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  پيشگفتار

�  

  پيشگفتار

ها در حـال تغييـر و     كه زمان و مكان؛ مناسبات و روابط اجتماعي انسان         از آنجا 
تحول است، فقها با تقسيم احكام شرع به ثابت و متغير بويژه در مسايل اجتماعي،               
بازنگري در متون ديني و بررسي موضوعات فقهي را امري ضروري دانسته و شيعه              

رو عقل را به عنوان يك منبـع        از اين   . كيد داشته است  أهمواره بر اجتهاد مستمر ت    
  .اند براي دريافت حكم الهي معتبر دانسته

تواند مسايل متغير را به مسايل ثابـت ربـط           البته واضح است فقيه و مجتهد مي      
  . دهد و ديدگاه شارع را استنباط و بيان كند

كسي را كه عالم به زمان خودش نباشد در معرض هجوم خطاها             7امام صادق 
جم عليه اللوابس«دانند  و اشتباهات مي �مانه � �   )27، ص 1، ج كافي( »العا� ��
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بين و آشنا به زمان در اهميت و شناخت زمـان و             فقيه روشن ) س(امام خميني 
اي  لهأمس. كننده در اجتهادند   زمان و مكان دو عنصر تعيين     : فرمايد مكان چنين مي  

روابـط حـاكم بـر    له در أكه در قديم داراي حكمي بوده است، به ظاهر همـان مـس         
بـدان  . سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است، حكم جديدي پيدا كنـد             

معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي همان موضـوع اول               
كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است، واقعا موضوع جديـدي شـده باشـد كـه                   

  )288، ص 21ج  ،صحيفه امام( .طلبد قهرا حكم جديدي مي
در دوران كنوني با توجه به مباحث حقوق بشر و كرامت انسان، برخي از احكام               

كرد، در اين دوران بـا سـواالت         اي ايجاد نمي   لهأفقهي كه در نظام قبيله سابق، مس      
  .عديده مواجه است

چرا بايد ديه با چند چيز ـ در حالي كه  . باشد يكي از اين مسايل، بحث ديه مي
ا يكديگر متفاوتند ـ محاسبه شود؟ چرا ديه مـرد و زن متفـاوت باشـد؟     در ارزش ب

  ...آيه ديه همان خسارت است؟ تفاوت ديه مسلمان با غير مسلمان چرا؟ و
بنابر رسالت فرهنگـي و ضـرورت پاسـخگويي         » سسه فقه الثقلين  ؤم«از اين رو    

ي حـضرت   هـاي فقهـ     الهام از ديدگاه   فقه به نيازهاي پيشرو، تحوالت عصر جديد و       
اهللا العظمي صانعي كه نظـرات جديـدي در ايـن مباحـث داشـتند، در جهـت                   تآي

ها متفاوتي كه پيرامون موضوع فوق مطرح شده است، همايشي را با           بررسي ديدگاه 
 و اين همايش در سه شـهر تهـران          دعوت از انديشمندان و فرهيختگان ترتيب داد      

در برگـزار گرديـد؛     ) 1396آذر   30(و قـم    ) 1396 آذر   9(، اصفهان   )1396 آذر   2(
  :فراخوان اوليه محورهاي ذيل مطرح گرديد

  ماهيت ديه و ارش .1
  آيا ديه جبران خسارت است يا نوعي مجازات؟) الف
  مقدار ديه قابل تغيير است يا مقدر شرعي است؟) ب
  آيا اعيان سته خصوصيت دارد يا خير؟) ج
  جنسيت و دين در ميزان ديه دخالت دارد يا خير؟) د

  تفاوت ديه ولد الزنا با غير ولد الزنا) هـ
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ماهيت حقوقي ديه جنايت بر اعضاء در صورتي كه از ديـه نفـس               ) و
  بيشتر باشد

  ماهيت ديه جنايت بر ميت) ز
  هاي حقوقي تاريخچه ديه در اديان قبل از اسالم و نظام .2
  نقش نظام هاي اجتماعي در تعيين ديه .3
رم بر اساس ماهيت جبراني و      هاي حرام و در ح     وجه تغليظ ديه در ماه     .4

  جزايي ديه
  وجه ضمان عاقله با توجه به جنبه شخصي بودن مسوليت .5
  هاي بيمه در پرداخت ديه نقش شركت .6

  ...و
 مقاله برگزيده شد    6ها    مقاله به دبيرخانه همايش رسيد و از ميان آن         20 تعداد

  .، ارائه شدو در سه اجالسيه كه به ترتيب در تهران، اصفهان و قم برگزار گرديد
هـا   هاي افتتاحيه و اختتاميه نشست     ييد شده به همراه سخنراني    أتمام مقاالت ت  

 فوق در اين مجموعه تقـديم خواننـدگان محتـرم           ها در موضوع همايش    و مصاحبه 
اميد است اين مجموعه بتواند گامي كوچك در به روز كـردن ايـن بحـث                . شود مي

  .برداشته باشد
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   فقه پژوهينشستزاري گزارشي از برگ

�  

   فقه پژوهينشستاز برگزاري  گزارشي

  مرحله اول

 آذر ماه   2( تاريخ   كه در ) ديه(هاي فقه پژوهي    در اولين مرحله از سلسله نشست     
تهـران برگـزار گرديـد؛      ) س(هاي پژوهشكده امام خميني      سالن همايش  در) 1396

ي حـوزوي و    هـا   تني چنـد از آيـات، علمـاء، فـضالء و جمـع زيـادي از شخـصيت                 
اهللا سـيد محمـد موسـوي بجنـوردي ـ       آيـت : از جملـه . دانشگاهي شركت داشتند

اهللا حـسين   اهللا محمد سروش محالتي ـ آيت  رضا رحمت ـ آيت  اهللا شيخ محمد آيت
عرب كاشاني ـ حجت االسالم والمسلمين علي يونسي ـ حجت االسالم والمسلمين 

اهللا  فرزنـد آيـت  (الـدين صـانعي   احمد عابديني ـ حجت االسـالم والمـسلمين فخـر    
ـ حجت االسالم والمسلمين دكتر مهدي هادي ـ حجت االسـالم   ) العظمي صانعي

والمسلمين سيد ابوالفضل موسويان ـ حجت االسالم والمسلمين مصطفي قنبرپورـ  
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جمعي از علماي اهل سنت ـ حجـت االسـالم والمـسلمين هاشـمي نـژاد ـ دكتـر         
علي اردبيلي ـ دكتر محمـد    ي راد ـ دكتر محمد محمود كاشاني ـ دكتر علي شكور 

حسن ضيايي فر ـ دكتر عماد الدين باقي ـ مهندس لطف اهللا ميثمـي ـ جمعـي از      
  ... .بانوان حوزوي و دانشگاهي و

در اين نشست پس از تالوت آياتي چند از كالم اهللا مجيد در آغاز دبيـر علمـي      
گزارشـي از رونـد      ين، گـويي و تـشكر و سـپاس از حاضـر            آمد  نشست ضمن خوش  

سـپس سـخنران    . فعاليت شوراي فقه پژوهـي مؤسـسه فقـه الثقلـين ارائـه نمـود              
اهللا سروش محالتي با بررسي آيات و روايات ديه، به سـلطاني             افتتاحيه نشست آيت  

دو مقالـه هـم پيرامـون     . بودن يا تعبدي بودن حكم ديه به ايـراد سـخن پرداخـت            
سالم والمسلمين عابديني و دومي از جناب       موضوع ديه كه يكي از جناب حجت اال       

پس از آن دكتر كاشاني در سـخنان خـود عـالوه بـر بيـان                . آقاي باقي ارائه گرديد   
اشكاالت در روند تاريخي تدوين قوانين، به مـواد قـانوني مجـازات اسـالمي بـويژه                 
. ديات و روند اجرايي آن در كشور ايرادات علمي و فني را به تفصيل بيان داشـتند                

خنران پاياني نشست تهران حجت االسالم والمسلمين دكتـر هـادي بودنـد كـه               س
پيرامون ديه با استفاده از متون فقهي مطالبي بيـان نمودنـد و در عـين حـال بـه                    
تنگناهاي موجود محاكم قضايي در روند اجراي حكم ديه با توجه بـه مـواد آن در                 

  .قانون مجازات اسالمي، اشاراتي داشتند

  مرحله دوم

 آذر  9( تـاريخ    كـه در  ) ديه(هاي فقه پژوهي     دومين مرحله از سلسله نشست     در
اصفهان برگـزار گرديـد جمعـي از        ) س( تاالر نگارستان امام خميني    در) 1396ماه  

در . هاي حوزوي و دانشگاهي در آن حضور يافتنـد          آيات، علماء، فضالء و شخصيت    
اهللا  ريـزي ـ آيـت   اهللا سيد حسين موسـوي تب  آيت: هايي چون اين نشست شخصيت

حسين عرب كاشاني ـ حجت االسالم والمسلمين احمد عابديني ـ حجت االسـالم    
ــ حجـت االسـالم      ) اهللا العظمـي صـانعي     فرزند آيت (الدين صانعي   والمسلمين فخر 

تقي فاضل ميبدي ـ حجت االسالم والمسلمين سـيد ابوالفـضل     والمسلمين محمد
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اصغر غروي اصـفهاني ـ دكتـر      سيد عليموسويان ـ دكتر فضل اهللا صلواتي ـ دكتر  
... محمد حسين ساكت ـ دكتر محمـود مـالمير ـ دكتـر فرهـاد رسـتم شـيرازي و        

 .شركت نمودند
  آمـد   در اين نشست پس از تالوت قرآن مجيد دبير علمي نشست ضمن خـوش             

گويي و تشكر از حاضرين در جلسه و مؤسـسه فرهنگـي فقـه الثقلـين بـه عنـوان                    
گزارشـي از رونـد فعاليـت و چگـونگي انتخـاب         ت فقه پژوهـي،   برگزار كننده نشس  

سـپس  . موضوع ديه توسط شوراي فقه پژوهي مؤسسه فقه الثقلـين ارائـه نمودنـد             
باره تغلـيظ ديـه در ماههـاي          اهللا موسوي تبريزي در    سخنران افتتاحيه نشست آيت   

 حرام و منطقه حرم سخن گفت و تغليظ آن را با توجـه و نقـد و بررسـي روايـات                    
سپس دو مقاله هم كه يكي توسط حجت االسالم والمـسلمين    . مربوطه، رد نمودند  

در ادامـه نشـست اسـتاد       . فاضل ميبدي و ديگري توسط استاد نوريها ارائه گرديـد         
ظهور و پاسخگويي متفـاوت و        هاي نو   ساكت در باب اهميت نگرش جديد به پديده       

سخنران پاياني هم   . ذكر شدند راه گشاي برخي از فقها نسبت به آنها مطالبي را مت          
دكتر مالمير بودند كه با نقد حقوقي نسبت به برخي مواد قانون مجـازات اسـالمي                

  .بر بازنگري عالمانه آنها با توجه به حوزه اجرائيات اين قوانين، تأكيد نمودند

  مرحله سوم

 )1396 آذر ماه    30( تاريخ   كه در ) ديه(در آخرين مرحله از نشست فقه پژوهي        
هـاي     قم برگزار گرديـد؛ آيـات، علمـاء، فـضالء و جمـع كثيـري از شخـصيت                  شهر

در ايـن نشـست يـك روزه        . فرهيخته علميِ حوزوي و دانـشگاهي حـضور يافتنـد         
اهللا سـيد مـصطفي    اهللا العظمي صانعي ـ آيـت   آيت: هاي سرشناسي چون شخصيت

موسـوي  اهللا سيد محمد  اهللا سيد حسين موسوي تبريزي ـ آيت  محقق داماد ـ آيت 
علي فيض گيالني  اهللا محمد اهللا سيد محمد حسيني كاشاني ـ آيت  بجنوردي ـ آيت 

 اهللا تآيـ اهللا شـيخ محمـد رضـا رحمـت ـ       اهللا ميرزا محمد فيض قمي ـ آيت  ـ آيت
اهللا حسين عرب كاشـاني ـ    اهللا سيد ضياء مرتضوي ـ آيت  آيتمحمدعلي مقدس ـ  

والمـسلمين جـوادي آملـي ـ حجـت      اهللا مهدوي مازندراني ـ حجـت االسـالم     آيت
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الـدين   االسـالم والمـسلمين احمـد عابـديني ـ حجـت االسـالم والمـسلمين فخـر         
ـ حجت االسـالم والمـسلمين قاضـي زاده ـ     ) اهللا العظمي صانعي فرزند آيت(صانعي

حجت االسالم والمسلمين نيـري ـ حجـت االسـالم والمـسلمين هـادي غفـاري ـ         
اد ورعــي ـ حجــت االســالم والمــسلمين   حجــت االســالم والمــسلمين ســيد جــو

ــ حجـت االسـالم      ) رئـيس موسـسه تنظـيم و نـشر آثـار امـام خمينـي              (موسوي
تقي فاضل ميبدي ـ حجت االسالم والمسلمين سـيد ابوالفـضل     والمسلمين محمد

موسويان ـ حجت االسالم والمسلمين دكتر نوبهـار ـ حجـت االسـالم والمـسلمين       
سلمين احمـد منتظـري ـ حجـت االسـالم      صادق قـادري ـ حجـت االسـالم والمـ     

نماينـده قاضـي   (حـسين قدوسـي ـ مولـوي عبـدالحليم قاضـي       والمسلمين محمد
ـ جمعي از علماي اهل سنت ـ حجـت   ) عبدالحميد، امام جمعه اهل سنت زاهدان

االسالم والمسلمين مصطفي قنبرپـور ـ حجـت االسـالم والمـسلمين غالمحـسين       
المسلمين محمـد اشـرفي اصـفهاني ـ حجـت      نادي نجف آبادي ـ حجت االسالم و 

االسالم والمسلمين دكتر عبداهللا اميدي فرد ـ حجـت االسـالم والمـسلمين دكتـر      
رضا نوراللهيان ـ دكتر حسين   مهدي پورحسين ـ حجت االسالم والمسلمين محمد 

معـاون  (ــ مهنـدس جمـالي    ) استاندار قم(مهرپور ـ مهندس سيد مهدي صادقي  
ــ دكتـر جـالل جاللـي زاده ـ مهنـدس لطـف اهللا        ) داري قمسياسي امنيتي استان

... ميثمي ـ دكتر عماد الدين بـاقي ـ سـركار خـانم فاطمـه هاشـمي رفـسنجاني و        
  .شركت داشتند

 همچنين جمعي از بانوان حوزوي و دانشگاهي ـ گروهي از وكـال و حقودانـان    
 از اعـضاي  هاي علميه ـ جمعـي   محاكم قضايي ـ جمعي از اساتيد و محققين حوزه 

مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم ـ برخي از اعـضاي مؤسـسه تنظـيم و     
در ... ـ برخي از اساتيد دانشگاه قـم و دانـشگاه مفيـد و            ) س(نشر آثار امام خميني   

  . اين نشست حضور پيدا كردند
در اين نشست پس از تالوت آياتي چند از كالم اهللا مجيد در آغاز دبير نشست، 

گويي به حاضرين و نام بردن از مؤسسه فرهنگي فقه الثقلـين بـه                مد  آ  ضمن خوش 
عنوان برگزار كننده نشست فقه پژوهي، اهداف و مقاصد پيش روي اين نشست را               
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هـايي از اهميـت بازانديـشي در حـوزه فقـه و قـوانين                 وي با بيان گوشه   . بر شمرد 
ميـه در قبـال     هـاي عل    موجود در نظام حقوقي كشور، به مسئوليت علمـاء و حـوزه           

  . مسايل مختلف فقهي و رخدادهاي روز اجتماعي، اشاره نموده است
اهللا سيد مصطفي محقـق دامـاد در بـاب           سپس سخنران افتتاحيه نشست، آيت    

سـخنران بعـدي حـضرت      . نهاد اجتهاد در حوزه علميه بـه ايـراد سـخن پرداخـت            
هاي برجـسته، بـه     اهللا العظمي صانعي بودند كه با نقل برخي متون فقهي از فق            آيت

پـس از آن دو مقالـه؛ يكـي از حجـت            . لزوم نوآوري در حـوزه اجتهـاد، پرداختنـد        
االسالم والمسلمين دكتر رحيم نوبهار و ديگري از حجت االسالم والمسلمين سيد            

در پايان، سخنران اختتاميه نشـست جنـاب آقـاي          . ابوالفضل موسويان ارائه گرديد   
ديه در قوانين موجود پرداخته و بـه مقايـسه          دكتر حسين مهرپور با طرح موضوع       

قانون مجازات اسالمي در گذشته و حال اشـاره داشـته و بـه نقـد و بررسـي آنـدو                   
  .است اهتمام نموده 

در خاتمه از همه انديشمندان كه با ارائه مقالـه، سـخنراني و يـا حـضور خـود،                   
 كه نشست همچنين از شوراي علمي. گردد  را شكوه بخشيدند، قدرداني مينشست

  .شود  سپاسگزاري مي،با زحمات آنان اين مجموعه سامان يافت
  
  سسه فقه الثقلينؤم   
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�  

  پژوهي جناب حجت االسالم بيگي قهف دبير نشست قدرداني

 رسـول  ابنـاك ت روح و معصومين ائمه مطهره ارواح به فرستيم مي درود و سالم
 مقـدس  پيـشگاه  بـه  داريم ارادت و سالم عرض و 6محمد حضرت اسالم گرامي

  ).الفداء له ارواحنا (االعظم اهللا↨ـبقي حضرت
ب نمـود تـا در خـدمت شـما          ي نـص  يقيم كـه تـوف    يخداوند متعال را سپاسگزار   

 ير جامعه به سـو    يم كه در حركت و مس     يي سخن بگو  ي از موضوعات  يسروران گرام 
  وب پنهـان  يـ  ناگفته ع  ياي از زوا  ياريمال، مؤثّر بوده و به فضل الهي بس       توسعه و ك  

  .سازد ن را روشن ميي عرصه تقنيشده در البال
هـاي    چالش يابيه و ارز  ي با موضوع د   يپژوه  كه با نام فقه    ي نشست !حضّار محترم 

 وابـسته   ،قلـين  مؤسسه فقه الث   ي از سو  ي تالش ،ايد هم رسانده   آن، حضور به    مربوطه
 و  يشناسـ  تيـ ن مؤسسه بـا اولو    يا. است Éي صانع ياهللا العظم  تيدفتر حضرت آ  به  
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 چند را در    ي و قوانين داير بر آن، اهداف      يفقه ،يط موجود در حوزه علم    يدرك شرا 
  : م نمود كه از جمله آنهاي خود ترسيش رويپ

 بـراي موضـوعات و مـسائل مختلـف          ي و عملـ   ي علم يافتن راهكارها ي .1
  هور؛ هاي نوظ دهيژه پديو به

  ان افراد، نهادها و مراكز مربوطه؛ يق و پژوهش در مي تحقيبهبود فضا .2
  ان نهاد حوزه و دانشگاه؛ ي ميشياند  و هميه تعاون و همكاريجاد روحيا .3
هـاي   دهي و تضارب آرا و ا     گوو گفت مناسب بحث،    يبه وجود آمدن فضا    .4

  گوناگون؛ 
   در جامعه؛ ي و فكريهاي شور و جنبش علم نهيجاد زميا .5
 موجـود   ي جهت رفع تنگناها   ي و كاربرد  ي مناسب عمل  يارائه راهكارها  .6

  .  كشورين و مسائل حقوقيدر قوان
 از طـرق  يكـ ي مؤسسه فقه الثّقلين است كـه  يشِ روي از اهداف پ  ينها بخش ي ا

ن جلـسات حاضـر     ي چنـ  يپژوه هاي فقه  رسيدن به آن، پرداختن به سلسله نشست      
  . است

 يانيـ م، مرحله سوم و پا    ي هست يسروران گرام نشستي كه امروز در خدمت شما       
سه فقه الثّقلين است كه در دو        مؤس يپژوه هاي فقه  ن نشست از سلسله نشست    ياول

ه يد حوزه و دانشگاه در بحث دي توسط اساتييد و كارگشاي مفيمرحله گذشته، آرا  
شـده در     طـرح  ي محورهـا  يبنـد   كارشناسان، جمـع   يده برخ يبه عق . ديمطرح گرد 
ر، اصـالح   يي تغ يه برا يت الزم در مبحث د    يدهنده وجود ظرف   شته، نشان مراحل گذ 

  . ات استيژه در مقوله ديو ن موجود كشور بهيجاد تحول در قوانيا و
 تفكـر   يقلين در جهـت نوسـاز      كه مؤسسه فقه الث    يم راه ي، آرزومند يهر رو   به

ق يـ قق و تح  يـ ن و دقـت و تعم     يهـاي ثقلـ    ه بر اصول و آمـوزه     ي با تك  يني و د  يفقه
  . ابديبرداشته، ادامه 

آنچه بـه نظـر در ايـن محفـل علمـي و در              ! سروران گرامي، برادران و خواهران    
نظران، زيبنده عرضه است، نگاهي چند است كه با كسب اجازه            محضر شما صاحب  
  .شود ذر تقصير، خدمتتان تقديم مي از حقوق و با عياز حضور و اداي حقّ
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هاسـت، در بـروز       انسان ي و اجتماع  يف فرد يان تكال ي كه ضامن ب   يمعتقدم فقه 
ه    ين نقص ي نداشته است و ا    ييت باال ي خود، موفق  يهاي وجود  تيقابل ه قاعدتاً متوجـ

با همه احترامات بـه نهـاد حـوزه و اركـان            ( ماست يني د يه و علما  هاي علمي  حوزه
.  اسـت  ي فقه ما اسـتحكام روابـط و مناسـبات انـسان           يت وجود يمعتقدم ظرف . )آن
ن مـسلمان   يها ب   و دوري از دشمني    يوند دوست ي در جهت پ   يي كه قدرت باال   يفقه

ونـد درون مـذهب و      ي داراسـت، تـا چـه رسـد بـه پ           ي و مسلمان كتاب   6يمحمد
جه گرفت كـه نـه      ين نت ي چن يهاي فقه  لي متون و تحل   يد بتوان از برخ   يشا. مكتب
 بلكـه بـر     ،ت نـشده  يـ ن متـون، تقو   ي در ا  ي از مناسبات و تعامالت انسان     يزيتنها چ 
:  همچـون  يهـاي   سرفـصل  ي به برخ  ين منظر، نگاه  ياز ا . ز افزوده است  يها ن  يدشمن

روابط در طهارت و نجاست، ارث و عرض، جان و مال، تناسـل و تنـاكح، احكـام و                   
ز قـرار   يـ ل موارد، فقه را بعضاً در مظـان اتهـام ن          ين قب يمسائل حوزه زنان و امثال ا     

شه يشان هم هي بزرگوار ـ كه سا يعلميه و علماهاي  سته است حوزهيشا. داده است
ن يهـاي سـهمگ   ند و نهاد حوزه و فقه را از گردنهياي بنما مستدام باد ـ اهتمام تازه 

  .انشاءاهللا.  برهانندي زمانه و آفت وابستگيايبال
 همكاران پرهمت و پرتالش     ينجا الزم است از تمام    يبا اين كوتاه سخن، در ا     

 ي شورا يخصوص، اعضا  به.  نمايم يها تشكر و قدردان    ن نشست ي ا يما در برگزار  
 نشـست، فاضـل محتـرم جنـاب حجـت االسـالم و              ير علمـ  ي و از دب   يپژوه فقه

  كــنم و بــاالخص از بــرادر   مــييان، تــشكر و قــدرداني موســوين آقــايالمــسلم
 ين صـانع  ي فخر الد  ين آقا يارجمندم جناب مستطاب، حجت االسالم و المسلم      

  ت آن  يـ ن نشـست و همچنـين در بقـا و تقو          يـ  ا   محدثـه   و يكه در اصل وجـود    
ن از يهمچن. اند ن رابطه داشتهياي را در ا  سازندهيار مؤثر بوده و رهنمودهايبس

  ت محتــرم دفــاتر تهــران و اصــفهان كــه در مراحــل گذشــته نشــست،  يريمــد
شان مـشكور و    يـ  سع ، در ن نشست مبـذول داشـتند     ي ا ي در برگزار  ييهمت واال 

  . مأجور باشند
د، دانشوران  يات، علما، فضال، اسات   ي، آ يان، جا دارد از حضور سروران گرام      يدر پا 
ن يـ  كـه در ا    ي اهل سـنت   يپژوهان حوزه و دانشگاه، خواهران محترمه، اهال       و دانش 
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ن يكنم كه ا آرزو مي. مي را بنماياند، كمال تشكر و قدردان دا كردهيمجلس، حضور پ
قلـين آغـاز شـده اسـت، بـا همـت             فقـه الثّ   مؤسـسه  ي كـه از سـو     يحركت علمـ  

  . ابدي، ادامه ي شما دانشمندان گراميارياندركاران و  دست
  

�ته   والس"م علي� و ر�ة � و ��



 33  ي گيب االسالم حجت  جناب يپژوه فقه نشست ريدب يقدردان
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  ها آوري نهاد اجتهاد و نو/ ها  سخنراني

�  

ها آوري نهاد اجتهاد و نو
1

  

  بسم اللّه الرحمن الرحيم؛ اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
� ِعْ(ـًا﴾؛: فه را بخـوانم   يه شـر  يـ در آغاز سخنم بجاست اين آ       و آن   2﴿ُقـْل َرّبِ ِزْد+�ِ

� عـ5 �«: فرمـود  در شب عاشورا را هم بخوانم كـه          7عبداهللا يجمله اب     أحـسن أثـ�6
كرمتنا @�   ع5 الثناء و أ�ده � أ�دك ع5 أن أ

ّ اء، اللهم إ+� ّ �Iاء و الJّلنبوة و عّ(تنا القـرآن و  ال
 � �Oالد � �P تنا ّQR3.»ف  

مة اللغالفقه �P «: دنيشي اند يعني فقه   �Rـوا﴾ي﴿ل، درك؛   4» ال ّQRمـسأله   يعنينه   ،تف 
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  شمند شـوند؛   يـ  اند يعنـ ي بلكـه ليتفقّهـوا؛      ،اد بگيرند يها   ك و دو را از رساله     يشك
ه يـ ند كـه مـا فق     ك ين شكر م  ي بر ا  7عبداهللا ياب.  در فقه صاحب ابتكار بشوند     يعني

: ديـ فرما يفه هـم مـ    يه شـر  يـ آ. ن قرار داده اسـت    ي ما تفقّه در د    يم و خدا برا   يشد
َذُرون� ْ َ �X ُهْم Yْم َلَعل ِ ْ �Zْم ِإذا َرَجُعوا ِإَل �ِ َو ِلُيْنِذُروا َقْوَ[ُ �O � الّدِ ِ�P وا ُ YQR7عبداهللا ين كالم ابي ا1.� ِلَيَتَف 

 . استو آن هم كالم قرآن

   افتتاحيه نشستقدرداني از سخنران

ن جلسات؛ يخداوند بزرگ را سپاسگزارم كه توانستم بار ديگر در اواخر عمر در ا 
 از محضر بزرگان استفاده     )قم (اينجاچه در تهران و چه در اصفهان و اينك هم در            

شان يد هم، اين محقّق داماد و با يرتيالخ  ابن اهللا تيآكنم و باالخص سخنان حضرت      
ن يرتيالخ ام شما ابن    عرض كرده  ي بجنورد اهللا تيآ به حضرت    ن باشد، من بارها   يچن

م؛ چـون همـه     يـ ا  نشسته يگرين د يرتيالخ كنم در كنار ابن    يد، امروز عرض م   يهست
 اهللا تيـ آ بـه مرحـوم      ي دكتر محقّق داماد از طـرف پـدر        يد كه حضرت آقا   يدان يم

ه اسـت، هـر     فكر بود  ار هم روشن  يرسد كه به نظر بنده بس      ي محقّق داماد م   يالعظم
 محقّـق اگـر   يبنـده معتقـدم جنـاب آقـا    . سنديـ شان را بنو ينامه ا يچند نشد زندگ  
شان برگزار كنند و در اين رابطـه صـحبت          يخ ا ي و تار  ي زندگ ي برا يبتوانند، نشست 

  .بشود تا ابعاد زندگي ايشان براي ديگران روشن شود
 دارم،  )ق داماد  محقّ ي العظم اهللا تيآمرحوم  (شان  ي كه بنده از ا    ييزهاي از چ  يكي

 يام، از حـضرت آقـا      دهي پرسـ  ) سيد مصطفي محقق داماد    اهللا تيآ (شانياجماالً از ا  
لش را  يالبتـه تفـص   (ام   دهي هـم پرسـ    ) سيد علي محقق داماد    اهللا تيآ(ان   ايش ياخو
ن همـه شـدت     يبت كه با ا   يات غ ين روا يفرمود ا  يشان م يگويند كه ا   ؛ مي )دانم ينم

 و  هيـ االم ي مجعـوالت بنـ    ء جـز  هـا  ايـن  كـه    رود  ميانش  ا گم يوارد شده، احتمالش    
هـا را     آن يهـا  تي مردم جنا  يكردند و وقت   يت م يالعباس باشد كه آن همه جنا      يبن

ن يـ جتاً ا يشدند و نت   يها ناراحت م   نيگفتند، ا  يكردند و م   ميدر بين خودشان نقل     
ّن  أشـّد ةبـيالغ«: بـت فرمـود   ي غ  غمبر دربـاره  يات را جعل كردند كه پ     يروا ؛ �_ مـن الـز@�
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� الرجــل  _ كــذب مــن زd أّنــه ولــد مــن حــ"ل و هــو «:  و يــا1»... و يتــوب+� �� f gــوم النــاس @�
لغ   .دانست ات را مجعوله ميين روايشان امثال اي ا2.»ةبي@�

   از كارهـا توسـعه دادنـد و         يلـ يبـت را بـه خ     يهـا آمدنـد بـاب غ       نيـ و بعد هم ا   
 و  ...سـتثنا بزننـد كـه خـرج از آن          مجبور شدند مدام به اين روايات ا       ي بعد يفقها

  .... خرج از آن
 3يبت ـ آن طور كه محقّق ثان يست و غيبت نيها غ  هيچ يك از اين،به هر حال

ـ عبارت  : اند  فرموده 9 5دنا األستاذ ي و س  4يد ثان يو ظاهراً شه  ) فيقدس سرّه الشّر  (
ـ        شهير و ر  يص عرض غ  ي تنق ي برا ياست از سخن   ر  اگـ  ياش هم حـسادت اسـت، ول

 يچ منافع يم و خودم ه   يگو ي جامعه م  ي برا يم، سخن يگو ي م ي از ظالم  يبنده سخن 
فقهـا  . ستيـ بـت ن  يشـود، ايـن غ     ين و چنـان مـ     ين قدر چن  يم چرا ا  يگو يندارم، م 

  .اند اند مدام استثنا كرده آمده
ادم يـ  بـه    يشان مطلبـ  يام و از ا    شان تلمذ كرده  ي بنده حدود شش ماه خدمت ا     

 يد كـه تـازگ    يـ  دار يد و مطلب  ي را بزن  يد حرف يخواه يم ر وقت فرمود ه  يدارم كه م  
د ييـ  بگو يعنـ يد؛  ي را همراه خودتان كن    يك شخص بزرگ  يد سخن   يدارد، تالش كن  

اگـر انـسان نتوانـست      . ديري مورد ضربات ديگران قرار گ     تر كماو هم موافق است تا      
شمندان يـ دها بـاز اسـت كـه فـضال و ان           ن نشست ياين كار را انجام دهد امروز راه ا       

  .ات خودش بتواند بهتر كار كنديند و آدم در نظريايب
]  دكتـر سـيد مـصطفي محقـق دامـاد          اهللا تيآ[شان  ي ا يها  بنده دنبال صحبت  

 ؛كـنم  يكنم، از شـما تـشكر نمـ        يكه از خداوند متعال تشكر م      نيكنم با ا   يعرض م 
ان اسـالم   يد متول يستم كه از شما تشكر كنم، تشكر از شما را با          ي ن يچون بنده كس  

م يخ عبـد الكـر    يد مرحوم حاج شـ    ي داشته باشند، امروز با    يو بزرگان فقاهت اسالم   
  .باشد كه از شما تشكر كند Öيحائر
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مرحـوم حـاج    (شان  يكرد كه وقتي به قم آمده بودم، ا        ي مرحوم والدم نقل م   
شان و  يـ يـك وقتـي كنـار ا      . خواند يه نماز م  يضي در ف  )يم حائر يخ عبد الكر  يش

ك مقـدار زكـات     يـ  آمـد و گفـت مـن         يشان نشسته بودم كه مرد    يك به ا  ينزد
خ، آن يد مرحـوم حـاج شـ   يـ كن ي بدهم؟ ـ شـما فكـر مـ    يبدهكارم، به چه كس

ل جامعـه   يـ  بزرگ تحو  يه قم كه شاگردان   يمؤسس بزرگ و با اخالص حوزه علم      
خ فرمود به   يكرد كه مرحوم حاج ش     ي بنده نقل م   يـ والدم برا  ! داد، چه فرمود؟  

ك يـ  واقعـاً  يعنـ يرم؛ يـ ها حاكم بود ـ من خـودم فق   ؛ ـ فقر در حوزه خودم بده
ر است كه مـستحق زكـات اسـت؛         يخ آن طور فق   ي چون حاج ش   يا مؤسس حوزه 

د يـ تواند مف  يت م ي امروز و بشر   يماند كه برا   ين همه آثار هم از او باقي م       ياما ا 
  .باشد

 تهران و چـه     گران؛ چه در نشست   ي محقّق و د   يشات حضرت آقا  يبه دنبال فرما  
ر حوزه كـه صـحبت كردنـد،    يحوزه و غ  ازي؛ بزرگان)قم (جا نيادر اصفهان، چه در 

 از امـام امـت كـه        يسخن. اند دهي زحمت كش  يليان ما خ  ينيشيكنم كه پ   عرض مي 
خ ي حاج شـ   ي العظم اهللا تيآاش از مؤسس حوزه علميه قم مرحوم         شهيد ر يظاهراً با 

انـد و هـم امـام امـت دارد ـ       طلب را فرمودهن ميباشد ـ چون هم نوه و سبطشان ا 
  .دي كنيد، نوآوريد، دقت كنيكه در فقه كنكاش كن نيا

  هاي فقهي برخي فقها در گذر زمان روش فقهي امام خميني و مروري بر انديشه

د از  يد، مواظب باش  يقات اضافه كن  يق بر تحق  ياش دارد؛ تحق   تنامهي در وص  9امام
 اســت كــه امــام در يا ن جملــهيــ ا1.ديــ نكنيخ عظــام در فقــه، تعــديروش مــشا

ن مناسب با ايـن     يا. ديقات اضافه كن  يق بر تحق  يتحق: ديگو ياش نوشته، م   تنامهيوص
خ عظـام و    يد اما از مشا   يفرما يبعدش م . است انيان و فكر شما آقا    ينشست شما آقا  

گر، امام در يبه عبارت د. ديد و آن روش را حفظ كن   ي نكن يخ عظام، تعد  يروش مشا 
كـه   نيـ ، نـه ا   ي، فقه سـنّت   ي و صاحب جواهر   يخ انصار يگر دارد كه فقه ش    ي د يجا
 آنـان را دنبـال      يكـه روش فقهـ     نيـ د بدون ا  ين طور اجتهاد كنيد و حرف بزن      يهم
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ن و چنـان    يم، چنـ  ي را كنـار بـزن     ين روش فقهـ   يـ شان فرمودند اگـر مـا ا      ي ا 1.ديكن
   2.ميهست

ه يـ  ما، فـوق العـاده فق      يفقهاان و   يشنين است كه بگويم پ    ي ا يضم برا ياين عرا 
د؛ يـ ك را بـا آثارشـان نگـاه كن        يهر  . اند و فقاهت از همه وجودشان آشكار بود        بوده

ست صـفحه از صـفحات      يـ د ب يد، شـا  يـ ني را بب  يخ طوس يالعقود ش   شما كتاب جمل  
د؛ در  يـ نيبش را بب  يد، بعد كتـاب تهـذ     ينيتر نباشد، بعد كتاب مبسوطش را بب       بيش
  .كند يات جمع مين روايد چطور بينيب ببيتهذ

د بـه   يبعد برس .  انجام داده است   يد چه خدمت  ينيس را بب  يبعد از ايشان، ابن ادر    
د بـه   يبرسـ . اند د چه كرده  ينين، بب يد به محقّقَ  ين، برس يد به فاضلَ  يعالمه حلي، برس  

 هـم   يـ متأسفانه روزگار  . د به صاحب جواهر   يتا برس . اند د چه كرده  ينين بب يديشه
كنم، ضعفم رو به قوت است و قـوتم رو           جا از خدمتتان استفاده مي     نيكه بنده در ا   

  .به ضعف است
در بحث مواسـعه و      Öد صاحب جواهر  ينيبب. ن فقيه شروع كنم   يبه هر حال از ا    

 كـه   يانيـ آقا. هاي قوي دارد    بحث يليخ. قه در قضاي صلوات، چه كرده است      يمضا
ن ي آشـنا شـوند، بهتـر      ي مبـان  خواهنـد بـا آن     ي و مـ    هستند  شه و مطالعه  ياهل اند 

 حـرف   يلـ يقه صالت فائته كتاب جواهر است كـه خ        يمباحث، بحث مواسعه و مضا    
قه بحث كرده   يد راجع به مواسعه و مضا     ي جد يها  صفحه در طبع   110حدود  . دارد

 بحث را بـه آنجـا    يعنيده است؛   ي هم رس  يالنّب  وارد شده تا به در سهو      يو از هر در   
  ا خوابش نبرد؟ يابش برد غمبر خويا پيكشاند كه آ

آورد و بعـد،     ي مواسـعه مـ    ي بـرا  ...ل از اطالقات و عمومـات و      يشان پانزده دل  ي ا
اد يـ قه هم ز  يات مضا ياد است، روا  يات مواسعه ز  يروا. كند يقه را نقل م   يات مضا يروا

كنـد؛   يذكـر مـ    كه خودشان داشتنديقه را هم با همان فقاهت يات مضا ياست و روا  
 قول به   يجا دوازده مرجح برا    آن. دانستند ي در همه جا حجت م      خبر واحد را   يعني

هـا    آن يك مرجح و نـه دو مـرجح، بلكـه دوازده مـرجح بـرا              ينه  . آورد يمواسعه م 
                                                           

 .72 ص ،18 ج ،همان. 1
 .381 - 273 ص ،21 ج ،همان. 2



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  40

 

 اخبار مواسـعه    يباً دوازده مرجح برا   يام، تقر  آورد، آن طور كه بنده مطالعه كرده       يم
   1.آورد يم

. شيخ، حضرت آقـاي محقـق فرمودنـد        كه در مورد     1يخ انصار يد سراغ ش  ييايب
 كـه   ي در بـاب ارتـداد     يليد مقدس اردب  يني، بب يليد سراغ مرحوم مقدس اردب    ييايب

 9. زند و در آنجـا چـه كـرده اسـت           ي م يكنند، چه حرف   يان اآلن مدام بحث م    يآقا
 بجنـوردي   يـ جنـاب آقـا    . كند يان م ي در كتاب الحدود، ب    ي مرتد فطر  يحكم برا 

 كـه   يانيتر توجه دارد، آقا    شي محقّق كه ب   يد، حضرت آقا  ي دار يتر شيشما توجه ب  
بمانـد  . »ر ذلكيو غ«: ديگو ي تاست و بعد م9ن احكام، يد ايفرما يتوجه دارند ـ م 

ن يمرحوم حجت االسالم والمسلم   . هم خودش چند وجه دارد    » ر ذلك يغ«ن  يكه ا 
فحه از جـواهر،     بتوانـد دو صـ     يفرمود اگر كس   يز ما م  يق عز يرف] خميني[احمدآقا  

د، مجتهـد اسـت؛ چـون صـاحب         يـ ش را بگو  ي» ها نحو ذلك «و  » ها ر ذلك يغ«ن  يا
  .»ر ذلكيو غ«، »و نحو ذلك«: ديگو يجواهر خيلي جاها م

� بعـض «:  مقدس در مجمع الفائـده دارد      ،به هر حال   �P نعـم، يـدّل عـ5� بعـض ذلـك
ت  كـه از    يفطـر دربـاره حكـم مرتـد       » بعـض « سه تا كلمـه      2.»أقسامه بعض الـروا@�

  .كند ي آخر بحث م دربرد و بعد هم خودش يمسلّمات فقه است، به كار م
هـا و    ن روش يـ ن مسائل و موضوعات را بـا ا       يد ا يد كه با  ين شماها هست  ي امروز ا 

  .ديد و بحث كنيدا كنيمتد جديد پ
ه يـ شـان در مـسأله د      يقـ ي محقّـق در رسـاله حقـوق تطب        يا خود حضرت آقا   ي

حه مخـالف   ين صـح  يـ د ا يـ گو يحه ابان بن تغلب مـ     يل صح ير ذ شان د ياند؛ ا  نوشته
! م بايـد چـه كنـيم؟      يات دار يد روا يگو ي آخر م   در  و بعد،  ة والمنقول ةللقواعد المعقول 

امـر بـه تأمـل       ه آنهـا  يـ ات باز هم در فقـه د      ي بعد از روا   يعنيد فتأمل؛   يگو يآخر م 
  .كند يم

  . استيلين فقاهت مقدس اردبي ا،به هر حال
                                                           

 . 174 - 56 ص ،13 ج ،الكالم جواهر  حسن نجفي،محمد. 1
 بعـض  أقسامه بعض في ذلك بعض على يدلّ نعم،. 320 – 319 ص ،13 ج ،البرهان و الفائدة مجمع مقدس اردبيلي،. 2

 أنـزل  مـا  علـى  كفـر  و اإلسالم عن رغب من«: فقال ؟7جعفر أبا سألت: قال مسلم، بن محمد  حسنة مثل الروايات،
 .»ولده على ترك ما يقسم و امرأته، منه بانت و قتله وجب قد و له، توبة فال إسالمه، دبع 6محمد على
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   و استفاده دهگانه از روايت هنديد ثاني شهاجتهاد

هنـد؛  «: كنـد كـه    ي را از عامه نقل م     يت نبو يك روا ي 1 در مسالك  1يد ثان يشه
غمبـر عـرض    يهنـد بـه پ    . غمبر آمد يت يا استفتاء نزد پ    ي شكا يان برا يسف يزوجه اب 

مـا  . دهـد  ي به ما نمـ ي است و خرجيحي بخيل شحيليك آدم خيكرد كه شوهرم   
غمبر در آنجـا فرمـود      يم؟ پ يد كه از مالش بردار    يده ي به ما اجازه م    م؟ شما يچه كن 
  .»ديد به قدر معروف از مالش برداريتوان يبله، م
د يـ ان با ياند، امروز شما آقا    اند؛ زحمت كشيده   م بزرگان كار كرده   يگو يكه م  ني ا

 در ذيـل ايـن روايـت        2يد ثـان  يد، اين نكته است كه شه     يها را دنبال كن    اين تالش 
  :شود يت كوتاه ده حكم استفاده مين روايد از ايفرما يم

»lو � : ا�_ Q6ا لتستف QZروج من بي �fوز ل(رأة ا � �X جـواب مـسأله     ي زن برا  ؛»أّنه 
  .رون بروديتواند از خانه شوهرش ب يم
ها: الثانية« ّ�Zا ليس بعورة، و إّ� لن Qه كقـوr و 6أّن صو ّن تقـر��  ع5 ذلـك؛ �_

sستينش حرام يدن صداي شن؛»فع.  
                                                           

 رامـون يپ را دهگانـه  احتماالت و كند يم نقل را تيروا نيهم المبسوط كتاب در يطوس خيش يثان ديشه از قبل البته. 1
 ،الفائـدة  مجمـع  در هم يلياردب دسمق ؛3 ص ،6 ج ،المبسوط  شيخ طوسي،  :به شود مراجعه. كند يم انيب تيروا نيا

 . »فافهم. كثيرة أحكام فيه«: دييفرما يم تيروا نيا باره در 204 ص ،12 ج
 رسول إلى جاءت سفيان أبي امرأة هند أنّ روي ما السنّة من و «؛439 – 438 ص ،8 ج ،االفهام مسالك شهيد ثاني، . 2

 علي فهل يعلم، ال هو و سرّاً، منه آخذ ما إلّا ولدي و يكفيني ما يعطيني ال شحيح رجل سفيان أبا إنّ: فقالت 6اللّه
  .»بالمعروف ولدك و يكفيك ما خذي: 6فقال ء؟ شي من ذلك في
 :فوائد ـ والولد الزوجة نفقة وجوب وراء ـ الخبر من يستفاد و

 .لتستفتي بيتها من الخروج للمرأة يجوز أنّه: األولى
 .فعله و كقوله تقريره ألنّ ذلك؛  على 6لنبهها اإلّ و بعورة، ليس صوتها أنّ: الثانية
 .الشكوى عن ينهها لم لذلك و يتظلّم، و يشكو أن حقّه منع لمن يجوز أنّه: الثالثة
 .بالشح وصفته فإنّها الحاجة، عند يسوءه بما الغائب ذكر يجوز أنّه: الرابعة

 .علمه بغير ماله من ذيأخ أن ممتنع هو و غيره، على حقّ له لمن يجوز أنّه: الخامسة
 .الكفاية بقدر األخذ لها أطلق لذا و جنسه، غير من أو حقّه جنس من يكون أن بين فرق ال أنّه: السادسة
 .بعلمه يقضي أن للقاضي يجوز أنّه: السابعة
 .يقض ولم أفتى أنّه: هذين في يقال قد و. الغائب على القضاء يجوز أنّه: الثامنة

 يـشترط  لكن المتناعه، األب؛ حياة في واإلنفاق األخذ لها جوز 6فإنّه الولد، قيمة تكون أن زيجو األم أنّ: التاسعة
 .لها الحاكم نصب

 .»شرعاً له تقدير ال و العرف، إلى والولد الزوجة نفقة في المرجع أنّ: العاشرة
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ّوز zن منع حّقه أن يشكو و يتظtّ : الثالثة« � �X أّنه«. 
لـشّح : الرابعة« ـا وصـفته @� ّ�ا يـسوءه عنـد اfاجـة، فإ وز ذكر الغائب {� � �X ؛»أّنـه 
  . قضاوتيا برايدن مسأله ي پرسيبتش كند برايتواند غ يم
امسة« �fا :rخـذ مـن مـا _ ه، و هـو �تنـٌع أن @� وز zن r حق� عـ5 غـ�� � �X بغـ�� أّنه 

ه يشـب . سـت، از مـالش بـردارد   اتواند اگر حقّش كه در آن     ي م ؛»ع(ه
  .اند  كه فقها فرمودهيا مقاصه

� أن يكون مـن جـنس حّقـه أو مـن غـ�� جنـسه: السادسة«  در  ؛»أّنه � فرق ب��
تواند از آنچه كه هم جنس حق اوست بردارد و           برداشتن حق، هم مي   
  .هم از غير هم جنس

� : السابعة« �X بع(هأّنه � � أن يق�� توانـد بـه علمـش     ي مـ ي قاض؛»وز للقا��
  .عمل كند

هـا خدشـه      از آن  يبرخـ . ا نادرست ي مطالبش درست است       م همه يگو يالبته نم 
 نـه   ،ن استفتا است  يا. شان درست است  ي ولو استدالل ا   ،ديآ يدارد و به نظر تمام نم     

  .استقضاء
ــة« ــب: الثامن ــ5 الغائ ــضاء ع ــوز الق � �X ــه ــ ا.»أّن ــلّ  ن برداي ــم مح ــت ه   ش

د از اين روايت اين مطلب به دست        يفرما يشان م ي ا يخدشه است؛ ول  
  .ديآ يم
وز أن تكون قّيمـة الولـد: التاسعة« � �X ّم . م باشـد  يتوانـد قـ    ي مادر م  ؛»أّن ا�_

قـدس اهللا روحـه و نـور اهللا         . (كنـد  يشان از خودش اضـافه مـ      ي ا ولي
ن كـار را    يـ تواند ا  يمد بله،   يفرما يم) مضجعه و مضاجع العلماء كلّهم    

 لكـن بـا     ،شيهـا   خودش و بچـه    يم بشود برا  يانجام دهد؛ بردارد و ق    
شان اضـافه   يـ ست و ا  يـ ت ن ين مطلب آخر در روا    يالبته ا . اجازه حاكم 

  .اند فرموده
ة« عـاً : العا�� �� r �العـرف، و � تقـد� lنفقة الزوجـة والولـد إ � �P رجعz؛»أّن ا 

. ن فرمـود بـه قـدر معـروف بـردار           ندارد؛ چـو   ينينفقه زوجه، حد مع   
  . كون عرفاًي حاكمش يعنيد يفرما يح ميشان تصريا
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   در افطار صوم و اعطاي صدقهيلياي از اجتهادات مقدس اردب نمونه

ت، هم از طريق يكند ـ روا   را نقل مييتيروا1 در باب افطار صوميليمقدس اردب
: انـد ـ كـه    ردهعه نقـل كـ  ي شـ يث اهل سنّت نقـل شـده و هـم علمـا    ي حديعلما

. ام را باطـل كـردم      من بدبخت شـدم؛ روزه    : غمبر آمد و عرض كرد    يشخصي نزد پ  «
ك بنده  يفرمود  .  ندارم يزيگفت چ . غمبر فرمود استغفار كن، كفاره و صدقه بده       يپ

فرمـود شـصت    . گفت نـدارم  . ر كن يفرمود شصت مسكين س   . گفت ندارم . آزاد كن 
  .ايت تا آخر رو.»گفت ندارم. ريروز روزه بگ

 يك مقـدار خرمـا بـرا      ي آمد   ييك كس «: كند كه   باز روايت ديگري را نقل مي     
 چه  يعنيعرض كرد   . ن خرما را بردار برو صدقه بده      يغمبر فرمود ا  يغمبر آورد و پ   يپ

 گرفتـار بـوده     يلـ يشود كـه خ    يمعلوم م .  جالب است  يليه خ يـ قض ! صدقه بدهم؟ 

                                                           
 رواها ما على الرواية، هذه في ثةالثال بهذه صرّح قد و «؛66 - 65 ص ،5 ج ،البرهان و الفائدة مجمع مقدس اردبيلي، . 1

 فهـل : قـال  ال،: قـال  تعتقهـا؟  رقبـة  تجد هل: 6النبي فقال رمضان، شهر في امرأتي على وقعت: قال حيث العامة،
  .الخبر... . ال: قال مسكيناً؟ ستّين إطعام تستطيع فهل: قال ال،: قال متتابعين؟ شهرين تصوم أن تستطيع

 في كان أنّه و لك، كفّارة فإنّه أهلك، و أنت فكل: آخرها في قال و سنان، بن اللّه عبد عن الصحيح، في روى مثلها و
  . صاعاً عشر خمسة) المكتل (المكيال

  :أحكام الرواية هذه في و الوجه، هذا على الترتيب على الرواية هذه تدلّ ال و
 لـم  أو أنـزل  باألول، التخصيص احتمال مع اً،دبر أو قبالً مطلقاً، رمضان شهر في العمد مع بالوقاع الكفارة وجوب« .1

  به؛ التخصيص احتمال مع ينزل،
  كبيرة؛ أنّه و .2
  الكفّارة؛ فيه مما كانت إن الكفّارة مع بالتوبة عقابها يسقط الكبيرة أنّ و .3
  الندامة؛ يكفي ال و االستغفار من التوبة في بد ال أنّه و .4
  مفطراً؛ كونه و .5
  استحالف؛ غير من الفقر عىمد قول قبول و .6
  المرأة؛ عن سكت حيث يفطر ما به فعل أنّه سمع عمن السكوت جواز و .7
  مطلقاً؛ بالتحمل الحكم عدم و .8
  الفاسق؛ على التصدق جواز و .9

  االحتمال؛ مع يصح ال الغير بمال التكفير أنّ الظاهر ألنّ الظاهر؛ على) خذ (القول بمجرّد التملّك و .10
  العيال؛ الكفّارة إعطاء جواز و .11
  تصدق؛ مما المكفّر أكل جواز و .12
  ستّين؛ عياله كون عدم الظاهر إذ ستّين؛ من األقلّ إعطاء جواز و .13
 .»الكفّارة في يوجد بما التصدق و .14
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ن كار را   يمن ا ! را بردارم صدقه بدهم؟   ن  يايم، ا  ام گرسنه  ـ خودم با زن و بچه     . است
ات  غمبـر فرمـود خـودت و زنـت و بچـه           يپ! برم صـدقه بـدهم     اين را نمي  . كنم ينم

ات  غمبر فرمود خودت و زنـت و بچـه        يد بدهد، پ  ي را كه با   يا  كفاره يعني 1؛»ديبخور
ن قدر احكام اسالم باز و قابل انـشراح         يست و ا  ان قدر در اسالم سهولت      يا. ديبخور
در وهلـه اول    . غمبـر كفـاره را از مـال خـود شـخص بـه او داده اسـت                 ي كه پ  است
  .فرمايد خودت بخور د ندارم، مييگو يبعد كه م. ها را صدقه بده نيفرمايد برو ا مي

 كه بنده و امثـال بنـده در         يشان در مقايسه با مشكالت    ي مالحظه بفرماييد كه ا   
جـا   در ايـن  ! رسـد؟  ي مـ  ييه چه جـا   م، تا كجا فاصله دارد، تا ب      ياستنباط مسائل دار  
  .كند يت استفاده مين رواي حكم از ا  چهاردهيليمرحوم مقدس اردب

  .  دو موردش را عرض كردم ـيكي ايشان خيلي موارد دارد كه من 

  اجتهاد امام خميني در مسأله بيع مصحف به اجانب

ا در سـال   ر» مس�t�  غنقل اzصحف اl«بحث بيع المصحف؛  9االستاذ دنا  ي س اما
 داشتند كه مشهور فقها نسبت به اين        2 شمسي در مكاسب محرّمه    1333ا  ي 1332

 كـه   نيـ ن فقها، بـا ا   ين شهرت ب  ي در مقابل ا   9امام. اند موضوع قائل به حرمت شده    
كـرد،   يت مـ  يـ خ عظـام را بـه فرمـوده خـودش رعا          ي و روش مـشا    يكامالً فقه سنت  

 ي بلكـه بعـض    ،ستيـ  نه تنهـا حـرام ن      مسلمانان و كفار   ريد نقل قرآن به غ    يفرما يم
  .ها هم، واجب است  وقتياوقات مستحب و باالتر، بعض

جـا مطـرح     شان در آن  يـ  كـه ا   يحرفـ . د تفاوت ره از كجا تا بـه كجاسـت         ينيبب
  . استيي فقها هم درايها  ندارد؛ استدالليي استدالل روا،كند مي

                                                           
 شَهرِ منْ يوماً أَفْطَرَ رجلٍ عنْ سئلَ نَّهأَ 7اللَّه عبد أَبِي عنْ دراجٍ بنِ جميلِ .45 ص ،10 ج ،عةيالش وسائل حرعاملي،. 1

ه  رسـولَ  يا النَّار: قَالَ لَك؟ ما: فَقَالَ! اللَّه رسولَ يا هلَكْت«: فَقَالَ 6النَّبِي أَتَى رجالً إِنَّ: فَقَالَ متَعمداً؟ رمضَانَ ! اللـَّ
 الْبيـت  فـي  تَرَكْت ما حقَّك عظَّم الَّذي فَو: الرَّجلُ فَقَالَ استَغْفرْ، و تَصدقْ: قَالَ أَهلي، علَى وقَعت: قَالَ لَك؟ ما و: قَالَ
 بِـصاعنَا،  صـوعٍ أَ عـشَرَةَ  يكُونُ صاعاً عشْرُونَ فيه تَمرٍ منْ بِمكْتَلٍ النَّاسِ منَ رجلٌ فَدخَلَ: قَالَ. كَثيراً لَا و قَليالً لَا شَيئاً
ه  أَخْبرْتُـك  قَد و بِه أَتَصدقُ منْ علَى! اللَّه رسولَ يا: فَقَالَ بِه، فَتَصدقْ التَّمرَ هذَا خُذْ: 6اللَّه رسولُ لَه فَقَالَ  لَـيس  أَنـَّ
ه : أَصـحابنَا  قَالَ خَرَجنَا فَلَما: قَالَ اللَّه، استَغْفرِ و كعيالَ أَطْعمه و َفخُذْه: قَالَ كَثيرٌ، لَا و قَليلٌ بيتي في  بِـالْعتْقِ،  بـدأَ  إِنـَّ

 .»تَصدقْ أَو صم أَو أَعتقْ: فَقَالَ
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ـ يـ  ـ بـه تقر  يـي ك استدالل درايشان ي ا آزاد ـ دارد كـه    و بـه ترجمـه   يبٍ منّ
ـ   يد با ا يفرما يم   قائـل ر مـسلم يـ  غين حرمتي كه فقها نسبت به نقـل المـصحف ال

د، ييتان را بگو  يها د برنامه يخواهد مسلمان شود و بگو     ي م يمسلمان رياند، اگر غ   شده
م، شـما هـم از      يگـذار  يجا م  نيست، قرآن را ا   يم آن روبرو با   ييگو يم! كنيم؟ چه مي 

  !!اين كتاب نيك اي و نگاه كن؛ ولي نزدندازين بيآن دور، دورب
ـ       يا ن چه برنامه  يمسلمان خواهد گفت ا    ريقاعدتاً آن غ   ن ي است كه مـن از دورب

  .خواهم قرآن را داشته باشم تا مطالعه كنم يمن م. بايد نگاه كنم
د يخواه ي دعوت به اسالم آمده و شما هم كه م    يغمبر كه برا  يد پ يگو ي م 9امام

د؟ برنامـه را بـه      يـ ده ي چرا برنامه اسالم را به دستـشان نمـ         د،يدعوت به اسالم كن   
 پـيش   هـا    آن اي بـراي   د و اگر شـبهه    نها را مطالعه كن    د تا آن برنامه   ي بده اندستش

  .ديآمد، شما جوابش را بده

  اجتهاد امام خميني در مسأله بيع سالح به اجانب

طرح و اجمـاالً    ع السالح ألعداء الدين كه فقها در مكاسب محرّمه م         يا در باب ب   ي
 يع سالح حكـم شـرع     يد اساساً ب  يفرما ي م 9دنا االستاذ ياند، س  قائل به حرمت شده   

ع سـالح دائـر مـدار نظـر و          يـ  بلكه جـواز و عـدم جـواز ب         ، ندارد يشگيمضبوط هم 
هاي حاكم اسـت؛ چـه بـسا برخـي مواقـع             ها و دولت   مصلحت و از شؤون حكومت    

 صـورت مجـاني در اختيـار برخـي           حتي به  ،مصالح مسلمين ايجاب كند كه سالح     
 1.هـاي اسـالمي جلـوگيري شـود        دول كفار قرار داده شود تا از تهـاجم بـر دولـت            

  .  امروز هم، چنين استيايگونه كه در دن همان
ن بـاب و توجيـه برخـي از         يـ ات ا يبه دنبال اين بيان، با بحث و بررسي تمام روا         

وضـوع بيـع سـالح بـه شـؤون          چه كه م   ها، روايات را هم، بر چيزي بيشتر از آن         آن
  .حكومت مربوط باشد، ندانسته است

هاي مختلف اجتماعي جـواب      م نسبت به پديده   يخواه ي ما چطور م   ،به هر حال  
  گذرد؟ ند و مييگو يكه در جامعه م م با آن يم؟ ما چقدر فاصله داريجامعه را بده
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  شعاع نفوذ خبر واحد در استنباط احكام

ران آمده بود   يمسلمان از خارج به ا     رير غ يمند سف كار] اوايل انقالب  [يك وقت ي
قدس اهللا ( بزرگان يفتوا.  ـ نعوذ باهللا ـ با هم خوش و بش كردند  يو با زن مسلمان

اند ـ ايـن    اند ـ ظاهراً برادران اهل سنّت هم گفته   كه متعرّض مسأله شده)أسرارهم
 ريـ  و چـه غ    شـود؛ چـه محـصن باشـد        كُـشته مـي     يمسلمانِ زان  رياست كه مرد غ   

 اگـر   ،محـصن  ريا غ يم محصن است    ينيبب آن زن مسلمان زانيه را هم بايد        . محصن
  .شود  رجم مي،شود و اگر محصن است  صد ضربه شالق زده مي،محصن است ريغ

سـؤال از   . اسـت حه  يت است كـه صـح     يك روا يست؟  يحال مدرك اين حكم چ    
س(ة؟� سألته عن :  است�عبداهللا أبي ر {� �   1.»قتليُ «: فرمود ودي ��

 ،ميخواستم بگو  ي را م  ي حرف بنده يك وقتي در مسأله استناد قتل به خبر واحد         
 خوانـساري ـ از   ي آقـا ي العظمـ اهللا تيآدم مرحوم يكه د كردم تا اين ياما جرأت نم

 2خ كه در تهران اقامت داشت ـ در كتاب جامع المـدارك  يشاگردان مرحوم حاج ش
ا يـ  امـا آ   ، عقال حجت اسـت    يبر واحد با بنا   ن است كه خ   ين حرف را دارد و آن ا      يا

 كشتن افـراد، مـالك و مجـوز بدانـد؟ ايـشان             يك خبر را برا   يتواند   ي عقال م  يبنا
ك فرد ثقـه بـراي      يكنند؛ مثالً    يد عقال با خبر ثقه، احكام بزرگ را ثابت نم         يگو يم

ن مجلـس،   يـ ا خبري آورده كه امـروز در ا       ي در دن  يك مجلس قانون گذار   يشما از   
، با همـين گفتـه      ديا مثالً چند نفر را بايد بكُش      يك نفر   ياند كه    ب كرده يانون تصو ق
 يوقتـ .  است در فقـه يك بابين يا. ستيك نفر ـ اگر چه ثقه هم باشد ـ حجت ن  ي

د تنهـا   يـ فرما ي هـم مـ    3هيم و صاحب كفا   يدان ي عقال حجت م   يخبر واحد را به بنا    
م يـا   يخبر بخـواهيم فـردي را بكُـش       ك  ين  يحال با ا  .  عقالست ينش بنا يل و ز  يدل

                                                           
 عنْ الْحسينِ، بنِ محمد عنْ يحيى، بنِ محمد عنْ بِإِسنَاده الْحسنِ بنُ محمد: تاس ليذ شرح به آن سند با تيروا اصل. 1

 ج ،الشيعة وسائلحر عاملي،    (»لُيقْتَ« قَالَ بِمسلمةٍ؟ فَجرَ يهودي عنْ سأَلْتُه: قَالَ 7اللَّه عبد أَبِي عنْ سديرٍ، بنِ حنَانِ
 .است باب نيهم 2 ثيحد ت،يروا نيهم هيشب). 141 ص ،28

 بخبر الدماء على التهجم أنّ «.99 ص ،6 ج ،مختصرالنافع شرح في المدارك جامع سيد احمد بن يوسف خوانساري،    . 2
ـ بنگر. »المـسالك  في �الثاني الشهيد استشكله قد إشكال هذا و. الجراح في دليل اليبقى خطر الواحد  شـهيد   :بـه  دي
 .190 ص ،15  ج،المسالك ثاني،
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كـه خبـر واحـد را        و حال آن  . چرا؟ چون خبر واحد داريم    ! م؟يروابطمان را بهم بزن   
  .دانند ين گونه امور، حجت نميخود عقال در ا

خ اعظـم در مـورد ايـن آيـه شـريفه      ي در ذيل آيه نبأ ـ كه ش 9األستاذ دنا ي س
� ـٍف وعـ�J يّ  نها إ�l� تبلغ �اذ«: ديگو يم �O«رسـد و    ي محـذور مـ    چنـد ست و   يـ  بـه ب   1؛

ست، ـ  يـ  دو اشكالش قابل جواب ني ول،دهد ي محذورات را جواب م2هيصاحب كفا
ن معنـا   يـ  بـه ا   يـ اجتهـاد سـنّت    .  به خبر واحد ندارد    يه نبأ ربط  يفرمود اساساً آ   يم

ْن تُ �: قرآن آمده است  ه  ي آ  در .است
َ
ُنوا أ Yَفُتْصِبُحوا ِإْن جاَءُ�ْ فاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبي ٍQrَها َ � ِ�X صيُبوا َقْومًا

�َ  َع5 ِدم�� �@ ْ ُQْن �جنگ است، به خصوص تعليل  د اين آيه مربوط بهيگو ي م3.� ما َفَعْل�
َ
أ

هاQrٍَ َفُتْصِبُحوا َع5 َ � ِ�X ُتصيُبوا َقْومًا  َ� ِدم�� �@ ْ ُQدهد كـه آيـه در صـدد بيـان            نشان مي  � ما َفَعْل�
 اگر  مثالً.ها  فاسق يا قبول قول عادل و امثال اين نه عدم قبول قول،امور مهم است  

تـان را     خبر داد كه دشمن تا مرز شما آمده و قصد حمله به سرحداد ممالك              يكس
ا دو نفـر    يـ ك نفر   يفرمود خبر جنگ كه با       يشان م يا. ديش كن يدارد، تفحص و تفت   

ك يمثل  .  كنند يركشگها به صرف يك خبر، لش      قابل ثابت شدن نيست تا حكومت     
گـذارد، خبـر     ير و صـابون فـرق نمـ       ين پن يامام جماعت زاهد نماز شب خوان كه ب       
اند، حال آيا با اين خبر هيچ دولتـي ارتـش         آورده كه دشمنانِ مهاجم لب مرز آمده      

 جنـگ   مربوط به ن آيه   يد ا يگو يكند؟ بنابراين م   كشورش را براي جنگ گسيل مي     
  4.است

  مفهوم كفر و كافر

 باز   آن  براي ييها توان باب   كه مي  وجود دارد  يضوعات فراوان در فقه مسائل و مو    
كنم كه هم برادران اهل سـنّت توجـه          يك موضوع اشاره م   ي من هم تنها به       و كرد

  :عه و همه علمايكنند و هم برادران ش
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شان؛ مانند   مسلمان را از بسياري از حقوق      ري غ يها  از موضوعاتي كه انسان    يكي
 بلكـه   ،ايم، كافر بـودن آنهاسـت       محروم دانسته  ... و هيحق ارث، حق قصاص، حق د     

�َ َسـبي"ً �: مييگو يم ْؤِمن�� �َ َع5َ اْ ُ �Oِلْل¡ِفر ُY� َعَل ْ � َ �X كه اين آيه شريفه چهـار        با اين  1.�َلْن
 حتـي   2؛»ا�س"م يعلو و�يعـ5 عليـه«: است كه ها اين     از آن  يكير دارد و    يا پنج تفس  ي

 فقـه مـا     يعنـ يد؛  يـ ل، شما غالب  يد در حجت و دل    يگوخواهد ب  ين تفسير هم م   يهم
ات قـرآن   يگان و همه مسائل باشد؛ آ       همه يگو تواند و توان آن را دارد كه پاسخ        يم

  .گو باشد تواند پاسخ يو اسالم م
 »ا�سـ"م يعلـو و�يعـ5 عليـه« عليرغم اين معنا، حتي با اين بياني كـه در روايـت     

حتـي  . ليتي داشته باشند  مسؤو هيچ گونه    توانند  ي نم گويند آنان  گفتيم، امروزه مي  
ـ . ر يك مدرسه هم نبايد باشند     يمد ـ . اي نبايـد قـرار بگيرنـد       س هـيچ اداره   يرئ  يول
همـه  . بپردازنـد د  يـ ات هم با  يمال. شوندبم و كشته    يها را به جنگ ببر     م آن يتوان يم

ايـد در دانـشگاه     تواننـد و نب    يالزامات قانونيِ مسلمانان را بايد رعايت نمايند؛ اما نم        
َلْن � كه   يد داشته باش   اقالً توجه  دپيچي  اي مي  شمايي كه چنين نسخه   !! استاد باشند 

َعـَل  ْ � َ �Xو بقيـه را رهـا   در دارد و شما فقط فالن تفسير را گرفتيـ ي پنج تفس ـ  چهار� 
د محمد كاظم يزدي    يس.  دارد ي كه البته همان يك تفسير هم معناي ديگر        دكردي

 ، ولـي   هـم فرمـوده    4ييعالمه طباطبـا  . ن مطلب را فرموده است     اي 3)صاحب عروه (
در آيه شريفه اعم باشد؛ هـم       » نفي سبيل «گويد ممكن است      مي ييعالمه طباطبا 

  .يكيزي و في، هم محاجه خارجينيشود و هم آخرت، هم محاجه د ا يشامل دن
از . ندان نسبت به آن فكر كن     يگويم آقا   كه مي  ييست؟ مبنا ين، كافر ك  ياما كافر 

و از  ] تبريزي [ي موسو ي محقّق، از حضرت آقا    ي، آقا ي بجنورد يحضرات آيات آقا  
. كنم روي اين مبنا تدبر كنند      ي حاضر در اين نشست تقاضا م      يان و فضال  يه آقا يبق

 كه در قـرآن، متـذكّر كفـر شـده           ياتيگويد؟ تمام آ   در قرآن، كافر به چه كسي مي      
عـذاب  . س آيات كافر با عذاب همراه است  پ .است، عذاب هم در كنارش آمده است      
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. آيـد  ان پيش مي  ي است كه حجت بر او تمام باشد و اال قبح عقاب بال ب             ياز آنِ كس  
داند اسالم حق اسـت و       ي م يعنياگر قاصر است كه عذاب ندارد و اگر مقصر است؛           

ا يدر دن . ن كافر است  يكند، ا  يداند حق است، انكار و دشمني م       يكه م  ن  ين ا يدر ع 
ف فرهنگ اسالم، نقشه بكشد     ي تضع يكه برا  اين چنين افراد، چند نفر هستند؟ آن      

ن چنين فـردي ـ   ي به ا، شمارد  اندك،داند فرهنگ اسالم بر حق است يكه م نيبا ا
ات يـ  كه در كنـارش آمـده و روا        ينه و شاهد عذاب   يبا توجه به اصطالح قرآن؛ به قر      
م يها به سه دسته تقس د انساني با،نيبنابرا. نديگو يمربوطه هم مؤيد است ـ كافر م 

ات از حقوق ممنوع شده است، كافر       يكه در روا   آن  . مسلم و كافر   ريمسلم، غ : شوند
ـ ارد جمع يـ ليهفت م . مسلم ريبه اين معناست، نه غ     ت را از همـه حقـوق محـروم         ي

د، بـه   يـ هـا نده   ارث بـه آن   !  از حقـوق بـشر اسـت؟       يدار ن چـه طـرف    يـ م؟ ا يبدان
ك مسأله است، مسائل ديگري هـم       ين  ي ا ، به هر حال   !؟ديان هم ارث نده   شيها بچه

ان تقاضا دارم كه از مطـرح       ياز همه آقا  . ان مطالعه كنند  ي كه انشاءاهللا آقا   وجود دارد 
 :اي نداشـته باشـند     خ عظام، واهمـه   ي و روش مشا   يات با روشِ فقه سنّت    يكردن نظر 

اُفوَن �P � َلْوَمَة �¢_ِ � � َ �X��.1شه در تاريخ وجود داشته استي چنين مسائلي هم البته.  
، ي بروجـرد  يآقـا ] ي العظم اهللا تيآ[استاد   Öيا د محمد باقر درچه   يمرحوم س 
چه  گفت ـ آن  يهم درس م» مسجد نو«در .  داشتيك مسجد كوچكيدر اصفهان 

 بنده نقل شده است؛ سـندش را هـم          يكنم به سند مورد وثوق برا      خواهم نقل    مي
برنـد بـه    يشـوند و آب مـ    جمـع مـي  يا ك عـده يكند،  ي فوت مي ـ وقت اآلن دارم

وار ين مسجد را؛ چون د    يوار و زم  يرند، نه د  ي مسجد را آب كُرّ بگ     يمسجدش تا هوا  
 مـسجد را بـا آب كُـرّ شستـشو           ي بلكه هـوا   ،دانستند ن آن را قطعاً نجس مي     يو زم 

  .دهند
كه در تهـران سـكونت      ) هيقدس اهللا روحه و رضوان اهللا عل      (اي   سيد تقي درچه  

 كه در مدرسه صدر     يك مدرس يكرد كه     بنده نقل مي   يق پدرش برا  يداشت، از طر  
د محمد باقر، فـوت     يكه مرحوم س   گفت بعد از آن    يكرد، م  س مي يبازار اصفهان تدر  

 داشت، پيشم آمد    يمتي ق ينمد ك كاله   ين اصفهان كه    ينيان متع ي از آقا  يكي ،كرد
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 گفت آقا مـن     .ديي گفت آقا من يك سؤال دارم؟ گفت بفرما        و كالهش را برداشت و    
 را  ي اصفهان برداشتم و بردم آن سنگ      يام آب از حوض مسجد نو      ن كاله نمدي  يبا ا 

ه هم آب   يدم، بق يگفت، آب كش   يكرد و درس م    يه م يد محمد باقر به آن تك     يكه س 
   !!ا نه؟يام  ام عمل كرده ينيفه ديا به وظيآ. آوردند و آب كشيدند

جاهـا   نيـ ن طور بـوده اسـت، بـه ا        ي وضع فقه، فقاهت و فقها ا      ،عنايت بفرماييد 
امـده  يهـا كـه بـر سـرش ن         د محمد كاظم يزدي در نجف چه      يمرحوم س . ديرس يم

ن قدر بايد هزينـه ببـار بيـاورد و          يهاي علمي، ا   قه در نظريه  يچرا اختالف سل  . است
  .جاي تأسف دارد! باعث بروز مشكل و خسران بشود؟

  ي رفسنجاني هاشماهللا تيآتجليل از مقام مرحوم 

 يك روز يـ ما  . زان ما از ميان ما رفتند     ي تأسف است كه دوستان و عز      يو باز جا  
ن اواخـر خـاتم     يـ م، ا ي داشـت  يد بهشت ي شه اهللا تيآم،  ي داشت يد مطهر ي شه اهللا تيآ

 ك وقتـي بـه    يـ . مي را داشت  ي رفسنجان ي اكبر هاشم  يخ عل ي مرحوم ش  اهللا تيآآنان،  
رمـان كـه    يد، تكف يـ كن ي ما را مطالعـه مـ      يها شما كه جزوه  ! شان عرض كردم آقا   يا

ـ ا. شان صاحب نظـر بـود     ي هم خوب است؛ چون ا     يليگفت نه، خ  ! د؟يكن ينم شان ي
، مجتهد مسلّم بود،    يقي حق ي كه از قم به تهران رفت، در همان زمان به معنا           يوقت

اتش يها و نظر   م بود و از كتاب    اجتهادش مسلّ . ي و قانون  ي اجتهاد رسم  ينه به معنا  
  .هم، اين معنا معلوم است

ن مسائلي را كـه بنـده راجـع بـه           يد ا ييايب! ك وقتي به ايشان عرض كردم آقا      ي
د نـصف جمعيـت جامعـه را زنـان تـشكيل      يحقوق زنان دارم ـ كه شما هم معتقد 

ع ب كنند، فرمود اگر به مجمـ يد تصوييندگان محترم مجمع بگويدهند ـ به نما  مي
ها  د و به آن   ي شما قبول كن   يعرض كردم وقت  . شود يد، رد م  يايص مصلحت ب  يتشخ

 امـا مـن     ،شان فرمودند حرف شـما درسـت اسـت        يو ا ... ديهم جواب و توضيح بده    
شنهاد كـردم و  يشان پي اين مسائل را به ا ،به هر حال  . توانم يمحذوراتي دارم كه نم   

روحش شاد و   . ا و از ميان ما رفت     يدنگر او هم از     ي د ولي اآلن . شان هم موافق بود   يا
 اسـت و بـا      يكـ يشان  يـ  كـه نامـشان بـا نـام ا         ييائش و با آنهـا    يخداوند او را با اول    
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ا يـ ن روزها هم كه سـالگرد از دن       يعبداهللا محشور بگرداند و در ا      ينن و أب  يرالمؤميام
 يانشاءاهللا مظـاهر رحمـت الهـ        كه ييان؛ شماها يشان است، من از همه آقا     يرفتن ا 

   .شان نثار فرماييدي ايكنم سوره حمد برا يد، تقاضا ميتهس
 

�ت   والس"م علي� و ر�ة � و ��
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  حاضر عصر مسائل با يي ارويرو در يعيش مستمر اجتهاد/ ها  سخنراني

�  

حاضر عصر مسائل با يي ارويرو در يعيش مستمر اجتهاد
1

  

  نهاد اجتهاد

خاتميـت نبـوي    . گر خاتميت نبوي اسـت     هاجتهاد، نهاد مقدسي است كه توجي     
   عـالوه   ،مكتـب تـشيع   . گـردد  بدون نهاد اجتهاد با مشكل كالمي جدي مواجه مـي         

كه قائل به مفتوح بودن بـاب اجتهـاد اسـت، داراي امتيـازات مخـصوص بـه                   بر آن 
اولين امتياز آن است    . گردد امتياز اجتهاد شيعي تنها به منابع برنمي      . خويش است 

ُه ِإ�Y � آيـه شـريفه    بـه اسـتناد      ون مقـدس و صـحف الهـي را        ه تفسير متـ   ك ـس£ َ َ�¤ �َ
ـُروَن  Yَطه بقـول  . دانند  براي تربيت يافتگان حجور طابت و طهرت مجاز مي         تنها 2،�اْ ُ

  :ملك الشعراي بهار
                                                           

 .در شهر مقدس قم» ديه« در نشست فقه پژوهي داماد محقق يمصطف ديس اهللا دكتر سخنراني آيت. 1
 .79): 56(واقعه . 2
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  بس آنكه از قرآن همان الفاظ تازي خواند و
  ن بي خبرآرــود از راز قــو بــهم بقرآن ك  

  ز صاحبخانه جويا شو كه هست را نآراز قر
  .ان بي خبرــي شبهه مهمــاز مراد ميزبان ب  

 و يـاران و اصـحاب صـالحش    6اهللا را شاكريم كه توسط اهل بيت رسول خدا
اين تراث عظيم و كولـه بـاري از    اينك ماييم و .شريعت احمدي به ما رسيده است

ت در حـوادث    شـريع تكليف و تعهد ما فراوردن و اسـتنباط احكـام           . تكليف و تعهد  
  .واقعه براي مردم است

همه چيز  . ايم كه عصر انفجار اطالعات است      اما ما در زمان و عصري قرار گرفته       
ي شبيه روز محـشر     يگو. ماند آشكار و شفاف است، هيچ چيز مخفي و پوشيده نمي         

ي از فقيهـي  يديگر زمان آن گذشـت كـه اسـتفتا   . باشد  مي»السرائر تبلي«است كه  
كس جـز مقلـد و        و منتهي به پاسخ خصوصي و محرمانه گردد و هيچ          صورت گيرد 

هـا و سـاير       بـه محـض صـدور فتـوا در سـايت           بلكـه مرجع از آن مستحضر نشود،      
  .گردد رساني مي هاي جمعي بالفاصله منعكس و به سراسر جهان اطالع رسانه

 ،ايم كـه اعالميـه جهـاني حقـوق بـشر            ما در عصري قرار گرفته     ، از طرف ديگر  
 ،هـا  همه مكتـب  . اي مانند كتب آسماني ارزشمند است      براي عده  )نعوذ باهللا (ي  يوگ

هـا بـا مـوازين و اصـول آن مـورد سـنجش و ارزيـابي قـرار                    ها و ايدئولوژي   مذهب
  .ندگيرد مي

 ده  ،كه به موجب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران         نكته سوم اين   هالخرأو ب 
ت كشور ما به دست اشخاصي است كه        هاي مديري  پست كليدي كه باالترين سمت    

  : هستندبه شرح زير دندار» مجتهد«يا » فقيه«عنوان 
 .رهبر .1
  .رئيس قوه قضائيه .2
  .رئيس ديوان عالي كشور .3
 .اين افراد بايد مجتهد باشند.دادستان كل كشور .4
 .) ده نفرمجموعاً(شش نفر فقيه شوراي نگهبان  .5
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وزير اطالعات اجتهاد شـناخته     البته به موجب قانون عادي نيز شرط الزم براي          
  .ه استشد

جاي ترديد نيست كه اين امر پيامي صريح دارد و آن اين است كه كشور ما را                 
هـاي كـشور     جاي تربيت اين عنوان هـم بـه يقـين دانـشگاه           . كند فقاهت اداره مي  

  .هاي سنتي بوده و هستند  فقط و فقط حوزه بلكهنيستند،
ال اين است كه چه بايد كـرد        ؤرديد، حال س  با توجه به اين سه نكته كه بيان گ        

كه بتوانيم در ايـن دهكـده جهـاني بـه            كه درجهان امروز منزوي نشويم؟ يعني آن      
هـاي حقـوقي داراي يـك نظـام          من به اسالم در كنار ساير نظام      ؤعنوان جمعيتي م  

شده معقول و منطقـي زنـدگي كنـيم، بـا مـردم دنيـا مـراوده، تجـارت و                       حساب
 ؟آميز داشته باشيم همزيستي مسالمت

گويم و به مغز استخوان و در حد اطالعات خودم بـاور             اينجانب از بن دندان مي    
را دارد كه پا به پاي       دارم كه حقوق اسالمي در سايه اجتهاد مستمر شيعي توان آن          

  . برداردتر قدم تر و پرشتاب  بلكه گاهي پيشرو،هاي حقوقي جهان نظام
د شيعي روشي خاص و چـارچوبي مخـصوص بـه           كنم كه اجتها   البته تأكيد مي  

در » اجتهاد مـستمر  «اصطالح  . ي و استمرار نهفته است    يخود دارد و در ذاتش پويا     
  :قانون اساسي جمهوري به شرح زير آمده است يكي از بندهاي اصل دوم

ــا  مأ تــو  و آزادي  انــسان  واالي  و ارزش كرامــت«     او در برابــر خــدا ليتمــسؤو ب
  : از راه كه

ط بر اسـاس كتـاب و سـنت         ئ اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرا     )لفا
  ).سالم اهللا عليهم اجمعين(معصومين 

 در    و تـالش     بـشري    پيـشرفته    و تجـارب     و فنون    از علوم    استفاده ) ب
  .ها پيشبرد آن

،  پذيري   و سلطه   گري   و سلطه   كشي  و ستم    ستمگري   هر گونه    نفي ) ج
 و    و فرهنگـي     و اجتماعي    و اقتصادي   سياسي   و استقالل   قسط و عدل  

  .»كند   مي  را تأمين  ملي همبستگي
 قرار است در جمهوري اسالمي كرامـت و         ،كنيد كه اجتهاد مستمر    مالحظه مي 
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  .كند او در برابر خدا را تأمين مسؤوليتارزش واالي انسان و آزادي توأم با 
ل قـرن پـنجم توسـط       ي در اوا  استمرار اجتهاد در مقابل انسداد اجتهاد است كه       

خليفه عباسي، قادر باهللا    «. خالفت عباسي به انگيزه تمشيت اقتدار آنان اتفاق افتاد        
او كسي بود   .  سال بر مردم حكومت كرد     41، به مدت    422 هجري تا    381از سال   

تعصب و عنـاد او بـه حـدي         . كه شديداً مخالف رشد و نشاط حركت اجتهادي بود        
گـرايش    هجري دستور داد فقهاي حنفي مـذهب كـه     408 رسيده بود كه در سال    
به اين هم اكتفـا نكـرد       .  توبه كرده و از اعتزال تبري جويند       ،كالمي معتزله داشتند  

تا اين كه آنان را از بحث و تدريس و مناظره در مسائل مختلف بازداشت و هركس                 
  1.»...داد  مي شديداً مورد عقوبت خويش قراررا كه با او در اين امر مخالف بودند،

استمرار اجتهاد شيعي درست مفهومي مقابل همين تصميم اسـت و هرگـز بـه               
روش اجتهاد شيعي اصـولي دارد كـه در         . باشد معناي دست برداشتن از روش نمي     

سـو حفـظ روش و از سـوي        از يك . كند  مي قرن ادبيات خود بدان مباهات       14طي  
 هر چند بـزرگ و سـترك        ؛يان پيشن يديگر بسنده نكردن و پيروي ننمودن به آرا       

  .باشند
هايي از زمان، بنـا بـه علـل و عوامـل خاصـي اجتهـاد                 به گواهي تاريخ در برهه    

شيعي دچار وقفه و ركود نسبي گشته و از سرعت رشد و بالندگي آن كاسته شـده            
هان بـزرگ، عامـل مهـم آن        يثير شخصيت فق  أدر ميان اين عوامل، جاذبه و ت      . است

  .بوه است
 تحول عظيم در اجتهاد شيعي      »المبسوط« خود با تأليف كتاب      »شيخ طوسي «

طوري كه پيشينيان خـود را عامـل طعـن و سـستي فقـه شـيعه                   به ؛به وجود آورد  
  :نويسد  وي در شكوه نسبت به عصر پيش از خود مي.معرفي كرد

 اماميه  شنيدم كه فقهاي اهل سنت و جماعت، فقه ما شيعيان          من هميشه مي  «
سـر   كنند و همواره در اشتياق به و به قلت فروع و نارسايي متهم ميرا تحقير كرده   

هـايي مـانع      ولي اشتغاالت و گرفتاري    ،متضمن فروع تأليف كنم    كتابي كه بردم مي
 اين بود كه اصحاب ما      ،كرد كه عزم مرا سست مي     چيزهايي جمله اين كار بود و از    

                                                           
 .287ص، 7 ج ،واألمم الملوك تاريخ في المنتظم فرج،ال أبو الجوزي بن محمد بن علي بن الرحمن عبد. 1
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تـون اخبـار و الفـاظ صـريح         دادند؛ زيـرا بـا م      نمي نشان كار ترين رغبت به اين    كم
اي كه اگـر     گونه  تغيير كند؛ به   لفظي روايات خو گرفته بودند و حتي حاضر نبودند       

شدند و فهمـشان از درك       مي شگفت در،  گرفت جاي لفظي ديگر قرار مي      لفظي به 
 انـزوا   تأليف اين كتاب به فقه اماميه اسـتقالل داد و آن را از             .شد  قاصر مي  اآن معن 
ن يـي گويي فقه نسبت به مسائل مختلف را تب        و جامعيت و قدرت پاسخ    آورد   بيرون

ساخت كه برخالف گفته مخالفان، فقه شيعه بـه دليــل     مبرهن كرد و اين نكته را    
 و  :و به بركت احاديـث وارده از ائمـه        و قياس، ناقص نيست      رأي عدم استفاده از  

تنباط كنـد،   رعي را اس  و احكام ف   مسائل تمام تواند تفريع و تحليل عقلي، شيعه مي     
  1.»ها باشد اين روش و امثال عمال قياس و رأياكه نيازي به  بدون اين

 ابهت شيخ طوسي مانع اظهار نظر       ،صد سال  پس از شيخ طوسي طي حدود يك      
تـا   .حدود يك صد سال از زمان وفـات شـيخ طوسـي           . و انديشه ورزي جديد بود    

گونه انتقاد و مخالفـت       زيرا هيچ  2.دان ناميده» مقلده«زمان ابن ادريس حلي را عصر       
. شـد  نمي هاي زيادي در فقه تأليف     و كتاب  گرفت نمي بر آراي شيخ صورت    و ردي 
 خيشـ  از پـس  يفقها اكثر كه كند يم نقل -يثـان ديشـه -پدرش از معالم صاحب

 3.كردند يم ديتقل او يفتاو در، داشتند او به كهي ظن حسن و اعتقاد سبب به
توان پايان دهنده عصر تقليد       مي 4ه از احفاد شيخ طوسي است،     ابن ادريس را ك   

گيـري از نظريـات      هان شيعي در عين بهـره     يانديشيد كه فق   وي چنين مي  . دانست
رند و  يثير نام و شهرت و عظمت مقام علمي آنان قرار گ          أعلماي سلف، نبايد تحت ت    

ي جامعه در چهـار     گويي به نيازها    از تفكر اصولي و اجتهادي و پاسخ       ،از اين رهگذر  
مانند و فقاهت شيعي را ناتوان معرفي و منزوي          چوب شرايط زمان و مكان خود باز      

سازند؛ چرا كه باب اجتهاد براي آگاهان به اين فن، همواره مفتوح و هر فقيهي هر                
  .چند ماهر، فقيه زمان خود و نه زمان آينده است

                                                           
 .1-2ص، 1ج ،مبسوطال شيخ طوسي،. 1
 .18ص، 1ج ،المقاصد جامع ،يكرك محقق. 2
 .179 ص ،نيالمجتهد مالذ و نيالد معالم ن،يالد ـنيز بـن حسن نيالد جمال) معالم صاحب (يالجباع يالعامل. 3
ـ ادر ابـن  مقالـه  ،ياسـالم  بزرگ المعارف ةدائر: ك.ر يسطو خيش با سيادر ابن نسبت مطالعه يبرا. 4  اثـر  س،ي

 .رندهانگ
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ان كسي كه براي اولين بار      عنو ، به »ابن ادريـس حـلي  «، تأليف   »السرائر«كتاب  
  1.طوسي و تقليد از او را مورد انتقاد شديد قرار داده است شيخ آراي

چـوب روش اجتهـاد شـيعي منحـرف          ارهـ كه هرگـز از چ     رغم آن  ه ب ابن ادريس 
 در مقابل شيخ طوسي بر عدم حجيت        ايشان. ها فتواي جديد صادر كرد     نگشت، ده 

 اخبار آحاد، مكتب فقهي متكلمان قبل از         با انـكار حجيت   او. خبر واحد پاي فشرد   
 ايـن كـار     وي هرچنـد در   . كـرد  احيـا    را مجـدداً  ) مرتضي و سيد  شيخ مفيد (شيخ  

حركت و جنبشي در راه خارج سـاختن         كه جهت  از اين   اما چندان توفيقي نيافت،  
به اجتهاد و پويـايي فقـه    شايسته فقه شيعه از ركـود و تـحجر ايجاد كرد، خدمتي       

 در »صاحب جـواهر «و تند بود كه مرحوم  جدي قدري تقاد وي بر شيخ بهان .نمود
 منظـور صـاحب     2.تلقي كرده اسـت    شكني بعضي موارد آن را تجاوز از حد و سنت        

جواهر به يقين نحوه تكلم و بيان ابن ادريـس اسـت و نـه خـروج از روش سـنتي                     
  .اجتهاد

ز تحصيل در    پس ا  1249 وي در سال     . انصاري است  ي شيخ مرتض  ،شاهد ديگر 
با ورود . شود كه اوج مرجعيت فقهي صاحب جواهر است        وارد حوزه نجف مي    ،ايران

اي از فضالي جوان دريافتند كـه         عده ،غم عظمت صاحب جواهر    ر هاين مرد بزرگ ب   
 عبور كنند و به افكار جديد شيخ انـصاري روي           ايشانهاي فقهي    بايستي از انديشه  

رود و به درس      وقتي از اصفهان به نجف مي      »رازيميرزاي شي « كه   اند  نوشته. آورند
گيرد كه نجف را تـرك       كند، پس از چند روز تصميم مي       صاحب جواهر شركت مي   
ولـي بـا    . گيرد بيند بهره جديدي از درس او نمي        زيرا مي  ؛كند و به اصفهان برگردد    

شود  كند و تصميمش عوض مي     توصيه دوستانش به درس شيخ انصاري شركت مي       
  :خواند  اين بيت سعدي شيرازي را مي، شيخ انصاريو رو به

  3.عزم رحيلش بدل شود به اقامت  چشم مسافر كه برجمال تو افتند
هـا را مـستوفي بحـث        شيخ انصاري پرونده چندين مسأله كه صاحب جواهر آن        

                                                           
  .ياسالم بزرگ المعارف دائرة داماد، محققي مصطف ديس قلم، به س،يادر ابن مقاله: رك. 1
 .67ص، 19 ج ، الكالمجواهر: ك.ر نمونه يبرا. 2
 .االحكام يمبان مقدمه داماد، محققي مصطف ديس. 3
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ات مـام نظـر   تكرد، دو مرتبه مفتـوح كـرد و          ها را مختومه تلقي مي     كرده بود و آن   
صاحب جواهر . از جمله مسأله واليت فقيه است. دود اعالم كردصاحب جواهر را مر

  :نويسد  چنين مي،پس از بحث
 را بـر شـما حـاكم قـرار      ـ فقيهـان ـ من ايشان   (7به دليل ظهور سخن امام«
نظيـر كـسي كـه منـصوب بـه          (در اين كه ايشان داراي واليت عامه هستند         ) دادم

اي   عـصر، كـه هـيچ شـبهه         همچنين براي افـرادي در همـان       ،)صورت خاص باشد  
بلكـه  . باشد نيست كه ظهور در واليت عامه، در همه امور منصوب شده بر آنان مي             

» ايشان حجت من بر شمايند و من حجت خـدا بـر ايـشان             « كه   7اين سخن امام  
.  حجت بر مـردم هـستند      : بر اين كه ايشان همانند امامان      ،داللت بيشتري دارد  

 در ظهور » خليفه من بر شما   «: ي كتب روايي آمده   فراتر از اين، ظهور آنچه در برخ      
  1.» هستند، بيشتر است:امامان بر اين كه ايشان خليفه و جانشين

  :نويسد  در جاي ديگر مياوسرانجام 
  2.»اي كه نيازمند دليل نيست گونه  به؛واليت فقيه از واضحات است«

 بـه   كنـد و   شيخ مرتضي انصاري درس خود را در مبحث بيع شـروع مـي            وقتي  
كند كه چنانچه احد طرفين عقد صغير و يا          رسد و بررسي مي    بحث اولياي عقد مي   

تواند از طرف صـغير تـصميم بگيـرد، پـس از اوليـاي                چه كسي مي   ،محجور بودند 
  :گويد درآغاز بحث مي. كند قهري واليت فقيه را براي آنان مطرح مي

ك�� و قد رأينا هنا ذكر مناصب الفقيه، امتثا�ً « كرة �_مر أ لس اzذا  3؛» ُحّضار ��
 گـو قـرار    ما فكر كرديم كه دراينجا مناصب فقيه را مورد بحث وگفت          

  . درخواست اكثر حضار مجلس درس را امتثال نماييم ودهيم
                                                           


	�� �� ���� «: 7قوله لظهور« .395 ص ،21 ج ،الكالم واهرج محمد حسن نجفي،  . 1� 	�ـ الوال إرادة يف» �����  ��  ةي
 موراأل عيجم يف العامة ةيالوال رادةإ ظهور يف إشكال ال يالذ األطراف هلأ يال كذلك الخاص المنصوب نحو العامة

�	 ���� ����«: 7قوله بل ه،يف هميعل المنصوب�� ���� ��� �� 	� انـا  مايف حجة كونه رادةإ يف اًظهور شدأ ،»��
�	«: الكتب بعض عن ما بل ،...كميعل اهللا حجة هيف��� 	�ـ يالخل من المراد كون ةيمعلوم ضرورة ظهوراً شدأ» ��  ةف

 .»عرف ةيالوال عموم

 .»ةأدلّ يال تحتاج ال يالت الواضحات من فالمسألة ،بالجملة و«. 397 ص همان،. 2

 .545، ص 3، ج كتاب المكاسب شيخ انصاري،. 3
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ب جواهر و مختومـه     رغم ابهت و عظمت صاح     ه پيداست كه ب   از اين جمله كامالً   
» اكثر حاضرين «نصاري   به قول شيخ ا    ،دانستن وي مسأله واليت و مناصب فقيه را       

 يعنـي   ؛گو و پژوهش قرار دهنـد      اند كه مسأله را مورد گفت      درس از ايشان خواسته   
  .باشد وجه مختومه و تمام شده نمي  هيچ  مسأله به

چنـد قبـل از وي       نـد كـه هـر     د به تأسيس اصلي بسيار مهم دست ز       ايشان اوالً 
 از ابداعات   كردهيين   به سبكي كه شيخ تب      ولي ظاهراً  ،توسط برخي مطرح شده بود    

   :نويسد ميوي . افكار شيخ انصاري است
�  �_حـد الو�يـة ثبـوت عدم ا�_صل مقت�� : فنقول« مقتـضاي اصـل     1؛»ءبـ¦�

  .هيچ نوعي ندارد  كس به  كس واليتي برهيچ اوليه اين است كه هيچ
گويد بايد براي اثبات واليت و خروج از اصل مزبـور بـه              شيخ انصاري سپس مي   

 را بـه موجـب ادلـه مثبتـه          : و ائمـه   6ايشان واليت پيامبر  .  باشيم دنبال دليل 
ل واليت بـراي فقيهـان      يداند، ولي پس از بحث و فحص و بررسي نسبت به دال            مي

  :گيرد دوبار با فاصله چند صفحه چنين نتيجه مي
، فأقامـ« Qsم �f مـامةو @� إّ� مـا خـرج  � الـدليل عـ5 وجـوب طاعـة الفقيـه ��§

لدليل دونه خرط  2!»القتاد@�
 

  : گويند همچنين مي
� هذا النحو مـن الو�يـة عـ5 �أّن إثبات ¬وم نيابة الفقيه عنه: و قد تقّدم« �P 

لدليل دونه خرط القتاد روج عنه ع5 ما خرج @� �fا � �P I3.»الناس ليقت
 

رسيم كه اقامه دليـل و اثبـات وجـوب اطاعـت             كه به اين نتيجه مي     خالصه آن 
كه شاخه پر از خاري را به نحو بالعكس در دسـت             از آن تر است    فقيه بسيار مشكل  

  !!بكشيم
جالب است گفته شود كه جناب شيخ انصاري در اجتهاد خود در اين مسأله نه               

وجه تسليم استاد      بلكه حتي به هيچ    ،گيرد تنها تحت تأثير صاحب جواهر قرار نمي      
                                                           

 .546ص،، 3ج ،همان. 1

 .553 صهمان، . 2

 .558ص همان،. 3
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طور قـاطع بـراي      ب »عوائد االيام «شود كه در كتاب       هم نمي  »مالاحمد نراقي «خود  
   1.فقيهان واليت قائل است

پس از شـيخ    . شود البته اجتهاد مستمر شيعي پس از شيخ انصاري متوقف نمي         
 شاگرد نامدار شيخ انصاري، بسياري از نظرات        »كاظم خراساني  مالمحمد«انصاري  

  .كشد شيخ از جمله آنچه ايشان از اصل عدم واليت مستثني دانسته، به نقد مي
 به قبـل از شـيخ بازگـشت          مجدداً .»امام خميني « ،در زمان معاصر  خره  و باأل 

برخي از تالمذه ايشان هـم در ايـن           و كند  ميكند و راه نراقي را تأييد و تثبيت          مي
  .پيروي كردند ايشان  ازايام

همـواره افـق تفكـر بـراي        .  نتيجه استمرار اجتهاد شيعي است     ،اين آزادي تفكر  
چـوب خـاص     ارهـ بـا آزادي كامـل در همـان چ        فقيه متفكر شيعي مفتوح است و       

  . جالب اين است كه تفاوت نيز اندك نيست. پردازد اجتهادي به نوانديشي مي
 در مـسأله اجـراي حـدود در زمـان غيبـت بـه               »محقق حلي «به عنوان مثال،    

رسـد و نظريـه جـواز اجـرا توسـط            پيروي از نظر مشهور فقيهان به عدم اجرا مـي         
  :گويد كند و مي منتسب ميفقيهان را به قول نادر 

اء العارفيوق« QRوز للف � �X ل �    2.»بةي حال الغ�P   اقامة اfدود��
دانـد   صاحب جواهر در شرح متن محقق حلي چنان مسأله را روشن و بين مـي              

 كسي كه شـم   : گويد پردازد و مي   ي عليه محقق حلي مي    يگو كه در مخالفت به تلخ    
   3!!يشداند  چنين نمي،فقه را چشيده باشد) بوي(

 مرحـوم   ،زمان مـا فقيـه نامـدار عـصر         واهر، در هاي صاحب ج   ييرغم تلخ گو   به
ل صـاحب جـواهر را مـورد نقـد و           ي تمام دال  »حاج سيد احمد خوانساري   «اهللا   آيت

ها بسيار است كـه       از اين نمونه   4.رسد دهد و به نظري مغاير با وي مي        ايراد قرار مي  
  . ما در مقام ذكر آنها نيستيم

                                                           
 .بعد به 187 ص ،امياال عوائد ،ينراق احمد مال. 1

 . 386 ص، 21 ج ،)ع االسالممتن شرائ (الكالم جواهر محمد حسن نجفي،. 2

 .همان. 3

 .412 ص، 5 ج ،المدارك جامع ، خوانسارياحمد ديس. 4
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سو بر روش اجتهادي مستمر شيعي و روش خاص آن پاي بفـشاريم              ز يك بايد ا 
ي و در چـه عـصري زنـدگي    ي توجه داشته باشيم كه در چـه دنيـا   ،و از سوي ديگر   

 روزي  » منتظـري  اهللا تيـ آ« ذمرحوم شـيخنا االسـتا    . كنيم و رسالت ما چيست     مي
هاي عالمـه    نوآوري) ترديد از من است   (صدم   دهم يا يك   يكفرمودند كه ما اگر      مي

 !! امروز مردم هيچ مشكلي نداشتند،حلي را داشتيم

  آموزش قرآن در روش اجتهاد

 ،بدان سفارش نمـوده    دين سخن گفته و    سوره برائت از تفقه در     قرآن مجيد در  
  :ولي به روش تفقه اشارتي نفرموده است

ًة َفَلْو � َنَفَر ِمْن � Yْؤِمُنوَن ِلَيْنِفُروا َ�ف � َو ما �َن اْ ُ ِ�P ـوا ُ YQRْم طاِئَفـٌة ِلَيَتَف ُ ْ �Zِفْرَقـٍة ِمـ ِ
ّgُ 

ـَذُروَن  ْ َ �X ُهـْم Yْم َلَعل ِ ْ �Zْم ِإذا َرَجُعـوا ِإَلـ �ِ َو ِلُيْنِذُروا َقْوَ[ُ �O شايـسته نيـست     1؛�الّدِ
كوچ كنند؛ چرا از هر گروهى از       ) بسوى ميدان جهاد  (مؤمنان همگى   

، تا در دين    )دينه بماند اى در م   و طايفه (كند   اى كوچ نمى   آنان، طايفه 
آگاهى يابند و به هنگـام بازگـشت بـسوى          ) و معارف و احكام اسالم    (

) از مخالفـت فرمـان پروردگـار      (شـايد   ! قوم خود، آنها را بيم دهنـد؟      
 ! بترسند و خوددارى كنند

اگـر   .آيات ديگر بيان فرموده اسـت      تفقه را در   خصوص روش اجتهاد و    ولي در 
منابع فقه ما هرچنـد چهـار        ،رعيه از منابع تعريف كنيم    احكام ش تفقه را استخراج    

  . سنت منبع اصلي ماست فرماييد كه كتاب و  ولي تصديق مي،منبع است
اي بكار بـرده    واژه،كتاب  يعني بدست آوردن احكام از   ؛ن مجيد براي اجتهاد   آقر

 »اسـتنباط «، از سنت براي اجتهاد است و» تدبر«آن   كه پيام بسيار عميقي دارد و     
  :در مورد كتاب فرموده است. را آموزش داده است

وَن � ُ Yَف" َيَتَد�� 
َ
ْم َع5 أ

َ
ْقفاُ®ا  اْلُقْرآَن أ

َ
كنند،  را در قرآن تدبر نمى چ2؛� ُقُلوٍب أ

 هايشان قفل زده شده است؟ آيا بر دل
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 جمالت را   يسو  آن ي يعن ؛تدبر در قرآن  . يشيك اند ين  و ي ژرف نگر  ي يعن ؛تدبر
مگر قفل از چشم    .  فهم قرآن همراه با تعقل     ي يعن ؛ تدبر ،گر سخن يه د  ب 1.ستنينگر

 ؛تعقـل اسـت؟ تـدبر      ر از مطالعه همراه بـا     يدن غ يبه گوهر معنا رس    دل باز كردن و   
 چـشم  به   يمقابل عدم تعقل كه عبارت است از اكتفا         چشم دل باز كردن در     ييعن

  :»يهاتف اصفهان«قول  هب. بصر
  يني است آن بيدنيه نادــآنچ  ينيچشم دل باز كن كه جان ب

 مطـرح  گانـه  ده آداب ،قـرآن  فهـم  يبـرا  »بيالغ حيمفات« كتاب در »مالصدرا«
» تـدبر  «را چهـارم  ادب. اسـت  گرفته 2»يغزال العلوم اءياح« از كال ظاهراً كه كرده
  : كرده اشاره ريز ثيحد به جا آن در. است داده قرار

� اzومن�� ام عن   3.»اZ� ف تد��  � قراءة �P  و� اZ� ف �� خ � عبادة �P  �� خ �« �7�
ممكـن  » تـدبر «ن بـدون    ي به يق  ي ول ، است 4»نيكتاب مب «د هرچند   يقرآن مج 

ن كتـاب مقـدس     يـ د ا يـ ح خود قـرآن مج    يبه تصر . ن گردد ياست موجب ضالل مب   
 ،ن رفـتن  آ قـر  يقفل زده بسو    و ي را مضل است، با دل ظلمان      يبعض  و ي بعض يهاد

قـرآن  . گـردد  يد خـسران مـ    ي بلكه موجب مز   ،واهد بود روشنگر نخ  انگر و ينه تنها ب  
 :فرمايد مي

� Yِإ� َ� ــاِ �� Yــُد الظ ي � �َ َو � ��َ ــْؤِمن�� ــٌة ِلْ(ُ َ�ــفاٌء َو َرْ ــَو ِش ــا ُه ــْرآِن م ــَن اْلُق ُل ِم ِّ � َ ــ�� َو ُن
كنيم كه مؤمنـان را شفاسـت و         ها نازل مي   از اين قرآن آيه    5؛ �َخـساراً 

                                                           
حصول مفهوم التَّـدبِيرِ و تحقّقـه و اختيـار          : فهو تفعل لمطاوعة التفعيل، فحقيقة معناه     : أما التَّدبرُ «ق؛ دبر ي، التحق يمصفو. 1

 - القـرآن   تـدبر  - دبر األمر فتدبر األمر، أى صار ذا عاقبة، و من هذا المعنى يؤخذ مفهوم التعدية               :ذلك المفهوم، فيقال  
� � - تدبر في القرآن   -ةفكأنّ مرجعه الى جمل   �� !"#$ ���� �% &�� �'  ��( )" ��( � )24): 47 (محمد(. � �+(*!	 �� �'  �, )- �*)+� �� !"#$ #� � منونؤم(  � %

)23 :(68(. � .�./�%( �� !"#$ #��: حاجة، فيقال ء بالهمزة للتلفّظ عند ال     تقلب تاء تفعل داال و تدغم، و جي       ). 29): 38(ص  ( . �+.
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 .»عاقبة األمور
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 .فزايد رحمت و ستمگران را جز خسارت نمي

د، يـ ر قـرآن مج   يام همراه بـا تحـذ     ين پ يدهد كه ا   يخ اسالم نشان م   يمطالعه تار 
 معلول مطالعـه قـرآن بـدون تعقـل          قاًي دق ،ش خوارج يدايپ. ار زود تحقق يافت   يبس

انيد كه عنوان اوليه    جالب است بد   .بودند تدبر بدون انيقار ،اسالم در خوارج. است
 ناشي از   ، تفكر افراطي در اديان    اصوالً. ده است يعني قاريان قرآن بو   ؛  »قراء«خوارج  

ي بـدون تعقـل بـه شـعار         يـ گرا متن. گرفته است  ي بدون تعقل نشأت مي    يمتن گرا 
بـه كتـاب    ودند كه بايد    خوارج معتقد ب  . گردد ي مبدل مي  يگرا گري و يا بنياد    سلفي

دن مـتن   داربه نظر آنان پااليش دين معيار قرا      . دين را پااليش كنيم     و برگرديماهللا  
  .اجتهاد است  بدون هرگونه تعقل و،قرآن

در  .در ساير اديان نيز پديـد آمـده اسـت           و اين مسأله اختصاص به اسالم ندارد     
عبـري   مـيم در  يـا و (ناميدنـد   مـي  » قارميم« آنان را  گروهي پديد آمدند كه ،يهود

ودنـد  آنان گروهي ب  . قاريان يعني   ؛)نون در عربي عالمت جمع بوده است       مانند يا و  
كيـد و جمـود     أه تعقـل ت   خواندند و بر ظواهر آن بدون هرگون        تورات را مي   كه فقط 

قبـول  ،  انجام شـده بـر روي تـورات بـود           كه تحقيقات تفسيري   »تلمود«داشتند و   
ايـن  . قارئون و يا قراء در عربي لقـب دادنـد    و لذا آنان را قارميم در عبري.نداشتند

گفتند بايـد    آنان مي . دانستند مي گران را كافر  گروه مانند خوارج در تاريخ اسالم دي      
عقل خودمـان را در فهـم آن    فكر و متن را اصل قرار دهيم و به تورات بازگرديم و

كه اين گـروه از طرفـي خـود را طرفـدار اصـول بنيـادين                جالب آن . دخالت ندهيم 
ايـن  . كردنـد   معرفـي مـي    حركتي انقالبي  ،راطرفي حركت   خواندند و از     مكتب مي 

رهبر آنان در ابتدا يك عالم يهـودي بـه          . قه پس از ظهور اسالم پديد آمده است       فر
.  معاشرت و با اصطالحات فقه اسالمي آشنا بـود         »ابوحنيفه« بود كه با     »عنان«نام  

 خليفه عباسي اين فرقه را بنياد نهاد و سپس فردي به نـام              ،»منصور«وي در عصر    
 . ناميد»عنانيه«را  ن  ترويج كرد و نام آ اين مكتب را در ايران »بنيامين نهاوندي«

بـه  . كننـد   زنـدگي مـي    »اوكـراين «،  »روسـيه «،  »اسرائيل«اكنون اين فرقه در     
هـاي تنـد روي      برخـي از فرقـه     هاي مختلفي در يهود پديد آمدنـد و         فرقه ،هرحال

شـان   دسـت  ه هميشه خنجري در زير لباس پنهان داشتند كه اگر موقعيتي ب           ،يهود
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  1.كشتند  مي را رومي كه با فكر آنان مخالف بودند يهوديان،آمد
  پس از حادثه فـرو     يحسب نقل منابع خبر   . است جه عدم تدبر در قرآن    ين نت يا

ام ين پ ي رهبر القاعده در نخست    »اسامه بن الدن  « ،وركيوي ن ي دوقلو يها  برج يزير
ات ن عمل به دوستان خود با استفاده از كلم        يرفتن انتساب ارتكاب ا   يخود ضمن پذ  

  :ن گفتيد چنيقرآن مج
 سـرر   ي علـ  6 نزد رسول اهللا   ،مين و جنات النع   يي عل ياعل آنان هم اكنون در   «
  »!!ن هستنديمتقابل

م ي خـود و يـارانش تنظـ       ي برا ي را كه و   ييمحاسبات بن الدن و صغرا و كبراها      
ن ي القاعده چنـ   يتوان حدس زد و عل     ي م ي به آسان  ،كرده و آنان را قانع ساخته بود      

  :ت كهبوده اس
 .كافرند همه مزبور يها برج ساختمان در ساكنان
 .است ييكفا واجب نيمنؤم همه بر كفار با جهاد ،قرآن اتيآ اطالقات يمقتضا
 .كشتار و قتال يعن ي؛جهاد كلمه ظهور يمقتضا
 قيـ طر از امروز يايدن در كفار يول ،شود انجام ديبا دعوت از پس هرچند قتال

 تيحما بلكه ،رفتهينپذ را اسالم دعوت آنان يول ،اند شده دعوت يعموم يها رسانه
 صف ليتشك با نكيا لذا اند، قرارگرفته مقابل صف در و كرده مسلمانان دشمنان از

  : است فرموده قرآن در خدا. است واجب و فرض آنان با قتال ،آنان مقابل
� � �P ُيقاِتُلوَن َ� �Oذ Yب£ ال ِ ُ �X َY� Yِإن  

ـْم ُبْنيـاٌن َمْرُصـوٌص  َسبيsِِ َصـ̄فا َ�_َ ُ Y �  خداونـد  2؛ �
 گـويى   ،كنند خونين مى  دارد كه در راه او پيكار      كسانى را دوست مى   

  !اند بنايى آهنين

 كفـر و كـافر      ، محـور اصـلي در مقـدمات فـوق         ،كنيـد  همانطور كه مالحظه مي   
عـداوت بـا     آن، تبري و   پس از  كفر نقطه آغازين و   . هاست دانستن گروهي از انسان   

اقـدامات خـونين     سرانجام احساس وظيفه شـرعي بـراي ورود در مبـارزه و            ر و كفا
  .است
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كـه بـه     اسـفبارتر آن  .  است قابل صدق بر كثيرين     كلي و  يا مقوله سفانه كفر أمت
گواهي تاريخ، كفر مفهومي توسعه طلب است كه هرگـز بـه صـف رسـمي مقابـل                  

گـاه  . شـود   كفر زده مي   كند و به آساني بر پيشاني افراد خودي نيز مهر          بسنده نمي 
كني كفر و كـافر      هاي قدرت به بهانه ريشه     ها و عسس   شود و داروغه   ابزار قدرت مي  

ورزنـد و    د مبـادرت مـي    يـ افكننـد و بـه تفتـيش عقا        پنجه در سينه اين و آن مـي       
را از ميان بردارند و      گردند كه با ساطور او     خانه به دنبال كافر مي     هرحمانه خانه ب   بي

طـول   در. مين نماينـد  أاي در آغوش حورالعين براي خويش تـ         آينده از اين رهگذر  
 بـا هـاي جمعـي       مقوله كفر قربانيان زيادي داشته و بيشتر خـونريزي         ،تاريخ اديان 

دست متوليان دينـي در ايـن        هصورت اعدام و يا ترور ب      هجنگ و كشتارهاي فردي ب    
دم تـدبر و تعقـل در   نگري و ع ولي همه و همه معلول ظاهر. قالب انجام يافته است  

  .قرآن است
  : پيامبر در خطبه غديريه فرموده است

ــاِس،« الّن َ وا َمعا��ِ ُ Yــَد�� ــْرآَن  َت ــوا َو  اْلُق ُم َ ْ ــهِ @� آ ا±� ــُروا ِت ــهِ  ِإl َواْنُظ ²َِت ــوا ُ�ْ ِبع Yَو�َتت 
ُه، َ ِ��َ بَ  يُ َلْن  َفَو� ُمَتشا ِ َ  ُيـَوَلـْن  زواِجـَرهُ  َل³ُْ  ��ّ ِ�́ َ َتْفـس َلـ³ُْ  و ـذ ِإ�Y  هُ �� Yیال  َ�@

َ
 آِخـٌذ  أ

³ُْ  َو ) یَد يَ بِ  راِفُعهُ  َو  (ِبَعُضِدهِ  َوشائٌل  ِإl َوُمْصِعُدهُ  ِدهِ يَ بِ  نY : ُمْعِ(ُ
َ
 َمـْو�هُ  ُكْنـُت  َمْن  أ

ذا �ُ  َع5ِ  ُهَو  َو  َمْو�ُه، َع5ِ  ±�َ ْ�O  �+
َ
�¹  طاِلٍب  أ

َ
ّ َوِص  َو  أ َوَجلY  � ِمَن  ُموا�ُتهُ  َو  ،6� Yَعز 

 َ® َ� ْ ��
َ
 را آن اتيـ آ يژرفـ  و ديكن شهياند قرآن در! مردمان هان 1؛»َع5َ  اأ

. دييـ ننما يرويـ پ متشابهاتش از و ديكن نظر محكماتش بر و ديابيدر
 مگـر  ،كنـد  ينم آشكار را آن ريتفس و ها باطن كه سوگند خدا به پس
 دارم يمـ  اعـالم  و ام آورده بـاال  و گرفته را او يبازو و دست كه نيهم
 يعل او و اوست سرپرست يعل نيا م،ياو سرپرست من كه آن هر كه
 او تيـ وال و يسرپرسـت  كـه  مـن  يوصـ  و بـرادر  اسـت؛  طالب ياب بن

  .است شده فرستاده من بر كه خدا يسو از است يحكم
 كيـ  از قطعـه  ك ي اطالق و ظهور به تمسك با خوارج منحرف فرقه نيهم مگر

 و ظهـور  بـه  آنـان  ند؟داورين وجود به را نهروان سوز خانمان جنگ ديمج قرآن هيآ
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³ُْ ِإ�Yº Yِ � فهيشر هيآ اطالق ُfْدر تعقـل  و تـدبر  بـدون  و كردنـد  يمـ  مسك ت1 �ِإِن ا 
 يبرا 7موال حضرت. كردند يم دطر و ينف را امارت و حكومت مطلق حكم يمعنا

  :فرمودند آنان ييراهنما
ُه « Yِطٌل َنَعْم ِإن ا @�َ َ ِ�اُد  َ ُة َحّقٍ ��ُ َ ِ¼َ Yَهُؤَ�ِء َيُقوُلـوَن َ� ِإْمـَرَة ِإ� Yَو َلِكن ِYº Yُح³َْ ِإ� �َ

ـا  َ �Zـْؤِمُن َو َيـْسَتْمِتُع ِف � ِإْمَرِتـِه اْ ُ ِ�P ْو َفاِجٍر َيْعَمُل
َ
ٍ أ ّ َ�� ٍ ِم��

َ
اِس ِمْن أ Yِللن Yُه َ� ُبد Yَو ِإن ِYº

َجَل 
ا اْ�_َ َ �Zِف ُY� ُغ ْ اْلَ¡ِفُر َو ُيَبّلِ �

َ َمُع ِبِه اْل½� ْ � ُ �X ُبُل   َو َمُن ِبـِه الـس£
ْ_ َQ@ ُء َو ُيَقاَتُل ِبِه اْلَعُدو£ َو

اَح ِمـْن َفـاِجرٍ  َ َQَو ُيـْس� � َ�� َ �¿ِ َQَيـْس� YQ6ِعيِف ِمَن اْلَقِوّيِ َح Yگفتـار   2؛»َو ُيْؤَخُذ ِبِه ِللض
 مگر براى   ،آرى حكمى نيست  . حقى است كه به آن باطلى اراده شده       

 در حالى كـه     ؛دارى مخصوص خداست   گويند زمام  لى اينان مى  خدا، و 
 چه نيكوكار و چه بدكار كه مـؤمن در          ؛براى مردم حاكمى الزم است    

منـد از زنـدگى      عرصه حكومت او به راه حقّش ادامه دهد و كافر بهره          
گردد و خدا هم روزگار مؤمن و كافر را در آن حكومت به سـر آرد و                 

ئم جمع گردد و توسط او جنگ با دشـمن     نيز به وسيله آن حاكم غنا     
سامان گيرد و راهها به سبب او امن گردد و در امارت وى حق ناتوان               
از قوى گرفته شود، تا مؤمن نيكوكار راحت شود و مردم از شر بدكار              

  .در امان گردند
 را قـرآن  ديـ نبا شـما  هرگـز  كـه  رساند يم 7موال حضرت جمله در نظر امعان

  . دهيدقرار عمل مورد تعقل بدون
 خوانـده » جاهالنـه  و احمقانـه  «يكـار  را ظواهر بر جمود »يغزال محمد امام«
 بـه  ازدهم ي قرن در »صدرا مال «و يهجر ششم قرن در يغزال مانند يافراد 3.است
 ضـمن  بزرگواران نيا .است دهيپرفا و مهم اريبس كه اند دهياز ي دست يا هينظر طرح

 از بـه يغر مجازات و دهيبع التيتأو هرگونه از اجتناب و ظواهر تيحج به يبنديپا
 روح «هيـ نظر طـرح  بـه  ،ظـواهر  بـر  جمـود  از شدن دور ،گريد طرف از و طرف كي
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 نظرنـد  نيا بر آنان. گردند يم وضع عامه يمعان بر الفاظ معتقدند و پرداخته» معنا
 از تـر  عام ،الفاظ يمعنا يعني؛  دارد وجود يتر قيعم يها هيال الفاظ يمعان يبرا كه
 از گـسترده  و عـام  فهـم  بر تفكر نيا محور. كند يم تصور عرف  كه است يزيچ آن

ـ  توسـط  بـار  نينخـست » معنـا  روح «اصطالح. است يمبتن الفاظ له موضوع  يغزال
 نجانـب يا نظر به كه كرد فيتأل »القرآن جواهر« عنوان تجت يكتاب او 1.شد مطرح

 از يجـالب  اريبس راتيتعب با مالصدرا بعدها. است بوده هينظر نيهم تيتثب هدفش
 هيـ نظر نيا شانيا. است ستوده را آن و آورده عمل به ديتمج و ليتجل يغزال هينظر

 »يكاشـان  ضيفـ « مالصدرا از پس 2.است داده قرار خود يريتفس يمبان از يك ي را
  :ديگو يم نيچن يو. كند يم يط  راراه نيهم »يصاف ريتفس «در يو نامدار ذيتلم

� حقيقة و روحا و r صورة و قالب و قد يتعّدد الـصور إن لÀ مع�6 م« ن اzعا+�
رواح لفــاظ للحقــائق و ا�_ ــا وضــعت ا�_  هــر 3؛»و القوالــب fقيقــة واحــدة و إ{�ّ

 دارد  يقالب صورت و   است و  يروح قت و ي حق ي دارا ،ي از معان  ييمعنا
  وجود يقت واحد ي يك حق  ي برا ي متعدد يها قالب ها و  گاه صورت  و

  .شوند يارواح وضع م ق وي حقايبراالفاظ  دارد و
انـد   شان، فرمـوده  يـ  فلسفه ا  يها رات درس يحسب تقر ) ره(ينيحضرت امام خم  

   4. درآن راه ندارديا  است مسلم كه شبههيتوجه به روح معنا مطلب
جمـود    الفـاظ و   ي تدبر در قرآن عبارت است از توجه بـه روح معنـا            ،به هرحال 

 . نكردن به ظواهر آنها

   واصله اخبار در اجتهاد

  در ي يكـ  :د دو رهنمود ارائه فرمـوده اسـت       يقرآن مج  اخبار، در مورد برخورد با   
   .يجهت دالل  دريگريد مورد جهت صدور و

ن يدر ا. يمانيمواجه شدن با پش از ارتكاب اعمال جاهالنه و زي پرهجهت صدور؛
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  :مورد فرموده است
�َ آَمُنوا ِإْن جاَءُ�ْ فاِس � �Oذ Yا ال َ £�

َ
هاQrٍَ َفُتـْصِبُحوا  ٌق @� أ َ � ِ�X ْن ُتصيُبوا َقْومًا

َ
ُنوا أ Yِبَنَبٍإ َفَتَبي 

�َ  َع5 ِدم�� �@ ْ ُQاگـر شـخص    ! ايـد  اى كـسانى كـه ايمـان آورده        1؛� ما َفَعْل�
فاسقى خبرى براى شما بياورد، درباره آن تحقيـق كنيـد، مبـادا بـه               

  ! ويدگروهى از روى نادانى آسيب برسانيد و از كرده خود پشيمان ش
ا علـت   يـ در ذيل آيه، حكمت و      . در ناقل روايت بايد دقت، بررسي و تأمل شود        

حكم چنين بيان شده است، تا مبادا عملـي جاهالنـه مرتكـب شـويد و در نتيجـه                   
رسد كه اگر بـه مقاصـد و علـل حكـم             به نظر مي  . موجب ندامت و پشيماني گردد    

 از جهـاتي اسـت كـه        توجه كنيم، بي شك هرچند موضوع فاسق بودن مخبر خبر،         
شود كه عمل به آن ممكن       كند و موجب مي    احتمال كذب بودن خبر را تقويت مي      

است به اقدامات جاهالنه منتهي گردد و موجبـات پـشيماني را فـراهم سـازد، امـا                  
 يعني عدالت راوي عامل الزم و كـافي         ؛ اين عامل   آيا  است كه   باقي السؤجاي اين   

  ن در قبول خبر اكتفا كرد؟ توا است؟ يعني به صرف عدالت مي
براي پـذيرفتن مطلـق خبـر       ،    توان عدالت را تنها جهت      نيست كه نمي   يترديد

د نـ توان ، ولـي مـي    نددارند كه هرچند فسق نيست      زيرا جهات ديگري وجود    ؛دانست
بينـيم،   اگر به روايات باب قضاء مراجعه كنـيم مـي         . دن جاهالنه گرد  ماتموجب اقدا 

. انـد  تحذير فرموده   قضاوت كردن در شرايط مختلف منع و       پيشوايان ما قاضي را از    
 هرگونه   از اگر عدالت قاضي مانع   . قاضي عادل است   درحالي كه فرض اين است كه     

ي دادن در   أ پس چـرا پيـشوايان شـخص عـادل را از ر            ،عوامل خطا و اشتباه باشد    
اگفتـه  ن. اند  منع فرموده 2حالت گرسنگي و تشنگي و غم و شادي و درد و امثال آن            

گونه صفات به طور طبيعي در       پيداست كه اين دستورات حاكي از آن است كه اين         
  .ثر استؤدرك افراد م فهم و

آيا ايـن امـر محتمـل نيـست كـه           . طور است  در روايت و نقل حديث هم همين      
ط ي بدون هرگونه قصد خيانت و دروغ پردازي، به دليـل شـرا    ،شخص عادل و موثق   
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گويد، بـه غيـر مـراد و         بي كه گوينده مي   لل جنبي مط  خاص روحي و اوضاع و احوا     
اسـاس شـنيده و فهميـده        حتي به غير الفاظ صادره از وي بشنود و يا بفهمد و بر            

خويش نقل كند؟ به يقين آري و اين امر با عدالت و وثاقـت وي منافـاتي نخواهـد                   
  . داشت

ر رونـد   ط ديگري را نيز د    ي شرا ، سواي شرط عدالت و وثاقت     ،لذا فقيهان سترك  
  . دهند مي اجتهاد مورد توجه و التفات نظر قرار

  :ديفرما ي اخبار ميات استنباط بر روي؛ انجام عمليجهت دالل در
� lُسـوِل َو ِإ Yالر lَوُه ِإ ذاُعـوا ِبـِه َو َلـْو َرد£

َ
ْوِف أ َ�fِْو ا

َ
ْمِن أ

ْمٌر ِمَن اْ�_َ
َ
َو ِإذا جاَءÃُْ أ

ْم َلَعِ(َ  ُ ْ �Zْمِر ِم
وlِ� اْ�_َ

ُ
ُتـُه أ َ�ْم َو َلـْو � َفـْضُل �Yِ َعَلـْي³ُْ َو َرْ ُ ْ �Zَيـْسَتْنِبُطوَنُه ِمـ َ� �Oـذ Yُه ال

ْيطاَن ِإ�Y َقلي"ً  Yالش ُ ُQَبْع� Yو هنگامى كه خبرى از پيروزى يا شكـست          1؛�َ�ت
سازند؛ در حالى كه اگر  آن را شايع مى) بدون تحقيق (ها برسد،    به آن 

 - كـه قـدرت تـشخيص كـافى دارنـد          -ايانآن را به پيـامبر و پيـشو       
هـاى مـسائل آگـاه خواهنـد شـد و اگـر فـضل و                 بازگردانند، از ريشه  

رحمت خدا بر شما نبود، جز عده كمـى، همگـى از شـيطان پيـروى                
 ). شديد و گمراه مى(كرديد  مى

 را اخـذ    يتـ يخبـر و روا     هـر   ظـاهر   كـه  ي كسان ،ديفه قرآن مج  يه شر ين آ يا در
كننـد، سـرزنش و مالمـت كـرده          يز نقل مـ   يگران ن ي د ير و برا  را باو  كنند و آن   يم

. اسـت » اسـتنباط «ات  يـ  عمل يبا اخبار، اجرا   سفارش قرآن در مورد برخورد    . است
ق يـ  عم يهـا   آب زالل از اعمـاق چـاه       ي به معنا  ، است »نبط«شه  ياستنباط كه از ر   

   2.دن استيكش
عد و اصـول فهـم       از قوا  ياري بس ،حين دستور صر  يا ا ي است كه آ   سؤالن  ي ا يجا

برد؟ اصـل    يال نم سؤر  ي ز ،رديگ يم الفاظ را كه در دانش اصول فقه مورد عمل قرار         
.  شـد  يه سـاز  يـ  نظر »يشـافع «ها اول بـار توسـط        ظهور و اصل اطالق و امثال آن      
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ء أو إخراجـه مـن        هو خـروج شـي     « ماده نبط  .27، ص   12، ج   التحقيق في كلمات القرآن الكريم    مصطفوي، حسن،   . 2
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 در را فقـه  اصـول  كـه » الرساله «و» االم «نام به ،است مهم كتاب دو يدارا يشافع
 و اسـت  نبوده اصول يدارا فقه ،يشافع ظهور از قبل تا نديگو يم. كند يم انيب آن

 بـوده  فتـوا  صـدور  يمبنـا  سنت، و كتاب مثل ،يفقه منابع از هيفق يشخص درك
 مـورد  حاضـر  حال در كه است االطالق ↨ـاصال و الظهور ↨ـاصال ،اصول آن از. است

 ،اصـول  نيـ ا كه ستين انكار يجا البته. است گرفته قرار زين يعيش هانيفق يرويپ
 ديـ نبا ينيد جامعه در كه ست ا آن فوق هيآ از مستفاد يول هستند، ييعقال يامور

 استنباط اتيعمل مورد اهلش توسط ديبا كرد، عمل اطالق و ظهور وجود صرف به
 خطـاب  مـورد  كـه  يافـراد  ،بود عمل قابل مطلق نحو به اصول نيا اگر. رديگ قرار

 يالهـ  سـرزنش  و اعتراض پاسخ در بود ممكن اند، شده سرزنش و گرفته قرار قرآن
  !!ميكرد عمل ،بود حجت ما يبرا كه الظهور ↨ـاصال به ما نديبگو

 هـستند،  كارگـشا  ياصـول  محـاوره،  يبرا انصافاً كه اصول نيا تمام كه يدرحال
 امور  از  خبر مفاد كهي موارد در ديبا لذا. عقالست يبنا آنها تيحج ليدل نيتر مهم
 بـه  ديـ نبا دارد، سـروكار  يعمـوم  تيامن با كه ستا ياخبار جمله از مهمه و هامه
 و رديبگ قرار يشياند ژرف و استنباط اتيعمل مورد ديبا كرد، اكتفا الظهور ↨ـاصالـ

  . شود استكشاف قرآن و يبررس ديبا امر جوانب
ـ با واقعـاً  و دارد وجـود  متعدد كفار، با جهاد اتيآ ديمج قرآن در نيق ي به  از دي
 بـت يغ زمان در را ييابتدا جهاد كه بود سپاسگزار هيامام هانيفق مشهور و تياكثر

 يكـسان  اصـحاب  يقدما از چند هر 1.اند داشته اعالم ليتعط )فداه ارواحنا( معصوم
  2.اند داشته بتيغ زمان در يحت ،ييابتدا جهاد وجوب بر نظر كه اند بوده هم

 مخالفـت  مـشهور  بـا  1ييخـو  اهللا تيـ آ حـضرت  ما عصر سترك و بزرگ هيفق 
  : اند فرموده ييابتدا جهاد خصوص در و فرموده

 همـه  در و شود نمى ساقط 7معصوم امام غيبت زمان در جهاد وجوب ظاهراً«
                                                           

 ؛199ص ،وسـيله   همـو،  ؛296-297 و 293 ص ،1 ج ،مهذّب  ابن حمزه،  ؛5 ص ،2 ج ،نكتها و النهاية محقق حلي، . 1
 مقـدس   ؛101 ص ،1 ج ،قواعـد   همـو،  ؛406 ص ،1 ج ،تـذكره  عالمـه حلـي،      ؛3-4 ص ،2 ج ،سرائر ابن ادريس، 

 محمـد حـسن     ؛298-399 ص ،1 ج ،الفوائـد  ايـضاح   فخرالمحققين ؛450-452 ص ،7 ج ،هانالبر مجمعاردبيلي،  
 .11 ص ،21 ج ، الكالمجواهر نجفي،
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 .است ثابت آن شرايط بودن فراهم صورت در حكم اين ها زمان
 موضـوع  در كه است مسلمانانى تشخيص به بسته غيبت، عصر در جهاد وجوب

  1.»است اسالم مصلحت به جهاد كه دهند ىم تشخيص و هستند خبره اهل ،جهاد
 اثبـات  يبرا او. دارند يمهم اريبس يفتوا زين كفار يساز برده خصوص در ايشان

 بـر  دال كه هستند ياتيروا ،برجواز ليدل اند، فرموده يجنگ ياسرا يساز برده جواز
 بـرده  الءياسـت  بـا  تـوان  يم را كفار همه بلكه ،يجنگ ياسرا تنها نه كه هستند آن

  :جنگ ريغ در يحت ،ساخت
ت... « قاق جواز ع5 الداQrّ  اzتعّددة الروا@� Qا�س�  Q6ح  � �P رب، غ��  حالfا ا �Zم 

ة ــ�� ــة معت ــاس، رفاع ــال النخ ــت: ق �  قل �+ ــسن �_ fــروم إّن : 7ا ون ال ــ�� ــ5 يغ  ع
ــصقالبة ــJقون ال ــن أو�دÃ في ــواري م �fــان، و ا ــدون الغ( ــ5 فيعم ــان ع  الغ(

م �م يبعثون ¢�  فيخصو � lبغـداد إ lـا التجـار، إ �Å ى Q�  � �P ـم _ا ـن و �� �X tنعـ 
م ّ�ا و �قوا قد أ م أغاروا إ{�ّ �Zم؟ �نـت حـرب غـ��  مـن علـ �Zس �«: فقـال بيـ _ �@ 

م، _ا �Jا ب ك من أخرجوÃ إ{�ّ �Jال lسـ"م دار إ  كه يمتعدد اتيروا....  2؛»ا�§
 زيجـا  جنـگ  ريـ غ در يحتـ  ،رانياسـ  كردن برده كه ست ا برآن دال

 ديـ گو يمـ  كه است »نخاس رفاعه معتبره« اتيروا آن جمله از است،
 هجـوم  3صغالبه بر انيروم كه كردم عرض 7الحسن ياب حضرت به
 را آنـان  پسران و دختران و كودكان و پردازند يم غارت به و كنند يم
 بـه  را هـا  آن سپس و كشند يم را ها آن پسران يها ضهيب و دزدند يم

 در ميبخـر  را هـا  آن ميتوان يم ما ايآ تند،فرس يم ردهب تجار نزد بغداد
 گرفته غارت به جنگ بدون و اند شده سرقت ها آن ميدان يم كه يحال

 از را آنـان  رايـ ز ؛نـدارد  ياشـكال : فرمودنـد  پاسخ در 7امام اند؟ شده
  .اند ساخته وارد ياسالم نيسرزم به و خارج شرك نيسرزم

 ثيحد به شانيا استناد به توجه اب يول ،اند نداده فتوا صراحت به شانيا هرچند
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 ليـ تعل عمـوم  بـه  توجه با و استرقاق جواز يبرا آن شناختن معتبر و نخاس هرفاع
 وقت به مختص كفار ساختن برده شانيا نظر به كه شود يم آن جهينت ت،يروا ليذ

 يبـرا  داراالسـالم  به ورود و كفر اريد از آنان اخراج و الءياست صرف و ستين جنگ
  . است يكاف شدن برده

 دهيـ د صـراحت  به زين »يزد ي ييطباطبا ديس« از فتوا نيا شان،يا از قبل البته
 . اند داده را فتوا همان رينظ يطيشرا و وديق اندك با يالسؤ پاسخ در شانيا. شود يم

  :است ريز شرح به آن جواب و السؤ
 بـه  1يزيـ انكر سـركار  در قحط سبب به كه دخترها و پسرها و ها زن: 1362س

 و عبد حكم ها آن بر ايآ ،برند يم را ها آن مهمان و شود يم داشته نگاه التوارث ورط
  نه؟ ا يشد خواهد يجار يزيكن

 بـه  ،نباشد نيب در امان شبهه و امان و باشند يحرب كافر كه نيا برفرض: جواب
 يمـسلم  نـزد  هـم  امان شبهه به و باشد نداده امان را شانيا يمسلم كه نيا ينامع

 و تيعبود حكم و ها آن بر يالياست مجرد به آنها استرقاق است زيجا شند،با نرفته
 و »ديـ مف خيشـ « ماننـد  يهـان يفق از 2.العـالم  واهللا. شـود  يمـ  يجار ها آن بر تيرق
 بـت يغ زمـان  در كفـار  بـا  ييابتـدا  جهاد وجوب به فتوا زين گريد يبرخ و »سالر«

ـ  3.شـود  يم دهيد زين 7معصوم  هيـ اول قـرون  و اعـصار  آن در بزرگـواران  آن از يول
 آنچنـان  و ستيـ ن يشـگفت  يجـا  چندان مكان، و زمان طيشرا به توجه با ياسالم

. اسـت  نـشده  مترتـب  يخيتـار  نظـر  از ظـاهراً  فتاوا گونه نيا بر هم يمشكل يتوال
 خـود  همواره ،خود عرض و مال و جان از دفاع در بتيغ زمان در چند هر انيعيش
 انيعيشـ  كه ندارم سراغ يخيتار نظر از نجانبيا يول ،دان دهيد يم دفاع به موظف را
 يهجـوم  ييابتـدا  نحـو  به يشرع فهيوظ عنوان به كتاب اهل ريغ يحت ،كفار هيعل

ـ  كفـار  يسـاز  بـرده  جواز به فتوا يزد ي ييطباطبا ديس از يحت. باشند كرده  يحرب
 يزمـان  در شانيا اوالً رايز ؛ستين آور شگفت چندان ط،يشرا همه آن با الاقل هم آن
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 »عـراق « و »رانيـ ا« يحت ،مسلمان مردم يها خانه در هنوز كه اند داده فتوا نيچن
 را يكنـون  قبح و يزشت الاقل و بوده يعاد يامر يبردگ و برده و داشته وجود برده

 يهجـر 1298 يعنـ  ي ؛يقمـر  يهجـر  1337 سـال  يمتوفـا  شانيا اًيثان و نداشته
 قبـل  قـرن  ده حدود به مربوط كه سالر و ديمف خيش به برسد چه ،اند بوده يشمس

 ليتـشك  هـم  ملل جامعه يحت و ملل سازمان هنوز يزد ي ديس زمان در. باشند يم
ــشده ــت ن ــز ؛اس ــار راي ــشك خيت ــاد ليت ــاخ نه ــان ،ري ــال هم ــت س ــ رحل  ديس

 يالديمـ  1945 اكتبـر  24 ملـل  سـازمان  ليتـشك  خيتـار  و) يشمس1298(يزدي
 فـوت  از پـس  سـال  26 درسـت  يعنـ ي. باشـد  يم يشمس يهجر 1324 با مطابق
 يكـشورها  ،نيبنـابرا . اسـت  شـده  ليتـشك  ملـل  سازمان يزد ي ييطباطبا مرحوم
 يبردسـاز  از اجتنـاب  و يجهـان  صـلح  حفـظ  بـه  نسبت يتعهد گونه چيه ياسالم

 دهيـ د ديسـ  يسـو  از شـرط  و ديـ ق چنـد  فـوق  ياسـتفتا  متن در ثالثاً. اند نداشته
 يمتوفـا  1ييخـو  ابوالقاسـم  ديسـ  حـاج  اهللا تيآ حضرت ما عصر هيفق اما. شود يم

 شانيـ ا عامـه  مرجعـت  دوران كه داستيپ ناگفته و هستند يشمس يهجر 1371
 كـشور  كه اند داشته توجه نيق ي به شانيا. است متحد ملل سازمان معاصر و همراه
 و رانيا يعن ي ؛شانيا تولد محل كشور و عراق يعن ي ؛شانيا تيمرجع و اقامت محل
 ،كنـد   زندگي مـي   درآنجا بزرگوار آن مقلدان و انيعيش كه ياسالم يكشورها تمام
 بـا  ها آن يخاك يقلمرو و ها دولت سخن گريد به و سازمانند نيا عضو همه و همه
 خود يوجود فلسفه ،سازمان نيا. شود يم ريتفس و هيتوج سازمان نيا در تيعضو

  : كند يم آغاز نيچن نيا را خود منشور مقدمه و داند يم يجهان صلح حفظ را
 بـالي  از آينـده  هـاي  نـسل  داشـتن  محفـوظ  به تصميم با متحد ملل مردم ما«
 بيـان  قابل غير مصائب دچار را بشر افراد ،انساني عمر يك مدت در دوبار كه جنگ
 ارزش و حيثيـت  بـه  و بـشر  اساسـي  حقـوق  به خود ايمان مجدد اعالم با و نموده

  .»...انساني شخصيت
 السـؤ  نيـ ا يجـا  ،فـوق  يفتوا دو در تفقه وهيش و محتوا از نظر قطع با نكيا 

 يمعنـا  بـه  ييابتدا جهاد وجوب به فتوا صدور لحظه در حضرت آن كه دارد وجود
 آوردن و الءياسـت  قيـ طر از كـافر  هرگونـه  ساختن برده جواز و كفار مطلق با قتال
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  اند؟ داشته فتوا نيا مكان و زمان به توجه ايآ ،ياسالم نيسرزم به آنان
 بـه  ملـل  سازمان تيعضو از ياسالم يكشورها كه است نيا مباركشان ظرن ايآ
 عـدم  بـه  تعهـد  و تيعـضو  رغـم  هب كه آن ا ي نگردند؟ عهد نقض به مبتال تا نديدرآ

 بـه  هـم  بـاز  ،يجهـان  صـلح  تحقـق  يبرا تالش و يسع تينها يريكارگ هب و تجاوز
 بلكه ،متهم نه نمسلمانا ،صورت نيا در ايآ ورزند؟ مبادرت يشرع حكم نيا ياجرا

  شوند؟ ينم ،است خصائل نيتر زشت از يبشر جامعه در كه عهد نقض به منتسب
 ،هـستند  شانيـ ا مقلـد  اكنـون  هـم  كه يمردم كه امدهين مباركشان نظر در ايآ

ـ ا فتـوا  نيا دنيشن با كنند، يم يزندگ كفار نيسرزم در ياريبس  يبـرا  فرصـت  ني
 او و آورنـد  چنگ به يطيشرا در را يركاف كه دهد يم دست يآسان به بسا چه آنان

 سـر  شـدن  مسلمان از اگر سرانجام و دهند قرار فشار تحت شدن مسلمان يبرا را
ـ ا بختانـه  خـوش !! بكشند لهيوس هر با دشانيتقل مرجع يفتوا به را او زند باز  شاني

 يهمراهــ جــواهر صــاحب بــا جهــت نيــ ااز و ندانــسته ديــبع را هيــفق اذن شــرط
 راه نيا به مندان عالقه يبرا هيفق از اذن كسب كه داستيپ ناگفته يول. اند فرموده

 نظـر  بـه  مـشروط  را جهـاد  به اقدام شانيا چنين  هم. ستين دشوار چندان روش و
 ببـار  يجينتـا  چـه  ،نيبنـابرا . است آسان اريبس زين شرط نيا و اند دانسته خبرگان
   آورد؟ خواهد
 يكـشورها  اغلـب . است كفار يساز برده يعن ي ؛دوم يفتوا تر نيآفر مشكل آن از
 مـصوب  دوسـتانه  بـشر  حقـوق  مـورد  در ژنـو  ونيكنوانـس  چهـار  به امروز ياسالم

 حقـوق  بـه  نـسبت  هـا  آن در كـه  باشـند  يم ملحق) يشمس1329 (يالديم1949
 ملحـق  اسـت،  شده فيتكل نييتع متخاصم يكشورها يبرا دقت به يجنگ رانياس
 بـه  متخلـف  پرونـده  ارجـاع  جمله از يناگونگو آثار ها آن از تخلف يبرا و باشند يم

 رانيـ ا خودمـان  كـشور  جملـه  از. است شده ينيب شيپ يالملل نيب يفريك دادگاه
 بـه  مجـاز  و باشـد  يمـ  يالديم 1977 يالحاق پروتكل دو و ونيكنوانس 4 به ملحق
 در بروكـسل  كنفـرانس  در رانيـ ا ،يفروش برده و يدار برده به نسبت. ستين تخلف
 و تجـارت  رانيـ ا ،يقمر 1308 سال در جه،ينت در. كرد شركت يبردگ  يالغا مورد

 1328 سال در. كرد ممنوع يخاك قيطر از چه  و يآب قيطر از چه را، برده واردات
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 يبرا هنوز اما ،بود شده متوقف قانوناً برده تجارت ،يشمس 1289، مطابق با    يقمر
. رفت انيم از يكل به رقاجا دوره انيپا در هم آن كه داشت وجود يدار برده يمدت

 1926  شمـسي، مطـابق بـا      1305 در ژنـو  ونيكنوانـس  به رانيا وستنيپ با سپس
 1948 شمـسي، مطـابق بـا      1327 در بـشر  حقـوق  يجهـان  هياعالم زين و يالديم
  .كرد يدار برده يالغا به متعهد را خود رسماً يالديم

 بـاال  يجـسمان  توان از كه قدريعال هيفق نيا نيمقلد از دسته آن يبرا نيق ي به 
ـ  كفـار  ربـودن  و الءياسـت  امكـان  ،برخوردارند  و آنـان  صـغار  و نـسوان  خـصوص  هب

 فتـوا  نيـ ا ساختن يعمل ايآ. است يآسان اريبس كار ،ياسالم نيسرزم به شان حمل
 بـه  توجـه  با و داشت؟ خواهد دنبال به يجينتا چه ،يالملل نيب مقررات به توجه با

 خواهـد  بـار  بـه  اسالم چهره يبرا يالعمل عكس چه ،يجهان يخبرپراكن يها بنگاه
 توسـط  انـه يم خـاور  منطقه در امروز كه ديرس مينخواه يجينتا همان به ايآ آورد؟
 ا يـ  و »الدن بـن  اسـامه « اگـر  انـد؟  آورده ببـار  القاعـده  ا ي و داعش به يمسم گروه

 هگـذر ر نيا از ما كه دادند نظر من مشاور خبرگان كه كنند ادعا »يبغداد ابوبكر«
 يبـرا  يپاسخ چه ،ميكن يم اعمال نيا به مبادرت لذا ،ميدار را كفار بر غلبه قدرت

   ساخت؟ فراهم توان يم آنان
 ،كفـار  يسـاز  بـرده  يفتـوا  در ظـاهراً  لـه  معظـم  مباحـث،  نيـ ا همه از گذشته
 يعنـ  ي ؛اند فرموده نقل كه است همان ها آن نيتر مهم كه است ياتيروا مستندشان

  . »نخاس رفاعه معتبره«
 لـه  معظـم  تخصص كه 1ييخو اهللا تيآ همچون يبزرگ شيفرما مقابل در البته

 كـه  قلم نيا صاحب سخن است، عام و خاص زبانزد ريتفس و رجال اصول، فقه، در
 اجتهـاد  اسـتمرار  بـه  اعتقـاد  با يول باشد،  ينم موجه چندان ،ستين شيب يا طلبه

 شغلش ظاهراً كه نخاس رفاعه د؛سبپر كه داند يم خود يبرا السؤ نيا حق ،يعيش
 1باشـد،  يمـ  برده خصوص در شانيا از شده نقل تيروا نيچند و است يفروش برده

 را 7امام حضرت پاسخ كه ندارد وجود حتمالا نيا ايآ ،است معتبر و عادل اگرچه
                                                           

 ،يعـامل  حـر  :ك.ر .اسـت  برده باره در زين شده نقل ثمن ريتقد خصوص در يفقه كتب در كه هم كه يگريد ثيحد. 1
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 قـبالً  رفاعـه  كـه  داسـت يپ نيچنـ  ثيحد از خواهد؟ يم دلش كه بشنود يا گونه هب
 آن يشـرع  حكم آمده نكيا و كرده يم مكرر نحو به يحت ،روشف و ديخر به اقدام

 يمشكل سوم و دوم دست دارانيخر يبرا 7امام قول از آن نقل با تا كند السؤ را
 گفتـه  بغداد شط ساحل تجار به رفاعه كه است چنان السؤ لحظه كه آن نه نباشد،

ـ  ،خرم يم دادند اجازه اگر ،كنم السؤ بروم من ديكن صبر ،است . خـرم  ينمـ  هوگرن
 شـده  سـرقت  و غـارت  كودكان از پر يكشت چند كه يشخص ديكن فرض ،نيبنابرا

 گـشته  دست نيچند و فروخته و دهيخر او و اند آورده برده عنوان به كه را اسالورا
 يهـا  انـسان  نيـ ا سـوابق  بـه  مـا  علـم  به توجه با كه كند يم السؤ 7امام از اآلن
 و اند برده نانيا ايآ ان،يجان و گران غارت توسط شان آمدن چنگ به نحوه و زده فلك
 د،يـ بفرما 7امـام  اگـر  السـؤ  نيا پاسخ در نه؟ ا ي است حيصح آنان فروش و ديخر
 شـان  سرپرسـت  يب كبار و تاميا صغار و ستندين برده و آزادند يها انسان ها نيا ريخ

 د،يآ لعم به ييرايپذ آنان از ديبا و هستند ياسالم جامعه همانيم» پناهنده «كالً
 و خاست يبرم يستيبا او داستيپ ناگفته رايز!! شد مي بلند نخاس رفاعه سر از دود

 تمـام  و گردانـد  يم بر را شده گرفته ثمن و رفت يم ك ي به ك ي دارانيخر سراغ به
 را پناهنـدگان  ديـ با يشرع فهيوظ حكم به كه ماندند يم دستش يرو شدگان برده

 كـه  بوده همان نيق ي به بوده؟ چه مطلوبش ظارانت السؤ هنگام در لذا. دينما تكفل
 كـه  7امـام  حـضرت  از» ال «كلمـه  ك يـ  دنيشن از ديترد بدون و است كرده نقل

  . است داشته واهمه و نگران كرده يم زبر و ريز را او يتجار يزندگان
 ندارد، انتيخ قصد او. ندارد يمنافات وثاقت و عدالت با موضوع نيا وجه چيه به

  .خواهد يم كه شنود يم ديشا و فهمد يم گونه همان او
 يارهـا يمع از يكـ  ي رهيـ غ و يتجار و ياسيس از اعم ؛اخبار يابيارز نظر از امروز

 يرسم يخبرگزار يها بنگاه هرچند. است 1»منافع تضاد «نبود اصل ،شده رفتهيپذ
 مـا  نيمواز نظر از همه اخبارشان و فاقدند معموالً عدالت يعن ي ؛صدور اول شرط از
 ،اسـت  آن نفع به خبر كه يمركز از گمان يب نيتب مقام در يول است، نيالتب زمال

  . رديپذ ينم يكس هرگز
                                                           

1. Conflict of Interest. 
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 يراو عـدالت  صرف به هرگز ،اتيروا و اخبار يابيارز يبرا هانيفق كه است نيا
 مالحظـات  ريسـا  خاطر به وثاقت و عدالت وجود رغم هب بسا چه و كنند ينم بسنده
  . كنند يم اعراض

   يفقه اتيروا از ييقضا اتيروا كيتفك

  از ياريبـس  كـه  سـت  ا آن ،كـنم  ديـ تأك بـرآن  نجـا يا در لميما كه يگريد نكته
. باشـد  داشـته  يفقه يكل جنبه تواند ينم و هستند ييقضا يمفهوم يحاو ،اتيروا

 اتيـ روا از يفقهـ  ييقـضا  تيـ روا كيـ تفك نكتـه  به مستقل مقاله كي در نجانبيا
 از مقصودم. كنم يم دعوت مقاله آن مطالعه به را گران پژوهش و ام پرداخته 1يفقه
 ،ييقـضا  اتيروا و است يشرع احكام از يك ي يحاو كه است ياتيروا ،يفقه اتيروا
 را قيـ تطب نحـوه  انيشوايـ پ و اسـت  قيمصاد بر هيكل احكام قيتطب ا ي كه است آن

ـ ا. اسـت  ييقـضا  يدگيرس روش آموزش اصوالً ا ي و اند داده آموزش  در كيـ تفك ني
 يبرا يراو موارد ياريبس در. است ثرؤم كامالً اتيد خصوص هب ييجزا فقه مباحث

 كـرده  طـرح  حـضرت  آن حـضور  به را پرونده و مراجعه 7امام به مرافعه ك ي حل
 ميتعلـ  را يدادرسـ  نييـ آ گـاه  و خـاص  طيشـرا  بـا  پرونـده  آن حكـم  گـاه  7امام

 را امـام  پاسـخ  فقط و دهنكر مطرح را خود السؤ مقدمه يراو هم يگاه. اند فرموده
  :دييفرما توجه ريز تيروا به نمونه يبرا. است آورده
  : نقل كرده است7 از امام صادق» بن ميمونعبداهللا«

جع اl بيته اذا« �� Q6ح r و ضامن لليل ±�   2.»دÇ الرجل اخاه @�
ه يك حكـم    كه از اين جمل     يكي اين  :توان تفسير كرد   اين حديث را دو گونه مي     

 حكـم شـرعي مـستفاد از حـديث          ،ي برداشت كنيم كه در اين صورت      ماهوي فقه 
ي يشود كه هركس شب درب خانه ديگري بيايد و او را براي رفتن به جا               چنين مي 

دعوت كند و او اجابت كند و همراه او بـرود و آن شـخص دعـوت شـده بـه خانـه                       
                                                           

 دانشگاه حقوق دهدانشك ،يحقوق قاتيتحق مجله ،يفقه اتيروا از ييقضا اتيروا كيتفك داماد،  محقق يمصطف ديس. 1
  .يبهشت ديشه

 .492 ص، 19 ج ،عةيالش وسائلعاملي،  حر. 2



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  78

 

  .برنگردد، شخص دعوت كننده ضامن است
  :دست خواهد آمد هق حديث فوق نتايج زير ببديهي است با توجه به عموم و اطال

جنازه شخص دعوت شده به نحو مقتول كشف شود، دعوت كننده            اگر .1
 .ضامن به قصاص است

 به نحو مرده كشف شود، دعـوت كننـده           شده جنازه شخص دعوت   اگر .2
 .ضامن ديه است

دسـت نيايـد، شـخص       هخبري از او ب   شخص دعوت شده برنگردد و       اگر .3
 .ستكننده ضامن ا  دعوت

 به  ، خالف اصل است   ،كه مفاد حديث   هاي فقهي و اين    برخي از فقها با استدالل    
اند و فقط به مورد دوم فتـوا         قدر متيقن اكتفا كرده و به عموم و اطالق عمل نكرده          

  1.اند  داده فتواعموم و اطالق اند و برخي هم نظر به مفاد داده
 بلكـه صـرف يـك       ،هويفقهي و ما   نه يك حكم     ،درحالي كه اگر از حديث فوق     

هنگام رسيدگي به قتل برداشت كـرده و چنـين تفـسير             ي براي قضات در   يراهنما
نـه  (ي اسـت    يكنيم كه دعوت در شب و همراه كردن شخص مقتول يك اماره قضا            

كننده   كه شخص دعوت    براي آن  ،حال است   يعني يك قرينه و ظاهر     ؛)اماره قانوني 
توانـد از خـود دفـاع         ولي مـي   ،و متهم است   ا ،بنابراين. در قتل دخالت داشته است    

 ،ي كـه در اطـراف پرونـده وجـود دارد          يقاضي هم به صرف همين اماره قـضا       . كند
ل مسؤو كلمه ضامن در اينجا به معناي        ،بنابراين. تواند حتي رأي به ديه بدهد      نمي

  .گوست و نه قصاص و ديه و پاسخ
 اطـراف  ييقضا امارات و ئنقرا به دادن ارزش ،اتيروا گونه نيا مفاد ،هرحال به

 گـاه  است؛ متفاوت موارد ،صورت نيا در البته كه است حال ظاهر جمله از پرونده
 ظهـور  قـوت  خـاطر  به است ممكن گاه و ا در قاعده زين و برائت اصل محكوم ظاهر
  .باشد آن بر حاكم
 .ستين شتريب ارائه فرصت مقال نيا در كه بود نمونه كي نيا

  والسالم  
                                                           

 .121-122 ص ،10 ج ،يةالبه الروضة شهيد ثاني،. 1
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  هاي عملي و نظري سيستم ديه چالش/ ها  خنرانيس

�  

هاي عملي و نظري سيستم ديه چالش
1

 

ـ         ين نكته توجـه كنـ     يد به ا  يدر مقدمه با    و  ياطيـ احت يم كـه ارتكـاب جـرم و ب
 هـم كـه     يحـوادث راننـدگ   . كنـد  يب وارد م  ي به جان و بدن انسان، آس      يمباالت يب

 مـردم در    ي جـسم  يهـا  تي معلول ر و ي مرگ و م   يافته، از عوامل اصل   يوع  يامروزه ش 
 يهـا  بين آسـ  يـ اند كه ا    بوده ييخ بشر به دنبال راهكارها    يدر طول تار  . هاست جاده

ر يرپـذ ييانـد و تغ    ، ثابـت نبـوده    ين قواعد حقـوق   يا.  جبران بكنند  ي را به نحو   يبدن
شرفت يــ دارد كــه پيك مبــانيــ و تكامــل، يريرپــذييقــت، تغيانــد و در حق بــوده
گـر  ي د يهـا   دانش يدانش حقوق هم همپا   . ات زمان است  ي بشر و مقتض   يها دانش

ها  گر دانش ي د يها شرفتيه پ ي امروزه بر پا   ، دانش حقوق  يعني  است؛ شرفت كرده يپ
.  باشـد  ي جوامـع امـروز    يازهاي ن يگو قت پاسخ ي كه در حق    است دهي رس يبه سطح 

                                                           
 .در تهران» ديه« در نشست فقه پژوهي سيد محمود كاشانيسخنراني دكتر . 1
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  . ستي نيدي و تقلي دارد و تكراري دارد و هم جنبه نظري هم جنبه عمل؛بحث من

  قانون ديات جمهوري اسالمي

 ي از سـو   1361ات در سـال     يـ حه مربوط بـه د    ين ال ين است كه قوان   ين بحث ا  ياول
ار دولت وقـت قـرار داده شـد و          يگر در اخت  يحه د ي به اضافه سه ال    يي، قضا ي عال يشورا

جه، مجلس هـم چـون تـوان        ي و در نت   -داد يد م يكه نبا -ها را به مجلس داد       نيدولت ا 
 1361 آذر   24 در   يشيـ  نداشـت، بـه صـورت آزما       ي در جلـسه علنـ     هـا را   نيب ا يتصو
ن يرحـس يم« دولـت    ي نگهبان قرار گرفـت و از سـو        يد شورا ييب كرد و مورد تأ    يتصو

 يگـاه يقـت، جا  يه در حق  يستم د ين س يا ا ين مصوبه و    يا.  اجرا ابالغ شد   ي برا »يموسو
ران با موافقت   يان مختلف در حقوق     ي به عناو  يعنيران نداشته است؛    يخ حقوق ا  يدر تار 
شـد و بعـد از       يستم اجـرا نمـ    يـ ن س ياند، ا  كرده ي كه پادشاهان اجرا م    يا احكام يفقها  

ق و  يـ ار دق يران شـد كـه بـس      يـ  در ا  ييهـا  يگـذار  ك سلـسله قـانون    يـ ت هم   يمشروط
  . ت هم كنار گذاشته شدين بعد از مشروطيستم قوانيشده بودند و آن س حساب

ات در سـال    يـ حـه د  ين ال يـ ن است كه ا   ي ا ،تنجا مطرح اس  ي كه در ا   يا اما نكته 
ب شـد   ي، تصو ي در مجموعه قانون مجازات اسالم     يشي دوباره به صورت آزما    1370

 بـه صـورت     ين بـار، قـانون مجـازات اسـالم        ي چندم ي مجدداً برا  1392و در سال    
ه در كـشور در     يـ ستم د يـ  سـال س   35قت به مدت    يب شد و در حق    ي تصو يشيآزما

سـال و     پـنج  يدهايـ ن تمد يـ ز است كه در فاصله ا     ينگا  شگفت يليخ. حال اجراست 
 يچ قـانون  ي شـد و هـ     ي وجود داشت كه دوره پنج سـالش سـپر         يپنج سال، موارد  

 عمـل   ي خالف اصول قانون اساس    يعنيشد؛   ين اجرا م  ين قوان ي ا ي ول ،وجود نداشت 
 يا حهيد يك ال  ين است كه چرا با    ينجا وجود دارد، ا   ي كه در ا   يراد اصل ياما ا . شد يم
 كـه خـالف قـانون       ي در حال  ؛ اجرا بشود  يشي سال آزما  35ت، به مدت    ين اهم يه ا ب

 و  »ينظام دموكراس «ار مهم   يقت بس يك حق ي،  ي قانون اساس  85اصل  .  است ياساس
، قائم به شخص است     يندگيسمت نما «: ديگو يان كرده كه م   ي را ب  »يساالر مردم«

 را بـه    يگـذار  ر قـانون  ايـ توانـد اخت   يمجلس نمـ  . ستي ن يگري به د  يو قابل واگذار  
 از  يار وضع بعـض   يتواند اخت  ي م ي در موارد ضرور   ي ول ، واگذار كند  يأتيا ه يشخص  
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پس . » واگذار كند  ييون قضا يسي به كم  ، مجلس ي داخل يها ونيسيبه كم  ن را يقوان
  كه فرصـت بحـث در      ي و فوت  يز فور يك چ يقت،  ي در حق  يعني ؛ين موارد ضرور  يا

 بدهنـد و بـه صـورت        ييون قـضا  يسيـ ارد، بـه كم    وجود ند  ي در جلسه علن    آن باره
 يهـا  ت نظام جبران خسارت   يك قانون به اهم   ي هرگز   ي ول ،ب كنند ي تصو يشيآزما
م كـه   يت را داشـت   ين قبـل از مـشروط     ي، آن چنان ضرورت نداشته و مـا قـوان         يبدن
چ گـاه جلـسه     ياما چرا هـ   .  كند يدگيها رس  نيتوانست اجرا بشود تا مجلس به ا       يم

  ات نكرد؟ يحه دي به اليدگير رسيا درگ، خودش ريعلن
. ديـ بر ي مـ  يلش پ يد، به دل  ي مطالعه كن  ي را مقدار  1392ن قانون سال    ياگر هم 

حـه در   ين ال ي ا يشيب آزما يكردم و بحث تصو    يو مجلس را گوش م    يك بار كه راد   ي
و يـ ن مطالب از راد   يست ا يندگان گفت خوب ن   ي از نما  يكي مطرح شد،    يجلسه علن 

 برازنـده   ي اسالم يت و احترام نظام جمهور    يثي ح ي برا يتا حد  يعني ؛پخش بشود 
ن اسـت كـه اگـر       يـ سـؤال ا  . بون مجلس پخش بـشود    ين مطالب از تر   يست كه ا  ين

د كه خود مجلس هم     ينيب يشود؟ پس م   يست، چرا اجرا م   يت كشور ن  يثيبرازنده ح 
ستم يـ ن سي ا، به هر حالي ول،ات دارديستم د ي در س  ينه، ابا و استنكار   ين زم يدر ا 

  . در حال اجراست
ك ي يعني ؛بهاست  خون يه به معنا  ين نكته اشاره كنم كه د     يد به ا  يجا با  نيدر ا 

 اسـت   يه مال يد«: ديگو يات م ي قانون د  294ماده  . ه اعضا يك د يم و   يه نفس دار  يد
 دم او داده  يايـ ا اول يـ  يا به ول  يه  ي عل يا عضو به مجن   يت بر نفس    يكه به سبب جنا   

بهـا هـم در     خـون يا بـه معنـا  يه يواژه د.  استيف فقهي تعر كين  يكه ا » شود يم
گر، ي د ي هم در حقوق كشورها     و ي در اشعار سعد   . است  به كار رفته   يات فارس يادب

 خون و   يبه معنا ) blood(ند كه   يگو يم) bloodmoney(» يبلود مان «بها را    واژه خون 
)money (  ت كـه در     اسـ  يستميـ ه، س يـ ب، د يـ ن ترت يـ به ا .  پول است  يهم به معنا

  .  استگر وجود داشتهي ديكشورها

  مشكالت پيروي اجرا

ن شش قلم شامل شـتر، گـاو، گوسـفند و           ي، ا ي قانون مجازات اسالم   297ماده  
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 يح كرده كه انتخاب هم بـه عهـده جـان          ين و تصر  ييه تع يره را به عنوان اقالم د     يغ
ن يـ از ا ك  يتواند انتخاب كند كه كدام       ي مرتكب جرم شد، م     كه ي كس يعني ؛است

ن چالش  ياما در اين تبصره، اول    .  است يك حكم فقه  ين هم   يشش قلم را بدهد و ا     
انـد كـه در      ان آورده يـ ن بـه م   يـ ن است كه سـخن از ا      ي ا ي فقه يارهاينسبت به مع  
 در  يمت، معنـا و مفهـوم     ي كه ق  ي در حال  ؛مت داده بشود  ين، ق ي طرف يصورت تراض 

ان ي سخن از تعذر به م     1370سال   در   يدر قانون بعد  . ه وجود ندارد  ي د ينظام فقه 
چ يقـت هـ   ين در حق  يمت بپردازند و ا   ين شش قلم را نشود داد، ق      ي اگر ا  يعني ؛آمد
  .ات نداردي دي در نظام فقهيگاهيجا

 ؛ك فاجعـه بـه وجـود آمـد        يل انقالب،   يمت رفتند؟ چون در اوا    يچرا به طرف ق   
ه صـد شـتر را      يـ علها حكم دادند و محكوم       د صد شتر و دادگاه    يگو ي قانون م  يعني

ـ ا. ده از جرم بدهد   يد اني آورد تا به فرد ز     يمقابل دادگستر  رد يـ ن صـد شـتر را بگ      ي
ستگاه بـه وجـود     يـ  دو ا  ،رو نيـ  ازا ،ستي ن ين عمل يدند ا ي د يچكار كند؟ بعد از مدت    

 »لواسـان « در   يگـر يد و   »نيورام« در   يكي؛  موجود است آوردند و مستندات همه     
ز دندان و وزن شترها يدارند و كارشناسان متخصص نن شترها را در آنجا نگه يكه ا

ل ين، تحو يبنابرا. ل بدهند ي را احراز كنند و تحو     يشده در سوابق فقه    و صفات گفته  
ن كـار اصـالً معنـا و مفهـوم          يـ دند ا ي كه د  يبعد از مدت  .  شد ي منتف يو تحول عمل  
ه ييوه قضا ه به عهده رئيس ق    ي د يالين رقم ر  يي كنار گذاشته شد و تع     يندارد، به كل  

ون و  يـ لين رقـم سـه م     يـ  ا 1374م در سـال     ينـ يب ي م ، به ارقام  يبا نگاه . نهاده شد 
ون يـ لين رقم به چهل م    ي ا 1388ست و پنج هزار تومان بود و در سال          يششصد و ب  

 در كـشور مـا      ي به طور دائم   ،ل كاهش ارزش پول   ي، به دل  اكنونافت و اما    يش  يافزا
  .دا كرديش پيون تومان افزايليست و هشتاد ميك فاجعه است، به دويكه 

 يهـا  تيه صـالح  ييس قـوه قـضا    يرئ.  است ين كار، خالف قانون اساس    ي هم يول
م ي، تقد ييالت قضا ين تشك يي دارد كه عبارت است از تع      ي در قانون اساس   يمشخص

ه ييس قـوه قـضا    ي به رئ  ي قانون اساس  يچ جا يدر ه .  و استخدام قضات   ييح قضا يلوا
 هـم   ييه، مقـام قـضا    ييس قوه قضا  يرئ. ن كند ييه را تع  ياجازه داده نشده كه رقم د     

 خـالف نـص     ،ن روش ين، ا يبنابرا. شود ي به او ارجاع نم    يا چ پرونده ي چون ه  ؛ستين



 83  هيد ستم يس ينظر و يعمل يها چالش / ها سخنراني

 احتـرام نگـذارد،     يتش بـه قـانون اساسـ      ي كه حـاكم   ي است و كشور   يقانون اساس 
 موجـود در    يهـا  گـر چـالش   يد بـه د   يـ جا با  نيدر ا . كند مين  ييعاقبتش را خدا تع   

  .ه در عمل بپردازميتم دسيس
 بدن انسان    براي يعني بدن انسان است؛     ي بدن و اعضا   ي برا يا ه تعرفه ياصوالً د 
انـد هـر      و گفتـه   انـد   هقائل شد ك بها   يوانات،  يگر اموال و ح   ي مثل د  ،خيدر طول تار  

 يي چـون  ه كامل داده بشود و اگر بـه اعـضا         يد د ي كه موجب قتل بشود، با     يخسارت
ش آمـد و    ي پـ  ياما بحثـ  . د داده بشود  يه با ي از د  يد بشود، بخش  ره وار يدست، پا و غ   

 كـه بـه او وارد شـد، بـه مراكـز             يب جـسم  ي پس از آس   ين است كه اگر كس    يآن ا 
 ي پزشـك  يهـا  نـه ي به عنـوان هز    يني مراجعه كرد و درمان شد و رقم سنگ        يپزشك

اآلن  كه يا هينه درمان او شد، كل د يون تومان هز  يلي مثالً چهارصد م    كرد؛ پرداخت
ا متـضرر از    يون تومان است، آ   يليست و هشتاد م   يد كرده، دو  ييه تأ ييس قوه قضا  يرئ

خسارات زائد بـر     «،ني؟ به ا  خيرا  يون را مطالبه كند     يليجرم، حق دارد چهارصد م    
 چـون بـدن انـسان و        ؛ ندارد يگاهيچ جا ي، ه ي فقه يند كه از نظر مبان    يگو يم» هيد

ه را  يـ ستم د يـ د س يـ ا با يـ . د بر آن، معنا ندارد    ك تعرفه ثابت دارند و زائ     ي او   ياعضا
 ،دي شد با   بر ديه  ا اگر قرار  ي از جرم رفت     يان ناش يكنار گذاشت و به سراغ ضرر و ز       

 از  1375 كـه در سـال       يـي امـا رأ  . ستم اجرا بـشود   ين س يمت ثابت و هم   ين ق يهم
ه، يـ د كرد كه خسارات زائـد بـر د        ي كشور صادر شد، تأك    يوان عال ي د يأت عموم يه

ه هـم در    يي قـوه قـضا    ياداره حقـوق  . د حكم بدهند  يها با  ل مطالبه است و دادگاه    قاب
ب با پرداخـت خـسارات   ين ترت ي، اظهار نظر كرد و به ا      1383نه در سال    ين زم يهم

  . ن رفتيه عمالً از بيگر مفهوم ديه، ديزائد بر د
ن قانون مجازات   يشما هم  اگر.  بدن انسان است   ي درون يه اعضا ي، د يمورد بعد 

ـ  ،ك شـمرده  يـ ك به   ي بدن انسان را     يد، اعضا ي را نگاه كن   1392 سال   يسالما  ي ول
ز در  يـ چ چ ي، هـ  ي درونـ  ي اما در مورد اجزا    ، بدن انسانند  ي ظاهر ي اعضا ها   آن همه

 نخـاع و مغـز انـسان        ، كبد، روده، معـده    ،هي كه به كل   يخسارت. ستين مجموعه ن  يا
» ارش«ه، عنـوان    يستم د ير س م و پرداخت كرد؟ د    يد تقو يشود را چگونه با    يوارد م 

د ارش  يـ  با ،وب بـود  يـ ع، مع يـ ند چنانچه مب  يگو يب م يار ع ي در مورد خ   .وجود دارد 
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 كه  يرند و نسبت  يگ يوب را در نظر م    يع سالم و مع   يك مب يمت  ي ق يعني ؛داده بشود 
، ارش را چگونه    ينه فقه يشيدر پ . برند يع به كار م   ي مب يد، رو يآ ياز آن به دست م    

محقق «از  » ع االسالم يشرا«ناً به كتاب ارزشمند     ينجا ع ي؟ من در ا   كردند ين م ييتع
مـا ال  يالعبد اصلٌ للحرّ ف«: ديگو يمورد م ن  يع در ا  يمؤلف شرا . كنم ي اشاره م  »يحل

 ي بـرا  يعنـ ي ).377، ص   3ابن ادريس، محمد بن احمد، الـسرائر، ج         (؛  »هير ف يتقد
 كنند و بعد بر اساس      يبرده تلق د  ين بشود، انسان آزاد را با     ييزان ارش تع  يكه م  نيا
در ترجمه  . ن فرد آزاد و حر پرداخت كنند      يده به نسبت او به ا     يد بيمت برده آس  يق

ه يـ  به تن فرد آزاد وارد شد كـه د         يهر جا زخم  «: ن طور گفته شده است    يع ا يشرا
زخم را  ي آن بنده با زخم و ب يپندارند و تفاوت بها    ي آزاد را بنده م    ،ن نباشد يآن مع 

ن يـ  ا .»انـد  بـرده  يه شخص آزاد به كار م     ي د ين نسبت را رو   ياند و ا   كرده ين م ييتع
 انسان به كـار  ي درون يش از آن درباره اجزا    يخ فقه و پ   ي بود كه در طول تار     يفرمول

 به كـار    ين فقه يه را بر اساس مواز    يستم د يم س ي اگر بخواه  ،نيبنابرا.  است رفته يم
مـت بـرده    يم ق ينـ يم كه بب  ير تهران دائر كن    هم د  يفروش ك بازار برده  يد  يم، با يببر

ك قاعـده   يـ خ بـشر    ي در طـول تـار     يكه بردگ  ني كه به رغم ا    ي در حال  ؛چقدر است 
ب شد و در مجلس     ي در جهان تصو   يون منع بردگ  ير بود، كنوانس  يزناپذيمسلم و گر  

ك از فقهـا و     يـ چ  يد و البتـه هـ     يب رسـ  ي به تـصو   ي قانون لغو بردگ   1310ران در   يا
ستم يـ ن س ي ا ي ول ، اگرچه جزء نصوص بود    ؛ به آن نگرفتند   يراديم ا مراجع عظام ه  

  . ا بشودينه احين زمي در ايردگكند كه روش ب يه اقتضا ميد
ك ابـداع كردنـد و      يـ ن مـانع برخوردنـد،      يات با ا  يحه د يسندگان ال يچون نو  اما
ده بـا در نظـر   يـ گرد ن قانون ارش منظور ي كه به موجب ايه موارد يدر كل «: گفتند

زان خـسارت وارده طبـق نظـر        يت، م يت جنا يفيه كامله انسان و نوع و ك      يتن د گرف
ك يـ  وجود ندارد كـه      يار و مالك  يچ مع ي كه ه  ي در حال  ؛»شود ين م ييكارشناس تع 

ك نفـر وارد    يـ ره بـه نخـاع      ي و غ  ي كه در اثر حادثه رانندگ     يبيد آس يكارشناس بگو 
 را كـه در سـوابق       ي روشـ  انـد كـه آن     ن را در قانون آورده    ي ا ي ول ،شده، چقدر است  

  .  وجود داشت، به كار نبرنديفقه
ن در يـ شـود و ا  يه مـ يـ ظ ديز وجود دارد كـه باعـث تغلـ   ي حرام ن يها بحث ماه 
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گرفت كه دائماً در حـال       ي عربستان سرچشمه م   يا لهيقت از اوضاع و احوال قب     يحق
توقـف  ن جنگ و جدال و قتل م      ي حج، ا  يها اند در ماه   گفته. اند جنگ و جدال بوده   

ان اسـفند، هـر     ين تا پا  ي از اول فرورد   »رانيا« مثل   ،ي كه در كشور   ي در حال  ؛بشود
ران، واقعاً  يت در ا  ي دوران جاهل  يها  عرف يايگونه نزاع و خشونت ممنوع است و اح       

 20 و 19 مرد باشد، خـالف نـص اصـل    يهه زن نصف ديكه د نيا.  استييكار ناروا 
در .  اسـت  ي اسـالم  ي اجتهـاد جمهـور     و ين به شـرافت آدمـ     ي و توه  يقانون اساس 

 كــه در صــدر ي در حــال؛ داده شــديران بــه زنــان حــق رأيــ اي اســالميجمهــور
، ي اســالميبــانوان اآلن در مجلــس شــورا.  نداشــتنديت، زنــان حــق رأيمــشروط

 ي از وكـال   يمـ يكننـد، ن   يفـه مـ   يگذارنـد، زنـان در كـسوت قـضا انجـام وظ            قانون
ن يه زن نصف مرد است؟ ايم ديي بگون حال،در عي. ران بانوان هستند ي ا يدادگستر

 كـه بـه زن وارد       يا درد و رنجـ    يـ كنـد؟ آ   يق مـ  ي تطب يواقعاً با كدام منطق و خرد     
ن يـ  او نصف مرد است؟ واقعـاً در ا        ي درمان يها نهيا هز يشود، نصف مرد است؟ آ     يم

 ي در كار بود كـه بـرا     يم چه دست  ينيجو كرد تا بب   و  د جست يها با  يگذار گونه قانون 
ه بـر   يـ ل د يـ تحم. انـد  ب كـرده  ين را تصو  ين قوان ين كشور، ا  يت ا يثين بردن ح  ي ب از

م برويد و از بـستگان      ييم بگو يكه امروز بخواه   نيت بود و ا   ي جاهل يها عاقله، از عرف  
ده است و قطعاً امـروز      يد اني گرفتار كردن محكوم له و ز      يدمقتول، حكم را اجرا كن    

  .  ندارديگاهيجا
د و  يدينجـا شـن   ين بحـث را ا    يچون ا . ه است ي د يخي تار گر، بحث نظام  يبحث د 

ـ  دار يي از احكام، جنبـه امـضا      يا شود كه پاره   يغالباً هم گفته م    م سـابقه   ينـ يبب. دن
  .گردد ي برميات به چه زمانيد

 است  »يقانون حموراب «ست،  ادانان   ار بشر و حقوق   ي كه در اخت   ين قانون ينخست
 سال  1800 به دست آمد، مربوط به       »نين النهر يب« كه از    ين ستون سنگ  يكه در ا  

در تـورات،   . ه وجود دارد  يستم د ي س ،يدر قانون حموراب  . ح است يالد مس يش از م  يپ
 آن دوران كهـن     يهـا  دهنده عـرف   ن نشان يقت ا يه وجود دارد و در حق     يستم د يس

ح، الـواح   يالد مـس  يش از م  ي سال پ  450اما آنچه مستند است، در حقوق رم،        . است
ه بـه طـور     يستم د يد، س ين گرد ي رم باستان تدو   ي امپراطور ي از سو  گانه كه  دوازده
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وجود دارد  » كيقانون سال « به نام    يگريقانون د .  شده است  ينيب شيكامل در آن پ   
ار يه، بـس  يـ ستم د يـ  اسـت و روش و س      يكه مربوط به ساكنان شمال فرانسه كنـون       

 پـس . استح  يالد مس ي سال قبل از م    420 شد و مربوط به      ينيب شيق در آن پ   يدق
قـت بـه    ين در فقه وارد شد، در حق      ي است و اگر ا    يخيستم تار يك س يه  يستم د يس
ـ انـد، ا    العرب كه تابع حقوق رم بوده      ةري از جز  ييها ل است كه در بخش    ين دل يا ن ي

  . پيدا كردستم وجود داشت و ادامه يس

  هاي پيش رو چالش

در طول سـه   كه يوالتحت. ه استيستم دي سي نظر يها تر، چالش  اما بحث مهم  
در . زندين عهد كهن، فرو بر    ين و قوان  ي از مواز  ياري باعث شد بس    و ر رخ داد  يقرن اخ 

 »ويمنتسك«،  »هابز«،  »جان الك « مثل   ؛يشمندان بزرگ ير با اند  يخالل سه قرن اخ   
، جـان انـسان،     ي را آوردند كـه دربـاره آزاد       ياتيك نظر يم كه   يگران روبرو شد  يو د 
ن چهار حـق، حقـوق      ياند ا  گفته.  است يبر ستمگر  در برا  يستادگيت و حق ا   يمالك
 حـدود   يالديمـ 1789ه حقوق بشر و شهروند كه در سال         ياعالم.  انسان است  يذات

ن چهار حـق    ي فرانسه صادر شد، ا    يندگان مجلس مل  ي نما يش از سو  ي سال پ  240
 ،ن مـواد  ي ماده در آن وجود دارد كه ا       17 انسان برشمرد و     يرا به عنوان حقوق ذات    

ن، تحـول   يبنابرا.  است  فرانسه به كار رفته    يمروز هم در مقدمه قانون اساس     ن ا يهم
نـه كنـار گذاشـتن      يقـت، زم  ي در حق  ،ديـ  جد يها شهين اند ي باعث شد كه ا    يخيتار

ك موجـود در    ي انسان   يعني ؛يت انسان يثيحرمت و ح  . قواعد كهن را به وجود آورد     
يـا  ) Dignity(» يتـ يگنيد«ست و بـه اصـطالح، واژه        يا و اموال ن   يوانات و اش  يحد ح 

ت بشر است، درباره انسان به كار رفتـه و انـسان حـق              يثيكه همان ح  » دين گته «
 كـه در اصـل شـشم و         يزيـ شود؛ چ  يل م ي مردم، تشك  يت از آرا  ي دارد، حاكم  يرأ

د در همـه مـوارد اداره       يگو ي كه م   است  آمده ي اسالم ي جمهور يهفتم قانون اساس  
ن تحوالت در كشور ما هم به وجود آمد         يا.  باشد ي عموم يد بر اساس آرا   ي با ،كشور

 يآوردها قت، دست ي در حق  ،ران شد يت در ا  ي كه بعد از مشروط    ييها يگذار و قانون 
 و دسـتاورد    يهـا خـردورز    يگـذار  ن قانون يا. ران شد يج وارد ا  ي به تدر  يتمدن بشر 
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ب يران به تـصو   ي در مجلس ا   1304 در   ي عرف يقانون جزا . ران بوده است  يفرهنگ ا 
ك از علمـا و مراجـع       يـ چ  ي كنار گذاشت و هـ     ي را به كل   يفريد و نظام كهن ك    يرس

 علما و   ي ول ،دندير ند يها را با خرد و اجتهاد خودشان مغا        نياعتراض نكردند؛ چون ا   
 يلينمونه خ . اعتراض كردند دند،  يد ي را خالف اصول م    ي كه كار  يمراجع در مورد  

 مبـارزه كـرد و      ي با اصالحات ارض    است كه  »ي بروجرد اهللا تيآ« مرحوم    آن، روشن
 ي بود؛ چـون اصـالحات ارضـ       يار درست يت سلب بشود و حرف بس     ياجازه نداد مالك  

 ي عرفـ  ي اما دربـاره قـانون جـزا       ،زديران فرو بر  ي ا يرازه كشاورز يموجب شد كه ش   
ن قـانون   يـ  بـه ا   يك از علما و مراجع در تهران و قم و نجف، اعتراض           يچ  ي ه ،1304

 اسـت كـه     يدي خورش 1304 ما همان قانون     يفرين ك ي قوان هزراينكردند و هنوز ش   
  .  است كه به آن اضافه شدهييها ييگرا  اين واپسيالبته به استثنا

  قانون مدني در ايران

قـت  يب شـد و در حق     ي تـصو  1314 و   1307  در كشور ما در سـال      يقانون مدن 
ايـن  ج  ي بـه تـدر    ، داشـت  يي چون كمبودها  ي ول ، قرار گرفت  يمورد استقبال عموم  

 1339 در سـال     يت مـدن  يتـر از همـه، قـانون مـسؤول         كمبودها برطرف شد و مهم    
 يقت دستاورد حقـوق كـشورها     ي در حق  يت مدن ين قانون مسؤول  يب شد كه ا   يتصو

هر كس بدون مجـوز     «: ديگو ين قانون م  ي ا 1ماده  . ران كرد يمتمدن را وارد قانون ا    
ت يثيا ح ي يا آزاد يا مال   ي يمتا سال ي به جان    ياطياحت يجه ب يا در نت  ي عمداً   يقانون

ده يـ جاد گرد ي افراد ا  يگر كه به موجب قانون برا     يا به هر حق د    ي يا شهرت تجارت  ي
 مـسؤول جبـران     ، شود يگري د يا معنو ي يد كه موجب ضرر ماد    ي وارد نما  يا لطمه

  .»باشد ي از عمل خود ميخسارت ناش
ب شـد،   ي تـصو  1352 كه در سال      آن ران، ماده نهم  ي در ا  يفري ك ين دادرس ييآ

 به شرح   ، كه قابل مطالبه است    يانيضرر و ز  «: ديگو ي م هف كرد يان را تعر  يضرر و ز  
جه ارتكـاب جـرم حاصـل شـده         ي كه در نت   ي ماد يها انيضرر و ز  . 1: باشد يل م يذ

ا يـ ا اعتبار اشخاص    يت  يثي كه عبارت است از كسر ح      يان معنو يضرر و ز  . 2. است
 يحصول بوده و در اثر ارتكـاب جـرم، مـدع           كه ممكن ال   يمنافع. 3. يصدمات روح 
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د يـ ت اسـت و با    ي مـسؤول  يهـا قواعـد جهـان      نيـ  ا .»شود ي از آن محروم م    يخصوص
 كه بـه فـرد وارد       ي و روان  يان جسم يم هر گونه ضرر و ز     ييه بگو يستم د يجاي س  هب

ـ  يـ ك فرد در اثر ارتكاب جرم       ي كه   ي پزشك يها نهيه هز يشده و كل    و  ياطيـ احت يا ب
نـه،  ين زم يـ د به او پرداخت بـشود و در ا        ي، با  است  متحمل شده  يگري د يمباالت يب
 بـه   ؛ وجود ندارد  ي ظاهر يا اجزا ي بدن انسان    ي درون ين اجزا ي ب يكيچ گونه تفك  يه
ن دانـش   يد ا ي حاصل كرده كه با    ي بزرگ يها شرفتي امروز پ  يژه كه دانش پزشك   يو

  .ردي عدالت قرار بگيدر واقع در كنار حقوق در جهت برقرار
 مـارس  14خ ي در تـار يا ك قطعنامهيه اروپا  يران اتحاد ي وز يه اروپا، شورا  ياتحاددر  
ران يـ  وز ين قطعنامه شـورا   ي، ا يي اروپا يه كشورها ي كه در كل    است  صادر كرده  1975
جامعـه  .  بدهند يد رأ يب با يها به چه ترت    ، دادگاه يشود كه درباره صدمات بدن     ياجرا م 

ز ي كـه بـه دسـتاو      يمحروم بماند و هر تالش و اقـدام       ها   ين نوآور يد از ا  ي هم نبا  يرانيا
عت وارد  ي است كه به شر    يقت ظلم ي در حق  ، بشود ييگرا  واپس يا فقه برا  ي شرع   ياجرا

كنـد و    يكند، از عـدالت محـروم مـ        ي كه دارد، محروم م    يشود و جامعه را از حقوق      يم
د كـه در واقـع،      عت نوشته بشود و اجتها    يا شر ي فقه   يها به پا   نيغ است كه ا   يار در يبس

  .ان سپرده بشوديعه است، به طاق نسي بزرگوار شيه فقهايسرما
ه سـتم بـزرگ بـه مـردم و بـه            يـ ستم د يـ كنم كـه س    ي م يريگ جهيان نت يدر پا 

 اسـت،   ي كشور مـا در جامعـه جهـان        يت جهان يثيب به ح  يدگان است، آس  يد بيآس
 كه در سـال     ي به طور   است؛ ره شده ي و غ  يآور حوادث رانندگ   ش سرسام يباعث افزا 

ها بـه پانـصد      ر، كشته يدر زلزله اخ  . ميا ها داشته  ست هزار كشته در جاده    ي، ب 1389
 ، اما  كشته شدند  89ست هزار نفر در سال      ي ب ي ول ، است يد، چه رقم بزرگ   ينفر نرس 

 كشور  يها ز در جاده  يانگ ن اوضاع غم  يشود كه مسؤول ا    ي بلند نم  ييش در جا  يصدا
ن يـ كنند و فقط بـه ا      ين، پنهان م  ين قوان ي پشت ا  ها هم خودشان را    ست؟ دولت يك

ر، يـ ن كـرده و ال غ     يين قدر تع  يه را ا  يه، رقم د  ييس قوه قضا  يكنند كه رئ   يبسنده م 
ت ين مسؤول ين قوان ي ا  بايد ن است كه  يشنهاد من ا  ي پ ،به هر حال  . بندند يدفتر را م  

ـ يد تـا جامعـه ا     يـ ايد به وجود ب   ي جد يها يا بشود و نوآور   ي اح يمدن از عـدالت    يران
  .  برخوردار بشوديقيحق
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  !حكم ديه؛ شرعي يا سلطاني؟/ ها  سخنراني

�  

!حكم ديه؛ شرعي يا سلطاني؟
1

  

�lٌة ِإ َ Y)َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َو ِدَيٌة ُمَس ُ  َفَتْحر��
ً
ْهsِِ  َو َمْن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطأ

َ
  2.� أ

ست و به عـالوه در همـه        يد ن ي، محل ترد  يه با توجه به نص قرآن     ياصل مسأله د  
 بـه  يرفت كـه فـرد  يتوان پـذ  ينم. شده است  رفتهيك اصل پذي، ي حقوقيها نظام

 متوجـه او    يتين حـال، مـسؤول    ي وارد كند و در عـ      ياني خسارت و ز   يگريشخص د 
م، در  يـ  كـه مـا دار     يمـسائل . ستي در اصل مسأله ن    يدي لذا از نظر عقال ترد     .نباشد

ه به چه مقدار و     يد. ه است ير د ي مربوط به تقد   مهم آن ك بخش   ي: ستاچند بخش   
ه بـه   يـ نـه، در فقـه امام     ين زم يـ سه مسأله مهم باب ديـات در ا        با   چه اندازه است؟  
ن اسـت   يـ ك مسأله ا  ي. مي از مسائل در عصر خودمان مواجه هست       يخصوص با برخ  

                                                           
 .در تهران» ديه« در نشست فقه پژوهي سروش محالتياهللا محمد  آيت سخنراني. 1
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نـار و  يل درهـم و د ي، از قباند ه مشخص شدهير دي تقديكه آنچه از اجناس بر مبنا   
نار به عنوان سـكه     ي و ما امروز درهم و د      هستند ي موضوعاً منتف  ي، برخ يماني حله

نـسبت  .  هم وجود ندارد   يمانيكه مسأله حلّه     نيم، كما ا  يمعامله از طال و نقره ندار     
ـ  وجود دارد، به شتر، گاو و گوسفند هم گرچه         ن يـ  نـسبت بـه همـه جوامـع، ا         ي ول

د و  نوع و رواج ندار   يد؛ چون همه جا ش    نريد به عنوان مبنا قرار بگ     نتوان يوانات نم يح
ه ي مثل تفاوت د   وجود دارد؛  ييها ك تفاوت يرات هم   يكه از نظر تقد    مسأله ديگر آن  

ه يـ زدهم د يسـ   كيمسلمان حدود    ريه غ يباً د يمسلمان كه تقر   رين مسلمان و غ   يب
ه يـ  است كـه د    يه زن و مرد و مسأله سوم، نوسان       ين د يشود و تفاوت ب    يمسلمان م 

ه بـا   يـ سـت كـه د    ا اوقـات    يگـاه . كنـد  يدا مـ  يـ هـا پ   باط با جبران خسارت   در ارت 
 كـه   متناسـب نيـست    اوقات   يشود، متناسب است و گاه     ي كه وارد م   ييها خسارت
 يلـ ي خ ، درمـان  يده بـرا  يد بيه است و شخص آس    يها به اضعاف مضاعف د     خسارت

 يا موعـه مج. نه بشود يد متحمل هز  يكند، با  يافت م يه در يش از آنچه به عنوان د     يب
  توان حل كرد؟ ينها را چگونه ميا. ه وجود داردين مسائل در باب دياز ا

  راه حل پيشنهادي

ن است كه با توجـه      يراه حل اول ا   : ن گونه مسائل مطرح است    يسه راه حل در ا    
م يدهـ  يص مـ  ي را كـه تـشخ     ي خودمان و مـصالح جامعـه، مـوارد        يط زمان يبه شرا 
راه حـل  . ميريـ حت بگل مـص ي بر مبنا يميمم و تص  يم بكن ي وجود دارد، ترم   يمشكل
 و توقـع داشـته      مين گونه موارد به سراغ حكـم حـاكم بـرو          ين است كه در ا    يدوم ا 

ن يـ رد و راه حـل سـوم ا       يـ ه صورت بگ  ير د ي در مقاد  يراتييم با حكم حاكم، تغ    يباش
 بحث و ي اگر جا،م از نظر ادلهينيم و ببين مسائل تالش كني از اياست كه در برخ

 كـه در مـورد      ياتيكه روا  نيل ا ي از قب  مثالً. مي، وارد بشو  وجود دارد ر ادلّه   مناقشه د 
ات را از نظـر سـند و داللـت          يـ ن روا يـ  ا  آيـا  ،وارد شده است  ا اهل كتاب    يه كفار   يد
نـه صـورت    ين زم يـ  در ا  يك بحـث اجتهـاد    يد؟ و   نا معارض دار  يرفت  يشود پذ  يم

ـ  ،ميا ش استفاده كرده  ين سه راه حل، كم و ب      ياز ا . رديبگ نهـا  يچ كـدام از ا    ي هـ  ي ول
 يهـا   در اسـتنباط   يكـار  شتر، جنبه وصـله   ي و ب  ندستيه ن ي مسأله د  ي برا يعالج كل 
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  . دن داريفقه
ن احتمال قابل ي كه اگر ا وجود دارد گر در مسأله    يك احتمال د  يگر و   يك راه د  ي
ه را حل بكند و آن احتمال كه        يتواند مشكالت باب د    ي م ي به طور كل   ،ت باشد يتثب
 است كـه در     يك حكم شرع  يه  يم اصل د  يين است كه بگو   ي حل چهارم است، ا    راه

. ستي ن ي حكم اله   و  ندارد يه، جنبه شرع  ير د ي تقد ي ول  است، م هم آمده  يقرآن كر 
نهـا حكـم    يا شتر و گاو باشد، ا     ي ونار  يا از درهم و د    ي يمانيد از حله    يه با يكه د  نيا

رد يگ يبت به جراحات صورت م هم كه نسبت به اعضا و نسيعي توزند،ستي نيشرع
ا يـ غمبـر اكـرم     ي كـه پ   هـستند  يراتينهـا تقـد   ي ا ، بلكـه  ستيـ  ن ير شـرع  يهم تقـد  

 ،هـا داده اسـت      كه شرع مقدس بـه آن      ياراتي بر حسب اخت   :ن و ائمه  يرالمؤمنيام
 ي، برا وجود دارد  7نيرالمؤمني ام ي كه برا  يارين اخت ياند و هم   جعل و وضع كرده   

 هـم وجـود دارد و آنهـا         7 امام صادق  ي برا و 7ني امام حس  يبرا،  7يامام مجتب 
ص ي اضـافه كننـد و بـر حـسب آنچـه تـشخ             يـا رات را كـم     ين تقد يتوانند ا  يهم م 

ارات حـاكم  يـ سـت كـه اخت  ان يـ بت هم تابع ايدر عصر غ. نديدهند، مقرر بفرما   يم
ق، تـابع   يارات را از نظر سعه و ض      ين اخت ياگر ا .  باشد يا  در چه حد و انداره     ياسالم

، در غير   دا بكند يتوسعه پ  بت هم يتواند در عصر غ    يم، م يارات معصوم قرار داد   ياخت
  . د مشخص كرديت باي است كه در بحث واليي تابع مبنااين صورت،

 آن اصـول     مـشكل  شود كه هم   ين م ي ا  آن  جهيرفته بشود، نت  ين مطلب پذ  ياگر ا 
شـود و هـم آن       ي حـل مـ    ير كلـ  ي تقـد   مـشكل  شـود، هـم آن     يگانه حـل مـ     شش

ا يـ مسلم، مطرح است     رين مسلم و غ   ين زن و مرد، ب    يه ب ي كه در باب د    ييها فاوتت
 ينها راه برا  ي همه ا  ،نهاي حرام و امثال ا    يها ر ماه يغ  حرام و  يها ن ماه ي ب يها تفاوت

. افتد يه اتفاق م  ي در بحث د   ير كل ييك تغ ياساساً   شود و  ينه باز م  ين زم يبحث در ا  
ا يـ شود اثبـات كـرد؟ آ      ين احتمال را م   يا ا ي آ يل و  است، ك احتمال در مسأله   ين  يا

 در  ،اتيـ  كـه آنچـه در روا      كـرد شود از ادله استفاده      يا م ي وجود دارد؟ آ   يل كاف يدل
 و احكـام  يه فـروع فقهـ  يـ ات ما در بقيه آمده، با آنچه كه در روا      يرات د ينه تقد يزم

 نـه نمـاز وارد    ي كـه در زم    ياتيـ  روا ؟كنـد  يتش فـرق مـ    ي آمده، جنس و ماه    يفقه
 كـه در    ي در حـال   هـستند؛  ي الهـ  ي، ركعات نماز، احكام نماز، احكام شـرع       اند  شده
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 هـم بـا     ي احكـام سـلطان     البتـه آثـار    . است يت حكم، حكم سلطان   يه، ماه ينه د يزم
  ا نه؟ يت كرد ين را تثبيشود ا يم. ه متفاوت استياحكام شرع

  تقدير ديه حكم سلطاني

 با دوسـتان خـودم بـه        يلبگ ط يها حدود دو دهه قبل كه من در درس و بحث         
 از  يد و برخـ   يرس يم) حكم سلطاني (ن احتمال   يپرداختم، به نظرم ا    ين مسأله م  يا

د بزرگوار، اصل   ينجا خدمت اسات  يد كه من ا   ين احتمال به نظر رس    يد ا ييوجوه در تأ  
ـ البتـه ا  . كـنم  يداتش را هم ارائه م    ي از مؤ  يكنم و برخ   ين فكر را عرض م    يا ن بـه   ي

ستم يـ ن هـم ن   يـ  ا يك احتمال است و مدع    ي بلكه به عنوان     ،ستينك نظر   يعنوان  
ده كـه   يت رس ي از قطع  ييت شده و به جا    ي پخته و تثب   ين مسأله به اندازه كاف    يكه ا 

، ي علم يها ن گونه از نشست   ي ا ي ول ،ك نظر اعالم بكند   يانسان بتواند آن را در حد       
ن يـ شـود ا   يسـت و مـ    اد و محققان    ين گونه از احتماالت در نزد اسات      ي طرح ا  يجا

  . مسأله را به بحث گذاشت
 در كتـاب    )هيـ  عل يرضـوان اهللا تعـال    (د اول   يح مسأله، مرحـوم شـه     ي توض يبرا

 كـه  ين است كه نصوصيك قاعده را مطرح كرده و آن قاعده ا      ي» القواعد و الفوائد  «
 و  هـستند  يان حكـم شـرع    يـ  به عنوان ب   يرسد، برخ  ي به ما م   : غمبر و ائمه  ياز پ 
د ينها را با  ي و ا  هستنده خود امام    ين نصوص به عنوان جعل حكم از ناح       يا از   يبرخ
ن يـ هـا ا    از مثـال   يكـ ي كـه كنند   ي در آنجا مطرح م    ييها مثال شانيا. ك كرد يتفك

 را  يا ن مـرده  يغمبر اكرم فرمودند هر كس زم     ي پ �È r «.1 ةتـيا ارضًا ميَمن اح«: است
ا يـ  است كه اح   ان معن ي باشد، به ا   يع حكم شر   اين اگر. ن از آنِ اوست   يآباد كند، زم  

ن طور مقدر ي شرع ا وشه استي همي براي شرعيك حكم كلي. ت استيسبب ملك
 در  يعـ ي كـه منـابع طب     ي و كـس   يغمبر به عنوان حـاكم اسـالم      يا پ ي. فرموده است 

ن منابع استفاده   يتواند از ا   ي م يد مجوز صادر كند كه چه كس      يار اوست و او با    ياخت
ك يـ ر جامعـه،  يغمبـر اكـرم بـه عنـوان مـد     ي مـوات، پ  يه از اراض  كند و از آن جمل    

 را آبـاد    ينـ ي كـه زم   يد كـسان  يـ گو يكنـد و مـ     ي صادر م  يبخشنامه و دستور العمل   
                                                           

  .280، ص 5 الكافي، جكليني، محمد بن يعقوب، . 1
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ك از  يـ كـدام   . ميدهـ  يت به آنها م   يم و سند مالك   يدان يكنند، ما آنان را مالك م      يم
ن نـص،   يـ ا در مـورد     اسـت، ن دو است؟ شهيد اول اصل تفاوت را كه قابل تصور            يا

ا بـه طـور     يـ  ذاتاً وجود ندارد كه اح     ياند كه در صورت دوم، حكم شرع       مطرح كرده 
  .ارات خودش استفاده كنديتواند از اخت يغمبر مي اما پ،ت باشدي سبب ملكيكل

 اگـر در    ،»الً فله سـلَبه   يمن قتل قت  «: آمده است شان  ي هم در كالم ا    يمثال دوم 
 كـه دارد،    يا برساند، غنائم بر اساس قاعده     دشمن را به قتل      يدان جنگ، سرباز  يم

 مقتول است، مربوط به خود قاتل       يل شخص يكه وسا » سلَب «ي ول ،شود يم م يتقس
، يك دسـتور    خيرا  ي است   ي كل يك حكم شرع  يآيا اين   . شود ياست و به او داده م     

انـد   ارات خودش استفاده كـرده و فرمـوده       يغمبر اكرم از اخت   يالعمل حكومتي كه پ   
 را جعـل نكنـد و       ين حكمـ  يتوانـست چنـ    يمـ  غمبـر يمال قاتل اسـت؟ پ    » سلَب«
 كـه   يصيـ شود، بر حسب تشخ    ي مربوط به قاتل م    ،د نصف از سلب   يتوانست بگو  يم

ـ ا. كنـد  ي را خـود رسـول اكـرم جعـل مـ           ين حكم يدهد، چن  ي م مرسول اكر  شان ي
نهـا را جـزء احكـام       يرد كـه شـما ا     يگ ين هم تحت همان بحث قرار م      يد ا يفرما يم

 در مقـام    يوقتـ . ديغمبر اكرم قرار بده   يا جزء مجعوالت خود پ    يد  ي قرار بده  يشرع
، يتواند باشد كه اولـ  ي گونه مهست، دو� نيرالمؤمنيا اميغمبر يپثبوت، آنچه كه از 

تـشخيص حكـم    .  جنبـه انـشا و جعـل دارد        ي دومـ  ،جنبه اخبار از حكم شرع دارد     
م، بعـد بـه مقـام اثبـات         يرفتي پـذ  ن تنـوع حكـم را     ي اگر در مقام ثبوت، ا     ،سلطاني

ا يـ غمبر فرمود، جزء قـسم اول اسـت         يم آنچه پ  يص بده يم كه چگونه تشخ   يرس يم
  . قسم دوم است

خودشـان  » الضـرر «د انقالب در رسـاله      ي، رهبر فق  )هي عل يرضوان اهللا تعال  (امام  
 از  يگر، حكم اخبار  ي د يشان الضرر را بر خالف فقها     يا. اند ن مسأله شده  يمتعرض ا 

دانند و  ي مي و حكوميي بلكه حكم وال،دانند يكه در شرع، ضرر وجود ندارد، نم       نيا
ص يند كه تشخ  نك يد و آنجا اشاره م    نآور ي و جزء قسم دوم به حساب م       يجعل نبو 

مـثالً  .  است  حكم به كار رفته    ي است كه برا   يري از مالكاتش تعب   يكين دو،   ين ا يب
بـه  » وضَـع «، اگـر     است ه جعلَ رسول اهللا   غمبر نسبت داده شد ك    يبه پ » جعلَ«اگر  

غمبر نسبت  يبه پ » يقضَ«غمبر وضع كرده است، اگر      يغمبر نسبت داده شد كه پ     يپ
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ن اسـت كـه     يـ به رسول اكرم نـسبت داده شـد، كاشـف از ا           » حكَم«داده شد، اگر    
ارات خـودش در مقـام وضـع و         ي منصب خودش و با توجه به اخت       يغمبر به اتكا  يپ

 گـذرا خـدمت   يلي كه من خ ـ ميرين مقدمات را بپذياگر ما ا. ستن ايجعل و تقن
ات باب ين است كه روايك كار ايه، ي در مسأله د ـ در اين صورت، شما اشاره كردم

ات، اخبار از حكم    ين روا يم در ا  ينيكه بب  ني ا ي برا ؛ بشود يه از ابتدا تا انتها بررس     يد
ان يـ  دارد ب  7امـام صـادق   ه خداسـت كـه      ي از ناح  يريرد و تقد  يگ ي صورت م  ياله
ه يـ ر از ناح  ين است كه تقـد    يدهنده ا  رات روايات نشان  ينها تعب ي ا  يا ،خيرا  يكند   يم

  .شود يرد و جزء دسته دوم واقع ميگ يامام صورت م
ـ ا. ات در قسم دوم اسـت     ين است كه د   يد ا يات، مؤ يات ابواب د  يمجموعه روا  ن ي

 ي چـون ممكـن اسـت كـس        ؛تسنيـ  يرونياحتمال، به لحاظ استنباط ما از قرائن ب       
 يط زنـدگ  ي شرا ؛ زيرا ر است يك امر متغ  يه  يد د ين احتمال را مطرح كند و بگو      يهم

ست، يـ ن نيـ نجا مطرح كنم و ادعـا ا   ين را ا  يخواهم ا  يبنده نم . ر است يها متغ  انسان
 يازيـ ط زمان و مكان در اجتهاد را هم مطرح بكنم و ن           يخواهم بحث شرا   ي نم يحت

كه حـضرت امـام در رسـاله الضـرر كـه بحـث               ني كما ا  ،ستيبه آن مقدمات هم ن    
ط زمـان و مكـان هـم        ي به شرا  يكنند، كار  ي بودن حكم الضرر را مطرح م      يحكوم

د تا مقدمات ن هم ندار   را تيط صدور روا  ي و شرا  يروني به قرائن ب   يندارند و اصالً كار   
ـ  يـ ما در باب د   . ميگذار يها را كنار م    همه آن . دا كند يش پ يبحث افزا   ياتيـ ا روا ات ب

بررسـي  .  وجـود دارد   يات وجود دارد، احكام   ين روا ي در ا  يراتي و تقد   هستيم مواجه
ن يـ ست، بـه خـود ا     يـ رات چ ين تقـد  يـ ت ا يكه ماه  نيص ا ي تشخ يروايات ديات برا  

ات يـ روان  يـ م آنچـه در ا    ينيب يم، م يكن ي مراجعه م  ي وقت ،ميد مراجعه كن  يات با يروا
نهـا را جعـل و انـشا    يكـه خـود امـام دارد ا    نيـ  است از نـوع ا     يراتي، تعب وجود دارد 

. ات، فراوان است  يات باب د  ي در روا  ...و» يقضَ«و  » جعلَ«و  » وضَع«ر  يكند، تعب  يم
 35ات شـماره  ي از روا↨ـعي كه مربوط به اصل شتر است، در وسائل الش    اتييروامثالً  

�  �نـت«: 35427 .آمده است هزار به بعد     �P اهليـة مائـة مـن   الّديـة �fبـل فأقّرهـا رسـول  ا ا�§
� بقـرة ]:ن طور هست  يبعد در ادامه هم   [ �6 Q6إّنه فرض ع5 أهل البقر مائ ّ ر يـ تعب[ ¢�

 و فـرَض عـ5 أهـل ]»فـرض «شـود    يه مـ  غمبر اكرم نـسبت داد    يم كه به پ   يفرض دار 
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مقـرر فرمودنـد     ها گوسـفند را     كه گوسفنددار بودند، حضرت بر آن      ي كسان 1.»الّشاة
 و امثـال  » وضع«و  » فَرض«ن  يا.  است آمده» فرض«ر  ي تعب است،كه هزار گوسفند    

رد يـ  صـورت بگ يك بحث و تأمليد يبا غمبر نسبت داده شده،  ينجا به پ  ي كه در ا   آن
ع يغمبـر حـق تـشر     يكه پ  ني است با توجه به ا     ي نبو يعات كل ين جزء تشر  يا ا يكه آ 

كـه   نيكما ا . كند ينمدا  ي پ ي فرق و تفاوت   يع اله ين طور باشد، با تشر    يدارد؟ و اگر ا   
غمبر اكرم سه ركعـت و چهـار        ي را پ  ي كه نماز دوركعت   آمده است ع  يات تشر يدر روا 

ش از آن را صـفار در       ي و ب  ي در كاف  يني كه مرحوم كل   ياتيركعت هم قرار دادند، روا    
غمبـر را اثبـات     يع پ يات درست است كه تـشر     ين روا يا. اند  آورده» بصائر الدرجات «
  .  استيدهد كه از چه سنخ يحكم را نشان نمت ي ماهيكند، ول يم

 از امـام    35448ت  يـ مـثالً روا  . كنـد  ين ابهام را برطرف مـ     يگر، ا يات د ي روا يول
� النـاس«:  كه ابتداءاً در شتر بود     7صادق �P ت الـورق سـ"م و كـ�� ـَر ا�§ �Ê در ابتـدا  [ فّ(ـا

 ]ج شد يسكه را  بعداً كه    يه بر همان شتر بود، ول     ينار نبود و د   يپول نبود، درهم و د    
 � ا يـ . نـار قـرار دادنـد     ين بـر درهـم و د      يرالمؤمني ام 2.» ع5 الورق7قّسمها أم�� اzؤمن��

 كه ابتدا يتي دو روا ـ يكير از آن ي كه غآمدهن يرالمؤمني از اميراتي كه تعبياتيروا
سـت و اگـر     ان  يرالمـؤمن ي از ام  يات همگ ين روا يه ا يغمبر اكرم اشاره كردم، بق    ياز پ 

ن طور قرار داده و قرار      ين ا يرالمؤمنيند ام يفرما يد، م نكن يهم نقل م   7امام صادق 
� «: عنـوان بـاب   .  است 507ت  يت، روا ين روا يا. ن است يرالمؤمنيام ب أّن ديـة جنـ�� �@

ا QZدي �Jه را دارديـ دهـم خـود ذم   كيـ ه زن غير مسلمان، ين دي جن. است»الذّمية ع .
 . اسـت  يك حكم كل  يكرده،  عنوان باب آن طور كه مرحوم صاحب وسائل استفاده          

عـن أبـي عبـد      . ستيـ ن طـور ن   يرش ا ي، تعب آمده است ن باب   ي كه در ا   يتي روا يول
�  «:7اهللا وسـّية عـ�J ديـة أّمـه7أّن أم�� اzؤمن�� �Ëانّية و اIودّية و اّلنـ �Zال � � جن�� �P 3.» ق�� 
ده يـ ر د يـ ن تعب يـ  است، باز ا   يه كلب سلوق  ي كه د  511ت  يا در روا  ي.  حكم ي أ يقض

  . شود يم
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  ي و حكم حكومتييفرق حكم قضا

قـ�� أمـ��  «: اسـت   آمـده  »يقـضَ «ر  يـ ن تعب ين با هم  يرالمؤمني از ام  638ت  يروا
 � نـف)ه الّس"ميعل(اzؤمن�� � دية ا�_ �P  ]حـضرت حكـم      را حضرت مقرّر كردند،    ينيه ب يد

ـ       يح ن يالزم به توض  . كرد ن حـال عـرض     ي در عـ   يست كه در پرانتز متذكر بشوم، ول
در مـوارد فـصل خـصومت و صـدور          » حكَم «ي به معنا  ي گاه ،»يقضَ«كنم كه    يم

 ،اسـت » حكَـم  «ي به همان معنـا    يقضا به معناي خاص و گاه     .  است يحكم مورد 
ةُ �  مثل ؛)اقضا به معناي عام    (يحكم كل  َ ـ��َ ِ�fْـُم ا ُÌَ ْن َيُكوَن

َ
ْمرًا أ

َ
 1.�ِإذا َق��َ �Yُ َو َرُسوrُُ أ

ك يـ نجـا مـا اآلن      يا. كنـد  يب مـورد فـرق مـ       بر حـس   7پس مفاد حكم امام علي    
 ذكـر   يصورت كل  ن موارد را به   يم كه حضرت ا   ي دار 638ت  ين روا يبخشنامه در هم  

بـل ]:اند فرموده � إذا فقـأت  ]كنـد  يدا م يو ادامه پ  [ ...إذا استؤصل مائة من ا�§ و ديـة العـ��
بل بل و دية ذكر الّرجل إذا قطع من اfشفة مائة من ا�§ سون من ا�§ ��جـل و ...  و كذلك ديـة الّرِ

 كه  هستند ي از مجعوالت و مقررات كل     يك سر ينها  ين طور ا  ي هم 2.»كذلك دية اليد
 كـه   وجـود دارد  ن مطلـب    يـ ات مـا ا   يـ در روا . انـد   ر شده يتعب» يقضَ« با   ها   آن  همه

 اين  گريت د يروا. نها را مقرر فرمودند، نظر دادند و بخشنامه كردند        ين ا يرالمؤمنيام
�  اzؤمن�� ام افQ6  «: كه است � اه و كتـبيـ فكتب الّنـاس فت�7� اzـؤمن��  ُاَمـراءه و  ا7l بـه ام��

 كـه   يا ن بخـشنامه  يات در همـ   يـ ن مـوارد د   يـ ك ا يـ ك بـه    ي بعد،   3»رؤوس اجنـاده
  .شود يده مياند، د ن صادر فرمودهيرالمؤمنيام

ت از  يـ گر در روا  ير د يا تعب ي .كار رفتن اين تعبير در روايات فراوان است        هموارد ب 
ن يـ اخواهـد     مـي  7 امام صـادق    وقتي د كه چرا  يتوجه كن . ن است ي ا 7مام صادق ا

ن قدر  ي ا ينيه ب يكند كه د   يان نم ي ب يك حكم شرع  يان كند، به صورت     يمسأله را ب  
�  اzؤمن��  امق�� « :ديفرما ياست؟ م  .  اسـت  ن طور حكم كرده   ين ا يرالمؤمنيام ،» كذا��

ن است كه   ي كه ظاهرش ا   يك مسأله كل  يكند كه حضرت به صورت       ي فرق م  يليخ
ت را  يـ  روا 7 عبـد اهللا   يعن أب : ن طور يا ا يد  يان بفرما ي است، مطلب را ب    يحكم اله 
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  �P  قـ�� )ه الـّس"ميـعل(ًا ّيـأّن عل«: انـد    نقل كرده  يخ طوس ي مرحوم ش  و ينيمرحوم كل 
م �Îُذن ثلث دة ُذنةي ا�_ ه مقـرر   يـ سـوم د   كيـ  گـوش    ي نرم حضرت فرمودند بر   1.» ا�_

 كه سـتون    ين طور كس  يكرده و هم  » يقضَ«ر  ي را باز تعب   ي صب يها ندندا. شود يم
�  اzـؤمن�� امـ» َجَعـَل «ن  يدر مورد جنـ   » 7ي عل يقض «،فقراتش بشكند   ةيـ د7 عـ�5�

ن �fا �   . اد استيار زيار بسيرات، بسين تعبي و اناري دة مائ��
 در بـاب    7ين علـ  يرالمـؤمن يف كه از ام   ي، ظُر يف و طبق ضبط برخ    يكتاب ظَر 

 در  يخ طوسـ  يده، مرحـوم شـ    يوده و ظاهراً به نحو كامل به دست مـا نرسـ           ات ب يد
ن ي است كه با هم    يراتين تعب ي نقل كرده، همه ا    ي را تا حدود    آن  ب، مجموعه يتهذ

 از  يكـ يكنم   يمن فكر م  . نهاستيو امثال ا  » جعلَ«و  » وضَع«و  » حكَم«و  » يقضَ«
ت يـ ن است كـه ماه    يشود، اول ا  برداشته ب  قيد در كار تحق   ي كه با  يا ي جد يها گام

ـ     ي است و شرع ا    ير اله ياگر واقعاً تقد  . ه معلوم بشود  يد مقـرر   ين طور به صورت كلّ
 ما ي نبوده و اصالً وقت    يرينه تقد ين زم يم و اگر نه، در ا     ي دار يا فهيك وظ يكرده، ما   

ن ي چون د  ؛ه خداوند ندارد  ي از ناح  يري تقد يعني ؛ن مقرر كرد  يرالمؤمنيم ام ييگو يم
توانند  ي مالبته ندارند، ي الهيع حكم كليگر، ائمه تشريغمبر كامل شد و ديعد از پب

ن كـه جعـل حكـم     يرالمـؤمن يان نشده، اما خود ام    يخبر بدهند كه قبالً ب     ياز حكم 
نهـا را  ين ايرالمـؤمن يحال كـه ام  . ستيغمبر ن ي شد و او پ    كاملن  ي چون د  ؛كند ينم

 به  يه حق تعال  ينها جعل از ناح   يصل ا شود كه ا   يوضع و جعل كردند، پس معلوم م      
 يهـا   بحث ،مينها بحث كن  ي ا يم رو يد برو ي نداشته و ما با    يع اله ين و تشر  يعنوان د 

ر يا نداشته، قابل تقد   يا اقتضائات آن زمان، دخالت داشته       يد كه آ  يآ يش م ي پ يثانو
گـر  يك بـاب د يـ  اسـت،  يرات الهـ يم تقدي اگر گفتيست؟ ولير نيا قابل تقد يست  ا

ـ ا. ديـ آ ينها در آنجاها م   ين بحث مصلحت و حكم حاكم و امثال ا        ي آن هم  است، ن ي
  .  بشوديتواند در مسأله طرح و بررس ي است كه ميك احتمالي
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  مسائل ديه در محاكم/ ها  سخنراني

�  

مسائل ديه در محاكم
1

 

 اسـت كـه عمـالً محـاكم بـا آن            ي از مباحث  يكي است،ه  يظ د يبحث درباره تغل  
شـود كـه در      ي وارد مـ   ييك جهت انتقادها  يه از   يظ د يبحث تغل در   .جه هستند موا

 يها  ماه ، اصالً  هستند ي ديگري  كه در جاها   يها و كسان   يراني از ا  ياريماه حرام، بس  
وِر ِعْنـَد �Yِ � :ديفرما ي سوره توبه م   36ه  ي آ قرآن در . شناسند يحرام را نم   ُ £ �Ðَة ال Yِعد Yِإن
 ْ َ �Ñ َ َ �Jاْثَنا َع ِY� ِكَتاِب � ِ�P ن يها و زمـ     كه خدا آسمان   يها در قرآن، در روز     تعداد ماه  [رًا

َبَعـٌة ُحـُرمٌ ] دوازده است  را خلق كرد   ْر
َ
ـا أ َ ْ �Zاز همـان زمـان، خـدا در قـرآن           يعنـ ي [ِم 

ك اثـر   يـ ه  يـ ن آ يدر ا . د من چهار ماه را به عنوان ماه حرام مشخص كردم          يفرما يم
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ْنُفـَس³ُْ :]ديـ فرما ي كه م  ت اس  ماه حرم ذكر شده    يبرا
َ
نY أ ِ �Zـوا ِفـ  از  يجـدا  1.� َفـَ" َتْظِ(ُ

گر كه بحث قتال را در ماه حرام مطرح كـرده و فرمـوده مرتكـب قتـل                  يات د يآ
ا يـ آ. ديـ ن چهـار مـاه بـه خودتـان ظلـم نكن           يد در ا  يفرما ينجا م ي ا يد، ول ينشو

 يها  ماه يسنت برا  كه در    يم كه تبعات  يه استفاده كن  ين قسمت آ  يم از ا  يتوان يم
ست ا يعمد هم جار ريه، نسبت به قتل غيظ دي بحث تغليعني ؛حرام وارد شده

 يها ن حرمت ماه  ي خود ا   شارع براي  ند قتل است و   يگو ي؟ قتل عمد را م    خيرا  ي
  ظ ي تغلـ   او  هيـ  مرتكـب قتـل شـد، د       يگذارد كه اگر كـس     ي را م  يك اثر يحرام،  

 بهم قائل   يتوان يا م ي شد، آ  ييا خطا يعمد   ري مرتكب قتل غ   ي اگر كس  يبشود، ول 
 يا كنم و سـابقه    ي ارائه م  ي صرفاً به عنوان تئور     اين بحث را   ؟ من يمظ بشو يتغل

شـود و هـم      ي هم شامل قتل عمد مـ      ؛هيظ د يدم كه به اعتقاد من تغل     ياز آن ند  
نY �  بخش از آيه   ني هم نم  و مستند  ييعمد و نه قتل خطا      قتل شبه  ِ �Zوا ِف َفَ" َتْظِ(ُ

 
َ
ا يـ آ. ديـ ن مـاه بـه خودتـان ظلـم نكن         يد در ا  يفرما يچون خدا م  است؛   �ْنُفـَس³ُْ أ
 ريـ م كه ظلم به خود كه منـع شـده، قتـل غ            يدا كن ي در قرآن پ   يا هيم آ يتوان يم

َفـَوَكَزُه �  را ي آن قبط  ي وقت 7يان حضرت موس  ي در جر  ؟عمد، ظلم به خود باشد    
 ا شـبه  يـ عمـد    ريـ شود قتـل غ    ياند و م  رس ي به قتل م   يبا مشت [ ُموÒَ َفَق��َ َعَلْيهِ 

ُت َنْفِ¦� :]ه دارد يعمد، در آ    � َظَ(ْ ِ
ّ ن واژه اسـتفاده    يـ قـاً از ا   ي دق يعنـ ي 2؛�  َقاَل َرّبِ ِإ+�

. عمد بود، به خـودم ظلـم كـردم         رين قتل كه قتل غ    يا من با ا   يخدا.  است كرده
 خداونـد   ،شـود  يعمـد، ظلـم بـه نفـس محـسوب مـ             ا شبه يعمد   رياگر قتل غ  

ن يپس معلوم است كه ا    . دي حرام به خودتان ظلم نكن     يها ن ماه يد در ا  يفرما يم
ه يـ ظ د ي تغلـ  ي آن قائـل بـه     سنت هم برا   ق ظلم به نفس است و     ي از مصاد  يكي

  .  استشده
ه، يـ ظ د ي بحـث تغلـ    ي كه مـستند اصـل     وجود دارد  ييا روا ي يك بحث فقه  ي
 استناد مـشهور     مورد ،تين است كه روا   يت ا ي واقع  كه  است يب اسد يت كُلَ يروا

قش ي در تـوث   ي، برخـ  يب اسـد  يه قرار گرفته كه نسبت به خود كُلَ       ي امام يفقها
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ـ  مختلفي در جاهايي و مثالً محقق خو؛اند اشكال كرده   ـ د پـنج ي و البته شـا  
ـ كي ي ول،شمارد يف ميشان را ضعي ا ـ شش جا قش ي توثي دو جا هم به نحوي 

 چـون   ؛ح است يظر من سندش صح   ت درست بشود كه از ن     ين روا ياگر ا . كند يم
شان يـ ب نـسبت بـه ا     ي و هم مرحوم صـاحب تهـذ       يخ طوس يق اسناد ش  يهم طر 

 عـن   ي،سيـ  عن محمـد بـن ع      ،مي بن ابراه  يعل«: ت دارد ي روا ؛ زيرا درست است 
 يب اسـد  يـ راجع به خود كُلَ   .  است يب اسد ينجا درست است و كُلَ    يتا ا » ونسي
ت از يك روايدم يكردم، د ي ميررسات را كه بيمن روا. مي نداريقيند توثيگو يم

ن مـا   ي آمدند و گفتند ب    7 از صحابه نزد امام صادق     ي كه گروه  وجود دارد امام  
. م هـستم  يد من تسل  يگو يشنود، م  ي م يزيست كه هر وقت از شما چ      ا يشخص

  اسـم  كه ني علت ا  يعني ؛ميا گذاشته» بيكُلَ«ن اسمش را    يبعد، ما به خاطر هم    
 كه  ي بود ميخبات و تسل  اگذاشتند، به خاطر شدت     » بيكُلَ« را   يداويه ص يمعاو

ا يـ  امـام فرمـود آ     .د، داشـت  يشـن  يت م ي كه از اهل ب    يثيا احاد ينسبت به اوامر    
 اخبات است و    يم به معنا  يكند كه تسل   يف م يست؟ بعد تعر  يم چ ي تسل يدان يم

كند، بـه    يب صحبت م  ي از واژه كُلَ   يت وقت ين روا يكنم خود هم   يمن احساس م  
، 1، ج   1363كلينـي،    (.ن شـخص دارد   ي است كه امام نسبت به ا      يقيث تو ينحو
  )391ص 

ر اfـرام« كه   يت فقط دارد مرد   ين روا ياما در ا   ّ�Ðالـ � �P قـاً واژه شـهر     يدق »ُيقتـل
آمـده،  » قتلُي«ا  ي» قتلَ« چون واژه    ؛نديفرما ي ذكر شده و مشهور فقها م      ،حرام

كنـد و    ياهر اشـكال مـ    البتـه صـاحب جـو     . شود يها م  اطالقش شامل همه قتل   
د، ظهـور در    يـ كن ي بلكه چون از واژه قتل استفاده م       ،ن ظهور ندارد  يد ا يفرما يم

 ري كه در قتل غ    ي در حال  ؛ كه قصد قتل داشته باشد     ي كس يعنيقصد قتل دارد؛    
 ؛ستيـ  هـم درسـت ن     يرين خود ظهورگ  ي وجود ندارد و به نظرم ا      يعمد، قصد 

ه فـالن شـخص در مـاه حـرام،          يـ  د  كه يدكن ي سؤال م  ي شما از كس   يچون وقت 
 يد داشته باشـ   ي است كه اول شما قتل     ييگاه ديه جا  ي جا ؟شود يظ م يچطور تغل 

ه يـ  در قتـل عمـد، معمـوالً بحـث د          ي ول ،ه باشد يه شما بحث د   يكه صحبت اول  
اد يـ كه مصالحه بشود كه آن هم كم و ز  مگر آناست، بلكه بحث قصاص    ،ستين
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ـ  ،ظ وجـود دارد   يمـورد تغلـ   ها در    بحث نيبه هر حال، ا   . دارد  كـه   ي قـسمت  ي ول
ح يت صح ي بن رئاب است كه روا     يت عل ياشاره شده، روا   يي به قتل خطا   تاًصراح

 از امـام    ، كه اشـاره كردنـد     يو مطلب » نيصوم شهر «:  اما چون آنجا گفته    ،ستا
 سه جـا   ـ ست، اتفاقاً دواد ي وسطش ع،ن باشديكند كه اگر صوم شهر يسؤال م
 ؛رديـ د را هـم روزه بگ     يـ د اشكال ندارد ع   يگو ي م 1.»فإّنه حٌق لزمـه« :د دارد يامام تأك 

 ت، فتـوا  يـ ن روا ي هم بر اساس هم    ي است كه بر او الزم شده و برخ        ين حق يچون ا 
ه بـه ا            يظ د يك بحث مختصر در تغل    ين  يا. اند داده ن يـ ه بود كه به نظر من بـا توجـ
 امـا   ،شود يعمد م  ري غ  وجود دارد، شامل قتل عمد و      ييها ت كه البته استدالل   يروا

از به اصالح مـاده     يكنم ن  ي كه فكر م   وجود دارد ، كمي بحث    يينسبت به بحث خطا   
  .  قانون مجازات باشد555

  ديه اعضا

. ه اعضا و منـافع اسـت      ي بحث د  ، كه در محاكم وجود دارد     ي از مشكالت  يكي
هـا جـا از قـانون        ن عـضو و منفعـت در ده       يـ ست؟ ا ين عضو و منفعت چ    يخود ا 
چ ي اما ه  ، عضو و منافع، اعضا و منافع      يعنياند؛   گر ذكر شده  يت، قسم همد  مجازا

چ ي هـ  ،م، در فقـه   يـ ا  كـرده  ي كـه مـا بررسـ      يي نه در قانون و نه تا آنجا       ي،فيتعر
 ؛مي كـرد  ي كه بررسـ   ييها  مجموع كتاب  يعني. ستي از عضو و منفعت ن     يفيتعر

ف از  يـ نت، تعر  برادران بزرگوار اهـل سـ      يها  و چه كتاب   شيعه يها چه از كتاب  
مـثالً مرحـوم ابـن رشـد در         . ست، وجود نـدارد   يست و منافع چ   يكه عضو چ   نيا

 بلكه  ،اند  از عضو ارائه نداده    يفي تعر ،د علما و ائمه فتوا    يگو يم»  المجتهد يةبدا«
آورد و   ي كه به وجود م    ين مشكل يا. اند ار را زوج و فرد بودن اعضا ذكر كرده        يمع
 ارگـان   73ا  ي 72ند  يگو ي م يدم، گفتند برخ   هم سؤال كر   ي من در پزشك   يحت

ن خأل وجـود بحـث      يهم. ستي از اعضا ن   يقيف دق ي تعر ي ول وجود دارد، ا عضو   ي
ـ كي ،ف از اعضايتعر  ي سـازمان پزشـك  ي بـرا ي دو مـشكل در محـاكم و حتـ   ي 

  .  استجاد كردهي ايقانون
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  ديه اعضاي داخلي

ه در  يـ  وحـدت رو   ي كـه رأ   1394 مثالً در سال     است؛ ي داخل ي بحث اعضا  يكي
 طحـال    بـراي  دادنـد كـه    ي م ي از محاكم رأ   ي برخ ،مورد برداشتن طحال صادر شد    

د يگفتند با  ي م يك عضو فرد در بدن است و برخ       ي چون   ؛ه كامل داده بشود   يد د يبا
د يه گردي وحدت روي كه صادر شد، منجر به رأي متنافرين آرا يا. ارش داده بشود  

   اگـر تـك    ، قائلند ي گفته شد برخ    كه  گرفت  صورت يادي ز يها و در آنجا هم بحث    
 ي ولـ  ي، داخلـ  يگفتنـد اجـزا    ي مـ  يه دارد و برخ   يرون باشد، د  ي ب ي از اعضا  يعضو
 را يعضو  دانند و هر تك ي كه مطلق ميي هم نظر فقهايسه باشد و برخي رئياعضا

 بـر   ،ن شـد  يـ وان بـر ا   ي د يأت عال يت، نظر ه  يدر نها . شمارند يه كامله م  يمشمول د 
 صادر كردند، ايشان گفتنـد ظـاهراً در مـورد           ي كه مقام معظم رهبر    ييوااساس فت 
امـا بحـث نـسبت بـه     . د ارش داده بشود هرچند كه مصالحه، بهتر اسـت        يطحال با 

 مـا از    ،شود يا اصالً كدام عضو، عضو محسوب م      ي فرد باشند    ي، اعضا ي داخل ياعضا
 و چـه از لحـاظ       يهـ  چـه از لحـاظ فق      ،ميف كن يم؟ ما از كجا عضو را تعر      يكجا بدان 

  ي؟حقوق

  منافع اعضا

ـ          ي، تعر يبحث بعد  در . تـر اسـت    شيف منافع است كه مشكلش بـه مراتـب ب
ه منافـذ كـه صـحبت       يـ د و از د   يكن ي كتاب قانون مجازات را نگاه م      يات وقت يد
كند،  ي كه ذكر م   يقيشود و مصاد   يا منافع نم  ي از منفعت    يفيچ تعر يكند، ه  يم

 از منفعت يفي تعري ول،نهاستي و امثال اييايبو و ييمنفعت عقل، منفعت شنوا
  . دينيب ينم

 بـه اداره  يك سؤال از سـازمان نظـام پزشـك   يست؟ ين بحث چيعلت طرح ا  
 ي شخـص ييبـا ي بـه ز ي، اگـر كـس  ييباي زيعني ؛ا نقص جمال ي آمد كه آ   يحقوق

شود اصـالً    يا م يا ارش دارد و     يه مقدر دارد    ين نقص جمال، د   يب برساند، ا  يآس
ا جمال، منفعـت محـسوب      يكه آ  ني؟ در مورد ا   خيرا  ين كرد   يي ارش تع  ني آ برا
ـ د قو يرسد فقه با   يك بحث و چالش است كه به نظر م        ين  ي؟ ا خيرا  يشود   يم اً ي
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 خـود قـانون     يم، حتـ  يكنـ  يما در منـافع كـه نگـاه مـ         .  وارد بشود   بحث نيادر  
ر يـ  از تحر  يكند و به نحو    ير منافع بحث م   ي كه در مورد سا    708مجازات، ماده   

ا منـافع  يـ ا موقـت حـواس      يـ ا نقص دائـم     ين بردن   يامام گرفته شده، گفته از ب     
ر ي بعـد گفتـه سـا      ،ر منافع يعقل و سا  :  شش تا منفعت را ذكر كرده      يعنيگر،  يد

 ماننـد   ي؛ز به وجود آوردن امراضـ     يمنافع مانند المسه، خواب، عادت ماهانه و ن       
ر منـافع كـه     يسـا . اسـت ، ترس و غش، موجـب ارش        ي، گرسنگ يلرزش، تشنگ 

، منفعـت محـسوب     ييبـا يا خـود ز   يـ  هـستند، آ   يلـ ي بلكـه تمث   ،ستندي ن يحصر
 يفيم كه تعر  ي؟ ما هر چه در فقه خودمان و فقه اهل سنت گشت           خيرا  يشود   يم

م كه  يدينجا رس يست، به ا  ي بدن انسان چ   تم منفع يم و بدان  يدا بكن ياز منفعت پ  
 بحـث از جمـال، آن جمـال    ،كند ي كه بحث از منافع را ذكر ميتي سه روا ـ دو
هـا و    د ده يدر كتب اهل سـنت شـا      .  در خود اعضا هستند    داخلقاً مستور و    يدق

 اعـضا   يند شارع كه بـرا    يگو يكنند، م  يصدها مورد كه بحث جمال را مطرح م       
 عبـارات   ،ه، خود جمال است، منفعـت و جمـال        ي وجود د  يه مقدر كرد، مبنا   يد

اً� و منفعـي ف�ّن « است كه    ياديار ز يار بس يبس  از زبـان صـحب      يا وقتـ  يـ  »ةً ه ��ـ
ه يـ كنـد كـه چـرا د       ي از محاسن صحبت م    يست، وقت اد جمال   يگو ي م ،كند يم

ن مـورد ذكـر     يـ امبر در ا  يـ  هـم از پ    يتـ يروا. كه جمال اسـت    نيدارد، به خاطر ا   
  . دشو يم

 زنـان جمـال     ي مثل مـو كـه بـرا       ، اعضا مطرح شد   ي برا يه وقت ياآلن خود د  
 صـرفاً بـه     يسـت، اگـر كـس     اه  يـ  د يه دارد و جمال، مبنا    ين د ي هم ي وقت ،است

ن امـر   يـ ا ا يـ  هم فاحش بـود، آ     ييبايب آن ز  يد و آس  يب رسان ي آس ي كس ييبايز
ن يـ  ا  آن  م؟ الزمـه  ين بكنـ  ييا ارش تع  يه  ي د ي آن شود كه مستقالً برا    يموجب م 

ا يست اكه منفعت   ني ا ي ول ،مياست كه خود جمال را به عنوان يك منفعت بدان         
 يم؟ بعـضي از اسـتفتائات     يص بده يد تشخ يست؟ از كجا با   ي چ ي آن ست، مبنا ين

 كـالً  ياند و برخ رفتهي بزرگوار به طور مطلق پذي فقهاي، برخوجود داردهم كه   
ن است كه ي ا آن   الزمه يول.  اگر نقص فاحش باشد    ،اند  گفته ياند و برخ   رد كرده 

 ي چـه در بررسـ     ؛ميشـ  بـدن داشـته با     ي از منافع بدن و اعضا     يقيف دق يما تعر 
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ست و منفعـت هـم      يـ ن بـشود عـضو چ     ي كه معـ   ي فقه ي بررس  در  و چه  يپزشك
   .مشخص بشود
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   مربوط به آنيها  چالشيران و اي نظام حقوقيه درد/ مقاالت 

�  

 مربوط به آنيها  چالشيران و اي اسالمي جمهوري نظام حقوقيه درد
1

  

  دهيچك

 اسـالم اسـت كـه در واقـع پرداخـت            ييـ  قـانون جزا   يهـا   از مجازات  يكي ه،يد
. باشـد  ي خانواده او م   اي مجروح   اي اعم از مقتول     ؛يخسارت و غرامت، به مصدوم بدن     

 و  ني قـوان  هيـ كل«: رانيـ  ا ي اسـالم  ي جمهـور  يبر اساس اصل چهارم قـانون اساسـ       
 ريـ  و غ  ياسـ ي س ،يظـام  ن ،ي فرهنگـ  ،ي ادار ،ي اقتصاد ،ي مال ،يي جزا ،يمقررات مدن 

 يپـس از اسـتقرار نظـام جمهـور        . »... باشـد  ي اسـالم  ني براساس مـواز   دي با ها، نيا
 مهـم مجلـس، وضـع و        في از وظـا   يكـ ي ،يگـذار   مجلس قـانون   لي و تشك  ياسالم
 ،يـي مقـررات جزا  .  بود ي اسالم ني مواز ي مختلف بر مبنا   ني اصالح قوان  اي و   بيتصو

 ي و جدا از احكام و مقررات شـرع        يرف ع ين براساس مبا  يدر نظام سابق، به طور كل     
                                                           

 .ر، عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتيمهرپودكتر حسين . 1
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  . شده بودمي تنظيو فقه
 اسـت كـه بـه طـور         ي و اعتقاد مذهب   تي فقه بر به اعتبار جنس     در ه،ي د محاسبه

 انيـ  پرداخت غرامت بر اسـاس اع      نيچن  مورد بحث و مناقشه واقع شد و هم        يجد
 ؛ گـاو  ستيدو. 2 شتر؛   كصدي. 1: از گانه  شش اني قانون مزبور اع   297سته در ماده    

 هـزار  كيـ . 5 مـن؛ ي ياه  دست لباس سالم از حلّه     ستيدو. 4 گوسفند؛   هزار كي. 3
 محاكم را با مـشكل روبـرو        ،ده هزار درهم مسكوك سالم    . 6 مسكوك سالم و     ناريد

 در چند دوره مورد اصالح واقع شده از موضوعات مورد           يقانون مجازات اسالم   .كرد
  .است زنان هي كتاب و د اهلهيمناقشه چون پرداخت براساس پول، د

 جـاد ي ا ي اندك تحـول   ه،ي در مورد د   ،1392 مصوب سال    ،ي مجازات اسالم  قانون
 قـانون  نيـ  در ا  نيشيـ  پ يم متفاوت از قانون مجـازات اسـال       ها، يژگي و يكرد و برخ  
  :شود يمشاهده م

  واژگان كليدي

  آن  يها چالش ي و اسالمي جمهورينظام حقوقديه، 

  مقدمه

 يـران  ا ي اسـالم  ي جمهور يه حكم اصل چهارم قانون اساس      ب دانيم، ي م كه چنان
 ي، فرهنگـ  ي، ادار ي، اقتـصاد  ي، مـال  يـي،  جزا ي، و مقـررات مـدن     ين قـوان  يهكل«: كه

پس از استقرار   . »... باشد ي اسالم ين براساس مواز  يد با ها،  ين ا ير و غ  ياسي س ي،نظام
 يفظـا  از و  يكـي  نظـام،    ين ا يگذار  مجلس قانون  يل و تشك  ي اسالم ينظام جمهور 

 ي اسـالم  ين مـواز  ي مختلف بر مبنا   ين اصالح قوان  يا و   يبمهم مجلس، وضع و تصو    
 و جـدا از     ي عرفـ  ي براسـاس مبـان    ي در نظام سابق، به طور كل      يي،مقررات جزا . بود

 ي،ماده اول قانون مجازات اسـالم     .  شده بود  يم تنظ ي و فقه  ياحكام و مقررات شرع   
 قانون از ين مصرحه در ايها اتمجاز«: داشت ي مقرر مي، شمس1304مصوب سال 

 خواهـد بـود و      ي مجر يه مقرر و در محاكم عدل     ي،نقطه نظر حفظ انتظامات مملكت    
 و كـشف شـود، بـر طبـق حـدود و             يـب  تعق ي اسـالم  ين كه موافق مـواز    ييها جرم
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 يـن  ا يـي  كه البته در طـول دوران اجرا       »شوند ي مقرره در شرع، مجازات م     يراتتعز
 نشد  يده شن ي، اسالم ي و استقرار نظام جمهور    1357 سال   ي تا انقالب اسالم   انونق

 ي، شـرع  يرات بر طبق حدود و تعز     ي كشف و مجرم   ي اسالم ين طبق مواز  يكه جرم 
 از قـانون مجـازات      يـز  ن يـك  مـاده    ين، هم 1352 سال   يهدر اصالح . مجازات گردد 

 بـدون توجـه بـه       هـا، آن اعمـال  نحـوه  و ها  و مجازات  يمحذف شد و به هرحال، جرا     
 و بنـدي  يم و تقـس يـف  تعري مـذهب يـر  و غ ي عرف يها  نظام ير مانند سا  ي فقه يمبان
 و  ين و شـروع اصـالح قـوان       ي اسالم يپس از استقرار جمهور   . شد ي و اجرا م   يينتع

 شـد، قـانون     ي اساسـ  ي كه دچار تحول و دگرگـون      ين از قوان  يكي آنها،   كردن يشرع
ر شـده بـود، بـه        ذكـ  ي آنچـه در كتـب فقهـ       قطب ها،  بود، مجازات  يمجازات عموم 

 ي فقهـ  ي فتـاوا  ها، ينه شد و در تمام زم     بندي يم تقس يرات و تعز  يهقصاص، حدود، د  
 شد و به مرحله اجرا در آمد و هـم اكنـون             يب و تصو  يم تنظ يبه صورت مواد قانون   

 مقررات بـه عنـوان مقـررات        ين ا ي به چهار دهه از اجرا     يك از سه دهه و نزد     يشب
 ينيب  مقررات، تا چه حد روشن     ين ا يب و تصو  يمظ در تن  كه  ين در ا  .گذرد ي م يشرع

 و اهـداف    يعت زمان و مكان و مذاق شرع و مقاصد شـر          يات به مقتض  يتالزم با عنا  
 بحث و نقـد و      ي موضوعات، جا  ين از ا  يكمورد نظر شارع، در نظر گرفته شده، هر         

ـ  و دارد كـه كـم       طرفانه ي خردمندانه و ب   ي، منطق يح، صح يواكاو  در محافـل    يش ب
 هـم در    يري گفـت، انـدك تـأث      توان ي كار آغاز شده است و م      ين ا ي، و فقه  يحقوق

 يـن  از ا  يكـي بـه هـر حـال،       .  داشـته اسـت    ي از مقررات قـانون    ي برخ ياصالح عمل 
 ذكـر  ها  مجازات يف در رد  ي دارد، ول  ي و حقوق  ي مدن يتموضوعات كه هر چند ماه    

نقض عـضو و   يا به فوت و ي منتهي، است كه مرتكب صدمه بدن  يمال خسارت شده
 دم او بپردازد كه موسوم به       ياي اول يا و   يه عل ي به مجن  يد با يگريجرح و ضرب به د    

  .  استيهد
 يز ن يه موضوع د  يرات، مثل حدود و قصاص و تعز      يگر؛ از مقررات د   ي برخ همانند

با توجه به مفهوم و نوع و نحوه پرداخت و احكام مربوط به آن كه به عنوان حكـم                   
 و هـا   شده و به مرحله اجرا گذاشـته شـد، چـالش           يرانوعه ا  موض ينشرع وارد قوان  

 با خود به همراه داشته اسـت كـه موجـب شـد در محافـل                 يادي ز يعمل مشكالت
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 يش و گـشا   يـرد  مورد بحـث و كنكـاش قـرار گ         ي و فقه  ي اجتماع ي، حقوق يي،قضا
 و فهم نظر شارع با توجه به اقتضائات زمان و مكان و يشناس  در فقهيد جديا روزنه

 جو و  جست ي، مقررات به عنوان احكام شرع     ياجرا بودن  و به مصلحت   يد و مف  يملع
  .شود

 اعـم از    ي؛ كه در واقع پرداخت خسارت و غرامت، به مصدوم بدن          يه، مسأله د  در
 مـشخص مبلـغ     يـزان  ماننـد م   ي؛ مـسائل  باشـد،  ي خانواده او مـ    يا مجروح   يامقتول  
 عـدم جـواز پرداخـت       يـا ز   پرداخت شـود، جـوا     يد كه با  ي مشخص يان اع ي،پرداخت

 و  يت به اعتبار جنس   يه د يزان تفاوت پرداخت م   شده، يين تع يزانخسارت مازاد بر م   
 مطرح و مورد بحث و مناقشه است كه الزم اسـت بـا              ي به طور جد   ي،اعتقاد مذهب 

 و قابل اجرا    ي و معقول و منطق    يح آنها را مورد بحث قرار داد و روش صح         ينيب واقع
  . اتخاذ كرديگذار قانوندر جامعه امروز در 

 بحـث  ها  مباحث و چالش   ين ا يرامون پ ي اندك ، شده است  ي نوشته حاضر سع   در
 تحـوالت   يانـاً  چنـد دهـه و مـشكالت و اح         ين مقررات در ا   ياجرا تجربه به و شود

 يـشنهاداتي  موضوع، پ  ين ا يرامون پ يمربوط به آن اشاره شود و با اندك بحث ماهو         
  . مطرح گردد

   و تحوالت آن يران ايق در نظام حقويهد

 ي است و در اصل به معنا      يه شرع يقت حق يا اصطالح   يك گفت   توان ي كه م  ديه
 از قتـل نفـس و       ي جـسمان  ي عمـد  يـر  است كه مرتكب صدمه غ     ينيمقدار مال مع  

در واقـع همـان جبـران       .  بپردازد يه عل ي به مجن  يد بدن با  يصدمات وارده، به اعضا   
 و موضـوعه در     ن مـدو  ين و قوان  يران ا يوق است كه در نظام حق     ي خسارت بدن  يمال

  :شود ي به آنها پرداخته مير قرار گرفته و اجماالً به شرح زيمعرض تحوالت

  ي قبل از انقالب اسالمين در قواني جبران خسارت بدنيا يهد. 1

 در  ي اسـالم  ي و استقرار نظـام جمهـور      ي قبل از انقالب اسالم    رسد  ي به نظر م  
 مطرح نشده   يه عنوان د  ي، مدن يت و مسؤول  ي و مدن  ييزا از ج  يران موضوعه ا  ينقوان
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 در  ي، شمس 1290 مصوب سال    يفري، ك ي دادرس يين قانون آ  9 در ماده    يول. است
 ي مطرح شده و به شـاك      م از جر  ي ناش يان آن، عنوان ضرر و ز     1335 سال   يهاصالح

 از  ي ناشـ  يـان  با عنـوان ضـرر و ز       ي اجازه داده شده است از دادگاه، مبلغ       يخصوص
 9مـاده   .  مرتكـب بـه پرداخـت آن گـردد         يتم، مطالبه كند و خواستار محكوم     جر

 ي كـه از وقـوع جرمـ       يشخـص «: داشت ي مزبور مقرر م   يفري ك ي دادرس يينقانون آ 
 يـان  دادسـتان، مطالبـه ضـرر و ز        ي و بـه تبـع ادعـا       شـود   ي م يانمتحمل ضرر و ز   

 نكـرده،   مي تـسل  يان است و مادام كه دادخواست ضرر و ز        ي خصوص ي مدع كند،  يم
  . شود ي ميده نامي خصوصيشاك

  :باشد ي ميل كه قابل مطالبه است، به شرح ذياني و زضرر
  . ارتكاب جرم حاصل شده استيجه كه در نتي مادهاي يانضرر و ز .1
 اعتبار اشـخاص    يا يثيت كه عبارت است از كسر ح      ي معنو يانضرر و ز   .2

  .ي صدمات روحيا
 ي خصوص يرتكاب جرم، مدع   كه ممكن الحصول بوده و در اثر ا        يمنافع .3

   ).6، ص1357 ي، اشرفيحجت(. شود ياز آن محروم م
، در خـصوص    6 و 5، در مـواد     1339 مـصوب سـال      ي، مـدن  يت قانون مسؤول  در

 يگـري  د بـار  يـان  صـدمات ز   يـا  نقص عـضو     يا كه منجر به فوت      ي جسم هاي يبآس
ه،  و نحـوه جبـران خـسارت وارد        يـان ز و صـدمه  كننـده   وارد يت از مسؤول  شود، يم

 يـت  بـه محكوم   ي كنـد و حكـم مقتـض       ي بررسـ  يد ذكر شده كه دادگاه با     يباتيترت
 از  ي قانون، نـام   يندر ا . يد را صادر نما   ديده يانمرتكب به جبران خسارت در حق ز      

 بـا  يه عليمجن شدن  مصدوم يا وارده در اثر فوت      هاي يان ز ي ول يامده، ن يان به م  يهد
 خسارت گذاشته شده كه     ينل ورود ا   بر عهده مرتكب و عام     ي مدن يتعنوان مسؤول 

 حكـم صـادر     يـه  عل ي نفـع مجنـ    بـه  آن را مـشخص و       يـزان حسب مورد، دادگاه م   
  .نمايد يم

 يبياگر در اثـر آسـ     «: دارد ي مقرر م  ي مدن يت قانون مسؤول  5 باب مثال، ماده     از
 كـار   ه قـو  يـا  شـود    يـدا  پ ي وارد شده در بـدن او نقـص        ي كس ي سالمت ياكه به بدن    

 او بـشود،    ي مخارج زنـدگان   يش موجب افزا  يا برود و    ين از ب  ياردد و    كم گ  ديده يانز
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 را  ياندادگاه، جبران ز  .  است مزبور خسارات   يه مسؤول جبران كل   يان، ز هوارد كنند 
 دفعتاً واحده   ي پرداخت مبلغ  يا و   ي مستمر يق به طر  يه اوضاع و احوال قض    يتبا رعا 

  . »...نمايد ي ميينتع
 و نحـوه جبـران آن       يـه  عل ي از فوت مجن   ي ناش يها يان قانون مزبور به ز    6 ماده

 يه شامل كل  يان، ز ديده، يبدر صورت مرگ آس   «: دارد ي و از جمله مقرر م     پردازد يم
 ينـه  نباشـد، هز   ي اگـر مـرگ فـور      باشـد،  ي كفن و دفن م    ينه مخصوصاً هز  ها ينههز

 يـان  جـزء ز   يـز  ن ي ناخوشـ  دتمـ  در كردن  از سلب قدرت كار    ي ناش يانمعالجه و ز  
  ).1339، 6 و 5قانون مسئوليت مدني، ماده (» ...ب خواهد شدمحسو

 در  ي، موضوعه قبل از انقـالب اسـالم       ين قوان ين در ا  شود، ي مالحظه م  كه  چنان
 حـسب مـورد،     ي، جـسم  هـاي  يب آس يگر د يا منجر به فوت     يخصوص صدمات بدن  

 ييارهايمرتكب، محكوم به پرداخت خسارات وارده با توجه به اوضاع و احوال و مع             
 ي، مشخـص  يزان م يول. گردد ي و حكم دادگاه م    يصكه در قانون ذكر شده به تشخ      

زن و   (يت جنـس  ي پرداخـت، برمبنـا    يزان هم در م   ي نشده و تفاوت   ييندر قانون تع  
 البته و نشده) بودن  مسلمان يرمسلمان و غ  (ي مذهب يدهو عق ) يه عل يمردبودن مجن 

  .  را دارديه ديت چند ماه هريده، خسارات اطالق نگردين بر ايز نيهد عنوان

  يران اي اسالمي موضوعه در نظام جمهورين در قوانيهحكم د. 2

 و اسـتقرار نظـام      ي كه در مقدمه اشاره شـد، پـس از انقـالب اسـالم             گونه همان
 ي، مهـم حكومـت اسـالم      يف از وظـا   يكـي  ي، طبق قانون اساسـ    ي، اسالم يجمهور
 اصـالح و    يـن  كـه مـشمول ا     يني از قـوان   يكي و مقررات بود و      ين قوان كردن ياسالم

 و ضمان   يت مدن ي هم كه هر چند ماه     يه بود و د   ييتحول قرار گرفت، مقررات جزا    
 در  شـد،  ي ذكـر مـ    ي اسـالم  يها  مجازات يف داشت، چون در رد    ي مدن يتو مسؤول 

، 1361در سـال    .  شد ي فقه ين مواز ي بر مبنا  يد رابطه، مشمول مقررات جد    ينهم
 حـدود،   يـات،  تحـت عنـوان كل     يـي،  در امور جزا   يا ابتدا مجموعه مصوبات جداگانه   

 نگهبـان گذشـت     ي شورا ييد و تأ  ي اسالم ي مجلس شورا  يب از تصو  ياتقصاص و د  
 بـه  1361 تبصره در سال    29 ماده و    211 مشتمل بر    يات رابطه قانون د   ينكه در ا  
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   1.يد رسي اسالمي مجلس شورايبتصو
 حدود و قصاص با عنـوان       ت،يا همراه با كل   1370 قانون كه بعداً در سال       ين ا در

 بـر   يـت  كه بـه سـبب جنا      ي به عنوان مال   يه شد، د  يب تصو ي،قانون مجازات اسالم  
   2. شديف تعرشود، ي دم او داده مياي اوليا يه علي عضو به مجنيانفس 
 تـوان  ي شده بود، مـ    يب و تصو  يم تنظ ي، فقه يج قانون كه براساس نظر را     ين ا در

  : شده بودگذاري يها پيرز گانه  سهي بر مبانيهگفت د
 يه د يد آن با  يله كه به وس   يز ن ي االصول مشخص شده و مال     ي عل يه مقدار د  )الف

  .  شده بودين متعيهد گانه  ششيانپرداخت گردد، تحت عنوان اع
 قتـل   يه قتل نفس، مقرر شده بود د      يه قانون مزبور، در خصوص د     297 ماده   در

 از آنهـا    يـك اتل در انتخاب هر      است كه ق   يلذ گانه  از امور شش   يكيمرد مسلمان   
  .يست نيز آنها جايق و تلفباشد ي ميرمخ

   گـاو،   يـست دو. 2 شـتر؛    صـد   يـك . 1: از بودنـد  عبـارت  گانـه   شـش  يـان  اع اين
 هـزار   يـك . 5 يمـن؛  يها  دست لباس سالم از حلّه     يستدو. 4 گوسفند؛   هزار  يك. 3
  .ده هزار درهم مسكوك سالم. 6 مسكوك سالم و ينارد

 مزبـور  گانـه   شش يان از اع  يكي ين ع يد االصول، با  ياده مزبور، عل   تبصره م  طبق
 و  ين طرف ي آنها فقط در صورت تراض     يمت پرداخت شود و پرداخت ق     يهد عنوان به
 هـر  يمـت ق«: داشـت  يتبصره مزبور مقرر م.  استيرپذ  همه آنها امكانين تعذر ع  يا

ا پرداخـت    همـه آنهـ    تعـذر  يـا  و   ين طـرف  يتراضـ  صورت در گانه  از امور شش   يك
   3.»شود يم

 حـسب مـورد،     يـز  اعـضا ن   يـه  در مـورد پرداخـت د      يـار  مبنـا و مع    ين همـ  طبعاً
بـه عنـوان    . دادنـد  ي مـ  ي اسـاس رأ   ين بر هم  يزن ها  شود و دادگاه   يين تع بايست يم

 كاملـه اسـت،     يـه  پا كه نصف د    يك مربوط به قطع     يهنمونه در خصوص پرداخت د    
، مـتهم بـه ارتكـاب صـدمه         19/1/1363 مـورخ    ي رشـت در رأ    يك يفريدادگاه ك 
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 قانون  ين هم 3 و ماده    يات قانون د  143 چپ را به استناد ماده       ي به قطع پا   يمنته
   1. محكوم كرده استيمانيبه پرداخت صد حلّه 

 قـانون   300 شـده و مـاده       يـين  مـرد تع   يه زن، نصف د   يه د يات، در قانون د   )ب
 ي، عمـد  يـر  خـواه غ   ،ي قتل زن مسلمان؛ خـواه عمـد       يهد«: داشت يمزبور، مقرر م  

: داشـت  ي اعـضا مقـرر مـ      يه، در مورد د   301و ماده   »  مرد مسلمان است   يهنصف د 
 كامل برسد، در آن     يه به ثلث د   يه كه مقدار د   ي است تا وقت   يكسان زن و مرد     يهد«

  .» مرد استيه زن نصف ديهصورت د
 جبـران   يـري  و بـه تعب    يـه  د يـزان  م يين در تع  يات، در قانون د   شود ي م مالحظه

 خـسارت وارده را     يـا  و   يـه  مؤثر است و زن مصدوم نصف د       يت جنس ي،رت بدن خسا
  .استحقاق دارد

 تفـاوت   ير تأث آيد، يم دست  به يات قانون د  ين از ا  ي كه به نوع   يگري د ي مبنا )ج
 يـات در قـانون د   .  اسـت  ي همان خـسارت بـدن     يعني يه؛ در پرداخت د   يني د يدهعق

 نـشده   يـين  تع اي يـه مان، د  مـسل  يـر  غ ي، برا 1370 سال   يز و ن  1361مصوب سال   
.  چنان است  لمان زن مس  يه و د  ين مرد مسلمان چن   يه شده كه د   يح تصر ياست، ول 

 و  يه مصدوم شوند، د   يا كه مقتول    ي مسلمان ير زن غ  يا مرد   ي در قانون برا   ين،بنابرا
 يـست،  ن يـه  الزام مرتكب بـه پرداخـت د       ي برا ي نشده و مجوز قانون    يين تع يخسارت

 بـا   ي و زرتـشت   يهـودي  يحي، مـس  ينـي  د هاي يت اقل يعني؛   در مورد اهل كتاب    يول
 و البتـه    شـد  ي م يين تع يه درهم د  800 معادل   فقها، متداول   يو فتاوا  توجه به نظر  

 يه در مورد مقررات مربوط به ديزبرانگ  و بحث  ي از مسائل چالش   يكي مسأله هم    ينا
  . بود

   ي رهبريه براساس نظر، به پوليه ديزان ميمتقو. 3

 بر  يدتأك و 297 ماده در مشخص گانه  شش يان در قانون به اع    يهار د  مقد تعيين
 تعـذر   يـا  ين طرف ي جز با تراض   يز آنها ن  يمت پرداخت شود و ق    يد آنها با  ين ع كه ينا

 يجـاد  را ا  يـادي  ز هـاي  ي در عمل، دشوار   يست، ن يرپذ  همه آنها امكان   ينپرداخت ع 
                                                           

 .646، چاپ روزنامه رسمي، صفحه 1363 سال مجموعه قوانين. 1



 115  آن به مربوط  يها چالش و رانيا يحقوق نظام  در هيد /  مقاالت

  .نمود اشكال با مواجه يه حكم دي را در اجرايكرد و دادگستر
 شـد  ي نداشت و نمـ    ي معنا و امكان عمل    يران مسكوك كه در ا    ينار درهم و د   اوالً

 و  يـست  دوران معلوم نبـود چ     ين در ا  يز ن يماني كرد، حلّه    يين تع ي آن مصداق  يبرا
 شتر، گاو و گوسفند، امكان داشت در كشور         يق تنها مصاد  آيد؟ يچگونه به دست م   

 هـزار   يـا  شـتر،    صـد   يـك  وري جمـع آ    اسـت،  يدا پ يوجود داشته و فراهم شود، ول     
 ي آنهـا بـرا    گـرفتن  يل به پرداخت و تحو    يه محكوم عل  ي گاو برا  يست دو ياگوسفند  

 اسـت توافـق     يعـي طب.  نبـود  يشدن   خانواده او عمالً كار ساده و اجرا       يا يه عل يمجن
 از تجار در    ي برخ شد ي م يده گاه شن  گرفت، ي صورت نم  ي، هم به سادگ   يمتبرسر ق 

 زمزمـه   ي هستند و گاه   يماني به عنوان حلّه     ييها  لباس يا و پارچه   مقام واردكردن 
 كـه درهـم     خـورد  ي به گوش م   ي بانك مركز  ي از نقره، از سو    ياريضرب درهم با ع   

 آن در معـرض     ي فقهـ  يمسكوك بر آن صدق كند و به هر حال، هم قانون و مبنـا             
 الحاص. كرد ي م يي خودنما ي حكم در دادگستر   ي اجرا هاي يانتقاد بود و هم دشوار    

 خـود داشـت، در عمـل        ي نگهبان بر موضـع فقهـ      ي كه شورا  ي با پافشار  يزقانون ن 
  .  نبوديسرم

 و طـرح    ي بـه رهبـر    يا  نامه ي وقت، ط  ييه قوه قضا  يس رئ 1373 اواخر سال    در
 ياسـت  در پاسخ ر   ي موضوع استمداد جست و رهبر     ين حل ا  ي برا ييمشكالت اجرا 

 از آن جهت كه به عنـوان        يناردرهم و د  :  مضمون مقرر داشت كه    ين بد ييهقوه قضا 
 ندارنـد و حلّـه      موضوعيت فعالً و اند  آمده يهد گانه  شش يان زمان، جزء اع   يجپول را 
 يـد  مـورد ترد   يـه  د ين چون دخول آن، موضوعاً و حكماً در عداد و عنـاو           يز ن يماني

 منحـصر اسـت بـه شـتر، گـاو و            ين و عنـاو   شـوند  ي خارج مـ   يهاست، از محاسبه د   
 آنها را پرداخت يمت قتوان ي آنها، مينكه بدون لزوم اثبات متعذر بودن ع      گوسفند  

  . كرد
 وقت، مراتـب  ييه قوه قضايس رئ1ي، رهبري و در واقع فتوا   ي نظر فقه  يافت در با

 كـل   هـاي  ي منعكس كرد كه با صدور بخشنامه به دادگـستر         ي دادگستر يررا به وز  
 توسـط  گوسـفند  و گـاو  شتر، گانه  سه يان اع يم را با تقو   يه د يزانكشور، پرداخت م  
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  .يندنما اجرا ماه، شش هر در كارشناسان
 صـادر و بـه محـاكم        8/1/1374 يخ در تـار   ي دادگستر ير بخشنامه وز  نخستين

 يـان  اع ي كارشناسـ  يمـت  ق يـه،  مالك پرداخت د   يابالغ شد كه براساس نظر رهبر     
 سـال  لاو ماهـه   شـش ي و بـرا شـود  ي اعالم م  بار  يك ماه شش هر كه است گانه سه

 سـال   همـان  فقـط  ظـاهراً . شـد  ابالغ محاكم به مزبور گانه  سه يان اع يمتق 1374
 ي ـ علـ  يـه  ديپـول  مقـدار  1375 سـال  از و شد اعالم ماهه  ششها، يمت، ق1374

. گرديد ي و اعالم ميينتع ساالنه گانه،  سهيان اعي كارشناسيمتالظاهر ـ براساس ق 
 عمـالً براسـاس نظـر       يـرد،  صـورت گ    در قـانون   ي اصـالح  كه ينبه هر حال، بدون ا    

 ي وزارت دادگـستر   ي از سـو   شده يين مبلغ تع  يه، و پرداخت د   يين تع يار مع ي،رهبر
 كـه پرداخـت   297 است كه تبصره ماده      ين هرسال قرار گرفت و جالب ا      يدر ابتدا 

 و دانـست  ي ميزجا  همه آنهايمت تعذر ق  يا ين طرف ي را فقط در صورت تراض     يمتق
 1392 قرار داده بود تـا سـال         يز چ 6 را   يه د ي برا ين متع يان كه اع  297خود ماده   

 خود پابرجا بودند و با وجود       ي شد، در جا   يب تصو ي مجازات اسالم  يدكه قانون جد  
 سـال  در سـاله   ده يـد  در مجلس، از جملـه تمد      يد تمد ي قانون برا  ين بارها ا  كه ينا

 عمـل  بـه  ذارگ  قانون ي و تبصره آن از سو     297 در ماده    ييريتغ شد، مطرح 1375
 يـه  براسـاس جواب   ييقـضا  دسـتگاه  و داشـت  را خود موضع گذار  قانون يعني يامد؛ن

  . نمود ي و اجرا ميين را تعيه با بخشنامه، ديگر ديا  به گونهيرهبر

  1382 اهل كتاب در سال ي براسان يك يه ديبرقرار. 4

 در  ي قانون مجازات اسـالم    297 با عنوان تبصره ماده      يا ، تبصره 1382 سال   در
  .يد رسيب با مسلمانان به تصويني دي رسمهاي يت اقليه ديخصوص تساو

 مزبور در مجلـس     يني د هاي يت اقل يندگان نما يگيري سو با پ   يك موضوع از    اين
 از فقهـا بـا      ي بعـض  يـز  در فقـه ن    كه ين با توجه به ا    يگر، د ي و از سو   ي اسالم يشورا

 مـسلمان   يـه  بـا د   ياو اهـل كتـاب را مـس       يـه  منقـول، د   يث احاد ياستفاده از برخ  
ـ  يد،ب رس ي شد و به هر حال، در مجلس به تصو         يگيري پ دانستند، يم  ي شـورا  ي ول

 يص با شرع اعالم كرد و موضـوع، بـه مجمـع تـشخ    يرنگهبان مصوبه مجلس را مغا   
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 از نظر مجلـس     يت مصلحت نظام با حما    يصمصلحت نظام ارجاع شد، مجمع تشخ     
 در مـورخ    ي، رهبـر  ي نظـر فقهـ     مـصلحت و اسـتفاده از      يصو طبعاً براساس تـشخ    

 ي وليبراساس نظر حكومت«: رد كيب شرح تصوين تبصره مزبور را به ا   6/10/1382
 به  يران، ا ي اسالم ي جمهور ياساس قانون در شده  شناخته يني د هاي يت اقل يهامر، د 

   1.»گردد ي ميين مسلمان تعيهاندازه د

مربـوط بـه    ن در حـوادث   مـسلما  يـر  زن و مرد و مسلمان و غ       يه د ي عمل شدن يمساو. 5

  1387 از سال ي موتوريه نقليلوسا

 در برابـر  ي اجبـار يمـه  مربوط به ب ي قانون اصالح  1387 سال   ماه يبهشت ارد در
 دارنـدگان   يت مـسؤول  ي اجبـار  يمـه قانون اصـالح قـانون ب     : اشخاص ثالث با عنوان   

  بـه  يتـاً  مجلس و نها   يب در مقابل شخص ثالث به تصو      يني زم ي موتور يه نقل يلوسا
 مـرد و زن و      يـه  د يـزان  و الزم االجراء شد كـه عمـالً م         يد نگهبان رس  ي شورا ييدتأ

 شـد؛ البتـه در      سـان   يـك  ي، مسلمان با عنوان پرداخت خسارت بدن      يرمسلمان و غ  
 شـد   يب تـصو  يا  به گونه  ي زن و مرد مقرر نشد، ول      يه د بودن سان  يكقانون، عنوان   

 بـه   ي مسلمان در حـوادث راننـدگ      ري غ يا زن شدن كه عمالً آنچه در ارتباط با فوت      
 حداقل معـادل    شود، ي فوت در اثر حادثه پرداخت م      ه مربوط ب  يعنوان خسارت بدن  

 كامـل مـرد     يـه  حداقل كه همان د    ين كامل مرد مسلمان است و در پرداخت ا        يهد
  .يست مسلمان نير مرد، زن، مسلمان و غي متوفاين بيمسلمان است، فرق

 و  ينـي  زم ي موتـور  يـه  نقل يل دارنـدگان وسـا    يـه  قانون مزبور، كل   10 ماده   طبق
 كـه در اثـر      ي و مـال   ي مذكور را در قبال خـسارت بـدن        يه نقل يلمكلفند وسا ... يلير

 حداقل بـه مقـدار منـدرج در         شود، يبه اشخاص ثالث وارد م    ...  مزبور يهحوادث نقل 
  .يند نمايمه بز، مجايمه بيها  از شركتيكي قانون، نزد ين ا،4ماده 
 قانون در بخـش     ين موضوع ا  يمهحداقل مبلغ ب  :  قانون ين هم 4اده   به حكم م   و

...  حـرام  يهـا   مـرد مـسلمان در مـاه       يـك  يه د يالي معادل حداقل ر   ي،خسارت بدن 
  . خواهد بود
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 يـن  تعهدات مندرج در ا    يفاي موظف است در ا    گر  يمه، ب 4 ماده   2 طبق تبصره    و
 و مـذهب تـا سـقف        يت را بدون لحاظ جنـس     ديدگان يانقانون، خسارات وارده به ز    

   1.يد پرداخت نمانامه يمهتعهدات ب
 مـرد   يـك  يـه  معـادل د   4 طبق ماده    گر يمه حداقل تعهدات ب   كه ينبا توجه به ا   

 اعـم از مـرد، زن،       ي؛ا شـده   حداقل به هر فـرد فـوت       ين، شده بنابرا  يينمسلمان تع 
  . ود مرد مسلمان پرداخت شيك كامل يه به اندازه ديد مسلمان، باير غيامسلمان 
 يهـا   خـسارت  ين به نام صـندوق تـأم      ي شده، صندوق  بيني يش در قانون پ   البته

 وجود نداشته   ي معتبر نامه يمه ب ي كه به هر علت    ي و در موارد   شود ي م يل تشك يبدن
 قـانون   يـن  ا 4 مقـرر در مـاده       يزانتر از م    را كم  يه د يزان دادگاه، م  ياناً اح ياباشد و   

  .شود ميرداخت  كرده باشد، از محل آن صندوق پيينتع

   يه مربوط به دهاي يژگي و و1392 سال يقانون مجازات اسالم. 6

 يبررسـ  و مطالعه ها  كه پس از سال    1392 مصوب سال    ي، مجازات اسالم  قانون
 سـرانجام در    ، روز يات متناسب با مقتـض    ي تحوالت يجاد و با انتظار ا    ي و حقوق  يفقه
 نگهبـان   ي شـورا  ييـد و تأ  ي اسـالم  ي مجلس شورا  يب به تصو  1392 ماه يبهشتارد
 ي كـرد و برخـ     ايجـاد  ي انـدك تحـول    يه، در مورد د   ، و به مرحله اجرا در آمد      يدرس

 شـود  ي قانون مشاهده م   ين در ا  يشين پ ي متفاوت از قانون مجازات اسالم     ها، يژگيو
  :ددگر ي ميان بيركه اجماالً به شرح ز

 14 مـاده  و شده رذك ها  مجازات يف در رد  يه قانون هم، د   ين در ا  كه ين با ا  )الف
  : چهار قسم استيقي اشخاص حقي مقرر برايها مجازات: دارد يم مقرر قانون

 در  يه د يات، در باب د   ي ول ير،تعز)  و د  يهد) قصاص؛ ج ) حد؛ ب ) الف
 مقـرر   452 محـسوب شـد و مـاده         ي مـدن  يتزمره ضـمان و مـسؤول     

ـ  يـا  يـه  عل ي مجنـ  ي حسب مورد، حق شخـص     يه،د«: دارد  يم  دم  ي ول
  .»... ضمان را دارديا ي مدنيتام و آثار مسؤولاست و احك

 هـر   ي آنها، در ابتـدا    يم و تقو  يهد گانه  شش يان بدون توجه به اع    يه د يزان م )ب
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: دارد ي مقـرر مـ    549ماده  . گردد ي و اعالم م   يين تع ييه، قوه قضا  يسسال توسط رئ  
 آن در   يـزان م.  شده است  يين كامل همان است كه در مقررات شرع تع        يهموارد د «

 ي، نظـر مقـام رهبـر      براسـاس  يل به تفص  ييه قوه قضا  يس هر سال توسط رئ    يابتدا
  .»گردد ي و اعالم ميينتع

 كـه در    ي مقـام رهبـر    ي ابتدا، ظاهراً براساس نظر فقهـ      ي، اسالم ي شورا مجلس
 8/1/1374 اعـالم و در بخـشنامه   ييه قوه قضايس در پاسخ به سؤال رئ 1373سال  

 يح به طور صر   يه، د يمن اشاره به موارد شرع     منعكس شده بود، ض    ي دادگستر يروز
 گذاشـت و مـاده را       اييه قـوه قـض    يس آن را ساالنه برعهده رئ     يزان م يينو قاطع، تع  

ـ     ي كامل در ابتدا   يهموارد د «: كرد يب صورت تصو  ينبد  قـوه   يس هر سال، توسط رئ
 يشـورا . » و اعالم خواهد شـد     يين تع ي، و براساس مقررات شرع    يل به تفص  ييهقضا

 ير شرع و هـم مغـا      ير هم مغا  ؛1/9/89 مورخ   يه مصوبه مجلس را طبق نظر     نگهبان،
   1. اعالم كردي قانون اساس36اصل 

   يـه،  جهـت اسـت كـه د   ين ظـاهراً بـد   ي قانون اساسـ   36 آن با اصل     مغايرت
حكـم  «: دارد  ي مقرر م  ي قانون اساس  36به عنوان مجازات محسوب شده و اصل        

 دادگـاه صـالح و بـه موجـب قـانون            يـق ر تنها از ط   يد آن با  يبه مجازات و اجرا   
 و  ميم آن به تص   ي و اجرا  يه د يزان مصوبه مجلس، م   ين كه در ا   يدر حال . »باشد

در هر حال، مجلس با اتكا و استناد        .  محول شده است   ييه قوه قضا  يس رئ يينتع
 بـه طـور سـاالنه توسـط     يـه  ديزان ميين را با تع549 ماده يبه نظر مقام رهبر 

 يرادي نگهبان هم بر آن ا     ي كرد و شورا   يب شرح فوق تصو    به ييه قوه قضا  يسرئ
  .نگرفت

 حـداقل   يـا  هرسال، بـدون توجـه       ي در ابتدا  ييه قوه قضا  يس اساس، رئ  برهمين
 كامـل   يـه  را به عنـوان د     ي مقرر در شرع، مبلغ    يه د يان اع يمتي ق يبدون ذكر مبنا  
 در  مـثالً گـردد؛  ي اجـرا بـه محـاكم ابـالغ مـ     ي و بـرا   كنـد  ي م يينمرد مسلمان تع  

 كرد بـا توجـه بـه        عالم ا يا  بخشنامه ي ط ييه قوه قضا  يسرئ ،1395 سال ماه اسفند
 و  يليـارد  حرام دو م   يها  ماه ير كامل مرد مسلمان در غ     يهد آمده عمل  به هاي يبررس
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   1.باشد ي ميال ريليون مصد يك

  ي اسالمي از كشورهاي در قانون برخيه مقدار ديينتع. 7

 انقـالب و    يـل  اوا يـام  نباشـد كـه در همـان ا        يدهاز فا  ي معنا خال  ين ذكر ا  يد شا
 از  ي برخـ  ي، شرع ين براساس مواز  ين قوان يب و تصو  ي اسالم ياستقرار نظام جمهور  

 داشـتند،   ي سـع  ي، فقـه اسـالم    ي و مبـان   ين حفظ مواز  ي با ادعا  ي اسالم يكشورها
 مصوب سـال    يت، كو ي مدن نونقا در جمله از كنند، آمد  متخذ از شرع را روز     ينقوان

 در ضـمن مقـررات مربـوط بـه          يـه  د : اوالً يـه،  در بحث مربوط به د     يالدي م 1981
  :دارد ي قانون مزبور مقرر م2 248ه  ذكر شده و مادي در قانون مدني مدنيتمسؤول

  . استي مقدر شرعيهد:  عمدير مربوط به قتل غخسارت
يـين  ع ت يان اع ي و حدود ارزش   ي شرع يطبعاً با مالحظه مبان    (يه د يزان م :ياً ثان و

 آن هر   يل شده و اجازه تعد    يين كشور تع  يجدر خود قانون به پول را     )  در شرع  شده 
:  قانون مزبـور   251طبق ماده   .  داده شده است   يي به دستگاه قضا   بار  يكچند مدت   

 يـين تع)  اسـت  يت كشور كو  يج پول را  د واح ينارمقصود د  (ينار كامل ده هزار د    يهد
   3. كرديل آن را تعدزاني و ممكن است با صدور بخشنامه مشود يم

 بـا توجـه بـه حكـم     ي رسـم ينـي  دهـاي  يت اقليه هم د  يد قانون جد  ين در ا  )ج
: دارد ي مقـرر مـ    554 شـده اسـت و مـاده         يـين  مـسلمان تع   يـه  د ي مـساو  يرهبر

 شده   شناخته يني د هاي يت بر اقل  يت جنا يه د ي، مقام رهبر  يبراساس نظر حكومت  «
ــانون در ــران، اي اســالمي جمهــورياساســ ق ــي ــدازه د ب ن يــي مــسلمان تعيــهه ان
  .»...گردد يم

تر از    نفس و كم   يهد«:  كرده بود  يب شرح تصو  ين را بد  ي ابتدا، ماده قانون   مجلس
. » مسلمان است  يه به مقدار د   ياساس قانون در شده  شناخته يني د هاي يتنفس اقل 
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 گرفت و اعالم كرد     يراد مصوبه ا  ين خود برا  1/9/89 مورخ   يه نگهبان در نظر   يشورا
   1. شداخته شرع شنين نحو خالف موازين ماده به اينه اك

 نباشد دو باره مـصوبه را       يز ناگر كه ين ا ي نگهبان و برا   ي اقناع شورا  ي برا مجلس
 بـا   يعنـي  را بـه شـرح فـوق؛         554 مصلحت ارسال دارد، مـاده       يصبه مجمع تشخ  

 بـر آن   يـرادي  نگهبـان هـم ا     ي كرد و شورا   يب رهبر، تصو  ياستناد به حكم حكومت   
  .نگرفت

 كه جزء   ي مسلمانان ير غ يه و د  ي جبران خسارت بدن   ي قانون هم برا   ين در ا  البته
  . نشده استيين تعي حكميستند، نياساس قانون در شده   شناختهيني ديتسه اقل

 ي هم، همانند قـانون مجـازات اسـالم        1392 سال   ي در قانون مجازات اسالم    )د
 شـده كـه     يشيده اند يدي تمه يل شده است، و   يين مرد تع  يه زن، نصف د   يهسابق، د 

  . كند ي ميافت درشود، ي كه به مرد پرداخت ماي يه ديعمالً زن مساو
و در  »  مـرد اسـت    يه قتل زن، نصف د    يهد«: دارد ي با صراحت مقرر م    550 ماده
 زن و مـرد     يهد«:  آمده است  560 اعضا هم، همانند قانون سابق، در ماده         يهمورد د 

 يـا  است و چنانچـه ثلـث        سان  يك كامل مرد،    يه ثلث د  تر از  در اعضا و منافع تا كم     
  .»يابد ي ميل زن به نصف تقليه شود، دتر يشب

 يـه  ملحق به مـرد، د     ي خنثا يهد«:  آمده است  ي خنث يه در مورد د   551 ماده   در
 مـرد بـه     يـه  مشكل، نصف د   ي خنثا يه زن و د   يه ملحق به زن، د    ي خنثا يهمرد و د  

  .» زن استيهعالوه نصف د
 يـشيده  زن و مـرد اند     يه د ي عمل كردن سان  يك ي قانون برا  يندر ا  كه   تمهيدي

 يـه  عل ي كه مجنـ   ياتي جنا يهدر كل «: دارد ي است كه مقرر م    551شده تبصره ماده    
 مرد،  يه تا سقف د   يه، معادل تفاوت د   ) است ي خنث يا زن است    يا يعني (يستمرد ن 

 بـه حكـم     ،يـب  ترت يـن بـا ا  . »شود ي پرداخت م  ي بدن يها  خسارت يناز صندوق تأم  
 به زن پرداخت    ي خسارت مربوط به صدمه بدن     يا و   يهقانون، آنچه عمالً به عنوان د     

 يتـاً نها. گـردد  ي است كه به مرد پرداخت م      ي و خسارت  يه د يزان به اندازه م   شود، يم
 مرد باشد، همانـا مرتكـب و بـه          يه عل ي كه مجن  يي خسارت در جا   ين ا ينمنبع تأم 
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 زن باشـد، نـصف      يها عل ي كه مجن  يست و در مورد   ا عاقله او  ي و   ي جان ي فقه يرتعب
 ي بـدن  يهـا   خسارت ين بر عهده صندوق تأم    يگرآن برعهده مرتكب است و نصف د      

  .است
  :  كرده بوديب شرح تصوين ابتدا تبصره مزبور را به امجلس،

 مـرد از    يه تا سقف د   يه د ي ما بق  يست، مرد ن  يه عل ي كه مجن  ياتي جنا يه كل در«
  .»ت خواهد شد المال جبران خساريتب

 وارد  ي قـانون اساسـ    يـراد  و هـم ا    ي شـرع  يراد مصوبه هم ا   ين نگهبان برا  شوراي
 ين خالف موازيه،پرداخت مازاد بر د«:  اعالم داشت1/9/89 مورخ يهكرده و در نظر 

   1.» شناخته شدي قانون اساس75 اصل ير مغاين،شرع است، عالوه برا
 مرد اسـت و     يه زن، نصف د   يهد بود كه    ين نگهبان بر ا   ي شورا ي نظر فقها  چون

 بـه عـالوه     يـست،  بـا شـرع سـازگار ن       يـه  از نصف به عنوان د     يش ب يپرداخت مبلغ 
 آن  ين بر دولت اسـت كـه محـل تـأم          ينه هز يجاد المال، در واقع، ا    يتپرداخت از ب  

  .باشد ي مي قانون اساس75 اصل ير نشده و لذا مغابيني يشپ
 يمابق« عبارت   ي به جا  :رد، اوالً  كه در تبصره به عمل آو      اي يه در اصالح  مجلس

و »  مرد به كار بـرد     يه تا سقف د   يهمعادل تفاوت د  «، عبارت   » مرد يه تا سقف د   يهد
 ين المـال، صـندوق تـأم      يـت  ب ي بـه جـا    يـز  ما به التفـاوت ن     ين ا ين محل تأم  :ياًثان

 در  ي، شرع و قـانون اساسـ      ل مشك يب ترت ين و بد  يد گرد يين تع ي، بدن يها خسارت
  . نگرفتيرادي نگهبان هم برآن ايوراظاهر حل شد و ش

 يتحوالت) 1392قانون سال   (ي   مجازات اسالم  يد در قانون جد   شود ي م مالحظه
 يـدگاه  كه براسـاس د    ييها  به عمل آمد و تالش     يه از مقررات مربوط به د     يدر برخ 

ـ  يـه  د يزان در پرداخت م   يضمربوط به عدم تبع     يـر  زن و مـرد و مـسلمان و غ         ين ب
 قانون ظـاهر كـرد و       ين ا ر خود را د   يجهبه عمل آمد، نت   )  كتاب فعالً اهل (مسلمان  

 محتاطانـه   يا گونـه   و البته عبارات قـانون بـه       يد را مرتفع نما   يضتوانست عمالً تبع  
 زن  يه د ي بر عدم تساو   شان ي نگهبان هم كه نظر فقه     ي شورا ي شد كه فقها   يمتنظ

 ي قناعـت وجـدان  دتوانن ي اهل كتاب است، مي مسلمان، حتيرمرد و مسلمان و غ  و
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 در مورد اهل كتـاب بـر        يرا نكردند؛ ز  ييد را تأ  ي خالف شرع  انونداشته باشند كه ق   
 يـزان  عنـوان و م    ي اسم يير امر و در مورد زنان، بدون تغ       ي ول ي حكم حكومت  يمبنا

  . شده استيب قانون تصويه،د
 و تحـوالت آن     يه مربوط به د   ي در مقررات قانون   ي اجمال ير س ين هر حال، با ا    به

 و مفهـوم و     يـه  در مـورد د    ي اجمـال  ي بررس ي در بخش بعد   يران، ا يدر نظام حقوق  
  .  داشتيم و فقه خواهيث آن در قرآن، حديگاهجا

   و فقهيث در قرآن، حديه به موضوع دي اجمالنگاهي

 عنـوان   يـل  قبل از انقالب كه ذ     يران موضوعه ا  ين را در قوان   يه د يت وضع اجماالً
 از جـرم    ي ناشـ  يـان و به اصطالح قانون ضرر و ز       و جبران خسارت     ي مدن يتمسؤول

 عنوان خاص خود را دارد      يه كه د  ي اسالم ي و بعد از استقرار جمهور     شد يمطرح م 
 ي شـده مـال    يـين  تع يـزان  م ل، به هر حا   ي آمده، ول  ي اسالم يها و در عداد مجازات   

 اقتبـاس   ي بپـردازد و از كتـب فقهـ        ديده يان به ز  يد با ياست كه مرتكب صدمه بدن    
  .يم كردي در آمده بررسيو در قالب مواد قانونشده 

 يت بـه وضـع    ، نوشته كوتـاه   يندر حد ا  بلكه   ،يقگسترده و عم  به طور    نه   اكنون
 مربـوط بـه اسـتنباط       ي آن در منـابع اصـل      يبـات  و ترت  يزان م يگاه، جا يت، ماه يه،د

  .پردازيم ي آنها مي قرآن و سنت و سپس نظر فقها و فتاوايعنياحكام؛ 

   ميقرآن كر. 1

 نام بـرده شـده اسـت، آن هـم در            يه دوبار از د   يه، آ يك فقط در    يم قرآن كر  در
 به خانواده مقتول پرداخته     يه حكم لزوم دادن د    يان عمد و صرفاً به ب     يرمورد قتل غ  
 يامـده  ن يـان  بـه م   ي زن و مرد سخن    يسان  هم يا و تفاوت    يفيت و ك  يزانشده و از م   

  .است
  :فرمايد ي سوره نساء م92 يفه شرآيه

ُ َرَقَبـٍة �  َفَتْحـِر��
ً
 َو َمـْن َقَتـَل ُمْؤِمنـًا َخَطـأ

ً
ْن َيْقُتَل ُمْؤِمنًا ِإ�Y َخَطـأ

َ
ْؤِمٍن أ َو َما َ�َن ِ ُ

ُقوا َفـِإْن َ�َن ِمـْن َقـْوٍم َعـُدّوٍ َلـ³ُْ َو ُهـَو  Yد Yْن َيـص
َ
ْهـsِِ ِإ�Y أ

َ
ٌة ِإlَ أ َ Y)ُمْؤِمَنٍة َو ِدَيٌة ُمَس
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 ُ ٌة ِإlَ ُمْؤِمٌن َفَتْحِر�� َ Y)ْم ِميَثاٌق َفِدَيـٌة ُمـَس ُ َ �Zَرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َو ِإْن َ�َن ِمْن َقْوٍم َبْيَن³ُْ َو َبْي 
�ِ َتْوَبـًة ِمـَن  �ِ ُمَتَتـاِبَع��ْ ْ�Oَر ْ َ �Ñ ْد َفِصَياُم ِ� َ �X ْÔَ ْن َ َ �Õ َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة ُ ِر�� ْ َQX َو ِsِْه

َ
 َو َ�َن �Yِ أ

 ً �Öَعِل ُY� ً �Öَحِك� . 
 ي برا يت عمد، دو نوع مسؤول    ير ارتكاب قتل غ   ي برا يه آ ين در ا  شود ي م مالحظه

 و حـق    ي كه جنبه خـصوص    ي مدن يت مسؤول يكي  است  شده بيني يشمرتكب آن پ  
 بـه خـانواده مقتـول اسـت و     يهد  مال به عنواني دارد و آن پرداخت مقدار  يالناس

 و مربـوط بـه      كرد ير تعب يفري ك يت از آن به مسؤول    توان ي كه با مسامحه م    يگريد
 يـه،  پرداخـت كفـاره اسـت كـه آ         شود، ي م ي عمل ارتكاب  ي و حق اللّه   يجنبه عموم 

 مقـرر شـده     يـه  آ يل كرده است و در ذ     يين برده مسلمان تع   يككفاره را آزادكردن    
  .يرد روزه بگي در پي دو ماه پيد آزادكردن برده را ندارد، بايي تواناياگر كس
 شده كه در مورد دو دسـته،        يان عمد در سه دسته ب     ير قتل غ   حكم يه، آ ين ا در
 دسـته فقـط كفـاره الزم اسـت و           يك و در مورد     يه كفاره پرداخت و هم د     يدهم با 
 همـان  بـه  گانـه   سـه  يهـا   دسته ينا.  نشده است  يين تع يه پرداخت د  ي برا يحكم

  : هستندير شد به شرح زيان بيفه شريه كه در آيبترت
 يد عمد با  ير قاتل غ  يفه، شر يه آ ين مورد طبق ا   ين در ا  .مقتول مسلمان است  . 1
 برده مـسلمان بـه عنـوان كفـاره آزاد           يك به خانواده مقتول بپردازد و هم        يههم د 
ْهsِِ � :كند

َ
ٌة ِإlَ أ َ Y)َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َو ِدَيٌة ُمَس ُ  َفَتْحِر��

ً
  .�َو َمْن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطأ

 اسـت كـه     يا  وابـسته بـه گـروه و دسـته         ي، ول مقتول شخصاً مسلمان است   . 2
 را آزاد كنـد،     يا  كفاره بدهد و برده    يد مورد قاتل با   يندر ا .  هستند يندشمن مسلم 

 بـا  ي مـسلمان و در مقـام دشـمن   يـر  فرض غين به خانواده مقتول كه در ا     يه د يول
ُ َرَقَبـٍة َفِإْن َ�َن ِمْن َقْوٍم َعُدّوٍ َل³ُْ َو � :شود ي هستند، پرداخت نم   ينمسلم ُهَو ُمـْؤِمٌن َفَتْحـِر��
  .�ُمْؤِمَنةٍ 
.  و معاهده دارنـد    يمان پ ين است كه با مسلم    يمقتول وابسته به قوم و گروه     . 3

 ي معاهده صلح و عدم تعرض دارند و در مقام دشـمن  ين با مسلم  يعني الظاهر؛   يعل
 ياست   نشده كه مسلمان ا    يد ق يهدر مورد خود مقتول در آ     . يستند ن شكني يمانو پ 
 و  يثـاق  بـر وجـود م     يـد  و تأك  شود ي هر دو شامل م    يه شامل  مسلمان، اطالق آ   يرغ
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 هـم   يـد در مورد سوم هم مانند مورد اول، قاتل با        .  است ينمعاهده قوم او با مسلم    
َو � : پرداخت كند  يه برده آزاد كند و هم به خانواده مقتول د         يككفاره بدهد و هم     
ٌة ِإlَ ِإْن َ�َن ِمْن َقْوٍم َبْيَن³ُْ  َ Y)ْم ِميَثاٌق َفِدَيٌة ُمَس ُ َ �Zَرَقَبٍة ُمْؤِمَنةٍ  َو َبْي ُ ِر�� ْ َQX َو ِsِْه

َ
  .�... أ

 خداوند  كه ين ا گويد  ي دسته سوم م   ين در مورد ا   »يانمجمع الب  «ير تفس صاحب
 عهد و ذمه باشد و آنها اهل جنـگ          يعني باشد؛   يثاق شما و قوم او م     ينفرمود اگر ب  

 شـود   يمتـسل  اش  بـه خـانواده    يـه  د يد صورت با  يننباشند كه در ا    ينبا شما مسلم  
  1).139، ص 3 م، ج 1988 ي،طبرس(

 مسلمان  يد در مورد مقتول اختالف نظر است كه با        گويد ي م »يطبرس «مرحوم
 گفتـه شـده،     گويد ي است و م   ين كافر هم باشد، چن    يا يرد به او تعلق گ    يهباشد تا د  

 برقرار شده،   ين كه با مسلم   يا ه خاطر معاهده   ب يممكن است مقتول كافر باشد، ول     
   2).همان( را بپردازد يه ديدقاتل او با

 آمده شامل ذمـه و      يفه شر يه كه در آ   يثاق لفظ م  گويد ي م يان مجمع الب  صاحب
 ظاهراً هم اهل كتاب را كه قرارداد ذمـه دارنـد، شـامل              يعني شود؛ يعهد، هر دو م   

 معاهده برقرار كردند و معاهـد       ين با مسلم   اهل كتاب را كه    ير و هم كفار غ    شود يم
 عمد به قتل    ير از آنها را به طور غ      دي فر يدر هر دو مورد، اگر كس     . شوند ي م يدهنام

   3).همان. ( را به خانواده آنها بپردازديه ديدرساند، با

  ي اتباع كشور اسالمي برايه ديبرقرار بودن  قابل توجه امكان مشروعنكته

 از اطـالق كلمـه      يـان  مجمـع الب   ير كه صـاحب تفـس     ياني ب  و ير با توجه به تفس   
 اهل ذمه از فرق مختلـف كفـار معاهـد           ير نموده و آن را شامل اهل ذمه و غ         يثاقم

توان گفـت    ي است، م  يشان صحت برداشت ا   يد مؤ يز ن يه و مقال  يهنموده و قرائن حال   
معاهده با   كه در حالت     ي كفار ه است ك  ين ا شود، ي م يده قرآن فهم  يه آ ينآنچه از ا  

 اهل كتاب، خونـشان محفـوظ و محتـرم          ير هستند؛ اعم از اهل كتاب و غ       ينمسلم
 به آنهـا    يه از آنان را به قتل برساند، د       ي عمد هم فرد   ير غ ي از رو  ياست و اگر كس   

                                                           
 .» ليسوا اهل حرب لكم فدية مسلمة الي اهلهو بينهم ميثاقاي عهد و ذمه ووان كان من قوم بينكم «. 1
 .»له ديته بسبب العهده كافر اال انّه يلزم قات انّ:واختلف في صفة هذا القتيل اهو مؤمن ام كافر فقيل«. 2
 .»...ثاق يقع علي الذمة و العهد جميعاًو لفظ المي«. 3
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 هـاي  يت قانون ما اقل   ير منحصر به اهل كتاب و به تعب       يه و پرداخت د   گيرد يتعلق م 
  .باشد ي هستند، نميهودي و ي زرتشتيحي،مس:  كه عبارتند ازشده ه شناختينيد

 باشد كه منطقـاً بـه نظـر         يح حكم از قرآن صح    ين استنباط و برداشت ا    ين ا اگر
 يـك  يـت  كه تابع  ي كه افراد  يرفت معنا را هم پذ    ين ا توان ي درست است، م   رسد يم

 و  يف و تكال  دانند ي م ي را دارند و خود را تابع مقررات حكومت اسالم         يكشور اسالم 
 مـسلمان و اهـل كتـاب، بـه          تبـاع  را همانند ا   ي دولت اسالم  ي مقرره از سو   يفاوظ

 يطلبـ   و جنگ  يان و عص  يان و در مقام طغ    دهند ي حكومت انجام م   ينعنوان تبعه ا  
 سوره نـساء هـستند و   92 يه دسته سوم مقرر در آين در واقع مشمول هم   يستند،ن

  . دارنديهاستحقاق د
قـانون   554 حكـم مقـرر در مـاده         تـوان  يم برداشت و استنباط،     ين ا يرش پذ با

 قانون در شده  شناخته يني د هاي يت اقل يه د بودن سان  يك در مورد    يمجازات اسالم 
 قـانون   1 14  كـه مـشمول اصـل      يـران  تبعـه ا   ي اسالم ير فرق غ  يگر را به د   ياساس
  . داديم هستند، تعمياساس

 شـده،  ته شـناخ  ينـي  د يـت اقل سـه  ماننـد  هـم  هـا   مسلمان ير گروه از غ   ين ا اگر
 يجه و ممكن بود به نت     كردند ي م يگيري در مجلس داشتند، موضوع را پ      يندگانينما

 ينـي  و عالمـان د    يهـان  فق يفـه  سو، وظ  يك از   رسد يم نظر  به يزهم اكنون ن  . برسند
ـ    ي موضوع را از نظر فقه     ياست كه به طور جد      يـه  آ يـن  روشـن ا   يـان  ب ه با توجه ب

 فعـال   ي مـردم و نهادهـا     ينـدگان نما و دانـان   قرآن، مشخص كنند و حقوق     يفهشر
 از  ي جمعـ  ي موضـوع انـسان    يـن  حـل ا   ي بـرا  يـد  بـه خـصوص با     يحقوق شـهروند  

  .شهروندان، تالش الزم را به عمل آورند
كه تمام  ) 1392( يد جد ي قانون مجازات اسالم   310 2 ماده 1 توجه به تبصره     با

                                                           
�� ���� �به حكم آيه شريفه     «:  قانون اساسي  14اصل  . 1 �� �	
� ��� �� �� �� ��� �� ��� �� � �� �� ��� ���� �� �� �������
 �� �� � �� ��� ����� �� �! ��"� �� ��
 �#�$ �� �%

��& �'���� �� �� �(� ) �*�� �+�& �'�����,� )-� �. ��"� ���/ ��  دولت جمهوري اسالمي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيـر             � � /����#�0
اين اصل در حـق     . مسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند                 

 .»المي ايران توطئه و اقدام نكنندكساني اعتبار دارد كه بر ضد اسالم و جمهوري اس
غير مسلماناني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيستند و تابعيت ايـران را دارنـد يـا                 «: قانون مجازات اسالمي   310 ماده   1تبصره  . 2

 .»باشند اند، در حكم مستأمن مي تابعيت كشورهاي خارجي را دارند و با رعايت قوانين و مقررات وارد كشور شده
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 ، و مقـررات   ين قوان تي كه با رعا   ي اتباع خارج  يا را دارند    يران ا يت را كه تابع   يافراد
 ي فقهـا  ييـد  معنا طبعـاً بـه تأ      ين كه ا  داند  يم مستأمن حكم در اند،  شده يرانوارد ا 
 مالك حكم معاهد به مـستأمن       يمن با تعم  توا ي است، م  يده رس يز نگهبان ن  يشورا

 قائل به استحقاق    يز آنها ن  ي سوره نساء برا   92 يفه شر يهبا استفاده از اطالق حكم آ     
  .  شدي رسمهاي يت كتاب و اقل همانند اهليهد

 و امكان حمل آن بر جبران خسارت متعارف وارده يه در مورد ديفه شريه آاطالق

  يه عليبر مجن

 و  يم اشـاره شـد، در قـرآن كـر         يفه شـر  يه بحث مربوط به آ    يكه در ابتدا    چنان
 يـه  عمد مكلف به پرداخت د     ير مورد بحث كه مرتكب قتل غ      يه آ ينمشخصاً در هم  

 آن ذكـر    ي برا ي و نه نوع مشخص    يزان به صورت مطلق آمده و نه م       يهدشده است،   
 و مـرد و مـسلمان و        زن آن از    يرندگان گ ين ب يه د يافت از نظر در   يشده و نه تفاوت   

 ي مسلمان ير است و آن غ    يه مسلمان هم مستحق د    يردر آن جا كه غ    (  مسلمان يرغ
 از  ي و لـذا برخـ     گذاشته شـده اسـت    )  باشد ين معاهده با مسلم   يااست كه در ذمه     

 گفـت از  تـوان  ي اظهار نظر كردند كـه مـ       يه آ ين به حكم مطلق ا    يت با عنا  ينمفسر
 بر آن   ين را كه طرف   ي مقدار شود ي و م  يست ن ديه ي برا ي مشخص يزان م ،نظر قرآن 

 ي كرد و فرق   يينتع بها  و خون  يه به عنوان د   پذيرد، ي عرف آن را م    يا دارند و    يتراض
  .يست زن و مرد نيه دينهم ب

در «: گويـد   ياو م .  قابل توجه است   ينه زم يندر ا »  المنار يرتفس« صاحب   عبارت
 به طور مطلق و به صورت نكره آمده و ظاهرش آن است كه هر مقـدار،                 يهقرآن، د 

 يـين  را تع  يه د يزانم) ياتروا( سنت   ي است، ول  ي كند، كاف  يخانواده مقتول را راض   
 مقـدار آن را مـشخص كـرده         بوده، بعر نزد مقبول و معروف كه گونه كرده و بدان  

  . است
 شـتر اسـت و      صـد   يك مرد مسلمان،    يه است كه د   ين هر حال، اجماع مسلم    به

 زن و مـرد     ين بـ  ي اسـت كـه فرقـ      ين ا يه ظاهر آ  ي مرد است، ول   يه زن نصف د   يهد
  ). 332، ص 5 ج تا، ي رضا، بيدرش. (يستن
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 يـن الصه كالم ا  خ«: گويد ي م ين مسلم ير غ يه مفسر در بحث مربوط به د      ينهم
 ين مختلف و متعارض اسـت و بـه همـ          يه در مورد د   ي و عمل  ي قول ياتاست كه روا  

 موكول به   يه است كه امر د    ين قرآن ا  يه ظاهر آ  يجهت، فقها اختالف نظر دارند، ول     
  ).همان(»  استين طرفيعرف و تراض

ز  ا يـث  از احاد  ي قرآن و برخـ    يفه شر يه ارتباط با استفاده از اطالق حكم در آ        در
 و  يمـوده  را پ  يـق  طر ين همـ  يـز  ن »ي صـانع  ي العظمـ  اهللا  آيت« يعه، معاصر ش  يفقها
 در پاسـخ    يـشان ا.  داده است  ي فتو يه زن و مرد در مقدار د      ي مبنا به تساو   ينبرهم

 خطـا و شـبه      يه د ينجانب،به نظر ا  « : شده بود، فرمودند   ينه زم ين كه در ا   يياستفتا
» ...ييـد  بـر تق   يل و عدم دل   ↨ـي الد ↨ـ است؛ قضاء إلطالق أدلّ    يعمد زن و مرد مساو    

  ).515، ص 1377 ي،صانع(
 يـر  غ يـت  در جنا  يـه د پرداخـت  لـزوم  به مربوط ادلّه بودن  به حكم مطلق   يعني

 يـل  دل كـه  ين قرآن است كه نقل شد و ا       يفه شر يه آ ين آن، هم  ينتر  كه مهم  يعمد
 زن و   يه د ي كند، وجود ندارد، نظر به تساو      يد اطالق را مق   ين ا ي كه معتبر و محكم  

  .اند مرد داده
 قرآن و اطالق آن در مـورد        يفه شر يه آ ين در ا  يه حكم د  يان به هر حال، نحوه ب    

 يـر  در مـورد غ    ي مربوط به افراد معاهـد و ذمـ        يه حكم د  يان ب يزن و مرد و چگونگ    
 به خانواده   يد كه با  ي و مقدار مال   يه و نوع د   يزان م يين و عدم تعرض به تع     ينمسلم

 تـرين،  ي و استخراج منطق   يفه شر يه در آ  تر  يش تعمق ب  يانشا. مقتول پرداخت شود  
 صدمه وارده بـر     ي حكم در خصوص جبران خسارت مدن      ترين ي و عمل  ترين يستهشا

  .  استي الهيان بين از ايه عليمجن

  يثحد. 2

 يـامبر،  و صـحابه پ    : و ائمـه اطهـار     6 اكـرم  يـامبر  گفت از پ   توان ياجماال م 
 زن و   يت وضـع  ياناً و نوع آن و اح     يزان و م  يهام د  در خصوص احك   ياناتي و ب  يثاحاد

 بتوان گفت از    يد كه شا  يقدر مسلم .  مسلمان نقل شده است    يرمرد و مسلمان و غ    
 يـه  مقـدار د   يـين تع شـود،  يم  استفاده 6 اكرم يامبر منقوله منسوب به پ    يثاحاد
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 كـه  ي عرفـ يه روأييد تيعني يي؛ شتر است كه به عنوان حكم امضا      صد  يكنفس به   
 برآن صـحه    يده، آن را معقول و متناسب د      6يامبراز اسالم وجود داشته و پ     قبل  

  . گذاشته است
 شـتر بـه     صـد   يك يت تثب يا و   يين با تع  يامبرپ كه است آمده ها  از نقل  ي برخ در

 يگري و اجناس د   يان پرداخت اع  يه، در پرداخت د   يل جهت تسه  يه، د يزانعنوان م 
 شـتر  صـد  يـك  از لحـاظ ارزش بـا        يبـاً ر بوده و تق   يجرا كه در عرف زمان خودش را      

 منقولـه   يات مورد از روا   سهبه عنوان نمونه،    .  كرده است  يز تجو يز داشته ن  يخوان هم
  : شود ي و اهل سنت نقل ميعه شيق از طر6يامبراز پ

 را در مورد    يتي از منابع خود، روا    »↨ـيعوسائل الش « در كتاب    »ي حرّ عامل  شيخ«
 يـا «:  نموده نقل كرده كه از جملـه فرمـود         7ي به عل  6 اكرم يامبر كه پ  ياييوصا

 برقرار كرد كه خداونـد آنهـا را در          يه پنج سنّت و رو    يت،عبدالمطلب در جاهل  ! يعل
 صـد   يك آن را    يزان قتل، م  يهدر مورد د  : از جمله فرمود  .  و اجرا كرد   يرفتاسالم پذ 

البـد  البتـه    (يرفت اجـرا پـذ    يشتر قرار داد كه خداوند در اسالم هم همـان را بـرا            
 بـه شـخص    ي به حكم خدا و با الهـام از دسـتورات الهـ            يامبر است كه پ   ينمنظور ا 

 وگرنه در قرآن كـه بـه طـور          ؛ است يرفته اجرا در اسالم پذ    ي مبنا را برا   ين ا يشان،ا
  1).125، ص19 ج  ق،1389 ي،حرّ عامل) ( نشده استيين تعيزي چين چنيرسم

ه و چـون در ضـمن نامـه          اهل سنت نقل شد    يق است كه از طر    ي معروف روايت
 بـه   يتشظـاهراً در مـأمور    » عمروبن حزم « بنام   ي شخص ي برا يامبر كه پ  يتيمأمور

 عمروبن حزم معـروف     يت روا يا مرقوم فرمودند آمده، به نامه عمروبن حزم         »يمن«
  . است

 ابـالغ بـه مـردم       ي برا ي كه احكام و مقررات مختلف شرع      يت آن نامه مأمور   در
 الـّنفس و إّن �P «: اسـت  شـتر    صد  يك قتل نفس،    يهد: تذكر شده از جمله آمده اس     

بـلية،الد  1413؛ مالك ابن انس،     797، ص   7 ج    م، 1969ابن قدامه،    (.»... مأة من ا�§
  ).849، ص 2 ج ق،

                                                           
ـ و سنّ فـي القتـل مـأة    : إنّ عبدالمطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اهللا في اإلسالم ـ إلي أن قال ! ييا عل«. 1

 .»من اإلبل فاجري اهللا ذلك في اإلسالم
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 كه روز فتح مكه     يا  در ضمن خطبه   6 اكرم يامبر، پ »سنن ابن ماجه  « نقل   به
 خطـا كـشته شـده       ي از رو   كه ي كس يدبدان«:  كرد، از جمله فرمود    يراد مردم ا  يبرا

   1).878، ص 2 ج ،1409ابن ماجه، . (» او استيه شتر دصد يك
 بـه   يه مقدار د  يينكه نحوه تع  » عبدالرحمن بن حجاج   «يق منقوله از طر   روايت

 امام  ييد مورد تأ  ي و به نوع   شود ي منسوب م  7ي حضرت عل  يز و ن  6يامبر پ يرتقر
  : شرح استينبد يت روا، واقع شده و قابل توجه استيز ن7صادق
 صـد   يـك  يت در دوران جاهل   يه د يزان م گفت ي كه م  يدم شن »ليلي يابن اب  «از«

 يست كرد و بعداًً بر گاودارها مقرر كرد، دو        يت آن را تثب   6يامبرشتر بوده است، پ   
 هـزار   يك ينار د يعنيگاو بدهند و گوسفنددارها هزار گوسفند، دارندگان وجه نقد؛          

 يـه كه ظـاهراً ته    (يز ن يمنهزار درهم بدهند و بر اهل        و دارندگان درهم، ده      ينارد
 يعني حله؛   يست، مقرر كرد دو   ) بود يج آنها را  ين در ب  يا شده لباس خاص و شناخته   

  .» بدهنديماني لباس معروف به حلّه يستدو
 نقل كرده بود، بـر امـام صـادق          ليلي ي را كه ابن اب    يتيروا: گويد ي حجاج م  ابن«

، )  نقلين اييدبدون رد و تأ (7ن سؤال كردم، امام صادقعرضه داشتم و در مورد آ
 هـزار  يك يه،د: فرمود ي م7يعل:  آن فرموديين در مقام تبي و به نوع   يه شب يمطلب

 ي درهـم مقـرر شـده بــرا   هـزار  ده درهـم اســت و ده  ينـار  ديمـت  اسـت، ق ينـار د
 ينان نـش  يـه و بر باد  )  با وجه نقد سروكار دارند     كه ينقاعدتاً به خاطر ا   (ينان  شهرنش

 گوسفند مقـرر    هزار  يك يا گاو   صد  يك يان، روستائ ياست كه صد شتر بدهند و برا      
   2.)142 ، ص19  ج ق،1389 ي،عامل حر(شده است 

  . برده نشده استي ناميماني از حلّه يت رواين در ا7 امام صادقيان بدر
نباط  است توان ي م يقّن، آنچه به طور قدر مت     6 اكرم يامبر منقوله از پ   يات روا از

                                                           
 .»إال أنّ قتيل الخطاء قتيل السوط و العصا فيه مأة من اإلبل«. 1
 الجاهلية مائة من اإلبل فأقرّهـا رسـول   يكانت الدية ف : سعمت ابن أبي ليلي يقول: قالعن عبدالرحمن بن الحجاج «. 2

 و فرض علي أهل الشاة ألف شاة ثنية و علـي أهـل الـذهب ألـف                  ،ثم إنّه فرض علي أهل البقر مائتي بقرة        «6اهللا
فسألت قال عبدالرحمن بن الحجاح     [ة،  عشرة ألف درهم، و علي أهل اليمن الحلل مائتي حلّ          دينار، و علي أهل الورق    

الدية ألف دينار، و قيمة الدينار عشرة دراهم و عشرة          «: يقول 7كان علي :] لا روي ابن أبي ليلي فقا     عم 7اعبد اهللا أب
 .» و ألهل السواد مائتا بقرة، أو ألف شاة،آالف ألهل األمصار و علي أهل البوادي مائة من اإلبل
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 ي زمـان كـه آن را امـر معقـول    يـج  بـا توجـه بـه عـرف را       يامبر است كه پ   ينكرد، ا 
 و  ي كردند و البتـه قـرائن حـال        يين شتر تع  صد  يك نفس را    يه د يزان م دانستند، يم

 در  يگـر  د يـان  و اع  مـسكوك  يـج  از وجـه را    يگـر  كه اجناس د   دهد ي نشان م  يمقال
 شـتر   صـد   يـك ود ارزش    در حـد   يمتـي دسترس مردم؛ مانند گوسفند و گاو كـه ق        

  . نفس مجاز بوده استيه پرداخت ديداشتند، برا
 منقول از   يث و حد  6يامبر زن نسبت به مرد به كالم پ       يهد بودن  نصف انتساب

 از اصـحاب    يا  از عـده   ينـه  زم يـن  هم كه در ا    ييها  مشكل است، نقل   يار بس يشان،ا
، »بـن عمـر   عثمـان عبـداهللا      «7ي چون عل  يا شده از باب مثال نقل شده، صحابه      

 مـرد   يـه  زن، نـصف د    يـه د: اند گفته»  ثابث يدينز«و  » ابن عباس «،  »ابن مسعود «
 مطلب، نظر و استنباط خود آنهـا بـوده، نـه بـه عنـوان                ين ا رسد، يبه نظر م  . است
 بـه عنـوان     تـوان  ي مـ  يقّنآنچه به طور قـدر متـ      . 6 اكرم يامبر منقول از پ   يثحد
بـه طـور   ( نفـس    يه مقدار د  يينتع دانست، همان    6 اكرم يامبر منقول از پ   يثحد

.  شـتر اسـت    صد  يكبه  )  بودن مقتول   سلمان م ي حت يا به مرد و     يدتق بدون  ،مطلق
 باشـد،  يح صـح يـه  حكـم د يان در نامه عمروبن حزم هم، اگر نقل مربوط به ب يحت

بـلية، النفس الدو إّن �P «: آمده است   اسـت و آن     يـه  در قتـل نفـس، د      .»... مأة من ا�§
  . شتر استصد يك

 هر چند به عنوان نظر شاذ از        يعه اهل سنت و ش    ي از فقها  يتي نظر اقل  ين، بنابرا
 زن و مرد    يه د ي اكرم، قائل به تساو    يامبر شده كه به اعتبار اطالق عبارت پ       يادآنها  

 گفتـه ابـن قدامـه در كتـاب          ين،بنابرا. رسد ي به نظر م   تر ي و منطق  تر يهستند، قو 
 پـس از آن  6يـامبر  استدالل كـه پ ين به اقليتا ين در مقام رد نظر ا    1»يالمغن«
 ي زن نصف مرد است و عـام قبلـ         يهد:  فرموده است  يه، عام و مطلق در مورد د      يانب

 مرجـع   يهـا   در عموم كتـاب    يرا ندارد؛ ز  ي محكم و معتبر   ي داده، مبنا  يصرا تخص 
                                                           

به تساوي ديه زن و     » ابي بكر اصم  «و  » ابن عليه «هاي   ابن قدامه پس از نقل نظر دو تن از فقهاي اهل سنت، به نامه             . 1
صد شتر در حديث مندرج در نامه عمروبن حزم            بر تعيين ميزان ديه به يك      6مرد با توجه به اطالقِ فرموده پيامبر      

دية المـرأة علـي     : ، فإنّ في كتاب عمروبن حزم     6و هذا قول شاذّ، يخالف إجماع الصحابة و سنّة النبي         «: گويد  مي
صف من دية الرجل، و هي أخص مما ذكروه، و هما في كتاب واحد، فيكون ما ذكـر مفـسراً لمـا ذكـروه مخصـصاً                        الن
 ).797، ص 7، ج المغنيعبداهللا بن قدامه، (» ...له
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 از  يـا  يم، كـرد  ي عمروبن حزم را نقل كردند و ما بررس        يت كه روا  يثي و حد  يخيتار
 اطالق اكتفا شده كـه      ين فقط به هم   يا و   يامده ن يان به م  ي اصوالً صحبت  يه، د محك

   1.» شتر استصد يك يه، است و ديهدر قتل نفس، د«
 مخصوصاً امام صـادق     : از ائمه اطهار   ي از برخ  ياتي هم روا  يعه از طرق ش   البته

 ي،عـامل  حـر  (» مرد اسـت   يه زن، نصف د   يهد«: اند  نقل شده كه فرموده    �و امام باقر  
  ). 151، ص 19 ج ق،1389

 آنها بـا    يه د ي از تساو  ي مختلف يات روا يز از اهل كتاب ن    ين مسلم ير در مورد غ   و
 نقل شده است،    يگر د يري مقاد ياناً آنان و اح   يهد بودن  هشتصد درهم  يامسلمانان و   

 يقنمت قدر از مستفاد تر  نظر مطمئنرسد، ي كه داده شد، به نظر ميحي با توضيول
 بودن  اكرم و اصل مطلق محترم     يامبر از پ  ل منقو يث سوره نساء و احاد    92 يه آ يانب

 از قـرآن    ي متعدد يات كه از آ   ي و اعتقاد مذهب   يت صرف نظر از جنس    ي،انسان نفس
 نفس مرد و    يه د يزان در م  ي االصول تفاوت  ي است كه عل   ين ا شود، ي استفاده م  يمكر

تأمن كـه بـه لحـاظ        مسلمان از اهـل كتـاب و معاهـد و مـس            يرزن و مسلمان و غ    
 شـده  يـين  تع يـزان  خونشان محفوظ و محترم است، وجود نـدارد و م          دننبو محارب

 بـه  يتي عنـا يچ زمـان بـوده و هـ   يج براساس عرف معقول متداول و را  يز ن يه د يبرا
  . نبوده استيث مذكور، در احاديان اعداشتن يتموضوع
 يهان اقتضا دارد فق در اوضاع و احوال زمان حاضر،يژهو  است كه بهيا  مسألهاين

 يات متناسـب بـا مقتـض      يفتاوا و كنند تأمل آن، در متبحر و شناس زمان قدر گران
  .يند صادر نماي احكام و مقررات اجتماعيانزمان و مقاصد شرع از ب

  فقه . 3

 مختلـف   ي فقهـا  يـات  نظر يـين  و تب  يح قسمت منظور نقل و تـشر      ين در ا  طبعاً
 منظـور   ينجادر ا .  شد يان ب يثآن و حد   اصل مطلب در قسمت مربوط به قر       يست،ن

 از نظـر عامـه      يـه  د ي در خصوص مسائل اصـل     يجفقط اشاره به موضوع متداول و را      
                                                           

مبـاحثي از حقـوق زن از       : ك. براي مالحظه تفصيل بيشتر در اين موضوع بخصوص بررسي نامه عمـروبن حـزم، ر              . 1
 .265 تا 268 همين نويسنده، ص
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  .  داردي به بازنگريازي نشود، يفقهاست كه تصور م
 بـا توجـه بـه       ي، و چـه سـن     يعه چه شـ   ي؛ اسالم ي از نظر فقها   رسد، ي نظر م  به
 يينوله از صحابه و ائمه اطهار، تع     منق يات و روا  6 اكرم يامبر منسوب به پ   يثاحاد

 يـز ن و آنهـا  بـا  ارزش  هـم  يگـر  د يـان  اع يانـاً  شـتر و اح    صـد   يك نفس به    يهمقدار د 
ر مـسلمان و مـسلمان،      يـ  غ يـه د بـودن   زن نسبت به مرد و متفاوت      يهد بودن نصف

  . استي اتفاقي امريباًتقر
  :گويند ي م»↨ـيل الوسيرتحر« در كتاب 1يني معاصر، حضرت امام خمي فقهااز
 »باشـد  ي شده م  يين تع يه د ي كه برا  ياني مرد، از اع   يه زن مسلمان نصف د    ديه«

ــي،( ــام خمين ــورد د و در)558 ـ   559، ص 2، ج 1390 ام ــه م ــر غي  مــسلمان ي
 يـر  درهم است و كفار غ     800 ي، زرتشت يا يحي مس يا يهودي ي، ذم يهد«: گويند يم

   1).همان (»گيرد يآنها تعلق نم به اي يه معاهد، دير غيااهل ذمه؛ چه معاهد باشند 
 يمبـان « برجـسته معاصـر در كتـاب         يهـان  فق يگر از د  »يي خو اهللا  آيت «مرحوم

 زن آزاد مـسلمان     يـه د«: گويند ي زن و مرد م    يهدر مورد تفاوت د   »  المنهاج ↨ـتكمل
 و در ارتباط    )205، ص   2، ج    ق 1422خويي،  ( » مرد آزاد مسلمان است    يهنصف د 

 ين اجماع بر اي ادعاي فقها بر آن و حتيننبودن مخالف در ب حكم به ين اي مبنابا
 حكم مـورد توافـق تمـام        ين گفت ا  توان يم«: گويند  ي و م  نمايند ي استناد م  اوتتف

   2).همان. (» و اصميه ابن عليها  از دو نفر از اهل سنت به نامير است، غينمسلم
 يهـود،  اعـم از  ي،ذمـ  كافر   يهد«: گويند ي م يز مسلمان ن  ير غ يه در مورد د   ايشان

 بـه   يـز  حكم ن  ين ا يو در ارتباط با مبنا    »  هشتصد درهم است   ي، و زرتشت  يحيمس
 را  ياتي و روا  نمايند ي استناد م  يه امام ي فقها ين ب  خصوص يننبود اختالف نظر در ا    

 هم كه نقل شده     يات دسته از روا   دو و   كنند ي حكم است، نقل م    ين كه دالّ بر ا    يزن
 يه د گويد ي كه م  يگري اهل ذمه چهارهزار درهم است و د       هي د كه ين از ا  ي حاك يكي

                                                           
ديـة الـذمي    «: 30مسأله  . »...وأما دية المرأة الحرّة المسلمة فعلي النصف من جميع التقادير المتقدمة            ... «: 26مسأله  . 1

الدية لغير أهل الذمة من الكفّار؛ سـواء كـانوا          «: 31مسأله  . »...الحرّ ثمانمأة درهم؛ يهودياً كان أو نصرانيا أو مجوسياً        
 .»م ال، و سواء بلغتهم الدعوة أم الذوي عهد أ

من دون خالف بـين األصـحاب، بـل ادعـي           ... دية المرأة الحرّة المسلمة نصف دية الرجل الحرّ المسلم        «: 210مسأله  . 2
 .»عليه اإلجماع بقسميه مستفيضاً، بل هو كذلك بين كافّة المسلمين، الّا ابن عليه و األصم
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 و قابـل اسـتناد و عمـل         كننـد  ي مسلمانان اسـت، نقـل و رد مـ         يه با د  يآنها مساو 
  ).همان (.دانند ينم

 كـه  گونـه   همـان  يست؛ قتل آنها ن   ي برا اي يه د گويند ي كفار هم م   ير مورد سا  در
 كه ين فقها و ا   يندن مخالف ب   بر نبو  ي مبن يز حكم را ن   ينا و ندارد وجود هم قصاص

   1.)208همان، ص  (كنند ي اعالم مباشند، ي و مهدورالدم ميستخونشان محترم ن
 منـوال نظـر     ين هم از متقدم و متأخر به همـ        يگر د ي گفت عموم فقها   توان مي

ـ   « چـون    يا شـده   معتبر و شناخته     يه فق مثالً اند؛ داده  در كتـاب    يـز  ن »يعالمـه حلّ
 مرد آزاد مسلمان است و كافر       يه زن آزاد مسلمان، نصف د     يهد«: گويد ي م »قواعد«

 باشـد و    ي زرتـشت  يـا  يحي مس يا يهودي درهم است؛ خواه     800 اش يه آزاد، د  يذم
 يـر  غ يا وجود ندارد؛ خواه معاهد باشد       اي يه كفار د  ير سا ي سه دسته، برا   ين از ا  يرغ

مربـوط بـه     يـات  بـه روا   عالمـه ). 628، ص   4 ج    ق، 1413ي،  حلـ  عالمـه   (» معاهد
 اشـاره  يـز  آنهـا ن يهد بودن  چهارهزار درهميا با مسلمان و ي ذميه دبودن سان يك

 معتاد به قتل كفار اهل ذمـه        ي كه شخص  كند  ي م موردي و آنها را حمل بر       كند  يم
   2).همان(باشد 

 اسـت؛   يـه  امام ي نظر فقها  يه موارد شب  ين عموما در ا   يز اهل سنت ن   ي فقها نظر
 مكاتـب مختلـف     ين و ب  شود ي م يده از فروع د   يبعض در كه ها ت تفاو يالبته با برخ  

  . اختالف نظر وجود دارديز اهل سنت نيفقه
 ي نظـر واحـد    يبـاً  گفـت تقر   توان ي م يه، د يزان در م  يت خصوص نقش جنس   در

 زن آزاد مسلمان، يهد«: گويد ي م»يالمغن«به طور مثال، صاحب كتاب    .وجود دارد 
ابن « امر اجماع دارند و فقط از        ينو اهل علم بر ا    است    مرد آزاد مسلمان   يهنصف د 

 اسـتناد  بـه  انـد،  ه مـرد دانـسته    ي د ي زن را مساو   يهنقل شده كه د   » اصم« و   »يهعل
 صـد   يـك  نفس مـسلمان     يه نقل شده كه فرموده د     6يامبر كه از پ   يتيروا اطالق

                                                           
، وأما سائر الكفّار فال ديـة فـي قـتلهم،           ...، بالخالف بيننا  ...ري و المجوس ثمانمأة درهم    دية الذي من اليهود و النصا     «. 1

، من دون خالف بين األصحاب؛ و ذلك ألنّه الاحترام لهم، وأنّ دمهم هدر، فكمـا الينبـت علـي                    ...كما ال قصاص فيه   
 .»قتلهم القصاص، كذلك ال تنبت الدية

، وأما الذمي الحرّ فديته ثمانمأة درهم؛ سواء كـان يهوديـاً أو             ...فنصف دية الحرّ المسلم   أما دية المرأة المسلمة الحرّة      «. 2
 .»...نصرانياً أو مجوسياً، والدية لغير هوالء األصناف؛ سواء كانوا ذوي عهد أو ال
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 1969ابـن قدامـه،      (»داند ي را قول شاذ مخالف اجماع صحابه م       ينشتر است و او ا    
   1).797، ص 7 ج م،

 يـز  و ن  يه اهل سنت و امام    ي فقها ين ب ي مسلمان، اختالف نظر   ير غ يه مورد د  در
 مـرد آزاد    يـه د انـد   گفته يبه هر حال، برخ   .  خود اهل سنت وجود دارد     ي فقها ينب

.  نـصف اسـت    يـن  زنانـشان نـصف ا     يه مرد مسلمان است و د     يهاهل كتاب، نصف د   
. اند  درهم دانسته  زار چهار ه  يسلمان و برخ   م يه سوم د  يك اهل كتاب را     يه د يبرخ
 مسلمان است؛ چون خداوند كه در قـرآن         يه همانند د  ي ذم يهد: اند  هم گفته  يبعض

 مسلمان و اهل ذمه نگذاشـته و بـه عـالوه            يه د يزان م ين ب ي را مقرر كرده، فرق    يهد
 يـه پـس د ). يـست مهـدور الـدم ن  (  هم آزاد است و خونش محفوظ است       يكافر ذم 

   2).794 ص مان،ه (گيرد ياو تعلق مكامل به 
   ي مـرد زرتـشت    يـه  دارند و د   ي نظر متفاوت  يان اهل سنت در مورد زرتشت     فقهاي

   نظـر، بـه عنـوان       يـن  البتـه ا   دانند؛ ي را نصف آن م    يرا هشتصد درهم و زن زرتشت     
   ي زرتـشت  يـه د انـد   گفتـه  ي حال، برخـ   ين فقها ذكر شده است و در ع       يتنظر اكثر 

ر فرمـود بـا     يـامب  مـسلمان اسـت؛ چـون پ       يـه  نصف د  يحي مس  و يهودهم، همانند   
ـم سـّنة أهـل الكتـاب( يد همانند اهل كتاب رفتار كن     ها يزرتشت � هـم   ي بعـض  ،)سّنوا 

مان  مـسل  يـه  هماننـد د   ي زرتـشت  يهد: اند  گفته ي و اصحاب رأ   ي و شعب  يمانند نخع 
اسـت؛ پـس ماننـد انـسان        )  محقـون الـدم    يعنـي (است؛ چون انسان آزاد معـصوم       

   3).796همان، ص (لمان است مس
 يه است كه د   ين عموماً بر ا   يز مسلمان، نظر اهل سنت ن     ير افراد غ  ير مورد سا  در

 اگـر امـان     يـز،  كفار ن  يناز ا : گويد ي م يصاحب كتاب المغن  . گيرد يبه آنها تعلق نم   
 هشتصد درهم   يعني ها؛ يبه اندازه زرتشت  ) يايندمستأمن به حساب ب   (گرفته باشند   

                                                           
 الرجـل، و حكـي      أجمع أهل العلم علي أنّ ديـة المـرأة نـصف ديـة            ... و دية الحرّة المسلمة فنصف دية الحرّ المسلم       «. 1

 .»...في نفس المؤمنة مأة من اإلبل: 7ديتها كدية الرجل؛ لقوله: غيرهما عن ابن عليه و األصم أنّهما قاال
ألنّ اهللا تعالي ذكر فـي كتابـه ديـة          «: گونه استدالل شده است     اين نظر علقمه، مجاهد، شعبي، نخعي، ثوري و ابوحنيفه       . 2

 و قال في الذمي مثل ذلك، و لم يفرّق فدلّ علي أنّ ديتهـا واحـدة، وألنّـه ذكـر                     و دية مسلمة الي اهله    : المسلم، فقال 
 .»...معصوم فتكمل ديته كالمسلم

 .»ديته كدية المسلم؛ ألنّه آدمي حرّ معصوم، فأشبه المسلم: و قال النخعي و الشعبي و أصحاب الرأي «. 3
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  1).همان (گيرد يمن تعلق  به آنايهد
 يي آشـنا  ي بـرا  ي و سـنّ   يعه اسالم؛ از ش   ي از نظر فقها   ي مختصر يها  نمونه نقل

 از مسائل مهـم مبـتال       يكي و نحوه استنباط حكم در مورد        ي با مشرب فقه   تر  يشب
 از جرم مطرح    ي ناش يان و ضرر و ز    يبه جامعه امروز است كه با عنوان خسارت بدن        

 و در   ي جامعه امـروز   مقتضيات با   يات نظر ين از ا  يبرخ دنبو دور دادن است و نشان  
 متناسب با اوضاع و احـوال روز  تر يش كه ب ي فقه يات حال، اشاره به وجود نظر     ينع

  .باشد ي روز آمد و قابل اجرا را ارائه دهد، مي حكم فقهتواند ياست و م
 ي تـالش بـرا    يم جمله است كه اگر معتقـد      ين قسمت، ا  ين ختم كالم من در ا    

 يفه الزم و وظ   ي، فقه اسالم  ين براساس مواز  ين قوان كردن ياده و پ  ي احكام اله  يجراا
 اسـت   ي و مجتهدان صاحب فتـو     يهان برعهده فق  يني سنگ يفمسلمانان است، تكل  

كـه  ( سـلف خـود    لمـاي  از ع  يدي تقل ي منطبق با زمان و مش     ير غ ي سنت يهكه از رو  
دسـت  )  روز آمـد داشـتند     ي زمان خود فتاوا   يات از آنها مطابق مقتض    ياريالبته بس 

 آن  يل را از منـابع اصـ      ي احكـام الهـ    ي نـو دراندازنـد و بـه درسـت         يبردارند و طرح  
  .ينداستخراج و قابل اجرا نما

  ياسالم نظام گذاران  و قانونيهان مهم فقيفه بحث و وظيجه به نتاي اشاره

 ي و پشتوانه فقهـ    يران ا يحقوق  در نظام  يه د يت كه وضع  ي اجمال ي بررس ين ا در
 است كه به    ي مقدار مال  يعرف گذار  از نظر قانون   يهآن به عمل آمد، روشن شد كه د       

ـ      توسـط  يـد    با ي از صدمات بـدن    يعنوان خسارت ناش    يـا  يـه  عل ي مرتكـب بـه مجنّ
 ي و استقرار جمهـور    ي اسالم نقالب بعد از ا   يگذار در نظام قانون  . دازدبپر ديده يانز

 يب تـصو ي و فقهـ ي شـرع ينمـواز  موضوعه براسـاس   ين قوان بايست ي كه م  ياسالم
 قرار گرفت   يه تحت عنوان د   ي خسارت مدن  ين ا ي، فقه يج را ياتشوند، براساس نظر  

 در  يـز  ن يني و اعتقاد د   يت شد و جنس   يين تع ي مشخص يانكه مقدار آن در قالب اع     
 يـه  زن، نصف ديه مقدار ديعني دارد؛ ير عدم وجود آن تأث    يا وجود   ي حت ياو   يزانم

                                                           
بد ما استحسن فالدية لهم وانّما تحقن دمائهم باالمـان، فـاذا            فاماعبدة االوثان و سائر من الكتاب له كالتراك ومن ع         «. 1

 .»قتل من له امان منهم فديته دية مجوسي النّها اقل الديات فال تنقص عنها
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 سـه گانـه     هـاي  يت از اقل  يا مسلمان، اگر اهل كتاب      ير مورد غ   شد و در   يينمرد تع 
 و در   گرفـت  ي به آنها تعلـق نمـ      اي يه نبودند، اساساً د   ياساس قانون در شده شناخته
 كامل مرد   يه فقها، د  ر مشهو ي با ارجاع به فتاوا    يز ن ي سه گانه رسم   هاي يتمورد اقل 

  .شد ي ميينآنها هشتصد درهم تع
 را  هـايي  ي دشـوار  يران، ا يايي جغراف يتان حاضر و موقع    قانون در زم   ين ا اجراي

 يگـر،  جوامـع د   ي برا يز و ن  يران امروز جامعه ا   يتواقع آورد، وجود در عمل و اجرا به    
 حـق  كـه  هـا   از انـسان يا  كه عـده يست بردار نيه معنا قابل فهم و درك و توج  ينا

 مقـرره از    يفل و تكـا   يف هستند و وظـا    يراني ا يت و تابع  يت هو ي دارند و دارا   ياتح
 خـسارت  يافـت  از در  يگـر،  به صرف داشـتن اعتقـاد د       كنند،  ي دولت را اجرا م    يسو
 يـزان  اعتقاد متفـاوت، مـستحق م      ينهم حكم  به يا وارده برآنها محروم باشند      يبدن

 يهد  بودن  نصفينچن هم.  خسارت نسبت به اتباع مسلمان باشنديافت از دريكمتر
 برابرند و از لحـاظ      ي انسان يكرامت و ارزش ذات   كه هر دو در       مردان هزنان نسبت ب  

 خانواده را به    ي سرپرست يا از زنها به خصوص در جامعه امروز         ياري بس يز ن ياقتصاد
. يـست  ن يرش خانواده نقش مؤثر دارند، قابل پـذ       يشت مع ين در تأم  ياعهده دارند و    

م كـه اسـاس حكـ      ) سوره نساء  92 يهآ (يم قرآن كر  يفه شر يه اطالق آ  كه ينضمن ا 
 تفاوت و   ين به ا  يحي اسالم، تصر  يامبر منسوب به پ   يث از آن گرفته شده و احاد      يهد

 از صدمه   ي ناش ي صرفاً لزوم پرداخت خسارت مال     ياري، نداشته و به نظر بس     يضتبع
  .كنند ي ميان را بي به صورت معقول عرفيبدن

 ين كه در ا   يادي ز ي و اجتماع  ي فقه يها  و بحث  ي دشوار عمل  يات تجرب رو، ازاين
 كـه  يـن  منجر شد كه در قانون، بدون ا       يجه نت ين صورت گرفت، سرانجام به ا     ينهزم
 شود كـه در عمـل،       يشيده اند يدي تمه يزد، به هم بر   ي فقه يج نظر را  ي ظاهر يانبن
 بـه  ي انـسان  ديـده  يـان  و ز  م مـصدو  ي بـرا  ي خسارت ماد  يه در مفهوم همان تأد    يهد

 محاسـبه و    يـده،  و عق  يت تفاوت بر اسـاس جنـس      يض و بدون تبع   يجصورت وجه را  
 در ارتبـاط بـا      1387 شد كه در سـال       ين ا يش گرا ين ا ي عمل يجهنت. پرداخت شود 

 يـه  كل ي موتـور  يل موظف شـدند وسـا     ي، موتور يه نقل يل از وسا  ي ناش يحوادث بدن 
 يمـه  كامـل مـرد مـسلمان، ب   يه به اندازه دقل خود را حداي موتور يلدارندگان وسا 
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در صورت حادثـه منجـر بـه فـوت، قطـع نظـر از                موظف شد    يز ن گر يمه و ب  يندنما
 كامـل   يه را كه همانا معادل د     يمه ب يزان حداقل م  يني د يده و عق  يتمالحظه جنس 

 يهي با هـر تـوج  يز آن ني نگهبان و فقهاي و شورايدمرد مسلمان بود، پرداخت نما   
  . كردندييد را تأن قانوينا

 ينـي  د هـاي  يـت  اقل هي، اصوالً مقرر شد د    1392 سال   ي قانون مجازات اسالم   در
 در همـه مـوارد؛      ي، رهبـر  ي بر اساس حكم حكـومت     ي،اساس قانون در شده شناخته

 مـسلمان   يـه  د ي آن مـساو   يـر  و چـه غ    يه نقل يل چه در حادثه مربوط به وسا      يعني
  .پرداخت شود

 يـه  كرد كه اصوالً مابه التفاوت د      يح تصر يد قانون جد  يز زنان ن  يت مورد وضع  در
 ين بـه نـام صـندوق تـأم        يگـري  زن بـا مـرد از منبـع د         ي در قانون بـرا    شده يينتع

 را، بـه عنـوان      يـه  قانون بـا صـراحت د      ينهم. گردد ي پرداخت م  ي بدن يها خسارت
 ينهـا  همـه ا   و اسـت، شـناخته اسـت        يـه  عل ي كه حق مجن   يضمان و خسارت مدن   

 ين قوان يت نگهبان ناظر بر اسالم    ي شورا ي و فقها  ياسالم گذار  قانون يلتما گر نشان
 را بـه عنـوان جبـران خـسارت          يه د يد است كه با   ي اجتماع يت واقع ين ا يرشبه پذ 

 در مـورد زن و مـرد و همـه           يض به حساب آورد و بدون تبع      ي از صدمات بدن   يناش
 هستند اجرا   ي و برخوردار از حقوق شهروند     ده بو يات حق ح  ي كه دارا  يرانياتباع ا 
  .نمود

 يش و دو سال پ    يسته را ب   ك يا  از مقاله  ي چند سطر  دانم ي مناسب م  جا ين ا در
در آن مقاله به    .  نگاشتم، تكرار كنم   »يدمجله نامه مف   «2 در شماره    1374در سال   

 يـه  و ضـرورت تحـول در آن، در مـورد د           يگـذار   قـانون  يتمناسبت اشاره به وضع   
 كه اصـوالً    رسد ي به نظر م   چنين و تأمل در آنها      يات و روا  يات در آ  يراز س «: نوشتم

 از نظر شرع وجود ندارد، بلكه آنچه از         يه د ي برا يشگيو هم  مشخص   ينمقدار متع 
 آن است كه پرداخـت غرامـت بـه          شود، ي استفاده م  يم از قرآن كر   يه اصل د  يعتشر

 آن با توجـه بـه عـرف متناسـب و            يزان قاتل الزم است و م     يخانواده مقتول از سو   
 گـردد  ي م يين خانواده مقتول، تع   ي و معنو  ي خسارت ماد  بران ج يمعقول زمان برا  

 آن را به عنوان غرامت      يج، اسالم، چون در زمان خود صد شتر كه عرف را          يامبرو پ 
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 ي امـر بـه معنـا      ين ا يت كرد و تثب   يت و تثب  ييد تأ يدهقتل شناخته بود، متناسب د    
 و  يـه  مورد د  در معنا   ينهم. يست معادل آن ن   يا قتل انسان در صد شتر       يه د يينتع

 صادق باشد، اگر بتوان     تواند ي م يز ن يسمان از انواع جرح و صدمات ج      يخسارت ناش 
 ي را در مبحـث كلـ      يه موضوع د  توان ي نمود، م  يعي اجتهاد وس  ين كرد و چن   يتجر

 يـان  كه امروزه گسترده شده ادغام كرد و تحـت عنـوان ضـرر و ز               ي مدن يتمسؤول
 مربـوط بـه امكـان       يها  نمود و به بحث    طالبه و م  يين آن را تع   يزان از جرم، م   يناش

  . داديان عدم آن پايا يه دشده يين تعيزان از ميشسارت بمطالبه خ
 محسوب شده، مطرود و مردود باشـد، حـداقل          ي تجر ي اجتهاد ين ابراز چن  اگر
 را همان صد شتر قرار داد و با توجـه بـه عـدم         يه د ي اصل ي مبنا توان ي م يبه راحت 

 يجول را  آن را به صورت پ     يمت ق ي،رواج مبادله گاو و گوسفند و شتر در عرف كنون         
 كرد و همـان را در قـانون         يينكشور به تناسب زمان و با درنظرگرفتن نوسانات تع        

  .»آورد
 ي رهبـر  ي داده شد، بر اساس فتوا     يح مقاله توض  ين و قبالً در ا    دانيم ي م چنانچه

 سـه گانـه     يـان  از اع  يكـي  يمت را به عنوان ق    يه د ي پول يزان م 1374از همان سال    
 بـه   يا  بخـشنامه  ي طـ  ي دادگستر بار،  يك يو بعد سال   بار  يكمزبور، ابتدا شش ماه     

 نتوانـسته  گـذار   هنوز هم قـانون    نه متأسفا ي ول شود، ي و اجرا م   كند يمحاكم ابالغ م  
 بلكه آن را    يد، امر را به عنوان قانون مصوب خود اعالم نما         ينا كه كند قانع را خود

موضـوع و    يـن به هر حال، حـل و فـصل ا        .  اعالم كرده است   يبر اساس حكم رهبر   
 آن  يـر  درگ يي و قـضا   يگـذار   آن كه فراوان است و دستگاه قـانون        ير نظ يموضوعات

 رود ي اسـت كـه انتظـار مـ        ين و فقها و مجتهد    يه حوزه علم  يت در صالح  باشند، يم
 و مقـررات فقـه پربـار        ين و مـواز   ي و وافر مبذول دارند تا احكام اسالم       يتوجه جد 

 و  ي مـدون و مترقـ     ينقـوان  قالـب  در قبـول  قابـل  و مندانه  بتواند به نحو آبرو    يعهش
  . داشته باشداجرا يت قابلي و به خوبيد زمان و مكان درآياتمتناسب با مقتض

   آن، نقـش    ي و مراجـع و فقهـا      يـه  كنم كـه حـوزه علم      يد معنا تأك  ين بر ا  مايلم
   گرفتـه   متناسب با زمـان و نـشأت       ي مترق ين قوان ين در تدو  يدي و كل  ي اساس ياربس
ــه از ــر نظرتيعشــر و فق ــاً ب ــد و طبع ــات دارن ــي ــان ي شــوراي فقهــاي فقه    نگهب
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  . هستنديرگذار تأثيزن
 بـر   ي خود مبتنـ   ياي بزرگوار آن با اجتهاد پو     ي و مراجع و فقها    يه حوزه علم  اگر

 روز و يات مقتـض يح بـا درك صـح  يمقاصد شارع و حكمـت احكـام موضـوعه الهـ        
 و ضـمان    ي حقـوق  يـت اه مبنـا و م    يه، مسأله ما نحن ف    ين زمانه در هم   هاي يتواقع
 لـسان  در شـده  يـين  تع يـان  اع ي بـرا  يتيدست آورند و موضوع    ه آن را ب   بودن يمدن
 تبعه ي بوده قائل نباشند و افراد انسانيرش كه در زمان خود قابل درك و پذ    ياتروا

 برخـوردار از حقـوق      سـان   يـك  حكومـت را     يـن  ا ين و تـابع قـوان     يحكومت اسالم 
 يـران ا گذار  بدانند، قانون  يه موسوم به د   يت بدن  خسار يافت و از جمله در    يشهروند

 موارد،  ين ا ي برقرار كردن حكم قانون    ي برا كند ي م ر كه جبر زمانه او را وادا      ياسالم
 نگهبان و حفظ ظـاهر،  ي شوراي اقناع فقهاي براشود ي نمير ناگز يانديشد، ب يبيترت

 شـود،    و امثـال آن متوسـل      ي بـدن  يها  خسارت ين و صندوق تأم   يبه حكم حكومت  
 يب به تصو  ينانه،ب  متقن برآمده از اجتهاد واقع     يبلكه شفاف و روشن با اتكا به فتاوا       

  .ورزد يقانون مبادرت م
 كـه   ي اسـالم  ي جمهـور  گـذار  يـان  از بن  يـان  مقالـه را در دو ب      ين المسك ا  ختام

 حقوق  يت مربوط به رعا   يكي. دهم ي بزرگوار و برجسته بود قرار م      يهي فق ترديد، يب
 ي از انـواع كفـار كـه اتبـاع حكومـت جمهـور             يران همه اتباع ا   يشهروند و   يانسان

 يـشان  ا ي در نظر فقهـ    تحولي گفت نشانه    توان ي م ي هستند و به نوع    يران ا ياسالم
 يگـري  و د  شـود  يمـ  محـسوب  انـد   و متعارف كه قبل داده     ي سنت ينسبت به فتاوا  

مـه جهـات     كـه ه   ين قوان يب در تصو  مدخل ي است به مسؤوالن مؤثر و ذ      اي يهتوص
   مـورد   يرنـد،  بـه كـار گ     ي اسـالم  ين درآوردن متناسـب مـواز     يتفعل  به يالزم را برا  
 در خـصوص    يي قـضا  ي عـال  ي شـورا  ي است كه امام راحل در اسـتفتا       ياول پاسخ 

 در مورد كفار؛ اعم از اهل كتـاب و          يران ا ي اسالم ي جمهور ين قوان ي اجرا يچگونگ
 اهـل   يعنـي  (مزبـور  كفـار ... «: اند ده عبارت فرمو  ينا به كه اند  اهل كتاب داده   يرغ

 يهـا  در پناه اسالم هستند و احكام اسالم مانند مـسلمان         )  اهل كتاب  يركتاب و غ  
 پور، مهر. (» است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است         ي درباره آنها جار   يگرد

  ).169 ص ،1387
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ستند و   هـ  يـران  كفـار كـه اتبـاع ا       ين اگر ا  يداست، ارتباط با موضوع بحث، پ     در
 و  باشـند  ي امام محقـون الـدم مـ       ير باشند، به تعب   يممكن است از هر فرقه و مذهب      

ماننـد  )  اسـت  ي حكومـت اسـالم    ين منظـور قـوان    جـا  يـن طبعـاً در ا   (احكام اسالم   
 كـه در زمـره      ي كفـار  ت گف توان ي نم يگر د شود، ي م يجار آنها مورد در ها مسلمان

 در مورد صدمات وارده بـر       يستند،ن ياساس قانون در شده  شناخته يني د هاي يتاقل
  . را ندارنديه ديافتآنها استحقاق در

 كـه بـه مجمـع       يـامي  در ضـمن پ    1367 است در سـال      اي يه مورد دوم، توص   و
 نگهبان ي مجلس و شوراين آنها در حل اختالف بيفه مصلحت نظام و وظ يصتشخ

  :دادند، فرمودند
 ين كه خودشان قبل از امده ي نگهبان مي شورايز عزي پدرانه به اعضايتذكر«

 ياي مهم در دن   يار از مسائل بس   يكي چراكه   يرند؛ مصلحت نظام را در نظر بگ      يرها،گ
شـما در   .  اسـت  گيري يم نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصم         ي،پرآشوب كنون 

 و يـرد  صـورت نگ ي كه خالف شـرع يد تمام توان خودتان را بگذار    يد كه با  ين ا ينع
 نـاكرده، اسـالم   ي كه خداييد خودتان را بنما ي تمام سع  يد با ،ياوردخدا آن روز را ن    

 متهم به عدم قـدرت اداره       ياسي و س  ي اجتماع ي، نظام ي، اقتصاد يها  و خم  يچدر پ 
  ). 61، ص 21 ج ،1379يني، امام خم(» جهان نگردد

� واfمد × رّب العاz.  الرشاديل و اهد@� سبيننا ع(نا معا� داللهم  ��.  

  :نتيجه گيري

اصل . ي روبروست يها انون ديه در نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي با چالش        ق
 مـدني،  مقـررات  و قـوانين  كليه «:چهارم قانون اساسي حاكم بر همه قوانين است       

 براساس بايد اينها، غير و سياسي نظامي، فرهنگي، اداري، اقتصادي، مالي، جزايي،
ايـن اصـل مـد نظـر         اسالمي ريجمهو نظام استقرار از پس» باشد اسالمي موازين
  .گذار بوده است قانون

جغرافيايي، قـومي مـذهبي      با توجه موقعيت   و عصر حاضر  در قانون ديه  اجراي
اي از اين قوانين حقـوق       دسته. همراه است  هايي  در اجراي قوانين با دشواري     ايران،
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 .ي كنـد  مين نم أهستند را، ت   ايراني تابعيت و هويت گروهي از شهروندان كه داراي    
ي ديگـر  اعتقاد داشتن صرف  به ودسته ديگر آنها معطوف به مسايل عقيدتي است     

اند يـا بـه حكـم        گرديده محروم برآنها وارده بدني خسارت دريافت از ،غير از اسالم  
. هـستند  مسلمان اتباع به نسبت خسارت دريافت از كمتري ميزان اعتقاد مستحق 

 ديـه     نـصف  ،كـه قـانون    دهند، در حالي   نيمي از جمعيت كشور را زنان تشكيل مي       
 ذاتـي  ارزش و كرامـت  در دو كه هر   در حالي   با زن تعيين كرده است     براي  را مرد

 ،گرچه با احكام حكومتي   . اين تبعيض چالش مهم قانون ديه است      و   برابرند انساني
 به ديگري منبع از ،مرد با زنبرابري   براي قانون در  و شده  تعيين ديه التفاوت مابه

  .گردد مي پرداختمبلغي  بدني هاي خسارت تأمين صندوق امن
 واقعيـت  ايـن  پـذيرش  بـه  قـوانين  اسـالميت  بـر  نـاظر  نگهبـان  شوراي فقهاي
 بـه  بـدني  صدمات از ناشي خسارت جبران عنوان به را ديه بايد كه است اجتماعي

 حـق  داراي كـه  ايراني اتباع همه و مرد و زن مورد در تبعيض بدون و آورد حساب
  .نمود اجرا هستند شهروندي حقوق از برخوردار و بوده ياتح

  منابع و مĤخذ

 ي، انتـشارات پژوهـشكده شـورا       نگهبـان  ي پرتو نظرات شـورا    دري  قانون مجازات اسالم   .1
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�  

ي عاقله در فقه اسالميهروزآمد كردن د
1

  

  چكيده

 كـه   يتي هرگاه جنا  كه ين بر ا  ي وجود دارد مبن   يا  اسالم قاعده  يفري حقوق ك  در
. باشـد  ي م يه عاقله مسؤول پرداخت د    يطي، واقع شود، با وجود شرا     ييبه شكل خطا  

 خود قاتـل اسـت و در روش و          يت مسؤول جنا  ، در قتل عمد    است كه  ي در حال  ينا
قـرآن در سـوره     .  خود شخص مسؤول خطا است     ي، در تخط  ي حت يي،نظامات عقال 

 را  يگـر  د يكـس  كـه   بـدون آن   دهـد،  ي را مـورد خطـاب قـرار مـ         ينساء خود خـاط   
 كفاره هم   ي در موارد  يه، بپردازد و افزون بر د     يه د خواهد يبازخواست كند و از او م     

 از  يش صادر شده كـه پـ      يگر د ي حكم يقين فراوان فر  يات اما در روا   كند، ي م ينيتع
 هر منطقـه    ير و عشا  يل قبا يان در م  ي اجتماع اد قرارد ي اسالم نوع  ين مب ينظهور د 

                                                           
 .، استاد حوزه و دانشگاهيازي اسيدمحمدعلي. 1
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 آن اصل به عاقله او متوجه ي آن زمان از اجراي اجتماعيدبوده و بنا بر مصالح و فوا
 يبـرا . شارع مقدس قـرار گرفتـه اسـت        ي و امضا  ييد است و طبعاً مورد تأ     شده يم

 بـه   يـد  با ي،شناسـ   و مفهـوم   يخي مسأله در آغاز، پس از بحث تـار        ي چگونگ يبررس
 و احكـام آن  يـات  روا ي مفسران آن رفـت و سـپس بـه بررسـ           يدگاهسراغ قرآن و د   

 گـاه   است كـه اصـل و قاعـده روشـن شـود و آن              ين نوشته هدف ا   يندر ا . پرداخت
 قرارداد ي كه نوعيي سنت عقال ين عاقله و هدف ا    يهدر د  و قلمرو آن     يات روا يگاهجا

 كـه آن    يا   در دوره  كـم  ح ين اساس، مالك ا   ين بوده مشخص گردد و بر ا      ياجتماع
 و  ي قابل اجرا است، بازساز    ير غ ي ندارد و حت   ي و كاربرد  يتي ظرف يقرارداد اجتماع 

 نـي يع جهـان؛    يعقـال  روش در كه شده مطرح كردن  روزآمد ي برا يروش عنوان به
 يـك  يـت  مطرح شـود و در نها      ديده يبت از مقتول و مص    يت حما ي برا يمهصنعت ب 

 يـرد،  قـرار گ   يار و مقتول و خانواده آن مع      ديده خسارت حق هدرنرفتن اصل و آن به   
 باشد، بلكه مالك جبـران خـسارت در شـكل           ي ابد تواند ي روش نم  ينالبته الزاماً ا  

ـُه َ�  «: شـده  يـد  به آن تأك   ياتارو در كه  است؛ چنان  يل و قابل تحص   يافتني دست Yَفِإن
 ٍtِــْس ــِرٍئ ُم  يــر اميــتو در روا). 395، ص 29ق، ج1409 ي،عــامل حــر (»َيْبُطــُل َدُم اْم

 را در هـر صـورت باطـل         ي مـسلمان  ن كه من هرگز خـو     يمؤمنان در نظام حكومت   
ْبِطُل َدَم اْمِرٍئ ُمْسtٍِ  «:نخواهم ساخت 

ُ
 مختلـف   يهـا    در صـورت   ،)393همان،   (»َو َ� أ

  .مطرح شده است

   يدي كلواژگان

   عاقله، مالكات احكاميه ديي، خطايه اسالم، ديفري كاحكام

  مقدمه

 افـراد و جامعـه و توجـه بـه           ي شخص يت بر مسؤول  يه از دستورات قرآن تك    يكى
 هـا   درگذشته مـسأله جـان انـسان      يراز ؛)32): 5 (مائده (است ها   انسان يگر د ياتح

 و از عادات بسيار شوم جاهليت و قبل از اسالم اين بود             شد ي داده نم  ي چندان يبها
 منتقل او فرد ترين   به نزديك  ،نبود او قصاص امكان و كرد  كه اگر كسى جنايت مى    
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 پـدر   يت جرائم فرزندان از مسؤول    طور ينهم.  تقاص قاتل را بپردازد    يد با او و شد  مى
 يـرا ؛ ز)488 ـ  489، ص 5 ، جتـا  بـي  ي،عل جواد (كاست و رئيس قبيله چيزى نمى

 شـد،    ميان افراد خانواده و رئيس قبيله تقسيم مـى         يتمسؤول و بود اى  جامعه قبيله 
 خود گيرى  اين شيوه از مجازات و پيش     .  خاص خود را داشت    آمدهاى پى و آثار لذا

 قـرآن بـا ايـن قـانون         رو، يـن ازا. شـد   مى ديگرى هاى  قتل بسا چه و ها  جنگ موجب
تنها در برابر ايـن نـوع       . ول اعمال و رفتار خود دانست     مبارزه كرد و هر فرد را مسؤ      

   نهـى از منكـر را       و نظارت عمـومى و قـانون امـر بـه معـروف              يتمشكالت، مسؤول 
 عمـران    آل (شـود  گيرى  نى از جرم و افزايش مجرمان پيش      همگا طور قرار داد تا به   

انواده  بـه خـ    يـد با 1كـرد    مـى  ييخطا جنايت كسى اگر آن، برابر در اما ،)104): 3(
.  حكومـت پرداخـت كنـد      يد پرداخت شود و اگر امكان پرداخت نبود، با        يه د يقربان

 مـسأله سـاكت     يـن  سوره نساء نسبت به ا     92 يه آ فسيرنظر مشهور از مفسران در ت     
 يـن  ا يـد  كـه با   كند ي م ي را متوجه خاط   يمه جر يگر، كه در نظر د    ييماست، اگر نگو  

 يفـري ك حقـوق  نظـام  در و سلمانانمـ  فقـه  در  يگر، د ياز سو .  شود يمسأله بررس 
 در يـا  محـض  ي خطـا يـت  هرگـاه جنا كـه  ين بر اي وجود دارد، مبن  يا اسالم قاعده 

 ي، مجنـون و كـودك و اعمـ        يـا  يـرد،  محض صورت گ   ي موارد در حكم خطا    يبرخ
 اسـت   يـه  عاقله مرتكب مسؤول پرداخت د     يطي اگر با عمد باشد، با وجود شرا       يحت

 است كه داللت دارد     ياتي آن روا  يمبنا. شود ي م ياد كه از آن با عنوان ضمان عاقله      
 فقهـي، نزديكـان و      حكـه در اصـطال    ( عاقلـه او     يعنـي  او؛ مرد افراد ترين  به نزديك 

 آن قتـل و جـرح را        يـه د بايـستي  كـه  شود  منتقل مى ) خويشاوندان ذكور شخصي  
 در حـال حاضـر      يط اعتقاد دارد، چون آن شـرا      جانب ين جهت، ا  ينبه هم . بپردازند

                                                           
 قـصد و هـم در    هـم در ؛ آن است كه قاتل هرگز قصد ارتكاب قتل را ندارد و در واقـع ، محضايقتل خطمنظور از  . 1

كـه   سوي حيواني تيري بيافكند و آن تير به انساني اصابت نمايـد يـا ايـن                هكه ب  فعل، دچار خطا شده باشد؛ مانند اين      
در تبيين ضابطه قتـل خطـايي محـض         ) ره(مرحوم صاحب جواهر    . چاهي را حفر كند و انساني در آن سقوط نمايد         

 مـالك ؛  )554، ص   9 ق، ج    1427عاملي،  (» هما أي الفعل والقصد   ن يكون مخطئاً في   ااما ضابط الخطأ    «: آورده است 
، »ع االسـالم  شرائ«در   »محقق حلي «. يي محض آن است كه قاتل در فعل و قصد هردو خطا كرده باشد             ادر قتل خط  

نجم  (اي رها كند و به انساني اصابت كند       كه شخصي تيري بسوي پرنده     ضمن بيان همين مالك، مثال زده است به اين        
 ).228، ص 4ج ، شرائع االسالم، )محقق(ين جعفربن حسن حلي الد
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 يت حكم مسؤول  يجه است و در نت    ي حكم منتف  ين موضوع ا  ين، بنابرا يست،وجود ن م
 به همان هدف اسـت و  يدن در قالب رسه كيگري و به شكل دي منتف يله قب يجمع

 يـان  ب يـن بـا ا  .  خواهـد بـود    يـه  قابـل تعب   ي عموم يها   و شركت  يدر نظامات عموم  
ر مورد اختصاص ضمان     د ي نص گونه يچ بر نبودن ه   ي به انتقاد مخالفان مبن    توان يم

  . پاسخ داداي يله قبي خاص زندگيطعاقله به شرا
 يـات  روا ي به سراغ قرآن رفت و سپس به بررس        يد مسأله در آغاز با    ي بررس براي

 است كه اصل و قاعده روشن شود و         ين نوشته هدف ا   يندر ا . و احكام آن پرداخت   
 اصـل و مـالك      يك تي و قلمرو عاقله مشخص گردد و در نها        يات روا يگاهجا گاه آن

 آن است، مستند شـود؛      اده و مقتول و خانو    يدهد خسارت حق هدرنرفتن حكم كه به  
 شارع كـه    ي حكم از سو   ين ا ي شده و فلسفه امضا    يد به آن تأك   ياتروا در كه چنان

  . هدر روديدخون انسان نبا

  يخي مسؤوليت عاقله تارسابقه

 اسـالم   يـسي عي و تأس   كه حكم مسؤوليت عاقله از احكام اجتما       يست ن ترديدي
 از اسالم وجود داشته و مبتكر آن اسالم نبوده، در           يش معنا پ  ين و چون هم   يستن

 و  يخي معنا افزون بر كتـب تـار       ينا.  گفته شده است   يياصطالح به آن احكام امضا    
  عـاملى،  (اسـت    گرفتـه    قـرار  مورد اذعان    يز متقدم و متأخر ن    ي فقها يانلغت، در م  

؛ مرعـشى   568، ص   5ق، ج   1419 مـازح،    ،ى و ياسر   و غرو  ؛ جزيرى 682، ص   9ج  
؛ شــيرازى، 217ق، ص 1422؛ مكــارم شــيرازى، 137، ص 2ق، ج 1415نجفــى، 

 از اسـالم بـر      يشالعرب در زمان پـ    ↕زندگي اعراب جزير  ). 292، ص   2ق، ج   1425
 وجود نداشـت    يا استوار بوده و مسؤوليت شخصي در آن         اي يره و عش  اي نظام قبيله 

 ي دولـت بـود كـه نـوع    يـاب  آن در غيس و رئـ يـب  و نق  يله قب يتل در كنار مسؤو   يا
 از  يري و جلـوگ   ي و نظم عمـوم    يت حفظ امن  ي و تضامن قبيله برا    يقرارداد اجتماع 

 مـسؤول   يلـه  قب حاد خود را در برابر رفتار آ      يره بوده كه افراد عش    تر  يش ب يزير  خون
 و كودك يكي وانهي قتل ديا فرار قاتل و يا در قتل خطا و يهد پرداخت و دانست مي

 و به سراغ بستگان ذكور برحسب درجه        شناخت يم مسؤول بود، ها  از آن مسؤوليت  
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 را بين جميع افـراد  يه و آن دشد ي قاتل و مقتول ميان و واسطه م رفت ينزديكي م 
 تا همه نفوس قبيله آرامش يابند و به كسي ستم نرود            كرد خانواده قبيله توزيع مي   

  ).488 ـ 489 ص ،5 ، جتا بي ي،جواد عل(
علمـا  «: گويـد  ي بـاره مـ    يـن  در ا  ،»ي ثـان  يدشـه « فقها   يان مشخص در م   طور به
   چـون   كـه  يـن  خـالف قاعـده اسـت، مگـر ا         ي جـان  يـر  غرامت بر غ   يلاند تحم  گفته

 ي و نـصرت جـان     يـت  تعـصب در مقـام حما      ي از رو  يـت  عرب در زمان جاهل    يلقبا
 حقـشان را    يا و   يرندند انتقام بگ   مقتول بتوان  ياي كه اول  شدند ي و مانع م   آمدند يبرم

 ي عمـد  يـت  كـه جنا   ي شارع متعال مقرر فرموده، در صورت      يرند، بگ ياز قاتل و جان   
 كمك به قاتل بذل مـال كننـد و          ي برا جا ي و نصرت ب   يت حما يننباشد، در عوض ا   

 ي، ثـان  يدشـه (»  مقتـول را بدهنـد     يـه  او هـستند، د    يـشاوندان  كـه خو   يعاقله جان 
  ).508، ص 15ق، ج1413

 يـن  آن زمان ا   ي كه روش عقال   گردد ي منقوالت روشن م   ين قابل توجه از ا    نكته
 شـخص،   يت اصـل مـسؤول    يرش بوده است كه ضـمن پـذ       ي اجتماع يانتتعهد و ص  

 حكم بـا توجـه بـه        ين ا يخي، ضمان عاقله به جمع احاله داده و به لحاظ تار          يعتشر
ت و مناسـبات آن      متداول شده اس   اي يره و عش  اي يله قب ي زندگ يات و مقتض  يطشرا

 بـه مـا قبـل دوره        يار بـس  يها   داشته و تا دوران    يي اقتضا ينعصر قبل از اسالم چن    
 از پرداخت حق    يوه ش ين امور، ا  ين دولت متكفل ا   يبت و در غ   يلهمعاصر در نظام قب   

  .مقتول، واقعاً كارساز بوده است

  يفري و كيي عاقله در احكام جزامفهوم

بستن شتر را   .  منعه يعنيعقله؛  .  است يدار    حبس و نگه   ي در لغت به معنا    عقل
ابـن  «بنا بـر نقـل      » هري از«.  آن را عقال   يسمان و ر  گفتند ي منع از حركت م    يبرا

 يـه  د يتعقْل در كالم عرب ديه است كه عرب شتر را در جاهل           «: گويد يم »منظور 
 «: كردند يمرا با آن پرداخت     

� نÙيت َعْقً"، �_َ �P ا  الدية �نت عند العرب �
اهلية ِإبً" �_َ �fا

مواَ®م، فسميت الدية َعْقً" 
َ
 تـا   يهد عنوان  تا شتر را به    شد ي چون قاتل مكَلَّف م    ؛»�نت أ

وليائـه«:  مقتول سوق دهـد    هدرب خانه ورث  
َ
ها ِإl أ لُعُقـل و ُيـَسّ(ِ  و بـاز همـو   »َفَيْعِقُلهـا @�
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عْ  «:گويد يم
َ
لِعقال أ �@ َ صل َعْقل مصدر َعَقْلت البع��

َ
 است كـه بـه   يسماني ر؛»ِقsُُ َعْقـً" و أ

هـو َحْبـٌل ُتْثـ�6  «:بندند ي و م  كشند ي او را م   يسمان با ر  يله وس ين و به ا   بندند يشتر م 
 اعراب شـتر    يانأَصل ديه در م   «: نويسد يم» ابن اثير  «.»به يد البع�� ِإl ركبته فُتَشد£ به
از «. » شـده اسـت    ذاريگـ  يمـت  و نقره و گاو و گوسفند ق       بوده است، بعدها به طال    

، «: گويد يدرباره عاقله م  » هري £� طِإ اَ ْحـض )ص5 � عليه و سt(و َق��َ الن�6 �fدية ا � �P ،
ن َيْغَر[ا َعَصبُة القاتل

َ
 رو، ينا از). 461، ص  11ق، ج   1414ابن منظور،    (»و ِشْبه الَعْمد أ

يا قاتل را عاقله     خويشاوندان نزديك شخص جاني      چرادر رابطه با مفهوم عاقله كه       
  : و احتماالت وجود داردي معانينا اند، كرده گذاري نام

اسـت و خويـشاوندان نزديـك قاتـل بـا           » منـع «چون عقل به معنـاي       .1
 دم مقتـول يـا مجـروح        يـاي  حائل و مانع بين جاني و اول       يه،پرداخت د 

  .شوند مي
آمـده اسـت و عاقلـه بـه كـساني گفتـه             » حفظ كردن «عقل به معناي     .2

  .كنند  خاطي را از قصاص يا تعزير حفظ مييه،د پرداخت با كه شود مي
 يـه د عنوان  آمده و خويشان جاني، شترها را به      » بستن«عقل به معناي     .3

 يا و بندند  مي را ها  آن زانوان يعني كنند؛   دم برده و عقال مي     ياينزد اول 
 دم را از تقاضـاي قـصاص و غيـره           يـاي  زبان اول  يه، با پرداخت د   كه  ينا
   ).460، ص 11ق، ج1414ابن منظور،  (بندند يم
 يـه  خود از پرداخـت د     يخي تار ير در س  ي مفهوم عاقله ناظر به اصطالح     بنابراين،

 را يي بـه خـانواده مقتـول شـترها    يـه بوده است و چون در آغاز، هنگام پرداخـت د        
 پرداخـت مـانع از قتـل و         يـن  ا ي و از طرفـ    كردنـد  ي خانواده مـ   يم و تقد  بستند يم

 يت مـسؤول  ي و نـوع   كرد ي م يجاد متقابل را ا   يت مسؤول ي و نوع  تگش ي م يزير  خون
 عاقلـه گفتـه   يه د گرديد، ي م ي تلق ي عمد ير غ يت در برابر حوادث جنا    يله قب يجمع

  .شده است

   در قرآنيه دي قرآنجايگاه

 فـراوان  ي بـه خـون انـسان بهـا    ي اله يان كه قرآن مانند همه اد     يست ن ترديدي
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 كه ؛ چنان )32): 5(مائده   (داند يم جامعه همه قتل مثابه  و قتل انسان را به     دهد يم
 يتيحـال اگـر قتـل و جنـا        . دانـد  ي همه جامعه م   يات او را ح   ياياح و انسان نجات

 ي خـاط يراز جبران شود؛ يگري دوسيله ه بيد خطا اتفاق افتاد، با  يناخواسته و از رو   
از و   يـست قابـل جبـران ن    و   )قابـل برگـشت    غيـر (يزيكيف صورت قصد نداشته و به   

 خداونـد   رو، يـن  جبـران شـود، ازا     يـد كـه با  است   ديده يبخانواده مقتول آس  طرفي  
يكى براى قتل خطاى مؤمن و مـسلمان        : متعال در دو مورد ديه تعيين كرده است       

  :است فرموده باره  ينو ديگرى براى قتل اهل ذمه و در ا
ßْؤِمن َ�َن  َوَما ْن  ِ ُ

َ
  ِإ�Y  ُمْؤِمناً  َيْقُتَل  أ

ً
ُ َرَقَبة ُمْؤِمَنـة َوَمْن  َخَطأ  َفَتْحِر��

ً
 َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطأ

 ُ ُقوا َفِإْن َ�َن ِمْن َقْوم َعُدّو َل³ُْ َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَتْحِر�� Yد Yْن َيص
َ
ْهsِِ ِإ�Y أ

َ
ٌة ِإlَ أ َ Y)َوِدَيٌة ُمَس

ْم مِ َقَبةرَ  ُ َ �Zَرَقَبة  ُمْؤِمَنة َوِإْن َ�َن ِمْن َقْوم َبْيَن³ُْ َوَبْي ُ ِر�� ْ َQXَو ِsِْه
َ
ٌة ِإlَ أ َ Y)يَثاٌق َفِدَيٌة ُمَس

؛ و هيچ مؤمنى را نسزد كـه مـؤمنى را جـز             )92): 4(نساء   (¶...ُمْؤِمَنـة
 يا  بنـده  بايـد  كـشت،  اشـتباه   به را مؤمنى كس هر و بكشد اشتباه  به
 كـه   ايـن  مگـر  كنـد،  پرداخت بها   آزاد كند و به خانواده او خون       ؤمنم

ند و اگـر مقتـول از گروهـى اسـت كـه از دشـمنان                كن شتگذ آنان
 مـؤمن كـافى     يا  بنده كردن  شمايند و خود وى مؤمن است، پس آزاد       

است و اگر مقتول از گروهى است كه ميان شما و ميان آنان پيمـانى       
 پرداخت نمايـد و بنـده مـؤمنى را          بها  ناست، بايد به خانواده وى خو     

  .آزاد كند
 است كـه  ين آن ايجابينكته ا.  و سلباً مطرح شده است اًيجاب ا يه آ ين داللت ا  در

 بـا كلمـه     يـرا  اسـت؛ ز   ي خود فرد خـاط    يت، خطا و جنا   يت مسؤول يرشاصل در پذ  
 با عطـف  يل دلينبه هم.  خطاب به او شده است   »َوَمْن َقَتـَل « آن كس    يعني ؛»من«

ُ ß:  كنـد  اخـت  خود شخص پرد   يد كار را با   ين ا يمهجر» فاء«كلمه   َرَقَبـة ُمْؤِمَنـة َفَتْحـِر��
 ِsِْه

َ
ٌة ِإlَ أ َ Y)توسـط شـخص،     يـه  د ينـه  كـه هز   يست ن يديترد جهت  يناز ا . ¶َوِدَيٌة ُمَس 

َوَمـا َ�َن ß:  هرچنـد ماننـد    يرهاي با تعب  يت مسؤول ين ا يحظهور صر .  است يهمدلول آ 
ْن َيْقُتَل ُمْؤِمناً 

َ
ْؤِمن أ ُ ِمناً َوَمْن َقَتَل ُمؤْ «و » ِ ُ  َفَتْحِر��

ً
ْهـsِِ  َخَطأ

َ
ٌة ِإlَ أ َ Y)است ¶ َرَقَبة ُمْؤِمَنة َوِدَيٌة ُمَس 

 اگـر شـخص     گويـد  يكه ظهور در توجه به خود شخص فاعل دارد؛ خصوصاً كه مـ            
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 يـن ا. يـرد بگ روز مـاه  دو كـردن،   آزاد يجـا   بـه  تواند ي است، م  يفعاجز از انجام تكل   
 نـدارد كـه     يافـات البته من .  است، نه عاقله او    يگرفتن روزه از آن خود شخص خاط      

 ضـامن   كه ين شود؛ مثل ا   يه و متكفل د   يرد كار او را بپذ    يت از طرف او مسؤول    يكس
 بـا   ي قرارداد ي و در ط   يد در شكل جد   يا عاقله و    يا باشد، ضمان والء باشد و       يرهجر

  .يافراد حقوق
 كـه سـلب     يـاتي  آ يـت  اسـت بـا مع     يگر آن عدم ذكر افراد د     ي جهت سلب  اما
البتـه  .  بحـث خواهـد شـد      ينـده  و در باره آن در آ      كند ي م يگران از د  يتمسؤول
 ي بـه مـسائل    ي داللتـ  يـه  آ ين معتقدند كه ا   »ييعالمه طباطبا « مانند   ي؛مفسران

 خطـايى  وقت چه و است؟ عمدى شرايطى چه در كشتن كه  چون تشخيص اين  
 چـه  داد، آنان به بايد را ديه كه مقتول اهل و است؟ چقدر ديه كه   و اين  است؟

   شـود  مـى  داده مقتـول  اهـل  بـه  بهـا   خـون  باشـد،  اگـر  كه ميثاق و اند؟  كساني
 همـه  پاسـخ  و اسـت  سـاكت  اسـت،  ميثاقى چگونه شود، نمى داده نباشد اگر و

، ص  5، ج   1374 يي،طباطبا( به عهده سنت است، نه به عهده فن تفسير           ها  اين
 را در   ي بحثـ  يـه  آ يـن  ا ذيـل  در »اهللا     فـضل  ين محمدحـس  سيد« كه  ؛ چنان )62
 كـه قـرآن در بـاره آن سـاكت           يل دل ين نكرده، به ا   يه مسؤول پرداخت د   يينتع

  در حالي كـه ممكـن اسـت كـه سـكوت آيـه              ). 400، ص   7 فضل اهللا، ج  (است  
اين گونه تفسير شود كه خداوند تعمداً سكوت كرده و خواسـته در مـورد ايـن                 
پنج سؤال به مناسبت شـرايط و احـوال و زمـان و نـوع خطـا، عقـالي منـاطق                     

كه در عصر ائمه اين موارد به مناسبت آن احـوال تعيـين               م بگيرند، چنان  تصمي
  .شده است

 ير در تفـس   بـار  يـك  باره   يندر ا »  الفرقان يرتفس« صاحب   ،»ي تهران يصادق «اما
ى« :دهـد  ي قاتل را مورد خطاب قرار م      يحاً صر يه آ ين ا گويد يم Q� و  ß ٌة َ Y)ِدَيـٌة ُمـَس¶ �Û 

ا  �يـة ع5 العاقÜ Qs يقال؟ ا Ýهو الظـاهر �لـنص مـن ا� Ü ،صل عادل ليست إّ� ع5 القاتل _�ß َو
ُ َرَقَبـةٍ َل َمْن َقتَ   َفَتْحِر��

ً
ـر�� رقبـة دون مـن سـواه، ¢� ¶ ُمْؤِمنًا َخَطأ QX ؛ أي فعليـه  ßlٌة ِإ َ Y)َو ِدَيـٌة ُمـَس  

 ِsِْه
َ
نـه¶أ  خـ"ف القاعـدة  كذلك ا�_مر، فلو �نت الدية عـ5 غـ�� القاتـل لـ¡ن الواجـب ذكـره �_

 ماننـد  تفـصيل؛   و بهيگر دبار يكو  ) 247، ص   7ق، ج 1406 ي، تهران يصادق (اzس(ة
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 محض، ي است كه در خطاين ايان در مقام بيه آينمعتقد است كه ا   » ابوبكر اصم «
 در يه پرداخت شود و عاقله ضامن و مسؤول پرداخت ديد باي خود جاني از سو يهد

ُ َرَقَبـةٍ ß: نويـسد  يره م  با ين در ا  يو.  است ييقتل خطا   َفَتْحـِر��
ً
، ¶َو َمـْن َقَتـَل ُمْؤِمنـًا َخَطـأ

ّ سواه نفسه دون من يه إ� عل�تع�6   و يـةو كذلک ا�مر، فلـو �نـت الد)  أهs مس(ة إlيةد( ¢�
ر QX ��5والعقل��  غ رقبة ع Qrنـه خـ"ف ضـابطة العـدا  »يمة الـسليـة القاتل ل¡ن الواجب ذكره، �_

هـركس  : فرمايـد  ي كه م  يم قرآن كر  يه؛ آ )397، ص   2ق، ج 1412 ي،ي تهران صادق(
 نـدارد كـه     يـن  جز ا  يي معنا ند، را آزاد ك   يا  بنده يد خطا بكشد، با   ي را از رو   يمؤمن
 عبارت عالمه هم كه     ين او، سپس ا   يرغ نه است، قاتل خود عهده به بنده كردن آزاد

 معنا  ينهم باز ،)بپردازد اش  ه را به خانواد   اي يهعالوه بر آزادكردن بنده، د     (گويد يم
 اگـر پرداخـت     ين،بنابرا).  او ير است، نه غ   ي بر عهده خود جان    يهپرداخت د (را دارد   

 يـن  ا يرا قاتل بود، الزم بود كه آن را ذكر كند؛ ز          ير و آزادكردن بنده بر عهده غ      يهد
  . استيمحكم برخالف ضابطه عدالت و عقل سل

نقـل  » جمهـور خـوارج   «و  » ابوبكر اصم « از قول    يه، آ ين ا يل در ذ  »ي راز فخر«
 قول  :يà: دانند ي م يز بر آن چند چ    يلديه واجب بر قاتل است، دل     : گويد يكرده و م  

ُ َرَقَبٍة ُمْؤِمَنةٍ ß: خداوند  شخص به رقبه كردن  كه وجوب آزاد   يست ن يدي كه ترد  ¶َفَتْحِر��
َو َمـْن ß: سـت  شـده ا   يـان  قبل ب  يه كار را انجام داده و در آ       ين است كه خود ا    يخاط

 
ً
.  عبد را آزاد كند    يد كه با  پردازد ي م ي را هم كس   يه د يل دل ين به هم  ¶َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطـأ

 از  :سـوم. دباش مسؤول او جز  كه به  يست جنايت از او صادر شده و معقول ن        ين ا :دوم
 يـد  اگـر گفتـه شـود او با     و صـادر نـشده اسـت        يتي و نه شبه جنا    يتيعاقله نه جنا  

ُر ß:  نكرده و در برابـر فرمـوده اسـت         يانه باشد كه قرآن آن را ب       داشت يتمسؤول ِ � َQ� �
ْخرى

ُ
ـاßو  ) 164): 6(انعام  (  ¶واِزَرٌة ِوْزَر أ ْ �Zَعَل Yَنْفٍس ِإ� £gُ 164): 6(انعام   (¶َو � َتْكِسُب (

ْكَتَسبَ ß يزو ن  ا َما ا ْ �Zرأسـاً   خـود    يكـه اگـر كـس     ) 286): 2 (هبقر (¶تَ®ا ما َكَسَبْت َو َعَل
 ي بـار  ، نكرده معنا نـدارد    يجمع صورت  و نه به   يفرد صورت  نه به  يتي،قبول مسؤول 

ـارم.  گذاشته شود  يشبرا áâ:                وجوب ديه بر عاقلـه معتمـد آن اخبـار آحـاد اسـت و 
 قرآن معلوم است و خبر واحد       يرا ز يست؛ ن يزتخصيص عموم قرآن به خبر واحد جا      

  ق،  1420ي،  فخـر راز  ( اسـت    يزمظنون است و تقديم مظنون بر معلـوم غيـر جـا           
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   1).178، ص 10 ج
 يقين فـر  ي هرچند نظر مـشهور، بلكـه اجمـاع فقهـ          يه آ ين ا ير در تفس  بنابراين،
 است، امـا جهـت داللـت        يه آ يص تخص يات روا يي عاقله و گو   ي از سو  يهپرداخت د 

 يهـا    از گذشته  ي دسته از مفسران اسالم    ين ا يانلذا در م  .  توجه نشده است   ياتروا
 يـز  مسأله در باره فقهـا ن      ينا.  دوره معاصر بعضاً محل بحث و نظر بوده است         دور تا 

 هـستند، امـا در      يـه  آ يص عاقله بر اساس تخص    يهصادق است و اكثر فقها قائل به د       
 معاصـر   ي از فقهـا   يكـي  نظر وجود دارد؛ مثالً      ين معاصر، بعضاً خالف ا    ي فقها يانم
 اساسـاً   ي،در اغلب جوامـع بـشر      حاضر   ي اجتماع يط با توجه به شرا    گويد ي م يعهش

.  خواهـد بـود    ي منتف يزپس حكم در مورد آن موضوع ن      .  است يموضوع عاقله منتف  
 بر  اي يله دارد كه نظام قب    يا  عاقله اختصاص به جامعه    يتمسؤول«: نويسد ي م يشانا

 ي وجـود نـدارد و وابـستگ       ي نظـام  ين در جامعه ما كه چن     ين،بنابرا. آن حاكم باشد  
 دانـست؛  يـه  را مـسؤول پرداخـت د      ي بستگان جـان   توان ي، نم  است ي منتف يحقوق
 اختـصاص   ي حكمـ  ين چنـ  يـا  كـه آ   يم و ندان  يمگرد شك دچار مسأله در چه چنان

 اصـل، عـدم     ي ندارد، مقتضا  ي نظام ين اختصاص به چن   يا داشته و    اي يلهقب نظام به
 ي از بـستگان جـان     يـك  يچ است كه هـ    ين ا يت در صورت شك در مسؤول     يتمسؤول

  ).222، ص2، ج1379 ي،مرعش(»  نداشته باشنديتيؤول مسينچن

   عاقلهيه دال بر دروايات

 ير شد رواياتى در حد استفاضه داللت بر ضمانت عاقله دارند كه به شرح ز              گفته
  :است

 ُ Y َãُ َ �ِ ِإ��ْ ْ�O ِّ�5َِو َعْن َع ٍ Y َãُ ِ� ْ�O َد َ�ْ
َ
، َعْن أ َ �6 ْ َ �X ِ� ْ�O ِ Y َãُ َيْعُقوَب، َعْن ُ� ْ�O  ِبيِه

َ
، َعْن أ َ اِه��

                                                           
قد أنكـر ضـعفاء مـن أهـل         «: شوددر كتاب خود متعرض مي    » شيخ مفيد «البته اين شبهه پيش از فخر سابقه داشته،         . 1

لوا و لـم  في العاقلة و قالوا كيف يجوز أن يحكم اهللا على قوم لما يقت          ) عز و جل  (القبلة و كل من خالف الملة حكم اهللا         
و ال تَـزِر    �: يرضوا بالقتل و ال شاركوا فيه بالدية و يعفى القاتل منها و نسبوا ذلك إلى الظلـم و تعلقـوا بقولـه تعـالى                       

 و كانت الحجة عليهم كالحجة عليـك فيمـا أنكـرت و             �و أَنْ لَيس للْإِنْسانِ إِلّا ما سعى      �: و قوله  �وازِرةٌ وِزر أُخْرى  
الباطل كالشناعة منك على الشيعة عما وقعت و تخرصت فيه الباطل و توهمت غير الحق فـي معنـاه و         الشناعة منهم ب  

 ).105ص ،  مسائل الصاغانية،)شيخ مفيد(محمدبن محمدبن نعمان عكبري (» ظننت
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ـَة، Yَعِطي ِ� ْ�O ُبوٍب، َعْن َماِلِك ْ�َ ِ� ْ�Oيعًا َعِن ا ِ َ��ْيـٍل، َقـاَل   َäُ ِ� ْ�O َة ُ : َعـْن َسـَ(َ ِمـ��
َ
�َ أ ِQ+

ُ
أ

 َ� ْؤِمِن�� �َ 7اْ ُ ـْؤِمِن�� ُ اْ ُ ِم��
َ
 َفَقاَل rَُ أ

ً
ُجٍل َقْد َقَتَل َرُجً" َخَطأ َ ُتَك «: 7 ��ِ َ َمـْن َعـِش��

ٌة َو َ� َقَراَبٌة َقاَل َفَقاَل : َفَقاَل  [َو َقَراَبُتَك؟ َ َذا اْلَبَلِد َعِش�� َ ِ� �lِ ِي :] َما
َ
ْن أ ِ َ �Å  اْلُبْلَداِن 

ْنَت؟ 
َ
ْهِل : َقاَل [أ

َ
@�َ َرُجٌل ِمْن أ

َ
ْهُل َبْيٍت َقاَل أ

َ
ا َقَراَبٌة َو أ َ ِ� �lِ ا َو َ ِ�ْوِصِل ُوِلْدُت   اْ َ

 َ� ْؤِمِن�� ُ اْ ُ ِم��
َ
َل َعْنُه أ

َ
ًة :] 7َفَسأ َ ْلُكوَفِة َقَراَبًة َو َ� َعِش�� ِ�@ ُrَ ْد ِ� َ �X ْtََفَكَتـَب : َقاَل [َف

ْوِصِل  ا َبْعُد َفِإنY ُفَ"َن ] ِإlَ َعاِمsِِ َع5َ اْ َ Yم
َ
�َ ُفَ"ٍن َو ِحْلَيُتُه َكَذا َو َكَذا َقَتَل َرُجـً" أ ْ�O 

ُه َرُجٌل ِمـ Yن
َ
 َفَذَكَر أ

ً
�َ َخَطأ �� ْسِ(ِ ْهـِل ِمَن اْ ُ

َ
ْوِصـِل  ْن أ ْهـَل - اْ َ

َ
ـا َقَراَبـًة َو أ َ ِ� ُrَ Yن

َ
 َو أ

َبْيٍت َو َقْد َبَعْثُت ِبِه ِإَلْيَك َمَع َرُسوlِ� ُفَ"ٍن َو ِحْلَيُتُه َكَذا َو َكَذا َفِإَذا َوَرَد َعَلْيـَك ِإْن 
ْمِرِه َو َسْل َعْن قَ 

َ
ْص َعْن أ َ � َفا��ْ َت ِكَتا+�ِ

ْ
�َ َفِإْن َ�َن َشاَء �Yُ َو َقَرأ �� ْسِ(ِ َراَبِتِه ِمَن اْ ُ

 ُrَ َصْبَت
َ
ا َو أ َ ِ�ْن ُوِلَد  Y�ِ ْوِصِل ْهِل اْ َ

َ
َ  ِمْن أ ْ���َ َفـا �� ـْسِ(ِ مْ  َقَراَبًة ِمـَن اْ ُ ُèْ Y ُ  ِإَلْيـَك ¢�

ُجُبـُه َعـ ْ َ �X �َ اْلِكَتاِب � ِ�P ٌم ْÑَ ُrَ ُثُه ِ ْم ��َ ُ ْ �Zَحـٌد ِمـْن اْنُظْر َفِإْن َ�َن َرُجٌل ِم
َ
اِثـِه أ َ ْن ِم��

�َ َفـِإْن Ôَْ َيُكـْن rَُ ِمـْن َقَراَبِتـ � َثـَ"ِث ِسـِن�� ِ�P ومـًا ُ � ُ �X ا َ ِ�َيَة َو ُخْذُه  ْلِزْمُه الّدِ
َ
 هِ َقَراَبِتِه َفأ

ـَسِب َو َ�َن rَُ َقَراَبـٌة ِمـْن قِ  Yالن � ِ�P اْلِكَتاِب َو َ�ُنوا َقَراَبَتُه َسـَواًء � ِ�P ٌم ْÑَ ُrَ َحٌد
َ
َبـِل أ

ِبيـِه َو َعـ5َ َقَراَبِتـِه 
َ
َيَة َع5َ َقَراَبِتِه ِمـْن ِقَبـِل أ َسِب َفُفضY الّدِ Yالن � ِ�P ِه َسَواًء ّمِ

ُ
ِبيِه َو أ

َ
أ

ِه  ّمِ
ُ
ِبيـِه ِمَن ِمْن ِقَبِل أ

َ
Y اْجَعْل َع5َ َقَراَبِتـِه ِمـْن ِقَبـِل أ ُ �¢ َ� �� ْسِ(ِ �َ اْ ُ ْدِرِك�� َجاِل اْ ُ  الّرِ

�ِ الّدِ 
َ َيِة َو ِإْن Ôَْ َيُكْن rَُ َقَراَبٌة ِمـْن ُثُل�6 ِه ُثُلَث الّدِ ّمِ

ُ
َيِة َو اْجَعْل َع5َ َقَراَبِتِه ِمْن ِقَبِل أ

َيَة  ِبيِه َفُفضY الّدِ
َ
Y َع5َ ِقَبِل أ ُ �¢ َ� �� ـْسِ(ِ �َ اْ ُ ـْدِرِك�� َجـاِل اْ ُ ِه ِمَن الّرِ ّمِ

ُ
 َقَراَبِتِه ِمْن ِقَبِل أ

ا َو اْستَ  َ ِ� ْÃُِبيِه َو َ� ُخْذ
َ
�َ َو ِإْن Ôَْ َيُكْن rَُ َقَراَبٌة ِمْن ِقَبِل أ � َثَ"ِث ِسِن�� ِ�P َيَة ِدÃُِ الّدِ

ْ
أ

ِه َفُفضY الّدِ  ّمِ
ُ
ـا َو َ� ُتـْدِخَلنY َيةَ َقَراَبٌة ِمْن ِقَبِل أ َ ِ� 

َ
ْن ُوِلَد َو َنَشأ Y�ِ ْوِصِل ْهِل اْ َ

َ
 َع5َ أ

ْهِل 
َ
Ãُْ ِمْن أ َ ْم َغ��ْ ِ �Zمـًا ِف ْ � َ �X َسـَنٍة ِ

ّgُ � ِ�P َ� � َثـَ"ِث ِسـِن�� ِ�P ْم ُ ْ �Zِد َذِلـَك ِمـ
ْ
Y اْسـَتأ ُ اْلَبَلِد ¢�

ْوِصـِل ْن َحYQ6 َتْسَتْوِفَيُه ِإْن َشاَء �Yُ َفِإْن Ôَْ َيكُ  ْهـِل اْ َ
َ
�ِ ُفَ"ٍن َقَراَبٌة ِمـْن أ ْ�O َو - ِلُفَ"ِن 

ْهِلَها َو َ�َن ُمْبِطً" 
َ
� (Ôَْ َيُكْن ِمْن أ ِ�P ُُفـَ"ٍن ِإْن )  َدْعَواه ِ� ْ�O ُفـَ"ِن �lَِمَع َرُسـو Y�lَُه ِإ Yَفُرد

ْبِطُل دَ 
ُ
ي َعْنُه َو َ� أ َؤّدِ ُه َو اْ ُ @�َ َوِلي£

َ
 1429كلينـي،   (  1» اْمِرٍئ ُمْسtٍِ مَ َشاَء �Yُ َفأ

  ).362 ـ 364، ص 7 ج ق،
                                                           

 فرض ديـة امـرأة قتلتهـا أخـرى        « :6 و قد روى أن النبي    «: نويسدمي،  ه سلم تف رواي يتضعاز   بعد   هشرح لمع در  . 1
  .»منه رحمه اللّه« و كان الرواية من طرق العامة فتدبر، . انتهى»على عاقلتها و برء الزوج و الولد
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رت ، از اصـحاب و خـواص حـض   » بـن كهيـل    ↨ـسلمـ « مفـصل    يت روا ين ا طبق
 را خدمت حضرت آوردند كه مرتكب قتل خطـاى محـض            يفرد: گويد  ، مى 7على

. هـستم  موصـل  اهـل : گفـت   شده بود كه در كوفه عشيره و فاميلى نداشـت و مـى            
 بيان كرد، سـپس     را مرد اين سرگذشت و نوشت اى نامه موصل فرماندار به حضرت

 عهده به ندارد، اگر و بگير ها آن از را قتل اين ديه دارد، اى اگر اقوام و عاقله   : ودفرم
  .است حكومت

 ُ Y َãُ ِ� ْ�O ِد ، َعـْن ِز@�َ ٍÔَِسـا ِ� ْ�O ُبوٍب، َعْن ِهَشاِم ْ�َ ِ� ْ�O ،َسِن َfْْسَناِدِه َعِن ا ِ§ َسِن، @�ِ َfْا ُ� ْ�O 
� َجْعَفرٍ  ِ�+

َ
�ِ ُعَتْيَبَة، َعْن أ ْ�O ِ�َ َfَْحـِديٍث َقـاَل 7ُسوَقَة، َعِن ا � ِ�P  :» �َ َن @�َ َحـ³َُ ِإَذا

 ِمَن اْلَقاِتِل 
ُ
َطأ َ�fْا) َ�fِْو ا

َ
 أ

ُ
ً َفِدَيـُة َمـا َجـ�6َ اْلَبـَدِوي£ ِمـَن ) َطأ اِرِح َو َ�َن َبـَدِو@�ّ َ �fِْمَن ا

 َ� �� ْوِلَياِئِه اْلَبَدِوّيِ
َ
َطِإ َع5َ أ َ�fِْدَيـَة َمـا ] َقاَل [ا Yَفـِإن ً اِرُح َقـَرِو@�ّ َ �fِْو ا

َ
َو ِإَذا َ�َن اْلَقاِتُل أ

ْوِلَياِئـِه ِمـَن الْ َج�6َ ِمَن 
َ
َطِإ َع5َ أ َ�fْا  َ� ��   ، 29ق، ج   1409 ي،عـامل  حـر  (»َقـَرِوّيِ

  ).393ص 
 عاقله شده، لذا قبـول عاقلـه   يت قبول مسؤوليت اشاره به محدوديت، روا ين ا در
، فِدَيتَة َما َج�6َ به ِمَن اْلَقَرِو إِ  «:است محدود تعهد عنوان هم به ً �َ َذا َ�َن اْلَقاِتُل َقَرِو@�ّ ��   .»ّيِ

 ُ Y َãُ � ِ�+
َ
�ِ أ ْ�O ِّ�5ُِبـوٍب، َعـْن َعـ ْ�َ ِ� ْ�Oِبيـِه، َعـِن ا

َ
، َعْن أ َ اِه�� َ �ِ ِإ��ْ ْ�O ِّ�5َِيْعُقوَب، َعْن َع ُ� ْ�O 

� َجْعَفرٍ  ِ�+
َ
، َعْن أ ٍ � َبِص�� ِ�+

َ
َزَة، َعْن أ ْ�ـدًا َو َ� ِإْقـَرارًا «:  َقاَل 7َ ْ¬َ ُQsََتْضَمُن اْلَعـاِق �َ
  ). 394مان، صه (»َو َ� ُصْلحاً 

: كنـد  ، از آن حضرت چنين نقـل مـى        7امام باقر ابوبصير، يكى از ياران بزرگوار      
داً  اْلعاِقQsَُ  َتْضُمُن  �«  چـه  نيـست؛  عمد قتل ديه ضامن عاقله ؛»ُصـْلحاً  � َو  ِاْقراراً  � َو  َ¬ْ

. دباشن كرده ديه به مصالحه بعداً كه اين يا و باشد شده ديه به حكم اول از كه اين
 باز. باشد  ديه قتل خطأ، در صورتى كه قاتل اقرار به قتل كند، نمى            ضامن چنين هم
ا َمْعُقQsٌَ َو َذِلَك  «:يستآمده است كه زن عاقله ن     » احول «يثحد در َ ْ �Zَة َلْيَس َعَل

َ
ْرأ ِإنY اْ َ

َجاِل    محدوده عاقله را مثـل     يات، از روا  يگر د يا  در دسته ). 393همان، ص    (»َع5َ الّرِ
 يدهكه افزون بر ضـخم رسـ       يست بر او الزم ن    ي در صورت  ي جراحت خاط  يه د كه ينا

�ِ مثل  . باشد) موضحه(به استخوان    ْ�Oِبيـِه، َعـِن ا
َ
، َعـْن أ َ اِهـ�� َ �ِ ِإ��ْ ْ�O ِّ�5َِيْعُقوَب، َعـْن َعـ ُ� ْ�O ُ Y َãُ

� َجعْ  ِ�+
َ
، َعْن أ َ َ � َمْر¢� ِ�+

َ
�ِ َيْعُقوَب، َعْن أ ْ�O اٍل، َعْن ُيوُنَس Yَقاَل 7َفرٍ َفض  :» َ� ـْؤِمِن�� ُ اْ ُ ِمـ��

َ
ْن 7َق��َ أ

َ
 أ
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ْمَحاِق  ُة َفَصاِعدًا َو َقاَل َما ُدوَن الّسِ َ ِ�ìو َمَل َع5َ اْلَعاِقQsَِ ِإ�Y اْ ُ ْ ُ �X �َ 1  َِيـة ِبيـِب ِسـَوى الّدِ Yْجُر الط
َ
 »أ

). 397، ص 29ق، ج 1409 ي،عــامل ؛ حــر364 ـ  365، ص 7 ج ،1429 ينــي،كل(
ُ  َقـ�� «: كنـد   چنـين روايـت مـى      7 امـام بـاقر    از يـت  روا يـن در ا » ابو مـريم  «  َامـ��

 َ� ؤِمن�� َة َفصاِعداً 7اْ ُ َ ِ�ìو َمَل َع5َ اْلعاِقQsَِ ِاّ� اْ ُ ْ ُ �X � حكـم   7 مؤمنان  امير  حضرت ؛» َاْن 
  .به باال را ضامن است 2 جنايت موضحه- در قتل خطاى محض -كرد كه عاقله 

 ُ Y َãُ ِ§ َسِن، @�ِ َfْا ُ� ْ�O ا َíَِحـِد
َ
ـْن َرَواُه َعـْن أ Y¬َ ،ِن َ�ْ Yَعْبـِد الـر ِ� ْ�O ـُه �ْسَناِدِه َعْن ُيوُنَس Yن

َ
 أ

ْقُتـوِل ِمـَن «: َقاَل  ْوِلَياِء اْ َ
َ
ُرَج ِإlَ أ ْ� َ �X ْن

َ
اَت َقْبَل أ َ َ �Õ 

ً
ُجِل ِإَذا َقَتَل َرُجً" َخَطأ Yالر � ِ�P

نY الّدِ 
َ
َيِة أ اِل  َع5َ َوَرَثِتِه َفِإْن َيةَ الّدِ  حر (» Ôَْ َيُكْن rَُ َعاِقQsٌَ َفَع5َ اْلَواlِ� ِمْن َبْيِت اْ َ

  ).396، ص 29ق، ج  1409ي، عامل
، َعـْن َو  ِ ّ� ِ

ُكو+� Yَعـِن الـس ، ـْوَف5ِ�ِّ Yَعـِن الن ، ٍ ِ�îَهـا ِ� ْ�O َ اِهـ�� َ اِر، َعـْن ِإ��ْ Yف Yْسَناِدِه َعِن الـص ِ§ ِ�@ 
ِبيِه َعْن َع5ِ�ٍّ 

َ
� رَ  7َجْعَفٍر َعْن أ ِ�P  َقـاَل 

ً
Y َقَتَل َرُجـً" َخَطـأ ُ �¢ َtَْس

َ
َيـَة «: ُجٍل أ ْقـïُِ الّدِ

َ
أ

 Y�ِ اِس Yِوِه ِمَن الن ْ َ �X 5ََمَواٍل ْن َع ُrَ َو َلْيَس َtَْس
َ
 ،10 ق، ج    1407ي،  طوسـ  (» أ

  .)398 ص ،29 ق، ج 1409ي، عامل ؛ حر674 ـ 680ص 
 ضَمانِ و تعاقد صورت  بهيه قبول ديل از قبيهصاحب وسائل معتقد است تقبل د

  . حكومت استيعني از مردم؛ ي كه عاقله او مانند بخشباشد ي محتمل ميايره جرِ
 عاقلـه منطقـه قبـول       يـه  در د  يت محـدود  يجـاد  در ادامـه همـان ا      يگـر  د نكته

 بـه آن اشـاره      »يبهحكم بن عت   «يت آن است كه در روا     يايي و مرز جغراف   يتمسؤول
  : شده است

َس  َfْا ُ� ْ�O ُ Y َãُ ِ� ْ�O ِد ، َعـْن ِز@�َ ٍÔَِسـا ِ� ْ�O ُبوٍب، َعْن ِهـَشاِم ْ�َ ِ� ْ�O َسِن َfْْسَناِدِه َعِن ا ِ§ ِن، @�ِ
� َجْعَفرٍ  ِ�+

َ
�ِ ُعَتْيَبَة، َعْن أ ْ�O ِ�َ َfَْحـِديٍث َقـاَل 7ُسوَقَة، َعِن ا � ِ�P  :» َحـ³َُ ِإَذا َ�َن َ�@

 ِمَن اْلَقاِتِل 
ُ
َطأ َ�fْا) 

ُ
َطأ َ�fِْو ا

َ
ارِ ) أ َ �fَْفِدَيـُة َمـا َجـ�6َ اْلَبـَدِوي£ ِمـَن ِمَن ا ً ِح َو َ�َن َبـَدِو@�ّ

                                                           
، )سـمحق  (قاموس المحيط  مجدالدين فيروز آبادي،  (پوست نازك باالي استخوان سر است        -قرطاس، مانند   سمحاق. 1

 ).262 ـ 264ص 
: باشد، اما در اصطالح، منظور از موضـحه         اي كشف و ظهور مي    در اصل مونث اسم فاعل موضح از باب افعال به معن          . 2

آنچه از متون فقهـي و      . ؛ جراحتي كه از گوشت بگذرد و استخوان را آشكار سازد          »هي التي تكشف عن وجه العظم     «
محمـد  (شود، اين است كه مالك عمق جراحات است، نه طول و عرض آن                ديدگاه صاحب جواهر الكالم استفاده مي     

 ).325، ص 43، ج جواهر الكالم في،بن حسن نج
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ْوِلَياِئِه اْلبَ 
َ
َطِإ َع5َ أ َ�fْا َ� �� ً َفـِإنY ِدَيـَة َمـا َدِوّيِ ـاِرُح َقـَرِو@�ّ َ �fِْو ا

َ
 َقـاَل َو ِإَذا َ�َن اْلَقاِتـُل أ

 َ� �� ْوِلَياِئِه ِمـَن اْلَقـَرِوّيِ
َ
َطِإ َع5َ أ َ�fْ29 ق، ج 1409، يعـامل  حـر  (»َج�6َ ِمَن ا، 

  ).398ص 
 است، اما اگر خـود      ينه عاقله صورت ثبوت آن توسط ب      يه از مسائل قلمرو د    يكي

 يـه  خود مسؤول د   يگر با خانواده مقتول د    ي به خاطر تبان   يد اعتراف كرد، شا   يخاط
نY اْلَعاِقQsََ َ� َتْضَمُن ِإ�Y َما َقاَمْت عَ  «: با عنوان  يلذا صاحب وسائل باب   . است

َ
َنـُة َفـإِ أ  ْن َلْيِه اْلَبّيِ

 ِrِْن َما ِ َ �Å اْلَقاِتُل Yَقر
َ
 7از حضرت امير  » دعائم االسالم «مثالً در   .  اختصاص داده است   » أ
ُجُل  َاَقرY  ِاذا «:فرمودند حضرت آن كه كند  نقل مى   Yيـُة ِمـْن وَ  َخَطأ ِبَقْتِل  الر َجراَحة َفَعَلْيـِه الِدّ

، َفِاْن  َ� وٌد َانY َقتْ ما�P ِrِ َث"َث ِسن�� ُ ُ �Ñ َد ِ
َ �Ñ  ُsَ َِيُة َعـ5 عاِقَلِتـه ُقوُه َو الِدّ Yمغربـى، ( »... َخَطأ َفَقْد َصد 

 از قتل  اگر شخصى به قتل خطاى محض يا جنايتى غير)416، ص 2 ق، ج 1385
اعتراف كند، بايد خودش ديه را از مالش در ظرف سه سال بپردازد، ولى اگـر ايـن                  

  :مثل. ابت شود، ديه بر عهده عاقله استمطلب توسط بينه شرعيه ث
 ُ Y َãُ � ِ�+

َ
، َعْن أ َ �6 ْ َ �X ِ� ْ�O َد َ�ْ

َ
�ِ أ ْ�O ِ Y َãُ ْسَناِدِه َعْن ِ§ َسِن، @�ِ َfْا ُ� ْ�O   ـْوَزاِء َ �fْا � ِ�+

َ
َجْعَفٍر، َعْن أ

، َعـْن  �ِ َعـ5ِ�ٍّ ْ�O ْيِد �ِ َخاِلٍد، َعْن َز ْ�O ِرو �ِ ُعْلَواَن، َعْن َ¬ْ ْ�O ِ� َس��ْ ُfِْئـهِ َعِن ا :  َقـاَل 7آ@�َ
َعـsَُ ِقQsَُ َ� َتْعِقُل اْلَعا« َ �

َ َف ِعْنـَدُه �� َ َQُه َرُجٌل َفـاْع� َQ@
َ
َنُة َقاَل َو أ  ِإ�Y َما َقاَمْت َعَلْيِه اْلَبّيِ

َعْل َع5َ اْلَعاِقQsَِ َشـْيئاً  ْ � َ �X ْÔَ ًة َو Yَخاص ِrَِما � ِ�P«)  29ق، ج1409 ي،عـامل  حـر ،
  ).399ص 

 اْلعاِقQsَُ  َتْعِقُل  �« :فرمودند كه كند  از اجدادش نقل مى    7ين على بن الحس   زيدبن
َنـةُ  َعَلْيهِ  قاَمْت  ما ِا�ّ   كـه  اسـت  ضامن صورتى در تنها) محض خطاى در (عاقله ؛»اْلَبِيّ

 اسـت   يي در حكم قتـل خطـا      ينا الحاق ناب  ديگر، موارد از. شود ثابت بينه با جنايت
  :  دهم فرمودهبابكه صاحب وسائل در 

 ُ Y َãُ ِ Y َãُ َعـْن ، ِ� ـَس��ْ ُfْا ِ� ْ�O ِ Y َãُ َعـْن ، َ �6 ْ َ �X ِ� ْ�O َد َ�ْ
َ
�ِ أ ْ�O ِ Y َãُ ْسَناِدِه َعْن ِ§ َسِن، @�ِ َfْا ُ� ْ�O 

، َقـاَل  ِّ� َلـ�6ِ َfْا ٍ Y َãُ َعِن اْلَعَ"ِء، َعْن ، ِY� َعْبِد ِ� ْ�O : ِY� َعْبـِد َ�@
َ
ْلُت أ

َ
َعـْن َرُجـٍل  7َسـأ

َب َر  َ َ �ñ َس
ْ
ِبِه أ وُب َعـ5َ َضـاِر ُ ْ�Iـ ْيِه َفَوَثـَب اْ َ Yْعَوٍل َفَساَلْت َعْيَناُه َع5َ َخد ِ  َرُجٍل {�ِ

 ِY� ُبوَعْبِد
َ
ـِذي َقَتـَل «: 7َفَقَتsَُ َقاَل َفَقاَل أ Yَرى َعـ5َ ال

َ
يعًا َفـَ" أ ِ َ��ِن  َ�@ َهَذاِن ُمَتَعّدِ

�َ َقـ ُه َقـَتsَُ ِحـ�� Yن
َ ُجَل َقَودًا ِ�_ Yالر ُsََيْلـَزمُ َت 

ٌ
òَْ ِجَناَيُتـُه َخَطـأ

òَْ َو اْ�_َ
َ
 َعاِقَلَتـُه   َو ُهـَو أ
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òَْ َعـاِقQsٌَ َلِزَمْتـُه ِدَيـُة 
مًا َفِإْن Ôَْ َيُكْن ِلْ"_َ ْ � َ �X َسَنٍة ِ

ّgُ � ِ�P َ� � َثَ"ِث ِسِن�� ِ�P ا َ ِ�ُيْؤَخُذوَن 
 َ� � َثَ"ِث ِسـِن�� ِ�P ا َ ِ�� َماrِِ ُيْؤَخُذ  ِ�P َ�6ِبِه ِبِدَيـِة َما َج òَْ َعـ5َ َوَرَثـِة َضـاِر

ِجـُع اْ�_َ ْ  َو ��َ
ْسَناِدِه َعـِن اْلَعـَ"ِء . َعْيَنْيهِ  ِ§ ُدوُق @�ِ Yص  10 ج    ق، 1407 ي،طوسـ (َو َرَواُه الص ،
ِب دُ ).175 ْ Y �Iــ ــ5َ ِإَراَدِة ال ــا َع اِبَن َìْ

َ
ــُض أ ــsَُ َبْع َ�ــْد َ ــِل وَن  َو َق ــ (» اْلَقْت  ي،حل

  ).799، ص  ق1408
 يي بـالغ بـه حكـم خطـا        يـر  در الحاق رفتار كودك غ     ياتروا  ين از ا  يگر د بخش

 يـن مثل ا .  سكْرَانِ است  يعني حكم عمد شامل معتُوه و مجنُونِ و مست؛          ينا. است
   :  قرار داده استي كه صاحب وسائل باب مخصوصياتروا

 ُ Y َãُ ْ�َ ِ� ْ�O َسِن َfْْسَناِدِه َعِن ا ِ§ َسِن، @�ِ َfْا ُ� ْ�O  ، ٍtُِمـْس ِ� ْ�O ِ Y َãُ وَب، َعْن ي£
َ
� أ ِ�+

َ
ُبوٍب، َعْن أ

� َجْعَفرٍ  ِ�+
َ
�َ «:  َقاَل 7َعْن أ ْؤِمِن�� ُ اْ ُ ِم��

َ
ْعُتـوِه َعـ5َ َعاِقَلِتـِه 7َ�َن أ َعُل ِجَناَيَة اْ َ ْ � َ �X 

ـداً  ْو َ¬ْ
َ
 َ�َن أ

ً
ُبـوٍب . َخَطأ ْ�َ ِ� ْ�Oْسـَناِدِه َعـِن ا ِ§ ُدوُق @�ِ Yِمـ َو َرَواُه الـص  ُsَي،طوسـ ( » ْث 

   ).233، ص 10، ج ق1407
  : كند مى نقل يت رواين در ا7از امام باقر» محمد بن مسلم«

» ُ �َ اْ ُ  �َن َام�� ـداً  7ؤمن��  �َن َاْو َ¬ْ
ً
ْعُتـوِه َعـ5 عاِقَلِتـِه َخَطـأ َعُل ِجناَيـة اْ َ ْ � َ �X«؛ 

   .)233، ص 10 ق، ج 1407 طوسى،(
 قـرار  اش  ن مجنون را بر عهده عاقله      همواره ضمانت جنايت انسا    7حضرت على 

 شـخص   يگـري  د يـت روا در كـه  چنان عمد؛ قتل در چه و خطأ قتل در چه داد؛  مى
َلـْيَس َعـ5َ اْلعـاِقQsَِ «: رتش فرمودند حض كه كند   نقل مى  7مزبور از امير مؤمنان على    

َطأ َ�fْْم ِدَيُة ا ِ ْ �Zا َعَل Y�}عاقلـه در قتـل      ؛)415 ص   ،2 ق، ج    1415مغربـي،   ( »ِدَيُة اْلَعْمِد َو ِا 
�ِ :عمد، هيچ ضمانتى ندارد و فقط در قتل خطاى محض ضامن ديه است             ْ�O ِ Y َãُ َعـْن 

 ِY� َعْبِد � ِ�+
َ
�ِّ َو َخَطـُؤُه َواِحـٌد «:  َقـاَل 7ُمْسtٍِ َعْن أ ِ�6 Yـُد الـص ، 10 ج   ق، 1407 ي،طوسـ ( »َ¬ْ

 سـان   يـك  ي صـب  ي؛ عمد و خطا   )401، ص   29ق، ج    1409لي،  عام  حر ؛233ص  
  .است

اِب، َعْن ِغَيـاِث َو  Yش َ�fْا Òَُمو ِ� ْ�O َسِن َfْاِر، َعِن ا Yف Yَسِن الص َfْا ِ� ْ�O ِ Y َãُ ْسَناِدِه َعْن ِ§ ِ�@ 
نY َعِلّياً 

َ
ِبيِه، أ

َ
اٍر، َعْن َجْعَفٍر، َعْن أ Y¬َ ِ� ْ�O اَق َÎْوٍب، َعْن ِإ £óَ ِ� ْ�O7 ـُد  « : َ�َن َيُقوُل ْ¬َ

ْبَياِن َخ   الّصِ
ٌ
َمُل َع5َ (َطأ ْ ُ �X ( ِQsَاْلَعـاِق«) ؛ 233 ، ص 10 ج    ق، 1407 ي،طوس



 159  ي اسالم فقه در  عاقله هيد كردن روزآمد /  مقاالت
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� َعْبـِد َو  ِ�+

َ
، َعـْن أ ِ ّ� ِ

ُكو+� Yَعِن الس ، ْوَف5ِ�ِّ Yِبيِه، َعِن الن
َ
، َعْن أ َ اِه�� َ �ِ ِإ��ْ ْ�O ِّ�5ِْسَناِدِه َعْن َع ِ§ ِ�@ 

 ِY�7  َ َQَرُجٍل َو ُغَ"ٍم اْش� � ِ�P � ِ�P �َ  َ� ـْؤِمِن�� ُ اْ ُ ِمـ��
َ
ِإَذا َبَلـَغ «: 7 َرُجٍل َفَقَتَ"ُه َفَقـاَل أ

ـَسَة  ْ َ ��ْشـَبارٍ اْلُغَ"ُم 
َ
َيـةِ أ لّدِ ِ�@ َ� ْشـَباٍر ُقـ��ِ

َ
ـَسَة أ ْ َ �� » اْقـُتصY ِمْنـُه َو ِإَذا Ôَْ َيُكـْن َبَلـَغ 

 ي،عــامل ؛ حــر287، ص 4  ج و233، ص 10ج  ق، 1407 ي،طوســ(
  .)401، ص 29ق، ج 1409

 ُ Y َãُ ِY� َعْبـِد � ِ�+
َ
ٍد، َعـْن أ � ِز@�َ ِ�+

َ
�ِ أ ْ�O اِعيـَل َÙْْسَناِدِه َعْن ِإ ِ§ ِ�@ ، ِ� َس��ْ ُfْا ِ� ْ�O ِّ�5َِع ُ� ْ�O 7:  

» َ� ْؤِمِن�� ِ اْ ُ ِم��
َ
� َبْكٍر َكَتَب ِإlَ أ ِ�+

َ
�َ أ ْ�O َ Y َãُ Yن

َ
ُنوٍن َقَتَل َرُجـً" 7أ ْ rُُ َعْن َرُجٍل َ��

َ
 َيْسأ

 َ�
َ ــدًا �� ــَدُه َســَواءً َل َعــَ¬ْ ُه َو َ¬ْ

َ
ــَة َعــ5َ َقْوِمــِه َو َجَعــَل َخَطــأ َي  ي،عــامل حــر (» الّدِ

  ).402، ص 29ق، ج 1409
 آزادشدن خـود قـرارداد بـسته كـه در           ي است كه برا   يا   درباره برده  يگر د نمونه

 يـن  بـه ا   يصـاحب وسـائل بـاب     . شود يگفته م » عبد مكاتب « به آن    ياصطالح فقه 
 بـه انـدازه     يي خطـا  يـت  خـود او در جنا     يته و اندازه مـسؤول    موضوع اختصاص داد  

 ندارد، به عهده حكومت را او است و اگر توان آن يول عهده  بهيه او است و بق    يآزاد
  .است

 ُ Y َãُ ،اٍر، َعـْن ُيـوُنَس Yَمر ِ� ْ�O اِعيَل َÙِْبيِه، َعْن ِإ
َ
، َعْن أ َ اِه�� َ �ِ ِإ��ْ ْ�O ِّ�5َِيْعُقوَب، َعْن َع ُ� ْ�O 

� َعْبِد �Yِ َعْن  ِ�+
َ
�ِ ِسَناٍن، َعْن أ ْ�O ِY� َقـاَل «:  َقاَل 7 َعْبِد 

ً
� ُمَ¡َتٍب َقَتَل َرُجً" َخَطأ ِ�P

َ¡َتـُب  ـَز اْ ُ َ �ôَ ْمُلوِك َفـِإْن َ ِمْن ِقيَمِة اْ َ � ِQ½ْعِتَق َو َع5َ َمْوَ�ُه َما َب
ُ
َعَلْيِه ِدَيُتُه ِبَقْدِر َما أ

 َ Y �َ َفَ" َعاِقrَ َQsَُ ِإ¤� �� ـْسِ(ِ ، ص  4  ج  ق، 1429 ينـي، كل (»ا َذِلـَك َعـ5َ ِإَمـاِم اْ ُ
  ).402، ص 29ق، ج  1409 ي،عامل ؛ حر307 ـ 308

 و آن حضرت از پدرانش      7به نقل از امام صادق    » دعائم االسالم « كتاب   صاحب
َ  اّن  «:كه كند نقل مى  �َ  َام�� ْوِمن�� َيـِة َعـ7اَاْ ُ لِدّ َطأ @�ِ َ�fَْقْتِل ا �P َو قـاَل  َق�� ِQsَُتـَؤّدى : 5َ اْلعـاِق

ّ َسَنِة ُثْلٌث 
ِgُ �P ، َ�  ضاوت على در قتل خطاى محـض چنـين قـ           حضرت .»�P َث"َث ِسن��

ديه بر عهده عاقله است، طـول سـه سـال و در هـر سـال يـك سـوم آن                     : فرمودند
  .شود پرداخت مى
سـنت   ندارد، بلكه در فقـه اهـل         يت اهل ب  يات عاقله اختصاص به روا    يهمسأله د 
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 :يـت  اهـل ب   يات بر روال فقه آنان مستند به روا       يعه ش يمطرح است و بلكه فقها    
 اهل چهارگانه  ائمه از يكى كه »شافعى« امام كه چنان اند؛  كرده يان مطالب را ب   ينا

َانY َرُسـوَل  «: اهل علم آن را قبول دارنـد       مهه كه يافتم روايتى: گويد  مى است، سنّت
�  َق�� �P ِجناَيِة �6ِ  ـا+� �fْا ِQsَائة ِمْن ا�ِبِل َع5 عاِق ِ ِ�} 

ً
ِرّ َخَطأ ُfَْع5َ ا ِtِْس ِرّ اْ ُ ُfْي،نسائ (»...ا 

 يامبر؛ پ ) سوره نساء  92 يه آ يل، ذ 273 ص ،4  ج  ق، 1413 ي،؛ قرطب 109، ص   8 ج
گرامى اسالم درباره جنايت انسان مسلمان آزاد، بـر انـسان آزاد ديگـرى كـه قتـل                

 ديـه  عنـوان  عاقله جانى بايد يك صد شـتر بـه        :  فرمودند  محض بوده، حكم   ييخطا
 يرفتـه  عاقلـه پذ   يـه  منقول در منابع عامـه، د      ي نبو يات بر اساس روا   يعني بپردازد؛

   1. آمده استيز نيگران مسأله در اقوال دينا. شده است
 در بحث ديات، كيفر و      يقين مسلمانان فر  يان يكى از احكام فقهى در م      ين،بنابرا

 باشد؛ »محض خطاى« قتل كه صورتى در البته است؛ گناه  نسان بى جزاى كشتن ا  
 هـدفش  بلكه داده، قرار هدف را او نه و داشته را مقتول كشتن قصد نه قاتل يعنى
حكـم ايـن    . ل اصابت كرده و او را كشته اسـت        مقتو به اتفاقاً اما بوده، ديگرى چيز

 بـين  در بهـا  عنـى خـون   اسـت؛ ي  » عاقله«نوع قتل نيز ديه است، ولى ديه بر عهده          
 توانايى برحسب ديه، تقسيم طرز و گردد مى تقسيم پدر طرف از مرد خويشاوندان

 در آغـاز    يـد  مفهـوم، با   يـان  پـس از ب    يگـر د نكتـه . اسـت  ها آن امكانات چگونگى و
 عـصبه  كه  شود كه داراي چهار مرتبه است و يك قسم، آن          شخصمصاديق عاقله م  

كور آنان باشد، موضوع نظريات گونـاگون قـرار          و ذ  ي نسب يشاوندانخو و بستگان و
گرفته است و سه نوع ديگر كه والء عتق، ضمان جريره و امام مسلمين باشـد و در                  

 و  يـست  ن قـرآن  بحث و اشكال و شبهه تعارض با         ينمحل ا .  بعد قرار دارد   يها رتبه
  . خيلي محل تضارب افكار نيستيل، دلينبه هم

                                                           
اتفق العلماء على أن دية الخطأ على العاقلة وال خالف بينهم فـي ذلـك نقـل ابـن                   «: نويسددر اين باره، ابن رشد، مي     . 1

، ص  2ابن رشد الحفيـد، ج      ( –قال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد         . رشد، وابن المنذر اإلجماع على ذلك     
ال خـالف بيـنهم     : داندتوجه داده كه اين حكم تخصيص آياتي است كه وزر هركسي را به عهده خود مي               ؛ البته   )337

 و مـن قولـه   � ال تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى�: أن دية الخطأ تجب على العاقلة وأنه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى  
، ج  ، إرواء الغليل  محمد ناصرالدين االلباني  (» ني عليه ال يجني عليك وال تج    :  ألبي رمثة وولده   )عليه الصالة والسالم  (
 . رواه أبودود والنسائي،)33، ص 7
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  يسنده نونظريه

 را  ي جمع يت بوده كه مسؤول   ي عرب توافق  يل قبا يانت در م   در عصر بعث   هرچند
 الزامـاً   يت مسؤول ين و قابل عمل هم بوده است، اما امروز ا         داده ي قرار م  يدمورد تأك 

در آن عصر، .  و قابل اجرا و مقبول جامعه باشدي عمليشين در آن روش پتواند ينم
 يرش او پذ  يرشو پذ  بوده است    عشيره يس حوادث و اتفاقات به رئ     يريت مد تر  يشب

 يم از طـرف فرزنـدان خـود تـصم         توانـد  ي پدر نم  يامروز حت .  بوده است  يلههمه قب 
 يگـري لـذا اگـر عقـال روش د      .  تا چه رسـد بـه بـستگان درجـه دوم و سـوم              يردبگ

 بـه   يـد  دارد، نبا  يتـر   كم ي و مشكل عمل   كند ي م يفا را ا  يت مسؤول ين كه ا  يدندبرگز
 عاقلـه در قـرآن      يه است كه د   ين مهم ا  ياربس نكته   يرا ز اشت؛ اصرار د  يشينروش پ 

 عاقله در   يه د ي عاقله نبوده و در عرب جاهل      يه ذكر د  ي برا ي مانع كه ين و با ا   يستن
 و در   آورد ي نمـ  يـان  عاقلـه بـه م     يه از د  ي سخن 1 متعارف بوده،  يگر د يها  كنار روش 

 حكـم را    ين ا ده، خطا و جبران آن بو     يمه دادن جر  ي برا يگر د يها   كه روش  يعصر
 كـه   معنادار اسـت؛ چنـان     نكردن يان ب ين كرده و ا   يانبدون اشاره به موضوع عاقله ب     

 قرآن بـود    يح او را بپردازند، قطعاً مخالف صر      يه د يد با ها يبهغر: گفت ي م يتيروا اگر
 شـخص   يت در قبـال مـسؤول     يـل  قبا يـان  و قرارداد نانوشته در م     يمان پ يو اگر نوع  

لذا .  و برخالف عدالت بود    يبهند افراد غر   شود، مان  ين خاط يوجود نداشت كه جانش   
 بـر   يـد  در تأك  يگر د يات و آ  يه آ ين عاقله، حداقل متعارض با ظاهر ا      يه د ياتذكر روا 
 و بـه    يگـران  خـسارت توسـط د     ين است؛ هرچند كه تـأم     ي شخص خاط  يتمسؤول

 يه آ عي مخالف قط  ي تعهد ارتكاز  ي نوع يل از او مانند بستگان ذكور به دل       يندگينما
  .يستن

                                                           
منظور از قتل خطأ محض آن است كه قاتل هرگز قصد ارتكاب قتل را ندارد و در واقع؛ هم در قصد و هم در فعـل،                          . 1

كه چـاهي را   انساني اصابت نمايد يا اينسوي حيواني تيري بيافكند و آن تير به    هكه ب   دچار خطا شده باشد؛ مانند اين     
: در تبيين ضابطه قتل خطايي محض آورده است       ) ره(مرحوم صاحب جواهر    . حفر كند و انساني در آن سقوط نمايد       

ع ئشـرا ،  )محقـق حلـي   (نجم الـدين، جعفـر بـن حـسن          (» ن يكون مخطئاً فيهما أي الفعل والقصد      ااما ضابط الخطأ    «

. خطـا كـرده باشـد     ك در قتل خطأي محض آن است كه قاتل در فعل و قصد هـردو                ؛ مال ) 227، ص   4، ج   االسالم
اي   سـوي پرنـده    هكه شخصي تيري ب     ، ضمن بيان همين مالك، مثال زده است، به اين         »ع االسالم ئشرا«محقق حلي در    

 .رها كند و به انساني اصابت كند
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 عاقله، ناظر به توافق     يهد موافقان شده  پاسخ داده  رسد، ينظر م   به يگر، د ي سو از
 آن را ي جمعــيت مــسؤوليي خطــايــت باشــد كــه در جناي مردمــيــان ميجمعــ

 ي عرفـ ي از احكـام اجتمـاع  ياريمنـشأ بـس  .  و لذا نامعقول نخواهد بـود     اند يرفتهپذ
ـ    ي عقال يه مسأله رو  ين است و ا   يقرارداد اجتماع  وده و ظـاهراً توسـط       عصر نزول ب

  . شده استييدتأ) يات رواينبه نقل ا( و ائمه يامبرپ
 ي مربـوط، در معنـا و مـورد   يـات  چون لفظ عاقله در زمان صـدور روا   ي، طرف از

 وجـود داشـته     يـه  افراد در پرداخت د    ين ب اي يره عش ي ها يظهور دارد كه همبستگ   
 و بـا    گـردد  يمـ  لفظ عاقله مجمـل      يد، آ يد شك پد  ي ظهور يناست كه اگر در چن    

 شـود و در     اكتفـا  يقناجمال موضوع الزم است در حكم مخالف با اصل به قدر متـ            
  . استناد كرديف تكلين از ايه برائت بقيا قرآن و ي به اصل لفظيقن قدر متيرغ

 آن عـصر    ي كه ناظر به توافـق جمعـ       ياتروا جز  است كه به   ين ا يگر مهم د  نكته
 عاقلـه در جامعـه مـا        يت بر مسؤول  يمعتبر يل دل پذيرفته، يبوده و عرف آن عصر م     

 ينـد  بگوي كـه كـسان  يـست  معتبر ني مواردينوجود ندارد و اجماع اصحاب در چن  
 و تـابع    ي مدرك اجماع يك اجماع   ين ا يرا حكم، خالف اجماع است؛ ز     ين از ا  يتخط
 ين چنـ  يا كه عاقله وجود نداشته باشد و        يي جهت درجا  ينبه ا .  است يات روا ينهم

ـ        يا و   يرد جامعه قرار نگ   يرشد پذ  مور يتيمسؤول  رفـتن  ين نقض غـرض و باعـث ازب
 كـه   يگر د يها   به عمومات ادله و در مقام اجرا به روش         يد شود، با  يه عل يخون مجن 

  . كردمراجعه آورده، يعقال هم به آن رو
 حكم كه بعـضاً آن      ين تصوركردن ا  ي عاقله و ابد   يه موارد نقض د   يگر، د ي سو از

 از مـشكالت آن     يكـي .  اسـت  يار بـس  ي كنـون  يطه، در شـرا    قانون دانـست   ينرا بهتر 
مثالً اگر ديه   .  بودجه فراوان به دولت است     يل تحم يا و   يه عل ي حق مجن  شدن يعضا

 در ديده،  به آسيب  شده واردتنها جنبه كيفرى داشته باشد و مسأله جبران خسارت          
 يهـا   كـه اگـر خـسارت      شـود  يمـ  مطـرح  سؤال اين باشد، نشده لحاظ حكم جعل

 بگيـرد؟  عهـده  بـر  را آن بايد كسى چه باشد، ديه از زيادتر ديده آسيب به شده ردوا
 و شده  كه براى مداواى بيمار صرف     هايي ينههز يا و بيمارستان مخارج مثال، طور به
 نشده و منتهى به مرگ مجنى عليه شده، به عهده چه كـسى              ع مؤثر واق  يتنها در
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 خطاكـارى  فرد عهده به يا است؟ ديده  آيا به عهده خانواده شخص آسيب      باشد؟ يم
 آيا باشد، چنين اگر است؟ ديده را خود كيفر و كرده پرداخت را خود ديه كه است
 باشـد و    هداشـت  كيفـرى  جنبه ديه اگر چنين فه بر وظيفه نيست؟ هم    اضا وجه اين

خطاكار عاقله ندارد يا عاقله او توانايى پرداخت ديه را ندارد و خـود او هـم قـدرت                   
 جواب اين   رسد ينظر م   به كند؟ يت را ندارد، آيا حكم باز هم بر او مطابقت م          پرداخ

  .سؤال منفى باشد

  يه نظرشبهات

 نسبت بـه    ي توافق ين امروز چن  ي درست است كه عقال    يد بگو ي است كس  ممكن
 بـرد،  ي كه ارث مـ    ي و كس  برد ي بسا ارث م   يعاقله از خاط  :  عاقله ندارند، اما اوالً    يهد

خود آنان توافـق ندارنـد، امـا        : ياًثان. باشد گو   پاسخ يدسارت هم با   و خ  ياندر وقت ز  
  .يرند بپذها آن يد كرده، بايان را بي حكمينچون شرع چن

 و همه طبقـات  يست ني ارثيشههم: اوالً:  گفته شوديد پاسخ به شبهه اول، با  در
ث  گفتـه ار   يچـه كـس   : يـاً ثان.  در برابر ارث باشد    يه تا د  برند يدر عرض هم ارث نم    

 آمده، اما معارض با آن دسته از        ياتدر برابر روا  . انسان در برابر قبول خسارت است     
  .  ذكر كرده استي شهر و بواديا و يره و عشيله است كه اهل قبياتيروا

 اهـل   يـا  و   يـان  مثل ذم  يا برد، ي ارث نم  يلي به هر دل   ي كه كس  يي در جا  وانگهي
ـْن ُوِلـَد فَ  «: سلمه آمده است   يتروا در كه كل شهر؛ چنان   Y�ِ ْوِصـِل ْهِل اْ َ

َ
َيَة َع5َ أ ُفضY الّدِ

ـا َ ِ� 
َ
 قبـول خـسارت     يـد  با برند، ي ارث م  كه ين با ا  كنند، ي كه اقرار م   ي كسان يا »َو َنَشأ

 ي تا كـسان   يست عاقله ارث ن   يت است كه علت مسؤول    ين بر ا  يل خود دل  ين ا وكنند  
رت اعتراف به خطا هـم عاقلـه         در صو  يد كنند و اال با    يه توج يق طر ينبخواهند از ا  

 عاقلـه   يـه  اسـت كـه وضـع د       يـن  خود شاهد بر ا    ين و ا  برند يبپردازند؛ چون ارث م   
 قبول  اي منش ي ضمن ق و تواف  ي جمع يرشپذ. يست ن يتولمسؤ قبول علت عنوان به

ْيـٍل « يـت  شهر است؛ مثالً در روا     يكشده است، لذا در آنجا كه اهل         َäُ ِ� ْ�O َة  در  »َسـَ(َ
 شهر  ياهال از نبود، ها  آن يان م يكياگر قرابت و نزد   : گويد يل موصل م  باره رجل اه  

ِبيِه َو َ� َقَرابَ  «:گيرند يم
َ
ْهـِل ةٌ َو ِإْن Ôَْ َيُكْن rَُ َقَراَبٌة ِمْن ِقَبِل أ

َ
َيـَة َعـ5َ أ ِه، َفُفضY الّدِ ّمِ

ُ
 ِمْن ِقَبِل أ
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ا َو َ� ُتْدِخ  َ ِ� 
َ
ْن ُوِلَد َو َنَشأ Y�ِ ْوِصِل ْهِل اْلَبَلـِد اْ َ

َ
Ãُْ ِمْن أ َ ْم َغ��ْ ِ �Zِف Yمالك  شود، ي كه معلوم م   »َلن 

 َو  «:يد وگرنه معنا ندارد كه بگو     يستند؛ مردم شهر وارث فرد ن     يراارث نبوده است؛ ز   
ْهِل اْلَبَلِد 

َ
Ãُْ ِمْن أ َ ْم َغ��ْ ِ �Zِف Yُتْدِخَلن �َ«.  

 وصـف   يات روا ينود كه ا   ثابت ش  يد با شود يگفته م : او�ً  پاسخ به شبهه دوم      در
 شده تـا حكـم اسـالم    يان حكم بين ايي دارند و افزون بر توافق عقال      ي و دائم  يابد
 يـن  باشـد و ا    يـه  خـود آ   يـان، ب مالك است، محتمل كه  ي شود؛ در حال   ي تلق يابد
 آنـان در    يـان  و توافقـات م    يا  هيلـ  قب يط و مح  يط دارند و شرا   يخي وصف تار  ياتروا

 و منـاطق اهـل ذمـه        يـران  مثل ا  يايي؛ جغراف ييره با تغ  العرب بوده ك  ↕يرمنطقه جز 
 و شـك در مقـام       يثحـد  اطالق در شك مجرد  كرده است و به    يدا پ يگريصورت د 

  . كردي را جاري اطالق ازمانتوان ي نمبودن، يانب
 توافـق   ين عاقله هم  يه د يين تع يار كه مع  شود ي استفاده م  يات روا ياز برخ : ثانياً

 ارث  يگر از همـد   كـه  يـن مثالً اهـل ذمـه بـا ا       . بوده است  مردم   يانو قبول آن در م    
 يه فرمود د  7أَبِي ولَّاد عنْ أَبِي عبد اللَّه امام صادق       : يح باز حضرت در صح    برند، يم

  :  از آنانيرون افراد بيان از مهمتوجه خود آنان است و ن
ُنـ« ْ � َ �X َمـا ِة ُمَعاَقQsٌَ ِفى� Yم ْهِل الّذِ

َ
�َ أ َما َب��ْ ـا ُيْؤَخـُذ َلْيَس ِفى� َ Y ْو ِجَراَحـٍة ِإ¤�

َ
وَن ِمـْن َقْتـٍل أ

 
َ_�ِ َ� �� ـْسِ(ِ َناَيُة َع5َ ِإَمـاِم اْ ُ ِ�fْْم َماٌل َرَجَعِت ا ُÌَ َيُكْن ْÔَ ْم َفِإْن ِÌِْمَوا

َ
ـمْ َذِلَك ِمْن أ ُ Y � 

ِدِه  يَبَة ِإlَ َسـّيِ ِ Y �Iي اْلَعْبـُد الـ ا ُيَؤّدِ َöَ َيَة ْز ِ�fْوَن ِإَلْيِه ا َمـاِم ُيَؤد£ اِليـُك ِلْ"§ِ َ�َ ْÃُ َقـاَل َو
 �َو ُحر ُ َ ْم ±� ُ ْ �Zِم َtَْس

َ
ْن أ َ َ �Õ «)1).391، ص 29ق، ج1409 ي،عامل حر   

 يـن  آنـان ا   يـان  شده كـه ظـاهراً در م       ي نف يل دل ين معاقله به ا   يت، روا ينطبق ا 
 قبل از اسالم نبوده است و در صورت نداشـتن بـه حكومـت               اي يلهتوافق اعراب قب  

 هـا   و امروز هم كه در همه حكومت       پردازند ي م يات آنان مال  يرا ز شود؛ يه م برگرداند
 در  يت مـسؤول  يـن  ا شـود،  ي مـ  جـام  از خمس و زكـات ان      ي جدا يات مال يان جر ينا

 شبهات كارسـاز    ين از ا  كدام يچ ه ين،بنابرا.  وجود خواهد داشت   يمهصورت نبودن ب  
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  .يست ني حكم عاقله در زمان فعلي بقايبرا
 عتق حكم آن كه اند  مطرح كرده  يز ن ي حكم مشابه  ينه زم ين در ا  ،ين بر ا  افزون

 وجود ندارد كـه     يدي درست است كه در حكم عتق رقبه، ق        گويند يم و است رقبه
 حكم مربوط   ين اختصاص دهد، اما مسلم است كه ا       ي خاص يطآن را به زمان و شرا     

 ماننـد   ي عصر ي اگر اقتضا  پس.  وجود داشته باشد   يا  است كه اساساً رقبه    يبه زمان 
 باشد كه رقبه وجود نداشته باشد، مـسلماً حكـم           ين از جوامع در عصر ما ا      ياريبس

 »يامـة القيـوم حـ"ل ã حـ"ل إl « بـا  ي منافات يچ سخن ه  ين است و ا   ي منتف يزآن ن 
 يگـر،  د ياز سـو  . باشـد  ي تابع وجود موضوع خود در خارج م       ي هر حكم  يراندارد؛ ز 

 تداوم گر  روشن تواند ي مالك م  يان ب ينود كه خود ا    توجه ش  يز ن كم به مالك ح   يدبا
  . عدم آن باشديا و حكم

   مالك و جهت حكمكشف

 از اسالم بـوده و امـر        يش حكم كه پ   ين ا يامضا فلسفه شدن  روشن ي برا اكنون
 مـالك جعـل     يـد  كرده، با  ييد و شارع آن را تأ     اند يده نبوده و عقال به آن رس      يتعبد

 هاى   وضع ديه، تعيين كيفر براى عامالن جنايت       چنين حكمى را شناخت؟ آيا علت     
 رواج مـانع  و كنـد  گيرى  پيش ركا اين از آن، واسطه به تا است عمد شبه و خطايى
 شـارع  غـرض  يـا  كننـد،  خطـا  مبادا كه باشند مواظب افراد و شود كارهايى چنين
 هـا   آن يهـردو  يـا  رسـد    اولياى دم مـى    يا ديده صدمه به كه است خسارتى جبران
  است؟ منظور

   معاصريسندگان نويان عاقله در ميه حكمت دطرح

 اساس ديدگاه اكثر فقها، تشريع احكام اسالمي بر اساس مـصالح و مفاسـدي        بر
است كه مورد نظر شارع بوده است و از مباحثي كه درباره عاقله بايد طـرح شـود،                  

 از چيست؟ در آغ   ي تعبد ير حكم غ  ينف مصلحت ا  كش و عاقله بر ديه فلسفه كه اين
 شبهه توجه كرد كه چـرا تـاوان قتلـي را كـه ديگـري             ين فهم مالك به ا    ي برا بايد

 كـه  مجـازات  بـودن   عاقله بپردازد؟ آيـا اصـل مـسلم شخـصي           بايد مسبب آن بوده  
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ْخـرىß: گويد يم
ُ
ُر واِزَرٌة ِوْزَر أ ِ � َQ� �¶  )  يت بـاركش و مـسؤول     كس يچ، ه )164): 6(انعام 

 يهـا  ده گرفته نشده اسـت؟ آيـا اصـوالً روش          اينجا نادي  يست، ن يگري د يكار خطا 
 نقل شده،   يخي كه شرع، مؤسس آن نبوده و در منابع تار         دالت حق و تحقق ع    يادا

   نبوده است؟يمستند به مصلحت و مالك
 كـه قبـل از      ي اجتماع ي حكم ي آغاز توجه به اين نكته ضروري است كه وقت         در

 يا   اساس مـصلحت و مفـسده       بر يداسالم وجود داشته و شارع آن را امضا كرده، با         
 ينا.  مصلحت پنهان داشته باشد    يدشناخته شده و معقول در عصر بوده باشد و نبا         

 و  ي رسم يان بدون ب  اجتماعي توافق و قرارداد     ي از اسالم، نوع   يشمسلم است كه پ   
 را  ي كه عاقله بـواد    شود ي م ي مرزبند يات روا ينثبت و ضبط بوده و از آنجا كه در ا         

ِإَذا َ�َن « يـست،  ن يز جـا  ي و تـسر   دهنـد  ي را اهل شهر م    يقله شهر  و عا  ياهل بواد 
 َ� �� ، فِدَيتَة َما َج�6َ به ِمَن اْلَقَرِوّيِ ً  ي در زنـدگ ي عمـد ير غات اگر اتفاقيعني 1؛»اْلَقاِتُل َقَرِو@�ّ

 ي و روش بـرا    يگـر  تابع قبول و اتفاق عاقله همان منطقه و نه مناطق د           داد، يرخ م 
 از جـرم منـوط بـه قـرارداد نانوشـته آنـان در نظـر                 ريگيـ  يشجبران خسارت و پ   

 گـذار  يمـه  شـركت ب   ي از سـو   يت امروز هم قبول مـسؤول     يل، دل ينهم به. اند  گرفته
 در  يـا  و   ي راننـدگ  يا كارخانه، در محدوده كار      وده در محد  كند، ي محدوده م  يينتع

  .است آن بودن  تعهد و معقولنبود ينيطرف گر  نشانينداخل كشور كه ا
 معاصـر   ي مفـسران و فقهـا     يـان  عاقلـه، در م    يـه رحال، در بـاره حكمـت د       ه  به

 چهار حكمت يد شده كه شاي حكم فقه ي امضا ين در دفاع از ا    ي مختلف هاي يلتحل
  : نكات دانستين با عاقله سرآمد ايي قتل خطايه پرداخت ديرا برا
 كـاهش   ي و تضامن متقابـل بـرا      يت مسؤول يمه،ب فلسفه امروز كه طور همان. 1 

 عاقلـه در    يـه  اسـت، در د    يـه  عل ي حق مجن  نشدن يع و ضا  يشار مشكالت بر خاط   ف
 وابـسته موجـود     يره و عـش   يلـه  قب يت فلـسفه مـسؤول    ين همـ  يـز جوامع گذشـته ن   

 كـه   صر ضمان عاقلـه در آن عـ       ين،بنابرا). 226ق، ص   1422 يرازي،مكارم ش (است
 يفـا  ا ي نقـش  ين معهود نبـوده، چنـ     ي به معنا  ي دولت يا داشته،   يدولت نقش كوچك  

تفـاوت آن تنهـا در ايـن        .  امروزي دارد  ه و لذا شباهت فراواني به عقد بيم       كرده يم
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 خـانوادگي و    ه نكنـد، جنبـ    يـدا  شهر گسترش پ   ياست كه اگر ضمان عاقله، به اهال      
 ي و مكتـوب و بـرا  ي عمومي و قرارداد رسمهخصوصي دارد، نه مانند بيمه كه جنب 

  . دارديمه ب كارگزاري براي سوددهيتحفظ منافع و نوع
 در صـورت   ي اگر كس  يعني بسا در قبال با ارث است؛        ي ضمان در موارد   ينا. 2 

 يت شـده، مـسؤول    يجـاد  ا ي مشكل ين حال كه چن   برد، ي ارث و منفعت م    يفوت جان 
 انـد؛  بـرده  كـار   ورثه را بـه    ير عاقله، تعب  يجا  به يات از روا  يبرخ كه خصوصاً آن . دارد
نY « :مثل

َ
َيةَ  أ  يگر د يت در روا  يا). 396، ص   29ق، ج 1409 ي،عامل حر (»َثِتهِ َورَ  َع5َ  الّدِ

َحـٌد ِمـْن َقَراَبِتـِه « :آمده است 
َ
اِثـِه أ َ ُجُبُه َعـْن ِم�� ْ َ �X �َ اْلِكَتاِب � ِ�P ٌم ْÑَ ُrَ ُثُه ِ ْم ��َ ُ ْ �Zَفِإْن َ�َن َرُجٌل ِم

َيـةَ  ْلِزْمُه الّدِ
َ
هـده ورثـه او،      بـر ع   يه د يعني؛  )393، ص   29ق، ج 1409 ي،عامل حر (»َفأ
من له الغـنم    ( قاعده معروف    يق ضمان عاقله را از مصاد     يت روا يناست كه ا  ) يجان(

 خسارت  يد با برد، يرا م ) ارث (يده كه فا  ي كس يعني كند؛ يمحسوب م )  الغرم يهفعل
 گرفته شود كه با وجـود طبقـه         ي بپردازد؛ هرچند ممكن است از كسان      يزرا ن ) يهد(

  . نباشديل مسأله ارث تعلين ايانرسد و اول در ارث، نوبت به آنان 
 اقوام بداننـد    ي وقت يرا دارد؛ ز  يز ن ي عاقله، اثر بازدارندگ   ي از سو  يهپرداخت د . 3

 دعـوت   يـاط  را بـه احت    يگر هستند، همـد   يه مسؤول پرداخت د   ييكه در قتل خطا   
 و انعكـاس آن در ميـان        يي اخذ ديه از عاقله در جنايات خطا       يقتدر حق . كنند يم

 را الزم هـاي   احتيـاط  كه كنند توصيه يكديگر به همه كه شود  مي سبب ها  خانواده
 اين بازدارنـدگي    يدترد بدون. باشند ها  زمينه تمام در  انگاري  سهل مراقب و بنمايند

  .اثر محسوس خواهد داشت
 عاقلـه، موجـب حفـظ و احتـرام و           ي از سـو   يي در قتـل خطـا     يهپرداخت د . 4

 بـه عهـده عاقلـه نبـود،         يـه  اگر پرداخت د   يرا ز شود؛ ي خون مسلمان م   نشدن يعضا
 يـا  را نداشـته باشـد و        يـه  پرداخت د  يي توانا ي از موارد، جان   ياريممكن بود در بس   

  . شوديع ضان نباشد و خون مسلمايسر به او مي فرار كند و دسترسكه ينا
 كـاهش   ي و تضامن متقابل بـرا     يت عاقله، مسؤول  يه در باره حكمت اول كه د      اما

 گفت كه اگر آن     يد است، با  يه عل ي حق مجن  نشدن يع و ضا  ي بر خاط  فشار مشكالت 
 منجـر   يار است كه در موارد بس     ي همراه با مشكالت   يا و   يست ن ير امروز اجراپذ  يوهش
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 قابـل اجـرا     يگـر  د ي روشـ  در و غرض    گردد ي حق خانواده مقتول م    شدن يمالبه پا 
 حكم كمـك   و كشف مالكيروش نكته    نشود، بهيع ضاياست كه خون و حق كس 

 امروز  داد، ي انجام م  يره و عش  يله قب يس و اگر در آن زمان قاعدتاً تعهد را رئ         كند يم
 در ها  دولت ي آن از سو   شده يمتنظ مقررات و ها   شركت ي آن نظم اجتماع   يابدر غ 

 تحقـق   شونده  يمه و ب  گر  يمه ب يعني ي؛ و انتخاب دو ركن اصل     دهند ي انجام م   ها يمهب
 و  ي زبـان  ي تعهد ين عاقله انجام شود، اساساً چن     يه اگر بخواهد د   جا، يندر ا . يابد يم

 ي خـانوادگ  يمهب و باشند آن تعهد به ملزم تا اند  نداده يكديگر به   ين را طرف  يارتكاز
 امروزه كه  ي آن را اقتضا كند؛ در حال      ي خانوادگ يزندگ عرف كه است آن اش الزمه
  .كند ي را اقتضا نميزي چين چني خانوادگيزندگ

 ممكـن اسـت     يم داده شد و گفت    يح ارث هم قبالً توض    يعني حكمت دوم؛    بارهدر
 در  يـا  گرفته شود كه با وجود طبقه اول در ارث، نوبت به آنـان نرسـد و                  ياز كسان 

 كـه مـثالً اگـر از        شود ي و ذكور آنان م    ي فراتر از بستگان سبب    ي مرزبند يات روا ينا
 را  ي عاقلـه بـواد    يا ندارند و    يتسؤول اما م  برند، ي ارث م  كه ينطبقه اناث هستند با ا    

ِإَذا َ�َن « يـست،  ن يز جـا  ي و تـسر   دهنـد  ي را اهل شهر م    ي و عاقله شهر   ياهل بواد 
 َ� �� ، فِدَيتَة َما َج�6َ به ِمَن اْلَقـَرِوّيِ ً  توانـد  ي مالك جعل، نمـ    رساند ي م ينكه ا  1»اْلَقاِتُل َقَرِو@�ّ

 اگـر   يعنـي از آن صـورت اسـت؛        م و مسأله اع   يست در برابر ارث ن    يهارث باشد و د   
 تابع قبول و اتفاق عاقله همان منطقـه و          داد، ي رخ م  ي در زندگ  ي عمد يراتفاقات غ 

  . بوديگرنه مناطق د
 دارد؛ مثالً در قتل شبه      ي بر مالك ارث، اشكاالت فراوان     يه اشكاالت تك  بنابراين،

 در طـور چ پـس . باشد عاقله بودن  ضامن ي مستند برا  تواند ي فلسفه نم  ينعمد، هم 
 كـه خـود شـخص       يي در قتـل خطـا     ينچنـ  هم و اند؟ ندانسته ضامن را عاقله آنجا

 شـوند؛  ي عاقله محسوب م   ي برا ارث در باره زنان خانواده، مگر همه        يااعتراف كند،   
 مقابلـه   يـن پس چرا ا  . شود ي چون عاقله فقط شامل مردان م      يست؛ ن گونه ينقطعاً ا 

 ين همـ  كـه  يـن  خـصوصاً ا   شـود،  ي نم ي جار ،برند ي ارث م  ي كه از جان   يدر باره زنان  
پس چرا آنجـا    .  اقرار ثابت شود، وجود دارد     يق كه از طر   ييحالت در باره قتل خطا    
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 كه ضـمان عاقلـه را مقابـل         ي لذا اگر نظر كسان    يستيم؟ عاقله ن  بودن منقائل به ضا  
 از  ي آن است كه هـر فـرد       ي باشد، منطق  يح صح برد، ي م ي كه از جان   دانند ي م يارث

 يـرد،  بمي اگـر جـان  يعنيد عاقله به همان اندازه سهم خود از ارث ضامن باشد؛          افرا
 ي جان يهد ششم  يك ضامن يد هم با  جا  ين ا برد، ي ارث م  يو از ششم  يك كه   يفرد

  .يست نين چنكه  يباشد؛ در حال
 يعنـي  از جرم و خطا؛      ي عاقله در بازدارندگ   يه نقش د  يعني حكمت سوم؛    درباره

 گفت كه اتفاقاً اگر همه      يد بكند، با  تري  يش ب هاي ياط احت يانندگراننده در هنگام ر   
 با تذكر افراد خانواده در صورت خطا هم ي حتيت،بدانند كه در صورت ارتكاب جنا 

 از  تر  يش ب يست، آن معلوم ن   ي بازدارندگ مورد ين بپردازند، ا  يگران تاوان آن را د    يدبا
  خـصوصاً  شـود،  ي م يمهرارداد ب  كه ملزم به عقد ق     يكس.  باشد اي يمهصورت تعهد ب  

 نقـش بازدارنـده   يز بار اول و دوم و چندم گذشته شود، نيان مياگر در قانون تفاوت 
 حالت ين ا ي بازدارندگ رو، ينازا.  كنترل خواهد شد   يله از آن وس   يدارد و عواقب ناش   

  . شده استيان است كه بي از حالتيشب
 مهـم   يـه ك امضا بـوده و پا      هم مال  ين هم رسد، ينظر م   حكمت چهارم كه به    اما

 يـر  غ يـا  و   يحصـر  صـورت   بـه  يات در تمام روا   يرا عاقله فرض شده؛ ز    يه وضع د  يبرا
 يـات  خـون مـسلمان در روا      نشدن يع ضا يعني معنا اذعان شده است؛      ين به ا  يحصر

 هم باشد، باز هم     ي جان خود با   يه گفت اگرچه پرداخت د    يدلذا با . مطرح شده است  
 است و در معـرض  ين غرامت سنگ ين اما چون گاه ا    د،گرد ي نم يعخون مسلمان ضا  

 و بـا فـرض      شـود  ي مـ  ين مسأله بهتر تـضم    ين ا يمه با قرارداد ب   گيرد، يطفره قرار م  
 و  يمـه  از ب  يه داشته باشد، د   ي فرار كند و در دسترس نباشد، اگر اموال        ي جان كه ينا

 اش   بر عهدهنيو دير نداشته باشد، مثل سا   ي مال يچ و اگر ه   شود ي م يه اموالش تأد  يا
 يـه  پرداخـت د   ي بـرا  يگـري  راه د  تـوان  ي م يت، بپردازد و در نها    يجتدر  تا به  ماند يم

  . همان باشد، در نظر گرفتيز زمان ني كه مقتضاي فردينچن

   عاقلهيه جعل ديي از مالك نهاپرسشي

 بـا   ديـده  يـت  مالك براى وضع حكم ديه، تحفظ بـر حـق جنا           ينتر   مهم گفتيم
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 حكم، اين مقصد    ين ا ي جبران خسارت است و شارع از امضا       ي راه برا  ينتر  مطمئن
در ايـن صـورت، ايـن    .  را در آن عصر در نظر گرفتـه اسـت      يو مالك قابل دسترس   

 يها  همه دورهدر كه آيا شارع تمهيدى در نظر گرفته كه ديه شود يسؤال مطرح م  
 دگرگونى باره در شارع آيا چنين بودن خود را حفظ كند؟ هم      تاريخى جنبه جبرانى  

 ديـده،   درمانى و معيشتى فرد خسارت     هاي ينههز و اقتصادى تحوالت و اشيا ارزش
  ايد؟ نم جبران را او خسارت تا است كرده پيشنهاد كارى راه

 شك، اگر مالك جعـل حكـم، جبـران خـسارت باشـد و مـالك جبـران                   بدون
 كـه   است؛ چنـان ي اصل كافين باشد، هم هميل و قابل تحص   يافتني خسارت دست 

ُه َ� َيْبُطُل َدُم اْمِرٍئ ُمـْسtٍِ « : شده است  يد به آن تأك   ياتروا در Yو ) 395 ، ص همان (»َفِإن
 را در   ي مـسلمان  ن كه من هرگز خـو     ي آمده در نظام حكومت    منان مؤ ير ام يتدر روا 

ْبِطُل َدَم اْمِرٍئ ُمْسtٍِ « :هر صورت باطل نخواهم ساخت    
ُ
 مـالك را بايـد   يـن لذا ا . »َو َ� أ

در چنين مواردى   .  به كالم خود شارع مرتبط نمود      يا گونه ند به نص كرد و به     مست
 نـصوص  خـود  از كـه   بـدون آن ، حكم تكيه كـرد ي به حكمت و فلسفه كل     توان ينم

 نـص  به مستند ديه در خسارت جبران شويم، مطمئن بايد بلكه باشد، شده استناد
  .است شارع دستور از مستنبط و

 اين اسـت كـه اگـر        شود، ي مالك حكمِ ديه مطرح م     ينه ديگرى كه در زم    نكته
 در  يژهو ديه جنبه تأمين خسارت داشته باشد، مسأله كيفر خطاكار مطرح است؛ به           

 در  يا راننده مثال، طور به. بزند سر خطاكار از مكرر طور  كه خطاى خاصى به    ييجا
صـدمه   كرده و به چندين نفر ف به همين علت، بارها تصاد    كند، يرانندگى دقت نم  

 و  كنـد  ي كـار دقـت الزم را نمـ        يطمح در و است انگار  سهل ي فرد يارسانده است،   
 افزون بر ديـه، كيفـرى بـراى خطـاى او      توان يحال آيا م  . آفريند ي م يخطرات جان 

 يـان تعيين كرد؟ آيا قرآن نسبت به جعل اين حكـم نظـرى دارد؟ بـدون شـك، م                 
كـه پـيش از اسـالم سـابقه         احكامى  .  كرد يك تفك بايد يفري و ك  ي حقوق يتمسؤول

 عنوان  و اسالم به   شده يداشته و در ظرف عرف و عادت و فرهنگ آن عصر، عمل م            
  .است كرده تأييد را ها گرا آن واقع دينى

 ي بـرا  يـست؛ اجرا ن   در زمان ما قابل      يه د ي نظام پرداخت  ين از آنجا كه ا    بنابراين،
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 را  يـه  اسـت كـه د     اوندانييـش  قانون وجود عاقله و خو     ين در ا  يان اساس و بن   كه ينا
 يرد، بپـذ  يت معنـا كـه مـسؤول      يـن  به ا  يا  در زمان ما غالباً عاقله     يتحمل كنند، ول  

 و اگر بخواهـد     يست ن ي عمل شناسي وليت و مسؤ  يوسته روابط پ  ينوجود ندارد و چن   
 چـون   شـود؛  ي م ي عليه  حق مجن  شدن يع و موجب ضا   ياراجرا شود، با مشكالت بس    

 و بـه    كردند ي خود را حفظ م    يها  اشت كه مردم نسب    د ي عاقله وجود خارج   يزمان
 خودشـان منتـسب     يره و عـش   يـل  و خـود را بـه قبا       دادنـد  ي م يت اهم يشاونديخو

 و پسر عمو و پسرعمه روابـط و   يي؛ مانند عمو و دا    ه و س  دو و افراد درجه     كردند يم
  عاقله، بـدون ذكـر     ي ارتكاز يت با هم داشتند و مسؤول     يا  شناسانه يتارتباط مسؤول 

 اسـت،   ي كه بدون ذكر آن در عقـد ارتكـاز         يب غبن و ع   يارآن مطرح بود؛ مانند خ    
 كـه جـد     ي افـراد  ي نـدارد، حتـ    ي مطلـب وجـود خـارج      ين ا ي در جامعه كنون   يول

 را بـر خـود      يي خطـا  يـه  د يا كه   يست ن يا لذا چاره . اند خودشان را بشناسند، اندك   
 ي بـرا يگري د يها   روش يا است و    المال يت بر ب  يه د ييم بگو يا و   يم كن يل تحم يجان
 ي از كـشورها بـرا     ياريبس در كه  شود؛ چنان  يف تعر اي يمه حق، مانند نظام ب    يهتأد

 يرپـذ    بـسا امكـان    يجـان  شـخص  بـه  ارجاع كه آنجا از و اند  كرده يف مواقع تعر  ينا
 موجــب يجــه در نتي، و عمــومي گــسترده شــركتينباشــد؛ خــصوصاً در خطاهــا

 هـم موجـب     المـال  يـت  بـر ب   يـل  تحم طـور  ني و همـ   شود يهدررفتن خون افراد م   
 قبـل از    ي است كه آن قـانون عرفـ       ينپس بهتر ا  . شود ي دولت م  ينه خز شدن يخال

 نـاظر بـر آن      يـل،  قبا يجـا  به ها  شود كه دولت   ديگر ي عرف ي به قانون  يلاسالم، تبد 
 مثـل كـارگر،     ي؛ شـغل  يـت موقع و كـار  بـا  سو  مستقل و هم   يمه نظام ب  يكباشند و   

 و خطـا  معـرض  در شغل ها  ده و پزشك نشان،  ، راننده، خلبان، آتش   كارفرما، آژانس 
 قرار دهد تا هم     يي خطا يت جنا يه پرداخت د  ي وضع كند و مصرف آن را برا       يبآس
 بـه   ي نـشود و هـم فـشار       يـه  و متحمـل د    يرد را بپذ  يت با مبلغ اندك مسؤول    نيجا

 راننـده    نوع خطاهـا وحـشتناك اسـت؛ مـثالً         ينگاه مشكل ا  . يĤيد وارد ن  المال يتب
 ي،خلبان.  برد ي مين مسافر را از ب40 از يش و بكند ياتوبوس در اثر غفلت تصادف م

 بـر اثـر     ي فـرد  يـا  بـرد،  ي مـسافر را بـه كـام مـرگ مـ           300 ي انـسان  يدر اثر خطا  
 بـه  را نفـر  ها   و ده  شود ي چندطبقه م  ي در ساختمان  يسوز  موجب آتش  يانگار سهل
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 ين كـه عمومـاً چنـ      كنـد ي م سرپرست ير و ب   را داغدا  ييها   و خانواده  سپرد يم آتش
 خـود شـخص     يت پرداخت كند و پرداخت دولت هم بدون مـسؤول         تواندي نم يفرد

 يمـه  همان ب   كه  كرده يشياند  امروز عقال چاره   كه  و راه معقول آن    يستهم مقبول ن  
  .است

  گيرينتيجه

 و  يلـه  در عـصر نظـام قب      يـي  عقال ي عاقلـه روشـ    يه شد، د  يان توجه به آنچه ب    با
 يـن  به ا ياتاگر در روا  .  بوده است  ي قرارداد ارتكاز  ي و نوع  ي محدود جمع  يتمسؤول

 در اصـل    دهدي معنا وجود دارد كه نشان م      ين بر ا  يموضوع صراحت ندارد، شواهد   
 بـه آنـان     يـه  د مـسؤوليت  شود،ي است و چون عاقله متكفل آن م       ي خاط يتمسؤول

 رفـتن  ين نباشد و باعث ازب    يرذ روش امروز اجراپ   ينحال اگر ا  . احاله داده شده است   
 انتقـال   ين كـه همـ    يگري د يها روش به روش    ين از ا  تواني دم شود، م   يايحق اول 
 شبهه كه چگونه    يننكته مهم و پاسخ به ا     .  مراجعه كرد  دهد،ي را انجام م   يتمسؤول
 بـودن  ي موقت ي برا يات روا ين در ظاهر ا   كه ين با ا  گذاريمي كنار م  ا عاقله ر  ياتما روا 

 روش  يـن  ا كـه  يـن  است كه چون در عصر نزول با ا        ين است، ا  يامدهن بودن ودو محد 
 را متوجـه    يت ذكر آن نبوده در قـرآن در اصـل، مـسؤول           ي برا يمعمول بوده و مانع   

 اجتمـاعى   احكام در بخش    ي عاقله هم مطرح نشده است، وانگه      يه كرده و د   يخاط
 اسـت كـه تأييـد و        اين دسته از احكام تابع وجود مالكات خودشـان        ) غير تعبدى (

امضاى صاحب شريعت، به اين معنا نيست كه اين حكم در ايـن ظـرف، قطعـى و                  
 و عهـد  كـه   ي است، بلكه به اين معناست كه اين روش در هنگام          يانحصارى و ابد  

 روش  يـن  ا يـست،  ن يـت  جنا تكـب  مر يي خطاهـا  ين تـضم  ي بـرا  ي و قرارداد  يمانپ
 در خسارت جبران براى روشى لى،جاه فرهنگ در اگر مثال، طور به. اشكالى ندارد 

 ي و نـوع   انـد  كـرده  ي خطايى بوده كه خانواده بزرگ قبيله آن را تأمين مـ           يها قتل
 يرش پـذ  يـن  ندارد، ا  يلي است، دل  گناهي انسان ب  يك خون نرفتن  هدر ي برا ينتضم
 و البتـه    كنـد  ي شود و لذا اسالم اين روش پسنديده را تأييد مـ           ي جامعه نف  يضمن

 يهـا   ديگر، براى جبران خـسارت قتـل       يها بر اين نيست كه روش     آن دليل    ييدتأ
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 و ضـمان    يـره  مانند صـلح، ضـمان جر      ي؛هر روش . خطايى غير قابل جايگزين است    
ن ي كه بتوانـد همـ     ي و حقوق  يقي حق ي و جمع  ي فرد ي در امروز قراردادها   ياوالء و   

 ي بـرا  ي اتخـاذ روشـ    يگزيني جـا  ي كنـد، مقبـول اسـت و مـالك بـرا           يفانقش را ا  
 ديـه عاقلـه از      يگزين عقال جـا   يان است و چون امروز در م      گناه يب خون نرفتن دره

 براى جبران خسارت از روش بيمه استفاده كرد         توان ي استفاده شده، م   يگر د يروش
 عقـال  ي از سـو يگـري  ديهـا  ه روشيند است در آاگرالبته . و آن راه را كنار گذارد 
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واحد جنايت خاطر به متعدد هاي  پرداخت ديهيواكاو
1

  

  دهچكي

 1392 قانون مجازات اسالمي، مصوب سـال        544 مقاله نقد و واكاوي ماده       اين
 از روي عمد يا خطا يا شبه عمد بر مجنـي عليـه              يتجنا اثبات صدد در و باشد مي

 در تمـامي    يفتـد واقع و مثالً نخاع او قطع بشود و چند عضو از اعـضاي او از كـار ب                 
 يك ديه و پرستاري از مجني       هاآن از برخي در بلكه نيست، ديه تعدد حكم ها فرض

  .عليه است و تعدد ديه در خطايي محض وجود ندارد

  ن كليديواژگا

  ديه، متعدد وجنايت
                                                           

 .، استاد درس خارج حوزه علميه اصفهاناحمد عابديني. 1
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  مقدمه

هرگاه در  «:  اين است  1/2/1392 قانون مجازات اسالمي مصوب      544 ماده   متن
 هب ضربه اثر در كه اثر يك يا چند رفتار، منافع متعدد زايل يا ناقص شود؛ مانند اين            

 جداگانـه  ديـه  يـك  هـر  شود، كم يا برود بين از كسي عقل و شنوايي بينايي، سر،
  .»دارد

 روشن براي اين ماده قانوني، رفتاري است كـه منجـر بـه قطـع نخـاع از                   مثال
 و ادرار نگهـداري  قدرت افتد، نزديك گردن شود كه در اثر آن دست و پا از كار مي            

 در ،...و رود مـي  بـين  از فرزند توليد و جنسي آميزش قدرت رود، مي بين از مدفوع
 جـاني  عهـده  بـه  عليـه  مجني براي ديه چندين شيعه، فقه و شرع نظر از آيا اينجا
  ه شده است يا ميان جنايت خطايي و عمدي تفاوت است؟ داد قرار

اما با رجوع به روايات و داليل       .  اين ماده اين است كه تفاوتي وجود ندارد        ظاهر
 و اسـت  عامـد  عهـده  بـر  تنها سنگيني ديه چنين شود وم مي شرعي و عقاليي معل   

 آمـده  ضـمان  بحـث  در چـون  است؛ معاف ديه يك از بيش دادن به خطايي جاني
پـس  .  جبران كنـد   يده،ت كه هر فردي بايد ضررهايي را كه از او به ديگري رس            اس

جاني موظف است مداواي اين بيمار يا پرستاري او را در صورت عدم امكان مـداوا                
  .به عهده بگيرد

 بيمه تعهدات درنظرگرفتن بدون و شرع اوليه حكم آيد،  كه در ذيل مي    مباحثي
تعدد خطايي خود را طبق قراردادي، بيمـه        م جنايات فردي است ممكن زيرا است؛
 بيمه موظف است بيمه را بپردازد؛ اگرچه مجني عليـه حـق              شركت در اينجا . كند

  .نداشته باشد آن را بگيرد

  يه ديه برحكم اوليات رواداللت

  :  حذاء استيده عبي ابيت روايكي كه در اين باب وجود دارد، رواياتي
ُبوٍب،  ْ�َ ِ� ْ�Oيعًا، َعِن ا ِ َ��ِبيِه 

َ
، َعْن أ َ اِه�� َ �ُ ِإ��ْ ْ�O £�5َِو َع ٍ Y َãُ ِ� ْ�O َد َ�ْ

َ
، َعْن أ َ �6 ْ َ �X ُ� ْ�O ُ Y َãُ

� ُعَبيْ  ِ�+
َ
، َعْن أ �ِ َصاِ÷ٍ ْ�O يِل ِ َ��اِء، َقاَل َعْن  Yذ َfَْجْعَفـرٍ : َدة ا َ�@

َ
ْلُت أ

َ
 َعـْن َرُجـٍل 7َسـأ

َبُة  ْ Y �Iَوَصـَلِت الـ YQ6َجاَفُه َح
َ
َبًة َواِحَدًة َفأ ْ َ �ñ ِسِه

ْ
َب َرُجً" ِبَعُموِد ُفْسَطاٍط َع5َ َرأ َ َ �ñ
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 ُsَُماِغ َفَذَهَب َعْقـ ـ«: َفَقـاَل . ِإlَ الّدِ َ ْ �Zوُب َ� َيْعِقـُل ِم ُ ْ�Iـ َ"َة َو َ� ِإْن َ�َن اْ َ Yا الـص 
َنِة  Yالـس َ� َمـا َبْيَنـُه َو َبـ��ْ ُه ُيْنَتَظُر ِبِه َسَنًة َفِإْن َماَت ِفى� Yَفِإن ُrَ َيْعِقُل َما َقاَل َو َ� َما ِقيَل

 ُsُِجـْع ِإَلْيـِه َعْقـ ْ َ�� ْÔَ َنِة َو Yالـس َ� َما َبْيَنُه َو َبـ��ْ ْت ِفى� ُ َ�¤ ْÔَ ُبُه َو ِإْن ِقيَد ِبِه َضاِر
ُ
ْغـِرَم أ

ُ
 أ

ُبهُ  � َماrِِ ِلَذَهاِب َعْقsِِ َضاِر ِ�P َيَة ِة َشـْيئًا؟[ الّدِ Yج Yالش � ِ�P ى َعَلْيِه َ َQ� ا َ َ �Õ ُrَ َقـاَل . ُقْلُت [:
 ِ� َنـاَيَت��ْ ِ�fْْغَلَظ ا

َ
ْلِزُمُه أ

ُ
�ِ َفأ َبُة ِجَناَيَت��ْ ْ Y �Iَنِت ال َ �

َ َبًة َواِحَدًة �� ْ َ �ñ َبُه َ َ �ñ ا َ Y ُه ِإ¤� Yن
َ َو َ� ِ�_

َيُة َولَ  َ الّدِ �Ûِ ْلَزْمُتـُه ِجَناَيـَة َمـا ْو
َ _�َ ِ� َبَتاِن ِجَنـاَيَت��ْ ْ Y �Iَنـِت الـ َ �

َ �� ِ� َبَتـ��ْ ْ َ �ñ َبُه َ َ �ñ َ�َن 
َبـُه َثـَ"َث  َ َ �ñ ُبُه َفـِإْن ـْوُت َفُيَقـاَد ِبـِه َضـاِر َما اْ َ ِ �Zْن َيُكوَن ِف

َ
َجَنَتا َ�َنَتا َما َ�َنَتا ِإ�Y أ

ٍت َواِحَدةً  َ�@ َ َ �ñ َ�
َ �َ  َبْعَد َواِحَدٍة �� َ"ُث َن��ْ Yْلَزْمُتُه ِجَناَيَة َمـا َجَنـِت الـث

َ
ٍت أ  َثَ"َث ِجَنا@�َ

ُبُه َقـاَل َو َقـاَل َفـِإْن  ـْوُت َفُيَقـاَد ِبـِه َضـاِر ا اْ َ َ �Zَيُكْن ِف ْÔَ ٍت َ�ِئَنًة َما َ�َنْت َما َ�@ َ َ �ñ
�َ ِجَناَيًة َوا َن��ْ َ �

َ ٍت �� َ�@ َ َ �ñ َ ْ �Jَبُه َع َ َ �ñ ِْلَزْمُتُه ت
َ
ُ ْلـَك ِحَدًة أ ْ �Jـا اْلَعـ َ َ �Zَجَنْي � ِQ6ـ Yَناَيـَة ال ِ�fْا 

ٍت  َ�@ َ َ �ñ] 325، ص7 ج،1363 يني،كل(»  ]َ�ِئَنًة َما َ�َنْت.(  
در اين روايت   .  اين روايت خوب است و در فقه مورد عمل واقع شده است            سند

 اگـر  تـا  ماند ضارب عمداً به سر مضروب زده و به همين دليل، يك سال منتظر مي             
  . پردازد مي ديه يك تنها ضارب نمرد اگر ولي كنند، قصاص را ضارب مرد، مضروب
 است كه ضارب بـيش از يـك ضـربه           اين پردازد، نمي بيشتري چيز كه  اين علت

 پـس . آمـد  مـي  او عهده به متعدد هاي نزده است و اگر ضربات متعدد زده بود، ديه        
. ضـربه  بودن عمدي. 1: است شرط دو به مشروط متعدد هاي ديه پرداخت به حكم

  .ضربات بودن متعدد. 2
  : بن عمر استيم ابراهيت رواي بعدروايت

 َ اِه�� َ �ِ ِعيَ¦، َعْن ِإ��ْ ْ�O اِد Y�، َعْن َ ِّ � ِ
QP ْ �ِ َخاِلٍد اْل��َ ْ�O ِ Y َãُ ِبيِه، َعْن

َ
، َعْن أ َ اِه�� َ �ُ ِإ��ْ ْ�O £�5َِع

 ِY� َعْبِد � ِ�+
َ
َر، َعْن أ َ¬ُ ِ� ْ�O7 َقاَل  :» َ� ـْؤِمِن�� ُ اْ ُ ِم��

َ
� 7َق��َ أ ِ�P   َب    َرُجـٍل َ َ �ñ  "ًَرُجـ 

 ú اُعـُه َو ُهـَو ¹َ� َ ِ��ُه َو ِلـَساُنُه َو َعْقـsُُ َو َفْرُجـُه َو اْنَقَطـَع  ُIَُعُه َو َبـ ْÙَ ِبَعصًا َفَذَهَب
ٍت    ).همان (» ِبِسّتِ ِد@�َ

 به ضرب اسناد زيرا ساند؛ر مي را ضربات بودن  روايت به خوبي غير خطايي     لحن
. نيـست  محـض  خطـاي  نـوع  از جنـايتش  پس. رساند مي را او داشتن قصد ضارب،

ي كـه در آن قـصد زدن بـه طـرف مقابـل              رانندگ حوادث نظير اموري در بنابراين،



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  178

 

 كـه مـثالً بـراي       اياتيمطرح نيست، اثبات تعدد ديه به دليل ديگري نياز دارد و رو           
يـك ديـه بيـان      ... ه، براي بيني يك ديـه، بـراي       چشم يك ديه، براي گوش يك دي      

 جـايي  ما بحث زيرا باشند؛ ما بحث مورد در ديه تعدد بر دليل توانند نمي اند، كرده
 با يك ضربه ناشي از يك تصادف، نخاع طرف قطع شده يا سـرش ضـربه                 كه است

 است؛ در حـالي كـه ظـاهر آمـدن روايـت يـا               تادهديده و چندين عضوش از كار اف      
  .  در ابواب مختلف، ظهور در تعدد جنايات يا تعدد ضربات داردروايات

 قائـل بـه تعـدد ديـه         ،از طرف ديگر، اگر براي جنايت خطايي ناشي از تـصادف          
 اگر كه شود مي اين آن  نتيجه و شد خواهد زا شويم، اين قانون از سنخ قوانين جرم      

 يا مغزي ضربه او كه ددا احتمال و كرد تصادف پياده عابر با خطا روي از اي راننده
 نفـسش  آيد، مي او   ديه به عهده   ينچند حالتي چنين در و است شده نخاعي قطع

 دوباره سازي، ز چنين مشكل بزرگ، با صحنه     ا رهايي براي كه كند مي وسوسه را او
 بيمارستان به او رساندن در مرموز اي گونه به يا بكشد ديگري حركت با را او عمداً
 باشـد،  جرم سوي به گر تحريك نبايد خوب قانون كه حالي در د؛بمير تا كند تعلل

 تخلـف  صـورت  در و كنـد  جلـوگيري  جـرم  از تـا  شود  اساساً قانون نوشته مي    كهبل
 آنگـاه  نيابد، تحقق جرمي تا كنند عمدي و تحقق يافتن جرم، مجرم را مجازات مي        

  .بود خواهد خودش بطالن دليل خودش بود، زا جرم قانوني اگر
 نـدارد،  وجـود  روايـت  كـه  مختلفـي  جاهاي در فقيهان نيز فقهي هاي اب كت در
 بـه   ذيـل  در كـه  نـشود  ثابـت  جـرم  يك بر يا مجرم يك بر ديه دو كنند مي تالش

  .شود برخي از آن عبارات اشاره مي

   و پاسخ آن اشكال

 فـرد  يـك . شود جبران بايد كه دارد فراواني هاي  انسان قطع نخاعي هزينه    يك
 وقتي و برند  كه موجود است، افراد خانواده از وجود او بهره مي          يزمان ات خانواده در

اما . ن فقدان اوست  جبرا شود،  پرداخت مي  يمتوف  خانواده به كه اي ديه شد، كشته
پـس بايـد    . يكسان است   و عدم وجودش   دوجو بودن، فرد قطع نخاعي از نظر مفيد     

 از شـايد  كـه  دارد فراواني هاي ههزين بودن براي او ديه پرداخت، ولي از جنبه بيمار       
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  .است عادالنه عملي نخاعي قطع براي ديه تعدد بنابراين،. شود بيشتر ديه چند
 ضمان داللت هكنند  اتالف عمدي يا غير عمديِ اشيا و حيوانات، داليل اثبات    در

 كرد و به صـاحبش تحويـل داد، بـر هـر چيـز               يمترم را عين بتوان اگر كه كند مي
 داراي اشـيا،  از شـده  تلـف  چيـز  و نبود ممكن سازي  و اگر سالم   ديگري مقدم است  

ر صورت فقدان مثل، نوبـت    د و است مقدم قيمت پرداخت بر مثل تهيه است، مثل
 المپ ماشـين يـا پـاي االغ كـسي را            هشيش كسي اگر بنابراين،. رسد به قيمت مي  

 اسـت   شكست و امكان اصالح يا معالجه آن وجود داشت، بر هر چيز ديگري مقدم             
و بايد آن را اصالح يا معالجه كرد و به مالكش تحويـل داد و اوالً و بالـذات همـين                     

 صـورت  در حتـي  هاسـت،   وجـوب در تمـامي صـورت       ايـن حـال آيـا     . واجب است 
 مـثالً  رسد؟ مي مثل به نوبت بودن، اجحافي صورت در يا تعمير هزينه بودن اجحافي

 بـر  تعميـر  بـاز  آيا باشد، المپ كل تعويض قيمت برابر دو المپ شيشه تعويض اگر
 عمـد  ميان يا رسد مي قيمت يا مثل به نوبت صورت، اين در يا است مقدم تعويض

 در بودن،  خطا، يا غاصب و غير غاصب تفصيل است و در صورت عمدي يا غاصب              و
 يـوب مع مـال  قيمت برابر سه يا دو با ولو بايد، غاصب مال، صاحب خواست صورت

ل شود و تنهـا در صـورت تعـذر محـض، نوبـت بـه مثـل                  تعمير شود و عين تحوي    
 قيمت تعمير از    بودن زيادتر متلف، بودن مقصر غير يا عمد غير صورت در و رسد مي

  . تعويض، مجوز تعويض است؟ اينها مباحثي است كه در ضمان مطرح است
 در انسان قيمت مطرح نيست، بلكه ديه مطرح است و در زمـاني كـه ديـه                  ولي

 آن در ممكـن  هـاي  درمـان  هـاي  د، ديه مبلغ بسيار بااليي بود و هزينه       قرار داده ش  
 يـك  به درمان هاي  هزينه يدشا كه اي ونهگ به بود؛ ناچيز بسيار ديه، به نسبت زمان
 معموالً ديه ندارد، بلكه حكومـت       رپذي معالجه امور و است رسيده نمي هم ديه دهم

 تعميـر،  عرفـاً  اگـر  نيـز  انسان در تر، به عبارت روشن  . و يا ارش در آنها مطرح است      
 و اسـت  مقـدم  ديگـري  چيـز  هـر  بـر  مسلماً باشد، ممكن اصالح و درمان معالجه،

 كـه  بـود  سـر  بر ضربات يا نبود ممكن اگر ولي است، جاني عهده به آن هاي نههزي
 ديـه  بـه  نوبـت  باشد، نمي تعمير قابل و محاسبه قابل راحتي به آن مغزي ضررهاي

 عليـه،  مجنـي  يـا  مقتـول  خـانواده  براي ديه شود مي معلوم ابحس اين با رسد مي
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 يـن ا در. بگيـرد  خـود  به مختلفي هاي  قاتل نام  براي چه اگر است؛ خسارت جبرات
 متعـارف، زنـده مانـد و هزينـه     طـور صورت، اگر فرد جواني قطع نخاعي شد و بـه           
ـ  است، جاني عهده به ها نگهداري او بيش از چند ديه باشد، اين هزينه          جنايـت  وول

 عليـه  مجنـي  بـر  نبايـد  ها هزينه اين و اوست به منتسب جنايت زيرا باشد؛ خطايي
 ديه چندين اثبات مجوز فرض، اين در ها اما لزوم پرداخت اين هزينه    . يل شود تحم

 نيست؛ چون تجويز چندين ديه نيازمند دليل شرعي است كـه چنـين              جا همه در
 متعدد هاي متعدد را شرط پرداخت ديه    دليلي يافت نشد و روايات، ضرب عمدي و         

 در كشور ما بـه وفـور اتفـاق          كه نخاع قطع به منجر تصادف مورد در كه اند دانسته
 عمد نباشـد    كه اين فرضِ و است كار در عمدي نه و است متعدد ضرب نه افتد، مي

 فـرض  و نمايـد  و ضربات متعدد باشد، دور از ذهن است و اتفاق افتادنش بعيد مـي             
  .گذشت روايات متن در كه است همان باشد، عمدي و متعدد ضربات كه اين

   و پاسخ آناشكال

 تفـاوتي  و شود پرداخت متعدد هاي  عدم تداخل است و طبق آن بايد ديه        اصل،
 عمـد  ميان و متعدد هاي ضارب و واحد ضارب ميان و ضربه چند و ضربه يك ميان

  .باشد نمي خطا و
و بايـد ديـد عقـال كجـا آن را جـاري              عدم تداخل، اصـلي عقاليـي اسـت          اصل

مـوارد  . كالي نكرده است  اش نيز شرع محدوده آن در كه شود معلوم باز و كنند؟ مي
 و باشـد  ضـارب  يـك  يـا  و باشـند  متعدد ها يقيني اين اصل، جايي است كه ضارب      

 اگر ضـربات پـشت      ماا شود، گرفته آن ديه ضربه، هر از پس و باشد متعدد ضربات
يكـي ايـن كـه      :  قبلي دو حالـت تـصور كـرد        يات روا ي برا توان يمسر يكديگر بود،    

 قاتـل  عنـوان  بـه  را ضارب توانند مضروب بميرد، در اين صورت، اولياي مقتول مي       
 و كننـد  توافـق  آن از بيشتر و كمتر يا ديه از اعم مبلغي بر يا كنند قصاص عمدي
ر اين فـرض،   و چندين عضوش از كار بيفتد كه د      دنمير مضروب كه اين ديگر فرض

. روايات چندين ديه را اثبات كردند و اصل عدم تداخل نيز بر همـين داللـت دارد                
اما بحث ما فعالً اين است كه با يك ضربه، مثل تصادف، نخاع فردي قطـع شـود و                   
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.  متعددي از كار بيفتد؛ يعني يك سبب، موجـب مـسببات متعـددي شـود               ياعضا
نكند، بلكه يك سبب به نام تصادف يا         متعددي نبوده تا تداخل كند يا        ابپس اسب 

 را به همراه داشته اسـت كـه         فراواني مسببات يا فراوان هاي قطع نخاع، محروميت  
 همـان  كـه  اعـضا  تمـامي  ازكارافتادن يعني آن؛ هاي اگر باالترين و بدترين صورت    

 كـار  از عضو يك اگر و داشت ديه يك تنها افتاد، مي اتفاق است، عليه مجني مردن
 ديـه  چنـد  افتـاد،  كار از عضو چند وقتي آيا حال. داشت ديه يك هم آن اد،افت مي

 كه باالترين صورت اتفاق نيفتاده است، باز همان يـك ديـه را دارد؟               اكنون يا دارد
 در عـام  بـه  تمـسك  و اسـت  عـام  مصداقيه شبهه موارد از ما مورد رسد به نظر مي  

 هـاي  ديـه  و نيـست  كـار  در تداخلي گوييم پس مي .  نيست صحيح مصداقيه شبهه
رت باشـد و    خسا جبران فقط ديه تا است نمرده چون البته. نيست كار در متعددي

تنها يك عضو از كار نيفتاده تا طبق نص بر يك ديه حكم شود و مـسلماً بـر تنهـا                     
 افتـاده   ارك از عضوش چند كه كسي قطع طور به زيرا شود؛ يك ديه هم اكتفا نمي    

 نگهداري هاي هزينه است، ديگران كمك نيازمند و كند ارهاد را خود امور تواند نمي
 است؛ عقاليي امري آن تحمل كه شود ذاشته مي گ جاني عهده به مجروحي چنين
 بر ايجاب چندين    يليدل اما است، جاني عهده به عليه  مجني ضررهاي جبران چون

  . ديه بر او وجود ندارد
 بـراي  بنگـريم،  روايـات  به حضم تسليم و تعبد ديد با اگر كه  كالم اين  خالصه

يه زنده مانـده اسـت،      عل مجني و انداخته كار از را عضو چند كه خطايي ضربه يك
 يا روايت يا آيه و كند روايات ساكت است و اصل برائت بيش از يك ديه را نفي مي            

 بايـد  544 ماده و كند  اثبات نمي  مورد اين در را ديات تعدد اصولي يا فقهي قاعده
 عمـدي  ضربه يك با مرگ براي چون شويم، وارد عقاليي ديد از اگر و شود اصالح
 يـك  نص، ديد از عضو يك شدن  آن قصاص است و براي نابود      و دارد وجود حكمي

 اين متوسط حالت. دارد وجود ديه يك نيز خطايي ميراندن براي و دارد وجود ديه
كـار افتـاد، وجـوب       متعددش از    اعضاي و نمرد اگر بنابراين،. باشد متوسط بايد دو

  .است  عادالنه او نگهداري هاي پرداختن يك ديه و هزينه
 ديـات  بحـث  در شـود،   روند كه در نبـود نـص، امـور عقاليـي رعايـت مـي               اين
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  .شود مي اشاره برخي به كه دارد فراوان هاي نمونه
در روايات براي دو دست يك ديه و براي يك دسـت نـصف ديـه قـرار داده                    .1

ر تنها پنج انگشت قطع شود يا دست از مچ قطع شود يا دسـت               شده است؛ حال اگ   
از آرنج يا كتف قطع شود، ديه همين مقدار است؛ البته در برخي از موارد حكومت                

 ديه دو ها دست براي شود گفته تا رسد هم هست، ولي مقدار آن هرگز به ديه نمي        
 دسـت  قطع و دارد را فرد آن ديه نصف تنها انگشت پنج يعني است؛ شده پرداخت

 از بازو ديه دارد     او سالم دست قطع و دارد را ديه از مقدار همين نيز مچ از او سالم
و طبق قول اكثر، حكومت نيز دارد و قطع دست سالم از كتف نيز ديه و حكومـت                  

 گـاه   در اين صورت، از مورد قبلي بيشتر است، ولي هيچ          متشدارد، ولي مقدار حكو   
، 1365 ي،؛ نجفـ  267 ص ،4 ق، ج    1420 ي،حلـ  (رسـد  نمـي  ديه به حكومت مبلغ

اما اگر كسي دستي را از مچ قطع كرد و ديگـري يـا همـان                ). 245ـ246، ص 43ج
فرد در زمان ديگر دست مقطوع را از آرنج قطع كرد، ديه دوم مطابق با ديه اول به                  

 كتف از را ناقص دست آن سومي اگر و گيرد  و به نفع مقطوع تعلق مي      ععهده قاط 
 ي،؛ نجفـ  267، ص 4 ج  ق، 1420 ي،حلـ  (شـود  مـي  بـدهكار  سـومي  ديه د،كر قطع

پس قطع يك عضو با يك ضربه، تنها يـك ديـه دارد و در             ). 251، ص 43 ج ،1365
برخي فروض مقداري اضافه با عنوان حكومت دارد، ولي قطـع همـان عـضو در                

 در. قطع پا يا پاها نيـز همـين طـور اسـت           .  سه تا از آن ديه را دارد       رحله،سه م 
 حدقـه  از هـا   چـشم  آوردن در با كسي اگر. است گونه  همين نيز ها  آوردن چشم 

ليه شد، تنها يك ديه انـسان بـدهكار اسـت و اگـر تنهـا                ع  مجني كوري موجب
 ي،حلـ  (اسـت  بـدهكار  ديـه  يك باز بود، حدقه در ها  بينايي او را گرفت و چشم     

فـرد  حال اگر چشمان    ). 301، ص 43 ج ،1365 ي،؛ نجف 273، ص 4 ج  ق، 1420
طبق مشهور يك سوم    . كور را اين فرد يا ديگري از حدقه درآود، اختالفي است          

. ديه دارد و اگر قول به ديه هم وجود داشته باشد، به دليل تعدد جنايات اسـت                
 زد، تنهـا يـك ديـه        رد اگر فردي با يك ضربه، دو يا چند خسارت به يك ف            پس

 اي  گونـه   ، مقدار آن بـه    بدهكار است و اگر مقدار حكومت در برخي فروض باشد         
  . پرداختي به دو ديه برسدميزان كه نيست



 183  واحد  جنايت  خاطر به متعدد يها ديه پرداخت  يواكاو /  مقاالت

  نتيجه گيري

 1392 سـال  مـصوب  اسـالمي،  مجـازات  قانون 544 ماده در پي نقد   مقاله اين
 عمد شبه يا خطا يا عمد روي از جنايتاين است كه اگر      اثبات صدد در و باشد  مي
 كـار  از او اعـضاي  از عـضو  نـد چ و بشود نخاعقطع   مثالً وشده   واقع عليه مجني بر

 و ديـه  يـك  آنها از برخي در بلكه نيست، ديه تعدد حكم ها  فرض تمامي در ؛بيفتد
  .ندارد وجود محض خطايي در ديه تعدد و است عليه مجني از پرستاري

 خطايي ضربه در اثر يك    روبرو شويم،  با روايات  محض تسليم و تعبد ديد با اگر
اسـت،   ساكت روايات باشد، مانده زنده عليه مجني و ختهاندا كار از را عضو چند كه

 فقهـي  قاعده يا روايت يا آيه و كند  مي نفي را ديه يك از بيش برائت اصل در اينجا 
 اگـر  و شـود  اصالح بايد 544 ماده و وجود ندارد  مورد اين در ديات تعدد اصولي يا
 حكمـي  عمـدي  ربهض يك با مرگ براي د كنيم، چونوبه مسئله ور   نگاه عقاليي  با

 ديـه  يـك  نـص،  ديد از عضو يك شدن  نابود براي و است قصاص آن كه دارد وجود
فرد در اثـر     اگر بنابراين، ؛دارد وجود ديه يك نيز كشتن خطايي  براي و دارد وجود

 يـك  پرداختن وجوب افتاده باشد،  بدنش از كار   متعددش ضرب فوت نكند اعضاي   
  .باشد مي  دالنهحكم عا او نگهداري هاي هزينه و ديه

   و مĤخذمنابع

 اإلماميـة  تحرير األحكام الشرعية علـى مـذهب      ،    حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى       .1
  . ق1420، 7مؤسسه امام صادق: ، قم4ج ، ) الحديثة-ط(

 .1363، 5 چاپ ه،ي دارالكتب االسالم:، تهران7 ج ،يالكاف عقوب،ي محمد بن ،ينيكل .2

 دارالكتـب   :، تهـران  43 ج   ، االسـالم  عي شرح شـرا   يجواهرالكالم ف  محمد حسن،    ،ينجف .3
  .1365، 2چ ة،ياالسالم
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   مسلمان در نظام اسالميير مسلمان و غيه ديضرورت برابر/ مقاالت 

�  

 مسلمان در نظام اسالميير مسلمان و غيه ديضرورت برابر
1

  

  چكيده

 ده  يـا  ينـار  مسلمان هزار د   يه اتفاق نظر دارند كه د     يقين فر ي كه فقها  ي حال در
. اند  مسلمان اختالف كرده   ير غ يه اما در مورد د    باشد، يم...  صد شتر و   ياهزار درهم   

 يين تا هشتـصد درهـم پـا       ي و برخ  دانند ي مسلمان م  يه آنان را برابر با د     يه د يبرخ
  .اند آورده

 يـه  د يات، روا ي است، اما در برخ    يده نگرد يين قرآن تع  يات در آ  يه مقدار د  گرچه
 يـدگاه  كه منشأ سه د    يتروا دسته سه. اند تر از مسلمان دانسته    ا كم  مسلمان ر  يرغ

 يها  آنها راه  يان جمع م  ي شده است، وجود دارد كه فقها برا       يعه ش يهان فق ياندر م 
  .اند  كردهي را طيگوناگون

                                                           
 .دانشگاه مفيد قم، عضو هيأت علمي يان ابوالفضل موسوسيد. 1



 185  اسالمي نظام در مسلمان  ريغ و مسلمان هيد يبرابر ضرورت /  مقاالت

 يم خواه يه سه نظر  ي به بررس  يات، و نقل روا   ها  يدگاه د يان مقال، پس از ب    ين ا در
ين اساس كه نظام شهري كنوني، نظام ملت ـ دولت اسـت    بر ايانپرداخت و در پا

 تـابع  كـس  هر كه پيشين اي و شهروندان داراي حقوقي برابر هستند با نظام قبيله        
 تساوي ديـه نـاظر بـه ايـن گونـه            اترواي و است متفاوت كامالً بود، قبيله مقررات

  . باشد روابط مي

   يدي كلواژگان

  يت در جاهليه مسلمان، دير غيه دديه،

  مقدمه

 اما به خزانه   آيد، ي از مجازات به حساب م     ي از مال است و نوع     يني مقدار مع  ديه
 بـا   يـه  جهـت، د   ينبه هم . گيرد ي تعلق م  »يه عل يمجن« و به    شود يدولت داخل نم  

 صدمه  يزان به حسب م   يهكه د  ينخصوصاً ا . كند ي م يدا پ تري  يشخسارت شباهت ب  
  . متفاوت استصدمه يراددر ا ي عدم تعهد جانيا تعهد ينچن وارده و هم
 ده هزار درهم    يا ينار مسلمان هزار د   يه و اهل سنت، متفقند كه د      يه امام فقهاي

مـشهور  .  مسلمان اختالف نظر دارنـد     ير غ يه اما در مورد د    باشد، يم...  صد شتر و   يا
 مـسلمان هشتـصد درهـم اسـت و     ير غيهجز چند نفر ـ قائلند د  ه ـ ب يعه شيفقها
  .  دارندي مختلفهاي يدگاه مسأله ديندر ا يز عامه نيفقها

 كنـيم،  ي اشـاره مـ    يقين فـر  ي موضوع، نخست به آرا و نظرات فقها       ي بررس براي
  .دهيم ي قرار مي را مورد توجه و بررسيعه شيسپس ادله فقها

   مسلمانانير غيه اهل سنت در مورد دي فقهاديدگاه

   : قول دارند4 ي و نصرانيهودي اهل سنت در مورد فقيهان
 داننـد،   ي مسلمان م  يه و معاهد و مستأمن را ثلث د       ي و نصران  يهودي يه د »شافعيه«
را كـه در پنـاه دولـت        ...  و دينـان   بـي  و پرسـت    و ماه  يدپرست و خورش  ي مجوس يهاما د 
  ). 370، ص 5 ج تا، ي بيري،جز (دانند ي هستند، هشتصد درهم مياسالم
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 چه عمد و چـه خطـا، نـصف          ي؛ و نصران  يهودي يه باورند كه د   ين بر ا  »مالكيه«
  ). 371همان، ص  (باشد ي و مرتد، هشتصد درهم مياما مجوس.  مسلمان استيهد

 برابـر بـا     انـد،  يده را كـه عمـداً بـه قتـل رسـ           ي و نصران  يهودي يه د »ها حنبلي«
 ي مجوس يه مسلمان است و د    يه باشد، نصف د   يي و اگر قتل خطا    دانند يمسلمان م 

  ،  ق 1403ابـن قدامـه،     ؛  372، ص 5 ج   تـا،  ي بـ  ري،يجز (دانند يمرا هشتصد درهم    
  ).527، ص9ج 

 باشد و چه خطـا      ي برابر است؛ چه عمد    ي مسلمان و ذم   يه معتقدند د  »حنفيه«
از » ابـن مـسعود   «). 46 ص  ق، 1415يفـه،    حن ي؛ ابـ  371، ص 5 ج   تا، ي ب يري؛جز(

ــحابه،  ــري«ص ــابعين و » زه ــوري«از ت ــ(» ث  ).264، ص 5 ق، ج 1407 ي،طوس
 ابن (اند  همين نظريه را داشته    »ينخع« و   »يشعب«،  »مجاهد«،  »لقمهع «ينهمچن

  ). 527، ص9 ج  ق،1403دامه، ق
  : اند  خالصه كردهيه سه نظرين نظرات آنان را در ابرخي
  . داند ي مسلمان ميه و مستأمن را مانند دي ذميه ديفهابوحن .1
ا و معاهـد و مـستأمن ر      ) ي و نـصار   يهـود  (ي كتـاب  يه و حنابله د   يهمالك .2

  . دانند ي مسلمان ميهنصف د
 مـسلمان   يـه  معاهد و مـستأمن را ثلـث د        ي، نصران يهودي، يه د يهشافع .3

  ).5716، ص7، ج ق1469زحيلي، (دانسته است 
، »عثمـان «،  »عمـر «اكثر آنـان؛ ماننـد      .  دارند ي مورد مجوس، نظرات مختلف    در

، »عكرمـه «، »عطـاء  «،»يـسار  بـن  يمانسـل  «،»يب مـس  يدبنسـع «،  »ابن مسعود «
 هـستند و  يـه ، قائل به هشتصد درهـم د »اسحاق« و   »يشافع«،  »مالك«،  »حسن«
 »حنفيـه « و   »يشـعب  «،»ينخعـ « و   داند ي آنان را نصف م    يه د »يزعمربن عبدالعز «
   .)همان(دانند  ي آنان را برابر با مسلمان ميهد

   مسلمانانير غيه در مورد ديعه شي فقهاديدگاه

  : كرده استيان بين را چنيعه شهاني نظر مشهور فق» جواهر الكالمصاحب«
هشتـصد درهـم    ]  و معاهـد   ي مجوس يحي، مس يهودي،اعم از   [ آزاده   ي ذم ديه«
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.  وجود نـدارد   ي مورد اختالف نظر قابل توجه     ين در ا  يعه ش يهان فق ياناست و در م   
 ي نظـر ادعـا    يـن بر ا » كنزالعرفان« و   »يهغن«و  » انتصار«و  » خالف«بلكه در كتب    

  ). 38، ص43، ج1362 ي،نجف(اجماع شده است 
ـ   يگري د هاي  يدگاه حال، د  ين ع در  يخشـ « وجـود دارد از جملـه    يعه شـ  ين در ب
:  معتقـد اسـت    يات با توجه به اختالف روا     »يه الفق يحضرهمن ال «در كتاب   » صدوق

 بـه همـه     يلـذا اگـر ذمـ     .  مختلفنـد  ي است كه افراد ذم    ين ا ي برا ياتاختالف روا «
 پنـاه   ي امام به و   هرگاه يهارهزار درهم است، ول    او چ  يه بوده، د  يبندمقررات ذمه پا  

 او  يه باشد، د  يبند متعهد و پا   يمانهاداده باشد و در عقد و عهد و ذمه او باشد و به پ             
 هر كـدام    يه ذمه را نكرده باشد، د     يمان پ يت اگر رعا  ي مسلمان است، ول   يهبرابر با د  

ق، 1390دوق،  صـ ( هشتصد درهم اسـت      ي و مجوس  ي نصران يهودي،ها اعم از     ن از آ 
  ). 122، ص4ج

 6يـامبر  اهل كتاب كه در ذمه پ      يه معتقد است كه فقط د     »يدابن جن  «چنين  هم
 يـه  و بق  باشـد  ي چهارهزار درهم م   يا يناربوده و به تعهدات عمل كردند، چهارصد د       

  ). 445، ص9، ج1371 ي،عالمه حل(هشتصد درهم است 
 يـه رهـم تـا برابـر بـا د         از هشتصد درهـم و چهـارهزار د        يعه ش ي فقها ين،ابنابر

  . اند مسلمان گفته

  يعه شي فقهاادله

 مورد نظرشـان داللـت دارنـد و اگـر           ي است كه بر رأ    ياتي فقها، روا  يل دل ترين  مهم
 اسـت، آن اجمـاع      يـات  تمسك شده از آنجـا كـه مـستند آنـان روا            يزبعضاً به اجماع ن   

  . پردازيم ي مياتوا ريلذا به بررس.  شمرده شودي مستقليل دلتواند ي است و نميمدرك

  روايات

 يـات روا.  كـرد  يم به سه دسـته تقـس      يات، با توجه به نظر    توان ي باب را م   روايات
 ي كه به تساو   ياتي گذاشته است و روا    يان ذم ين كه تفاوت ب   ياتيهشتصد درهم، روا  

  : داللت دارنديهد
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   هشتصد درهمياتروا. 1

 و  ي نـصران  يهـودي،   و هم اهـل كتـاب؛ اعـم از         ي كه هم در باره ذم     يات روا اين
  : عبارتند ازباشد، ي ميمجوس

� َعْبِد �Yِ َعِن  ِ�+
َ
�ِ ُمْسَ¡َن، َعْن أ ْ�Oَقاَل 7 ا  :» ِّ �Òِـو ح�ُ ِ َو اْ َ ّ� ِ

ا+� َIْ Yوِدّيِ َو الن ُ َ �Zِدَيُة اْل
 ٍÃَــِة ِدْر اَئ ِ ُ ا{� َ َ ــامل (»¤� ــسكان )217، ص29ق، ج1401 ي،حــر ع ــن م ؛ اب

 ي و مجوسـ   ي و نـصران   ودييهـ  يـه د: فرمـود  7 امام صادق  گويد،  يم
  .هشتصد درهم است

 ِ Y َãُ ٍــر � َجْعَف ِ�+
َ
ــْيٍس، َعــْن أ �ِ َق ْ�O 7 ــاَل � َحــِديٍث َق ِ�P  :» ٍÃَــِة ِدْر اَئ ِ ُ ا{� َ َ �¤ ِّ � ِûّ ــّذِ ــُة ال  »ِدَي

 يـه د:  فرمـود  7 امام باقر  گويد،  ي م يس؛ محمدبن ق  )218همان، ص (
 . هشتصد درهم استيذم

ــْن   َع
َ
ــْن أ ــٍر، َع �ِ َجْعَف ْ�O ِّ�5ِــ ــاَل  َع ــِه َق ِ َو : ِخي ّ� ِ

ا+� َIْــ Yــوِدّيِ َو الن ُ َ �Zــِة اْل ــْن ِدَي ْلُتُه َع
َ
ــأ َس

ــاَل  ــَواٌء؟ َق َ َس �Ûِ ْ�َ ِّ �Òِــو ح�ُ مْ «: اْ َ ُ ْ�Zــ ــٍل ِم ــٍة gُ£ َرُج اَئ ِ ُ ا{� َ َ ــٍة ¤� اَئ ِ ُ ا{� َ َ ــان،  (»¤� هم
 دربـاره  7 از بـرادرم امـام كـاظم       گويـد   ي بن جعفر م   ي؛ عل )219ص

:  آنان برابر است؟ فرمـود     يه د يا آ ميد پرس ي و مجوس  ي و نصران  يهودي
  . هشتصد درهم استاش يههر كدام از آنان د

َراِدّيِ َقـاَل َعْن  @�َ َعْبـِد �Yِ :  َلْيٍث اْ ُ
َ
ْلُت أ

َ
ـوِدّيِ َو 7َسـأ ُ َ �Zَو اْل ِ ّ� ِ

ا+� َIْـ Yَعـْن ِدَيـِة الن 
ِّ َفَقاَل  �Òِو ح�ُ اَئِة ِدْرÃٍَ «: اْ َ ِ ُ ا{� َ َ يعًا َسَواٌء ¤� ِ َ��ْم  ُ ُQZِدَي ٍÃَاَئـِة ِدْر ِ ُ ا{� َ َ  يـث ؛ ل )همان(»  ¤�

 ي و مجوسـ   يهودي و   ي نصران ديه از   7 از امام صادق   گويد  ي م يمراد
 برابـر اسـت؛ هشتـصد درهـم،         ينـان  همـه ا   يـه د: سؤال كردم، فرمود  

  .هشتصد درهم
ٍ َقاَل َعْن  � َبِص�� ِ�+

َ
@�َ َعْبِد �Yِ :  أ

َ
ْلُت أ

َ
ـَص  7َسأ Yـوِد َو الن ُ َ �Zـوِس َعْن ِدَيـِة اْل ح�ُ اَرى َو اْ َ

اَئـِة ِدْرÃٍَ «: َقاَل  ِ ُ ا{� َ َ �َ : ُقْلـُت [Ãُْ َسَواٌء ¤� �� ـْسِ(ِ � ِبـَ"ِد اْ ُ ِ�P ِخـُذوا
ُ
 َو Ãُْ َيْعَمُلـوَن -ِإْن أ

 ِ ْ �Zُيَقاُم َعَل
َ
؟ َقاَل مُ اْلَفاِحَشَة أ د£ َfْا  [: َ� �� ـْسِ(ِ ْحـَ¡ِم اْ ُ

َ_
ْم @�ِ ِ �Z³َُ ِف ْ ُ �X ؛ )همـان  (»َنَعْم

 و  يحي و مـس   يهودي يه در باره د   7 از امام صادق   گويد  يم ير بص ياب
: گفـتم .  آنان برابر است؛ هشتصد درهـم      يهد:  فرمود يدم پرس يمجوس

 ي در حــال ارتكــاب كارهــايننــش  مــسلمانياگــر آنــان در شــهرها
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 ي،آر:  فرمود شود؟  ي م ي حد بر آنان جار    يا شوند، آ  يرت دستگ يسناشا
  . گردد ياحكام مسلمانان بر آنان اجرا م

� َعْبِد �Yِ عن ِ�+
َ
َراَن، َعْن أ ْ]ِ � �O عهü 7 َقاَل  :» £� ِ�6 Yاْلَوِليـِد 6َبَعَث الن َ� ْ�O َخاِلـَد 

 lَـوِس َفَكَتـَب ِإ ح�ُ ـَصاَرى َو اْ َ Yـوِد َو الن ُ َ �Zا ِدَماَء َقْوٍم ِمَن اْل َ ِ�َصاَب 
َ
�ِ َفأ ْ�Oاْلَبْحَر lَِإ

 ِّ� ــ�6ِ Yــْوٍم 6الن ــاَء َق َصــْبُت ِدَم
َ
� أ ِ

ّ ــ ِإ+� ــِة ِدْرÃٍَ َن  ِم اَئ ِ َ ا{� َ َ ْم ¤� ُ ُQZــَوَدْي ــَصاَرى َف Yــوِد َو الن ُ َ �Zاْل   
ـدًا َفَكَتـَب  ْýَ ْم ِ �Zِفـ Y�lَْدَت ِإ ِýَ َتُكْن ْÔَ وِس َو ح�ُ َصْبُت ِدَماَء َقْوٍم ِمَن اْ َ

َ
اَئٍة َو أ ِ َ ا{� َ َ �¤

 ِY� ــِه َرُســوُل ــوِد 6ِإَلْي ُ َ �Zــِة اْل ــُل ِدَي ْم ِمْث ُ َQZــ نY ِدَي
َ
ــَصاَرىَو  أ Yــُل الن ْه

َ
ــْم أ ُ Y �ــاَل ِإ  َو َق

 7 كه امـام صـادق     كند ي بن مهران نقل م    ↨ـ؛ سماع )همان (»اْلِكَتاِب 
 فرسـتاد و در     ين را بـه سـمت بحـر       يدخالد بن ول   6يامبرپ: فرمود

 ين را بـر زمـ     يان و زرتـشت   يحيان و مس  يهوديان از   يآنجا خون گروه  
 و يهوديـان  ز ايهـ  نامه نوشـت كـه گرو    6يامبرآن گاه به پ   . يختر

 دادم و نـسبت     يـه  را كشتم و به هر كدام هشتصد درهم د         يحيانمس
 ي ـ از طـرف شـما دسـتور    يخـتم  ـ كه خـون آنـان را ر  يانبه زرتشت
 و  يهـود  يـه  آنـان ماننـد د     يهد:  در پاسخ نوشتند   6يامبرپ. نداشتم

  .باشند يآنان اهل كتاب م:  است و فرمودينصار
َراِدّيِ َو َعْن  � َعْبِد �Yِ  َلْيٍث اْ ُ ِ�+

َ
يعًا َعْن أ ِ َ�� ، َ� ْع��َ

َ
�ِ أ ْ�O 5َْع

ِدَيـُة «:  َقـاَل 7 َعْبِد اْ�_َ
وِدِي  ُ َ �Zاْل  ٍÃَاَئـِة ِدْر ِ ُ ا{� َ َ �¤ ِ ّ� ِ

ا+� َIْ Yَو الن ) ٍÃَاَئـِة ِدْر ِ ُ ا{� َ َ  و  ي مـراد  يـث ؛ ل )همـان  (»)¤�
 و  يهـودي  يـه د: رمـود ف 7 كه امـام صـادق     كنند  ي نقل م  يعبد االعل 

  . درهم است هشتصديحيمس
 ُ ــا¢_ِ ــِد �Yِ َدَع � َعْب ِ�+

َ
ــْن أ ــَ"ِم، َع ْس ــال7 اْ�§ِ ــُه َق Yن

َ
ِو «:  أ

َ
ــوِديY أ ُ َ �Zاْل ُtِــْس ــَل اْ ُ ِإَذا َقَت

 ٍÃَاَئـِة ِدْر ِ ُ ا{� َ َ �¤ َ �Ûِ َم ِدَيَتـُه َو ً َبِليغـًا َو ُغـّرِ َد@�
َ
َب أ ّدِ

ُ
�Y أ ا+�ِ َIْ Yق، 1407 ي،نـور  (»الن

 كـه   كنـد  مـي  نقـل  7ز امام صـادق   ؛ دعائم االسالم ا   )304، ص 18ج
 يب را بكشد، به شدت تأد     يحي مس يا يهودي ي،هرگاه مسلمان : فرمود

  . او را بپردازد و آن هشتصد درهم استيه ديد و باشود يم
 و  ي مجوسـ  يحي، مـس  يهـودي،  در بـاره     يات روا ين كه مالحظه شد، ا    طور همان

 بـه   يدورد اهل كتاب مق    كه در پناه اسالم است، در م       ي از ذم  يرظاهراً غ .  است يذم
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 و  »يرابوبـص « يـت  نبود و چه بـسا بتـوان از مفهـوم دو روا            يبودن در جامعه اسالم   
 يرون و چه در باسالمي كه در هر جا باشند؛ چه در جامعه          يد اطالق فهم  »سماعه«

  . آنان هشتصد درهم استيه ولو معاهد نباشند، دي،از جامعه اسالم
  . استيحه فوق صحيات از روابرخي

  يان ذمين تفاوت بيات روا.2

 مـسلمانان را چهـار هـزار        يـر  غ يـه  مضمون وجود دارد كه د     ين به ا  يت روا چند
  :داند يدرهم و هشتصد درهم م

 ُ Y َãُ ــاَل �ِ َق ــَس��ْ ُfْا ِ� ْ�O ِّ�5ِــ �ِ َع ْ�O  :» ُرِوَي  ِّ �Òِــو ح�ُ ِ َو اْ َ ّ� ِ
ا+� َIْــ Yــوِدّيِ َو الن ُ َ �Zــَة اْل نY ِدَي

َ
 أ

َبَعُة آَ�ِف دِ  ْر
َ
ْهُل اْلِكَتاِب أ

َ
ْم أ ُ Y �

َ_�ِ ٍÃََبَعُة آَ�ِف ِدْر ْر
َ
 ق،  1413صدوق،  ( ؛»ْرÃٍَ أ

 و يحي مــسيهــودي، يــه شــده اســت كــه ديــتروا ؛)122، ص 4ج 
  . آنان اهل كتاب هستنديرا است؛ زدرهم چهارهزار يمجوس

� َعْبِد �Yِ َعْن  ِ�+
َ
، َعْن أ ٍ � َبِص�� ِ�+

َ
ـوِدّيِ «:  َقاَل 7 أ ُ َ �Zَبَعـُة آَ�ِف ِدَيـُة اْل ْر

َ
ِ أ ّ� ِ

ا+� َIْـ Yَو الن 
 ٍÃَــِة ِدْر اَئ ِ ُ ا{� َ َ �¤ ِّ �Òِــو ح�ُ ــُة اْ َ ــضاً [ِدْرÃٍَ َو ِدَي ْي

َ
ــاَل أ ــاُل rَُ ] َو َق ً ُيَق ــا@� ــوِس ِكَت ُج ِإنY ِلْ(َ

ـ  ؛)187، ص   10 ق، ج    1390طوسـى،    (؛»َجاَماُس   از امـام    ير بـص  ي اب
چهـارهزار   يحي و مـس   يهـودي  يهد:  كه فرمود  كند ي نقل م  7صادق

 يمجوس دارا :  فرمود يز هشتصد درهم و ن    ي زرتشت يهدرهم است و د   
  .گويند يكتاب هستند كه به آن جاماس م

 ي اول تفـاوت   يـت در روا .  وجود دارد  ي در مورد مجوس   ي تعارض يت دو روا  ين ا در
 آنان متفـاوت    يه دوم د  يت وجود ندارد، اما در روا     يحي و مس  يهودي با   ي مجوس ينب

  .اعالم شده است
  .باشند ي ميف از نظر سند ضعيت دو رواين االبته

   يه دي تساوياتروا. 3

 يـن ا.  مسلمان دانسته شـده اسـت  يه مسلمان برابر با د   ير غ يه د يت، چند روا  در
  : عبارتند ازياتروا
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ــْن  ــِد �Yِ َع � َعْب ِ�+
َ
ــْن أ ــَب، َع �ِ َتْغِل ْ�O ِن َ�@

َ
ــاَل 7 أ �ِّ «:  َق ا+�ِ َIْــ Yــوِدّيِ َو الن ُ َ �Zــُة اْل  َو ِدَي

 ِtِـْس ِّ ِدَيُة اْ ُ �Òِو ح�ُ ؛ ابـان بـن     )221، ص 29ق، ج 1401 ي،عامل حر (»اْ َ
 و  يحي و مـس   يهـودي  يـه د:  فرمـود  7 امـام صـادق    گويـد   يتغلب مـ  

  . مسلمان استيه همان ديزرتشت
ــــْن  ــــ5ِ�ٍّ َع ــــاَل 7 َع ــــةُ «  : َق ــــوِدّيِ  ِدَي ُ َ �Zَو  اْل  ِّ� ا+�ِ َIْــــ Yــــُل  الن ــــةِ  ِمْث ــــْسtِ  ِدَي    »اْ ُ

ــور( ــام صــادق)305، ص18ق، ج1407 ي،ن ــشان، از 7؛ ام  از پدران
 ي و نـصران   يهـودي  يـه د:  كه فرمودنـد   كنند  ي نقل م  7يرالمؤمنينام

  . مسلمان استيهمانند د
ـــْن  ـــِد �Yِ َع � َعْب ِ�+

َ
ـــْن أ ـــاَل 7 ُزَراَرة،َ َع ـــوُل �Yِ «:  َق ـــاُه َرُس ْعَط

َ
ـــْن أ ـــًة 6َم Yِذم  

 ٌQsَــ ــُه َ�ِم ــاَل ُزَراَرةُ . [َفِدَيُت ــ: َق َ َ �± ِY� ــِد ــو َعْب ُب
َ
ــاَل أ ــْن :] 7ُؤَ�ِء َق ــُؤَ�ِء َم ــاÃُْ  َو َه ْعَط

َ
  أ

ـةً  Y7صـادق ؛ زراره از امـام  )221، ص29ق، ج 1401 ي،عامل حر (»ِذم 
   اش   ذمـه  6يـامبر هـر كـس پ    :  كـه حـضرت فرمـود      كنـد   ينقل مـ  

  : يدمپرســ: گويـد  يزراره مــ.  كامــل اسـت اش يـه  باشــد، ديرفتـه پذ را
 ذمـه   ينـان بـه ا  ]  كه ي كس يا [يچه كس : فرمودكافران امروز چطور؟    

  .داده است
اَعَة َقاَل َعْن  َÙَ  : ِY� َعْبـِد َ�@

َ
ْلُت أ

َ
ّيـًا َفَقـاَل 7َسأ ْ «:  َعـْن ُمـْسtٍِ َقَتـَل ِذّمِ �

َ �Ò ٌء  َهـَذا
ْسtِِ َحYQ6 َيْنÀَُ َعْن َقْتِل  ْهsَُ ِدَيَة اْ ُ

َ
اُس َفْلُيْعِط أ Yالن ُsَُتِم ْ َ �X �َ َواِد َو َشِديٌد Yْهِل الـس

َ
 أ

 Y ُ �¢ ِّ � ِûّ ُخـَذ َعْن َقْتِل الّذِ
ْ_ ْن َيْقـُتsَُ َو @�َ

َ
َراَد أ

َ
ٍّ َفـأ � ِûُّمـْسِ(ًا َغـِضَب َعـ5َ ِذ Yن

َ
 َقـاَل َلـْو أ

 ِ� ْ�� Yي ّمِ ــّذِ � ال ِ�P اْلَقْتــُل ُ ُ ــِة ِدْرÃٍَ ِإذًا َيْكــ�� اَئ ِ َ ا{� َ َ �¤ ِsِْهــ
َ
َي ِإlَ أ ــَؤّدِ ْرَضــُه َو ُي

َ
؛ )همــان (»أ

 مسلمان توسط   ي در باره كشتن ذم    7 از امام صادق   گويد يماعه م س
. كننـد  ي امر دشوار است و مردم آن را تحمل نمـ          ينا:  فرمود يدمپرس

 پرداخت شود تا از كشتن اهل       ي مسلمان به خانواده ذم    يه د يدپس با 
اگـر بنـا باشـد هـر        : سـپس فرمـود   . عراق و اهل ذمه دسـت بـردارد       

 او را   ين گردد، او را بكـشد و زمـ        ين كه بر اهل ذمه خشمگ     يمسلمان
 صـورت كـشتار     يـن  هشتصد درهم بدهد، در ا     اش ده و به خانوا   يردبگ

  .شود ياهل ذمه فراوان م
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 ذكر شـده    ي و ذم  ي مجوس يحي، مس يهودي، اعم از    ؛ تمام موارد  يات، روا ين ا در
  . است

 رسـول   يمـان  كـه در پ    اي ي شده بود كه ذمـ     يان ب يد ق ين زراره ا  يت در روا  البته
 يـه  معناسـت كـه د  ينمفهوم داشته باشد، به ا   » كامله «يرخدا بوده است و اگر تعب     

 جهـت برابـر     يـن  سماعه بـه ا    يت و در روا   يستهشتصد درهم و چهار هزار، كامل ن      
  .باشد ي هشتصد درهم ماو يه به عادت نشود وگرنه ديلدانسته شده است كه تبد

  .باشد يه م سماعه موثقيت و روايحه ابان و زراره صحيت روادو

  يات رواين فقها در جمع بديدگاه

 را  ي مختلفـ  يهـا   راه يهـان  فق يكديگر، با   يات روا ي رفع تعارض و ناسازگار    براي
 ي كه هر گروه برايهيتوج و شده  ارائهيها  راه حلي به بررسينجاا در. اند  كردهيط

  :پردازيم يم اند،  خود داشتهيهاثبات نظر

  )صد درهمهشت( مشهور يهداران نظر طرف. 1

 يـات  نسبت به دو دسته روا     يد با يعيطور طب  ه هشتصد درهم ب   يه نظر داران  طرف
 مسلمانان داشت، اعالم نظـر      ير غ يه تفاوت در د   يا و   يه د ي كه داللت بر تساو    يگرد

 برخـورد   يگـر  د يـات  بـا روا   يا گونـه   به يه نظر ين صاحب ا  يهانهر كدام از فق   . كنند
  .دهيم ي قرار مي بررسد آنان را مور استدالالتينجاا در ما كه اند كرده

  يان بر عادت قتل ذميگر دياتحمل روا) الف

ابان بن تغلـب     (يت، دو روا  »استبصار« و   »يبتهذ« در دو كتاب     »ي طوس شيخ«
 ي حمل كرده است كه كـس      ي بر مورد  كرد، ي داللت م  يه د يرا كه بر برابر   ) و زراره 

 ، كه بازدارنده باشـد    ي به هر شكل   دتوان يلذا امام م  . بر كشتن آنان عادت كرده باشد     
 ، نبـود  ين امـا اگـر چنـ       و ... به چهـارهزار و    بار  يك كامل و    يه به د  بار  يكاقدام كند؛   

 سـماعه   يـت  نظـر بـه روا     يـن  كنـد و بـر ا      يـين  از هشتصد درهم تع    يش ب تواند ينم
  ). 40، ص42، ج1362 ي،نجف(استدالل كرده است 
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 مذكور را حل كرد     يات روا يانرض م  تعا توان ي سماعه م  يت نظر، با روا   ين ا طبق
 بـر كـشتن     ي هشتصد درهم است، اما اگر كـس       يه گرفت كه اصل د    يجه نت ينو چن 

 توانـد  ي وجـود دارد، مـ     يـان  جان ين كه ب  ي عادت كرده است، بر اساس تفاوت      يانذم
  . متفاوت باشديهمقدار د

   نقد

 و  ميي نمـا  يـان  را حمل بر مـورد عـادت بـه قتـل ذم            يه د ي تساو ياتكه روا  اين
 سـماعه   يـت  در روا  يـرا  به نظر نادرسـت اسـت؛ ز       يم، سماعه بدان  يتشاهدش را روا  

 ين اگـر چنـ    گويد ي كار عادت داشت، بلكه م     ين كه آن فرد به ا     يست ن ينفرض چن 
ـ   شـود  ي عـادت مـ    يان برخورد با ذم   ينحكم نشود، ا    دو سـخن، فاصـله      يـن  ا ين و ب

 از عـادت بـه كـشتن        يشپـ  است كه ابتدائاً و      ين ا يت روا ين ا يمعنا.  است ياريبس
  .  عمل نشودين مرتكب اي تا كسشود ي مسلمان از او گرفته ميهآنان، به اندازه د

 كـه  انـد   سماعه را به صورت معلوم خوانده      يت در روا  »ينكل« كلمه   ي برخ البته
 بـه   ي عمل بـاز داشـته شـود و برخـ          ين فرد قاتل از ا    ين است تا هم   ين آن ا  يمعنا

 از عمـل بازداشـته      يگران كه د  شود ي م ين آن ا  يمعنا كه اند صورت مجهول خوانده  
 ينيحـس ( ندارد   ي ظهور وده، نم يخ كه ش  ي بر برداشت  يت روا ينبه هر حال، ا   . شوند
  . دانستياتتا بتوان آن را شاهد جمع روا) 369، ص10 جتا، ي بي،عامل

  ير بر تعزيگر دياتحمل روا) ب

مخالفت شود و ) يس طويخش(ممكن است با برداشت «: گويد ي جواهر مصاحب
، 42، ج 1362 ي،نجفـ  (»يم بـدان  يـر  مثل تعز  يا ير بلكه تعز  يم، ندان يهآن را از باب د    

  ). 40ص

   نقد

 مـازاد   يـن  ا يد با يعيطور طب  ه ب يم، بدان ير مازاد بر مبلغ هشتصد درهم را تعز       اگر
 مبلـغ   يـات  روا يـن  كـه در ا    ي دم؛ در حال   ياي المال پرداخت شود، نه به اول      يتبه ب 
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  .  دم پرداخت شودياي به اوليد كامل، بايه دياار درهم چهارهز

  يه بر تقيگر دياتحمل روا) ج

 كـرده   يه برابر و چهار هزار درهم را حمل بر تق         يات روا ينچن  جواهر هم  صاحب
  ). 39همان، ص (باشد ياست؛ چون موافق با اقوال عامه م

  نقد

: اوالً يـرا  نادرست است؛ ز  ،يم بدان يه چهار هزار و برابر را از باب تق        يات كه روا  اين
 از اهل سنت قائل به هشتـصد        يهي فق يچ است كه ه   يح مطلب صح  ين ا يدر صورت 

 كـه   ي باشد؛ در صورت   يه دو نظر  يندرهم مطلقاً نباشد و نظرات آنان منحصر در هم        
 و  يهودي و در مورد     باشند ي قائل به هشتصد درهم م     يه بجز حنف  يدر مورد مجوس  

 در  يـه  نـصف و حنبل    يـه  مالك و] چهـارهزار درهـم   [لـث    قائل به ث   يه شافع يحي،مس
 آنـان   يـدگاه  د ين،بنـابرا . صورت عمد، برابر و در صورت خطا قائل به نـصف بودنـد            

 را  يـات  تنها دو دسـته روا     توان يمتفاوت بوده است و به تمام موارد قائل دارند و نم          
  . نموديهحمل بر تق

 يم، كنـ  يـه د آمـد، حمـل بـر تق        به وجو  يات روا ين ب ي اختالف يككه تا    ينا: ثانياً
ـ   ي اختالف همه ينمگر با ا  . يست ن يحصح  يش پـ  ي آنـان اسـت، چـه مـشكل        ين كه ب

 اعـالم   ، دارد ي از آنـان همراهـ     ي برخـ  يـدگاه  را كـه بـا د      ي نظر 7 كه امام  آمد يم
 امامـان كـه در      كنـيم  تـصور    يـا ! ينـد؟  نما يـستادگي  و بر آن نظر تا آخر ا       يندفرما
 از اند  كرده يان خود را ب   هاي  يدگاه مخالفت با آنان، د     از موارد به صراحت به     ياريبس

  ! نموده باشنديه آنان تقين بي مسأله اختالفيك
ـ    ي اختالفـ  يـن  است با ا   يهي بد البته  اهـل سـنت وجـود دارد،        ي فقهـا  ين كـه ب

  .  نظر نبوده استيك ي دارايزحكومت ن

   هشتصد درهميات روايژه ويازاتامت) د

 يـازات  است، چون اخبـار هشتـصد درهـم، امت          معتقد »↨ـ مفتاح الكرام  صاحب«
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 و با اصل موافق است و شـهرت بـه اطـالق             يحصح  و تر  يشب:  دارد از جمله   يفراوان
 را ندارنـد    يات روا ين با ا  ي توان برابر  يگر د يات روا ين،بنابرا.  شده است  ييددارد و تأ  

لـذا همـه    ). 369، ص 10تـا، ج   ي بـ  ي، عـامل  ينيحـس ( به جمع داشته باشند      يازتا ن 
  ).368همان، ص( نموده است يه مخالف هشتصد درهم را حمل بر تقياتروا

 نقد

 توانـد   نمـي  اند،   كه شمرده  يازاتي اما امت  ، شد يان ب  اين  از يش پ يه مورد تق  در
 يـت  موجـب مز   يـات كثـرت روا  :  اوالً يرا گردد؛ ز  يگر د ياتمانع عدم توجه به روا    

 كـه موجـب علـم       تيـس  مذكور در حد تـواتر ن      يات كه روا  ي در صورت  شود؛  ينم
 كه  يتي وجود دارد، حداقل دو روا     يحه صح يگر، د ياتدر روا : ياً گردد و ثان   يقطع

 هشتـصد   يـات  بـا روا   يـث  ح ين و از ا   باشد  ي م يحه است، صح  يه د يدال بر تساو  
  .كند ي ميدرهم برابر

 يح صـح  ي بر هشتـصد درهـم در صـورت        يدتمسك به اصل عدم وجوب، زا     : ثالثاً
  . رسد يگرنه با وجود اماره نوبت به اصل نم  و؛داشته باشد وجود نيا است كه اماره

 را  ي شـهرت  ين چنـ  يين از اصـول   ياري است، بـس   يياگر منظور شهرت فتوا   : رابعاً
 يار كـه وزانـت بـس      ياتي وجود دارند  كه در برابر آن روا     ين ا يژه به و  دانند يحجت نم 

اره و ابان بن تغلب      مانند زر  ي مورد اتفاق  هاي يت از شخص  يات روا يند و ا  ن دار ييباال
  . اند  اصحاب ائمه برتر بودهيگر كه از داند نقل شده

  يان ذميه تفاوت ديهداران نظر طرف. 2

 هر كـدام    ي نمود و برا   يم مسلمانان را به سه دسته تقس      ير غ » صدوق شيخ«
 مورد  7 و امام  6يامبر پ يآنان كه از سو   . 1:  قائل شده است   اي  حكم جداگانه 

.  برابر با مسلمان دارند    يه وفادارند، د  يمان پ يط و بر شرا    واقع شده  يمانعهد و پ  
 يـه  هـستند، د   يبنـد  و پا  انـد   يرفتـه  را پذ  ي عامه جامعه اسالم   يطآنان كه شرا  . 2

 هشتـصد   يـه  گروه دوم، اگر تخلـف ورزنـد، د        ينهم. 3  و هزار درهم دارند   چهار
  .درهم دارند
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  نقد

 بـسته اسـت و      يمانامام، پ  و   يامبر كه با پ   ي جمع، گرچه نسبت به كس     ينا: اوالً
 گردد ي تلقيد قتواند ي برابر دارد، ميه شده است كه ديح زراره به آن تصر يتدر روا 
 يه در د  ي برابر ين سماعه به صراحت ا    يت در روا  ي ول يد، نما يد مطلق را مق   ياتو روا 
 را  يـه  د ي حكـم تـساو    تـوان  يپس نمـ  .  است ته از تكرار دانس   يريمنظور جلوگ  را به 

  .دانست اند  بستهيمان و امام پيامبر كه با پي گروهمنحصر در آن
 شـده  يـاد  يـك  بر تفك  ي شاهد يزهزار ن   هشتصد و چهار   يات روا ين كه ب  ينا: ثانياً

 در باره اهـل كتـاب،       يا و   ي در باره ذم   يا مطلق است    ياتوجود ندارد و همه آن روا     
 ين ا ير بص ي اب يت كه در روا   ي در حال  يم؛ و اهل كتاب تفاوت قائل شو      ي ذم ينمگر ب 

 يـن  در ا  ي شـاهد  يچ حـال، هـ    ين ع در.  با مجوس بود   ي و نصران  يهودي ينتفاوت ب 
 يـده  اختالف گـردد ـ د  اي به تعهدات ـ كه منش يبندي و عدم پايبندي بر پاياتروا
  .شود ينم

 مورد استناد، از نظر سند      يات روا ين گفته شد، ا   ين از ا  يشطور كه پ   همان: ثالثاً
  . را ندارنديح صحياتضه با روا هستند و توان معاريفضع

   مسلمانير مسلمان با غيه دي تساويهداران نظر طرف. 3

 بـه   ي مختلف يها گونه  به 1 مسلمان ير مسلمان و غ   يه د ي تساو يه نظر داران  طرف
 اسـت،  شـده  نظريه اين بر كه استداللي دو به اينجا در. اند  دست زده  ياتجمع روا 

  : از عبارتند داليل اين. كنيم مي بيان هنظري اين بر را خود دليل سپس و اشاره
 ي عـاد  يط را در شـرا    يـه  هشتصد درهم مقدار د    يات معتقدند كه روا   ي برخ )الف

 زراره و موثقـه     يحه صـح  يت بر اساس دو روا    ي كرده است، ول   يان اهل كتاب ب   يبرا
 يـرا  دهـد؛ ز   يش مسلمان افـزا   يه د ي را تا تساو   يه د تواند ي م يسماعه، حاكم اسالم  

 با مالحظه مصلحت حفـظ      ي است كه حاكم اسالم    ين سماعه ا  يثر حد  ظاه يمعنا
 را بـه    ي ذمـ  يه د تواند ي هرگاه بخواهد م   ي، اهل ذمه در جامعه اسالم     ياتشأن و ح  
 از اهل ذمه را به قتل برساند او را يكي ي مسلمان قرار دهد و اگر مسلمانيهاندازه د

                                                           
 .اي دارند از متأخرين، آية اهللا صانعي، آية اهللا هاشمي شاهرودي و آية اهللا مكارم شيرازي در استفتائات چنين نظريه. 1
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 صـدر و    يـر دو تعب . كند ي م ي ذم ياي مسلمان به اول   يك كامل   يهملزم به پرداخت د   
 ء هـذا �Ò  «: آمـده اسـت    يثدر صدر حد  .  معنا است  ين ا شاهد سماعه،   يث حد يلذ

تمs �يدشد �Xلو ان مس(ا غـضب عـ5 «: آمده است  يث حد يل و در ذ   » الناسûفـاراد  ذ 
خذ و يقتsان  أة درÃ، اذا  اlيؤدی ارضه و @� ا{� �} sيك��  اه �P الـذم القتـل  �  يـا و مـن قتـل ذمي��

ز يا ذميقتل اzسt ان  ع5يحرمظ(ا، فانه ل �f حدها و اداها و � ية حراما ما آمن @� � �X«.  
 دسته سـوم اسـت كـه در آن          يات زراره از روا   يحه به مفاد صح   يك معنا نزد  اين

 يـت  ممكن اسـت مقـصود روا      .»... �مQs يته ذمة فد6من اعطاه رسول � «:آمده است 
ـ          يا يامبر پ ي باشد كه هر كس از سو      ينا  امـر و حـاكم      ي امـام از آن جهـت كـه ول

 ي و نـصارا   يهـود  مـورد    ر گرفته باشد؛ چنان كـه د      ي هستند، قرار ذمه دائم    يشرع
 به آنـان   ي به عنوان حاكم، ذمه كامل دائم      6يامبر گونه بوده و پ    ينالعرب ا ↕يرجز

 ي بـا مـسلمانان زنـدگ      ي كـه آنـان هماننـد شـهروندان اصـل          يا گونـه  عطا كرد؛ بـه   
  . كامل خواهد بوديز آنان نيه دكردند، يم

 يـا  عقـد امـان   يفيـت  اهل ذمه وابـسته بـه ك  يه بدان معنا است كه مقدار د  اين
 اگر ذمـه    ين،بنابرا.  به آنان داده شده است     ي است كه از جانب حاكم اسالم      يا ذمه

 صـورت،   يـن  جان آنان همانند جان مسلمان محترم است و در ا          يعنيكامل باشد؛   
 اطـالق   يـست،  هـم ن   ي نادر فرد كه   يت روا ينمفاد ا . واهد بود  كامل خ  يز آنان ن  يهد

 خود در علم    ي چنان كه درجا   ين،عالوه بر ا  . سازد ي م يد دسته نخست را مق    ياتروا
 اسـت، نـه     ين مالحظه عناو  ييد، در باب اطالق و تق     يزان،اصول اثبات شده است، م    

  .ي و افراد خارجيقمصاد
 يحه نخست به موثقه سـماعه و صـح         دسته يات اطالق روا  ييد گذشته، تق  ين ا از

 زراره  يحه است؛ چرا كه لسان موثقه سـماعه و صـح          ي عرف يح جمع صح  يكزراره،  
 يـات  معنا را دارد؛ بلكه زبان موثقه، زبـان حـاكم و نـاظر بـر روا                ينظهور در اراده ا   

 مـسلم آن اسـت كـه        و دسته نخست، مفروض     يات در روا  يرادسته نخست است؛ ز   
 ين،بنـابرا .  امام و حاكم، فقط هشتصد درهم اسـت        يسنج  بدون مصلحت  ي، ذم يهد

 يـات  به مـضمون آن روا     يزي دسته نخست است تا چ     يات سماعه ناظر به روا    يتروا
 كـه در    ي حقـوق  ييع كه امام با درنظرگرفتن مـصلحت عـدم تـض          ين و آن ا   يفزايدب
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  كـرده و   تـر  ين آنـان را سـنگ     يه د تواند يقرارداد ذمه به اهل ذمه داده شده است، م        
 مقتول كنـد    ياي كامل به اول   يه باشد، ملزم به پرداخت د     ي را كه قاتل ذم    يمسلمان

 يـه  مقـدار د يـين  برداشـت، تع ين ايالبته به مقتضا  .  حاكم است  يارات از اخت  ينو ا 
 اسـاس، اگـر او مـصلحت بدانـد،          يـن  است و بر ا    ي به دست امام و حاكم شرع      يذم
 كند تا به سقف هشتصد درهم برسد يين كامل تعيهتر از د  را كمي ذميهند دتوا يم
  ).31ص، 1380ي، شاهرود(

  نقد

 اسـت و بنـا بـر        ي حكـم ثـانو    يـك  ين برداشت شد كه ا    ين ظاهر عبارات چن   از
 از هشتصد درهم و در شـراط  ير غي رقم يا گردد   يين برابر تع  يه د تواند يمصلحت م 

سـماعه   يـت  بـا روا   يه توج ينا.  به همان رقم هشتصد درهم برگردد      تواند ي م يعاد
 كـه هـر كـس را        دطور مطلـق حكـم شـده بـو         ه زراره ب  يتسازگار است، اما در روا    

 فـرق   يگـران  بـا د   يـامبر  ذمه پ  ين ب يا برابر است و گو    ، در ذمه قرار دادند    6يامبرپ
  .گذاشته بود

 هـر   يـه  كرد، د  يم كه بعد اشاره خواه    6يامبر پ هاي  يمان كه در پ   ين بر ا  افزون
 برابر بـا مـسلمان      يهها د  ن   است و همه آ    يده گرد يين طبق سنت خودشان تع    يقوم

  .اند نداشته
 يـات  روا يـرا  ز يـست؛  ن ي تعارضـ  يچ هـ  يـات،  روا ين باورند كه ب   ين بر ا  ي برخ )ب

 ي كه در ذمه اسالم نباشند، ول      كند ي م يان را ب  ي اهل كتاب  يههشتصد درهم، حكم د   
 يـات بر روا يت رواين حكومت ايا زراره يحه با توجه به نص صح     يه، د ي تساو ياتروا
 كـه صـحيحه     يح توضـ  ين با ا  د، است كه در ذمه اسالم هستن      ي ناظر به كسان   يگر،د

 ي با بقيه روايات تعارض    كرد، ي با ديه مسلمان داللت م     ي ديه ذم  يزراره كه بر برابر   
 بالفعل با ديه مسلمان برابـر       يندارد؛ چون اين صحيحه مانند نص است كه ديه ذم         

 تعـارض نـدارد؛     داند ي را هشتصد درهم م    ي كه ديه ذم   يروايت دو با رو، ازاين. است
 بالفعـل و    ي ذمـ  ييكـ :  دو احتمال وجـود دارد     ي آن دو روايت در كلمه ذم      در يراز

 را در آن دو روايـت بـه         ي ذم توان ي نم ، و با وجود اين احتمال     ↕ بالقو ي ذم يديـگر
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در آن   ي بالفعل حمل كرد تا تعارض صورت گيرد و اگر هم گفته شود كه ذم              يذم
 و ماننـد نـص   ي صـحيحه، اقـو  هور بالفعل دارد، باز هم ظ ي ظهور در ذم   ،دو روايت 

 مسلم نـزد فقهاسـت،      ي و اين يك جمع عرف     شود ياست و بر آن دو روايت مقدم م       
  . وجود ندارديپس تعارض

 در آن وجـود دارد و       ي و نـصران   ي كه اهل كتاب و عنوان يهـود       ي اما دو روايت   و
 به حكم حمل مطلق بر مقيـد، آن دو روايـت            داند، يدرهم م ديه آنان را چهارهزار     

 بالفعـل   ي كه اهل ذمه نباشند؛ چون اهل كتاب، اعم از ذمـ           شود ي م يحمل بر جاي  
 حكومـت اسـت و تقـدم دليـل         ناست، اگر نگوييم كه صحيحه زراره لسانش، لـسا        

  .باشد ي بحث نميحاكم بر دليل محكوم جا
 را ديه مسلمان دانسته نيـز بـا         ي و مسيح  ي زرتشت ي، كه ديه يهود   ي اما روايت  و

ها، به حكم اطالق و تقييـد، اهـل           كه منظور از آن    شود يهمين وجه جواب داده م    
 را  يبنابراين، صحيحه زراره كه ديه ذمـ      . باشد ي م ي و زرتشت  يذمه از يهود، مسيح   

  . نداردي تعارضديگر با سه دسته داند، يبرابر با ديه مسلمان م
 و  ي مـسيح  ي،گانـه كـه ديـه يهـود        اره بـا روايـات هـشت      چنين صحيحه زر   هم
 ي، در آن روايـات، يهـود      يـرا  قابل جمع است؛ ز    داند، ي را هشتصد درهم م    يزرتشت
آن حكم  ...  و ي به ما هو يهود    ي يهود ي خود؛ يعن  ي به عنوان اول   ي و زرتشت  يمسيح

 اللّه   كه رسول  يها را به عنوان مؤتمن و كسان       را داشت، لكن صحيحه زراره ديه آن      
ها عطا نموده، تعيين كرده است و نتيجتاً آن روايات مطلقه بر صـحيحه               ذمه به آن  

  .باشد يها حاكم م  و يا صحيحه بر آنشود يزراره كه قيد ذمه دارد، حمل م
 بـين صـحيحه زراره و بقيـه         ي كـه تعارضـ    گيـريم  ي آنچه بيان شد، نتيجه م     از

 كـه   يمقدم است، در نتيجه هر كـس      روايات باب وجود ندارد؛ زيرا صحيحه بر آنها         
  . با مسلمانان استيمساو اش  ذمه بالفعل باشد، ديهيدارا

 كه مؤتمن يا معاهد     ي خصوصيت و تنقيح مناط، همه كسان      ي به حكم الغا   حال
 كه متضمن   ي بين الملل  ي و چه عهدها   ي خصوص يبا مسلمانان هستند؛ چه عهدها    

 داننـد  يديگر را محترم و مؤتمن م     احترام متقابل و حفظ حقوق يكديگر است و يك        
 برابر با ديه مـسلمان      ان، ديه آن  )باشند يو مسلمانان هم نسبت به ديگران چنين م       (



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  200

 

  . چه اهل كتاب باشند و چه نباشند، چه موحد باشند و چه غير موحدباشد؛ يم
 شـود،  ي نماند كه قواعد و اصول كليه و آنچه از روايات خاصه استفاده مـ              ناگفته

گونه كه مالِ غيـر مـسلمان احتـرام دارد و             موافق است؛ چون همان    ين رأ نيز با اي  
.  گفت حيات و جان او نيز چنـين اسـت  توان يضمانتش با مسلمان تفاوت ندارد، م  

 ديه مسلمان   ي قطعيه عرفيه، بر برابر    يت به عنوان اولو   توان يلذا به همين اعتبار م    
  ).84 ـ87، ص3، ج1387 ي،صانع(و غير مسلمان استدالل نمود 

 هشتـصد درهـم بـا قـرآن اسـتناد كـرده و              يـات  در ادامه به مخالفت روا     ايشان
 اين وجه جمع و تقريب را با همه وضوحش نپـذيرد، بـاز هـم                ياگر كس «: گويد يم

 مشهور است، بـر طبـق نظـر مـشهور     ي كه مستند فتواي به استناد روايات  توان ينم
 و  ي و زرتـشت   يكـه ديـه يهـود       بر آن  دكن ي كه داللت م   يروايات: فتوا داد؛ چون اوالً   

 ديـه آنـان چهـارهزار       كنـد  ي كه داللت م   ي هشتصد درهم است و يا روايات      يمسيح
 كنـد  ي كه داللـت مـ     ي و روايات  گردد يدرهم است، به علت مخالفت با قرآن طرد م        

 و  گـردد  ي برابر ديه مسلمان است، به خاطر مـوافقتش بـا قـرآن اخـذ مـ                يديه ذم 
 متعارض، قبل از همه مرجحات اسـت و بيـان           خبراب در دو    ترجيح به موافقت كت   

 سـوره نـساء روشـن       92مخالفت و موافقت اين روايات با قرآن، با مراجعه بـه آيـه              
  ). همان (»شود يم

 كننـد  ي مـ  يح در آخر تصر   يشانلذا خود ا  .  استدالل نا تمام است    ين ظاهراً ا  ولي
 تا گفته شود يست نيهمقدار د اشكال و مخالفت با كتاب، ايناگفته نماند منش «كه  

 يـه  اشكال و موافقـت و مخالفـت، اصـل د          اي نشده، بلكه منش   يانمقدار در كتاب ب   
  ).89همان، ص (باشد يم

ها، نخست مناسـب      و فهم بهتر آن    يات حل تعارض روا   ي برا رسد ي به نظر م   )ج
 توجه شود   يه د يخچه سپس به تار   يرد، قرار گ  ي سوره نساء مورد بررس    92 يهاست آ 

  . معلوم گرددياتا مراد روات

  يه ديه به آنگاهي

  : سوره نساء آمده است92 يه آدر
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ß َرَقَبـٍة ُ  َفَتْحـِر��
ً
 َو َمـْن َقَتـَل ُمْؤِمنـًا َخَطـأ

ً
ْن َيْقُتَل ُمْؤِمنـًا ِإ�Y َخَطـأ

َ
ْؤِمٍن أ َو َما َ�َن ِ ُ

 Yد Yْن َيـص
َ
ْهـsِِ ِإ�Y أ

َ
ٌة ِإlَ أ َ Y)َو ُهـَو ُقوا َفـِإْن َ�َن ِمـْن َقـْوٍم َعـُدّوٍ َلـ³ُْ ُمْؤِمَنٍة َو ِدَيٌة ُمَس 

 lٌَة ِإ َ Y)ْم ِميَثاٌق َفِدَيـٌة ُمـَس ُ َ �Zَرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َو ِإْن َ�َن ِمْن َقْوٍم َبْيَن³ُْ َو َبْي ُ ُمْؤِمٌن َفَتْحِر��
 ْ َ �Ñ ْد َفِصَياُم ِ� َ �X ْÔَ ْن َ َ �Õ َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة ُ ِر�� ْ َQX َو ِsِْه

َ
�ِ َتْوَبـًة ِمـَن �Yِ أ �ِ ُمَتَتـاِبَع��ْ ْ�Oَو َ�َن َر 

 ً �Öَحِك ً �Öَعِل ُY�¶را ـ جز به اشـتباه ـ    ي را نسزد كه مؤمني و هيچ مؤمن؛ 
 را آزاد   ي را به اشتباه كشت، بايد بنده مـؤمن        يبكشد و هر كس مؤمن    
 كننـد  گذشت آنان كه اين مگر كند، پرداخت بها و به خانواده او خون    

 يو] خـود  [و است كـه دشـمنان شـمايند         گروهي از] مقتول [اگر و
از ] مقتـول [ را آزاد كنـد و اگـر         يبايد بنده مؤمن  ] قاتل[مؤمن است،   

 است، بايد به خانواده     ي است كه ميان شما و ميان آنان پيمان        يگروه
 را آزاد كنـد و هـر كـس          مـؤمني  بنـده  و نمايـد  پراخت بها  خون يو
 از جانـب خـدا ـ    اي  ـ به عنوان توبه يماه پياپنيافت، بايد دو ] بنده[

  . سنجيده كار استي بدارد و خدا همواره داناروزه
م ِميَثـاٌق ß كه مراد از عبارت      ين ا در ُ َ �Zـ  يـست؟  چ ¶َو ِإن َ�َن ِمـن َقـْوم َبْيـَن³ُْ َوَبْيـ  ين ب

 است كـه در     ي باورند كه مراد، مؤمن    ين بر ا  يبرخ. مفسران اختالف نظر وجود دارد    
 ي مراد معاهـد   گويند ي م ي و كشته شده است و برخ      كرده ي م ي معاهدان زندگ  ينب

  . است كه كشته شده است
 آورده،  يت روا يز ن يه هر نظر  ي را نقل كرده و برا     يه هر دو نظر   »يطبرس« مرحوم

  :نويسد ي و مدانند ي است اصحاب ما، مقتول را مؤمن مياما مدع
ها با شما     ايشان پيمانى است و آن      اگر مقتول از مردمى باشد كه ميان شما و         و

 بدهد بازماندگانش به را او بهاى سر جنگ ندارند، بر عاقله قاتل الزم است كه خون         
 امـام  از. سـازد  آزاد كفـاره  عنـوان  ا بـه  ر مـؤمنى  برده قتل، خاطر به است قاتل بر و

  . نيز همين طور روايت شده است7صادق
. 1: انـد  كـرده  اخـتالف  نباشد، يا باشد نمؤم بايد مقتول اين آيا كه  اين و درباره 

 »زيـد  ابـن « و »قتـاده « و »نخعى ابراهيم« و »شعبى« و »زهرى« و »عباس ابن«
 عهـدى  خـاطر  ، به بگذارد احترام او دين به بايد قاتل لكن است، كافر مقتول گويند
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 لكـن   است، مؤمن مقتول گويند »ابراهيم« و »حسن«. 2 .است ايشان ميان در كه
. پيماننـد  دهد؛ زيرا ايشان با مـسلمانان هـم         او را به بستگان مشرك او مى       قاتل ديه 

 بستگان به بايد را ديه اند گفته كه اند، جز اين   طور روايت كرده   اصحاب ما نيز همين   
 تـا،  ي بـ  ي،؛ طوس 140، ص 3 ج ،1372 ي،طبرس(تگان كافر   بس نه بدهد، او مسلمان

  ).532، ص1 جتا، ي بيزي،؛ حو292، ص3ج
 مـؤمن   يـز كه مراد از مقتول در اين فـراز از آيـه ن            ين ا يل دل »يي طباطبا عالمه«

) ماننـد مـوارد فـوق     ( دانسته و معتقدند كه در اين جملـه نيـز            يه سياق آ  باشد، يم
  ). 39، ص5ق، ج1391 يي،طباطبا(گردد  به مؤمنِ مقتول بر مى» كان«ضمير در 

 و نـسبت بـه   باشـد  يمـ  مذكور صرفاً در مورد قتل مؤمن   يه نظر، آ  ين اساس ا  بر
  . ـ ساكت استي مسلمان ـ اعم از معاهد و ذميرقتل غ
وان كـان   (كه مرجـع ضـمير       ين و ا  كنند ي م ييد نظر دوم را تأ    »ياهللا صانع  تآي«

زيرا خود قرآن   «: گويد ي شمرده و م   يح ناصح يم،را مقتول مؤمن بدان   ) بينكم ميثاق 
 قيـد مـؤمن را آورده       دشـو  ي كه در ميان دشمنان است و كشته مـ         ينسبت به كس  

 بودن ، چنان كه در صدر آيه هم قيد مؤمن        ¶ ُمْؤِمٌن َو َفِإن َ�َن ِمن َقْوم َعُدّوٍ َل³ُْ َوهُ ßاست  
ا ميثاق، مقتـول مـؤمن بـود؛        ب همراه مقتولِ از مراد اگر و است آورده نيز را مقتول

 گرديـد،  ي كه بين اهل ميثاق كشته شود، قطعاً بايد قيد ايمان ذكر م            ي مؤمن ييعن
 بين اهل   لِ روشن است كه منظور از مقتو      يپس عدم ذكر آن حجت قطعيه و دليل       

، 3، ج 1387 ي،صـانع (»  اسـت كـه خـود هـم اهـل ميثـاق باشـد              يميثاق، مقتـول  
  ). 89ـ90ص

 بـا توجـه بـه       ، مؤمن باشـد   يه اگر مربوط به د    رسد، يبه نظر م  :  هر حال، اوالً   به
 مـؤمن، چـه     يرا ز ماند؛ ي نم ي صورت باق  ين ا ي برا ي شمرده وجه  يه كه در آ   يشقوق

 قتل ين بي شده و تفاوتياندر داراالسالم و چه در دارالحرب كشته شود، حكمش ب
 يـان  و حكم جديدي وجود نداشـت كـه ب         يست ن يشين با موارد پ   ↕او در دارالمعاهد  

  . فراز در رابطه با مقتول معاهد استين ارسد يلذا به نظر م. شود
 كـان در همـه جـا بـه مـؤمن            يرضـم  انـد،  ر كه مشهور گفته   طو اگر همان : ثانياً

فـان  (در صـورت دوم     » و هو مـؤمن    «ير يا تعب  يرا است؛ ز  يهبرگردد، خالف ظاهر آ   
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كه در صورت سوم     ين ا يا شد نيز نبايد آورده مي   ) كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن       
در هـر   .  شـود  آورده) و هو مؤمن   (يد ق ين نشود، باز ا   يدا پ يا كه شبهه  ين ا ي برا يزن

 يـشين  در مورد پي ولگردد، يدر هر دو جا به مقتول بر م» كان« در يرصورت، ضم 
  . استيامده نينجاآمده بود، اما در ا» و هو مؤمن «يدق

 نـدارد كـه     ي و وجه  گيرد ي و معاهد تعلق م    ي به ذم  يه د يه، آ ينبر اساس ا  : ثالثاً
 را يه دتوان ي نمي جوامع كنون دررو، ينازا.  اهل كتاب باشدي صرفاً برايهپرداخت د

 و بـه  كنـد  ي مـ ي دانست، بلكه هر كـس در جامعـه زنـدگ    ي رسم يانمنحصر در اد  
 جهت  ين و از ا   كند ي بر او صدق م    هد است، عنوان معا   يبند پا يمقررات نظام اسالم  

  .  اهل كتاب و آنان وجود نداردين بي فرقيچه
 و اثبـات ديـه      شـود  ي ذمي م  چه طبق نظر دوم، شامل معاهد و       اين، آيه اگر   بنابر

 به صـورت نكـره آمـده اسـت، مقـدار ديـه              »يهد« واژه چون اما كند، براي آنان مي  
 نظراتي كه در مـورد      براي توان نامعلوم است و از اين جهت آيه ساكت است و نمي          

 از  يـك   يچ بـا هـ    يـه  آ ي، و بـه عبـارت     كردمقدار ديه گفته شده نفياً و اثباتاً استفاده         
  . موافق استيات دسته از روايك گفت با توان ي نميا و يستالف ن باب مخياتروا

 داللت ديه بودن متفاوت بر ـ بودن نكره دليل به ـ تواند  اجماالً مي  ، عين حال  در
  . ندارديه دي بر تساويظهور و نمايد

  يه دتاريخچه

 از اسالم و پـس از آن        يش در پ  يه د يخچه به تار  يا  مناسب است اشاره   ينجا ا در
ـ  يهها د   تا روشن شود در همه زمان      يم باش داشته  اقـوام و ملـل متفـاوت بـوده          ين ب

طـور كـه بـه       همـان .  دارد يات در فهم روا   ي نقش اساس  يط شرا يناست و شناخت ا   
 يات دانستن فقه اهل سنت در فهم روا »ي بروجرد ي العظم اهللا  تيمرحوم آ «فرموده  

  .  داردي جدي نقشيعهش
  :نويسد ي مين چنين جاهل در دورايه درباره د»ي علجواد،«
افراد متفـاوت اسـت و بـر اسـاس            بود كه حقوق   ين عرب ا  هاي  يدگاه از د  يكي«

 پادشـاه   يـه  د ين،بنابرا. گرديد  تعيين مي  شان يله افراد و قب   يگاه و جا  يدرجات انسان 
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 به  طور  ينهم.  بود يگران د يه باالتر از د   يله قب يس رئ يه و د  يله قب يس رئ يهباالتر از د  
  .آنانحسب درجات 

ـ  يه از د  تر  يش بود، ب  تر ي كه قو  اي يله قب يس رئ ديه  بـود و    يف ضـع  يلـه  قب يس رئ
 تفـاوت در حـق      يـن علت ا .  بود تر  يش ب يگر د يله از قب  اي يله افراد قب  يه د طور  ينهم
 فـرد   يگـاه  بر اساس اعتبـارات مـذكور و جا        يت بود كه حق در زمان جاهل      ين ا يه،د
  ).485 ـ486، ص5م، ج1978 ي،عل (»شد ي ميينتع

 و  كـرد  ي قبـول نمـ    يـه  د يننـش   از صـحرا   يي بـود كـه روسـتا      ين ا ي جاهل عادت
 يه ملزم بود از طبقه خودش د      يا  بلكه هر طبقه   يي، از روستا  ين صحرانش طور  ينهم

  ). 488همان، ص (يردرا بپذ
 و  يـل  از ده شـتر تـا هـزار شـتر، بـه اخـتالف قبا               يـه  اساس، اخـتالف د    ين ا بر
  ).592همان، ص( بود ها يتشخص

 كامل و ده شتر بـود       يه بود، د  يل از نژاد اص   ي ول يله، قب ي مقتول از افراد عاد    اگر
 دورگـه و    يـا ) يـف حل (يمـان پ اما اگر مقتـول هـم     . گفتند ي م »يح صر يهد«و به آن    

در هـر   [ پنج شـتر بـود و        يعني يح؛ صر يه او نصف د   يهد) ينهج( بود   يزمادرش كن 
  ). همان( مرد بود يه زن نصف ديهد] صورت

ـ  يـا  يه دو د  يل، از قبا  برخي ـ  گرفتنـد،  ي مـ  تـر   يش ب  يـه  د يـك  يگـران  بـه د   ي ول
  . »يشكرحارث بن عبداهللا بن بكر بن « مانند قوم پرداختند؛ يم

 از  ي كـس  ير النـض  ي بود كه اگر بن    ين چن »ير النض يبن« و   »يظه قر يبن «ين ب در
 ري النـض  ي از بن  ي كس يظه قر ي اگر از بن   ي ول شد، ي كشته م  كشت، ي را م  يظه قر يبن

 شـان   يگاهجا و منزلت خاطر  به ينا.  آن شصت شتر بار از خرما بود       يه د كشت، يرا م 
  ).539همان، ص(بود 

آن را تـا صـد شـتر        » عبـدالمطلب « ده شتر بود و جنـاب        يه د يش، قر يان م در
  ).145 و 141، ص19ق، ج1401 ي،عامل حر( 1. داديشافزا

 رفتنـد  يو به اسارت م    شدند ي كشته م  يل قبا يري كه در درگ   ي افراد يه د مسأله
                                                           

و سنّ في القتل مائة من االبـل فـاجري اهللا           ... ان عبدالمطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن اجراها اهللا له في االسالم           «. 1
 .»ذلك في االسالم
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ـ  در شـده   مسائل مطرح  ينآنقدر مهم بود كه از جمله اول        يـان  م نامـه  يمـان  پ يناول
 بـه   6يامبر اول ورود پ   يها  بود كه ظاهراً در همان ماه      ينه و قبايل مد   6پيامبر
 يـن ا. به نام خداوند بخشنده مهربان    «:  است ينچن شده متن نقل .  منعقد شد  يثرب
 و  يثـرب  و   يش مؤمنان و مـسلمانان از قـر       ين ب 6يامبر است از محمد پ    يا نوشته

 يـك  هـا   يـن ا.  و با آنان جهاد كند     يوندد باشد و به آنان به پ      يشان ا يروهركس كه پ  
 يان كه در م   ي به رسم و سنت    يش مردمان، مهاجران از قر    يگر جدا از د   ،امت هستند 

ارف و  طـور متعـ     خـود را بـه     يران اسـ  يـه  و فد  كنند ي و بدل م   د ر يهخود داشتند، د  
 هـاي  يه به رسم و سنت خود د      يز عوف ن  ي و بن  پردازند ي مؤمنان م  يانعادالنه در م  

 يهقـي، ؛ ب 147، ص 2، ج 1363ابـن هـشام،      (كننـد  ي خـود را رد و بـدل مـ         يشينپ
  ). 184، ص8، ج1360
  .و ده ها قبيله به همين شكل بسته شد» بنوساعده«، »بنوحارث« پيمان با اين

 بـسته شـد، ديـه هـر جـايي بـر             يل و قبا  6يامبر پ ين كه ب  يا نامه يمان در پ  و
اساس همان مقداري كه در جاهليـت و پيـشينيان آنـان گذاشـته بودنـد، تعيـين                  

، 3ق، ج 1419 يـانجي،  م ياحمـد  ؛594ــ   595، ص 5م، ج 1978 ي،علـ  (گرديد مي
   ).17ص

م  ع5يش من قراzهاجرون« QZبع م بيتعـاقلون ر �Zم و بنـو عـوف عـ5... يـ QZبعـ  ر
ــاقلون ــاقلهم ا�وl ميتع ــ5ع ــارث ع fــو ا م و بن QZــ بع ــ5...  ر ــاعده ع ــو س  و بن

م QZبع   ).286، ص 5 ق، ج 1409منتظري،  (.»...ر
 هـر   يژه و يها  آداب، رسوم و سنت    ي، ناظر به استقالل در روابط اجتماع      »ربعه«

 در  ي شـهر  هـاي  يمتنظ اساس روابط و     يري،در واقع، اجتماع عشا   .  بوده است  يلهقب
 يشاوندي چون ارث، عاقله و خو     ي روابط مستحكم  ي دارا يله قب يكافراد  .  بود يثرب
  ).34 ص،1391صالح، (بودند 
م يتعاقلون« تكرار جمله    از QZبع  كـه  شـود   در مورد هر قومي، اسـتفاده مـي        »ع5� ر

  .ل يكسان نبوده استقباي ميان در ديه اعطاي و اخذ وضعيت
 يهـود،  هـاي  يلهام قب به ن يح ضمن تصر  ،»يامبرعهدنامه پ  «35 تا   24 ي بندها در

 يرحي،ف( كرده است ين عوف تضمي بنيهود آنان را همانند يكايك ياستقالل داخل
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  ). 131، ص1386
 كـه خودشـان     يلذا در صورت  .  اهل ذمه عاقله وجود نداشت     ين عنوان مثال، ب   به

ـ  «يحهدر صح.  است ين نداشته باشند، عاقله آنان امام مسلم      يمال آمـده  »  ولّـاد يأب
  :  فرمودند7 صادقاست كه امام

�  بÖ�  فيسل« نون Ö�  أهل الّذمة معاقQs ف�� � �X ـا  ذلـک يؤخـذ من قتل أو جراحـة إ{�ّ
نايكن � نمن أموا®م، فا �fـس( ع5ية ®م مال رجعت اzإمام ا  � ـم �� ّ�  يـؤّدون �_

ز يهإل �fية ا Ü يؤّدی ّ�Iيبة العبد الlق، 1401 ،يعـامل  حـر  (»حـّر ّيده  سـ إ
  ).391، ص29ج

شـد،  ت مي حگاه كه كسي مرتكب قتل يا جرا       آن. ر بين اهل ذمه نيست    عاقله د 
 از سوي امام مسلمين     ،اگر ذمي مالي نداشته باشد    . شداز اموال او ديه پرداخت مي     

  .كنند  زيرا اهل كتاب جزيه پرداخت مي؛شود ديه او پرداخت مي
به رسم   در آن دوران بين قبايل متفاوت بوده است و هر جايي             يز مورد ديه ن   در

  . قرار گرفته است6پيامبر پذيرش مورد شيوه همين و اند كرده خود اقدام مي

  ي در دوران كنونديه

  .  متفاوت استيه مختلف دي در كشورهايز نامروزه
 در كـه  حـالي  در اند؛ ميليارد تومان گفته  12 تا   2 در آلمان مقدار ديه را از        مثالً

ـ   يه رقم د  ينتر  كم عنيي است؛ تومان ميليون 200 فرد يك ديه ايران  آنـان   ين در ب
  . مسلمان در فقه استيهده برابر د

 دالر  يليـارد  م 6 را بـه پرداخـت       »يبيل« دولت   »يكاآمر« در   ي دادگاه چنين  هم
برابر گزارشات، بـه    .  محكوم كرد  »يالكرب« در شده  سرنگون يماي هواپ يغرامت برا 

 يبـا  به هـر نفـر تقر      يعني؛   تومان يليارد ده م  يب قر ي مبلغ يا دالر   يليونهر نفر ده م   
  ). مسلمان در فقهيه برابر د660( هزار شتر پرداخت شد 66 از يشب

 يكـايي  نـاو آمر   يانه حمله وحش  يان قربان يها  و خانواده  يران غرامت به ا   چنين  هم
 بود كه به هر نفـر از        ين چن يران ا ي اسالم ي جمهور يرباس ا يمايي به هواپ  ينسنسو

 برابـر   6/ تومان يليون م يست و دو  يليارد م يك معادل   يباًتقر(هزار دالر   300 ينشاغل
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 يليـون  معادل ششصد م   يباًتقر( دالر   رهزا150 ين شاغل يرو غ )  مسلمان در فقه   يهد
  .گرفت يتعلق م) تومان

  گيري نتيجه

طور كه امروزه  همان.  بوده استيعي و طبي عادي ملل مختلف امريان در مديه
 بـر   ي رخ دهد، هر كـشور     يا گر سانحه  متفاوت است و ا    يه مختلف، د  يدر كشورها 

  .كند ي ميين را تعيه خود، ديمبنا
 مختلـف   يلدر قبا .  داشته است  يان جر يز گذشته ن  اي يله موضوع در نظام قب    اين
  . اند كرده ي عمل ميج بودند، طبق همان سنن راي عادت و رسوم خاصيكه دارا

مـضا كردنـد و      را ا  يه سنت عبدالمطلب در د    يز ن 6 الشأن اسالم  يم عظ پيامبر
 مسلمان را هـزار     يه اساس، د  ينبر ا .  رابطه نبوده است   ين در ا  ي خاص يحكم تعبد 

 مقـدار را    ين همـ  تـوان  ي مـ  يگـران قرار دادند، اما نسبت بـه د      ...  صد شتر و   يا ينارد
  .  بر اساس رسوم خودشان عمل كرديا نمود يينتع

 اي يـه  دهـم د   يـك  اقوام گذشته حدود     ين هر فرد در ب    يهطور معمول، د   ه ب مثالً
 يـين  شـتر تع صد يك يه ديش، قريان نمود و در ميينبوده است كه عبدالمطلب تع 

 يـان  صـد شـتر و در م       يش قر يان در م  يهطور معمول د   هپس در همان زمان ب    . شد
  . ده شتر بوده استيباً تقريگراقوام د
 اسـت كـه     ي هشتصد درهم مطرح شده است، مقـدار       يهطور معمول د   هكه ب  اين

 از  يش ده شتر كـه پـ      يه همان د  يعني اقوام بوده است؛     يانن روزگار در م   معمول آ 
 شـد،  ي مطرح م  ياما اگر در قرارداد ذمه مقدار خاص      . عبدالمطلب مرسوم بوده است   

 6يـامبر  زراره بـه قـرارداد پ      يـت كه در روا   ينا. گرديد ي عمل م  يدطبق قرارداد با  
كـه حـاكم مـشروع       بل يـست،  ن يـامبر  شخص پ  6اشاره شد، منظور از رسول خدا     

 يـت  روا ين گفت ا  توان يلذا م .  مطلب است  ينمسلمانان مد نظر است و ناظر به هم       
 مطـرح  يـن  از ايشطور كـه پـ    هشتصد درهم ندارد و همان     يات با روا  ي تعارض يچه

  . باشديه از باب تقتواند يشد، نم
 معمـول و در     يگـران  د ي هشتصد درهم برا   يه د ي، عاد يط در شرا  يگر، د يان ب به
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كـه طبـق قـرارداد، رقـم         يـن  شده بوده است، مگـر ا      يرفته آن روز پذ   اي يله قب نظام
 يـين  را تع  يـه  است كه مقـدار د     ي حاكم اسالم  يار به اخت  ين گردد و ا   يين تع يگريد

  . اشدب ي ميگر ديات زراره حاكم بر روايتلذا روا. يدنما
 يك حكم تعبدي كه دليل آن براي بـشر          6 اين حكم پيامبر   يگر،به عبارت د  

  . جهول باشد نيست، بلكه امري رايج بوده كه مورد تأييد دين نيز قرار گرفته استم
 ساختار گذشته، قبايل داراي استقالل و آداب و رسوم خـاص خـود بودنـد،                 در

قررات و  م يك توانست مي اي مانند كشورهاي مختلف در روزگار كنوني و هر قبيله        
 ي گفـت بـرا    تـوان  يم لذا. نباشد آور مالزاماتي داشته باشد كه براي قبيله ديگر الزا       

 آنـان طبـق     ي برا ي مختلف هاي يهشود د  ي م يرند، در ذمه اسالم قرار گ     يلكه قبا  ينا
 يطور مـساو   ه ب يه د يك ي دارا توانند يطور كه م   همان.  كرد يفرسوم خودشان تعر  

 كه در ذمه    يم حمل كن  ي اهل كتاب را بر مورد     يات ندارد روا  ي لزوم رو، ينازا. باشند
  .بودندن

 عنوان نمونه در آن دوران، اهل ذمه از جهاد معاف بودند و بر مسلمانان بـود                 به
  .شد ي م دريافت آنان فراهم كنند و اگر نتوانند، از آناني را برايتكه امن
 از آنجا كه امروز در هر كشور، نظـام ملـت ـ دولـت، حـاكم اسـت، در ايـن        اما

مـال اقتـدار مـشروع در سـرزمين         نظامات ساختار سياسي داراي حق انحصاري اع      
 و هـا  مشخص است كه آن را از سـاختارهاي سياسـي پيـشين؛ ماننـد امپراطـوري               

 ي حقـوق  اي دار يعـي طب طـور   بـه  شهروندان و كند مي متمايز اي قبيله هاي حكومت
 آنان  ير اهل كتاب و غ    يان م ي و فرق  باشد ي م پارچه  يكبرابر هستند و شكل جامعه      

 مـورد قبـول جامعـه       ين و قوان  يت حاكم يرشامعه با پذ   ج يك همه در    يرا ز يست؛ن
 و  باشـند  ي حكم مـ   يك يباشند، دارا )  معاهد يا مستأمن و    ياذمه  (يتحت هر عنوان  

 هـاي   كـشورهاي مختلـف بـا حاكميـت        يـا  و   يست و اقوام حاكم ن    يله نظام قب  يگرد
و  باشد ي نم يرش امر مورد پذ   ين و اختالف در ا    يضتبع هرگونه لذا. نيستند متفاوت

  . گردد ي مي تلقي و نابرابريضتبع
 دانست مناسب كشورها بر حاكم نظام با را ديه تساوي روايات توان  مي رو، ازاين

 و  يض شهروندان تبع  يان و م  كرد حاكم را قانون دو واحد جامعه يك در توان نمي و
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  .اختالف قائل شد
محـارب و    نداشـتند كـه وارثـان آنـان          يـه  د ي تنها كسان  يز مورد اشاره ن   يه آ در

  .يگران نه دشدند، ي ميدشمن تلق
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  اسالم ن ديه در جاهليت وقانو/ مقاالت 

�  

اسالم قانون ديه در جاهليت و
1

 

  چكيده 

اي از احكام امضايي اسالم كه در جاهليت وجود داشته است، بـه   يابي پاره   ريشه
از . كند تا شرايط زماني و مكاني تشريع احكـام را بدانـد            گري كمك مي    هر پژوهش 

احكـام    كه ايـن قـانون از      دانيم  باشد ومي   مسائل مهم شريعت اسالم، قانون ديه مي      
از  تر  كه در جاهليت به دست بزرگان عرب وضع گرديده است و مهم            امضايي است 

اين كه آيا مسائلي   هايي كه در اين عصر مطرح است،    از پرسش . آن ديه عاقله است   
باشد، از قبيل نابرابري ديه زن و مرد و ديـه مـسلمان و غيـر                  كه در ديه مطرح مي    

هاي حرام كه در فقه آمده در شـرايط امـروز قابـل                ديه در ماه   يا تفاضل  مسلمان و 
تر به تاريخ تشريع و پيشينه ديه پرداخته تا از اين رهگذر              اجراست؟اين مقاله بيش  

                                                           
 .، پژوهشگر حوزه دينمحمد تقي فاضل ميبدي. 1



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  212

 

  دريابد كه اين قانون با مسائل آن را در شرايط امروز بايد چگونه ديد؟

   كليديواژگان

  واسالم جاهليت ديه،

  مقدمه

جاهليت و اعراب پيش از اسالم به شـريعت اسـالم ورود            از مسائل مهمي كه از      
واو از اول واژه    . مـشتق اسـت   » ودي«از  » ديـه «واژه  . پيدا كرد، قـانون ديـات بـود       

كـه از وعـد گرفتـه       » ↕عد«مانند  . اضافه شد » ↕«حذف گرديد و در آخر آن حرف        
معناي  ي عقل آمده است؛ چون عقل به        ديه به معناي پرداخت و يا به معنا       . شود  مي

 .شـود   گوينـد، چـون مـانع جـرم مـي           ديه را از آن جهـت عقـل مـي         . باشد  منع مي 
  :گويد مي» دهخدا«

و آن مالي است كه بدل نفس مقتول بـه ولـي او داده         ) مقتول(حق قتيل   ديه  «
 و پـا  و دسـت ) اعضا (بدل بر شود اطالق گاه و است مصدر  به شود و از باب تسميه    

 از) (المـوارد  اقـرب  از. (گـردد  اطـالق  نفـس  بـدل  بر نيز ارش و گويند ارش را آن
م سيم يا   هبها و آن هزار دينار است يا ده هزار در          خون).   اصطالحات الفنون  كشاف

المـال الـذي هـو بـدل        ).  ترجمان جرجـاني  ) (مهذب االسماء . (، ديات  ج. صد اشتر 
يـه  د« اصـطالح فقهـي       در .ديت. ديه). لفؤيادداشت م . (سربها).  تعريفات. (النفس

عبارت از مالي است كه در مقابل جرح و قتل و نقص عضو بايد جـاني بـه مجنـي                    
  »است واجب ديه مختلف موارد در اسالم در و بدهد اوعليه يا ورثه 

  . شد برده مي  نام» ديه«و» ارش«، »عقل«هاي  در عرب جاهليت، اين مال به نام
� �م العــرب الديــة، Ùّيــت عقــً"؛ �ّن الديــة « �P العقــل � �P نــت عنــد العــرب�

ا �نت اموا®م، فسّميت الدية عقً"؛ �ّن القاتل �ن ي�ـف ان  �اهلية اب"؛ � �fا
لعقـل ويـس(ها اl� اوليائـه ابـن   (»يسوق الدية اl� فنـاء ورثـة اzقتـول فيعقلهـا @�

 در زبان عرب به معنـاي ديـه         ؛ عقل )460، ص 11، ج   1414منظور،  
 عبارت از شتر بود؛ چون امـوال و         است؛ زيرا ديه در نزد عرب جاهلي      
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كـه   هاي آنان اغلب شتر بود و ديه را عقل ناميدند؛ بـراي ايـن              دارايي
قاتل موظف بود كه شتران را به نزد اولياي مقتـول بـرده و آنجـا بـا                  

  . تسليم اولياي مقتول نمايدعقال ببندد و 
  : كند  چنين نقل مي»مسالك« از كتاب »↨ـصاحب مفتاح الكرام«

 فان من معا+� العقل ، zنèا من التجری ع5 الدماء؛ا Ùّيت الدية عقً" لغةر{�ّ «
 عقـل  واژهگاهي به جاي ديـه، ). 266، ص 10تا، ج  عاملي، بي ( ؛»اzنـع

گـردد و    ريزي مـي   ورزيدن بر خون   زيرا ديه مانع جرأت    ؛رود كار مي به
 .يكي از معاني عقل، منع است

 :يت زير باشدشايد سخن صاحب مسالك اشاره به روا
� اfسن �O ã، �+سناده عن السكو � �ن «: 7 عن ا+� عبد�، @� ان ام�� اzؤمن��

ـام �صدوق،  (»يق�� g �P مفصل من ا�صبع بثلث عقل تلک ا�صبع ا� ا�
 ).151، ص 4، ج 1366

  : گويد  اين روايت چنين ميه دربار»)ره(خوانساري  اهللا تآي«
لعقل ال« دية و ذكر �P وجه ان الديـة �نـت ابـ" تعقـل بفنـاء الظاهر ان اzراد @�

  ). 245، ص 4، ج 1363خوانساري،  (»وl اzقتول
  : نويسد  در اين خصوص مي»ابن منظور«

ــة« ــل �P �م العــرب الدي ــد العــرب �P .العق ــت عن ــة �ن ن الدي ــً" �_  Ùيــت عق
ا �نت امـوا®م فـسميت الديـة عقـً" �ن القاتـل  � اهلية إبً" �_ �fن يّ�ـف أن ا�

لعقـل ويـس(ها إl أوليائـه و اصـل  يسوق الدية إl فنـاء ورثـة اzقتـول فيعقلهـا @�
لعقال، أعقs، عق"ً (العقل مصدر  تث�6 بـه يـد البعـ�� إl ركبتيـه ) عقلت البع�� @�

 ).461، ص 11، ج 1988ابن منظور، (. »فتشدبه

 . ديه را برگزيده است كلمه» ابل«و » ديه«، »عقل«سه واژه  قرآن كريم از ميان
  :سوره نساء آمده است92اين كلمه در قرآن تنها دوبار در آيه 

ß َرَقَبـٍة ُ  َفَتْحـر��
ً
 َو َمـْن َقَتـَل ُمْؤِمنـًا َخَطـأ

ً
ْن َيْقُتَل ُمْؤِمنـًا ِإ�Y َخَطـأ

َ
ْؤِمٍن أ َو ما �َن ِ ُ

lٌة ِإ َ Y)ُمْؤِمَنٍة َو ِدَيٌة ُمَس  Yْن َيـص
َ
ْهـsِِ ِإ�Y أ

َ
ُقوا َفـِإْن �َن ِمـْن َقـْوٍم َعـُدّوٍ َلـ³ُْ َو ُهـَو  أ Yد

lٌة ِإ َ Y)ْم ميثاٌق َفِدَيـٌة ُمـَس ُ َ �Zَرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َو ِإْن �َن ِمْن َقْوٍم َبْيَن³ُْ َو َبْي ُ   ُمْؤِمٌن َفَتْحر��
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 sِْه
َ
 هيچ مؤمنى مجاز نيست كه مؤمن ديگـر را بـه قتـل برسـاند،                ؛¶ أ

اگر كسى به خطا مؤمنى را كشت، بايـد بـرده           .  خطا مگر به اشتباه و   
 آنكـه بهايى به خانواده مقتول بدهد، مگـر         مؤمنى را آزاد كند و خون     

ها ببخشند و اگر از دشمنان با ايمان شما بود، فقط بـرده مـؤمنى                آن
هـا   را بايد آزاد كند و اگر مقتول از قومى باشد كـه ميـان شـما و آن                 

  . بهاى او را به خانواده او بدهد ونپيمانى برقرار است، بايد خ
اى به مقدار ديه نشده است و شـرح آن بـه سـنت موكـول                 در آيه شريفه اشاره   

صد شتر و يا دويست گاو و        گرديده كه مطابق آن ديه كامل هزار مثقال طال يا يك          
البته گزينه قيمـت، اصـل اوليـه فقهـا          .  حيوانات است در صورت توافق، قيمت اين      

از فقهـاي  » ابن قدامـه «. اند بها برگزيده فقها شش گزينه را براي خون   غالب. نيست
بل �غ�� «: گويد اهل سنت مي   ؛ )536، ص   11ابـن قدامـه، ج       (»ان ا�صل �P الدية ا�_

، اگر صـد     كند ايشان اضافه مي  . اصل در ديه صد شتر است و غير آن درست نيست          
ينـار نـدارد، بايـد درهـم     ، كـسي كـه د    شود شتر يافت نشد، دينار جايگزين آن مي      

جا مجـال ايـن      اند كه در اين    پرداخت نمايد؛ البته گاو و حله هم برخي اضافه كرده         
   .بحث نيست

  تاريخچه ديه

 ولي به ميـزان  شد، ميشناخته در ميان اعراب و غير اعراب  قبل از اسالم، ديه     «
ز يـك   مقـدار و نـسبت آن ا      . ساني وجود نداشت    و براي آن قانون يك     واحدي نبود 

 به مقام و شخـصيت      ،خواه و از طرفي ديگر     طرف به نفس و طرز فكر اشخاص خون       
هر قبيله سعي و    . شد مقتول بستگي داشت و بدين ترتيب مقدار آن كم يا زياد مي           

بها بدهد و همواره اين  ه، خونيلكرد كه در عوض گرفتن انتقام از افراد قب تالش مي
بهـا را از      كه افراد قبيله هرچـه زودتـر خـون         شد اي مي  قبيلهامر باعث فخر و غرور      
 ،2 ج   ،1372 شـامبياتي،  (»آوري و تحويل زيان ديده بدهند      افراد قبيله خود جمع   

يا رساند و    دريافت جريمه مالي از كسي كه فردي را به خطا به قتل مي            . )290ص  
نمايد، از قـوانيني نيـست كـه         سازد و يا او را نقص عضو مي        جراحتي بر او وارد مي    
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پـنج سـنت را     » ابوطالب«در روايت آمده است كه      . اسالم آن را تشريع كرده باشد     
َسـنY ... «. ها ديه قتل بود    يكي از آن  : نيز اجرا شد    در اسالم  در جاهليت وضع كرد و    

� اْلَقْتِل ِماَئًة ِمَن اْ�§ِ  ِ�P ْسـَ"ِم � اْ�§ِ ِ�P َذِلَك Yَو َجل Yَعز ُY� ْجَرى
َ
، ص  4، ج   1366صـدوق،   (. »ِبِل َفأ

اهلية مـاة مـن ا�بـل فاقرهـا �«:  است  آمده  ديگر چنين  در روايتي ). 365 �fا � �P نت الدية
ديه جاهليت صـد     ؛)280، ص   7كافي، ج    ؛193، ص   29حر عاملي، ج    (» �رسـول 

خت ا نظام پرد  ،قبايل عرب در جاهليت   «.  در اسالم امضا كرد    پيامبر آن را   شتر بود، 
پذيرفتن ديه يا . شناختند فصل منازعات خوني در ميان خود مي ديه را براي حل و

 مردم جاهليـت    غالباً ترك آن به خواست مجني عليه يا عشيره او بستگي داشت و           
تقـد بودنـد   ولـي قبايـل مع    ،  كردند خواهي تمسك مي   خون به حق خود در انتقام و     

 ضرر ، اماخواهي موجب تشفي قلب مجني عليه يا عشيره او خواهد بود اگرچه خون
 .وجود آورند  ه عوض براي آن ب     تا  كوشيدند ،رو ازاين. كند وارد بر آنان را جبران نمي     

شود كه نظام پرداخت ديـه نـزد         جا ظاهر مي   از اين . لذا حكميت جاي آن را گرفت     
قبيله او اين امكان وجود داشت كـه بـا           براي جاني و   را زي ؛آنان اختياري بوده است   

  پـرداختن   توافق مجنـي عليـه راضـي شـوند كـه قـصاص را بـه فديـه و                   سازش و 
  هنگـامي كـه ديـه    . )66 ـ  67ص  ،1372 احمـد ادريـس،  ( »مـال تبـديل نماينـد   

  ميـزان ديـه از     «در مقدار آن اخـتالف شـد تـا عاقبـت             را به جاي خون گذاشتند،    
 پـذير بـود و     ثيرأضـعف تـ    لت مجني عليه در ميان قبايل از نظر قـوت و          منز مقام و 

 عدد به صـد شـتر       ،پس از اين   مقدار ديه عادي نزد طايفه قريش ده نفر شتر بود و          
  .)همان( »باال رفت

در تمـامي   . باشـد  سيسي اسالم بوده  أ ديه چيزي نيست كه از احكام ت       ،بنابراين
 وجـود   ،شد  به مجني عليه پرداخت مي     يا خسارتي كه    جريمه و  ،كشورهاي آن روز  

ن توجه  آاعصار، دانشمندان به     ديه امري است كه در تمام قرون و        و« .داشته است 
شرع مقدس اين امـر را امـضا         و. ..كرده است  جامعه به آن نيز عمل مي      اند و  داشته

 .)31ص،  1376 فاضل صالحي، ( »كند كرده و آن را به عنوان قانون الهي مطرح مي         
گونه بـود كـه قبيلـه در آن نقـش اساسـي              العرب بدين ↕ت جغرافيايي جزير  وضعي«

 اگـر   ،له مقدسي بود كه عقيـده داشـتند       أ مس »ثار«له  أداشته و به همين جهت مس     
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اي در   شـد، روح مقتـول توسـط پرنـده         شد و قاتلش قصاص نمي     شخصي كشته مي  
وقتي دو قبيلـه     اوالً: وجود دو امر باعث پذيرش تدريجي نظام ديه شد        ... عذاب بود 

طـول   هها ب  ها سال  دانستند كه جنگ بين آن      مي ،كردند سنگ با هم برخورد مي     هم
لـيكن   ،كلي از بين خواهـد رفـت       هدانست كه ب   تر مي   قبيله ضعيف  انجامد و ثانياً   مي

كرد و    غير اشراف قبيله فرق مي     وديه در آن حال مشخص نبود و نسبت به اشراف           
و ) براي افراد معمولي  (، صريح   )براي اشراف ( مانند ملوك  ؛هاي گوناگوني  داراي ديه 

له ديگـر   أمـس . بودنـد ) پيمانان قبيله  براي هم (و حليف   ) براي غالم و كنيز   (هجين  
 اگـر   ،بنـابراين . دانـستند  ل خود را نسبت به ديگران برتر مي       ياين بود كه برخي قبا    

 ؛ جزوه استاد سـاالري    به نقل از  (د  ش ميشد، ديه بار     كسي از قبيله باالتر كشته مي     
  ).592، ص 6، ج 1976جواد علي، 

ئة من ا�بل« ت {� � الد@� �P ون� �X وقد نـسب . وذكر ان بعض ح¡م العرب �نوا
 �lا �fم هذا ا � (بع�� � سيارة العدوا+� قيل انه اول مـن جعـل الديـة مائـة )... ا+�

ول مـن ، فقـالوا انـه ا)عبـد اzطلـب(ونسب بعض آخر هذا اf� اl� . من ا�بل
� ا�س"م �P � سن الدية مئة من ا�بل، فاخذت به قريش واعرب، واقره رسول« 

برخي از حكام عرب پرداخت ديه را به صـد شـتر         ؛  )593 صهمان،  (
 حكـام قـريش     ز ا »ابي سـياره عـدواني    «اين را به     و اند كرده حكم مي 

اند او نخستين كسي بود كه به صد شتر حكـم            گفته و اند نسبت داده 
 وانـد ا  گفته اند و  برخي ديگر اين را به عبد المطلب نسبت داده         د و كر

پيـامبر آن را در      نخستين كسي بود كـه صـد شـتر را سـنت كـرد و              
   .اسالم جاري ساخت

از اديان   قرآن كريم قصاص را نيز جا كه ديه جايگزيني براي قصاص است، نآاز 
  :ه در تورات مقرر گشته استكند ك يل ياد ميئقوانين بني اسرا از داند و پيشين مي

ß ُذَن
ْنـِف َو اْ�_ُ

َ_�ْ ْنـَف @�ِ
�ِ َو اْ�_َ ْلَع��ْ ِ�@ َ� ْفِس َو اْلَع��ْ Yلن ْفَس @�ِ Yالن Yن

َ
ا أ َ �Zْم ِف ِ ْ �Zَو َكَتْبَنا َعَل

 ُrَ ـاَرٌة Yـَو َكف ُ َ َق ِبـِه ±� Yْن َتـَصد َ َ �Õ ُروَح ِقَصاٌص ُ �fّْنِ َو ا لّسِ ِ�@ Yن ُذِن َو الّسِ
ُ_�ْ ـ ما( ¶@�ِ  هدئ
كـه   )حكـم كـرديم   (يل نوشتيم   ئبر بني اسرا   )در تورات ( و؛  )45): 5(

 چـشم را در مقابـل چـشم و        ،  نفس را در مقابل نفس قـصاص كننـد        
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هر  دندان را به دندان و     گوش را به گوش و     بيني را در مقابل بيني و     
پس هر گاه كسي به جـاي قـصاص بـه            .زخمي را قصاص خواهد بود    

  . كفاره گناه او خواهد شد و )كي كردهني(راضي شود ) وديه(صدقه 
 ولـي  ،كند  داستان حكم قصاص در تورات را ياد مي     قرآن گويند آيه  مفسران مي 

يهود  فرق بارز اسالم و    .سياق آيه چنان است كه حكم مزبور در اسالم جاري است          
 ،شـود  در كيفردادن جاني يا قاتل اين است كه در اسالم ديه جايگزين قصاص مـي              

آمده  21اصحاح   در سفر خروج،  «.  اين جايگزيني معنا ندارد    ،يعت يهود ولي در شر  
مكر شـروع در     يا هر كس از روي غدر و       او بميرد و   هر كس انساني را بزند و      :است

 كسي كه   ،براين بنا. او كشته خواهد شد    مادر كسي را بزند،    قتل كسي كند يا پدر و     
ايـن   شـود و    كشته مـي   ،او بكوشد غدر در كشتن      انساني را بكشد يا با مكر و       عمداً

شـود؛ هرچنـد زمـاني       حكم قصاص در شرع يهود بدل ندارد، پس قاتل كشته مـي           
برخالف شريعت اسالم كه بدل دارد و نيز به عفو          . دراز يا كوتاه بر آن گذشته باشد      

، بـه نقـل از تـاريخ        78، ص   1372احمـد ادريـس،     (» كنـد  و بخشش تشجيع مـي    
  ).124الشرايع مختار قاضي، ص 

. هاي پيش از اسالم بـوده اسـت        جدي در ميان عرب    از قوانين جاري و    بها خون
هـاي   زخمـي  هـا و   كـشته  شد و  هاي زيادي كه ميان قبايل واقع مي       به دليل جنگ  

يـا   قوانيني وجود داشـت تـا راجـع بـه حقـوق مقتـول و               ، گذاشت زيادي بر جا مي   
  :كم شودحا دادند، كساني كه عضوي از اعضاي خود را از دست مي

ß ْلَعْبـِد َو ّرِ َو اْلَعْبـُد @�ِ ُfْ ر£ @�ِ ُfْاْلَقْت5َ ا � ِ�P آَمُنوا ُكِتَب َعَلْي³ُُ اْلِقَصاُص َ� �Oِذ Yا ال َ £�
َ
@�َ أ

 َ ْن�6
ُ_�ْ ِ�@ َ ْن�6

ايـد، حكـم    اى افرادى كه ايمان آورده؛ )178): 2(بقره (¶ اْ�_ُ
ر برابر آزاد    آزاد د  ؛قصاص در مورد كشتگان بر شما نوشته شده است        

  . و برده در برابر برده و زن در برابر زن
 در برابـر    . يعني اين قانون وجـود داشـته اسـت         ؛»كتب«: فرمايد اين كه آيه مي   

كه در برابر يـك   يكي اين: ه است قانون موجود در قصاص، قرآن دو نكته اضافه كرد        
يـا عاقلـه     تل و كه اگر اولياي مقتول از قا      دوم اين . قتل بايد يك قتل صورت بگيرد     

  : بهتر است،ديه گذشت كنند يا از قصاص و قاتل طلب ديه نمايند و
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ß ْ �
َ �Ò ِخيِه

َ
َ rَُ ِمْن أ � ْن ُع½�ِ َ َ �Õ ٌَباعٌ  ء ْعُروِف  َفاّتِ َ ْ َداءٌ  َو  @�ِ

َ
ْحَساٍن  ِإَلْيهِ  أ ِ§ ِفيـٌف  ٰذِلَک  @�ِ ْ� َQX 

³ُْ  ِمْن  ّبِ ِن اْعَتـَدى َبْعـَد ٰذِلـَک َفـsَُ َعـَرْ�َ  َو  َر َ َ �Õ ٌة ٌ ِلـ��
َ
� اْلِقـَصاِص ،َذاٌب أ ِ�P ْ³َُو َلـ 

ُقـوَن  Yـ³ُْ َتت Yْلَبـاِب َلَعل
َ وlِ� اْ�_

ُ
پـس اگـر    ؛)178 ـ  179 ):2 (قـره ب(¶ َحَياٌة @�َ أ

بها گـردد،    قرار گيرد و حكم قصاص او تبديل به خون         قاتل مورد عفو  
 پرداخــت ديــه، حــال روش از راه پــسنديده پيــروى كنــد و در بايــد

كننده را در نظر بگيرد و قاتل نيز به نيكـى ديـه را بـه ولـى                   پرداخت
مقتول بپردازد و در آن مسامحه نكند، اين تخفيف و رحمتى است از             

 عـذاب   ،ناحيه پروردگـار شـما و كـسى كـه بعـد از آن تجـاوز كنـد                 
 ، در قصاص، حيات و زندگى است      دردناكى خواهد داشت و براى شما     

  .ن خرداى صاحبا
 پرداخـت   »اداء اليـه باحـسان    «اما از جمله     كار نرفته،  ه ب »ديه «در اين آيه واژه   

 راه ميانه را در پيش گرفـت        ، اسالم در برخورد با پديده قتل      .خون بها منظور است   
ف در قتـل    يا از اسرا   تالش كرد تا قصاص را در حد امكان به ديه تبديل نمايد و             و

   .جلوگيري نمايد
 ،شـد  هـا كـشته مـى      عادت عرب جاهلى بر اين بود كه اگـر كـسى از قبيلـه آن              

 از قبيله قاتـل بكـشند و ايـن فكـر تـا          ،جا كه قدرت دارند    گرفتند تا آن   تصميم مى 
فـه  يجا پيش رفته بود كه حاضر بودند به خاطر كشته شدن يك فـرد تمـام طا                 آن

در جاي   و ق نازل شد و حكم عادالنه قصاص را بيان كرد          آيه فو  .قاتل را نابود كنند   
اين حق را براي اولياي      ديگر در عين اين كه قصاص را به رسميت شناخته است و           

  :شمارد نمي  بيش از يك قتل را جايز،اما در برابر يك قتل پذيرد، مقتول مي
ß َfْ ِ�@ Yِإ� ُY� َم Yَحر � ِQ6 Yْفَس ال Yـِه َو َ� َتْقُتُلوا الن ّقِ َو َمْن ُقِتـَل َمْظُلومـًا َفَقـْد َجَعْلَنـا ِلَوِلّيِ

ُه َ�َن َمْنُصوراً  Yاْلَقْتِل ِإن � ِ�P ْف ِJَْفَ" ُي ً  كسي كـه    ؛ و )32): 17(اسراء  ( ¶ُسْلَطا@�
ـ      )محترم(خداوند خونش را حرام      و آن  ! حـق  هشمرده، نكشيد، جـز ب

قـرار  ) قصاصو حق   (سلطه   كس كه مظلوم كشته شده، براي ولي او       
مورد حمايت  ) ولي مقتول (  چرا كه او   ؛ اما در قتل اسراف نكند     ،داديم
  !است
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بـراي ايـن كـه        ضربت خورد،  »ابن ملجم «پس از اين كه به دست        7امام علي 
 : فرمود رخ ندهد، كه از آداب جاهليت است، اسراف در قتل

� خوضـا تقولـ« وضون دماء اzـس(�� � QX �طلب � الفينzون قتـل امـ�� @� ب�6 عبد ا
بوه،  �ñبته هـذه فـا �ñ ا� � تقتلن +� ا� قات5، انظروا اذا ا@� مت من ، � اzؤمن��

لرجـل ثلوا @� Q} � بة، و �Iبة ب �ñ«)     اى فرزندان   ؛)47نهج البالغه، وصيت 
ور  مبادا بعد از شهادت من در خـون مـسلمانان غوطـه           ! عبد المطلب 
هـايى   نـه آن خـون  يد امير مؤمنان كـشته شـد و بـه بها   يشويد و بگو 

) عبد الـرحمن بـن ملجـم مـرادى        (بريزيد، آگاه باشيد تنها قاتل من       
   .كشته خواهد شد
 در ـ كه از شـريعت اسـالم اسـت      ـ بها تبديل كردن حال آيا قصاص را به خون

گوينـد در    برخي مـي  .  نظري قطعي در دست نيست     خير؟جاهليت وجود داشته يا     
امـا موسـاي    ،  اص به ديه وجود داشته اسـت       تبديل قص  ،ميان برخي اعقاب ابراهيم   

از كسي كه خواهان بازخريد مرگ خـود        «: فرمود پيامبر اين عرف را از ميان برد و       
بهـا از او     بـه هـيچ وجـه خـون        بها بدهد،   خون ،يعني بخواهد به جاي قصاص    ؛  شود

بهـا را جـايز       گـرفتن خـون    ،ديـن يهـود    ... بميـرد  بلكه او بايد فـوراً     پذيرفته نشود، 
خروي  ا  ولي اسالم كه دو جنبه دنيوي و       ،عفو داده  ولي مسيحيت دستور   ، داند نمي

 دهـد و   اجازه عفو مـي    در عين حال،   دارد و  حق قصاص را مقرر مي     را در نظر دارد،   
  ).405، ص 1353خزائلي، (» كند ميبخشش تحريص  به عفو و

  شريعت يهود در حجاز

برخـي   .روشـن نيـست    كوچيدنـد،  از چه زماني قوم يهود بـه سـرزمين حجـاز          
ورد خشان فلسطين در اثر بر موطن اصلي  از-يهود ـرود اينان   گمان مي«: اند گفته

بـه   آواره شدند،  ميالدي معبدشان را خراب كرد،     70 كه در سال     »تيتوس«با قيصر 
تري  ميالدي است كه عده بيش     132 در سال    »هادريانوس«دنبال آن حمله قيصر     

حقيقت اين كه اسناد     .تر به يمن افتادند    بيش  آمدند و  برخي به حجاز   را گريزاند و  
 يمـن،  اعـم از حجـاز و      العرب،↕چيدن آنان را به جزير     دقت مراحل كو   هموثقي كه ب  
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 و  »تيتـوس «شـان در زمـان       جـرت  حتـي وضـع مهـا     .  در دست نداريم   ،معلوم كند 
  بـر  بنـا ). 107، ص   1364شـوقي ضـيف،     (» نيست روشن    هم كامالً  »هادريانوس«

 آيين يهود بوده    ،هاي رسمي پيش از اسالم در عربستان        از آيين  ،هي آيات قرآن  گوا
ها به   آن رسميت بشناسند و    بهكند تا آن را      اي مسلمانان را دعوت مي     گونه به .است

  :اند عنوان اهل كتاب ياد شده
ß َة َو Yُبـو ـ³َْ َو الن£ ُfْاِئيـَل اْلِكَتـاَب َو ا � ِإْ�َ َبـاِت َو َو َلَقْد آَتْيَنا َب�6ِ ّيِ

Yِمـَن الط ْÃَُرَزْقَنـا 
 َ� �� ِzََع5َ اْلَعا ْÃُْلَنا Yما بنى اسـرائيل را كتـاب و         و؛  )16): 45(جاثيه   (¶َفض

 ها عطـا كـرديم و       به آن   از روزى پاكيزه   حكومت و نبوت بخشيديم و    
  .آنان را بر جهانيان برترى بخشيديم

 پيشين را قبول داشـته      الهياي  در قرآن آمده است كه مسلمانان بايد تمام انبي        
در قـرآن   . )285 ):2 (بقـره (باشند؛ در غير اين صورت، ايمان آنـان كامـل نيـست             

نقـد   يـاد كـردن و     تر آن مهم  از. نيز عليه يهوديان و سرزنش آنان آمده است        آياتي
  :اي از احكام يهود است پذيرفتن پاره نمودن و

ß ِِإْ�ائ � عاِم �َن ح" ِلَب�6ِ Yالط £gُ5َم ِإْ�اِئيـُل َعـ Yما َحر Yْن  يَل ِإ�
َ
 َنْفـِسِه ِمـْن َقْبـِل أ

ـْوراةُ  Yَل الت Y� َ همه طعام از بـراى بنـى اسـرائيل          ؛)93 ):3 (آل عمران  (¶ُت��
كـه    پـيش از آن    ،كه حرام كرد اسرائيل بر خودش      مگر آن ،  حالل بود 

 ، را پس بخوانيـدش    تتورات فرو فرستاده شود، پس بگو بياوريد تورا       
  .گو هستيد اگر شما راست

 ن است،آويژه در بخش قصاص كه صريح قر      هب اسالم، هاي ميان يهود و     شباهت
 و   قـوانين يهـود    .يكي هستند از قوانين در يهود و اسالم       اي   پاره قابل انكار نيست و   

  ولـي ايـن قـوانين در       ،اسالم بسيار مشابه هم و بر اساس مقابله بـه مثـل هـستند             
 ، در انجيل آمده كه اگر كسي به شما سـيلي زد           . متفاوت است  مسيحيتمقايسه با   

طرف ديگر صورت خود را نيز به سوي او برگردانيد تا سيلي ديگري هـم بـه شـما                   
 بلكـه صـحبت از رحـم و عطوفـت بـسيار      ،نه تنها بحث مقابله به مثل نيست ! بزند
  :شناسد در اسالم مقابله به مثل را به رسميت مي. است

ßِن اْعَتد َ َ �Õْثِل َما اْعَتدى ى ِ نY   َعَلْي³ُْ َفاْعَتُدوا َعَلْيِه {�ِ
َ
ـوا أ ُقوا �Yَ َو اْعَ(ُ Yَعَلْي³ُْ َو ات 
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 َ� ق�� Yت هماننـد    هركس به شما تجاوز كـرد،   ؛)194 ):2 (هبقر( ¶�Yَ َمَع اْ ُ
كيدي كه اسالم بر عفو و گذشت دارد و         أالبته ت  .آن بر او تعدي كنيد    

  .قابل توجه است شمارد، ر مجازات مين را مقدم بآ
  :فرمايد ن ميآقر

ß ِY� 5َْجُرُه َعـ
َ
ْصَلَح َفـأ

َ
ْن َعَفا َو أ َ َ �Õ َئٌة ِمْثُلَها َئٍة َسّيِ ): 42(شـوري    (¶َو َجَزاُء َسّيِ

هر كس گذشت نمايد و      و ست ا مجازات همانند آن   كيفر بدي، ؛  )40
  .پاداش او با خداوند است اصالح كند،

  عاقله

زيـرا  ؛   سزاوار است بحث عاقله نيز مطرح شـود        ، كه بحث ديه به ميان آمد      حال
نث ؤاقله، م ع. ديه بر عاقله بود    احكام ديگري كه از جاهليت وارد اسالم شد،        يكي از 

 .باشـد    عقل است كه در زبان عربي به معناي منع، حفظ و بستن مـي              هعاقل از ماد  
، Ã العـصبة، وÃ « .ننـده اسـت   ك دارنده و مواظبت   ي نگه اعاقله در لغت به معن     Qsالعـاق

ت � يتحملون الد@� �Oوقيل. القرابة من قبل ا�ب الذ : Qsملون بقـدر مـا يطيقـون القبي �X م � »، ا� ا
؛ عاقله نزديكان پـدري را گوينـد كـه متحمـل            )590، ص   5، ج   1976جواد علي،   (

طالح در اصـ  . اي كه بقـدر توانـايي متحمـل ديـات اسـت            شوند و يا قبيله    ديات مي 
 قتل غيـر عمـد و جـرح    فقهي، نزديكان و خويشاوندان شخصي هستند كه مرتكب       

 فقهـاي   اكثريـت . شوند كه بايستي ديه آن قتـل و جـرح را بپـردازد             مخصوص مي 
بـراين، هـم حكـم       بنـا . اند كه عاقله ابتدا ضامن پرداخت اسـت        شيعه بر اين عقيده   

قله ديـه را نپـردازد، نـه        شود؛ يعني اگر عا    تكليفي و هم حكم وضعي شامل وي مي       
  .تنها شرعاً حقي را ادا نكرده، بلكه فعل حرام مرتكب شده است

  پيشينه حكم

اين حكم نيز مانند حكم ديه از احكام تأسيسي اسالم نيست و از جاهليت وارد               
هايي كه ميان اهل باديه و اهـل         به خاطر تبعيض  «: به روايت جواد علي   . اسالم شد 

. »دانـستند وبـالعكس    ريه ديه اهـل باديـه را عاقلـه نمـي          قريه وجود داشت، اهل ق    
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� ايضا« اهلي�� �fا �fت، ويظهر ان هذا ا � اصـول دفـع الـد@� �P م �Zبعض مـ �؛ )همـان  (»او ح
آشكار است كه اين حكم از احكام جاهلي است يا حكمي است كه براي پرداخـت                

ا در مـورد عاقلـه      اي در باره ديه وجود داشت، امـ        در قرآن، اگر آيه   . كردند ديات مي 
اي وجود ندارد، جز اين كه اخباري به صـورت خبـر واحـد آن را تأييـد كـرده                     آيه

َو ß: در ذيـل آيـه    . دانند عاقله را برخالف قرآن مي    » فخر رازي «كساني مانند   . است
 sِْهـ

َ
ٌة ِإl أ َ Y)َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َو ِدَيٌة ُمَس ُ  َفَتْحر��

ً
ابـوبكر اصـم و   «ِ :نويـسد  مـي ¶ َمْن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطأ

اند ديه بر قاتل واجب است و امـوري بـر ايـن مطلـب داللـت                  جمهور خوارج گفته  
در . انـد  چه شبيه جنايـت اسـت نـشده        كند؛ زيرا كه عاقله مرتكب جنايت و آن        مي

خـداي  . نتيجه به استناد آيات قرآن و روايت نبايد چيزي بـر عهـده ايـشان باشـد                
ْخـَرىَو ß:  فرمايد تعالي مي

ُ
ُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ ِ � َQ� �َ ¶)  و آيه) 164): 6(انعام :ß £gُ َو َ� َتْكـِسُب

ا َ ْ �Zَعَل Yهمان (¶ َنْفٍس ِإ� .(ßكتسبت ا ما ا �Zاين آيـات  ). 268): 2(بقره  (¶و®ا ما كسبت وعل
سخن  ).178، ص   10فخر رازي، ج    (» كنند كه ديه بر عهده جاني است       داللت مي 

، فكـذا الديـة «: ين است فخر رازي چن   � ـا+� �fاع ع5 أن التحـر�� واجـب عـ5 ا �� ¢� انعقد ا�§
ب أن تكون واجبة ع5 القاتل � �X«عمد اسـت،    آزاد كردن بنده كه از كفارات قتل غير        ؛  

 دليل اين كه ديـه بـر گـردن    .ديه نيز بر گردن قاتل است بر گردن جاني يا قاتل و  
نايـة، فوجـب أن � يلـز[م  أن العاقQs � يصدر ع�Z چون عاقله نيست،  �fم جناية و � ما يشبه ا

 � �Ò lتعا rأما القرآن فقو ، �� �fء للقرآن و ا :ßْخرى
ُ
ُر واِزَرٌة ِوْزَر أ ِ � َQ� �¶  ) و )164 ):6 (األنعـام 

 lقال تعاßـا ْ �Zَعَل Yَنْفٍس ِإ� £gُ و قـال)164): (6 (األنعـام ( ¶َو � َتْكِسُب  :ß ـا مـا َكـَسَبْت َو®َ
ْكَتَسَبْت عَ  ا َما ا ْ �Zا روي)268 ):2(بقره  ( ¶ َل �Å �� �fو أما ا   � صـ5 ( أن أ@� رمثـة دخـل عـ5 النـ�6

tعليه و س Y� ( و معه ابنه فقال)قـال: مـن هـذا؟ فقـال«): عليه الص"ة والس"م ، � انـه � : ابـ�6
� عليه �6 � QX � عليك و � �6 � �X«عتمد فيـه عـzفا Qsاب الدية ع5 العاق � �Xإ � �P 5 خـ�� الواحـد، و ، اما

ّن القرآن معلـوم، و خـ�� الواحـد مظنـون، و تقـد¢�  وز؛ �_ � �X � الواحد �� � �X صيص ¬وم القرآن � QX
، و �_ن هذا خ�� واحد � ؛ عاقله  )232 ، ص 10 فخر رازي، ج     (»اzظنون ع5 اzعلوم غ�� جا�_

قاتل جرمي مرتكب نشده تا ديه بر عهده او باشد و قرآن كريم در طـي چنـد آيـه                    
كـساني كـه بـه اخبـار      داند و  را بر گردن شخص خطاكار مي  زر و وبال هر گناهي    و

ل حجـت   ئها خبر واحد است و خبر واحد در ايـن نـوع مـسا              اين اند، استدالل كرده 
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گناهي را شخص    ل هر مسؤوكه   نآاگر كسي بخواهد دست از عمومات قر       نيست و 
 ،بنـابراين . جايز نيست  بزند،را به خبر واحد تخصيص       بردارد و آن   داند، كار مي  گناه

البته بايـد   . رازي ورود اين قانون جاهلي در اسالم مورد پذيرش نيست          از نظر فخر  
هـاي خـود     گفت كه غالب فقهاي شيعه ديـه عاقلـه را پذيرفتـه و آن را در كتـاب                 

  .اند آورده
. در مورد ديه عاقله نظر ديگـري دارد        »اللّه صانعي  آيت« ميان فقهاي شيعه،     در

: گويـد   باره مواردي كه ديه بر عهده عاقله اسـت، مـي           ايشان در پاسخ به سؤالي در     
ن از ديه بر عاقله، در مثل جايي اسـت كـه عاقلـه در               به نظر اين جانب، قدر متيق     «

 صغيري مثل نموده؛ مباالتي بي و مسامحه ...و جرح وليت حفظ قاتل از قتل    مسؤو
 و ضـرب  و قتـل  از او گيـري  پـيش  مـسؤول  اش عاقله عقال نظر از و نبوده مميز كه

ي   هـا   زنجيري كه در اين گونه موارد، ضـمان جنايـت          ديوانه مثل يا و باشد  مي جرح
 اما حكم به ديه در      ،يت سبب و داللت روايات به عهده عاقله است        ئها از باب اقوا    آن

 ،مطلق قتل خطايي، قطع نظر از آن كه از جهت ادله و لسان اخبـار ثابـت نيـست                  
اطالقي كه در مقام بيان اين جهت باشد تا اطالقش از اين حيث محكم گـردد، يـا                  

ــه،   ــوم آن ادل ــوع و عم ــا ممن ــشكل اســت ي ــون  م ــوت اطــالق، چ ــرض ثب ــر ف  ب
ْخـرىßشريفه   آيه برخالف

ُ
ُر واِزَرٌة ِوْزَر أ ِ � َQ� بـرخالف عقـل كـه       و) 164): 6(انعام  ( ¶و� 
باشــد؛ بــه خــاطر مخالفــت بــا قــرآن و عقــل  حكــم بــه مــضمون آيــه اســت، مــي

يه كه همه و همه همان مـضمون كتـاب اهللا اسـت،             ئمسلّمه شرعيه و عقال    اصول و
حجت نبوده و قابل اسـتدالل و احتجـاج نيـست و چـون لـسان آيـه هـم آبـي از                       

»  تخصيص هم ناتمام و نادرست اسـت       مسألهتخصيص است، رفع مخالفت با آن با        
 محمـد  «اهللا  آيتداران اين نظريه،     كي از طرف  ي). 334 ـ 335 ص،  1382 صانعي،(

  .است »حسن مرعشي
 عاقلـه در    مـسؤوليت (االت خـود بـا عنـوان ضـمان عاقلـه            ايشان در يكي از مق    

، با اشاره به اين كه يكي از انتقادهاي وارد بـر فقهـا در امـر اجتهـاد،                   )پرداخت ديه 
 بدون توجه بـه شـرايط زمـاني و          ،ها فقط به روايات و منابع فقهي ديگر        استناد آن 

 چـون   ،گـري  پرداخت ديه از طرف عاقله را هماننـد مـسائل دي           مسألهمكاني است،   
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داند كه دايرمدار وجـود موضـوع و شـرايط آن باشـد؛                عتق رقبه حكمي مي    مسأله
فرمايد براي كفاره افطار روزه يـك بنـده آزاد             وقتي شارع مي   ،يعني به عنوان مثال   

پـس اگـر امـروزه      . رايط خـاص اسـت    متوقف بر وجود موضوع و ش      حكم كنيد، اين 
  .است سالبه به انتفاي موضوع ،موضوع بنده داري منتفي است، حكم آزادي بنده

داند؛ يعني چون با توجه به شـرايط          ايشان حكم عاقله را نيز از همين قبيل مي        
اجتماعي حاضر در اغلب جوامع بشري، اساساً موضوع عاقلـه منتفـي اسـت، پـس                

ليت مـسؤو «: نويـسد   ايـشان مـي   . حكم در مورد آن موضوع نيز منتفي خواهد بـود         
 در  ،بنـابراين . اي بر آن حاكم باشد      اي دارد كه نظام قبيله       به جامعه  عاقله اختصاص 

تـوان    جامعه ما كه چنين نظامي وجود ندارد و وابستگي حقوقي منتفي است، نمي            
 دچـار شـك     مـسأله چـه در     چنـان . ل پرداخت ديه دانـست    مسؤوبستگان جاني را    

اشـته و يـا     اي د   گرديم و ندانيم كه آيا چنـين حكمـي اختـصاص بـه نظـام قبيلـه                
 در صورت شـك در  مسؤوليتاختصاص به چنين نظامي ندارد، مقتضاي اصل عدم   

ليتي نداشـته   مـسؤو  اين است كه هـيچ يـك از بـستگان جـاني چنـين                مسؤوليت
  .»دباشن

 معتقد اسـت كـه لفـظ عاقلـه در زمـان             ، مرعشي در ادامه همين بحث     اهللا  آيت
اي   ي عـشيره    هـا   ه همبـستگي  صدور روايات مربوط، در معنا و موردي ظهور دارد ك         

او حتي معتقد است كه اگر در چنين    . بين افراد در پرداخت ديه وجود داشته باشد       
  گـردد و بـا اجمـال موضـوع الزم            ظهوري شك پديد آيد، لفظ عاقلـه مجمـل مـي          

   ،اكتفـا شـود و در غيـر قـدر متـيقن            قـدر متـيقن    است در حكم مخالف با اصل به      
  به هر حـال، دليـل معتبـري        «: نويسد  وي در نهايت مي   . به اصل برائت استناد كرد    

ــر  ــدارد و مــسؤوب ــه در جامعــه مــا وجــود ن   اصــحاب در چنــين  اجمــاع ليت عاقل
 ،1379مرعـشي،   (» است اجماع مدركي  مواردي معتبر نيست؛ زيرا اين اجماع يك      

  .)222 ، ص2 ج
 در قتل   7روايت در اين باب وجود دارد كه حضرت علي         چند   ،در منابع شيعي  

   . ديه را بر عهده عاقله دانستند،غير عمد
  :اند ديه عاقله را به اين شرح وارد كرده1392 مصوب ،در قانون مجازات اسالمي
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عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يـا               :468ده  ما«
تواننـد ارث   همه كساني كه در زمـان فـوت مـي         . ترتيب طبقات ارث است   پدري به 

  .»باشندصورت مساوي مكلف به پرداخت ديه مي به،ببرند
صورتي كه جنايت با بينه يا قسامه يـا          در جنايت خطاي محض در     :463ماده  «

 عهده عاقله است و اگر بـا اقـرار مرتكـب يـا             علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه بر      
  .» كيفر بدانيم،عهده خود او است  بر،ه ثابت شدنكول او از سوگند يا قسام

عاقله، تنها مكلف به پرداخت ديه خطاي محض است، ليكن ضامن            :466ده  ما«
  . »باشد نمي،ي تلف شده استياتالف مالي كه به طور خطا

كنـد    آيه تا چه ميزان ثابت مـي       .1 : بايد روشن ساخت    را جا چند مطلب   در اين 
باشـد؟   عهده عاقله مي   هورت گرفته است، از نظر اسالم ب      ديه قتلي كه از راه خطا ص      

حـسب   بر خطايي نازل گشته است،    قتل سوره نساء كه راجع به ديه در       92در آيه   
قرآن بـه عنـوان     اي در  پرداخت ديه را بر گردن قاتل دانسته و واژه          جريمه و  ،ظاهر

ارت آن را  اين كه فردي جرمي مرتكب شود و ديگري خس.2 .نيامده است »عاقله«
وزر  ويژه آياتي كه صراحت دارد،     هآيات قرآني نيست؛ ب    آيا بر خالف عقل و     بپردازد،

ْخـَرىß:  خود بايـد تحمـل كنـد        را وبال عمل هر كسي    و
ُ
ُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ ِ � َQ� �َ فـاطر ( ¶َو 

ــَرىßو) 18 ):35( ْخ
ُ
ُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ ِ � َQ� Y�

َ
ــَساِن إِ  أ ْن ــْيَس ِلْ"§ِ ْن َل

َ
ــَ� َو أ ــا َس ــْوَف  �Y َم ــْعَيُه َس نY َس

َ
َو أ

ى َ َز ِبهِ ß و )40 ـ 38): 53 (جمن(¶��ُ ْ � ُ �X 123): 4(نساء ( ¶َمْن َيْعَمْل ُسوءًا.( 

 كـه آيـا      اسـت  ايـن  دانان مطـرح اسـت،     اي كه در ميان حقوق     مسألهجا   در اين 
 تني اس  يا كيفر جا   پرداختن ديه از سوي قاتل خطايي يا مجرم يك نوع مجازات و           

يا يك نوع پرداخت غرامت است كه بايد به اوليـاي دم پرداختـه شـود؟ زيـرا در                    و
كيفـر مجـرم بـدانيم،       اگر پرداخت ديه را   . قتل خطايي جرمي صورت نگرفته است     
  .خود جرم و خالف عدالت است )عاقله(طبيعي است كه كيفردادن غير مجرم 

ـ         برخي از حقوق   بـودن آن    ل بـه كيفـري    دانان ديه را نوعي مجازات دانسته و قائ
 قانون مجازات اسالمي است كه به صـراحت ديـات      12دليل آنان نيز ماده     . هستند

 و بعضي ديگر از     294 و   15را يكي از پنج قسم مجازات ذكر كرده است و در ماده             
ليت ديـه نـام بـرده       مـسؤو دار   كلمه جنايت و جاني در مورد شخص عهـده         مواد، از 
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مين غرامتي بدانيم كه بر اوليـاي مقتـول         أرا نوعي ت  كه پرداخت ديه     جز اين . است
بستگان مقتـول از بـاب تعـاون كـه در جاهليـت              وارد گشته است، در اين صورت،     

برخي بـر آننـد     . كنند مرسوم بوده است، به عنوان عاقله پرداخت ديه را تحمل مي          
تحمـل نمايـد، مگـر در مـورد          خـود  كه در اسالم هر كسي بايد كيفر جرم خود را         

احمـدي،  (يافتـه اسـت     اسـتثنا   » ما من عام اال و قد خص      « قاعده قله كه از باب   عا
  ).179، ص 2، ج 1373؛ وليدي، 124، ص 1382

لـيس الـزام الديـة للعـاقQs عـ5� سـبيل  «: بر اين باور است كه     »مجمع البيان «صاحب  
بع ل(صلحة، وقد  Q@ �Ç ؛ �ّن ذلك ليس بعقبة، بل هو ح� �� لسق�� ي @� ان ذلك : قيلمؤاخذة ال��

 از بـاب    ؛ الـزام عاقلـه    )93، ص   2، ج   1390طبرسي،   (»ع5� سبيل اzئواسات واzعاونـة
بلكه حكم شرعي است كه به تبع مصلحت وضع گرديـده اسـت و               مجازات نيست، 

  . ياري و تعاون مالي است اند كه الزام عاقله از باب هم برخي گفته
كه از باب تعاون مالي       دادي باشد،  تواند قرار  مي  عاقله ،از نگاه اين مفسر شيعي    

 هـاي   شـبيه بيمـه    .خون او هدر نرود    صورت گرفته تا اگر كسي به خطا كشته شد،        
يـا سـنت موجـود     اما ديه عاقله به شكلي كه در فقه و        . موجود در اين روزگار است    

بنابراين، قانون ديـه از قـوانيني        .تواند در اين روزگار كاربرد داشته باشد       نمي است،
در روزگار خـود يـك قـانون عقاليـي تلقـي              كه از جاهليت وارد اسالم شد و       است
 قـوانين ديـه تلقـي       ءتواند جز  اما در اين روزگار با همان شيوه نمي       . گشته است  مي

  .تواند جاي آن را بگيرد ست كه مياشود و اين ديه 

  نتيجه گيري

 او ولـي  بـه  ،مقتول نفس بدل كه است مالي آن و  بوده )مقتول (قتيل حق ديه
 نامبرده »ديه «و »ارش«،  »عقل« هاي نام به مال اين ،جاهليت عرب در .شود داده

 قـانون  و واحـدي  عصر جاهليت، ميـزان    ديه .و قانوني پذيرفته و شناخته شده بود      
  .نداشت يكساني
پـذيرش واقـع     است و بسياري از قوانين ديه مـورد        امضايي اسالم  احكام از ديه

پرداخـت  ني بود كه به مدد اعضاي قبيله و اعـضاي خـانواده              قانو »عاقله«ايده  . شد



 227  اسالم و جاهليت در ديه قانون /  مقاالت

 يـا  و فقـه  در كـه  شـكلي  بـه   اين قانون نيز به امضاي اسالم رسيد و عاقله         .شد مي
 قانون  به بيان ديگر   .پاسخگوي نيازهاي عصر ما باشد     تواند است، نمي  موجود سنت

 قـانون  يـك  ودخـ  روزگـار  و در  شد اسالم وارد جاهليت از كه است قوانيني از ديه
 روز بـه فزونـي مـا        يعصر ما آن شيوه پاسخگوي نيازهـا       اما در  بوده است  عقاليي
  .نيست
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�  

 و آثار آنيه دستييچ
1

 

 چكيده

 مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غير عمدي بـر              ديه
نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمـدي در مـواردي كـه بـه هـر جهتـي قـصاص                     

 .ندارد،مقرر شده است
.  مورد توجه نبـوده اسـت      يت و ماه  يستي بحث از چ   يشينيان، پ ي كتب فقها  در
 جبـران خـسارت     يـدگاه د:  فقها وجود دارد   ين در ب  يه د ستيي در باره چ   يدگاهدو د 

 اهللا  آيـت «و �»ي منتظـر  ي العظمـ  اهللا  آيـت « معاصـر چـون      ي كـه فقهـا    يهبودن د 
 .ارد دي صرفاً مدنيتي ماهيهقائلند كه د...  و»ي صانعيالعظم
 از يا  عــدهيــه، دي مــدنيــت ماهيــدگاهد داران  دوم، در مقابــل طــرفيــدگاهد

                                                           
 .، عضو هيأت علمي دانشگاه قم فرديدي امعبداهللا. 1
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 يي جزايفر كيك را صرفاً يه قائل هستند و د»يهد بودن جازاتم« به يزن دانان حقوق
 يتي مـاه  يه د ي برا ،»يانكاتوز ناصر دكتر« جمله از دانان،  از حقوق  يبرخ. دانند يم

 .گيرد  ي مي و جنبه جبرانيفريك   جنبهي را دارايهدوگانه قائل و د
 يـن در ا  ينه گز ين آن بهتر  يرش و پذ  يه د ي جبران خسارت برا   يت به ماه  اعتقاد
 . باره است

  يدي كلواژگان

 يت و ماهيستي چديه،

  مقدمه

 جبران خـسارت و صـدمات وارده بـر افـراد و امـوال               ي برا ييكارها  اسالم راه  در
 يافت قابل در  ي قواعد فقه  ي و برخ  يات و روا  يات آ يح شده است كه از صر     بيني يشپ

 .است
 شـده   يين شرع تع  ي را تا آنجا كه از سو      يجبران خسارت وارده بر جان آدم      .1

 ياد) ارش( آن را به حاكم شرع سپرده از آن به           يين كه تع  يي و در جا   نامند ي م يهد
  1.كنند يم

 يـد  معروف است، آن كه مقدار و نوع جـنس كـه با            يرباز از د  يعه در فقه ش   آنچه
 . كرده استيينتع شرع خود بپردازد، زننده خسارت

 يـا  گوسفند هزار: است گانه  موارد شش  ين از ا  يكيا  به   است كه خون   معروف
 ده هـزار درهـم      يـا  ينار هزار د  يا يمني حله   يست دو يا گاو   يست دو ياصد شتر   

 بـه شـخص     ي حكومت اسـالم   ، در زمان حاضر   2. حق انتخاب دارد   ياست و جان  
                                                           

 .1392 قانون مجازات اسالمي، مصوب 449و 448مطابق ماده . 1
شود كه فقهـاي اماميـه       بيان شده است، استفاده مي    » جواهر الكالم   «و  » مفتاح الكرامة   « مثل   ؛هايي از آنچه در كتاب   . 2

: برخي از اين نظرات بـه شـرح زيـر اسـت           . هاي مختلفي دارند    ديدگاه ،مقادير ديه كامل و روش انتخاب آن        باره در
صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، هزار دينار، ده هزار درهم و دويـست              (گانه    ديه كامل، يكي از انواع شش      )الف
 ،مفتاح الكرامة حسيني عاملي،   محمد جواد    (ن است أش اجماع و تسالم فقهاي عظيم ال       امر، مورد  باشد و اين   مي) حله
 ).356، ص 10ج 
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 بـه   ر كـشو  يـج  بـه پـول را     ي را داده كـه معـادل مبلغـ        يـار  اخت اين زننده  صدمه
  1. بپردازدديده صدمه
 يـان  پرداختـه و از م     يه د يستي و چ  يت ماه ير نخست به بررس    نوشتا ين در ا  ما

 تنها جبران خسارت اسـت، نـه        يه كه د  يديم را برگز  يدگاهيشده،د  ارائه هاي يدگاهد
 ييـر  تغ توانـد  ي مـ   ديـه   زمان و مكان   يطپس با توجه به عرف و شرا       . مجازات ينوع
 .يابد

  در لغتديه

حذف شده  » واو«كه حرف    بوده است    »يود« است، اصل آن     ي واژه عرب  »ديه«
 آن قرار گرفته است؛ ماننـد هبـه كـه اصـل آن              يجا در آخر كلمه به   » ها«و حرف   

 ). 283 ص ،2، ج ق1414يدي، زب(وهب است 
 يع، مـا  يـز  چ شـدن  ي جـار  يزي، چ شدن يجار چون  هم ي مختلف ي به معنا  ودي

 ي بـه معنـا    يـه د). ي كلمـه ود   يل ذ ،1377،  15 ج   دهخدا،(آمده است   ...  و ينابود
 اسـت؛   يـك  كلمـه نزد   ي اصل ي آمده است كه به معنا     يز عضو ن  يا  مقتول يبها خون

 . استيه علي خون مجنكردن ي و جاريختنر بها  خونچون عامل
 حـق  كـه  بهاسـت   خـون  يـه د«: كنـد  ي معنـا مـ    گونـه  يـن  را ا  يهد» قاموس «در
 ).1342، ص1 ج  ق،1424 ي، آباديروزف(» است) يلقت (شده كشته
راغـب   (» الـدم ديـة �P يعـ� zـا يقـال«: گويد يم»  الفاظ قرآن  معجم« در   »راغب«

) قتــل(؛ آنچــه در خــون )ي كلمــه واديــل، ذ518 ص ،1 ، ج ق1412ي، اصــفهان
 . نام دارديه شود، ديپرداخت م

ـوهر . يـلحـق القت: يـةالد«: آمده اسـت  » لسان العرب « كتاب   در �fواحـدة يـةالد: یا 
تالد  حـق  يـه  د؛)383، ص 15  ج، ق 1408منظور،  ابن   (»... و ا®اء عوض من الواو@�

» واو«عـوض از  » هـاء « اسـت و     يـات  مفـرد د   يهد: نويسد ي م يجوهر. مقتول است 
 .گويند يم بها  به آن خونيدر فارس. است

                                                           
موارد ديه كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتداي هر سـال توسـط                      ،  549ماده  . 1

 .شوديه به تفصيل بر اساس نظر مقام رهبري تعيين و اعالم مييرئيس قوه قضا
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  در اصطالحديه

نايـة عـ5و Û«:  آورده اسـت   يـه  د يف در تعر  1»يني خم امام« �f   اzـال الواجـب @�
 �Pرfا، سواء �ا �ا  النفس أو مادو اzقدر غيس	ن مقدرًا أو � و ر{� رش واfكومة و اzقـدر �� _� �@ 

لد  يت جنا يل است كه به دل    ي مال يه؛ د )552، ص 2، ج  ق 1390 يني،امام خم  (»يـة@�
 باشد،  ين آن مع  يزان چه م  شود؛ يواجب م ) نفس( از آن  كمتر يابر نفس فرد آزاد و      

 و  يـده ش و حكومـت نام    را ، نباشـد  ين آن مع  يزان را كه م   يچه نباشد و بسا موارد    
 يـف  مـشابه تعر   يبـاً  حـضرت امـام تقر     يـف تعر. اند  كرده يگذار  نام يه را د  ين مع يهد

 .صاحب جواهر است
 يف تعر ين چن يه اصطالح د  1392 مصوب   ي، قانون مجازات اسالم   448 ماده   در

ديه مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيـر              «: شده است 
يا جنايت عمدي در مواردي كـه بـه هـر جهتـي              ا منفعت، عضو ي  عمدي بر نفس،  

 .»مقرر شده است قصاص ندارد،
 چندان مورد توجه نبوده     يشين پ ي در كتب فقها   يه د يت و ماه  يستي از چ  بحث

 درآمد  يوه ش ي و كشاورز  ي دامدار ي طوالن يها  بدان جهت بود كه مدت     يدشا. است
رس بـوده اسـت،اما سـبك       افراد بود و شتر و گاو و گوسفند بـه سـهولت در دسـت              

 انتقال و داد و سـتد شـتر و          ي و دشوار  ي زندگ يوه ش يير و تغ  ي جوامع كنون  يزندگ
 اقوال  ين منابع و ادله ا    يخوان  به باز  يش نواند يگاو و گوسفند موجب گشت تا فقها      

 فقه و حقوق در مـورد       يشمندان كه از اند   يهاي يدگاه د يانم در هرحال، به. ينندبنش
 .پردازيم ي به اهم آنها ميلشده در ذ مطرح يه ديتماه

 ديه بودن  جبران خسارتيدگاهد) الف

 ي العظمــاهللا آيــت چــون  هــميا عــده دانــان، حقــوق و نظــران  صــاحبيــان مدر
 . داردي صرفاً مدنيتي ماهيهقائلند كه د...  وي صانعي العظماهللا آيت و �يمنتظر

اراى اهـداف متعـددى      د يـه د«: يـسد نو  مى يه نظر ين ا يان منتظرى در ب   اهللا آيت
 كه منجر بـه     يى از رفتارها  گيرى يش پ يز جبران خسارت وارده و ن     يلباشد؛ از قب   مى
 ندارد، بلكـه نوعـاً      يفرىشود و در همه موارد، جنبه ك        مى يگران به د  يان و ز  يبآس
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 عمدى است؛ در حالى     يت گناه، جنا  كاب در موارد ارت   يفر ك يراجنبه جبرانى دارد؛ ز   
ثابـت   يـه  ديـز  گناهى صـورت نگرفتـه ن   گونه يچ محض كه ه   ىي خطا يتكه در جنا  

 ).37 ص ق،1429 ي،منتظر(است 
 جعـل آن از طـرف       يـا  كه آ  يه د يت در جواب استفتا در باره ماه      ي صانع اهللا آيت

 شـده اسـت و      ي جبران خـسارت تلقـ     ي نوع ياشارع مقدس به عنوان مجازات بوده       
 دارد؟  يري در پاسخ تـأث    يتجنا بودن  محض ي خطا ياشبه عمد   ،   عمد يا آ ينچن هم

 خـسارت و جبـران      يـه  تأد يد را با  يه كه د  رسد يم نظر به  «: اند  كرده ير تحر گونه ينا
 و  يفـري  اسـت، نـه ك     ي جنبـه حقـوق    ي دانست كه دارا   يه عل ي مجن يانضرر و ز  

 كه در موارد خطا و شبه عمد، با توجه بـه نبـود عنـصر عـدوان و عـدم                     ييجزا
 كـه  آن بـر  عـالوه  اسـت،  واضـح  آن نبـودن   ت مجازا ي، جان يتحقق جرم از سو   

 جبـران خـسارت اسـت، در        و غرامـت    معنـاي  بـه  كه ارش اصطالح بردن  كار  به
 و الزام   ي فقها و عدم سقوط آن با موت جان        ي از سو  يه د جاي   از موارد به   اي  پاره

 بـر جبـران     ي شـواهد  يگر،تمامـاً  به پرداخت، به عنوان عاقله در موارد د        يگراند
 يفر كه شارع ك   يز ن ي و اما در مورد قتل و جرح عمد        باشد  ي م هدي بودن  خسارت

 كـه   يهانتخاب د   او قرار داده،   ياي و اول  يه عل ي مجن نفع به   ي جان يهقصاص را عل  
، 1381 صـانعي،  (»اسـت  روشن نبودنش   عفو از قصاص است، مجازات     يبه معنا 

  ).255 ـ 256، ص 1ج
 هـاى  يـت در روا «: يـد گو مـى  باره   ينهم در ا  ) ره(»  مرعشى شوشترى  اهللا  تآي«

 اسـت، بلكـه از      يـده  به عنوان مجازات مطرح نگرد     يه ذكرى از د   يز ن ياتوارده در د  
 شـده   يـين  بـدنى تع   هـاى  يـان  براى جبران ضرر و ز     يهشود كه د   ها استفاده مى   آن

 ). 189، ص1ق، ج1427 ي، شوشتريمرعش(» است
 را  يىتل خطـا   در ق  يه د يت با صراحت، ماه   يز اهل سنت ن   يهان از فق  بسيارى

 يه د يت حنفى، ماه  يهان، از فق  » سرخسى ينالد شمس«اند؛ مثالً    جبرانى دانسته 
 آن را رد    يـى  صرفاً جبران خسارت مالى دانـسته و بعـد جزا          يى،را در قتل خطا   

 حرمـت جـان   ،شك، خطا موجب عذر است، اما عذر جـانى   بى«: يدگو نموده مى 
 شرع به جهت    رو،  ينازا. شود  او مى  برد و تنها مانع مجازات      نمى ينمقتول را از ب   
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 ي،سرخـس (»  را واجب نمـوده اسـت  يه خون مقتول، دشدن يمال از پا  يرىجلوگ
 ). 125، ص27ق، ج1406
 را جبرانى تلقى    يه د يت ماه يز برجسته حنبلى ن   يهان، از فق  » بن قدامه  عبداهللا«

 گنـاه  همانـا كفـاره بـراى پوشـاندن    «: يسدنو  مىيه كفاره و د   يننموده، در تفاوت ب   
 بـا   ينشود و ا    نمى يده گناه جانى پوش   يگرى،د دادن  و با انجام   يده گرد يعجانى تشر 

 شده است   يع تشر يت ناشى از جنا   خسارت براى جبران    يه د يرا متفاوت است؛ ز   يهد
 تا، يابن قدامه، ب  (» اى و توسط هر كسى قابل حصول است         غرض به هر گونه    ينو ا 
 ). 498، ص 9ج

، از مفسران و فقهاى بنام مالكى هم        »عربى ابن  «وف به   معر»  عبداهللا محمدبن«
 را تنهـا جبـران خـسارت معرفـى          يى در قتل خطا   يه د يت ماه ترى يشبا صراحت ب  

 براى جبران خسارت ناشى از فعـل        يى را در قتل خطا    يهخداوند د «: يدگو كرده مى 
جب  از ارتكاب قتل وايرى قصاص را براى جلوگ كه ينجانى واجب كرده است، كما ا     

 يل دل ين را بر عاقله قرار داده براى مدارا با جانى مرتكب خطا و ا             يهنموده است و د   
ـ  (» بر آن است كه قاتل خاطى، مرتكب گناه و فعل حرامى نشده اسـت            ي،ابـن عرب

 ). 474، ص 2 جتا، يب
 يـز  نه چ، شده است  يين تع ي بدن هاي يان جبران ضرر و ز    ي برا يه د ينان از نظر ا  

، ص  1372 ي،گرجـ  (اند  كرده ير تعب »يغرامت مال « با عنوان    يه از د  رو، ينا از. يگرد
285.(  

 يل از قب  يد را با  يه كه د  آيد يبه نظر م  «:  آورده است  يات در كتاب د   ي گرج دكتر
 دارد، نه   ي و مال  يحقوق جنبه كه آورد شمار  به يان خسارت و جبران ضرر و ز      يهتأد
 ). 51، ص 1380همان،  (يي و جزايفريك

 يا خواه در عوض قتل      يه د يعني است؛   ي ضمان مدن  يات، گروه، د  ين ا هيدگا د در
 قـصاص   ي بـه جـا    ي دم بـا مـصالحه بـا جـان         ياي باشد كه اول   يضرب و جرح عمد   

 خطـا   يـا  ضرب و جـرح شـبه عمـد          يا و خواه در قبال قتل       اند يدهخواستار آن گرد  
مـاد،  محقـق دا  ( دارد و خسارت است، نه مجـازات         يباشد، در هر صورت جنبه مدن     

 ). 50ق، ص1429 ي،؛ منتظر86، ص 4ق، ج1406
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  يهد بودن  جبران خسارتيدگاهد داران  طرفداليل

 و  ي و قواعد فقهـ    يات و روا  يات از آ  توان ي م يهد بودن  خسارت يه اثبات نظر  براي
 . استفاده كرديحقوق

  ياتآ

 : شود ي سوره نساء اشاره م93و 92 يه مورد به آين ادر
ؤْ َو � ُ َرَقَبـٍة  َما َ�َن ِ ُ ن َيْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإ�Y َخَطـا َو َمـن َقَتـَل ُمْؤِمًنـا َخَطـا َفَتْحـِر��

َ
ِمٍن أ

ـ³ُْ َو ُهـَو  Yُقوْا َفـِإن َ�َن ِمـن َقـْوٍم َعـُدٍوّ ل Yد Yن َيـص
َ
ْهـsِِ ِإ�Y أ

َ
ٌة ِإlَ أ َ Y)َس ْؤِمَنٍة َو ِدَيٌة م£ م£

ُ رَ  ْؤِمَنةٍ َقَبةٍ ُمْؤِمٌن َفَتْحِر�� ٌة ِإlَ  م£ َ Y)ـَس يَثاٌق َفِدَيـٌة م£ م ّمِ ُ َ �Zَو ِإن َ�َن ِمن َقْوِم َبْيَن³ُْ َو َبْي 
 ْ� �ِ ُمَتَتـاِبَع�� ْ�Oَر ْ َ �Ñ ْد َفِصَياُم ِ� َ �X ْ YÔ ن َ َ�Õ ْؤِمَنٍة ُ َرَقَبٍة م£ ِر�� َ QX َو ِsِْه

َ
ـَن �Yِ َو َ�َن  أ  َتْوَبـًة ّمِ

ًما حَ  ًما�Yُ َعِلى� ا َو َغـِضَب �Yُ َو َمن َيْقتُ . ِكى� َ �Zَخِلًدا ِف ُ Y �� َ َ�â َزاُؤُه َ �
َ ًدا �� َتَعّمِ ْل ُمْؤِمًنا م£

ًما َعدrَ Yُ َعَذا@�ً َعِظى�
َ
 هيچ مؤمنى حق ندارد مؤمنى ديگـر   ؛�َعَلْيِه َو َلَعَنُه َو أ

را بكشد، مگر به خطا، حال اگر كـسى مـؤمنى را بـه خطـا بـه قتـل             
 بهـايى  برده مؤمن را آزاد كند و خون      يك  ) در كفاره آن   (يدبرساند، با 

 ببخـشند  را آن خواهان خون كه آن مگر نمايد، تسليم او كسان به هم
 و عداوت آنان و شما بين كه باشد مردمى از مؤمن مقتول ورثه اگر و

 از مقتـول  اگر و است كافى مؤمن برده كردن آزاد همان است، جنگ
اى  سـت، بايـد بـرده     ا  آنان پيمـانى برقـرار     و شما بين كه باشد قومى

 تواند نمى كه كسى و كند تسليم او كسان به بهايى مؤمن آزاد و خون   
 ايـن . بگيـرد  روزه پـى  در پـى  مـاه  دو آن، جـاى  به كند، آزاد اى برده

 است بوده فرزانه داناى همواره خدا كه است خدا ناحيه از بخشايشى
نـه   جهنم است كه جاودا    جزايش بكشد، عمد به را مؤمنى كس هر و

در آن باشد و خدا بر او غـضب آرد و لعنـتش كنـد و عـذابى بـزرگ                    
 .برايش آماده دارد

 عمـل   يـك  معلـول    يـه،  نخـست، پرداخـت د     يه در آ  شود، ي مالحظه م  كه چنان
 يـت  ذكر شده است و نكته قابل توجه آن كه هرچند قـصد جنا             ي و اشتباه  ييخطا
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 كردن  در كنار آزاد   يهاخت د نبوده،اما به آزادكردن برده دستور داده شده و ذكر پرد         
در .  فقـط جبـران خـسارت اسـت        يهد پرداخت كه است آن گر  نشان يخوب به برده

. دانـد  ي قابل قبول مـ    ي امر ديدگان يان را از طرف ز    يه د يزان كاستن از م   يه،ادامه آ 
 . داردي سازگاريهد بودن خسارت جبران با فقط ها  نشانهينا

سـخن از   » فجزائـه  «يـر  تعب كنـد،  يح مـ   را مطـر   ي بعد كه قتل عمد    يه در آ  اما
 در وقوع جرم، قـصد،      يرا دارد؛ ز  ي كه با حقوق جزا سازگار     ي مطلب راند؛ يمجازات م 

 . وجود ندارديي قصد در قتل خطاين آن است و اي از عناصر اصليكي

  روايات

 از بـاب جبـران      يـه  مطلب را استفاده كرد كه د      ين به وضوح ا   توان ي م يات روا از
 مردان نسبت به زنان بر اسـاس        يه آن كه د   يل دل يده مجازات و شا   خسارت است، ن  

 يـان  ب يـن  حر با بردگان تفاوت دارد، بـا ا        يه فرق دارد و د    يعه مشهور ش  ينظر فقها 
 باب اول   يات از روا  ي برخ يه د بودن  اثبات جبران خسارت   يما برا .  باشد يهقابل توج 

 : كنيم ي را مرور م»↨ـيع الشيلوسا« از »ياتكتاب الد«
) يتدر جاهل ( از ظهور اسالم     يش كه پ  شود ي استفاده م  ين ما چن  يي متون روا  از

 يتيدر روا.  آن را امضا كرديز قتل قرار داد و اسالم نيهصد شتر را د» عبدالمطلب«
  :  فرموده استين چن7ي به حضرت عل6 اكرميامبرپ

 Y�ْسَناِدِه َعْن َ ِ§ ِ�@ ، ِ� َس��ْ ُfْا ِ� ْ�O ِّ�5َِع ُ� ْ�O ُ Y َãُِبيـِه، َعـْن دِ ا
َ
، َعْن أ ٍ Y َãُ ِ� ْ�O َنِس

َ
ٍرو َو أ ْ¬َ ِ� ْ�O 

 ِّ� ــ�6ِ Yِة الن Yَوِصــي � ِ�P ِئــِه ، َعــْن آ@�َ ٍ Y َãُ ِ� ْ�O َعْبــَد «:  َقــاَل 7ِلَعــ5ِ�ٍّ  6َجْعَفــِر Yَعــ5ِ�£ ِإن َ�@
� اْ�§ِ  ِ�P ُrَ ُY� ْجَراَهـا

َ
�ٍ أ َ َس ُس�� ْ َ��ِة  Yاِهِلي َ �fْا � ِ�P Yِلِب َسن Yط ْن َقـاَل  [ْسـَ"ِم اْ ُ

َ
َو :] ِإlَ أ
 � ِ�P ْسـَ"ِم َو َرَواُه � اْ�§ِ ِ�P َذِلـَك ُY� ْجَرى

َ
ِبـِل َفـأ � اْلَقْتِل ِماَئًة ِمـَن اْ�§ِ ِ�P Yـَصاِل (َسن ِ�fْا (

 ٍ Y َãُ ِ� ْ�O َنِس
َ
� َعْن أ ِQ+ Ý�ْْسَناِد ا ِ§�ْ ؛ )198، ص   29 ج    ق، 1389 ي،عامل حر (»@�ِ

ت پنج سنت را بنا گذاشت كـه        ي جاهل همانا عبدالمطلب در  ! ي عل يا
و در  : تا آنجا كه فرمود   :  كرد يخداوند آن پنج سنت را در اسالم جار       

 يقتل، سنت صد شتر را بنا نهاد كـه خداونـد آن را در اسـالم جـار                 
 .دانست
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 يبهـا   خـون  ي برابـر  بار ين عبدالمطلب نخست  گويد ي به صراحت م   يت روا ين ا در
 . و امضا كرديرفتو اسالم هم آن را پذ را با صد شتر اعالم نمود يآدم

َيِة َقـاَل َو  � الّدِ ِ�P اٍج Yَدر ِ� ْ�O يِل ِ َ��، َعْن  ٍ ْ�� َ¬ُ � ِ�+
َ
�ِ أ ْ�Oِبيِه، َعِن ا

َ
، َعْن أ ْلـُف «:  َعْن َع5ِ�ٍّ

َ
أ

اِب اْ�§ِ  َìْ
َ
َلُل َو ِمْن أ ُfَْلِل ا ُfْاِب ا َìْ

َ
ُة آَ�ِف ِدْرÃٍَ َو ُيْؤَخُذ ِمْن أ َ َ �Jْو َع

َ
ِبـِل ِديَناٍر أ

اِب  َìْ
َ
ِبُل َو ِمْن أ ِ اْ�§ِ َ اِب اْلَبَقِر اْلَبَقُر اْلَغ�� َìْ

َ
ُ َو ِمْن أ َ ْسَناِدِه »  اْلَغ�� ِ§ ْيُخ @�ِ Yَو َرَواُه الش

 ُsَِمْث ٍ ْ�� َ¬ُ � ِ�+
َ
�ِ أ ْ�Oَسِعيٍد َعِن ا ِ� ْ�O ِ� َس��ْ ُfْ195همان، ص (َعِن ا.( 

 از ؛ ده هزار درهم استيا رينا هزار ديه د گويد ي بن دراج م   يل جم يت روا ين ا در
 شتر و از    يه د ي و از صاحبان شتر برا     شود ي گرفته م  يه حل يه د ي برا يهدارندگان حل 

 .شود ي ميافتدارندگان گوسفند گوسفند در
ـادٍ َو  Y�، َعْن َ ٍ ْ�� َ¬ُ � ِ�+

َ
�ِ أ ْ�Oَسِعيٍد، َعِن ا ِ� ْ�O ِ� َس��ْ ُfْْسَناِدِه َعِن ا ِ§ �ِّ َو َعـْن ، @�ِ َلـ�6ِ َfَْعـِن ا 

�ِ ِسَناٍن عَ  ْ�O ِY� يعًا َعْن َعْبِد ِ َ���ِ ُسَوْيٍد،  ْ�O ِ ْ �I Yِة َو الن َ ِغ�� �ِ اْ ُ ْ�O ِY� ْعـُت ،ْبِد ِÙَ َقـاَل 
 ِY� ــِد @�َ َعْب

َ
ــوُل  يَ 7أ ــاُء «: ُق ْوِلَي

َ
��َ أ ْ ْن ��َ

َ
ــُه ِإ�Y أ ــَد ِمْن ــدًا ِقي ــًا ُمَتَعّمِ ــَل ُمْؤِمن ــْن َقَت َم

ْن َيْقَبلُ 
َ
ْقُتوِل أ َ اْ َ َ �Jَيـُة اْثَنـا َعـ َحـبY َذِلـَك اْلَقاِتـُل َفالّدِ

َ
َيِة َو أ لّدِ َيَة َفِإْن َرُضوا @�ِ وا الّدِ

ْو ِماَئٌة ِمَن 
َ
ْلُف ِديَناٍر أ

َ
ْو أ

َ
ْلفًا أ

َ
ِبِل أ ْلُف ِديَنـاٍر َو اْ�§ِ

َ
ُ َفأ ِن�� َ�@ Yا الد َ �Zْرٍض ِف

َ
� أ ِ�P َو ِإْن َ�َن 

ِبُل  ا اْ�§ِ َ �Zْرٍض ِف
َ
� أ ِ�P ِإْن َ�َن ُÃَِفـَدَرا ُÃَِرا Yـا الـد َ �Zْرٍض ِف

َ
� أ ِ�P ِبِل َو ِإْن َ�َن اَئٌة ِمَن اْ�§ِ ِ َ �Å 

َساِب  ِ ِ�X) ْلفاً ) َذِلَك
َ
َ أ َ �J196 ـ 197همان، ص (» اْثَنا َع.( 

 امام صادق در ضمن حكم قتل عمد و       : گويد ي عبداهللا بن سنان م    يت روا ين ا در
 ينـار  است، با د   ينار آنجا د  يج پول را   كه ياز جمله فرمودند در مناطق    ... ييقتل خطا 

 گاو به سهولت در دسـترس اسـت، بـا           يا كه شتر    ييمحاسبه و پرداخت شود و جا     
در . شـود  يمشاهده نم ) حصر( فوق يات از روا  كدام يچدر ه .  گاو پرداخت شود   ياشتر  

 7 كرده بود، امام   يير به ده درهم تغ    ينار هر د  ي دوم، چون در آن زمان برابر      يتروا
 .اند  به دوازده درهم ذكر فرمودهارينهر د

  حكم و موضوعمناسبت

 يـه  كه پرداخت د   شود ي م يده مطلب فهم  ين و موضوع آن ا    يه دقت در حكم د    با
 . دارد، نه مجازاتي صدمات وارده بر جان و تن افراد صرفاً جنبه جبرانيبرا
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 هـا  آن بلكه از    يده، مطرح نگرد  يهد بودن  مجازات يات، وارده در باب د    يات روا در
 يرا شده است؛ ز   يين تع ي بدن هاي يان جبران ضرر و ز    ي برا يه كه د  شود يم استفاده

 شـود  يمـ  استفاده ها  در برابر ارش قرار گرفته است و از آن         يهد:  اوالً يات روا يندر ا 
 نـشده   يين تع يه كه د  يي وارده بر بدن در جا     هاي يان جبران ضرر و ز    يكه ارش برا  

 نوع جبران خسارت و ضـرر       يك ارش كه طور مانپس ه . در نظر گرفته شده است    
 نوع جبـران خـسارت بـوده        يك مقابله   ينه به قر  يد با يز ن يه د رود، يم شمار  به يبدن

 .باشد
 در  باشـد؛  ي و گناه م   يت در مقابل معص   يشه هم ي اسالم يها وضع مجازات : ثانياً

 .باشد ي شبه عمد ميا و يي خطايها  در مقابل فعليه كه ديحال
 كـه قتـل     يدر صـورت  ( هـستند،    يـه  عاقله؛ مسؤول پرداخـت د     ير موارد د: ثالثاً

 مـوارد امـام     يو در برخـ   ...)  و مجنـون باشـد و      ير صـغ  ي جان يا محض باشد    يخطا
 افـراد بـه عنـوان       يـن ا كه ندارد معنا اند،  شده ي معرف يهمسؤول پرداخت د  ) دولت(

 گفـت كـه     يـد  با  باشد، ازات مج يه شده باشند و اگر د     يهد پرداخت به ملزم كار گناه
 بـرخالف   يـن  را دارند كه ا    يفري ك يب تعق يت قابل ي گناه از نظر فقه اسالم     يافراد ب 

 . استيم و فكر مستقيمعدالت و منطق عقل سل

 يه واژه ضمان در مورد دكاربرد

 يت شـده اسـت و ضـمان در مـسؤول          ير به ضمان تعب   يه از د  يات از روا  ي برخ در
   :يت رواينااز جمله .  ظهور دارد، نه مجازاتيمال

�  امق�� «:  قال7 عبد� عن ا+� ،عن السكو+�  اzؤمن�� ��7 �P  رجل دخـل دار 
م قـال�� قوم بغ �Zـó م عقـروه �ن علـ7 اذ م � �� �Zنـوا �ـم  �ذ  » و ان دخـل @�

 ).254همان، ص (

 وارد شود و    ي به منزل كس   ي بدون دعوت قبل   ياگر كس : گويد  ي م يت روا ين ا در
 و ضـمان  خانـه  برسـاند، امـام فرمـود بـر صـاحب          يبي آس يو به خانه سگ صاحب 

 يد، رسـ  ي بـه و   يبيآسـ  و شـد  خانـه  وارد ها اما اگر با دعوت آن    . يست ن يتيمسؤول
 بـا جبـران     يـه  كه د  ست نشان آن ا   يات روا ينا در ضمان بردن كار به. ضامنند ها آن
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 .است سازگار بودن خسارت
 ين در شرع، مع   يه كه د  يي در جا  يه، از انواع د   يا  پاره ي فقه برا  ي علما چنين هم

 غرامـت و    ي ارش بـه معنـا     ينـان ا نظـر  از. انـد  برده كار را به » ارش«نشده اصطالح   
 .جبران خسارت است

 يه وجود عناصر جرم در موارد دعدم

 يـه  بـه پرداخـت د     يد را نبا  يگران جنبه عقوبت محض داشته باشد، د      يهاگر د . 1
 ضرب و   يرادن كه در قتل و ا      سر زده است محكوم كرد، حال آ       ي كه از جان   يتيجنا

 فـرار   ي اگـر جـان    يز بر عاقله است و در عمد و شبه عمد ن          يه محض، د  يجرح خطا 
 المـال پرداخـت     يـت  از ب  واردي عاقله و در مـ     ي را بپردازد، از سو    يه نتواند د  ياكند  

  ).189، ص1، ج ق1427 ي، شوشتريمرعش (شود يم
 جنبه  يست ممكن ن  شود، يم اخذ   ي كه در موارد خطا و شبه عمد از جان         يهد. 2

 كلمـه   يـق  اخـص و دق    ي عمل مرتكب اصوالً جرم به معنا      يرا؛ ز   داشته باشد  يفريك
 عدوان و تجاوز لحاظ شده و قـصد آزاردادن و           ي چراكه در جرم، عنصر روان     يست؛ن

 كـه در آن  يارتكاب اعمال خالف شرع و قانون در آن موجود است و قتـل و جرمـ    
 آمـده هرگـز     يـد  پد اش ي بـاطن  يـل شته و بر خـالف م      ندا ييمرتكب اصالً قصد سو   

 ).51 ـ 53، ص1380 ي،گرج (يدآ شمار  محض بهيت جرم و جنايل از قبتواند ينم
 بـا   تواننـد  ي دم مـ   ياي جرح عمد كه مجازات آن قصاص است، اول        يادر قتل   . 3

 را عفـو    يت دم، جنا  ياي اول يا يه عل ي مجن ي، تراض ينبا ا .  كنند ي تراض يه بر د  يجان
 از  ي خسارت ناش  يه و تنها تأد   برند ي م يانرا از م  ) قصاص (يفري و جنبه ك   كنند يم

 بـه   يـائش  اول يـا  يـه  عل ي بـر مجنـ    لغي مب يا كه مال    ماند ي م ي عضو باق  ياتلف جان   
 بـا عفـو     يـم، آور شمار  به يفر را ك  يهاگر د .  روشن است  شود، ي پرداخت م  يهعنوان د 

 . منافات دارد
 ؛ سـاقط گـردد  يـه  د يد با ي، در صورت فوت جان     مجازات محض باشد   يهاگر د . 4

 و  شـود  يمـ  حساب دار  مدت يون د ير بلكه مانند سا   شود، ي ساقط نم  يهد كه حال آن 
 . شود ي او پرداخت مياي اوليا يه علي خارج و به مجنياز تركه جان
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 عائـد   شـود،  ي گرفته م  يمه به عنوان جر   ي كه مبلغ  يفريمعموالً در مسائل ك   . 5
 يـه  امـا د   يه، عل ي نه به شخص مجن    گيرد، ي و به دولت تعلق م     ودش يخزانه دولت م  

پـس جنبـه تـاوان در آن غالـب اسـت      . شـود  ي داده مي و ياي اول يا يه عل يبه مجن 
 ). همان(

را  هـا   ابراز شده است كـه آن      يز ن يگري د يدات نظر، مؤ  ين اثبات ا  ي برا چنين هم
 : كنيم ي ميانب يردر ز

 يت وجود دارد كه ماه    يل آن، ضوابط و مقررات     و اعما  يه د يزان م ييندر تع ) الف
 مثـال، طبـق قـانون مجـازات         يبرا.  تا مجازات  كند ي م تر يكآن را به خسارت نزد    

 قانون مجـازات اسـالمي، مـصوب        550ماده  (  مرد است  يه زن نصف د   يه د ي،اسالم
 زن بـه    يه سوم شود، د   يك از   تر  يش ب يه كه مقدار د   ي اعضا هنگام  يه و در د   )1392

ـ      ين ا يهات از توج  يكي و يابد يهش م نصف كا   يـا  مـرد    بـردن  ين امر آن است كه ازب
 تـا   كنـد  ي وارد مـ   ي به خـانواده و    تري  يش لطمه ب  ي از نظر اقتصاد   ي بدن و  ياعضا

 ي تـوان اقتـصاد  يـه،  مقـدار د يـين  مالك تع يعني بدن او؛    ي اعضا يا زن   بردن ينازب
 ي مـال  ت جبـران خـسار    ي نوع يه، د كه ين است بر ا   اي ينه قر ين است و ا   يه عل يمجن

 .است، نه مجازات
 ي مجـازات تنهـا در مـورد كـسان         گويـد  ي م ي و قانون  ي اصل مسلم شرع   يك) ب

 تـوان  ي هرگز نم  ين،بنابرا.  را داشته باشند   يف تكل ي عموم يط كه شرا  شود ياعمال م 
 افـراد بـه     ين كه ا  ي كرد؛ در حال   يل تحم ها ين ا ير و نظا  يوانهمجازات را بر كودك، د    

 يمنتفـ ) توسـط عاقلـه    (يشان ا ي از سو  يه و پرداخت د   شوند ي ملزم م  يهپرداخت د 
 يـست  ن يا گونـه   به شود؛ ي پرداخت نم  ي شخص جان  ي از سو  يه د يناگرچه ا . يستن

 . شود ي مي منتفي به كليتكه بتوان گفت مسؤول
 يمجازات خود به خود بر جرم مترتب است و اعمال آن به درخواست مجنـ              ) ج

 يتي خـصوص  ين چنـ  يـه د كـه  ، حـال آن   )ير در موارد خصوص   مگ( ندارد يازي ن يهعل
 آن را   ي قائم مقـام و    يا يه عل ي كه مجن  گيرد ي مورد حكم قرار م    يندارد و در صورت   

 مجازات يه خسارت است و اگر د   يات از خصوص  يت، وضع ينا. درخواست كرده باشد  
 . نبوديازمند ننفع ي افراد ذيبود، حكم بر آن به تقاضا
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اگـر  .  در كنار آن واجب است  يز كفاره ن  شود ي الزم م  يه كه د  يدر اكثر موارد  ) د
 يـه  امر كـه شـارع، كفـاره را در كنـار د            ينا.  به كفاره نبود   يازي مجازات بود، ن   يهد

 صرفاً جبـران خـسارت اسـت و شـارع           يه است كه د   يل دل ينواجب كرده است، بد   
البته پرداخـت    واجب كرده است؛     يز كفاره را ن   ي، اعمال مجازات نسبت به جان     يبرا

 موضـوعه نـدارد، امـا در    ين در قـوان  يـي  است كه ضمانت اجرا    ي شرع يكفاره حكم 
 يـز  ني نقـد ي جـزا يا حكم به مجازات حبس يه، موارد افزون بر پرداخت د  ياريبس

 .شود يداده م
 كـه  ي اسـت؛ در حـال  يكـسان  محض ي در قتل شبه عمد و خطا   يهمقدار د ) هـ

 گـر  يـان  امـر، ب   يـن ا.  محض است  ي از خطا  رت  يش در قتل شبه عمد ب     ير تقص يزانم
 ير، و تقـص   يد بر اثر تـشد    يد مجازات باشد، با   يه است؛ چون اگر د    يهد بودن خسارت

 . شوديد تشديز نيه ديزانم
 چه  چنان ي، نقد يها  مجازات يرن سا چو  بتوان هم  يد مجازات باشد، با   يهاگر د ) و

 از مقدار  ي بازداشت و  امي عجز از پرداخت بازداشت شود، به تناسب ا        يلدل به مجرم
، 1378زراعـت،   ( را قبول ندارد     يزي چ ين چن كس يچه كه  كسر گردد؛ حال آن    يهد

 ). 35 ـ 41ص 
. يفرهـا  ك ير نـه قـصاص و سـا       شـود،  ي م يرفته پذ ياتشهادت زنان فقط در د    . 1
 يـه  است كه د   ينا دهنده  نشان يه، قبول شهادت زن در اعمال مستوجب د       ين،بنابرا

 هـاي  يت در جنا  ي، چراكه شهادت زنان بر خالف مسائل مال       يست؛ ن يمدر زمره جرا  
 يه د يان م ي فرق يچ ه ه بدان معناست ك   ينا. شود ي نم يرفته پذ يفر، موجب ك  يعمد

 . وجود ندارديگر ديو هر حق مال
 يـر  كفالـت در مـسائل غ      يرش هماننـد پـذ    شود، ي م يرفته پذ ياتكفالت در د  . 2

 امـر   يـن ا. شـود  ي نم يرفته پذ يفر،جب ك  مو يات كه كفالت در جنا    ي در حال  يفري؛ك
 ـ  323 ، ص1372 عـوض،  يـس ادر( است يه ديت ماهبودن يفري كير غگر يان بيزن

   ).370 و 298
 و عفـو  با چه  آن قصاص است؛ چنان    يفر كه ك  يدر قتل و ضرب و جرح عمد      . 3

 يـر  مـستحق تعز   ي دم، قـصاص سـاقط شـود، جـان         يـاي  اول يـا  يه عل يمجن گذشت
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از . است شده جمع هم با الناس حق و اهللا حق قصاص، در كه آن يحتوض. گردد يم
. د قصاص گـردد   ي با ي و جان  يابد ي فقها غلبه م   يع به اجماع جم   ي قصاص جان  رو، ينا

 ي و از اجـرا    بخـشند  ي حـق خـود را مـ       ي و يـاي  اول يا يه عل ي كه مجن  يياما در جا  
ب است كه    سب ين است و به هم    يباق چنان  حق اهللا هم   كنند، يقصاص صرف نظر م   

 ي صورت از جـان    ين كه در ا   اي يه د شود ي گرفته م  يجهپس نت . گردد ي م ير تعز يجان
 ي خسارت است؛ چراكـه مجـازات جـان        ن بلكه جبرا  يست، مجازات ن  گردد، ياخذ م 

 .گردد ي اجرا مي است كه بر ويريهمان تعز
 و،ر ينازا. شود ي مشروع، متعدد نم   ير از فعل واحد غ    ي به تعدد ضرر ناش    يفرك. 4

 ي در حالشود؛ ي نم تر  يش قتل نفس واحد ب    يفر را بكشد، از ك    ي كه جمع  ي كس يفرك
 فعـل،   يـك  مثالً هرگاه بر     شود؛ ي از فعل واحد، متعدد م     ي با تعدد ضرر ناش    يهكه د 

 ـ  370همـان، ص   (گـردد  ي مـ اجب ويهچند ضرر مترتب شود، به تعداد ضررها د
353.( 
 خـسارت،   يـا  ورود ضـرر و      ي، مـدن  تي و اركان تحقق مسؤول    يطاز جمله شرا  . 1

 بـار  يـان ز فعـل  و شـده   ضرر حاصل  ين ب يت و وجود رابطه سبب    بار يانارتكاب فعل ز  
 يـد  صـورت كـه با     ين وجود دارد؛ بد   يز در تحقق ضمان ن    ي همگ يط شرا يناست و ا  
 منجـر  يه علي مجنافع بر اعضا و منيت جنايا ي به لطمات و صدمات بدن   يفعل جان 
 وجـود داشـته باشـد تـا         بيت رابطه سـب   ي صدمات و فعل جان     و يت جنا ينشود و ب  

 . حسب مورد محكوم كرديه عاقله او را به پرداخت ديابتوان فاعل 
 از پرداخـت    مـانع  ضـررزننده  فـوت  كه طور  همان ي، مدن يتدر قواعد مسؤول  . 2

 شـده،   يـين  تع ي كه به عنوان خسارت مدن     ي بلكه مال  گردد، يخسارت به متضرر نم   
 از تركـه او برداشـته       يه د ي با فوت جان   يز ن ياتدر د .  اخذ گردد  يال متوف  از امو  يدبا
 .شود ي دم او پرداخت مياي اوليا يه علي و به مجنشود يم

 چون از جمله حقوق النـاس اسـت و          ي، مدن يت همانند قواعد مسؤول   يز ن يهد. 3
 مـشمول عفـو،     رو، يـن ا از.  جنبـه خـسارت دارد     شـود،  ي پرداخت م  يه عل يبه مجن 

 ،1376 يـا، درخشان ن  (شود ي نم ي مندرج در قانون مجازات اسالم     يق تعل يا يفتخف
  ).50 ـ 51ص 
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 يه و دي نقدي جزايان موجود مهاي تفاوت

 نـشان از جبـران      يـه،  و د  ي نقـد  ي جـزا  يـان  موجـود م   يهـا   تفـاوت  تـرين  مهم
 :  شرح استين است كه بديهد بودن خسارت

ـ  كند، ي پرداخت م  يه است كه محكوم عل    ي وجه نقد  ي، نقد يجزا .1  يـه،  د ي ول
  1. شده استين است كه در شرع معيا گانه موارد شش

 قابل اسقاط اسـت و صـاحب آن         يه د ي ول يست، قابل اسقاط ن   يمجازات نقد  .2
 . از آن صرف نظر كندتواند يم) ي وياي اوليا يه عليمجن(

 باشـد،  ي مـ  يوان بعضاً ح  يا بر انسان و     يت صرفاً در مورد جنا    يهموارد اعمال د   .3
 ي وسـعت و قلمـرو     ي دارا يـري،  مجـازات تعز   ي بـه عنـوان نـوع      ي نقـد  ي جزا يول

 .نامحدود است
 مـورد  در هاست، مجازات بر حاكم اصول از كه ها  مجازات بودن ياصل شخص  .4
بـه لحـاظ    )  محـض  يخطا (يه اصل در مورد د    ين اما ا  شود،  ي م يت رعا ي نقد يجزا
 كه  ي از موارد، دولت در صورت     ير برخ  د يحت. شود ي نم يت آن بر عاقله رعا    يلتحم
  2.گيرد ي را بر عهده مها  فراهم نباشد، پرداخت آنيه پرداخت دي عاقله برايطشرا

 يـه  كه د  ي در حال  رد؛پذي ي را م  يد و تشد  يف تخف يق، عفو، تعل  ي،مجازات نقد  .5
 يظبه جز مـسأله تغلـ      (باشد ي م ي مستثن ي عرف ي حقوق جزا  يسات گونه تأس  يناز ا 
 ). استيه ديد سوم موجب تشديك حرام كه تا يها ماه در يهد

 ي به تراضـ   تواند ي م يه د يزان كه م  ي در حال  يست؛ ن يرپذ  مصالحه ي نقد يجزا .6
  3. باشدي مقرر قانونيزان از متر يش بيا تر  شود و كميين تعينطرف

 بـدون   ي مجازات نقـد   ي به مطالبه صاحب حق منوط است، ول       يهپرداخت د  .7
 .شود ي مين و متضرر از جرم معيهعل يدرخواست مجن

ـ      يـت  اصل بر فور   ي، نقد يمهدر جر  .8  حـسب مـورد     يـه،  در د  ي اجـرا اسـت، ول
                                                           

 .1392 اسالمي، مصوب  قانون مجازات448ماده . 1
 .1392، مصوب 470تا  462فصل چهارم قانون مجازات اسالمي از قانون . 2
 به موجب تبصره    ،بسمه تعالي « : عمومي ديوان عالي كشور    هيأت رأي وحدت رويه     21/10/1362-24شماره  رأي  . 3

پـذير اسـت و دادگـاه        ن امكان  پرداخت قيمت ديه به جاي يكي از انواع آن با تراضي طرفي            ، قانون ديات  3ذيل ماده   
 .»تكليفي بر تعيين ارزش ديه ندارد
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  1. سال، دو سال و سه سال وجود دارديك ي قانونيها مهلت
 كه  ي در حال  شود؛ ي م يز به دولت اختصاص دارد و به خزانه وار        ي نقد يمهجر .9

 . دم استياي اوليا يه علي حق مجنيه،د
 يـا  حـداقل    ي ممكـن اسـت دارا     ي نقـد  ي جـزا  ي ثابت است، ول   يه د يزانم. 10

 . گردديين تعيحداكثر باشد و به صورت نسب
 يزان از م  ي نقد ي به علت عدم پرداخت جزا     يه بازداشت محكوم عل   يروزها. 11

 بازداشت گـردد،    يه به علت پرداخت د    يه كه محكوم عل   ي اما در صورت   كاهد، يآن م 
 .كاهد ي نميه و از مبلغ ديفتوق

 ي در مـوارد خطـا     گـردد،  ي محـض پرداخـت مـ      ي خطـا  يات جنا ي برا يهد. 12
 يمـه  پرداخـت جر   ي بـرا  يمـورد ) قصد سـوء  ( جرم   يمحض، با توجه به عنصر روان     

 . وجود نداردينقد
 دم  يـاي  اول يـا  يـه  عل ي خاطر و احقاق حق مجن     يت رضا يه، از د  يههدف اول . 13

 و دفـاع از     ي اجتمـاع  يهـا  زه با آشـوب    مبار ي نقد يمه از جر  يه هدف اول  ياست، ول 
 .جامعه است

 بـه  يمـه  در عقـد ب    توان ي را م  يه د ي كرد، ول  يمه را ب  ي نقد يمه جر توان ينم. 14
 كرد  يمه ب توان ينم را ها ه اصوالً مجازات  ك  آن يح كرد؛ توض  يين تع يمهعنوان مورد ب  

 بـود،  ي مجازات محض مـ    يز ن يهحال اگر د  . باشد ي م ي نقد يجزا ها كه از جمله آن   
قـانون مجـازات اسـالمي       (شـد  ي مـ  تعيين يمه در عقد ب   يمه به عنوان مورد ب    يدنبا

1392.(2  
 تـوان  ي كـه نمـ    سازد ي آشكار م  ي، نقد ي و جزا  يه د ين ب ي اساس يها  تفاوت اين

 . قلمداد كردي را مجازات نقديهد

 يهد بودن  مجازاتيدگاهد) ب

 يز معتقد ن دانان  از حقوق  يا  عده يه، د ي مدن يت ماه يدگاهد داران  مقابل طرف  در
                                                           

 .1392 قانون مجازات اسالمي، مصوب 488ماده . 1
 ,ضـرر و زيـان ناشـي از جـرم         نيا،    درخشان حميد (1392برگرفته از چند سايت و قانون مجازات اسالمي، مصوب          . 2

 .شناسي  كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمهنام پايان
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 رو، يـن ازا.  اسـت  يـي  جزا يفر ك يك صرفاً   يه د ينان،به نظر ا  . »يهد بودن مجازات«به  
 يدگاه، د ين گفت كه طبق ا    يداب البته. اند  كرده ير تعب »ي نقد يفرك« از آن به     يبرخ

ـ      ي اصـل  يفـر  شبه عمد و خطـا، ك      يات در جنا  يهد  يـات  در جنا  ي مرتكـب اسـت، ول
 قـصاص، در    ي بـه جـا    ي بـا جـان    يـه  عل ي شخص مجن  يا مقتول   ايي اگر اول  ي،عمد

 يـل،  بـه دال   يلدر ذ . شود ي شمرده م  ي بدل يفر توافق و تصالح كنند، ك     يهپرداخت د 
 انـد،   خود بـه آن اسـتناد كـرده        ي اثبات ادعا  ي گروه برا  ين كه ا  يمستندات و قرائن  

  .پردازيم يم

 قرآن

 - و مستندات خود به قرآن       يل دال يان در ب  يهد بودن  مجازات يدگاه د داران طرف
َئٌة ِمْثُلها� يهآ َئٍة َسّيِ  به آنان زعم به كه اند استدالل كرده  )40):42 (يشور (�َو َجزاُء َسّيِ

 عمـداً دسـت     ي است كه هرگاه شخص    ين ا يهمدلول آ .  اشاره دارد  يهد بودن مجازات
واهـد   بخ يـه  عل ي كه مجن  يپس زمان .  دست او را قطع كرد     يد را قطع كند، با    يكس
 را  يـف  راه تخف  يه، با وضع د   ينجا بكند؟ شرع در ا    يد بدهد، چه با   يف درجه تخف  يك
 از قـصاص گذشـت و       تـوان  ي م يت، كه در صورت رضا    گونه ين كرده است؛ بد   ينمع
 ي شده است، اما مجـازات ي مجازات تلقي هم نوعيه ديقتپس در حق  .  را گرفت  يهد

 .تر يفخف
 ي از جانب شـارع بـرا      ي صرفاً حكم  يه قصاص به د   يل گفت تبد  يد پاسخ با  براي

 خواه به مبلـغ     يرد؛ بگ يه د يا كالً ببخشد    تواند ي است كه اگر بخواهد، م     يه عل يمجن
 يـه،  عل ي مجنـ  يارات تنوع اخت  ين و ا  تر  يش ب يا شده   يينتع شرع در چه آن از تر كم

 .يفرك نه است، بودن خسارت جبران گر نشان

 قوانين

 اسـتناد  ي قـانون مجـازات اسـالم     14به مـاده   چنين  فوق هم  يدگاه د داران طرف
 : است كرده منظور ها  را در زمره مجازاتديه كه اند كرده

 فـوت شـود، قـصاص سـاقط         ي عمد، موجب قصاص است و اگر قاتل عمد        قتل
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 از قـصاص صـرف نظـر كننـد و در عـوض          ي دم بـا تراضـ     يايحال اگر اول  . شود يم
 هـم سـاقط     ديـه  قـصاص،  شـدن  قط به دنبال سا   يا آ يند، قتل نفس نما   يهمطالبه د 

 يه د قاتل، با فوت    يم، مجازات بدان  ي را نوع  يه است كه اگر د    يهي بد ير؟ خ يا شود يم
ـ        يم، جبران خسارت بدان   ي را نوع  يه اگر د  ي ول رود، ي م يناز ب   ين با فـوت قاتـل از ب
 المال  يت از ب  يا از االقرب فاالقرب و      يا و از مال قاتل در صورت وجود مال          رود ينم
 مجـازات   ي را نـوع   ديـه  صـراحت،  بـه  گذار  كه قانون  يدر صورت .  پرداخت شود  ديبا

 يهرگـاه كـس   «: گويـد  ي سـابق مـ    ي مجازات اسـالم   ن قانو 259شناخته و در ماده     
 .»شود ي ساقط ميه قصاص و ديرد،مرتكب قتل موجب قصاص شده است بم

 يل از تبـد   ي سـخن  ي جـان  يـات  است كـه در زمـان ح       ي در صورت  ين گفت ا  بايد
 ينـه  رفـتن زم   ين است كه با از ب     يهي نشده و اصل بر قصاص بوده بد       يهص به د  قصا

 . شوديه به ديل تا تبدماند ي نمي باقي جان قاتل،موضوعيعنيقصاص؛ 
 : اند  آوردهيهد بودن  مجازاتيل در ذكر داليز نيگر دبعضي

 هودي گرفته تا قانون ي قبل از اسالم، از قانون حمورابي توجه به مصوبات قانون با
 مطـرح   يـه  عل ي از مجن  ييجو  متهم و دل   يه تنب ي برا يه مسأله د  يگر، د يها و قانون 

 ي شـرع هـم آن را نـوع        رو، يـن ازا.  شده است  ي تلق يفربوده و به عنوان مجازات و ك      
 .مجازات دانسته است

 بر لزوم   يلي اول كالم است و دل     يهد بودن  گفت مجازات  يد بعض با  ين جواب ا  در
 .يم نداريگر دهاي يين و آين اسالم از قوانيتتبع

 را در كنار    يات د ي، در شرع مقدس، دانشمندان حقوق اسالم      يه د يع از تشر  پس
 ينـوع  را  ذكـر كـرده، آن     يـرات  و حـدود، قـصاص و تعز       ي اسالم يگر د يها مجازات

 .دانند يمجازات م
 موضـوعات فقـه بـه عبـادات، عقـود،           يم بر اسـاس تقـس     يع در شرا  ي حل محقق

 را از آن جهت در كنار حدود و قصاص قرار داد؛ چون             يات بحث د   و احكام،  يقاعاتا
 را  بنـدي  يم تقـس  ينا فقها و نداشت را ها  آن يار نبود و مع   ي منطق يگردر سه قسم د   

 گـر  نـشان  بـودن،  ديـات پـس صـرف كنـار حـدود و           . است يج و تا امروز را    يرفتهپذ
 .يستن آن دانستن مجازات
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 يـاي  عمد در صورت گذشـت اول يز جان كه ااي يه ديستي نظر عرف را در چ    اگر
 رسـيم  ي مـ  يجه نت ين به ا  يم، شو يا جو شود، ي گرفته م  يتش جنا ي عمد برا  يردم و غ  

 . نوع مجازات است كه بر مجرم اعمال شده استيك يه معتقدند ديزكه مردم ن
لـذا  .  وارده جبـران شـود     يهـا   عرف بر آن اسـت كـه در مقابـل خـسارت            بناي

 يتلق زننده  است كه از خسارت    يارت مربوط به موارد    خس يافت موارد در  ترين  يشب
 .شود ينم بودن مجرم
 شـرع   ينجادر ا . كنند ي قتل فرزندش قصاص نم    يل شرع مقدس، پدر را به دل      در

 حكـم كـرده     يـه  و بـه د    يده قتل سـنج   يت را با اهم   ي و فرزند  ي رابطه پدر  يتاهم
شرع مقدس  . ندارد يه د ين از ا  ي بپردازد و خودش هم حق     يه د يد پدر با  يعنياست؛  
 با درنظرگـرفتن رابطـه      لي حكم مجازات كند، و    ين پدر را با ا    خواهد ي م يقتدر حق 

 يـه  كـه د   بينيم ي م ين،بنابرا.  بدهد يف درجه تخف  يك در مجازات    ي، و فرزند  يپدر
 .است آمده شمار  مجازات بهيهم نوع
 آن  يـت كل وجود دارد، اما     يمجازات مال   كه در شرع مقدس،    يمما قبول دار  : اوالً

 يم؛ مورد را هم از باب جبران خسارت بـدان         ينامكان دارد هم  : ياًثان. يمرا قبول ندار  
 نباشـد،   ي به اموال فرزندان خود بزنـد هرچنـد عمـد          يخسارت پدر اگر كه چنان هم

در : ثالثـاً .  از باب مجازات اسـت     داخت پر ين نگفته ا  يملزم است جبران كند و كس     
 محسوب  يو مجازات و كفاره عنوان به را برده كردن  آزاد توانيم ي مورد هم م   ينهم
 . يمكن

 بـه   يـت البته جنا .  كرده است  يين تع يه د يت، بر م  يت مقدس در مورد جنا    شرع
 اسـت و چـون شـخص مـورد نظـر            يـب  خالف و قابل تعق    ي عمل يا در تمام دن   يتم

 يـن  هم بپردازد و ا    يه توبه كند و د    يد شد، طبق نظر شرع مقدس با      يمرتكب گناه 
 . استيهد بودن ه مجازاتنشان

 پرداخـت شـود، از بـاب جبـران     يوانات بر حيت آنچه در مقابل جنا   يد ترد بدون
 يجـاد  ا يلذا عمد و خطا تفـاوت     .  شود ياد از آن    يهخسارت است؛ هرچند با عنوان د     

 مجرم را   تواند ي م يالبته از باب حرمت مال مسلمان، اگر عمد باشد، قاض         . كند ينم
 و عمـد وجـود دارد، قطعـاً         صد چـون قـ    يـت،  بـر م   يتورد جنا اما در م  .  كند يزتعز
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 . را هم مقرر كرده استي شارع مجازات مالينجااستحقاق عقوبت را دارد و در ا
 مجـازات   ي را هـم نـوع     يـه  د تـوان  ي مجرم باشـد، مـ     يه هدف مجازات تنب   وقتي

 . داردي او را در پيهدانست؛ چون تنب
 خـسارت   يـزان آن اسـت كـه م      مجـازات و خـسارت       ي اساس يها  از تفاوت  يكي

برخالف مجازات، در شرع و قانون مشخص نشده است، بلكه پـس از وقـوع سـبب                 
 و مقدار   يزان م ي دارا كه ين با توجه به ا    يز ن يهد. شود ي م يين آن تع  يزانخسارت، م 

 يـد  نبا اشـت،  از نوع مجازات است و اگـر جنبـه خـسارت د            يعتاً است، طب  يمشخص
 . آن ذكر كردي برايني معيزانم

 اسـت، خداونـد بـر       ي انسان امر مجعـول    ي چون ارزش مال   يم، قبالً گفت  كه چنان
 ين دقت معلوم است كه ا     ي نموده است با كم    ين مال را مع   ياساس حكمت، مقدار  

 بـه   تر  يش لحاظ نشده، بلكه ب    ي عضو آدم  يا جسد   يك ي لزوماً در ازا   يرمبالغ و مقاد  
 بازمانـدگان تـا   بـراي  يخـص  نحوه جبران خسارت شباهت دارد كه با فقدان ش        يك

 يـه د دانـستن   است و مجازات   يد آالم بازماندگان مف   ين كاهش و تسك   ي برا يا اندازه
 و يم نــداري برداشــتين و مــا چنــباشــد ي مــيــسنده صــرف برداشــت نو،در قــانون

 . نزد عرف، اول كالم استيهد دانستن مجازات
 يـا ابـل نفـس      خواهد بـود كـه در مق       ي عوض يم،آور شمار  را خسارت به   يه د اگر

 و ارزشمند   ي است كه جان انسان آنقدر گرام      يعي اما طب  گيرد، ي بدن قرار م   ياعضا
 بـه   تـوان  ي را نمـ   يـه  د ين،بنابرا. يرد عوض آن قرار بگ    تواند ي نم ي مال يچاست كه ه  

 يـان  م ي تناسـب  يچ هـ  يـرا  بدن قرار داد؛ ز    يعنوان خسارت و در مقابل جان و اعضا       
 .عوض و معوض نخواهد بود

 بـالقوه   يـا  بالفعـل  منـافع  كـه  است آن بودن  جبران خسارت  يمعنا: اوالً :پاسخ
 يـست،  ن گـذاري  يمـت چون ذات انـسان قابـل ق      : ياًثان. بران شود ج يمقتول تا حد  
 . باشدي مبلغ جبران منافع احتماليناحتمال دارد ا

 يدگاه د ين ا ي برا يدي مؤ توان ي را م  ي نقد ي و جزا  يه د يان عمده م  هاي شباهت
 :  كرديان بيربه شرح ز

 شـده و مقـدار آن مـشخص و          بينـي  يش در قانون پـ    ي نقد ي مانند جزا  يهد. 1
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 . استينمع
 ينا. شود ي امتناع ورزد، بازداشت م    ي نقد ي از پرداخت جزا   يهاگر محكوم عل  . 2

 . صادق استيز نيهامر، در مورد امتناع از پرداخت د
 .ت اسيفري كي دادرسيين حاكم بر هر دو، آي دادرسيينآ. 3

 يـدگاه د داران  بـود كـه طـرف      يلـي  كـه ذكـر شـد، عمـده دال         ي و قرائنـ   داليل
 مـوارد از نگـاه      يـن ا چـون  انـد؛   بـه آن تمـسك كـرده       يـه  د يـت ماه بـودن  مجازات

 .است گذاران  شرع باشد و برداشت قانونيدگاه دتواند ينم لزوماً است، گذاران قانون

 يه ديت در ماهيك تفكديدگاه

 يست، ن يكسان در همه موارد     يه د يتماه كه آن به توجه با دانان  از حقوق  برخي
 يـك  تفك ين ا ي دارد، در مورد چگونگ    يا  جداگانه يت مختلف ماه  يها بلكه در حالت  

 : كنيم يم اشاره ها آن به كه اند  ارائه كردهي مختلفي آرايه، ديتدر ماه
 :  دو حالت متصور استيه دي است كه براگونه ين بديك صورت تفكيك) الف

. شـود  ي المال پرداخت م   يت از ب  يا مانند عاقله    ي، جان ير غ ي كه از سو   اي يه د .1
 يـرا ز نـدارد؛  راه آن در بـودن  مجازات شائبه و دارد را بودن  خسارت يت ماه يه د ينا

.  عاقله يه است، نه تنب   يه عل ي وارده بر مجن   يها  جبران خسارت  اي يه د ينهدف چن 
 و  كنـد  ي مـ  ين مجازات را تأم   ي ماد دفه عاقله، نه    ي از سو  يه پرداختن د  ينچن هم

 . آن راينه هدف اخالق
 يفـري  خسارت ك  يه د ينا. شود ي پرداخت م  ي شخص جان  ي كه از سو   اي يهد. 2

 تـوان  يچون مجازات اسـت، مـ     .  مجازات را دارد   هاي يژگي كه و  يزي چ يعنياست؛  
 .قاتل را در قبال عدم پرداخت آن بازداشت كرد

 بدل از قـصاص     يه آن است كه د    يه د يتر ماه  د يك تفك ي برا يگراحتمال د ) ب
 مـوارد  ير امـا در سـا     رود، يمـ  شـمار   بـه  يمجـازات مـال   ) ي قرارداد يا ياعم از قهر  (

 .خسارت محض است
 از جرم باشد، مجازات است،      يناش چه  چنان يه، است كه د   يناحتمال سوم ا  ) ج

 . از شبه جرم باشد، خسارت استياما اگر ناش
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 را با درنظرگرفتن يه ديتتمال مذكور آن است كه ماه وارد بر هر سه اح اشكال
 اسـت و    ي از امور اعتبار   يهد:  كه اوالً  ي در حال  كند؛ ي م يبند  و حاالت دسته   يطشرا

 يـد  آن با  يح درك صح  ي است، برا  ييچون از امور امضا   : ياًثان. يست ن يقياز امور حق  
 مجازات؛ چون    نه بيند، ي خسارت م  بران ج يبه عرف مراجعه كرد و عرف آن را نوع        

 يـت هـدف خردمنـدان از شـناختن ماه       : ثالثـاً . بينـد  يعناصر موجـب جـرم را نمـ       
 كــردن امــا لحــاظ.  آن اســتيموضــوعات، سودجــستن در اســتنباط حكــم شــرع

 .كند ي به آن هدف نمي كمكيه دي مختلف براهاي يتماه
 وارد اسـت و آن      يـه  د يـت  در ماه  يك تفك يدگاه بر د  يز ن يا  و اشكال عمده   ايراد

 شئ مركـب    يك مركب دانسته و مانند      ي نهاد حقوق  يك را   يه د يدگاه، د ين ا كه ينا
 يـن ا.  كـرده اسـت    ي جبران خسارت تلق   ي آن را مجازات و گاه     ي گاه ناپذير، يهتجز

 و منطبق   ي علم ين مواز يه بر پا  يز را ن  يدگاه د ين كه بتوان ا   شود ي م ينامر، مانع از ا   
 هـر   يه د يبرا.  و ساده است   يط بس يقوق نهاد ح  يك يه دانست؛ چرا كه د    يتبر واقع 

 چنان باشـد كـه      يد است، با  يط لحاظ كه بس   ين كه در نظر گرفته شود، بد      يتيماه
 صـورت   يـن در ا .  انطباق بـر آن را داشـته باشـد         يت قابل يط حاالت و شرا   يدر تمام 

 . شده استيان بيه دي براجامعي يتاست كه ماه

 ها  آنيل و داليه دوگانه ديت ماهديدگاه

 اسـتوارند   يـده  عق ين بر ا  ،»يانكاتوز ناصر دكتر« جمله از دانان،  از حقوق  يبرخ
 يتـالش بـرا   «: گويـد  ي مـ  يو.  دارد ي و هم جنبه جبران    يفريك   هم جنبه  يه؛كه د 

 اسـت كـه مـرز       ي ضرور ي در نظام  ي و مدن  يفري ك يت از دو ماه   يكي به   يهالحاق د 
 كـه   اي يفري در نظام ك   ... وجود داشته باشد   يفري و ك  ي مدن يت مسؤول يان م يقاطع
 آن مـرز قـاطع در حقـوق         ي و مـدن   يفري ك يت مجازات قصاص است، مسؤول    يدارا
 در آن ملحـوظ     ي نهادها دو چهره دارد؛ هم حقوق عمـوم        تر  يش را ندارد و ب    يكنون

 يد جهت، نباينبه هم. ديده يان زي دارد و هم حقوق خصوصيفرياست كه جنبه ك
 ي پزشك يرهاي و تقص  ي و تصادم رانندگ   ايگانهمس روابط از چرا كه شد زده شگفت

ـ     يفر ك يا سخن گفته شده است      يدر قانون مجازات اسالم     دم انتخـاب    ي قتـل را ول
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 سـو مجـازات     يـك  از   يهد جمله از اند  ارائه كرده  يلي دال يدگاه د ين ا داران طرف
ه در مقابل ارتكـاب جـرم مقـرر          ك ين است مقدر و مع    يي جزا كه ينا خاطر است، به 

 يـه  د كـه  ينا خاطر  و عوض است، به    ي خسارت مدن  يه د يگر، د يشده است و از سو    
 .ردگي ي تعلق ميه عليمجن به كامل طور  است كه بهيمال

 تنها جبران خسارت جرم قتل و جرح باشـد كـه بـه              يه اگر د  كه ين ا يگر د يلدل
 آنچه قصاص   يكه در جامعه اسالم    يرفت پذ يد با شود، ي آن انتخاب م   ي قربان يلهوس

 از  ي خسارت ناشـ   يد جرم نباشد و مرتكب تنها با      يوانه،ندارد، مانند كشتن كافر و د     
 و بـا    كند ي نامعقول را رد م    يجه نت ين كه قانون ا   يفعل خود را جبران كند؛ در حال      

 .آورد ي ميم را در زمره جراشده ياددادن عنوان قتل، اعمال 
 ي اثبات نظر خود از قرائنـ      ي برا يه دوگانه د  يت ماه گاهيدد داران  طرف چنين هم

 : ندا  سود جستهيزن
 موارد بـه    ي به عنوان خسارت و برخ     يه از د  ي، از قانون مجازات اسالم    يمواد. 1

 يـن  ا يـان  و جمع م   ي ظاهر يها  تناقض ين حل ا  يبرا.  اشاره دارد  يهد بودن مجازات
 مركب از مجـازات و خـسارت        تيي ماه ي را دارا  يه راه آن است كه د     ين بهتر ،موارد

 .يمبدان
 تـوان  ي كـه نمـ    دهـد  ي نشان م  يهد دانستن  خسارت ياتأمل در ادله مجازات     . 2

 هـا   دانست، بلكـه هـر كـدام از آن         ي حجت شرع  يا ي معتبر قانون  يل را دل  كدام يچه
 رو، يـن ازا. كنـد  ي م يت را تقو  يهد بودن  مجازات و خسارت   يدگاه است كه د   اي ينهقر

 يـق  تلف يكـديگر  را بـا     يـدگاه  دست برداشت و هر دو د      يدگاهز انحصار د  بهتر است ا  
 . كرد

 نظـران   از صاحب  ياري بس يست، خسارت محض ن   يا مجازات محض    يهچون د . 3
 در پاسـخ    ييه قوه قـضا   يحقوق اداره مثالً اند؛  افتاده ييگو  به تناقض  يرسم مراجع و

 آن را   ي و گـاه   داند يزات م  را مجا  يه د يگاه آمده، عمل  به يها  از استعالم  يبه بعض 
 از مجازات   يه مركب د  يت ماه نه تناقض، نشا  ين كه ا  كند ي م ي و خسارت معرف   يند

 .و خسارت است
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 مربوط به وحدت    يه وارد بر دو نظر    يانتقادها كه اند  قائل يدگاه د ين ا داران طرف
 اسـت كـه     ينا دهنده  ذكرشده در باال همه نشان     ي انتقادها ينچن  و هم  يه د يتماه

 . دوگانه و مركب دارديتي ماه،يهد
 كه از ارتكاب جرم قتل و جرح        دانند ي را مجازات م   يه د ي از طرف  ينان ا رو، ازاين

 يان آن را جبران ضرر و ز      يگر، و از طرف د    شود ي منع م  يگرانو اتالف جان و مال د     
 .كنند ي قلمداد ميشاك

 دوگانـه وجـود     تي نهادها ماه  تر  يش ب ي اسالم، برا  يفري باور آنان، در نظام ك     به
 دارد و   يفـري ه است و جنبه ك    شد لحاظ ها  در آن  ي طرف حقوق عموم   يكاز  . دارد

 ينبه هم .  دارد ي لحاظ شده و جنبه مدن     ديده يان ز ي حقوق خصوص  يگر،از طرف د  
ـ   ي كـه در قـانون مجـازات اسـالم         بينـيم  يسبب، م   و تـصادم    يگان همـسا  ط از رواب

 دم سخن گفته    ي قتل، به دست ول    فري ك ي واگذار يا ي پزشك يرهاي و تقص  يرانندگ
 .شده است

 در  چنـين    هـم  ينـان ا.  دوگانه است  يتي ماه ي است كه دارا   ي از امور  يز ن ديه
 يچهـ : گوينـد   ي موجود م  يك دوگانه در    يت تحقق ماه  يپاسخ به اشكال چگونگ   

 دوگانه داشته   يتي ماه يه، از جمله د   ي ندارد كه در عالم حقوق، موجود      ياشكال
 از امـور    يـز  ن يـه  عالم حقـوق، عـالم اعتبـار اسـت و د           كلي طور  باشد؛ چراكه به  

 ي سـاخته ذهـن و قراردادهـا       يـز  آن ن  يـت  است و وحدت و كثرت ماه      ياعتبار
 گونـاگون ممكـن اسـت       ي بـه اعتبارهـا    يـه پس در واقع د   .  افراد است  ياجتماع

.  را داشـته باشـد     يـت  هـر دو ماه    يـا  و   ي مـدن  يـت  ماه يا داشته   يفري ك يتماه
 پاسـخ گفتـه     يـز گاه ن يـد  د يـن  وارده بر ا   هاي   شد، اشكال  يان آنچه ب   با ين،بنابرا

 .شود يم

 يدگاه دين و نقد ابررسي

 پاسـخ بـه شـبهات هـر         ي ظاهراً نشان از ناتوان    يه د يبي ترك يت به ماه  شدن قائل
 ي بلكـه تالشـ    كند، ي را حل نم   ي در واقع مشكل   يت ماه ين ا يرفتن بوده و پذ   يدگاهد

 حـل معـضالت     ي مناسب بـرا   يكارها  راه يافتن نظورم  به يه د يت شناخت ماه  يبرا
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 . كردنخواهد را حل ي مشكليه ديت ماهيبجامعه است و قول به ترك
 ي قبلـ  يها  و از پاسخ   شود ي مشاهده نم  ي استحكام يدگاه د ين ا يها  استدالل در

 .شود يم روشن ها جواب آن

 يهد بودن  خسارتنتايج

 قرار گرفـت،  ي مورد بررسيدگاه د هريل دالينتر  توجه به آنچه گذشت و مهم  با
 جبـران خـسارت اسـت و پـر واضـح اسـت كـه بـا                  يه مقاله، د  ين ا يسندهبه باور نو  
 تـوان  ي را كه م   ي آثار ينتر مهم.  بر آن مترتب است    ي آثار عمل  يه،د دانستن خسارت

 : مطرح كرد
 يـه د ها،  حاكم بر خسارت   ي خسارت دارد، برابر قاعده كل     يت ماه يهچون د ) الف

 كه وارد   ي آن بر اساس صدمه و خسارت      يزان داشته باشد، بلكه م    يني مقدار مع  يدنبا
 از طـرف    يه پرسش مطرح است كه چرا مقدار د       ين اما ا  شود، ي م يينشده است، تع  

  شده است؟يينشارع تع
 است كه   ي او از امور   ي و ارزش ذات   ي آدم يقت گفت از آنجا كه حق     يد پاسخ با  در

 روشن نخواهد شـد، پـس بجـا خواهـد بـود كـه             گاه يچ بشر مجهول است و ه     يبرا
 بدن  ي از هرج و مرج، مقدار خسارت بر جان و اعضا          يري جلوگ ي برا يمخداوند حك 

 .را مشخص كند
 كـه   ين و به ا   شود ي عمل توجه م   يجه خسارت دارد، به نت    يت ماه يهچون د ) ب

 در عمـل داشـته      يتي سوء ن  ير، خ يا برخوردار است    يف تكل يطعامل خسارت از شرا   
 يكـسان  همـواره    ديده يانلذا پرداخت آن به فرد ز     . شود ي نم يتوجه...  نه و  ياست  ا
 عاقلـه مـسؤول     ي موظف به اداسـت و مـوارد       زننده يان شخص ز  يدر موارد . يستن

 ي معرفـ  ي مسؤول پرداخت آن، دولت اسـالم      ي در موارد  يحت. پرداخت شده است  
 .شده است

 توانـد  ي مـ  يم باشند، قـ   ير صغ  دم ياي خسارت است و اگر اول     يهاز آنجا كه د   ) ج
 دهـد،  انجـام  هاست،  را كه به مصلحت آن     ي تصرفات يه عل ي اموال مول  يرسا چون هم
 .  باشديه عدم اخذ دي تصرف مساوين اگر ايحت
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  يه اخبار باب دتحليل

 يـه  در باره د   يه امام ي كه فقها  شود ياستفاده م » جواهر«و  » ↨ـمفتاح الكرام  «از
 : اق نظر ندارندكامل و روش انتخاب، اتف

 از مـوارد    يكـي  تا عصر حاضر بـر آننـد كـه انتخـاب             يممشهور فقها از قد   ) الف
بـا  )  حلـه  يـست  و دو  ينـار  گاو، هزار گوسفند، هـزار د      يستدو شتر، صد (گانه شش

. يـست  نهـا  يمـت  و اخـتالف ق ي صورت تساو  ين ب ي است و فرق   ير است و مخ   يجان
 : استين هم همير در تحر»ينيامام خم«نظر 

ا الظاهر« ا بـدً� عـن بعـض و� بعـ�� � نفـÐا، ولـيس بعـ�� �P أن الـستة أصـول 
 � �P �ـ� �� � ـا+� �fفا ، � ا�� Qالقيمـة و� الـ� � �P وطًا بعدم بعض، و� يعت�� التساوي �Jم

ـا شـاء � يـن ؛ ظـاهر ا   )555، ص 2، ج  ق 1390 ينـي، امـام خم   (»بذل أ
 در  ي است و جان   ي اصل يفه هر كدام وظ   يات،د گانه  است كه امور شش   

 ـ وجـوب هـر    يـع  تنويـت  اسـت و رعا يرمخ ها  از آنيك هر ابتخان
 هـر كـس   ين،بنـابرا .  نـدارد يجنس بر دارندگان آن جـنس ـ لزومـ   

 هـا   يمـت  ق كـه   يـن  را كه بخواهد انتخاب كند، ولو ا       ي هر نوع  تواند  يم
 . مختلف باشد

 و بـر    ينـار  و د  ينـه،درهم نقد دارنـدگان  بـر : انـد   از فقها گفتـه    ي مقابل، جمع  در
 و بافنـدگان  بـر  و گوسـفند  داران، گاو و بر گوسـفند     شتر و بر گاوداران،    ران،شتردا
 در  »يخشـ « و   »يـد مف«و  » صدوق« قول مختار    ينا و است واجب حله داران پارچه

در » ابــن حمــزه« و »مراســم«در » ســالر«و » مبــسوط«و » خــالف« و »يــهنها«
 را گانه  انواع شش  يت ابن براج كفا   يظاهراً قاض . است»  ابن براج  يقاض« و   »يلهوس«

 قـول را خـالف فتـاوا و         يـن  و صاحب جواهر ا    داند يم ها  آن يمت ق يتساو به منوط
 .كند ي مياجماع منقول معرف

 يه مربوط به داخبار

 كاملـه در بـاب اول و دوم         يـه  د ير مقـاد  يرامون پ ،↨ـيع كتاب وسائل الش   صاحب
 بـه شـرح     يهمقدار د  كه از نظر اشتمال بر        نموده است   نقل يت روا 23 يات،كتاب د 
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 : استيرز
 يث؛حد دو گانه،  بر تمام انواع ششمشتمل

 يث؛ حديك)ينارشتر، گاو، گوسفند، درهم و د( پنج نوع بر
  يث؛شش حد) درهم، شتر و گوسفندينار،د( چهار نوع بر
  يث؛چهار حد) و درهمينارشتر، د( سه نوع بر
 يث؛سه حد)شتر، گوسفند و گاو( سه نوع بر
 يث؛ حديك)تر و گوسفندش( دو نوع بر
  يث؛ حديك)يناردرهم و د( دو نوع بر
 . يث خصوص شتر چهار حدبر
 :  كرديمتقس دسته چند به را ها  آنتوان ي ميه باب ديات به رواي نگاهبا

 به پرداخـت آنچـه برخـوردار        كند ي را ملزم م   ي كه جان  يات از روا  يا دسته) الف
 شـخص گوسـفنددار فقـط گوسـفند          مـثالً از   كنـد؛  ي م ياست و حق انتخاب را نف     

 يلاز قب . شود ي كه پول نقد دارد، فقط پول نقد گرفته م         ي و از فرد   شود ي م يافتدر
 .گيرند ي قرار مسته ديندر ا» عبداهللا بن سنان«و » عبدالرحمن «يحهصح

 ُ Y َãُ ِ� ْ�O ِ Y َãُ ِبيـِه َو َعـْن
َ
، َعـْن أ َ اِه�� َ �ِ ِإ��ْ ْ�O ِّ�5َِيْعُقوَب، َعْن َع ُ� ْ�O  ِ� ْ�O ـَد َ�ْ

َ
، َعـْن أ َ ـ6� ْ َ �X 

اِج َقاَل  Yج َfْا ِ� ْ�O ِن َ�ْ Yُبوٍب، َعْن َعْبِد الر ْ�َ ِ� ْ�Oيعًا َعِن ا ِ َ�� ، ٍ Y َãُ : 5ََلْي � ِ�+
َ
�َ أ ْ�Oْعُت ا ِÙَ

َها َرُسـوُل �Yِ َ�َنِت : َيُقوُل  Yَقر
َ
ِبِل َفأ ِة ِماَئًة ِمَن اْ�§ِ Yاِهِلي َ �fْا � ِ�P َيُة Y 6 الّدِ ُ ـُه َفـَرَض  ¢� Yِإن 

ْهـِل 
َ
ـٍة َو َعـ5َ أ Yْلـَف َشـاٍة َثِني

َ
اِة أ Yْهـِل الـش

َ
�ْ َبَقَرٍة َو َفَرَض َع5َ أ َQ6ْهِل اْلَبَقِر ِماَئ

َ
َع5َ أ

 
َ
ْلَف ِديَناٍر َو َع5َ أ

َ
َهِب أ Yَلـَل ْهِل الذ ُfْْهِل اْلـَيَمِن ا

َ
َة آَ�ِف ِدْرÃٍَ َو َع5َ أ َ َ �Jاْلَوِرِق َع 

 ٍQ Ysُح ْ� َQ6ِماَئ ِY� َعْبـِد َ�@
َ
ْلُت أ

َ
ـاِج َفـَسأ Yج َfْا ُ� ْ�O ِن َ�ْ Y7 َقاَل َعْبُد الر � ِ�+

َ
�ُ أ ْ�Oـا َرَوى ا Y¬َ 

 �ْلُف ِديَنـ«:  َيُقوُل 7َلْي5َ َفَقاَل َ�َن َع5ِ�
َ
َيُة أ ُة َدَراÃَِ َو  (ارٍ الّدِ َ َ �Jيَناِر َعـ َو ِقيَمـُة الـّدِ

ْمَصارِ 
ْهِل اْ�_َ

ُة آَ�ٍف ِ�_َ َ َ �Jَواِد ) َع Yْهـِل الـس
ِبـِل َو ِ�_َ ْهِل اْلَبَواِدي ِماَئٌة ِمـَن اْ�§ِ

َ
َو َع5َ أ

ْلُف َشاةٍ 
َ
ْو أ

َ
 ). 193 ـ 194، ص 29 ج  ق،1389 ي،عامل حر (ِماَئَتا َبَقَرٍة أ

 موثقـه  هـا   از نقـل   ي هرچند بنـا بـه برخـ       شود؛ ي محسوب م  يح صح يث حد اين
 و  يرفتـه  را پذ  يـه  د بـودن  ييا به صـراحت امـض     شود، يم مالحظه كه چنان. باشد يم

 را  ي آن عـادت جـاهل     يامبر، پ گويد ي م يرا از آن مشهود است؛ ز     بودن يحكم حكومت 



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  256

 

ط زمـان و مكـان      يو بـر اسـاس شـرا      « نمـوده    يتتثب) بها صد شتر به عنوان خون    (
 هزار داران  گوسفند يبرا و داد قرار بها  گاو را خون   يست گاوداران دو  ي برا »گويد يم

 كـه پـول     ي كسان ي و برا  ينار طال هستند، هزار د    ي كه دارا  يكسان يبرا و گوسفند
 يمني حله   يست دو يمن ساكنان   ي ده هزار درهم و برا     يست،دارند، اما از نوع طال ن     

 نقـل   »يلي ل ياب« مطلب را كه از      ينا» عبدالرحمن بن حجاج   «مهدر ادا . را قرار داد  
 و نـه آن را رد       ييـد تأ را نآ نـه  ظاهر، به چند  امام، هر  يد پرس 7شده از امام صادق   

 هـر   يمت است و ق   ينار هزار د  يهد اند  فرموده گونه ين ا يرالمؤمنينام: كرد، اما فرمود  
 اعـراب   ي درهم اسـت و بـرا      ر ده هزا  يگر د ي شهرها ي اهال ي ده درهم، اما برا    ينارد
از هر دو   . باشد ي هزار گوسفند م   يا روستا صد گاو     ي اهال ي صد شتر و برا    گرد يابانب

 زمان  يط به شرا  يه نوع و مقدار د    يين كه تع  شود ي م يده به وضوح فهم   يتروابخش  
 . بوده استي هر دو حكومتيرالمؤمنين و اميامبر دارد و حكم پيو مكان بستگ

سناده § ، وعـن و@� � ، عـن �ـاد عـن اfلـ�6 � ¬ـ�� � أ+� �Oسعيد، عـن ا � �O �  عن اfس��
يعًا عن عبد� ��� سويد،  �O �Iة، والن � اzغ�� �O سنان، قالعبد� � �O  : �@عـت أÙ

�� أوليـاء اzقتـول «:  يقول7عبد� من قتل مؤمنا متعمدا قيد منـه، إ� أن ��
لدية وأحب ذ  القاتـل فالديـة اثنـا عـ�J ألفـا، أو لـكأن يقبلوا الدية، فان رضوا @�

ن�� فـألف دينـار، وإن  ـا الـد@� �Zأرض ف � �P ألف دينار، أو مائة من ا�بل، وإن �ن
� أرض  �P ن� Ãفــدرا Ãــا الــدرا �Zأرض ف � �P ائــة مــن ا�بــل، وإن �ن �Å ــا ا�بــل �Zف

ساب ذلك اثنا ع�J ألفا �X«)  196 ـ 197همان، ص.( 

.  اسـت  يت مورد هفت روا   يندر ا . هدد ي م ي كه حق انتخاب به جان     يا دسته) ب
  : ياتاز جمله آن روا

 � �O سنان، عن الع"ء � �O ã عي¦، عن يونس، عن � �O ã فضيل، عن وعنه، عن 
� عبد� ، أو «:  أنه قال7أ+� طـأ مائـة مـن ا�بـل، أو ألـف مـن الغـ�� �fقتل ا � �P

ة آ�ف درÃ، أو ألف دينار �J196همان، ص  (»ع.( 

 را به عنـوان     يه و بق  كند ي م ي كه فقط شتر را مالك پرداخت معرف       اي دسته) ج
  :است كرده لحاظ شتر با ها  آنيمت قيبرابر

�  ع5�  وعن �O ، اه�� �  عبـد� عـن أìابـه، بعـض عن أبيه، نع إ�� �O ،قـال سـنان :
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� حديث7عبد� أ@�  Ùعت �P بعـ�� «:  يقول g إن الدية مائة من ا�بـل، قيمـة
ب من ا�بـل  �@ g ومن الغ�� قيمة ، ن�� ة د@� �Jا، أوعíون در �Jمن الورق مائة وع

ون شاة �J194همان، ص  (»ع.( 

 را  يمـوارد  شـتر،  فقدان صورت در شتر دادن  با اصل قرار   يات از روا  يا دسته) د
  :ير بصي ابيت از جمله روايت چهار روا،كنند يبه عنوان بدل ذكر م

 � � أ+� �O �5جعفر، عـن عـ � ، عن أ+� اه�� ، عن إ�� �6 �X � �O د�� أ �O ã سناده، عن § و@�
، قال � بص�� ـن البقـر فـاندية الرجـل مائـة مـن ا�بـل، «: �زة، عن أ+� �Å يكـن � 

 ).همان (» يكن فألف كبشبقيمة ذلك، فان �

  : شتر، دو هزار گوسفند را مطرح كرده استي به جايتيروا) هـ
� وهب قال �O سعيد، عن معاوية � �O �  عـن ديـة 7سألت أ@� عبد�: وعن اfس��

ـل «: العمد، فقال �� g ـ¡ن �Å ـسان، فـان � يكـن إبـلzا�بـل ا Qrـو مائة مـن ��
وQr الغ��  ون من �� �J200همان، ص  (»ع.( 

 عبداهللا بن سنان است كه مبلغ دوازده هزار درهم را مطـرح كـرده               يحهصح) و
 . است

  گيري نتيجه

 جبران خسارت   يت گفته شد، اعتقاد به ماه     يه د يت توجه به آنچه در باره ماه      با
 يـك  به عنـوان     يه باره است؛ چراكه د    ين در ا  ينه گز ين آن بهتر  يرش و پذ  يه د يبرا

 يمجنـ  بر شده  وارد هاي يانز و ها د و خسارت   دار ي جنبه مدن  ، مستقل ينهاد حقوق 
 . كند ي را جبران مي وياي اوليا يهعل

 بـه  بـاور  كـه  چنـان   هـم يـست؛  ن يرش مورد پذ  يه د داشتن يفري جنبه ك  ديدگاه
 يها  با مجازات  يه د يست، قابل قبول ن   يهد دانستن  دوگانه يت ماه يا  يكي تفك يتماه
 توان ي دارد كه نم   يز ن يادي ز يها فاوتت ها، شباهت و ها  اشتراك ي به رغم برخ   يمال
 معتقـد شـد و آن را        يـه  د بـراي  صـرف    يفـري  گرفت و به جنبـه ك      يدهناد را ها آن

 . كرديمجازات محض تلق
 : يريم بگيجه نتتوانيم ي ميه، در باب ديات فقها و رواي توجه به فتاوابا
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تمـال   مورد، چون اح   ين است و در ا    يات روا ين فقها هم  يعمده مستند فتاوا   .1
 . شودي حجت مستقل تلقتواند ي باشد، نميات روايندارد اجماع مسند به ا

هـا تعـارض مـشاهده        آن ين و ب  گيرند ي در شش دسته قرار م     ياتروا چند هر .2
 اعراض نمـوده و بـدان       يات روا ين از ا  يبرخ از فقها شد، گفته كه  اما چنان  شود، يم

 .ششم و پنجم دسته جمله از اند  ندادهيفتو
بـا  ) دسـته ب   (دهـد  ي دسته اول است كه حق انتخاب م       ينعمده تعارض، ب   .3
، امـا دسـته سـوم و چهـارم در     )دسته الف  (كند ي م ي كه حق انتخاب را نف     يگروه
 .گيرند يقرار م) ب(لذا در مجموعه دسته .  از حق انتخاب استيانيواقع ب
 بـاب    دو دسته، صاحب جواهر معتقد است كه چـون         ين ا يندر نحوه جمع ب    .4

 . بر بندگان است، دسته دوم با دسته اول تعارض ندارديلامتنان و تسه
 يـن  ا ين ب يگري به نحو د   توانيم ي باور است كه ما م     ين مقاله بر ا   ين ا يسندهنو .5

 : يم جمع كنياتروا
 كـه چـون     ي آدمـ  يبهـا   خون ي برا ي مبلغ يين واقع آنچه مهم است، اصل تع      در

 آن را اصـل     يد و امضا نموده ما با     يت هم آن را تثب    يامبر بوده و پ   يجقبالً صد شتر را   
 .يمقرار ده
 حكـم   يا ي صد شتر را به عنوان حكم حكومت       يه پا ين ا يامبر احتمال دارد پ   البته

ـ      يـست،  ما معلوم ن   ي چون برا  ؛فرموده باشند ي   واقع ياول  حكـم   ين از بـاب دوران ب
 اضافه  يل دل يموقت حكم   يرا ز كنيم؛ ي را انتخاب م   ي همان حكم اول   ي، و موقت  يواقع

 امـا   پـذيريم،  ي م يه د ي را برا  رپس اصل صد شت   .  كه اصل، عدم آن است     خواهد يم
با توجه  .  و معادل آن هم درست است      يمت ق يا صد شتر مالك است      ين لزوماً ع  ياآ

 .يريم معادل آن را بپذتوانيم ي دسته دوم، مياتبه روا
 به مـوارد    يم حق دار  يات   از آن شش مورد اس     يكي معادل صد شتر لزوماً      ياآ .6

 يم؟ دهيت سرايگرد
 صد شتر نـاظر بـه       ي كه برا  شود ي مطلب استفاده م   ين فوق ا  يات توجه به روا   با
 در  بينيم ي به آن زمان بوده است؛ چون م       يك صدر اسالم و نزد    يها مكان و ها زمان

 اشاره شـده كـه بـه        يات روا ي در برخ  يا شده   يمت صحبت از ق   يقاً دق يح صح يتروا
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 يـات روا در كـه   آن يگـر  د يـد مؤ.  در دسترس است   يكا توجه شود كه كدام      شهره
 از فقهـا بـه   يجمع. اند  دادهي نشده، اما مشهور فقها به آن فتو       يمنصحبت از حله    

 .كند ي ميت آن كفايمت قيا مسكوك يرغ نقره و طال اند،  دادهيصراحت فتو
 شــده تــهيرف پذيــه فقي توســط ولــي جامعــه اســالميريتاز آنجــا كــه مــد .7

 بـا   يـه  فق ي از اخـتالل نظـام،ول     يري اداره جامعـه و جلـوگ      ي است بـرا   يهياست،بد
 افـراد   يار كشور در اخت   يج را به پول را    يه مقدار د  يد با يمشورت كارشناسان اقتصاد  

  .بگذارد

  منابع و مĤخذ

 . قرآن كريم .1

  .تا ي ب،يدارالكتاب العرب: روتي، ب9 ، جالمغنىقدامه، عبداهللا،  ابن .2

، 2 ج    على محمد البجـارى،    قي، تحق احكام القرآن ى، ابوبكر محمد بن عبداهللا،      عرب ابن .3
  .تا ، بي التراثاءي دار اح:قم

دار الفكر للطباعـة النـشر و       : ، بيروت 15 ج   ؛لسان العرب   محمد بن مكرم،   ابن منظور،  .4
  . ق1414التوزيع، 

ـ  رضـا يترجمـه دكترعل  :  تهـران  ،هيد احمد،   ، عوض سيادر .5   سـازمان چـاپ و     ض،ي ف
  .1372 ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

  .ق 1424 دارالفكر، :، بيروت1 ج ،طيالقاموس المح ،ي آبادروزيف .6
 الدار -العلم دار :، دمشق 1 ج   ،  مفردات ألفاظ القرآن   حسين بن محمد،     اصفهانى،راغب   .7

 .  ق 1412 ، الشامية

  .تا بي ،:تيل الب مؤسسة آ:، قم10، ج فتاح الكرامةم محمدجواد، ،ي عاملينيحس .8
لنجـف    مطبعـة اآلداب   :نجـف اشـرف   ،  2 ج ،لهيرالوسيتحر روح اهللا،    ، سيد ينيامام خم  .9

   . ق1390  الطبعة الثانية،األشرف
ـ  :، تهـران  29 ج   ،الـشيعة  وسـائل  حـسن،  بـن  محمـد  عاملي، حر . 10    ،ةاالسـالمي  ةالمكتب

  .ق 1389

ـ  پا : تهـران  ، از جرم  ي ناش انيضرر و ز   د،ي حم ا،ني  درخشان . 11 ـ ن  اني ـ  هام  ارشـد   ي كارشناس
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  .1376 ،ي بهشتدي حقوق دانشگاه شهه دانشكد،شناسي حقوق جزا و جرم

، 1377مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهـران،        :  تهران لغتنامه،علي اكبر،   دهخدا،   . 12

  .ي كلمه ودلي ذ،15ج 

  .ق1406دارالمعرفة، : روتي ب،27 ج ،المبسوط ن،يالد سرخسى، شمس . 13

  .1381 تمار، ثميم: ، قم1 ج،ييات قضااستفتائ وسف،ي ،يصانع . 14

  .1392 مصوب ،قانون مجازات اسالمي . 15

و  انتـشارات    مؤسـسه :  تهـران  ،ي خارج از قرارداد ضمان قهر     يها الزام ناصر،   ان،يكاتوز . 16

  .1382، 3چ دانشگاه تهران، چاپ 

 ،سـسه انتـشارات و چـاپ دانـشگاه تهـران       ؤ م : تهران ،اتيكتاب د  ابوالقاسم،   ،يگرج . 17

1380.  

نـشر  : ، تهـران  2 ج   ، اسـالم  يفـر ي نو در حقـوق ك     يدگاههايد  سيدمحمدحسن، رعشى،م . 18

  .1376ميزان، 

   مركـز نـشر علـوم اسـالمى،         :، تهـران  4، ج   قواعـد فقـه    مـصطفى،    ديمحقق داماد، س   . 19

  .ق 1406

 .ق1429 اول، چاپ ، دانش ارغوان :قم  نعلى،حسي ي،منتظر . 20

،  القـاموس  جـواهر  مـن  العـروس  تاج  زبيدى، محب الدين، سيد محمد مرتضى حسينى،         . 21

 . ق 1414 ، التوزيع و النشر و للطباعة الفكر دار: بيروت ،2ج

شرح مبسوط قانون مجازات اسالمي مبحـث ديـات و مقـدار ديـه نفـس و                 عباس،  زراعت،   . 22

  .1395، نشر جاودانه، اعضاء
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  ي در فقه شافعيهاحكام د/ مقاالت 

�  

ي در فقه شافعيهاحكام د
1

  

   هچكيد

 و  ي بـشر  يازهـاي  بـه همـه ن     ييگـو   اسالم متـضمن پاسـخ     ين كه د  يي آن جا  از
 در باب   باشد، ي و دستورات الزم جهت رفع مشكالت مختلف م        ين قوان كننده ينتأم

در زمان  .  را وضع نموده است    يني قوان يگراند به تعرض عدم و ها حفظ جان انسان  
 اخـتالف   ابه صـح   به سـبب حـضور شـارع و اجمـاع          ين، راشد ي و خلفا  6يامبرپ

 و ي مسائل وجود داشت، اما بعدها به سبب نبـودن حكومـت اسـالم             درباره يكمتر
 است  يه از آن موضوعات، بحث د     يكي.  شد تر  يش ب ي فقها، اختالفات فقه   يپراكندگ

 و مورد اشـكال و اعتـراض اسـت كـه            يز از موضوعات بحث برانگ    يكيكه متأسفانه   
                                                           

 . دانشگاه تهرانيات دانشكده الهي گروه فقه شافعي علميأتعضو ه ، زادهيجاللجالل . 1
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 عدالت و مساوات و نصوص قـاطع        اجراي و   يفقها بدون توجه به اصل كرامت انسان      
 ي بـاره شـدند كـه الزم اسـت فقهـا     ين در اي دچار تناقضات فراوان يح، و صح  ينيد

 يـن  ا ينـد،  عصر حاضر، منـصفانه و شـجاعانه تـالش نما          يط با توجه به شرا    يامروز
 امـام   هـاي  يـدگاه  مقاله تالش شـده اسـت نظـرات و د          يندر ا . معضل را حل كنند   

 از مـسائل بـا      ي برخـ  يها  و تفاوت  يرد قرار گ  ي مورد بررس  يهفع و مذهب شا   يشافع
ـ      يهد.  داده شود  يح مذاهب توض  يگرد  بـوده  معمـول  هـا   عـرب  ين قبل از اسالم در ب

 در ارتباط بـا قتـل خطـا و شـبه عمـد              يه كرده است و د    ييدتأ را آن اسالم و است
أمن  مـست  يـا  ي مـسلمان، ذمـ    يـه  متصور است و جمهور فقها در پرداخت د        تر  يشب
 مـوارد،   ي مذاهب متفق و در برخ     يگر از موارد با د    يلي در خ  ي مذهب شافع  تفقندم

  . اختالف دارد

   يدي كلواژگان

   ارش، قتل خطايه، شافعي، فقه، شافعديه،

  مقدمه

 يعنـي  ؛» فـ"نأودی«. اسـت  شـده  گرفتـه  شدن  هالك ي به معنا  »يود« از   ديه
 يـتود« از   يـا .  شده اسـت   يدهام نام ن  ين بد آيد، يهالك شد و چون از هالك الزم م       

وديــة و ديــة، أديــلالقت  را گــرفتم و اش يــه ديعنــي ؛»يتائتــد« را دادم و اش يــه د؛»@�
 گرفته شده است؛ مانند     ي از ود  كه يهد اصل آن و  .  را بپرداز  اش يه د يعني ؛»دفـ"@� «

 القاتـل یود«. يه پرداخت د  يعنيعده كه از وعد وزنه كه از وزن ساخته شده است؛            
 او بپردازند، مـال     ي به ول  ي را در مقابل جان كس     يهرگاه مال ). ↨ـيد) (يديه (»يلالقت

مثل هبه و هبات و عـده       .  است يات به مصدر و جمع آن د      يهتسم.  شده يده نام يهد
ــدا ــومي،ف (تو ع ــن منظــور، 654ق، ص1405 ي در ). 383، ص15ق، ج1376؛ اب

را  مقتـول    يـه  د يـامبر  پ ي يعن ؛»فوداه من ا�بل الـصدقة«:  آمده است  »قسامه« يثحد
 شـده اسـت؛ چـون از        يـده  عقـل هـم نام     يـه،  د ).177، ص 5 ج ،1364 ير،ابن اث (داد  

 جلـو در    هب را ها  و سپس آن   بستند ي شتران را م   يا كند ي م يري خون جلوگ  يختنر
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  .بردند ي مقتول ميول
 است كه به سبب     يمال«: اند  گفته يهشافع. اند  نموده يه از د  ي مختلف يف تعار فقها

: كل بر دو قسم اسـت       در يهد. شود ي شخص آزاد واجب م    ي اعضا يا بر جان    يتناج
تـر    جان در شرع مشخص شده و كم       يهد. ها  اعضا، منافع و جراحت    يه جان و د   يهد

 ي،المـاج  سـكحال  (گـردد  ي بر م  د آن به اجتها   يين تع يا ارش است و     ي دارا يااز آن   
 مجتهدان عصر ي از سومي در اخذ تصم  ي نكته مهم  ينكه ا ) 201، ص 3م، ج 2010

  .حاضر است

   يه دمشروعيت

 اصـل  امـا . است نموده ابقا را آن اسالم و بود مرسوم ها  عرب يان در م  يهنظام د 
 92 يه آ يه،در كتاب خدا در باره د     .  كتاب، سنت و اجماع است     يه، د بودن شرعي در

  :سوره نساء نازل شده است
ß ْْن َيْقُتَل ُمؤ

َ
ْؤِمٍن أ  َو َمـْن َقَتـَل ُمْؤِمنـَو َما َ�َن ِ ُ

ً
ُ َرَقَبـٍة اً ِمنـًا ِإ�Y َخَطـأ  َفَتْحـِر��

ً
 َخَطـأ

ُقوا َفـِإْن َ�َن ِمـْن َقـْوٍم َعـُدّوٍ َلـ³ُْ َو ُهـَو  Yد Yْن َيـص
َ
ْهـsِِ ِإ�Y أ

َ
ٌة ِإlَ أ َ Y)ُمْؤِمَنٍة َو ِدَيٌة ُمَس
ُ َرَقَبٍة ُمْؤِمَنةٍ   .¶ُمْؤِمٌن َفَتْحِر��

عمـرو بـن     «يثحـد  جملـه  آن از كه اند  شده يت روا دييا ز يث در سنت احاد   و
  :حزم است

� والـديـه كتـا@� فيمن أهـل الـ كتب إ6lأن رسول � ت الفـرائض والـس�� �@ :
ـيلمن قتل r قت« � �X ـو ، النظـر��  ±� � �O ي،بخـار ( »يقـاد وإمـا أن يـودی إمـا أن 

  ). 2148م، ص2003
  . متفقنديهد بودن همه فقها بر واجب: اجماع

 و  يتبـاه  از انـسان  جـسم  و جـان  وجـوب آن مـصون داشـتن      حكمت  : حكمت
  .است هدررفتن به

 ين كه در ب   يي است، اما از آن جا     يه از شافع  ي متعلق به برخ   يه د يف تعر هرچند
 شـخص آزاد را در نظـر گرفتـه بـا كرامـت              يه نموده و تنها د    بندي يمتقس ها انسان
 يادياخت آن اختالف ز    پرد ي و مشتقات و چگونگ    يهدر باره د  .  دارد ينت مبا يانسان
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 با  يه برجسته مخالفت شافع   قاط ن شود ي اما تالش م   يست، مذاهب مختلف ن   يندر ب 
  . داده شوديح مذاهب مطرح و توضيگرد

  يه وجوب دموجبات

 مأذون  ير بر اثر سبب غ    يا يم مستق ي گناه ي بر هر انسان ب    يت به سبب جنا   ديه
 يـا حد بر او واجب باشد و        قصاص و    ي،اما اگر شخص كافر حرب    . شود ي واجب م  يهف

 قـصد نداشـته     يا كسي كـه    مجنون و    ير، صغ ي جان كه يندر ا .  ندارد يهمرتد شود، د  
ـ  ندار ي تفاوت ، مرتكب جنايت شود، با هم در عدم ديه         خطا ي از رو  ياباشد و    امـا  . دن

 و  ي بـدون تعـد    ، اگر  باشد، مانند پزشك ماهر    يهمأذون ف  عمل    سبب  به  جنايت اگر
  .شود ي بر او واجب نميهد  بوده باشد،قصور

  يه داصل

 ي مرد مسلمان صد شتر است كه از مال كـس          يه متفقند كه د   يه در اصل د   علما
اگـر از   . شـود  ي شبه عمد مرتكب قتل شـده باشـد، پرداخـت مـ            يا عمد   يكه از رو  

 امـا   يـست، معتقـد بـه شـبه عمـد ن        » امـام مالـك   « منصرف شـود،     يهقصاص به د  
 ود زدن مقصود اسـت، امـا كـشتن مقـص          يعني( معتقد به شبه عمد است     »يشافع«
. شـود  ي مـ  ين سـنگ  يـه  و د  شـود  يو چون بدون قصد بوده قصاص ساقط م       ) يستن

اگـر از   .  پرداخت شود  يگري مال د  يد اگر شتر موجود باشد، نبا     ، معتقد است  يشافع
 آن از حـد معمـول       يمـت  ق يعنـي  موجـود نباشـد؛      ي از لحاظ شرع   يا و   ينظر حس 

 آنـان  دليـل .  كـشور واجـب اسـت   يـج  شتر با پـول را متي باشد، پرداخت ق   تر  يشب
 بهـا  خـون «:  كه گفته است   باشد ي از پدرش، از جدش م     »يبعمرو بن شع   «يثحد
عمـربن   «كـه  يـن  هشت هزار درهم بود تـا ا       يا ينارد صد  هشت 6يامبرپ زمان در

 يكـسان :  شتر گران شده است و گفـت       ي و اعالم كرد بها    يدبه خالفت رس  » خطاب
 ينـار  دوازده هـزار د    يـد  با دارنـد،  كـه نقـره      ي و كسان  ينار هزار د  يد، با كه طال دارند  

 رأس گـاو و صـاحبان گوسـفند دوهـزار گوسـفند             يـست صاحبان گاو دو  . بپردازند
  ).4542 ص م،2003ابوداود، (» بپردازند
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   در قتل خطا و شبه عمديه دوجوب

ر  د طـور  ين در قتل خطا و شبه عمـد واجـب اسـت و همـ              يه متفقند كه د   علما
 بـر دو    يـه د.  و مجنـون   ير باشد؛ مانند صغ   يف تكل يها  از شرط  يكي  كه فاقد  يعمد

مخففه در قتل خطا و مغلظه در شبه عمـد          . مغلظه و مخففه  : شود ي م يمقسم تقس 
ـ     يهاما د . شود يواجب م   و  ي شـافع  يـد،  دم از آن گذشـت نما      ي قتل عمد، هرگاه ول

 در قتـل عمـد      يـه معتقـد بـه د     يفـه اما ابوحن .  مغلظه هستند  يهحنابله معتقد به د   
 كه معتقد به قتل شبه عمد       يكسان.  موكول شده است   ين و بر مصالحه طرف    يستن

: انـد  گفته» عطاء بن رباح  « و   يامام شافع .  مغلظه اختالف دارند   يههستند، درباره د  
 يماده شتر ( جذعه   ي، س ) سال شده  ين چهارم ارد كه و  يماده شتر ( شتر حقه  يس«

 يهدر نـزد شـافع    . باشـد  يمـ ) حاملـه ( و چهل شتر خلفـه     )كه وارد سال پنجم شده    
، راهـزن و صـائل      ↕ محصن، تارك الـصال    ي كه مهدور الدم هستند؛ مانند زان      يكسان

  ).43، ص2م، ج2001 يتمي،ه(»  ندارنديهد) مهاجم(

  ي جانيه اهل سنت در پرداخت دي فقهاديدگاه

 نـسبت بـه      فـرد  ين سـزاوارتر   او  چـون  .قائل بـه ديـه هـستند       يهمالك و   حنفيه
 در قتـل    يشافع. شود ي نم يهد متحمل اند  گفته يه است، اما شافع   يش خو دادن ياري

ـ  يمـي، ت(داند   يمواجب  )  ذكور يشاوندانخو( را بر عاقله     يه د ،شبه عمد  ، 2 ج تـا،  ي ب
 در زمـان    كـه  يـن  بود تا ا   جب وا ي جان يله بر قب  يه د 6يامبردر زمان پ  ). 1214ص
 آن  يـه حنف.  قـرار داد   يوان را اهل د   يهد، عاق  منظم ش  يوان كه د  ي دوم هنگام  يفهخل

 بــا آن مخالفــت كردنــد و معتقدنــد پــس از يه امــا مالــك و شــافعيدند،را پــسند
 سـابق،   يدسـ ( دهـد    ييـر  را تغ  ي حق ندارد حكم   ي و كس  يست ن ي نسخ 6يامبرپ

 عاقله در سه    ي از سو  يه در پرداخت د   اهب؛ هرچند همه مذ   )471، ص 2م، ج 1983
 فـوراً   يـد  كه بـر قاتـل واجـب اسـت، با          اي يه گفته است د   يسال متفقند، اما شافع   

 بر عاقله اسـت و قتـل عمـد          يريگ  و آسان  يف تخف ي برا يرپرداخت شود؛ چون تأخ   
طـور كامـل بـر عاقلـه الزم           را بـه   يـه  د يامـام شـافع   . شود يمحض به آن ملحق نم    

ون  چـ  شود؛ ي م يم آنان تقس  ين و برحسب مرتبه قرابت در ب      ياد ز يا م چه ك  داند؛ يم
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 و بـر    ينـار  د يـك  يبر شخص غن  . ي را بر عاقله الزم دانسته، نه جان       يه د 6يامبرپ
 المـال   يـت  از ب  يـه  واجب است و اگر قاتل عـصبه نداشـته باشـد، د            ينار د يم ن يرفق

، طباطبايي( » rوl مـن � أ@� وlو «: است فرموده   6يامبر پ يرا ز شود؛ يپرداخت م 
 را بپردازند،   يه باشند و نتوانند د    يرفق شا  خانواده  و اگر  )100، ص   11، ج   ق 1418

 را بـه    ي اگر مسلمانان در جنگ شخـص      طور ين و هم  شود ي المال پرداخت م   يتاز ب 
 المال  يت از ب  اش يه كافر است بكشند و معلوم شود كه مسلمان است، د          كه ينظن ا 

 يـت  از ب  اش ديـه  در ازدحام كـشته شـود،        ي اگر شخص  ينچن هم. شود يپرداخت م 
 است كه بـا عمـل مـسلمانان كـشته شـده             ي چون مسلمان  شود؛ ياخت م المال پرد 

 را كه در جنگ احـد از        »يفهحذ« پدر   »يمان «يه د يامبر گفته است پ   يشافع. است
 يـه  است كـه د    ين ا يپس نظر شافع  .  مسلمانان كشته شده بود، پرداخت كرد      يسو

 را از مال    هي در زمان حاضر د    يه حنف ا عاقله پرداخت شود، ام    ي از سو  يدقتل خطا با  
 يـت  اگـر عاقلـه نداشـته باشـد، از ب          ، گفته است  يشافع. داند ي الزم م  يشخص جان 

  ).788، ص7م، ج1969ابن قدامه،  (شود يالمال پرداخت م

  يه شدن دين سنگموارد

 در ماه حرام مرتكب قتل شود و        يا در حال احرام و      يا در حرم و     ي شخص اگر
 يفـه  ابوحن شـود؟   ي و مغلـظ مـ     يننگ سـ  يه د يا از محارم خود را بكشد، آ      يكي يا

 تنهـا در مـورد      گويـد   يمالـك مـ   . كند  ي نم يير موارد تغ  يندر همه ا  : گفته است 
 قتل در حال احرام   يامام شافع . شود  ي م سنگين پدر دست به فرزند شدن  كشته

 با طال   ديه اگر اند   گفته يهشافع). 22، ص 6 ج تا،  ي ب ي،شافع (داند  ي نم ينرا سنگ 
 يـه  د شـدن   ين چون طال و نقره در سـنگ       شود؛  ي نم يظ، تغل و نقره پرداخت شود   

 شـتر اسـت     هـاي    در نزد آنان تنهـا بـا دنـدان         يه د شدن  ين ندارند و سنگ   ينقش
 در  كه  ين مغلظه؛ مانند ا   يه د جباتدر تداخل مو  ). 120، ص 7م، ج 1975 ي،نوو(

 گفته است   يامام شافع .  محرم خود را بكشد    يشاوندماه حرام و در حرم مكه خو      
 سـنگين  هـا    از آن  يكـي  يله و به وس   شود  ي م يه شدن د  تر  ينل موجب سنگ  تداخ

، » ابن مخاض « ي خطا به جايه در ديشافع). 324، ص1393 ي،دمشق (شود يم
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  . ترا مقرر كرده اس» ابن لبون«

  در قتل عمد ديه

 در قتل شبه عمد و خطا واجـب اسـت و قتـل عمـد موجـب                  يه شد كه د   گفته
 و  يـه  شدند، حنف  يهم از قصاص گذشتند و خواستار د       د يايقصاص است، اما اگر اول    

 يهشـافع . دهـد  ي مـ  يت قاتـل رضـا    يعنـي  شود؛ يم انجام مصالحه با اند  گفته يهمالك
 يـه پـس د  .  نباشـد  يـا  باشـد و     ي بدل از قصاص است؛ خواه قاتل راضـ        يهد اند گفته

  ). 474، ص4م، ج2012 ي،عزاز(مجازات بدل است 

   اعضا ديه

 كه امكان قصاص در آن باشـد، قـصاص انجـام            ي هر زخم   متفقند در مورد   ائمه
 و اگـر    شـود  ي واجـب مـ    يه ممكن نباشد، د   ي اما اگر قصاص به خاطر سبب      شود، يم

 موجب ازاله منفعت باشد،     يت اگر جنا  يز و ن  گردد ي واجب م  يه خطا باشد، د   يتجنا
 ارش واجـب    نمايـد،  يـل  از منفعـت را زا     ي و اگـر بعـض     گـردد  ي كامل واجب م   يهد
 كه با ي كه در شرع مشخص شده است و قسم       يقسم:  كه بر دو قسم است     ودش يم

 چـون  ها  و در ده مورد از زخم      شود ي م يده است كه حكومت عدل نام     ياجتهاد قاض 
. 1:  كـه عبارتنـد از     شـود  ينمـ  انجـام  قـصاص  ندارد، وجود ها آن در قصاص امكان

 ي از آن جـار     كـه خـون    يزخم (يهدام. 2). شكافد ي كه پوست را م    يزخم(خارصه  
 كـه در    يزخمـ (متالحمه  . 4). شكافد ي كه گوشت را م    يزخم(باضعه  . 3). شود يم

 ي آن و استخوان پوست نـازك      ين كه در ب   يزخم(سمحاق  . 5و  ) رود يگوشت فرو م  
 بـه ارش    يد پنج قسم حكومت واجب است و نبا       ين در ا  يدر مذهب شافع  ). ماند يم

 ناقص بدن نظرش    ي در باره اعضا   يشافع.  پنج شتر است   آن يهموضحه برسد كه د   
 دادن  برآننـد كـه ازدسـت     يهشـافع .  متفـاوت اسـت    ي فقهـ  يشوايان پ يگر با د  ياندك

، )124، ص 19 ج  م، 2000 ي،نـوو  (شود يم حكومت موجب تنها شعور، و احساس
 عقل شد، به سبب موضـحه ارش و بـه           بردن يناما در زخم موضحه، اگر موجب ازب      

   .)88 ق، ص 344سبكي،  (امل الزم است كيه بردن عقل، دينب سبب از
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   اعضااقسام

  :شوند ي ميم بر چهار قسم تقسيه بدن در بحث داعضاي
 كامل  يه زبان كه د   يني، ندارند؛ مانند ب   ي و مانند  ير كه در بدن نظ    ييها اندام. 1
  .گيرد يم تعلق ها به آن
 اگـر  .پاهـا  و هـا  چـشم  هـا،  گـوش  ها،  كه زوج هستند؛ مانند دست     ييها اندام. 2
 نـصف  باشـد،  هـا   از آن  يكي كامل و اگر بر      يه د يرد، از آن صورت گ    يكي بر   يتجنا

 گيـرد؛  ي تعلق مـ   يه معتقدند نصف د   ينا در باره چشم ناب    يهشافع. گيرد ي تعلق م  يهد
  .اند  قائل نشدهي تفاوتيث،چون احاد

 انـد  ه در باره ابروهـا گفتـ      يهشافع ها، مژه مانند ؛ تا هستند    كه چهار  ييها اندام. 3
.  بدون سلب منفعـت اسـت   يباييز دادن  چون ازدست  گيرد؛ يم تعلق عدل حكومت

  ).475، ص4م، ج2012 ي،عزاز( دارند يدگاهي دينچن هم ها درباره مژه
 دهـم   يـك  هر انگـشت     يه معتقد است د   يشافع.  كه ده تا هستند    ييها اندام. 4

 كـه بـر اثـر       ينـدان  دربـاره د   ينچنـ  هم. داند ي دندان را پنج شتر م     يه است و د   يهد
). 147، ص 7م، ج 1975 ي،نـوو  (دانـد  ي حكومت را الزم مـ     شود ي م ياهس زدن ضربه

 صـد   يـد  انـسان با   يك يه است كه چگونه د    ينآنچه كه محل سؤال و انتقاد است، ا       
 32 يـه  د يعنـي  هـا؛   هر دندان پنج شتر است و مجمـوع دنـدان          يهشتر باشد، اما د   

  .اند دهكر باره سكوت ني كه فقها در اشود ي شتر م160دندان 

   زن و مردديه

 زن نصف مرد است، اما در باره جراحات، اخـتالف           يه مذاهب متفقند كه د    همه
 ها؛  و در زخم   يستند ن سان  يك ها  گفته است در زخم    يد در مذهب جد   يشافع. دارند

در مسأله پـاره كـردن      ). 327، ص 1393 ي،دمشق( نصف مرد است     ياد، ز يا كم چه
 هـم باشـد     ي زن اجنب  با اگر   ي بر او الزم است، حت     يهفته است د   گ يفرج زن، شافع  

 معاصر  ي از علما  ياري بس ييد مورد تأ  يدگاه د ين، اما ا  )533م، ص   1997 يرازي،ش(
 زن و مـرد در      يـه  معتقدند كه د   »ي محمد غزال  يخش« مانند   هايي؛ يتشخص. يستن

رد در مقابـل  مـ .  است و اعتقاد به تفاوت آنان مخالفت با قرآن اسـت  سان  يكقرآن  
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 اسـت و    سـان   يـك  هـا   آن يهپس د . شود ي كشته م  كسزن و زن در مقابل مرد بالع      
 يح مـرد اسـت، صـح   يـه  زن نصف ديه شده كه د يت زن روا  يه كه در باره د    يثيحد

 ين و در آن انقطاع است و چنـ        يست گفته است اسنادش ثابت ن     »يهقيب« و   يستن
 فقه  گويد ي در ادامه م   يسندهنو. ندارد وجود ها  از آن  يكي يا و   يحين در صح  يثيحد
ـ  هـا   است؛ چون همه انـسان     تر يك حقوق بشر نزد   يه به عدالت و اعالم    يحنف دون ب

 و قاعـده تعامـل بـا        سـانند   يـك  يمان برده و آزاده و كفر و ا       يد، و سف  ياهتوجه به س  
 ضـرر  بـه  هرچـه  و هـست  مـا هـم    بـر  هاسـت   آن است كه هرچه بـر آن       ينمخالف

 غزالـي،  (رود؟ يمـ  هـدر  به آنان خون چگونه پس هست، هم ما ضرر به هاست، آن
 بــن ↨ـيعــرب«از » الموطــأ« كــه امــام مالــك در كتــاب يثيحــد) 70م، ص2000

 يـه  د يدم پرسـ  »يب بـن المـس    يدسـع « كرده است كه گفته از       يتروا» عبدالرحمن
 انگشت ده شتر، در دو انگشت دو شـتر، و           يكانگشتان زن چگونه است؟ گفت در       

.  شـتر  يـست  در چهار انگشت چند شـتر؟ گفـت ب         يدمپرس.  شتر در سه انگشت سه   
تـر    كـم  اش يـه  د شـود،  ي مـ  تر  يش ب يبتش و مص  يد كه جراحتش شد   يگفتم هنگام 

 دانـش آمـوز     ي جـاهل  يـا  محقق   ي گفتم عالم  ي؟ هست ي شما عراق  يدپرس! شود؟ يم
 مرسـل   يث در حكـم حـد     يعنـي ( سنت اسـت     ينا ام  گفت برادر زاده   يدسع. هستم
 يـا  از فتـاوا و      يمتأسـفانه برخـ   ). 222، ص 3م، ج 2010 ي،المجاجسكحال  ) (است

 در  يـدي  شك و ترد   گونه يچ و ه  يرفته از فقها را به عنوان نص پذ       يمنقوالت از برخ  
 از  ياري مرسـل اسـت و بـس       يث حـد  ين كه ا  يحال در اند؛  باره به خود راه نداده     ينا

 يف ضع ياهول و    مج يانش كه راو  ي درصورت دانند؛ ي مرسل را حجت نم    يثفقها احاد 
  .باشند

   مسلمانير زن و مرد غديه

 يه گفته است ديفهابوحن.  مسلمان اختالف دارندير زن و مرد غيه فقها درباره د
 گفتـه   يشـافع .  اسـت  سـان   يك با مسلمان    ي تفاوت يچه بدون خطا و عمد در ها آن

  مـسلمان  يه سوم د  يك ها  آن يه د ي تفاوت گونه يچاست در قتل عمد و خطا، بدون ه       
صـد درهـم اسـت        هشت طا در قتل عمد و خ     ي زرتشت يه گفته است د   يشافع. است
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 مـستأمن را    يا معاهد   يزرتشت و پرست  بت يه د يشافع). 328، ص 1393 ي،دمشق(
 يدسـ ( اسـت    يل عمل به اقل ما ق     يشان ا يل و دل  داند ي مسلمان م  يه پانزدهم د  يك

 يسلمان و ذمـ    مـ  يه د بودن سان  يك در   يه حنف يلدل). 477، ص 3م، ج 1983سابق،
م و بين�وإن �ن من قوم ب« باشد يم سوره نساء    92 �Zية فديثاق ميlـر مـس(ة إ QX و sأهـ  �� 

 نمـوده كـه     يت روا »يزهر«از  » معمر«جالب است كه    ). 92): 4(نساء   (»رقبة مؤمنة
» عثمان«،  »عمر«،  »ابوبكر «6يامبر و اهل ذمه در زمان پ      يحي و مس  يهودي يهد

  ). 197، ص2م، ج2004ابن رشد، ( بوده است سان يك با مسلمان يو عل

   ين جنديه

 و مـادرش  يـرد  خطا بمي از رويا بر مادرش عمداً يت به سبب جناين جن هرگاه
 فقهـا دربـاره آن دچـار        يـرد،  در شكم مادرش بم    يا و   يرد چه بعد از تولد بم     يرد؛نم

 يـدا  پ نيقـي  يـد  با يـرد،  گفته است اگر در شكم مادرش بم       يشافع. اند اختالف شده 
 داده  يحتـرج  يگاه شـافع  يـد  د جـا   يـن  شده اسـت و در ا      يدهكرد كه روح در آن دم     

 آمـد، تنهـا     يـا  اگر زنده به دن    ي چون اصل، برائت ذمه و عدم غره است، ول         شود؛ يم
 كـه  يـن  كه محل تأمل اسـت، ا      آنچه). 1229، ص 2  ج تا، ي ب يمي،ت(غره الزم است    

 كـه   يدر حـال   مسلمان تفاوت باشد؛     ير زن مسلمان با زن غ     ين جن ين در ب  يدچرا با 
ودانــه الفطــرة ولكــن أبــواه  عــ5يولــدg مولــود  «:فرمايــد ي مــ6يــامبرپ � أو ينــIانه أو 

جسانه   ).223، ص 19 م، ج 2000نووي،  (»{�

  قسامه

 است؛ چون قصاص نـدارد و در قـسامه          يه كه در قتل خطا واجب است، د       آنچه
 گفتـه   يشافع. شود ي خطا محسوب م    و قسامه هم به عنوان قتل      شود ي ثابت م  يهد

  شـود و قاتـل آن   يدا پ يا  آنان كشته  ين شوند و در ب    ير با هم درگ   ي اگر گروه  ،است
 آن را قـسامه     فعيشـا . شـود  ي الزم م  يهد نباشد، مشخص آن امر و نباشد مشخص 

 امـا   ين، و مالك بـر متنـازع      داند ي واجب م  يله آن را بر عاقله قب     يفه و ابوحن  داند يم
 بـر آنـان الزم      يـه  ادعا كردنـد، د    اي يفه بر طا  يا اگر بر شخص و      ،ته است  گف يشافع
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، 3م، ج 1983 سـابق،    يدسـ ( و قـصاص الزم اسـت        يه صورت، د  ين ا يراست و در غ   
  ). 480ص

  يه پس از گرفتن دقتل

.  بعـد از آن قاتـل را بكـشد         يـست  ن يز گرفـت، جـا    يل را تحو  يه دم د  ي ول هرگاه
ـ        يدر ابتدا كس   است كه    ي گفته است مانند كس    يشافع  ي را كشته باشد كه اگـر ول

  ).481همان، ص (بخشد ي و اگر بخواهد، او را مكشد يبخواهد، او را م

   الماليت بي از سويه دندادن

 المال ممكن نباشد،    يت از ب  يه قاتل قتل خطا عاقله نداشته باشد و گرفتن د         اگر
 از  يكـي  در   يفع المال واجب اسـت، شـا      يت از ب  يه كه معتقدند د   يبنا بر قول كسان   

 از ابتدا بـر عاقلـه الزم        يه چون د  يست؛ الزم ن  يزي گفته است بر قاتل چ     يشها قول
بنـابر قـول    . يست واجب ن  يگراند و بر د   شو ي آنان مطالبه نم   ير از غ  يرابوده است؛ ز  

 يگزيني به سـبب جـا     ، بر قاتل واجب است و اگر از قاتل ساقط شد          يه د يدوم شافع 
  ).376، ص5م، ج1994 يدان،ز(عاقله بوده است 

   به سبب دادزدنديه

 يفتد است، داد زند و او ب      يواري كه بر پشت د    يهي سف يا بر سر كودك     ي كس اگر
 را به مجلـس     ي امام زن  يا شخص بالغ، عقلش را از دست بدهد         يا كودك   يا يردو بم 

 يفـه  شود، ابوحن  يل عقلش زا  يا كند   ينقضا احضار كند و آن زن از ترس، سقط جن         
 گفته اسـت    ي اما شافع  يست، مورد ضامن ن   ين در ا  كس يچ ه يطور كل  هگفته است ب  

 كـه سـقوط     ي بر عهده عاقله است، مگر در حق شخص بالغ         يه موارد د  يندر همه ا  
  .يست مورد عاقله ضامن نينا در كه  كرده است

   سوار   تصادف دو مركبديه

 تركه هر    گفته است از   ي شافع يرند،بم و كنند تصادف هم با سوار   دو مركب  اگر
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 بـر عاقلـه     ي اما در مذهب شـافع     شود، ي پرداخت م  يگري د يه از آن دو، نصف د     يك
 گفته اسـت خـون      يگري در قول د   يشافع.  است يگري د يهد نصف ها  از آن  يكهر  

 كار آنان نبـوده     ي آسمان ي به هدر رفته است؛ چون مانند بال       يانشانآن دو و چهارپا   
  ).328، ص1393 ي،دمشق(است 

  گيري نتيجه

 در همـه مـذاهب      يـه  دربـاره د   ي كل ينگر  باز يك در عصر حاضر     رسد ينظر م  هب
 ي علمـ  يج و نتـا   ي با كرامت و عدالت انسان     ها يدگاه از نظرات و د    يالزم است و برخ   

 ي فقهـ  هـاي  يدگاه د ي برخ يعت، و روح و مقاصد شر     ي و از لحاظ عقل    يستسازگار ن 
ـ       يـشرفت  با پ  يرا ز يست؛ ن يهقابل توج  تـر از اعـضا و تـسلط         شي علـوم و شـناخت ب

 از اعضا را معادل كـل       ي برخ يه د توان يها نم   اعضا و منافع آن    يصپزشكان بر تشخ  
 زمـان و    يات كـه مطـابق بـا مقتـض        يه درباره د  ي بازنگر يكلذا  . بدن انسان دانست  

 از و انـد   را انجام داده   ييراتي از خلفا تغ   يبرخ كه گونه مكان باشد، الزم است؛ همان    
 كـه  دارد ضرورت اند،  شده يت اخبار آحاد روا   يق از طر  يه احكام د   كه اكثر  ييجا آن
 نسبت بـه    ي و جزئ  ي كل هاي يب بر اساس آس   يگر كامل، بار د   ي و فقه  يعلم روش با

 »ي حـصن  ين الـد  يتقـ «. يرند قرار گ  ي مورد بررس  ، و منافع  يفرد، از جهت توانمند   
 كـه  يـن  دارد و از ا    ديه يظ تغل يژهو  به يه در باره مسائل مربوط به د      يرادهاييدرباره ا 

 يـست  ني امور اجتهاد ين عمل صحابه و با اجتهاد آنان بوده و ا         يه،افزون بر مقدار د   
 يـةد« يث گفته است حـد    »يصالتلخ«در كتاب   » ابن حجر « و   1 باشد يفي توق يدو با 

 و اسـنادش قابـل اعتمـاد        يستن» عمرو بن حزم   «يث در حد  » الرجليةاzرأة نصف د
 مربـوط   يـث  و احاد  يات آ يبا بررس ). 1325، ص 4ق، ج 1417 ي،عسقالن (باشد ينم

 يث كفاره پرداخته و احادياو  يه تنها به ذكر ديات، كه در آبينيم ي موضوع مينبه ا
 از ضـعف و تنـاقض برخوردارنـد كـه           يـا  متعارض و    يكديگر چنان با    يهمربوط به د  

 اجتهـاد   ينـه زم نشد  با توجه به سهل    رسد يم نظر به. كرد استناد ها  به آن  توان ينم
 مختلف مربوط به    هاي ينه در زم  توانند ي مجتهدان بهتر م   يه،در مسائل مربوط به د    

                                                           
 .575/كفاية الخيار . 1
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 ي علم پزشك  يشرفت پ طور ين و هم  ي مال يت اشخاص و موقع   يي با توجه به توانا    يهد
 و  ي و نقـص جـسم     يكارافتـادگ   از يـزان  م يصتشخ و ها  جراحات و زخم   يو مداوا 

 يژه بـو  ينـد  اجتهـاد نما   گيـرد،  ي صورت م  نيسا كه به آ   ي روح يا و   ي جسم يتمعلول
   .يد كمك نماتر يش باره بين در اتواند ي مي قانونيپزشك

   و مĤخذمنابع
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   در فقه حقوق بشريهد/ مقاالت 

�  

 حقوق بشر در فقهيهد
1

  

  چكيده

 موضـوع   يـك  يـز  و ن  يخي اسـت، هـم تـار      يشناخت  موضوع جامعه  يك هم   ديه؛
 ي از منظـر حقـوق بـشر       يه مقاله به د   يندر ا .  است ي و حقوق بشر   ي مذهب ي،فقه

 و  يقـدر  و اجتهادات اسـتاد عال     ها نظريه يننگارنده با الهام از واپس    . شود يپرداخته م 
 يز تمـا  ي بشر را برا   وق اصطالح فقه حق   ،»ي منتظر اهللا  آيتحضرت   «يل بد ي ب يهفق

 آن  ي آن است كه شالوده اصـل      يفقه حقوق بشر  . برد ي به كار م   يشين پ يجبا فقه را  
 است كه كرامـت انـسان را بـه          گرا يلبر كرامت انسان بماهو انسان در برابر فقه تقل        

به  بر كرامت مؤمنان است، نه كرامت انسان و          يمؤمنان فرو كاسته و در واقع مبتن      
  . شناسد يرا انسان نم»  مؤمنيرغ «يگر،عبارت د

                                                           
 .، پژوهشگر حوزه اجتماعي و دينيي باقعمادالدين. 1
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 اصـطالح واجـد     يـن  ا يرا را به كار نبرد؛ ز     ي تعمد دارد اصطالح فقه سنت     نگارنده
.  بود ي سنت يه فق يك يز ن يقدر عال يه فق يي، و اغواگر است و از سو      يداور  ارزش ينوع

ابـر فقـه     را در بر   »گـرا  يـل فقـه تقل   «يـا  »يشين پ يجفقه را «لذا مرجح آن است كه      
  . يمحقوق بشر به كار ببر

 آن كرامت انسان بماهو انسان است       ين كه ركن رك   ي فقه يعني حقوق بشر؛    فقه
انـسان بمـاهو    « و كرامـت     دهـد  ي م يل را تشك  ي حاكم بر احكام فقه    يارو مبنا و مع   

 آن دگرگـون و     يـه  بـر پا   ي كـل فقـه سـنت      يـد  دارد و با   ينـي د  درون يمبنا» انسان
 و تتبع آن را به فضال       ديمما مطلب را مطرح كر    «:د ما فرمودند  استا.  شود ينيبازآفر
 انسان كه سؤال اين نكردم، پيدا تتبع فرصت چون كه دارم تقاضا گذاريم من  وامى

  .»كنند تتبع را نه يا دارد ذاتى كرامت
 زن و مـرد و      يـه  د ي در باره برابر   يني با اجتهاد نو   يز ن »ي صانع اهللا  آيت «حضرت

 يمـستقل  كتابچـه  در چـون  و انـد   را گـشوده   يمان، راه بـازنگر    مسل يرمسلمان و غ  
  .دهم ي و طالبان را بدان ارجاع ميست به تكرار نيمنتشر شده حاجت

 فعـاالن  و دانـان   حقـوق ي برخـ يان را در م ي انتقادات يه، د كه  ين التفات به ا   با
 انـد،    كـرده  ي و آن را مصداق تجارت جان و انسان تلقـ          يخته برانگ بشري حقوق

  :  و پـرداختن بـه     يـه  د شناسـي   يبضـمن آسـ   »  در فقه حقـوق بـشر      ديه« همقال
ــام در ماه. 1 ــتابه ــهد. 2. ي ــاي ي ــومه ــاذ. 3. ي نج ــش دياخ ــه در پوش    و ي
 كـه   پـردازد   مـي  هـا    پرسـش  يـن  بـه ا   يـران،  موجود در ا   ين قوان هاي  يينارسا. 4
 آن مجازات اسـت     يت با حقوق بشر دارد؟ ماه     ي تنافر يا آ يست؟ چ يه د راستي  به
 نـاقض كرامـت     هاي   از نوع مجازات   آيا است، ها   اگر در شمار مجازات    يمه؟جر يا

  انسان است؟
 توأمـان   ي، تجـارب عملـ    يـز  و تأمالت و ن    يا  گفتار، از مطالعات كتابخانه    ين ا در

  .بهره گرفته شده است

   يدي كلواژگان

  گرا يل حقوق بشر، فقه حقوق بشر، كرامت انسان، مجازات، فقه تقلفقه،
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  مقدمه

 يـين  تع يهـا   وجود دارد؛ ماننـد مـالك      يه از مباحث در باره د     يا  گسترده طيف
 يـر  مـسلمان و غ    يـه  زن و مرد، تفـاوت د      يه نرخ شتر، تفاوت د    ي بر مبنا  يه د يزانم

 يـه  ديه منـافع؛ ماننـد د      ين، جن يه ديه جنايت بر ميت، د     يه،مسلمان، شراكت در د   
 از  يبرخ...  عقل و  كردن يل و زا  ينايي ب يي، شنوا يايي، و بو  ييصوت و گويايي و چشا    

 مـسلم از    يـر  زن و مـرد و مـسلم و غ         يه د يزانم در ها  تفاوت يژهو  موضوعات به  ينا
 نوشـتار، در رتبـه      يـن  گفت و گو دارند، اما در چارچوب ا        ي جا يمنظر حقوق بشر  

 نفـس   يهد (يت جنا يه گفتار، بحث درجه نخست در باره د       يندر ا .  قرار دارند  ينپس
  . از فروعات آنظرن  است، صرف) و عضو

 موضـوع   يك ينچن  هم يخي، است، هم تار   يشناخت  موضوع جامعه  يك هم   ديه؛
 بـه   يخي و تـار   يشـناخت   مطالعات جامعه  يج هست، اما نتا   يز ن ي و حقوق بشر   يفقه

 از  يـه  مثـال، د   يبـرا .  و بـالعكس   آينـد  ي م يز ن ي و فقه  يمدد مطالعات حقوق بشر   
 توانـد  ي مـ  يز است و احكام آن ن     يرغ موضوع مت  يك يخي و تار  يشناخت منظر جامعه 

 ين تـضم  يـز  ن يـران  ا ينكه در قـوان   »  بر عاقله  ديه«يمثالً در احكام فقه   .  كند ييرتغ
 عمـد و جـرح      يـر  شخصي كه مرتكـب قتـل غ       يِشده، نزديكان و خويشاوندانِ پدر    

 مقتول بر شخص قاتـل واجـب        يه آن قتل و جرح را بپردازند و د        يهد بايد شود، مي
  .  ضامن هستندبرند ي ارث م، كه از فردي پدردانيشاون و خويستن

وجـود  » خـانواده گـسترده   « مانند گذشـته     يگر حكم در جامعه امروز كه د      اين
 و  انـد  يافتـه  يريگ  چشم ي فراوان ،»يا خانواده هسته « كوچك و    يها ندارد و خانواده  

 ي گذشته وجـود نـدارد، حكمـ       اي يله و قب  يشاوندي خو هاي ي روابط و وابستگ   يگرد
 اي يلـه  بـه اجتماعـات قب     ربوط حكم م  ينا اند  فقها گفته  يبرخ.  قابل اجرا است   ريغ

. دانـيم  ي داشـته باشـد كـه مـا نمـ          ي مـصالح  يد شا گويند ي م يگر د ياست، اما بعض  
 و در   كـرد  ي م ي تلق يمه ب ي حكم، آن را نوع    يع علت تشر  يان در ب  »يمرحوم مطهر «

، 1378سـروش،    (رسـيد  يمـ  وارثان به ها  خسارت ين جبران هم  يواقع آن ارث برا   
 ي و برخـ   »يرازيمكارم ش « مانند   يگر؛ د ي از فقها  ي برخ يپس از مطهر  ). 365ص  

، دوره  1384 يدري،ح(اند    دانسته ي تضامن يمه عاقله را از نوع ب     يهد هم دانان حقوق
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 اسـت كـه احكـام       ين شرط بحث ا   ين نخست ين،بنابرا). 175 ـ205، ص 45، ش 12
  . يم بحث و نقد و اجتهاد بشناسمندياز و نيم ندانيتغير را اليهد

 يـادي  زن، سست است و مخالفان ز      يه د يف اجماع در باره تنص    ي ادعا يي، سو از
 با حقـوق  يرو مغا) 354-355 ص م،2003 ـ  ق1422 ين، و نجم الديساويع(دارد

: عليـان نـژادى  ( كننـد يتراشـ   آن فلـسفه ي براكوشند ي مي هست، اما برخ يزبشر ن 
makarem.ir .(سست  يز ن لم مس ير مسلم و غ   يه د ي اجماع در نابرابر   ي ادعا ينچن هم 

 يـا  ي ذمـ  يـر  غ يا باشد   ي ذم كه ين مجوس؛ اعم از ا    يه د گويند ي م »ها يحنف«. است
 »يهامام« و   »يحنبل« و   »يشافع« و   »يمالك« مسلم برابر است، اما      يهمستأمن، با د  

 ق1422 ين، و نجم الـد    يساويع (دانند ي مسلم م  يه خمس د  يا مجوس را ثلث     يهد
 كـه   دهـد  ي نشان مـ   اع، فتوا افزون بر عدم توافق و اجم       ينو ا ) 366 ص  م، 2002ـ  

 كه جزو اعراب عراق     يه در فتوا اثر داشته و امام      ي و تعلقات قوم   يايي جغراف يتموقع
 ي متفـاوت  ي بودنـد، فتـوا    تر يراني كه ا  ها ي مذاهب همسو بودند و حنف     يهبودند با بق  

  .اند داشته

  تعاريف

 يـه د«: كنـد  ي مـ  يـف  تعر گونـه  ين را ا  يه، د 488 در ماده    يجازات اسالم  م قانون
 بـر نفـس،     ي عمد ير غ يت است كه در شرع مقدس به سبب جنا        ينيمقدر، مال مع  

 قصاص ندارد، مقـرر     ي كه به هر جهت    ي در موارد  ي عمد يت جنا يا منفعت،   ياعضو  
  .»شده است
 حقوق،  يو هم روشن است و هر دانشج      ي و حقوق مدن   يفري حقوق ك  تفاوت

 در برابـر    كيفـري  حقـوق  كه هاست   تفاوت ين هم آموزد،  ي كه م  يزي چ يننخست
 ي بـه حقـوق مـدن      يگـر  د ين همه قـوان   كيفري، حقوق جز  به.  است يحقوق مدن 

 تجـاوز و    يـل  از قب  ي مـدن  يت شامل قـانون مـسؤول     يحقوق مدن . مشهور هستند 
تفـاوت  . ت و قانون قراردادهاس   يت قانون مالك  ي، خصوص يماندن به حر  رس  يبآس
 ي و مـدن   يفـري  ك هاي  يدگي مهم هستند؛ چون رس    ي و مدن  يفري حقوق ك  يانم

  . مجزا هستند
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  حقوق مدني  حقوق كيفري

ــوق     ــه حق ــاوز ب ــوان تج ــه عن ــرم ب ج

  .)حق الناس(عامه

  .مجازات چون زندان و اعدام

  .حكومت به عنوان دادستان

  .بيش از شك منطقي: دليل

 بـه   جرم عملي غيـر قـانوني بـه عنـوان تجـاوز           

  .حقوق خصوصي

  .)نه زندان يا مرگ(مجازات به عنوان جبران

ديده به عنوان شاكي يا      شخص مضروب و زيان   

  .مدعي

  .قوت مدارك: دليل

  )Hofman:43104-105:  وهافمن(.  

 را يم پاســخ بــه جــرايريم نــاگزيــه ديــت ماهيــين تعي بحــث، بــرايــن در اامــا
 سـخت و    يفرهـاي  اعـم از ك    يـه، نبمنظور از ت  .  را يم نه خود جرا   يم، كن بندي يمتقس

 نرم؛ ماننـد    هاي يه تنب ينچن  و هم  يكي مانند زندان، اعدام، دستبند الكترون     يزيكي؛ف
 همـان   يفـر،  مجـازات و ك    از است و منظور     ي اجتماع هاي يت و محروم  ي مال يمهجر
بـا  . گيـريم  ي نرم در نظر م    هاي يه تنب يق را از مصاد   يمه سخت است و جر    هاي يهتنب

 يفـر  تخلـف و ك    ي بـرا  fines هـا  يمـه جر. پـردازيم  ي بـه بحـث مـ      هـا  فرض يش پ ينا
punishmentجرم استي برا .  

 در  كـه  يـن  نـشده و بـا وجـود ا        يـف  دو نـوع تعر    يـن  ا ي برا يقي واژگان دق  چون
 ي را بـرا يفـي  و هم مجازات است، لذا تعريه تنبي هم به معنا  Punishment يسيانگل

 و جنحـه    يـت جرم شـامل جنا   . دهيم يم قرار   يه پا يم واژگان و مفاه   ين ب يمرزگذار
 به دقـت در     يك تفك اين كه   يست ن ين است و چن   ي اعتبار يك، تفك ينالبته ا . است
 هـا  يمهجر و ها  مجازات يرتداخل دوا .  شود يت رعا سان  يك صورت به و ها نظام  همه

 يي راهنما ين تخلف از قوان   يرانا در كه  چنان شود؛ ي م ياددر جوامع مختلف، كم و ز     
 آن يهـي  و سـازوكار تنب آيـد  ي به شمار نم يفري امر ك  يك تخلف است و     يگو رانند 

 قرار  يدگي مورد رس  يي جرم است و در نظام قضا      يكا در آمر  ي است، ول  ي مال يمهجر
 يـا  را بـا زنـدان       هـا  يمـه  جر ي قاضـ  ي، تخلف جد  يها  پرونده تر يش و در ب   گيرد يم

 غالـب در آن     هـي ي، امـا روش تنب    )319همان، ص (كند ي م يب ترك يگري د يهاتتنب
  . استيمهجر
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   يه دتعريف

 امـا   يـست،  آمده چندان روشـن ن     يد از كجا و چگونه پد     يه د ي نهاد حقوق  كه اين
 رفـع و رجـوع خـصومات بـوده          ي بـرا  ي ابداع بشر  يك كه   دهد ي آن نشان م   يختار

 ير،اردشـ  «شـود  ي از اسالم رواج داشته و گفته م       يش پ يهآنچه مسلم است، د   . است
 جراحـت، غرامـت و   رابـر  كه مطـابق آن در ب گذارد يه را پاي سنت ي،شاهنشاه ساسان 

 ظالم دچار رنج و مرارت نشود و مظلوم منفعت حاصل           يله وس ين بستانند تا بد   يهد
، »عبـدالمطلب « آمده اسـت،     يز ن يخ از توار  يدر برخ ). 84، ص 1395 يي،خزا(»كند

در آمد و چند    » هللاعبدا« كه به نام فرزندش      يا  شتر بود، بر اثر قرعه     يك را كه    يهد
 يرتفـس « نقل در    ين ا 1. رسم ماندگار شد   ين و هم  يد شتر رسان  صدبار تكرار كرد، تا     

؛ 93-97، ص 1 ، ج 1382صـدوق،   (آمـده اسـت     »  ابـن هـشام    يرهس« و در    »يطبر
 »ي اكبـر غفـار    يعلـ  «يآقـا  هرچند). 797 و 793 ـ 794ص ،3 ، ج 1363 ي،طبر

در ) ق381-305(،  » صـدوق  يخ شـ  يـه  الفق يحـضره مـن ال    « كتاب   يمترجم فارس 
 از نظـر    يف، از نظـر سـند ضـع       يا  آن را با ذكر ادله     يت، روا اين يل بلند ذ  يحيتوض

صدوق،  (2 دانسته است  ييسرا  قابل اعتماد، داستان   ير افسانه، غ  گويي، يشانمتن، پر 
                                                           

 زمزم چاه حفر جريان در شده گفته كه است اين عبدالمطلب نذر داستان از معروف خيلي و ساختگي نظر به ماجراي. 1
پـسر   يـك  تنهـا  خود دفاع براي كه كرد مشاهده و ديد خود  به نسبت را ايشان هاي  اعتراض و قريش مخالفت وقتي
 سـال  چند چون و كند قرباني كعبه خانه در كنار  خدا راه در را يكي داد، او به پسر ده اگر خداوند  كه كرد نذر دارد،

 بـرادران  برخـي  كنـد،  نـذر  اداي خواسـت  يوقت بود، »المطلب عبد بن حارث« آنها از يكي كه كرد پيدا پسر ده بعد
 قرعـه  بـه  كار عبدالمطلب خويشان و فرزندان و مردم پيشنهاد به باالخره و شوند ذبح عبداهللا جاي به شدند داوطلب

 قربـاني  اهللا عبد بجاي را ها  آن آمد، در شتران بنام قرعه اگر شد قرار و رسيد عبداهللا و عبدالمطلب شتران ميان كشي
 بنـام  قرعـه  كـه  وقتـي  تـا  كنند تجديد را قرعه و بيفزايند شتران عدد به آمد، در اهللا عبد نام به باز هم  اگر ولي كنند،

 و افزودنـد  ديگـر  شـتر  ده. افتـاد  اهللا عبـد  بنام اما زدند، قرعه و آوردند شتر ده داد دستور المطلب عبد. افتد شتران
 ديـه  مبنـاي  عدد همين. رسيد شتر صد به شتران عدد كه قتيو تا زدند و قرعه  كردند اضافه شتر ده بار هر چنان  هم

 ،خـصال  صـدوق، (اسـت   نفـس  ديه به مربوط كه است قسمتي ما بحث شاهد  البته .شد ماندگار و گرفت قرار انسان
 ص ،3 ج نيز طبـري،    و 94-95 و ترجمه كمره اي ص     66-67 و ترجمه فهري ص    93-97ترجمه جعفري، ص   ،1 ج

ـ 794  روايـت  صـادق  امام از خصال و عيون در را داستان اين مشروح كه اين بر افزون صدوق شيخ). 797 و 793  
 .است كرده اشاره 7باقر امام قول از روايت اين به »قرعه با حكم تعيين باب« در نيز الفقيه يحضره ال من در كرده،

 از واسـطه  بـال  موجوده كتب امتم در »عيسى بن حماد« زيرا است؛ ضعيف سند نظر از خبر اين«: نويسد   مي غفاري. 2
 ديگـر  .اسـت  كـرده  نقـل  وى از الواسـطة  مع حديث اين در و اوست اجازه شيخ خود، حريز و كند مى نقل »حريز«

 ← نقـل  حـديث  دو از بيش صادق امام از گويند و  است 8جعفر بن موسى و صادق امام اصحاب از حريز كه  اين
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 عيب سند لذا كرده، روايت 7باقر امام از واسطة بال حديث اين رد و است نكرده درك را 7باقر امام و نكرده →
 و باشـد  كـرده  نقـل  امـام  از كـه  شخصى از حريز از عيسى بن حماد بايد ظاهراً و است مضطرب اصطالح  به و دارد

 بن زةحم« كه  آن حال و شمرده آخر پسر را اللَّه عبد متن نظر از اما و است، مرسل حديث اين، بر بنا و شده تحريف
 اسـت؛  المطلـب  عبـد  فرزند ترين  كوچك »المطلب عبد بن عباس« يا او و است سنّ هم خدا رسول با »المطلب عبد

 ايـن  ولـى . اند برده نام تن سيزده تا و اند گفته پسر ده از بيش اى پاره البتّه و اند كرده ذكر عرب انساب كتب كه چنان
 سـخن  پريشان و بالغيب رجماً كه پيداست هاشان گفته از و عرب انساب علماى از نه است، بعد قرون مورخين قول
 كـه  بود اين نذر كه قائلند كه  اين با بود فرزند ترين  كوچك اللَّه عبد كه اند نوشته غالباً زيرا اطالع؛ روى از نه اند، گفته
 عبـاس  يا و حمزه يا رتصو هر  به آخرين و كند قربانى را آخرين يا يكى دهد، پسر ده المطّلب عبد به خداوند چون
  .اعتماد قابل مطلب نه است، افسانه ها سخن قبيل اين و است
 كه شود مى مشخص شود، بررسى دقيق اگر شده گفته او داستان و اللَّه عبد ذبح باره در يعنى باره، اين در آنچه بارى

 مـشرك  را المطلـب  عبـد  كه ستنده كسانى از جملگى و اند پرداخته منش سنى سرايان داستان كه است هايى قصه از
 بـوده  مـشركين  بـه  منحـصر  قرآنى آيات صريح به بنا فرزند كردن قرباني به نمودن نذر يعنى كار اين چون دانند؛ مى

 آيـات  صـريح  كه چنان بلكه نكرد، نذر نيز 7ابراهيم حضرت و نيست نذرى چنين  اين را كسى موحدين از و است
: فرمايـد  مـى  مـشركين  تـوبيخ  و تـشنيع  مقـام  در خود قرآن و گشت مأمور كار اين انجام به خداوند طرف از است
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 تا دادند نشان نيكو ها بتكده رؤساى را فرزند قربانى عمل مشركان از بسيارى نظر در چنين اين  و ؛)137): 6(انعام  (

 خرافـات  ايـن  از آنچه با و واگذار شان  ضاللت همان در را آنها: فرمود آنكه تا -ببرند غلط راه به دينشان از را آنان
  .كن رها بافند مى

 را او تنهـا  و اسـت  المطّلـب  عبـد  شـأن  در آيه كه اند گفته جملگى عهشي غير مفسران آيه، اين ذيل در كه  اين جالب
 است؛ حنفا از المطّلب عبد كه حالى در اند؛ پذيرفته تأمل بدون نيز لوحان  ساده و اند دانسته آيه اوليه و واقعى مصداق

 امام از »اعين بن رةزرا« از كافى صحيح حديث در كه چنان بوده، موحد تنها خود زمان در كه است كسانى از يعنى
، فـيض (» الملـوك  هيبـة  و األنبياء سيماء عليه وحده، امة القيامة يوم المطّلب عبد يحشر«: فرمود كه است 7صادق
 قيافـه  داراى كـه  حـالى  در شد؛ خواهد محشر وارد تنها خود قيامت روز در المطلب ؛ عبد ) 694، ص   3، ج   1406

 خود او شوند، مى احضار محشر به شده بندى صف و فوج فوج مردم كه هنگامى يعنى. است پادشاهان هيبت و انبيا
 قريش ميان در حقّ دين و توحيد به خود زمان در كه چرا شود؛ مى وارد هيبت و بزرگوارى و متانت آن با تنهايى به
 مولـد  ريختـا « بـاب  در كه باره اين در ديگرى احاديث يا. نداشت كيش  هم و بود منفرد خويش ديار اهل و طايفه و

 و كـرده  امـضا  اسـالم  را همه كه است بسيارى هاى سنت داراى المطلب عبد نيز و است شده ذكر كافى »كتاب النّبى
 دست بريدن و آن براى حد تازيانه صد كردن معين و زنا حرمت و خمر شرب تحريم قبيل از اند؛ كرده ذكر مورخين

 انـسان  با كه زنانى نكاح حرمت و دختران كردن گور  به زنده از ىجلوگير و نهى و دار عشرتكده زنان تبعيد و سارق
 هـاى   ماه حرمت و نذر به وفاي لزوم و كعبه كردن طواف عريان از جلوگيرى و شدن وارد خانه بام از نهى و محرمند

... و   رشت صد  يك به كامل ديه تعيين و خواندن مباهله به حقّ از زدن باز سر صورت در را خصم و داشتن چهارگانه
 رسـول  رو، ايـن  از و كند مى او انديشمندى و نفس كرامت و بزرگى و روح عظمت و روشن فكر بر داللت ها  اين كه

 عبـد  ابـن   أنـا   كـذب  ال النّبـى  أنـا «: فرمـود  مى دشمن مقابل در بلندى سر كمال با و كرد مى مباهات بدو 6خدا
 رفتـارى  چنـان  ابرهـه  با كه سرشار عقل و ممتاز تشخصي اين با مردى  و  ،)574 ق، ص    1414طوسي،  (» المطّلب

 حـساس  موقعيـت  آن در و داشت امان در آسيب از را شهر مردم همه و خود جان و انداخت حيرت به را او كه كرد
  ←دشـمن  نـابودى  تا و گذشت آن كنار از نفس قدرت كمال با انداخت مى وحشت به را مداران  سياست همه دل كه
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 »يتفروغ ابـد  « در كتاب    »يجعفر سبحان « ي آقا ي، ول )111-114، ص 4، ج 1367
سـبحاني،  ( انسته و نشانه عظمت عبد المطلب خوانده است        داستان را مسلم د    ينا

  ).94، ص 1 ج ،1383
 است كه چه در همان زمان جعل حكـم و چـه   ين ا، ما مهم است ي آنچه برا  اما

 بـا   ي تنـافر  يـه  نهاد د  يا اسالم و چه پس از آن، آ       يامبر آن توسط پ   يدر زمان امضا  
  يمه؟ جريا آن مجازات است يتحقوق بشر دارد و ماه

                                                                                                                                          
 بـسيار  و داند مى خدا به تقرب موجب را معصومى كودك قتل و كند مى نذرى چنين چگونه! نداد دست از چيزى→

 و صـواب  و است درست شود انجام خدا رضاى براى اگر فطرتى، مخالف و نادرست كار كنيم فكر كه است كودكانه
 المطّلـب  عبد و شمرد مى مشركان هاى سنت از را عمل اين قرآن است، فساد و شر وقت آن باشد ها بت براى اگر اما
 و بت براى چه و خدا براى چه است؛ احمقانه كامالً رحم قطع و فرزند كشتن نذر و مشركين تابع نه و بود مشرك نه
 ده او بـه  خداوند چنانچه كه بود كرده نذر وى كه رسد مى نظر  به و است مبرّا ها تهمت گونه اين امثال از حقيقت به او

 فرزنـد  از پـس  را عمـل  ايـن  و كند قربانى و عقيقه شتر ده زمان به مرور  كدام هر براى ،فرمايد عنايت نرينه فرزند
 و كردنـد  تـرويج  درآورده، صـورت  بـدين  داسـتانى  را آن ورزى غـرض  بـا  افرادى و داد انجام او از قبل يا آخرى
 اهـل  مفـسرين  اسـتفاده  مورد و شد داخل حديث كتب در رفته رفته و كردند نقل و پذيرفتند تأمل بدون لوحان  ساده
 آيـه  ذيـل  در همـه  »قطـب  سيد« تا »زمخشرى« از چه  چنان گرفت؛ قرار دانند، مى مشرك را پيغمبر آباي كه سنت

�� �: شريفه  ����� ��  ���	 �
  ��� ����  �� ��  ���� � ـ   در و شـمرند  مى المطّلب عبد را آن اوليه و حقيقى مصداق آخر تا � ������  يكـى 
 فرزنـد  من يعنى ؛»الذّبيحين ابن أنا«: فرمود 6خدا رسول كه است آمده كرده نقل خصال در دوقص كه روايت دو
 و انـد  گفتـه  ضـعيف  را وى و اسـت  »احمرى داهر بن اللَّه عبد« آن سند ضمن در كه را روايات اين هستم، ذبيح دو

 مخلّـط  مـسانيد  نقـل  در وى است تهگف و كرده رد را الرّحمه احاديثش  عليه صدوق استاد كه است »بطّه ابن« ديگر
 اگـر  خـصوصا  پذيرفت توان نمى -اند نشده هم توثيق و مشربند سنّى دو هر كه »جرّاح وكيع« و »قتاده أبو« و است،

 چـه  است، اسحاق و اسماعيل ذبيحين از مراد كه آمده كتاب همان در حديث يك در و باشد مذهب اصول خالف بر
 آمـد  مى پيش هم من براى امتحان اين كاش: گفت مى و خورد مى غبطه و كرد مى نّاتم اسماعيل قضيه از پس اسحاق

 فرشـتگان  بـه  و نهـاد  ارج وى تمنّـاى  همـين  به خداوند كردم، مى كسب خداوند نزد درجاتى برادرم مانند نيز من تا
 فرزنـد  مـن : فرمود نند،خوا »أب «را عم كه  اين اعتبار به 6خدا رسول و بخوانيد ذبيح آسمان در را او داد فرمان

 را اللَّـه  عبـد  ذبـح  قصه البتّه و اند نشده ذبح واقع در كدام هيچ كه چند هر زمين؛ ذبيح و آسمان ذبيح هستم، ذبيح دو
 آن اخبار صحت تضمين آشوب، شهر ابن كه دانست بايد ولى اند، كرده نقل »آشوب شهر ابن« مانند هم شيعه بزرگان

 فرقـه  دو هـر  كتـب  در كه كنم مى نقل را اخبارى كتاب اين در من است، فرموده مقدمه در كه  اين جز نكرده را كتاب
 آن بـه  مختصرى مراجعه با و باشد صحيح شده ذكر آن در آنچه كه نيست معنا بدان اين و است موجود شيعه و سنّى
 تقـرّب  راه بهتـرين  فرزند نكرد قربانى كه پنداشت مى المطّلب عبد: گويد آغاز در چون شود؛ مى روشن مطلب كتاب

 قربـانى  و كـشى  قرعـه  هنگـام  كنيم فرض ما اگر بالجملة، ذلك، عن المطّلب عبد ساحة نجلّ نحن و است خداوند  به
 از قبـل  سـال  دو عبـاس  اند نوشته چون بدانيم؛ فرزند و زن داراى را اللَّه عبد بايد اند، بوده ساله سه عباس يا حمزه
 بپنـداريم  اگر ايم، رفته دور حق از بسيار و بود، حضرت آن رضاعى برادر حمزه و آمد ادني به 6خدا رسول ميالد
مـن  شـيخ صـدوق،     ( »باشـد  كـشيده  قربانگـاه   بـه  واهـى  تـصورى  بـه  را خود فرزنددار و همسر پسر المطّلب عبد

 ).111-114، ترجمه علي اكبر غفاري، صاليحضرالفقيه
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 فارغ از جا ين دارند، اما در اييها  تفاوتين و دي نقدي جزايمه، جر يه، د ندهرچ
 يـر  و غ  يفـري  ك يـا  يمـه  و جر  ين مجازات با د   يماهو تفاوت صرفاً ها  آن يها تفاوت

 يگـري  د ي شـخص بـرا    ة ثابت بر ذم   ي مال كلّ  »يند«.  مورد نظر است   بودن يفريك
 يم و جـرا   يفري ك يمدو دسته جرا   وق،حق علم در  . قرض و نفقه   يه،است؛ مانند مهر  

 يـا  يفـري  ك يزن ها  مجازات يجهدر نت . شوند ي م يكاز هم تفك  ) ي مدن يا(يفري ك يرغ
 است كه در    ي آثار خاص  ي دارا ي از نظر حقوق   يفريمجازات ك «.  هستند يفري ك يرغ

 مثـال، طبـق     يبـرا .  مصداق نـدارد   ي تخلفات، مانند تخلفات ساختمان    يمورد برخ 
ها فقـط نـسبت بـه شـخص مجـرم قابـل               مجازات» ها  زات مجا بودن يشخص«اصل  

 از  ريـ  غ ي ممكـن اسـت شخـص      ي سـاختمان  مي كه در جـرا    ياعمال است؛ در صورت   
 مثـال آنچـه در      ي بـرا  .)1394 ،ينـور ( » محكوم شـود   مهي جر داختمتخلف به پر  

 نيـ خوذ از ا  أم 100 ماده   ونيسيكم -ي قانون شهردار  100 ماده   4 و   3 يها  تبصره
   . است آمده- ماده است

  يه دشناسي يب و آسانتقادات

 حقـوق  فعـاالن  و دانـان   حقـوق  ي برخـ  يان را در م   ي انتقادات »يهد« حال،   ين ا با
 قـانون و حقـوق، تحقـق        ي كـاركرد ذاتـ    كـه  ينبا توجه به ا   .  است يخته برانگ يبشر

 شـده   ذكـر  يـرادات  ا يا داده نشود و     يپاسخ شده  مطرح يراداتعدالت است، اگر به ا    
  : قرارندين از انتقادات از ايا پاره. شود ي ميقربان عدالت نشوند، برطرف

. تجـارت جـان   . 3.  جرم كردن يشخص. 2. يمه مجازات و جر   ين ب »يهد«تردد  . 1
  .يه در پوشش دياخاذ. 5 و ي نجومهاي يهد. 4

 يـت  از آنجـا كـه مـشخص شـدن ماه          : مجـازات و خـسارات     ين ب »يهد« تردد   .1
 ؛ ابهام ين دارد، ا  يي قضا يدگي در رس  يامدهاييو پ  آثار   يه د ي مجازات ير غ يا يمجازات

 از نظـر   مـن صـرف   .  شـده اسـت    ي مـشكالت  ي و چه در فتاوا منـشا      ينچه در قوان  
 يه موضوع كه د   ين ا ز كه هنو  دانم ي م ين از نقدها را ا    يكي و فروعات بحث،     ياتجزئ
 ي مشخص نـشده؛ در حـال      يده و جبران خسارت بزه د     ي مدن يا دارد   يفري ك يتماه

 اسـت، قـانون مجـازات       يگـر  د يرادات كه مسبب ا   ي اساس يرادا.  دارد يار مهم كه آث 
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  :يه دبودن يفري كيا يدرباره خسارت.  استياسالم
 ها،  حاكم بر خسارت   ي خسارت داشته باشد، برابر قاعده كل      يت ماه يهاگر د ) الف

 كـه   ي آن بر اساس صـدمه و خـسارت        يزان نخواهد داشت، بلكه م    يني مقدار مع  يهد
 مجازات داشته باشد، بر اساس اصل       يت اما اگر ماه   شود، ي م يينه است، تع  وارد شد 

  .  در قانون مشخص شده باشددقيقاً و مقدار آن يزان ميدبا ها  مجازاتبودن يقانون
 و بـه    شـود  ي عمل توجـه مـ     يجه خسارت داشته باشد، به نت     يت ماه يهاگر د ) ب

 در عمـل    يتـي  سوء ن  ير،خ يا برخوردار است    يف تكل يطكه عامل خسارت از شرا     ينا
 مجـازات داشـته باشـد، بـه         يـت  اما اگر ماه   شود، ي نم يتوجه...  نه و  ياداشته است   

  .شود ي توجه ميز نيف تكليط و شرايردرصد تقص
 توانـد  ي مـ  يم باشـند، قـ    ير دم صـغ   يـاي  خسارت صـرف باشـد و اول       يهاگر د ) ج

 ،دهـد  انجـام  ،هاست  را كه به مصلحت آن     ي تصرفات يه عل ي اموال مول  يرسا چون هم
 مجازات باشد، نگرفتن    يه باشد، اما اگر د    يه عدم اخذ د   ي تصرف مساو  ين اگر ا  يحت
  .  نداردوجود يم قي براي حقين است و چني به منزله عفو جانيهد

 يات چون در زمان ح    گيرد؛ ي قرار م  ي تركه متوف  ء مجازات باشد، جز   يهاگر د ) د
 شـود؛  ي تركه محـسوب نمـ     ءد، جز  به وجود آمده است، اما اگر خسارت باش        يمتوف

 وجود ندارد تـا ضـررش       ي و متوف  يست ن ي جبران ضرر متوف   ي خسارت برا  ين ا يراز
 اموال ورثه   ء جز ين،بنابرا. باشد ي م ي جبران ضرر ورثه متوف    يجبران شود، بلكه برا   

  .شود ي افزوده نمي و به اموال متوفآيد يدر م
 ي بـه آن بـر اسـاس دادرسـ         ييدگ مجازات داشته باشد، رس    يت ماه يهاگر د ) هـ

 ي خسارت داشـته باشـد، بـر اسـاس دادرسـ           يت و اگر ماه   گيرد ي صورت م  يفريك
  . شود ي انجام ميمدن

 نخواهـد داشـت؛     ي محكمـ  يـه  توج ي مجازات باشد، حق انتخاب جان     يهاگر د ) و
  . نداردي قواعد مربوط به مجازات، آمرانه است و حق انتخاب در آن مفهوميراز

 قواعـد مربـوط بـه مجـازات         ياري از بـس   يـد  با يعتاًزات باشد، طب   مجا يهاگر د ) ز
  .برخوردار باشد...  عفو، مرور زمان ويق،تعل جرم، تكرار جرم، تعدد چون هم

 و  شـود  ي صـادر مـ    يب تعق ي قرار موقوف  ي مجازات باشد، با فوت جان     يهاگر د ) ج
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  . در آن ندارديري تأثياگر خسارت باشد، فوت جان
 يـه يـا    عل ي بـه درخواسـت مجنـ      يـازي باشد، حكم به آن ن     مجازات   يهاگر د  )ط

 يـشان  بـدون درخواسـت ا   توانـد  ياما اگر خسارت باشد، دادگاه نم     .  دم ندارد  ياياول
 علـوي و كريمـي     ؛157-161  ش، ص  1385،  ي اصـفهان  يكوه( بدهد   يهحكم به د  

  ).1390 ،نيا
م  اسال يعتطبق شر ) قتل و نقص عضو   (يي جنا يم در جرا  : كردن جرم  يشخص. 2
. يـه بخشش بـدون د   : نخست.  قرار دارد  ينه در برابر سه گز    يده بزه د  يران، ا ينو قوان 
: سـوم . اسـت  بها  خونيافت دري از بخشش در ازا    يتر  كه نوع نازل   يهگرفتن د : دوم

در «: گوينـد  ي مـ  يفعاالن حقوق بـشر   .  انتقام است  يا كردن ي تالف ينوع كه قصاص
 ي تلقـ  ينقـص عـضو، جـرم خـصوص        چـون قتـل و       يني سنگ يات جنا يران ا ينقوان

 افـراد   ين بـ  ي مال ي به حد دعاو   يل قب ين از ا  ياتيجنا به   يدگي و مسأله رس   شوند يم
 تا قصاص   شود ي دم سپرده م   ي ول ي يا دست قربان  سرنوشت مجرم به  . يابد ي م يلتقل
 يضرب و جـرح و قتـل بـرا         يات در قبال جنا   ؤوليتي مس يچ عفو كند و جامعه ه     يا

 يـك  بـه    ي نظام قانون  ين ضرب و جرح در ا     يا قتل   يگر، د يانب به   .»شناسد يخود نم 
 به  ين كه طرف  ي و به قرارداد   شود ي كاهش داده م   ي مجرم و قربان   ين ب يامر خصوص 

 يـن  ا ي بـه قربـان    ي، نظـام حقـوق    يندر ا .  خواهد داشت  ي بستگ شوند، ي م يآن راض 
ـ    يبخواه  داده شده تا با انتخاب دل      ؤوليتمس م نقـش    دو يـا  اول    ينـه  گز ين خـود ب

 و  انـدازد  ي م ي مجازات را بر دوش قربان     يا رحمانه ي كند و به شكل ب     يجامعه را باز  
 يفـه  كه جامعه و دولت است كـه وظ        ي در حال  شود؛ ي م ي انتخاب يناو مجبور به چن   

 وجود نـدارد كـه      اي يله جامعه قب  يگرامروزه د .  كند ين شهروندان را تأم   يتدارد امن 
 يا حل و فصل شود و حكومت  اي يله قب يا يوادگ در آن به صورت خان     يتقتل و جنا  

 يلبه جـز تـسه    ( و مجازات مجرم     يب در قبال ارتكاب جرم و تعق      يتيجامعه مسؤول 
  ).1390،شيدمهر  و1390،باقرزاده( خود نشناسد يبرا) كار انتقام و قصاص

 است كه آن    ين ا شود، ي وارد م  يه كه به د   ي انتقادات يگر از  د يكي :تجارت جان . 3
 كـه از    يحـال  در انـد؛   كـرده  ي و فروش انـسان تلقـ      يداق تجارت جان و خر    را مصد 

 يز قرآن ن  يحت. يست ن گذاري يمت انسان قابل ق   يكره جان و پ   ي، حقوق بشر  يدگاهد
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ِ َمْن َقَتَل َنْفسًا ِبغَ ß سوره مائده    32يهدر آ  يعـاً ��ْ َ��ا َقَتَل الّنـاس  Y�}¡َاَ�ْرِض َف � ِ�P َنْفس َاْو َفساد ¶ 
 كننده  جبران تواند ي نم يه و د  داند ي م يت انسان را برابر با همه بشر      يكارزش جان   

 يـل  زن و مرد دل    ي تفاوت بازده اقتصاد   يم اگر در قد   ي حت يل، دل ينهم به. باشد آن
 باشـد؛   يـشه  هم ي بـرا  يه د يفاند فلسفه تنص  تو ي نم يار مع ين بود، اما ا   يه د ينابرابر

 يواگــذار. در تــضاد اســت ي آدمــيــات ارزش حي بــا حكــم كلــيــار معيــن ايــراز
 ي، عـدم واگـذار    يـا  دم   يـاي  اول يـار  درباره جان و اندام مجرم بـه اخت        گيري يمتصم

 يد مشكالت، نوسان شـد   ين از ا  يكي. آورد يم وجود  در اَشكال گوناگون به    يمشكالت
 يـز  مـسأله ن   يـن ا. ي نجـوم  هـاي  يـه  تـا د   شود ي آغاز م  ي قانون ي ب از كه بهاست خون

 عـدم   يـز  و ن  بـودن  ي مـدن  يـا  يفري از نظر ك   يه د يتماه نبود برخاسته از نامشخص  
  . استي حقوق بشريها  با نگرشيهسازگاركردن نهاد د

 در اندازه مقررشـده در      ي را حت  يه اصوالً د  يبرخ كه آن جز  به :ي نجوم هاي  يهد. 4
 وجهـه ضـد حقـوق       يـه،  كه د  يلي از دال  يكي دانند، يقانون، مصداق تجارت جان م    

 و يمه كه جري و فراتر از قانون است؛ در حالي نجومهاي يه د  كرده رواج  يدا پ يبشر
  . شده استيرفته امر پذيكخسارت 

 ي و مبتن  يداني م ي و برخ  ي مطبوعات هاي   صدها نمونه كه برگرفته از گزارش     
 از  ياري كه در بس   دهند  ي را نشان م   يات خصوص ين است، ا  يبر مشاهدات شخص  

.  ارتكاب قتل در كار نبوده است      ي برا زيري   و برنامه  يغالباً قصد قبل  : يكموارد،  
 كه  ينارد تومان و سوم ا    يلي م يم و ن  يك تا   يليون م 150 از   يه د يعنوسان وس : دو

 خط فقر سقوط    ير را فروخته و به ز     شان  ي بوده و همه هست    ير فق يخانواده زندان 
 مـردم  از و آورده كـسر  هـم  بـاز  و دهنـد  نجات قصاص از را محكوم تا اند  كرده

  .اند كرده استمداد
 و فقر خاطر  مشاهده شده كه به    يا  سبك تازه  يتازگ  به :يه در پوشش د   ياخاذ. 5

 اي يـه  د ي از اخـاذ   ييهـا  در خبرها نمونـه   .  است يش رو به افزا   يران، در ا  يدرماندگ
 را اش  بچـه  يه،د گرفتن خاطر  به ي خبر كه پدر   ين مثال، ا  يبرا. مشاهده شده است  

 يـادي  كه افـراد ز    يا در جامعه ). 1396مرداد  16 يوز،سحبان(  انداخت ين ماش يجلو
  .يست كار دور از انتظار نين ادهند، ي بدن خود را مي و اعضايه فروش كليآگه
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    در قرآن و سنت اجتماعديه

 است كه در سنت اجتماع      يزي گفته شد، چ   ها يب به عنوان انتقادات و آس     آنچه
 كند، ي به عفو م   يهتوص كه ن كه در قرآن، پس از آ      ي وجود دارد؛ در حال    ينو در قوان  

ِخيـِه ß: يريـد  بگ يه و د  يد عفو مطلق نكن   يد، اگر هم خواست   افزايد يم
َ
َ rَُ ِمـْن أ � ـْن ُعـ½�ِ َ َ �Õ

 ْ �
َ �Ò ٌَباعٌ  ء ْعُروِف  َفاّتِ َ ْ َداءٌ  َو  @�ِ

َ
ْحَساٍن  ِإَلْيهِ  أ ِ§  و  يـد ؛ به معـروف عمـل كن      )178): 2(بقره   (¶@�ِ

 يز دم را در همه چ     ياي دارند و دست اول     مشكل ين قوان يران، اما در ا   1.يداحسان كن 
  . گذارند يباز م

 قـرآن   يرا ز گرديد؛ ي مشكالت بالموضوع م   ين ا شد، ي قرآن رفتار م   يه به توص  اگر
 كـه   شود ي به منافع، مانع م    ي بهتر است، اما عالقمند    يريد، هم نگ  يه اگر د  گويد يم

 يهد مطلق طور ه حال، بيندر ع.  قرآن عمل كننديديكأ تيح و ترجيهمردم به توص 
 طبـق مطالعـات و مـشاهدات        يـز  ن ن مطلـق آ   كردن ي نكرده است و منتف    يرا منتف 

 در  يـز  ن يه كه د  يما ما در عمل مشاهده كرده    .  كند يع را ضا  ي حقوق تواند ي م يدانيم
 ي كـه مقتـول    يـستند  كـم ن   يـل  قب ين از ا  ييها نمونه.  بوده است  ير خ ي دارا يموارد

 هـم   يـه د دربـاره  و انـد   بـوده  ير حال، فق  ينع در و درستكار اش  خانواده يشرور، ول 
ـ  كـه  را هـا  آن بـار   فالكـت  ي زندگ توانست ي م يه و مبلغ د   اند كرده ن يريگ سخت  يب

  .سرپرست شده بودند، نجات دهد

   و نقدارزيابي

 ي و بـدل   ي هـم بـه اصـل      يـه  است كه خود د    ين ا يك باره انتقاد اول، نكته بار     در
 محـض،   ي خطـا  ياست كه با قتل شبه عمد و         ا اي يه د ي اصل يهد«. شود ي م يمتقس

                                                           
1 .ß �� �� �#�* ��2 ��	 ����� ! � 34�� ! �	 � �5 �,6' �7�� ��6 �� �,6�� �86 �1 �) �� �9 �. ;� �<� �=!�> ;� �<� �=� �� �?�% �@��!�> �?�% �@��� �� AB ��C!�> 3B ��C� �D�� �E��� �F �G! �H�E��� �� ���' �& �) �I  JK 

 JL!�% AM! �.  �N� �B �@���!�>  ��  JK� ����  �,�'���O  �/! �$ �P�Q�>  �R�� ST  JU' �1 � �V  �� ��  �� ��A> �-  ��  � �W �- JX J�'���� JY� �� �) �, �& �. �R�� ST �? �@�> Z �?�� �)� �� �9 ؛ ) 178):  2( بقره ( ¶ .�
در  برده آزاد، در برابر  آزاد كه است شده نوشته  قصاص ]مقرّرات [شما بر كشتگان، درباره! ايد  آورده ايمان كه كسانى اي

 و [شـود  بخشوده او به ] قصاص حق  از  [چيزى خود، ]دينى [برادر از جانب  هركس پس. زن در برابر  زن و برده برابر
 هـم  [و كنـد  پيگيرى پسنديده شيوه به] را بها  خون دريافت بايد قصاص از درگذرنده هم شود، تبديل خونبها به قصاص
 پروردگـار  از بخشايـشى  و تخفيـف  ، ]فرمـان  [ اين ]در. [بپردازد او به ] خوبى و [نيكى به] را بها  خون بايد شده  بخشوده
 .بود خواهد دردناك عذابى او براى كند، تعدى كرد، عفو كه [آن از پس هركه و،ر از اين .شماست
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 در  يعني آيد؛ ي بدل از قصاص به شمار م      يه همان د  ي، بدل يهد. شود ياصالتاً ثابت م  
 يط از شـرا يكـي  فقـدان  يـل  قصاص اسـت، امـا بـه دل        ي و اول  ي كه حكم اصل   ييجا

 و  يعلـو ( »شـود  ي پرداخـت مـ    يـه  دم، د  ياي و اول  ي توافق جان  يل به دل  ياقصاص و   
)  محض و شـبه عمـد      ي در خطا  يعني (ي اصل يه د كه ين و البته ا   )1390،يا ن يميكر

 است و اشكال در مـورد       تر يرفتني دارد، پذ  ي و جنبه جبران   يستن ها از نوع مجازات  
  ؟ جبران خسارتيا است كيفري از نوع يا است كه آي بدليهد

  :شود ي ميم به دو دسته تقسي بدلديه
  .ياري اختي بدليهد) الف
  .يهر قي بدليهد) ب

ـ     .  است يه بدون توج  ي و نابرابر  يض تبع يك هم   ين ا خود  يجرم واحد اسـت، ول
در واقع قانون راه    . يست مجاز ن  يگري و د  يرد بگ ي قانون يه مجاز است مازاد بر د     يكي
  . انتقادات دوم تا چهارم باز كرده استيرا برا

 از يگروهــ.  وجــود دارديــه چهــار نظريــست، چيــه ديــت ماهكــه يــن بــاره ادر
 يتي آن را واجـد مـاه      يگـر  د ي و برخـ   ي صرفاً مدن  يتي ماه ي را دارا  يهد دانان حقوق

 را  يـه  د ي خصوص در موارد   ين در ا  يل با تفص  يز ن يبرخ. اند  كرده يان ب ييصرفاً جزا 
 از  يگروهـ . انـد   دانـسته  يريفـ  واجد جنبه ك   يگر د ي و در موارد   ي جنبه مدن  يدارا

در (   اند يرفتهم حاالت و موارد آن پذ در تمايه دي دوگانه برايتي ماهيزن دانان حقوق
، 77، ش20، دوره1392 يرمدرس،م:  بهيدها بنگر  آنيل و دال  يدگاه چهار د  ينباره ا 

  ).169-172 ، ص1385، كوهي اصفهاني؛ 24 ـ52ص
 ي برخـ  يل، دل ينبه هم .  و جبران خسارت دارد    يفر اشتراك و اختالف با ك     موارد

 كـه   يكـسان  آن برابـر  در. اند  دانسته يت هم مجازا  ي و بعض  ي را خسارت  ها يه د يبعض
 يـت  هـم ماه   يه؛ د گويند ي دوگانه عمل كند، م    تواند ي نم ي نهاد حقوق  يكمعتقدند  

 گويـد  ي چـون نمـ    كنـد؛  ي نم ل را ح  ي نظر هم مشكل   ينا. ي هم مدن  ، دارد يمجازات
  ي؟ مدنيا يفري به جرم در كجا انجام شود، در دادگاه كيدگيرس

 شده لـذا در صـورت تـصالح و          ي تلق يفري امر ك  يك ه،ي البته د  يران ا ين قوان در
 يينتع باشد، ها  خسارت يلقب  كه اگر از   ي است؛ در حال   يااول دست توافق، رقم آن به   
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 از نـوع جبـران      يـه  اسـت كـه اگـر د       ين و نظر نگارنده ا    يست ن يارقم در انحصار اول   
 يـا  ياتح عنوان قادر به جبران      يچ است كه باز هم به ه      ين ا يتخسارت باشد، واقع  

 يـه د. يـست  ن يـري گ  قابـل انـدازه    ي آدمـ  يات و ارزش ح   شود ينم رفته عضو ازدست 
 است كه   يمه نرم و جر   يه تنب يك يست، سخت ن  يه تنب يك يرا ز يست؛مجازات هم ن  

 آن  ي است كـه جنبـه مـدن       ي نهاد سوم  يهد. گيرد ي مجازات و خسارت قرار م     يانم
 در شـمار    ي و حقوق مـدن    يفريك حقوق   ي كل بندي يم تفس در رو، ينازا.  دارد يبرتر

 امـا  يگـر،  ديز و هرچين چه ديم، چه آن را خسارت بدان    گيرد؛ ي قرار م  يحقوق مدن 
  .يست هم ني مجازاتيد نداشته باشد، بدون تردي جبرانيتاگر ماه

 يهد.  است ي مجازات نقد  ي و نوع  شود ي است كه از مجرم گرفته م      ي پول جريمه
 دارد،  ييهـا   هم تفـاوت   ي نقد يت، اما با جزا    اس ها يمه از جر  ي حال كه نوع   يندر ع 

 از حبس تـا اعـدام       يزيكي ف يت و محدود  يت از محروم  يانواع شامل ها  مجازات يول
 يي تخلفات راهنمـا   كه  چنان د؛ داشته باش  ي جنبه مال  يمجازات است ممكن. اند بوده

 واكـنش بـه آن منحـصراً مجـازات          ي است، ول  يم در زمره جرا   يكا در آمر  يو رانندگ 
 يمهاگر جر . »يمهجرم و جر  «و  » جرم و مجازات  «:  و دو صورت دارد    يست ن رييفك

 يم اسـت كـه معتقـد باشـ        ينا اش  الزمه يم، بشمار يگزين جا يها  را از مجازات   يمال
  .يست نين كه چندهد ي و شواهد نشان ميل اما دال، استيفري آن كيتماه

ــْن عَ ß يــه آهرچنــد َ َ �Õ َئٌة ِمْثُلهــا ــِيّ َئٍة َس ــِيّ ْجُرُه َعــ5َ� �َجــزاُء َس
َ
ــأ ْصــَلَح َف

َ
 يشــور (¶فــا َو أ

 دو بخـش    يه آ ينا من نظر به اما اند،  گرفته يه د بودن ي بر مجازات  يلرا دل ) 40):42(
مجـازات  »  و اصـلح يعفـ « مجازات است كه با    يه، از د  يشپ يعنيبخش اول؛   : دارد

  .شود ي ميل تبديمهساقط شده و به جر
 سرقت، امـا    ي برا ين و قطع عضو بود، حت      غالب در دوران باستان كشت     مجازات

 را كـس  يچ دست دزد هيدنتنسر گفت بر « كه   يدند رس يجه نت ينبه مرور زمان به ا    
 »آيـد  ي مـ  يد مردم پد  يان فاحش در م   ي نقصان ي مجازات ين و با چن   شود ي نم يسود

قـانون  . يـد ه مقرر گرد  ي نقص عضو، زندان و د     يلذا به جا  ). 84، ص 1395 يي،خزا(
 تـاوان   يا بدل از قصاص     يهد. شد يم مثل  به ي و تالف  ها يزير هش خون  باعث كا  يهد

 ي نفـ  ينه از مجازات قصاص است كه زم      يافته يف تخف ي مجازات مال  يكنقص عضو،   
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  .كند ي كردن مجازات را فراهم مكيفري ير  و غي بدنيفرك
  در ديـده  يانز خانواده به دادن  تاوان ي به عنوان مجازات برا    يه د يم، دوران قد  در

 ينبـه همـ  . گرديـد  ي فرد، ملحوظ مـ ياقتصاد ارزش كه خصوص نظر گرفته شد به  
َوَمـْن َقَتـَل ß:  آمـده اسـت    يزدر قرآن ن  .  مرد و زن تفاوت وجود داشت      يه د ين ب يل،دل

ُ َرَقَبٍة   َفَتْحِر��
ً
ْهـsِِ ُمْؤِمَنةٍ ُمْؤِمًنا َخَطأ

َ
ٌة ِإlَ أ َ Y)اده  بـه زن و بچـه مقتـول د         يـه،  د 1.¶ َوِدَيـٌة ُمـَس

  .اند  را از دست دادهيآور  چون نانشود؛ يم
 كـه بـه شـوهر او    ي در حـال  شـود؛  ي زن نصف م   ي مقررشده برا  يه كه د  هنگامي

 ي و مجـازات   يفـري  از نـوع ك    يه كه د  دهد ي مسأله نشان م   ين و ا  شود يكامل داده م  
 عاقلـه   يـه  مانند د  ي احكام يگر، د ياز سو .  باشد سان  يك يد چون مجازات با   يست؛ن

 يـه  د يـرا  نبـوده اسـت؛ ز     اه  از نوع مجازات   يه د يز ن ي در دوره اسالم   دهند يمنشان  
  . جرم و مجازات تناقض داردبودن يعاقله با اصل شخص

 مجـازات و در دل دوران نظـام         ي در ابتدا به عنـوان نـوع       يه مسلم است، د   آنچه
ن  به عنـوا   يته مدرن يهي را داشت كه در نظام تنب      ين ا يت ابداع شد، اما ظرف    يهيتنب

 يات ادامه ح  يمي و ترم  يفري ك ير غ اي، يمه و جر  ي جبران يت و ماه  يزه با انگ  يعنصر
  .دهد

 داشـته، امـا در مـرور        ي مجازات يت در ابتدا ماه   يهد  اگر هم  كه ين سخن ا  برآيند
 يـت  بدهـد و ماه    يـت  ماه يير تغ توانست ي قرار گرفته كه م    ييها  مجازات ءزمان جز 

 ييـر  تغ توانـد  يف اعدام و قـصاص كـه نمـ         كند؛ برخال  يدا پ يفري ك ير و غ  اي يمهجر
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 را مؤمنى بنده بايد كشت، اشتباه به را مؤمنى كس هر و بكشد -اشتباه به جز-را مؤمنى كه نسزد
 گروهى از ] مقتول[اگر و كنند تگذش آنان كه  اين مگر كند، پرداخت بها  خون او خانواده به و آزاد
 پرداخت و[كند آزاد را مؤمنى بنده بايد ] قاتل [است، مؤمن وى] خود[و شمايند دشمنان كه است
 بايـد  است، پيمانى آنان ميان و شما ميان كه است گروهى از] مقتول[اگر و ] نيست الزم بها  خون

 دو بايد نيافت،] بنده [كس هر و كند ادآز را مؤمنى بنده و نمايد پرداخت بها  خون وى خانواده به
 .است كار سنجيده داناى همواره خدا و بدارد روزه -خدا جانب از اى توبه عنوان به-پياپى ماه
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  . نوع مجازات كردينن ايگزي را جايگري مجازات دتوان ي دهد و فقط ميتماه
 ي حكم شرع  يك را   يه دارد، اما د   يجنبه قرارداد » حقوق« است كه    ين ا مشكل

 و  آينـد  ي آن بر م   يت كشف ماه  ياآلن در پ    كه شارع مقرر كرده و     دانند ي م يتغيرال
 يفـري  امر ك  يك يه كه د  گيرند ي م يجه كرده، نت  يين را تع  يزانيرع م  چون شا  كه ينا

 بـوده كـه شـارع       يي و امـضا   في امر عر  يك توجه ندارند كه اصل آن       يناست و به ا   
 به  ياامروزه كه دن  .  كرد يتغير خاطر با آن معامله احكام ال      ين به ا  يد كرده و نبا   ييدتأ

 نـرم را    يهـا   و مجـازات   يمـه رج و رفتـه  هـا   مجـازات  كردن تر ي انسان يم پارادا يسو
 يـد،  جد يمپـارادا  با كردن  سازگار ي را برا  يهكند، د  ي سخت م  يها  مجازات يگزينجا
 آن را از انحـصار      يـزان  م يـين  و قابل انعطاف دانـست و تع       يفري ك يرك امر غ  ي يدبا
 يـر  زن و مـرد و مـسلمان و غ         ي آن، راه تساو   يدن د يدر صورت عرف  .  در آورد  يااول

  .شود ي ممسلمان هم هموار
 داشته  يه احكام، مصالح خف   ين كه ممكن است ا    شود ي گفته م  ي احكام عباد  در

 مصالح و مفاسد آشكار دارند و تابع مـصالح و مفاسـد و   ي،باشند، اما احكام اجتماع   
  .يرندپذ ييرتغ

 است و   ي انتقاد موجه  يز ن ي حق شخص  يك دوم درباره كاهش موضوع به       انتقاد
 از  يـز برانـداز آن ن     و عـوارض خانمـان     ي نجـوم  يهـا  هيـ  مـسأله د   يعني ؛انتقاد سوم 

  . آن استيامدهايپ
 ي جـرم، مجـازات    ي از جنبه عموم   يران ا ين البته در قوان   ، انتقاد چهارم  درباره

 612در مـاده    . كنند  يمقرر شده است و در صورت بخشش مجرم، آن را اجرا م           
آمـده  ) رنـده  بازدا هـاي    و مجـازات   تعزيرات   (يكتاب پنجم قانون مجازات اسالم    

 از  ي ول داشته، ي شاك يا نداشته   يهر كس مرتكب قتل عمد شود و شاك       «: است
 اقـدام   كـه   صـورتي    به هر علت قصاص نشود، در        ياقصاص گذشت كرده باشد و      

ـ  يا جامعه   يت و امن  يانت موجب اخالل در نظم و ص      يو  يـا  مرتكـب    ي تجـر  يم ب
. نمايـد   مـي  محكـوم   ل گردد، دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سا           يگراند

 تـا پـنج سـال       يـك  از   بس مورد معاونت در قتل عمد، موجب ح       يندر ا : تبصره
  .»خواهد بود
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 در فرانسه حداكثر 1 سال21 حبس ابد، در نروژ     يس اگر در انگل   يگر،به عبارت د  
 قتل عمد حداكثر    يسال و برا  5 عمد   ير قتل غ  ي برا ي جنوب يقايسال، در آفر  30تا  
 جـرم،   ي فقـط از جنبـه عمـوم       يـران ا در انـد،  قرر كـرده   سال مجازات حبس م    15

ـ    يينتع تر  كم يار بس يمجازات  ي تلقـ  ي جـرم شخـص    ا چـون قتـل ر     ي شده است، ول
 هـا   و بـه آن    سـپارند  ي دم م  ياياول دست  مجرم را به   يات در باره ح   يمتصم اند، كرده
 يـا  بپـردازد    يـه  د ي، شاك يت توافق و رضا   ياگر مجرم در پ   . دهند ي قصاص م  ياراخت

ـ     يل تما يل، دل ينبه هم . شود ي شود، آزاد م   يده بخش يهبدون د   تـر  يش به قـصاص، ب
 ياي اول يار جرم باالتر برود و اخت     ي از جنبه عموم   جازات كه اگر م   ي در حال  شود؛ يم

  .شوند ي حل ميه از مشكالت در قصاص و دياريدم محدود شود، بس
 ي خاصـ  ي الگـو   از ي در قـانون مجـازات اسـالم       يه د يا قصاص   يگر، د ي عبارت به

 بـه   يـد لـذا با  .  نه اجرا  كند، ي م ي الگو كه حكومت فقط داور     يناز ا . كند ي م يتتبع
قـضاوت و   ( مجـازات  ي جـرم و اجـرا     يص تـشخ  يفه وظ يا پرسش پاسخ داد كه آ     ينا

 دو را يـن  اتوان ي م كه اين يا سپرد   يي به حكومت و دستگاه قضا     يدهر دو را با   ) اجرا
   كرد؟يكتفك

 دم هـستند كـه      ياي خانواده اول  كند، يمت فقط قضاوت م    كه حكو  يوه ش ين ا در
 يـن  مجرم بكشند و اگر خـانواده ا       ي پا ير را از ز   يه چهارپا يا اعدام را اجرا كنند      يدبا

  .دهند يم انجام ها  از آنيابت زندان به نينكار را انجام ندادند، مأمور
 مقـام  در فقـط  هـا   حذف كامل خانواده مقتول است و آن       گر يان ب ي غرب سيستم

                                                           
  :ماده قانون در نروژ متن. 1

Drap i norsk strafferett[rediger | rediger kilde[ 1 ] 
I norsk strafferett, og i straffeloven av 1902 , brukes begrepet drap, og man skiller mellom overlagt drap 
(tilsvarer det eldre uttrykket «mord»), forsettlig drap og uaktsomt drap. Overlagt drap har en 
strafferamme på 21  års fengsel[ 2 ], mens uaktsomt drap har en strafferamme pa tre års fengsel, eller seks 
ars fengsel dersom handlingen ble foretatt under særdeles skjerpende omstendigheter. [ 3 ] 
Foreldelsesfristen for drap i Norge er 25  år 
(https://no.m.wikipedia.org/wiki/Drap). 

  :ميالدي 1902 مصوب  لو گرون قانون
kaveh poori. No. HP: murder in Norwegian criminal law [edit | edit source] in Norwegian criminal law, 
and in the penal code of 1902 , used the term murder, and one distinguish between premeditated murder 
(corresponding to the older phrase "murder"), intentional murder and manslaughter. premeditated murder 
have punishable 21 -year prison [ 2 ], while manslaughter have punishable on three-year prison, or six-
year prison if the action was taken during the exceptional aggravating circumstances [ 3 ] limitation period 
for murder in Norway is the age of 25 . 
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 ي ندارند و اجرا   يتي وال يچ ه يگر حق اقامه دعوا دارند، اما در مقام مجازات، د         يشاك
 حـذف   يـران  ا يـستم س. يـران  است، درست بر عكس ا     ييهمجازات بر عهده قوه قضا    

 اسـت و حكومـت فقـط        دم يـاي  به دست اول   ياركامل حكومت در مقام اجرا و اخت      
  . هاست  خواست آنيمجر

 حـق   يـك قتـل،   . يـست  كه حذف كامل، مطلـوب ن      هدد ي هر دو نشان م    تجربه
 باشد كه حـق     يا  به اندازه  يد نبا ي و خصوص  ي است و حق فرد    ي و شخص  ياجتماع
 كـشتن   توانـد  ي باشد، اما م   يقتل و اعدام، گرچه حق شخص     .  كند يل را زا  ياجتماع
 مـد نظـر قـرار       ام در باره مجازات اعد    يد كه با  ي از مسائل مهم   يكي«.  كند يرا عاد 

 مطـرح  شـناس،   جامعه »يم دورك يلام« است كه    »ي اجتماع يتسرا«مفهوم   يرد،گ
 بد از   يها آدم حذف مشكل حل  اعدام در مأل عام راه       يژهو  به و اعدام در. است كرده

 عـادت  كـشتن  به ها  چشم و روح و روان آدم      ي و وقت  شود ي م يصحنه روزگار معرف  
 يـا  يتسـرا . ود شـ يلتبـد  هـم  بخش  لذتلي به عم يحت كشتن، است ممكن كرد،

 هاي يده پد ي برخ يخود  انتقال و گسترش نسبتاً خودبه     ي به معنا  ي اجتماع يريواگ
 بـه   يراحتـ   بتـوان بـه    يق طر ين از ا  كه يطور به.  است ي جمع يشناس مرتبط با روان  

 يرا كـه پـذ    يطـي  در مح  هـا،  يش گرا ير احساسات، عواطف و سا    يال، ام يد،پخش عقا 
 عـادت شـود و بـه هـر          يـك  بـه    يل تبد تواند ي كشتن م  رو، ينازهم. تباشد، پرداخ 

 كـه كـشتن     يوقتـ ). 12، ص 2581، ش   1395 ي،بـاق (»  كنـد  يدا پ ي تسر يسطح
 و  يجمع حق شخص  . بيند ي م يان كشتن ز  يز جامعه است كه از تجو     ين شد، ا  يعاد

 نحـوه «و نـه در     » اصل مجـازات  « دم، نه در     ياي است كه حق اول    ين در ا  ياجتماع
 داغ  ينـد  بگو كـه  يـن در نحـوه آن مـثالً ا      . باشد» ه مجازات انداز«، بلكه در    »مجازات

 در حبس و ياندازه مجازات مثالً مدت نگهدار. يد اعدام كنيا يد و شكنجه كنيدكن
 يـرا  ز يد؛ مجرم را عفو و آزاد كن      يند بگو توانند ينم ها  آن كه ين ا يعنياصل مجازات؛   
 كننـده   دم ساقط  يايل مقرر كرد و عفو او     يگري د جازات م يد جرم با  ياز جنبه عموم  

 شـده اسـت و اگـر        يرفته هم پذ  يران ا ين موضوع در قوان   ينا. يستن مجازات مطلق
 ي و ي را برا  ي جرم، مجازات  ي دم مجرم را عفو كنند، حكومت از جنبه عموم         ياياول

 ون حـق در قـان     يـن ا.  قاتـل در زنـدان بمانـد       ينـد اما حق دارنـد بگو    . كند يمقرر م 
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 مواد يهرچند به گمان من از برخ. موافق قرآن است كه  ي نشده؛ در حال   بيني يشپ
.  كند ين تضم تواند ي حق را هم م    ين ا ير مستقيم  استفاده كرد كه غ    توان ي م يقانون
 دم، ولـي  يـا  عليـه  اگـر مجنـي   «:  آمده است  ي قانون مجازات اسالم   361ماده  «در  

 ديگـري  امـر  يا ↨ـالمصالح وجه پرداخت به مشروط را قصاص حق اسقاط و گذشت
ـ  دهد ي نشان م  ينا. »است باقي او براي شرط، حصول تا قصاص حق كند،  دم  ي ول

  . قاتل در زندان كندي اسقاط حق قصاص را مشروط به نگهدارتواند يم
 است  يني اعدام، وجود قوان   ينه در زم  يران ا ي از مشكالت بزرگ نظام حقوق     يكي

لعكس قـانون را     شـهروندان و قـضات از قـانون، بـا          يرو  دنبالـه  يجا كه در اصل به   
. ي آزاد يـا  مرگ است    يا حكم قاتل    يران ا يدر نظام حقوق  . سازد ي آنان م  يرو دنباله

.  دم گذشـت كننـد     ياياول كه  آن ر قصاص شود، مگ   يد قاتل با  يران ا يدر نظام حقوق  
البتـه از جنبـه     . شـود  ي بدون آن آزاد مـ     يا بها  مجرم با پرداخت خون    صورت يندر ا 

حكم زنـدان   ) 1375 قانون مجازات  208ماده( سال 10تا3 ين جرم معموالً ب   يعموم
 يـا  حكم مرگ    ينا. يرد هم قرار گ   ي مشمول عفو حكومت   تواند ي كه م  شود يصادر م 

 نـشده   بيني يش پ يگري مجازات د  يچ روست كه در قانون ه     ين ا از قاتل   ي برا يآزاد
 بـه قـصاص نداشـته باشـند و بخواهنـد            يـل  دم، اگـر تما    ياي اول كه يناست؛ مثالً ا  

 منـع   يچ ظـاهراً هـ    كـه  ين با وجود ا   يند، مجازات را به حبس بنما     يلدرخواست تبد 
 ين شـرع چنـ  شود ي گفته ميرا آن وضع نشده است؛ ز     ي برا ي ندارد، اما قانون   يشرع

 »يـه د «يـا » عفـو  «يـا » قصاص «يان دم را م   ياي را مقرر نكرده است و اول      يمجازات
نطق خود حكومـت، قـصاص       است كه اگر طبق م     ي در حال  ينا.  ساخته است  يرمخ

 حـق   يـا  حق جامعه است     كه ين ا يرامون پ يگري د يكه در جا  ( دم باشد  يايحق اول 
 حق،  ين دم به استناد ا    ياي اول ،)ام  سخن گفته  يل حق حكومت به تفص    يا دم   ياياول

 يـاس  را مـتهم بـه ق      يـر  پرسش ز  كه ينبدون ا .  هستند يز مجازات ن  يلمجاز به تبد  
 يـف دم حق بر جان دارند، اما حق بر حبس كه تخف           ياي چگونه است كه اول    يم،كن

 نـدارد و    يمـانع  مـصالحه  باب از كه مجازات و مطلوب شارع است، ندارند؛ حال آن       
 يـاي  اول ي حق را بـرا    ين دانسته و ا   ي است كه از باب شؤون حكومت      تر لوببلكه مط 

  .يمدم در قانون منظور كن
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 بـه كـشتن     يلكه تما  دم   ياي اول ي سبب شده است كه برخ     ي چنان قانون  وجود
 به عدم قصاص دهند، مجرم پس از مدت         يت اگر رضا  كه ين ا يلمجرم ندارند، به دل   

 مجبـور   سـازد،  ي مـ  دار يحه و عواطف بازماندگان مقتول را جر      شود ي آزاد م  يكوتاه
 را  يكـي  قاتـل    ي قـصاص و آزاد    يـان م انـد   مجبور شده  يرا قصاص كنند؛ ز   شوند يم

مجازات، منحصر به قصاص نبود و امكـان مجـازات           كه اگر    يانتخاب كنند؛ در حال   
ـ    زدند ي را داشتند، از قصاص سر باز م       يزندان طوالن   يح عفـو را تـرج     ي و حكم قرآن

 گذشت از قصاص است، نه الزاماً گذشـت از          ي عفو به معنا   آيد يم نظر  و به  دادند يم
 عـالوه   يرا؛ ز ) هم گذشت كنند   ي از هر نوع مجازات    توانند ي م ته الب ياكه اول (مجازات  

 است  ي مال يمه جر ي مطرح شده كه نوع    يز ن يه د ينه عفو، گز  يابر گذشت از قصاص     
 بـدل از حـبس معمـول        يمـه  جر يري در احكام تعز   يران ا يو اكنون در نظام حقوق    

  .  انجام شودتواند ي هم ميمه حبس بدل از جري، قاضيصاست كه به تشخ
قـوق مـدرن و      ح يهـا   از شـاخص   ي، به حقوق خـصوص    بخشيدن يت اهم گرچه

 ي بر حق خصوص   ير هم اجازه سلطه غ    ي و در حقوق اسالم    آيد يم شمار  به يشرفتهپ
 يتياز چنان اهم  )  مجرم يرغ و مجرم از اعم(ها  اما مسأله جان انسان    شود، يداده نم 

 بـه   ي حق خصوص  ين ا تلف مخ يها  مورد به بهانه   ينبرخوردار است كه استثنائاً در ا     
 طبق فقه اهـل سـنت، اگـر         كه يناز جمله ا  . ست محدود شده ا   يسود حقوق عموم  

 قـصاص سـاقط     يگـر  دم عفـو كنـد، د      يـاي  از اول  يكـي  دم چند نفر باشند و       ياياول
 اسـت كـه بـا       يعهفقط در فقـه شـ     .  خواهان قصاص باشند   يه بق كه ين ولو ا  شود، يم

 يرسـا  كـرد،  عفـو  ها  از آن يكيود و اگر    ش ي دم قصاص ساقط م    ياي همه اول  يترضا
  . قصاص را اجرا كننديه، با پرداخت دتوانند يم دم ياياول

 در حق قصاص هستند، اما نه صاحب مطلـق حـق؛            ي دم اول  ياي بدون شك اول  
 يـك  تحقق   يبرا.  باشد ي مزاحم با مصلحت برتر و عموم      يدبان حق   ين ا ي اجرا يراز

بـاألخره در هنگـام تـزاحم،       .  موجود و هم مانع مفقـود باشـد        ي هم مقتض  يدحق با 
 يـن  در ا  ايـد  اسـت و حكومـت ب      ي كه اهم است، ضرور    ين از مصلحت  ي احد يحترج

  . اهم باز بگذارديح امكان ترجي با وضع قانون، راه را برايانم
 يي تمام كـشور و نظـام قـضا        ي سبب شده است كه مصالح عموم      ي كنون قوانين
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مـصلحت جامعـه بـر      .  دم گـردد   يـاي  چند نفر به عنـوان اول      يا يكتابع احساسات   
 خواسـته   ي ملت و نظـام را قربـان       يك مصلحت   توان يدم است و نم   خواست فرد مق  

 تواننـد  ي هـم مـ  يگري كرد كه حس انتقام و حق مجازات مجرم را به نحو د     يافراد
 يگزين دم و وضع مجازات جا     ياي از اول  يد راه عبارت است از خلع       ينارضا كنند و ا   

د كـه اجـازه      شـو  ي بـه شـروط    يد دم مق  ياي حق اول  يددر واقع با  . اعدام يحبس برا 
 در  يـت روحان. يـرد  در تعارض قرار گ    ي حق مطلق شده و با مصالح عموم       ينندهد ا 

 يـسر  حق حكومت و حـق جامعـه م        مالدوران گذشته تجربه حكومت نداشت و اع      
 دم  يـاي اول بـه  متعلـق  مطلق طور  حق را به   ين ا ي به نحو انتزاع   توانستند ينبود و م  

 ي فقـه حكـومت    يدگاه و چه از د    يعموم مصلحت   يدگاه كه چه از د    يبدانند؛ در حال  
 در فقـه  يـز در فقه اهـل سـنت و ن  .  جامعه را مقدم قرار داد   يا مصلحت نظام و     يدبا
ً ß  دم ياي قرآن در خصوص حق اول     يحصر نص رغم ي عل يعه،ش ِه ُسْلَطا@�  ¶َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِلّيِ
 يق و اجـرا    حـ  يفاي در اسـت   يـز ، اما مشهور فقها اذن حـاكم را ن        )33): 17(اسراء  (

 برتر است، شرط    ي و عدم اختالل آن كه مصلحت      يحكم به جهت حفظ نظم عموم     
 و مـصلحت    يـست  دم مطلق ن   ياي است كه حق اول    ين بر ا  ي شاهد ينا و اند دانسته

 از  يـه  فقها، در همان آ    يگرعالوه بر سنت و ادله د     .  محط نظر باشد   يد با يز ن يعموم
ß َح � ِQ6 Yْفَس ال Yّقِ َو َ� َتْقُتُلوا الن َfْ ِ�@ Yِإ� ُY� َم Yعـدم اسـراف در قتـل سـخن          يزو ن ) همان (¶ر 

 و ظلم نسبت بـه مجـرم سـخن گفتـه شـده              ي از عدم تعد   يگري د ياترفته و در آ   
 از  يري و جلوگ  ي ضرورت نظم عموم   يه، عقالئ قاعده يز فوق و ن   يللذا طبق دل  . است

 توسـط  هـا   كنتـرل يـن  ايـد هرج و مرج در مجازات و ممانعت از روش خودسرانه با      
 و حـس   يش عواطـف خـو    ير كه مانند بازماندگان، اس    گرفت ي صورت م  يثالث مرجع
  .يستند ني و در معرض تعدييجو انتقام
 در امر قصاص؛ با     ي وجود دارد كه حت    ي و شواهد  يل دال يخي، و تار  يني نظر د  از

 ييـاد  امـا در مـوارد ز      گوينـد،  ي دم سخن مـ    ياياول حق سلطه از فقها كه وجود آن 
 اجرا نشده و    ي و ينان اسالم و جانش   يامبرحكم قصاص در صدر اسالم توسط خود پ       

 در و انـد   كـرده  جلـوگيري  دم از قصاص     ياي اول يت بدون جلب موافقت و رضا     يحت
 بحـث در كتـاب      يلتفـص  (اند  المال پرداخت كرده   يت را از محل ب    يه هم د  يموارد
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  ).ياتحق ح
 يـا  قـصاص كننـد      يـا  دارنـد قاتـل را       يـار  دم اخت  ياي اول كه ين قرآن به ا   تصريح

 دم را   يـاي اول صـرفاً  گذار  كه قانون  يست ن ين بر ا  يل عفو كنند، دل   يا يرندبگ بها خون
 در قانون،   توان ي م ي،قرآن ادله از شده طبق فهم ارائه  .  كند ير عفو مخ  يا قصاص   ينب

 اعـدام را هـم      يجـا   بـه  المـدت  يـل  طو حبس ينه را منظور داشت و گز     ينهچهار گز 
 تـر   با قرآن ندارد، بلكه با قرآن موافق       ي هم مخالفت  صورت ين كرد كه در ا    بيني يشپ

 قصاص گرفته   بودن يخصوص حق استناد به ها  اغلب اعدام  ي جلو كه ينا هم و است
 ينـه  افـزودن گز   يـي،  جزا ين در قوان  ي اصالح يها  گام ين از نخست  ين،بنابرا. شود يم

 راه  يـن  ا يم بتوانند از نظر قانون     د ياياست كه اول  »  قصاص يحبس به جا  «: رمچها
 اگـر در    يـق،  تحق يـن  مذكور در ا   ي و فقه  ي قرآن يلگرچه بر اساس دال   . ينندرا برگز 

 از  يكلـ  طـور   بـه  ي، و اخالق  ي روح تر ي جامعه به درجات عال    ي و پس از ارتقا    يتنها
 بـا قـرآن     يرتي مغـا  يچ ه يز ن شود يل شده و قصاص و اعدام تعط      يد دم خلع    ياياول

  ).12، ص2581، ش1395 ي،قبا(ندارد 
 و  ي عقلـ  يا است   ي از باب حصر منطق    يم منصوص در قرآن كر    ينه سه گز  كه اين

 از صفر تا صد؛     گوييم ي م ي معناست كه وقت   ين به ا  ينه سه گز  ينمنحصرنبودن به ا  
 و  ير مس ين تمام نقاط ا   يعنياز تهران تا زاهدان؛     . شود ي تمام نقاط را شامل م     يعني

 رو، يـن از ا . يـستند  ن نظركـردن  صـرف  بـوده و قابـل انكـار و          رايتج نقاط جزء ال   ينا
 است كه كف آن عفو و سقف آن قصاص          يفي ط گر يانب واقع در گانه  سه هاي ينهگز

 و عفـو داده     يه اجازه د  ي است كه وقت   يگزينبرابر است و زندان، مجازات اخف و جا       
 نـه مجـازات،      در قرآن، نه عفو اسـت،      يهد.  است يتجزا مجازات هم جزء ال    ينشد، ا 

 است و بعدها در دوره مدرن،       يمه به جر  يافته يل و تقل  شده يق رق جازات م يبلكه نوع 
 يا يه د ياعفو  : گويد ي كه قرآن م   يهنگام.  آن را از دست داده است      ي مجازات يتماه

 در  يـه  د ين كرده است، اما همـ     يين و مجازات را تع    يمه عفو و جر   ين،قصاص، بنابرا 
 و  شـود  ي مـ  ي قـانون  ي و ب  ج دم، مسبب هرج و مر     يايول مطلق به ا   يصورت واگذار 

 يـن  اسـت و ا    يهـست  از مجـرم  خانواده كننده ساقط و بدتر كردن،  از مجازات  يگاه
 ي و ضد اخالقـ    ي مسأله است كه چهره ضد حقوق بشر       ينهم. برخالف عرف است  
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 قـانون   يـد  مـشخص شـده با     يه د ي، كه در عرف حقوق    يوقت.  است يده بخش يهبه د 
 را بر   يه د يح ترج يه، طمع د  كه ين ا يبرا. ببندد مازاد بر آن     يدم را برا   يايدست اول 

 ماننـد حـبس را مقـرر كـرد كـه هـم              يگري د هاي ينه گز يدقصاص ساقط نكند، با   
  . و عفويه دم به دياي اولكننده يقتشو و كننده مجازات است و هم الزام

   با حقوق بشريه دنسبت

 از ادامـه    يري جلـوگ  ي برا ينوان راه  از اسالم به ع    يش است كه از پ    ي رسم يه د
 كهـن   يرسـم  بها درست است كه خون   . خشونت و تكرار كشتن وجود داشته است      

 بـا   ي نـسبت  گويند ي م ي نبوده و برخ   ي آن حقوق بشر   ين فلسفه نخست  يداست و شا  
 نگارنده معتقد است،    ا وانهاده شود، ام   يد مدرن هم با   ياي ندارد، پس در دن    يتهمدرن

 زمـان   ي اسـت و در درازا     ي مفهـوم و نهـاد باسـتان       يـك  يراسـ دموك كه طور همان
 است كه   ي كهن ي نهاد حقوق  يزن بها  شده، خون  ينه و امروز  يافته و تكامل    يسيدگرد

 در  دهـد  ي هـم باشـد، نـشان مـ        يي اگـر امـضا    يـه، حكـم د  .  شود ينه امروز تواند يم
وده  كاهش كشتن ب   ي برا ي راه ي داشته و در پ    ي فهم ين بشر چن  يز دور ن  يها زمان

 يش در فهـم خـو     يد كبر و غرور تجدد مسخرمان كرده است، با        يياست و ما كه گو    
. يم نظـر كنـ    يد به كشتار و قساوت در آنان تجد       يل و م  يت جاهل ياز گذشته و ادعا   

 نظـر   يـد  تجد ين لزوم ا  ي برا ي كاف يل مدرن، دل  ياي دن هاي يتجنا و ها آمار قساوت 
  .است

 آن اسـت    يفقه حقوق بـشر   . نافر ندارد  با فقه حقوق بشر ت     يهد شده  اصالح نهاد
 بـا كرامـت     ي آن بر كرامت انسان بماهو انسان است و هـر حكمـ            يكه شالوده اصل  

 گـرا  يـل  بـا فقـه تقل     كـه  ينانسان در تضاد باشد، مخالف فقه حقوق بشر است، ولو ا          
  .موافق باشد

ن  ندارد، اما فـروع آ     ي با حقوق بشر تعارض    ي مجازات ير غ يهتنب مثابه  به يه د اصل
 ينچنـ   و هـم   يـان  دم و قربان   يـاي  اول ي سـلطنت مطلقـه بـرا      يز و ن  ها يمانند نابرابر 
 يـد  با كرامت انسان و حقوق بـشر دارد كـه با           هايي يرت آن مغا  يي اجرا يسازوكارها

  .يرد قرار گيمورد بازنگر
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 يـت  و جبـران خـسارت، نـه مجـازات و بـه صـورت رعا               يمـه  جر ي به معنا  ديه
 دم،  يـاي  از سلطه مطلـق اول     يد خلع با و »شدن ندم ضابطه«و  » عرف«و  » معروف«

 يـا  يـات  سـالب ح   يها  از جنس مجازات   يه كه د  يژهو  با حقوق بشر ندارد به     يتنافر
 خـشن اسـت و عمـده        يهـا   نـوع مجـازات    ين بلكه در جهت كاهش ا     يست،عضو ن 
 آن  ي اجرا يها  هم هست، به روش    ي كه متوجه آن شده و انتقادات درست       يانتقادات

  . آنيت نه به ماهدد،گر يباز م
 ي كنـون  يط است كه در شرا    ين وارد باشد، مهم ا    يه به د  ي فرض كه هر انتقاد    بر

 مـا . است »بها خون« نجات محكومان به قصاص،      يها  از راه  يكي ي، كنون ينو با قوان  
 ين كه همـ   ي كند، در مورد جان كسان     يير قانون تغ  ي روز كه ين ا يد به ام  توانيم ينم

 يهـا  روزنه و ها  از همه فرصتيدبا. يم باشتفاوت يستند، ب اكنون در معرض خطر ه    
  . استيهد ها،  فرصتين از ايكي.  نجات جان آنان استفاده كرديموجود برا
 ي برايت جلب رضايق كه مبارزه با اعدام از طر    كنند ي انتقاد را وارد م    ين ا برخي

 جلب  ي در پ   سپس يرفته، اصل اعدام را پذ    يرا ز يست؛ ن ي حقوق بشر  يا  مبارزه يه،د
 كـه مجـازات     يطي در شرا  يكي از نظر تاكت   كه ينضمن ا .  است يه د ين و تأم  يترضا

 ي هم مانع  يق طر ين از ا  ي حت است، دارد و هدف ما نجات جان انسان         ياناعدام جر 
 و  يت جلـب رضـا    يـا  محكومـان    يـه  د ين تأم ي و تالش برا   يه د يرفتن پذ يندارد، ول 

. يـست ن اعـدام  مجـازات  نفـس  داشـتن  ول قب ي لزوماً به معنا   يه، قصاص به د   يلتبد
 يگزين مجـازات جـا    يـك  در قامت    تواند ي جنبه دوگانه آن م    يل به دل  يه د ينچن هم

 ي كـه وقتـ    شـود  ي انتقاد واقع مـ    ين مورد ا  يفري عدالت ك  ظرظاهر شود؛ گرچه از ن    
 آزاد، عادالنـه    يـا  اعدام شـود     يا كه ينا شد، قتل نام  به يني مرتكب جرم سنگ   يكس

 خالف اصـل عـدالت      يزد، از مجازات بگر   يه بتواند با پرداخت د    ي كس هك ينا. يستن
 در قتل عمد    كه بل يست، اشكال وارد ن   ين عمد، ا  ير در قتل غ   يهالبته درباره د  . است

 بـه عنـوان     ي چهـارم  ينهلذا افزودن گز  .  مطرح شود  تواند يو نقص عضو است كه م     
 بحـث در    يلفـو كـه تفـص     ع. 4زنـدان و    . 3. يهد. 2. قصاص. 1: زندان در برابر قتل   

  . كاهش مجازات قصاص باشدي برايكار  راهتواند يكتاب حق آمده است، م
 دم  يـاي  سـلطنت مطلقـه اول     يه در نظر  يشه ر ي، نجوم هاي يه مشكل د  چنين هم



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  300

 

 گـذارد؛  ي باز مـ   ي فراقانون هاي يه اخذ د  ي قانون، دست آنان را برا     يجهدارد كه در نت   
قتـل عمـد موجـب      «: گويـد  ي سـابق مـ    يالماس مجازات قانون 257 ماده كه چنان

 يـا  تـر   بـه كـم    يـا  كاملـه  يه دم و قاتل به مقدار د      ي ول يتقصاص است، لكن با رضا    
 از مصالحه با مرتكب جـرم سـخن         يدو در قانون جد    1»شود ي م يل از آن تبد   يادترز
 روش  يـك  مثابـه   بـه  انـد تو ي مـ  يـه  اشكال برطرف شـود، نهـاد د       يناگر ا . گويد يم

  .يرد سخت قرار گيها  از مجازاتيبرخ ي برايگزينجا
 چـون  هـا   مجازات ير از سا  يمه مجازات جر  دهند، ي نشان م  يقات و تحق  مطالعات

 اسـت كـه در      ي كـس  ين نخـست  »يـا بكار سزار«. است بوده كارآمدتر اعدام و زندان
.  مجازات اعدام پرداخته است    ي نف يلدال به »ها جرائم و مجازات  « مهم   ياررساله بس 

 و مصادره   ي نقد كيفرهاي منتشر شد،    يالدي م 1764خودش كه سال    او در رساله    
 كرد كـه    بيني يش را پ  ي موارد يد و معتقد است با    داند ي م تر ين هم سنگ  يدرا از تبع  

 به  يگر، از اموال را مصادره كرد و در موارد د         ي قسمت يامتناسب با جرم، بشود تمام      
 مجـازات   يـن وجـه دارد كـه ا      نكته هـم ت    ينالبته او به ا   .  دست نزد  يا  مصادره يچه

) 80-81،ص  1380 يا،بكار (آورد ستوه  باشد كه خانواده مجرم را به      وي به نح  يدنبا
 مجـازات قـصاص اسـت،       يجا  به يمه جر كردن يگزين جا ي برا ي كه راه  يهو سنت د  

 يافته گسترش   يم، با جرا  يارويي در رو  ي مال يها امروزه روش .  درازتر دارد  اي يشينهپ
  . داده استيير را تغها ات مجازيت و ماهيافته راه ها ر مجازات از گذشته ديشو ب

  گيري نتيجه

 چند وجهي جامعه شناختي، تاريخي، فقهـي و حقـوق           مثابه يك موضوع   ديه به 
 در  ؛بشري به شيوه رايج در فقه سنتي در قانون مجازات اسـالمي راه يافتـه اسـت                

                                                           
 تعقيـب،  مراحـل  از مرحلـه  هـر  در قـصاص  حـق  صاحب« :347 ماده 1392قانون مجازات اسالمي مصوب سال      . 1

  .»كند گذشت مال يا حق برابر در مصالحه، با يا مجاني طور به تواند مي حكم اجراي يا رسيدگي
 تنهـا  دم، ولـي  يـا  عليه يمجن نباشد، ديه فاضل رد به مشروط قصاص اگر قصاص، حق ثبوت موارد در« :359 ماده
  .»دارد او رضايت و مرتكب با مصالحه به نياز باشد، ديه خواهان اگر و نمايد گذشت يا قصاص تواند مي

 امـر  يـا  ةالمـصالح  وجه پرداخت به مشروط را قصاص حق اسقاط و گذشت دم، ولي يا عليه مجني اگر« :361 ماده
 .»است قيبا او براي شرط، حصول تا قصاص حق كند، ديگري
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بـين مجـازات و     » ديـه «د   تـرد  .1:  مانند .حالي كه انتقادات چندي بدان وارد است      
 اخـاذي در    .5. هاي نجـومي    ديه .4.  تجارت جان  .3. كردن جرم   شخصي .2. جريمه

 .پوشش ديه
. ييـد كـرده اسـت     أ يك حكم عرفي و اجتماعي است كه شـارع آن را ت            :ديه اوالً 

 ديه نهادي كيفري نيست و اگر در آغاز جنبه كيفـري داشـته در گـذر زمـان       :ثانياً
 امـا بـرخالف   ،گيـرد  ها قـرار مـي   ها و جريمه و در شمار خسارتتغيير ماهيت داده   

 چـه آن را     ؛در هر صـورت   . ها مقدارش از لحاظ قانوني مشخص شده است        خسارت
 نـه   ،گيـرد   در شمار حقوق مدني قرار مـي       خسارت، چه دين و غيره بدانيم، مسلماً      

 .حقوق كيفري
شـد و در انحـصار      كردن جرم و مجازات با      ديه با كيفيتي كه مبتني بر شخصي      

شود كه آن را متنافر با حقوق بشر          منجر به ساير ايراداتي مي     ،اولياي دم قرار گيرد   
هـاي    در حالي كه ديه راهي سنتي و كهن براي كاستن از مجـازات             ؛دهد نشان مي 

ويژه فروع آن بـا       نهاد اصالح شده ديه به     ،بنابراين. سنگين جاني و بدني بوده است     
  .مت انسان، تعارضي با حقوق بشر نخواهد داشتكردن اصل كرا  لحاظ

   و مĤخذمنابع 

 يليان،اسـماع :  قم ،5 ج   ، واألثر يث الحد يب غر ي ف يةالنها بن محمد،    ين، مجدالد ير،ابن اث  .1
  .1364، 4چ

ـ  محمـد  دكتـر  ترجمه ،ها  رساله جرائم و مجازات    سزار،   يا،بكار .2 :  تهـران  يلـي،  اردب يعل
  .1380 يزان،م

  .1394 يي،سرا:  تهران،يظر منتاهللا آيت ي اجتماعياسيفه سفلس ين، عمادالدي،باق .3
: ، قـم  3، ج ) مـسلمان  يرزن و مرد، مسلمان و غ     (يه د يبرابر ي، فقه و زندگ   يوسف، ي،صانع .4

  .1384 تمار،يثمانتشارات م
  .392 مصوب ي، اسالمي مجلس شورا،ي مجازات اسالمقانون .5
اگه، : ، تهران ) اول ي پهلو يانطه تا پا  از مشرو (  نهاد زندان  يابي   ساخت يند فرآ يعقوب،خزايي،   .6

1395.  
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 ينـده، ، ترجمه ابوالقاسم پا    الرسل و الملوك   يخ تار يا ي طبر يختار ير، محمدبن جر  طبري، .7
  .1363، يرانتشارات اساط: ، تهران3ج

  . ق1414، دارالثقافه، قم،  االماليطوسي، ابوجعفر، محمد بن حسن، .8
، دوره  مجلـه فقـه    ،»يـه در پرداخت د   عاقله   يتنگاهى به مسؤول   «ي، عباسعل حيدري، .9

   .1384 و زمستان ييز، پا45، ش 12
   .1383انتشارات بوستان كتاب، : ، قم1 ج ،يتفروغ ابد،  جعفرسبحاني، . 10
  .1378 صراط، يمؤسسه فرهنگ:  تهران،يبسط تجربه نبو يم، عبدالكرسروش، . 11
ـ ، ترجمـه    خصال ي، قم يه بن بابو  ي بن موس  ين بن حس  ي محمد بن عل   صدوق، . 12  وبيعق

  .1382 كوثر، يمنس:  تهراني،جعفر
ـ  يـه  بن بابو  ي بن موس  ين بن حس  ي محمد بن عل   صدوق، . 13 ، مـن ال يحـضره الفقيـه       ،ي قم

  .1367صدوق، : ، تهران4ج  ي،غفار اكبر يترجمه عل
،  و حقـوق   اتي اله يمجله تخصص  ،»هي د ي حقوق تي ماه يبررس« كاظم،   ،ي اصفهان يكوه . 14

 ي اصـفهان  ي برگرفته از كوه   ناًي ع ريت ز  با مشخصا  يگريمقاله د  (.1385 هارب 19ش
ـ  ،يعلـو :  در وب در دسترس است     يگري اما به نام مولفان د     ،راتيي تغ يبا اندك   دي س

  ص ،»فقـه و حقـوق      از منظر  هي د تي ماه يبررس« ا،ي ن يمي كر ي و محمد مهد   نيحس
27-1،1390:  

15. http://www.rafatinaeeni.com/Portal/Cultcure/Persian/CategoryID/14806 /Case

ID/ 89254 / 71243 .aspx. 
، » از منظـر فقـه و حقـوق اسـالمى          يـه  د يـت مفهوم و ماه   «ي، موس يد س ميرمدرس، . 16

  .1392 و زمستان ييز، پا77، ش 20، دوره )ي نو در فقه اسالميكاوش(فصلنامه فقه
 ينمحمدحس: ، ترجمه )يكا آمر يفري ك يستم با س  ييآشنا (ييكايقضاوت آمر  يس، دن هافمن، . 17

  .1382يي، تهران، سراين، و عمادالديباق
ـ    ي عل يةالجنا عبداهللا،   الدين،   و نجم  يم ابراه عيساوي، . 18 ـ  ،ي الفقـه اسـالم    ي االطـراف ف : ي دب

  .م2002-ق1422 ية،دارالبحوث االسالم
19. Hoffman, dennise, Criminal Justic, U. S. IDG books worldwide,INC. 

 يجلـو  را اش   بچه يه، به خاطر گرفتن د    ي پدر ،1396مرداد  16 سحبانيوز، :تارنماها . 20
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  چكيده 

 را ديگـري  مـصدوميت  يا شدن  تلف سبب كسي كه است آن جنايت در تسبيب
 فقـدان  صـورت  در كه طوري به نشود؛ جنايت مرتكب مستقيماً خود و كند فراهم
 منجـر  عوامل حوزه در امروز جهان پيچيده روابط .شد  نمي حاصل جنايت او، رفتار

 روايات صدور زمان روابط سادگي به ؛اشخاص منافع و عضو نفس، عليه صدمات به
 بـه  جوامـع  شـدن صـنعتي   . نيـست  پيش سال يكصد تا فقهي كتب تأليف زمان يا

 داشته همراه به آدميان جان و جسم به نسبت هم را فراواني مخاطرات خود همراه
 كوچكي  نشانه ...رانندگي و  حوادث اثر در نفر هزار 20 حدود ساليانه قتل كه است

  .ببيند آسيب و بيفتد آن در كسي و بكند چاهي آنكه مانند. است آن از
                                                           

 .فراني، عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهانحسن پور با. 1
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 از محـض  تـسبيب  يعنـي  قـسم؛  دو ايـن  صراحت به اسالمي مجازات قانون در
 و مبحـث  خلـط  باعـث  است ممكن كه نشده تفكيك مباشر و سبب اعاجتم حالت

 اين اسالمي مجازات قانون بازنگري در شود  مي توصيه اساس، اين بر. شود بدفهمي
  .شود انجام مهم

   كليديواژگان

  اسالمي مجازات قانون تسبيب، نقد و قواعد

  مقدمه

 نفس، عضو و    روابط پيچيده جهان امروز در حوزه عوامل منجر به صدمات عليه          
منافع اشخاص، به سادگي روابط زمان صدور روايات يا زمان تأليف كتب فقهي تـا               

شدن جوامع به همراه خود مخاطرات فراوانـي را           صنعتي. صد سال پيش نيست    يك
 20هم نسبت به جسم و جان آدميان به همراه داشته است كه قتل ساليانه حدود                

حـوادث ناشـي از     . ه كـوچكي از آن اسـت      هزار نفر در اثر حوادث راننـدگي، نـشان        
ها و ميادين نفتي و  ها و كارخانه زا در كارگاه گرفتگي، حريق در اثر مواد اشتعال برق

توان با مثال سـاده كنـدن چـاه           امروزه نمي . ذوب آهن و غيره از اين موارد هستند       
توسط شخصي و گذاردن سنگ توسط ديگري در كنـار آن و وضـع حكـم ضـمان                  

هاي تسبيبي در اثر حوادث ناشـي         در تأثير، حكم تمامي مصاديق قتل     سبب مقدم   
. هـا را تعيـين كـرد        ها و حتي بيمارستان     ها و كارخانه    ها، كارگاه   از كار در ساختمان   

اي به نحو سـبب در ارتكـاب قتلـي            آيد كه عوامل متعدد و پيچيده       گاهي پيش مي  
تعيين حكم ضمان سبب    آن اسباب از قلمرو ضمان و       دخالت دارند و حذف تمامي      

 وجـود   كـه عليـرغم     چنـان   هـم . عدالتي است   انصافي و بي    مقدم در تأثير، نهايت بي    
 به صورت مطلق    1370 قانون مجازات اسالمي، مصوب      364چنين حكمي در ماده     

، 1392 قـانون مجـازات اسـالمي مـصوب          535و بدون استثنا و وجود آن در ماده         
 و با وجود استثناهايي نسبت به       1370ون مصوب   تر نسبت به قان    البته با اقتدار كم   

هـا بـدون اسـتثنا        دادگاه. ها به آن عمل كنند      قلمرو اعمال آن، باعث نشد تا دادگاه      
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دهنـد و كارشناسـان نيـز بـه جهـت             اين موارد را به كارشناسان مربوطه ارجاع مي       
امي هـا معمـوالً تمـ       ندانستن حكم مقرر در اين مواد و بدون توجـه بـه آن              منصفانه

اسباب؛ اعم از مقدم يا مؤخر در تأثير يا حدوث و اعـم از عرضـي يـا طـولي را بـه                       
هـا هـم اصـوالً همـان نظـر             قلمـداد كـرده و دادگـاه       مسؤولنوعي در بحث ضمان     

 ايـن احكـام     ،بـه عبـارت ديگـر     . دهنـد   كارشناسي را مبناي صدور حكم قـرار مـي        
اي از    بـه نمونـه   . نـدارد  جز جوهري بر كاغذ اثـر ديگـري          ،شده توسط مقنن   تدوين

مثـال  .  شـد  خواهـد ها در اين خصوص در قسمت پاياني مقاله اشاره   رويكرد دادگاه 
گذاري در اين حوزه، حكم ضـمان عاقلـه           دادن اهميت بحث قانون    ديگر براي نشان  

يه به مجلس   يدر جنايات بالتسبيب است كه هر چند در اليحه پيشنهادي قوه قضا           
شده در كميسيون حقوقي و قضايي مجلـس         ه تصويب و حتي ماد  ) 414-11ماده  (
 خـود   ، پرداخت ديه در جنايـات تـسبيبي       مسؤولتصريح شده بود كه     ) 475ماده  (

مرتكب است، اما شوراي نگهبان بدون توجه بـه نظـرات معتبـر فقهـي و واقعيـات                  
بار نرفتن عاقله براي پرداخت ديه و فقط به صـرف فتـوايي در               جامعه مبني بر زير   

 بـدون وجـود      كـه  اين درحالي است  .  مانع تصويب نهايي آن شد     »↨ـالوسيلتحرير«
كننـد كـه بـه        ها در جنايات تسبيبي خود مسبب را رهـا نمـي            اين ماده هم دادگاه   

 الزم است به شكلي به استخراج نظـرات فقهـي در            ،رو اين از. دنبال عاقله او بگردند   
ها با طيب خـاطر آن را         و دادگاه اين حوزه پرداخت كه قانون نهايتاً قابل اجرا باشد          

 در اين مقاله پس از ذكـر     لذا.  از ابتدا مرده متولد نشود     ،اجرا كنند و به تعبير ديگر     
تعريف تسبيب، به حاالت مختلـف از جملـه اجتمـاع سـبب و مباشـر و مـصاديق                   

ـ           الي مباحـث، ضـمن حفـظ حالـت          همختلف اجتماع اسباب اشـاره شـده و در الب
رويكرد مقنن در اتخاذ قواعد از منابع فقهي و به عبـارت            پژوهشي بحث،   -آموزشي

  . گيرد  نحوه نگارش قانون هم مورد نقد قرار مي،ديگر

   تعريف تسبيب.1

 اعم از جنايت عليـه      ؛دخالت در ارتكاب جنايت عليه تماميت جسماني اشخاص       
  ه مـاد  در.  ممكن است به شكل مباشرت يـا تـسبيب باشـد           ،نفس يا عضو يا منافع    
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مباشـرت آن اسـت كـه       «:  آمده اسـت   1392 ، مصوب انون مجازات اسالمي   ق 494
 هدر مباشـرت، جـاني در صـحن       . »جنايت مستقيماً توسط خود مرتكب واقع شـود       

 مـثالً قتـل را بـدون واسـطه و           ؛ي جنايت كاب جرم حضور دارد و عمليات اجراي      ارت
 ايـن   اما گاهي اين دخالت بـه شـكل بـا واسـطه اسـت؛ بـه              1.دهد  شخصاً انجام مي  

دهد كه اين عمـل باعـث ايجـاد           آفريني را انجام مي    صورت كه جاني عمل مخاطره    
تواند صـور      مي ،شود  اين حالت كه تسبيب ناميده مي     . شود  عليه مي   صدمه به مجني  

 506  ه ماد در. پردازيم  ها مي   و حاالت مختلفي داشته باشد كه در ادامه به طرح آن          
تسبيب در جنايت آن است كه      «: ه است  آمد 1392 ، مصوب قانون مجازات اسالمي  

شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكـب             كسي سبب تلف  
 مانند  ؛شد  طوري كه در صورت فقدان رفتار او، جنايت حاصل نمي           به ؛جنايت نشود 

رسد كـه بتـوان       نظر مي  به. »كه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند           آن
بـه  . تعريف نمود » ارتكاب جنايت باواسطه  «طور خالصه به     هيت را ب  تسبيب در جنا  

 مثالً در قتل بالتسبيب، قاتل بنا به داليلي شخصاً و مستقيماً مرتكب             ؛تر  بيان دقيق 
 بـا   به عنوان مثال، شـخص    . دهد  اي انجام مي    قتل نشده و آن را با توسل به واسطه        

ـ        كندن چـاهي در مـسير مجنـي        شـود كـه       آن باعـث مـي      هٌعليـه و پوشـاندن دهان
يا با ريختن سم در غذا يا آب او، او را به قتل             . ٌعليه درون چاه افتاده و بميرد       مجني

ٌعليه را بـه قتـل نرسـانده،           جاني مستقيماً مجني   ،در هر دو مثال مذكور    . رساند  مي
 او را به قتـل      ،آيند   يعني چاه يا سم كه سبب بشمار مي        ؛اي  بلكه با توسل به واسطه    

بديهي است در ارتكاب قتل باواسـطه يـا بالتـسبيب، بـرعكس قتـل               . ده است رسان
                                                           

كـشد يـا بـا        كه فردي با دستان خود گلوي ديگري را فشار داده و او را مي               هاي آن در حاالت عمدي؛ مانند آن        مثال. 1
ـ         . كشد  گاه ديگري ضربه وارد كرده و او را مي          مشت به گيج   د بـه طـرف     يا فردي كه ديگري را از فراز ساختماني بلن

كه با چاقو يـا تفنـگ يـا           اي مانند آن    حتي ممكن است مباشر در ارتكاب قتل عمدي از وسيله         . كند  پايين پرتاب مي  
كه قاتـل در صـحنه        به جهت آن  . شده، قتل به مباشرت است      در اين موارد هم قتل واقع     . ديگري را بكشد  ... سنگ و   

توانـد    هـا مـي     اين مثـال  . دهد  عمليات اجرايي قتل را انجام مي     ارتكاب جرم حضور داشته و مستقيماً و بدون واسطه          
اي تيري را رها كرده كه بـه انـساني            كه شخصي به قصد شكار پرنده       هاي غير عمدي هم داشته باشد؛ مانند آن         حالت

ر اي را به طرف پايين پرتاب كرده فردي كـه بـا موتـور د                اصابت كند و او را بكشد يا فردي كه از پشت بامي بشكه            
حال حركت سريع است، در مسير آن قرار گرفته و صدمه ببيند يا تمامي مصاديق جنايات عليه نفـس يـا عـضو يـا                         

 . منفع در اثر تقصير رانندگي
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 وقـوع قتـل هـم        ه ارتكاب جرم در لحظ     هبالمباشره نيازي به حضور جاني در صحن      
،  قـانون مجـازات اسـالمي      501مـاده   (ارتكاب قتل از طريق افعال معنـوي        . نيست
فـردي خبـر    كـه      ماننـد آن   ؛ سببي و نـه مباشـرتي اسـت        ،نيز قتل ) 1392 مصوب

ناگواري را به صورت تلفني يا حضوري به ديگري بدهد و مخاطـب بـا شـنيدن آن        
  .دچار وحشت و اضطراب شده و بميرد

 تفاوتي بين مباشرت و تسبيب نيـست        ،بديهي است از حيث تحقق قتل عمدي      
 يعني مسبب، قصد قتل را داشـته  ؛و چنانچه ضوابط قتل عمدي وجود داشته باشد      

ٌعليـه     نسبت به مجني   ،آيد   عملي را كه نوعاً كشنده بشمار مي       ،ارادهباشد يا از روي     
 قتـل  ،در غيـر ايـن صـورت   . شـده قتـل عمـدي اسـت     انجام داده باشد، قتل واقـع  

بودن رفتـار ارتكـابي مـسبب، غيـر عمـدي           ) مجاز غير(شده به شرط عدواني      واقع
  :پردازيم ميدر ذيل به بيان دو مطلب مهم ديگر در ارتباط با بحث تسبيب . است

  »اجتماع سبب و مباشر«از » تسبيب محض« تفكيك .1-1

. در كنار مسبب، مباشري وجـود نـدارد       ) حفر چاه و تسميم   (هاي فوق     در مثال 
اگـر در كنـار مـسبب،       .  بحث فوق، بحث تسبيب، به تنهايي اسـت        ،به عبارت ديگر  

 مباشري هم وجود داشته باشد، بحث اجتماع سـبب و مباشـر كـه بحـث مـستقل                 
البتـه  . ديگري است و متعاقباً راجع به آن بحث خواهيم كرد، مطـرح خواهـد شـد               

 فوق هم، از لحـاظ       هذكر اين نكته هم خالي از فايده نيست كه در دو مثال مطروح            
مـثالً در مثـال چـاه،       . عليه اسـت    مباشر وجود دارد و خود مجني      ،واقعي و فلسفي  

 مباشر است و حافر هـم       ،ه شده  با لغزش درون چاه افتاده و كشت        خودش كسي كه 
 ،خـورد   يا در مثال تسميم، خود شخصي كه غذاي آلوده به سم را مي            . مسبب است 

بـديهي  . مباشر است و مسبب هم كسي است كه غذا را آلوده به سم كـرده اسـت                
كه مباشر،     با توجه به جهل مباشر به وجود چاه يا سم و اين            ،است در اين دو مثال    

 مجني ضايي، اين نـوع مباشـرت مـورد        ، از جهت بررسي حقوقي و ق      عليه است   خود
 يعنـي  ؛ي كـه مباشـر   ي در جـا   ،در عين حال  . آيند   واقع نشده و به حساب نمي      اعتنا

كسي كه با لغزش درون چاه افتاده يا سم را خورده است، عالم به وجود چاه يا سم         
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عتنـا واقـع     اين بررسيِ دقيقِ موضوع، اثر حقـوقي خـود را داشـته و مـورد ا                ،باشد
مثالً وقتي شخصي كه سم در غذاي او ريخته شـده، متوجـه وجـود سـم                 . شود  مي

يـا وقتـي    . توان سبب را قاتل بشمار آورد       خورد، نمي   شده و آن را عالماً و عامداً مي       
شخصي كه چاهي در مسير او حفر شده، متوجه وجود چاه شده و عالمـاً و عامـداً                  

ـ       ؛ان حافر تو  اندازد، نمي   خود را درون آن مي     در . شـمار آورد   ه يعني سبب را قاتـل ب
عليه خود قاتل خود است و دست به خودكـشي             مجني ،واقع در اين دو مثال اخير     

  .زده است
 يعنـي تـسبيب محـض از        ؛در قانون مجازات اسالمي به صراحت ايـن دو قـسم          

حالت اجتماع سبب و مباشر تفكيك نشده كه ممكن است باعـث خلـط مبحـث و                 
شود در بازنگري قانون مجازات اسالمي اين    توصيه مي  ،بر اين اساس  . دبدفهمي شو 

  .مهم انجام شود

   تفكيك بين مباشرت و تسبيب ه ثمر.1-2

شده از باب تسبيب باشد يا مباشرت، واجد اثراتي است كـه             كه جنايت واقع    اين
  :شود ها اشاره مي در ذيل به آن

 مخـصوص   ،دي و خطاي محـض     قتل عمدي، شبه عم     هگان   تقسيم سه  :ثمره اول 
، 43، ج 1367نجفي،  ( در تسبيب جايگاهي ندارد      ،باب مباشرت است و اين تقسيم     

-79، ص   1413؛ ميـرزاي قمـي،      366، ص 3ق، ج    1411،   حلي ؛ ابن ادريس  97ص
 يا قتـل ارتكـابي در صـورت         :تر وجود ندارد    باب تسبيب دو نوع قتل بيش      در). 75

به عمـد و قتـل خطـاي محـض در ايـن             وجود ضوابط قتل عمدي، عمد است يا ش       
يه  قـضاي   هاداره حقوقي قـو   ). 14 ص ،1373-1374مرعشي،  (مورد جايگاهي ندارد    

ال كه قتلِ ناشي از حوادث كـار كـه بـر اثـر عـدم رعايـت                  سؤ اين    به نيز در پاسخ  
نظامات دولتي واقع شود، آيا قتل مذكور از موارد قتل شبه عمد يا خطـاي محـض     

فـوت  «:  گفتـه اسـت    14/7/1370 مـورخ    2307/7  ه شمار  ه در نظري  ؟است يا خير  
 كارفرما دچار حادثه و فوت       هافرادي كه به علت عدم رعايت نظامات دولتي از ناحي         

 قانون مجـازات    506  هماد( قانون ديات    23  ه موجب ضمان و مشمول ماد     ،شوند  مي
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رد كه از   است و در اين موا     مسبب    ه آن بر عهد    هاست و دي  ) 1392 ، مصوب اسالمي
، عنوان عمد و شبه عمد و خطاي محض و تعلق ديه            1باب تسبيب است، نه جنايت    

در حال  ). 302، ص 1، ج   1373شهري و ستوده جهرمي،     (» به عاقله جاري نيست   
 1392 ، مـصوب   قانون مجـازات اسـالمي     506 هايي مصداق ماده    حاضر چنين قتل  

قتـل شـبه     (1392 مصوب،   قانون مجازات اسالمي   291 ماده   )پ(و بند   ) تسبيب(
 فرض وجود خطاي محـض در       ،بر اين اساس  . است) عمدي ناشي از تقصير مرتكب    

  . هاي بالتسبيب منتفي است مورد قتل
كه در تسبيب با توجه به         اثر دوم تفكيك بين بحث سبب و مباشر آن         :ثمره دوم 

فقدان جايگاهي براي قتل خطاي محض، هميشه خود جاني ضامن پرداخـت ديـه              
شود كه سبب     از ظاهر سخن فقيهان استنباط مي      «: به تعبير صاحب جواهر    2.است

 ؛ مگـر در مـال مـسبب       ،شـود   موجب ديه آن چيزي است كه موجب ضـمان نمـي          
؛ ابـن   97، ص 43، ج 1367نجفـي،   (» دار چيـزي نيـست      اي كه عاقله عهـده        گونه به

 چنـين   هم). 656، ص 4ق، ج 1387فخرالمحققين،  ؛  366 ص ،3 ج ،ق1411ادريس،  
كـه در   انـد بـه ايـن    فقها تصريح كـرده «: »جامع الشتات«به تعبير ميرزاي قمي در  

 تصريح كرده و ظاهر     »سرائر«چنان كه ابن ادريس در      .  ديه بر عاقله نيست    ،اسباب
چنين عالمه در قواعد و تحرير و غير آن و گويـا خالفـي هـم      آن اجماع است و هم    

هــاي  كــه در قتــل در حــالي. )79 ص،9، ج1413ميــرزاي قمــي، (» آن نباشــددر 
دار    گـاهي اوقـات عاقلـه عهـده        ،، حداقل در حالت قتـل خطـاي محـض         ↕بالمباشر

 جنايت  ي  ديه«:  آمده است   قانون مجازات اسالمي   462  ه ماد در. پرداخت ديه است  
:  آمده است  463 ه ماد چنين    هم. »عمدي و شبه عمدي بر عهده خود مرتكب است        

ي كه جنايت با بينّه يا قسامه يـا علـم قاضـي              در صورت  ،در جنايت خطاي محض   «
 عاقله است و اگر با اقـرار مرتكـب يـا نكـول او از                ه پرداخت ديه بر عهد    ،ثابت شود 

                                                           
ابوالقاسـم بـن    (صورت مستقيم توسط جاني اسـت         شدن قتل به    جا همان مباشرت؛ يعني واقع      منظور از جنايت در اين    . 1

 ). 75-79، ص شتات في اجوبة السؤاالتجامع المحمد حسن ميرزاي قمي، 
توضيح اين كه در ثمره اول گفته شد اساساً قتلي به نام خطاي محض در تسبيب نيست؛ در حالي كـه در ثمـره دوم،                         . 2

چند مـرتبط بـا       بدين ترتيب، اين دو، هر    . دار پرداخت ديه نيست     بحث آن است كه اساساً در هيچ حالتي عاقله عهده         
 . ال يكي هم نيستنداند، در عين ح هم
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  . 1» خود اوسته بر عهد،سوگند يا قسامه ثابت شد
شـده از     ارسـال ( اليحه قـانون مجـازات اسـالمي         414-11 در ماده    ،به هر حال  
كه در مـسير تـصويب در كميـسيون       ) سالمييه به مجلس شوراي ا    طرف قوه قضاي  

 به اين مهم    ، تغيير پيدا كرد   475حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسالمي به ماده         
 پرداخـت ديـه يـا ارش در         مـسؤول «: در اين ماده گفته شده بـود      . توجه شده بود  

 »↨ـالوسيلـ   تحريـر «اين ماده با استناد به فتوايي از        . »جنايات تسبيبي، جاني است   
مين نظر شوراي نگهبان حـذف      راي نگهبان قرار گرفت و در جهت تأ       راد شو مورد اي 
 عمـوم   475مـاده   «: ايراد شوراي نگهبان نسبت به ايـن مـاده چنـين بـود            . گرديد

به ذيل  (جنايات تسبيبي نسبت به خطاي محض، خالف موازين شرع شناخته شد            
 مـسأله ايـن   . »)د مراجعه شو  ↨ـالوسيل  االسباب تحرير     المبحث الثاني في   10 مسأله

 بدون رعايـت    ، بدون اذن مالك يا در خيابان      ،اگر در ملك غير   «:  شرح ذيل است   به
مصلحت عابرين آتشي بيفروزد و اين آتش به محلي كه در آن اشـخاص يـا امـوال                  
باشند، سرايت كند، نسبت به اموال ضامن اسـت و نـسبت بـه اشـخاص بـا فـرض                    

قصاص ثابت اسـت و در حالـت شـبيه          بودن و عدم امكان فرار آن اشخاص،         عمدي
» اش ثابـت اسـت      عمد، ديه از مال خودش و در حالت خطاي محض، ديه بر عاقله            

 در  ↨ـرسد مؤلف تحريرالوسيل    نظر مي   در حالي كه به   ). 695تا، ص   امام خميني، بي  (
بودن قضيه نداشـته اسـت و بـه           موقع نگارش اين مطلب التفات نسبت به تسبيبي       

 ديدگاه با آنچه در فقه نسبت به ضمان در جنايات تـسبيبي             فرض التفات هم، اين   
ها اشاره شد، تفاوت دارد و ديـدگاه معتبـري            وجود دارد كه در فوق به برخي از آن        

ها نيست؛ مضافاً كه حسب ديدگاه برخي از فقيهان، محكوميت عاقلـه              در مقابل آن  
ـ . به پرداخت ديه اساساً خالف اصل است و نياز به تـصريح دارد              يكـي از    ه تعبيـر  ب

دانستن عاقله، خالف قواعد عقلي و شرعي است و لذا جز در موارد              ضامن«: فقيهان
، ق1405خوانـساري،   (» يابـد   منصوص و مورد اتفاق، ضماني بر عاقله استقرار نمي        

                                                           
كه مسؤوليت عاقله براي پرداخت ديه تا چه اندازه منطبق بر مباني حقوقي و منطقي است، نياز به بررسي مـستقل                 اين. 1

؛ سيد مـصطفي محقـق      21–228، ص 1، ج   هاي نور در حقوق كيفري اسالم       ديدگاهسيد محمد حسن مرعشي،     (دارد  
 . )169، ص4، ج)بخش جزايي(قواعد فقه داماد، 
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لذا بر عكس نظر فقهاي شـوراي نگهبـان، ايـن مـاده پيـشنهادي               . 1)237 ص ،7ج
 ،به هـر حـال    . 2بوده است ) نه شرع  (↨ـلوسيلتنها خالف موازين تحريرا   ) 11-414(

هاي تـسبيبي حكـم بـه         ها در موارد قتل     اي هم دادگاه    امروزه در غياب چنين ماده    
 جلـوگيري از تعـارض      تـر و    ولي در جهـت شـفافيت بـيش        ،دهند  ضمان عاقله نمي  

ايي با سياست جنـايي تقنينـي، بهتـر آن اسـت كـه در موقـع                 سياست جنايي قض  
   .ه مجدداً به قانون مجازات اسالمي افزوده شودبازنگري، اين ماد

 چـه مرتكـب تعـدي و        ؛كه در مباشرت، جاني مطلقاً ضامن است         آن :ثمره سوم 
در تسبيب، جاني صرفاً در صـورت        كه  در حالي . شده يا نشده باشد   ) تقصير(تفريط  

 كـه  ـدر برخي از صور قتـل خطـاي محـض     . ضامن است) تقصير(تعدي و تفريط 
توان هيچ تقصيري را منتسب به  كه نمي  به رغم اينـمباشرت است  مخصوص باب 

 فردي كـه    ،به عنوان مثال  . آيند  شمار مي  هضامن ب ) اش  يا عاقله ( اما او    ،قاتل دانست 
 وارد جنگلي كه در آن فصل، شكار در آن مجاز است، شده ،مجوز حمل سالح دارد

كند كه     به سوي او پرتاب مي      تيري را  ،و حيواني را از دور ديده و به قصد شكار آن          
در اين زمان شكارچي ديگري از كمين خود بيرون آمده و در معرض تيـر او قـرار                  

 يعنــي ؛كــدام از عناصــر تقــصير  هــيچ،در ايــن مثــال. شــود گرفتــه و كــشته مــي
مباالتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي هم وجود ندارد،             احتياطي، بي   بي

 براساس مقرارت فقهي و قـانوني       ،دليل قتل خطاي محض    هب) يا عاقله او  (اما جاني   
برعكس در قتـل بالتـسبيب، جـاني فقـط در صـورتي كـه               . آيند  شمار مي  هضامن ب 

دقـت در مـواد     . آيـد   شمار مي  ه ضامن ب  ،شده باشد ) تقصير(مرتكب تعدي و تفريط     
                                                           

تحميل ديه بر عاقله، امري خالف اصـل اسـت و           «: اند  هم گفته ) در مورد ضمان قاتل مست    (ايشان در جاي ديگري     . 1
ظاهراً اتفاق نظر آن است كه قتل شخص مست يا موجب قصاص يا موجب ديه از مال خود مست است و اين نظـر                        

، جـامع المـدارك   سيد احمد خوانساري،    (» ارددار پرداخت ديه باشد، قائلي ند       كه از باب خطاي محض، عاقله عهده      
 ).204، ص6ج
هاي فقهي بايد فراتر از يك كتاب فقهـي           بديهي است معيار شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمي در اتخاذ نظريه           . 2

ح مقنن بايد توجه داشته باشد كه اتخاذ كدام نظريه فقهي، مصال          . باشد) مشهور و غير مشهور   (و حتي اكثريت و اقليت      
بديهي است هر كدام كه اخـذ       . تر با ساير اجزاي نظام حقوقي است        تر تأمين كرده و در هماهنگي بيش        جامعه را بيش  

تقصير پزشكي  «حسن پوربافراني،   : ك.ر(براي مطالعه مفصل در اين خصوص       . شد، مغايرتي با موازين شرعي ندارد     
 ). 61-90، ص43، ش »)از تعريف و مصاديق تا نحوه اجرا(
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 كه متخذ از منابع فقهي است،      1392، مصوب    قانون مجازات اسالمي   537 تا   507
،  قـانون مجـازات اسـالمي      508از جملـه در مـاده       . كامالً مؤيد ايـن مطلـب اسـت       

 507هر گاه شخصي يكي از كارهـاي مـذكور در مـاده             «:  آمده است  1392مصوب
را در  ) حفر گودال، گذاشتن چيز لغزنده يا هر عمل مستعد ايراد صـدمه           (اين قانون 

هـد و سـبب آسـيب       ملك خويش يا مكاني كه در تصرف و اختيار اوست، انجـام د            
بودن فعل اوسـت      عدواني ، زيرا شرط ضمان مسبب    ؛»...ديگري گردد، ضامن نيست   

با ايـن   . آيد شمار نمي  ه فعل مالك در ملك خودش بوده و عدواني ب         ،و در اين مثال   
دادن به شخصي مبني بر اين كه مثالً جديداً گـودالي             اگر مالك بدون آگاهي    ،حال

 به باغ نمايد و ميهمان درون گودال افتاده و صـدمه            در باغ خود كنده، او را دعوت      
دادن   زيرا او را به محيط مستعد صدمه بدون هـشدار          ؛جا ضامن است   ببيند، در اين  

كـه شخـصي را كـه         مگر ايـن  ... «: در ذيل همين ماده آمده است     . فرا خوانده است  
. »د گـردد   جنـايتي بـه وي وار      ،جا بخواند و به اسـتناد آن        به آن  ،آگاه به آن نيست   

حكمت وجود شرط عدوان براي ضمان مسبب هم آن است كـه در مـوارد زيـادي                 
مثالً فرزند  . ممكن است در اثر رفتار كامالً مجاز و معمولي ديگران قتلي واقع شود            

خانمي در اثر تصادف فوت كرده و شخصي خبر فوت را به مـادر وي كـه بيمـاري                   
دهـد و مـادر در اثـر هيجـان و        مـي  ،قلبي دارد و خبردهنـده از آن مطلـع نيـست          

ميرد يا شخصي متعصب به محض شنيدن خبر          كند و مي    اضطراب سكته قلبي مي   
بديهي اسـت در ايـن مـوارد        . ميرد  شكست تيم محبوبش دچار اضطراب شده و مي       

كه رفتار خبردهنده مطابق معمول عرف بوده و خبردهنـده هـم از وضـع بيمـاري                 
  . كسي ضامن نيست،دان شرط عدوان به جهت فق،قلبي مخاطب آگاه نيست

طور كه گفته شد، اصل كلي آن است كه مباشر، حتـي در               همان :ذكر يك استثناء  
در عين حال، اين اصل كلي، يك استثنا        . آيد  شمار مي   صورت عدم تقصير هم ضامن به     

هاي ناشي از تخلفـات       در قتل . هاي ناشي از تخلفات رانندگي است       هم دارد و آن، قتل    
 است كه براساس اصل كلي، جـاني      ↕شده بدون ترديد قتل بالمباشر      ، قتل واقع  رانندگي

در . شمار آيد   كه مرتكب تعدي و تفريط شده باشد يا خير، ضامن به            بايستي، اعم از اين   
اي كـه بـا       هرگـاه راننـده   «: دارد   مقرر مي  504  كه قانون مجازات اسالمي در ماده       حالي
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 و رعايت ساير مقررات در حال حركت اسـت،          داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن      
در حالي كه قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسي كه حـضورش در آن محـل مجـاز                    

  . 1»است... نيست، بدون تقصير برخورد نمايد، ضمان منتفي
 نيـز كـه     1375 ، مـصوب   قانون مجازات اسـالمي    714 ه خود ماد   ،عالوه بر اين  
آيـد، صـرفاً در صـورت         شمار مي  هلفات رانندگي ب  هاي ناشي از تخ     ركن قانوني قتل  

مباالتي، عدم رعايت نظامات دولتي يا عـدم مهـارت            احتياطي، بي   بي(وجود تقصير   
  . شمار آورده است هاو را ضامن ب) راننده

   اجتماع سبب و مباشر.2

يكي ديگر از صور دخالت در ارتكاب جنايت، وقتي است كه در ارتكاب آن، هم               
 اصـل بـر ضـمان       ،در ايـن صـورت    . شر عالماً و عامداً دخالت دارنـد      سبب و هم مبا   

، 4، ج ق1403محقـق حلـي،     (كـه سـبب اقـواي از آن باشـد            مباشر است، مگر آن   
 ، مصوب  قانون مجازات اسالمي   363 هماد). 145، ص 43، ج 1367؛ نجفي،   257ص

 در«: داشـت    نيز به تبعيت از اين دسته از فقيهان، در اين خصوص مقرر مي             1370
كه سبب اقـواي      صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت، مباشر ضامن است، مگر اين           

 كـه جـايگزين آن      1392 قانون مجازات اسـالمي، مـصوب        526ماده  . »از مباشر باشد  
هرگاه دو يا چند عامل، برخـي بـه مباشـرت و بعـضي بـه                «: گويد  ماده شده است، مي   

لي كـه جنايـت مـستند بـه اوسـت،           تسبيب در وقوع جنايتي تأثير داشته باشند، عـام        
طـور مـساوي ضـامن        ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامـل باشـد، بـه             

باشند، مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت، هر يك به ميـزان                  مي
اختيـار، جاهـل،      در صورتي كه مباشر در جنايـت بـي        . تأثير رفتارشان مسؤول هستند   

                                                           
 6/7/1362 مـورخ  13 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شـمار        62/15 رديف    پيش از اين نيز رأي وحدت رويه      . 1

چنانچـه قتـل خطئـي باشـد و كـسي كـه             «: داشت  هاي شبه عمدي ناشي از تخلفات رانندگي مقرر مي          در مورد قتل  
ل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتـول        گونه خالفي مرتكب نشده باشد و وقوع قت         ارتكاب آن به او نسبت داده شده هيچ       

ايـن رأي   . شـود    مشهد به اتفاق آراء تأييـد مـي        2 دادگاه كيفري    21  باشد، راننده مسؤول نبوده و بالنتيجه رأي شعبه       
هاي جزايـي و شـعب         دادگاه   براي كليه  1337 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب سال           3  برطبق ماده 

  .»االتباع است ارد مشابه الزمعالي كشور در مو ديوان
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  .»ها باشد، فقط سبب ضامن است ز يا مجنون و مانند آنصغير غير ممي
 اين ماده حداقل در ظاهر قضيه حكم متفاوتي         ،گردد گونه كه مالحظه مي    همان

 قـانون   363مـاده   .  دارد 1370 ، مصوب  قانون مجازات اسالمي   363نسبت به ماده    
 در صورت اجتماع سبب و مباشر در وقوع جنايت،          1370 ، مصوب مجازات اسالمي 

،  قانون مجازات اسالمي   526 در حالي كه ماده      ؛دانست صل را بر ضمان مباشر مي     ا
بديهي است  . داند را ضامن مي  » عاملي كه جنايت مستند به اوست      «1392 مصوب

ـ توانـد مـستند       حاكي از آن است كه جنايـت مـي         ،اين نحوه بيان   ه هـر كـدام از      ب
 پر واضح است كـه در       ،لدر عين حا  . باشد» ها  هردوي آن «يا  » مباشر«يا  » سبب«

 جنايت اصـوالً مـستند بـه مباشـر اسـت و اسـتثنائاً               ،حالت اجتماع سبب و مباشر    
ثير ؛ زيرا اصوالً سبب از حيث تأ      توان جنايت را مستند به سبب يا هر دو دانست          مي

بـا  .  برابري كند  ، در وقوع جنايت با مباشر كه علت وقوع جرم است          تواند   نمي مادي
توان سه    مي 1392 ، مصوب  قانون مجازات اسالمي   526ن ماده   اين اوصاف در تبيي   

  : بيان داشت) نكته دوم و سوم(و دو استثنا ) نكته اول(نكته را در قالب يك اصل 
كه هر چند ماده مذكور امكان استناد جنايت به هركدام از سـبب               نكته اول اين  

.  به مباشـر اسـت     پذيرد، ولي اصوالً در چنين حالتي، جنايت مستند        و مباشر را مي   
، ثالثي را داخل آن بينـدازد و يـا          )ب(چاهي را حفر كرده و      ) الف(مانند حالتي كه    

در ايـن   . ثالثي يا مال وي را داخـل آن بينـدازد         ) ب(آتشي را روشن كرده و      ) الف(
 مـاده   ،بر همين اسـاس   .  نه سبب  ،داند  عرف جنايت را مستند به مباشر مي       ،حاالت

هرگاه يك نفر سبب تلف مـالي را ايجـاد          «: ر داشته است   قانون مدني نيز مقر    332
 مگر  ، نه مسبب  ، است مسؤولشدن آن مال بشود، مباشر       كند و ديگري مباشر تلف    

 ،بدين ترتيب . » به نحوي كه عرفاً اتالف مستند به او باشد         ؛ باشد ااين كه سبب، اقو   
ر نمـوده تـا     چـاهي حفـ   ) الـف (توافق كنند كه    ) ب(با تباني با    ) الف(در حالتي كه    

بـا تبـاني بـا      ) الـف (در اثر اين عمل بميرد يا       ) ج(را داخل آن بيندازد و       )ج(،  )ب(
) ج(آن را بـه     ) ب(سـمي را داخـل دارويـي ريختـه و           ) الـف (توافق كنند كه    ) ب(

ـ  ) ب(بخوراند يا آن را به او تزريق نمايد،          شـمار آمـده و او قاتـل عمـدي           همباشر ب
تـوان    حداكثر آن است كه مي    .  حيث ضماني ندارد   از اين ) الف(شود و     محسوب مي 
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 قـانون   127 و   126را تحت عنوان معاونـت در قتـل عمـدي و طبـق مـواد                ) الف(
  . قابل مجازات دانست1392 ، مصوبمجازات اسالمي

 گـاهي اوقـات بـدون هـيچ         ،كه در حالت اجتماع سـبب و مباشـر          نكته دوم اين  
ي است كه سبب اقواي از مباشـر        ترديدي جنايت مستند به سبب است و آن حاالت        

ـ             . است شـمار   هاگر سبب اقواي از مباشر باشد، مباشر ضماني ندارد و سبب ضامن ب
ـ           . آيد  مي  )الـف :  عبارتنـد از   ،آيـد   شـمار مـي    هحاالتي كـه سـبب اقـواي از مباشـر ب

دارو يا ) ب(بدون اطالع ) الف( اگر در مثال فوق ،بودن مباشر؛ به عنوان مثال جاهل
 ،بدون اطالع از وجود سم در دارو يا آمپول        ) ب(را آلوده به سم كرده و       ) ج(آمپول  

ـ   ) ب(بخوراند يا به او تزريق نمايد،       ) ج(آن را به      چـون   ؛آيـد   شـمار نمـي    هضـامن ب
دليل جهل او، سبب اقواي از       هنسبت به وجود سم در دارو يا آمپول جاهل است و ب           

 )د. بـودن مباشـر    غير غيـر مميـز     ص )ج. بودن مباشر   مجنون )ب. آيد  شمار مي  هآن ب 
 عاقل بـالغي،     مثالً تواند آن باشد كه     مثال هر سه مورد فوق مي     . بودن مباشر  حيوان

اي به او تحريك يـا امـر بـه ارتكـاب       مجنون يا صغير غير مميزي را با دادن اسلحه        
 )ـهــ. قتــل ديگــري نمــوده يــا حيــواني را تحريــك بــه حملــه بــه ديگــري نمايــد

 مانند وقتي كه فردي ديگري را به نحو وحشتناكي بترسـاند            ؛باشربودن م  اختيار  بي
 ماده(اختيار خود را پرت كرده و روي ديگري افتد و باعث صدمه به او شود               و او بي  

 به دليـل    ،بديهي است در اين حاالت    ). 1392 ، مصوب  قانون مجازات اسالمي   499
آيد   شمار مي  هها ب    از آن  بودن مباشر، سبب اقواي    اختيار  مجنون، صغير، حيوان يا بي    

 1392، مـصوب     قانون مجازات اسـالمي    526ذيل ماده   . و صرفاً سبب ضامن است    
اختيـار،    در صـورتي كـه مباشـر در جنايـت بـي           ... «: گويد  هم در اين خصوص مي    

  .»ها باشد، فقط سبب ضامن است مميز يا مجنون و مانند آن  جاهل، صغير غير
لت اجتماع سبب و مباشر و بر خـالف قاعـده           كه گاهي هم در حا      نكته سوم اين  

مانند وقتي كـه شخـصي فـردي را بـه           . ممكن است جنايت مستند به هر دو باشد       
و ) مـسبب (دهـد     و ديگري هم به او غذاي سمي مـي        ) مباشر(شدت مجروح كرده    

 يعني جراحت و سم واقع      ؛در اثر سرايت هر دو    ) با اعالم نظر پزشكي قانوني    (مرگ  
در واقـع در    .  جنايت مستند به سبب و مباشر، هر دو اسـت          ، مثال در اين . شود مي
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كنند   ثيرگذاري در وقوع جنايت مي    أ سبب و مباشر در عرض همكديگر ت       ،اين مثال 
آن . ثير اسـت  أها نيز به صورت مساوي يا حسب ميزان تـ            ضمان آن  ،و براين اساس  

: يـد گو   هـم كـه مـي      1392 ، مـصوب   قانون مجـازات اسـالمي     526قسمت از ماده    
طور مـساوي    باشد، به ) مباشرت و تسبيب  (چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل       «

 بـه   ،ثير رفتار مرتكبان متفاوت باشـد كـه در ايـن صـورت            أباشند، مگر ت    ضامن مي 
گذاري سـبب و     ثيرأ ت ، ناظر به همين حالت    .» هستند مسؤولثير رفتارشان   أميزان ت 

رگـذاري سـبب و مباشـر در طـول          ثيأاما وقتي كه ت   .مباشر در عرض همديگر است    
 ثـالثي را درون      فـرد  كه كسي چاهي حفر كند و ديگـري          مانند آن  ؛همكديگر است 

 ثـالثي را درون آن افكنـد،         فـرد  آن بيندازد، يا كسي آتشي روشن كنـد و ديگـري          
 اساسـاً   ،سان با مباشـر بـراي سـبب        سان و در نتيجه ضمان يك      ثير هم أشدن ت  قائل

كه در نكته اول بيان گرديد، سبب را يـاراي            موارد چنان   زيرا در اين   ؛درست نيست 
شـدن شـرايط     در واقع سـبب، فـراهم     . وزني با مباشر در ايجاد علت تلف نيست         هم

با توجه به مطالب فوق اين فـرض كـه در           .  ولي علت تلف، اقدام مباشر است      ،است
امن  نداشته و فقط سبب ضـ      مسؤوليتي اساساً مباشر    ،حالت اجتماع سبب و مباشر    

طور كه در نكته دوم به آن اشاره شد، در           آري اين حالت همان   . باشد، منتفي است  
پذير است و آن وقتي است كه سبب به دليل جهل، جنون، صغر               يك صورت امكان  

  .1اختياري مباشر اقواي از او باشد يا بي
                                                           

توان اين قاعده را به دست آورد كه در سبب عمدي اقـواي از مباشـر، سـبب                    مبحث فوق مي  ) نكته دوم (از توجه به    . 1
به عبـارت ديگـر، مـسبب       . دهد   تميز انجام مي    خواهان ارتكاب جرم است و آن را از طريق افراد جاهل يا فاقد قوه             

انجـام  ... ي قصد قتل را داشته و ركن مادي آن را از طريق مباشر جاهل يا مجنـون يـا                  عمدي، ركن رواني جرم؛ يعن    
هايي از سبب عمدي اقـواي از مباشـر توسـط يكـي از                بنابراين، در درستي دو مثال ذيل كه به عنوان نمونه         . دهد  مي

ـ    «: نويسندگان ذكر شده ترديد جدي وجود دارد       ت، بـراي فـرار از   زني كه توسط ديگري با خودرو ربـوده شـده اس
زني كه براي فـرار از تهـاجم و تعـرض           ] يا[كند،    دست وي، خود را از خودرو در حالت حركت به بيرون پرتاب مي            

جـرائم عليـه   (حسين ميرمحمدصـادقي،حقوق كيفـري اختـصاصي    (» اندازد   باال به پايين مي     ديگري خود را از طبقه    
چنـين قـصد       كه قصد تجاوز دارد، اساساً قصد قتل ندارد، هم         در اين دو مثال، رباينده يا شخصي      ). 49، ص )اشخاص

شده   آري در صورتي كه ترس ايجاد     . توان قتل عمدي را به او نسبت داد         لذا نمي . اي هم ندارد    انجام عمل نوعاً كشنده   
تـوان   گيري او شده و او خود را در اين حالت پرتاب كنـد، مـي   در اثر عمل مهاجم باعث سلب اختيار و مانع تصميم  

 قـانون مجـازات اسـالمي، صـرفاً         499  و به استناد ماده   ) نه اجتماع سبب و مباشر    (مهاجم را از باب تسبيب محض       
 .شمار آورد  او به ضامن ديه
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   جمع مباشرين.3

كاب قتـل   يكي از حاالت دخالت در جنايت، حالتي است كه چند مباشر در ارت            
بـه عنـوان   .  چند نفر فردي را به قتل برسـانند ،مثالً به جاي يك نفر   . دخالت دارند 

 او را از ارتفاع بلند به طرف پايين پرتاب نمايند يا چند نفر هـر كـدام جـرح                    مثال،
اين حالت،  . ها رخ دهد    اي به او وارد نمايند و مرگ در اثر سرايت همه جرح             كشنده

خواهد بـود كـه بحـث از آن خـارج از موضـوع مقالـه                همان حالت شركت در قتل      
  .حاضر است

  ايجاد يك سبب توسط چند نفر. 4

حالت ديگر دخالت در جنايت ممكن است به اين شكل باشد كه چند نفر، يك               
 ،هرگاه دو يا چند نفر به نحو شركت       «: ا.م. ق 533  طبق ماده . ب را ايجاد نمايند   سب

طـوري كـه آن جنايـت يـا           بـه  ؛ گردنـد  سبب وقوع جنايت يا خسارتي به ديگـري       
 بـه   .»باشـند   طـور مـساوي ضـامن مـي         خسارت به هردو يا همگي مستند باشد، به       

 وقتي چند نفر با قصد قتل ديگري بـا هـم چـاهي در مـسير او حفـر                    ،عنوان مثال 
كرده و او در آن افتاده و بميرد يا وقتي كه چند نفر با هـم غـذا يـا آب ديگـري را        

ي شـركت در قتـل      اين حالت هم مشمول حكم كل     . بميردند و او    آلوده به سم نماي   
نكته قابل ذكر در اين خصوص آن است كـه بـر خـالف مـاده                . تسبيبي خواهد بود  

كـه در مـوارد     ) تماع سبب و مباشر   اج (1392 ، مصوب  قانون مجازات اسالمي   526
ان  ولي متفاوت سبب و مباشر در وقوع جنايت، ضمان را حسب ميز            ،زمان ثير هم تأ
ضمان همـه   ) ايجاد يك سبب توسط چند نفر     (دانست، اين ماده      ثير، متفاوت مي  أت

دليل آن هم روشن است و آن اين كـه در           . داند  كنندگان سبب را مساوي مي     ايجاد
ثير آن با عوامل ديگر      باعث قتل شده و صحبت از تفاوت تأ        »يك سبب «اين حالت   

  .اند ه به صورت مساوي ضامنكنندگان آن متعددند ك منتفي است، ليكن ايجاد

   ايجاد چند سبب توسط چند نفر.5

حالت ديگر دخالت در جنايت وقتي است كه چنـد نفـر چنـد سـبب را ايجـاد                   
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شده در اين حالت ممكن است در عرض هم يـا در طـول هـم             اسباب ايجاد . نمايند
  :دهيم شرح ذيل مورد بحث و بررسي قرار مي هواقع بشوند كه ب

  شده در عرض هم اد اسباب ايج.5-1

در اين حالت چند نفر چند سبب را ايجاد كرده كه از جهت تأثير، در كنار هم                 
 غذاي فردي را آلوده به سم كـرده         ،كه شخصي به قصد قتل      مانند آن . اند  واقع شده 

ايـن  .  بشود و ديگري آب او را آلوده به سم نمايد و مرگ در اثر سرايت هر دو واقع                
 و وحدت مـالك     125ماده  ( شركت در قتل تسبيبي      يحالت هم مشمول حكم كل    

  . است) 1392 ، مصوب قانون مجازات اسالمي533از ماده 

  شده در طول هم  اسباب ايجاد.5-2

در اين حالت چند نفر چند سبب را ايجاد كـرده كـه از حيـث تـأثير در طـول                     
 چـاهي را    )الـف (مثال مشهور در اين حالت آن اسـت كـه           . شوند  همديگر واقع مي  

اي قرار دهـد و در اثـر برخـورد             در كنار آن سنگ يا چيز لغزنده       )ب(حفر نموده و    
ٌعليه با سنگ يا چيز لغزنده، كنترل خود را از دست داده و درون چاه سقوط         مجني
 سنگ يا چيـز       ه چاه يا گذارند    هكنند يك از حفر   كه در اين حالت كدام     در اين . نمايد

وني توسط فقيهان ارائه شده است كه ذيـالً بـه           لغزنده ضامن هستند، نظرات گوناگ    
 سبب مقدم    ه نظري ،مشهور فقيهان . شود  تر در اين خصوص اشاره مي       مهم  هدو نظري 

التأثير را پذيرفته و كسي را كه تأثير كار او در وقوع جنايـت مقـدم بـر تـأثير                    في  
  ق گذارنده تر، ايشان در مثال فو      به عبارت دقيق  . دانند  اسباب ديگر باشد، ضامن مي    

؛ شهيد ثـاني،    697تا، ص     امام خميني، بي  ( چاه    دانند، نه كننده    سنگ را ضامن مي   
 تحريـــر« در). 230 ص26ق، ج1414؛ حـــسيني روحـــاني، 427، ص2، ج1367
استداللي براي اين نظر بيان نشده، اما برخي از فقهـايي           » شرح لمعه «و   »↨ـالوسيل

گوينـد دخالـت سـبب اول در          ن حكم مـي   اند، در تعليل اي     كه معتقد به اين نظريه    
تحقق قتل، قطعي است؛ در حالي كه دخالت سبب دوم محل ترديد است و لذا در                

نجفـي،  (گـردد     مقام ترديد، حكم اثر سبب اول كه يقينـي اسـت، استـصحاب مـي              
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  ).146، ص43، ج1367
اگر كسي عدواناً چاهي بكنـد و ديگـري چـاقويي در            «: به اعتقاد صاحب جواهر   

 بگذارد و ثالثي سنگي را در كنار چاه قرار دهد و رهگذري به سبب برخورد                آن كار 
 سـنگ    با سنگ، درون چاه افتد و چاقو به او اصابت نمايد، در اين حـال، گذارنـده                

دقـت در عبـارت     ). همـان  (1»همانند كسي است كه او را به چاه پرت كرده اسـت           
دانـد؛    در حكم مباشـر مـي      دهنده اين است كه ايشان گذارنده سنگ را         اخير، نشان 

برخـي از فقهـا در      . گويي گذارنده سنگ، عابر را به درون چاه پرتـاب كـرده اسـت             
عمقـي    اند كه معتقدند، اگر كسي چاه كـم         جا پيش رفته    بندي به اين نظر تا آن       پاي

امـام  (بودن شخص اول اسـت        حفر نمايد و ديگري آن را عميق نمايد، ارجح ضامن         
   ).698تا، ص خميني، بي

  در ايـن خـصوص ضـمن انتقـاد بـه نظريـه            ) اقليـت (برخي از فقيهان ديگر     
اهللا خويي كـه در       آيت. اند   تساوي ضمان اسباب شده    ي  مشهور، معتقد به نظريه   

 مـشهور     تساوي در ضمان هستند، در رد نظريه       ي  اين خصوص معتقد به نظريه    
چـه   ، جـز آن  چه اشهر بين اصحاب است، وجـود نـدارد          دليلي بر آن  «: گويند  مي

اثر سبب اول استصحاب شـده و بـر سـبب دوم رجحـان داده               : گفته شده است  
جـا محلـي بـراي        كه اين گفته درست نيست و اساساً در ايـن           در حالي . شود  مي

تا ضمان  (استصحاب نيست؛ زيرا براي سبب اول قبل از سبب دوم اثري نيست             
در .  سـبب اسـت    ، بلكه جنايت مستند به هـر دو       )حاصل از آن استصحاب شود    

صورت مساوي ضامن بوده و وجهي براي ترجيح جنايـت            نتيجه هر دو سبب به    
اهللا   مرحوم آيـت  ). 260، ص 2م، ج 1976خويي،  (» سابق بر جنايت الحق نيست    

كـردن را كـه در نظريـه          مرعشي شوشتري هم قياس گذاردن سـنگ بـه پـرت          
بيب را ضـمان  الفارق دانسته و مقتضاي قاعـده تـس   صاحب جواهر آمده بود، مع    

  ).152، ص2، ج1379مرعشي، (دانند  هر دو سبب مي
كـه   خصوص آن  هب. تري است    منصفانه و عادالنه    ه دوم نظري   رسد نظريه   ينظر م   به

اركان استصحاب خصوصاً متعلّقِ     «: مشهور  هبه تعبير دكتر گرجي در انتقاد از نظري       
                                                           

  .»فانّ الواضع حينئذ كالدافع في البئر المزبورة«. 1
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ر سبب اول حتماً مرگ      چرا كه معلوم نيست با تأثي      ؛شود  يقين و شك مشاهده نمي    
شود تا آن را استصحاب كنيم و حكـم بـه ضـمان صـاحب ايـن سـبب                     حاصل مي 

  ).108 ص،1380گرجي، (» كنيم
 ضمن  1392 قانون مجازات اسالمي، مصوب      536 و   535گذار در مواد      قانون

 مشهور، استثنائاتي را در جهت محدوديت قلمرو شمول آن           بندي به نظريه    پاي
هرگاه دو يا چند نفر بـا انجـام عمـل           «: 535طبق صدر ماده    . ايجاد كرده است  

غير مجاز در وقوع جنايتي به نحو سـبب و بـه صـورت طـولي دخالـت داشـته                    
باشند، كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر                

كه يكي از آنان گودالي حفر نمايد و ديگري سنگي            باشد، ضامن است؛ مانند آن    
در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كـه در                  

در اين قـسمت از مـاده،       . »...اين صورت كسي كه سنگ را گذاشته ضامن است        
مقنن نظريه مشهور را كه همان ضمان سبب مقـدم در تـأثير اسـت، پذيرفتـه                 

ه ضمان سـبب    با اين حال، مقنن به شرح ذيل سه مورد را از اعمال قاعد            . است
 تأثير استثنا كرده است كه مورد اول و سوم از ابداعات قانون مجازات               مقدم در 

  : است1392اسالمي، مصوب 
، عبـارت از وقتـي اسـت كـه هـردو            535 بنا به تصريح ذيل ماده       :استثناي اول 
قصد ارتكاب جنايـت داشـته باشـند كـه در ايـن             ... «ثير  أخر در ت  ؤسبب مقدم و م   

دو نكته در ارتباط با اين استثنا نياز به         . »شود  رم محسوب مي  صورت شركت در ج   
چه در استثناي سوم  كه براي اعمال اين استثنا بر عكس آن  نكته اول اين:ذكر دارد
زمان يـا بـا فاصـله زمـاني          شده هم  كند كه اسباب ايجاد     شود، تفاوتي نمي    گفته مي 

سبب اول ايجاد شده باشـد و        اگر سببي دو روز پس از        ،بنابراين. ايجاد شده باشند  
 هـر دو ضـامن بـوده و شـريك جـرم             ،هر دو قصد ارتكاب جنايـت داشـته باشـند         

قـصد  ) نه هـر دو   (كه در حالتي كه يكي از اسباب         نكته دوم اين  . شوند  محسوب مي 
ثير حـاكم   أ يعني ضمان سبب مقـدم در تـ        ؛ارتكاب جنايت داشته باشند، باز قاعده     

ثير با قصد جنايت سـبب را ايجـاد كـرده           أدم در ت   اگر سبب مق   ،بدين ترتيب . است
ثير حتي بـه قـصد      أخر در ت  ؤ ولي اگر سبب م    ،باشد، طبق قاعده قاتل عمدي است     
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ارتكاب جنايت، سبب را ايجاد كرده باشد، قاتل نبوده و هيچ ضـماني بـر عهـده او                  
 زيرا بنا به فرض قانون، استناد عرفي بين عمـل او و سـلب حيـات منتفـي                   ؛نيست
شمار  هعمدي ب  ثير را قاتل غير   أتوان سبب مقدم در ت      و در اين حالت فقط مي     است  
خر ؤسبب م(زمان مصداق استثناي سوم  ثير، همأخر در تؤكه سبب م  مگر اين،آورد

  . كنيم هم باشد كه در ادامه به آن اشاره مي) در حدوث
م ريختـه  اما نقد مبنايي وارده بر اين استثنا آن است كه قواعد تسبيب را به هـ           

 ساختار و قدرت اثرگذاري سببي بـر سـبب ديگـر از حيـث               ، زيرا در تسبيب   ؛است
توجـه بـه قـصد بـراي        . شود  ثير مادي مطرح است و توجهي به قصد مسبب نمي         أت

 از حيـث    ،به عبارت ديگر  . عمدي بودن در مرحله بعدي است      تعيين عمدي يا غير   
 مـادي و اسـتناد عرفـي،        ثيرأ از حيـث تـ     مـسؤول  ابتدا بايـد سـبب       ،ساختار مادي 

عمدي بـودن رفتـارش بـا او برخـورد      شناسايي شده و سپس حسب عمدي يا غير      
شـده در مـاده      منصفانه بودن حكم پذيرفته     شايد به جهت غير    ،در عين حال  . شود
مقنن خواسته اسـت دامنـه شـمول آن را بـا            ) ثيرأيعني ضمان مقدم في الت     (535

 اگـر در حالـت اجتمـاع        ، در وضع فعلي   ،حالبه هر   . ذكر موارد استثنا كاهش دهد    
خر، قصد ارتكاب جنايت داشته باشند، قاعده       ؤاسباب طولي، هر دو سبب مقدم و م       

ثير جاي خود را به قاعده تـساوي ضـمان خواهـد داد و              أضمان سبب مقدم في الت    
مورد مثل حالت اجتماع اسباب عرضي از مصاديق شركت در جرم سـببي خواهـد               

  . بود
هرگاه دو نفر    «: با ذكر عبارت   535 حالتي است كه در صدر ماده        :وماستثناي د 

تر به بيـان      هم با تفصيل بيش    536ذكر شده و ماده     » مجاز خود  با انجام عمل غير   
التأثير در حالتي حاكم اسـت        كه ضمان سبب مقدم في      آن پرداخته است و آن اين     

طبـق  . باشـند ) مجـاز  غيـر (شده در طول هم به نحو عدواني     كه هر دو سبب ايجاد    
مجـاز و    ، اين قانون عمل يكي از دو نفر غيـر         535هرگاه در مورد ماده     «: اين ماده 

كه شخصي وسيله يـا چيـزي را در كنـار معبـر              عمل ديگري مجاز باشد، مانند آن     
عمومي كه مجاز است، قرار دهد و ديگري كنـار آن چـاهي حفـر كنـد كـه مجـاز                     

 اگر يكـي از     ،بدين ترتيب . »، ضامن است  نيست، شخصي كه عملش غير مجاز بوده      
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كـه مقـدم      صرف نظر از اين    ،شده عدواني نباشد، فقط سبب عدواني      دو سبب ايجاد  
) الف( در فرضي كه     ،بنابراين. التأثير باشد يا مؤخر في التأثير، ضامن خواهد بود          في

در كنـار آن    ) ب( سنگي كار بگذارد و      ،)كه تصرفش در آن مجاز است     (در باغ خود    
 درون چاه افتاده و بميرد، صـرفاً        ،چاهي حفر نمايد و فردي در اثر برخورد با سنگ         

 ،در ايـن حالـت    .  چون فقط عمل او به نحو عدواني است        ؛ضمان متوجه حافر است   
 تصرف  ؛ زيرا التأثير است    مقدم في  ، هرچند سبب  ؛ضمان متوجه واضع سنگ نيست    

كـه شـرط ضـمان در         نخالصـه ايـ   . اين فرد در ملك خودش بـوده و مجـاز اسـت           
خـود كنـار     د به   بودن رفتار مسبب است، لذا سبب غير عدواني خو         تسبيب، عدواني 

  . اند رود و فقط سبب يا اسباب عدواني ضامن مي
 535هرگاه در مورد ماده     «:  است كه طبق آن    536ذيل ماده    :استثناي سوم 

 ايجـاد آن    عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اين كـه             ... اين قانون 
شـود، انجـام گرفتـه        زدن به ديگران مـي      سبب در كنار سبب اول موجب صدمه      

اين قسمت از ماده وقتي قابـل اعمـال اسـت كـه             . »باشد، نفر دوم ضامن است    
. شده از لحاظ زمان ايجاد، يكي پس از ديگري ايجاد شـده باشـد               اسباب ايجاده 

باشند، مشمول قاعـده كلـي    زمان ايجاد شده      شده هم   بنابراين، اگر اسباب ايجاد   
؛ يعني ضمان سـبب مقـدم در تـأثير بـاقي خواهنـد              535شده در ماده      پذيرفته

شده داراي تقدم و تأخر زماني باشـند، مـشمول ايـن              ماند، اما اگر اسباب ايجاد    
در واقع در حالت تقدم و تأخر زماني، مقنن قاعـده           . استثنا قرار خواهند گرفت   

بنابراين، اگر كسي  . را پذيرفته است  ) ن ايجاد زما(ضمان سبب مؤخر در حدوث      
و ديگري پس از او     ) مقدم در حدوث  (سنگي را در محل عبور عابران كار گذارد         

و كـسي در آن بيفتـد و        ) مؤخر در حدوث  (در كنار اين سنگ چاهي حفر كند        
 كسي كه سنگ را كار گذاشته بايد ضامن باشد،          535بميرد، هرچند طبق ماده     

كننده چاه را كه با وجود سـنگ، يعنـي            يجاد اين استثنا فقط حفر    اما مقنن با ا   
ضـامن  ) سـبب مـؤخر در حـدوث      (عاملي لغزنده، در كنار آن چاهي حفر كرده         

مقـدم در   (اگر كـسي چـاهي حفـر كنـد          . بر عكس آن هم صادق است     . داند  مي
مـؤخر در   (و ديگري در كنار آن سنگ يا چيز لغزنده ديگري قرار دهد             ) حدوث
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 باز سبب مؤخر در حدوث؛ يعني گذارنـده سـنگ بـه تنهـايي ضـامن                 ،)حدوث
البته در اين حالت اخير، گذارنده سـنگ؛ هـم مـصداق سـبب مـؤخر در                 . است

رويكـرد مقـنن در جهـت       . حدوث و هم مـصداق سـبب مقـدم در تـأثير اسـت             
دانستن سبب مؤخر در حدوث، شايد به اين جهت باشد كه ايجاد سـببي                ضامن

ستعد ايجاد خـسارت ديگـر، امكـان وقـوع جنايـت و كيفيـت               در كنار اسباب م   
  . كند صدمات وارده را چندين برابر مي

رسد كه    نظر مي  بندي به   در پايان مبحث اجتماع طولي اسباب و به عنوان جمع         
مقنن نتوانسته است مبناي واحدي را از بين نظريات مختلفي كه در كتـب فقهـي                

ثير را  أ قاعده ضمان سـبب مقـدم در تـ         535هرچند در ماده    . وجود داشته، بپذيرد  
 اما در استثناي اول به فرض وجود قصد جنايت، تـن بـه پـذيرش نظريـه             ،پذيرفته

خر در حـدوث را     ؤتساوي اسباب داده و در اسـتثناي سـوم هـم نظريـه سـبب مـ                
ثير را بـا بيـان      أ قاعده ضمان سـبب مقـدم در تـ         ،تر به عبارت دقيق  . پذيرفته است 

زمـان دو يـا چنـد سـبب ايجـاد شـده باشـد،                ه حالتي كه هم   استثناي سوم فقط ب   
محدود كرده است و با استثناي اول باز هم به حـالتي محـدود كـرده دو يـا چنـد                     

بـه قـول اصـوليين اقـدام مقـنن در ايـن       . سبب به قصد جنايت ايجاد نشده باشند 
  .تخصيص اكثر استخصوص مصداق 

  گيري نتيجه

خـصوص نحـوه       احكام تسبيب و بـه     نحوه نگارش قانون در خصوص قواعد و      
 قانون  536 و   535ماده  (ايجاد قاعده و استثنا در موضوع اجتماع اسباب طولي          

خصوص در حوزه جرايم      قابل دفاع نيست و به    ) 1392مجازات اسالمي، مصوب    
گوي مصاديق گـسترده، متنـوع و پيچيـده امـروزي حـوادث               غير عمدي، جواب  

دشـواري تـشخيص     افـزون بـر ايـن     .  نيست ناشي از كار و تخلفات رانندگي هم      
اسباب عرضي از طولي، به رغم حكم متفاوت قـانوني آن كـه در اولـي تـساوي                  
ضمان و در دومي اصوالً ضمان سبب مقـدم در تـأثير اسـت، باعـث شـده كـه                    

خواه در عرض هم و خـواه در        (ها در موارد دخالت اسباب متعدد         معموالً دادگاه 
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، تمايل به آن پيدا كنند كـه  )ر در تأثير يا حدوثطول هم و خواه مقدم يا مؤخ    
هـا را     با اخذ نظريه كارشناسي با توجه به تأثير عرفي دخالـت ايـن اسـباب، آن               

هـا در ايـن مـوارد         به عبارت ديگر، زيربناي حكـم دادگـاه       . شمار آورند   ضامن به 
اسـت و   ... معموالً نظريات بازرسان اداره كار و كارشناسان رسمي دادگـستري و          

به عنوان نمونـه فقـط بـه يـك     . اينان هم چندان توجهي به اين مقررات ندارند       
هـايي كـه در ايـن خـصوص، هـر روزه در       پرونـده از مجمـوع گـسترده پرونـده    

براي احداث بناي چهار ) الف(خانمي : كنم شود، اشاره مي دادگستري مطرح مي  
هم براي انجـام    ) ب(آقاي  . كند  تنظيم مي ) ب(طبقه خود، قراردادي را با آقاي       

آلموتـور  (بندي    كه متخصص قالب  ) ج(كاري قراردادي را با آقاي        عمليات سفت 
در حالي كه بـراي بـستن آلموتـور طبقـه           ) ج(آقاي  . كند  بوده، تنظيم مي  ) كار

اي كـه آن را از        كردن تختـه    كرده، در اثر رها     سوم به همراه كارگرانش اقدام مي     
داده است، دچار صدمه در قـسمت گـردن و   پايين به كارگرش كه در باال بوده،   

ظاهر قضيه آن است كه كارگري كه تخته را رها كرده، مباشر و             . گردد  نخاع مي 
خود او كه تخته را به كارگري كه خودش اسـتخدام كـرده، داده اسـت، سـبب                  

در حالي كه دادگاه پرونده را به كارشناس ارجاع داده كه كارشناس اول،             . است
را ضامن دانسته و اساسـاً      ) ب( درصد آقاي    30و  ) ج( آقاي    درصد 70به ميزان   

پرونده در هيأت سـه     ) ب(با اعتراض آقاي    . به نقش كارگر توجهي نداشته است     
 50را بـه ميـزان      ) ج(و  ) ب(نفره كارشناسي مطرح شده و اين هيـأت، آقايـان           

ه  نفر 5پرونده در هيأت    ) ب(مجدداً با اعتراض آقاي     . درصد مقصر دانسته است   
 50را به ميزان ) ج(و آقاي   ) ب(مطرح شده كه اين هيأت هم هر كدام از آقاي           

كه خـود را بـه هـيچ وجـه مقـصر        ) ب(مجدداً آقاي   . درصد مقصر دانسته است   
 7دانسته و نقشي را براي خود قائل نبوده، اعتراض كرده كه اين بار هيأت                 نمي

ا هم به وسط كشيده و هـر        ؛ يعني مالك ر   )الف(نفره، براي اولين بار پاي خانم       
را هم  ) الف( درصد و خانم مالك      45را به ميزان    ) ج(و آقاي   ) ب(كدام از آقاي    

 درصد مقصر قلمداد كرده كه دادگاه هم ديگر بـه اعتـراض آقـاي               10به ميزان   
 نفره حكـم    7توجه نكرده و عيناً طبق نظر كارشناسي        ) الف(و خانم مالك    ) ب(
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شـود كـه مباحـث فقهـي           اين حكـم معلـوم مـي        از دقت در   1.صادر كرده است  
هـا نـدارد و ايـن         شده به قانون، چندان جايگاهي نزد كارشناسان و دادگـاه           وارد

مطلوب نيست كه قانون مورد توجه قرار نگرفته و بـه عبـارت ديگـر، سياسـت                 
   2.جنايي قضايي در تعارض با سياست جنايي تقنيني قرار گيرد

شود كه مقنن به فكر اصـالح         امطلوبي توصيه مي  آمدن بر چنين امر ن     قئبراي فا 
-11كـه حـذف مـاده        ضمن آن . و نگارش مقرراتي عادالنه، منصفانه و شفاف باشد       

ضـامن ديـه    ) اش  نـه عاقلـه   ( كه به موجب آن در جنايات تسبيبي خود قاتل           414
.  بالوجه بوده و در بازنگري قانون مجازات اسالمي بايد مورد توجه قرار گيرد             ،است
كـاري مقـنن در حكـم         رسـد دسـت     نظر مي  حالت اجتماع سبب و مباشر نيز به      در  

و ايجـاد   ) كه سبب اقواي از آن باشد        مگر اين  ،بودن ضمان مباشر   يعني اصل (قبلي  
 با توجه بـه     ،)هم مباشر و هم سبب    (اين استثنا كه در مواردي ممكن است هر دو          

مـبهم اسـت و بايـد       اين كه تفكيكي بين سبب و مباشر عرضـي از طـولي نـشده،               
  .سازي به عمل آيد شفاف

                                                           
يي اصفهان، در پرونـده      دادگاه عمومي جزا   102 شعبه   5/10/1389 مورخ   8909970352801366دادنامه شماره   . 1

دائر بر عدم رعايت نظامات و مقررات ايمني در حين          ) الف(و خانم   ) ب(در خصوص اتهام آقاي     «: 890897كالسه  
 درصـد و مـتهم رديـف        45 متهم رديف اول به ميزان       ،)ج(كار منتهي به ايراد صدمه بدني غير عمدي نسبت به آقاي            

عنايت به كيفرخواست صادره از دادسـراي عمـومي و انقـالب شهرسـتان               درصد تقصير، دادگاه با      10دوم به ميزان    
و گزارش بـازرس اداره كـار و امـور اجتمـاعي و نظريـه               )  ج آقاييعني همان   (اصفهان و شكايت شاكي خصوصي      

 و  95بزه انتسابي به وي محرز و مسلم بوده و مـستنداً بـه مـواد                ... هيأت هفت نفره كارشناسان رسمي دادگستري و      
هر يك از متهمين را بـر اسـاس ميـزان           ...  و 476 و   430 و مواد    295 ماده   3 و تبصره    294قانون كار و ماده      176

 درصد از يك فقره ديـه كامـل بابـت           10 درصد و متهمه رديف دوم را به ميزان          45تقصير متهم رديف اول به ميزان       
به سستي و ريزش ادرار گرديـده اسـت و          هاي پنجم و ششم گردني كه منتهي          شكستگي ستون فقرات در ناحيه مهره     

 درصـد ديـه كامـل بابـت ارش          24دو فقره ديه كامل بابت ناتواني جنـسي و نـاتواني در كنتـرل ادرار و مـدفوع و                    
 درصـد ديـه كامـل بابـت ارش          9محدوديت حركتي در اندام فوقاني راست كه منجر به نقص عضو گرديده اسـت و                

 و دو درصد ديه كامل بابت ارش آسيب نـسج نخـاع ناحيـه گـردن و دو                   محدوديت حركتي در اندام تحتاني راست     
  . »...نمايد  محكوم مي) ج(درصد ديه كامل بابت ارش زخم بستر ميان دو سرين و هر دو پاشنه در حق آقاي 

ها هم در جاي خود مورد نقد جدي است و نبايـد بـه بهانـه كـار كارشناسـي،                      محوري دادگاه   البته روحيه كارشناس  . 2
خصوص امـور پزشـكي بـسيار پررنـگ           ها كه به    اين روحيه دادگاه  . كارشناس به نوعي مبادرت به صدور حكم كند       

بـراي  . ها دانسته اسـت      قانون اساسي هم است كه صدور حكم را از وظايف دادگاه           156است، به نوعي خالف اصل      
، »)يف و مـصاديق تـا نحـوه اجـرا         از تعر (تقصير پزشكي   «حسن پوربافراني،   : ك.ر(مطالعه مفصل در اين خصوص      

 ). 110-112، ص 4، جتحقيقات قضايي؛ پژوهشگاه قوه قضاييه، 19-25، 5ش
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  منابع و مĤخذ

، اپ دوم مؤسـسه نـشر اسـالمي، چـ       : ، قـم  3، ج   الـسرائر ابن ادريس حلي، محمـد،       .1
 .ق1411

 . تا مكتبة العلمية االسالمية، بي: ، تهرانتحريرالوسيلة، ...خميني، سيد روح ا .2

ركـز مطبوعـات و     انتـشارات م  : ، تهـران  4، ج تحقيقات قضايي پژوهشگاه قوه قضاييه،     .3
  .1395انتشارات قوه قضاييه، 

فـصلنامه  ،  »)از تعريف و مصاديق تا نحوه اجرا      (تقصير پزشكي   «بافراني، حسن،    پور .4

 . 1396، تابستان 5 شآراء،

انتشارات دفتـر   : ، قم 2 ج   ،ةيلمعة الدمشق ا شرح   ي ف ةي البه ةالروض ن،ي الد ني ز ،شهيد ثاني  .5
  .1367، 3 چ،ي اسالمغاتيتبل

  .ق1414دارالكتاب، : ، قم26، ج فقه الصادقوحاني، سيد محمد صادق، حسيني ر .6

 ج  ،، إيضاح الفوائد في شرح مشكالت القواعـد       فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف       .7
 .  ق1387 ، مؤسسه اسماعيليان،4

 .ق1405چاپ اسماعيليان، : ، قم7 و 6، ج جامع المداركخوانساري، سيد احمد،  .8

 . م1976مطبعة االداب، : ، نجف اشرف2، ج مباني تكملة المنهاج خويي، سيدابوالقاسم، .9

 دادگـاه   102، شـعبه    5/10/1389 مـورخ    8909970352801366دادنامه شماره    . 10
  .890897 اصفهان، پرونده كالسه ييعمومي جزا

نظريات اداره حقوقي قوه قـضاييه در زمينـه         شهري، غالمرضا و ستوده جهرمي، سروش،        . 11

  .1373 انتشارات روزنامه رسمي، :هران ت،1، ج مسائل كيفري

  .1380انتشارات دانشگاه تهران، :  تهران،اتيد ابوالقاسم، ،يگرج . 12

للميـرزا   (جامع الشتات في أجوبـة الـسؤاالت      ميرزاى قمى، ابو القاسم بن محمد حسن،         . 13
  .ق 1413 مؤسسه كيهان، : تهران،)لقميا

  .ق1403داراالضواء، : ، بيروت4، ج شرائع االسالممحقق حلي، ابوالقاسم،  . 14

مركز نشر اسـالمي،    : ، تهران 4، ج   )بخش جزايي (قواعد فقه   محقق داماد، سيد مصطفي،      . 15
1379.  
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، دوره دكتري حقوق جزا و      تقريرات درس متون فقه جزايي    مرعشي، سيد محمد حسن،      . 16
  .1373-1374 سال تحصيلي، : تهرانشناسي، دانشگاه تربيت مدرس، جرم

، 2 و   1، ج   ديـدگاههاي نـو در حقـوق كيفـري اسـالم          حسن،  مرعشي شوشتري، محمد     . 17
 .1373نشر ميزان، : تهران

نـشر  : ، تهـران  )جرائم عليه اشـخاص   (حقوق كيفري اختصاصي    ميرمحمدصادقي، حسين،    . 18
 .1386ميزان، 

ـ نقـد رو  «.1383 وري، مرداد و شهر   43 ش   ،دينامه مف  . 19  اسـت ي در س  انـه يگرا   شـهرت  هي
 .») نفسيةبحث قصاص و د (راني ايني تقنييجنا

، 3  چ ه،ي دارالكتـب االسـالم    : تهـران  ،43 و   42، ج   جواهرالكالم محمد حسن،    ،ينجف . 20
1367.  
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   و ارشيهماهيت د/ مقاالت 

�  

 و ارشيهماهيت د
1

  

  چكيده

گـردد و     ديده يا خانواده وي پرداخـت مـي        تخسارتي كه به خسار    جبران ديه 
ن ديـه جبـران خـسارت و        هـدف قـانو   . شـود  مجازات محسوب مي   همچنين نوعي 

 .باشد  ميتعقوب
 تمـام  نـزد  وجود دارد و ديه زن نـصف مـرد اسـت و            بين ديه زن و مرد تفاوت     

  .هست و بوده به معمول و پذيرفته قرون و اعصار طول در اسالمي مذاهب

   كليديواژگان

  ديه، ارش و فقه شافعي
                                                           

 . زاهداندارالعلوم علميه اهل سنت ستاد حوزه، ايعبدالحليم قاض. 1
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  مقدمه

ام شـافعي اسـت     گزاشي از ماهيت ديه و ارش در فقه امـ         » ماهيت ديه و ارش   «
كه توسط عبدالحليم قاضي بر اساس منابع دست اول فقه شافعي تـدوين گرديـده               

  .است

  ماهيت ديه و ارش

  ؟ است مجازاتي نوعيا جبران خسارت است يه دياآ) الف
 عقوبت و مجازات اسـت      يه در اسالم د   يه شود كه د   ي الزم است بررس   جا  ين ا در

  :باره متفاوت است ين در ايات هر دو؟ روايا ي، عوض ماليا
زاء الذي  «: عقوبت يفتعر .1 �fنظيستحقها � ا+� �fمـر ية مـا وقـع عنـه منـه مـن معـص��  ا_� 

 �زاء مقدرًا من قبل � سبحانه وتعاlيهالشارع، أو  �fن هذا ا�  حقـًا ×، أو للعبـد، أو ، سواء أ
ا خول � r من سلطة    ).140 صق،1406 ي،حفناو (»�ن مقدرًا من قبل وl� ا�_مر {�

 خـانواده   يرگ  كه دامن  ي جبران خسارت مال   ي، از فقها، آن را عوض مال      يبعض .2
  .دانند يمقتول شده م

� مـا يـلوتعل «:گويـد  ي معاصر م  يه، فق » زرقاء ي مصطف عالمه« �P هـو أن يظـن ذلـک 
ا Û� تعو يةالد ر اzاl� الذي يض إ{� �Iطـاءيـل أهـل القتيصيب عن ال �fالقتـل ا � �P ...«)   ،زرقـاء
        ).390ص

  ي جاني وضعيت ماليت قانون عقوبت و رعااهداف

ا+� « .1 �fص"ح سلوكهع"ج ا   .ي فرد جانيت اصالح رفتار و ترب؛» �§
  . عدالت و اصالح در جامعهكردن ينه نهاد .2
  .ي بشرياتحفاظت ضرور .3
  .ي حوادث در جوامع بشرينكنترل و ممانعت از بروز و تكرار چن .4

 يـف،  تكل يبا تمام انواع و اشـكال آن نـوع        » عقاب«كه   است   يه امر متفق عل   اين
 نزنـد   ي مجـدد  يـت  تا او اصالح شده و دست به جنا        باشد ي م ي بر جان  يذاءفشار و ا  

  ). 196ق، ص1406 ي،حفناو(
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   است؟يزي بر عاقله دال بر چه چيه دي وجوب ادايگر، دي طرفاز
ر دو را    و عقوبـت هـ     ي بر عاقله احتمال جبران خسارت و عوض مـال         يه د وجوب

  .دارد
 را قبل از ارتكاب عمل      يجان و اند  كرده ي خود شانه خال   يفهچون عاقله از وظ    .1

 بـه بعـد     يـن  تـا از ا    باشند ي م يهد پرداخت به موظف اند، از ارتكاب جرم باز نداشته    
عتبـار تقـصيتحملـون أن العـاقQs عـ5 «: نكنند يكوتاه �@ Ã äـم حفظـه ومراقبتـه وخـصوا �� Qو� 

نه إ{�  ل�� �_ �  ف¡نوا Ã اzقIنصارها قI لفوته @� @� �O« )ينابن عابد.(   
 را مرتكـب    ي عاقلـه جرمـ    دگوينـ  ي جبران خـسارت مـ     يهداران نظر  اما طرف  .2
 يـن  داد، بلكه ا   يفر آنان را ك   يد هم كه با آنان مشورت نكرده چرا با        يجان و اند نشده

 بـر   يـه خت د  است تا پردا   ي و كمك از جان    يت حما ي توسط عاقله نوع   يهپرداخت د 
 به خـانواده مقتـول      مالي جبران فوت و خسارت      ي نوع يهپس د .  نكند يني سنگ يو
رش اî للواجـب فـيـةالد«: باشد يم ع اî ل(ـال الـذي هـو بـدل للـنفس، وا�_ �Jالـ � �P  �Ö دون 

   1.»النفس
 � �PتاروËنـه ا�_صـل، وصـ«:  رد ا نفـس فيـاة اfيانةقدم القـصاص، �_  يـة والدی، أقـو يـه و ا�_
لف �fمعناه، معـراج� � �P طاء وما �f� لعوارض ب @� � QX و®ذا ،r . )rع ا÷� يـةالد :قـو �Jالـ � �P  ( � �Pو

   ).ينابن عابد (» اzال الذي هو بدل النفسيه ول القاتل اzقتول إذا أع�یاللغة وصدر ود
 در  ي و جـوانمرد   يكوكاري ن ي، قاتل به خاطر همدرد    يشاوندانقبل از اسالم خو   

 بـر آن صـحه گذاشـته        يعت و در اسالم، هـم شـر       كردند ي م ي همكار يهپرداخت د 
  .است

 و  يـاري    مـردم بـا او هـم       شود، ي م ي مال يان بر اثر حوادث دچار ز     ي كس كه چنان
   ).همان (كنند يمواسات م

 مقتول جبران خسارت و     ياي اول ي برا كند؛ ي را دنبال م   يا گانه  اهداف دو  يه د اما
 يتي كفا يده قاتل، عقوبت و مجازات بر ب       نظام عاقله و خانوا    ي بوده و برا   يعوض مال 

 چون زنـان،    ي افراد يرا از ارتكاب و وقوع جرم در جامعه است؛ ز         يريآنان، بر جلوگ  
 عاقلـه داخـل    يستل در اند،  و بازدارنده نبوده   رت كه از اهل نص    ها يوانهخردساالن، د 

                                                           
 .الهنديه الدرالمختار،. 1
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 صـرف  اگـر  امـا  انـد،   نشده يه آنان مجازات و مكلف به پرداخت د       ين،بنابرا. يستندن
 تعاون و   ياري،   آنان مكلف به هم    يد با داشت، ي و جبران خسارت م    يمال عوض جنبه

   .شدند يمواسات م
� الدية والذر فالنساء« �P حظ r يوان �ن، �Ò � نون �Ëم علء وكذا ا �Zالد � �P همان( »ية.(  

 ي الجنـائ  يعالتـشر «در كتاب   » ↕عالمه عبدالقادر عود  «دان معاصر     و حقوق  فقيه
 يـز  اسـالم دوچ   ياساس تكافؤ نزد فقها   «: نويسد ي تــكافؤ م  215  بحث »ياإلسالم

  .اسالم. 2 يت؛حر. 1: است
 يـر  غ يه د ين،بنابرا.  است، نه اسالم   يت اساس تكافؤ فقط حر    »يفهابوحن« نزد   اما

 پرسـت،  مجـوس، بـت    (ي كتـاب  يـر  مـسلمان غ   يـر  غ يه با مسلمان، د   يمسلمان كتاب 
  .»است برابر مسلمان با) پرست آفتاب

   مسلمانير مسلمان و غيه دي در برابريفه ابوحناستدالل

ْهـß ِsِ:  � تعاlقال
َ
ٌة ِإlَ أ َ Y)ْم ِميَثـاٌق َفِدَيـٌة ُمـَس ُ َ �Zَو ِإْن َ�َن ِمْن َقْوٍم َبْيَن³ُْ َو َبْيـ¶ 

  ). 92): 4(نساء (
 كـل ذي    يـه  د 6رسـول اهللا  .  مطلق ذكر شده اسـت     يه تمام انواع قتل د    براي

  .اند  كردهيين تعينار را هزار دعهد في عهده
� أموروي« � أ+� �O الضمري، قتل منافقية أن ¬رو  � مـا ف6 رسول � فق�� �� �Z 
�  حريةبد �O)مس  � � دق�� : وعن الزهري أنه قال« .»�� �P يـة أبـوبكر و¬ـر �ûالـذ 

ثل د  .» اzسtية{�
� مسعود، أنه قالوروي« �Oـس(يـة أهـل الكتـاب مثـل ديـةد:  عن اzا ، �  ¢� إن ��

ــةوب Üل الدوجــ ــل، أساســه Üل حــال القتي ــا رجــع إlي �Å ــدن  وÛ� يا أحــ¡م ال
� أح¡م الدنيؤ��  والعصمة وقد وجد g هذا، أما الكفر ف" يةالذكورة واfر  �P يا« 

   ).255 ، ص7  جي،كاشان(
  ير؟ خيا دارد يته خصوص ستّيان اعآيا

 بلكه اصـل شـتر،      يستند، ن يه اصل و مبنا در د     ي از شتر، همگ   يره به غ   ستّ اعيان
 يـست  دو هزار گوسـفند، دو     يا دويست گاو،    يا آن به طال، نقره      يمتدر نبود شتر، ق   
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 مقتول پرداخت شود؛ چنان كه در كتـب         ياي پول برآورد شود، به اول     يا يمانيحله  
  ).206 ، ص2 عوده، ج( آمده است يره و غيفقه

   سال بزرگ و سال  مسلمان، خردير مرد و زن، مسلمان و غين بقصاص

 مرد و   ين ب ي بحث قتل عمد كه حكم آن وجوب قصاص است، در اسالم فرق            در
 چون قصاص در شود؛ ي نميدهد سال  خردسال و بزرگ، مسلمانيرزن، مسلمان و غ

: و قـوr تعـاl از آن    ي گناه بـوده، نـه عـوض مـال         يمقابل ازهاق روح، دم معصوم و ب      
لنفس، « � قصاص ا ع5يدلالنفس @� �P Qsماثzزهاق الـنفس أن ا § ا تكون @�  ي،عثمـان  (»لنفس إ{�

  ). 202، ص2ق، ج1426
ريإن القصاص  «:معتقدند كه  ي مذاهب اسالم  ي فقها جمهور � �Xب  �  الرجال والنساء ��

tهور أهل الع ��بعة و ر ة ا�_ _} تفاق ا�_ � النفس @� �P«.  
 �àـم قـالواوح �� ا Q6ن الب �Öسن، وعطاء وعfـرأة، ولكـن يقتـل«:  عن ع5� واz  يعـ� الرجـل @�

ا �_ن دية، نصف الدياؤهأول QZالرجلية نصف دي ...«. 

   جمهوردليل

ة« مهور قوr تعاlو�� �fا  :ß ْفِس Yلن ْفَس @�ِ Yالن¶lتعا rو قو ، :ß ِّر ُfْ ر£ @�ِ ُfْ178):2(بقـره ( ¶ا (
ب واحـد أن رسـول � ـودي رض رأس ال6مع ¬وم سا�_ النصوص، ومـا مـر قبـل @� �Z ار � �X يـة 

ة كثیQr اخر  وأد)دختر بچه(    ).همان (»��
fـر، ال« يـدي  فوق كلمات كل   يه آ در لـنفس، اfـر @� ـودي،الـنفس @� �Z حـائز   »يـة جار 

 و  يـه  آزاده وج  يـك  يگـر،  شخص با شخص د    يك« عدم تفاوت    گر  يان و ب  اند يتاهم
در بـاب قـصاص     »  با مـسلمان، مـرد و زن       يهودي يه، و فروما  يع با آزاده وض   يفشر

  .شوند ي قصاص م ندارند، عوض همي تفاوتيچه
  .يستنه در باب قصاص نگا  موجب برخورد دوين و ديت جنسپس

   اعضاقصاص

   . اختالف نظر دارندي انساني در باب قصاص اعضاي مذاهب اسالمفقهاي
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 قـصاص   يمعتقد به اجرا  ) يرحمهم اهللا تعال  (» احمد «،»يشافع«،  » مالك امام«
  . باشند يدر اعضا م

 چـون در    شـود؛  ي نمـ  ي در اعضا و اطراف جـار      قصاص« :گويد ي م يفه ابوحن امام
 األعـضاء در  يم كه فرد سليل دلينمعتبر است؛ به ا» ↨ـتكافؤ و مماثل  «بحث اطراف   

 قـصاص عـضو     ↨ـنـاقص الخلقـ    در مقابـل     ↨ـمقابل ناقص العضو و شل، تـام الخلقـ        
   .»شود ينم

   جمهوردليل

 مـرد  »انـسان « لفـظ  از مراد كه اند  استدالل كرده  يع خواهر رب  يث از حد  يبخار
ب�_ن« :اسـت  نافـذ  اطراف در قصاص و بوده ، واzتبـادر منـه يـع أخـت الر  جرحـت إنـسا@�

ــ� رســول � مــا ب6الرجــل، �� �Zــذا ي لقــصاص، ±� ــري أن القــصاص  عــ5يــدل @� � �Xمــا ب �Zي � �P 
  .»يضاً ا�_طراف أ

، »إعـالء الـسنن   «در كتاب   ) رحمه اهللا  (»ي تهانو يعالمه ظفر احمد عثمان    «اما
شامل مرد  » انسان« لفظ   گويد ي استدالل را رد كرده و م      ين ا 110، صفحه 18جلد  

  .  وجود ندارد كه فرد مجروح مرد بوده استيلي دليچو زن است و ه
ـا كـJت ثن«:  آمده است  »يبخار« در   »يدحم «يات روا در � خـواهر   ؛»يـة جار يـةأ

 بـاب   يندر ا  مبهم ثابت    يت با روا  يات روا ين را شكست و ا    يا  دندان دختر بچه   يعرب
 و  باشـد  ي واحد مـ   ي متحد و راو   ياق س يك با   يان، اتحاد جر  گر  يان آمده كه ب   متصل

 بابت به قصاص حكم نمود كـه        ين از ا  حضرت آن و اند جارح و مجروح هر دو مؤنث     
  . دو مؤنث بودين جنس و قصاص بيكهر دو 
طراف  مرد و زن در اعضا و ا       ين استدالل كرد كه قصاص ب     توان ي واقعه نم  ين ا از
  ). 211، ص2، ج1426 ي،عثمان( است ي و شرعيجار

  يع ربيان در خصوص جريات رواين اين تعارض برفع

 از سـه جهـت ثابـت        يـع  رب يان در جر  ي بخار يات مسلم با روا   يات در روا  تعارض
  : است
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 خـود   ي بخار يات ذكر شده و در اكثر روا      يع خواهر رب  ي مسلم، جان  يتدر روا  .1
  .رش شده، نه خواهي معرفيعرب

شكـستن   «ي بخـار  يـات و در اكثر روا   » فقط جرح  «يت مسلم جنا  يتدر روا  .2
  .ذكر شده است» دندان
انس بن  « حالف   ي بخار يات و در اكثر روا    »يعأم الرب « مسلم حالف    يتدر روا  .3

 يـن  هم بر ا   »ينوو« امام   يرأ.  آمده است  »يع مالك بن انس و برادر رب      ينضر، عمو 
 يـد  بع يـان  بـر تعـدد جر     يـت  حمـل دو روا    يول اند،  باهم ير متغا ياناست كه دو جر   

  .ان متحد استي جرياقس. 2.  استيكي يروا. 1 يرا ز؛نمايد يم
 آورده است كه 110، صفحه18 در اعالء السنن، جلديو عالمه ظفر احمد عثمان

 يح مبهم ثابـت در صـح      يت روا ير تفس ي در بخار  يد حم يت متحد بوده و روا    يانجر
  ).همان(مسلم است 

  زن و مرد ديه

 زن و مـرد     يـه معتقدند كـه د   » أصم« و   »يهابن عل « جمهور، فقط از     ياناز م  .1
بل«:  قال6 الرسول حديث مستدً� به است، يكي � النفس اzؤمنة مئة من ا�§ �P«.  
  . مرد استيه زن نصف ديهتمام مذاهب أربعه اهل سنت، اجماع دارند كه د .2

 از احنـاف،    »يكاسـان «ه و از فقهـا،      از صـحاب  )  اهللا عنه  يرض (ي عل اميرالمؤمنين
ـ  «يـه،  از مالك  »يـد الحف» «ابن رشـد  « و   »يعدو« ابـن قدامـه     «يه، از شـافع   »يمزن

 را هـم    »يديـه ز« و   »يابن عبدالبر اندلـس   «و  » ابن منذر  «يز از حنابله و ن    »يمقدس
   1. نام بردتوان يم

   گروه دومداليل

� جبل  .1 �O عنه(عن معاذ � �   اzرأة ع5يةد«: 6قال رسول �: ، قال)ر��
                                                           

، 7 ، ج  الربـاني   كفاية الطالب  حاشية العدوي علي شرح    ؛113، ص   3 ، ج تحفة الفقهاء  ؛352، ص   16، ج   بدائع الصنائع . 1
الشرح  ؛650، ص 12 ، ج الحاوي للماوردي  ؛258، ص   1 ، ج مختصر المزني  ؛338، ص   2 ، ج بداية المجتهد  ؛26ص  

 ؛70، ص 7 ، ج ، زيديـة  التاج المذهب ألحكام المذهب    ؛432، ص   5 ، ج سبل اتلسالم  ؛518،  9 ، ج  البن قدامة  الكبير
 .216، ص 15 ، جمصارالبحر الزخار الجامع لمذهب علماء األ
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  .» الرجليةالنصف من د
 وجـود دارنـد كـه       »ي بـن نـس    ↕عباد« و   »يسبكر بن خن   «يث حد ين سند ا  در

 بـا  »حجـر  ابـن « را نـسي  بن ↕عباد و اند  كرده يف و اكثر تضع   يق او را توث   »يعجل«
  . كرده استيقتوث فاضل ↨ـثق لفظ

 ýـد zـسt اfـر عـ5 ايـة دأدركنـا النـاس عـ5«: وعن �كول وعطاء، قـالوا .2
طاب 6الن�6  �fا � �O بل، فقوم ¬ر   عـ5يـةتلک الد)  � عنهر�� ( مئة من ا�§

� ع�J ألف درÃ، ودينار ألف دیأهل القر   اfرة اzـس(ة إذا �نـت مـن ية أو اث�6
�ئة دیأهل القر  ��عرابيةود... ينار  عرا+� ية ا�_ ا ا�_ �بـل،  إذا أصا سون من ا�_ �� 

� اي�ف�  عرا+�   ). 95 ، ص8  جيهقي،ب (»لذهب و� الورق ا�_
 صـدوق و    يه فق يشان ا ، آمده و نزد ابن حجر     يدر سند آن مسلم بن خالد الزنج      

   1. مرسل مكحول و عطاء استيث االوهام است و حديركث

   و پاسخ آناشكال

اسـت، نـه كـار آن       )  اهللا عنه  يرض( زن كار عمر بن خطاب       يه د ير تقد گويند مي
  .6حضرت
ــن ادر ــا ي ــت   دج ــه اس ــل توج ــسأله قاب ــد. 1 :و م ــينتع(يرتق ــو. 2 ).ي  يمتق

  ).گذاري يمتق(
انجـام  )  اهللا عنـه   يرضـ (آنچه كه عمر    . يست ن ي حق احد  يات د ير و تقد  تعيين

  .يه ديينبود، نه تع)  شترگذاري يمتق (يه دگذاري يمتداد، ق

  يم و تقوير تقدفرق

كـاربرد دارد و     در شـئ موجـود از قبـل          يمتقو.  واضح است  يم و تقو  ير تقد فرق
  .يست شئ معدوم نيجاد ايمتقو

پس مقدار  .  نه در معلوم المقدار    گيرد، ي در شئ مجهول المقدار صورت م      تقدير
 يمـت ق( معـادل آن     يـين تب)  اهللا عنـه   يرضـ ( زن آنچه كه بوده، توسـط عمـر          يهد

                                                           
 .116، ص10 ، جتهذيب التهذيب؛ 178، ص 2 ، جتقريب التهذيب. 1
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  .شكل گرفته است) معادل
3.  � � � عنه(عن الشع�6 � من العرب ق«: قال) ر�� � حي�� تال، فقتل من �ن ب��

 � ــ�� ــال إحــدى اfي ــرأة الرجــل، : هــؤ�ء ومــن هــؤ�ء، فق z ــل @� �� حــQ6 يقت �� �
، قال � لرجل الرجل�� � : و@� م ا�Ýخرون، فارتفعوا إl النـ�6 �Zفقـال :  قـال6فأ+� عل

 � اء«: 6الن�6 ت، لقومفاصطلح ا: ، قال- أي سواء -» القتل �� م عـ5 الـد@� �Zبيـ 
سبوا للرجـل ديـة الرجـل، ول(ـر : قال أة ديـة اzـرأة، وللعبـد ديـة العبـد فقـط، ��

، قال � �OخرÝع5 ا� � حدى اfي�� §� :rو قـو �َ آَمُنـوْا ُكِتـَب َعَلـْي³ُُ «: ±� �Oـِذ Yـا ال َ £ �
َ
@�َ أ

ْلَعْبِد  ّرِ َواْلَعْبُد @�ِ ُfْ ر£ @�ِ ُfْاْلَقْت5َ ا � ِ�P اْلِقَصاُص َ ن�6
َ َوا�_ُ ن�6

ُ_� ِ�@ « 29،30.  
 توافـق  يـه أي سواء، دو طرف بعـد از آن بـر د    » راءالقتل ب «:  آمده يت روا ين ا در

 ين كردند كه دال بر ا     يه مرد را با مرد، زن را با زن، غالم را با غالم تسو             يهكرده و د  
  .يستند زن و مرد با هم برابر نيهاست، د
  :اند  كه ثقهكند ي هم ثابت ميت رواين رجال اشرح

� ش. 1 � أ+� �O ã � �O ثقـة، وقـال عنـه الـذه�6 «،  قـال العجـ5� يبة،أبوبكرعبد�، 
� الثقة اzن�Q يهأبوبكر �ن قفز القنطرة، وإل �P .  

� التقر . 2 �P ر �� � �Oعوام و ثقه ا � �O معـ) ۳۲(يـبعباد � �O و قـال، �  و  و العجـ�5�
� و أبو حا¢Q ثقة   .ابوداود، و النسا+_

� عبـد الـر�ن قـال ،4 حديث � أ+� �O بيعة � اzـسيب: عن ر �O قلـت لـسعيد : � �P �
z؟ فقالهذه من اIن �fبل، قال: رأة ا � : قلت: ع�J من ا�§ �Oهذ � �P- Iن �fا �  يع�6
ا  �Zتل � Q6ون، قال:  فقال-وال �Jهـؤ�ء : قلـت: ع � � الث"ثـة، قـال-فـ½� ث"ثـون :  يعـ�6

� هؤ�ء : قلت: قال بع -ف½� ر ون، قـال:  قال- وأومأ إl ا�_ �Jـت : قلـت: عzآ � حـ��
ا، قال �Ñر قل �_ ا؛ �ن ا�_ QZا، وعظمت مصيبâأنت؟ قال: جرا � QPعـا� : قلت: أعرا

� : متثبــت، أو جاهــل مــتعt، قــال � أ�¹ �Oــديث حــديث ۳۹الــسنة! @� اfوهــذا ا ،
، ولـيس مـن اfـديث اzنقطـع؛ �_ن  � � اzـسيب مـن التـابع�� �O مرسل؛ �_ن سـعيد

lديث إfسعيدًا رفع ا � من الـسنة كـذا؛ أن : ، وقد ُعtِ أن قول الراوي6 الن�6
� موضعه مـن عـt اzـصطلح، فـسعيٌد رفـع اfـديث، r ح� الرفع، Ü هو معل �P وم

 � ، وما رفعه التاب�� إl الن�6 ب�� Q@ رسل -وهوzمن قبيل ا -.  
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ّ́ وقد � اzسيب  �O مراسيل سعيد tبعض أهل الع . 
� اzسيد سعحديث �O بعـيد مرسل و او سيب Q@ ، � د شـاف��� �  يد سـعيل مراسـ و ��

ت د و اند �� � فت پـذ اوlيـق بـه طر ديگـران �� ر�ـه � (قـال الـشاف�� .  اسـت�6 ��
lا «): تعا Qـا فوجـد QZاتبع � �+ ـة؛ �_ � اzـسيب �� �O و®ـذا جعلـت مراسـيل سـعيد

� حنبل»مسانيد �O د�:  وقال الشاف�� ،»يدأ´ اzراسيل مراسيل سع«: ، وقال أ
  .»إرسال سعيد عند@� حسن«

   صحابهآثار

طاب. 1 �fا � �O طالب ،ما جاء عن ¬ر � � أ+� �O �5وع )� � مار�� �Zمـا قـا�)  ع �: أ
� النفس و فية النصف من دعقل اzرأة ع5« �P ،الرجل  �Öا �  .» دو
¿� قال. 2 � من عند ¬ر: ما جاء عن �� QPعروة البار � �+ Q@أن جراحات النساء «: أ

ــة  ــصف مــن دي ــرأة عــ5 ن zــة ا ــك فدي ــوق ذل ــا ف ــة، وم �ìوzــسن وا � ال �P ــستوي ت
   1.»الرجل

� طالب . 3 � أ+� �O �5وعن ع)� � عقـل اzـرأة عـ5 النـصف «: أنه قـال)  عنهر��
 � Q½ب �Öالثلث، ¢� النصف ف lالعقل إ � �P رأةzوقد ورد هذا  2،»من عقل الرجل، وا

 � ، ومرفوعًا إl الن�6 � مـثz� sرفـوع، إذ � 6اللفظ موقوفًا ع5 ع5� �P وقوفzوا ،
   3.مدخل للرأي فيه

� مسعود .4 �Oعنه( ما جاء عن ا � � طـأ عـ5  «:أنـه قـال) ر�� �fا � �P ـرأةzديـة ا
ما فيه سواء ة ±� �ìوz4.»النصف من دية الرجال، إ� السن وا   

بــت .5 �@ � �O يــد � � عنــه( و�ن ز طــأ مثــل ديــة «: يقــول) ر�� �fا � �P ــرأةzديــة ا
و ع5 النصف ا زاد ±� �Å ،تبلغ ثلث الدية Q65.»الرجل ح   

                                                           
 .307، ص 7 ، جإرواء الغليل: وإسناده صحيح، انظر: ، قال األلباني366، ص 6 ، جمصنف ابن أبي شيبة. 1
  ، 7 ، ج واء الغليـل  إر: ، وصـحح األلبـاني إسـناده، انظـر        5171، بـرقم    278، ص   13 ، ج  للبيهقي معرفة السنن واآلثار  . 2

 .307ص 
 .256، ص 15 ، جالعناية شرح الهداية. 3
 .307، ص 7 ، جإرواء الغليل:  األلباني إسناده، انظرح، وص3، برقم 367، ص 6 ، جمصنف ابن أبي شيبة. 4
 .3، برقم 367، ص 6 ، جمصنف ابن أبي شيبة. 5
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ة كتب إليـه يـسأr، فكتـب إ.6 � هب�� �O أن هشام �¿ أن ديـة اzـرأة «: ليـه وعن ��
   1.»ع5 النصف من دية الرجل، فÖ� دق وجل

� � عنه( وعن اfسن .7 يستوي جراحـات الرجـال، والنـساء عـ5 «: قال) ر��
� ع5 النصف

�È 2.»النصف، فإذا بلغت النصف   
� اzسيب .8 �O عنه( عن سعيد � � تعاقل اzرأة الرجـل إl الثلـث، «: قال) ر��

صبعه، و  ا �نقلتهإصبèا �§ QZته، ومنقل �ìا �و QZ �ìا كسنه، ومو �Z3.»س   
9. � � عبــد العــز�� �O ــسيب و¬ــرzا � �O مــا( وعــن ســعيد �Zع � � مــا قــا�) ر�� �: أ
تلفان« � �X �¢ ،ا QZثلث دي � �P رأةz4.»يعاقل الرجل ا   

   گروه اوليل كوتاه دالنقد

دو  يـن  و اجمـاع صـحابه، قـول ا   يف تنـص يث با احاديح مخالفت صريلبه دل . 1
  .باشد ي دو و بعد از آن ناقض قول آنان ميناست و اجماع صحابه قبل از ا» شاذ«

  گيري نتيجه

 در طول اعـصار و قـرون        ي زن و مرد، نزد تمام مذاهب اسالم       يه تفاوت د  نظريه
  : و معمول به بوده و هستيرفته پذير زيلبه دال
در خـصوص    ياس، آثار سلف، اجماع و ق     6 گهربار رسول اهللا   يثوجود احاد . 1
  . زن و مرديه دينابرابر

 مرسـل و    ي بعـض  يف، مرسـل و ضـع     ي بعـض  يف، مرفوع و ضع   يث از احاد  بعضي
) زن (↕المـرأ ↨ـيـ  د يف در بـاب تنـص     يح صـر  يـر  غ ي و برخـ   يح صـر  ي برخـ  يح،صح

  .باشند يم
 يـل  و از قب   رسـند  ي و به درجه حجت مـ      يت را تقو  يكديگر يث احاد ، در مجموع 

 حال ضعف   ين جبران شده، در ع    ي ضعف برخ  ريگ و با طرق د    يره حسن لغ  ياحسن  
                                                           

 .همان. 1
 .5: ، برقم6/367 مصنف ابن أبي شيبة. 2
 .6: ، برقم6/367 ن أبي شيبةمصنف اب. 3
 .12: ، برقم6/368 مصنف ابن أبي شيبة. 4
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  .اند  موثقيگران و نزد ديف ضعي نبوده، بلكه نزد بعضيروات هم اتفاق
  .اند آثار سلف، بدون معارض. 2
 يـا  زكر ي، نـوو  ي، سمرقند ي،كاسان كه  زن، چنان  يه د يفوجود اجماع بر تنص   . 3
 يگـران  و ديه مقدسـ   ابن عبد البر، ابن المنذر، ابن قدامـ        يد، ابن رشد الحف   ي،انصار

  .اند  نمودهيانب
� الـنفس «:  اخـتالف دارنـد  يـر  زيث با استناد به حد»يهأصم و ابن عل   «فقط  . 4 �P

بل   .»اzؤمنة مائة من ا�§
  . استيه ديف دال بر تنصيح صريثمخالفت احاد) الف
  .باشند ي بعد از آن ميمسبوق به اجماع صحابه و اجماع فقها) ب
 خـاص و مفـسر و   يف، تنـص  يث مجمل بوده و احاد    يا عام   ين، مخالف يثاحاد) ج

 و بـه    يتناولـه  به خاص در ما      يست، ن ي عام و خاص تعارض    ينبراساس علم اصول، ب   
 صـد   يك يهاصل در باب د   «:  است ين عبارت چن  ير و تقد  شود ي عمل م  يعام در باق  

  .» مرد استيه نصف داش يه زن كه ديشتر، به استثنا
 و  يف تنـص  يـث  بنا بر تـضاد بـا احاد       ين جن  بر قصاص، بر غره در بحث      ياسق) د

 كه نص موجود باشد، توسـل       ياجماع علما فاسد است، بر اساس اصول فقه تا زمان         
  . مردود استياسبه ق
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  يتارش در جنا/ مقاالت 

�  

يتارش در جنا
1

  

  چكيده

 ارش از مسلمات فقه اسالمي است و هر چند در برخي موارد يا مصاديق،               قاعده
 فقه در. ندارد اي نظر وجود دارد، ولي اصل مشروعيت آن هيچ گونه شبهه         اختالف  

 انـدك بـا عنـوان اجتهـاد         يموارد در و حكومت ارش، عنوان با قاعده اين از شيعه
 به عنوان حكومت و در برخي       عدهتعبير شده است، اما در فقه اهل سنت، از اين قا          

 در  يـا  در معامالت اسـت      يارش   ا يقين،در فقه فر  . موارد اجتهاد نام برده شده است     
 قـرار  ي همانند ارش در معامالت طـرح و مـورد بررسـ   يات كه ارش در جنا   ياتجنا

عمده دليل براي مشروعيت قاعده ارش اين است كـه نبايـد خـون و               . نگرفته است 
 از برخـي   به همين جهت، از آنجا كـه ديـه        . حق مسلمان و يا هر انساني هدر شود       

                                                           
 .، پژوهشگر حوزه ديني اهللا كمري ـ ربيع آبادي حاجابراهيم. 1
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 و مـشخص  جنايـت  آن مقدار دادن ارش با بايد شده،ن مشخص شريعت در جنايات
 كـه   يگـري د موضوعات جمله از. كرد جبران را شده وارد عليه مجني بر كه ستمي

 اهـل  يان و در م   باشد ي محاسبه ارش م    يوه و ش  يفيت ك شود، ي مقاله طرح م   يندر ا 
 به كه است كرده ارائه ارش   محاسبه ي متفاوت برا  يدگاهي د »يليوهبه زح «سنت  

  .باشد يم دقت قابل ظرن

  يدي كلواژگان

   ارش، حكومت، ديات، جنايت، قانون مجازات اسالميفقه،

  مقدمه

   به عنوان يك اصل و قاعـده       اسالمي فرق ميان در كه قواعدي ترين  از مهم  يكي
 جاي دو در قاعده اين. باشد  قاعده ارش و حكومت مي     است، مطرح يقيني و مسلم

 و ديـات  بـاب  در ديگـري  و تجـارات  و معامالت ببا در يكي: است شده طرح فقه
 قرار بررسي مورد جنايات و ديات در ارش از بحث تنها رو، پيش  رساله در. جنايات

ده نـش  مشخص شريعت در كه است اي ديه ميزان و مقدار معناي به ارش. گيرد مي
 شيعه در بيشتر مواقع ارش و حكومت، مترادف هم استعمال           ي در كتب فقها  . است

 اهل سنت حكومـت و اجتهـاد بيـشترين كـاربرد را             ي فقها اصطالح در اما اند، دهش
 كه جنايت بر مادون نفس؛ اعم از قطع و يا جـرح عـضو و                جااز آن .  ارش دارد  يبجا

 هـا  جنايـت  تمام  يا سلب منافع و امور ديگر، متنوع و متعدد است و از آنجا كه ديه              
 و ميزان كه مواردي براي كند مي مقرر قاعده اين است، نشده مشخص شريعت در

  .شود پرداخت ميزان چه است، نشده مشخص مقداري
 چـون ارش در     ي در اين تحقيق مد نظر است، يافتن پاسـخ بـراي سـؤاالت             آنچه

 آن چگونه اسـت؟ بـا توجـه بـه           محاسبه  جنايات به چه معناست و طريقه و شيوه       
 بـار  داراي اي واژه هـر  كـه  اين رغم علي و آيد آنچه از كتب فقهي و لغت بدست مي       

 متـرادف و در     كومـت، ح و ارش لفـظ  دو مـورد  اين در اما باشد، مي خاص معنايي
  .رود بحث ديات به يك معنا و مفهوم بكار مي
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 ايـن  در. گـردد   بـاز مـي    ديـات  فقهي كتب قدمت به بحث اين   و پيشينه  سابقه
 چنـدان  موضـوع  ايـن  مورد در ها نگاره تك و مستقل مقاالت و كتب نگارش ميان،
 معاصـر  عـصر  در مقـاالت،  و هـا  نگاره تك اين تمامي ظاهراً و نيستند قدمت داراي

ان معنـا و مفهـوم دقيـق        يـ  چون ب  ي امور يق، تحق اين در. اند شده تنظيم و نگارش
 كننـده  يـين  مراجـع تع   يـان  ارش و مستندات آن، ب     يت ماه يينارش در جنايات، تب   

  .شود ي محاسبه آن مطرح ميفيتارش و ك

   و مفهوم ارشمعنا

 و الخـدش و     ↨ـالديـ : االرش«:  در بيان معناي ارش گفتـه اسـت        »آبادي فيروز«
ـا«،  )261، ص 2 ج تـا،  ي ب يروزآبادي،ف (»باشد طلب رشوه مي   QZراحـة دي �fكـه   »ارش ا 

 و باشـد  در اصل، معناي آن فساد مـي      . جمع آن اروش است؛ همانند فلس و فلوس       
� ب ارّشت«: شود مي گفته كه هنگامي ريـشا القوم �� Q@«، زماني است كه روابط قوم      رادم 

سپس اين لفظ در نقصان اعيان استعمال شد؛ زيرا در اعيان           . با همديگر فاسد شود   
ـ  يـومي،  ق يمقـر  (باشد مي هرش ارش، اصل. دهد فساد رخ مي   ؛ 12، ص 1 ج تـا،  ي ب

  ).135ق، ص1345 ي،مامقان
 ايـن  از و باشـد  مـي  حاتجرا  ارش به معناي ديه؛ يعني ديه     : گويد ي م »زبيدي«
 از. اسـت  ارش درگيري و نزاع اسباب از يكي زيرا شود؛ مي گفته ارش آن به جهت

 آن بـراي  ديه كه چيزي بخاطر سپس  باشد، مي خدش ارش اصل ديگر، برخي نگاه
 ي،؛ مامقـان  54، ص 9ق، ج 1414 زبيـدي،  (شـود  مـي  گفتـه  ارش شـود،  مـي  گرفته
  ).135ق، ص1345

رش گويند كه يكي از اسباب خـصومت و قتـال و نـزاع و                را از اين جهت ا     ارش
. درگيري است و در واقع ارش به نام چيزي كه سبب آن چيز است، نام نهاده شـد                 

�  يورش � هذا @� «: شود وقتي گفته مي   ! فالني اي كه معناست اين به 1،»صـديقيک ب��

                                                           
  البته اگر اين اشـتباه تـايپي نباشـد كـه ظـاهراً             ؛استفاده كرده است  » ال يورش «ابن انباري در اينجا از عبارت و لفظ         . 1

 ،باشد» ال تورش « بايد اين صيغه به صورت مخاطب        ،»بين صديقك «ادامه جمله  ا توجه به   زيرا ب  ؛اشتباه تايپي است  
 .»ال يورش«نه 
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د  اين رسم وجـو    يز ن عربدر  .  ايجاد نكن  خصومت و دشمني خودت دوستان ميان
از ديگر  ). 628ق، ص 1424 ي،انبار (گذاشتند  را بر سبب آن مي     ئداشت كه نام ش   

مـا ارش؛ اي «: شود ي كه گفته م   يمعاني ارش، اختالف و خصومت است و هنگام        �Zبي
 »باشـد  مـي  بين آن دو ارش اسـت؛ يعنـي اخـتالف و خـصومت     اخت"ف و خـصومة،

  ).178 صتا، ي بي،قهالف مركزالمعجم(
پرداخت تفاوت قيمت ما بين صحيح و معيوب از          «يعنيالح؛   ارش از نظر اصط   

 ثمـن  از آن مقدار معيوب، و صحيح قيمت ميان سنجي يك چيز است كه با نسبت     
  ).100ق، ص1413 يگاني،؛ گلپا18 صتا، ي بالفقهي، المعجم مركز (»شود مي كسر
 يارش در لغت بـه معنـا      «:  كرده است  يف تعر گونه ينارش را ا  »  انصاري شيخ«

 كه بـدل از نقـص در        شود ي اطالق م  ي و در كالم فقها بر مال      باشد ي جراحات م  يهد
 آن مـشخص نـشده      ي بـرا  يني مع يزان مقدار و م   يعت و در شر   باشد ي بدن م  يامال  
  .)92، ص 1323 ،يمصطفو(» است

 جراحات است، منظـور از جراحـت        يهارش همان د    گفتند كه ين مراد از ا   ظاهراً
 ير در غ  يرا ز شود؛ ي سلب منافع م   ي حت يا قطع عضو و      است كه شامل   ي عام يمعنا

 باشد، مصطلح فقها بـا لغـت        ي بدو ي صورت، اگر منظور از جراحت همان معنا       ينا
 مـادون نفـس اطـالق       يـت  جنا يـه  چرا كـه فقهـا ارش را بـر د          كند؛ ي م يداتفاوت پ 

 سـلب منـافع     يـا  جراحت به صورت قطع عـضو        ين ا كند ي نم يتفاوت حال اند، كرده
  ). 141، ص1، ج1395 ي، آبادده يحاج (باشد

 شد، ارش بـه     يان ب ي فقه يها كتاب و لغت كتب در كه  آن يگر قابل تأمل د   نكته
 ي ارش ب  ي و قانون  ي حقوق يف توجه داشت كه تعر    يد است، اما با   يات جنا  يه د يمعنا

 تفـاوت   يا بتوان گفت ارش همان خسارت       يد و شا  يست آن ن  يارتباط با مفهوم لغو   
 مشخص نـشده    يعت كه نوع و مقدار آن در شر       باشد ي م يوبسالم و مع   عضو   يمتق

بـه  .  اخـتالف دارد   يـه  با د  يگري مشابهت دارد و از جهات د      يه با د  ياست و از جهات   
 و ارش به    يست مد نظر ن   ي لغو ي از معنا  ير غ يي در اصطالح فقه، معنا    يگر،عبارت د 

 به آن اضافه شده     ييد مصطلح شده است؛ البته در كتب فقه ق        ي، لغو يهمان معنا 
 ي لغو ي است كه معنا   ي در صورت  ين و ا  باشد ي م ي مقدر شرع  يراست و آن همان غ    
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  .يم بدانيت جنايمتارش را مطلق ق
 1»يـةوا�رش الد« كه ين بر ا  ي مبن يين كلمات لغو  ي برخ كه ين با استناد به ا    برخي

راحةيةا�رش د« يا �fـ      يـا ) 284، ص 6ق، ج 1409 يدي،فراه (» ا ه كـالم    بـا اسـتناد ب
راحـاتيـةا�رش د«:  كـه گفـت    »يجوهر« �f995، ص 3ق، ج 1407 ي،جـوهر  (» ا( ،

 يـه  دين ايزان حال مراحات؛ ج يهد از است عبارت ارش كه اند  برداشت كرده ينچن
 از  يفـي  بـه تعر   يـسنده در ادامـه، نو   .  نشده است  يين تع يا در شرع مشخص شده      يا
راحات ما لـو ا�رش«: گويد ي و م  كند ياستناد م » ابن منظور « �fقـدر معلـوم يس من ا r 

راحــةيــة د Ûيــلو ق �f؛ ارش از جراحــات، )263، ص6 ج ق،1414ابــن منظــور،  (» ا
 و گفتـه شـده اسـت        باشـد  ي نم يه د ين مقدار معلوم و مع    ي است كه دارا   يزهاييچ

 كه سـخن    كند ي م گيري يجه نت گونه ين و ا  باشد ي جراحت م   يهمراد از ارش همان د    
 يگـران  و د  ي و جـوهر   يـل  و حق بـا خل     يست ن يح صح يه از د  يفرابن منظور در تع   

 اعم جراحت  يه دين كه اي در حالدانند؛ ي جراحت ميه دياست كه ارش را به معنا
 نـشده باشـد     يـين  آن تع  يـزان  م يـا از آن است كه در شرع مـشخص شـده باشـد             

  ).141، ص1، ج1395 ي، آبادده يحاج(
 ين ا يان م توان ي م گونه ين است و ا   شتريي تأمل ب  يازمند برداشت ن  ين ظاهراً ا  اما
را » ارش« از   يتر  و جامع  يق دق ي جمع كرد كه ابن منظور معنا      يين لغو يدگاهدو د 

 كردند؛  يان از ارش را ب    ي عام ي كه معنا  ي و جوهر  يل كرده است، بر خالف خل     يانب
 نيگرا د يدگاه است تا د   تر يكگاه فقها نزد  يد ابن منظور به د    يدگاهد كه افزون بر آن  

  . عام باشديكه مرادشان از ارش معنا
 بر مادون نفس كه مقدار آن در     يت جنا يه د ي ارش را به معنا    يعه ش ي  فقها اكثر

 ي  جهت، در كلمـات فقهـا      ينهم به. اند  كرده يف مشخص نشده است، تعر    يعتشر
 به بعد هر جا ارش بكار رفته باشـد، مـراد از             »يمحقق حل « خصوصاً از زمان     يعهش

باشـد   يـان  خـاص در م    يا  هينقر كه   است، مگر آن   ي شرع ين مع ير غ يت جنا  يهآن د 
                                                           

 ؛ كـرده اسـت    ننويسنده مجموعه مقاالت جناب آقاي حاجي ده آبادي اين مطلب را با استناد به مطلب فراهيدي بيا                . 1
گونـه   آن» االرش دية«كه  و سخني از اين» احةاالرش دية الجر«: تنها بيان كرد   »العين« كتابكه فراهيدي در     حال آن 

باشد يـا ناشـي از سـهو قلـم            اين مطلب يا اختالف نسخه مي      ي به ميان نياورده و منشا     ،كه نويسنده ادعا كرده است    
 .استحاجي ده آبادي 



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  346

 

ــ(  ، ص2 ق، ج 1409 ي، نجفــي؛ مرعــش1030 ، ص4 ق، ج 1409 ي،محقــق حل
 تـا،   ي بـ  ي،؛ روحـان  97ق، ص 1410 ،همو؛  262 ، ص 42 ق، ج  1422 ي،ي؛ خو 283
نابع اما در م ).194ق، ص 1417 ي،؛ مصطفو 550، ص 3 ج تا،  ي ب ي،؛ خراسان 102ص
 يتـي مـثالً در روا   . ر استعمال شده است    مقد يرر و غ   مقد  يه د يرش به معنا   ا يي،روا

ــان  »ي طوســيخشــ«، )ق381(» صــدوق«، )ق329 (»ينــيكل« چــون يكــه بزرگ
امـام  :  كـه   شـده اسـت    يـان ب انـد،  نقل كرده ) ق880(»  جمهور يابن اب «،  )ق460(

 آن  يجـا  كه   يلي قضاوت كرد و درباره س     گونه ين ا ين المؤمن يرام«:  فرمود 7صادق
 نـشد و    ياهار اسـت و اگـر سـ       ين آن شش د   يه شود، حكم كرد كه د     ياهدر صورت س  

 يـك  است و اگر سرخ شـود و سـبز نگـردد، ارش آن               ينارسبز شود، ارش آن سه د     
ــارد ــين ــت يم و ن ــي،كل( اس ــ333، ص7ق، ج1391 ين ، 10ق، ج1390 ي،؛ طوس

  ). 646، ص3ق، ج1403 جمهور، ي؛ ابن اب294 و277ص
 مـورد اسـتناد قـرار       يعه ش يكه توسط بزرگان فقها    1قابل اعتماد  يت روا ين ا در

                                                           
، الحـالل و الحـرام    ب االحكام في بيان     مهذّعبدالعلي سبزواري،   ( برخي از فقها ضمن استناد به روايت فوق آن را معتبره          . 1

، علـي طباطبـايي،      موثقه هماننـد صـحيحه     ،341، ص 26، ج فقه الصادق ، محمد صادق روحاني،     ، موثقه 303، ص 29ج
، 6، ج جامع المـدارك   ؛ احمد خوانساري،  347، ص 43، ج جواهر الكالم  ؛ حسن نجفي،  526، ص   16، ج رياض المسائل 

؛ ميـرزا   459، ص 14، ج  البرهان في شرح ارشـاد االذهـان       مجمع الفائدة و  ، احمد اردبيلي،    دانند  يا صحيحه مي   271ص
 بخاطر وجود   ، علت اين نوع اختالف در تعبير از روايت        و ظاهراً ) 296، ص )الديات(تنقيح مباني االحكام   جواد تبريزي، 

 چرا كه در كتب رجالي نام او ذكر شـده اسـت، امـا در مـورد او در كتـب                      ؛باشد  در سند روايت مي    »ابراهيم بن هاشم  «
، )رجـال النجاشـي   ( فهرست اسماء مـصنفي الـشيعة     احمدبن علي نجاشي،    (رجالي اوليه توثيق و مطلبي بيان نشده است       

، معـالم العلمـاء    ؛ محمدعلي ابن شـهر آشـوب،      36، ص  الفهرست ؛ همو، 353، ص رجال الطوسي محمد طوسي،    ؛16ص
  :م تصريح دارندو ديگران در مورد ابراهيم بن هاش) ق726(و به همين جهت عالمه حلي) 40ص

ولم اقف الحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، وال على تعديله بالتنصيص، والروايـات عنـه كثيـرة، واألرجـح              «
؛ محمـد   95، ص 1، ج نقـد الرجـال   ؛ مـصطفي تفرشـي،      49، ص خالصة االقـوال  حسن بن يوسف حلي،     (» قبول قوله 
 اصحابمان را كه در آن ابراهيم بن هاشم قدح شده باشد             و هيچ قول و گفتاري از      )38، ص 1، ج جامع الرواة اردبيلي،  

رواياتي كه از او نقل شده فراوان است و ارجح آن اسـت كـه روايـات او    . يا بر تعديل او تصريح شده باشد را نيافتم        
  .قبول شود

 ثقـه و    ،انـد  كردهبنا بر آنچه عالمه مامقاني و جماعتي از محققين نقل           «:  برخي تصريح دارند   ،البته در ميان معاصرين   
و پسر و پـدر شـيخ        توان به عالمه طباطبايي، محقق داماد و اردبيلي و مجلسي پدر           از جمله آنها مي   . باشد جليل مي 

كـه روايتـي را كـه در سـند آن             بعـد از آن    »فالح الـسائل  « هم در كتاب     »ابن طاووس «. بهايي و ديگران اشاره كرد    
  جـزء ثقـات هـستند      ،و رجال سند اين روايت به اتفـاق       «: د، تصريح دارد  كن ابراهيم بن هاشم وجود دارد را نقل مي       

 .)222، ص1، جمستدركات علم رجال الحديثعلي نمازي، (
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ق، 1418 ي،؛ عالمـه حلـ    523ق، ص 1415،  ) صـدوق  يخش(يبن عل  محمد(گرفته  
  يــه ديبــرا» ارش«لفــظ ) 706، ص16ق، ج1406 ي، كاشــانيض؛ فــ408، ص9ج
 ير، تنها مخصوص غ   »ارش« آن است كه     ياي گو ين بكار گرفته شده است و ا      ينمع

ن ارش معيعت بلكه ممكن است در شريست، نيعترر در شمقدشده باشدي .  
ــورد ابرخــي ــن در م ــت رواي ــظ  ي اشــكالي ــه از لف ــد ك ــض« مطــرح كردن  يق

 يناز همـ  .  اسـت  ي حكم حكـومت   يانگر قضاوت ب  ين استفاده شده و ا    »يرالمؤمنينام
از  7يعلـ  حـضرت  يـت  رواين است كه در اين مع ير غ  يهرو، در واقع ارش همان د     

  . را مشخص نمودندت مقدار آنباب حكوم
 كه در گفتار حـضرت   ي به موارد  ي وقت يرا ز يست؛ ظاهراً اشكال مذكور وارد ن     اما

 كه  شود ي استنباط م  ين چن شود، ي استفاده شده، مراجعه م    »يقض« از لفظ    7يعل
 حكم  كه ين بودند، نه ا   ي حكم شرع  يان گونه موارد درصدد ب    ين در ا  7يحضرت عل 

  ).143، ص1، ج1395 ي، آبادده يحاج( كنند يان را بيحكومت
 وارد شده است كه در آن       يت از اهل ب   يز ن يگري د يث فوق، احاد  يت بر روا  افزون

  1. از لفظ ارش استفاده شده استيه، و مقدار ديزان ميانضمن ب

   و مفهوم حكومتمعنا

 همراه ارش و مترادف آن بكار رفته اسـت          ي كتب فقه  ي حكومت در برخ   عنوان
   بابت خـسارت وارده بـا مـصالحه        ي به پرداخت مبلغ   ي حكم قاض  ينا به مع  يو گاه 
 در  تـوان  ي م ين،بنابرا.  استعمال شده است   يه حل قض  ي با نظر خود برا    يا و   ينطرف
 ضـرر از آن     كـه  ي رفع حكـم در هـر مـورد        يعنيحكومت  «:  حكومت گفت  يفتعر

                                                           
 بعـض   7د اللَّه  سأَلَ أَبا عب   : عنْ أَبِي عبيدةَ قَالَ    ، عنِ ابنِ رِئَابٍ   ، عنِ ابنِ محبوبٍ   ، عنْ أَحمد بنِ محمد    ،محمد بنُ يحيى  . 1
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مقتضاي اين روايـت  «:  صاحب جواهر ذيل اين روايت تصريح دارند      ،از همين رو  . ميزان ارش خدش بيان شده است     
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  معنا كه اگـر خـسارت      ين؛ بد )237، ص 1ق، ج 1419 ي،بجنورد (»گيرد يت م أنش
 روا داشته شد، حكومت دفـع ضـرر و جبـران خـسارت              ي نسبت به فرد   يتي جنا يا
  .كند يم

فاضـل  (»  اسـت  يكـي  حكومت و ارش     يمعنا«: كند ي م يح تصر »ي هند فاضل«
  ).444، ص11ق، ج1422 ي،هند

 حكم كـردن مـورد اسـتفاده قـرار          ي لفظ حكومت به معنا    ي گاه يز ن يات روا در
در .  معنـا اسـتعمال شـده اسـت        ين به ا  يلذ يثحد در كه گونه گرفته است؛ همان  

 سؤال كرد چرا حـضرت      7نقل شده كه او از امام صادق      »  بن ناصح  يفظر «يتروا
 كامـل قـرار      يه را دو سوم د    يين لب پا  يه كامل و د    يه لب باال را نصف د      يه د 7يعل

 و آب ها  با كمك دندان   يين بخاطر آن است كه لب پا      ينداد؟ امام در پاسخ فرمود ا     
 جهت،  ينبه هم . كند ي م يريجلوگ آن شدن  و از خارج   دارد يم نگه دهان در را غذا

 در  1.نـد د از لب بـاال قـرار دا       يشتر آن را ب    يه كه دادند، د   ي در حكم  7يحضرت عل 
 بكـار ) كـردن  حكـم ( خـودش  ي مصدر يبه معنا » حكومته«  واژه لفظ و    يت، روا ينا

 ي،روزبهـان  (باشـد  ي مـ  ين مع  يه همان د  يانب كردن،  حكم  يجهنت چند هر است؛ رفته
  ).85، ص1394
 ي،طوسـ ( معنا استعمال شده است      يك لفظ حكومت و ارش به       ي، كتب فقه  در
ــد 194 و 191، ص5ق، ج1407 ــل هن ــه 444، ص11ق، ج1422 ي،؛ فاض ؛ عالم

ق، 1421 ي،؛ حل 466، ص 15ق، ج 1418ي، ثان يد؛ شه 622، ص 5ق، ج 1420 ي،حل
  ).672، ص2ق، ج1408 ي،؛ فاضل آب362ص

  يات جناريفتع

 را در حق خـود      يتي جنا ي است كه شخص   ين ا ي و به معنا   ي از ماده جن   جنايت
 ي عرب يا  واژه يتلفظ جنا ). 184، ص 6ق، ج 1409 يدي،فراه( قومش انجام دهد     يا

) خطـا ( اسم مصدر  يمعنا به هم و دارد كاربرد) كردن خطا(ي مصدر يو هم به معنا   
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 در لغت به    يتجنا). 255، ص 1 ج ،1378زراعت،  (مورد استعمال قرار گرفته است      
 شود يم قصاص و عقاب موجب آن دادن  است كه فرد با انجام     ي گناه و جرم   يمعنا

 يعت،اما از نظـر شـر     . »باشد ي مستحق آن م   يررساندن امر مكروه به غ    «يو به معنا  
. باشـد  ي از بدن انسان مـ     ي جزئ يا به تمام    ي رساندن درد و ناراحت    ي به معنا  يتجنا

 ي به جزئ  يت نفس معروف است و اگر جنا      يت به جنا  باشد، تمام بدن     به يتاگر جنا 
، 1ق، ج 1408 يحـي، طر (شـود  ي طـرف گفتـه مـ      يتاز بدن وارد شده باشد را جنا      

 به جرح و قطع     يت جنا ،در لسان فقها  ). 287ـ288، ص 4 ج تا، ي ب ي،؛ جواهر 91ص
 يي قـضا  - يدر مباحـث فقهـ    ). 288، ص 4 ج تا، ي ب ي،جواهر( اطالق شده است     يزن

صـدر،   (باشـد  ي مـ  يي خطـا  يـت  جنا كه ين ا يا شبه عمد و     يا است   ي عمد يا يتجنا
  ).260، ص9ق، ج1427
 از  يكـي  و در واقـع      شـود  ي بكار برده مـ    يز لفظ در اصطالحات حقوق جزا ن      اين

 حـبس   يـا  حبس ابد    يا و مجازات آن اعدام      آيد ياقسام چهارگانه جرم به حساب م     
 ي از حقـوق اجتمـاع     يـت  محروم يـا  يـد  تبع يا حبس مجرد    ياموقت با اعمال شاقه     

 ي دادرسـ  يـين  قـانون آ   181مـاده   ). يـت  واژه جنا  يـل ، ذ 1377 دادهخـ  (باشـد  يم
)  جنحـه و خـالف     يـت، جنا( كـرده اسـت    يم را به سـه درجـه تقـس        يم جرا يفري،ك
 يين قانون آ  181 در ماده    يت جنا يفسپس در تعر  ). 166، ص 1، ج 1991 ي،فاروق(

  :ت شده اسيان بيفري كيدادرس
 يـا  بـا هـم اسـت        يلي و ترذ  يبي آن تره  ي است كه جزا   ي عبارت از جرم   جنايت

  . استيليفقط ترذ
 كه توأم بـا رنـج و اخافـه          شود ي گفته م  ي به مجازات  يلي ترذ يا يبيمجازات تره 

 از  ي برخ ياما از نظر فقه   . شود ي م يل مجرم تحم  ي آزاد يا جان   يابوده و بر جسم و      
 شود ي عضو انسان وارد م    يا كه بر نفس     كنند يالق م  اط ييها  را به جرم   يتفقها جنا 
 در  يـات  و قـصاص را بـا نـام مبحـث جنا           يات اساس، مباحث حدود و د     ينو بر هم  

 بـر   يـدي  جد بنـدي  يم تقس ي انقالب اسالم  يروزيپ از بعد. اند  خود آورده  يها كتاب
، 1378؛ زراعـت،    166، ص 1، ج م1991 ي،فـاروق (اساس حقوق اسالم شكل گرفت      

 يهـا  مجـازات «:  شـد  يح تـصر  ي از قانون مجازات اسالم    12در ماده   ). 255، ص 1ج
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   و  يـرات تعز. 4 يـات؛ د. 3قـصاص؛   . 2حدود؛  . 1:  است قسم قانون پنج    ينمقرر در ا  
  1.» بازدارندهيها مجازات. 5

 يـران  و حقوق اي عربي كشورها ي در حقوق برخ   يژهو به حقوق، علم   اصطالح در
  منـابع  بـا    متفـاوت   ي مفهـوم   يتجنا ،)  ش 1357 (ي انقالب اسالم  يروزي از پ  يشپ

   گفتـه   يجرائمـ    بـه   يـت  جنا يرا ز رود؛ يم شمار  به   جرم  ينوع   دارد و در واقع     يفقه
 و   ماننـد قتـل  ؛ ين سـنگ   يمجـازات  و   اسـت    خطرناك ياربس   جامعه  يبرا   كه شود يم

 و) تـر  سـبك   جـرائم  ( ه در برابـر جنْحـ      يتجنا از   مفهوم  ينا.  دارد  يپ در ابد  حبس
ـ    (شـود  يمـ   بـرده  بكار)   سبك ياربس  جرائم ( خالف ؛ 67ــ 68، ص 1 ج تـا،  يعـوده، ب
   بـه    بـا توجـه    ، يـران  ا  يفعل   و حقوق   يندر قوان ). 338ـ340، ص 1، ج 1376 ي،صانع

  يمعنـا   همـان    بـه   يتجنا ، است   مذكور را رها كرده     بندي يمتقس گذار  قانون  كه ينا
   است  يجان   برعهده شخص   يي جنا  يت مسؤول ، ي عمد  ياتدر جنا . رود يم بكار    يفقه

  ).52 ـ 53، ص1 ، ج1382نوربها،  (نيست  آن   مسؤول يگريد فرد و

  ديه

 گونه  كلمه حذف شد؛ همان    ين بود كه واو از اول ا      »يود «يه نظر لغت اصل د    از
ن منظـور،   ؛ ابـ  99، ص 8ق، ج 1409 يـدي، فراه (باشـد  ي م »يالوش« از   »↨ـيش« كه

 ي عـوض واو   يـه  در كلمه د   »هاء« توجه داشت كه     يدبا). 383، ص 15ج ق،   1414
 »يـةً  ديـه َادتيَل  القيُت َودَ «: شود ي كه گفته م   يهنگام.  حذف شد  يبود كه از كلمه ود    

 يث كـشته را دادم در حـد       يبهـا   خـون  يعني؛  )2521، ص 6ق، ج 1407 ي،جواهر(
  يـه ؛ او د  )169، ص 5، ج 1364 يـر، بـن اث  ا (»داه من ابل الـصدقةؤ ف«:  كرد يانقسامه ب 

ان «: شـود  ي گفتـه مـ    ي معناست، وقتـ   ينكشته را از شترها پرداخت كرد و از هم        
 و اگر خواسـتند     كنند ي؛ اگر خواستند قصاص م    )نهما (»احبوا قادوا و ان احبوا وادوا

  . گيرند ي و مدهند ي ميهد
 يهنگـام .  اسـت  اتيـ  كه جمع آن د    باشد ي حق القتل م   ي به معنا  يه د بنابراين،
 يانتي را بخاطر خ   ي مال ي جان ي كه ول  » دمهية بديل القاتل القتیود« :شود يكه گفته م  

                                                           
 .12، ماده هاي اسالمي قانون مجازات. 1
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، 1ق، ج 1408 يحـي، طر (يـد  وارد كرده است پرداخت نما     يه عل ي بر مجن  يكه جان 
  ).433ص

 يـف  را تعر  يـه  هـستند كـه د     يا  طبقه ين در واقع نخست   ي مذاهب اسالم  فقهاي
 بـه  ي هر كدام با توجه به وابستگيرا متفاوت است؛ ز  يه د  آنها از  يف تعار يكردند، ول 

 در  ي حنف يفقها. اند  را ارائه داده   يفي در چارچوب همان مذهب تعر     ي،مذهب خاص 
شود و   ي جان پرداخته م   يا است كه عوض نفس      ي نام مال  يهد«: اند  گفته يه د يفتعر

لـدين ابـن    زين ا (» شود ي بر اعضا واجب م    يت است كه به سبب جنا     يارش نام مال  
  ).126 ، ص6  جابراهيم، بي تا،

 بـر   يـت  است كه به سـبب جنا      ي مال يهد«:  گفتند يه د يف در تعر  ي شافع فقهاي
ق، 1357؛ هيتمـي،    53، ص 2تـا، ج   شربيني، بـي  ( .»شود ي بر اعضا واجب م    يانفس  

  ).455، ص8ج
 يـا  يه عل ي به مجن  يتي است كه به سبب جنا     ي مال يهد«: اند  گفته ي حنبل فقهاي

  ).2، ص4، ج1402بهوتي، ( »شود يو پرداخت م ايول
 يت عبارت است از آنچه در مقابل جنايهد«:  كردنديان از خوارج بيه اباضفقهاي

  ).تا اطفيش و محمد بن يوسف، بي( »شود يبر نفس واجب م
  ).26، ص1372 يس،ادر احمد (اند  ارائه ندادهيه از ديفي تعري مالكي فقهااما

 ي هستند و تنهـا اختالفـ  يك به هم نزد  يف تعار ين، ا  كه مالحظه شد   گونه همان
  . اعضا استيه نفس با ديه آنها مشاهده شود، در تفاوت ديانكه ممكن است م

 يه د يف آن در تعر   ي لغو ي معنا يان و ب  يه لفظ د   يشه ر يان جواهر ضمن ب   صاحب
 ي بـر اعـضا    يا بر نفس    يتجنا خاطر  است كه به   ي مال يه،منظور از د  «: كند ي م يانب
 يا و مقدار آن مشخص باشد       يزان م كند ي نم ي حال تفاوت  شود؛ ينسان حر واجب م   ا

 را ارش و حكومـت      ين معـ  يـر  غ  يـه  و د  يـه  را اصطالحاً د   ين مع  يهنباشد؛ هرچند د  
  ).2، ص43، ج1366 ي،نجف (»نامند يم

 يدتأك آن بودن  مال دانسته و بر خسارت     ي را به معنا   يه شد، د  يان كه ب  تعاريفي
 مـشخص شـود     يدمشخص شد، با  )  مقدره ير غ يامقدره  (يه د يكه معنا حال  . دارند

 مـورد چهـار   يـن  در ا  باشـد؟  يمـ ) غرامـت ( خسارت يااست  ) يفرك( مجازات   يه د ياآ
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  .گردد ي ميان مطرح شده است كه بيه و نظريدگاهد

   قاعده ارشماهيت

 ينـه  زم ين است كه در ا    يت اهم ي جهت دارا  ين قاعده ارش، از ا    يت از ماه  بحث
 كننـده   و مقـام محاسـبه     يـين  تع يوهحتمال وجود دارد و هر كدام در بحث شـ         دو ا 

 �� g مـا � تقـد« ارش   ي عبارت برا  ين ا يان از فقها با ب    ياريبس.  اثر است  يدارا ارش،
عًا فف �� rق،  1418 اول،   يد؛ شه 1019ص  ،  4 ق، ج  1409 ي،محقق حل ( » ا�رشيه

 ي برخـ  يه كه د  يدند باور رس  ين ا  ناخواسته به  ين، ا يه شب ي و عبارات  )523 ، ص 4 ج
 در  يـن  ا گردد؛ ي م ين ارش آن مع   يزان نشده است و تنها م     يان ب يعت در شر  ياتجنا
 يه است كه دآن شود، ي و آنچه از ادله مستفاد م   ي اسالم يعت است كه در شر    يحال

 احكام بـه    ين از ا  ي است كه برخ   ين ا يت در شرع مشخص شده و واقع      ياتتمام جنا 
 ارش   يلهوسـ   گـردد، بـه    يع ضـا  ي حق كس  يدست و از آنجا كه نبا      ا يدهدست ما نرس  

 جامعـه   يت به روا  توان ي م يات روا يناز جمله ا  .  وارده را كرد   يت جبران جنا  توان يم
در جامعـه تمـام حـالل و        ... «:  كردنـد  يح تـصر  7اشاره كرد كه در آن امام صادق      

رش خدش وجـود     ا ي داشته باشد، حت   ياج كه انسان به آن احت     يزيچ هر و ها حرام
ــفار، (» دارد ــي،؛كل163ق، ص1404ص ــ241، ص1ق، ج1391 ين ــدوق، يخ؛ ش  ص

  ).419، ص4ق، ج1404
 يـزي  چ يچهـ «: فرمايـد  ي نقـل شـده مـ      7 كه از امـام صـادق      يگري د يت روا يا

 شـده   يـان ب مطلب آن مورد در سنت و كتاب در كه وجود ندارد، مگر آن   ] يحكم[
  ).59، ص1ق، ج1391 يني،كل(» است

 اسـت كـه هـر       ين ا آيد، ي مشابه آن بدست م    يات روا يگر و د  يات روا ينا از   آنچه
از .  شـده اسـت    يان ب يامبر پ يت مردم باشد، توسط اهل ب     ياز كه مورد ن   يحكم شرع 

 ي كه از ابتدا حكمـ     يست ن ين ا ي رو، نبودن آن حكم در زمان حاضر به معنا         ينهم
 يدهت مـا نرسـ     بدس ي شده باشد، ول   يانصادر نشده است، بلكه ممكن است حكم ب       

  .باشد
 يـين تع« با عبارت    »يات جنا ي برخ يه د يدننرس« عبارت يان توجه داشت م   بايد
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بنا بـر آنچـه كـه فقهـا بـدان قائـل             .  تفاوت وجود دارد   »يات جنا ي برخ يهنشدن د 
 يـستند  ن يه حكم اول  ي دارا يات جنا ين ا ،»يات جنا ي برخ يه نشدن د  يينتع«:اند شده
 كرده  يان ب گونه ين شرع، ا  يا گو و شود ي م ياننها ب  آ ي برا يه ارش حكم اول   يلهوس و به 
 امـا   ،»گـردد  ي مـ  يـين تع ارش بـا  ام  نكرده يين را كه من تع    يتي هر جنا  يهد«: است

 يـه  اول ي قاعـده، حكـم واقعـ      يـن  است كه حكـم ا     ين قاعده ارش چن   يتظاهراً ماه 
ائـ است؛ هماننـد     ي حكم ظاهر  يه بلكه شب  يست،ن  و ةاحـ¡م اصـاQr الطهـارة و اصـاQr ال��

 ين ا يشمعنا و اند  دو اصل و مانند آن در موطن شك جعل شده          ينا كه گونه همان
 را پـاك    باشـد  ي نجـس مـ    يا طهارت است    ي دارا دانيد ي را كه نم   يزيچ«است كه   
 مفـاد آن    يـا  در موطن شـك جعـل شـده اسـت و گو            يزقاعده ارش ن  . »يدبشمار آر 

 نن چقـدر اسـت، داد      آ ي شـرع  ين معـ  يه د دانيد ي كه نم  يتيدر جنا «:  است ينچن
 ين است، اما اي حكم واقع»يه عليهدر نرفتن حق مجن«اصل . »باشد يارش الزم م
 ارش  يـين  تع يـست،  آن معلـوم ن    ي شرع يه كه د  يتيراه هدر نرفتن جنا   «مطلب كه 

 كـرده   يان ب »يخوانسار« مطلب با آنچه مرحوم      ينا.  است ي حكم ظاهر  ،»باشد يم
 ين را داده است و بر ا      ارشرش، احتمال عدم     در مورد ا   يو. شود يم تر است، روشن 

 يـه  را كـه اآلن د     يتي جنا ين و حكم ا   رسيد ي خدمت امام م   يباور است كه اگر كس    
 را مـشخص    يه و مقدار د   داد ي امام پاسخ او را م     كرد، ي سؤال م  يست،آن مشخص ن  

   قاعـده  يـت  رو، معنـا و ماه     يناز همـ  ). 216، ص 6ق، ج 1405 ي،خوانسار (كرد يم
 ي شـرع  ين مع يه د دانيم ي كه نم  يتيدر جنا «:  كرد تعريف گونه ين ا توان يم را ارش

  .»آيد يآنها چقدر است، ارش الزم م
ال نـص   « بـود كـه    ياگر مورد از جمله مـوارد      كه    كردند يان به صراحت ب   ايشان

 نبود و از طرف شارع حكم صادر نشده بود،          ي منصوصه نص  يات موارد د  ير و غ  »يهف
 مقـدر   يـر  غ يهارش، د «:  كردند يانلذا ب .  ارش پرداخت شود   دي گونه موارد با   يندر ا 

 و  يـت  جنا يفيت نوع و ك   لحاظ نشده و دادگاه با      يين آن در شرع تع    يزاناست كه م  
 مقدر و   يهد گرفتن نظر  خسارت وارده با در    يزان و م  يه عل ي آن بر سالمت مجن    يرتأث

، 1395 ي، آبـاد  ده يحـاج (» ...كنـد  ي م يين آن را تع   يزانبا جلب نظر كارشناس، م    
  ).469ـ 470، ص1ج
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 ي شـرع  يد تحد ي دارا يات از جنا  ي است كه برخ   ين هر صورت، ظاهر مسأله ا     در
 ي عـام  يزم به عنوان مكان   يوه ش ينا و اند  و لذا به حكومت و ارش احاله شده        يستندن

  .دهد ي را دارد، جواب مييگو  پاسخيتكه در هر زمان قابل

  ارش   قاعدهمستندات

 از آنهـا    يبرخ به كه اند  اقامه كرده  يا  اثبات قاعده ارش، ادله    يبرا يه امام فقهاي
  .شود ياشاره م

  روايات

 بـه سـه     ينجا است كه در ا    يات روا ي وجود برخ  ينه زم ين مستند فقها در ا    اولين
  :شود ي اشاره ميتروا

  »يبطلال « حديث

در  را   ي كه چشم انـسان سـالم      ينايي در مورد حكم ناب    7 از امام باقر   يده عب ابي
 كـور؛ هماننـد     ي عمـد  يـت جنا«:  آن حضرت در پاسخ فرمود     يدم،آورده است پرس  

 ي و اگر مال   شود ي الزم م  ي در مال جان   يه د يت جنا ين ا ي است و برا   يي خطا يتجنا
 »شـود  ي الزم است و حق مسلمان باطل نم       ي از طرف جان   دادن يهنداشت، بر امام د   

  ).114 ص،4ق، ج1404 صدوق، يخ؛ ش302، ص7ق، ج1391 يني،كل(
 ي،؛ نجفــ364، ص14ق، ج1412 يي،طباطبــا( موثقــه يــن اســتدالل بــه اكيفيــت

ـ   349، ص 29ق، ج 1413 ي،؛ سبزوار 443، ص 43، ج 1366 ق، 1418 ي،؛ فاضل لنكران
 دربـاره   يـت  روا يـن هـر چنـد ا    :  اسـت  ينچن) 67، ص 2ق، ج 1414 ي،؛ روحان 314ص
 يـت  روا يـل كـم و ذ    ح ين ا ي كه برا  ي دارد، اما علت   ين مع يه بر چشم است كه د     يتجنا

 يعت كه در شـر    ي مورد ي كه حت  كند  ي اقتضا م  ينچن » حق مـسtيبطل� « :آمده است 
 باطـل نـشود و بـه        ي آن مشخص نشده است، حق كس      ي برا ي شرع ين مع  يهو قانون د  

   اسـاس، قاعـده    ينبر ا .  پرداخت شود  ديه گرفته   صورت يت متناسب با جنا   يه عل يمجن
  .رود يم شمار  به» حق مسtيبطل و � دم مسt يبطل� «  قاعدهمصاديق از ارش
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  »ارش الخدش« حديث

در ... جامعه نـزد ماسـت    !  ابا محمد  يا«:  گفت يرخطاب به ابو بص    7 صادق امام
 داشـته باشـد،     يـاج  كه انـسان بـه آن احت       يزيچ هر و ها جامعه تمام حالل و حرام    

، 1ق، ج 1391 ينـي، ؛ كل 163ق، ص 1404صـفار،   (»  ارش خدش وجـود دارد     يحت
  ). 419، ص4ق، ج1404 صدوق، يخ؛ ش241ص

وجـود نـدارد،    ] يحكم [يزي چ يچه«: فرمود 7 امام صادق  يگري د يت در روا  يا
 ينـي، كل(»  شـده اسـت    يـان طلـب ب  م آن مـورد  در سـنت  و كتـاب  در كـه  مگر آن 
  ).59، ص1ق، ج1391

 يـاز  كـه مـردم بـه آن ن        يزي است كه هر چ    ين ا يات روا ين استدالل به ا   كيفيت
 شـده   يـان  در كتـاب و سـنت ب       باشد، ي و ارش م   ياتد آنها  ند و از جمله   داشته باش 
 اول كـرد كـه هـر        يت فوق خصوصاً روا   يات استفاده را از روا    ين بتوان ا  يداست و شا  

 از  ي شده است؛ هرچند بخش    يين آن در شرع تع    يه موجب ضمان است و د     يتيجنا
 اسـت، امـا     دهي به دست ما نرس    يگر است و بخش د    يده به دست ما رس    ين مع ياتد

 با ارش   يد و مقدار آن را با     شود ي هدر و باطل نم    يده، كه به دست ما نرس     يآن بخش 
 رو، صـاحب جـواهر      يناز هم ). 153، ص 1، ج 1395 ي، آباد ده يحاج( نمود   يينتع

 مقـدار و    يـزي  اسـت كـه در هـر چ        ينا]  جامعه يتروا [يمقتضا«: كند ي م يحتصر
، 1366 ي،نجفـ (»  استيدهت ما نرس آنها به دسي آن مشخص شده است، ول   يزانم
  ).982 صتا، ي بي،؛ مركز المعجم الفقه168، ص43ج

   ارشروايات

 ي كه در آنها لفـظ ارش بـه معنـا          ياتي از روا  توان ي ارش م  يت مشروع يان ب براي
   همـان مرسـله    يـات،  روا يناز جمله ا  .  بكار رفته است، استفاده نمود     ين مع ير غ يهد
 تـا،  ي بـ  ي،؛ مجلـس  154ص ،1، ج 1395 ي، آباد ده يحاج(است  »  بن دراج  يلجم«
 كه دستش شكسته، سـپس      ي از امام معصوم راجع به مرد      يل جم 1)400، ص 10ج

 قصاص  يجان«: فرمايد ي آن حضرت در جواب م     كند، ي است، سؤال م   يافته يبهبود
                                                           

 .است كرده تعبير صحيحه به روايت اين از مجلسي مرحوم. 1
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 سـؤال شـد مقـدار ارش در         يـل سـپس از جم   ... .  ارش بپـردازد   يد با ي ول شود، ينم
 يـزان  اسـت و م    ي پاسخ داد مقدار انـدك     يست؟ و دست چ   دندان كودك ] شكستن[

 يخ؛ ش 320ـ321، ص 7ق، ج 1391 يني،كل(»  نشده است  يت روا ينه زم ينارش در ا  
  ).260، ص10ق، ج1390 ي،؛ طوس135، ص4ق، ج1404صدوق، 

   ضمان به اتالف قاعده

 از قواعد مـسلم و مـورد اتفـاق مـسلمانان            يكي ضمان به اتالف،     يا اتالف    قاعده
ـِن � يـه  از جملـه آ    باشـد،   ي مـ  يات و روا  يات از آ  ي قاعده برخ  ينكه مستند ا  است   َ َ �Õ

ْثِل َما اْعَتَدى َعَلـْي³ُْ  ِ  هـر كـس بـه شـما         ؛)194): 2(بقره (�اْعَتَدى َعَلْي³ُْ َفاْعَتُدوا َعَلْيِه {�ِ
 يـن ا. يـد  تجاوز كـرده اسـت تجـاوز كن        ماتجاوز كرد، پس بر او به مانند آنچه بر ش         

 و  شـود   ي م يز ن ي بلكه شامل امور مال    يست، ن يات و د  يات به امور جنا   قاعده مختص 
 يـان  را از م   ي مال ياگر كس .  جبران خسارت كند   يد برد، با  يان را از م   ي مال ياگر كس 
 خـسارت   ي اگر بـه كـس     شود،  ي محسوب م  ي تجاوز و تعد   يق كار از مصاد   ينببرد، ا 

 به ضمان  دالل به قاعدهاست.  جبران خسارت كنديد وارد كرد، بايز ني و جسميبدن
 عدم بطـالن خـون و       يث استدالل به احاد   يراستا در واقع در ارش، بحث در اتالف

  ).154، ص1، ج1395 ي، آبادده يحاج(حق مسلمانان است 

 اجماع

 از فقها در كنـار ادلـه        ي و برخ  باشد ي مطلب م  ينادله، اجماع فقها بر ا    ه   جمل از
 آن  ي برخ يحت و اند  قاعده نام برده   ين ا يتع مشرو يل از اجماع به عنوان دل     شده ياد

   بحث مستندات قاعـده    ي،فقه كتب در. اند  قاعده لحاظ كرده   ين ا يل دل ينتر را مهم 
 محـل   يشتر كتب فقها ب   يانم در آنچه و است نشده مطرح مبسوط صورت به ارش

 رسـد  ي رو، بـه نظـر مـ       يناز هم . باشد ي ارش م  يينبحث است، روش محاسبه و تع     
لـذا  ). 155همـان، ص   (باشـد  ي و اهـل سـنت مـ       يعهش از مسلمات فقه ش    قاعده ار 

 و  يـزان  كـه م   يـزي  شـد هـر چ     ياندر كتاب قصاص ب   «:  دارد يحصاحب جواهر تصر  
 خوانـده   يـز  ارش كـه بـه نـام حكومـت ن          يد مشخص نشده با   يعتمقدار آن در شر   
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 يز است و شامل هر دو قسم اجماع ن        ي مطلب اجماع  ينو ا ...  پرداخت شود  شود  يم
  ).168، ص43، ج1366 ي،نجف (»گردد يم

   و محاسبه ارشيين تعمرجع

   پس از جلب نظر دو نفر عادلحاكم،

 نكـرده اسـت،     يين تع يني و مقدار مع   يزان در مورد آن م    يعت كه شر  يتي جنا هر
 يـز  و حاكم نشود ي ارش توسط حاكم مشخص ميينو تع...  ارش پرداخت شود  يدبا

 يي،خـو  (كنـد  ي ارش را مشخص مـ     يزان م ،ناسبعد از رجوع به دو نفر عادل كارش       
 يـره ه ابـن مغ   يحصـح  انـد   كه به آن اسـتناد كـرده       يليدل). 212، ص 2ق، ج 1422

ــس( ــي،مجل ــا، ي ب ــا381، ص10 جت ــام ) 326، ص14ق، ج1412 يي،؛ طباطب از ام
 آن پنجـاه شـتر اسـت و اگـر           يهاگر دست قطع شود، د    «:  است كه فرمود   7صادق

 صدوق،  يخش(» ...كنند ي نفر عادل به آن حكم م       به صورت جراحت بود، دو     يتجنا
  ).302، ص29ق، ج1412 ي،؛ حرعامل130، ص4ق، ج1404

 در صـدد    يحه صح ينا«:  دارند يح تصر يت روا ين از فقها ضمن استناد به ا      برخي
 مقـدار ارش    يينتع و نباشد كردن  است كه به صورت قطع     ي در جراحات  يه د يينتع

 با  يه د يين معنا كه حاكم در تع     ين بد باشند؛ ي م ينبه حكم صاحبان عدل از مسلم     
؛ 268، ص 2ق، ج 1422 يي،خـو  (كند ي م يين را تع  يهد آنها شهادت از گرفتن كمك
  ).236، ص26ق، ج1414 ي،روحان

 و محاسـبه    يـين  تع  يوه شـ  يان ب ي برا يت روا ين به ا  يي خو اهللا  آيت استناد   ظاهراً
، نه اصل قاعـده     )ياسالم  ه و افراد عادل از جامع     يرجوع به حاكم اسالم   (ارش است 

 اسـتخراج و اسـتفاده      يزن را ارش   اصل قاعده  توان ي م يحه صح ينارش؛ هرچند از ا   
  ).153ـ154، ص1، ج1395 ي، آبادده يحاج(كرد 

 دادگاه گذاشته اسـت و دادرس      يقاض   ارش را بر عهده    يزانم برآورد گذار  قانون
 وارد شـده، مبلـغ      يـه  عل يجن كه بر م   ي دارد با توجه به حدود صدمه و رنج        يفهوظ

 مـنعكس   ي از قانون مجازات اسـالم     ي امر در موارد متعدد    ينا.  كند يينارش را تع  
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 ي اضـاف  يهـا   در مورد دندان   المي قانون مجازات اس   404مثالً در ماده     1.شده است 
 يـه  د ينهـا ا«:  دارد يح باشـند، تـصر    ييـده  كه باشند و به هر طرز كـه رو         يبه هر نام  

 ي مقـدار ارش آن بـا قاضـ   يـين  حاصل شود، تعير كندن آنها نقص  ندارند، اما اگر د   
 ضربه شـالق    74 تا   ي حاصل نشد ارش نخواهد داشت، ول      ي نقص يچاست، اما اگر ه   

). 131، ص 2، ج 1378زراعـت،   (» وان فـرد را محكـوم كـرد       تـ  ي مـ  يبه نظـر قاضـ    
 مقدار ارش يين مطلب كه تعين به ا495 و 417، 413، 408يها  در مادهينچن هم

  . شده استيح است، تصريدست قاضب
� «:  دارنـد  يح مطلـب تـصر    ين همـ  ييد در تأ  يگر د برخي رش بنظـر اfـا � ا�_ و تعيـ��

 � � ذلك إl ذوي عدل من اzـؤمن�� �P بعد رجوعه �Ç �J2ق، ج 1409 ي، نجفـ  يمرعـش  (»ال ،
  ).283ص

 كـرده و آن     يـان  ب يـدي  ق ينجا است؛ البته در ا    ي ارش با نظر حاكم شرع     تعيين
 يـان  العدل نظـر خـود را در مـورد ارش ب           ي بعد از مراجعه به ذو     يد با  حاكم كه ينا

  .كند

   دعواطرفين

 يـان  م يتراضـ  و صـلح  ارش،   محاسـبه   يوهش آوردن  بدست يها  از راه  يگر د يكي
 بحث  يل و ذ  يدگاه د ين ا يين در تب  ي خوانسار اهللا  آيت. باشد ي م يه عل ي و مجن  يجان
 در يانگــار  عبــديــدگاهبــا نقــد د كردنــد و يــان را بي ســر، مطــالبي مــوييــدنرو

 شـده اسـت     ه سـرش كنـد    ي كه موهـا   ي عبد يب و مع  يح صح يمتق آوردن بدست
 زائـد   يها دندان مورد در و ها  دندان يه د يل، ذ )216، ص 6ق، ج 1405 ي،خوانسار(

  يـه  شـده، د   يـان ب آن در هـا   دنـدان  يـه  كـه د   »يبهحكم بن عت   «يت در روا  كه ينو ا 
 دنـدان زائـد ارش      بردن ين بخاطر ازب  يد با ينجا، در ا   نشده است  يان زائد ب  يها دندان

ـا  «:ارند د يحپرداخت شود و در ادامه تصر      �Zكومـة لعـدم دليـل علfا � �P نعم سبق ا�ش¡ل
، ف"بـد مـن  � � الب�� �P اع ��� بعض اzوارد، إ� أن يكون إ �P بعض ا�_خبار � �P بنحو ال�ية، وإن ذكر

 � ا�� Q232همان، ص(» الصلح وال�.(  
                                                           

 .254ص ،)1(حقوق جزاي خصوصي. 1
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 نشده باشد، احتمال عـدم      ين مع يه كه د  ي در موارد  يرحوم خوانسار  از منظر م  
 يـست،  مـورد چ   يـن  در ا  يـه  د شـد  يكه اگر از امام سـؤال مـ        ارش وجود دارد؛ چرا   

 تفاوت  ي و در پاسخ آن حضرت ارش به معنا        كرد ي را مشخص م   يهحضرت مقدار د  
كردنـد،   يـان  ارش ب  ن آ ي كه فقهـا بـرا     ياز جمله موارد  .  نبود يوب سالم و مع   يانم
 يـن  كـه ا ي كسشد يحال اگر از امام سؤال م. باشد ي م↨ـ آلت مقطوع الحشف يدنبر

 و مقدار يزان ميح پرداخت كند، امام به صورت صريه ديزانكار را انجام داده، چه م
 كامل  يمتق تفاوت آوردن  و بعد از بدست    يد برو گفت ي و نم  كرد ي را مشخص م   يهد

  .يد كنمشخص ارش را يزانو ناقص، م
، »عبداهللا بن سنان  « و   »ير ابو بص   يحهصح« از جمله    ياتروا در كه  آن يگر د  نكته

 مـوارد   ين رو، چون در ا    يناز هم .  نشده است  ين ارش مع  يين تع ي برا ي خاص  يوهش
 يان م ي، با صلح و تراض    يد و با  يست ثابت ن  يزن ارش   قاعده يعتاً نشده، طب  يين تع يهد

  . داديان دعوا را پاينطرف
 از مـوارد وجـود      ياري امكـان صـلح در بـس       يرا قابل تأمل است؛ ز    يوهش ين اما ا 

 طبـق   ين،بنابرا.  دعوا به اجبار تن به صلح بدهند       ينطرف است ممكن چه ندارد؛ گر 
 در  ي توجـه داشـت صـلح قهـر        يد با ي ول شود، ي م يز هم تجو  ي صلح قهر  يوه ش ينا

 مـورد   يـر  و فراگ   عـام  يوه شـ  يـك  به عنـوان     كه ين كاربرد دارد، نه ا    ييموارد استثنا 
 باشـد  يم متفاوت و متعدد آن موارد ارش، بحث در كه  حال آن  يرد،استفاده قرار گ  

  ). 161 و 16، ص1، ج1395 ي، آبادده يحاج(
 معمـوالً اختالفـات     كـه  ين وارد است، ا   ي صلح و تراض   يدگاه كه به د   يگري د نقد

 يـن در ا دعـوا   ين از طـرف   يـك  است و هـر      گذاري يمت بر سر ق   يه عل ي و مجن  يجان
 يت جهت، باز به حكم    ين به هم  گيرند، يگونه موارد صالح و سود خود را در نظر م         

  .شود ي منجر ميقاض

  امامنظر

. باشـد  يمـ  امـام  نظر به رجوع ارش، آوردن  محاسبه و بدست   هاي يوه ش يگر د از
 كه  ي در مورد كس   »يعالمه حل « و   »ي طوس يخش « از فقها و بزرگان؛ همانند     يبرخ
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 يح شـده اسـت، تـصر      ييده رفته و دوباره رو    يان آب داغ از م     يلهوس  سرش به  يموها
؛ عالمـه   764 ص تـا،  ي بـ  ي،طوس(»  مورد بر عهده امام است     ين ارش ا  يينتع«: دارد

  ).160، ص1ق، ج1408 ي،؛ منتظر356، ص9ق، ج1418 ي،حل
 ذكـر   كننـده  يـين  مرجـع تع   يـان  ب ي مستند خود را بـرا     يگران و د  ي طوس شيخ

 باشد كه چون حل و فصل دعوا بر عهده حاكم اسـت،             ينشان ا  نظر يدنكردند و شا  
 كـه حـاكم از      شود ي اشكال مطرح م   ين ارش را مشخص كند، اما ا      يزان م يدلذا او با  
 يا يانگار  عبد يقد، از طر  كن ي م ين را مع  يزان م ين ا ي چه ابزار   يلهوس  و به  يقچه طر 

  يوهاسـت كـه شـ      ي هنوز سـؤال بـاق     يجه در نت  يگري؟ روش د  يارجوع به دو عادل     
  ).161، ص1، ج1395 ي، آبادده يحاج( ارش چگونه است؟ يينتع

 كارشناس

 كارشناسـان امـر     يا ارش، رجوع به كارشناس      كننده يين از مراجع تع   يگر د يكي
:  شده اسـت   يح تصر ي از قانون مجازات اسالم    495 ماده در كه گونه همان. باشد يم
 اسـت، بـا     يـده ون ارش منظور گرد    قان ين كه به موجب مقررات ا     ي موارد يهدر كل «

 خسارت وارده طبـق     يزان م يت، جنا يفيت كامله انسان و نوع و ك      يهدرنظرگرفتن د 
  .»شود ي مييننظر كارشناس تع

 شـده اسـت كـه       يـشنهاد  پ ين ارش چنـ   يزان م يين تع ي برا ي فقه يها  كتاب در
 او در حـال سـالمت و در حـال           يمـت  برده است، پس ق    يه عل ي مجن شود يفرض م 
 يـه  به دست آمده بـه همـان نـسبت از د   ي و هر نسبتيين جراحت تعياضو نقص ع 

 يـت  جنا ل در حال سـالمت و در حـا        يه عل ي، اما اگر مجن   ...شود يكامل او گرفته م   
 را بـه عنـوان ارش       ي نداشته باشد، حاكم بر اساس نظـر خـود مبلغـ           يمتتفاوت ق 

  ).328، ص2، ج1378زراعت، ( كند ي ميينتع
 و انقـالب در امـور       ي عمـوم  يهـا   دادگـاه  ي دادرسـ  يينن آ  رو، در قانو   ين هم از

 يـد دادگـاه با  «:  شـده اسـت    يح تـصر  258 مطابق مـاده     1379 مصوب سال    ي،مدن
 در رشـته مربـوط بـه        يت صـالح  ي كـه دارا   ي كسان ينكارشناس مورد وثوق را از ب     

  .»...يدموضوع است انتخاب نما
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رشـناس بـا اوضـاع و        كه نظر كا   يدر صورت «:  قانون مقرر شد   ين ا 265 ماده   در
      مطابقت نداشته باشد، دادگاه بـه آن        يكارشناس] نظر[احوال محقق و معلومِ مورد 

  ).479، ص1، ج1395 ي، آبادده يحاج(»  اثر نخواهد داديبترت
 يـين  دادگاه به نظر كارشناس است و هرچند تع        ينان دارد، اطم  يت آنچه اهم  لذا

.  اسـت  يقاض   آن بر عهده   يي نها شيرپذ اما شده، گذاشته كارشناس  ارش به عهده  
  . كنند ي ميفا ارش نقش ايين خاطر، هر دو در تعينبه هم
 سقم نظر كارشناس يا به صحت ي اگر قاضيرا قابل تأمل است؛ زيز نظر نين ااما

 يـا  با نظـر كارشـناس       ي كرد؟ اگر قاض   يد صورت چه با   ين نداشته باشد، در ا    يدهعق
  ماند؟ ي مي باقي قاضي براييگر راه دياكارشناسان قانع نشد، آ

 يـزان  م كننـده  يين به عنوان مرجع تع    ي قانون ي و جراحات پزشك   يات بحث د  در
 با درنظرگرفتن سه عامل بـه       ي قانون يپزشك. باشد ي و خسارت م   يتجراحت و جنا  

  .پردازد ي ارش ميينتع
مشخص  كه   يح توض ين با ا  باشد؛ ي م يه عل يسن مجن   مالك در ارش، : عامل اول 

، جبـران    نقـصان  يـا  يـت  جنا ين ا تا تحمل كند    يد چه مجازاتي   با يه عل يمجنشود  
  مـسن  يـا  سـال و     يان كودك، نوجوان، جوان و افراد م      يان جهت م  ين به هم  .بشود

   . استيشتر بيگران نسبت به ديتفاوت وجود دارد و ارش برخ
 هرچنــد يجــهدر نت. باشــد ي مــيــه عليدرنظرگــرفتن شــغل مجنــ:  دومعامــل

 آشـپز باشـد،     يـه  عل ي اما اگر مجنـ    شود، ي موجب ارش م   ييچشا حس   بردن يانازم
  . به او پرداخت شوديشتري ارش بيدبا

 موجـب ارش    يـت،  در اثـر جنا    ي زنـدگ  هـاي  يـت درصد اختالل فعال  :  سوم عامل
مثالً از نظر   . يست ن يكسان هم   يه موجب د  يات در جنا  ي درصد حت  ين كه ا  شود يم

 او  ي درصـد زنـدگ    95 دسـت بدهـد،       خـود را از    ينـايي  ب ي اگر كس  ي، قانون يپزشك
 او مختـل    دگي درصد زن  30 خود را از دست بدهد،       يي اما اگر شنوا   شود، يمختل م 

 يـر  روش غيـن  فوق اشكال كردنـد كـه ا   يوه در نقد شي برخ يان، م يندر ا . شود يم
 مخالف است؛ چراكـه شـارع در بـاب          يات در باب د   يعتمشروع است و با مذاق شر     

...  و جـوان و كـودك و آشـپز و راننـده    يـر ادون نفـس، پ  نفس و مـ  يه د يان م ياتد
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 يـق  است، در ارش بـه طر      ين چن ديات در باب    ي قائل نشده است؛ حال وقت     يتفاوت
  ). 487ـ488 صهمان،( تفاوت قائل شد يد نباياول

 امر و   ينا:  چراكه اوالً  باشد؛ ي م يد كه مطرح شد، قابل تأمل و ترد       ي اشكال ظاهراً
 ارتكـاز   ي دارا يي،چشا حس دادن  آشپز در ازدست   يرز و غ   آشپ يانم گذاشتن تفاوت

 يـد  اسـت كـه با     يي امر عقال  يك ين نه، ا  يا كرده باشد    يان ب يعت است و شر   ييعقال
 گذاشت و ارش، طبق همان شـغل        تفاوت افراد   يگر و هنر با د    يع صاحبان صنا  يانم

 يـات  د  بـاب  در هـا  گذاشـتن   تفاوت ينممكن است هم  : ياًثان.  شود يينو هنر فرد تع   
 از احكـام    يبرخـ  كـه  گونـه   باشد؛ همـان   يدهنرس ما دست  به يمطرح شده باشد، ول   

 يم هـست  يـل  مـا متعبـد بـه دل       يـات، در خـصوص د   : ثالثاً.  است يدهنرس ما دست به
 مـوارد   يـن  ا يـر كه معروف است و در غ     » ابان بن تغلب   «يتخصوصاً با توجه به روا    

 به ذوا عـدل     يحكم«رد و اطالق     ك ي تخط ي و عرف  يي از فهم عقال   توان ي نم ي،تعبد
  . محكم است»ينمن المؤمن

   محاسبه ارشهاي شيوه

 باشد يم ارش   قاعده يات، در باب د   ي قواعد فقه  ينتر  و معروف  ينتر  از مهم  يكي
 ي مـشخص نـشده باشـد، دارا       يعت آن در شـر     يه كه د  يتيكه مطابق با آن هر جنا     

 حـائز   يارحاسبه ارش بـس    م ي و چگونگ  يفيت بحث نوع و ك    ينحال در ا  . ارش است 
 محاسـبه   يهـا   راه نـوان  بـه ع   هايي يوه و اهل سنت، ش    يهدر فقه امام  .  است يتاهم

  .شود ي اشاره مها يوه شين از اي شده است كه به برخيانب

 ي انگارعبد

 ي بـرا  ي فقه يها در كتاب . باشد ي ارش م  يزانم آوردن  بدست هاي يوه از ش  يكي
 را عبـد فـرض      يـه  عل ياسـت كـه مجنـ      شـده    يـشنهاد  پ ين ارش چن  يزان م يينتع
 كننـد  ي م گذاري يمت ق بودن يوب و مع  يح عبد را در حالت صح     ين سپس ا  كنند، يم

 كامـل   يه از د  نسبت و به همان     آورند ي را بدست م   يمت مابه التفاوت ق   يت،و در نها  
 در فـرض    يـه  عل يمـثالً اگـر مجنـ     ). 328، ص 2، ج 1378زراعـت،    (كنند يكسر م 
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 يمت ق يب، ارزش داشته باشد و با وجود ع       ينار د 800 مت،سال صورت در بودن بنده
عالمـه   (شـود  ي شـتر مـ    25 يعنـي  كامل؛    يه شود، مقدار ارش ربع د     ينار د 600آن  
، 42ق، ج 1422 يي،؛ خـو  314 ص ،ق1416 يلـي، ؛ اردب 22، ص 5ق، ج 1420 ي،حل
؛ 947، ص40ق، ج1406؛ ابن براج، 324ـ325، ص 7ق، ج 1409 ي،؛ كاشان 330ص

  ).159، ص1، ج1395 ،ي آبادده يحاج
 آن در زمان    ييكارآ عدم آنها   است، از جمله   يراداتي ا ي دارا يانگار  عبد  يوه ش اما

 وجود نـدارد تـا      ي شده و اساساً عبد    يده برچ يدار  چراكه نظام برده   باشد؛ ي م يفعل
 روش،  يـن ا   الزمه ين،افزون بر ا  .  آن را لحاظ كرد    بودن يب و مع  يح صح يمتبتوان ق 

 عبـد، بخـاطر وجـود       يمـت  چراكه ق  باشد؛ ي از موارد م   ياري در بس  عدم وجود ارش  
 ي آنهـا ارشـ    ي بـرا  يجـه  و در نت   كنـد  ي تفاوت نم  ها يت جنا يا از جراحات و     ياريبس

 در فشاردادن دست    ي حت يات، است كه در روا    ي در حال  ينوجود نخواهد داشت و ا    
 يني، كل ؛162ق، ص 1404صفار،  (و در خدشه واردكردن ارش قرار داده شده است          

  ).419، ص4ق، ج1404 صدوق، يخ؛ ش241ص، 1ق، ج1391
 باشـد   اي يوه شـ  ي، عبدانگار ين ممكن است ا   »يلي اردب اهللا  آيتمرحوم  « منظر   از

 بـا اصـول آنهـا       يوه شـ  ينا كه چرا اند؛  اهل سنت گرفته   ي از فقها  يه امام يكه فقها 
نشده اسـت،    مشخص   يه كه د  يموارد در سنت اهل   ندارد و در مذاهب اربعه     يتناف

ق، 1416 يلـي، اردب (باشد مي مناسب   يقيطر ارش،   محاسبه ي برا ي عبدانگار  يوهش
 يوه شـ  يـز  ن »يمرحوم خوانـسار  «). 350، ص 6ق، ج 1422 يلي،؛ زح 318ـ319ص

 حالـت  دو در بـودن   بـا فـرض عبـد      يـه  عل ي مجنـ  گذاري يمت و روش ق   يعبدانگار
ـ     يمـت  دو ق  يـن  و تفـاوت نـسبت ا      يوبي و مع  يسالمت  ي،خوانـسار (دارد   را قبـول ن
، 1، ج 1395 ي، آبـاد  ده حاجي( مخالف است    يوه ش ينو با ا  ) 269، ص 6ق، ج 1405

  ).155ص

 ين طرفي و تراضصلح

 يـان  م يتراضـ  و صـلح  ارش،   محاسـبه   يوهش آوردن  بدست يها  از راه  يگر د يكي
و ادله صلح، لزوم ) 232، ص6ق، ج1405 ي،خوانسار (باشد ي ميه علي و مجنيجان
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 يـان  بـا صـلح م     يـد  كـه با   گيـرد  ي نشده را در بر مـ      ين مع يه كه د  ياردآن را در مو   
 يت رضـا  ي بحث عبدانگار  رد كه نكته قابل دقت آن   .  برقرار كرد  ي تراض ين،متخاصم

 ين، طـرف  يان م ي صلح و تراض   يجاد با ا  يد با يوه ش ين ندارد، اما طبق ا    ي نقش ينطرف
  .دعوا را خاتمه داد

 از مـوارد وجـود      ياري امكان صلح در بـس     راي ز باشد؛ ي قابل تأمل م   يز ن يوه ش اين
 طبـق   ين،بنابرا.  دعوا به اجبار تن به صلح بدهند       ينندارد؛ گرچه ممكن است طرف    

 در  ي توجه داشت كه صلح قهـر      يد با ي ول شود، ي م يز هم تجو  ي صلح قهر  يوه ش ينا
 عـام و    يوه شـ  يـك  عنـوان  به كه ني كاربرد دارد و مطرح است، نه ا       ييموارد استثنا 

 و متعـدد  آن مـوارد  ارش، بحـث  در كـه   حـال آن   يـرد،  مورد استفاده قرار گ    يرفراگ
 كه  يفلذا در صورت  ). 160ـ161، ص 1، ج 1395 ي، آباد ده يحاج (باشد يم متفاوت

 ي قاضـ  ي فتـاو  ي مقدور نباشد، به موجب برخ     ي قاض ي ارش برا  يق دق يزان م يينتع
امـام  (زاع را خاتمه بخشد      ن ي، جان ير با تعز  ي در موارد مقتض   يا با امر به تصالح      يدبا

 حقـوق النـاس اسـت،       هو از آنجا كه ارش از جمل      ) 593، ص 2ق، ج 1390 يني،خم
 يگـر  به مصالحه كند و در صورت مصالحه د        يق را تشو  ين طرف يمستحب است قاض  

 يـين  تع يعلمـ  و علـم  بـاب  انـسداد  بـه  بنـا  گذار  كه مجتهد و قانون    ينوبت به ارش  
  ).500، ص1، ج1395 ،ي آبادده يحاج (رسد ينم اند كرده

 طـرح   ي و روش عبـدانگار    يوه كه به شـ    ي ضمن نقد  ي خوانسار اهللا  آيت مرحوم
 مقبـول   يوه شـ  يك را به عنوان     ين طرف يان م ي تراض يجاد صلح و ا   يتكردند، در نها  

و ) 232، ص 6ق، ج 1405 ي،خوانسار( ارش و حكومت مشخص كردند       يين تع يبرا
 قابـل تأمـل     يكلـ    قاعده يكه صورت    ب يوه ش ين طرح ا  رسد يم نظر به كه حال آن 

 از موارد امكان صلح وجود ندارد؛ گرچه ممكن اسـت           ياري اوالً در بس   يرا ز باشد؛ يم
 يز تجـو  ي صـلح قهـر    يوه شـ  يـن طبـق ا  .  دعوا به اجبار تن به صلح بدهنـد        ينطرف

 كـاربرد دارد، نـه      يي در مـوارد اسـتثنا     ي توجه داشت صلح قهـر     يد با ي ول شود، يم
 يز در بحث ارش ن    يرد، مورد استفاده قرار گ    ير عام و فراگ   يوه ش يك  به عنوان  كه ينا

 تن داد؛ چراكه در بحث ارش موارد آن متعـدد و متفـاوت              ي به صلح قهر   توان ينم
 يـان  م توان ي نم يو به راحت  ) 160ـ161، ص 1، ج 1395 ي، آباد ده يحاج (باشد يم
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  . كرديجاد اي دعوا صلح و تراضينطرف

   امامنظر

 باشـد؛  يمـ  امـام  نظر به رجوع ارش، آوردن  محاسبه و بدست   هاي يوه ش يگر د از
 مورد بـر عهـده امـام        ين ارش ا  يينتع«:  دارد يح تصر »ي طوس يخش« كه گونه همان
 در  يبرخـ ). 3256، ص 9ق، ج 1418 ي،؛ عالمـه حلـ    764 ص تا، ي ب ي،طوس(» است

 كتاب   كه از دو   ود ب ي از مسائل  ي شد، بخش  يان كه ب  يمطالب«:  دارند يح باره تصر  ينا
 امـام  يا و ي واليا مسائل حكم، به حاكم    ين استخراج شد و در ا     »يعشرا« و   »يهنها«
؛ ابن  160، ص 1ق، ج 1408 ي،منتظر (»شود ي مانند او ارجاع داده م     يا سلطان و    يا

  ).410 و 317، 311، 309، ص6 جتا، يانس، ب

   پس از جلب نظر دو نفر عادلحاكم،

 دادگاه گذاشته اسـت و دادرس      يقاض  بر عهده  ارش را    يزانم برآورد گذار  قانون
 وارد آمـده اسـت،      يـه  عل ي كه بر مجن   ي دارد با توجه به حدود صدمه و رنج        يفهوظ

 ي از قـانون مجـازات اسـالم       ي امر در مـوارد متعـدد      ينا.  كند يينمبلغ ارش را تع   
در «:  شده اسـت   يح تصر 495 ماده   ي در قانون مجازات اسالم    1.منعكس شده است  

 با درنظرگـرفتن    يده قانون ارش منظور گرد    ين كه به موجب مقررات ا     يرد موا  يهكل
 خسارت وارده طبق نظر كارشناس      يزان م يت، جنا يفيت كامله انسان و نوع و ك      يهد
 يمتـي  تفـاوت ق   يـت  و جنا  ي در حالت سـالمت    يه عل ياما اگر مجن  . »شود ي م يينتع

زراعـت،   (كند ي م نيي را به عنوان ارش تع     ي خود مبلغ  رنداشت، حاكم بر اساس نظ    
  ).328، ص2، ج1378
 ارش  يـين  است؛ چراكه اگـر تع     تر يق دق ي بررس يازمند قابل تأمل و ن    يدگاه د اين

 العدل به چـه معناسـت؟ مگـر نـه           يذو به كردن  رجوع يگربه دست حاكم است، د    
 شـد و طبـق نظـر آنهـا          يـا  را جو  ين حاكم نظر دو تن از عدول مـسلم        ي وقت كه ينا
فلذا در واقـع     يست؟ نقش حاكم چ   يان م ين پس در ا   كند، ي م يين ارش را تع   يزانم

                                                           
 .254ص ،)1(حقوق جزاي خصوصي. 1



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  366

 

 صـورت،  يـن  و در اگيـرد  ي دو نفر از عدول صورت مـ      يله ارش به وس   يزان و م  يوهش
  . در نظر گرفته شودينجا حاكم در اي براي نقشيدنبا

  ين معيه دي دارايت جناترين يك با نزدنمودن مقايسه

 »يكرخ«. گيرد يد استفاده قرار م    مور يز روش ن  ين اهل سنت ا   ي علما يان در م 
 ين معـ  يـه  كـه د   ياتي جنا ترين يك به نزد  يت جنا ينا«:  كرده است  يان باره ب  يندر ا 

 ي مـورد را بررسـ     يـن  دو تـن پزشـك عـادل ا        يجـه در نت . شـود  ي م يدهدارند، سنج 
  ).325، ص7ق، ج1409، يكاشان(» ...آورند ي و مقدار آن را به دست مكنند يم

 توجه  يد سر و صورت ممكن است و با       يها تنها در جراحت   يوه ش ين ا ياما اجرا 
 كرد كـه    يدا را پ  يتي جنا يت، جنا يك ارش   يين تع ي برا توان ي نم يشهداشت كه هم  

  .  باشديني معيه دي مورد نظر باشد و دارايت به جنايكنزد

  با توجه به مخارج درمانارش

 دو  يـان ب بعـد از     يـشان ا.  مطرح شـده اسـت     »يليوهبه زح « توسط   يدگاه د اين
 و محاسـبه ارش     يـين  تع ي برا يگريراه د «:  دارند يح محاسبه ارش تصر   ي برا يوهش
 راه محاسـبه ارش در زمـان        ين انـسب و بهتـر     يوه ش ين شده است و چه بسا ا      يانب

 وارد شـده    ليـه ع ي كه بر مجن   يتيخاطر جنا  ه است كه ب   ين ا يوهحاضر است و آن ش    
 نفقـه، مخـارج دكتـر و دارو تـا           يل شده است، از قب    يل كه بر او تحم    يتمام مخارج 

 مخارج محاسـبه و بـه او پرداخـت          ين تمام ا  يد خوب شود، با   يهعل ي كه مجن  يزمان
 وارد شـده، خـوب نـشد و         يـه عل ي كه بر مجن   يتي جراحت و جنا   ينحال اگر ا  . شود
 يـن  مانـد، در ا ي از او بـر جـا  ي دائمـ اثـري  يا كرد   يجاد در بدن ا   يبي آفت و ع   يك

  ).5768، ص7ق، ج1422 يلي،زح (»شود ي ماريگذ يمتصورت، اثر ق

 ي ارش در قانون مجازات اسالممحاسبه

 نحـوه   كنـد،  ي است و جلب نظر مـ      يت حائز اهم  ي در قانون مجازات اسالم    آنچه
 نحـوه  بـاره  در گـذار   قـانون  رسـد  يم نظر  به ييدر نگاه ابتدا  . باشد يمحاسبه ارش م  
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 قـانون   495مـثالً در مـاده      .  نگرفتـه اسـت    يش را پ  يكساني ياستس ارش محاسبه
 يـن  موجـب مقـررات ا     ه كه ب  ي موارد يهدر كل « : شده است  يح تصر يمجازات اسالم 

 يفيـت  كاملـه انـسان و نـوع و ك         يـه  بـا درنظرگـرفتن د     يدهقانون ارش منظور گرد   
  .»شود ي ميين خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعيزان ميت،جنا

 نـوع صـدمه، نقـص عـضو و          يـين تع«:  شـده اسـت    يان ماده از قانون ب    ين ا ذيل
 ين از متخصـص   ينـه  زم يـن  در ا  يـد  اسـت كـه دادگـاه با       ي امر تخصص  يكجراحت،  

زراعـت،  ( »يـرد  و كارشناسـان امـر كمـك بگ        ي مـشورت  يپزشكان به عنوان بازوها   
  ).329ـ330، ص2، ج1378

   و مقدار ارش بر عهدهيزان ميين تعي، ماده از قانون مجازات اسالمين اطبق
 ي، قـانون مجـازات اسـالم      ين از هم  يگراما در چند ماده د    . شدبا  مي كارشناسان

مـثالً در مـاده     .  و مقدار ارش را منوط به نظر حاكم دانسته اسـت           يزان م يينتع
 كـه موجـب نقـص       يتيجنا«:  شده است  يح تصر ي از قانون مجازات اسالم    417

 آن با نظر    ي مال يمه جر يين گردد، تع  يدن و نقص جو   ي باعث دشوار  يافك شود   
  .»م استحاك

 يـه  مقـدار د   يينتع«:  شده است  يان ب ي از قانون مجازات اسالم    398 در ماده    يا
 يـب  حروف نشود، لكن باعـث ع      رفتن ين كه بر زبان وارد شده و موجب ازب        يتيجنا

  .» حاكم خواهد بوديينگردد با تع
 شـده   يـان  ماده ب  يندر ا . باشد ي م ي مقدار ارش با قاض    يين تع يز ن 404 ماده   در
 اي يـه  شـود، د   ييده به هر نام كه باشد و به هر طرز كه رو           ي اضاف يها اندند«: است

 اسـت   ي مقدار ارش آن با قاض     يين حاصل شود، تع   يندارد و اگر در كندن آنها نقص      
 ي به نظـر قاضـ   ي جان ي حاصل نشود، ارش نخواهد داشت، ول      ي نقص گونه يچو اگر ه  

  .»شود ي ضربه شالق محكوم م74تا 
 از جمله   ي از قانون مجازات اسالم    يگر مواد د  ياده در برخ   چند م  ين، افزون بر ا  

 ارش به نظر حاكم واگذار شده اسـت؛  يزان ميين، تع 420 و   413،  408،  304 مواد
 ارش بـه    يـزان  م يـين  تع 495 شـد، در مـاده       يـان ب كـه  گونـه   كـه همـان    يدر حال 

 ارش توسـط    يـين  ماده آن اسـت كـه تع       ينكارشناسان واگذار شده است و ظاهر ا      



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  368

 

 به صورت   ي قانون مجازات اسالم   ين از هم  يگريدر مواد د  .  است يشناسان الزام كار
تعـارض مـذكور    «:  باورنـد  ين بر ا  يبرخ. مطلق نظر دادگاه را مالك قرار داده است       

 ي كه نظر حاكم را الزم دانسته است، نظر كارشناسـ          يقابل حل است؛ چراكه مواد    
 يرا بـه عنـوان نظـر مـشورت         نظر كارشـناس     يز ن 495و ماده   »  نكرده است  يرا نف 

 ارش، نظر كارشناس ييندر تع«:  باورندين بر اي كرده است؛ هرچند برخبيني يشپ
 كشف واقع است و دادگاه تنهـا در مـوارد مهـم كـه               يقه ندارد، بلكه طر   يتموضوع
» دكنـ  ي كنـد، از نظـر كارشناسـان اسـتفاده مـ           يـين  راساً ارش را تع    يست،مقدور ن 

  ).153، صهمان(
 چراكـه   يست؛ قابل حل ن   ي تعارض به راحت   ينا شد، ادعا كه گونه آن كه حال آن 

 يـين  راه مـصالحه تع    ي، از قانون مجـازات اسـالم      473افزون بر موارد فوق در ماده       
ـ      يتيارش جنا  «: شده است  يح ماده تصر  يندر ا . شده است   رفـتن   ين كـه باعـث ازب

  .» گرددلوملحه مع با مصايد از حروف شود، بايصوت نسبت به بعض
 شـده   ي ارش معرفـ   يينتع كار  ماده به صراحت راه مصالحه به عنوان راه        ين ا در

 بـا دخالـت دادگـاه       يـد  و با  گيـرد  ي مصالحه صورت نمـ    ي موارد يناست، اما در چن   
 ممكن است دادگاه بـا  يز نينه زميندر ا.  بر طرف شود  يه عل ي و مجن  ياختالف جان 

 ين آن مشخص و مع    قدارم كه   يست ن يهمشكل مواجه شود؛ چراكه ارش، همانند د      
 ينظاهراً در ا. كند ي متفاوت فرق ميط افراد مختلف و در شرايباشد، بلكه ارش برا

 و ارش همان مقـدار از حـروف         يرد ارش تمام حروف را در نظر بگ       يدمورد دادگاه با  
همـان،  ( و پرداخت شود  يين تع يد شده با  يوب و صوت آنها مع    يستكه قابل تلفظ ن   

  ).274ص
 ي و با توجه به آنچه گذشت، بدست آمد در قانون مجازات اسـالم              هر صورت  در

 ينـه زم در گـذار   نشده است و بهتر بود قانون      يان ارش ب  يين در تع  يه وحدت رو  يك
 يـران،  ا يي قـضا  يهطبق رو . يرد بگ يش را در پ   ي واحد ياستروش محاسبه ارش، س   

 ين چنـ  ي كه قاضـ   رتي است و در صو    ي ارش، ارجاع به كارشناس الزام     يين تع يبرا
 و  يـب  قـضات تعق   ي انتظـام  يعمل نكند، متخلف محسوب شـده و در دادگـاه عـال           

  . شود يمحاكمه م
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  گيري نتيجه

 جراحت و   ي كرد كه ارش در لغت به معنا       گيري يجه نت توان ي آنچه گذشت، م   از
 بدن  يا است كه در مال      ي كه بدل از نقص مضمون     شود ي اطالق م  يدر شرع، به مال   

 1415 ي،انـصار (.  نشده است  يين تع يزي آن چ  ي برا يعتشر شده است و در      يجادا
 اسـت،   يت تنها بخش ارش كه مربوط به جنا       نوشتار ين اما در ا   .)259، ص   2 ق، ج 

 متمركز  يشتر ب ينوع نگاه علما در كتب فقه     .  قرار گرفته است   يمورد توجه و بررس   
 ينز هم ا.  نشده است  ي توجه چندان  يت بود و نسبت به ارش در جنا       يعبر ارش در ب   

 قابـل   ، كه در ارش معامالت مورد توجه قرار گرفته بود         ي مباحث و مطالب   يرو، برخ 
 با اندك تـسامح،     يات و كل  يمدر بحث مفاه  . شدبا ي م يز ن ياتانطباق بر ارش در جنا    

 هـر   ي است و هر چند با دقـت عقلـ         يكي يق تحق ينمنظور از ارش و حكومت در ا      
 ينجـا  اما در ا   باشند، ي خاص خود م   ييمعنا بار   يكدام از الفاظ ارش و حكومت دارا      

 يـد با. باشـد  ي فقها، مراد از ارش همان حكومت م       يحو با توجه به كتب لغت و تصر       
 اسـتعمال شـده و      ين مقدر و مع   يات جنا ي ارش؛ هم برا   يات داشت كه در روا    هتوج

 مقالـه  يـن  مشخص نشده است، اما در ا      يعت آن در شر   يزان كه م  ياتي جنا يهم برا 
 مشخص نشده   يعت و مقدار آن در شر     يزان است كه م   ي ارش، همان بخش   منظور از 

 بـه آن اسـتناد      رگـذا   از مستندات قاعده ارش كه فقها و كتـب قـانون           يبرخ. است
 هـاي  يوهدر بحث شـ   . باشد ي قاعده ضمان به اتالف و اجماع فقها م        يات،روا اند كرده

 در  يـز ه اتفاق فقها و ن     ب يب بود كه قر   هايي يوه از جمله ش   يمحاسبه ارش، عبدانگار  
 يـن ا كـه  حال آن .  مرسوم استفاده شده است    يوه ش يككتب قانون از آن به عنوان       

 در  يدار بـرده  نظـام  حاضـر،  زمان در كه ن شد، از لحاظ آن    ياب كه گونه  همان يوهش
  . نداردي چندانيي رفته، كارآيان كشورها از ميشترب

   و مĤخذمنابع
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  يهمرجع ضامن پرداخت د/ مقاالت 

�  

يهمرجع ضامن پرداخت د
1
   

  چكيده

بنا بـر   . يد پرداخت نما  يي خطا يت در مقابل جنا   يد با ي است كه جان   ي غرامت ديه
 ضامن  يگر سه مرجع د   ي،در كنار جان  .  است يهؤول پرداخت د   مس ي جان ي،اصل اول 

 از  يحقـ  تـا  انـد   شـمرده شـده    يهد كنندگان  المال، از پرداخت   يت عاقله و ب   يره،جر
  .  نگردديع ضايه عليمجن

   يدي كلواژگان

   الماليت و بيره عاقله، ضامن جري، جانديه،
                                                           

 . حوزه دين، پژوهشگرشجاعي بهرام. 1
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  مقدمه

) نفـس (آن از تـر   كـم  يـا  بر نفس فرد آزاد و       يت جنا يل است كه به دل    ي مال ديه
 ي شـهرت دارد و آنچـه مقـدر شـرع          يه شده، به د   ين مع مالر  امقد. شود يم واجب

  . شود ي ميدهندارد، ارش نام
   : چهار صنف هستنديه دكنندگان پرداخت

 يتي مرتكـب جنـا    ي بالغ و عاقل، با علـم و آگـاه         ي كه شخص  ي در موارد  ي،جان
 ي و جـزا   يهصورت مصالحه به د    خود بوده و در      يتشود، شخص قاتل، مسؤول جنا    

  .استپرداخت آن  مسؤول ي،مال
 در زمـان    كـه  آيـد  مي شمار   به ديه كنندگان   صنف از پرداخت   ين دوم يره جر ضامن

  صـنف از پرداخـت     ينسـوم  . اسالم قرار گرفت   يرش مورد پذ  و داشت   يان جر يتجاهل
  . باشد ميل  المابيت كنندگان  چهارم از پرداختصنف. اند دانسته را عاقله كنندگان 

   در لغتيهد

ً «: گويد   مي »خليل«. است »يدي «،»يود« مصدر   ديه ؛ إذا أّدی »ودي فـ"ن فـ"@�
 ق،  1414فراهيدي،   (. كرد  او را پرداخت     يعني ديه   فالني به فالني ديه داد،     ؛»ِديتـه
  ).1941، ص 3ج 

 يـه  د شـود،  ي كـه در خـون اعطـا مـ         يـزي بـه چ  «: گويـد  ي م »ي اصفهان راغب«
  ).836 ق، ص 1427 ي،راغب اصفهان( »گويند يم

 مـرد و    يـا  زن باشـد     كـه  يـن  اعـم از ا    داند؛ يم بها  را خون  يه به صراحت د   راغب،
  . بزرگ باشد يا كوچك

 المنجـد،   معلـوف،  (»شـود  يمـ  اعطـا  شده  است كه به عوض جان كشته      يمال«
  .)894، ص 1376
  :فرمايد ي و مكند ي اشاره ميه سوره نساء به د92 يه قرآن، آدر

ُ َرَقَبـٍة �  َفَتْحـِر��
ً
 َو َمـْن َقَتـَل ُمْؤِمنـًا َخَطـأ

ً
ْن َيْقُتَل ُمْؤِمنًا ِإ�Y َخَطـأ

َ
ْؤِمٍن أ َو َما َ�َن ِ ُ

ُقوا Yد Yْن َيـص
َ
ْهـsِِ ِإ�Y أ

َ
ٌة ِإlَ أ َ Y)را نـسزد كـه      ي مـؤمن  يچ هـ  ؛�ُمْؤِمَنٍة َو ِدَيٌة ُمَس 

 يـد خطا بكشد، با   را به    ي را جز به خطا بكشد و هر كس مؤمن         يمؤمن
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 كـه   يـن مگـر ا  .  پرداخت كند  يه را آزاد و به خانواده او د       يبنده مؤمن 
  . مقتول گذشت كنندانوادهخ

 به موضـوع    فقها طبقات همه. است آمده مبسوط صورت  به يات در روا  يه د بحث
  .اند  توجه و فتوا دادهيهد

 تـدارك  يد باگردد، ي وارد ميه علي بر مجني جاني كه از سو   ي و خسارت  جنايات
 بينـي  يش جبران خسارت وارده بر افراد و اموال پ        ي برا ييكارها در اسالم راه  . گردد

 يـين  شـرع تع   ي تا آنجا كـه از سـو       يجبران خسارت وارده بر جان آدم     . شده است 
) ارش( آن به حاكم شرع سـپرده شـده          يين كه تع  يي و در جا   نامند ي م يهشده را د  

  .شود ي ميدهنام
نايـة عـ5و Û«:  آورده است  يه د يفدر تعر 1»يني خم امام« �f   اfـر اzال الواجب @�

 �P ـا ـا، سـواء �ن مقـدرًا أو � ور{� �اzقـدر غيـس	 النفس أو مادو رش واfكومـة و اzقـدر �� _� �@ 
لد   .)498، ص 2 ج تا، بي يني،امام خم (»ية@�

) نفـس (آن از تـر   كـم  يـا  بر نفس فرد آزاد و       يت جنا يل است كه به دل    ي مال ديه
 آن  يزان را كه م   ي باشد، چه نباشد و بسا موارد      ين آن مع  يزان چه م  شود؛ يم واجب

 يـف تعر. اند  كردهيگذار  ناميه را دين معيه و د  يده نباشد، ارش و حكومت نام     ينمع
  . صاحب جواهر استيف مشابه تعريباًحضرت امام تقر

 يف تعر ين چن يه اصطالح د  1392 مصوب   ي، قانون مجازات اسالم   448 ماده   در
ديه مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيـر              «: ه است شد

عمدي بر نفس،عضو يا منفعت،يا جنايت عمـدي در مـواردي كـه بـه هـر جهتـي                   
  .»مقرر شده است قصاص ندارد،

 شود، پرداخته آن به مستقل صورت  كه الزم است به    يه موضوعات مربوط به د    از
 عاقلـه و    يـره،  ضـامن جر   ي،جـان : بارتند از  است كه ع   يهد كنندگان پرداخت موضوع

  . الماليتب
 مـشهور بـه     يي، باشـد و در قتـل خطـا        يي است كه قتل خطـا     ين ا يت روا ظاهر

  . بر عاقله استيهد كه اند  فتوا دادهيگر دياتياستناد روا
 بر عهده شـخص قاتـل اسـت؛         يه د كه ين ظهور دارد در ا    ينچن  مزبور هم  روايت
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 كـه   شـود   مي استفاده   يت روا ين از ا  . اوست ه بر عهد  يزن ماه دو گرفتن روزه كه چنان
 محض، در وهله اول ضمان را متوجه قاتل كرده و در كنار او              ييشارع در قتل خطا   

 از او   يـد  المـال با   يـت  كند و اگر عاقلـه نبـود، ب        يتاز عاقله خواسته است او را حما      
  . را افزون بپردازديه كند و البته ديتحما

  جاني

 يـا  را بكـشد،     يگـري  د ي، بالغ و عاقل، بـا علـم و آگـاه          يشخص كه   ي در موارد 
 را بـردارد و قـصاص شـود،         يتش بار جنا  يد برساند، خود او مسؤول است و با       يبآس

 شود كه پرداخت آن برعهده خود اوست،        يل تبد ي مال ي كه قصاص به جزا    ينمگر ا 
 يـاري ا   خواسـته، او ر    د مقتـول خـو    ياي اول يا و   يگران در پرداخت آن د    كه ينمگر ا 

 يـا  يرد به چنگ قانون گرفتار شود، بم      كه ين مورد، اگر قاتل قبل از ا      ينكنند و در ا   
 و اگـر    شـود  ي مـ  يافت از مال او در    يه كه خونش هدر است، كشته شود، د       يدر حال 

 از همان اول يد باشود، يخود او مال نداشته باشد، از آنجا كه خون محترم باطل نم   
  .  رفتلمال ايتبه سراغ ب

 قرار داشته و    يله قب يت حما در سايه  كه فرد    ي شارع در زمان   شود ي مشاهده م  اما
 شـده  ي محـسوب مـ    اش يلـه  خانواده و اهل و قـوم و قب        يان او، سود و ز    يانسود و ز  

 االقرب فاالقرب كـرده و گفتـه اسـت،          ،» الغـرميهمن r الغ�� فعل«است، از باب قاعده     
 و اگـر    رسد ي نداشتند، نوبت به عصبه م     يا  نبودند ها آن اگر و بپردازند اش  ورثه يدبا

 توسـط  يـت  و پـس از آن و در نها     رسـد  ي م يله نداشتند، نوبت به قب    يا نبودند ها آن
  .شود ي پرداخت مالالم يتامام از ب

 را  يگـري  كه مرد د   يدم پرس ي درباره مرد  7از امام صادق  «: گويد ي م »يرابوبص«
 داشـته   ي امام فرمـود اگـر مـال       يامد، و به چنگ ن    يختعمداً كشت و پس از آن گر      

 و اگر   پردازند ي او م  يشان خو ترين يك وگرنه نزد  شود ي از مال او گرفته م     يهباشد، د 
   1.»شود يردازد؛ چراكه خون مسلمان باطل نمپ ي نداشته باشد، امام ميكانينزد

                                                           
أن كان له مال اخذت الدية من       «:  عن رجل قتل رجالً متعمداً، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال            7سألت أبا عبداهللا  . 1

وسـائل  عاملي،   حر(» ماله و اال فمن االقرب فاالقرب و ان لم يكن له قرابة اداه االمام، فانه اليبطل دم امريء مسلم                  
 ).303ص  ،19، ج الشيعة
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  يره جرضامن

 و  يفـر ك چـون  انـد،   گفتـه  يـره  و گناه است و به آن جر       يت جنا يبه معنا  جريره
  ).244، ص 3، جتا بي يحي،طر (كشاند ي مي جانيوبت را به سوعق

 را كه در زمـان      يرهجر»  خصمان يوال«و  »  عتق يوال «يتي دو نهاد حما   اسالم
  . كردي و ساماندهيرفت داشت، پذيان جريتجاهل
 است كـه    ي عقد يره جر يوال عقد اند اصحاب گفته «: گويد ي م »ياض ر صاحب«

 �ودُقـلعُ وا @�ِ اوُفـ� داشـته، پـس عمـوم        يان جر يتاهلدر صدر اسالم، بلكه در زمان ج      
،  ق 1418 يي،طباطبا(»  آن لزوم است   ي و مقتضا  گيرد يآن را فرا م   ) 1): 5 (همائد(
  ).410، ص 14ج

 يهرگاه مـرد  «:  آمده است  7از قول امام صادق   » هشام بن سالم   «يحه صح در
   1.» بر اوستيو يت جنايه و دبرد ي عقد وال برقرار كند، از او ارث ميگريبا د

 كـه  يدم پرسـ ي در بـاره مـرد  7از امام صادق«:  حذّاء آمده است   يحه در صح  و
 و  يـه  از مسلمانان عقد وال برقرار كرد، فرمـود اگـر ضـامن د             ياسالم آورد و با مرد    

   2).35، ص 4، ج  ق1408 ي،محقق حل (»برد ي او بشود، از او ارث ميتجنا
 ي فـرد  كـه  ينحالت اول ا  :  است آمده ي م يد در دو حالت پد    يره ضمان جر  ظاهراً

 نجـسته باشـد كـه       ي او تبـر   يـره جر از كردن، آزاد هنگام به و كند آزاد را اش بنده
 يدار  ندارد؛ چون بـرده    يت قسم در زمان ما موضوع     ينا.  او بوده است   يرهضامن جر 

  .منسوخ شده است
 بـر   ي هر دو وارث نداشتند؛ مبن     يا يكيكه   3 دو نفر  ين است ب  ي دوم عقد  حالت

 او را بپردازد و پس از مرگ از         يه و از او دفاع كند و د       ياري را   يگري د يك هر كه ينا
در صـورت اول    «: گويـد  يمـ  جواهر در كه  دو صورت دارد؛ چنان    يناو ارث ببرد و ا    

 و  ي كنـ  ياري مرا   كه ين بنا بر ا   بندم ي م يمان با تو پ   گفته ي كه وارث نداشته م    يكس
                                                           

1 .»������� ���	 
 ����� �� ����� ����� ���
 ).171، ص 7، ج  الكافيمحمد بن يعقوب كليني،(» �� 

 ��� ����«: عن رجل اسلم فتوالي رجالً من المسلمين، قال       . 2 ���
 ������ 
 ���	 ��ابو جعفر محمد طوسـي،      (»�� �

 ).546، ص 17، ج وسائل الشيعةحر عاملي،  ؛398، ص 9، ج تهذيب االحكام
نجم الدين جعفـر بـن      (» من توالي الي احدي يضمن حدثه و يكون والؤه له، صح ذلك           «: گويد   مي شرائع االسالم در  . 3

 ).39، ص شرائع االسالم) محقق حلي(حسن 
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 قبـول  گفـت  ي مـ يگـري  و دي و از من ارث ببريرداز مرا بپيه و دياز من دفاع كن  
   1.»كردم
 مـرا   كـه  ين بنا بر ا   بندم ي م يمان با تو پ   گفته ي از آن دو م    يكي در صورت دوم     و
 ي مرا بپـرداز يه و از تو دفاع كنم و دي كنم، از من دفاع كنياري و تو را  ي كن ياري
 قبـول   گفـت  ي مـ  يگـري  د  و از توارث ببرم و     ي را بپردازم و از من ارث ببر       ات يهو د 

   2.»كردم

  عاقله

 كـه  - تمـام نباشـد،   ي به لحاظ عدم قصد و عدم آگاهيت كه مسؤولي موارد در
 قتـل معتـوه، مجنـون و        3 محـض،  يي در موارد قتل و جراحت خطـا       رسد يم نظر به

 مجروح  يا شده  خسارت فرد كشته   بايد ي م يگر، د ي و از سو   - گونه است    ينكودك ا 
 در آن   ي از جـان   ي و يـت كـه حما  -سارت را توسـط عاقلـه       پرداخت شود، جبران خ   

 او بهـره    ي جارح را كه از منافع وجـود       يا و كسان قاتل     يرفت پذ -زمان متعارف بود  
  . كرديضامن تلق»  الغرميهمن له الغنم فعل« به استناد قاعده بردند، يم

 خـالف قواعـد     ي از جـان   يـر  غ يشخـص  دانستن  ضامن«: گويد ي م »ي ثان شهيد«
 خـود بـر     يلـه  از قب  يـان  جان ياري به   يت در زمان جاهل   يلست، اما چون قبا   آشكار ا 

 شـان   آنـان بـه حـق      يدن مقتـول و رسـ     يـاي  اول يخواه  و مانع از خون    خواستند يم
 از  يا  آن، نحـوه   جاي به نباشد كار  كه قاتل عامد و گناه     ي شارع در موارد   شدند، يم

   4.» را قرار داده استي كمك مالكردن ياري
                                                           

جواهر محمد حسن نجفي،    (» گفته قبلت   و ديگري مي  » عاقدتك علي ان تنصرني و تمنع عني و تعقل عني و ترثني           «. 1
 ).148 ص ،)محشي(صيغ العقود و االيقاعات ؛ مالعلي قزويني، 255 ص ،39، ج الكالم

عاقدتك علي ان تنصرني و انصرك و تمنع عني و امنع عنك و تعقل عني و اعقل عنك و ترثني وارثك و ديگري                       «. 2
 ).همان(» گفت قبلت مي

 .كه به دليل خاص به جنايت خطايي موضحه به باال اختصاص يافته است. 3
االصل في وجوب قتـل الخطـأ       «: گويد  ، مي »...و ضابط العصبة  «:  كه گفت  شرائعاني ذيل كالم محقق حلي در       د ث شهي. 4

 و تغـريم غيـر      - رحمهم اهللا  –قال العلماء   .  بذلك 6 ما روى من حكم النبى     - قبل اجماع المسلمين   -علي العاقلة   
 يقومون بنصرة من جنى مـنهم، و يمنعـون اوليـاء            الجانى خارج عن االقيسة الظاهرة، إال أن القبائل فى الجاهلية كانوا          

 ).511، ص 2، ج مسالك االفهامشهيد ثاني، (» القتيل من ان يدركوا بثأرهم و يأخذوا من الجانى حقهم
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 يا مانند برائت    ي؛قواعد خالف را عاقله دانستن  ضامن ي، ثان يدارت شه  عب ين ا در
 گويـد  ي نهاد توسط شارع مـ     ين ا يه و در توج   داند ي م يت مسؤول بودن يقاعده شخص 

 كـه  اسـت  دانـسته  قاتـل  بـه  رسـاندن   از كمك  يگري عاقله را نحوه د    ينشارع تضم 
  . رساند يم شان  به حقيز مقتول را نياياول

 كه بـا    داند ي م يشي خو ير كمك غ  يرنظ« را   يشان خو ياري نوع   ين در آخر، ا   وي
 و داران  قـرض  يـاري  بـه    ين از زكـات و بـه قـصد اصـالح ذات البـ             يپرداخت سهم 

   1.»رود يم بدهكاران

  خاستگاه عاقله. 1

 يـره  در شـبه جز    يزنـدگ  «يـت  از اسالم و در زمان جاهل      يش كه پ  يست ن شكي
 يزنـدگ  شـهرها  در كـه  هـا  ؛ اعـم از آن     بـوده اسـت    اي يله نظام قب  يهعربستان بر پا  

 يـر  ز هـا  يابـان ب در كـه  ها آن و اند  اشتغال داشته  ي و بازرگان  ي و به كشاورز   كرده يم
 شـده  ي مـ  ين و غـارت تـأم     يدار گلـه  از شـان   و معـاش   انـد  كرده ي م يچادرها زندگ 

   2.»است
 يـك  يـت بـوده اسـت و چنـد ب       » اسره «يا »يتب «ي واحد اجتماع  ترين  كوچك

 يـك  يلـه  و چنـد قب    »يلـه قب «يـك و چند بطـن     » بطن «يكند فخذ   و چ » فخذ«
و » شـعب « از دو واژه     يـه  آ يـك در قـرآن هـم در       . دادنـد   ي مـ  يلرا تـشك  » شعب«
َ َو � :فرمايـد   ي و مـ   كنـد   ي استفاده م  »يلهقب« ْنـ�6

ُ
ُ�ْ ِمـْن َذَكـٍر َو أ ـاُس ِإ@�Y َخَلْقَنـا Yـا الن َ £ �

َ
@�َ أ

ً َو َقَبائِ  ُ�ْ ُشُعو@�  مـا شـما را از مـرد و          ! مردم ي؛ ا )13): 49(حجرات  ( �َل ِلَتَعاَرُفواَجَعْلَنا
 يد را بـشناس   يگر تـا همـد    يـم  قـرار داد   هايي  يلهقب و ها   و شما را شعب    يديم آفر يزن
  ).206، ص 9 ـ 10، ج 1365 ي،طبرس(

 يـان  گونـه ب   يـن ا تـر  بـزرگ  بـه  تـر   را از كوچك   يمات انساب، تقس  ي علما برخي
»  فخذ، بطن، عماره، قبيله، شعب، جمهـور، جـذم         يره، عش يله،فص رهط،«: اند كرده

  ).1708، ص 2، ج 1374مصاحب، (
                                                           

فجعل الشرع بدل تلك النصرة بذل المال حيث اليكون الجانى متعمداً أكما و ربما شبه العانة االقارب بتحمـل الديـة                     «. 1
 ).همان(» نب الذين عزمواالصالح ذات البين بصرف سهم من الزكاة اليهمباعانة االجا

 ).همان(. 2
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 حفـظ   ي فروع آن برا   يا اصول   يا يلههر قب « عرب،   اي يله هر حال، در نظام قب     به
 تعـصب   يـا  يت افـراد آن بـوده اسـت و عـصب          يان م 1يت ناچار از عصب   يشوجود خو 

 و  يدار  طـرف  يت،د از عـصب   مقـصو ) و (2 است ي عرب يل صفت مشخصه قبا   اي يلهقب
 يبـه تمـام مـوال     ...  امـر  يـن  اسـت و ا    يكديگر از   يله افراد قب  يد سخت و شد   يتحما

. كرد ي م يت سرا يزن بود شده داده جوار حق ها  كه به آن   يو به كسان  ) آزادكردگان(
  ).همان(»  برخوردار بود3 خوديله قبيچون و چرا ي بيتهر فرد از حما

 داشـت؛ چـون همـه       يل قبا يگر از د  يز متما يتي شخص اي يله هر قب  يلگي، نظام قب  در
 شد؛  مي ها   آن يوند سبب پ  ين و هم  دادند  ي پشت بودند، آن را شكل م      يك كه از    يافراد

 يتي فـرد شخـص    يـب  ترت يـن  بودند و بـه ا     يكي يگران د يات كه در مقابل تعد    اي  گونه  به
  . بودند مالك اموالجمعي طور  معبود داشتند و بهيك نداشت، يلهمستقل از قب

 نداشـت، بلكـه جـزء       يره در عش  يفرد وجود مستقل  «: گويد  ي م »يس ادر احمد«
 و چون مال، مال     4»يره عش ين د ين، بود و د   يره آن بود، مال، مال عش     ناپذير  ييجدا
 يله از قب  ي كه فرد  ي معنا نداشت و در موارد     يله قب ي اعضا يان در م  يه بود، د  يرهعش

 داد  ي خودش را نشان مـ     قبيلگي يت، حما  خطا يا خواه به عمد     كشت؛  ي را م  يگريد
 و پرداخت   يافت از همه در   يله قب يس پرداخت شود، توسط رئ    يه د شد  يو اگر قرار م   

  .شد يم
 نـشان تـرس و   يـه،  د يافـت  بـه در   يل از اسالم، تما   يش به نظر عرب پ    يا گو البته

 يانم در كه  چنان يند؛ آن بود كه خون را با خون بشو        ي مقتض يتضعف بود و جاهل   
لدميغسلان الدم � « جمله كه ينن اآنا  رواج شود، ي خون جز با خون شسته نم؛ اً� @�

                                                           
اي نداريد، جز آن كه تعصب داشته باشيد، پس نسبت بـه فـضايل اخالقـي و                   اگر چاره «: فرمايد   مي 7حضرت امير . 1

الخـصال و محامـد     فان كان البد مـن العـصبية فلـيكن تعـصبكم لمكـارم              «: رفتارهاي پسنديده تعصب داشته باشيد    
 ).190، خطبه نهج البالغه(» االفعال

چنان در ميان اعراب وجود دارد، بلكه اين عصبيت به صورت مدرن آن در ميان افـراد برخـي احـزاب،                       عصبيت هم . 2
 .شود ها و باندهاي سياسي يا اجتماعي نيز مشاهده مي گروه

�!�#�"! �: ايدفرم  كه قرآن از آن به حميت جاهلي تعبير كرده است و مي           . 3 !$� %&'� %"�#�! %( %"#� !� %&)� *+! !,�*� *- !. �
 *� %/ %� %�� !0#�� %�%� %� &�!1� 
 ).26): 48(فتح (
» لم يكن للفرد وجود مستقل داخل العشيرة، بل هو يعتبر جرءاً منها، المال مـال العـشيرة و الديانـة ديانـة العـشيرة                       «. 4

 ).54، ص لتعويض في الفقه االسالمي المقارنالدية بين العقوبة و اعوض احمد ادريس، (
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 مظـاهر نلـت و ننـگ        ينتر  را از پست   يه و قبول د   يخواه  ترك خون  بداشت و عر  
  .)391، ص 1380 ي، سروستانيعيشف( »شمرد يم

 يـل  را دل  يـه  د يافـت  اكتفاكردن به در   يعرب جاهل «: گويد ي هم م  يس ادر احمد
 ي تـا از و    يـه  عل ي مجنـ  يلـه  بـه قب   ي جان يلتحو كه  چنان دانست؛ ياتل م ترس از ق  

   1.»شد ي عار و ننگ محسوب ميزقصاص شود ن
 از فـرد قـدم      يـت  بـه حما   يله قب آمد، ي م يانم  به يه د ي حال، هرگاه پا   ين با ا  اما

 بـود و    ين سنگ يه كه د  ي در موارد  يژهو  به پرداخت، ي او را م   يه و د  گذاشت ي م يشپ
 يگـر  ديله را به قبيله از قبي فردتوانستند ينم ها  پرداخت آن نبود و آنفرد قادر به 

 يـت  از نـام و موقع     يانت فرد به جهـت صـ      اگرمخصوصاً  .  كنند تا كشته شود    يمتسل
   2. را كشته بودي كسيلهقب

 يـع  پرداخت شود، پرداخت آن بر دارندگان مـال توز         يه اگر قرار بود كه د     ظاهراً
 بلكه كـل    كردند، ي مقتول استفاده نم   يت تنها ورثه و ب    يزن يافتي در يه و از د   شد يم
 شده ي م يع توز يگران بر د  ي به نحو  يله قب يس و توسط رئ   شدند ي م يه مالك د  يلهقب

  .است
 بار آن بـر     يافت، ي م يان پا يههرگاه توافق بر پرداخت د    «: گويد ي م يس ادر احمد

 بـود؛   يش اعضا يات مسؤول جنا  يره عش يقت و در حق   شد ي م يع توز يلههمه افراد قب  
 شـد  ي پرداخت م  يره كه به عش   اي يه د يگر، د ي و از سو   يف حل يا باشند   يحخواه صر 

   3.»شد ي ميع توزشده  او به كشتهيكي بر همه افراد به نسبت نزديزن
ـ    يله قب ي اعضا يهحق درخواست د  «: گويد ي م وي  بـود و بـه    يلـه  قب يس از آن رئ

   4.» همه بودي مشاع و برايز نيهتبع آن، مال د
                                                           

و قد كان عرب الجاهلية يعتبرون االكتفاء بأخذ الدية دليالً على الجين و الخوف من القائل كما كـان تـسليم الجـانى                       «. 1
 ).61 ص ،همان(» الى عشيرة المجنى عليه لالقتصاص منه عاراً فى نفس الوقت

شدند او را از      توانستند از او حمايت كنند و ناچار مي         تا كشته شود و در ضمن نمي      خواستند او را تسليم كنند        گاه نمي . 2
 .شد قبيله اخراج كنند كه در اين صورت به او خليع گفته مي

و اذا ما تم االتفاق على دفع الدية فان عبء هذه الدية كان يوزع على كافـة افـراد العـشيرة فكانـت العـشيرة هـى                           «. 3
رادها سواء كانوا صرحاء او حلفاء و فى الجانب األخر فإن الدية التـى تـدفع للعـشيرة كانـت                    المسؤولة عن جريرة اف   

 ).63همان، ص (» حسب درجة قرابته من القتيل] على[توزع على جميع افرادها كل 
 ).55، ص همان(» ان حق طلب دية افراد الجماعة كان لرئيس العشيرة و بالتالى فان مال الدية كان ماألمشاعاً أيضاً«. 4
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 و عاقلـه را  يـه  دي جـاهل  ي فضا وارد شد، نهادهـا     ينا در كه  اسالم پس از آن    اما
  : اشاره شدتر يشپ كه امضا كرد و چنان

 محـض   ي جدا و آن را به عمد، شـبه عمـد و خطـا             يكديگرانواع قتل را از     : اوالً
  . كرديمتقس

ْخـَرى� : مانند ياتيبا آ : ثانياً
ُ
ُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ ِ � َQ� �َ بـار   كـس   يچ؛ هـ  )164): 6(انعام  ( ¶َو 

ا َكَسَبْت َرِهيَنةٌ �  و دارد  ي را بر نم   يگريگناه د  َ ؛ هر كـس  )38): 74(مدثر  (�gُ£ َنْفٍس ¤�ِ
 در باب اتالف جان و مال       يت مسؤول بودن  يبر شخص .  است يشدر گرو دستاورد خو   

 محـض،   ي دانـست و در خطـا      خـويش  كرد و هر كس را مـسؤول عملكـرد           يدتأك
   1.امل را لحاظ كرد و سبب را مسؤول دانست عيتسبب

 سـبب در اتـالف      يت مـسؤول  يا يت محض، سبب  ي از آنجا كه به واقع در خطا       اما
 و نـصرت    يـت  اسـت، حما   يف ضـع  يثيـات،  ح يگر منافع و د   يا عرض   يا مال   ياجان  

 را كه در آن زمان وجود داشت، به عنوان عاقله امضا كرد و بها داد تـا هـم                    يلگيقب
 معقـول بـه آن      كلي جدا سازد و شـ     ي و تعصب كور جاهل    يترا از حم   2يتآن حما 

 شـده   ي جرحـ  يـا  را كه ناخواسته سبب قتل       ي قاصد ير غ يبدهد و هم عهده خاط    
  . شده استيخته را جبران كند كه به ناحق رياست، فارغ سازد و هم غرامت خون

   و فقهياتعاقله در لغت، روا. 2

  عاقله در لغت. 2-1 

 يـت  است كه از افـراد خـود حما        ي جماعت يا قوم، گروه    يمعنا در لغت به     عاقله
 ي و در معنا   3»عاقله مرد عصبه او هستند    «: گويد يم »منجد« در كه  چنان كند؛ يم

                                                           
 در باره مردي پرسش كردم كه چاهي در خانه يا ملك خودش حفر كـرده اسـت،                  7از امام صادق  : گويد  سماعه مي . 1

ضامن چيـزي اسـت كـه در آن         ) حفركننده(يا در ملك ديگري حفر كرده است،        ) عمومي(فرمود و چاهي كه در راه       
و ما حفر فـي الطريـق او فـي          ... «: اره او ملكه؟ فقال    عن الرجل يحفر البئر في د      7قال سألت اباعبداهللا  : سقوط كند 

 ).350، ص 7، ج الكافيمحمد بن يعقوب كليني، ( »غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيه
ضـمان  . اسالم برخي ديگر از نهادهاي حمايتي؛ مانند والء عتق و ضمان جريره را نيـز پـذيرفت و سـاماندهي كـرد           . 2

داري در    ان ما موضوعيت ندارد؛ زيرا بين موالي معتق و عيد اوسـت و بـرده              جريره روي بعضي از فروض آن در زم       
 . اين زمان منسوخ شده است و روي بعضي فروض در اين زمان نيز موضوعيت دارد

 ).520، ص المنجدلوئيس معلوف، (» عصبته: عائلة الرجل«. 3
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 از او يتمرد هستند كه به عصب  ) يشانگروه و خو  (عصبه، قوم   «: گويد ي م يزعصبه ن 
 ي گروهـ   و يشان شخص به خو   يد ارتباط شد  يعني يت؛عصب« و   1»كنند ي م يتحما

   2.»كنند ي مياريكه او را به جد 
 از طـرف پـدر      ي شخـص  يكـان عـصبه نزد  «: گويـد  ي مـ  »يـه نها« در   »يـر ابن اث «

 او از طرف پدر يشانعصبه مرد، فرزندان و خو«: گويد يم» صحاح«در و  3.»هستند
 طـرف،   يـك  از پدر اند،  چون مرد را احاطه كرده     اند، يدهنام عصبه را ها هستند و آن  

   4.»يگر دي سو و برادر از سويك طرف، عمو از يك فرزند از
 كـه  يـن  در ا  يراست؛ ز ا اختالف   يان لغو ين عاقله ب  ي كه در معنا   شود ي م مشاهده

 قـوم او    يـا  اسـت، اخـتالف شـده كـه آ         كرده ي م يت از فرد حما   يله در قب  يچه كس 
 كـه   او از طرف پدر؛ چنـان      يشان خو يا كردند ي م يتهستند كه متعصبانه از او حما     

   5.گويد يم »المنجد«
 خطـا را    يه از طرف پدر هستند كه د      يشانعاقله، عصبه و خو   «:  گفته شده  يز ن و

 غالبـاً بـه     يـه  كه د  يتجاهل در« چون اند،  و ظاهراً عاقله را عاقله گفته      6»پردازند يم
 كه شـتران را ببرنـد و بـر در خانـه             كردند ي كسان او را مجبور م     ياشتر بوده، قاتل    

، ص  2، ج   1374مـصاحب،   (» ) شـتران را ببندنـد     يزانـو (اباننـد   ورثه مقتـول بخو   
 بودنـد  ي پس ظاهراً مراد از عاقلـه كـسان  7).413، ص 43، ج   1365 ي،؛ نجف 1652

 شـتران عقـال     يزانـو  بـه  ها  آن ي برا يعني پرداختند؛ يكه شتر را به اهل مقتول م      
 از اسـالم    يشپـ  هـا  ين و ا  كردند يم ها  آن يم تسل يب ترت ين و شتران را به ا     زدند يم

 پـشت   يـك  داشتند و همه از      ي قاتل بودند كه معموالً با او ارتباط خون        يلهقوم و قب  
                                                           

 ).همان(» العصبة، ج عصبات، قوم الرجل الذين يتعصبون له«. 1
 ).همان(» بة، شدة ارتباط المرء بعصبة أو جماعة و الجدا فى نصرتهاالعص«. 2
 ).245، ص 3، ج ، النهايةمجدالدين ابوالسعادات ابن اثير(» العصبة االقارب من جهة االب«. 3
عصبة الرجل بنوه و قرابته البيه و انما سموا عصبة النهم عصبوا به اى احاطوا فاالب طرف و االبـن طـرف و العـم                         «. 4

 ).192، ص 1 ج ،صحاح اللغةاسماعيل بن حماد جوهرى، (» انب و االخ جانبج
 ).520ص المنجد، لوئيس معلوف، (» او قرابته من قبل االب«. 5
 ).همان(» االقارب من قبل االب الذين يعطون دية الخطاالعاقلة، هى العصبة و«. 6
خـاطر    داشت يـا بـه      شتن قاتل با درخواست قصاص باز مي      ها را از ك     اند، چون آن    به وي عاقله گفته   : و نيز گفته شده   . 7

 ).255، ص 39، ج جواهر الكالممحمد حسن نجفي، (پرداختند  كه ديه او را كه همان عقل است، مي اين
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 و  شد يم اجداد و ها  شامل برادران و عموها و عموزاده      يعاد طور  به ين،بنابرا. بودند
 مطرح نبودند؛ چون مالك امـوال عمـدتاً مردهـا بودنـد و زن، خـود جـزء                   يززنان ن 

  .آمد يم مرد به حساب يملكما
 را  يـره  كه آزاد شده بودند؛ خواه خسمان جر       يكسان (ي موال يت حما ينبسا در ا  

 قـرار  يلـه  قبيـت  كـه در حما يكـسان (و صاحبان جـوار  ) ير خيا باشند  يرفته پذ يزن
)  مودت و نصرت داشتند    يمانپ ها  كه با آن   يگر د يل قبا ياافراد  (و احتالف   ) داشتند

 را  يگـر  د يلـه  از قب  ي فـرد  يلـه،  قب اداز افـر   ياگـر فـرد   «پس  .  مشاركت داشتند  يزن
 تـا بـه قـصاص       خواسـت  ي قاتـل را مـ     يم قاتل تسل  يله مقتول از قب   يله قب كشت، يم

 و افراد   يشاوندان خو يهدر پرداخت وجه د   .  مقتول را بپردازند   يه د يامقتول بكشد و    
  ).1708، ص 2، ج 1374مصاحب، ( »كردند ي شركت ميلهقب

 باشـند كـه     ي آن كـسان   ي لغـو  ي از عاقله به معنـا      ممكن است مراد   يان ب ين ا با
 يـي  و وال  ي و سبب  ي خواه از بستگان نسب    كردند؛ ي م يمشتران را به اهل مقتول تسل     

 هـر   يـا  او باشند    يشهر  مرد، هم  يا جمع، زن باشد     يا نباشند، فرد باشد     يااو باشند   
  .يگركس د

 از هـا  آن در هكـ   معناسـت؛ چنـان    يـن  ا يد مؤ يز وارده ن  يات در روا  ير تعب اختالف
 استفاده شده اسـت، بـا       ها ين ا ير و غ  يله قوم، عصبه، قب   يا، ورثه، اول  يره، عش يها واژه

 يي معنـا  يـث ح از هـا   و آن  يـست  ن يكـي  هـا   واژه يـن  ا ي روشن اسـت معنـا     كه ينا
  . دارنديقمتداخلند و سعه و ض

  ياتعاقله در روا. 2-2

ظـر شـارع اسـالم،       است كـه از ن     ين مطرح است، ا   جا ين كه در ا   يگري د پرسش
   1 هستند؟يمنظور از عاقله چه كسان

 يـاد  تحت چند عنوان از آن       يات، از روا  ي در بخش  ي ندارد، ول  ي مأخذ قرآن  عاقله
                                                           

عاقله عبارت است از بستگان ذكور نـسبي        «:  آمده است  1370قانون مجازات اسالمي، مصوب سال      ) 307(در ماده   . 1
تواننـد ارث ببرنـد، بـه         طوري كه همه كساني كه حـين الفـوت مـي             به ترتيب طبقات ارث؛ به     پدر و مادري يا پدري    
كسي كـه بـا عقـد ضـمان         «: گويد  و در تبصره ذيل اين ماده مي      » دار پرداخت ديه خواهند بود      صورت مساوي عهده  

 .»شود جريره، ديه جنايت ديگري را برعهده گرفته است، نيز عاقله محسوب مي
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  .شود يم اشاره ها شده است كه به آن
 شـده اسـت، از جملـه        يـت  در قالب چند واژه از عاقله حكا       يات از روا  ي بخش در

  . و بطنيله قبيا،اول البلد، اهل عصبه، نده،ده  قرابه، ورثه، قوم، قوم پناهيره،عش
 كـه بـه خطـا       ي نقل شده است كه آن حضرت از كس        7ي از امام عل   يتي روا در

   1؟» هستندي تو چه كسانيكان و نزديرهعش«: پرسد ي را كشته بود، ميگريد
 كـه   ي نقل شده است كه در بـاره مـرد         7 صادق يا از امام باقر     يگر د يتي روا در
 او را بپردازد، فوت كرده بود،       يهد كه  از آن  يشخطا كشته بود و پ     را به    يگريمرد د 
 المـال   يـت  بر ورثه اوست و اگر عاقله نـدارد، بـر امـام اسـت كـه از ب                  يهد«: فرمود

  .داند ي را عاقله مورثه يداستپ كه  چنانيت رواين در ا2.»بپردازد
 محمد است، شده نقل كه  عاقله را قوم او دانسته است؛ چنان       يگر د يتي در روا  و

 كـه مـرد     اي هيوان نامه نوشت و در مورد مرد د       7ي عل يرالمؤمنين بكر، به ام   ياب بن
 او را بـر     يـه عمد او را خطا و د     « را به عمد كشته بود، پرسش كرد، حضرت          يگريد

   3.»قومش قرار داد
:  كـه فرمـود    كنـد  ي نقـل مـ    7 محمد بن مسلم، از امام صادق      يگر، د يتي روا در

 آن فـرد    يـراث  م ينـد،  او را اقرار نما    يتاهنده شود و آنان وال     پن ي كه به قوم   يكس«
   4.» او بر آنان استيه آنان و ديبرا

 يا يمان باشد، به سبب پ    گونه ين ظاهراً مربوط به مواالت است و اگر ا        يت روا اين
  .است شده ملحق ها  كه به آنشوند ي مي قوم، عاقله فرديك يز نيره جريوال

 نقـل  7صادق امام از كه  چنان داند؛ يا عصبه شخص م    عاقله ر  يگر، د يتي روا در
   5.»است شده  آن زن بر عصبه سارق كشتهين جنيهد«: فرمود كه است
ــحو ــ يحه در ص ــن ق ــد ب ــادق يس، محم ــام ص ــ 7 از ام ــل م ــد ي نق ــهكن :  ك
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 او را شـرط كـرد و        ي را آزاد كـرد و وال      ي كـه مـرد    ي در باره زن   7يرالمؤمنينام«
 يه آن مرد به عصبه آن زن ملحق است كه د          يال داشت، قضاوت كرد كه و     يفرزند
   1.» نه به فرزندشپردازند، ياو را م
 او را يانشـهر   هـم يشان، به آن اشاره شد، بعد از خو     تر يش كه پ  يت روا يك در   و
 ي و مـادر   ي پدر يشاناگر خو «. داند يم آنان را اش  و در واقع عاقله    كند ي م ينتضم

 المـال   يـت  آن اسـت از ب     يشكه معنا  2» كن عي موصل توز  ي او را بر اهال    يهندارد، د 
  .موصل بپردازد

 كـه  اسـت  نقل 7باقر امام از كه  كرده است؛ چنان   يا به اول  ير تعب يت، روا يك در
 يت جنا يهو د ...  اوست نشين يه باد ياي بر اول  نشين يه باد يي خطا يت جنا يهد«: فرمود
   3.» اوستين شهرنشياي بر اولين شهرنشييخطا
 آنـان دانـسته و      يلـه  نقل اسـت كـه عاقلـه را قب         7يامام عل  از   يت روا يك در   و

   4.»دهم ي آن چهار نفر قرار ميلقبا بر را شده كشته  دويهمن د«: فرموده است
 هـر بطـن بـر       يـه د«: نوشـتند  6يـامبر سنت نقل است كـه پ      اهل   يق از طر  و

  5.»اوست

  عاقله در فقه. 2-3 

از عاقله اختالف شـود و       مراد   ي باعث شده است كه در معنا      يات در روا  اختالف
 هستند و از كجا شـروع       ي عاقله چه كسان   كه ين و اهل سنت در باره ا      يعه ش يهانفق

 يهـان  از فق  ينظـرات برخـ   .  ابـراز كننـد    ي نظرات مختلف  شوند، ي م يو به كجا منته   
  :كنيم ي و اهل سنت را نقل ميعهش
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 امـام    و يـره محل عاقله، عصبه، آزادكننده، ضامن جر     «: گويد ي م »ي حل محقق«
 منـسوبند؛ ماننـد     ي است كه به واسطه پدر بـه شخـص         ياست و عصبه شامل كسان    

 بـر  يـراث  كـه م   يـست  و عموها و فرزندان آنـان و شـرط ن          يشانبرادران و فرزندان ا   
   1.»باشند
 »ينفاضـل «و  »  صـدوق  يخش« و   »يد مف يخش«نظر  «: گويد يم»  جواهر صاحب«

 ين همـ  يشان ا يرو غ ) ي و ثان   اول يدشه (»يدينشه«و  ) ي و عالمه حل   يمحقق حل (
  ).415 ص ،43، ج 1365 ي،نجف(» است

   هـستند كـه اگـر       ي گفتـه شـده كـه عـصبه كـسان          يـز و ن «: گويد  ي م محقق
: گويـد   ي و صـاحب جـواهر مـ       2»بردنـد   ي او را به ارث م     يه د شد،  يقاتل كشته م  

»  اسـت  ين نظرشـان همـ    يـز  و صـاحب اصـباح ن      يـه  و صاحب غن   ي طوس يخش«
  ).417همان، ص (

 كـه،   ي كـسان  يعنـي  بر عاقله است؛     يي قتل خطا  يهد«: گويد ي م »ي طوس يخش«
 او ارث   يـه  كـه از د    ي و بـر كـسان     بردند ي او را به ارث م     يه د شد، ياگر قاتل كشته م   

   3.»يست نيزي رو چيچ به هبردند، ينم
 و سـپس    يره و از خـانواده بـه عـش        يافتـه  نظام عاقله تطور     ها ي حنف يدر رأ  «و

»  شـده اسـت    يده كـش  يت المال  و سپس حرفه و در آخر به ب        نيوا و سپس د   يلهقب
  ).398 ص ،1376ي،  سروستانيعيشف(

 كه نسبش نسبت بـه قاتـل شـناخته          ي جز بر كس   يهد«: گويند  ي م ها  يحنبل
   هــستند، يــه اســت كــه متحمــل دي معلــوم باشــد از گروهــيــاشــده باشــد و 

در جـد قريـب     بـا او    كـه    شـوند   ي عاقله قاتل حساب م    يكسان... شود  يحمل نم 
ل ودانيم همه آنان مـسئو      كه مي - واحدي باشد   » فخذ«اگر از   ... مشترك باشند 

 او را بپردازند؛ چـه تـك تـك          يهواجب است همه آنان د     -  هستند   پرداخت ديه 
                                                           

 و  العصبة و المعتق و ضامن الجريرة و االمام و ضابط العصبة من يتقرب باالب كاالخوة و أوالدهـم                 ) اى المحل (فهو  «. 1
 ).288، ص 4، ج شرائع االسالممحقق حلي، (» العمومة و أوالدهم و اليشترط كونهم من اهل االرث في المال

 ).همان(» و قيل هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل«. 2
ئاً علـى   و اما دية قتل الخطاء فانها تلزم العائلة الذين يرثون دية القاتل ان لو قتل و اليلزم من اليرث من ديتـه شـي                       «. 3

 ).737، ص  النهايةابو جعفر محمد طوسي،(» حال



 391  هيد  پرداخت ضامن مرجع /  مقاالت

 روشـن   كـس   يچو اگر نسبت قاتـل بـا هـ        ...  نه يا بدانند   وافراد نسبت خود را با ا     
   1.» المال استيت بر بيهنشد، د
ـ        دهند يت به وضوح نشان م     عبارا اين  توافـق   يهـان  فق ين كه بر حـدود عاقلـه ب

 بـشود   يد است و شـا    يات از اختالف ارباب لغت و روا      ي عدم توافق ناش   ين و ا  يستن
 شعب  يله، قب يره، نداشته و صاحبان مال از ورثه، عصبه، عش        ينيگفت عاقله حد مع   

 يـا سبب قتـل     (ي جان  كه مواردي عاقله باشند و در      اند توانسته ي م يبو امت به ترت   
 اش عاقلـه  او وطنـان   هم ي امروز ير و به تعب   يانشهر  نداشت، هم  ي ضامن يچه) جرح
 يـن  چـون سـود ا     2شـد؛  ي او پرداخت م   يت جنا يه المال آنان د   يتب از قهراً و بودند

 امـروزه  كـه  چنان.  بر آنان بود   يز ناخواسته او ن   يانشخص متعلق به آنان بود؛ پس ز      
 دولت خود هـستند و در هـر صـورت،           يتحما مورد عام طور  كشور به  ر اتباع ه  يزن
 يـان م  بـه  ي عاقله بـه هـر معنـا، در چـه مـوارد            ي كه پا  شود ي پرسش مطرح م   ينا
  آيد؟ يم

  موارد عاقله. 3

 كه حكم به ضـامن      ي پس اگر در موارد    . عاقله خالف قواعد است    ين تضم ظاهراً
 شـده  مطـرح  هـا  در آن  كـه عاقلـه      يات در روا  يموارد.  مشخص شوند  يداو شده، با  

  : عبارتند ازاست،
   محض؛يي خطاقتل

   محض بر اعضا از جراحت مواضحه به باال؛يي خطاجراحت
  كودك؛ و مجنون ،)مغز سبك و العقل ناقص( معتوه قتل

                                                           
و اليحمل العقل اال من يعرف نسبه من القاتل أو يعلم أنه من قوم يدخلون كلهم فى العقل و من اليعرف ذلـك منـه                         «. 1

يعلـم  كان من فخذ واحد     إن  لكن  ... االدنىإلي أب   فيعقل عنهم من يشاركهم فى نسبهم       ... اليحمل وإن كان من قبيلته    
 إن لم يثبت نسب القاتـل مـن         ...،  أن جميعهم يتحملون وجب أن يحمل جميعهم سواء عرف أحدهم نسبه أو لم يعرف             

 ).520، ص 9، ج  المغنىابن قدامه،(» أحد فالدية فى بيت المال
نهم يـؤدون   فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين ال          : كه در مورد اهل ذمه هم وارد شده است          چنان. 2

 در باره مرد مسلماني كـه مـسلمان         7و نيز حضرت امير   ) 300، ص   19، ج   وسائل الشيعة حر عاملي،   (» اليه الجزية 
�[� «. »كنم  مياگر كسي نداشته باشد، من ولي او هستم و از جانب او پرداخت              «: ديگري را به خطا كشته بود، فرمود      
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   1.ينا قتل نابو

   موارد عاقلهيلتحل. 1 ـ 3

  .دهيم ي قرار مي مورد بررسيل فوق الذكر را به تفصموارد
   يـه  د 2 محـض  ي و اهـل سـنت در خطـا        يعه شـ  يهانفق محض؛   يي خطا قتل

 كه برخالف قاعـده داللـت       ي سنت و اجماع   يل به دل  دانند؛  يرا بر عهده عاقله م    
   يي قتـل خطـا    يـه اصـل در وجـوب د     «: گويـد   ي م »ي ثان شهيد« كه  دارند؛ چنان 

   يـت  روا ينـه  زم يـن  در ا  6يـامبر  است كـه از پ     ي از اجماع، سنت   يشبر عاقله پ  
   خـالف قواعـد     ي از جـان   يـر  غ ينـستن شخـص   دا  ضامن اند  تهعلما گف . استشده  

   3.»آشكار است
َمـْن َقَتـَل ُمْؤِمنـًا «: يفه شر يه مذكور در آ   يپس از آن كه خطا    » مجمع البيان  «در

 
ً
 و  يماگر مـا بـود    «: گويد ي محض دانسته است، م    يرا خطا ) 92): 4(نساء   (»...َخَطـأ

 سـنت و اجمـاع      يل به دل  ياست، ول  در قتل خطا بر قاتل       يه د گفتيم ي م يه،ظاهر آ 
  ).140، ص 3 ـ 4، ج 1365 ي،طبرس(»  كه بر عاقله استيما دانسته

 بـر اعـضا، اگـر بـه خطـا          يـت  قتل نفس و جنا    يهد«: گويد ي م »ي طوس يخش «و
   4.» بر عاقله استيدصورت گرفته باشد، بدون ترد

قلـه انـسان     بر عاقله است و عا     يي قتل خطا  يهد«: گويد ي م »يابوالصالح حلب  «و
                                                           

چنـين    در خطـاي محـض، ديـه قتـل و هـم           «:  آمده است  1370 قانون مجازات اسالمي، مصوب سال       306در ماده   . 1
تر از آن، به عهـده        هاي كم   باشد و ديه جراحت     هاي زيادتر از آن، به عهده عاقله مي         و ديه جنايت  ) موضحه(جراحت  

منزله خطـاي محـض و بـر عهـده            به عمد نابالغ و ديوانه به     جنايت عمد و ش   «: تبصره ماده مزبور  . »خود جاني است  
ديه عمد و شبه عمد بر جاني است، لكن اگر فرار كنـد، از              «:  همين قانون آمده است    313و در ماده    » باشد  عاقله مي 

گـر  شود و ا    شود و اگر مال نداشته باشد، از بستگان نزديك او با رعايت االقرب فاالقرب گرفته مي                 مال او گرفته مي   
 .»شود بستگاني نداشت يا تمكن نداشتند، ديه از بيت المال داده مي

 .باشد ، به عهده عاقله مي...، در خطاي محض، ديه قتل306همان، ماده . 2
 مـا روي مـن   - قبل اجماع المـسلمين -االصل في وجوب قتل الخطأ علي العاقلة     «: گويد   مي مسالكشهيد ثاني در    . 3

ـ   (»  و تغريم غير الجانى خارج عن االقيسة الظاهرة        - رحمهم اهللا    –لماء  قال الع .  بذلك 6حكم النبي   نزين الدين ب
 ).508، ص 15، ج مسالك االفهام الى تنقيح شرائع االسالمشهيد ثاني، (على 

، 5، ج   الخـالف محمد بن حسن طوسـي،      (» و دية النفس علي العاقلة في قتل الخطأ، و في اطرافه كذلك باالخالف            «. 4
 ). 296ص 
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   1.»آزاد مسلمان، عصبه اوست
 كـه   ي انجـام دهـد؛ در حـال       يخطا آن است كـه فعلـ      «: گويد ي م »يمغن« در   و

 بـه   يـري  كه ت  ين به او برخورد كند و او را بكشد؛ مانند ا          يمقتول را قصد نكرده، ول    
 يـن در ا...  برخورد كند و او را بكشد  ي و به انسان   يافكند صفحه هدف ب   يا يدطرف ص 
   2.» مال خود اوستر بر عاقله و كفاره بر قاتل و ديه خطا دقسم از

 7يرالمـؤمنين  نقل كرده كـه ام  »يل بن كه  ↨ـسلم« آمده است كه     يات در روا  و
 تـو چـه     يكـان  و نزد  يرهعـش «: يد را به خطا كـشته بـود، پرسـ         يگري كه د  ياز مرد 
  ا تـا آنجـ   » ... نـدارم  يـشي  و خو  يره شهر عـش   ينمن در ا  :  هستند؟ پاسخ داد   يكسان

   و يـست  نيـز  موصـل ن  ي نـدارد و از اهـال      يـشي اگـر قـوم و خو     «: كه حضرت فرمود  
ـ             يادعا  او هـستم و از جانـب او         ي پوچ كرده است، او را نزد من بفرست كه مـن ول

، ق1389ي،  عـامل  حر (»شود ي باطل نم  ي مسلمان يچ و خون ه   پردازم ي را م  اش يهد
  ).301 ، ص19ج 

عاقله عمد و اقـرار و      «:  كه فرمود  كند يل م  نق 7 از امام باقر   ير بص ي اب چنين هم
   3.»يستصلح را ضامن ن

 نقـل   7ير از حضرت ام   7 الفاظ از امام باقر    ين معنا را با هم    ين هم يز ن سكوني
  .كرده است

 ي روشـن اسـت؛ چـون هـر كـس          يست، عمد و شبه عمد بر عهده عاقله ن        كه اين
  . استيشضامن عمد خو

 ضمان اش يجهن قتل است كه نت بود  محض ي منظور از اقرار، اقرار به خطا      ظاهراً
عاقله است، اما چون اقرار عقال تنهـا در مـورد خودشـان نافـذ اسـت، نـه در حـق                      

 عاقله  كه ين مگر ا  شود، ي بر قاتل مستقر م    يه و د  آيد ي نم يانم  عاقله به  ي پا يگران،د
  . كنديق او را تصديادعا

 كـه   كند  ي نقل م  7وارش از پدران بزرگ   »ي بن عل  يدز «يگري د يت در روا  چنين  هم
                                                           

 ).357، ص الكافى ،يابوالصالح حلب(» و دية الخطأ على العاقلة وعاقلة الحر المسلم عصبته«. 1
فهذا ... الخطأ ان يفعل فعالً اليريد به اصابة المقتول فيصيبه و يقتله مثل أن يرمى صيداً أو هدفاً فيصيب أنساناً فيقتله                   «. 2

 ).338، ص 9، ج المغنيابن قدامه، (»  في مال القاتلالضرب من الخطأ تجب به البدية علي العاقله والكفارة
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 نـزد او    يمرد«:  و فرمود  پردازد  ي بر آن اقامه شده است، نم      ينه آنچه كه ب   يهعاقله جز د  
   1.» بر عاقله قرار نداديزي را فقط در مال او قرار داد و چيهآمد و اعتراف كرد، پس د

 اسـت كـه     يي مورد از موارد عاقله جـا      يك كه   آيد ي بر م  يز ن يات روا ين صدر ا  از
 اثبات شـده    يرد، آن را بگ   ي و آنچه ممكن است جا     ينهب به قتل بودن محض يخطا

  .باشد، نه به اقرار و اعتراف قاتل
 كـه بـر     يدم پرسـ  ي درباره دزد  7 الحسن ياز اب «: گويد ي م »يل بن فض  محمد«

 آن زن سـقط شـد و زن       ينو جن )  با او زنا كرد    يا( حامله وارد شد و بر او افتاد         يزن
خون دزد باطـل    :  فرمود 7 بر دزد جست و او را كشت، امام         در دفاع از خودش    يزن

»  او بـر دزد اسـت      ينه جنـ  ي و د  يست ن يزي كه دزد را كشته چ     ي بر زن  يعنياست؛  
؛ صــدوق، 365 ص ،7 ج ،1363ينــي، ؛ كل303، ص 19، ج ق1389 ي،عــامل حــر(

:  نقل است كه فرمـود     7 مسأله از امام صادق    يندر هم  ).107، ص   4، ج    ق 1390
   2.» است كه كشته شده استي بر عصبه سارقني جنيهد«

   3.»است]  دزد[ فرزند آن زن بر عاقله يهد«:   نقل است كه فرمود7 از امام باقرو
 در وهله اول بـر خـود        ييم است كه بگو   ين ا يات حاصل جمع روا   رسد ي م نظر به

 اول بـر ورثـه، سـپس بـر          4. نداشته باشد، االقرب فـاالقرب     يدزد است و اگر او مال     
  .ه و بعد از آن بر عاقله استعصب

  . باشديي اگر خطا، بر اعضا از موضحه به بااليت محض جنايي خطاجراحت
 و  كنـد  ي و باالتر را قطعاً تحمل م       موضحه يهعاقله، د «: گويد ي م »ي حل محقق«

 يابـ «و  ) 288، ص   4، ج    ق 1408 ي،حلـ  محقـق  (»اسـت  اختالف آن از تر در كم 
 حكـم   يش در قـضاوت خـو     7يامام عل «است كه   نقل كرده    7 از امام باقر   »يممر

   5.»شود يكرد كه جز جراحت موضحه و باالتر از آن بر عاقله قرار داده نم
                                                           

�"�:  قال :معتبره زيد بن على عن آبائه     . 1�K�� ���	 :��- �� �� "�-���� ���3� a f ����D @=��	 gT	�� ��� @�3� 
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2 .»������ 	
�� ).107، ص 4، من ال يحضره الفقيهصدوق،  (�� ��� ������ ��� ����� �
3 .������� ��� �� ).309، ص 19، ج وسائل الشيعةحر عاملي،  (�� "�! ��� ���
 .كه در روايت، قاتل فراري تعبير شده بود. 4
، ص  19، ج   وسـائل الـشيعة   حرعـاملي،   (»  العافلة اال الموضحة فـصاعداً     ان اليحمل علي   7و قضي اميرالمؤمنين  «. 5

 ).107، ص 4، ج من اليحضره الفقيه؛ صدوق، 365، ص 7، ج الكافي؛ محمد بن يعقوب كليني، 303
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 عاقله مطرح   يز مجنون و كودك در قتل معتوه، مجنون و كودك ن          1قتل معتوه، 
 نقـل   7از امام صادق  » محمد بن مسلم  «كه   شده است؛ گرچه به عمد باشد؛ چنان      

 معتـوه را بـر عاقلـه قـرار          يـت  بود كه جنا   ين بر ا  7ي عل يبنا«:  كه فرمود  كند يم
   2.» خطايا خواه عمد باشد داد؛ يم

 نامه نوشت و از آن      يرالمؤمنين بكر به ام   يمحمد بن اب  «:  فرمود 7 امام صادق  و
 را عمداً كشته است و حضرت       يگري پرسش كرد كه د    اي هيوانحضرت درباره مرد د   
   3.» و ديه مقتول را بر قوم قاتل نهاد دانستيكسانخطا و عمد قاتل را 

 اسـت؛   يكسان او   ي گفته شده است كه عمد و خطا       يكل طور  مورد كودك به   در
 يكـسان  كودكـان    يخطـا  و عمـد «: فرمود كه است نقل 7صادق امام از كه چنان
   4.»است
ــاراســحاق« ــن عم ــر»  ب ــاقريدر خب ــام ب ــر از ام ــرده اســت 7 معتب ــل ك    نق

 است كـه بـر عاقلـه گذاشـته          ييعمد كودكان خطا   «:فرمود ي م 7يركه حضرت ام  
   5.»شود يم

 كـه بـر عاقلـه اسـت؛         شـود   ي استفاده مـ   يات از روا  يز ن ينا قتل ناب  ينا؛ ناب قتل
 نقل كرده است كه در مـورد        7 از امام صادق   يح به سند صح   »حلبي« كه  چنان

 را كـور كـرد و مـضروب         يگـري  دو چشم د   يكي دو نفر رخ داد و       ين كه ب  ينزاع
 يهـر دو متعـد    «:  در همان حال و همان نـزاع ضـارب را كـشت، فرمـود              نايناب

 شـده او را  ينـا  كـه ناب ي قصاص شود؛ چون در حال    يدهستند و به نظرم قاتل نبا     
 عاقلـه   يناو اگر ناب  ...  است كه بر عاقله است     يي خطا ينا، ناب يتكشته است و جنا   

 يز دو چشمش نيهو در مورد د...  در مال خود اوستيتش جنايهنداشته باشد، د
                                                           

 .ناقص العقل و سبك مغز. 1
، ص  4، ج اليحضره الفقيه من  صدوق،  (»  يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطاءاً كان أو عمداً         7كانت امير المؤمنين  «. 2
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   1.»كند يبه ورثه ضارب رجوع م
 يي خطاينا نابيتجنا«:  فرموده استي قاعده كليك به صورت يت رواين ادر

 از آن رو كه فرض شده است در مورد يدشا. »باشد ي بر عاقله ماش يهاست كه د
 كنـد،   ي چه كـار مـ     بيند  ي چون كور نم   يست؛ تمام ن  يت مسؤول يط شرا يز ن يناناب

 فـشار  چنـان    آن تن، به قصد گـرف    يااست قصد پا كند و به سر بزند         پس ممكن   
 يت جنا توان  نمي موارد همه در كه است روشن اما. كند خفه را طرفش كه آورد

 يگـري  دينه سـ ي را رواي   طپانچـه  كوري اگر كه   را بر عاقله دانست؛ چنان     يناناب
سـت و    طـرف چـپ او گذاشـته ا        دانـسته   ي كه م  ي كند، در حال   يكبگذارد و شل  

   او را خطـا بـه حـساب آورد؟          مـد  تع تـوان   يطپانچه در دست اوست، چگونه مـ      
 خـاص اسـت و در آن        ي مربوط به مـورد    يت روا ينلذا ممكن است گفته شود ا     

 هم بر عاقلـه     يه حضرت آن بوده است كه قاتل قصاص نشود و د          يصمورد تشخ 
 يـد رم قاتـل نبا   ؛ بـه نظـ    » قتل الرجل قودای الذ ع5اری �«: فرمود كه  باشد؛ چنان 
  .قصاص شود

 ي در مـورد كـور     7از امام باقر  «: گويد ي است كه م   »عبيده ياب« ما موثقه    مؤيد
 مـورد در مـال      ين در ا  يهد.  مانند خطا است   يناعمد ناب : فرمود....  كردم كه  يپرسش

   2.» آن بر امام استيه ندارد، ديخود اوست و اگر مال
:  فرمـود  ي كه به صورت كلـ     ي حلب هيح با مفاد صح   يت روا ين هر حال، مفاد ا    به

 تعارض دارند؛ چون لفـظ خطـا        ،»باشد ي است كه بر عاقله م     يي خطا ينا ناب يتجنا«
  . مطلق استيتدر هر دو روا

 محـرز شـود، بـر خـود         ينا ناب ير است كه اگر تعمد و تقص      ينا ها  آن ين جمع ب  و
  .ودش ي عاقله برخوردار ميت محض او احراز شود، از حمايتاوست و اگر سبب

                                                           
 عن رجل ضرب رأس رجل بمعول قسالت عيناه على خديه فوثب المـضروب              7سألت أباعبداهللا : محمد الحلبى قال  . 1

ه قتله حـين     النّ ، فال اري علي الذي قتل الرجل قوداً       ن متعديان جميعاً  هنا«: 7 ابوعبداهللا فقال: ى ضاربه فقتله قال   عل
. فان لم يكن لالعمي عاقله لزمته دية ما جني في ماله و مس            ... قتله و هو اعمي و االعمي جنايته خطاء يلزم عاقلته           

 ).306همان، ص (» و يرجع االعمي علي ورثة ضمار به بدية عينيه
إن عمد االعمى مثـل الخطـأ هـذا فيـه           «:  عن أعمى فقاعين صحيح آخر فقال      7 أبا جعفر  سألت: عن أبى عبيدة قال   . 2

 ).65همان، ص (» الدية فى ماله فان لم يكن له مال فإن دبية ذلك على االمام
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   عاقلهيا يضمان جان. 4

 ي در موارد فوق از اول جان      يا پرسش مطرح شده است كه آ      يك بحث عاقله،    در
   عاقله؟يا ضامن است شود، ي به او منتسب ميت كه جناي كسيا

 � :يفه شر يه آ از
َ
ٌة ِإlَ أ َ Y)َرَقَبـٍة ُمْؤِمَنـٍة َو ِدَيـٌة ُمـَس ُ  َفَتْحـِر��

ً
ْن َو َمْن َقَتَل ُمْؤِمنـًا َخَطـأ

َ
ْهـsِِ ِإ�Y أ

ُقوا Yد Yرا  ي بنـده مـؤمن    يد را به خطا بكشد، با     ي؛ و هر كس مؤمن    )92): 4(نساء   (�َيـص 
 كه خانواده مقتول گذشت كنند، بر       ينمگر ا .  پرداخت كند  يهآزاد و به خانواده او د     

ـر« است؛ چراكه    ي بر جان  ض مح ي در خطا  يه كه د  آيد  يم QX �بـر   يـز  ن » رقبـة مؤمنـة� 
 ي در خطـا   يت اسـتفاده شـده اسـت كـه مـسؤول          يه از آ  رو،  ينازا. استهمان قاتل   

 را بر دوش    يت مسؤول ين بار ا  يدمحض، ابتدائاً متوجه خود قاتل است و اوست كه با         
  .بكشد
 در قتـل    يه د گفتيم ي م يه، و ظاهر آ   يماگر ما بود  «: گويد ي م »يانمجمع الب  «در

  ).140 ص ،3 ـ 4، ج 1365 ي،طبرس(» ...خطا بر قاتل است، ولى
قائل به وجـوب    ... يمه كر يه و ظاهر آ   يماگر ما بود  «: گويد ي م يز ن »يي خو آقاي«

و به نظـر    ) 450 ، ص 2، ج   ق1396 يي،خو( »شديم ي توسط عاقله نم   يهپرداخت د 
 و  يـست  معنـا ن   يـن  ا يـان  در مقام ب   يه است و اگر گفته شود كه آ       ين حق هم  يزما ن 

  . خالف ظاهر استيست، نيحاستفاده مذكور صح
 محض از ابتـدا    ي در خطا  يه داللت دارند كه د    يز ن يات روا ي ظاهر برخ  چنين هم

  :مانند. بر خود قاتل است
 كـه در    يدم پرس ي در باره مرد   7از امام صادق  «: گويد ي زراره كه م   يحهصح. 1

 از  ي پـ  در ي و دو مـاه روزه پـ       يـه د:  را به خطا كشته است، فرمـود       يماه حرام، مرد  
   1.» حرام بر اوستيها ماه

 يفه شـر  يه شبه عمد باشد، لكن به تبع آ       ي ممكن است خطا   يت روا ين در ا  خطا
 كـه   يا گونـه  به است؛ رفته كار  محض به  ي واژه خطا در خطا    يات، از روا  ياريدر بس 
  .خواهد ي مينه آن قريراراده غ

                                                           
عليـه الديـة و صـوم شـهرين         «:  عن رجل قتل رجالً خطأ، في الشهر الحرم، فقال         7سئلت اباعبداهللا : عن زرارة قال  . 1

 ).150همان، ص (» من اشهر الحرممتتابعين 



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  398

 

 محـض دارد؛    ي كه صـراحت در خطـا      7 العباس، از امام صادق    ي اب يحهصح. 2
 بـه   يـري ت... يدماز حـضرت پرسـ    «:  كـه  كند ي نقل م  7ق از امام صاد   يو كه چنان

 همـان   ينا: فرمود. نمايد ي اصابت م  ي به انسان  ي ول كند، ي پرتاب م  ي گوسفند يسو
   1.» و كفاره استيه بر او ديست، در آن ني است كه شكييخطا

 آن دو   2بيند ي العباس و زراره را مخالف نظر مشهور م        ي اب يحه كه صح  »سبزواري«
 حمل  3يكل طور  انكار آن به   يا يه عجز عاقله از پرداخت د     ياجود عاقله   بر عدم و  «را  
  ).150، ص 19، ج ق1398 ي،عامل حر (»كند يم

 يـت؛  دو روا  ين و ا  يمه كر يه و ظاهر آ   يماگر ما بود  «: گويد ي م يز ن »ييخو «آقاي
 العباس و زراره، قائـل بـه وجـوب پرداخـت ديـه توسـط عاقلـه                  ي اب يحه صح يعني

 يي خطـا يـت  جنايه دي، عاقله جان  كه ين داللت دارند بر ا    ي ادله نقل   لكن شديم، ينم
   4.»كند ياو را تحمل م

 نقـل كـرده     � صادق يا مرسل از امام باقر      يبه سند »  بن عبدالرحمن  يونس«. 3
 آن مرد را    يهد كه  از آن  يش را به خطا كشته و پ      يگري كه د  ياست كه در باره مرد    

 بر ورثه اوست، پـس اگـر عاقلـه          يهد«: ، فرمود  مقتول بپردازد، مرده است    يايبه اول 
   5.» المال بپردازديت است كه از بيندارد، بر وال

 جملـه  از انـد،   خدشـه كـرده    يـز  در داللت آن ن    ي برخ يت،روا سند از نظر صرف
 بر قاتـل    يه گفته د  كه ين ا ينه به قر  يت روا ينا«: گويد ي كه م  »يي خو يآقا« مرحوم

  ).439، ص 2، ج ق1396 يي،خو( »باشد ي عمد ميهاست، مربوط به قتل شب

                                                           
). 278، ص   7همـان، ج    (» ذاك الخطاء الذي الشك فيه عليه الدية و الكفارت        «: رمي شاتاً فاصاب انساناً، قال    : قلت. 1

و الخطاء المحض ان اليتعمد فعالً وال قصداً بـالمجني عليـه و ان   «: اند كه در ضابطه خطاء محض، شهيدين گفته        چنان
 ).458، ص 4، ج، الروضة البهيةشهيد ثاني(» رهقصد الفعل في غي

 .داند مشهور در قتل خطاي محض ديه را بر عاقله مي. 2
سـيد عبـد االعلـي سـبزواري،        (» المحموالن علي عدم وجود العاقلة او عجزها عن اداء الدية او انكارها لها بالمرة             «. 3

 ).354، ص 29، ج مهذب االحكام
لكريمة و الروايتين، لم نقل بوجوب العطاء الدية على العاقلة ولكن قد دل الدليل علـى ان                 فلو كنا نحن و ظاهر اآلية ا      . 4

 ).450، ص 2، ج مباني تكملة المنهاجسيد ابوالقاسم خويي، (» عاقلة الجانى تتحمل دية جنايته خطأ
تول مـن الديـة ان الديـة        فى الرجل اذا قتل رجالً خطأ فمات قبل أن يخرج الى أولياء المق            «:  انه قال  8عن احدهما . 5

 ).304، ص 19، جوسائل الشيعةحر عاملي، (» على ورثته فان لم يكن له عاقلة فعلي الوالي من بيت المال
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 در  يـشان  ا ييگـو .  اسـت  يت خالف ظاهر روا   يشان ا يه روشن است كه توج    ولي
 فـرض   ي؟ بـر جـان    يـا  محض از اول بر عاقله است        ي در خطا  يه د يا مسأله كه آ   ينا

 يـات  دسـته روا   يـن  ا يـه  از اول بر عاقله است و بعد در صـدد توج           يهد كه اند گرفته
 است كه هر كس خود مـسؤول        ين ا ي اول ي و نقل  يعقل قاعده كه نآ حال اند، برآمده

 قاعـده را اسـتثنا زده       يـن  شـارع ا   يا آ ينيم بب خواهيم يعملكرد خودش است و ما م     
 آورده است، چگونه آورده اسـت؟ بـه         يانم  عاقله را به   ياست و اگر استثنا زده و پا      

  . بر مطلوب روشن استيتهر حال، داللت روا
 يـه  مانند خطا است، د    يناعمد ناب «:  كه فرمود  7 از امام باقر   دي عب يموثقه اب . 4
   1.» آن بر امام استيه ندارد، دي مورد در مال خود اوست و اگر ماليندر ا

:  فرمـوده اسـت    ي قاعده كل  يك كه به صورت     ي حلب يحه با مفاد صح   يت روا اين
  . تعارض دارد2»باشد ي است كه بر عاقله ميي خطاينا نابيتجنا«

 حكم  7يامام عل «:  نقل كرده است كه    7 از امام باقر   »يم مر ياب «يننچ هم. 5
 يـه د جـز  بـه  4سـمحاق  از تـر   و باالتر بر عاقله اسـت و كـم         3موضحه] يهد[كرد كه   

 را هم بپـردازد؛ چـون       يب دستمزد طب  يه، عالوه بر د   يعني 5؛» است يبدستمزد طب 
 ↨ـيعل الـش  و در وسـائ   ( از آن شـود      يـشتر  ب يـب  دسـتمزد طب   يد كم است و شا    يهد
 يـب دسـتمزد طب  «: شـود  ي نقل شده است كه ظاهراً ترجمـه آن مـ          »↨ـيسواء الد «

  ).يستكه با قواعد سازگار ن»  استيههمان د
 را بر آن    تر يين محض مطلقاً و ابتدائاً بر عاقله باشد، چرا از موضحه پا           ي خطا اگر

ـ  اش يه د تر يينپا و موضحه كه است جهت آن به ظاهراً اند؟ نگذاشته دك اسـت و     ان
                                                           

إن عمد االعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية فى ماله فان لم يكن له مال فان دية ذلـك علـى            «:  انه قال  7عن ابى جعفر  . 1
 ).65همان، ص ( »االمام

2 .»
 ��	�����-�	 Ho�6 @ABC ����� ).306همان، ص (» �
سازد و در آن چهار شـتر         جراحتي است كه پوست نازك روي استخوان را شكافته و سفيدي استخوان را آشكار مي              . 3

 ).530، ص 4، ج الروضة البهيةشهيد ثاني،  (.است
 ).همان. (كند ره ميرسد و آن را پا جراحتي است كه به پوست نازكي كه استخوان را پوشانيده، مي. 4
» مادون السمحاق اجر الطبيب سـوي الديـة       «: قضي اميرالمؤمنين ان اليحمل علي العاقلة اال الموضحة فصاعداً و قال          . 5

نقـل  » سـواء الديـة   «،  304، ص   19، ج   وسائل الشيعة ؛ حر عاملي،    365، ص   7، ج ، الكافي محمد بن يعقوب كليني   (
 ).شده است
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 از آن چون، توان پرداخـت       يشغالباً شخص خود قادر به پرداختن آن است و در ب          
 اگر خودش توان داشته باشد، چـرا        ين،بنابرا. اند  عاقله بهره گرفته   يتندارد، از حما  

 دارد و   يتخودش نپردازد؟ و پرداخت او دال بر آن است كه خودش از اول مـسؤول              
،  ق 1413 ي، ثـان  يدشه(. حال خالف اصل است    عاقله به هر     ينضامن است و تضم   

  ).548، ص 8 ج
 كـه در    ين است كه ظهور دارند، در ا      يگري د يات روا يات، دسته روا  ين قبال ا  در
  : مانند.  از ابتدا بر عاقله استيه محض، ديخطا
 كـه   يدم پرسـ  ي در بـاره مـرد     7از امام صادق   «گويد ي كه م  ي حلب يحهصح. 1

مضروب .  روان شد  يشها  گونه ي زد كه چشم او رو     يد با كلنگ بر سر مر     يا گونه به
بـه نظـرم قاتـل      :  فرمود 7امام.  در همان حال بر ضارب جست و او را كشت          يناناب
 ينـا  ناب يـت  است و جنا   ه شده او را كشت    ينا كه ناب  ي قصاص شود؛ چون در حال     يدنبا

در  يتش جنـا يـه  عاقله نداشـته باشـد، د  ينا است كه بر عاقله است و اگر ناب  ييخطا
   1.»كند ي به ورثه ضارب رجوع ميز دو چشمش نيهو در مورد د... مال خود اوست

 محض، از ابتدا بر عاقله اسـت و بعـد           ي در خطا  يه كه د  آيد ي بر م  يت روا ين ا از
  . شود ي ميمنتقل به جان

:  نقـل كـرده اسـت      7 معتبـر از امـام بـاقر       يدر خبـر  » و اسحاق بن عمـار    « 2
 اسـت كـه بـر عاقلـه گذاشـته      يي خطـا  ،كودكـان عمد  : فرمود ي م 7يرحضرت ام «
   2.»شود يم

عاقلـه عمـد و     «:  كه فرمود  كند ي نقل م  7 از امام باقر   »ير بص ياب «ينچن هم. 3
   3.»يستاقرار و صلح را ضامن ن

 بـه نقـل از حـضرت        7 الفاظ از امام باقر    ين معنا را با هم    ين هم يز ن »سكوني«
 روشن است؛ چـون هـركس       يست، ن  عمد بر عهده عاقله    كه ينا.  آورده است  7يرام

                                                           
1 .2�� ��- p0�� Z	 p�X �+E��-�	 Ho�� ^�BC ������ q�	�� 
 q�	� �$ 
 ���- Om ���- �]� �N�- ��� a q�	W� �;� < ��

 
 ���� � ��� �� "�N ���o� "�c�	 aaa����	 "�=6 �6��� "��
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، 19، ج وسـائل الـشيعة   حر عـاملي،     (7
 ).306ص 

 ).307همان، ص(» قلةعمد الصبيان خطأ يحمل على العا«:  يقول7ان علياً. 2
 ).302همان، ص(» ال تضمن العاقلة عمداً و ال اقراراً و ال صلحاً«. 3
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 كند ي است كه خطا را عاقله تحمل م       ين مفهوم آن ا   ي است، ول  يشضامن عمد خو  
 قتل اسـت    بودن ي محض ي ظاهراً منظور، اقرار به خطا     يست؟و اما منظور از اقرار چ     

  . ضمان عاقله استاش يجهكه نت
اثبـات   يـز  آن ن  بـودن  يي اقرار، گرچه قتل عمـد اثبـات نـشود، امـا خطـا             ين ا با

 ي پاين،بنابرا. يگران و اقرار عقال در مورد خودشان نافذ است، نه در حق دشود ينم
 او را   ي عاقلـه ادعـا    كه ين مگر ا  شود، ي بر قاتل مستقر م    يه و د  آيد ي نم يانم عاقله به 

  . كنديقتصد
 اقرار كند، ملـزم بـه       يي به قتل خطا   ياگر جان «: گويد ي م يزن» عالمه «كه چنان

 شـود،  ي ثابـت نمـ    يزي و با اقرار او بر عاقله چ       شود ير مال خودش م    د يهپرداخت د 
   1.» كنديق او را تصدكه ينمگر ا

  . مقتول مصالحه كندياي گونه است، اگر قاتل با اولاين
 كنـد  ي نقل م  : از پدران بزرگوارش   »ي بن عل  يدز «يگري د يت در روا  چنين هم

 نـزد  يمـرد :  و فرمودپردازد يم بر آن اقامه شده نينه آنچه كه ب يهعاقله جز د  «: كه
 بـر عاقلـه قـرار       يـزي  را فقط در مال او قرار داد و چ         يهاو آمد و اعتراف كرد، پس د      

   2.»نداد
 از اول بر عاقله است و       يه محض، د  ي كه در خطا   آيد ي بر م  يات دسته روا  ين ا از

  :ييم بگويم ناچاريت دو دسته روايندر جمع ا
 شبه عمـد هـستند،      ي مربوط به خطا   دانند، ي م ي را بر جان   يه كه د  ياتي روا همه

  .كند ي جمع مساعدت نمينا با ها  از آني برخيحاما ظاهر و صر
 يچ محـض و هـ     ي است، مگر در خطـا     ي بر جان  يات در مطلق جنا   يه د ييم بگو يا

  . كه تخصيص نخورديست نيعام
 اسـت و    ي محض از اول بر جان     ي در خطا  يه دسته اول، د   ي به مقتضا  ييم بگو يا

                                                           
، قواعـد   عالمـه حلـي   (» فلو اقر الجانى بالقتل خطأ الزم فى ماله و لم يثبت على العاقلة شىء باقراره اال ان يـصدقه                  «. 1

 ).710، ص 3، ج االحكام فى معرفة الحالل و الحرام

و اتـاه رجـل فـاعترف عنـده         :] قال [.ال تعقل العاقلة اال ما قامت عليه البينة       «:  قال : علي عن آبائه   معتبره زيد بن  . 2
 ).306، ص 19، ج وسائل الشيعةحر عاملي، ( »فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئاً
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 جـا  يـن  و در ا   گيـرد  ي قرار مـ   ي است كه عاقله در كنار جان      ين از دسته دوم ا    منظور
  :ممكن است چند حالت وجود داشته باشد

  .هر دو موسر و قادر بر پرداخت باشند. 1
  . موسر و قادر بر پرداخت باشد و عاقله قادر نباشديجان. 2
  . حالتينعكس ا. 3
  .هر دو قادر بر پرداخت نباشند. 4
. شود ي م ياري مقدم است و اگر كمبود داشته باشد،         يو دوم، جان   فرض اول    در

  .كند يم  المال جبرانيتدر فرض سوم، عاقله مقدم است و در فرض چهارم ب

   عاقلهيفي تكليا يضمان وضع .5

 ي ضـمان عاقلـه وضـع      يـا  مطرح شده است كـه آ      يگري بحث عاقله پرسش د    در
  يفي؟ تكليااست 

 را ضامن دانسته اسـت و عاقلـه را          يشارع جان  ييم است پاسخ داده و بگو     ممكن
 وجـود داشـته، ضـامن و        ي او و جـان    يان كه م  ي و از باب تعهد    ي به عنوان حام   يزن

  .مكلف به پرداخت كرده است
 بر مـسبب نگذاشـته      ي ضمانت گونه يچ عاقله را ضامن دانسته است و ه       ييم بگو يا
 يقله است و جـان     محض بر عا   ي خطا يهد«: گويد ي م »يحل محقق« كه چنان! است

   1.»يست از آن را ضامن نيزي چيچه
 كـه   مسؤول اسـت؛ چنـان     يفاً ندارد، بلكه تكل   ي گفته شود عاقله ضمانت وضع     يا

 آن كه داللـت دارنـد بـر         ير و غ  ي محمد حلب  يحهصح... «: گويد ي م »يي خو يآقا«
 يـك  يچ لكـن هـ    كند، ي باشد تحمل م   يي را اگر خطا   ي جان يت جنا يه عاقله د  كه ينا

)  محـض اسـت    يف تكل بلكه (2 باشد ي ضمانت عاقله وضع   كه ين بر ا  كنند يلت نم دال
  ).556، ص 2 ج ، ق1396 يي،خو(

                                                           
 ).246 ص ،4، ج شرائع االسالممحقق حلي، (» و هي علي العاقلة، اليضمن الجاني منها شيناً«. 1
وقد دل الدليل على ان عاقلة الجانى تتحمل دية جنايته خطأ لصحيحة محمد الحلبى و غيرها مـن الروايـات الدالـة                      «. 2

سيد ابوالقاسـم   (» على ان العاقلة تتحمل دية جناية الجاني اذا كانت خطأ و لكن اليدل شيء منها علي ان ذلك وضع                  
  .)556، ص 42، ج مباني تكملة المنهاجخويي، 
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 و معتبره   1ي محمد حلب  يحهاگرچه از صح  «: گويد ي نظر خود م   يه در توج  ايشان
 از پـدران    7از جعفـر  ). 307، ص   19، ج    ق 1389 ي،عـامل  حـر (اسحاق بن عمار    

 اسـت كـه     ييعمـد كـودك، خطـا     : فرمود ي م 7يامام عل :  كه فرمود  :بزرگوارش
 تحمـل  را   يي خطـا  يـت  جنا يـه  كـه عاقلـه، د     آيد ي برم 2كند، يعاقله آن را تحمل م    

  . ندارندي داللت بر خصمان وضعينها اما اكند، يم
عاقلـه عمـد و اقـرار و صـلح را           «:  كه فرمود  7 از امام باقر   »ير بص ياب «يت روا و

   3.»ضامن نيست
:  كه فرمـود   7 امام باقر  يش از پدر گرام   7ز امام صادق   ا »يسكون «يت روا يز ن و

 چـون   يـستند؛  قابـل تمـسك ن     يـز  ن 4،»يـست عاقله عمد و اقرار و صلح را ضامن ن        «
 يخ شـ يق به جهت طري سكون يتو روا »  بن حمزه  يعل« به واسطه    ير بص ي اب يتروا
  . استيف ضع»ينوفل«به 

اسـت كـه اگـر       ي محـض  يـف  ندارد، بلكـه تكل    يوضع ضمان عاقله كه   آن نتيجه
 كـرد و نپرداخـت، ذمـه او مـشغول           يان و اگر عص   شود ي م ي بر يپرداخت ذمه جان  

  ).450، ص 2، ج  ق1396 يي،خو(» است
 يكه در هر صورت ذمـه جـان        ين و ا  يست عاقله ضامن ن   كه ين در ا  يشان ا عبارت

  .مشغول است، صراحت دارد
ضـعف سـند، از      يـل  ممكن است به دل    يت، دو روا  ين و ا  يم اگر ما باش   گوييم مي

 ي و در خصمان وضع    يستند دو ن  ين و لكن ادله منحصر به ا      يم كن يپوش چشم ها آن
  .يست نيا  شك و شبههيچ هيعاقله جا
 ي مـسلمان  يچخون ه «: كه ين دارد بر ا   يار بس يد تأك سو يك بر آن، شارع از      عالوه
   5.»شود يباطل نم

 غالب افـراد    ي برا  چون پرداختن صد شتر در قتل، در آن زمان         يگر، د ي از سو  و
                                                           

1 .2 8���6 ��� sX� Gt ��� �	aaa7)  ،306، ص 19، ج وسائل الشيعةحر عاملي.(  
 ).307همان، ص (» عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة«:  كان يقول7ان علياً. 2
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 آن از بـاب ضـمان       ي را نـسبت بـه اعـضا       يله و نصرت قب   يت حما يرهمشكل بود، س  
 و تحمل بار پرداخت غرامت را بر او آسـان گرداننـد؛             1 كنند ياريامضا كرد تا او را      

 بر خود   گرفت، ي بهره م  مواقعي ين در چن  يژهو  از غنم و منافع شخص به      يلهچون قب 
 كنـد   ياري و در پرداخت غرامت او را        يتداشت، از او حما    ياز هرگاه كه او ن    ديد يم

 ي و اگر عاقله هم نـاتوان بـود، پـا          يستن سازگار بودن  محض يف هدف با تكل   ينو ا 
 صـورت جـان محتـرم بـدون پرداخـت           يچ تا در هـ    كشيد ي م يانم  المال را به   يتب

  . خسارت نماند
 اسـت،   يجان عهده بر كه گونه  منافع، همان  يا عضو   يا هر حال، خسارت جان      به

 نـسبت بـه     ي اسـت كـه جـان      يوني د ير هست و حكم آن، حكم سا      يزبر ذمه عاقله ن   
 كـه  يب ترت ين همان حكم را دارد، اما در طول هم؛ به ا          يزپس عاقله ن  .  دارد يگراند
 عاقلـه بپـردازد و اگـر        يـد  بود، با  ن بپردازد و اگر ناتوا    يد است و با   ي در مال جان   يهد

 نبـود،   يز كرد و امكان اخذ مالش ن      ي از پرداخت آن خوددار    ياعاقله هم ناتوان بود     
 به � صادقيااز امام باقر »  بن عبدالرحمنيونس« كه  المال است؛ چنانيتبرعهده ب

 از  يش را به خطا كشته و پ      يگري كه د  يدر باره مرد  «:  مرسله نقل كرده كه    يسند
 بـر ورثـه     يـه د«: مـود  مقتول بپردازد، مرده است، فر     ياي آن مرد را به اول     يه د كه آن

   3.» المال بپردازديت است كه از بي ندارد، بر وال2اوست، پس اگر عاقله
 كنـد،  ي رجوع م  يجان به عاقله: اند  كه گفته  يز از اصحاب ن   ي برخ رسد ي م نظر به
  .اند  تفاوت كه اول عاقله را ضامن دانستهينبا ا.  باب استيناز هم
عاقله بـه قاتـل رجـوع       : گويند ياب م  از اصح  يبرخ«: گويد ي م يه در نها  »شيخ«

 يـه در مـورد د   «: گويد يم» ارسلّ «يز و ن  4.» كه مال داشته باشد    ي در صورت  كند؛ يم
                                                           

 حكم كردند كه ديـه      7كه امام علي    كه شايد وجه اين     توانست خسارت را جبران كند؛ چنان       در جايي كه او خود نمي     . 1
خـت  جراحت موضحه به باال بر عاقله باشد، اين است كه ديه اين جراحت چهار شتر است و افراد، غالباً تـوان پردا                     

 ).304همان، ص (» قضي اميرالمؤمنين ان اليحمل على العاقلة اال الموضحة فصاعداً«. چهار شتر را داشتند
 .همان ورثه است» از اين روايت ممكن است استفاده شود كه مراد از عاقله. 2
مـن الديـة ان الديـة       فى الرجل اذا قتل رجالً خطأ فمات قبل أن يخرج الى اولياء المقتول              «:  انه قال  8عن احدهما . 3

 ).304 ص ،همان(» على ورثته فان لم يكن له عاقلة فعلي الوالي من بيت المال
، محمد بن حسن بن علي بن حسن طوسي       (» ان العاقله يرجع به ما علي القاتل ان كان له مال          : و قال بعض اصحابنا   «. 4

 ).737، ص النهاية
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   1.»كند ي اخذ آن به قاتل رجوع مي محض، عاقله برايخطا
اگر قاتل مال داشته باشد و عاقله نداشته باشد،         «: گويد ي م يخ خود ش  چنين هم

  ).737، ص تا بي ي،طوس(»  استيهخود قاتل ملزم به پرداخت د
 عاقله نداشته باشد و مال داشته باشـد، از          يياگر قاتل خطا  «: گويد ي م يز ن سالر
  ).242، ص  ق1404 سلّارديلمي،( »شود ي گرفته ميهخود او د
 ضامن  ي خاط يگر،د موارد چون  هم يي، خطا يات كه در جنا   دهند ي نشان م  اينها

 ي گرچه برخـ   شود؛ ي مطرح م  ي ناصر و ول   ي،اماست و عاقله در كنار او به عنوان ح        
 يت اصـالً مـسؤول   ي كه خاط  يه نظر ينا اما و است ضامن عاقله اول از اند تصور كرده 

  . ندارديلي نداشته باشد، دليوضع
 از  ي و عاقلـه، نـوع     يـره  ضـامن جر   يرششارع با پذ  : گوييم ي م يشتر ب يح توض در

 از  ي و نوع  يرهعنوان ضمان جر   چند نفر مشخص را به       يا دو   ين ب ي،ضمانت قرارداد 
 يـك  اتبـاع    يـا  يلـه  قب يا خانواده   يك ي اعضا يان و متعارف كه در م     يضمانت ضمن 

 قاعـده   يـك  بـه عنـوان      را 2دارد چنان  داشته و هم   يان جر يگركشور نسبت به همد   
 ي، و مالي و تعاون و مواسات در خسارات جانيت نفس حمايرا است؛ زيرفته پذيكل

 است  ي و اتالف نداشته، امر    يت جنا يراد در ا  يريد و تقص   تعم ي كه شخص  ييدر جا 
 فطـرت بـر آن   يـن  از د  يـاتي اسـت و آ   ) برّ و حسن   (يكو فطرت و عقل، ن    يدكه به د  

  :مانند. داللت دارند
ْقــَوى� Yَو الت ِّ  و يكوكــاري؛ بــر اســاس ن)2): 5 (همائــد (�َتَعــاَوُنوا َعــ5َ اْلــ��ِ

  .يد كنياري را يكديگر يزگاريپره
� َ Y َدَقاُت ِإ¤� Yا الص ... َ�  و بـه وام ... ؛ صـدقات بـه  )60): 9(توبـه  (� َو اْلَغـاِرِم��
  .دارد اختصاص داران 

وا� ُIَآَوْوا َو َنـ َ� �Oِذ Yكـه پنـاه دادنـد و        ي؛ و كـسان   )72): 8(انفال   (�َو ال 
  . كردندياري

 ضـمان  قـرارداد  چـون   هـم  يح صر ي است كه توافق   ي در صورت  ين و ا  ينها ا يرو غ 
                                                           

 ).239، ص ، المراسم العلويةحمزة بن عبدالعزيز ديلمي، سالر(» لودية الخطاء ترجع العاقلة بها على مال القات«. 1
 .چون ريشه در فطرت دارد و به حكم عقل حسن است. 2
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 وجود داشـته    يله قب ي اعضا يانم توافق چون  و نانوشته هم   ي ضمن يتوافق يا يرهجر
  . عهد هستندبه يباشد كه در هر دو صورت مشمول ادله لزوم وفا

  تزلزل خاستگاه عاقله. 6

 دچـار اضـمحالل     -كه خاستگاه عاقله بـود    - را   يلگي نظام قب  ي، اجتماع تحوالت
 بـر  يبرخـ  چـون  هـم . 1: فت سه گونه موضع گرتوان ي حال، مينكرده است و در ا   

 مطلـق  طـور   عرف عاقله به   يات، در روا  ييمظواهر الفاظ منجمد شده و متعبدانه بگو      
 گفتـه  كـه   به آن عمل شـود؛ چنـان       يدبا ها مكان و ها زمان همه در پس شده، امضا
 را  يشـمول   استمرار و جهـان    يستگي موجود آن زمان شا    يها عرف اگر«: است شده

 احكـام  عنوان به و امضا مطلق نحو به را ها  كه اسالم آن    داشت يلينداشتند، چه دل  
 »باشـد  نداشـته  هـا   آن بـودن  ي محل يا ي به موقت  يا  اشاره يچ و ه  يد نما ي معرف ياله
  ).417، ص 1380 ،ي سروستانيعيشف(

 چون موضوع عاقله قطعاً در قالـب        شويم؛ ي صورت با مشكل مواجه م     ين در ا  كه
 كـرده و آن ظـرف،       ييـر  تغ ي اجتماع يط كه شرا  ي شده؛ در حال   يده د اي يلهنظام قب 

 »يـه  د ير تقـد  بـودن  ي سـلطان  يـل دال «يل باره ذ  ين در ا  تر يشپ. منسوخ شده است  
 نهـاد را بـه صـورت        يـن  و اعتبـار ا    آيد ي عرضه شد كه در جعل عاقله هم م        يمطلب

  . سازد ي زمان مخدوش مينگذشته در ا
امروز عاقله وجـود    «: گفته شود  قابل استفاده دانسته و      ير غ يكل طور آن را به  . 2
 »يـد  را پرداخـت نما    يـه  د يـد  المـال با   يت افرادش كم است و لذا ب      يا ندارد   يخارج

 ي كه بـرا   ياييبا تمام مزا  «: يدگو ي م »ي الجنائ يعالتشر« كتاب در كه چنان). همان(
 از عاقلـه وجـود نـدارد؛        يه حكم اخذ د   جراي زمان امكان ا   ين در ا  يم،عاقله برشمرد 

 در زمـان مـا وجـود        يهـا   است و اصوالً عاقـل     ي حكم امروزه منتف   ينوع ا  موض يراز
   1.»ندارد

 بـوده اسـت     يطي نظام مناسب مح   ين عاقله، ا  يايبا تمام مزا  «: گويد ي م ديگري
ـ . انـد   هم بوده  ياور ي و خوش  ي بوده و در سخت    ي قو يار بس ي خانوادگ يقكه عال   يول

                                                           
 .677، ص 1، ج التشريع الجنائي االسالمي، به نقل از 415همان، ص . 1
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 طـرح نظـام     ي بـرا  يي جا يگر، د ... رفته است  ين از ب  يلگياكنون كه روابط محكم قب    
   1.»ماند ي نميعاقله باق

 »ي خاصـ يط بـه شـرا  يدحكم به ضمان عاقله را مق« كه شارع    شود ي مطرح م  يا
 يآقـا « كـه  چنـان .  كه در حال حاضر وجود ندارند      2.نموده است ) 409همان، ص   (

 در  ي سلسله مسائل حقـوق    يك ي انقالب اسالم  يروزيپس از پ  «: گويد ي م »يمرعش
 از آن   يكـي . اشـت  د يگـ   كه در جامعه ما تازه     يد مطرح گرد  ين مجازات اسالم  قانو

 يات با مقتضيات گانه د  9 انواع   يين تع ي مسأله و حت   ينا. مسائل، ضمان عاقله است   
 امر جـست وجـو كـرد        ين در ا  توان ي اشكاالت را م   ينعلت ا . يستزمان هماهنگ ن  

 اسـتناد   ي فقهـ  يگـر  و منابع د   يات تنها به روا   يش ما در اجتهاد خو    يكه اصوالً فقها  
 بـا   دهنـد؛  ي را در نگرش بـه احكـام دخالـت نمـ           كاني و م  ي زمان يط و شرا  كنند يم
 و كننــده يــين نقــش تعي و مكــاني زمــانيط از احكــام، شــراياري در بــسكــه يــنا

  .كند ي ميفاا ساز سرنوشت
 يستند، ن كردن ياده قابل پ  يات احكام د  ي كه اجرا  شود ي بحث مطرح م   ين ا وقتي

 خواهـد  ي مـ  ينـده گو... يـست  ن كردن يادهپس اسالم قابل پ   : گويند ياً در پاسخ م   فور
 باشد، ي خاص آن م   يط وجود موضوع و شرا    يرمدار دا يحكم هر كه طور  همان يدبگو

 يط آن است و اگر موضوع حكـم و شـرا          يط تابع وجود موضوع و شرا     يز ن يهمسأله د 
 يـز  از طـرف عاقلـه ن      يـه اخـت د  مسأله پرد .  ...شود ي م يآن نباشد، قهراً حكم منتف    

 آن  يط وجـود موضـوع و شـرا       يرمـدار  اسـت كـه دا     يمانند مسأله عتق رقبه حكمـ     
در  [ي وجود داشته باشد، ول    ي عرب ي كشورها ي موضوع آن در بعض    يد و شا  باشد يم

 آن طـرح    يرامـون  را پ  ي مبـاحث  يـست الزم ن ] پـس . رد وجود نـدا   يا كشور ما عاقله  
 و  ي؟ وضـع  يا است   يفي تكل يت عاقله مسؤول  يتول مسؤ يا كه آ  ييم و بحث نما   يمساز

 در  يـد  عاقلـه را با    يـا  پرداخـت كننـد؟ و آ      يد را با  يهر كدام از افراد عاقله چه مبلغ      
 ات مجـاز  يگـري  كس د  يت در مقابل جنا   ي كس يد نه؟ و چرا با    يادادگاه احضار كرد    

                                                           
 .326، ص 1، ج الفقه االسالمي و ادلتههمان، به نقل از . 1
اند كه با عصيان بـا فقـر عاقلـه يـا فقـدان وي                 له را فقط يك حكم تكليفي دانسته      حكم پرداخت ديه توسط عاق    «يا  . 2

شـفيعي  (» تواند در صورت تمكن قاتل به وي رجـوع نمايـد            عاقله مي «شود    يا گفته مي  » شود  متوجه خود قاتل مي   
 ).409، ص ، قانون ديات و مقتضيات زمانسروستاني
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اع و   و اوض  يط الزم است شرا   يم، كن يسينو  قانون ي كشور ي برا يماگر بخواه ... شود؟
 را بـا    ين قـوان  يـن  ممكن است ا   يا آ ينيم و بب  يريماحوال حاكم بر مردم را در نظر بگ       

 يو). 217 ـ  218 ص ،1376 ي،مرعـش (؟ » نهيا كرد ياده الزم پيطعدم وجود شرا
 حكـم عاقلـه     يعنـي  ي؛ حكمـ  ين چنـ  يم كـرد  شكو اگر   «: گويد ي م يگر د يدر جا 

 ي ندارد، مقتـضا ي نظام ينبه چن  ي اختصاص يا داشته و    اي يله به نظام قب   ياختصاص
 از  يـك  يچ اسـت كـه هـ      يـن  ا يت در صورت شـك در مـسؤول       يتاصل، عدم مسؤول  

  ).222همان، ص (»  نداشته باشنديتي مسؤولين چنيبستگان جان
 ماننـد   يتي نهـاد حمـا    ي قائل به نـوع    يل،با توجه به آنچه گذشت و نكات ذ       . 3 

  .يم شويمهب
 همـه   ي بـرا  ي شـوند و قواعـد كلـ       يد كل  به قواع  ي منته يد با ياحكام جزئ ) الف

  .هستند استفاده قابل ها زمان
 يز حكم ن  يط، آن شرا  ي بود، البته با انتفا    ي خاص يط به شرا  يد مق ياگر حكم ) ب
  .شود ي ميمنتف

 ييم كـه بگـو    يـستند  ن ي و عاقلـه، احكـام عبـاد       يـه روشن است كه احكام د    ) ج
  .اند  شدهيان شارع ب به همان صورت عمل شوند كه توسطيد هستند و بايفيتوق

 امضا شده باشـند و      يد به نحو مق   يا ممكن است به نحو مطلق       يياحكام امضا ) د
 امضا، حجت هـستند و در       يط همانند شرا  ي عموم يطدر صورت شك، قطعاً در شرا     

 بـه  هـا،   همـه آن   ييم اگـر نگـو    يي، موارد احكام امضا   تر يشگرچه در ب  . ير آن خ  يرغ
 حكـم   ي عمـوم  يط شـرا  يـا بـد آ  ياكه انسان بتوانـد در     وجود دارد    ينه قر يكاف اندازه
  . شده استيل زايا است ي باقييامضا

: گويـد  ي مؤثر بر موضـوعات مـ      ي عموم يط در باره شرا   1»ينيامام خم  «مرحوم
 بوده است، به ظاهر همان مـسأله، در روابـط           ي حكم ي دارا يم كه در قد   يا مسأله«

 يـدا  پ يـدي ن اسـت حكـم جد      نظام، ممك  يك و اجتماع و اقتصاد      ياستحاكم بر س  
 همـان   ياسـي،  و س  ي و اجتماع  ي روابط اقتصاد  يقكند؛ بدان معنا كه با شناخت دق      
 شـده   يـدي  فرق نكرده است، واقعاً موضوع جد      يمموضوع اول كه از نظر ظاهر با قد       

  ).289، ص 21، ج 1378 يني،امام خم( »طلبد ي ميدياست كه قهراً حكم جد
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 ي حكمـ  يـست،  كه عاقله موجـود و مفهـوم ن        يحكم به ضمان عاقله در حال     ) هـ
است بدون موضوع و با آن موافقت نكرده است و در عمل هـم بـا مـشكل مواجـه                    

  .كند ي نمين و اهداف عاقله را تأمشود يم

   و عاقلهيمهب. 7

 يو مـوال ) يلـه  ورثه، عصبه، قب   يا،اول( عاقله   يا ي بستگان خون  يت گذشته حما  در
 هرچه  يوند، پ يجادو شارع به جهت حسن آن و ا        متعارف بود    يرهمعتق و ضامن جر   

  . و امضا كرديرفت مؤمنان آن را پذين بتر يشب
 اند،  مطرح شده  يات كه در روا   يره موارد عاقله، مواالت و عقد ضمان جر       يل تحل با

 ي كـس  ين تضم يط عدم توفر شرا   يل به دل  يا موارد،   ين كه شارع در ا    آيد يم دست به
 بـه   يـا  خسارت،   ي از ادا  ي و يي به دليل عدم توانا    يا به او منتسب است      يتكه جنا 
 قاعـده حرمـت انـسان هـم اجـازه           ه كـ  يي در فـضا   يژهو  تعهد سابق، به   يجادجهت ا 

 و  ي و نـصرت جـان     يـت  بدون جبران خسارت رها شـود، حما       ديده يب آس دهد، ينم
  . را الزم ساخته استيه عليمجن

 بـه   يا يتينهاد حما  ي نوع يرفتن پذ ي عاقله توسط شارع به معنا     يت حما امضاي
 نتـوان بـه     يلگـي  است، در حال حاضر اگر از بـاب تناصـر قب           يمه ب ياصطالح امروز 

 شارع  يد مورد تأك  ي و اجتماع  ي فرد هاي يتسراغ آن رفت، اما به جهت حسن حما       
 به سراغ   يگريوان به عنوان د   ت ي قابل استفاده است، م    يار بس 2يات و روا  1ياتكه از آ  

                                                           

% ��: مانند. 1 v !w&�� %Z %	 ��*] %
� %�%3p %�  .كاري كنيد ؛ در نيكوكاري و پرهيزگاري با يكديگر هم)2): 5(مائدة (� ��#�&
، محمـد بـن يعقـوب كلينـي       (»  عونك الضعيف من افضل الـصدقة      6قال رسول اهللا  «:  قال 7عن ابي عبداهللا  : مانند. 2

  ).55، ص 5، ج الكافي
ـ هم كالمؤمنون في تبارهم و تراحمهم و تعاطف   «:  قال 7و عن ابي عبداهللا    ل الجـسد اذا اشـتكي تـداعي لـه سـائره      مث

  ).424، ص 12، ج مستدرك الوسائلميرزاي نوري، (» ميحبالسهر و ال
فقـال  [من عـشيرتك و قرابتـك؟        «7اتي اميرالمؤمنين برجل قد قتل رجالً خطأ، فقال له اميرالمؤمنين         : و نقل است كه   

ن قرابة من أهل الموصل و لم يكن من أهلها وكان مبطال فى   فإن لم يكن لفالن بن فال     ] -مالي بهذا البلد عشيرة وال قرابة       
حر عاملي،  (»  فانا وليه و المؤدي عنه و اليبطل دم امري ء مسلم           – انشاء اهللا    –دعواه فرده الى مع رسولى فالن بن فالن         

، 4، ج   من اليحـضره الفقيـه    ؛ صدوق،   346، ص   7 ج   ، الكافي، ؛ محمد بن يعقوب كليني    301، ص   19، ج   وسائل الشيعة 
 ).105ص 
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 يز است و شارع مقدس ن     يباق چنان  عاقله، هم  يو عقل  يآن رفت؛ چون مصالح فطر    
 كه فرد ناخواسته و     ي به همان مصالح، نهاد عاقله را امضا كرد تا در موارد           يتبا عنا 

 هم داشته،   ير خ يت كه ن  ي مشروع، در حال   يت به واسطه فعال   ياندانسته و در خواب     
  . شوديت حماي از ويند، ببيب آسيگري داست،سبب شده 

 منـسوخ شـده   اي يلـه  و نظـام قب  ي و نـسب   ي خون يوندهاين؛ گرچه پ   زما ين ا در
 كه  ي به صورت  تواند ي ندارد و قهراً نم    يتموضوع اش است و عاقله به صورت گذشته     

 يـر  غ يـات  جنا ي داشته است، حـام    ياندر صدر اسالم و در زمان حضور معصوم جر        
 يبـرا  گـذاري  يمـت  ارش در زمان حضور، بـر اسـاس ق         يينتع كه عمد باشد؛ چنان  

ـ .  زمان امكان ندارد به آن صورت انجـام شـود          ينانسان استوار بود كه در ا       بـا   يول
 آن ي عاقله استفاده كـرد و امـضا  ي و نقلي عقلي از مبناتوان يم گرا  عقل يكرديرو

 نهاد جبـران خـسارات، بـه        يس تأس ي مبنا ي و قاعده فرازمان   1 اصل يكرا به عنوان    
 موظف  ي مراحل الزم قانون   ير داد كه پس از س      قرار ديگري هر عنوان    يا يمهعنوان ب 

 پرداخـت  در را هـا   موارد عمد به كمك مقصران و مسببان آمـده و آن           يرشود در غ  
  . كندياري وارد شده يگراند به ها  كه توسط آنيخسارات

   نكتهچند

 يت حاكميرمجموعه زيد بايمه كه نهاد بشود ي استفاده ميلاز مجموع ادله ذ. 1
  . باشد

 المـال   يت را در موارد عمد و خطا بر ب        يه وجود دارد كه د    ي متعدد ياتارو) الف
 ها  از آن  يت، خصوص ي و با الغا   - كه در بحث بعد ذكر خواهند شد         - داند ي امام م  يا

 كـردن   و جبران خسارات وارد بر شهروندان و برطـرف         يت كه حما  شود يم استفاده
 دولـت در اسـالم      يف وظـا  ني اول له خاص ندارند، از جم    ي آنان كه متول   يها حاجت

  .شوند ي مينه المال هزيتاست كه از ب
 يگـر  از ادله حرمت استفاده شـد كـه جـان، مـال و د              تر يش پ ين،عالوه بر ا  ) ب

پس سالمت فـرد    .  شوند يانت ص يد انسان محترمند و با    ي اساس يازهايمتعلقات و ن  
                                                           

 ).41، ص 18، ج وسائل الشيعةحر عاملي، (» علينا القاء االصول و عليكم التفريع« فرمودند 7امام رضا. 1
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.  شونديانت صيد محترمند و با   يز كار، درمان، خوراك و مسكن ن      يلو لوازم آن از قب    
 شوند  يانت ص يد و با  محترمند او   ي و فكر  ي عاطف ي، روح يت آرامش و امن   ينچن هم
 يف مختلـف هـستند، از جملـه وظـا      هـاي  يمـه  ب ي امـور كـه مبنـا      ين از ا  يانتو ص 

 يـد  با يمـه  نهـاد ب   رسـد  يمـ  نظـر   جهات، به  ينبا توجه به ا   .  است ي اسالم يتحاكم
 نباشـد؛ چـون روح      ي خـصوص   و در دسـت بخـش      يرد قرار گ  يت حاكم يرمجموعهز

 كـه   ي نقـش  يفـاي  را از ا   يمـه  ب صوصي، بخش خـ   هاي يت حاكم بر فعال   يطلب منفعت
  .دارد ي باز م، شده استيستأس آن منظور به

 از انـسان و     يانت و صـ   ي جبران يت آن كه در صورت بروز اختالل در حما        ويژه به
 ير بـه تقـص     صورت گرفته كـه در غالـب مـوارد         يري و تقص  ي او، قطعاً تعد   يازهاين

 يـا  سـامان دهـد      يدرست  را به  ي كه نتوانسته است روابط اجتماع     گردد يدولت باز م  
 خاص وجود نداشـته     كننده ن جهت، اگر جبرا   ين كند و از ا    يسالمت آن را پاسدار   

  . جبران كند1 الماليت است كه از بيت باشد و نتواند جبران كند، بر حاكمياباشد 
 فعـال شـد،     ينـه  زم ين در ا  ينشد و بخش خصوص    گونه ين ا يل، اگر به هر دل    اما

 را گران يمه بيت باشد و دولت فعالي دولت اسالمهاي گذاري ياستالزم است تابع س
 يانـدوز   ثـروت  ي قرار دهـد و آنهـا را از انحـراف بـه سـو              ي قانون يها تحت مراقبت 

 به  يازمند كه ن  ي در زمان  شخاص ا ياري و   يت حما ي كه در اصل، برا    ي نهاد يلهوس به
 و پرداخـت حقـوق      يمـه ب نـرخ  بـودن   هستند، باز دارد و بر عادالنه      ياري و   يتماح
  .  برخورد كنديت نظارت و با تخلفات با قاطعيت به دقت و جدشدگان يمهب

 و پوشـش    يـت  از شهروندان و اتباع كشور تحـت حما        يك كه هر    يدر موارد . 2
 يـت مـوارد را ب    يـن  دارد از ا   يفه وظ ي نباشند، دولت اسالم   ي خصوص يمه نوع ب  يچه

 يازهـاي  جـان و مـال و ن       ي زمـان  يچالمال تحت پوشش قرار دهد و الزم است در ه         
  .  نباشديني تأمهاي يت فارغ از حماي انسانيچه

 گـر  يمـه ب توسـط  شـده   كـه وجـه پرداخـت      ي الزم است در مـوارد     ينچن هم. 3
 يـا  شـخص مقـصر      يي، به حكم قـضا    يست، ن ديده يب آس ي خسارات واقع  يگو پاسخ
 يم المال تتم  يت شوند و در صورت عدم امكان، توسط ب        يم ملزم به تتم   گر يمهنهاد ب 

                                                           
 .شود در گفتار بعد بيت المال بررسي مي. 1
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  .شود

   المالبيت

 يـت  امـام يـا حاكم     يف از وظا  يكي كه   شود ي متعدد استفاده م   يات و روا  يات آ از
 است كه   ي مردم ي و معنو  ي حقوق ماد  يگر صيانت از جان، مال، عرض و د       ياسالم
  .اند  آوردهيد را پدي اسالميتحاكم

 يافـت  در يـق  مستلزم صرف مال است و اموال دولت كه از طر          يفه وظ ين ا امانج
 يا  در گذشـته در خانـه      شـود،  ي و انفال فراهم م    يء، ف )يخمس، ضرائب مال  (زكات  

  . المال معروف گشتيت كه به بشد يقرار داده م
 اموال مـسلمانان بـود كـه در         ي نگهدار ي برا ي المال در واقع خزانه و محل      بيت

 كـه بـر     يفي قرار داشت و دولت مجاز بود از آن در انجام وظا           ي اسالم  دولت ياراخت
 استفاده كند و البته حساب دخل و خرجش را بـه مـردم              يازعهده داشت، به قدر ن    

 كـه بـدهكار و      يا گونـه   بـه  رد؛ كـ  يدا پ ي حقوق يتي شخص يجتدر  به المال يتب. بدهد
  .شد ي ميبستانكار تلق

 وجـودش قـائم     كه ين قبل از ا   ي نظر حقوق   المال از  يتب«: گويد ي م »لنگرودي«
 هـا   بود كه تمام مسلمانان در آن      يبه مكان باشد، اساساً قائم به همه اموال و حقوق         

 ينولـوژ يترمني، بـي تـا،       لنگـرود  يجعفـر (»  نداشـت  ينمع مالك و بوده مستحق
   ).حقوق

 يگـر  متوجـه جـان، مـال، عـرض و د          ي كه در جامعه خود    هايي يب و آس  تلفات
  . استيعي طبي باليا از اراده انسان ي ناشيا شود ي مردم مي و معنويحقوق ماد

 ي افراديله به وسيا عمد و در هر دو صورت ير غيا به عمد است يا فرض اول در
 المـال   يـت  مـوارد، ب   يـن  و در تمـام ا     يت حاكم ير در غ  ي افراد يا است   يتدر حاكم 

  .مصرف دارد
  . ه بر موارد فوق الذكر داللت دارند ككنيم ي اكتفا مياتي به ذكر رواين، از اپس

  . آن از ضامن وجود ندارديافت كه امكان دري در موارديهپرداخت د. 1
پرداخـت  .  آن از ضامن وجود نـدارد      يافت كه امكان در   ي در موارد  يه د پرداخت
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 توسـط   يـل كـه بـه هـر دل      ) يب و تسب  يراعم از تقص  ( عمد   ير در موارد عمد و غ     يهد
 وجود  يزن ها  از آن  يافتله پرداخت نشده است و امكان در       و عاق  يره ضامن جر  ي،جان

  : آمده استاياترو در كه  امام است؛ چنانيا المال يتندارد، بر ب
 يدم پرسـ  ي در باره مـرد    7از امام صادق  «: گويد ي م يح به سند صح   »ابوبصير«

:  امـام فرمـود    يامد، و به چنگ ن    يخت را عمداً كشت و پس از آن گر        يگريكه مرد د  
 او  يـشان  خو ترين يك وگرنه نزد  شود ي از مال او گرفته م     يه داشته باشد، د   يلاگر ما 

 چـرا كـه خـون مـسلمان         پردازد؛ مي نداشته باشد، امام     يكاني و اگر نزد   پردازند يم
   1.»شود يباطل نم

 حكم كرد كه    7يرالمؤمنينام«:  نقل كرده كه فرمود    7 از امام باقر   »يم مر ابو«
 المـال مـسلمانان   يـت بـر ب )  آنيهد(، خطا كنند  قطع عضو يااگر قضات در كشتن     

 حكـم هـر دو      ي در حكـم و اجـرا      يعام اسـت و شـامل خطـا       » ما اخطأ  «2.»است
  .شود يم

 نقل كرده   7 صادق يا 7 مرسل از امام باقر    يبه سند »  بن عبدالرحمن  يونس«
 آن مرد را    يهد كه  از آن  يش را به خطا كشته و پ      يگري كه د  ياست كه در باره مرد    

 بر ورثه اوست، پـس اگـر عاقلـه          يهد«:  مقتول بپردازد، مرده است، فرمود     يايبه اول 
   3.» بپردازدالمال يت است كه از بيندارد، بر وال

 پرسـش   ي در مـورد كـور     7از امام باقر  «: گويد ي به سند موثق م    »يده عب ابي«
 در  يـه د.  مانند خطا است   يناعمد ناب : فرمود.  سالم را در آورد    يكردم كه چشم فرد   

                                                           
 ان كان له مال اخذت الديـة      «:  عن رجل قتل رجالً متعمداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال            7سألت أبا عبداهللا  . 1

حر عـاملي،   (» من ماله و اال فمن االقرب فاالقرب و ان لم يكن له قرابة اداه االمام، فانه اليباطل دم امريء مسلم                   
:  آمـده اسـت  1370 قانون مجازات اسالمي، مصوب سـال        313كه در ماده      چنان). 303، ص 19، ج وسائل الشيعة 

شـود و اگـر مـال نداشـته باشـد، از              و گرفته مي  ديه عمد و شبه عمد بر جاني است، لكن اگر فرار كند، از مال ا              «
شود و اگر بستگاني نداشت يا تمكن نداشتند، ديه از بيت             بستگان نزديك او با رعايت االقرب فاالقرب گرفته مي        

 .شود المال داده مي
يـت مـال     أن ما أخطأت به القضاة فى دم او قطع فعلى ب           7قضى أمير المؤمنين  «:  قال 7عن ابى مريم، عن ابى جعفر     . 2

 ).111همان، ص (» المسلمين
فى الرجل انا قتل رجالً خطأ فمات قبل أن يخرج الى اولياء المقتول             «:  انه قال  8يونس بن عبدالرحمن عن احدهما    . 3

 ).304همان، ص (» من الدية ان الدية على ورثته فان لم يكن له عاقلة فعلي الوالي من بيت المال
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   1.» آن بر امام استيه ندارد، دي مورد در مال خود اوست و اگر مالينا
  .يست مشخص ني كه جاني در موارديهپرداخت د. 2
مردم روز جمعـه    «:  نقل كرده است كه فرمود     7از امام باقر  »  بن مسلم  محمد«
 را كشتند كه    ي در كوفه ازدحام كردند و مرد      7ي امام عل  يدنرس حكومت  به يدر پ 

   2.» المال پرداخت كرديتو را از ب ايهحضرت د
آشـوب   در:  فرمـود  7يرالمـؤمنين ام«:  نقل كـرده كـه     7 از امام صادق   سكوني

 ي زخمـ  يـا  كـشته    ي اگر كس  يعني 3؛»يست و قصاص ن   يه د ي اجتماع يها)شورش(
 يـت  در روا  7امام صادق . يستك جارح و قاتل نباشد معلوم مشخص طور شود و به  

 در  ه شـد  ي زخمـ  يـا  او كـشته     يـه د«:  فرمودند 7يرالمؤمنينام«:  فرمودند يگريد
  ).355، ص 7، ج 1363 ،ينيكل(»  المال پرداخت كردنديترا از ب يآشوب اجتماع

  .يازمندانرفع حاجت ن. 3
 يد عبور كـرد، حـضرت پرسـ       7ي از برابر امام عل    ينا ناب يرمرديپ« است كه    نقل

 كـار  ا بـه  او ر :  فرمـود  7ين المـؤمن  يـر ام.  اسـت  ي عرض كردند نـصران    يست؟ ك ينا
 حقـوقش منـع     يافـت  و نـاتوان شـده اسـت، او را از در           يـر  تا اكنون كه پ    يدا گرفته

   4.»يد المال بپردازيت او را از بيخرج! كنيد؟ يم
 را كـه    ي مردم يازبر امام الزم است كه ن     «:  نقل است كه فرمود    7 امام صادق  از

   5.»يدتحت سلطه او هستند، بر طرف نما
 را نـزد امـام      يمـرد «:  نقل كرده كه فرمـود     7صادق از امام    ؛»يد بن ز  ↨ـطلح«

                                                           
إن عمد االعمى مثل الخطأ هذا فيـه        « : عن أعمى فقأ عين صحيح آخر فقال       7ا جعفر سألت اب : و عن أبى عبيدة قال    . 1

 ).65همان، ص (» الدية فى ماله فان لم يكن له مال فإن دية ذلك على االمام
 بالكوفة فقتلوا رجالً فؤدي ديتـه       7ازدحم الناس يوم الجمعة في المرة علي      «:  قال 7محمد بن مسلم عن ابي جعفر     . 2

 ).355، ص 7 ج ، الكافي،محمد بن يعقوب كليني(» ل المسلمينمن بيت الما
 .الهيش؛ يعني آشوب و شورش). همان(» ليس في الهايشات عقل و القصاص« :7قال اميرالمؤمنين. 3
فقـال أميـر   .  نـصرانى 7قـالوا يـا أميـر المـؤمنين    [ مـا هـذا؟   7مر شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال أميـر المـؤمنين    . 4

، 11، ج   وسائل الشيعة حر عاملي،   ( »أنفقوا عليه من بيت المال    . تموه حتى إذا كبر و عجز منعتموه      استعمل] 7المؤمنين
 ).293، ص 6، ج ، تهذيب االحكام؛ ابو جعفر محمد طوسي49ص 

، ص  15، ج   وسائل الشيعة حر عاملي،   ( »ألن على االمام أن يجبر جماعة من تحت يده        ... « :  قال 7عن ابى عبداهللا  . 5
38.( 
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 است، حـضرت دسـت او را زد تـا           كرده ي م ي باز يش آوردند كه با آلت مرد     7يعل
   1.» او همسر گرفتي براالمال يتسرخ شد، سپس از ب

 از شـهروندان و     يـك  كـه هـر      ي در موارد  شود ي استفاده م  يات روا ين امثال ا  از
 ي نباشد، دولت اسالم   اي يمه و ب  يت نوع حما  يچ باشد و تحت ه    يازمنداتباع كشور ن  

 كـه   ي المال تحت پوشش قـرار دهـد و در مـوارد           يت موارد را از ب    ين دارد ا  يفهوظ
 او  ي واقع يازهاي ن يگو پاسخ گر مهي او از نهاد ب    يافتي در يتحت پوشش قرار دارد، ول    

مـال اداره    ال يت توسط ب  يد با يست، ن يز ن يم به تتم  گر يمه و امكان الزام نهاد ب     يستن
 فـرد   ي اساسـ  يازهـاي  فرض كرد كه جان و مـال و ن         توان ي را نم  ي زمان يچشود و ه  

  . نباشنديني تأمهاي يتتحت پوشش و حما

   و مĤخذمنابع
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  يعه مسلمان در فقه شير غيه ديبازخوان/ مقاالت 

�  

يعه مسلمان در فقه شير غيه ديبازخوان
1

  

  چكيده

 و در چهـارچوب  ي و بر اساس روش فقهيلي ـ تحل ي گزارش يوه مقاله، به شاين
  . كرده استيمنابع آن موضوع را بررس

   در بـاره   يعه شـ  يـات از آن، بـه روا     و پس    ي بررس يه د يه كه ابتدا آ   يح توض ين ا با
 يـر  غ يـه د   مجموعـاً چهـار نظـر در بـاره         يـات،  روا ينا. است شده پرداخته موضوع

 يـدگاه  افزون بر چهار نظر فوق، د      يز اهل سنّت ن   ياتروا در. اند مسلمان مطرح كرده  
  .شود ي اضافه شده است كه مجموعاً پنج نظر ميگريد

. باشـد  ي م يدگاهده است كه مجموعاً سه د      آم يعه ش ي فقها هاي يدگاه ادامه، د  در
 بـه  و هـا   آن ين اهل سنّت شده و ب     ي فقها هاي يدگاه هم، به د   يا به مناسبت، اشاره  

                                                           
 .گر ديني يها ـ پژوهش نورحسنعلي. 1



 419  عه يش فقه در مسلمان  ريغ هيد يبازخوان /  مقاالت

 ينچنـ  هم.  صورت گرفته است   اي يسهمقا خالصه طور  به يعه، ش ي فقها هاي يدگاهد
پـس از   .  اشاره شده اسـت    يران ا مي اسال ي جمهور ين مسلمانان در قوان   ير غ يهبه د 
  : از عبارتند كه است آمده ها   و نقد آني اصليدگاه دو ديلدالآن، 

را )  نـصارا و مجـوس     يهـود، ( اهـل ذمـه      يه كه د  يعه ش يقول مشهور فقها  )  الف
  .دانند يهشتصد درهم م

  . مسلمانيه مسلمان با دير غيه ديبرابر)  ب
:  شده اسـت كـه     گيري يجه نت يان فوق، در پا   يدگاه و نقد دو د    يل دال يان از ب  پس

 يـت  و اكثر  هـا  يت روابط اقل  ي، اسالم ي جهان معاصر از جمله كشورها     يدر كشورها 
 كه ما شود ي نميف معاهد، مستأمن و امثال آن تعري، چون ذم ي،بر اساس اصالحات  

 روابـط در    يـن  بلكـه ا   يم، بدان ناوين ع يند به ا  محدو ها،  آن يه د يين تع يخود را برا  
در . شـود  ي مـ  يف شهروند تعر  يرغ و وندشهر اساس بر ها جهان معاصر و همه كشور    

  . مسلمان و مسلمان وجود نداردير غيا و يت و اكثرها يت اقليه تفاوت در ديجهنت

  يدي كلواژگان

   فقهير مسلمان، غديه،

  مقدمه

 تحـوالت  و بـشر  حقـوق  دار  طـرف  يهـا   از جنـبش   ي ناش يِ حقوق طلبيِ تساوي
 مـسلمانان را در     يـر  غ يـه  د يبر برا يا تفاوت   ي عصر حاضر، مسأله بازخوان    ياجتماع

ت  اهم يران، ا ي اسالم ي و از جمله جمهور    ي اسالم يكشورها يده بخـش  ي مـضاعف  يـ 
 يـر  اخ يهـا  دهـه  در موضـوع،    در باره  اي يسته شا ي علم يها  تالش كه يناست و با ا   

  .باشد ي متري يش بي بررسيازمندن چنان  هميصورت گرفته، ول
 ي فقه يوهو تالش بر آن است كه به ش است يلي تحل- ي مقاله، گزارشين ا روش

  . شوديارچوب منابع فقه، موضوع بررسهو در چ
 موضوع  يات را آورده و پس از آن به روا        يه مربوط به د   يه مقاله، ابتدا آ   ين در ا  ما

 و نقـد    يـل  آورده شده و در ادامـه دال       ي مختلف فقه  هاي يدگاهد گاه آن. يما پرداخته
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  .يما  كردهگيري يجه نتيان پا آمده و درها يدگاههر كدام از د
 نفـس و    يـه د شامل هم مطلق، طور  به يه نكته هم الزم است كه د      ين ا يادآوري
 يـك  يشگنجـا  در هـا   همه آن ي كه بررس  شود يم ها  اعضا و جراحت   يههم شامل د  

  . شده استي نفس بررسيه تنها دجا ين در اين،بنابرا. يستمقاله ن

   در لغت»ديه«

 بـوده و    »يود« اصـل  در كه است) كردن راندن و رد   (؛»يود« از مصدر    »ديه«
) شـده  حـق كـشته    (؛»يلحق القت  «ي را به معنا   »يهد«. آن حذف شده است   » واو«

؛ » فـالن فالنـا    يود« كه گفته شود     يهنگام.  جمع آن است   »ياتد«. اند كرده معنا
ـ     يا شده  كشته يه د يعني را  او   يـه  د يعنـي  هـم؛    »يتواتَّـد «.  او پرداخـت   ي را بـه ول

  .)285 ، ص15  ج،ق1408منظور، ابن . (گرفتم
 معلـوف، ( »شـود  يم پرداخت شده  نفس كشته  يآنچه به جا  « را   يه د ،»المنجد«

 را بـه    »يـه د «»يفرهنگ فارس «در  .  معنا كرده است   يواژه ود ) 894، ص  م 1973
 القاتـل   يود«. اند ترجمه كرده  )525، ص   1391 ،يبعلبك( »بها  و خون  پول خون «

 بهـاي   خـون  ي هم به معنا   »يلالقت↨ـيد« او را پرداخت و      يبها  خون عنيي ؛»يلالقت
 اسـت كـه از      ي عوض واو  يه،در د » ها «.)786، ص   1370 اس،يال (است شده كشته

  .آن حذف شده است
 عموماً به يول اند،  آن كردهي لغوي به معنا يا  اشاره يه، از فقها، در بحث د     برخي

 ي معنـا  يـا آ كـه  اند  بحث نشده  ينا وارد ساًاسا و اند  آن نپرداخته  ي اصطالح يمعنا
  . نهيا دارد ياصطالح
 كـه بـه     اي يهد: يم دار يه دو نوع د   بندي، يم تقس يك است كه در     ين ا يگر، د نكته

 است كه در قتل شـبه عمـد و          اي يه د يگر، د يه قصاص در قتل عمد است و د       يجا
 يـد اً قاتـل با    و شبه عمد، اساس    يي در قتل خطا   يگر، د يربه تعب .  مطرح است  ييخطا

 يـاي  كه اول  يطي مگر در شرا   د، قصاص شو  يد در قتل عمد، قاتل با     ي بپردازد، ول  يهد
  . شوندي راضيهمقتول به د

 »ي حقـوق يـه د« و »يـي  جزايهد« به ي، را در اصطالح حقوق  بندي يم تقس همين
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 و  باشد ي حق قصاص م   يه، است كه اصل اول    ي در موارد  يي، جزا يهد. كنند ي م يرتعب
 يـه د« بـرخالف    شـود،  ي مـ  يـه  بـه د   يل تبـد  يگـري،  د يل هر دل  ياوافق و    ت يلبه دل 
  .باشد ي مطرح ميه كه از همان ابتدا خود د»يحقوق
 يـك  تفك يكـديگر  دو را از     يـن  و احكـام آن، ا     يـه  وجود، فقها در بحـث د      ين ا با

 حـقّ قـصاص بـر آن توافـق          ي كه بـه جـا     اي يه د يا (يي جزا يهد احكام و اند نكرده
  .اند هم دانسته)  و شبه عمديي در قتل خطايهد (ي حقوقيهل درا، شام) شود يم

  يه و دقرآن

 آمده است،   »يهد«لفظ   دو با     وجود دارد كه در آن     يه آ يك تنها   يم، قرآن كر  در
  : لفظ دو بار تكرار شده استين ايه آين در همالبته

 َو َمـْن قَ َو �
ً
ْن َيْقُتَل ُمْؤِمنًا ِإ�Y َخَطـأ

َ
ْؤِمٍن أ ُ َرَقَبـٍة  ما �َن ِ ُ  َفَتْحـر��

ً
َتـَل ُمْؤِمنـًا َخَطـأ

lٌة ِإ َ Y)ُقوا َفـِإْن �َن ِمـْن َقـْوٍم َعـُدّوٍ َلـ³ُْ َو ُهـَو  ُمْؤِمَنٍة َو ِدَيٌة ُمَس Yد Yْن َيـص
َ
ْهـsِِ ِإ�Y أ

َ
 أ

ُ َرقَ  ْم ميثَبةٍ ُمْؤِمٌن َفَتْحر�� ُ َ �Zُمْؤِمَنٍة َو ِإْن �َن ِمْن َقْوٍم َبْيَن³ُْ َو َبْي lٌة ِإ َ Y)اٌق َفِدَيـٌة ُمـَس  
�ِ َتْوَبـًة ِمـَن �Yِ َو �َن  �ِ ُمَتتـاِبَع��ْ ْ�Oَر ْ َ �Ñ ْد َفِصياُم ِ� َ �X ْÔَ ْن َ َ �Õ َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة ُ ر�� ْ َQX َو ِsِْه

َ
أ

 ً �Öَحكـ ً �Öَعل ُY��)   را   ي را نَسزِد كه مؤمن    ي مؤمن يچ؛ و ه  )92): 4(نساء -
   بنده يد را به اشتباه كشت، با     ي كس مؤمن   بكشد و هر   -جز به اشتباه    

كه آنان   اين مگر كند، پرداخت بها خون او،   را آزاد و به خانواده     مؤمني
 و  يند است كه دشمنان شـما     ياز گروه ] مقتول[گذشت كنند و اگر     

و [ را آزاد كنـد      مـؤمني    بنـده  يـد با] لقاتـ [ مؤمن اسـت،     يو] خود[
 يـان  است كه م   يول از گروه  و اگر مقت  ] نيست الزم بها پرداخت خون 

 پرداخـت  بها  خون وي   به خانواده  يد است، با  يماني آنان پ  يانشما و م  
 دو ماه   يد با يافت،ن] بنده[ را آزاد كند و هر كس        مؤمني   و بنده  نمايد

 ـ روزه بـدارد و خـدا همـواره     خدا از جانب اي  ـ به عنوان توبه ياپيپ
  . استكار يده سنجيدانا

 و يه به مقدار ديا  اشاره يچ ه يفه، شر يه آ ين در ا  شود، ي م  كه مالحظه  طور همان
 زن و مـرد نـشده       يـا  عدم تفاوت آن نسبت به مسلمان و كـافر و            ي تفاوت و حت   يا
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  . جهات، سكوت كرده استين از ايهاست و آ
 گرفـت و بـه آن       يم خـواه  يجـه  نت يـه،  سكوت آ  ين از هم  ي بعد يها  در بحث  ما
  . پرداختيمخواه

   مسلمانانير غيه و دروايات

 يكل طور  به يا اهل كتاب، اهل ذمه و       يه د ي برا يكساني مقدار   يعه، ش يات روا در
 الزم اسـت    ين،بنـابرا .  موضوع متفاوتند  ين در ا  يات كفار، وجود ندارد، بلكه روا     يبرا

  :يم موضوع ارائه كنياتگزارش مختصر از روا

 هشتصد درهم) الف

 يهوديـان،  به   ياتا كه در خود روا     اهل ذمه ر   يا كتاب   يه د يعه، ش يات روا تر بيش
  .اند  شده است، هشتصد درهم دانستهير تفسيان و مجوسيحيانمس

ق، 1412 ي،حـر عـامل  ( الـنفس  يـات  از ابـواب د 13، در بـاب     » وسائل صاحب«
 10 و 9،  8،  7،  6،  5،  3،  2 يـات  آورده است كه روا    يت روا 12،  )217ـ220، ص 29ج

 هشتـصد درهـم     ي و مجوسـ   يحي مس يهودي، يهآن، به صراحت داللت دارند كه د      
 يمسد كه ابراه  پر ي م 7از امام صادق  » ابان بن تغلب  « اول هم،    يتدر روا . باشد يم

 دهنـد  ي پاسخ مـ   7 برابرند و امام   ي و مجوس  ي نصران يهودي،  يه كه د  كند يگمان م 
  .كه بله، حرف او درست است

شم  چـ  يـك  ي، مـسلمان  پرسـد  ي مـ  7 از امام صـادق    ي راو يز چهارم ن  يت روا در
 ي چـشم نـصران    يـك  يـه  د دهنـد،  ي را كور كرده است، امام پاسخ مـ        ي نصران يفرد

 هشتصد ي كامل نصرانيه داللت دارد كه پس ديز نيت رواينا. چهارصد درهم است
  . چشم باشد، چهارصد درهم استيك يهدرهم و نصف آن كه د

 حـد    بلكـه پرسـش دربـاره      يـست،  ن يـه  باب، سـؤال از د     يازدهم يت در روا  تنها
 و نـصارا    يهـود  يـف  در پاسخ آنان را از اهل كتاب و در رد          7 است كه امام   يجوسم
 چهـارم بـاب     يـت روا. اسـت  برابـر  هـا   همه آن  ياتحدود و د  : گويد ي و م  شمارد يم

  ).222 صن،هما( را هشتصد درهم دانسته است ي مجوسيه ديزچهاردهم ن
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 6 اكـرم  ريـامب  كـه پ   كند ي نقل م  يتيروا»  صدوق يخش« بر موارد فوق،     افزون
 آمد، خالـد    يش كه پ  ي فرستاد و در برخورد    »ينبحر «ي را به سو   »يدخالد بن ول  «

 نامه نوشت كـه مـن در   6يامبر و نصارا و مجوس را كشت و به پ    يهود از   يتعداد
 هـر كـدام را      يختم، و نصارا داشتم و خون آنان را ر        يهود از   ي كه با گروه   يبرخورد

ـ     يز را ن   از مجوس  ي دادم و گروه   يههشتصد درهم د    در مـورد    ي به قتل رساندم، ول
 در پاسـخ    6يـامبر پ]. ام  نپرداختـه  اي يه د ين،و بنابرا [ نداشتم   يمانيپ و عهد  آنان

آنـان اهـل    :  و فرمـود   باشـد  ي و نصارا م   يهود يه مانند د  يز مجوس ن  يهد: نوشت نامه 
  ).90، ص4م، ج1985ق ـ 1405صدوق، (كتابند 

  چهار هزار درهم) ب

  : از ابواب النفس آمده است13هم باب  دوازديت روادر
� عــ5ّ  �O ãّــسfا � �O ، � ِّ «:  قــال�� �Òِــو ح�ُ ِ َو اْ َ ّ� ِ

ا+� َIْــ Yــوِدّيِ َو الن ُ َ �Zِدَيــَة اْل Yن
َ
ُرِوَي أ

ْهُل اْلِكَتـاِب 
َ
ْم أ ُ Y �

َ_�ِ ٍÃََبَعُة آَ�ِف ِدْر ْر
َ
َبَعُة آَ�ِف ِدْرÃٍَ أ ْر

َ
 1412حر عـاملي،  (» أ

 چهار هزار درهم    ي و مجوس  ي نصران ي،ديهو يه؛ د )220، ص 29ق، ج   
   1.باشد يم

  : در وسائل آمده استيگر ديتي روادر
 ... ِY� َعْبِد � ِ�+

َ
، َعْن أ ٍ � َبِص�� ِ�+

َ
َبَعُة آَ�ٍف «:  َقاَل 7َعْن أ ْر

َ
ِ أ ّ� ِ

ا+� َIْ Yوِدّيِ َو الن ُ َ �Zِدَيُة اْل
 ٍÃَــِة ِدْر اَئ ِ ُ ا{� َ َ �¤ ِّ �Òِــو ح�ُ ــُة اْ َ  بــه 7؛ امــام صــادق)222 ص، همــان (»َو ِدَي

 چهـار هـزار درهـم و        ي و نصران  يهودي يهد: ر فرمود يگزارش ابن بص  
  . هشتصد درهم استي مجوسيهد

  . و نصارا تفاوت گذاشته شده استيهود و ي مجوسيه دين بيت، رواين ادر

   برابر با مسلمانانيهد) ج

ده اسـت    آور يـت  النفس، چهار روا   ياتد وسائل در باب چهارده از ابواب        صاحب
؛ دارد با مسلمان    ي و مجوس  ي نصران يهودي، يهدبر برابري    آن داللت    يتكه سه روا  

                                                           
 .بنابراين، از جهت سند اعتبار ندارد. البتّه اين روايت مرسل است. 1



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  424

 

ـ .  هم ذكـر شـده اسـت       يطي دارد و شرا   ي ذم ير اول و سوم تعب    يت در روا  البته  يول
 همـان   ي و مجوسـ   ي نصران يهودي، ديه«: فرمايد ي م ي شرط يچ دوم، بدون ه   يتروا
 اشـاره   يـاد  ز ي در مباحـث بعـد     يـات، وا ر يـن ا بـه  كه جا از آن . » مسلمان است  يهد
  :آوريم ي مرا ها  متن آنشود، يم

اَعـَة، َقـاَل . 1 َÙَ ـوَب، َعـْن ي£
َ
� أ ِ�+

َ
ُبـوٍب، َعـْن أ ْ�َ ِ� ْ�Oْسَناِدِه َعـِن ا ِ§ َسِن، @�ِ َfْا ُ� ْ�O ُ Y َãُ :

 ِY� َعْبِد َ�@
َ
ْلُت أ

َ
ّيـًا؟ َفَقـاَل 7َسأ ْ «:  َعْن ُمْسtٍِ َقَتـَل ِذّمِ �

َ �Ò َهـَذا  ُsُـَتِم ْ َ �X �َ ٌء َشـِديٌد
َواِد، َو َعـْن َقْتـِل  Yْهـِل الـس

َ
ـْسtِِ َحـYQ6 َيـْنÀَُ َعـْن َقْتـِل أ ْهsَُ ِدَيـَة اْ ُ

َ
اُس َفْلُيْعِط أ Yالن

 ، ِّ � ِûّ Y َقاَل [الّذِ ُ ْرَضـُه :] ¢�
َ
ُخـَذ أ

ْ_ ْن َيْقـُتsَُ َو @�َ
َ
َراَد أ

َ
ٍّ َفأ � ِûُّمْسِ(ًا َغِضَب َع5َ ِذ Yن

َ
َو َلْو أ

 ُ ُ اَئِة ِدْرÃٍَ ِإذًا َيْك�� ِ َ ا{� َ َ �¤ ِsِْه
َ
َي ِإlَ أ ـُه ُيَؤّدِ Yّيًا ُظْ(ًا َفِإن ، َو َمْن َقَتَل ِذّمِ ِ� ْ�� Yي ّمِ � الّذِ ِ�P اْلَقْتُل 

َحـْد  ْ � َ �X ْÔَ اَهـا َو Yد
َ
َيـِة َو أ ْز ِ�fْ ّيًا َحَرامًا َمـا آَمـَن @�ِ ْن َيْقُتَل ِذّمِ

َ
ْسtِِ أ َها َلَيْحُرُم َع5َ اْ ُ

   1).221همان، ص(
2 . ِ� ْ�O ِن َ�@

َ
ِة، َعْن َمْنـُصوٍر، َعـْن أ َ ِغ�� �ِ اْ ُ ْ�Oَراَن، َعِن ا ْ]ِ ِ� ْ�O اِعيَل َÙْْسَناِدِه َعْن ِإ ِ§ َو @�ِ

 ِY� َعْبــِد � ِ�+
َ
ِّ ِدَيــُة «:  َقــاَل 7َتْغِلــَب، َعــْن أ �Òِــو ح�ُ ِ َو اْ َ ّ� ِ

ا+� َIْــ Yــوِدّيِ َو الن ُ َ �Zِدَيــُة اْل
 ِtِْس    2).همان (»اْ ُ

3.»  � ِ�+
َ
ٍن، َعـْن ُزَراَرَة، َعـْن أ َ�@

َ
، َعـْن أ َQrََسِعيٍد، َعْن َفَضا ِ� ْ�O ِ� َس��ْ ُfْْسَناِدِه َعِن ا ِ§ َو @�ِ

 ِY� َقــاَل 7َعْبــِد  :» ِY� ْعَطــاُه َرُســوُل
َ
، 6َمــْن أ ٌQsَــًة َفِدَيُتــُه َ�ِمــ Yَقــاَل ُزَراَرةُ [ ِذم :

 ِY� ُبو َعْبِد
َ
ُؤَ�ِء؟ َقاَل أ َ َ ةً َو ] �±7 Yِذم ْÃُْعَطا

َ
   3).همان( » َهُؤَ�ِء َمْن أ

 يـاي  مـسلمان بـه اول     يـه  اول، ضمن لزوم پرداخت د     يت كه روا  شود ي م مالحظه
                                                           

اين امر دشـوار اسـت و مـردم         :  كشتن ذمي توسط مسلمان پرسيدم، گفت        در باره  7از امام صادق  : گويد  سماعه مي . 1
تحمل آن را ندارند، بايد ديه مسلمان به خانواده ذمي پرداخت شود تا از كشتن اهل عراق و نيـز كـشتن اهـل ذمـه                          

گردد، بخواهد او را بكشد و زمين         ياگر بنا باشد هر مسلماني كه بر اهل ذمه خشمگين م          : سپس فرمود . دست بردارد 
شود و كسي كه يك ذمـي را از           ، كشتار اهل ذمه فراوان مي     اش هشتصد درهم بپردازد     او را تصاحب كند و به خانواده      

ايـن كـار حـرام اسـت        . اين كار بر مسلمان حرام است كه ذمي را به قتـل برسـاند             ] بداند كه [روي ستم بكشد، پس     
 .كند پردازد و انكار نمي دادن ايمان دارد و آن را مي مي، به جزيهتا وقتي كه ذ] ويژه به[
ديـه يهـودي، نـصراني و مجوسـي، همـان ديـه             «: كند كه حضرت فرمود      گزارش مي  7ابان بن تغلب از امام صادق     . 2

 .»مسلمان است
اش كامـل     ، ديـه   در ذمه خويش قـرار داده      6هر كس را كه پيامبر    «: فرموده است   به گزارش زراره   7امام صادق . 3

 ؟»چه كسي به اينان ذمه عطا كرده است:  فرمود7پرسيدم كافران امروز چطور؟ امام صادق: گويد زراره مي. است
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 يه كه اگر قرار باشد هشتصد درهم د       دهد ي م يح توض ي،مقتول ذم باشد، قتل   ي ذم 
ـ  يـك  كـه    ي تـا هنگـام    ين،بنـابرا . شود ي م ياد اهل ذمه ز   ين در ب  يو ناامن  بـه   ي ذم 

 نكرده است، كشتن او بر مسلمان ار و انكپردازد ي باور دارد و آن را ميهپرداخت جز
 به آنـان ذمـه      6يامبر را كه پ   يا  اهل ذمه  يه سوم هم د   يتروا. حرام و ستم است   

 و  كنـد  يذكر م )  مسلمان يه همان د  يا( كامل   يه بسته است، د   يمانداده و با آنان پ    
 را برابر   ي و مجوس  ي نصران يهودي، يه د ي، شرط يچبدون ه  دوم است كه     يتتنها روا 

  .كند ي ميان مسلمان بيهبا د

   نداشتن كافرديه

 اسـتفاده و    ي، كافر ذمـ   يهد   گذشته در باره   يات كه از روا   اي يه د ير بر مقاد  افزون
 ذمه داد  قرار يط آمده است كه اگر اهل ذمه به شرا        يگر د يات روا ي شد، در برخ   يانب

صـاحب  .  نـدارد  يـه  كشتن آنان د   يند، نما يدشمن اظهار مسلمانان اب و نكنند عمل
 از آن حـضرت     ي كـه در آن راو     كنـد  ي گـزارش مـ    7 از امام صادق   يتيوسائل، روا 
 الزم  اي يـه  نـصارا و مجـوس را بكـشد، د         يهـود،  كه   ي بر كس  يا كه آ  كند يپرسش م 

 كـاري  يـب  با مسلمانان كرده و بـا فر       ي كه آنان اظهار دشمن    ياست؟ البته در صورت   
 قاتـل، بـه     كـه  يـن نه، مگـر ا   : نسبت به مسلمانان رفتار كرده باشند، حضرت فرمود       

  ).223همان، ص( داشته باشد عادتكشتن آنان 

   مسلمانير غيه دبودن نصف

 مـسلمانان   ير غ يه هستند كه د   ي اهل سنت، كسان   يان بر موراد فوق، در م     افزون
 يـه د«: نقل شـده اسـت كـه      » بلاحمد بن حن  «از  . دانند ي مسلمانان م  يهرا نصف د  

). 389، ص   14 ق، ج    1420احمـد بـن حنبـل،       (»  مـسلمان اسـت    يهكافر نصف د  
 »باشـد  يآزاد مـ  ) مـسلمان  (يـه  كـافر، نـصف د     يهد«: هم نقل كرده كه   » ابوداوود«
  ).319، ص 4 ج تا، يابوداوود، ب(

عبـدالرحمن  « و »يثـي  ليـد  بن ز↨ـاسام« ابوداوود گزارش كرده است كه       چنين  هم
  ).همان (اند  را نقل كردهيت رواين مانند هم،»يبعمرو بن شع«از » بن حارث
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   فـوق،   يـات  بـه اسـتناد روا     »يـه حنف« از   »يدهلو« و   »ها يحنبل« و   »ها مالكي«
 انـد   مسلمان دانـسته يه، معاهد و مستأمن را نصف د      ) و نصارا  يهود (ي كافر كتاب  يهد
 بـن   ↕عمـرو «). 270، ص   2، ج    ق 1418 ي،؛ دهلو 796، ص   7 ج   تا، يب قدامه، ابن(
ـ  (رنـد  نظر را دا   ين هم يز ن »يزعمر بن عبدالعز  « و   »يرزب ، 11 ق، ج    1428 ي،عمران

   1).429ص 
 و  ياز محـدثان نـام     (»ياب زهـر  ابن شـه  «:  آمده است  يخي گزارش تار  يك در

 ي ذمـ  يه د يكل طور  و به  ي نصران يهودي، يهد: گفته است ) يزمعاصر عمر بن عبدالعز   
.  بوده استگونه ين هميز اربعه ني و خلفا6يامبراست و در عصر پ  مانند مسلمان   

عمـر  . نهاد ي المال م  يت و در ب   گرفت ي را م  يگر آن را نصف كرد و نصف د       »يهمعاو«
 اسـقاط   يكلـ  طـور   بـه  نهاد، ي المال م  يت در ب  يه را كه معاو   ي آن نصف  يزبن عبدالعز 

  ).همان(كرد 
 4 حـداقل    يعه شـ  يات كه روا  آيد يرمب اجمال طور به شده،  ذكر يات مجموع روا  از

 ها،  و اهل سنت هم، افزون بر آن       كنند ي مسلمان ذكر م   ير غ يه را در مورد د    يدگاهد
  .شود ي پنج نظر ميقتحق در كه اند  مسلمان را هم گفتهيهد نصف
 يـان  ب »يه الفق يحضرهال من« در »صدوق مرحوم« كه گونه  همان رسد ي م نظر به

  . بوده استيطشرا و احوال بودن متفاوت خاطر  بهت،يا رواين اختالف اكند، يم
 يـن  كـه ا   دهنـد   ي مـ  يح مسلمانان توضـ   ير غ يه باب د  يات پس از گزارش روا    ايشان

 كـه در  يـست  نطـور  يـن  و ا باشند  ي و احوال، متفاوت م    يطاخبار، به جهت اختالف شرا    
 از  ي برخـ   در ادامـه، بـه     يـشان ا... .  كرده باشـند   يان را ب  ي احكام متفاوت  يكسان، يطشرا
 يـا  كننـد  عمـل  ذمـه  داد   قـرار  يط به شرا  ه، كه اهل ذم   ي گوناگون؛ مانند هنگام   يطشرا

 باور است   ين و بر ا   كند  ي نه، اشاره م   ياداد ذمه داشته باشند       اساساً قرار  ياعمل نكنند و    
 از  يگـر  د ي و گروهـ   كنند  ي م يان را ب  يط شرا ي حكم منطبق با برخ    يات، از روا  يكه بعض 

  ).91  ـ92، ص4م، ج1985ق ـ 1405صدوق، ( را يگر ديطرا حكم شيات،روا
                                                           

؛ سـايت فقـه     27-6، ص   1395، بهـار و تابـستان       7، سال چهارم، شـماره       پژوهشي فقه مقارن   -دو فصلنامه علمي    . 1
، محمد عادل ضيايي و نرگس      »المي از ديدگاه فقه مذاهب اسالمي     ديه غير مسلمان ساكن در بالد اس      «: مقارن، مقاله 

 .فهيم
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  يعه شي فقهاهاي ديدگاه

 طـور   كـه بـه    يـست  ن يكـسان  مـسلمان،    يـر  غ يـه د   در باره  يعه ش ي فقها  ديدگاه
  :پردازيم يم ها آن گزارش به جداگانه

  هشتصد درهم : قول مشهور. 1

ون  آزاد، هشتـصد درهـم اسـت، بـد         ي ذمـ  يهو د «: نويسد يم»  جواهر صاحب«
، »انتصار«،  »خالف «يها  بلكه در كتاب   يعه، ش ي فقها ين در ب  ياختالف قابل توجه  

 اجماع شده است و در حكم هشتصد درهـم          يبر آن ادعا  » كنز العرفان « و   »يهغُن«
 ي مجوسـ  يـا  و   ي، نـصران  يهـودي  مقتـول،    ي ندارد كه آن ذم    ي تفاوت ي ذم يه د يبرا

   1.»باشد
و «: نويـسد  ي ندانـسته و مـ     يـه را مستحق د   اهل ذمه    ير كفار غ  ينچن  هم ايشان

 يگر؛ د )325، ص 43، ج   1365نجفي،   (» اهل الذّمة من الكّفار، ب"خ"ف اجده��  لغية�د
 يافتـه  كه من بـر آن دسـت         ي ندارند، بدون اختالف نظر    يه اهل ذمه، د   يركفار و غ  

  .باشم
 نيـ  در د  يشـرط دوم قـصاص، برابـر      «: نويسد ي م يع در شرا  يز ن »ي حلّ محقّق«
 كنـد  ي نمـ  ي و تفاوت  شود ي مسلمان به خاطر كشتن كافر قصاص نم       ين،بنابرا. است
 يـه  و د  گـردد  ي م ير و لكن قاتل تعز    ي حرب يا مستأمن   يا باشد   ي مقتول، ذم  ينكه ا 

 كـافر  ي بـرا جـا  يـن  كـه ا يا هي دآيد يم دست  كالم، بهي از فحوا2.»شود يبدهكار م 
هم » ↨ـصاحب مفتاح الكرام  «. اشدب ي گفته شده است، همان هشتصد درهم م       يذم

 يها كتاب در كه طور  همان ي، رأ ين هشتصد درهم است و ا     ي ذم يهد«: آورده است 
 و  باشـد  ي م يگفته شده است، اجماع   » كنزالعرفان« و   »يهغن«،  »خالف«،  »انتصار«

گفته شده مشهور اسـت و      » كشف اللثام « كه در    گونه همان و فتوا،    يتاز جهت روا  
 يها در كتاب . باشد يم مشهورتر آمده »المقتصر« در كه  صحاب، چنان از نظر عمل ا   

                                                           
بالخالف معتد به اجده بيننا بل في الخالف و االنتصار و الغنيـة و كنـز العرفـان،                  » ثمانمأة درهم «الحر  » ودية الذمي «. 1

 ).38، ص 43، ج جواهر الكالممحمد حسن نجفي، (» االجماع عليه علي ماحكي عن بعضها
التساوي في الدين فاليقتل مسلم بكافر ذمياً كان او مستأمنأ او حربياً ولكن يعزر و يغرم                : الشرط الثاني في القصاص   «. 2

 ).217، ص 4، ج شرائع االسالممحقق حلّي، (» دية القاتل
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 از آن   يـز  ن »يارمالذ االخ « و   »يحالتنق«،  »المهذّب البارع «،  »كشف الرموز «،  »نافع«
 مگـر تعـداد     ، هـستند  يـدگاه  د ينبـر همـ    شده و عموم اصحاب      يادبه قول مشهور    

ق، 1432 ي، عامل ينيحس(»  به آن اشاره شده است     ياضر در كه طور  همان ي،اندك
  ).271، ص26ج

 چهار هزار درهم. 2

 يهـودي،  كـه    يهنگـام «: نويـسد  ي مـ  »يه الفق يحضرهمن ال «در  »  صدوق شيخ«
 اسـت  عبـارت  كه شدند متعهد اند،  بسته يمانپ و عهد چه  بر آن  ي و مجوس  ينصران

 و مردار و گوشـت      ي ترك رباخوار  يزن و زنا ترك آشكار، طور به خمر شرب ترك: از
 روز مـاه مبـارك      در ياشـاميدن و ازدواج با خـواهران و آشـكارا نخـوردن و ن           خوك  

 چهار هزار درهم    يد از آنان را به قتل برساند، با       يكي ي وجود كس  ين، با ا  ...رمضان و 
  ).91، ص4م، ج1985ق ـ 1405صدوق، (»  بپردازديهد

   مسلمان با مسلمانان ير غيه ديبرابر. 3

اهـل  ( مـسلمانان    يـر  غ يه د ي برابر يعه ش يها از فق  ي تعداد ين سوم در ب   ديدگاه
  .با مسلمانان است) ذمه

اهل ذمه را امان ]  و حاكم مسلمانانيشواپ[هرگاه امام «: نويسد ي صدوق مشيخ
 يمان را كه بر آن پيطي خود قرار دهد و آنان شرايمان و آنان را در عهد و پيدبخش
تند و آن را پرداخـت كردنـد،         اقرار داشـ   يهجز پرداخت به و نكردند نقض اند، بسته

 مـسلمان   يه برابر د  اي يه د يد بكشد، با  طا خ ي از آنان را از رو     يكيپس هر كس كه     
  ).91 ـ92همان، ص(» بپردازد
 »ي صـانع اهللا آيـت  «ي هم كه برگرفته از نظـرات فقهـ  »يفقه و زندگ« كتاب  در

و «: ت سوره نـساء آمـده اسـ       92 يه باب و آ   يات روا ي پس از بحث و بررس     باشد، يم
 ي بـرا  ي نـابرابر  يـه  كـه د   يـاتي  روا يگـر  هشتصد درهم و د    ياتروا گذشت، كه چنان

ـ    تـاب ك مخـالف    ي قـرار داده، همگـ     يان و زرتشت  يحيان مس يهوديان،  ي هـستند، ول
 »باشـند  ي مـسلمان قـرار داده موافـق كتـاب مـ           يـه  را برابرِ د   ي ذم يه كه د  ياتيروا
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 يـه  مسلمان را برابر بـا د      ير غ يه د يشان، ا به هر حال  ). 91، ص 3، ج 1387 ي،صانع(
  .دانند يمسلمان م

 ير و هر غ   ي مجوس ي، نصران يهودي، يهد«: كه اند  كرده يح تصر »ي صانع اهللا آيت«
 يـا  و مقررات آن محترم شمرده شده        ين به حكم قوان   ي كه در بالد اسالم    يمسلمان

ز  ا ي مورد قبول حكومت اسـالم     ي الملل ين ب ي حسب قراردادها  ي بالد اسالم  يردر غ 
 يثـاق م حكـم  به شان،  مانند مالنشا احترام متقابل برخوردار هستند و جان و بدن    

ه مـورد     يعلمـا  چـون   هـم  يـه  امام ي نصوص و فتاوا   ينمحترم است و گرچه ب     عامـ 
 شـبه  و خطـا  در ها،  آن  يه آن است كه د    جانب ين به نظر ا   ياختالف است، لكن اقو   

  .)84، ص 1384، 3فقه زندگي ( مسلمان است يه با ديمساو عمد،
 يان مي آن است كه فرق   ياطاحت«:  نوشته است كه   يز ن »يرازي مكارم ش  اهللا آيت«

   1.» دارند نگذارنديزآم  مسالمتي مسلمان و اهل كتاب كه با مسلمانان زندگيهد
 كـافر و مـسلمان را از جهـت مقـدار، برابـر              يـه  د ،»ي جنـات  اهللا آيـت  «چنين هم

   2.داند يم

   اهل سنتي فقهاديدگاه

ـ  طـور   بـه  يـا  اهل ذمـه     يه در موضوع د   يز اهل سنت ن   قهايف  يـر  غ يـه  در د  يكلّ
 يه با د  يحي و مس  يهودي يه از آنان، در د    يگروه: اوالً. مسلمانان اختالف نظر دارند   

 يـز  ن يحيان و مـس   يهوديـان  يـه در مقـدار د   : ياًثان.  قائل به تفاوت هستند    يزردتشت
 يـه  اهـل سـنّت، د     ي از فقهـا   يگروه ه ك يح توض ينبا ا .  وجود دارد  يدگاهاختالف د 

مسلمان و گروه سوم برابـر بـا         يه نصف د  يگر، د ي مسلمان و گروه   يه را ثلث د   يذم 
 انـد   هم در قتل عمد و خطا تفاوت قائل شدند و گفته           يبرخ. دانند ي مسلمان م  يهد
 باشـد،   يي مسلمان و اگـر خطـا      يه مسلمان برابر با د    ير غ  يه باشد، د  يگر قتل عمد  ا

  .سلمان است ميهنصف د
                                                           

در بل دسترسـي    ؛ قا »هاي ديني و ديه آنان      اقليت«  ، مقاله 21/4/1383، يكشنبه   9، ص   7، شماره   روزنامه جمهوريت . 1
 ..www.behboo.ir: سايت

 .26، ص فقه و زمانمحمد ابراهيم جنّاتي، . 2
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 بـا مـشهور     ي مجوسـ  يـه  در د  »يشافع« و »مالك« تنها كه يننكته قابل توجه ا   
  . هشتصد درهم استي مجوسيهد اند  موافقت دارند و گفتهيعه شيفقها

 يـدگاه  مسلمانان سه دير غيهد   گفت در باره   توان ي م يگر، د بندي يم تقس يك در
  : وجود دارد كه عبارتند ازي و سنيعه شي فقهاينب

   مسلمان با مسلمانير غيه دينابرابر. 1

  :شوند ي ميم باور دارند، خود به سه گروه تقسيه دي كه به نابرابركساني
 مجـوس   يـه  مـسلمان و د    يـه  سـوم د   يك و نصارا،    يهود يا اهل كتاب    يهد) الف

  .باشند ي ميدگاه دين قائل به ا»يهباطن«و » خوارج «،»يهشافع«هشتصد درهم؛ 
 مجـوس هشتـصد     يـه  مسلمان و د   يهنصف د )  و نصارا  وديه( اهل كتاب    يهد) ب

  .اند يده عقين بر ا»ها يحنبل« و »ها يمالك«درهم؛ 
 يـه  امام يعه ش يمشهور فقها .  اهل كتاب و مجوس، هشتصد درهم است       يهد) ج

  . هستندي رأينبر ا

   مسلمانير غي برايهعدم وجود د. 2

   1. ندارديهساً د مسلمان اساير باور است كه غين بر ا»ي حزم اندلسابن«

   مسلمانير مسلمان با غيه ديبرابر. 3

 و  يرفتـه  را پذ  يـدگاه  د يـن  ا يعه، ش ي از فقها  ي و برخ  »يديهز «،»يهحنف «فقهاي
  .اند بدان فتوا داده

 يـه  د ،»يزعمـر بـن عبـدالعز     « و معاصـر     ي از محدثان نـام    ،»ي شهاب زهر  ابن«
 و  6يامبردر عصر پ  «: گويد ي و م  داند ي مسلمان م  يه را برابر با د    ي و نصران  يهودي

 و 2 بود كه آن را نصف كـرد      يه معاو ين ا ي بوده است، ول   گونه ين هم يز اربعه ن  يخلفا
 ي آن نـصف   ،»يزعمر بن عبد العز   «. دنها ي المال م  يت و در ب   گرفت ي را م  يگرنصف د 

                                                           
 .»ديه مرد مسلمان و كافر«: مقصود زوار، سايت ديدار، مقاله. 1
گرفـت و نـصف آن را در بيـت المـال              داد، ولي ديه را كامل مـي        به اين معنا كه تنها نصف آن را به اولياي مقتول مي           . 2

 .يت المال هم در اختيار او بودگذاشت كه ب مي
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   1. اسقاط كرديكلّ طور  بهنهاد، ي المال ميت در بيهرا كه معاو

  يران اي اسالمي جمهورين مسلمانان در قوانير غديه

 يـدگاه  تالش شـده اسـت، د      يران، ا ي اسالم ي جمهور ين در قوان  كه ين لحاظ ا  به
 جـا  ين مناسب است كه در ا     يرد،بگ قرار گذار  مورد توجه قانون   يعه ش يمشهور فقها 

  .يم موضوع داشته باشينا  باره در شده  وضعين به قوانيا اشاره
 يكي قتل مرد مسلمان،     يهد«: آمده است  يي و مقررات جزا   ين قوان 297 ماده   در

 يـق  است و تلف   ير از آن مخ   يك است كه قاتل در انتخاب هر        يلذ گانه از امور شش  
  ).392، ص1374 و همكاران، يميكر (يست نيزجا ها آن

.  مـسلمانان مـشخص نـشده اسـت        ير غ يه قانون، د  ين كه در ا   شود ي م مالحظه
 از  ي مـشكالت ناشـ    ي مسلمانان و برخ   يرغ يهد بودن  با توجه به نامشخص    ين،بنابرا

 مجمـع  داشـت،  وجـود  موضـوع    كـه در بـاره     ي از اعتراضـات مـدن     ي برخ يزآن و ن  
 بـه مـاده   ره تبـص يك الحاق   يحهال ،6/10/1382   مصلحت نظام در جلسه    يصتشخ
 قـانون  در شـده   ذكر هاي يت اقل يه د يزان در خصوص م   ي قانون مجازات اسالم   297
 ي، اسـالم  ي نظر مجلس شورا   ييد نموده و با تأ    يان را بررس   كشور با مسلمان   ياساس

  .دهد ي مسلمانان مير مسلمانان و غيه دي به برابريرأ
 ي در مجلس شـورا    ي با نظر مقام معظم رهبر     يهثانو احكام   قانون بنا بر ادلّه    اين
 يب مـصلحت نظـام بـه تـصو        يص در مجمـع تـشخ     يت مطرح شد و در نها     ي،اسالم

ـ  ي آمده است كـه بـر اسـاس نظـر حكـومت            يددر تبصره جد  . يدرس  يـه  امـر، د   ي ولّ
 بـه انـدازه     ايران، ي اسالم ي جمهور ياساس قانون در شده  شناخته يني د هاي يتاقل
   2.شود ي ميين مسلمان تعيهد

 و  يقـانون  مـشكالت  هـا   پـس از سـال     شـود،  يطور كه مالحظه م     همان خالصه،
 يصنجام در مجمـع تـشخ      مسلمان وجود داشـت، سـرا      ير غ يه كه در باره د    يياجرا

                                                           
  ، محمـد   »ديـه غيـر مـسلمان سـاكن در بـالد اسـالمي از ديـدگاه فقـه مـذاهب اسـالمي                     «: سايت فقه مقارن، مقاله   . 1

، بهـار و    7، سـال چهـارم، ش       47 -60، ص    پژوهشي فقه مقـارن    -دو فصلنامه علمي    عادل ضيايي و نرگس فهيم،      
 . 1395تابستان 


	��� �����ه، علي قنبريان علويج. 2�� ���. 
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 تنهـا   ي، و نظـر مقـام معظـم رهبـر         يـه مصلحت نظام، آن هم به عنوان احكام ثانو       
 سـاكت   رد هنوز قانون، حـداقل در دو مـو        ي شد، ول  ي از آن مشخص و قانون     يبخش

  : وجود دارد كه عبارتند ازياست و خالء قانون
 شـده  ه شـناخت  ينـي  د هـاي  يت مسلمان مستأمن، جزو اقل    ير كه غ  يدر مورد . 1
  . نباشدي قانون اساس13 و اصل 554 مشمول ماده يگر، ديرتعب به و نباشد
  . شونديران معاهد، بدون مقررات وارد اير مستأمن و غيرغ. 2
 دو دسـته را     يـن  از ا  ي فرد ي وجود دارد و اگر كس     ي دو مورد خالء قانون    ين ا در

  . او نامشخص است يه ديفبه قتل برساند، تكل

  ها  و نقد آنيل، دال مختلفهاي ديدگاه

 مالحظه شد، حداقل چهار     يعه ش ي فقها هاي يدگاه و د  يات كه در روا   گونه همان
  : مسلمانان وجود داردير غ يهد   در بارهيدگاهد

  .باشد يقول مشهور كه هشتصد درهم م) الف
 كـه بـه     يا  اهل ذمه   يه صدوق در مورد د    يخ ش يدگاهچهار هزار درهم؛ كه د    ) ب

  .كنند ذمه عمل يطشرا
 كـه امـام و      يا  صدوق در مورد اهل ذمه     يخ برابر با مسلمانان؛ كه نظر ش      يهد) ج

 يـدگاه  د يـز  ذمه خود قرار داده باشد و ن       يا يمانحاكم مسلمانان آنان را در عهد و پ       
  . عظام معاصر استيات از آيبرخ

ه عمـل     يط كه به شرا   يا  و اهل ذمه   ي در مورد كافران حرب    يه؛نداشتن د ) د ذمـ 
  .نندنك

 اهـل سـنت وجـود       ي فقها ين در ب  يز ن يگري د هاي يدگاه بر موارد فوق، د    افزون
 در  »يـان حنبل« و   »يـان مالك «يـدگاه  مسلمان كه د   ير غ يهد بودن دارد؛ مانند نصف  

  .باشد ي معاهد و مستأمن مي و نصارايهود  يهد  باره
قالـه   م يـن  ا يشگنجـا  در هـا،   و نقـد آن    ها يدگاه د ين همه ا  يل دال ي بررس البته

 يبررسـ  هـا   آن يـل  دال يـد  كـه با   ي اصل يدگاه دو د  رسد يم نظر  به يجه،در نت . يستن
  :شوند، عبارتند از
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ه   يهقول مشهور كه د   . 1 را هشتـصد درهـم   )  نـصارا و مجـوس  يهـود، ( اهل ذمـ
  .دانند يم

 صـدوق بـا     يخ مسلمان كه در كلمـات شـ       ير مسلمان و غ   يه د يقول به برابر  . 2
 در سرانجام و اند  عظام معاصر هم بدان فتوا داده      ياتاز آ  ي آمده بود و برخ    يطيشرا
  . شده استيب آمده و تصويران اي اسالمي جمهوريي جزاينقوان

  مشهوريدگاه ديلدال) الف

 داننـد،  ي را هشتصد درهم م    ي مسلمان ذم  ير غ يه قول مشهور كه د    يل دال عمده
  :عبارتند از

   ياتروا. 1

 آورده  يـت  روا 12 نفـس،    يـات  ابـواب د    از 13 كه صاحب وسائل در باب       گفتيم
 9، 8، 7، 6، 5، 3، 2 ياتكه روا) 217 ـ  220، ص29ق، ج1412 ي،عامل حر(است 

 نصارا و مجوس    يهود، يه د يگر، د ير به تعب  يا ي ذم يهآن د ) يت روا 8مجموعاً   (10و  
 باب، درباره مجوس است كـه  يگر ديات از روايبرخ. اند  كرده يانرا هشتصد درهم ب   

ـ  يـه  بـاب اسـت كـه د       12 يـت روا تنهـا . انـد  دانسته ذمه اهل جزء را ها آن را  ي ذم 
  . كرده استيينچهارهزار درهم تع

   فوقيل دلنقد

 و معتبـر اسـت، از       يح مسلماً آنچه صـح    يت، هشت روا  ين اسناد ا  يبا بررس ) الف
  .باشند يم تر نظر تعداد، كم

 آورده كـه    گـر ي د يـت  نفس، چهار روا   يات ابواب د  14صاحب وسائل در باب     ) ب
 مـسلمان   يـه  را برابـر بـا د      ي و مجوسـ   ي نـصران  يهودي، يه د يحاً دوم آن صر   يتروا

  .دانسته است
ـ       عن ِ ِمْثـُل ِدَيـِة  «: قـال  7 عبـداهللا  ي ابان بن تغلب، عـن اب ّ� ِ

ا+� َIْـ Yـوِدّيِ َو الن ُ َ �Zِدَيـُة اْل
 ِtِـْس ـ    يـه د دانـستن   اول هم، ضمن برابر    يتروا). 222همان، ص    (»اْ ُ ه بـا    اهـل ذم
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 ي كه اگر قرار باشد هـر مـسلمان        دهد ي م يح توض يلمسلمانان، علت آن را هم در ذ      
 را تصاحب كند و ينش او را به قتل برساند و زم   شود، ي م شمگين خ ي ذم يككه بر   

 يـدا  پ يش افـزا  يـان  صـورت، كـشتن ذم     يـن  بپـردازد، در ا    يهفقط هشتصد درهم د   
� الّذِ  «كند؛ يم ِ�P اْلَقْتُل ُ ُ �َ ِإذًا َيْك�� �� ّيِ  را برابـر    ي ذم يه د ي سوم هم، در صورت    يتروا .»ّمِ

.  آنـان ذمـه و پنـاه داده باشـد          بـه  6 اكـرم  يامبر كه پ  داند  ي مسلمان م  يهبا د 
البتـه  .  معـارض هـستند    يات روا گونه  ين قول مشهور با ا    روايات كه،   ينخالصه ا 

 فـوق محـدود     يـت  معارض قول مشهور، به سـه روا       يات توجه داشت كه روا    يدبا
 و  يهـودي  يـه  نفـس هـم د     يـات  ابـواب د   14 چهارم بـاب     يت بلكه روا  شود،  ينم

 كرده اسـت    يين را هشتصد درهم تع    ي مجوس يه د و را چهار هزار درهم      ينصران
 ذمـه عمـل   يط نقل شده كه اگـر اهـل ذمـه بـه شـرا         يتي روا چنين  هم). همان(

  ).223همان، ص( ندارند يهنكنند، د
 بـه  انـد،   از هشتـصد درهـم گفتـه       ير را غ  يم ذ يه كه د  ياتيروا   هر حال، همه   به

  . تعارض دارنديري به تعبيا هشتصد درهم منافات و يات با رواينوع
   اشاره كرده و گفته    ي به نكته مهم   ي ذم  يه د يات صدوق پس از نقل روا     يخش) ج
 كه  يست ن طور ين متفاوتند و ا   يط احوال و شرا   يرا اخبار متفاوت است؛ ز    ينا«: است

 نـصارا و مجـوس بـر        يهـود،  باشند كـه     يكساني يطشرالف، ناظر به     اخبار مخت  ينا
م، 1985ق،  1405صـدوق،   (»  و ذمه خود وفادار باشند و آن را اجـرا كننـد            يمانپ

  ).91 ـ 92، ص4ج
 نظـام   ين بلكه ا  ،يست ن يسي در اسالم تأس   يه كه اساساً نظام د    ينبا توجه به ا   ) د

 يار آن هـم، بـس     يـزان شـت و م    وجود دا  6يامبر پ ي زمان يط عرب و شرا   يلدر قبا 
 داشـت تـا     ي بستگ يه عل ي مجن اي يله به مقام و منزلت قب     يقتمتفاوت بود و در حق    

 ،»يح صـح  يـه د«،  »ه مملـوك  يد« چون  هم ي كه در قبل از اسالم، اصطالحات      ييجا
 از  يگـري،  و مانند آن وجود داشت كه هـر كـدام بـا د             »ين هج يهد «،»يف حل يهد«

 هشتصد درهم كه در     ي به احتمال قو   ين، بنابرا 1.كرد ينظر ارزش و مقدار تفاوت م     
ـ       اي يه اهل ذمه آمده مقدار د     يه به عنوان د   يات،روا  اهـل   ين است كه در آن زمان ب

                                                           
 .»ديه مرد مسلمان و كافر«مقصود زوار، سايت ديدار، . 1
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   1. مقدار لحاظ شده استين توافق و قرارداد ذمه، ادر ياكتاب مرسوم بوده 
 كه ندا  فرموده يحاً صر 7 هم نباشد، امام صادق    ي هر حال، اگر نكته فوق قطع      به

 ين قتل در ب   شدن ياد اهل ذمه، موجب ز    ي برا ي هشتصد درهم  يه د يطيشرا در اگر
 ي،عـامل  حـر ( برابـر بـا مـسلمانان پرداخـت شـود            اي يـه د ها  به آن  يدآنان شود، با  

  ).221، ص29ق، ج1412
او .  مطلـب بـاال دانـست      ييـد  آن را تأ   تـوان  ي دارد كه م   يانيب»  معرفت اهللا آيت«

 در خصوص هشتصد درهم دانـستن       يه امام ي اجماع فقها  رسد يم نظر به«: گويد يم
 طـرف   ينِ باشد كـه اسـالم بـا غلبـه بـه سـرزم             يي مسلمان، مربوط به جا    ير غ يهد

 و يرانـي  كـه سـاكنان آن غالبـاً عـرب، ا         ينيمصالحه با مسلمانان وارد شده، سـرزم      
   2.»اند  بودهيان و مجوسيهوديان از يا عده

ـ  يخي تـار  ي به بررسـ   ياز ن  نكته، ين ا يت صحت و قطع   البته  دارد و در    تـري  يش ب
 داشته  يت اختصاص به آن وضع    يه د يزان م ين معتبر، ا  يخيصورت وجود شواهد تار   

  . دارديل به دلياز نيط، شراير آن به سايمو تصم

  اجماع . 2

 از فقها مانند صاحب جواهر، قـول مـشهور را بـدون خـالف قابـلِ توجـه            برخي
 نقـل   يـدگاه  د يـن  و كنزالعرفان، بـر ا     يهخالف، انتصار، غن   يها كتاب از و اند دانسته

  ).38، ص42 ج،1365 ي،نجف (اند اجماع كرده

   اجماعنقد

  :  گفتيد اجماع باي مورد ادعادر
 اجمـاع را از     ي اجماع نكرده اسـت، بلكـه ادعـا        يخود صاحب جواهر ادعا   ) الف

  .كند يم نقل شده چند كتاب ذكر
                                                           

 .تري دارد آيد و مطلب نياز به تحقيقات تاريخي بيش شمار نمي جا دليل قطعي به البته احتمال يا احتمال قوي در اين. 1
، محمدعادل ضـيايي    »ه فقه مذاهب اسالمي    غير مسلمان ساكن در بالد اسالمي از ديدگا          ديه  مقاله«سايت فقه مقارن،    . 2

 -60، ص 1395، بهـار و تابـستان   7، سـال چهـارم، ش    پژوهشي فقه مقارن  -ي علمي     دو فصلنامه و نرگس فهيم،    
 ). 5 ش 1391به نقل از معرفت (؛ 47
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مـن  «در  ) ره(»  صـدوق  يخشـ « چـون   هـم  ي اجماع با وجـود مخـالف      يادعا) ب
  .برد ي سؤال مير اعتبار نقل اجماع را به شدت ز،»يه الفقيحضرهال

 قـول مـشهور را   يـز  معاصـر ن ي از فقهـا ي صـدوق، تعـداد  يخافـزون بـر شـ   ) ج
  .اند  دادهي مسلمان رأير مسلمان و غيه دي و به برابراند يرفتهنپذ

 اجماع شـده، مـستند بـه        ي بر آن ادعا    مشهور كه  ي كه فتوا  اين همه، از تر  مهم) د
  . ندارديت است كه حجي اجماع منقول، اجماع مدركيجه، است و در نتيت رواينهم

  مسلمان با مسلمانير غيه دي برابريلدال) ب

 يـان  ب يلـي  مسلمان قائـل هـستند، دال      ير مسلمان و غ   يه د ي كه به برابر   كساني
  :از عبارتند ها آن  عمده به آن تمسك كنند كه توانند ي ميا اند كرده

  قرآن. 1

  : به قرآن دو صورت دارداستدالل
  .نساء   سوره92 يه آيا يه ديهاستدالل به آ) الف
 طـور   بـه  يز به سه گروه از مقتوالن اشاره شده و احكام هر كدام را ن             يه، آ ين ا در
  : كرده استيان بيممستق

ُ َرقَ � .1  َفَتْحِر��
ً
ٌة ِإlَو َمْن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطأ َ Y)َبٍة ُمْؤِمَنـٍة َو ِدَيـٌة ُمـَس  ِsِْهـ

َ
نـساء  ( � أ

 را  ي برده مؤمن  يد را به خطا بكشد، پس با      ي كه مؤمن  ي؛ كس )92): 4(
  . به اهلش بپردازداي يهآزاد كند و د

ُ َرَقَبٍة ُمْؤِمَنةٍ � .2 و اگر ؛ )همان( �َفِإْن �َن ِمْن َقْوٍم َعُدّوٍ َل³ُْ َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفَتْحر��
ـ        ي و گروه  يله قب يامقتول از قوم      خـود   ي بود كه با شما دشـمنند، ول

  . را آزاد كندي برده مؤمنيدمقتول مؤمن است، پس قاتل با
ُ َرَقَبـٍة � .3 ـِر�� ْ َQX َو ِsِْهـ

َ
ٌة ِإlَ أ َ Y)ْم ِميَثاٌق َفِدَيـٌة ُمـَس ُ َ �Zَو ِإْن َ�َن ِمْن َقْوٍم َبْيَن³ُْ َو َبْي

 آنـان و  ين باشد كـه بـ  ي گروه يا؛ و اگر مقتول از قوم       )مانه( �ُمْؤِمَنةٍ 
 را بـه اهلـش       يـه  د يـد  وجود دارد، پس قاتـل با      يماني و پ  يثاقشما م 

  . را هم آزاد سازدي و برده مؤمنندپرداخت ك
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ـ      ين كه در صورت دوم با ا      يح توض ين ا با  يـه  قاتـل د   ي كه مقتول مؤمن است، ول
 كـه بـا     يدشـمن [ دشمن است؛    يلهوم و قب   مقتول مؤمن از ق    يرا ز شود؛ يبدهكار نم 

 آن را بـه     يـد  با يـه،  در صـورت لـزوم پرداخـت د        ين،بنابرا].  ندارد يمانمسلمانان پ 
 دشمن مـسلمانان هـستند،      تول، مق ياي اول كه ين مقتول بپردازد و به لحاظ ا      ياياول

برخالف گروه سوم كه مقتول     . شود ي دشمن م  يت به آنان، موجب تقو    يهپرداخت د 
 صـورت، پرداخـت     يندر ا .  دارند يمان و پ  يثاق است كه با مسلمانان م     ي گروه ءجز

  . اگر مقتول مؤمن نباشدي الزم است، حتيهد
  : آمده و فرموده استيكسان در مورد اول و سوم يه آير توجه داشت كه تعببايد
ْهsِِ َو �

َ
ٌة ِإlَ أ َ Y)و ،� ِدَيٌة ُمَس  �lٌة ِإ َ Y)َفِدَيٌة ُمـَس  ِsِْهـ

َ
 از جهـت    يـه  گرچـه آ   ين،نـابرا  ب .� أ

 ها  مساوات در آن   توان ي در دو مورد م    يكسان ير از تعب  ي ساكت است، ول   يهمقدار د 
  . بر خالف وجود داشته باشديليدل كه آن مگر كرد، استفاده را

  .كند يم داللت ها انسان   همهي كه بر برابرياتياستدالل به آ) ب
 كـه   يـاتي  آ يگر و د  2 سوره حجرات  13 هي و آ  1 اول سوره نساء   يه مانند آ  ياتي آ از

 ي برابرتوان ي و حقوق دارد، مها يتمسؤول در ها  انسانيبرابر بر داللت ها، ظاهر آن 
  . استفاده كرديز را نيهد

   فوقيل دلنقد

 معتبـر   يـل  بـا دل   تـوان  ي قرآن را م   يات گفت كه ظاهر آ    يد فوق، با  يل نقد دل  در
 اهـل ذمـه را      يـه  كـه د   يـاتي  اگـر روا   يجه،در نت .  ساخت يد آن را مق   يا زد   يصتخص

 يـات  آ يـن ا ظـاهر  از باشـند،  اشـكال  بدون جهات   از همه  دانند، يهشتصد درهم م  
  . استدالل كرديه دي به برابرتوان ينم

  ياتروا. 2

 مـسلمان   يـه  اهـل ذمـه را برابـر بـا د          يـه  كه د  يم را نقل كرد   يات از روا  تعدادي
                                                           

1 .�� �� � � ����  ������� �� �� ���  �� ���� �� � �����  �� ���� �! �"  �# �$  %& �'�	  %( �� �)� ��  ��  �! �" �* � �+�� �$ � �+ �, �� �
  ��  �-��  �. �+�� �$  /0� �, ��  /�1�2 �3  ��  /4� �5�	�. 

2 .�� �� � � ����  ������� � �	�6  �� �3��� �� �! �"  �# �$  %7 �3 �8  �� 9�2 �	��  ��  �� �3��� �! �: �,  /��� �: �;  ��  �<�=��> �? �� �@ ��� �:�A��  �B�6  �� �� �$ �7 �3��  ���� �� ��C�  �� �3� �� �����. 
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ـ      ياتوار از تر  كه گرچه از نظر تعداد، كم      دانست يم  نكتـه   ي هشتصد درهم بـود، ول
 اشـاره شـده     يه د يبرابر علت به ها،  از آن  ي است كه در برخ    ينمهم و قابل توجه ا    

 هـا   از آن  تـوان  ي نظـر، مـ    تو بـا دقـ    ) 221، ص 29ق، ج 1412 ي،عـامل  حـر (است  
 هم هـستند،    يحهصح ها  از آن  ي هشتصد درهم، گرچه برخ    ياتروا كه كرد استفاده

  .باشد ي خاص ميطشرا به ربوطم ها،  حكم در آنيول

   فوقيل دلنقد

 ين،بنـابرا .  معارضند ي، ذم يهد بودن  هشتصد درهم  يات با روا  يه د ي برابر روايات
 و مربـوط بـه      ي مقطعـ  ي، ذم يهد بودن اگر بتوان ثابت كرد كه حكم هشتصد درهم       

 چون معارض دارند،    يات، روا ين استدالل تمام است وگرنه، ا     باشد، ي خاص م  يطشرا
  .يرند قرار گيه دي مستند قول به برابرتوانند ينم

  ي و عرفيياصل عقال. 3

  : كرديين تبتوان ي را به دو صورت ميل دلاين
   عقال و عرف جوامعديدگاه از ها  انسانيبرابر) الف

 و  كنـد  يمـ  قـانون  مقابل در ها انسان   همه ي حكم به برابر   ي، جوامع انسان  عرف
 برتـر و    يگـري  بـر د   هـا،  ينا مانند و مذهب نس،ج رنگ، نژاد، خاطر  كس را به   يچه

 ي و تقـوا را سـبب برتـر        يمـان در اسـالم هـم كـه ا       . آورد ينم شمار  به ياز امت يدارا
ُ�ْ نY إِ � يفه شـر  يهآ موجب به است، دانسته ها انسان ْتقـا

َ
ْكـَرَم³ُْ ِعْنـَد �Yِ أ

َ
حجـرات   (� أ

 و نـه    داند ي نزد خدا م   يافتن زيا و امت  ي و تقوا را تنها موجب برتر      يمان؛ ا )13): 49(
  .ي در جامعه بشريگران بر دي گروهيا فرد يافتن يموجب برتر

 آمـده   ي، و عرفـ   يـي  هم، با توجه به اصل عقال      يران ا ي اسالم ي قانون جمهور  در
 قانون قرار دارند و از همـه        يت حما يد در مرد، و زن از اعم ملت؛ افراد  همه«: است

 ي اسـالم  ين مـواز  يـت  با رعا  ي و فرهنگ  ي اجتماع ،ياقتصادياسي،   س ي،حقوق انسان 
   1.»برخوردارند

                                                           
 .19 جمهوري اسالمي، اصل قانون اساسي. 1
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   فوقيل دلنقد

 بر  يعه، ما از اسالم و مذهب ش      يافت است كه بر اساس در     ين فوق ا  يل دل مشكل
 كه شارع مقـدس، بـر اسـاس         يم داشته باش  ي تعبد ي قطع يل كه اگر دل   يم باور ينا

 كافر و مـسلمان، در      يا  زن و مرد   ين كه خود به آن آگاه است، ب       يمصالح و مفاسد  
 ي در نفـ   تـوان  ي تفاوت گذاشته اسـت، نمـ      ها يت مسؤول يا يازات از حقوق امت   يبرخ
 يي در جـا   يـل  دل يـن ا.  و امثال آن تمسك كـرد      ي و عرف  يي اصل عقال  ينا به ها، آن

 يـل  هر دل  يا و   يات از قرآن، روا   ي قطع يلكاربرد دارد و مورد استفاده است كه ما دل        
. يم و مانند آن نداشـته باشـ       ي اقتصاد يازات از امت  يتفاوت در برخ   بر يگري،معتبر د 

 ي كافر، معارض نداشت و احتمال قـو       يه د ي هشتصد درهم برا   يات روا گر ا ين،بنابرا
 ي توان اثبات برابرييتنها  فوق بهيل و شواهد نداشت، دليل آن هم، دلبودن يمقطع

  . مسلمان را نداردير مسلمان و غيهد
   ي و حقوق بشري المللين بقوانين در ها  انسانيبرابر) ب
 هـا  يـت  از اقل  ي نـام  كه ين حقوق بشر، با ا    ي جهان يه منشور ملل متحد و اعالم     در

 آنـان از حقـوق و       ي همـه افـراد بـشر و برخـوردار         ي بر تساو  يبرده نشده است، ول   
   1. شده استيحتصر...  نژاد، جنس، زبان ويث از حيض بدون تبعي، اساسهاي يآزاد

ت  حقـوق اقل   به مشخص، طور  به يز ن ي الملل ينز اسناد ب   ا برخي اختـصاص   هـا  يـ 
  .دارد

 و عدم   ها يت به حقوق اقل   ينحو  را كه به   ي الملل ين از اسناد ب   ي برخ يران، ا دولت
 آن ي قرار داده است و به اجرايبتصو مورد اند،  در مورد آن پرداخته  يضاعمال تبع 

  .متعهد است
آور  تعهـد    اسـت و جنبـه     يـه  هرچنـد اعالم   يز؛ ن  حقوق بشر  ي جهان يه اعالم البته
 يم مختلف مربوط به حقوق بشر و در تنظ        يها  نقش و نفوذ آن در جنبه      يندارد، ول 
 از امـضاكنندگان و     يـران  و دولـت ا    يـست ن انكـار  قابـل  آور،  الـزام  هـاي  يونكنوانس

  . مثبت آن بوده استدهندگان يرأ
                                                           

 منـشور ملـل     17 و   13،  55مقدمـه و مـواد      : به نقل از  (» ديه مرد مسلمان و كافر    «: مقصود زوار، سايت ديدار، مقاله    . 1
 ). اعالميه جهاني حقوق بشر2متحد و ماده 
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 ي صورت است كه برابر    ينل به ا   استدال يين باال، تب  ي توجه به مطالب مقدمات    با
 به سـبب نـژاد، رنـگ،        يگر، بر گروه د   ي گروه يبرتر عدم و قانون برابر در ها، انسان

ـ          ي و عرفـ   يي اصل عقال  يكجنس، مذهب و مانند آن،        ين اسـت كـه بـه صـورت ب
 و از جملـه     ي اسـالم  شورهاي و ك  باشد ي م يرش بر آن توافق شده و مورد پذ       يالملل

 آن را امضا كرده و خـود را بـه           ي، پس از انقالب اسالم    يران و ا   قبل از انقالب   يرانا
 مخالفـت  تنهـا  نـه  هـا،   قرآن هم با آن    يات آن متعهد دانسته است و ظاهر آ       ياجرا

 مـسلمان از  يـر  مـسلمان و غ  يه د ي برابر ين،بنابرا.  موافقت دارد  ينوع به بلكه ندارد،
  .يدآ شمار  بهي امر الزميد جهت باينا

   فوقيل دلنقد

 كه يح توضينبا ا.  شد، مطرح استيان اول بير كه در تقري همان نقدجا ين ارد
 مـسلمان در منـابع      يـر  مـسلمان و غ    يـه  د ي برخالف برابر  ي قطع ي تعبد يلاگر دل 

 يصتشخ   و شارع مقدس را در باره      ي كه ما وح   ين به لحاظ ا   يافتيم، يمعتبر اسالم 
ـ    ي عقال و حت   ي،عموم ي،مصالح و مفاسد فرد و جامعه، برتر از عقل عرف           ين عـرف ب

 يـا  و   يـل  دال يـن  بـه امثـال ا     تـوان  ي معتبر، نم  يل با وجود دل   يگر د دانيم، يالملل م 
  .شواهد تمسك كرد

  حكم موضوعات شدن دگرگون. 4

 ي قتل كافر ذمـ     يه هشتصد درهم، د   باشد، ي كه اساس قول مشهور م     ياتي روا در
 نـصارا و    يهود، يات، روا يگر د يز ن  و يات هم، در همان روا    يقرار داده شده است و ذم     

 است كه افزون بـر اهـل        ي اصطالح ي ذم يگر،از طرف د  .  شده است  يفمجوس تعر 
 اگر هر كـدام از      ين،بنابرا. باشد ي م يط شرا يگر برقرارداد ذمه و د    يمبتن بودن، كتاب

 كافر اهل كتاب معتبر است، وجود نداشته باشد، موضوع          بودن ي كه در ذم   يطيشرا
 يـات  بـر اسـاس روا     يـز  هشتصد درهـم ن    يه د يجه،مصداق ندارد و در نت     بودن، يذم

  .كند ي نميدا نباشد، معنا پي كه ذمي كسيمستند مشهور، برا
 يـن بـه ا  .  حكم را دارند   ين هم، هم  ي مانند ذم  ي موضوعات يگر د يا و   اصطالحات
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 يـن  ا يـا  دقـت شـود كـه آ       يـد  ندارد، با  يه د ي كافر حرب  شود ي گفته م  يمعنا كه وقت  
 بـا   يِ كشور اسالم  يك از   يا  كه مثالً در گوشه    ي كتاب يرح و واژه بر هر كافر غ      اصطال

  كند؟ ي صدق مكند، ي مي مسلمان زندگيتاكثر
 كـه مـا در      يـد  بگو خواهـد  ي اسـتدالل مـ    يـن  ا يگـر،  د يـان ب به و خالصه طور به

 مـسلمان و    يـر  غ هـاي  يت مسلمان و اقل   يت جهانِ معاصر با اكثر    يِ اسالم يكشورها
 ي، خـود، كـافر ذمـ      ي حـاكم در كـشورها     يهـا   با حكومـت   ها يت اقل ين ا نوع روابط 

 كـه در صـدر اسـالم وجـود          اي يژه و يط با شرا  ي، كافر حرب  يمعاهد، مستأمن و حت   
 ي واقع يق مصاد ير بر غ  يد موضوعات هم نبا   ين احكام ا  ين،بنابرا. يمداشته است، ندار  

  . داده شده و اجرا شوديتخود عموم
ـ   ين عناو يق است كه مصاد   ينا امدع تر،  روشن ير تعب به  ي كـافر ذمـ    ي، كافر حرب

 بـا   ي اسـالم  ي هـا در كـشورها     يت، در جهان معاصر با توجه به روابط خاص اقل         ...و
 كه موضوع وجود نداشـت، حكـم        ي هنگام ين،بنابرا.  خود، وجود ندارد   يها حكومت

ه  كـ  ي هنگام يجه، داده شود و در نت     يت و موضوعات سرا   يق مصاد يگر به د  يدآن نبا 
 كه  يژهو  به رسد، ي م يه د ي شد، نوبت به حكم تساو     ي هشتصد درهم منتف   يهحكم د 

: فرمايد ي ابان بن تغلب، حضرت ميت بر اساس روايز ن7در همان زمان امام صادق
 او را   گردد، ي م ين از اهل ذمه، خشمگ    يكي بر   ي كه مسلمان  ياگر قرار باشد هنگام   «

 او  يـاي  بـه اول   يهد درهم، به عنوان د     را تصاحب كند و تنها هشتص      ينشبكشد و زم  
 در 7 امـام صـادق  ين، بنـابرا 1.شـود  ي مياد صورت كشتن اهل ذمه زينبدهد، در ا 

  .كند ي با مسلمان مي ذميه ديهمان زمان خود، حكم به برابر

   فوقيل دلنقد

 كه ممكن است مطـرح      يتنها اشكال .  باشد يح استدالل، صح  ين ا رسد ي م نظر به
 و امثال آن را در      ي حرب ي، موضوع كافر ذم   يل و تبد  يير تغ ي است كه كس   ينشود، ا 

 ي در كـشورها   ي نـصارا و مجوسـ     يهـود،  شـود كـه      ي و مـدع   يرددوران معاصر نپذ  
 كـافر   يق از مـصاد   هـا،  آن ير و غ  ي كافر ذم  يق باب از مصاد   يات بر طبق روا   ي،اسالم
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  . دارندرا ها  هستند و احكام آنيحرب
 يـن  و همـه ا    يـرد  صورت گ  تري يش ب يقاست تحق  ادعا، البته الزم     ين پاسخ ا  در

 يجـه  بـه نت   توان يم بهتر گاه  شود، آن  ي آن بررس  يط معنا و شرا   يك به   يك ين،عناو
 ي ول ، مدعا نقش خواهد داشت    تر يشب شدن تر  البته در روشن   تر يش ب يقتحق. يدرس

 گفـت كـه     توان ي م ي اجمال ين بررس ياز نظر ما، با هم    . يست مقاله ن  يندر حوصله ا  
 يكل به اند،  فوق كه در صدر اسالم، احكام خاص خود را داشته          ينوضوعات و عناو  م

  . ندارنديتفاوت كرده و اكنون وجود خارج

  يريگ نتيجه

 اهـل    يه است كه د   ين در ا  يح مستند قول مشهور، صر    يات از روا  ي برخ كه ين ا با
  هـم  يحهصـح  هـا،   از آن  يهشتصد درهم است و برخـ     )  نصارا و مجوس   يهود،(ذمه  

 او  يله باشد كه قبيكه اگر مقتول، كافر ين و ايه ديه با توجه به ظاهر آ    يهستند، ول 
 كنند ي كه داللت م   ي معارض يات روا چنين  دارد و هم   يه دارند، د  يمانبا مسلمانان پ  

 ي كه قائل به تـساو     يي با توجه به اصل عقال     يز، با مسلمان برابر است و ن      ي، ذم يهد
 و  باشـد  ي و امثال آن م    ين بر اساس جنس، نژاد، رنگ، د       آنان يازامت عدم و ها انسان
 در  كـه  ين و موضوعات مستند حكم هشتصد درهم و ا        ين عناو ييرتغ همه، از تر مهم

 بر  يت و اكثر  ها يت روابط اقل  ي، اسالم ي جهان معاصر و از جمله كشورها      يكشورها
 يـر  بلكـه بـر اسـاس شـهروند و غ          شـود،  ي نم يف معاهد و مستأمن تعر    ي،اساس ذم 
.  مـسلمان برابـر اسـت      ير مسلمان و غ   يه د يكل طور  گفت به  يد با باشد، يشهروند م 

 يـن بـه ا  . طلبـد  ي م يگري بحث د  كه خاص خود را دارد      يطالبته مسأله جنگ، شرا   
 يـق تحق بـه    ياز خود ن  ين است و ا   ي غالباً منتف  يه بحث د  ي جنگ يطمعنا كه در شرا   

  . دارديا جداگانه

  منابع و مĤخذ

 .قرآن كريم .1

  .  لسان العرب، محمد بن مكرمن منظور،اب .2
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ي تبلور تقارن و همرانيمه بيا المال در عاقله يت مقدم بر بيمهب
1

  

  چكيده

غير عمدي شـود    جنايت  رفتار خود مسئول است، اگر مرتكب        مقابل شخص در 
مقابـل   ي خـود را در    درگذشته خانواده و قبيله اعضا    . بايد ديه آن را پرداخت نمايد     

ها تحـت عنـوان ضـمان هـا         اين حمايت . ددندا حوادث و ديه مورد حمايت قرار مي      
 دولـت    و ها شـكل گرفتنـد، امـام مـسلمين         در عصري كه دولت   . گرفت صورت مي 

  .باشد اسالمي موظف به حمايت از شهروندان خود مي
دله عام در ا.  اين حمايت در پديده نوظهور بيمه جمع شده است         ،در قرون اخير  

 دولـت  ،در صـورت تقويـت نهـاد بيمـه       . يد اين نظـر اسـت     ؤمنابع ديني و روايت م    
  .كند اسالمي در بابت غرامت و ديه كمتر هزينه مي
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  واژگان كليدي

   المال و عاقله بيمه، بيت

  مقدمه

 يمـال  پا يـد  نبا ي نحو يچ و به ه   1 ارزش است  ي است كه خون انسان، دارا     روشن
 كـه قاتـل     ي در صورت  ي مقتول را بپردازند و حت     يه د يدبا اش  خانواده ياشود و قاتل    

 را نداشـته باشـند      يه پرداخت د  يط شرا يا نباشد   ي به آن دسترس   يامشخص نباشد   
 مجـروح را    يا مقتول   يبها  خون ت پرداخ يت امام مسلمانان مسؤول   يا المال   يت، ب ...و

  .به عهده دارد
 احكـام را همـوار      يهـا  جاده و صاف را ها  راه يد با يا است كه آ   ين بحث در ا   حال

 دسـت بـه     يـد  المقـدور با   ي حتـ  يـا  يد المـال رسـان    يـت كرد و نوبت را به امـام و ب        
  ! المال نرسد؟يت زد كه نوبت به پرداخت از بييراهكارها
 هـر شـخص در مقابـل        يرا ز دانند؛ ي م يح را صح  ي عقال و شرع، دوم     يره س عقل،

 خـودش   ي و سـهو   ي عمد يها ه در مقابل اعمال و كرد     ينچن  و هم  يش خو يازهاين
 فعـل  دهنـده   اوالً و بالـذات متوجـه انجـام        يت مـسؤول  ي تمام يعني دارد؛   يتمسؤول

 طبـق   يـد  شـود، با   شته گذا يگري بر دوش د   ها يت و اگر بنا است آن مسؤول      شود يم
 مالـك  و خـود  مالـك  انـسان  كـه  گونـه   همـان  يگر، د يانبه ب .  و مدرك باشد   يلدل

 مسؤول خـود و كارهـا و        باشد، ي دسترنج خود م   يترق و سود مالك و خود دسترنج
 هـا،   يت از مـسؤول  يكـي  ين،بنابرا. باشد ي م يز خود و تبعات و عواقب آنها ن       يرفتارها
...  دارد خـود را از سـرما، گرمـا و          يفـه  است كه انسان وظ    يشتن حفظ خو  يتمسؤول

 كنـد و در هنگـام       يري خـود جلـوگ    شـدن  يمـار  بهداشـت از ب    يتحفظ كند، با رعا   
 را انسان نسبت بـه      ها يت مسؤول ين هم يرنظ. كند اقدام خود   معالجه ي برا اري،يمب
  .  دارديز خود؛ اعم از همسر و فرزندان نيردستانز

 انـسان بـه خـاطر مـال،     ي دانست كه گاه   يد مشخص شد، با   يت كه مسؤول  حال
 ي را دارد و گـاه     ها يت مسؤول ي به تمام  ييگو  امور، توان پاسخ   يرامكانات، مقام و سا   
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 تا از   افتد ي و تعاون م   ي مساع يك را ندارد، در صورت دوم، به فكر تشر        ي توان ينچن
 از قـدرت    يـز  را ن  يگـران  كـه د   سـت  ا يـن ا آن  الزمه و شود مند  بهره يگرانقدرت د 

 محقـق   يمـه  امـروزه در قالـب ب      ي، و همراهـ   يـاري  هم يـن ا. سازد مند خودش بهره 
 كنند، ي دعوت م  ياريهم به را ها ن كه انسا  ياتي و روا  يات آ رسد يبه نظر م  . شود يم

  .باشد ي ميمه بيدر واقع دعوت به نوع

  يمه بيت ضمانت، حما تاريخچه

 ي خود در مقابل حوادث گوناگون پ      ي از همان اول چون به ضعف و ناتوان        انسان
 آن در   يهـا   هـسته  ين و تعاون حركت كرد و نخـست       ي مساع يك تشر يبرد، به سو  

 ين پسر عموها و سپس ب     ين ب تر يعوس سطح در كم كم.  برادران رخ داد   ينخانواده ب 
 در كـار نبـود و بـر         ي مكتوب اداگرچه قرارد .  پا گرفت  يي قراردادها ين چن يلهافراد قب 

ـ      يكـديگر  پسر عمو بـا      يا ننوشتند كه برادران     يكاغذ  بـه   يـاز  ن ي تعـاون دارنـد، ول
 يسـو  موجـود در خانـه از        يطي مح يط و شرا  ي سو و روابط خانوادگ    يك از   يكديگر

 را به   ي خانوادگ يمه ب ياري، و هم  ي همكار ينا.  سمت سوق داد   ين آنان را به ا    يگر،د
 كه هـر    گونه ين به ا  گويند؛ ي به آن ضمان عاقله م     يوجود آورد كه در اصطالح شرع     

 قائل  ي خود، وجود منحاز و مستقل     ي و برا  ديد ي خود م   يلهفرد، خود را هضم در قب     
 خـود    مجموعـه  ير كامل از افراد ز    يتعهده دار حما   يز ن يله قب يگر،نبود و از طرف د    

  . بود
 يك يا مكان يك كه در اي يله دو قبين بتري يف رابطه، با صورت ضعگونه همين

 يگـري  د يط كـه در شـرا     يگر د يل در مقابل قبا   كردند، ي م ي را سپر  ي زندگ يط،شرا
ـ  «يـل در مقابـل قبا   » طـائف  «يلمثالً قبا . شد ي برقرار م  كردند ي م يستز ، از  »همكّ

 اي، يلـه  قب هاي يط در مح  خانوادگي هاي يمه گونه ب  ين ا اند، كرده ي م يت حما يكديگر
 به  گرايي يله كه قب  يگر د ي است، اما در جاها    خورده يمانند حجاز فراوان به چشم م     

مثالً .  بوده است  يگري به صورت د   يز ن يت و حما  يمه شدت و حدت نبود، طرز ب      ينا
 ي حكـومت  يمـه  ب ي به دست آمده از نوع     يدتخت جمش  هاي يبهآنچه كه از آثار و كت     

  .كند ي ميتحكا ها  دربار و سازندگان كاخران كارگيبرا
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 يـت،  پادشـاهان و رع    يا افراد جامعه    يا يشان خو ياري هر حال، اصل تعاون و       به
 و  ي مختلف زمـان   يط نوع آن تعاون در شرا     يول.  بوده است  ي و دائم  يشگي هم يامر

.  اسـت  يـده  و تحـول گرد    ييـر طول زمـان دسـتخوش تغ      تفاوت داشته و در      يمكان
 در اول، معـامالت      و تحـول رخ داده اسـت و مـثالً          ييـر تغ پـول،  در كـه  گونه همان

بـه عنـوان ثمـن قـرار        ...  گنـدم، نمـك و     ير از اجناس؛ نظ   ي بوده، بعداً برخ   ياپايپا
 از اهـ  آن   تا باألخره در عصر مـا همـه        يدرس نقره و طال به نوبت كم  تا كم  گرفته يم

 ي جـا  ي اعتبـار  يهـا   كـارت  يـا  به نام اسكناس     ي اعتبار يكاغذها و شد خارج رده
 گونـه  ين همـ  يـز  و نـوع تعـاون افـراد و جوامـع ن           يچگونگ در است، گرفته را ها آن
  . رخ داده استييراتتغ

  ها  ضمانين شكل نوها بيمه

ئن  آنها افـراد مطمـ      يهسا در كه داشت وجود ها  گذشته انواع و اقسام ضمان     در
 وجود دارند كه مكلفند     ي افراد يايد، ب يشپ ها  آن ي برا يبودند كه اگر حادثه ناگوار    

 يفـاي ا...  ويـره  را برطرف سازند كه در قالب ضمان عاقله، ضمان جر       ها يآن گرفتار 
 را  يمـه  كرده و نام ب    يدا پ يدي شكل جد  ها امروزه همان ضمان  . كردند ي م يتمسؤول

ر محتوا و هم در شـكل، از آنچـه قـبالً بـوده              به خود اختصاص داده است كه هم د       
 ين را بـه عـ     ي امـروز  يـاري  نوع تعـاون و هم     يد نبا ين،بنابرا. باشد يم تر است، كامل 

 را ضـمان    يكديگر يل، قبا يز صدر اسالم ارجاع داد و خواست كه امروزه ن         يها تعاون
روزه  بود، بلكـه امـ     يره ضمان عتق و غ    يره، و به دنبال ضمان عاقله، ضمان جر       كنند

 و  ين بـا گـسترش ماشـ      ي و از طرفـ    كننـد  ي را حـس مـ     يكديگر به   يازچون مردم ن  
 ممكن است   يل فام يك افراد و اند  و شهر خود جدا گشته     يل افراد از قبا   ينيسم،ماش

 بـه   يني را در شكل نـو     ي همكار و تعاون   ينا باشند، پراكنده جهان  در گوشه گوشه  
انجـام  ... و»  سـرقت   يمـه ب«،  » حـوادث   يمـه ب «،»ي مل  يمهب «،»ي اجتماع  يمهب«نام  

 قاتـل را پرداخـت      يي قتـلِ خطـا     يـه  اگـر در گذشـته، عاقلـه، د        ين،بنابرا. دهند يم
 ي كارهـا  يي قتـل خطـا     يـه  و د  يمـه  را ب  ي راننـدگ  يي قتل خطـا    يه امروز د  كرد، يم

 ينهـا، عالوه بـر ا   . باشد يم دار  عهده يگري د  يمهرا ب ...  يه و د  يگر د  يمه را ب  يساختمان
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 ي حتـ  هـايي،  يمـه  و ب  كننـد  ي را جبـران مـ     ي وجود دارد كه خسارات مال     هايي يمهب
 گـسترش   تـوان  ي را مـ   ينهـا ا   و همه  نمايند ي كارگر از كارش را جبران م      شدن يكارب

 گفـت كـه     تـوان  يم. انست موجود در صدر اسالم د     يها  همان ضمان  يفي و ك  يكم
 يتيع و شـكل آن موضـوع       اسالم بودند، پس نو    ييامضا احكام از ها چون آن ضمان  

 بـا   هـا  يمـه  و انـواع ب    شود ي م يلتعط ها نداشته است و با آمدن انواع بهتر آن ضمان        
 قـانون  يا گونـه   بـه يـد  حكومـت با ين،بنابرا. گردد يم ها  آنيگزينشكل مدرنش جا 

 يمه خود را به نحو احسن از راه ب        ياز كه همه بتوانند ن    گذارد كند و به اجرا      يبتصو
 و  ياورند ب يين خود را تا حد امكان پا       يمه حق ب  گر، يمه ب يها  شركت مثالً. حل كنند 

 يش افـزا  شدن يمه و پوشش را تا حداكثر باال ببرند تا رغبت افراد به ب            دهي يسسرو
 25 چهـارم ـ   يـك  ها يمت غناز يل قبايرؤسا اسالم، از قبل در كه گونه همان. يابد

 را يده رسـ هـاي  يهمـان  مدنـد، كر يمـ  تقبل را ها  و ضمان خونگرفتند يدرصد ـ م 
 دار  عهـده  يز را ن  يله قب ياست و ر  كردند ي م يت حما يله از افراد قب   كردند، ي م يراييپذ
 پنجم ـ  يك ها يمت اسالم از غنين دي و به طور كل6 اكرميامبر پيول. شدند يم

  ينـه  هزدادنـد،  ي انجـام مـ  يـل  قباي كه رؤسـا ي درصد ـ گرفت و عالوه بر امور 20
 ي كـه حتـ    يا گونـه   به عهده گرفت؛ بـه     يز و بدهكاران ناتوان را ن     ناني مسك يران،فق

 بـا   يدند، مسلمان چون تحت تسلط مسلمانان بودن را مقرون به صرفه د           يرمردم غ 
 و از   گرفتنـد  ي مـ  يمـت  غن جنگيدنـد،  ي اسالم م  يرق تحت ب  لي كافر بودند، و   كه ينا

  .شدند يم مند  دولت اسالم بهرهيايمزا
 انـد،  گرفته را ها  ضمان ي جا ها يمهب عقال، عرف در كه گونه  همان كه ين ا خالصه

 يره عتق و غ   يره، جر يها  عاقله و ضمانت   ي گوناگون، جا  هاي يمه زمان ب  ين در ا  يدبا
 بسته  ي دارد و از طرف    گرها يمه طرف بسته به عملكرد ب     يك هم از    ين كه ا  يرندرا بگ 

 رابطـه   يـن  در ا  شان يآگاه احساس كنند و     بيمه خود را به     ياز افراد كه ن   يبه آگاه 
 ي و زمـان  ساخت ي برآورده م  يره و عش  يفه طا ي را كه زمان   يازيباال رود و بدانند آن ن     

 بـه   يمـه  را ب  يـاز ن آن امـروز  انـد،  داشته شده بلوكه اموال از را شدنش انتظار برآورده 
 جهـت،   ومين هـست و از سـ      يـز ن تر  مقرون به صرفه   يار و بس  آورد ي نحو برم  ينبهتر

  . آن سازديگزين را جايمه دوران سابق را حذف و بيها ضمان ار،گذ قانون
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 كنند و روشن    گذاري يمه كه ب  كند ي م يك عقلِ عقَال آنان را تحر     يل، تفاص ين ا با
 يطلبـ  اسـتقالل  حـس  آن، بر عالوه. هاست  الزام ين باالتر يخواهد شد كه الزام عقل    

 باعث  يزج خود خوردن آنان ن     نرفتن و نان از دسترن     يگران بار منّت د   يرز و ها انسان
 داشته باشند، نـه     يني تا خودشان تضم   ردند آو ي رو شدن يمه ب ي كه به سو   شود يم
 و  يرفق گاه آن شوند، داده  ازدست يسالمت شوند، باخته  مال ي،ا  كه در اثر حادثه    ينا

 آنان برسد و ياد به فريفه طايگاه هستند، گه...  محتاج وير،محتاج شوند و چون فق
 تحـت تكفّـل     ا آنان، حكومت و امام مسلمانان آنان ر       ي فقر و نادار   يا يفهد طا در نبو 

   و در رتبـه    يگران د هاي يت امام را پس از مسؤول     يت مسؤول ها، يتتازه روا . قرار دهد 
 يا  خودش عـاجز بـود و عاقلـه        ي اگر كس  يعني داند؛ ي م ها  يتمسؤول همه از متأخر

 نوبت گاه  نداشت، آن  يز ن يگريو ضمان د   پرداخت كند    توانست ي عاقله نم  يانداشت  
 واسـطه   ين به آنـان چنـد     رساندن ياري خواهند ي طبعاً نم  ها  انسان رسد؛ يم امام به

 كننـد  ي مـ  ي جهت است كه افراد سع     ين طول بكشد و به هم     ياديبخورد و زمان ز   
 و تنخـواه در دسـت داشـته باشـند و            ييدارا پول، خود   روزمره هاي ي گرفتار يبرا
 به فكر   ند، داشته باش  يماً را مستق  ي پول ين چن توانند ي نم ي در موارد  بينند ي م يوقت

 گـذاري  يمه از ب  توانند يحال اگر بدانند كه م    . افتند ي م يكديگرمشاركت و تعاون با     
 اقـدام   يزي چ ينچن بر حتماً برسند، خود   و بدون اتالف وقت به خواسته      يبه راحت 

ـ  دتوانـ  ي مـ يمـه خصوصاً اگر بداننـد ب . خواهند كرد   كـه  ي از پـول يش در مجمـوع ب
  .شد داشته بايده  خدماتگيرد، يم

  يمه كار بچگونگي

 يـد فـرض كن  .  كرد يح آن را تشر   يد و فوا  يمه بتوان كار ب   يد مثال ساده شا   يك با
 مجمـوع،  در كـه  باشند نفر هزار صد آن   ساله 40 تا   30 ين ب يها  انسان يدر شهر 

حـال  . دهنـد  يف جان خود را از دست مـ        جوانان در اثر تصاد    ين نفر از ا   ي س يماه
 يمـه  هر روز خود ده تومـان حـق ب         ي شوند و برا   يمه صد هزار نفر ب    ين ا ياگر تمام 

 تومـان خواهـد بـود و        يليون و شصت و پنج م     يصدس آنان   ساله يك  يمهبپردازند، ب 
 تا چهل سـال   ي س ين فرد ب  يك كه به طور متوسط روزانه       دهد ي آمار نشان م   يوقت
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 يـك  تـوان پرداخـت      يمـه  بـرود، ب   يـا  كه از دن   ي هر فرد  يجه در نت  ند،ك يتصادف م 
 تومـان پرداختـه     3650 فـرد، سـاالنه      يـك  يعني را دارد؛    او تومان پول به     يليونم

 كـه  گيرد ي تومان به او تعلق م     يليون م يك گرفتار شود،    يا  اگر به حادثه   ياست، ول 
  . است كه پرداخت كرده استي برابر پول274حدوداً 
 يتـي  مز ين دچـار شـد، از چنـ       يا  كرد و به حادثـه     يمه خود را ب   ير كس  اگ حال

 عمـر   يوارد ده سال بعـد    ! برخوردار است و اگر تصادف نكرد كه خوشا به احوالش         
  .شود يخود م
 و بـا توجـه بـه        گيرد ي در اول سال م    گر يمه را ب  يمه ب  ينه ناگفته نماند كه هز    اما

 و در شـماره     »ي نو در فقه اسـالم     يكاوش« فقه  كه در مجله  ( پول   يساز قدرت پول 
 خـود تـوان      يهسرما برابر ده تا ها  بانك ي گاه ،) داده شده  يح توض 48، ص   21 - 22
 يليـون  و شصت و پـنج م      يصد س يه كه همان سرما   گردد ي دارند، معلوم م   يساز پول
 يك با   ين،بنابرا.  را دارد  يده به هر حادثه د    يليون توان پرداخت ده م    گر يمه ب يتومان

 گذاران يمه به ب  ي كالن ي سودها تواند ي م يمه كه ب  شود ي روشن م  ي سرانگشت حساب
 يـران  در ا  هـا  يمـه امـا چـرا ب    .  را حل كنـد    ي مهم اجتماع  يها خود برساند و معضل   

  . استيگري بحث ديستند، موفق نالًمعمو

  يران در ايمه از بيز گرعلل

 يـاز  و نييعقال ي امريمه است كه اگر ب   ين ا شود، ي مطرح م  جا ين كه در ا   سؤالي
 ي و حتـ   كننـد  ي فـرار مـ    بيمه از افراد ما كشور در معموالً چرا است، ها مبرم انسان 

 ي راضـ  يمـه  ب تـرين   در صـورت اجبـار، بـه ارزان        يا نشوند   يمه ب خواهند يالمقدور م 
 اعتنـايي  ي امور با ب   ين ندارند و با ا    خود در مقابل    يمه به تعهدات ب   ي و كار  شوند يم

  كنند؟ يبرخورد م
 در  يمـه ساختار ب :  است كه اوالً   ين داد، ا  توان ي سؤال م  ين كه اجماالً به ا    ابيجو

 مردم. است ها  آن هاي ي از پرداخت  بيش ها  آن هاي يافتي است كه در   اي گونه  به يرانا
 ين به عناودهي،  در وقت خدماتي ولگيرد، ي پول را مگر يمه كه بكنند مي احساس

 اسـت كـه راه      يـن  و تمام تالشش ا    كند ي م يال شانه خ  يت بار مسؤول  يرمختلف از ز  
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 را كه به    ي مردم عموماً پول   ين،بنابرا.  نكند يت تا از مشترك خود حما     يابد ب اي چاره
 و  ي كارشـكن  ينـي،  ع هـاي  مثـال  و هـا  نمونـه . داننـد  ي هدررفتـه مـ    دهند، ي م يمهب

 نمونـه   ين چنـد  يد است و هر فرد شا     ياد ز يار در پرداخت، بس   گر يمه ب تراشي اشكال
 ي متمـاد  هـاي   هستند كه چـون سـال      ي مردم يرانمردم ا : ياًثان. ماده داشته باشد  آ

 ي كمك و همكارمذهبي، رهبران و اند  بودهي اسالمير غهاي  حكومت  يطرهتحت س 
 ي حتـ يـات  و در روادانـسته  ي را ممنـوع مـ   ي اسـالم  ير و غ  ي طاغوت هاي با حكومت 

 مـردم عـادت     رو، يـن  ازا نـد، ا  ظالم را منع كرده    هاي  در دوات حكومت   گذاشتن يقهل
 زيـادي  زمان و برسد ها  نفع به حكومت   ين عمل كنند كه كمتر    اي گونه به اند، كرده

 با  يتاً ماه ي، شود كه حكومت فعل    ي مسجل و حتم   يشان كه مردم برا   كشد يطول م 
 در گذشـته و حـال، از        يمه عملكرد بد ب   ين،بنابرا.  گذشته تفاوت دارد   هاي حكومت

 باعـث شـده كـه مـردم فكـر كننـد             يگـر،  د ي مردم از سـو    بيذه سو و عرق م    يك
 جهـت،   ين خودشـان حـل كننـد و بـه همـ           يـد مشكالت خودشان را تنها و تنها با      

 روز مبـادا  ي داخل و خارج براهاي بانك در را ها  از هر نوع باشند، پول    داران يهسرما
ول  بـه پـ    يل تبـد  ي كه به راحت   ي اجناس يدن با خر  يز و متوسطان ن   كنند ي م يرهذخ

 ي بـرا  نـاني   و فقرا هم فقط به فكر لقمـه        كنند ي خود فكر م   ي روز مبادا  يشود، برا 
 مهجور مانده و تنهـا      يوسته پ يران در ا  يمه است كه ب   ينا. گذران حال خود هستند   

  .شوند ي ميمه بي اداراتياافراد ...  ويمهبا زور و جر
  يفـه وظ وا پوشـش  تحـت  افـراد    از همه  يت بداند كه حما   يمه اگر شركت ب   حال

 در هنگـام نوشـتن قـرارداد بـه فكـر            يوسـته  عمل كند و پ    يز ن گونه يناوست و هم  
 نخواهد به   يز ن شده يمه از ب  يت خود نباشد و در هنگام حما      ي برا يگشودن راه فرار  

 اي يمـه  كه پرونـده ب    ي افراد راي ب ي فرار كند و حت    يت مسؤول يربار از ز  ها يلهانواع ح 
 كند،  يت حما يع و سر  يسته و همگان را به نحو شا      بديا ب يها مشكل دارد، راه حل     آن

 مـشكل   ي خواهند برد، ول   ي و سرانجام هر دو طرف نفع خوب       يابد ي گسترش م  يمهب
 خـود   ينـده  آ ي ما است كه به فكـر جـذب اعتمـاد بـرا            نگرنبودن ينده آ يرانيان،ما ا 

  . يستيمن
ت و   اسـ  يافتـه  رواج   ي تـا حـدود    ي شخـص  هاي ين ماش  يمه هر حال، امروزه ب    به
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 و امكانـات    يابـد  كـاهش    يمه حق ب  شود، ي افزوده م  يمهب   هر چه گستره   يدقاعدتاً با 
 داده شـد،    يحتوض مثال در كه گونه  گردند؛ همان  يادتر ز يز ن شدگان يمه و ب  يتيحما

 نرخ آن را كاهش نداده      يمه، ب گي و گسترد  يست ن ين چن يران باز متأسفانه در ا    يول
  .است
 مجلل و   يها  با ساختن ساختمان   يد نبا يمه ب ياه  كه شركت  ين نكته ا  ين آخر و

 عمل كنند كـه  يا گونه  بهياز، از حد نيش و استخدام افراد ب    ياز از حد ن   يشمتعدد ب 
 يدهـ   ارائه دهند، بلكه هر چه بر خـدمات        ي خدمات كم  ياد،در مقابل گرفتن پول ز    

خواهد شد   افزوده   يشانا   و گستره  بوليت بكاهند، بر مق   يفات و از تشر   يفزايندخود ب 
 ي كه مردم از خود استقبال چنـدان       ها يمه از ب  ي مصلحت باشد در برخ    يد شا يو حت 

 را بـه آن     ي بكنـد و مبـالغ     شـدگان  يمه از ب  يشتري ب يت دولت حما  دهند، ينشان نم 
  ينـه هز بـودن   و كـم   گـذاران  يمـه  فـراوان از ب    هـاي  يـت  وام دهد تا بر اثـر حما       يمهب
 موجـود برهاننـد و      هـاي  يسكو خود را از ر     شوند   يب مردم به آن ترغ    ي،ذارگ يمهب

 يمـه  اگـر فـرد ب     يـرا ز برهانند؛ ها  از جبران خسارت   يزحكومت و امام مسلمانان را ن     
 مقتـول را    يـه  د يـد  با ي حكومت اسـالم   بودنش يرنشد و تصادف كرد، در صورت فق      

  .  در اسالم وجود ندارديا نشده بپردازد؛ چون خون جبران

  يمه و الزام به عقد بشرع

 يدقرآن مج) لفا

 به كار نرفته است و      يد در قرآن مج   ين تضم يا ين تأم يمه است كه لفظ ب    روشن
 را  ي امـروز   يمـه  ب يماً از آن مـستق    توانـستيم  يبر فرض هم كه به كار رفته بود، نمـ         

 اسـالم  صـدر  بـه  اش  است كـه سـابقه     ي از امور حادث   گري يمه چون لفظ ب   يم؛بفهم
 ي قراردادهـا و عقـود شـرع       يـا  كه آ  كنند يم جهت، فقها بحث     ين و به هم   رسد ينم

 خورده  ييدتأ مهر ها  است كه در صدر اسالم بوده و از جانب شارع بر آن            ييها همان
 كـه در زمـان      يمه ب يه خود برقرار سازند، مانند نظر     ين كه عقال ب   ي هر عقد  يااست  

   و واجب العمل است؟ي شرعيز نينشارع نبوده ا
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 كـه  انـد  يده رسـ يجه نتين به اي طوالنيها وابج و ها   هر حال، پس از اشكال     به
 كـه   ي و هر عقـد    يستعقدها و قراردادها منحصر به آنچه كه در زمان شارع بوده ن           

 تقلب، قمار و ارتكـاب      يب، فر يل از قب  ي خود به آن ملتزم شوند و مفاسد       ينعقال ب 
ـ @� �: خداونـد    فرمـوده   بـه  . و قابل عمل اسـت     ي شرع يحرام در آن نباشد، عقد     َ £�

َ
 اأ

 َ� �Oذ Yْوُفوا آَمُنوا ال
َ
ْلُعُقودِ  أ به قراردادهـا   ! يدا   آورده يمان كه ا  ي كسان يا ؛)1): 5 (همائد (�@�ِ

 كـه   ييهـا    چـه آن   شـود؛   ي مـ  يعام است و شامل هر قـرارداد      . يدوفا كن ]  خود ي[
 بـه   يـز  ن افقهـ .  هـستند  يـد  جد كه ها   در صدر اسالم موجود بوده و چه آن        يرشنظ
  .اند  و الزم العمل دانستهيح صحي را قرارداديمه و ب تمسك جستهيه آينهم

 بـه هـر     يب و ترغ  يق تشو توان يم ها  وجود دارد كه از آن     ي در قرآن، عمومات   اما
 يم، كنـ  ي كار خوب معرفـ    يك را   يمه ب يمحال اگر بتوان  . يد را فهم  ي و خوب  يركار خ 
  .شود ي قرآن برداشت م يه از آيز به آن نيب ترغيجهدر نت
 يات كل يان به ب  يادي است و در موارد ز     ي اله يد قرآن كتاب جاو   يگر، عبارت د  به

 مـا    آن را به عهـده     ي برا يق مصاد يافتن يا به آن    ياتاكتفا كرده است و ارجاع جزئ     
 را  يي كرده تا هر مصداق و صغرا      يان را ب  يكبر فن، اهلِ اصطالحِ به و است گذارده

 َو �: اسـت  فرموده مائده  وم از سوره   د  يه در آ  مثالً. كه با آن مطابق بود، شامل شود      
ِّ  َع5َ  َتعاَوُنوا ْقوى َو  اْل��ِ Yَع5َ  َتعاَوُنوا � َو   الت  ِ

ْ �¢  يزگاري و پره  يكوكارين در و ؛�اْلُعـْدواِن  َو  اْ�§ِ
  .يد هم نشويار دستي و در گناه و تعديد كني همكاريكديگربا 

 چنـان  ج است ندارد و هم كه مربوط به امور حيه به صدر آ  ي ربط يه فراز از آ   اين
 يـان  ب ي اسـت و كـالم بـرا       ينافياسـت  »تعـاونوا  و« در »واو«: اند  گفته 1مفسران كه

 يـت حج« شده است و عـالوه بـر آن در مقالـه             يزير  طرح ي و مستقل  يدمطلب جد 
 داسـتان   يـك  از قرآن كه در ضمن       يي فرازها يحت كه ام  كرده يانب»  قرآن يفرازها

 كـالم   ياق حجـت هـستند و سـ       يطيار دارند با شـرا     قر يتر  بزرگ ي كل يك يان ب يا
   2.برد ي نمين آن فراز را از بيتحج

  . استي الهي و تقوا از دستاوردهايك در كار ني تعاون و همكاربنابراين،
                                                           

 .، ذيل آيه154، ص 3-4 مجمع البيان، جفضل بن حسن طبرسي، . 1
 .فصل دوم، اثر نگارنده» هاي برداشت از آن ژرفايي قرآن و شيوه«: ك. ر. 2
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  : سه نكته بحث شوديرامون پيد باجا ين ادر
   ي؟ ارشاديا است يمولو» تعاونوا« امر ياآ. 1
 يـا  شـود  ي را شـامل مـ     يمه ب يا كدام است؟ آ    آن يق و مصاد  يستچ تقوا و برّ  .2

  ير؟خ
  چيست؟ »اعانت« و »معاونت« با »تعاون« تفاوت  .3

 واقـع شـوند، بـه نظـر         يـل  مورد تحل  يسته و با  يسته سه نكته به طور شا     ين ا اگر
  .يد از آن به دست آگذاري يمه حداقل استحباب برسد يم

 كه امـر بـه      رسد يبه نظر م   ياق، س  ينه گفت كه به قر    توان يم اول   نكته پيرامون
ِ َو اْلُعـْدواِن �  در ينهبا  » تعاونوا« امر به    يرا باشد؛ ز  يتعاون مولو 

ْ �¢ ، �� َتعـاَوُنوا َعـ5َ اْ�§ِ
 را  ي فقهـ  ين از عناو  يكي ي و حت  دانند ي م ي را مولو  ي هستند و فقها دوم    ياقهم س 

  . استي مولويزن» تعاونوا« امر در ين،بنابرا. اند  بر اثم دانسته هبحث حرمت اعان
 دارد كـه عقـل و       ي بارز و روشن   يها مصداق»  و تقوا  برّ« گفت كه    توان ي م البته

 و  آينـد  ي و درصدد انجام آن برم     كنند ي آن را درك م    ي حسن و خوب   يعقال به آسان  
 هـا   خود بـه انجـام آن      ي و عقال به خود    يست آن روشن و واضح ن     يق از مصدا  يبرخ

 ارشاد به حكم عقل و عقـال اسـت و           »تعاونوا«، امر   در قسم اول  . ورزند ينم مبادرت
 و  ي از امـر، امـر ارشـاد       يا  در مرحلـه   يگر، د يانبه ب .  است يدر قسم دوم، امر مولو    

  . استي تنها مولويگر ديا  است و در مرحلهيمولو
 ي تعاون و همكار   يد با ير خ يكه در مورد كارها     ين هر حال، آنچه مهم است، ا      به

 ي بوده كه عقل سـخن     ي از موارد  يا كرده   ييد تأ يزته و شرع ن    عقل گف  ياباشد، حال   
 امـر   بودن يدر هر صورت، ارشاد   .  كرده است  يجاب آن را ا   يينداشته و شرع به تنها    

 عقـل و شـرع در       يـرا  ز كاهـد؛  ي نمـ  آن وجوب عمل بـه      يا موارد، از لزوم     يدر برخ 
 صـرف   ي ارشاد  موارد كه اوامر   يالبته در برخ  .  هستند يكديگر يد موارد مؤ  ياريبس

 را  ي دارد و عـذاب آخرتـ      يايي دن ي گفت مخالفت با آن تنها ضررها      توان يباشند، م 
 دسـتور اسـتراحت داد و او اسـتراحت          يض بـه مـر    يبيمثالً اگر طب  . به همراه ندارد  

 يـل  تحم ي بـر و   يـادي  ز هـاي  ينه و هز  شود ي خودش صعب العالج م    يريمانكرد، ب 
 كـه   ياما در مـوارد   .  در آخرت عذاب شود     ترك استراحت،  ي برا كه ين نه ا  كند، يم



 455  يهمران و تقارن تبلور مهيب اي عاقله در المال تيب بر مقدم مهيب /  مقاالت

 كنـد، مخالفـت بـا آن عـذاب          ييـد  حكم عقـل را تأ     - ي ولو با امر ارشاد    - يزشرع ن 
  . دارديز نيآخرت

 از كتـاب لغـت و از مـوارد          تـوان  يمـ » بـرّ  «ي كردن معنـا   يدا پ ي دوم، برا   نكته
ّ خـ"ف البحـر و تـ «:در مفردات راغب آمده است    . كمك گرفت  استعمال صور منـه الـ��َ

 ّ ّ معروف و تسم... ��  فعل ا�f  التوسع �P یا: التوسع فاشتق منه ال��ِ  بـذلک لكونـه اوسـع يتهو ال��ُ
تاجما �Xيه ال �P ق،  1427 ي، معجم مفـردات الفـاظ القـرآن،       راغب اصفهان  (»... الغذاء 

به »  برّ« گندم به يروشن و معروف است و نامگذار]  گندميبه معنا[؛ برّ )114ص 
  . استياج است كه در غذا به آن احتيزي چينتر  است كه گستردهينخاطر ا

  بررسي

 لحـاظ   يتوسع و گـستردگ   » ر.ر.ب« كه در مفهوم     شود ي عبارت روشن م   ين ا از
 يمعنـا  سـه  بـا  لغت اگرچه ،»ب« حرف داشتن  ضمه ياشده است و فتحه، كسره،      

ـ .  توسـع وجـود دارد     ي در هر سه واژه معنـا      ي كرده، ول  يجادمتفاوت ا   مفـردات از  ب
ّ الوالد «:راغب آمده است   ،و ��ِ � �O �P ما ا�حسان ال التوسع �Z؛ بِرّ به   )همان (» و ضده العقوق

 و ضدش عقـوق     باشد ي توسع و گسترش در احسان به آنان م        يپدر و مادر به معنا    
  .باشد ي منع ميبه معنا
 ردهآو و رفتـه  كـار  بـه  هـا   است كه بِرّ در آن     يادي موارد ز  »ينالبحر مجمع «در
 درجـات   تـوان  ي مـ  يـر،  خ ي كارهـا  يتمام در آن استعمال بر عالوه آنها از كه شده

ّ ع5 «: است ين آن چن  يها  از عبارت  يبرخ. يد فهم يزن را برّ بودن متفاوت  يـل مـا قال��
 �fامع ا �f îه�� اó  ... Qsّالص ّ تساُع �P ... و ال��ِ ّ ا�§ حساِن و الزو ال��ِ دة ا�§  فـوق يثو منـه اfـد... @�

g ّQ6ح ّ ِ�� ّ ّ : تبـاروا...  �يل سـب �P ُيقَتُل   ��ِ ،  مجمـع البحـرين    يحـي، طر (»تفـاعلوا مـن الـ��
 ي كارهـا  ي تمـام  ي كه بـرا   ي شده لفظ جامع   ؛ گفته )218ـ219، ص 3 ج  ق، 1403

بـرّ  ... است) يكوكارين (رّ ب يق از مصاد  يهصله و هد  ... است» بِرّ «رود ي به كار م   يكن
 است  يثيحد» برّ« لفظ   يناز هم ...  دادن است  ياد ز  گسترش در احسان و    يبه معنا 

 در راه   ي كـه كـس     ين است تا ا   يگريباالتر از هر كار خوب كار خوب د       : گويد يكه م 
 در  ي همكـار  يبـه معنـا   » تباروا«.. يست ن اي يخدا كشته شود كه باالتر از آن خوب       
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  . استيكوكار ن
 به سه معنا آمـده و       يددر قرآن مج  » برر«: ده است رآو» قاموس القرآن « در   قريشي

  : استيكي همه يشهر
رّ . 2.  ...يخشك: برّ  .1 ي خـوب  يكـي، ن: بِـرّ . 3و  ... يكوكـار ن و كننـده  احـسان : بـ... 

  .)180، ص 1تا، ج  قريشي، بي(
.  سـوم مـصدر اسـت      ي دوم، صفت و به معنـا      ي اول، اسم و به معنا     ي به معنا  برّ

 توأم با وسـعت     ي است و چون خشك    ي كلمه خشك  ين ا ي اصل ي معنا كه ينخالصه ا 
  .اند  برّ گفتهيز نكننده يكي نيارو به بس» برّ «يع وسيكياست، بدان سبب به ن

� الفرق ب «: آمده است  »↨ـيمعجم الفروق اللغو   «در ّ و �� ��  ال��ِ �fا : ّ عل أن ال�� � �X مضّمن 
 �fجاعل قد قصد وجه النفع به فاما ا �� ّQ6طَلٌق ح ُ َ�Õ  � وÑ لو وقع عن  � �Xعن استحقاق الصفة رج 

ّ هو ا�f ينمها الفرق بيلو ق... به ـ مـع القـصد ا�l�  الغ الواصل ا�l�  ان ال�� �fيكـون ��  ذلـک و ا 
اً خ ـ   )همان (»... و ان وقع Ñواً �� » بِـرّ « اسـت كـه   يـن  ا»يـر خَ«و » بِـرّ  «ين؛ تفـاوت ب

 »يـر خ«امـا   .  آن را به قصد نفع انجام داده اسـت         ي معنا است كه كس    ينمتضمن ا 
 اشتباه هم صادر شـود، بـاز اسـتحقاق          ي اگر از رو   ي كه حت  يا گونه مطلق است؛ به  

 يـري خ» بِـرّ « و گفته شده كه تفاوتشان در آن است كـه            رد را دا  »يرخ«اتصاف به   
 اگـر سـهواً واقـع       ي است، حت  ير خ ير، و خ  رسد ي م يگري قصد به د   ياست كه از رو   

  .شود
 از معجـم فـروق      »يـر خ«و  » بِـرّ « تفـاوت    يرامون كه پ  يتفاوت دو عبارت  : سؤال

  يست؟ نقل شد، در چ↨ـياللغو
 دانستند و هر دو     يك قصد كار ن   يدارا را »بِرّ«  دهنده هر دو عبارت انجام   : جواب

 سـهو و    ي از رو  يـر  كه شامل كـار خ     يا گونه  به دانند؛ ي م يك را مطلق كار ن    »يرخ«
  .اشتباه هم بشود

 معلـوم   يعني يست؛ مشخص ن  ياول است كه متعلق نفع در       ين تفاوتشان در ا   اما
 تـا نفـع     دهد ي انجام م  يا نفع برساند    يگران تا به د   دهد يرا انجام م  » بِرّ« كه   يستن

 در عبارت   ي هر دو را شامل شود، ول      تواند ي عام است و م    ين،بنابرا. به خودش برسد  
 چون صاحب فروق    يجهدر نت . شود ي م رسد ب ير كه به غ   يتنها موجب نفع  » بِر«دوم  
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 آن  بـودن  يرفتـه  از نپذ  يـت  حكا كرد،بيان   »قيل« كه عبارت دوم را با لفظ        ↨ـياللغو
 چه نفع به    شود؛ ي نفع گفته م   ي قصد دارا  ياز رو  يرِبه كار خ  » بِرّ «ين،دارد و بنابرا  

  .يگران به دياخودش برسد 
Y سعة الفضل اz «: آمده است  ↨ـي در معجم فروق اللغو    باز � ايهصود القان ال��ِ  ضاً يـ و ال��ِ
�  يكون Y والده اذا القيل�� مل يه ال�م، و ��َ � �Xُب�6 «:  القول و الفعل، قال الراجز �Ò ِّهَ ءٌ  ِان ال��  ٌ� ٌ�� 

�ٌ  و �ٌم َلـيٌق وجٌه طل  يـز  ن قـصود م كـه  اسـت  فـضل   ؛ بِرّ گستره  )95ـ96همان، ص ( »��ِّ
 پدرش را با سخن ي كسيوقت. شود ي محقق ميز بِرّ به كالم نرم ن  ينچن هست و هم  

! پـسركم : و راجز در شـعرش گفتـه      » برِّ والده «: گويند ي مالقات كند م   يباو عمل ز  
  ].خواهد يم[ است و رخسار باز و كالم نرم ي راحتيزچ» بِرّ«

 يق و مـصاد   يعمفهـوم وسـ   » بِـرّ « از آنچه گذشت، معلوم شد كـه         كه ين ا نتيجه
» ِبـر « كه خود    ييها شامل نفع . شود ي م ي و زبان  ي دارد كه شامل منافع عمل     يفراوان

 قـرآن فرمـان بـه     يـه  در آ  ي وقتـ  ين،بنـابرا . شـود  ي از آن استفاده ببرد م     يزكننده ن 
 يمـه  و ب  يـره  عاقله، ضـمان جر    ضمان خود شامل    ي به خود  دهد، يم» تعاونِ به بِرّ  «
 ي خـود  يبه خود » بِرّ« امر به    ين،بنابرا. كند  ي داللت بر وجوب م    يز و امر ن   شود يم

  . برّ خواهد بوديق از مصاديكي گذاري يمه به عبارت بهتر بيا و شود ي ميمهشامل ب

   تعاون واژه

، 5  ج ،1354  قـاموس قـرآن،    ،يشيـ قر (ياري يمعنا به »عون«   سوم، واژه   نكته
 يو بـه معنـا    ) يـاور ) (438 مـصباح اللغـه، ص     يـومي، ف (يرظه يو به معنا  ) 70ص

) يـاري  و   يبانيپشت (.)598 ق، ص    1427ي،  راغب اصفهان (» ↕ المظاهر  و ↨ـالمعاون«
آمـده  )  بـودن  يكـديگر  يبانپـشت ) (همان(» تظاهر «يبه معنا » تعاون« و   باشد يم

ـ    گردد يمعلوم م » المنجد «هاي رتاز عبا . است ـ   ↨ـ كه تعاون، معاون مـاده   (↨ـ و اعان
 يـشان  معناها يگـر،  و بـه عبـارت د      شوند ي استعمال م  يكديگر ي به جا  ي، گاه )عون

  . استيك به هم نزدياربس
كـه  » ↨ـمعاون«كه از باب تفاعل است با       » تعاون «ين است كه تفاوت ب    ين ا ممه

 مجـرد   يكـه ثالثـ   » عـون «كه از باب افعال است و       » ↨ـاعان«از باب مفاعلَه است و      
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  . روشن گرددياست تا حدود
 دهـد  ي دو نفر خبـر مـ      يا دو گروه    ين ب يكار انجام از كه اند  باب تفاعل گفته   در

 و عمـرو    يـد  ز يعنـي ؛  » و عمـرو   يـد تَـضارب ز  « دارند؛ مانند    يكه هر دو نقش فاعل    
 كـه از بـاب مفاعلَـه        ً« عمـروا  يدضارب ز «: شود ي گفته م  ي را زدند، اما وقت    يكديگر

 را  ي نقش اصـل   يد ز يول اند،  را زده  يكديگر و و عمر  يد اگرچه ز  دهد، ياست، نشان م  
 از  يا زده   ي داشته و مقدار   يگ آماد يز عمرو ن  ي ضربه را او زده، ول     يشترينداشته و ب  

 كتـك   يـد ، تنهـا ز   »اًو عمر يدضرب ز «: شود ي گفته م  يخود دفاع كرده است و وقت     
 از خـود نـشان   يـدي  عكس العمل مفيا دفاع يچزده و عمرو، تنها كتك خورده و ه    

  . استدادهن
 »عـون « مـاده  سـراغ  به گوناگون، ابواب در ها  واژه ي معان يها  توجه به تفاوت   با

  .رويم يم
ـ         ي كه ثالث  ي، فعل »عون« ماده   از  از بـاب    ي مجرد باشد، ساخته نـشده اسـت، ول

  ساخته شده است كـه از مراجعـه       ...  مضارع، امر و   ي، گوناگون، ماض  يها افعال، فعل 
ـ   ...  شعور، عقل و   ي موجود دارا  يد با شده ياري كه   گردد يم معلوم آنها به  يباشـد، ول

 يهـا  عل ياعـانن « باشد؛ مـثالً     عقل يب و اراده ي ب جان، ي ب ياي اش تواند ي م كننده ياري
 بـاد در    ؛»ير الس ي عل يح الر ياعانن«.  كرد ياري يت شقاوت من مرا به معص     ؛»يشقوت

  . رساندياري و حركت به من يرس
 كه دو نفر هستند     دهد ي نشان م  شود، يم برده كار به »↨ـمعاونَ«   كلمه ي وقت اما

 را بـه عهـده دارد و       ي نقـش اصـل    يكـي ما   هستند، ا  يار اخت يكه هر دو عاقل و دارا     
ـ   ي معاونت در قتل كه اصطالح حقوق      ير نظ رساند؛ ي م ياري او را    يگريد  ي است، ول

رضِ         آيد ي م يان كه سخن از تعاون به م      يهنگام در  يـا  يكـديگر  كه چند نفـر در عـ 
 ي به انجام رسانند؛ مثالً سه نفر كه با هم سنگ          يكديگر را با كمك     ي سطح، كار  يك

 يكـي  كـه اگـر      ي، در صـورت   » رفـع الحجـر    يتعاونوا علـ  «: گويند يد كردند، م  را بلن 
 از كـار را بـه عهـده گرفـت،       ي سـهم كـوچك    يز ن يگري سهم را داشت و د     يشترينب

 نفر با كمك اهرم سـنگ را بلنـد كـرد، در             يك اگر   ي ول گويند، مي را معاوِن    يدوم
 وجـود   يا انه مطالب گسترده   اع يرامونالبته پ . بردند ي را به كار م    ↨ـ لفظ اعان  جا ينا
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ـ     ي و شروح و حواش    »ي انصار يخ ش همكاسب محرم «دارد كه در      ↨ـ آن در بحث اعان
  . االثم مطرح شده استيعل

 يك كار ن  يعني؛  »بِرّ« تا در    كند  ي قرآن همگان را دعوت م      يه در آ  ي وقت حال
 ي برسـد، از رو    يگـري  بـه د   يـا  كه ممكن است نفعش به خود او و          يرعام و فراگ  

 باشـند  ي نقش فاعلي داراير، همه در آن كار خكه  ين ا يعنيصد شركت كنند؛    ق
 يمه بيا يره ضمان جرله، كار، تنها در قالب ضمانِ عاقگونه ينو روشن است كه ا    

 گذاري  يمه نشود و ب   يمه داخل در ب   ي اگر كس  يگر، است و به عبارت د     پذير  امكان
انجـام دهـد،    ...  و يساز سه مدر ي، مسجدساز ير نظ يگر؛ د ير خ ينكند، ولو كارها  

 اسـت   يكي ن كارهاي انجام ها   انجام آن  يراانجام نداده است؛ ز   »  البر يتعاون عل «
تعـاون  « افراد صادر شود و به اصطالح، خود بِرّ است، نه            تك   از تك  تواند  يكه م 
 بـه  افـراد  تـك    كه از تك   يست ن ي كار گري،  يمه و ب  گذاري  يمه كار ب  يول. »بر، بِرّ 

  . باشد ساختهتنهايي
 درست شد و علتش     يايي در يمهب اول كه  دهد ي نشان م  يمه ب  يخچه به تار  رجوع

 يـا  و شـخص     شـدند  ي دچـار حادثـه مـ      ياها در در  ها ي بود كه معموًال كشت    ينهم ا 
 شـان  يي مال و دارا   ي تمام باره يك بود،   يكشت آن در شان  كه مال التجاره   ياشخاص

 يـزي  ضـررها چ ين كه ايدند دنو تاجرا داران يكشت و مردم كم كم. رفت ي ميناز ب 
 گرفتند كـه همـه بـا        يم بتواند متحمل شود، لذا تصم     يي نفر به تنها   يك كه   يستن

  ).26، ص1374 يمي،كر( را بردارند يني بار سنگينهم چن
 و هـا   ، مـشاركت در طـرح     » البـر  يتعـاونوا علـ   « هر حال، مـصداق كامـل        به

 كه در آن ي آن را ندارد و افراد توان انجاميي فرد به تنهايك است كه    كارهايي
 در آن شـركت كننـد و از آن   ي متـساو اي گونه  همه بتوانند به كنند،  يشركت م 

 در آن   رساني   باشد كه قصد نفع و نفع      ي و خوب  ير كار خ  يزبهره ببرند و آن كار ن     
 در زمان مـا     يطش شرا ي با تمام  يزي چ يندخالت داشته باشد و مصداق اتم چن      

  . استيمهب
 دارد كـه قـبالً      ي فراوانـ  يسـاز   تـوان پـول    يمه كه خود ب   يماگر توجه كن   ويژه به

  . آن اجماالً بحث شديرامونپ
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  يزان كالم المي و بررسنقد

ْقـوى� يمعنـا  كه   پس از آن   »ييعالمه طباطبا  «مرحوم Yَو الت ِّ  را  � َتعـاَوُنوا َعـ5َ اْلـ��ِ
َو  « فراز يها  مصداق يگر، د يات و واضح دانسته، خواسته است با استفاده از آ         روشن

ْقوى Yَو الت ِّ  لِكـنY  َو � بقـره     سوره 177  يه جهت، آ  ينبه هم .  كند يان را ب  » َتعاَوُنوا َع5َ اْل��ِ
×Yِ َو اْلَيْوِم اÝ�ِْخـرِ  Y َمْن آَمَن @�ِ  تعـاون عـ5 « گرفته اسـت كـه     يجه را ذكر كرده و نت     �...اْل��ِ

ع اl «ي به معنـا   »ال��  QÖـان ا�ا�جـ  باشـد   يمـ »  �ی اسـاس تقـو  العمـل الـصا÷ عـ5 و{�
  ).163، ص5 جق،1391 يي،طباطبا(

را بـه   » تعـاون  «يـرا  نقاط مبهم وجود دارد؛ ز     ي برخ يشان در سخن ا   يكن ل و
 را  »يالتقو«، و   » و عمل صالح   يمانا «يرا به معنا  » البِر«و  » االجتماع «يمعنا

» البـرّ  «يـشان د استشهاد ا   مور  يه كه آ  ي دانسته است؛ در حال    ي اله يهمان تقوا 
ـ   .  بود تهدانس...  و يامت به خدا، روز ق    يمان ا يرا به معنا    يـن  سـؤال ا   ينپـس اول

 رسـاني   ياري ي، نه اجتماع برا   »اجتماع «ياست كه چگونه تعاون، صرفاً به معنا      
 ين معنا شده است؟ سؤال دوم اي به مقدار متساورساني ياري يو نه اجتماع برا

   دانـسته شـد     يانـسان  «يبـه معنـا   » البِـرّ «ه  بقـر   سـوره  177  يـه است كه در آ   
 مرحـوم   يول. »ها  يژگي دارد، نه خود آن و     ي و عمل  ينيما ا هاي  يژگي و ينكه چن 

 رسد  ي جهت به نظر م    ين است، به ا   ياورده ن يانبه م » شخص« از   يعالمه، سخن 
ْقوى�  فراز يمكه اگر بخواه   Yَو الت ِّ Y َمـْن آَمـَن � وجه به  را با ت   � َو َتعاَوُنوا َع5َ اْل��ِ َو لِكنY اْلـ��ِ

×Yِ َو اْلَيْوِم اÝ�ِْخـرِ     و  يـاري  كـه همـه بـا هـم          شـود   ي مـ  يـن  مراد ا  يم،معنا كن  ،�...@�ِ
...  و يـامبران  مالئكـه، كتـاب، پ     يامـت،  كه به خدا، روز ق     ي به شخص  يدتعاون كن 

 ؛باشند  ي م : ائمه معصوم  يز ن ي اشخاص يا شخص   ين دارد كه مصداق چن    يمانا
  به ذكر لفـظ    يازي صورت، ن  يندر ا .  مشخص ساخته است   روايات كه گونه  همان

قویا« Yبعد از  »لت »  ِّ  همـان  آخـر،  در بقره   سوره 177  يه آ يرا ز يست؛ ن »َتعاَوُنوا َع5َ اْلـ��ِ
×Yِ َو اْلَيـْوِم اÝ�ِْخـِر َو اْ َ � : دانسته است  يتقو اهل را كسان Y َمـْن آَمـَن @�ِ "ِئَكـِة َو َو لِكنY اْل��ِ

�َ َو آ+Qَ اzْاَل َع5 �� ِبّيِ Yهِ  اْلِكتاِب َو الن ِدÃِْ ِإذا عاَهُدوا...  ُحّبِ ْèَوُفوَن ِب �َ َصـَدُقوا ... َو اْ ُ �Oـذ Yولِئَك ال
ُ
َو أ

ُقـوَن  Yت ولِئَك Ãُُ اْ ُ
ُ
 از  ي و مـصداق خـال     يح كـه آن توضـ     رسد ي به نظر م   يجه در نت  .�َو أ

  .يستاشكال ن
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 ضـمان عاقلـه و      يمـه، ب مائـده،    سوره 2 و   1 يات آ ياقبا توجه به س    هر حال،    به
ِّ � ي برا ي بهتر يقامثال آن مصاد    مائده   سوره يه آ ين اول يرا هستند؛ ز  �َتعاَوُنوا َع5َ اْل��ِ

ا @� � با َ £�
َ
�َ  أ �Oذ Yْوُفوا آَمُنوا ال

َ
ْلُعُقودِ  أ  كنـد  يمـ  سفارش مؤمنان   و به همه   شود يم شروع �@�ِ

 يـن  آنها عمـل كننـد و ا       ي باشند و به مقتضا    يبند خود پا  ي قراردادها يكه به تمام  
پـس از آن،  . باشـد  ي مـ ي فراوانـ يق مصادي است كه داراي اجتماعي دستور كل يك

 يـان  مجـاز را ب    يـر  مجـاز و غ    ي خوراك يها  گوشت يرامون پ ي از احكام جزئ   يتعداد
 يكـي  كـه    رود ي م ياع اجتم ي كل ام دوم باز سراغ احك     يه تا باألخره در آخر آ     كند يم

ِّ  َع5َ  َتعاَوُنوا َو � ها از آن  ْقوى َو  اْل��ِ Yدر اول سـوره    » القعود« كه به مناسبت     باشد يم � الت
 ين نظر دارد كـه در چنـ       يشتر و ضمان عاقله ب    يمه ب ير نظ ي؛ اجتماع يبه قراردادها 

 ياهـ  هـت و نـزاع    ج ي ب يها  انتقام ي و در مقابل برا    يد كن ي تعاون و همكار   ييكارها
ِ َو اْلُعْدواِن � :يد نكن ي همكار حاصل يب

ْ �¢  يه به آ  يه آ ين ا كه يننه ا ، �َو � َتعاَوُنوا َع5َ اْ�§ِ
  . شوديرتفس آن به توجه با بخواهد و باشد داشته نظر بقره   سوره177

  يات در روايمه بر بتأكيد

ان  بـه عنـو    يمه ب ين،بنابرا.  و مستحدث است   يد جد يمه، شد كه عقد ب    يان ب قبالً
 ي ولـ  شـد،  ي نمـ  يافت قرآن   ياتآ در كه گونه  همان شود؛ ي نم يافت يات در روا  يمهب

 از  ي كه مقدار  يد را فهم  يمهه عقد ب  ب يبترغ ها  از آن  انتو ي وجود دارد كه م    ياتيكل
 و عقـال بـر آن       فهمد ي عقل انسان م   ه است ك  يزي به همان چ   يب ترغ يدات، تأك ينا

 يگـران  د يردست كند كه ز   ي كار يدد كه انسان نبا   اصرار دارند؛ مثالً عقال اصرار دارن     
 يا ي آزاد يست حاضر ن  كس يچ است و ه   ياز امور فطر  ...  و يطلب  عزت يت،حر. باشد

 بـه . انـد   فهـم، صـحه گـذارده      ين بر هم  يز ن ياتعزتش مورد خدشه واقع شود و روا      
ٌ ِمَن اْلَيِد الس£  «:فرموده 6يامبر مثال، پ  نعنوا  ق،  1405كليني،   (؛»ْف5َ اْلَيُد اْلُعْلَيا َخ��ْ
 حـضرت    جملـه  يـن  است و بـا ا     يرنده دست دهنده بهتر از دست گ      ).26، ص   4ج  

 قـرار   يگـران  د يردسـت ز را خود تا كند دعوت امور در استقالل به را افراد خواست
 شخص خـود    ه است ك  ين ا شدن يردست ز يق از مصاد  يكيندهند و روشن است كه      

 نخواسـته در    ي نكند و خدا   يمهنه و كاشانه خود را ب      خود را، خا   ي رانندگ  يلهرا، وس 
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 حـاكم   يـا  جامعـه  تـا  شـده،    و بدبخت  يرگاه فق   شود، آن  يقحر   طعمه يا اثر حادثه 
در .  باشـد  يگـران  دست د  ير بدهند و دستش ز    يزيچ او به ترحم  گونه مسلمانان به 

 طلبكـار    كرده بود، طبق قرارداد از آنـان       يمه را ب  د خو يل كه اگر خود و وسا     يصورت
  .كردند ي ميت او را در مقابل حوادث حمايدبود و آنان با
 ي به طـور كلـ     تواند يم شده  داده يحات با توجه به توض    يات روا گونه ين ا بنابراين،

 و  يـشاوندان  از خو  يـت  بـر حما   يـات  از روا  يگـر  د يا دسـته .  باشـد  گذاري يمه ب يدمؤ
 دسـت   يگـران  د يـاري  كـه از     يكس«: فرمايد ي و م  كند ي م يهجماعت مسلمانان تك  

�ِ َمْنـُصوٍر َقـاَل  :»دارنـد  يبرمـ  دسـت    ياريش از   يادي ز يها بردارد، دست  ْ�O َعـْن ُحَذْيَفـَة :
 ِY� َعْبِد َ�@

َ
ْعُت أ ِÙَ7 وَن َعْنـُه «:  َيُقوُل ْم َيدًا َواِحَدًة َو َيُكف£ ُ ْ �Zا َيُكف£ َع َ Y اِس َفِإ¤� Yَيَدُه َعِن الن Yَمْن َكف

 َ ً َكِث�� ْيِد@�
َ
 مردم باز   ياري كه دستش را از      ي؛ كس )643، ص 2 ج  ق، 1405 يني،كل (»ةً أ

 يـاري  را از  يـادي  ز يهـا   دست ي مردم بازداشته، ول   ياري دست را از     يك تنها   د،دار
  .خودش منع كرده است

  بررسي

 ي امـور تعبـد    يـرا  ز شـود؛  ي مطرح نمـ   ي معموالً بحث سند   يث احاد گونه ين ا در
 يقـت  بـه حق ي با اندك توجهياست كه هر انسان   يي عقال ي بلكه امور  يست،صرف ن 

 رجال آن، با توجه به مـورد اعتمـادبودن          يرامون بحث پ  ين،بنابرا. كند يآن اذعان م  
  .يست نيديمضمون آن كار مف

 مـسأله   يـن  كه اگر ا   يا گونه  خوب و واضح است؛ به     يار بس يمه بر ب  يث حد داللت
 اسـت،   يي و نـو   يـد ر جد  امـ  يل شـكل و شـما     يـن  بـا ا   يمه ما مسلم نبود كه ب     يبرا
 صادر شده تـا مـردم را در آن زمـان بـه              7 از حضرت صادق   يت روا ين ا گفتيم يم
 يمـه  اكنون كـه ب    ليو.  را لمس كنند   يمه ب يد كند و فوا   يب و ترغ  يق تشو شدن يمهب

 كـه در    يا گونـه   است؛ به  ير عام و فراگ   : كالم ائمه  گوييم ي است، م  يامر مستحدث 
 مـصداق آن    يمـه  مصداق آن بوده و امروزه ب      اي يله قب اييوندهپ و عاقله ها، آن زمان 

 تواننـد  ي كه م  يابد ي عام، فراوان م   ين مضام گونه ين از ا  يات،روا در  كننده تتبع. است
 يـات  دسـته از روا ين را نشان دهند و چون بازگشت ا   يكديگر با   كاري به هم  يبترغ
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  .شود يم ي خودداريشتر بيث است، از ذكر احاديي به همان امر عقاليزن
 و مـضمون    خورند ي به چشم م   »كتاب عتق «د كه در    تن هس ياتي سوم، روا   دسته

 توانـد  ي نـدارد و نمـ     يا  را آزاد كرد كه راه چاره      يا  برده ي است كه اگر كس    ينآنها ا 
  :يت رواين ايرنظ.  كنديتامرار معاش كند، موظف است از او حما

نِ      7ي الْحسنِ الرِّضَـا   كَتَبت إِلَى أَبِ  :  ابنِ محبوبٍ، قَالَ   عنِ عـ أَلْتُه سـ و 
؟ َفَقـاَل  ُrَ َQsَْو َمْن ِبِه َزَماَنٌة َو َمْن َ� ِحي

َ
ًا أ ْو َشْيخًا َكِب��

َ
ًا أ ُجِل ُيْعِتُق ُغَ"مًا َصِغ�� Yالر :

» Yَفِإن ُrَ َQsَُلوً� َ� ِحي ْعَتَق َ�ْ
َ
�َ َمْن أ ْن َيُعـوrَُ َحـYQ6 َيـْسَتْغ�6ِ

َ
َعْنـُه َو َكـَذِلَك َ�َن  َعَلْيِه أ

 َ� ــْؤِمِن�� ُ اْ ُ ِمــ��
َ
َغاَر َو َمــْن َ� ِحــيrَ َQsَُ 7أ ْعَتــَق الــّصِ

َ
، 6همــان، ج(»  َيْفَعــُل ِإَذا أ

 كـه  ي شخـص  يرامـون  نامـه نوشـتم و پ      7؛ به حضرت رضـا    )181ص
 نـدارد را از     يي كـه راه بـه جـا       ي و كـس   گير  ين زم يا يرمرد پ ياكودك  

 يا  هر كـس بـرده    : دم، حضرت فرمود   پرسش كر  كند،  ي آزاد م  يبردگ
 را  يو كـه  اوسـت    را آزاد كنـد، بـه عهـده        بـرد   ي نمـ  ييكه راه به جا   

 هرگـاه   يـز  ن 7يحضرت عل .  برسد نيازي  ي كند تا به حد ب     يسرپرست
 سـاخت،   ي نداشـت را آزاد مـ      يي كه چاره بـه جـا      ي كس ياكه كودك   

  .كرد ي معمل گونه ينهم

  توضيح

 وارد شـده    ي متعـدد  يـث  و در احاد   يـست  ن ي خود كار خوب   ي به خود  داري برده
  :است كه

  ق، 1409عـاملى،   حر(،  »بفروشند را ها  هستند كه انسان   ي مردم كسان  بدترين«
 ي و مكـان   ي زمـان  يط بـوده و شـرا     يجي امر را  يدار  چون برده  يول ).136، ص   17ج  

 ي آزاد ي را بـرا   ي متعـدد  يهـا   است، اسالم راه   داده ينم را آن اصل با مبارزه  ه اجاز
 فطـار ا   اسـت، كفـاره    بـرده  كردن آزاد قتل، انواع  مثالً كفاره . بردگان قرار داده است   

 يبـاز بـرا   .  برده است  يك يآزادساز.. . و يالءا ظهار،  كفاره رمضان، ماه   روزه يعمد
 شـده اسـت تـا       يـان  ب يادي ز يها ثواب كنند، آزاد را ها  برده كه ين مردم به ا   يقتشو

 يمـسلمان   هر كس برده   «ير نظ يابند؛ نجات   يگر د يها ان انس ي بردگ يوغ از ها انسان
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 انسان را از آتش     ين عضو از ا   يك از برده    ي هر عضو  قابلرا آزاد سازد، خداوند در م     
 خـود   ي برده بـه خـود     ي آزادساز ين،بنابرا). 180همان، ص  (»سازد يجهنم آزاد م  

 كـه  داده ي نم اجازهي نحويچ حال، به ه ين با ا  ي بوده است، ول   يكار مثبت و مطلوب   
 يگـران  د حتـاج م...  باشـد و در نـان، آب و        ي او  آزاد شود و تازه اول گرفتـار       يا برده

 يـد  با كنيـد،  ي را آزاد مـ    يا  افراد فرموده است حال كـه بـرده        گونه ينباشد، لذا به ا   
 ي و نفرمود آزادساز   يريد به عهده بگ   ي و ي او را تا حد استغنا     يمواظبت و سرپرست  

   به عهـده   ي آزادساز يا مسلمانان امام   به عهده  رساني ي و روز  يتحما شما،  به عهده 
  .او   به عهدهدايي و گگري يتكد و شما

 يگـران  د هاي  يت امام مسلمانان در عرض حما     هاي  يت گفت كه حما   توان  مي
ــست،ن ــاز ي ــر آزادس ــه در فك ــه آن شــخص ك ــرده اســت، باي بلك ــد ب ــه بقي   ي

 امـام  به اول   در مرتبه  ي و  يتول و مسؤ  يرد به عهده بگ   يز را ن  ي و هاي  يتمسؤول
  .رسد نمي مسلمانان

 و  يت و مـورد رضـا     يده خوب، پـسند   نفسه  ي ف ي برده كار  ي كه آزادساز  حال
 آن اوالً و بالـذات بـه    يت انجام شود كه مسؤول   اي  گونه   به يد است، نبا  ين د يدتأك

 يگـر  د ي كـه كارهـا    شـود   ي روشن مـ   ي اول يق به طر  يفتد، ب يعهده حاكم اسالم  
 طبابـت و    گي، راننـد  سـازي،    سفر، سـاختمان   ير مباح؛ نظ  ي انجام كارها  مردم و 

 بر دوش امام مـسلمانان      يفي باشد كه بار تكل    اي  گونه   به يد نبا ها،    يت مسؤول يرسا
 يش پـ  ي وجود دارد و احتمال دارد خطر      يسكي هرجا كه ر   ين، كند، بنابرا  يجادا
 عجـز از انجـام آن، آن         و با  يفتد بر دوش فرد ب    يتي مسؤول يلي، به هر دل   يا و   يدآ

 ي كه آن گرفتار   اي   راه چاره  يشيدن اند يفتد، ب ان بر عهده امام مسلمان     يتمسؤول
ضمان عاقلـه،   .  است يه و مرغوب ف   يده به حاكم منتقل نشود، پسند      يتو مسؤول 

 انديـشيده  هـا    بود كه در آن زمـان      هايي  راه چاره ...  ضمان عتق و   يره،ضمان جر 
 شده است و    يشيده است كه اند   اي   راه چاره  ها  يمهع ب  است و امروزه انوا    شده  يم

 آنهـا  پوشـش  تحـت  و آنهـا  بـه  ورود پـس . اسـت  بهتـر  هـا      مراتـب از آن راه     به
 خود و در نبود آنان بر دوش  يفه بر عهده طاي گرفتاركه اين جهت به شدن واقع

  . الزم استي امريفتدامام مسلمانان ن
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  گيري نتيجه

 اوالً و   هـا   يت شـود تـا مـسؤول      يـشيده  اند يه راهكـار   الزم است ك   يا توان ي م ياآ
 وجـود دارد كـه      ييبالّذات به عهده حاكم مسلمانان نباشد؟ معلوم شد كه راهكارها         

 نقـشه   توانـد  ي مـ  يمـه  و امروزه ب   شده ي م يادسابقاً تحت عنوان عاقله و والء از آنها         
ودشـان توانمنـد     افـراد خ   يله وسـ  ين انجام دهد تا بـد     خوبي والء را به نحو      ياعاقله  

 امـام   يـا  به عاقله، والء     يازي خود را جبران كنند و ن      هاي يرهباشند كه خطاها و جر    
  .نباشد
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   حرامهاي  در ماهيه ديظتغل/ مقاالت 

�  

 حرامهاي  در ماهيه ديظتغل
1

  

  چكيده

 امـاكن   يـا  حـرام و     يهـا  مـاه  در بهـا   خـون  يمه جر يد ديه به معناى تشد    تغليظ
مطابق نظر فقها و روايات اسالمي، هرگاه       .  است ي بستگان نسب  يان در م  يامقدس و   

 از  يكـي  در   - قـصاص  يجـا  بـه  و -عمـد  صورت به چه و خطا صورت جنايات؛ چه به  
 شود، بايد عالوه بـر ديـه        ع واق - بنا بر نقل مشهور    -حرم مكه  حرام و يا در      يها ماه

 در فقه تر يش و مجازات، بيظ تغلينا. كرد ادا تغليظ عنوان كامل، ثلث ديه را هم به    
 ين از همـ   يكفارات، نـوع  .  ندارد يت به جنا  ي دارد و اختصاص   يرينو حقوق سابقه د   

 پرداخـت   يـا  دو مـاه و       روزه يفمجازات و جبران گناه است كه افزون بر انجام تكل         
 و  ي حقـوق  يندر قـوان  .  كفـاره وجـود دارد     يـن  ا يـز در حج ن  .  شده است  يان ب ينههز

                                                           
 .، استاد حوزه و دانشگاهيازي ايدمحمدعليس. 1
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 است؛ شده ي مجازات وضع م يد در جهت تشد   ي احكام يي، بنا بر مصالح عقال    ييجزا
 افراد، مالى كه از طرف جانى به شخص مورد جنايـت قـرار              گيري يش پ ييعنى برا 

 - شده باشـد   كشته اگر   - و يا به ورثه او     -ده باشد  كه اگر عضوى از دست دا      -گرفته
 يـن دهنـد، امـا ا      آمده و در قرآن به آن اشاره نـشده، مـى           يات كه در روا   يبه مقدار 

 ي و دائمـ   يابـد : ياً آن كجاست، ثان   ي حكم، اوالً مبنا   ين ا ياپرسش مطرح شده كه آ    
 يكومت در محدوده اماكن اعمال حج و حكم ح       يا است، ها  همه مناطق و زمان    يبرا

 ي بـا بررسـ    يق تحق ين به آن بوده است؟ در ا      ي منته يرهاي شهر مكه و مس    ييو وال 
 يما  كرده يان و ب  يم حكم و كشف مالك آن برآمد      ينا اثبات دنبال  به يات، و روا  ياتآ

 را مناسب بـا احـوال       يه د يظ تغل ي مبنا يد با دهد، يكه همه شواهد و قرائن نشان م      
 بـوده كـه     ين ا يي و امضا  ي تعبد ير حكم غ  ينا هدف از جعل     يراآن مردم دانست؛ ز   

 ي، جبـران خـسارت مـال      ي بـرا  ديده يبدر همان مناطق اعمال حج، به شخص آس       
 يت كل ي مواظبت در كار و رفتار پرداخت شود و مالك اصل          ي برا يه افزون بر د   يمال
 كه  ياتي روا يز است و ن   ين از خطا و جرم هم هم      گيري يش جبران خسارت و پ    يه،د

 ناظر به   يز مطرح شده ن   يه د يد تشد قدارم كه آنجا اند،  برآمده يمت ق ييندر مقام تع  
 در  يـن  توسـعه ا   ين،بنـابرا .  از نـصوص اسـت     ي و اسـتنباط   يادي مالك اصط  ينهم

 يلي محدوده هستند، دل   ين كه خارج از ا    ي كسان ي برا يه د يد تشد يا و   يگرمناطق د 
  . وجود ندارديدبر تشد

   يدي واژگان كل

 احكـام، فلـسفه احكـام، احكـام ثابـت و            مندي  يخ تار يه،ليظ د  حرام، تغ   هاي  ماه
   مالكات احكامير،متغ

  مقدمه

 خـانواده   ي خطـا بـرا    ي جبـران حـداقل    ينـوع  و اسـت  بهـا   به معناى خـون    ديه
ـ    يد تشد يعني يظ؛تغل.  است ديده يبآس  در مـالى كـه از طـرف         تـر  يش و مجازات ب

 يي عقاليقرار گرفته و امر ورثه و خانواده مورد جنايت     يا به شخص    يجانى و خاط  
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 و در فقـه و      نـدارد  يـت  اختصاص بـه جنا    تر يش و مجازات، ب   يظ تغل ينالبته ا . است
 مجازات و جبران گنـاه      ين از هم  ينوع كفارات، كه  دارد؛ چنان  يرينحقوق سابقه د  

 ي حقـوق  ين در قوان  يي،از سو ). 269، ص 5ق، ج 1419 ياسر، ي، غرو يري،جز(است  
 يد بهتـر در جهـت تـشد   گيـري  يش پ ي برا ي احكام يي، عقال  بنا بر مصالح   يي،و جزا 

مـسأله آن   .  بوده است  يل قب ين از هم  يز ن يه د يظ است و تغل   شده يمجازات وضع م  
 ين ا يزن باشد، داده  عضوى از دست     يا رخ دهد و     ي كه اگر قتل   ي است، در صورت   ينا

زوده شـده    حكـم افـ    يـن البته دو مسأله به ا    . گيرد ي به ورثه او تعلق م     يهپرداخت د 
 قـصاص، بـه     يجـا   به ين رخ داده باشد و طرف     ي عمد ي كه قتل  يي در جا  يكي: است

 حـرام   يهـا   اگر در مـاه    يي، كه همانند قتل خطا    گويند ي داده باشند، م   يت رضا يهد
 هرچنـد  است؛ مكه شهر شدن صورت دوم، افزوده  . شود ي م يدباشد، باز جبران تشد   

  .است مطرح يه ديظ تغليزن نباشد، حرام ماه در
 اسـتدالل   ي قانون همانند قوانين عرفى امروز، مبنا      ين وجود ندارد كه ا    مشكلي
 شود و روشن گـردد      ي و فلسفه مجازات بررس    يل و محدوده داللت دل    يبه آن بررس  

 ارتكاب قتـل و جـرح و ضـرب، چـه       يبرا) يه د يظتغل (تر، يش ب يمه واقعاً جر  ياكه آ 
 چـون   يي دارد و از سـو     عمـومى جنبه   يي حكم از سو   ين ا يرا دارد؛ ز  يي عقال يمبنا

 عـدالت  يـت  جامعـه و رعا  يـت  شود و در جهت حفظ نظم و امن        يرقرار است اجراپذ  
 كـه در    ييهـا   آن ي همـه مـسلمانان، حتـ      ي مجازات برا  يد تشد يلمطرح گردد، دل  

  . روشن شوديست، ني كه جنگي در زمانيا حجاز و يرمناطق غ
 كه حريم جامعـه     ي كس يفر ك يراب  ها  نكته مسلم است كه در تمام حكومت       اين

 بينـي  يش مجـازات پـ    يد تـشد  يو حقوق و امنيت ديگران را نقض كرده، در مـواقع          
 ين و روشن است كه ا     گردد ي م يد تأك گيري يش در پ  تر يش اهتمام ب  ي و برا  شود يم

 خـاص تنبيـه     صيت و شخـ   يـايي  و جغراف  يخي تار يت مجازات، با هدف وضع    يدتشد
 هـا  آن همـه  يـا  و بازدارنـدگى  و گيـرى  ديگران و پيش  مجرم يا تأديب او، يا عبرت       

 از اسـالم    يشپـ  تنهـا   حكم، نه  ين گفته شده ا   كه ينجالب ا . گيرد يم انجام متفاوت
 بلكـه  اند، نموده وجود داشته و مجرم را به مجازات متناسب طبق قانون محكوم مى           

 ي مكانيتع موق ي گاه يرا دارد؛ ز  ي و عدالت  ي حقوق مبناي هم   ي عرف ينقوان در امروز
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 مخاطب انجام   يط بنا بر شرا   -ي قاض يا و گذار  قانون ي خاص از سو   ي زمان ياخاص و   
 صـورت   قـانون را بـه     ي، بازگذاشتن دسـت قاضـ     ي برا ي و گاه  گيرد ي و م  گرفته يم
 يگر، د سوياز  . كنند ي م ين ماه و تا دو سال مع      6 ين مثالً ب  كنند؛ ي م يب تصو يالس

 و مجـرم اسـت و       ي مجازات به شخص خاط    يارد در مو  يز ن يي جزا ين در قوان  يگاه
 ديـده  يب از آسـ   يـت  جبران خـسارات و حما     ي دارد و برا   ي شكل مجازات مال   يگاه

 يـين  تع ديـده  يب درمان و پشتوانه خانواده آسـ      ي از مال را برا    ي و مقدار  پردازند يم
 ي براي و ابدي در اسالم جنبه عمومي حكمين است كه چنين اما سؤال اكنند، يم

   مسلمانان دارد؟ياطق زندگهمه من
 توانـد  ي را دارد و مـ     ي وضع كل  يت قانون شكل ظرف   ين ا يا است كه آ   ين ا مشكل

 يـا  خارج از حوزه آن مناطق گردد و         يگرد مردم و ها شامل همه مناطق و مناسبت    
 شـده   يع تشر يات روا ين صدور ا  ، قانون در بستر مالبسات و اتفاقات خاص عصر        ينا

 ي سؤال وقت  ين است؟ ا  معنا بي حجاز منطقه به مرتبط  و نا   مناطق دورافتاده  يو برا 
  : كهشود ي مطرح متر يجد

 همه مـردم اسـت، اصـالً بـه آن           ي و جاودان و برا    يابد كتاب كه   در قرآن  :اوالً
 نشده اسـت، آن     يان آن نبود، ب   يان ب ي برا ي در آن عصر مانع    كه يناشاره نشده و با ا    

   نگفتن آن قابل طرح است؟ي برايلي دل كه چهآيد يم نظر  پرسش بهينا وقت 
 است كه   يگري مردم د  يات به ح  ي خاص، قابل تسر   ي مناسبات زندگ  يات آ :ثانياً

  .اند  متفاوت داشتهي و اجتماعي فرهنگيط و شرايخي تاريزندگ
 ين ا يات، چون در روا   يامده، ن ي فقه يها  است و در كتاب    سابقه يب ها  پرسش اين
 لحـاظ فلـسفه     يـن از ا . يـست  آن ن  ييق بر تض  يلي دل  شده و در نظر فقها     يانحكم ب 

 آن سـخن    منـدي  يخ درباره تـار   ي حت ي نشده و كس   ي فقها بررس  يانوضع آن، در م   
 مطرح شـده اسـت و بـه         ي و كل  يدائم صورت  بحث در فقه به    يننگفته است و لذا ا    

 شبهه مطرح است كـه اگـر        ين ا كه ي بحث ناشناخته مانده؛ درحال    ين ا يل، دل ينهم
.  خواهد بـود   يد آن محل ترد   يل خاص مطرح باشد، اطالق دل     يهقض عنوان  به يحكم

 ماننـد احكـام     يـرا  ندارند؛ ز  يبي و غ  يي دسته از احكام، جنبه ماورا     ينبدون شك، ا  
 در  ين،بنـابرا . انـد   كـرده  يـدا  پ ييق تـض  ي هم در موارد   و يافتهمعامالت؛ هم توسعه    
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 يش مجازات اسالمى كه پ     در قانون  يه ديه مانند اصل خود د     يظ آن تغل  ي،شكل كل 
 خاص دارد و    يخي تار يشينه بوده است و پ    يياز اسالم وجود داشته و از احكام امضا       

 در مشخص وضـع شـده و        ي آن منطقه و فلسفه حقوق     يتمناسب با احوال و عقالن    
  . )همان ( هم نشده استيدي باره تردينا

، بـه   )جـب  محـرم و ر    حجـه،  ي ذ قعده، يذ( حرام   يها  مجازات در ماه   چنين هم
 مطـرح   تر يش كامل و نقض قانون ب     يتامن با اعمال انجام لزوم و ها علت قداست آن  

 جرم، تنها مربوط    يت كه اهم  دهد ي نشان م  يخوب  نوع مجازات، به   ين ا يعتشر. است
.  كامالً در آن مؤثر اسـت ني، و مكاي زمانيات بلكه خصوص يست، آن ن  يبه جنبه ذات  

 مقـدس را نگـه   يها  حرمت اماكن و زمان يكس است كه اگر     يهي بد يگر، د ياز سو 
 ين اسـت و چنـ     تر يش و جسارت او ب    گري يان كه روح طغ   شود ينداشت، مشخص م  

  . استتر يش جامعه بي ضرر و خطرش براي،فرد

   حراميها  ماهپيشينه

 يات از روا  ي برخ يخ، و افزون بر تار    گردد ي از اسالم برم   يشپ  به   يه د يع تشر اصل
 يز حج و عمره ن    يام حرام در ا   يها  ماه يت رعا يگر، د ي از سو  1.هم شاهد بر آن است    

 نـاظر بـه     يـز  حكم ن  ين ا يا چطور؟ آ  يه د يظ از اسالم مطرح بوده است، اما تغل       يشپ
 يـدا  اثبات آن پ   ي برا يلي دل گردد؟ ي حرام، به همان زمان باز م      يها سابقه حكم ماه  

 كـه شـناخت احكـام        نكته توجه كـرد    ين به ا  يد با يق فهم سؤال تحق   ياما برا . نشد
 وابـسته بـه شـناخت بـستر صـدور آنـان و              ي اسالم يث در حوزه احاد   يژهو  به ينيد

 ي احكام اجتماع  ين از ا  ي بخش يرا آنان است؛ ز   يازهاي و احوال مخاطبان و ن     يطشرا
 خاص مخاطبـان    يازهاي و در بستر ن    يايي جغراف ي و حت  يخي فقه، رنگ تار   ييو جزا 

                                                           
 مـنَ الْإِبِـلِ و   -قُلْت لَه إِنَّ الديات إِنَّما كَانَت تُؤْخَذُ قَبـلَ الْيـومِ  : في حديث قَالَ 7عنِ الْحكَمِ بنِ عتَيبةَ عنْ أَبِي جعفَرٍ   . 1

 - فَلَما ظَهرَ الْإِسـلَام و كَثُـرَت الْـورِقُ فـي النَّـاسِ             -نَ ذَلك في الْبوادي قَبلَ الْإِسلَامِ     إِنَّما كَا «:  فَقَالَ -الْبقَرِ و الْغَنَمِ قَالَ   
 يؤْخَـذُ مـنْهم      ما الَّذي  - قُلْت أَ رأَيت منْ كَانَ الْيوم منْ أَهلِ الْبوادي         -قَالَ الْحكَم [ علَى الْورِقِ    7قَسمها أَميرُ الْمؤْمنينَ  

 إِنَّهم كَـانُوا يأْخُـذُونَ      - بلْ هي أَفْضَلُ منَ الْورِقِ في الديةِ       -الْإِبِلُ الْيوم مثْلُ الْورِقِ   :]  فَقَالَ -في الديةِ الْيوم إِبِلٌ أَو ورِقٌ     
، وسـائل الـشيعة   حر عاملي،   ( »...لِّ بعيرٍ مائَةُ درهمٍ فَذَلك عشَرَةُ آلَاف       يحسب لكُ  -منْهم في ديةِ الْخَطَإِ مائَةً منَ الْإِبِلِ      

 ).110، ص4، صدق، ج225، ص 10، جتهذيب االحكام؛ ابوجعفر محمد طوسي، 202 ، ص29 ج
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 و  يـات د و قصاص سرقت، حد مانند ها،  از آن  ياري بس ي شده است و حت    يعآن تشر 
 اعراب سابقه داشـته اسـت   يان از اسالم در ميش از احكام معامالت، پ ياديبخش ز 

 از مخاطبان بوده اسـت؛ مـثالً حرمـت          يني احكام، ناظر به رفتار مع     ين از ا  ي برخ يا
 استفاده حرام از آن، مثل خـوردن خـون در         يخي، و فروش خون در بستر تار      يدخر
 بـوده اسـت و چـون        يايي از آن رفتار در آن منطقه جغراف       گيري يشر بعثت و پ   عص

 ي متعارف شده، از نظر برخ     يگري معقول د  يها آن استفاده منسوخ شده و استفاده     
 و  يسـاز   مـسأله شـامل مجـسمه      يـن ا.  استناد كرد  سابق حكم   به توان ياز فقها نم  

 يـدا  پ ييـر  موضـوع آن تغ     كـه  شـود  ي م يز ن يبردار  و انسان و عكس    يوانات ح ينقاش
 اساسًا  يا شده است؛ مثل حرمت شطرنج و        يجاد تحوالت در موضوع ا    ياكرده است،   

 كـه در    يـاتي  و مناسبات آن عصر بوده است؛ مانند روا        يت وضع ييدهنوع برخورد، زا  
 اخـتالف   ين مب كه ين ا تر  است و روشن   يده رس ي آنان از نظر عقل    يگاهباره زنان و جا   

 آن عـصر بـوده كـه        ي از مناسبات زندگ   ي و حاك  يست و مرد ن    زن يان م ي عقل يذات
 به يابي  احكام، دستيع تشريت از ابعاد درك موقعيكيلذا  . يست آن ن  يل تفص يجا

 حكـم   يع مسلم است كـه تـشر      أله مس ينا.  احكام قرآن و سنت است     يخيبستر تار 
ان حضرت  اسالم بوده كه حداقل از زم قبل از، حرام، بسيار با سابقهيها حرمت ماه

از ). 237ـ239، ص 5م، ج 1976 ي،كاظم( منطقه نقل شده است      ين در ا  7ابراهيم
 اعـراب   يات با رفتار و ح    ي حكم، مناسبت  ين ا يع كه تشر  يست ن يدي ترد يگر، د يسو

 طلبانـه   اعراب مناسب بـا اهـداف جنـگ        داري يشتن خو يو انجام مراسم حج و نوع     
  : استير زيه مسأله، آينا بر شاهد. است داشته

ا� َ Y ¦� ِإ¤� Yُموَنـُه عامـًا   الن ّرِ َ ُ �X وَنـُه عامـًا َو ل£ ِ ُ �X َكَفـُروا َ� �Oذ Yاْلُكْفِر ُيَضل£ ِبِه ال � ِ�P َدٌة ُء ِز@�
م ِÌِـا¬ْ

َ
ـْم ُسـوُء أ ُÌَ َ� ِ ّ�Oُز ُY� َم Yوا ما َحر َم �Yُ َفُيِحل£ Yَة ما َحر Y9(توبـه   ( �ِلُيواِطُؤا ِعد :(

 حرام، افزونى در كفـر اسـت و موجـب           هاي هافكندن ما  يرتأخ ؛ به )37
شـمردند و يـك      آنان يك سال آن ماه را حالل مـى        . گمراهى كافران 

پـس  . سال حرام تا با آن شمار كه خدا حرام كرده است، توافق يابند            
 كردار ناپـسندشان در     ،شمارند آنچه را كه خدا حرام كرده، حالل مى       

  .نظرشان آراسته گرديد
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 پـس از    يـا  و   يم حرام به حضرت ابراه    يها  ماه يمتحر اند  از مفسران گفته   برخي
 بـر آن    يلـي  اما دل  گردد، ي باز م  ي بعد يها  دوره يا و   يل مانند حضرت اسماع   يشان؛ا

 اعـراب   يـان  كه در م   يست ن يديترد). 45، ص 5، ج 1372 ي،طبرس (اند اقامه نكرده 
 يهـا  مـاه  يـن  دارند كه مـسأله ا     ذعانمورخان ا .  داشته است  يتقبل از اسالم قدس   
 »يجـواد علـ   «.  آنـان وابـسته بـوده اسـت        ي و روش زنـدگ    يشتحرام به شكل مع   

 ين حرام به جهت تقدس خاص ا      يها  بود كه در ماه    ينعادت عرب بر ا   «: نويسد يم
 كه به   ي و سواركاران  شدند ي آسوده م  يل و افراد و قبا    كشيد يم جنگ از دست ها ماه

 جنـگ  در خواهـان   انتقـام خـون     معروف بودند و از ترس     يزير  و خون  ييجو جنگ
م، 1976 ي،كـاظم  (»شدند ي بدون نقاب ظاهر م    ي ترس هيچ ي ب يدند،كش يبرم نقاب

 بـزرگ   يار عرب مصلحت بـس    يبرا«: يسدنو ي باره م  يندر ا » دروزه«). 380، ص 5ج
ت و  يـا  حرام بـوده، لـذا بنـا بـر آنچـه از آ             يها ديني و اجتماعي و اقتصادي در ماه      

دروزه، ( بوده اسـت     گيري يش پ ي برا يدي احكام تشد  ين ا د،شو ي استنباط م  ياتروا
 در حرمت و عـدم اخـالل        يد تشد ي مسأله برا  ينا«). 281ـ285، ص 5ق، ج 1421

 بود كه تحريم صيد هم اضافه شده است؛ چـون           يدر آرامش اماكن مقدس به حد     
 از ترس و قتل     لوگيري ج ي برا يت امن يجاد و ا  يني با صبغه د   يزير  خون يد ص ينوع

  ).337، ص6، جهمان (»است
  :از آن جمله.  قرار گرفته استيد مورد تأكياري بسيات معنا در آهمين
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واِت َو  Yــ� � ال ِ�P مــا ُtَــ نY� Yَ َيْع

َ
ــوا أ ــَك ِلَتْعَ(ُ ْرِض ذِل

� اْ�_َ ِ�P َو  مــا ْ �
َ �Ò ِ

ّÀُــ نY� Yَ ِب
َ
ٍء   أ

 ٌ َر � و) 97): 5(همائد (�َعِل�� ْ Y �Ðَو َ� الـ ِY� َ ِ ـوا َشـعا�_ ل£ ِ ُQX � آَمُنـوا َ� �Oـِذ Yـا ال َ £ �
َ
@� أ

�َ اْلب �� ْدَي َو َ� اْلَق"ِئَد َو َ� آّمِ َÌْراَم َو َ� ا َfْرام يتاfـْم َو  َيْبَتُغوَن َفْضً" ِمـْن ا ِ ِّ �َر
 ً وُ�ْ َعـــِن ِرْضـــوا@� ْن َصـــد£

َ
ـــْوٍم أ ³ُْ َشـــَنآُن َق Yـــِرَمن ْ � َ �X � َفاْصـــطاُدوا َو ْ ُQـــ�  َو ِإذا َحَلْل

ْقـوى Yَو الت ِّ ْن َتْعَتُدوا َو َتعاَوُنوا َعـ5َ اْلـ��ِ
َ
ِ َو  اzْسجداfرام أ

ْ �¢  َو � َتعـاَوُنوا َعـ5َ اْ�§ِ
 Yِإن َY� ُقوا Yَشِديُد ااْلُعْدواِن َو ات َY�  2): 5(همائد (�ْلِعقاِب.(  

 يگـذار   در وجـه نـام  ي تفسيريها  كتابنويسد ي خود مير همو در كتاب تفس و
 و بـه سـمت      شـدند  ي كه عرب عازم حج مـ      يماه«: اند  گفته گونه ين ا ↕القعد يماه ذ 
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 يگـذار   و نـام   نشـستند  ي آن مـ   ير در مـس   يعنـي  و يقعـدون؛     كردنـد  يمكه كوچ م  
 يگـذار   اما نـام كردند، ي ماه حج را تمام مين خاطر است كه در اين به ا  ↨ـالحج يذ

 در آن مناسك حج وجود نداشت، باز مسأله بازگشت به خانه و             كه ينماه محرم با ا   
 مـاه   يـن  تحـريم قتـال در ا      ي بـرا  تر يش و فرصت آرامش و تأكيد ب      يتضرورت امن 

 خـاطر   ين بـه همـ    يز ماه رجب ن   ييگو. است »داشتن بزرگ «يرجب به معنا  . است
 يـن  و در ا   داشتند ي اعراب آن را بزرگ م     يز اسالم ن  از قبل كه چرا گرفته؛  رجب نام 

، ند ماه را بزرگ داشـت     ين خاطر ا  ين به ا  يز و اعراب ن   دانستند يماه، جنگ را حرام م    
  ).435، ص9ق، ج1421دروزه، (»  را نشان دهديم تحرين ايار بسيتكه اهم

 خـاطر  بـه  هـا   مـاه  يـن  نباشـد كـه ا     ي خبر و سند    كه ي در صورت  يگر، د ي سو از
 يرمـس  در آمـد  و   و مـسائل رفـت     »العـرب  ↕يـر جز «ي و زمان  ي خاص مكان  يتموقع

 در  ي حكمـ  ين چن ياآ اند،  آورده ي رو يه د يظو اعمال و انجام مناسك به تغل      » مكه«
 نانوشـته در  قـانوني  يـا  سـابقه داشـته و   يحيت و مس  يهوديت مانند   يشين؛ پ يعشرا

   منطقه بوده است؟ينراب ا اعيانم
 مطـرح شـده كـه در    يـل  از احكام قرآن بدان دل  ي كه اشاره شد، برخ    طور همان

 احوال، عادات و فرهنگ     ي، زندگ ياز موجود بوده و متناسب با ن      العرب ↕ير جز يطمح
م، 1976 ي،كـاظم (قوم عرب وضع شده و در پاسخ به مشكالت آنـان بـوده اسـت                

 اصـالح  اي وجود دارد كـه بـر  ي احكام روشننه،ي زمين در ا).237 ـ  239 ص، 5ج
 كـه انـدك     ي از حوادث تلخ، جعل شده و كـس        گيري يشعادات، حل مشكالت و پ    

 يـن  رابطـه روشـن ا     توانـد  ي آن منطقه داشته باشد، مـ      ياي و جغراف  يخ از تار  يآگاه
 انـداختن  عقب حرمت نمونه، عنوان به. يابد آن دوران در   ي فرهنگ يطاحكام را با شرا   

 از حركـت اعـراب      ي صرفاً بازتـاب   شود، مي سوره توبه مطرح     36 يه كه در آ   ييها ماه
 و  302 ص  ق، 1421دروزه،  (اسـت    حـرام    يهـا   از عنوان جنگ در مـاه      يز گر يبرا

 حرام  يها ماه انداختن  و عقب  يء حرمت نس  يعني مسأله؛   ين كه ا  ي صورت در). 321
ـ¦� � :يـه قانون، آ  ين از ا  يز گر ي مرسوم نبوده و خداوند برا     يگر د يدر جاها  Yـا الن َ Y ُء  ِإ¤�

َدةٌ  � اْلُكْفرِ ِز@� ِ�P �) عمل مبـارزه نمـوده اسـت و         ينرا نازل كرده و با ا     ) 217): 2 (هبقر 
 است كـه در     يل بدان دل  شود، ي حرام مطرح م   يها اگر در قرآن مسأله جنگ در ماه      
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ــر ــان و ش ــراهيعتزم ــماعيم اب ــوده يل و اس ــرح ب ــي،زح( مط ، 10 ج ق،1422 يل
 و  آمد  و  رفت ي آرامش برااستقرار حج و يها  در ماهيتو مسأله امن) 201ـ202ص

  . مهم بوده استيار اعمال و مناسك، بسيبرا مردم كردن كوچ
 يش است كـه پـ     ي و فرهنگ  ياجتماع حال،  ين و در ع   ي از اعمال عباد   يكي حج

ل و   و بـه مـسائ     دهد ي م ي مسأله گواه  ين به ا  ياري بس ياتاز اسالم سابقه داشته و آ     
ـ    يش پس از نماز، بلكه پ     يددر قرآن شا  .  آن اشاره دارد   ياتخصوص  تـر  يش از نماز، ب

 يـاتي آ از كـه   آن يـژه و  بـه  ت آن اسـ   يات و خصوص  ي عمل عباد  ين مربوط به ا   يات،آ
 دسـتورات و    كـردن  دسـت  يك ي،آهنگ  هم يجاد كه قرآن در مقام ا     شود ياستفاده م 

 يـين تب در قـرآن  كـه  الب توجه آن  ج. مناسك و برداشتنِ خرافات و انحرافات است      
 و اعمـال آن     يم مخاطب آن با مفـاه     يي كه گو  گويد ي سخن م  يا گونه  نكات؛ به  ينا

  .است گفته سخن ها آشناست و قرآن با توجه به آن

  يه ديظ حكم تغلبودن يايي و جغرافتاريخي

 قابـل   يـل  اسـت و اگـر در سـنت، دل         بـودن  ي و دائم  ي در احكام قرآن، ابد    اصل
 در  ي جهـت خاصـ    كـه  يـن مگـر ا  . بر آن اقامه شد، مانند حكم قرآن است        يناناطم
 و  ي موضوع ييد تق ياو   )ياختصاصات النب  (يامبر آن باشد؛ مثل احكام زنان پ      يعتشر
 جهت نزول و صـدور      هك) يل سب ي نف يا يه،مثل جز ( در آن قرار گرفته باشد     يحكم

جود داشته باشد؛ ماننـد     بر عدم ادامه آن و     ي عقل ينه قر ياآن را محدود كرده باشد،      
ْيـِل، � :يـه  در آ  »يلرباط الخ «آنچه در    َ�fِْط ا ٍة َو ِمـْن ِر@� Yِمـْن ُقـو ْ ُQـْم َمـا اْسـَتَطْع� ُÌَ وا ِعـد£

َ
َو أ

 ْ�ُ Yَو َعـُدو ِY� Yِهُبوَن ِبِه َعُدو ْ ُQ��)  داشـتن اسـب   يمدانـ  يآمده كه قطعاً م) 60): 8(انفال 
 زمـان  آن حـسب   بـه يـه  آيـن  است و ا  معنا ي ما ب   در زمان  ي قدرت نظام  يجاد ا يبرا

ِهُبـوَن � : با عنـوان   يبازدارندگ قدرت ، ده و مالك آن   ش گفته ْ ُQ�  ِِبـه  Yَعـُدو  ِY�  َو  ْ�ُ Yَعـُدو� 
ان نـشده اسـت و در سـنت         يـ  در قـرآن ب    يظ كه حكم تغل   دانيم ي م يطرف از. است
 شده كه جهـت صـدور        آحاد نقل  ي و تنها در اخبار    يده هم نقل نگرد   يامبر پ يقطع

 يابسا گفته شده كه فلسفه جعل آن تحفظ بر ماه حرام و             . يستآن، ظاهراً روشن ن   
 ي مسافران حج است و لذا گفته شود، حكمـ         ي برا يت امن يجاد و ا  يمنطقه حرم اله  
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 گانـه   سـه  يهـا  مـاه «: اند  مورخان گفته  ي برخ يل، دل مينبه ه .  بوده است  يا منطقه
 يـت  امني حرام هستند كه اعراب بـرا يها ماه» محرم« و »حجه يذ« و   »قعده يذ«

 يلـي خ »رجـب « مـاه  امـا  انـد،   و سفر و بازگشت به وطن در نظر گرفته         ييجا جابه
 كـه   شـده  ي برگزار مـ   يمراسم هم  كه آن    شود ياز روايات استفاده م   . يستروشن ن 

 كـه   شـده  ي مـاه برگـزار مـ      يـن  مراسم عمـره در ا     يدشا.  به حج نداشته است    يربط
 يـن لـذا از خـالل ا     .  باب شـده اسـت     ين از ا  يه به زيارت رجب   ير از آن و تعب    ييدتقل
 حجازي بوده كه    ي حرام موسم  يها  كه موضوع ماه   شود ي استفاده م  يخي تار ياتروا
  ).237ـ239 ، ص5 م، ج1976 ي،كاظم (» نباشنديك اهل حجاز در آن شريرغ

  يه ديظ حكم تغلقلمرو

  .گردد ي احكام، با لوازم و آثار خاص حاصل م محدوده ازين در ايظ تغليه نظرلوازم
 ي حق شاك  يه كه بر اساس نظر اجماع فقها، اصل مطالبه د         يست ن يدي ترد :يكم
 نداشـته باشـند،     ي امر درخواسـت   ين ا يبرا چه است و چنان  »  دم ياياول «يخصوص

 يبـرا  هـا   دم و درخواسـت آن     يايِ اول يت اما با شكا   يست، مواجه ن  يفيدادگاه با تكل  
 بحـث   يـن  كنـد و در ا     وم محكـ  يـه دادگاه مكلف است، مقصر را به پرداخت د        يه،د

 يـه  دم افزون بر د    ياياول درخواست با باشد، حرام ماه در قتل چه  چنان يه، د يظتغل
 اسـت، درخواسـت     يازپس آنچه مورد ن   .  كامل به آن اضافه كند     يه د سوم يككامل،  

 دادگاه است كه بـا      ين دم ا  ايي و با درخواست اول    يه مطالبه د  ي دم صرفاً برا   ياياول
  . كنديين را تعيهدرنظرگرفتن زمان وقوع جرم، مقدار د

 است؛ مثالً   يام حفظ حرمت اشخاص و اماكن و ا       ي مجازات، برا  يد تشد ين ا :دوم
 حكـم مطـرح اسـت؛       يـن  از آن در ا    گيـري  يش پـ  يهـا   مكان و زمان جـرم و روش      

 محـرم و رجـب اتفـاق    حجه، ي ذقعده، ي ذيعني حرام؛   يها  در ماه  يجرم چه چنان
 كه ماه رمـضان را      ي برخالف باور برخ   ين،بنابرا.  خواهد شد  ي حكم جار  ين ا يافتد،ب
 مـذكور، مـاه حـرام بـوده و موجـب      يهـا   فقط ماه  دانند، ي حرام م  يها  جزء ماه  يزن

 يدا پ يش افزا يه نرخ د  كه ين ا ي اما برا  شود، ي آن م  يظتغل اصطالح  به   يا يه د يشافزا
 يحال اگر كس  .  چهار ماه حرام باشد    ين از ا  يكي در   يده و هم قتل با    كند، هم صدم  
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 مصدوم شد و در مـاه شـعبان فـوت كـرد،             ي تصادف رانندگ  سطهوا در ماه رجب به   
 يك در   يد معتقدند كه صدمه و فوت با      يا  عده يحت. شود ي شامل او نم   يه د يشافزا

 فـوت  حجـه  يماه ذ و در يد صدمه دقعده ي در ماه ذ  يپس اگر كس  . ماه حرام باشد  
  . مستقر نخواهد شديه ديشكرد، باز هم افزا

 از  ي كـه برخـ    يرهايي كه بعداً مطرح خواهد شد و تفـس        ياتي بر اساس روا   :سوم
 در شهر مكه مكرمـه      يي خطا يت شامل جنا  يه د يظ حكم تغل  ين كرده، ا  ياتروا  ينا
 ين و ا   است يدتر مجازات، به علت قداست مكان مكه مكرمه شد        يا و گو  شود ي م يزن

 يـن  در ا  يي خطـا  يـت  جنا ه كه اقدام ب   ي وضع شده تا كس    ين ا ي مجازات برا  يدتشد
 كرده و هرچند ضرر     يدا پ يت موقع ين خود در ا   يمكان مقدس كرده، توجه به خطا     

 فـرد   يـن ا چـون  امـا  گـردد،   جبـران    ي از فقـدان فـرد در هـر مكـان          ي ناشـ  يانو ز 
 عنـوان   مجـازات بـه    يد تـشد  يـن  مكان مقدس محروم شـده، ا      ين در ا  يدهد خسارت

. شـود  شود تا بر شخص مرتكب قتل يا جـرح بـار              افزون بر جرم، اعمال مى     يمهجر
 نفر شتر است و اگر صدمه و قتـل هـر دو             صد يك ي كامل، معادل بها   يهمثالً اگر د  

 يـد  و شخص مقـصر با     شود ي اضافه م  يه به مبلغ د   سوم يكدر ماه حرام واقع شوند،      
  .ازد نفر شتر را بپرد133 يبها

   حراميها  در ماهيه ديظ و تغلقرآن

 است؛ هرچند كـه در بـاره        يامده ن يه د يظ كه در قرآن، حكم تغل     يست ن ترديدي
از .  و قداست مسجدالحرام و كعبه سخن گفته شده است         يت اهم يا حرام و    يها ماه
 فـراوان شـده اسـت؛ مثـل مبـارزه بـا             يريگ  از احكام سخت   ي در برخ  يگر، د يسو
 شـده   يد تأك يات حق ح  باره در   ياو  ) 23): 5(مائده  ( محاربه   ير تعب  جامعه با  يتامن

 468 توفـاي م (»يـشابوري  ن يواحـد  «يعني پنجم؛ سده پژوهان  از قرآن  يكي. است
 و يخ از تـار ي بـدون آگـاه    اي يـه  هـر آ   يرِمعرفت به تفـس   «: گويد يم) هجري قمري 

 حادثه  يدا ب 1).10 ص  ق، 1426 يشابوري، ن يواحد (»يست ن يسر نزول آن م   يطشرا
                                                           

 معرفـة تفـسر     اذ هي اوفي ما يجب الوقوف عليها و اولي ما تصرف العناية اليها، المتنـاع              «: نويسد وي در اين باره مي    . 1
 .»ية و قصد سبيلها دون الوقوف علي قصتها و بيان نزولهااآل
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 آن را شـناخت و بـه        يـدايش  پ ل و عوامـ   يخي تار هاي يشه كاوش كرد، ر   يخوب را به 
 شـناخت   يهـا   از راه  يكـي  انـد   از اسباب نزول گفته    ي در باب آگاه   يز ن يل دل ينهم

 شمول حكم را با شـناخت سـبب         يره دا توان يفلسفه احكام، اسباب نزول است و م      
 در و خـاص  صـورت   بـه  يعر عصر تشر   دانست؛ مانند حرمت شطرنج كه د      يهنزول آ 

از .  خـارج شـده اسـت      ي بوده و امروز از صورت قمـار       يج چون قمار را   ينيمع بستر
 چهـار   ين به مسأله حرمت و قداست ا      يم، از قرآن كر   ي متعدد يات در آ  يگر، د يسو

  :يد توجه كنير زيها ماه، پرداخته شده است كه به نمونه
� Yان ِY� وِر ِعنَد £ �Ðَة ال Yَماَواِت َو  ِعد Yَيـْوَم َخَلـَق الـس ِY� ِكَتـاِب ِ �P ـًرا َ �Ñ َ َ �Jاْثَنا َعـ 

َبَعٌة ُحُرمٌ  ْر
َ
ا أ ْ �Zْرَض ِم

نُفـَس³ُْ  اْ�_َ
َ
نY أ ِ �Zوْا ِف ُ َفَ" َتْظِ(ُ �ُ اْلَق��ِّ �O ): 2 (هبقـر ( �َذاِلَك الّدِ

 ها  كتاب خدا از آن روز كه آسمان       در خدا، نزد در ها ؛ شمار ماه  )217
 ايـن . انـد   حـرام  هـاي  چهار ماه، ماه  . ريده، دوازده است  بياف را ينزم و

  .مكنيد ستم خويشتن بر ها ماه آن در. درست شيوه است
 هـاى  جنـگ  بـه  دادن  پايـان  يهـا   جنگ در اين چهـار مـاه، يكـى از راه           تحريم
 كـه  هنگـامى  زيـرا  اسـت؛  بوده آرامش و صلح به دعوت براى اى وسيله و درازمدت

 يرل اسلحه را به زمين بگذارنـد، فرصـت توجـه و تـدب             سا از ماه چهار جويان جنگ
  . استشده ي ماهم فرين از خانواده مقتولگرفتن يت و رضاينه برداشتن كيبرا

 دارد و گفتـه     ي در قرآن مجيد چهار ماه حرام دانسته شده است، حكـم كلـ             كه  اين
 هـا   مـاه  ين به ا  ياص ستم كنيد كه البته اختص     يكديگر     به نبايد ها  ماه ينشده است در ا   

 يـات،  دسـته از آ    يـن  ا ينكته مهم در بررس   .  است تر  يش ب يد تأك براي آن ذكر اما ندارد،
 يكـي :  مسأله از دو جهت قابل توجه استين ازيرا است؛ يديعدم اشاره به احكام تشد  

 آن در باره كشتن افراد است كه به آن اشاره نشده            يت حرام و اهم   هاي  در باره خود ماه   
   1. استي نسبت به خاطيدي عدم اشاره به لزوم برخورد تشديگرياست و د

                                                           
محمد بن يعقـوب كلينـي،   (گفته شده تفاوت است ميان احكامي كه در قرآن آمده و از آن بارها تعبير به فرائض شده      . 1

و تعبيـر بـه     و در سنت آمـده       و احكامي كه در قرآن بيان نشده      ) 498ص  ،  2ج   و   289 ص   ،1ج   ق،   1429،  كافي
شده است، در اين است كه در اصل اين ماده تغيير و تحول نهفته و امكان ارجاع آن به احكام موسـمي     » سنن النبي «

التحقيق فـي    حسن مصطفوي، (و حكومتي است و چون سنت، يعني تابع قوانين اجتماعي است و به تعبير مصطفوي                
 ←هـا در حـال         مشترك و جامع گرفته شده و چون سـنت         سنن و سنه از يك ماده     ) 239ص  ،  5ج  ،  كلمات القرآن 
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 جو  با مشركان جنگي حرام و در باره برخورد دفاعهاي  كه ناظر به ماهيگر دآيه
  : است

ــِإَذا� ــَسَلَخ  َف ــُر  اْن ُ ْ �Ñ
ــُرمُ  اْ�_َ ُfْــاْقُتُلوا ا �َ  َف ِك�� ِ

ْ �Jــ ــُث  اْ ُ ، َحْي ْÃُو ُ ُQ¤َو  َوَجــْد ، ْÃَُو  ُخــُذو 
 ْÃُو ُIُحـرام تمـام شـد،       هـاي  مـاه  وقتـى  پس ؛)5): 5 (همائد (�...اْحـ 

مشركين را هرجا يافتيد، به قتل برسانيد و دستگير نموده و برايشان            
  ... . بنشينيد) براى گرفتن آنان(گاهى  تنگ بگيريد و به هر كمين

 شـدن  ي پـس از سـپر     شكنان يمان در دفاع در برابر پ     يت رفع محدود  يه آ يندر ا 
 رمت ح يد افراد با  ين كه در برابر ا    دارد ي م يان ب تلويحي صورت كه به ماه حرام است    

  .شود داشته   حرام نگههاي ماه
  :است ها  ماهين با اكردن ي حرام است، بازهاي  كه مرتبط با ماهيگري دآيه

ا� َ Y ِ¦�  ِإ¤� Yَدةٌ  ءُ  الن �  ِز@� ِ�P  ِِبهِ  ُيَضل£ . اْلُكْفر  َ� �Oِذ Yوَنهُ  َكَفُروا ال ل£ ِ ُ �X  ًُموَنـهُ  َو  عامـا ّرِ َ ُ �X ،عامـًا 
ةَ  ِلُيواِطُؤا Yمَ  ما ِعد Yَحر ، ُY� وا مَ  ما َفُيِحل£ Yَحر  ُY� . ْم ِÌِا¬ْ

َ
ْم ُسوُء أ ُÌَ َ� ِ ّ�Oِدي . ُز ْ َ� � ُY� َو

 َ� �Oء گناهى اسـت عـالوه بـر كفـر و            ؛ نسى )37): 9(توبه   (�اْلَقْوَم اْل¡ِفِر
شـوند، يـك سـال آن        آن گمراه مـى    وسيله كسانى كه كافر شدند، به    

 خدا كه هايى ماه عده با تا حالل را سال يك و كنند مى حرام را ها ماه
حـالل  ) شـود كـه   اين عمل باعث مـى   (پس  . حرام كرده، مطابق شود   

اعمال بدشان در نظرشان    ) آرى(كنند، چيزى را كه خدا حرام كرده،        
  .كند جلوه كرده و خداوند مردمان كافر را هدايت نمى

ــسئى«ســنت  البتــه ــراى راحتــى  ؛ هــم»ن  انگيــزه اقتــصادى داشــت و هــم ب
 و جـويى   روح جنـگ   ها عرب كه اند گفته ها بعضى ولى بود، حج در كنندگان شركت
 از دسـت  و كننـد  صـبر  هم سر پشت را ماه سه توانستند نمى و داشتند گرى غارت

                                                                                                                                          
بـه هـر    . گويند  كه سال را هم به اين دليل كه در حال تغيير است، سنه مي               گويند؛ چنان   تغيير است، به آن سنت مي     →

مند و بسا حكومتي است، يا به صورت تخصيص و يا             حال، سنت پيامبر در برابر فريضه، در مقام بيان احكامي تاريخ          
بـودن آن     پذير است، در اين دسته از احكام اين پرسش مطرح است كه اگر دائمي شد، مالك دائمي                  يد حكم، زوال  تقي

ص ،  1ج  ،  كافي ،محمد بن يعقوب كليني   ( الْقيامةِ يومِ إِلَى أَبداً حلَالٌ محمد حلَالُ«: گويد  چيست و آيا رواياتي كه مي     
ود، يا اين روايت ناظر به فرائض، يا حكم در ظرف موضـوع و خـصوصيت آن                 ش  شامل اين دسته از احكام مي     ) 58

سيد محمد علي ايازي، مصاحبه با مجموعه مقاالت پانزدهمين كنفـرانس وحـدت اسـالمي               : ك.است؟ در اين باره ر    
 .»معناي حالل و حرام جاوداني«در، 
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 دسـت  وسـط،  در تا كردند مى جا  حرام را جابه   هاي ماه لذا و بردارند غارت و جنگ
  ).480، ص4، ج1376 جعفري، (بزنند جنگ به

ِ¦� � : حكم آيه شريفه   بنابراين، Yا الن َ Y � اْلُكْفرِ  ِإ¤� ِ�P َدٌة  ِإنY � :مباركه آيه حكم  و به    �ُء ِز@�
ةَ  Yورِ  ِعد ُ £ �Ðِعْنَد  ال  ِY� اْثنا  َ َ �Jـراً  َعـ ْ َ �Ñ  � ِ�P  ِكتـاِب  ِY�  َواِت  َخَلـَق  َيـْوم Yْرَض  َو  الـ�

 در  كبيـسه  ﴾اْ�_َ
 اسـت، حـرام     طلبـي   منفعت ي قانون برا  غيير و ت  يعت با طب  كردن بازي چون اسالم،

 به زيارت بيت اللّـه الحـرام مـشرف          6شد و در آن سال آخر كه حضرت رسالت        
 و بـر حـسب اتفـاق،        -الـوداع بـود   ↨ـ سـال حجـ    -شدند، سال كبيـسه هفـتم بـود       

مطـابق افتـاد و حـضرت در خطبـه          »  هاللـى  ↨ـالحجـ  يذ«با  » ء  نسى ↨ـالحج يذ«
 ﴿إن الزمان قـد :فرمودند آن دو آيه شريفه مذكوره را بر امت خواندند و            لوداع،ا↨ـحج

رض و ) 323، ص2 م، ج 1988ابــن كثيــر،  (¶اســتدار äيئتــه يــوم خلــق الــسموات و ا�_
» ء نـسى « را در اسالم حرام فرمودند و سـال و مـاه، هـر دو قمـرى شـد و                     كبيسه

  .  شديفراموش و منس
 شكـستن قـانون     يز مسأله پرداخته، هرچند در مقام تجـو       ين كه به ا   يگري د آيه

 از  گيـري  يش پـ  ينـوع  و مثـل    مقابله بـه   ي برا يد تهد ي جنگ است، اما نوع    يمتحر
 :جنگ است

ُرمـاُت ِقـصاٌص � ُfْـراِم َو ا َfِْر ا ْ Y �Ðل راُم @�ِ َfُْر ا ْ Y �Ðـِن اْعَتـدى. ال َ َ �Õ َعَلـْي³ُْ َفاْعَتـُدوا  
ْثِل َما اْعَتدىَعَلْيهِ  ِ ِ�}   َ� ِقـ�� Yت نY� Yَ َمـَع اْ ُ

َ
ـوا أ ، َو اْعَ(ُ َY� ُقـوا Yَو ات ، بقـره   (� َعَلْي³ُْ

؛ اگر آنان حرمت ماه حرام را شكستند، شما هم بـشكنيد؛       )194): 2(
ها جايز دانـسته     چون خدا قصاص و كشتن همانند را در همه حرمت         

ستم كرد، شما هم به همان اندازه كه بـر          پس هر كس بر شما      . است
 و نـسبت بـه بـيش از آن از خـدا             يد پاسخ ده  ،شما ستم روا داشتند   

  .بترسيد و بدانيد كه خدا با مردم باتقوا است
 است كه در مـاه حـرام        يز كه بر مؤمنان جا    شود ي استفاده م  يخوب  به يه آ يناز ا 

 كننـد و    اسـتفاده  مـاه سـوء      نيـ  ا يت از موقع  يكسان نگذارند و كنند مثل  مقابله به 
 خود شما ين است كه اينا از سخن و شده فرض عنه  حرمت ماه حرام مفروغييگو

  .كنيد ي نقض آن را فراهم ميله كه وسيدهست
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 از  يسـخن  شـده  هـا   مـاه  ين كه به ا   ي با همه احترام   يات آ ين در تمام ا   بنابراين،
  .است نشده تر مجازات فزون

 شده است و مـسأله احتـرام و         يين حرام تب  يها  ماه  اهتمام به  يات آ ين تمام ا  در
 گـذاران   به مخاطبان دارد و اختصاص به حـج        ي و عموم  ي صورت كل  يگاهتحفظ جا 

ِ ِكَتـاِب �Yِ � : مانند يرهايي نشده و تعب   يانب هم �P ـًرا َ �Ñ َ َ �Jاْثَنـا َعـ ِY� وِر ِعنَد £ �Ðَة ال Yِعد Yان
 َخَلَق َيْوَم 

َماَواِت َو اْ�_َ Yَبَعٌة ُحُرمٌ  الس ْر
َ
ا أ ْ �Zراِم �، �ْرَض ِم َfِْر ا ْ Y �Ðل راُم @�ِ َfُْر ا ْ Y �Ðَفـِإَذا � يـر و تعب  �ال

 َ� ِك�� ِ
ْ �Jـ ُرُم َفاْقُتُلوا اْ ُ ُfُْر ا ُ ْ �Ñ

 توانـد  يمـ  آن خطاب هرچند است؛ عام صورت  به �اْنَسَلَخ اْ�_َ
َ � : شود، در مثل   ير عام تفس  يرغ Y ـِ¦� اِإ¤� Yالن   � ِ�P َدٌة وَنـُه .  اْلُكْفـرِ ُء ِز@� ل£ ِ ُ �X َكَفـُروا َ� �Oـِذ Yُيـَضل£ ِبـِه ال

ُموَنُه عامـاً  ّرِ َ ُ �X كـار   يـن  از ا  يگران بوده و د   العرب ↕ير كه ناظر به رفتار مردم جز      �عامًا َو 
 شـده و نـه      يـين  آن تع  يت عدم رعا  ي برا ي همه، نه مجازات   ينا با اند؛ استفاده نكرده 

 يـن  احكـام بـوده در ا      يـان ب مقـام  در كه  آن شده است، لذا قر    يان ب جازات م يدتشد
   . نگفته استي سخنينهزم

   فقهااقوال

 مـصدر   يوقتـ .  است ي اتفاق يي نقل شده و گو    يقين در فقه فر   يه د يظ تغل مسأله
 اهل سـنت از     يها در كتاب .  آن است  ي و نقل به معنا    يات حكم قرآن نشد، روا    ينا

 همـه   ي مسأله از سو   ينا» ↨ـع مذاهب االرب  يالفقه عل «و  »  ابن قدامه  يمغن«جمله  
.  مطـرح شـده اسـت      اب اصـح  ي از قـدما   يـز  ن يعهدر شـ  . مذاهب مطرح شده است   

  : نويسد ي باره مين در ا»يع صاحب شراي،حل محقق« نمونه، عنوان به
� اfِل إl اfَرم فقتل فيه لزم التغليظ و هل يغلـظ مـع العكـس فيـه « �P ûلو ر

fا lإ _ ��دد و � يقتص من اzلت Qب ال� �Jـzطعـم و اzا � �P رم فيه و يـضيق عليـه
� اfـرم اقـتص منـ �P �6رج ولو جـ � �X Q6رمـةهحfكـه ا ا QZي،محقـق حلـ    (» �ن 

  ).229، ص4ق، ج1408
 ياشتباه شدن  حرم به داخل حرم و كشته      يرون از ب  يراندازي حكم ت  ين ا موضوع

 يـر  و تعب  شود ي م يه د يظ قائل به تغل   ي است كه محقق حل    ي فرد ي عمد يرو قتل غ  
 يي اسـت كـه در قتـل خطـا        يـن  توجه دارد، اما مسأله ا     يظبه انتهاك به فلسفه تغل    
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 حـرم منظـور     حرمـت  شكـستن    ي مگر از باب انفعال و اثر قهـر        يست،قصد هتك ن  
  . باشد
 اجمـاع و نقـل      ي كالم، پـس از ادعـا      ينهم در شرح ا   »  صاحب جواهر  نجفي،«

  :يسدنو ي بلكه متواتر ميض،اخبار مستف
» �Ðال � �P رام رجب و ذولو قتلfجـة ی و ذالقعدة یر اfـرم، ألـزم ديـة و اËو ا 

ـاع بقـسميه عليـه، بـل  �� ثلثا من أي ا�_جناس �ن تغليظا ب" خ"ف أجده بل ا�§
 ñ ما �Zم �àËاا �X ـسالك أن بـهzا � �P بـل ، Qفض" عن الظاهر مستفيض أو متوا� 

ـاع الفرقـة و أ ��� �à� ا�f"ف نـسبته إl إ �P ة و نجفـي،   (»خبارهـانصوصًا كث��
  .)20، ص 43 ق، ج 1404

 ي بر عمد  يه قتل است، بدون تك    يظتغل موضوع جواهر،   در نظر صاحب   بنابراين،
 ي سـخن مناقـشه بـر ادعـا        يـن نكته قابـل تأمـل در ا       اما.  آن است  بودن يي خطا يا

و إن كنـا �  «:يـد گو ي و لـذا مـ  يافتيم ناي يرهاستفاضه و تواتر است كه ما نصوص كث     
: يگـر  و خبـر د    كنـد  ي اسدي نقل مـ    لَيبٍكُ خبر بعد و »ا�_سدي óيب خ��    ع5نع�� إ�

ر حرام فعليه دية و ثلث:  يقولÙ7عت أ@� عبد�« �Ñ � �P ق، ج 1407طوسي،  (»َمن قتل 
 يهـا  ماه به اشاره و ها  كلمه حرم جمع حرام    يا باره كه آ   ين در ا   بعد .)215، ص   10

 يهـا   در الحاق حـرم بـه مـاه        يا عده كه  د حرَم است   منظور خو  ياحرام مراد است،    
 حرام است و نه محـدوده حـرم         يها  ماه يظتغل موضوع اند  گفته و كرده   يدحرام ترد 

 يـت  روا يـدن  ند يـل  است كه انكار الحاق حرم به ماه حرام به دل          يدقرار گرفتن و بع   
  :كند ي ميت اثبات آن كفاي برايت رواين اگويد يباشد، لذا م

تية اللهم إ« Ýرم«� أن يكون قرء ما تسمعه من النصوص ا�fُا � �P « مـع �fبلفـظ ا
ه �ـن أنكـر وجـود  ا �ن ذلك عذرا ل(صنف و غ�� ر اfرم، بل ر{� �Ñ_ع5 إرادة ا�
م للنـصوص  QZـستبعد عـدم رؤيـzرام، فإنـه مـن اfر ا �Ðل دليل ع5 إfاق اfرم @�

امع العظام و عg 5 حا �Ëا � �P بورة مع وجودها ثبات مـثs اzز ما الكفاية �§ �Zل فف
  ).26، ص43 ج ق،1404 ي،نجف (»بعد ما عرفت و � العا�

 مـسأله مطـرح     يـن  ا يعه ش ي همانند فقها  يزن» ↨ـ المذاهب االربع  يالفقه عل  «در
  :شده است
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ا و ع5 القاتل متعمـدا « �Zو ثل Qsرم ¬دًا أو خطأ دية �مfر ا �Ñ_ا� � �P دية القتل
مــع  �fمطلقــا كفــارة ا � � و إطعــام ســت�� � متتــابع�� �Oــر �Ñ عتــق رقبــة و صــوم �Û و

ر ايناً مسك �Ñ_ا� � �P رم و إذا �ن القتلf ا فيصوم يـوم �Zف"بد و أن يكون الصوم ف 
 � �P إذا �ن Q6ــل خطــأ حــ ــة إذا �ن القت ــارة مرتب ــضا إذا صــادفه و الكف ــد أي العي

قرب ان الكفارة معينـ ور و فيه اش¡ل و ا�_ �Ðzرم ع5 اfر ا �Ñ_إذا وقـع ا� �Öة فـ
لقتـل  ـا و هـل يلحـق @� �Zف � � متتـابع�� �Oـر �Ñ صـوم �Û رم وfر ا �Ñ_ا� � �P القتل � �P 

� اfرم؟ فيه قو�ن �P تغليظ الدية القتل � �P رمfر ا �Ñ_؛ و � : ا� � قرب هـو الثـا+� ا�_
ــر اfــرم �Ñ_ا� � �P طــراف إذا �نــت ت عــ5 ا�_ ــا@� ن �fا � �P ــيظ ــريزج (»تغل  و ي

  ).546، ص5ق، ج1419 ياسر، و يغرو
 عقوبـت سـارق در حـرم اشـاره          يد كعبه بـه تـشد     يت صاحب جواهر در اهم    باز

 از هتـك    گيـري  يش پ ، عقوبت يد از آن است كه همه مسأله تشد       ي كه حاك  كند يم
  . به مورد قتل ندارديحرمت حرم است و اختصاص

م و عرفوا عظمـة إن« �ا � قوي إ{� �Oواص الذ �fقة ستارة الكعبة ع5 ا� � �P القطع 
� حرمة بيت �P ـا وردz ،lرب العـزة تبـارك و تعـا lـرام و نـسبة الكعبـة إfا � 

� اfـرم، امـا رعـاع النـاس و عـوا[م  �P ديث من تغليظ العقوبـة عـ5 الـسارقfا
ة � �Iح � �P م �لوا كو �â م و �ا � غلظ �� �Oم الذ � تعاl و غابوا عن تعظيمها، فـإ

  ).269صهمان،  (»يعزرون و � يقطعون بJقة بعض أستارها
  :شود ي چند نكته استفاده مين ايقين فري از مجموع اقوال فقهابنابراين،

 اسـتناد بـه     ي بوده و مبنا   ي امر مسلم فقه   يه د يظ تغل يقين، فر ياز نظر فقها   .1
  . استياتآن، روا

 از هتك حرمت حرم و ماه حرام بوده اسـت و            گيري يش پ يه، د يظفلسفه تغل  .2
 به  ين كه در اثر توافق طرف     ي و قتل عمد   ييتل خطا  ق يان م ي در نظر آنان فرق    ياگو
  . افزوده شودسوم يك  يد كه بايست نيهد

  يه ديظ تغلروايات

ـُرِم َفَعَلْيـِه «:  موضوع با عنوان   ين ا ي وسائل برا  صاحب ُfْـِر ا ُ ْ �Ñ
� اْ�_َ ِ�P َمـْن َقَتـَل Yن

َ
ُب أ َ�@
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�ِ ِمْن  �ِ ُمَتَتاِبَع��ْ ْ�Oَر ْ َ �Ñ ـُرِم ِدَيٌة َو ُثُلٌث َو َصْوُم ُfِْر ا ُ ْ �Ñ
َ
 و يح صـح  يت كرده و چند روا    يار اخت »أ

  :شود ي مره نقل كرده است كه به موارد آن اشايظ تغليمعتبر برا
ْيـٍب .1 َóُ ِعيَ¦، َعْن ُيوُنَس، َعـْن ِ� ْ�O ِ Y َãُ َعْن ، َ اِه�� َ �ِ ِإ��ْ ْ�O ِّ�5َِيْعُقوَب، َعْن َع ُ� ْ�O ُ Y َãُ 

َسِدّيِ َقاَل 
ْلُت : اْ�_َ

َ
@�َ عبد�َسأ

َ
ـَراِم 7أ َfِْر ا ْ Y �Ðالـ � ِ�P ُجِل ُيْقَتُل Yَمـا ِدَيُتـُه؟ - َعِن الر 

ــاَل  ــٌث «: َق ــٌة َو ُثُل ــيكل (»ِدَي ــر281، ص7 ج ق،1429 ي،ن ــامل ؛ ح  ي،ع
   1).203، ص29ق، ج1409

 نقل كرده است    ه صدوق به اسناد خود از كليب بن معاوي        يز را ن  يت روا ين ا البته
ســناد خــود از قاســم بــن محمــد او بــاز او بــه ) 107، ص4 ج ق،1413صــدوق، (

 يخشـ ). 97همـان، ص  ( معنا را ذكـر كـرده اسـت          ينالجوهري از كليب اسدي هم    
 از كلَيـب بـن   ب بـن أيـو  ↨ـسناد خود از حسين بن سـعيد از فـضال     ا هم به    يطوس
 ق،1407 ي،طوس( حرام نقل كرده است      يها  ماه ي را تنها برا   يت روا ين هم ↨ـمعاوي

 يكـي  هـم    ه كليب اسدي و كليب بن معاوي      يات روا ينظاهراً همه ا  ). 215، ص 10ج
 يه از د  ي قتل عمد و خطا نشده؛ هرچند در ارتكاز اول         يان به فرق م   يا است و اشاره  

 امام فرمود يك ديـه و ثلـث آن          يت روا ينن، در ا  يبنابرا.  است ييناظر به قتل خطا   
 قتـل  يعنـي  قتل؛ نوع سه هر شامل و شده بيان مطلق عنوان در اين روايت قتل به    

 ثابت شـود    يدبا فقط شود، مي) مثل تصادفات  (ييخطا قتل و عمد شبه قتل عمد،
  . بوده استيان اطالق در مقام بينا

ٍن، َعْن ُزَراَرَة َقاَل  .2 َ�@
َ
، َعْن أ َQrََجْعَفرٍ : َو َعْنُه َعْن َفَضا َ�@

َ
ْعُت أ ِÙَ7 ِإَذا «:  َيُقـوُل

ٍر حَ  ْ َ �Ñ � ِ�P ُجُل Yـُرِم -َراٍم َقَتَل الر ُfِْر ا ُ ْ �Ñ
َ
�ِ ِمْن أ �ِ ُمَتَتاِبَع��ْ ْ�Oَر ْ َ �Ñ ي،عـامل  حـر  ( َصاَم 

                                                           
تر اين طـرق بـه كٌليـب صـحيح            است كه بيش   البته اين روايت كليب به طرق متعدد نقل شده و صاحب وسائل معتقد            . 1

در كتـاب   » ممقاني«اند كه او را حسن و معتمد كنند؛ مانند            و أما مشكل خود كليب است كه برخي تالش كرده          است
و له كتاب يرويه جماعة من األجلّاء مثل صفوان و ابن أبي عميـر و غيرهمـا مـن أعـاظم                     «: گويد  مي» تنقيح المقال «

مـدني  (كنـد     براي تصحيح اين روايت و جبران ضعف كليب به عمل اصحاب استناد مي            » كاشانيمدني  «. »األصحاب
آقاي خويي هم با ذكر قول به ضعف در باره وثاقت او، نه از باب كثير الرواية بـودن                   ). 24، ص كتاب الديات كاشاني،  

: ه دال بر وثاقت او است، نوشته اسـت و اين كه افرادي مانند صفوان و ابن عمير نقل كردند، بلكه اعتماد به اخباري ك    
وثاقتـه أيـضا، بـل      و رواية جعفر بن بشير عنه ال تدل علـى            فإن شيئا من ذلك ال يدل على الوثاقة كما مر غير مرة           «

و فيها داللة واضحة على جاللة كليـب ال          الوجه في وثاقته الرواية األولى عن الكشي و الكليني، فإن سندهما صحيح           
 ).126، ص 15 ، جمعجم رجال الحديثسيد ابوالقاسم خويي،  (»تقل عن التوثيق
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  ). 215، ص10 ج ق،1407 ي،؛ طوس204، ص29ق، ج1409
 يظ عمـد، تغلـ    يـا  خطـا و     در فـرد  شـدن   باز بدون اشاره به كشته     يتن روا يدر ا 

البته .  كرده است  يان مجازات را دو ماه روزه ب      ي قبل يتمطرح نشده، اما برخالف روا    
  . را صدوق به اسناد خود از ابان نقل كرده استيت رواينا

َمـاَن، َعـْن ُزَراَرَة َقـاَل  .3 ْ �ِ ُعى� ْ�O ِن َ�@
َ
، َعـْن أ ٍ ْ�� َ¬ُ � ِ�+

َ
�ِ أ ْ�Oْسَناِدِه َعِن ا ِ§ � : َو @�ِ ِ�+

ُقْلـُت ِ�_َ
َرِم 7َجْعَفرٍ  َfْا � ِ�P َو َيُصو -َعَلْيِه ِدَيٌة َو ُثُلٌث «:  َقاَل - َرُجٌل َقَتَل  ِ� �ِ ُمَتَتـاِبَع��ْ ْ�Oـَر ْ َ �Ñ ُم

ُرِم  ُfِْر ا ُ ْ �Ñ
َ
يِق : َقاَل ُقْلُت . [ِمْن أ ِ

ْ �J Yُم الت Y�@
َ
َيُصوُمُه :]  َفَقاَل -َهَذا َيْدُخُل ِفيِه اْلِعيُد َو أ

ـــُه َحـــق� َلِزَمـــهُ  Y؛ صـــدوق، 204، ص29ق، ج1409 ي،عـــامل حـــر (»َفِإن
  ). 107، ص4 جق،1413

 است كه ديـه قتـل در        ين چن 7 امام صادق   زراره از  يحه روايت صح  ين ا يمعنا
 حـرام،   يهـا   ماه روزه پشت سـر هـم از مـاه          ومنطقه حرم، يك ديه و ثلث ديه و د        

رَمِ «را  » الْحرَمِ «يالبته برخ .  كرده است  يانبدون اشاره به خطا و عمدبودن ب       الْحـ« ،
 آن هم ذكر كرده و در توسعه به حرم مناقـشه            ي برا يجمع حرام خوانده و شواهد    

@�Y  «: كه عبارت  يصورت در اند؛ كرده
َ
يِق مُ َهَذا َيْدُخُل ِفيِه اْلِعيُد َو أ ِ

ْ �J Yبا مكـه تناسـب      » الت 
  . داردتري يشب

ٍب، َعـْن ُزَراَرَة َقـاَل  .4 �ِ ِر@_َ ْ�O ِّ�5ُِبـوٍب، َعـْن َعـ ْ�َ ِ� ْ�O ـَسِن َfْْسَناِدِه َعِن ا ِ§ @�َ : َو @�ِ
َ
ْلُت أ

َ
َسـأ

� الفقيه [7عبد� �P [ُرِم، َفَقاَل  7أ@� جعفر ُfِْر ا ُ ْ �Ñ
َ
� أ ِ�P 

ً
: َعْن َرُجٍل َقَتَل َرُجً" َخَطأ

�ِ مُ « ْ�Oَر ْ َ �Ñ َيُة َو َصْوُم �ِ َعَلْيِه الّدِ ـُرِم َتَتـاِبَع��ْ ُfْـِر ا ُ ْ �Ñ
َ
ُقْلـُت ِإنY َهـَذا َيـْدُخُل ِفيـِه [ ِمـْن أ

يِق َفَقاَل  ِ
ْ �J Yُم الت Y�@

َ
ُه َحـق� َلزِ :] اْلِعيُد َو أ Y4 ج ق،1413صـدوق،   (»َمـهُ َيُصوُمُه َفِإن ،

ــر110ص ــامل ؛ ح �ِ )202، ص29ق، ج1409 ي،ع ــَس��ْ ُfْا ِ� ْ�O ِّ�5ِــ �ُ َع ْ�O ُ Y َãُ 
 ُsَُبوٍب ِمْث ْ�َ ِ� ْ�Oْسَناِدِه َعِن ا ِ§ ِ�@ .  

 اسـت   ين چنـ  يـشين  پ يت كه مانند روا   7 روايت زراره از امام صادق     ين ا يمعنا
 يك ديـه و     يين هم در قتل خطا     حرام و نه منطقه حرم، آ      يها كه ديه قتل در ماه    

�  «: است ي حرام ها ثلث ديه و دو ماه روزه پشت سر هم از ماه           ِ�P 
ً
َرُجٍل َقَتـَل َرُجـً" َخَطـأ

 ُ ْ �Ñ
َ
ُرِم رِ أ ُfْاز  هبـان، از زرار   ا صدوق به اسناد خودش از       يت معنا روا  ين و مشابه هم   » ا ،

  ).انهم (»َعَلْيِه ِدَيٌة َو ُثُلٌث «:  َقاَل امام صادق كه فرمود
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 كه مطلق بود، به دست      يشين پ يات روايات برخالف روا   ينا از كه  چنان بنابراين،
 ي عمدي است؛ هرچنـد اثبـات شـئ نفـ          يرغ جنايات مخصوص ديه تغليظ آيد، مي

 اسـت، شـامل     ي ناظر به اتفاقـات جنگـ      ، اما اگر گفته نشود موضوع     كند، يماعدا نم 
 معـدن و    ارگران و كـ   يت صـنع  يـات  ماننـد تـصادفات و عمل      يي،همه جنايات خطـا   

 نـوع  هـر  شـامل  اسـدي  كليب روايت اطالق: اوالً چون شود؛  نيز مي  ها يرسان نجات
 يي روايت زراره تصريح به قتل خطـا       يوانگه. ودش  مي ييخطا و عمد جنايت و قتل

دارد و اين خود مؤيد اطـالق در روايـت كليـب اسـدي اسـت و از طرفـي، عمـوم                      
 داللت بر انواع جنايـت دارد؛ چـه عمـد و            ت، روايا مستفاد از تعابير وارده در برخي     

البته بايد متذكر شد كه شـرط       . لذا تغليظ ديه ارتباطي به نوع قتل ندارد       . چه خطا 
تغليظ ديه در قتل، آن است كه صدمه و فوت هر دو در ماه حرام يا بنا بر استفاده                   

  .خاص در مكه رخ دهد

  يه ديظ تغلي اجرامشكالت

 و معتبر اسـت،     يح صح يت چند روا  ين حكم تنها ا   ينستند ا  م كه ين توجه به ا   با
  : حكم دارد، از چند جهت استين كه اياما مشكالت

 ي محكمـ يـي  نشده و مستند روشن روا    يان حكم در قرآن ب    ين چون اصل ا   :يكم
 حكم اسـت،    ين ا يل دل ينتر  كه مهم  ي اسد يب همه موارد هم ندارد و خبر كل       يبرا

 يـل  دل توانـد  ي اسـت، نمـ    ينـي  نخـست كل   يتروا ين كه ا  يببرفرض قبول سند كل   
 يي قتـل خطـا  د ماننـ ييلذا اگر در جا.  شود كه قرآن از آن خبر نداده است  يحكم

 در اثبات اطالق    يرا ز شود؛ ي مراجعه م  يه د يادت عدم ز  ي به اصل لفظ   يم،شك داشت 
  . وجود دارديدآن به همه موارد ترد

 يـات از ظـاهر روا   . ده اسـت   نكر يان جعل حكم ب   ي برا ي علت يات، روا يح صر :دوم
 از  گيري يشپ خاطر  حرام به  يها  كه تغليظ ديه در ماه     شود يمورد اشاره استفاده م   
 بـر  تحفـظ  كـه  بـوده  شـده   اعالم يط در شرا  يتامن نقض و ها هتك حرمت اين ماه   

 ها  ماهين ا يددر نظر مردم با   .  آن بوده است   ي اهتمام مردم و عقال    يدارا آن قداست
 و آمـد  و  انجام اعمـال و رفـت        يحرام و شهر مكه موجب آسودگ      خود مسجدال  يا و
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 خاطر باشد و در دوران قبـل از اسـالم؛ يعنـي جاهليـت نيـز اهتمـام بـه                     يآسودگ
 جهـت مـورد احتـرام مـردم         يـن  به ا  يل قبا ي خاطر بوده و برا    ين حرام به ا   يها ماه

 احتـرام  نقـض  و نداشـته  نيز اسالم به اختصاص ها  حرمت اين ماه   رو، ينازا. اند بوده
 يـات،  روا يـن  ا يـا  سؤال مطرح است كـه آ      ينا لذا. است نبوده قبول قابل ها ماه اين

 به مكـه    ي كه ربط  يمناطق در ها  ماه ين افراد در ا   يفر ك يا هم دارند و آ    ياطالق مكان 
 يگـر  د ي آن در جاهـا    يان ب قام امام معصوم در م    يا شود ي حج ندارند، شامل م    يامو ا 

 است كـه ثابـت شـود كـه كـالم            ي در صورت  ي و ازمان  يق احوال اند؟ احراز اطال   بوده
  . موارد بوده استين ايان در مقام ب7امام

   يـرا  اسـت؛ ز   يگـر  حكـم در نظـر عامـه مـردم منـاطق د            بـودن   معنا   يب :سوم
   داشـته و كـاركرد      اي شـده    مفهـوم شـناخته    العـرب   ↕جزيـر  منطقه در ها  ماه ينا

 يگر د يكي از نظر مخاطب،     يگره مناطق د   آنان روشن بوده، اما توسعه ب      يآن برا 
 كــه يمردمــ). 466، ص1376 ي، سروســتانيعيشــف(از مــشكالت حكــم اســت 

 هـاي  ينه داشته و ك   ي طوالن هاي  و جنگ  گذشته ي آنان با قتل و غارت م      ندگيز
 بر اساس منافع و نژاد، با شروع ماه حرام بـه            ها بندي  و دسته  يل قبا يان م يقعم

 يـد  تأك ي بـرا  يه د يظ و صلح داشته و تغل     يتشت امن  خاتمه جنگ و بازگ    يمعنا
 اسـت، بـا     آمـده  مـي  حـساب    قانون و بازگشت آرامـش بـه       ين تضم ي برا تر  يشب

 محــيط در نــه و داشــته وجــود هــا  كــه نــه آن جنــگيگــرمردمــان منــاطق د
 كه  ياتي عمل ي كارها يا مانند تصادفات و     يي؛ حوادث و اتفاقات خطا    يني،شهرنش

 آنـان سـازگار     يات و مقتـض   يط بـا شـرا    داده، ي رخ م  ييا در ضمن كار خط    ياناًاح
  .نبوده است

 همـه   ي بـرا  يعـي  طب يي حـرام معنـا    هاي هرچند توقف جنگ در ماه     :چهارم
 يـر  غ هـاي   خصوصاً درباره قتـل    يگر است كه افراد د    ينجوامع دارد، اما مشكل ا    

 مقبـول و  يـر  كه بـه نظـر آنـان غ        شوند ي ناشناخته روبرو م   ي كه با حكم   يعمد
 داننـد،  ي م يي خارج از مدار مصلحت عقال     يجه و در نت   يناسب با منطقه زندگ   نام

 كه مناط و مالك     يست ن اي  چاره  لذا ).همان (كند يمسأله را دوچندان مشكل م    
  . شوديحكم بررس
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   يات در روايه ديظ حكم تغلمالك

 نداشـته و    ي وجـه تعبـد    ي حكم فقه  ين كه ا  دهد ي شواهد و قرائن نشان م     همه
 حـرام   يهـا   از هتك به حـرم و مـاه        گيري يش حكم پ  ين ا ي برا يي عقال ي مبنا يدبا

 ي جبـران خـسارت مـال      ي بـرا  ديـده  يبآسـ  شخص  به يه د يظنفع تغل : باشد كه اوالً  
 ي بـرا  يفـر  ك ي حكم، نـوع   يدتشد و است بها  خون ي افزون بر ادا   ينمتوجه است و ا   

.  كامل است  يت و اماكن مخصوص و در فرصت اعالم امن        يام در ا  تر يش ب يبازدارندگ
 تـر  يش ب داري يشتن خو ي برا ي مجازات درون  ينوع كه است گرفتن دو ماه روزه  : ياًثان

  . و مواظبت بر رفتار است
 يـا  و   ييق و تحوالت موضـوع و تـض       يط به شرا  تواند ي شك، كشف مالك م    بدون

 يم تعلـ  ي بـر مبنـا    يه د يت كل يعني يه؛استنباط از وضع د   . توسعه حكم كمك كند   
 يامـده،  چـون در قـرآن ن      يظ است، امـا تغلـ     عليه يبران خسارت مجن   ج يم،قرآن كر 

 يات شهر حرام و روا    ه ناظر ب  يات از همان آ   ي و استظهار  ي استكشاف يقاعدتاً به نكات  
   1. اشاره كرديدبا

 مكـه   يعنـي  ماه و مكان احترام؛      يندر قرآن در چند جا سخن از احترام به ا         . 1
ْمنـًا َو � :در باره شهر مكه فرموده اسـت      . شده است 

َ
ـاِس َو أ Yَو ِإْذ َجَعْلَنـا اْلَبْيـَت َمثاَبـًة ِللن

َ ُمَص5̄  اِه�� ُذوا ِمْن َمقاِم ِإ��ْ ِ� YQXفرمـوده   اهـ   مـاه  ين در باره عظمت ا    يا) 125): 2(بقره   (�ا 
ِ ِكَتاِب �Yِ َيْوَم َخَلَق � :است �P ًرا َ �Ñ َ َ �Jاْثَنا َع ِY� وِر ِعنَد £ �Ðَة ال Yِعد Yـا إن ْ �Zْرَض ِم

َماَواِت َو اْ�_َ Yالـس
نُفـَس³ُْ 

َ
نY أ ِ �Zوْا ِف ُ َفَ" َتْظِ(ُ �ُ اْلَق��ِّ �O َبَعٌة ُحُرٌم َذاِلَك الّدِ ْر

َ
 يـن  ا يم ق ين د يعني؛  )217همان،   ( �أ

َ �Yِ َو � :يه آ يردر تفس .  ماه بشود  ين ا يتاست كه رعا   ِ ـوا َشـعا�_ ل£ ِ ُQX � آَمُنوا َ� �Oِذ Yا ال َ £�
َ
� @� أ

�َ اْلب �� ْدَي َو � اْلَق"ِئَد َو � آّمِ َÌْراَم َو � ا َfَْر ا ْ Y �Ðرام يتالfَو ا ً ـْم َو ِرْضـوا@� ِ ِّ � َيْبَتُغوَن َفْضً" ِمْن َر
 ْ ُQمقتضاى ايمان به خدا اين است كـه        : آمده است ) 2): 5 (همائد (� َفاْصـطاُدواِإذا َحَلْل�

ل مـشماريد و نيـز كـشتن و خـوردن            مـاه حـرام را حـال       ]چهـار [شعائر خـداى و     
 متعـرض  و ندانيـد  حـالل  را آنـان  دار  نشان هاى  قرباني و مردم نشان بى هاى قرباني

                                                           
 حجيـت دارد و  ، و يـا تخـريج منـاط      ةالعل مستنبطكه  ام   نشان داده  »مالكات احكام « در كتاب    شده  ات ارائه حيتوضبا  . 1

وش  حكم جديد را بر اسـاس ر       ، به فقيه كمك برساند تا كشف علت كند و بر مبناي آن            ةالعل تواند مانند منصوص  مي
 ).549 -552، ص مالكات احكام و روش استكشاف آن،  ايازيسيد محمد علي(دست آورد  كشف و تفسير متن به
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 نـشويد   اند،  گرفته  يشحرام را پ  ال  يتب راه خدا، خوشنودى و فضل اميد به كه كسانى
  ).112 ق، ص1413ابن عباس، (كنيد توانيد شكار   مىيد،و هرگاه از احرام درآمد

 كـسانى  ي حـج بـرا  يـت  بر حفظ حرمت و امن   يه تك يم، فلسفه تحر  يساس ا نكته
 كه اند؛ چنان   را پيش گرفته   الحرام يتاست كه به اميد فضل و خوشنودى خدا، راه ب         

 شـده و درخواسـت      يـه  بـه بعـد در آن تك       يم از زمان حضرت ابراه    ي فراوان ياتآ در
 در خطاب به    يگر د اي هي در آ  يا.  را امن قرار دهد    ين سرزم ين او هم بوده كه ا     يدعا

ْم ِبـَبْطِن � :شود ي م يادآور مسأله را    ين ا يامبر،پ ُ ْ �Zْيـِدَي³ُْ َعـ
َ
ْم َعْن³ُْ َو أ ُ َ�ْيِد

َ
ِذي َكفY أ Yَو ُهَو ال

اً  ا َتْعَمُلوَن َبِص�� ِ�} ُY� ْم َو �َن ِ ْ �Zْظَفَرُ�ْ َعَل
َ
ْن أ

َ
َة ِمْن َبْعِد أ Y؛ او همان كسى    )28: 48(فتح   (�َمك

ست كه در درون مكه در زير پنجه دشمن دست كفار را از شما و دست شما را از                   ا
  .داد پيروزى آنان بر را شما قبلى، هاى جنگ در كه ايشان كوتاه كرد، بعد از آن

 حكم، تحفظ   ينا مالك كه آيد مي دست  از مجموع آيات شهر حرام به      بنابراين،
 وقـوع   يط در شـرا   گيرانـه  يش پ ديي تشد يه تنب ي حرام و شهر مكه و نوع      يها بر ماه 
 در  يس پلـ  كه ين مناسب با مخاطبان خاص بوده است؛ مانند ا        ها، يامن نا و ها جنگ

 قائـل   يكـي  تراف يت وجود مدرس، محدود   هايِ يابان در خ  يامناطق پر رفت و آمد و       
 يگـر  د ي شـهرها  يا و   يگر د يها دليل اين امر آن بوده است كه اگر در ماه         . شود يم

 در آن احـساس امنيـت   يـد  كه بااند آمده ي و به مكاني مكردند ي نميتاحساس امن 
 لفـظ   يه آ ينكنند و به آن پناه ببرند و در آن جا نگران هيچ خطري نباشند و در ا                

 به حرم شده كه اعم      ير هم تعب  يات از روا  ي حرم و در برخ    ي قبل يهمكه آمده و در آ    
امـن الهـي، همـان مكـه و          منطقه خواهد بود و اين مكان حرم         يعنياز شهر مكه؛    

  .اطراف آن است
 موسم و   ين حرام، بحث اعمال حج و حضور در ا        يها  در توجه به ماه    يگر د نكته

 يـن  است كه مردم بايد در زماني بتوانند احساس امنيـت حـضور در ا              يعظرف تشر 
اماكن كنند و آسوده خاطر باشند؛ گروهـي بـه اصـالح معيـشت خـود بپردازنـد و                   

 از كـه  چنـان . دازندا مشغول شوند و گروهي به استراحت بپر       گروهي به عبادت خد   
 بـه آن    ي منته يها را و مكه شهر در ديه تغليظ به توان مي آيات اين مالك وحدت

 يهـا   بر لزوم احتـرام مـاه      ياتروا و آيات اين تمامي زيرا برد؛  اعمال حج پي   يرا برا 
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  .اند  متفقيار و معاش مردم آن دياتحرام ناظر به ح
 امـاكن   ير اراده انسان در سا    يرگذار حكم بسا گسترده و تأث     ينست كه ا   ا درست

 بر كردارش اثـر بگـذارد، امـا توسـعه آن            يا  و فرا منطقه   يباشد تا در صورت عموم    
 كه  يگراني د يواقعاً اگر برا  .  ندارد ي به حج ندارد، وجه    ي كه ربط  يگر مناطق د  يبرا

 ييوجود داشته باشد و چه معنا      رندگي بازدا ي برا يلي چه دل  يستند،در آن مناطق ن   
 ي كـه در بعـض     يابنـد  و تفكر آنان را محدود و كنترل كند و افراد در           يتبتواند ذهن 

 يد مجـازات، تـشد    يـن  مثل مكه ا   ؛ها  مكان ي مثل چهار ماه حرام و در برخ       ؛ها زمان
 و  ر كه انتخاب آن معنادا    شود ي كنترل م  تر يشها ب   اراده يوقت خود،  خودبه شود؟ يم

  . را فراهم كندياط احتيت و رعاداري يشتن در خويعف مضايسع
 استمرار بـه    يا و   يطلب  به عدم جنگ   يه حرمت و احترامِ زمان و توص      يادآوري. 2

 يـن  در ا  يِ و اخـرو   يـوي دن مجـازات  شـدنِ   بـه مـضاعف    يـد جنگ و سـرانجام، تهد    
در .  اسـت  ي داخلـ  هـاي  يـري  فروكاستن جنـگ و درگ     ي برا يها، بسترساز  مناسبت

 روش يادشـده،  و كار ز سايگر،د  يانب  به.  ندارديتي حرام خصوصيها  ماهني ا يجهنت
 يـان م(و خُـرد  )  كـشورها ينب( دعوت به آرامش و صلح در سطح كالن       ياسالم برا 

 وجـه خـاص   يـد  باتـر  يش بيت دارد، اما محدود  يجنبه كل ) ها فرهنگ مردم و خرده  
 يـق  از جنـگ، از طر     يري جلـوگ  ي بـرا  ي روش يه،د شدِن  مضاعف ينداشته باشد و ا   

  . شده باشدبات همان جهت اثي براي ماليراهبردها
 تالش  يژه، و ي مال - ي حرام و اتخاذ روش حقوق     يها  به حرمت ماه   يگذار ارج. 3

 مردم است كه    يان و ارتباط م   يايشن و دعا و حج رسوم و  در جهت پاسداشت آداب   
 هـا   ماه ين ا يرا است؛ ز  دهش ينه مردم نهاد  ين كرده است و در ب     ييد هم آن را تأ    يوح
 چهـار مـاه را از       ين جنگ در ا   يم تحر ران، از مفس  يبعض. اند  حرمت داشته  يرباز،د از

 عصر در كه ؛ چنان )45، ص 5، ج 1372 ي،طبرس (دانند ي م 7يمزمان حضرت ابراه  
 بـود؛ هرچنـد     يبـاق  خود قوت  سنت، به  يك عنوان  حرمت به  ين ا يز عرب ن  يتجاهل

ـ  دادنـد،  ي م ييرتغ را ها  ماه ين ا ي جا ي خود، گاه  يها س و هو  يالام طبقِ ها آن  ي ول
  .است شده محكوم كردن  جابجاين ا،در اسالم

 ي مـصالح جامعـه نـوع   يـت  و رعايايي و جغرافيخي تار يت و موقع  يط شرا ينا. 4
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 است كه منجـر بـه صـدور         ي معنا وقت  ين و ا  ي است و نه حكم دائم     ي حكومت يهتنب
 معاصر  يسندگان از نو  ي تصور برخ  يحت. شود آنان   و ذاكره    يتحكم بر اساس عقالن   

 مـشابه دارد؛    ارد مـو  ي حكـومت  يدي حكم تشد  ي نوع يه د يظ است كه حكم تغل    ينا
 مطرح شده است    ي مجازات در باره مرتكب قتل ذم      يظ معنا در تغل   ينهم كه چنان

 اگرچه اين روايـت مربـوط بـه ديـه     گويد يبعد م). 26، ص43 ج  ق، 1404 ي،نجف(
اص، اما از تعليل دنباله روايت و بيان حكمت آن، كه جلوگيرى از قتل             است، نه قص  

 هـا   كـه برخـى از آن      - باب قـصاص   متعارض روايات كردن ذميان است و با ضميمه    
 پـس  آن جواز بر داللت برخى و دارند ذمى برابر در مسلم قصاص از منع بر داللت

 ذميـان  قتـل  بـه  تعـاد  فـرض  ميان ديگر، برخى و دارند ديه فاضل برگرداندن از
 اعتيـاد،  فرض غير در و شد خواهد قصاص قاتل، صورت اين در كه اند صيل داده تف

 حـاكم  اختيـارات  كـه  كرد استفاده چنين توان مى مجموع در -شد نخواهد قصاص
 سبب به مسلمان قصاص به حكم و ديه تغليظ از تر گسترده مسأله، اين در اسالمى

د است يا در مواردى كـه       باش شده قاتل عادت ذميان قتل كه مواردى در ذمى قتل
. شـود   مى ييعاگر حكم به قصاص نكند، كشتن ذميان رواج يافته و حقوق آنان تض            

 چنـين  تـوان  مـى  نيـز  »الفقيـه  اليحـضره  مـن « كتاب در »صدوق شيخ« سخن از
   1.كرد برداشت را معنايى

چهار ماه،   ين جنگ در ا   يم كه تحر  شود ي استفاده م  يخي تار يات روا ياز برخ . 5
 ي آسـمان هـاي  يين آير و سايح مسيهود، يين، در آ7يم حضرت ابراهيينعالوه بر آ 

 روشـن   يـب، ترت  يـن ا بـه   ). 241، ص 6ق، ج 1421دروزه،  ( وجود داشـته اسـت       يزن
 حـسنه و  يها  حفظ سنتي برايها، راهكار  قتليه ديش افزابيني يش كه پ  شود يم

  . استينآفر مصلحت
                                                           

در ايـن مـسأله،   . توان به همان نتيجه رسيد    در بحث ديه ذمى گفتيم، در مسأله قصاص مسلمان به عوض ذمى نيز مى             . 1
البتـه در   . نى است كه مرتكب قتل ذمى شده باشـد        رأى مشهور فقها، بلكه ادعا شده كه اجماع فقها بر قصاص مسلما           

تواند در مورد كسى كه عادت به         توان گفت امام و حاكم مى       جا نيز مى    در اين . صورتى كه او معتاد به قتل ذميان باشد       
. قتل ذميان كرده باشد، مجازات را تغليظ كرده و پس از برگرداندن تفاوت ديه مسلمان، حكـم بـه قـصاص او كنـد                       

مجله فقه  مهدي آصفي،   (سماعه استشهاد كرده است     صورت احتمال آورده و به روايت         هر اين نكته را به    صاحب جوا 
 ).54، ص 28 ، ج)فارسى:(اهل بيت
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 يد موجــب تــشدي حــرام، در صــورتيهــا  در مــاهيــه شــدت حكــم دبنــابراين،
 و شـناخت آن     يگـران  د ي خواهد شد كه آن مالك برا      يني و د  ي اخالق يها مراقبت

ها، خطاهـا    بازدارنده در برابر غضب    ي به اهرم  يه، د يظوجود داشته باشد و حكم تغل     
 خـالف اصـل     يـه  د يظ معلوم شود تغل   يگر، د ياز سو .  شود يل تبد ها يو هنجارشكن 

 ثابـت شـود كـه       يد با يرا موارد و مناطق احراز شود؛ ز      ير توسعه آن به سا    يداست، با 
 كـه   ي موارد است تا ثابت شود اطالق دارد؛ در حال         ين همه ا  يان ادله در مقام ب    ينا

 را  يحال اگر اثبات نشود كه موضـوع حكـم كلـ          . اثبات اطالق منوط به احراز است     
 كـرد و اصـل،      يهومات ادله د   تمسك به عم   يد است، با  ي خاص يه و قض  كند ي م يانب

 است و مستند به مـصالح و     ي حكم امر حكومت   ين است و حداكثر ا    يه د يادتعدم ز 
 همه منـاطق    ي و برا  ي حكم ثابت و دائم    يك و تابع    باشد ي م ييمفاسد قابل شناسا  

  .يستن

  گيري نتيجه

 يـت ظرف حكم، اصل در كه   و شمول است؛ به شرط آن      يت در احكام، عموم   اصل
 و در منطقه گردد  ي برم ي سنت به عرب جاهل    ينرا داشته باشد و چون ا     همه موارد   

 بـر آن صـحه      يـات  شـده و در روا     ييـد  داشته، تأ  ي خوب يار كاركرد بس  يامبر پ يستز
 نداشته  ي كاركرد قدس  ر ام ي حكم در ابتدا   ين ا يگر،به عبارت د  . گذاشته شده است  

 يبالً بر دل عرب جاهل     فرمان خدا ق   ين ا يم، و فرض كن   يم بپندار يگريو اگر نحوه د   
 از بعـد  و نمـوده  برقـرار  را   آن يو عرب جاهل  ) مثالً هزار سال قبل از اسالم     (نشسته  

 انگارانـه   كـرده، سـاده    يـان  را در مـورد آن ب      يامبرپ فرمان مكتوب و آمده سال هزار
 دهد، ي را نشان نم   يه د يظ در باب تغل   يتي هرچند ظاهر ادله محدود    ين،بنابرا. است

 و  يـات  حرام و منطقه حرم با اسـتظهار از روا         يها  اهتمام به ماه   يات از آ  اما استفاده 
 نـاظر  يات، كه رواسازد ي مين را مبيقت حق ين نزول و صدور، ا    يكمك از فضاشناس  

 يك از   ي احكام و نسك در قرآن و در سنت و فقه، همگ           يرابه منطقه خاص است؛ ز    
 هـا    و منشأ صـدور آن     يخيارا به لحاظ ت   ه   آن يع و داستان جعل و تشر     يستندقرار ن 

 دانـد،  ي م يمت ق ي شتر را مبنا   يه پرداخت د  يات كه در روا   ين مثالً ا  يست؛ ن يكسان
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 مسأله ظهار در قرآن     ي وقت يا شتر است،    يات مناطق خاص ح   يمعلوم است كه برا   
 يـت  گفـت كل   تـوان   ي عادت مردم عرب بوده است، بلكه م       ستمطرح شده، روشن ا   

 در  كـه   يـن ا.  مالك سـابقه دارد    ين بر اساس هم   يميراه اب يان از احكام در اد    يبرخ
َع َلـ³ُْ � : اسـت  يـشين  پ يعبرگرفته از شرا   6ي محمد يعتقرآن آمده است، شر    َ َ ��

ْوَحْينـا ِإَلْيـ
َ
ـِذي أ Yِبـِه ُنوحـًا َو ال Yمـا َو� ِ� �O َ َو ُمـوÒَك ِمَن الّدِ اِهـ�� ـْينا ِبـِه ِإ��ْ Yَو ِعيـ¦  َو مـا َوص �  

 مطـرح   ي الهـ  يـان  اد ي در تمام  ي جوهر يفيتكل و امر عنوان  بهو  ) 13):42 (يشور(
 اعراب منطقـه سـابقه داشـته و وضـع آن بـه دوران               يانم در ها   از آن  يبوده و برخ  

، 29ق، ج 1409 ي،عـامل  حر (يه مانند سنت عبدالمطلب در باره د      رسد؛ ي م يكنزد
ــدان دليگــر از احكــام ديو برخــ) 194ص ــ يــل و ب  يط مطــرح شــده كــه در مح
 متعامل و مناسب با جامعـه و فرهنـگ   يتواقع عنوان  موجود بوده و بهالعرب  ↕يرجز
 احكـام   ينا. » عاقله يهد«و  » قسامه«و  » لعان« شده آنان بوده است، مانند       يرفتهپذ

 ها   آن ياتالبته شكل و خصوص   .  است حج مانند نماز و روزه و       ي؛در كنار احكام اصل   
 كه در شـكل صـالت،       يايشست؛ مانند ن   ا يافته زمان، تكامل    ي كرده و در ط    ييرتغ

 حركـت،  وگـو،   عبادت همـراه بـا گفـت       ي و نوع  گرفته  ي انجام م  يصوم، حج و قربان   
 از  يگر د يقسمت.  بوده است  يني به دستگاه د   يا و   يران مال به فق   يدنبخش و امساك

 سابقه داشته، مانند احكـام      يان از اد  ي نداشته و تنها در تعداد     يتين كل ياحكام، چن 
   1. از خانواده استي و احكام خاصيات ظهار، دي،بردگ
 در  يكـو  ن يار بس ي و توافق  يمي كاركرد قد  يك ماه   چهار ينا شدن  حرام ي، طرف از
 جنگ و فرصت آرامـش و       يق و معاش خود را از طر      يات داشته كه ح   ي اعراب يزندگ

 دنكر  متوقف يا دادن يان پا يژهو  به فرصت داشته؛ به    ياز ن يا و   كرده ي م ينتجارت تأم 
 حكـم،   يـن  درست باشد كه ا    سخن ين ا رسد، يم نظر لذا به . المدت يل طو يها جنگ

  . مناطق ندارديگر در ديت بر عموميلي دارد و دليخي و تاريا جنبه منطقه
                                                           

كنـد و   مطـرح مـي   اعمـالي را     ،طور صريح در كنار ايمان به خدا و آخـرت         كه به  آيات بسياري در قرآن وجود دارد     . 1
نار ايمان به خدا و آخـرت       كحتي زكات را در      عبادت و و   نماز   مثالً ؛داندن مي ها قري   سعادت و نجات را با انجام آن      

���� �با تعبيرهايي چون     كند و  معرفي مي  �� ���	 
��� � ���� ���	 ��� ���� � �� �� ��	 �� ������	 � ������ �� ��� �� ��از زبـان   ) 18 :)9 (توبـه  (�
؛ 162 :)4 (نـساء ؛  41-43 و   3:)2 (هبقر: ك.ر(كند   اين اديان تأكيد مي   بودن آن در تمام      پيامبران ابراهيمي به مشترك   

 .)70-71 :)6 (انعام و 5 :)98 (بينة؛ 18 :)35 (فاطر؛ 14 :)20 (طه
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   و مĤخذمنابع

 .يمن كرآقر .1
مؤسـسة الكتـب    : يـروت ، ب غريب القرآن فى شـعر العـرب      عباس، عبداهللا بن عباس،      ابن .2

 .ق1413الثقافية، 

پژوهـشگاه علـوم و     : ، قم مالكات احكام و روش استكشاف آن      ي، محمد عل  يد س ي،يازا .3
  .1386 ي،فرهنگ اسالم

 و األربعـة  المـذاهب  علـى  الفقه مازح، ،ياسر ،محمد سيد غروى، ،الرحمن عبد جزيرى، .4

 .ق  1419 الثقلين، دار :بيروت ،5  ج،:البيت أهل مذهب

الفقه علـى المـذاهب األربعـة و        ازح،  جزيرى، عبد الرحمن، غروى، سيد محمد، ياسر، م        .5

  .ق 1419دار الثقلين، : يروت، ب5، ج مذهب أهل البيت
 .1376مؤسسه انتشارات هجرت، : ، قم4، جتفسير كوثرجعفرى، يعقوب،  .6

، :مؤسـسه آل البيـت    : ، قـم  29، ج وسـائل الـشيعة   حر عاملى، محمـد بـن حـسن،          .7
  .ق 1409

، 15ج    ق، 1413،  الرجـال  طبقات فصيلت و الحديث رجال معجم القاسم، ابو سيد خويى، .8
 .مركز نشر الثقافة اإلسالميه

: يـروت ، ب 9  و 6،  5 ج   ،ترتيب السور حسب النـزول    : التفسير الحديث دروزه، محمد عزة،     .9
  . ق1421، دوم اپدار الغرب اإلسالمي،چ

  . ق1422  دارالفكر،:، بيروت10 ج ،تفسير الوسيط بن مصطفي، ةزحيلي، وهب . 10
 يقـات  مركـز تحق   :، تهران  زمان يات و مقتض  ياتقانون د  ،... و يمابراه ي، سروستان يعيشف . 11

  .1376 ي، جمهورياستر
اپ ناصر خسرو، چ  : ، تهران 5، ج مجمع البيان في تفسير القرآن    طبرسى، فضل بن حسن،      . 12

  .1372، سوم
 الكتـب  دار :، تهـران  10 ج   ،األحكـام  تهـذيب  حـسن،  بـن  محمـد  جعفر، ابو طوسى، . 13

 .ق  1407 ،چاپ چهارم اإلسالمية،

 انتـشارات  دفتـر  :، قـم  4  ج ،الفقيـه  يحـضره  ال مـن  بابويه، بن على بن محمد صدوق، . 14
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 .ق 1413 ،چاپ دوم قم، علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسالمى

 انتـشارات  دفتـر  :قـم  ،)الكاشاني للمدني( الديات كتاب رضا، آقا حاج كاشانى،مدني   . 15
  .ق 1408 قم، يهعلم حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسالمى

 دار ،7،  2،  1ج   ،)الحـديث  دار - ط (الكـافي  يعقـوب،  بـن  محمـد  جعفر، ابو كلينى، . 16
  .ق 1429 النشر، و للطباعة الحديث

دار : يـروت ، ب 5، ج  العرب قبـل االسـالم     يخ تار يالمفصل ف  ي، الكاظم ي جواد عل  ي،كاظم . 17
  . م1976، دوم اپ مكتبة النهضة، چيين،المال

، ج  شرائع اإلسالم في مسائل الحـالل و الحـرام         جعفر بن حسن،     محقق حلّى، نجم الدين،    . 18
  . ق1408، اپ دوممؤسسه اسماعيليان، چ: ، قم4

 للترجمة الكتاب مركز: ، تهران5 ج   ،الكـريم  القرآن كلمات في التحقيق حسن، مصطفوى، . 19
 .ق 1402 النشر، و

 ،43  ج ،اإلسـالم  شـرائع  شـرح  فـي  الكالم جواهر حسن، محمد الجواهر، صاحب نجفى، . 20
 .ق 1404 ،چاپ هفتم العربي، التراث إحياء دار :بيروت

 1426دار الكتـب العلميـة،      : ، بيروت اسباب النزول واحدي نيشابوري، علي بن احمد،       . 21
 .ق

، بيـروت، دار الكتـب العلميـه،        2، ج   تفسير القرآن الكـريم   ابن كثير، اسماعيل بن عمر،       . 22
 . ق1433

 .28 ج ،)فارسي( :مجله فقه اهل بيتآصفي، مهدي،  . 23

  .1354دار الكتب اإلسالميه، : ، چاپ اول، قمقاموس القرآنقريشي، سيدعلي اكبر،  . 24

  



 495  اسالم  در هيد /  مقاالت

  
  
  
  
  
  
  
  

   در اسالميهد/ مقاالت 

�  

 در اسالميهد
1

  

   چكيده

وضوع و مفهـوم ديـه و پيـشينه و مقـدار آن و               مقاله پس از بحث در باره م       ينا
 يا ي جبران و يتأسيس يا امضاييموضوعيت داشتن يا نداشتن شتر و سخني درباره         

صد شتر بـه عنـوان      به   حكم   يا كه آ  ه سؤال پرداخت  ين ا يبه بررس  ديه بودن جزايي
 ي دائمـ  ي شرع ي حكم وضع  يك رسد،  يم آن به نظر   يفقه ساختار در كه  چنان يه؛د

   زمان و مكان است؟ يات و متناسب با مقتضير متغي سلطاني حكم وضعيااست 

   يدي كلواژگان

  ير متغي ودائم، جزايي ي،جبران ي،تأسيس ،يامضايحكم  ديه،
                                                           

 .، پژوهشگر حوزه ديني شجاعبهرام. 1
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  مقدمه

 شـود،  ي وارد م  هي ال ي به مجن  ري غ هياز ناح   كه يبيدر قرآن از غرامت نفس و آس      
 : شده و فرموده استري تعب»هيد«به 

� ُ  َفَتْحـِر��
ً
 َو َمـْن َقَتـَل ُمْؤِمنـًا َخَطـأ

ً
ْن َيْقُتَل ُمْؤِمنًا ِإ�Y َخَطـأ

َ
ْؤِمٍن أ  َرَقَبـٍة َو َما َ�َن ِ ُ

ٌة إِ  َ Y)ُمْؤِمَنٍة َو ِدَيٌة ُمَس lَُقوا Yد Yْن َيص
َ
ْهsِِ ِإ�Y أ

َ
 ي؛ هيچ مـؤمن   )92): 4(نساء   (� أ

 را بكشد جز به خطا و هر كس مؤمنى را به            يگريحق ندارد مؤمن د   
 پرداخـت   هيـ  را آزاد و بـه خـانواده او د         ي بنده مؤمن  ديخطا بكشد، با  

  .ول گذشت كنندكه خانواده مقت  مگر اين،كند
 كـه   ني مگر ا  ،مقتول است   به خانواده   هي قاتل محكوم به پرداخت د     ،يي قتل خطا  در

 هيـ  بـه مقـدار د     هيـ آ. ندي عفو نما  ي كل طور   به اي دهند   تي رضا هي از د  ري غ يزيآنها به چ  
  . شده استنيي تعاتي نفس و اعضا بر اساس رواهيدر فقه مقدار د. اشاره ندارد

 از موضـوعات مطـرح در قـرآن،         گـر ي د ياريچون بس  م ه هي گذشته موضوع د   در
 زمان با تحول در جامعه و تغيير نظـام          ني اما در ا   ، و فقه مورد مناقشه نبود     اتيروا

 گونـاگون،  صـنايع  عرصـه  به بشر ورود و شهري مدرن جوامع ظهور و نشيني  باديه
 از جهات   زين هي د نهي زم نيا در. است كرده تغيير انسان جايگاه به نسبت افراد، باور

 جـان اوسـت بـر چـه     يبهـا    صد شـتر ديـه  ايمختلف مورد پرسش واقع شده كه آ 
 زمـان و    طي و تـابع شـرا     ريـ  متغ ايـ  ثابت اسـت     اي شده و آ   نيي تعداد تع  ني ا ياساس

  مكان؟
  .پردازد ي مهي بودن دري متغايثابت   به موضوعي مقاله پس از ذكر مقدماتنيا

  يه دموضوع

 آن را مورد بحـث      يشينه الزم است مفهوم و پ     يهد موضوع شدن  روشن منظور به
  .يمقرار ده

   در لغتديه

 فـالن   يود«: گويـد  ي مـ  »ينالعـ «در كتـاب    .  است »يدي «،»يود« مصدر   ديه
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كه در چـه مـورد      كند    يان نمي  و ب  1 او را پرداخت   يه؛ د ) ق 1414فراهيدي،   (»فالناً
 مـال و مقـدار آن       ريـ  اعـم از مـال و غ       يزي چ يا مال است    يا و آ  شود ي اطالق م  يهد

 يمـت  قيـا  جـان اسـت   يمت قيا جان و عضو و آيا جان است    يچقدر است و به ازا    
 يا هر دو و آ    يا يفر ك يا تنها خسارت است     يا و آ  يم قابل تقو  ي و معنو  يخسارات ماد 

  ير؟ خيا كند ي مرقدر مورد مذكر و مؤنث ف
ـ     را كه بدل جان اسـ      ي مال يعني داد؛   يهقاتل د «: گويد ي م »فيومي«  يت، بـه ول

   2.)تا فيومي، بي (»مقتول اعطا نمود
 اعطـا  شـده   است كه به عوض جان كـشته       ي مال يهد«: گويد يم» المنجد« در   و

   3.)1376معلوف،  (»شود يم
فيـروز آبـادي،     (»ديه حق كشته شـده اسـت      «: آوردمي» قاموس المحيط « در
  4). ق1424

 است؛ خون زن باشـد       مربوط به خون   يه د كه ين راغب صراحت دارد در ا     عبارت
 ي مال نباشد و بها    ،شود ي كه اعطا م   يزي جان و چه بسا آن چ      يا مرد، عضو باشد     يا

  .كند ينم عنوان را آن بودن  عوضيامتعارف آن هم نباشد، اما بدل 
 يـز ن و اسـت  نشده اخذ آن بودن جان   بدل يه، د ي در مفهوم لغو   رسد ي م نظر به

 كوچك و بزرگ و مقـدار   يا مرد،   يافس، زن    ن ين آن، چنان كه تفاوت ب     بودن ييجزا
  . متفاوت باشد؛ چون خسارات متفاوتندواندت ي مين،بنابرا.  نشده استيده ديزآن ن

 اسـتعمال شـده اسـت و        »يلمس «يا» دره «ي به معنا  »يواد« ماده واژه    ين ا از
 كـشته   ي كـس  ي كه وقتـ   يان ب ين را در بر داشته باشد؛ به ا       يالن س ي معنا يه د يدشا
 كه شـتر    ي كه مال پرداخت   شود ي م يجاد ا يا  او دره  ي از قاتل به سو    يي گو د،شو يم

 ي بـه معنـا    يـه  در واقـع د    و يابـد  ي مـ  يـان  مقتـول جر   يـاي  اول يبود، در آن به سو    
 ي مـال  ي به جهت انبـوه    ياحال  .  است »يال س يسيل،سال،  « و مرادف    داشتن يانجر

 يـا  شـود  ي م ير او سراز  ي به سو  يل و مانند س   شود ي مقتول پرداخت م   يايكه به اول  
                                                           

 .»ادي دية، الخليل: فالني به فالني ديه داد«. 1
 .»ال الذي هو بدل النفسودي القاتل القتيل يديه ديةً، اذا اعطي وليه الم«. 2
 .»الدية، ما يعطى من المال بدل نفس القتيل«. 3
 .»حق القتيل: الديه، بالسكر«. 4
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 يابد ي مقتول ادامه م   ياي اول يتبه جهت استمرار آن است؛ چون تا زمان جلب رضا         
 دسـت   جويانـه  ي دهنـد و از اقـدام تالفـ        يتد تا آنجا كه رضا    شو يو بر آن افزوده م    

  .بردارند
 معنا مالحظه شده است، امـا بعـداً بـه تعـداد             ين واژه، ا  ين ا يه در وضع اول   شايد

 بـه   رسـاننده  يب كـه آسـ    ي با ارزشـ   يز گفته شده است و به هر چ       يه د زيپنج شتر ن  
  .كند ي اعطا مديده يبآس

   در قرآنديه

 است؛ رفته كار  به يي قتل خطا  ينه سوره نساء و در زم     92 يه واژه دو بار در آ     اين
  :فرمايد مي كه چنان

 َو َمـْن �
ً
ْن َيْقُتَل ُمْؤِمنًا ِإ�Y َخَطـأ

َ
ْؤِمٍن أ ُ َرَقَبـٍة َو َما َ�َن ِ ُ  َفَتْحـِر��

ً
 َقَتـَل ُمْؤِمنـًا َخَطـأ

ُقوا Yد Yْن َيـص
َ
ْهـsِِ ِإ�Y أ

َ
ٌة ِإlَ أ َ Y)را نـسزد كـه      ي مـؤمن  يچ هـ  ؛�ُمْؤِمَنٍة َو ِدَيٌة ُمَس 

 يـد  را به خطا بكشد، با     ي مؤمن كس را جز به خطا بكشد و هر         يمؤمن
كـه   يـن  ا  پرداخت كنـد، مگـر     يه را آزاد و به خانواده او د       يبنده مؤمن 

  .خانواده مقتول گذشت كنند
  :كه ين از جمله اشود ي استفاده مي نكاتيه آين ااز
 برده  يك كردن  كه آزاد  - بر خود قاتل الزم است كفاره دهد         يي،در قتل خطا  . 1

 يزي اهل مقتول به چكه ين به اهل مقتول بپردازد، مگر ايز ناي يه و د  -مؤمن است   
  .يند ببخشند و عفو نمايكل ورط  بهيا دهند يت رضايه از ديرغ

 در قتـل    يه د گفتيم ي م يه و ظاهر آ   يماگر ما بود  «: گويد ي م »يانمجمع الب  «در
  ). 140 ص ،3 ـ 4 ج ،1365 ي،طبرس(» ...يخطا بر قاتل است، ول

 را به خطا بكـشد، بـر او         يهر كس مؤمن  «: گويد ي م يه آ ين ا يل ذ ،»يزانالم «در
   1.»... پرداخت كنديهبه خانواده او د را آزاد و يواجب است بنده مؤمن

                                                           
محمـد  (» و من قتل مؤمناً بقتل الخطا وجب عليه تحرير نفس مملوكة مؤمنة و إعطاء دية يسلمها الـى اهـل المقتـول                     . 1

، ةوسائل الشيع  محمد بن حسن حر عاملي،    : يه به آ اين    در مورد تفسير    و نيز  39، ص   5، ج   الميزان حسين طباطبايي، 
 . رجوع شود89، ص 19ج 



 499  اسالم  در هيد /  مقاالت

 هـم بـه     ي است كه نفعـ    ي شخص يفري ك ، برده يك كردن  آزاد رسد يم نظر به. 2
 نفر از جامعه مؤمنان را حـذف كـرده و كـشته             يكقاتل  . رساند يجامعه مؤمنان م  

 يـه  و د  كند ي مؤمن را به جامعه اعطا م      ي برده مؤمن، فرد   يككردن   است و با آزاد   
 ياي وارده به اول   سارت جبران خ  شود، يه نفع اهل مقتول پرداخت م     كه صد درصد ب   

  . را هدف گرفته استديده يب آسيامقتول 
 ظهور  يم، به آن منضم كن    يز سوره بقره را ن    178 يهآ اگر خصوص،  به يه، آ ينا. 3
 مطرح شـده    ي محض ي چون در مورد خطا    يست؛ جان ن  يمت ق يه د كه دارد  يندر ا 

 دم حق گرفتن    ياي كه اول  كند ي م ييرد را منحصر به جا     به خطا، مو   يحاست و تصر  
 يـه، پـس ظـاهراً مـراد از د       . د حق را دارن   ينا قصاص در كه گونه جان را ندارند؛ آن   

 ي و معنو  ي خسارات ماد  يمت جان نباشد، قهراً ق    يمت و هرگاه ق   يست جان ن  يمتق
 توانـد  ي مـ يز نيه خسارات مختلفند دين از فقدان شخص خواهد بود و چون ا       يناش

 كه جان انسان مـال      ين نكته غفلت نشود كه با ا      ينمختلف و متفاوت باشد، اما از ا      
 به صراحت پرداخـت مـال بـه         يه آ ين باشد، قرآن در ا    داشته ي كه عوض مال   يستن

  . آن را مطرح كرده استيازا
 است كه به عوض     ي مال يهد«: گويد ي م يه آ يل كه ذ  يزان منظور صاحب الم   شايد

   1.ي باشد، نه ارزشي عوض قرارداد،»...شود ي دو اعطا مين ايرغ يا عضو ياجان 
 فرار يل كه قصاص ثابت است، اگر به دلي در مواردشود ي نكته استفاده مين ااز

 ي بدل و عـوض ارزشـ      يه پرداخت شد، از آنجا كه د      يهقاتل و عدم امكان قصاص، د     
 اسـت،   ي فـرار   كـه قاتـل    ي و تنها تا زمـان     يست ن ي آن واقع  يگزيني جا يست،جان ن 

 يـه  قصاص شود، اما هرگاه قاتل به چنـگ افتـاد، بـا ارجـاع د               ي مانع اجرا  تواند يم
 شـرط شـده     يـه  در زمان پرداخت د    كه ين او را قصاص كرد، مگر ا      توان ي م يافتيدر

  . نداشته باشندي مقتول حق قصاصيايباشد كه اگر قاتل به چنگ آمد، اول
 بـه   ي كه قاتل فرار   ياست در موارد   آمده   »يرابوبص «يحه گفته شود در صح    اگر

، ص  19 ج   ق،1389 ي،عـامل  حر( او را ادب و حبس كند        تواند ي م ي وال يد،چنگ آ 
                                                           

، 4ج،  الميـزان  محمد حسين طباطبايي، بـي تـا،      (» و الدية ما يعطى من المال عوضاً عن النفس أو العضو أو غير هما             «. 1
 .)39ص 
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 و حكم به قصاص او نشده است و بنا        يه از امكان استرداد د    ي صحبت يگرد«و  ) 303
  ).347 ص ،1384دي،  ده آبايحاج(»  وجود ندارديزي چين چني،بر اطالق مقام

 يـاي  باشد كـه بـر اول      ي مربوط به موارد   يت روا ين ممكن است ا   :اوالً: گوييم مي
 كـار تمـام اسـت؛ چـه         يه، د يافت شده باشد كه با در     يممقتول شرط و به آنان تفه     

  . باشنديرفتهپذ ها  و آنيفتد نياقاتل به دام افتد 
 يفاياست و مجازات از قاتل فرار خاطر  حق ادب و حبس، به     رسد يم نظر به: ثانياً

 اسـت  ي حافظ نظم عمومي آمده است؛ از آن رو كه و   يد پد ي وال يبراحق قصاص،   
  . به ثبوت و عدم ثبوت حق قصاص ندارديو ربط

 به ير سوره بقره، پس از عفو از قصاص نفس، تعب178 يه در قرآن در آ   چنين  هم
  :فرمايد ي و مكند ياتباع به معروف م
� ْ �

َ �Ò ِخيِه
َ
َ rَُ ِمْن أ � ْن ُع½�ِ َ َ �Õ ٌَباعٌ  ء ْعُروِف  َفاّتِ َ ْ َداءٌ  َو  @�ِ

َ
ْحـَساٍن  ِإَلْيهِ  أ ِ§  كه  يكس ؛�@�ِ

 از  يـد  شـد، پـس با     يده به سـود او بخـش      يزي چ اش  ينياز جانب برادر د   
  .به او بپردازد] خسارت را [احسان  ] يترعا[ كند و با يرويمتعارف پ

 يست، نين متعارف، متعيه نكرده است؛ چون پرداخت ديه به دير تعبيه آين ادر
 متعـارف اسـت و      يـه د پرداخت معروف، اتباع از منظور ظاهراً گذشت، كه اناما چن 

 يـه،  در واقع فد   يرا شده است؛ ز   ير تعب يه انسان به فد   ي بدل آزاد  ياگاه از بدل جان     
 كـه بـه     ي كـس  ي آزاد يا فـدا  ي است كه ممكن است كشته شود        ي جان كس  يفدا

  .اسارت در آمده است
 گزارشـات   يكه گفته شد به حسب برخ     » عبداهللا«و  » عبدالمطلب« داستان   در

  . جان عبداهللا بوديه صد شتر قرار گرفت، در واقع فديي و روايخيتار
 بـود كـه     يي قوچ اسـتثنا   يك به حسب نقل،     »يلاسماع« در قصه ذبح     يه فد اين

  : نموده استير تعبيمقرآن از آن به ذبح عظ
� ٍ ــ�� ٍ َعِظ

ْ ــِذ¿� ــَدْيَناُه ِب ــافات  (�َوَف ــانيرا در ازا؛ و او )107): 37(ص  ي قرب
   1.يديم باز رهانيبزرگ

                                                           
 ـ  8، ج مجمع البيـان سن طبرسي، فضل بن ح(» الفداء جعل الشي ء مكان الشيء لدفع الضرر عنه«: گويد طبرسي مي. 1

 . فدا قراردادن چيزي به جاي چيز ديگري است تا ضرر از او دفع شود؛)708، ص 7
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 دم اسـت و اگـر       يـاي  جانش در دست اول    كشد، ي را به عمد م    يگري كه د  كسي
 جـان   ي را فـدا   ي مـال  يعنـي  بدهـد؛    يه فد يد كشته نشود و آزاد گردد، با      خواهد يم

 دادن يـه  بـا فد  شـد  ي مـ  يراسـ  اگر كه  تا جانش را نجات دهد؛ چنان      كند يخودش م 
 مرسوم بود و در قـرآن       نزما آن در چرا آورد؛ دست  خودش را به   ي آزاد توانست يم
  :فرمايد يم

ا ِفَداءً � Yا َمّنًا َبْعُد َو ِإم Yبـر آنـان منـت       يـا  سپس   1؛)4): 47(محمد   (�َفِإم 
  .يريد بگيشان و عوض از ايه فديا و يد و آزادشان كنيدنه

  يات در رواديه

 از  ي ابحـاث بخـش    يـن  ا مطاوي در كه است رفته كار   واژه به  ين ا ياري بس يات روا در
 نكتـه الزم    يـن  اطاله كالم است، اما ذكـر ا       جا  اين در ها  آن ذكر و است شده ذكر ها  آن

 يـان  خـسارت و ضـرر و ز       يبـه معنـا   » غـرم « از واژه    يات روا ين از ا  ياست كه در برخ   
 ير كه درون گودال شكار ش     ي در باره فرد   7امير حضرت كه  استفاده شده است؛ چنان   

نفـر اول   «:  را هم با خودش به درون گودال كشاند، حكـم كردنـد            يگرد و سه نفر د    افتا
 را به اهـل دوم و اهـل دوم غرامـت دو            يه سوم د  يك است و اهل او غرامت       يرطعمه ش 

  ).176، ص 19 ج  ق،1389 ،يحر عامل (»پردازند يم...  را به اهل سوم ويهسوم د
 همـسرش را    ي آلـت تناسـل    ياگـر مـرد   «: فرمود نقل است كه     7 امام صادق  از

   .»كنم ي حكم ماش يهببرد، به جبران خسارت به نفع آن زن به اندازه د

  يهان در اصطالح فقديه

 مـورد نداشـته باشـند و    يـن  در اي كه اصطالح خاصآيد ي برميهان عبارات فق از
 يخشـ « كـه    شـود  يمـ  مـشاهده  لـذا . اند برده كار  آن به  ي لغو ي را به معنا   يهلفظ د 

 بـه   يگران و د  »ي ثان يدشه «،»يعالمه حل  «،»يسابن ادر  «،»ي طوس خيش «،»يدمف
  .اند  آن نشدهي خاص برايي متعرض معنايات،هنگام بحث از د

 خـود   يفتعر در لغت اهل همانند اند،  شده يف از تعر  يا  كه متعرض گونه   برخي
                                                           

 .147، ص 10-9همان، ج : بنگريد به. 1
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ز ا] يهد[«: گويد يم كه »مقداد فاضل« مانند اند؛ از واژه بدل و عوض استفاده كرده      
، ج   ق 1404حلـي،   ( .»شود ي گفته شده چون به عوض جان پرداخت م        يهآن رو د  

  .)461، ص 4
 » بـه عـوض جـان اسـت        يـه چـون د  ...«: گويـد  يمـ » مسالك« در   ي ثان يد شه و

  ).461، ص 13، ج  ق1404، اردبيلىمقدس (
عالمـه   (» بدل جـان اسـت     يهچون د ...«: يدگو يم» روضه« در   يشان ا چنين هم
  .)448، ص 5  ج، ق1420حلّى، 

 صـاحب « ماننـد  اند؛  كرده يخوددار عوض و بدل واژه بردن كار  از به  يگر د يبرخ
 است كه به سـبب      يمال) ياتكتاب د  (جا ين در ا  يهمراد از د  «: گويد يم كه »جواهر

 خـواه مقـدار     شـود؛  ي حق انسان آزاد واجـب مـ       در آن از تر  جان و كم   ين ب يتجنا
 داشـته   ين كـه مقـدار معـ      ي موارد ه ب يه گاه د   نداشته باشد و   يا داشته باشد    ينمع

 نـدارد، ارش و حكومـت گفتـه         ين كه مقدار مع   ي و در موارد   يافتهباشد، اختصاص   
   1).2، ص 43، ج 1365نجفي،  (.»شود يم

 بـر   يـت  اسـت كـه در جنا      ي مال يهد«: گويد يم» المنهاج↨ـ تكمل يمبان «صاحب
، ص  2ج   ق،   1422خـويي،    (»شـود  يم الزم ها  مانند آن  يا جراحت   يا عضو   ياجان  
 جـان  چـون  انـد،   را عوض و بدل جـان ندانـسته        يه به لحاظ آن كه د     يد شا 2.)186

  . ندارديماد عوظ انسان

   مرتبطهاي واژه

  . باب استعمال دارد كه عبارتند از ارش و حكومتين در ايز نيگر واژه ددو

  ارش

: گويـد  ي مـ  »يـدي فراه« كـه   چنـان  يـه؛  د يعنـي ارش  :  لغت گفته شده است    در
  .) ارش، ماده ق1414 يدي،فراه (»يةا�رش، الد«

                                                           
 و إن كـان ربمـا   ،و الأر  سواء كـان لـه مقـد   ؛و ما دونهاأ النفس يوالمراد بها هنا المال الواجب بالجناية على الحرّ ف   «. 1

باألت اختصرش والحكومةباألي ل والثانو«. 
 .»و نحو ذلكأو الجرح أ الجناية علي النفس والطرف ي المال المفروض فيالدية ه. 2
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ـ الد: االرش، جمع اروش  «: نويسد يم» المنجد «در مـاده  ،  1376معلـوف،    (»↨ـي
  ).ارش

 يـات جنا باب در هم و است رفته كار  به يع؛ هم در باب ب    »ارش« واژه   يات روا در
 يد، درآ يوب مع يعپس اگر مب  .  خسارت وارده است   يو ظاهراً در هر دو باب به معنا       

 يدمشن«: گويد ي م »يسيع بن حماد« كه  جبران خسارت كند؛ چنان    يدفروشنده با 
 كـه   ي نخست در مورد مرد    كم فرمود كه ح   7كه امام سجاد  :  فرمود 7امام صادق 

 شـد،  ي در او م   يبي و پس از آن متوجه ع      كرد ي م يزش و با او آم    خريد ي را م  يزيكن
 1389حر عاملي،    (» را دارد  يب ارش ع  تياف الزم است و او حق در      يع بود كه ب   ينا

  . را دارديب از عي خسارت و غرامت ناشيافت حق دريعني 1؛)415، ص 6ق، ج 
 حـضرت «: اسـت  شـده  نقـل  كه  معناست؛ چنان  ين به هم  يز ن يات در باب جنا   و

 اگر  ينار، د 6 كند، ارش آن     ياه حكم كرد كه اگر صورت را س       يلي در مورد س   7يعل
، 7، ج  1363كلينـي،    (» است ينار د يم و ن  يكاگر قرمز كند،     و   ينارسبز كند، سه د   

 يلي است كه به سـبب سـ       ي و غرامت  يه د ي به معنا  يت روا ين ارش در ا   2.)333ص  
  . به او بپردازديد بايگريزدن به د

 نـدارد، در   يـا  مقـدر دارد     يه د يا وارده   ديدگي يب و آس  يب هر حال، نقص و ع     به
 » مقـدر نـدارد، ارش دارد      يـه  كـه د   ي و نقص  بيع هر«: اند  گفته يهان فق يرمورد اخ 

 و ظـاهراً منظـور آنـان از ارش، تفـاوت            3)261، ص   4 ق، ج    1403محقق حلـي،    (
 و سـالم بـود،      يـده  ند يب كه آس  ي هنگام شود ي گفته م  يعني است؛   يب و مع  يحصح

 دارد،  يمت است، چقدر ق   يده د يب شده و آس   يوب و حال كه مع    شت دا يمتچقدر ق 
 در كه  چنان شود؛ ي به عنوان ارش اخذ م     4اش يه از د  يا او   متي نسبت از ق   ينبه هم 

                                                           
1 .��� ������ 	�
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 .»رش ما ال تقدير فيه ففيه األكلّ«. 3
ون ديـه    چـ  ؛تـر باشـد    ديده بيش  دست آمده، از ديه مقدار عضو آسيب       ه گرچه نسبت ب   ؛منظور از ديه، ديه نفس است     . 4

دست نيامده است كه نگران باشيم ارش عضو از ديـه مقـدر آن               هكليت نفس از جمع ديه اعضا و جوارح و اوصاف ب          
مطالعـه تطبيقـي در     ( قواعد فقه ديـات      ،1384 ،احمد حاجي ده آبادي   (است   محل اختالف    مسألهاين  . تر است  بيش

 .)247 ص ،)مذاهب اسالمي
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 يعنـي  مقدر وجود ندارد، عبد اصـل اسـت؛          يه كه د  يدر موارد «: گويد يم »روضه«
 صـورت معلـوم     يـن  او در ا   يمـت  سالم اسـت و ق     عبدي كه فرد آزاد،     شود يفرض م 

 دارد و   يمـت  چقـدر ق   ديـدگي  يب كه در صورت آسـ     شود يسپس فرض م  . شود يم
شـهيد ثـاني،     (»شـود  ي مـ  يافت در يه د يح، به صح  يوب مع يمت او به نسبت ق    يبرا

   1.)294، ص 4، ج 1426
 نقـل  7صادق امام از كه  چنان شود؛ ي معنا استفاده م   ين ا يز ن يات روا ي از برخ  و
 او را با دست افـضا كـرد، حكـم نمـود،       يز كه همسرش كن   يمرد باره در« كه است

 يمت قيز كه افضا شده ن ي كنند و در حال    يمت باشد، ق  يح كه صح  ي را در فرض   يزكن
 يـن  و او را نگه دارد؛ چـون ا        يد را پرداخت نما   يوب و مع  يح صح ينكنند و غرامت ب   

   2.)252، ص 19 ق، ج 1389حر عاملي،  (»خورد ي به درد مردان نميزكن
 مقدار ندارد   يه است كه د   يموارد به مربوط مشهور نظر  به يات، در باب جنا   ارش

 شـخص اسـت، اگـر       يـوب  و مع  يحصـح  تفاوت نسبت ارش اند وارد گفته  م ينو در ا  
حاكم شـرع   «:  مورد فتوا داده است كه     ين در ا  »يزيتبر «ي لكن آقا  شد، ي م يمتق

محاسـبه  ] يـه  د عنـوان بـه    [يـت  به تناسب جنا   يبا نظر پزشك مورد وثوق، مقدار     
 از   شـخص، پـس    يمت تفاوت ق  يافت بر در  ي مشهور مبن  يفتوا من نظر  و به  كند يم

   3.)1174، مسأله 1، ج 1425تبريزي،  (»يستفرض او به عنوان عبد تمام ن
 يـست؟  آن دو چ   ييمعنـا  تفـاوت  انـد،  دو واژه » ارش« و   »يهد« اما از آنجا كه      و

 است كه به هدف جبران خـسارت وارده         يزي آن چ  ي هر دو به معنا    رسد يم نظر به
 بـه   يلسـ  چـون   هـم  يال كـه مـ    شود ي استعمال م  يي در جا  يه لكن د  شود، ياعطا م 

 است، ي سبك فرعايات او پرداخت شود و استعمال آن در جنياي اوليا يه عليمجن
 و پرداخـت سـبك باشـد؛ مثـل          ي جزئ يب كه آس  رود يم كار  به ياما ارش در موارد   

                                                           
 و يفرض عبداً فيه تلك الجناية و ينظر قيمته و تنـسب             الجناية، و ينظر كم قيمته حينئذ      عبداً سليماً من     فيفرض الحرّ «. 1

 . »خري و يؤخذ له من الدية بتلك النسبهةلى األإحدى القيمتين إ
ـ يته جاريته بيدها، فقضي آن يقوم الجارية قيمة و هأ رجل افضت امريف«:  قال7 الصادق نّإ. 2  ي صحيحة و قيمة و ه

 .»ها ال تصلح للرجالنّ أل؛مساكهاإة و العيب و أجبرها علي ا ما بين الصحمفضاة فتغرمه
ـ أ للجنايـة، و      مناسـباً   من الثقات، مقداراً   يهل االختصاص بالتداو  أ مع مشورته    ييحسب الحاكم الشرع  «. 3 ا مـا عليـه     م

 . » عندناتام و نقوبم ما نقص من قيمة العبد فهو غير المشهور من أخذ التفاوت بعد فرض الشخص عبداً
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 مقدار  يه به شخص رسانده كه د     ي جزئ يبي آس يا اندك دارد    يبي ع يع كه مب  يمورد
  .ندارد

  حكومت

 در آن از مـراد  و )1358عميـد،    (1اسـت  دادن  حكم يمعنا در لغت به     حكومت
كـه  ( مقدار نـدارد     يه د ديدگي، يب كه آس  ي حكم حاكم است، در موارد     يا بحث   ينا

 كـه   وارده موجب نقص نـشده اسـت؛ چنـان         يب آس يا،  ) معادل ارش است   جا يندر ا 
 م حكومـت الز   2 موجب نقص نشود،   كه ين ولو ا  يتي، هر جنا  يبرا«: است شده گفته

 يحـاج  (»يست صورت تفاوت كامل و ناقص ن      ينمراد از حكومت در ا    ] پس. [ستا
  ).258ص ، 1384ي، ده آباد

 حكم  يكل طور  به يا و   دهند ي م يت رضا يه به د  ين و طرف  ستي امكان قصاص ن   اي
 مقـدر داشـته باشـد، خـواه نداشـته باشـد؛             يـه  قصاص است؛ خواه د    يردر موارد غ  

 كـه   هـايي  يب و آس  3در مورد جائفه   ...«: گويد يم»  حمزه ياب« مقطوعه در كه چنان
 4)منقلـه ( كه استخوان به سبب آن جابجا شده         يبي آس يز و ن  رسد يبه درون بدن م   

 بلكه حكومـت    يست، قصاص ن  5)مأمومه( كه در سر به پرده مغز برسد         يبي آس يزو ن 
   6.»است

  استعمال شده استي در موارديت رواين كه واژه حكومت در ا     شود ي م مشاهده
 يـصله  دعوا ف  يي با حكم قضا   بايد ي مقدر دارد و ظاهراً منظور آن است كه م         يهكه د 
 ييقـضا  حكـم  بـر  انـد،   وارد شده  يات كه در باب د    ياتي و ممكن است همه روا     يابد

                                                           
 .»كردن دادن، فرمانروايي دادن، فرمان حكم«: حكومت. 1
 . اما موجب رنج شده است،كردن انگشت زائد كه به حسب خلقت غالب افراد موجب نقص نشده است مانند قطع. 2
 ديـه ايـن   .جراحتي است كه با هر وسيله و از هر جهت به شكم يا سينه يا پشت يا پهلوي انسان وارد شود           » جائفه«. 3

 ).، بند الف482 ماده ،قانون مجازات اسالمي( كامل است هسوم دي جراحت دو
 ديه اين جراحـت پـانزده شـتر اسـت           ،جراحتي است كه درمان آن جز با جابجاكردن استخوان ميسر نباشد          » منقله«. 4

 ).7 بند ،480همان، ماده (
 .)8همان، بند ( شتر است 33حت ثلث ديه كامل يا  ديه اين جرا.جراحتي است كه به كيسه مغز برسد» مأمومه«. 5
 الحكومة والمنقلة تنقل منها العظام و ليس فيها قـصاص        الّإ الجوف ليس لصاحبها قصاص      ية ما وقعت ف   ف الجائ يو ف «. 6

 .)294، ص 19، ج وسائل الشيعة حر عاملي،(»  الحكومةالّإ المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص ي و فة الحكومالّإ
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   1. داردوجود قضا لفظ ها  از آنياريبس در كه حمل نمود؛ چنان

  يه دپيشينه

 سـابقه   يـت و در زمـان جاهل     از اسالم    يش پ يه د يا پرسش مطرح است كه آ     اين
 و اگر سابقه داشته چقدر بوده است؟ و صـد شـتر چگونـه و از                 ير خ ياداشته است   

  چه زمان سنت نهاده شد؟
 به شتر در    يه است كه پرداخت د    ين ا يخي تار يها  و نقل  يات از روا  يا  پاره ظاهر

:  آمـده اسـت    »ي نبـو  يره س يهحاش« در كه  سابقه داشته است؛ چنان    يتزمان جاهل 
»  بن بكر بن هوازن بوديد پرداخت كرد، زيه كه شتر را به عنوان دي كسيننخست«
  ).163، ص 1ج، 1360 ابن هشام،(

 بـود،   »يارهابـو سـ   « را صد شتر قرار داد،       يه كه د  ي كس يناول:  نقل شده است   يز ن و
 ياره را صد شتر قـرار داد، ابـو سـ          يه كه د  ي كس يناول«: گويد  ي م »قتيبه ابن« كه  چنان
 عـرب از او     يگـر  و د  يش كس عبدالمطلب بـود كـه قـر        ين بود و گفته شده اول     يعدوان

   2.)552، ص 1394ابن قتيبه،  (» نمودبيتآن را در اسالم تث 6گرفتند و رسول اهللا
 گرفـت و    يعبـدالمطلب زنـان   «: گويـد  ي در باره سنت عبدالمطلب مـ      »يعقوبي«

 مـن   ياخدا:  گفت يدند، او متولد شدند و چون پسرانش به ده نفر رس          ي برا يفرزندان
 زنـم،  ي قرعه م  يانشان تو نذر كرده بودم و اكنون در م        ي را برا  يشان از ا  يكيكشتن  

 بـن  عبـداهللا  نـام   زد و قرعه به    رعه ق يانداز، ب خواهي يپس قرعه را به هر كدام كه م       
...  اصـابت نمـود    داشـت،  ي از همه فرزندان خود دوست م      يشب را او كه عبدالمطلب

... يدند آن را شـن    يشلكـن چـون قـر     .  كنـد  ي تا قربان  برد ي را م  عبدالمطلب عبداهللا 
 قوم سنت خواهد    يان در م  ي، كار را انجام ده    ين اگر ا  ي ابوالحارث، راست  يا: گفتند

 او  يـه فد:  بدو گفتند  يشان از ا  يبعض... ام من با پروردگار خود عهد كرده     : گفت. شد
 شـتران  نـام  به قرعه و زد قرعه عبداهللا و ها  آن يانسپس صد شتر آورد و م     ... را بده 

                                                           
 روايت جمع آوري شده است      440تقريباً  » الديات« ذيل عنوان    ةزم است توجه دهيم در كتاب روايي وسائل الشيع        ال. 1

 .استفاده شده است» حكم«يا از ماده » امر«و در چند مورد از واژه » قضي« روايت از واژه 81كه در 
خذت به قـريش    أ ذلك عبدالمطلب، ف   ل من سنّ  وأ نّإ: الو يق ... ي العدوان ةاربوسيأبل   الدية، مائة من اإل    ل من سنّ  وأ«. 2

 .»سالم اإلي ف6ه رسول اهللاقرّأوالعرب و 
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 بـار قرعـه     يگـر د مـن : گفـت  گـاه  آن...  بلند كردند  يرتكب به صدا مردم پس. درآمد
 نـام  سپس در نوبت سوم قرعه زد و بـه        ... دافتا شتران نام  پس قرعه زد و به     زنم، يم

 چـه  از شـتر بـر همـان      ) يآدمـ  (يـه و د ...  كـرد  يقربـان  را ها آن پس. درآمد شتران
  ).325 ـ 328، ص 1ج ،1358يعقوبي،  (»گرفت قرار نهاد، سنت عبدالمطلب
  .اند  با تفاوت نقل كردهيز نيگران نذر عبدالمطلب را دداستان

عبدالمطلب نذر كرده بود كه اگر خداوند ده پسر به او   «: نويسد يم»  هشام ابن«
 يـا دن  بـه  ي كعبه كند و چون فرزند دهم و       يرا قربان )  پسرش ين آخر يا (يكيبدهد،  

 آمـد و    يـرون  بـود، ب   ي فرزنـد و   ينآخر كه عبداهللا نام آمد، قرعه زده شد و قرعه به      
 ارائـه   يا  مانع شدند و راه چـاره      ردمچون عبدالمطلب خواست به نذرش وفا كند، م       

 ،1ج ،1360هـشام،    ابـن  (  انسان بـود   يك يه ده شتر كه در آن زمان د       ينشد كه ب  
 شـدن  ذبـح  از عبـداهللا  آمـد،  شـتر  بر قرعه اگر شود، زده قرعه عبداهللا و) 163 ص

 و  يافزاينـد  بر شتران ب   يگر آمد، ده شتر د    يرونب عبداهللا نام  و اگر قرعه به    يابد نجات
 عمل تكرار شد و شـتران ده        ينا.  ادامه دهند  يب ترت ين هم قرعه بزنند و به هم      زبا

 ص همـان،  (درآمـد  شتران نام  و قرعه به   يد تا به صد شتر رس     يافت يشتا ده تا افزا   
 ظاهراً و درآمد شتران نام  هم تكرار كردند و باز قرعه به       يگرد بار دو و) بعد به 160

 معلوم شد كه خالق انـسان،       يعني قرار گرفت؛    شتر انسان صد    يه بود كه د   جا ينا از
  ). به بعد306، ص 2 ج،1365 ي،طبرس(» جان او را برابر صد شتر دانسته است

 كه مگر جناب عبدالمطلب چه      شود يطرح م  م يم، قصه مذكور را درست بدان     اگر
 او در مقـام و      يـا  سـاخت؟ آ   ي داشت كه خداوند سنت او را در اسالم جار         يتيموقع

 ين خداوند خواسته است از ا     يا عالم مطلع باشد؟     يبات مغ ي بود كه از برخ    يا مرتبه
 انـسان صـد شـتر       يك يه كه د  ند او به مردم بفهما    يق به عبدالمطلب و از طر     يقطر

 از آن   يش است كه پـ    ي حكم يا او عبداهللا، صد شتر است       ي فرزند گرام  يه د اياست  
   شده است؟يا وجود داشته و دو باره اح�يل و اسماعيم حضرت ابراهيندر د

 و تنهـا مـا      1يـست  طرق حجـت ن    ين چون نقل آن از ا     يريم، قصه را نپذ   ين ا اگر
                                                           

كه آيا نذر عبد المطلب به اين ترتيب مشروعيت داشته است؟ با             و اشكاالت ديگري نيز بر آن وارد است از جمله اين          . 1
 .اند موحد بوده 6كه معتقديم اجداد پيامبر توجه به اين
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 واردشـده از    اتيـ  روا يل كه جناب عبدالمطلب برقرار كردند و به دل        ي و سنت  يمباش
 وارد شـده    6يـامبر  از پ  يـات روا در كه  قابل قبول است؛ چنان    :يت اهل ب  يقطر

پـنج  ) ش از اسـالم   يپـ  (يـت عبدالمطلب در زمـان جاهل    ! ي عل يا«: است كه فرمود  
 قـرار  شـتر  صـد  قتل در... كرد انفاذ و اجرا اسالم در را ها سنت نهاد كه خداوند آن    

، ص  19 ق، ج    1389حـر عـاملي،      (» ساخت يجار اسالم در را آن خداوند كه داد
  . كرديين جناب، صد شتر را تعيعني آن ؛ استين از سن، ع و منظور1.)145

 باشـد و او بـه       ي احتمال وجود دارد كه سنت آن جنـاب از بـاب كارشناسـ             اين
 داد كه صد    يص زمان خودش تشخ   يط كارشناس مسلط بر اوضاع و شرا      يكعنوان  

 و سـنت    يين تع ينا خداوند و دهد قرار شده ن كشته  انسا يكشتر را به عوض جان      
 خواست ي ميزت و ندانس ي مي مكفيطرا در اسالم امضا كرد؛ چون آن را در آن شرا        

  . را سامان دهديه ديتوضع
 شـتر   1000 شتر تـا     5 نبوده و از     ين مع يه كه د  آيد يم دست به ها  نقل ي برخ از

 افـراد   ي و پشتوانه اجتمـاع    يتنوسان داشته است و ظاهراً به حسب اصالت و موقع         
 بود،  يل شتر و اگر اص    5 اش يه بود، د  يل اص ير غ يامتفاوت بوده است؛ مثالً اگر برده       

 5 يمـان پ  بـرده و هـم     يهد«: گويد ي م »ياغان« صاحب كه ده شتر بوده است؛ چنان    
شـفيعي سروسـتاني     (» شتر بود  10 خالص داشت،    ي كه نژاد عرب   ي كس يهشتر و د  

   2.)42، ص 1376، ...و
: گويـد  ي نذر عبدالمطلب را نقل كرده است، مـ        يه كه قض  ييدر جا »  هشام ابن«

  ، 1360 ابـن هـشام،   (»  شـتر  10 شما چه قـدر اسـت؟ گفتنـد        يان در م  يهد: گفت«
 »االرب بلـوغ « در كه  شتر بوده است؛ چنان    1000 پادشاهان   يهو د ) 163، ص   1ج

 و اگـر    يمرپـذي  ي مـ  ديـ  پادشـاهان ده   يـه اگر د «:  گفتند يگروه كه است شده نقل
 » پادشاهان را كه هـزار شـتر بـود، پرداختنـد           يه پس د  جنگيم، ي م يد كن يخوددار

   3.)41همان، ص (
                                                           

1 .��� ���! ��	 
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 .»و كانت دية المولي فيهم و هو الحليف خمساً من االبل و دية الصريح عشرأ«. 2
 .»وك، الف بعيرفان تدوه دية الملوك نقبل و ان تأبوا نقتل، فودوه دية المل«. 3
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بـن  [ مسعود بـن عمـرو       ين از خوارج شبانه در كم     يمرد«: گويد ي م »دينوري«
 آمد، بـا كـارد بـه او    يرون نماز صبح از خانه ب     ينشست و چون برا   ]  بن عاص  يدسع

 از  يـر  غ ي جمع شدند و گفتند به خدا سوگند كس        ها يكشت، ازد حمله كرد و او را      
.  كشتيم را خواهيس بن قف احنيم، تم ي او را نكشته است و ما ساالر بن        ها يميتم

 را  يـشان ا دوسـت  كـه  انـد   شـما را مـتهم كـرده       هـا  يازد: احنف به قوم خود گفت    
تر فراهم آوردند    و هزار ماده ش    يست او ن  يبها  از پرداخت خون   يا و چاره ... يدا كشته
 خـشنود   هـا  ي پادشاهان بود و ازد    يبها  مقدار خون  ين فرستادند و ا   ها ي ازد يو برا 

   1.» موضوع دست برداشتنديبشدند و از تعق
 رسيد، ي از آن است كه هر كس زورش م        ي حاك يگر د هاي  نقل ي نقل و برخ   اين

 ين بكر بـرا    حارث بن عبداهللا ب    قبيله« است، شده نقل كه  چنان گرفت؛ ي م تر  يشب
 دهنـد   يه د شد، ي و هرگاه الزم م    گرفتند ي م يه دو د  ديگران از خودشان شده كشته

 را برتـر    ود خـ  ير نض يبن«:  نقل است كه   يز و ن  2)42همان، ص    (»دادند ي م يه د يك
 را  ير نـض  ي از بنـ   ي فـرد  يظـه  قر ي از بنـ   ي هرگـاه فـرد    دانستند، ي م يظه قر ياز بن 

 يـه  صـد وسـق خرمـا د       افتـاد،  يتفـاق مـ    و اگر به عكس ا     شد ي قصاص م  كشت، يم
   3.»پرداخت يم

را بـه    6يـامبر  كـه داشـتند، پ     ي در نزاع  يهود«:  آمده است  يان تب ير در تفس  و
 كـه   ي آنـان قـضاوت كـرد و زمـان         يـان حـضرت م  . يرفتند خود پذ  يانقضاوت در م  

 را نگـه  ير نـض ي بنـ يظـه،  قري از محضر آن حضرت خـارج شـوند، بنـ       خواستند يم
 از مـا را     سي بـرادران مـا هـستند، هرگـاه كـ          ينهـا ا!  ابوالقاسم ي ا :داشتند و گفتند  

 12600 معـادل    يبـاً تقر( وسـق    70 و به مـا فقـط        دهند يبكشند، اجازه قصاص نم   

                                                           
. .الف ناقة و وجهوا بها الـى االزد        البد من غرم عقله، فجمعوا       -فقال االحنف لقومه    «. 332، ص   اخبار الطوال ترجمه  . 1

 .)287ص ، 1371، االخبار الطوال ابوحنفيه دينوري،(» و كانت دية الملوك فرضيت االزد و كفوا
 .»غيرهم دية واحدة اذا وجبت عليهمو كانوا ياخذون للمقتول منهم ديتين و يعطون «. 2
كان النضير اشرف من قريظة فكان اذا قتل رجل من قريظة رجالً من النضير قتل به و اذا قتل رجل من النضير رجالً                       «. 3

 ؛168، ص 4 ج سـنن ابـي داوود،   سـليمان االشـعث السجـستاني،    ،ابـو داود ( »من قريظه فودى بمائة وسق من تمر  
  ابو محمد عبـدالملك بـن هـشام،        : و نيز بنگريد به    44، ص   قانون ديات و مقتضيات زمان    ،  انابراهيم شفيعي و ديگر   

 .)556، ص 1، ج السيرة النبوية
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 وسق  70 و   كنند ي قصاص م  يم، را بكش  كسي ها  و اگر ما از آن     دهند يخرما م ) يلوك
 گونه  ين و ا  كنند ي م يافت وسق خرما در   140 يرند، بگ يه و اگر د   گيرند يخرما هم م  

، 3 ق، ج    1400طوسي،  ( » است يشان ا هاي  ما كه نصف جراحت    هاي است جراحت 
   1.)526ص 

 نـصف   يظـه  قر ي از بنـ   يك هر   ير نص ي بن يد كه از د   شود ي نقل استفاده م   ين ا از
 يظـه  قر ي از بنـ   ير نـض  ي اگـر بنـ    رو، يـن ازا. شـد  ي مـ  يـابي  ارز ير نض ي فرد از بن   يك

 دانستند يم تر  را كم  ي چون فرد قرظ   دادند؛ ي نم  اجازه قصاص  ير نض ي بن كشت، يم
دنـد و فاضـل را هـم        كر ي قـصاص مـ    كـشت،  ي مـ  ير نـض  ي از بنـ   يظـه  قر يو اگر بن  

  .كردند ي ميافت دريه دو ديا گرفتند يم
 گـر ي د لـه ي به قب  لهي قب كي از   تي در زمان جاهل   هيد«: ديگو ي م »سي ادر احمد«

 ري بود، عرب خالص غ    ي با مرد عاد    متفاوت اش  هي د فيمرد آزاد و شر   ... كرد يفرق م 
 انيـ  در مهيـ  علي مجنـ لـه ي قبگـاه ي به نسبت جا هي مقدار د  زيو ن ...  بود مانپي  از هم 

 ده  شي نـزد قـر    عـادي  طور   به هيد.  قدرت و ضعف متفاوت بود     ثي از ح  لي قبا گريد
 و  افـت ي شي افزا 6امبري مقدار بعد از نذر عبدالمطلب، جد پ       نيشتر بود، سپس ا   

 هي و د  ديرس ي شتر م  1000 بزرگان و فرماندهان، گاه به       هي اما د  د،يبه صد شتر رس   
 »ديرسـ  ي بود و نسبش به آن م      لهي بود كه از فرزندان قب     ي كس هي نصف د  مان،پي  هم

  2.)61 -62، ص  م1986احمد ادريس، (
                                                           

يا أبا قاسم هوال اخواننا بنوالنضير اذا قتلوا منا قتيالً ال يعطونا            : فلما ارادوا االنصراف تعلقت قريظة ببنى النضير فقالوا       «. 1
سبعين وسقاً من تمر و أن قتلنا منهم قتيالً اخذوا القود و معـه سـبعون وسـقاً مـن تمـر و إن                        ) أعطونا(القود و يعطونا    

  .»اخذوا الدية اخذوا منا مائة و اربعين وسقاً و كذلك جراحتنا على انصاف جراحاتهم
حـر  (» عاًستّون صـا  « :فقلت كم الوسق؟ قال   : الوسق هو ستّون صاعاً و در روايت هم آمده است         : اند ارباب لغت گفته  

 پـس هـر صـاع سـه         . گـرم اسـت    750 چهار مد و هر مد تقريباً        ، و هر صاع   119، ص   6، ج   وسائل الشيعه  عاملي،
 كيلوگرم است كه اگـر هـر        12600 وسق تقريباً    70 كيلوگرم و    180كيلوگرم و هر وسق يا حمل بعير، تقريباً معادل          

 .آيد ان به دست مي توم25200000 مبلغ . تومان حساب كنيم2000كيلو خرما را 
فالرجـل الحـر الـشريف غيـر الرجـل الرضـيع و             ... و كانت الدية لدى عرب الجاهلية تختلف من عشيرة الى اخرى          «. 2

و كذلك كان يتأثير مقدار الدية بمكانة عشيرة المجنى عليه بين العشائر من قوة او ضعف و لقد                  ... الصريح غير الحليف  
ش عشرة من االبل، ثم ارتفع هذا العدو الى مائة من االبل بعد نـذر عبـدالمطلب جـد        لدى قري  ةكان مقدار الدية العادي   

 فقد كانت تصل الى الف بعير و دية الحليف كانت على النصف من دية الصريح                ءأمادية االمرا و العظما   ،  6رسول اهللا 
 .»اى النسيب من أبناء العشيرة
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   شترداشتن موضوعيت

 از جملـه  باشـد  ي مطـرح مـ   يگري د يها  همان شتر، پرسش   اي هيدر باره قالب د   
   داشته است و چرا صد شتر؟تي شتر موضوعاي آهك نيا

 همـه   ي اسـت بـرا    خواسـته   ي كـه مـ    گذاري   قانون رسد  مي نظر   به يد بع بسيار
 يت شـتر موضـوع    ي انسان برا  يه د تعيين  در 1بدهد، نظر ها  مكان همه و ها  زمان

 ي شتر موجـود   يز در همان زمان ن    يا، مناطق دن  يقائل شده باشد؛ چون در برخ     
ـ            ي و در برخـ    شناخته شده نبود    وجـود   ي منـاطق كـه در آن زمـان شـتر فراوان

 را از دست داده است، پس چـرا        يتش زمان موقع  ينداشت، مانند عربستان، در ا    
  شتر عنوان شده است؟

 بـه شـتر،     يه است كه شارع متعارف را امضا كرد و پرداخت د          ين ا ي اجمال پاسخ
 ينـي  انسان را ع   يك يه است د  خواسته ي م يگر د ي سو  از معروف و از متعارف بود و     

  .يد ديق طرينكند و شتر را بهتر
 يـات  نداشته است؛ گرچه ظاهر روا   يت ظاهراً شتر در نظر شارع موضوع      بنابراين،

 صـد   يهد«: يدگو ي م 7 بن دراج از امام صادق     يل جم يتمختلف است؛ مثالً در روا    
   2.)143، ص 19 ق، ج 1389حر عاملي،  (»شتر است

 يـا  از دو امـام صـادق        يكـي  آن دو از     يرو غ » زراره«و  » محمد بن مسلم   «يز ن و
 يـر  و درهـم و غ     ينار صد شتر است و در آن د       يهد«:  نقل كرده است كه فرمود     �باقر

   3.)همان (»يست نيگري ديزآن دو، چ
 يعنـي  جـز شـتر اعتبـار نـدارد؛          يـزي  است كـه چ    ين ا يات دسته روا  ين ا ظاهر

 اسـت   يا گونـه   به ير تعاب يات، روا  از يگرد دسته چند در كه  حال آن  يست، ن يرفتهپذ
 ي از برخـ   »يـونس  «يـت  و درهم قرار گرفته است؛ مثـل روا        يناركه شتر در كنار د    

                                                           
  : ها آمده است از جمله آيه ها و همه مكان ي همه زمان دال بر اين كه اسالم براوجود داردادله بسياري . 1

� 1234��5 1234� 671� 4894� 4� 1:�1�4   3 ):5(مائدة،  (�
�;��=�>; �و آيه  >� =)� 49 =?;@ 4A�4� 1� 4	 1B4� � 4$ 4C28 ):34(، أ، سب�(. 

 .»الدية مأئة من االبل«. 2
هي مائة من االبل و ليس فيها دنانير و ال دراهـم            «: ال في الدية ق   8محمد بن مسلم و زراره و غيرهما، عن احدهما        . 3

 .»و الغير ذلك
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 صد شتر يا 2ينار هزار ديا 1 ده هزار درهميهد«:  كه فرمود7اصحاب، از امام صادق  
 در كنار شـتر و طـال و نقـره، گـاو و              ير بص ي از اب  يگريو در خبر د    3)همان (»است

 در بـاره    7از امام صـادق   : گويد يم كه  معتبر دانسته شده است؛ چنان     زيگوسفند ن 
 مسلمان ده هزار از نقره و هـزار مثقـال از طـال و هـزار                 يهد«:  فرمود يدم، پرس يهد

 گـاو   يـست  و دو  يشانها ان در سه سال و صد شتر بر دندان        يشها گوسفند بر دندان  
   4.)142همان، ص  (»است
 و ناب، از شتران را      يرن ذكر شده است و معادل بع       چهار عنوا  يگر، د يتي در روا  و

: گويـد  يمـ  سنان بن عبداهللا كه  كرده است؛ چنان   يان و گوسفند ب   يناربه درهم و د   
 هر شتر از درهـم      يمت صد شتر است و ق     يهد«: فرمود ي م 7 كه امام صادق   يدمشن

   6.)همان (» گوسفند است20 از شتر 5 هر نابيمت است و قينار ده ديا درهم 120

                                                           
... واحـد سـيمين پـول از طلـوع اسـالم      ... درهم يا درم مقياسي براي وزن و مقياسي براي پول، مأخوذ از دراخمه         «. 1

وزن درهم  ... دهاي يزدگرد سوم، هرمز چهارم و مخصوصاً خسرو پرويز بو          تقليدي از سكه   هاي اوليه مسلمانان   درهم
تا اواسط  ]  ق 89-29بن مروان   [بعد از اصالحات عبدالملك     .  گرم بوده است   3/98اسالمي به سبك ساساني حدود      

نرخ مبادله دينار و درهم برحسب زمـان و         ... بوده است   ) هفت دهم مثقال  ( گرم   2/97 وزن درهم    ،قرن سوم هجري  
درهم معادل يـك  ) 12يا  (10 هر 6محمد] ر اسالم حضرتپيامب[كه در زمان   چنان؛مكان سخت متغير بوده است    

ـ دا مصاحب، نيغالمحس(»  درهم به دينار تنزل يافته     50 و حتي    30،  20،  15 ولي بعدها به     ،دينار بوده   المعـارف   رةي
 ).974، ص 1 ج ،يفارس

هاي طـالي    لمه و با سكه   عربها پيش از اسالم با اين ك      (دينار، واحد زرين پول در اوايل اسالم، مأخوذ از دناريوس           «. 2
پس ... اند  هجري قمري داشته   72را از حدود سال     ) بدون تاريخ (نخستين نوع دينار اسالمي     . اند رومي آشنايي داشته  

تـر ظـاهراً مطـابق وزن        كه پـيش   وزن آن ... از اصالحات پولي عبدالملك بن مروان، طراز دينار به كلي تغيير كرد و              
عيار دينارهاي دوره اموري بعـد از       ...  گرم تقليل يافت   25/4 به   ،بود)  گرم 55/4 يعني قريب (سوليدوس روم شرقي    
 عباسـيان نيـز   ه درصد بود و اين ميـزان در دور 98 درصد و 96با بين ]  ق86-26بن مروان [اصالحات عبدالملك  
 .)1028همان، ص (» كمابيش محفوظ ماند

الدية عشرة االف درهم، أو الـف دينـار، أو مائـه مـن              «:  فى حديث قال   7يونس عن بعض أصحابنا عن ابى عبداهللا      . 3
 .»االبل

 و الـف مثقـال      ةدية المسلم عشرة آالف من الفض     «:  عن الدية فقال   7سألت ابا عبداهللا  : عن ابى بصير فى حديث قال     . 4
 .»من الذهب و الف من الشاة على أسنانها اثالثاً و من االبل مائة على أسنانها و من البقر مائتان

 .ناب ماده شتر سالخورده را گويند .5
6 .� &-*? �-$ D�E &9 �8�F 2�G� �$ C HE�E5 IJ�C �KB5 LCJ� C �%�$ MB:� �$ HN* &9 �8�F C &*? �$ �%�$ ���� L

I�O LCJ�0. 
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:  كه فرمود  يدم شن 7از امام صادق  : گويد ي عبداهللا بن سنان م    يگري د يت روا در
 بود كه در    ينياگر در سرزم  .  صد شتر است   يا ينار هزار د  يا دوازده هزار درهم     يهد«

سـت، صـد    ا بود كه در آن شـتر        يني و اگر در سرزم    ينار رواج دارد، هزار د    ينارآن د 
ست، به همان حساب دوازده هـزار       ا مدره است كه در آن      ينيشتر و اگر در سرزم    

   1.)144همان، ص  (»درهم است
 و سـپس صـد      ينـار اول درهم، بعـد د    :  سه عنوان ذكر شده است     يت روا ين ا در

 ي اصـل  كـدام  يچ است كـه هـ     يدا پ ي به روشن  ي است، ول  ي كه درهم اصل   ييشتر، گو 
 امـوال در    ريگـ  در هر منطقه مراد است، لكن به اندازه ارزش د          يج را ي و مال  يستندن

  . مناطقيرسا
 نداشته است   يتي خصوص يچ كه شتر ه   آيد ي برم »يبهابن عت  «يحه صح يت روا از
. كرد ي را برحسب آن محاسبه ميه د7ي شد، امام عل   يجرا 2)نقره( كه ورق    يو زمان 

لذا پس از آن شتر و گاو و گوسفند و طال و حله در كنار نقره قرار گرفـت و البتـه                      
  . باشد كه آن را دارنديه دي كساني برااعالم شد كه هر كدام

 از شـتر و     يه د ين از ا  يش عرض كردم پ   7به امام باقر  «: گويد  ي م يبه عت ابن
 پرداخـت   اي  و چـرا اكنـون بـه درهـم نقـره           [شـد؟   ي مـ  يافتگاو و گوسفند در   

 از اسالم بـود و      يش پ گردان  يابان مربوط به ب   يهآن قض : مود فر 7امام] شود؟  يم
 7يـر  ام حـضرت  مردم فراوان شد،     يانر كرد و درهم در م      كه اسالم ظهو   يزمان

 يعـرض كـردم، اگـر امـروز كـس     : گويـد  يحكم مـ .  كردنديعآن را بر درهم توز  
:  درهم؟ حـضرت فرمودنـد     يا شود، شتر    يافت در ي باشد، از او چه مال     گرد  يابانب

 چـون  [اسـت،  درهـم  از بهتـر  بلكـه  درهم، مثل] ها   آن يبرا[ زمان   ينشتر در ا  
 صد يي،خطا]  قتل [ يهدر د] گذشته [در ها آن] اما ترند، داخت آن راحت پربراي
ارزش  [شـد   ي كه هر شتر صد درهـم محاسـبه مـ          كردند  ي م يافتدر) يربع(شتر  

ـ   «عـرض كـردم منظـور از        .  ده هـزار درهـم     شـد   يكه م ] داشت    ↨ـاسـنان المائ
                                                           

االبـل و ان كـان فـى        فالدية اثنا عشر الفاً او الف دينار او مائة من           «:  يقول 7سمعت ابا عبداهللا  : عبداهللا بن سنان قال   . 1
ارض فيها الدنانير فألف دينار و ان كان فى ارض فيها االبل فمائة من االبل و ان كان فى ارض فيها الدراهم فـدراهم                        

 .»بحساب ذلك اثنا عشر الفاً
 .)175، ص 5، ج النهاية ابن اثير،(» الفضة: الورق بكسر الراء«: گويد ابن اثير مي. 2
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 » كه بر همـه آنـان دو سـال گذشـته باشـد             يشتران نر :  فرمود يست؟ چ »يربع
 يهـان  لـسان فق   ر ندارد؛ گرچه د   ي البته حله مستند قابل قبول     1؛)148مان، ص   ه(

 7از امام صـادق   : گويد يم »الحجاج بن عبدالرحمن« كه نانچ 2مشهور شده است؛  
: گفـت  ي و مقـدار آن مـ      يـه  كـه در بـاره د      يدم پرسـ  »يلـي  ل يابن اب «در باره كالم    

:  فرمــود3.)142همــان، ص  ( حلــه قــرار داديــست دويمــن بــر اهــل 6يــامبرپ
 ده درهـم  دينـار  هـر  يمت است و قينار هزار ديهد: فرمود ي م7ي عل يرالمؤمنينام

 ي شتر و برا   100 گردان يابان ب ي و برا  ينان شهرنش يده هزار درهم برا   ] پس[است  
 يـاورد،  ن يـان م  به ي و از حله ذكر    4)همان ( هزار گوسفند است   يااهل عراق صد گاو     

 يمـت  قكـه  ين ايل به دليا نداشت است يتي خصوصيز حله نكه ين ايل به دل  ياحال  
 اكنون چهارصد حله اسـت و       يد بفرما بايد ي بود كه م   يافته كاهش   يار آن بس  يبرابر

  .، سكوت كرده استشده ي ميزانگ چون شبهه

   شتر تعداد

 از معـروف و     يـز  غرامـت ن   ير كـه شـارع در تقـد        استفاده شد  5 فوق الذكر  يه آ از
 معنا كه اگر    ين به ا  ديد؛ ي به مقصود م   ين آن را واف    كرده است؛ چو   يرويمتعارف پ 

 اما صـد    كرد، ي آن را ذكر م    ديد، ي شتر م  80 يا 120مبلغ مورد نظرش را در قالب       
 با توجـه بـه      ي كند، ول  يان را ب  رش آن ارزش مورد نظ    يچهشتر را امضا كرد تا از در      

                                                           
: ان الديات انما كانت تؤخذ قبل اليوم من االبل و البقر و الغنم، قـال              : قلت له : قال فى حديث    7عن ابى جعفر  . 1

فلمـا ظهـر االسـالم و كثـرت الـورق فـى النـاس قـسمها                 . انما كان ذلك فى البـوادى قبـل االسـالم         «: فقال
نه في الدية   أرأيت من كان اليوم اهل البوادي، ما الذي يؤخذ م         : قلت: قال الحكم [ على الورق،    7اميرالمؤمنين

 يأخـذون  كـانوا  إنهـم  الديـة  في الورق من افضل هاي  االبل اليوم مثل الورق بل     ]:ليل  اليوم؟ ابل او ورق؟ فقا    
فما اسنان المائـة    : قلت له [،  اآلف عشرة فذلك درهم مائة بعير لكل يحسب االبل من مائة الخطأ دية فى منهم

 .» ما حال عليه الحول ذكران كلّها]:بعير؟ فقال
 .شان اين بوده است كه مال رايج در هر منطقه، مورد نظر شارع بوده است شايد از آن رو كه فقيهان استنباط .2
3 .���P �'%�$ &�P &� ��� C0. 
  الديـة ألـف    : كـان علـى يقـول     «:  عما روى ابـن ابـى ليلـى فقـال          7فسألت ابا عبداهللا  : قال عبدالرحمن بن الحجاج   . 4

رة دراهم و عشرة آالف الهل االمصار و على اهل البوادى مائة مـن االبـل و الهـل الـسواد                     دينار و قيمة الدينار عش    
 .»مائة بقرة او الف شاة

5 .� 1 4Q ;�� ;R4� 1� ;$ 6�4� 4S ;T 6� 1� 48 4)  UV  UW�4� XY� 4)  ;ZC 6� 1N41��;*  4C  UV 454�  ;�1�4�;@  [L� 4\ 1];  ).178): 2(بقرة  (�*̂;
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 را  يمتـي  ق  آن ذكر كرد تـا     ي هم برا  يگر صد شتر، چند معادل د     يمت ق بودن يرمتغ
  .شد ينشان دهد كه با آن، همه خسارات جبران م

 1)همـان  ( را ده درهم   ينار و هر د   ينار هر شتر را ده د     يات روا ي در برخ  كه ين ا از
 شتر را معادل ده گوسـفند       يك يبرخ در و اند  درهم محاسبه كرده   12 يو در برخ  
 يمـت  كه ق  شود يم استفاده اند،  دانسته 2)همان ( گوسفند يست معادل ب  يو در برخ  
 نقـره در همـه      يا طال   يا گوسفند   يا آن با گاو     ي برابر يمت ق يجه و در نت   يرشتر متغ 

 يـا  نقـره    يا ثابت از طال     يمت معادل آن به ق    رو، ين نبوده است و ازا    سان  يك ها زمان
  . از آن زمان تا كنون ادامه داشته استيير تغينا. شود يگوسفند مختلف م

:  كه گفـت   كند ي از پدرش، از جدش نقل م      ،»يبععمرو بن ش  « از   »ي بغو امام«
 يـه ر درهـم بـود و د       هشت هـزا   يا ينار د 800 6زمان رسول خدا   در   يه د يمتق«

 و او در    يدفـرا رسـ   » عمـر « مسلمان بود تـا زمـان        يهاهل كتاب در آن روز نصف د      
 هزار  ينار د ندگان دار ي آن را برا   يمت اعالم كرد كه شتر گران شده و ق        يشسخنران

 ي گـاو و بـرا     يست گاوداران دو  ي درهم و برا   12000 دارندگان درهم    يبرا و   ينارد
 » حلـه اعـالم نمـود      200 صـاحبان حلـه      يبـرا  و گوسـفند  هزار دو داران گوسفند

   3.)153، ص 1376مرعشي شوشتري، (
 خـودش را از دسـت       يـت  شـتر موقع   يز در زمان ما ن    شود، ي مالحظه م  كه چنان

 فـرا برسـد   ين زمان دارد و ممكن است زمان    نسبت به آ   يتر داده است و ارزش كم    
 نفـر آن    يـك  آنقدر شتر كم شـود كـه         يا ارزش داشته باشد     ينار د يككه هر شتر    

  . طال باشدينار د1000معادل 
 يـج  كـه سـكه را     يـز  ن ينـار درهم و د  .  را دارند  يت وضع ين هم يز و گوسفند ن   گاو

 يـر  موضوع متغ  ين كه ا  يست ن ي شك ين،بنابرا.  است يباق ها  گرچه وزن آن   يستند،ن
                                                           

1 .� �_��	 `� I�a� �$ b� C�_��	 `� �%�$ &*? �$ C >�c"c0. 
2 .�I�O LCJ� &*? �$ D�E &9 �8�F 2�G� �$0. 
 ثمانى مائة ديناراً أو ثمانية آالف درهم و دية أهل الكتاب يومئذ النـصف               6كانت قيمة الدية على عهد رسول اهللا      «. 3

االبل قد غلت ففرضها عمـر علـى اهـل          ان  : من دية المسلمين، قال فكان كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال           
 الفي و علـي اهـل    ، مائتي بقرة و علي اهل الشاة      ، اثنى عشر الفاً و علي اهل البقر       ، الف دينار وعلى اهل الورق     ،الذهب
 .» مائتي حلة،الحلل
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 و  ي نگـاه مـادام    اي، ينه در هر زم   ير نگاه شارع به موضوعات متغ     يكل طور است و به  
اگر موضوع  .  آن است  وصيات و خص  يود موضوع با همه ق    ي و مشروط به بقا    يموسم

 آن، حكـم    يـد  ق يا موضوع   يير داشته باشد، با تغ    ير از آن در حكم شارع تأث      يدي ق يا
  .شود ي و متزلزل مدهد يشارع موضوعش را از دست م

 كه در آن زمان داشـته       ي و اعتبار  ي ارزشمند يد بحث، اگر صد شتر با ق      ين ا در
 تواند ي و نم  يست شارع ن  يه شئ منظور ال   يد،خسارت انسان باشد، اكنون با فقدان ق      

 از خسارات را جبران كند و اكنون ي بخشيد، ق ين باشد؛ چون احتمال دارد هم     يهد
 ي كه با اعطـا    يم ندار يقين و ما    شود ي خسارات جبران نم    از ي بخش يست، ن يدكه ق 

  .يم خود را ادا كرده باشيفصد شتر تكل
 زمان خودش يت است گفته شود شارع كه نگفته است صد شتر در موقع           ممكن

 يـد  ق يست، الزم ن  ينده بر گو  يود ذكر همه ق   گوييم يم. و آن را مطلق گذاشته است     
 بـه ذهـنش خطـور       ي كس يرا بوده است؛ ز    و مفروغ عنه   يهي بد يتشتر در آن موقع   

 بدهـد تـا    سـت  فرا برسد كـه شـتر ارزش خـودش را از د            ي است كه روز   كرده ينم
 ين ارزش است و پاسخ بشنود، البتـه بـا همـ           ينبپرسد منظور شما صد شتر با هم      

  .ارزش
 انـسان را متجـسد و متبلـور و          يـك  يه است، د  خواسته يم شارع كه  آن خالصه

 يـار  را كـه در آن زمـان در اخت         ي مـال  ينتـر   و مـأنوس   ينتـر  يـك  كنـد و نزد    ينيع
 و بعـد بـه      يـد  شتر بود و آن را در قالب صد شـتر د           ين هم ديد، يمخاطبان خود م  

ار، درهـم و حلـه      ينـ  امر، معادل صد شتر را در قالب گاو، گوسفند، د          يلجهت تسه 
  . است بودهي در آن زمان مساويات به تعداد مذكور در روااه ين ايمت كرد و قيانب

 اساس، التزام به ادله، مستلزم پرداخت غرامت به ارزش مورد نظر شـارع              ين ا بر
 يمـت  برابر دارنـد، امـا اگـر ق        يمت كه ق  ي باشد، در حال   يسراست، از هر كدام كه م     

 غرامت اعـالم    يد و با  ماند ي نم ي باق يير جمود بر تعداد و تخ     ي برا ينابرابر شد، وجه  
  . بپردازدا شرع ري قاضيا حاكم طرف از شده  حكميا

   صد شتري مالارزش
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 كـه   ي صد شتر با اوصـاف     يمت است كه ق   ين به آن توجه شود، ا     يد كه با  اي نكته
 يله را داشت كه هم وسـ      يژه و يت مراد است كه شتر، آن موقع      يگفته شد و در زمان    

 ثـروت و    يـد  درآمـد و تول    ي برا يمنبع هم و بود زدن  و حمل و نقل و شخم      يسوار
 اشـاره   تر  يشپ كه  و چنان  شد ي و كرك و پوست آن استفاده م       يرهم از گوشت و ش    

 كـرد واال    يـسه  زمـان مقا   ين در ا  ي تاكس ي با سوار  ي بتوان آن را از جهات     يدشد، شا 
 را از دسـت داده اسـت،        هـايش  ي از كارآمـد   ي زمان چون حداقل برخ    ينشتر در ا  

 گذشـته  از تـر  كم آن به رغبت چون است؛ شده تر  نسبت به آن روزگار كم     يمتشق
 يه صد شتر به عنوان د     ي كه امروزه برا   يمتيق: گفت توان ي حساب م  ينا با و است

 گونه باشد   ين صد شتر در زمان شارع را ندارد و اگر ا          ي قدرت مال  شود، يپرداخت م 
 يـه  زمان به عنـوان د     ين صد شتر در ا    يمت بر ق  توان ي باز هم م   ياكه قطعاً هست، آ   

   كرد؟يپافشار
صد شتر در زمان شارع عدالت بـوده، امـا امـروزه ممكـن             «گويد ي م »مرعشي«

  . )همان (»است صد شتر عدالت نباشد

  يه دحكم

 قابـل طـرح اسـت از        ي مبـاحث  يي باره حكم شارع به صد شتر در قتل خطـا          در
 شـده اسـت،     يسـامانده  آن منظور  رساله به  ينا كه آن بودن  موقت يا يجمله دائم 

ـ   نبـود  يسي تأس يا ييلكن چون بحث امضا     بـه   يـز  آن ن  بـودن  يـي  جزا يـا  ي و جبران
  .پردازيم ي ميزن ها  بحث مربوط هستند، به آنيموضوع اصل

  يه دبودن يسي تأسيا امضايي

  : آيه شريفهاز
ْن �

َ
ــsِِ ِإ�Y أ ْه

َ
ٌة ِإlَ أ َ Y)ــَس ــٌة ُم ــٍة َو ِدَي ــٍة ُمْؤِمَن ُ َرَقَب ــِر��  َفَتْح

ً
ــأ ــًا َخَط ــَل ُمْؤِمن ــْن َقَت َو َم

ُقوا Yد Yرا جـز بـه      ي را نسزد كه مـؤمن     ي؛ هيج مؤمن  )92): 4(نساء  ( �َيص 
 را ي بنـده مـؤمن  يد با، را به خطا بكشدي مؤمنيخطا بكشد و هر كس  

 قتـول  خـانواده م   كـه   يـن  پرداخت كند، مگر ا    يهآزاد و به خانواده او د     
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  .گذشت كنند
 اسـت؛   يي امـضا  يه، استفاده كرد كه حكم به د      توان  ي، م )ياتبا قطع نظر از روا    (

 يـان  گونـه ب   يـن  نبـود، ا   ي از اسالم سابقه نداشت و معهود ذهن       يش پ يهون اگر د  چ
  . گذاشته شده است6يامبر آن به عهده پيل و تفصير و البته تفسشد ينم

 كـه در    اي يـه  د شود ي استفاده م  يزن ها  وجود دارد كه از آن     ياتي هر حال، روا   به
شد و ظـاهراً در     ) دهنها( توسط عبدالمطلب سنت     يتقالب صد شتر در زمان جاهل     

 زنان و بردگان، معمول بـوده       ي و در حق همگان، حت     يش فقط در قر   يا يلهمه قبا 
 از 7صـادق  امـام  كه  چنان اخت؛ س ي جار يزاست، خداوند آن را امضا و در اسالم ن        

 يا«:  فرمـود  7ي بـه علـ    يتيدر وصـ   6يامبر كه پ  كند يم نقل بزرگوارش پدران
 او در   ينج سنت نهاد كـه خداونـد آن را بـرا           پ يتعبدالمطلب در زمان جاهل   ! يعل

 در قتل، صد شتر سنت نهاد و خداونـد          -:  تا آنجا كه فرمود    - ساخت   ياسالم جار 
 و  1)145ب، ص   19 ق، ج    1389حـر عـاملي،      (» ساخت ي جار يزآن را در اسالم ن    

ـ   «كه گفـت از     » عبدالرحمان بن حجاج   «يحه در صح  يزن  يندم شـ  »يلـي  ل يابـن اب
 » آن را امـضا كردنـد      6يـامبر  صد شتر بـود كـه پ       يتان جاهل  در زم  يهد«: گفت

 آن را امضا و 3 خداييد هم جز با تأ6يامبرو روشن است كه پ     2)142همان، ص   (
 يـز  اسـالم ن   درخداوند آن را    «:  قبل فرمود  يتروا در كه چنان 4 نكرده است؛  يتتثب
مـان   آنچـه را در ز     6يـامبر  كـه پ   آيـد  ي بر مـ   يات روا يناز مثل ا  . » ساخت يجار

 كـه   آيـد  ينمـ  دست  به يز ن يگر د يات معمول شده بود، امضا كردند و از روا        يتجاهل
: گويـد  ي كه مـ   ير نباشد؛ مانند خبر ابوبص    يت در زمان جاهل   ي سنت يصد شتر، امضا  

] درهـم [ مسلمان ده هزار     يهد:  فرمود ردم، ك ي پرسش يه درباره د  7از امام صادق  «

                                                           
1 .�`� ��! ��	 
������ L@  �"	? d �� � ���� ��	 �� ������ d ef�F L� gh �-) �-	 C  &-*? �-$ �-%�$ &-'(�

� i���) �"	? d j�.0. 

2 .���� 7E�9�� f:	B �� ��F�) &*? �$ �%�$ ������ d 60. 

كـه از قـضيه       چنـان  ؛ بوده است  6 گاه متأخر از ابراز نظر پيامبر      ،البته تأييد خداوند در جريان تثبيت شرايع اسالم       . 3
 .آيد بر مي اين گونه 2 و 1ظهار در سوره مجادله، آيه 

�i :گويد  از پيش خود سخن نمي6چون پيامبر. 4 4: 41k ;� 4� 6l;�1� 4� � 4$ 4C�) 3 ):53 (نجم(. 
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   1.)124همان، ص ( »باشد يو از شتر، صد شتر م... نقره است
 صد شتر   يهد«: فرمود يم 7 امام صادق  يدمشن: گويد ي عبداهللا بن سنان كه م     و
   2.)همان (»است
  همـان،   (» صـد شـتر اسـت      يـه د«:  فرمـود  7 امام صادق  گويد ي كه م  يل جم و
   3.)143ص 
 بـا امـام     7امـام صـادق   : گويند ي دو كه م   ين ا ير محمد بن مسلم و زراره و غ       و
   4.)همان (» صد شتر استيهد«:  فرمودهي در باره د7باقر

   يي احكام امضاهاي ويژگي

 يت هستند كه در عمل و رفتار اكثرهايي يرهس و ها  سنتي امضايي، امضااحكام
 است مسلم و اند  معروف بوده  يامردم زمان حضور معصوم استقرار داشته و متعارف         

سـته احكـام،     د يـن در بـاره ا   .  امـضا كـرده اسـت      را عبـدالمطلب  سـنت  شـارع  كه
 سـنت صـد شـتر       ي امضا ر شارع د  يا آ كه ين از جمله ا   شوند، ي مطرح م  ييها پرسش

  ير؟ خيا را مالحظه كرده است يجهات
 يچ كـه ممكـن اسـت گفتـه شـود شـارع هـ              خيـزد  ي پرسش از آنجا بـر مـ       اين

   است؟ي تعبدي وضع و حكمشده، يين نداشته و مقدار تعيا مالحظه
 يا  وضـع مالحظـه    يـن  ا ي در امضا  يم،ارع حك  است كه ش   يد بع يار بس گوييم مي

 اگـر  كـه   كـرده باشـد؛ چـرا      يـين نداشته است و بدون جهت و تعبداً صد شتر را تع          
 زن را نصف مرد     يه د يا و   داد ي قرار نم  يه د ين، جن ي برا كرد، ي را مالحظه نم   يجهات

 اسـتفاده   يـات  روا ي داشته اسـت و از برخـ       يپس شارع مالحظات  ... .  و داد يقرار نم 
 يـي  عقال ي نـاظر بـه جهـات      يكلـ  طـور   بـه  ي عباد ير غ ي شرع يها  كه جعل  شود يم

 سواره دو سهم قرار     ي سهم و برا   يك ياده پ ي غنائم برا  يمتقس در كه چنان اند؛ بوده

                                                           
 .0مائة على اسنانها... و من االبل... ةدية المسلم عشرة آالف من الفض�. 1

 .0... االبلةان الدية مائ�. 2

 .0...الدية مائة من االبل�. 3

 .0...هي مائة من االبل�. 4
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  . اسب استيداده است و جهت آن روشن است كه سهم دوم برا
 سـهم قـرار داده و       يـك  زن   ي مرد دو سهم و بـرا      ي شارع در ارث برا    چنين هم

 هشام« كه  كرده است؛ چنان   يان جعل ب  ين مالحظات خودش را در ا     يزاتفاقاً خود ن  
مؤمن ( بن نعمان    ي العوجا، به محمد بن عل     ي بن اب  يمعبدالكر«: گويد يم »سالم بن

: گويـد  ي و دارا، دو؟ م    ي است و سهم مرد قو     يك يفچرا سهم زن ضع   : گفت) طاق
چون بر زن عاقلـه     : ضرت فرمود  مطرح كردم، آن ح    7 سؤال را نزد امام صادق     ينا

.  هـست  هـا  ين بر مرد، ا   ي ذكر كردند، ول   يز ن يگري د يزهاي و چ  يستنفقه و جهاد ن   
صـدوق،   (» سـهم قـرار داده شـده       يك زن   ي مرد دو سهم و برا     ي جهت برا  ينبه ا 

   1.)371، ص 2، ج 1385
 و صـرف مـال      يم تقـس  ي پـا  ي كـه وقتـ    شود ي استفاده م  ي به خوب  يت روا ين ا از

 را  تـري   يش ب هاي ينه كه هز  ي مطرح است، كس   يده و فا  ينه بحث هز  آيد، ي م يانم به
 يت كه ارث خـصوص    شود ي استفاده م  يز و ن  كند ي م يافت در تر  يش ب شود، يمتقبل م 
شفيعي سروسـتاني   (تند   متقارب هس  ي و ارث از جهات    يه كه باب د   دانيم يندارد و م  

 گـزاف و  ي شـرع يهـا  ل گفت جعتوان ي م يكل طور  پس به  2.)104، ص   1376،  ...و
 شده و گـاه نـشده اسـت و موضـوع            يح جهات تصر  ين گاه به ا   يستند،بدون جهت ن  

 اما شارع   يست، قاعده مستثنا ن   ين از ا  يه صد شتر به عنوان د     ي امضا يعنيبحث ما   
 يم،دانـ  ي نم يقاً را در نظر داشته است؟ دق      ي چه جهات  يين، وضع و تع   ينمقدس در ا  

  .يم كنيي جهات مورد نظر را شناساكنيم ي مي با طرح چند پرسش سعيول
مالحظـه  )  حـسن و قـبح     يـا مصلحت و مفسده    ( مالك   يره، س ي در امضا  ياآ. 1

 دانـد،  ي كه احكـام شـرع را تـابع مـالك مـ            يه عدل ي بنا بر مبنا   ير؟ خ ياشده است   
بـا مالحظـه محـسن و       ) معتبـر ( بدون مالك باشد و شـارع        تواند ي نم يره س يامضا

 مـصلحت   يـا  و مـصالح مـورد نظـر ا       يگـر عدم تزاحم آن با د     و   يره س يمصلحت ذات 
 ي و اقتـصاد   ي فرهنگـ  ي، اجتمـاع  ي، مكان يرندهگ  دربر يط آن در مجموع شرا    يعرض

                                                           
أن «:  فقـال  7 بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد و الرجال القوى الموسر سهمان ؟ قال فذكرت ذلك البـى عبـداهللا                   ما. 1

 .»ليس لها عاقلة و ال نفقة و ال جهاد و عد اشيا غير هذا و هذا على الرجال فلذلك جعل له سهمان و لها سهم
شـهادت و   ] بـاب [اين است كـه چـون زنـان در          ]  زنان ه دي بودن نصف[دليل ديگر اين نظر     «: اند كه برخي گفته   چنان. 2

 .»]نصف مردان خواهند بود[ در ديه نيز ،اند، به همين ترتيب  نصف مردان به حساب آمده،ميراث
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 صـورت،  يـن  داشت، آن را امـضا كـرده اسـت و در ا   يان در آن جريره كه س  يخاص
 يط خـارج از آن شـرا      يط، بـه شـرا    يـد  مق يره است و روشن است كه س      يد مق يرهس

 امضا را ندارد، مگـر      الك م يط، چون معلوم است كه خارج از آن شرا        يست؛حجت ن 
 ي باز هم مقتـض    يشين مصلحت پ  يجا  به يگري مصلحت د  يد، جد يط در شرا  كه ينا

 يگر د ي استمرار آن به شكل    ي مقتض يره، س ي مصلحت ذات  يا باشد   يره همان س  يبقا
  .باشد
 زمان و   يطشرا از رغفا و مطلق طور  به يوستهپ) اي يرههر س  (يره س ي امضا ياآ. 2

 در آن   يره اسـت كـه سـ      يطي منوط به شـرا    اي يره هر س  ي امضا يامكان انجام شده    
 امـضا   يط به شرا  يد مق ي مطلق و برخ   ي مختلف است و برخ    يا داشته   يان جر يطشرا

  شده است؟
 كـه گـاه مطلـق       شـود  ي پرسش هم روشن م    ين پاسخ به پرسش قبل، پاسخ ا      از

 است، اگر   يدمق گاه و باشد داشته وجود ها مكان و ها است، اگر مالك در همه زمان     
 از دو فـرض     ين،بنـابرا .  وجود داشـته باشـد     ي و مكان  ي زمان يطمالك، منوط به شرا   

 اگر كشف شود كه     پس.  فرض سوم است   يح دفاع نمود و نظر صح     توان ينخست نم 
 كـه   يـل به هر دل  (امضا شده   )  زمان و مكان   يط شرا يثح از (مطلق طور  به اي يرهس
 و  يرامـوني  پ يط حجت است؛ خواه شرا    يوسته پ يرهآن س )  گونه امضا شده باشد    نيا

 طـور   آن و اگر معلوم شد به      ير غ يا زمان امضا باشد     يط همان شرا  يره س يرندهدربرگ
  . زمان و مكان استيط شراي به بقامقيد آن يت امضا شده، حجيدمق

 يـل  اطـالق دل  بـه يا امضا شده باشد، آي لفظيل به دليره صورت شك، اگر س در
   امضا شده است؟يشه همي برايره سييم و بگويم رجوع كنيره سيامضا
 ي و مكـان   ي زمـان  يط بـه شـرا    يد به حكم عقل، مق    اي يره هر س  ي امضا ييم بگو يا

  . امضا شده استيط شراي به شرط بقايره سيعني است؛ يرههمان س
 يطرا معنا است كه حكم بر موضوع در مجموعـه شـ           ين به ا  يه نظر ين ا بازگشت

 متحول و دگرگون شـد،      يطپس اگر شرا  .  خودش استوار شده است    ي و مكان  يزمان
 و  يـست  حجـت ن   يد جد يط دگرگون شده، در شرا    يط شرا ي به بقا  يد مق يره،قهراً س 
 يـل  چون دل  يز صورت ن  ين فعل معصوم امضا شده باشد، در ا       يا به سكوت    يرهاگر س 
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 بـه اطـالق آن تمـسك        يط شرا  آن ير است و اطالق ندارد كه در غ       ي لُب يلامضا، دل 
  . استيط شراي به شرط بقايت حجيره،س بودن  حجتيقنشود، قدر مت

 ييـد  اطـالق و تق    يـز  ن يگـر  جهت د  يك مستقر در زمان شارع از       هاي يره س براي
 امضا داشته، رواج كه گونه  را همان  يره شارع س  يا است كه آ   ين و آن ا   شود يتصور م 

   به آن زده است؟يدي قياده است كر
 و باشـند  نشده امضا اند، داشته رواج كه گونه  آن ها، يره س تر  يش ب رسد ي م نظر هب

 انـسان   يـه  د يت،جاهل در شتر صد ظاهراً كه چنان اند؛  امضا شده  يطي و شرا  يودق با
ـ        يه و د  1 مرد ياآزاد بوده است؛ خواه زن باشد         ي انسان بالغ بوده است، نه اطفال، ول

 بـه   يـز  را ن  شده يدهدم  روح ين نابالغ و جن   فرادا زن و مرد فرق گذاشت و        يناسالم ب 
  .مرد و زن ملحق كرد

 ـ آن اسـت   گـر  يـت  حكايـز  مشهور ني كه فتوا- يات هر حال، از مجموع روابه
 كه سنت عبدالمطلب را امضا      يد گونه د  ين ا يط كه شارع در آن شرا     آيد يم دست به

 بـالغ و    يـان  م ي فرق  و 2 زن را نصف مرد    يه مرد را صد شتر قرار دهد و د        يهكند و د  
 بـودن   تفاوت قائل شد و نصفيز مسلمان نير مسلمان و غيه د يننابالغ نگذاشت و ب   

 يـين  بـه بعـد لحـاظ كـرد و تع          3)ثلث( سوم   يك از   ي ده ده  يستم زن را در س    يهد
 خـسارات بـه نظـر       يم تقـو  در و داد قرار حاكم نظر  نكرد و به   ين را مع  ييها خسارت
 يـان جر زمان آن در كه كرد رجوع فروشان ازار برده  انسان در ب   يمت و ق  يكارشناس

 چند سطح قرار    يه د ي و برا  يد كشان يانم  عاقله را به   ي پا ض، مح يداشت و در خطا   
 در قتل خطـا و شـبه        يه از د  تر  يش آن ب  يمت كه ق  ي در قتل عمد با اوصاف     يهد. داد

 سـوم   كي كرد و آن را      يظ حرام تغل  يها  را در ماه   ير عمد  عمد و غ   يهعمد است و د   
  ... . قرار داد وتر يشب

  ديـد  از يـه  سـنت د   ي بـر امـضا    ي مبتن يعتشر يات و مقتض  يط اجزا و شرا   ها اين
                                                           

ان عبدالمطلب سن في الجاهلية خمس سـنن اجراهـا اهللا    «: آمده است،تر هم ذكر شد    كه در اين روايت كه پيش      چنان. 1
، ةوسائل الـشيع   حر عاملي،  (» و سن في القتل مائة من االبل فاجري اهللا ذلك في االسالم            ] ان قال  الي[له في االسالم    

 .)145، ص 19ج 
 .)151همان، ص (» دية المرأة نصف دية الرجل«:  فى حديث قال7عبداهللا بن مسكان عن ابى عبداهللا. 2
 .)533 ص ،9، ج المغنى ابن قدامه،(» هامن ديتعقل المرأة مثل الرجل حتى يبلغ الثلث «: 6قال رسول اهللا. 3
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 نظام را جدا كرد و بدون ارتباط بـا كـل نظـام              ين از ا  ي جزئ توان يشارع است و نم   
 زن نـصف    يه خودش مورد پرسش قرار داد و مثالً گفت چرا د          ي زمان يط در شرا  يهد

  مرد است؟
 خواهـد  كه  زن نسبت به مرد؛ چنان     يهد بودن روشن است كه نصف    جواب   چون

 كـه نظـر شـارع در        يست بوده است و معلوم ن     ي زمان يطشرا آن و نظام آن در آمد،
 آن نظـام اصـالً جـواب        يگـر  د يطي در شرا  يد همان باشد؛ چراكه شا    يگر د يطيشرا

حـالل و    كه مگـر     ل اشكا ينو پاسخ ا  !  شود ي طراح يگريندهد و الزم باشد نظام د     
 هـا   روشن است؛ چرا كه حالل و حرام       ينچن  هم يست، ن يشگي هم 6يامبرحرام پ 

 يط گونه نگاه نكرده است كـه اگـر شـرا          ينشارع ا .  است ي موضوع باق  يبقا فرض با
 حـال  به ها  كند، باز هم حالل و حرام      يير او تغ  يها  مؤثر در حالل و حرام     ياجتماع

  . باشنديباق خود
 كـامالً   ي جنگ يزات كه ابزار و تجه    يا امروز دن  يطدر شرا  ييد شما بگو  كه ين ا مثل

 و  ين اعداد قوه و ارهاب دشمن، اسبان چن       يمتفاوت با زمان شارع است، باز هم برا       
 يـين  تع ي منسوخ شده است، باز هم بـرا       يدار  اكنون كه برده   يا! چنان فراهم شوند  

  !!!يم كنگذاري يمتارش، انسان را ق
 وارده  يـات  از روا  يـات  د يل و تفاصـ   ياتاست كه جزئ   الزم   يز نكته ن  ين به ا  توجه

 مـا  دسـت  بـه  هـا   از آن  ي هستند كه بخش   ي اخبار واحد  يات،روا و اند استنباط شده 
 دالالت و انـد   قابل خدشه  ترشان  يش است، ب  يدهرس ما دست  كه به  ي و بخش  يدهنرس

. رود يمـ  هـا   در آن  يـز  ن يـه تق و دس و وضـع  احتمـال  و دارنـد  متعارض و متفاوت
 يهـي  در هر زمان قابل اجتهاد و استنباط مجدد هستند و ممكن است فق             ين،ابرابن

 كـه   ي برسد، درحال  يگري نظام برخالف نظر مشهور به نظر د       ين از ا  ي جزئ يدر امر 
  . استيرفتهكل نظام را پذ

  يه دبودن يي جزايا جبراني

 هـم   يـي  جنبـه جزا   يا به عنوان جبران محض خسارات امضا شده است          يه د آيا
  ته است؟داش
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 دارد، نـه    ي و معاوض  ي جبران يتي ماه يه كه د  رسد يم نظر  به يل مجموع ادله ذ   از
  .ييجزا

ْهـsِِ � آيه) الف
َ
ٌة ِإlَ أ َ Y)َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َو ِدَيـٌة ُمـَس ُ  َفَتْحِر��

ً
): 4(نـساء    (�َو َمْن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطأ

 يه را آزاد و به خانواده او د       ي بنده مؤمن  يد؛ هر كس مؤمنى را به خطا بكشد، با        )92
 ي چون در مـورد خطـا  يست؛ جان نيمت ق يه د كه  ين ظهور دارد در ا    ،پرداخت كند 

 كـه   كنـد   ي منحصر م  يي را به جا   ورد م ي به خطا  يحمحض مطرح شده است و تصر     
پس .  حق را دارند   ينا قصاص در كه گونه   دم حق گرفتن جان را ندارند؛ آن       ياياول

 يمـت  جـان نباشـد، قهـراً ق       يمـت  و هرگـاه ق    يست جان ن  يمتق يه،ظاهراً مراد از د   
  . خواهد بوديخسارات ماد

 اسـتفاده   يـان  خسارت و ضرر و ز     يبه معنا » غرم« از واژه    يات، روا يدر برخ ) ب
   ير كـه درون گـودال شـكار شـ         ي در باره فـرد    7يرام حضرت كه شده است؛ چنان  
  نفـر  «: اند، حكـم كردنـد     را هم با خودش به درون گودال كـش         يگرافتاد و سه نفر د    

 را بـه اهـل دوم و اهـل دوم           يـه  سـوم د   يك است و اهل او غرامت       يراول طعمه ش  
، 19 ق، ج    1389حـر عـاملي،      (»پردازند يم...  را به اهل سوم و     يهغرامت دوسوم د  

   1.)176ص 
 شـده اسـت؛     يـه  بـه د   يـر  از خسارت واردشده به سگ، تعب      يات روا يدر برخ ) ج
 چهـل درهـم     ي سـگ سـلوق    يـه د«: فرمود كه است نقل 7صادق امام از كه چنان

   2.)167همان، ص  (»! دستور دادندگونه ين ايامبراست؛ پ
 در آن زمان چهل درهم بوده اسـت،         ي كلب سلوق  يه د ي است كه اگر برا    روشن

 بـه حـسب     يـه  است كه با د    ينا اصل و باشد تر  كم يا يشتراما امروزه ممكن است ب    
  . جبران خسارت شودييزمان و مكان و به حكم قضا

 شـده   يح تـصر  يـات  در تفاوت مقـدار د     ها ي كارآمد ير بر تأث  يات روا يدر برخ ) د
 دارد،  تـري   يش بـ  ي چـون كارآمـد    يين،آمـده لـب پـا     » ابان «يتاست؛ مثالً در روا   

  . از لب باالستتر يش باش يهد
                                                           

 .»... الهل الثاني و ةفقضي باالول فريسة االسد و غرم اهله ثالث الدي«. 1
 .»...ربعون درهماً امر رسول اهللا بذلكدية كلب السلوقي ا« : قال7عن ابي عبداهللا. 2
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 هزار 6 يين لب پايهد«:  فرمود 7 كه امام صادق   كند ي م يتروا»  بن تغلب  ابان«
 حـر  (»دارد ي آب را نگـه مـ      يين و لب باال چهار هزار درهم است؛ چون لب پا          درهم
  ).312، ص7ج، 1363يني،؛ كل222، ص 9 ج، 1389ي،عامل

 زن نصف مرد قرار گرفته است؛ چون يه ديه، ديت ماهبودن ي جبرانيلبه دل) هـ
نفـس  « ندارنـد و هـر دو از         ي فرقـ  ي جان انسان  يث كه زن و مرد از ح      يست ن يشك

 :فرمايد يم كه چنان اند؛ خلق شده» واحده
ـا َو � َ َ�âـا َزْو َ ْ �Zِذي َخَلَق³ُْ ِمْن َنْفـٍس َواِحـَدٍة َو َخَلـَق ِم Y³ُُ ال Yب ُقوا َر Yاُس ات Yا الن َ £�

َ
@�َ أ

ًا َو ِنـَساءً  َما ِرَجاً� َكِث�� ُ ْ �Zِم Yاز پروردگارتـان   !  مـردم  ي؛ ا )1): 4(نساء   (�َبث
 و از   يـد از او آفر  ] يزن[ و جفتش را     يد آفر ينفس واحد «كه شما را از     

  .يد پراكنده ساخت، پروا دارياريآن دو مردان و زنان بس
 ي و ارث شده است، نقش اقتـصاد       يه كه به سبب تفاوت آن دو در د        يزي چ تنها

 به دو در يك زن نسبت به مرد، نسبت ي نقش براينا شارع، زمان در كه هاست آن
 آن روز جامعه عرب بوده است       يات منطبق بر واقع   سدر يم نظر نظر گرفته شده و به    

  .گيرد ي بحث قرار مورد ميل زن به تفصيه ديف عنوان تنصيل، ذينو پس از ا
 را جـدا    ي و عمد  يي خطا يات جنا يزن»  زمان يات و مقتض  ياتقانون د « كتاب   در

ـ    يي خطا هاي يت را در جنا   يهكرده است و د    : گويـد  ي دانـسته و مـ     ي محـض، جبران
 يفـر  محـض، نـه از بـاب ك        يي خطا يات مقررشده در جنا   يه كه د  يريم بپذ يمناچار«

 بـستگان او    يا و   ليه ع يمجن به شده  بلكه از باب جبران خسارت وارد      يت،عامل جنا 
   ).89، ص 1376 ،... وي سروستانيعيشف(» بوده است
 اظهـار   يـت  مورد بحـث قـرار داده و در نها         ي عمد هاي يت را در جنا   يه د سپس

 قتل مورد چون  هم يزن] قتل عمد [ نوع قتل    ين گفت كه در ا    توان يم«: داشته است 
 ي بدل از نفس است و وجوب آن هم از باب جبران و تـدارك خـسارت                يه د يي،خطا

  ).102همان، ص (»  دم شده استياياست كه متوجه اول
  : از جملهشود ي با اشكال مواجه مي در موارديه نظرين ااما

 يمـال  بـه  و كننـد  نظر  دم از حق كشتن او صرف      يايدر قتل عمد، اگر اول    ) الف
 مجـرم،   دادن يفـر ك منظور  بسنده نكنند و به    يه د يك دهند، ممكن است به      يترضا
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  ! دارديفري مورد جنبه كين در ايه از او مطالبه كنند و ديهچند د
 شـود،   يـر  تعب يـه  مبلـغ زائـد، اگرچـه از آن بـه د           جا ين روشن است كه در ا     اما
  . گفته شده استيه به آن ديني و از باب همنشيستن متعارف يه ديمسما
 رسـد  يم نظر  شده است و به    يه به د  ير تعب يز ن يت بر م  يت جنا يراددر مورد ا  ) ب

 يـت  از م  ي؛ چون ظـاهراً منفعتـ     )272ص  ق،  1405 ،يعلم الهد ( باشد   ي مال يجزا
، 19 ج    ق، 1389 ي،عامل حر( جبران خسارت او باشد      ييمسلب نشده است كه بگو    

  ).247ص 
 فرع  يگذار  و از باب نام    ي توسع يز مورد ن  ين در ا  يه به د  ير تعب رسد يم نظر  به اما

 مرد آزاد است كه به يك اصل بدن كامل يات،د باب در چراكه باشد؛ آن اصل نام به
 بدن و مرده و نطفـه و        ي قرار گرفته است و بعد زن و عبد و اجزا          يخطا مورد تعد  
  .اند دهبر آن متفرع ش... علقه و مضغه و

 اسـت،  يت آن م مال ازين آمده است ايات روايپس چرا در برخ:  گفته شود  اگر
   شود؟يافت به نفع جامعه دريد باشد، باي ماليجزا اگر كه حال آن
 افزايـد  ي است، م  يت مال از آن م    ين ا گويد ي كه م  يات اما در همان روا    گوييم مي
 و قهـراً    1)248همـان، ص     (» اوست، نه ورثه   ي برا يت م يهد «رسد، ينم اش به ورثه 

  .يرد امام قرار بگيار شده و در اختيز المال واريت به بيدبا
 را صـرف كـرد،   ي مالتوان ي به جهت او ميعني؛ »↨ـله ال للورث «:  فرمود كه ين ا و
 تواند ي م كه ينا علت و برسد اش  اموال به ورثه   ير مال او باشد كه مانند سا      كه يننه ا 

لذا .  مال شده است   ين است كه جسد او منشأ حصول ا       يندر جهت او صرف شود، ا     
 يابا آن مال از جانب او حج گزارده         «: يدوگ ي باب م  ين هم يات از روا  يگر د يدر برخ 

 2؛)247همان، ص    (»شود ي صرف م  ير خ يها  از راه  ي در راه  يا شود يصدقه داده م  
 صـرف   يـر  خ  كـار  يـا  صـدقه    يا آن را به نفع خود او در امر حج           تواند ي امام م  يعني
   3.كند

                                                           
 .»و دية هذا له ال للورثة«. 1
 .» في سبيل من سبيل الخيريحج بها عنه، او يتصدق بها عنه اي تصير«. 2
بايد صرف عموم شـود، ممكـن اسـت در جهـت             توان رهنمود گرفت كه اموالي كه مي       از اين حديث و امثال آن مي      «. 3
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 ي او را چـه كـس      يـه عرض كـردم پـس د     «: گويد ي م يگري د يت در روا  كه چنان
 اساس كه   ين بر ا  يت، روا يندر ا  1.)248همان، ص    (»امام:  فرمود كند؟ ي م يافتدر
امـام بـه    : فرمايد ي شود، م  يافت المال در  يت به نفع ب   يد است و با   ي مال ي او جزا  يهد

  .هدد ي المال قرار ميتراً در ب و قهگيرد يعنوان امام آن را م
 جبران خسارت باشد، خسارت جان  يه كه اگر د   يان ب ين به ا  يه د يظدر مورد تغل  ) ج

ـ يهپس چرا د! كند ي حرام فرق نم   يرفرد در ماه حرام و غ       يش مقتول در ماه حرام ب
   هاست؟  ماهيراز سا

 ي روح يبد، آس  را ندارن  يا  اتفاقاً چون در ماه حرام انتظار وقوع حادثه        گوييم مي
پس جـا دارد    .  حرام است  ير از ماه غ   يش بازماندگان مقتول در ماه حرام ب      يو عاطف 

 در مـاه حـرام      يـت  اقـدام بـه جنا     يگر، د ي كنند و از سو    يافت در تري  يشخسارت ب 
 از  يجـان  نفـس  كـردن   و به هـدف پـاك      يشخص طور  است؛ گرچه به   يفر ك يمقتض
  . باشديآلودگ
 كه اصل آن    يم داشت يه را كه در مورد مقدار د      يبحث يز ن يه د يظ در مورد تغل   اما

 يظ كه بـه اختـصار تغلـ       طلبد ي حاكم است و م    يار آن در اخت   يف كم و ك   يثابت، ول 
  .يرد مورد بحث قرار گيهد

  يه دتغليظ

 يمبنـ  ها  كه توسط اسالم امضا شد، سنت آن       يت دوران جاهل  يها  از سنت  يكي
» رجـب «و  » محـرم «،  »↨ـالحجـ  يذ«،  »↕ القعد يذ« ماه چهار داشتن نگه بر حرمت 
 چهـار مـاه     يـن  در ا  ي،عرب در دوران جـاهل    .  داشت يان از اسالم جر   يشاست كه پ  

 يـات،  و روا  يات آ برخي و برابر    2 و غارت را بر خود حرام كرده بود        يزيجنگ و خونر  
  :فرمايد يم خداوند كه  شده است؛ چنانيرفته پذيزدر اسالم ن

                                                                                                                                          
 نيـز   »...الوارث لـه  «كه در مورد ارث مـن         چنان ؛ها كسب شده است    مصالح كساني صرف شود كه مال به واسطه آن        

 .شود شهريان او مي گفته شده صرف هم
?$��« :فمن يأخذ ديته؟ قال: قلت .1«. 
 .احتماالً اين سنت ريشه در تعاليم پيامبران پيش از اسالم داشته است. 2
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ß ْوِر ِعن ُ £ �Ðَة ال Yِعد Yَماَواِت َو ِإن Yَيـْوَم َخَلـَق الـس ِY� ِكَتـاِب � ِ�P ـرًا ْ َ �Ñ َ َ �Jاْثَنـا َعـ ِY� َد
َبَعٌة ُحـُرم ْر

َ
ا أ َ ْ �Zْرَض ِم

 نـزد  هـا   شماره ماهيقت،؛ در حق)36): 9(توبه (� اْ�_َ
 خدا دوازده ماه كتاب در يد، را آفرينزم و ها  كه آسمانيروز از خدا،

  . ماه حرام است دوازده ماه، چهاريناست؛ از ا
 اوسـت، هـر     ي معنو ي نفس انسان و ارتقا    يب اسالم، تهذ  يي آنجا كه هدف غا    از

 حرمت چهار مـاه     يرفتن با پذ  ين،بنابرا. كند ي م ييد راستا تأ  ين را در ا   يوضع و سنت  
 به ارتكاب   يم سوم سال از فكر و تصم      يكمذكور، در واقع خواسته است افراد را در         

 او را قـوت     يوانيـت  و جنبـه ح    تبـه ضـرر انـسان اسـ        اعمال، دور سازد كـه       يبرخ
  .دارد ي باز مي به اهداف متعاليدن و او را از رسبخشد يم

 از را هـا   انـسان  يله وسـ  يـن  داد تا بـه ا     يش حرام افزا  هاي  را در ماه   يه د رو، ازاين
 عقـل،   يـد  سـنت بـه د     يـن  ا يرشپذ.  رفتارها و عادات ناپسندشان جدا سازد      برخي

 يني از روزها را به عناو     ي بشر برخ  نيز اكنون هم كه ت؛ چنان اس) حسن (يكو ن يامر
 ي به برخياست، ا بازدارد كه به ضرر او  ها كار ي تا او را از ارتكاب برخ      كند ي م ينمع

 روز  يـا  پـاك    ي روز بـه عنـوان هـوا       يككارها وادارد كه به نفع اوست؛ مانند اعالم         
 ي تـا از آلـودگ     ياورنـد  ن يرون خود را ب   يل اتومب شود ي كه از افراد خواسته م     يعتطب
 ي اراده زمـان   يـن ا.  شود ين آنان كاسته شود و سالمت خودشان تضم       يست ز يطمح

 كـه از آن تخلـف       ي كـسان  ي هـم بـرا    اي يمـه  اعمال شود كـه جر     تر جدي تواند يم
 صـادق باشـد كـه       توانـد  ي مـ  ي در مـوارد   ين در نظر گرفته شود و البته ا       كنند، يم

 در ماه حرام شده باشد، اما       يتي مرتكب جنا  كنيش  با علم و به قصد حرمت      يشخص
 ي به سـو   يمهفر و جر  ي شده است، توجه ك    يتاگر ناخواسته و نادانسته مرتكب جنا     

  .او مشكل است

  يظ تغلروايات

 يـه  است كه اگر در ماه حرام مرتكب قتـل شـد، د            ين نظرشان ا  يهان فق مشهور
  . استيل ذيات و مستندشان رواشود ي ميظتغل

 يدم پرس ي در باره مرد   7از امام صادق  «:  كه گفت  »ي اسد يبكل «يتروا) الف
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 » سـوم  يـك  و   يـه  د يـك :  او چقدر اسـت؟ فرمـود      يهكه در ماه حرام كشته شده د      
   1.)149همان، ص (

 و  شود ي محض م  ي اطالق دارد و شامل قتل عمد و شبه عمد و خطا           يت روا اين
 را  يه عاقله ثلث د    محض بر عاقله است،    ي در خطا  يه گفت اگر گفته شود د     توان يم

  .دهد يهم افزون م
از آن حـضرت در     «:  است كه گفت   7ه از امام باقر   ر زرا يت روا يگر، د يتروا) ب

 بـر او    يهد: فرمود.  را كشته است   ي كه به خطا در ماه حرام مرد       يدم پرس يباره مرد 
 يهـا   از مـاه ي در پـ يپـ  ماه دو گرفتن  روزهيا بنده   يك كردن  و آزاد  شود ي م يظتغل

   2.)278، ص 7همان، ج  (» بر او استيزنحرام 
 مشهور به استناد   يي است و در قتل خطا     يي است كه قتل خطا    ين ا يت روا ظاهر

  . بر عاقله استيهد كه اند  فتوا دادهيگر دياتيروا
 بر عهده شـخص قاتـل اسـت؛         يه د كه ين ظهور دارد در ا    ينچن  مزبور هم  روايت

 اسـتفاده   يـت  روا ين از ا  تر، يشوست و ما پ    بر عهد ا   يزن ماه دو گرفتن روزه كه چنان
 محض، به قاعده در وهلـه اول ضـمان را           يي كه شارع در قتل خطا     يم و گفت  يمكرد

 كند و اگر عاقله     يت او را حما   استمتوجه قاتل كرده و در كنار او از عاقله خواسته           
  . را افزون بپردازديه كند و البته ديت از او حمايد المال بايتنبود، ب
 محض نباشد، بلكـه شـبه       يخطا» قتل رجال خطاء  «حتمال دارد منظور از      ا اما

 خطا اطالق شـده اسـت؛       يز موارد بر شبه عمد ن     يبرخ در كه عمد مراد باشد؛ چنان   
كـشتن  [عمـد آن اسـت كـه قـصد          «:  كه فرمود  7 زراره از امام صادق    يتمثل روا 
 بدون قـصد     كه ست كشنده او را بكشد و خطا آن ا        يزي چ يلهكند و به وس   ] مقتول

و ) يـرد هـدف گ  ( قـصد كنـد      يست، كه كشنده ن   يزي چ يلهكشتن، مقتول را به وس    
 كنـد   يگر د يزيآن است كه قصد چ    )  محض يخطا (يست كه شك در آن ن     ييخطا

                                                           
 .»دية و ثلث«:  عن الرجل يقتل فى الشهر الحرام ما ديته؟ قال7قال سألت ابا عبداهللا. 1

دية و عليه عتـق رقبـة أو صـيام شـهرين            تغلظ عليه ال  «: قال سألته عن رجل قتل رجالً خطاء فى الشهر الحرام، قال          . 2
 .»متتابعين من اشهر الحرام
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   1.)27، ص 19همان، ج  (»يدو به او اصابت نما
   ياگـر مـرد   «:  مـشهور مخالفـت كـرده و گفتـه اسـت           يبا فتـوا  » صدوق «ولي
 يهـا  مـاه  از ماه دو گرفتن  و روزه  يه ماه حرام بكشد، بر او است د        را در  يگريمرد د 
   2.»ي در پيحرام پ

 7از امام صادق  «:  است كه گفت   7 زراره از امام صادق    يت مستند او روا   ظاهراً
بـر او   : فرمود.  را به خطا در ماه حرام كشته است        يگري كه د  يدم پرس يدر باره مرد  

ممكـن  [عـرض كـردم     .  حـرام  يها  از ماه  يپ در   يپ ماه دو گرفتن  و روزه  يهاست د 
روزه : فرمود.  واقع شود  3يق تشر ي و روزها  يد روز ع  ي، در پ  ي دو ماه پ   ينا] است در 

، ص  19 ق، ج    1389حـر عـاملي،      (» است كه بر او الزم شده است       يحق. گيرد يم
150(.4   
 كـه در مـورد      آيـد  ي مـ  يش پـ  ي همان بحث  يز ن يه د يظ هر حال، در مورد تغل     به

ـ  - كه گفته شـد      يلي به دل  - كه اصل آن ثابت است       يم داشت يهدمقدار    كـم و    ي ول
 گفتـه اسـت     يكي كه در    يز را ن  يات حاكم و چه بسا اختالف روا      يار آن در اخت   يفك
 اســت اشــته عرضــه دي و در ســوم»يغلــظ« فرمــوده اســت يگــريو در د» ثلــث«
اه حـرام    چراكـه قتـل در مـ       شود؛ ي حمل م  ين بر ا  »ي در پ  يپ ماه دو گرفتن روزه«

 يـه  د يـل  كه تحم  ي محض باشد؛ درحال   ي خطا يا شبه عمد،    ياممكن است به عمد     
 را هم افـزون  يه گفت ثلث دتوان ي محض بر عاقله دشوار است، چگونه م  يدر خطا 

 دو مـاه    ي فـرد  ي است و بسا برا    لف حال افراد مخت   يز در قتل عمد ن    يبپردازد؟ حت 
  .  مؤثر باشد،تر يش بيه سوم ديك يافت از دري در پيروزه پ

 امـا ممكـن     يابد، يش افزا تواند ي شود تا ثلث آن م     يين هرچقدر تع  يه د بنابراين،

                                                           
إن العمد أن يتعمده فيقتله، بما يقتل مثله و الخطا ان يتعمده و ال يريد قتله بما اليقتل مثله و                    « : قال 7عن ابى عبداهللا  . 1

 .»الخطا الذى ال شك فيه ان يتعمد به شيئاً آخر فيصيبه
 .»الحرام فعليه الدية و صيام شهرين متتابعين من االشهر الحرمفان قتل رجالً فى الشهر «. 2
حـسن عميـد،    (كردنـد     هاي قرباني را خشك مي      ها گوشت   سه روز بعد از عيد قربان كه در قديم عرب         : ايام التشريق . 3

 ).فرهنگ عميد

 شهرين متتابعين من أشـهر      عليه الدية و صيام   «:  عن رجل قتل رجالً خطاء فى أشهر الحرم، فقال         7سألت ابا عبداهللا  . 4
 .»فانه حق الزمه.  يصومه]: قال،ان هذا يدخل فيه العيد و ايام التشريق: قلت [الحرم،
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 باشـد؛   ي در پـ   ي فقط دو ماه روزه پ     يا و باشد آن از تر  حاكم كم  يدد است به صالح  
  .شود ي گونه استفاده مين ا7 زراره از امام صادقيتروا از كه چنان
 در سـن و وصـف شـتران و          يظ از تغلـ   گـر ي د ي نوع يهان، فق ي و فتاوا  يات روا در

 سال  يك در دار  شتر سال  100در قتل عمد،    . شود يم مشاهده ها زمان پرداخت آن  
  .شوند يپرداخت م

 سـال  دو در عمـد،  قتـل  شـتران  از تـر  سـال   شـتر كـم    100 قتل شبه عمد،     در
 شـتران  و است تر  محض از شبه عمد هم سبك      خطاي  و در قتل   شوند يم پرداخت

  .شوند ي مپرداخت سال سه در و تر سبك صفو و سن در
 محقـق « كـه  وجـود نـدارد؛ چنـان     » اطراف «يه در د  يظ قائلند كه تغل   يز ن برخي

   ق،  1403محقـق حلـي،      ( شناخته شده نيست    اطراف  در يظتغل«: گويد ي م »يحل
   1.)246، ص 4ج 

   يـا  جبـران خـسارت      ي بـرا  ي صـرفاً روشـ    يـه د اگـر « كـه  اند  تصور كرده  برخي
  كاتوزيـان،  ( » امكـان جمـع آن بـا قـصاص وجـود داشـته باشـد               يدشد، با غرامت با 

   .)287، ص 6 ـ 7، ش 1371 ـ 1372
 يفرك جمع، امكان عدم صورت در كه اند  چگونه تصور كرده   يشان ا يست ن معلوم

 كننـده   تلـف  ي جراحات عمـد   يا است كه در موارد تلف       يناست؛ چون حكم شرع ا    
 او را   تواننـد   يطه كرده است، اگر كشت، مـ       سل يجاد خودش ا  يم در حر  يگري د يبرا

كـه نـام آن را      ...  و د عضوش را قطع كنن    توانند ي را قطع كرد، م    يبكشند، اگر عضو  
 حال، گفته اسـت از نظـر او عـدول از قـصاص و               ينقصاص گذاشته است، اما در ع     

 يـا  يكس درآوردن  به ازدواج  يا انجام خدمت    يا خواه مال باشد     - آن   ير به غ  يترضا
  . استيز جا-اوعفو 

 توانـد  ي مـ  ي از حقـوق عمـوم     يانت اگر قاتل كشته نشد، حاكم به عنوان صـ         اما
 ي و حت  ي مال ي اعم از جزا   يرد؛ او در نظر بگ    ي قاتل برا  يت متناسب با وضع   يمجازات

  . كه معتاد به كشتن افراد باشديحبس در صورت
 است  يامر مجرم   يفر دارد و مجازات و ك     ي جنبه جبران  يه بدون شك د   بنابراين،

                                                           
 .»وال يعرف التغليظ في االطراف«. 1
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 يـه، د بـا  آن بـودن   همـراه  يد نباشد و شا   يا همراه باشد    يه ممكن است با د    يگركه د 
 ي؛ هم جبران  يي، دوگانه دارد؛ هم جزا    يتي ماه يه را واداشته كه تصور كنند د      يبرخ

 يـه  ديـا آ« مطـرح كـرده كـه    خـود  كه ي در پاسخ پرسش   يهان از فق  يبرخ كه چنان
هم جبران  ...  هر دو است؛ هم مجازات     يدگو ي م ي؟ خسارت اقتصاد  يامجازات است   

 خـالء،   ين رفت، ا  يان در خانواده از م    ي زن يامرد  ] يوقت [يعني؛  ...يخسارت اقتصاد 
 خــسارت يــن پركــردن ايبــرا. كنــد ي بــه آن خــانواده وارد مــيخــسارت اقتــصاد

  . )136همان، ص  (»شود ي ماده داي يهد... ياقتصاد

  ديه بودن  و موقتي حكومتيا  ي و دائمالهي

   موقت؟ي حكم حكومتيا است؟ ي صد شتر حكم اهللا دائمير تقدآيا
 بـه عنـوان     يـا  كه آ  شود ي مطرح م  يز ن يگري پرسش د  يره، س ين ا ي باره امضا  در
 در زمـان و مكـان و بـه جهـت            ير بر مصالح متغ   ي و مبتن  يي و وال  ي حكومت يحكم

 يـك  به عنوان    يا امضا شده است     يعموم انضباط و نظم كردن اداره جامعه و برقرار   
  ي؟ و ثابت الهيحكم دائم

 يـه  آ يـك  در   يـه  اخذ احكام اسالم است، دو بار از واژه د         ي قرآن كه منبع اول    در
  :فرمود كه  آن داشته باشد؛ چناني به بهايا  اشارهكه ين شده است؛ بدون اياد

 َو َمـْن َقَتـَل �
ً
ْن َيْقُتَل ُمْؤِمنًا ِإ�Y َخَطـأ

َ
ْؤِمٍن أ ُ َرَقَبـٍة َو َما َ�َن ِ ُ  َفَتْحـِر��

ً
 ُمْؤِمنـًا َخَطـأ

ُقوا Yد Yْن َيص
َ
ْهsِِ ِإ�Y أ

َ
ٌة ِإlَ أ َ Y)؛ هيچ مـؤمنى    )92): 4 (نساء (�ُمْؤِمَنٍة َو ِدَيٌة ُمَس

 را به خطـا     ي را جز به خطا بكشد و هر كس مؤمن         يرا نسزد كه مؤمن   
ند، مگر  پرداخت كيه را آزاد و به خانواده او دي بنده مؤمنيد با،بكشد

  . خانواده مقتول گذشت كنندكه ينا
 كه  ي در مورد  توان ي م كه ين و ا  شود ي م يده فهم يه د يت اصل مشروع  يه آ ين ا از
 و يـه  ديافـت  كه دريست كرد و چنان نيافت دريه جانش را از دست داده، د   يانسان

 مـشخص نـشده اسـت و مقـدار آن در     يـه  مقدار د  يغرامت اشكال داشته باشد، ول    
 يا  در خطابه  6امبريپ كه  آمده است؛ چنان   :ين و ائمه طاهر   6مبرياكلمات پ 

! يدآگـاه باشـ   «:  فرمودند، اعـالم كردنـد     يرادكه در سال هشتم و پس از فتح مكه ا         
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 و پـر  طـور   او بـه   يـه  عصا كشته شـود، د     يا يانه عمد با تاز   يه شب ي كه به خطا   يكس
 ،1360 هـشام،  ابـن  (»هـستند  حامله ها  صد شتر است كه چهل شتر از آن      يمان،پ

  ).412 ص ،2ج
 يمـن  را بـه     7ي كـه امـام علـ      اي يه در سـر   6يـامبر  پ گويد ي م »يمغاز «در

 ابـن  (»داران  در مورد جان، صد شتر است بر شتر        يهد«: فرستادند، حكم كردند كه   
ــر،كث ــات در رواو) 344، ص 4 ج ق،1351 ي ــار ي ــه اطه ــت،  : از ائم ــده اس  آم
 سـنت در قتل، صـد شـتر       ... المطلبعبد«:  فرمود 7ي به عل  يتي در وص  6يامبرپ

، 19 ق، ج    1389حـر عـاملي،      (» سـاخت  ي جار يزنهاد و خداوند آن را در اسالم ن       
 اعالم و انجام شـده      6يامبر خداوند توسط پ   ي و روشن است كه اجرا     1)145ص  
  .است

ـ  «كـه گفـت از     » عبدالرحمان بن حجاج   «يحه صح در  يدم شـن »يلـي  ليابـن اب
 آن را امـضا نمـود،       6يـامبر  صد شتر بود كـه پ      تي در زمان جاهل   يهد«: گفت يم

   2.)142همان، ص  (» شده استييد تأ7توسط امام صادق

  بودن ي دائمنظريه

 صـد   يـين  است كه تع   ين كه برداشت آنان ا    دهد ي نشان م  يهان كلمات فق  ظاهر
 گونـه  يـن  اصـحاب ا   يفتاوا ظاهر كه چنان.  است ي دائم ييني تع يه،شتر به عنوان د   

ــتآ«اســت و مرحــوم  ــز ن»ي منتظــراهللا ي ــشان كــه از ايا  نوشــتهين در آخــري    ي
ظهـور در   ]... يـه بـه د  [ مربـوط    ياتروا«: گويد ي منتشر شده است، م    ينه زم يندر ا 
 ،1387 ي،منتظر(»  دارد يدار پا ي و مقدار آن به عنوان حكم شرع       يه اصل د  يعتشر
  ).49ص 

ن اعتبـار آن     است كه زما   ي منظور از حكم موقت، حكم     ييم الزم است بگو   ابتدا
 يار است كه مدت آن در اخت      ي و حكومت  ي قسم آن حكم سلطان    يكمحدود است و    

 حكومـت حـاكم، اعتبـار دارد؛        يان كه آن را لغو نكند تا پا       يحاكم است و در صورت    
                                                           

 .» في القتل مائة من االبل فاجري اهللا ذلك في االسالمسنّ...  ان عبدالمطلب !يا علي«. 1
 .»6 االول فاقرها رسول اهللا في الجاهلية مائة منةكانت الدي«. 2
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 ي كـه حـاكم بـاق      نيپس تـا زمـا    .  به وجود حاكم است    يچرا كه قوام حكم حكومت    
 يان او حكمش به پا    ي بركنار يا يريگ ه است و با وفات، كنار     ي باق يزاست، حكم او ن   

  .رسد يم
صور تـ  م يـز  ن ي دائمـ  ي و سـلطان   ي است كه حكم حكومت    ين نظرشان ا  ي برخ اما

 يـز  ن ي دائمـ  يسـلطان  احكـام  كه دارد اصرار »الحكم نظام« صاحب كه است؛ چنان 
 ي كـه بـه شخـص      6يـامبر ، از پ  7 از امام صادق   »يفهحذ «يتوجود دارد و از روا    

 خـواهي  ي مـ  ه ك يمتي آور و به هر ق     يرون كه نزد تو است، ب     يامطع«: محتكر فرمود 
 ينا: گويد ي و م  كند ي، استفاده م  )316، ص   12 ج    ق، 1389 ي،عامل حر(» بفروش

: گويـد  ي آن مـ   بـودن  ي دائمـ  يـي  وال يـه  است و در توج    ي دائم يي وال يا يحكم، اله 
 ي،ظـر منت (»يامـت  اسـت تـا روز ق      يشان به ا  ي مؤمنان و اول   ي ول 6يامبرچون پ «

  . استي، پس دائم)358 ص ،1380
 است؛ چون اگر بـه      ي شد، محدود به زمان وال     يي وال ي به نظر ما، اگر حكم     ولي

 آن است كه در زمان بعد هم حكومـت          يش كند، معنا  يتزمان پس از خودش سرا    
 توانـد  ي م ي حاكم است؛ البته حاكم بعد     يگر د يردف بعد، زمان در كه حال آن . دارد

 يـز  كه حكم خـود او ن      يردپذ ي آن حكم، م   يذ كند و با تنف    يذ تنف حكم حاكم قبل را   
�َ � يـه  بر مؤمنـان كـه از آ  يامبر پيتهمان است و اولو ـْؤِمِن�� ُ ْ ِ�@ lَْو

َ
�£ أ ـ�6ِ Yاحـزاب   (� الن

 چـون   شود؛ ي حمل م  6يامبر بر نبوت شخص پ    يزاستفاده شده است، ن   ) 6): 33(
 دارد، نـه از آن رو كـه حـاكم           ي دائمـ  يت است، اولو  »ينب« از آن رو كه      6يامبرپ

  .است
 يـر  هستند كه بر موضـوعات متغ      ي آن دسته احكام   ي، هر حال، احكام سلطان    به

 هستند  ي باق يا كرد كه آ   يد ترد توان ي م يرمتغ موضوعات به نسبت و اند استوار شده 
  .ي باشد، چه سلطانياله شان  چه حكمير؟ خيا

  بودن ي دائميه نظرداليل

  :كنيم يم نقد و طرح را ها  ارائه شده كه آنيه حكم دبودن ي دائمي براداليلي
    ق، 1389 ي،عـامل  حـر  (» مائـة مـن ا�بـليـةان الد «: مانند ياتيگفته شده روا  . 1
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 ي و مقـدار آن بـه عنـوان حكـم شـرع            يه اصل د  يعظهور در تشر  ) 142، ص   19ج  
تمرار  ظهـور در دوام و اسـ       ي، قـانون  يعات نفس تـشر   يكل طور  دارند؛ چون به   يدارپا

 ندارد و به نظر     يه مربوط به د   يات عام است و اختصاص به مفاد روا       يل دل ينا. دارند
 در  كـه  يـن  ظهور در دوام و استمرار دارند، مگر ا        ي قانون يعات تشر يكل طور  به يزما ن 

 كنـد و    يح كرده است، به عدم دوام آن هم تصر        يع را تشر  ي كه حكم  يهمان عبارت 
  . فالن زمان اعتبار دارد قانون تاينمثالً گفته باشد ا

 و بـه  يـم ا  گفتـه  تر  يش را كه پ   ي گفته باشد حكم   يگري بعد از آن در عبارت د      يا
 اعتبار ندارد و آن را به اصطالح نسخ كنـد،           تر  يش زمان ب  ينآن عمل شده است تا ا     

 ي المقدس تا زمـان    يت است؛ مثالً اگر نمازگزاردن به سمت ب       ي موضوع باق  كه ينبا ا 
 توانـست  ي مـ  شـد،  ي داده نم  غيير به سمت كعبه ت    يگريدر حكم د  استمرار داشت،   

 شارع خود به اعتبار آن خاتمه داد و اعالم كـرد از             يول باشد، داشته ادامه چنان هم
  .يد پس به سمت كعبه نماز بخوانينا

ـ   يـز  برود كه با رفتن موضوع، حكـم ن        ين موضوع از ب   يا  و در   رود  ي مـ  ين از ب
 موضـوع زنـده شـد، حكمـش هـم زنـده             يگـر  بـار د    و اگر  گيرد  ي قرار م  يگانيبا
 جـان   يـز  كه اگر مجدداً در عالم زنده شود، احكـامش ن          داري   مثل برده  شود؛  يم
 در حكـم    كـه  اي  گونـه    آن؛ بـه   ييـر  باشـد كـه بـا تغ       يـر  موضوع متغ  يا گيرند  يم

 كه به اعتبار حكم در قالـب        ين با ا  كند،  ي م يير قهراً حكمش هم تغ    گذارد،  يرتأث
  .داده نشده استلفظ خاتمه 

 نظـر   اسـت و بـه     يبـاق  چنان  گرچه موضوع پراخت غرامت هم     يه، در مورد د   اما
 برود، اما در ارزش صد شتر به عنوان مقـدار غرامـت و              ين از ب  ي زمان يچ ه رسد ينم

 ييراتـي  عـضو او باشـد، تغ      يـا  روح ي انـسان ذ   يـت در موضوع تعلق غرامت كه تمام     
  .زدسا ي را دشوار ميشينپ حكم كردن حاصل شده است كه حمل

 خـودش را از دسـت داده اسـت و از            يمـت  سو، شـتر ق    يك از   شود يمشاهده م 
 نقش مؤثر در جامعه يفاي كار و اي براي انسان تا به مرحله آمادگي برايگر، د يسو

 تـا مهـارت و      شـود  ي صـرف مـ    ياري بـس  هـاي  ينـه  داشته باشد، هز   يبرسد و بازده  
 يمه جداگانه بكدام كه در عرف عقال هر يا گونه  كسب كند؛ به   يتخصص و توانمند  
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 آن محاسبه و    ي برا يه از مبلغ د   تر  يش ب ي مبلغ ديدگي، يب و در صورت آس    شوند يم
  .شود يپرداخت م

 نكـرده بـود كـه بتـوان عـضو           يشرفت گونه پ  ين ا ي در گذشته، پزشك   ينچن هم
 يهـا  ينـه  گـاه هز   ي پزشك يات اما عمل  يد، بهبود بخش  يادي را تا حدود ز    ديده يبآس
 تـوان  ي موارد، نمـ   ين عضو عام است و در ا      يه كه چند برابر د    طلبد ي م يي باال ياربس

 و نحوه   يه متوجه مقدار د   تغييرات ينا.  اكتفا كرد  يه به مبلغ د   يگربه لحاظ قواعد د   
 ييرات تغ ين به لحاظ ا   ياتپس اگر مجاز باشد كه نظام د      . شود ي خسارات م  يابيارز

 و قهراً   يستند ن يتغير و ال  ي ابد ي حكم ياتكه د  است   ين ا يش شود، معنا  يسامانده
  . هستندي سلطانييم بگويدبا

 است كه در هر دو فرض، ممكن است گفته شود ما كـه              ين ا يگراشكال د . 2
 چرا شـارع صـد شـتر قـرار داده           دانيم  ي و نم  يستيمقادر به درك مالك حكم ن     

 و هـا   زمـان  در همـه  يـا  صد شتر را به ارزش آن روز قرار داده اسـت             يااست و آ  
 از  يست، ن ع متصل به زمان شار    ين چن يز زمان متعارف شده است ن     اين در آنچه

 متعبد  يات به نظام د   يم ما ناچار  كه  ين او امضا نشده است و خالصه كالم ا        يسو
در قـسم   .  با احكام نماز فرق دارد     يات روشن است كه احكام د     گوييم  ي م يم،شو

 نماز صبح را    يد كه چرا با   دانيم  ي و نم   است يدهدوم مصالح حكم واقعاً بر ما پوش      
 گفت كه   توان  ي م يات، اما در مورد د    ... و يفيت ك ين و چرا به ا    يمدو ركعت بخوان  

 اي  ديـه  شـده    كـشته  ي و روشن است كه اگر برا      يست ن يدهمصالح آن بر ما پوش    
 است كه به جهت فقدان او به خانواده خسارتي جبران خاطر مقرر شده است، به

 خـواهي  خـون  بـه  كه بود ها  آنيت جلب رضاي برايز و نشد يوارد م اش  يلهو قب 
  .نداقدام نكن

 ي و صـاحبان دم را راضـ       داد ي را پوشـش مـ     هـا  يـن  آن زمان صد شتر همه ا      در
 مالحظـات، امـروز هـم در        ينا. يرفت جهات آن را پذ    ين به هم  يز و شارع ن   كرد يم

قبل از اسـالم هـم بـوده         كه   دهد ي نشان م  يزسابقه امر ن  .  وجود دارد  يجوامع بشر 
  .است
 6يـامبر حـالل و حـرام پ     «: گويـد  ي تمسك شـود كـه مـ       يات روا يبه برخ . 3
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   1.)58، ص 1، ج 1363كليني،  (» پابرجا هستنديوستهپ
 بـه   6يـامبر  ناتمام است؛ چون روشن است كه حالل و حـرام پ           يز ن يل دل اين

 ي بـاق  6ريـامب پس اگر ارزش صد شتر در زمان پ       .  است ي موضوع باق  يشرط بقا 
   باشد؟ي كرده باشد، چگونه حكم آن باقيير است و اگر تغي باقيزباشد، حكم آن ن

  بودن  موقتنظريه

 آن بـودن   موقت يرش به پذ  ير حكم ناتمام است، ناگز    بودن ي آنجا كه ادله دائم    از
 زمـان بـر     ين و در ا   يست روا ن  6يامبر همانند زمان پ   يه د ير تقد ين،بنابرا. يمهست

 و اعالم كنـد؛     يابي زمان ارز  يط را با توجه به شرا     يهائط است كه د   حاكم جامع الشر  
 موضـع، عـرف مـستقر در زمـان          همـين  هم از    6يامبر پ رسد يم نظر به كه چنان

  .پردازيم ي مزبور مي مدعايلحال به وجوه و دال. خودشان را امضا كردند

  بودن ي حكومتداليل

   صد شتر از موضع قدرتاعالم

 كـرد و    يـراد  در روز فتح مكه ا     6يامبر كه پ  يا  خطبه  اعالم صد شتر در    ظاهر
   ق،  1409واقـدي،    (»شتر اسـت   در مورد جان صد      يهد«:  حكم آن حضرت كه    يزن

 است كـه    ين فرستادند، ا  يمن را به    7ي كه امام عل   اي يه در سر  2،)1085، ص   3ج  
  . بوده استياز موضع قدرت و سلطه حكومت

 از ابراز نظر حضرت در      يو كه از آن و پس   » ابان بن تغلب  « خبر   يل ذ چنين هم
 كرد، امـام    ي ابراز شگفت  شود، ي شتر م  يستمورد قطع چهار انگشت زن كه فرمود ب       

 ق، 1389حر عاملي،  (» است6 حكم رسول خداينآرام باش، ا!  ابانيا«: فرمود

                                                           
حالل محمد حالل ابدا الي يوم القيامـة و حرامـه حـرام ابـدا الـي يـوم                   «:  كه فرمود  7 زراره از امام صادق    هصحيح. 1

 .»مةالقيا
 .»، دية النفس مائة من االبل علي اهل االبلةقضي بها قضي«. 2
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 وضـع از طـرف رسـول        يـك  ين ا يعنيهذا حكم اهللا؛    :  و نفرمود  1)268، ص   19ج  
 داشته باشـد    ي وضع ين چن تواند ي م يه عنوان حاكم و قاض     ب رتخداست و آن حض   

بـودن حكـم     ي و سلطان  ي حكومت يينو اعالم صد شتر از موضع قدرت، ظهور در تع         
 ي موضـوعات  ي عـدم دوام آن اسـت؛ چـون رو         ي، حكم حكومت  هاي يژگيدارد و از و   

  .ودش مي حكم ها  مجدداً در مورد آنيير، و طبعاً پس از تغييرپذيرند كه تغرود يم
 ينـه،  پس از اسـتقرار در مد      6يامبر از مقاصد پ   يكي نكته روشن است كه      اين
 مورد بحـث و  ينه مختلف از جمله در زم  هاي ينهزم در جامعه اوضاع به دادن سامان

 عـرب وجـود داشـت و بـا          يل قبا يان بود كه به سبب قتل و جرح، م        يحل مشكالت 
ه را كـه شـامل شـتر و         يد ننابساما وضع شده،  كشته يه صد شتر به عنوان د     يينتع
  . به آن اشاره شد، سامان دادندتر يش شتر بود و پ1000 شتر تا 5 شتر و از يرغ

 يگـاه جا دادن  بـر نـشان    6يـامبر  روند ممكـن اسـت از قـصد پ         ين ا چنين هم
 اسالم با هر    كه ين از ا  يز و ن  يد نما يت حكا يه د كننده يين به عنوان مقام تع    يتحاكم
 نهـاده شـده اسـت،       ي را كـه بـر اسـاس درسـت         يه بعـض   مخالفت ندارد، بلك   يسنت

 عبدالمطلب سنت   ط توس تر  يشپ كه را شتر صد كه  چنان كند؛ ي و امضا م   پذيرد يم
  . داشتند، امضا كرديشده بود و افراد نسبت به آن سابقه ذهن

  ديات متفاوتتأييد

 و بـه    شـدند  ي كـشته مـ    يـل  قبا هـاي  يري كه در درگ   ي افراد يه و فد  يه د مسأله
ـ  در شـده   مـسائل مطـرح    ين آنقدر مهم بود كه از جمله اول       رفتند، يت م اسار  يناول

 اول ورود   يهـا   بود كه ظاهراً در همان ماه      ينه مد يهود مسلمانان و    يان م نامه يمانپ
 گونـه   يـن  ا يـات  و روا  يختـوار  در آن شده متن نقل .  منعقد شد  يثرب به   6يامبرپ

ـ  يـامبر،  است از محمـد پ     يا ه نوشت ينبه نام خداوند بخشنده مهربان، ا     «: است  ين ب
 هـا   باشـد و بـه آن      يشان ا يرو و هر كس كه پ     يثرب و   يشمؤمنان و مسلمانان از قر    

 مردمـان،   يگـر  امـت هـستند، جـدا از د        يـك  هـا  يـن  و با آنان جهاد كند، ا      يونددبپ

                                                           
 .»6هذا حكم رسول اهللا! مهالً يا ابان«. 1
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 رد و بـدل     يـه  خـود داشـتند، د     يـان  كـه در م    ي به رسم و سـنت     يشمهاجران از قر  
 مؤمنـان   يـان م در عادالنـه  و متعـارف  طـور   خـود را بـه     يران اسـ  يـه  و فد  كنند يم
 خود را رد و بـدل       يشين پ هاي يه به رسم و سنت خود د      يز عوف ن  ي و بن  پردازند يم
و » پردازد ي خود را م   يران اس يهفد عادالنه و متعارف طور  به اي يفه و هر طا   كنند يم

مؤمنـان  «: يـد فرما ي و در آخـر مـ      كنـد  ي ذكر م  يب ترت ين به هم  يز را ن  يگر د يلقبا
 او يه فديا يه كه دكنند ي بر او فشار آورده رها نمي و بدهكار  واري يال را كه ع   يكس

   ).147، ص 2 ج،1360ابن هشام، (» را نپردازند
 بـه همـان      يعنـي  ،كه در اين گزارش تاريخي آمـده اسـت        ؛  » ربعتم يعل «تعبير

 يشاzهاجرون من قـر «:گويد ي م »ير اث ابن« . بر آن بودند   يشان كه اسالم آمد و ا     يحال
م ع5 QZبع م بيتعاقلون ر �Zيlت مـن اخـذ الـديـه مـا �نـوا عل عـ5يكونـون یا:  معاقلهم ا�و  و @�

ـا _ هـستند   ي بـاق  يتي به همان وضع   يعني؛  )279، ص   3ج  ،  1367 ير،ابن اث  (»اعطا
  . د بر آن بودنيه گرفتن و پرداختن دينهكه در زم

 كـه   شود ي استفاده م  ي، در مورد هر قوم    »يتعاقلون ربعتهم   يعل« تكرار جمله    از
 ي طـ  6يـامبر  نبوده است و پ    سان  يك يل قبا يان در م  يه د ي اخذ و اعطا   يتوضع

 مطلـوب و    ييـرات  تغ يجتـدر   كردند تا به   يت موجود آنان را تثب    يت معاهده وضع  ينا
 ينبه همـ  .  كرد يير كه پس از آن تغ     دانيم ي آورند و م   يدمورد نظر خود را در آن پد      

 زمـان   يط است كه به حسب شرا     يري موضوع متغ  يه، كه مقدار د   يابيم ير م  د يل،دل
 آنچـه پـس از آن در        يـا حال آ . شود ي م يين صالح تع  يشرع حاكم نظر و مكان و به   
   است، همان مطلوب شارع بوده است؟يافتهفقه شهرت 

  ) انسانيگاهجا( موضوع تغيير

 انـسان در گـذر      يگـاه  كرده است؛ چرا كه جا     يير غرامت انسان تغ   يا يه د موضوع
 چـون   و او را هـم     شـد  ي و فروش م   يد خر ي كه روز  ي است و انسان   يافته ييرزمان تغ 

 يك سرقت   ي قائل نبودند تا آنجا كه برا      ي جانش ارزش  ي و برا  نگريستند ي م يوانح
 يد است كه خر   يافته ارج و قرب     نقدراما اكنون آ  ...  و كردند يقرص نان او را اعدام م     
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 هـر انـسان     ي حكم برا  يك در شد، اشاره كه  و چنان  1ده است و فروش او ممنوع ش    
 به دفاع از حقـوق      يتي شد و هر روزه در سراسر گ       يافت دالر غرامت در   يليارد م يك
 در  ييـرات  تغ يـن  ا يـا  و آ  شـود  ي م يده گفته و شن   ياري او مطالب بس   ي و معنو  يماد
 يهانـه  فقيكـرد و در مورد دو ريا  در پاسخ ابتدا مقدمهير، خيا است   ثر مؤ يه د يرتقد

  :كنيم يذكر م

   در استنباطيكرد رودو

 يكـرد رو: يم متفـاوت مواجـه هـست      يكـرد  بـا دو رو    ي اصـول  يهان استنباط فق  در
  .گرا  عقليكردظاهرگرا و رو

  : گفتتوان يم) منجمد بر لفظ( ظاهرگرا يكرد رويح توضدر
 ي، و به حسب صـناعت فقهـ       شود ي بر ظاهر لفظ منجمد م     يه فق يكرد رو ين ا در

 يل دل ين ندارد كه داده ا    ي و كار  كند ي استفاده م  يلس از رفع تعارض، از ظاهر دل      پ
 و اگر ناسـازگار     ير خ يا دارد   ي و سازگار  يخوان  هم يگر د ي در جا  يگر د يلبا داده دل  

ن ابناء الدل«: گويد يبود، م  �Xحيل  �Öهرجـا مـا را      يم، هـست  يل ما فرزند دل   ؛»يل {� ل @� ي 
 را  ينما هـم همـ    » فارجموه«: گويد ي لفظ م  يم،فظ هست  تابع ل  يعني! رويم يببرد م 

 يگـر  د ي عقل و نقل در جـا      ي با مقتضا  يل دل ين كه مفاد ا   يم ندار ي و كار  گوييم يم
  . ندارديا اصول منافات دارد يادر فروع 
 به عقـل و قـرائن و دالالت         ، استنباط يند در فرآ  يكرد رو ين است كه در ا    روشن

 ي در مـوارد   يبط بر عدم كشف مالك است، حت       مستن ي و بنا  شود ي اعتنا نم  يعقل
 توانـد  ي گذاشته اسـت كـه نمـ       ينكه امكان كشف وجود دارد؛ چرا كه فرض را بر ا          

 بـه ظـواهر     نهايت و در    دهد ي هم به خودش نم    ي را كشف كند، پس زحمت     يمالك
 ي همه احكام تعبـد    يي از آن است كه گو     ي حاك يز كارش ن  يجه و نت  شود يمتعبد م 

  .و ثابت هستند
 كه فعل و قول و      ياتي انبوه روا  يان است كه از م    ي كسان يكردرو: گرا  عقل رويكرد

                                                           
تري برخالف قوانين داخلي كـشورها و مقـررات بـين المللـي      هاي وحشيانه گونه  تجارت انسان بهداري و  گرچه برده . 1

 .رواج دارد
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 بـه صـدور، تأمـل       ينـان  پـس از اطم    ي حتـ  كننـد،   ي را نقـل مـ     : معصومان يرتقر
 يگري د ي كه مفادشان با مبان    شود  ي روبرو م  ياخبار با مستنبط كه گاه  آن. كنند  يم

 امـام  كـه  يـن  اسـت؛ ماننـد ا  زگارا ناسيافته به آن باور   ي اصول يا يكه در بحث كالم   
 متهافـت سـخن     گويد،  ي به مالك سخن م    گويد،  يبرخالف عقل و عدالت سخن نم     

 يا  گونـه    اخبار، به  يان م كند  ي پس تالش م   . ... و گويد  يم سخن مند   نظام گويد،  ينم
 مـورد  يـز  نها ين كه ا- ي و نقلي عقلي قواعد كلي با مقتضا يتجمع كند كه در نها    

 هـا    كـه اگـر مجمـوع اسـتنباط        طوري   منافات نداشته باشد؛ به    -ند عقل هست  ييدتأ
 در يز نيند چون باشد؛ منسجم غالب طور  بهيا مالحظه شود، فاقد تناقض و    جا  يك
 اثبات شـده اسـت      يكالم مباحث در كه   به حكم عقل منسجم است؛ چنان      يتشكل

  :فرمايد ي با هم سازگار است و خداوند خود مين ديلكه صدر و ذ
� 
َ
اً أ ِ �Yِ َلَوَجـُدوا ِفيـِه اْخِتَ"فـًا َكِثـ�� وَن اْلُقْرآَن َو َلـْو َ�َن ِمـْن ِعْنـِد َغـ��ْ ُ Yَفَ" َيَتَد��� 
 يـر  اگر از جانـب غ     انديشند؟  ي قرآن نم  ي در معان  يا؛ آ )82): 4(نساء  (

  .يافتند ي ميارخدا بود، قطعاً در آن اختالف بس
 كالمـش   يـل پـس صـدر و ذ     . دارد نـ  ي خداوند، اشراف و احاطه علمـ      ير غ چون

  .سازد ياختالف دارد و با هم نم
 يـد  با گـردد،  ي بـاز مـ    6يامبر به پ  : كه علوم ائمه   يده عق ين بنا بر ا   چنين هم
 يسو از شده  و منظومه مطرحسان يك در موضوع واحد  : و ائمه اطهار   يامبرنظر پ 
  .باشد گون  و منسجم و همپارچه يك يزآنان ن
بـا  «: گويـد  ي است كه مـ    »ي آمل يجواد «ي آقا يكرد،رو ين ا يجد داران  طرف از
 اسـالم را    ي محتوا توان ي و مراجعه به كتاب و سنت نم       ي صرف به دانش نقل    ياتكا

 به حـساب آورد و      يد با يز را ن  ي عقل و معارف عقالن    ي كرد، بلكه مقتضا   ينكامالً مع 
ـ   .  هر دو سنخ معرفت اسـت      ين مجموع ا  يند برآ ينيمعرفت د  ه  گـا  يمعرفـت عقالن

 آن و گـاه معـارض، بـا         يد است و گاه مؤ    نقلي ادله   ي فهم مراد جد   ي برا ي لب ينهقر
جـواد   (»شـود  يمـ  و اظهر باشـد، اخـذ        ي صورت، به هر كدام كه اقو      ينا در كه آن
  ).184 ص ،1386 ي،آمل

 كـه   يا گونه  اساس، اگر در موضوع واحد چند جور معنا القا شده باشد؛ به            براين
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 از علـل ورود ادلـه       يكـي  شـود و     يـابي   علت يدبا كند، جمع ها  آن يانعرف نتواند م  
 هـاي  يـان  ب ي مختلـف، مقتـض    يها  و در زمان   ير است كه موضوع متغ    ينمتعارض ا 

 ي به راحتـ   ي تعارض بدو  شد، موضوع احراز    بودن يرپس اگر متغ  . مختلف بوده است  
 يست ن يا  شك و شبهه   يچ ه ي جا يز ن يرقابل حل است؛ البته وجود موضوعات متغ      

 معنـا داللـت     ين كه بر ا   شود ي م يافت در قرآن و كلمات معصومان       ياري موارد بس  و
  .دارند

 سـگ كـه در      ييـر  اسـت؛ ماننـد تغ     يت محسوس و قابل رؤ    ي امر يني تكو تغيير
  .شود ي به نمك ميل و تبديهتجز زار نمك

 مشهود اسـت    يز در فرد و جامعه ن     ي و اعتقاد  ي فكر ييرات از تغ  ي ناش ي رفتار تغيير
  . دهديير را تغي اسالم آمد تا فكر و اعتقاد و رفتار و مناسبات عرب جاهلو اصوالً
 صـورت،  هـر  در و دارد ادامـه  چنـان   هـم  ي منفـ  يـا  مثبـت  طور  به ييرات تغ اين

 فكـر   ييرتغ. طلبند ي را م  يدي آورده است كه احكام جد     يد را پد  يديجد موضوعات
  . است مثبتييري و حذف آن، تغيدار  بشر به قبح بردهيدهو عق

 الزم اسـت در هـر زمـان موضـوعات           ين،بنابرا.  است ياد ز يز ن ي منف ييرات تغ اما
 است، به   يراحكام به دقت مالحظه شوند و اگر احراز شود موضوع از موضوعات متغ            

  . در مورد آن اظهارنظر شودآمده، يد پدييراتلحاظ تغ
ارع در حكـم شـ    ) يطشـرا ( موضـوع    يرامـون  پ ييـرات  تغ يم احراز كن  كه ين ا مگر

 صورت، حكم موضوع همان اسـت       ين نداشته است و طبعاً در ا      يتي مدخل گونه يچه
 يـز  صـورت ن  ين در ا  ي زمان خودش اعالم كرده است؛ البته حت       يطكه شارع در شرا   

 تر يش خود پ كه ي نائل شود و در موضوع     يد جد هاي يافتمجتهد ممكن است به در    
  . كنديدا پيفتوا داده، تبدل رأ

  : است كهين بر اي مبتنيكردو رين هر حال، ابه
 پـس تـالش     يـستند، ن گـزاف  انـد،   به مالك صادر شده    يماحكام شارع حك  ) الف

 فعل است؛ مثـل     ي حسن ذات   يا و مالك احكام شارع      يابد مالك حكم را در    كند يم
 آن اسـت؛    ي حـسن عرضـ    يـا  احكام را پوشـش داده اسـت         تر  يشحسن عدل كه ب   

 است و   ته ساخ مصلحت يذ) زمان و مكان   (طي كه فعل را در مجموع شرا      يا گونه به
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 در مـورد    ي به آن حكم كرده اسـت؛ مثـل احكـام و           ي،شارع به جهت حسن عرض    
  .ها يره از سيگر دي برخيو امضا) ء و امايدعب(بردگان 

 كرده است؛ مانند التزام به اخذ ظواهر و حكم بر ظـن             ي حكم يت از باب البد   يا
 يل از باب سماحت و تسه     يا يست از حق ن   ي ظن، مغن  كه ين از قول عادل؛ با ا     يناش

 حكـم   ي واقعـ  يرات از بـاب تـأث     يا نماز   ي كرده است؛ مثل حكم به قضا      يامر حكم 
 ممكـن   يـز  ن يـر ن سه قـسم اخ    يكرده است؛ مانند حكم به ازاله نجاست با آب كه ا          

  . باز گردندياست به حسن عرض
كنـد    يپـس تـالش مـ     . تشريع شايع بايد منسجم، همگن و نظامنـد باشـد         ) ب

  .هايش با همديگر سازگار باشند استنباط
 و  يـده  را د  ي متعارف و مستقر، گاه حسن ذاتـ       هاي يره س ي هر حال، در امضا    به

 يـابي ارز را ها  آنيد باير، را و در فرض اخيآن را امضا كرده است و گاه حسن عرض    
مـضا   ا يـا  موافقت با مالكـات، رد       يا و مالحظه مخالفت     يابيكرده باشد و پس از ارز     

  .كرده باشد
 فـراهم بـود،     يز ن ي عموم ينه است، اگر زم   يده روند، آنچه را كه مخالف د      ين ا در

 را نداشـتند    ي نف ي كرده است و اگر فراهم نبود و مردم آمادگ         يبه سرعت آن را نف    
 چـون   كـرد؛  ي مـ  ي نفـ  ينـه،  زم يسـاز   پس از آماده   شد، يو با مخالفت آنان روبرو م     

 يـن  الشعاع قرار دهد؛ بـه ا      تحت را   يمسائل اصول  ي، مسائل فرع  ي برخ خواست ينم
آن ، منظـورش    )ي اصول يا مسأله (ورزد ي م يد تأك ييگرا  شارع بر عقل   يمعنا كه وقت  

غـذا يـا نوشـيدني    فالن  استفاده از حجابي يا  بي دريابند است كه افراد با عقل خود     
 يدهرسـ  مرحله از ادراك     ين پس اگر غالب افراد به ا      .ممنوع است و   ضد عقل    ،مضر

 يمه گفتـه شـود شـراب حـرام اسـت، آن را تحـر               آن را داشتند ك    يبودند و آمادگ  
 شـراب را در چنـد       بينيم يلذا م . كرد ي م سازي ينه بودند، زم  يده و اگر نرس   نمود يم

  . كرديم الزم تحرسازي ينهمرحله و پس از زم
.  كامل شـده اسـت     ي اصول و قواعد كل    يان ارتباطش با خداوند و ب     يث از ح  دين

 گواه اسـت كـه رونـد        يختار. يست كامل در جامعه ن    ين استقرار د  ي به معنا  يناما ا 
 از سـنن و مظـاهر   ياري با اشكال مواجه شد و بـس 6يامبر پس از پ  ين،استقرار د 
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 تحت پوشش قول خدا و      اه رفت و گ   1 مجدداً جان گرفتند و انقالب به عقب       يجاهل
، 7ي امـام علـ    ير شد و به تعب    هيدپوشان ها  بر آن  ين و لباس د   ياقول رسول خدا اح   

   2.)108نهج البالغه، خطبه  ( شديده اسالم وارونه پوشينپوست
 همان زمان، بازگشت در ذهن و قلب خودش را در خارج نشان داد و منجـر                 در

پس دست نگه داشتم    «:  فرمود 7يرام حضرت كه  شد؛ چنان  ينبه رجوع مردم از د    
 6 محمـد  يـن  د ي و بـه نـابود     گردنـد  ي مردم از اسـالم بـاز مـ        يدمد كه گاه تا آن 

   3.)62همان، نامه  (»خوانند يم
 خـورد و    ين زم ساالري يسته پس از آن بود كه آموزه شا       ين، رجوع مردم از د    اما

 اصـرار داشـت، در      ي جـاهل  يلگـي  قب يها  كه بر سنت   يا كارانه  محافظه ساالري يخش
  .قلب آنان زنده شد

 سـخن   ييـر  بـه تناسـب تغ     يد با يرتغ در موضوعات م   يريم، را بپذ  يكرد رو ين ا اگر
 و حـل    ييگـو   قادر به پاسخ   ي صورت است كه نظام حكم اسالم      ينگفت و تنها در ا    

   4.مشكالت جهان است
 كند و   يير تغ يد با يزحكم ن )  انسان ي ماد يگاهجا( موضوع   يير با توجه به تغ    حال

 عقل و حكمـت اسـت و        ي خالف مقتضا  ير بر موضوع متغ   يارائه حكم ثابت و دائم    
  . خالف عقل و حكمت عمل و حكم كندكه ينشارع منزه است از ا

  ي اجتماعيط شرالحاظ
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 .رساند نمي
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 ،روحانيت تا در همه مـسائل و مـشكالت حـضور فعـال نداشـته باشـد                «: در اين رابطه فرمودند   ) ره(امام خميني   «. 4

ها و روحانيت بايـد نـبض تفكـر و نيـاز      حوزه. يستتواند درك كند كه اجتهاد مصطلح براي اداره جامعه كافي ن     نمي
 مهياي عكس العمل مناسب     ،ه را هميشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث              عآينده جام 

هاي آينده تغيير كند و جوامع بشري براي حل مشكالت خود            هاي رايج اداره امور مردم در سال        باشند، چه بسا شيوه   
 »...ديد اسالم نياز پيدا كنند، علماي بزرگوار اسالم از هم اكنـون بايـد بـراي ايـن موضـوع فكـر كننـد                       به مسائل ج  

 ).273 -294، ص 21ج امام، صحيفهخميني، سيد روح اهللا، (



 545  اسالم  در هيد /  مقاالت

 عـرب در آن     ي اجتمـاع  يط شـتر بـه لحـاظ شـرا        يدحم نهادن  شك سنت  بدون
 كند ي م يير عرب تغ  ير غ يز عرب و ن   ي اجتماع يطروزگار بوده و روشن است كه شرا      

 ييـر  تغ يـز  صد شتر ن   عنيي كند، تابع آن؛     يير تغ يط كرده است و هرگاه شرا     ييرو تغ 
  . استي حكم سلطانير و حكم موضوع متغكند يم

 آن بـه    ير و تقد  يه چه بسا اصل د    يد بگو يممكن است كس  «:  گفته شد  كه چنان
 ي قابل فهم برا   ير كه حكمت آن مرموز و غ      يست محض ن  يصد شتر از احكام تعبد    

 7امـام بـاقر    از   ،»ين بن حس  ي محمد بن عل   يتروا «يحبشر باشد، بلكه بنا بر تصر     
همان، (»  عبدالرحمن حجاج  يتروا «يزو ن ) 145، ص   19 ج    ق، 1389 ي،عامل حر(

 بود كه در اسالم توسـط       يتجاهل سنت خاطر  آن به صد شتر به     يرتقد)... 142ص  
 و  نـشيني  يـه  نظـام باد   ييـر  امضا شد، پس با تحول در جامعـه و تغ          6 اكرم يامبرپ

 وجـود   يلي گوناگون، چه دل   يع صنا  و ورود بشر به عرصه     يظهور جوامع مدرن شهر   
 آن  ي بـود، پـس از انقـضا       يـت  جاهل ان سنت زمـ   ي كه امضا  يدارد كه همان حكم   

 وجود داشته باشـد؟ بـه       -باشد ي مقوم موضوع حكم شارع م     يقت كه در حق   -سنت  
 يـن  سنت گذشته وجـود دارد؟ و ا       ي ادله امضا  ي برا ي اطالق احوال  يا آ يگر،عبارت د 

 بلكه مستلزم آن است كـه  باشد، ي نميكل طور  بهيرع حكم ش ياحتمال مستلزم نف  
 و مالحظـه حكمـت      يـه  اصـل د   نبودن ي با توجه به تعبد    وضوعبه تناسب حكم و م    

 شـود و مقـدار آن       ير قتـل تقـد    يه د ي زمان كنون  ي آن، براساس سنت جار    ييعقال
 ي صالح در هر زمـان     يت حاكم يا يا  در هر منطقه   ينمحول به خبرگان عدول مؤمن    

  .گردد
 بـه   يات روا ي جنس و نوع آن در بعض      يين و احاله تع   يز چ 6 در   يه تنوع د  مينه

ـ   ي تعبـد  يتي است كه خصوص   يناهل هر منطقه، شاهد بر ا       بلكـه   يـست،  ن ين در ب
 اموال و   يين تع يار پرداخت شود و مع    يه به عنوان د   يد است كه با   يهدف، مقدار مال  

 6 در   يـه كـه بـر حـصر د       ي و اجماع  باشد ي مختلف م  يمكان و زمان هر در ها ارزش
 ي فرضـ  ينو در چنـ   ...  نـدارد  ي است كه اعتبـار    ي اجماع مدرك  يل است، از قب   يزچ
 يـن  و لكـن اشـكال مهـم ا        يـست  ممكـن ن   يت جز با اعمال حاكم    يه مقدار د  يينتع
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   1).47 ـ 49 ص ،1387 ي،منتظر... (باشد ي در آن ميهد نبودن مند احتمال، ضابطه
 كـه اسـالم در جامعـه        يـست  ن ي شـك  نيم،ك ي صدر مطلب، اضافه م    ييد تأ ضمن

 يرسـا  در و هاست  نازل شد كه هم اكنون عربستان فاقد آن      هايي يژگيعربستان با و  
 متـأثر از فرهنـگ      6يامبرجامعه عرب زمان پ   . شود ي مشاهده نم  يزنقاط جهان ن  
 و  ي فـرد  رهـاي  قرار داشـت كـه سـائق آنـان در رفتا           يتي و در وضع   يمنحط جاهل 

 نبـود؛   ي و غضب  ي شهوان يالت جز تعصبات كور و تما     يزي، چ  در غالب موارد   يجمع
 ي موصـوف و منتـسب شـدند، از جملـه رفتارهـا            يت كه در كل به جاهل     يا گونه به

 مـرد بـه ارث      يملكرث به او، زن را جزء ما        ا ندادن زن، به ندادن جاهالنه آنان، بها  
 ي،دار ، بـرده   خـارج از حـدود عقـل       يها  ازدواج ن،كرد گور بردن، دختران را زنده به    

  .بود...  وي نفر، رباخواريك ي كشتن چند نفر به جاي،ساالر زور
 او بـه    ي ارائـه شـده از سـو       ي حقـوق  يـستم  اسـت، س   خواسته ي شارع م  يا آ حال

 از  ياري است كه بـس    دانسته ي چون م  يا 2طور ثابت بماند،    همان يط،تناسب آن شرا  
 در ييـر  خواسـتار تغ كند، ي ميير در گذر زمان تغ  ياوضاع جامعه عرب و جهان بشر     

 احكـام   يد، جد ييرات تغ سب به تنا  يد كه با  دانسته ي م يخوب آن بوده است؟ شارع به    
 بعـد را ارائـه   يهـا   قابل استفاده در زمـان يلذا اصول و قواعد كل .  صادر شود  يدجد
  .كرد

 ثابـت   يـد  با يا است، اوضاع ثابت خواهد ماند       كرده ي نشود كه شارع فكر م     تصور
 مشرف  يم را ندارند تا چه رسد به شارع حك        ي تصور ين چن يفراد عاد بماند؛ چون ا  

  .بر زمان
 در همـان زمـان؛      يگـر  رابطه با ملل د    يبرقرار و مسلمان اعراب گرفتن  قدرت با

  .يافت ييرتغ ها  آني از آداب و اوضاع جاهلياري و روم، بسيرانمانند ا
 يش سـال پـ    1400اب   از اعـر   ير غ ي رفتار ها، ينه از زم  ياري امروزه در بس   اعراب

 كه مـستند اسـتنباط احكـام هـستند و حـول قـرآن سـامان                 ييها دارند، اما گزاره  

                                                           
 .نبودن را بررسي خواهيم كرد مند  زودي ضابطه و ما به. 1
 وضع و موضع آن     ،داشتن حكمي  نگه ه است با ثابت   ممكن است در برخي موارد از ادله استفاده شود كه شارع خواست           . 2

 . مانند شهادت حسي چهار نفر بر زنا؛دارد، اما اين گونه موارد در واقع استشنا بر قاعده هستند را نيز ثابت نگه
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  . هستند، ثابتنديش سال پ1400 يرفتارها به مربوط كم  و دستاند يافته
 سـه  زمـان،  آن عرب اوضاع به نسبت ها  آن يتناظر و ها  گزاره ين مواجهه با ا   در

  : ابراز كردتوان ي ميهنظر
 ييهـا   صورت، گزاره  ينا در. هستند ها  ناظر به همه زمان    يهمگ ها ه گزار ينا. 1

 جواب اند، آن زمان صادر شده   ...  جنگ، اقتصاد، فرهنگ و    ي،دار كه در رابطه با برده    
 كـه   آورد يمـ  وجـود   توهم را به   ين جامد شود، ا   يه نظر ين بر ا  ي و اگر كس   دهند ينم

  .راف نداشته است بر زمان اشه باشد كيبشر آورد نكند متن قرآن ره
 اوضـاع  و زمـان  درد بـه  و اسـت  بـوده  زمـان  همـان  به مربوط ها  همه گزاره . 2

 كـه  شـويم  يمـ  مواجـه  هـا   از گزارهياري صورت، با بسين كه در اخورد  ي نم يگريد
ْعِدَل َبْيَن³ُُ � : انسان نظر دارند؛ مانند    يت و به ماه   يستندن بردار  زمان

ِمْرُت ِ�_َ
ُ
 يشور( �أ

  . كنمفتار شما به عدل ريانأمور شدم كه م؛ م)15): 42(
ْقـَوى� Yَو الت ِّ  يزگاري و پره  يكوكاري؛ در ن  )2): 5 (همائد (�َتَعاَوُنوا َع5َ اْل��ِ
  .يد كنيكار  هميكديگربا 
َ�ةَ � Yَة َو آُتـوا الـز"َ Yِقيُموا الص

َ
 و  يـد ؛ نمـاز را برپـا دار      )43): 2 (هبقـر  (�َو أ

  . يدزكات را بده
 اداره امور ذكـر شـده       ي برا ياتدو اصل ارتباط با خدا و پرداخت مال        يه آ يندر ا 

  .است
ْنَكـرِ � ْوَن َعِن اْ ُ َ ْ �Zْعُروِف َو َي َ ْ ُمُروَن @�ِ

ْ_ ِ َو @�َ ْ�� َ�fْا lٌَة َيْدُعوَن ِإ Yم
ُ
 � َو ْلَتُكْن ِمْن³ُْ أ

 باشند كـه مـردم را       ي شما گروه  يان از م  يد؛ با )104): 3(آل عمران   (
  . بازدارندي وادارند و از زشتيستهوت كنند و به كار شا دعيكيبه ن

 اسـت  بوده زمان همان به مربوط ها  از گزاره  يبرخ:  داده و گفته شود    يلتفص. 3
 و نـسخ    يابنـد  ي مـ  ييـر  هستند كه در گـذر زمـان تغ        ي مربوط به موضوعات   يبرخ و
 اسـت كـه     نـسته دا ي هستند و شارع خود مـ      يشگي جاودانه و هم   ي و برخ  شوند يم

 در طـول زمـان      غيـرات كـه نـاظر بـه مت      ) يياحكام عمدتاً امضا  ( از احكام او     يبرخ
 ي مثل حكم قبلي، و حكمرسد ي ميانپا به شان  زمان يعني شوند؛ يهستند، نسخ م  

 ها بر آن)  موضوعييربه تناسب تغ  ( بهتر از آن     يا)  جواز يا حرمت   يا وجوب   يثاز ح (
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ْو ِمْثِلَهـاَما َنْنَسْخ � :فرمود كه  چنان شود؛ يم بار
َ
ـا أ َ ْ �Zِم ٍ ـ��ْ َ� ِ�X ِت

ْ_ َ ا @� َÐِْو ُنْنـ
َ
 هبقـر  (� ِمـْن آَيـٍة أ

از  [يم بـسپار  يفراموشـ ] دسـت [ آن را بـه      يـا  يم را نسخ كن   ي؛ هر حكم  )106): 2(
 يـن  را نـاظر بـه ا      يه آ ينالبته اگر ا  . آوريم ي مانندش را م   يابهتر از آن    ] يم ببر يادها

 اسـت كـه     ديـده  ي است كه شـارع مـ      ين ا يهآ ي صورت، معنا  ين و در ا   يممعنا بدان 
 در اند،  رفته ير متغ موضوعات ي هستند و رو   يات امضائ تر  يش از احكام او كه ب     يبرخ
 شوند؛ ي م يل بهتر از آن تبد    يا مثل حكم قبل     ي، به حكم  كنند، ي م ييرتغ زمان گذر

  .اند  شدهيل بهتر از قبل تبديا مشابه يچون موضوعات به موضوعات
 ي نـاظر بـه رفتارهـا      يـات  و روا  يـات  در استفاده از آ    يريم، را بپذ  لي تفص ين ا اگر

 مقصود شارع و مفـروض و مالحظـه او چـه بـوده اسـت و                 ينيم بب يد بشر، با  يرمتغ
 يـستم  س ي كـه امـضا    دانـيم  يمثالً م .  چه بوده است   ي جامعه بشر  يا طبع   يمقتضا

ضع عـرب در   متناسب با و- سازگار نيست ي كه با اوضاع امروز جامعه بشر  - ياتد
 ي بـوده اسـت و مقتـضا       يت كه مقصود شارع حما    دانيم يآن زمان بوده است، اما م     

 بـا   توانـد  ي مـ  يـات  پـس نظـام د     . اسـت  ني هم زي هم اكنون ن   يجامعه بشر  ياطبع  
  . باشندگو  پاسخيز امروز نياز به نييراتيتغ

 زمـان سـازگار     يات خمس و زكات كه بـا مقتـضا        ياتي است نظام مال   ين چن اين
 چون معلوم اسـت كـه       ييم بگو يا 1يم؟ آن را رها كن    يا كه آ  شود يو پرسش م   يستن

 ي آن بوده، پس با توجه بـه سـودآور         هاي يازمنديهدف شارع اداره جامعه و رفع ن      
 زكـات از مـوارد آن       ركه مقدا ( درصد   10 درصد و    5هر بخش اقتصاد به تناسب از       

 يشر صورت ضرورت، بو د) كه مقدار خمس از موارد آن است ( درصد20تا ) است
  . اخذ شودياتاز آن مال

 2 در زمـان شـارع     يي و بنـا   يره سـ  يامـضا  هـا   كـه از آن    ييها  هر حال، گزاره   به
 يط و بـا قطـع نظـر از شـرا          يشه هم ي آن را برا   يا قابل تأملند كه آ    شود، ي م يدهفهم

                                                           
 .كردن آن است وضع فعلي خمس و زكات، رها. 1
تواننـد مـورد قبـول شـارع         است كه آيا مـي     اين پرسش مطرح     ،شوند هايي كه بعد از شارع پيدا مي        و در مورد سيره   . 2

ها كشف شود كه اگر از مـصاديق          ناچار بايد مالك امضاي آن     ،اي نيست  گوييم چون اعالم كننده    باشند؟ در پاسخ مي   
بودن يا چون گريزي از آن نبوده، آن را پذيرفته           بودن يا عادالنه   هايي باشند كه شارع به دليل عقاليي و متعارف          سيره

 .ها را داشته باشند، مورد قبول هستند كمالده است، اگر هر يك از اين و امضا كر
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 كـه   يا گونه  به يا جامعه به همان صورت؟      ي به شرط بقا   ياجامعه امضا كرده است؟     
 ها  كه به استناد آن    ييها  لحاظ مالك  به اما   داد؟ ي انسان را در آن زمان م      يازخ ن پاس
 از آن   تـوان  ي امضا شده است، در هر زمان كه مالك وجود داشـته باشـد، مـ               يرهس

 صد شتر،   ي و حت  يه د يرش گونه است و ما از اصل پذ       يناستفاده كرد و به نظر ما ا      
 يمـه  زمـان ب   يـن  كـه در ا    يلگي قب يتماح لحاظ به و شارع زمان در ها به ارزش آن  

  .دانيم ي را قابل استفاده ميره سين اگيرد، ي مرا آن يجا

  يه دبودن قضايي

 عنـوان   يـل  ذ »↨ـيعوسائل الـش  « كه در كتاب     يه مربوط به د   يات به روا  ي نگاه با
 بـه حكـم حـاكم در هـر          يد مقدار آن با   يين كه تع  يافت در توان ي آمده م  »ياتالد«

 81 شده كـه در      يآور  جمع يت روا 440 يباً تقر »ياتالد«ر باب   د.  شود ينزمان مع 
) حكـم ( از مـاده     يـا » امـر  «اژه و در چند مـورد از و       »يقض« واژه از ها  از آن  يتروا

 1389 ي،عامل حر(» ... مكاتبي ف7يرالمؤمنين اميقض«: استفاده شده است؛ مثل
  ).157، ص 19 ج ق،

بعــون درíــًا امــر رســول �  ا óــب الــسلوQP يــةد«:  قــال7 عبــد� ا+� عــن« ر
   ).167همان، ص  (»...بذلک

نبيـاء«: 6 الن�6 فقال � ا�_ �X � �X من Q6مد × الذى جعل من اهل بيfا...« 
  . )192همان، (

 بـر  حمل قابل اما است، نرفته كار   به ي اگرچه واژه قض   يت؛ از روا  ي در بخش  و
 يـا  عـضو    يـا ن   خسارت به جـا    يراد حول ا  ، بحث يتست؛ چون كل  ا قضايي حكم

 يـا  مجـازات    قـضايي  حكـم  بـه  كننـده    سال است كه الزم است، تلف      يامنفعت  
   1. شودينتضم
 حكم ما اگر كه كرد استفاده ها  از آن  توان ي هستند كه م   ي اخبار يگر، بخش د  و

  : گويد ي كه ميتي مانند رواكرديم؛ ي گونه حكم مين اكرديم، يم
                                                           

، وسـائل الـشيعة  حر عاملي، (  »...ان دية ذلك تغلظ  «:... في الخطاً شبه العمد 7قال اميرالمؤمنين: مثل اين روايات . 1
 .)146، ص 19ج 
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عبد�« ديـة و «:  قـاليتـه؟ر اfـرام مـا د ال�Ð  عن الرجل تقتل �P 7سألت ا@�
  ).149، ص 19 ج  ق،1389 ي،عامل حر (»ثلث

  : فرمود7امام صادق: گويد ي كه ميگري دروايت
  ).151همان، ص  (» الرجلية اzرأة نصف ديةد«

 حمل شوند؛   : ائمه اطهار  يي قضا يه ممكن است بر نظر    يز دسته از اخبار ن    اين
 نداشـتند  يـت حاكم كه اند  نقل شده  ينصادق از   ي در حال  يات روا ين ا تر  يشچراكه ب 

 »ياقـض  «يـر  و با تعب   يي داشت، از موضع قضا    يي به حكم قضا   ياز كه ن  يتا در موارد  
 7ير حضرت ام  يا 6يامبر پ عل اخبار، ف  ين از هم  ياعالم كنند و بخش   » احكم «يا

  .اند  كردهين كه در مقام قضا چنكنند يرا نقل م
 خـسارت   يم و تقـو   ي بـر كارشناسـ    ي كه قضاوت مبتن   يست ن ي هر حال، شك   به

است و مقدار خسارت تابع عوامل مؤثر در آن اسـت كـه بـه حـسب افـراد و نـوع                      
 رسـد  ياما به نظـر مـ   .  است ير مختلف، متغ  ي و مكان  ي زمان يط در شرا  ديدگي يبآس
 هـا   و از آن   اند هكرد سلب ها  را از آن   يي احكام قضا  ين ا يات گرانقدر، خصوص  يهانفق

  .اند  متفاوت استفاده كردهيها  در موارد و زمانيحت ي، دائمياله حكم
 شـده   يـين  چهل درهـم در آن زمـان تع        ي كلب سلوق  ي است كه اگر برا    روشن
 كلـب . باشـد  هـا   در همـه زمـان     ي كلب سـلوق   يه مبلغ د  ين است كه ا   يناست، نه ا  

 تر  كم يا تر يش بوده است، اما امروزه ممكن است ب       ين هم يمتش آن زمان، ق   يسلوق
، اما مقدار آن به حسب زمـان و مكـان و بـه              است ثابت خسارت جبران صلا. باشد

  .شود ي ميين تعييحكم قضا
   وضـع   يـه،  د ي دارنـد كـه صـد شـتر بـرا          يـن  وجوه داللت بـر ا     ين ما ا  نظر  به

   هـا   مكـان  و هـا    است كه به حسب زمـان      ي سلطان ي نيست، بلكه وضع   يثابت اله 
   شـود   ي م يين تع ي كارشناس  و پس از   قضايي حكم به و است متفاوت اشخاص و

   نداشـته   ينـي  مقـدار مع   يـت  در زمـان جاهل    يـه  كـه د   آيـد   ي برم يز ن ياتو از روا  
   6يـامبر  و محدود به صـد شـتر كـرد و پ           ين آن را مع   6يامبر و جد پ   1است

                                                           
 شتر بوده   1000 تا   5شود از    رخي استفاده مي  آيد كه ده شتر بوده است و از ب         بلكه از برخي گزارشات تاريخي بر مي      . 1

 .است
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 يـت  كـه ذكـر شـد، تثب       اي  گونـه   هم از آن رو كه حاكم بر مردم بودند، آن را به           
  .كردند

  از كافر غرامت در مسلمان بودن تر كم

 از تر يش ب يار شده توسط كفار بس    يين انسان تع  يك امروز غرامت جان     ياي دن در
 صـد شـتر در      يمـت  و التزام به ق    شود ي هزار گوسفند محاسبه م    يا صد شتر    يمتق

 دارد ارزش كافر جان از تر  است كه جان مسلمان كمين ايش معناي، اسالم يستمس
 يعلـوا�س"م « :كه  حال آن  1ست؛ا مسلمان به نسبت كافر دادن نشان برتر آن الزمه و

 اسالم برتر اسـت و برتـر از او          2؛)334، ص   4 ج    ق، 1413صدوق،  ( »يـه عليع5و � 
 آن هم برتر    يگذار  اسالم و حرمت   يعت شر شود ي كه از آن استفاده م     يست ن يزيچ

  . استيگران ديعاز شرا
 ي گرامـ  يـامبر  پ  بود كه به تناسب اوضاع و احوال زمـان         ي صد شتر، غرامت   بهاي

 در امـا  اند،  مبلغ نداشته  ين به ا  اي يه كه كفار د   يطي شد و در شرا    يين تع 6اسالم

                                                           
سان   چراكه ديه زن در شرايطي نصف ديده شد كه زن نقشي هم            ،اين مطلب در تعيين ديه زن مسلمان نيز جاري است         . 1

 كه اوضاع و احوال اجتماعي و اقتصادي در روزگار ما متفـاوت بـا              كرد، اما با توجه به اين      مردان در جامعه ايفا نمي    
هـا بـه      چـون مـردان در بـسياري از زمينـه           است و امروزه زنان در جامعه حضور فعال دارند و هم           6ان پيامبر زم
 توان ديه او را نصف مردان قرار داد؟ رسانند، آيا مي نوعان خودشان خدمت مي هم

ه در الكربي محكوم    شد  ميليارد دالر غرامت براي هواپيماي سرنگون      6دادگاهي در آمريكا دولت ليبي را به پرداخت         . 2
 ده  ، يعني بـه هـر نفـر       ؛ ميليارد دالر غرامت داده شد     2/7 سرنشين اين هواپيما     270برابر گزارشات اينترنتي به     . كرد

 تومان حساب   1،500،000ميليون دالر يا مبلغي قريب ده ميليارد تومان كه اگر قيمت يك شتر درست و حسابي را                  
چنـين    در فقه هم   ، شتر مذكور  100ت شده است و اين تعداد را مقايسه كنيد با            شتر پرداخ  66666 به هر نفر با      ،كنيد

بـا صـدور    ...  داده است، دادگاه بين المللـي الهـه        12/4/1368برابر خبري كه روزنامه جمهوري اسالمي در تاريخ         
ربانيـان حملـه    هـاي ق     هزار دالر غرامت به ايران و خانواده       800 ميليون و    131حكمي دولت آمريكا را به پرداخت       

 ميليـون دالر    40وحشيانه ناو آمريكايي وينسنس به هواپيمايي ايرباس جمهوري اسالمي ايران محكوم كرد كه اگـر                
 ميليون دالر و اگر اين      92ماند   را به عنوان قيمت هواپيما از آن كم كنيم كه در برخي گزارشات ديگر آمده است، مي                

رسـد كـه معـادل تقريبـي          دالر مـي   317241 بـه هـر نفـر        ،ي تقسيم كنيم  شدگان به طور تساو    مبلغ را بر همه كشته    
شود كـه بـيش     شتر مي  211 ميليون تومان درنظر بگيريم،      5/1 ميليون تومان است و اگر هر شتر را          317،241،000

هاي   نفر با مليت   42 نفر زن و     53 سرنشين هواپيماي مذكور،     110درحالي كه از    .  برابر ديه مذكور در فقه است      2از  
 .اند مسلمان بوده يوگسالو، پاكستاني، هندي و عرب و قطعاً برخي از آنان غير
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 از صـد شـتر محاسـبه        تر  يشب انسان شدن  زمان كه در بالد كفر، خسارات تلف       ينا
 الزم اسـت    كننـد،  ي مـ  ي زندگ يا دهكده چون  هم ي و افراد در جامعه جهان     شود يم

 ادله  ظاهر حسب به اسالم در كه  كافر باشد؛ چنان    از يش انسان مسلمان ب   يهمبلغ د 
  . از كافر استيش مسلمان بيهد اند،  فتوا دادهيهانفق كه و چنان

 ي و مجوسـ ي و نـصران يهـودي  اهل ذمـه؛ اعـم از   يهد«: گويد ي م يع شرا صاحب
   نـدارد؛   يـه  اهـل ذمـه د     يـر  زنانـشان نـصف اسـت و كفـار غ          يـه هشتصد درهم و د   

  ، 4 ق، ج    1403محقـق حلـي،      (» اهـل حـرب باشـند      يا  داشته باشند  يمانخواه پ 
   1.)247ص 

ابـن  « داللـت دارد، از جملـه خبـر          يع صـاحب شـرا    ي بـر فتـوا    يز ن يت روا چند
 هشتـصد   ي و مجوسـ   ي و نـصران   يهودي يهد«:  كه فرمود  7از امام صادق  » مسكان

   2.)160، ص 19 ق، ج 1389حر عاملي،  (»درهم است
 و  يهـودي  يه آمده كه د   يات روا يدر بعض ...  «:افزايد ي خود م  يع صاحب شرا  لكن

 يهودي يه آمده كه د   يگر د ي است و در برخ    3 مسلمان يه و مجوس، همان د    ينصران
  ).247، ص 4 ج ق،1403 ي،محقق حل(»  است4 چهار هزار درهميو نصران

 و  ي و نـصران   يهودي يه آمده كه د   يات از روا  يدر بعض «: گويد يم» جواهر« در   و
 ي و نـصران   يهـودي  يـه د...  آمده يگر د يمسلمان است و در برخ     يهمجوس، همان د  

 ي را مربـوط بـه كـسان       يـات  روا يـن  ا »ي طوس يخش«... يول... چهار هزار درهم است   
 را ها  را افزوده تا آن    يه د امام يعني اند؛  كه به كشتن اهل كتاب عادت كرده       داند يم
»  درهـم اسـت     مـورد، همـان هشتـصد      يـن  ا يرغ در و دارد باز كتاب اهل كشتن از
  ).38 ـ 41، ص 43 ج ،1365 ي،نجف(

                                                           
 من ةو ال دية لغير اهل الذم     ... النصف علي نسائهمدية الذمي ثمان مائة درهم، يهوياً كان او نصرانياً او مجوسياً و ديه              «. 1

 .»حرب اهل او كانوا عهد ذوي الكفار،

 .»ة اليهودي و النصراني و المجوسي ثمان مائة درهمدي«:  قال7عن ابي عبداهللا. 2

وسـائل  حر عاملي   ( »دية اليهودي و النصراني و المجوسي دية المسلم       «:  قال 7روايت ابان بن تغلب عن ابي عبداهللا      . 3

 .)163، ص 19، ج الشيعة

 ديـة المجوسـي ثمـان مائـة         دية اليهودي و النصراني اريعة آالف درهم و       «:  قال 7 عن ابي عبداهللا   ،روايت ابي بصير  . 4
 .)همان( »درهم
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 بلكه  يست، ن ي وضع ثابت اله   يه د ير دارند كه تقد   ين داللت بر ا   يز ن يرات تعب اين
 است كه به حسب زمان و مكان و شخص متفاوت است و به حكـم                ي سلطان يوضع
  .شود ي ميين تعي و پس از كارشناسييقضا

   اشكاليك به پاسخ

 منـد   ضـابطه  يـه  صـورت، د   يـن شكال شـود كـه در ا       ا يه نظر ين است بر ا   ممكن
لكـن  «: اسـت  آمده »بشر حقوق و  ي اسالم يها مجازات« كتاب در كه  چنان يست؛ن

 يهد كردن و منضبط... باشد ي در آن م   يهد نبودن مند  احتمال ضابطه  يناشكال مهم ا  
 و مقدار آن بـه عنـوان        ديه اصل   يع مربوطه كه ظهور در تشر     ياتبا قطع نظر از روا    

  ).49 ص ،1387 ي،منتظر(»  دارد، مشكل استيدار پايحكم شرع
 از  ي عدم انضباط دارد؛ چون بخش     ي است و اقتضا   ير طبع موضوع متغ   گوييم مي

 افراد و اعضا و اوصاف متفاوت اسـت         ي است و كارآمد   ي به لحاظ كارآمد   يهمقدار د 
 يـه  د زيـ  ن يـات  د يكنون وضع در كه  چنان شود؛ ي م يات تفاوت سبب تفاوت د    ينو ا 

 ير بـر تـأث    يـات  روا رخـي ب در و است مرد نصف مال، كسب در او نقش خاطر زن به 
آمـده  » ابـان  «يت تصريح شده است؛ مثالً در روا      يات در تفاوت مقدار د    ها يكارآمد

  .» از لب باال استتر يش باش يه دارد، دتري يش بي چون كارآمديين،لب پا«: است
 شـش   يين لب پا  يهد«:  فرمود 7صادق كه امام    كند ي م يتروا»  بن تغلب  ابان«

 »دارد ي آب را نگـه مـ      يينهزار درهم و لب باال چهار هزار درهم است؛ چون لب پا           
  ).312، ص 7 ج ،1363 يني،؛ كل222، ص 19 ج  ق،1389 ي،عامل حر(

ـ  ماند، ي آب در دهان م    يين، با وجود لب پا    يعني  را  يي كـارآ  يـن  لـب بـاال ا     ي ول
  .است تر  آن كميهندارد، لذا د

 يـضه  وارد شـده ب   يـت  در روا  يرا راست است؛ ز   يضه از ب  تر يش چپ ب  يضه ب يه د يا
  . فرزند استيدچپ مؤثر در تول

:  نقل كرده اسـت كـه آن حـضرت فرمـود           7از امام صادق  »  بن سنان  عبداهللا«
 است، مثـل دو دسـت و دو         يه از آن نصف د    يكيهرچه در بدن انسان زوج باشد،       «

 چپ باشـد،    يضهاگر ب : فرمود.  رفته است  ين از ب  شا يضه ب يك يمرد: گفتم... چشم
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 هرچـه در    رموديـد؛ چرا؟ شما كـه ف    : گفتم.  كامل است  يهدو سوم د  ] يا كامل   يهد[
 چـپ متكـون     يـضه چـون فرزنـد از ب     :  نصف است؟ فرمـود    اش يهبدن دو تا باشد، د    

  ).213همان، ص (»  راست ندارديضه دارد كه بيري و تأثيي كارآيعني شود؛ يم
 باشد، بـاز بـه      ي دو جفت  ي عضو از اعضا   يك متوجه   يي كه تمام كارآ   يي در جا  و

 چـشم   يـك  كـه    ي مـورد فـرد    در 7صادق امام كه چنان اند؛  كامل حكم كرده   يهد
 كامـل  يـه د«:  كور شد، فرموديگر دي توسط فرديز چشمش ن ينداشته است و هم   

   1.)252، ص 19 ق، ج 1389حر عاملي،  (»را بدهد
 كـه   چنان شود؛ ي حكم م  يه رفته به چند د    ين از ب  ييارآ كه چند ك   ي در موارد  و

 پرسش شد   ي در باره مرد   7ي آمده است، از امام عل     »يم بن ابراه  يعل« مرفوعه در
 و ينـايي  شد كه قدرت ب ي و شخص مضروب مدع    يد كوب يگريكه بر فرق سر مرد د     

 راسـت گفتـه باشـد،       راگـ «: حضرت فرمود .  و تكلمش را از دست داده است       ياييبو
  ).279همان، ص (»  دارديه سه ديافت درحق

 يـست؛  كامـل ن   اش يـه  باشد، د  يعي طب ي فاقد كارآمد  ي اگر عضو  يگر، د ي سو از
 ي نقل كرده است كه در بـاره مـرد         7، از امام صادق   » بن خالد  يمانسل« كه چنان

همـان،   (» بر اوسـت   يه سوم د  يك«:  را قطع كرد، فرمود    يگريكه دست شل مرد د    
  . دست ندارديي جز نقصان كارآيليل حكم دين و ا2)253ص 

  مهندس هـوا   يك كودك خردسال مذكر با      يك يه به لحاظ خسارت، د    بنابراين،
 زن  يك يه دوبرابر د  تواند ي همان كودك نم   يه د يا باشد   برابرتواند   ي مرد نم  ي فضا ـ

  . اعم و اغلب مالحظه شوديگذار مهندس هوا فضا باشد؛ گرچه به لحاظ قانون

  بت و روش ثاعوامل

 يه مقدار ديين تعي برايثابت محاسبه روش و ها  عاملتوان ي ميگر، دي از سواما
 در همه افراد ثابتنـد و روش  ها ين چهار عامل ذكر شد كه ا     تر از  يشپ. به دست داد  

 رود؛ يم كار  باشد كه در موارد حكومت و ارش به        ي همان روش  تواند ي م يزمحاسبه ن 
                                                           

 .»في عين االعور الدية كاملة«: قال. 1

 .»عليه ثلث الدية«:  في رجل قطع يد رجل شالء، قال7عن ابي عبداهللا. 2



 555  اسالم  در هيد /  مقاالت

 كه عقل او مختل شود، گفتـه        يا گونه  به د؛د ساز  ضربه وار  يمثالً اگر به سر مهندس    
ـ    ياشده است كه ارش       يمرعـش ( بدهـد    يـد  او را با   يـوب  و مع  يح صـح  ين تفـاوت ب

  ). 170 ص ،1376 ي،شوشتر
 ي سالم بود، چه مبلغـ ي آن مهندسي مغزيي با توانايا  اگر فرض شود برده حال

  ـ كـه مهنـدس هـوا    يا برده 1!!!فروشان ارزش داشت؟ روشن است كه در بازار برده
 دارد  يمـت  تا آسمان تفاوت ق    ين را ندارد، از زم    يژگي و ين كه ا  يا فضا باشد، با برده   

 بـه او ضـربه وارد شـده منتقـل           ه كـ  يا  برده ير به مهندس غ   يمت تفاوت ق  ينو هم 
 آنان متفـاوت اسـت، چگونـه شـما          هاي يي افراد به حسب توانا    يمتپس ق . شود يم
 و اگـر    يـه  دوم د  يـك را تا مفصل مچ قطع كند،        ي عاد ي اگر دست فرد   گوييد، يم

 هـر روز جـان چنـد نفـر را بـا همـان       تواند ي ماهر و توانمند را كه م     يدست جراح 
  يه؟ دوم ديك يز نيد نجات دهد، قطع نماگ كند و از مريدستش جراح

 اوست، حال   يه فالن مقدار د   يده را رسان  يببه دست او فالن آس      اگر گوييد ي م و
 كند و دسـتش را      ينه ممكن است دو برابر آن مبلغ را هز        ديده يبآس شخص كه آن
 بـه دسـت     ي گونه شده اسـت كـه شخـص        ين ا جا ين خوب كند و در ا     ينسب طور به
 و  ديـده  يب و آسـ   ت اسـ  يده خودش را كنار كـش     ي و با مبلغ   يده رسان يب آس يگريد

 كـه   ي بـده  ي و مبلغـ   يش از آسـا   يت محروم يكاري، ب ديدگي، يبخانواده او را با آس    
 گفتـه   يـن  د ييـد  و اگر بگو   كند يم رها خودش حال به اند،  خرج كرده  يهازاد بر د  م

 به دور   ي گونه موارد، مصالح   ين و در ا   گويد ي برخالف عدل نم   ين د گوييم ، مي است
 دچـار   يـن  در برداشـت شـما از د       يـا  جواب، افراد    ينبا ا . از فهم انسان وجود ندارد    

 و يـن  موجـب وهـن د  يـا  دهند، يدست م را به شما از    شان يمان و ا  شوند ي م يدترد
 گونه حرمت و حقوق آنـان       ين كه ا  يني چون افراد به د    شود؛ ي از آن م   يسرخوردگ

 يگري د ين و به د   شوند ي م يگردان از آن رو   يا و   كنند ي اعتنا نم  گذارند، ي پا م  يررا ز 
 مرتـد   ييـد  و بگو  يـد كن برخـورد  ها  با آن  يل دل ين به ا  يد و اگر بخواه   آورند ي م يرو

 ل در مقاب  ينه چند گز  ين،بنابرا. يدا گذاشته ها  آن يار در اخت  تري ي حجت قو  يا هشد
  . پرداختيمماست كه در بحث بعد به آن خواه
                                                           

 .دانيم در حال حاضر وجود خارجي ندارد كه مي. 1
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  ينده در افق آديه

 در  يـر گ  چـشم  هـاي  يشرفت كه به پ   ي جوامع يژهو  به ي اكنون در جوامع بشر    هم
 و  ي مـدن  يتل حوادث و مسؤو   يمه ب اند، يافته دست   يعرصه علم و صنعت و تكنولوژ     

 بشر را تحت پوشش     هاي ديدگي يب تلفات و آس   ي، الملل ين ب هاي يونعمر و كنوانس  
 و ارائـه خـدمت،      يـت  حما يـزه  بـه انگ   يخـصوص  بخـش  و هـا  دولـت  و اند قرار داده 

 ييهـا   و خانواده  ديده يب و از كارافتاده و آس     يكار افراد ب  يشت درمان و مع   هاي ينههز
  .كنند يم تأمين اند، ف از دست دادهكه سرپرست خود را در حوادث مختل

  ي دولت اسالموظيفه

- كنـد    يين آن تع  ي صد شتر در زمان امضا     ي را با قدرت اقتصاد    يه د يد با يا. 1
 بكـشد و نظـام      يـان م  عاقلـه را بـه     ي و پـا   - تومـان اسـت    يليون م 150كه اقل آن    

 ي كـار  رسـد  يمـ  نظـر   دهد كه بـه    يير صدر اسالم تغ   ي را به نظام اجتماع    ياجتماع
  . شودده استفايمه بيتي از نظام حمايد است و به ناچار باينشدن
 به عنوان   ↨ـي السو ي همه عل  ي سكه طال برا   200 را در حدود     اي يه مبلغ پا  يا. 2

 ي، اكتـساب  هـاي  يي افـراد و توانـا     يات قرار دهد و پس از آن به حسب واقع         يه پا يهد
 و  يـين  تع يكارشناس با فمختل حوادث در را آنان به شده  وارد هاي يانخسارات و ز  

 عجـز او از پرداخـت،       يـا  ضـامن    قدان آن كند و در صورت ف      يضامن را ملزم به ادا    
  . المال بپردازديت را از بيه ديت مناسب اتخاذ كند و در نهايكارها راه

 شـده   يم صدر اسالم جامعه عرب تنظ     يط متناسب با شرا   يه نظام د  ييم بگو يا. 3
 يـل  و اكنون با فقدان موضـوع، حكمـش تعط          داشته ياست و چون آن شرع احكام     

ـ         شود ي م يل نظام هم تعط   ينا 1شده است،   عقـال،   ين و به نظام احسن و متعـارف ب
 آن در هـر     عيـين  است كـه ت    ير متغ ي موضوع يه مبلغ د  گوييم ي و م  كنيم يرجوع م 

 زمان واگذار شـده اسـت تـا آن را بـه             ه صالح و آگاه ب    يطزمان به حاكم جامع شرا    
 كنـد،  ي خـسارات اتخـاذ مـ      يابي كه در ارز   ي و ثابت  يقابت با روش دق   لحاظ عوامل ث  

                                                           
 .مثل احكامي كه براي بردگان گفته شده و اكنون موضوعش منتفي است. 1



 557  اسالم  در هيد /  مقاالت

 يـه  با الهـام از نظـام د       يند، فرآ ين و محاسبه و به آن حكم كند و البته در ا           يابيارز
  .كند ي ميينتع عادالنه طور  زمان، خسارات را بهت و به لحاظ مقتضياياسالم
 روزافـزون   يزهاي و گر  تيرادا ملتزم و شاهد اعتراضات و ا      ي فعل يت به وضع  يا. 4

 هـاي  يب جـان انـسان و آسـ       ي كه در بالد كفر، برا     ي در حال  يم؛ باش يناز قانون و د   
 از آنچـه در بـالد       يش خود به مراتب ب    يروان پ هاي ييوارده بر اعضا و حواس و توانا      

  .گذارند يست، ارزش مااسالم 

   ديه زنانحكم

   1 شده است؟ زن نسبت به مرد حكميه به نصف بودن ديات در رواچرا
  .اند  زن نسبت به مرد فتوا دادهيه ديف به تنصيهان به اتفاق فقيب قراكثر

 يهـان  نظر همـه فق    ينا.  مرد است  يه زن نصف د   يهد«: گويد ي م »ي طوس شيخ«
 ي،طوسـ (»  زن و مـرد برابـر اسـت        يـه د: اند گفته» اصم« و   »يهابن عل  «ياست، ول 

  ).254، ص 5 ج ،1356
ــستند ــشهور، روام ــاتي م ــي ــد اس ــره : ت، مانن ــسكان «معتب ــن م ــداهللا ب   ، »عب

   ق،  1407طوسـي،   (. زن نـصف ديـه مـرد اسـت         يـه د«:  كه فرمود  7صادق از امام 
   2)108، ص 10ج 

 ي طـال  ي حقـوق زن و مـرد در غـرب، مـوج تـساو             ي برابر يت پس از تثب   اخيراً
 از  ي كـه برخـ    يي برخاسـت تـا جـا      يز ن يران مانند ا  ييحقوق زن و مرد در كشورها     

 مختـصر، پـس از ذكـر        يـن  و ما در ا    يافتند يل تما يه نظر ين به ا  يزعاصر ن  م يهانفق
 بحـث قـرار     ورد زن را نـسبت بـه مـرد در اسـالم مـ             يه د يف تنص يي چرا يا مقدمه

  .هيمد يم
 يچ ه ي معنا جا  ين از مرد است و ا     ير غ يزيكي ف يث كه واقعاً زن از ح     پذيريم مي

 متفـاوت و لـذا      يختارها سـا  يني، به لحـاظ تكـو     يدو جنس .  ندارد يا شك و شبهه  
                                                           

  خـواه غيـر    ، خواه عمـدي   ؛ديه قتل زن مسلمان   «:  آمده است  1370 مصوب   ،قانون مجازات اسالمي  ) 301(اده  در م . 1
 .» نصف ديه مرد مسلمان است،عمدي

 .»دية المرأة نصف دية الرجل«:  في حديث قال7عبداهللا بن مسكان، عن ابي عبداهللا. 2
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در .  نـر  يگـري  ماده قرار دارد و در د      ي جهاز تناسل  يكي متفاوت دارند، در     يها نقش
 ي بـدن  يي و توانـا   يفزن ظر . ست غلبه با عقل ا    يگري غلبه با احساسات و در د      يكي

 بتواننـد در    ي دو جنس  ينتا ا ...  است و  تر يقو و خشن مرد و است مرد از تر  كم يو
  .يابد كنند و نسل بشر استمرار ي زندگيكديگركنار 

 و تا آخر هـم ادامـه دارد،         شود ي تفاوت از همان بدو انعقاد نطفه مشاهده م        اين
 يف در تنـص يگـري  جهـات د يـا  است؟  يه د يف سبب تنص  يعي تفاوت طب  ين ا يااما آ 

   زن نسبت به مرد دخالت دارند؟يهد
 آيـد؛  ي بـر مـ  1ياتا رويبرخ از كه  است؛ چناني و قرارداد  ي وضع ي امر يهد: اوالً

  .است شده استفاده ها  در آن»جعل«چرا كه از واژه 
 يش را تا پـ    ين جن يه آمده است كه د    7ي از امام عل   يف، جمله در معتبره ظر    از
 ينـار  د 20 شده،  نطفه منعقد  ي برا ينار د 20.  قرار داد  ينار روح، صد د   شدن يدهاز دم 

   اسـتخوان   يـدايش  پ يبـرا  ينـار  د 20 شـدن،   مضغه ي برا ينار د 20 شدن،  علقه يبرا
 شـود  ي كـه جمعـاً مـ      سـتخوان  گوشت بر ا   شدن يده پوش ي هم برا  يگر د ينار د 20و  

 و نفـس كامـل شـد، اگـر مـرد باشـد              يدهدم او در روح كه  و پس از آن    ينار د 100
  .ينار د1000

  نتيجه گيري

 نفس قتل در دم اولياي به عليه مجني بر وارده جنايت اثر بر كه است مالي ديه
  .گردد مي پرداخت جرح و ضرب صورت در عليه مجني خود به يا و

 اسـالم    و و همچنين ديه، حكمي بود كه در زمان جاهليت وجود داشـته اسـت             
 اسـالم روش جديـدي      .نبود سيسي اسالم أامضاء كرد و يك حكم ت      را احكام ديات 

 رفيع مفهوممبناي   همان و نكرد ابداع را براي روياروي با جنايت بر نفس و اعضاء       
اي از احكـام     اسـالم فقـط دسـته     . داد قرار تأييد را مورد  نزول محل متداول عصر و  

و  ندانـست؛  مـؤثر  ديـه  مقـدار  در را نسب و حسب ديه را مورد بازنگري قرار داد و      
 .كـرد  تعيـين  يكـسان  همه براي جراحات و اعضا نفس، در را ديه ،همچنين اسالم 

                                                           
 .)368، ص7، ج الكافي،محمد بن يعقوب كليني(» 6اهللا رسول ذلك جعل درهما اربعون السلوقي كلب دية«: لقا. 1
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 َ�َن  َمـا َو �: اسـت  رفتـه  كـار  به خطايي تلديه بر ق   نساء، سوره 92 داللت آيه  بنابر
ْؤِمٍن  ْن  ِ ُ

َ
  ِإ�Y  ُمْؤِمناً  َيْقُتَل  أ

ً
  ُمْؤِمناً  َقَتَل  َمْن  َو  َخَطأ

ً
ُ  َخَطأ ةٌ  ِدَيةٌ  َو  ُمْؤِمَنةٍ  َرَقَبةٍ  َفَتْحِر�� َ Y)ُمَس  lَِإ  ِsِْه

َ
 ِإ�Y  أ

ْن 
َ
ُقوا أ Yد Yَيص�.  

 آيات قرآن   .دهد صدقه و ديه قتولم خانواده به بايد قاتل خطايي، پس در قتل  
شـده   تعيـين  روايات اساس بر ،اعضا و نفس ديه مقدار  و ندارند به مقدار ديه اشاره   

  .است
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 .1367 ،چهارمچاپ  اسماعيليان، مطبوعاتى مؤسسه

، بيـروت، دار احيـاء التـراث        الكامل في التـاريخ   ابن كثير، ابوالفداء، اسماعيل بن عمر،        .4
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 . م1986  الهالل،ةمكتب
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  يعه زن در فقه شيهد/ مقاالت 

�  

يعه زن در فقه شيهد
1

  

   چكيده

 اطـراف   يـه  د يا اعضا و جوارح     يه نفس و د   يه به د  ي، كل بندي يم تقس يك در   ديه
البته با توجه بـه      (يعه فقه ش  يدگاه نفس از د   يها د  مقاله تنه  يندر ا . شود ي م يمتقس

 مربوط بـه    يات و روا  يات صورت كه در ابتدا آ     ينبه ا .  شده است  يبررس) اهل سنت 
.  آمـده اسـت    ي و سـنّ   يعه شـ  قهـاي  ف هـاي  يدگاهموضوع آورده شده و پس از آن د       

 ي آن را مـساو    يز ن ي مرد و گروه   يه زن را نصف د    يه د ي، و سن  يعه ش ي فقها تر  يشب
.  و نقد شده است    يان ب يب به ترت  يدگاه، دو د  ين هركدام از ا   يلدال. اند ا مرد دانسته  ب

 و  تـر  يرفتني زن و مرد، پذ    يه د ي تساو يدگاه گرفته شده است كه د     يجه نت يان،در پا 
  .باشد ي متر يش و شواهد بيل داليدارا

                                                           
 .، پژوهشگر دينييها نورحسنعلي. 1
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   يدي كلواژگان

  يعه فقه ش، زنديه

   مقدمه

 طرفـدار حقـوق زنـان و تحـوالت          يهـا  بش از جنـ   ي ناش يِ حقوق يِ طلب تساوي
 آن را در جوامـع و       ي تساو يا تفاوت ديه زن     ي عصر حاضر، مسأله بازخوان    ياجتماع

 داده  يـشتري  ب يـت  اهم يـران  ا ي اسـالم  ي و از جمله در جمهور     ي اسالم يكشورها
  .  ضرورت دانستيك آن را توان ي كه ميتياست؛ اهم

   پيشينه

 از زمـان    ي، و سـن   يعه آن، در كتـب شـ      يساو ت يا زن با مرد     يه تفاوت د  موضوع
 و پـس از انقـالب       يـر  اخ يهـا   در دهـه   يـژه و  بـه  يول 1. فقه مطرح بوده است    ينتدو

 بـاره   يـن  در ا  ي قرار گرفتـه و مقـاالت متعـدد        تري  يش مورد توجه ب   يران، ا ياسالم
  .است شده منتشر و نوشته

   نكتهچند

 ي كه بررسشود يراحات م اعضا و جيه نفس و ديهد شامل مطلق، طور  بهيهد. 1
 نفـس   يـه  مقالـه تنهـا بـه د       ين ا ين،بنابرا. يست مقاله ن  يك يشگنجا در ها آن  همه

  .شود ي مييها  هم اشارهيگر به موارد دي اگرچه به مناسبت، گاهپردازد؛ يم
 چـه   شده است؛ اگر   يت عنا يعه ش يات و روا  ها يدگاه به د  تر  يش مقاله، ب  يندر ا . 2

  .باشد ي مورد توجه ميزن ها  آنياتو روا اهل سنّت هاي يدگاهد
 و  يل فقها طرح و در ادامه، دال      هاي يدگاه و د  يات روا يات، مقاله، ابتدا آ   ينا در  .3

  . شده استگيري يجه نتيان،پا در و آمده ها نقد آن
 زن و   يه اگر د  كه ين به لحاظ ا   ي با قصاص تفاوت دارد، ول     يه مسأله د  كه ينبا ا . 4

 كنـد؛  ي مـ  يـدا  تفـاوت پ   يـز  موارد حكم قصاص ن    ياشد، در برخ  مرد تفاوت داشته ب   
                                                           

 .شده است گرچه پيش از آن هم، به صورت غير مدون رواج داشته و اجرا هم مي. 1



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  564

 

  . اشاره شده استيز به قصاص نيگاه

   در لغتديه

 اصـل  در كـه  اسـت  شـده  گرفتـه  كـردن   رانـدن و رد    »يود« از مصدر    »ديه«
حـق   (»يـل حـق القت   «يمعنا به   »ةيد«. آن حذف شده است   » واو« بوده و    »يود«

 فـالن   يود« كه گفته شود     يهنگام. ست جمع آن ا   »ياتد«. باشد يم) كشته شده 
 يعنـي ،   هـم  »يتواتـد «. پرداخت او   ي را به ول   يا شده  ديه كشته  ي كس يعني؛  »فالناً

   .)285، ص15  جق،1408ابن منظور، (گرفتم  او را يهد
 »شـود  يمـ  نفـس كـشته شـده پرداخـت          يآنچـه بـه جـا     « را   يـه  د ،»المنجد«

  .ا كرده استمعن »يود«، واژه )894، ص  م1973معلوف،(
، ص  1391 ي،بعلبكـ  (»بهـا  خونپول خون و    « را به    يه د ،»يفرهنگ فارس  «در
 ↨ـيد« او را پرداخت و      يبها  خون يعني ؛»القتيـَل  القاتُل  َوَدى«. اند  كرده  ترجمه )525
» ها «.)786، ص   1370 ياس،ال (است شده  كشته يبها  خون ي هم، به معنا   »يلالتق
  .ف شده است است كه حذي عوض واو،»ديه«در 

   دو نكتهيادآوري

 آن را   ياگو اند،  آن نپرداخته  ي اصطالح ي به معنا  يه، مبحث د  در عموماً فقها،  .1
  .اند  دانستهيف از تعرنياز يروشن و ب

: شـود  ي م يم تقس »ي حقوق يهد« و   »يي جزا يهد« به   بندي يم تقس يك در   ديه  .2
صاص اسـت و بـه       كـه اصـل مجـازات، قـ        يابـد  ي مصداق م  يي در جا  »يي جزا يهد«

 كـه از    شـود  ي مـ  ي شامل مـوارد   »ي حقوق يهد«اما  . شود ي به ديه م   يل تبد يلي،دال
  .ابتدا، خود ديه مطرح است

 يـه د احكـام  و انـد  هد نكر يك تفك يكديگر دو را از     ين وجود، فقها معموالً ا    ين ا با
 خود به آن اشـاره      ي جا  كه در  1يانناصر اند دانسته هم   ي حقوق  يه را شامل د   ييجزا

  . كرديمخواه
                                                           

 .»پايگاه خبري شباويز(، سيد عليرضا ناصريان»مرد زن و ديهبرابري يا عدم برابري «مقاله . 1
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در آن آمـده    ) آن هـم دو بـار      (يـه  د ه وجود دارد كـه واژ     يه آ يكدر قرآن، تنها    
  :فرمايد يم. است

ß ؤمن انz رقبـة ��  مؤمنـا اّ� خطـأ و مـن قتـل مؤمنـا خطـأ فتحـريقتـلو ما �ن 
ٌة ِإlّيةمؤمنة و د َ Y)ُقوا َفـِإْن �َن ِمـْن َقـْوٍم   ُمَس Yد Yْن َيـص

َ
ْهـsِِ ِإ�Y أ

َ
َعـُدّوٍ َلـ³ُْ َو ُهـَو  أ

lٌة ِإ َ Y)ْم ميثاٌق َفِدَيـٌة ُمـَس ُ َ �Zَرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َو ِإْن �َن ِمْن َقْوٍم َبْيَن³ُْ َو َبْي ُ   ُمْؤِمٌن َفَتْحر��
ُ َرَقَبٍة ُمْؤِمَنةٍ  ر�� ْ َQX َو ِsِْه

َ
 [ نَـسزَد  را   ي مـؤمن  يچ؛ و هـ   )92): 5 (همائد (¶...أ

 ي بكشد و هر كس مؤمن     -جز به اشتباه  -را   ؤمنيكه م  ]سزاوار نيست 
 بهـا  خـون  او   را آزاد و به خانواده     مؤمني   بنده يدرا به اشتباه كشت، با    

از ] مقتـول [ آنـان گذشـت كننـد و اگـر           كـه  ايـن  مگر كند، پرداخت
 مـؤمن اسـت، قاتـل       يو] خود[ و   يند است كه دشمنان شما    يگروه

و اگـر   ] نيست الزم بها و پرداخت خون  [ را آزاد كند     مؤمني   بنده يدبا
 اسـت،   يمـاني  آنـان، پ   يان شما و م   يان است كه م   ياز گروه ] مقتول[
  . را آزاد كندي و بنده مؤمننمايد پرداخت بها  خونوي   به خانوادهيدبا

   از قـرآن كـه در آن، دو بـار واژه           اي يه در تنها آ   شود، ي كه مالحظه م   گونه همان
 آن تفـاوت    سـخن گفتـه شـده، نـه دربـاره          يهد مقدار   آمده است، نه درباره    »يهد«

ـ  يگـر،  تفاوت آن در موارد د     يا مرد و زن به نسبت  يـان  ب يـز  عـدم تفـاوت را ن      ي حتّ
  .نكرده است

  :فرمايد ي در مورد قصاص هم مقرآن
ß5اْلَقْت � ِ�P آَمُنوا ُكِتَب َعَلْي³ُُ اْلِقصاُص َ� �Oذ Yا ال َ £�

َ
ّرِ َو اْلَعْبـُد @�ِ  @� أ ُfْ ر£ @�ِ ُfْْلَعْبـِد َو  ا

ْن�6 
ْنـ�6  اْ�_ُ

ُ_�ْ در ! ايـد   آورده يمـان  كـه ا   ي كسان ي؛ ا )178):2 (هبقر (¶...  @�ِ
 آزاد، عـوض آزاد و      ؛ مقـرر شـده    صاصق] حق[باره كشتگان، بر شما     

  ... .بنده، عوض بنده و زن، عوض زن
  : هم آمده استي بعد يه آدر

ßْلب
وlِ� اْ�_َ

ُ
� اْلِقصاِص َحياٌة @� أ ِ�P ْ³ُُقوَن َو َل Y³ُْ َتت Y؛ و  )179): 2 (هبقـر ( ¶اِب َلَعل

 است، باشـد كـه بـه تقـوا          يشما را در قصاص زندگان    !  خردمندان يا
  .ييدگرا
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  :فرمايد ي منيز مائده   سورهدر
ß 

ْنـِف َو اْ�_ُ
َ_�ْ ْنـَف @�ِ

�ِ َو اْ�_َ ْلَع��ْ ِ�@ َ� ْفِس َو اْلَع��ْ Yلن ْفَس @�ِ Yالن Yن
َ
ا أ �Zْم ف ِ ْ �Zُذَن َو َكَتْبنا َعَل

ُروَح ِقـصاٌص  ُ �fّْنِ َو ا لّسِ ِ�@ Yن ُذِن َو الّسِ
ُ_�ْ ] تورات[؛ و در )45): 5 (همائد(¶ ...@�ِ

 كه جان در مقابل جان و چشم در برابر چـشم و             رديمبر آنان مقرّر ك   
 و گوش در برابر گوش و دنـدان در برابـر دنـدان              يني در برابر ب   ينيب
  ... .صاص دارندق] يب به همان ترتنيز [ها  و زخمباشد يم

 و نفـس  برابـر  در نفـس  مائده   سوره 45  يه در آ  شود، ي كه مالحظه م   گونه همان
 يـا  در قصاص نفس     ي و تفاوت  شوند يم قصاص عضو همان برابر در اعضا از كدام هر

 يهآ( قبل    يه در آ  ي ول شود، ي آزاد و برده و مانند آن مشاهده نم        يا مرد و زن     ياعضا
 آزاد و برده در برابر بـرده و زن در برابـر زن              ابرآزاد در بر  «: فرمود)  سوره بقره  179

 بر عدم تفاوت قـصاص مـرد و         توان ي مائده م  45 يه از آ  ين،بنابرا. »گردد يقصاص م 
 سـوره بقـره اسـتفاده       179  يـه زن استدالل كرد و بر تفاوت قصاص زن و مـرد از آ            

  .شود يم
 مختلف،  هاي يدگاهد به د   خو ي و در جا   دهيم ي را خاتمه م   يات بحث آ  جا ين ا در

  . پرداختيم خواه يه دو آين ايجهت حلّ مشكالت ظاهر

  يعه شروايات

  : در سه باب آمده است، در مورد قصاص و ديهيعه شيات رواعمده
 ـ  206، ص19ق، ج1412 ي،عـامل  حـر ( الـنّفس  ياتب داباب پنجم از ابو) الف

205 .(  
 بـر  داللـت  هـا  آن  هر همـه   ذكر شده است كه ظـا      يت باب تنها چهار روا    ين ا در
  . زن داردديه بودن نصف
  .باب اول از ابواب قصاص الطّرف) ب
) 1،2،3،4،6 (هـا   از آن  يـت  آمده است كه پنج روا     يت هفت روا  يز بخش ن  ين ا در
 يـه  كـه د   يالبتـه تـا هنگـام     . برابرند) يهد و قصاص در (مرد و زن كه دارند داللت

ـ  يـا  و   يده ثلث رسـ    باشد و اگر به    يدهجراحات زن به ثلث نرس      يـه  شـود، د   تـر   يش ب
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 موارد، مرد قـصاص     ينه، در ا  يجدر نت . شود ي جراحت مرد م   يهجراحت زن، نصف د   
  .شود يبلكه تنها به مقدار نصف ديه جراحت مرد، به زن بدهكار م. شود ينم

ْفِس ß يه پنجم هم، سؤال از آروايت Yلن ْفَس @�ِ Yامـام بـاقر   ( كه معصوم باشد يم ¶ ...الن
 يـز  بـاب ن   يـن  هفـتم ا   يـت در روا . دانـد  ي محكـم مـ    ياتآن را از آ    7مام صادق  ا يا
�  بيسل «:فرمايد يم ـ  ؛)همـان  (» الرّجال و الّنساء قصاص اّ�من الـنفس��  زن و مـرد     ين ب

  .مگر در نفس قصاص وجود ندارد
  ).80 ـ 87، صهمان( از ابواب قصاص نفس 33باب ) ج
 آن، داللت دارد كه اگـر       يت روا 12 آمده است كه ظاهر      يت روا 21 باب،   ين ا در

 كننـد،   زن بخواهنـد، مـرد را قـصاص          يـاي  را عمداً به قتل رسـاند و اول        ي زن يمرد
  .يند قاتل پرداخت نماياي نصف ديه را به اوليد باي وليند، قصاص نماتوانند يم

)  هاشـم  يحهصـح (سـت   ا هـم    يحه باب كه اتفاقـاً صـح      ين دهم هم  يت روا البته
 بدهكار  يه او نصف د   ياي را بكشد و قصاص شود، اول      ي مرد ،يداللت دارد كه اگر زن    

   1.)همان(باشند  ينم
ْفَس « سـوره مائـده      45  يـه  زراره اسـت، آ    يحه كه صـح   يز ن يازدهم يت روا در Yالـن
ْفِس  Yلن   . محكمه به شمار آمده است يه آ»...@�ِ

 يحه صـح  يـز و سندش ن  ) نص (ي فوق كه داللتش قطع    يت براساس روا  بنابراين،
 كه قـصاص مـرد را       ياتي با مضمون روا   يه گرفت كه مضمون آ    يجه نت توان يماست،  

  . منافات داردكند، يدر برابر قتل زن، متوقف به پرداخت نصف ديه م
 را كشته   ي را كه عمداً زن    ي مرد 7ين المؤمن ير داللت دارد كه ام    يز ن 14 روايت

ه بـود، قـصاص      را به قتل رسـاند     ي را كه عمداً مرد    ي زن ينچن هم. بود، قصاص كرد  
  . نشده استديه نصف شدن  بدهكاريا از گرفتن ي سخنيچفرمود و در آن، ه

امـام  .  را به قتل رسـانده اسـت       ي است كه عمداً مرد    يزن   در باره  يز ن 18 روايت
 مـرد خواسـتند زن را قـصاص كننـد،           ياياگر اول «: فرمايند يدر باره او م    7صادق

 هفدهم يت است كه روا   ي در حال  ين ا 2.»شوند ي نصف ديه طلبكار نم    ي ول توانند، يم
                                                           

1 .� �� ���� ��  ��	
 ���  � ��  ���� ����  �� ��  �� �� �� ���. 
 .همان مضمون روايت دهم. 2
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 ي است كه مـرد    ي در باره زن   17 يت چون روا  باشد؛ ي م يت روا ينبرخالف مضمون ا  
 مـال   يه زن بق  ياي و اول  شود يزن قصاص م  «: فرمايد ي م 7امام باقر . را كشته است  

، 29، ج   1412حرعـاملي،    (.»كننـد  يرا پرداخت مـ   ] ↨ـي الد ↨ـي بق يگر در سند د   يا[
  ).80 ـ 87ص 

ْفِس ß يه حكم در آيز ن19 يت روادر Yلن ْفَس @�ِ Yالن Yن
َ
ا أ �Zْم ف ِ ْ �Zرا مربوط بـه  ¶ ...َو َكَتْبنا َعَل

� اْلَقْت5 « يهتورات دانسته است كه با آ      ِ�P آَمُنوا ُكِتَب َعَلْي³ُُ اْلِقصاُص َ� �Oذ Yا ال َ £�
َ
ّرِ  @� أ ُfْ ر£ @�ِ ُfْا 

 
ْلَعْبِد َو اْ�_ُ ْن�6  �6 نْ َو اْلَعْبُد @�ِ

ُ_�ْ   .نسخ شده است ¶ @�ِ
 بـاب كـه     ين همـ  11 يت را با مضمون روا    يت روا ين مضمون ا  توان ي م يجه نت در

  . مخالف دانستداند، ي سوره مائده را محكم م45  يهآ

   اهل سنتروايات

 يـده  اخـتالف د   يـز  ديـه زن ن    موضـوع  در سنت اهل از شده  نقل يات روا ين ب در
َعقـُل اzـرأة  «: نقل شده است كه فرمـود 6 اكرميامبر پ به عنوان نمونه، از   . شود يم

 ّQ6ِجِل ح Y؛ ديـه   )599  ص ،3 ج   ق،1387 سابق،   يدس (»يـة الُثلُث ِمن ديبلغ ِمثل َعقِل الر
  . ديه مردسوم يك است تا برسد به يزن و مرد مساو

 اگر ديه جراحـات زن، از ثلـث ديـه تجـاوز             يت، روا ين براساس ا  يگر، د ير تعب به
 اهـل  يـق  اسـت كـه بـاز از طر   ي در حالينا. شود ي به نصف ديه مرد م يلكرد، تبد 

 را به سـبب     يهودي امر فرمود تا مرد      6 اكرم يامبرسنت، گزارش شده است كه پ     
  . قصاص كنندينهاعتراف به قتل زن مسلمان، در مد

 را عمـداً    ي زنـ  يمرد اگر«: كه اند كردهگزارش  » عبداهللا« و   7ي از عل  چنين هم
 »شـود  ي قصاص م  يمرد كشتن سبب به زن كه گونه همان شود؛ ي قصاص م  ،بكشد

وَن « :فرمـود  كـه  انـد   آورده 6يـامبر  از پ  يفي شر يثو در حد   ـْسِ(ُ   اْ ُ
ُ
 »ِدَمـاُؤÃُْ  َتَتَ¡َفـأ

 يكـديگر  ي مـسلمانان مـساو  ن خـو ؛)162 ص ،5 ج م،2005ق ـ  1426 ،يريجز(
 آينـد،  يمـ  شمار نان به  مسلما  مجموعه ير زنان مسلمان، ز   يت، روا ينبراساس ا . است
  . استيمساو مردان با شان  خونين،بنابرا
 در  يعه شـ  يات مانند روا  يز اهل سنت ن   يقطر از شده  نقل يات خالصه، روا  طور به
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 بـر  داللـت  هـا،   آن يـات  روا ي برخـ  يگـر، به عبارت د  . باشند ي هماهنگ نم  ،باب ديه 
 ديـه زن بـا      بـودن  ي مساو توان ي م يگر، د يات روا ي زن دارد و از برخ     ديه بودن نصف

  .مرد را استنباط كرد

  يعه شي فقهاديدگاه

  :كنيم ي مي دو عنوان بررسيل را ذيعه شي فقهاديدگاه

  . زنديه بودن نصف) الف

ـ   در گذشـته، نـصف     يـژه و  به يعه، ش ي فقها ين گفت در ب   توان مي ودن ديـه زن،    ب
ن نمونـه در     از عبارات فقها، به عنـوا      يبه برخ .  مسلّم و مورد توافق بوده است      يامر
  :كنيم ي اشاره ميلذ

 از جهـت نـص و فتـوا         ي اختالف و اشكال   يچه«: نويسد يم» صاحب جواهر «. 1
، نصف ديه مقررشده در قتل عمد، شبه عمد ...وجود ندارد كه ديه زن آزاد مسلمان  

 مسأله هر دو نـوع اجمـاع منقـول و محـصل وجـود دارد و                 يندر ا .  است ييو خطا 
، 43   ج ق،1404 ي،نجف(» ... در حد تواتر استيا يضمستف آن، بر شده  نقلياتروا
  ). 32ص

 گـزارش   ي خالفـ  يـز  كه از اهل سـنت ن      كند يدر ادامه ادعا م   »  جواهر صاحب«
 دو نفـر    يـن  مخالفت ا  يشان، ا يدهبه عق . »االصم« و   »يهابن عل «نشده است، مگر از     

  ).همان (باشد يقابل اعتنا نم
 زن آزاد مـسلمان، نـصف ديـه مـرد           يـه د«: است آمده »↨ـالكرام مفتاح« در  .2

 »اسـت  آمـده  مبـسوط  در كه گونه  است؛ همان  ي مطلب اجماع  ينا. مسلمان است 
  ). 270، ص26ق، ج1332 ي،عامل(

 اجمـاع محـصل و منقـول كـرده و           ي، در ادامه ادعـا    »↨ـمفتاح الكرام  «صاحب
  ).همان (داند ي در حد تواتر ميا يضه آن را مستفياتروا

 » اzـرأة الّنـصف مـن ذلـک óّـهيـةو د«: فرمايـد  يم» لمعه« در   يزن»  اول ديشه«. 3
؛ ديــه زن، نــصف هــر كــدام از اقــسام  )186، ص30ق، ج1419 ي، تهرانــيذهنــ(
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  . شديان است كه بهايي ديه
 است ديه جراحات و اعضا كه نـصف اسـت، مگـر             ينچن و هم «: افزايد ي م ايشان

 ي صورت ديه زن با مرد مساو      ين؛ چون در ا    برسد ديه ثلث از تر  كم و ثلث به كه آن
  ).همان (شود يم

ق، 1419 ي، ثـان  يدشـه  (»ي ثان يدمسالك شه « به   توان ي بر موارد فوق، م    افزون
ق، 1417 ي،سبزوار (»ي سبزوار يعل عبداأل يدحكام س ب األ مهذّ «،)108، ص 15ج  
، 16ق، ج 1423 يي،طباطبـــا (»ييبـــا المـــسائل طباطيـــاضر«، )217، ص28ج

ـ    ئعشرا «،)207ص ـ  ) 192، ص 4 ج،  1360 ي،حلـ محقـق    (»ي محقـق حلّ  بو غال
، 2 ج ،↨ـلـ ي الوس ريـ تحر،  1365 ينـي، امام خم  (»ينيامام خم « معاصر مانند    يفقها
 و (بـودن   در مـرد و زن     ياشاره كرد كه عمده شرط جواز قصاص را تساو        ) 519ص

در مـرد و     يتـساو  عـدم  صـورت  در اند فرموده و اند كرده ذكر) بودن  آزاد و عبد   يزن
 زن، نصف ديه    لياي كه او  ين مگر ا  شود، ينم قصاص زن قتل خاطر به مرد بودن، زن

 ديه ،ديه برگرفتن توافق صورت در كه اند افزون بر آن، فتوا داده . يندرا پرداخت نما  
  .زن نصف ديه مرد است

 . ديه زن و مرديتساو) ب

مـاع بـر آن شـده        اج ي زن، مشهور و بلكـه ادعـا       ديه بودن  نصف كه ين وجود ا  با
 هـا   وجـود دارد كـه بـه آن        يز ن يحي صر ير و غ  يح مخالف صر  هاي يدگاه د ياست، ول 

  :شود يم اشاره
 طرح كرده   يا گونه  زن را به   ديه بودن  مسأله نصف  ،»يليمقدس اردب «مرحوم  . 1

 در شرح عبارت    يو.  آن نداشته است   يل به استحكام دال   ي چندان اعتقاد  ييكه گو 
 يـا گو«: فرمايـد  يم كه ديه زن را نصف ديه مرد دانسته است،           »ارشاد«در  » علّامه«
   .» شدياد ها ن آن اجماع و اخبار است كه قبالً از آيلدل

 ديـه   جانـب  يـن ا نظر به«: اند  نوشته يي در پاسخ استفتا   يزن »ي صانع اهللا  آيت«  .2
  عـ5يل و عـدم الـدليـة الّد دQrّ أطـ"ق  �§ قـضاءً  است؛   يخطا و شبه عمد زن با مرد مساو       

  ). 515، ص1377 ي،صانع (ييدالّتق
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   .دانند ي ديه زن و مرد را برابر ميز ن»ي جنّاتاهللا آيت«  .3
 ديـه زن و مـرد،       ي معتقدند علّـت عـدم برابـر       يز ن »يرازي مكارم ش  اهللا  آيت«. 4

 يها و نه تفاوت  ) باشند يم خانواده آور كه معموالً مردان نان   ( است   يمسائل اقتصاد 
   1.اند دانسته موضوع را قابل بحث و تأمل يل، دلني و به هميانسان
 يـدگاه  بـه د   يه شب يهم، نظر » محقق داماد « و   »ي بجنورد ي موسو اهللا  آيت«  .5

  ).همان( دارند »يرازي مكارم شاهللا آيت«

   اهل سنّتي فقهاه ديدگا

 نبودن آن اخـتالف نظـر       يا بودن  در مورد ديه زن و نصف      يز اهل سنت ن   فقهاي
  . دارند

  . زنديه بودن  نصف)الف

بـودن آن در    نفـس زن و نـصف  ديـه  بودن  اهل سنّت به نصفي از فقها بسياري
.  از ثلث ديه باشد، بـاور دارنـد        تر  يش زن، ب  يها  جراحت يز اعضا و ن   يه كه د  يموارد
  :شود يم اشاره ها  از نمونهي به برخيلدر ذ
» ↕مـرا  احكـام ال   يالمفـصل فـ   « در كتـاب خـود       »يـدان  ز يمدكتر عبدالكر «. 1

 نسبت به زن انجام دهـد كـه بـر اثـر آن              ي جرائم ي كه جان  يدر موارد «: نويسد يم
 يـن  در ا  يـرا  ز گـردد؛  ي نصف ديه را بـدهكار مـ       يقتديه كامل بدهكار شود، در حق     

 ديه كامل زن، نـصف مـرد        يقت پرداخت كند كه در حق     يدموارد ديه كامل زن را با     
  ). 329، ص5م، ج1994ق ـ 1415 يدان،ز (»است
 را بكـشد، مـرد قـصاص        ي زنـ  ي كـه مـرد    ييدر جا «: نويسد ي م »يالقرطب«. 2

 در كه اند  از صحابه گزارش كرده    ي كه بر آن، نقل اجماع هم شده است، ول         شود يم
 2010ق ـ  1431 ي،قرطب (» زن، نصف ديه را پرداخت كنندياي اوليد موارد باينا

  .)238، ص 6 ج م،
ديه زن در قتل خطا، نصف ديـه مـرد          «: ت آمده اس  يزن ↨ـالسن فقه كتاب در  .3

                                                           
 ).اينترنت، خبري شباويز(، » زن و مردديهبرابري يا عدم برابري «ناصريان، سيد عليرضا، . 1
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 نصف ديه اندام و جراحات      يش،ها  بدنش و ديه زخم    يها  ديه اندام  ينچن است و هم  
، 3، ج 1387 سـابق،    يدسـ  (»باشـند  ي مـ  ي رأ يـن  اهل علم بر ا    تر  يشمرد است و ب   

  ). 598ص
 ديه زن را در هر حال نصف ،»ها يحنف« اهل سنّت، از جمله ي از فقهايبرخ. 4
معتقدند ديه زن تا ثلث با ديـه مـرد          » مالك«و  » احمد حنبل  «ي ول دانند، يممرد  
 بـه  قائـل  مطلـق  طـور   هـم بـه    »ها يشافع«. شود ي و از ثلث به بعد نصف م       يمساو
  ).همان( زن هستند ديه بودن نصف

  . ديه زن و مردبودن يمساو  )ب

ه زن و    ديـ  ي اهل سنت، معتقد بـه تـساو       ي از فقها  ي فوق، برخ  يدگاه برابر د  در
  :به عنوان نمونه. باشند يمرد م
 ديـه   ي اهل سنت، معقتد بـه تـساو       ي فقها ي از قدما  »االصم« و   »يه عل ابن«  .1

  ). 32، ص43  ج ق،1404ي، نجف (باشند يزن و مرد م
اتفـاق  ) ي و حنبلـ   ي مـالك  ي، شافع ي،حنف( چهارگانه اهل سنت     يفقها تمام  .2

 زن،  يـاي  اول كـه  يـن  بـدون ا   شود، يص م نظر دارند كه مرد در برابر كشتن زن قصا        
   1.بپردازند قاتل  نصف ديه به خانواده

 ي ديه زن و مرد نشده است، ول       ي تساو ي ادعا يحصر طور  فوق به  ي در فتوا  البته
 انـد،   كه در قصاص مرد به خاطر قتل زن، قائل به پرداخت نصف ديه نـشده               ينهم
  .دهد ي ميجه نتي تساوينوع

  يران اي اسالمير جمهوين زن در قوانديه

ديه قتل زن مـسلمان؛ خـواه       «:  آمده است  يت اسالم مجازا قانون 300   ماده در
  .» نصف ديه مردم مسلمان استي، عمدير خواه غي،عمد

 كـه   ي اسـت تـا وقتـ      سـان   يكديه زن و مرد     «:  آمده است  ين چن 301 ماده   در
»  اسـت   مـرد  يه زن نصف د   يه كامل برسد، در آن صورت، د      يه به ثلث د   يه،مقدار د 

                                                           
 ).اينترنت(طلب  ، دانش» زن و مردديه كردن سان يك، راهي برايديه معادل  جريمه«مقاله . 1
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  ). 392، ص1374 و همكاران، يميكر(
 عمـداً زن    ي،هرگاه مرد مسلمان  «: گويد ي م ين چن 209 ماده   يزن قصاص   باره در

ـ        يمسلمان ـ  يـد  با يكن را بكشد، محكوم به قصاص است، ل  زن، قبـل از قـصاصِ   ي ول
   1).380همان، ص(قاتل، نصف ديه مرد را به او بپردازد 

 دم حق   ي را به قتل برساند، ول     ي زن يمرد اههرگ«: است آمده هم 258   ماده در
 بـه   توانـد  ي قاتل، مـ   يتقصاص قاتل را، با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضا           

ـ  ياتر    كم يامقدار ديه    ، 1374 و همكـاران،     يمـي كر( از آن مـصالحه كنـد        تـر   يش ب
  ).386ص

 يـا  قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجـرم، بـه سـبب نقـص عـضو                    در
 مگـر  شـود،  يبه زن وارد نموده، به قصاصِ عضو و مانند آن محكوم م         كه   يجرم
 از ثلث ديه كامل باشد كه در آن         يش ب يا كه ناقص شده ثلث      ي عضو ديه كه  آن

ـ              تواند  ي م يصورت، زن هنگام    مـرد   ه قصاص كند كـه نـصف ديـه آن عـضو را ب
  .بپردازد
 و  ي مـدن   اعتراضـات  ي فـوق و برخـ     ين قـوان  يـي  با توجه به مـشكالت اجرا      البته

 يـات  ديه زن و مرد، بخش حـدود، قـصاص و د           ي بر تساو  ي مبن يد، جد هايِ يدگاهد
 يهتفاوت نرخ د  «:  نحو اصالح شد كه    ين قانون به ا   يك ي ط ي،قانون مجازات اسالم  

 پرداخـت   ي مركـز  بيمه ي بدن يها  مرد، از محل صندوق جبران خسارت      يهزن تا د  
  .گردد
 زن و مرد، عمالً و در اجـرا         يه قانون د  ي در حكم فقه   يير اساس، بدون تغ   ين ا بر

                                                           
  :در اين باب در تعارض است) اكثر روايات و فتواهاي فقهاي شيعه(جهت با فقه اماميه اين ماده قانوني از دو . 1

  .گيرد آوري نخواهند داشت، تعلق مي نصف ديه نه به قاتل، بلكه به خانواده او كه ديگر نان) الف
ن ثابـت   تواند قبل از قصاص باشد، بلكه با وقوع قصاص است كه نصف ديـه برذمـه اوليـاي ز                    پرداخت ديه نمي  ) ب
  .شود مي

. شـود   بديهي است در صورت اصالح قانون، موانعي مانند ناتواني مادي اولياي دم، مانع قصاص و مجـازات او نمـي                   
بنـدي كـرده يـا در          اولياي زن را قسط      و دين تعلّق گرفته بر ذمه      ديهتواند پس از وقوع قصاص، پرداخت         دادگاه مي 

  .صورت ضرورت، از بيت المال بپردازد
سـيد  (گذار را نبايد به شرع و فقه اماميه منتسب نمـود   آميز ناشي از اشتباه قانون      مهم اين است كه موارد تبعيض      نكته

 ).1384، زمستان 243 -271، ص 4، ش37 دوره ، فصلنامه حقوق،فضل اهللا موسوي
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   )باشگاه خبرنگاران جوان (.»شود ي زن و مرد تنها در تصادفات برابر ميهد
 ي ربطـ  يـه  د يـزان  شخص ثالـث بـه م      يمه ب يدقانونِ جد :  گفت توان ي واقع م  در

 از  ي ناشـ  يهـا   مكلف است تعهد خـسارت     گر يمهب]  قانون ينبراساس ا [ندارد، بلكه   
 مرد مسلمان قـرار دهـد و نـسبت بـه پرداخـت          يكمعادل مبلغ ديه    اقدامات او را    

 يـن بـا ا  .  قـرار ندهـد    ان مسلم ير زن و مرد و مسلمان و غ       ين ب يمبلغ خسارت، فرق  
 ي زن مقتـول، هنگـام     يـاي  را عمداً بكشد، براساس قانون، اول      ي زن يوجود، اگر مرد  

 انجـام   ي بـرا   الزم يط مرد را قصاص كنند كه افزون بر وجـود تمـام شـرا             توانند يم
 گـاه  قصاص، خانواده زن مقتول نصف ديه كامل را بـه مـرد پرداخـت نمـوده و آن                 

 و كننـد  نظـر    خـانواده زن مقتـول از قـصاص صـرف          ر اگ ينچن هم. يندنما قصاص
 از طرف مرد به خـانواده زن پرداخـت          يد كه با  اي  ديه يزان م يند، نما ديه درخواست
 بـرخالف آن    ي كـه تـوافق    ير در صـورت    نصف ديه مرد است، مگ     ↕ القاعد يگردد، عل 

   1. انجام شودين طرفينب

   متفاوتهاي يدگاه هر كدام از دداليل

  :شود ي خالصه ميه در دو نظري فقها در مورد ديه زن و مرد، به طور كلديدگاه
  . زنديه بودن نصف) الف
  . ديه زن و مرديتساو) ب
  . شودي و بررسنيا بيدگاه، و نقد هر كدام از دو ديل داليد بايجه نتدر

   زنديه بودن  نصفادله

  : شده، عبارت است ازيان زن بديه بودن  نصفي كه برايلي دالعمده

  اجماع. 1

 خـود،   يـدگاه  بر صـحت د    ي و سن  يعه ش ي زن، از فقها   ديه بودن  به نصف  قائلين
اجمـاع منقـول و محـصل بـه         «: نويسد يم »جواهر صاحب«. اند  اجماع كرده  يادعا

                                                           
  .)www.dadmeher.org(مهر اينترنت، مؤسسه داد . » زن و مرد برابر شده استديهآيا «: مقاله. 1
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    ق، 1404 ي،نجفـ  (»يـه  عل يهبـل االجمـاع بقـسم      «،»وجود دارد  يدگاه د ينسود ا 
  ).270، ص26 ج ق، 1332 ي،؛ عامل32 ، ص43 ج

: نويـسد  ي كه از اهل سـنت اسـت، مـ         يزن» ↕حكام المرأ أ يالمفصل ف « كتاب   در
 كـه   گيـرد  ي ديه زن قرار مـ     ، كننده يت   زن باشد بر عهده جنا     عليه يپس اگر مجن  «

 يـا  مـرد باشـد   ي ندارد كه جـان ي تفاوتجا ين و در ا  باشد يديه زن، نصف ديه مرد م     
   1.)330 ص،5 ، ج ق1415 يدان،ز( » اجماعيلزن، به دل

     اجماعيل دلنقد

در برابـر    (شرعي حكم گانه  سه يا از ادله چهارگاه     يكي در نزد اهل سنت      اجماع 
 در  ي مـستقل  يـل  اجمـاع دل   يعه، در فقه شـ    ولي است، آمده شمار به) كتاب و سنت  

 حجـت اسـت كـه       ي بلكـه اجمـاع هنگـام      آيـد،  نمـي  شـمار  رابر كتاب و سنت بـه     ب
  ). 87، ص2ق، ج1405  بي تا،مظفر،( باشد 7معصوم قول كننده كشف

 يـل به دل  (ي شرع  جزء ادله حكم   ي و اسم  ي اجماع را از جهت شكل     يه، امام البته
ـ  انـد،  قـرار داده  )  با اهل سنت   يا  از جهت روش مدرسه    ي و همگام  يهمراه در  يول

 همان كشف از قـول  آيد، يم دست  بهيه اماميوه اجماع به شيف آنچه از تعر  يقتحق
 آن را همـان     توان يت شد، م  ياف ي مورد ين اگر چن  يقت، است كه در حق    7معصوم

  ).93همان، ص( دانست : ائمهيات سنت و روايتحج
 يم به اجماع محصل و اجماع منقول تقسيه بر آن، اجماع در اصطالح امامافزون

 و  يـق  ما تتبع عم   يرا ز يست؛ ن يرپذ  كه اجماع محصل آن، در زمان ما امكان        شود يم
 نـه بـا خـود       كنـيم،  ي م يدا تنها با نقل اجماع سر و كار پ        يم، هم كه انجام ده    يقدق

 اجمـاع   يگـر، از طـرف د   . يـم آور دست م به يبتوان را ها  آن يدگاه گذشته كه د   يفقها
 هـر  بـودن  ه صورت خبـر واحـد و در حجـت          ب يا به صورت تواتر است      يا يزمنقول ن 

؛ 102، ص 2ق، ج 1405مظفـر،   (دارد   وجـود    ي متفـاوت  هاي يدگاه و د  يطشرا كدام،
   ).145 ـ 156، ص1، ج1369 ي،اعتماد

                                                           
رضـي اهللا   (فان كان انثي فعليه دية انثي و هو نصف دية الذكّر، سواء كان الجـاني ذَكَـراً او انثـي، الجمـاع الـصحابة                         «. 1

 ).عنهم
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   ديه زن در اسالمتفاوت

 نباشد؛  ي اجماع، شرط است كه اجماع مدرك      يت در حج  كه ين ا يگر، مهم د  نكته
 مستند به فهم آنـان      يا  و اجماع آنان در مسأله      قول فقها  يم معنا كه اگر بدان    ينبه ا 

 بلكـه  آيد، ينم شمار  بهيل اجماع به نحو مستقل دلين ايگر خاص است، د  يتياز روا 
  . مدرك و مالك است)  باشديتكه همان روا(مستند آن 

 و  يـدگاه  و مستند اجماع، بـه د      يت با دقت در روا    يهي ممكن است فق   يجه، نت در
 فهم خود را كنار گذاشته و بـه         تواند ي صورت نم  ينر ا  برسد كه د   يديبرداشت جد 

  .يداجماع تمسك نما
 و  يم نقـل كـرد    ي و سـن   يعه شـ  يـق  كـه از طر    يـاتي  با روا  ي به طور كل   بنابراين،

 ين است، اجماع آنان در ا     يات روا ينا از آنان فهم ها،  كه مستند اجماع آن    دانيم يم
 كـه در مقابـل اجمـاع،        يـن ن بـر ا   افزو. آيد ينم شمار  به ي مستقل يلمسأله قطعاً دل  

 بـودن   موافـق نـصف    هاي يدگاه كه د  پذيريم يالبته م . نظرات مخالف هم وجود دارد    
از اهل سـنت  » اصم« و »يهابن عل«حال،  به هر ي ولباشند، ي ميت زن، در اكثر   يهد

  .شوند ي مخالف آن اجماع منقول قلمداد ميعه شي از فقهاين متأخريو برخ

 ر آن و ظواهياتروا. 2

 يـات  روا يعه، شـ  ي فقهـا  يـز  اهـل سـنت و ن      يـق طر از شـده   نقل يات باب روا  در
  . نمود ي زن مديه بودن  وجود داشت كه داللت بر نصفيمتعدد
 ابـواب   32 از بـاب     يژهو  و به  »↨ـيعوسائل الش « كه از    ياتي عنوان مثال، در روا    به

داللـت بـر     يحاً وجود داشت كه صـر     ي قابل توجه  يات روا يم،قصاص نفس نقل كرد   
 و صـحابه    6 اكـرم  يـامبر  از پ  يز اهل سنت ن   يقاز طر . نمود ي زن م  ديه بودن نصف

  .دكر ي مطلب مين گزارش شد كه داللت بر اياتيروا

  يات و نقد روايبررس

  : كهيم و اعتراف كنيادآوري يد باي، از نقد اجمالقبل
 قابـل    و تـر   يش ب يت معارض خود، از نظر كم     يات نسبت به روا   يات، روا ينا) الف
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  .ترند توجه
 بـه قبـول     ي غالبـاً تلقـ    ي و سـن   يعه ش ي از طرف اصحاب و فقها     يات روا ينا) ب
  .اند شده

 ين به خاطر اشان، ي كثرت عدديا و ها آن شدن  به قبولي نكته كه تلقين االبته
 بـه سـبب غلبـه       يـا  و اند  را انتقال داده   : و ائمه  6يامبر پ يدگاهاست كه واقعاً د   

 جداگانـه   ي و بررسـ   يـق  بـه تحق   ياز بوده است كه ن    يدگاه د ني ا ي و حكومت  ياسيس
  .يست آن ني مقاله مدعيندارد كه ا

  : گفتتوان مي اجمال طور  بهبنابراين،
 مائـده   45  يـه  زراره، آ  يحهبه عنوان نمونه، صح   .  معارض دارند  يات، روا ينا) الف

ْفِس َو � Yلـن ْفَس @�ِ Yالن Yن
َ
 )165 و   83، ص   29ق، ج 1412 ي،عـامل  حر(محكمه    يه را آ  �...أ

  .دانسته است
 و مـتن    يحهسند آن صح  .  از نظر سند و داللت بدون مشكل است        يحه، صح اين

 كـه   يـاتي بـا روا  ) يحه صح ين ا يمهبه ضم  (يفه شر  يهپس نص آ  .  است ي قطع يزآن ن 
 منافـات   ،كنـد  يقصاص مرد را به خاطر كشتن زن، موقوف به پرداخت نصف ديه م            

  .دارد
 كـه از حـضرت      يتـي  زن، مخالفـت دارد بـا روا       ديه بودن صف ن يات روا چنين هم

 قـصاص كـرد،     ي را به خاطر كشتن مـرد      ي گزارش شده كه آن حضرت، زن      7يعل
افـزون بـر مـوارد فـوق،        .  خانواده او گرفتـه باشـند      يا از زن    يه نصف د  كه ينبدون ا 

 به خـاطر قتـل      ينقل شده است كه اگر زن     ) ي و سن  يعه ش يقاز طر  (يت روا ينچند
 يـر  تعب ين چن يات روا يندر ا . شود ي نصف ديه بدهكار نم    يگر قصاص شود، د   ،يمرد

َ ِمـْن َنْفـِسهِ  «:شده است كه   َ ْكـ��
َ
َحٌد َعـ5َ أ

َ
� أ ِ�6 ْ � َ �X ج ق،   1406كاشـانى،   فـيض   ( »َو َلْيَس 

  ).604 ، ص16
 كـشتن زن،  سبب به مرد«: كه اند  فتوا دادهيكل طور  اهل سنت به  ي فقها اساساً
 و در هـر دو مـورد،        شود ي هم، به خاطر كشتن مرد، كشته م        و زن  شود يقصاص م 

  ).213 ـ 214ص همان،  (»شود ي نصف ديه بدهكار نمين از طرفكدام يچه
 چهـارم   يـت به عنوان نمونه، روا   .  دارند ي مشكل سند  يات روا ين از ا  يتعداد) ب
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 بـاب، محـل     ين همـ  يستم نهم و ب   يت و روا  يفاز باب سوم ابواب قصاص نفس، ضع      
 هـستند كـه     ي اشكال سند  ي دارا يز ن يزدهم پنجم، هشتم و س    ياتروا. است يدترد

   1.اند  به قبول شدهيالبته معموالً تلق
 يـه  بق تـوان  ي نمـ  يـات،  روا يـن  از ا  ي تعداد ي با توجه به مشكالت سند     بنابراين،

 دانـست، بلكـه در      يـضه  مستف ي حت يا و متواتر) است شده ادعا كه چنان( را   ياتروا
  . كه البته معارض دارندشوند يواحد م داخل خبر يقتحق

 استدالل به قرآن. 3

 عدم قصاص مرد بـه      يز ديه زن و مرد و ن      ي اثبات عدم برابر   ي از فقها، برا   برخي
 بقره استدالل كرده و      سوره 178  يه به آ  ، نصف ديه  يافتخاطر كشتن زن، بدون در    

در برابـر بـرده و زن در        مرد آزاد در برابر مرد آزاد و بـرده          «: مايدفر ي م يهآ اند گفته
 اساسـاً قـصاص     يـا  بـه خـاطر قتـل زن         رد مـ  ين، بنابرا 2.»شود يبرابر زن قصاص م   

، ص 6ج  م،2010 ـ  ق1431 ي،قرطبـ  (گـردد  يمـ  طلبكـار  يـه  نصف ديا شود ينم
239.(  

 بـه نظـر     يح موضـوع، صـح    يگرِ د يات بقره بدون توجه به آ     178  يه به آ  استدالل
 كه در آن، نه به مقـدار        يم نساء را آورد    سوره 92  يه آ  مقاله، يما در ابتدا  . رسد ينم

 تنهـا   يـه،  نداشتن ديه زن و مرد، بلكه آ       يا داشتن ديه اشاره شده بود و نه به تفاوت       
  . ديه پرداخته بوديعبه اصل تشر

 ين بـ  يتفاوت ها،  اعضا و جراحت   يا قصاص نفس    ي برا يز سوره مائده ن   45  يه آ در
   3.مرد و زن وجود ندارد

 مائده را مخصوص اهل     45  يه در آ  شده يان حل مشكل، حكم ب    ي برا ي برخ هالبت
مْ ß: فرمايـد  ي م  يه آ يابتدا در چون اند؛ تورات دانسته  ِ ْ �Zاهـل  [ بـر آنـان      ؛¶َو َكَتْبنـا َعَلـ

  .يم و مقرر كرديمنوشت] تورات
                                                           

 .شده، طي تحقيق و مباحثه با كارشناسِ در موضوع به دست آمده است بحث سندي و نتايج گفته. 1
2 .ß �� ������� ���� ����
 �! "� ��#��� $� ��#
%�� ��� �&��� %�� ��� �&
 �! ��¶. 
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ـّرِ َو ß بقره   178  يه عده آ  اين ُfْ ر£ @�ِ ُfْكـه   داننـد  ي مائـده مـ     يه را ناسخ حكم آ    ¶...ا 
 يجه نت يرا ز يرفت؛ آن را پذ   توان ي نم ين،بنابرا اند،  ارائه نكرده  ي قابل قبول  يلالبته دل 

 ديـه و    يـا [ قـصاص    7ي موسـ  يـن  در د  ييم است كه بگـو    ين سخن آنان ا   يرفتنپذ
 است، تفـاوت    يان اد ينتر  اسالم كه كامل   ين و در د   بوده يزن و مرد مساو   ] قصاص

 قبـل از آن، قـرآن        يـه  آ يل مائده و ذ   45  يه خود آ  يلافزون بر آن، در ذ    . وجود دارد 
َل �ß ُY را كه    يكسان َ� ْ ��

َ
ا أ  ين،بنـابرا . دانسته اسـت » ستمگر«و» كافر« حكم نكنند، ¶{�ِ

ل �أمـا « ا، ر يل دو ذ  ين ا ين ب »شده يانحكم ب  «توان يچگونه م  �  ندانـست و بـه      »��
 جداگانه است   يا ، مقاله  مورد خود موضوع   ين در ا  يالبته بحث كاف  ! آن حكم نكرد؟  

  .يست نوشتار ما نيشكه در گنجا

  ي و استحسانياسي قيهات از توجيبرخ. 4

 جهـت   يـز  ن ي و استحـسان   ياسـي  ق يهـات  توج ي بر موارد فـوق، بـه برخـ        افزون
  : استيزچ دو ها تمسك شده است كه عمده آن  زنديه بودن نصف

  . ارزش زنبودن تر يينپا) الف
 يـا  ييـد  تأ ي و برا  دانند ي از مرد م   تر يين اسالم را، پا    اساساً ارزش زن در    گروهي

 يگـر  مـوارد د   ي خود، به تفاوت زن و مـرد در ارث و شـهادت و برخـ               يدگاهاثبات د 
  .نمايند ي ميسه و تفاوت ديه زن را هم با موارد ذكرشده، مقاكنند ياستناد م

سـت   آن ا  يگـر،  د يـل و دل «: نويسد ي م ↨ـ عنوان مثال، صاحب كتاب فقه السن      به
، 3،ج1387 سـابق،    يدسـ  (آيـد  يكه در ارث و شهادت، زن نصف مرد به حساب مـ           

  ).598ص
  . نقش زن در اقتصادبودن تر يينپا) ب
 يكديگر با   ي اقتصاد يف افراد، نقش زن و مرد در اسالم، از جهت وظا          ين نظر ا  از

 زن و مـرد     ي و روحـ   ي تـوان و قـدرت جـسم       ي بر مبنـا   يف وظا ينا. متفاوت است 
.  اسـت  تـر  يف از مرد ضع   ي، اقتصاد يِبازده لحاظ از اصوالً زن. اند  شده بندي يمتقس

 يتعـداد  مـرد،  شدن  و با كشته   است مرد  عهده بر فرزندان و زن  افزون بر آن، نفقه   
  . مشكل حل شودين ايد باي كه به نحومانند ي ميزن و فرزند از او باق
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  ي و استحسانياس قيهات توجنقد

 از  يم،نپـرداخت  هـا   كـه بـه آن     يگـري  موارد د  يو برخ  از دو مورد فوق      كدام هيچ
 يـل  دل يعه و استحسان در فقه ش     ياسق:  اوالً يرا ز يست؛ ن يرفته پذ يعه فقه ش  يدگاهد

اگر مقصود از وجه اول كـه ارزش زن         : ياًثان.  ندارد يت و رسم  آيد ينم شمار  به يفقه
 يدگاه باشد كه از د     زنان ي و معنو  ي از مرد دانست، ارزش انسان     تر يينرا در اسالم پا   

 اسـالم   ي اصول و قواعد كلـ     يم، و اساساً با تعال    1 مردود است  ياري بس يات و روا  ياتآ
 نقـش زن از نظـر   بـودن  تـر  يين و اگر مقصود، پايست نيرفتني ندارد و پذ  يهماهنگ
 لي مـستق  يـل  و وجـه و دل     گـردد  ي به وجه دوم باز م     يقت باشد كه در حق    ياقتصاد

  .آيد ينم شمار به
 زن و   ي گفت تفاوت نقش اقتصاد    توان يم خالصه طور د وجه دوم هم به     مور در

 ين،بنـابرا .  اسـت  ير گوناگون متغ  يها  و در جوامع و فرهنگ     يست ثابت ن  يمرد، امر 
 يم، نقش زن در نقش اقتصاد بدان      بودن تر ييناگر تفاوت ديه زن و مرد را به سبب پا         

 كـه   ي مثالً هنگام  شود؛ يگون م  دگر نيز حكم   ين ا يط، شرا يير كه با تغ   يريم بپذ يدبا
 يـد تر از نقش زن در اقتـصاد باشـد، با           كم يطي، شرا يا يله قب يانقش مرد در جامعه     

  !!!يمديه مرد را نصف ديه زن قرار بده

   ديه زن و مردي تساوداليل

 انـد   تمسك كـرده   يل ديه زن و مرد باور دارند، به چند دل         ي كه به تساو   كساني
  :از عبارتند ها آن  عمده كه

                                                           
وار بـه آن نيـز، در         اي است كه اشاره فهرسـت        با اين ديدگاه، به اندازه     آيات و روايات و اصول و قواعد كلي، مخالف        . 1

  :كنيم بنابراين، تنها به چند آيه و روايت بسنده مي. گنجايش مقاله نيست
� ß�8. 1 :آيات) الف � $9��  �:�-��
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نْ تُـرَابٍ،إِنَّ           واحد و إِنَّ أَ      ربكُم   إِنَ  أَيها النَّاس «: 6قال رسول اهللا  . 1 :روايات) ب مـ مآد و مدĤـل كُلُّكُـم ،داحو اكُمب
أَتْقاكُم اللَّه نْدع كُمى أَكْرَمفَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْو يمجلَى عع رَبِيعل سلَي و «.   

  .»الْمشْط كَأَسنَانِ سواء النَّاس« :6قال رسول اهللا. 2
سـيد  (»  زن و مـرد    ديـه برابري يا عدم برابـري      «رجوع شود به مقاله     . »سواء شَرَع آدم إِلَى النَّاس«: 7قال علي . 3

 ).عليرضا ناصريان، پايگاه خبري شباويز
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  قرآن. 1

 آمده اسـت كـه تنهـا بـر          1)92): 4(نساء  ( در مورد ديه      يه آ يك يم قرآن كر  در
 نداشـتن آن    يـا  آن داللت دارد و نسبت به مقدار ديه و تفاوت داشتن             يعاصل تشر 

  .ساكت است
 ي كه مرد و زن را از جهت انسان        يگري د يات با درنظرگرفتن آ   يژهو  به يه، آ ين ا از

 يل باشد، مگر دل   ي مساو يد استفاده كرد كه ديه با     توان ي م 2نددان ي برابر م  يو معنو 
  . كه داللت به تفاوت كنديم داشته باشيگري دي قطعيتعبد

   اوليل دلنقد

 نكته را قبول دارند كه در قرآن، نه مقـدار ديـه             ين ا ،ديه بودن  نصف داران طرف
 حـال،   ين عـ   در ي عدم تفاوت ديه اشاره شده است، ول       يا شده و نه به تفاوت       ينمع

در .  زن داللت دارد   ديه بودن  كه بر نصف   يم دار اي يحه صح يات كه روا  كنند يادعا م 
 در  رسـد  ي نظـر مـ    بـه  .كنيم ي م يد را مق  يه اطالق آ  يات، روا ين ا  يله ما به وس   يجهنت

 تنهـا   يـست،  ن ي اشـكال  ي و قطعـ   يحه صـح  يات توسط روا  يات آ ساختن  يدصحت مق 
  .است كه معارض هم نداشته باشند ياتي رواين چنيسخن در وجود خارج

 ي ديـه بـرا     يـه  بـه اطـالق آ     توان ي نم يم، داشته باش  ياتي روا ين اگر چن  بنابراين،
  . ديه زن و مرد استدالل كرديتساو

  ياتروا. 2

 ين بـ  ي ديه و مقدار آن گزارش شده، تفـاوت        يع كه در مورد اصل تشر     ياتي روا در
  .ديه زن و مرد وجود ندارد

، » الـنّفس  يـات ابـواب د  «در بـاب اول از      » احب وسـائل  صـ « عنـوان نمونـه،      به
 ديـه   ين بـ  يتفاوت ها،  از آن  كدام يچكه در ه   3 كرده يان درباره مقدار ديه ب    يتروا14

                                                           
1 .ß �! ��  �.��  C� �� �N��O  �.��  �J�' �< �8  H�� �� �N ��  -��F P�Q �BRRR¶. 
 .د حجرات اشاره كر13توان به آيه اول نساء و  به عنوان مثال، مي. 2
. 4هـزار گوسـفند،    . 3گـاو،    دويست. 2صد شتر،   . 1: در اين روايات، مقدار ديه يكي از موارد ذيل تعيين شده است           . 3

 . يماني دويست حلّه. 6ده هزار درهم و . 5هزار دينار، 
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  . نشده استيانزن و مرد ب
 آمـده اسـت كـه مقـصود از آن،           » اzـسtيـةد« يـر تعب هـا،   از آن  ي در برخـ   البته

 ماننـد  شـود؛  يلمان هـم مـ   بلكه شـامل زن مـس  يست،خصوص ديه مرد مسلمان ن 
ـ        يـر تعب بـا  هـا  ن  كه حكـم در آ     يات و روا  يات از آ  ياريبس  ي مـذكر آمـده اسـت، ول

  .شود ياختصاص به مردان ندارد و شامل مردان و زنان م

   دوميل دلنقد

 يـين تع مـورد  در شـده   نقل يات گفت درست است كه روا     يد با يل دل ين نقد ا  در
ـ  انـد،  ره نكـرده   به تفاوت ديه زن و مرد اشا       ،مقدار ديه   اسـت كـه     يـن  سـخن ا   يول

.  كه بر تفاوت ديـه زن و مـرد داللـت دارنـد             يم دار ياتي روا يگر،باألخره، در موارد د   
 ديـه زن، مـشكل      بـودن  نـصف  بـر    ي مبنـ  يح صـح  يـات  بر فرض وجود روا    ين،بنابرا

  . استيباق چنان هم

   اسالمكلّي قواعد و اصول  .3

 و حقوق دارند، يف زن و مرد در تكالير اسالم، داللت بر براب  ي و قواعد كل   اصول
 ين،بنـابرا .  خالف آن را ثابـت كنـد       ي قطع ي تعبد يل كه دل  ييمگر در موارد استثنا   

 دسـت  ي محكمـ ي تعبـد يل دلين به چن  يات، سنت و روا   يقاگر در مورد ديه از طر     
 بـدان گـردن     يـد  قرار داده است، با    ردم نصف ها  كه ديه زن را در همه زمان       يافتيم

 اسالم، داللت بر عدم تفاوت      ي اصول و قواعد كل    يد، در موارد شك و ترد     ي ول يم،نه
  .حقوق زن و مرد در همه جا از جمله در مورد ديه دارد

   سوميل دلنقد

 و  يـست  ن ي زن و مرد تفاوت    ي و اله  ي ارزش انسان  ين است كه در اسالم ب     درست
 كنـد،  يد مـ   زن و مـر    يف بر اشتراك حقوق و تكـال      يل اسالم، دل  ياصول و قواعد كل   

 ي و اجتمـاع   ي اقتـصاد  يها  تفاوت در نقش   يا ي جسم يها  اگر به سبب تفاوت    يول
ـ   اننـد  ارث و م   يـا  كه ديه    يم داشته باش  ي قطع يلزن و مرد، دل     زن و مـرد     ين آن، ب



 583  عه يش  فقه در زن هيد /  مقاالت

  . اسالم دانستي با اصول و قواعد كلي آن را منافتوان يتفاوت وجود دارد، نم

   ي و حقوقيي ديه جزاين بيكلزوم تفك. 4

ـ        يـد  با يل، دل ين ا يح توض براي ديـه  « و   »يـي ديـه جزا   «ين توجـه داشـت كـه ب
 است كه اصلِ مجازات، قصاص      ي در موارد  يي،ديه جزا .  تفاوت وجود دارد   »يحقوق

 كـه ديـه     يدر صـورت  . شـود  ي بـه ديـه مـ      يل تبد يلياست و بعد، قصاص بنا بر دال      
 ي، ديـه حقـوق    ، اسـت  ه كه از ابتدا ديه مطـرح بـود        شود ي م ي شامل موارد  ي،حقوق

  . ضمان و جبران استي به معناتر يشب
 زن، تنها در    ديه بودن نصف بر كننده داللت و شده  وارد يات روا كه ين ا يگر د نكته

 ابتدا قـصاص  يفر، است كه كي تنها در موارد  يعني آمده است؛    »ييديه جزا «موارد  
ود نـدارد   وجـ يتي روا»يديه حقوق« به ديه شده است و در مورد يلبوده و بعد تبد 

 را به ديـه     يي كه حكم ديه جزا    اند  فقها بوده  اينكه ديه زن را نصف دانسته باشد و         
  .اند  دادهيت هم سرايحقوق
   1.»ام  نكردهيدا مورد پين هم در ايت روايكمن «: گويد ي م»يلي اردبمحقق«

 و  يـل  دل يـي،  زن، در خـصوص ديـه جزا       ديـه  بـودن   ممكن است نصف   بنابراين،
 مـورد   يـر  آن، بـه غ    دادن يت سرا يجهدر نت . د و نه در همه موارد     حكمت داشته باش  

  .باشد ي موجه ي بيل،دل
 بـه   يـد  كه ديه زن، نصف ديه مرد اسـت، با         يريمبپذ فرض بر تر،  روشن ير تعب به

  .يم باشد، اكتفا كنييكه همان مورد ديه جزا) ياتو روا (يلمورد خاص دل

   چهارميل دلنقد

 يعه، فقهـا و فقـه شـ       يدگاه از د  ي، و استحسان  ياس كه وجوه ق   يم اشاره كرد  قبالً
 بـودن   در نـصف ين،بنـابرا . آيـد  ي به شمار نم ي حكم شرع  يلبدون اعتبار است و دل    

   تنهـا در محـدوده     يـد  با يـل،  و با فرض وجود دل     يم دار ي قطع يل به دل  ياز زن، ن  ديه
                                                           

 313ص  ،  19، سيد عليرضـا ناصـريان، بـه نقـل از مجمـع الفائـدة، ج                 » زن و مرد   ديهبرابري يا عدم برابري     «مقاله  . 1
 ).پايگاه خبري شباويز(
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. يزيم بپره يگردادن حكم، به موارد د     يت و از سرا   ييم نما ي حكم به عدم تساو    يل،دل
 يرفتني و پـذ   يح خـود صـح    يِ چهارم در مـدعا    يل گرفت كه دل   يجه نت توان يپس م 
 در و كامـل  طور  ديه زن و مرد را به      ي است كه تساو   ينتنها نقطه ضعف آن ا    . است
  .كند ي را ثابت مي تساوي، بلكه تنها در موارد ديه حقوقكند، ينم ثابت موارد  همه

   چند نكتهيادآوري

ـ      گيـري  يجـه  ما را در بحـث و نت        چند، ي نكات يادآوري  تـري   يش از آن، كمـك ب
  .پردازيم يم ها  آنيادآوري فشرده به يا گونه  بهين،بنابرا. كند يم

  تفاوتيا يضتبع. 1

 يكـديگر  و تفاوت؛ هم از جهت مفهوم و هم از جهت مصداق با              يض واژه تبع  دو
. يه هر تفـاوت    است و ن   يض تبع داند، ي م يده و آنچه را عقل بشر، نكوه      كنند يفرق م 
 گرفت  يجه را نت  يض تبع توان ي در مورد زن و مرد، نم      ي از هر حكم متفاوت    ين،بنابرا

 معقـول و    يهـا   از تفـاوت   يها، ناشـ   يت مسؤول يا كه تفاوت در حقوق      يو در موارد  
  . مذموم دانستيض تبعيا يض تبعيقمصاد از را ها  آنتوان ي باشد، نميرفتنيپذ

  ياوت اقتصاد متفهاي تفاوت براساس نقش. 2

 زن و ي و اقتـصاد ياجتماع   از جوامع، نقش  ياري وجود ندارد كه در بس     ترديدي
 حقوق  ي اوقات، موجب تفاوت در برخ     تر  يشب در ها  تفاوت ينمرد، متفاوت است و ا    

  .شود ي مها يتلمسؤو ياو 

   اوي زن و ارزش انسانديه بودن نصف. 3

 قائـل  معتبـر،   اگر براساس ادله   گرفت كه    يجه نت توان ي نكات فوق، م   يادآوري از
  .يست نيض آن تبعي معنايم، زن در اسالم شدديه بودن نصف به

 ي، و مقامات معنو  ي كه اسالم، زن را از جهت ارزش       يست معنا ن  ين به ا  چنين هم
 ي اصول و قواعد كل    يرا روا داشته است؛ ز    يض آنان تبع  ين از مرد دانسته و ب     تر يينپا
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 ي بنـا شـده اسـت، بـر تـساو          ي قطعـ  يات قرآن و روا   تيا آ يه بر پا  ياسالم كه همگ  
  . آنان داللت روشن دارندين بيضتبع عدم و ها انسان

   زني ارزش انسانبودن تر يينپا. 4

 يست، ن ي و معنو  ي زن از جهت انسان    يارزش  كم ي به معنا  ، تفاوت در ديه   گفتيم
 انـد،  نـسته دا ي كه ديه زن را نصف م      ي از فقها و كسان    ي كه برخ  رسد ي به نظر م   يول

 يـن  كـه البتـه ا     انـد  كرده ي م يتلق مرد از تر  اسالم كم  يدگاهاساساً ارزش زن را از د     
بلكـه معمـوالً    .  نـدارد  ي و آشـكار   ي جد داران  معاصر، طرف  ي فقها ين در ب  يدگاه،د

 زنـان در جامعـه و خـانواده مربـوط           ي زن را به نقش اقتـصاد      ديه بودن علت نصف 
  .دانند يم

   حكم قصاص و ديهيع تشري اجتماعهاي ينهزم. 5

 شـد كـه هـرج و مـرج و           يع تـشر  يطي قصاص و ديـه در اسـالم، در شـرا          حكم
 كـه در برابـر      يطـور  بـه .  عربـستان حـاكم بـود       يـره  بر شـبه جز    يدي شد قانوني يب

 يرانگري و يها  و جنگ  شدند ي مجازات و كشته م    اي يله نفر، گاه قب   يك شدن كشته
 بود كـه    حاكم بر آنان    يطيهنگ و شرا   فر يز و ن  گرفت ي قتل صورت م   يكبه خاطر   
 و دختران را از تـرس       شناختند ي نم يت به رسم  ي ارزش انسان  يچ زن، ه  ياساساً برا 

 خداونـد اصـل   ين،بنـابرا  1).58 ـ  59): 16(نحـل   (سـپردند  يفقر و ننگ به گور م
، 1 ج   ،1383 ينه،مغ (يگران كرد كه تنها قاتل قصاص گردد، نه د        يعقصاص را تشر  

  .)489ص 
 اساسـاً   يط، ديه زن و مـرد در آن شـرا         ي احتمال داد كه تساو    توان  ي م ابراين،بن

 قائـل   ي زن ارزشـ   ي كـه بـرا    ي در فرهنگـ   يرا نداشته است؛ ز   يي و اجرا  ي عمل ينهزم
 ي پرداخت نصف ديـه هـم بـرا        يرش پذ ي حت اند،  دانسته  ي او را انسان نم    يا اند  نبوده

  . مشكل بوده استيارقتل او بس
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 هـم ثابـت     يات روا يق زن، از طر   ديه بودن  اگر نصف  رسد، ير م  هر حال، به نظ    به
  1. استيد آن محل تردنبودن ي و مقطعي ا شود، مرحله

  گيري نتيجه

  : مطالب گذشته روشن شد كهاز
 نداشتن  يا داشتن  تفاوت يزن و مقدار   مربوط به ديه در قرآن، در باره        يهتنها آ . 1

  .ديه زن، ساكت است
 ديه و مقدار آن آمده است، در موضـوع          يعمورد اصل تشر   هم كه در     ياتيروا. 2
  . نبودن ديه زن ساكت استيا بودن نصف
  .دانند ي ديه زن را نصف ميحاً صريات، از روايتعداد. 3
 را عمداً به قتل برساند      ي مرد ي داللت دارند كه اگر زن     يحاً صر يات، روا يبرخ  .4

  .شود يقصاص م)  نصف ديه بدهكار شودكه ينبدون ا(
 كـه  اند  دانسته يا  محكمه  يه را آ  2 مائده 45 يفه شر  يه هم، آ  يات از روا  يتعداد  .5

) و اهـل تـورات    ( اختصاص به اهل كتـاب        يه گرفت كه حكم آ    يجه از آن نت   توان يم
 مضمون و يمه ضميگر، ديربه تعب. نسخ نشده است 3 بقره178  يه آ يلهوس ندارد و به  

 بودن  قائل به نصف   يات مخالفت قرآن را با روا     ،ه مائد 45  يه به آ  يات روا ين ا يمحتوا
  .كند ي زن آشكارتر مديه

 زن، اجمـاع    ديـه  بـودن   دربـاره نـصف    ي فقهـ  يهـا  كتاب در شده اجماع ادعا . 6
  .يست حجت نين، و بنابراكند ي اعتبار مي است كه آن را بيمدرك
  دو اشـكال   ديـه  بـودن   نـصف  يه در توج  شده يان ب ي و استحسان  ياسيوجوه ق . 7

 يتـي  اعتبـار و حج   يعه در فقـه شـ     ي و وجوه استحسان   ياساساساً ق : اوالً: عمده دارد 
  .ندارد

 و  يط شـرا  ييـر  بـا تغ   يد با يم، ارزش و اعتبار بدان    ي را دارا  يهات توج يناگر ا : ثانياً
                                                           

به حكم نهـايي و كامـل خـود         ) خواري  مانند حكم شراب  (تدريج    كه برخي از احكام اسالم، به       به ويژه با توجه به اين     . 1
 .اند رسيده
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 در جهان   يژهو  در جوامع متفاوت و به     ي و استحسان  ياسي وجوه ق  ينا شدن دگرگون
 به نـصف  يل ديه مرد را تبد    ياناً و اح  يم ده يير را تغ   زن ديه بودن معاصر، حكم نصف  

  .يمكن
 كه ديـه زن را نـصف ديـه          ياتي به صدور روا   يعه، ش ي فقها تر  يشاگر مانند ب  . 8
 وجـود   يـد  ترد ي هنوز جا  ي ول يم، به قبول كن   يتلق را ها  اعتماد و آن   دانند، يمرد م 

 و اسـالم  صـدر    از جامعـه   ي و ناشـ   ي موقت يا بوده   يشگيهم  حكم، ين ا يادارد كه آ  
 از تر  ارزش او را كم    يا دانستند ي نم انانس را زن كه است بوده آن بر حاكم فرهنگ

   1.آوردند يم شمار به مرد
 ي مـساو  يف اسـالم كـه زن و مـرد را در حقـوق و تكـال               ياصول و قواعد كل   . 9

 برخالف آن   ي قطع يل مگر دل  كند، ي ديه زن و مرد حكم م      ي به سود تساو   داند، يم
  .يمباشداشته 
 حكـم   توانـد  ي متفـاوت اسـت و مـ       ي بـا ديـه حقـوق      يـي  ديه جزا  كه ينا با  .10

 يـات  روا ي حكـم مـستفاد از برخـ       يـل،  داشته باشد، فقها بدون ذكـر دل       يا جداگانه
 دادن يت سـرا  يـن  ا اگر و اند  داده يت هم سرا  ي را به ديه حقوق    ييمربوط به ديه جزا   

  . مورد اصالح شودين ديه در انون قايد ندارد و بايحكم، مستند نداشته باشد، وجه
 قـصاص و ديـه كامـل ثابـت          يوانـه،  د يـا  كه در كشتن بچه      ينبا توجه به ا   . 11

 دارنـد، پـس     يتـر   كـم  ي ارزش اقتصاد  يوانه، د يا و گفته شد كه چون بچه        شود يم
 اگـر قاتـل     يگـر، از طـرف د   . شود ي كامل بدهكار نم   يه د يا و   شود يقاتل قصاص نم  

 و مقتـول رهبـر جامعـه و در          ي و اقتصاد  ي اجتماع يازات امت ينرت  باشد با كم   يفرد
 كـدام  يچه خاطر به هم باز باشد، ها  ارزش يگر و د  ي انسان يها  سطح ارزش  ينباالتر
  .كند ي حق قصاص و ديه تفاوت نميازات، امتين نداشتن ايا يازاتاز امت

 و هـا  زمـان    همه ي برا يي اجرا يت قابل يد است و با   ياسالم و احكام آن جهان    . 12
 يرش بـا مـشكل عـدم پـذ        ي انـسان  يبرابر و عدالت جهت از و باشد داشته ها مكان

 يـران  ا ي اسـالم  ي جمهور ين در قوان  كنيم ي كه مشاهده م   يدر صورت . مواجه نباشد 
                                                           

كه اصل ديه و مقدار آن در اسالم امضايي بوده است، نه تأسيسي؛ به اين معنا كـه قـبالً در                       مخصوصاً با عنايت به اين    . 1
 .اي بوده است و اسالم همان را امضا كرده است شده محيط عربستان رواج داشته و امر پذيرفته
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 مورد اعتراض و    يا گونه  به ،ديه بودن  حكم نصف  باشد، ي آن شرع و فقه م     يكه مبنا 
 بدون است شده ناچار اجرا، ها سال از پس ،گذار قانون كه است شده واقع وگو گفت

 نصف ديه زن در تصادفات و حـوادث مـشابه           داند، ي آنچه آن را قانون شرع م      ييرتغ
  . بگذاردي مركزيمه بيها خسارت جبران صندوق  را بر عهده
 زن  ديـه  نبودن  نصف يا بودن  بر نصف  يلي دل تواند ي نم يي نكته به تنها   ين ا البته،
 كـه بـه نـام قـانون     كنـد  ي مي در قانون  ي از وجود مشكل   يتحكا حداقل،   يباشد، ول 

 كه به   يگري نكات د  ي با توجه به موارد باال و برخ       ين،بنابرا.  شده است  يبشرع تصو 
 يـدگاه  و آن را د    يد زن رسـ   ديه بودن  به نصف  توان ي نم يسادگ به نشد، اشاره ها آن

 يات، روا يات، آ يدد كه با   اجتها ي با توجه به معنا    يژهبه و .  اسالم دانست  ييربدون تغ 
 موضوع، مالحظه و با كنارگذاشـتن       يك در   يل و همه مسائل دخ    يقواعد، اصول كلّ  

  . خاص خود برسديدگاه و ديجه انسان به نتيد،تقل
 بـه  يقـين،  طـور   شواهد و قرائن فوق، انسان را بـه  يل، ممكن است دال   يجه نت در
 يقينـي  طـور   بـه يـز  زن نديه بودن  به نصفي ديه زن و مرد نرساند، ول   بودن يمساو

 ديـه زن    ي تساو جا ين در ا  ياط احت يم، هم باش  ياطپس اگر ناچار به احت    . رساند ينم
 حـق النّـاس و هـم        يـت  لحـاظ رعا   بـه  هم   ياطاحت. آن بودن و مرد است و نه نصف     

  . در انتساب حكم تفاوت ديه زن به اسالمياطاحت

   و مĤخذمنابع

 .قرآن كريم .1

، دارالفكر للطباعة والنشر و التوزيـع،       15 ج   ؛لسان العرب  ، محمد بن مكرم   ابن منظور،  .2
 . ق1414بيروت، 

 زن و مـرد برابـر       ديـه  ايآ«: ، مقاله )www.dadmeher.org( مؤسسه داد مهر     نترنت،يا .3
  »؟شده است

ـ تفـاوت د  « احكـام،    ي مؤسسه موضوع شناس   نترنت،يا .4 ـ ، نو» زن و مـرد    هي : سندگاني
  .ديسع  و محمديجواهر

  . ق1980  بيروت،،دارالماليين،  ترجمه محمد مقدس،المورد ،يبعلبك .5
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 زهـوه و احمـد    مي احمد ابـراه   قي، تحق ة المذاهب االربع  يالفقه عل  عبدالرّحمن،   ،يريجز .6
  . م2005 - ق 1426 ،ي دارالكتب العرب،5 ج ه،يعنا

ـ  آل الب   مؤسـسه : ، قـم  29،  19، ج    الـشيعة  وسـائل  محمد حـسن،     ،يحرّ عامل  .7   ، :تي
  .ق 1412

ـ المباحـث الفقه   محمـد جـواد،      دي س ،ين تهرا يذهن .8 ـ  هي ـ  شـرح الرّوضـة البه     ي ف 30 ج   ،ةي ،
  . ق1419  قم،،يانتشارات وجدان

 ،2چ   الرسـالة،    ة مؤسـس  : بيـروت  ،5ج  ،   احكـام المـرأة    يالمفصل ف  م،ي عبدالكر دان،يز .9
 . م1994 - ق 1415

  . 1377، انتشارات ميثم تمار، قم، رساله توضيح المسائلصانعي، يوسف،  . 10
ـ ي دكتر محمود ابراه   :ترجمه،  فقه السنة ،  دي س ،قساب . 11  ي مـردم سـاالر  :، تهـران  3ج   ،يم

1387.  
ـ  ب يمهذّب االحكام ف   ،ي عبداالعل دي س ي،سبزوار . 12 مؤسـسه  ،  28، ج    الحـالل والحـرام    ناي

  . ق1417، المنار، قم
ـ    محمـد جـواد،      دي س ي،عامل . 13    ،ي نـشر اسـالم      مؤسـسه  :، تهـران  26 ج   ،ةمفتـاح الكرام

  .ق 1332
  .ق 1419 ،ي، مؤسسه معارف اسالممسالك االفهام، ني الدني ز،ي عليد ثاني،شه . 14
 يمنذر الموسـو  :  و مقارنه  قي، تحق  المقتصد ةي المجتهد و نها   ةيبدا احمد بن رشد،     ،يقرطب . 15

  قـم،  ة،ي المذاهب االسالم  ني ب بي للتقر ي المجمع العالم  ،6ج   ،يو محمد كاظم الموسو   
  . م2010 - ق 1431

 اميـر  امـام  كتابخانـه  ،16ج   ،الـوافي   محمد محسن بن شـاه مرتـضى،      كاشانى،  فيض   . 16
 .  ق1406 ، 7علي المؤمنين

 . ق1423، قم، :، مؤسسه آل بيترياض المسائلطباطبايي، سيد علي،  . 17

ـ  ني قوان  مجموعه و همكاران،    ني حس ،يميكر . 18  قـوه   يي حوزه معاونت قضا   :تهران ،ي جزائ
 .1374، 2 چ ه،ييقضا

  .1460مؤسسه اسماعيليان، قم، ، سالم االعئشرا ،يمحقق حلّ . 19
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ـ    كاشف ريتفس محمد جواد،    ه،يمغن . 20  بوسـتان كتـاب،     :، قـم  1 ج    دانـش،  ي، ترجمه موس
1383. 

، انيلي اسـماع  ي مؤسـسه مطبوعـات    :تهران،  2 ج   ،ةلي الوس ريتحر روح اهللا،     سيد ،ينيخم . 21
1365.  

ـ ي، مجله دانشكده حقوق و علوم س      فصلنامه حقوق ،   فضل اهللا  دي س ،يموسو . 22   دوره ،ياس
  . 1384، زمستان 243 -271 ص، 4، شماره 37

ـ ، دار اح  43، ج   جواهر الكالم  محمد حسن،    خي ش ،ينجف . 23 ـ    اءي : ي، بيـروت   التّـراث العرب
  . ق1404بيروت، 

 .1370ي، ترجمه القاموس العصر، ي فارسـ ي عربني فرهنگ نواس،يال آنتون اس،يال . 24

 .ي ديه زن و مردپايگاه خبري شباويز، ناصريان، عليرضا، مقاله برابر . 25

 .سايت باشگاه خبرنگاران جوان، تساوي ديه زن و مرد . 26

  .، اسماعيليان، قم، بي تااصول الفقهمظفر، محمد رضا،  . 27

  



 591  هيد در غرامت محاسبه يها روش /  مقاالت

  
  
  
  
  
  
  

  يه محاسبه غرامت در دهاي روش/ مقاالت 

�  

يه محاسبه غرامت در دهاي روش
1

  

  چكيده

 پرداخت  ي نقل  و ي قواعد و اصول عقل    ي مقاله پس از بحث در باره مقتضا       ين ا در
 يم سـؤال خـواه    ين ا ي به بررس  يه، د يدايش پ ي و منشا  يت ماه ي بررس يزغرامت و ن  

 آن به نظـر     يفقه ساختار در كه  چنان يه؛ حكم صد شتر به عنوان د      ياپرداخت كه آ  
 و  يـر  متغ ي سـلطان  ي حكـم وضـع    يا است   ي دائم ي شرع ي حكم وضع  يك رسد، يم

آخــر ضــمن بحــث در بــاره  زمــان و مكــان اســت؟ و در ياتمتناســب بــا مقتــض
  . كرديم به موضوع عاقله و تزلل خاستگاه آن اشاره خواهيه،د كنندگان پرداخت

   يدي واژگان كل

   عاقله، غرامتديه،
                                                           

 . دين، پژوهشگر حوزهي شجاعبهرام. 1
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  مقدمه

 يـا  كـه افـراد   يـم ا  تا كنون، همواره شاهد بـوده     ي جوامع بشر  يدايش پ ي ابتدا از
 و  ي بدون قصد قبل   يا خودخواسته   يري به علل مختلف؛ مانند درگ     ي، انسان يها گروه

 مـسأله  آن، دنبـال  بـه  و انـد   رسـانده  يب آسـ  يكديگر به جان و مال      ي،اتفاق طور به
 يـن  مطرح شده اسـت و در ا       مال يا عضو   يا جان خسارت جبران و غرامت پرداخت

  .باشد ي جان و عضو، موضوع بحث ميبنوشتار تنها آس
 يـابي  قابـل رد   ي، متـون قـانون    ترين يمي پرداخت و جبران خسارت در قد      مسأله

 رم باستان   ين قوان ينمشهورتر از كه گانه دوازده الواح قانون در« مثال، طور به. است
 ي و جان  يه عل ي مجن يان دارد بر امكان داشتن سازش و مسالحه كه م         يحاست، تصر 

 ي،عـارف مـسكون   (»  بپـردازد  يـه  عل ي بـه مجنـ    ي از مال كه جان    يبر پرداخت مبلغ  
 بوده اسـت    ي غرامت يه د يي، و قرون وسطا   يي ابتدا يندر قوان  «ياو  ) 38 ص   ،1382

 خـانواده او    يـا  يـه  عل ي از قصاص بـه مجنـ      يري جلوگ ي خانواده او برا   ياكه تبهكار   
  ).1526، ص 1، ج 1374مصاحب، (»  استپرداخته يم

 از اسالم تحـت عنـوان       يش عرب پ  ي پرداخت غرامت كه در جامعه جاهل      جريان
 و در   : معـصومان  يـات و به تبـع آن در روا       وجود داشته است، در متن قرآن        يهد

  . مطرح شده استيزفقه اسالم ن
 يهـا   در كتـاب   ي،ضـمن  طـور   بـه  يا مستقل   يها  در نوشته  يه، كنون درباره د   تا
 ثابت  ي حكم يا جهت كه آ   ين از ا  يد از جهات مختلف بحث شده است، اما شا        يفقه

 كـه اثبـات شـود       يتر مورد توجه قرار گرفته باشـد و در صـورت            كم ير؟ متغ يااست  
  . بودهد از مشكالت خواياري است، حالّل بسير و متغي سلطانيحكم

 و يـات  و بـا اسـتفاده از آ       ينـي د  درون يكردي با رو  يما  نوشتار تالش كرده   ين ا در
 نقـد هـر   يم، و الزم اسـت اشـاره كنـ   يم را مورد نقد قرار ده    يهد بودن  ثابت يات،روا

 محتـرم؛  نظـران   صاحب يدواريم ام رو، ينا از.  موجب توسعه علم خواهد شد     اي يهنظر
 يـا  به اصل بحث نظر كرده و آنچـه در رد            ه گشاد ييرو با دانان حقوق و فقها از اعم

 ي نقل يدگاه از ورود به بحث از د      يشاما پ . يند ارائه نما  رسد  ي آن به نظرشان م    ييدتأ
 يتـاً  خـسارت و نها    يـابي  ارز ياهـ    ضـمان، اسـباب ضـمان، روش       يالزم است مبنـا   
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  .يرد عقل مورد بحث قرار گيدگاهداخت غرامت از دپر

   عقليدگاهپرداخت غرامت از د. 1

 حرمت انسان. 1-1

 قاعده است كـه جـسم و جـان و           ين عقل، متفرع بر ا    يدگاه غرامت از د   پرداخت
 در  يربـاز  قاعـده از د    يـن ا. باشـد  يحقوق انسان از آن رو كه انسان است، محترم مـ          

لـذا  .  مورد قبول عقل و فطرت او بوده اسـت         يراز؛   است  شناخته شده  يجوامع بشر 
 حـاكم بـر     -كيفـري  و   ي در عرصه مدن   - ي حقوق يها  كه در نظام   شود يمشاهده م 

 ي جهـان  يـه اعالم متن در كه  شده است؛ چنان   يح به آن تصر   يا مختلف دن  يكشورها
 يح نكته تـصر   ين شده است، به ا    يم تنظ ي بشر هاي يدگاه د يحقوق بشر كه بر مبنا    

 2»شكنجه كرد  «يا 1» گرفت ي بردگ يا ي به بندگ  توان ي را نم  كس يچه«كه   شود يم
 او شناخته شده است، بـه       يكه برا ... ي اصل قوق به ح  ي از تعد  تواند يهر كس م   «يا

هـر كـس     «يـا  3» شود يفا متوسل گردد تا حقش است     ي مل دار يت صالح يها دادگاه
 ي هنر يا ي و ادب  يد علم  از هرگونه دستاور   ي ناش ي و ماد  يحق دارد از منافع اخالق    

 از حرمـت جـان،      يكه همه ناش  ...  و 4» شود يتكه آن را به وجود آورده باشد، حما       
  . و عمل انسان استيشه و اندلما

  ضمان. 2-1

 انـسان بـه او      يـر  غ يه است كه از ناح    يبي ضمانت هر نوع آس    ي فوق مقتض  قاعده
 انـسان فاقـد     يـا  باشد   اري انسان بالغ، عاقل، آگاه و با اخت       ير، چه آن غ   شود؛ يوارد م 

 باشد  يوان ح ير، غ ينچن هم.  بدون قصد  يا با قصد باشد     ي و آگاه  ياربلوغ، عقل، اخت  
 حسب موجبات ضمان و ضامن متفاوت       ه گرچه نوع مضمون به، ب     جان، ي ب يئي ش يا

 يـر  وجود نداشته باشد؛ چرا كه ضمانت غ       يتاست و در تمام موارد ضمانت، مسؤول      
                                                           

 .4برگرفته از اعالميه جهاني حقوق بشر، ماده . 1
 .5همان، ماده . 2
 .8همان، ماده . 3
 .27همان، ماده . 4
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 از آن رو كـه عناصـر موجـد         شـوند،  يدو، گاه از هم جدا م      ين است و ا   يتاز مسؤول 
 علم، قصد   يي، از توانا  ي ناش يتمسؤول.  از عناصر موجد ضمانت است     ير غ يتمسؤول
  .شوند ي است كه مختصراً در بلوغ و عقل خالصه ميارو اخت
 ي ضـامن تلقـ    ي عوامل جمع گردند تا كـس      ين همه ا  يست در ضمانت الزم ن    اما

 ممكن است به عدم     يي نها يلموجبات ضمان است كه در تحل      از   يكي يرشود، تقص 
 يمـار  همه جوانب عملـش موجـب مـرگ ب         يت كه با رعا   يعلم برسد، پزشك جراح   

 ت، شـناخته شـده اسـ      ي كه در علم پزشك    ي ممكن است در شناخت عامل     شود، يم
 مسبب مرگ و ضامن دانست و       يا رو، بتوان او را مقصر       ين كرده باشد و از ا     يكوتاه
 ي جـدا شـده و علمـا   يفري كيت از مسؤولي مدنيت كه مسؤولجاست ين در ا ظاهراً

  . جبران خسارات را مطرح كنندي، مدنيتمسؤول كردن عنوان با اند حقوق خواسته
 ديدگي يب از موارد آس   يبرخ دادن  خطر، به منظور پوشش    يه نظر يراً اخ كه چنان

 و است عاجز آن دندا  در پوشش  ير تقص يه نظر رسد يمطرح شده است كه به نظر م      
 دان دو حقـوق ...  آمـده اسـت  يـد  پد19 قـرن    ي خطر در انتهـا    يهفرض«: شده گفته

 يه فرضـ  ي كـه مبنـا    تقـصير  دو،   ينبه نظر ا  . اند يه فرض ين ا ي حام يفرانسو معروف
  .يست ني جامعه كافيج حواي ارضاي است، براي مدنيتمسؤول

 يـن  ا يم تـرم  يمبنـا  كـه اگـر      آورد ي را بر افـراد وارد مـ       ي صنعت خسارت  توسعه
 يم خـسارات بـدون تـرم      يـن  از ا  ياري باشد، بس  ين مع ي افراد يرخسارت اثبات تقص  

  ). به بعد66، ص 1386 يا،؛ حكمت ن31، ص 1377 نژاد، ينيحس (»ماند يم
 يـه  بـه نظر   يـازي  ن رسـد  ي به نظر م   يب تسب يه و با وجود نظر    ي اسالم ي فضا در
 بـه آن توجـه      يهـان ده كرد كـه فق     فتاوا استفا  ي از برخ  توان يگرچه م . يستخطر ن 
 اسـت كـه   يعضو... يا مسؤول نفس    يبطب«: اند  فتوا داده  يبرخ كه چنان اند؛ داشته

 و  يـاط ؛ گرچـه احت   ...وسـت  چون فعل مستند به ا     شود؛ يبه سبب معالجه او تلف م     
 ين ا 1).458، ص   4ق، ج   1426 ي، ثان يدشه(»  اجازه داده باشد   يضيدقت كند و مر   

 شدن  صرف وارد  يندبگو اند  خواسته ييم بگو كه ين ندارد، جز ا   ييهضمان مطلق، توج  
                                                           

و إن احتاط و اجتهـد و أذن   ... الطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعالجه نفساً و طرفاً، لحصول التلف المستند إلي فعله              «. 1
 .»المريض
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 داروها و عمـل     ير به عنوان مداوا با فرض عدم احاطه انسان به تأث          يگري د يمحر به
 گرچـه  است؛ آور  عوامل ناشناخته، خطرناك و ضمان     يگرر و د  يما و تحمل ب   يجراح

 يـاط  از واژه احت بشود گفت هرجـا يد را داشته است و شا   يمار ب ي قصد مداوا  يبطب
 يـم، ا  گفتـه  يگر د يجا در كه  بوده است، اما چنان    ياستفاده شده است، مورد، خطر    

 يـه  نظر ير،ه تقـص  يـ  در كنـار نظر    كه ين به عالوه ا   گردد؛ ي باز م  ير همه به تقص   ينهاا
 هـم بـه     يعنـي  هست و گاه ممكن است حادثه به هر دو منتسب شود؛             يز ن يبتسب
 بـه فـرض     ين، دستگاه پرس سنگ   يك كنار در كار كه  چنان يب؛ هم به تسب   ير،تقص
 باز هم خطرناك اسـت و چـون خطرنـاك           يمني،ا شده  همه جوانب شناخته   يترعا

  . ضامن دانستيت باب سببز صاحب كار را ايد در صورت بروز حادثه با،است
 بـشر   كـه  يـن  بـه ا   شـود  ي مـ  يل خطرناك است، تحل   شود ي كه گفته م   ين هم اما

 هر  ي دستگاه برا  ين كار با ا   بايد ي كه م  ي؛ مثالً در حال   تحمل و علمش محدود است    
نفر حداكثر سه ساعت فرض شود، چهار ساعت فرض شده است، پس در شـناخت               

  .رددگ ي هم باز مير شده است و به تقصير و تقصي عامل، كوتاهينهم

  موجبات ضمان. 3-1

 است آور  جسم و جان انسان قهراً ضمانت      ديدگي يببر اساس قاعده حرمت، آس    
 است  ي از عمل  ي ناش يا است او خواسته  از عقد و عهد خود     ي ناش يا ضامن ضمانت و

 او  1يب تـسب  يا ير كه به تقص   ي عمل يا از او سرزده     ير به غ  رساندن يبكه به قصد آس   
                                                           

گي يا ناشي از انسان است يا متعلقات او و انسان در فعلي كه از او صادر شـده و                    ديدوجه تقسيم اين است كه آسيب     . 1
در . گيـرد صورت اخير ذيل تسبيب مورد بحـث قـرار مـي          . به ديگري آسيب رسانيده يا قصد داشته يا نداشته است         

خطـا كـرده    صورت اول، يا مصيب است يا مخطئ؛ يعني يا به چيزي كه قصد كرده رسيده است يا در وصول بـه آن                       
گوييم و در صورت دوم؛ يا در نتيجه فعل خطا كرده يا در متعلق فعل يا در هر دو كـه                     صورت اول را تعمد مي    . است

ايم و در صورتي كه قصد نداشته و تسبيب صادق است، اگر عرفاً يـا بـه             هر سه فرض را ذيل عنوان تقصير قرار داده        
كه گفته شود آبي كه شما ريختيد سبب لغـزش او           امن است؛ چنان  ديدگي به او منتسب باشد، ض     نظر كارشناس، آسيب  

بايد آن را تعمير كنيد، سبب مرگ شده است، اما اگر           بايد آن را مهار كنيد يا ديوار شما كه مي         شد يا اسب شما كه مي     
ا لغزش  پاشي كرده است، ام   كه گفته شود درست است كه او آب       ديدگي به او منتسب نشود، ضامن نيست؛ چنان       آسيب

يا درست است كه او دستگاه پر خطري را نـصب كـرده، امـا جهـات                 . عابر، ناشي از بي احتياطي خود او بوده است        
ديدگي ناشي از بي احتياطي كارگر است يـا درسـت اسـت كـه او                طور كامل رعايت كرده است و آسيب      ايمني را به  

 .ش او را به خرمن ديگران افكنده استآتش افروخته است، اما مثل هميشه افروخته و باد ناگهاني، آت
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 به لحاظ قـصد و عـدم آن         يدگدي يب آس ين،بنابرا.  شده است  ير به غ  يبموجب آس 
  : دارد كه عبارتند ازياقسام

 عـضو   يا قصد جان    يم مستق ير غ يا يممستق طور  آگاهانه و به   يشخصگاه  : تعمد
 مجرم و ضـامن     ي شخص ين چن كه يندر ا . رساند ي م يب و به او آس    كند ي را م  يكس

 مـسأله مـضطر و مكـره        جـا   ين تنها مسأله قابل بحث در ا      يست، ن ي شك يچاست، ه 
  .يست آن نمجال مقاله ين از آن بحث شود، لكن در ايل به تفصيداست كه با
 يـن  و ا  شـود  ي و مقصود او محقق نمـ      كند ي در قصد خطا م    يگاه شخص : تقصير

 ير غاي يجه و به نت   كند ي فعلش خطا م   يجه به نت  يابي گاه در دست  : سه مصداق دارد  
 كنـد و بـا چـوب بـه او           يـه  را تنب  يگـري  د تهخواسـ  ي م كه ين مثل ا  رسد؛ ياز آن م  

ه قصد كشتن نداشته اسـت، امـا         ك ي درحال شود؛ ي او كشته م   ي ول زند، ي م يا ضربه
 كـرده و    ي مطلـب كوتـاه    ين دارد و در فهم ا     يچون آگاه نبوده كه طرف چه تحمل      

به هرحـال،   .  او كشنده بوده و او را كشته است        ي به او زده كه برا     يضربه را با شدت   
 عمـد اسـت و شـخص ضـامن و گـاه در              يه موضوع فعل، شب   يا خطا در متعلق     ينا

 عـضو   يـا  بـه جـان      خواسـته  ي مـ  كـه  ينا مثل كند؛ يطا م  موضوع فعل، خ   يامتعلق  
. رسـاند  ي مـ  يبآس) يء ش يا( شخص   ين و به ا   كند ي برساند و خطا م    يب آس يگريد
.  شـخص ضـامن اسـت      يز فرض ن  ين عمد است و در ا     يه شب يز در فعل ن   ي خطا ينا
  .اند  شدهيده شبه عمد نامي دو قسم، خطاينا

 موضـوع فعـل خطـا       يـا  در متعلـق      فعل و هـم    يجه به نت  يابي  هم در دست   گاه،
 يـا ( به خطا به شـخص       ي كند، ول  يه را تنب  ي شخص خواسته ي م كه ين مثل ا  كند؛ يم
  . شده استيده نام1 محضي قسم خطاينا. رساند ي ميب آسيگريد) يءش

 دسـتگاه، در    يـا  يوان ح يا متعلق به او اعم از فرزند        يزي چ ياگاه انسان   : تسبيب
                                                           

عمـد آن اسـت كـه    «:  كه فرمود7شود؛ مثل روايت زراره از امام صادقاين تقسيم از برخي روايات هم استفاده مي   . 1
و به وسيله چيزي كه كشنده است، او را بكشد و خطا آن اسـت كـه قـصد او                    ] قصد كند كه او را بكشد     [قصد او كند    

كشتن او را داشته باشد و به وسيله چيزي كه مثل آن كشنده نيست، او را بكشد و خطـايي كـه      كه قصد   كند بدون اين  
:  قـال  7عن ابي عبداهللا  : آن است كه قصد چيزي ديگر كند و به او اصابت نمايد           ) خطاي محض (شك در آن نيست     

 اليقتل مثله و الخطاء الـذى ال شـك   ان العمد ان يتعمده فيقتله، بما يقتل مثله، و الخطاء ان يتعمده و اليريد قتله بما     «
 ).7، ص 19ج وسائل الشيعة، محمد بن حسن حر عاملي، (» فيه أن يتعمد شيئاً آخر فيصيبه
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 همراه با مـؤثرات     يا يگر د ي مستقل از مؤثر   دانسته، ي و نم  خواسته ي كه او نم   يحال
 ير تـأث  ديـدگي  يب جـرح و آسـ     يـا  در قتـل     يم مـستق  ير غ يا يممستق طور  و به  يگرد

  .شود ي مير تعب1گذاشته است كه از آن به سبب
 كـه   ي وجـود دارد، امـا زمـان       يب هـم تـسب    يرالزم به ذكر است در تعمد و تقص       

 مورد نظر هـستند كـه       ياتي جنا شود، يح م  جداگانه و در عرض آن دو مطر       يبتسب
 انـسان  از بـار،   و ممكن است فعل خسارت     دهد يها را پوشش نم     آن ير،تعمد و تقص  

  . شوندي جان ناشبي يوار ديا دستگاه يا يوان حيا كودك و يا يوانه ديا خواب
 كـه  ين بنا بر ا   يحت اما اند،  كرده يدترد سبب بودن ضامن در نظران  صاحب برخي
 منـافع  يـا  عـضو  يا با قطع نظر از ضمان او، از آن رو كه جان          يان نباشد   سبب ضام 

ها پرداخـت شـود؛ چـون عقـل و وجـدان              غرامت آن  يدبا اند، بوده محترم شده تلف
   2. غرامت رها شودت مثالً جان انسان، بدون پرداخپذيرد؛ ي نميعموم
 اول ضفـر  در. اسـت  متفـاوت  الـذكر   غرامت جان انسان در سه فرض سـابق  اما

) قـصاص ( مجازات شود و اشد مجازات او مقابله بـه مثـل             يد گفت مجرم با   توان يم
 او بـا    يـاي  اول يـا  يـه  عل ي كه مجن  شود ي مستقر م  ي فرض غرامت زمان   يندر ا . است

  .شد اساساً قصاص امكان نداشته بايا بر آن توافق كنند يجان
ت ثابـت    بلكـه غرامـ    يـست،  فرض دوم مجازات و شدت و غلظت آن مطرح ن          در

 غرامت آن با غرامـت در قـسم         يف است و كم و ك     يشيناست و لذا اخف از فرض پ      
  .قبل تفاوت دارد

 ممكن اسـت متوجـه مسـسبب نـشود و بـر             يز در فرض سوم تحمل غرامت ن      و
  .  اخف از دو فرض سابق الذكر استرو، ينا از. عهده جامعه باشد

 يـا  داشته   يم مستق يتمسؤول ي چه كس  ي در تلفات انسان   كه ين جدا از ا   بنابراين،
 پرداخت يعني يم؛مؤثر و مسبب باشد، با چند سطح از پرداخت غرامت مواجه هست

                                                           
هو كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره اال انـه لـواله لمـا حـصل مـن العلـة          «: گويدعالمه حلي در تعريف سبب مي     . 1

فعـل  «: گويـد و شهيد اول در تعريف آن مـي       ) 651، ص   3 ج   كام،، قواعد االح  حسن بن يوسف عالمه حلي    (» تأثير
 ).107، ص 3 ج الدروس الشرعية في فقه االمامية،، )شهيد اول(محمد بن مكي  (»ملزوم العلة

البته عدم پرداخت غرامت جان كسي كه محترم نبوده است؛ مثل محكوم به قصاص نفس كه فرار كرده است، مـسأله                     . 2
 .ديگري است
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  .يب و پرداخت در سطح تسبيردر سطح جرم، پرداخت در سطح تقص

   خسارتيابي ارزيها روش. 4-1

 از  يناشـ  عمـدتاً  ها  انسان يان در م  ديدگي يب آمار آس  ي، از تحوالت صنعت   پيش
 و تلفـات    ديدگي يب آمار آس  يد، صنعت به مفهوم جد    يدايشا پس از پ   جنگ بود، ام  

 يدجد مواد و ها  و دستگاه  ها ين به علت استفاده بشر از ماش      ي عاد ي در فضا  يانسان
 و اسـتفاده    يست ز يط مح شدن ده به سبب آلو   يا و در مسافرت     ي كار هاي يطدر مح 

 و  يـسي كترومغناط و ال  ي و امواج صـوت    يا  و تشعشعات هسته   يلي فس يها از سوخت 
 و در هر ساعت از شبانه روز، جسم و          يافت يش افزا ها ين ا ير و غ  يميايي ش يداروها

  . شدديدگي يبجان هزاران انسان دچار آس
 شـده  باعـث  خـود  نوبـه  بـه  ها  مربوط به آن  ي و دعاو  ديدگي يب آس ي باال حجم

ت  از تحـوال   ي ناشـ  ي و تلفات انـسان    ديدگي يبآس كاهش منظور به انسان كه است
 بـه   رسـاندن  يب و آسـ   يات افراد، دامنه تعد   يزانگ  و كاستن از اعمال مخاطره     يصنعت

 سـو بـه     يك از   قوانين، يع جهت، بشر به كمك تشر     يندر ا .  را محدود كند   يگراند
 كـار و    يطمح در تر  و مطمئن  تر  يش ب يمني ا يط شرا يجاد و ا  ي فرهنگ عموم  يارتقا
 ي آورد و از سـو     ي رو ي تعـد  هـاي  زهيـ  و رفع علل و انگ     ي اجتماع ي و زندگ  يتفعال

 كـه  يـن  بـا توجـه بـه ا       ي، عمـد  يـر  و غ  ي عمـد  يات تعـد  ينب گذاشتن  با فرق  يگر،د
 و جبران است، مقابله به مثـل را حـق           يم تقو ل قاب ير در موارد عمد غ    ديدگي يبآس
 از  يش پـ  يهـا   بجامانده از زمان   ينقوان در كه  او دانست؛ چنان   ياي اول يا ديده يبآس

 يات راه تعـد ينتـر   و بازدارندهيدترين شدينا 1.اص وجود داشته است قص يزاسالم ن 
  .است خود نوع  انسان به هميعمد

 دهـد كـه از مقابلـه بـه مثـل            يت هم در موارد قصاص، اگر صاحب حق رضا        اما
 كه حكم به مقابله بـه مثـل         ي عمد ير غ رساني يبآس موارد در هم و كند نظر صرف
 به جبران خـسارت وارده بـه افـراد و           كه ينجز ا  است،   يافته ن ي بشر راه  يست،روا ن 

                                                           
جنايـت بـر احـرار را موجـب         «از مجموعه قوانين ميزويوتامي كه در بابل به دسـت آمـده اسـت               » باالالما «قانون. 1

 ). 36، ص ماهيت حقوقي ديه و تحليل ميزان وقوع آنمحمد عارفي مسكوني، (داند  مي»قصاص



 599  هيد در غرامت محاسبه يها روش /  مقاالت

 صاحبان دم،   يا ديده آسيب قلب   يام آورد و به آن حكم كند تا ضمن الت         يجوامع رو 
 جبـران   يـز  خـسارت وارده ن    يـزي،  سلب جان عز   يا ي سالمت يا فقدان عضو    يبتمص

  .گردد
 ادامـه  چنان  آن هم  ي كه روند تكامل   يافت يت خسارت موضوع  يابي ارز جا  ين ا در
 از  ي برخـ  ، توانـسته اسـت    كـه  يـن ا بـر  عالوه خودش نوع افراد مورد در بشر و دارد
 بهبود بخشد، بـه     ي پزشك هاي يشرفت به كمك پ   يادي را تا حدود ز    ها ديدگي يبآس

 را مـشخص كنـد و       رافتادگي و از كا   ديدگي يب آس يزان م يد،كمك ابزار و آالت جد    
 دسـت و    ين ا يااز دست داده است      را   اش ينايي چشم چه مقدار از ب     ين ا يدمثالً بگو 

ـ   ييش و توانا  يي پا چند درصد از كارآ     ينا  يـابي  امكـان باز   يـا  رفتـه اسـت و آ      ين از ب
  .سالمت آن هست و اگر هست تا چه حد است

 يلي س يا خراش   يك است كه خسارت     ين ا رسد، ي مهم به نظر م    جا  ين در ا  آنچه
 ي بـرا  يچـه روشـ    زخم در بدن چقـدر اسـت و          يك يراد ا يا دست   يك شكستن   يا
   ارائه داد؟توان ي آن ميينتع

  :يم ممكن است با چند روش مواجه شوجا ين ادر

   ثابتروش

 در اوضـاع و احـوال مختلـف،         اي ديده يب هر عضو آس   يا جان   ي روش برا  ين ا در
 از جملـه    ي غرامت، هر خسارت   ين و در ضمن هم    شود ي م بيني يش پ ينيغرامت مع 

 يبـرا . شـود  ي مـ  يـده لحصول به حسب غالـب د      درمان و منافع ممكن ا     هاي ينههز
 است، معـادل آن     ه را در نظر داشت    يديخر قدرت چه گذار  معلوم شود قانون   كه ينا

  .كند ي ميين از اموال مورد استفاده تعيگر دي برخيارا به طال 
 باشد كـه همـه      ي در سقف  شده ين غرامت مع  بايد ي روش به حكم عقل م     ين ا در

 ي بـرا  يي باشد تا جـا    تر  يش هم ب  يش دهد، بلكه مقدار    را پوش  ها ينهخسارات و هز  
  . نگذاردي باقتر يشاعتراض و مطالبه غرامت ب

 - انـد   استفاده شدهي كه از منابع نقل- ي اسالم ي در فضا  يهان فق ي آرا و فتاوا   از
  . روش ثابت استيق كه ظاهراً از مصادشويم ي روش مواجه ميك با
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  يه غرامت پاروش

 يـه  د 1 كه عنوان انسان بـر او صـادق اسـت،          يسان از زمان   ان ي روش، برا  ين ا در
 از ارزش   كه ين ا ي و برا  2 تومان يليون م يست مثالً معادل ب   شود، ي قرار داده م   اي يهپا

  .كند ي مين معيگر دي مالياآن در طول زمان كاسته نشود، معادل آن را به طال 
ان اسـت و   كشته شد، اگر به عمد باشد، جان كشنده در گرو جـ ي اگر فرد پس

 يـد  دهند، با  يت دم به غرامت رضا    ياي كه اول  ي نجات جان خودش در صورت     ياو برا 
  . به قصاص تن دهديا يد كند، پرداخت نماي دم را راضيايهر چقدر اول

 غرامـت   يـه،  پا يـه  عالوه بر د   يد مسبب با  يا عمد كشته شد، مقصر      ير اگر به غ   و
 و بـا نظـر   ييغرامت به حكم قـضا  ينمبلغ ا.  بپردازد يز خود را ن   يت مسبب يا يرتقص

  .شود ي ميينكارشناس تع
 بـه   ي اكتـساب  يي در بدن و قوام توانا     شان يت به لحاظ موقع   يز تلف اعضا ن   غرامت

  .شود ي ميابي نقش آن در كسب منفعت ارزياآن 
 و  يـابي  به سبك غرامـت تلـف اعـضا ارز         ي با كارشناس  يز ضرب و جرح ن    غرامت

 درمان هرچه قدر باشـد، اضـافه        هاي ينه هز يدگيد يبدر موارد آس  . شود ي م يينتع
 پـس از    يـز  و عرض و آبـرو ن      ي و سلب حقوق معنو    يي و غرامت اتالف توانا    شود يم

  . شوند ي ميينادعا و اثبات، تع
 پرداخـت   يمـه  كـه توسـط ب     ي فوق الذكر در صورت    يها  از غرامت  ي بخش يا همه

 دوبـار  تـوان  ينمـ  را ي غرامتـ يچهـ «شود، از عهده خسارت زننـده سـاقط اسـت و        
  ).50، ص 1385 يان،كاتوز(» خواست

  يال سروش

 يـه  ثابت؛ گرچه به عنوان پا     يمتي ق ديده يب عضو آس  يا جان   ي روش، برا  ين ا در
                                                           

 .ل تكون جنين حساب كردتوان بر جنين چهار ماهه عنوان انسان اطالق كرد و پيش از آن را به نسبت مراح مثالً مي. 1
قانونـاً بـه پـدر و    ]  ميليون تومان در زمان نگارش مقالـه       5/12معادل تقريبي   [ پوند   7500در حقوق انگلستان مبلغ     . 2

 بابت فقدان فرزند يا همـسر       - در صورتي كه معيل باشد       - يا به همسر او      - در صورتي كه مجرد باشد       -مادر ميت   
روژر، ص  . دبليـو . وي. اچ:  بـه نقـل از     جبران خسارت بدني در فقه اسالمي،     لو،  علي رضا باريك  (گردد    پرداخت مي 

 ).، برگرفته از اينترنت695
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. شـود  ي مـ  يـين  و تع  يابيارز زمان هر در شده  خسارت وارد  لي و شود، يقرار داده نم  
 يـا عـضو    ديـدگي  يب آسـ  يـا  كه دچار تلـف      يات در هر مرحله از ح     يپس هر انسان  

 يـين  تع يي قـضا  كـم  بـه ح   ي شود، به حسب خود او و به لحـاظ عوامـل آتـ             ييتوانا
 كـه   متـداول اسـت؛ چنـان      ي غربـ  ي روش در كشورها   ينظاهراً ا . شود يخسارت م 

 يمت ق يين تع يجا به مورد هر در ها دادگاه«: اند  حقوق ابراز داشته   يد از اسات  يبرخ
 يـزان  روش بـه هـر م      يـن بـق ا   و ط  دهنـد  ي خسارت مـ   يينبدن انسان، حكم به تع    

 روزنامـه قـدس،     ي،كاشان(»  شود جبران يد با شود، ي وارد م  يكه به شخص  خسارت  
   ).22/5/1385مورخ 
 ارائـه   توان ي م يكديگر از   يز روش، در مورد انسان دو بحث كامالً متما        ين بر ا  بنا

  :كرد
  . درمانهاي ينهبحث هز. 1
  . كه به او وارد شده استيگري خسارات ديزانم. 2
 وارد ســاخته ضــامن يبي كــه آســي گفــت كــستــوان ي مــورد بحــث اول مــدر

 حـل و    البتـه، .  باشد و هرچقدر كه باشد     ياز درمان است تا هر وقت كه ن       هاي ينههز
 درمان تا هـر زمـان       ينه هز كه ين كه حكم شود، ولو به ا      كند ي اقتضا م  ييفصل قضا 

 يـين  است كه تعاين بر  عقاليرهدر مورد بحث دوم، س.  باشد، پرداخت شود   يازكه ن 
 ، كـه در روش عقـال      يست ن ي و شك  گذارند ي خسارت را بر عهده كارشناس م      يزانم

  :كند ي مي كارشناسيل با توجه به اصول ذيكارشناس
 و بودن  ناسالم يا پس سالم    كند، ي م يابي را به حسب خودش ارز     يهر انسان ) الف

 لحـاظ   يـابي و را در ارز    نبـودن ا   يا بودن مهارت و تخصص صاحب و بودن  زن يا مرد
 نوع هستند، اما ممكن است هر مصداق        يك يقمصاد گرچه ها  چون انسان  كند؛ يم

  .  متفاوت باشديار از همان نوع بسيگريبا مصداق د
 و عـضو    شـود  ي زنـده نمـ    گـاه  يچ انـسان مـرده هـ      كـه  يـن  با توجه به ا    چنين هم

ـ        ييم انسان، اگر نگو   ديده يبآس  پـس از    يرد، حتـ   مـوا  تـر   يش در همـه مـوارد، در ب
 كه بـه نظـر      يا دست شكسته . يستند ن يم قابل تقو  شود، ينم قبل چون  هم يبهبود

 ي مانند قبـل از شكـستگ      گاه يچ ه شود، يم خوب گرفتن  و با گچ   ي به راحت  رسد يم



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  602

 

 كاركردش را از دست بدهد،      يا قطع شود    ي كه عضو  يي تا چه رسد به جا     شود، ينم
 اول روز چون  آن، هم  يجادشوند، قادر به ا    صورت، اگر انس و جن هم جمع         يندر ا 

 را بـه    يا  انگـشت قطـع شـده      توانـد  ي شود، نم  ينه هز يا و اگر همه ثروت دن     يستندن
 نمود؛ خواه زن    يين تع يمتي آن ق  ي برا توان يب، نم ي ترت ينبه ا . صاحبش بازگرداند 

  . بزرگيا مرد، كوچك باشد ياباشد 
 جـان و عـضو و       يارزشمند و ماحترا حكم به گذشت، كه  و چنان  يگر د ي سو از
 و بستگان او را به حال خود ديده يب شخص آستوان ي نمي و اوصاف انسان  ها ييتوانا

   1.رها كرد
 درمـان و    ينـه  عـالوه بـر هز     ي اساس، در مورد دست شكـسته كارشناسـ        ين ا بر

 كـه شـخص از      ي خـسارت زمـان    يـز  كه دست در گچ بـوده اسـت و ن          يغرامت مدت 
 ي بـرا  يـز  ن ي بوده است، خـسارت    يت و رنج و محروم     دستش متحمل درد   يشكستگ

  .گيرد ي او در نظر مي دست شكسته نسبت به دست سالم برايينقص توانا
 و اسـتفاده گـسترده از       يـت  جمع يش پس از افزا   يژه به و  ي از انقالب صنعت   پس
  . شده استمواجه  ي عمومديدگي يب آسيده بشر با پديلي، فسيها سوخت
 كـه در نظـام ناهنجـار        يم هـست  ي كـسان  ديـدگي  يبس روزه شاهد مرارت و آ     هر

 يگـر  د هـاي  يمـاري  ب يـا  و   يخون  هوا دچار كم   ي آلودگ يرحاكم بر جامعه و تحت تأث     
 قـرار   يـف كث و كننده  آلوده يع صنا يا يواكتيو پسماند مواد راد   ير و تحت تأث   شوند يم
ـ  يانبار آثار ز  تواند ي نم يدان  حقوق يچبدون شك ه  ! گيرند يم  عـدم   ،هـا  ي مبـاالت  ي ب

 يـا  ي را كـه بـه سـبب خودخـواه         محيطـي  يـست  ز يـا  ي كار ي استانداردها يترعا
 و بـه ضـمان      يـرد  بگ يده ناد شوند، ي م يل تحم يگر د ي بر گروه  ي گروه خواهي يادهز
 يـت  كه مدافع حقوق انسان و رعا      يز اسالم ن  يند.  خسارت حكم نكند   كنندگان يرادا

  2.فلت نكرده است موارد غين خودش از انيعدالت است، در نظام قانو
 عـدم   ي و حت  ي و معنو  يهمه خسارات وارده به انسان؛ اعم از خسارات ماد        ) ب

 بـرآورد  در كـه   چنـان  كند؛ ي خسارت مالحظه م   يين تع يندنفع و انتفاع او را در فرآ      
                                                           

 .»ماال يدرك كله اليترك كله«. 1
 ).نهج البالغه(» اتقوا اهللا في عباده و بالده فانّكم مسئولون حتي عن البقاع و البهائم«: فرمايد  مي7امام علي. 2
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  :گيرند ي مورد توجه قرار ميلذ عوامل شده تلف انسان غرامت
 يداشت و درمان و نگهـدار      به ، مسكن ، پوشاك ، خوراك ي كه برا  هايي ينههز. 1

  . به آن مرحله شده استيدناو تا رس
 ي، فنـ  ي، او؛ اعـم از علمـ      ي اكتـساب  هاي يي توانا يل تحص ي كه برا  هايي ينههز. 2
  .تا آن زمان شده است...  ويهنر

 يـق  ثـروت از طر    يـد  در تول  يرش تأث يزانمنافع ممكن الحصول او به لحاظ م      . 3
  ... . و ارائه خدمات يا ابداعات يا يريتمد

  .  آنانيت دم و جلب رضاياي اولي تألمات روحين تسكي برااي ينههز. 4
  .  بعد از اثباتيي ادعايگر دهاي ينههز. 5

 سـه روش اسـت و انـسان عاقـل           ين هم ي مطرح در عالم بشر    يها  روش ظاهراً
 را  ينهـا بهتـر     تا بتواند پس از اطالع و اشراف بر همـه آن           كند يهمه را مالحظه م   

   1.يندبرگز

    پرداخت خسارت1 ـ 5

 يهي به حكـم عقـل بـد       يزپس از ثبوت ضمان به حكم عقل پرداخت خسارت ن         
 كـه   ي در مـوارد   ي از انقـالب صـنعت     يش در گذشـته و پـ      ينه زم يناست و اما در ا    

 گاه خود شـخص     كشيد، ي و كار به اخذ خسارت م      شد ي متوجه اشخاص م   يضمانت
ـ  كه با او پ    ي كسان يا يو گاه بستگان نسب     داشـتند و گـاه      ي و خـانوادگ   ني خـو  ديون

 ناخواسته  يا كه خواسته    ي افراد يا تا فرد    دكردن يم جبران را ها خسارت ها، حكومت
  .يابند مخمصه نجات ين شده بودند، از ايگران عضو دياسبب اتالف جان 

 يـن  و بشر را به ا     2 آمد يد پد ين به صورت نو   يمه ب يشه اند ي، از انقالب صنعت   بعد
 كند تا به يآور  و جمعيافت دريار بسي اندك از جمعيخت كه مبلغ منتقل سايدها

  .بينند ي گردد كه آسيب مي صرف تعداد اندكياز،هنگام ن
                                                           

���� �� ß: قرآن مي فرمايد. 1 �� ���	 �
�������� �� �� �� ����� �
��� ��� ���� ��� ���� ���� � � ���� ��� !������ �"� ����#�	 �$ �% �& ).17): 39(زمر  (¶ 	�#�)'
طبـق شـواهدي كـه در دسـت اسـت، در            . اند  ها يك نوع بيمه براي جبران خسارت داشته         در بين اقوام قديم، بابلي    «. 2

دائـرة المعـارف    غالمحـسين مـصاحب،     (» يمه دريايي در اروپا تقريباً عموميت داشته است        ميالدي ب  14اواسط قرن   
 ).499، ص 1ج فارسي، 
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 كـشورها و    شـدن  ي بـا صـنعت    يگـر،  توسعه و گسترش صنعت و به عبـارت د         با«
 و هـا   از كـار در كارگـاه      ي و ناآشنا، آمار و حـوادث ناشـ        يچيده پ آالت ينكاربرد ماش 
 حمـل و نقـل و       ي ارتبـاط  يل و وسـا   گرفتـه  ي و كارخانجات، فزون   يعتصن مؤسسات

 عوامل باعث توسعه    ين ا يه حوادث شده است كه كل     يشكثرت تردد افراد باعث افزا    
 شـده  درآمـد   و طبقات كـم    ي كارگر يها  گروه ين حوادث در ب   هاي يمهو گسترش ب  

 شـان  نگـام  كه در صـورت فـوت نابه       خواهند ي م ، گروه پركار محروم   ين ا يراز است؛
 و  ي مـاد  يش آسـا  يك نمانند و از     ي و مال  يرفاه امكانات بدون شان  خانواده ياعضا
  ).108، ص 1373 تباز،دس(»  برخوردار باشندي نسبيمعنو

   جبران خسارت در اسالمي فقهمباني

 كه انـسان و جـان و عـضو و           آيد يم دست  به ي حرمت از مجموع ادله نقل     قاعده
  .د متعلقات او محترم هستنيگرد

   جانحرمت

 را  يگـري  د يف كس حق ندارد جان شر     يچ است كه ه   ين از احترام جان ا    منظور
 حق را ندارد،    ين خود شخص هم ا    ي قرار دهد، حت   ديدگي يب آس يادر معرض تلف    

  . قاعده باشدين خالف اي راجح مقتضي كه مصلحتيمگر به حق و در موارد
ْنُفـَسß ْ³ُ :فرمايـد  ي مـ خداوند

َ
 و يد؛ خودتـان را مكـش  )29): 4(نـساء  (¶ َ� َتْقُتُلـوا أ

ُلَكةِ ß: فرمايد يم ْ YQZال lَْيِدي³ُْ ِإ
َ _
؛ خود را با دست خـود بـه         )195): 2 (هبقر (¶َو َ� ُتْلُقوا @�ِ

 را كـه خداونـد حـرام كـرده جـز بـه حـق                ي و نفس  فرمايد ي و م  »يفكنيدهالكت م 
يـم  ا  داده يت سـلطه و قـدر     ي مظلوم كشته شود، به سرپرست و      ي و هر كس   يدمكش

  ).3): 17(اسراء (
 چون  هميشاننسبت به ا«: فرمايد يم» مالك اشتر« خطاب به 7ير حضرت امو

 چـرا كـه آنـان دو        ي؛شـمار  مغتـنم  را آنـان  خـوردن  كـه  مباش خو  درنده يوانيح
  در 1)53نامـه    ،نهج البالغـه  (»  همانند تو در خلقت    يا تواند   يني برادر د  يا: گروهند

                                                           
 .»تغتنم اكلهم فانّهم صنفان اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق و ال تكونن عليهم سبعاً ضارياً«. 1
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 قـرار   ي كـسان  مـره  را در ز   ي اسالم يت كفار تحت حاكم   7ريه آخر، حضرت ام   جمل
  .  متعلقات آنان محترم استيگرداده كه جان و عضو و د

 استنباط كرد كه جان انسان مطلقـاً احتـرام          توان ي م يات و روا  يات از آ  بنابراين،
 مخلوق خدا و ملك اوسـت و تعـرض بـه            يز اگر كافر باشد؛ چون كافر ن      يحت. دارد

 اسـت كـه   يي جـواز جـا  يقينـي  مگر بـه اذن او و قـدر      يست، ن يزاملك خدا بدواً ج   
 مـسلمان   ين جان و مال و سـرزم      به عالوه بر آن     يا يشهمتجاوز باشد و به فكر و اند      

.  او الزم اسـت    ي شده و دفع تعـد     ي تلق ي صورت، حرب  ين كرده باشد كه در ا     يتعد
 شـود  يده مـ   استفا ياري بس ياتآ از كه  خون او شود؛ چنان    يختن به ر  يگرچه منته 

 متعرض جان آنان شـد،      توان ي باشند، نم  ياورده ن يها به تجاوز و جنگ رو      كه تا آن  
  :فرمايد يكه م

ß ْ³ُْثِل َما اْعَتَدى َعَلـْي ِ ِن اْعَتَدى َعَلْي³ُْ َفاْعَتُدوا َعَلْيِه {�ِ َ َ �Õ¶)  ؛ )194): 2 (هبقـر
 كـرده   يگونه كه به شما تعـد       كرد، همان  يپس هر كس به شما تعد     

  . يد كني او تعدبه
 است كه كافر مطلقاً مهدور الدم اسـت، مگـر           ين مسأله نظرشان ا   ين در ا  برخي

 اسـت كـه پـنج شـشم         يـن  آنـان ا   يـه  امان داشته باشد و الزمـه نظر       يا آورد   يمانا
 نـسبت بـه مـسلمانان       ي تعرضـ  گونـه   يچ ه يشان از ا  ياري كه بس  ين كره زم  يتجمع

  :فرمايد يم آنقر كه حال آن! ندارند، مهدور الدم هستند
ß ْÃُو £ ْن َتـ��َ

َ
ِرُ�ْ أ ِرُجوُ�ْ ِمْن ِد@�َ ْ� ُ �X ْÔَ َو ِ� �O � الّدِ ِ�P ْ�ُُيَقاِتُلو ْÔَ َ� �Oِذ Yَعِن ال ُY� ُ�ُ ا َ ْ �Zَي �َ

مْ  ِ ْ �Zكـه در    ي؛ خداوند شما را از كسان     )8): 60 (↨ـممتحن (¶َو ُتْقِسُطوا ِإَلـ 
 بـاز  انـد،    نكرده يرون ب يارتان و شما را از د     يده با شما نجنگ   يند] كار[

  . يد عدالت ورزيشان و با ايد كنيكي كه با آنان ندارد ينم
 بوده اسـت، از      جان محترم  يوسته پ يني د ي كه در فضا   يست ن ي شك حالبه هر   

 و پـس از آن در زمـان         1يد را به قتل رسان    »يلهاب «،»يلقاب« زمان حضرت آدم كه   
  : كه خداوند فرموديل اسرائيبن

                                                           
�� (� ß: كند  چنان كه قرآن گزارش مي    . 1 �� �* �+ ���� �, �� ���-�� ���  .�/ ��0� �� 1 �2�� �3�4 �� �� �5�� �� �� �� ؛ پس نفـسش    )30): 5(مائدة   (¶ �� �7	�6

 .او را براي كشتن برادرش توجيه كرد، پس او را كشت و از زيانكاران شد
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ß 
َ
� ِمْن أ ِ�P ْو َفـَساٍد

َ
ِ َنْفـٍس أ ُه َمْن َقَتَل َنْفسًا ِبَغ��ْ Yن

َ
اِئيَل أ � ِإْ�َ ْجِل ٰذِلَک َكَتْبَنا َع5َ َب�6ِ

يعاً  ِ َ��اَس  Yا َقَتَل الن َ Y �¤
ْرِض َفَ¡_َ

 يـل قاب[ كه   ي رو ين؛ از ا  )32): 5 (همائد (¶اْ�_َ
 ي كه هـركس كـس  يم مقرر داشتيلبر فرزندان اسرائ]  را كشت يلهاب

 فساد در جامعه بكشد، چنـان اسـت         يفر به ك  ياز به قصاص قتل     را ج 
  .  همه مردم را كشته باشدييكه گو

  :فرمايد ي تا آخرالزمان آمده است، مي در زمان اسالم كه براو
ß ّق َfْ ِ�@ Yِإ� ُY� َم Yَحر � ِQ6 Yْفَس ال Yرا  ي؛ و نفـس   )33): 17(اسراء   (¶َو َ� َتْقُتُلوا الن 

  . يدم كرده جز به حق مكشكه خداوند حرا
 ذكر شده است كه جـان فـرد حـرمتش را از             ي دو مورد از موارد    يه دو آ  ين ا در

 اسـتفاده   يگـري  مـوارد د   يـات  و روا  يـات از آ . دست داده و خون او مباح شده است       
   1.اند  خود مورد بحث قرار گرفتهي كه در جاشود يم

 مـؤمن  دادن دشـنام «: ود فرم 7 آمده است كه امام باقر     »ير بص ياب« در موثقه    و
 ي،عـامل  حـر ( »اوسـت  خـون  حرمـت  چون هم مسلمان مال حرمت... و است فسق

   2).10، ص 19ق، ج 1389
حرمت مال مسلمان   «:  نقل كرده است كه فرمود     6يامبراز پ » ابن مسعود  «و
   3).59، ص 3ق، ج 1393 ي،طوس (»اوست خون حرمت چون هم

و گفته است مال مسلمان در حرمت،        حرمت دم را مسلم دانسته       يت روا ين ا در
  .همانند حرمت خون اوست

 كه خـون انـسان حرمـت دارد؛ اگرچـه        شود ي استفاده م  يت روا ين از ا  چنين هم
 يختن تصور نشود كه ر    ين،بنابرا. آيد ي م يد خراش پد  يك قطره باشد كه در اثر       يك

ـ     ي كه منته  ي خون يختنهمه خون او و كشتنش حرام است، اما ر         شود،  به قتل او ن
 یءدم امـر ] يطـل � @�  [�يبطل«است كه    وارد شده    يات از روا  ي و در تعداد   يستحرام ن 
tــ؛)147، 1 ق ج1416 طريحــى،( »مــس ــسلمانيچ خــون ه ــال باطــل و پاي م  يم

                                                           
 .كه در جاي خود قابل بحث هستند... موارد ديگري گفته شده از جمله مرتد، زاني محصن و . 1
 .»حرمة ماله كحرمة دمه... المؤمن فسوق وسباب «: 6قال رسول اهللا. 2
3 .8�1� 91:;< $5�=� ��1 91:�>. 
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   . استفاده شده است»يطلال«ها قاعده   كه از آنشود ينم
 مـرد    كـه  يدم پرسـ  ي در باره مـرد    7از امام صادق  «: گويد ي م ير ابوبص كه چنان

 ياگر مال :  امام فرمود  يامد، و به چنگ ن    يخت را عمداً كشت و پس از آن گر        يگريد
 و  پردازند ي م تر يك و نزد  تر يك وگرنه نزد  شود، ي از مال او گرفته م     يهداشته باشد، د  

 حـر  (»شـود  يدازد و خون مسلمان باطل نمـ      پر ي نداشته باشد، امام م    يكانياگر نزد 
   1).303، ص 19ق، ج 1389 ي،عامل
 را بـه خطـا كـشته        يگـري  كه مسلمان د   ي درباره مرد مسلمان   7ير حضرت ام  و

ـ   ياگر كس «: بود، فرمود   او هـستم و از جانـب او پرداخـت    ي نداشته باشـد، مـن ول
؛ 301، ص   19ق، ج   1389 ي،عـامل  حـر  (»شود ي و خون مسلمان باطل نم     كنم يم

   2).26، ص 3ق، ج 1390 ي،طوس

   آني اكتسابهاي يي عضو و تواناحرمت

حرمـة مـال اzـسt  «يـت  از روا  يـز  به اعضا و جوارح انسان ن      ي هرگونه تعد  حرمت
 يي سلب توانـا يا از كار انداختن آن    ياپس قطع عضو    . شود ي استفاده م  »كحرمة دمـه

  .دارد احترام باشد، كردن  اگرچه به زندانيز،و صفت عضو ن
 حرمـت    در حرمـت مـال انـسان صـراحت دارد و از آن             يـت  روا يـن  ا چنـين  هم

 چـون هرگـاه مـال       شـود؛  ي استفاده م  يز مال اوست ن   ي انسان كه منشا   هاي ييتوانا
 حرمـت دارد،؛ چراكـه      يـز انسان حرمت داشته باشد، قدرت بـر اكتـساب مـال او ن            

  .شود ي مال ميد كسب مال سبب تولييتوانا
خـون  «:  كه فرمـود   كند  مي نقل   6 اكرم يامبر، از پ  7 امام صادق  يز ن ي كاف در

، 7، ج   1363 ينـي، كل(»  خود او  يت مگر به رضا   يست،مان و مال او روا ن     انسان مسل 
   3).273ص 

                                                           
ان كان له مال اخذت الدية مـن  «:  عن رجل قتل رجالً متعمداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال  7سألت أبا عبداهللا  . 1

 .< دم امريء مسلمماله و اال فمن االقرب فاالقرب و ان لم يكن له قرابة اداه االمام، فانه ال يبطل
2 .8$5�1 ? @:1� A� 7-�� B # ��� @�C=� # ���# �+��>    اليطـلّ دم   :  كـان يقـول      7ان عليـاً  ... «:  قال 7 و عن ابي عبداهللا

 .<امريء مسلم
3 .8��*+ D�-E FB� ���1 B # $5�1 :1� A� 7GB«. 
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 از سه   يكي مگر به    يست،خون انسان مسلمان روا ن    «:  نقل است كه فرمود    يز ن و
 را  ي كـس  كه ين بدون ا  يكشتن كس  يا بعد از احصان     ي و زنا  يمانكفر بعد از ا   : يزچ

   1).168، ص 5 ق، ج1407 ي، تهذيب االحكام،طوس(» كشته باشد

   جسد مؤمنحرمت

 همانند زنده او    يز انسان تا آنجا احترام قائل است كه مرده او را ن           ي اسالم برا  در
 هماننـد انـسان     يـز ن مرده انسان«: فرمود 7صادق امام كه  چنان گذارد؛ ياحترام م 

 سر انـسان    يدن اگر بر  2).247، ص   19ق، ج   1389 ي،عامل حر(» زنده حرمت دارد  
  . استرام حيز سر انسان مرده نيدنست، برزنده حرام ا

 بـن  عبـداهللا « كـه  ؛ چنـان   اسـت   معنا وارد شـده    ين ا يز ن يگر د يت در چند روا   و
 را قطع كـرده اسـت،       يا  كه سر مرده   يد پرس يمرد درباره 7صادق امام از »سنان

 همان، (»دارد حرمت اش  همانند زنده  يز مرده او ن   يرا است؛ ز  يهبر او د  «: امام فرمود 
 ينـار بر او صـد د    «: است ده ذكر شد، فرمو   تر  يش كه پ  يتيروا صدر در و 3)248 ص

  . تعبير به ديه نشده استيت رواين البته در ا4.»طالست

   قاعده حرمتلوازم

 كه شارع بخواهد مانع     رود ي به كار م   يي لفظ حرمت در فرهنگ شرع، جا      اصوالً
اسـتفاده از   .  باز دارد  يرغ يا در مورد خودش     ي شود و صاحب اراده را از كار       يا اراده
 كـه از    يـاتي  و روا  يات باب است و در همه آ      ين از ا  يدر محرمات شرع  » حرم«ماده  

 ينـه زم در اش  را از اعمـال اراده     تـار  انـسان مخ   خواهـد  ي ماده استفاده شده مـ     ينا
 به هر حـق     يا تعرض به آبرو     يا و فروش    يد خر يا ي كار جنس  يا يدن آشام ياخوردن  

 تا ممنوع شده را از مفـسده و         كند؟ ي و منع م   دارد يم حال چرا باز  .  باز دارد  يگريد
 در  گويـد  ي خود او م   ي برا يا  از مفسده  يريگاه به منظور جلوگ   . يد نما يانتضرر ص 
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 او را   خواهد ي و فروش را واگذار و معامله مكن؛ چون م         يد اذان نماز جمعه خر    موقع
 برهاند و   يات و ماد  يا دن  به ي سوق دهد و از آلودگ     يبه كسب لذت و مصلحت معنو     

 اسـت، او را منـع   يگـري  كه متوجه خود او و ديا  از مفسده  يريمنظور جلوگ  گاه به 
  :گويد ي و مثالً مكند يم

ß ًُسوا َو َ� َيْغَتْب َبْعُض³ُْ َبْعـضا Yس َ � َQX �َ ي؛ جاسوسـ  )12): 49(حجرات   (¶َو 
  . نكنديبت را غيگر دي از شما بعضي و بعضيدمكن

... و) 12): 49(حجـرات    (1يـد  مكن يبه سلطه افراد بر خودشان تعد      يدگو ي م يا
 يـن  ا كه ين عالوه بر ا   كند، ي عمل م  يگري موارد به ضرر و مفسده د      ينكه در تمام ا   

 مفسده و مضرت دارد؛ چون قبح حرام را نزد او يز خود او نياراده مفسد و مضر برا
 شـكن   و قـانون ي متعـد يرد و بـه فـ    ستاخ و او را بر ارتكاب حرام گـ        برد ي م يناز ب 
 و پرداخت مال    يوي مانند مجازات دن   ي او تبعات  ي كه ممكن است برا    كند ي م يلتبد
 و  يـات از قاعده حرمت مستفاد از آ     .  داشته باشد  ي در پ  ي مجازات اخرو  يز و ن  ياربس
 آن حرمـت انـسان اسـت دو امـر        يق مـصاد  ينتر  و حكم عقل كه از شاخص      ياتروا

  :ودش ياستفاده م

  يفي تكليتممنوع

 را درهـم شـكند،      يگـري  د يهـا   از حرمت  يمي كه حر  ي معنا كه هر عمل    ين ا به
 يم انجام دهـد كـه بـه حـر    ي رو عمليچ حق ندارد به ه  كس يچپس ه . ممنوع است 

   2. وارد شوديگريد
   ســر و صــدا و يجــاد از امــور از ايعي وســيــف شــامل طيــر، غيم بــه حــرورود

 ي و كـشتن و    رسـاندن  يبگرفته تا آس   او   يست ز يطمح كردن ترساندن فرد و آلوده   
  .شود يم

                                                           
اسـتفاده  ) 177، ص   3 ج الخالف،محمد بن حسن طوسي،     (» لناس مسلطون علي اموالهم   ا«:  كه فرمود  9از كالم پيامبر  . 1

شان محترم و غير قابل       ه مردم به طريق اولي برخودشان مسلط هستند و همان طور كه سلطه مردم بر اموال               شود ك   مي
 .تعدي است، سلطه آنان بر خودشان نيز محترم و غير قابل تعدي و نقض است

 .باشد ها مانند سلب حق دفاع از حق است، حتي با وضع قانون نيز جايز نمي سلب برخي از حقوق و حرمت. 2
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  ي وضعضمانت

 را درهم شكند،    يگري است كه حرمت د    ي ترك عمل  يا معنا كه هر عمل      ين ا به
  :ضمانت دارد؛ چراكه فرمود

ß ◌َ ٌ � ــ�� ــَسَب َرِه ــا َك َ ــِرٍئ ¤�ِ ــور( ¶gُ£ اْم ــر ؛)21): 52 (ط ــس ه ــرو در ك  گ
  .  استخويش دستاورد

  : فرمودو
ß ا َ  در گـرو آن     ي؛ هـر نفـس    )38): 74(مـدثر  (¶َكَسَبْت َرِهيَنـةٌ gُ£ َنْفٍس ¤�ِ
  .  است كه به دست آوردهيزيچ

 اسـت  آوري يـان  بـد و ز ياعام و شامل هر كسب و كار خوب و نافع   »  كسب ما«
  . عمدير غياكه به انسان نسبت داده شود؛ خواه به عمد از او سر زند 

 دسـتاورد خـوب و بـد        هركس محبوس «: گويد ي م يه آ ي در معنا  »ي ثان شهيد«
  ).7، ص 4 ق، ج 1426 ي، ثانيدشه(»  استيشخو

ـ           ي به معنا  »ينهره« و   »رهين«  نـوع   ي مرهون و هر دو واژه مطلـق هـستند، ول
پس اگر مـثالً بـدون حـق و بـه           . شود ي م ين مع ي به حسب عمل اكتساب    يتمرهون

 نفـس    باشد، يخته خون او را ر    يا رسانده   يب آس يگريعمد و با قصد سوء به عضو د       
 از رهـن    مجـازات، و عضو او در گرو عمل اوست كه با قصاص و مقابلـه بـه مثـل و                   

  .شود يم  خارج
 باشد، باز هم در گرو يب و تسبير او بدون قصد سوء و به تقصي عمل اكتساب  اگر

.  جبـران شـود    يـد  و با  يـست  عـضو او در گـرو ن       يـا است، اما نه به مثل، پس جـان         
 يا يند بب يب نداشته آس  ييخواب است و قصد سو     كه در    ي اگر توسط فرد   ين،بنابرا

 او ادا   رامـت ، الزم اسـت غ    )249، ص   4 ق، ج    1403 ي،حلـ محقـق    (1كشته شـود  
  . دم عفو كننديايشود، مگر صاحبان حق و اول

 از اراده او در     ي ضرر و مفـسده ناشـ      يا است كه آ   ين گونه موارد پرسش ا    ين ا در
 كه قصد سـوء     ي در مورد  يا آ يز و ن  ير؟ خ ياست  ا قابل جبران به مال      يگري د يمحر

                                                           
النائم اذا تلف نفساً بانقالبه او بحركته، قيل يضمن الدية في ماله و قيل في مـال العاقلـة و االول                     «: گويد   مي شرائعدر  . 1

 .»اشبه
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 از حـق    ي بـه درخواسـت جـان      حق ي ذ يا يست ن ي قصاص او شدن   يداشته است، ول  
 گاه مـال او را      ييمگو يست يا خير؟ م   اقصاص خود عدول كند، قابل جبران به مال         

 آن را بپردازد و گاه عرض او        يمت ق يا مثل   يد غصب كرده است كه با     يا برده   يناز ب 
 كـرده اسـت و گـاه از او سـلب            ي او باز  ي اجتماع يت با موقع  ياده و   را هدف قرار دا   

 را از او گرفته است و گاه قدرت         ي معنو يا ي ماد ياراده كرده است و فرصت اكتساب     
 ين معـ  يمـت  را كه ق   ي مال ين موارد كه ع   يندر ا .  برده است  ين از ب  اباو را بر اكتس   

 ييم بگو يا آن رجوع كرد؟     يرا ب ي به عوض ماد   توان ي م يا نبرده است، آ   ين از ب  ،دارد
 هـم   ير كار ممكن است تعز    ين ا ي كرده و برا   يتچون مال نبوده است، او تنها معص      

 را در   ي فـرد  زمـاني  ت آن كـه اگـر مـد       يجهنت. يست بر او ن   ي عوض ماد  يبشود، ول 
  !يستن مدت آن در او از شده  حبس كند، ضامن منافع فوتييجا

 لزوم جبران است؛ به هر نحـو ممكـن          ي اعتقاد ما قاعده حرمت انسان مقتض      به
 عقـل  نگاه از انسان حرمت بحث در كه ها جبران به مال است؛ چنان       از آن  يكيكه  

 پرداخت خـسارت    يز ن يت و در زمان جاهل    يني د ير كه در جوامع غ    يديمد و گذشت
 در قتـل    يـه  مربـوط بـه پرداخـت د       يفه شر يه جان رواج داشته است و از آ       يبه ازا 
 يست چون روشن است كه جان انسان مال ن        شود؛ يعنا استفاده م   م ين ا يز ن ييخطا
 وصف، قرآن به صـراحت حكـم بـه          ين داشته باشد، اما با ا     ي و عوض مال   يمتكه ق 

  :فرمايد ي و مكند ي ميهپرداخت د
ß ِsِْه

َ
ٌة ِإlَ أ َ Y)پرداخـت   يه به خانواده او د    يد؛ با )92): 4(نساء   (¶َفِدَيٌة ُمَس 

  .كند
 يـه د شـده   اعضا و جوارح و منـافع سـلب        ي از قرآن، برا   يروي به پ  يز ن يات روا در

  .  شده استينمع
 مانند  ي؛ به حقوق معنو   ي است كه در تعد    ين موارد ا  ين از ا  ي فهم عرف  اقتضاي
ــراد ايثيــت، و اراده، هتــك حيســلب آزاد  كــردن دار يحــه جري، صــدمات روحــي

 رجـوع و بـا      ي مـاد   بـه عـوض    توان يم او از شده احساسات و عواطف و منافع فوت     
 شـود در    فتـه  ممكن است گ   ينچن هم.  كرد يين آن را تع   يي و حكم قضا   يكارشناس

 و  يز از نظر عقل و شـرع جـا        ديده يب آس يت به حقوق، جلب رضا    يهمه موارد، تعد  
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 يت و جلـب رضـا     شـود  ي مـ  يمطلوب است؛ چون به رفع دعـوا و خـصومت منتهـ           
.  نـدارد  يعقـل و شـرع مـانع       اگر متوقف بر پرداخـت مـال باشـد، از نظـر              حق، يذ

 يست، ن ي شدن يا يز كه قصاص و مقابله به مثل جا       ي موارد ير ضمانت در غ   ين،بنابرا
 و غرامـت  پرداخـت  بـه  ملزم شكن  موارد حرمت  ين به مال است و در ا      يلقابل تبد 

  .شود يم خسارت جبران

   عام ضمانتقواعد

 يحال افراد مقتض   و سالمت و     يي عام حاكم بر احترام جان و عضو و توانا         قواعد
حال يا ضمان مثل يا قيمـت در صـورت عمـد ضـامن مثـل اسـت و                   . ضمان است 

 از قواعـد عـام      يمـت  ق يـا ضمان مثـل    . صورت تقصير و تسبيب ضامن قيمت است      
  . قابل استفاده استيل،ذ

  :شود ي استفاده ميل ذيفه شريه قاعده از آينا:  مقابله به مثلقاعده
  :فرمايد ي مخداوند

ß ُر ْ Y �Ðـِن اْعَتـَدى َعَلـْي³ُْ َفاْعَتـُدوا ال َ َ �Õ ُرَمـاُت ِقـَصاٌص ُfْـَراِم َو ا َfِْر ا ْ Y �Ðل َراُم @�ِ َfْا 
ْثِل َما اْعَتَدى َعَلْي³ُْ  ِ  ماه حرام در برابـر آن       ين؛ ا )194): 2 (هبقر (¶َعَلْيِه {�ِ

 شـما  بـه  هـركس  پس. دارد قصاص ها ماه حرام است و هتك حرمت     
  .يد كني كرده، به او تعدتعدي شما به كه گونه  كرد، همانتعدي

 به مثل، در موارد     ي چراكه اگر تعد   شود؛ ي از ضمانت استفاده م    يش ب يه آ ين ا از
 به حوزه سـلطنت     تواند ي است كه م   ين ا يش باشد، معنا  يز به جان و عضو جا     يتعد

 يـن  ببـرد و ا    يناو را از ب     عضو يا جان   ي، و اراده متعد   يلاو وارد شده و بر خالف م      
 در صـورت عـدم امكـان        البتـه .  اسـت  يمت ق يا مثل   يدار  عهده يا از ضمانت    يشب

 ي كه به مال تعد    ي و در موارد   شود يقهراً به بدل منتقل م    ) مقابله به مثل  (قصاص  
 تواند ي به مال م   ي كند و قهراً در همه موارد، تعد       ي به مال تعد   تواند يشده است، م  

 جـز  ي عمد، راهـ ير در موارد غ و كند به عنوان جبران خسارت بسنده    يبه بدل مال  
  .يابد ي ميت و مقابله به مال و پرداخت خسارت موضوعيست نيرجوع به بدل مال

 6 قاعده الضرر است كه از كـالم رسـول خـدا           يگر،قاعده عام د  :  الضرر قاعده
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ار عـ5«:  كـه فرمـود    شـود  ياستفاده مـ   �ñ� ر و �ñ5، ج   1363 ينـي، كل (» مـؤمن� ،  
  ). 294ص 

 زدن  ضرر يا زند ي و نه ضرر م    پذيرد ي است كه مؤمن، نه ضرر م      ين ا يتا رو ظاهر
 از  ي نه  معناي  و كند ي م ي و در قالب اخبار، نه     ي و ضررزدن متقابل را نف     يه سو يك

 يا دارد و هم لزوم جبران ضرر به مثل يفر است كه اگر ضرر زد؛ هم ك    ينضررزدن ا 
  .  دارديمتق

 ضـرر   ي حتـ  ي، و خـواه معنـو     يه مـاد   خوا ي؛ عام است و شامل هر ضرر      الضرر
  . شود ي از منبع و اعمال اراده آزاد هم ميناش

 يـل  كـه ذ   اي يه برداشت عام از آ    يك از اتالف، در     ي ضمانت ناش  يا:  اتالف قاعده
 شـده،  خـواه تلـف   . شود ي استفاده م  يار بس يات روا  از قاعده مقابله به مثل ذكر شد و      

 كـه بتـوان در قبـال آن بـا           يگـري  د يزر چ  ه يا 1 مال يا منافع   يا عضو   يا باشد جان
  . را آرام كردحق يپرداخت مال، ذ

 و مـستقل  طـور   اسـت كـه بـه      ي اشاره شد سبب، مـؤثر     تر يشپ: يب تسب قاعده
 جـرح و    يـا  در قتـل     يم، مـستق  يـر غ طـور   و بـه   يگـر  همراه با مـؤثرات د     يا يممستق

 يـا عم از فرزند     متعلق به او ا    يزي چ ياگاه انسان   .  گذاشته است  ير تأث ديدگي يبآس
 شـده اسـت     يب گذاشته و سبب آس    يري دستگاه، نخواسته و ندانسته، تأث     يا يوانح

  . ضامن استيتش و مقدار مؤثريركه به لحاظ تأث
از جملـه آنجـا كـه       . شـود  ي اسـتفاده مـ    يـات  و روا  يات آ ي از برخ  يز قاعده ن  اين

ْيِل َفَتَذُروهَ ß: فرمايد يخداوند م  يُلوا Ygُ اْ َ ِ َQ} "ََقةِ َف Yَعل بـه  [؛ پـس    )129): 4(نـساء    (¶ا َ�ْ ُ
 يـل تما. يـد  را به حال خود رهـا كن       يگر د ي تا زن  يد نورز يل تما سره  يك] تان  زن يك
 يـن  ا ير و تـأث   شـود  ي به حال خـود مـ      يگرد زن كردن  زن سبب رها   يك به   سره يك
 بـه او نـسبت داده شـود و او را مـسؤول              يگريست كه رهاكردن د   ا آن قدر    يلتما

  .است كردن  رهاين از اي بداند كه ناشيراتخسا
 نـاودان   يهر كس «:  فرمود 6يامبر نقل كرده كه پ    7 از امام صادق   »يسكون«

                                                           
» من اتلف مال الغير فهو له ضامن      «: كه از مجموع روايات وارده در مورد مال، اين قاعده استنباط شده است كه               چنان. 1

 .؛ هركس مال ديگري را تلف كند بر عهده اوست)60، ص 37، ج مجواهر الكالمحمد حسن نجفي، (
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 يـا  را ببنـدد     يـوانش  ح يـا  بكوبـد    يخي م يا كند   ي در راه مسلمانان جار    ي فاضالب يا
 ديـده  يب ضـامن آسـ    ينـد، به آن برخورد كنـد و آسـيب بب        ] يكس[ بكند و    يگودال
   1).350، ص 7، ج 1363 يني،؛ كل182، ص 19ق، ج 1389 ،يعامل حر(» است

   خسارتيين تعهاي روش

 جـان انـسان     ي كه شارع مقدس اسـالم، بـرا       شود ي متعدد استفاده م   يات روا از
 پرسـش مطـرح     يـن  ا جـا   يندر ا .  كرده است  يين صد شتر تع   يمت معادل ق  يغرامت

 يـا رده اسـت؟ آ    را اتخـاذ كـ     ي خسارت چه روش   يين تع يند كه شارع در فرآ    شود يم
 اسـت؟ و    يرفتـه  روش عقـال را پذ     يـا  كرده   يس از روش عقال تأس    ير غ يروش خاص 

  يست؟ چينه زمينروش عقال در ا

   عقالروش

 يـا  بـودن   عمد ير مانند عمد و غ    ي؛ كه در روش عقال نوع عمل جان       يست ن شكي
 و وضـع  و بـودن   مانند مختـار و مـضطر      ي؛ و وضع و حال و     بودن ي و عموم  يشخص
 همـه  و نـوع  و بـودن   سـالم و ناسـالم     يـا بـودن     زن يـا  مانند مرد    يه؛ عل يمجن حال

 خـسارت   يـين نـد تع  ي را در فرآ   بـودن  ي و معنـو   يمـاد  ماننـد  او؛ به وارده خسارات
 يرفتـه  روش عقـال را پذ     يـا  داشـته    ي شارع روش خاصـ    ياحال آ . كنند يمالحظه م 

  شود؟ ي استفاده مياست؟ و اصوالً از ادله چه امور

   شارعروش

 كـه حكـم     يـد  د يم خواه يه د بودن يسي تأس يا يي بحث از امضا   يل ذ ين، از ا  پس
 مـورد قبـول و معـروف و         يه شارع د  يعني است؛   يي جان انسان امضا   يصد شتر برا  

  .متعارف در زمان خودش را امضا و به آن حكم كرده است
  :فرمايد ي قرآن، آنجا كه بحث قصاص مطرح است، مدر

ß 
َ
َ rَُ ِمْن أ � ْن ُع½�ِ َ َ �Õ ْ �

َ �Ò َباعٌ  ءٌ  ِخيِه ْعُروِف  َفاّتِ َ ْ َداءٌ  َو  @�ِ
َ
ْحـَساٍن  ِإَلْيهِ  أ ِ§ ): 2 (هبقر( ¶@�ِ

                                                           
1 .8�1�Y �� �Z� D-�� !�34� [�5�=� \�:] ^ �'�_ :*� #	 9E�� \`#	 #� �Ka# Ka#	 #	 �*��< #	 �E�b�1 c:6� �1>� 



 615  هيد در غرامت محاسبه يها روش /  مقاالت

 يده به سـود او بخـش      يزي چ اش يني كه از جانب برادر د     ي؛ كس )178
 يكـي  بـه ن   ي كند و پرداخت   يرويپ) متعارف( از معروف    يدشد، پس با  

  .به او داشته باشد
 بـه  نوبـت  تـا  شده نظر از آن صرف   باشد كه    ي حق قصاص  »يءش« مراد از    ظاهراً

  . استيده رسيكي از معروف و پرداخت به نيرويپ
 انـسان در آن     يـك  جان   ي مراد از معروف در پرداخت عوض برا       رسد ي نظر م  به

 سنت نهـاده بـود و   يتدر جاهل» عبدالمطلب«زمان، همان صد شتر بود كه جناب   
ز فقـدان شـخص را       ا يناشـ  خسارت و بود حسن فطرت و عقل نزد كه به جهت آن  

 و در   داد ي مـ  كين و بازماندگان مقتـول را تـس       يا اول ي و تألمات روح   كرد يجبران م 
 مورد قبول عموم قرار گرفت كرد، ي مين را تأميله مصالح فرد و خانواده و قبيت،نها

  .و معروف و متعارف شد
 از ي درخواســتيــنا«: گويــد يمــ» فاتّبــاع بــالمعروف «يــلذ» كنزالعرفــان «در
 و بـا فـشارآوردن آن را        يـادتر  را به معروف مطالبه كند و ز       يهنده است كه د   عفوكن

   1).356، ص 2ق، ج 1384 يوري،س(» نخواهد
  :شود ي استفاده مي آيه نكاتين ااز

 يـه  بخـش از آ    ين از معـروف الزم اسـت و ممكـن اسـت از همـ              يرويپ) الف
ر بـه ارزش     از شـت   ير غ يگري پرداخت مال د   ينه زم يناستفاده شود كه اگر در ا     

 از پرداخـت مـال توسـط        يـر  غ يگـري  نـوع د   يا از ارزش جسد شتر      ير غ يگريد
 و عقـل    ييـد  مـورد تأ   يـز  كه حسن آن ن    اي  گونه   مقتول، متعارف باشد؛ به    ياياول

 كه اتبـاع    شود  ي استفاده م  يه شود؛ چون از ظاهر آ     يت تبع تواند  يفطرت باشد، م  
 و شـارع آن را رد       2ت اسـ  يده كه نـزد عقـل و فطـرت پـسند          يمعروف و متعارف  

 بـه لـزوم     تـوان   ي نـدارد، مـ    ي بهتر يگزين كه جا  ي است و در صورت    يزنكرده، جا 
 و فطـرت    ل كه به جهت حسنش نزد عق      يپس هر وضع  .  از آن حكم كرد    يرويپ

                                                           
ها من ديـة القتلـي      و يحتمل بالمعروف أن يكون صفة المر اهللا أن يكون ما يتعارفه العرب بين             «: گويد  قطب راوندى مى  . 1

 ).400، ص 2قطب الدين سعيد بن عبداهللا راوندي، ج (» بينهم اذا ارادوا االصالح و حقن الدما
 .در حالي كه اگر امر قبيحي متعارف باشد، اين تعارف از نظر عقل و نقل مردود است. 2
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 از آن در فرض احراز عدم رد يت و معروف شود، تبعيردمورد قبول عموم قرار گ
  .شارع مشروع است

 ي كه شارع در تقدير غرامت و مال       شود يروف استفاده م   از مع  يروياز لزوم پ  ) ب
 كرده است؛ بـه     يروي از معروف و متعارف پ     دهد، يكه مقدار مورد نظر او را نشان م       

 متعارف بود، مبلغ مورد نظـرش را در قالـب آن مـال              يگري معنا كه اگر مال د     ينا
 كــه در مــوارد قتــل و ســت وجــود تــصور شــده ايــن بــا اي ولــكــرد، ي مــيــينتع
 بـه آن    يـه  دارد كـه در بحـث موضـوع د         يت شتر اصـالت و موضـوع      ديدگي، يبسآ

  . پرداختيمخواه

   حاكم بر روش شارعاصول

 از عقال   يكي چون  هم يز او ن  يا است كه آ   ين مطرح در مورد روش شارع ا      پرسش
 و مقـدار غرامـت      يفـر  را در ك   ديـده  يب و وضع و حال آس     يتنوع رفتار مرتكب جنا   

 گونـه   به يا است كرده مالحظه را ها  خسارات، همه خسارت   بييا و در ارز   يدهمؤثر د 
ـ             يگريد  روش شـارع را مـورد       ر عمل كرده است؟ در مباحث بعـد، اصـول حـاكم ب

  .دهيم ي قرار ميبررس

   عمدير رفتار عمد و غين بتفكيك

 رفتـار عمـد و      ينب عقال روش چون  هم يز اشاره شد كه در روش اسالم ن       تر  پيش
 دانسته  يزرا جا ) قصاص(در عمد، مقابله به مثل      . ده است  عمد فرق گذاشته ش    يرغ

  . كرده استبيني يش عمد غرامت را پيرو در غ
 بـه   يست، كه چون بحث راجع به آن ن       باشد ي مطرح م  ي مورد قصاص، مسائل   در

 يـن  ا شود، ي كه به بحث ما مربوط م      يا  مسأله يك اما   شود، ي خودش واگذار م   يجا
 از و شـود  كـشته  نخواهد دارد، دوست را خودش هك است كه اگر قاتل به جهت آن      

 شدند كه بـه     ي راض م د ياي دهند و اول   يت دم درخواست كرد، به عوض رضا      ياياول
 است و در صورت جواز،      يز از نظر اسالم جا    يا كنند، آ  يافت در يه جان قاتل، فد   يجا

   دارد؟يني مقدار معياآ
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د سوء مجرمانه داشـته      قص ي از قرآن آنجا كه شخص     اي يه خداوند در آ   بينيم مي
 يجـا   بـه  حق ي ذ ياو قتل عمد صورت گرفته و بحث قصاص مطرح است و ولّ دم              

 را در   يـه  اخـذ فد   دهـد،  ي مـ  يت مال رضـا   يافت به در  ديدگي، يب آس ياقصاص جان   
  . استيرفتهپذ قصاص از كردن فنظرمقابل صر

  :فرمايد ي و مكند يرا مطرح م) پرداخت( بلكه ادا كند، ي نميه به دير تعباما
ß ْ �

َ �Ò ِخيِه
َ
َ rَُ ِمْن أ � ْن ُع½�ِ َ َ �Õ  ٌَباعٌ  ء ْعُروِف  َفاّتِ َ ْ َداءٌ  َو  @�ِ

َ
ْحـَساٍن  ِإَلْيهِ  أ ِ§ ): 2 (هبقر( ¶@�ِ

ــس)178 ــرادر د ي؛ ك ــب ب ــه از جان ــي ك ــزي چاش ين ــود او ي ــه س  ب
 بـه   يكي به ن  ي كند و پرداخت   يروي از متعارف پ   يد پس با  شد، يدهبخش

  . داشته باشدوا
 فنظر حق قصاص باشد، آنجا كه از قـصاص صـر          »يءش« مراد از    سدر ي نظر م  به

 متعـارف باشـد، اگـر از آن بـه سـود او              يـه  از د  ي منظور گذشت از بخش    يا كند يم
 مورد از نظر شارع پرداخت      ين نكرده است، چون در ا     يه به د  يربخشوده باشد و تعب   

 يـه  د يكاستند   دارد، خو  تگي دم بس  ياي اول يت ندارد، بلكه به رضا    ين مقدر، تع  يهد
 بـه   ي مـوارد بـستگ    ين و غرامت در ا    يهتر؛ چون مقدار فد     كم يا تر  يش ب يا گيرند يم

صـد   (يـه  د يـك  معـادل    ي دم به مبلغ   ياي دارد؛ مثالً ممكن است اول     ينتوافق طرف 
ـ       يت رضا يه چند برابر د   ي به مبلغ  يا) شتر  پرداخـت   يـا  مـرگ    ين دهند و قاتـل را ب
 يـا  دهنـد    يت رضـا  يه د يكتر از     به كم  يا كنند   ري مخ 1يه د 135 مثالً معادل    ي،مال

  .يرند نگيزي چيچعفو كنند و ه
 يـزان  اشاره بـه مبلـغ و م       ي موارد، برا  ين در ا  يه است كه استعمال واژه د     روشن

 ممكـن   ين،بنابرا.  شده است كه مثالً صد شتر است       ين است كه حدود آن مع     يمال
 جنبـه   يگـر  د ي و بخش  ييجزاجنبه  ) يهمازاد بر د   (ي از مبلغ درخواست   ياست بخش 

  . داشته باشديجبران
 ين كه ممكن است در موضوع قصاص به بحث ما مربوط باشد، ايگري دنكته

 توانـد   ي مـ  حـق   ي برسـاند، ذ   يب آس يا را بكشد    يگري عمداً د  ياست كه اگر كس   
                                                           

 ديه از قـصاص  135غي در حدود شنيده شده است كه در يك مورد در شهر كازرون اولياي دم در مقابل دريافت مبل               . 1
 .صرفنظر كردند
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 در كـه    برسـاند؛ چنـان    يب به عضو او آسـ     يا يرد جان او را بگ    يعنيقصاص كند؛   
  :فرمايد مي قرآن

ß ْلَعْبـِد َو ّرِ َو اْلَعْبـُد @�ِ ُfْ ر£ @�ِ ُfْاْلَقْت5َ ا � ِ�P آَمُنوا ُكِتَب َعَلْي³ُُ اْلِقَصاُص َ� �Oِذ Yا ال َ £�
َ
@�َ أ

 َ ْنــ�6
ُ _�ْ ِ�@ َ ْنــ�6

ُ ! ايــد  آوردهيمــان كــه اي كــساني؛ ا)178): 2 (هبقــر (¶...اْ�_
، قصاص مقرر شـده، آزاد در برابـر آزاد        ] حق[درباره كشتگان بر شما     

  .بنده عوض بنده و زن عوض زن
 7 كـه امـام صـادق      يدمشـن : عبداهللا بن سنان گفـت    :  هم آمده است   يت روا در

 مقتـول   ياي اول كه ين مگر ا  شود، ي كه عمداً كشته شود، قصاص م      يكس«: فرمود يم
   1).144، ص 19ق، ج 1389 ي،عامل حر(»  دهنديت رضايهبه د

 شرط؛ هـم عقـل و       ينبر ا .  است  مماثلت شرط  يد، آ يان قصاص به م   ي اگر پا  اما
 ي برده شود، چشم   ين از ب  يوب مع ي كه اگر چشم   پذيرد يعقل نم . هم نقل حاكمند  

  .سالم در مقابل آن قصاص شود
  : قرآن نيز فرموده استو

ß ّرِ َو اْلَعْبُد ُfْ ر£ @�ِ ُfْاْلَقْت5َ ا � ِ�P آَمُنوا ُكِتَب َعَلْي³ُُ اْلِقَصاُص َ� �Oِذ Yا ال َ £�
َ
ْلَعْبـِد َو  @�َ أ ِ�@

 َ ْنــ�6
ُ _�ْ ِ�@ َ ْنــ�6

ُ ! ايــد  آوردهيمــان كــه اي كــساني؛ ا)178): 2 (هبقــر (¶...اْ�_
آزاد در برابـر آزاد،     : قصاص مقرر شـده   ] حق[درباره كشتگان بر شما     

  .بنده عوض بنده و زن عوض زن
 يكمكتـب علـ   «يـه در مـورد شـأن نـزول آ     » كنـز العرفـان   «در  «  مقداد فاضل«

  : گويد يم» القصاص
 ي برتـر  يگـري  از آن دو بـر د      يكـي  عرب، خون واقع شده بود و        يفه دو طا  ينب«

داشت، پس قسم خوردند كه آزاد را در مقابل برده و مرد را در مقابل زن و دو مرد                   
 بردند، پس   يت شكا يامبر اسالم آمد، به پ    كه ياما زمان .  مرد بكشند  يكرا در مقابل    

 يوري،سـ (»  كننـد  يـت  مـساوات را رعا     نازل شد و به آنان دسـتور داد كـه          يه آ ينا
  ).354، ص 2ق، ج 1384
َو ß :يـه  احتمال مماثلث زن و مرد را رد كرده است كه ممكن اسـت از آ               يه آ اين

                                                           
 .»من قتل مؤمناً متعمداً قيد منه الّا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية«:  يقول7سمعت أبا عبداهللا. 1
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ُذِن َو ا
ُ_�ْ ُذَن @�ِ

ْنـِف َو اْ�_ُ
َ_�ْ ْنـَف @�ِ

�ِ َو اْ�_َ ْلَعـ��ْ ِ�@ َ� ْفِس َو اْلَعـ��ْ Yلـن ْفَس @�ِ Yالـن Yن
َ
ـا أ َ �Zْم ِف ِ ْ �Zَكَتْبَنا َعَلـ Yن لـّسِ

ُروَح ِقَصاٌص  ُ �fّْنِ َو ا لّسِ  كه جـان    يمبر آنان مقرر كرد   ] تورات  [؛ در   )45): 5 (همائد (¶@�ِ
 و گوش در برابر گـوش و        يني در برابر ب   يني و ب  شمدر برابر جان و چشم در برابر چ       

 ،قـصاص دارنـد   ] يـب  بـه همـان ترت     يـز ن [هـا   و زخم  باشد يدندان در برابر دندان م    
 دو ين و ايست زن مثل مرد ن    يعني زن در برابر زن؛      فرمايد ي م كه  ، اين  شود يدهفهم

 شرط مماثلـت    كه ين مگر ا  شود، ي دو انسان اجرا نم    يانتفاوت دارند، پس قصاص م    
  . نقصان كشنده محرز باشديا شود ايترع

 ي اقتـصاد  ينه و در زم   ي انسان ينهدر زم : شود ي مطرح م  ينه مماثلت در دو زم    اما
  .يو ماد

 و آزاد از اعـم  هـا    چون انـسان   يست؛ ناظر به مماثلت در بعد اول ن       يه آ ظاهراً
 كنـد،   مـي  جدا را ها   مثل هم هستند و آنچه آن      ي انسان حيث از مرد و زن بنده،

 ير تأثي اجتماعي، است كه در نقش آنان در عرصه اقتصادهايي يكسب توانمند
 لحـاظ  يـن  اگذاشته و زن را از مرد و آزاد را از بنـده جـدا سـاخته اسـت و بـه                

 گفت حر در مقابل حر، زن در مقابل زن و عبد در مقابل عبد و باز بـه                   توان  يم
 چـرا   شود؛  نمي قصاص عبد، مقابل در مطلق طور   گفت عبد به   يد لحاظ با  ينهم

 بكشد،  را تر   ارزان عبدي تر،   گران يپس اگر عبد  .  عبدها متفاوت است   يمتكه ق 
 »عالمه« كه  پرداخت شود؛ چنان   او   يمت كه تفاوت ق   شود  ي قصاص م  يدر صورت 

انـد    كـرده  يروي پ ين هم از ا   يگر د ي فتوا داده است و برخ     گونه  اين 1»قواعد« در
  ). 91، ص 42، ج 1365 ي،نجف(

 منتقـل   يه مماثلث در د   يت به رعا  توان  ي مماثلت در قصاص م    يت لزوم رعا  از
 اثلثمم  اگر  پس.  است قصاص منزله  نازليه د، موارديشد؛ چون حداقل در برخ

 پذيرد  ي معنا را نم   ين الزم است؛ چراكه عقل ا     يز ن ديه در باشد، الزم قصاص در
 ي جراحـ  ي مهارت باال  با آبرومند،   ي بدزبان، فاسد و انگل جامعه، زن      يكه اگر زن  

 را به قتل رساند، گفته شود جان در         يد مف يار و بس  يسو توانمند در اداره و تدر     
                                                           

1 .»            من الرد قواعد االحكـام   ،  )عالمه(حسن بن يوسف حلي     (» و هل يقتل الكامل بالناقص من غير رد؟ االقرب انه البد
 ).597، ص 3، ج سائل الحالل و الحرامفي م



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  620

 

  .يچ هيگرمقابل جان و د
 و  يـست  و مـوارد ن    يات همه جزئ  يع در مقام تشر   يه گفته شود آ    ممكن است  لذا

 مماثلـث در    يـت  كنـد و رعا    يان مماثلث در قصاص را ب     يتصرفاً خواسته است، رعا   
 و  ينفـسان  اوصـاف  در مماثلـث  امـا  اسـت،  گفتـه  را بودن  و در آزاد و عبد     يتجنس

. كنـد  ي نم  ماعدا يء، نف ي نكرده است و اثبات ش     ي را كه نگفته و نف     يملكات اكتساب 
 در مقابـل    يـزي  اما چه چ   ،گيرد ي در مثال فوق جان در مقابل جان قرار م         ين،بنابرا

 جبران شود؟ و    يدبا چگونه ها  و خسارت آن   گيرد؟ ي زن جراح قرار م    هاي يتوانمند
 هماننـد زن قاتـل      ييها  كه به قتل زن    انگيزد ي را برنم  ي كسان يااگر جبران نشود، آ   

   كنند؟امدر جامعه اقد
 افـراد   ي اكتـساب  يثيـات  پرداخت مال در برابـر ح      ي ممكن است به نوع    جا  ينا از

 كـه  يـن  المـال اسـت، مگـر ا       يـت  برعهده ب  يا قاتل بر ها  كه جبران آن   يممنتقل شو 
  . شده باشندين تضمي بخش خصوصهاي يمهتوسط ب
اگـر زنـده    «:  فرمودند يمراد» ابن ملجم « درباره   7ير گفته شود حضرت ام    اگر

... 1»يد ضربت به او بزن    يك چه كار كنم و اگر كشته شدم، فقط          دانم يماندم خود م  
  . نگفتندين از ايش بيزيو چ

 همـان اسـت كـه حـضرت         ي گروبودن جان در مقابـل جـان، مقتـض         گوييم مي
 ي آن را نفـ    يـر  بخـش غ   يـن  اثبات ا  يا اما آ  ،»يد ضربت به او بزن    يكفقط  «فرمودند  

  كند؟ يم
 نبـوده   يگري د يز است كه چ   ين ا ي آن عنا م يا نگفتند، اما آ   يگري د يز چ حضرت

 7يـر  از فقـدان حـضرت ام     ي است كه جامعـه اسـالم      ين مسأله ا  يند؟است كه بگو  
  متحمل چقدر خسارت شد؟

:  خودش محفوظ است كـه فرمـود  ي به جاي عمد يت مجازات مرتكب جنا   البته
 و  يـب  او را تأد   توانـد  يمـ )  شـدن قاتـل    يرگ  پس از دست   يعني(حاكم پس از آن     «

   2.» كندزندان
                                                           

 ).نهج البالغه(» اذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة«. 1

2 .»���� # �E�� K�E V���5� $`«)  ،395 ص،29، جوسائل الشيعةمحمد بن حسن حر عاملي.(  
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   به اوضاع و احوالتوجه

 يـين  كـه شـارع مقـدس اسـالم در تع          شـود  ي استفاده مـ   ي از ادله نقل   چنين هم
  . را مالحظه كرده استيدهد خسارت، اوضاع و احوال خسارت

 افـراد   يواقعـ  تفـاوت  شـده   انـسان تلـف    يه صد شتر به عنوان د     ي در امضا  مثالً
  . استيدهوت د را لحاظ كرده و زن و مرد را متفايدهد خسارت

 حـر  (»... القتـل ماتـة مـن ا�بـلسـن �P  «:گويـد  يمـ  مطلق طور  به يات روا ي برخ در
 زن و مرد و كوچك و بزرگ و حـر           ين ب يو فرق ) 146، ص   19ق، ج   1389 ي،عامل

 تعـداد   ينبه عنوان كارشناس، ا   » عبدالمطلب«و عبد نگذاشته است، اما اگر جناب        
 را مالحظـه كـرده باشـد؛        يـات  واقع بايد ي م  قتل نفس در نظر گرفته باشد،      يرا برا 

 آن،  يـب  ع يـا  شده  تلف يء ش يابي و ارز  يم از مالحظات كارشناس در تقو     يكيچون  
 ي كارشناس نگاه نكرده باشـد، امـا امـضا         يك يد است و اگر به د     يء آن ش  ياتواقع

 گفتـه شـد در      تـر   يش چراكـه پـ    يـست؛  مالحظـه ن   ينسنت او توسط شارع بدون ا     
  . استه مالحظه شدياتع واقي شرعيها جعل

 كه  يكس و عائله زن و بود خانواده ركن و مدافع آور،  جامعه آن روز، مرد نان     در
 ي، نقـش مـاد    يگـذار   جهـت قهـراً در ارزش      يـن و به ا  ...  و شد ي م يانت از او ص   يدبا

 نسبت بـه جـنس زن       ي خوب يدد عرب كه  آن يژهو به نداشت، مرد سان  هم يتيموقع
  :كند يم ارشگز قرآن كه نداشت؛ چنان
ß ٌ ُه ُمـْسَوّدًا َو ُهـَو َكِظـ�� ُ ْ�âَو Yْن�6َ َظل

ُ_�ْ ِ�@ ْÃَُحُد
َ
َ أ ِّ �J؛ )58): 16(نحـل    (¶ َو ِإَذا ُب

 گـردد؛   ي م ياهس اش   از آنان را به دختر مژده آورند، چهره        يكيهرگاه  
  .خورد يخود را فرو م] و اندوه[ كه خشم يدر حال

  :دكردن مي گور به  دختران را زندهيا و
ß ْوُءوَدُة ُسِئَلْت ّيِ َذْنٍب ُقِتَلـْت  َو ِإَذا اْ َ

َ_
 كه گاه ؛ و آن)8 ـ  9): 81 (ير،تكو (¶ @�ِ

   گناه كشته شده است؟كدامين به پرسند گور به زنده دخترك آن از
 يتنتواند موقع   را بها ندهد، اما    ي غلط جاهل  ي و رفتارها  يد فضا، اگر شارع عقا    ين ا در

 در كـه    چنـان  يـرد؛  از جامعه در نظـر بگ      يانت ثروت و ص   يدر تول  زنان را د   يو نقش واقع  
 زنـان  نـسبت بـه      مردانعلت دو برابر بودن ارث      ) مؤمن طاق (» هشام بن سالم   «روايت



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  622

 

 مطـرح كـردم، چـرا       7نزد امام صادق  «:  است كه گفت   هاز او نقل شد   . ذكر شده است  
چـون بـر    : د و دارا دو؟ و آن حضرت فرمـو        ي است و سهم مرد قو     يك يفسهم زن ضع  

 ها  ين بر مرد ا   ي ول - ذكر كردند  يز ن يگري د يزهاي و چ  - يستزن، عاقله و نفقه و جهاد ن      
  . 1» سهم قرار داده شدهيك زن ي مرد دو سهم و براي جهت براينبه ا. هست

 كـه   چنـان  دانـستند؛  يمـ  محـروم  ارث از را زن هـا   اسـت كـه آن     ي در حـال   اين
 به كودكـان؛    يز به زنان و ن    يتدر جاهل «: گويد يم» اسباب النزول « در   »يشابورين«

 و نظرشـان    دادنـد  ي و تنها به مردان بزرگ ارث مـ        دادند يگرچه پسر باشد، ارث نم    
 به دسـت    يمت شوند و غن   سوار پشت اسب    توانند ي كه م  ي بود كه تنها به كسان     ينا

   2.»شود يآورند، ارث داده م
 يـز  زنـان ن   يهل بودند، د   از ارث قائ   ي مردان سهم  ي كه تنها برا   يي فضا ين چن در

 زنـان   ي برا يهد نصف دادن قرار با اسالم واقع در و باشد مردان سان  هم توانست ينم
  . زنانيت نه صرفاً به جهت جلب رضايات، برداشت و البته بر اساس واقعيگام بزرگ

پـس در   .  ثـروت و كـسب آن نداشـت        يـد  در تول  ي نقـش  يچهـ  زن ها  آن يد د در
  . داشته باشدي سهمتوانست يم نيز از ثروت نيريگ بهره

 غلط را اصالح كرد و به آنان نشان داد كه درست اسـت كـه                يد د ين اسالم ا  اما
 اما كار پشت جبهـه      آورد، ي به دست نم   يمت و غن  شود يزن بر پشت اسب سوار نم     

 يب پس بـه سـهم خـودش نـص         دهد، ي را كه انجام م    ي رزم يروي ن يت و ترب  يدو تول 
ن پرسش مطرح اسـت كـه       ي نصف قرار داد؛ گرچه ا     يهو د  او در ارث     ي و برا  برد يم

  چرا نصف و نه دوسوم؟
 زن ممكن اسـت بـه لحـاظ     يك گفت كه خسارات وارده به       يم خواه ينپس از ا  

 چند برابر خسارات وارده به چند مـرد در موضـوع واحـد              ي و ي اكتساب هاي ييتوانا
                                                           

أن لـيس   «:  فقال 7 ذلك البى عبداهللا   فذكرت: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد و للرجال القوى الموسر سهمان؟ قال            . 1
ابو جعفر محمد (» لها عاقلة و ال نفقة و ال جهاد و عد اشيا غير هذا و هذا علي الرجال فلذلك جعل له سهمان و لها سهم       

 ).146، ص 19ج وسائل الشيعة، ؛ محمد بن حسن حر عاملي، 371، ص 2ج علل الشرائع، ، )صدوق(بن علي 
 اليورثون النساء و ال الصغير و ان كان ذكراً، انما يورثون الرجال الكبار و كانوا يقولـون اليعطـى                    وكانوا فى الجاهلية  «. 2

، ص  اسـباب النـزول   ابوالحسن علي بن احمد الواحدي النيشابوري،       (» اال من قاتل على ظهور الخيل و حاز الغنيمة؟        

�ذيل :  و به تفاسير96�K����� d:a �e D�T+ ��f:5��)  رجوع شود)7): 4(نساء ،. 
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  .هيمد ي زنان مورد بحث قرار ميه ديف تنصيل مسأله را ذينا. باشد
 است كه در اسـالم بـه حـسب          ين ا يات در جعل د   يت بر لحاظ واقع   يگر د دليل

 و  يـات  روا يبرخ از كه حال آن .  قرار داده شده است    يه انسان د  ين جن ي برا يات،روا
 قائل نبودنـد؛    اي يه د ين، جن ي برا يت كه در زمان جاهل    آيد ي بر م  يخيگزارشات تار 

 بـود، بـه     يده به قتل رسـ    كه ي زن ين جن ي برا 6يامبرپ«: است شده نقل كه چنان
 يـا آ:  عاقله قاتل اعتراض كردند و گفتند      ي حكم نمود، ول   يز كن يا عبد   يكپرداخت  

 نزده است،   يادي نگفته و فر   ي و سخن  ياشاميده نخورده و ن   يزي كه چ  ي موجود يبرا
 يـن ا:  در جواب فرمودنـد    6يامبرپ.  هدر است  ي موجود ين خون چن  يم؟ بده يهد

 از ينچن  هم1.» جواب نظر او را رد كردند  ين و با ا   يدگو يخن م مرد مانند كاهنان س   
 مالحظه يش وجوديت او واقعيه دير كه در تقدآيد ي بر مين وارده درباره جنياتروا

 ينـار  را صـد د    ين جن يه آمده كه د   7ي از امام عل   »يفظر«در معتبره   «. شده است 
 كـه نطفـه     مـاني ز. ود شود، پنج بخش نم    ين كه جن  ي مرد را تا زمان    يقرار داد و من   

 يگر د ينار د 20 شد، علقه كه  است و پس از آن     ينار د 20 آن   يهمنعقد شده است، د   
 بـه   يگـر  د ينـار  د 20 شد، مضغه كه  و پس از آن    شود ي م يناربه آن افزوده و چهل د     

 ينـار  د 20 شـد،    يداپ او در استخوان كه  و پس از آن    شود ي م ينار د 60آن افزوده و    
 شد،  يدهپوش گوشت ها استخوان بر كه آن از پس و شود ي م ارين د 80 افزوده و    يگرد

 تمـام اسـت و      ينار د 100 او   يه مرحله د  ين و تا ا   شود ي هم افزوده م   يگر د ينار د 20
 او كامـل و     يـه  وارد شـد، د    يگـري  شد و به مرحله د     يدهدم او در روح كه پس از آن  

   2.» استي نفس انسانيك يگر چون او دشود؛ ي مينار د1000

                                                           
عبد او وليـدة، فقـال الـذي قـضي          :  قضي في الجنين يقتل في بطن امه بغرة        6عن سعيد بن المسيب ان رسول اهللا      «. 1

» انما هذا من اخوان الكهان    : 6عليه، كيف اغرم ما ال شرب و ال اكل و ال استهل و مثل ذلك بطل؟ فقال رسول اهللا                  
 ).110، ص 5 ج  مسلم،صحيح؛ مسلم، 570، ص الموطأانس بن مالك، (
جعل دية الجنين مأنة دينار و جعل منى الرجل الى أن يكون جنينـاً خمـسة                «:  قال 7معتبره ظريف عن اميرالمؤمنين   . 2

 خلـق االنـسان مـن سـاللة و هـى      - عز وجل -اجزاء، فاذا كان جنيناً قبل ان تلجه الروح مائة دينار و ذلك ان اهللا        
زآن، ثم مضغة فهو ثالثه اجزاء، ثم عظماً فهو أربعة اجزاء، ثم يكسا لحماً فحينئـذ تـم                  النطفة فهذا جزء ثم علقة فهو ج      

جنينا فكملت لخمسة اجزا مائة دينار و المائة دينار خمسة اجزا فجعل للنطفة خمس المائة أربعين دينـاراً و المـضغة                     
اراً، فاذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة، فـاذا          ثالثة اخماس المائة ستين ديناراً و العظم أربعة الخماس الدالة ثمانين دين           

نشا فيه خلق آخر و هوالروح فهو حنينذ نفس بالف دينار كاملة، ان كان ذكراً و ان كان انثى خمس مائـة دينـار و ان                          
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  :شود ي استفاده مي نكاتيات رواين ااز
 مختلف قرار داده شد هاي يه انسان در مراحل مختلف دين جني براكه ينا) الف

البته انسان از آنجـا بـه بعـد         .  كامل است  اش يهتا به مقطع انسان كامل برسد كه د       
 و بلوغ برسد و بعد به مرحله رشد و پس از آن رو بـه                ي دارد تا به جوان    ي مراحل يزن

  ... . ورسد ي ميخوخيت دارد تا به مرحله شنزول
 قـرار گرفتـه     ي بـر مراتـب واقعـ      يعي كه جعل تشر   شود ي نكته استفاده م   يناز ا 

 يستم سيم كه بخواهي الگو گرفت و در صورتيوه شين از همتوان ي مياحال آ. است
 باشـد و    يني تكـو  يات واقع يمان مبنا ا  يم، خسارات را محاسبه كن    يا ي طراح يگريد

 اوسـت،  سن هم و جنس  هم كه باشد   ي از كس  يش خاص ب  يي با توانا  ي فرد يهدمثالً  
   را ندارد؟يي آن توانايول

 دهم  يك كه سهم روح انسان نه دهم و سهم مراحل قبل،            شود ي م يدهفهم) ب
 برابـر وجـود فاقـد       9 ي سـهم  ي نفـسان  هـاي  يپس كسب توانمند  .  كامل است  يهد

  . دارديتوانمند
 گرچه در   باشد؛ ي او كامل م   ي است كه نفس انسان    ي كامل مربوط به كس    يهد) ج

  .رحم مادرش باشد
 و  ي آثـار نفـسان    ينـي  در مرحله جن   كه ين مرد دو برابر قرار داده شده با ا        يهد) د
 يع صرف قـرارداد و تـشر      ين او ظاهر نشده است و ا      ي و اجتماع  ي و اقتصاد  ياخالق

ر داده شده است؛ چون در       از همان ابتدا نصف قرا     كه ين نه ا  يؤول،است، به لحاظ ما   
 و ارزش   يـست  ن نـه گو يـن  كه قطعـاً ا    دباش بودن مذكر نصف بودن  مؤنث ينعالم تكو 

 افراد به لحاظ اكتسابات آشـكار شـده   ي و اجتماع ي اقتصاد ي، علم ي، اخالق ي،انسان
  . خواهد بودي آنان در جامعه بشريرات تأثشاي آنان است و منيبعد

   همه خسارات مالحظه

 است كه شارع مقدس اسالم      ين ا شود، ي استفاده م  يكه از ادله نقل    يگري د نكته
                                                                                                                                          

، وسـائل الـشيعة  محمد بن حسن حر عـاملي،  (» ...قتلت المرأة و هي متم فلم يسقط ولدها و لم يعلم اذكر هو او انثي      
 ).237، ص 19ج
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 و  يـده  موضـوع را د    ي و معنو  ين عقال همه خسارات ماد    چو  خسارت هم  ييندر تع 
 انـسان، همـه   ي صـد شـتر بـرا     ي است و مـثالً در امـضا       يانداخته را از قلم ن    يزيچ

 نكـرده  اريگـذ يمـت  او را در نظر داشته و جان انسان را ق       ي و معنو  يخسارات ماد 
 ي، و معنـو   ي خسارات مـاد   يابي و در ارز   يست ن يماست؛ چون جان انسان قابل تقو     

  :  را مالحظه كرده استيلعوامل ذ
  .اند  او پرداختهيدنثمررسان  بهي كه خانواده و جامعه براييبها) الف
 يـد پس اگر مـرد بـود، با      .  خانه يطمح در شده خسارت فقدان شخص كشته   ) ب

 يـان انواده او در فقدان او چگونه امرار معـاش كننـد و در م             لحاظ شده باشد كه خ    
ـ   شان گاه يه در فرض فقدان، تك    يامواج پرتالطم زندگ    بـر   يبتي نرونـد و مـص     ين از ب

 يلگـي  و قب  خـانوادگي  هـاي  يـت در آن روزگـار؛ گرچـه حما      .  افزوده نشود  يبتيمص
انواده فـرد    نبـود كـه خـ      گونـه  يـن ا هـم  بـاز  امـا  1بود، امروز از تر  و گسترده  تر يقو

  .يرند قرار گيدگي او مورد رسياتح زمان چون هم شده كشته
   توانـست   ي انـسان بـالغ و آمـاده كـار كـه مـ             يـك  فقدان   يخسارات ماد ) ج

ــد ــروت، م ــه ح يريتدر كــسب ث ــاع و رزم نقــش داشــته باشــد و ب ــات و دف    ي
ــرد    يلي در آن زمــان كــه وســا2. اســتمرار بخــشدي و اجتمــاعي خــانوادگي،ف

 يرخوار نشده بود كه در تصادفات، طفـل شـ         يدا افراد پ  ي در زندگ  يلبمانند اتوم 
   در  يـا  بـه عمـد      هـا   يـري  جوان مرد بود كه در درگ      يروي شود، غالباً ن   ه كشت يزن

   و صـد شـتر      شـد   ي كـشته مـ    غيـر عمـد    طـور    بـه  ي اجتماع يت كار و فعال   ينح
 او   فرتـوت بـه    يـران  قرار داده شد و افراد خردسـال و پ         يه د ي انسان ين چن يبرا

                                                           
شد و تنها بـه ورثـه و خـانواده مقتـول تعلـق                ها ممكن است استفاده شود كه ديه مقتول از آنِ قبيله مي             از برخي نقل  . 1

حـق درخواسـت ديـه اعـضاي قبيلـه از آن            «: گويد  احمد ادريس مي  . اند  گرفته است يا ورثه در واقع قبيله بوده         نمي
ان حق طلـب ديـة أفـراد الجماعـة كـان لـرئيس              «:  مشاع و براى همه بود     رئيس قبيله بود و به تبع آن مال ديه نيز         

، الدية بين العقوبة و التعويض فـى الفقـه          أحمد ادريس عوض  (» العشيرة و بالتالى فان مال الدية كان ماالً مشاعاً أيضاً         
 ).55 ص االسالمى المقارن،

 قـرار دادنـد در      6بداهللا پدر گرامي پيامبر اسالم    يادمان باشد كه ظاهراً جناب عبدالمطلب صد شتر را فديه جان ع           . 2
هـاي تـاريخي       سالگي او؛ چراكه در برخي نقل      17،  16توانست ازدواج كند؛ يعني دست كم در حدود           سني كه او مي   

آمده است كه پس از كشتن شتران به جاي عبداهللا، عبدالمطلب دست او را گرفت و ظاهراً در همان روز آمنـه بنـت                        
 .ري او درآوردوهب را به همس
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  . ملحق شدند
به ) اش يلهاعم از خانواده و بستگان او در قب       (خسارت آالم بازماندگان مقتول     ) د

 مبلغ خـسارات    يم؛ هرطور حساب كن   يرا آنان؛ ز  يت خاطر و جلب رضا    يجهت تشف 
 رسـيده  ي صد شـتر نمـ     يمتق به روز آن جامعه در متوسط، طور  مرد، به  يك يماد

 شـده   كـشته  ي معنو رات خسا يز آن به ازا    ا ي كه بخش  شويم يپس مطمئن م  . است
  .است شده گرفته نظر در

 صد شتر، جبـران همـه       يين كه شارع مقدس در تع     ين ما بر ا   يل هر حال، دل   به
  : است كهين را مالحظه كرده اي و معنوي مادي واقعيها خسارت
 شتر را   يعني اموال عرب در آن زمان؛       يق مصاد يدترين و مف  ين از بهتر  يكي: اوالً

 هم در امـر جنـگ و   كرد، ي مياري و حمل و نقل يي داد كه هم او را در جابجا   قرار
ـ   يش هم رو به افـزا     داد، ي و كرك و گوشت و پوست م       يردفاع، هم به او ش      ي و فزون

  ... . و همكرد يداشت و زاد و ولد م
 سقف را در نظر گرفته است تا جا داشته باشد كه بـر              يندست باال و باالتر   : ثانياً

 ي ثـروت هنگفتـ    زمـان  آن در) شـتر  صد (تعداد چون شود؛ توافق تر  كم يها اندازه
 بلكه تا آخـر عمـر از كـار    ياد، زيها  كه هركس واجد آن بود، سال      شد يمحسوب م 
  . بودنياز ي بيشت معينجهت تأم

.  را جبران كند   يزشان شتر آنقدر بود كه چشم اهل مقتول را پر و فقدان عز            صد
 ينـه هز كننـده   بـود، هـم جبـران    يـه  پا يـه د شتر هم د    به قطع گفت ص    توان يلذا م 

 درمان؛ چراكـه    ينه شخص به آن مرحله، هم منافع ممكن الحصول، هم هز          يدنرس
 سال  33 را به مدت     دهخانوا يك ي زندگ ينه بود كه هز   يي صد شتر مبلغ باال    يمتق

 خـانواده   يـك  خـرج    يدالرشـ  هـارون  زمـان  در« شده نقل كه  چنان كرد؛ ي م ينتأم
 يعـارف  (»كـرد  ي مـ  يـت  درهـم كفا   300 مركب از زن و شوهر را در سال          ي،معمول
  ).134، ص 1382 ي،مسكون

 و خـرج    يم درهم فرض كن   10000را  )  صد شتر  يعني (يه است كه اگر د    روشن
 ثابت خرج   يمت به ق  توانست ي م يه د يك درهم،   300 ي را سال  ي خانواده معمول  يك
  . كندين سال آنان را تأم33
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 حساب به   يك صد شتر گفته شده به       ي كه برا  يا با مشخصات   در زمان م   يد شا و
 شـتر معـادل ده گوسـفند        يـك  تومان برسد؛ چون در آن زمان        يليونم160حدود  

 يمـت  تومـان ق   160000 زمان حـدود     ين گوسفند متوسط در ا    يكارزش داشت و    
 البتـه   كـه  دارد   يمـت  تومان ق  يليون م 110) معادل صد شتر  (دارد و هزار گوسفند     

 خانواده فاقـد سرپرسـت و هرگونـه         يك ي زندگ تواند ي است و م   يبل توجه مبلغ قا 
 كنـد و صـاحب حـق را    ين سال تـأم 26 ثابت به مدت   يمت را به ق   يگري د يتحما
 هزار تومان   500 خانواده را در ماه      يك خرج اگر كه  و ساكت نگه دارد؛ چنان     يراض

 26 تومـان خـرج      نيليو م 160 و   ومان ت يليون م 6 شود ي در سال م   يريم،در نظر بگ  
  .كند ي مين ثابت تأميمتق به را ها سال آن

 سـنت بـوده اسـت،       يـن  مـال در زمـان وضـع ا        ين شتر كه بهتـر    ي اگر برا  و
   و بـه مـشابه      -  گذشـت    تـر   پـيش  كـه   چنان ـ يم قائل نشو  ي و اصالت  يتخصوص

 يـك  شـتر را در آن روزگـار معـادل           يـك  و   يمآن در زمان خودمان رجـوع كنـ       
   ي و ارزش مـال    ي كه هم كارآمـد    يمزگار خودمان فرض كن    در رو  ي سوار يتاكس
   يش و حمـل و نقـل اسـت، هـم امكـان افـزا              ي سـوار  يله هم وسـ   د، دار يو ماد 

 يليـارد  م يك حدود   ي كار و ارتزاق است، مبلغ     يلهدرآمد خودش را دارد، هم وس     
   تومـان   يليـون  را ده م   ي هـر سـوار    يمـت  كه ق  ي در صورت  شود؛  يتومان امروز م  

   5/3تـر     امـا كـم    شـود،   مـي  تـر    كـم  كنـيم،  فـرض  تـر    و اگر كـم    يميردر نظر بگ  
   يليـون  م 350 حـدود    ي مبلغـ  يـه  صـورت، د   يـن  كـه در ا    يـست ن تومان ن  يليوم

  .شود يتومان م
 كه بـه واقـع      يريم هزار تومان در نظر بگ     900 خانواده را در ماه      يك اگر خرج    و
 تومـان   يليون م 350 و   شود ي تومان م  10800000 است، در سال بالغ بر       تر يكنزد

 يـن  كـه ا   شـود  ي و مشاهده مـ    كند ي م ين ثابت تأم  يمت ق به را ها  سال آن  32خرج  
  .ر استت يك درهم صدر اسالم نزد10000 يدمبلغ به قدرت خر

 يار برد كه ارزش صد شتر در زمـان شـارع بـس            ي پ توان ي هم م  يگر راه د  يكاز  
 در نظـر گرفتـه      يـه  آن بـه عنـوان د      ي زمان بـرا   ين است كه در ا    ي از مبلغ  تر  يشب
 بغـداد را    ي كه بنا  »يمنصور عباس « نقل شده در زمان      »ي طبر يختار«در  . شود يم
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 سـه   يا كارگر روزمزد دو     يك نقره و مزد     1يراط ق يك بنا   يكمزد روزانه   «آغاز كرد،   
 كـار   يفـه  خل ي كارگر روزمزد را كه در آن زمان برا        يك اگر فرضاً مزد     3.» بود 2حبه

 بنّا را   يك و مزد روزانه     يريم زمان در نظر بگ    ينر تومان در ا    هزا 10 معادل   كرده يم
 يـك  يـريم،  هزار تومـان در نظـر بگ       30 كارگر روزمزد،    يك برابر سه امروز چون هم

 هزار تومـان    600 را   يراط ق 20 معادل   ينار، د يك هزار تومان بوده و اگر       30 يراطق
 كه  شده ي تومان م  يليون م 600 صد شتر معادل     يا ينار هزار د  يمت ق يم،حساب كن 

  .است)  تومانيليون م40 (ي فعليه برابر د15
 همه  توانست ي بود كه م   ي صد شتر در آن زمان مبلغ كالن       يمت هر صورت، ق   در

 و بازماندگانش جبران كند و در رفـع تألمـات   يله قبيخسارات فقدان مقتول را برا  
 كنـد و از     يـب رغ ت يت آنان را بـه دادن رضـا       يت مؤثر باشد و در نها     يز آنان ن  يروح

  .رد و ثأثر بازدايخواه  خونيي،جو اقدام به انتقام
 يي در آن زمان غالب افراد توان پرداخت آن مبلغ را نداشتند، اما در فـضا               البته

بعـداً  .  آن را فراهم كند    توانست ي م 4 عاقله كرد، ي م يت خود حما  ي از اعضا  يلهكه قب 
   5. پرداختيم بحث عاقله به آن خواهيلذ

 يشرفت حد از پ   ين به ا  ي است كه در آن زمان، چون پزشك       ينل توجه ا   قاب نكته
 و بحـث    شـد  ي غالبـاً منجـر بـه مـرگ مـ          ي، بود، صدمات و جراحات جـد      يدهنرس
  . فوق العاده مطرح نبودي درمانهاي ينههز

  نتيجه گيري

ترين  در قديمي  غرامت پرداخت مسألهبه  توان نتيجه گرفت     از آنچه گذشت مي   

                                                           
 ).169، ص 15، ج جواهر الكالممحمد بن حسن نجفي، (قيراط يك بيستم دينار شرعي است . 1
 ).175همان، ص (باشد   حبه مي48منظور از حبه، دانه متوسط جو است و هر درهم . 2
ـ                    . 3 تـاريخ  طبـري،   (ات  و ذلك ان االستاذ من البنائين كان يعمل يومه بقيراط فضة و الروز كاري بحبتـين او ثـالث حب

 ).593، ص 3ج ، الكامل في التاريخ، ؛ عزالدين علي بن ابي الكرم ابن االثير155، ص 7، جطبري
اخبار دينوري،  ابو حنيفه احمد بن داود      (شويم    از قضيه احنف بن قيس كه بعد از اسالم رخ داد به اين نكته واقف مي               . 4

 ).287، ص 1371، الطوال
 .93رجوع شود به ص . 5
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 يـا  جـان  خسارت جبران و توجه داشته اند   ...ين النهرين، روم و   متون حقوقي در ب   
از منابع موجـود    . در جوامع انساني از گذشته تا حال مطرح بوده است          مال يا عضو

مـورد توجـه     موضـوع  عـضو،  و بـه جـان    آسـيب  دريافت مي شود كه در ديه تنها      
 اسـت ايـن     تر از جراحـات وارده    گستردهشده  هاي وارد    در حاليكه آسيب  . باشد مي

 پرداخت غرامت ديه در اسالم تحـت تـاثير جريـان        . موضوع كمتر مورد توجه است    
  .است اسالم از پيش عربِ جاهلي جامعه در غرامت پرداخت
 تعيـين  شـتر  صـد  قيمـت  معادل غرامتي انسان جان براي اسالم، مقدس شارع

 تعيـين  فرآينـد  در شـارع  كـه  شـود   مـي  مطـرح  پرسـش  اين اينجا در. است كرده
 تأسيس عقال روش از غير خاصي روش آيا است؟ كرده اتخاذ را روشي چه سارتخ

  چيست؟ زمينه اين در عقال روش و است؟ پذيرفته را عقال روش يا كرده
 .عقـال  روش در ايـن   .همه جوانب يك جنايت مورد توجه است       ،ءعقال در روش 

 و وضـع  و بـودن   عمـومي  و شخـصي  يا بودن  عمد غير و عمد مانند؛ جاني عمل نوع
زن  يـا  مـرد  مانند ،عليه مجني حال و وضع و بودن  مضطر و مختار مانند وي؛ حال

 و مـادي  ماننـد  او بـه  وارده خـسارات  همـه  و نـوع  و بـودن ناسالم   و سالم يا بودن  
 ديه حكم امضايي  آنچه  بنابر  . كنند  مي مالحظه خسارت تعيين فرآيند در معنوي را 

 آن بـه  و امضا را خودش زمان در متعارف و وفمعر و قبول مورد ديه و شارع بوده  
 گذاشته  فرق عمد غير و عمد رفتار بين عقال روش چونهم  شارعاست؛ كرده حكم
 غرامـت  عمد غير در و دانسته جايز را) قصاص (مثل به مقابله عمد، در. است شده

  .است كرده بيني پيش را
 خـسارت  عيـين ت در اسـالم  مقـدس  شـود، كـه شـارع       مي استفاده نقلي از ادله 

 قلـم  از را چيـزي  و ديـده  را موضـوع  معنـوي  و مادي خسارات همه عقال چون  هم
 را او معنـوي  و مادي خسارات همه انسان، براي شتر صد امضاي و است نيانداخته

 قابـل  انـسان  جـان  چـون  است؛ نكرده گذاري قيمت را انسان جان و داشته نظر در
  .قيمت نيست

 افـراد  حـال  و سـالمت ،  توانـايي  ،عـضو  ،انـسان  نجا احترام بر حاكم عام قواعد
 مثـل  ضـامن  ،عمـد  صورت در ي،قيم يا يمثل ،ضمان يا حال. است ضمان مقتضي
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  .است قيمت ضامن ،تسبيب و تقصير صورت و است
از مجموع آيـات     متغير؟ يا است ثابت ديه حكمي  در پاسخ به اين سوال كه آيا      

 پذيرش اينكه  صورت نقد است در   وردم ديه  بودن  آيد كه ثابت   بدست مي  و روايات 
 غرامت  بود و  خواهد مشكالت از بسياري حالّل  است، متغير و سلطاني   ديه حكمي 

  .شود براساس خسارت وارده تعيين مي

   و مĤخذمنابع

  .يمقرآن كر .1

 .نهج البالغه .2

 ءيـا دار اح : يـروت ، ب 3 ج   ،يخ التـار  يالكامل ف  الكرم،   ي بن اب  ي عل ين عزالد ير،ابن االث  .3

  . ق1408 ي،اث العربالتر

  . حقوق بشري جهانيهاعالم .4

   ية،المكتبـة االسـالم  : ، تهـران 19 ج ،يعةوسـائل الـش    محمـد بـن حـسن،        ي،حر عامل  .5

 . ق1389

 .1377 مجد، ي و فرهنگيمجمع علم:  تهران،ي مدنيتمسؤول. ينقلي نژاد، حسينيحس .6

م و فرهنـگ    پژوهـشگاه علـو   :  قـم  ،يه در فقه امام   ي مدن يتمسؤول محمود،   يا،حكمت ن  .7

  .1386 ي،اسالم

انتـشارات دانـشگاه عالمـه      : ، تهـران   اشـخاص  يها يمه ب ياتاصول و كل   ي،دستباز، هاد  .8

  .1373 يي،طباطبا

 لوح  ،:يت، جامع فقه اهل الب    2، ج   فقه القرآن  بن عبداهللا،    يد سع ين قطب الد  ي،راوند .9

  .ي علوم اسالميوتري كامپيقاتمركز تحق

المكتبـة  : ، تهـران  2، ج   كنز العرفـان فـى فقـه القـرآن        د،  سيورى، جمال الدين بن المقدا     . 10

  . ق1384المرتضوية الحياء اآلثار الجعفرية، 

 يت،، جامع فقه اهل الب    3 ج ،ية فقه االمام  ي ف يةالدروس الشرع  ي، اول، محمد بن مك    يدشه . 11

  .ي علوم اسالميوتري كامپيقاتلوح مركز تحق
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�  

حرم منطقه در و حرام هاي  تغليظ ديه در ماهيواكاو
1

  

    چكيده

 و اهـل    يعه از منـابع شـ     يـري گ  است كه با بهـره     يليتحل ـ ي مقاله گزارش  روش
 حرام پرداخته ير حرام و غيها ماهيلابتدا به تحل.  استيده رسيبند سنت به جمع

 يـرا  گرفته است، تفاوتي ميان مقتول در ماه حرام و غيـره وجـود نـدارد؛ ز                يجهو نت 
 از فـردي كـه در مـاه         اسـت، حرام در تـصادفي كـشته شـده         ارزش انساني كه ماه     

  .  خسارت وارده هم ثابت استينچن هم. يستتر ن  كشته شده بيشيگريد
 حكمت آن كه هتك حرمت ماه حرام يا حرَم باشد كسي كـه              يظ تغل ي مبان اگر

 است؟  كرده حرمتي هتك چه بريده، رجب ماه هاي ترمز ماشينش در يكي از شب     
  . هتك از عناوين قصديه استيراز اند؟ شده مرتكب هتكي چه اييخط قاتل عاقله

                                                           
 .، استاد حوزه علميه اصفهانينياحمد عابد .1
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 و اهل سنت بـه      يعه ش ي فقها ي فتاوا يز و ن  يات و روا  ياتدر ادامه با استناد به آ      
  .  پرداخته استيلتحل

 ديـه  تغلـيظ  بـر  احتمـال  حتـي  يا ظهور يا صريح  گونه به قرآن در اي  آيه هيچ
 وجود روايت چند فقط. ندارد وجود مورد اين در نيز متواتري سنت و ندارد داللت

  . قرار گرفته استيناقشه هستند، مبنام قابل ها آن داللت متن و سند كه دارد
  . است نشده حرام هاي ماه در ديه تغليظ به اي  اهل سنت اشارهروايات

 از ابواب ديات النفس به سه روايـت تقليـل يافـت و فقـط                3 پنج روايت باب     از
  .دارد داللت حرام هاي ور اجمال بر تغليظ ديه در ماهبه ط» كليب«روايت 

 منكر تغليظ شدند و برخي تغليظ       يا دسته:  در موضوع وجود دارد    يكرد رو چند
 بـا آن    يا عـده  و نكردنـد  ذكـر  را آن اصـالً  برخـي  و كردنـد  معنا ديگري  گونه را به 

  . اند مشكوك برخورد كردند و برخي براي آن به دليل عقاليي رو آورده
 آن تغليظ   غير در چه و حرم در چه خطايي؛ قتل  ديه كه آنچه مسلم است، اين   

  .است بدعتي مكان يا زمان خاطر به ديه تغليظ و شود نمي
 قـانوني    بنابراين، چون دليل محكمي بر تغليظ يافت نشد، پس الزم است ماده           

  .شود اصالح 556و 555

   كليديواژگان

  هاي حرام و حرم تغليظ، ديه، ماه

  ها  ديه در جبران و مجازات و شبههقشن

 نيست كه ديه براي خانواده مقتول يا مجروح، هميـشه جبـران خـسارت               شكي
است، ولي براي مرتكبان آن گاهي مجازات است؛ نظير جنايات عمدي و شبه عمد              

  .خطايي هاي و گاهي جنبه مجازاتي ندارد، مثل ديه جنايت
  :آيد مي ذهن به ها سؤال اين جا  ايناز
  حرام در زيان وجود دارد؟  چه تفاوتي ميان مقتول در ماه حرام و غير ماه. 1
آيا ارزش انساني كه مثالً روز آخر رجب در تـصادفي كـشته شـده اسـت، از                   .2
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  تر است؟  فردي كه روز بعدي كشته شده بيش
 از تـر   بـيش  شـده  وارد رجـب  آخر در شده آيا خساراتي كه به خانواده كشته      .3

  است؟ شده كشته روز آن فرداي كه است كسي به شده اردو هاي خسارت
 خـسارات  و است سان  يك دو آن ارزش و نيست تفاوتي كه يابيم  وجداناً مي  اگر

  چيست؟ ديه تغليظ حكمت كه شود  يك گونه است، اين سؤال مطرح ميشده وارد
 حكمت آن هتك حرمت ماه حرام يا حرَم باشد، چرا در جنايات خطايي نيز               اگر

 مـاه  هـاي  شب از يكي در ماشينش ترمز كه كسي واقعا شود؟ ن تغليظ اعمال مي   اي
  است؟  كرده حرمتي هتك چه بريده، رجب

  مگر هتك از عناوين قصديه نيست؟
   اند؟ عاقله قاتل خطايي چه هتكي مرتكب شده

 وارد المـال  بيـت  بـه  و رود مـي  مقتـول  اوليـاي  جيـب  به ديه تغليظ   ثمره چرا
  شود؟ نمي

 و »انـدونزي « ،»تركيه« ،»ايران« از اعم حجاز؛ غير مردم گذشته ها ه اين  هم از
ي تنظـيم   شمـس  هـاي  مـاه  اسـاس  بـر  را خـود  هـاي  برنامه جهان مسلمانان تمامي

  .گزاران حج مگر فهمند، نمي را قمري هاي ماه رفت و آمد و كنند مي
 از انشـيعي  و كننـد   مسلمانان در مورد آمد و رفت ماه رمضان تفحص مي          البته

 به نسبت كلي به ولي. كنند مي تفحص عزاداري وقت يافتن براي نيز صفر و محرم
يا جاهلند يا غافل و » حرمم« و »ذوالحجه« ،»ذوالقعده« ،»رجب« ماه چهار حرمت

 حـرام  هـاي  مـاه  بـه  نسبت خود جنايات از يك هيچ در هتكي گونه بنا بر اين، هيچ   
  .دباشن مجازات سزاوار تا دهند نمي انجام

 مراجعه به قاضي شايد خانواده مقتول، در دل الحمدللهي بگويد كه قتل             هنگام
 گيـرد   از زمان به دل مي     خشمي يقين طور در ماه حرام واقع شد و خانواده قاتل به        

 كـامالً  حـالل  و حـرام  مـاه  در قاتل و او اولياي دعاي باشد، زنده ديده حادثه اگر و
 و تأخير بيش از سي و سه شتر از ملك           يمتقد روز يك دانند مي زيرا است؛ متفاوت

 بـراي  و دارد اي كننـده  تعيين نقش زمان پس. افزايد قاتل كم و به ملك مقتول مي      
  . مشؤم خواهد بودين و براي افرادميمو افرادي
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 و  عرفي  عقل براي راحتي  اين كه حكم به تغليظ ديه حكمي است كه بهخالصه
 بـه  منسوب و ديني حكم، اين اگر نابراين،ب. نيست پذيرش قابل جامعه خردمندان

 محكم فقهي؛ اعم از آيات قرآن و روايـات صـريح            يلدال از بايد است، مقدس شارع
 و كنـد  ايـستادگي  هايي  چالش نچني اين مقابل در دار برخوردار باشد تا انسان دين    

 و سـازد  منتسب حكم اين جعل حكمت از بشر جهل به را اشكاالت و سؤاالت اين
  .دارد بر دست حكم اين از نيست، نينچ اگر

 از  ايي يي با كمال تأسف يا خوشحالي بايد اعتراف كرد كه اين حكم پشتوانه قو            
 بـين  نظر دليل ندارد و بدون جهت بر آن ايستادگي شده و بسياري را به ديـن بـد                 

  . است كرده
 ديـه  تغلـيظ  بـر  احتمـال  حتـي  يا ظهور يا صريح  گونه به قرآن در اي  آيه هيچ

 وجود روايت چند البته. ندارد وجود مورد اين در نيز متواتري سنت و ندارد داللت
 اجماع فقيهان نيـز بـر       و است ضعيف سندي نظر از برخي و مجمل برخي كه دارد

  .تاساس همين روايات و مدارك است و قابل اعتنا نيس

   برخورد با روايات مخالف قواعدچگونگي

اصلي فقهي و اصـولي بايـد از پـشتوانه محكـم             به يادآوري است كه قواعد       الزم
 فـرع  يـك  آن بـا  فقيهان كه روايت چند يا روايت يك با گاه برخوردار باشند و هيچ   

 آن بـا  و نهـاد  بنيـان  را اي قاعده و اصل توان نمي كنند، ا اثبات مي  ر شخصي فقهي
 اخراج جيبي از را شتر 33 حدود قيمت نظر، مورد بحث در كه كرد تصويب قانوني

 روايـت  چنـدين  نيز شخصي فقهي فرع يك اگر بلكه. كرد واريز ديگري جيب به و
  .شود تيقن حمل ميم قدر بر روايات آن بود، ثابت قواعد خالف بر ولي داشت،

 محكم ثابت شده كه لباس نمازگزار بايد پاك باشد، اگـر            يل چون با دال   مثالً
 پـاك باشـد، بـه       چند روايت وجود داشت كه لباس مربـي كـودك الزم نيـست            

 اهللا آيــت« مرحــوم فرمــوده بــه بلكــه شــود، اطــالق ايــن روايــات تمــسك نمــي
 و  شـده  مطـرح  امـام  نزد اي  مسأله چنين كه شود  مي معلوم اجماالً ،»بروجردي

 و گرفـت  را روايـات  آن متيقن قدر بايد بنابراين، و اند  امام اجماالً رخصتي داده   
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 لبـاس  يك مرد، نه باشد، زن مربي كه دانست حالتي به مربوط را رخصت مثالً
 زن، آن امكـان  صـورت  در و باشـد  نـشده  غـذاخور  طفـل  باشد، نداشته تر  بيش
  ... .و بشويد را خود لباس بار يك روزي

 حال در يا حرَم در جنايت بحث اجماالً كه شود  از كثرت روايات معلوم مي     زيرا
 تغليظـي  اجماالً نيز امام و شده مطرح معصوم امام نزد حرام هاي ماه در يا و احرام

 در عمـد،  قتـل  بـر  را هـا  آن و گرفت را آن متيقن قدر بايد بنابراين، و اند فرموده را
بنـابراين،  .  حج حمل كـرد    ايام در و محرِم خويشاوند احرام، حال در حرَم،  محدوده

پيشاپيش معلوم است كه بر فرض داشتن روايات فراوان، باز تغليظ ديه در جنايات              
 دليل نظر از حج ايام غير در حجاز، غير كشورهاي در ويژه ايي، در غير حرم، به    خط

  .است اشكال داراي مستند و

  حرام هاي  روايات تغليظ ديه در ماهواكاوي

 متيقن قدر ها آن از كه اشكالي  شد كه روايات فراوان بي     خواهد روشن زودي به 
ابـن  «گذاشـته و    » عثمـان «كـه    وجود ندارد، بلكه اين بدعتي بوده        يĤيد،ب دست به

  خليفه دو و 6پيامبر زمان در كه حالي در اند؛ پيروي كرده » ابن عباس «و  » عمر
البته چنين فتـوايي بـه      .  نشده است  شگزار ديه در تغليظي هيچ عمل در او از بعد

 پـنج  بـا  بـاب  يـك  شـيعه  در و شـده  داده نسبت »عمر« چون برخي از صحابه هم   
 يكـي  هـم  بـا  تا سه مرتبط، غير يكي كه داريم »↨ـالشيع وسايل« كتاب در روايت
 كـه  يابد مي تقليل روايت سه به باب بنابراين،. است تغليظ  كننده نفي يكي و است
رَم                رد ها آن الفاظ كتب روايي ما مختلف است و در اين كه در متن روايت كلمه حـ 

 »اسـدي  كليـب « نبـودن  موثـق  يـا  بودن است يا حرُم نيز اختالف است و در موثق        
 ايـن،  بـر  عـالوه  و دارد او بـر  نوشته اين نگارنده ضعفي  نقطه و دارد وجود اختالف

ن روز آ  قضاييه   در قوهوجودم وضع از حكايت را تغليظ ه كنند اثبات روايات توان مي
بنابراين، بحث از تغليظ ديـه جـايي در         . دانست، نه بيان حكم شرعي از سوي امام       

  .د مقررات مربوط به آن كالً حذف شودفقه شيعه ندارد و باي
 داننـد،   حتي آن دسته از اهل سنتي كه خلفا و فقهاي خود را نيز مـشرّع مـي                
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 بـه  »عبـاس  ابـن « و »عمـر  ابـن « و »سوم  خليفه« از پيروي به توانند مي هنگامي
 سـنت  و روش بـا  حكـم  اين ميان موجود تعارض بتوانند كه دهند فتوا ديه تغليظ
  . كنند حل را او از بعد ليفهخ دو و 6پيامبر

 و فرزنـدانش تـا زمـان        7 الزم به يادآوري است كه چون از حضرت علـي          البته
   نيز در باب تغليظ ديه چيزي نقل نشده است و اصل عـدم و قاعـده                7امام صادق 

 بـه  فتـواي  برابـر  در هـايي  چـالش  نيـز  ها اين باز كند، مي نفي را تغليظ نيز عدالت
  .است تغليظ

از نگاهي اجمالي به آيات، به بررسي روايات كـه عمـده دليـل ايـن                 پس   اكنون
  :پردازيم بحث است مي

   قرآنآيات

 تعـداد  كـه  شـده  اعالم و شده تأكيد حرام هاي ماه بودن  قرآن مجيد بر حرام    در
 توبـه  (اسـت  حـرام  آن مـاه  4 و بوده ماه 12 زمين و ها آسمان خلقت روز از ها ماه

ت و حكمـتش    هاس آن در جنگيدن مراد كه شود لوم مي  مع آيه سياق از و) 35): 9(
 انـواع قتـل عمـدي و غيـر          مـورد  در و باشـد  امن گزاران آن است كه راه براي حج     

عمدي بحثي نكرده است و روشن است كه جنـگ بـا قتـل، تفـاوت مـاهوي دارد؛                   
 در ديه مورد در حال، هر به و افتد اگرچه در حين جنگ معموالً قتل هم اتفاق مي        

  .ظ آنتغلي به رسد چه تا است نشده بحثي آيه اين

   مقدار ديه در قرآنواكاوي

رَم اسـت و               92 بحث ديه تنها در آيه     سوره نساء آمده كه در آنجا نه بحث از حـ 
  .نه از ماه حرام و نه از تغليظ

 حـرام  هـاي   مقدار ديه و حكم به تغليظ ديه در حرَم، احرام يا در مـاه              بنابراين،
  .ندارد قرآني مستند هيچ

 نكـره  صـورت  به بار دو هر و بار دو تنها و فوق  يهآ در تنها ديه   چون كلمه  ولي
 نظـري  ديه مقدار درباره دين كه شود استفاده بودنش نكره از اگر است، رفته كار به
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 شـرع  حـاكم  يا جامعه عقالي به يا آنان توافق مورد قانون يا عرف به را آن و نداده
  .ضر خواهد بودحا عصر در كارگشايي و مناسب  استفاده است، كرده واگذار...يا

   سنت

  تغليظ در روايات اهل سنت) الف

 و پيـامبر  زنـدگي  در بايد فعلي سنت در: شود   به قولي و فعلي تقسيم مي      سنت
 حرام هاي و ديد آيا در زمان آنان قتلي در حرم يا در ماه             تفحص كرد  �علي حضرت

 در مورد   آنان كه شود بررسي گاه آن شده، اقعو كه شد معلوم اگر است؟ شده واقع
   اند؟ آن چه كرده

 بـوده  اگـر  بـوده؟  ديـه  تغلـيظ  آنان زمان در كه كرد بررسي توان  مي چنين هم
  است؟ بوده مواردي چه به مربوط
. از كتب فقهي اهل سنت، اين روايات يافت شد        » مغني ابن قدامه  «در كتاب   . 1

  :آمده است» شريح«در حديث 
 �  قد قتل�Q هذا القتيـل مـن ا®ـذيل و ا@� و� ةو ان�Q @� خزاع«:  قال6ان الن�6

 Qsان احّبـوا قتلـوا و ان احّبـوا . عاق ، � ت�� � خ�� من قتل r قتيل بعد ذلك فاهs ب��
� حرم � تعاlواخذوا الدية  �P كة :  فرمـود  6 پيامبر ؛»... هذا القتل �ن {�

 به سوگند-و كشتيد را لهذي  قبيله از فرد اين! خزاعه  شما اي طايفه  
 از پـس  كـس  هر]اما يابد، پايان نزاع تا[ دهم مي را اش ديه من -خدا
 خواسـتند  اگر هستند، مخير چيز دو بين او اهل كشت، را كسي اين

  . ديه بگيرندخواستند اگر و بكشند
َرم خـدا           «: صاحب مغني پس از نقل اين مطلب گفته        اين قتل در مكـه و در حـ

 خـدا    ميان حرم و غير حرم تفاوتي نگذاشت و فرمـوده          6پيامبرواقع شده بود و     
 قدامـه،  ابـن  (»باشد يكي حالي و مكان هر در كه دارد اقتضا] نساء سوره 92 آيه[

  ).501ص ،9 جبي تا، 
 33 را پـسرش   ديـه  »مدلجي  قتاده«عمر از   «: باز در همان كتاب آمده است     . 2
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 و اين قصه پخش شد يافزودن زيچي آن عدد بر و گرفت خلفه34 و جذعه33 حقه،
 كـه  طـور  همـان ). 500همـان، ص    (» و كسي اشكالي نكرد، پـس اجمـاعي اسـت         

 اضـافه  صد عدد بر چيزي نيز عمر و نيافزود چيزي حرَم براي 6پيامبر بينيد مي
 توان مي ديه نوع از و است مجمل دومي و بوده عمد شبه يا عمد قتل اولي و نكرد

غلـيظ  ت حـالتي  هـيچ  در ديـه  كـه  فهمـيم  مـي  دو اين از و دانست عمد شبه را آن
  .كند مي تأييد را همين نيز آيه اطالق و شود نمي

 پـا  زيـر  طـواف،  در كه زني  عثمان در باره  «:  در المغني آمده است    چنين هم. 3
 ابـن « و) همـان  (»كـرد  حكـم  حـرم  خاطر به تغليظ 2000 و ديه 6000 به رفت،
ـ  بكـشد،  حـرام  هـاي  مـاه  در يـا  را خويشاوند يا حرَم در كه كسي«: گفته »عمر ر ب

 مـردي را در مـاه       مردي، كه شده نقل »عباس ابن« از و است ثلث و ديه اش عهده
 و  4000 ديه اوسـت و بـراي مـاه حـرام            12000حرام و در حرم كشت و او گفت         

اسـت و پخـش شـده و          و اين از اموري است كه ظـاهر        4000براي سرزمين حرم    
  ).همان(» پس با اجماع ثابت استكسي انكار نكرده 

به خاطر حرَم بر ديه افزود و ديگـران         » عثمان« آنچه گذشت، روشن شد كه       از
شايد ديگرانـي هـم بـراي احـرام و          .  افزودند يهبه خاطر ماه حرام و خويشاوند بر د       

در حـالي كـه سـنت عملـي         . نظاير آن بر مقدار ديـه افـزوده باشـند يـا بيافزاينـد             
بنابراين، وقتي ايـن    .  است بوده ديه نساختن مغلظ او از پس  يفه و دو خل   6پيامبر

 قابل اخذ است و بر فـرض ايـن دو      6دو روش با هم تعارض كردند، روش پيامبر       
 آيـه  اطـالق  بـه  نوبـت  و كنند روش، در عرض هم دانسته شوند، با هم تعارض مي         

  .است نشده قائل ها زمان و ها مكان ميان تفاوتي كه رسد مي
 از و دارد تأكيـد  هـا   مـال  احترام و ها  نيز بر احترام خون    6ي پيامبر  قول سنت
ــيظ، ــه ســخني تغل ــان ب ــاورده مي ــرا اســت؛ ني ــشان زي ــد« در اي ــان عي  در ،»قرب

 اسـت؛  حـرام  ميانتان هايتان مال و هايتان خون«: فرمود »مني« در ،»الوداع↨ـحج«
  ).502 ص همان، (»سرزمين اين در و ماه  اين در روز  اين حرمت مانند

 قول به تغليظ ديه از عامه شروع شده و خودشـان نيـز جـواب يكـديگر را                   پس
 »↨ـاألربعـ  المـذاهب  علي الفقه« كتاب در كه اي گونه به اند؛ گذشته آن از و اند داده
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 پيوسـته  مـا  هاي كتاب در ولي است، نشده حرام هاي ماه در ديه تغليظ به اي اشاره
 شـيخ  خـالف « كتـاب  در مـثالً  است؛ شده داده نسبت آنان از برخي به ديه تغليظ

كـشتن  شـافعي گفتـه ديـه در حـرم و در مـاه حـرام و در                  «: آمده اسـت  » وسيط
 بـه  را قـول  اين شيخ، مرحوم آن، از پس و »شود خويشاوند نسبي محرِم مغلّظ مي    

 ،»مـسيب  بـن  سـعيد « بـه  تابعين از و صحابه از ،»عباس ابن« ،»عثمان« ،»عمر«
ي، طوسـ (نـسبت داده اسـت      » زهـري « و   »طـاووس « ،»عطـا « ،»جبيـر  سعيدبن«
   ).6 مسأله،222، ص 5 ج ،1407، ]خالف[

قائل به تغليظ بوده،  » ابن عمر «گذشت،  » مغني ابن قدامه  « با توجه به آنچه از      
، »↨ـفقـه الـسن   «در كتاب   . ؛ احتماالً كلمه ابن از نسخه شيخ افتاده باشد        »عمر«نه  

 اين قول را به خود عمـر نـسبت داده           56، صفحه 3 ، در جلد  »السيد سابق «نوشته  
  .است

 به هر حال، بايد بررسي كرد كه آيا امروزه شافعيه در قوانين جزايـي قائـل بـه                  
  تغليظ هستند يا اين قانون فقط مختص به نظام قضايي شيعه است؟

 تغليظ ديه در شيعه) ب

هـر كـس    «الـنفس را     عنوان باب سوم از ابـواب ديـات          ↨ـل الشيع ئ وسا صاحب
دو مـاه روزه متـوالي        و ثلـث  و ديـه  اش عهده بر بكشد حرام هاي ديگري را در ماه   

  . حديث آورده است5قرار داده و در آن ) 203، ص 29، ج↨ـوسائل الشيع (»است
 كـه  مـردي    در باره  7از حضرت صادق  «: گويد يم» كليب اسدي «:  اول حديث

مفيـد،   (»ثلـث  و ديـه : ودفرم چيست؟ اش ديه كه پرسيدم شود، مي كشته حرم در
  .)743، ص  ق1413

در ) كليني، صـدوق و شـيخ طوسـي       ( روايت را مشايخ حديث      اين : سند بررسي
 »اسـدي  معاويه بن كليب« يا »اسدي كليب« ولي. اند هاي روايي خود آورده    كتاب

 او  بـاره  در صـفحه  4 ،»خويي اهللا تآي« مرحوم. ندارد ذمي يا مدح رجالي، كتب در
 از  چنـين  هـم . اسـت  آمده نامش روايت 18 سند در كه اين جمله از ،نوشته مطلب

 بوده كه هرچه از امامان به       اين كليب به شدنش نقل كرده كه علت ناميده    » كشّي«



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  642

 

 مـن «: گفتـه  مـي ] آن سـقم  و صـحت  در تأمـل  و درنگ بدون [رسيده گوشش مي 
 رحمـت  او بـر  رسـيده  7صـادق  امـام  گـوش  بـه  او ويژگي اين وقتي و »تسليمم
  ).119 ـ 121، ص 14 ج  ق،1396خويي،  (است فرستاده

  ائمه  به شدت به او كه شود مي معلوم كليب به اش از علت تسميه : محتوابررسي
 اهـل  ولـي  كـرده،  مي قبول درنگ بي را آنان به منسوب كالم و بوده عالقمند اطهار
 مـثالً . است نبوده... و خبر از حكم هزل، از جد ناصواب، از صواب سخن بين تمييز

 هـاي   مـردي كـه در مـاه       ديـه «: پرسيد 7امام از او روايت، همين محتواي  باره در
 را همـين  نيـز  او. »ديـه  ثلث و ديه: داد جواب امام و چيست؟ شود مي كشته حرام
 حاكمان حكم واگويي 7امام جمله اين آيا كه بفهمد نتوانسته اما است، كرده نقل
 حكـم  يـا  داده خبـر  آن از امام و اند نداشته ظلم و عدل به كاري كه بوده زمان آن

   است؟ چنين اين خدا
 چرا دارد؟ نسبتي چه قضايي عدالت با حكم اين پرسيد  صورت دوم، بايد مي    در
 شـود،  كـشته  روز آن فـرداي  كه فردي از اش ديه شده كشته رجب آخر كه فردي
 روز آن ايفـرد  كـه  فـردي  از شود، كشته شوال آخر كه كسي و است تر  بيش ثلث

 مـوارد و    نر ايـ  د دقـت  و تفحـص  بـدون  او اسـت؟  تر  كم ثلث اش ديه شود، كشته
رسيدن به لب مطلب و فلسفه و حكمت حكم، شنيده خود را به عنوان روايت نقل                

 ايـن  و باطـل؟  يـا  است حق اين كه بفهمد و كند بررسي كه كرده است؛ بدون اين   
 ايـن  هـا  قتل تمامي در آيا بپردازد؟ يدبا چرا و بپردازد بايد كسي چه را اضافي ثلث

  است؟ عاقله   بر عهدهديه كه خطايي قتل در حتي است، چنين
اين حديث ربطي به تغليظ ديه نـدارد، بلكـه كفـاره قتـل را بيـان                 :  دوم حديث

 مختـصر،  حديث اين كه شود مي معلوم بعداً و است متوالي  روزه ماه دو كه كند مي
  .باشد مي 3 شماره حديث از ناقصي

بـه امـام    «: تاسـ   چنين نقـل كـرده    » زراره«از  » ابان بن عثمان  «:  سوم حديث
 دو و اسـت  ثلت و ديه اش بر عهده :  گفتم مردي در حرم كشته است، فرمود       7باقر
 از متـوالي  ماه دو تواند مي چگونه [گفتم. بگيرد روزه را حرام هاي ماه از متوالي ماه
 ايـام  و] قربـان [عيد] كند شروع وقت هر كه يحال در بگيرد، روزه را حرام هاي ماه
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 حقـي  زيـرا  بگيـرد؛  روزه: فرمود است؟ حرام اش  و روزه [ست  ا داخل آن در تشريق
  .)216، ص 10 ق، ج 1407 طوسى،(» او  عهده بر است

نقل كـرده و    » تهذيب األحكام «اين روايت را صاحب وسايل از        : سندي اشكاالت
ابن ابي عمير، از ابان بن عثمان، از زراره،         : تسندي كه در وسايل ذكر شده اين اس       

  .7از امام باقر
، همـان (اسـت    نقل كرده    7 ولي در تهذيب با همين سند آن را از امام صادق          

   ).216ص 
 از ،»تغلـب  بـن  ابـان « از ،»عثمـان  بن ابان« جاي به» كافي« حديث در    همين

   ).140 ص،4 ج  ق،1429 يني،كل( است شده نقل 7باقر امام از ،»زراره«
 امـام  از يـا  شـده  صـادر  7باقر امام از روايت كه اين در بينيد  كه مي  گونه همان

 هـا  كتـاب  ميـان  تغلب، بن ابان يا است عثمان بن ابان راوي كه اين در و 7صادق
  . است اختالف

 روايـت  زراره از تغلـب  بن ابان است بعيد كه شود  تفحص در تاريخ روشن مي     با
 را ادراك كـرده و بـه        : امـام سـجاد، بـاقر و صـادق         تغلب، بن ابان زيرا كند؛ نقل

 بنـابراين، . اسـت  بـوده  زراره از تـر  شده شناخته و تر مسن و بوده معتقد شان امامت
 زراره از عثمـان  بـن  ابان نمودن روايت البته. كند نقل روايت زراره از كه است بعيد

 از تـر  ابراين، كوچـك   و بن  بوده � كاظم و صادق امام اصحاب از او زيرا است؛ ممكن
  ).150 و 143، ص1 ج ، ق1369ي، خوي (است بوده زراره
 اسـت،  تر دقيق ديگران از كليني كه شد گفته آنچه شود، مي روشن جا  همين از

 حال، هر به و كرد كاوش را احاديث قرائن تمامي بايد و نيست چنين مورد اين در
  .ل استمتزلز حدودي تا موقعيتش اگرچه است؛ صحيح رجالي علماي نظر از سند

� اfـرم«متن سؤال اول در وسايل و تهذيب        .1:  متن بررسي �P اسـت و    »رجل قتـل 
� اfرم«در كافي    �P "كـسي  از سـؤال  و اسـت  تر  است كه دومي روشن    »رجل قتل رج 

 و عربـي  هـاي  سرزمين ساير به ربطي بنابراين، .بكشد را ديگري حرم، در كه است
رتكب قتل در ايران و ساير كشورها و حتي         م براي و ردندا ايران جمله از عربي غير

 تغلـيظ  بـراي  آن از تـوان  نمي و كند ساير شهرهاي حجاز حكم به تغليظ ديه نمي       
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 و شـويم  مرتكـب  ظاهر خالف چند كه اين مگر كرد، استفاده حرام هاي ماه در ديه
 و اسـت  محـذوف  كه ي »األشهر«براي وصف را آن و بخوانيم »الحرُم« را »الحرَم«

 كه واقعاً امور بعيد از ذهني اسـت؛ عـالوه بـر آن، ايـن                انيمبد گيريم، قدير مي ت در
همه خالف ظاهر را مرتكب شويم تا يك حكم غير عقاليي را براي تمـامي جهـان                 

  !!!اثبات كنيم؟
 بگوييم و كنيم تصرف گر پرسش سؤال در توانيم مي ما آيا گذشته ها  همه اين  از
 نه حرَم و به دنبال آن فتوايي صادر كنيم كه زن            ،هبود حرام اهم به مربوط تو سؤال
  !بخندد؟ آن به نيز مرده بچه

 زيرا است؛ حرم در او كه فهماند مي راحتي به گر  حالي كه سؤال دوم پرسش     در
 منـي  و مكـه  در كـه  است افرادي به مربوط تشريق، ايام در گرفتن روزه بودن حرام

  .ندارد هرهاش ساير مردم به ربطي و هستند
 را مـا  كه اي گونه به دارد؛ فراواني هاي متن جواب امام به پرسش نيز اختالف      . 2

  .اندازد مي شك به كامالً است، شده صادر امام از سخني چه كه اين اصل در
 متـوالي  ماه دو و است ثلث و ديه اش بر عهده «:  وسايل و تهذيب آمده است     در

 ليكن و )3، ح   304، ص   29، ج   ↨ـوسائل الشيع  (.»گيرد مي روزه را حرام هاي ماه از
 حرام هاي ماه از متوالي ماه دو و است ثلث و ديه اش بر عهده«: في آمده است  كا در
كـافي،   (.»دهد مي طعام را مسكين شصت و كند مي آزاد اي برده و گيرد مي روزه را

  )2، ح290، ص 14ج 
 بـوده  عمـد  قتـل  كـه  ودش مي معلوم شده معين كافي كتاب در كه اي  كفاره از
 توافق، به ديـه تبـديل       با كه است عمدي قتل به مربوط ديه تغليظ بنابراين،. است

  يعنـي اگـر شـك شـود كـه نويـسنده           (شده است و چون اصل، عدم زيـاده اسـت           
  نويـسنده  كـه  اين يا نوشته كم و افتاده عقب قاري يا مدرس از حديث، از اي نسخه
 عقَـال  است، نوشته اضافه مطلبي خود فعال ذهن از و افتاده پيش او از ديگر  نسخه
 »طوسـي  شـيخ « از تـر  منـضبط  »كلينـي « چنين هم). نندك مي قبول را زياده عدم
 دليل تواند مي تنها صحيح خبر اين نتيجه در. است مقدم او  نوشته بنابراين، .است
  . عمدي در حرم باشدهاي قتل ديه تغليظ براي
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 از بـيش  بر توان عمدي قصاص است و با رضايت مي       قتل   ي چون حكم اول   البته
 غير معقول نخواهد بود و بر فرض قائـل شـويم كـه              ثلث و ديه كرد، توافق نيز ديه

اولياي مقتول مخير بين قصاص يا ديه هستند، باز منافاتي ندارد كه بتوانند بـراي               
مـام   جهت، بعد از جـواب ا      مينتري بگيرند و به ه     مقتول عمدي در حرم ديه بيش     

در اين رابطه سؤالي براي زراره باقي نماند؛ زيرا طبق تمـامي مبـاني، سـخن امـام                  
  .قابل دفاع بود

 در گـرفتن  روزه متـوالي  مـاه  دو   تنها اشكالي كه براي زراره باقي ماند، در بـاره         
 متوالي كه حرامي هاي ماه زيرا كند؛ مي برخورد قربان عيد به كه بود حرام هاي ماه

 كـه  وقتـي  هـر  قاتـل  و »محرّم« و »↨ـالحج ذو« ،»↕القعد ذو«: از ندعبارت هستند،
 رسـد كـه     ماه متوالي به روز عيد قربان مي       دو شدن ند، قبل از تمام   ك شروع را روزه
 بـراي  كـه  كند مي برخورد تشريق ايام با چنين هم و است حرام آن در گرفتن روزه

 سـؤال  را همـين  لـذا  و تاسـ  حـرام  ها  آن  روزه هستند، مكه يا مني در كه كساني
 ↨ـل الشيع ئدر وسا . است شده نقل مختلف روايي كتب در سؤال باز اما. است كرده
 داخـل  تـشريق  ايـام  و عيد اين در و گفتم«: است آمده گونه  األحكام اين  ذيبو ته 
. شـود  مـي  وارد اشكالي اين در گفتم«: است آمده گونه اين كافي در ولي. »شود مي

  .»تشريق ايام و عيد دو گفتم اشكالي؟ چه: پرسيد
ك تبديل شده است و     كوچ سؤال دو به كافي در سؤال بينيد،  كه مي  گونه همان

 يـا  اسـت  مجمل يا »عيدان« كلمه حال، اين با ولي. است تر جواب امام نيز مفصل   
 هـاي  مـاه  در فطـر  عيـد  كه باشد قربان و فطر عيد »دوعيد« از مراد اگر زيرا غلط؛
 آن روزه بگيرد و اگـر مـراد عيـدي           در كفاره عنوان به بخواهد قاتل تا نيست حرام

  .است غلط جواب پس نيست، حرام اش در نظر گرفته كه روزه غير فطر را امام
 چـون  و اسـت  آمـده  »تشريق ايام«  كلمه سؤال در ها نقل  ولي باألخره در همه   

 كـه  شـود  مي معلوم است، حرام هستند منا در كه آنان بر تنها تشريق ايام در روزه
 يـا در    ينـ م در كـه  است كساني به مربوط آن، بر دليل وجود فرض بر ديه تغليظ

 تغلـيظ مربـوط بـه سـاير بـالد           بهحرَم هستند و اين حديث و به دنبال آن فتواي           
  .نيست
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   خبر يا يك خبر؟سه
 اي الزم نيست در باره خبر پنجم اين باب بحث كنيم؛ زيرا آن چكيده            : يادآوري

 پـدر  نام و »زراره از ابان« آمده مختصر طور به سند در كه است سوم رخب از ناقص
 عليـه « بـه  امام جواب از و كرده حذف را ها ا مشخص نكرده و سؤال يا سؤال      ر ابان
 طـور  بـه  اي  امام بدون سـؤال و زمينـه       مسلّماً چون است؛ كرده اكتفا »ثلث و ↨ـدي

 خبر اين در سؤال آن كه است يسؤال جواب در بلكه نفرموده، را كلمه اين ناگهاني
 سـوم  خبـر  در شده مطرح هاي لسؤا از غير كه ديگري سؤال هر و است نشده بيان

 و اسـت  پرسيده امام از بار دو را بحث اين زراره كه است اين معنايش شود، فرض
 سؤال دوم بار و شود مجملي كالم تا گفته را جواب تنها و نگفته را ها سؤال از يكي

 بـا  مـسلّما  كـه  است كرده نقل را جواب هم و سؤال هم بار؛ اين و دهپرسي ديگري
  .نيست صحيح خورد بر گونه اويان اينر و روايات
 نيز مختصري 2 آنچه بيان شد، اين حدس قوي وجود دارد كه حديث شماره از

 ولـي  شـده،  حـذف  جواب از مقداري و ها  باشد كه در آن سؤال     3از حديث شماره    
 حـال،  هر به اما است، كرده بيان را آن موضوع حكم، بيان امهنگ در خودش زراره

  . سخني از ديه نيست2 شماره حديث در
 اگـر  كـه  است اين آمد، دست  به 5 و   3،  2  نتيجه آنچه از خبرهاي شماره     در

 در عمـد  قتـل  بـه  مربوط باشد، شده صادر 7امام از ديه تغليظ  ه  بار در سخني
 مغلّـظ  هم حرم غير در ديه آيا كه سؤال اين مورد در خبر، سه هر و است حرم
 روايـت از دليـل      هبنـابراين، ايـن سـ     . دهستن مجمل يا ساكت خير؟ يا شود  مي

 شـوند،   مـي  واقـع  حرم غير در كه هايي  قتل انواع در ديه تغليظ براي شدن  واقع
 برائت  اصل  جريان  محل  دليل،  فقدان كه شد ثابت خود جاي در و هستند قاصر

  .بود خواهد
 در مـورد مـردي      7از حضرت صادق  «از زراره   » علي بن رئاب  «: چهارم حديث

 دومـاه  و ديـه : فرمـود  پرسيدم؟ بكشد خطا روي از حرام هاي كه ديگري را در ماه     
 تشريق ايام و عيد اين، در گفتم. باشد مي اش عهده به حرام هاي ماه از متوالي روزه
 حقي زيرا بگيرد؛ روزه: ودفرم] كند؟ چه است حرام آن در روزه كه [ شود مي وارد
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  .»است شده گيرش دامن كه است
، 10، جلـد    »تهذيب األحكـام  «سند اين حديث صحيح است و در        :  سند بررسي

 آمـده  5212، حديث 110، صفحه4، جلد »من اليحضره الفقيه  « و در    215صفحه  
 سـاير  بر را حديث اين مزيت و است شده نقل گونه يك به ها است و در اين كتاب    

  .بخشد مي امتياز باب اين يثاحاد
  ديـه  حـرام  هـاي   خطـايي در مـاه     هـاي   حديث صحيح، از قتل    اين:  متن بررسي

 چنين هم و حرام هاي ماه در ها قتل ساير  ديه حكم  باره در و كند مي نفي را مغلّظه
 واقـع  در كـه  5 و 3،2 خبـر  سه با بنابراين، .است ساكت حرم در هاي قتل حكم از

 نـدارد؛ زيـرا     منافـاتي  داشـت،  داللـت  حـرم  در مغلّظـه   ديـه  بـر  و بـود  خبـر  يك
  . موضوعشان متفاوت است

 اگر حديث اول؛ يعني خبر كليب اسدي داراي اطالق باشد، ايـن خبـر               البته
صحيح با آن اطالق منافات دارد؛ زيرا در اين فرض، خبر كليب با اطالقـش بـر                 

 ايـن  و كند  مي داللت حرام هاي  ماه در شده  واقع هاي  قتل تمامي در مغلظه  ديه
 .دارد   بـر مـي    حـرام  هـاي   يي در مـاه   خطـا  هاي  قتل از را تغليظ صراحت با خبر

 در خطايي هاي  قتل در ديه تغليظ براي قبولي قابل دليل هيچ مسلّماً بنابراين،
 وجـود  كليب خبر براي ادعايي اطالق يك تنها چون ندارد؛ وجود حرام هاي  ماه

 تنهـا  هـا   قتل درساير و خورد  مي تخصيص رئاب بن علي صحيح خبر با كه دارد
 شـد،  معلـوم  قـبالً  آن اسـتحكامي    كه بـي   ردر كليب وجود دا   خب ادعايي اطالق

 آن بـراي  ضعفي  نقطه باز كه شده گزارش متفاوت كليب از خبر اين كه ويژه  به
  . است

 گونـه  يـك جـا همـان     :  من اليحضره الفقيه دو جا حديث كليب را نقل كرده          در
ن مـ«: اسـت  آمـده  صـورت  اين به ديگر، جاي در و گذشت يك شماره در كه است

ر اfرام فعليه دية و ثلـث �Ñ � �P را بـه صـورت     » قَتَـل «كه چون   ) 107، ص   4ج   (»َقَتل
  . كند  وجود قصد در قاتل را تقويت مي،معلوم آورده و آن را به فرد نسبت داده

ي اطـالق قابـل قبـولي        حديث كليب براي تغليظ ديه در قتـل خطـاي          بنابراين،
  .ندارد تا نياز باشد با حديث صحيح علي بن رئاب مقيد شود
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   ديه بر عاقله واكاوي

 بـه  را خطـايي  قتل  حديث علي بن رئاب نيز بي اشكال نيست؛ زيرا ديه         : اشكال
  .است عاقله عهده به كه حالي در است؛ انداخته قاتل عهده

   ناشي از فعل هر كسي به عهده        اصل و قانون اين است كه احكام وضعي        :جواب
 بـه  اشـتباه  يـا  جهـل  يـا  خطـا  روي از فرد كه خساراتي تمامي لذا و باشد خودش
 قتـل   ديـه  بودن عاقله  عهده بر واقع در اوست؛ خود عهده به سازد، مي وارد ديگري
 در همين مـورد نيـز دو        و است منحصر مورد همين بر و است اصل خالف خطايي

 ايـن . گيـرد   و سپس از قاتل مي     پردازد  اين است كه عاقله مي     يكي: قول وجود دارد  
 كـه  اسـت  ايـن  مـراد  و باشد قول اين مؤيد و قول همين مبناي بر تواند مي روايت

 ديگـر،  عبـارت  بـه . بپـردازد  را آن بايـد  مستقيم غير طور به ولو قاتل، خود باألخره
 كـه  ، نـه بـراي ايـن      ، براي نفي تغلـيظ اسـت      »... الدية و يصومعليه« عبارت در حصر

  .كند مشخص را كننده پرداخت بخواهد

   روايات شيعهچكيده

يكي روايت  :  از ابواب ديات النفس به سه روايت تقليل يافت         3 پنج روايت باب    
 5و 2،3هـاي  ابان از زراره، از امام در مورد قتل در حرم كه به سه صورت در شماره               

  .آمد
 در خطـايي  قتـل  براي كه 7صادق ماما از زراره، از رئاب بن علي  دوم صحيحه 

  .است دين از عقال فهم مطابق سخني كه نبود قائل را ديه از بيش حرام هاي ماه
 داللـت  حـرام  هـاي  مـاه  در ديـه  تغلـيظ  بر اجمال طور سوم روايت كليب كه به    

 قتـل   كفـاره  و بـودنش  يـضي تبع و حكم اين چرايي و قتل نوع  باره در ولي داشت،
 و نيست فتوادادن قابل سند ضعف و اصول با مخالفت اجمال، طرخا به و بود ساكت

 ايـن  علـم  بلكـه  كـرد،  صـادر  آميـز  تبعيض فتوايي نبايد مجمل روايت يك خاطر به
  .نمود واگذار اهلش به بايد_ معصوم از صدورش و سند صحت فرض بر_ را روايت

 گيري متيقن قدر ها  اگر روايات متعدد بود و صراحت يا ظهور داشت، از آنالبته
  .شد مي داده احتياط مطابق فتوايي متيقن قدر در و شد مي
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 شد،  كسي ديگر را عمداً در حرم امن الهي بكشد، هر سه روايت شاملش مي              اگر
 سـخني  و شـد  نقـل  »بروجـردي  العظمـي  اهللا تآي« مرحوم از آنچه به توجه با اما

 و كـرد  صـادر  تغلـيظ  به فتواي مورد اين در توان قالست، باز نمي  ع روش با مطابق
 به جايي دانست كـه قاتـل و         مربوط را تغليظ مثال و است گيري متيقن قدر به نياز

  ... .مقتول خويشاوند باشند و هر دو محرِم باشند و
 به نظر نگارنده در اين مورد خاص، شايد امـام در مقـام بيـان حكـم الهـي            ولي

ن بدعت عثمان بوده است و      در صدد بيا   نبوده و در مقام بيان حكم فعلي قضات يا        
  .رود با اين احتمال، كل بحث زير سؤال مي

 اين احتمال وجود دارد كه سخن مرحوم بروجردي كه سخني مطابق با فهم   باز
جـا كـه بحثـي       عقالست، مربوط به احكام شخـصي و فـردي باشـد، ولـي در ايـن               

  . پذيرند اجتماعي است، عقال چنين تبعيضي را نمي
 نـاممكن   اًه از روايات، فهميدن حكم به تغلـيظ ديـه تقريبـ            كالم اين ك    خالصه

  .است

   و فتواهاها اجماع

 يـا  حـرام  هاي ماه در كه هايي  كه معلوم شد فتواي به تغليظ ديه در قتل         اكنون
 و  سـندي  نظـر  از قبـول  قابـل  روايي دليل و ندارد قرآني دليل شود، واقع حرَم در

ت و در غيـر حـرم، روايـت در مـورد             تنها مربوط به قتل عمد در حـرم اسـ          ،متني
 تنها يك روايـت وجـود       ها تلق ساير در و است صريح خطايي قتل  ديه نبودن مغلظ

دارد كه از نظر سند داراي مشكل و از نظر محتوا مجمل است، نوبـت بـه بررسـي                   
ر از روايات است و چقـدر       متأث چقدر شود روشن تا رسد فتواهاي فقيهان شيعه مي   

نه به سينه و يا خداي ناكرده چقدر متأثر از تكيه به نقل ديگران و               متأثر از فقه سي   
  . استصلينديدن منابع ا

 شـيعه،  ميـان  در اجمـاع  كه است ضروري نكته   از ورود به بحث، ذكر اين      قبل
 گـري  حكايـت  خاطر به بودنش دليل بلكه نيست، شرعي حكم بر دليل خود به خود

 خـود  خودي به خبر كه گونه ديگر، همان به عبارت   . آن از رأي و نظر معصوم است      
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 اجمـاع  اسـت،  معصوم نظر و رأي از آن گري حكايت به اعتبارش بلكه ندارد، اعتبار
 معصوم نظر به وصول راه دو اجماع و خبر تر، روشن عبارت به. است گونه همين نيز

  . هستند
ت؛ زيـرا   به رأي و نظر معصوم برساند، واضح اس         را ما تواند  اين كه خبر مي    البته

وقتي راوي راستگو باشد و سخن امام را به ما برساند و ظاهر اين است كـه سـخن                   
 ،بريم پس ما از راه سخن معصوم به اعتقادش پي مي. گر اعتقاد اوست هر كس بيان

ر نظـ  گـر  حكايـت  توانـد   چگونـه مـي    ب،مكتـ  يك پيروان يا دين عالمان اجماع اما
  .دپيشوايشان باشد، نيازمند به توضيح دار

 و انـد  شـده  متوسـل  گونـاگون  هـاي   فقيهان شيعه در توضيح اجماع، بـه راه        لذا
 غيـر  امـروزه  چـون  كـه  انـد  كـرده  مطرح را كشفي و لطفي ،دخولي حسي، اجماع
 اجمـاع  و حدسي اجماع به تنها و كنيم مي رها را ها آن است، مقبول غير يا معقول

  .كنيم فا مياكت قدما
 در فقاهـت  و فقـه  هـاي   بزرگـان و اسـتوانه      اجماع حدسي از فتـواي متحـد       در
. اسـت  همـين  نيـز  معصوم امام نظر كه شود مي كشف نداريم، روايتي كه اي مسأله

 استفاده اجماع  كلمه از شود، داده نسبت علما آن به فتوا اين كه اين جاي به گاه آن
ع را به    اهل سنت نيز استدالل كرد؛ زيرا آنان اجما        مقابل در آن با بتوان تا شود مي

 بزرگ فقيهان رأي شود گفته آنان مقابل در اگر گاه آن دانند، خودي خود دليل مي   
 قبـول  قابـل  آنـان  بـراي  ماسـت،  معصوم امام نظر اين شود گفته يا است چنين ما

.  اسـت  كـرده  اسـتفاده  اجمـاع  لفظ از شيعه لذا شود، مي بسته مباحثه راه و نيست
 محـض  شـيعي   وم، شايد در داخل مجموعـه      اين راه كشف نظر امام معص      ين،بنابرا
  .آمد خواهد بحثش شاءاهللا ان كه نباشد قبول مورد

 آن در كـه  اي راه ديگر اين است كه از فتواي متحـد فقيهـان قـديم در مـسأله               
 مـا  بـه  ولـي  رسـيده،  آنـان  بـه  معصوم از خبري كه شويم مطمئن نداريم، روايتي

 شـيعي  هاي  شود، در داخل مجموعه     از اين راه، اگر رأي امام حاصل       ،نرسيده است 
 ايـن  شـان   تـالش  و اند  بوده اگر نص بسيار ما قديم فقهاي زيرا است؛ قبول مورد نيز
 هـا  آن مرادفـات  ها آن جاي به حتي و كنند استفاده معصومان الفاظ از تنها كه بود
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، اگـر بـر مطلبـي اتفـاق         ابراينبنـ ). 3 ص ،1  ق، ج  1387طوسي،   (نبرند كار به را
 احتمـاالً  و انـد  داشته روايي دليل آنان كه شود د و روايتي نداشتيم معلوم مي     داشتن

  .است شده نابود احاديث آن آن، امثال و طوسي شيخ  كتابخانه زدن آتش  واقعه در
 هر حال، از هر راهي كه به رأي و نظر معصوم برسيم، براي ما حجت اسـت،                  به

 عموم و البته گاهي هم اجمال دارد،        اما اگر آن راه خبر باشد، گاهي اطالق و گاهي         
ولي چون اجماع دليل لبي است؛ يعني لفظ خاصي از معصوم به ما نرسيده، بلكـه                

 دانـيم،   كه آن را رأي معصوم مـي       ايم دهرسي حقيقتي به اجماالً گوناگون هاي از راه 
  . كنيم اكتفا متيقن قدر به بايد

 بـه  شـده  واقـع  حـرام  هاي ر ماه  اين، در مسأله تغليظ ديه براي قتلي كه د         بنابر
 بـر  احتمـالي  يا ظني طور به خبري كه كنيم تكيه اجماع به تنها توانيم مي شرطي

 انـد؛  نكـرده  تمسك خبر آن به كنندگان اجماع كه شويم مطمئن يا نكند داللت آن
 و در هـر دو حـال، اجمـاع          بـود  خواهـد  المدركي محتمل يا مدركي اجماع، وگرنه

  . بوددليل مستقلي نخواهد
 نيـاز نـداريم، همـين كـه مقـداري بتوانـد روايـات               يما به دليل مستقل   : اشكال

  .موجود را تقويت كند تا به اطمينان نسبي برسيم كافي است
 ولـي  رسانند مي اطمينان به را انسان باشند، يكديگر مؤيد ها اگر احتمال : جواب

 همـه  كـه  نفـري  چند خبر مثالً ندارد؛ اي فايده باشد، ديگري از برخاسته يكي اگر
  . آورد نمي اطمينان باشد، شايعه يك از ناشي يا واقعه يك ديدن بد از ناشي

 حصول آن، از پس كنيم،  اقوال را نقل و جوانب مختلف آن را واكاوي مي          اكنون
  .كنيم مي واگذار خوانندگان به را آن عدم يا اطمينان

:  نوشـته اسـت    515صـفحه   » المقنـع «در  ) 381متوفاي  (» صدوق«مرحوم  . 1
 روزه مـاه  دو و ديـه  اش عهده بر بكشد، حرام هاي اگر مردي مرد ديگري را در ماه   «

 دو ماه، عيـد و ايـام تـشريق وارد           اين در وقتي و باشد مي حرام هاي ماه در متوالي
  .»است شده گيرش  گردنكه است حقي زيرا بگيرد؛ روزه بايد ،]باز[باشد شده 

 سـوم؛  خبـر  از برداري كپي دقيقاً بيند بنگرد، مي هر كس اين عبارت را      : بررسي
 اختـصار  بـراي  و انداخته آن از را ثلث لفظ ايشان كه است زراره از ابان خبر يعني
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پس او به حقيقتي غير از همين اخبـار  .  را در هم ادغام كرده است      جواب و پرسش
جـود   البته احتماالً در نـسخه او از حـديث لفـظ ثلـث و              ؛موجود دست نيافته است   

  .نداشته است
 سـاكت  تغلـيظ  مورد در كه اين نه است، تغليظ  كننده به هر حال، اين فتوا نفي     

 كه دوق، لفظ ثلث را نداشته و يا اين       ص نزد در روايت از موجود نسخه يا زيرا باشد؛
 ديد از روايت در ثلث لفظ وجود دهد نشان تا انداخته را آن فتوا هنگام در عمداً او
  .است تفيمن يا مخدوش او

 نوشـته   743صـفحه   » ↨ـالمقنعـ «در  ) 413متوفـاي   (» شيخ مفيد «مرحوم  . 2
سـت، بـراي    ا ثلـث  و كامـل   ديه اش و هر كس كه در حرم كشته شود، ديه        «: است

 را حرم حرمت كرده كه كاري با اش كشنده«در نسخه ديگر  [ .شكستن حرمت حرم  
  .»حرام هاي ماه در  شده كشته حكم است چنين هم و] »است شكسته

 كتاب سوم باب گانه پنج روايات از يك متن عبارت مرحوم مفيد با هيچ     : بررسي
پس فتـوايش را از     . دندار مطابقت گذشت، بحثش كه ↨ـالشيع وسائل كتاب الديات

. اين روايات نگرفته است؛ زيرا در هيچ روايتي سخن از هتك يا انتهاك وجود ندارد              
داشته كه به ما نرسيده و يا در صـدد اشـاره   بنابراين، يا ايشان دليل خاص ديگري    

 ــ  كه است بوده فتوا آن دادن گذرا به فتواي تغليظ و سپس در صدد عاقالنه جلوه         
  .شد خواهد تر  آينده روشندر- اهللا شاء ان

 هر حال، فتواي ايشان مربوط به قتـل عمـد يـا شـبه عمـد اسـت و شـامل                      به
 در و است قصدي عناوين از تك،ه كه است روشن زيرا شود؛ نمي خطايي هاي قتل
 هـر  بـا  ايـشان  قتـواي  بنـابراين، . نـدارد  وجود هتك قصد و قتل قصد خطايي قتل

 عمـد كـاربرد     هغليظ ديه در قتل عمد و شـب       ت توجيه براي تنها باشد، كه مستندي
  .گيرد نمي دربر را خطايي هاي دارد و قتل

ـ  اصـل  را حرم در قتل خاطر  مرحوم مفيد تغليظ ديه به      ديـه  تغلـيظ  و ستهدان
 سـاير  تنهـا  نـه  كـه  حالي در است؛ كرده ملحق آن به را حرام ماه در قتل خاطر به

اولي را بـدون    » شهيد ثاني «و  »  حلي محقق« بلكه اند، نداشته را مشي اين فقيهان
  . خواهد آمد بحثش كه اند دليل دانسته
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 كرده استفاده تروايا از نه خود، فتواي اين در مفيد مرحوم تر، به عبارت روشن  
 را عقاليي دليلي او بلكه است، نرسيده ما به كه رسيده او به چيزي كرده ادعا نه و

 از بـودن   اين مستند بـر فـرض خـالي        كه است كرده نقل فتوايش مستند عنوان به
 صورت، هر در و ها  نه در تمامي آن    گوست، پاسخ ها تغليظ از برخي در تنها اشكال،
 يـا  عقل حكم براساس موضوع، تشخيص يا و است امام يرأ كشف يا ايشان فتواي
  .عقالست حكم

 اهـل   فتـاواي  در يـا  فـريقين  روايات در را تغليظ احتماالً ايشان كه  اين خالصه
 امـا  اسـت،  بـوده  آن دادن سنت ديده و اجماالً در صدد بيـان آن و منطقـي جلـوه             

 سـاكت  آن از دمفي مرحوم نيست، هايي قتل چه در و است هايي قتل چه در تغليظ
  . استخطايي غير هاي قتل به مربوط تنها عقاليي آن توجيه و است
:  نوشته اسـت   391، صفحه   »الكافي«در  )447متوفاي  (» ابي الصالح حلبي  «. 3

 مغلظه ديه او  اگر قتل عمدي در حلّ اتفاق افتاد و قاتل حرّ و عاقل بود، به عهده              «
 قتـل  اگر و ...و شود مي پرداخت سال يك در كه باشد مي است مسان شتر صد كه
 ثلـث  و ديـه  يـك  اش عهده به كه »شده روايت« باشد حرام هاي ماه در يا حرم در

  .»است
 كه نظر خودش با آن مساعد       آيد يذهن م  به» شده روايت«آوردن كلمه  :بررسي

تر احكام فقهـي بـر طبـق روايـت            وگرنه نيازي به اين كلمه نبود؛ زيرا بيش        ؛نيست
  .است

 به مربوط يكي: داريم مغلظه  ديه گونه دو كه شود عبارت ايشان معلوم مي    از   باز
 عمد، تنها نوع    قتل  ديه تغليظ براي ايشان و آن تعداد به مربوط ديگري و شتر نوع

  .اول را قبول دارد
 كه به احتمال قوي كتاب      7الي اإلمام الرضا  » الفقه المنسوب «در كتاب   . 5 و 4

 بن عبد العزيـز     ↕حمز«كه از   » المراسم« در كتاب    فقهي پدر مرحوم صدوق است و     
  .است، چيزي در مورد تغليظ ديه يافت نشد» ديلمي
كسي كـه  «: نوشته است» ↨ـالنهاي«در كتاب  ) 460متوفاي  (» شيخ طوسي «. 6

 بـر  شـود،  گرفتـه  ديـه  او از و بكـشد  حرام هاي ديگري را در حرم يا در يكي از ماه  
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 و حـرم  حرمت شكستن براي ديه ثلث و قتل رايب ديه است؛ ثلث و ديه اش عهده
مقتـول كـشته    ) كـشتن  واسـطه  (به شد، قصاص تقاضاي او از اگر و حرام هاي ماه
  ).404 ـ 405، ص5ج ق، 1400 ي،طوس (»شود مي

  ديـه  كه دهد عبارت شيخ طوسي مربوط به قتل عمد است و نشان مي          : بررسي
. شـود  مـي  تغلـيظ  حـرام  هاي ماه و حرم از يك هر حرمت شكستن براي عمد قتل
 مغلظه ديه ميان مخير مقتول اولياي كه شود مي استشمام عبارت اين از چنين هم

  . هستند قصاص و
 نوشـته   516، صفحه   2جلد» المهذب«در  ) 481متوفاي  (» قاضي ابن براج  «. 7
 او از بكـشد،  حـرام  هـاي  و وقتي انساني ديگري را در حرم يا در يكي از ماه       «: است
 و شود مي خواسته حرام ماه و حرم حرمت شكستن براي ثلث و قتل براي ديه يك
  . » حق هستناي برايشان بكشند، را او خواستند مقتول اولياي اگر

عبارت قاضي ابن براج از نظر لفظ و محتوا بسيار شـبيه عبـارت شـيخ                : بررسي
 ربوطم نيز مفيد شيخ عبارت كه شود طوسي در نهايه است و از اين دو، روشن مي         

 عمـد  شبه و خطايي قتل براي ديه تغليظ مورد در اوالً بنابراين،. است عمد قتل به
تـواي بـه تغلـيظ      ف افتـد،   مـي  اتفـاق  بسيار حرام هاي ماه در ما كشور در امروزه كه

 بـا . اسـت  نبـوده  مطـرح  زمـان  آن در خطايي، قتل ديه در تغليظ اساساً و اند نداده
 كـه  اسـت  اين حداقل پس اند، كرده روايت و اند ديده را اسدي كليب روايت كه اين

  . است بوده مخدوش آنان ديد از روايت اين اطالق بگوييم
كه حاشـيه بـر كـالم شـيخ         » ↨ـنكت النهاي «در  » محقق حلي « مرحوم   ثانياً

» ثلث ديه براي هتك حرمـت حـرم       «طوسي است، نوشته سخن شيخ در مورد        
نظير همـين كـالم را بـه        ). 405، ص   3 ج   ي، شرايع، محقق حل (بي دليل است    

 از ابـان  حـديث  آنـان  كـه  است بعيد چون و كنيم  زودي از شهيد ثاني نقل مي     
 آن از مـا  نسخه با حديث از آنان   باشند، بنابراين، احتماالً نسخه    نديده را زراره

 سـلب  زيـادي  حـد  تـا   روايات  به ما اعتماد حساب، اين با و دارد اساسي تفاوت
 نداريم بيت اهل روايات به علمي و علم باب انسداد قبول زج اي  چاره و شود  مي

 تغليظ  بودن  عقاليي غير صورت اين در و شود  مي حجت ظن مطلق نتيجه در و
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  . ديه نيز از داليل نفي آن خواهد شد
 تغليظ برخي و اند كه تا كنون روشن شد كه برخي منكر تغليظ شده          ين ا نتيجه

 آن بـا  برخـي  و انـد  نكـرده  ذكر را آن اصالً برخي و اند كرده معنا ديگري گونه به را
 كـه  اي گونـه  هب اند؛ آورده عقاليي دليلي آن براي برخي و اند كرده برخورد مشكوك
 اقـوال  اين از گيري  است و قدر متيقن    منتفي كامالً آنان به مطلبي رسيدن احتمال
 ايـن  در والاقـ  پراكنـدگي  اين با اجماع ادعاي انصافاً و است محال به شبيه چيزي
  .ندارد وجهي مسأله

 آن غيـر  در چـه  و حرم در چه خطايي؛ قتل  ديه كه  آنچه مسلم است، اين    البته
  . است سخت ما براي خالف، در طوسي شيخ كالم تحليل لذا. شود نمي تغليظ
ديه خطا در ماه حرام و      «:  آورده است  6شيخ طوسي در كتاب خالف، مسأله       . 8

 حال در و حرم در: شود مي مغلظ جا سه در گفته عيشاف و شود در حرم مغلظ مي   
 در: انـد  و ابوحنيفه و مالك گفتـه     ...دبكش را خود محرِمِ محرَم فردي كه اين و احرام
 چنـين   فرقه شيعه و اخبار آنان و هم        اعاجم ما دليل... شود نمي مغلظ ديه جا هيچ

  ).222، ص 5ج  ق، 1407 طوسي، (»است احتياط  طريقه
 سـهوالقلم  و خطا »خطا« كلمه شود، گفته كه است اين راه ترين حترا: بررسي

ر اين صورت، هر سه دليل مرحـوم        غي در .گذاشت »عمد« آن جاي به بايد و است
شيخ باطل است؛ زيرا در مورد خطا هيچ قولي وجود نداشت تا چه رسد به اجمـاع                 

ط نيـست كـه      احتيـا  طابقو هيچ خبري نبود تا چه رسد به اخبار و به هيچ نحو م             
 كامـل،   ديه پرداخت به مكلف اش  او محرز است و عاقله     يگناه قاتل خطايي كه بي   

  اولياي مقتول هستند، باز الزم باشد يك سوم ديه ديگـر نيـز             خسارت جبران براي
قاتل خطايي يا عاقله او هـيچ گنـاهي سـر نـزده اسـت و                 بپردازند؛ در حالي كه از    

  .ديه جبران شده است نيز با قتولم  خانواده هاي خسارت
ولي اگر قتل، عمدي باشد، جا براي احتيـاط وجـود نـدارد؛ زيـرا قاتـل، هتـك                   
حرمت حرم يا ماه حرام را كرده و بايد عالوه بر مجازات براي قتـل عمـدي، بـراي                   
هتك حرمت نيز مجازات شود و اوليـاي مقتـول نيـز سـزاوار گـرفتن ايـن اضـافه                    

 داشـتند و    تـري   بيشول در حرم اطمينان     خواهند بود؛ چون نسبت به سالمت مقت      
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احتـي  ر بـه  اسـت،  شـده  مخدوش عمد روي از اطمينان آن بينند اكنون وقتي مي  
 مجـازات  ديه از تر  بيش را او كه اين مگر بردارند، دست قاتل قصاص از خواهند نمي
 ايـن  يعنـي  باشـد؛  ديگـران  بـراي  امنيتـي  تضمين و او براي عبرتي درس تا كنند
 خوب است تا افـراد عمـداً آن را مخـدوش            نيز حرم امنيت حفظ براي گرفتن زياده

  .نسازند
 نهايـه  در ايـشان  فتـواي  كند، را تأييد مي  » خطا« كلمه بودن  اموري كه غلط   از
 كـه  اسـت  مبـسوط  در ايـشان  عبـارت  كند، مي تضعيف را آن كه اموري از و است
 و حـرام  اهمـ  و حـرم  در مگـر  شـود،  ديـه قتـل خطـايي تغلـيظ نمـي         «: نويسد مي

  ).116، ص 7ج  ق، 1387 طوسي،( »خويشاوند
كه از شاگردان شيخ طوسي و از علمـاي قـرن شـشم اسـت و                » ابن حمزه «. 9

  ديـه «:  نوشـته اسـت    440، صـفحه    »وسيله«تاريخ وفاتش معلوم نيست، در كتاب       
 و حـرام  هـاي  مـاه  در يـا  حـرم  در قتـل  ديه يكي: شود مي تقسيم قسم دو به عمد

 ثلـث بـراي     و قتـل  بـراي  كامـل  ديه اول قسم .موارد اين غير در تلق ديه ديگري
  ).787ص ق، 1408 حمزه، ابن (»است حرام هاي شكستن حرمت حرم و ماه

بنـابراين،  . كالم ايشان صراحت دارد كه سخن در باره قتل عمـد اسـت            : بررسي
  .شود نمي حرام هاي ماه و حرم در حتي خطايي، هاي تغليظ شامل قتل

 ايـن  در ايشان هاي ، يا كلمه خطا در عبارت خالف خطاست يا دليل          هر حال  به
  .است مخدوش مسأله

 داد قرار الخطاب فصل را »↨ـالشيع مختلف« در »حلي  عالمه« بتوان كالم    شايد
  .است دانسته عمد شبه قتل به مربوط را طوسي شيخ سخن كه

، 473، صـفحه    9 جلـد    ↨ـدر مختلـف الـشيع    )726متوفاي  (» عالمه حلي «. 10
شيخ در دو كتاب خالف و مبـسوط گفتـه ديـه خطـاي     «:  نوشته است  167مسأله  

  .»شود شبه عمد در ماه حرام و وقتي كه محرَمي محرِمي را بكشد، تغليظ مي
و بـر قاتـل در      «: نوشـته اسـت   ) 585متوفاي(» سيد ابوالمكارم ابن زهره   «. 11

  ).558ص ( »حرم و ماه حرام ديه و ثلث واجب است
 نظـر   بـه  او، عاقله نه است، دانسته قاتل خود را كننده پرداخت كه  از اين  :بررسي
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 نبـوده  خطـايي  قتـل  بـاره  در حـداقل  يا بوده، عمد قتل  باره در سخن كه رسد مي
  .است
 نيـست؛  اجماعي مسأله رسد مي نظر به نكرد، اجماع از يادي ايشان كه  از اين  و

 لإلجمـاع « لفـظ  از معمـوالً  كه اي ونهگ  به است؛ اجماع از مملو كتابش كه او گرنه  و
  .بود برده كار  بهنيز جا اين در كند، مي استفاده »المتكرر

، تغليظ ديه را مخـصوص      »سرائر«در  » ابن ادريس « اين حال، شاگرد ايشان،      با
  .قتل خطايي محض دانسته است

 323، صـفحه    3، جلـد    »الـسرائر «در  ) 598متوفـاي   (» ابن ادريس حلي  «. 12
 و شـود  و ما گفتيم كه ديه در عمد محض و در عمد خطا مغلظ مـي              «: نوشته است 

در مكان  :  مخفف است و اين هميشه مخفف است، مگر در دو جا           محض خطاي در
 كه ديه و ثلث     نهگو اين به شود؛ مي مغلظ ما نزد پس. حرام هاي حرم و در زمان ماه    

  . »شود واجب مي
 بـر  تنهـا  و دانـد  ا حجت نمـي   معلوم نيست ابن ادريس كه خبر واحد ر       : بررسي

 كه در قتل خطايي در حـرم        كرده پيدا قطع راهي چه از دهد، مي فتوا قطع اساس
 مگر خبري، نه و بود آن بر اجماعي نه زيرا شود؟ مي مغلظ ديه حرام هاي يا در ماه  

 ابـن  اسـتاد ـ  ابن زهره  سيد سوي از حتي كه خالف در طوسي شيخ اجماع ادعاي
 چگونه حال نبود، آور ظن ديگران براي كه كليب خبر مگر و دنش پشتيباني -زهره
  .ريس قطع آورده تا طبق آن فتوا دهد، معلوم نيستاد ابن براي دو اين

و اگـر در    : نوشته است » شرايع اإلسالم «در  ) 676متوفاي  (،  »محقق حلي «. 13
 زمال همـين  مثـل  مكـه  حـرم  در آيا و شود ماه حرام بكشد، به ديه و ثلث الزام مي        

  ، 4، ج   1403محقـق حلّـي،      (.»بلـه : انـد  گفتـه  طوسـي  شـيخ  و مفيد شيخ است؟
  )229ص 

عبارت شيخ مفيد قبالً گذشت و معلوم شد كه او تغليظ در قتـل عمـد           : بررسي
 حـال . است كرده ملحق آن به را حرام هاي در حرم را اصل دانسته و تغليظ در ماه        

 معلـوم  كـرده،  شـك  را حـرم  در و كـرده  قبـول  را حرام هاي ماه در محقق چگونه
شـان پيرامـون      كه سخن  دبو معلوم ديگران و مفيد شيخ تعليل از چنين هم. نيست
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قتل عمد است، حال چگونه محقق قيد عمد را حـذف كـرده و تغلـيظ ديـه را بـه                     
  .نيست معلوم داده، تعميم حرام هاي ماه در هاي تمامي قتل

 كه يافته دست اي  يشان به ادله   سال پس از غيبت امام معصوم ا       400 حدود   آيا
  !اند؟ نيافته دست بدان عصر آن با مقارنان

   .كند سخن شارحان در شرح سخن محقق مطلب را روشن مي
 در قتـل  خـاطر  تغليظ ديه به  «: نوشته است ) 965 يمتوفا(،  »شهيد ثاني «. 14

 رد تغلـيظ  ولي دارد، وجود آن بر فراواني نصوص و است وفاق موضع حرام هاي ماه
  ).320، ص 15ج  ق، 1413 ي، ثانشهيد (»ندارد نصي حرم

غيير اساسي  ت ما زمان تا زيسته از زمان شهيد ثاني كه در قرن دهم مي        : بررسي
 بـه  بـوده  ثـاني  شـهيد  نزد آنچه تمامي تر، در منابع ما رخ نداده و به عبارت روشن        

 هـاي  ماه در ديه تغليظ وجوب بر نصي هيچ ما حال، اين با و است رسيده ما دست
 شد و معلـوم شـد كـه تغلـيظ ديـه             آورده علما اقوال چنين هم. نكرديم پيدا حرام

 نيست، بلكه مورد انكـار برخـي و مـورد ترديـد             وفاق موضع حرام هاي ماه خاطر به
 اصـالً  ايـشان  سـخن  بنـابراين، . باشد مي... برخي ديگر و مورد سكوت گروه ديگر و       

  .نيست هضم قابل نگارنده براي
از ديگر شارحان كـالم مرحـوم       ) 1266متوفاي  (» محمد بن حسن نجفي   «. 15

 آن در خالفـي  كـه  ينا بدون«: است نوشته محقق كالم اول قسمت  محقق، در باره  
  شـده  حكايـت  هـاي  اجمـاع  بلكـه  دارد، وجـود  آن بر اجماع قسم دو هر بلكه بيابم،
  ، 1365 ي،نجفـ  (»ظـاهر  هاي اجماع به رسد چه تا است متواتر يا مستفيض صريح

  ).26، ص 43ج 
 موجـود   نيـز  اكنـون  داشـت،  وجود سيزده قرن در كه هايي همه كتاب : بررسي

 اي رايانـه  و چاپ نيز شيعه قديم هاي  شده و كتابالكترونيكي ها تر آن است و بيش  
 كـه  ايـشان  اول ادعـاي  آيـا  اسـت،  كرده نقل را قول چند نيز نگارنده و است شده

 اجماع ايشان با سكوت     ادعاي آيا شود؟ نمي نقض شد، بيان آنچه با نيست اختالفي
  !شود؟ نمي نقض مسأله اين در دادن برخي از فتوا

 واقعـاً  و كـنم   و سقم ساير ادعاهاي ايشان را به اصحاب رايانه واگذار مي           صحت
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 مجمـع « كتاب حتماً ايشان زيرا بينم؛ مي درمانده بزرگان اين كالم هضم از را خود
 در بارهـا  و ديـده  و داشـته  را) 993 متوفـاي (» اردبيلـي  محقـق  رهانالب و ↕الفائد

  .  كرده استنقد را آن نيز مواردي در و نقل آن از جواهر
 و البرهـان فـي شـرح ارشـاد          ↕مجمع الفائـد  «، در كتاب    »محقق اردبيلي «. 16

اگـر در مـاه حـرام بكـشد، بـه           « : در شـرح عبـارت     318، صـفحه  14جلد» األذهان
 مـشهور  مـا  اصـحاب  ميـان  ايـن «: است نوشته »شود ث ملزم مي  پرداخت ديه و ثل   

 و در ادامه،    تاس پرداخته نظر اين داليل بيان به اردبيلي محقق آن، از پس. »است
سخن شهيد ثاني كه ديه مغلظه را مورد وفاق دانسته و ادعا كـرده          319در صفحه   

  .كه نصوص فراواني بر آن وجود دارد، مورد نقد قرار داده است
 در ديـه  تغلـيظ  مـسأله  در كه شود از عبارت محقق اردبيلي روشن مي     : رسيبر

بلكـه  .  صـحيح نيـست    فراوان نصوص يا وفاق موضع يا اجماع ادعاي حرام، هاي ماه
ايشان شهرت را قبول كرد و دليل آن را روايـت كليـب دانـست كـه قـبال اشـكال                     

  . سندي و ابهام متني و مخالفتش با فهم عقال بررسي شد

  گيري هنتيج

 اهـل  در و گذاشـته  عثمـان  كـه  بوده بدعتي مكان، يا زمان خاطر  ديه به  تغليظ
صدوق اصـالً آن    . ه اختالف است  شيع ميان در. است داده فتوا آن به شافعي سنت،

 شيخ. اند را قبول ندارد و برخي از فقها اين فرع را در كتب فقهي خود مطرح نكرده               
 را حرام هاي ماه در عمدي قتل در و رمح در عمدي قتل در تغليظ طوسي و مفيد
 در طوسي شيخ به نيز را عمد شبه قتل در تغليظ حلي  عالمه مختلف. دارند قبول

محقق حلـي بـه تغلـيظ در قتـل، در           . بسوط و خالف نسبت داده است     م كتاب دو
 كثيـره  نـصوص  داراي و وفـاق  موضـع  را آن ثـاني  شهيد و داده فتوا حرام هاي ماه

بـه  ...  به هر دو سخن شهيد ثاني اشكال كرده اسـت و   دبيليار حققم. است دانسته
   .است بوده مواجه هايي هر حال، اين فتوا با كش و قوس

 را حـرام  هـاي  مـاه  در  فتواي تغليظ ديه    روايي شيعه تنها روايت كليب     در كتب 
 و تبعيضي فتوا اين چون و دارد اشكال متني و سندي نظر از كه كند مي پشتيباني
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 از حـاكي  اجمـاع  يـا  و صريح و صحيح روايي يا قرآني دليل و است عدالت فمخال
 چنين هم.  را حكم ديني دانستآن توان نمي كند، نمي پشتيباني را آن معصوم قول

 دليل عنوان به را زراره از ابان روايت تنها حرم، در عمدي قتل خاطر  ديه به  تغليظ
 و مختلـف  كتـب  در نشمتـ  تفـاوت  ولـي  بـود،  صـحيح  سندش اگرچه كه داشت

 بـه  راحتي به توان نمي و كند مي دشوار را آن به فتواي اصول، و قواعد با مخالفتش
  . كتاب قانون نوشت و بر طبق آن حكم صادر كرددر يا داد فتوا آن

 بنابراين، چون دليل محكمي بر تغليظ يافت نشد، ضروري است كـه دو مـاده               
 555ن مجازات جمهوري اسالمي در مواد        اصالح شود؛ زيرا قانو    556 و 555قانوني  

  .است شده تغليظ به قائل حرم در و حرام هاي ماه در هاي  در تمامي قتل556و 

  منابع و مĤخذ

  .تا ي ب،يدارالكتاب العرب: روتي، ب9، جالمغنىقدامه، عبداهللا،  ابن .1
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�  

يهدر د) شاذ( خالف مشهور ي فتاوايواكاو
1

  

  چكيده

. باشـد  ي مـ  يـه در د ) شـاذ  (يا خالف مشهور    يشانه، نواند ي مقاله درباره فتاوا   اين
 يـه اسـالم قـانون د    .  دارد  وجـود  يد و جد  يم مختلف قد  يها  ملت ين در ب  يهقانون د 

  .يرفت پذي را با اصالحاتيتعصر جاهل
 يـده  د يه فقه و د   ي در تمام  يز مشهور ن  ير غ ي مشهور فقها، فتاوا   ي كنار فتاوا  در

 از احكـام    يـه د. گـردد  ي مـ  يم تقـس  ير به احكام ثابت و متغ     يعتاحكام شر . شود يم
 برخالف  يجي نتا  خاطر، مجتهد در مقام استنباط به      ين و بد  باشد ي م يعت شر يرمتغ

 صاحب فتـوا را     ي برا ي ناگوار يايامده خالف مشهور پ   ي فتوا ، مشهور برسد  يفتاوا
  .شود يموجب م

                                                           
 .، پژوهشگر دينيي احمدرضا. 1
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 عدم توجه به زمان     يا توجه   يات، چون تعارض روا   ي اختالف فتاوا در عوامل    ريشه
 خـالف   ي مقاله به فتاوا   يندر ا . گردد ي باز م  يه و مكتب فق   يتو مكان، عرف، شخص   

هجده نمونه از .  معاصر پرداخته شده استيدما و چند تن از فقها قينمشهور در ب
هـر  . باشـد  ي از فروع مـ    ي در فرع  معموالً فتاوا   ين آورده و ا   يم قد ي شاذ فقها  يفتاوا
 خاص  ي مبان ي خالف مشهور خود دارا    ي و معاصر در فتوا    يم قد ي از گروه فقها   يك

  .به خود هستند
 هستند كـه در     ي معاصر يزء فقها  ج »يمنتظر« و   »يغرو «،»ي صانع اهللا  آيت«

 يهـا در افتـا دارا    از آن يـك هر  . باشند ي خالف مشهور م   ي فتاوا ي دارا يهموضوع د 
ـ   ي صانع اهللا  آيت ، مثال يبرا.  خاص به خود هستند    يمبان  فتـوا را در     تـرين   يش كه ب

 ي حق شـهروند   ي منتظر اهللا  آيت.  كرامت انسان است   ي مبان ي دارد، دارا  ينه زم ينا
 از احكـام اسـالم      ها يرايه توجه به قرآن و زدودن پ      ي غرو اهللا  آيتار داده و    را مبنا قر  

  .باشد ي ميشان اي فتوايمبنا
 مسلمان، عـدم    ير مسلمان با غ   يه د ي خالف مشهور؛ چون برابر    ي از فتاوا  برخي
  .باشد يم ...و  حراميها  در ماهيه ديظ تغليص زن و مرد، تخصيهتفاوت د

   يدي كلواژگان

   شاذ، خالف مشهور فتاوا،ديه،

  مقدمه

 يـري افـراد در اثـر درگ     .  اسـت  يعـي  طب ي امـر  ي و نزاع در جوامع بشر     درگيري
 يـد  پد ي و مـال   ي خـسارت جـان    ي،طـور اتفـاق     و بـه   ي بدون قصد قبل   ياه  خواست خود

  .آورند يم
 غرامـت را پرداخـت      يـد با  خـسارت ضـامن اسـت و       يدآورنده صورت، پد  ين ا در

 در  يـه د. انـد   كـرده  يين پراخت غرامت تع   ي برا يهرو و   يدر همه جوامع، مبان   . يدنما
 شـده بـود و اسـالم آن روش را بـا             يرفته پذ ي از اسالم، امر   يش جوامع عرب پ   ينب

 نبـود، اسـالم روش      يسيـ  در اسـالم، حكـم تأس      ياتد.  كرد ييداصالحات امضا و تأ   



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  664

 

 را در محـل     شـده  يرفتـه  متـداول پذ   ي را ابداع نكرد و بر همان مفهوم عرف        يديجد
ْلُعُقـودِ ß پس بنا بـر عمـوم      . قرار داد  ييدل، مورد تأ  نزو ْوُفـوا @�ِ

َ
آن را  ) 1): 5 (همائـد  (¶أ

در .  و اصـالح قـرار داد  ي آن را مورد بـازنگر ين از قواني اسالم برخي ول اند، يرفتهپذ
  اسـالم  كه ي در حال  دانستند؛ ي مؤثر م  يه در مقدار د    را ت، حسب و نسب   يعصر جاهل 

 معروف  ياتدر روا .  كرد يين تع سان  يك همه   يجراحات، برا  را در نفس، اعضا و       يهد
اهل �P ية�نت الد« �f141، ص 19ق، ج 1389 ي،عامل حر (»ية ا .(  

فقهـا در    . ادوار مختلـف موجـود اسـت       ي فقهـا  مانده ي موضوع در آثار برجا    اين
 و انـد   كم و كاست تكرار كـرده      ي را معموالً ب   يه مختلف، احكام و مسائل د     يها دوره
 كرد كه احكـام     يت باور را تقو   ين روند، ا  ينا. يم را در آن شاهد هست     يير تغ ينتر  كم

 از قرائـت    يـر  نسبت به هرگونه اجتهاد، غ     و باشد ي م يتغير ثابت و ال   ي اله ي امر يهد
  . شده استيسته نگرياطمشهور با احت

 يـه  كـه در موضـوع د      ي مختلفـ  ي از اجتهادهـا   يفي تا توصـ   يم مقاله برآن  ين ا در
 گذشته  يفقها) شاذ( خالف مشهور    ياست را ارائه نموده و اجتهادها     صورت گرفته   

  .دهيم  قرار يل را مورد تحليهو معاصر در موضوع د

  يه مفهوم دتبيين

 دم در قتـل     يـاي  بـه اول   يـه  عل ي وارده بر مجن   يت است كه بر اثر جنا     ي مال يه د
 ني،يشرب (گردد يپرداخت م  در صورت ضرب و جرح       يه عل ي به خود مجن   يانفس و   
  ). 53، ص 4ج  ق، 1422
 اسـت كـه پـس از    »يود «يـشه  از ر يـه د«:  آورده اسـت   يح در توض  ،»الصحاح«

،  ق 1418 ي،جـوهر (»  شده است  يل تبد »ديه« به »ها« شدن و اضافه » واو«حذف  
  ).2521، ص 2 ج

لكـJ، حـق القتيـةالد«: آورد يمـ » لـسان العـرب    «نويسنده ابـن منظـور،     (»يـل @�
  . حق مقتول استيهد؛ )383، ص 5ق، ج 1412
تالد «: آورده است  يه د يف در تعر  »شهيدثاني« �@Û ـع الد و �� و يـاء اليـف بتخفيـة 

Ûنا �f �صـل و  اfر �P  ع5ية اzال الواجب @� zقدر @� ا اختصت @� ا سواء و ر{� � النفس او ما دو



 665  هيد در )شاذ( مشهور خالف  يفتاوا  يواكاو /  مقاالت

ه غاطلق ع5  يهد  جمع يات؛ د )315، ص   15 ، ج ق 1426 ي، ثان يدشه (» اî ا�رش��
 آزاد  ي بـدن انـسان    ي اعضا يا كه به جان     يتي است كه به سبب جنا     ي و آن مال   است

 ين كه مقـدار معـ     يي خسارت پرداخت گردد در آنجا     ين مع ير بر مقاد  شود، يوارد م 
.  اسالم اسـت   يي جزا ين از موضوعات قوان   ياتد. شود ي م يده ارش نام  يده است نگرد

  .باشد ي ميان در جري اقوام و ملل مختلف به نحوين در بياتنظام د
 كـه   كنـد  ي مـ  يمتقـس   و معـامالت   يـات  را بـه عباد    ي احكام فقه  »ي حل محقق«
 يـا  به مفهـوم ارش      يهد. داند ي م ي عرف ي و معامالت را امر    ي تعبد ي را امر  ياتعباد

  .باشد ي شارع مييد است كه مورد تأيي عقاليجبران خسارت، امر
 شـده  يرفتـه  پذ ي، امـر  م، ملل گذشته و امروز    ا اقو ييجزا ـ ي در نظام حقوق   ديه

  .باشد يم

   يه دتاريخچه

 ين النهرينب. 1

.  بــودينزمــ  در مــشرقي مهــد تمــدن بــشرينتــر  رودان مهــميــان مسـرزمين 
ـ       يها  تمدن  در  يـادي  ز هـاي  يـشرفت  بـه پ   ين النهـر  ين سومر،اكد، بابل، آشـور در ب

  .يافتند دست ي مختلف تمدنهاي ينهزم
ــوقنظــام ــسيان ســومري حق ــشرفته پيار ب ــر و فراگي ــودي ــانون حمــوراب.  ب  يق
 اشـاره   يـه د به كه است ماده 282 بر مشتمل شده  اكتشاف ي اثر حقوق  ينمشهورتر

  .دارد
 است و بـا     ي طبقات يازات مجموعه براساس امت   ين ا ين از قوان  ي قابل توجه  بخش

 ي،بجنـورد  (شـود  ي برخـورد نمـ    سـان   يـك طـور     به يه در مورد پرداخت د    ينمجرم
  ).466، ص 1380

 يـشينه  پ ي اسـت كـه دارا     يـي  جزا يفري، ك ين قوان ينتر   از كهن  ي حموراب قانون
 جامعه و بردگان بود و      يين خاص طبقات پا   يه د ي،در منشور حموراب  .  است ياريبس
ـ   ياي اوليا يه عل ي بود و مجن   ي حالت الزام  ين در ا  يهد  و ديـه  ين  دم حـق انتخـاب ب
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  .قصاص را نداشتند

  عصر باستان. 2

 روم نهاد   يسنا. آوردند وجود ا در عصر باستان به     ر ي اثر حقوق  ينتر  مهم روميان
 يدسـتاوردها .  دارد ي كارنامـه درخـشان    ينـه  زم ين است و در ا    ي جمع يگذار قانون
  .باشد ي مختلف ميها  اروپا در دورهي منبع نظام حقوقيان روميحقوق
 معنا كه   ين بد ؛ را يه بودند و هم د    يرفته را پذ  ي حقوق روم، هم قصاص از جان      در

 دعـوا توافـق     دادن يـان  با شخص متجاوز درباره پا     ياد تجاوز حق داشته     شخص مور 
  ).467همان، ص  (يدنما  در صورت عدم توافق، قصاصياكند 

  باستانيرانا. 3

 يـي  جزا -يفري ك ينقوان.  بود يي و جزا  يفري ك ين قوان ي باستان دارا  يران ا تمدن
 جان  عليه ين،  جرمنسبت به م  .  قرار داشت  ي قانون حموراب  ير تحت تأث  ييانهخامنش
 يفـر  ك يبـر قـول     و بنـا   كردند ي بردگان اجرا م   ي برا يه د شد، مي قصاص يت  افراد رعا 
  . او بودي به مواليز دادن دو كن، جوانيزقتل كن

 عرب قبل از اسالم. 4

 يـد  پد ي اجتماعات متمركز و بدو    يره، شبه جز  ير خشك و خشن فق    يعت طب در
 يط شرا ين بود تا بتواند در ا     ي نظام حقوق  ديازمن ن ين، سرزم ين در ا  ينزاع دائم . آمد

ـ       ينظام حقوق . به حل و فصل خصومات بپردازد       اجتماعـات و    ين مـورد قبـول در ب
 هـاي  ير تمـدن   تحـت تـأث    يا و تن دادن     يطي مح يها  در اثر ضرورت   يا يليقبا درون

 بـه خـصومات،     دادن يـان  پا يبـرا  هـا    تمدن يندر ا .  و شام بودند   يمن ين، النهر ينب
 بـه   بخـشي  يـان  بـر پا   ي نهادند تا فصل   يان بن ي عرف يي و جزا  ي، نظام حقوق  منازعات

  .خصومات گردد
 يگزين جـا  يـه،  او بر پرداخـت د     ياي اول يا يه عل ي با توافق مجن   يه مقدار د  تعيين
 يـين  افـراد براسـاس حـسب و نـسب تع          يـه  د يدر عـصر جـاهل    . گـردد  يقصاص م 
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 قـرار   يـه  زن نـصف مـرد د      ي نبودند و بـرا    سان  يك يه و همه در مقدار د     گرديد يم
  .دادند
 آن  يـز  خاص به خود را دارد و اسالم ن        يگاه جا يه د يره، شبه جز  ي نظام حقوق  در

  .است  امضا كرده يرا با اصالحات

   در قرآن ديه

  :فرمايد ي ميي سوره نساء در باره قتل خطا92 آيه
ßَو َمـ 

ً
ْن َيْقُتَل ُمْؤِمنـًا ِإ�Y َخَطـأ

َ
ْؤِمٍن أ ُ َرَقَبـٍة َو َما َ�َن ِ ُ  َفَتْحـِر��

ً
ْن َقَتـَل ُمْؤِمنـًا َخَطـأ

ُقوا Yد Yْن َيص
َ
ْهsِِ ِإ�Y أ

َ
ٌة ِإlَ أ َ Y)ُمْؤِمَنٍة َو ِدَيٌة ُمَس¶ . 

 ينچنـ   و هـم   يه به خانواده مقتول د    يد است و قاتل با    يي بر قتل خطا   يه آ داللت
اعضا را براسـاس    نفس و    يهفقها مقدار د  .  اشاره ندارد  يه به مقدار د   يهآ. صدقه بدهد 

  .اند  كردهيين تعياتروا

  يات دفلسفه

 نزاع و قتل قـرار دارنـد و هـر روزه            يري، در معرض درگ   يشه هم ي، انسان جوامع
 روزمره خـود، راه     ياتح تجارب اساس بر ها  انسان.  هستند ييها  اتفاق ينشاهد چن 

جارب اقوام   از ت  ي دائم يها   و نزاع  ها يري به درگ  دادن يان كنترل و پا   ي برا يي،ها  حل
 منافع  كننده ين كردند كه تأم   ريزي  ي پ ا ر يفريك ـ ي بهره گرفته و نظام حقوق     يگرد

  .جامعه باشد
 جهـت   يـات نظـام د  .  اسـت  ي بشر يات ح ي دستاوردها ين از ا  يكي يات د قوانين

 را بـه پرداخـت      يخـاط  تـا  آمد وجود  به ها يريگ  به منازعات و انتقام    بخشيدن يانپا
.  گـردد  يـه  تأد يـه  عل ي از خسارت وارده به مجن     يد تا بخش  ارش و خسارت وادار كن    

 ي از جنـگ و تبـاه      وگيري جلـ  ي بـرا  ي اتفاق، عدم توسل به زور مهـار و ابـزار          ينا
  .حاصل شد

 كـه   ي امكان را به وجود آورد كه با توافق        ين ا اش يله و قب  ي جان ي برا يات د نظام
.  قصاص شـود   ينيگز پرداخت خسارت جا   دهند، ي او صورت م   ياي اول يا يه عل يمجن
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  .آورد وجود  بهي جوامع انساني اجتماعيات در حي تحول بزرگ، نويوه شينا
 آن در نظـم     ي اثرات مثبـت اجـرا     يرا است؛ ز  يي عقال يتي ماه ي دارا يات، د نظام

 ين را تـأم   ي و جـان   ي بـدن  يهـا    جبران خسارت  ي جامعه و تا حدود    يت امن ي،عموم
  . آن را امضا كرده استيي و عقالياسالم، به همان مفهوم عرف. كند يم

  ي در فقه اسالمديه

 را ابـداع نكـرد،      يـدي اسـالم روش جد   .  نبود يسي حكم تأس  يك در اسالم    ديات
 قـرار   ييـد  در محل نزول، مـورد تأ      شده يرفته متداول پذ  يبلكه بر همان مفهوم عرف    

 يـت، در عصر جاهل  .  و اصالح قرار داد    ي آن را مورد بازنگر    ين از قوان  ي برخ يول. داد
 را در   يـه د اسـالم  كـه    ي حـال  در دانـستند؛  ي را مؤثر م   يهب و نسب در مقدار د     حس

�نـت  « معـروف  يـات در روا .  كرد يين تع سان  يك همه   ينفس، اعضا و جراحات، برا    
اهل �P يةالد �f141، ص 19، ج  ق1389 ي،عامل حر (»ية ا.(   

   شاذي فتواتبارشناسي

واژه .  مـشهور آمـده اسـت      است، آنچه در مقابـل    » نادر «ي در لغت به معنا    شاذ
 است كه در مخاطب حس عمـل بـر خـالف    يت حساسي، بار منف  ي نوع يشاذ، دارا 

 كـه بـر     ي فقهـ  ي شاذ، آن دسـته از فتـاوا       يفتاوا. كند ياكثر را در اذهان متبادر م     
  . بر افساد آن وجود ندارديلي شده است و دليانخالف اجماع مشهور فقها ب

 خـود   ي كـه بـرا    يـست  هندسـه ن   ياضـي،  ر يعي، چون علوم طب   ي دانش ، فقه علم
 حكـم   ين برخالف آن قـوان    ي اگر كس   كه  داشته باشد  يرناپذ ضابطه و قانون دگرگون   

 متفـاوت در علـوم      يـه  مـدعا نظر   يـن شاهد بـر ا   .  كرد يكند، بتوان در باره آن داور     
.  در منـابع آن دارد     يـشه  متضاد در فقه اسـت كـه ر        ي و فتاوا  ي علوم اسالم  ي،انسان

 ي در حـال   كنند؛ ي فقها حكم به نجاست و حرمت شرب خمر م         يت اكثر  نمونه، يبرا
 يندر ا . دانند ي از فقها فقط شرب آن را حرام دانسته و آن را نجس نم             يا دسته كه  

مقـدس  ( شاذ، خالف مشهور هستند      ي وجود دارد كه فتاوا    يادي ز يها   مثال ينهزم
   ).309، ص 2ق، ج 1416 يلي،اردب
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 بر مصادر و    ي فتوا مبتن  يرا فتوا قضاوت نمود؛ ز    يكباره   در   توان ي نم يگ  ساده به
 حجـت و    ي و يـروان  و پ  يـه  فق ي اسـتنباط شـده و بـرا       يه است كه توسط فق    يمبان

ـ    يـك معتبر است؛ گرچه در عالم واقـع         ـ      تـر   يش حكـم ب  چـون   ي وجـود نـدارد، ول
  .باشد ي ميعي طبي اختالف امريست، نيسرها م  آني به عالم واقع برايابي دست

   اختالفهاي ريشه

 تعارض،  ينا.  مشهور در فقه، در همه ابواب فقه وجود دارد         ير مشهور و غ   فتاواي
  : دارديل در عوامل ذيشهر

  متعارضيثاحاد  .1 

 موجود در موضوعات گوناگون، چنان متعارض و متضارب هـستند كـه             احاديث
بـا   مواجهـه    ي بـرا  ي و گرچـه مبـان     آورنـد  ي متفاوت را فراهم م    يها  برداشت ينهزم

ما خـالف كتـاب      (يه عالج يها   مالك ينا رغم لي متعارض وجود دارد، اما ع     يثاحاد
 حـل  را هـا   و برداشـته هـا  منتوانسته مسأله اختالفات فهـ )  الجدار ياهللا، فاضربوه عل  

  .يدنما
 متعارض و   يث احاد يانمن از م  «: كند ي نقل م  »ي طوس يخش« از   »يس ادر ابن«

ـ  انـد،    كـرده  يـت  روا 7مان كه درباره مسائل فقه از اما      يمختلف  از پـنج هـزار      يشب
 ام آورده»  االحكـام يبتهذ«و » استبصار« مشهور خود يي را در دو كتاب روا   يثحد
 بـه   يـك و هـر    ( دارنـد    ف متعارض، با هـم اخـتال      يات ما در اكثر آن روا     يعلما كه
مـشهورتر  ) يـات اختالف و تعارض روا (ينو ا)  استناد كرده و فتوا داده است     يتيروا
 يـشان  دربـاره اخـتالف ا     ي كـه وقتـ    يي پنهان بماند؛ تا جـا     ين است كه بر كس    از آ 

 يـان  كه اخـتالف آنـان از اختالفـات م         يد د ي خواه ينديشي،ب) يعه ش ي علما يعني(
 »يعالمـه حلـ   « كه   . است معروف است   تر  يش ب »مالك« و   »يشافع« و   »يفهابوحن«

 يـدي  جد يفتـوا  و   نگريـست  ي خود به مأخذ حكم، باز م      ي فقه يها در اغلب كتاب  
، 1382 يض،فـ ( نداشـت    ييسو  او هم  يها  كتاب ير او در سا   ي كه فتوا  كرد يصادر م 

  ).20ص 
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 متعـارض، تـرس و وحـشت از         يـث  با احاد  يارويي در رو  ي مشكل اساس  اين، بنابر
 يي در ادوار مختلف، فتـوا     يرا است كه مخالف نظر مشهور است؛ ز       ياتياستناد به روا  

 كرده و به    يدا پ يل از فقها به آن م     يرياد شده و عده كث     استن ياتي به روا  يافته،رواج  
 يـن  دسته از فتاوا و انـصراف از ا        ينمخالفت با ا  .  شده است  يل در فقه تبد   يقينيات

 يـث،  دسـته از احاد    يـن  و فرار از ا    يي رها يبرا. باشد ي دشوار م  يار بس يات،دسته روا 
 و گذاشـتن   كنـار  ينـا مع  بـه  يه و حمل بر تق    كنند ي م يهها را حمل بر تق      آن تر  يشب

  .شود ي ميمنته احتجاج و استناد گردونه از ها آن كردن خارج

 مكان و زمان.  2

 زمان و مكان در اجتهاد، بر همه روشـن اسـت و مقـصود از آن تحـوالت                   نقش
 كـه  گـاه  آن.  هـستند  يرگـذار  است كه بر موضـوع تأث      يطي و مح  ياسي س ي،اجتماع
زمـان و مكـان از      . گذار است ير حكم، تأث   در استنباط  يد، را درك نما   يطشرا مجتهد

 منـسوب   يـت در روا . رند نقش دا  يير در تغ  يزها ن   و خود آن   يرند و متغ  يامعقوالت پو 
جم عل« آمده است    7به امام صادق   Qمانه � �   ق، 1382 ازندراني،م( » اللـوابسيهالعا� ��

م  را بشناسد، اشتباهات، او را مورد هجو       يش كس كه زمان خو    ؛ آن )418، ص   1ج  
  .دهند يقرار نم
مانـه«:  منقول است  7ي از امام عل   يگر د يثي حد در �  »حسب اzرء، من عرفانه ع(ه ��

 اسـت كـه از      ي مردم بـه زمـان كـس       ينتر ؛ آگاه )80، ص   78ق، ج 1398 ي،مجلس(
  . شود ينم زده  زمان شگفتيدادهايرو

 يفا موضوع حكم نقش ا    يين كه در تع   دهند ي را شكل م   ياتي و مكان مقتض   زمان
ـ   .  و موضوع حكم، به مثابه علت حكم اسـت         كنند يم  يص، در تـشخ   يعوامـل فراوان

 ينتر  حدود و ثغور آن توسط مجتهد دخالت دارند و مهم          يينتشخص موضوع و تع   
  . زمان و مكان استياتآن مقتض
بـا تحـوالت     ي است كه هماهنگ   ي درون يسمي مكان ي در فقه، دارا   يگذار  قانون

  . كند ي مين آن را تضميايي پوي،زندگ
 نكـات را    يـن ا.  توجه كـرده اسـت     ي آدم ي به تحوالت زندگ   يني، د گذاري قانون
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 از  يگانه ب ي از آن امر   ي و تحوالت ناش   ي زمان يط كه درنظرگرفتن شرا   دهد ي م يمتعل
 و تـالش در     ي نوظهـور و سـع     هاي يده منظوركردن پد  يگر،به عبارت د  . يست ن يند

  ).96، ص 1379 يزي،مهر (يست مذموم و ناپسند نيها امر  با آنيسازگا

 عرف.  3

 يـي  و عقال  يح صـح  يهـا   عـرف  بـه  احكـام،  اسـتنباطات  در گذاران فقها و قانون  
 مـردم   يـان  است كـه در م     يحيمنظور از عرف، راه و روش صح      . جويند يتمسك م 

 و موجـب    رود ي نمـ  يان از م  ي نداشته و مصلحت   ي با نص شرع   ي است و مخالفت   يجرا
  .گردد ي نميز نيا مفسده

 هـاي  ي جامعـه و سـطح آگـاه       يـشرفت  پ يزان در هر جامعه به م     يج را هاي عرف
 زمان در معـرض     يط ها،   عرف يي آن جامعه است و از سو      ي،حقوقي اجتماع ي،فكر

  .شوند يها م  آنيگزين جايد جديها  قرار دارند و عرفييرتحول و تغ

 يه فقيتشخص.  4

 كـه در    باشـد  يمختلف م  يرهاي متغ ير تحت تأث  ي افكار، باورها و رفتار هر انسان     
 اسـت   ي خـارج  يت واقع يت،شخص. دهد ي افراد را شكل م    يت شخص يط،خارج و مح  

 ي علمـ  يتشخـص . كنـد  ي مـ  يـدا  پ ي تجلـ  يرونـي كه از هر فرد در كنش، واكنش ب       
  .كنند ي بروز مي هستند كه در شكل و قواره شخصهايي يتواقع

مـراه بـا     ه ي برجسته، مكتب منسجم فقهـ     ي علم يت شخص ي دارا يهي فق هرگاه
 ولـو مخـالف نظـر مـشهور باشـد،           ي،از ابراز نظر اجتهاد   .  باشد يشجاعت الزم علم  

  . عكس آن صادق استيت، در رابطه با اكثركه ي ندارد؛ در حالياستنكاف
فقيه و مجتهد كارش اسـتنباط و       «: نويسد ي رابطه م  ين در ا  »ي مطهر اهللا  آيت«

ضـوعات و بـه اصـطالح در طـرز          استخراج احكام است، اما اطالع و احاطه او به مو         
اطه كامل بـه موضـوعاتى      اح بايد فقيه. دارد تأثير زياد فتواهايش در اش بينى جهان

  .كند، داشته باشد كه براى آن موضوعات فتوا صادر مى
 فقيهى را فرض كنيم كه هميشه در گوشه خانه و يا مدرسه بوده و او را بـا                   اگر
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دگى است، اين هر دو نفر، به ادله شرعيه         فقيهى مقايسه كنيم كه وارد جريانات زن      
 خـصوص  كنند، اما هر كدام يك جـور و يـك نحـو بـه              و مدارك احكام مراجعه مى    

  .كنند مى استنباط
  فرض كنيد يك نفر در شهر تهران بـزرگ شـده باشـد             : كنم  عرض مى  مثالى

و يا در شهر ديگرى، مثل تهران كـه در آنجـا كُـر و آب جـارى فـراوان اسـت،                      
   بخواهـد  و باشـد  فقيـه  شـخص  همـين  و هـست  ها  نهر و ها  انبار آب و ها  حوض

 فتوا بدهد، اين شخص با سـوابق زنـدگى شخـصى            نجاست و طهارت احكام در
 وقتى كه به اخبار و روايات طهارت و نجاست مراجعـه كنـد يـك طـورى                  دخو

  كند كـه خيلـى مقـرون بـه احتيـاط و لـزوم اجتنـاب از بـسيارى                    استنباط مى 
   رود مـى  خـدا  خانـه  زيـارت  بـه  سـفر  يـك  كه شخص همين ولى شد،با ها  چيز

   نظرش در بـاب طهـارت       ،بيند  را در آنجا مى    آبى بى و نجاست و طهارت وضع و
ــىســتو نجا ــرق م ــار و      ف ــه اخب ــر ب ــسافرت، اگ ــن م ــد از اي ــى بع ــد؛ يعن   كن

روايات طهارت و نجاست مراجعه كند، آن اخبار و روايات براى او يـك مفهـوم                
  .ردديگر دا
 كسى فتواهاى فقها را با يكديگر مقايسه كند و ضمناً به احـوال شخـصيه و                 اگر

بيند كه چگونه سوابق ذهنى يك       ها در مسائل زندگى توجه كند، مى       طرز تفكر آن  
طورى كـه    فقيه و اطالعات خارجى او از دنياى خارج در فتواهايش تأثير داشته؛ به            

، بـوى عجـم، فتـواى دهـاتى، بـوى           دهد و فتواى عجـم     فتواى عرب، بوى عرب مى    
  .دهد و فتواى شهرى، بوى شهرى دهاتى مى

 دين، دين خاتم است، اختصاص به زمان معين و يا منطقـه معـين نـدارد،                 اين
 و زنـدگى  نظـام  بـراى  كه است دينى هاست؛ ها و همه زمان    مربوط به همه منطقه   

 جريـان  و نظامـات  از فقيهـى  اسـت  ممكن چگونه پس آمده، بشر زندگى پيشرفت
 گـاه   و آن  باشـد  نداشـته  ايمـان  زنـدگى  پيشرفت و تكامل به باشد، خبر بى طبيعى
 و آمده نظامات همين براى كه را حنيف دين اين مترقى و عالى دستورهاى بتواند
 صـحيح  طـور  بـه  و كاملًـا  هاسـت  پيشرفت و تحوالت و ها جريان اين هدايت ضامن

  ).182، ص 20، ج 1387 ي،مطهر (»!كند؟ استنباط
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  يهفق مكتب.  5

 ير، مثـل  ناپذ  خدشه ي و تجرب  يي عقال ي مبان ي دارا ي دانش فقه چون علوم انسان    
 يـا  كه حاصـل ضـرب دو ضـربدر دو شـود، چهـار،               يست ن ي و علوم تجرب   ياضياتر

 همـه   يـات  و حاصـل عمل    يط مثلث صد و هشتاد درجه در همه شـرا         يايحاصل زوا 
 شـخص  چـون سـطح دانـش        يرهاييتغ عوامل و م   ير باشد و بلكه تحت تأث     سان  يك
 ي در اسـتنباطات و    يـه  فق يت و شخـص   ينيب  جهان يز و ن  ي بر مبان  ي مهارت و  يه،فق
  .باشد ي مؤثر مياربس

 توانـا و سـترگ، جـست و چـاالك،           يهي بزرگ و فق   ي عالم يك هر سده،    در
 ي صـاحب مكتـب و دارا      يفتـه  و فر  يفته و ابهت و جاللت او همـه را شـ          يطرهس

 يفته و ابهت و جاللت او همه را ش        يطره و س  يمنه و هم  ندك  ي ظهور م  يت،مرجع
 زمان، مسحور و مجـذوب او       يهان فق ي كه حت  يي تا جا  گرداند  ي خود م  يفتهو فر 

 خود را در كنار عظمـت در قداسـت او فـدا كـرده، از                ي و روح اجتهاد   شوند  يم
 يـدا  و ابـداء نظـر و ارائـه فتـوا پ           ي هرگز جرأت اظهار رأ    يگر و د  دهند  يدست م 

  ).17، ص 1382 يض،ف (كنند يمن

 يخي نمونه تاريك 

 و صـاحب مكتـب      ينـي ب  جهـان  ي است كـه دارا    يي ازجمله فقها  يلي اردب محقق
 يـن ا. باشـد  ي برخـوردار مـ    ييافزا  انسجام و هم   يك بزرگوار از    يهآن فق . خاص است 

.  روح تـازه در فقـه سـرآمد باشـد          يـدن  دم ي، موجب شد كـه او در نـوآور        يتوضع
 داشـت كـه     ي خاصـ  ياق و افتا سبك و س     يق تحق ينه در زم  يليردب مقدس ا  يكردرو

  :اند آورده
 ي هرگـز كوتـاه    يشين پ ي و بزرگداشت فقها   يل در تجل  كه ين با ا  يليمحقق اردب 

 و هرگاه   داشت ي م يان خود را ب   يق در مقام اجتهاد و صراحت، نظر دق       ي ول كرد، ينم
 ينتر د نظر مخالف، كوچك    نداشت، در نقد و ر     يخوان  هم يشينيان پ ينظر او با فتوا   

 مهم را، اگرچه برخالف مشهور      ين و با كمال شهامت، ا     داد ي به خود راه نم    يديترد
 خود، از كتـاب و سـنت و         ياو در كنار ادله اصل    . كرد ي راه دنبال م   يانفقها بود تا پا   
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 يـد  زا ي اسـت، تـوجه    ين و سهولت در د    ي كه اصل سادگ   يز ن يگري د يلعقل به دل  
  .الوصف داشت

 در آراء و    يق و تـدق   يـق  و سـپس تحق    يك فقـه او، تأمـل و تـشك        هاي يژگيو از
 آن است و سرانجام، خود و فقه        يض و ادله آنان و نقد و تمح       يشين پ ي فقها يفتاوا

است  آن قرار داده ي فراسويا   گشوده يها   رها ساخته و راه    ييها  خود را از بن بست    
   ).357همان، ص (

 محيطي مالحظات از ترس.  6

. باشـد  ي فقهـا مـؤثر مـ   يها  عدم مخالفت با مشهور فقها در استنباط     يا مخالفت
 كه مخالف مشهور    گيرند ي بهره م  ياكثر فقها در استنباطات خود از منابع و مصادر        

 ي كـه مبـادا بـه اسـتنباط        كننـد  ي مـ  ياط نوع منابع احت   يننباشد و در استفاده از ا     
 است كه آن دسته از يتواقع ينر اگ يان بيخيحافظه تار. خالف مشهور دچار شوند 

 از  يـادي  دچار مـصائب و مـشكالت ز       اند،   خالف مشهور بوده   ي فتاوا يفقها كه دارا  
  .اند  مردم شدهيها توده و صنفان  همهيهناح

 ييـر تـرس از تغ   .  ماسـت  يخي و تار  ي اجتماع ي، روان يط معلول شرا  يت، وضع اين
 را بدعت   يشياند  دگر يي،نوگرا و هر    تابند ينم بر را اند  كه با آن خو گرفته     ييها  باور

 موجب شده است كه توقف در گذشته كنند و مخـالف هـر              يط شرا ينا. پندارند يم
 در اسـتنباطات خـود و صـدور فتـوا           ا از فقه  يگر د يا  دسته.  نو باشند  يدهحكم و پد  
 خـالف  ي صـدور فتـوا  يـن  و از اگيرنـد  ي از همه منابع مصادر بهره م     ياطبدون احت 
  . ندارندييمشهور ابا

  يخي نمونه تارچند

 صـاحب   »يلـي مقـدس اردب  « برجـسته، چـون      ي به سه تـن از فقهـا       جا  ين در ا 
 »يع الشرايحمفات« صاحب ،»ي كاشانيضمال محسن ف«، » و البرهان↕مجمع الفائد«
 ي فتـوا  يكـه دارا  »  شرح االرشاد  ي المعاد ف  ↕يرذخ« صاحب   ،»يمحقق سبزوار «و  

  .كنيم يخالف مشهور بودند، اشاره م
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ها  آن. د را دارند  خو  متعارض، روش خاص به    يات در مواجهه با روا    يه سه فق  ين ا
 متعارض وجـود    يثاحاد.  مشهور مخالف هستند   ي از سو  يات مواجهه با روا   يوهبا ش 

 يـث  مخالف با نظر مشهور، از احاد      يث از احاد  ي شمار نسبتاً قابل توجه    يحت. دارند
 شـهرت  بـا  مخالفـت  از كـه   آن رخـاط  فقها بـه     يول. ترند يموافق با نظر مشهور قو    

 احاديـث  و انـد   مطابق به نظر مـشهور اسـتناد كـرده         احاديث به اند، داشته وحشت
 مخـالف بـا نظـر مـشهور،         احاديـث  اگر. اند  نموده يهها را حمل بر تق     متعارض با آن  
 و  »ي طوسـ  يخشـ  «،»ي مرتـض  يدسـ  «،»يـد  مف يخشـ « است، چرا    يهمحمول بر تق  

 و  دادند ي مورد استناد قرار م    يا آوري  را جمع  عارضمت يث، آن احاد  »صاحب سرائر «
 تـر  كـم  را شـده   رهـا  يـث  و احاد  كردنـد  ي را رها مـ    اي  و پاره  پذيرفتند  ي را م  اي پاره

 يد خواه يد، را مطالعه كن   يم بزرگ قد  ي اگر نظرات فقها   كردند؟ ي م تقيه به منسوب
 كـه در مقـام      اميگـ  او، هن  ير عالمه و غ   يا يس، ابن ادر  يد، س يد، اغلب آنان؛ مف   يدد

 تـر   كـم  شـدند،  ي متخـالف، روبـرو مـ      يـث  از احاد  يفتوا، با گروه   اجتهاد و استنباط  
 از دور   يـشه  هم ي و بـرا   كلـي   كـه آن را بـه      كردند ي متهم م  بودن يه را به تق   حديثي

 كار ين ايلي دليچ گاه بدون هي و حتمحابا  ي متأخر، بيخارج كنند، پس چرا فقها
 حمـل كـرده و      يه مخالف با نظر خود را بر تق       ياتند و روا  هد ي و م  داده يرا انجام م  

  ).21، ص 1382 يض،ف (كنند؟ يم
موضوع و  .  و در حكم آشكار شود     ير بر موضوع تأث   تواند ي عوامل م  ين از ا  يك هر

 است كه احكام بر     يزيموضوع چ . باشند  ي م يگذار  در قانون  يحكم، دو ركن اساس   
مرتبه موضوع مقدم بر حكـم و نقـش         . د حكم نقش دار   يت و در فعل   شود يآن بار م  

 و تأثر در اصـل      ير و هرگونه تأث   آيد يم موضوع دنبال حكم همواره به  .  را دارد  يتعل
  .باشد ي حكم مؤثر مي آن در چگونگيط در اجزا و شراياموضوع و 

   خالف مشهورفتواي

 يعت صـاحب مكتـب در هـر دوره، انطبـاق شـر            ي فقها ين مسأله در ب   ترين مهم
 كـه  مكتـب  صـاحب  و شـناس   زمـان  يفقها.  است ي متحول انسان  ياي دن  با ياسالم

 مـسائل   يكار برا   راه ين تدو ي هستند، در همه حال در پ      ي اجتماع يت مسؤول يدارا
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  .باشند ي ميرامونيو مشكالت پ
 ي، تئـور يرامـون  پيـق  اسـت و تأمـل و تحق     ي تئور ساز ينه با مشكل، زم   برخورد
 يـك  خود بـه     ي تكامل ير در س  يه نظر  و شود ي م ي علم يه نظر يك يريگ سبب شكل 

  ).63، ص 1379 يزي،مهر (گردد ي ميل تبدي و علمينظام فكر
 يتحـوالت در زنـدگ    . شـود  ي مـ  ير تقـسيم   به احكام ثابت و متغ     يعت شر احكام

 اسـت، امـا     ير احكام متغ  ي كه دارا  آيد ي م يد پد ير متغ يازهاي در قلمرو ن   يزانسان ن 
.  احكـام باشـد    ي بـه دگرگـون    يـاز  تـا ن   يـست  ن ي تحول ي انسان يات ثابت ح  يهدر ناح 

 يهـا    تـا راه حـل     انـد  رده ك يدا مسأله ورود پ   ين در ا  ي متعدد ي و فقها  يشمنداناند
  . يند ارائه نماير با احكام متغيارويي روي برايمناسب

  يا پواجتهاد

 احكام اسالم   ي است كه تجربه حكومت دارد، اجرا      ايي يه تنها فق  »يني خم امام«
 از احكام و اجتهـاد دوبـار منطبـق بـا            ياري در بس  ي بازنگر يازمند امروز ن  يايدر دن 

 ي تئـور  يـر،  با احكـام ثابـت و متغ       يارويي در رو  يني خم اهللا  آيت. زمان و مكان است   
  . باشدرو  يش پالت مشكيگشا  را مطرح كرد تا گرهيااجتهاد پو
 در  يون و در نامـه بـه روحـان        ي نگهبان قانون اساس   ي به شورا  ي در تذكر  ايشان

  : آورده است1367سال 
 ين كه خودشان قبل از ادهم ي نگهبان مي شورايز عزي پدرانه به اعضاتذكري«

 ياي مهم در دن   يار از مسائل بس   يكي چرا كه    يرند؛تذكر، مصلحت نظام را در نظر بگ      
امـام   (»هاسـت  گيـري  يم نقـش زمـان و مكـان در اجتهـاد و تـصم             يپرآشوب كنون 

  ).217، ص 21، ج 1379 يني،خم
 هـستم و تخلـف از آن را         ي و اجتهاد جواهر   ي معتقد به فقه سنت    جانب  ينا«

 يـست بدان معنـا ن  ين اي است، وليحاجتهاد به همان سبك صح. دانم  ي نم يزجا
.  در اجتهادنـد   كننـده   يـين زمان و مكان دو عنـصر تع      . يست ن ياكه فقه اسالم پو   

 در روابـط    لهمسأ بوده است، به ظاهر همان       ي حكم ي دارا يم كه در قد   اي  مسأله
 يـدا  پ يدي نظام ممكن است حكم جد     يك و اجتماع و اقتصاد      ياستحاكم بر س  
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  ).289همان، ص (» كند
 ينيمقررات ثابت قوان«: گويد ي مير درباره احكام ثابت و متغ»يي طباطباعالمه«

 يعـت  طب يعنـي  در نظر گرفته شده؛      يعي انسان، طب  يتها واقع  است كه در وضع آن    
 يت اسـت و در خـواص انـسان        يكيها    آن يكه ساختمان وجود   ني و نظر به ا    يانسان
 يعـت  طب يـك  مشتركاً   يز ن ها ن آ هاي يازمندي و ن  يج حوا يد بدون ترد  باشد،  مي يكي

  . الزم دارندنواخت يكداشته و مقررات 
 ي رشته احكام و مقررات ثابت و پابرجا كـه بـه اقتـضا             يكطور كه انسان     همان

 يك به   ينچن  او وضع شود، الزم دارد، هم      نواخت يك و   يعت ثابت طب  هاي يازمندين
 از اجتماعـات    ي اسـت و هرگـز اجتمـاع       يازمند ن يل و تبد  ييررشته مقررات قابل تغ   

» گرفـت  بـه خـود نخواهـد        را مقررات، حالـت ثبـات و بقـا          گونه ين بدون ا  ي،انسان
  ).39، ص 2، ج 1387 يي،طباطبا(

اره دارد و در كتـاب خـتم         از آثارش بـه مـسأله اشـ        ي در تعداد  ي مطهر اهللا  آيت
 ي زنـدگ   قانون جاودانه، اگـر بخواهـد بـر تمـام صـور            يكمسلماً  «: نويسد ينبوت م 

 را بـه صـورت      ي و راه حل تمام مشكالت را ارائـه دهـد و هـر مـشكل               يداحاطه نما 
ـ       يناميـسم  د ي از نوع  يد با يد، حل نما  يخاص  انعطـاف بهرمنـد     وعي و تحـرك و از ن
اصـل   اسالم با فقـط      ينيم بب يد نباشد، اكنون با   يرذپ خشك و جامد و انعطاف    . باشد

»lح"ل ا ã يامة القيوم ح"لlحرام ا ã يهـا  حـل    چگونـه راه     »يامـة القيوم  و حرام 
ــاگون زنــدگ  يــستم در سيــد مــسلماً بادهــد،  ي نــشان مــيمختلــف در صــور گون

در . يـد  آ يقمـشكل فـا    يـن  نهفته باشد تا بتواند بر ا      ي و رمز  ز اسالم را  يگذار قانون
 كامـل آن بـه فطـرت و         ي اسالم و وابستگ   يمنابع ما همه رازها و رمزها روح منطق       

   ).71 ـ 72 ص ،1354 ي،مطهر( انسان و اجتماع و جهان است يعتطب
ــت« ــاقر صــدريد ســاهللا آي ــور»  محمــد ب ــه كــرده ↨ـ منطقــيتئ ــراغ را ارائ   الف
   شـود  ي باعـث مـ     بـشر  يـاز  و ن  يع از وقـا   يا   و متطـور دسـته     يـر  متغ يعـت طب. است

   وجــود داشــته باشــد كــه البتــه شــارع آن را مهمــل يعالفــراغ، تــشر↨ـكــه منطقــ
   ،1379صـدر،   ( موظف است حكم مناسـب آن را وضـع كنـد             ينگذاشته و بلكه وال   

  ).721ص 
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  يعت شراحكام

 يدشـه « و   »يعشـرا  «، در كتاب  »يمحقق حل  «يبند  در دسته  ي كه  فقه مسائل
 در  يمات تقـس  ي، انجام داده است، مبنا    »دقواع«ب   از محقق در كتا    يرويبه پ » اول

  .شوند ي ميم چند دسته تقساحكام مستفاد از كتاب و سنت به. دوره ما است
 و احكـام    يقاعـات  ابواب فقه را بـه چهـار بـاب عبـادات، عقـود، ا              يع شرا صاحب

 ).93، ص 20، ج 1387 ي،مطهر(
  : شوند ي ميم به چند دسته تقسيعت شريمات و تعلدستورات

  .يدعقا اصول.  1
  .تعبديات و عبادات احكام.  2
  .اخالقي احكام.  3
  .يي و عقالي عرفيعاد احكام.  4

 و  شـود  ي و تبـدل نمـ     ييـر خوش تحرك و تحول و تغ       قسم اول هرگز دست    سه
 و مانـدگار و     ي باق ينثابت و محكم و الزم و پا برجا هستند و به همان حكم نخست             

 يل را تشك  ين د يقت اسالم و حق   يترا احكام، ماه   سه نوع    ينا. مستدام خواهند بود  
 احكام اسـت    ين ناظر به ا   »مةيا القيوم ح"ل ã ح"ل اl«. يف شر يث و حد  دهند يم
  ).89، ص 1379 يزي،مهر(

يش  فقها در مواجهه با مسائل پـ       ير، احكام به ثابت و متغ     بندي يم تقس يرش پذ با
  : خواهند داشتيكرد دو رورو 

 ينگاه انسداد) الف

 ي ثابت است و دخل تصرف     يتغير، احكام چهارگانه در اسالم ال     ي، نگاه انسداد  در
 يـن  بر ا  »حالل محمد  «يثحد نگاه ناظر بر اطالق      يندر اجتهادات نخواهد شد و ا     

  .دارد دنبال  را بهيامدهايي در فقه، پي مبانين ايرشپذ. مفهوم خواهد بود

  جاودانگي در خدشه.  1

 ي متعـدد يـات  و رواياتآ. دانند يسالم را جاودانه م ايعت شر ي، فرق اسالم  همه
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  : اصل داللت دارندينبر ا
ß َِيَدْيِه َو َ� ِمْن َخْلِفه ِ� ِتيِه اْلَباِطُل ِمْن َب��ْ

ْ _   ). 42): 41(فصلت  (¶َ� @�َ
ß اِفُظوَن َfَ ُrَ Y�@ْكَر َو ِإ ْلَنا الّذِ Y � َ ُن �� ْ َ �X Y�@◌ِ¶)  9): 27(نمل .(  
يعـــة« ـــو�� ـــوم سخ اã l �تن ــسي،  (»يامـــة القي ، 76ج  ق، 1410مجلـ

  ). 221ص
ری القرآن« � �X5ع rكليني، ابوجعفر  (» آخره مادامت السموات و ا�رض او

   ).660، ص 4ق، ج1429محمد بن يعقوب، 
 ناتوان باشـد، معـارض بـا        ي و تحوالت عصر   يات با مقتض  يارويي اسالم در رو   اگر

  . اسالم خواهد بوديجاودانگ

  يعت شريتجامع معارض.  2

 آن مـورد اتفـاق و اجمـاع         يـت  در اسـالم و جامع     يـن  و د  يعت قلمرو شر  گستره
  . مسأله داللت دارندين بر اي متعدديات و رواياتآ. باشد ي مينمسلم

ß ْ �
َ �Ò ِ

ّÀُِل ً   ). 38): 6(انعام (¶ءٍ  ِتْبَيا@�
� ٍ� � ِكَتاٍب ُمِب�� ِ�P Yِبٍس ِإ�   .)59): 6(انعام ( �َ� َرْطٍب َوَ� @�َ
يًعا� ِ َ��� َرُسوُل �Yِ ِإَلْي³ُْ 

ّ اُس ِإ+�ِ Yا الن َ £�
َ
 يفـةì «.)185): 7(اعـراف    (�ُقْل @�َ أ

اف �Z �Ò g ح"ل و حرام و g  تاج �Xيه ال Q6الناس ح  �P دش ا�رش �fحر( » ا 
1 ي،عامل 3 9    ).356 ص ،29ق، ج 8

�ل« �  ب �Ò g يان تبفيه  القرآنيه علا��  اfدود و ا�حـ¡م  اf"ل و اfرام ويه ف��
 ��تاج ما يعو  �X199 ، ص1ج ق، 1407 يني،كل (»الناس �" يه ال .(  

   اجتهادينف.  3

 يخ شـ  يت قرن پنجم و عنا    يل و در اوا   يافت اهل سنت رواج     ين ابتدا در ب   اجتهاد
 يخ و شـ   ي عالمه حل  ي، قرار گرفت و در عصر محقق حل       يعيان مورد توجه ش   يطوس
  .يافت تكامل يانصار

  .  خواهد بودي اجتهاد، رواج جمود فكري به نفي به فقه منتهيانسداد نگاه
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 ي بدون شك مـا از نظـر اجتهـاد در عـصر            يم، فراموش كن  يايد نكته را ن   يك اما
 جمود و اعراض از مواجهه      ي دچار نوع  كنيم، ي م ي زندگ ي طوس يخ به عصر ش   يهشب

 يها  در راهيبردار  زحمت گامخواهيم يما نم. يم عصر خود هستيازبا مسائل مورد ن
 يـن همـه عالقـه مـا بـه ا        . يم ما گذاشته به خود بده     ي پا يشنرفته را كه عصر ما پ     

 يحمـا تـرج  . يماييم را بپيده هموار و كوبيها  و جادهيم رفته را برويها است كه راه 
 امـروز  كـه   و حـال آن    يم كن يط را »قبه ابن« شبهه حل ساله  راه هفتصد  دهيم يم

 خـود   ي عملـ  يزنـدگ  به تر  وابسته تر، ياساس و تر مهم قبه ناب شبهه از شبهه صدها
  ).144، ص 20 ، ج1387 ،طهريم (يمدار

 يااجتهاد پو) ب

 فروع بر اصول، استخراج احكام از كتـاب  يع تفريفه است كه وظي فقه دانش علم
 ي بـه مفهـوم التزامـ      يـت  علم به فقه با عنا     ين ا يگذار نام. است دار  و سنت را عهده   

 اعماق  به و كردن تفقه غور.  واژه نهفته است كه در تفقه وجود دارديناست كه در ا
.  اشـاره دارد   يـق  توجه به فهـم عم     كهكلمه فقه در قرآن آمده است       .  است يدنرس

الفقه هـو توصـل «: كند يم معنا   گونه ين آن را ا   »ياصفهان راغب« معروف، شناس لغت
lشاهدا tغائب بع t642 ق، ص 1427 ي،اصفهان (» الع(.   

 يـافتن   از دانش آشكار به علـم پنهـان دسـت          يريگ  است كه با بهره    ي دانش فقه
  . است

 يـن  از ا  يـك هـر   . رود ي كلمه فقه، واژه استنباط و اجتهاد به كـار مـ           ي راستا در
  . استوار استيق بر فهم عمي اسالميماتكلمات اشاره به روح تعل

 يـت  حكا يز كلمه ن  ينا. است» استنباط« كلمه   برند، ي كه به كار م    يگري د كلمه
 كلمـه . انـد   در مورد درك احكام داشته     ي احساس خاص  ي اسالم ي كه علما  كند يم

 اسالم توجه كرده    يعلما.  است ين زم ير آب از ز   يدن كش يرون ب يمعنا به استنباط
همـان،  ( است   ي آب زالل معان   ينيزم ير ز يان قشر ظاهر الفاظ جر    يبودند كه در ز   

  ). 130ص 
 جهـاد و    يشهاجتهاد از ر  .  طول مفهوم استنباط و تفقه است       در يز اجتهاد ن  واژه
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در مقـام اجتهـاد،   .  تـوان در مبـارزه بـا دشـمن اسـت     ي منتهيريگ تالش و به كار   
 تمـام   يـد  با يـق  فهم عم  يبرا.  فهم احكام از كتاب و سنت است       ياستفراغ وسع برا  

  .شود گرفته كار توان به
معجـزه فقـه    .  رد بر اصول اسـت      اصول بر فروع و    يق اجتهاد، استنباط، تطب   قوه
 يطـور   انطباق بر همه موارد را دارد؛ بـه        يت آن قابل  يات است كه كل   ين در ا  ياسالم

 يـن  در كمال صـراحت ا     :ائمه.  انسان است  يهكه در همه موارد ضامن مصالح عال      
 يـن  مـا ا   يفـه  وظ ،»يع التفر ي�ا�صول و عل  القاءيناعل «يث،در حد . مطلب را ادا كردند   

 را از   ييهـا    شماست كه فروع و شاخه     يفه وظ يم، كن يان را ب  ياتصول و كل  است كه ا  
  ). 136همان، ص  (يداصول استخراج و استنباط كن

 اعـصار را بـه      ي به مـسائل مـستحدثه در طـ        ييگو  پاسخ يت فقه كه مسؤول   علم
 برخواهـد آمـد كـه از متـد          يـر  خط يت مـسؤول  ين از عهده ا   يعهده دارد، در صورت   

  . مناسب داشته باشد يريگ اجتهاد بهره
ادلـه  يـد و     گرد يـدي  جد اي   به اجتهـاد، وارد مرحلـه      يش پس از گرا   يه امام فقه

   .در استنباط يافت ي مناسبيگاه جايعقل
 تـرس از    يرنـد، بگ فاصـله  گـشا   و راه  يا كه فقها از اجتهاد پو     شد ي موجب م  آنچه

ا چـه بـس  .  بـود  يت فقهـ  ال در اسـتدال   يـاس  مواجهـه بـا ق     يگـر مخالفت مشهور و د   
 ي خالف مشهور، استنباطيات اجتهاد و عدم ترس از عمل به روا   ي به مبان  بندي يپا

  . هماهنگ بوداطبين عصر و مخيازهايشاذ و خالف مشهور كه با روح زمان و ن
 شـدند كـه     يدا پ يادي افراد ز  يعه ش ي علما يان كه در م   يست مطلب قابل انكار ن    اين

 يـن  از اي و هم در سن   يعههم در ش  .  كرد  جمود مبتال  يماريها را به ب     آن ياسترس از ق  
 يشدند، اگر دستور خاص    ي مواجه م  اي   كه با مسأله   ي وقت ها  ينا.  بودند زياد فكران  جامد

 يح اجتهاد صح  ي و نه در پ    كردند  ي م قياس نه دادند،  ي بود، جواب م   يدهدر آن مورد رس   
  ).137ص  ،20 ج ،1378 ي،مطهر(و استخراج اصول از فروع بودند 

 اجماع مـشهور نبـود، بلكـه        يه بر عل  ي گستاخ يشاذ و خالف مشهور نوع     فتواي
 استدالل و توجه بـه      ي اجتهاد و رجوع به همه ادله و مبان        ي به مبان  بندي ي پا ينوع

. يم خالف مشهور روبرو هـست     يا شاذ   يدر تمام ابواب فقه با فتوا     .  عصر بود  يازهاين
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  . كرديم خواهياصر بازخوان قدما و معي را از فقهايه شاذ دي فتاواجا يندر ا

  شده  منتشرآثار

 از  ي رابطـه آثـار    يـن در ا .  ابواب فقـه وجـود دارد      ي مشهور در تمام   ير غ فتاواي
 يندر ا . كتاب خالف را نگاشت    ي طوس يخش.  منتشر شده است   يعهش آور  نام يعلما

 ي بزرگـان  يخ،بعد از ش  .  و اهل سنت نظر دارد     يعه ش ين ب ي اختالف ي به آرا  يخاثر، ش 
  . گام برداشتندير مسين در اريگد

 را بـه    »↨ـيعمختلف الش « عالمه   نگرد، ي م يگري به موضوع، از بعد د     ي حل عالمه
 از ابتدا تـا قـرن   يعه شي فقهاي اثر به اختالف فتاوايناو در ا.  در آورديررشته تحر 

  .هشتم اشاره دارد
 هـاي  يژگـي و« نام  به ،»يض ف رضا يدكترعل« از   يا   اثر محققانه  ير، اخ يها   سال در

 ير غ ي كه به فتاوا   يافتانتشار  ) يه در مكتب سه فق    يافقه پو  (يا »يااجتهاد و فقه پو   
 يضمال محمد محسن فـ  «يلي، مشهور به مقدس اردب   ،»يليمال احمد اردب  «مشهور  

 يهـا    در بـاب   ي به محقـق سـبزوار     ور مشه ،»يمال محمد باقر سبزوار   « و   »يكاشان
  .مختلف فقه آورده است

 ده و صـد  نـام   به يا  جزوه يز خود و ن   يه در رساله عمل   ،»ي تهران يدق صا اهللا  آيت«
  . خالف مشهور پرداخته استيفتاوا به مسأله،
  . استيافته انتشار ي خالف مشهوري زنان آراينه در زميز ن»ي جناتاهللا آيت «از
 حـوزه   ين و محقق  ين مجمع مدرس  ياز سو »  شاذ يجزوه فتاوا  «1384 سال   در

 ي ابواب فقه  ي شاذ در تمام   ي مجموعه در بردارنده فتاوا    ينا. فتيا قم انتشار    يهعلم
  . است

  متقدمي مشهور فقهاير غي از فتاوااي دسته) الف

 ديه موى سر زن. 1

 كسى تمام موى سر زنى را از بين ببرد، چنانچه موهـاى او مجـدداً نرويـد،                  اگر
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 بر نظر مـشهور، ديـه   بايد ديه كامل يك زن را به او بپردازد و اگر مجدداً برويد، بنا  
در : گفته است » نيدج  ابن« ولى. باشد آن به مقدار مهريه امثال و اقران آن زن مى         

  .باشد  مقدار يك سوم ديه يك زن مىهصورت روييدن مجدد موها، ديه آن ب
ورو« �Ðـzا عـ5 ا _هر نسا �Å �ّوا ، Qsرأة فان � يعد فالدية �مzخ"فـًا ...  اما شعر ا

ســ¡�P فالث ــودل"§ ــع الع ــث م ــ( »ل ــانيضف 1 ي، كاش 3 8 ، ص 2، ج  ق2
147.(  

  ديه بيضتين. 2

 نظر مشهور فقها ديه قطع دو بيضه انسان، ديه كامل اوست و ديه هـر كـدام            به
 سوم دو چپ، بيضه ديه: اند گفته فقها از ديگر اى عده و باشد ها نصف ديه مى    از آن 

. باشـد  مى چپ بيضه نطفه، تكون منشأ روايات، بعضى مطابق زيرا است؛ انسان ديه
 كه ديه قطع يك بيـضه از پيـر          است كرده نقل »راوندى« از »جواهر صاحب ولى«

مردى كه از جماع عاجز است، نصف ديه كامل، اما از جـوانى كـه قـادر بـر جمـاع                     
  .باشد است، دو سوم ديه كامل مى

ديه قطع بيضه چپ، چون منشأ تكون نطفـه اسـت، ديـه             :  گفته است  جنيد ابن
  .باشد  اما ديه بيضه راست، نصف ديه كامل مى،كامل است

») � ــصيت�� �fا �Pاعــاً ) الديــة(معــًا ) و ��� g واحــدة نــصف الديــة... (ا �P ... � �P
ا ثلثا الدية):... رواية �Zوالـشيخ والقـا�� ... وعـن الـصدوق... ان �نت اليسار فف ...

ا... وسّ"ر و �� الشيخ ... العمل  مـاع عن الراوندى من التفصيل ب�� �fيس مـن ا Ýا�
 � � الـشاّب فـالثلث�� �  (عـ5 عـن ا+� ... فالنصف، وب�� �Oجنيـد ا ...:( � �P ى ايـضًا اليـJ

ا �Rاليمـ�6 نـص � �Pـا و �Zص  43، ج   ق،  1404 ي،نجفـ ( »...الّدية �ن الولد م ،
   ).270 ـ 272

  ديه شكستگى استخوان. 3

اع  شكستگى استخوان كه جابجا شده باشد، بنا بر نظر مـشهور، بلكـه اجمـ               ديه
  .است شتر بيست آن ديه است گفته »عقيل ابى ابن«فقها، پانزده شتر است، ولى 
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وج اl نقل العظـم وتـسّ	 ... « QX � Q6وال» Qsـنّقzا « � ًا، والعمـا+� ـسة عـ�J بعـ�� ��
ون وهو شاذّ  �J1 ي، كاشانيضف( »...ع 3 8   ).153، ص 2، ج  ق2

  ديه جراحت لب. 4

 در اثر جراحـت وارده شـكافته         اجماع فقها بر آن است كه اگر لب شخصى         نظر
ن سالم گردد، يك پنجم ديه      آ زخم چنانچه شود، پيدا او دندان كه اى گونه شود؛ به 

 آن سـوم  يـك  نشود، سالم چنانچه و باشد مى جراحت كننده قطع لب برعهده وارد   
 لـب  بـين  جنيـد   ولى ابن  يست،ن پايين و باال لب بين فرقى و بود خواهد او برعهده

 باشـد،  جراحـت  مورد باال لب اگر«: گويد مى و است شده قائل تفصيل پايين و باال
 جراحـت  كننـده  گر لب پـايين باشـد، نـصف آن برعهـده وارد           ا و لب ديه سوم يك
 خـالف  بر فتوا اين«: گويد مى »رياض صاحب«. »نشود يا شود سالم خواه باشد؛ مى

  .باشد مى اجماع
ما خاّصـة و� تـ...  �� إحـد �P رحـة �fمـس ولو �نت ا � ء �� ـا ومـع الـ�� QZأ فثلـث دي ��

 � �P¡س ا، ب"خ"ف أجده اّ� من ا�§ QZدي] � �Oنيد ا �fفقال]ا  : � �Pـا و QZالعليا ثلث دي � �P
ـاع ��ا وأطلق وهو شـاّذ بـل عـ5 خ"فـه ا� QZيي طباطبـا  (»...السف5 نصف دي

  ).577، ص 2ق، ج 1412 حائري،

  ديه انگشتان دست. 5

نظر مشهور به مقدار يك دهم ديـه قطـع           قطع هر انگشت دست و پا بنا بر          ديه
. باشـد   انسان مى  كامل ديه نصف دست، يك قطع ديه و است مساوى طور دست به 

: انـد  گفتـه  »خـالف « كتاب در طوسى شيخ و »وسيله« كتاب در »حمزه  ابن« ولى
 قطـع   ديـه  و اسـت  دسـت  ديـه  سـوم  يـك  شست، يعنى ابهام؛ انگشت قطع ديه«

. »اسـت  مـساوى  طـور  سـوم ديـه قطـع دسـت بـه         مجموع چهار انگشت ديگر، دو      
 دو مقـدار  از چهـارم  يك مقدار به ديگر انگشت چهار از يك هر قطع ديه بنابراين،

 ديـه  سوم يك را ابهام انگشت قطع ديه نيز »ابوالصالح« و باشد مى دست ديه سوم
  .است دانسته دست
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» �Pورو �Ðـzالدية سـواء عـ5 ا �Jع � � والرجل�� �Oأصبع من اليد g ...« ) يضفـ 
  ).151، ص 2، ج  ق1382 ي،كاشان

ــ"ف والوســيQs ) وقيــل(« �fعــن ا Ü)ــام ثلــث ديــة � � ا�§ �P ( ،اليــد الواحــدة) � �Pو
لسّوية � الثلثان @� QPبع البوا   ).253، ص 43 ج ق،1404ي،نجف( »...ا�ر

�  جعل فانه مشÀ، الص"ح وقول أ+� ... « �P ـام � همـان،  (» ...يـدال ديـة ثلـث ا�§
  ).254ص 

   ناخن، دست و پاديه. 6

 بر نظر مشهور فقها ديه قطع هر ناخن، هرگاه رويش نكند يـا سـياه رويـش                  بنا
 بعـضى  و ادريـس   ولى ابن . كند، ده دينار است؛ و اگر سفيد برويد پنج دينار است          

 و اسـت  دسـت  قطـع  ديه سوم دو آن ديه نمايد، رشد سياه هرگاه«: اند گفته ديگر
 نـاخن  قطـع  ديـه «: اسـت  گفته جنيد  و ابن  »ه يك دست، نصف ديه كامل است      دي

 انگـشت  چهـار  هـاى  ناخن از كدام هر ديه و دينار، ده) شست (دست ابهام انگشت
 از يـك  هـر  ديـه  دينار سى پا ابهام انگشت ناخن قطع ديه و. است دينار پنج ديگر
هـا درصـورتى اسـت كـه         ايـن  همه. است دينار ده پا ديگر انگشت چهار هاى ناخن

 يا سياه برويد؛ وگرنه ديه هركدام نصف مقدار ذكر          ند نرويد و رشد نك    ناخن مجدداً 
  .»شده است

� وكذا لو نبـت أسـود، ولـو نبـت أبـيض �ن (« ن�� ة د@� �Jالظفر اذا � تنبت ع �Pو
، ن�� سة د@� ��� ... فيه  �Oـرج � ان« وهـو ادريـس عـن ا � QX ة �Jنـ��  فعـ  خـرج وإن د@�

�  اّن «: [ا�س¡�P  ]ع5 عن ا+� ... » ديتهفثلثا أسود �P ام ظفر �ة اليد ا �Jع ، نـ��  د@�
 � �Pو  gّ ظفــار مــن ــسة، الباقيــة ا�_ ��  � �Pمــن و gّ � �Pــام الرجــل ث"ثــون، و � ظفــر ا

ــن  ــصف م ــآ، واّ� فالن ــت أســود معيب ــت اونب ــك اذا � ينب ة، gّ ذل �Jــة عــ الباقي
  1).258 ـ 259، ص 43همان، ج (» ...»ذلك

  ين جنيت نامعلوم بودن جنسيهد. 7

                                                           
 .155، ص 2، ج مفاتيح الشرائع. 1
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 نـشود،  معلـوم  بچه دختربودن يا پسر و شود كشته اش بچه با اى له زن حام  اگر
 ابـن  ولـى  باشـد،  مـى  زن ديه نصف و مرد ديه نصف بچه ديه: اند گفته فقها مشهور

  .شود معلوم او بودن دختر يا پسر قرعه با بايد: است گفته ادريس 
ور نـصفولو« �Ðـzكونه ذكـرًا اوأنـ�6 فا tرأة مع ولدها و� يعzقتلت ا  � ...  الـديت��

   ).155، ص 2، ج  ق1382 ي، كاشانيضف (»...خ"فًا للح5ّ� فالقرعة

  ديه جنايت بر ميت. 8 

 شكافتن يا سر قطع نظير مرد،  با ميت كارى انجام شود كه اگر زنده بود مى          اگر
دن روح در   دميـ  از قبل جنين سقط ديه مقدار به آن ديه آن، نظاير و شكم و قلب

 بايـد  فقهـا  مشهور نظر به و رسد است و به وراث ميت نيز نمى     آن؛ يعنى صد دينار     
 امـوال   ءبايد جز :  مرتضى گفته است   يدس ولى نمود، خيرات صرف ميت براى را آن

  .شود داده قرار المال بيت
zيت مايوجب قتs لو�ن حّيًا كقطع الرأس وشـّق الـبطن، فديتـه مـأة اذا«  فعل @�

� قبل ولوج الرو  ن�� �fوجـوه القـرب، ... ح ب"خ"فدينار دية ا � �P ف عنـهIوأنه ي
ث وارثه منه شيئًا، وقال السيد ـر: و��� �Ñوأ ّ́ � بيـت اzـال، وا�ول أ �P عـل � �X« 

   ).همان(

  ديه سگ محافظ. 9

 كسى سگى را بكشد كه براى حفاظت از زراعت گماشته شده است، به نظر               اگر
است، ولى بـه    ) تر زمين گندم حاصل از صد م    (مشهور فقها ديه آن يك قفيز گندم        

نظر شيخ صدوق، ديه آن يك زنبيل خاك است كه بايد قاتل سگ بـه صـاحب آن    
  .بپردازد و او بايد تحويل بگيرد

 همين نظر را در مورد ديه هر سگ اهلى؛ مثل سـگ خانـه و زراعـت                  جنيد ابن
  .اظهار داشته است

اب، دية ال�ب الذي ليس للصيد و� ل(اشـية ز ... وعن الصدوق... « Q� نبيـل مـن
sيــب منــه مــا عــن ... عــ5 القاتــل أن يعــ� وعــ5 صــاحب ال�ــب أن يقــب وقر
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 ، � �P¡اب«ا�س Q� من أن دية ال�ب ا�_ه5� زنبيل مـن«) ... � وó �Pـب الـزرع قفـ��
 ّ ور) من �� �Ðz396 ـ 397، ص 43ق، ج 1404 ي،نجف (»عند ا.(  

  ديه اهل كتاب. 10

قتل مرد كافر ذمى؛ يعنى يهـود، نـصارا و           نظر مشهور، بلكه اجماع فقها، ديه        به
 ولـى  خطـا،  قتـل  يا باشد عمد قتل چه باشد؛ هشتصد درهم مى  ) زرتشت(مجوس  

 صـورت  در نماينـد،  عمـل  ذمه شرايط به كامالً ذمى كفار اگر«: است گفته صدوق
 ديه آن همانند    خطايى، قتل صورت در و است درهم هزار چهار آن ديه عمد، قتل

ن است و اگر به شرايط ذمه عمل ننمايند، در هر دو صورت عمد و               ديه قتل مسلما  
  .»خطا، ديه آن هشتصد درهم است

 قتـل  در چه آنان؛ ديه كنند، عمل ذمه شرايط به اگر«: گويد مى عقيل ابى  ابن   و
 بـرده  و اسـير  هـا  مـسلمان  دست در چنانچه و است درهم هزار چهار خطا يا عمد
 اجمـاع  نظـر  بـه  ذمه اهل زنان ديه و باشد هم مىد، ديه آنان هشتصد در    باشن شده
  .»باشد مى آنان مردان ديه نصف فقها،

 يـا  و مـسلمان  ديـه  اندازه به كتاب اهل ديه كه اين بر   طوسى روايات دال   شيخ
 را كتـاب  اهـل  دارد عـادت  كه است كرده كسى بر حمل را است درهم هزار چهار
ديه آن را تشديد نموده تـا       ) لمانانحاكم به حق مس   (مام  ا پس«: گويد مى او. بكشد

: گويد  در ادامه كالم مى    سپس. »ديگران جرأت نكنند اهل كتاب را به قتل برسانند        
 تواند مى قهراً نمايد، تشديد درهم هشتصد تا را ذمى كافر ديه تواند مى امام وقتى«

ه  را بـه انـدازه ديـ    او ديـه  اسـت،  تر بازدارنده و اصلح دهد، تشخيص كه مواردى در
كامل يك مسلمان نيز قرار دهد و در مورد كسى كه قتل اهل كتاب به ندرت براى        

  .»دهد او اتفاق افتد همان هشتصد درهم را قرار مى
 اين كالم شيخ طوسى كه صاحب جواهر نيز آن را رد نكرده است، مقدار مطابق

  .ديد امام؛ يعنى حاكم مسلمين دارد ديه اهل كتاب بستگى به صالح
أة... لذûّ� ودية ا(« ا{� اع عليه... بل... درÃ ب"خ"ف) {� ��م عـ5 ... (ا� _وديـة نـسا

ـاع عليـه)... النصف ��، قـال... ا� Qrـسأzا � �P الفقيـه خـ"ف �Pان �ن «: نعـم مـا
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ب ـار �� �Êك إ Q� ع5 ما عوهـدوا عليـه، مـن �Òّو �Ëوا � ودي والنIا+� �Zمـور  ال �fا 
م واحداً  قتل من فع5... و �Zبعـة مـ م ... ف درÃ آ� أر �Zفعـ5 مـن قتـل واحـدًا مـ

tسzوس عـ5 مـا عوهـدوا عليـه ... خطاًء دية ا �Ëود والنصاري وا �Zيكن ال � Q6وم
Ãأة در ا{� م {� �Zها، فع5 من قتل واحدًا م � ذكر@� Q6ائط ال �Jمن ال«. 

�  ]ع5 اàّË عن ا+� ... « �Oالكتـاب اهـل امـا: قـال[ عقيل ا+�   ا  � �Oـم �نـت الـذ® 
وا �و ... ذمة ط ما يغ��ّ م �� �Zبع منه الرجل فدية... عل بعـة او دينار مأة أر  آ�ف ار

،Ãواما در  � �Oم الّذ�م ومّنـوا عنـوة اzس(ون مل �Zسـ علـ م@� _فديـة الرجـل ... تحيا
Ãأة در ا{� م {� �Z38 ـ 41 ص جواهر الكالم،( »...م.(  

ت... (« � بعــض الــروا@� �P ... ديــة �Òــو �Ëوا � ــودي والنــIا+� �Zديــة الtــسzا ... � �Pو
ا بعـة آ�ف درÃ... بع�� � أر ودي والنIا+� �Zمـا(لكـن  )...و... دية ال® � ... الـشيخ، ��

اه(عليه ) ع5 من يعتاد قتلهم فيغّلظ ا�مام ا�� مـن ذلـك حـً� (مصلحة ) الدية {�
بعـة ذلكفانه اذا �ن ك«: قال). للجرأة رة، وأر Q@ Qsم� tسzفل"مام أن يلزمه دية ا 

Ãدرًا � يكن آ�ف در اه أصلح وأردع، فاّما من �ن ذلك منه @� سب ما�� �X ،أخرى 
Ãأة در ا{� ك�� من {�   ).39 ـ 40همان، ص (» عليه أ

  ديه زنازاده. 11

 يـك  ديه مقدار به فقها اكثر نظر به است، نموده اسالم اظهار كه اى  زنازاده ديه
 ديـه  مقدار به«: ندا گفته صدوق شيخ و مرتضى سيد ولى است، زاده حالل مسلمان

 ديـه  اصـالً  زنـازاده : گويـد  مـى  ادريس ابن و »است درهم هشتصد يعنى ذمى؛ كافر
  .ذمى كافر نه و است مسلمان نه او زيرا ندارد؛

ر ا�س"م دودية« �Êك�� ية ولد الز@� اذا أ خ"فًا للسّيد والـصدوق، ...  اzسt عندا�_
 �ûّنه ليس {� ... فدية الذ� r و�وللح5ّ� ف"دية tس  �ûّ1374 يـزي، تبر (»...ذ ،

   1).41ص 

  گرفتن ديه در قتل عمد. 12

                                                           
 .41، ص 1، ج 1374، صراط النجاة. 1
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 مشهور فقها اين است كه در قتل عمد، قصاص اصل است و گرفتن ديه بـا                 نظر
 گذشت قصاص از دم بنابراين، اگر ولّى    . توافق بين قاتل و اولياى مقتول خواهد بود       

 قـصاص  بخواهـد  قاتـل  اگـر  اما كند، طلب ديه تواند مى قاتل رضايت با تنها نمايد،
 در ديـه «: اسـت  گفتـه  عقيـل  ابى  ابن   لىو. نمايد طلب ديه تواند نمى دم  ولّى شود،
  .»بگيرد ديه تواند مى دم  دو ولّى هر در و كند نمى فرقى خطايى و عمدى قتل

ور« �Ðzـا تثبـت ا � قتل العمد القود، والّدية إ{� �P Qrصا_�  عند ع(ائنا أّن الواجب @�
، فان اختـار وlّ اzقتـول القـود �ن r ذلـك، وإن اختـار الديـة � يكـن r صلحاً 

ه ضا القاتل، فان دفع نفسه للقود � يكن للوlّ� غـ�� كـ�� ... ذلك إّ� �� . وهـو قـول ا�_
 � �Oــال ا ــة: عقيــل ا+�  وق طــاء ســواءالدي �fالعمــد وا � �P ...«) ــ ــن اب  يــل، عقياب

  ).536ق، ص 1413

  مرگ قاتل عمد. 13

 درصـورت  انـد،  دانـسته  كـردن  دى كه مشهور فقها اصل را بر قصاص        قتل عم  در
 بر بنا ولى تواند، نمى يا بگيرد ديه تواند مى دم ولّى آيا كه است اختالف قاتل، مرگ
 بـين  را دم ولّـى  و انـد  ندانـسته  اصـل  را قـصاص  كه عقيل ابى  ابن و جنيد  ابن نظر

 زمينـه  رفـتن  اتـل و ازبـين     مرگ ق  صورت در دانند، مى مخير ديه گرفتن و قصاص
  .بگيرد ديه تواند مى دم  ولّى قصاص،

�صـاQr هـل ...) اذا هلك قاتل العمد(« � العمـد @� �P ع5 أن الواجب Qrسأzمب�6 ا
 � �Oذهب ا� � �Oاب؟ أم احد ا�_مرìا� � ور ب�� �Ðzهو ا Ü ، نيد هو القود �غ�� �fا 

�  و �Oفعـ5 عقيل؟ ا+�   ا  � �  �اشـ¡ل الثـا+� �Pيـة بفـوات �ـل القـصاص  وجـوب الد
� ع5 � الواجب�� �Oا أحد ا�_مر �� ا�Ýخـر، مطلقًا، � ، فاذا فات احدíا تعـ��ّ  التخي��

ìـاب فيـه همـان، ص    (»...وع5 ا�ول هل يقع للقود بدل ام �، إختلـف ا�_
  ). 536 ـ 537

  ديه قتل شبه عمد و خطا. 14

 است مخير قاتل«: گويند مى رابطه با ديه قتل شبه عمد و خطا، مشهور فقها در



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  690

 

 گاو، دويست شتر، صد: بپردازد مقتول ولى به را آن قيمت يا زير نوع شش از يكى
 اختالف صورت در و يمانى حلّه دويست و درهم هزار ده دينار، هزار گوسفند، هزار

  .»باشد مى قاتل با آن انتخاب نيز ها آن قيمت
قاتل در موردى است كه قيمت  تيار  اخ«: گويند مى برّاج ابن و عقيل  ابن ابى  ولى

شش نوع فوق نزديك به هـم باشـد و در صـورت اخـتالف قيمـت، آنچـه را قاتـل                      
  . »باشد تر كم درهم هزار ده و دينار هزار از نبايد كند، انتخاب مى

 و باشـند  ع مذكور همگى اصل مـى      نظر مشهور فقها اين است كه شش نو        الزمه
  .ن است كه دينار و درهم اصل هستند ايبرّاج ابن و عقيل ابى ابن نظر الزمه

  ديه قتل خطا بر عاقله. 15

 آن توانـد  نمى عاقله و باشد  اجماع فقها ديه قتل خطا بر عهده عاقله قاتل مى          به
 و توانـد  مـى : اند گفته »)ديلمى (سلّار« و »مفيد شيخ« ولى. كند دريافت قاتل از را
، بلكه آن را مقتضاى جمع بين       ستهندان بعيد را نظر اين »مختلف« در نيز »علّامه«

  .استمضمون اجماع و دليل عقل دانسته 
») ... Qsع5 العاق Ûبذلك ع5 القاتل... ب"خ"ف أجده بيننا) و Qsجع العاق Qو�� ...

لرجـوع �@ ² ، ص  46، ج   1404 ي،نجف(» ...خ"فًا ل(حàّ� عن اzفيد وسّ"ر ��
25 .(  

  عاقله قاتل. 16

، عاقله قاتل عبارت است از خويشاوندان پدرى او؛ نظيـر            بر نظر مشهور فقها    بنا
 بالفعـل  نيست الزم و آنان هاى نوه و اوالد و عموها و آنان هاى برادران و اوالد و نوه    

 كتـاب  در زهـره   ابـن  و »↨ـنهايـ « كتـاب  در طوسـى  شيخ ولى. ببرند ارث قاتل از
ته شـود، از ديـه او    كه اگر قاتـل كـش     ستنده كسانى قاتل عاقله«: اند گفته »غنيه«

  .»شود مى نيز ديوانه و اطفال زنها، شامل حتى كه برند ارث مى
�_ب ... (ع5 ماñّح به غ�� واحد من ا�ìاب) وضابط العصبة(« من يتقرب @�

Ãخوة وأو�د� لوا ) �§ � ط كونه من اهـل (كذلك، ) والعمومة واو�دÃ(وان �� Qو�يش�
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� اfال �P عن ال) قيل).... (ا�رث Üايـة والغنيـة �Z) ... ثـون ديـة القاتـل �� � �Oالـذ Ã
� و�تعقل اzرأة و�ال...) (لوقتل نون وإن ورثوا من الديةص�6 �Ëي،نجفـ (» )... و�ا 

  ).421 و 415 ـ 416، ص 43ق، ج 1404

  حرام هاى تغليظ ديه در ماه. 17

ــان« ــن ف � م ــابع�� � متت �Oــر �Ñ ــيام ــة وص ــه الدي راfرام فعلي �Ðــ ــً" �P ال ــل رج  قت
ر  �Ñرما�f19، ص 24، ج  ق1410 يد،مروار (»...ا.(  

 در خطـا  يـا  و عمـد  شبه يا عمد قتل اگر«: گويند  بلكه اجماع فقها مى    مشهور،
 تغلـيظ  آن ديـه  شـد،  واقع محرّم و حجه ذى قعده، ذى رجب، يعنى حرام؛ هاى ماه
 بـه  قائـل  صـدوق،  شـيخ  ولى شد، خواهد افزوده آن بر نيز ديه ثلث يعنى شود؛ مى

 را حـرام  هـاى   دو ماه از مـاه     بايد ديه بر عالوه: گويد مى بلكه باشد،  نمى ديه تغليظ
  .»بگيرد روزه

   در مشاهد ائمه يه ديظتغل. 18

» �P رم الـزم دلو قتلfرام او اfر ا �Ðيط و ثلثـا و � تغلـيـة ال �P  ا�طـراف ولـو 
ûر �P  �P ل فقتلfا  �P رم غلـظ وfيخقـال الـش.  العكـس اشـ¡ل ا : �P و كـذا 

ة .مشاهد   ).320، ص 14ق، ج 1416يلي،مقدس اردب (»:ا�{_
 در  ياگـر كـس   «: آورد ي مـ  يـه  د يظ در متن ارشاد در بحـث تغلـ        »ي حل عالمه«

 از  يـري  و ثلث بر او الزم است و اگـر ت          يه حرم مرتكب قتل شود، د     يا حرام   يها ماه
 ينچنـ   اسـت و هـم     يظخارج از حرم پرتاب كند و در حرم به قتل برسد، بر او تغلـ              

  . » است: در مشاهد مشرفه ائمهيه ديظ قائل به تغلي طوسيخش

  ين متقدمي فتاواتحليل

 به عبـارت    يا به قلمرو فقه است،      ي و رفتار  ي نسبت به مسائل حقوق    ين د قلمرو
  . استين قلمرو فقه اعمال مكلفيگر،د

 ي، تئـور  يرامـون  پ يـق  است و تأمـل و تحق      ي تئور ساز ينه برخورد با مشكل، زم   



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  692

 

 يـك  خود بـه     ي تكامل ير در س  يه و نظر  شود ي م ي علم يه نظر يك يريگ سبب شكل 
 ها   در همه علوم و دانش     توان يم  قاعده را  ينا .گردد ي م يل تبد ي و علم  ينظام فكر 

 قاعـده اسـت     يـن  از ا  يـايي  مثـل روشـن و گو      ، فقه ي،در علوم اسالم  . مشاهده كرد 
  ).62، ص1379يزي، مهر(

. كم، از سطح دانش اندك بهرمند بودنـد        سطح سواد و نرخ آن       يم، جوامع قد  در
ارتباطـات و اطالعـات   .  خـاص بـود    ي مخـصوص طبقـات اجتمـاع      يلدرس و تحص  

 ين بـود و بـد     يز نـاچ  يگـر  و جوامـع د    ين سرزم يشرفت نسبت به پ   يمحدود و آگاه  
 طـول  هـا    قـرن  ي مطالبات محدود و تحوالت اجتماع     يين، پا يخاطر تحرك اجتماع  

  .يند عالج برآي روبرو نبودند تا در پي مشكل سنخ از جوامع باينا. كشيد يم
 علم فقه   كه  يدر حال .  بودند هايي يط مح ين برخاسته از چن   يني علوم د  هاي حوزه

 ثابت و كم تحرك قرار      يا  در جامعه  ينمكلف كه گاه آن.  است ينناظر بر افعال مكلف   
دانـش  ماننـد،    ي مـ  ي بـاق  ييـر تغ بـدون  ها  ها قرن  داشته باشند، افكار و مطالبات آن     

 موضـوعات نـو را      ييرات،تغ.  نو است  يازهاي و ن  يطي مح يرات تابع متغ  ياحكام فقه 
 هـا    قـرن  هـاي  يـاز هرگـاه ن  .كند ي را طلب م   يدي جد ي كه احكام فقه   آورند ي م يدپد

 يطـي  محيـرات  بـا تحـوالت و متغ  يم كه رابطه مستق  ي عباد يرغ احكام باشد، ثابت
 و به صـورت     شوند ي م يلم مشهور تبد   و به احكا   مانند ي م يير تغ يهستند؛ ثابت و ب   

در . شـوند  ي عمل بر خالف مشهور، بدعت شمرده م       ي و از سو   تبديل يتغيرسنت ال 
 مواجـه   يـد  نو روبرو شود، با موضوعات و مـسائل جد         ي كه جامعه با تحوالت    يصورت

هستند، اجتهادات نـو    » احكام تابع موضوعات  « موضوعات بنا بر اصل      ين ا گردد، يم
  .طلبد يم

 شـناخته و    يت بـه رسـم    يـه،  در بـاب د    يعه ش ي احكام مشهور فقها   ، نمونه براي
آرا و آثـار فقهـا در محـدوده         . دانـستند  ي نمـ  يز آن را جا   يير و تغ  ير تلقي ناپذ خدشه
 جوامـع   يافـت،  ي اهل علـم انتـشار مـ       ينب در شمار انگشت شده  استنساخ يها  كتاب

همـان  . يـرد  صـورت گ   نـو  ي نداشتند تا اجتهاد   ي علم يد جد يازن تحرك ثابت و كم  
ـ  يافـت،  ي انتقـال مـ    يگـر  به كتاب د   ي تكرار و از كتاب    يم قد هاي يافته كـه در     آن ي ب

  .كرد ي ميدا استمرار پانديشياز  ب،يخدر طول تار. يردمعرض نقد قرار گ
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 قـرار   يعه ش ير غ ين در حكومت سالط   يعه ش يني مهم علوم د   يها   حوزه يي سو از
 با آن روبرو بـود و هـر از          ي، اسالم هاي  ين كه سرزم  ي مستمر هاي يداشتند و ناامن  

 مجـال   گرفـت،  ي سلطنت و قدرت قرار م     ي مدع يگشاها چند گاه در معرض جهان    
تـر    خـاطر كـم    ينبد.  فراهم آمد  ي موجود در كتب فقه    ي فتاوا ي اجرا ي برا يتر كم

  . دغدعه داشتنديرسان روز  نظر و اصالح بهيد تجدياذهان برا
 خالف مشهور صـادر گـردد، توجـه         ي فتوا يهي فق  تا از  شد ي آنچه موجب م   ولي

 از  ي خـالف مـشهور در فرعـ       يفتـوا  عمـده . اسـت    به مدارك و منابع بوده       تر  يشب
 از عواقب آن مـانع از ورود بـه          يد ترس و ترد   ياط،احت. شود ي م يافت يفروعات فقه 

  .شد ي حوزه مينا
 شـود؛  ي مـ  يستايي دچار ا  يز ن ي مباحث علم  ي، و فرهنگ  ي اجتماع يط مح ين ا در
 يطـي  خالف مشهور، الزامات محي معاصر در صدور فتاوا    يفقها دغدغه كه   يدرحال

 نو و   يهاست كه موجب صدور فتاوا      آن اي يشه و اند  ي فكر ي موضوعات و مبان   ييرتغ
  .شود يخالف مشهور م

  معاصريفقها) ب

 صـادر شـده اسـت،       يشانه نواند ي فتاوا ي دارا يه د ينه معاصر كه در زم    ي فقها از
 نام » ي منتظراهللا آيت« و »ي غرويدمحمد ساهللا آيت «،»ي صانعاهللا آيت« از نوات يم

  . پرداختيمها خواه  از آنيك هر يدر ادامه بحث به فتاوا. برد

  ي صانعاهللا آيت  .1

 در  يـشانه  نواند ي فتـاوا  ي دارا يگـران  از د  يش است كه ب   يي از جمله فقها   ايشان
  . باشد ي ميلذ رحش به ها  از آني دارند كه برخيهموضوع د

   مرد و زنيه ديتساو. 1-1

  گرفته شده است؟  زن نصف مرد در نظريهكه چرا د) 991سؤال( پاسخ به در
 كـه قائـل بـه       جانـب   يـن  زن نصف مرد است، به نظـر ا        يه چرا د  كه  ينا« :فرمايد  مي



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  694

 

  ).363، ص3، ج1391ي،صانع (» نداردي وجهباشم ي زن و مرد ميه و مساوات ديبرابر
  :اند  آوردهگونه ين ا»↨ـيرالوسيلتحر« بريقه معظم له در تعلچنين هم

ائط fجية من دی اzساو  ع5بل« �Jمـن يـه علية الرجل؛ لعدم النص الواجد ل 
الفة للكتاب و الـسنةيثح �Ëو عدم ا Qrج  1384 ي،صـانع (»  السند و الد� ،
  ).588، ص 2

   مسلمانير مسلمان با غيه ديتساو. 2-1

 صد چهار (نصف ها و زنان آن    هشت صد درهم   ي مرد ذم  يه د  بر نظر مشهور،   بنا
  .باشد يم) درهم

  . مسلمان استير مسلمان با غيه دي قائل به برابري، صانعاهللا آيت
 اzـسt ��  بـل مطلـق غـيتـه، مـساواة دی بعض ا�خبـار، لكـن ا�قـوا ما �P ع5«

م ذمة او است Q�Ëا ً �@ �Ö �P tـسzدا مـع اý ـس¡ بتنيـة؛ الد و Q} نـاط، والقـاء يحقـzا 
 اzـسt يـة دية مع دية اهل الذمة مساو ية كون د من ا�خبارالداQr ع5يةا�fصوص

اة درÃ �موQr ع5 ا{� ن ý rد و اسـتيكن � من و اخبار {� �Ö د و � ذمـة و �Ðيـ r 
 » �مــQs يــةمــن اعطــاء رســول � ذمــة فد«:  عبــد�، قــال زرارة عــن ا+� يــةروا

  ).591همان، ص (
 مسلمان ساكت است و آنچـه       ير مرد مسلمان و غ    يه در باره مقدار د    يم كر آنقر

 اصـول و قواعـد      يـرد، ها قرار گ    آن يه اندازه د  يين تع ي مستند و مدرك برا    تواند يم
 يع است كه بر اصل تـشر      ين ما ا  يادعا.  خاص و اجماع است    يات و روا  ي اسالم يكل
 يـر  زن و مـرد مـسلمان و غ        يهد ي برابر ي، اسالم ي اصول كل  يز داللت دارند و ن    يهد

  ).19، ص 3، ج 1384 ي،صانع (كنند يممسلمان داللت 

   يه ديظ تغليصتخص. 3-1

لعمد هو ا�حوط، ل"صل اzوافق الذيظاختصاص التغل« ر fرم @� �Ñ� لو �ی � �X 
ـ½� من قوة؛ ¢� � � �Xوضـوع، ايظ اختـصاص التغلـيـک علz �@ tلعـ ـر ی @� �Ñان ا� 

¡zرم، و ان اfر ا �Ñ، اا�ـf ـع ین حـرم، و @� �Å ام زمـا@� او مـ¡@� و ا� Qحـ�� �@ 



 695  هيد در )شاذ( مشهور خالف  يفتاوا  يواكاو /  مقاالت

حدíا التغل هل @� �fيظا � �� �fد@�  و ا �X هذا، مع عـدم .  الرفع مرفوعيثدة الثلث
قق التغل QXهليظ �fمع ا ،� Ü  �½ � �X«) 587، ص 2، ج همان.(  

را )  الحجـه و محـرم     ي ذ قعـده،   يرجـب، ذ  ( حـرام    يها  در ماه  يط له تغل  معظم
 كه قتل عمد باشد و قاتل با علم شود ي شامل ميظ تغلي در صورتزند، ي م يصتخص

 يي خطايها  صورت، شامل قتلين و در اشود ي ميظبه زمان و مكان محكوم به تغل  
  .شود ينم...  ويچون رانندگ

   بر عاقله يهد. 4-1

  : آورد يم» ↨ـصحاح اللغ« در جوهري
 Qsالقرابة من قبل ا�ب :  الرجلعاق Ãالذعصبته و � �Oمـن قتـل خطـًا يـة هطـون د 

ـم عـصبوايهعصبة الرجل بنوة و قرابته �ب« �ا Ùوا عصبة �  ي،جـوهر  (» و ا{�
1 4 1    .)1771، ص 5، ج  ق8

هـا را عـصبه       و آن  باشـند  ي او از طرف پدر م     يشاوندانعصبه مرد فرزندان و خو    
  .نامند يم

 كـه از    دانـد   يمـ  يه و جماعت  و قوم، گر  ي واژه را به معنا    ين، ا »المنجد «صاحب
 عاقلـه مـرد عـصبه       ؛»عـاقQs الرجـل، عـصبته«. كنند  ي م يت حما ابسته به خود  افراد و 

  ).521 م، ص 1986، معلوف (هستنداو ) يشانخو(
 و  يـه  پرداخـت د   كننـده  ينتضم كننده،  پرداخت ي عاقله را به معنا    يگر، د دسته

ملهـم العقـل، و هـو یلعقلهـم عنـه؛ ا«: آورد ي جـواهر مـ    چنانچه صـاحب   QX عنـهيـةالد  «
 ي را عوض جان   يه چون د  يند،؛ عاقله را عاقله گو    )413، ص   43ق، ج   1404 ي،نجف(

  .گيرد يبه عهده م
 ها آن. اند  داشته يان را ب  ي عاقله اتفاق نظر ندارند و نظرات مختلف       ي در معنا  فقها

در صورت وقوع جرم    . كنند يم عاقله ضمان به حكم مطلق صورت  به يان،ب مقام در
 يـه ضـامن پرداخـت د  ) ي پـدر يـشاوندان خو( و اثبات آن، عاقله،   ييطا خ يت جنا يا

 در نظـر    يفـري  و ك  يت مـسؤول  سأله مـ  يـن  در ا  ي فرد جان  ي برا كه يدر حال . هستند
  .گيرند ينم
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.: كنـد  ي مـ  يو جرم را متوجه جـان      بر حكم مشهور اشكال كرده       ي صانع اهللا  آيت
ا ان اصل مسأQr الد« مع الفائدةناه، Ü مر، و�P  العاقQs مورد ل"ش¡ل بل منعية{�  ي،صـانع  (» ��

  ). 633، ص 2، ج 1384
 عاقله را بـر كودكـان تحـت         يت بر خالف مشهور فتوا داده است و مسؤول        ايشان

  .  داده استيصسرپرست تخص
مـs العـاقQs «: آورد ي له م  معطم QX نون خطا �Ëرا كـشت،    ي كـس  يوانـه  اگـر د   ؛»¬دا 

: اگـر از عبـارت    .  اسـت  باشـد  ي مـ  يدار  كـه مـسؤول نگـه      يا گناهش متوجه عاقله  
مs العـاقQs يان¬دالصب« QX يـي  مطـابق بـا فهـم عقال       يـريم،  بگ اي يجـه  نت ين چن » خطا 
 پـس   يـست،  كنتـرل در دسـت عاقـل ن        يگر د كه يكودك گرنه  و يم؛ كرد گيري يجهنت

  ).39، ص 1393ي،صانع (يست هم عهده عاقله نيشخطا
 ي، از فقه جـواهر يريگ   و بهره  يقرآن بر قواعد عمومات و اطالقات       يه با تك  ايشان

 يـد،  مف يخ چـون شـ    ي بـا وجـود مخالفـان      ي رأ يـن  باور است كه ا    ين اثبات ا  يدر پ 
 ي، جد يدهاي است، افزون بر ترد    يات و عمده مستند مشهور كه روا      يست ن ياجماع

 و عقل مـستقل در تـضاد اسـت و           يبه لحاظ سند و داللت عمومات، اطالقات قرآن       
 كه فاقد معارض و مخـالف اسـت، ضـامن عاقلـه را تنهـا در                 يي ادله روا  يقنقدر مت 

 بـوده و عرفـًا      ي و مواظبت از جـان     يسرپرست دار   كه عاقله عهده   داند ي ثابت م  ييجا
  ).11، ص 15، ج 1394 ي،صانع(شود  شمرده يتمسؤول

   مسلمانيه ولد زنا، ديهد. 5-1

 حـد  بـه  كه گاه  آن يا ولد زنا، اگر اسالمش را بعد از بلوغ          يه بر نظر مشهور، د    بنا
  . استيد تردي جاين قبل ايول.  مسلمانان استير به اندازه سايد، رسيزتم

ا « �P و« �Jان د»يعال sـر ا�سـ"م ديـة بعد نقـ �Êيـة ولـدالز@� اذا ا �P و tـسzا  
ûقالالذ  :» �P 4 ج    ق، 1421ي،  محقـق حلـ    (،» مستند ذلک ضعفو ،
�  و بينه عدم الفرق بیا�قو  «).1018ص    ي،صـانع ( »يـة الد ا�و�د �P يةق ب��

  ).591، ص 2، ج 1384
 ي تفـاوت  يه در د   فرزندان ير فرزند منسوب به ولد زنا، با سا       يهد«: ي صانع اهللا  آيت
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  .»ندارد

   كافريهد. 6-1

ــة« ــ�دي ــوا ذو ��  لغ ــواء �ن ــار؛ س ــن الكف ــة م ــل الذم ــواء ی اه ــد ام �، و س ý  
ــدعوة ام � م ال QZــ ــان، ص (» بلغ í۵۹۳(ــا؛ ــر  بن ــشهور، غ  ب ــر م ــرنظ    ي

 ندارند؛ گرچه معاهد    اي يهد شدن  از اهل ذمه از كفار در صورت كشته       
  .باشند

  : آورد ي باره مين در اي صانعاهللا آيت
م« Qبل ل(ح� � م الد�� �Zمـة، ية، م Q�� م ، ف² ان امـوا®م و اعـرا � Qsم �f  Ü مر و @�

عــًا عـوض الــيــةفكـذلک انفــÐم؛ فـان الد م،  عنـد العقــ"ء اzمـضاة �� Qــ�Ë ،دما
لنفس و الدم من دون فرق و تفـاوت منحيكونو  ً للخصارة @� ا@� �  الـديـث ج�� �O و 

ن انـواع ا�ديـث و من ح،عدمه  ين محتـرم  ؛ بـراي  )591همـان، ص     (»@�
ـ  در عرضـشان  و امـوال  كـه  گونـه    وجـود دارد؛ همـان     يهكفار، د   ينب
 يــه دي محتــرم اســت و دارايــز محتــرم اســت، جانــشان نينمــسلم

  ....  شده است شرعاًيرفتهزد عقال، پذن يهد.است

  ي غروي محمد جواد موسويد ساهللا آيت.  2

.  در اصـفهان در گذشـت      1384 معاصر است كـه در سـال         ي مرحوم از فقها   آن
 يـشان ا. باشـد  ي خالف مشهور م   ي فتاوا ي مختلف دارا  هاي ينه در زم  ي غرو اهللا  آيت

  . خالف مشهور استي چند فتواي دارايهدر موضوع د

   زن و مرديه ديبرابر. 1-2

 هـم  فـوق  مـسائل  تمام در و است برابر دختر و پسر شده  زن و مرد و سقط     ديه
 را فرق ننهاده و     يه دو د  ينب ها  از آن  يك يچه در و اند آورده حساب  مرد و زن به    يهد

 بـاب اسـت؛     ين اخبار ا  ي مقتضا ينا و اند   كرده يان ب ي مرد و زن را مساو     يهمطلق د 
 مـرد و زن در      ي و مفهوم همه تـساو     اده ننه ي مرد و زن فرق    ين ب يات،چون اخبار د  
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 كتـاب   يح حكم شرع و صـر     ير هرچه باشد، مغا   ين، نفس و اعضا است و خالف ا       يهد
  ).636، ص 1382 ي، غرويموسو(خداست 

   عاقله يه دينف. 2-2

 يـد  با ي و يـشاوندان  را بكـشد، خو    ي اشتباهاً كس  ي بر نظر مشهور، اگر شخص     بنا
 متحمـل شـود، نـه    يدخود قاتل با«اما بنا بر نظر معظم له،   . ا بپردازند  مقتول ر  يهد

  ).همان (»يست بر عاقله نيه كه ديما عاقله و ما ثابت كرده

  ين جنيه دينف. 3-2

 زن و بچـه را      يـه  د يـد  زن حاملـه را بكـشد، با       ي مشهور، اگـر كـس     ي بر فتوا  بنا
 نطفـه  صـورت  به كه گاه ن قبل از حلول روح، آ     ين، ادوار مختلف جن   يبپردازد و برا  

 شـصت   يد، مثقال، در زمان علقه، چهل مثقال و اگر به حد مضغه رس            يستب باشد،
  .  شده استيين تعيه ديمثقال شرع

سـقط  «. باشـد  ي قبل از حلول روح قائـل نمـ        ين جن ي برا اي يه د ي، غرو اهللا  آيت
قتـل نفـس محـسوب    )  بـه سـه مـاه   يـك نزد( روح نشده   ي كه دارا  ي تا زمان  ينجن
  ).637همان، ص  (»شود ينم

   يهسهم قاتل از د. 4-2

 يبـرا . رسد ي اگر پدر باشد، نم    ي به قاتل، حت   يزي چ يه مشهور، از د   ي بر فتوا  بنا
 او را   يـه  فرزندش را بند كند كه منجر به قتل او شود، د           يا  گونه  به يمثال، اگر پدر  

  .رسد ي نميزي چيه و به خود پدر از دبرند ي ميگرشورثه د
 در  يحكمـ .  از وارثـان اسـت     يكي و پدر هم     شود يجزء مال ورثه م    يه د چون«

  ).638 ص همان، (»ندارد وجود ارث از او كردن محروم

 ي منتظراهللا آيت. 3

  . چهار مسأله خالف مشهور نقل شده استيه معظم له در موضوع داز
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  ديه قتل مردان اهل ذمه . 1-3

ذمه در پاسخ به سؤال يكى از        منتظرى در رابطه با ديه قتل مردان اهل          اهللا آيت
  :نمايندگان مجلس شوراى اسالمى گفته است

 بـر  مـشهور  عمـل  و ها ولى باألخره كثرت اخبار هشتصد درهم و صحت آن        ... «
 اهـل  چـون  كه گونه  بدين دارد؛ وجود راهى... لكن نيست، اغماض قابل ها آن طبق
 عقـد  در اسالمى ولتد است ممكن باشند، مى اسالمى دولت امان يا ذمه در كتاب
 بـه  آنان كه صورتى در كه شود متعهد الزم عقد ضمن شرط عنوان به امان يا ذمه

 كـه  نمايد پرداخت مسلمان ديه مانند را آنان ديه نمايند، عمل امان و ذمه شرايط
 در موضـوع  ايـن  شـود؛  د درهم، از بودجه دولـت پرداخـت مـى         هشص بر زايد طبعاً

 الحقـوق  بـين  جمـع  و كـشور  و نظـام  مـصلحت  به و گردد مى منظور كشور بودجه
 ي،منتظـر (» سنگينى شـود   نيست تا مستلزم بودجه      زياد آن مصاديق و... باشد مى

  ).566، ص 2، ج 1383

   از طرف قاتل اهل ذمهيهپرداخت د. 2-3

 قتـل   يـه  د يـد  خـود او با    يي، قاتل از كفار اهل ذمه باشد، در صـورت توانـا           اگر«
، 1386 ي،منتظـر  (»شـود  ي المال پرداخت مـ    يتتواند، از ب   را بدهد و اگر ن     ييخطا
  ).597ص 

   مقدار دياتيينبودن تع حكومتى. 3-3

 فقها مقادير ديات را امرى ثابت و غير قابل تغييـر در هـر زمـان و مكـان و                     معموالً
 تعيـين  و ديـات  با رابطه در منتظرى اهللا  آيت ولى دانند،  ف خداوند مى  طر از شده  معين
  :است گفته احتمال شكل به فقيه واليت موضوع تدريس هنگام هب آن مقدار
 قرآن كريم براى ديات انـدازه مـشخص مطـرح نـشده اسـت، مـا احتمـال                   در«
 متناسـب بـا     6اكـرم  پيـامبر  كه است بوده حكومتى حكم يك اين كه دهيم مى

 »انـد  فرمـوده  مـشخص  را چيـزى  مـردم  بـين  اخـتالف  رفع خاطر وضعيت زمان به  
  ).366، ص همان(



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  700

 

 يخ كـه در تـار     ي اسالم در پزشك   يدگاه د يش هما ين پاسخ به سؤاالت چهارم    در
 امـروزه  كـه  ايـن  به توجه با«: اند  گفته چنين يندر مشهد برگزار شد، ا    1382/ 9/12

 و شود ج معاملى خارج شده و حلّه يمانى نيز يافت نمى         روا از كلّى به درهم و دينار
 اسـت  مشكل افراد براى معموالً نيز سفندگو هزار يا گاو دويست يا شتر« صد تهيه

: گفـت  توان مى دارد، وجود فاحش تفاوت شده ذكر نوع شش قيمت بين طرفى از و
 قهـراً بايـد     و دارد اجمال زمانى چنين به نسبت احوالى اطالق نظر از مربوطه ادله

» مقدار ديه را محول نمود به خبرگـان عـدول يـا حاكميـت صـالح در هـر زمـانى                    
  ). 283، مسأله 1384 قم، يه حوزه علمين و محققينرسمجمع مد(

   در تغليظ ديهيكتشك. 4-3

 در خطـا  يـا  و عمـد  شـبه  يـا  عمد قتل اگر: گويند  بلكه اجماع فقها مى    مشهور،
 تغلـيظ  آن ديـه  شد، واقع محرّم و ↨ـحج ه، ذى قعد ذى رجب، يعنى حرام؛ هاى ماه
  .گردد اضافه مي آن بر نيز ديه ثلث يعنى شود؛ مى

 را مـورد تـشكيك قـرار        يى منتظرى جديداً تغليظ ديـه در قتـل خطـا          اهللا تآي
     .)282 مسأله، همان (.اند داده

   شتر در ديه يينتع. 5-3

ر اسـت   مخي قاتل: گويند  رابطه با ديه قتل شبه عمد و خطا، مشهور فقها مى           در
ويست گاو،  صد شتر، د  : يكى از شش نوع زير يا قيمت آن را به ولى مقتول بپردازد            

دويست حلّه يمانى و در صورت اختالف        هزار گوسفند، هزار دينار، ده هزار درهم و       
  .باشد مى قاتل با آن انتخاب نيز ها قيمت آن

 .اصـل اسـت    شـتر  كـه  انـد   منتظرى جديداً متمايل به اين نظريه شـده        اهللا تآي
   .)281 مسأله، همان(

   يزي جواد تبريخ شاهللا آيت. 4

  قول پزشك معالج  به يه ديينتع 
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 بـدن  بـر  اى صـدمه  يـا  و جراحـت  يا نقص كه مواردى در: اند  فقها گفته  مشهور
 تعيـين  حكومـت  و ارش بـا  آن ديه ندارد، مقدرى ديه شرع در كه شود وارد كسى

اوت قيمـت مجـروح و      تفـ  بـود،  بـرده  مـصدوم  يا مجروح انسان اگر يعنى شود؛ مى
. گـردد   مـى  معـين  ديـه  عنـوان  بـه  ارمقد همان و شود مصدوم با سالم مقايسه مى    

 اسـالم   يـدگاه  د يش هما يناالت چهارم ؤ در پاسخ به س    يزي، جواد تبر  يخ ش اهللا  آيت
فتواى «:  گفته است  9/12/1382 يخ در اسالم، در مشهد مقدس، در تار       يدر پزشك 

مشهور به نظر من تمام نيست، بلكه حاكم شرع با مـشورت پزشـك مـورد وثـوق،                  
، همـان  (»كنـد   به عنوان ديه معين مـى      را باشد درمان مى و  هرآنچه هزينه معالجه    

  ).282، مسأله 1384

  يه محمد جواد مغناهللا آيت. 5

   در قتل عمديه دتغليظ

 يي و شـامل قتـل خطـا       دانـد ي قتل عمد م   يبرا  حرام يها  را در ماه   يه د يظتغل
  .داند ينم

ـو« �Ñ_هـذه ا� � �P واهر ع5 أن من قتـل ¬ـدا �fادة صاحب ا �Ðر فعليـه  اتفقوا ب
ـر اzقدسـة �Ñ_كـه حرمـة هـذه ا� ا QZالعقاب، �ن � �P فقـد سـئل . دية و ثلث تغليظا

مام الصادق ر اfرم، ما ديتـه؟ قـال7ا�§ �Ñ_ا� � �P عليـه ديـة و «:  عن رجل يقتل
 .»ثلث

ــر اfــرمو« �Ñ_� ــة @� ــاء حــرم مكــة اzكرم QRــن الف ــة م اع ��ــه،مغن (» أfــق   ي
  ).343، ص 6ق، ج 1421

  ر فتواگذار دير تأثعوامل

 خــالف ي فتــاواي معاصــر كــه داراي فقهــاي در اجتهــاد نــوي متعــددعوامــل
  .مشهورند، مؤثر بوده است

  يد جدي فرهنگي، اجتماعيطراش.  1
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 ي انسان يست ز هاي ينه در همه زم   ي تحوالت ژرف  يكم، و   يست و ب  يستم قرن ب  در
 آن بـه  هـا    كه اجداد ما قـرن     نواختي يك ي زندگ ير تحوالت، س  ينا. يوستپ وقوع به

 يط كه هر چنـد سـال، محـ        يمامروز شاهد آن هست   .  داد ييرتغ را بودند كرده عادت
. گردد ي م ييرات مشمول تغ  ي و اجتماع  ي فرد ي و بالطبع زندگ   ي و فرهنگ  ياجتماع

 داد و بنـا     ييـر  از موضوعات را تغ    ياري بس يد، عصر جد  ي و فرهنگ  يتحوالت اجتماع 
 خالف  يفتاوا. طلبد ي را م  يدام جد و بالطبع احك  » موضوع و حكم  «بر اصل تناسب    

  . استيد و موضوعات جديازها به نيمشهور پاسخ

 ينيحكومت د. 2

در مـشهور،    خـالف    ي در اجتهاد نو و فتاوا     يرگذر تأث يرهاي از عوامل و متغ    يكي
 دوره، احكـام    يـن تا قبـل از ا    .  است يران در ا  ي اسالم ي جمهور  تجربه ،معاصردوره  

 يهـا    مجالس درس فقهـا و كتـاب       بخش  ينت ز يشتر مربوط به دستگاه قضا ب     يفقه
 يي قـضا  حكـام  ا ي مسؤول اجـرا   ييه قوه قضا  ي اسالم ي جمهور يلبا تشك .  بود يفقه
.  شـد  ييـر  در بوته تجربه دچـار تغ      ي مسلم فقه  ي از فتاوا  ياري دوره بس  يندر ا . شد

 صـدور احكـام در      ي و مبنـا   يد گرد ي فقه ي برگرفته از فتاوا   يقانون مجازات اسالم  
 در محاكم مـورد عمـل واقـع         ياسالم مجازات احكام كه گاه آن.  شد يل تبد محاكم

  .يد و نواقص آن آشكار گردها يشد، كاست
 كـه  گـاه   بـود، آن   يعه و مسلم فقها ش    ي اجماع ي از فتاوا  ي اجتهاد در قاض   شرط
 قـضاوت   گي يچيده شكل گرفت، آشكار شد كه پ      ي اسالم يجمهور در قضا دستگاه

 يي محـاكم قـضا    يـاز  ن يگـو   است كه ملكه اجتهاد پاسـخ      يا گونه  به يد،در عصر جد  
  .باشد ينم

 خـاص بـه     ي بـر مبـان    ي مبتنـ  يهد موضوع در معاصر، گانه  سه ي از فقها  يك هر
  .باشد يخودشان م

  كشورهايگر ديي قضايها نظام.  3

 قـوا را    يـك  تفك يـه  همـه كـشورها نظر     ،»يومنتسك «ي بنا بر آرا   يد، دوره جد  در
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 ي و آن قوه متول    باشد ي قوا مستقل م   يك بنا بر اصل تفك    ييه،ادستگاه قض . يرفتندپذ
 هـا  ي دادرسـ  يينآ.  است يافته يد جد ي سازمان يط، امر قضاست و بنا بر شرا      يريتمد

 در صدور حكم، مورد توجـه       يگر د يحضور نهادها .  صدور احكام قرار گرفت    يمبنا
ن بـه مـسند     زنـا .  اسـت  گذار ير تأث ي قاض ي منصفه در محاكم رأ    يأته. قرار گرفت 
 يي كشورها بر نظـام قـضا      يگر د يي تحوالت در دستگاه قضا    ينا...  و يدندقضاوت رس 

 يل اجتهاد فقها تبـد    ي برا يد جد ي تحوالت، موضوع  ين از ا  يكهر  . گذار شد  يرما تأث 
  .يدگرد

  ي المللين بيها معاهده و ها سازمان.  4

 از  ي عـضو   و بلكه  يستند مستقل و منقطع ن    يد و جوامع در عصر جد     ها حكومت
دهـد،   ي مـ  يونـد پ هم  جهان را به   يآنچه كشورها . يندآ ي به حساب م   يجامعه جهان 

  . استي المللين بيها معاهده و ها  در سازمانعضويت
 ي بـرا اتي تعهـد ي،المللـ  ين بـ هاي  معاهدهپذيرش و ها  در سازمان  يت عضو با

رد  سـند مـو    يـك  عنـوان    حقوق بـشر بـه     ي جهان يهاعالم. آورد  مي وجود  اعضا به 
 يد مختلف پد  هاي  ينه را در زم   ي نوع ايده و نگاه ها،   همه كشورها و ملت    يرشپذ

 يهاعالم. باشد يگذار م ير تأثگذاري،  و قانونياسي سي، اجتماعينهآورد كه در زم
 سـازمان  ي در مجمـع عمـوم   مـيالدي 1948 دسامبر 10 حقوق بشر در     يجهان

  . ملل متحد است
 سازمان ملـل متحـد      يدگاه د يحكه به تشر   ماده است    ي مذكور شامل س   اعالميه

 ي، فرهنگـ  ي، مـدن  يادي حقوق بن  يه، اعالم ينمفاد ا . پردازد يدر مورد حقوق بشر م    
 از آن   يـد  با ي بشر در هر كشور    ي ابنا ي را كه تمام   اي ي و اجتماع  ياسي س ي،اقتصاد

 ي جهان يه حقوق بشر از اعالم    ي جهان يحهال. است برخوردار باشند را مشخص كرده      
ـ  يثاق و م  ي و فرهنگ  ي اجتماع ي، حقوق اقتصاد  يالملل  ين ب يثاق بشر، م  حقوق  ين ب

  . شده استيل آن تشكي و دو پروتكل انتخابياسي و سي حقوق مدنيالملل 
 آن  ي از بنـدها   ي عقالست و گرچه برخـ     ييد حقوق بشر مورد تأ    ي جهان اعالميه

و  يـه  اعالم يـن  ا يگـذار  قـانون  نظام در كه گونه همان. باشد يقابل نقد و مناقشه م    
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 و فقها در اجتهادات خود      يشمندان از اند  يا   دسته باشد،  يملحقات آن مورد توجه م    
  . سند توجه دارندينبه ا

  ي مبانتحليل

 ي نـو و فتـاوا     ي خـود بـه اجتهـاد      ي نظر ي بر اساس مبان   يل ذ ي از فقها  يك هر
  .اند يدهمشهور رس خالف

 شهروندي حقوق.  1

 باشـد،  ي مشهور فقها مـ    ي بر مبان  ي مبتن يه،ضوع د  به مو  ي، منتظر اهللا  آيت ورود
  .باشد ي ميه از فروعات بحث دي در برخيشان خالف مشهور اي فتاوايول

 يكي يدر صورت .  مرد اهل ذمه هشتصد درهم است      يه بر نظر مشهور فقها، د     بنا
 بـا   ي و يـه  به قتل برسـد، د     كند، ي م ي زندگ ياز مردان اهل ذمه كه در نظام اسالم       

 ي بـر هشـصد درهـم، از بودجـه نظـام اسـالم             يـد مقدار زا . ن برابر است  مرد مسلما 
 از  ي قـرار دارد و شـهروند      المي او معاهد و در امان نظام اس       يرا ز گردد؛ يپرداخت م 

  .باشد يشهروندان م
 كـه   ي اگر قاتل از اهل ذمه باشـد، در صـورت          ي، مسأله بعد، بنا بر همان مبان      در

 يي را بپردازد و اگر توانا     يي قتل خطا  يه د يدا پرداخت داشته باشد، ب    ييخودش توانا 
  .شود ي المال پرداخت ميت او از بيهپرداخت نداشته باشد، د

 يگـر د چـون  هـم  هـا   آن باشد،  مي به اهل ذمه     ي نگاه شهروند  ي، فتاوا ين ا مباني
 مــسؤول و متعهــد هــا  هــستند و حكومــت در برابــر آني حقــوقيمــسلمانان دارا

  .باشد يم

 انسان كرامت . 2

 مـشهور متفـاوت اسـت؛     ي با مبـان   يه، در موضوع د   ي صانع اهللا  آيت ي فتوا مبناي
 قرار داده و    يه خود در د   ي فتاوا يكرامت انسان بماهو انسان را مبنا     « معظم له    يراز

 و بلكـه    يستقائل ن   مسلمان ير زن و مرد، مسلمان و غ      يه د ين ب ي خاطر تفاوت  ينبد
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  .داند ي ميآن را مساو
 بنـا بـر اصـل كرامـت         يـشان ا. باشـند  ي قائل نمـ   اي يهار، د  كف ي فقها برا  مشهور

 بـه  قائل فقها مشهور زنا، ولد موضوع در. است داده ها  داشتن آن  يهانسان،فتوا به د  
 فرزند منسوب بـه ولـد زنـا، بـا           يه در د  ي تفاوت ي صانع اهللا  آيت ي هستند، ول  يلتفص
  .بينيد ي فرزندان نميرسا

   محور قرآن.  3

 اسـالم از    يراسـتن  پ ي در مباحث فقهـ    ي، غرو ي موسو اهللا آيت ي فتاوا مبناي
 يگر در د  يژگي و ينا.  قرآن است  يات و مطابق با آ    زدگي  اتهام خالف عقل و عوام    

 يـات  زن و مـرد، بـه آ       يـه  د ي تساو يان در ب  يشانا. آثار آن مرحوم مشهود است    
 در زن و مـرد،      ضا نفس و اعـ    يه در د  يقرآن استناد كرده است و در قرآن تفاوت       

 آن  ي فتـاوا  ي قـرآن مبنـا    يـات توجه خـاص بـه آ     .  نشده است  يان ب ين جن يتح
  .مرحوم بود

   يرنتيجه گي

مشهور  غير گيريم كه فتاواي   از آنچه نويسنده در متن مقاله آورده نتيجه مي        
. وجود دارد، و مختص به دوره معاصر نيـست         ابواب فقه  تمامي در و نوانديشانه 

و مربـوط بـه دسـتگاه قـضاست و نيـز از             باشـد   مي شريعت متغير احكام از ديه
اي از فقهـاي روشـن بـين و آگـاه بـه              دسته. باشد به جامعه مي   موضوعات مبتال 

زمان و مصالح مسلمين، براساس منابع و مĤخذ به اجتهادي نو در موضوع ديـه               
 مـشهور  فتـاواي  برخالف نتايجي به استنباط مقام مجتهدين در  اين. اند رسيده
  .اند رسيده

ار بوده است كه برخي از آنها را        ذگ مختلفي در استنباطات اين فقها تاثير     عوامل  
روايـات در    عنايت به تعـارض     توجه به كتاب سنت و     :توان بر شمرد   بدين شرح مي  

 و شخـصيت  عـرف،  مكـان،  و زمان به ، توجه قرآنعرضه روايات به كليت      موضوع،
  .باط فقيه دخيل استندر استكه  فقيه مكتب
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 فتاواي فقهاء عين شريعت نيست و بلكه استنباط فقيه          :يجه گرفت توان نت  و مي 
از منبع ديني است و چه بسا فقيه ديگر استنباط ديگر از همان منابع داشته باشد                

  .فتواي فقيه فهم فقيه است

   و مĤخذ منابع

 .قرآن كريم .1

لنـشر و التوزيـع،     ا، دارالفكر للطباعـه و    5، ج   العرب سانل  رم،  ك  م   ن  ب د  م  ح  م ظور،  ن  م  ن  اب .2
  . ق1412بيروت،

ـ   ؤ م :، تهـران  21 ج   ، امام يفهصح روح اهللا،    يد س يني،خم .3  و نـشرآثار امـام      يمسـسه تنظ
  .1379يني، خم

 يم مؤسسه تنظ  ،ي و اجتماع  ي فلسف ي، حقوق ي،مجموعه مقاالت فقه   محمد، يد س بجنوردي،  .4
 .1380، تهران، )س(ينيو نشر آثار امام خم

  .يدة الشهيقة دار الصد:قم ،الديات ـ االحكام ي مبانيحتنق جواد، يخ شيزي،تبر .5

، دارالعلـم   5،  2، ج   )تاج اللغة و صـحاح العربيـة      (الصحاح  جوهرى، اسماعيل بن حماد،      .6
  . ق1418الماليين، بيروت، 

  ، :يـت سـسه آل الب   ؤم ،29،  19، ج   يعةوسـائل الـش    محمد بـن حـسن،       ي،حرّ عامل  .7
 .  ق1398

، دار احياء التراث العربي،     4، ج   ج شرح الفاظ المنهـا    يج ال  المحتا يمغنشربيني، الخطيب،    .8
 .  ق1423تا،  بي

،  االسالم ئع شرح شرا  يمسالك االفهام ف   بن على بن احمد عاملى،       ين الد ين ز ي، ثان يدشه .9
 .  ق1426، المعارف االسالمية، قم، 15ج 

 رضا، االخبار ال  يون ع ي، قم يه بن بابو  ي بن موس  ين بن حس  ي صدوق، محمد بن عل    يخش . 10
  .مسجد جمكران

يني، موسسه تنظم و نشرآثار امام خم     ،  2ج   ،يرالوسيلة تحر ي عل يقةالتعل يوسف، ي،صانع . 11
 .1389تهران، 
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 .1393ين، قم،  فقه ا لثقلي، موسسه فرهنگحقوق زنان و كودكان يوسف، ي،صانع . 12

 .1384ين، قم، قلث فقه الي موسسه فرهنگ،يه دي، برابر3 يفقه و زندگ يوسف، ي،صانع . 13

، قـم،    تمار يثمات م ر انتشا ،1388، ص   3 ج   ،مجمع المسائل استفتائات   يوسف، ي،صانع . 14
1388. 

 . 1379، قم، ، دار صدراقتصادناصدر، محمدباقر،  . 15

منشورات جماعة المدرسين فـي حـوزه        ،يزان الم يرتفس ين، محمد حس  يد س يي،طباطبا . 16
 . العلميه، قم، بي تا

ـ     ب ،ي اسالم هاي يبررس محمد،   يد س يي،طباطبا . 17  ي، خـسرو شـاه    ي هـاد  يده كوشـش س
 .1387، قم، بوستان كتاب

مختلـف   ي، اسد ي بن مطهر حل   يوسف ابو منصور حسن بن      ين الد ي، جمال عالمه حل  . 18

  .ي النشر االسالم،يعة احكام الشري فيعةالش

ـ    حياه  ، حسن بن على بن ابى عقيل،      ابي عقيل  . 19 ، مركـز معجـم      و فقهـه   يـل  عق ي ابن ابن اب
 . ق1413، قم،  فقهى

  . دارالعلم،يل فقه ابن عق،يل عقي ابن ابي،انعم . 20

 مرعشي، اهللا آيتكتابخانه   ،2 ج   ،عئمفاتيح الـشرا  فيض كاشاني، محمد بن شاه مرتضي،        . 21
 . 1382قم، 

پژوهـشگاه  ،  )يـه  در مكتب سـه فق     يافقه پو  (يا اجتهاد و فقه پو    هاي يژگيو يرضا، عل يض،ف . 22
 .1382ي، تهران،  و مطالعات فرهنگيعلوم انسان

، مؤسسه الطبـع و     78، ج   بحار األنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار       عالمه،   ي،سمجل . 23
 . ق1398النشر، بيروت، 

  .1384،  شاذيفتاوا  جزوه قم،يه حوزه علمين و محققينمجمع مدرس . 24

  ، بيــروت،  الــدار االسـالمية الطبعــة ،24ج  ،يـه  الفقهينــابيعسلـسلة ال  اصــغر، يـد، مروار . 25
 . ق1413

  .1354، قم،  انتشارات صدرا: تهران،ختم نبوت ي،تض مري،مطهر . 26

  .1387،  انتشارات صدرا:، تهران20 ج ،مجموعه آثار مطهري، . 27
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ـ     احمد بن محمد،     يلي،مقدس اردب  . 29 ـ        يمجمع الفائدة و البرهان ف  ي شـرح ارشـاد االذهـان ال

  . ق1416دفتر انتشارات اسالمي قم، ، 14ج ، يمانكام االاح
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  هاي حرام و حرم تغليظ ديه در ماه/ ها  مصاحبه

�  

هاي حرام و حرم تغليظ ديه در ماه
1

  

 كـه قـانون     اين است رسد،    اي كه به عنوان مقدمه به ذهن من مي          نكته :فقه پژوهي  •
المي، قوانيني است كه از سابق، شايد از زمان پهلوي به صورت مـدون              مجازات اس 

شـود، از اسـاس       چه كـه گفتـه مـي        آن  است و اساس اين قوانين هم بنا بر        درآمده
 -هـاي مختلـف       خواهيم بدانيم در دوره     مي. قوانين كشور فرانسه گرفته شده است     

يم كـه ايـن     ا  هقوانين داشت  ما تغيير اساسي و تحولي در اين         -از آن زمان تا به حال     
ـ            قوانين هم كارش   ه در آن   ناسي بشود و اساساً به فقه اماميه برگردد و مبناي فقه امامي

اساساً بـر روح    . ها اين كار انجام شده باشد        شايد در مورد بعضي از اين      ؟لحاظ بشود 
قانون مجازات اسالمي در كشور جمهوري اسالمي ايران، يك فقهي شـيعي بـر آن               

  ؟ خيرنده است ياسايه افك

كننـد، دو بخـش    قوانيني كه در دادگستري از زمان شاه به آن عمل مـي     :پاسخ
كـه   آن هـم     بخش ديگـر  شود و      قانون مدني گفته مي    آنيك بخش   به   :شده است 

                                                           
 . سيدحسين موسوي تبريزياهللا آيتمصاحبه با . 1
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 كه  وقتياز    ها   تقريباً اساس اين  . شود  گفته مي ، قانون كيفري     است ها قانون مجازات 
شـوراي ملـي     مجلس   درتشكيل شده است،        ، شاه اوايل زمان رضا  در  ها    دادگستري

وجـود   آن زمـان     در نظـارت     بـراي  تي هـم از فقهـا     يأه ه البت.  تصويب شد  آن زمان 
  .  بوده است»مرحوم مدرس« و رئيس كميسيون قضايي آن هم داشته

از  زمـان،  آن    در .انصافاً قانون مدني، خيلي قانون كامل و جامع و خـوبي اسـت            
تـري   اهميـت بـيش   فرانـسه   قانون  ين رابطه نوشته شده بود،       كه در ا   نينياقوميان  

هـم    تان   مثل انگلس  ؛و به قوانين كشورهاي ديگر هم     بود  ه  مورد توج  خيلي   داشت و 
وكـالي  . نوشـته شـده اسـت     و با عنايت به اين قوانين، اين قانون         ه شده است    توج

 حقــوقي آن زمــان و بعــد در مجلــس هــم در آن  ودادگــستري، بزرگــان قــضايي
را دقيقـاً    ايـن قـوانين     همه ـ  مرحوم مدرس بودآنكه رئيس ـ ميسيون قضايي  ك

 چقدر تغيير كرده يا اصـالً نكـرده         ،دانم اصل پيشنهاد       من نمي  البته ؛بررسي كردند 
  .مسلّماً يك مقدار تغيير كرده است. است يا كم تغيير كرده است

ي فقهـي مـا تطبيـق      همين مسائل احكام شرع    رتا حدود زيادي ب     ها    در مجازات 
مدرس هم در كميسيون امضا كرده اسـت،        مرحوم   كه   آنداده شده است و بعد از       

به همـان     ها     و سال  مطرح كردند و در مجلس تصويب شد      مجلس  صحن   دراين را   
هـاي اول كـه شـوراي عـالي قـضايي              سال در ، بعد از پيروزي انقالب    .شد عمل مي 

و رئـيس شـورا     يس ديوان عالي كـشور       رئ » بهشتي اهللا  آيتمرحوم  «تشكيل شد و    
. »آقاي اردبيلـي بـود    «دادستان كلّ كشور    .  شوراي عالي قضايي پنج نفر بودند      بود،

 كـه آن زمـان       يعني از طرف رهبـري     ندشد  و نصب مي   دو نفر از طرف امام تعيين     
 مورد تأييد امـام     و قضاتي كه در جامعه معروف        از  سه نفر هم   و  بودند  امام حضرت

 مجموعاً شوراي عالي قضايي   ها   همه اين ؛  ندشد   انتخاب مي  كانديداهابين   از   ،بودند
 هـر سـال يـك نفـر را بـه            از ميان خود،   شوراي عالي قضايي     دادند و   را تشكيل مي  

 تـا . هاي بعـد هـم قابـل تجديـد بـود            كردند كه براي سال     عنوان رئيس انتخاب مي   
 خود ايشان  ـ  نشد انتخابرت كه دو بار بيشـ  بود   زنده;بهشتي اهللا آيت زماني كه

  .  رئيس ديوان عالي كشور بودورئيس شوراي عالي قضايي 
  خرداد چون ؛ خوب جا نيفتاده بود     شوراي اسالمي  در زمان ايشان هنوز مجلس    
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 وزرا و تأييـد     جريـان بنـي صـدر و تأييـد         ، مجلـس شـروع بـه كـار كـرد          59 سال
قاي بهشتي اقدام كـرده      آ  در نهايت آن كسي را كه      طول كشيد كه  هم   ها    صالحيت

ي را كـه متخـصص در        افـراد  ;مرحوم آقاي بهـشتي   . راه پيدا نكرد   به مجلس    ،بود
 ؛  ونيـا روحـاني      اساتيد دانـشگاه و      از اعم   بودند؛دان     حقوق  قضايي و   حقوقي، مسائل

مدت زيادتري از آقا سـيد  ق و  سيد علي آقا محق اهللا  آيت از   مدتيمثالً از روحانيون    
اين بود كه ايـن قـانون مـدني و              ها  آن مسؤوليت و   ندتفاده كرد ق اس مصطفي محق 

 قـانون كيفـري    بلكـه  اسـالمي نبـود،  آن اسـم  زمـان  آن  ـ قانون مجازات اسـالمي 
 خـالف شـرع    راهر جـا .  قانون كيفري و مدني را هر دو مطالعه بكنند ـ گفتند مي

 شوراي   و فرستند آن را به شوراي نگهبان ب      ،رأي دادند   ها    ت آن هر چه اكثري  ديدند،  
ه البت. تواند حذف بكند     مي ، هر جا كه خالف شرع باشد      ،نگهبان طبق قانون اساسي   

 مثالً معاني وديعه، عاريه، رهن، جعاله، مضاربه        ؛قوانين خيلي خوب نوشته شده بود     
 . عين فقه ما است

 مـثالً   ؛ نباشد شرعي شرايط    شرع و   خالف بود كه قانون،   زمانيلين اصالح آن    او
 يك كسي بگويد ايـن قـانون خـالف شـرع             و  مجلس تصويب بشود    طرف ازي  قانون
 بـه شـوراي     تواننـد    واقعاً خالف شرع ديدند، مـي       اگر ،كردند  مي مطالعه   ها آن. است

 كـه   كردنـد   نگهبان اعالم كنند و اگر شوراي نگهبان نظر مثبت داشـت اعـالم مـي              
  .ديگر اين قانون عمل نشود و همين كار را كردند

 بهشتي  اهللا  آيتجنگ شروع شد و بعد هم مشكالت به وجود آمد،           تي  از مد بعد  
بـه      ؛هايي هـم داشـت      ا ضعف ، ام شد  تا مدتي به همين قانون عمل مي      و  شهيد شد   

كـه  هايي داشت و بعد دوباره شوراي عالي قضايي            ضعف ،ها  خصوص قانون مجازات  
 هاي اسـالمي را     داد قانون مجازات   تشخيص ،رئيس آن بود    اردبيلي اهللا  آيتمرحوم  

هـم براسـاس نگـاه فقهـي بررسـي       ها  اين. سي كنند ـ برر  قانون مدني را همه نهـ
بـه  و  كردند و گاهي هم عنصر زمان و مكـان را در نظـر گرفتنـد، بررسـي كردنـد                    

  و خود من هـم در مجلـس بـودم   ـ كهمجلس  قضايي در كميسيون . مجلس دادند
 را بررسي كردند، شوراي نگهبان  قانونين ا ـ  زنده بود; سوم بود و هنوز امام دوره

يه قـوه قـضاي   . كـرد     قبـول نمـي   ، كميسيون هم    وارد كرد يك مقدار ايراداتي در آن      
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 يـك اختالفـاتي پـيش آمـد، مثـل            و قبول نداشتند      هم ها  قبول نداشت و مجلسي   
 قـانون   ;آمـد؛ امـام     خيلي اختالفاتي كه بين مجلس و شوراي نگهبـان پـيش مـي            

جـا    آن.  واگذار كـرد   » منتظري  العظمي اهللا  آيتمرحوم  «را به نظر    مجازات اسالمي   
 اهللا  آيـت  منتظـري ارجـاع داد، همـين بـود و            اهللا  آيـت يكي از چيزهايي كه امام به       

 ،جاهاي اختالفي قانون تعزيرات اسالمي و قانون مجازات اسـالمي           منتظري هم آن    
 بررسي  ، است تر  ل مفص  بسيار آن كه تعزيرات    شود   شامل مي   حدود و تعزيرات را    كه

 وجود نيامـد    قانون به  سه سال پيش تغييري در اين        - كردند و تصويب شد و تا دو      
  . كردند عمل ميقانون به همين و 

و  بررسي كردنـد  مشكالت را   رئيس و مسؤوالن قوه قضاييه،       كهپيش  چندي  تا  
قتـاً  قـانون مجـازات اسـالمي را مو       هـا بـازنگري كردنـد و          در قانون مجازات  دوباره  

دادند و دوباره يـك سـال         يعني دائمي نشد، مدام هر سال وقت مي       . تصويب كردند 
كـه  دو سال قبـل بـود       كنم        فكر مي كه بررسي كردند و        تا اين  ،ديگر، دو سال ديگر   

كه اخيـراً   چيزي  اين  . دوباره بررسي كردند و كامل آن را در مجلس تصويب كردند          
تصويب شـده   هم  است و در مجلس     بلي   همان قانون ق   تر   كامل ، شده است  تصويب

  .است
 در رابطه با مسائل حدود      ،ه شده است  تر توج   كه بيش   چيزي شود گفت آن     مي

 مـشهور    قـول  و فقه مشهور    البته ؛ است كه ناظر به فقه ما       چيزي همان    ...و ديات و  
گرفته است، مشكالتي     يه واقعاً در تنگنا قرار مي     مگر در جاهايي كه قوه قضاي     . است
كـه چطـور     ديات و يا تعيين مقدار ديـات         تعزيرات و  مثالً در رابطه با      ؛ته است داش

 برنامـه . ص باشد، در تنگنا بودند و اين را در مجلس بررسي كردند           قيمت آن مشخ  
اي است كـه در چهـارچوب همـان فقـه معـروف و                 ولي برنامه  ،نسبتاً جامعي است  

گرفت، غير از فتـواي       ل مي  چون شوراي نگهبان باز هم مدام اشكا       ؛مشهور ما است  
كرد و ممكن است كه اآلن هم خيلي معضالت داشته باشد كه                مشهور را قبول نمي   

ه به نيازها و مصالح بررسـي بكننـد و نظـر ديگـري از                ما با توج   شود در جامعه    مي
  .داخل آن بيرون بيايد

  دو بار به اين نحو اصالح      اگر چه قانون بشري است؛    كه  خواهم عرض بكنم       مي
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 در رابطه با ديه اهل ذمه در ايـران          مثالً. ت اصالح دارد  ولي باز هم قابلي   شده است،   
زمان آقاي خـاتمي هـم بـود، كميـسيون هـم بررسـي              . يك وقت خيلي بحث بود    

من معتقد هستم كساني كـه      . كرد، به من هم نامه نوشتند، من هم جواب دادم           مي
هـا    خون اين     ،دهند   ماليات مي  كنند، شناسنامه دارند،    در كشور اسالمي زندگي مي    

 يـك    مـسلمان  هم يكي است و اگـر       ها    با خون مسلمان يكي است، ارزش خون آن         
 بكشد، ديه او هم همان ديه مسلماني است كـه در ايـن              غير عمد غير مسلماني را    
جـا   ه خيلي هـم در ايـن     البت .نيستتر   يا كم يك سوم و     مثالً. كند  كشور زندگي مي  

 چـون در    ،مـن معتقـد هـستم     .  سـوم   از يك دهم است تا يك      . وجود دارد  اختالف
. د، حكومت اسالمي خون او را بـه ذمـه گرفتـه اسـت             كن  كشور اسالمي زندگي مي   
ه نظام اسالمي است،    معناي ذمه اين است كه او در ذم       . اصالً معناي ذمه اين است    

خـون او هـم مثـل       . كنـد   توانـد زنـدگي        دارد، عين مسلمان مي    عين مسلمان حقّ  
ه بعـداً   البتـ . تصويب شـد  هم  در كميسيون     گفتيم و     را       ما اين . سلمان ارزش دارد  م

بـاب حكـم     ولـو از ،بـود  اين ايشان همرهبري را هم گرفتند، نظر مقام معظم نظر  
سـان قـرار     ه يـك  ديه را بين مسلمان و اهـل ذمـ        . استحكومتي و اين انجام شده      

  .دادند
 مثالً در رابطـه بـا ارث        ؛پيش آمده است    نيز  گاهي  هم در رابطه با مسائل ديگر    

فتوا  اين   .از عرصه نه  ،  برد  ارث مي فقط از اعيان    بنا بر نظر مشهور، زن       ،از شوهر زن  
هم از اعيـان و عرصـه         كه زن  خود من معتقد هستم   . مورد بحث است  از نظر فقهي    

مثـل    ها    كه بعضي از سنّي       روايات ما مختلف است و صرفاً به خاطر اين         .برد  ارث مي 
عرصـه بـا هـم ارث      و  از اعيـان      هـا     كـه زن  را  ي    ا  ما حرف زدند، آن روايات صحيحه     

و ت   صـح  ي در هـم كلـ    » خـويي  اهللا  آيتمرحوم  « ؛ به تقيه حمل كردند     را برند،  مي
 رأيموافـق   چـون   در نهايت گفته اسـت      اما   ،داللت آن روايات صحبت كرده است     

  . شود مي تقيه ر بحمل ،اهل سنّت است
اين مسائل بـا توجـه بـه        از  تواند در خيلي      يه مي  قضاي  قد هستم كه قوه   من معت 

. ها تغيير ايجاد كند    ورود كند و در آن    آيد،    ميجامعه پيش   كه مشكالتي براي      اين
.  را گفتم و نوشـتم     مسألهاين    ها    عقيده من اين بود و بعد از انقالب هم خيلي وقت          
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همان شرايط عنصر زمان . و گفته بشودا نكاتي وجود دارد كه بايد بررسي در فقه م
  . آيد جا پيش مي و مكان هم در اين

كنيد؟ به عنوان يك خسارت اسـت يـا بـه              شما ديه را چگونه تحليل مي       :فقه پژوهي  •
  اصطالح مجازات است؟

 يـك نـوع     ، ديـه  آيـد   مـي بر  هاي مختلف     طور كه از لغت و از كتاب        همان  :پاسخ
يا فردي كه قطـع عـضو        كسي كه فوت شده      نآجبران ضرري است كه به خانواده       

.  يعني جبران ضرري است كه به خـانواده وارد شـده اسـت              شود؛  شده پرداخت مي  
اي و    قبيلـه هـاي كثيـر       جلوگيري از درگيـري   جهت   عالوه بر جبران خسارت،      ديه

قبل از اسالم، وقتـي     . كشتارهاي زيادي كه قبل از اسالم رايج بود، وضع شده است          
 نزاعـي كشتند يا يـك    را ميقاتل  ـ )غير عمد(ولو خطائاً   ـ شد  ميكه كسي كشته

ايـن  در زمان جاهليـت     . كشتند   مي قاتلچند نفري را از خانواده       و   انداختند  راه مي 
 وقـوع قتـل، بـه موجـب         زمـان  غالباً در    بت، اعرا هليدر عهد جا  . اوضاع حاكم بود  

امـا گـاه و     . مطرح نبـود   عمد و غير عمد   . كردند  قوانين قصاص، اقدام به قصاص مي     
. كردند  راً به ديه قناعت مي    شدند، ظاه   مخصوصاً در مواردي كه از قصاص نااميد مي       

بـر حـسب فقـر و ضـعف و           ه حدود ميزان ديه هم برحسب اوضـاع و احـوال و           البت
  . متفاوت بوده است قدرت قبايل

 »ديـه و«   مـاده  ديـه از   د،كنـ    نقل مي  »دهخدا«. كردند  زماني و مكاني عمل مي    
 از ده شتر تا يك صد شتر بـوده          نويسد  بعد مي . اصل ماده را معنا كرده است     . است
 تر بود، از يـك صـد       گاهي هم بيش  . كردند  قبايل پولدار و غير پولدار فرق مي      . است
تر بود و در اسالم نيز احكام آن را در فقه گفتند و مقدار آن يك صد                   هم بيش  شتر

ل بايد شتر بدهند،    كه او    اين  .شدر و ده هزار درهم      شتر و هزار گوسفند و هزار دينا      
 ولـي   .نوعاً شتر داشـتند     ها     قبيله زمانآن  چرا كه در     ؛گفتنداين را   مبر  ادر زمان پي  

بيشتر شهرنشين شده بودند، درهم         ،در زمان عمر ديگر افراد صحرانشين و زارعين       
ها    شهريان، شهرنشين  بوده است كه عمر گفت براي       ها    و دينار بيشتر در اختيار آن     

 هـزار دينـار و شـتر و گوسـفند را از بـدويان قبـول                 -كند  اين را دهخدا نقل مي     - 
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ي غير عـرب،    در قوانين ابتداي  . شتر بياورند گفتند    كرد، فقط صحرانشينان را مي      مي
هم قوانيني براي    خيلي قبل از آن      ،كشورهاي غير اسالمي كه تشكيل شده بود      در  

ــه و خــسارات جــاني  ــي .داشــتنددي ــرون وســطي هــم م ــسند  در ق ــه در : نوي دي
 غرامتي بوده است كه تبهكار يا خانواده او براي جلوگيري از قـصاص              ونيسيكمپوز

بايـد  قاتـل    ،دادنـد     يعني اگر ديـه نمـي      ند؛ا پرداخته   او مي   عليه يا خانواده  به مجني   
  .شد كشته مي

ولـي بعـدها قـوانيني       ،شـد   اوايل بر طبق توافق طرفين معين مي        ميزان ديه در    
  براي اين منظور در كار آمد و ايـن امـر از نظـر تـاريخي مبـين تحـول از مرحلـه                      

يـا  يعني  . كشي و قصاص شخصي به مرحله ديگري است كه در آن عفو باشد             انتقام
در تجاوز به حقوق افراد     فردي   اگر   .عفو بشود يا   گرفته بشود و     يا ديه قصاص بشود   

 از دسـت افـراد و       وي، مجـازات    جـازات شـناخته شـد      مـستحق م    آنـان،   و خانواده 
 ؛ت قـرار گرفـت  حكومـ در دسـت   ـ و براي حفظ نظم جامعـه   شدخارج  ها  خانواده

 اآلن. كردند   شكايت مي   بلكه رفتند ديه را از طرف بگيرند،         يعني حتي مستقيم نمي   
 غير  ياكند عمدي     كنند، دادگاه است كه معين مي       شكايت مي . طور است   هم همين 

 او   ديهو   ضرر زده است     رند چقد نك   يا در روابط با اعضا معين مي       .دي بوده است  عم
و اشخاص خارج شده و براي حفظ نظم جامعـه            ها    از دست خانواده  . شود  چقدر مي 

  . در دست دولت قرار گرفته است
 يعنـي بهـاي     ؛ورگليـد .  بود )Vergild(هم به نام ورگليد     ديه  يكي ديگر از اقسام     

پرداختـه اسـت و اگـر          مقتول مي   بلغي بوده است كه قاتل به خانواده      انسان و آن م   
 بوده است ورگليـد     ،مقتول از اتباع فرمانروايان يا از رعاياي خاندان ارباب و فئودال          

يعنـي يـك حـق شخـصي بـه خـانواده            . شـد   بر فرمانروا يا ارباب نيز پرداخت مـي       
   .شد  پرداخت ميدادند، يك حق حكومتي هم مي

از  هـا   در همـه فرهنـگ    ) Vergild ( ورگليـد  .كردنـد   ريمه پرداخت مي  به نوعي ج  
در انگلستان وجود داشته و در بـسياري          ها     آنگلوساكسون  در دوره و  ،  ها  ژرمنجمله  

 اسـت    آمده المعارف فارسي ↕رمطلب در دائ  اين  . از ممالك ديگر نيز رايج بوده است      
  .و بحث آن هم مفصل است



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  718

 

 خسارت است يا كيفر؟ ماهيت ديه آيا   :فقه پژوهي •

الّديـة َمـصدٌر َحـٌق القتيـل هـو مـال يعـ� وl «: گويـد   مي »اقرب الموارد «در  : پاسخ
تـسمية «.  در واقع اين عوض نفـس اسـت، جبـران نفـس اسـت              .»القتيل َبدَل الـّنفس

zصدر و قد تطلق ع5 بدل ما دون النفس من ا�_طراف تـر از نـصب هـم ديـه       بـه كـم  ،»@�
و اصـلها وديـة و «. گوينـد   گويند، ديه هـم مـي        ارش هم مي   ،»�رشو هو ا«. گويد  مي
و قـد تـسّ	 « .شـد    عوض واو اول است كـه وصـل مـي          »عوض الواو« ديه    تاي »الّتاء
كه عقل، انسان را از كارهاي زشت و          گويند، به خاطر اين      عقل هم مي   ديه به   »عقـ"ً 

 خـوب   و تعبيـر   افـسار     يعني ؛ عقل  از  بد تعبير .كند  حفظ مي و  دارد    خالف نگه مي  
دارنده است كه انسان را از كشتار مجدد         يك چيز نگه  ديه هم   . دارنده ه يعني نگ  ؛آن

   .دارد نگه مي

  .داردبازدارندگي يك حالت يعني   :فقه پژوهي •

صـورت   دو بـه  ديـه  در واقع  ،»جري علي الدماء  لمنعها من الت  «بله؛ چون   : پاسخ
 بـراي ديـه   مقـدار     اسـت؛ زيـرا    از عمـل   قبـل    گي يـك بازدارنـد    :شود  بازدارنده مي 

كنند   احتياط مي ديه  الزام پرداخت   از ترس    و   هاي متوسط خيلي زياد است      خانواده
 كه وقتي ديه است بعد از عمل در رابطه با صاحب خون گيبازدارندديگر اين كه  و

  . كند  شود و ادامه پيدا نمي بگيرند، دعوا تمام مي

   بحث ديه ملحوظ است؟يعني هر دو جهت در  :فقه پژوهي •

  . است هم خسارت است و هم كيفربله،: پاسخ

 كيفر  ،يعني اگر بگوييم ديه كيفر است       معنا دارد؟  يبا وجود يكي، ديگر     :فقه پژوهي  •
 خـسارت نيـست و    جبـران   بحـث    ديگـر    ،پـردازد   مـي اي است كه جـاني        و جريمه 

   . جمع كردها توان بين اين  نمي

مـثالً  . باشـد هـم   جبـران   در عـين حـال،      باشـد و    جريمـه   تواند    ديه مي : پاسخ  
و خـرج آن دو را      كـرد      مـي  اين پـسر كـار    ،  داشتفقط يك پسر    كه  اي بود     خانواده
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يـك پـولي در     بايـد   .  و يك مادر يا پدر پيري تنها مانده اسـت          ه اآلن او رفت   داد،  مي
  .كنددست داشته باشد كه زندگي 

 بـا سـالمتي كامـل دارد        جـاني . شود    ا كيفر نمي  ، ام شود   اين جبران مي     :فقه پژوهي  •
  .هيچ مشكلي هم نداردو كند  زندگي مي

 كـه   باشدممكن است از صدها نفر يكي       . راي او هم يك نوع كيفر است      ب: پاسخ  
 مـردم ايـن گونـه       ولي براي غالب  به راحتي ديه را بپردازد،      قدر پولدار باشد كه       اين

ي در  هيچ قـانوني، حتـ    . شود  مردم وضع مي  ت  احكام براساس غالب و اكثري    . نيست
 طـور  ي همه به كه اين قانون برا    وجود ندارد قوانين اسالميِ قرآني و صراحت قرآني       

ون عقاليـي همـين     قان. بينند  ت را مي  ، منافع اكثري  صد درصد مفيد باشد؛ در قانون     
همين مبلـغ فعلـي     . بينند، قانون اسالم هم همين است       ت را مي  است، منافع اكثري  

همين ماه رمضان بود كـه      . درصد مردم زياد است    70الاقل براي   ان،  ديه كامل انس  
براي .  خطايي در زندان هستند      هزار نفر به خاطر همين ديه      30گفتند بيش از      مي

تواننـد بـه      مي مگر چند درصد مردم ايران       ،خيلي زياد است  اين مبلغ   همين ايران   
  راحتي اين مبالغ را بپردازند؟

ـ        ه به فرمايشات  وجاآلن با ت     :فقه پژوهي  •  بـراي   ↨ـ حضرتعالي، بايد وضـع ديـه باالصال
    براي كيفر؟بعجبران خسارت باشد و بالت

 ايـن   ،جبران خسارت و جلوگيري از تكرار     . ستهجلوگيري از كيفر هم     : پاسخ  
  از بينـد كـه بايـد        وقتـي مـي    فـرد  .خره يك نوع مجازات است    باأل. ستا كيفرخود  

 او  فرزند يا مثالً    بپردازدديه  تا   بكشد و قناعت كند   بسياري از مزاياي زندگي دست      
بتوانـد  ديه  اگر  . كند  جلوگيري مي     خود از تكرار حوادث   ها   برند، اين   را به زندان مي   

  .بازدارنده است ،بگيردهم  را ها جلوي آن

 و آن هم قسمتي از يك آيه        وجود ندارد  با ديه يك آيه بيشتر         در رابطه    :فقه پژوهي  •
  .است

 بايـد   ، بلكه شودبغير عمدي كسي را بكشد، نبايد قصاص        فردي   اگر ،بله :پاسخ



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  720

 

ي حال اگر كافر باشد، ولي اهلش ذم      . مقتول بدهند ديه بدهد و بايد ديه را به اهل         
 بـود،  مـسلمانان ا اگر هميشه در حال حـرب بـا          ؛ ام دهند  مي   ها به آن  د، ديه را  نباش

 فقـط  ،پردازنـد   نمـي  ديـه  جا  ند، آن  حرب هست  حال در او  خود او و آن قوم و قبيله      
د، در راه خـدا     نباش داشته هم عبد اگر و بگيرند روزه ماه دو كه است اين آن  ارهكف

  و روايـات هـم در رابطـه بـا          وجـود دارد  در رابطه با اصل ديه يك آيـه         . آزاد بكنند 
ما ا. نداريم   در رابطه با ديه اعضا       اي  حتي آيه .  آن نيز وارد شده است      تقسيم كيفيت

ُ َرَقَبـٍة ُمْؤِمَنـةٍ ß :است  آمده92  آيه نساء،  سورهآيه ديه در    َفَتْحـِر��
ً
 ؛¶َو َمْن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطـأ

َو ß . يك نفر را بايـد در راه خـدا آزاد بكنـد            بكشد،) غير عمدي (خطائاً  اگر مؤمن را    
 ِsِْه

َ
ٌة ِإlَ أ َ Y)بـشود  داده اهلـش  بـه  بايد كه اي  ديه.  مقدار آن را نگفته است     ،¶ِدَيٌة ُمَس .

 ديـه  بايـد  هم باز د،نباش يذم كافر  بلكه د،ننباش مسلمان آن اهل اگر را مابقي آن
 در ايـن صـورت،    . پردازيمب ديه نبايد باشد، حربي  و نباشد يذم اگر. پردازيمب را آن
ß ٍَرَقَبٍة ُمْؤِمَنـة ُ قتـل  در مورد    رواياتا  ام. ها م ستّين مسكين و امثال اين      و اطعا  ¶َفَتْحِر��

، ↨ـ وسائل الشيع  29جلد   كه در    وارد شده است   بسيار زياد  و در دون نفس      ييخطا
  .اين اخبار آمده استيات كتاب الد

  توان گفت؟ در مورد تغليظ ديه چه چيزي مي  :فقه پژوهي •

هاي   در ماه .  روايت داريم  اي وجود ندارد، اما     ، آيه  تغليظ مسألهدر رابطه با    : پاسخ
در ماه حرام جنـگ را شـروع كـرد، اجـازه              اگر كسي  . ممنوع كردند  حرام جنگ را  

ـِن ß :متجاوز جنـگ كنـيم    ند عليه   ا  هداد َ َ �Õ ْثـِل  َعَلْيـهِ  َفاْعَتـُدوا َعَلـْي³ُْ   اْعَتـدى ِ   اْعَتـدى َمـا {�ِ
كه كسي در      ولي در رابطه با اين     ،وجود دارد   ها    اين   همه ).194 ):2 (بقره،( ¶َعَلـْي³ُْ 

قـرآن    در  او چقدر است، تغليظ ديـه دارد يـا نـدارد،             را كشت، ديه   ماه حرام كسي  
 وجـود  اي هـيچ آيـه  هـم  ه در مورد مقدار ديه البت. نيĤمده است  ها    هيچ كدام از اين   

ةٌ  ِدَيةٌ  َو ß .غير حرامهاي  ماهي در رابطه با ندارد، حت َ Y)ُمَس lِإ   ِsِْه
َ
  .  را دارد،¶أ

 اعـالم   و حضرت پيامبر بيـان      .ان كرده است  س اسالم مقدار ديه را بي     شرع مقد 
در قـريش       . اسـت  لبمربوط بـه زمـان عبـدالمط      دارد كه   هم  كرده است و تاريخي     

 ، ائمه هم قبول كردنـد     . شده است  شتر اضافه  وبود، بعد گوسفند     همان صد تا شتر   
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همـان اسـاس بررسـي       ، چون طال و نقره بود، بـر       بود بازار   دردرهم و دينار هم كه      
  . تشده اس

تواند باشد؟ اصالً هيچ تالزمي نيـست         اين ماه حرام چه مي      مبنا و فلسفه    :فقه پژوهي  •
، حرمت جنـگ و قتـال بـوده         در ماه حرام   تغليظ ديه   كه حتماً بگوييم فلسفه      به اين 
  .است

مسأله اشهر الحـرم از زمـان        اين   اين است كه  م  ا  ه من در تاريخ ديد    چهآن: پاسخ
 جنـگ و درگيـري خيلـي زيـاد          ،اي  طايفهو  ندگي قبايلي   در ز .  بوده است  تجاهلي

خيــر و خــوب كارهــاي عروســي و يي مثــل بــوده اســت و واقعــاً مــردم بــه كارهــا
 ،الاقل در قبايل عرب بـوده اسـت  ـ توانستند برسند، يك قراردادي بين قبايل    نمي

ت بـوده اسـ    ... به خصوص قـريش و ند ـ ا و اصالً ننوشتهدر غير عرب را ما نشنيديم 
هـاي    مـاه همـين   هم در     ها   هاي آن   چون عبادت جنگي نباشد؛   چند ماه   در اين   كه  

ريـزي    همين كه در داخل بيت اهللا الحـرام هـم جنـگ و خـون               يا .حرام بوده است  
اين قانون قبل از اسالم بوده است و لـذا          . نكنند، اين هم در همان زمان بوده است       

در رابطـه بـا اشـهر الحـرم         هم  قرآن  در  . هم آن را امضا كرد     اسالم    و شارع مقدس 
   .ي بكند مقابل تعدكه طرف كه بايد قتل و قتال را كنار بگذارند، مگر اينآمده 

   يعني اين حكم تأسيسي نيست، امضايي است؟ : فقه پژوهي  •

بـه  و   اين حكم امضايي است و احترام اين چند ماه را نگـه داشـتند                ،بله: پاسخ
 روز  ↨ـدر مـاه ذي الحجـ     كردند    كه فكر مي    نه اين  ،هم بوده است      اعرابخاطر خود   

بـه چـه    . نيست  ها    نه اين  ،آيد  آيد يا ماه محرم شهادت امام حسين مي         غدير هم مي  
هـا     حكمت آن چه بوده است، شـايد بعـضي از كتـاب            اند و   ها را گفته    اين ماه دليل  

 شـوال   . ولي ماه رمضان نيـست     ،ستامثالً ماه رجب    .  من نديدم  ، ولي نوشته باشند   
.  اين سه ماه پشت سـر هـم هـستند          ، و محرم  ↨ـالحج  و ذي  ↕عدهم نيست، ذي الق   

انجـام    را بوده است كه اين قراردادهـا       ها    در ميان آن   شايد حكمتي داشته است كه    
كردند، از ورود بيـت اهللا الحـرام            گذاشتند، جنگ نمي    دادند كه واقعاً هم احترام مي       
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زمـان قبـل از     چيزهـايي بـوده اسـت كـه از          ات  اين موضـوع  . كردند    جلوگيري نمي 
عمـل  بـه آن    و  وجـود داشـته     پرسـت هـم      ار بـت  پيغمبر در قريش و در ميان كفـ       

  . كردند مي

بسي تشبيه كرد كه در عصر حاضـر         شود آن را به قراردادهاي آتش       مي  :فقه پژوهي  •
هاي   گروهبين دول مختلف يا در يك كشور بين         كه  هايي    آتش بس . شود  منعقد مي 

و   هـا      هم درگيـري   در جاهليت   چون  شايد روي همين مبنا    ،شود  تخاصم ايجاد مي  م
شـود      به جايي رسيدند كـه نمـي          باعرريزي زياد بوده، خود ا     قتل و غارت و خون    

   . باشد و نتوانند زندگي داشته باشندي و درگيريريز  ماه مدام خون12تمام 

 ،ل عرايـضم عـرض كـردم       در او  .بود  ها    د به خاطر خود آن     اين قراردا  ،بله: پاسخ
 به مسائل    و هميشه در جنگ نباشند و گاهي هم آرامش داشته باشند         كه   براي اين 

قتـال  هـا     مـاه  يعني در ايـن      ؛اشهر الحرم .  برسند، به اين دليل بوده است      شانخود
يعني حرم و    ؛جا  ناي قائل شدند، قتل در      ها  يك حريمي براي آن    ،ممنوع بوده است  

ن، از عمر و غير عمـر هـم         در رابطه با فقه از اهل تسن      . ع بوده است  ممنوها    اين ماه 
عرض كردم غير از آن آيه نـداريم،      . نقل شده است و در ميان شيعه هم وجود دارد         

 اشـهر الحـرم نـداريم، در         آيه در رابطه با تغليظ ديه نداريم، در رابطه با مقدار ديه           
  .  ما هيچ روايتي نداريم7مام صادقاز روايات هم تا زمان ا. رابطه با حرم نداريم

روايت وجـود دارد، ايـن پـنج، شـش تـا            يا شش    فقط پنج    هم 7صادق امام از
 ضعيف هـستند هم ليب داريم، هر دو دو تا كُـ ليب نامي  كُ را  ها آنروايت، دو تا از 

جالب اين است كـه     .  سه يا چهار تا روايت از زراره است        ، از امام صادق نقل كرده     ـ
 ايـن   ،آن  اعتقاد من يك روايت است، گاهي يك كلمه       بنا بر   ر تا روايت هم     اين چها 

 اصـالً   آنها تاي دو. دهد ي ماجرا را تغيير مي كه كلطرف و آن طرف نقل شده است      
از نظر  . اره است ، ديه و كف   در دو، سه تاي ديگر    . اره است بحث ديه نيست، فقط كف    

 در  »مرحـوم مفيـد   «. ي نديـدم   من از هيچ كـس     ;مفيدشيخ  قبل از   هم تا   فتوايي  
�  لتَ قُ  من و«: فرمايد   مي »مقنعه« �P  َfدية فديته رما  Qsـرم    فقط در مـورد    1»ثلـث و �مح 

ت اين دو تا عنوان را هميشه دقـ       . ستغير از اشهر الحرم ا    .  كعبه است  يعني ؛است
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�  لِتـقُ  مـن و «:است فرموده را حرم اول. كند   فتواها فرق مي   بكنيد، �P ـرمfديـة هفديتـ ا 
 Qsـاك «.ت بكنيـد  ، اين عنـوان را دقـ      »ثثل و« . يعني تمام  ؛»�مـ QZبـراي   ،»حرمتـه �ن 
  آيـه اين حرف شيخ مفيد شايد بنا بـر          .است شده هتك حرم حرمت جا اين كه  اين

 جـا   هر كسي داخـل در آن     . باشد )97 ):3 (آل عمران ( ¶َو َمْن َدَخsَُ َ�َن آِمنـاً ß شريفه
آمن نباشد آن وقت يك مجـازات       وسيله ديگري    ر كسي به  اگ و باشد آمن بايد شد،

 دارد اضـافه  مجـازات  يـك  باشد، نكرده رعايت را حرمكسي كه امنيت    . اضافه دارد 
�  كـذلك و «:گويـد   بعد مرحوم مفيد مـي    . است او بر ديه ثلث آن كه �P قتـولzـر ا �Ñ_ا� 
 ُfرم اشهر در مقتولين هكذا: گويد   ايشان بعد مي   ،»رمادو پس. است نهمي هم الح 
: گويـد    ايشان مي  .است مطلب دو جا  اين. الحرم اشهر يكي الحرم، في يكي عنوان تا
�  تلقُ  من و« �P  َfهم  وشود  قتل غير عمدي مي شامل هم؛ درست است »ُقِتـَل «، »رما 

اك« اام. شود  مي عمدي قتل شامل QZرمحرمته �نfَا �P «چـون هتـك حرمـت ايـن         ؛ 
 در ، را هـول دادنـد    بـوده، يـك كـسي      در ازدحـام     الًمث. شخص در حرم شده است    

 كـه هتـك حرمـت او را         قاتـل .  آن طرف كـشته شـد       و  كسي افتاد  رويازدحام به   
 فقـط بايـد در      ،اگر فرمايش مفيد درست باشد    . ه هتك حرمت حرم را نكرد     ه،نكرد

چون قـصد بـراي عمـد در        .  وجود داشته باشد    قصد هم براي عمد    ،قتل عمد باشد  
  شـامل  باشـيم،  داشـته  قبول را اين اگر لذا و شود  ك هم عمدي مي   حرم است، هت  

 تـلقَ  مـن و «:اسـت  گفته سرائر در »ادريس ابن« مرحوم. شود    ل غير عمدي نمي   قت
ه �  غ�� �P  َfـر أحـد أو رم،ا �Ñـ أfُّجـة و �ـرم، أخـذت منـه رماfرجـب و ذوالقعـده و ذوا �Û و 

 ظهـور . است آورده ه صيغه ماضي معلوم    را ب  لقَتَ جا   اين 1»الدية، صلحا ع5 ما قـدمناه
و أخـذت منـه « كـه  است اين هم آن  قرينه. است عمد قتل در  به صيغه معلوم   لقَتَ

 ديـه   و كننـد    در قتل عمدي است كـه عـوض قـصاص مـصالحه مـي              ،»الدية، صلحا
ـر اfُـرم«: گويد  مي باز .»�ن عليه دية و ثلـث«. گيرند  مي �Ñـرم، و أfَكـه حرمـة ا ا QZ؛»�ن 
 بين از را الحرم اشهر حرمت هم و است برده بين از را حرم حرمت هم كه  ي اين برا

 عمـد  كه  اين در است صريح خيلي ادريس ابن مرحوم فرمايش اين پس. است برده
  ديـه  ديگـر  ،شـد  قـصاص  وقتـي  گيرند،  مي ديه قصاص عوض عمد در چون باشد؛
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 هرمت حرم استفاده كـرد     ح »انتهاك« از   ;مفيد شيخ مرحوم اام. گيرند    نمي اضافي
تغليظ الديـة �P «: دنگوي  ميهم  ن  علماي اهل تسن  . شود  هم مي غير عمدي   شامل  كه  

  چيـزي   يعني همان  ؛»الدية �P القتل العمد مغّلظـةٌ «: گويد  جا مي  آن بعد   ،»القتل العمد
. ظـه توافـق بكننـد    بـه ديـه مغلّ  ،كه مرحوم ابن ادريس فرمود كه به جاي قـصاص       

» �P لعفـوسواٌء اوجب  عفو با و بوده قصاص عمد در كند     فرق نمي  ،»القصاص و سقط @�
 ي پـسر خـود را بكـشد، يـك         پدر. نيست قصاص عمد در گاهي چون. بشود ساقط

 و نيـست  قـصاص  گوينـد،  ن مي، به نظر اكثريت اهل تسن را بكشد  ي كافر ،مسلمان
غ يك آدم بـالغ     ابالن  بچه مثالً يا. نيست قصاص گويند  مي غالباً ديگر اآلن هم شيعه

سـواٌء  «. در قتل عمد اسـت     ،»تغليظ الدية «:گويد  مي. نيست قصاص جا  را بكشد، اين  
لعفو ب« يا   »أوجب القصاص و سقط @� � َ �X �«،    قتـل والـد «. شود     اصالً قصاص واجب نمي

  . قصاص نيستهم  بكشد، را خود فرزند پدر  اگر،»ولدهُ 
فّفةٌ «: گويد  ميباز   طا �� �fا �P أّی حـاٍل و دية القتل �P حنفيـه و مالكيـه      ؛» و � تغلظ

 ،شـود      خطا مغلّظ نمي    هرگز ديه : دنگوي  حنفي و مالكي مي   . اختالف دارند   در اينجا   
بـه سـه حالـت تغلـيظ         ؛»خ"فًا للشافعّية و اfنابQs حيث قالوا بتغليظها �P ث"ث حـا�ت«

قيقـًا للعمـد«  .1 :شود  مي QX حـرم مّكـه �P ـر «. 3  و 2 .»اذا حـدث القتـل �Ñا �P إذا حـدث
r رم و إذا قتل القاتل ذا ر! َ�ـرمfُبرادر خود را بكشد، پـدر خـود را بكـشد            مثالً ؛»ا ، 

ب دية اzغّلظه zا روی عن ¬ر ق�� فيمن َقَتـل �P  «.محرم خود را بكشد    � QX ا�تfف½� هذه ا
ر اfُرم أو َ�رماً  �Ñرم أو اfَالدية و ثلث الدية: ا«.   

ک اfـرم أو  «: گفتـه اسـت    »نهايه« در   »خ طوسي شي«مرحوم   ـا QZتغلـيظ الديـة �ن
ر اfرم �Ñگفتيم ظهور انتهاك در قـصد و عمـد اسـت          .  باز انتهاك آورده است    ،»ا� .

�  قتل «:محقّق هم در شرايع گفته است     . ابن ادريس هم همين را گفته است       �P ر �Ðال 
 َfجا به يك ديه و   اين1.)229ص  ،  4، ص   4، ج   ...محقق حلي،    (»ثلثـا و دية ألزم راما

 �ن «، ديـه از هـر چيـز كـه انتخـاب كننـد             »األجناس أي من« ،شود  ثلث الزام مي  
اع بقسميه  «: در جواهر گفته است    .شود   تغليظ مي  ،»تغليظاً  �� ب" خ"ف أجده فيه، بل ا�§

�  و... عليه �P  �à� ف"�fنسبته ا lاع إ ��ر گفته   بعد خود صاحب جواه    .»أخبارها و الفرقة إ
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خود من غير از خبـر كليـب اسـدي          [ ا�_سدي óيب خ��   ع5 إ� نع��  � كنا إن و «:است
 ذلك مثل يلزم هل و ].باشدثلث آن   نديدم كه الزام به ديه و       را  در رابطه با شهر حرام      

 � �P ذلـك مثـل يلـزم هـل و ]:مرحوم محقّق در شرايع گفته است     [ ةمكّ  حرم  � �P مكـة حـرم 
ـن و ]،يعني شيخ مفيد و شـيخ طوسـي       [ ؛نعـم الشيخان قال �X نطالـب  �  بـدليل الـشيخ��

نـافع هـم   [ و كـذا النّـافع،   ]؟از كجا گفته است؟ اشهر الحـرم از كجـا اسـت     [ ،ذلك
� التحـر��  ].طور گفته است    همين �P مرحـوم علّامـه هـم در       [ .و تبعه عـ5 ذلـك الفاضـل

و اzقـداد و  و أبـو العبـاس ] كجـا اسـت    آندليـل   كـه   طور گفتـه اسـت        تحرير همين 
م � ع5 ما ُحà� عن بع�� يدان و ال¡شا+� �Ð1»ال   

بندي از كلمات فقهـا مخـصوصاً فقهـاي قـديم             اگر بخواهيد يك جمع     :فقه پژوهي  •
  چيست؟داشته باشيد، حاصل فرمايشات اين آقايان 

بعد از شيخ مفيد تا زمان شـيخ        . دمي هيچ فتوايي ند   ;قبل از شيخ مفيد   :  پاسخ 
كنـد، ديگـران هـم         ولي شيخ طوسي ادعاي اجمـاع مـي        ،يمرنداطوسي باز فتوايي    

. طور گفته اسـت     آنگفتند، اين از كجا است، كجا نقل شده است؟ ابن ادريس هم             
اين تغليظ و عمد است در قتل فقط تغليظ ند ا ه گفتي اين بزرگواران هر دو   خره  باأل

رم يا  مت ح اگر به قصد هتك حر    . شود    نميبراي هتك است و هتك هم بدون قصد         
چيـز  اما غير از اين فتاوا      . يري بوده است  زيك تع در واقع   حرمت اشهر الحرم باشد،     
 روايـت ، از اين پـنج مـورد، سـه          روايت داريم  پنج تا    ، اما خاصي نداريم، آيه نداريم   

يكي صراحتاً فقط در رابطه با حرم است، يكي هـم               ي ديگر  دو تا   از ،ندستهضعيف    
    وسـائل    كتـاب  روايـات در  ايـن   .  خبـر واحـد اسـت       و رم است در رابطه با اشهر الح

محمـد  : گويـد   مي.  آمده است  204-203 ه، از ابواب ديات، صفح    3، در باب    ↨ـيعالش
 معروف اين ،عيسى بنِ محمد عنْ ،إِبرَاهيم بنِ علي عنْ  ـ كلينيـ شيخ بن يعقوب  

نْ  ،لرّحمن كه ثقـه اسـت      يونس بن عبد ا    ،يونُس عنْ ،است كه ثقه است    بٍ  عـ كُلَيـ 
يدولـي گـاهي او را       ،نشده اسـت  هم  توثيق  اما   كليب اسدي مجهول نيست،      ،الْأَس 

 يعني اين   ثقٌة؛:  كه بگويند  هشدهم ن  ولي توثيق    ،آدم بدي نبوده است   . ندا  همدح كرد 
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 ؛سـت ا گفت ضعيف  همشود  نمي . نه موثّقهبدانيم و صحيحه توانيم  ميروايت را نه
ْلُت : َقاَل  . ولي روايت معتبره اصطالحاً نيست     .يعني ممدوح است  

َ
َعْبـِد�Yِ  َسـأ َ�@

َ
 َعـِن  7أ

ُجِل  Yُيْقَتُل  الر  � ِ�P  ِر ْ Y �Ðَراِم  ال َfُْيْقَتُل « اين  1»ُثُلٌث  َو  ِدَيةٌ « :َقاَل  ِدَيُتهُ  َما ا  � ِ�P  ِر ْ Y �Ðـَراِم  ال َfْانصافاً »ا 
هـم شـامل قتـل       به خاطر هتك  . تهاك نيست نيست، ان     ...مثل عبارت شيخ مفيد و    

  . شود  خطايي هم مي شامل قتل.شود  مي غير عمد شاملشود، هم عمد مي
كليـب  .  را نقل كرده است  آن ولي كليب بن معاويه      ،همين است هم  روايت دوم   

احتماالً كليب  .  شده و ضعيف است    تنقيص بلكه   ،بن معاويه هم تعريف نشده است     
ند، فاميل  ا  هجا اسم پدر او را ذكر كرد        ايندر  السدي است،   بن معاويه همان كليب ا    

 7چون عين عبارت همين است، منقول عنه هم از امام صادق          . ندا  هاو را ذكر نكرد   
 يك  روايتاين دو   در واقع    ندارند،، كم و زياد     ندستهاين دو روايت مثل هم      . است

  . هستندروايت 
 ↨ـكند، از فـضال     بن ابراهيم نقل مي   مرحوم كليني باز از علي       را هم    روايت ديگر 

نْ  «:سند شيخ هم به فضاله خوب است      .  خوب است  ، سند روايت  بن ايوب  ـانٍ  عـأَب، 
 اسـت، ايـن روايـت       اين هم خـوب    َ،↕زرار عنْ.  خوب است  ،اين أبان بن تغلب است    

 بنِ  لْحسينِا عنِ بِإِسنَاده ،الْحسنِ بنُ محمد: سند روايت چنين است. صحيحه است
يدعنْ ،سنِ َ↨ـفَضَالَ عب وبوب ثقه است    ↨ـخود فضال . أَيتـا   شـيخ  ولـي سـند      ، بن اي 
مرحوم اردبيلـي در جـامع      .  بشود تحقيق بايد   ، ايوب چه كساني هستند     بن ↨ـفضال

� ايوب ìيح �P مـشيخه،« :الرّوايات دارد  �O Qrفضا lدر يك سند صحيح    [ و سند الّشيخ ا
رست  ]؛است �Rال �P اسـت در كتاب فهرستش ضعيف     [و ضعيٌف.[ �P Àمـع أّنـه قـد اشـ 

rسعيد عن فضا � �O �  از فضاله هـيچ وقـت       ،گويد اين حسين بن سعيد       مي 2»نقل حس��
ت؛ بـرادر    حسن بـن سـعيد اسـ       ، كه نقل كرده است    كسي. چيزي نقل نكرده است   

 كتـاب اگـر از     راا  اما سند شـيخ تـا آنجـ       . ثقه است ه  حسين است و حسن هم البت     
روايت از  .  قوي است  ، كنيم ضعيف است؛ از مشيخه حساب كنيم       استخراجفهرست  
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@�َ َعن : كند  زراره نقل مي  كه   است   7اباجعفر
َ
ُجـُل  َقَتـَل  ِإَذا« :َيُقـوُل  7َجْعَفرٍ  أ Yالر  � ِ�P  ٍـر ْ َ �Ñ 

�ِ  َصـامَ  ]اگر كسي در شهر حرام بكـشد،      [ ،َحـَراٍم  ْ�Oـَر ْ َ �Ñ  ِ� ـ ِمـْن  ُمَتَتـاِبَع��ْ ُ ْ �Ñ
َ
ـُرِم  رِ أ ُfْالً 1»ااو  

�ِ  َصـامَ «  صرفاً تغليظ آن به صورت مادي مطرح نيست و       تغليظ ديه    ْ�Oـَر ْ َ �Ñ  ِ�  »ُمَتَتـاِبَع��ْ
» قَتَـلَ «. نيـست » قُتـل الرجـل   «.  يعني با قـصد    ؛ است عهددر  » قَتَلَ«ظهور  . است
 ، اين روايت را كنـار بگذاريـد       ،پس اوالً ديه در آن نيست     . با قصد است  يعني   ؛است

نتوانـد كـه    و  گيـرد     به خاطر هتك حيثيت هم باشد يا نباشد، اگر بتواند روزه مـي            
  .  ديه در اين روايت هم نيست مسألهاصالً . گيرد  نمي

مرحوم شيخ با سند خود از ابن أبي عمير         . كند  زراره نقل مي  هم   را روايت سوم 
 ُزَراَرةَ  َعـْن .  خوب است   هم آن ،عثْمانَ بنِ أَبانِ عنْ :خوب است كه سند   كند    نقل مي 

�  ُقْلُت  ِ�+
�  َقَتَل  َرُجٌل : 7َجْعَفرٍ  ِ�_َ ِ�P  َرِم َfْرم نيـست        ،ارم است، اشهر الحروايـت  .  اين هم ح

در حرم بكشد، ديه     اگر[ .ُثُلـٌث  َو  ِدَيةٌ  َعَلْيهِ « :َقاَل .  است  اين حرم  ،قبلي شهر حرام بود   
�ِ  َيُصومُ  َو  ].و ثلث است   ْ�Oَر ْ َ �Ñ  َُمَتَتاِبع ِ� رِ  ِمْن  ��ْ ُ ْ �Ñ

َ
ُرِم  أ ُfْهم آن روايت از ابو جعفر است،        2»ا 

جـا     ايـن  ، گفته »في شهر حرام  «جا    آن.  و ناقل هر دو نيز زراره است       هم اين روايت  
ظهـور آن حـرم     . م اسـت  گفتند اين هم في الحرُ      ها    بعضي.  گفته است  »في الحرم «

هـاي حـرام      و در معناي ماه    حرامحرم جمع   . م است گفتند حرُ   ها     ولي بعضي  ،است
 در حالي كه آن شهر حرام است،        ؛ است قبلي  روايت هم مثل روايت  پس اين   . است

. جا ديه و ثلث نيـست        در آن   اما جا ديه و ثلث است،     مجارات در اين  . م است اين حرُ 
�ِ  َصامَ «جا فقط     آن ْ�Oَر ْ َ �Ñ  ِ� رُ      ، است »ُمَتَتـاِبَع��ْ آن م هـم بخـوانيم بـا         حتّي اگر اين را حـ

 في الرَّجلُ قَتَلَ إِذَا « در حصر حقيقي   ، چون حصر است   ؛كند   تعارض پيدا مي   مسأله
را  در حين بيان حكـم تغلـيظ         ،»الْحرُمِ أَشْهرِ منْ متَتَابِعينِ شَهرَينِ صام حرَامٍ شَهرٍ

گفتـه اسـت و   را  جا هم ديـه        ولي در اين   ،فقط صوم گفته است، ديه را نگفته است       
  .  گفته استوم راهم ص

ْسَناِدهِ  َو  :روايت بعدي روايت چهارم است كه باز هم از زراره است     ِ§ ـَسِن  َعـِن  @�ِ َfْا  ِ� ْ�O 
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ُبوٍب  �ِ  َع5ِ�ِّ  َعْن  ،َ�ْ ْ�O  ٍب ْلُت : َقاَل  ُزَراَرةَ  َعْن  .خوب هستند   ها    اين ،ِر@_َ
َ
@�َ  َسـأ

َ
 َعـْن  :Y�7ِ  َعْبـِد  أ

  َرُجً"  َقَتَل  َرُجٍل 
ً
�  َخَطأ ِ�P  

َ
رِ أ ُ ْ �Ñ  ـُرِم ُfْهـم    و  هم اشهر الحرم آن صريح اسـت       روايت، اين   ،ا 

َيةُ  َعَلْيهِ « :َفَقاَل  . بودن آن  ييخطا �ِ  َصْومُ  َو  الّدِ ْ�Oَر ْ َ �Ñ  ِ� رِ  ِمْن  ُمَتَتاِبَع��ْ ُ ْ �Ñ
َ
ـُرِم  أ ُfْهـم   اينجـا   1»ا

در آن   كـه دو تـا روايـت صـحيحه داريـم          .  صحيحه است  روايتاين  . تغليظ نيست 
روزه گـرفتن اسـت؛     ن  آغلـيظ   تست و   هم هـ  شهر حرام   ربوط به   منيست و    تغليظ

  .البته اگر بتواند
�  َعْن  :بان است به نقل ا  از زراره   هم  پنجمين روايت    ِ�+

َ
ُجـُل  َقَتـَل  ِإَذا«: Y�7ِ  َعْبِد  أ Yالر 

 � ِ�P  ٍر ْ َ �Ñ  َصامَ  َحَراٍم  ِ� ْ�Oَر ْ َ �Ñ«2       را روايـت   بان دو نوع ايـن      ا.  اين هم باز از همان ابان است
منقول عنه هم امـام صـادق       و  زراره  از امام، هم     در حالي كه ناقل      ؛قل كرده است  ن

 ولي سند اين روايت ضعيف است؛ از اين جهت كه مرحوم صدوق نقل كرده               ،است
تـا   صـدوق      معلوم نيست كه اين واسـطه      ؛»و سند صدوق إلي أبان مجهولٌ     «است،  

  .ندا هبان چه كساني بودا

هـاي حـرام مربـوط بـه          ي مجازات و تغليط ديه در ماه      گير   شكل   فلسفه :فقه پژوهي  •
كه حضرت عالي      به اين و با توجه به اين       توجهبا  . شرايط خاص عربستان بوده است    

 معاصر كه مـا در آن زنـدگي     ما ـ دوره  نيز معتقد به تغليظ ديه نيستيد، آيا در دوره
  تواند موضوعيت داشته باشد؟  كنيم ـ تغليظ ديه مي مي

سـالم اهللا   (ل، تـا زمـان امـام صـادق           در اواي  اوالً. ايم   نگفتم ما نداشته   من: پاسخ
. اند  ن يك روايت از عمر نقل كرده      فقط اهل تسن  . اطهار نداريم   هائمروايتي از   ) عليه

 نداشتيم و من از شيخ مفيـد مطلـب    فتوا باز;در رابطه با فتاوا تا زمان شيخ مفيد    
 پنج يا شش نفر هستند كه      حداكثراز ايشان   شيخ مفيد و فقهاي بعد      . را نقل كردم  

، مرحوم ابن ادريس در     ;اند؛ بعد از شيخ مفيد      در رابطه با تغليظ ديه صحبت كرده      
اين را نقـل كـرده      » ↨ـنهاي « در سرائر است، مرحوم شيخ طوسي هم در كتاب خود        
هـا    ايـن   همه در عين حال،     ولي. است؛ مرحوم محقّق هم در شرايع فتوا داده است        

تر نيستند، يك اختالف در تعبير دارند كه تغليظ ديـه در              شش نفر بيش   - از پنج ب
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كه«دو يا سه مورد با لفظ  ا QZرم حرمة �نfاين يك .  هتك حرمت حرم آمده است1»ا
 هم اين بحث مطرح است كه آيا اين تغليظ ديـه، آن يـك سـوم          اآلنبحث است و    

قيمت خون است؟ يعنـي انـسان        يعني   ؛ اضافه شده، اين ديه ارزش خون است        ديه
تر ارزش دارد و در ايـن سـه مـاه كـشته               خونش كم  ،هاي ديگر كشته بشود     در ماه 
كـه يـك نـوع         تري دارد؟ ارزش خون زيادتر شده يا اين         خونش ارزش بيش   ،بشود

ايـن عبـارتي كـه      . هاي حـرام و حـرم        ماه هتك حرمت جريمه است؟ جريمه براي     
كه« :مرحوم شيخ طوسي در نهايه دارد      ا QZرم حرمة �نfر و ا �Ñـرم أfدر رابطـه بـا      ،»ا 

حرم و اشهر حرُم، هتك حرمت كرده است؛ يعني در واقع ربطي به انسان نـدارد و                 
  . هاي حرام است مربوط به هتك حرمت حرم و ماه

ـاك ثلـث و �مـQs  ديـة «:طور گفتـه اسـت       مرحوم شيخ مفيد هم همين     مثالًيا   QZن� 
�  حرمته �P ـرمfدر حـرم، حرمـت آن شـخص مقتـول از بـين رفتـه اسـت           چون   2»ا .

باألخره هرچه گفته باشند، حرمت آن شخص مقتول يا در حرم از بين رفته اسـت                
 از بين رفته است، بـه هـر دو انتهـاك            ها آن كه حرمت     يا اين » أشهر الحرم «يا در   

انتهاك؛ يعني قبول هتك كردن، يـك عمـل اختيـاري اسـت، يـك               . شود  گفته مي 
 كـه    اگر كسي عمداً اين كار را انجام بدهد، آيـا بـه خـاطر ايـن               . دي است عمل عم 

كـرده اسـت، بـه      » أشهر الحرم «هتك حرمت حرم كرده يا به خاطر اين كه هتك           
خاطر اين موارد دليل محكمي داريم كه يك سوم ديه را بايد اضافه بدهد، اين يك 

.  دليل ما ضعيف اسـت      دليل نداريم،  اصالًيك مسأله هم اين است كه       . مسأله است 
كنيم كه براي انتهاك حرم و انتهاك اشـهر الحـرم دليـل داشـته                  فرض مي  اولما  

باشيم، اين ربطي به جاهايي كه شخص، قاتل غير عمدي باشـد، نـدارد كـه قاتـل                  
هـاي حـرام، نـه قـصد هتـك حـرم را                داشته است، نه به ماه     توجه نه به حرم     اصالً

ابـن  .  را، حتـي قـصد كـشتن هـم نداشـته اسـت          ها  داشته و نه قصد هتك اين ماه      
كه «:طور گفته است    ادريس هم همين   ا QZرم حرمة �نfر و ا �Ñـرم أfمرحـوم ابـن     «.»ا

انـد،    اين افرادي كه بحث كـرده     . طور گفته است    اين  » مهذب البارع «هم در   » براج
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فقط مرحـوم صـاحب شـرايع انتهـاك را نيـاورده اسـت، مرحـوم                . اند  انتهاك گفته 
 ولـو «:شـوند، گفتـه اسـت       ق، صاحب شرايع كه از علماي متأخرين حساب مي        محقّ
�  قتل �P ر �Ðرام الfگفتـه اسـت   » قَتَلَ« اين   1»تغليظاً  �ن ا�_جناس أّي  من ثلثا و دية ألزم ا .

، و از خـالف     »و قال في الجواهر بالخـالف     «شود،    باز عمدي حساب مي   » قتل«اين  
  . ه استشيخ طوسي و اخبار فرقه نقل اجماع كرد

انـد تغلـيظ در        مـا گفتـه     اصل مسأله مسلم است كه به نظر ما، فقيهان گذشته         
. شود، نه در غير عمد      رابطه با مسأله هتك است و هتك هم فقط در عمد انجام مي            

 غير از دو مـورد،   .ها را بايد جدا كنيم اين. پس ما هيچ دليلي براي غير عمد نداريم      
. آن دو روايـت هـم مختلـف هـستند         . ا نيـستند  ما بقي روايات چندان قابـل اعتنـ       

هايي كه   آن. است» أشهر الحرم «ها مخصوص     ها مخصوص حرم است، بعضي      بعضي
نيست، دو روايت است كه صحيح هم هستند        » حرم«است و در    » أشهر الحرم «در  

 َقَتـَل  ِإَذا «: دارد مجـازات، فقـط روزه اسـت        جـا   آنو مربوط به اشهر الحرم هستند،       
ُجُل  Yالر  � ِ�P  ٍر ْ َ �Ñ  َصامَ  َحَراٍم  ِ� ْ�Oَر ْ َ �Ñ  ِ�    2»ُمَتَتاِبَع��ْ

�ِ  َصامَ  «حتّي اگر عمدي هم باشد،     ْ�Oَر ْ َ �Ñ  ِ� يكـي  .  ديه نيـست   اصالً ديگر   ،»ُمَتَتـاِبَع��ْ
�ِ  َعـ5ِ�ِّ  :اين است و مورد ديگر روايتي ديگر است كه حديثي صـحيحه از    ْ�O  ٍب  َعـْن  ،ِر@_َ

�  َعْن  ،ُزَراَرةَ  ِ�+
َ
ْلُتهُ : اَل قَ  7َجْعَفرٍ  أ

َ
  َرُجً"  َقَتَل  َرُجٍل  َعْن  َسأ

ً
�  َخَطأ ِ�P  ِر ْ Y �Ðـَراِم  ال َfْخَطَـأً «ايـن    ،ا «

ُظ « :َقاَل . است Yَيةُ  َعَلْيهِ  ُتَغل ْو  َرَقَبةٍ  ِعْتُق  َعَلْيهِ  َو  الّدِ
َ
�ِ  ِصـَيامُ  أ ْ�Oـَر ْ َ �Ñ  ِ� ـرِ  ِمـْن  ُمَتَتـاِبَع��ْ ُ ْ �Ñ

َ
ـُرِم  أ ُfْ3»ا 

  . هاي حرام اي يا دو ماه روزه در ماه وه آزاد كردن بندهاصل ديه به عال
غير از اين دو روايت صحيحه، فقط يك روايت ديگـر هـم داريـم كـه آن هـم                      

ٍن  َعْن  ،َفَضاQrََ  َعْن  َعْنهُ  :صحيحه است  َ�@
َ
ْعُت  :َقاَل  ُزَراَرةَ  َعْن  ،أ ِÙَ  َ�@

َ
 َقَتـَل  ِإَذا« :َيُقوُل  7َجْعَفرٍ  أ

ُجُل  Yالر  � ِ�P  ٍر ْ َ �Ñ  َصامَ  َحَراٍم  ْ َ �Ñ ِ� ْ�Oَر  ِ� رِ  ِمْن  ُمَتَتاِبَع��ْ ُ ْ �Ñ
َ
ـُرِم  أ ُfْسـه روايـت صـحيحه وجـود         4»ا 

.  روايـت نـداريم    اصـالً دارد كه در رابطه با شهر حـرام اسـت و در رابطـه بـا حـرم                   
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. انـد   اند در رابطه با حرم روايـت داريـم و ايـن روايـت سـوم را آورده                   ها گفته   بعضي
�  ُقْلُت : 7ا+� جعفرروايت سوم از     ِ�+

�  َرُجً"  َقَتَل  َرُجٌل : 7َجْعَفرٍ  ِ�_َ ِ�P  َرِم َfَْو  ِدَيـةٌ  َعَلْيـهِ « :َقاَل  ا 
�ِ  َيُصومُ  َو  ُثُلٌث  ْ�Oَر ْ َ �Ñ  ِ� رِ  ِمْن  ُمَتَتاِبَع��ْ ُ ْ �Ñ

َ
ـُرِم  أ ُfْكفـاره در   .  ايـن مربـوط بـه حـرم اسـت          1»ا

  . ما هيچ روايت ديگري هم نداريم.  هميشگي فقط روزه بود و ديه» اشهر الحرم«

  پس مبناي مشهور مبني بر تغليظ ديه به ثلث چگونه شكل گرفته است؟   :هيفقه پژو •

بعـد از شـيخ طوسـي،       . اند  فقهاي ما به تبع شيخ طوسي اين فتوا را داده         : پاسخ
. مرحوم ابن ادريس بود كه مانند شيخ طوسي به همان روايت استدالل كرده است             

�  قتل ولو«: مرحوم محقق در شرايع عبارتي دارد      �P  �Ðـرام رالـfأّي  مـن ثلثـا و ديـة ألـزم ا 
 أجـده ب"خـ"ف«:  صاحب جواهر هم در شرح شرايع گفته است        2»تغليظاً  �ن ا�_جناس

اع بل �� �  و... عليه، بقسميه ا�§ �P  �à� ف"�fا lاع نسبته إ ��بعـد از ايـن      [أخبارهـا و الفرقة إ
   3»يا�_سد óيب خ��  ع5 إ� نع��  � اكنّ  إن و :]صاحب جواهر گفته است

 ما هيچ چيزي نداريم به غير از روايتي از كليـب اسـدي كـه آن هـم                   :فقه پژوهي  •
  . ضعيف است

يك خبر داريم كه آن هم ضعيف اسـت، روايـات كليـب اسـدي ضـعيف                 :پاسخ
  . شود به آن استناد كرد است و نمي

 همـه   اآلنپس اين فتواي مشهور كه مبناي قانون قرار گرفتـه اسـت و              : فقه پژوهي  •
  ر همين قضيه گرفتار هستند، از كجا آمده است؟ مردم د

 در رابطـه بـا حـرم        ، عرض كرديم  مسألهدر رابطه با كل     را  فتواي مشهور   : پاسخ
رُم نخوانيـد        آن هم براساس اين     كه يك روايت است   را   مـا تنهـا كليـب      .كه اگر حـ 

داريم، آن هم كليب اسدي كه روايت اول آن در رابطه با شـهر الحـرام اسـت كـه                    
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يك روايت هم داريم كه باز در رابطه با شهر حرام اسـت و صـحيحه                . ف است ضعي
ٍن  َعْن  ،َفَضاQrََ  َعْن  :است َ�@

َ
ْعُت  :َقاَل  ،ُزَراَرةَ  َعْن  ،أ ِÙَ  َ�@

َ
ُجُل  َقَتَل  ِإَذا« :َيُقوُل  7َجْعَفرٍ  أ Yالر  � ِ�P  ٍر ْ َ �Ñ 

�ِ  َصامَ  َحَراٍم  ْ�Oَر ْ َ �Ñ  ِ� رِ  ِمْن  ُمَتَتاِبَع��ْ ُ ْ �Ñ
َ
ـُرِم  أ ُfْپس روايـت  .  سند اين حديث درست است     1»ا

 .روايت سـوم در رابطـه بـا حـرم اسـت           . گويد  دوم صحيحه است و فقط روزه را مي       
�  َقَتَل  َرُجٌل « ِ�P  ـَرِم َfْرُم«ها اين را     كه حتي بعضي   »اـرِ «اند؛ يعني همان  خوانده» ح ُ ْ �Ñ

َ
 أ

ُرِم  ُfْـ َيـُصومُ  َو  ُثُلـٌث  َو  ِدَيـةٌ  َعَلْيـهِ « :َقـاَل . »ا ْ َ �Ñ ِ� ْ�Oَر  ِ� ـرِ  ِمـْن  ُمَتَتـاِبَع��ْ ُ ْ �Ñ
َ
ـُرِم  أ ُfْـرِ «گفتـه    [.ا ُ ْ �Ñ

َ
 أ

ُرِم  ُfْمُ  َو  اْلِعيـُد  ِفيـهِ  َيـْدُخُل  َهـَذا: ُقْلـُت  َقـاَل  :انـد   در حالي كه دليـل و قرينـه آورده    ؛»ا Y�@
َ
 أ

يِق  ِ
ْ �J Yَيـُصومُ  « اگر بخواهد دو ماه روزه بگيـرد،    ،الت  ِ� ْ�Oـَر ْ َ �Ñ  ِ�  آن ايـام   بايـد در ،»ُمَتَتـاِبَع��ْ

عيبـي نـدارد، روزه      [،َيـُصوُمهُ  :]َفَقـاَل  تشريق و روز عيـد قربـان را هـم روزه بگيـرد،            
هُ  ]بگيرد، Yَفِإن  ��  َقَتـَل  َرُجـٌل  « ظهور اين روايـت    اوالً 2»َلِزَمهُ  َحق ِ�P  ـَرِم َfْرَم اسـت،      »ا در حـ 

�ِ  َيـُصومُ  «شود و ثانيـاً      حرُم گفته نمي   اصالً ْ�Oـَر ْ َ �Ñ  ِ�  و غالبـاً در حـرم كـساني         »ُمَتَتـاِبَع��ْ
رِ  «بودند كه در ُ ْ �Ñ

َ
ـُرِم  أ ُfْحتي اگـر ايـن روايـت صـحيح     . اند  ـ بوده ↨ـالحج  ـ ذي ،»ا

مرحوم صاحب جواهر هم گفته اسـت،       . باشد، ظهور آن در حرَم است، حرُم نيست       
رِ «كه حرَم را حرُم بخوانيم تا بر          مگر اين  ُ ْ �Ñ

َ
ُرِم  أ ُfْـرِ  «يپـس بـرا   .  داللت كنـد   »ا ُ ْ �Ñ

َ
 أ

ُرِم  ُfْروزه داريماما نقد نداريم،   دليلي بر اضافه از ديه، به عنوان ديه»ا  .  
  َرُجً"  َقَتَل  َرُجٍل 

ً
�  َخَطأ ِ�P  ِر ُ ْ �Ñ

َ
ُرِم  أ ُfَْيـةُ  َعَلْيهِ « :َفَقاَل  ا �ِ  َصـْومُ  َو  الّدِ ْ�Oـَر ْ َ �Ñ  ِ� ـرِ  ِمـْن  ُمَتَتـاِبَع��ْ ُ ْ �Ñ

َ
 أ

ـُرِم  ُfْسه روايت صحيحه داريم كـه در       .  صحيحه است   اين روايت هم باز    .)همان( »ا
رِ «رابطه با    ُ ْ �Ñ

َ
ُرِم  أ ُfْو در رابطه با قتل عمدي و در رابطه با اين اسـت كـه كفـاره                 »ا   

 يك روايت داريم كه از      اما. روايت ديگري هم نداريم   . روزه دارد، چيز ديگري ندارد    
وق تـا ابـان     كنـد كـه سـند صـد          بن علي الحسين الصدوق، از ابان نقل مـي         محمد

�  َعْن  ،ُزَراَرةَ  َعْن  :مجهول است  ِ�+
َ
 ايـن   سؤال. )همان( »ُثُلٌث  َو  ِدَيةٌ  َعَلْيهِ «: َقاَل  Y�7ِ  َعْبِد  أ

 را نقـل    سـؤال چه بوده، در چه موردي بوده موضوع آن را نقل نكرده است، مـورد               
ن نكرده است، در حرم بوده، در بيرون حرم بوده و اين هم باز معلـوم نيـست، چـو                  

هـم   شود استناد كرد، عالوه بر آن، سندش        معلوم نيست، باز با اين روايت هم نمي       
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 چه كسي بـوده      ضعيف است؛ چون سند صدوق به ابان مجهول است كه به واسطه           
  . از صدوق تا ابان بايد پنج يا شش واسطه باشد. است

ود ش  فهميم، اين است كه در حرم، يك روايت داريم و نمي            آن چيزي كه ما مي    
روايـت صـحيح    » أشـهر الحـرم   «در رابطه با    . با آن يك روايت مسأله را اثبات كرد       

  . فقط روزه است، تغليظي وجود ندارد داريم، اما اين است كه كفاره
حرم، أشهر الحـرم و محـارم؛ ايـن         : اند  در ميان اهل تسنن هم سه چيز را گفته        

هـا نـداريم، امـا اهـل تـسنن           اند كه ما هـيچ روايتـي دربـاره آن           سه مورد را آورده   
وقتـي شكـستن    . هـا اسـت     جا شكستن حرمـت     اند اين   علي اي حالٍ گفته   . اند  آورده

داخل مكه،  . شود، غير عمدي كه حرمت شكستن نيست        ها باشد عمدي مي     حرمت
پس ما اگـر هـم ايـن روايـات را           . داخل بيت اهللا الحرام هم حرمت شكستن نيست       

در أشـهر الحـرم     . كستن كنيم و آن هم عمدي     قبول كنيم، بايد حمل به حرمت ش      
باشد، مجازات روزه است و اگر در حرم باشد، يك روايت داريم كه ديه هم هـست،                 

  . بايد اضافه ديه بپردازند

  شوند؟  هاي غير عمدي شامل اين تغليظ نمي  پس تصادفات و قتل :فقه پژوهي •

هـا عمـدي      ايـن  به نظر من هـيچ كـدام از       . مسلماً؛ چون عمدي نيستند   : پاسخ
تغليظ يك نـوع جريمـه      . تواند تغليظ باشد    در هيچ كدام از اين موارد نمي      . نيستند
 از اسم آن معلوم است، تغليظ؛ يعني تو غير از ديـه بايـد جريمـه هـم                   اصالًاست،  

كـه يـك نفـر     كردند، به خـاطر ايـن   بپردازي؛ چون اصل ديه را جريمه حساب نمي  
اصـل  . برابر آن بايد براي جبران ديه بپردازنـد       كشته يا نقص عضو شده است و در         
.  قرآن است، در قرآن هم همين را گفته است          ديه مسلماً ثابت شده است، عين آيه      

، وقتي خطايي كشت، بايـد ديـه را بـه           »إلّا خطأً «تواند مؤمني را بكشد،       مؤمن نمي 
  . اهل آن بپردازد

 عربستان قبل از اسـالم، بـراي         در شبه جزيره  » أشهر الحرم « وضع    فلسفه: فقه پژوهي  •
اند حج انجام بگيرد و در مدتي         اين بوده است كه اعمال خاص با روشي كه داشته         

  . امني براي يك سري مقاصد؛ مانند عبادت و تجارت ايجاد شود كوتاه يك جامعه
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اعـراب در ايـن مـدت،       . بله، اين قانون مربوط به ما قبل اسالم بوده است         : پاسخ
در آن زمـان جنـگ بـه ايـن          . كردنـد   گي و قبيلگي را تعطيل مـي      دعواهاي خانواد 

تر خـانوادگي و     صورت نبود كه براي جنگ از اين كشور به كشور ديگر بروند، بيش            
قبيلگي بود، از قبل جنگي شروع شده بود و در ابتداي شب اولـين شـهر از أشـهر                   

  . ها ديگر جنگ نداريم گفتند از اآلن تا آخر اين ماه الحرم مي

مند بوده است؛ يعني متعلق به         به اين مطلب، اين يك امر زمان       توجه با    :قه پژوهي ف •
   به عصر ما چه ارتباطي دارد؟ اآلن اماهمان دوره بوده است، 

 هـم أشـهر     اآلنگويند ربط دارد، به اين دليـل اسـت كـه              كساني كه مي  : پاسخ
رم را تأييد كرده اسـت      گويند اسالم، احترام اشهر الح      ها مي  اين. الحرم محترم است  

  .  هم مثل خود حرم محترم استاآلنو 

   يعني ما قائل به حكمت شويم؟  :فقه پژوهي •

ولـي  . حكمت أشهر الحرم است، حكمت حرم است، به اين جهـت اسـت            : پاسخ 
. كه دليل محكم داشـته باشـند        كنند، مگر اين    ها جريمه دادن را الزام نمي       اين  همه

كـه دليـل      ات است و اصل، عدم مجازات است، مگر اين        جريمه دادن يك نوع مجاز    
در رابطه با خطـا و ديـه دادن، اگـر دليـل محكـم نبـود كـه                   . محكم داشته باشند  

كه جامعه به نوعي از عداوت دور بشود،          ولي براي اين  . گفتند اشتباه كرده است     مي
  دهيك مقدار از اين عداوت با ديه دادن كم بشود، يـك مقـدار از مـشكالت خـانوا                  

تر بشود و اگر هم قاتل توانايي پرداخت نداشته باشد، دولت و بيت المال  مقتول كم
اگر قاتل توانايي پرداخـت نداشـته باشـد، نبايـد او را بـه زنـدان                 . پردازد  ديه را مي  

اين يك حكمت است كه . انداخت، بلكه بايد از بيت المال آن جريمه پرداخت شود         
ظـب باشـند كـه حتـي خطـا نكننـد، اشـتباهات              تذكري در ذهن افراد باشد و موا      

چناني نداشته باشند، ولي آن چيزي كه مسلم است، اين است كه ما در رابطـه                  آن
  .  مواردي كه عمدي نباشد، هيچ دليلي نداريمآنبا 

: انـد    همـين انتهـاك را گفتـه       ها  آنبعضي از   : اهل تسنن هم دو قسمت هستند     



 735  حرم و حرام يها ماه در  هيد ظيتغل  / ها مصاحبه

لعفـو«قصاص باشد،    خواه   ،»الّدية �P قتل العمد مغّلظةٌ « كـه قـصاص       يا اين    »و سقط @�
طـأ«. نباشد �fّففـةٌ « لفظ خطا را مخصوصاً آورده است،        ،»و دية القتل ا  خطـا     ديـه  »��

عنـد « قتل خطا تغليظ ندارد،        هرگز، اين ديه   ،»و � تغلظ �P أّی حـاٍل «مخفّف است،   
، »شـافعي و حنبلـي   «،»بQs خ"فـًا للـّشافعّية و اfنـا« اين دو طيـف  .»اfنفّية و اzالكّيـة

إذا حـدث  « .�P«: 1 ثـ"ث حـا�ت«. اند تغليظ اسـت    گفته ها آن ،»حيث قالوا بتغلـيظ«
قيقـًا للعمـد QX ،حرم مّكـة �P جـا   آن ايـن بـه خـاطر ايـن اسـت كـه امنيـت را                 .»القتل   

 تثبيـت امنيـت بـشود و        جا   آنتحقيق كنيم، تثبيت كنيم، تحقيق؛ يعني تثبيت؛        
ـر اfُـرم«. 2. نباشـند تفاوت    ي ب جا  آنمردم،   �Ñأ �P إذا قتـل القاتـل «  .3 و   »إذا حـدث

r ذارٍ! �رمًا« .  
ـر اfُـرم، « �Ñا �P ـرم أوfا �P ا روی عن ¬ر ق�� فيمن قتـلz ا�ت دية مغّلظةfف½� هذه ا

ية لّديه و ثلث الّدِ  . »او َ�رمًا @�
  .  نيستاصالًگويند   ميها آن  البته اهل سنت هم اختالف دارند؛ دو طايفه

دو طايفه شافعي و حنبلي، تغليظ را به دليل روايتـي كـه از خليفـه دوم نقـل                   
  .كنند، قبول دارند مي

حضرت عالي جزء مجتهداني    . 1: اي مطرح شده است      حاشيه سؤالدو  : فقه پژوهي  •
هايي كه شما در      آيا آموزه . اند   انقالب وارد دستگاه قضايي شده     اولايد كه از      بوده

   محاكم كافي بود؟   علميه داشتيد، براي اداره وزهح

كنند، ولـي      هم افرادي هستند كه خيلي خوب فكر مي        اآلن همين   جا  آن: پاسخ
اگر اين قـانون بـرخالف      . باألخره يك قوانيني وجود دارد كه بايد به آن عمل كنند          

) ره(يك وقت از امام خميني      . كند  مشهور باشد، شوراي نگهبان آن را تصويب نمي       
 شد كه اگر مشهور يك مطلب را بگوينـد و غيـر مـشهور مطلـب ديگـري را                    سؤال

حتي شخصي ماننـد    . بگويند، چگونه عمل كنيم؟ امام نوشت به مشهور عمل كنيد         
فكري بود و در استدالالت خود جدي هـم    منتظري كه فقيه خوب و روشن اهللا  آيت

ابـر شـهرت و بـاألخص در        خصوص در بر   بود، ولي در مسائل، خيلي محتاط بود؛ به       
شـود فقـه مـا        اين مسأله باعث مـي    . برابر شهرت قدما، به قول خودش محتاط بود       
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كار ما يك كاري بـود كـه        . خصوص در رابطه با مسائل قضايي      خيلي پويا نباشد؛ به   
هـاي    قتـل . ها و در دادگاه انقالب بـود        مربوط به منافقين و مجاهدين و كمونيست      

يا قتل غير عمدي كه خطايي باشد يا قتـل مـشكوك            عادي مشكوك به قتل عمد      
  . هاي انقالب نداشت ها ربطي به دادگاه بين خطا و عمد، اين

در حيطـه   هـاي عمـومي       دادگـاه  اين موارد مربوط به دادگـاه عمـومي اسـت؛             
 هيچ موردي نبود كـه بـا چنـين          اصالً .هاي انقالب نبود    مسؤوليت ما؛ يعني دادگاه   

جـا   هايي كه من اين     اين حرف . خواهيم مشكل را حل كنيم    چيزي مواجه باشيم و ب    
ما . گويند  ترسند و نمي    اين واقعيتي است، آقايان بعضاً مي     . گويد  گفتم را كسي نمي   

اين همه در ايران و غير از ايران، مسلمان و غير مسلمان را بخواهيم جريمه كنيم،                
يت هم كـه فقـط و       فقط با پنج روايت كه دو روايت آن هم ضعيف هستند، سه روا            

فقط مجازات آن روزه گرفتن است كه آن هم در مورد أشهر الحـرم اسـت و تنهـا                   
شـود مـردم را جريمـه كـرد،            كـه نمـي     ها يك روايت در رابطه با حرم است، با اين        

موضوع حقّ الناس و حقوق مردم است، چه قدر مردم به خاطر اصـل ديـه گرفتـار                 
هـاي    آدم عـده در عمد ممكن است يـك       . نشوند تا چه رسد به خاطر تغليظ آ         مي

 درصـد مرتكبـان،     80 يـا    90 اين كار را انجام بدهنـد، امـا در خطـا،             گردن كلفت 
شـما ببينيـد چنـد تـا        . اند هاي ضعيفي هستند كه عمداً اين كار را انجام نداده           آدم

 در زمـان حـاج شـيخ عبـد الكـريم            اولدرس ديات در حوزه گفته شده اسـت؟ از          
 منتظري هم تـا     اهللا  آيتخود  . گويند   نمي اصالًس گفته شده است؟     حائري چند در  

  .ام ام و نوشته  كردهدقتام،   درس گفتهها را من اين. آخر عمرشان نگفتند
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  ماهيت ديه/ ها  مصاحبه

�  

ماهيت ديه
1

  

  كنيد؟  حضرت عالي ماهيت ديه را چگونه تبيين مي :فقه پژوهي •

اين جنايات نفساني به سـه      . ني است نفسا جنايات با رابطه در ديه اصوالً: پاسخ
 اعضا  ديه و نفس  ديه. محض خطاي و عمد شبه عمد، قتل: دنشو  بخش تقسيم مي  

 ايـن  ولو،  است قصاص در اصل عمد قتل.  است نفس اعضاي يا نفس به مربوط هم
اما آن چيزي را كه اوليـاي دم        . عفو ديه، قصاص،: شود  مي تقسيم بخش سه به كه  

لب دارند، قصاص است و آن چيزي را كه قاتل بـدهكار اسـت، آن هـم نفـس و                     ط
بدين معنا كه اگر قاتل نخواهد ديه بپردازد و بگويد طلب شما از من              . قصاص است 
ْفِس ß نفس است،  Yلن ْفَس @�ِ Yيا) 45 ):5 (همائد( ¶الن ß ْثِل َما ِ ِن اْعَتَدى َعَلْي³ُْ َفاْعَتُدوا َعَلْيِه {�ِ َ َ �Õ

                                                           
 . سيدهاشم بطحائياهللا آيتمصاحبه با . 1
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 مطالبهتوانند بيش از آن       قاعدتاً اولياي دم هم نمي    ) 194 ):2 (بقره( ،¶َدى َعَلْي³ُْ اْعتَ 
  . بكنند

اما در مـورد قتـل شـبه عمـد          . تواند تبديل به ديه بشود      در صورت مصالحه مي   
 حقوقي دارد    آيا ديه جنبه  . اصالت با ديه است، در شبه خطاي محض هم ديه است          

ديه؛ چه در قتل عمد و      .  شما هم در اين رابطه است       كيفري؟ قاعدتاً سؤال    يا جنبه 
چه در شبه عمد يا خطا، يك مبلغي است كه به هر صورت بايد از طرف قاتـل بـه                    

 حقـوقي باشـد يـا        آيا جبران خسارت است كه جنبه     . اولياي مقتول پرداخت بشود   
رم و   كيفري دارد كه در حقيقت تنبيه اين فرد مج          كه اين جزا و كيفر يا جنبه        اين  

 حقـوقي دارد و جبـران        الناس است، جنبه    لحاظ اين كه حق     خطاكار باشد؟ ديه به     
  . خسارت است

اي است؛ مثالً يك آدم ساده و كسي كه محلّ            البته بحث ديه يك بحث پيچيده     
اعرابي از نظر مشاغل اجتماعي ندارد، دست به قتل يك فرد بسيار مـؤثر از لحـاظ                 

  رتبـه   عـالي   اجتماعي و حتي نظـامي كـه فرمانـده        اقتصادي يا فرهنگي يا سياسي      
  ارتشي يا سپاهي است، بزند، بگوييم مسأله ديه به عنوان حقّ الناس است و جنبـه               

 كيفري قاتل اين است كه فردي را از بين برد كه باعث شد             خسارت دارد، اما جنبه   
اگـر   رسـد،   مينظر   اي پديد بيايد، در اين صورت تكليف چيست؟ به          مشكالت عمده 

توانيم مستند به كتـاب و   ، اما نميها و احتماالتي هم داده بشود      حدس و گمان  چه  
 حـق    يـك جريمـه   . جـا در حقيقـت دو جريمـه وجـود دارد          كه در اين  ت بكنيم   سن

الناسي كه همان ديه باشد كه حق اولياي دم است و يك جريمه هم در رابطـه بـا                   
  . وهش و دقت دروني دارداين احتياج به يك پژ.  كيفري و جزايي آن جنبه

مركـب  . شود  بنابراين، ماهيت ديه، ماهيت حقوقي است و شامل حق الناس مي          
هم نيست؛ چون بعضي از جرائم، جرائم بسيط هستند و بعـضي از جـرائم، جـرايم                 

. اسـت  مثل سرقت كه جرم مركـب از حقـوق اهللا و حقـوق النّـاس              . مركب هستند 
ربوده صرف نظـر بكنـد و        ممكن است مال  . حقوق النّاس آن بخش مال ربايي است      

كـه    در حقيقت راضي نباشد كه حتي مال خود را پس بگيرد تا چه رسـد بـه ايـن                  
تواند تنها در رابطـه بـا مـال خـودش تـصميم بگيـرد كـه                   اما او مي  . قطع يد بشود  
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ْيـß :اما در رابطه با   . مسترد بكند يا ببخشد   
َ
اِرَقُة َفـاْقَطُعوا أ Yاِرُق َو الـس Yَماَو الس ُ َ�، همائـد ( ¶ِد

  . مدعي العموم هم حامي حق اهللا است. ، مربوط به مدعي العموم است)38 ):5(
ها حـق اهللا       آن   يعني چيزهايي كه به كل جامعه مربوط است و الّا همه           حـّق �؛

كل هـستي مربـوط     . گوييم حق اهللا و حقّ الناس       كنيم و مي    است كه ما تقسيم مي    
آن . گوييم حق الناس  حقيقي دارد، مي جايي كه جنبه ابطه با اما در ر. به خدا است 

 هم خدا اسـت و خـدا هـم بـه            آن حقوقي دارد، در حقيقت مدعي        جايي كه جنبه  
پيغمبر احاله كرده است و پيغمبر هم به اوصـيا احالـه كـرده اسـت و اوصـيا هـم                     

، ديه مربوط   بنابراين. احاله كردند  مخصوصاً در زمان غيبت به حاكم جامع الشرائط       
  . به جرم بسيط است، نه جرم مركب

هـا گفتنـد در قـانون          ديه و مسؤوليت مدني چيست؟ مثالً بعـضي          رابطه :فقه پژوهي  •
. ليت مدني قـرار دادنـد  ؤو مسسان  ـ كه مصوب شده است ـ ديه را تقريباً هم  1339

  كنيد؟  تحليل ميگونهشما اين را چ

؛ بدين معنـا كـه حـق        جرم بسيط است   مربوط به     ديه گوييم  وقتي ما مي  : پاسخ
.  مـدني آن اسـت    جبران خسارت را دارد كه جنبـه     همان جنبه . استصرف  اس  الن

.  مدنيت به اين معنا كه جبران خسارت است، مربوط بـه حـق النـاس اسـت                  جنبه
اگر حـقّ اهللا بـود كـه        . كيفري نيست كه حق اهللا باشد     . مدنيات حق الناس هستند   

 را هم بررسـي كنـيم، ولـي چـون بـسيط             آن حقوقي    د جنبه مثل سرقت بود و باي    
  . مدنيت را دارد است، همان جنبه

آيـا ايـن     .اي به عنوان پرداخت تعيين شده اسـت          براي ديه اقالم سته     :فقه پژوهي  •
شود يـا     هاي مختلف تعيين شده است يا مي        يك مقدر شرعي است يا براساس عرف      

  ها است؟ هر دوي اين

م در يك روايت نيامده است، بلكه در روايات متعددي آمـده            اين شش قل  : پاسخ 
است و فقها با بررسي اين رواياتي كه در يك روايت ابل است، در يك روايـت گـاو                   
است، در يك روايت گاو و گوسفند است، در يك روايت برد يماني اسـت، در يـك                  

ت، جمـع   گانـه اسـ    هـاي شـش     كه ديه   روايت هم درهم و دينار است، به عنوان اين        
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در مورد شتر صد تا، در مورد گاو دويست تا، در مورد گوسفند هزار              . اند  آوري كرده 
 نـذر و     در اسالم سرآغاز ديه همان نذري است كـه عبـدالمطلب كـرد و نتيجـه               . تا

پشت سر هم ده تا ده تا انداختند تا قرعـه           . هاي او نهايتاً به نام صد شتر افتاد         قرعه
تيجه اين شد، اين هم احتياج به بررسـي دارد كـه چطـور              به نام صد شتر افتاد و ن      

هـا هـستند، در      ها به عنوان بدل آن     آيا اين .  بعدي اضافه شد    گانه شد اين اقالم پنج   
.  هستند يا در طول آن هستند كه اگر در عرض هم باشند، تخيير اسـت               آنعرض  

ث ديگري وجود   باز بح . اگر در طول هم باشند، اول ابل، اگر ابل نبود، چيز ديگري           
يـك  . دارد كه بايد مالحظه بشود كه در مناطق مختلف چه چيزي مرسـوم اسـت              

جـا    آنيك جايي گاو مرسوم است؟ يعنـي        . جايي شتر مرسوم است، ديه شتر است      
هـا     ايـن   همـه . يك جايي گاو مطرح نيـست     . اصالً شتر مطرح نيست، ديه گاو است      

شـتر و گـاو     . وسفند ديه اسـت   ها گوسفند است، گ     صاحب گوسفند هستند، دام آن    
يك جايي هم يمن، مثالً نه شتر دارد، نه گاو دارد، نه گوسـفند دارد،               . ديه نيستند 

گانـه   كه اين اقالم شش     اين احتماالتي است كه در رابطه با اين       . بلكه فقط برد دارد   
"فة جاء«. با واو كه نيست و به معناي واو هم داريم          �fنت أو ا� r  ًجا    اين  أو در  »قـدرا

"فة جاء«. به معناي واو است    �fنت أو ا� r  ًر آن        ؛»قدراهـا    يعني خالفت آمـد و مقـد
چون اگر بخواهـد واو باشـد؛       . تواند باشد   گانه واو نمي   قاعدتاً در اين اقالم شش    . بود

قاعدتاً . ها را بايد بپردازي و اين يك فاجعه و مصيبتي است            يعني هر شش تاي آن    
آيـد ـ    نظـر مـي   بـه . يكي از اين اقالم بايد پرداخـت بـشود  . استبراي تعديل » أو«

اين شـش قلـم بـه    . طور كه در بحث قبلي عرض شد ـ، اين حقّ الناس است  همان
. كـه سـقف ايـن قـضيه ايـن اسـت             عنوان تعيين نيست، بلكه به عنوان اين اسـت          

 گوييم قوت معروف مردم هر چيزي كه هـست،    طور كه ما در زكات فطره مي        همان
كنند، بايد بـرنج   يك جا هست كه فقط برنج مصرف مي   . بايد از همان بايد بپردازند    

يـك جـا اسـت كـه     . كنند، بايد خرما بدهنـد  يك جا فقط خرما مصرف مي    . بدهند
هـا يـك بـسطي اسـت،          هر كدام از اين   . گندم يا جو است، بايد گندم يا جو بدهند        

كـه در ايـن     » أو«آيد با توجه به      نظر مي  به. دست را باز گذاشته و نگفته است شتر       
 آنلذا قاعدتاً بايد بـراي      . اقالم به كار رفته است و اين تخيير است و تعيين نيست           



 741  هيد تيماه / ها مصاحبه

مثل قصاص قتل عمد كه بايد قاتل و اولياي دم با هـم             . يك سقفي در نظر بگيرند    
خـواهم اعـدام بـشوم،        كه قاتل بخواهـد بگويـد مـن الزامـاً مـي            نه اين . كنار بيايند 

كنيم،   توانند بگويند ما قصاص نمي      واهم ديه بپردازم و نه اولياي دم الزاماً مي        خ  نمي
با تـورم مـسأله را       اآلن مثالً . خواهيم ديه بگيريم، بايد به مصالحه بپردازند        بلكه مي 

كنيم كه آيا يك چنين اختياري داريم؟ قيمت صد تا شتر هم بـا تـورم                  بررسي مي 
كه عبدالمطلب يا اوايل اسالم يا صد سال پـيش          شايد آن روزي    . رود  قيمت باال مي  

 اوليـاي    اين بستگي دارد به مصالحه    . شتر قيمتي داشت، امروز قيمت ديگري دارد      
آيا ما اجازه داريم؟ حكومت اين اختيار را دارد؟ منظور ما           . دم كه با هم كنار بيايند     

حالي  در   از حكومت؛ يعني دستگاه قضايي اين حق را دارد كه سقفي تعيين بكند؛            
  ؟تواند بپردازد مجرم نميو كه قاتل 

  توانيم ديه را مقدر شرعي بدانيم؟  اگر اين را بپذيريم، پس نمي:فقه پژوهي •

ها را مقدر كرده     منتها با تصالح طرفين مقدر شرعي است، شرع آمده اين         : پاسخ
  . كه يكي از اين اقالم است

 كه اقـالم     گوييم با توجه به اين     كنيم، مي   طور جمع مي      ما بحث را اين    :فقه پژوهي  •
ه جمع نشده   واحد از رسول خدا يا ائم     در يك روايت    آمده  ه در روايات متعدد     ست

   . بدهند مردم باديه شترگويد مثالً مي روايت  در.است

ـ  پرسـشي دار    اصوالً احكام ما جنبـه    : پاسخ ـ  بيـاني ندار    د، جنبـه  ن بـه دليـل    . دن
 وجـود داشـته كـه       � امام صـادق   امام باقر و  اختناقي كه در زمان امامين همامين،       

هـا    نود درصـد آن   . اصوالً احكام ما نشأت گرفته از بيانات اين دو امام بزرگوار است           
پرسشي هستند، بياني نيستند، در كتب اربعه آمده است كه نود درصد افراد مـدام               

ده طور نيست كه امام در واقع تعيين كـر          اين. دهد  پرسيدند، امام هم جواب مي      مي
اي نبـوده     زمانـه، زمانـه   . باشد، بيان كرده باشد كه ماهيت ديه چنين و چنان است          

 موضـوع را هـم از       آناست كه با كمال آزادي موضوعي را بيان بكنند و دو مرتبـه              
يكي آمده و گفتـه     .  پرسشي دارند   نظر حد و حدود تعيين كرده باشند، بلكه جنبه        
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مثالً . ر بدهم؟ خود او مطرح كرده است      آقا يك قتلي صورت گرفته، من چند تا شت        
جـا    يكي آمد گفت يك قتلي واقع شده اسـت و مـا ايـن             . قدر  امام فرموده است اين   

قـدر    فرمايـد ايـن     دامدار هستيم، گوسفند چران هستيم چه كار بكنـيم؟ امـام مـي            
گويد براي مـا اتفـاقي رخ داده اسـت، چـه كـار                يكي هم از يمن آمده مي     . شود  مي

گويـد مـا      آيد مـي    يكي هم مي  . فرمايد دويست تا برد يمني بدهيد        مي بكنيم؟ امام 
بازاري هستيم، سر و كار ما با درهم و دينار است، يك چنـين اتفـاقي هـم افتـاده                    

  . قدر بده فرمايد اين است، چه كار بكنيم؟ مثالً امام مي

. اسـت گويند دست شما در پرداخت ديه باز           پيامبر يا امام در واقع مي      :فقه پژوهي  •
  با توجه به اين، چه ضرورتي دارد ما حتماً تعبد بر اقالم سته داشته باشيم در جامعـه                 

مـا ريـال را مبنـا       .  سال گذشته مثالً بگوييم مبنا دالر يـا ريـال اسـت            1400اآلن كه 
  كند؟ گيريم اين چه مشكلي پيدا مي مي

بـه  .  است  حرف ما هم همين    ،دهيم  مي قرار مبنا را خود كشور رايج پول: پاسخ 
 مربوط شخصي و خصوصي كارهاي در كه دارد حق قدر  عبارت ديگر، آيا حاكم اين    

 حـاكم  بكننـد،  ازدواج بخواهنـد  كفو   هم  د هم دخالت بكند؟ اگر دو خانواده      افرا به
 بگويـد  و بكنـد  دخالـت  حق نـدارد  جا اين حاكم در    كنيد؟ ن ازدواج بگويدحق دارد   

 ديـه  تـو  از كـه    بكنـيم،  توافق هم با بخواهيم ام اگر. د ازدواج بكنيد  نداري حق ماش
وقتـي ديـه    . اداي ديـن اسـت    .  ندارد، طريقيـت دارد    ت موضوعي ديه ؛دريافت نكنم 

ْقَوىß :ام  نخواهم، طبق آيه رفتار كرده     Yْقَرُب ِللت
َ
ْن َتْعُفوا أ

َ
بنابراين، ). 237 ):2 (هبقر( ¶َو أ

الي كه ابتدا به ساكن شـروع       هاي ارتج   هاي پرسشي دارد، نه جنبه      اصوالً ديه جنبه  
بينـيم ايـن      كرده باشند، ماده به ماده و قانون به قانون ذكر كرده باشند، و لذا مـي               

اي در مناطق مختلفي است كه اين امكانـات           گانه هاي شش   گانه، پرسش  اقالم شش 
بنابراين، از اين نظر دست مـا بـاز اسـت و بـه              . را داشتند و سؤاالت آنها شده است      

رسيم و آن اين است كه چون حقّ الناس است، اين طـرفين قـضيه                 مييك نتيجه   
از همين  . هستند كه اگر با هم توافق كردند و روي شتر توافق كردند، مانعي ندارد             

منظور . منظور طال و نقره است    . گانه گذشتند و روي درهم و دينار آمدند        اقالم پنج 
ايـن  .  كـه ارزش ذاتـي دارد      آناز درهم، نقره و دينار، طال است و به عبارت بهتـر             
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ها كه ارزش اعتباري دارند، درهم و دينار هستند كه ارزش ذاتي دارند، طـال و                  پول
نقره همه جا ارزش دارند و اعتبـاري نيـست كـه فـردا فـالن بانـك بگويـد فـالن                      

 كـه    توانيم به اين نتيجـه برسـيم كـه اوالً ايـن             مي. ها از اعتبار خارج شد      اسكناس
ها از مناطق مختلفي بوده اسـت؛ هـر كـسي             نيست، چون پرسش  تعيين خصوصي   

گرفته است، امام هـم طبـق امكانـات دسـتور داده كـه                امكانات خود را در نظر مي     
طور نيست كه حتمـاً       پس از اين جهت مبسوط اليد هستند، اين       . ها عمل بكنند    آن

ئل اي اسـت؛ چـون در مـسا         ها هـم يـك مـسأله        تبديل كردن اين  . بايد شتر بدهند  
 حكـم    حدود شما، نه حق تعطيل داريد، نه حق تبديل داريد، نه حقّ تأخير داريد،             

وَن ß. اهللا است  ـاِ ُ Yالظ ُÃُ ِئـَک ولٰ
ُ
 هبقـر (  ¶ِتْلَک ُحُدوُد �Yِ َفَ" َتْعَتُدوَها َو َمْن َيَتَعـدY ُحـُدوَد �Yِ َفأ

)2:( 229(، ß اْلَفاِسُقوَن ُÃُ ِئَک ولٰ
ُ
ولِئَك ß ،)82): 3(آل عمران  (¶َفأ

ُ
 همائـد ( ¶اْل¡ِفـُروَن  Ãُُ  َفأ

ديه حد نيست، حق است؛ چرا كه ما حق نداريم، حـدود را جـا بـه جـا                   ). 44): 5(
در محذوري واقع شـد كـه يـك         ) سالم اهللا عليه  (بكنيم و لذا وقتي امير المؤمنين       

ت ايـن   خواسـ    مـي   چهارم كه حضرت    بانويي چهار مرتبه اقرار به زنا كرد، در مرتبه        
دارم،    ايـن زن را نگـه مـي         حد اجرا نشود، يك كسي پيدا شد و گفت آقا من بچـه            

خواستم كار خـوبي كـرده        گفت آقا من مي   ! حضرت عصباني شد و گفت به تو چه؟       
ئيـل،  «:بعد فرمود . گفت براي من تكليف درست كردي     . باشم قال رسـول �، قـال ج��

lَل  َمْن : قال � تعا Yَفَقْد  ُحُدوِدي ْن مِ  َحّداً  َعط  � �  ِبـَذِلَك  َطَلَب  َو  َعاَنَد+�ِ ِQ+ Yامـا مـسأله     1.»ُمـَضاد 
حق هم  . ديه مثل حدود نيست كه ما نتوانيم آن را جا به جا بكنيم، اين حق است               

  .شود به خود مردم مربوط مي
مـن تعجـب    . نه تعطيل، نه تبديل و نـه تـأخير        . در مورد حدود استاندارد است    

شما ! اند رجم را تبديل به مجازات ديگري كنيد          حضرات گفته  كنم كه بعضي از     مي
ٍ ß :گويـد   چه كاره هستيد؟ قرآن مـي      ـاُفوَن َلْوَمـَة َ�¢_ِ َ� َ �X �َ غـرب  ) 54 ):5 (همائـد ( .¶َو

ْيَت  «:مگر بنا اسـت مـا     . پسندد، نپسندد   نمي َ َQَمْرَضـاةَ  اْشـ�  َ� ُلـوِق�� ح�ْ ـاِلِق  ِبـَسَخِط  اْ َ َ�fْ2» ا 
در مـورد حـدود      كه در سازمان ملل و فـالن جـا          م، براي اين    حدود را تعطيل كني   

                                                           
 .1، باب آخر منه، حديث 187، ص 7الكافي، ج . 1
 .5، حديث 209، ص 12مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج . 2
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شود، نه تعطيل داريم، نه تبديل و نـه حـق             بگويند در ايران حقوق بشر رعايت مي      
  .تأخير

خداي متعال هم از بـدو آن       . شود   اما در مورد حق الناس به خود ما مربوط مي         
� الْ ß :تا ختم را واگذار كرده است، بدو آن        ِ�P ْ³ُْلَبـاِب َو َل

َ وlِ� اْ�_
ُ
 هبقـر ( ¶ِقـَصاِص َحَيـاٌة @�َ أ

ْقَوىß و ختم آن  ) 179 ):2( Yْقَرُب ِللت
َ
ْن َتْعُفوا أ

َ
است، دسـت شـما     ) 237 ):2 (هبقر( ¶َو أ

گانه در رابطـه     رسد اين اقالم شش     نظر مي  بنابراين، به . دانيد  باز است، خود شما مي    
ُف �Yُ َنْفسًا ِإ�Y وُ ß با اَ� ُيَ�ِّ َèَاي با امكانات خود، اين       در هر منطقه  ) 286 ):2 (هبقر (¶ْس

البته اين اقالم وجـود دارد، ولـي اگـر طـرفين بخواهنـد بـه يـك                  . حق را ادا بكند   
  . توانند مصالحه بكنند تر از اين هم مي اي برسند، به كم مصالحه

ا توجه به تغييـر     بدانيم، ب   اگر ما ديه را منوط و متكي بر همين اقالم سته           :فقه پژوهي  •
يابـد؛ مـثالً شـتر در     آيد و ارزش يك شيء مدام افزايش مي قيمتي كه به وجود مي  

تر اسـت،     ايران اعتبار بااليي دارد؛ در حالي كه همين شتر در افغانستان بسيار ارزان            
  شود؟ جا اجحاف به طرفين دعوا نمي در اين

اگر گفتيم تكليف است،    . اين در صورتي است كه ما اين را تكليف بدانيم         : پاسخ
  .شود اما اگر بگوييم حق است، به خود شما مربوط مي. درست است

ا كـذلک «.اگر بگوييم اين است و جز اين نيست        Y�}هـا    بعضي. اين درست است   »إ
 را روي ديه بگذارند، باز هم قادر به اداي دين           شان زندگي خود  هستند كه بايد كل   

.  روزه  و مثل نماز .  كه ما اين را تكليف بدانيم       اما اين در صورتي است     ،خود نيستند 
 حكمـي نيـست، تكليـف عبـادي         تكليف.  چون دين است   ؛از اين نظر تكليف است    

اß .نيست، تكليف حقي است، اداي دين است       Y�}ُمـُرُ�ْ  ِإ
ْ_ كه دين مـردم را ادا         به اين  ¶@�َ

كه قـانون تعيـين       نكه دين است، بايد دين را ادا بكنيد، اما از اي            از نظر اين    . بكنيد
واگـذار   به طـرفين  . قدر است، اين نوعي اجحاف است       بكند كه حتماً سقف آن اين     

ارًا علـي� «خود شما با هم كنار بياييد كه      . كرده است  �ñ � ر و �ñ �«.     يـك طـوري 
خواهنـد از هـم جـدا         مثل مرد و زني كه مـي      . باشد كه ضرري هم به او وارد نيايد       

 ند، نه مرد، با همديگر در رابطه با مسأله رضـا و حـضانت             بشوند، نبايد زن ضرر ببي    
  . طور است جا هم همين در اين. كنار بيايند



 745  هيد تيماه / ها مصاحبه

كـه وقتـي كـه         ديه جبران خسارت است يا مجازات؟ با توجـه بـه ايـن             :فقه پژوهي  •
شـود، غيـر از آسـيب ظـاهري، يـك سـري               اي بر آسيب ديدگان وارد مـي        صدمه
آسيب . آيد  لّمات روحي هم به وجود مي     هاي ديگري، مثل آسيب روحي، تأ       آسيب

اي كه مقدر شده اسـت        آيا اين ديه  . شوند  ديدگان، آالم و دردهايي را متحمل مي      
ـ   ايـن تألّمـات روحـي هـم      جبران كننده ـ يا حتي ما عرفاً با همديگر توافق بكنيم 

  هاي معنوي را هم در نظر گرفته است يا خير؟ شود؟ يعني قانون و شرع آسيب مي

اين بخش از تبعات جرم، متأسفانه مغفول واقع شده است و به نظر بنده              : سخپا
كه شرع در اين رابطه نظر ندارد و مسكوت گذاشته است، بلكـه               علت آن هم نه اين    
ْ  ِمـْن  َمـا «: آخري پيغمبر كـه      پيغمبر و آن خطابه     چون اين با بيانيه    �

َ �Ò  ٍُب³ُْ  ء  ِمـَن  ُيَقـّرِ
ةِ  Yن َ �fْارِ  ِمَن  ُيَباِعُدُ�ْ  َو  ا Yالن  Yَمْرُت³ُْ  َقْد  َو  ِإ�

َ
ْ  ِمـْن  َمـا ِبـِه َو  أ �

َ �Ò  ٍُب³ُْ  ء ـارِ  ِمـَن  ُيَقـّرِ Yِمـَن  ُيَباِعـُدُ�ْ  َو  الن 
ةِ  Yن َ �fْا  Yْيُت³ُْ  َقْد  َو  ِإ� َ َ �نكـره در سـياق نفـي اسـت و افـاده عمـوم                كلمه شـيء   1.»َعْنهُ  
پيـروي از  . داريـم  ب و سـنت را ما كتـا . مشكل در تبيين اين مسائل است . كند  مي

ُ�ُ  ماß :سنّت دستور خود قرآن است     Q@ُسـوُل  آ Yـُذوهُ  الر ُ� َ ُ�ْ  مـا َو  �� ـا َ�وا َعْنـهُ   ُ َQZحـشر ( ¶َفـاْن 
هـاي حقـوقي و هـم          آمده است، هم جنبـه     قرآناحكام جزائياتي كه در     ). 7 ):59(

اِنَيةُ ß هاي كيفري آن آمده است؛ مثل       جنبه Yَو  الز  � ا+� Yـ ( ¶الـز اِرُق  َو ß ،)2 ):24(ورن Yَو  الـس 
اِرَقةُ  Y38 ):5 (همائد( ¶الس(، ßا Y�}َجزاءُ  ِإ  َ� �Oذ Yُبوَن  ال اِر ُ �X  َY�¶ )ن آ. الي آخـر  ) 33 ):5 (همائد
هايي كه نيامده، به سنت واگذار شده است، ولي متأسفانه مغفول واقع شـده                بخش
شـود كـه بـه        ي مـي   حكـام جـور     ها مربوط بـه سـلطه       شدن اين مغفول واقع  . است

دانستند اجازه بدهند كه علماي حقيقـي اسـالم وارد ايـن معركـه                صالحشان نمي 
ه   « از يك فرصتي كه بين انقراض        �امام صادق و امام باقر    . بشوند و بـه   » بنـي اميـ

به دست آوردند، استفاده كردند، يا در زمان ائمه كـه           » بني عباس «روي كار آمدن    
خواستم به ايـن مطلـب        زمان حضرت مهدي؛ چون مي    اصالً فرصتي پيش نيامد تا      

 بنـي    سـقيفه «تفريقـي كـه از      . كنم قابل مالحظه هم باشد      اشاره بكنم كه فكر مي    
به وجود آمد كه خطّ واليت از بين رفـت، حـضرات اهـل سـنت بـاألخره                  » ساعده

كردنـد   خواهد، بيان مي چه را كه حكومت مي  گوش به فرمان حكومت هستند و آن      
علمـاي پيـرو    . طـور اسـت     كردند و اآلن هم همين      ميل حكومت عمل مي   و مطابق   
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 حكـام جـور      ، تحت سلطه  »شيخ مفيد «و  » شيخ طوسي «مكتب اهل بيت از زمان      
هـا مـسائل    كه ايـن  كردند در اين مسائل ورود بكنند، به عنوان اين اصالً جرأت نمي 

ند در مـسائل    خواسـت   ها مي   اگر اين  ، از طرفي  .سياسي و مربوط به حكومت هستند     
لـذا  . شد   تعاون بر اثم و معاونت بر ظالم مي        ،ندهمراهي كن  دستگاه   باورود كنند و    

هاي قبل آن، مثل شيخ مفيـد در بحـث            در كتب قديم؛ مثل لمعتين و حتي كتاب       
قبـل از انقـالب هـم در ايـران، ايـن            . اند  قضا و در بحث جزا خيلي عبوري رد شده        

در مراكـز   . هـاي علميـه بـسيار محـدود بـود          هاي حقوقي و جزايي در حـوزه        بحث
  .دانشگاهي هم، مثل دانشگاه حقوق تهران هم يك حالت التقاطي حاكم بود

دانـم، اآلن هـم        سال سـابقه هـستم و مـي        40خود من استاد دانشگاه تهران با       
طـور نيـست كـه يـك بحـث اجتهـادي              آن.  التقـاطي دارد    طور است، جنبه    همين

در مـورد  . بنابراين، مسأله مغفول واقـع شـده اسـت    . استنباطي ژرف و عمقي باشد    
آن . هـا از بـين بـرود، يـك دوم ديـه             آناعضاي بدن كه جفت هستند، اگر يكي از         

اعضايي كه تك هستند؛ مثل بيني، مثل آلت رجوليت، اگر كالً از كار بيفتـد، ديـه                 
نـد، هـر دو     كسي را كه بيني او را از بين بردند يا چشم او را از بين برد               . تمام است 

اي براي ايـن شـخص         تمام به او بدهند، اين چه فايده        چشم از بين رفته است، ديه     
مـثالً فـرد آسـيب ديـده        . تواند آن صدمه را جبران كند       دارد؟ آيا اين مبلغ ديه مي     

گري اسـت كـه در سـطوح علمـي مـورد            است، يك محقق و پژوهش      يك نويسنده 
رد شـد و او را از تحقيـق و پـژوهش            اگر به چشم اين فـرد آسـيب وا        . عنايت است 

تواند جبران اين گونه خسارت را بكند؟ تكليف اين چه             قانوني مي   بازداشت، آيا ديه  
در فقـه   . مغفول واقع شده است    شود؟ اين موارد به آن داليلي كه عرض كردم،          مي

  .اند اهل سنت هم در اين موارد كار نكرده

ن كه هم تحصيالت جديد داريد و هم        دا  حضرت عالي به عنوان حقوق      :فقه پژوهي  •
 داريـد كـه ايـن مـسأله هـم مـورد توجـه               اي   اجتهاد در علوم حوزوي، چه ايـده      

  ها و هم فقها قرار بگيرد؟ دان حقوق

بديهي است كه بيان احكام و حقوق، محدود به حد الهي است؛ يعني             : پاسخ
ك تواند از پيش خود بـه عنـوان يـك تئوريـسين حقـوقي و يـ                  هيچ كسي نمي  
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 اطهـار هـم وقتـي        ائمه. طور باشد   ايدئولوگ حقوقي بگويد به نظر بنده بايد اين       
خواسـتند، اشـاره      هـا سـند مـي       كردند، اگـر افـراد از آن        يك مطلبي را بيان مي    

اي كـه در همـان زمـان متوكـل عباسـي و حـضرت                 مثالً در مـسأله   . كردند  مي
بـا هـم انجـام       اتفاق افتاد كه يك مسيحي و يك زن مـسلمان عملـي              7هادي

  دادند، اما به مرد مسيحي فهماندند كـه اگـر مـسلمان بـشوي مـشمول قاعـده                 
ْسَ"مُ « ب£  اْ�§ِ ُ � َ �X َما  ُsَامـا  طـور اسـت     هـا گفتنـد قـضيه ايـن        علماي آن . شوي   مي 1»َقْب ، 

ايـن فـرد    :  را خواستند و مـسأله را بيـان كردنـد، ايـشان فرمـود              7حضرت هادي 
 مـؤمن ـ     آخر سوره آيه: گويي؟ فرمود  از كجا مي:گفتند. مشمول اين قاعده نيست

اß :گويد جا مي  آنگويند ـ    غافر هم به آن مي كه سوره Y)َْوا َف
َ
َسنا َرأ

ْ_  آن اسالمي كه ¶@�َ
ـب£  « اسالمي آن. اي ندارد   از روي ترس باشد، فايده     ُ � َ �X َمـا  ُsَاسـت كـه اسـتحاله       »َقـْب 

   فيزيكي باشد يا اسـتحاله      يا استحاله . يكي از مطهرات، استحاله است    . حاصل بشود 
بنابراين، اگر ما بخواهيم در مـورد جـواز اقـدام بكنـيم، حتمـاً بايـد        . عقيدتي باشد 

 عسر و حـرج و ايـن          ال ضرر يا قاعده     مستند به كتاب و سنت باشد يا از باب قاعده         
   .جور قواعد، مسائل را بيان كنيم

فقـه  . خـواهيم   واقع فقيه پويـا مـي     يك زماني من گفتم نگوييم فقه پويا، در       
اين فقيه پويا   ! گويم نداريم، نياز داريم     نمي. خود پويا است، فقيه پويا نياز داريم      

  سـال تحـصيل و تحقيـق       30 سـال و     20 سال و    10 علمي كه با      با آن حوصله  
  . كـنم   طـور مـداوم كـار مـي         سـال اسـت كـه دارم بـه         60بنده  . شود  حاصل مي 

ْ  ما َو ß :دانم كه   تازه مي  ُQوتي�
ُ
؛ مـثالً اآلن يـك      )85 ):17 (اسـراء ( ¶َقلـي"ً  ِإ�Y  اْلِعـtِْ  ِمـَن  أ

ْحياها َمْن  َو ß كسي توي سر يك پزشك يا يك جراح كه        
َ
ـا أ Y�}

ْحَيـا َفَ¡_َ
َ
ـاَس  أ Yهمائـد ( ¶الن 

هم جراح قلب و هم جراح مغز است بزند و حالت اغما و شوك بـه او                 ) 32): 5(
گيـرد، كـسي بـا        براي يك عمل چند ميليون مـي      دست بدهد، اين پزشكي كه      

افتـد، آيـا ايـن         هم حاضر نيست، پيش او برود و در واقع از كـار مـي              نارقچند  
ها نبايد باشـد؟ راجـع بـه ايـن مـسائل بايـد                ضررها قابل جبران است؟ آيا اين     

  .تحقيق بكنيم
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ني هم  هاي حقوقي ديگر كشورها به بحث تألّمات روحي و روا            در نظام  :فقه پژوهي  •
  ! پرداخته شده است

من يك كتـاب حقـوق جزايـي دارم كـه دو جلـد قطـور اسـت، تـأليف                    : پاسخ
كـردم    به اين كتاب مراجعه مي    . است» ضياء الدين نقابت  «، ترجمه   »پرفسور گارو «

بشر قادر  . خورند   وحياني ندارند، به مشكل برمي      ها منبع  چيزي كه هست، چون آن    
كه قوانين بشري اصـوالً      ندارد كه بنويسد؛ براي اين    حق هم   . نويسي نيست   به قانون 

ثانيـاً بـا منـافع      . با محدوديت همراه است؛ زيرا خود بشر اين را وضع كـرده اسـت             
فكر . گذرانند  ها يك قوانيني را مي      مثالً در بعضي از پارلمان    . خورد  شخصي گره مي  

ند كه منـافع    كن  كنند، خود ما در جامعه سهم داريم و يك قانوني وضع مي             هم مي 
ــد  ــأمين كن ــم ت ــان را ه ــا   . خودش ــعي ب ــوانيني موض ــي ق ــوانين غرب ــابراين، ق بن

غير از وحـي چيـزي بـراي        . هاي فكري است كه مستند به وحي نيست         محدوديت
dُُ  أ «: اين موجودي كـه     كه آفريننده   بشر مفيد نيست؛ براي اين     ْ� َQ�  ـَك Yن

َ
ٌ  ِجـْرمٌ  أ  َو  َصـِغ��

ُ ا اْلَعاÔَُ  اْنَطَوى ِفيَك  ْكـ��َ
قوانيني كه براي ايـن     . داند كه اين چه چيزي است        او مي  1»ْ�_َ

در قـوانين غربـي اوالً موضـعي اسـت، ثانيـاً            . بشر مناسب است، فقط وحياني است     
هـا    بنـابراين، در ميـان آن     . هاي آسـماني نيـست      محدود است، ثالثاً متكي به كتاب     

  . استقص نا،همين چيزها هم كه وجود دارد. مسائل وحياني نيست
حتي اگر بخواهيم ديه را در بعد اول بيـاوريم كـه آيـا جنبـه خـسارتي اسـت،                    

يعني اگر گفتيد در    . كند  جزايي هم است يا خير؟ خسارتش را هم اين جبران نمي          
 كامـل بپـرداز،       اعضا، دو چشم اين جراح قلب را گرفتيد، به او بگوييد يك ديه              ديه
آيا جبران خـسارت ايـن جـراح        . گيريم  را مي  كامل همان صد تا شتر رقم اول          ديه

هـا    وقت آن مسأله هم وجود دارد كه از آن طرف هـم ايـن              آنقلب را كرده است؟     
مـع«جا جمع بكنـيم كـه         كه بايد در اين     هم اجحاف بر جاني نيست؟ يا اين       �fمـا ا] 

از طرفي بر جـاني تحميـل نـشود كـه           .  رعايت حقين بشود   ،»کالـ�Qّ  من اوl ،امكن
همين سقفي كه معلوم شده است، جاني بپردازد، بقيـه آن را            .  اين بپردازد  بيش از 

كه اين يك عنصري است كه به نفع جامعه است،            براي اين . بيت المال جبران كند   
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  .گزار است، بقيه خسارت را بيت المال بپردازد خدمت
 خواهد كه فقيه بتواند در مسائل حقوقي و فقهـي            يك جامعيتي مي   اين مسائل 

ناگفته نماند كه من از نظر حقوقي، مخالف ايـن هـستم   .  و گذار داشته باشد  گشت
و فالن و فالن را وارد نظـام        » فرانسه«و  » سوئيس«و  » بلژيك«كه مسائل حقوقي    

انقالب آمد كه مسائل حقوقي مدني و كيفري بر طبق كتاب و سنت           . حقوقي كنيم 
داني هم كـه از      حقوق. يستداند، فقيه ن    فقيهي كه مسأله حقوقي نمي    . تنظيم شود 

  . فقه سر رشته ندارد، او هم براي ما مفيد نيست
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  فقه و حقوق انسان/ ها  مصاحبه

�  

فقه و حقوق انسان
1

  

كه داشـته  اي  و ايدهفارغ از هر عقيده ـ  انسان  بما هوحقوق انسان  آيا :فقه پژوهي •
ـ باشد  آيـا هـر   ، به بيـان ديگـر   يك امر عرفي قراردادي است يا ذاتي انسان است؟ 

تواند طبق قـراردادي كـه ميـان           مي ، با توجه به شرايط خاصي كه دارد،       اي  جامعه
خيـر؟ و    حقوقي را براي افراد مشخص كند يـا          ، آن جامعه وجود دارد    فراداو  خود  

  ؟ استجهان شمول آيا مباني تعريف حقوق براي انسان 

 قهـراً مطالبـه كـردن و        ،اي و زمـاني باشـد        منطقـه  ،اگر حـق و حقـوق     : پاسخ 
 چون اوالً ممكن است چيـزي       ؛درخواست كردن آن هم، به طور منطقي معنا ندارد        

اي پيدا كند و به يك معنا هر فردي يا هر تشكيالتي  باشد كه حالت ذوقي و سليقه
مثالً شخصي  . نويسم  طور مي   و هر دستگاهي بگويد من اآلن دارم اين قانون را اين          

گويم، بلكه مـا      طور مي   واند بگويد من راجع به حقوق انسان اين       ت  در يك كشور نمي   
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 ايـن حـق چـه       ،شـود   بايد اين جهت را داشته باشيم كه وقتـي حقـي مطـرح مـي              
اي و محلي و      معيارهايي از قبيل عدل و عدالت يك مفهوم منطقه        . معيارهايي دارد 

 يـك   بـه . زماني نيست كه بگوييم عدالت فقط براي يك منطقه و يك محله اسـت             
. توانيم بگوييم ما يك دسته مفاهيمي داريم كه مفاهيم پيشاديني هستند            معنا مي 

 به آن اسـتناد      بر اساس اين اصل و بر اساس اين قانون         ،توانند  ها مي    انسان   همه لذا
پس در اين جهت كلي كه مـن        .  كه عدالت است يا كرامت است يا حق است         كنند

اردادي نيست يا حتي به اين معنا عرفي هم          حق به اين معنا امر قر      ،بخواهم بگويم 
طور كه عدليـه در بـاب حـسن و قـبح               حق يك امر عقلي است، همان      ، بلكه نيست

ا ُهَو « اموري هستند كه عقل      ،حسن و قبح افعال   . گويند  ذاتي مي  َ هـا را     عقل آن  »¤�ِ
ظلم و عـدل را يـك امـر دينـي            در مقابل عدليه، اشاعره هستند كه     . كند درك مي 

اِرع« آن چيزي است كه  ، به اين معنا كه عدل     ؛گيرند مي Yَنُه الـش Yيا مثالً ظلم .»َما َحس 
اِرع« چون ظلم؟ چيست و چرا بد و قبيح است   Yَحـُه الـش Yالً   . اسـت »َمـا َقبپـس مـن او 

 در دين هم  اگر مثل عدالت مفهومي پيشاديني است، لذا،خواهم بگويم كه حق مي
هـا    مثل عدالت و قسط صحبت شده در اصـل آن          ،اهيماز اين حقوق يا از برخي مف      

 بايـد آن را تعريـف       ،چون اگر خود شارع حرفي داشته باشد      . را تعريف نكرده است   
ْلِقـْسِط ß :آياتي مثل .  در حالي كه اين كار را نكرده است        ؛كند ِ�@ � ِ

ّ َمـَر َر+�
َ
 اعـراف ( ¶ُقـْل أ

)7:( 29(، ß Yن◌ِ  َY�  ُمُر
ْ_ ْلَعْدِل  @�َ ـاُس  ِلَيُقـومَ ß ،)90 ):16 (نحـل ( ¶ْحـساِن اْ�§ِ  َو  @�ِ Yْلِقـْسِط  الن ِ�@¶ 

 بلكه به همـان چيـزي كـه مـردم آن را عـدل و                ، تعريف نكرده  ،)25 ):57 (حديد(
پس اوالً اين جهـت بايـد   .  امر كرده است، امر هم امر ارشادي است     ،دانند  قسط مي 

بايـد در نظـر    ايـن را هـم     ، ولي  حق يك امر پيشاديني است     مسألهروشن شود كه    
كنـد، يـك      كند، صحبت از حق انسان مي       بگيريم كه دين وقتي صحبت از حق مي       

شايد چهار يا پـنج عنـوان در        . ريزي كرده است    دسته از مباني را براي اين حق پي       
بينـي دربـاره      قرآن كريم وجود داشته باشد كه اين چهار، پنج مبنا يك نوع جهـان             

 مـسأله تـرين آن      به نظر من مهـم    . دهد  ميمشروعيت حق هر انسان بما هو انسان        
ْمنـا َلَقـْد  َو ß : اسراء به آن اشاره شده است        سوره 70  كرامت انسان است كه در آيه      Yَكر 

 �  آن نه بـر مـؤمن اسـت و نـه بـر               تكيه.  بني آدم است   بر اين كرامت      تكيه ؛¶آَدمَ   َب�6
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 ؛بنـي آدم اسـت   بلكـه بـر    ، آن بر انسان هم نيست      مسلم و نه بر موحد، حتي تكيه      
مفسران بزرگ به خصوص از معاصران به       . گويد به اين موجود كرامت بده       يعني مي 

كه اين كرامت صرفاً يك خبر و اخبار نيـست،           يكي به اين   :اند   تكيه كرده  مسألهدو  
خواهند اين را تأكيد كننـد كـه          دوم هم مي  . خواهد يك اصل را بيان كند       بلكه مي 

چـون برخـي از     يـك امـر اسـتعدادي نيـست؛          است و    كرامت بني آدم ذاتي انسان    
اند يك امر اسـتعدادي        گفته ،اند   وقتي بحث از كرامت انسان كرده      ،ن گذشته امفسر
در .  كرامـت دارد   ، در آينده انـسان خـوبي شـد         اگر كه    يعني اين  ؛ استعدادي ؛است

ْكـَرَم³ُْ  ِإنß Y :فرمايـد   مـي  حجـرات     حالي كه قرآن كـريم در سـوره       
َ
ُ�ْ  �Yِ  ِعْنـَد  أ ْتقـا

َ
 ¶أ

 يعنـي مـؤمن كرامـت       ؛كرامـت  گويـد   م، نمـي  كـرَ  ا گويـد   مي ،)13 ):49 (حجرات(
دشـمن  حتي  و غير مسلمان باشند،      كافر هر چند ها     انسان  تري دارد، اما همه    بيش

  . اين كرامت را دارند،هم باشند

ـ  فتاواييبينيد فقها      مي ،شويد   ولي وقتي شما وارد فقه مي      :فقه پژوهي  • د كـه بـا      دارن
 ، دگرانديشان يـا كفـار يـا غيـر مـسلمانان     بار فقه   د مثالً. دناين عناوين مناسبت ندار   

 نـه وگچاين مسأله    ،ها كرامت انساني ندارند     گويا آن كه  شود    برخورد مي اي    گونه به
  قابل توجيه است؟

بينـي را     بيني به فقـه نگـاه كنـيم، ايـن واقـع             اگر ما بخواهيم با يك واقع     : پاسخ
ايـن حـرف خـوبي اسـت كـه      .  جوامـع ببينـيم   نيم در حوزه حقوق در همـه توا  مي

  گويـد انديـشه      بـه مناسـبتي مـي      »تفسير الميزان « در   »مرحوم عالمه طباطبايي  «
شـكل  اخيـر    سـال    200 و حقـوق انـسان در ايـن          حقآزادي در بشريت و دفاع از       

 بـا  ــ   كه بحـث ديگـري دارد   ـ فقهاي ما هم جداي از قرآن و حديث. گرفته است
هـا    كنيم كه آن    لذا ما امروز فكر مي    . اند  نگاه قبلي خود اين مباحث را بررسي كرده       

همين آيات و   ه   در حالي كه ما امروز فقهايي را داريم كه ب          ؛اند  به حقوق نگاه نكرده   
  .اند روايات نگاه ديگري كرده
حقوق  در فقه و در استدالل به مباحث » منتظرياهللا آيت«مثالً به عنوان نمونه 

طور   گويد كرامت انسان اين       د و مي  كن   مورد به اصل كرامت استناد مي      24انسان در   
به همين اصـل    در مواردي    هم   » صانعي اهللا  آيت«. طور باشد   است، لذا فتوا بايد اين    



 753  انسان حقوق و فقه  / ها مصاحبه

طور است كه در فتواي خود يكي در بحث تساوي            يعني اين . كند  كرامت استناد مي  
گويـد     مـسلمان و غيـر مـسلمان مـي          ساوي ديه  زن و مرد، يكي هم در بحث ت         ديه

» مرحوم سيد محمد حسين فـضل اهللا      «. فتواهاي موجود مخلّ كرامت انسان است     
افراد ديگري از فقهاي معاصر هـم ايـن         .  همين نظر را دارند    70  در ذيل همين آيه   

خـواهم     مـي  بنـابراين، . اند كه در جاي خودش بايد بحث شود         بحث را مطرح كرده   
 كرامـت    خود رشد كـرده و در گذشـته اصـالً مقولـه     ه ما متناسب با دوره  بگويم فق 

نـه   بلكه اين مـسائل      .انسان مطرح نبوده است   بما هو   انسان  و  انسان، حقوق انسان    
. مطرح نبوده است  ها    بحثاين  تنها در فقه ما مطرح نبوده، در خيلي از مجامع هم            

، كننـد   مطرح مـي   هجدهمقرن  در  مسأله كرامت انسان را      »كانت«فيلسوفاني مثل   
كـه  طور نبـوده      اين. مطرح شده است  علمي و سياسي    بعد هم آرام آرام در مجامع       

 و بديهي بـوده       ساده  لهأ خيلي مس  ،كنيم  كه ما امروز به راحتي مطرح مي      را  چيزي  
به همين دليل است كه ما يك دسـته از آيـات و روايـات ديگـر داريـم كـه                     . باشد
. كننـد    موضوع آيات در دفاع از حقـوق انـسان اسـتناد مـي             به فقهاي ما و  ن  امفسر

 چطور فقهاي ما اين آيات را ،آياتصراحت در اين همه كه با كند  انسان تعجب مي
انـد، بـه ايـن         نه به خاطر اين بوده كه اين آيات را تفسير نكـرده            ،اند؟ نديدن   نديده
 در اين قسمت هم     فقط .مطرح نبوده است  ها    در آن زمان   اين مسأله كه  بوده  دليل  

مثالً در مـورد آيـاتي كـه در         . توانيد ببينيد   هاي ديگر هم مي     نيست، شما در حوزه   
كـه  نِ بعـد    اديدند، مفسر    ما يك طور مي     ن گذشته مفسرا،  وجود دارد  معارف    حوزه
، وجـود دارد  شناسي    در آياتي كه در بحث مسائل هستي      .  تغيير جهت دادند   ،آمدند
 طـور  مسائل علمي جديد مطرح شـد، اند، بعدها كه  دهن گذشته يك طور دي  امفسر

  .اند  تفسير نكرده سابقاند و اين آيات را به آن شكل ديگري ديده

 در فهم جديد از بحـث كرامـت انـساني و حقـوق              آيا جامعه مسيحيت   :فقه پژوهي  •
عصر ها زودتر به اين قضيه پي نبردند؟ در          بهتر عمل نكرد؟ آن   انسان  » بِما أَنَّه «انسان  

  تحول ايجاد شد، بعد به مرور اين مباحث را در بوتـه           هم  رنسانس در عالم مسيحيت     
 جهاني حقـوق بـشر        از درونِ آن اعالميه    ،بعد. بحث گذاشتند، نقد و بررسي كردند     

  بينيم برخي از همين چيزهايي كه در اعالميـه   ولي ما مي  .  بيرون آمد  1948در سال   
شود   ادي تغيير عقيده و بيان يا مواردي كه مي         آز حقجهاني حقوق بشر آمده، مثل      
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هـا زودتـر از مـا         نظر شما آن   به. تر به دست آورد    بيشمعارف  تخالف آن را با مباني      
  رو نبودند؟  در اين قضيه پيشو انجام ندادند اين كارها را 

 جهاني حقوق بشر كه برآينـد تفكـر انـساني           اگر ما بخواهيم بين اعالميه    : پاسخ
، با اين تفكر و فقه سـنتي خـود           هم منبعث از تفكرات مسيحيت باشد      است، شايد 

 حقوق بشر و چيـزي كـه در فقـه و             شود بين اعالميه    قاعدتاً نمي اي بكنيم،     مقايسه
ما بايد چه ساز و كاري پـيش بگيـريم كـه            .  تطابق ايجاد كرد   ،متون ما وجود دارد   

   الزم است؟ها را با هم مطابقت بدهيم؟ اصالً اين كار بتوانيم آن
 هـر جـا     ، در رابطـه بـا غـرب        كـه   اول است  يك مسأله اين   : است مسألهاين دو   

مثالً چرا كـالم شـيعه      .  تحول هم ايجاد شده است     چالش وجود داشته و نقد بوده،     
گويند عصر طاليي علم كالم شـيعه         در قرن چهارم، پنجم دچار تحول شده كه مي        

 سـر برآوردنـد و يـك        »يخ طوسي ش« و» سيد مرتضي «،  »شيخ مفيد «است؟ مثل   
ايـن فقـط در كـالم منحـصر         . مكتب قوي علمي اخالقي را در تشيع ايجاد كردنـد         

كـه در     به خاطر اين  . نشد، در فقه هم به وجود آمد، در علم اصول هم به وجود آمد             
  .هاي مختلف به وجود آوردند و اين اتفاق افتاد هايي براي جريان بغداد كرسي

.  بين كليسا و مردم بـه وجـود آمـد          يي اصطكاك شديد  در قرن هفدهم ميالد   
 ايـن داسـتان را      ،»گـري   علل گرايش به مادي   « در كتاب    »مرحوم شهيد مطهري  «

خـود ايـن    . دهد كه چه اتفاقاتي افتاد و كليسا چطور با مردم درگير شـد              شرح مي 
  آرام آرام خود را    ،شد  كه كنار زده مي     درگيري باعث شد كه بعدها كليسا ضمن اين       

جـا    ، البته در غـرب تنهـا ايـن        در غرب اين اتفاقات افتاد    . كرد  يبازسازي و اصالح م   
جداي از بحث تكنولوژي و جداي از بحث علومي كـه در غـرب بـه وجـود                  . نيست

هـاي معـارف    انـد، حتـي در حـوزه       ها خيلي در اين جهت پيشرفت كرده        آمده و آن  
هـاي لفظـي و موضـوعي     نامه نگاولين فره. نيز چنين اتفاقاتي افتاده استاسالمي  

 كـه آقـاي     »معجـم الفـاظ قرآنـي     « مـثالً قرآن كريم در كجا به وجود آمده است؟         
 آقـاي   »نجـوم القـرآن   «، مبنـاي آن كتـاب        اسـت   نوشته »محمد فؤاد عبد الباقي   «
مـا قبـل از آن معجـم نداشـتيم،          .  است كه در قرن هجدهم نوشته است       »فولگل«

  . اند ها براي ما معجم نوشته آن
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. بودنـد  هـا  آننوشتند،  و  سازي كردند     ما را فرهنگ    اولين كساني كه كتب اربعه    
و علـوم انـساني      در صـنعت، تكنولـوژي        فقـط  هـا  اين نيست كه شـما بگوييـد آن       

 كاري كه  در حوزه. قدم بودند  هم پيشي در همين چيزها بلكه حتقدم بودند، پيش
پژوهي،  تفـسير  كنم، در حوزه ت كه كار مي اس ـ  سال30تا 20ـهاي سال   من سال

در محتـواي آن داوري  ـ پژوهي نوشـته    تفـسير  لين كسي كـه كتـابي در حـوزه   او
 در آلمـان  اسـت و  يك شخصيت مجارستاني كه است» گُلدزيهِر« آقاي  ـ كنم مين

  ـ چـه كـه داشـتيد دو    شما قبل از اين در عالم اسالم آن. اين كتاب را نوشته است
ن را ليـست    ا يعنـي فقـط اعـالم مفـسر        بـود؛ المفسرين  سه كتاب راجع به طبقات      

شناسي كـرده  شناسي كرده، مبنا كرده، روشاما كسي كه نقد كرده، تحليل     . كردند
؛ انـد   بعد از او ديگر عالمان مسلمان اين كار را انجام داده          . آقاي گلدزيهر بوده است   

 آلمـان   من سـال گذشـته بـه      . به داليل مختلف روي قرآن كار كردند      براي اين كه    
رفته بودم، به تشكيالتي رفتيم كه دويستمين سال انجمـن قـرآن خـود را جـشن                 

 سـال از عمـر      10 هنـوز    ، اسالمي بعد از انقالب     يعني در ايران و جمهوري     ؛گرفتند
 علـوم     به نام رشـته    رشته دانشگاهي  بعد از انقالب يك      . است انجمن قرآن نگذشته  

 اسـمي تـر انجمـن       بـيش  ،ني گذاشـتند  جا كه انجمن قرآ    اين.  تعريف كردند  يقرآن
شما اگر ببينيد   . جا واقعاً انجمن علمي است      است، انجمن علمي هم نيست، ولي آن      

كنيد كه اصالً     اند، تعجب مي     چه كارهايي انجام داده    ،كنند  جا كار مي   كساني كه آن  
، در  شـود   دهند؟ پس اگر در جـايي رشـد پيـدا مـي             ها چرا اين كار را انجام مي       آن

 فقط در صـنعت كـار        اين طور نيست كه    .دناست كه درست كار انجام بده     ي  صورت
انجـام  مختلف و عميقي    ي  هاكارو حتي اسالمي هم      در علوم انساني     اند، بلكه   كرده

  .دنده ميداده و 
تر نداشته باشد،     سال هم بيش   60،  50 حديث، يك آقايي شايد حدود        در حوزه 

هنوز در عـالم اسـالم نديـدم كـه كـسي            من  . كار كرده و نظرياتي در حديث دارد      
 . هـم همـين طـور اسـت         معارف ديـن    يا در حوزه  . كرده باشد نظريات او را مطرح     

 آقـاي   انـد؟  چه تعداد كتاب نوشته   اند و     كار كرده چقدر  فقهاي ما در امر به معروف       
كـه او   را  كـاري   .  اسـت  نوشته دو جلد قطور در باب امر به معروف          »مايكل كوك «
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 امر به    ، درباره  كنيد مقايسهاند    ي كه عالمان مسلمان انجام داده     هاي كار ابانجام داده   
  .ها امر به معروف ندارند معروف ما است، آن

انجـام   هـاي بـي جهـت     ها در غرب كار     طور نيست كه ما فكر كنيم آن        پس اين 
كه بـه شـرق و غـرب تقـسيم        اين. ها ريشه دارد، مبنا دارد، جهت دارد         اين اند،  داده

جـاي  . طور كرديم، اين حرف درسـتي نيـست          ما اين  ،طور كردند   ها اين   و آن كنيم  
  .تري دارد كه اآلن جاي آن نيست توضيح بيش

قـدم   هـا پـيش    كه آن   البته اين . اند  اند، نقد كرده     در اين زمينه كار كرده     ها  غربي
 از  معناي آن اين است كه ما     بلكه  كه ما تقليد كنيم،        نيست    اين ، به معناي  اند  بوده

راجـع بـه    .تـوانيم بگـوييم    را هم ميمانحرف خودو ها استفاده كنيم  تجربيات آن 
 آن يـد،  جهاني حقوق بـشر كـه مطـرح كرد    اعالميهدر مورد   بخش دوم سؤال شما     

 40ــ  30جـا حـداقل       در آن . هـا نبودنـد      فقط غربي  ،وقت كه اين را تصويب كردند     
ييم اعالميه جهاني حقـوق بـشر       گو  ما مي . كشور اسالمي هم بودند كه امضا كردند      

  .يك امر عقاليي است
البته در تدوين اعالميه جهاني حقوق بشر متفكران و انديشمندان اسالمي هـم             

در قـاهره يـك   . اعتـراض كردنـد  هـم  بودند، نقد كردند، راجع به برخي از مواد آن         
 آن  ،ما در عين حال كه اكثريـت      و گفتند   جلسه كنفرانس گذاشتند، كتاب نوشتند      

 كليـت آن را     ،ولي در عـين حـال     . اند، به برخي از مواد آن اشكال داريم         را پذيرفته 
  .اند پذيرفته

خواسـتند   ي وقتي مـ ،هاي كشورها نمايندهدر تدوين اعالميه جهاني حقوق بشر     
بحـث و مـشورت     و  آمدنـد     جا مـي   ي علما بود كه آن    اها فتاو   آن  كار كنند، پشتوانه  

نويس ارائـه     ود االزهر براساس آن اعالميه يك پيش       خ .نويس دادند  كردند، پيش   مي
طـور نيـست كـه شـما          خواهم بگويم اين    ولي مي . داد، در جاهايي هم اشكال دارند     

 جهاني براي سازمان ملل اسـت        اعالميه. ها است    جهاني براي غربي    بگوييد اعالميه 
، اين   كشورها حضور داشتند، مبناي آن هم يك امر عقاليي ارتكازي است            كه همه 

زمان ملـل   چون اعالميه جهـاني در سـا       كه فكر كنيم    تصور اين  .جهت وجود دارد  
 ؛طور نيست   شود يك امر غربي است، نه، اين        جا گفته مي   تصويب شد و چون در آن     
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بگـوييم  خواهيم    خواهيم بگوييم وحي است، اما مي       البته ما نمي  . يك اعالميه است  
هايي بـه وجـود       يك كنوانسيون  ن اساس ها هم بر اي    يك امر عقاليي است، خود آن     

 اعالميـه   ،در هـر حـال    . آوردند، حذف و اصالح كردند، كليات آن را درست كردنـد          
جهاني حقوق بشر را بايد به عنوان يك محصول بشري عقاليي تعبير كرد كـه مـا                 

  .گو كنيم و توانيم راجع به آن صحبت و گفت مي

مْ  َلَقْد  َو ß   راجع به آيه   :فقه پژوهي  • Yناَكر  � را » كَرَّمنـا «. تر صحبت كنيـد    بيش ¶آَدمَ   َبـ�6
  ؟استفاده كنيمحقوق بشر » كَرَّمنا«توانيم از  مي چطور تبيين كنيد كه

جا گفتيم خداوند به انسان كرامـت داده و ايـن كرامتـي كـه بـه                  اگر اين : پاسخ
 را  داده است، پس اگر به اين انسان كرامت داده و يك حقـي            او  انسان داده به ذات     

 حـق توانـد ايـن        هيچ كـسي نمـي     ، انساني باشد  حق حق،اگر اين    قائل شده است،  
اگر قائل شديم كه كرامت يك اصل است و ذاتي انـسان            . انساني را از او سلب كند     

 بزرگـي تعبيـر    وبه شخـصيت از آن  يعني آن چيزي كه ما  ؛ اين كرامت  ،ستههم  
 ،كه مخل كرامت او اسـت     ي را   چيز  انسان، وبما ه شود از انسان       نمي پس. كنيم  مي

 شهروندي ايـن اسـت      حق شهروندي است،    حق  از آن حقوق،   مثالً يكي . سلب كرد 
 با چـه كـسي ازدواج       ، دارم خودم انتخاب كنم كه در كجا زندگي كنم         حقكه من   

.  باشـم   يا غيـر مـسلمان     م با چه كسي ازدواج نكنم، دوست دارم مسلمان باش         ،كنم
مـن  .  انتخاب كنم  ،خواهد بر من حكومت كند       مي  داشته باشم كسي را كه     حقمن  
 بتـوانم آن    ،به ذهن من رسد   و اشكالي    اگر راجع به كسي حرفي       ، داشته باشم  حق
 را انتخـاب كـنم، اگـر        م داشته باشم عقيـده خـود      حقمن  . بيان كنم بي دغدغه   را  

  . بتوانم آن را بيان كنم،اي نظر خالف داشتم نسبت به عقيده

   با كرامت ندارد؟ي منافات،عقيده غير منطقي پذيرفتن :فقه پژوهي •

گـوييم، يكـي در        يكي در حاق واقع مي     ،گوييم  كه ما غير منطقي مي      اين: پاسخ
 يكـي در مقـام اثبـات        ،گـوييم    يعني يكي در مقام ثبوت مي      ؛گوييم  مقام اثبات مي  

امـا در مقـام اثبـات،       .  دست خداونـد اسـت     ،مقام ثبوت نداريم  به  كاري  . گوييم  مي
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گويـد     ايـن اسـت، يهـودي مـي        حـق گويد تشخيص من اين است كه         ي مي مسيح
، بعـد مـسلمان      ايـن اسـت     من  تشخيص گويد  تشخيص من اين است، مسلمان مي     

در .  دست مـن اسـت      حق گويد   دست من است، اهل سنت مي      حقگويد    شيعه مي 
دهـم و بقيـه درسـت        گويـد مـن تـشخيص مـي          سـنّتي مـي    ،دنشيعه هم كه باشـ    

اصولي يك چيز   . صحيح است  ،گويند فهمي كه من دارم      ين مي گويند، متجدد   نمي
 متجدد يك چيز    ،گويد  گويد، سلَفي يك چيز مي      ميديگري   اخباري چيز    ،گويد  مي

  .دندارها وجود  اختالفيعني در مقام اثبات اين . گويد ديگر مي

 بـاطلي كـه     كدام حق است؟ يعني اين عقيده   ،گوييد  اين حقي كه مي    :فقه پژوهي  •
گويد من حـق       هر كسي مي   ،طور باشد   گوييد؟ اگر اين     كدام را مي   ،گوييد  ميشما  

  . دهم را درست تشخيص مي

خواهم اين حق را مدلّل كـنم، مـستدل    گوييم من مي  يك وقت است مي   : پاسخ
دهم؟ اگـر مـن     بخواهم براي شما اثبات كنم، چطور بايد اين كار را انجام              كنم، مي 

 ،گوييـد  گويد اين حرفي كه شما مـي  م، هر كسي مي قائل نشوفرداين حق را براي    
شـما ايـران را تـصور       . از آن دفـاع كنيـد     و   نداريد صحبت كنيـد      حق نيست،   حق

مـسيحي هـستند و تـشخيص       آن  نكنيد، فرض كنيد يـك كـشوري كـه اكثريـت            
گوييد؟   چه مي  جا در مورد يك مسلمان     هستند، شما آن  هم   حقدهند كه دين      مي

حـق دارد يـا     گوييـد ايـن مـسلمان         شما مـي  . براي ما است   حقگويند    اكثريت مي 
هـايي كـه     همـين بحـث اسـت، آن      .  با ما است   حقگويند    ها مي  ندارد؟ اكثريت آن  

كـه    اند اين    گفته  و اند   توجه به اين لوازم كرده     ، هستند حق   اين عقيده   كننده تدوين
ص كه در مقـام شـهروندي مـن تـشخي            يك بحث است، اما اين     ،حاق واقع چيست  

 چيـز   ،دهـم    را من درست تشخيص مـي      حق براي من است و اين       حقدهم كه     مي
  .ديگري است

اي آن را نـاحق       ترويج آن چيزي كه اكثريـت جامعـه       ممكن است از     :فقه پژوهي  •
در و  هـا در ايـران         بعضي از نحله   ومثالً بعضي دگرانديشان    . بشودبدانند، جلوگيري   

را  شـان    ترويج تفكـر و انديـشه و عقيـده          ازهها اج   ما به آن    كه  خود ما هستند    جامعه
ـ ها باطل هستند با اين بيان كه اين. دهيم نمي ـ طور كه شما فرموديـد   همين،   اگـر   
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رود، حقـوق ديگـران زيـر      زير سؤال ميه كرامت انساني بقي،بخواهند ترويج شوند 
 را  هـا  گيـريم، آن    ها مـي    تحصيل را از آن    حق بعد هم در مقام اجرا       ،رود  سؤال مي 

  ها با كرامت انساني منافات ندارد؟ به نظر شما اين. كنيم استخدام نمي

چه اين كنم،   من عقايد خود را ترويج مي     كه  اوالً اين مخل كرامت نيست      : پاسخ
گـويم    كـنم، مـن مـي       منافاتي با كرامت ديگران دارد؟ من عقايد خود را ترويج مي          

 خـود دفـاع     حقدفاعي دارند از     سخني و    ،اگر اكثريت حرفي  .  من اين است    عقيده
اآلن در جوامعي كـه     . آيد   هيچ اشكالي به وجود نمي     منكنند و با ترويج كردن        مي

 اكثريـت دسـت از      ،كننـد   ها مـي   اين نوع آزادي بيان وجود دارد، با ترويجي كه آن         
  .دارند عقايد خود برنمي

وهن آن   ،ندنك   وقتي استدالل مي   ، حرف باطلي باشد   شان،گاهي اوقات اگر حرف   
دانـد،     خود را محـق مـي      ، حرف خود را بگويد    فرداگر اآلن نگذاريم    . شود  آشكار مي 

گذارنـد كـه مـن           است، ولي نمي   حق خيلي   وگويد حرف من حتماً خيلي مهم         مي
كند و يـك نـوع حقـانيتي          خود اين مظلوميتي ايجاد مي    . اين حرف را منتشر كنم    

كنند    ديگران آن را نقد مي     ، منتشر شد   ولي وقتي  ،كند   و فكر او ايجاد مي     فردبراي  
كـه در دل خـود      را   آن چيـزي      كه كساني هستند . كنند  بيان مي اشكاالت آن را    و  

كه حق است، وقتي ابراز كردند و حرفشان نقد شد، برايـشان آشـكار              ند  نك  فكر مي 
 جهـت   به همـين  . كردند، حق نيست     طور هم كه فكر مي      شود كه آن حرف آن      مي

 و شفافيت پيـدا     حق اين آزادي عقيده و آزادي بيان به روشن شدن           است كه اتّفاقاً  
 صحبت كند و مخفيانـه و زيـر         فردكه شما نگذاريد      اين. كند   كمك مي  حقكردن  

كند تا وقتي  كمك ميـ اگر باطل باشد  ـ تر در ترويج باطل   زميني عمل كند، بيش
  .كه منتشر شود و حرف او علني شود

 چيـزي از آن     ،محور به حقوق انسان نگاه كنيد       با نگاه فقه    اگر بخواهيد  :فقه پژوهي  •
مدارانـه   ؛ يعني فقه ما تكليـف      چون فقه ما مشحون از تكليف است       شود؛  استفاده نمي 

آيا شـما ايـن را      . تر از الم استفاده شده است      بيش» علَي«مدارانه و از     حق نه   ،است
  دانيد؟ درست مي

شود    تكليف است، ولي هيچ وقت نمي      كنم اصالً خاصيت فقه     من فكر مي  : پاسخ
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گوييم انسان آزادي دارد، ولي شـما         ما مي .  در تعارض ديد   حقاين تكليف را با آن      
مـثالً كـسي    . داريـد     ها دست برمي    عمالً در زندگي خود آگاهانه از يك سري آزادي        

خـورد، نـه      خـود او نمـي    . خورد   خيلي چيزها را نمي     و كه مقيد است، متشرع است    
اگر اتفاقاً جلوي او هم بياورنـد، او را مجبـور كننـد،             . سي او را مجبور كند    كه ك   اين

  آن تكليف در سايه   . خواهد بخورد   نميو  كند    دست و پاي او را بگيرند، مقاومت مي       
 اما اين تكليف    ،كند   يعني ايمان است كه براي انسان ايجاد تكليف مي         ؛ايمان است 

يم آن را بـه     داشـته باشـ    حـق مـا    شخصي است، نه چيـزي كـه          هضيايماني يك ق  
خواننـد،    مردم نماز مي  و  كنيم   ميما ايمان را در مردم ايجاد        .ديگران تحميل كنيم  

 مردم را مجبـور كنـيم         پس بايد همه   ، تكليف است  مسألهكه بگوييم چون      اما اين 
. طـور نيـست      مردم را اجبار كنيم كه روزه بگيرند، ايـن          كه نماز بخوانند، بايد همه    

گويند تو فـالن كـس را دوسـت داشـته بـاش، او را       ين است كه به كسي مي     مثل ا 
امـا  . شـود    بگويند او را دوست داشته باش، اين دوست داشتن حاصل نمـي             و بزنند

طور است، اين خصوصيات را دارد،         بگويند اين فرد اين     و اگر براي او توضيح بدهند    
 شخـصيت پيـامبر گرامـي       مـثالً در مـورد    . كنـد   كند، ايمان پيدا مي     عشق پيدا مي  

 وقتي بدانيم او چقدر فرد عزيزي است، چه شخصيتي است، اگـر بـدانيم او                اسالم،
 چون پيغمبر   ؛دوست داريم كه آن كار را ترك كنيم       هم   ما   ،چيزي را دوست ندارد   

دهـيم،     ايـن كـار را انجـام مـي         ،يا بدانيم كه چيـزي را دوسـت دارد        . دوست ندارد 
 تكليف يك   كه مسأله  پس اين را به ياد داشته باشيم         .گوييم به اين جهت است      مي

از اين بگذريم كه در فقه ما بخشي از         . استديگري   مسأله حق مسأله است،   مسأله
   هايي از احكام اجتمـاعي      مثالً بخش .  نه مباحث تكليف   ، است حقمباحث، مباحث، 

  .ارندها د  و حقوقي كه انساناستها   و بحث حقوق انسانحقمثل معامالت، بحث 
 معاصر نگاه كنيـد،       تا دوره  »شيخ انصاري « را از مرحوم     »كتاب البيع «اگر شما   

 بحث حقوق و ارتباط بين اين حقـوق         ،اند  بحثي كه بعد از ماهيت بيع مطرح كرده       
اند كـه بگوينـد       جا شروع كرده     هم بحث را از اين     به مناسبت اين  . و معامالت است  

 خـود را بـه ديگـران        حـق تـوانم     ت؟ من مي   قابل عرضه به ديگران هس     حقآيا اين   
 خير؟ وكالت بدهم، منتقل كنم، سلب كنم يا         توانم   آيا مي  توانم بدهم؟   بدهم يا نمي  
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انـد كـه وام بگيريـد، نوبـت خـود را              ايد، به شما نوبـت داده       مثالً شما به بانك رفته    
وانيد ت  توانيد نوبت خود را بفروشيد يا نمي        خواهيد به كس ديگري بفروشيد، مي       مي

  بفروشيد؟

شما معتقد هستيد   . ها است    حق حيات كه از حقوق ذاتي و فطري انسان         :فقه پژوهي  •
توانم از خود سلب كنم يا به كس ديگري منتقل كـنم؟              كه من اين حق خود را مي      

  .گوييد خودكشي حرام است  فقه ميشما در

  يك بخش اين است كـه مـن        : البته دو بخش دارد    ؛خودكشي حرام است  : پاسخ
خواهم براي آرمان خـود بگـذارم، در دفـاع از كـشور يـا يـك         جان خود را مي حق

حيات من طوري است كه مـن       . عقيده بجنگم و جان خود را در اختيار آن بگذارم         
  .حيات خود را بگذارم روي مين بروم

  .اين بحث تزاحم مالكي را نداريمدر : فقه پژوهي •

 خـود فـرد     ،گـر انتخـاب باشـد     ا.  حيات است، با انتخاب است     حقهمين  : پاسخ
برخي مراجع معاصر ما در بحـث فـروش اعـضا بعـد از     .  را بگذارد  حقتواند اين     مي

كه خالف كرامـت       به خاطر اين   ؛شود فروخت   اند نمي    گفته  و اند   مناقشه كرده  ،مرگ
 ؛گيـرم   كه خود مـن تـصميم مـي       اند    به اين توجه نكرده   . است، وهن بر مؤمن است    

 بعد از مرگ دست خود را بدهم        ،دهم   جان خود را مي    ،حياتكه در حال       مثل اين 
خواهم قلب خود را بدهم يك انسان از آن استفاده            انساني از اين استفاده ببرد، مي     

 حـق كند، كجاي اين خالف كرامت است؟ اتفاقاً اين عين كرامـت اسـت كـه مـن                  
  .  خود استفاده كنمحقبخواهم از اين و داشته باشم 

   مالك جسم خود است؟بعد از مرگ هم ،ميرد ني كه مي انسا:فقه پژوهي •

 مخواهم بـر جـسم خـود        من از اآلن مي   . كند  بله، مالك است، فرقي نمي    : پاسخ
مانـد بعـد از       چيزي كـه مـي    . ماند روح من است      چون چيزي كه مي    ؛مديريت كنم 

. كنـد   كـه ارزش پيـدا نمـي         شود، اين   تبديل به خاك مي   و  رود    مدتي زير خاك مي   
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 بـه   ،شـود از آن اسـتفاده كـرد           خواهم چيزي كه دارم تا وقتي كه مـي          ن مي ولي م 
 چشم براي كسي شود، دسـت بـراي كـسي           ،از آن استفاده كنند   كه  كساني بدهم   

تواننـد اعـضا را بردارنـد بـه ديگـران بدهنـد،               اآلن مـي  .  كـسي شـود     براي شود، پا 
  .در مورد ديگران اما ،پس اين انتخاب است. دهمبخواهم اين كار را انجام  مي

 هـستم يـا     م انتحار كنم، خودكشي كنم، مالك حيات خود       اگر بخواهم  :فقه پژوهي  •
  ؟خير

تصرفي كه در اين  بايد نوع ،كه مالك آن هستم مالك آن هستم، ولي اين : پاسخ
 ،دهند  هايي كه اين كار را انجام مي       آن.  منطق عقاليي داشته باشد    ،مكن  ميملكيت  

ه كاغذ در   جا است، يك تك     اآلن اين كاغذ اين   .  عيبي ندارد  ،دناگر منطق داشته باش   
گويند چيزي كه ماليـت       خواهم خريد و فروش كنم، مي       كوچه افتاده است، من مي    

گويـد، بـه      كه شرع مـي     نه به خاطر اين   .  خريد و فروش آن هم جايز نيست       ،ندارد
. روش نـدارد   قابليت خريد و ف    گويند چيزي كه ارزش ندارد،      كه عقال مي     خاطر اين 

خـواهم هـزار       بگوييـد مـي     را ايد  يك دستمال كاغذي كه از آن استفاده كرده       مثالً  
اما اگـر همـين دسـتمال كاغـذي         ،  تومان، دو هزار تومان بفروشم، اصالً معنا ندارد       

 و روي آن هم چيزي نوشته كه دست خط او است، يـك              باشدبراي جد پنجم من     
خواهم اين را به يـك ميليـون    ت، من مي  مويي از موهاي او در دستمال كاغذي اس       

 يـك   ،طور كه هست     يعني همين  ؛شوند  تومان بخرم، عقال براي اين ماليت قائل مي       
چند سال پـيش    . گويم خودكشي وجه عقاليي ندارد      من مي . دهند  مرتبه تغيير مي  

كـه  صـورت گرفـت     هـايي     يك بحث خيلي جدي در بين عالمـان در مـورد مـرگ            
 را نگـاه    هـا  هاي آن    استدالل .گويند  مي) خودخواسته مرگ(ي  اتانازآن  اً به   اصطالح

ولـي  .  محكـوم و زنـداني كردنـد       ،يك پزشكي كه اين كار را انجام داده بـود         . كنيد
 تـصويب  پنج كـشور ايـن قـانون را     ـ عالمان جلسات مختلف گذاشتند، اآلن چهار

 ،ق باشـد   يعني براسـاس يـك منطـ       ؛اند اگر اين منطق داشته باشد        گفته  و اند  كرده
 سـال   10گويند كـسي اسـت كـه           مي اين است كه  ها   استدالل آن . دهند  انجام مي 

 او    خـانواده  ،دهـد    او را هـم خـودش نمـي         شـود، هزينـه      بابت او هزينـه مـي      ،است
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دهند كه اين      روز پول زيادي مي    هراند،    دهند، خيلي وضع مالي بدي پيدا كرده        مي
مـا  . تمال زنده ماندن او بسيار كم اسـت       شود؟ اح ببماند كه چه    . حيات نباتي بماند  

خـواهيم ايـن      ي را خراب كنيم كـه مـي       ان ميليوني را بدهيم، زندگي كس      اين هزينه 
جـا   به نظر من ايـن    . گويند دستگاه اين را قطع كنيد       مي. حيات نباتي را نگه داريم    

  .منطق دارد خودكشي به اين معنا
 اگـر مـن بـه آن مـرگ          ،يندگو  كنند، از قبل مي     اي هستند وصيت مي     اآلن عده 

 كه ديگر خود شخص     بعد از مرگ مغزي    چون   ؛ دارند حقها    رسيدم از اآلن پزشك   
 ، اگر من دچـار آن وضـعيت شـدم         ،كند  از اآلن وصيت مي   . تواند تصميم بگيرد    نمي

پس . به نظر من اين منطق عقاليي دارد      . ها را از من قطع كنند       بتوانند اين دستگاه  
توانـد منطـق      انتحار منطق ندارد، ولي يك جاهايي هست كه مـي         » بِما هو «انتحار  

اگر جايي باشـد كـه    جلوگيري،  مسأله تنظيم نسل، دربارهدر رابطه با . داشته باشد 
مرحـوم  .  مثل سـقط جنـين     ،منطق ندارند موارد   بعضي   .، اشكالي ندارد  منطق دارد 

 اهللا  آيـت « مـن بـا   . گفت تا بعد از چهار مـاه هـم منطـق دارد              مي »شهيد بهشتي «
خواندنـد، بحـث و        خيلـي صـحبت كـردم، ايـشان يـك روايتـي را مـي               »منتظري
ام و ايـن       هم هست، من در كتاب تنظيم خـانواده ايـن بحـث را نوشـته               اي  مناقشه

 اگر منطـق    ،آيد  به نظر من مي   . ام  جا اين بحث را مطرح كرده       ام، آن   مناقشه را كرده  
پـدر و   . ام، اشـكالي نـدارد       آن را گفته   شرايط و معيارهاي  كه   ييجادر  داشته باشد   

.  سالم استمولو در ماه چهارسقط كنند، كنند كه اين بچه را      مادر با هم توافق مي    
ممكن است مادر را مريض كند، پدر       .  بحث ديگري دارد   ،هايي كه سالم نيستند    آن

را كليت آن   . ها حرف دارد، صورت دارد     ند، اختالفاتي را ايجاد كند، اين     را مريض ك  
  . استشگويم و الّا خصوصيات و شرايط آن تحت جهت خود براي مثال مي

 في إِكْراه الß گوييم   و مي  دهيم   ما يك آزادي قبل از دين به طرف مي         :فقه پژوهي  •
 ، اما وقتي در اين جرگه، در اين دايره، در اين عرصه آمد            ،)256 ):2 (هبقر( ¶الدينِ

، اين بـا آزادي و كرامـت انـساني منافـات             نداري بيرون بروي   حقگوييم    به او مي  
  ندارد؟

كنند، مثـل      آزادي عقيده استدالل مي     بحث اوليه دارد، كساني كه درباره     : پاسخ
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�  ِإْكراهَ  �ß آيات ِ�P  ِ� �O  ß  يا ¶الّدِ
َ
ْنَت  أ

َ
اَس  ُتْكِرهُ  َفأ Yالن  YQ6َيُكوُنوا َح  َ�  را  )99 ):10 (يونس( ¶ُمْؤِمن��

اين آيه فقط در مقام حدوث است يا در مقام حدوث           گويند، حرف اين است كه          مي
 اگـر اكـراه     ،كند  خواهيم بگوييم اين آيات اطالق دارد، فرقي نمي         و بقا است؟ ما مي    

چـه كـسي گفتـه      .  فرقي در حدوث و بقا ندارد، اين آيات اطالق دارد          ،ممنوع است 
 روايـات    آن ،گوييد   شده است؟ اگر شما روايات ارتداد را مي        زدهچه تقييدي   ؟  است

 معنـاي آيـات ايـن       ،كنيد  جاي بحث و تفسير دارد، ولي اگر شما به آيات اشاره مي           
ام كه حدوثاً و       مفصل بحث كرده   ،در كتاب آزادي در قرآن، فصل ارتداد      من  . نيست

  . بقائاً اين آيات اطالق دارند و فرقي از اين جهت ندارند
ن قسمت وجود دارد،    اگر اين بخش روشن شد با تفصيل و توضيحاتي كه در اي           

هايي كـه در بـاب ارتـداد گفتـه شـده               مراد از بحث    كه بايد به اين جهت بپردازيم    
�َ  ِإنß Y مثـل چيست؟ بايد ببينيم آياتي كه در معناي ارتداد هستند،           �Oـذ Yوا ال   َعـ5 اْرَتـد£

 ْÃِِر ْد@�
َ
�َ  ما َبْعِد  ِمْن  أ Y�مُ  َتَب� ُÌَ ـَدى ُÌْد( ¶اهـم بـه     ؟تداد چيـست   معناي ار  )25 ):47 (محم 

لحاظ تاريخي، هم به لحاظ سياق كلمه و هم به لحاظ تبيين مصاديقي كـه در آن                 
اين آيات ناظر بـه تغييـر       از  كدام     به قول مرحوم امام هيچ     .اصل اتفاق افتاده است   

كـه  اي بوده به اين صـورت         تغيير عقيده . تغيير عقيده نبوده است   » بِما هو «عقيده  
شـدند و     گشتند، به مشركين ملحق مي      به مكه برمي  و  ينه بودند   هايي كه در مد    آن

  . كردند به مشركين كمك مي
 بـين حـدوث و بقـا فـرق          شـان  چيزي كـه فقهـاي مـا در ذهـن خود           ،بنابراين

اي كـه در بـاب        كردند ايـن ادلـه       اين جهت بوده كه فكر مي      ، مهم  اند، نكته   گذاشته
هـا داللتـي      ما اگر معلوم شد كـه آن      ا.  مخصص اين آيات هستند    ،ارتداد آمده است  

 بگـذريم كـه از نظـر عقلـي بـه قـول              .توانند مخصص اين آيات باشـند        نمي ،ندارند
 چـون عالمـه     ؛گوييـد   كند، اگر شما عقيده در دين مـي         مرحوم مطهري فرقي نمي   

كند كه اين جملـه انـشايي اسـت يـا اخبـاري اسـت، ايـشان                   طباطبايي مطرح مي  
كنـد،    فرقي نمـي  . پذير نيست  گويد در دين چيزي اكراه      است، مي  گويد اخباري   مي

پـذير نباشـد، چـون در قلـب جـاي            ؛ يعني با استدالل، حقيقتاً اكراه     چه در حدوث  
  .طور است تصرف كردن نيست، در بقا هم همين
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  .در آيات قرآن مجازات دنيوي براي ارتداد نيامده است :فقه پژوهي •

خواسـتم ايـن       ولـي مـي    ،فصل اسـت  در روايات آمده، بحث روايات هم م      : پاسخ
دليل بر اين جهت نيستند كه فقط در مقام         عدم اكراه    آن آيات     كه جهت را بگويم  

عنوان آن آيات، به قول آقاي طباطبايي در مقـام خبـر            . حدوث باشند و بقا نباشند    
�  ِإْكراهَ  �ß .از تكوين هستند  خبر  از يك واقعيت هستند،      ِ�P  � �O  ذات دين با     يعني ؛¶الـّدِ

با آيـات جهـاد     اند اين آيات       گفته گويد بعضي   حتي ايشان مي  . كراه سازگار نيست  ا
 چـون نـسخ در      ؛گويد اين آيات نسخ بـردار نيـستند         ميدر جواب    ،نسخ شده است  

خــواهم بگــويم اتفاقــاً  مــن مــي. باشــد توانــد نــسخ در تكــوين حكــم اســت، نمــي
ص بـردار هـم      حتـي تخـصي    ،خ نيـستند  ونسمكه    بردار هم نيست، نه اين     تخصيص
  . از تخصيص هستندآبي چون ؛نيستند
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  جرم انگاري در قرآن كريم/ ها  مصاحبه

�  

جرم انگاري در قرآن كريم
1

  

مفهـوم و   :  كـه موضـوع تبيـين بـشود          به عنوان اولين سؤال براي اين      :فقه پژوهي  •
 هـاي حقـوقي   ي معاصر در محاكم و نظام       ي جرم انگاري چيست كه در دوره        فلسفه

  مطرح شده است؟ 

گويم، بعد بـه   ميبه عنوان مقدمات بحث  در ذهن من است، آنها را    مطلبچند  
  . اين سؤال خاص مي رسم

 به  .ي مطالعات ديني سه اصل و قاعده را بايد رعايت كنيم            در حوزه : مطلب اول 
سه قاعده همـراه    با  تعبير ديگر مطالعات ديني چه فقهي، چه معارفي بايد هميشه           

كنم بخشي از مطالعات نارسا و ناهمگون و ناسازگاري كه در فقـه و               فكر مي باشد و   
گـاهي  . شـود    به جهت اين است كه اينها رعايت نمي        .مي بينيم هاي ديگر     در حوزه 

                                                           
 .المسلمين مهدي مهريزيمصاحبه با حجت االسالم و. 1
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فقـه او بـا      يـا    ،هاي فكري در آراي يك فرد زياد اسـت          بينيم ناسازگاري   ها مي   وقت
   .يت نمي شوداعاصل ريك علّت آن اين است كه اين سه سازد،  كالمش نمي
ايـن بحـث در     . اين است كه مطالعات ديني بايد از قـرآن آغـاز شـود            اصل اول   

ي معاصر به عنوان بازگشت به قرآن و طرح مهجوريت آن زيـاد مطـرح شـده                   دوره
كـه همـه چيـز       مصدر اول . ي مطالعات نيامده است     است، ولي عمالً هنوز در حوزه     

اي،   اي، هر رأيي، هر ايـده       بنابراين هر مطالعه  .  است نقرآاعتبار خود را از او گرفته،       
  .شود اي بايد از قرآن شروع  ظريههر ن

ايـن  . اي بايد اهداف بعثـت مـدنظر باشـد           دوم اين است كه در هر مطالعه       اصل
اي تعريف كرده، يك رسالتي تعريف كـرده اسـت، كـه              كتاب براي خود يك فلسفه    

ـاُس  ِلَيُقـومَ � :گويـد   مـي وقتـي قـرآن     . بايد هميشه مدنظر باشد    Yْلِقـْسِط  الن ِ�@�
ي    همـه  1

شود يك جـاي كـار      ها اگر به آن منتهي نشود، معلوم مي         ي نظريه   ها، همه   استنباط
  . چون كارهاي ما كارهاي بشري است. خلل دارد
سوم اين است كه ما در مطالعات تاريخي خـود، اسـالم را از اول مطالعـه                 اصل  
اآلن .  من يك مثال بـزنم     باشداين شايد ملموس ن   . اول به   آخر نه از     آخر، بكنيم به 

تـوانيم    نمي: گوييم   مي با توجه و تكيه بر آن      هزار است،    12  حدود روايات تفسيري 
 موقع كـه قـرآن      آن شروع بكنيم،    اولاما اگر از    . قرآن را بدون اين روايات بفهميم     

تا صد سال   .  امام صادق است   ها از امام باقر و      خيلي از اين روايت   . آمد، روايتي نبود    
غـاز شـروع    آفهميدند؟ اگر مـا مطالعـات خـود را از             چطور مي . اول كه روايت نبود   

مثال . شود  ها برداشته مي    ها و نارسايي    بكنيم و به جلو بياييم، بسياري از كج فهمي        
 اختالفـات فكـري شـيخ مفيـد و سـيد            برگـرديم و   اگر به قرون چهار و پنج        ديگر

  هـا   خيلـي   هايي كه امروز داريم و بـراي        يم، خيلي از اين تعصب    كنه  مرتضي را نگا  
هـاي اصـلي از قبيـل         مي بينيم آنها در بحث    . شود  قابل تحمل نيست، برداشته مي    

دو آدم  . هـاي جـدي داشـتند        امام و چيزهـاي ديگـر اخـتالف        ويژگي هاي امامت،  
ارف شيعه بـه دسـت      معاوليه  ها به ما رسيده است و تدوين          بزرگي كه تشيع از آن    

  . آنها است
                                                           

 .25ي حديد، آيه  سوره. 1
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مطالعـات   دربه نظر من فقها، متكلّمان، مفسران، هميشه بايد اين سه اصـل را              
  .ديني مدنظر قرار بدهند

 مالك آمده را    قرآن ما آن چه در      كه: خواهم بگويم اين است      كه مي  مطلب دوم 
 اين  قرآنرا  كنيم، چ    تأمل نمي  قرآنهاي    دهيم، اما بر روي نگفته      فهم خود قرار مي   
هـاي يـك      گوينـد بايـد نگفتـه       جـا وارد نـشد؟ سياسـيون مـي        آنرا نگفت، چـرا در      

 سـفيدهاي آن را بايـد تحليـل          سياسي، سياستمدار را تحليل كرد يا در يك بيانيه       
علي أي حال اين كتاب اين مقدار حرف زده اسـت،           .  بيشتر مطلب دارد   چونكرد،  

در تفـسير و تحليـل      .  را هم نگفته است    يزهاچاما خيلي از    . ها را گفته است     جا  اين
  .هاي قرآن بايد تحليل شود ي احكام و فقه نگفته قرآن، به خصوص در حوزه

كه عمـده   . ، سنّت، اجماع و عقل    قرآن: منابع فقه و استنباط عبارتند از      مطلب سوم 
مواردي كه در قرآن ذكر نشده است، فقها به اسـتناد سـنّت و روايـات                . آن، دو تا است   

 كه قرآن ذكر نكرده است، سـنّت        هايي  ممكن است اين  . كنند  حكم آنها را استنباط مي    
توانيم شواهد درون روايات را پيدا بكنيم كه          در بعضي از جاها مي    . به آن پرداخته باشد   

توانيم اين بحـث را       حال پرسش اين است كه چقدر مي      . ها مثال و مصداق هستند      اين
  يعني بحث جايگاه سنّت را در كنار قرآن؛ دنبال بكنيم و ادامه بدهيم؟ 

كنـد، يـا سـنّت        آيا سنّت در طول كتاب است يا در عرض آن؟ سنّت تـشريع مـي              
هاي جدي    گويد؟ آيا سنّت پيامبر و ائمه را يكسان تلّقي بكنيم؟ اينها بحث             مصداق مي 

  . شود يعني جزو مبادي مباحث اجتهادي و فقهي است كه به آن توجه نمي. هستند
بينيم كه بين سنّت پيامبر و حديث          مي وقتي به كلمات قدما مراجعه مي كنيم      

مثالً شيخ مفيد در كتاب اصول فقه وقتي منابع ادلّه را ذكر            . گذاشتند  ائمه فرق مي  
 �ّ  كتـاب: ث"ثـة ةيعالـ�Jّ  ا�_حـ¡م اصـول انY  اعt «كند كه   كند، اين تعبير را ذكر مي       مي

ة أقوال و ه،يّ نب سّنة و سبحانه، _} � الطاهر ا�_ �O امروز در  .  اين تفكيك معني دارد    »بعـده من
هـا را يـك       فعل، قول و تقرير معصوم و اين      يعني  سنّت  : گويند  هاي اصول مي    كتاب

در خود روايـات    . هاي قديمي وجود دارد      در كتاب  تفكيكولي اين   . كنند  كاسه مي 
، در كتاب فـضل العلـم،       مثالً در كافي  . شود  هايي ديده مي   فكيكهم گاهي چنين ت   

�  ُقْلـُت  «:7 است  نقل شده   از يونس بن عبد الرّحمن     روايتي،  170حديث   ِ�+
ـَسِن  ِ�_َ َfْا 
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ِل  Yو
َ"مُ  َعَلْيهِ  اْ�_َ Yا: الس َ ُد  ¤�ِ َوّحِ

ُ
؟ َو  َعزY�  Yَ  أ Yُيوُنُس، @�َ «: َفَقاَل  َجل  Y� َ �Oِيـهِ  َنَظـَر  َمـْن  ُمْبَتـِدعًا، َ�َتُكـو

ْ
أ َ ِ�� 

َك  َمْن  َو  َهَلَك، َ َQ�  ْهَل
َ
هِ  َبْيِت  أ ، آrِِ  َو  َعَلْيهِ  �Yُ  َصY5  َنِبّيِ Yَك  َمْن  َو  َضل َ َQ�  ِكَتاَب  ِY�  هِ  َقْوَل  َو  1»َكَفَر  َنِبّيِ

َك  َمْن  «:گويد  مي. بين اهل بيت و قول نبي فرق گذاشته است         َ َQ�  ْهَل
َ
هِ  َبْيِت  أ  �Yُ  َصY5  َنِبّيِ

َك  َمـْن  َو  «.اينجا بحث ضاللت اسـت   ،»لY َضـ آrِِ  َو  َعَلْيهِ  َ َQ�  ِكَتـاَب  ِY�  ـهِ  َقـْوَل  َو  در »َكَفـَر  َنِبّيِ
  شود؛  ها توجه نمي هاي فقهي خيلي به اين تفاوت بحث

كند، به عـاملين       وقتي كه بحث زكات را مطرح مي       25ي    اميرالمؤمنين در نامه  
 ِكَتـاِب  َعـ5َ  ِلَنْقِسَمَها « كه آورديد؛برويد زكات بگيريد، بياوريد و وقتي    : گويد  زكات مي 

 ِY�  ةِ  َو Yـهِ  ُسن زكات را كه آورديد، طبق كتاب اهللا       : فرمايد  ، امير المؤمنين مي   2»6َنِبّيِ
  .و سنّت نبي تقسيم مي كنيم، با اين كه خود ايشان هم معصوم و امام است

 در كتـاب     خـويي  اهللا  آيـت ي معاصر ذكر كنم؛ مرحـوم         يك شاهد ديگر از دوره    
كند كه آيا تشريع تا زمان ائمه ادامه دارد يـا             جا بحثي مي     آن 5محاضرات، در جلد    

نه؟ يا در زمان پيغمبر بسته شد؟ اگر تشريع تا زمان پيغمبر بـسته شـد، بنـابراين                  
هـا روايـات را       كه در موارد تعارض، گـاهي وقـت         لذا اين . نسخ هم ديگر ادامه ندارد    

البتّه ايشان  . گويد در حد روايات پيامبر است       كنند، مي   حمل بر ناسخ و منسوخ مي     
تشريع ادامه دارد، ولي شهيد صـدر از كـساني اسـت كـه              : گويد  كند، مي   قبول نمي 

ه ديگـر تـشريع نيـست          تشريع در زمان پيـامبر بـسته شـد، دوره         : گويد  مي ي ائمـ .
  .  وجود ندارددر اين زمانهم نسخ بنابراين 

  .دهد ويي اين نسخ را ادامه مي خود آقاي خ :فقه پژوهي •

تشريع تا زمان   : فرمايد   بله ولي مرحوم شهيد صدر نه، مرحوم شهيد صدر مي           -
  . پيامبر است

ي سنّت در متون كهن مرادف        اين است كه كلمه   در همين زمينه     ديگري    نكته
هاي اسـتنباطي و اجتهـادي تـأثير          اين هم به گمان من در بحث      . با حديث نيست  

اگر روايتي بـا  : فرمايد وقتي كه پيامبر مي.  سنّت به معني حديث نيست     .گذار است 
                                                           

 .143 ، ص1  ج، )الحديث دار - ط (كافي. 1
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ي مـسلّمات     سنّت مجموعـه  . مراد حديث نيست   يا با سنّت من ناسازگار بود؛        قرآن
  . فكري و رفتاري و منهجي يك شخصيت است

خواهم اين را نتيجه بگيرم كه شما اگر رواياتي داشتيد كه به حـد                 مي  ها از اين 
. شود   مطلب را ذكر نكرده بود، آن مصداق مي        آن) قرآن(ده بود و كتاب     سنّت نرسي 
شود، مثل كتاب اهللا، اما اگر يـك حـديثي يـا              هاي پيامبر جزو اصول مي      بله، سنّت 

  .كند  تبييني پيدا مي ويك روايتي باشد، آن جنبه مصداقي، توضيحي
بـراي  : گـويم    مـي  كنم،   را مسلّم تلّقي نمي    آنها نكات قابل تأمل است، من         اين

  . مطالعات ديني قابل تأمل است
ي تثبيـت شـده؛ در         ايده است، نه نظريه    در حد سه تا مطلب گفتم كه      خالصه  

مطلب اول اين بود كه در مطالعات ديني سه اصل را بايد             :حد مطالب قابل مطالعه   
 را   اين است كه آن چـه      دوم. منظور كنيم؛ قرآن، اهداف بعثت، تاريخ اسالم از آغاز        

توانيم نتيجه بگيريم كه قرآن آنچه را   نگفته است، قابل مطالعه است و ميقرآنكه 
هـايي كـه ممكـن        هاي متغير و در حـوزه       در حوزه . 1كه گفته، چيزهاي ثابت است    

  .آن تأثير بگذارد، وارد نشده استاست شرايط روي 
 بعضي  بعضي از متون و   . دوم نسبت بين سنّت پيامبر و روايات معصومين است        

گـوييم    طـور كـه مـي       همـين . از كلمات قدما داللت دارند، كه اين دو يكي نيستند         
  . جا هم يك چنين بحثي قابل طرح است سخن پيامبر در سطح قرآن نيست، اين

سنّت اعم از قول . سوم اين است كه حديث پيامبر با سنّت پيامبر متفاوت است       
بنابراين آنها را   . شود   مي قرآنمثل  شود،    مسلّمات مي  و رفتار و منهج است كه جزو      

بقيـه  .  تشريع قـرار بگيـرد  منبعتوانيم جزو مسلّمات استنباطي تلّقي بكنيم كه        مي
  ... ممكن است در حد بيان مصداق باشند

    توانيم اين احاديث را به عنوان مؤيد احكام قرآني بدانيم؟ مي :فقه پژوهي •

و فقط  گوييم كه قرآن نگفته       را مي منتها آن مواردي    .  مؤيد كه مشكلي ندارد     -
                                                           

البته ممكن است برخي از چيزهايي را كه قرآن بيان داشته بر پايه شواهد و قراين درون قـرآن، متغيـر بـدانيم ماننـد               . 1
 .موارد ناسخ و منسوخ و يا تدريج در بيان برخي احكام
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ها به گمان من تا زماني كه به حد سـنّت        اين .هم نيست  معارض   ودر حديث آمده    
  .بحث و تغيير هستندنرسد، قابل 
خواهم بحث خود را از اينجا شروع بكنم، قرآن در امـور متغيـر وارد نـشده                   من مي 

يا آن مواردي كه به مرور زمـان        ي ابزاري دارند       وارد آن چيزهايي كه جنبه     قرآن. است
به عنوان مثال قرآن راجع به زكات خيلـي حـرف زده            . تغيير پذير هستند، نشده است    

در يك آيه هم مصرف آن را گفتـه         .  است، زكات هم هست    ↕است، تقريباً هر كجا صال    
ابـن  . فقير، فقيـر اسـت، مـسكين، مـسكين اسـت          . موارد مصرف هم ثابت است    . است

سبيل است اما اين كه زكات را از چه چيزهـايي بگيـريم؟ آن را نگفتـه                 السبيل، ابن ال  
هـا حـل      ي اخـتالف    توانست آن نُه كلمه موارد دريافت زكات را بگويد و همه            مي. است
چرا موارد زكات را نگفتـه اسـت؟ چـون          . ها بحث و فكر كرد      بايد روي اين نگفته   . شود

. يك جا تجـارت اسـت     .  مختلف است  اين يك امر متغير در جوامع و شرايط اقتصادي        
 اسـت كـه      ايـن . يـك جـا بهمـان اسـت       . يك جا فالن اسـت    . يك جا كشاورزي است   

اآلن . خواسته است روي يك امر ثابتي باشد كه بعد در آن دچـار مـشكل بـشويم                  نمي
چـون مـوارد    . شـود   كنيد، يك عدم توازن پيدا مـي        شما زكات را با خمس مقايسه مي      

خوب تعداد فقيرهاي سيد و غيـر       . شود  ي آن همه خمس مي      زكات محدود است، بقيه   
شـود امـا،      بينيد كلّي ثروت از راه خمس جمع مـي          سيد چقدر است، آن وقت شما مي      

كه ما آمديم مـوارد را ثابـت          هاي غير سيد نه، به جهت اين        آن طرف فقيرها و مسكين    
  .  قابل مطالعه و تحليل استقرآنهاي  پس نگفته. گرفتيم

قـرآن وقتـي    . باشد  ها موارد ديه است كه موضوع بحث شما مي          يگر از نگفته  يكي د 
گويد، ديه از چه چيزي است؟ اين را نگفته است، خيلي ساده بود اين چنـد                  ديه را مي  

بلوغ را گفته است، ولـي سـنّ بلـوغ را           . همين طور است سنّ بلوغ    . تا چيز را ذكر كند    
 12 جغرافيايي و فرهنگي ممكـن اسـت         نگفته چون سنّ متغير است، براساس شرايط      

ها به خـاطر       سال بشود؛ ممكن است خيلي جاها حكومت       13سال بشود، ممكن است     
بندي بكنند، بگويند سنّ قانوني گواهي نامـه ايـن اسـت، سـنّ قـانوني                  شرايطي طبقه 

  . سربازي اين است، سنّ قانوني فالن چيز اين است، سنّ قانوني رأي دادن اين است
، با چه چيـزي    است اص را گفته است اما ابزار اجراي قصاص را نگفته          قرآن قص 
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هنوز كـه هنـوز اسـت فتـواي         . گويند با شمشير    مشهور مي   در فقه  ؟قصاص بكنيم 
.  آمده اسـت    چرا؟ چون در روايت   . مشهور اين است كه بايد با شمشير قصاص كرد        

  . ، اوضاع و احوال فرق كرده استبا اينكه
ميني اين است كه شمشير الزم نيـست، هـر چيـزي كـه              فتواي مرحوم امام خ   

  . مثل شمشير باشد، كفايت مي كند
ا� :موارد قمار را نگفته است، ميسر را گفته حرام است         قرآن   َ Y ْمُر  ِإ¤� َ�fَْو  ا  ُJِْي �اْ َ

1 
پـس وسـيله    . ي آن چيـست؟ نگفتـه اسـت         در چند جا هم گفته است اما وسـيله        

ابزار . حاظ شرايط اجتماعي و فرهنگي متفاوت باشد      تواند به ل    مي. خصوصيت ندارد 
ميسر، ابزار قصاص، موارد زكات، موارد ديه، سنّ بلوغ؛ اينهـا چيزهـايي اسـت كـه                 

  . به آن نپرداخته استقرآن
ها آيا جاي اين مطالعه و بررسي نيست كه اينها امـوري      به دليل اين نپرداختن   

ند در مسائل فرهنگي و اجتماعي      خواه  است كه واگذار شده است به كساني كه مي        
حاال زمان پيامبر، خـود پيـامبر و زمـان ائمـه، امامـان              . به نام دين حكومت بكنند    

اگر شـما از ايـن منظـر نگـاه بكنيـد،            . طور است   هاي بعد هم همين     در دوره . شيعه
 اهللا آيت.  ، خيلي از تعارض هاي روايات حل مي شودشود خيلي از مشكالت حل مي

 تعارض موارد زكات را در زمان       مي توانيم : گويد  به موارد زكات مي    نسبتمنتظري  
. امور حكومتي است  از  حل بكنيم كه موارد زكات      صورت  پيامبر و امام علي به اين       

خـوب  . بـود ديگـر   طور    امام علي   و زمان   طور بود،     پيغمبر اين زمان  بنابراين شرايط   
  .شود اينها را مطرح كرد تر مي اناگر ما با اين بحث قرآني شروع بكنيم، در واقع آس

 جاهايي كه قرآن، اصـل را وارد شـده و           بر اين اساس گمان من بر اين است كه        
شود فهميـد كـه حالـت         خيلي روشن مي  و  موارد آن امور متغير اجتماعي هستند،       

هـاي    هاي ذيل اين آيات را يك امر ثابت تلّقي نكنـيم، مـصداق              ثابت ندارند، روايت  
 بيانهايي كه دارد آن اوضاع و احوال را           مصداقيعني  در نظر بگيريم،    ناظر به زمان    

هـاي قرآنـي    در همين فضا بحث جرم انگـاري و كيفرهـايي كـه در بحـث    . كند  مي
  .شود است، مطرح مي

                                                           
 .90ي مائده، آيه  سوره. 1
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به بحث بسيار جالبي ورود پيدا كرديد، روي        .  بايد نظريه پردازي بشود    :فقه پژوهي  •
  !هاي جديدي كرد دازيپر شود نظريه اين اصلي كه گفتيد مي

اي است كه جاي تأمالت جدي دارد و من بعضي از قرائن و شـواهد                 اين ايده .  بله  -
نظريه اين است كه موارد و ابزاري كه قرآن به آن نپرداختـه و جـزو امـور          . آن را گفتم  

خواهد به چيزي كه به مرور         نپرداخته است كه نمي    هامتغير هستند، از اين جهت به آن      
ري در كتـاب خـتم نبـوت            . كند، ثبات بدهد     تغيير مي  زمان يك تعبيري مرحوم مطهـ

ها واگذار    اسالم به اهداف پرداخته است و شيوه و راه را به خود انسان            : فرمايد  دارد، مي 
مـن آن   . زننـد   اين حرفي است كه شهيد مطهري در كتاب ختم نبوت مي          . كرده است 

 به ذهنم رسيد؛ و چنـد تـا مقالـه در مـورد ابـزار      خواندم، اين ايده  زماني كه اين را مي    
قصاص، ابزار قمار و ابزار موسيقي نوشتم، آن موقع در روايات هم گشتم، به نظـر مـن                  

يعني وقتـي بـه سـراغ روايـات         . كنند  آمد كه شواهد روايي هم اين نظريه را تأييد مي         
ـ          بينيم روايت مي    رويم، مي   مي ه بگويـد، مـصداق     خواهد در اين قضايا مثال بزنـد، نمون

يعنـي مـثالً اگـر      . خواهد آن مواردي را كه گفته، قانون ثابـت تلّقـي بكنـد              نمي. بگويد
شـود    قصاص را گفته است كه با شمشير انجام بشود، در خود روايات قرائني پيـدا مـي                

ُك  َ� « كه شمشير خصوصيت ندارد؛ چـرا كـه تعبيـر          َ ْQذُ  ُيـ� Yآمـده يعنـي    در آن   ،  1»ُيَتَلـذ
ـاُز «.  قاتل، تـشفّي خـاطر پيـدا كنـد         نحوه كشتن با  ولياي مقتول   انگذاريم   َ � ُ �X  َِعَلْيـه 
ْيِف  Yلـس پـس  . خود روايت اين فلسفه را گفته است      . گرفته شود  به سرعت جان او      »@�ِ

.  گفته است يك اصل است، امـا ابـزار آن را واگـذار كـرده اسـت                 قرآنقصاصي كه   
كار زشتي صورت گرفتـه     .  بگيرد شود با آن قتل صورت      اي كه مي    ترين وسيله   آسان

لذا امـام در تحريـر الوسـيله        . ش كردن اما نه با زجر كُ    . است، جان او هم بايد برود     
  . قصاص كردشود هم ميو با تفنگ  برقي  فرمايد با صندلي مي

را بيـان    روايت مصداق حكم     و بگوييم كه   را مالك قرار بدهيم؛      قرآنخود  پس  
روايـات بيـان    . ك تـشريع مـستقلّي در نظـر بگيـريم          روايات را ي   نه اينكه . مي كند 

 امام يا در عصر پيـامبر اسـت؛ در خـود روايـات هـم                آنمصاديق يك آيه در عصر      
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   .كندشود شواهدي پيدا كرد كه اين نظريه را تثبيت  مي
.  از همـين سـنخ اسـت        به آن پرداخته است    قرآن كيفرهايي كه     و ها  بحث جرم 

هاي حقّ الناسي دارند   است؛ چه گناهاني كه جنبه  قرآن از گناهان زيادي ياد كرده     
هـا بـراي شـش        ي اين گناه    از بين همه  . ي حقّ اللهي دارد     و چه گناهاني كه جنبه    

  . استي دنيايي ذكر كرده و براي بقيه ذكر نكرده  مورد جريمه

توان اين نظريه را آنجـا هـم          اي كه گفته شد، آيا مي        طبق همين ايده   :فقه پژوهي  •
 قرآن خمر دارد، ميـسر دارد، لـواط دارد، ارتـداد            ببينيدتثبيت كرد يا نه؟     دنبال و   

ي دنيـايي ذكـر نكـرده         ها جريمه   ها را دارد ولي براي هيچ كدام از آن          دارد، اين 
  . است

هـا قـصاص اسـت،        آنيكي از   .  دنيايي قرآن شش تا است      و كيفرهاي  ها  جريمه
پنجم راجع بـه    .  به زنا است   چهارم راجع . يكي ديه است؛ سوم راجع به قذف است       

ايـن شـش مـورد اسـت كـه          .  اسـت  ششم محاربه و افساد في االرض     . سرقت است 
 كه بعضي    ي موارد با اين     براي بقيه . برايشان جريمه و كيفر دنيايي بيان كرده است       

ـ     كيفر دنيايي بيان نكرده اسـت       دارند اجتماعيهاي    ها جنبه آناز    ربـا   اره، مـثالً درب
َذُنوا� :مي فرمايد  قرآن

ْ
ْرٍب  َفأ َ ِ�X  ِمَن  ِY��1       اثـم كبيـر و رجـس       ، يا راجع به خمر تعبير

ارتـداد  . لواط را در چند آيه مطرح كرده است       . طور  همينهم  ، راجع به ميسر     2دارد
هـا مجـازات اخـروي        ي ايـن    منتها براي همه  . را در آيات مختلف مطرح كرده است      

قـصاص را كـه هـم       . ض نـشده اسـت    جريمه و كيفر دنيايي متعـرّ     . ذكر كرده است  
 به مثل است، اين خيلـي طبيعـي و           قصاص نفس است، هم قصاص عضو كه مقابله       

 عمـد بحث ديه را در مواردي كه قتل خطأيي باشد يا در قتـل              . عقاليي هم هست  
   .مطرح كرده است ها گذشت كنند، وقتي كه شاكي

ت قابـل تـوجهي     از تامل در مواردي هم كه كيفر دنيايي برايش ذكرشـده، نكـا            
  :استنتاج مي شود كه به مواردي اشاره مي كنم

ي   سـال نـزول سـوره     . ي نساء است    يكي در سوره  .  در دو آيه ذكر شده است      زنا
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�  َو �: مي فرمايد جا  آن. نساء، پنجم هجرت است    Q+Y"ال   َ� ت��
ْ_ �اْلفاِحَشةَ  @�َ

، مفـسرين نوعـاً     1
اين كـار شـغل و حرفـه آنهـا           كساني هستند كه     آنها و     منظور روسپي : گويند  مي

ْو � شوند تا بميرند،    ها در خانه حبس مي      شده است، اين  
َ
َعـَل  أ ْ � َ �X  ُY�  Yـن ُÌَ  ً"دوم  ؛�َسـبي

. جا بحث زاني و زانيه است       آن. شود  سال هفتم هجرت نازل مي    كه  ي نور،     سورهدر  
انجام  كه كسي يك بار عمل زنا را          پس اين .  زاني و زانيه فعل نيست، وصف است       و

 َو � ي نـساء،     سوره 16ي    آيهبله  . شود او را مجازات كرد      داد، به استناد اين آيه نمي     
ا ذاِن لY ال ِ�ِتيا

ْ_ شاهد آن هم اين است كـه وقتـي از          .  در مورد فعل است    �َفآُذوíُا ِمْن³ُْ  @�َ
. با اينها جز مشرك يا غير مـؤمن ازدواج نكنـد          : گويد  كند، بعد مي    زاني صحبت مي  

 كسي يك بار اين كار را انجام داد و مرتكب اين خطا شـد، واقعـاً شـامل                   خوب اگر 
  شود؟  اين دستور ديني مي

يعني كـسي كـه بـه او دزد         . در سرقت هم به نظر من وصف است، فعل نيست         
 طـرف بـا يـك بـار انجـام عمـل سـرقت، دزد محـسوب                  . كيفر مي شود   گويند  مي

  . كه وصف استانيمثل ز. شود نمي
 مخير گذاشته است اين يا آن، از مجازات ساده گرفته است همه  محاربدر كيفر

شرايط چه چيزي   ! كه نوع افساد في االرض او چه باشد         تا كيفر سخت به لحاظ اين     
يعنـي خـود ايـن تخييرهـا و ايـن انـواع، گويـاي ايـن اسـت كـه                     . كند  اقتضاء مي 

  . خواهد يك امر ثابتي را بيان بكند نمي
گناهان بسياري ياد شده است اما براي برخـي از آنهـا            خالصه آنكه در قرآن از      
. كه مي توان گفت آن موارد از نظر قرآن جرم اسـت           . كيفر دنيايي بيان شده است    

. تفاوت جرم با گناه در اين است كه جرم، ارتكاب يك امر ناهنجار اجتماعي اسـت               
تلّقـي  كنند و آن چه كه در حقوق امروز جـرم             تعريف مي ابن طور   در حقوق امروز    

هايي كه در قرآن آمده و براي آن كيفر دنيايي ذكر كرده اسـت،                شود، بر عنوان    مي
  . اما گناه هر نافرماني و معصيت را شامل مي شود.انطباق دارد

جرم هر عملي يا تـرك عملـي        : گويد  ي دادرسي كيفري مي     نامه   آيين  :فقه پژوهي  •
  . است كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است
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اند؛ يكي از آنها همين است كه شما فرموديد؛ ارتكاب فعل              دو تا چيز را گفته      -
بيني كرده است يا انجام رفتارهاي        گذار براي آن كيفر پيش      يا ترك فعلي كه قانون    

. اينهـا عقاليـي اسـت   . ها ضمانت اجرايي كيفري مقرّر شده است      آنممنوع كه براي    
  . قابل توجيه و قابل فهم استيعني چيزي است كه براي عقال هم كامالً 

 ،هاي قرآن، توجه داشته باشيم       كه قبالً گفتم كه به نگفتن       اي با توجه به قاعده   
 چندين بار   قرآنارتداد يك بحث خيلي جدي است، در        به مساله ارتداد مي رسيم،      

 كه اين عمل    سخن گفته  آن   ازارتداد را مطرح كرده است و خيلي با شداد و غالظ            
 كيفرهاي اخـروي  يعنيگردد،  شود، كّل كارهاي فرد باطل مي عمل ميباعث حبط   

اما آنچه كه امروز در فتاوا وجـود دارد ايـن اسـت كـه ارتـداد بـه                   . ذكر كرده است  
 روي يـك    شـخص  اسـت كـه      اينشود، ارتداد     صورت يك جرم اجتماعي تلّقي مي     

 آيـات   درمـده   هايي كه در فقه آ      اي تغيير فكر داده است، اين مجازات        شك و شبهه  
ي ديگر بياييم اين مجازات ها را يك امـر ثابـت              استناد ادلّه به  كه    اين. قرآن نيست 

  . شناور باشدحكم تواند   ميبلي.  نيستقابل قبولتلّقي بكنيم، 

خواهيد بفرماييد كه مفهوم جرم كه در قرآن به كار رفته است، بـا                 نمي  :فقه پژوهي  •
  يم يكي است؟اين مفهوم حقوقي كه ما امروزه دار

هاي عقاليـي     هايي كه ذكر شده است، مصداق       خواهم بگويم آن مصداق      نه مي   -
  .شوند عقاليي تلّقي ميجرم ها  هستند كه امروزه هم اين

  ...  چون جرم به معناي ديگري هم آمده است:فقه پژوهي •

 اصالً بر . بكار نرفته است   در قرآن    به معناي رايج در زبان فارسي     ي جرم      كلمه  -
  معنـا  ايـن بـه  جـرم در قـرآن    واژهيعنـي   . ي جرم منطبق نشده اسـت       ها كلمه   اين

.  مختلـف اسـت     ،اسـت گاهي مقابـل ايمـان اسـت، گـاهي مقابـل سـپاس              . نيست
 كيفـر   آنهـايي كـه قـرآن بـراي           ي قرآني جرم را بگويم، مـصداق        خواهم واژه   نمي

شـود،    رم تلّقي مـي   دنيايي ذكر كرده است، با آنچه كه امروزه در قوانين عقاليي ج           
  .تا حدودي انطباق دارد
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  مأخذشناسي ديه

�  

  مأخذ شناسي ديه

هـاي    دين اسالم نقش ارزشمند در سعادت دنيوي و اخروي بـشر دارد و آمـوزه              
اسالمي در سه ساحت عقايد، اخالق و احكام و بايد و نبايد چگونـه زيـستن را بـه                   

ناپذير اسـالم اسـت كـه        دهد و احكام شرعي و حقوقي جزء جدايي         سان نشان مي  ان
گــر تكــاليف افــراد و جامعــه و ميــزان ارزيــابي اعمــال بايــسته از نابايــسته و  بيــان

نـام فقـه تكـوين يافـت كـه            دانشي بـه   كننده اجراي آن است، از متن دين       تضمين
كه بـه بيـان چگـونگي       هاي حقوقي جامعه است       گويي به همين نياز    متضمن پاسخ 

اين تكاليف چنان    پردازد و   رابطه انسان با خدا و انسان با انسان و فرد با جامعه مي            
  .گسترده است كه به رابطه انسان و طبيعت و موجودات ديگر نيز اشاره دارد

تكـوين آن بـا حـضور معـصوم و     . فقه ادوار مختلفي را پشت سر گذاشته اسـت      
 در جامعـه بـوده و در هـر كـدام از ايـن دو دوره                 تداوم آن در زمان غيبت معصوم     
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  .آفرين بوده است نقش
 در حيات اجتماعي و سياسي جامعه اسـالمي،         6در زمان حضور پيامبر اكرم    

در آن زمـان    . نمـود   آن حضرت خود، احكام حقوقي جامعـه را بيـان و اعمـال مـي              
شــد و از  حيطــه جامعــه اســالمي در محــدوده مدينــه و اطــراف آن خالصــه مــي 

در آن دوره منابع نامحدود     . هاي بعدي برخوردار نبود     گستردگي و پيچيدگي زمان   
با رحلـت نبـي     . خاتمه يافت  6اين وضعيت با رحلت پيامبر    . ها محدود بود    و نياز 

گرچـه بـراي    . تر و قلمرو آن وسعت يافـت       هاي جامعه دامنه بيش     مكرم اسالم، نياز  
ران به معصوم پايـان رسـيد، امـا         از مذاهب اسالمي پس از رحلت پيامبر دو        بخشي

 است، از اين مزيـت      �بخش ديگر در جامعه اسالمي كه پيروان مذهب اهل بيت         
برخوردار است كه معتقد به تداوم حضور معـصوم در يـك دوره بـيش از دويـست                  

هاي علمـي و عملـي        در اين دوران چالش   . باشد  ساله بعد از ارتحال پيامبر اكرم مي      
و Dشود، اما با شروع دوران غيبـت امـام عـصر            يافت مي تري در جامعه شيعي      كم

هـاي آن، جامعـه اسـالمي بـه طـور             وسعت قلمرو جامعه اسالمي و پيچيدگي نياز      
با توجه به بسط و گسترش دامنه جغرافيايي مسلمانان         . خاص دچار مشكل گرديد   

هـاي فـردي و       هـا و متعاقـب آن كوشـش بـراي رفـع نيـاز              و اقتضائات حقوقي آن   
جامعه اسالمي، نيازمند مكانيسمي بود كه بتواند پويايي فـرد و اجتمـاع             اجتماعي  
توان گفـت     مي. استمرار بخشد، آن مكانيسم در شيعه مسأله اجتهاد بود         اسالمي را 

. توان ادعا نمـود     شد و مي    فقط با اجتهاد بود كه پويايي جامعه اسالمي تضمين مي         
با دقت  . رسيد   رشد و بالندگي نمي    اگر اجتهاد نبود، فقه به هيچ وجه به اين حد از          

هاي فردي و اجتماعي جامعـه،        توان گفت كه فقها بر حسب نياز        كتب فقهي مي   در
  .سان بر مسائل فقهي افزود احكام جديد را از منابع استنباط اجتهاد نمودند بدين

  :گويد مي» استاد مطهري«
ساند كه تدريجاً   ر  ها و قرون مختلف مي      مطالعه و تتبع در كتب فقهيه در دوره       «

بر حسب احتياجات مردم، مسائل جديدي وارد فقه شـد و فقهـا در مقـام جـواب،                  
   1.اند، به همين جهت تدريجاً بر حجم فقه افزوده شد گويي برآمده

                                                           
  .98 ص ده گفتار،مرتضي مطهري، . 1
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توان گفت كه عامل اصلي در رشد و تكامل فقه و مسائل فقهي، اجتهاد                پس مي 
هاي علميه و علمـا از        ن حوزه فقهيان بود و عاملي كه موجب ركود آن شد، دورشد         

  .اجتهاد زنده و فعال بوده است
چون ديگر علوم اسالمي، ادوار مختلفي را پشت سر          چه گفته شد، فقه هم     چنان

نمـود و     هـا غلبـه مـي       هاي فردي فقه بر ديگر جنبه        از زمان جنبه   اي  نهاد، در برهه  
گر با تغيير شرايط    در زماني دي  . گرديد  هاي اجتماعي فقه مورد غفلت واقع مي        جنبه
اي در خـور جامعـه اسـالمي پيـدا            هاي حقوقي و اجتمـاعي بـسط و گـستره           جنبه

نمود كه اين جنبه در بررسي ابواب كتب فقه استداللي و نيمه استداللي و فقه                 مي
در دو قرن اخير و پس از تأليف كتاب فقهـي مهـم و              . باشد  فتوايي قابل بررسي مي   

 و  Ö» سيد محمد كاظم طباطبايي يـزدي      اهللا  آيت«م  به قل » العروه الوثقي «معروف  
محوريت آن در اظهار نظر و فتواي فقها و مراجع تقليد و نيـز دورس عـالي فقـه و                    

هاي استداللي فقه با تمركز فقه اماميه بر ابواب عبادات و معامالت به معناي                كتاب
حكـام  خاص قرار گرفت و احكام سياسات كه خود يك ضلع از اضالع تقسيم كلي ا              

كـه   تـا ايـن  . به عبادات، معامالت، سياسات بود متروك و مورد نيسان قـرار گرفـت       
تحريـر  «كتـاب ارزشـمند      ،»Öامـام خمينـي   « اسالم و احياگر  فقيه بزرگ معاصر  

قـضا و شـهادت و حـدود و          را تأليف كرد كه به صورت كامـل احكـام از          » ↨ـالوسيل
نماز جمعه، كتاب امر به معروف      قصاص و ديات را نوشتند و ابواب و فصولي؛ مانند           

و نهي از منكر در بخش عبادات را هـم احيـا كردنـد كـه جـزء احكـام سياسـي و                       
اجتماعي اسالم است كـه هـم رفـع نقيـصه گذشـته بـا آن و هـم محـوري بـراي                       

بـا توجـه بـه      . مربوط بـه ايـن ابـواب و فـصول گرديـد            هاي علمي و عملي     فعاليت
در يـك   . هـاي متفـاوتي را ارائـه نمودنـد         بنـدي   گسترش دايـره فقـه، فقهـا دسـته        

متوفـاني  (» محقـق حلـي   «. بندي، ابواب فقه بر چهار قسم تقسيم شده است         دسته
آن را به چهار باب، عبادات، عقـود،  » شرايع االسالم«در كتاب )  هجري قمري 676

  .چنان باقي است ايقاعات و احكام تقسيم نمود كه تا كنون هم
ري در خصوص فقه اسالمي وجود دارد كـه عبـارت           هاي ديگ     البته تقسيم بندي  

مانند حقوق مدني، حقوق خـانواده، حقـوق        . هاي مختلف علم حقوق     است از شاخه  
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باشد آنچه در گونـه   جزائي و حقوق سياسي كه اين احكام حقوقي متخذ از فقه مي          
شناسي محقق حلي به عنوان قسم چهارم تحت عنوان احكام نام برده شـده اسـت     

اي كوتاه بر     در اين نوشته كه مقدمه     ن، همان حقوق جزايي اسالم است     آ بخشي از 
باشـد در صـدد تعيـين و تحليـل            مĤخذ شناسي آثار مكتوب در خصوص ديات مي       

اما يادآوري اين نكته ضروري اسـت       . هاي فقه نيست    ها و دسته بندي      بندي  تقسيم
 ذيـل حقـوق     كه مباحث ديه در ذيل باب احكام در تقسيم بندي محقق حلي و يا             

با توجه به برگزاري همايش     . شود  هاي ديگر واقع مي     جزايي اسالم در تقسيم بندي    
 از طـرف مؤسـسه فقـه پژوهـشي فقـه الثقلـين در               1396ديه در پاييز و زمستان      

هـاي علمـي      اصفهان، تهران و شهر قم، ضرورت داشت در كنار مقاالت و مـصاحبه            
آيد مـشتمل     ود آنچه در پي مي    اين نشست به بحث مأخذ شناسي ديه پرداخت ش        

ها و مقاالتي است كـه در خـصوص ديـه و مباحـث                بر سه بخش كتابها، پايان نامه     
هاي فقه جزايي اسالم را هم       باشد گرچه حوزه مباحث ديات جنبه       مربوط به آن مي   

شود ولي بنابراين بوده است كه در مأخذ شناسي از آثاري استفاده شـود                شامل مي 
مĤخذ استفاده شده باشد، البته به جز چند مورد كه در خـصوص     كه عنوان ديه در     

  .باشد از ديگر عناوين استفاده نشده است بحث عاقله و ارش مي
يادآوري اين نكته ضروري است كه ادعاي ما اين نيست كه در خصوص منـابع               

اي كه بتواند همه      اين مأخذ شناسي كاوش همه جانبه صورت گرفته است به گونه          
خذ مربوطه را جمع آوري نمايد اما كوشش شده كه از منابعي كـه حتـي                آثار و مأ  

المقدور در دسترس بوده است استفاده شود اميدوار است كه اين گام كوتاه توسط              
   .پژوهشگران و محققان اين رشته كامل گردد
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 :تهران ،»تعزيرات-ديات-قصاص-حدود«ايي  اجراي احكام جز   ،مدني كرماني، عارفه   .1
 ،مجمع علمي و فرهنگي مجد

مجمـع   :تهـران  ،اجراي احكام كيفري به ضميمه مباحث و مقررات مربوط به ديـات           ،  ... .2
 .1385 ،علمي و فرهنگي مجد

 دراسة  ةاحاديث الديات و القصاص في الكتب الست      دايني، سعدون محمد جواد عبداهللا،       .3

 . م2011 / ق1432 ن الوقف السنيديوا : بغدادة،تحليلي

 :قـم  ،احكام الديات فـي الـشريعة االسـالميه الغـراء          ،1308سبحاني تبريزي، جعفر،     .4
 . ش1392 / ق1434 7سسه امام صادقؤم

 .1396   ،آراس :سنندج ،احكام ديه در فقه مقارن، 1364فالحي، عدنان،  .5

 ،ايـران و فقـه حنفـي      احكام و مقادير ديه در حقـوق كيفـري           ،1349مفانلو، عليرضا،    .6



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  784

 

 .1396 ،ويهان :تهران

 .1384 ، ت دال  ع ام ي  پ:تهران ، ه  و دي ارش ،1341عابدي، محمدحسن،  .7

 :تهـران  ،ارش و مصاديق آن در پرتو قـانون و رويـه قـضايي             ،1314زاهدي، عاطفه،    .8
 .1395 ،جنگل، جاودانه

هـي از    واژه و اصـطالح فق     6500شـامل   «اصـطالحات فقهـي      ،1314مروج، حسين،    .9

 .1379 ،بخشايش :قم ،»طهارت تا ديات

 جامعة االمام محمد بن سعود      : رياض ، االرش و احكامه   ،عبيدي، حسين بن عبداهللا    . 10
 . م2004 / ق1425 ،ةاالسالمي

 ،التشريع الجنائي االسالمي في المذاهب الخمسة مقارنا بالقانون الوضعي ،عوده، عبدالقادر . 11
 . ق1402 ة،سسة البعثؤ في مةقسم الدراسة االسالمي :تهران

 ،مكتبة دارالتراث :قاهره ،التشريع الجنائي االسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ،... . 12

 1415 ة،سسة الرسال ؤم : بيروت ،التشريع الجنائي االسالمي مقارنا بالقانون الوضعي      ،... . 13
 . م1994 /ق

 . ق1408 ،دفتر انتشارات اسالمي :قم ،الديات ،1282مدني كاشاني، رضا،  . 14

 ،دارالـصميعي  :ريـاض  الـديات،  ،ق 287 ـ 206ابن ابي عاصم، احمد بن عمرو،        . 15
 .م 2003 /ق 1424

 .م 2005 /ق 1426 ،المختار سسةؤم :قاهره ،الديات ،ق 287 ـ 206 ،... . 16

 :ت بيـرو  ،الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه االسالمي المقارن        ،د  م  اح  وض    ، ع   س  ادري . 17
 . ش1375 / م1986 ،مكتبة الهالل دار

 : قـاهره  ، للقانون السعودي   وفقاً ة في الشريعة االسالمي   ةالدي ،صغير، عبدالعزيز بن محمد    . 18
 . م2015 ة،مركز القومي لالصدارات القانوني

 مكتبة الوفاء   : اسكندريه ، في الفقه االسالمي دراسة مقارنه     ةالعاقل ،قزامل، سيف رجب   . 19
 . م2012 ة،القانوني

 دارالقـرآن  :قـم  الـديات،  كتاب؛  الفقه ق، 1422 ـ 1347حسيني شيرازي، محمد،     . 20
 الحكيم،
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ي في االسـالم ضـروب القتـل، القـصاص، الـديات، الحـدود،            ئالفقه الجنا  ،امير عبدالعزيز  . 21

 . م2007 / ق1428 ، دارالسالم: قاهرهة،التعازير، امثلة و تطبيقات نظري

 -الـشيعة  فقه مؤسسة ـ دارالتراث  : بيروت،القصاص والديات ،مرواريد، علي اصغر . 22
 .ق 22ق 1410 الداراالسالمية،

 مكتبـة   : قـاهره  ،القصاص، الديات، العصيان المسلح في الفقه االسالمي       ،حصري، احمد  . 23
 . م1973 / ق1393 ة،الكليات الزهري

 . ق1420 / ش1378 : قم،انجاز العدات في احكام الديات ،1307رحمتي، محمد،  . 24

هاي حدود، قصاص و     مجازات«ات اسالمي   آشنايي با قانون مجاز    ،1361اميني، صابر،    . 25

 . ش1395 ،خرسندي: تهران ،»ديات

ــازپژوهي ديــه و قــصاص زن در حقــوق اســالمي،1357خــاني، زهــره،  . 26  :تهــران ، ب
 . ش1388 ،خرسندي

ميــثم  :قــم ،) ان م ل س رم ي  و غ ان م ل س رد، م  و م زن ( ه  دي ري راب ب، 1316  ،  ف وســ ، ي ي ع ان صــ . 27
 . ش1384 ،تمار

برگرفته از نظريات فقهـي  ) زن و مرد، مسلمان و غيرمـسلمان      (برابري ديه   ،  1316 ،... . 28
 . ش1384 ،ميثم تمار :قم ،3 و زندگي فقه، العظمي صانعياهللا آيت

بررسي تطبيقي ديه و مسائل مرتبط با آن بر اساس فقه مذاهب             ،1361 احمدي، رستم،  . 29

 . ش1394 ،زانست :سنندج ،)به انضمام جدول ديات(اربعه 

 ،بررسي تطبيقي قصاص و ديـات در فقـه مـذاهب خمـسه             ،1342حاجي علي، فريبا،     . 30
 . ش1393 ،ميزان :تهران

 هـاي  مـاه  در ديـه  تغلـيظ  حقـوقي  بررسي،  زاده، سجاد    قاسم 1362  زاده، شبنم،  قاسم . 31

 .ش 1395 ،يازي پارالق :اردبيل حرام،

 ،جراحـات پزشـكي   بررسي فقهي و حقـوقي حكـم ديـه           ،مرادي كوبايي، عبدالحسين   . 32
 . ش1394 ،مجمع علمي و فرهنگي مجد :تهران

 در عاقلـه  ضمان حقوقي  فقهي بررسي ، نادر نژاد آقداش، علي    ؛1370خالصي، امين،    . 33

 .ش 1396 ،سرخ شاپرك: تهران ديه، پرداخت
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 ،دادنامه  : تهران  ،االدا در نظام حقوقي ايران  بررسي مباني ديهوم ،1362همايون، حامد،  . 34
 . ش1395

 ،انديـشه آريـا   :تهـران  ،بيمه شخص ثالث ديه و سرنـشين  ،1349زاده، لطيف،   فهحني . 35
 . ش1390

 :تهـران  ،پرداخت ديه از بيت المال در پرتو قانون و رويه قـضايي            ،باختر، محمدرسول  . 36
 . ش1393 ،جنگل، جاودانه

پرداخت ديه در صورت عدم تعيين مرتكب در فقـه و حقـوق              ،1370نوروزي، پيمان،    . 37

 . ش1395 ،جنگل، جاودانه :تهران ،گاهي اجمالي به حقوق فرانسهايران با ن

رويكـرد جـامع بـه      (حقوق جزاي ايـران      پرداخت ديه در   ،1364بيگي هرباغ، حمزه،     . 38

 . ش1390كاشف  ، تهران،)مسؤوليت دولت

مالتي بر ديه صدمات نخاع و ستون فقرات، با الحاقـاتي از            أت ،1355سمساري، بابك،    . 39

 . ش1392 ،جنگل، جاودانه :قم ،اب در تطبيق با دياتكتاب گايد در اين ب

 اهللا  آيـت دفتر مدرسـه     :قم ،تحفة الوالة في احكام القصاص والديات      ،وحيدي، محمد  . 40
 . ش1364 ،وحيدي

مجمع علمي   : تهران  ،تحليل فقهي حقوقي ضمان عاقله و مسووليت بيمه ،اباذري، كبري . 41
 . ش1394، و فرهنگي مجد

 ،»ديات« المنهاج تكملة مباني تعليق و ترجمه ،ش 1371 ـ 1278خويي، ابوالقاسم،    . 42

 .ش 1395 ،دارالعلم :قم

 6فقه  « ةاللمع   في شرح  ةترجمه و شرح كامل تحريرالروض     ،1342، سيدمحمد،     دري  ص . 43
 . ش1392 ،خردنگار :تهران ،»ها ، ديه، قصاصرشته الهيات حدود

ميه مناقـشة فقهيـه اصـوليه       تصنيف دية المراه في الشريعة االسال      ،مري، سعيد بن محمد    . 44

 . م2011 / ق1432 ،دارالفتح : عمان،للدكتور يوسف القرضاويحديثيه 

 تعدد و تكرار جرائم مستوجب حد       ، حكمت منش، زهرا   ،1350رضا،   عارفيان، غالم  . 45

 . ش1395 ،اميد رهاوي:  تهران،و قصاص و ديه

 ،ايـالف  :شيراز ،تغليظ ديه در فقه اسالمي و حقـوق        ،1351پور، عبدالوهاب،    سليمي . 46
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 . ش1393

 1395 ،دژ  كهـن  :اصفهان ،تغليظ ديه درقتل خطاي محض     ،1346مهديه، حسينعلي،    . 47
 .ش

سازمان انديشه حزب اهللا، ستاد مركزي حزب        اتاق انديشه حقوق و قضاء ديني،      . 48
 . ش1386، : دفتر نشر كريمه اهل بيت:قم ،تفاوت ديه زن با مرد ،اهللا ايران

 :قـم  ،تفاوت ديه زن و مرد از ديدگاه مذاهب اسـالمي         ،  1342احساني، محمد ياسين،     . 49
 . ش1390 ،6مركز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي

مكتبـة  : قـاهره  ،تفسير النصوص أو آيات القصاص والديات      ،عبدالعال، اسماعيل سالم   . 50
 . م1994 / ق1414 ،نصر

ـ  1310فاضل موحدي لنكراني، محمد،      . 51  شـرح  فـي  الـشريعة  تفـصيل  ،ش 1386 ـ

   /ق 1418 ،:االطهــار ةائمــ فقهــي مركــز :قــم الــديات، كتــاب الوســيلة، حريــرت
 .ش 1376

ــ ذاري ع . 52 ــ ع  و ت ن ي ي ع ت  الةد  وح ام  االم ي ول ت، 1339،  اظم ك د ي ع ، س ــأليف ،اد ه ت  االج ةددي  ت
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 . ش1379 ، روز رش گ ن :تهران ،... ي وق ق ح

 ترجمــه ،ر اف ك ال  و م ل س م ال  وةراهــ م ال  و ل رج ال  ن ي  ب ه دي ال  ة اوا س م ،1316 ، ف وســ ، ي ي ع ان صــ . 133
 . ش1385 / ق1427 ،ار م  ت م ث ي  م:قم ،اهللا، حيدر حب

مسائل مستحدثه و عام البلوي و معامالت بانكي و چك و سفته و بليط و  ،انصاري، علي . 134
يمه و تلقيح و نكاح و طالق و عـده و دفـاع و              مانند آن و احكام سرقفلي و بيع اعضاء و ب         

 ،چاپخانه اسالم :قم ،ديات بضميمه احكام حج

 مطبعـة  :قم الديات، كتاب؛  الوسيلة تحرير مستند ،ق 1371 ـ 1278مطهري، احمد،    . 135
 .ق 1401 ،الخيام

ـ    ؤمس ،سنيدي، فهد بن عبدالكريم    . 136  : ريـاض  ة، فـي الـشريعة االسـالمي      ةولية حمـل الدي
 . م2005/  ق1426 ة،مد بن سعود االسالميجامعة االمام مح

وليت اشخاص حقوقي و خسارات ؤ مس،رويه قضايي ،پژوهشكده استخراج و مطالعات . 137

يه، مركـز مطبوعـات و      يقـوه قـضا    :تهـران  ،)ها  پرونده كيفري هموفيلي  (مازاد بر ديه    
 . ش1393 ،انتشارات

پرداخـت ديـه از     وليت فقهي و حقوقي دولت در       ؤمس،  1358   موسوي سادات، زينت،     . 138

 . ش1393 ، راشدين:تهران ،المال بيت

وليته عن الدية باعتبـاره     ؤمين و انواعه و مس    أمشروعية الت  ، حسين ،محمد احمد شحاته   . 139

 . م2006،  ق1426 ،مكتب الجامعي الحديث :ةاسكندري ة،عاقل

، الحـدود  «ةنظام التحريم و العقاب في االسـالم مقارنـا بـالقوانين الوضـعي             ، منصور ،علي . 140

سـسة الزهـراء لاليمـان و       ؤم :مدينه منـوره   ،» في النفس و فيما دونها     ةالقصاص، الدي 
 . م1976،  ق1396 ،الخير

مباحـث القـصاص و الـديات و        «نظام العقوبات في االسالم      ،شمس الدين، محمدجعفر   . 141

 1429 ،دارالهـادي  :بيـروت  ة، علي المذاهب الست   ةدراسة مقارن » الكفارات و التعزيرات  
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 .م 2008، ق

 در فقـه  ديـات  قـصاص،  حـدود،  احكام پيرامون حقوقي ـنگرشي فقهي    ،الهيان، مجتبي  . 142

 .ش 1372 ،عالي آموزش مجتمع :قم اماميه،

ـ      ،1355 سمساري، بابك،  . 143  :تهـران  ، ارش اعـضاي بـدن     يهـا  هنگرشي نو بر تعيين دي
 . ش1391 ،تيمورزاده نوين

   ،ميــزان :تهــران ،منهــاد عاقلــه در حقــوق كيفــري اســال ،1320احمــدي، ذكــراهللا،  . 144
  . ش1381
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  ها نامه پايان/ مأخذشناسي ديه 

�  

  ها نامه پايان )ب

 گانه در شرع مقدس اسالم طريقيـت دارد يـا موضـوعيت؟            آيا انواع ديات شش    .1
 علوم انساني، حقوق و علوم      ؛كارشناسي ارشد  ، ابوالقاسم گرجي   و جواد فرخ پي  

 .1379 ،دانشگاه تهران سياسي

عبدالحسين  ،كبري اباذري  ،وليت بيمه ؤله و مقايسه ضمان عاقله با مس      احكام عاق  .2
 -دانشگاه شهيد چمـران اهـواز        ؛كارشناسي ارشد  ،طاها   حسين آل   و راد  رضايي

 .1392 ،دانشكده الهيات و معارف اسالمي

محمدعلي  ،حسين رنجبر  ،در برابري ديه زن و مرد     دانان   حقوقاختالفات فقها و     .3
  گرايش فقه و مباني حقوق اسـالمي       ؛كارشناسي ارشد  ،انرضا عباسي   و حيدري

آبـاد، دانـشكده ادبيـات و علـوم           آباد، دانشگاه آزاد اسالمي، واحـد نجـف         نجف
 .1388، گروه فقه و حقوق-انساني
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فتاحـه   ،92 تـا    87ارزيابي ستاد ديه اصفهان در كاهش جمعيـت كيفـري سـال              .4
 -اد اسـالمي واحـد تفـت        دانشگاه آز  ؛كارشناسي ارشد  ،علي مزيدي  و   تيموري

 .1393 ،دانشكده حقوق و علوم سياسي

ارش جزايي در فقه اماميه و قوانين كيفري ايـران بـا نگرشـي نـوين بـه نحـوه                     .5
 كارشناسي ،رضا عبديو  اميرحمزه ساالرزايي  ، محمدمهدي كوهكن  ،محاسبه آن 

 .1391 ، دانشكده الهيات- دانشگاه سيستان و بلوچستان ؛ارشد

ـ  ،زهـرا شـيرازي فردويـي      ،عيين آن از نظر فقهي و حقوقي      ارش و شيوه ت    .6 ادل ع
دانـشگاه    علوم اجتماعي، حقـوق    ؛كارشناسي ارشد  ،ابوالفتح خالقي   و ساريخاني

 .1389 ،قم

 ،سـودابه زلفيـان    ،وليت عاقلـه  ؤبودن مجازات و نسبت آن بـا مـس          اصل شخصي  .7
قـه و    ف ؛كارشناسـي ارشـد    ،جمشيدي  محمدصادق غالم   و  خسروشاهي اهللا  قدرت

 دانـشكده علـوم انـساني، گـروه علمـي           -دانشگاه پيام نور   ،تهران مباني حقوق 
 .1388، الهيات و معارف اسالمي

حـسن    و فرهـاد ادريـسي    ،فرشته واحد  ،اصول و مباني حاكم بر تعيين نرخ ديه        .8
زنجان، دانـشگاه    شناسي   حقوق، گرايش جزا و جرم     ؛كارشناسي ارشد  ،طغرانگار

 .1392، م و تحقيقات زنجانآزاد اسالمي واحد علو

 و   سـيدمحمد صـدري    ،مهدي يوسفي  ،اعسار و پرداخت ديه معسر از بيت المال        .9
دانشگاه پيام نور استان تهران       علوم انساني  ؛كارشناسي ارشد  عليرضا پوربافراني 

 .1394 ، دانشكده الهيات-

 ،كـريم نـصيري    ،برآورد ارزش اقتـصادي زنـدگي انـسان در مقايـسه بـا ديـه                . 10
 .1382 ،دانشگاه شيراز  علوم انساني، اقتصاد؛اسي ارشدكارشن

حسين اكبـري اقـدم      ،بررسي آرا و ادله فقهي ديه اهل كتاب در مذاهب اسالمي            . 11
 علـوم  و هنـر  ؛ارشـد  كارشناسي ،محمدتقي فخلعي   و سيدرضا موسوي  ،هريس
 دانـشكده الهيـات و معـارف        -دانشگاه فردوسي مشهد     اسالمي معارف انساني،

 .1390 ،هيد مطهرياسالمي ش
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حـسين اكبـري اقـدم       بررسي آرا و ادله فقهي ديه اهل كتاب در مذاهب اسالمي           . 12
 -دانشگاه قـم     ؛ كارشناسي ارشد  ،الدين قياسي   جاللو    عادل ساريخاني  ،هريس

 .1391 ،هاي الكترونيكي دانشكده آموزش

ــ ب  . 13 ــ ات  دي ام ك  اح ي ررسـ ــ ه ق  در ف راح  و ج اج ج  شـ  زاده ي اج  ح ن ي س ح  ،ي الم  اسـ
  اه  گ  ش  دان ؛كارشناسـي ارشـد    ، ي  ع  ان   صـ   دي  ه  م  و وي  ل  ع دي  ي   س  ن  ي  س  ح ،اد  آب  ت  م  ش  ح  

 .1381، ده ش  م ي الم  اس ارف ع  و م ات ي ه  ال ده ك ش  دان- د ه ش د م ، واح ي الم آزاد اس

ـ    م  ح  م ،محـسن جـوهري     ،وق  ق   و ح   ه  ق   در ف   ه   دي  ام  ك   اح  ي  ررس  ب   . 14 د   م  اح  و  ري  ه  پ  د س
  ده ك ش  دان- ز رك  م ران ه د ت ، واح ي الم  آزاد اســ اه گ ش دان ؛كارشناســي ارشــد  ،ري اق ب
 .1379 ـ 1378 ، ران ته ي الم  اس ارف ع  و م ه ف س ل  ف ات ي ه ال

كارشناسـي   ،علي محامـد    و جميله جعفري  ،بررسي احكام فقهي ديه قتل نفس       . 15
 .1377 ،مدانشگاه ق ارشد

  و  مـسعود البـرزي وركـي      ،زهـره آزادفـالح    ،بررسي ارث ديه در حقوق ايران       . 16
 ،دانشكده علوم انساني   -  حقوق خصوصي  ؛كارشناسي ارشد  ،زاده  عليرضا رجب 

1392. 

 ،بررسي پرداخت ديه موي سر و صورت از ديدگاه فقه و قـانون جـزاي ايـران                  . 17
  الهيـات  ؛كارشناسـي ارشـد    ،نيـا   محمدرضا حـسيني    و غالم الواري  ،آذر آزادي 

 .1392 ،ايالم واحدي، دانشگاه آزاد اسالم

ثير دين و جنسيت در ميزان ديـه در حقـوق اسـالمي و نظريـه فقـه                  أبررسي ت   . 18
 ؛كارشناسي ارشـد   ،خوشكار  محمد بهرامي   و حسين كوكاني  ،اكرم آبباز  ،گانه  پنج

، ري شـهر  واحـد   اسـالمي،  آزاد دانـشگاه  اسـالمي  حقـوق  مباني و فقه ،الهيات
1390. 

 ،نيـا   سـجاد جاللـي    ،بررسي تأثير زمان و مكان بر تفاوت حقـوقي زن در ديـه              . 19
ه دانـشگا  ؛كارشناسـي ارشـد    ، حسين شـفيعي فينـي      و محمد موسوي بجنوردي  

 .1391 ، دانشكده ادبيات و علوم انساني- تهران تربيت معلم

 و  اصـالني نعمـت اهللا     ،وليت عاقله در حقوق كيفري اسـالم      ؤبررسي تحليل مس    . 20
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دانـشگاه   ، علوم انساني، حقوق و علوم سياسي      ؛كارشناسي ارشد  ،محمد آشوري 
 .1376 �امام صادق

در حـدود، قـصاص و      )  عليهما اهللا  رحمه(بررسي تطبيقي آراء شهيد اول و ثاني          . 21
 ؛كارشناسـي ارشـد    ، نيكـومنش  امـراهللا   و مجيد وزيري  ،سيدمحمد ميربد  ،ديات

 ، دانشكده ادبيـات و علـوم انـساني        -ران مركزي   دانشگاه آزاد اسالمي واحد ته    
1391. 

عمدي در فقـه و حقـوق         بررسي تطبيقي خسارات زايد بر ديه در جنايات غير          . 22
 ،اهللا نـصيريان     يـد   و غفـور خـوئيني    ،پـور   جمشيد جعفـر   ،حورا افخمي  ،اسالمي

دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران      ، فقه و مباني حقوق اسالمي     ؛كارشناسي ارشد 
 .1389 ،    دانشكده الهيات و معارف اسالمي تهران- الشم

 ، مجيـد وزيـري     و حسن نعمتـي   ،بررسي تطبيقي ديه اعضاء در مذاهب اسالمي        . 23
 دانشكده ادبيات و    -دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي        ؛كارشناسي ارشد 

 .1395 ،علوم انساني

ـ                . 24  ،ه اهـل سـنت    بررسي تطبيقي ديه جنايت بر ميـت در حقـوق موضـوعه و فق
 ؛كارشناسي ارشـد   ،غالمرضا عبدلي   و  جالل الدين محمد نجفي    ،عليرضا زاهدي 

 .1394 ، دانشكده ادبيات و علوم انسان-واحد شاهرود  دانشگاه آزاد اسالمي 

بررسي تطبيقي ديه جنايات وارده بر حيوان از ديدگاه فقـه و قـانون مجـازات                  . 25
 ،رجـب اكبـرزاده    وسين فالحـي ح احمد ،رضا صالحي  ،جمهوري اسالمي ايران  

دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ايـالم،        فقه و مباني حقوق اسالمي     ؛كارشناسي ارشد 
 .1392 ،گروه فقه و مباني حقوق اسالمي

رضـا    و مقـدم   پور  اعظم ابراهيم  ،بررسي تطبيقي ديه زن ومرد در مذاهب خمسه         . 26
دانـشگاه آزاد     گرايش فقه و مبـاني حقـوق اسـالمي         ؛كارشناسي ارشد  ،كشاورز

 .1394 ،اسالمي، واحد سبزوار

حـسن   ،چراتي  وسيه غفاري  ،فقه اماميه و قانون جزا     بررسي تطبيقي ديه قتل در      . 27
 فقـه و مبـاني حقـوق        ؛كارشناسـي ارشـد    ،كيومرث كالنتري   و سوچمالي  مبيني
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 .1393 انساني تهران، علوم دانشكدهر، دانشگاه پيام نو اسالمي

 شـافعي و   غير مسلمان در مذاهب فقـه اماميـه و         ان و بررسي تطبيقي ديه مسلم     . 28
  الهيات و  ؛كارشناسي ارشد  ،حميد عيوضي   و دوست  اكبر غريب   علي ،حقوق ايران 

 واحـد  ي،دانشگاه آزاداسالم  ،مباني حقوق اسالمي   معارف اسالمي،گرايش فقه و   
 .1394 ،سياسي علوم و الهيات حقوق، دانشكده - تبريز

 يوسف  ،عليرضا ابراهيمي  ،گانه اسالمي   در مذاهب پنج   بررسي تطبيقي ديه منافع     . 29
 علوم انـساني، فقـه و مبـاني         ؛كارشناسي ارشد  ،محمدجواد وزيري فرد    و علوي

 .1386 ،دانشگاه قم ،حقوق اسالمي

قـدمخير    گانـه   لب و دندان و بيني از ديـدگاه مـذاهب پـنج            بررسي تطبيقي ديه    . 30
 الهيـات و معـارف      ؛رشناسـي ارشـد   كا ،عبداالمير ريشه  غالم الواري   و بردباري
 ،ايـالم  واحد اسالمي، آزاد دانشگاه ،اسالمي حقوق مباني و فقه گرايش ،اسالمي
1392. 

 ،راد   خجـسته  نـوراهللا  ،بررسي تطبيقي قابليت مطالبـه خـسارت مـازاد بـر ديـه              . 31
 ، حقـوق خـصوصي    ؛كارشناسـي ارشـد    ،ابوالفضل رنجبـري    و اسماعيل صغيري 

 ،سياسـي  علـوم  و الهيـات  ق،حقو دانشكده -ز  تبري حدوا ي،دانشگاه آزاد اسالم  
1393. 

حميد  ،رقيه كريم زاده   ،بررسي تطبيقي مباني حكم ديه زن و مرد در فقه فريقين            . 32
 دانـشكده   -دانشگاه سمنان    ؛كارشناسي ارشد  ،مصطفي جباري   و مسجد سرايي 

 .1394 ،ادبيات و علوم انساني

و مبـاني آن در مـذاهب خمـسه و          بررسي تطبيقي موارد تبديل قصاص به ديه          . 33
 ،محمدرضـا كيخـا     و نادر مختـاري افالكتـي     ،آمنه دهمرده  ،قوانين جزايي ايران  

 .1392،  دانشكده الهيات-دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارشناسي ارشد

بررسي تطبيقي موجبات ضمان طبيب و اثبـات ديـه در معالجـات پزشـكي از                  . 34
علـي    و  نيكـومنش  امـراهللا  ،زالنـي   حيمعـصومه صـال    ،گانـه  ديدگاه مذاهب پنج  

دانـشگاه آزاد    ، فقه و مباني حقوق اسـالمي      ؛كارشناسي ارشد  ،مغوئيه نژاد  بهرامي
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 گـروه فقـه و      ، دانشكده ادبيات و علـوم انـساني       -  واحد تهران مركزي   ،اسالمي
 .1387 ،مباني حقوق اسالمي

سـميه   ،عهبررسي تفاوت ديه اعضاء زن و مرد در فقه اماميـه و حقـوق موضـو      . 35
 ؛كارشناسـي ارشـد    ،العابـدين قربـاني     زين  و غالمعلي پيراسته  ،بازارجمعه  صفايي

دانـشگاه آزاد    ،الهيات و معارف اسالمي، گرايش فقه و مبـاني حقـوق اسـالمي            
 .1389 ،اسالمي، واحد الهيجان

سـيدكاظم   ،محمدجواد عرفاني  ،بررسي تفاوت ديه زن و مرد از ديدگاه فريقين          . 36
ـ     علـوم انـساني    ؛كارشناسي ارشد  ،محمد حسني   و نيا  مصطفوي  ةدانـشگاه جامع

 .1385 ، دانشكده الهيات و معارف اسالمي-المصطفي العالميه 

بررسي تفاوت زن و مرد در ديه و قـصاص از ديـدگاه امـام خمينـي و فقـه و                       . 37
كارشناسـي  ،   احمـد بـاقري     و محمد موسوي بجنـوردي    ،حسن اسماعي  ،حقوق
وزارت علـوم و تحقيقـات و        ، و مباني حقـوق اسـالمي       علوم انساني، فقه   ؛ارشد

 .1384 ،فناوري

و نقـش زمـان و مكـان        ) زن و مرد، مـسلمان و كـافر       (هاي ديه    بررسي تفاوت   . 38
 ،كارشناسـي ارشـد    ،حسين مهرپـور    و محمدهادي معرفت ،  حسن چراغي  ،درآن

1385. 

 ،رضـا كـشفي كمـال      ،هاي ديه و ارش در فقه و حقوق موضوعه         بررسي چالش   . 39
دانـشگاه آزاد اسـالمي      ؛كارشناسـي ارشـد    ،زهرا فهرستي   و لي پورمنوچهري ع

 .1392 ، دانشكده ادبيات و علوم انساني-واحد تهران مركزي 

روح اهللا   ،بررسي حقوق معنوي و تطبيـق آن بـا ديـه منـافع در فقـه و حقـوق                    . 40
دانـشگاه   ،شناسـي    جزا و جـرم    - حقوق ؛كارشناسي ارشد  ،بهنام قنبرپور  ،غالمي

 .1394 ، دانـشكـده عـلـوم پـايـه- آملي اهللا آيتد اسالمي، واحد آزا

 ،زهرا انـصاري   ،بررسي حقوق معنوي و تطبيق آن با ديه منافع در فقه و حقوق              . 41
 گـرايش فقـه و مبـاني        ؛كارشناسي ارشد  ،خوشكار   محمد بهرامي   و احمد باقري 

ده الهيـات و     دانـشك  - دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران شمال      ،حقوق اسالمي 



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  802

 

 .1392 ،معارف اسالمي

 ؛كارشناسي ارشد  ،محمد آشوري   و فرهاد بهرامي  ،بررسي خسارات زايد بر ديه      . 42
 .1376، دانشگاه تهران ،علوم انساني، حقوق و علوم سياسي

 اصـغر لوءلـوء     علـي  ،كيد بر خسارات معنوي   أبررسي خسارات مازاد بر ديه با ت        . 43
 حقـوق،   ؛كارشناسـي ارشـد    ،چمكـوري محمـد     و صـابر  بهرام فرهمند  ،شاهوار

 دانـشكده   - واحـد بوشـهر    دانـشگاه آزاد اسـالمي،     ،شناسي  گرايش جزا و جرم   
 .1393 ،تحصيالت تكميلي

محمد موسـوي   ،  حسين قاسمي  ،بررسي خسارات مازاد بر ديه در فقه و حقوق          . 44
دانـشگاه تربيـت معلـم       كارشناسي ارشـد  ،   ابوالحسن مجتهدسليماني   و بجنوردي

 .1389 ،انشكده ادبيات و علوم انساني د-تهران 

  و نـادر نـوروزي    ،رضـا رسـتمي    ،بررسي ديه اعضاء در فقه و قوانين موضوعه         . 45
 ،شناسـي    گـرايش حقـوق جـزا و جـرم         ؛كارشناسي ارشـد   ،محمدحسن طوبايي 

،  دانشكده حقوق و علـوم سياسـي       - دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركزي     
1391. 

 ،ابـوالفتح خـالقي     و الدين قياسي   محمدرضا جالل  ء،ابررسي ديه جنايت بر اعض      . 46
 .1385 ،دانشگاه قم ، علوم انساني، زبان و ادبيات فارسي؛كارشناسي ارشد

 ،بررسي ديه زن و مرد در حقوق كيفـري ايـران بـا رويكـرد علـل تفـاوت آن                     . 47
كارشناسـي   ،ميرسـعيدي  منـصور   سيد  و حسن مرادي  ،سادات محمدي    معصومه

 - دانشگاه آزاد اسالمي، واحـد تهـران مركـز         ش حقوق جزاء   جزاء، گراي  ؛ارشد
 .1391 ،دانشكده حقوق و علوم سياسي، گروه جزاء

سالم ،  نسيمه قادريان  ، اعضاي داخلي بدن با تأكيد بر مذاهب خمسه        بررسي ديه   . 48
 دانشكده ادبيات   -دانشگاه كردستان    كارشناسي ارشد  ، شهرام محمدي   و افسري

 .1392 ،و علوم انساني

در فقـه و    ) باب قصاص و ديه   (بررسي سير تحوالت تاريخي حقوق جزاي زن          . 49
كارشناسـي   ،جمشيد معصومي   و  مجيد وزيري  ،نرگس پستوئي  ،حقوق موضوعه 
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دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد تهـران          هنر و علوم انساني، معارف اسالمي      ؛ارشد
 .1389 ، دانشكده ادبيات و علوم انساني-مركزي 

سـعداهللا    ،ت از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعيه ايـران         گانه ديا  بررسي شش   . 50
 فقه  ؛كارشناسي ارشد  ،العابدين قرباني   زين  و محمدعلي قرباني  ،بيجارگاه پيما  كوه

 و الهيـات  گـروه  الهيجان، واحد اسالمي، آزاد دانشگاه ،و مباني حقوق اسالمي   
 .1391 ،اسالمي معارف

 محمـد  ،اهللا صـادقي    نعمـت  ه اسالمي بررسي ضمان عاقله در قتل خطايي در فق         . 51
 الهيات، گرايش فقـه     ؛كارشناسي ارشد  ،آبادي  علي علي   و جمشيدي  صادق غالم 

 - مركز پيـام نـور تهـران         ، دانشگاه پيام نور استان تهران     و مباني حقوق اسالمي   
 .1388-1389 ،دانشكده علوم انساني و اجتماعي، گروه الهيات

فهيمه   وجميله كديور، فاطمه زندي ،در ايرانبررسي علل تفاوت ديه زن و مرد          . 52
ــرا  كارشناســي ارشــد ،ملــك زاده ــشگاه الزه ــصاد و -) س(دان ــشكده اقت  دان
 .1387 ،حسابداري

 ،كـاظم عينـي    ،بررسي فقهي استفاده از اعضاي بيماران مبتال بـه مـرگ مغـزي              . 53
 دانشگاه پيام نـور اسـتان       ؛كارشناسي ارشد  ،محمدحسين شعباني   و حسن مبيني 

 ، دانشكده علوم انساني- مركز پيام نور تهران ،رانته

 ،المـال  بيـت  از بيگانگـان  و مـسلمان  غير ديه پرداخت حقوقي ـبررسي فقهي    . 54
كارشناسـي   ،عـادل سـاريخاني     و  محمـدخليل صـالحي    ،السادات عقلمند   فاطمه
 .1390 ،دانشگاه قم ، علوم اجتماعي، جرم شناسي، بزهكاري؛ارشد

منظـر   ،با قصاص در يـك جنايـت    جمع تعزير با ديه و     حقوقي   - بررسي فقهي   . 55
 الهيات  ؛كارشناسي ارشد  ،وزيري  حميد شمع  سيد  و مقدم  حسن قاسمي  ،نيا  بهرامي

دانـشگاه آزاد اسـالمي،    مباني حقـوق اسـالمي    گرايش فقه و   معارف اسالمي،  و
 .1392 ،تحقيقات واحد يزد علوم و

 قانون مجازات اسـالمي     360ه   حقوقي فاضل ديه از ديدگاه ماد      - بررسي فقهي   . 56
كارشناسـي   ،مصطفي جباري   و حميد مسجدسرايي  ،پرشنگ آماني  ،1392سال  



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  804

 

 .1395 ، دانشكده ادبيات و علوم انساني-دانشگاه سمنان  ؛ارشد

 ،فاطمـه پورشـريعتي    ،المـال    حقوقي موارد پرداخت ديه از بيت      - بررسي فقهي   . 57
 فقه و مبـاني حقـوق       ؛ارشدكارشناسي   ،بجنوردي محمد موسوي   و احمد باقري 

 .1386تهران،  اسالمي

  و ييسـرا  حميد مـسجد   ،فريدون كهزاديان  ، حقوقي ديه در بيمه    - بررسي فقهي    . 58
دانـشگاه   ، فقه و مباني حقوق اسالمي     ؛كارشناسي ارشد  ،ييسوچلما  حسن مبيني 

 دانشكده الهيات و علوم اسـالمي و        -مركز پيام نور تهران     ،  پيام نور استان تهران   
 .1388 ،عارف اسالمي، گروه فقه و مباني حقوق اسالميم

 ،)ره(خمينـي  اي امام جنين و ديه آن با تكيه بر آر         حقوقي سقط  -  بررسي فقهي   . 59
؛ كارشناسـي ارشـد   ،محمـد برنـا   علـي   وخواه ذبيح مطهري ،محمد ظاهري   مهدي

 ،دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تويـسركان، گـروه فقـه و مبـاني حقـوق اسـالمي                
1394. 

 مهدي  ،راضيه خديوي بروجني   ، حقوقي و پزشكي ارش البكاره     - بررسي فقهي   . 60
آموزش مؤسسه    علوم اجتماعي، حقوق   ؛ كارشناسي ارشد  ،آرش قدوسي   و نقوي

 .1391 ،دولتي شهيد اشرفي ـ دانشكده حقوق انتفاعي و غير عالي غير

 سـعاد  ،بررسي فقهي ديه شكستگي استخوان دست، پا، گردن و سـتون فقـرات              . 61
 ،؛ الهيـات  كارشناسي ارشـد   ،عبداالمير ريشه   و ميري   سيدمحمد حسين  ،پور  امي
 .1392 ،ايالم واحد اسالمي، آزاد دانشگاه ،اسالمي حقوق مباني و فقه

 رضـا سـزاوار    ،تطبيق آن با اليحه قانون مجازات اسـالمي        بررسي فقهي ديه و     . 62
ـ    ؛كارشناسي ارشـد   ،رضا رنجبر   و حميد عيوضي  ،سرنقي مبـاني   ه و  گـرايش فق

 دانشكده حقوق، الهيـات و     - واحد تبريز  دانشگاه آزاد اسالمي،   ،حقوق اسالمي 
 .1392 ،معارف اسالمي گروه الهيات و علوم سياسي،

ــ ب  . 63 ــ  ت ه  دي ت رداخ  پ ي وق ق  و ح ي ه ق  ف ي ررس د  م اح ، وري م ي  ت دي ه م  ،ي ان ج ر ي ط غ وس
ـ    اه  گ  ش  دان ؛كارشناسي ارشد   ،دي  ي  ع  ا س   اب  ب  ل  گ  و ان  اري  خ  ف   ران  ه  د ت   ، واح   ي  الم   آزاد اس
 .1381 ، ي الم  اس ارف ع  و م ه ف س ل ، ف ات ي ه  ال ده ك ش  دان-  زي رك م
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 شهناز عبداهللا پور   ،گانه بررسي فقهي و حقوقي تغليظ ديه از ديدگاه مذاهب پنج           . 64
ر و علـوم انـساني،       هن ؛كارشناسي ارشد  ، حسن مبيني   و محمد حسين شعباني  و  

مركز ،  دانشگاه پيام نور استان تهران      فقه و مباني حقوق اسالمي     ،معارف اسالمي 
 .1389 ، دانشكده الهيات-پيام نور تهران 

و  مجيـد وزيـري    ،زهره عالئيـان   ،بررسي فقهي و حقوقي خسارات زايد بر ديه         . 65
ه آزاد  دانـشگا  ، فقه و مباني حقوق اسـالمي      ؛كارشناسي ارشد  ،جمشيد معصومي 

 گـروه فقـه و      ، دانشكده ادبيات و علـوم انـساني       -  واحد تهران مركزي   ،اسالمي
 .1387 ،مباني حقوق اسالمي

محمدعلي  ،چهارده  علي حيدري  ،بررسي فقهي و حقوقي خسارات مازاد بر ديه         . 66
 فقـه و مبـاني حقـوق        ؛كارشناسـي ارشـد    ،العابدين قربـاني    زين  اهللا  آيت  و قرباني

 ،زاد اسالمي واحد الهيجان، گروه فقه و مباني حقوق اسالمي         دانشگاه آ  ،اسالمي
1392. 

و مـوارد آن در حقـوق موضـوعه ايـران و             )ديه نفس (بررسي فقهي و حقوقي       . 67
دانشگاه  كارشناسي ارشد  ، سيد علي منوچهري    و سيد مهدي طباطبايي   ،عربستان

 .1395 ، دانشكده ادبيات و علوم انساني- واحد تهران مركزي ،آزاد اسالمي

راضـيه   و    زهـره حاجيـان    ،زينـب حـاجيلو    ،بررسي فقهي و حقوقي فاضل ديه       . 68
 دانـشكده حقـوق و      - دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني      ؛كارشناسي ارشد  ،قاسمي

 .1394 ،معارف اسالمي

 سـيد  ،فاطمـه گيلـك    ،گانـه  تطبيـق آن بـا عنـاوين شـش         بررسي قانون ديه و     . 69
ـ    يد   س  و محمدصادق موسوي   گـرايش  ؛كارشناسـي ارشـد   ،يابوالقاسم سـيد نقيب

 ،دانشكده الهيات  - واحد تهران شمال   دانشگاه آزاد اسالمي،   ،حقوق مباني فقه و  
1392. 

زهرا  ،بررسي قواعد فقهي حاكم بر قصاص و ديات در فقه اماميه و حقوق جزا               . 70
 فقه و مبـاني     ؛كارشناسي ارشد  ،مصطفي صديق   و حميد عيوضي  سراي،   احمدي

 و الهيـات  حقوق، دانشكده -تبريز   واحد ي،ه آزاد اسالم  دانشگا ،حقوق اسالمي 



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  806

 

 .1391 ،سياسي علوم

  و جبلـي   مرتـضي طيبـي    ،زهـرا محققيـان    ،بررسي ماهيت فقهي و حقوقي ديـه        . 71
دانـشگاه آزاد    ، فقه و مباني حقوق اسالمي     ؛كارشناسي ارشد  ،محمدعلي حيدري 

 .1392 ،مي الهيات و معارف اسالق،ده حقو دانشك- آباد اسالمي، واحد نجف

سـيده   ،بررسي مباني فقهي ارش و ديه در فقه اسالمي و قانون مجازات اسالمي              . 72
 فقه و   ؛كارشناسي ارشد  ،العابدين قرباني   زين  و محمدعلي قرباني  ،رقيه محمديان 

 مبـاني  و فقـه  گروه ، واحد الهيجان  ،دانشگاه آزاد اسالمي   ،مباني حقوق اسالمي  
 .1390،اسالمي حقوق

فقهي ديه جراحات سـر و صـورت در قـانون جـزاي جمهـوري               بررسي مباني     . 73
 ،سيدحـسين آل طـه      و عبـداالمير ريـشه    ،صـديقه حـسيني     سيده ،اسالمي ايران 

دانـشگاه آزاد    ، الهيات، گرايش فقه و مبـاني حقـوق اسـالمي          ؛كارشناسي ارشد 
 .1391، اسالمي، واحد ايالم

 ،مجتبـي سـبزي    ،بررسي مباني فقهي ديه چشم و گوش در قانون جزايي ايران            . 74
 گرايش فقـه و     ؛كارشناسي ارشد  ،محمدي  طاهر علي   و نسب  عبدالجبار زرگوش 

 .1392، واحد ايالم دانشگاه آزاد اسالمي، ،مباني حقوق اسالمي

 ،طـاهره نوغـاني    ،هاي حـرام    ماه علت تشديد آن در    بررسي مباني فقهي ديه و      . 75
هيات، گروه فقه و مبـاني       ال ؛كارشناسي ارشد  ،زهرا گواهي   و ايزدي  ناصر سلماني 

 .1394،  دانشكده الهيات، مركز مشهد- دانشگاه پيام نور ،حقوق اسالمي

حـسين   محمـد  ،اختـر مقـصودي    ، بررسي مباني فقهي و حقوق ديـه زن و مـرد            . 76
 ، فقـه و مبـاني حقـوق اسـالمي         ؛كارشناسـي ارشـد    ،ها  عباس حاجي   و شعباني

 .1392، دانشگاه پيام نور مازندران، مركز بهشهر

  و  حسين آل طاهـا    ،مژگان داودي  ،مرد حقوقي ديه زن و    بررسي مباني فقهي و     . 77
 -دانـشگاه شـهيد چمـران اهـواز          ؛كارشناسـي ارشـد    ،راد  عبدالحسين رضـايي  

 .1393 ،دانشكده الهيات و معارف اسالمي

اي نظرات شيخ طوسي و شهيدين در ابـواب حـدود، قـصاص و                بررسي مقايسه   . 78
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 كـريم   ،مـسعود عباسـي    ، مبـسوط و شـرح لمعـه       ديات با محوريـت دو كتـاب      
دانشگاه فردوسي مشهد    ؛كارشناسي ارشد  ،سوال محمدرضا علمي  و   نژاد عبداللهي

 .1393 ، دانشكده الهيات و معارف اسالمي-

حبيبـه   ،عـذرا غمـزدا    ،فقه و حقوق   المال در   بررسي موارد پرداخت ديه از بيت       . 79
   گـرايش فقـه و مبـاني حقـوق         ؛كارشناسـي ارشـد    ،تراب  مريم ابن   و محمدرفيع

 دانشكده الهيـات و معـارف       - دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران شمال      ،اسالمي
 .1391، اسالمي

حميـد شـيخ     ،المال در فقه مـذاهب اسـالمي        بررسي موارد پرداخت ديه از بيت       . 80
دانـشگاه   ؛كارشناسي ارشد  ، اكبر احمدپور   و  محمدصادق علمي سوال   ،االسالمي

 .1393 ، دانشكده الهيات و معارف اسالمي شهيد مطهري-فردوسي مشهد 

المال از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضـوعه           بررسي موارد پرداخت ديه از بيت       . 81
 ؛كارشناسي ارشد  ،محمدعلي قرباني   و العابدين قرباني   زين ،رقيه اصالحي   ،ايران

 دانـشكده  -  واحـد الهيجـان    ،دانشگاه آزاد اسالمي   ،فقه و مباني حقوق اسالمي    
 .1391،  گروه فقه و مباني حقوق اسالمي،الهيات و معارف اسالمي

  و مريم آقايي بجـستاني    ،وند  زهرا نيك  ،المال  بررسي موارد پرداخت ديه از بيت       . 82
 ، گـرايش فقـه و مبـاني حقـوق اسـالمي           ؛كارشناسي ارشد  ،مقدم  محمد روحاني 

 .1390، بزوارس،  دانشكده الهيات- دانشگاه آزاد اسالمي، واحد سمنان

بــا اتكــا بــه كتــاب (اهللا خــويي در بــاب ديــه اعــضاء  بررســي نظريــات آيــت  . 83
حـسين   ،اكبر اصالني  ،و تطبيق آن با قانون مجازات اسالمي      ) 2المنهاج، ج   ةتكمل

ارف اسالمي، گرايش فقه    مع و الهيات ؛ارشد كارشناسي   ،مهدي رهبر   و فر  نمازي
 دانشكده علـوم و     - )ره(لي امام خميني    المل  دانشگاه بين  ،و مباني حقوق اسالمي   

 .1390 ، تحقيقات اسالمي، گروه فقه و مباني حقوق اسالمي قزوين

جنايـت  ... اهللا خويي در باب ديه جنايت بر منافع اعـضا و            بررسي نظريات آيت    . 84
بر حيوان با اتكا به كتاب مباني تكملةالمنهاج و تطبيـق آن بـا قـانون مجـازات                  

 الهيـات   ؛كارشناسي ارشد  ،اسداهللا لطفي   و فر  حسين نمازي  ،زهرا اينانلو  ،اسالمي
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المللي امـام     دانشگاه بين  ،و معارف اسالمي، گرايش فقه و مباني حقوقي اسالمي        
 .1390 ، دانشكده علوم و تحقيقات اسالمي قزوين-Öخميني

» از ابتداي باب تا ديه اعضا     «در باب ديات    ) ره(اهللا خويي     بررسي نظريات آيت    . 85
 ،المنهاج و تطبيـق آن بـا قـانون مجـازات اسـالمي              ةا به كتاب مباني تكمل    با اتك 

 فقـه و    ؛كارشناسـي ارشـد    ،اسداهللا لطفـي    و مهدي رهبر  ،عراقي احسان جعفري 
 دانـشكده علـوم و      -Öالمللـي امـام خمينـي       دانشگاه بين  ،مباني حقوق اسالمي  

ات و معارف   نشكده الهي ا د - تحقيقات اسالمي، گروه فقه و مباني حقوق اسالمي       
 .1390، اسالمي قزوين

 ،تحليل ادله برابري ديه زن و مرد از ديدگاه حقوقي و فقهاي معاصـر              بررسي و   . 86
 ،دانشكده اصـول الـدين     - كارشناسي ارشد  ،وند  محمود يوسف   و زينب ارشدي 

1394. 

  و منيؤمنصور م  ،بررسي وضعيت اعسار از ديه و جزاي نقدي در حقوق كيفري            . 87
دانـشگاه آزاد    شناسـي   حقوق جـزا و جـرم      ؛كارشناسي ارشد ،  زاده  توران توسلي 

 .1394 ، دانشكده تحصيالت تكميلي، گروه حقوق- اسالمي، واحد كرمانشاه

 ي ه وج  ت ي ل ع دال ب ع ،ري ف ع ج دي اب   ع  ه  ج  دي  خ  ، از آن   ه   دي  ت  رداخ  وارد پ    و م   ال  م  ال  ت  ي  ب  . 88
ـ    اه  گ  ش  دان ؛ارشـد كارشناسـي     ،ان  ازي  س  ت  ي   چ  ي  ض  رت  م  و   ران  ه  د ت   ، واح   ي  الم   آزاد اس
 .1381،  ي الم  اس ارف ع  و م ه ف س ل ، ف ات ي ه  ال ده ك ش  دان-  زي رك م

و  رزمي چورلي  بهنام قره  ،المال در فقه اماميه و حقوق ايران        پرداخت ديه از بيت     . 89
ـ   گرايـش فقــه و    ؛كارشناسي ارشد  ،رهني  محمدرضا محمدزاده  ي حقــوق   مبانـ

 و معــارف    ت دانشـكده الهيـا   - دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شيروان     ،اسـالمي
 .1394، اسالمـي

  عبـاس حـسيني    ،المال در فقـه و حقـوق موضـوعه ايـران            پرداخت ديه از بيت     . 90
 فقه و مبـاني حقـوق       ؛كارشناسي ارشد  ،مجيد وزيري   و زهرا فهرستي  ،حشمتيان

 دانشكده الهيـات ادبيـات علـوم        ،)ان مركزي تهر(دانشگاه آزاد اسالمي     ،اسالمي
 .1384،انساني
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 ،پـور   يـاور ضـابط    ،ثير زمان و مكان بر اصناف ديه در فقه و حقوق اسـالمي            أت  . 91
 حقــوق جــزا و ؛كارشناســي ارشــد ،الــدين قياســي جــالل  وعــادل ســاريخاني

 .1391، هاي الكترونيك  دانشكده آموزش- دانشگاه قم شناسي جرم

 هللايـدا   و محمـدتقي علـوي    ،حكيمه نامـدار   ، در ميزان ديه   تأثير جنسيت و دين     . 92
 ،دانـشگاه آزاد اسـالمي     ، فقه و مباني حقوق اسالمي     ؛كارشناسي ارشد  ،نصيريان

 .1384،  دانشكده الهيات و معارف اسالمي- واحد تهران شمال

يعقـوب علـي     ،)با نگاه سيستمي  (تأمين ديه از طريق بيمه از ديدگاه فقه اماميه            . 93
 علوم انـساني، الهيـات و       ؛ كارشناسي ارشد  ،وند امير سپه   و عيد رجحان  س ،برجي

 .1382، معارف اسالمي

 ،سعيد مددي جـابري    ،تبيين تغليظ ديه در فقه اماميه، اهل سنت و حقوق ايران            . 94
  علـوم اجتمـاعي، حقـوق      ؛ كارشناسي ارشد  ، حسن پوربافراني   و مرتضي طبيبي 

 .1390 ، دانشكده اقتصاد-دانشگاه اصفهان 

 ،ا وشــ ر ك ف ع ج ، ري ي ص اد ن ره ف  ،ه ي ام  و ام ه ام  ع ه ق ظــر ف ن  از م ان م ل س ر م ي  غ ه  دي ن ي ي ب ت  . 95
ــ ل  گ ب  داور رج و ي ه وج  ت ي ل ع دال ب ع ــ اه گ ش دان ، ت دوس   ران ه د ت ، واح ي الم  آزاد اس
 .1383،  وق ق  ح ده ك ش دان -  زي رك م

 ،وقي تداخل قصاص و ديات در جـرايم عليـه نفـس و اعـضا              حق-تحليل فقهي   . 96
 ؛كارشناسي ارشد  ،مرتضي طبيبي   و شاهي  خسرو اهللا   قدرت ،هادي اسدي شكفتي  

 دانـشگاه   ،لـوم، تحقيقـات، و فنـاوري       وزارت ع  ،دولتـي  علوم اجتماعي، حقوق  
 .1391 ، دانشكده علوم اداري و اقتصاد-اصفهان 

 راضيه هوشيار  ،ر ارش و شيوه محاسبه آن     تحليل فقهي و حقوقي قواعد حاكم ب        . 97
 فقـه و    ؛كارشناسي ارشـد   ،گركاني  هادي عظيمي   و علي پورمنوچهري  ،ابراهيمي

 دانـشكده   -  واحـد تهـران مركـزي      ،دانشگاه آزاد اسالمي   ،مباني حقوق اسالمي  
 .1385،  گروه فقه و مباني حقوق اسالمي،ادبيات و علوم انساني

 اختالف آراء شيخ طوسي و ابن ادريس حلـي در           تحقيقي پيرامون ديه و بررسي     . 98
 ؛كارشناسي ارشـد   ،نژاد  مهدي انجوي   و جعفر عارف كشفي   ،ي اسالم ياحكام جزا 
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 .1369 ،دانشگاه فردوسي مشهد ،علوم انساني، حقوق و علوم سياسي

 محمـدهادي    و اهللا فروغـي     فضل ،زهرا توانگر  ،تداخل ديات در جنايت بر منافع      . 99
 ، دانشكده حقـوق و علـوم سياسـي        -دانشگاه شيراز    ؛دكارشناسي ارش  ،صادقي
1392. 

  و عبـدالرحيم واعظـي    ،تداخل قصاص و ديه و تطبيق آن بـا قـوانين موضـوعه             . 100
دانـشگاه آزاد    ، فقه و مبـاني حقـوق اسـالمي        ؛كارشناسي ارشد  ،شريفي گوگاني

 .1381،  دانشكده الهيات، فلسفه و معارف اسالمي،اسالمي تهران مركزي

 و  ة في الشريعة االسالمي   ة في التشريع المصري الحديث از كتاب الدي       ةيترجمه الد  . 101
 ،محمود شـهابي    و ابوالقاسم انگوراني  ،تطبيقها في قوانين و عادات مصر الحديث      

 دانـشكده حقـوق و علـوم سياسـي و           - دانـشگاه تهـران    ،يي قـضا  ؛كارشناسي
 .1331، اقتصادي

 ،راهنما شهابي   و لواساني  ينيصديقه حس  ،ترجمه قسمتي از ديه در شريعت اسالم       . 102
 .1335تهران،  ،ييقضا

 ديات از كتاب انتصار سـيد مرتـضي         و قصاص   ،ترجمه و تحقيق مباحث حدود     . 103
كارشناسـي   ،حميـد كاويـاني     و زهرا فهرسـتي   ،پورهادي  يزدان عيسي  ،انصاري

 - مركـزي  تهران واحد اسالمي، آزاد دانشگاه ، فقه و مباني حقوق اسالمي     ؛ارشد
 .1384 ،يانسان علوم و ادبيات الهيات، دانشكده

ترجمه و شرح و تحقيق بابهاي عتق، شهادت، اقرار، حدود و تعزيـرات، ديـات                . 104
ـ     و مختـار امينيـان    ،حـسين ايمـاني    ،سـعيد حلـي     بـن   النـاظر يحيـي     ةكتاب نزه

 آزاد دانشگاه ، فقه و مباني حقوق اسالمي     ؛كارشناسي ارشد  ، قرباني  العابدين  زين
 .1385 ،)نالهيجا (اسالمي

هاي بيوع، شـفعه، رهـن، غـصب، ديـات، ايمـان،       ترجمه و شرح و تحقيق كتاب    . 105
 ،قضاء و مسائل متفرقه از كتاب مسائل الناصـريات سـيد مرتـضي علـم الهـدي                

 فقه  ؛كارشناسي ارشد  ،محمدعلي قرباني   و العابدين قرباني   زين ،پور  محمد حسين 
 .1385 ،)يجاناله(دانشگاه آزاد اسالمي  ،و مباني حقوق اسالمي
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سـيدابراهيم    و كيومرث كالنتري  ،حامد قدمي  ،تغليظ ديه در حقوق كيفري ايران      . 106
 شناسـي    حقـوق جـزا و جـرم       - علوم انساني، حقـوق    ؛كارشناسي ارشد  ،قدسي

 .1390 ، دانشكده حقوق و علوم سياسي- دانشگاه مازندران

 آرزو ابوالحــسني ،تغييــرات فقهــي اليحــه مجــازات اســالمي در بــاب ديــات  . 107
 هنر  ؛كارشناسي ارشد  ،آبادي   رستمي قفس   عليرضا  و  محسن برهاني  ،آبادي  معين

 دانـشكده الهيـات و معـارف        -دانـشگاه قـم      و علوم انساني، معـارف اسـالمي      
 .1391 ،اسالمي

  و راد  صـادق جمـشيدي    محمـد  ،كبري صادقي  ،تفاوت ديه مسلمان و اهل كتاب      . 108
الهيـات،  -ي، معارف اسالمي   هنر و علوم انسان    ؛كارشناسي ارشد  ،مرتضي رحيمي 

 مركز پيام ،دانشگاه پيام نور استان تهران ،گروه علمي فقه و مباني حقوق اسالمي     
 .1390 ، دانشكده علوم انساني-نور تهران 

وليت عاقله و نقـش آن از جهـت اجـراي حكـم در نظـام                ؤجايگاه و تبيين مس    . 109
 ؛ارشناسي ارشـد  ك ، ابوالفضل دنكوب   و كوروش امامي راد   ،كيفري و فقه اسالمي   

 دانشكده ادبيـات    -واحد شاهرود       ،دانشگاه آزاد اسالمي   علوم اجتماعي، حقوق  
 .1393 ،و علوم انساني

خـاتون   نـرجس  ،حقـوق ايـران   جنايت بر منافع اعضاي بـدن در فقـه اماميـه و      . 110
 ؛كارشناسـي ارشـد    ،محمدحـسن حـائري     و  محمدتقي قبولي درافشان   ،رحيمي

 ، پژوهـشكده فقـه و حقـوق       - فردوسي مـشهد     دانشگاه علوم اجتماعي، حقوق  
1391. 

با تأكيد بـر مجـازات      (هاي فقهي و حقوقي قانون مجازات اسالمي جديد           چالش . 111
 ،اصـل   ناصر يوسفي  ،)اطفال و نوجوانان، حذف سنگسار و برابري ديه زن و مرد          

 گرايش فقه و مباني حقوق      ؛كارشناسي ارشد  ،مهران جعفري   و علي پورجواهري 
 گـروه ي،  كده علـوم انـسان    دانـش ياسـوج،    واحدي،  شگاه آزاد اسالم   دان ،اسالمي
 .1393 ،الهيات

  و مهـدي شـيداييان ارانـي      ،محمدعلي ناصـري   ،حدود، ديات و مقتضيات زمان     . 112



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  812

 

ـ        ؛كارشناسـي ارشـد    ،حسن عابديان كلخـوران     ة علـوم انـساني، دانـشگاه جامع
 .1386 ، دانشكده الهيات و معارف اسالمي- ةالمصطفي العالمي

 بين  علي محمد قدس   ،د و ديات از نظر دين و مقايسه آن با بعضي از قوانين            حدو . 113
 و حقوق دانشكده - تهران دانشگاه ،قضايي حقوق ؛كارشناسي   ،محمود شهابي  و

 .1334 ،اقتصادي و سياسي علوم

 ؛كارشناسي ارشـد   ،محمدحسن مرعشي   و خيراهللا تيموري  ،ي بر ديه  يخسارت زا  . 114
 .1378،  سياسيعلوم انساني، حقوق و علوم

  و فخرالـدين اصـغري آقمـشهدي      ،حميدرضـا جعفـري    ،خسارات مازاد بر ديـه     . 115
 ، علوم انـساني، حقـوق و علـوم سياسـي    ؛كارشناسي ارشد ،محمود امامي نميني  

 .1382 ،دانشگاه مازندران

 ،ابوالحـسن شـاكري     و كيـومرث كالنتـري    ،علي سرمدي  ،خسارت مازاد بر ديه    . 116
 -  واحد تهران مركزي   ،دانشگاه آزاد اسالمي   ، حقوق تخصصي  ؛كارشناسي ارشد 
 .1384 ، گروه حقوق،دانشكده حقوق

مختـار    و منـصور درخـشنده    ، نهزمـي   عباس رهنماي  ،ديه از ديدگاه فقه اماميه     . 117
دانـشگاه آزاد اسـالمي،      ، فقه و مباني حقوق اسـالمي      ؛كارشناسي ارشد  ،امينيان

 .1382 ، دانشكده الهيات و معارف اسالمي- واحد الهيجان

 ،ادي  ب ري ف ع واد ج ج ،د دي  ج ظـرات ن ا ب  آن ق ي  طب   و ت   ي  الم   اس  ب  ذاه   م  اه  دگ   از دي   ه  دي . 118
ــع     ، ي ان اوي د ك ي م ح  وان ي م ي راه ور اب  ج ه ل ال ات ج ن ــوق مقط ــود در حق ــي ش بررس

  ارف  ع   و م   ات  ي  ه  ل ا  ده  ك  ش   دان -  زي  رك   م  ران  ه  د ت   ، واح   ي  الم   آزاد اس   اه  گ  ش  دان ،تحصيل
 .1383 ، ي الم اس

علـي    و  حسين ابويي مهريزي   ،محدثه قاسمي  ،ديه جنين در فقه مذاهب اسالمي      . 119
 ، الهيات و معارف اسالمي، فقه و مباني حقوق اسالمي         ؛كارشناسي ارشد  ،تواليي

 .1395،  دانشكده الهيات و معارف اسالمي-دانشگاه يزد 

 حقـوق   ؛كارشناسـي  ،محمود شـهابي    و أييديعيل ت ااسم ،ديه در شريعت اسالم    . 120
 .1332 ، دانشكده حقوق و علوم سياسي و اقتصادي- دانشگاه تهران ،ييقضا
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حسن خان   ،مسلمان در حقوق ايران و مطالعه تطبيقي آن با فقه اسالمي           ديه غير  . 121
 دكتـراي   ، سـيدابراهيم قدسـي     و كيـومرث كالنتـري    ، ابوالحسن شاكري  ،احمدي

 .1395،  دانشكده حقوق و علوم سياسي-ران دانشگاه مازند تخصصي

 ،اهللا جورابراهيميـان    نجـات   و عبـدالعلي تـوجهي    ،محمد نجم  ،مسلمانان ديه غير  . 122
 تهـران  ،اسـالمي  آزاد دانـشگاه  ، فقه و مباني حقـوق اسـالمي       ؛كارشناسي ارشد 

 .1383 ،نشكده الهيات و معارف اسالميدا - مركزي

و  زاده   الهـي   عليرضـا  ،المال  سالم از بيت  وليت و موارد پرداخت آن در ا      ؤديه، مس  . 123
دانـشگاه   ،شناسـي    گرايش جزا و جـرم     ؛كارشناسي ارشد  ،قاضياني  موسي عاكفي 

 .1393 ، گروه حقوق  دانشكده علوم انساني،- آزاد اسالمي، واحد زاهدان

هـادي   ،ديه و خسارات مـازاد بـر آن بـا نگـرش بـر قـوانين و رويـه قـضايي                     . 124
 علوم انساني، حقوق و علوم      ؛كارشناسي ارشد  ،ا نوربها  رض  و زاده تنسوان   اسداهللا

 .1375،  دانشكده حقوق-دانشگاه شهيد بهشتي  ،سياسي

عبـدالعلي    و منصور ميرسعيدي  ،مهدي مهرانگيز  ،ديه و ماهيت آن در اديان الهي       . 125
بررسي مجدد در خـصوص      شناسي   حقوق جزا و جرم    ؛كارشناسي ارشد  ،توجهي

 .1388 دانشگاه محصل تحصيل تهران،

   ميـر ، سـيدعلي طـاهره دلخـوش   سـيده  ،ديه و محاسبه آن از ديدگاه فقه اماميـه    . 126
 الهيات، گرايش فقـه و مبـاني        ؛كارشناسي ارشد  ،العابدين قرباني   زين  و ابراهيمي

 .1387، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد الهيجان ،حقوق اسالمي

 و ييقـضا  ممقـا  توسـط  افتادگي كار از ـ عضو نقض ـهاي تعيين ارش   شاخص . 127
 كارشناسـي  ،ياريجـان  واحـد  يـونس   و حسيني السادات سميه ،قانوني پزشكي

 علـوم  و حقـوق  دانـشكده  - مركـزي  تهران واحد ،اسالمي آزاد دانشگاه ؛ارشد
 .1394 ،سياسي
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 علوم انساني،   ؛كارشناسي ارشد  ، ابوالقاسم گرجي   و حسن فرهودنيا  ،ضمان عاقله  . 129
 .1370 ،دانشگاه تهران حقوق و علوم سياسي

 مـصطفي   و اشرف صـديقه   ،البنين ساالري   ام ،عاقله در فقه و قانون جزاي اسالم       . 130
دانشگاه آزاد سـالمي     ، فقه و مباني حقوق اسالمي     ؛كارشناسي ارشد  ،پور  رجايي

 .1387 ، دانشكده الهيات و معارف اسالمي- )مشهد(

 ،القيح خ ت ابولف  و عادل ساريخاني  ،محمدحسن فقيه  ،فاضل ديه در حقوق كيفري     . 131
 .1383 ،دانشگاه قم  علوم انساني، حقوق؛كارشناسي ارشد

  وشيرين دشـتي  ،فلسفه ديه زن در قانون مجازات اسالمي در مقايسه با ديه مرد        . 132
دانشگاه پيـام     علوم اجتماعي، حقوق   ؛كارشناسي ارشد  ،عباس نظيفي ميرسعيدي  

 .1388 ، دانشكده حقوق- مركز پيام نور تهران ، استان تهران،نور

  وعلي بـانكي  ،شرح قصاص و ديات در فقه اسالم فلسفه و تاريخ حقوق جزا با    . 133
 ، دانـشكده حقـوق    - دانـشگاه تهـران    ،يي قـضا  ؛كارشناسي ،مشكوة سيد محمد 

1328. 

 ،فاطمــه مزيــدآبادي ،قاعــده ارش و حكومــت در فقــه اماميــه و اهــل ســنت  . 134
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 ، دانـشكده الهيـات و معـارف اسـالمي         -دانشگاه پيام نور، استان تهران     ،اسالمي
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 دانـشكده حقـوق و علـوم سياسـي و           - دانـشگاه تهـران    ،يي قـضا  ؛كارشناسي
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 .1392 ،اسالمي، واحد علوم و تحقيقات مازندران، گروه علوم انساني

  و بهروز گلپايگـاني   ،ران  آيدين زمان  ،ماهيت حقوقي ديه در حقوق جزاي ايران       . 138
 آزاد گاهدانـش  ،شناسـي    حقوق جزا و جرم    ؛كارشناسي ارشد  ،محمدصالح وليدي 
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 محمـود   اهللا  آيـت  ،علي زاهد  ،ماهيت خسارات مازاد بر ديه از ديدگاه فقه اماميه         . 139
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 ، محمـد موسـوي بجنـوردي       و محمدعلي رهبـر   ،ت در فقه و حقوق    ماهيت ديا  . 140
دانشگاه تربيـت معلـم       علوم انساني، الهيات و معارف اسالمي      ؛كارشناسي ارشد 

 .1380 ،تهران

 سـيدعلي    و اميـر وطنـي    ،محمد عزتي  ،ماهيت ديه در فقه اماميه و حقوق ايران        . 141
 دانـشكده   -تهـران    علوم انساني، دانشگاه تربيت معلم       ؛ كارشناسي ارشد  ،خزايي
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  و مهدي شيدائيان ارانـي    ،جواد هاشمي  ، مجازات يا جبران خسارت    ؛ماهيت ديه  . 142
ـ   ة علوم انساني، دانشگاه جامع    ؛كارشناسي ارشد  ،محمد حسني   ة المصطفي العالمي

 .1386 ، دانشكده الهيات و معارف اسالمي-

  و مهدي قائمي  ، يه در قانون بيمه اجباري    مباني امكان مطالبه خسارت مازاد بر د       . 143
 آزاد دانـشگاه  ،خصوصي گرايش ق، حقو ؛كارشناسي ارشد  ،كوهباد  زهره اسدي   

 .1394 ،انساني علوم دانشكده ،)خوراسگان(اصفهان واحد ي،اسالم

 طـاهر   ،مهتـاب جـوهري    ،مصاديق شجاج و مباني ديـه آن از ديـدگاه فـريقين            . 144
 علوم انساني، دانـشگاه     ؛كارشناسي ارشد  ،نسب  عبدالجبار زرگوش  ،محمدي علي

 .1394 ، دانشكده الهيات و معارف اسالمي-ايالم 

 سيدمرتـضي  ،ايـران  جـزاي  قـانون  در چشايي و شنواييل،  مباني فقهي ديه عق    . 145
   الهيـات و    ؛كارشناسـي ارشـد    ،مهـدي اكبرنـژاد     و طـه   آل سيدحـسين  ،رضايتي
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 .1391 ،ايالم

صـغري   ،ول آن در قـانون جزايـي ايـران        ؤمباني فقهي مهلت پرداخت ديه و مس       . 146
 ؛كارشناسي ارشد  ، نسب  عبدالجبار زرگوش   و نيا  محمدرضا حسيني  ،پور  انصاري

 .1392 ،واحدايالم ي، دانشگاه آزاد اسالم،فقه و مباني حقوق اسالمي

منـصور   ،محمـد خـاني    ،المـال   پرداخـت ديـه از بيـت      مباني فقهـي و حقـوقي        . 147
 علـوم اجتمـاعي،     ؛ كارشناسي ارشد  ، ابوالقاسم نقيبي   و محمد رسايي  ،ميرسعيدي

 مدرسـه عـالي شـهيد       ،غيرانتفاعي-يدولت هاي آموزش عالي غير     مؤسسه حقوق
 .1388 ،مطهري

ثريـا   ،وليت عاقله در فقه اماميه و حقـوق موضـوعه ايـران           ؤمباني و شرايط مس    . 148
 هنـر و    ؛كارشناسي ارشـد   ،خديجه مرادي   و  احمدوند هللاخليل ا  ،ملكي جوبشهر 

 ، دانشكده ادبيات و علوم انـساني      -دانشگاه رازي    علوم انساني، معارف اسالمي   
1393. 

ي ناشي از عمل ديگري در موارد پرداخت ديه توسـط عاقلـه و              يوليت جزا ؤمس . 149
كارشناسـي   ،پـور   اد پنجـه  جـو   و محمود مـالمير   ،نيا  رسول شاهرخي     ،المال  بيت

 واحـد ي،  اسـالم  آزاد دانـشگاه  ،شناسـي   جـرم  و جـزا  گـرايش ق،   حقـو  ؛ارشد
 .1393 ،حقوق و انساني علوم دانشكده -) خوراسگان(اصفهان

الـدين    جـالل   و عادل ساريخاني  ،حسينعلي با  ،وليت دولت در پرداخت ديه    ؤمس . 150
 .1382 ،ه قمدانشگا شناسي  علوم انساني، جامعه؛ كارشناسي ارشد،قياسي

 ،پـور  جمـشيد يحيـي    ،زاده علي محمـد   ،سميرا عجمي  ،وليت مدني ستاد ديه   ؤمس . 151
 پژوهشكده امور   - علوم انساني، دانشگاه عالمه محدث نوري        ؛كارشناسي ارشد 

 .1395 ،اقتصادي

 ،مطالعه تطبيقي ضرر و زيان مازاد بر ديـه شـرعي در فقـه و حقـوق موضـوعه                   . 152
 علوم انساني، حقوق و علوم      ؛كارشناسي ارشد  ،جعفر كوشا   و خيراهللا طاهرخاني 

 .1387 ،دانشگاه تهران ،سياسي

حقوق موضـوعه، فقـه اماميـه و فقـه           مطالعه تطبيقي مسئوولين پرداخت ديه در      . 153
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 علـوم انـساني،     ؛كارشناسي ارشـد   ،حسن مرعشي   و احمد اكرمي ابرقويي   ،عامه
 .1387 ،دانشگاه تهران ،حقوق و علوم سياسي

مـصطفي   سـيد  ،قادير ديه در حقوق كيفري ايران و فقـه شـافعي          مطالعه تطبيقي م   . 154
دانشگاه  ؛كارشناسي ارشد  ،حسين شعباني  محمد  و  سيدمحمود مجيدي  ،زاده  نقيبي

 .1392 ، دانشكده ادبيات و علوم انساني-واحد شاهرود  آزاد اسالمي 

 ،جويبـاري   دوسـت   رجبعلـي گـل     و جعفـر كوشـا    ،ييمحمود رضا  ،مقادير ديات  . 155
 تهـران  واحد اسالمي، آزاد دانشگاه ،شناسي   حقوق جزا و جرم    ؛ ارشد كارشناسي

 .1379 ،مركزي

  و محمـود روزبهـاني    ،حقـوق موضـوعه    غير مقدر بودن ديـه در فقـه و         مقدر و  . 156
دانـشگاه   ،شناسي  جرم  گرايش حقوق جزا و    ؛كارشناسي ارشد  ،عبدالمجيد آقايي 

 .1393 ،حقوق دانشكده - مركزي تهران واحدي، آزاداسالم

هـا در فـرض تعـدد جـرايم موجـب         مالك فقهي تداخل و عدم تداخل مجازات       . 157
  و منش محسن حبيبي  ،)1392با نظر به قانون مجازات اسالمي     (قصاص و ديات    

 دانـشكده ادبيـات و علـوم        -دانشگاه ياسـوج    ؛  كارشناسي ارشد  ،فاطمه قدرتي 
 .1395 ،انساني

 كتاب حدود، قـصاص و       توجه و تحقيق   ،منفردات اماميه در حقوق كيفري اسالم      . 158
 ، عليرضـا فـيض     و فـر   اهللا ملكـوتي    ولـي  ،ديات از كتاب االنتصار سيد مرتـضي      

 .1370 ،دانشگاه تهران ، علوم انساني، حقوق و علوم سياسي؛كارشناسي ارشد

 ،موارد اتفاق و اختالف ديه زن و مـرد در مـذاهب اسـالمي و بررسـي ادلـه آن                    . 159
 ؛كارشناسـي ارشـد    ،احمد ميرخليلي   و  يعقوب علي برجي   ،ياسين احساني  محمد

ـ   ةدانشگاه جامع  ،علوم انساني   دانـشكده الهيـات و معـارف        - ة المصطفي العالمي
 .1384 ،اسالمي

 ،موارد پرداخت ديه از بيت المـال از ديـدگاه فقـه اماميـه و حقـوق افغانـستان                   . 160
 دكتـراي تخصـصي   ،سـيد احمـد ميرخليلـي     و علي عنـدليبي  ،محمدتقي خليلي 

 .1395 ة، المصطفي العالميةدانشگاه جامع
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 ،عبدالهادي لويمي  ،موارد پرداخت ديه از بيت المال بر اساس فقه و حقوق ايران            . 161
 الهيات و معارف اسالمي،     ؛كارشناسي ارشد  ،خسرو نشان   و حسين آل طاها   سيد

 دانـشكده الهيـات و      -دانشگاه شهيد چمران اهـواز       ،فقه و مباني حقوق اسالمي    
 .1395 ،معارف اسالمي

 ،قـوام كريمـي     و شـهرام صـالحي    ،المال در جنايـات     وارد پرداخت ديه از بيت    م . 162
واحد  دانشگاه آزاد اسالمي،   ،شناسي جرم گرايش حقوق جزا و       ؛كارشناسي ارشد 

 .1395، گروه حقوق دانشكده علوم انساني، - ياسوج

 ،المـال در مـذهب اماميـه و قـانون موضـوعه ايـران               موارد پرداخت ديه از بيت     . 163
دانـشگاه آزاد   ؛  كارشناسـي ارشـد    ،برنـا  رضـا خلجـي     حـسن   و قادريعليرضا  

 .1393 ،اسالمي، واحد تويسركان، گروه فقه و مباني حقوق اسالمي

صـديقه   ،موارد پرداخت ديه عاقله در فقه شيعه و اهل سنت و حقـوق اسـالمي               . 164
 علوم انساني، دانشگاه    ؛كارشناسي ارشد  ، محبوبه اسحاقي   و برادران عطار مقدس  

 .1392 ،نورپيام 

 عـادل  ،حـسين پارسـا   ، احكـام ديـه، ارش و حكومـت   اجرايـي هـاي    يينارسا . 165
 علـوم انـساني، حقـوق و        ؛كارشناسي ارشد  ،علي اشرف طهماسبي    و ساريخاني

 .1386 ،دانشگاه قم علوم سياسي

عبـدالعلي    و هوشنگ شامبياتي  ،درونكال  عباس بيگي  ،نحوه اجراي احكام ديات    . 166
دانـشگاه آزاد اسـالمي      ،شناسـي   وق جـزا و جـرم      حق ؛كارشناسي ارشد  ،توجهي
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حـسين   محمـد  ،صـغرا جـوريزي    ، نقد و بررسي نظريه تساوي ديـه زن و مـرد           . 167
 ، فقـه و مبـاني حقـوق اسـالمي         ؛كارشناسي ارشد  ،حسين خورشيدي   و شعباني

 .1392 ،دانشگاه آزاد اسالمي، واحد بهشهر، گروه الهيات

 ، و بررسي تفاوت ديه زن و مرد در قانون مجازات اسـالمي و فقـه اسـالمي                 نقد . 168
 ؛كارشناسـي ارشـد    ، علـي تـواليي     و امير حمزه ساالرزايي   ،نژاد  حميده سلطاني 

 .1385 ،دانشگاه سيستان و بلوچستان علوم انساني، علوم تربيتي
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زهرا  ،لليالم  نگاهي نو به ميزان ديه مسلمان و غير مسلمان با رويكرد اسناد بين             . 169
 گـرايش فقـه و      ؛كارشناسـي ارشـد    ،نادعلي عاشوري   و احمد عابديني  ،مهرابي

،  دانشكده حقـوق   - آباد  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد نجف     ،مباني حقوق اسالمي  
 .1392 ،الهيات و معارف اسالمي

 ،)ره(نگاهي نو به ميزان و نوع ديه با رويكردي به نظرات حضرت امـام خمينـي                . 170
 علـوم   ؛كارشناسـي ارشـد   ،  محمد موسوي بجنـوردي     و اهمزگيطيبه قدرتي سي  

 ،و انقالب اسـالمي    Öپژوهشكده امام خميني   - انساني، حقوق و علوم سياسي    
1382. 

 محمـد   ،احمد باقري  ،وليت عاقله در حقوق كيفري اسالمي     ؤنگرشي نوين بر مس    . 171
 علوم انساني، حقوق    ؛كارشناسي ارشد  ،محمدرضا مهرانديش  ،موسوي بجنوردي 

 .1382، علوم سياسيو 

بر (وجوه اختالف احكام زن و مرد در حدود، ديات، قصاص، شهادات و ميراث               . 172
محمـدعلي   ،شـيرتري   مهدي عاشـوري   ،)اساس موازين فقهي و قوانين موضوعه     

 ، فقـه و مبـاني حقـوق اسـالمي         ؛كارشناسـي ارشـد    ،غالمعلي پيراسته   و قرباني
  .1384 ،اسالمي حقوق و فقه هدانشكد - الهيجان واحد اسالمي، آزاد دانشگاه
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  ها مقاله/ مأخذشناسي ديه 

�  

  ها  مقاله)ج

هـايي از مكتـب      درس«: مجلـه  م، ن؛  »آنجا كه ديه بر عهده غير جـاني اسـت         « .1
: مجلـه  ؛)20 تـا    16 از   - صـفحه    5 (،8 شـماره    ،26، سال   1365 آبان   ،»اسالم

 از  - صـفحه    4 (،7  شـماره  ،26، سال   1365 مهر   ،»هايي از مكتب اسالم    درس«
 .)15 تا 12

 ،شـاهرودي    محمـود هاشـمي    ،»آنچه كه بزهكار، افزون بر ديـه بايـد بپـردازد          « .2
 ؛11ص   ،1386 مهـر    ،28 و   18 ، حمايت 11ص   ،1385 مهر   11،  10 ،حمايت

 از - صـفحه  60 (،6و5 شـماره  - 1375 بهار و تابستان   ،»فقه اهل بيت  «: مجله
 50 از   - صـفحه    6 (،31 شماره   - 1384 خرداد   ،»قضاوت«: مجله ؛)76 تا   17
 از  - صفحه   6 (،33 شماره   - 1384 مرداد و شهريور     ،»قضاوت«: مجله؛  )55تا  
 .)35 تا 30



 821  ها مقاله / ديه مأخذشناسي

هايي از   درس«: مجله م، ن؛  ،»ديه قتل نفس  :  فلسفه آن در اسالم    ،احكام ديات « .3
 تـا   18 از   - صـفحه    5 (،2 شماره   - 26، سال   1365 ارديبهشت   ،»مكتب اسالم 

22(. 

 م، ن؛  ،»بهاي زن و مرد    فلسفه تفاوت خون  : ام ديات و فلسفه آن در اسالم      احك« .4
 5 (،3 شـماره    - 26، سـال    1365 خـرداد    ،»هايي از مكتب اسالم    درس«: مجله

 .)15 تا 11 از -صفحه 

 م، ن؛  ،»احكام ديات و فلسفه آن در اسالم كجا قـصاص اسـت و كجـا ديـه؟                « .5
 4 (،4 شـماره    - 26، سـال    1365 تيـر    ،»هايي از مكتـب اسـالم      درس«: مجله

 .)15 تا 12 از -صفحه 

م، ،  »ها در فقـه اسـالمي      خسارت ناشي از آتش سوزي    : احكام و فلسفه ديات   « .6
 ،12 شـماره    - 26، سـال    1365 اسفند   ،»هايي از مكتب اسالم    درس«: مجله ن؛
 .)17 تا 14 از - صفحه 4(

هـايي از    درس«: مجلـه  م، ن؛  ،»هـا  له ايمني جـاده   أمس: احكام و فلسفه ديات   « .7
 .)17 تا 15 از - صفحه 3 (،11 شماره - 26، سال 1365 بهمن ،»مكتب اسالم

مطالعـات حقـوق    «: مجلـه  ايزانلو، محسن؛ مير شـكاري، عبـاس؛       ،»ارث ديه « .8
 16(،  پژوهـشي - علمـي  ،2 شـماره    -، سال چهلـم     1389 تابستان   ،»خصوصي

 .)64 تا 49 از -صفحه 

 در باب قصاص و ديه      1392مي مصوب   ارزيابي تحوالت قانون مجازات اسال    « .9
 تابـستان   ،»مطالعـات راهبـردي زنـان     «: مجلـه  حاجي ده آبـادي، احمـد؛     » زن

 .)72 تا 41 از - صفحه 32 (،پژوهشي- علمي،60 شماره -1392

و تعيـين ديـه آن در فقـه و          ) فلـج عـضوي   (از كارافتادگي اعضاي بدن انسان      « . 10
 اكبريـان چنارسـتان عليـا،       و عليشاهي قلعه جوقي، ابوالفضل   ،  »حقوق موضوعه 

 28 (،19 و   18 شـماره    - 1393 بهار و تابـستان      ،»فقه پزشكي «: مجله ،فاطمه
 .)66 تا 39 از -صفحه 

 پـاييز   ،»رسـائل «: مجله پارسا، حامد؛ ،  »اسقاط عمدي جنين؛ قصاص يا ديه؟     « . 11
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 .)60 تا 43 از - صفحه 18 (،4 شماره - 1394

 21،  »حمايـت « :، مجله »اخت ديه اشخاص حقوقي و امكان محكوميت به پرد      « . 12
 .11ص  ،1385مرداد 

كاوشي نـو   «:مجله موسوي كرمانشاهي، سيد سجاد؛    ،»اصالت ديه در قتل عمد    « . 13
 .)154 تا 133 از - صفحه 22 (،71 شماره - 1391 بهار ،»در فقه

 پـاييز و زمـستان     ،»راه وكالت «: مجله  آريانفر، حامد؛  ،»اعسار از پرداخت ديه   « . 14
 .)9 تا 5 از - صفحه 5(، 4 شماره -، سال دوم1389

 وثيقة صينية نفيسة من عهـد  - و تبادل سفارات     هعالقات و دي  : العرب و الصين  « . 15
 837 / م 1433 ، تأليف مـاهوان   ،»الكامل في وصف سواحل المحيط    «ساللة منغ   

 صـفحه   31 (،24 العدد   - ق1406 ذوالقعدة   ،»التراث العربي «: مجله إبراهيم؛ق،  
 .)104 تا 74 از -

المجمـع اللغـة العربيـة      «: مجلـه  الحسني، جعفر؛ ،  »- 2 -المدرسة اإلسعر دية    « . 16
 21 (،4 الجـزء    - 1378 ربيـع األول     17المجلـد الثالـث و الثالثـون،        » بدمشق
 .)608 تا 588 از -صفحه 

اعتمـاد  « :، مجلـه  »كـوچكي   اندر حكايت تساوي ديه زن و مرد جمال خنـدان         « . 17
 .9ص  ،1386 مرداد 15، »ملي

: مجلـه  جـواد؛  فتحـي، محمـد   ،  »اع تغليظ ديه در فقه و حقوق كيفري ايـران         انو« . 18
 ،پژوهـشي - علمـي  ،3 شـماره    -، دوره دهم    1393 پاييز   ،»هاي فقهي  پژوهش«
 .)514 تا 493 از - صفحه 22(

 باقري، احمد؛ مختاري    ،»بازپژوهي متون قرآني و روايي درباب ديه زن و مرد         « . 19
زمستان ،  »)دانشگاه تهران (وق و علوم سياسي   دانشكده حق «: مجله افراكتي، نادر؛ 

 .)68 تا 47 از - صفحه 22 (،74 شماره - 1385

الهاشـمي الـشاهرودي، الـسيد       ،»دية الذمي و المستأمن من الكفار     : بحث حول « . 20
 از  - صـفحه    20 (،28 شـماره    - 1380زمستان  » فقه اهل بيت  «:  مجله محمود؛

 - ق1422 السنة السادسة، سنة     ،»)عربي(فقه أهل البيت    «:  مجله ؛)200 تا   181
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 .)28 تا 9 از - صفحه 20 (،24العدد 

مرعشي، سـيد محمـد     ،  »گانه بحثي تاريخي اقتصادي، فقهي درباره ديات شش      « . 21
 5 از   - صفحه   12(،  7 شماره   - 1372 بهار   ،»حقوقي دادگستري «: مجله حسن؛

 .)16تا 

وليت مـدني   ؤاري مس  اجب ه قانون بيم  4 ه ماد 2 ه ديه در پرتو تبصر    هبحثي دربار « . 22
، »1387دارندگان وسـايل نقليـه موتـوري زمينـي در مقابـل اشـخاص ثالـث                 

بهار » كانون وكالي دادگستري  «: مجله  محمد ياري، پگاه؛    و فرهودي نيا، حسن  
 .)92 تا 71 از - صفحه 22(، 41 شماره - 1395

: مجلـه  معرفـت، محمـد هـادي؛      ،»گانـه  هـاي شـش    بحثي كوتاه پيرامون ديـه    « . 23
 .)7 تا 4 از - صفحه 4 (،7 شماره - 1377 فروردين و ارديبهشت ،»سيدادر«

 ،اسـماعيل   پوروهاب صـانعي،   ،»برابري ديه زن و مرد مسلمان و غير مسلمان        « . 24
 .19 ـ 5ص  ،1387 تير 25 »رسالت روزنامه«، 1316يوسف، ، توصيفگر

 29، « رق شــروزنامــه « ، ت م ع ، ن دي م  اح ،»ان م ل س ر م ي  و غ ان م ل س  م ه  دي ري راب ب« . 25
 .7  ص ،1384  ت ش ه ب اردي

و انطبـاق آن    (ها در ديه     بررسي ابعاد حيات در طول زندگي جنيني و نقش آن         « . 26
هـايي از مكتـب      درس« ، ابوالقاسـم  ، حـسيني  ،»)هاي مسلم علمي امروز     با يافته 
 .58 ـ 40ص  ،1386، ارديبهشت 2 ماره، ش47سال  ،»اسالم

 ، حـسيني  ،»هـا در ديـه     در طول زندگي جنيني و نقش آن      بررسي ابعاد حيات    « . 27
 ،1387 بهـار    ،27 مارهش ،»الهيات و حقوق، ويژه فقه و اصول      «: ، مجله ابوالقاسم

 .232 ـ 217ص 

نامـه   پـژوهش «: مجله معزي، فرهاد؛ ،  »بررسي اجمالي ماهيت حقوقي بيمه ديه     « . 28
 ).9 تا 7 از - صفحه 3(، 17 شماره - 1369 بهار ،»بيمه

 قـانع،   ، اصـغري، عبدالرضـا    ،»تفاوت ديه زن و مرد در فقه اماميـه         ي ادله بررس« . 29
 پاييز  ،»هاي اجتماعي، اسالمي   پژوهش«: مجله  نورمندي پور، عباس؛    و اميررضا

  ).184 تا 159 از - صفحه 26 (،ترويجي- علمي،106 شماره - 1394
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 ،»رتـشا بررسي تاثير افزايش ساالنه ديه بر نرخ وقوع جرايم كالهبـرداري و ا            « . 30
 زمستان  ،»هاي اطالعاتي و جنايي    پژوهش: مجله روايي، اكبر؛   و ،كاوياني، مريم 

 .)142 تا 121 از - صفحه 22 (،پژوهشي- علمي،4 شماره -، سال دهم 1394

ـ  ،»دادگـستر «: ، مجله  مهدي ، كشاورزي ،»بررسي تاريخي، حقوقي ديه   « . 31  مارهش
 .33 ـ 28ص ، 1384، تابستان 18  شماره، و43 ـ 38ص  ،1384، بهار 17

 ،»بررسي تبديل قصاص بـه ديـه بـا فـوت قاتـل يـا عـدم دسترسـي بـه وي                     « . 32
 1393 زمستان   ،»مطالعات حقوقي «: مجله نيا، قاسم؛   اسالمي  و ساريخاني، عادل 

 .)25 تا 1 از - صفحه 25 (،پژوهشي- علمي،14 شماره -

ـ  ، محمدرضـا  ، نظـري  ، قانون مجازات اسالمي   299بررسي تحليلي ماده    « . 33 : همجل
 .11ص  ،1388 آبان 7 و 4، »اطالعات«

بررسي تداخل ديات در فقه و حقوق ايران با رويكردي بر ديدگاه امام خميني              « . 34
 پـاييز   ،»نامـه متـين    پژوهش«: مجله  علي عباسي، رضا؛    و  عيني، محسن  ،»)س(

 تـا   111 از   - صـفحه    26 (،پژوهشي- علمي ،68 شماره   -، سال هفدهم    1394
136(. 

، »يه و خسارات تنبيهي در فقه اماميه و نظام حقوقي كـامن ال            بررسي تطبيقي د  « . 35
 1387 بهار و تابستان     ،»نامه حقوق اسالمي   پژوهش«: مجله عالي پناه، عليرضا؛  

 .)66 تا 37 از - صفحه 30 (،27 شماره -

بررسي تطبيقي فوت و فرار مرتكب قتل عمد در حقـوق جـزاي ايـران و فقـه                  « . 36
مطالعـات  «: مجلـه   آقاجاني قناد، محمدرضـا؛    و يزداني، ليلي ،  »مذاهب اسالمي 

 .)236 تا 229 از - صفحه 8 (،8 شماره - 1396 بهار ،»حقوق

دانان  بررسي تطبيقي ماهيت ديه در فقه مذاهب اسالمي با نگرش به آراء حقوق            « . 37
مطالعــات تقريبــي مــذاهب «: مجلــه ابراهيمــي، ســعيد؛، »و نظريــات مــشورتي

  .)13 تا 4 از - صفحه 10 (،10 شماره - 1386 زمستان ،»اسالمي
دانان  بررسي تطبيقي ماهيت ديه در فقه مذاهب اسالمي با نگرش به آراء حقوق            « . 38

دوره جديـد،    ،»فـروغ وحـدت   « :، مجلـه   سعيد ، ابراهيمي ،»و نظريات مشورتي  
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 .13 ـ 4ص  ،1386 زمستان ،10 مارهش

ـ               « . 39 ، »ي آن بررسي تفاوت ديه زن و مرد در قانون مجازات اسـالمي و مبـاني فقه
 30( ،2 شـماره    - 1378 بهـار    ،»نامـه متـين    پـژوهش  «:مجله مهرپور، حسين؛ 

 .64 - 35  ص، 2شماره ، 1378بهار  و) 64 تا 35 از -صفحه 

 :، مجلـه   ايـرج  ،خـواه    دولـت  ،»زدايي  بررسي جايگاه ستاد ديه در تحقق زندان      « . 40
 .6ص ، 1386 خرداد 16، »حمايت«

وراي حــل اخــتالف در تحقــق بررســي جايگــاه و اهــداف ســتاد ديــه و شــ« . 41
ـ  ،»دادگـستر « :، مجله  محمود ،ترابي و    محمد ،فالح صفري     ،»زدايي  زندان  مارهش

 .58 ـ 56ص  ،1384، تابستان 18

، « ي دادرسـ « :؛ مجلـه د م ، اح ري ظف  م،« ران  اي وق ق  در ح ن ي ن ط ج  ق   س  رم   ج  ي  ررس  ب« . 42
 .33 - 30  ص ،1378   دي وآذر(، 18  مارهش

 :؛ مجلـه  ي ل ع ن س ، ح ان زادگ ذنؤ م ،»ازعه ن  م اي ن  در اث ي  دن   ب  ات  دم   ص  رم   ج  ي  ررس  ب« . 43
 23  ص ،1378  ان  ت  س  ز، زم   ي  اي  پ(،  1 ماره، ش 1  ال  ، س « ت  اس  ي   و س   وق  ق   ح  ش  ژوه  پ«
- 44. 

 ، جهانـشاهي   و  شـجعان، جـواد    ،» حقوقي پيوند اعضا   -هاي فقهي   بررسي جنبه « . 44
ـ  14ص   ،1388، تيـر    139 مارهش ،»وهاس« :، مجله ناصر ـ  و   17 ـ  ،140 مارهش

 .17 ـ 14ص ، 1388مرداد 

  و  فروغـي، فـضل اهللا     ،»بررسي حكم تداخل ديه منافع در جنايـت بـر اعـضا           « . 45
 شـماره   -، دوره هشتم    1395 تابستان   ،»مطالعات حقوقي «: مجله توانگر، زهرا؛ 

 .)213 تا 183 از - صفحه 31 (،پژوهشي- علمي،2

 كريمـي،   ،»كمت تفاوت ديه نفس و اعضاي زن و مرد در فقه شـيعه            بررسي ح « . 46
 - 1386 زمـستان    ،»شـناختي زنـان      روان -مطالعات اجتمـاعي    «: مجله حميد؛
 ماره، شـ  5سـال    و   )141 تا   123 از   - صفحه   19 (،پژوهشي- علمي ،15شماره  

 .140 ـ 123ص  ،1386، زمستان 3

وحـدتي شـبيري،    ،  » مـرد  حقوقي تفاوت يا تساوي ديـه زن و        ـ بررسي فقهي « . 47
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 - 1394 بهـار و تابـستان       ،»طالعات فقه اماميه  م «:مجله  قباديان، علي؛   و حسن
 .)17 تا 1 از - صفحه 17 (،4شماره 

  و  صادقي، محمد  ،»حقوقي موارد پرداخت ديه توسط بيت المال      -بررسي فقهي « . 48
 ،پژوهـشي - علمي ،65 شماره   - 1391 زمستان   ،»راهبرد«: مجله صادقي، علي؛ 

 .)164 تا 129 از - صفحه 36(

 عابـديني،   ، آقاجاني، محمود  ،»بررسي فقهي مبالغ ديه، در پرتو مقتضيات زمان       « . 49
هـاي فقـه و      پـژوهش : مجلـه   عاشوري، نـادعلي؛    و  حيدري، محمد علي   ،احمد

 - صـفحه    18 (،پژوهشي- علمي ،44 شماره   - 1395 تابستان   ،»حقوق اسالمي 
 .)28 تا 11از 

: مجلـه   شاكر، حسين؛   و  باي، حسينعلي  ،»دگي استخوان بررسي قاعده ديه كوبي   « . 50
 - صفحه   32 (،پژوهشي- علمي ،51 شماره   - 1395 زمستان   ،»حقوق اسالمي «

 .)192 تا 161از 

بررسي قاعده لزوم پرداخت مـازاد ديـه پـيش از قـصاص در فقـه و حقـوق                   « . 51
 هـاي  آمـوزه «: مجلـه  نيا، خالد؛   نبي  و  عليشاهي قلعه جوقي، ابوالفضل    ،»جزايي

 صفحه  16(،  پژوهشي- علمي ،4 شماره   -1391 پاييز و زمستان     ،»حقوق كيفري 
  ).142 تا 127 از -

 ،»الهيات و حقوق  «:  مجله ، كاظم، كوهي اصفهاني ،  »بررسي ماهيت حقوقي ديه   « . 52
، بهـار   19  و شـماره   )176 تـا    153 از   - صفحه   24 (،19 شماره   - 1385بهار  

 .175 ـ 153ص  ،1385

 1388 زمـستان    ،»كانون وكال «: مجله اسم زاده، سميرا؛  ق،  »بررسي ماهيت ديه  « . 53
 .)58 تا 43 از - صفحه 16(، 207 شماره -

ــ ب« . 54  ، دس واد، ق ار، ج  طــي ،»ي الم  اســ ه ق  در ف ه ر دي ازاد ب  م ارت س  خ ي ان ب  م ي ررس
 .10  ص ،1383ر  ي  ت23 »روزنامه«

  و فر، ولـي اهللا    كوتيمل،  »بررسي مباني فقهي اجراي ناقص حكم قصاص و ديه        « . 55
 -1390تابـستان ،  »فقه و تاريخ تمـدن ملـل اسـالمي        «: مجله خواستار، مژگان؛ 
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  .)168 تا 153 از - صفحه 16 (،پژوهشي- علمي،28شماره 
مـسلمان از بيـت المـال        بررسي مباني فقهـي و حقـوقي پرداخـت ديـه غيـر            « . 56

 1391بهار   ،»هاي فقه و حقوق اسالمي     پژوهش«: مجله گلريز، امين؛ ،  »مسلمين
  .)134 تا 111 از - صفحه 24 (،پژوهشي- علمي،27 شماره -

بررسي نحوه تعيين ديه در مصدومين منتهي به زندگي نباتي از ديدگاه قـضات              « . 57
  قدوسـي، آرش؛    و رضـا   شادمان فر، محمـد    ،قرباني، مرضيه ،  »و پزشكان قانوني  

 ،3 و   2ماره   ش -، دوره هجدهم    1391 تابستان و پاييز     ،»پزشكي قانوني «: مجله
  .)112 تا 107 از - صفحه 6(

 مورد  62بررسي نظريات كارشناسي پزشكان قانوني استان تهران در خصوص          « . 58
 ، ابوالمعصومي، زهـرا   ،شيخ آزادي، اردشير  ،  »)1385در سال   (تعيين ارش و ديه     

 شماره  - 1387 بهار   ،»پزشكي قانوني «: مجله  قادري پاشا، امير؛    و پارسا، زهرا 
 .)35 تا 22 از -ه  صفح14 (،49

حسيني خراساني، سـيد    ،  »بررسي نظريه تساوي زن و مرد در قصاص و ديات         « . 59
 از  - صـفحه    50 (،53 شماره   - 1386 پاييز   ،»كاوشي نو در فقه   «: مجله احمد؛

 .)52 تا 3

:  مجلـه  علي؛ محمد ايازي، سيد ،  »بررسي نظريه مشهور در تفاوت ديه زن و مرد        « . 60
 24 ( و )70 تـا    29 از   - صـفحه    42 (،21 شماره - 1388 پاييز ،»شيعه بانوان«

 .131) 38 تا 15 از -صفحه 

، »ي زن و مـرد مـسلمان        اهللا صانعي در برابر ديـه        آيت   نظريه  بررسي و نقد ادله   « . 61
 - 1395 بهـار و تابـستان   ،»فقه و حقـوق اسـالمي  «: مجله ابراهيم نژاد، محمد؛ 

  .)28 تا 1 از - صفحه 28 (،پژوهشي- علمي،12شماره 
حقـوقي  «: مجلـه  رضـيعي، بهمـن؛   ،  »بررسي وضعيت اجـراي احكـام ديـات       « . 62

 .)52 تا 27 از - صفحه 26 (،27 شماره - 1378 تابستان ،»دادگستري

هاي ديني در قـوانين موضـوعه جمهـوري اسـالمي       بررسي وضعيت ديه اقليت   « . 63
 بهـار   ،26 مارهش ،»نامه متين  پژوهش« ، زهرا ، فهرستي، »ايران و مباني فقهي آن    



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  828

 

 .130 ـ 115ص  ،1384

ارشـدي،  ،  »به بهانه مصوبه مجلس در برابر كردن ديه اهل كتـاب بـا مـسلمان              « . 64
 تـا   5 از   - صـفحه    6 (،1 شـماره    - 1384 پاييز   ،»عدالت آرا «: مجله يار؛ محمد

10(. 

زراعـت،  ،  »ليت بيـت المـال در مـورد ديـه         مسؤوبيگانگان و غير مسلمانان و      « . 65
 صـفحه   20 (،47 شماره   - 1383ابستان   ت ،»حقوقي دادگستري «: مجله عباس؛

 .)30 تا 11 از -

 كيخافرزانـه، محمـد   ،مصطفوي، مـصطفي ، »بيمه ديه در حقوق ايران فقه اماميه  « . 66
، 109 شـماره    - 1392هـار   ب ،»بيمه نامه  پژوهش«:  مجله  حسنوند، امين؛   و امين
  .71 ص

: لـه مج كريمـي، نـسرين؛   ،  »پرداخت ديه نفس به فرد مبتال به بيمـاري كـشنده          « . 67
 - صفحه   14 (،پژوهشي- علمي ،27 شماره   - 1392 زمستان   ،»حقوق پزشكي «

 .)126 تا 113از 

ـ   ك« : مجلـه  ر،  غ  اصـ   ي  ل  ، ع   وق  رش   س ،»ر  ت   ش  اي   ج  ه   ب  ه   دي  دي  ق   ن  ت  رداخ  پ« . 68 ،   »اس  ن  ارش
 .63 تا 60  ص ،1380ور  ري ه  ش-  ان ت س اب ، ت31 شماره

خاني،  حسن،  »يه در قوانين موضوعه ايران    خير تا د  أمطالبه خسارت ت  : پژوهش« . 69
 تـا   30 از   - صفحه   7 (،9 شماره   - 1380 بهمن و اسفند     ،»وكالت«: مجله داود؛

36(. 

،  »ه ق ف« : مجلــه، ل ي اع م ، اســ ي ل ي اع م  اســ ،»ه  دي ه ان گ ش  شــ اي ورده  در م ي ش ژوه پ« . 70
 .81 - 18  ص ،1379  ان ت س  زم وز ي اي ، پ26 و 25 شماره

 ، م ي راه ، اب ي ان ت روســ ســ ي ع ي ف  شــ،»رد  و م  زن اص ص  و ق ه  دي ري راب اب  در ن ي ش ژوه پ« . 71
 .7  ص ،1378رداد   م11، « ات  اطالعروزنامه«

: مجله پور، محمد؛  امامي،  »هاي بيمه  ليت شركت مسؤوتأثير افزايش نرخ ديه بر      « . 72
 .)134 تا 121 از - صفحه 14 (،75 شماره - 1383 پاييز ،»نامه بيمه پژوهش«

  وآقايي نيا، حسين، »تأثير رضايت پيشين مجني عليه در سقوط قصاص و ديه         « . 73
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 شـماره   - 1390 تابـستان    ،»حقوق اسالمي «: مجله عالمي طامه، محمد مهدي؛   
 .)132 تا 111 از - صفحه 22 (،پژوهشي- علمي،29

، »)ا.م. ق 360نقـدي بـر مـاده       (تأثير رضايت جاني در پرداخت فاضـل ديـه          « . 74
 بهـار  ،»مطالعات فقه و حقوق اسالمي  «: مجله  كريمي، ابراهيم؛   و احمري، حسين 

  .)68 تا 53 از - صفحه 16 (،پژوهشي- علمي،16 شماره - 1396و تابستان 
كيـد  أبا ت ( بر نظريات علماي فقه و حقوق در باب ديه جراحات پزشكي              تأملي« . 75

ــس ــر م ــري پزشــكانؤب ــدالكر، »)وليت كيف ــا ويمســالكي، عب ــرادي كوپ ي، ي م
 - 1395 پـاييز و زمـستان       ،»مباني فقهي حقـوق اسـالمي     «: مجله عبدالحسين؛

  .)55 تا 29 از - صفحه 27 (،پژوهشي- علمي،18شماره 
  محمـدتقي،  ، مخنعـي  » قانون مجازات اسـالمي    268 فقهي پيرامون ماده      تأملي« . 76

ـ  ،»مطالعات اسالمي « :، مجله  جابر بابايي، ـ  105ص   ،1386، بهـار    75 مارهش  ـ
130.  

حقـوق  «: مجله علي؛ باي، حسين ،  »ها  در قاعده ديه شكستگي استخوان      تأملي« . 77
 تـا   31 از   - صـفحه    36 (،پژوهشي- علمي ،44 شماره   - 1394 بهار   ،»اسالمي

66(. 

،   ري  ت  س   دادگ  ي  اي  ض   و ق   ي  وق  ق   ح  ه  ل  ج   م ، ه  ل  رال  ي  ، خ   وري  م  ي   ت  ه   دي  ودن   ب  طوع  ق   در م   تأملي . 78
 .153 - 141  ص): 1380ار  ه ب (،34  ش

،  مهـدي  ، امينيـان  ،» يوسـف صـانعي در بـاب ديـه         اهللا  آيـت  در مواضـع      تأملي« . 79
 .19ص ،1387خرداد6، » رسالتروزنامه«

 ، محـسني دهكالنـي، محمـد      ،» در مهلت پرداخت ديه در قتل شبه عمد         تأملي« . 80
 ،»ق اسـالمي  هاي فقـه و حقـو      پژوهش«: مجله زاده، الهه؛   قلي  و محمديان، علي 

 .)118 تا 97 از - صفحه 22 (،پژوهشي- علمي،35 شماره - 1393بهار 

هـاي جبـران     بـر اسـاس ترتيـب عقالنـي روش        » ديه«تحليل انتقادي جايگاه    « . 81
مطالعات فقه و حقوق    «: مجله  سعيدي، سميه؛   و زاده، عليرضا  فصيحي،  »خسارت
 - صـفحه  22 (،پژوهشي- علمي،15 شماره - 1395 پاييز و زمستان    ،»اسالمي



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  830

 

 .)246 تا 225از 

: مجلـه  علـي؛  حيـدري، عبـاس   ،  »تحليلي بر عوامل و موجبـات ضـمان ديـه         « . 82
 - صـفحه    20 (،13 شماره   - 1387 پاييز   ،»هاي فقه و حقوق اسالمي     پژوهش«

 .)64 تا 45از 

بـاقري،  ،  »تحليل فقهي و نقد موادي از قانوتغليظ ديه و مسؤوليت بيـت المـال             « . 83
فقـه و   «: مجلـه   هدايي، عليرضا؛   و  مظهر قراملكي، علي   ، چترچي، نوشين  ،احمد

 ،پژوهـشي -علمـي ،  3 شـماره    - 1389 پاييز و زمستان     ،»مباني حقوق اسالمي  
 .)66 تا 49 از - صفحه 18(

، »تحليل ماهيت ديـه بـر اسـاس قـانون مجـازات اسـالمي پيـشين و كنـوني                  « . 84
 -سال چهارم   ،  1391 پاييز و زمستان     ،»راه وكالت «: مجله شكاري، عباس؛  مير

 .)144 تا 135 از - صفحه 10 (،8شماره 

: مجله موسوي كرمانشاهي، سيدسجاد؛  ،  »تخيير در اصناف ديه در عصر حاضر      « . 85
 24 (،ترويجـي - علمي ،73 شماره   -، سال نوزدهم    1392 بهار   ،»فقه اهل بيت  «

 .)163 تا 140 از -صفحه 

: مجله  فهيم، نرگس؛   و  فرح زادي، علي اكبر    ،»تداخل اسباب ديه در فقه اماميه     « . 86
- علمـي  ،14 شماره   - 1395 بهار و تابستان     ،»مطالعات فقه و حقوق اسالمي    «

 .)214 تا 195 از - صفحه 20 (،پژوهشي

 ي بنـي، اسـماعيل؛    ي آقابابـا  ،»تداخل ديات در جنايت منجر به زنـدگي نبـاتي         « . 87
 - صـفحه    28 (،19 و   18 شماره   - 1393 بهار و تابستان     ،»فقه پزشكي «: مجله

 .)38 تا 11 از

 ميرشمـسي، فاطمـه؛   ،  »تراز كردن ميزان ديه زنان با رويكرد به موازين عقلـي          « . 88
 شـماره   - سال هجـدهم     ،1392 پاييز و زمستان     ،»فقه و حقوق خانواده   «: مجله

 .)80 تا 59 از - صفحه 22 (،ترويجي- علمي،59

تعارض ادله در اثبات جرايم مـستوجب قـصاص، ديـه و تعزيـر؛ مـصاديق و                 « . 89
هـاي حقـوق     آمـوزه : مجلـه   متقي اردكاني، اميـد؛     و زراعت، عباس ،  »ارهاراهك
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 - صـفحه    32 (،پژوهشي- علمي ،10 شماره   - 1394 پاييز و زمستان     ،»كيفري
 .)34 تا 3از 

 ،فجـري، عليرضـا   ،  »تعدد ديه در جنايات منجر به بي اختياري ادرار و مدفوع          « . 90
 پـاييز و    ،»فقه پزشـكي  «: مجله  توجهي، عبدالعلي؛   و ، رضا )اسالمي(اسفندياري

 .)197 تا 175 از - صفحه 23 (،25 و 24 شماره - 1394زمستان 

بررسـي مبـاني فقهـي تغييـر        (تعدد ديه در جنايت منجر به ناشنوايي كودكـان          « . 91
، )اسـالمي ( اسـفندياري  ،»)گذار در اصالح قانون مجازات اسـالمي       موضع قانون 

، سال بيستم   1392تابستان   ،»كاوشي نو در فقه   «: مجله  فجري، عليرضا؛   و رضا
 .)155 تا 143 از - صفحه 13 (،پژوهشي- علمي،2 شماره -

 گلستان   و  احمدپور، اكبر  ،»تعدد قتل و ضرورت پرداخت ديه افزون بر قصاص        « . 92
 ،12 شماره   - 1395 بهار و تابستان     ،»فقه و حقوق اسالمي   «: مجله رو، صديقه؛ 

 .)50 تا 29 از - صفحه 22 (،پژوهشي-علمي

،  ي ل ع الم ، غ دم ق م ي ان ه  ج،« ي ان  زم اوت ف ت ط م راي  شـــــــــ ه  ب ات  دي ام ك  اح م ي م ع ت« . 93
 .5  ص ،1381 آذر 12 ،« اب خ ت  انروزنامه«

 1382 خرداد   ،»قضاوت«: مجله حيدري ثاني، بهرام؛  ،  »تعيين ارزش ريالي ديه   « . 94
 .)55 تا 55 از - صفحه 1 (،14 شماره -

حقـوق  «: مجله  فالحي، ابوالقاسم؛  ،» بيش از ديه مقدر    تعيين ارش يك جنايت،   « . 95
 .)78 تا 69 از - صفحه 10 (،2 شماره - 1395 پاييز و زمستان ،»كيفري

: مجلـه  سرايي، حميد؛ ،  »)-1.م. ق 299 حقوقي ماده    -تحليل فقهي (تغليظ ديه   « . 96
 - صفحه   28 (،پژوهشي- علمي ،61 شماره   - 1382 پاييز   ،»مطالعات اسالمي «

 .)162 تا 135از 

، »92تغليظ ديه قتل در حرم مكه با رويكـردي بـه قـانون مجـازات اسـالمي                  « . 97
مطالعـات فقـه و حقـوق       «: مجلـه ؛   دانش، عبدالصمد   و مولوي وردنجاني، سعيد  

 - صـفحه  27 (،پژوهشي- علمي،13 شماره - 1394 پاييز و زمستان    ،»اسالمي
 .)223 تا 197از 



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  832

 

: مجلـه  معرفـت، محمـد هـادي؛     ،  »هاي حرام  تغليظ ديه و جنايت عمده در ماه      « . 98
 .)7 تا 4 از - صفحه 4 (،6 و 5 شماره - 1376 بهمن و اسفند ،»دادرسي«

جـوان جعفـري بجنـوردي،      ،  »تغليظ مضاعف ديه از ديدگاه مـذاهب اسـالمي        « . 99
مطالعات تقريبـي   «: مجله  تاجيك، عبدالرحيم؛   و  خسروي، عبدالحميد  ،عبدالرضا

- علمـي  ،34 شماره   -جديد، سال نهم    ، دوره   1392 زمستان   ،»مذاهب اسالمي 
 .)29 تا 20 از - صفحه 10 (،ترويجي

مبـاني فقهـي حقـوق      «:  مجلـه  بـايبوردي، سـهيال؛   ،  »تفاوت زن و مرد در ديه     « . 100
ــار ،»اســالمي ــا 9 از - صــفحه 18 (،7 شــماره - 1385 به ــه و )26 ت : مجل

  تا 9 از   - صفحه   18 (،7 شماره   - 1385 بهار وتابستان    ،»جستارهاي فلسفي «
26(. 

ـ  ،»برهان و عرفـان   « :؛ مجله  سهيال بايبوردي  ،»تفاوت زن و مرد در ديه     « . 101  مارهش
 .26 ـ 9ص  ،1385، بهار 7

 .9  ص ،1376   دي16رار،  ، اب»رد  و م  زن ه  دي اوت ف ت« . 102

 قـانون   641 پژوهشي در مبـاني فقهـي مـاده          ،»تفاوت يا تساوي ديه انگشتان    « . 103
 محمـديان، علـي؛      و علـي  عبـاس سـلطاني،   ،  »1392مجازات اسالمي مصوب    

علمـي،   ،66 شـماره  - 1393 تابـستان  ،»قـضايي  هاي حقـوق   ديدگاه«: مجله
 .81ص

ــه  « .107 ــزان دي ــين مي ــالك تعي ــيح م ــراهللا؛،»)1(تنق ــوري، خي ــه  تيم : مجل
 از  - صفحه   22 (،4 و   3 شماره   - 1378 تابستان و پاييز     ،»نامه متين  پژوهش«

 .)146 تا 125

از حقـوق   : ديگان جنايات بين المللـي     هاي وارده به بزه    جايگاه ترميم خسارت  « . 104
: مجلـه  فـرد، بهـزاد؛    رضـوي ،  »بين الملل عمومي تا حقوق بين الملـل كيفـري         

 - صفحه   19 (،پژوهشي- علمي ،55 شماره   - 1390 پاييز ،»تحقيقات حقوقي «
 .)133 تا 115از 

 ،« ع وان  از م ت  رف رون  ب اي اره ك  و راه الف ت  اخ ل  ح وراي  و شــ ه اد دي ت  ســ اه گ اي ج« . 105
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 .11  ص ،1383د  ن ف  اس24، « ت اي م ح« :؛ مجلهود م ح ، م ي راب ت

  و  فهرسـتي، زهـرا    ،»جبران خسارت معنوي ناشي از خسارات مازاد بـر ديـه          « . 106
 تابـستان   ،»هاي فقه و حقوق اسالمي     پژوهش«: فصيح رامندي، منصوره؛ مجله   

  .)76 تا 51 از -صفحه  26 (،24 شماره -، سال هفتم 1390
رامنـدي،  فـصيح   ،  »...جبران خسارت معنوي ناشي از خسارت مازاد بـر ديـه          « . 107

 .20ص  ،1388 آبان 19، »رسالتروزنامه «منصوره؛ 

 ،5 شـماره    - 1360 دي   ،»چيـستا «: مجله رجبي، پرويز؛ ،  »هاي ديگان  جشن« . 108
 .)599 تا 588 از - صفحه 12(

ـ    ن  ان  رر و زي     و ض   دي  ق   ن  زاي  ، ج   ه  ي د  ت  رداخ  ار از پ    س   اع  ي  گ  ون  گ  چ« . 109  ،« رم   از ج   ي  اش
 .6  ص ،1377  ن م ه  ب26، »ر ارگ ار و ك  كروزنامه«؛  ل ي ل ، خ ي اي اب ب

بهمن » كانون وكال «: مجله رضوي، سيدمهدي؛ ،  »مذهب تشيع ه  حدود و ديات ب   « . 110
 .)34 تا 33 از - صفحه 2 (،63 شماره - 1337و اسفند 

: مجلـه  رضوي، سيدمهدي؛ ،  » در اسالم بمذهب تشيع قتل انسان      حدود و ديات  « . 111
 از  - صـفحه    2 (،58 شـماره    - 1337 فـروردين و ارديبهـشت       ،»كانون وكال «

 .)101 تا 100

 مرداد  ،»دادرسي«: مجله معاونت آموزش قوه قضاييه؛   ،  »ديه/ حقوق شهروندي « . 112
 .)53 تا 50 از - صفحه 4 (،51 شماره - 1384و شهريور 

: مجلـه  رمـضاني، احمـد؛   ،  »ل ديه در قتل دو زن توسط يـك مـرد          حكم فاض « . 113
 .)204 تا 177 از - صفحه 28 (،1 شماره - 1381 زمستان ،»رهنمون«

ــبيري  ،»د ق  ن ه  وج ه ديأ ر ت ي أخ  ت ارت س خ« . 114 ــدتي ش ــه ن س ، ح وح  و  وزه ح« :؛ مجل
 .96 - 76  ص ،1382ز  ي اي ، پ36  ماره، ش« اه گ ش دان

 آذر 10، « ي الم  اســ وري ه م  جروزنامــه«؛ واد ار، ج  طــي،« ه ر دي ازاد ب  م ارت س خ« . 115
   دي20، « ان ه ي كروزنامــه  « و14  ص ،1378 آذر 11، و 15 و 14  ص ،1378
 .7  ص ،1379

 ؛د  ي  ج  ، م   ه  ن  ام  خ  زاده  ل  ي  ل   خ ،»رد   و م    زن  ه   دي  الف  ت   اخ  اره  ا درب   ه  ق   ف  اي  ه  ه  ظري   ن  ه  الص  خ« . 116



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  834

 

 .45 - 42  ص ،1382  ان ر و آب ه ، م43  ماره، ش« اس ن ارش ك«جله م

: مجلـه  آذر، شـبنم؛  ،  »باره ديه زن و مرد؛ آيا عدالت را برقرار خواهيم كرد؟          رد« . 117
 .)68 تا 67 از - صفحه 2 (،142 شماره - 1381 دي ،»گزارش«

 بررسي برخي از قوانين مربوط به ديات و مجـازات اسـالمي از            (دو يادداشت   « . 118
هـاي ناگهـاني    مسائل پزشكي ـ رابطه ضربه و هيجانات روحي بـا مـرگ    نظر

 بهار و   ،»حقوقي دادگستري «: مجله  ناصح، يحيي؛  ،»)هاي قلبي  ناشي از بيماري  
 .)134 تا 129 از - صفحه 6 (،20 و 19 شماره - 1376تابستان 

 شـفيعي سروسـتاني، ابـراهيم؛     ،  »هاي ناشي از صدمات بـدني      ديات و خسارت  « . 119
 تـا   16 از   - صـفحه    13 (،7 شماره   - 1380 پاييز   ،»پژوهش و حوزه  «: لهمج
28(. 

 :؛ مجله  م  ي  راه  ، اب   ي  ان  ت  روس  س  ي  ع  ي  ف   ش ،« ي  دن   ب  ات  دم   از ص   ي  اش   ن  هاي تار  س   و خ   ات  دي . 120
 .28 - 16  ص ،1380ز  ي اي ، پ7  ماره، ش« وزه  و ح ش ژوه پ«

  جوركويـه، محمـد علـي؛      ،»ث ديه زنان  ديدگاه موافق تنصيف ارش مازاد بر ثل      « . 121
 - صـفحه    11 (،32 شماره   - 1385 تابستان   ،»مطالعات راهبردي زنان  «: مجله

ـ  ،»كتاب زنان « و مجله    )40 تا   30از   ـ  30ص   ،1385، تابـستان    32 مارهش  ـ
40. 

 301 تفـسيري از مـاده       ،ديدگاه مخالف تنصيف ارش مازاد بر ثلث ديـه زنـان          « . 122
 ،»مطالعات راهبردي زنان  «: مجله دمحمدحسن؛مرعشي شوشتري، سي  ،  »1.م.ق

 .)29 تا 17 از - صفحه 13 (،32 شماره - 1385تابستان 

ــدگاه« . 123 ــهمــد ، اح ي م ق  آذري،« س ف  ن ل ت  ق ه  و دي ي ه ق هــاي ف دي ، « ون م ن ره« :؛ مجل
 .44 - 85  ص ،1372  ان ت س اب ار، ت ه ، ب5  و4 شماره

  ، آذر و دي   41  ماره، شـ  »ي  دادرس«: مجله ؛ ك  وي  و، ه   ب  ه   ب ،»ي  ن   دي  اي  ه  ت  ي  ل   اق  ه  دي« . 124
 .85 - 82  ص ،1382

 تيـر   ،»رواق انديـشه  «: مجلـه  فاضل، محمـد هـادي؛    ،  »يهاي مذهب  ديه اقليت « . 125
 .)16 تا 7 از - صفحه 10 (،19 شماره - 1382
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 - 1377 آذر و دي     ،»دادرسـي «: مجله معرفت، محمدهادي؛ ،  »ديه اهل كتاب  « . 126
 .)8 تا 5 از - صفحه 4 (،11شماره 

: مجله هاشمي شاهرودي، سيدمحمود؛  ،  »ديه اهل ذمه و شهروندان غير مسلمان      « . 127
 .)54 تا 31 از - صفحه 24 (،28 شماره - 1380زمستان » فقه اهل بيت«

: مجلـه  قشقايي، حـسين؛  ،  »ديه برهم خوردن تعادل اعضا در اثر آسيب به مغز         « . 128
 8 (،20 و   19 شـماره    - 1379مـستان    پاييز و ز   ،»هاي حقوق قضايي   ديدگاه«

 .)124 تا 117 از -صفحه 

: مجله هاشمي شاهرودي، سيدمحمود؛  ،  »ديه جراحات زن هرگاه به ثلث برسد      « . 129
 .)26 تا 3 از - صفحه 24 (،55 شماره - 1387 پاييز ،»فقه اهل بيت«

ـ  8،    » جوان روزنامه «،...،  »ود؟  ش  ي   م  ه  ب  اس  ح   م  ه  ون  گ   چ  ه  دي« . 130 ، 8  ص ،1383د    ن  ف   اس
 .8  ص ،1383د  ن ف  اس15 و

 مهـر و آبـان      ،»دادرسـي «: مجله نوري، رضا؛ ،  »بها يا ميراث مقتول؟    ديه، خون « . 131
 .)53 تا 51 از - صفحه 3 (،10 شماره - 1377

روزنامـه  « ، حكيمـه  ،نژاد   رحمان ،»گو با معاون ستاد ديه     و   گفت: ديه در اسالم  « . 132
 .15ص  ،1385 آبان 27، »ايران

هـاي   پـژوهش «: مجلـه  بهرامـي، محمـد؛   ،  » از منظر قرآن و فمينيـسم      ديه زن « . 133
 تـا   212 از   - صـفحه    24 (،26 و   25 شماره   - 1380 بهار و تابستان     ،»قرآني
235(. 

 رسـتمي،    و اميـدي، جليـل   ،  » رويارويي دو ديدگاه در فقه اهل سـنت        ،ديه زن « . 134
 -، سـال چهلـم      1389 زمـستان    ،»مطالعات حقوق خـصوصي   «: مجله سهيال؛

 .)56 تا 39 از - صفحه 18 (،پژوهشي- علمي،4اره شم

  ومزيجـاني، حـسين  ، »ديه زن و مرد از نظر فقـه اسـالمي و قـانون مجـازات       « . 135
، 1396 بهار   ،»مطالعات علوم سياسي، حقوق و فقه     «: مجله عارفيان، غالمرضا؛ 

 .)152 تا 141 از - صفحه 12 (،1 شماره -دوره سوم 

هـاي فقـه و حقـوق        پـژوهش «: مجلـه  ؛حسيني اشكوري، سيدعلي  ،  »ديه زن « . 136



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  836

 

 .)40 تا 35 از - صفحه 6 (،3 شماره - 1385 بهار ،»اسالمي

ـ   وري  ه  م  جروزنامه  «؛   زاده  اظم   ك ،»؟  ازات  ج  ا م    ي  ت   اس  ي  ال   م  ان  م   ض  ه  دي« . 137  ،»ي  الم   اس
 .14 و 5  ص: ،1377 آذر 2 (و 14  ص ،1377 آذر 1

 اكرمي، روح ااهللا؛  ،  »يوان عالي كشور  با نقدي بر رأي وحدت رويه د      : ديه طحال « . 138
- علمــي،13 شــماره - 1394 زمــستان ،»پــژوهش حقــوق كيفــري«: مجلــه

 .)146 تا 121 از - صفحه 26 (،پژوهشي

 زمـستان   ،»هاي حقوق قـضايي    ديدگاه«: مجله ميرشكاري، عباس؛ ،  »ديه عقل « . 139
 .)248 تا 227 از - صفحه 22 (،56 شماره - 1390

 ضيائي،  ،» بالد اسالمي از ديدگاه فقه مذاهب اسالمي       ديه غيرمسلمان ساكن در   « . 140
 - 1395 بهـار و تابـستان       ،»فقـه مقـارن   «: مجلـه   فهيم، نرگس؛   و محمدعادل

 .)60 تا 47 از - صفحه 14 (،پژوهشي- علمي،7شماره 

 كارشـناس اداره كـل      ، حميـد  ، رضـايي  ،» تعريف حقوقي يا پزشكي؟    ،ديه فك « . 141
 .14ص  ،1385 آذر 21، »جم جامه روزنام« ؛پزشكي قانوني خراسان رضوي

 تابـستان و    ،»نامه متـين   پژوهش«: مجله ميرشمسي، فاطمه؛ ،  »ديه قتل خطايي  « . 142
ـ   ال  س و   )192 تا   177 از   - صفحه   16 (،12 و   11 شماره   - 1380پاييز   ،   وم   س

 .191 - 177  ص ،1380ز  ي اي  پ و ان ت س اب ، ت11  مارهش

: مجلـه   صادق پور، محمدجعفر؛   ،»)ره(ينيديه قتل شبه عمد از ديدگاه امام خم       « . 143
 57 از   - صـفحه    17 (،3 شـماره    - 1395 بهار و تابستان     ،»انديشنامه واليت «

 .)73تا 

 درگاهي، مهدي؛، »ديه قتيل الزحام در فقه فريقين« . 144

نامه  پژوهش«: مجله محمدي، صادق؛ ،  »ديه كامل انسان در مذاهب فقهي اسالم      « . 145
 تـا   80 از   - صـفحه    31 (،7 شماره   - 1382 پاييز   ،»حكمت و فلسفه اسالمي   

110(. 

،  شوشـتري  مرعـشي ،  »ديه كافر ذمي با ديه مـسلمان متفـاوت اسـت يـا نـه؟              « . 146
 صـفحه   1 (،23 شماره   - 1379 آذر و دي     ،»دادرسي«: مجله سيدمحمدحسن؛
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 .)3 تا 3 از -

ــ راب  ب ان ان م ل س ر م ي ا غ  ب ان ان م ل س  م ه دي« . 147 ــه«، »ت ر اسـ ر  ي  ت12 ،»ري ه ش م  هروزنامـ
 .12  ص ،1381

،  دي م ح  م،»ي الم  اســ ازات ج  م ون ان  و ق وق ق ظــر ح  از ن  آن ه چ خ اري  و ت وم ه ف  م ه دي« . 148
ــه«؛ د ي م ح  21، و 8  ص ،1372ر  ه  م14 ، و8  ص ،1372ر  ه  م8، »رار  ابروزنام
 .8  ص ،1372ر  ه م

  ان ت س ، زم13  ماره، شـــ»ر ت س دادگ« ؛ مجلـــه ي ل  ع، دي م ح  م،»دان  دن ي ان اي م  ن ه دي« . 149
 .31 - 26  ص ،1382

ــ ادي  م ارات س  و خ ه دي« . 150 ــه « ؛د م ، اح اري ص  ان،»دي م رع ي  غ ات دم  در صـ روزنامـ
 .8  ص ،1381ر  ي  ت30، »وروز ن

 .8  ص ،1373 آذر 14، »الم سروزنامه « ،»م  و دره ه دي« . 151

: مجلـه  محمدحسن؛سيد،   شوشتري مرعشي،  » جرم ديه و ضرر و زيان ناشي از      « . 152
 .)21 تا 9 از - صفحه 13 (،1 شماره - 1370 پاييز ،»حقوقي دادگستري«

مطالعـات  «: مجلـه  شفيعي سروسـتاني، ابـراهيم؛    ،  »ديه و قصاص زنان در فقه     « . 153
 و  )77 تـا    64 از   - صـفحه    14 (،4 شـماره    - 1378 تابستان   ،»راهبردي زنان 

  ص ،1378  ان ت س اب ، ت4  ماره، شــ»ان  زن ي اع م ت  و اج ي گ ن ره  ف وراي شــ«  ه ام ن ل ص ف
64 - 77. 

: مجلـه   محمدي جوركويه، علي؛   ،»ديه و قصاص؛ تكليف حكومت و حق زنان       « . 154
 تا  135 از   - صفحه   25 (،23 شماره   - 1383بهار  ،  »مطالعات راهبردي زنان  «

 از  - صفحه   11 (،52 شماره   - 1383 مرداد   ،»بازتاب انديشه «: مجله و   )159
 .)56 تا 46

 ،»دادرسـي « ؛ مجله  علي ، صابري ،» قانون آيين دادرسي مدني    522ديه و ماده    « . 155
 - 1387 آبان   ،»وكالت«: مجله و   45 ـ 43ص   ،1388، مهر و آبان     76 مارهش

 .)48 تا 46 از - صفحه 3 (،38 و 37شماره 

 روزنامـه «؛   ه  ق  دي  ، ص   ي  ق  م   وس ،»رد   م  و  ر زن    ب  ي  ال   م  ذاري  گ  ارزش  ه  ظري  د ن   ق   و ن   ه  دي« . 156



 )ها و مأخذشناسي ها، مقاالت، مصاحبه سخنراني(پژوهي  ديه  838

 

 .20  ص ،1373  ن م ه  ب20، »ات اطالع

ـ  2  ال  ، س »ي  دادرس« ؛ مجله  ادي  ده  م  ح  ، م   ت  رف  ع   م ،»گانه  شش  اي  ه  ه  دي« . 157 ، 7  ماره، ش
 .7 - 4  ص ،1377  ت ش ه ب  اردي و ن روردي ف

، »ق ديـه  هـاي تفـضيل انگـشتان در اسـتحقا         نقـدي بـر نظريـه     «ديه انگشتان   « . 158
 پـاييز   ،»هـاي فقهـي    پـژوهش «: مجلـه  علي؛  سلطاني، عباس   و محمديان، علي 

 تـا   629 از   - صـفحه    30(پژوهـشي   - علمـي  ،3 شـماره    -، دوره دهم    1393
658(. 

ـ    م  ردن  ر گ    ب  ه   ك  ي  ون  ا از دي    ، آي   ي  ال   م  ازات  ج  ا م    ي ديه« . 159 ،   ان  ي  ادق   صـ  ،»؟  م  ري  ب  ا خ    ب  ت  اس
 .7  ص ،1377  ت ش ه ب  اردي8 ،»ان ه ي كروزنامه « ؛ا رض الم غ

 ،محمـود لطفـي   ،  »دية اإلنسان و أجزائه أو التعـويض بـين الـشريعة و القـانون             « . 160
 1383 السنة الواحدة و العشرون، ذي القعـدة      ،»منبر االسالم «: مجله عبدالكريم؛

 .)182 تا 180 از - صفحه 3 (،11 العدد -

بـاقري،  ،  »يات القرآن و نـصوص الـسنة      مراجعة متأملة آل  : دية المرأة و الرجل   « . 161
 - م2007 شـتاء    ،»اإلجتهـاد و التجديـد    «: مجلـه   مختارأفراكتي، نادر؛   و أحمد
 .)276 تا 264 از - صفحه 13 (،5العدد 

اإلبراهيمي، ،  »دراسة نقدية لنظرية الشيخ الصانعي    : دية المرأة في الفقه اإلسالمي    « . 162
 صفحه  41 (،5 العدد   - م2007اء   شت ،»اإلجتهاد و التجديد   «:مجله قاسم معدل؛ 

 .)263 تا 223 از -

: مجله  الزرقاء، مصطفي أحمد؛   ،»دية النفس الشرعية كيف نقدرها في هذا العصر       « . 163
 تـا   67 از   - صفحه   12 (،3 العدد   - ق1409 السنة   ،»المجمع الفقهي االسالمي  «

78(. 

تيـر   17،  »شـرق روزنامـه   «؛   بهـروز  ، جـوانمرد،  »رويكرد نو به ديه زن و مرد      « . 164
 .5ص  ،1386

حقـوقي  «: جلـه  م تيمـوري، خيـراهللا؛   ،  »رهيافتي بر تبيـين مـالك ميـزان ديـه         « . 165
 .)146 تا 123 از - صفحه 24 (،31 شماره - 1379 تابستان ،»دادگستري
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  ي  ردوس   ف  اه  گ  ش   دان  ات  ي  ه   ال  ده  ك  ش   دان  ه  ري  ش  ن« ؛د  م  ، اح   ري  اق   ب  ،»ديهأ   ت  ان  ك   و م   ان  زم« . 166
 .105 - 91  ص ،1381ار  ه ، ب55  ماره، ش»د ه ش م

 .8ص  ،1386 خرداد 1، »حمايت« :؛ مجله ستاره،نيستانك  گنجي،»ستاد ديه« . 167

وليتي ؤستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند ديـه، مـس              « . 168
 .11ص ، 1385 فروردين 22 ،»حمايت«: ؛ مجله صادق، جليلي،»مدني

زاده،  كـاظم ،  »هاي ديني در ديات اسالمي      اقليت سير تبعيض حقوقي و تساوي    « . 169
 57 از   - صـفحه    14 (،34 و   33 شماره   - 1386 آبان   ،»وكالت«: مجله كاظم؛

 .)70تا 

ـ   ن  ي  س  ، ح   اع  ج   ش رضوي، ،« ري  ي  گ  ش  ي  ا، پ   رم  ارف   ك  ت  ي  ولسؤ  ، م   ه   دي  م  ت  س  ي  س« . 170  3 ،»الم   س
 .9  ص ،1378ر  ي ت

مقــاالت و «: مجلــه رنجبــر، احمــد؛، »هــاي خراســان بــزرگ شــهرها و ديــه« . 171
 .)263 تا 247 از - صفحه 17 (،1351 بهار و زمستان ،»ها بررسي

آدري هپبـورن، سـفير مهربـاني       (من پسر ديه گوريورا هستم      : صد سال خاطره  « . 172
 ،12 شـماره    - 1378 دي   ،»گلـستانه «: مجله شروين؛ پور،  شهامي ،»)يونيسف

 .)26 تا 26 از - صفحه 1(

  و رمـضاني، جعفـر   ،  »يگـر   به نرخ ديه با تأكيد بر فرآيند بيمـه         ضرورت توجه « . 173
 شـماره   - 1390 مرداد   ،»هاي جهان بيمه   تازه«: مجله جاللي لواساني، احسان؛  

 .)36 تا 23 از - صفحه 14 (،158

 ؛ور  ص  ن  ، م   دل  م   رح ،»ي  الم   اس  ازات  ج   م  ون  ان   و ق   ه  ي  ام   ام  ه  ق   ف  اه  دگ   از دي   ه  ل  اق   ع  ان  م  ض« . 174
 .65 - 58  ص ،1383ار  ه ، ب14  ماره، ش»ر ت س دادگ«: مجله

، »هـاي اجتمـاعي مجـازي بـراي تبليـغ ديـه            هـاي شـبكه    ها و چالش   ظرفيت« . 175
 - 4، سال   1393 بهار   ،»طالعات جوان و رسانه   م «:مجله قيصريان، محمدعلي؛ 

 .)162 تا 139 از - صفحه 24 (،13شماره 

زاده    نقي  و پور، حميد   عسكري،  » نباتي ضوابط تعيين ديه اشخاص واجد زندگي     « . 176
- علمـي  ،21 شـماره    - 1391 تابـستان    ،»حقوق پزشكي  «:مجله باقي، الميرا؛ 
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 .)78 تا 65 از - صفحه 14 (،پژوهشي

، »ي ان س  ان وم ل  ع هــاي  پــژوهش؛ ي ل د، ع ام ح  م،»واده ان  از خ ت اي م  ح ل  اصــ ه ل اق ع« . 177
 .89 - 69  ص، 1378  ان ت س ، زم2 شماره، 1  ال س

، »عدم ترتب قصاص مرد بـر پرداخـت فاضـل ديـه او توسـط اوليـاي دم زن                  « . 178
 زمـستان   ،»ديـن و ارتباطـات    «: مجلـه   خدادي، ابوالقاسـم؛    و محمودي، فيروز 

 .)264 تا 233 از - صفحه 32 (،24 شماره - 1383

 :؛ مجلـه   احمد ،آبادي    ده   حاجي ،»دم در قتل زن    فاضل ديه و حيطه اختيار ولي     « . 179
 و 142 ـــ 115ص  ،45 ، شــماره1388 پــاييز ،»مطالعــات راهبــردي زنــان«
 .16  ص ،1381 آذر 21، »ري ه ش م  هروزنامه«

هـاي فرهنگـي      تشويقي سومين دوره پژوهش    ؛فقه جزايي زنان، ديه و قصاص     « . 180
 - 1378 تيـر    ،»كتـاب مـاه ديـن     «: مجلـه  شفيعي سروستاني، ابراهيم؛  ،  »سال

 .)45تا  44 از - صفحه 2 (،21شماره 

): 1383  دي(،  13  داز،ش  ان  م  ش  ر چ   ه  وچ  ن  ، م   ت  رس  پ  ن   دي  ان  ي  رب   غ  ه   از دي   ي  ران   اي  ه  ف  س  ل  ف . 181
 .9 -5  ص

 فـروردين   ،»هايي از مكتـب اسـالم      درس«: مجله م، ن؛ ،  »فلسفه ديه در اسالم   « . 182
 .)13 تا 10 از - صفحه 4(، 1 شماره - 26، سال 1365

فقـه اهـل   «: مجلـه   مقيمي حـاجي، ابوالقاسـم؛   ،»)2(فلسفه مجازات در اسالم     « . 183
 .)105 تا 71 از - صفحه 35 (،52 شماره - 1386 زمستان ،»بيت

 حقوق مردان و زنان مسلمان در خصوص ارث و ديه با تيكه بـر               تفلسفه تفاو « . 184
دانشگاه عالمـه  (سراج منير «: مجله ابراهيم نژاد، محمد رضا؛   ،  »آيات و احاديث  

  .)34 تا 9 از - صفحه 26 (،6 شماره - 1391 بهار ،»)طباطبايي
: لـه  مج علـي؛  حيـدري، عبـاس   ،  »قابل مطالبه بودن خسارات مـازاد بـر ديـه         « . 185

 از  - صفحه   18 (،5 شماره   - 1385پاييز  » هاي فقه و حقوق اسالمي     پژوهش«
  .)130 تا 113

: مجلـه  حاجي ده آبادي، احمـد؛    ،  »قاعده ديه اعضا در فقه اماميه و اهل سنت        « . 186
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 .)168 تا 137 از - صفحه 32 (،2 شماره - 1383 پاييز ،»الميحقوق اس«

، »ات   اطـالع  روزنامه«؛   ي  ل  ع  الم  ، غ   دم  ق  م  ي  ان  ه   ج ،»ا  اره  ك  ، راه   ع  وان  ، م   ات   دي  ون  ان  ق« . 187
  ص ،1376ر  ه  م5، و 7  ص ،1376ور  ري ه   شـ  29، و   7  ص ،1376ور    ري  ه   ش 22
 .5  ص ،1381 آذر 13، »اب خ ت ان روزنامه«، و 11  ص ،1376ر  ه  م12 و7

 آذر و دي    ،»دادرسـي «: مجله پورقهرماني گلتپه، بابك؛  ،  »قرعه و پرداخت ديه   « . 188
 .)46 تا 42 از - صفحه 5 (،41 شماره - 1382

 پـاييز   ،»حقـوق اسـالمي   «: مجله حاجي ده آبادي، احمد؛   ،  »قصاص و ديه زن   « . 189
 .)182 تا 151 از - صفحه 32 (،22 شماره - 1388

 ، كـامران  ،گزلـي    قـره  ،»)حدود و تعزيرات، قصاص و ديات     (عد فقه جزايي    قوا« . 190
 .18 ـ 13ص  ،1388، آبان 145 مارهش ،»)دين(كتاب ماه «: مجله

حقوق «: مجله باي، حسين علي؛  ،  »ليت بيت المال در پرداخت ديه     وقلمرو مسؤ « . 191
 .)102 تا 71 از - صفحه 32 (،3 شماره - 1383 زمستان ،»اسالمي

بخـش دوم و    (گانه ديه و آنچه امروز بايد پرداخت         باره اقسام شش   كاوشي در « . 192
فقه اهل  «: مجله غفوريان، محمد رضا؛  :  هاشمي، سيد محمود؛ مترجم    ،»)پاياني

 .)48 تا 17 از - صفحه 32 (،4 شماره - 1374 زمستان ،»بيت

ـ   ه،« ت داخر د پ اي روز ب  ام ه چ  و آن ه  دي گانـه   شش اي ه  ه  ون   گ  اره   درب  ي  اوش  ك« . 193 ،  ي م اش
 ـ  39  ص): 1374ز  ي اي پ(، 3  ماره، شـ 1  ال ، سـ »ت ي  ب ل  اه ه ق ف«: ؛ مجلـه ود م ح م

74. 

 .13ص  ،1385 آذر 18، »ايرانروزنامه « ؛...، »كنكاشي پيرامون ديه زن« . 194

: ؛ مجلـه  ا  رضد  م  ح  ار، م   ي  ام   ك ،»ق  طاب   و ت   ه  س  اي  ق  ، م   ات   دي  ون  ان  و و ق     ورش  ون  ي  س  وان  ن  ك« . 195
 .22 - 23  ص ،1372ر  ي ، ت120 ماره، ش»ل ق  و ن ل م  ح ت ع ن ص«

مطالعـات  «:  مجلـه  پور، عبدالوهاب؛  سليمي،  »كيفيت تغليظ ديه در فقه اسالمي     « . 196
 تـا   31 از   - صـفحه    11 (،25 شـماره    - 1390پاييز  ،  »تقريبي مذاهب اسالمي  

41(. 

 تعزيـرات، قـصاص و      حـدود و  (گزارش و سنجش كتاب قواعد فقـه جزايـي          « . 197
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 شـماره   - 1388 آبـان    ،»كتـاب مـاه ديـن     «: جله م گزلي، كامران؛   قره ،»)ديات
 .)18 تا 13 از - صفحه 6 (،145

گزارش يك مورد پيوند سه انگشت قطع شده ناشي از حادثه شـغلي و تعيـين                « . 198
 كيـاني،    و شـيخ آزادي، اردشـير    ،  »ديه و ارش آن از ديـدگاه پزشـك قـانوني          

 از  - صفحه   7 (،46 شماره   - 1386 تابستان   ،»پزشكي قانوني «:  مجله مهرزاد؛
 .)129 تا 123

  و شـمس، ذبـيح اهللا    ،  »گفتمان فقه اسالمي بر مسأله ي برابري ديـه زن و مـرد            « . 199
، سـال   1393 فـروردين و ارديبهـشت       ،»دادرسـي «:  مجلـه  شمس، محمدعلي؛ 

  .)41 تا 33 از - صفحه 9 (،103 شماره -هفدهم 
، »رويكرد عدالت گرايانه بر مسأله برابري ديه زن و مرد          وگفتمان فقه اسالمي    « . 200

 - 1390 فـروردين    ،»كـانون «: مجلـه   شـمس، محمـدعلي؛     و شمس، ذبيح اهللا  
 .)118 تا 100 از - صفحه 19 (،115شماره 

ــ ب ، ع دري ي  ح،« ات  دي ي وق ق  ح ت ي اه م« . 201 ــه؛ ي ل ع اس ــه «:  مجل ــو در فق ــي ن  ،»كاوش
 .)190 تا 165 از - صفحه 26 (،40 شماره - 1383تابستان 

ــه « . 202 ــه و ضــمان عاقل ــوقي دي ــت حق ــل؛، »ماهي ــه صــالحي، محمــد خلي : مجل
ـ  1374 بهار و تابستان     ،»هاي مديريت راهبردي   پژوهش«  و  9هـاي     شـماره  ـ

 .)50 تا 42 از - صفحه 9 (،10

 - 1389 بهـار    ،»مطالعات قرآني «:  مجله خزاعي، مجيد؛ ،  »ماهيت حقوقي ديه  « . 203
 .)86 تا 75 از - صفحه 12 (،1شماره 

: مجلـه  زنـدي، محمـد رضـا؛     ،  »ماهيت ديه حكم شرعي مقدر از سوي شارع       « . 204
 .)4 تا 4 از - صفحه 1 (،73 شماره - 1390 آذر و دي ،»قضاوت«

  نـوري، رضـا؛    ،»)خطـاي محـض   (در قتل عمدي و قتل خطئي       » ديه«ماهيت  « . 205
 .)15 تا 12 از - صفحه 4 (،11 شماره - 1377 آذر و دي ،»دادرسي«: مجله

: مجلـه  زاد، حميـد رضـا؛     بهـروزي ،  »كيفـر يـا جبـران خـسارت       : ماهيت ديه « . 206
 .)57 تا 50 از - صفحه 8 (،60 شماره - 1385 بهمن و اسفند ،»دادرسي«
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 شـعاريان، ابـراهيم؛   ،  »»خسارت مازاد بر ديه   «ماهيت ديه و نقدي بر اصطالح       « . 207
ـ        ،»كانون وكـالي دادگـستري    «: مجله  - 1386ستان   دوره جديـد، بهـار و تاب

 ).42 تا 29 از - صفحه 14 (،6 و 5شماره 

  ص ،1382رداد   خ7، »ري ه ش م  هروزنامـــه«؛  ك وي و، ه ب ه  ب،« ه  دي ري راب  ب ي ان ب م« . 208
 .12  ص ،1382رداد   خ8، و 12

 ،»حقوق اسـالمي  «: مجله علي؛ باي، حسين ،  »مباني پرداخت ديه از بيت المال     « . 209
 .)86 تا 65 از - صفحه 22 (،5 شماره - 1384تابستان 

 ،1372 آذر   1،  «  سـالم  روزنامـه  «،  ل  اض  ، ف   ي  ح  ال   ص  ،» ديه  ي  ون  ان   و ق   ي  ه  ق   ف  ي  ان  ب  م« . 210
 11 ، و 5  ص ،1372  ن  م  ه   ب 4و  ،  6 و   3  ص ،1372   دي 27 و،  11 و   5  ص

 .11  ص ،1372  ن م ه  ب25، و 7  ص ،1372  ن م ه  ب18 ، و5  ص ،1372  ن م ه ب

مطالعات علـوم   «: مجله محله، افسانه؛  قرباني درزي ،  »مباني فقهي و قانوني ديه    « . 211
 از  - صفحه   16 (،3/1 شماره   -، سال دوم    1395 پاييز   ،»سياسي، حقوق و فقه   

 .)101 تا 86

فقه و  «: مجله وحدتي شبيري، سيدحسن؛  ،  »مبنا و قلمرو خسارت مازاد بر ديه      « . 212
 - صـفحه    22 (،پژوهشي- علمي ،87 شماره   - 1390 پاييز و زمستان     ،»اصول

 .)268 تا 247از 

 ،»وليت بيـت المـال در پرداخـت ديـه قتـل           ؤراجع بـه مـس    / مجازات اسالمي « . 213
 - 1387 تابـستان    ،»مباني فقهي حقوق اسـالمي    «: مجله علي؛ حيدري، عباس 

 .)96 تا 65 از - صفحه 32 (،1سال اول، شماره 

: مجلـه  ن، محـسن؛  بهـشتيا ،  »مجازات ديـه بـراي مؤسـسات عمـومي        « .219
 .)78 تا 73 از - صفحه 6 (،24 و 23 شماره - 1383 بهمن ،»وكالت«

 خـرداد   7،  » رسـالت  روزنامـه «،   ابـراهيم  ، صـادقيان  ،»مروري بر ضمان عاقله   « . 214
 .15ص  ،1384

: مجلـه  ، هويـك  ، بهبـو  ،»هاي دينـي    سازي ديه اقليت   سان مروري بر طرح يك   « . 215
 .42 ـ 40ص  ،1381بان ، آ1 شماره، 1سال  ،»اطالع رساني حقوقي«
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مسؤوليت پرداخت ديه از بيت المال بر مبناي قاعده فقهي الخراج بالـضمان بـا               « . 216
 چترچـي،   و موسـوي بجنـوردي، سـيدمحمد   ،»Öتوجه به ديدگاه امام خميني  

 ،پژوهشي- علمي ،50 شماره   - 1390 بهار   ،»نامه متين  پژوهش«: مجله نوشين؛
 .)34 تا 23 از - صفحه 12(

ني بيت المال در پرداخت ديه مغلظه با مطالعه تطبيقـي در قـانون              مسؤوليت مد « . 217
: مجلـه   عزيزياني، مجيد؛   و ره پيك، سيامك  ،  »1370-1392مجازات اسالمي   

 تا  77 از   - صفحه   11 (،3 شماره   -، سال دوم    1392 تابستان   ،»رويه قضايي «
87(. 

نامه  بيمهمطالبه ديه فوت قربانيان حوادث رانندگي توسط وارث مقصر از محل            « . 218
 تابـستان   ،»نامـه بيمـه    پـژوهش «: مجلـه  قاسمي گرده، عيسي؛  ،  »شخص ثالث 

 .)136 تا 113 از - صفحه 24 (،پژوهشي- علمي،114 شماره - 1393

در » هـاي تنبيهــي  خــسارت«در اسـالم و  » ديـات «مطالعـه تطبيقـي ماهيــت   « . 219
، دوره  1392 تابـستان    ،»هاي حقـوق تطبيقـي     پژوهش ديلمي، احمد؛ ،  »آمريكا
 .)142 تا 117 از - صفحه 26 (،پژوهشي- علمي،2 شماره -هفدهم 

هـايي از    درس«: مجلـه  اكبـر؛  حسني، علـي  ،  »مفهوم قصاص، حد، تعزير و ديه     « . 220
 .)43 تا 42 از - صفحه 2 (،7 شماره - 25، سال 1364 مهر ،»مكتب اسالم

ميرمـدرس، سـيد    ،  »مفهوم و ماهيت ديه از منظر فقه و حقوق اسـالمي          « .227
 ،3 شـماره    -، سـال بيـستم      1392 پـاييز    ،»كاوشي نو در فقـه    «: مجله ي؛موس

 .)52 تا 24 از - صفحه 29 (،پژوهشي-علمي

 ،» كالمـي  -هـاي فلـسفي      پژوهش«: مجله كريمي، حسين؛ ،  »مقادير ديه كامله  « . 221
 .)75 تا 64 از - صفحه 12 (،1 شماره - 1378پاييز 

: مجلـه  رحمـاني، محمـد؛    ،»مقادير ديـه و شـيوه تعيـين آن از منظـر فـريقين             « . 222
 صفحه  30 (،21 شماره   - 1386 بهار   ،»نامه حكمت و فلسفه اسالمي     پژوهش«
  .)32 تا 3 از -

 گـودرزي، فرامـرز؛   ،  » ضرر و زيان معنوي در قانون ديات اسـالمي          بر مروري« . 223
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 .)69 تا 65 از - صفحه 5 (،22 شماره - 1380بهار ، »پزشكي قانوني«: مجله

ر جاني و كيفيت پرداخت ديه در قانون سابق و فعلـي            مقايسه حكم فوت و فرا    « . 224
هـاي   آمـوزه «: مجلـه   علي پور، عادل؛    و كالنتري، كيومرث ،  »مجازات اسالمي 

 20 (،پژوهـشي - علمـي  ،9 شـماره    - 1394 بهـار و تابـستان       ،»حقوق كيفري 
  .)74 تا 55 از -صفحه 

صالح عبـداهللا  ، »مقدار دية المرأة وجراحاتها في الفقه اإلسالمي ـ دراسة مقارنة « . 225
 - ق2013 الـسنة    ،»لبحوث و الدراسـات االسـالمية     ا«: مجله السبعاوي، داود؛ 

 .)254 تا 171 از - صفحه 84 (،30العدد 

 پـاييز   ،»عدالت آرا «: مجله زراعت، عباس؛ ،  »مالك تعيين جرايم قابل گذشت    « . 226
 .)43 تا 20 از - صفحه 24 (،1 شماره - 1384

 و  ي وق ق ح« : ه ل ج  م؛ر اق دب م ح ، م ي رم  ك ،»ت ديـــه م ي  ق ت رداخ  در پ هـــايي مـــالك« . 227
 - 193  ص ،1378  ان ت س  زم وز ي اي ، پ29  و28 ماره، شــــ»ري ت س  دادگ ي اي ض ق

216. 

 هاشـمي شـاهرودي،     ،»)2(آنچه بزهكار افزون بر ديه بايـد بپـردازد          : منتخب« . 228
 تـا   51 از   -صفحه   5 (،32 شماره   - 1384تير  ،  »قضاوت«: مجله سيدمحمود؛

55(. 

 هـادي؛  صادقي، محمـد  ،  »موارد امكان جبران خسارت مازاد بر ديه و قصاص        « . 229
 28 (،پژوهـشي - علمـي  ،36 شـماره    - 1392 بهـار    ،»حقوق اسـالمي  «: مجله

 .)64 تا 37 از -صفحه 

: مجلـه   تيمـوري، خيـراهللا؛    ،»گانـه ديـات    موضوعيت نداشـتن اجنـاس شـش      « . 230
 .)80 تا 65 از - صفحه 16 (،2 شماره - 1378 بهار ،»نامه متين پژوهش«

، مهـر و آبـان   46  شـماره ،»دادرسي« :، مجله  علي ، شوشتري ،»نافذه و ديه آن   « . 231
ــفحه 4 (،1383 ــا 50 از -ص ــه«و ) 53 ت ــ وري ه م  جروزنام ر  ه  م8، »ي الم  اس
 . 53 ـ 50ص  ،3 ه م ي م  ض،2  ص ،1381

حـسني،  ،  »ي نقدي در اسالم   ديه و كيفرها  ): 19(نظري به قوانين جزايي اسالم      « . 232
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 شـماره   - 20، سال   1359 آذر   ،»هايي از مكتب اسالم    درس«: مجله علي اكبر؛ 
  .)24 تا 21 از - صفحه 4 (،9

عليمرادي، ،  »نظريه تخيير ولي دم ميان قصاص قاتل و اخذ ديه در قتل عمدي            « . 233
 شماره  - 1385 زمستان   ،»هاي فقه و حقوق اسالمي     پژوهش«: مجله امان اهللا؛ 

  .)60 تا 37 از - صفحه 24 (،6
، »نقش ماه حرام و حرم در افزايش ديـه شـهداي منـا از منظـر فقـه اسـالمي                   « . 234

، سال  1395 بهار و تابستان     ،»نامه حج و زيارت    پژوهش«: مجله شريف، علي؛ 
  .)140 تا 121 از - صفحه 20 (،1 شماره -اول 

اهللا   ي آيـت  اوسنجش عيار فقهي فتـا    : ي جناب صانعي در ديه زن و مرد       أنقد ر « . 235
 .6ص  ،1388 بهمن 6رسالت، ،  مهدي، امينيان،»صانعي

ـ  ي  در س ه ان راي گ رت ه  ش ه د روي ق ن« . 236   ه  و دي اص ص  ق ث ح  ـ ب  ران  اي ي ن ي ن ق  ت ي اي ن  ج ت اس
ــه ن س ، ح ي ران اف ورب  پ،»س ف ن ــماره، »د ي ف  م ه ام ن«: ؛ مجل ــ ، م43  ش ور  ري ه رداد و ش

 .90 - 61  ص ،1383

موسوي، سيد  ،  »زن در قانون مجازات اسالمي    » ديه نفس «نقد و بررسي حكم     « . 237
 زمـستان   ،»مطالعـات حقـوق خـصوصي     «: مجله  موسوي، سيد مهدي؛   وفضل  
 243 از   - صـفحه    29 (،پژوهشي- علمي ،4 شماره   -، سال سي و هفتم      1386

 .)271تا 

، »بهـاي مـسلمانان    نقد و بررسي مستندات قانون مجـازات اسـالمي در خـون           « . 238
  مطالعات اسـالمي،   ، قراملكي، محمدرضا   و علي  مظهر،  محمدجواد، عنايتي راد، 

 .195 ـ 155ص  ،1387، بهار 79 مارهش ،»ويژه فقه و حقوق اسالمي

  و علـي  حيـدري، عبـاس   ،  »هاي حـرام   نقد و تحليل فقهي بر تغليظ ديه در ماه        « . 239
 - 1387 بهـار    ،»سـالمي فقه و تاريخ تمـدن ملـل ا       «:  مجله صابريان، عليرضا؛ 

 .)52 تا 31 از - صفحه 22 (،پژوهشي- علمي،15شماره 

:  مجلـه  صابريان، عليرضـا؛  ،  »هاي حرام   نقد و تحليل فقهي بر تغليظ ديه در ماه        « . 240
 تـا   51 از   - صـفحه    22 (،16 شماره   - 1387 تابستان   ،»انسان پژوهي ديني  «
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 22( ،1 شـماره    -، سال شـشم     1389 بهار   ،»هاي فقهي  پژوهش«: مجله و   )72
 .)114 تا 93 از -صفحه 

، »نقد و تحليل فقهي پرداخت ديه از بيت المـال در قـانون مجـازات اسـالمي                « . 241
 - 1385 پـاييز    ،»فقه و تاريخ تمدن ملل اسالمي     «: مجله علي؛ حيدري، عباس 

 ).68 تا 44 از - صفحه 25( ،9شماره 

 2، »ا ي  آســـ روزنامـــه«؛ م ش ت ح ، م ان ي ن ي س  ح،»ات  دي رخ ر ن ي ي غ  و ت ن ي ي ع ر ت  ب دي ق ن« . 242
 .4  ص ،1381رداد  م

نقدي بر صاحب جواهر پيرامون نحوه محاسبه فاضل ديه قاتالن قصاص شـده             « . 243
 1395 پاييز   ،»هاي فقهي  پژوهش«: مجله ساالرزاني، اميرحمزه؛ ،  »در قتل عمد  

 .)459 تا 447 از - صفحه 13 (،پژوهشي- علمي،26 شماره -

: مجلـه  علي؛ حيدري، عباس ،  »گانه ديه در فقه و قانون      هاي شش  بر گونه نقدي  « . 244
 26 (،2 پـيش شـماره      - 1384 بهـار    ،»هاي فقه و حقـوق اسـالمي       پژوهش«

  .)120 تا 95 از -صفحه 
ــه ق ر ن  ب دي ق ن« . 245 ــر  ن ط ــتظ ــ ي ن ي س  ح » زن ه  دي اره  درب ي ع ان  صــ اهللا آي   ي ل ، ع وري ك اش

 روزنامـه « و   11  ص ،1381 آذر   17،    ي  الم   اس  وري  ه  م   ج امهروزن«؛  الدين  حسام
 . ه ادث  ح ه ام ن ژه  وي،5 ـ 4  ص ،1384رداد   خ3،  »وان ج

 ،جـاني، محمـود    آقـا ،  »نگاه قرآن به ديه و نحوه محاسبه آن در عـصر حاضـر            « . 246
مطالعـات  «: مجلـه   عاشـوري، نـادعلي؛     و علي  حيدري، محمد  ،عابديني، احمد 

 تـا   47 از   - صـفحه    19 (،ترويجـي - علمي ،17 شماره   - 1393  بهار ،»قرآني
65(. 

: مجلـه   عارفيان، غالمرضا؛   و مزيجاني، حسين ،  »نگاهي به قصاص و ديه زنان     « . 247
 ،1/1 شماره   -، دوره سوم    1396 بهار   ،»مطالعات علوم سياسي، حقوق و فقه     «
 .)30 تا 19 از - صفحه 12(

ـ  »ا  م  شـ «: ؛ مجلـه  د  ي  م  ، ح   ي  م  ري   ك  ،»الم   در اس   ه   دي  ه  لأس   م  ه   ب  ي  اه  گ  ن« . 248 ، 293 ماره  ، ش
 . ه م ي م  ض،22 ـ 21  ص ،1381 آذر 28
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: مجلـه  علـي؛  حيـدري، عبـاس   ،  »ليت عاقله در پرداخت ديـه     مسؤونگاهي به   « . 249
 .)205 تا 175 از - صفحه 1 (،45 شماره - 1384 پاييز ،»كاوشي نو در فقه«

ار و    كروزنامه  « ؛د  م  ح  ، م   وردي  ن  ج  ب   وي  وس   م  ،»ه  ل  اق   ع  ه   دي  ه  لأ  س   م  ه   ب  اره   دوب  ي  اه  گ  ن« . 250
 .7  ص ،1375   دي10، »ر ارگ ك

موسـوي  ،  »سير تـاريخي پيـدايش نظـام ديـات        : نگرش جديد بر قانون ديات    « . 251
 و بهـار    1378 زمـستان    ،»نامـه متـين    پـژوهش «: مجلـه  محمد؛ بجنوردي، سيد 

  .)332ا  ت319 از - صفحه 14 (،6 و 5 شماره - 1379
 ؛ا رضــ دال ب ، ع طــرزي، »هــا   ك ان رد ب رك ا دي ديهأ ر ت ي أخ  ت ارت س ر خ  ب ي رشــ گ ن« . 252

 .6  ص ،1380ر  ي  ت10، » روز ت اس ي سروزنامه «

 24،  »كيهـان  روزنامه«؛  الدين   حسام ، برومند، »نگرشي بر خسارت مازاد بر ديه     « . 253
 .7ص  ،1386آذر 

 1335 ،»فرهنگ ايران زمين  «: مجله ار، ايرج؛ افش،  »وقفنامه سه ديه در كاشان    « . 254
  .)138 تا 122 از - صفحه 17 (،4 شماره -
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