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 مطالعه دیه اعضاء از نظر فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت
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 دانشجو دکترای زمین شناسی سنگ رسوبی و رسوب شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ، ایران -3
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 چکیده : 

را در مورد قتل غیر عمدی تشریع نموده و آن را مقرر کرده است ولی نه میزان قرآن کریم اصل پرداخت دیه به خانواده مقتول 

آن را تعیین کرده و نه اشاره ای به تفاوت بین زن و مرد نموده است. البته از دیه مربوط به نقص عضو و جراحت وارده به 

و سنی از پیامبر اکرم)ص( نقل شده که  روایات زیادی از طریق شیعه.اعضای انسانی نیز در قرآن ذکری به میان نیامده است

یعنی در جاهلیت نیز حداقل در بعضی  ;مقدار دیه قتل انسان صد شتر قرار داده شده و ظاهرا این حکم، حکم امضایی است

موارد این وضع رعایت شده و طبق بعضی از نقلها با ابتکار عبدالمطلب، این میزان به عنوان دیه و خون بها تعیین شده و 

دیه اعضای تکی ودوتایی  معیار و علت استنباط در سنت اهل فقهای مبر)ص( هم آن را پسندیده و مقرر فرموده است.پیا

 تفویت» را علت ها مالکی دانند؛ می «جمال تقویت یا منفعت تفویت» را علت ها حنفی که ای گونه به دارند، عقیده اختالف

 فقهای برخی اگرچه دانند، می «جنایت از ناشی درد و الم و خلقت تمامیت رفتن بین از» را معیار شافعیه دانند، می «منفعت

 و منفعت تقویت» گاه را کامل ی دیه علت را معیار نیز ها حنبلی و دانند؛ می «باهم منفعت و جمال تقویت» را معیار شافعی

 از اعم یا عضو) هرچیزی امامیه نزد در قاعده معیار که آنجا از.دانند می «جمال تفویت یا منفعت تفویت» گاه و «جمال فویت

 نمی جاری ها مژه و ها پلک موها، مورد در را قاعده این امامیه فقهای اکثر لذا باشد، تایی دو یا یکی که است( منفعت و عضو

 قاعده این ایشان از برخی است، العله جزئ یا العله تمام صورت به «منفعت تفویت» سنت، اهل نزد قاعده معیار چون اما دانند،

 .اند دانسته جاری موها و ها مژه و ها پلک مانند هستند، منفعت دارای ولی نیستند تایی یا واحد که اعضایی مورد در را

 

 ، مذاهب چهارگانه ، فقه امامیه ، اهل سنت  منافع اعضاء-کفارات-ارش-دیه :کلید واژه
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 : مقدمه 

طبق این قاعده،جنایت برهر عضوی از رد که ای در فقه امامیه واهل سنت وجود دادر مورد دیه اعضای بدن انسان قاعده 

اعضای انسان که زوج باشد مثل دست وپا وگوش وچشم،در صورتی که بر هر دو باشد موجب دیه کامل ودر صورتی که بریکی 

،آلت تناسلی و... موجب دیه کامل از آن دو باشد موجب نصف دیه کامل است.و جنایت بر هر عضوی که فرد باشد همانند زبان 

می باشد .دیه کامل یعنی همان دیه نفس است یعنی از بین بردن اعضا ی فرد و زوج بطور کامل،موجب دیه کامل و از بین 

بردن یکی از دو جفت زوج ، موجب نصف دیه کامل است . البته روشن است که بسته به این که مجنی علیه مرد باشد و یا زن 

اشد یا کافر ذمی دیه او فرق می کند .بنابراین بطور مثال بریدن دوگوش مرد مسلمان ، زن مسلمان ،مرد کافر ذمی ،مسلمان ی

و زن کافر ذمی،در صورتی که به دینار و درهم حساب شود به این ترتیب و مطابق فقه امامی هزار دینار و ،پانصد دینار 

،دایره  دیهاله تالش می شود ضمن پرداختن به مستندات وبا تحلیل مفاد این مقدر،هشتصد درهم و چهار صد درهم خواهد بود.

وطبق این قاعده  را بررسی نموده،اعضای داخلی و اعضای زوج و فردشمول و استثنائات آن وحوزه شمول آن را نسبت به منافع 

: آن که اول.، قرار گرفته استدیه جنایت براعضاء که مورد پذیرش تمام مذاهب اسالمی اعم از) امامی و اهل سنت (واقع 

کنند که اگر این شخص بنده باشد به تقدیرى از شارع بخصوص در آن وارد نشده است، و در آن ارش است، یعنى فرض مى

کنند، مثل آن که رسد، همان تفاوت را نسبت بدیه آن شخص حساب مىسبب این جنایت چه مقدار نقص در قیمت او بهم مى

تى در آن وارد اآن است که از شارع بخصوص دیدوم: گیرند.شد، در اینجا ده یک دیه او را مىمتش کم مىاگر بنده بوده یک قی

است، در هر دو یک دیه است، و در هر یک نصف دیه مانند چشم و دست و پا و زوج شده است، و غالب آن چه در آدمى دو تا 

( ص) اکرم رسول جانب از روایاتی سنت اهل فقهای..ک دیه استاست، مانند ذکر و زبان در آن یوفرد و آن چه در آدمى یکى 

 دیه که اعضایی کردن باقیاس اند خواسته ایشان واین که.،ندارند کند داللت( اعضاء دیه)قاعده این عمومیت بر صراحت به که

 آن از است، ممکن انسان در که هستند اعضاء تنها. شود عمل است شده بیان روایات در آنها دیه که به اعضایی نشده بیان آنها

 ها انسان ما بله،. ندارد بودن تا دو یا بودن یکی احتمال گاه هیچ منفعت و باشد جفت یک آن از است، ممکن و باشد عدد یک

 اعضاء، دیه وتطبیق موضوع این انتخاب با لذا.نداریم بینایی دو ولی داریم، چشم دو نداریم، شنوایی دو ولی داریم، گوش دو

 و فقهی مصادیق از برخی و شود، جاری بحث مورد قاعده تا باشد چگونه برعضوباید گرفته صورت به بررسی جنایت که برآنیم

 دیات در نوین و جدید مباحث با رابطه در مقبول و معقول شیوه به توان می ،را دارنند جانبی و فرعی های بحث که مفهومی

این مقاله  با دیدگاه مذاهب مالکی،شافعی،حنفی،حنبلی و دیدگاه امامیه در مورد اعضاءزوج وفرد  .نمود ارائه و مطرح اعضاء

 بحث می کند. 

در این مطالعه روش تحقیق ، تحلیلی وتوصیفی و روش گردآوری اطالعات کتابخانه ای با ابزار فیش برداری از : روش پژوهش

 منابع معتبر فقهی وحقوقی می باشد.
،دایره شمول و استثنائات آن وحوزه  دیهدر این پژوهش تالش می شود ضمن پرداختن به مستندات وبا تحلیل مفاد بحث : 

را بررسی نموده،وطبق این قاعده دیه جنایت براعضاء که مورد عضای داخلی و اعضای زوج و فردشمول آن را نسبت به منافع ا

: آن که تقدیرى از شارع بخصوص در آن اول.، ت (واقع قرار گرفته استپذیرش تمام مذاهب اسالمی اعم از) امامی و اهل سن

کنند که اگر این شخص بنده باشد به سبب این جنایت چه مقدار نقص در وارد نشده است، و در آن ارش است، یعنى فرض مى

ده یک قیمتش کم کنند، مثل آن که اگر بنده بورسد، همان تفاوت را نسبت بدیه آن شخص حساب مىقیمت او بهم مى
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تى در آن وارد شده است، و غالب آن چه در اآن است که از شارع بخصوص دیدوم: گیرند.شد، در اینجا ده یک دیه او را مىمى

وفرد است، در هر دو یک دیه است، و در هر یک نصف دیه مانند چشم و دست و پا و آن چه در آدمى یکى و زوج آدمى دو تا 

 عمومیت بر صراحت به که( ص) اکرم رسول جانب از روایاتی سنت اهل فقهای..در آن یک دیه است است، مانند ذکر و زبان

 به اعضایی نشده بیان آنها دیه که اعضایی کردن باقیاس اند خواسته ایشان واین که.،ندارند کند داللت( اعضاء دیه)قاعده این

 ممکن و باشد عدد یک آن از است، ممکن انسان در که هستند اعضاء تنها. شود عمل است شده بیان روایات در آنها دیه که

 دو ولی داریم، گوش دو ها انسان ما بله،. ندارد بودن تا دو یا بودن یکی احتمال گاه هیچ منفعت و باشد جفت یک آن از است،

 به بررسی جنایت که برآنیم اعضاء، دیه وتطبیق موضوع این انتخاب با لذا.نداریم بینایی دو ولی داریم، چشم دو نداریم، شنوایی

 فرعی های بحث که مفهومی و فقهی مصادیق از برخی و شود، جاری بحث مورد قاعده تا باشد چگونه برعضوباید گرفته صورت

 . نمود ارائه و مطرح اعضاء دیات در نوین و جدید مباحث با رابطه در مقبول و معقول شیوه به توان می ،را دارنند جانبی و

به معنای راندن و رد کردن و اصطالحی به معنای مالی که در صورت  دیه دارای دو معنی لغوی: ، ارش  دیهتعریف دوواژه -

در فارسی به آن، خون بها  . تعبیرمی شوداست و از آن در معنی اصطالحی به خون بهاودیه مقدَّر نیز  باید ادا شود وقوع جنایت

به  .شود  و یا ایراد جرح باید ادا و یا اعضای بدن بر نفس است که در صورت وقوع جنایتمالی ، دیه در اصطالح وندگویمی

و یا جنایت بر نفس و یا عضو بر عهدۀ جانی و یا قائم مقام او می باشد  عبارت دیگر دیه مالی است که پرداخت آن به سبب قتل

 او ادا کند و یا ولی و باید آن را به مجنی علیه

 اطالق قوم بین فساد ،بر اصل در}است فساد معنای به آن اصل که ارش،است   جراحات دیه معنای به لغت در ارشارش: 

 التفات مابه دارد عیب شد،مبیع متوجه وقتی مشتری که معناست بدین و شده استعمال اعیان نقصان و فساد در ولی{میشود

 که جا آن از است انسان در حاصله نقص کننده جبران ارشها این جنایات،چون ارشهای مانند میگیرد بایع از را معیب و سالم

 که دارد مقررمی قاعده این است، شده تعیین شریعت در ها جنایت برخی دیه تنها است و متعدد آدمی منافع و اعضا بر جنایت

 قاعده این.شود پرداخت ارش باید نشده، تعیین شرع در آن دیه که جنایتی هر در بنابراین. است الزم ارش ها جنایت درسایر

 ..  است سنت اهل بلکه شیعه، فقهای اتفاق مورد

د.به دیۀ اصلی و دیۀ بدلی تقسیم کردیه را به اعتباری می توان  -1نواع دیه:ا  : دیه ای است که با قتل شبه دیه اصلی: -

ست. البته اصلی و اولی جنایت ارتکابی ابه تعبیر دیگر دیه در این دو مورد اثر  عمد و یا خطای محض ، اصالتًا ثابت می شود.

تل این دو با هم تفاوت دارند. در قتل شبه عمد شخص جانی مسئول پرداخت دیه می شود ، اما مطابق نظر مشهور فقها در ق

.خطای محض ، عاقلۀ جانی مسئول پرداخت دیه به شمار می روند همان دیۀ بدل از قصاص به شمار می آید. : دیه بدلی-2

جانی و اولیای  جائی که حکم اصلی و اوّلی قصاص است ، اما به دلیل فقدان یکی از شرایط قصاص و یا به دلیل توافق یعنی در

رف در موردی است که اولیای دم از قصاص ص :دیۀ بدلی اختیاری-الف :تقسیمات دیه بدلی- .دم ، دیه پرداخت می شود

بدان اشاره داردقدیم  ق.م.ا  752رسند.همان طور که ماده  نظر می کنند و به دریافت دیه با جانی به توافق می قتل عمد  .

.موجب قصاص است ، لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیۀ کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود . دیۀ - ب(

ق دو عوامل و اسباب خارج از توافبه جای قصاص و در مواردی ثابت می شود که دو طرف توافقی نکرده باشند و : بدلی قهری

.طرف در کار نباشد  

: دیه در اسالم   
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 یینعت را آن به مربوط احکام و حدود،مسائل زیادی قیود و شروط با اسالم اما است اسالم امضایی احکام از یکی دیات نظام

 مسئول پرداخت، مدت شود، پرداخت باید که چیزی نیز خطای محض و عمد شبه جرح و قتل در دیگر طرف است از کرده

 حسب اختالف به مانند خاصی موارد در فقط .است کرده حذف را ها نابرابری و تبعیضات و بیان آن را مسائل دیگر و پرداخت

 است.  پذیرفته را دیه در تفاوت اجتماعی مصالح خاطر به عقیده، و دین یا جنس،

عبارت است از مالی که در مقابل جرح و قتل و نقص عضو باید جانی به مجنی  ،در کتاب لغت نامه دهخدا دیه : دیه درفقه-

با این حال اکثر فقهای امامیه ، بویژه گروهی از متقدمین تعریفی برای دیه ذکر نکرده و آنرا امری  "علیه یا ورثه او بدهد .

 عل اصطالح جدید برای این کلمه بوده استاند . شاید این به خاطر وضوح معنای لغوی وعدم جنیاز از تعریف فرض کردهبی

گرچه دیه و جریمه مالی هر دو درمورد اموال هستند اما تفاوتهای دراین دو هستند. اوال .شرع مقدس : دیه وجریمه مالی-

یه نده دمقدار دیه در اکثر مواردراتعیین کرده است بر خالف جریمه مالی که تعیین انرا دولت صورت میدهد .دوم .دریافت کن

زم می مجنی علیه یا ولی دم اوست اما گیرنده جریمه مالی دولت است .سوم. دیه به سبب جنایت بر نفس یا مادون نفس ال

و......اما  گردد یعنی اعمالی که علیه تمامیت جسمانی افراد صورت میگیرد از قبیل قتل ،قطع عضو و جرح ان،سلب منفعت

غیر جنایت الزم می گردد .چهارم. دیه به سبب جنایت اعم از عمدی و غیر  جریمه مالی به سبب وقوع جرم اعم جنایت و

ر عمدی است اما جریمه مالی در اکثر موارد بعلت وقوع جرایم عمدی است .پنجم ، مقدار دیه همیشه معین و مقطوع است ب

د بپردازد بر ا که محکوم علیه بایخالف جریمه مالی که دولت میتواند حداقل و حداکثری را برای تعیین کند و تعیین مقداری ر

،بر خالف  عهده قاضی بگذارد.ششم. این است که جریمه مالی با فوت محکوم علیه از بین می رود وبه اموال او تعلق نمی گیرد

 دیه که بافوت او ازبین نرفته و جز دیون متوفی محسوب می شود

 و از جمله کیفرهای قانونی است؛ چون اوالً دیه در اسالم گروهی معتقدند که دیه جنبه مجازات دارد: مجازات بودن دیه.

و خطایی است و اجتهاد در برابر نص نمی توان کرد. ثانیاً در جرائم عمدی از این جهت که  کیفر اصلی جنایت شبه عمد

ماهیت  مسئول پرداخت دیه، قاتل است دیه جنبه کیفر دارد و در جرائم خطائی محض چون عاقله عهده دار آن است دیه

کوم علیه جبران خسارت دارد لذا قانونگذار به تناسب جرم واقع شده، ماهیت آن را بیان میکند. ثالثاً درعین حال که با فوت مح

 دیه ساقط نمی شود لذا دین است و جنبه مجازات بودن خود را هم دارد. رابعاً اصل بر کیفر بودن دیه است مگر در موارد

 د.می کن جازات اسالمی که دیه در این موارد فاقد جنبه جزائی است به کیفر نبودنش اشارهقانون م 603خاصی من جمله 

قوقی و نظریه غالب اینست که دیه ماهیتی دوگانه دارد یعنی هم مجازات است هم جبران خسارت ولی نظری که با واقعیات ح

.اصولی جامعه سازگارتر است دین بودن آن می باشد  

در یک تقسیم بندی کلی به دوقسم کفاره بدنی که همان روزه است .و کفاره مالی مثل ازاد کردن کفاره : دیه وکفارات 

برده،اطعام مسکین ،لباس پوشیدن به مسکین و ..تقسیم شده است. وکفاره را طاعت ویژه ای که غالبا کیفر اخروی را ساقط 

 میکندیا تخفیف میدهد

اع مجازاتها یکی از انوتفاوت دیه وکفارات یاجریمه مالی، است که در احکام و مقررات نظام « مجازاتهای مالیکفارات یا  

ه در حقوقی اسالم جایگاه ویژه ای دارد. کفاراتی که جنبه های مالی دارد، جز مجازات های تعیین شده در فقه اسالم است، ک

بعضی از واجبات تشریع و مقرر گردیده اند مورد ارتکاب برخی از ممنوعات یا ترك . ز روزه که یکی از انواع کفارات است و در ج
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»واقع مجازات بدنی به شمار می رود، دیگر انواع کفاره جنبه مالی دارند و بدانها  ره اول اینکه کفا. گفته می شود« کفارات مالیه

به  تنوعی عبادت است . این خصوصیت به معنای  این است که اوال :شرط صحت و اجزای کفاره این است که با قصد قرب

ر مورد خدای تعالی انجام شود .ثانیا:  باید توسط خود شخصی که بر او واجب شده است انجام پذیرد وهمانند مجازات های دیگ

ی حکم حاکم قرار نمیگیرد و ضمانت اجرای خارجی ندارد بلکه ضمانت اجرای ان همانا ایمان درونی و انگیزه های درونی خاط

لی پنهان این که کفارات بطور ک. دوم.پاداش اخروی مترتب است این ویژگی در دیه وجود ندارداست .ثالثا: بر عمل بد ،ثواب و

ن سویی یعنی بر خالف دیه که جبران ضرر این سویی است کفاره جبران ضرر ا- گناه ،و سقوط یا مخفف عقوبت اخروی است

تمند. از گونه قسم ها، اطعام ده نفر مسکفاره ی این. این که مورد مصرف کفارات مالی نیازمندان و مساکین هستند.سوماست.

ه هیچ دهید؛ یا لباس پوشاندن بر آن ده نفر و یا آزادکردن یک برده و کسی کغذاهای معمولی است که به خانواده ی خود می

کنیدمیگیرد؛ این کفاره ی سوگندهای شماست به هنگامی که سوگند یاد کدام از این ها را نیابد، سه روز روزه می .. بر خالف  

اعث آن اما در دیه حرام بودن عملی که ب . این که کفاره برای افعال حرام استچهارم دیه که در ان نیاز گیرنده شرط نیست .

 شده است شرط نمی باشد

است اجماع و روایات ارش، برای امامیه فقهای مستند:امامیه(  : )مستندات ارش در فقه امامیه  

 برخی فقها اجماع مهمترین دلیل قاعده ارش است،عاملی درمفتاح کرامه: واظاهران دلیله اللجماع.به گفته اجماع: 

 این البته.  اند کرده اشاره دو، این بودن یکسان به فقها و است رفته کار به ارش واژه با مترادف گاه نیز حکومت واژه: حکومت

 که این همانند. است رفته کار به نشود نقصان باعث جنایت که مواردی در خصومت فصل به حاکم حکم معنای به گاه واژه

 ریشه از را مو این جنایتی با دیگری و باشد داشته صورت موی متعارف برخالف زنی یا کند؛ قطع را دیگری زائد انگشت کسی

 به طرفین کردن وادار یا جانی تعزیر با مثال داند، می صالح که گونه هر به باید حاکم گویند می فقها مواردی چنین در. بکند

 .  کند خصومت فصل... و مصالحه

 و حکومت همان ازآن مراد و است رفته کار به بسیار اجتهاد واژه مالکیه و مالک خصوص به فقها برخی کلمات در: اجتهاد

 یوسف. است قائل اجتهاد.... الحشفه مقطوع ،ریش،الیتین،آلت پلکها بردن بین از برای الکبری المدونه در مالک مثال.  است ارش

 حکومت و اجتهاد فقط شجاج جنایت در: مینویسد المدینه اهل فقه در الکافی کتاب در مالکی فقهای از قرطبی عبداهلل بن

 مالک که این علت ظاهرا....شود می گذاری است،قیمت سالمی عبد که حالی در علیه مجنی که است صورت این آن،به و است

 میداند حاکم اجتهاد و نظر به را حکومت مقدار تعیین او که است این است برده کار به را اجتهاد واژه

 که است ان بودن بدیهی بخاطر وشاید است نشده حکومت فقهی مستند از چندانی بحث سنت اهل فقه در: : سنت اهل

 است این میشود دیده ایشان کلمات البالی در که عمده دلیل حال هر به. اند دیده مستغنی ان درباره بحث از را خود ایشان

 همین به اید نمی پیش جانی برای علت ایت به مسئولیتی هیچ گفت نمیتوان و است نشده تعین شرع در جنایت برخی دیه که

 سنی فقها دیگر دلیل عمده دیگر عبارت به.  شده قائل حکومت و ارش بایستی مسلمان حق نرفتن هدر خاطر به یعنی سبب

 ان مقدار عادل حکم به است واجب نتیجه در. کردیم یاد ان از مسلم امرء حق الیبطل بعنوان امامی فقه در است چیزی همان

 لزش له لیس و النفس مادون علی الجنایت من فیه قصاص ماال ان االصل و:} نگارد می الصنایع بدایع در .کاشانی نمود معین را

 از برخی همچنین.{امکن ما الزاحر او الجابر بایجاب اعتبارها معصوم محل علی الوارده الجنایه االصلفی الن الحکومه ففیه مقدر
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 اور ضمان نیز ازان مقداری بر است اور ضمان ادمی نفس و جان اصل بر جنایات وقتی اند گفته مهذب در شیرازی مثل ایشان

 اگر عالوه نیستند ارش  محاسبه نحوه به ناظر اما میکنند ثابت را حکومت قاعده وجود اصل ادله این که است روشن.است

 استناد ع علی امام سیره به میتوان باشیم داشته قبول سنت اهل قفه در احکام منابع از یکی بعنوان را اصحاب سیره به استناد

 در باد راضی ازآن خدا که ع علی امام که است امده حدیث در:  مینویسد سمحاق دیه درباره سرخسی که این توضیح کرد

 است عدل حکومت شده یاد مقدار که شود می حمل مطلب این بر روایات این. است کرده حکم شتر چهار به سمحاق جنایت

 لسان وبا ضمنی بطور اما است نبوده مقام این در و است نکرده استناد اصحاب سیره به ارش قاعده اصل برای سرخسی البته

 ندارداین شرعی معین دیه که دارد جنایتی مورد در حکومت بر داللت هم اصحاب سیره و فعل که گفت میتوان سنت اهل فقه

 . نمود حمل حکومت بر را فوق حدیث در( قضی) واژه بتوان که است صحیح صورتی در استدالل

 در گویند می متأخران و قدما خصوص به  فقها، بیشتر: الف( عبدانگاری: حکومت در فقه امامیه و ارش محاسبه شیوه

 معیب و( نظر مورد جنایت وجود بدون) سالم حالت دو در را او قیمت و نموده فرض عبد را او باشد، حرّ علیه مجنیٌ که صورتی

 ارش نفس، دیه از نسبت این.  آوریم می دست به را قیمت دو این میان نسبت و آورده دست به( نظر مورد جنایت وجود با)

 البته است معتقد روش به این خویی اهلل آیت مرحوم: عادل نفر دو نظر جلب از پس حاکم ب( نظر.شود می محسوب

 عادل، نفر دو نظر جلب از پس حاکم است معتقد او که شود می استفاده چنین گاه که ای گونه به دارد ابهام کمی وی عبارات

 باید نهایت در. نیست الزامی وی برای عادل نفر دو نظر و دارد نقش ارش تعیین در نیز حاکم یعنی، کند می تعیین را ارش

 در پس است، عادل نفر دو از سخن تنها صحیحه این در و داند می سنان بی عبداهلل صحیحه را خود مستند وی چون گفت

 و صلح با باید ارش موارد در گویند می فقها برخی: تراضی و ج( صلح.است االتباع الزم قاضی بر عادل نفر دو نظر وی، نظر

 می موارد برخی در حال عین است،در برگزیده را اول شیوه مواردی در طوسی شیخ:  امام نظر د( .داد فیصله را دعوا تراضی

 چرا نیست؛ سطح یک در شیوه چهار این که دانست باید البته. شود می معین بداند صالح امام چه آن حسب بر ارش: »گوید

 و عبدانگاری) است ارش محاسبه شیوه شیوه، دو و( امام و عادل نفر دو) است ارش کننده تعیین مقام به مربوط شیوه دو که

 شیوه چه با وی که شود می پیدا سوال این ارش، تعیین برای دار صالحیت مقام تعیین از پس دیگر، سخن به(. تراضی و صلح

 خصومت فصل وظیفه که حاکم. است حاکم همان او که گفت باید ارش کننده تعیین مقام مورد در اما.کند محاسبه را ارش ای

 که شد، گفته پیشتر چه آن به توجه با ارش، محاسبه شیوه مورد در اما. کند تعیین را ارش نیز جا این در باید دارد، عهده به را

 عبدانگاری طریق از تواند می گاه است، باز ارش تعیین برای حاکم دستِ اجتهادی، نه است، فقاهتی حکم یک ارش قاعده

 دیه که جنایت ترین نزدیک به مقایسه طریق از-سنت  اهل برخی نظر به بنا-گاه و تراضی و صلح طریق از گاه و کند چنین

 خاتمه او وظیفه که است حاکم اختیار در ارش تعیین که گفت چنین بتوان فوق های شیوه جمع در شاید بنابراین،. دارد معین

 در را زیر عبارت مسامحه با بتوان شاید. دارد بستگی او نظر به برگزیند، ای شیوه چه حاکم که این حال دعواست؛ به دادن

 بود فروش قابل و بنده اگر که کنند فرض را مجروح شخص که نحو بدین قیمت، تفاوت یعنی ارش: کرد ارزیابی جهت همین

 چنین امکان حاضر حال در چون و بپردازند همیننسبت به بود، چقدر وارده جراحت از بعد و جراحت از قبل قیمت تفاوت

 را مسأله تصالح با یا کند تعیین را آن مقدار اعتماد، مورد باکارشناسان و  خودش نظر به باید شرع حاکم ندارد، وجود ارزیابی

 . دهد خاتمه
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 : دیه احکام و ارش

 باشد؟ می دارا نیز ارش دارد، شرعی معین دیه که احکامی همه آیا که هستیم سوال این به دادن پاسخ پی در قسمت این در

 که است آن بر اصل که این یا استثنائی؟ موارد در مگر دارند، یکسانی احکام شرعی معین دیه و ارش که است این اصل آیا

 عاقله، ضمان: پردازیم می حکم چهار بررسی به تنها برای پاسخ نیست؟ ثابت استثنائی موارد در جز ارش برای دیه احکام

 .است ثابت ارش برای دیه احکام همه که اند کرده تصریح فقها برخی گرچه. دیه تأجیل و دیه تنصیف دیه، تغلیظ

مباحث دیه اعضاء که مورد پذیرش تمام مذاهب اسالمی اعم از) امامیه و اهل :قواعد عام فقهی دیه اعضاء تکی و دوتایی-

شارع بخصوص در آن وارد نشده است، و در آن ارش : آن که تقدیرى از قسم اول:: اندبر دو قسم سنت ( قرار گرفته است .

رسد، همان کنند که اگر این شخص بنده باشد به سبب این جنایت چه مقدار نقص در قیمت او بهم مىاست، یعنى فرض مى

 شد، در اینجا ده یک دیه او راکنند، مثل آن که اگر بنده بوده یک قیمتش کم مىتفاوت را نسبت بدیه آن شخص حساب مى

است، در و زوج تى در آن وارد شده است، و غالب آن چه در آدمى دو تا ادیگر آن است که از شارع بخصوص دی .قسمگیرندمى

است، مانند ذکر و زبان در وفرد هر دو یک دیه است، و در هر یک نصف دیه مانند چشم و دست و پا و آن چه در آدمى یکى 

 آن یک دیه است

در فقه امامیه دو روایت است که از امام صادق)ع(  دیه اعضای تکی و زوج بدن{{مستند این قاعده: دیدگاه مذاهب اسالمی

ندارد، بلکه فقهای سنی از روایاتی که درباره ی دیه ی  یفقه اهل سنت در زمینه ی این قاعده چنین روایتونقل شده است.

دست آورده اند. البته نظیر صحیحه ی هشام بن سالم و  برخی اعضا از جانب رسول اکرم)ص( وارد شده است، این قاعده را به

عبداهلل بن سنان، عباراتی در کتب فقهی و حدیثی اهل سنت دیده می شود، مثال این رشد در بدایه المجتهد در رد نظر مالک 

قائل است دلیل اصلی و شافعی که در مورد ابروها به حکومت قائلند و در تأیید نظر ابوحنیفه که در این مورد به دیه ی کامل 

حنیفه روایتی است که از ابن مسعود نقل شده است. ابن مسعود گفته است، درهر دو تایی از انسان دیه است.همچنین ابن ابی 

هجری در کتاب مصنف از وکیع و او از سفیان و او از منصور و او از ابراهیم نقل می کند که  735شیبه کوفی متوفای سال 

 در و است دیه نصف دو آن از یکی در و است کامل ی دیه دو، آن در است تایی دو انسان در آنچه شود می گفتهابراهیم گفت: 

 نمی( ص)اکرم پیامبر به سخنان این از یک هیچ کنیم، می مشاهده که همانطور .است کامل ی دیه است، یکی انسان در آنچه

 فقهای ظاهرا بنابراین.کند می بیشتر را موجود ابهامات ابراهیم سخن حتی. است شعبی و ابراهیم و مسعود ابن نظریات و رسد

 دیگران و شافعی که است دلیل همین به شاید و اند نداشته کند، داللت صراحت به قاعده عمومیت بر که حدیثی سنت اهل

 اعضا برخی ی درباره( ص) پیامبر از که احادیثی از بلکه. اند نکرده استناد باال در مذکور عبارات به هیچگاه قاعده، این برای

   اند نموده استفاده را قاعده کلیت است، آمده

 بردن بین از» یا «منفعت بردن بین از» کامل، ی دیه برای معیار و مالك که اند کرده استفاده احادیث این از ایشان: حنفی

 یا شود منفعت رفتن میان از باعث جنایت که صورتی در نیز اعضا سایر مورد در جهت همین به و است «کامل طور به زیبایی

 تناسلی آلت و بینی و زبان برای کامل ی دیه علت ی درباره اما است الزم کامل ی دیه شود، یبایی وز جمال رفتن بین از باعث

 و بوییدن بینی، از مقصود. است برده بین از را ها آن از برخی زیبایی و اعضا این مقصوده منافع جانی که این نویسد؛برای می

 منفعت تفویت» را دیه موجب ایشان گرچه که است الزم تذکر استاین جماع تناسلی آلت و تکلم زبان از مقصود و است زیبایی

 دیه موجب زیبایی و جمال بردن بین از مخصوصا تنهایی به عامل دو این از یک هیچ گویی کرده ذکر عاطفه، واو با «جمال و

 بردن بین از» است؛ دو این از یکی کامل ی دیه معیار که شود می روشن ایشان، عبارات ی ادامه در اما نیست، کامل ی

 دو بدن در که اعضایی نویسد؛اما می تایی دو اعضای ی درباره ایشان. «زیبایی و جمال بردن بین از» یا «کامل طور به منفعت
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 دو و – نروید دیگر و برود بین از دو آن موهای که صورتی در – ابرو دو و لب دو و گوش دو و چشم دو از عبارتند اند تایی

 پیامبر آن، براساس که است شده نقل مسیب ابن از که است روایتی اعضا، این در اصل .بیضه دو و آن نوك دو و پستان

 جفت هر قطع[ که این دیگر دلیل] و «است دیه پا دو در و است دیه چشم دو در و است دیه گوش دو در: »فرمود( ص)اکرم

 چشم دو بر جنایت مثال شود، می کامل طور به زیبایی بردن بین از یا آن جنس از مقصود منفعت بردن بین از باعث اعضا این

 که صورتی در ابرو دو و گوش دو بر جنایت و شود می رفتن راه و حرکت بینایی، منافع رفتن بین از باعث پا دو و دست دو و

 ها گوش برای کامل دیه علت ایشان که کنیم می ومشاهده .شود می زیبایی و جمال رفتن بین از باعث نروید، دیگر آن موهای

 نتیجه در. گیرد نمی صورت ها گوش در و هاست گوش از غیر شنوایی که چرا داند، می زیبایی کامل رفتن بین از را ابروها و

 شود می زیبایی رفتن بین از باعث ها گوش بریدن چون اما بماند، باقی سامعه ی قوه اما برود، بین از ها گوش است، ممکن

   .دارد کامل ی دیه

 و جمال تفویت» و است «منفعت تقویت» ها، آن نظر از کامل ی دیه معیار که شود می روشن مالکی فقهای کلمات از: مالکیه

 ابوحنیفه اما حکومت اند، به قائل شافعی و مالک:نویسد می ابروها ی درباره رشد ابن مثال نیست، کامل ی دیه موجب «زیبایی

 تایی دو انسان در چه هر در: است گفته که شده نقل مسعود ابن از که است روایتی حنفیه دلیل... است قائل کامل ی دیه به

 در قیاس برای که است این مالک دلیل. است بدن تایی دو اعضای به ابرو دو تشبیه حنفیه دلیل نیز و است کامل ی دیه است،

 خلقت برای که روشنی کار و باشند داشته را منفعتی که نیستند اعضایی ی زمره از ابروها عالوه و نیست مجالی ابروها مورد

 رفتن بین از باعث که صورتی در گوش دو بر جنایت: گوید می مالک که این از همچنین .دهند انجام باشند، ضروری انسان

  .نمود استفاده را فوق نکته توان استمی حکومت موجب واال دارد کامل ی دیه شود، شنوایی

 معیار مواردی در االم، کتاب در شافعی ادریس بن محمد مثال آید، می نظر به مضطرب زمینه، این در شافعیه کلمات:  شافعی

 رسول از حزم عمروبن حدیث ذیل ایشان. داند می «عضو قطع اثر در درد ایجاد و خلقت تمامیت رفتن بین از» را ضابطه و

 تایی دو انسان در و شود درد باعث آن بریدن و باشد آدمی خلقت تمامیت از چه هر که است آن دلیل ، که( ص) اسالم گرامی

 آنها کندن زیرا نیست، قائل کامل ی دیه به ها مژه مورد در شافعی، سبب همین به .است دیه نصف دو آن از هرکدام در باشد،

 آدمی خلقت تمامیت از ها پلک زیرا است، قائل کامل ی دیه به ها پلک بر جنایت مورد در اما  نیست، ناراحتی و درد موجب

 و جمال بردن بین از را کامل ی دیه مالك مذهب، شافعی فقهای برخی دیگر سوی شود.از می الم و درد باعث آنها بریدن و اند

 که چرا دارند، نظر ارش و حکومت به ها مژه مورد در اما قائلند، کامل ی دیه به ها پلک مورد در لذا و دانند می هم با منفعت

 را دیه مالك شافعی گاه یعنی شود؛ می گاه دیده نیز شافعی از نکته این. منفعت نه و است زیبایی اتالف ها، مژه بردن بین از

 اعضای:گوید می االم در او. جنایت از ناشی درد و الم و خلقت تمامیت بردن بین از نه و است کرده ذکر جمال و منفعت تفویت

 هایش پستان یا ببیند آسیب مرد های پستان نوك که صورتی در. ها پستان مورد در جز ندارند، تفاوتی هم با دیه در مرد و زن

 الزم کامل ی دیه شود، بریده بیخ از هایش پستان یا ببیند آسیب زن های پستان نوك اگر اما است، الزم حکومت شود، قطع

 و جمال زن های پستان برای و نیست مرد های پستان در منفعت این و است دادن شیر منفعت زن های پستان در زیرا است،

 و نیست مرد در ها این ولی است، زن در نقص و زشتی باعث آنها فقدان و است منفعت ها آن در زن فرزند برای و است زیبایی

 و معیار جا این در ایشان که شود می شود.مشاهده نمی او نقص و زشتی باعث نداشته، اثری مرد زیبایی در ها پستان فقدان

 تمامیت بردن بین از یعنی اند؛ آورده موارد سایر در که را علتی اگر که حالی در است، آورده «جمال و منفعت تفویت» را علت

 آن، برای باید و است موجود مرد های پستان بر جنایت مورد در علت این بگیریم، نظر در را جنایت از ناشی درد و الم و خلقت

 که آن از جدا است، مضطرب زمینه، این در مسلک شافعی فقهای و شافعی کلمات که این نتیجه.گرفت نظر در را کامل ی دیه

 می «هم با جمال و منفعت تفویت» گاه و «جنایت از ناشی درد و الم و خلقت تمامیت بردن بین از» را کامل ی دیه علت گاه

 طور به «جمال» که این ولو اند، دانسته کامل ی دیه موجب نیز را «تنهایی به منفعت تفویت» گاه که شود می مشاهده دانند،

 مردی نویسد؛اگر می او. است قائل عضو کامل ی دیه به دست، انگشتان کردن فلج مورد در شافعی.باشد نرفته بین از کامل

 کامل اش دیه شود، شل انگشتی اگر و است کامل اش دیه شود، فلج انگشت آن ی نتیجه در و بشکند را مردی انگشت

 «جنایت از ناشی درد و الم و خلقت تمامیت» معیار است، نشده جدا بدن از انگشت چون مورد این در که است روشن.است
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 مورد در المهذب، در شیرازی که لذاست و استنرفته  بین از جمال تمام فلج انگشت در باالخره که آن بر عالوه نیست، جاری

  است، قائل کامل ی دیه به ها لب کردن فلج مورد در شافعی همچنین. است کرده ذکر «منفعت تقویت» تنها را علت حکم این

 آلت بر جنایت اثر در نویسد، اگر می ذکر شلل مورد در شیرازی همچنین. است شده فوت کامل طور به منفعت» تنها که این با

 بین از در که دیه مقدار آن و است منفعت عضو چنین از مقصود زیرا است، کامل آن ی دیه شود، فلج آلت آن مردی، تناسلی

 .      است الزم نیز عضو آن منفعت اتالف در است، الزم عضو بردن

 کتاب در قدامه ابن مثال. است مضطرب شافعی فقهای همانند زمینه این در نیز حنبلی فقهای عبارات گفت توان می: حنبلی

 می کامل طور به «زیبایی تفویت» ریش، و سر موی بردن بین از برای را کامل ی دیه علت سو یک از حنبل ابن فقه فی الکافی

 دیهو نویسد؛ می مثال. داند می هم با زیبایی و منفعت تفویت» اعضا، از بسیاری برای را کامل ی دیه علت دیگر سوی از  داند

 نویسد؛در می همچنین او.است الزم دیه نصف لحیه دو از یکی در و است زیاد منفعت و کامل زیبایی آن در زیرا است، الزم

 از پس دو این زیبایی و بینی و گوش منفعت زیرا است، الزم صحیح عضو ی دیه همانند کامل ی دیه فلج بینی و فلج گوش

 و است گوش پرده در هوا و آب ورود از جلوگیری و صدا کردن جمع گوش منفعت که چرا است، باقی کماکان شدن فلج

 اعضا سایر خالف به است، باقی شلل از پس منافع این و است دماغ به اشیاء رسیدن از جلوگیری و بو کردن جمع بینی منفعت

 روایات از و چیست کامل ی دیه معیار باالخره که است وارد اشکال این ایشان بر. رود می بین از منافعشان شدن ازفلج پس که

 مورد در که است دلیل همین به و است «جمال و منفعت تفویت» کامل ی دیه معیار اگر شود؟ می ای استفاده چه مربوط

 در صورت این در – منفعت نه دارند، جمال فقط اعضا این که چرا – قائلند حکومت به بینی و گوش از غیر فلج اعضا بر جنایت

 اگر. شود می تنهایی به جمال تفویت موجب دو این بر جنایت زیرا شوند، قائل حکومت به باید نیز ریش و مو بر جنایت مورد

 موجب باید فلج اعضای اکثر یا تمامی بر جنایت صورت این در است، «جمال تفویت» یا «منفعت تفویت» کامل ی دیه معیار

    .است باقی آنها از ناشی زیبایی و جمال ها آن شلل با زیرا باشد، کامل ی دیه

 که اند آورده دست به( ص)خدا رسول فرمایش این از را بحث مورد ی قاعده سنت اهل فقهای که دیدیم: دیدگاه اهل سنت:

 ی دیه علت که کردند استفاده چنین حدیث این از سنی فقهای. است کامل ی دیه نصف موجب پا یک یا گوش یک بر جنایت

 از یکی یا است معتقد مالک که گونه آن باشد العله تمام است، ممکن «منفعت تفویت» حال. است «منفعت تفویت» کامل،

. شود کامل ی دیه باعث «جمال تفویت» همراه به بوده، العله جزء یا  معتقدند حنبلی گاه و حنفی که گونه آن باشد علل

 می« منافع» حقیقت در قاعده این موضوع سنت اهل فقهای اکثریت نظر در که شود می روشن شد، گفته چه آن به باتوجه

 نقشی است، عضو که لحاظ آن از عضو خود که این نه است آن منفعت سلب خاطر به عضو، برای کامل ی دیه تعلق و باشدو

 برخی به کوتاه ای اشاره فقط جا دراین شود، می روشن مطلب این گذشت، سابق گفتار در چه آن در تأمل با.باشد داشته

 منفعت تفویت است، کامل ی دیه سبب چه نویسد؛آن می الصنایع بدایع در کاشانی حنفی، فقهای از.داشت خواهیم ها عبارت

 گرچه عضو منفعت بردن بین از و عضو کردن جدا است، ممکن وسیله دو به اصل در این و است کامل طور به عضو از مقصود

نظر فقهای اهل سنت و نیز و فهم بهترنقدی برنظر ایشان ،دیه برخی اعضاء برای روشن شدن هرچه بهتر .باشد عضوباقی صورت

 :را که مورد اختالف است در جدول زیر بیان مینماییم
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 ی ائمه از زمینه این در که است خاصی روایات حکم این مستند. است کامل ی دیه  نروید: که صورتی در سر موی ی دیه

 ی دیه) فوق حکم برای داند، می دینار صد را مو ی دیه که  مفید شیخ نظر رد در ادریس ابن اما است، شده وارد(  ع)اطهار

 انسان بدن در هرچه که داریم اجماع و است واحد شیئی انسان در سر موی کند؛زیرا می استناد بحث مورد ی قاعده به ،(کامل

 در قاعده این که این یکی، است، شده واقع انتقاد مورد جهت دو از قاعده این به استناد .است کامل ی دیه آن، در باشد، واحد

 مثل.  شود نمی محسوب «واحد» تارها، اعتبار به مو که آن دیگر  شود، نمی شمرده اعضا ی زمره در مو و اعضاست خصوص

 نمی «مو» شامل قاعده این که است آن صحیح نتیجه در. نیستند «واحد» بدن، در مصادیقشان لحاظ با که گوش و پا و دست

 .شود 

 صورت به که صورتی در: گویند می داشته عقیده کامل ی دیه به فقها برخی ،(اهداب) ها مژه مورد در همچنین مژه ها:

 ی قاعده عده، این مستند. شود پرداخت ها آن برای کامل ی دیه باید نرویند، دیگر و شوند کنده ها، پلک از جدای و مستقل

 عضو ها مژه و است عضو خصوص در قاعده این که این یکی است، ایراد مورد جهت دو از قاعده این به استناد. است بحث مورد

 است، معتقد ثانی شهید. است اثنان و واحد پیرامون قاعده که حالی در اثنان، نه و واحدند نه ها مژه که آن دیگر و نیستند

 توان نمی یعنی است؛ تایی دو انسان در که نیست چیزهایی ی زمره در ها مژه زیرا شوند، نمی ها مژه شامل مزبور روایات

 . است مژه دو دارای پس است، چشم دو دارای انسان چون گفت،

 دیه که است آن فقها اکثر نظر دارد؛ وجود نظر چند ها پلک بردن بین از و کندن مورد در  :(جفون – اجفان) ها پلک

 پیش سؤالی جا این در. است سنان بن عبداهلل ی صحیحه و سالم بن هشام ی صحیحه عقیده، این مستند. است الزم یکامل

 می است، اثنان چه آن و واحد چه آن روایت دو این در دیه موضوع اما است، پلک چهار دارای انسان که این آن، و آید می

 به پلک دو هر چون: گویند می نظر این به نمود؟قائلین استدالل ها پلک ی دیه مورد در روایات، این از توان می چگونه باشد،

 عقیده این اما شود، می آن شامل قاعده نتیجه در و است پلک دو دارای انسان مجموع در پس باشند، می پلک یک ی منزله

 دو هر بگوییم تکلف با که این مگر نیستند، تا دو انسان در ها پلک:نویسد می ثانی شهید. است شده واقع برخی اعتراض مورد

 روایات این نویسد؛شمول می خویی اهلل آیت نیست مرحوم بیش ادعایی این که است روشن. واحدند شیی مثل چشم، یک پلک

 آن از منصرف و شود نمی ها آن شامل روایات این که است آن ظاهر بلکه نیست، اشکال از خالی آن امثال و ها پلک برای

 عضو هم اگر یا شوند نمی محسوب عضو ها پلک: گفت بتوان شاید حال هر به.داند نمی عضو را ها پلک ایشان، ظاهرا. هاست

 در قاعده این موضوع که آن نتیجه.شد قائل کامل ی دیه به ها آن برای توان نمی صورت هر در و نیستند دوتایی و یکی باشند،

 که است لحاظ همین به. است مهم بسیار مسأله در بودن اثنان و واحد و باشند می تا دو یا یکی که است اعضایی امامیه فقه
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 فرقی اند؛ظاهرا نوشته چنین خیر یا شود می باطنی اعضای شامل قاعده این آیا که سؤال این به پاسخ در معاصر فقهای برخی

 کبد در و دیه نصف کلیه یک در مثال. تاباشد دو از بیشتر که این مگر نیست، قاعده شمول در باطنی و ظاهری اعضای بین

  .است کارشناس نظر به خسارت جبران و حکومت بدن داخل غدد حکم در ولی باشد، می ثابت دیه تمام

 ی دیه حکم از ایشان و است نیامده «واحد» و «اثنان» های واژه سنت، اهل نزد در قاعده این روایی منابع در چونسنت:  اهل

 و زوج اعضای به منحصر را بحث لذا اند، کرده استناد بحث مورد ی قاعده برای چشم، و گوش و پا و دست همچون اعضا برخی

 تفویت» ها آن نظر در قاعده معیار چون دیگر عبارت به. اند دانسته جاری را قاعده این اعضا سایر مورد در بلکه نکرده، فرد

 یا تا دو یا باشد یکی چه داد، خواهند حکم کامل ی دیه به کند، صدق عنوان دو این هرجا است، «جمال تفویت» یا «منفعت

 به هرکدام مورد در و کند می تقسیم چهارتایی و تایی دو یکی، قسم سه به را اعضا الصنایع، بدایع در کاسانی مثال.بیشتر تعداد

 محل که چشم دو ها پلک یکی، نوعند؛ دو چهارتاست ها آن از بدن در که نویسد؛اعضایی می او. دارد عقیده کامل ی دیه

 بین از کامل طور به را زیبایی و جمال نیز و شود می بینایی منفعت تفویت باعث ها آن بردن بین از چون. هاست مژه روئیدن

 نروید، جنایت اثر بر که صورتی در هاست مژه دومی. است الزم کامل ی دیه ربع پلکی، هر در و است کامل ی دیه لذا برد، می

 از را ها پلک نویسد؛اگر می ها پلک درباره االم در نیز شافعی. کردیم بیان که ای ادله همان خاطر به دارند الزم کامل ی دیه

 آن به انسان خلقت تمامیت و هستند چهارتا انسان در ها پلک زیرا دیه، ربع پلکی هر در و دارد کامل ی دیه کند، قطع بیخ

 که انسان اجزای از برخی در( ص)پیامبر که حکم این بر شده قیاس حکم این شود، می الم و درد باعث ها آن قطع و هاست

 کتاب در نیز قدامه ابن. اند کرده جعل را دیه نصف تایی، دو اعضاء قسمت دو از یکی در و است داده قرار کامل ی دیه واحدند

 که است الزم تذکر اند این فراوانی منافع و کامل زیبایی دارای ها پلک زیرا است، کامل ی دیه ها پلک  نویسد؛در می الکافی

 به ها آن ی دیه مورد در ایشان که بینیم می لذا استو شده وارد سنت اهل طریق از خاصی روایت ها دندان و انگشتان مورد در

  .اند ندیده نیازی اعضا سایر به اعضا این قیاس به دیگر و کنند می استناد روایت آن

 و کامل ی دیه موجب باشد، تایی دو که عضوی هر بردن بین از که است آن مبین بحث مورد ی قاعدهقاعده :  استثنائات-

 دیه که این بر مبنی دارد، وجود نظراتی تایی دو اعضای برخی مورد در حال. است دیه نصف موجب دو، آن از یکی بردن بین از

 بر استثنائاتی موارد این حقیقت در. کنیم می یاد قاعده استثنائات عنوان به موارد این از. نیست یکسان ها آن قسمت دو ی

  است کامل ی دیه نصف موجب دوتایی عضو قسمت دو از یکی بردن بین از» که هستند حکم این

  شمرد؛ بر قاعده استثنائات عنوان به توان می امامیه فقه در را مورد سه:  امامیه فقه در

 بیضه دو از کدام هر دیه مورد در است.اما کامل ی دیه باعث بیضه دو بردن بین از که معتقدند امامیه فقهای تمام:  بیضتین

 محقق و  سرائر در ادریس ابن ، مبسوط و  نهایه در طوسی شیخ ، مقنعه در مفید شیخ همچون برخی. دارند عقیده اختالف

 کامل دیه نصف بیضه دو از هرکدام  دیه که معتقدند  لمعه شرح و  مسالک در ثانی شهید و  النافع مختصر و  شرایع در حلی

 فقها از دیگر برخی خالف و در طوسی شیخ .معتقدند قول همین به نیز  خویی اهلل آیت مرحوم معاصر، فقهای از . .است

است  دیه سوم دو موجب چپ بیضه و دیه ثلث موجب راست بیضه بردن بین از که معتقدند  مختلف در حلی عالمه همچون

 از و دیه نصف موجب راست، ی بیضه بردن بین از که دارند عقیده دیگر برخی.معتقدند قول این به امام خمینی ره/ نیز مرحوم

ره  امام.  دارند را عقیده همین معاصر فقهای از کاشانی مدنی اهلل آیت مرحوم. است دیه سوم دو موجب چپ بیضه بردن بین

  . دانند می احتیاط مطابق را قول این الوسیله تحریر در
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 و باال لب ی دیه میزان مورد در اما است، کامل ی دیه لب، دو ی دیه که دارند اجماع همگی امامیه فقهای :(ها لب) شفتین 

 نصف لب دو از یک هر ی دیه که است آن اول، دارد؛قول وجود زمینه این در قول چهار مجموع در. دارند عقیده اختالف پایین

 لب ی دیه و سوم یک باالیی لب ی دیه که است آن دوم، اند. قول کرده قبول فقها برخی را قول این. است کامل ی دیه

 از بیشتر پایینی لب منفعت که شده گفته آن توجیه در ولی نیست، معلوم قول این مستند .است کامل ی دیه سوم دو پایینی

 و کند می جلوگیری ها آن خروج از و دارد می رانگاه آب و غذا اشامیدن، و خوردن هنگام پایینی لب که چرا است، باالیی لب

 است آن سوم، است قول باالیی لب رفتن بین از به مربوط زیبایی نقص از بیشتر پایینی لب رفتن بین از به مربوط زیبایی نقص

که  است  تغلب بن ابان روایت دو قول این مستند.  است دینار ششصد پایین لب ی دیه و دینار چهارصد باالیی لب ی دیه که

 ی دیه سوم دو پایینی لب ی دیه و نصف باالیی لب ی دیه که است آن چهارم، قول  است شده تصری حکم علت بر آن در

 را آن و معتقدند لب دو ی دیه تفاوت به امامیه فقهای برخی که آن است ، نتیجه ظریف روایت قول این مستند. است کامل

   دانند می بحث مورد ی قاعده بر اسنثنایی

 دو هر زیرا دانند، می کامل ی دیه را ها پلک بردن بین از دیه بحث، مورد ی قاعده استناد به فقها برخی که گفتیم: ها پلک 

 یک هر ی دیه که این مورد در رصورت درهر. است پلک دو ی منزله به پلک چهار نتیجه در و است پلک یک ی منزله به پلک

 است نفس ی دیه چهارم یک ها پلک از هریک ی دیه. 1دارد؛ وجود قول چند و است عقیده اختالف است؛ چقدر پلک چهار از

 سوم دو باالیی پلک دو ی دیه ولی است، کامل ی دیه ها پلک مجموع ی دیه. 7. است کامل ی دیه ها آن مجموع ی دیه و

 و دوم یک پایینی پلک دیه و سوم یک اش دیه باالیی پلک. . است آن سوم یک جمعا پایینی پلک دو ی دیه و نفس ی دیه

  . باشد می نفس ی دیه ششم پنج ها آن مجموع

 بایست می قاعدتا است، «جمال تفویت» گاه و «منفعت تفویت» سنی فقهای نزد قاعده این مالك که آنجا از: سنت اهل 

 یا منفعت مقدار در تایی دو عضو قسمت دو که صورتی در و بدانند رفته بین از جمال یا منفعت میزان به وابسته را دیه مقدار

 موارد ی بقیه در ،(حنبل نظر در ها لب) مورد یک در تنها و نیست چنین اما.شوند قائل دیه تفاوت به نباشند، یکسان جمال

 برشمردن از پس الهدایه کتاب در مرغینانی حنفی، فقهای از مثال. باشند می قائل تایی دو اعضاء قسمت دو تساوی به ایشان

 عضو، گونه این قسمت دو تقویت در زیرا است، الزم دیه نصف تایی دو عضو قسمت دو از یکی نویسد؛در می تایی دو اعضای

 تایی دو عضو قسمت دو از یکی بردن بین از. شود می الزم دیه کل نتیجه در. رود می از کامل طور به زیبایی یا منفعت جنس

 کامل ی دیه لب دو در:گوید می االم در است شافعی الزم دیه نصف نتیجه در و است زیبایی یا منفعت نصف تفویت موجب

 کمتر، یا بیشتر یا باشد تا دو که آن از اعم است، شده داده قرار دیه که چیزی هر در نیز و است مساوی آن پایین و باال و است

 نظر جمالش و منافع به و ندارد مزیت باالیی بر پایینی و پایینی بر باالیی و چپش بر آن راست شود؛ می تقسیم عدد بر دیه

 مورد در البته باشد نمی معیار جمال و منفعت تایی دو عضو جزء جزء در که آن علت. شود می نظر عددش به فقط. شود نمی

 می دست به آن از فرزند که چرا است، دیه سوم دو چپ بیضه در گفته او که شده نقل مسیب بن سعید از حدیثی بیضه، دو

 که شده نقل حنبل احمد از تنها  است، دیه نصف هرکدام و است یکسان لب دو ی دیه که معتقدند همگی لب، مورد آید. در

 می اختیار را دیه نصف به قول که آن از پس کافی در قدامه ابن. است سوم یک باال لب ی دیه و سوم  دو پایین لب ی دیه

 دو پایینی لب و سوم یک باالیی لب که شده نقل احمد دیه .از نصف لب یک در و است کامل ی دیه لب دو در:نویسد می کند،

 می حرکت و گردد می زیرا است بیشتر پایینی لب منافع و است شده نقل ثابت بن زید از مطلب این که زیرا دارد، دیه سوم

 ی همه که نویسد المجتهدمی بدایه در رشد ابن گرچه که است الزم تذکر این پایان در.دارد می نگه را غذا و دهان آب و کند
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 ثابت ظاهرا نسبت این اما دارد، دیه سوم دو باال پلک دو و دیه سوم یک پایینی پلک دو که قائلند کوفی و شافعی از غیر فقها

  است، کامل ی دیه چهارم یک کدام هر و مساوی ها پلک ی دیه که است آن است، تسنن اهل فقهی کتب در چه ان و نیست

  .دیه نه و است حکومت ها پلک که در است معتقد همچنین مالک

 عضو آن ی دیه سوم دو دارد، معین ی دیه که عضوی هر کردن فلج ی دیه: »امامیهاعضا:  کردن فلج ی دیه ی قاعده

 فی» به آن از که گاه آن قاعده این.«است یکسان عضو آن بردن بین از دیه با عضوی، هر کردن فلج ی دیه: »سنت اهل.«است

 ی قاعده با قاعده این. ندارد وجود سنت اهل فقه در و است امامیه فقه اختصاصات از شود، می تعبیر «دیته ثلثا عضو کل شلل

 هر بردن بین از و بریدن ی دیه یعنی «العضو ذلک دیه ثلث مشلول، عضو کل قطع فی» آن مطابق که است ارتباط در دیگری

 اش ،دیه بماند اویخته و سس لبها واگر.است ان ی دیه سوم یک موجب باشد، معین شرع در آن، ی دیه و باشد فلج که عضوی

 آن ی دیه که عضوی هر معتقدند امامیه دهدفقهای می دیه ثلث برد به را آویخته لبهای ان کسی اگر است،و لبها دیه دوثلث

 گوشت همچون آن مواد و جسم برای آن سوم یک و است آن سالمتی و صحت برای آن دیه سوم دو است، شده معین شرع در

 کند فلج را آن واگر بدهد را آن ی دیه باید ببرد، بین از کامل طور به را عضوی کسی اگر نتیجه در. است استخوان و پوست و

 اهل فقه در. بپردازد را آن ی دیه سوم یک باید ببرد، بین از را کسی فلج عضوِ کسی اگر و بدهد را آن ی دیه سوم دو باید

 بین از مورد در اما است، عضو ی دیه موجب دو هر و هست منزله یک به آن کردن فلج و کامل طور به عضو بردن بین از سنت

. قائلند کامل ی دیه ثلث به شیعه فقه مانند مواردی در برخی و حکومتند به قائل سنت اهل فقهای از برخی فلج عضو بردن

 نشده تعیین شرع در آن، ی دیه عضوی اگر بنابراین. باشد شده معین شرع در آن ی دیه که است اعضایی مورد در قاعده این

 چنین اگر یعنی بود؛ نخواهد قاعده این مشمول کند، معین قاضی را آن ی دیه حکومت و ارش ی قاعده براساس و باشد

 دیه عنوان به آن سوم دو آنگاه و شود محاسبه عضو آن خود ارش که این نه شود می محاسبه آن شلل ارش شود، شل عضوی

 پرداخت و محاسبه مستقیما آن ارش برود، بین از است، فلج که حالی در عضوی چنین اگر همچنین. شود پرداخت شدن فلج

 فلج عضو ارش عنوان به آن سوم یک آنگاه و شود محاسبه است سالم که وضعیتی در عضو آن ارش که این نه شود می

 یعنی نباشد؛ آنعضو خود بردن بین از ارش سوم دو عضوی چنین کردن فلج ارش است ممکن است، بدیهی. گردد پرداخت

 صحت حال در عضو آن خود بردن بین از ارش سوم یک فلج عضو این بردن بین از ارش است، ممکن نیز. باشد بیشتر یا کمتر

   دارد، وجود سنی و شیعه فقه در قاعده این ی درباره که اختالفی علت به.نباشد سالمتی و

 روایات، براساس عضوفلج بردن ازبین که نکته این به بااستناد فقها برخی :(عضو آن دیه ثلث)  ، فلج عضو بردن ازبین دیه

 چنین باید دلیل این درتبیین. است آن دیه دوسوم موجب عضو کردن فلج که اند گرفته نتیجه عضواست، آن دیه ثلث موجب

 اینکه به وباتوجه شد قائل وارش حکومــــت به عضو کردن فلج برای باید نباشد، آن دیه دوسوم موجب عضو گرشللا که گفت

 یک کردن فلج مجموع دیه گاه درنتیجه است، آن مســاوی وگاه کمترازدوسوم وگاه عضو دیه دوسوم بیشتراز گاه حکومت

 سالمتی عضودرحالت آن وبریدن بردن ازبین برای مقررشرعی کمترازدیه بیشتــروگاه ، فلج عضودرحالت آن بردن عضووازبین

 بردن بین از معتقدند کرد، خواهیم بررسی بعد فصل در که روایاتی استناد به امامیه فقهای که گفتیم. نیست صحیح واین است

ی  دیه وقتی یعنی شود؛ می اثبات بحث مورد ی قاعده قاعده، ان روایات از. است عضو آن ی دیه سوم یک مستلزم فلج، عضو

 آن، سوم دو یعنی دیه باقیمانده که فهمیم می است، سالمت و صحت حال در عضو آن ی دیه سوم یک فلج عضو ازبین بردن

 می شیرازی اهلل ایت. است آن ی دیه سوم دو مستلزم عضوی هر کردن فلج لذا و است عضو ان سالمتی و صحت برای
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 روشن زیرا است، آن شدن فلج خاطر به صحیح عضو ی دیه دیگر ثلث دو طبیعه باشد دیه سوم یک فلج عضو در وقتی:نویسد

  دارد وجود کامل ی دیه عضو در که است

 نتیجه. اند کرده استنــــاد اجماع به قاعده این برای ریاض وصاحب زهره، طوسی،ابن شیخ همچون ازفقها بسیاری: اجماع.

 آن ی دیه سوم دو موجب دارد، معین دیه که عضوی هر کردن فلج» ی قاعده فوق، دلیل سه به بنا امامیه فقهای که این

 .دانند می ثابت را «است

 به عضو هر در و است متصور اعضایی چه در فلج و شلل بدانیم که آنیم پی در جا این درعضو:  هر فلج و شل معنای تبیین

 قدرت بینی که است آن معنای به بینی کردن فلج آیا است؟ آن کردن کر معنای به گوش کردن فلج آیا مثال معناست؟ چه

  ؟نباشد دادن حرکت قابل که است آن معنای به یا بدهد؟ دست از را شامه

 عالمه از قبل تا اما اند کرده مطرح دیگران و طوسی شیخ را قاعده اصل گرچه که دانست باید: نظرفقها در مورد شلل اعضاء

 اعضا بسیاری مورد در «شلل» که است بعد به حلی عالمه زمان از. اند نموده بیان اعضا برخی مورد در تنها را شلل فقها حلی،

  :است زیر قرار به است، شده مطرح آنها ی درباره کردن فلج که اعضایی مجموع حال هر به. است شده مطرح

 کردن حرکت قدرت پا و دست که است آن مراد و است دو این انگشتان و پا و دست شدن فلج شلل، بارز مصداق :پا و دست-

 های رگ که زمانی یعنی  «حرکتها فبطلت عروقها فسدت لذا... الید شلت» نویسد؛ می المنیر المصباح در فیومی. باشند نداشته

  .است شده فلج دست گویند می کند، حرکت نتواند نتیجه در و شده فاسد دست

 مقاربت بر قدرت عدم و عنن یکی است، شده بیان مرد، تناسلی آلت برای فقها کلمات در شلل نوع دو: مرد تناسلی آلت

 خویی اهلل آیت مرحوم داند می آن عنن به را تناسلی آلت شدن فلج که فقهایی جمله از عنن .شدن سست دیگری و جنسی

 دیه که تناسلی آلت جز به است آن ی دیه سوم دو عضوی هر کردن فلج ی دیه مینویسد که  حکم این تعلیل در ایشان. است

   است کامل ی دیه آن کردن فلج ی

 نمی منقبض و است منبسط همیشه که است آن تناسلی آلت شلل از مراد نویسد،  می جواهر صاحب :انبساط و انقباض عدم

 و جنسی بردن لذت قدرت علیه مجنی گرچه داغ آب در ولو شود نمی منبسط و است منقبض همیشه یا سرد، آب در ولو شود

  . دارد را خود از منی نمودن خارج

 موجب که جنایتی اما نیست، دیه سوم دو موجب شود، ها لب تقلص موجب که جنایتی که معتقدند فقها از بسیاری:ها لب

 آن فلج ها، لب استرخاء اما نیست، آنها شدن فلج ها لب تقلص دیگر عبارت به. است دیه سوم دو موجب شود، ها لب استرخاء

 سست معنی به استرخاء بپوشاند،اما را ها دندان تواند نمی که ای گونه به هاست، لب شدن جمع معنای به تقلص"هاست 

 است، کامل ی دیه موجب استرخاء هم و تقلص هم اند گفته برخی مقابل در.  است نداشتن احساس و افتادن و ها لب شدن

  . هاست لب اتالف ی منزله به چون

 فلج راعضو کر گوش عکس به بلکه آورند، حساب به آن فلج را گوش شدن کر که شود نمی دیده فقها عبارت در :ها گوش

 بدون کر گوش[ دیه:]نویسد می جواهر صاحب مثال. دانند می کامل ی دیه موجب را آن بردن بین از لذا و اند نکرده حساب

 در.است شنوایی نقص بلکه نیست، گوش نقص کری زیرا است، سالم گوش مثل اشکالی هیچگونه بدون بلکه و اختالفی هیچ

 دست از را خود حالت گوش خود و گوش ی نرمه که است آن منظور. اند کرده حساب آن شلل را گوش شدن خشک مقابل

  .باشد باقی خود، جای به سامعه قوه اما نکنند، احساس را دردی و شوند سست و بدهند
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 که در است تکلم ی قوه دادن دست از به یا زبان فلج که است بوده علت شایدبدان. اند نشده زبان شلل متعرض فقها اکثر:زبان

کامل  ی دیه موجب برخی عقیده بنابه که است «ذائقه» چشایی ی قوه رفتن بین از به یا است کامل ی دیه موجب صورت این

 تکلم رفتن ازبین به زبان فلج که آید برمی درمبسوط شیخ ازکالم تنها .است  حکومت دیگرموجب برخی ی عقیده وبنابه

  .اند کرده محسوب فلج عضو را الل زبان فقها که جاست این جالب اما ن.است

 نیاورده حساب به چشم فلج را بینایی قدرت رفتن بین از فقها از هیچیک و است زبان همانند نیز ها چشم وضعیت :ها چشم

 در. است دیه سوم دو باعث شلل که حالی در است کامل ی دیه موجب بینایی رفتن بین از که بوده آن علت هم شاید و است

  . است رفته شمار به فلج عضو «القائمه العین» بینایی فاقد چشم عوض،

 دیه باعث آن، رفتن بین از که چرا شامه قوه رفتن بین از معنای به نه ولی اند، دانسته متصور بینی مورد در را شلل فقها: بینی

 حرکت را آن نتوان و بوده حس فاقد که ای گونه به بینی شدن خشک و افتادن و شدن سست معنای به بلکه است، کامل ی

 استحشاف همان فساد، از او منظور که نیست روشن ولی داند، می آن فساد را بینی شلل ریاض، صاحب البته. باشد می داد،

    . دیگر چیز یا شامه ی قوه رفتن بین از یا است

 های پلک بردن بین از برای قواعد در حلی عالمه مثل فقها برخی البته اند، نشده ها پلک شلل متعرض فقهای اکثر :ها پلک

 حکم این از بتوان شاید.اند نزده حرفی دیه سوم یک از و اند شده قائل حکومت به پوشانند، نمی را ها چشم که شده خشک

 به الکرامه مفتاح صاحب.است فلج عضو خشک، پلک نه و هاست آن شلل ،(استحشاف) ها پلک شدن خشک نه که کرد استفاده

 و امتداد میان فرق این اوال، که رسد می نظر به اما نیست؛و ها آن استحشاف به ها پلک شلل که است داده نسبت شهید

 برخی مورد در فقها وقتی ثانیا، شود؟ می محسوب فلج نشود، منقبض پلک که صورتی در تنها چرا و نیست صحیح انقباض،

  .نباشد ها آن شلل ها پلک استحشاف چرا اند، کرده محسوب شلل را ها آن استحشاف اعضا،

 ابن ی صحیحه روایت جنایت اثر در دندان شدن سیاه ی درباره البته. دانند می آن فلج را دندان شدن سیاه فقها برخی :دندان

 شللی هر و است آن شلل دندان شدن سیاه: اند گفته حکم این تأیید در فقها برخی دارد، منتهی دیه سوم دو بر داللت سنان

 بنابراین باشد، دندان  فلج معنای به دندان شدن سیاه اگر اینکه آن و شده واقع ایراد مورد مطلب این. است دیه سوم دو موجب

 آیا بخورد و بجود غذا آن با بتواند علیه مجتبی که این مثل باشد برقرار آن منافع ولی شود، سیاه دندان جنایت اثر در اگر

 توان نمی بنابراین و شود می هم مورد این شامل سنان ابن روایت اطالق که است روشن دیه؟ ثلث دو یا است الزم حکومت

 آیت مرحوم.داند می دیه ثلث دو موجب را( انصداع) دندان شدن شکافته فقها همچنین .است آن فلج همان دندان اسوداد گفت

 مورد در فلج بنابراین .است حکومت باعث اال و شود، دندان شلل به منجر که است صورتی در حکم فرماینداین می خویی اهلل

 .نیست روشن چندان آن مفهوم گرچه. است تصور قابل هم ها دندان

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 است کرده مطرح زمینه این در را بحثی شافعی سنت اهل فقهای از. اند نکرده بحثی پستان فلج مورد در شیعه فقهای: پستان

 شیعه، فقهای برخی البته. است نموده محسوب ها آن فلج را ها پستان انبساط و شدن سست یا درد احساس عدم نوعی به و

 به. رود نمی شمار به مستمر و دائم منفعت شیردهی زیرا کامل ی دیه نه دانندو می حکومت موجب را زن شیردهی شدن قطع

 اند نیاورده شمار به پستان فلج را دهی شیر قطع حال هر

 : (عضو کامل ی دیه) سنت اهل-

 کامل ی دیه برود بین از «منفعت» عضو شلل با اگر ایشان منظر از که گرفت نتیجه چنین توان می سنت اهل فقه در تتبع با

 فقه از خوبی به فوق مطلب.شود پرداخت جنایت ارش باید نشود حاصل منفعتی تفویت اگر اال و شود پرداخت باید عضو آن

 به. باشد داشته وجود عقیده اختالف است، ممکن ها آن شلل و اعضا از ای پاره مورد در گرچه است استخراج قابل سنت اهل

 آیا که قضیه صغرای در گرچه ندارد وجود اختالفی است کامل ی دیه موجب منفعت تفویت که مسأله کبرای در دیگر عبارت

 .شود دیده است ممکن گاه عقیده اختالف است، شده منفعت تفویت باعث عضو فالن شلل

  هریک از مذاهب دراین خصوص دیدگاهی دارند 

 جدا و بریدن مانند را عضو کردن شلل حکم و دانند می کامل ی دیه موجب را عضو کردن شلل حنفی، فقهای :حنفی-1

   . دانند می عضو کردن

 می عضو آن کامل ی دیه موجب شود آن منفعت رفتن بین از به منجر که صورتی در را عضو یک شلل نیز مالکیه :مالکی--2

 روی از کار این که صورتی در بلکه بداند الزم دیه پا و دست شدن فلج برای تنها نه مالک، تا شده باعث «منفعت» داننداهمیت

 .باشند می قائل کامل ی دیه به وگویایی بینایی رفتن بین از مورد در .داند می عضو قصاص موجب پذیرد، صورت عمد

 طور به عضو آن ی دیه ،موجب شود ها آن منفعت سلب باعث که صورتی رادر بدن اعضای شلل نیز شافعی فقهای: شافعی-3

 آلت کردن وشلل زن فرج لب دو کردن وفلج لب دو وشلل وانگشتان دست کف درشلل دراالم شافعی رو ازاین. دانند می کامل

 است دست شدن فلج همانند سویی از چراکه دارد، تردید ها گوش شلل داندوتنهادرمورد می الزم را کامل ی دیه مرد تناسلی

 شد قائل حکومت به باید لذا و کند می فرق دست شلل با آن شلل سویی از و دارد کامل ی دیه که

 منفعت تفویت به منجر عضو شلل اگر لذا و است منفعت تفویت است، مهم چه آن نیز حنبلی فقهای منظر از: حنبلی-4

 (.است الزم حکومت نشود، منجر امری چنین به اگر و است الزم عضو آن ی کامل دیه بشود،

 : نتیجه

این  روایات قولی و عملی در مورد دیه مختلف و متعارض است و به همین جهت فقها اختالف نظر دارند ولی ظاهرا آیه قرآن-1

 است که امر دیه موکول به عرف و تراضی طرفین است

 تفویت» را کامل ی دیه علت حنفیه که ای گونه به نبوده، یکسان( ص)اکرم پیامبر حدیث از سنت اهل فقهای برداشت -7

 تمامیت نبرد بین از» را معیار شافعیه دانند، می «منفعت تفویت تنها» را علت مالکیه دانند، می «جمال تفویت یا منفعت

 ی دیه تعل نیز ها حنبلی. دانند می «هم با جمال تفویت و منفعت تفویت» را معیار گاه و «جنایت از ناشی درد و الم و خلقت

.ددانن می «جمال تفویت» یا «منفعت تفویت» گاه و «هم با جمال تفویت و منفعت تفویت» موارد بیشتر در را کامل  
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 دانند می جاری اعضا خصوص در را قاعده این امامیه اکثر اند؛ دسته دو بر منافع به نسبت قاعده این شمول مورد در امامیه. 3

 اکثر در زیرا باشد، می نیز «منافع» شامل یقینا قاعده این سنت، اهل نظر از اما دانند، می نیز «منافع» شامل را قاعده برخی و

 بریده عضو چه شود؛ می حاصل عضو بر جنابت اثر در که است «منفعت زوال» است، کامل ی دیه علت و باعث چه آن اوقات

 .بماند باقی فایده بدون خود، محل در یا شود

 اکثر لذا باشد، تایی دو یا یکی که است( منفعت و عضو از اعم یا عضو) هرچیزی امامیه نزد در قاعده معیار که آنجا از -5

 تفویت» سنت، اهل نزد قاعده معیار چون اما دانند، نمی جاری ها مژه و ها پلک موها، مورد در را قاعده این امامیه فقهای

 ولی نیستند اثنان یا واحد که اعضایی مورد در را قاعده این ایشان از برخی است، العله جزئ یا العله تمام صورت به «منفعت

 .اند دانسته جاری موها و ها مژه و ها پلک مانند هستند، منفعت دارای

 تنها سنت اهل فقهای از اما نیستند، دیه نصف به قائل پایین لب و چپ ی بیضه بردن بین از برای امامیه فقهای برخی. 6

 .نیست قائل باال لب ی دیه با آن ی دیه تساوی به پایین، لب مورد در هم آن و حنبل احمد

 :گفت چنین توان می دیگر سوی از سنت اهل و سو یک از امامیه فقه میان مقایسه مقام در و

 به اکثریت اند، دسته دو بر سنی فقهای اما است، عضو همان ی دیه ثلث فلج، عضو ی دیه که معتقدند همگی امامیه فقهای .1

 .قائلند عضو ی دیه ثلث به اقلیت و حکومت

 اما. است عتیبه، بن حکم روایت و بصیر ابی ی صحیحه ها آن مهمترین جمله از که است روایاتی امامیه فقهای مستند .7

 .است نشده تعیین ای دیه شرع در فلج اعضای برای که  است آن سنت، اهل فقهای مستند

 ایشان از بسیاری فلج اعضای برخی برای دیه ثلث بر مبنی متعدد روایات وجود با سنت اهل فقه در که جاست این جالب .3

 .اند کرده تمسک حکومت و ارش ی قاعده به و گذاشته کنار را روایات این

 .اند شده قائل ارش به و گذاشته کنار را روایات این سنت اهل فقهای چرا نیست روشن .4

  منصوص غیر و منصوص موارد از اعم – فلج اعضای ی همه برای دیه ثلث به روایات آن استناد به نیز سنت اهل فقهای اگر .5

 خواهد مسلمین میان اجتماعی ی قاعده یک «است عضو همان دیه ثلث فلج عضو ی دیه» ی قاعده صورت این در شوند، قائل

 .شد

 روشن فقها نزد پا و دست از غیر اعضا سایر شلل و فلج معنای ..است پذیرفته را قاعده این اسالمی، مجازات قانون .6

 مقصود منفعت که است یکسان صورتی در اعضا سایر و گوش و بینی شدن خشک با انگشتان و پا و دست شدن خشک.نیست

 حالی در بینی شدن خشک مثال با پا و دست شدن خشک بین اال و برود، بین از...  و جنسی قدرت و سامعه و شامه مثل آن از

 از باشد نشده معین شرع در آن ی دیه میزان اگر که گفت باید چنین عضو هر شلل ی درباره.دارد تفاوت دارد، شامه قوه که

 .شود می الزم ارش ارش، ی قاعده باب

 منابع:

 آیات قرآن کریم

 نهج البالغه

 ./-۰۱۳۱م.=۰۸۹۱ق.=۰۴۱3 /بیروت دارالکتاب العربیبن قدامۀمحمد  بناحمد  بنابی محمد عبداهلل  ،موفق الدینابن قدامه - 

ق/وقم مرکز 1001و/بیروت.الکتب اسالمیابن قدامه, عبداهلل بن احمد, الکافی فی الفقه ابن حنبل, المصادر الفقهیۀ,  (1

 /1611مطالغاتومدارك اسالمی
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اصغر مروارید, بیروت, مؤسسۀ فقه الشیعۀ, چاپ اول, ـ سلسلۀ الینابیع الفقهیۀ, گردآوری: علی محمد: السرائر,ابن ادریس, (2

۰۴۰۱,) 

 .است مجلد انتشار یافته ۹در  م۰۸۳۰ق/ ۰۱۹۰ه قاهر االم /-ابن ادریس شافعی (3

 .تاابن حزم, علی: المحلّی, بیروت, دارالفکر, بی (0

-1331قم دارالعلم  /سیله اثر امام خمینی مترجم محمدباقر موسوی همدانیترجمه تحریرالوامام خمینی تحریر الوسیله -5

 تهران -1334چاپ  (، چاپ دوم2ج.  .1311

 ش/احکام نمازمسافر.1326امام خمینی/توضیح المسائل/-6

، محقق على فاضل، چاپ اول، اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، ر.ك حدود و قصاص و دیات )مجلسى(-2

چاپ گشته است و  1767/ این کتاب دریکی از شهر های هند در سال در یک جلد، .مؤسسۀ نشر اآلثار اإلسالمیۀ، قم: بی تا

 قم–نسخ آن در عصر حاضر در دسترس نیست.و توسط دفتر انتشارات اسالمیحزه علمیه 

 . /بیتامجمع البیان آیه ا هلل. صانعی-3

 .4141قه االستداللی، قم، چ سوم، ایروانی، باقر، دروس تمهیدیۀ فی الف-9

مشهد/چاپ .حدیث امروز  –برغانی، محمد تقی: دیات، کیفر جرایم بر جسم در حقوق اسالم، کتابخانه استانه قدس رضوی -11

 1332.قزوین 

 1332-دانشگاه تهران موسسه لغتنامه دهخدا /11454نامه دهخدا  ذیل عبارت دیه ص دهخدا علی اکبر لغت-11
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