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تأملی بر مادهی  764قانون مجازات اسالمی
(دیهی کمتر از موضحه)

لیال غیاث آبادی ،1صاحب فردایی مقدم،2
 -1دانشجوي كارشناسي ارشد ،دانشكده علوم انساني ،دانشگاه آیت اهلل حایري میبدlfarahani72@gmail.com،
 -2دانشجوي كارشناسي ارشد ،دانشكده دانشكده حقوق و علوم سیاسي ،.دانشگاه مازندرانsahebsafa@gmail.com،

چکیده
مسئولیتي كه براي عاقله در پرداخت دیه در صورت خطایي بودن عمل ارتكابي مرتكب ،در نظر گرفتهشده ،یكي از استثنائات وارد بر
اصل شخصي بودن مجازات ميباشد .باوجود ارفاقات زیادي كه نسبت به اشخاص مجنون و نابالغ در فقه و حقوق شده است ،محدودیت
مسئولیت عاقله در پرداخت دیهي موضحه و باالتر ،با مباني و فلسفهي مسئولیت عاقله همخواني ندارد و عدم تفصیل روایات در باب
مسئولیت عاقله ،ذ هن هر خردمندي را به عموم و كلي بودن این نوع از مسئولیت رهنمون ميسازد؛ درصورتيكه مادهي  764قانون
مجازات نسبت به افراد مجنون و ضعیف بيانصاف است و آنان را مانند افراد كامل االراده ميداند .براي دور شدن از این اجحاف ،مطلق
بودن مسئولیت عاقله در برابر جنایات صغیر و مجنون را پیشنهاد ميكنیم.

واژگان کلیدی  :عاقله  ،دیهي موضحه  ،اصل شخصي بودن  ،حكم تلیفي  ،حكم وضعي.
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مقدمه
اصل این است كه هركسي مسئول اعمال خود ميباشد و هیچكس بهجاي دیگري مسئولیت عمل دیگري را بر عهده نميگیرد .در
اسالم براي اینكه افراد به یكدیگر وابسته هستند و این وابستگي افراد ،ركن انكارناپذیر زندگي ميباشد .پیوندهایي كه بین افراد وجود
دارد ،آنها را به انتخاب راههاي درست و اعمال صحیح رهنمود ميسازد .حال زماني كه جرمي از روي خطا از طرف یكي از اشخاص سر
بزند ،اشخاص خاصي ملزم به پرداخت دیهي شخص آسیبدیده ميباشند .اگر عمل ارتكابي منجر به جراحت كمتر از موضحه شود،
شخص مرتكب ،مسئولیت پرداخت دیه را عهدهدار است .اگر شخص مرتكب ،نابالغ و یا مجنون باشد نیز مسئول پرداخت دیهي كمتر از
موضحه ميباشد .با توجه به مالكاتي كه عاقله را مسئول ميدانیم به نظر ميرسد كه مسئولیت فرد نابالغ و مجنون در پرداخت دیهي
كمتر از موضحه بهدوراز انصاف باشد كه باید براي این مسئولیت ،دالیل متقني را ارائه دهیم .اگر عاقله را مسئول تمام جنایات نابالغ و
مجنون اعم از كمتر از موضحه و بیشتر ازآن بدانیم ،احساس مسئولیت در نگهداري عاقله نسبت به این اشخاص باال ميرود .در
موردبحث دیات ،پژوهشهاي فراواني صورت گرفته است ولي تابهحال كسي وارد بحث مسئولیت پرداخت دیهي موضحه و كمتر از آن
نشده است .تنها به یک روایت از امام علي (ع) استناد ميكنند و بدون هیچ بحثي از آن ميگذرند.
فرضیهاي كه با آن روبهرو هستیم این است كه وقتي جنایات نابالغ و مجنون را خطایي ميدانیم و عاقله را در پرداخت دیهي ناشي از
عمل مجرمانهي آنها ،مسئول قلمداد ميكنیم ،دلیل خاصي كه نابالغ و مجنون را در پرداخت دیهي كمتر از موضحه مسئول بدانیم،
وجود ندارد و باید به عموم ادله توجه نماییم.
.1جراحات سروصورت
در اسالم براي غالب صدماتي كه به شخص دیگري وارد شود ،دیه مشخص شده و براي آن دسته از صدماتي كه دیه ذكر نگردیده،
ارش یا حكومت تعیین شده است .در این زمینه به صحیحهي ابو بصیر استناد ميكنیم.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِیثٍ قَالَ :إِنَّ عِنْدَنَا الْجَامِعَةَ قُلْتُ وَ مَا الْجَامِعَةُ -قَالَ صَحِیفَةٌ فِیهَا كُلُّ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ -وَ كُلُّ شَيْءٍ یَحْتَاجُ إِلَیْهِ النَّاسُ حَتَّى
الْأَرْشُ فِي الْخَدْشِ -وَ ضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَيَّ فَقَالَ أَ تَأْذَنُ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ -قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا أَنَا لَکَ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ -فَغَمَزَنِي بِیَدِهِ وَ قَالَ حَتَّى
أَرْشُ هَذَا( .حر آملي1741،ق)
ابو بصیر ميگوید  :امام صادق (ع) فرمودند ،نزد ما جامعه است .عرض كردم جامعه چیست؟ فرمودند :كتابي كه هر حالل و حرامي و
هر چیزي كه مردم به آن نیاز دارند حتي ارش خدشه در آن هست .سپس با دستشان به من زدند و فرمودند :اجازه ميدهي؟ عرض
كردم فدایت شوم .من در اختیار شما هستم ،هر كار خواستید ،انجام دهید .سپس آن حضرت با دستشان بدن مرا فشردند و فرمودند:
ارش این نیز در جامعه هست.
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جنایتهایي كه بر سروصورت وارد ميشود را جراحت یا شجه ميگوییم ،كه ازلحاظ عمق هر جنایت ،نامگذاري خاصي شدهاند و هر
جراحت دیهي مختص به خود را دارد.
شجاج جمع شجه و به معناي جراحات واردشده بر سروصورت ميباشد كه ازنظر عمق ،اقسام مختلفي دارد .ازنظر فقهي ،اصطالحات
زیر را تعریف ميكنیم.
أ .حارصه (یا خارصه) :گاهي از آن به دامیه هم تعبیر ميشود .زخمي است كه پوست را ميشكافد و خراش ميدهد ،ولي به
گوشت نميرسد و دیهي آنیک شتر است یعني یکصدم دیهي كامل( .خوئي1722 ،ه .ق)
ب .دامیه :گاهي از آن به باضعه نیز تعبیر ميشود .زخمي است كه از پوست ميگذرد و كمي در گوشت فرو ميرود و خون جاري
ميشود .دیهي آن دو شتر است (.خوئي1722 ،ه .ق)
ج .باضعه :گاهي از آن به متالحمه نیز تعبیر ميشود .عبارت است از زخمي كه مقدار زیادي از گوشت را برميدارد و بهطور عمیق
در گوشت فرو ميرود ولي بهاندازهي سمحاق نميرسد كه دیهي آن سه شتر است( .خوئي1722 ،ه .ق)
د .سمحاق :زخمي است كه از گوشت ميگذرد و به پوست نازك روي استخوان ميرسد و دیهي آن چهار شتر است.
(عاملي(شهید ثاني)1714 ،ه .ق)
ه .موضحه :جراحتي كه گوشت و پوستواستخوان را كنار بزند و استخوان را نمایان سازد و دیهي آن پنج شتر است.
(عاملي(شهید ثاني)1714 ،ه .ق)
و .هاشمه :زخمي است كه استخوان را ميشكند و خرد ميكند و دیهي آن ده شتر است و این حكم به شكستگي و خرد شدن
استخوان اختصاص دارد ،هرچند كه جراحت و زخمي هم ایجاد نشده باشد( .خوئي1722 ،ه .ق)
ز .منقله :زخمي است كه استخوان از محلي كه خداوند آن را در آنجا خلق كرده است ،جابهجاشده و در محل دیگري قرار بگیرد
و دیهي آن پانزده شتر است و حكم مذكور بهجا بهجایي مذكور تعلق دارد ،هرچند كه ظاهراً جراحت و زخمي ایجاد نشده باشد.
(خوئي1722 ،ه.ق)
ح .م اُمومه :زخمي است كه به پوسته و غشاء روي مغز سر برسد و در آن ثلث دیه یعني 333دینار و یکسوم دینار ثابت است و
در آن  33شتر كافي است ( .خوئي1722 ،ه .ق)
ط .دامغه :جراحتي كه كیسهي مغز را پاره كند .غیر از ثلث دیهي كامل ،ارش بر او افزوده ميگردد (.فتاح)1332 ،
دانستن تقسیمبندي جراحات اهمیت بسیاري دارد؛ ازجمله اینكه اگر جراحت موضحه و باالتر از آن بهصورت خطایي اتفاق بیفتد،
مسئولیت پرداخت دیه بر عهدهي عاقله است و اگر جراحت ،كمتر از موضحه باشد ،پرداخت دیه بر عهدهي جاني ميباشد .درواقع مالك
تقسیمبندي در شناخت مسئول پرداخت دیه در جراحات ،موضحه ميباشد.
.2نظرات مسئولیت عاقله
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در این قسمت ،نظراتي كه در فقه و قانون آمده است را بیان ميكنیم و سپس به بیان و بررسي دالیل نظر پذیرفتهشده ميپردازیم .به
دلیل تقدم زماني ،ابتدا نظرات فقهي بیان ميشود.

.1-2نظرات فقهی
تمامي فقها بر این مسئله كه عاقله فقط مسئول پرداخت دیهي جنایت خطاي محض ميباشند و در مورد عمد و شبه عمد
مسئولیتي ندارند ،اتفاقنظر دارند؛ البته درصورتيكه قاتل در عمد و شبه عمد فرار كند و به او دسترسي نباشد یا اینكه بمیرد؛ اگر مالي
داشته باشد ،دیهي مقتول از مال خودش برداشت ميشود و در غیر این صورت ،خویشاوندان او به ترتیب نزدیکتر و نزدیکتر (االقرب
فاالقرب) باید دیه را بپردازند و اگر خویشاوندي نداشته باشد ،امام (ع) دیهي او را از بیت المال مي پردازد.
كشتن و نیز آسیب رساندن به دیگرى از روى خطاى محض ،موجب ثبوت دیه است نه قصاص ،و دیة آن بر عاقله مىباشد؛ لیكن در
جراحت اگر كمتر از موضحه باشد ،در ثبوت دیة آن بر عاقله یا جانى اختالف است .در قتل خطایى عالوه بر دیه ،كفّاره نیز ثابت است.
(هاشمي1721 ،ه .ق)
 :1-1-2برخي فقها بهصورت مطلق معتقدند كه عاقله ،موضحه و جنایات باالتر از آن را ميپردازد و دیهي جراحات كمتر از آن بر
عهدهي جاني است و از اموال خودش پرداخت ميشود كه مي توان آیتاهلل خوئي(خوئي1722 ،ه .ق) و امام خمیني (ره) (موسوي
خمیني1721 ،ه .ق) را نام برد.
 :2-1-2برخي دیگر از فقها نیز پرداخت دیه توسط عاقله در جراحت موضحه و باالتر را قبول دارند ولي این نظر را بنا بر قول اظهر و
بهطور اقوي ذكر ميكنند .ازجمله آقاي صدوق (صدوق1741 ،ه .ق) و گلپایگاني (موسوي گلپایگاني1741 ،ه .ق) كه دلیل اظهر و اقوي
دانستن نظر خویش را معتبرهي ابو مریم ميدانند كه در ادامه به بررسي آن ميپردازیم.
 :3-1-2شیخ طوسي در كتاب خالف پس از ذكر نظریات مختلف به استناد عمومات روایات مربوط به مسئولیت عاقله ،فرقي بین
جراحت موضحه و كمتر از آن و یا بیشتر از آن قائل نشده و حتي مسئولیت عاقله را نسبت به ارش ،به هر میزان كه باشد ،تسري داده
است( .دلیلنا :عموم األخبار التي وردت في ان الدیة على العاقلة و لم یفصلوا ( ).دلیل ما :عمومیت اخباري است كه در مورد بر عهدهي
عاقله بودن دیه واردشده و تفصیلي داده نشده است( ).طوسي1744 ،ه .ق)
 :7-1-2ابوحنیفه و اصحابش معتقدند كه یکبیستم ارش موضحه و باالتر از آن را عاقله پرداخت ميكند و كمتر از آن بر عهدهي
جاني ميباشد(.آنها ال تحمل إال نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها ،و ما نقص عنه ففي مال الجاني( ).طوسي1744 ،ه .ق)
:5-1-2گروهي از فقها یکسوم دیه و بیشتر وگروهي دیگر ،بیش از یکسوم را بر عهدهي عاقله ميدانند( .أنها تحمل ثلث الدیة،
فما زاد و ما نقص من ذلک في مال الجاني .ذهب إلیه سعید بن المسیب ،و عطاء ،و مالک ،و أحمد ،و إسحاق و ذهبت طائفة إلى :أنها
تحمل ما زاد على الثلث ،فما فوق ذلک و ما دون ذلک ففي مال الجاني .ذهب إلیه الزهري( ).سعید بن مسیب ،عطاء ،مالک ،احمد و
اسحاق ،معتقدند كه یکسوم دیه و بیشتر از آن به عهدهي عاقله و كمتر از آن از مال جاني پرداخت ميشود .زهري بر این نظر است كه
بیش از یکسوم دیه و بیشتر از آن بر عاقله و كمتر از آن از مال جاني پرداخت مي شود( .طوسي1744 ،ه .ق)
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عالوه بر نظر شیخ طوسي كه به عمومیت اخبار استناد نموده اند ،نظري كه محدودیت مسئولیت عاقله را بنا بر اقوي و اظهر قبول
دارد ،قابلتأمل است .چراكه اظهر و اقوي در مقابل ظ اهر و قوي قرار دارد و ظاهر و قوي در مقابل عدم ظاهر و ضعیف است .در اینجا
درجهي استنادي قوي و ظاهر در مقابل اظهر و اقوي باالتر است .پس باید براي متقن و مطمئن شدن از ادعاي خود به موارد یقیني
تمسک جست كه این اطمینان را با اجحاف در حق مجانین و صغار ،نميتوان به دست آورد .اگر كه با فقهاي قائل به نظر محدودیت
مسئولیت عاقله ،مخالفتي نداشته باشیم ،این عدم مخالفت ،تنها نسبت به اشخاص كامل االراده ميباشد و نسبت به اشخاص مجنون و
نابالغ ،این مخالفت رخ مينماید .كه با ارائهي دالیلي در ادامه به عدم موافقت با نظرات تفصیلي و پذیرش نظر شیخ طوسي چهرهي
استداللي ميبخشیم.
در پایان این مبحث الزم به ذكر است كه سه نظر اول ،از نظرات شیعه و دو نظر آخر ،از نظرات اهل سنت بیانشده است.

 .2-2نظرات حقوقی:
در این قسمت به بیان مواد قانوني و نظریات مشورتي مرتبط با بحث پرداخته مي شود تا برایمان روشن شود كه سیر تدوین مادهي
 764ق .م .ا به چه صورت است و نظر قانونگذار چه تغییراتي یافته است.
 :1-2-2مواد قانونی:
م 764ق .م .ا مصوب  :1312عاقله مكلف به پرداخت دیهي جنایتهاي كمتر از موضحه نیست ،هرچند مرتكب ،نابالغ یا مجنون
باشد.
تبصره :هرگاه در اثر یک یا چند ضربهي خطائي ،صدمات متعددي بر یک یا چند عضو وارد آید ،مالك رسیدن به دیهي موضحه،
دیهي هر آسیب بهطور جداگانه است و براي ضمان عاقله ،رسیدن دیهي مجموع آنها به دیهي موضحه كافي نیست.
م 346ق .م .ا مصوب  :1344در خطاي محض ،دیهي قتل و همچنین دیهي جراحت (موضحه) و دیهي جراحتهاي زیادتر از آن به
عهدهي عاقله ميباشد و دیهي جراحتهاي كمتر از آن به عهدهي خود جاني است.
تبصره :جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه بهمنزلهي خطاي محض و بر عهدهي عاقله ميباشد.
بند ب مادهي  212ق .م .ا مصوب  :1312جنایتي كه بهتوسط صغیر و مجنون ارتكاب یابد ،خطاي محض محسوب مي شود.
م 311ق .م .ا مصوب  :1344عاقله فقط عهدهدار پرداخت خسارتهاي حاصل از جنایتهاي خطائي محض از قتل تا موضحه است .و
در موارد ذیل عاقله ضامن نميباشد:
الف) جنایتهاي خطائي كه شخص بر خودش وارد آورد.
ب) اتالف مالي كه بهطور خطاي محض حاصل شود.
با مقایسهي مواد قانوني ذكرشدهي مصوب  1344و  1312یافتیم كه نظرات تغییر زیادي نكردهاند و تنها موردي كه قابلتوجه به
نظر ميرسد ،نظریهي مشورتي در مورد كلیت مادهي  346ذكرشده ميباشد كه در ذیل بیان مي شود.
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 :2-2-2نظریات ادارهی کل امور حقوقی قوهی قضائیه ( نظریات مشورتی):
نظریهي  :1341/1/13-4/261با توجه بهحكم كلي تبصرهي م  346ق .م .ا مصوب  ،1344جنایت اطفال كمتر از موضحه نیز به
عهدهي عاقله خواهد بود.
مبناي نظریه مشورتي كه ذكر شد را ميتوان نظر شیخ طوسي دانست .زیرا با در نظر گرفتن نظرات فقهي ذكرشده و تطبیق آنها با
نظرات و مواد قانوني ،این نظریه ،گسترهي مسئولیت عاقله را افزایش داده و درواقع استثناء مسئولیت عاقله بر اصل شخصي بودن را
تفسیر موسع نموده است .كه در ظاهر به نفع مرتكب و به ضرر عاقله ميباشد.
البته ناگفته پیداست كه نظریهي مشورتي فقط جنایات كمتر از موضحهي اطفال را به عهدهي عاقله دانسته و به جنایات مجنون
اشارهاي نكرده است كه سؤالبرانگیز است .چراكه آنچه مبناي مسئولیت قرار ميگیرد ،مسامحتا ميتوانیم بگوییم كه ناشي از اراده است.
حال ،ارادهي مجنون اگر نقص بیشتري نسبت به اطفال نداشته باشد ،كمتر از آنها نیست .چهبسا كه مسئولیت مراقبت از مجانین
نسبت به اطفال سنگینتر است و نیازمند رعایت موارد احتیاطي بیشتري ميباشد.
با بررسي نظرات دیگر و توجه ویژه و عمیق ادلهي ذكرشده براي این نظرات كه در ادامه به آنها ميپردازیم ،سعي بر آن داریم كه
تفسیري كامل و مطابق با موازین شرعي و قواعد اسالمي از مادهي  714قانون مجازات اسالمي مصوب  1312داشته باشیم.
نظریهي  :1332/14/3-4/4442در مواردي كه عاقله مسئول پرداخت دیه است ،مانند مورد مذكور در مادهي  346ق .م .ا و تبصرهي
ذیل آن؛ هرچند عاقله مسئولیت كیفري ندارد و فقط مسئول پرداخت دیه ميباشد ،ولي آن بدین معني نیست كه رسیدگي كیفري
صورت نپذیرد .و مجني علیه یا اولیاء دم منحصراٌ دادخواست حقوقي تقدیم نمایند ،بلكه باید در خصوص مورد مانند سایر پروندههاي
كیفري رسیدگي به عمل آید و اظهارات اولیاء دم یا مجني علیه استماع و عاقله نیز به دادرسي دعوت و اظهارات آنان استماع و در
صورت احراز وقوع بزه و توجه اتهام به متهم صغیر ،حكم به پرداخت دیه توسط عاقله صادر مي شود.
نظریهي  :1337/11/11-4/3211مستنداٌ به تبصرهي ذیل مادهي  346ق .م .ا ،جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه بهمنزلهي
خطاي محض و بر عهدهي عاقله ميباشد .بنابراین ،همینكه نابالغ و دیوانه مرتكب جنایت عمد یا شبه عمد گردید ،مسئولیت پرداخت
دیه بر عهدهي عاقلهي او ميباشد و چنانچه صغیر به سن بلوغ و كبر برسد ،هرچند صاحبمال باشد ،پرداخت دیه به عهدهي عاقله است.
بهعبارتدیگر بلوغ یا كبر سن جاني نابالغ ،رافع مسئولیت عاقله در پرداخت دیه نميباشد.
با توجه و تحلیل نظرات فقهي و حقوقي كه ذكر شد در پژوهش حاضر باكساني كه دیه موضحه و باالتر را بر عهدهي عاقله ميدانند،
همعقیده هستیم ولي اینكه چرا مادهي  764قانون مجازات اسالمي ،پرداخت دیهي كمتر از جراحت موضحه را بر عهدهي صغیر و
مجنون قرار داده است ،محل بحث ما ميباشد.
 .3ادله
براي نظرات مختلفي كه در فقه و حقوق وجود داشت و پیشازاین ذكر شد ،به دالیلي استناد شده است كه ما ادلهي نظر
پذیرفتهشده در قانون را بررسي و نقد ميكنیم  .چون امروزه نظري كه اجرا مي شود ،همان قانون است كه باید با كمک فقه كمک شایاني
به اجراي هر چهبهتر عدالت نمود.
 :1-3ادلهی فقهی
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ادلهي فقهي كه در این بخش بیان مي شود ،یک معتبره ،یک صحیحه و یافتن تكلیفي یا وضعي بودن مسئولیت عاقله در فقه است
تا بتوانیم مسئولیت عاقله را براي پرداخت دیهي جراحت كمتر از موضحه كه توسط محجور رخ ميدهد ،تسري دهیم.
 :1-1-3مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْیَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ :قَضَى
أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ لَا یُحْمَلَ عَلَى الْعَاقِلَةِ -إِلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً -وَ قَالَ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِیبِ سِوَى الدِّیَةِ( .حر عاملي1741 ،ه .ق)
ابو مریم از امام باقر (ع) نقل مي كند :امیرالمؤمنین ،علي (ع) چنین حكم فرمودند كه بر عاقله تحمیل نميشود مگر دیهي موضحه و
باالتر از آن .و فرمودند در كمتر از جراحت سمحاق مزد پزشک است بهاضافهي دیهي آن.
معتبرهي ذكرشده ،از دو قسمت تشكیلشده است .1 :مسئولیت عاقله .2 ،مزد پزشک .در پژوهش حاضر ،مورد استنادي ما بر ادعاي
خود ،قسمت اول معتبره ميباشد .زیرا قسمت دوم نیازمند بررسي در محدودهي مزد پزشک است كه محلي براي آن در اینجا وجود
ندارد.
با توجه به مادهي  764ق .م .ا مصوب  ، 1312یكي از شروط مسئولیت عاقله در جنایات خطاي محض ،آن است كه دیه از میزان
خاصي باالتر باشد ،كه این میزان خاص عبارت از دیهي موضحه ،یعني پنجصدم دیهي كامل به باال است و پرداخت دیهي جراحات كمتر
از آن بر عهدهي شخص مرتكب است؛ زیرا میزان آن آنقدر زیاد نیست كه پرداخت آن فشار و سختي زیادي را بر مرتكب تحمیل نماید.
این قاعده مبتني بر معتبرهي ابو مریم از امام باقر (ع) است كه در باال ذكر شد( .میرمحمد صادقي)1312 ،
همین نظر موردقبول فقهاي حنفي هم هست ،لیكن فقهاي سایر مذاهب اهل سنت ،عاقله را در ثلث دیهي نفس به باال مسئول
ميشمارند( .ادریس)1342 ،
یكي از نظرات شافعي هم آن است كه در این مورد محدودیتي قائل نشده است( .عوده ،بي تا)
آقاي میر محمدصادقي دلیلي كه براي عدم مسئولیت عاقله نسبت به دیهي كمتر از موضحه ذكر ميكنند ،در مضیقه و سختي
نبودن عاقله ميباشد كه ما با نظر ایشان زماني كه مرتكب ،بالغ و غیر مجنون است ،موافقیم ولي در آن هنگام كه مرتكب ،نابالغ و
مجنون باشد ،فلسفهي مسئولیت عاقله و آنچه مقصود شارع بوده رعایت نميشود .در فقه نسبت به محجورین ارفاقات زیادي صورت
گرفته كه این ارفاقات باید راهي براي رسیدن به هدف نگهداري هر چهبهتر اینگونه افراد باشد .وقتي فقه و قانون ،حتي قتل نابالغ و
مجنون را خطایي ميدانند و عاقله را مسئول پرداخت دیه قلمداد ميكنند ،ناگفته پیداست كه مهمترین دلیل مسئولیت عاقله براي
پرداخت دیه ،عدم مراقبت صحیح از مرتكب بوده است .چراكه به نگهداري ازاینگونه افراد ،توجه بیشتري مي شود .هنگاميكه در این
مورد مسئولیت عاقله را كاهش دهیم ،هیچكس نميتواند مطمئن باشد ،ضربهاي كه محجور وارد ميكند منجر به كمتر از موضحه مي
شود .ناگفته نماند كه دلیل آقاي میر محمدصادقي براي مسئول دانستن مرتكب در پرداخت دیهي كمتر از موضحه شبیه به استحسان
است كه در فقه شیعه معتبر نیست .زیرا نميتوان كم یا زیاد بودن میزان دیه را دلیلي براي این امر دانست.
برخي محققین معتقدند كه چون ابن فضال در پایان عمر خود به طریق حق بازگشته و روایات بسیاري را نقل كرده كه در آن ها ثقه
مي باشد ،مي توان به حدیث استناد كرد .به ویژه این كه امر اعتقادي در مسئله ي ما ،نقش چنداني ندارد ( .سبحاني)1311 ،
مرحوم صاحب جواهر ميفرماید :صدر معتبرهي ابو مریم مطابق با قول مشهور و موافق با اصل است( .احمدي)1331 ،
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با توجه به معتبرهي ابو مریم و اظهار نظراتي كه نسبت به آن شده است ،ميتوانیم مبناي اصلي مادهي  764قانون مجازات اسالمي
را همین روایت بدانیم .نسبت به قسمت آخر مادهقانوني ذكرشده تردید داریم و در پي نقد آن هستیم .همانطور كه از نوشتههاي باال به
دست آمد ،مبناي قسمت اول ماده ،معتبره ي مذكور مي باشد و مبناي قسمت دوم ماده ،نیازمند بررسي مي باشد.
 :2-1-3در صحیحهي محمد بن حلبي ميگوید :از امام صادق (ع) دربارهي مردي پرسیدم كه با كلنگ بر سر مرد دیگري زده و
چشمانش از حدقه درآمده و روي گونهي او افتاده است و سپس فرد مضروب به ضارب حمله كرده و روي او افتاده و او را به قتل رسانیده
است؟ حضرت فرمودند :این هر دو بر یكدیگر تجاوز و تعدي كردهاند و به نظر من كسي كه آن مرد را كشته است قصاص نميشود؛ زیرا
قاتل در زمان قتل نابینا بوده است و جنایت فرد نابینا در حكم خطاست كه عاقلهي او ملزم به پرداخت دیهي آن ميباشند كه در طول
سه سال و در هرسال یک قسط از آنها گرفته مي شود و اگر نابینا عاقله ندارد ،دیهي جنایتش در مال خودش خواهد بود و در طول سه
سال از او گرفته مي شود و فرد نابینا نیز براي گرفتن دیهي دو چشمش به ورثهي ضارب مراجعه ميكند( .خوئي1722 ،ه .ق)
بنا براین آیتاهلل خوئي این روایت را بهگونهاي تفسیر ميكنند كه حكم عام و كلي از آن استنباط مي شود و تنها حكم را شامل فرد
نابینا نميدانند و در هر موردي كه جنایت خطایي یا در حكم خطایي باشد ،همین حكم جاري مي شود.
ایشان معتقدند كه امام (ع) كبري را بر مورد سؤال سائل تطبیق كردهاند .یعني سؤالكننده در مورد قتل فرد توسط شخص نابینا
سؤال كرده است و حضرت پاسخ دادهاند كه عمد نابینا در حكم خطاست و در جنایت خطایي دیه از عاقله گرفته مي شود و اگر عاقله
نداشته باشد ،از مال خودش گرفته مي شود ( .خوئي1722 ،ه .ق)
ميتوانیم حدیث را اینگونه شرح دهیم كه وقتي فرد در حال كار ،چشمانش از حدقه بیرون ميآید ،حالتي از جنون بر او عارض مي
شود كه عمل او را از حالت عمدي خارج ميكند و خطایي مي شود بنابراین با استفاده از وحدت مالك بین شرایط فرد نابینا در حدیث
و افراد مجنون ،حكم ذكرشده در حدیث را به افراد مجنون نیز مي توان سرایت داد؛ كه مبنایي براي بند ب مادهي  212قانون مجازات
اسالمي ،مصوب  1312مي باشد.
 :3-1-3تخصیص تكلیفي بودن مسئولیت عاقله :براي توضیح این دلیل به آیه و روایاتي استناد مي شود كه در آخر ،تكلیفي بودن
مسئولیت عاقله در فقه استنباط مي شود.
( وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِالَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِالَّ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ
مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ
لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِیماً حَكِیماً) ﴿نساء﴾12 /
هیچ فرد باایمانى مجاز نیست كه مؤمنى را به قتل برساند ،مگر اینكه این كار از روى خطا و اشتباه از او سر زند؛ (و در عین حال)،
كسى كه مؤمنى را از روى خطا به قتل رساند ،باید یک بردة مؤمن را آزاد كند و خونبهایي به كسان او بپردازد؛ مگر اینكه آنها خونبها
را ببخش ند .و اگر مقتول ،از گروهى باشد كه دشمنان شما هستند(و كافرند) ،ولى مقتول باایمان بوده( ،تنها) باید یک بردة مؤمن را آزاد
كند(و پرداختن خونبها الزم نیست) .و اگر از جمعیتي باشد كه میان شما و آنها پیمانى برقرار است ،باید خونبهاي او را به كسان او
بپردازد ،و یک بردة مؤمن(نیز) آزاد كند .و آنكس كه دسترسى(به آزاد كردن برده) ندارد ،دو ماه پيدرپي روزه مىگیرد .این( ،یک نوع
تخفیف ،و) توبة الهى است .و خداوند ،دانا و حكیم است.
آیهي مذكور ،استدالل براي نظري دیگر است .آیتاهلل خوئي معتقد است كه از ظاهر این آیهي شریفه این مطلب فهمیده مي شود
كه ذمهي قاتل به پرداخت دیهي مقتول مشغول ميباشد و نهایت امر این است كه در قتل خطایي عاقله بهجاي جاني پرداخت دیه را بر
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عهده ميگیرد و پرداخت دیه از سوي عاقله یک تكلیف محض بر عهدهي آنهاست .اما آیهي 12سورهي نساء كه ميفرماید «هر كس كه
مؤمني را به خطا بكشد ،باید یک بندهي مؤمن را آزاد كند .دیه را به ولي دم او بپردازد ».ظاهر در این مطلب است كه دیه بر ذمهي قاتل
ثابت است و او مكلف به پرداخت دیه به اولیاء دم مقتول ميباشد؛ همانگونه كه او مكلف به آزاد كردن برده ميباشد( .خوئي1722 ،ه.
ق) پس آیتاهلل خوئي ،مسئولیت عاقله را یک حكم تكلیفي ميداند.
درصورتيكه باید گفت پرداخت دیه حقالناس است ولي كفاره دادن حقاهلل ميباشد و مقایسهي این دو بهعنوان استداللي براي
ادعاي گفتهشده یک قیاس معالفارق ميباشد.
اگر تنها بخواهیم به این آیه استناد كنیم و روایات را نادیده بگیریم ،با نظر آیتاهلل خوئي همعقیده هستیم ولي روایاتي ازجمله
معتبرهي ابو مریم كه در باال ذكر شد ،وجود دارد كه این آیهي شریفه را استثناء ميزند.
روایاتي هستند كه بیانگر تكلیف عاقله به پرداخت مي باشند ولي نمي توان حكم وضعي مسئولیت را از این روایات استنباط كرد.
بنابراین در صورتي كه عاقله از پرداخت دیه خودداري كند ،صرفا عاصي است و نمي توان او را مجبور به پرداخت نمود.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ :لَا تَضْمَنُ
الْعَاقِلَةُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً( .حر عاملي1741ه .ق)
روایت ابو بصیر از امام باقر (ع) كه فرمودند :عاقله ،عمد ،اقرار و صلح را ضامن نیست.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ :الْعَاقِلَةُ لَا تَضْمَنُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً( .حر
عاملي1741 ،ه .ق)
روایت سكوني از امام صادق (ع) از پدرش از امام علي (ع) كه فرمودند :عاقله ضامن عمد ,اقرار و صلح نیست.
آیتاهلل خوئي روایاتي كه براي وضعي بودن مسئولیت عاقله ذكر شد را ضعیف ميداند و آنها را رد ميكند.
روایت ابو بصیر به جهت وجود علي بن ابي حمزه ،در سندش ضعیف ميباشد .روایت سكوني ضعیف است؛ به جهت اینكه در طریق
شیخ طوسي تا نوفلي ضعف وجود دارد .پس نتیجه ميگیریم كه ثابت نميشود كه الزام عاقله به پرداخت دیه جنایت خطایي یک حكم
وضعي است .بلكه اینیک تكلیف محض است و این نتیجه بر آن مترتب مي شود كه اگر عاقله دیهي جنایت خطایي را بپردازد ،ذمهي
قاتل بري مي شود .و اال ذمهي جاني همچنان به دیهي مقتول مشغول ميباشد( .خوئي 1722 ،ه .ق)
در تفسیر و شرح گفتههاي آیتاهلل خوئي ،آقاي سعید ميفرمایند :ضمان از احكام وضعي است .در جنایت عمدي و جنایت خطایي
كه با اقرار ثابتشده یا جاني با طرف مقابل سازش كرده ،عاقله مسئولیتي ندارد كه با استناد به دو روایت ذكرشده كه لفظ ضمان در
آنها آمده است نميتوان گفت كه دیهي عاقله یک حكم وضعي است نه حكم تكلیفي محض( .خوئي1722 ،ه .ق)
با استفاده از استدالالتي كه در باال ذكر شد ،به این نتیجه ميرسیم كه مسئولیت عاقله در فقه ،بهعنوان یک حكم تكلیفي
پذیرفتهشده است و نظر مشهور در فقه نیز همین نظر ميباشد .این نظر ،به نفع عاقله ميباشد و زماني كه مرتكب غیر مجنون و بالغ
باشد بهراحتي ميتوان مسئول پرداخت دیهي كمتر از موضحه را خود جاني محسوب كرد .اما اگر مرتكب نابالغ و مجنون باشد،
نميتوانیم بهراحتي این نظر را بپذیریم .روایاتي كه نسبت به محجورین واردشده را ميتوانیم دلیلي براي تخصیص تكلیفي دانستن
مسئولیت عاقله در فقه بدانیم و نسبت به محجورین ،وضعي بودن مسئولیت عاقله را بپذیریم.
اما نظر پذیرفته در قانون چیز دیگري است كه در ادامه به بررسي آن ميپردازیم.
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 :2-3ادلهی حقوقی:
پس از ذكر اصل شخصي بودن مجازات و یافتن اصل و استثناء ،ابتدا باید نوع مسئولیتي كه عاقله در برابر خطاي مرتكب دارد را
روشن كنیم كه مسئولیت كیفري دارد یا تنها ضامن است و اگر ضامن است؛ این ضمانت از نوع تضامني است یا خیر؟ پس از ذكر انواع
ضمان ،باید به ماهیت دیه پرداخت .چراكه مجازات یا خسارت مالي دانستن دیه ،ميتواند تكلیف مسئولیت عاقله را مشخص كند.
همچنین الزم است براي اینكه بفهمیم كه چرا عاقله از پرداخت دیهي جراحت كمتر از موضحه حتي نسبت به صغیر و مجنون بري
دانسته شده است ،از تكلیفي یا وضعي بودن مسئولیت عاقله در حقوق نیز آگاهي بیابیم تا بتوانیم بهدرستي مواد قانوني را با قواعد و
نظرات فقهي معتبر ،تطبیق دهیم.
 :1-2-3اصل شخصی بودن مجازات:
همهي ما بر این نكته واقف هستیم كه اگر كسي عملي انجام دهد كه جرم بوده و مسئولیت كیفري داشته باشد ،باید خود شخصِ
مرتكب مجازاتش را تحمل كند و به سزاي عملش برسد .آیات و روایات زیادي در این مورد وجود دارد .ازجمله آیهي  13سورهي فاطر:
« وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَ إِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلىَ حِمْلِهَا لَا یحَلْ مِنْهُ شي ءً وَ لَوْ كاَنَ ذَا قُرْبىَ ». ...
«هیچكس بار گناه دیگرى را بر دوش نكشد .و اگر گرانبارى كسى را به حمل كردن بار خود فراخواند ،هرچند خویشاوند او باشد ،از
حمل آن سرباز زند ». ...
ازآنجاكه هر اصلي ،استثنایي دارد و هر عامي هم تخصیص ميخورد...( ،ما مِن عامٍ الّا و قد خُص )...به دوش نكشیدن بار گناه دیگري
نیز ،تخصیص خورده است .چراكه روایات زیادي داریم كه عاقله را در بعضي موارد در پرداخت دیهي جنایت خطایي بهجاي مرتكب،
مسئول دانسته است.
هرچند كه فقها در مورد استثناء بودن مسئولیت عاقله بر اصل شخصي بودن مجازات ،نظرات مختلفي دارند ولي از محل بحث خارج
است و ما استثناء بودن مسئولیت عاقله را پذیرفتهایم .جهت اكملیت بحث ،نظر دیگري از محققین در مورد مسئولیت عاقله را بیان مي
كنیم تا بتوانیم به تفسیرهاي جدید و هر چهبهتر و كاملتر متون فقهي و قانوني بپردازیم.
برخي از محققین معتقدند مسئولیت عاقله نهتنها استثنائي بر اصل كلي شخصي بودن مجازات نیست ،بلكه ممكن است بگوییم
مجازات مستقیم خود عاقله ،هنگام قصور ميباشد و براي اثبات ادعاي خویش به حدیث زیر استناد ميورزند .از جمله آیت اهلل صانعي مي
باشند كه در پایان كالم خود (لو ال یكن االجماع علي خالفه) را ذكر كرده اند كه در واقع تأیید نظر خود را معلق بر نبودن نظر مخالف
بین فقها نمودهاند كه نظرات مخالف قبالً ذكر شد( .احمدي)1331 ،
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مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِ ٍ
م
قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَیُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِیّاً لَهُمْ وَ هِيَ نَائِمَةٌ فَقَتَلَتْهُ -فَإِنَّ عَلَیْهَا الدِّیَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً -إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ طَلَبَ الْعِزِّ
وَ الْفَخْرِ -وَ إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ فَإِنَّ الدِّیَةَ عَلَى عَاقِلَتِهَا( .حر عاملي1741 ،ه .ق)
محمد بن مسلم از امام محمدباقر (ع) نقل ميكند كه هر دایه و شیرده قومي كه طفلي از ایشان را بكشد؛ درحاليكه خواب بوده و
بغلتد و به روي طفل واقعشده و كودك تلف گردد .درصورتيكه دادن شیر را براي عزت و فخر انتخاب كرده باشد ،دیهي طفل را از مال
خودش باید بپردازد .و اگر شیر دادن را به خاطر فقر و نیازي كه دارد ،به آن مبادرت ورزیده است ،عاقله موظف به پرداخت آن ميباشد.
اصل دیگري در كنار اصل شخصي بودن ،ذهن را به خود مشغول ميسازد و آن اصل فردي كردن مجازات ميباشد .مطابق با اصل
اخیر ،مجازات هر فرد با توجه به شرایط و خصوصیات وي در پروندهي كیفري و پروندهي شخصیت مشخص مي شود .با توجه به تفاوت
دو اصل ذكرشده ،ميتوان مسئولیت عاقله را نهتنها استثنائي بر اصل شخصي بودن مجازات بلكه نتیجهي اصل فردي كردن مجازات نیز
دانست.
براي روشنتر شدن مسئولیت عاقله ،باید مبناي مسئولیت عاقله را واكاوي نماییم و دالیل متقني براي اینكه چرا در برخي موارد
مثل دیهي جراحت موضحه و باالتر ،عاقله را مسئول ميدانیم و در كمتر از موضحه ،مسئولیت پرداخت دیه به عهدهي خود جاني است را
بیابیم.
 :2-2-3ضمان:
ضمان ،معاني مختلفي دارد .یكي از معاني ضمان ،مسئولیت ميباشد كه اعم از كیفري و مدني است .یكي از مباني نظري ،مسئولیت
متبوع از طرف تابع است .بهموجب این نظریه ،بهحكم قانون ،متبوع ،ضامن خسارتي است كه از فعل تابع به دیگري رسیده است .ضمان
مزبور تضامني است و بهحكم قانون مقررشده است نه بهحكم قرارداد .نظریه ضمان ،صحیحترین نظریهاي است كه براي توجیه مسئولیت
متبوع از طرف تابع ابرازشده است( .جعفري لنگرودي )1364،ولي منظور ما از ضمان در این پژوهش ،ضمان قانوني است .كه تنها معناي
مدني و حقوقي آن مدنظر نميباشد؛ بلكه به جنبهي كیفري آن نیز ميپردازیم.
معني ضمان در این مورد ميتواند دلیل خوبي براي مسئولیت عاقله باشد .چراكه طبق اساس مسئولیت عاقله كه در ادامه ذكر
خواهد شد ،عاقله موظف به نگهداري و مواظبت افراد است و اگر كوتاهي ورزد ،باید دیه را بدهد؛ البته ضمان گفتهشده در باال ،تضامني
ميباشد كه ميتواند از هدر رفتن خسارت زیاندیده و پایمال شدن دیهي مقتول یا مجروح جلوگیري كند .این نظر عاقله را در كنار
مرتكب ،مسئول ميداند نه بعد یا قبل از مرتكب .بهعبارتدیگر نوع مسئولیت در اینجا عرضي ميباشد نه طولي .و بحثي از وضعي یا
تكلیفي بودن مسئولیت نیست تا ابتدا عاقله یا جاني را مسئول قلمداد كنیم .درنتیجه عاقله را مسئول ميدانیم گرچه همعرض جاني
باشد .درنتیجه  ،چون شخص نسبت به تمام جنایاتي كه مرتكب مي شود مسئولیت دارد و این مسئولیت اعم از موضحه و باالتر و پایینتر
از آن است ،عاقله نیز نسبت به تمام جنایات خطایي مسئول است .و اگر مسئولیت عاقله را نسبت بهتمامي اشخاص تسري ندهیم ،نسبت
به مجنون و نابالغ قابل تسري ميباشد.
 :3-2-3استثناء بر اصل:
در این بحث به نكات اصل و استثناء باید بهخوبي توجه شود تا بتوانیم ادعاي خود مبني بر مسئولیت عاقله در پرداخت دیهي كمتر
از موضحهي صغیر و مجنون را ثابت كنیم.
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اصل :هر كس مسئول اعمال خویش است.
استثناء :پرداخت دیه در خطاي محض به عهدهي عاقله است.
مورد مشكوك :مسئولیت پرداخت دیهي كمتر از جراحت موضحهي ارتكابي ،توسط صغیر و مجنون؟
اگر مورد مشكوك را جزء اصل بدانیم و اینكه پرداخت دیه به عهدهي جاني باشد ،با ادلهاي كه جنایات صغیر و مجنون را مطلقاً
خطاي محض ميداند ،سازگاري ندارد ولي اگر جزء استثنا بدانیم ،به دلیل تناسب حكم با موضوع سازگار است.
تناسب موضوع با حكم :ما اساس مسئولیت عاقله را اثر بازدارندگي و حفظ احترام خون مسلمان ميدانیم .زماني كه موضوع ،جنایت
ارتكاب یافته توسط صغیر و مجنون است ،حكم به پرداخت دیه توسط عاقله داده مي شود كه مطابق با اساس ذكرشده ميباشد .اگر
جنایات كمتر از موضحهي صغیر و مجنون را از محدودهي مسئولیت عاقله خارج نماییم؛ تناسب موضوع با حكم رعایت نشده است.
چراكه در تناسب حكم با موضوع گفتهاند :ظاهر نص ،همهي موارد موضوع را شامل نميشود ،بلكه وصف خاصي موردنظر شارع بوده
است .براي همین گاهي از مناسبت استفاده ميكنند كه حكم تنها محدود به اوصافي نیست كه در نص آمده است و مالك ،گستردهتر از
آن چیزي است كه در دلیل آمده است( .حسیني1711 ،ه .ق)
با كمک آنچه در مورد تناسب حكم و موضوع گفته شد ،درميیابیم كه وقتي عاقله نسبت به تمام جنایات خطایي صغیر یا مجنون،
اعم از موضحه و پایینتر از آن مسئولیت داشته باشد ،مراقبت بیشتري را اعمال ميكند .چراكه اثر بازدارندگي بیشتري دارد .وقتي
قانونگذار جنایات عمدي صغیر و مجنون را جزء اعمال خطایي ذكر ميكند ،در ظاهر پیداست كه اینگونه افراد نیازمند مراقبت
بیشتري نسبت به انسانهاي عادي هستند .پس باید آنچه مالك شارع مقدس بوده است به نحو تمام و هر چه كاملتر اجرا شود.
 :7-2-3ماهیت دیه:
نظرات فقها در مورد ماهیت دیه متفاوت است .گروهي دیه را مجازات ميدانند وگروهي دیگر به خسارت بودن دیه قائل هستند.
هركدام هم براي نظر و ادعاي خود به روایاتي استناد ميكنند كه جاي بحث آن در این مقال نميگنجد.
اگر دیه را مجازات بدانیم ،حكم عاقله استثنائي از اصل شخصي بودن مجازات بوده و اگر دیه مجازات نباشد ،حكم عاقله استثناء بر
اصل مذكور نیست و خدشهاي بر این اصل كلي وارد نميكند( .احمدي)1331 ،
قانون مجازات اسالمي قائل به مجازات بودن دیه ميباشد؛ زیرا در مادهي  17و تبصرهي مادهي قانون مذكور آمده است:
(مجازاتهاي مقرر در این قانون چهار قسم است :الف-حد ،ب-قصاص ،پ-دیه ،ت -تعزیر.
تبصره :چنان چه رابطهي علیت بین رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده احراز شود ،دیه و خسارت ،قابل مطالبه خواهد بود). ...
متن ماده در مقام شمارش مجازاتها ميباشد كه دیه را در شمارش خود آورده و در تبصره نیز دیه را از خسارت جدا كرده است.
پس در اینجا مجازات بودن دیه در قانون ثابت مي شود.
كلیهي حقوقدانان كه دیه را مجازات دانستهاند ،حكم عاقله را استثناء از قاعدهي كلي ميدانند و ميگویند :درست است كه عدل و
انصاف اقتضا ميكند كه مجازات منحصراٌ دامنگیر مجرم شده و به نزدیكان و اقرباي او سرایت نكند .ولي قاعدهي كلي نیز داریم كه
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(مامن عام اال و قد خص) یعني هیچ عموم و قاعدهي كلي نیست مگر اینكه قابل تخصیص و داراي استثنا است .در اینجا هیچ مانعي
ندارد كه حكم عاقله استثنائي از این قاعدهي كلي باشد( .احمدي)1331 ،
همانطور كه ذكر شد ،دیه در قانون ،مجازات دانسته شده ولي مجازات مالي ميباشد .اگر عاقله در نگهداري و مراقبت نابالغ و
مجنون اهمال ميورزد ،باید مجازات آن ،كه پرداخت دیه ميباشد را تحمل كند و این اهمال نسبت به تمام خطاهاي اشخاص است .اگر
بخواهیم بهقدر متقن عمل كنیم ،عاقله نسبت به تمام جنایات مجنون و نابالغ مسئول است.
 :5-2-3وضعی بودن مسئولیت عاقله:
در مورد وضعي یا تكلیفي بودن مسئولیت عاقله نظرات مختلفي در فقه وجود دارد كه هركدام به نحوي قابل دفاع ميباشد .مثالً ابن
ادریس حلي در كتاب السرائر ،معتقد به وضعي بودن است( .حلي1714 ،ه .ق) همانطور كه در مباحث باال ذكر شد آیتاهلل خوئي
تكلیفي بودن حكم عاقله را قبول ميكند كه نظر مشهور فقها نیز همین ميباشد .ولي آقاي سعید در تفسیر نظرات آیتاهلل خوئي ،به
نظري بینابین ميرسد كه نميتواند هیچیک را به نحو متقن ،بپذیرد.
آثار وضعي بودن ضمان عاقله :برائت ذمهي جاني ،قابلیت انتقال مسئولیت عاقله به ورثه ،عدم اشتراط شرایط تكلیف ،امكان هدر
رفتن خون مقتول( .زماني فرد ،استثنائات وارد بر اصل شخصي بودن مسئولیت كیفري)
آثار تكلیفي بودن ضمان عاقله :اشتغال ذمهي جاني ،عدم انتقال تكلیف عاقله به ورثهي آنها ،اشتراط شرایط تكلیف ،تأثیر خونبها
بهوسیلهي جاني در صورت فقدان عاقله ،مسئولیت جاني به پرداخت دیه در صورت عصیان و خودداري عاقله از پرداخت دیه( .زماني فرد،
استثنائات وارد بر اصل شخصي بودن مسئولیت كیفري)
گفته شد كه نظر پذیرفتهشده در فقه ،تكلیفي بودن و در قانون ،وضعي بودن مسئولیت عاقله است .ميتوان گفت كه یكي از دالیلي
كه قانون این نظر را پذیرفته كه همان نظر امام خمیني (ره) در تحریر الوسیله ميباشد ،تفسیر به نفع متهم باشد .چراكه با ذكر آثار
تكلیفي و وضعي بودن مسئولیت عاقله ،پرواضح است كه اگر وضعي بودن را بپذیریم ،جاني نفع بیشتري ميبرد.
وقتيكه قانون ارفاقات زیادي براي متهم مثل اصل تفسیر به نفع متهم دارد ،بهتر است زماني كه متهم یک فرد صغیر یا مجنون
ميباشد هم از این اصل استفاده كند .اگر ادلهي فقهي گفتهشده ،به نفع متهم تفسیر شود ،بهراحتي ميتوان مادهي  764قانون مجازات
را تصحیح نمود و صغیر و مجنون را از پرداخت دیهي كمتر از موضحه مبرا دانست و آن را بر عهدهي عاقله بگذاریم تا مالك اصلي
خواستهي شارع رعایت گردد.
ارفاق دیگري كه قانون به مجرمین داشته است ،پذیرفتن وضعي بودن مسئولیت عاقله ميباشد .چراكه آثار این نظر بهمراتب ،بسیار
سودمندتر براي مجرم ميباشد.
 .7استثناء بر اصل تعدد دیات:
در جراحات نیز اصل بر تعدد یا عدم تداخل ميباشد .و باید دیه هر جراحت بهطور جداگانه در نظر گرفته شود .فرضي به ذهن خطور
ميكند كه اگرچند جراحت كمتر از موضحه توسط صغیر یا مجنون بر شخص دیگري وارد شود كه مجموع آنها به دیهي موضحه و
بیشتر از آن برسد ،تفاوت آن بازماني كه جراحت موضحه یا بیشتر از آن را وارد ميكند ،چیست؟ فلسفهي اینكه جنایات صغیر و
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مجنون ،خطایي دانسته شده ،براي همگي روشن است كه مصالحي براي این حكم در نظر گرفتهشده است .به نظر ميتوان فرض
گفتهشدهي مذكور را استثنائي براي اصل تعدد دیات بهحساب آوریم.

نتیجهگیری:
نقش اراده در مسئولیت كیفري انكارناپذیر است و بر همین اساس ،اصل شخصي بودن مجازاتها ،پیش ميآید .ازآنجاكه هر اصلي،
استثنائي دارد ،اصل مذكور نیز ،از این امر ،مصون نمانده است .یكي از استثنائات این اصل ،مسئولیت عاقله در برابر جنایت خطایي
مرتكب ميباشد .اما این مسئولیت نیز به جراحت موضحه و باالتر از آن محدود گردیده و مرتكب ،در پرداخت دیهي كمتر از موضحه
مسئول شناخته مي شود .قانون مجازات اسالمي مصوب  1312برخالف قانون مجازات اسالمي مصوب  ،1344تفاوتي بین بالغ و نابالغ و
همچنین مجنون و غیر مجنون در پرداخت دیهي كمتر از موضحه ،قائل نیست .ادلهاي در فقه و حقوق براي مسئولیت عاقله در پرداخت
دیهي كمتر از موضحه كه توسط مجنون و نابالغ رخ ميدهد  ،ارائه گردید كه نشان از ارفاقات زیاد در اثر ضعف ارادهي اینگونه افراد
است .در فقه مطابق نظر شیخ طوسي كه تفصیلي در مورد مسئولیت عاقله در بین روایات بهجز اینكه عمل ارتكابي شخص ،مقید به
خطایي بودن ،شده است ،وجود ندارد .با توجه به تكلیفي دانستن مسئولیت عاقله در فقه ،ميتوانیم وضعي بودن مسئولیت عاقله را با
استناد به روایاتي كه عمد مجنون و نابالغ را در حكم خطایي ميداند ،تخصیصي بر تكلیفي بودن بدانیم .چراكه در قانون ،وضعي بودن
مسئولیت عاقله پذیرفتهشده است كه با اصل تفسیر به نفع متهم ،سازگارتر است .در حقوق با توجه به استثنائاتي كه بر اصل شخصي
بودن مجازاتها واردشده است و بند ب مادهي  212قانون مجازات اسالمي كه تمامي جنایات مجنون و نابالغ را خطایي ميداند ،طبق
قاعدهي اولویت ،به مسئولیت عاقله در پرداخت دیهي كمتر از موضحه حكم ميشود .دیه كه در قانون بهعنوان مجازات مالي تلقي مي
شود ،ميتوان مجازاتي براي عاقله درنتیجهي سهلانگاري در نگهداري و مراقبت اشخاص محجور دانست .درنتیجهي گسترش مسئولیت
عاقله در پرداخت دیه ،توجه عاقله به محجورین بیشتر مي شود .ميتوان از ارفاقات فقه و قانون نسبت به محجورین كمک گرفت و
نظریهي جمع بین جراحات ارتكابي توسط نابالغ و مجنون در جراحات كمتر از موضحه را استثنائي بر اصل تعدد دیات یا عدم تداخل
دیات وارد كرد.
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پیشنهادات:
 .1مادهي  764قانون مجا زات اسالمي به این نحو تصحیح شود :عاقله تنها مكلف به پرداخت دیهي جنایتهاي كمتر از موضحه
نسبت به نابالغ و مجنون است.
 .2تبصرهي مادهي  764قانون مجازات اسالمي به این نحو تصحیح شود :هرگاه در اثر یک یا چند ضربهي خطایي ،صدمات متعددي
بر یک یا چند عضو وارد آید ،مالك رسیدن به دیهي موضحه دیهي هر آسیب بهطور جداگانه است و براي ضمان عاقله ،رسیدن دیهي
مجموع آنها به دیه ي موضحه كافي نیست .ولي نسبت به نابالغ و مجنون ،مالك مسئولیت عاقله ،مجموع جراحات وارده ميباشد.
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