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Abstract 

According to the Articles 590 and 591 of the Islamic Penal Code, the diah for cutting the 

eyelids as a whole is a full diah, and in splitting and cutting in less than the whole, one 

third of the diah is fixed for two upper eyelids and half a full diah for two lower eyelids. 

Meanwhile, there is disagreement between the Imamiyyah jurisprudents; the majority of 

the jurisprudents believe in proving the full diah as a whole, but in cutting less than the 

total, some believe in proving a quarter of the diah in each of the eyelids. Some have 

issued fatwa confirming two-third of the diah in the two upper eyelids and one-third of 

the diah in the two lower eyelids. The source of the difference of opinion is the 

difference between inference from the narrations exposed to the verdict and the 

conclusion of the consensus. The findings of this study which have been made through a 

descriptive-analytical method, indicate that in total disconnection, the full diah is fixed 

and the problem raised against the consensus is rejected. Given that here is an evidence, 

the content of the evidence is the same as the conclusion of the consensus and there is no 

strong reason for the possible evidence. In addition, by underestimating the documents of 

other sayings in the crime diah to less than a total of four quadruplets, the verdict of one-

fourth of the diah on each of the stairs is reasonable.  
Keywords: Eyelids, Diah, Crime on Organs, Arsh, Full Diah.  

                                                      

Corresponding Author: amin.soleyman1370@gmail.com 

Jurisprudential Researches https:// journals.ut.ac.ir/  
Vol. 16, No. 3, Autumn 2020  Print ISSN: 2423-6942  

Manuscript Type: Research Article  Online ISSN: 2423-6934  

 DOI: 10.22059/jorr.2019.270747.1008274 

 

 



 

 

 و کمتر از آن  ها پلکبر مجموع  تیجنایۀ دی مستندات واکاو

 قانون مجازات اسالمی( 095و  095ی فقهی در مبانی مادۀ و کاوش)نقد 

 9، احمد مرتاضی2احمد باقری، *5کلوانق مانیسل نیام

 رانیا، دانشگاه قم، قم، اتیالهی، دانشکدۀ اسالمی حقوق مبانی فقه و دکتری دانشجو. 1

 رانیا، دانشگاه تهران، تهران، اتیالهاستاد، دانشکدۀ . 2

 رانیا، زیتبر، زیتبر، دانشگاه اتیاله، دانشکدۀ اریاستاد. 0

 (21/30/1011؛ تاریخ پذیرش: 22/31/1011تاریخ دریافت: )

 چكیده

مجموع، دیۀ کامل و در شکافتن و قطع در کمتار   صورت بهیۀ قطع پل  دی اسالمقانون مجازات  211و  213مطابق مادۀ

ی باوده کاه   در حاال دیه برای دو پل  باالیی و نصف دیۀ کامل برای دو پل  پایینی ثابت شده، این  سو،  از مجموع، ی

، ولی در قطع کمتار  ندبه اتفاق فقها قائل به ثبوت دیۀ کامل در مجموع هست  یاکثر قری امامیه اختالق است؛ فقهامیان 

دیه در دو پلا    دوسو،به ثبوت  زینی برخاند،  شدهها  پل دیه در هر ی  از  چهار،  ی قائل به ثبوت یبرخز مجموع، ا

دیه در دو پل  باالیی و نصاف دیاه    سو،  به ثبوت ی زینی گروه، اند دادهدیه در دو پل  پایینی فتوا  سو،  باالیی و ی

. اسات مت رض حکم و م قد اجماع بوده  اتیروارا، تفاوت استنباط از . منشأ اختالق آدهند یمدر دو پل  پایینی حکم 

تحلیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که در قطع مجموع، دیۀ کامل  -که با روش توصیفی  رو شیپی جُستار ها افتهی

 قاد اجمااع   مفاد مدرک با م زینی بودن مدرکشده نسبت به اجماع، وارد نیست و بر فرض  شود و اشکال مطرح ثابت می

ی در مقابل مدرک محتمل وجود ندارد. همچنین، باا تضا یف مساتند ساایر اقاوال در دیاۀ       مستحکم لیدلی است و کی

 .استی منطق ها پل دیه در هر ی  از  چهار،  ، حکم به یچهار پل جنایت بر کمتر از مجموع 

   واژگان کلیدی

 .، پل ، جنایت بر عضو، دیه، دیۀ کاملرشا
  

                                                                                                                                        
 Email: amin.soleyman1370@gmail.com ئولنویسنده مس* 

 1011، پاییز0، شمارۀ 11های فقهی، دورۀ  پژوهش
 )مقاله پژوهشی( 230-221ات صفح

 



333  6311، پاییز 3، شمارۀ 61دورۀ های فقهی، پژوهش 

 طرح مسئله

است. مقدار برخی مواردِ  شده رفتهیپذه در فقه و حقوق، امری شداصل جبران خسارت وارد

که اصطالحا  به آن دیاه  است  شده، در شرع و قانون مجازات اسالمی ت یین یبدنخسارات 

 ۀیاا دیا   رشا، اسات  و در مواردی هم که میزان آن ت یاین نشاده   شود یممقدر گفته  ۀیا دی

در ، دیاه ، با وجود مسلَّم دانستن اصل مقادر باودن   . برخی مواردشود یمغیرمقدر پرداخت 

کاه م رکاۀ آرای فقهاا     استاست. دیۀ پل  یکی از این موارد  مقدار آن میان فقها اختالق

 011 ۀقانون مجازات اساالمی جدیاد، همانناد مااد     213 ۀ. در ماداستمتقد، و متأخر واقع 

 از یا   هار  دیاۀ  کامال،  دیاۀ  چشام،  دو پلا   چهار مجموع دیۀ» :است آمدهقانون سابق، 

 کامال  دیاۀ  چهاار،   یا  پایین، یها پل  از ی  هر دیۀ و کامل دیۀ ششم  ی باال، یها پل 

نصف  ،پایین یها پل  ۀدیمجموع و  کامل ۀثلث دی ،باال یها پل مجموع  ۀدیی نی «. است

برخی از فقهای امامیاه   .خواهد بودکامل  ۀدی ششمِ پنجمجموع م ادل در که  است کامل ۀدی

 هاا  پلا  قانون مذکور، برای شکافتن  211 ۀماد. قانونگذار ایران در ندنیز قائل به همین نظر

د که در ثبوت دیاۀ فاوق، باین قطاع و شاکافتن      کن میم لو،  ونیز همین مقدار دیه را م ین 

، از هاا  پلا  مستقل، برای شاکافتن   ۀتفاوتی وجود ندارد. گرچه اختصاص دادن ماد ها پل 

اما باز هم میزان خسارت ناشی از  ،دشو یممحسوی  12قانون مجازات مصوی یها ینوآور

در مقابال  کاه   باوده  یحالدر  نیاشکافتن مجموع چهار پل ، مسکوت گذاشته شده است. 

، گروهی با وجود قبول دیۀ کامل در مجموع چهاار  است  کرده اریاختکه قانون آن را  ینظر

هم با وجود قبول دیۀ کامل برای  یا پاره. ندهست ها پل پل ، قائل به ربع دیه در هر ی  از 

دیاۀ کامال را    ساو،   یا  ،دیۀ کامل و در دو پل  پایینی دوسو،مجموع، در دو پل  باالیی 

 رشاموع، در کمتر از آن احتمال ثبوت . برخی نیز با قبول ثبوت دیۀ کامل در مجاند رفتهیپذ

ات، حکم نهاایی  ی. در ضمن این اقوال برخی هم با وجود گرویدن به یکی از نظراند دادهرا 

وصاول باه    یپا . آنچه نگارندگان ساطور در  اند دانسته هیعل یٌمجنرا در تصالح میان جانی و 

اجماعاات و روایاات مرباوط    ، ناه یزم نیاعمده دلیل در  نکهیاکه با توجه به  است نیا ندآن

اسات و   ینحاو ات مختلف به چه یبه نظر نقائالمذکور نزد  ۀاست، اعتبار و برداشت از ادل

 مسائله باه حکام    دنیرسا  برای یینها حل راهو  هبه ادل نیمتمسک های در استدالل ها اشکال



  333ها و کمتر از آن  بر مجموع پلک یتجنا یۀمستندات د یواکاو 

کامل ثابات اسات و در    ۀیدقطع مجموع چهار پل ،  یۀدکه در  است نیا هیفرض؟! ستیچ

در دو  زین ها پل شکافتن  بارۀ. درشود یمکامل ثابت  ۀید چهار،  ی ،ها پل از   یطع هر ق

 رو نیا اکامال ثابات اسات. از     ۀیا دنصاف   ی،نییپاکامل و در دو پل   ۀیدثلث  ییباالپل  

 یلا یتحل -ی فیتوصه، با روش شددر جُستار حاضر، ضمن تفکی  نظریات وارد سندگانینو

و در نهایت بر اساس ادلۀ موجود نظر نهاایی   پردازد یمبه نقل و ارزیابی دالیل و مستندات 

 را ارائه خواهد داد. مسئلهدر 

 یمساتقل متذکر شد که تاکنون پاژوهش   دیبا زینحاضر  قیتحق ۀنیشیپ زمینۀ در نیهمچن

آن قد، مستندات  یبررسبه  گاهیکت  خود  اتیدفقها در بخش  نکهیاصورت نگرفته جز 

 یابیا ارزات و یا نظر یگاردآور  ثیحغل  بدون تتبع کامل از امطال   نیا یول ،اند برداشته

نشاان   محور لهئمسبا نگاه  یحقوقکت   یبازخوان نیهمچناست.  رفتهیپذمستندات صورت 

مورد بحث، دست به  ۀمسئلدر  یحقوق سندگانینواز حقوقدانان و  یم دوددارد که  نیااز 

 یفتااوا از  یناقصا باه نقال    یبرخ ،زینت دادِ اندک از حقوقدانان  نیا انیم درو  اند شدهقلم 

مطروحه،  یمبانهم به نقل  یبرخ .(131 - 131: 0 ، ج1012، یمرتضو) اند کردهفقها بسنده 

مطلا  و   یغناا ، نیبناابرا (. 121: 0 ، ج1011، ریباازگ ) اناد  پرداختاه مستدل  یابیارزبدون 

 ینگااه را از  مسائله کاه   طلباد  یما امار را   نیا امتقن، از نگارندگان سطور  ۀجینتبه  دنیرس

 ببرد. شیپ یحقوقات یاز نظر یریگ بهرهو در کنار آن با  یاجتهاد

 مسئلهاقوال ناظر بر 

 به شرح زیر است. مسئلهه در این شدنظریات و ادلۀ وارد یبند دسته

و  ردیا گ یما . گروهی از فقها قائل بر این هستند که در چهار پل  جم ا ، دیۀ کامل ت لق 1

؛ طوسای،  011: 0، ج 1213ی، حلا ادریاس   در هر ی  از آنها، ربع دیۀ کامل ثابت است )ابان 

؛ 111: 2، ج 1011ی، حلا ؛ 111: 0، ج 1210؛ 201: 2، ج 1213ی، حلا ؛ عالمه 1: 1، ج 1011

: 2، ج 1231؛ حلای،  223 - 221، 1213؛ حلای،  2/212: 1222؛ حلی، 211: 1213شهید اول، 

(. در ایان میاان   232: 12، ج 1210؛ 222: 2، ج 1211؛ شهید ثاانی،  020: 1211؛ فق انی، 031

و با وجود اختالق، دیاۀ هار کادا، را     اند گفتهبرخی از فقها فقط حکم مجموع چهار پل  را 
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؛ مرعشای  031: 2، ج 1211؛ حلای،  222: 2ج  ،1231.)حلی، اناد  نکارده یی مشاخص  تنهاا  به

؛ حساااینی 112: 2، ج 1212؛ اراکااای، 211: 2، ج 1223؛ حلااای، 213: 2، ج 1231نجفااای، 

؛ 210: 0، ج 1231؛ حااائری طباطبااایی، 222: 2، ج 1223؛ صاایمری، 121، تااا یبااشاایرازی، 

برداشات  ( که از ظاهر و اطالق کال، این گاروه از فقهاا چناین    102: 1221حسینی شیرازی، 

اناد و دیاۀ هار یا  را      ی پایین و باال، تفاوت و خصوصیتی قائل نشدهها پل که بین  شود یم

 ؛دانند یمدیۀ کامل  چهار،  ی

دیۀ کامل ثابات اسات و    ،شماری از فقیهان، بر این باورند که در مجموع چهار پل . 2

 ۀایینی ثلث دی. اما دیۀ مجموع دو پل  پخواهد بوددر دو پل  ی  چشم، نصف دیه ثابت 

: 2 ، ج1231)طوسای،   شاود  یما کامل ثابت  ۀدی دوسو،کامل و در مجموع دو پل  باالیی، 

  ؛(023: 2 ، ج1213طبرسی،  ؛201

در مجموع چهار پل ، دیۀ کامل ثابت است، در دو پل  پاایینی   کهگروهی م تقدند . 0

ربع دیه، در دو پل  بااالیی ثلاث دیاه و در یکای از آن دو      ،نصف دیه و در یکی از آن دو

؛ 110: 21 ، ج1210؛ سابزواری،  112: 1 ، ج1233)طوسی،  دیۀ کامل ثابت است ششم  ی

 ؛(232: 0 ، ج1221؛ مکار، شیرازی، 210: 0 ، ج1221وحید خراسانی، 

اشکال  ،استچهارگانه دارای دیۀ کامل  یها پل  شود میگفته که اینکه  ندبرخی قائل. 2

بلکه در دو پل  باال ثلث دیۀ کامل و در دو پل  پاایینی نصاف دیاۀ     ؛و مقبول نیست دارد

 اسااس  (. بار 231: 0 ، جتا یب؛ فیاض کابلی، 001: 22 ، ج1222)خویی،  شود یمکامل ثابت 

کامال باه    ۀدیا  ششام  پانج این نظر، چنانچه چهار پل  یکجا مورد جنایت واقع شود، بایاد  

 ؛کامل ۀنه دی ،پرداخته شود هیعل یٌمجن

ولای در کمتار از    ؛دانند یمم دودی از فقها در مجموع چهار پل ، دیۀ کامل را ثابت . 2

 .(111 :1231، یکاشان یمدن) اند دادهرا  رشامجموع، احتمال ثبوت 

 نقل و ارزیابی مستندات

 :دشون می، در زیر نقل و ارزیابی شده استمبانی و مستنداتی که برای اقوال یکر 

کامال ثابات    ۀیددر بدن انسان دو تا است، در آن دو  آنچههر : »دیفرما یمکه  یتیروا. 1



  333ها و کمتر از آن  بر مجموع پلک یتجنا یۀمستندات د یواکاو 

در بدن انسان واحد باشاد،   آنچهکامل ثابت است و هر  ۀیداز آن دو نصف  یکیاست و در 

 ، ج1231؛ حر عااملی،  212: 13 ، ج1231)طوسی،  5«کامل ثابت است ۀید ییتنها بهدر آن، 

( البتاه در برخای کتا  باا عباارات متفااوتی نقال        222: 11 ، ج1231صفهانی، ؛ ا211: 21

 .2اند کرده

تا م لو، شود که آیا روایت مذکور قابلیات اساتناد    کردارزیابی  راسند روایت  بایدابتدا 

 ؟!خیردارد یا 

چون هُشاا، مشاخص    ؛در ارزیابی سندی این روایت گفته شده که روایت مضمر است

: 1 ، ج1232؛ خوانسااری،  112: 20 ، ج1232)نجفای،   کند یمکه از چه کسی نقل  کند مین

 (.221: 2 ، ج1223)صیمری،  است 0که روایت مقطوعه اند گفته یگرید( یا به ت بیر 211

 «تهاذی  االحکاا،  »که ساند ایان روایات در     شود یمدر مقا، پاسخ به این اشکال گفته 

نقال   )ع(چنین نیسات و هشاا، از اماا، صاادق     «یهالفق حضرهیالمن »ولی در  ،مقطوع است

 .  رود یمشمار  و حدیث مذکور مسند به 2(100: 2 ، ج1210)صدوق،  کند یم

و  شاده اسات  ، اشکال دیگری نیز مطرح دادهدر سندی که شیخ طوسی در تهذی  ارائه 

اهال   یعلماا از  یبرخ ریت بکه بنا بر  استآن اینکه یکی از راویان حدیث، محمدبن خالد 

: 2 ، ج1211؛ شابیری زنجاانی،   031 :1010)حلای،   کند یماز ض فا نقل روایت  یورجال، 

 کناد  یما اعتمااد   هاا  مرساله ( و باه  002 :1231)نجاشای،  هستند ف ی( و احادیثش ض 211

 (.10 :تا یبغضائری،  )ابن

نقال   )ع(کاه هشاا، از اماا، م صاو،     اسات  نیا ادر رد این اشکال هم باید گفت: ظاهر 

                                                                                                                                        
 هِمَاا یفَ ِی الْإِنْسَاانِ اثْنَاانِ   فِا  کَانَمَا  کُلُّبْنِ فَالِمٍ قَالَ:  عَنْ هِشَامِ رٍیْعُمَ یأَبِعَنْ مُحَمَّدِبْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ  دٍیفَعِبْنُ  نُیْالْحُسَ. »1

 «.ةُیَالدِّ هِیفَ ِوَاحِداً  کَانَوَ مَا  ةِیَالدِّی أَحَدِهِمَا نِصْفُ فِوَ  ةُیَالدِّ

 (.221: 1210)عمانی، « ةیالدی أحدهما نصف فو  ةیالد هیفی اإلنسان اثنان ف کانما  کل. »2

 .شود یم گفته. به روایت مقطوع، مضمره و موقوفه نیز 0

 ...ةُیَالدِّ هِمَایفَ ِ نِیْاثْنَی الْإِنْسَانِ فِ کَانَمَا  کُلُّقَالَ  )ع(عَبْدِاللَّهِ  یأَبِبْنِ فَالِمٍ عَنْ  شَامِعَنْ هُ رٍیْعُمَ یأَبِی ابْنُ رَوَ .2
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؛ شاهید اول،  221 :1210؛ عماانی،  232: 12 ، ج1210، یثاان  دیشاه ) استزیرا ثقه  ،کند یم

کاه   باوده گفت که مجموع احواالت وی حاکی از آن  توان یم نیهمچن .(222: 2 ج ،1212

این  ۀ(. از جمل101 :1011)حلی،  کند یمکه عالمه نیز ایشان را ت دیل  طور همانثقه است، 

 )ع(شیخ طوسی ایشان را از زمرۀ اصحای اماا، موسای کااظم و اماا، رضاا      نکهیااحواالت 

 1مشمول یکی از توثیقات عاا، رجاالی   نیهمچن( 011و  010 :1221)طوسی،  نامبرده است

ما به آن اعتمااد داریام، اعتمااد     آنچه: »دیفرما یم یا خامنه اهلل تیآکه  طور همان؛ شده است

قادر در بیاان    شیخ کلینی کاه ایان   مینیب یمت. مثال  وقتی اجال و بزرگان از علما و فقیهان اس

، کناد  یما م ارق اهل بیت، تقوا، ورع و احتیاط دارند، از ی  نفر ت داد زیادی روایت نقال  

از کسای کاه    ،که آن فرد ثقه است؛ زیرا چطور ممکن است که کسی مثل کلینی میبر یمپی 

، 1010، یا خامناه )حساینی   «نقال کناد  اعتماد ندارد، این همه روایت مربوط باه احکاا، را   

، بایاد دقات   شاود  ینمموج  تض یف  ،اول(. پاسخ دیگر اینکه نقل روایت از ض فا ۀجلس

باا هماۀ    زناد  ینما در جایی که نقل از ثقه اسات، آسایبی    ض فاداشت که فرض ناقلیت از 

؛ عالمه 010 :1221)طوسی،  اند دادهحکم ، برخی فقهای رجالی صریحا  به وثاقت وی ها نیا

 .(211: 1 ، ج1230؛ اردبیلی،121 :1023؛ مامقانی، 121 :1223،یاصفهان؛ 101 :1011حلی، 

اصاال  محمادبن خالاد وجاود      ،دهد یم، در سندی که شیخ صدوق ارائه ها نیافراتر از همۀ 

 .(222و  222و 100: 2 ، ج1210)صدوق،  ندارد

وایت هُشا،، ظن در رسیدن خبر باه  که با وجود مقطوع بودن ر اند کردهاشکال  نیهمچن

 :1210؛ عماانی،  232: 12 ، ج1210، یثاان  دیشه) ستیناما،، دلیل کافی برای اعتماد بر آن 

)سایوری   دهاد  اولی گفته شده که ثقه بودن وی مانع از آن است که بدون دلیل فتاو  .(221

( لذا 112: 1 ، ج1221؛ ترحینی عاملی، 222: 2 ، ج1223؛ صیمری، 212: 2 ، ج1232حلی، 

؛ حائری طباطباایی،  011: 13 ، جتا یب)حسینی عاملی،  است وجه یبمناقشه در سند روایت، 

                                                                                                                                        
ولای راوی یاا راویاان ثقاه و ماورد اعتمااد از او بسایار نقال          ،اگر فرد بخصوصی باشد که دلیلی بر ثقه بودنش ناداریم . 1

 (.022: 1011)سبحانی،  تواند دلیلی بر ثقه بودنش باشد می ،اند، همین کثرت نقل شخص یا اشخاص ثقه از او کرده
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بر م تبر بودن روایات،   یا خدشه دیآ یم نظر به ها وقال لیق( با وجود این 201: 11 ، ج1211

 وارد نیست.

از  یا عدهت که نظر قرار دادن مفاد روایت هشا، نیز باید گف و با مد یثیالحد فقهاز نگاه 

 اناد  کارده فقهای امامیه از این حدیث، ثبوت دیۀ کامل در مجموع چهاار پلا  را برداشات    

در بادن انساان دو    آنچه( با این استدالل که مطابق روایت، هر 012: 12 ، ج1230)اردبیلی، 

و  شاود  یمو در هر ی  از آن دو، نصف دیۀ کامل ثابت  استتاست، دیۀ کامل بر آن ثابت 

 (.012: 12 ، ج1230)اردبیلی،  ندهست  قسمنیز از همین  ها پل 

چنین برداشت داللی از روایت مذکور، بایاد گفات گرچاه ایان ناوع اساتفاده از        ددر ر

از  شاده  ارائاه و در واقع، تطبیق یا  مصاداق باا ضاابطۀ      یستروایت هشا،، قیاس فقهی ن

، 1212)روحاانی،  دارد ال اشاک  ها پل باز هم، شمول این روایت بر مثل  ،است )ع(م صو،

؛ فاضال  021: 22 ، ج1222)خاویی،   نادارد داللتای  ( و این صحیحه بر مطلا   220: 21 ج

: 0 ، ج1231؛ حاائری طباطباایی،   211: 1 ، ج1232؛ خوانساری، 002: 11 ، ج1211، یهند

اعضاای جفتای بادن نیسات )تبریازی،       ۀزیرا پل  از جمل ؛شود ینم ها پل ( و شامل 210

در حکام   ،هر دو پلا  یا  چشام   که  گفته شود( مگر اینکه با تکلف 102 و 102 :1221

؛ 232: 12 ، ج1210، یثاان  دیشاه ؛ 011: 13 ، جتاا  یبا )حساینی عااملی،    عضو واحد است

( 201: 11 ، ج1211؛ حائری طباطبایی، 121: 2 ، جتا یب؛ فیض کاشانی، 221 :1210عمانی، 

عضو واحاد باشاد، ناوعی مجاازگویی      صورت، اینکه دو پل  ی  چشم در حکم و در این

 (.221 :1210؛ عمانی، 232: 12،ج 1210، یثان دیشه) شود یم

باه هماین    ،نیاز  هاا  پل دیه در هر ی  از  چهار،  یبرخی از فقها برای حکم به ثبوت 

در  .(012: 12 ، ج1230؛ اردبیلای،  211: 1 ، ج1232)خوانسااری،   کناد  یما روایت اساتناد  

آیند، باز هم دلیل  حسای بهاز اعضای جفتی هم  ها پل که حتی اگر  شده استمقابل گفته 

 گفته شودمگر اینکه  .(111: 1231)مدنی کاشانی،  بر ربع بودن دیه در هر ی  وجود ندارد

ربع دیۀ کامل ت لق بگیارد کاه البتاه آن     ،دیۀ کامل بر اعضا تقسیط شود و برای هر پل که 

(. از توضیحات پیشاین  112: 21 ، ج1210بزواری، )س هم با روایت قول سو، مخالف است



333  6311، پاییز 3، شمارۀ 61دورۀ های فقهی، پژوهش 

اما از حیث داللی، با توجه به عد،  ،د که روایت هشا،، واجد حجیت سندی استشروشن 

، باا اشاکال مواجاه    ها پل صدق عرفی دوعضوی بر چهار پل  چشم، شمول آن نسبت به 

 .خواهد بود

 ، یا آن، دو تا باشد، در هر در بدن انسان از  آنچههر : »آمده استکه در آن  یتیروا. 2

؛ 012: 1 ، ج1231کلینای،  ) 5...«مانند دو دست و دو چشام و   ،کامل ثابت است ۀیدنصف 

 .(123: 11، ج 1231اصفهانی، 

؛ 232: 12 ، ج1210، یثاان  دیشاه ) شاده اسات  از روایت مذکور تحت عنوان حسنه یاد 

)سابزواری،   اناد  کارده ( البته برخی هم از آن تحت عنوان صحیحه یااد  221 :1210عمانی، 

 (.110: 21،ج 1210

. تقریا   شاده اسات  به ایان روایات اساتناد     ،ها پل برای ثبوت ربع دیه در هر ی  از 

 ، ج1210)سابزواری،   ناد پل  واحد ۀمنزل بهکه هر جفت پل  ی  چشم  گونه نیااستدالل 

حسای شدن دو پل  یا  چشام را در پاساخ باه      2واحد ۀزلمن به( و حتی برخی 110: 21

( دلیل 112: 1 ، ج1221)ترحینی عاملی،  اند آوردهاشکال عد، شمول روایت بر محل بحث 

اعضا منحصر به  که یصورت درکه  است نیا دانند، میربع دیه را  ها پل اینکه دیۀ هر ی  از 

 هاا  ماژه ولای در   ،آماده وایاات هام   کاه در ر  طور همان است،  نیهمحکم آن  ،باشد چهارتا

زیرا دیۀ آن مقدر نیست و این ثبوت  ،ردیگ یمبه آن ت لق  رشاکه  است نیاظاهر  ییتنها به

 - 110 :1231)مدنی کاشاانی،   نداردمنافاتی در یکی، با ثبوت دیه در مجموع چهار تا  رشا

، دارای سانان  ابان لحااظ ساندی، روایات     (. در تحلیل این استدالل باید گفت گرچه به112

 خواهد بود،اما از نظر داللی، با همان اشکال وارد بر روایت پیشین مواجه  ،اعتبار الز، است

 .  انگارد یمو آن را چهار عضو  کند ینمچرا که عرق به چهار پل ، دو عضو، اطالق 

                                                                                                                                        
 یکَاانَ فِا   مَاا : قَاالَ )ع( اللَّاهِ  عَبْدِ یأَبِ عَنْ فِنَانٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ نَصْرٍ یأَبِ مُحَمَّدِبْنِ أَحْمَدَبْنِ عَنْ هِیأَبِ عَنْ مَییِبْرَاهِ بْنُ یُّعَلِ. »1

 «.... نِیْنَیْالْعَ وَ نِیْدَیَالْ مِثْلُ ةِیَالدِّ نِصْفُ الْوَاحِدِ یفَ ِ اثْنَانِ مِنْهُ الْجَسَدِ

 نه اینکه دو پل  را واحد حسای کنند. اند کرده. به منزلۀ واحد حسای 2
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 اجماع

وشان  تاا ر  دقیق کااوش شاوند  که آرا، باید  شده استاجماع در دیۀ پل  بر چند چیز ادعا 

 د که اجماع بر کدا، قول، ثابت شده و قط ی است.شو

 اجماع بر ثبوت دیۀ کامل در مجموع چهار پلک

 لاۀ منز باه که است حکم به دیۀ کامل در مجموع چهار پل ، میان فقها تا حدی مشهور شده 

؛ 111: 20 ، ج1232؛ نجفای،  011: 13 ، جتاا  یبا )حساینی عااملی،    دیآ یم حسای بهاجماع 

، در مجمااوع چهااار پلاا ، نکااهیا( و نفاای خااالق شااده از 211: 1 ، ج1232خوانساااری، 

(. برخای از  200: 11 ، ج1211)حائری طباطباایی،   شود یمیکجا، دیۀ کامل ثابت  صورت به

( و 221 :1213)حلای،  اناد   دلیال ایان رأی، یاادکرده    عناوان  به، از اجماع صراحت بهایشان 

 کنناده  تیا تقومؤید و  عنوان بهنیز از اجماع  «مهذی االحکا،»ب ضی دیگر همچون صاح  

 آورد یما برای ثبوت دیۀ کامال در مجماوع چهاار پلا       ،در مقا، استدالل به روایت هشا،

 .(110: 21 ، ج1210)سبزواری، 

 ، ج1222)خاویی،   کنند یمآن را مطرح  بودن  یمدرکبرخی در مقابل این اجماع اشکال 

مانع صغروی است و آن اولین  خواهد بود؛( که این اشکال با موانع اساسی مواجه 001: 22

زیرا اجماع در صاورتی مادرکی اسات کاه      ؛اینکه مدرکی بودن اجماع مذکور یقینی نیست

؛ 13 :1222)فاضال لنکرانای،    در مقاا، باشاد   دلیالِ دیگاری  صریح  طور بهمستند مجم ین 

بان   یقینی نیست که مستند مجم ین روایت هشاا،  که یحال( در 021: 2 ، ج1221منصوری، 

سالم باشد و فقط محقق اردبیلی است که در مقا، ت یین مبنا و شرح کال، عالمۀ حلی باوده  

 دانسته اسات مستند به روایت  ،را ها پل و دلیل فتوای عالمه بر ثبوت دیۀ کامل در مجموع 

نظار عالماه    کاه  ( و م لو، نیست012: 12 ، ج1230)اردبیلی، آورد  نمیو یکری از اجماع 

مشااهده   یروشان  به توان یم. ضمن اینکه با دقت در کال، فقیهان باشدمستند به روایت بوده 

کامل در فرض جنایت بر مجموع چهار  ۀکرد که اکثر قری  به اتفاق فقهایی که به ثبوت دی

باه صارق صادور فتاوا اکتفاا       اناد و  نکردهاصال  مستند نظر خود را ارائه  ،اند دادهپل  فتوا 

به روایات و دیگر  ،مترت  بر ی  پل  ۀو تنها برای اثبات دیدگاه خود در مقدار دی اند دهکر
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اجماع ایشان را مستند به روایات محسوی داشات   توان ینم، رو نیا. از اند جستهادله استناد 

شامندان، در اجمااع   برخای از اندی نظر مبنای  بر نکهیادوم  ؛و حکم به مدرکی بودن آن داد

بارای   ،که اتفاق نظر پیدا کردند در صورتی ،اند کردهاستناد  یا ادلهمدرکی گرچه مجم ین به 

( و صارق مادرکی باودن    اسات )که مالک حجیت اجماع  کند یمما کشف از قول م صو، 

کاه ماالک حجیات اجمااع، در      شاود  یما لذا روشن  ،مانع از چنین کاشفیتی شود تواند ینم

؛ فاضال  1232 - 1231: 0 ، ج1211)شبیری زنجاانی،   نیز وجود دارد المدرک ینیقیاجماع 

اشاکال اساسای بار اساتدالل      س ومین  .(111ۀ ، جلس1011 ؛ گنجی،21/11/1011لنکرانی، 

روایت ماذکور   کنندگان اجماعبر فرض هم که احتمال دهیم مستند  نکهیا)ره(  محقق خویی

بودن اعتناا کارد کاه     یالمدرک محتملبه این  شود یمباید دقت داشت که در صورتی  ،است

هرچند کاه باه آن    ،اند دادهمدلولِ آن دلیلِ محتمل، مطابق آن چیزی باشد که فقها به آن فتوا 

 ؛چنین چیزی ثابات نیسات   که یحال در( 021: 2 ، ج1221)منصوری،  تصریح نکرده باشند

یه اینکه دو پل ، در حکامِ  ندارد و توجربطی زیرا روایت هشا، اصال  به اعضای چهارتایی 

؛ خاالق برداشات عارق اسات کاه داور در ت یاین مصاداق و        دنشو یمی  عضو قلمداد 

اینکاه در مقابال    چه ارم  ؛انگاارد  یما و چهار پل  را چهار عضاو   استتشخیص موضوع 

را غیار از   هاا  پلا  دلیلی وجود ندارد تاا دیاۀ    ها پل اجماع بر ثبوت دیۀ کامل در مجموع 

   .داشته باشد، قرار دهد و بالتبع توان مخالفت با اجماع را است اجماع ثابت کرده آنچه

 اسات مدرک اجماع  تیروا ایخره در بحث حاضر متذکر شد که باأل دیبا ها نیافارغ از 

داشته باشد و اگر داللات   زینتوان داللت بر م قد را  دیبااگر بخواهد مدرک باشد  ،ستین ای

. حال اگر توان داللات بار مفااد اجمااع را     ستینه شد که قابل اعتماد گفت ،نداشته باشد هم

 ،کناد  ینما وارد  مسائله در  یینهاا در نظار   یخلل تنها نهبودن آن  یمدرک هم باز ،داشته باشد

هشا، است و  تیرواهمان  ،هم باشد یمدرکاگر  رایز هم خواهد بود،آن  ۀکنند تیتقوبلکه 

در هار   هیا د چهار،  یبه نحو  هید عیتوزکامل در مجموع و  ۀیدبر ثبوت  زینهشا،  تیروا

 دارد. داللت ها پل از   ی

هشاا،   تیا روااز  ریا غکامال   هیا دبر ثبوت  نیمجم اشکال شود که مستند  نیااگر هم 
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بر آن وجاود نادارد و    زینمدرک محتمل  یحتچون  ،بر آن وجود ندارد یلیدلباز هم  ،باشد

، اسات  که در خصوص شفر الجفن واد شاده  بوده یتیروا اگر هم گفته شود مستند محتمل،

 بار حکام آن   یداللت، ستینخود پل   ی نیدال بر موضوع  تنها نه تیروا نیاگفت که  دیبا

 ندارد. زینکامل(  یۀد ی نی)

اینکاه  اول  باید گفت که ،به اجماع مذکور شود نیز یالمدرک محتملاگر اشکال  نیهمچن

)هرچناد   برخی همچون شیخ طوسی قائل بر این هستند که اگر دلیل قط ی موجاود نباشاد  

: 2 ، ج1211)طوسی،  به آن متمس  شد شود یمدلیل محتمل باشد( اجماع حجت است و 

اجماع مدرکی توان تقویت داللای مادرک را    ،به نظر شهید صدر نکهیاپاسخ  نیدوم (.122

لذا اگر روایت مذکور، مدرک اجماع باشاد، در تفسایر    .(011: 2 ، ج1211)صدر،  هم دارد

روایات هُشاا، بار     گفتاه شاود  به این نحو که اگر  ،روایت باید نظری به م قد اجماع بشود

نیز همین کال، را تقویت  1دارد، اجماع مذکورداللت ثبوت دیۀ کامل در مجموع چهار پل  

که با رجوع باه مادرکِ احتماالی اجمااع      گفته شود، اشکال اگر در مقا نکهیاسوم  ؛کند یم

کاه روایات شاامل اعضاای      شاود  یماین برداشت  (است بن سالم هشا،که روایت )مذکور 

گفات کاه    شاود  یما در پاسخ  ،شود ینم (که چهار تاست) ها پل جفتی بدن است و شامل 

 کننادگان  اجمااع  شااید چاون   ،شود ینمض ف این مدرک در داللت، موج  ض ف اجماع 

 ، ج1222؛ حلای،  22 :1232)حائری اصافهانی،  2اند نکردهکه یکر  داشته باشنددلیل دیگری 

 ،( یا بیاان شاده  022: 1 ، ج1221؛ حسینی شیرازی، 221: 0 ، ج1222؛ عالمه حلی، 221: 0

چراکه ب ید اسات فقهاا بادون دلیال      ،دهینرسن اولی به جهت موانع خارجی به دست مکلف

 0یا م تدبهاینکه، احتمال چهارم  ؛مخالفی در آن نباشد که ینحو به، آن هم ه باشنددادفتوایی 

                                                                                                                                        
 .ها پل . اجماع بر بر ثبوت دیۀ کامل در 1

 هیا ففی الجساد مناه أرب اۀ    فا ماا   کلّأنّ »که این روایت بوده است:  اند داشته. که در محل بحث هم برخی اشاره 2

کاه ایان دلیال در     رود یم( ولی در جوامع روایی نقل نشده است، لذا احتمال 222: 2، ج 1212)شهید اول، « ۀیالد

 ابتدا بوده و االن موجود نیست.

 (.221: 2، ج 1221. گفته شده است که احتمالی مالک است که م تدبه است )منصوری، 0
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مدرک اجماع قرار دهد، زیرا اصاال  روایات شاامل     عنوان بهکه چنین روایتی را وجود ندارد 

 .استو استداللِ به روایت مطابقِ م قد اجماع، مخالف با ظاهر روایت  1موضوع نیست

اجماع بار ثابات شادن     یوقت کهنیا ،شود یماجماع  نیات  بر متر آنچهیکر است  انیشا

چهار  انیم، هیدبر تفاوت در مقدار  یمبنمتقن  لیدلکامل در مجموع چهار پل  است و  ۀید

توزیاع   آنهاا بار   هیا د نیاپس  که در ادامه خواهد آمد( گونه همانپل  وجود نداشته باشد )

 اهلل تیا آ( یاا باه ت بیار    112: 20 ج ،1232)نجفای،   و اصل بر عد، زیاادت اسات   شود یم

ارب اه باشاد، مجماوع     یسبحانی وقتی مجموع دیۀ کامل دارد و مجماوع هام دارای اجازا   

 شهریور(. 23، 1011)سبحانی،  بر اجزا شود یمتقسیم 

  یینها، فتوای اند شدهداشت که فقهایی هم که مت رض شمول روایت بر مورد  دقت دیبا

 کامل در مجموع است. ، حکم به دیۀمسئلهدر  آنها

 دیۀ کامل در دو پلک باالیی دوسومدیۀکامل در دو پلک پایینی و  سوم کاجماع بر ثبوت ی

اما دیۀ مجموع  ،شیخ طوسی برای اثبات اینکه در دو پل  ی  چشم، نصف دیه ثابت است

 ،شود یمکامل ثابت  ۀدی دوسو،کامل و در مجموع دو پل  باالیی،  ۀدو پل  پایینی ثلث دی

 .(201: 2 ، ج1231)طوسی،  کند یمبه اجماع استناد 

برخی از فقهاا   که ی نحو به( 102 :1221)تبریزی،  چنین اجماعی موهون و موهو، است

: 11 ، ج1211نیست )حاائری طباطباایی،    مسئلهو نظر واحد در  اند دهیبرگزنظر دیگری را 

( و مدعی 123: 2 ، ج1211 ؛ جم ی از پژوهشگران،011: 13 ج ،تا یب؛ حسینی عاملی، 202

بااالتر از آن    .(112: 21 ، ج1210)سابزواری،   اجماع باید آن را ثابت کند که ممکن نیست

 2.استاینکه خود شیخ در دو کتای دیگرش مخالف با نظرش در خالق 

جلاوگیری از اطناای، از    بارای برای سایر اقوال هم به اجماع استناد شده کاه   نیهمچن

                                                                                                                                        
که شامل آن نیست )چرا که روایات   عنوان دلیل اقامه شود در حالی ی، روایتی بها لهئسم. این مانند آن است که در 1

 دلیل بر آن اقامه شود(. تواند ینمو  شود ینمدر مورد اعضای دوتایی است و شامل اعضای چهارتایی 

 .112: 1233؛ طوسی، 103: 1، ج 1011. بنگرید به: طوسی، 2
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خواهاد  و با این اختالق آرا، وضع چنین ادعاهای اجمااعی م لاو،    شود یمیکرشان امتناع 

بر ثبوت دیۀ کامل در مجماوع اساتناد    آنچهجز  ند،شده نیست و اجماعات ادعاشده ثابت شد

و پاساخ باه اشاکال     اسات خاویی(   اهلل تیا آ) متأخر یفقهاو تنها مخالف آن از  شده است

 .مطرح کردیمهم را بودن آن  یالمدرک محتملمدرکی بودن و 

از  ،اجماع تفاوت دارد نیاتوجه داشت که اجماع مورد استناد در نظر مختار با  دیباپس 

 در ،در کمتر از مجموع اختالق وجود دارد رایز ؛ستینثابت  نجایاجهت که اجماع در  نیا

، عاالوه بار آن در مقابال اجمااع بار      ستین یاختالفکامل در مجموع  ۀیدبر ثبوت  که یحال

 ندارد. وجود یقو لیدل ،کامل ۀیدثبوت 

فتوا داد کاه   )ع(نیرالمؤمنیام» :ندیفرما یم ایشان )ع(شده از اما، صادق نقل یتیروادر . 2

 دایا پحالات   رییا تغشود و موج  شود که  ییباالپل   یمو دنییروبه محل  یبرخورداگر 

و اگار   ناار ید دوسو،و  نارید وشش شصتوکصدی ی نیباال  چشم ۀید سو،  یآن  ۀیدکند، 

 ی نا یچشام   ۀیا دموج  ثبوت نصاف   ،شود ینییپادر پل   یمو دنییروبرخورد با محل 

 (.001 - 003: 1، ج 1231)کلینی،  5«شود یم ناریدوپنجاه  ستیدو

در سند این روایت ض ف و جهالت وجاود   ،هرچند میان فقها این روایت مشهور است

 اساات( و روایاات ضاا یف  230 :13 ، ج1212؛ 230: 12 ، ج1210، یثااان دیشااه) دارد

باا   ،ایان ضا ف ساندی   کاه  ( مگر اینکه گفتاه شاود   121 - 121: 22 ، ج1232)اصفهانی، 

( و فقهاا باه آن روایات عمال     111 :1231)مادنی کاشاانی،    شاود  یمشهرت عملی جبران 

 بجاا و توقاف در آن   شاود  یما قراین موج  اطمینان بر صدور روایت   نیاو همۀ  اند کرده

 (.112: 1 ، ج1221عاملی، )ترحینی  نیست

نقل  )ع(و اما، رضا )ع(که این روایت را به طرق مت ددی از اما، صادق شده استگفته 

                                                                                                                                        
 لَاهُ  قَاالُ یُ رَجُالٌ  یحَادَّثَنِ  قَاالَ  نَاصِاحٍ  بْانِ  فِیا ظَرِ هِیأَبِ عَنْ فٍیظَرِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ادٍیَزِ بْنِ فَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ. »1

 بَیأُصِا  یِنْ ... )ع(نَیالْمُؤْمِنِرُیأَمِ یأَفْتَ قَالَ ع عَبْدِاللَّهِ یأَبِ یعَلَ عَرَضْتُهُ: قَالَ الْمُتَطَبِّبُ أَبُوعَمْرٍو یحَدَّثَنِ قَالَ و َیُّأَ بْنُ عَبْدُاللَّهِ
 الْأَفْ َلُ نِیْالْعَ شَ ْرُ بَیأُصِ یِنْ وَ نَارٍیدِ ثُلُثَا وَ نَاراًیدِ فِتُّونَ وَ فِتَّةٌ وَ نَارٍیدِ مِائَةُ نِیْالْعَ ةِیَدِ ثُلُثُ تُهُیَفَدِ فَشُتِرَ یالْأَعْلَ نِیْالْعَ شَ ْرُ

 «.... الخ نَاراًیدِ خَمْسُونَ وَ نَارٍیدِ مِائَتا نِیْالْعَ ةِیَدِ نِصْفُ تُهُیَفَدِ فَشُتِرَ
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لذا در ساند روایات    ؛کرده استکلینی نقل  آنچهجز  ،ندهستض یف  آنهاولی همۀ  ،اند کرده

 هر به .(011: 13 ، جتا یب؛ حسینی عاملی، 222: 21 ، ج1212)روحانی، اشکالی وجود ندارد 

 (.010: 11 ، ج1231)شوشتری،  استنظر نهایی بر صحت روایت  حال

با این کیفیت استدالل شده که منف ت شُفر پایین برای چشم، بیشاتر از بااالیی اسات و    

 اهلل تیآ( 110: 21 ، ج1210)سبزواری، خوانیم  میشُفر است که در روایت  ۀمنزل بهپل  هم 

که روایات در ماورد شُاتر الجفان وارد      ندیفرما یمدالل خویی و برخی از فقها در مقا، است

: 22 ، ج1222)خاویی،   شاود  یما ولی خصوصیتی ندارد و شامل قطع پل  نیاز  است، شده 

را  هاا  پلا  که اگر هم روایت قطع  اند گفتهحتی محقق خویی و برخی دیگر از فقها  .(021

؛ 021: 22 ، ج1222 )خاویی،  شامل نشود، این حکم برای پل  به طریق اولی ثابات اسات  

کاه   اسات  نیا اروحاانی   اهلل تیا آنظر  .(222: 21 ، ج1212؛ روحانی، 102 :1221تبریزی، 

 و در المهذی الباارع هام آماده    اند شهید ثانی و خوانساری گفته آنچهمخالفتش با اجماع با 

نباودن پاذیرش ایان نظار در      وجاه  یبا  .(222: 21 ، ج1212)روحانی،  شود یم، دفع است

ثانیاا    ؛به این دلیل باشد که اوال  دلیل بر این قاول وجاود دارد   شاید)ره(  اما، خمینی دیدگاه

این دلیل موافق با فتوای مشهور فقها اسات کاه ایان خاودش بهتارین مرجحاات در باای        

 (.122 :1211)فاضل لنکرانی، شود  محسوی میت ارض اخبار 

در مجموع مذکور در حالت  کهنیا اول :البته این نظر با چند اشکال اساسی مواجه است

؛ 133: 2 ، ج1223)حلای،   از آن کم است ششم  یو  رسد ینمچهار پل  به دیۀ کامل  ۀدی

 در( 132 :تااا یباا، یریااجزا؛ 230: 12 ، ج1210، یثااان دیشااه؛ 222: 2،ج 1223صاایمری، 

یکجا دیۀ کامال ثابات    صورت بهدر مجموع چهار پل ،  نکهیانفی خالق شده در  که یحال

 شاده اسات  ( و بلکه اجماع نیز بار آن یکار   200: 11 ، ج1211)حائری طباطبایی،  شود یم

و روشان   کنناد  یما حال این دو مطل  باا هام منافاات پیادا      .(110: 20 ، ج1232)نجفی، 

 نیسات  وجاه  یبا چنادان هام    ،دیۀ چهار پل  دیۀ کامال اسات   شده گفتهکه اینکه  شود یم

هم کاه   ییهافق و .(210: 0 ، ج1231 ی طباطبایی،؛ حائر011: 13 ، جتا یب)حسینی عاملی، 

 .اند دادهخودشان در مجموع به دیۀ کامل حکم  ،ندهستقائل به این حکم 
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در  نکهیاکه با وجود اجماع بر  اند دادهشهید ثانی و دیگران پاسخ  ،برای رفع این منافات

که این نقص در جایی است کاه   بوده نیاچهار پل  دیۀ کامل ثابت است، ظاهر از روایت 

 رشابه این نحو که پس از پرداخت  ،جنایت از سوی دو نفر باشد یا از سوی ی  نفر باشد

بلکه باا فاصاله اتفااق     ،د و جنایات بالفصل نبودهکنجنایتِ نخست، جنایت ب دی را وارد 

دیاۀ   ،دکه همه یکجا قطاع شاون   و در جایی استکه فتاوای فقها مطلق  هرچند، افتاده است

( و دیگران 211: 1 ، ج1232؛ خوانساری، 230: 13 ، ج1213)شهید ثانی،  کامل ثابت است

 (.222: 21 ، ج1212)روحانی،  اند کردههم تأیید 

مخاالف فتاواسات و فقهاا     ،اناد  کارده که خودشان هم ایعاان   گونه همانولی این پاسخ 

  ؛(011: 11 ، ج1231 )شوشتری، که مستند چنین پاسخی م لو، نیست اند شدهمت رض 

 اسات اینکه در روایت شُفر آمده که به م نای ریشه روییادن ماو در پلا      اشکال دوم

؛ مهنا، 21: 1 ، ج1212؛ زبیدی، 022: 0 ، ج1012؛ طریحی، 121: 2 ، ج1212)فیروزآبادی، 

، 1212منظاور،   ؛ ابان 111: 2 ، ج1011؛ ازدی، 212: 2 ، ج1011اثیر،  ؛ ابن113: 1 ، ج1210

: 11 ، ج1221؛ ازهاری،  21: 1 ، ج1221سیده،  ؛ ابن131: 2 ، ج1011؛ جوهری، 211: 2 ج

؛ 112: 20 ، ج1232)نجفی،  که این غیر از م نای پل  است اند کرده( و فقها هم تأیید 223

( و میاان اجفاان ال این و اشافار     111 :1231؛ مدنی کاشانی، 211: 1 ، ج1232خوانساری، 

خبار در ماورد جنایاات     .(021: 11 ، ج1231)شوشاتری،   ستگرفته اال ین خلط صورت 

کاه شُافر، باه     اند کردهمطل  اشاره  نیابر  زیناز حقوقدانان  یبرخ. ستینه بر پل  شدوارد

( 220: 0 ، ج1011)زراعات،   شاود  یما بلکه به کنارۀ پل  گفتاه   ،شود ینمخود پل  گفته 

 صاورت  باه بلکه آنچاه در روایات آماده ف ال      ،قطع نیست زمینۀاینکه روایت در  نیهمچن

)صااح ،   که م نای آن انقالی و تغییر حالت بودهمجهول )شُتِرَ( است که مصدر آن الشَّتَر 

 کشاایدگی ( درهاام023 :1111 ؛ زمخشااری،110: 2 ، ج1011؛ جااوهری، 032: 1 ، ج1212

( و در 222: 0 ، ج1232فاارس،   )ابن ( همراه با شکافتگی است222: 11 ، ج1221)ازهری، 

م ناای   ( و باه 222: 0 ، ج1232فارس،  )ابن شود یماین حالت شُفر، م یوی و دارای نقصان 

 ؛(01: 1 ، ج1221، دهیس )ابن شود یمسست شدن و شل شدن است مال 
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 کاه  ی نحاو  باه  ؛شده نیست ثابت ،مشهور بودن این قول گرچه م روق است نکهیاسوم 

که این قول مشاهور نباشاد و    بسا چهلذا  است،ز این قول ن به سایر اقوال بیشتر اشمار قائال

 ؛دناقوال اشهری وجود دار ،اگر هم باشد در مقابل آن

به این جهت که شُفر جزء و  ،بیشتر باشد ها پل اینکه احتمال دارد دیه در  تینهادر و 

کما اینکه امکان هم دارد دیاه در پلا  کمتار     ؛ندنک یمو جزء و کل تفاوت  استپل  کل 

د، به هر حال ادعای اولویت در کن زشترا و قیافۀ فرد  شودباشد زیرا موج  انقالی شُفر 

باید متاذکر شاد کاه اساتناد باه       نیهمچن .(111 :1231)مدنی کاشانی،  وجهی ندارد مسئله

و قطاع   باوده شاکافتن   هم دارد و آن اینکه، روایت در ماورد  یقیاس اولویت اشکال دیگر

دیاه در دو پلا     سو،  یحال اگر هم قیاس اولویت، حکم به  ؛امری غیر از شکافتن است

دیه در دو پل  پایین بدهد، مانع از ثبوت بیشتر از آن، تاا کامال شادن دیاه      دو،  یباال و 

کاه ثباوت آن مقادار دیاه قط ای       خواهد بوداین  کند یمکه ثابت را نیست و نهایت چیزی 

و برای ثبوت بیشتر از آن، روایت، حکمی ندارد. مؤید استدالل مذکور تفصیلی اسات   است

ن به از قائال ،شکافته شودپل   اگرکه  ندهستاین  هو قائل ب اند کردهکه برخی از فقها مطرح 

در زائد بر ثلث دیه تا نصف دیه قائال باه    ،پل  قطع شود که یصورت درولی  ؛ندنظر چهارم

در قطع هر چهار پلا  نیاز هماین حکام باه       نیهمچنو  ندهست هیعلٌ یمجنتصالح جانی و 

 (.210: 0 ، ج1221)وحید خراسانی،  اند دادهاحتیاط را 

، نشان از است و اینکه خود شیخ طوسی هم در کت  مت دد، به سه نظر متفاوت گرویده

که  اند دانسته لذا ایشان و برخی دیگر الز، .هم واضح نیست آنچنان مسئلهآن دارد که پاسخ 

)فاضال لنکرانای،    اسات( تارک نشاود    هیا عل یٌمجن)که مقتضی تصالح میان جانی و  احتیاط

 :1231؛ مدنی کاشانی، 112: 21 ، ج1210؛ سبزواری، 212: 2 ، جتا یب؛ خمینی، 122 :1211

  .(223 :تا یب؛ مشکینی، 111

 مسئلهدر « عهیالشرمقاصد » گاهیجا

با تأمل در ادلۀ مرتبط با مقاصدالشری ه، اصال ثباوت    توان یماز دیدگاه فقه مقاصدی نیز هرچند 

دیه بر جراحات وارد بر پل  و کلیات آن را به اثباات رسااند، ت یاین میازان دقیاق ایان دیاه و        
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نیسات.   ریپاذ  امکانۀ ناظر به لزو، حفظ حریم جسمانی افراد انسانی ادلیات آن از این دسته ئجز

ی جنایات وارد بر جسم در شش گاروه ت رضاات وارد   بند دستهضمن  )ع(برای نمونه، اما، رضا

بر: نفس، چشم، گوش، صدا، عقل و عص  اعضا )ایجاد م لولیت جسمی(؛ فلسافۀ وضاع دیاه    

کاه   داناد  یماز حدود الهی  ها انسانبر جنایات را حفظ جان افراد و جلوگیری از ت دی و تجاوز 

، یطوسا  خیشا ؛ 011: 1231، منسوی به اما، رضاالهی بر بندگان خود است ) ی از رحمتا جلوه

ی اسابای شارعی   بند دستهاز فقهای سدۀ هشتم هجری نیز پس از  اول دیشه(. 211: 1 ج ،1231

، نیا دی نای نفاس،    گانه پنجمقاصدالشری ۀ  کهداند  ی میاسباببه پنج قِسم، دستۀ چهار، را امور و 

 شامارد  یبرما ۀ این اسابای  جملدر جنایات را از  هیدو ثبوت  کنند یمعقل، نس  و مال را حفظ 

 (.01: 1، ج تا یب، اول دیشه)

 گوناه  همان ؛استحفظ نفس  ،هید عیتشرفلسفۀ  نکهیادقت داشت که با وجود  دیباالبته 

 یرعماد یغ اتیا جنااز اغراض شاارع در   تواند یم زینجبران خسارت  ندا کرده  انیبکه فقها 

آن هار چاه کاه باشاد،      تیا ماهو  هید عیتشر(. حال فلسفۀ 01 :1221، یمنتظر) شود یتلق

 یبررسا تتباع و   مند ازینمقدار آن  نییت  یول ،محسوی شود هیداصلِ  عیتشر یمبنا تواند یم

در  یینهابه حکم  لینِ برایلذا الز، بود  است،  هیمقاصدالشر نیِّمباز نصوص  ریغ ینصوص

 .گرفتکار انجا،  نیاپرداخته شود که  آنهامستندات  یابیارز، با تتبع در اقوال، به مسئله

 یریگ جهینت

موج  ثباوت   ،که از بین بردن مجموع چهار پل  شود حاصل میاز ارزیابی ادله این نتایج 

، شاده اسات  حاصل  مسئلهدیۀ کامل خواهد بود و دلیل بر این مطل  اجماعی است که در 

به اشکالِ ایشان به مادرکی   ییپاسخگوکه در مقا،  بودین اجماع محقق خویی تنها مخالف ا

 تواناد  ینما بودن اجماع، گفته شد که اجماع مذکور مدرکی نیست و بر فرض مدرکی بودن 

بودن اعتنا کرد که  یالمدرک محتملبه  توان یممانع از کشف قول م صو، شود و در صورتی 

هرچند کاه باه آن    ،اند دادهزی باشد که فقها به آن فتوا مدلول آن دلیل محتمل، مطابق آن چی

هم ثابت  اگر ،ستینپل ، ثابت  ۀچنین چیزی در مورد دی که یحال در ؛تصریح نکرده باشند

کامال   ۀیا داز ثبوت  ریغ یداللت زینهشا،  تیروا که یحال در ؛استهشا،  تیرواباشد همان 
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، نکاه یا نیهمچنا ندارد.  ها پل از   یدر هر  هید چهار،  ینحو  به هید عیتوزدر مجموع و 

 شااید چاون   شاود  ینما )روایت هشاا،( موجا  تضا یف اجمااع      ض ف مدرک احتمالی

و بر فرض محتمل باودن مادرک    اند نکردهکه یکر  داشته باشنددلیل دیگری  کنندگان اجماع

و طبق نظار برخای از فقهاا در مقاا،      ندهستاجماع، گروهی از فقها قائل به حجیت اجماع 

تفسیر روایت، م قد اجماع، توان تقویت داللی آن را دارد و باید از آن کم  گرفت. عالوه 

زیرا  ،مدرک اجماع وجود ندارد عنوان به، اینکه، احتمال م تدبه بودن چنین روایتی، ها نیابر 

ع بر ثباوت دیاۀ کامال در    اصال  روایت شامل موضوع نیست. همچنین اینکه در مقابل اجما

اجماع ثابت  آنچهوجود ندارد تا دیۀ آن را مقداری غیر از  یمستحکمدلیل  ،ها پل مجموع 

 ، قرار دهد.است کرده

در کمتر از مجموع نیز روشن شد که دلیلی بر نظر شیخ در خاالق   ها پل دیۀ  زمینۀ در

پایینی وجود نادارد.   یها ل پدیه در  دوسو،باال و  یها پل دیۀ در  سو،  یمبنی بر ثبوت 

دیاۀ کامال در    ساو،   یباالیی و  ها پل که برای ثبوت نصف دیۀ کامل در  یا ادله نیهمچن

.  نظار نهاایی در   ندقاصر هستاز ثبوت چنین چیزی  ،شده استاستناد  هادو پل  پایین به آن

 طاور  بهت داد  ، دیه بر آنشود یمکه وقتی بر مت ددی، دیۀ کامل ثابت  است آناین مورد نیز 

 آنهاا که دیۀ کامل بار چهاار تاسات پاس بار       است نیاو اجماع بر  شود یممساوی، توزیع 

و اصل بر عد، زیادت است. اگر اشکال شود که دیۀ کامل بار اعضاا توزیاع     شود یمتوزیع 

کاه   چارا  ،شود ینمباید دقت داشت که بله دیۀ کامل بر اعضای بدن انسان تقسیم  ،شود ینم

ولی به اندازۀ چند برابر دیۀ کامل را از جانی دریافت کناد. ولای    ،شخصی فوت نکند شاید

زیرا ایان   ؛وارد نیست (که کال، صاح  جواهر نیز مؤید آن است)این اشکال به نظر مختار 

که اگر دیاه بار عضاوی ثابات      است نیا مگر نهاما  ،دنمطلبی است که همه آن را قبول دار

ی موج  از باین رفاتن قسامتی از آن شاود، بارای ت یاین دیاه،        جنایت که یصورت درشود، 

صاورت   (که دارای دیۀ مقدر اسات ) رفته، نسبت به کل عضو میان عضو ازبین یسنج نسبت

 اهلل تیا آیا به ت بیر  شود یمو به آن میزان از دیۀ عضو اصلی جهت پرداخت، ت یین  ردیگ یم

ارب اه باشاد، مجماوع بار      یرای اجزاسبحانی وقتی مجموع دیۀ کامل دارد و مجموع هم دا
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دیاۀ عضاو بار    عدم جواز توزیع مس اوی  . در محل بحث که دلیلی بر ودش یمتقسیم  اجزا

و ایان   شاود  یما حکام  توزیع آن مقدار از دیۀ مقادر بار اجازای عضاو      ، براجزایش نباشد

 یهاا  پلا  رویکرد، مبتنی بر اصل عد، است نه قیاس. ضمن اینکه، قول به تفاوت در دیاه  

با لحاظ تفاوت کارکردی آنها، بدون استناد به ی  دلیل متقن فقهی، استحساان   ،باال و پایین

زیرا روایتی هم که محقاق خاویی بار آن     ؛بوده و طبق موازین اصول فقه شی ه مردود است

 ۀحکام ُشافر الجفان را مشاخص کارده کاه در مااد        ،بر فرض صحت آن ،استناد کرده بود

قانون ماذکور، باه    213ادۀ . بر این پایه، اصالح فراز دو، از مشده استمن کس  .ق.،.ا211

 .دشو یمپیشنهاد « ها پل دیه کامل به هر ی  از  چهار،  یت لق »نحو 
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 یکتابفروشا تهاران:  چ اول، ، ی شارح اللمعاة  فالنجعة  .ق( 1231)ی تق محمد، یشوشتر .21

 صدوق.

 .دیمف یکتابفروشقم: چ اول، ، القواعد و ال وائد .(تا یب)ی مکشهید اول، محمدبن  .22

بیااروت: چ اول، ، ةیاااإلمام  فقااهی فاا ةیالدمشااق  اللمعااة .ق( 1213) اااااااااااااااااااا .20

 .یهاإلسالم

قم: انتشاارات  چ اول، ، اإلرشاد نکتی شرح ف المراد ةیغا .ق( 1212اااااااااااااااااا ) .22

 .یاسالم

چ اول، ، هیالدمشقی شرح اللمعة ف ةیالبهالروضة  .ق( 1213)ی عل بن نیالد نیزشهید ثانی،  .22

 .یداور یکتابفروشقم: 

 .یاسالمقم: انتشارات چ اول، ، اإلرشاد ةیحاش .ق( 1212) اااااااااااااااااا .21

 .یهاإلسالمقم: مؤسسۀ الم ارق چ اول، ، األفهام مسالک .ق( 1210) اااااااااااااااااا .21

 بیروت: عالم الکت .چ اول،  ،اللغة یف طیالمح .ق( 1212) بن عباد لیاسماعصاح ،  .21



333  6311، پاییز 3، شمارۀ 61دورۀ های فقهی، پژوهش 

 ۀقاام: مؤسسااچ سااو،، ، علاام األصااول یبحااوف فاا .ق( 1211) باااقر صاادر، محمااد .21

 الم ارق.ۀدائر

 .یاسالمقم: انتشارات چ دو،، ، هیال ق حضرهیالمن  .ق( 1210)ی علدبن مصدوق، مح .13

بیروت: چ اول، ، ی شرح شرائع االفإمفالمرام  ةیغا .ق( 1223) بن حسن ، مفلحیمریص .11

 .یالهاددار

مشهد: چ اول، ، السلف أئمة نیبالمؤتلف من المختلف  .ق( 1213) حسن بن فضل، یطبرس .12

 .یهاإلسالم

 تهران: مرتضوی.چ سو،، ، نیمجمع البحر .(1012) بن محمد نیفخرالد، یحیطر .10

 .یاسالمقم: انتشارات چ اول، ، الخإف .ق( 1231) ، ابوج فریطوس .12

 دارالکتاای بیروت: چ دو،، ، یال تاوی مجردال قه و ف ةیالنها .ق( 1233) ااااااااااااااا .12

 .یال رب

 المکتبااۀتهااران: چ سااو،، ، ةیاااإلمامی فقااه فااالمبسااوط  .ق( 1011)ااااااااااااااااا  .11

 .یهالمرتضو

 .یهاإلسالم الکت تهران: دارچ چهار،، ، األحکام بیتهذ .ق( 1231) ااااااااااااااا .11

 .یاسالمقم: انتشارات چ سو،، ، یالطوف خیالشرجال  .ق( 1221) ااااااااااااااا .11

 .نا یبقم: چ اول، ، أصول ال قه یالعُدة ف .ق( 1211) ااااااااااااااا .11

 أحکاام ی یلا یرشااد األذهاان    .ق( 1213)ی اساد مطهر  بن وسفی بن حسن، یحلعالمه  .13

 .یاسالم، قم: انتشارات چ اول، مانیاإل

ی علاا ةیالشاارع راألحکااامیتحر .ق( 1223)ااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااا .11

 .)ع(صادقاما،  ۀقم: مؤسسچ اول، ، (ثهیالحد - ط) هیاالماممذهب 

ی معرفة الحإل و ف األحکامقواعد  .ق( 1210)اااااااااااااااا اااااااااااااااااااااا .12

 .یاسالمقم: دفتر انتشارات چ اول، ، الحرام

چ ، الرجاال  معرفةفی  األقوال خإصة .ق( 1011)ااااااااااااااا اااااااااااااااااااااا .10
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 .ۀیدریالحنجف: منشورات المط بۀ دو،، 

، چ األص ول  علم یال الوصول ۀینها ق(. 1222)ااااااااااااااا  اااااااااااااااااااااا .12

 .)ع(صادقاما،  ۀمؤسساول، قم: 

 ی.  فقهم جم  مرکز، چ اول، قم: و فقهه لیعق یأب  ابن اةیحق(.  1210) لیعق یابی، ابن عمان .12

 یفقها  مرکاز قام:  چ اول، ، اتیالاد  - عةیالشر لیت ص .ق( 1211) ، محمدیلنکرانفاضل  .11

 . )ع(اطهارۀ ائم

 .)ع(اطهار ۀ ائم، قم: مرکز فقهی ثإف رفائل .ق( 1222) اااااااااااااااااااا .11

 .21/11/1011 ،تقریرات درس خارج اصول .(1011) جواد فاضل لنکرانی، محمد .11
 .یاسالمقم: انتشارات چ اول، ، اللثام کشف .ق( 1211) ، محمدبن حسنیهندفاضل  .11

 )عج(. إما، ال صر مکتبۀقم:  ،چ اول، الدر المنضود .ق( 1211)ی عل، یفق ان .13

 .نا یب، قم: نیالصالحمنهاج  .(تا یب) ، محمد اسحاقیکابل اضیف .11

، چ اول، بیااروت: دارالکتاا  طیالقاااموس المحا  ق(. 1212)  قاوی یمحماادبن ی، آبااد روزیف .12

 ال لمیه.

 .یمرعش ۀکتابخانقم:  ،چ اول، الشرائع حیم ات .(تا یب) محسن ، محمدیکاشان ضیف .10

 .یهاإلسالم الکت تهران: دارچ چهار،،  ی،الکاف .ق( 1231)  قویی، محمدبن ینیکل .12

 .)ع(قم: مدرسۀ االما، علیچ اول، ، تقریرات درس خارج اصول .(1011) گنجی، مهدی .12
قام: مجماع   چ اول، ، اآلماال  ةیغا تکملةی فالمقال  ةینها .ق( 1023) ، مالعبداللّهیمامقان .11

 الذخائر.
 .یاسالمقم: انتشارات چ اول، ، اتیالد کتا  .ق( 1231) ، رضایکاشان یمدن .11

 ، تهران: مجد.یافإمشرح قانون مجازات  .(1012) فتاح دیس، یمرتضو .11

 ۀکتابخانا قام:  چ اول، ، نیالماؤمن منهااج   .ق( 1231) نیالاد  شاهای  دیس، ینجف یمرعش .11

 .یمرعش

 .نا یب :جا یب، مصطلحات ال قه .(تا یب)ی عل رزایم، ینیمشک .13
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 .  )ع(یعلاما،  ۀقم: مدرسچ دو،، ، هدیالجدی ال تاو .ق( 1221) ، ناصریرازیش مکار، .11

 ، قم: ارغوان دانش.ی و حقوق بشرافإمی ها مجازات .(ق 1221)ی  لنیحس، یمنتظر .12

 .)ع(قم: حسنینچ اول، ، شرح الحلقة الثالثة یف دیالم  انیالب .ق( 1221) ادیا، یمنصور .10

 .)ع(تیالب ، مشهد: مؤسسۀ آلفقه الرضا -ال قه  .ق( 1231) )ع(منسوی به اما، رضا .12

 دارالکت  ال لمیه. بیروت:چ اول، ، لسان اللسان .ق( 1210)یعلمهنا، عبداهلل  .12

 .  یاسالم، قم: انتشارات یالنجاشرجال  .ق( 1231) ، ابوالحسن احمدینجاش .11

التاراث   اءیا حاإلبیاروت: دار چ هفاتم،  ، الکاإم جواهر  .ق( 1232) ، محمد حسان ینجف .11

 ال ربی.

 .)ع(اما، باقر ۀقم: مدرسچ پنجم، ، نیالصالحمنهاج  .ق( 1221) نیحس، یخراسانوحید  .11


