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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 onefourth of the diah on each of the stairs is reasonable.
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صفحات ( 230-221مقاله پژوهشی)

واکاوی مستندات دیۀ جنایت بر مجموع پلکها و کمتر از آن
(نقد و کاوشی فقهی در مبانی مادۀ  095و  095قانون مجازات اسالمی)
*

امین سلیمان کلوانق ، 5احمد باقری ،2احمد مرتاضی

9

 .1دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشکدۀ الهیات ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
 .2استاد ،دانشکدۀ الهیات ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .0استادیار ،دانشکدۀ الهیات ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
(تاریخ دریافت1011/31/22 :؛ تاریخ پذیرش)1011/30/21 :

چكیده
مطابق مادۀ 213و  211قانون مجازات اسالمی دیۀ قطع پل
از مجموع ،ی سو ،دیه برای دو پل

باالیی و نصف دیۀ کامل برای دو پل

میان فقهای امامیه اختالق است؛ اکثر قری

در دو پل

پایینی ثابت شده ،این در حاالی باوده کاه

به اتفاق فقها قائل به ثبوت دیۀ کامل در مجموع هستند ،ولی در قطع کمتار

از مجموع ،برخی قائل به ثبوت ی چهار ،دیه در هر ی
باالیی و ی سو ،دیه در دو پل

بهصورت مجموع ،دیۀ کامل و در شکافتن و قطع در کمتار

از پل ها شدهاند ،برخی نیز به ثبوت دوسو ،دیه در دو پلا

پایینی فتوا دادهاند ،گروهی نیز به ثبوت ی سو ،دیه در دو پل

باالیی و نصاف دیاه

پایینی حکم میدهند .منشأ اختالق آرا ،تفاوت استنباط از روایات مت رض حکم و م قد اجماع بوده اسات.

یافتههای جُستار پیشرو که با روش توصیفی  -تحلیلی صورت گرفته ،حاکی از آن است که در قطع مجموع ،دیۀ کامل
ثابت میشود و اشکال مطرح شده نسبت به اجماع ،وارد نیست و بر فرض مدرکی بودن نیز مفاد مدرک با م قاد اجمااع
یکی است و دلیل مستحکم ی در مقابل مدرک محتمل وجود ندارد .همچنین ،باا تضا یف مساتند ساایر اقاوال در دیاۀ
جنایت بر کمتر از مجموع چهار پل  ،حکم به ی چهار ،دیه در هر ی

از پل ها منطقی است.

واژگان کلیدی
ارش ،پل  ،جنایت بر عضو ،دیه ،دیۀ کامل.

* نویسنده مسئول

Email: amin.soleyman1370@gmail.com
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طرح مسئله
اصل جبران خسارت واردشده در فقه و حقوق ،امری پذیرفتهشده است .مقدار برخی مواردِ
خسارات بدنی ،در شرع و قانون مجازات اسالمی ت یین شده است که اصطالحا به آن دیاه
یا دیۀ مقدر گفته میشود و در مواردی هم که میزان آن ت یاین نشاده اسات ،ارش یاا دیاۀ
غیرمقدر پرداخت میشود .برخی موارد ،با وجود مسلَّم دانستن اصل مقادر باودن دیاه ،در
مقدار آن میان فقها اختالق است .دیۀ پل

یکی از این موارد است کاه م رکاۀ آرای فقهاا

متقد ،و متأخر واقع است .در مادۀ  213قانون مجازات اساالمی جدیاد ،همانناد ماادۀ 011
قانون سابق ،آمده است« :دیۀ مجموع چهار پلا
پل های باال ،ی ششم دیۀ کامل و دیۀ هر ی

دو چشام ،دیاۀ کامال ،دیاۀ هار یا

از

از پل های پایین ،یا چهاار ،دیاۀ کامال

است» .ی نی دیۀ مجموع پل های باال ،ثلث دیۀ کامل و مجموع دیۀ پل های پایین ،نصف
دیۀ کامل است که در مجموع م ادل پنجششمِ دیۀ کامل خواهد بود .برخی از فقهای امامیاه
نیز قائل به همین نظرند .قانونگذار ایران در مادۀ  211قانون مذکور ،برای شکافتن پلا هاا
نیز همین مقدار دیه را م ین و م لو ،میکند که در ثبوت دیاۀ فاوق ،باین قطاع و شاکافتن
پل ها تفاوتی وجود ندارد .گرچه اختصاص دادن مادۀ مستقل ،برای شاکافتن پلا هاا ،از
نوآوریهای قانون مجازات مصوی 12محسوی میشود ،اما باز هم میزان خسارت ناشی از
شکافتن مجموع چهار پل  ،مسکوت گذاشته شده است .این در حالی باوده کاه در مقابال
نظری که قانون آن را اختیار کرده است ،گروهی با وجود قبول دیۀ کامل در مجموع چهاار
پل  ،قائل به ربع دیه در هر ی
مجموع ،در دو پل

از پل ها هستند .پارهای هم با وجود قبول دیۀ کامل برای

باالیی دوسو ،دیۀ کامل و در دو پل

پایینی ،یا ساو ،دیاۀ کامال را

پذیرفتهاند .برخی نیز با قبول ثبوت دیۀ کامل در مجموع ،در کمتر از آن احتمال ثبوت ارش
را دادهاند .در ضمن این اقوال برخی هم با وجود گرویدن به یکی از نظریات ،حکم نهاایی
را در تصالح میان جانی و مجنیٌعلیه دانستهاند .آنچه نگارندگان ساطور در پای وصاول باه
آنند این است که با توجه به اینکه عمده دلیل در این زمیناه ،اجماعاات و روایاات مرباوط
است ،اعتبار و برداشت از ادلۀ مذکور نزد قائالن به نظریات مختلف به چه نحاوی اسات و
اشکالها در استداللهای متمسکین به ادله و راهحل نهایی برای رسایدن باه حکام مسائله
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چیست؟! فرضیه این است که در دیۀ قطع مجموع چهار پل  ،دیۀ کامل ثابات اسات و در
قطع هر ی
پل

از پل ها ،ی چهار ،دیۀ کامل ثابت میشود .دربارۀ شکافتن پل ها نیز در دو

باالیی ثلث دیۀ کامل و در دو پل

نویسندگان در جُستار حاضر ،ضمن تفکی

پایینی ،نصاف دیاۀ کامال ثابات اسات .از ایانرو
نظریات واردشده ،با روش توصیفی  -تحلیلای

به نقل و ارزیابی دالیل و مستندات میپردازد و در نهایت بر اساس ادلۀ موجود نظر نهاایی
در مسئله را ارائه خواهد داد.
همچنین در زمینۀ پیشینۀ تحقیق حاضر نیز باید متذکر شد که تاکنون پاژوهش مساتقلی
صورت نگرفته جز اینکه فقها در بخش دیات کت
برداشته اند ،ولی این مطال

اغل

خود گاهی به بررسی مستندات آن قد،

بدون تتبع کامل از حیث گاردآوری نظریاات و ارزیاابی

مستندات صورت پذیرفته است .همچنین بازخوانی کت

حقوقی با نگاه مسئلهمحور نشاان

از این دارد که م دودی از حقوقدانان و نویسندگان حقوقی در مسئلۀ مورد بحث ،دست به
قلم شدهاند و در میان این ت دادِ اندک از حقوقدانان نیز ،برخی باه نقال ناقصای از فتااوای
فقها بسنده کردهاند (مرتضوی ،1012 ،ج  .)131 - 131 :0برخی هم به نقل مبانی مطروحه،
بدون ارزیابی مستدل پرداختاهاناد (باازگیر ،1011 ،ج  .)121 :0بناابراین ،غناای مطلا

و

رسیدن به نتیجۀ متقن ،از نگارندگان سطور ایان امار را مایطلباد کاه مسائله را از نگااهی
اجتهادی و در کنار آن با بهرهگیری از نظریات حقوقی پیش ببرد.
اقوال ناظر بر مسئله
دستهبندی نظریات و ادلۀ واردشده در این مسئله به شرح زیر است.
 .1گروهی از فقها قائل بر این هستند که در چهار پل
در هر ی

جم ا ،دیۀ کامل ت لق مایگیارد و

از آنها ،ربع دیۀ کامل ثابت است (ابانادریاس حلای ،1213 ،ج 011 :0؛ طوسای،

 ،1011ج 1 :1؛ عالمه حلای ،1213 ،ج 201 :2؛  ،1210ج 111 :0؛ حلای ،1011 ،ج 111 :2؛
شهید اول211 :1213 ،؛ حلی212/2 :1222 ،؛ حلای223 - 221 ،1213 ،؛ حلای ،1231 ،ج :2
031؛ فق انی020 :1211 ،؛ شهید ثاانی ،1211 ،ج 222 :2؛  ،1210ج  .)232 :12در ایان میاان
برخی از فقها فقط حکم مجموع چهار پل

را گفتهاند و با وجود اختالق ،دیاۀ هار کادا ،را
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بهتنهاایی مشاخص نکاردهاناد(.حلی ،1231 ،ج 222 :2؛ حلای ،1211 ،ج 031 :2؛ مرعشای
نجفااای ،1231 ،ج 213 :2؛ حلااای ،1223 ،ج 211 :2؛ اراکااای ،1212 ،ج 112 :2؛ حساااینی
شاایرازی ،ب ایتااا121 ،؛ صاایمری ،1223 ،ج 222 :2؛ حااائری طباطبااایی ،1231 ،ج 210 :0؛
حسینی شیرازی )102 :1221 ،که از ظاهر و اطالق کال ،این گاروه از فقهاا چناین برداشات
میشود که بین پل های پایین و باال ،تفاوت و خصوصیتی قائل نشدهاناد و دیاۀ هار یا

را

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

ی

چشم ،نصف دیه ثابت خواهد بود .اما دیۀ مجموع دو پل

کامل و در مجموع دو پل

پایینی ثلث دیۀ

باالیی ،دوسو ،دیۀ کامل ثابت مایشاود (طوسای ،1231 ،ج :2

201؛ طبرسی ،1213 ،ج )023 :2؛
 .0گروهی م تقدند که در مجموع چهار پل  ،دیۀ کامل ثابت است ،در دو پل
نصف دیه و در یکی از آن دو ،ربع دیه ،در دو پل

پاایینی

بااالیی ثلاث دیاه و در یکای از آن دو

ی ششم دیۀ کامل ثابت است (طوسی ،1233 ،ج 112 :1؛ سابزواری ،1210 ،ج 110 :21؛
وحید خراسانی ،1221 ،ج 210 :0؛ مکار ،شیرازی ،1221 ،ج )232 :0؛
 .2برخی قائلند که اینکه گفته میشود پل های چهارگانه دارای دیۀ کامل است ،اشکال
دارد و مقبول نیست؛ بلکه در دو پل

باال ثلث دیۀ کامل و در دو پل

پاایینی نصاف دیاۀ

کامل ثابت میشود (خویی ،1222 ،ج 001 :22؛ فیاض کابلی ،بیتا ،ج  .)231 :0بار اسااس
این نظر ،چنانچه چهار پل

یکجا مورد جنایت واقع شود ،بایاد پانجششام دیاۀ کامال باه

مجنیٌعلیه پرداخته شود ،نه دیۀ کامل؛
 .2م دودی از فقها در مجموع چهار پل  ،دیۀ کامل را ثابت میدانند؛ ولای در کمتار از
مجموع ،احتمال ثبوت ارش را دادهاند (مدنی کاشانی.)111 :1231 ،
نقل و ارزیابی مستندات
مبانی و مستنداتی که برای اقوال یکر شده است ،در زیر نقل و ارزیابی میشوند:
 .1روایتی که میفرماید« :هر آنچه در بدن انسان دو تا است ،در آن دو دیۀ کامال ثابات

واکاوی مستندات دیۀ جنایت بر مجموع پلکها و کمتر از آن 333 

است و در یکی از آن دو نصف دیۀ کامل ثابت است و هر آنچه در بدن انسان واحد باشاد،
در آن ،بهتنهایی دیۀ کامل ثابت است»( 5طوسی ،1231 ،ج 212 :13؛ حر عااملی ،1231 ،ج
211 :21؛ اصفهانی ،1231 ،ج  ) 222 :11البتاه در برخای کتا

باا عباارات متفااوتی نقال

کردهاند.2
ابتدا باید سند روایت را ارزیابی کرد تا م لو ،شود که آیا روایت مذکور قابلیات اساتناد
دارد یا خیر؟!
در ارزیابی سندی این روایت گفته شده که روایت مضمر است؛ چون هُشاا ،مشاخص
نمیکند که از چه کسی نقل میکند (نجفای ،1232 ،ج 112 :20؛ خوانسااری ،1232 ،ج :1
 )211یا به ت بیر دیگری گفتهاند که روایت مقطوعه 0است (صیمری ،1223 ،ج .)221 :2
در مقا ،پاسخ به این اشکال گفته میشود که ساند ایان روایات در «تهاذی

االحکاا»،

مقطوع است ،ولی در «من الیحضره الفقیه» چنین نیسات و هشاا ،از اماا ،صاادق(ع) نقال
میکند (صدوق ،1210 ،ج  2)100 :2و حدیث مذکور مسند بهشمار میرود.
در سندی که شیخ طوسی در تهذی

ارائه داده ،اشکال دیگری نیز مطرح شاده اسات و

آن اینکه یکی از راویان حدیث ،محمدبن خالد است که بنا بر ت بیر برخی از علماای اهال
رجال ،وی از ض فا نقل روایت میکند (حلای031 :1010 ،؛ شابیری زنجاانی ،1211 ،ج :2
 )211و احادیثش ض یف هستند (نجاشای )002 :1231 ،و باه مرسالههاا اعتمااد مایکناد
(ابنغضائری ،بیتا.)10 :
در رد این اشکال هم باید گفت :ظاهر ایان اسات کاه هشاا ،از اماا ،م صاو(،ع) نقال
« .1الْحُسَیْنُبْنُ فَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِیعُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِبْنِ فَالِمٍ قَالَ :کُلُّ مَا کَانَ فِای الْإِنْسَاانِ اثْنَاانِ فَ ِیهِمَاا
الدِّیَةُ وَ فِی أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّیَةِ وَ مَا کَانَ وَاحِداً فَ ِیهِ الدِّیَةُ».
« .2کل ما کان فی اإلنسان اثنان فیه الدیة و فی أحدهما نصف الدیة» (عمانی.)221 :1210 ،
 .0به روایت مقطوع ،مضمره و موقوفه نیز گفته میشود.
 .2رَوَی ابْنُ أَبِیعُمَیْرٍ عَنْ هُشَامِبْنِ فَالِمٍ عَنْ أَبِیعَبْدِاللَّهِ )ع( قَالَ کُلُّ مَا کَانَ فِی الْإِنْسَانِ اثْنَیْنِ فَ ِیهِمَا الدِّیَةُ...
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میکند ،زیرا ثقه است (شاهید ثاانی ،1210 ،ج 232 :12؛ عماانی221 :1210 ،؛ شاهید اول،
 ،1212ج  .)222 :2همچنین می توان گفت که مجموع احواالت وی حاکی از آن باوده کاه
ثقه است ،همانطور که عالمه نیز ایشان را ت دیل میکند (حلی .)101 :1011 ،از جملۀ این
احواالت اینکه شیخ طوسی ایشان را از زمرۀ اصحای اماا ،موسای کااظم و اماا ،رضاا(ع)
نامبرده است (طوسی 010 :1221 ،و  )011همچنین مشمول یکی از توثیقات عاا ،رجاالی

1

شده است؛ همانطور که آیتاهلل خامنهای میفرماید« :آنچه ما به آن اعتمااد داریام ،اعتمااد
اجال و بزرگان از علما و فقیهان است .مثال وقتی میبینیم شیخ کلینی کاه ایانقادر در بیاان
م ارق اهل بیت ،تقوا ،ورع و احتیاط دارند ،از ی

نفر ت داد زیادی روایت نقال مایکناد،

پی میبریم که آن فرد ثقه است؛ زیرا چطور ممکن است که کسی مثل کلینی ،از کسای کاه
اعتماد ندارد ،این همه روایت مربوط باه احکاا ،را نقال کناد» (حساینی خامناهای،1010 ،
جلسۀ اول) .پاسخ دیگر اینکه نقل روایت از ض فا ،موج

تض یف نمیشاود ،بایاد دقات

داشت که فرض ناقلیت از ض فا در جایی که نقل از ثقه اسات ،آسایبی نمایزناد باا هماۀ
اینها ،برخی فقهای رجالی صریحا به وثاقت وی حکم دادهاند (طوسی010 :1221 ،؛ عالمه
حلی101 :1011 ،؛ اصفهانی121 :1223،؛ مامقانی121 :1023 ،؛ اردبیلی ،1230،ج .)211 :1
فراتر از همۀ اینها ،در سندی که شیخ صدوق ارائه میدهد ،اصاال محمادبن خالاد وجاود
ندارد (صدوق ،1210 ،ج  100 :2و 222و .)222
همچنین اشکال کردهاند که با وجود مقطوع بودن روایت هُشا ،،ظن در رسیدن خبر باه
اما ،،دلیل کافی برای اعتماد بر آن نیست (شهید ثاانی ،1210 ،ج 232 :12؛ عماانی:1210 ،
 .)221ولی گفته شده که ثقه بودن وی مانع از آن است که بدون دلیل فتاوا دهاد (سایوری
حلی ،1232 ،ج 212 :2؛ صیمری ،1223 ،ج 222 :2؛ ترحینی عاملی ،1221 ،ج  )112 :1لذا
مناقشه در سند روایت ،بیوجه است (حسینی عاملی ،بیتا ،ج 011 :13؛ حائری طباطباایی،
 .1اگر فرد بخصوصی باشد که دلیلی بر ثقه بودنش ناداریم ،ولای راوی یاا راویاان ثقاه و ماورد اعتمااد از او بسایار نقال
کردهاند ،همین کثرت نقل شخص یا اشخاص ثقه از او ،میتواند دلیلی بر ثقه بودنش باشد (سبحانی.)022 :1011 ،
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 ،1211ج  )201 :11با وجود این قیلوقالها بهنظر میآید خدشهای بر م تبر بودن روایات،
وارد نیست.
از نگاه فقهالحدیثی و با مد نظر قرار دادن مفاد روایت هشا ،نیز باید گفت که عدهای از
فقهای امامیه از این حدیث ،ثبوت دیۀ کامل در مجموع چهاار پلا

را برداشات کاردهاناد

(اردبیلی ،1230 ،ج  )012 :12با این استدالل که مطابق روایت ،هر آنچه در بادن انساان دو
تاست ،دیۀ کامل بر آن ثابت است و در هر ی

از آن دو ،نصف دیۀ کامل ثابت میشاود و

پل ها نیز از همین قسم هستند (اردبیلی ،1230 ،ج .)012 :12
در رد چنین برداشت داللی از روایت مذکور ،بایاد گفات گرچاه ایان ناوع اساتفاده از
روایت هشا ،،قیاس فقهی نیست و در واقع ،تطبیق یا

مصاداق باا ضاابطۀ ارائاهشاده از

م صو(،ع) است ،باز هم ،شمول این روایت بر مثل پل ها اشاکال دارد (روحاانی،1212 ،
داللتای نادارد (خاویی ،1222 ،ج 021 :22؛ فاضال

ج  )220 :21و این صحیحه بر مطلا

هندی ،1211 ،ج 002 :11؛ خوانساری ،1232 ،ج 211 :1؛ حاائری طباطباایی ،1231 ،ج :0
 )210و شامل پل ها نمیشود؛ زیرا پل

از جملۀ اعضاای جفتای بادن نیسات (تبریازی،

 102 :1221و  )102مگر اینکه با تکلف گفته شود که هر دو پلا

یا

چشام ،در حکام

عضو واحد است (حساینی عااملی ،بایتاا ،ج 011 :13؛ شاهید ثاانی ،1210 ،ج 232 :12؛
عمانی221 :1210 ،؛ فیض کاشانی ،بیتا ،ج 121 :2؛ حائری طباطبایی ،1211 ،ج )201 :11
و در اینصورت ،اینکه دو پل

ی

چشم در حکم عضو واحاد باشاد ،ناوعی مجاازگویی

میشود (شهید ثانی،1210 ،ج 232 :12؛ عمانی.)221 :1210 ،
برخی از فقها برای حکم به ثبوت ی چهار ،دیه در هر ی

از پل هاا نیاز ،باه هماین

روایت اساتناد مایکناد (خوانسااری ،1232 ،ج 211 :1؛ اردبیلای ،1230 ،ج  .)012 :12در
مقابل گفته شده است که حتی اگر پل ها از اعضای جفتی هم بهحسای آیند ،باز هم دلیل
بر ربع بودن دیه در هر ی

وجود ندارد (مدنی کاشانی .)111 :1231 ،مگر اینکه گفته شود

که دیۀ کامل بر اعضا تقسیط شود و برای هر پل  ،ربع دیۀ کامل ت لق بگیارد کاه البتاه آن
هم با روایت قول سو ،مخالف است (سبزواری ،1210 ،ج  .)112 :21از توضیحات پیشاین
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روشن شد که روایت هشا ،،واجد حجیت سندی است ،اما از حیث داللی ،با توجه به عد،
چشم ،شمول آن نسبت به پل ها ،باا اشاکال مواجاه

صدق عرفی دوعضوی بر چهار پل
خواهد بود.

 .2روایتی که در آن آمده است« :هر آنچه در بدن انسان از آن ،دو تا باشد ،در هر یا ،
نصف دیۀ کامل ثابت است ،مانند دو دست و دو چشام و ( 5»...کلینای ،1231 ،ج 012 :1؛
اصفهانی ،1231 ،ج .)123 :11
از روایت مذکور تحت عنوان حسنه یاد شاده اسات (شاهید ثاانی ،1210 ،ج 232 :12؛
عمانی )221 :1210 ،البته برخی هم از آن تحت عنوان صحیحه یااد کاردهاناد (سابزواری،
،1210ج .)110 :21
برای ثبوت ربع دیه در هر ی
استدالل اینگونه که هر جفت پل

از پل ها ،به ایان روایات اساتناد شاده اسات .تقریا
ی

چشم بهمنزلۀ پل

 )110 :21و حتی برخی بهمنزلۀ واحد 2حسای شدن دو پل

واحدناد (سابزواری ،1210 ،ج
یا

چشام را در پاساخ باه

اشکال عد ،شمول روایت بر محل بحث آوردهاند (ترحینی عاملی ،1221 ،ج  )112 :1دلیل
اینکه دیۀ هر ی

از پل ها را ربع دیه میدانند ،این است که در صورتیکه اعضا منحصر به

چهارتا باشد ،حکم آن همین است ،همانطور کاه در روایاات هام آماده ،ولای در ماژههاا
بهتنهایی ظاهر این است که ارش به آن ت لق میگیرد ،زیرا دیۀ آن مقدر نیست و این ثبوت
ارش در یکی ،با ثبوت دیه در مجموع چهار تا منافاتی ندارد (مدنی کاشاانی- 110 :1231 ،
 .)112در تحلیل این استدالل باید گفت گرچه بهلحااظ ساندی ،روایات ابانسانان ،دارای
اعتبار الز ،است ،اما از نظر داللی ،با همان اشکال وارد بر روایت پیشین مواجه خواهد بود،
چرا که عرق به چهار پل  ،دو عضو ،اطالق نمیکند و آن را چهار عضو میانگارد.
« .1عَلِیُّبْنُ یِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَبْنِ مُحَمَّدِبْنِ أَبِینَصْرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِبْنِ فِنَانٍ عَنْ أَبِیعَبْدِ اللَّاهِ(ع) قَاالَ :مَاا کَاانَ فِای
الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَ ِی الْوَاحِدِ نِصْفُ الدِّیَةِ مِثْلُ الْیَدَیْنِ وَ الْعَیْنَیْنِ .»...
 .2به منزلۀ واحد حسای کردهاند نه اینکه دو پل

را واحد حسای کنند.
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اجماع

اجماع در دیۀ پل

بر چند چیز ادعا شده است که آرا ،باید دقیق کااوش شاوند تاا روشان

شود که اجماع بر کدا ،قول ،ثابت شده و قط ی است.
اجماع بر ثبوت دیۀ کامل در مجموع چهار پلک
حکم به دیۀ کامل در مجموع چهار پل  ،میان فقها تا حدی مشهور شده است که باهمنزلاۀ
اجماع بهحسای میآید (حساینی عااملی ،بایتاا ،ج 011 :13؛ نجفای ،1232 ،ج 111 :20؛
خوانساااری ،1232 ،ج  )211 :1و نفاای خااالق شااده از اینکااه ،در مجمااوع چهااار پلا ،
بهصورت یکجا ،دیۀ کامل ثابت میشود (حائری طباطباایی ،1211 ،ج  .)200 :11برخای از
ایشان بهصراحت ،از اجماع بهعناوان دلیال ایان رأی ،یاادکردهاناد (حلای )221 :1213 ،و
ب ضی دیگر همچون صاح

«مهذی االحکا »،نیز از اجماع بهعنوان مؤید و تقویاتکنناده

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

مایآورد

(سبزواری ،1210 ،ج .)110 :21
برخی در مقابل این اجماع اشکال مدرکی بودن آن را مطرح میکنند (خاویی ،1222 ،ج
 )001 :22که این اشکال با موانع اساسی مواجه خواهد بود؛ اولین مانع صغروی است و آن
اینکه مدرکی بودن اجماع مذکور یقینی نیست؛ زیرا اجماع در صاورتی مادرکی اسات کاه
مستند مجم ین بهطور صریح دلیالِ دیگاری در مقاا ،باشاد (فاضال لنکرانای13 :1222 ،؛
منصوری ،1221 ،ج  )021 :2در حالیکه یقینی نیست که مستند مجم ین روایت هشاا،بان
سالم باشد و فقط محقق اردبیلی است که در مقا ،ت یین مبنا و شرح کال ،عالمۀ حلی باوده
و دلیل فتوای عالمه بر ثبوت دیۀ کامل در مجموع پل ها را ،مستند به روایت دانسته اسات
و یکری از اجماع نمی آورد (اردبیلی ،1230 ،ج  )012 :12و م لو ،نیست کاه نظار عالماه
مستند به روایت بوده باشد .ضمن اینکه با دقت در کال ،فقیهان میتوان بهروشانی مشااهده
کرد که اکثر قری
پل

به اتفاق فقهایی که به ثبوت دیۀ کامل در فرض جنایت بر مجموع چهار

فتوا دادهاند ،اصال مستند نظر خود را ارائه نکردهاناد و باه صارق صادور فتاوا اکتفاا

کردهاند و تنها برای اثبات دیدگاه خود در مقدار دیۀ مترت

بر ی

پل  ،به روایات و دیگر
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ادله استناد جستهاند .از اینرو ،نمیتوان اجماع ایشان را مستند به روایات محسوی داشات
و حکم به مدرکی بودن آن داد؛ دوم اینکه بر مبنای نظر برخای از اندیشامندان ،در اجمااع
مدرکی گرچه مجم ین به ادلهای استناد کردهاند ،در صورتیکه اتفاق نظر پیدا کردند ،بارای
ما کشف از قول م صو ،میکند (که مالک حجیت اجماع اسات) و صارق مادرکی باودن
نمیتواند مانع از چنین کاشفیتی شود ،لذا روشن مایشاود کاه ماالک حجیات اجمااع ،در
اجماع یقینیالمدرک نیز وجود دارد (شبیری زنجاانی ،1211 ،ج 1232 - 1231 :0؛ فاضال
لنکرانی1011/11/21 ،؛ گنجی ،1011 ،جلسۀ  .)111س ومین اشاکال اساسای بار اساتدالل
محقق خویی (ره) اینکه بر فرض هم که احتمال دهیم مستند اجماعکنندگان روایت ماذکور
است ،باید دقت داشت که در صورتی میشود به این محتملالمدرکی بودن اعتناا کارد کاه
مدلولِ آن دلیلِ محتمل ،مطابق آن چیزی باشد که فقها به آن فتوا دادهاند ،هرچند کاه باه آن
تصریح نکرده باشند (منصوری ،1221 ،ج  )021 :2در حالیکه چنین چیزی ثابات نیسات؛
زیرا روایت هشا ،اصال به اعضای چهارتایی ربطی ندارد و توجیه اینکه دو پل  ،در حکامِ
ی

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

تشخیص موضوع است و چهار پل

را چهار عضاو مایانگاارد؛ چه ارم اینکاه در مقابال

اجماع بر ثبوت دیۀ کامل در مجموع پل ها دلیلی وجود ندارد تاا دیاۀ پلا هاا را غیار از
آنچه اجماع ثابت کرده است ،قرار دهد و بالتبع توان مخالفت با اجماع را داشته باشد.
فارغ از اینها باید متذکر شد که باألخره در بحث حاضر یا روایت مدرک اجماع اسات
یا نیست ،اگر بخواهد مدرک باشد باید توان داللت بر م قد را نیز داشته باشد و اگر داللات
نداشته باشد هم ،گفته شد که قابل اعتماد نیست .حال اگر توان داللات بار مفااد اجمااع را
داشته باشد ،باز هم مدرکی بودن آن نهتنها خللی در نظار نهاایی در مسائله وارد نمایکناد،
بلکه تقویتکنندۀ آن هم خواهد بود ،زیرا اگر مدرکی هم باشد ،همان روایت هشا ،است و
روایت هشا ،نیز بر ثبوت دیۀ کامل در مجموع و توزیع دیه به نحو ی چهار ،دیاه در هار
ی

از پل ها داللت دارد.
اگر هم این اشکال شود که مستند مجم ین بر ثبوت دیاه کامال غیار از روایات هشاا،
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باشد ،باز هم دلیلی بر آن وجود ندارد ،چون حتی مدرک محتمل نیز بر آن وجاود نادارد و
اگر هم گفته شود مستند محتمل ،روایتی بوده که در خصوص شفر الجفن واد شاده اسات،
باید گفت که این روایت نهتنها دال بر موضوع ی نی خود پل

نیست ،داللتی بار حکام آن

(ی نی دیۀ کامل) نیز ندارد.
همچنین اگر اشکال محتملالمدرکی به اجماع مذکور شود نیز ،باید گفت که اول اینکاه
برخی همچون شیخ طوسی قائل بر این هستند که اگر دلیل قط ی موجاود نباشاد (هرچناد
دلیل محتمل باشد) اجماع حجت است و میشود به آن متمس

شد (طوسی ،1211 ،ج :2

 .)122دومین پاسخ اینکه به نظر شهید صدر ،اجماع مدرکی توان تقویت داللای مادرک را
هم دارد (صدر ،1211 ،ج  .)011 :2لذا اگر روایت مذکور ،مدرک اجماع باشاد ،در تفسایر
روایت باید نظری به م قد اجماع بشود ،به این نحو که اگر گفتاه شاود روایات هُشاا ،بار
ثبوت دیۀ کامل در مجموع چهار پل

داللت دارد ،اجماع مذکور 1نیز همین کال ،را تقویت

میکند؛ سوم اینکه اگر در مقا ،اشکال گفته شود که با رجوع باه مادرکِ احتماالی اجمااع
مذکور (که روایت هشا،بن سالم است) این برداشت میشاود کاه روایات شاامل اعضاای
جفتی بدن است و شامل پل ها (که چهار تاست) نمیشود ،در پاسخ مایشاود گفات کاه
ض ف این مدرک در داللت ،موج

ض ف اجماع نمیشود ،چاون شااید اجمااعکننادگان

دلیل دیگری داشته باشند که یکر نکردهاند(2حائری اصافهانی22 :1232 ،؛ حلای ،1222 ،ج
221 :0؛ عالمه حلی ،1222 ،ج 221 :0؛ حسینی شیرازی ،1221 ،ج  )022 :1یا بیاان شاده،
ولی به جهت موانع خارجی به دست مکلفان نرسیده ،چراکه ب ید اسات فقهاا بادون دلیال
فتوایی داده باشند ،آن هم بهنحویکه مخالفی در آن نباشد؛ چهارم اینکه ،احتمال م تدبهای

0

 .1اجماع بر بر ثبوت دیۀ کامل در پل ها.
 .2که در محل بحث هم برخی اشاره داشتهاند که این روایت بوده است« :أنّ کلّ ماا فای الجساد مناه أرب اۀ ففیاه
الدیۀ» (شهید اول ،1212 ،ج  )222 :2ولی در جوامع روایی نقل نشده است ،لذا احتمال میرود کاه ایان دلیال در
ابتدا بوده و االن موجود نیست.
 .0گفته شده است که احتمالی مالک است که م تدبه است (منصوری ،1221 ،ج .)221 :2
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وجود ندارد که چنین روایتی را بهعنوان مدرک اجماع قرار دهد ،زیرا اصاال روایات شاامل
موضوع نیست 1و استداللِ به روایت مطابقِ م قد اجماع ،مخالف با ظاهر روایت است.
شایان یکر است آنچه مترت
دیۀ کامل در مجموع چهار پل
پل

بر این اجماع میشود ،اینکه وقتی اجماع بار ثابات شادن
است و دلیل متقن مبنی بر تفاوت در مقدار دیه ،میان چهار

وجود نداشته باشد (همانگونه که در ادامه خواهد آمد) پس این دیاه بار آنهاا توزیاع

میشود و اصل بر عد ،زیاادت اسات (نجفای ،1232 ،ج  )112 :20یاا باه ت بیار آیاتاهلل
سبحانی وقتی مجموع دیۀ کامل دارد و مجماوع هام دارای اجازای ارب اه باشاد ،مجماوع
تقسیم میشود بر اجزا (سبحانی 23 ،1011 ،شهریور).
باید دقت داشت که فقهایی هم که مت رض شمول روایت بر مورد شدهاند ،فتوای نهایی
آنها در مسئله ،حکم به دیۀ کامل در مجموع است.
اجماع بر ثبوت یکسوم دیۀکامل در دو پلک پایینی و دوسوم دیۀ کامل در دو پلک باالیی
شیخ طوسی برای اثبات اینکه در دو پل
دو پل

ی

چشم ،نصف دیه ثابت است ،اما دیۀ مجموع

پایینی ثلث دیۀ کامل و در مجموع دو پل

باالیی ،دوسو ،دیۀ کامل ثابت میشود،

به اجماع استناد میکند (طوسی ،1231 ،ج .)201 :2
چنین اجماعی موهون و موهو ،است (تبریزی )102 :1221 ،بهنحوی که برخی از فقهاا
نظر دیگری را برگزیدهاند و نظر واحد در مسئله نیست (حاائری طباطباایی ،1211 ،ج :11
202؛ حسینی عاملی ،بیتا ،ج 011 :13؛ جم ی از پژوهشگران ،1211 ،ج  )123 :2و مدعی
اجماع باید آن را ثابت کند که ممکن نیست (سابزواری ،1210 ،ج  .)112 :21بااالتر از آن
اینکه خود شیخ در دو کتای دیگرش مخالف با نظرش در خالق است.

2

همچنین برای سایر اقوال هم به اجماع استناد شده کاه بارای جلاوگیری از اطناای ،از
 .1این مانند آن است که در مسئلهای ،روایتی بهعنوان دلیل اقامه شود در حالیکه شامل آن نیست (چرا که روایات
در مورد اعضای دوتایی است و شامل اعضای چهارتایی نمیشود و نمیتواند دلیل بر آن اقامه شود).
 .2بنگرید به :طوسی ،1011 ،ج 103 :1؛ طوسی.112 :1233 ،
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یکرشان امتناع میشود و با این اختالق آرا ،وضع چنین ادعاهای اجمااعی م لاو ،خواهاد
شد و اجماعات ادعاشده ثابتشده نیستند ،جز آنچه بر ثبوت دیۀ کامل در مجماوع اساتناد
شده است و تنها مخالف آن از فقهای متأخر (آیاتاهلل خاویی) اسات و پاساخ باه اشاکال
مدرکی بودن و محتملالمدرکی بودن آن را هم مطرح کردیم.
پس باید توجه داشت که اجماع مورد استناد در نظر مختار با این اجماع تفاوت دارد ،از
این جهت که اجماع در اینجا ثابت نیست؛ زیرا در کمتر از مجموع اختالق وجود دارد ،در
حالیکه بر ثبوت دیۀ کامل در مجموع اختالفی نیست ،عاالوه بار آن در مقابال اجمااع بار
ثبوت دیۀ کامل ،دلیل قوی وجود ندارد.
 .2در روایتی نقلشده از اما ،صادق(ع) ایشان میفرمایند« :امیرالمؤمنین(ع) فتوا داد کاه
اگر برخوردی به محل روییدن موی پل

باالیی شود و موج

شود که تغییار حالات پیادا

کند ،دیۀ آن ی سو ،دیۀ چشم باال ی نی یکصدوشصتوشش دینار و دوسو ،دیناار و اگار
برخورد با محل روییدن موی در پل

پایینی شود ،موج

ثبوت نصاف دیاۀ چشام ی نای

دویستوپنجاه دینار میشود»( 5کلینی ،1231 ،ج .)001 - 003 :1
هرچند میان فقها این روایت مشهور است ،در سند این روایت ض ف و جهالت وجاود
دارد (شااهید ثااانی ،1210 ،ج 230 :12؛  ،1212ج  )230 :13و روایاات ضاا یف اساات
(اصفهانی ،1232 ،ج  )121 - 121 :22مگر اینکه گفتاه شاود کاه ایان ضا ف ساندی ،باا
شهرت عملی جبران میشاود (مادنی کاشاانی )111 :1231 ،و فقهاا باه آن روایات عمال
کردهاند و همۀ این قراین موج

اطمینان بر صدور روایت مایشاود و توقاف در آن بجاا

نیست (ترحینی عاملی ،1221 ،ج .)112 :1
گفته شده است که این روایت را به طرق مت ددی از اما ،صادق(ع) و اما ،رضا(ع) نقل
« .1عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ فَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیافِبْانِ نَاصِاحٍ قَاالَ حَادَّثَنِی رَجُالٌ یُقَاالُ لَاهُ
عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَیُّو َ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُوعَمْرٍو الْمُتَطَبِّبُ قَالَ :عَرَضْتُهُ عَلَی أَبِی عَبْدِاللَّهِ ع قَالَ أَفْتَی أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ(ع)  ...یِنْ أُصِایبَ
شَ ْرُ الْعَیْنِ الْأَعْلَی فَشُتِرَ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَةِ الْعَیْنِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ فِتَّةٌ وَ فِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ یِنْ أُصِیبَ شَ ْرُ الْعَیْنِ الْأَفْ َلُ
فَشُتِرَ فَدِیَتُهُ نِصْفُ دِیَةِ الْعَیْنِ مِائَتا دِینَارٍ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً  ...الخ».
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کردهاند ،ولی همۀ آنها ض یف هستند ،جز آنچه کلینی نقل کرده است؛ لذا در ساند روایات
اشکالی وجود ندارد (روحانی ،1212 ،ج 222 :21؛ حسینی عاملی ،بیتا ،ج  .)011 :13بههر
حال نظر نهایی بر صحت روایت است (شوشتری ،1231 ،ج .)010 :11
با این کیفیت استدالل شده که منف ت شُفر پایین برای چشم ،بیشاتر از بااالیی اسات و
پل

هم بهمنزلۀ شُفر است که در روایت میخوانیم (سبزواری ،1210 ،ج  )110 :21آیتاهلل

خویی و برخی از فقها در مقا ،استدالل میفرمایند که روایات در ماورد شُاتر الجفان وارد
شده است ،ولی خصوصیتی ندارد و شامل قطع پل

نیاز مایشاود (خاویی ،1222 ،ج :22

 .)021حتی محقق خویی و برخی دیگر از فقها گفتهاند که اگر هم روایت قطع پلا هاا را
شامل نشود ،این حکم برای پل

به طریق اولی ثابات اسات (خاویی ،1222 ،ج 021 :22؛

تبریزی102 :1221 ،؛ روحانی ،1212 ،ج  .)222 :21نظر آیاتاهلل روحاانی ایان اسات کاه
مخالفتش با اجماع با آنچه شهید ثانی و خوانساری گفتهاند و در المهذی الباارع هام آماده
است ،دفع میشود (روحانی ،1212 ،ج  .)222 :21بایوجاه نباودن پاذیرش ایان نظار در
دیدگاه اما ،خمینی (ره) شاید به این دلیل باشد که اوال دلیل بر این قاول وجاود دارد؛ ثانیاا
این دلیل موافق با فتوای مشهور فقها اسات کاه ایان خاودش بهتارین مرجحاات در باای
ت ارض اخبار محسوی میشود (فاضل لنکرانی.)122 :1211 ،
البته این نظر با چند اشکال اساسی مواجه است :اول اینکه در حالت مذکور در مجموع
دیۀ چهار پل

به دیۀ کامل نمیرسد و ی ششم از آن کم است (حلای ،1223 ،ج 133 :2؛

صاایمری،1223 ،ج 222 :2؛ شااهید ثااانی ،1210 ،ج 230 :12؛ جزای اری ،ب ایتااا )132 :در
حالیکه نفی خالق شده در اینکه در مجموع چهار پل  ،بهصورت یکجا دیۀ کامال ثابات
میشود (حائری طباطبایی ،1211 ،ج  )200 :11و بلکه اجماع نیز بار آن یکار شاده اسات
(نجفی ،1232 ،ج  .)110 :20حال این دو مطل
میشود که اینکه گفتهشده دیۀ چهار پل

باا هام منافاات پیادا مایکنناد و روشان

دیۀ کامال اسات ،چنادان هام بایوجاه نیسات

(حسینی عاملی ،بیتا ،ج 011 :13؛ حائری طباطبایی ،1231 ،ج  .)210 :0و فقهایی هم کاه
قائل به این حکم هستند ،خودشان در مجموع به دیۀ کامل حکم دادهاند.
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برای رفع این منافات ،شهید ثانی و دیگران پاسخ دادهاند که با وجود اجماع بر اینکه در
چهار پل

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

جنایت از سوی دو نفر باشد یا از سوی ی

نفر باشد ،به این نحو که پس از پرداخت ارش

جنایتِ نخست ،جنایت ب دی را وارد کند و جنایات بالفصل نبوده ،بلکه باا فاصاله اتفااق
افتاده است ،هرچند که فتاوای فقها مطلق است و در جاییکه همه یکجا قطاع شاوند ،دیاۀ
کامل ثابت است (شهید ثانی ،1213 ،ج 230 :13؛ خوانساری ،1232 ،ج  )211 :1و دیگران
هم تأیید کردهاند (روحانی ،1212 ،ج .)222 :21
ولی این پاسخ همانگونه که خودشان هم ایعاان کاردهاناد ،مخاالف فتاواسات و فقهاا
مت رض شدهاند که مستند چنین پاسخی م لو ،نیست (شوشتری ،1231 ،ج )011 :11؛
اشکال دوم اینکه در روایت شُفر آمده که به م نای ریشه روییادن ماو در پلا

اسات

(فیروزآبادی ،1212 ،ج 121 :2؛ طریحی ،1012 ،ج 022 :0؛ زبیدی ،1212 ،ج 21 :1؛ مهنا،
 ،1210ج 113 :1؛ ابناثیر ،1011 ،ج 212 :2؛ ازدی ،1011 ،ج 111 :2؛ ابانمنظاور،1212 ،
ج 211 :2؛ جوهری ،1011 ،ج 131 :2؛ ابنسیده ،1221 ،ج 21 :1؛ ازهاری ،1221 ،ج :11
 )223و فقها هم تأیید کردهاند که این غیر از م نای پل

است (نجفی ،1232 ،ج 112 :20؛

خوانساری ،1232 ،ج 211 :1؛ مدنی کاشانی )111 :1231 ،و میاان اجفاان ال این و اشافار
ال ین خلط صورت گرفته است (شوشاتری ،1231 ،ج  .)021 :11خبار در ماورد جنایاات
واردشده بر پل
خود پل

نیست .برخی از حقوقدانان نیز بر این مطل

گفته نمیشود ،بلکه به کنارۀ پل

اشاره کردهاند کاه شُافر ،باه

گفتاه مایشاود (زراعات ،1011 ،ج )220 :0

همچنین اینکه روایت در زمینۀ قطع نیست ،بلکه آنچاه در روایات آماده ف ال باهصاورت
مجهول (شُتِرَ) است که مصدر آن الشَّتَر بوده که م نای آن انقالی و تغییر حالت (صااح ،
 ،1212ج 032 :1؛ جااوهری ،1011 ،ج 110 :2؛ زمخشااری )023 :1111 ،درهاامکشاایدگی
(ازهری ،1221 ،ج  )222 :11همراه با شکافتگی است (ابنفاارس ،1232 ،ج  )222 :0و در
این حالت شُفر ،م یوی و دارای نقصان میشود (ابنفارس ،1232 ،ج  )222 :0و باهم ناای
سست شدن و شل شدن است مال میشود (ابنسیده ،1221 ،ج )01 :1؛
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سوم اینکه مشهور بودن این قول گرچه م روق است ،ثابتشده نیست؛ باهنحاوی کاه
شمار قائالن به سایر اقوال بیشتر از این قول است ،لذا چهبسا که این قول مشاهور نباشاد و
اگر هم باشد در مقابل آن ،اقوال اشهری وجود دارند؛
و در نهایت اینکه احتمال دارد دیه در پل ها بیشتر باشد ،به این جهت که شُفر جزء و
پل

کل است و جزء و کل تفاوت میکنند؛ کما اینکه امکان هم دارد دیاه در پلا

باشد زیرا موج

کمتار

انقالی شُفر شود و قیافۀ فرد را زشت کند ،به هر حال ادعای اولویت در

مسئله وجهی ندارد (مدنی کاشانی .)111 :1231 ،همچنین باید متاذکر شاد کاه اساتناد باه
قیاس اولویت اشکال دیگری هم دارد و آن اینکه ،روایت در ماورد شاکافتن باوده و قطاع
امری غیر از شکافتن است؛ حال اگر هم قیاس اولویت ،حکم به ی سو ،دیاه در دو پلا
باال و ی دو ،دیه در دو پل

پایین بدهد ،مانع از ثبوت بیشتر از آن ،تاا کامال شادن دیاه

نیست و نهایت چیزی را که ثابت میکند این خواهد بود کاه ثباوت آن مقادار دیاه قط ای
است و برای ثبوت بیشتر از آن ،روایت ،حکمی ندارد .مؤید استدالل مذکور تفصیلی اسات
که برخی از فقها مطرح کردهاند و قائل به این هستند که اگر پل
نظر چهارمند؛ ولی در صورتیکه پل

شکافته شود ،از قائالن به

قطع شود ،در زائد بر ثلث دیه تا نصف دیه قائال باه

تصالح جانی و مجنیٌعلیه هستند و همچنین در قطع هر چهار پلا

نیاز هماین حکام باه

احتیاط را دادهاند (وحید خراسانی ،1221 ،ج .)210 :0
و اینکه خود شیخ طوسی هم در کت

مت دد ،به سه نظر متفاوت گرویده است ،نشان از

آن دارد که پاسخ مسئله آنچنان هم واضح نیست .لذا ایشان و برخی دیگر الز ،دانستهاند که
احتیاط (که مقتضی تصالح میان جانی و مجنیٌعلیاه اسات) تارک نشاود (فاضال لنکرانای،
122 :1211؛ خمینی ،بیتا ،ج 212 :2؛ سبزواری ،1210 ،ج 112 :21؛ مدنی کاشانی:1231 ،
111؛ مشکینی ،بیتا.)223 :
جایگاه «مقاصد الشریعه» در مسئله
از دیدگاه فقه مقاصدی نیز هرچند میتوان با تأمل در ادلۀ مرتبط با مقاصدالشری ه ،اصال ثباوت
دیه بر جراحات وارد بر پل

و کلیات آن را به اثباات رسااند ،ت یاین میازان دقیاق ایان دیاه و
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جزئیات آن از این دسته ادلۀ ناظر به لزو ،حفظ حریم جسمانی افراد انسانی امکانپاذیر نیسات.
برای نمونه ،اما ،رضا(ع) ضمن دستهبندی جنایات وارد بر جسم در شش گاروه ت رضاات وارد
بر :نفس ،چشم ،گوش ،صدا ،عقل و عص

اعضا (ایجاد م لولیت جسمی)؛ فلسافۀ وضاع دیاه

بر جنایات را حفظ جان افراد و جلوگیری از ت دی و تجاوز انسانها از حدود الهی میداناد کاه
جلوهای از رحمت الهی بر بندگان خود است (منسوی به اما ،رضا011 :1231 ،؛ شایخ طوسای،
 ،1231ج  .)211 :1شهید اول از فقهای سدۀ هشتم هجری نیز پس از دستهبندی اسابای شارعی
به پنج قِسم ،دستۀ چهار ،را امور و اسبابی میداند که مقاصدالشری ۀ پنجگانه ی نای نفاس ،دیان،
عقل ،نس

و مال را حفظ میکنند و ثبوت دیه در جنایات را از جملۀ این اسابای برمایشامارد

(شهید اول ،بیتا ،ج .)01 :1
البته باید دقت داشت که با وجود اینکه فلسفۀ تشریع دیه ،حفظ نفس است؛ همانگوناه
که فقها بیان کردهاند جبران خسارت نیز میتواند از اغراض شاارع در جنایاات غیرعمادی
تلقی شود (منتظری .)01 :1221 ،حال فلسفۀ تشریع دیه و ماهیات آن هار چاه کاه باشاد،
میتواند مبنای تشریع اصلِ دیه محسوی شود ،ولی ت یین مقدار آن نیازمند تتباع و بررسای
نصوصی غیر از نصوص مبیِّن مقاصدالشری ه است ،لذا الز ،بود برای نِیل به حکم نهایی در
مسئله ،با تتبع در اقوال ،به ارزیابی مستندات آنها پرداخته شود که این کار انجا ،گرفت.
نتیجهگیری
از ارزیابی ادله این نتایج حاصل میشود که از بین بردن مجموع چهار پل  ،موج
دیۀ کامل خواهد بود و دلیل بر این مطل

ثباوت

اجماعی است که در مسئله حاصل شاده اسات،

تنها مخالف این اجماع محقق خویی بود که در مقا ،پاسخگویی به اشکالِ ایشان به مادرکی
بودن اجماع ،گفته شد که اجماع مذکور مدرکی نیست و بر فرض مدرکی بودن نمایتواناد
مانع از کشف قول م صو ،شود و در صورتی میتوان به محتملالمدرکی بودن اعتنا کرد که
مدلول آن دلیل محتمل ،مطابق آن چیزی باشد که فقها به آن فتوا دادهاند ،هرچند کاه باه آن
تصریح نکرده باشند؛ در حالیکه چنین چیزی در مورد دیۀ پل  ،ثابت نیست ،اگر هم ثابت
باشد همان روایت هشا ،است؛ در حالیکه روایت هشا ،نیز داللتی غیر از ثبوت دیاۀ کامال
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در مجموع و توزیع دیه بهنحو ی چهار ،دیه در هر ی
ض ف مدرک احتمالی (روایت هشاا )،موجا

از پل ها ندارد .همچناین اینکاه،

تضا یف اجمااع نمایشاود چاون شااید

اجماعکنندگان دلیل دیگری داشته باشند که یکر نکردهاند و بر فرض محتمل باودن مادرک
اجماع ،گروهی از فقها قائل به حجیت اجماع هستند و طبق نظار برخای از فقهاا در مقاا،
تفسیر روایت ،م قد اجماع ،توان تقویت داللی آن را دارد و باید از آن کم

گرفت .عالوه

بر اینها ،اینکه ،احتمال م تدبه بودن چنین روایتی ،بهعنوان مدرک اجماع وجود ندارد ،زیرا
اصال روایت شامل موضوع نیست .همچنین اینکه در مقابل اجماع بر ثباوت دیاۀ کامال در
مجموع پل ها ،دلیل مستحکمی وجود ندارد تا دیۀ آن را مقداری غیر از آنچه اجماع ثابت
کرده است ،قرار دهد.
در زمینۀ دیۀ پل ها در کمتر از مجموع نیز روشن شد که دلیلی بر نظر شیخ در خاالق
مبنی بر ثبوت ی سو ،دیۀ در پل های باال و دوسو ،دیه در پل های پایینی وجود نادارد.
همچنین ادلهای که برای ثبوت نصف دیۀ کامل در پل ها باالیی و ی ساو ،دیاۀ کامال در
دو پل

پایین به آنها استناد شده است ،از ثبوت چنین چیزی قاصر هستند .نظار نهاایی در

این مورد نیز آن است که وقتی بر مت ددی ،دیۀ کامل ثابت میشود ،دیه بر آن ت داد بهطاور
مساوی ،توزیع میشود و اجماع بر این است که دیۀ کامل بار چهاار تاسات پاس بار آنهاا
توزیع میشود و اصل بر عد ،زیادت است .اگر اشکال شود که دیۀ کامل بار اعضاا توزیاع
نمیشود ،باید دقت داشت که بله دیۀ کامل بر اعضای بدن انسان تقسیم نمیشود ،چارا کاه
شاید شخصی فوت نکند ،ولی به اندازۀ چند برابر دیۀ کامل را از جانی دریافت کناد .ولای
این اشکال به نظر مختار (که کال ،صاح

جواهر نیز مؤید آن است) وارد نیست؛ زیرا ایان

مطلبی است که همه آن را قبول دارند ،اما مگر نه این است که اگر دیاه بار عضاوی ثابات
شود ،در صورتیکه جنایت ی موج

از باین رفاتن قسامتی از آن شاود ،بارای ت یاین دیاه،

نسبتسنجی میان عضو ازبینرفته ،نسبت به کل عضو (که دارای دیۀ مقدر اسات) صاورت
میگیرد و به آن میزان از دیۀ عضو اصلی جهت پرداخت ،ت یین میشود یا به ت بیر آیاتاهلل
سبحانی وقتی مجموع دیۀ کامل دارد و مجموع هم دارای اجزای ارب اه باشاد ،مجماوع بار
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اجزا تقسیم میشود .در محل بحث که دلیلی بر عدم جواز توزیع مس اوی دیاۀ عضاو بار
اجزایش نباشد ،بر توزیع آن مقدار از دیۀ مقادر بار اجازای عضاو حکام مایشاود و ایان
رویکرد ،مبتنی بر اصل عد ،است نه قیاس .ضمن اینکه ،قول به تفاوت در دیاه پلا هاای
باال و پایین ،با لحاظ تفاوت کارکردی آنها ،بدون استناد به ی

دلیل متقن فقهی ،استحساان

بوده و طبق موازین اصول فقه شی ه مردود است؛ زیرا روایتی هم که محقاق خاویی بار آن
استناد کرده بود ،بر فرض صحت آن ،حکام شُافر الجفان را مشاخص کارده کاه در ماادۀ
211ق.،.ا .من کس شده است .بر این پایه ،اصالح فراز دو ،از مادۀ  213قانون ماذکور ،باه
نحو «ت لق ی چهار ،دیه کامل به هر ی

از پل ها» پیشنهاد میشود.
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کتابنامه
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 .1اراکی ،محمد علی ( 1212ق) .المسائل الواضحة ،چ اول ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
 .13اردبیلی ،احمدبن محمد ( 1230ق) .مجمع ال ائدة و البرهان فی شرح ارشااد االذهاان ،چ
اول ،قم :انتشارات اسالمی.
 .11اصفهانی ،محمد باقربن محمد تقی ( 1231ق) .مإذ األخیار فی فهم تهذیب االخباار ،چ
اول ،قم :کتابخانۀ مرعشی.
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دارالکتب اإلفإمیة.
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 .11جزایری ،عبداللّهبن نورالدین (بیتا) .التح ة السنیة فای شارح النخباة المحسانیة ،چ اول،
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چ اول ،قم :کتابخانۀ مرعشی.
 .22اااااااااااااااااااااا ( 1211ق) .ریاض المسائل (ط  -الحدیثه) ،چ اول ،قم :مؤسسۀ
آلالبیت(ع).
 .20حر عاملی ،محمدبن حسن ( 1231ق) .وفائل الشیعة ،چ اول ،قم :مؤسسۀ آلالبیت(ع).
 .22حسینی خامنهای ،سید علی ( .)1010درس خارج فقه ،جلسۀ اول ،اردیبهشت ماه.
 .22حسینی شیرازی ،سید صادق ( 1221ق) .المسائل اإلفإمیة مع المسائل الحدیثاه ،چ اول،
قم :منشورات رشید.
 .21اااااااااااااااااااااا ( 1221ق) .بیان األصول ،چ دو ،،قم :داراالنصار.
 .21حسینی شیرازی ،سید محمد (بیتا) .منتخب المسائل اإلفإمیة ،بیجا :بینا.
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 .21حسینیعاملی ،سید جوادبن محمد (بیتا) .م تاح الکرامة فی شرح قواعاد العإماه (ط -
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 .21صاادر ،محمااد باااقر ( 1211ق) .بحااوف ف ای علاام األصااول ،چ سااو ،،قاام :مؤسس اۀ
دائرۀالم ارق.
 .13صدوق ،محمدبن علی ( 1210ق) .من الیحضره ال قیه ،چ دو ،،قم :انتشارات اسالمی.
 .11صیمری ،مفلحبن حسن ( 1223ق) .غایة المرام فی شرح شرائع االفإم ،چ اول ،بیروت:
دارالهادی.
 .12طبرسی ،فضلبن حسن ( 1213ق) .المؤتلف من المختلف بین أئمةالسلف ،چ اول ،مشهد:
اإلسالمیه.
 .10طریحی ،فخرالدینبن محمد ( .)1012مجمع البحرین ،چ سو ،،تهران :مرتضوی.
 .12طوسی ،ابوج فر ( 1231ق) .الخإف ،چ اول ،قم :انتشارات اسالمی.
 .12ااااااااااااااا ( 1233ق) .النهایة فی مجردال قه و ال تاوی ،چ دو ،،بیروت :دارالکتاای
ال ربی.
 .11ااااااااااااااااا ( 1011ق) .المبسااوط ف ای فقااه اإلمامی اة ،چ سااو ،،تهااران :المکتبااۀ
المرتضویه.
 .11ااااااااااااااا ( 1231ق) .تهذیب األحکام ،چ چهار ،،تهران :دارالکت

اإلسالمیه.

 .11ااااااااااااااا ( 1221ق) .رجال الشیخ الطوفی ،چ سو ،،قم :انتشارات اسالمی.
 .11ااااااااااااااا ( 1211ق) .العُدة فی أصول ال قه ،چ اول ،قم :بینا.

 .13عالمه حلی ،حسنبن یوسفبن مطهر اسادی ( 1213ق) .یرشااد األذهاان یلای أحکاام
اإلیمان ،چ اول ،قم :انتشارات اسالمی.

 .11ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( 1223ق) .تحریراألحکااام الشاارعیة علاای
مذهب االمامیه (ط  -الحدیثه) ،چ اول ،قم :مؤسسۀ اما ،صادق(ع).

 .12اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( 1210ق) .قواعد األحکام فی معرفة الحإل و
الحرام ،چ اول ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .10ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( 1011ق) .خإصة األقوال فی معرفة الرجاال ،چ
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دو ،،نجف :منشورات المط بۀ الحیدریۀ.
 .12ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( 1222ق) .نهایۀالوصول الی علماألص ول ،چ
اول ،قم :مؤسسۀ اما ،صادق(ع).
 .12عمانی ،ابن ابیعقیل ( 1210ق) .حیاة ابن أبیعقیل و فقهه ،چ اول ،قم :مرکز م جم فقهی.
 .11فاضل لنکرانی ،محمد ( 1211ق) .ت صیل الشریعة  -الادیات ،چ اول ،قام :مرکاز فقهای
ائمۀ اطهار(ع).
 .11اااااااااااااااااااا ( 1222ق) .ثإف رفائل ،قم :مرکز فقهی ائمۀ اطهار(ع).
 .11فاضل لنکرانی ،محمد جواد ( .)1011تقریرات درس خارج اصول.1011/11/21 ،
 .11فاضل هندی ،محمدبن حسن ( 1211ق) .کشف اللثام ،چ اول ،قم :انتشارات اسالمی.
 .13فق انی ،علی ( 1211ق) .الدر المنضود ،چ اول ،قم :مکتبۀ إما ،ال صر (عج).
 .11فیاض کابلی ،محمد اسحاق (بیتا) .منهاج الصالحین ،قم :بینا.
 .12فیروزآباادی ،محماادبن ی قاوی ( 1212ق) .القاااموس المحایط ،چ اول ،بیااروت :دارالکتا
ال لمیه.
 .10فیض کاشانی ،محمد محسن (بیتا) .م اتیح الشرائع ،چ اول ،قم :کتابخانۀ مرعشی.
 .12کلینی ،محمدبن ی قوی ( 1231ق) .الکافی ،چ چهار ،،تهران :دارالکت

اإلسالمیه.

 .12گنجی ،مهدی ( .)1011تقریرات درس خارج اصول ،چ اول ،قم :مدرسۀ االما ،علی(ع).
 .11مامقانی ،مالعبداللّه ( 1023ق) .نهایة المقال فی تکملة غایة اآلماال ،چ اول ،قام :مجماع
الذخائر.
 .11مدنی کاشانی ،رضا ( 1231ق) .کتا الدیات ،چ اول ،قم :انتشارات اسالمی.
 .11مرتضوی ،سید فتاح ( .)1012شرح قانون مجازات افإمی ،تهران :مجد.
 .11مرعشی نجفی ،سید شاهایالادین ( 1231ق) .منهااج الماؤمنین ،چ اول ،قام :کتابخاناۀ
مرعشی.
 .13مشکینی ،میرزا علی (بیتا) .مصطلحات ال قه ،بیجا :بینا.
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 .11مکار ،شیرازی ،ناصر ( 1221ق) .ال تاوی الجدیده ،چ دو ،،قم :مدرسۀ اما ،علی(ع).
 .12منتظری ،حسین لی ( 1221ق) .مجازاتهای افإمی و حقوق بشر ،قم :ارغوان دانش.
 .10منصوری ،ایاد ( 1221ق) .البیان الم ید فی شرح الحلقة الثالثة ،چ اول ،قم :حسنین(ع).
 .12منسوی به اما ،رضا(ع) ( 1231ق) .ال قه  -فقه الرضا ،مشهد :مؤسسۀ آلالبیت(ع).
 .12مهنا ،عبداهلل علی( 1210ق) .لسان اللسان ،چ اول ،بیروت :دارالکت

ال لمیه.

 .11نجاشی ،ابوالحسن احمد ( 1231ق) .رجال النجاشی ،قم :انتشارات اسالمی.
 .11نجفی ،محمد حسان ( 1232ق) .جواهر الکاإم ،چ هفاتم ،بیاروت :داراإلحیااء التاراث
ال ربی.
 .11وحید خراسانی ،حسین ( 1221ق) .منهاج الصالحین ،چ پنجم ،قم :مدرسۀ اما ،باقر(ع).

