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چکیده
هدف از این تحقیق ،بررسی فقهی مبالغ دیه و تخییر جانی ،در پرتو مقتضیات زمان است ،که آیا اموور
ششگانه دیه (شتر ،گاو ،گوسفند ،درهم ،دینار ،حله یمانی) موضوعیت دارند؟ و آیوا تخییور جوانی در انتخوا
اعیان شش گانه منطقی است؟ با توجه به فتاوی فقهای شیعه و روایات ،دیه قتل مرد مسلمان ،یکوی از اموور
ششگانه (شتر ،گاو ،گوسفند ،دینار ،درهم و حله یمنی) بیان شود اسوت همچنوین مشوهور فقهوای شویعه
معتقدند که جانی در انتخا هر یک از اعیان مذکور مخیر است ،اما نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از این
است که اوالً امور ششگانه مقادیر دیه در حال حاضر موضوعیت ندارند ،بلکه پرداخوت مقوداری از موال کوه
توسط حاکم اسالمی ،با عنایت به منابع شرعی و مقضیات زمان تعیوین و جهوت جبوران خسوارت وارد بوه
مجنی علیه یا اولیا دم مورد نظر شارع بود است تا از ضایع شودن خوون مسولمان جلووگیری شوود اانیواً در
وضعیت کنونی اختیار جانی در پرداخت دیه منطقی نمیباشد از این رو ،پیشنهاد میشود که با اجتهاد فقهوی
و با توجه به مقتضیات زمان ،مسألهی مقادیر دیه و تخییر جانی در پرداخت دیه از سوی فقهای شویعه موورد
بازبینی قرار گیرد روش این پژوهش ،توصیفی و تحلیلی است که با مطالعهی روایات و بررسی آرای برخی از
فقهای عظام شیعه در مورد دیه قتل ،اطالعات الزم گردآوری شد است
کلید واژهها :دیه ،قتل ،مقتضیات زمان  ،فقه امامیه
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 -1مقدمه
نظام پرداخت دیه و قوانین مربوط به آن از اموری است که بعد از پیروزی انقال اسالمی مورد توجوه
قانون گذاران کشورمان قرار گرفته است با تشکیل اولین دور مجلو

شوورای اسوالمی در سوال ،1359

تصویب رساند تا به مدت پنج سال به صورت آزمایشی به مرحله اجرا در آیود پو

از پایوان یوافتن مودت

اجرای آزمایشی قانون مزبور ،قو قضائیه الیحه قانون مجوازات اسوالمی را تقودیم مجلو

کورد و قوانون

مذکور در سال  1370به تصویب رسید در ماد  297این قانون دیه قتل مرد یکی از اموور ششوگانه شوتر،
گاو ،گوسفند ،حله یمنی ،دینار و درهم با تعداد و شرایطی که در قانون مذکور مشروحاً آمد تعیین شد بوود
این قانون با فتوای مشهور فقهای امامیه مطابقت داشت؛ اما این قانون بنا به مقتضویات زموان طبوق مواد
 549مصو سال  1392به این صورت اصالح شد که موارد دیه کامل همان اسوت کوه در مقوررات شورع
تعیین شد است و میزان آن را در ابتدای هر سال توسط رئی

قو قضائیه به تفصیل بر اساس نظور مقوام

رهبری تعیین و اعالم میشود
اصالحیه فوق برای برخی این ابهام را بوجود آورد که این ماد با نظور مشوهور فقهوای امامیوه کوه
مقادیر دیه را یکی از امور ششگانه دیه می دانند همخوانی ندارد در حقیقت این ابهام بر میگوردد بوه ایون
سؤال که آیا امور ششگانه دیه موضوعیت دارند؟
در نهایت اگر امور ششگانه دیه موضوعیت داشتند در این صورت این ابهام پوا برجاسوت و اگور اموور
ششگانه دیه موضوعیت نداشتند بلکه مقادیر دیه در حقیقت پرداخت مقدار موالی اسوت کوه توسوط حواکم
اسالمی با عنایت به منابع شرعی و مقتضیات زمان تعیین و جهت تدارک خسارت وارد بوه مجنوی علیوه و
اولیای دم پرداخت می شود در این صورت غرض شارع همان چیزی است که در مواد  549آمود اسوت و
ابهامی باقی نمی ماند البته در این مقاله صرفاً موضوعیت یا عدم موضووعیت اموور شوشگانوه دیوه موورد
بررسی قرار میگیرد ،اما نحو ی محاسبه آن توسط حاکم اسالمی ،در مقاله نگارند با عنوان «نگا قرآن به
دیه و نحو محاسبه آن در عصر حاضر» در نشریه مطالعات قرآنی شمار  17منتشر شد است
هدف این مقاله ،بررسی و تبیین فقهی مبالغ دیه در پرتو مقتضیات زمان است ،تا موضوعیت و یوا
عدم موضوعیت امور ششگانه دیه مشخص گردد لذا در این پوژوهش روایوات کوه مسوتند اصولی مشوهور
فقهای امامیه است و با درنظرگرفتن لسان روایات و تأایر شرایط اجتمواعی و اقتصوادی در صودور روایوات
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مورد استفاد فقهای عظام مورد بررسی قرار میگیرند تا روشن شود آیا امور شوشگانوه دیوه بوا توجوه بوه
مقتضیات زمان موضوعیت دارند؟
یا اینکه موضوعیت ندارند بلکه غرض شارع مقدس از وضع دیه ،مقدار مالی است کوه توسوط حواکم
اولیا دم پرداخت می شود
2ـ مفاهیم تحقیق
الف) تخییر :منظور از تخییر یعنی بدنبال وقوع قتل در صورت محکومیت جانی به پرداخت دیوه ،او در
پرداخت هر یک از امور ششگانه مخییر است
) تنویع :تنویع ،خود به دو نوع است 1 :تنوع برای تسهیل 2 ،تنوع به نحو تعیین
 1تنویع برای تسهیل :بعضی بیان ششگانه را برای تسهیل میدانند ،یعنی شارع مقدس برای اینکوه
قاتل در پرداخت دیه به زحمت نیفتد لذا گونه های مختلف را در نظر گرفته است
 2تنویع به نحو تعیین :یعنی در صورتی که جانی دارند ی هر یک از امور ششگانوه باشود ،پرداخوت
همان نوع برای او تعیین میگردد
ج) تقدیر :یعنی اینکه هر یک از امور ششگانه موضوعیت نداشته و فقط پرداخوت میوزان موالی مهوم
است که مد نظر شارع بود است(حیدری)102 ،1384 ،
3ـ پیشینه دیه
قبل از پرداختن به نظرات فقهای شیعه بطور مختصر به پیشینه و نظر فقهای اهل سنت پرداخته می
شود مقدار دیه اعرا جاهلی ،بر حسب درجات قبائل و شأن و منزلت مقتول متفواوت بوود مو الً در بوین
قریش میزان معمول دیه ،د شتر بود که این میزان بعد از نذر عبدالمطلب ،به صد شتر رسید دیوه اموراو و
بزرگان به هزار شتر نیز میرسد ،دیه زن ،نصف دیه مرد بود و اسالم نیز همان صد شتر را امضاو کرد
«آنچه از بحث قانون و اجرای آن در بین ملتهای گذشته از ابتدای زندگی خانوادگی کوه بوه صوورت
اجتماع کوچک بود و چه از دوران قانونی اقوام و ملل پیشین به دست میآید این است که در تمام قرون و
اعصار و بین همه ملتها مسأله دیه مطرح بود است و به صورتهای گوناگون و مختلف عمل مویشود و
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پیامبران خدا نیز به آن عمل میکردند و این تنها به اسالم و حکومتهای اسوالمی مورتبط نیسوت مو الً
داوود پیامبر به دیه حکم می کرد در بین فرزندان ابراهیم و نیوز معموول بوود قبول از اسوالم ،در عصور
عبدالمطلب ،مسأله دیه مطرح بود
قتل به وسیلهی اولیای مقتول تا پنج نسل اجرا می شد و بوه هموین جهوت همیشوه قتول بوه جنو هوای
خانوادگی منتهی می شد که ممکن بود باألخر با پرداخت خونبها(دیه) قرار داد متارکه بین خانواد ها امضاو
شود و خونب ها در اول ،د شتر بود که در قرن پیش از اسالم به صد شتر رسید
شمه ای از آنچه که در مورد نذر و عبدالمطلب در منتهی االمال نقل شد گویای ایون واقعیوت اسوت
وقتی عبدالمطلب چا زمزم را حفر می کرد قریش با او به منازعه پرداختند او با خدای خود عهود کورد کوه
اگر خدا به او د پسر دهد تا در چنین کارهایی از او حمایت بکنند ،یکی از آنها را در را خدا قربانی کند بوا
تولد عبداهلل ،مقدمه عمل کردن به نذر آماد شد عبدالمطلب همه فرزندان خود را جمع کرد و دربوار ی نوذر
خود صحبت کرد ،همه فرزندان رضایت دادند و قرعه گرفتند قرعه به نام عبداهلل افتاد ،عبدالمطلب او را بوه
قربانگا برد و مردم را جمع کرد برادران عبدااهلل و جماعتی از قریش ممانعت کردنود و گفتنود ،اگور بتووان
جایگزینی برای قربانی عبداهلل جست ،نمی گذاریم وی قربانی شود ،ناچار عبدالمطلب را راضوی کردنود توا
پیش زنی د ر مدینه بروند تا مشکالت را حل کند او در جوا اعالم کرد در میان شما دیه موردم چوه چیوز
است؟ گفتند :د شتر گفت :بین عبداهلل و د شتر ،قرعه بزنید ،اگر به نام شتر افتاد ،شتر را قربوانی کنیود و
اگر به نام عبداهلل افتاد به شتران بیفزایید تا قرعه به نام شتر افتد آنها بین عبداهلل و شتر قرعه گرفتند ،قرعه
به نام عبداهلل درآمد ،د شتر افزودند تا به صد شتر رسید ،آنگا قرعه به نام شتر افتواد و بوه قربوانی کوردن
شترها قانع شدند از آن به بعد ،صد شتر دیه انسان تلقی شد و گاو و گوسفند نیز به عنوان دیه انتخا می-
شد ،بعد از ظهور اسالم نیز همین مقدار به عنوان دیه مورد تائید شارع مقدس قرار گرفت ،ولی انواع دیگری
به آن افزود شد(صالحی)28-26 ،1388 ،
4ـ نظر اهل سنت درباره مبالغ دیه
اما فقهای اهل سنت به جهت وجود روایات فراوانی که از پیامبر اکرم(ص) در مورد تعیین صد شتر به
عنوان دیه نف  ،نقل شد است ،همگی به پرداخت دیه از این جن
دیه از سایر اجناس در میان آنها اختالف نظر وجود دارد

اتفاقنظر دارند ،امّا در موورد پرداخوت
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گروهی از اهل سنت به استناد شیو ی عملی خلیفه دوم ،دیه را از شش جون

قابول پرداخوت موی-

دانند(کاشانی ) 235 ،1982 ،امّا گروهی دیگر این شیو اجرایی خلیفه دوم را مربووط بوه مقطعوی خواص از
زمان دانسته و آن را قابل استناد در همه زمانها ندانستهاند (همان) گروهی هم به اسوتناد روایواتی کوه در
در اجناس ششگانه را نپذیرفتهاند (االندلسی)390 ،11 ،
امّا از آنجا که انحصار دیه در خصوص شتر ،در بعضی از مناطق مشکلآفرین مینمود است ،گروهی از
اهل سنت درهم و دینار را هم ،البته در صورت نبودن شتر یا گوران بوودن آن بوه اجنواس دیوه افوزود انود
(النودی  )49 ،19 ،حال یا به صورت مقّدر شرعی و یا به صورت قیمت شتر
5ـ نظریه فقهای شیعه
«صاحب جواهر» ،در رابطه با مقادیر دیه می فرماید :مقدار دیه قتل عمود ،یکصود شوتر دو سواله یوا
دویست گاو یا دویست حله یمانی که از دو لباس برد یمانی درست شد اند ،یا هزار دینار یا هزار گوسفند یا
د هزار درهم است در این مقادیر ششگانه اختالفی وجود ندارد ،همانگونه که بعضی از فقها به این مطلوب
اشار نمودند ،چنانچه «صاحب غنیه» در این موضوع ادعای اجماع کرد است(نجفی)4، 43 ،1404 ،
صاحب غنیه در این رابطه چنین آورد است که دیه مسلمان آزاد در قتل عمود صود شوتر دوسواله یوا
دویست گاو یا دویست حله یا هزار گوسفند یا هزار دینار یا د هزار درهم خوو اسوت و بسوتگی دارد کوه
جانی مالک کدام یک از اجناس فوق باشد ،بر این مقدار دیه ،فقهای شیعه اجماع دارنود(ابن زهور ،1417 ،
 )412همچنین در السرائر بر این موضوع ادعای اجماع شد است(ابن ادری )323 ،1410 ،
بنابراین مشهور قریب به اتفاق فقهای شیعه هر شش نوع را اصل دانستهاند و در رابطه با اختیوار جوانی
هم ،نظر علمای شیعه به همین منوال است و برخی در این بار ادعای اجماع کرد انود صواحب جوواهر در
این زمینه می نویسد :همانطور که بین فقهای ما معروف است ،بلکه بین فقهای متأخر بر آن ادعوای اجمواع
شد است عبارت صریح «کتا غنیه» و ظاهر «کتا سرائر» و «مفاتیح» بر وجوود اجمواع در ایون بوار
حکایت دارد بنابراین ،فرد جانی ،هر یک از اجناس ششگانه را بپردازد حتی اگر از دارندگان آنچوه کوه موی
پردازد نباشد ،ولیّ مقتول نمیتواند از پذیرش آن امتنواع ورزد (نجفوی )12 ، 43 ،1404 ،همچنوین محقوق
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اردبیلی(ر ) پ

از ذکر گونههای ششگانه دیه بیان میدارد که جانی در انتخوا هور یوک از آنهوا مخیور

است(محقق اردبیلی)309 ،1403 ،

قرآن کریم ،تنها در مورد مشروعیت اصل دیه و مقدار آن میفرماید« :وَ موا کوان لِمُوؤممِن أنم یَقمتُول
مُؤممِناً إِالَّ خطأً وَ مَنم قتل مُؤممِناً خطأً فتحْریرُ رَقبَة مُؤممِنة وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أهْلِهِ إِالَّ أنم یَصَّدَّقُوا»(نسواو)92 ،
«هیچ فرد باایمانى مجاز نیست که مؤمنى را به قتل برساند ،مگر اینکه این کار از روى خطوا و اشوتبا از او
سر زند؛ (و در عین حال )،کسى که مؤمنى را از روى خطا به قتل رساند ،باید یک برد مؤمن را آزاد کنود و
خونبهایى به کسان او بپردازد؛ مگر اینکه آنها خونبها را ببخشند»
از این رو ،جزئیات مباحث دیه ،در قرآن کریم موجود نیست ،همچنین ،در کلمات فقهاو ،در این مسأله
به دلیل عقلی هم مستند نشد است و چنین به نظر می رسد که مستند اجماع مورد ادعای فقهواو ،چنانچوه
از کلمات تنی چند از فقها هم بر می آید ،روایات ائمه اطهار(ع) است:
در این رابطه مرحوم فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع می فرماید :دیه قتل عمد یکصد شتر دو ساله و
دویست گاو و یا دویست حلهی که هر حلّه دو لباس از برد یمنی یا هزار دینار یا هزار گوسوفند یوا د هوزار
درهم است و این دیه در یک سال ادا می شود و جانی در دادن هر یک از اجناس فوق اختیار دارد و در این
قول بین علما اختالفی وجود ندارد و دلیل آن هم نصوص میباشد(فیض کاشانی)143 ،2 ،1982 ،
همچنین مقدس اردبیلی در «مجمع الفائد » و «البرهان» ،بعد از اینکه دلیل قتل عمد مرد مسلمان را
ذکر می کند ،میآورد :م ل اینکه اجماع فقها از روایات گرفته شد است(محقق اردبیلی)309 ،1403 ،
همانطور که مالحظه کردید مرحوم فیض کاشانی و محقق اردبیلی ،مدرک اجماع را نصوص و روایات
می دانند ،بنابراین اجماع مورد ادعای فقها شیعه ،مدرکی است ،بنابراین تنها مستند فقهاو روایات است لوذا
شایسته است عمد روایات وارد در این زمینه را مورد بررسی قرار دهیم
وقتی روایات مسأله مقادیر دیات را مورد مطالعه قرار میدهیم مالحظه میشود که روایات در این زمینه
مختلف هستند و بخاطر اینکه بتوانیم نتیجهگیری کنیم ،این روایات را دستهبندی میکنیم و خواهیود دیود
که لسان روایاتی که از ائمه معصومین علیه السالم نقل شد است در خصوص بیان انواع دیه متفاوت است
بطوری که برخی از آنها به یکی از گونههای ششگانه و برخی دیگر به بیش از آن اشار دارنود و مجمووع
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اقالم ششگانه ای که مشهور فقها بعنوان دیه بر شمرد اند در تمامی روایات نیامد است ما سعی می کنیم
بطور اجمال از هر دسته نمونه ای را ارائه دهیم تا روشن شود که لسان روایوات چگونوه اسوت و مشوخص
گردد به استناد تنها دلیل فقها که روایات هستند آیا امور ششگانه موضوعیت دارند یا خیور و آیوا جوانی در

الف) دسته اول
روایاتی که فقط صد شتر را به عنوان دیه قتل ذکر کرد اند ،مانند روایت صوحیحی از اموام بواقر(ع)
نقل شد ،که پیامبر(ص) به حضرت علی(ع) چنین وصیت کرد« :ای علی همانا عبدالمطلب در جاهلیت پونج
سنت را بنا نهاد که خداوند آنها را در اسالم تایید فرمود تا آنجا که فرمودند :و در قتل ،یکصد شتر را در نظر
گرفت که خداوند نیز آن را در اسالم مقرر فرمود(حر عاملی )198 ،1409 ،مطابق این روایوت ،فقوط شوتر
بعنوان دیه معین ،معرفی شد است ظاهر این روایت حاکی است که دیات دیگر غیر از شوتر ،کوه در سوایر
روایات آمد بدل از شتر محسو می شوند بنابراین شتر و نهایتاً قیمت و ارزش آن بعنوان اصل تلقی می-
گردد همچنین در روایت «محمد بن مسلم» و «زرار از امام محمد باقر(ع) یا امام صوادق(ع) فرموود :دیوه
یکصد شتر است نه قیمت آنها و نه غیر شتر( حر عاملی )198 ،1409 ،مطابق این دسته از روایات فقط شتر
به عنوان دیه معین معرفی شد است و عد ای به استناد این دسته روایات شتر را اصل در دیه میدانند
ب) دسته دوم
روایاتی که فقط شتر و گوسفند را به ترتیب ذکر کردند مانند روایت صحیحی است که معاویه بن وهوب
دربار دیه سؤالی از امام صادق(ع) کرد امام(ع) پاسخ فرمودند :دیه قتل عمد یکصد شتر دوساله است و اگر
شتر نبود به جای هر شتر بیست گوسفند است(حر عاملی)200 ،1409 ،
روایت ابوبصیر از امام صادق(ع) با سند صحیح نقل کرد است که :دیه عمد ،یکصد شتر دوساله است که
اگر شتر وجود نداشت به جای آن بیست گوسفند است(همان)
طبق این دو روایت ،دیه قتل ،شتر می باشد ،و اگر شتر نبود به گوسفند تبدیل می شود الزم بذکر است
که همه فقها شیعه یک شتر را معادل د گوسفند می دانند ،ولی فقها اهل سنت ،یک شتر را معادل بیسوت
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گوسفند می دا نند ،احتمال دارد صدور این دو روایت بر حسب تقیه بوود اسوت و احتموال هوم دارد کوه در
برخی زمانها قیمت یک شتر معادل بیست گوسفند بود باشد

دستهای دیگر از روایات فقط هزار دینار و د هزار درهم را ذکر کرد اند ،مانند روایت صوحیح حلبوی
از امام جعفر صادق(ع) که فرمود« :دیه د هزار درهم یا هزار دینار است ،جمیل گفت :اموام فرموود :دیوه
یکصد شتر است (حرعاملی)195 ،1409 ،
در این روایت مقدار دیه د هزار درهم و هزار دینار مشخص شد است و مالحظوه مویکنیود کوه
ذیل این روایت آمد است که جمیل گفت :امام صادق(ع) فرمودند :دیه ،صد شتر است ظواهر ایون روایوت
حاکی از این است که شتر اصل است و درهم و دیناربه عنوان قیمت و بدل میباشند
د) دسته چهارم
در این دسته از روایات ،فقط درهم ،دینار و شتر ذکر شد است در روایت ضعیفی از اموام صوادق(ع)
نقل شد است که فرمود :دیه د هزار درهم یا هزار دینار یا صد شتر است (حرعاملی)196 ،1409 ،
همانگونه که مالحظه می کنید ،امام صادق (ع) دیه را در سه چیز دانسته است ،دینار و درهم و شتر
همچنین درروایت صحیحی از عبداهلل بن سنان آمد است که می گوید :از امام صادق(ع) شونیدم کوه
فرمود :کسی که مؤمنی را عمداً بکشد قصاص می شود مگر اینکه اولیای مقتول رضایت دهند که دیه قبول
کنند و اگر به دیه رضایت دهند و قاتل هم قبول کند ،دیه دوازد هزار درهم یا هزار دینار یا صد شتر اسوت
و اگر در جایست که در آنجا دینار است پ

هزار دینار ،و اگر در جایست که در آنجا شتر اسوت ،پو

صد شتر است ،و اگر در جایست که در آنجا درهم است پ

دیوه

دیه دوازد هزار درهم است (حرعاملی،1409 ،

)197
در این حدیث ،ظاهر این است که عالو براینکه درهم و دینار و شتر به عنوان دیه مشخص شود انود،
امّا هر کدام را بر اصحا خاص مشخص شد اند بنابراین هیچ کدام از دو نظریه مشهور فقهای شیعه یعنی
موضوعیت داشتن امور ششگانه و اختیار جانی ،در پرداخت دیه با این دسته از احادیث قابل اابات نمیباشد

Downloaded from ijrj.baboliau.ac.ir at 17:19 +0330 on Sunday March 19th 2017

ج) دسته سوم

19

بررسی فقهی مبالغ دیه

مسأله بعد اینکه به جای د هزار درهم ،دوازد هزار درهم ذکر شد است که احتمال دارد قیموت آن در آن
زمان این چنین بود است
در روایت صحیح عبیداهلل زرار  ،از امام صادق(ع) است که فرمود« :دیه هزار دینار یا دوازد هزار درهوم
در این حدیث هم دیه را در سه امور لحاظ کرد اند و دینار و درهم را قبل از شتر آورد اند و شواید
بتوان گفت که در زمان امام جعفر صادق(ع) درهم و دینار در جامعه بیشتر رواج داشته است ،لذا دیه از آنچه
که بیشتر مورد نیاز و معامله جامعه قرار میگرفت پرداخت میشد است
ه) دسته پنجم
روایاتی که فقط دیه را منحصر در شتر ،گاو و گوسفند کرد است ،مانند روایت ضعیفی کوه ابوبصویر
می فرماید :دیه مرد یکصد شتر و اگر نبود گاو به انداز قیمت شتر پرداخت میشود و اگر نبود هزار گوسوفند
داد میشود(حرعاملی ) 197 ،1409 ،در این روایت دیه را در شتر و گاو و گوسوفند دانسوته انود البتوه ایون
روایت صریح در این است که در صورت نبودن شتر باید سراغ گاو رفت ،آن هم باید گاوها به قیمت شوترها
باشند و در صورت عدم امکان تهیه گاو میتوان دیه را از گوسفند داد پ

اوالً داللتوی بور تخییور نودارد و

اانیاً شتر را اصل قلمداد نمود است
و) دسته ششم
روایاتی داریم که فقط در آنها چهار نوع از امور ششگانه دیه ذکر شداند مانند روایت عبداهلل بن سنان
که این حدیث عبداهلل بن سنان از امام جعفر صادق(ع) شنید است که همانا دیه ،یکصد شتر است و قیمت
هر شتر از ورق ،یکصد و بیست درهم یا د دینار است و در مقایسه با گوسفند ارزش هر شتر بیست گوسفند
است(حرعاملی )194 ،1409 ،در این روایت چهار نوع از انواع دیات یعنی شتر ،درهم ،دینار و گوسفند بیان
شد است شتر را بعنوان اصل منظور کرد است و بقیه اجناس را با آن سنجید است البته روایاتی دیگور
در این زمینه داریم که به همین چهار مورد اشار دارد ،امّا در این روایات هر چهار مورد اصل منظوور شود
اند ،نه اینکه شتر اصل و بقیه بدل باشند مانند روایت عالو بن الفضیل از امام صادق(ع) کوه فرمودنود :دیوه
قتل خطأیی یکصد شتر یا هزار گوسفند یا د هزار درهم یا هزار دینار است (حرعاملی)198 ،1409 ،
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ز) دسته هفتم
روایاتی است که پنج نوع از انواع شش گانه دیه در آنها ذکر شد است ماننود ذیول روایوت صوحیح
عبدالرحمان بن حجاج از امام صادق(ع) که نقل کرد  ،امام علی(ع) ،دیه را هزار دینار مشوخص کورد کوه
توانند پرداخت کنند و برای صحرا نشینان صد شتر و برای اهول سوواد دویسوت گواو و یوا هوزار گوسوفند
(حرعاملی ) 193 ،1409 ،بنابراین در این روایت فقط حله به عنوان دیه مشوخص نشود اسوت و همچنوین
برداشت میشود که در روایت دینار اصل قلمداد شد و سایر امور با آن سنجید میشوود از فحووای کوالم
تخییر در پرداخت هم استفاد نمیشود و بلکه هر نوع دیه را برای منطقه ای مشخص کرد است
همچنین ابوبصیر درروایت صحیحی نقل میکند که از امام جعفر صادق (ع) دربوار ی دیوهی سوؤال
کردم فرمودند :دیه مسلمان ،د هزار نقر و هزار م قال طال است و هزار گوسفند در سه رد سنی میباشند
و صد شتر با سنهای مختلف و دویست گاو(حرعاملی)194 ،1409 ،
در این روایت نیز به غیر از حله یمنی به بقیه انواع دیه اشار شد است و بجای تعبیر از دینارو درهم،
از لفظ طال و نقر استفاد شد است ،همچنین نقر را قبل از شوتر و گوسوفند آورد اسوت و شواید بتووان
گفت :در زمان امام صادق(ع) طال و نقر (نقدین) رواج بیشتری در معامالت داشته است ،پ

دیه از نقدین

مشخص شد است بنابراین میتوان گفت :بنابر مقتضیات زمان ،هر یک از امور ششوگانه کوه موورد نیواز
جامعه است و رواج بیشتری بین مردم آن زمان دارد میتواند دیه باشد و شاید بتوان از ایون تعبیور اصول و
معیار بودن نقدین را فهمید
ح) دسته هشتم
روایاتی است که هر شش نوع دیه در آنها ذکر شد است مانند صدر روایت صحیحه عبدالرحمن بون
حجّاج که میگوید :از ابن ابی لیلی شنیدم که میگفت :در زمان جاهلیت دیه صد شتر بود که پیوامبر(ص)
آن را امضا نمود و بعداً بر گاوداران ،دویست گاو و بر گوسفند داران ،هزار گوسفند دوساله و بردارندگان طال،
هزار دینار و بردارندگان ورق ،هزار درهم و بر اهل یمن ،دویست حله مقرر نموود البتوه ذیول ایون روایوت
«عبدالرحمن حجاج» از امام صادق(ع) در مورد دیه سؤال میکند و امام علی(ع) فرمودند« :دیه هوزار دینوار
است و قیمت هر دینار د درهم است و برای اهل شهر عالو بر دینار د هوزار درهوم اسوت و بور صوحرا
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نشین یک صد شتر و بر اهل سواد ،دویست گاو و هزار گوسفند است(حرعاملی )193 ،1409 ،همانطور کوه
مالحظه کردید حضرت علی(ع) صرفاً پنج مورد را برای دیه ذکر کرد اند و حله را به عنوان دیوه مشوخص
نکرد اند
است و از دارندگان حله ،حله گرفته میشود و از دارندگان شتر ،شتر و از دارندگان گوسفند ،گوسفند و از گاو
داران گاو گرفته میشود(حرعاملی)195 ،1409 ،
مهمترین اشکاالتی که به روایت اخیر میتوان وارد کرد ،آن است که اوالً ،سند روایت ضعیف اسوت
اانیاً ،جمیل ابن دراج مشخص نکرد است که این روایت را از کدام امام(ع) نقل میکند و چه بسا میتووان
ضمیر قال را به خود ایشان ارجاع داد اال ا حله صرفاً به غیر از این روایت ،در روایت منقول از ابن ابی لیلی
ذکر شد بود ،ولی آنجا هم از امام(ع) نقل نشد بود بنابراین در مورد حله هیچ روایت مسوتندی کوه اموام
نقل شد باشد نداریم همچنین از این بیان تخییر جانی برای پرداخت دیه استفاد نمیشود
اکنون که به پار ای از روایات در زمینه پرداخت مقایر دیه اشار شد این تقسیم بنودی روایوات را بوه
هشت گرو تقسیم کرد و بر شما روشن شد که قول مشهور فقهای شیعه مبنی بر موضوعیت داشوتن اموور
ششگانه دیه ک ه بر آن ادعای اجماع هم کرد اند به این راحتی هم قابل دفواع نمویباشود و طبوق روایوات
دسته اول مشخص شد که:
اوالً ،دیه ،حکم تأسیسی اسالم نیست بلکه در سایر ادیان هم بود و در دور جاهلیت هم وجود داشته
طبق وصیت پیامبر به حضرت علی(ع) همان دیه از لحاط جن

و مقدار که با اوضاع و احوال صودر اسوالم

هم سنخیت داشته مورد تائید اسالم قرار گرفته است؛
اانیاً ،امور ششگانه در تمام احادیث عنوان نشد است بلکه لسان روایات درموورد مقودار دیوه مختلوف
است برخی روایات فقط به یک جن

از امور ششگانه دیه و برخی به بیش از آن اشار کرد انود همچنوین

وقتی به اجناس مختلف دیه در دستههای فوق الذکر مراجعه میکنیم مویبینویم کوه نحوو تقودم و توأخر
اجناس دیه در روایات مختلف ،متفاوت است زمانی که شتر بیشتر در میان موردم اهمیوت داشوته شوتر بوه
عنوان دیه شمرد میشد و زمانی مانند زمان امام صادق(ع) که درهم و دینوار بیشوتر در بوین موردم رواج
داشته است ،آنها برای پرداخت دیه در اولویت بود اند و از همین تقدم و تأخر در اجناس و همچنین از ذکر
موارد متفاوت دیه در روایات مختلف به خوبی روشن میشود که هیچ یک از اموور شوشگانوه موضووعیت
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ندارد بلکه با استفاد از هدف و ماهیت دیه روشن می شود که معیار ،پرداخت مقداری مال بعنوان دیه برای
جبران خسارت به «مجنی علیه» است و این مقدار دیه و جن

آن بستگی به مقتضیات زمان و مکان دارد

و باید دیه با اوضاع اقتصادی و اجتماعی مردم سنخیت داشته باشد و این نظریوه بوه خووبی از ذکور مووارد
ششگانه دیه مشخص شد باید بحث اختیار داشتن یا نداشتن قاتل در پرداخوت اموور ششوگانه فووق موورد
بررسی قرار گیرد
مشهور فقهاو شیعه بر مخیر دانستن جانی در پرداخت هر یک از امور ششگانه اجماع کرد اند و عد -
ای دیگر نظرات دیگری دارند که بطور خالصه بررسی میگردند دیدگا مشهور فقهای شیعه بر این اسوت
که با عنایت به روایات و سیر ی عملی درصدر اسالم حکایت از معرفی شوش موورد موذکور از گونوههوای
مختلف دیه دارد آن هم به نحو تخییر ،گرچه در مقابل قول مشهور عد ای هم به تنوع و عد ای دیگور بوه
تقدیر قائل هستند ،سعی میشود به اختصار به هر سه قول پرداخته شود
 -7بررسی دیدگاههای فقهای امامیه در مورد تخییر جانی در پرداخت دیه
در اینجا به بررسی دیدگا های فقهاو می پردازیم:
-1-7دیدگاه اول :دیدگاه تخییر
گفته شد دیدگا مشهور فقهای شیعه آن است که جانی اختیار دارد هر کدام از امور ششگانه دیوه را
به اولیای مقتول بپردازد و برخی مانند صاحب جواهر در این مسأله ادعای اجماع کرد اسوت ایشوان موی-
فرماید :همان طور که بین فقهای ما معروف است بلکه بین فقهای متأخر بر آن ادعای اجماع شد اسوت و
باالتر از آن عبارت صریح غنیه و ظاهر عبارت سرائر و مفاتیح بر وجود اجمواع در ایون بوار حکایوت دارد
بنابراین جانی هر یک از اجناس ششگانه را که بپردازد حتی اگر از دارندگان آنچه که می پردازد نباشد  ،ولی
مقتول نمی تواند از پذیرش آن امتناع ورزد(نجفی)12 ،1404 ،
در این رابطه باید گفت :اگراین قول اجماعی بود ،نظرات دیگری وجود نداشت و حال آنکوه عود ای
قول تنویع و عد ای قول تقدیر را پذیرفتهاند از جمله آیتاهلل منتظری در این زمینه مینویسد« :اگر مستند
مشهور فقها که قائل به تخییر هستند روایات مذکور باشد ،دو اشکال مهم در آن وجود دارد»
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 1و اشکال اول اینکه در اک ر روایات مذکور اصل در دیه را صد شتر قرار داد بوود و سوایر انوواع آن را
برعنوان قیمت یا عوض صد شتر ذکر شد است بنابراین ذکر انواع به عنوان قیمت و بدل صد شتر برای
تسهیل امر برمکلفین می باشد
انتخا هر کدام در هر زمان مخییر باشد ،پ

در زمان و مکانی که اختالف فاحش در قیمت انواع ششگانه

وجود دارد ،در صورتی که قاتل بتواند کمترین را انتخا نماید ،عالو بر اینکه تشریع سایر انواع لغوو موی-
باشد ،ضرر متنابهی به «مجنی علیه» وارد میشود و بدیهی است که هر ک  ،جز افوراد نوادر ،کمتورین را
انتخا میکنند و فلسفه تشریع دیه به کلی فراموش میشود و موجب نزاع مجدد نیز میگردد
از همه مهمتر این که بر فرض داللت روایات مربوطه بر تخییر ،اطالق آنها نسبت به زموان و مکوانی
که اختالف فاحش بین قیمت آنها وجود دارد ،مانند زمان ما ،معلوم نیست به عالو  ،در مواردی که شوارع،
چند چیز را مصداق یا امار چیز دیگر قرار میدهد مانند :عالمات کر و عالئم سفر و حود تورخص ،متفواهم
عرفی از ادلّه آنها این است که همه آنها عرفاً نزدیک به هم و متساوی می باشوند وگرنوه چنود چیوز غیور
متقار را امار یک چیز قرار دادن ،عالو بر اینکه خالف متفاهم عرفی اسوت از نظور قوانون گوذاری نیوز
گزاف و قبیح می باشد ،پ

راهی نیست جز اینکه گفته شود اگر تخییری در مسأله باشد مربوط به زموان-

های گذشته یعنی زمان صدور روایات بود که قیمت شش نوع تقریباً مساوی با هم بوود اسوت(منتظوری،
 45 ،1388و )43
همانطور که مالحظه گردید ایشان نه موضوعیت داشتن امور ششگانه و نه اختیوار جوانی را در حوال
حاضر تأیید نکردند آیت ا موسوی اردبیلی ،یکی دیگر از فقهای معاصر شیعه نیز معتقد است که :دیه حق
مالی است ،خوا این حق مالی ،عوض ریختن خون باشد یوا جبوران خسوارات وارد بوه اولیوای دم؛ بورای
تخفیف آاار کینه شان باشد و یا حتی به عنوان مجازات جانی محسو شود تا دیگر جرأت تکرار پیدا نکند یا
غیر این موارد ،مناسب نیست که دیه ای ن گونه تشریع شود که همه انواع ششگانه اصول محسوو شوود و
جانی در پرداخت هر یک از آنها مخیّر باشد ایشان در بیان علت عدم مناسبت موی فرمایود :علوت مناسوب
نبودن این قول که همهی اجناس ششگانه اصل هستند و جانی را در انتخا یکی از آن اجناس اختیار دارد،
آن است که تخییر ب ین این اصول با وجود اختالف فراوان بین آنها از نظر قیمت بازار ،علیرغم ایون تفواوت
فاحش در قیمت ،به جانی اختیار داد شود تا هر چه را او پسندید و مطابق میل اوست برگزینود ،کواری بوه
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شدت لغو و بیهود است ،چرا که هر جنایت کاری جز در موارد نادر ،بدون شک ،کمترین را برمویگزینود و
این عقید که جانی بین میلیونها تومان و یا پرداخت یک هزارم آن اختیوار دارد ،فقوط بوه هزیوان گوویی
شبیهتر است از این سخن به خدا پنا می بریم(موسوی اردبیلی )80 ،1416 ،نظریه ایشان هم کامالً روشن
صافی گلپایگانی ،پرسید شد که موارد ششگانه دیه دارای ارزش یکسانی نیستند و جانی در انتخا یکوی
از آنها مخیر است و طبعاً کمارزشترین را انتخا مینماید ،آیا موجب تضییع حق اولیای دم نخواهود بوود؟
اگر چنین است ،را جلوگیری از آن در فقه اسالم چیست؟
ایشان در پاسخ می گوید :اگر بگوییم این تخیر در مواردی است که اختالف فاحش بوین قیموت ایون
اشیاو باشد و قیمت آنها به هم نزدیک نباشد و با اختالف فاحش و غیرقابل مسوامحه ،تخیور در م ول ایون
حکم موجه به نظر نمیرسد و اخبار با از آن انصراف دارند و زمینهی طرح این سؤال از بین میرود ،بلکوه
از خود اخبار با نیز استفاد می شوود کوه در ایون تخییور ،تسواوی یوا تقوار قیموتهوا مالحظوه شود
است(گلپایگانی)178 ،1372 ،
همانطور که مالحظه کردید نظر ایشان هم این بود که نظریه مشهور مبنی بر تخییر جانی مربوط بوه
زمانی بود است که امور ششگانه ارزش یکسانی داشتهاند اما در حال حاضر که چنین نیست تخییور جوانی
جایز نیست و باید اصالح گردد
 -2-7دیدگاه دوم :تنویع به نحو تعیین
دیدگا دوم فقهای شیعه که بیشتر فقهای متقدم بودان عقیود داشوتند ،تنوویعی بوودن گونوه هوای
ششگانه است بدین معنی که شارع مقدس دیه را در انواع مختلف معرفی نمود است و هر یک از دارندگان
انواع ششگانه باید همان نوعی را به عنوان دیه بپردازند که خود جزو دارندگان آنها هستند و یوا آن نووع در
سرزمینی که در آن زندگی میکنند رواج دارد شیخ صدوق(ر ) در کتا المقنع مویفرمایود :دیوه در زموان
جاهلی یکصد شتر بود و رسول خدا آن را امضاو کرد سپ

ایشان دیه را بورای گواو داران دویسوت گواو و

برای گوسفند داران هزار گوسفند و بر دارندگان طال هزار دینار و بر نقر داران د هزار درهم و بر اهل یمن
دویست حله مشخص فرمودند (شیخ صدوق )514 ،1415 ،همچنین ایشان در کتوا الهدایوة مویفرمایود:
دیه بر شتر داران یکصد شتر است و بر گوسفند داران هوزار گوسوفند و بور گواو داران دویسوت گواو و بور
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دارندگان طال هزار دینار و بر نقر داران هزار درهم میباشد(شیخ صدوق )301 ،1418 ،مالحظه میکنیود
که گرچه شیخ صدوق در کتا «هدایة المتعلمین» حله را بعنوان مقادیر دیه نشمرد است ،امّا در پرداخت
سایر امور دیه هم قائل به تنویع شد است ،صاحب جواهر در مورد قائلین به این قول میفرمایود :از ظواهر
همچنین برخی از روایاتی که ذکر شد حکایت از تعیین انواع ششگانه دیه دارند نوه تخییور از جملوه روایوت
صحیح عبد الرحمن ابن حجاج که در آن آمد است
بر شترداران ،شتر و بر شهرنشینان درهم الزم است
امّا آنچه که میتوان در رد این برداشت بدان اشار کرد آن است که این روایوات حکایوت از تسوهیل
دارند (تنویع برای تسهیل) نه تنویع به نحو تعیین ،یعنی شارع مقودس بورای آسوان سواختن کوار افوراد در
پرداخت دیه به همان گونه ای حکم کرد است که فرد در اختیار دارد و چه بسا نظرشارع الزام بوه پرداخوت
آنچه که در اختیار دارد نبود باشد ،امّا از با این که معموالً در دیه پرداخوت آنچوه کوه فورد دارنود ی آن
است ،آسان میباشد ،لذا بدان حکم فرمود است
 -3-7دیدگاه سوم :تقدیر
مطابق این قول روایات نه در بیان تخییر هستند و نه تنویع ،بلکه در صدد بیان تقدیر میباشند طبوق
این قول هیچ یک از مقادیر ششگانه موضوعیت ندارد تا بحث از تخییر یا تنویوع پویش آیود ،بلکوه آنچوه
مدنظر شارع مقدس بود است این است که خون هیچ مسلمانی در اسالم ضایع نمیشوود و بورای جبوران
خسارت به مجنی علیه یا اولیای وی باید مقداری از مال پرداخت شود ،امّا بخاطر اینکه مقدار مالی کوه مود
نظر شارع میباشد مشخص شود ،ب ناچار باید با معیار امور ششگانه دیوه اسوتفاد کورد کوه البتوه ایون هوم
مختص آن زمانی است که این امور ششگانه از لحاظ قیمت اختالف فاحشی نداشته باشند
به نظر میرسد در تعیین نوع و مقدار دیه میتوان عرف اقتصادی جامعه را معیار قرار داد بنوابراین در
حال حاضر میتوان وجه نقد رایج در کشور را به میزانی که جبران خسارت وارد به مجنی علیه یوا اولیوای
وی می باشد تعیین نمود ،چون اوالً دیه از امور عبادی و احکام تعبدی محض نیست که حکمت آن مرموز و
غیرقابل فهم باشد
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اانیاً در صدر اسالم این چنین عمل گردید است و طبق روایات ،وصیت پیامبر اکرم(ص) به حضورت
علی(ع) دیه حکم امضایی است و شارع مقدس عرف رایج قبل از ظهور اسالم را که شتر به عنووان موال و
سرمایه رایج بود است و صدر اسالم کاربرد فراوان داشته مود تایید قرار داد است ،چورا کوه شوتر یکوی از
اهمیت داشت که واحد شمارش شتر را نفر مشخص کردند و حتی در زمان جاهلیوت بورای شوتر جوایگزین
مانند گاو و گوسفند هم قرار داد شد تا اینکه با ظهور اسالم طبق روایتی که از عتیه نقل شد است درهوم
و دینار هم به عنوان قیمت شتر به عنوان دیه مشخص شد(حرعاملی)93 ،1409 ،
چرا که در آن زمان درهم و دینار فراوان شد و بین مردم رایوج بوود و از هموه مهمتور هموین کوه در
روایات وارد  ،موارد دیه مختلف بیان شد است به این نتیجه میرسیم که شارع مقودس شورایط اقتصوادی
هر جامعه را در نظر میگرفت و برای آن چیزی به عنوان دیه تعیین میکرد
بنابراین همین تأ یید گویای این مطلب است که شارع مقدس نووع دیوه و مقودار آن را بوه وضوعیت
اقتصادی و اجتماعی آن زمان واگذار کرد است امّا در اینجا ،دو سؤال مطرح است
1و به فرض اینکه بپذیریم عین هیچ یک از اجناس ششگانه موضوعیت ندارد و با توجوه بوه تفواوت
فاحشی که در قیمت آن اجناس وجود دارد ،تخییر را هم منتفی بدانیم؛ اوالً بوه ناچوار بایود الاقول یکوی از
اجناس مذکور را مبنا قرا دهیم تا بر اساس آن ،میزان دیه در زمانهای مختلف مشخص گوردد ،آن جون
مبنا کدام است؟
2و اانیاً چه کسی این مسؤولیت را بعهد دارد تا با عنایت به مقتضیات زمان دیه را مشوخص نمایود؟
البته پاسخ به این دو سؤال ،تحقیقی دیگری را میطلبد
 -8نتیجهگیری
با عنایت به بررسی منابع فقهی و دیدگا فقها دربار ی موضوع مورد بحث ،نتایج زیر حاصل میگردد:
 1لسان روایات دربار ی میزان دیه مختلف است ،برخی روایات فقط به یک جن

از اجناس شوش-

گانه و برخی به بیش از آن اشار کرد اند و از نظر تقدم و تأخر اجناس دیه در روایوات متفواوت اسوت ،لوذا
میتوان از آن استفا کرد که هیچ یک از امور ششگانه دیه در حوال حاضور موضووعیت ندارنود بنوابراین
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اموال بسیار باارزش در شبه جزیر عربستان بود و حتی به شتر قسم میخوردند و تا انوداز ای بورای آنهوا

بررسی فقهی مبالغ دیه
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اکنون می توان وجه نقد رایج هر کشور را به میزانی که جبران خسارت وارد به مجنی علیه یوا اولیوای وی
باشد را به عنوان دیه تعیین کرد
 2تخییری (بر فرض صحت چنین برداشتی از روایات) ،به زموانی اختصواص داشوته اسوت کوه اموور
جانی منطقی نیست
فهرست منابع
 1ابن ادری  ،محمد بن منصور بن احمد ،)1410( ،السرائر الحاوی التحریر الفتاوی ،انتشارات حوز علمیه قم ،قم
 2ابن زهر حلبی ،حمز بن علی ،)1417 ( ،غنیه النزوع الی علمی االصول و الفروع ،مؤسسه امام صادق(ع) ،قم
 3ابن حزم اندلسی ،علی بن احمد( ،بیتا) ،المحّلی ،دارالمعرفه ،بیروت
 4حرعاملی ،محمدبن حسن ،)1409( ،وسایل الشیعه ،مؤسسه آل بیت(ع) ،قم ،چاپ اول
 5حیدری ،عباس علی ،)1348( ،نقدی بر گونههای ششگانه دیه در فقه و قانون ،فصلنامه تخصصی فقه و حقووق
اسالمی ،بابل :پیش شمار 2
 6خزاعی ،مجید ،)1386( ،تحلیل فقهی و حقوقی دیه ،دانشگا آزاد اسالمی واحد جیرفت ،جیرفت
 7شیخ صدوق ،محمدبن علی بن بابویه ،)1415( ،المقنع ،مؤسسه امام هادی(ع) ،قم
 8شیخ صدوق ،محمد بن بابویه ،)1418 ( ،الهدایه فی اصول و الفروع (الهدایه المتعلمین) ،مؤسسه اموام هوادی(ع)،
قم
 9صالحی ،فاضل ،)1388( ،دیه یا مجازات مالی ،مؤسسه بوستان کتا
 10صافی گلپایگانی ،)1372( ،گفتگو «مجله رهنمون» ،بهارو تابستان ،شمار  4و5
 11فیض کاشانی ،محمد محسن ،بیتا ،مفتاح الشرائع ،انتشارات کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی ،قم
 12کاشانی عالو الدین ،)1982 ( ،بدائع الصنائع فی التربیت الشرایع ،دارالکتب العلمیه ،بیروت
 13محقق اردبیلی ،احمدبن محمد ، )1403( ،مجمع الفائد والبرهان ،جامعه مدرسین حوز علمیه قم ،قم
 14منتظری ،حسینعلی ،)1388( ،پاسخ به پرسشهایی پیرامون مجازات اسالم حقوق بشر ،نشرگواهان ،قم
 15موسوی اردبیلی  ،سید عبدالکریم ، )1416( ،فقه الدیات ،منشورات مکتبه امیرالمؤمنین ،قم
 16منصور ،جهانگیر ،) 1389( ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،نشر داوران ،تهران
 17مکارم شیرازى ،ناصر ،)1373( ،ترجمه قرآن ،دار القرآن الکریم(دفتر مطالعات تاریخ و معوارف اسوالمى) ،قورآن،
چاپ دوم
 18نجفی ،محمدحسن ، )1404 ( ،جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم ،المکتبه االسالمیه ،بیروت
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ششگانه از ارزش یکسان برخوردار بود اند و در شرایط کنونی که این برابری وجود ندارد ،مخیور دانسوتن
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فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی/سال دوازدهم /شمار چهل و چهار

 19النووی دمشقی ،محیالدین بن شرف( ،بیتا) ،المجموع فی شرح المهذ  ،دارالمعرفه ،بیروت
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