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نقد و تحلیل مباني فقهي مادة  916قانون مجازات اسالمي مصوّب
1۹6۱
صدیقه حاتمی* محمدرضا علمی سوال** محمدحسن حائری***
(تاریخ دریافت 99/11/11 :تاریخ پذیرش)99/9/9 :

چکيده
در باب میزان دیة دن انی که به قیرگی گرایی ه ا سیاه ش ه است (السن األسود) نناااب اصـاب امامیّه مخنل

ا

منفاات استق به روربکه قنرّع جسنار حاضر در میراث مکنوب ن هی اجود چهار نظریّه را در نرض مسئله ش اسایی
کرده است -8 :روت لث دیة دن ان سالم؛  -3روت ربع دیة دن ان سالم؛  -2روت ارش؛ ا  -4دی گاه قفصیلی
( روت لث دیه در دن ان سیاه ناس ا روت ارش در دن ان سیاه غیرناس ) .اگرچه قانونگذار قانون مجارات اسالمی
ار بین آراء موجودق دی گاه مشهور ( روت لث دیه) را برگزی ه ا این امر را در مادة  986به قرار ذیل انعکاس داده
است )...(« :دیة دن انی که قرالً سیاه ش ه استق یوسوّح دیة همان دن ان است»ق برآی پژاهش حاضر حاکی ار
ضع

دی گاه مزبور است .این نوشنار در پژاهشی قوصیفی-قـلیلی ا با نگاهی مسئلهمـورق پس ار قریین اقوال

موجود در مسئلهق به ارریابی ا قـلیل آنها همّت گمارده ا اعنرار آنها را در قراراب ن اهت س جی ه است .ننایج
قـ یق نشان میده که ق ها دی گاهی که به نـوب موجّه دناعکردنی است قول به روت ربع دیه در نرض بـث
است؛ این نظریّه اگرچه مخال

برداشت مشهور ن یهان امامی استق مع ادب ار من ّمان ا برخی ار ن هاب معاصر

را با خود همراه کرده است.

واژگان کليدی :دندان سياه ،ثلث ديه ،ربع ديه ،ثبوت ارش.

* دانشجوب دکنرب ن ه ا مرانی ح وق اسالمی دانشگاه نرداسیق مشه ق ایران
** اسنادیار ن ه ا مرانی اسالمی دانشگاه نرداسیق مشه ق ایران (نویس ه مسئول)elmisola@um.ac.ir :
*** اسناد ن ه ا مرانی ح وق اسالمی دانشگاه نرداسیق مشه ق ایران.
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مقدّمه
ار جمله اعضاب ب ن انسان که در شریعت براب آن دیه م ّر ش ه دن انی است که به جهاقی به
قیرگی گرایی ه ا سیاه ش ه است .ن هاب امامیّه در اصل روت دیه در نرضی که شخصی چ ین
دن انی را ار بین بررد اقّفاقنظر دارن ق امّا در باب میزان دیه دی گاه ااح ب در بین ن یهان مشاه ه
نمی شود .ار این راق سؤال اصلی پژاهش حاضر این است که دیة اس اط دن ان سیاه به چه میزان
است؟ در پاسخ به پرسش مزبورق مشهور ن یهان قائل به روت لث دیة دن ان سالم ش هان ؛ در
م ابلق برخی ار ن یهان قائل به ربع دیة دن ان سالمق برخی قائل به ارش ا گراهی نیز قائل به
قفصیل ش هان .
الرنه الرح به ذکر است که مراد ار قیرگی دن ان سیاهیاب است که بر ا ر ج ایت ا یا عیب ا
عارضهاب بر دن ان حادث شود .ب ابراینق اگر دن ان به حسب خل ت سیاه باش ق در ک ن چ ین
دن انی دیة کامل همان دن ان ابت است .به عرارت دیگرق در دن انهاق بین سفی ا ررد ا سیاهق
در صورقی که رنگ آنها اصلی باش ق نه آنکه به خارر عارضه ا عیری قغییر رنگ داده باش ق
نرقی نیست ا دیة کامل همان دن ان ابت است (مـ ّق حلّیق  8491ق :ج 4ق 346؛ علّامه حلّیق
 8439ق :ج 1ق 993؛ شهی انیق  8482ق :ج 81ق 267؛ خمی یق  8437ق :ج 3ق  .)177مسن این
امر ارالق ادلّه ا مسن اقی است که بر روت دیه در ار بین بردن دن انها داللت دارن ق ب ان
ای که قفااقی ار حیث رنگ براب آنها برشمرده باش (ناضل ه بق  8489ق :ج 88ق 293؛ حسی ی
عاملیق  8239ق :ج 89ق 489؛ نجفیق  8494ق :ج 42ق  .)322هم ینق اقنضاب ع الت اسالمی
چ ین است که بین دن انها نرق نراش ا قفاات در سفی ب ا رردب ا سیاهی باعث قفاات در
اررش آنها نراش ؛ این موضوع مان قیع اعضاب ب ن شخص سفی پوستق سیاهپوست یا ررد ا
قرمزپوست است که این رنگب ب به رریعت ا خل ت انسان برمیگردد ا باعث قفاات در اررش
مادب ا مع وب نخواه ش .
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در این نوشنار ابن ا دی گاههاب موجود در مسئله ار خالل منون ن هی امامیّه اسنخراج میشون
ا مسن ات آنها در مـو ن ه قریین ا قـلیل میشون ا پس ار ارریابی قمامی دی گاهها ا
مسن ات موجودق قول مخنار قریین میشود.

 .1اقوال فقيهان
به رورکلّیق نظرات موجود در رمی ة دیة دن ان سیاه را میقوان در ذیل چهار دسنه رر هب ب
کرد:
 .8روت لث دیة دن ان سالم (دی گاه مشهور)؛
 .3روت ربع دیة دن ان سالم (دی گاه شیخ روسی در نهایهق ابن براجق ابن سعی ق خوییق مـمّ
سعی حکیمق جواد قرریزب)؛
 .2روت ارش (دی گاه شیخ روسی در مرسوطق شهی

انیق نیض کاشانیق م ّس اردبیلیق

موسوب اردبیلی)؛
 .4دی گاه قفصیلیق یع ی روت لث دیه در دن ان سیاه ناس ا روت ارش در دن ان سیاه
غیرناس ق الی احوط قراضی میان جانی ا مج یٌعلیه بر ربع دیة دن ان سالم است (دی گاه
عر العلی سرزاارب).
 .1-1ديدگاه نخست (ثبوت ثلث ديه)
مشهور ن یهان امامیّه در این دسنه قرار میگیرن  .ایشان معن ن اگر دن ان قیرهاب که آسیب دی ه
است ار دن انهاب ق امی باش ق لث پ جاه دی ار ا اگر در ناحیة ع ب دهان باش ق لث بیستاپ ج
دی ار ابت است .الرنه کلمات ن یهان در معرّنی این دی گاه منفاات است؛ برخی با لفظ «مشهور»
ار آن یاد کردهان (خوییق  8433ق :ج 3ق 297؛ م نی کاشانیق  8491ق )382 :ا برخی آن را به
«اشهر» نسرت دادهان (مـ ّق حلّیق  8491ق :ج 4ق 346؛ نیض کاشانیق بیقا :ج 3ق 819؛
رراررائیق  8481ق :ج 89ق .)493
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قانون مجارات اسالمی مصوّب  8263نیز در این رمی ه در ذیل مادة  986ار نظریّة مشهور پیراب
کرده است .این ماده م رّر میدارد« :در میزان دیه قفااقی میان دن انهایی که رنگهاب گوناگون
دارن اجود ن ارد ا اگر دن انی در ا ر ج ایت سیاه شود ا نیفن دیة آن داسوّح دیة همان دن ان
است ا دیة دن انی که قرالً سیاه ش ه استق یوسوّح دیة همان دن ان است» .ذیل ماده نسرت به
ص ر ماده در حکم خاص نسرت به عاح استق چه ای که در ابن ا قماح رنگهاب دن ان را داراب
یو حکم میدان ق امّا در ذیل ماده رنگ سیاه را اسنث اء میک

ا حکمی خاص را ( روت

یوسوّح دیة همان دن ان) براب آن بیان میدارد .به عرارقی ص ر ماده را بای با قوجّه به اننهاب
ماده قفسیر کردق یع ی دیة ک ن دن انهایی که داراب رنگهاب مخنل

باش یکسان ا داراب

دیة کامل همان دن ان استق مگر ای که رنگ دن ان سیاه باش که دیة آن یوسوّح دیة آن دن ان
است.
با پژاهش در میراث مکنوب ن هیق ظاهراً نخسنین ن یهی که ب ین دی گاه منمایل ش ه است
شیخ ص اق ار ن یهان ا مـ ّ ان شهیر قرن چهارح هجرب است که در «الم ع» در این باره چ ین
مینگارد« :در ار بین رننن دن ان سیاهق لث دیة همان دن ان ابت است» (ص اقق  8481ق.)183 :
پس ار ایشانق شیخ روسی در «خالف» (روسیق  8497ق :ج 1ق )349ق ابن رهره در «غ یه» (ابن
رهرهق  8487ق)481 :ق ابن حمزه در «اسیله» (ابن حمزهق  8491ق)441 :ق قیبال ین کی رب در
«اصراح» (کی ربق  8299ق )191 :ا ابن ادریس در «سرائر» (ابن ادریسق 8489ق :ج 2ق  )219به
دی گاه مزبور گرای هان  .ابن براج نیز به ن ل ار برخی ن ها در «مهذب» دی گاه لث دیه ا در
«کامل» دی گاه ربع دیه را پذیرننه است (ر.ک :علّامه حلّیق  8482ق :ج 6ق 217؛ ابننه حلّیق
 8497ق :ج 1ق  .)236الرنه نگارن ه با قنرّع در «مهذب» مونّق به یاننن چ ین موضعی ار ایشان نش
ا کناب الکامل اب نیز در دسنرس نیست .مـ ّق حلّیق صاحب شرایعق نیز ار موان ان دی گاه
مشهور است« :اگر دن ان پس ار سیاه ش ن بیفن ق براب آن ب ا بر اشهر یوسوّح دیه ابت است»
(مـ ّق حلّیق  8491ق :ج 4ق  .) 346علّامه حلّی ن یه کثیرالنألی

امامی نیز در آ ار مخنل

ن هی

خود ار نظریّة مشهور پیراب کرده است (علّامه حلّیق  8489ق :ج 3ق 321؛ علّامه حلّیق  8439ق:
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ج 1ق 993؛ علّامه حلّیق  8438ق294 :؛ علّامه حلّیق  8482ق :ج 2ق 977؛ علّامه حلّیق  8482ق:
ج 6ق  .)217شهی انی ن یه شیعی قرن دهم هجرب در این رمی ه دا قول دارد؛ اب در «راضه»
قائل به روت لث دیه در نرض مسئله ش ه استق امّا در «مسالو» به روت ارش منمایل ش ه
است (شهی انیق  8489ق :ج 89ق 381؛ شهی انیق  8482ق :ج 81ق  .)432پس ار ایشانق صاحب
ریاض نیز ضمن اشاره به اشهر بودن دی گاه مزبورق میابق همین قول ننوا میده « :دیة ک ن
دن ان سیاه لث دیة همان دن ان سالم است»(رراررائیق  8481ق :ج 89ق  .)493پارهاب ار ن یهان
معاصر نیز به دی گاه مزبور گرای هان ؛ براب نمونهق اماح خمی ی در قـریرالوسیله روت لث دیه
در ک ن دن ان سیاهش ه را احوط دانسنه است (خمی یق  8437ق :ج 3ق  .)177مرحوح م نی
کاشانی نیز معن است« :اگر دن ان سیاه شود ا دیگرب آن را بک ق بر جانی لث دیة همان دن ان
ابت است» (م نی کاشانیق  8491ق.)382 :
قنرّع در کلمات ن یهانی که در این گراه قرار میگیرن بیانگر این است که ایشان در ا رات
م ّعاب خویش به ادلّة مخنلفی قمسّو جسنهان :
الف -اجماع
شیخ روسی در «خالف» بر این قول ادّعاب اجماع کرده است (روسیق  8497ق :ج 1ق .)347
ظاهر «غ یه» نیز حکایت ار اجماعی بودن نرض مسئله دارد (ابن رهرهق  8487ق )486 :ا صاحب
ریاض اذعان به حجّیّت ا اجاهت چ ین اجماعی کرده است (رراررائیق  8481ق :ج 89ق .)493
ب -روايت عبدالرحمان عرزمی
اب ار اماح صادق (ع) ا ایشان ار پ رشان (ع) ن ل میک که حضرت نرمودن « :أَنَّهُ جُعِلَ نِی
السِّنِّ السَّوْداءِ ُلُثُ دِینِها» (روسیق  8497ق :ج 89ق )371ق یع ی در ار بین بردن دن ان سیاه
یوسوّح دیة دن ان سالم ابت است.
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پ -روايت حکم بن عتيبه
رااب ار اماح صادق (ع) ن ل میک که حضرت نرمودن « :کلُّ ما کانَ مِنْ شَلَلٍ نَهُو علَی الثُّلُثِ
مِنْ دِیةِ الصِّـاحِ» (کلی یق  8497ق :ج 7ق )229ق یع ی هر عضوب که نلج شود دیة آن یوسوّح
دیة عضو سالم است.
الرنه میقوان چ ین نیز برداشت کرد که دن ان سیاهش ه نلج مـسوب میشود ا در مورد میزان
دیة ک ن آنق قاع ة کلّی «کلما کان من شلل نهو علی الثلث» جارب است (ابن نه ق  8497ق:
ج 1ق 294؛ اردبیلیق  8492ق :ج 84ق 263؛ خوانساربق  8491ق :ج 9ق .)322
ت -دليل اعتباری
ار آنجا که دیة سیاه ش ن دن ان بر ا ر ج ایت دا لث دیة دن ان سالم است ا در این صورتق
ن ط لث دیه باقی مان ه استق پس به قرع در اننادن دن ان سیاه ن ط همین م ار ابت میشودق
یع ی داسوّح دیه بر عه ة ضارب ا یوسوّح بر عه ة مس ط است (علّامه حلّیق  8482ق :ج 6ق
217؛ اردبیلیق  8492ق :ج 84ق 263؛ ناضل ه بق  8489ق :ج 88ق 214؛ حسی ی عاملیق 8239
ق :ج 89ق 481؛ رراررائیق  8481ق :ج 89ق .)492

 .۱-1ديدگاه دوّم (ثبوت ربع دية دندان سالم)
برخی ار ن یهان در نرض مسئله قائل به روت ربع دیة دن ان سالم ش هان ؛ اگر دن انها ق امی
باش ق ربع پ جاه دی ار ا اگر در ناحیة ع ب دهان باش ق ربع بیستاپ ج دی ار ابت است .اگرچه
ن هایی که ب ین دی گاه گرای هان در اقلیّت هسن ق دام ة رمانی ایشان ار رارگار شیخ روسی
قا داران معاصر را دربر میگیرد.
ظاهراً شیخ روسی نخسنین ن یهی است که در ا ر ننوایی خود «نهایه» این دی گاه را برگزی ه
است .اب معن

است« :در ک ن دن ان سیاهش هق یوچهارح دیة دن ان سالم ابت است»

(روسیق  8499ق .)797 :ابن سعی حلّی نیز در «جامعالشرائع» ار این دی گاه شیخ پیراب کرده
است« :به ک ن دن ان سیاهق ربع دیة دن ان سالم قعلّق میگیرد ا راایت ش ه که لث دیة دن ان
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سالم ابت است» (ابن سعی ق  8491ق .)163 :ظاهراً آنگونه که علّامه حلّی ا صاحب مفناحالکرامه
گزارش کردهان ق ابنبراج نیز در «الکامل» دی گاه نوق را پذیرننه است (علّامه حلّیق  8482ق :ج
6ق 217؛ حسی ی عاملیق  8239ق :ج 89ق .)481
این دی گاه اقرال برخی ار معاصران را نیز در پی داشنه است .ار باب نمونه آیتاهلل خویی با
پذیرش دی گاه نوق معن است« :اگر ضربهاب به دن ان اارد شودق یو سال مهلت داده میشودق
اگر دن ان اننادق ضاربْ دیة آن را میپردارد ا اگر نیفناد ا سیاه ش ق داسوّح دیة آن را بای بپردارد
ا اگر بع ار سیاه ش ن دن ان بیفن ق ب ا بر نظر مشهور بای یوسوّح دیة دن ان پرداخت شود .الی
این نظر اشکال دارد ا اظهر آن است که در آن یوچهارح دیة دن ان ابت است» (خوییق 8433
ق :ج 3ق  .)297مـمّ سعی حکیم ا مرحوح جواد قرریزب ار دیگر ن یهان معاصرب هسن که
م نضاب ادلّه را پذیرش این قول دانسنهان (حکیمق  8481ق :ج 2ق 299؛ قرریزبق  8431ق.)878 :
مسن ات دی گاه روت ربع دیه به قرار ذیل است:
الف -روايت عجالن از امام صادق (ع)
در ا رات این قول همانگونه که برخی ار ن یهان گفنهان (ر.ک :مـ ّق حلّیق  8483ق :ج 2ق
)427ق می قوان به راایت عجالن ار اماح صادق (ع) اسن اد جست« :نِی دِیةِ السِّنِّ الْأَسْودِ رُبُعُ دِیةِ
السِّنِّ» (روسیق  8497ق :ج 89ق 398؛ حرّ عاملیق  8496ق :ج 36ق )246ق یع ی دیة دن ان سیاه
یوچهارح دیة دن ان سالم است.
ب .معتبرة ظريف
ظری

ار اماح علی (ع) ن ل میک که حضرت نرمودن « :اگر دن ان بع ار سیاه ش ن بیفن ق دیة

آن داارده دی ار ا نیم است» (کلی یق  8497ق :ج 7ق )222ق با این بیان که دیة دن ان در راایت
پ جاه دی ار نرض ش ه است؛ پس داارده ا نیم دی ار در ااقع یوچهارح دیة دن ان میشود
(خوییق  8433ق :ج 3ق  .) 296مرحوح خویی برخالف ن یهان من ّح ا منأخّر که جهت ا رات این
دی گاه به راایت عجالن اسن اد کردهان ق ضمن قضعی
راایت ظری ق دی گاه مزبور را برگزی ه است.

خرر عجالنق در این مورد با اسنظهار ار
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 .۹-1ديدگاه سوّم (ثبوت ارش)
برخی ار ن یهان امامیّه برخالف دا دی گاه پیشینق که در نرض مسئله قائل به دیة معیّن بودن ق
قائل به روت ارش ش هان  .این نظریّة مخنار شیخ روسی در «مرسوط» است« :اگر کسی دن ان
سیاه را بک ق بای ارش پرداخت ک » (روسیق  8217ق :ج 7ق  .)843برخی ار ن یهان ار قریل
شهی انی در «مسالو االنهاح» به این دی گاه قمایل یاننهان (شهی انیق  8482ق :ج 81ق .)432
نیض کاشانی نیز در «مفاقیحالشرائع» این قول را نیکو دانسنه است (نیض کاشانیق بیقا :ج 3ق
 .)819دی گاه مزبور مخنار بعضی ار ن یهان معاصر نیز قرار گرننه است (موسوب اردبیلیق 8489
ق.)424 :
ادلّهاب که ار خالل میالعة آ ار قائالن به این دی گاه به دست میآی ار قرار ذیل هسن :
الف -عمل به قدر متيقّن
چ ین اسن الل ش ه است که ق ر منی ّن در نرض مسئله روت ارش است ا در م ار ماراد که در
راایت عررمی آم ه است ( لث دیه) برائت جارب میشود؛ ریرا راایت عررمی ضعی

است ا

ار این را اصل برائت ار میزان رائ جارب میشود (صیمربق  8439ق :ج 4ق 413؛ ابننه ق 8497
ق :ج 1ق 231؛ شهی انیق  8482ق :ج 81ق 432؛ اردبیلیق  8492ق :ج 84ق 262؛ نیض کاشانیق
بیقا :ج 3ق  .)819ن یهان این گراه دلیل روت دیة م ّر (راایت عررمی ا یا راایت عجالن) را
ضعی

دانسنهان ؛ ار این راق در این مورد قائل به روت ارش ش هان .

ب -فلج نبودن دندان سياه
دلیل دیگرب که صاحب جواهر بر این قول مـنمل دانسنه است نلج نرودن دن ان سیاه استق با
این قوضیح که دیة داسوّح براب نلج ش ن عضو است ا نلج ش ن دن ان ن ط با راال م انع رخ
میده ق الی دن ان سیاه کاربرد دارد؛ پس شل (نلج) مـسوب نمیشود (نجفیق  8494ق :ج 42ق
.)321
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 .4-1ديدگاه چهارم (نظريّة تفصيلی)
مرحوح سرزاارب در «مهذباالحکاح» قفصیلی را ارائه کرده است که در ااقع به نظر میرس
قرکیری ار سه دی گاه پیشین است؛ گویی ایشان جهت رنع اخنالنات میان اقوال موجودق با ارائة
چ ین دی گاهی در ص د جمع میان آنها برآم ه استق ب ین صورت که در ک ن دن ان سیاهی
که سیاهی آن اصلی ا به حسب خل ت باش دیة کامل دن ان ابت استق امّا اگر سیاهی دن ان
عارضی ا به سرب عیب باش ق 8چ ان ه سیاهی عارضی دن ان کاش
دیة همان دن ان ابت است ا چ ان ه سیاهی عارضی دن ان کاش

ار خلل در آن باش ق لث
ار خلل در دن ان نراش ق بلکه

به دلیل رشت بودن دن ان باش ق در این صورت ارش ابت است .اانگهیق احوط آن است که
حاکم شرع جانی ا مج یٌعلیه را به قراضی بر ربع دیة دن ان سالم قرغیب ک (سرزااربق 8482
ق :ج 36ق .)861
ن یه مذکور جهت ا رات م ّعاب خود در روت لث دیه به اجماع ا راایت م جرره عررمیق
که ذکر آن پیشقر گذشتق اسن اد کرده است ا در روت ربع دیهق دی گاه خود را به راایت
عجالن ار اماح صادق (ع) ا راایت ظری

ار اماح علی (ع)ق که به آنها اشاره ش ق معلّل کرده

است.

 .۱تحليل و ارزيابی اقوال
 .1-۱نقد نظريّة ثبوت ثلث ديه
ال  -به نظر میرس ادّعاب ن یهانی که با ررح قـ ّق اجماع در مسئله در ص د ا رات م ّعاب
خویش برآم ه ان خالی ار م اقشه نیست؛ ریرا نخستق موضع بسیارب ار من ّمان امامی ار قریل
ابنابیع یل عمانیق ابن ج ی اسکانیق شیخ مفی در «الم عه»ق سیّ مرقضی علماله ب در
«المسائل ال اصریات» ا «االننصار» ا ابوالصالح حلری در «الکانی» در نرض مسئله مشخّص نیست.

 . 8ریرا م ساق ار راایت عررمیق سیاهی عارض بر دن ان استق نه سیاهی اصلی ا خل نی دن ان.
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با اجود اینق چگونه می قوان در چ ین حالنی ادّعاب اجماع کرد؟ داّحق اجماعات خالف ا غ یه
مـلّ رعن است ا مخالفت خود شیخ در نهایه ا مرسوط شاه ب بر این ادّعاست؛ ریرا شیخ روسی
در دا کناب دیگر خویش (نهایه ا مرسوط) دا ع ی ة منفاات را ابرار کرده است .ار این راق بر
ن ل چ ین اجماعی اررشی منرقّب نمیشود .سوّحق حنّی با پذیرش میلب نوق ا قرول قـ ّق اجماعق
با مـذار دیگرب مواجه خواهیم ش ا آن ای که به دلیل م رکی یا دستکم احنمال م رکی
بودن (اجود راایات)ق کاشفیّت اجماع ار رأب معصوح به ش ّت مـلّ قردی خواه بود؛ ریرا
همانگونه که گفنهان حجّیّت اجماع به ااسیة کش

قول معصوح (ع) است ا ار آنجا که مسن

اجماع م رکی مشخّص استق ن یه میقوان با مراجعه به دلیلق اعنرار آن را س جی ه ا بر ررق آن
ننوا ده  .ار این راق اررش اجماع م رکی همان اررش م رک آن است ا جز آن اعنرار دیگرب
ن ارد.
ب -اسن اد به راایت عررمی نیز ار این جهت مورد م اقشه است که ا اقت رااب مزبور مـلّ
قردی است .انزان بر آنق رااب دیگرب به ناح «یوس
دارد که اضعیّت اب نیز عارب ار ضع

بن حارث» در سلسله س راایت اجود

نیست .ار این راق میابق مرانی رجالیق خرر مزبور ضعی

شمرده میشود؛ پارهاب ار ن یهان رجالی نیز بر این امر صـّه نهادهان (خوییق  8433ق :ج 3ق
296؛ موسوب اردبیلیق  8489ق.)424 :
الرنه برخی به اشکال مزبور چ ین پاسخ دادهان « :ضع
ا یا به عرارقی «عمل مشهور جابر ضع

راایت به عمل مشهور جرران میشود»

س ب راایت است» (حسی ی عاملیق  8239ق :ج 89ق

481؛ راحانیق  8483ق :ج 39ق 396؛ ناضل ل کرانیق  8481ق .)899 :امّا چ ین پاسخی نمیقوان
رانع اشکال باش ؛ ریرا حنّی در نرض پذیرش این مر ا (براب دی ن نظر مخال

ر.ک :خوییق

در صورقی جابر ضع

س است که

 8277ش :ج 3ق )398ق عمل مشهور به راایت ضعی

ن هاب من ّح به اعنرار نزدیکی به عصر معصومان (ع) به راایت اسن اد ا عمل کرده باش (ر.ک:
مکارح شیراربق  8431ق :ج 2ق 134؛ مظفّرق  8429ق :ج 2ق 312؛ حکیمق  8481ق :ج 8ق 338؛
نائی یق  8213ش :ج 3ق )816ق حال آنکه هیچ ک اح ار ن یهان من ّح منعرّض راایت مزبور نش هان
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ا ظاهراً مـ ّق حلّی نخسنین ن یهی است که در یکی ار آ ار خود به این راایت اسن اد کرده است
(مـ ّق حلّیق  8483ق :ج 2ق .)427
پ -بر کاربرد راایت حکمبنعنیره ا یا قاع ة «کلما کان من شلل نهو علی الثلث» در مورد
دن ان سیاهش ه نیز ایراد اارد است؛ ریرا دلیل اخص ار م ّعا استق چراکه مراد ار نلج ش ن عضو
این است که کاربرد ا م انع عضو رائل شودق امّا در مورد دن ان سیاهش هق گاه با سیاه ش ن دن انق
قماح ا یا برخی ار م انع آن رائل میشون ا گاه در ا ر ج ایت ااردهق صرناً دن ان سیاه میشودق
امّا م انع آن هم ان باقی میمان  .ار این راق نمیقوان سیاه ش ن دن ان را به صورت میلق نلج
ش ن آن مـسوب کرد .بسیارب ار ن یهان نیز گویی در نلج دانسنن دن ان سیاه به رور میلق قردی
داشنه ا ار این را اسن اد به راایت ا قاع ة مزبور را به نرض «نلج مـسوب ش ن دن ان سیاه»
م یّ کردهان (ناضل ه بق  8489ق :ج 88ق 294؛ حسی ی عاملیق  8239ق :ج 89ق 481؛
رراررائیق  8481ق :ج 89ق 493؛ نجفیق  8494ق :ج 42ق 321؛ ناضل ل کرانیق  8481ق.)899 :
ت -بر اسن الل اعنراربِ «باقی مان ن لث دیة دن ان پس ار روت دا لث دیة دن ان با سیاه
ش ن آن» نیز چ ین ایراد اارد ش ه است که چ ین اسنظهارب اسنـسان مـض است ا رریعناً در
اسن راط حکم شرعی اسنـسان نمیقوان مر اب عمل قرار گیرد (خوییق  8433ق :ج 3ق .)296
ب ابراینق نمیقوان ار آن به ع وان دلیل ا م رع اسن راط حکم اسنفاده کردق چراکه چ ین اسن اللی
ظ ّی است ا ظن مادامیکه دلیلی بر حجّیّت آن اقامه نش ه است ناق اعنرار است (موسوب اردبیلیق
 8489ق .)422 :برخی به اشکال مزبور چ ین پاسخ دادهان که اسن الل مزبور (باقی مان ن لث
دیة دن ان پس ار روت دا لث دیة دن ان با سیاه ش ن آن) در ااقع اسنظهار ار راایت عر اهلل بن
س ان استق نه اسنـسان (قرلهاب خوییق  .)823 :8264در صـیـة عر اهلل بن س ان آم ه است که
اماح صادق (ع) نرمودن « :اگر دن ان مورد اصابت قرار گیردق یو سال صرر میشود .اگر اننادق
ضارب پانص درهم ب هکار میشود ا اگر نیفناد الی سیاه ش ق داسوّح دیة دن ان به عه ة ضارب
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است»( 8کلی یق  8497ق :ج 7ق 224؛ ص اقق  8482ق :ج 4ق  821ا 829؛ روسیق  8497ق :ج
89ق  .)348اانگهیق چ انکه مشخّص استق راایت عر اهلل بن س ان در م اح بیان میزان دیة ج ایت
سیاه کردن دن ان است که دا لث دیة دن ان سالم استق امّا نه ظاهراً ا نه مفهوماً بر روت لث
دیه بر اس اط دن ان سیاهش ه داللنی ن ارد .مرحوح قرریزب در کناب ق یح مرانی االحکاح با قأمّل
در چ ین اسنفادهاب ار راایت عر اهلل بن س ان اذعان میدارد نهایت چیزب که ار این راایت
میقوان گفت ای که مسنفاد ار راایت این است که دیة اس اط دن ان سیاه نرای ار لث دیة دن ان
بیشنر باش ؛ ریرا سرب میشود ار دیة اصلی دن ان بیشنر شود .امّا نمیقوان ار راایت براب روت
لث دیه در اس اط دن ان سیاه اسنفاده کرد (قرریزبق  8431ق.)878 :
 .۱-۱نقد نظريّة ثبوت ارش
اکثر ن یهان امامی این دی گاه را به دلیل اجود دیة م ّر شرعی نپذیرننهان ؛ پیراان دی گاه لث
دیه راایت عررمی را مریّن دیة م ّر شرعی قرار دادهان ا پیراان دی گاه ربع دیه ا نیز من ّمین
ا منأخّرین آنها راایت عجالن ا مرحوح خویی راایت ظری

را مریّن دیة م ّر شرعی میدان

(خوییق  8433ق :ج 3ق  279ا  .) 278ار این راق گفنه ش ه است ار آنجا که در این مورد دیة
م ّر شرعی اجود داردق نوبت به ارش نمیرس ا قائل ش ن به روت ارش مان اجنهاد در م ابل
نص است (نجفیق  8494ق :ج 42ق  .)321بسیارب ار ن یهان نیز نهایناً اذعان داشنهان که اگر دیة
م ّر شرعی اجود ن اشتق قول به ارش نظرب صـیح مینمود (رراررائیق  8481ق :ج 89ق 492؛
خوییق  8433ق :ج 3ق .)278
 .۹-۱نقد ديدگاه تفصيلی
بر دی گاه مرحوح سرزاارب م اقشاقی به قرار ذیل اارد هسن :

« .8السِّنُّ إِذَا ضُرِبتِ انْنُظِرَ بِها س َةً نَإِنْ اقَعتْ أُغْرِح الضَّارِبُ خَمْسمِائَةِ دِرْهمٍ ا إِنْ لَمْ قَ َعْ ا اسْودَّتْ أُغْرِح
ُلُثَی دِینِها».
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ال  -چ انکه پیشقر بیان ش ق اسن اد به اجماع در نرض مسئله ار جهات مخنل
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خ شهپذیر

است.
ب -پیشقر آم که راایت عجالن به دلیل اجود رُاات مجهولق نیـی ا یا ااقفی مذهب
در سلسله س آن ضعی

ا در ننیجه اسن ادناپذیر است.

پ -پیشقر بیان ش که در مورد ک ن دن ان سیاه دیة م ّر شرعی اجود دارد .ار این راق
روت ارش در این مورد صـیح به نظر نمیرس .
ت -به نظر میرس مهمقرین ایرادب که بر مخنار مرحوح سرزاارب اارد است این است که
ایشان میان سیاهی عارضی ناشی ار خلل در دن ان ا سیاهی عارضی ناشی ار رشنی دن ان قفکیو
کرده است ا در نرض داّح قائل به ارش ش ه است .به عرارقی ایشان قائل به انصراف ارالق
راایت عررمی به سیاهی ناشی ار خلل در دن ان ش ه استق امّا چ ین انصرانی صـیح نیست؛ ریرا
م شأ انصراف کثرت اسنعمال لفظ میلق در م یّ استق حال آنکه در راایت عررمی لفظ
«السَّوْداء» میلق است ا شامل هر دا نوع سیاهی عارضی خواه سیاهی ناشی ار خلل در دن ان یا
ناشی ار رشنی دن ان میشود ا لفظ در هیچ ک اح ار این معانی کثرت اسنعمال ن ارد.
ب ابراینق جمعی که ایشتان ب ان نظر داشتنهان بیشنر به جمع قررّعی شراهت دارد که دلیلی بر
اعنرار آن در شرع اجود ن ارد.
 .۹نظريّة برگزيده
به نظر میرس با ردّ سایر اقوال موجود در مسئلهق ق ها نظریّهاب که به نـوب موجّه دناعکردنی
است دی گاهی است که قائل به روت ربع دیه در نرض بـث ش ه است؛ الرنه حجّیّت این دی گاه
ار جهت معنرر بودن رااینی نیست که در ظاهر مسن برخی ار ن یهان من ّح قرار گرننه است
(راایت عجالن)ق چراکه راایت مزبور هم ار جهت س ا هم ار جهت داللت در غایت ضع
ا اشکال است؛ ریرا نخستق «علی بن مـمّ بن حسین» ا «مـمّ بن یـیی» انرادب مجهول ا
ناش اس هسن ؛ داّحق «حسن بن علی بن نضّال» ا «عر اهلل بن بکیر» نیـی مذهب هسن ؛ سوّحق
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«عجالن» مردّد ا مشنرک است بین ه ا ضعی ؛ ا چهارحق «درست بن م صور» ااقفی مذهب
است (ر.ک :مـ ّق حلّیق  8483ق :ج 2ق 427؛ ابن نه ق  8497ق :ج 1ق 294؛ شهی انیق 8482
ق :ج 81ق 432؛ راحانیق  8483ق :ج 39ق  .)379ب ابراینق راایت مزبور نمیقوان مر اب عمل
قرار گیرد (خوانساربق  8491ق :ج 9ق .)322
هم ینق ار نظر داللت نیز بر خرر نوق این اشکال اارد است که الرمة پذیرش مفاد آن این
است که دیة دا بار ج ایت بر دن ان ار دیة یو بار ج ایت بر آن کمنر باش ق ب ین مع ا که اگر
کسی به یو باره دن ان نردب را ار بین برردق دیة آن  19ا یا  31دی ار استق الی اگر کسی یو
بار دن ان را سیاه ک ا بار دیگر دن ان سیاهش ه را بک ق ب ا بر قول مزبورق دیهاش ار ج ایت ااّل
کمنر خواه بود ا این میلب بعی است (مـ ّق حلّیق  8483ق :ج 2ق 427؛ نجفیق  8494ق :ج
42ق .)321
الرنه برخی ار ن ها ار ایراد مزبور جوابی را منصوّر ش هان ق ب ین شکل که شای علّت کمنر
بودن دیة دا ج ایت ار یو ج ایت آن است که دا ج ایت در دا رمان ااقع ش هان ا بع ار
ج ایت ااّل قا رمان ج ایت داّح امکان اسنفاده ار م انع دن ان اجود داشنه استق برخالف ک ن
یو بارة دن ان که با ک ن دن انق قماح م انع آن نیز ار بین میران (ابن نه ق  8497ق :ج 1ق
 .)294امّا قوجیه مزبور در صورقی که ناصلة دا ج ایت کوقاه باش ق به نـوب که نرصت
بهرهم ب ار م انع در ناصلة دا ج ایت پیش نیای ق ررحکردنی نیست (حسی ی عاملیق  8239ق:
ج 89ق 481؛ نجفیق  8494ق :ج 42ق .)321
ب ابراینق راایت عجالن در این رمی ه نمیقوان مر اب عمل قرار گیرد .ار این راق با قضعی
راایت مزبور ا هم ین خ شه در مسن ات سایر اقوالق به نظر میرس میقوان با اسن اد به معنررة
ظری ق به شرحی که پیشقر گذشتق به ا رات م ّعا پرداخت« :نَإِنْ س َیَتْ بعْ ُ ا هِی سوْداءُ
نَ ِینُها ا ْ َاعشَرَ دِی َاراً ا نِصْ ُ دِی َارٍ» (کلی یق  8497ق :ج 7ق .)222
الرنه ممکن است در راایت مزبور چ ین خ شه شود که راایت ظری

به دا گونه ن ل ش ه

است :یکی ن ل شیخ کلی ی ا شیخ روسی ا دیگرب ن ل شیخ ص اقق ب ین صورت که در کانی
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ا قهذیب دیة اننادن دن ان سیاه داارده ا نیم دی ار آم ه است ا در ن یه  31دی ار آم ه است
(ص اقق  8482ق :ج 4ق  .)12ار این راق این دا ن ل با هم در قعارض قرار میگیرن ا به دلیل
چ ین قعارضی نمیقوان به هیچ ک اح ار آنها اسن اد کرد.
به این ایراد چ ین پاسخ داده میشود که قعارض در م ار رائ بر یوچهارح استق الی نسرت
به یوچهارح بین هر دا ن ل اقّفاق اجود دارد .ب ابراینق یوچهارح دیه المـاله ابت ش ه است
ا رائ بر یوچهارح با اصل برائت م نفی میشود .به عرارت دیگرق کناب ظری
بیان میزان دیة دن ان سیاهق الی بین یوچهارح ا نص

مشنمل است بر

دیة دن ان مردّد است که به ق ر منی ّن که

همان یوچهارح دی ار است اکنفاء میشود ا در میزان رائ بر آن که شو اجود دارد اصل
برائت جارب می شود .هم ینق مشهور است که شیخ کلی ی در ضرط ا ن ل راایات ار شیخ
ص اق دقیققر استق به ایژه در جایی که ن ل شیخ روسی نیز میابق با آن باش ا ای که هیچ یو
ار ن یهان امامیّه به آن ه در ن یه آم ه است عمل نکردهان (خوییق  8433ق :ج 3ق .)296-279
الرنه ممکن است اسنظهار ار راایت ظری

با م اقشاقی به قرار ذیل رابرا شود:

ال  -هیچ ک اح ار ن ها در نرض مسئله به راایت ظری

عمل نکردهان (حسی ی عاملیق

 8239ق :ج 89ق 481؛ م نی کاشانی 8491 :قق  .)384ار این راق این خرر ک ار گذاشنه میشود
(راحانیق  8483ق :ج 39ق .)379
ب -در قواع قعارضق میان اخرارب که به چ ن ل آم هان ق اضرط بودن کلی ی ار مرجّـات
مـسوب نمیشود قا خرر کلی ی بر خرر ص اق قرجیح داده شود .ار این راق هر دا ن ل در قعارض
با هم قساقط میک

(راحانیق  8483ق :ج 39ق .)379

پ -در قعارض میان خرر ظری

ا راایت عررمیق خرر داّح م ّح میشود؛ ریرا راایت مزبور

مورد عمل اصـاب قرار گرننه است ا اصـاب ار راایت ظری

اعراض کردهان (حسی ی عاملیق

 8239ق :ج 89ق 481؛ م نی کاشانیق  8491ق384 :؛ راحانیق  8483ق :ج 39ق .)379
در پاسخ به ایرادات نوق میقوان گفت :نخستق اس اط ا یا ع ح اس اط حجّیّت راایت با
اعراض مشهور ار آن یو مسئلة مر ایی است .ار این راق گرچه بسیارب ار اصولیون اعراض مشهور
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ار راایت را موجب اس اط حجّیّت راایت میدان ق در م ابل برخی ار اصولیون نیز اعراض مشهور
ار راایت را سرب اس اط حجّیّت ا اعنرار آن ن انسنهان ؛ ریرا ادلّة اعنرار خرر ااح میلق هسن
ا حجّیّت آن را م یّ به قی ا یا مخصّص به خصوصیّنی نکردهان  .ب ابراینق حنّی اگر ظ ّی (هم ون
اعراض مشهور ار راایت) برخالف خرر ااح صـیح قـ ّق یاب ق حجّیّت آن ساقط ا م نفی
نخواه ش (خراسانیق  8496ق 223 :ا 222؛ خوییق  8481ق :ج 8ق  .)329داّحق پیشقر در ن
دی گاه مشهور گذشت که راایت عررمی ار ضع

س رنج میبرد ا قابلیّت اسن اد ن ارد .الرنه

ممکن است برخی قائل به قصـیح س باش ا چ ین اسن الل ک
م لول خرر است ا موجب جرران ضع

که شهرت عملی موانق

س میشود .امّا بای قوجّه داشت که نظریّة جرران س

به عمل مشهور خود مر ایی است که مـلّ م اقشة بسیارب ار عالمان رجالی است (ر.ک :خوییق
 8277ش :ج 3ق  .)398انزان بر اینق اسن اد مشهور نیز به راایت عررمی نامشخّص استق چراکه
بسیارب ار ایشان حکم مسئله را صرناً در قالب ننوا بیان کرده ا همانگونه که پیشقر گذشت
هیچ ک اح ار ن یهان من ّح منعرّض راایت مزبور نش هان ا ظاهراً مـ ّق حلّی نخسنین ن یهی
است که در یکی ار آ ار خود به این راایت اسن اد کرده است (مـ ّق حلّیق  8483ق :ج 2ق .)427
سوّحق برخالف دی گاه برخی ار ن یهانق بای گفت در قعارض میان اضرط ا ضابطق اصالت ع ح
خیاء در اضرط جارب میشودق به ایژه در نرض مسئله که اضرط بودن کلی ی همراه با مؤیّ اقی
ار قریل میاب ت ن ل شیخ روسی با آن است.
ب ابراینق با قوجّه به ایرادات اارده بر دی گاههاب روت لث دیهق ارش ا دی گاه قفصیلی ا
قوجیهپذیر نرودن این ایرادات ا ار ررنی با قوجّه به ادلّة مـکم ا مؤیّ ات موجود بر دی گاه روت
ربع دیهق نظریّة مزبور دناعکردنی ا موجّه به نظر میرس .

نتيجه
میابق آن ه در نوشنار حاضر گذشتق در باب میزان دیة ک ن دن ان سیاهق چهار دی گاه در ن ه
امامیّه ش اسایی کردنی هسن  .نخسنین دی گاه قول مشهور است که قائل به روت لث دیة دن ان
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سالم است .این دی گاه ار آن جهت مورد م اقشه است که راایت عررمی رااینی ضعی
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است ا

عمل مشهور ب ان نیز ار آنجا که هیچ ک اح ار ن یهان من ّح ب ان اسن اد نکردهان نمیقوان جرران
ضع

س آن باش  .راایت حکم نیز ار آنجا که اخصّ ار م ّعاست در این مورد اسن ادکردنی

نیست .اسن الل به «باقی مان ن لث دیة دن ان پس ار روت دا لث دیة دن ان با سیاه ش ن آن»
نیز اسنـسان مـض است ا اجماع ادّعایی نیز ناقماح ا غیرمـ ّق است .دی گاه روت ارش نیز به
دلیل اجود راایت معنررة ظری

که براب قلع دن ان سیاه دیه معیّن کرده است پذیرنن ی نیست ا

در ااقع اجنهاد در م ابل نص است .دی گاه قفصیلی مرحوح سرزاارب نیز به دلیل ع ح قـ ّق
اجماع ادّعاییق ضع

راایت عررمیق ضع

راایت عجالنق میلق بودن راایت عررمی ا ع ح

انصراف راایت نسرت به قفصیل ایشان پذیرننه نش  .با ردّ سه دی گاه نوق به نظر میرس ق ها
دی گاه دناعکردنی در مسئله دی گاه روت ربع دیة دن ان سالم استق الرنه نه ار جهت اعنرار
راایت عجالن؛ ریرا راایت مزبور ار ضع
اسن اد به معنررة ظری

س ب رنج میبرد .در ااقعق نظریّة روت ربع دیه با

موجّه ا دناعکردنی به نظر میرس  .در پایان پیش هاد میشود با قوجّه به

دسنااردهاب پژاهشق قانونگذار مادة  986قانون مجارات اسالمی مصوّب  8263را که میابق با
قول مشهور سامان یاننه است اصالح ک .
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قمق اننشارات کنابخانه آیه اهلل مرعشی نجفی ق س سره.
 −روسیق مـم بن حسن 8497( .ق) .الخالفق چاپ ااّلق قمق دننر اننشارات اسالمی اابسنه به
جامعه م رسین حورة علمیّة قم.
 8217( ................................... −ق) .المرسوط نی ن ه اإلمامیةق چاپ سوّحق قهرانق المکنرة
المرقضویة إلحیاء اآل ار الجعفریة.
 8499( ................................ −ق) .ال هایه نی مجرد الف ه ا الفناابق چاپ داّحق بیراتق دار
الکناب العربی.
 8497( ................................ −ق) .قهذیب االحکاحق چاپ ااّلق قهرانق دار الکنب اإلسالمیة.

 −عاملی جرعیق رینال ین بن علی 8489( .ق) .الراضه الرهیه نی شرح اللمعة ال مش یةق چاپ
ااّلق قمق کنابنراشی داارب.
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 8482( ............................... −ق) .مسالو االنهاح إلی ق یح شرائع االسالحق چاپ ااّلق قمق
مؤسّسة المعارف اإلسالمیة.

 −ناضل ل کرانیق مـم  8481( .ق) .قفصیل الشریعه نی شرح قـریر الوسیلهق چاپ ااّلق قمق
مرکز ن هی ائمه ارهار علیهم اسالح.
 −ناضل م ادق م اد بن عر اهلل 8494( .ق) .الن یح الرائع لمخنصر الشرائعق چاپ ااّلق قمق
اننشارات کنابخانه آیهاهلل مرعشی نجفی (ره).

 −ناضل ه بق مـم بن حسن 8489( .ق) .کش

اللثاح ا االبهاح عن قواع األحکاحق چاپ

ااّلق قمق دننر اننشارات اسالمی اابسنه به جامعه م رسین حورة علمیّة قم.
 −نخر المـ ینق مـم بن حسن 8217( .ق) .ایضاح الفوائ ق چاپ ااّلق قمق مؤسّسة اسماعیلیان.

 −نیض کاشانیق مأل مـسن( .بیقا) .مفاقیح الشرائعق چاپ ااّلق قمق اننشارات کنابخانه آیة اهلل
مرعشی نجفی (ره).
 −قرلهاب خوییق خلیل 8264( .ش) .قرجمه ا قعلیق بر مرانی قکمله الم هاج (دیات)ق چاپ ااّلق
قهرانق سارمان میالعه ا ق این کنب علوح انسانی (سمت)ق مرکز قـ یق ا قوسعه علوح انسانی.
 −قیبال ین کی ربق مـم بن حسین 8489( .ق) .اصراح الشیعه بمصراح الشریعةق چاپ ااّلق
قمق مؤسّسة اماح صادق علیهالسالح.
 −کلی یق مـم بن یع وب 8497( .ق) .الکانیق چاپ چهارحق قهرانق دار الکنب اإلسالمیة.

 −هذلی حلیق نجم ال ین جعفر بن حسن بن یـیی 8491( .ق) .شرایع االسالح نی مسائل الـالل
ا الـراحق چاپ داّحق قمق مؤسسه اسماعیلیان.

 8483( ......................................................................... −ق) .نکت ال هایهق چاپ ااّلق قمق دننر
اننشارات اسالمی.
 −م نی کاشانیق رضا 8491( .ق) .کناب ال یاتق چاپ ااّلق قمق دننر اننشارات اسالمی اابسنه
به جامعه م رسین حورة علمیّة قم.
 −مظفّرق مـم رضا 8429( .ق) .أصول الف هق چاپ پ جمق قمق ررع اننشارات اسالمی.
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 −م ّس اردبیلیق احم بن مـم  8492( .ق) .مجمع الفائ ه ا الررهان نی شرح إرشاد األذهانق
چاپ ااّلق قمق دننر اننشارات اسالمی اابسنه به جامعه م رسین حورة علمیّة قم.
 −مکارح شیراربق ناصر 8431( .ق) .انوار األصولق چاپ داّحق قمق نسل جوان.

 −موسوب اردبیلیق عر الکریم 8489( .ق) .ن ه ال یاتق چاپ ااّلق قمق م شورات مکنره
امیرالمؤم ین.
 −نائی یق مـم حسین 8213( .ش) .أجود الن ریراتق چاپ ااّلق قمق میرعه العرنان.
 −نجفیق مـم حسن 8494( .ق) .جواهر الکالح نی شرح شرائع االسالحق چاپ هفنمق بیراتق
دار إحیاء النراث العربی.

