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  مقدمه

اي بنـا گردیـد کـه     بـر قلـه  ، نظام حقوقی اسالم

اي و کهن احاطـه   هاي قبیله ي آن را انوع نظام دامنه

پیوندهاي مستحکم بـه آن   هایی که نظام ؛کرده بود

هـاي   حمایـت  و هاي جاهالنـه  تعصبداد و  شکل می

آن  کورانــه از یکــدیگر، بــر کــورگــاه  همــه جانبــه و

میان قتـل خطـا    کرد. در سرزمینی که رانی میحکم

 دور و شــدند، خویشــان و عمــد تفــاوتی قایــل نمــی

جـویی   توانستند از گزند انتقـام  نیز نمی نزدیک قاتل

بلکـه در برخـی   ، خویشان مقتـول در امـان بماننـد   

و حیوانات نیز درآتش تعصـبات   موارد خانه وکاشانه

  دیدند. اي کیفر می قبیله

بنـا گردیـد    حقـوقی   نظامی، شرایطیدر چنین 
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عـالوه بـرحفظ    وخـرد،  اخـالق  ،که با تکیه بر وحی

ــا برخــی روش ــاي پســندیده پیشــین،  و ســنت ه ه

. از امتیـازات  گـذاري نمـود   مقررات جدیدي را پایـه 

، از  گـذاران آن  پایـه  نظام حقوقی نوین این بـود کـه  

هـا   تـرین انسـان   و عـدالت خـواه   تـرین  خیر انـدیش 

ي همتشان حفظ کرامـت انسـانی    هههستند که وج

است و نه پیونـد  ي امتیاز بیشتر  بهانه ،دیننه  است.

جانبـه از دیگـري.    خونی و نژادي دلیل حمایت همه

ــرادران در پیشگاهشــان دینــی هماننــد دیگــر    ب

یکسـان امتیـاز    ،هایی که در خلقت مشـابهند  انسان

 مصــلحت، در چنــین فرهنگـی، بــاالترین  برنــد. مـی 

      1».َذَهاُب َحقِّ َأَحدٍ  َيْصلُِح َال « .است حقوق رعایت

 »انصـاف  و عـدالت  اصـل « بـر ساختار این نظام 

ـ  و قاصر آن، میان در که عدالتی. است استوار رمقص 

 وجود دارد. تفاوت

 مسـئول  تقصـیرش  یا و قصور میزان به کس هر

 هـدر  محترمـی  انسـان  هیچ خون شود، می اختهشن

ن فضـایی، رفتـه   . به همین خـاطر و در چنـی  نیست

 هاي انسانی و گرایی جاي خود را به پیوند قبیله رفته

هرکس مسئول رفتار خویش  دهد، مدنیت جدید می

                                                             
؛ »کـس از بـین بـرود.    نباید حق هـیچ «؛ 2 ، ح4، ص 7ج ، الکافی. 1

 ، بـاب ثبـوت الوصیــ   311و  310، ص19، جوسائل الشیعــ 
  .5و  3...، ح مسلمین عدلین بشهاد
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هیچ کـس را بـه دوش دیگـري     سنگینی بار و است

حفظ اجتمـاع و جلـوگیري از فسـاد و     گذارند و نمی

ُكـْم َراٍع َو « .مسئولیتی همگـانی اسـت   ،تباهی آن ُكلُّ

ُكْم َمْسئُ     1.»وٌل َعْن َرِعيَّتِهُكلُّ

  

        

 

 

 

 

 واحلمدهللا رّب العاملني

                                                             
ـ   يفـ ـّالعزیزی لياللئا يلعوا. 1 ؛ 364، ص 1، ج ـاألحادیـث الدینی

 ».تان هستید مجموعه تمام شما حافظ امور و مسئول زیر«
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  موضوع بحث

ــه    ــد ک ــن باورن ــر ای ــامی ب ــان ام ــهور فقیه  مش

ي  محض (دیه) بـر عهـده   ییِمسئولیت جنایت خطا

یعنـی خویشـاوندان پـدري     ؛ »عاقله«نهادي به نام 

   1جانی است.

تضـاد  «هایی نظیر  اما این حکم از آغاز با چالش

رو رو بـه   »اصل شخصی بودن مسئولیت کیفري با

ه توجیهـات  یـ بود که فقیهـان را وا داشـت تـا بـا ارا    

متفاوتی، چرایی آن را تبیین کنند. ایـن نوشـتارکه   

اهللا العظمـی   تآیـ  حضـرت  ي تقریر نظریـه  تبیین و

                                                             
 قانون مجازات اسالمی، عاقله عبارت اسـت از:  307طبق ماده . 1

بستگان ذکور نسبی پدر و مادري یا پدري به ترتیـب طبقـات   «

تواننـد ارث   ه کسانی که حین الفوت میارث، به طوري که هم
 ».دار پرداخت دیه خواهند بود ببرند به صورت مساوي عهده
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صانعی است، با تکیه بر قواعد، عمومـات و اطالقـات   

پـی اثبـات    گیري از فقه جواهري در قرآنی و با بهره

این باور است که این رأي، با وجود مخالفانی چـون  

، اجماعی نیست و عمده مستند مشهور شیخ مفید

ي به لحاظ که روایات است، افزون بر تردیدهاي جد

سند و داللت، با عمومات، اطالقـات قرآنـی و عقـل    

ه روایی کـه  ن ادلّمستقل، در تضاد است و قدر متیقّ

ت، ضمان عاقله را تنها در فاقد معارض و مخالف اس

دار سرپرسـتی و   کند که عاقله، عهده جایی ثابت می

مسـئول شـمرده    ،مواظبت از جانی بوده و یـا عرفـاً  

 شود.

  برخی مفردات واصطالحات

   دیه )الف

در اصل » دیه«ي  اند: واژه چنانکه اهل لغت گفته

و اضافه کـردن  » واو«بوده که پس از حذف » ودي«

تبـدیل  » دیـه «ر آخر کلمـه بـه   به جاي آن د» ها«

ــام جمــع،   ــه هنگ ــات«شــده اســت و ب ــه » دی گفت

  1شود. می

حـقُّ  ،رـالدية بالكسـ«در لسان العرب آمده است: 

                                                             
 .2521، ص  6نک: الصحاح، ج . 1
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؛»القتيل
  دیه عبارتست از در حق فرد کشته شده. 1

 »بـدل الـنفس«در مصباح المنیر از آن به عنـوان  

 يًة)، إذ أعطـيـل (ديـالقاتل القت يودَ « تعبیر شده است:

کشـته  ي  قاتـل دیـه   ؛»هو بـدل الـنفس يه املال الذيلو

  شده را ادا نمود.

چنانچه که مالحظه نمودیـد ایـن کلمـه از نظـر     

لغوي مصدري است که به معنـاي مفعـول بـه کـار     

اسـت   »ادا کـردن «یعنی دیه که به معناي  ؛رود می

بـه  » شـود  آنچه ادا مـی «یعنی  ؛به جاي اسم مفعول

ي  ســی آن کلمــهکــار رفتــه اســت کــه معــادل فار 

  است.» بها خون«

در مسـالک در تعریـف آن فرمـوده    شهید ثانی  

  است :

 املال الواجب باجلناية عـيلي الديات مجع دية، و ه

نفس أو ما دوهنا. و رّبام اختّصـت باملقـّدر  احلّر يف

غريه اسم األرش؛ باألصل، و أطلق عيل
2  

مالی است که بـه  دیات جمع دیه است و آن 

 از جـان  بر جان یـا کمتـر   سبب جنایتی که

 .شـود  واجب می ،انسانی آزاد وارد شده است

و گاه بر مقادیر معین شده اطالق شده است 

                                                             
 .383، ص 15لسان العرب، ج . 1
 . 315، ص 15 ، ج مسالک األفهام. 2
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  گردد.  اطالق می ،و بر سایر موارد لفظ ارش

با توجه به الفاظ به کار رفته از سوي اهـل لغـت   

که برخی به همان نحو و یـا کمـی تغییـر در کتـب     

 با توجه به ایـن کـه   .فقیهان نیز استعمال شده است

یاد  2»عوض النفس«یا  1»بدل النفس«از دیه به عنوان 

توان این گونه استنباط نمود که نگرش بـه   شده می

موضوع دیه به عنوان نوعی خسارت مقدر شـرعی و  

  تعویض براي جبران ضرر و خسارت است.

  ب) عاقله

 .دیه اسـت  معنايبه » عقل«اسم فاعل از ریشه  

ر عاقله است و بنـابر  جمع مکسـ ولی  بنابر قـ عاقله  

آن بـه پیـروي از    يمفرد و تا .قول دیگر لفظی است

بـاقی مانـده    ،باشـد » جماعه«موصوفی محذوف که 

  3 است. بوده» عاقله تجماع«است و اصل عاقله 

 ي عاقله به معنی پرداخت کننـده  ،در هر صورت

  فرماید: . چنانچه صاحب جواهر میدیه است

حتّملهم العقل، و هو الدية عنه؛ يلعقلهم عنه؛ أ 
4  

عاقله را عاقلـه گوینـد چـون دیـه را عـوض      

                                                             
 .122، ص 10 ،  جـالبهی ـالروض نک:. 1

 . 42، ص 13 ، ج نک: مسالک األفهام. 2

 .488، ص  14لسان العرب، ج  نک:. 3

 .413، ص 43 جواهر الکالم، ج. 4
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  گیرند. جانی به عهده می

 بـه  عقـل  ي ریشـه  از عاقلـه  کـه  انـد  گفته برخی

 کـه  چـرا  ،نامیدند عاقله را عاقله و است منع معناي

  فرماید: چنانچه شیخ در مبسوط می .است فرد مانع

 ألّهنـا العاقلـة؛ب سـمّيت إّنـام قال: من منهم ... و

 1املنع. العقل و مانعة،

برخی آن  ؟اما در اینکه عاقله مانع چه چیز است 

ض مانع از تعـرّ  با پرداخت دیه به معنی کسی کهرا 

 وانـد   دانسـته  ،گـردد  مـی  اولیاي مقتول به فرد قاتل

ي عاقله را مسئولیت عاقلـه   وجه تسمیه برخی دیگر

  :  اند گفته ته وپیش از انجام قتل دانس ،در قبال فرد

قيل: إّن العقل لغة املنع، و منه العقال؛ ملنـع البعـري 

من النفور، و العاقلة متنع اإلنسان من العبـث لـئّال 

يقع بعبثه قتل فتعّلقه العاقلة؛
2    

عقـال   عقل به معنی منع است وگفته شده: 

 به معنی پابند شتر است که مانع رفتن شـتر 

از کارهـاي  عاقلـه نیـز انسـان را     گـردد و  می

قتلـی   دارد تا با اهمـال کـاري   می بیهوده باز

 آن عاقله مجبـور بـه جبـران    انجام نگیرد که

   .گردند
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 15  دیه بر عاقله

به معنی تعهد  »ضمان عاقله«و در اصطالح فقه 

ولیت خویشـاوندان ذکـور پـدري نسـبت بـه      ئو مس

پرداخت دیه در موارد جنایـت بـر نفـس و کمتـر از     

 در صورت خطا است.  ،آن

  در بحث ضمان عاقلهآراي فقیهان 

بیشتر فقیهان به ضمان عاقله به صـورت مطلـق    

اند؛ یعنی در صورت وقوع قتل یا جنایـت  حکم کرده

ضـامن  » عاقلـه « ،نهبی به واسطهخطایی و اثبات آن 

باشد؛ خواه در وقوع جنایت نقشـی  پرداخت دیه می

فرد جانی هیچ  در هر صورت .د و یا خیرنداشته باش

عمـل نـدارد؛ خـواه فقیـر      این نجامضمانی در برابر ا

  باشد و خواه غنی باشد. 

  گوید:شیخ طوسی در این مورد می

طرافـه أ و يف ،قتل اخلطأ يف ةالعاقل یالنفس عل ةدي

؛بال خالف ككذل
1  

در قتل خطایی دیه نفس بر عاقله است و در 

نیـز ایـن گونـه اسـت و هـیچ       (اعضا) اطراف

  ی در این خصوص وجود ندارد.اختالف

ل از نظـر شـیخ   تنـزّ  پلـه حب جواهر بـا یـک   صا

طوسی و همفکـرانش کـه ضـمان و پرداخـت را بـر      
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پرداخـت  ولی جانی را ضامن ، دانند عاقله واجب می

  گوید: می، را تکلیف عاقله شمردهدیه 

 اجلنايـة اختصاص قاعدة و النصوص يف التدّبر أنّ  

ــا ،غــريه دون باجلــاين  العاقلــة أّدت إن و عليــه أّهن

  1عنه؛

دبر در نصوص و قاعده اختصاص جنایت به ت 

شخص جانی ایـن اسـت کـه جـانی ضـامن      

اما عاقله تکلیف پرداخت را بـه عهـده    ؛است

  دارد. 

ي شیخ مفید قـرار دارد.  أدر مقابل این نظرات، ر

 ي  هکه دیۀ قتل خطـایی را بـر عهـد   ایشان بعد از آن

   نویسد: می ،داندعاقله می

ّيناه، و ترجـع العاقلـة ألزمت عاقلته الدية عىل ما ب

عىل القاتل، فإن كان له مال أخـذت منـه مـا أّدتـه 

عليه؛ هلا ءيش فال مال له يكن مل إن عنه، و
2  

کـه در عـوض قاتـل    چـه   خذ آنأعاقله براي 

پرداخت نموده اسـت، بـه وي مراجعـه مـی    

چه را کـه  نماید، اگر قاتل داراي مال بود، آن

ند و در سـتا عوض او پرداخت نموده از او می

صورتی که مالی نداشـت، چیـزي بـر او الزم    
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 17  دیه بر عاقله

  نیست. 

در  2و قطـب راونـدي   1ار در مراسمچنین سلّهم

نظـر شـیخ    ،نیز با عبارتی نزدیک به هـم فقه القرآن 

اهللا  تکننـد. از معاصـران نیـز آیـ      یید مـی أمفید را ت

العظمی صانعی با رد نظریه مشهور، ضمان عاقلـه را  

به وظایف خویش عمـل   به عاقله مسئول که مختص

کـه در ادامـه بـه توجیـه اسـتدالل       3داند می ،نکرده

  ایشان خواهیم پرداخت.

  لهأاصل در مس

 ۀ معمول در مباحث فقهی، الزم اسـت  طبق روی

آنهـا از دالیل و نقض و ابـرام   پیش از ورود به بحث ،

اصل در مسأله روشن شود تا در صورت عدم توفیـق  

در پرداخـت دیـه بـا     به دلیل معتبر، تکلیف ضـمان 

  به آن مشخص گردد.  ي همراجع

  تقریبــاً تمــام کســانی کــه در خصــوص ضــمان  

ــ عاقلـه ســخن گفتـه   ۀ عاقلــه و انــد اصــل برائـت ذم  

ــ   انــد. امــا ق ضــمان بــه خــود جــانی را پذیرفتــهتعلّ

انـد و  از این اصل، به خاطر وجود دلیل، عدول نموده

  بدیهی اسـت در صـورت فقـدان دلیـل و یـا اثبـات       
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عدم حجیت آن، ناگزیریم به همان اصـل کـه عـدم    

ضمان عاقله و ضمان فرد خطاکار است، باز گـردیم.  

به عنـوان نمونـه بـه برخـی از ایـن عبـارات اشـاره        

  شود: می

  گوید: شیخ طوسی در کتاب خالف، می

األصل، و شغلها حيتـاج  و ألّن ذّمة العاقلة بريئة يف

  1إىل دليل؛

ئ است و اشتغال بر ،ذمه عاقله بر طبق اصل

 او نیازمند دلیل خواهد بود. ي هذم

  گوید:  وي در جاي دیگر می 

اگر ما بودیم و حکـم عقـل، چنـین حکمـی     

  2دادیم.(ضمان عاقله) را قرار نمی

ابن ادریس نیز در رد ضمان عاقله در باب شـبه   

عمد بر ایـن اصـل تأکیـد نمـوده و خـروج از آن را      

ائق بـر سـایر دالیـل    نیازمند دلیلی قوي و غالب و ف

با تکیـه بـر    :کهکند  میتصریح ایشان  .است دانسته

تـوان بـه آن   آور است و نه میاخبار واحد که نه علم

  توان از این اصل دست کشید. عمل کرد، نمی

ول فإّنــه خــالف اإلمجــاع و ضــّد مــا تقضــيه اصــ

ة... و ال يرجع عـن مّ مذهبنا؛ ألّن األصل برائة الذ
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 19  دیه بر عاقله

  1توجب علًام و ال عمًال؛بأخبار آحاد ال كذل

ــ ــن اصــل در  تمس ــه ای ــق در ک ب ــارت محق عب

نیـز دیـده    3لّی در مختلـف، و عالمه ح 2،النهایه نکت

  شود. می

صــاحب جــواهر دلیــل اصــل را ماننــد صــاحب  

معرفـی   َوالَ َتـِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخـَرى ي: هآیـ  4ریاض،

   5نموده است.

 اسـت و عدم ضمان عاقلـه   ،اصل که :نتیجه این

کـی بـه دالیـل    کـه متّ  ،روشـن  خروج از چنین اصلِ

توانـد  نمـی  ،قرآنی و عقل و اعتبارات عقالیـی اسـت  

 ،یک یا چند روایت ضعیف و یا مجمل و مبهم باشد

دلیـل مـا بـراي    ـ به تعبیر ابـن ادریـس     ـبلکه باید  

بـر همـین    6.باشـد » دلیل قـاهر «از این اصل عدول 

 ،اید به قدر متیقناساس، در خروج از این اصل نیز ب

  اکتفا نمود.

  مشهور ي دالیل نظریه

یشـان بـر ضـمان مطلـق     أمشهور فقیهانی کـه ر 
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  اند:  استناد کرده ،عاقله استوار است به دو دلیل

  اول: اجماع

در بیان این دلیل، به نقل عبارت صاحب جواهر 

  کنیم.  اکتفا می

  گوید: وي در بیان این دلیل می

 بـني و بـل بيننا، أجده فخال بال العاقلة عىلي ه«

 األصـم مـن إّال  بعضـهم، به اعرتف كام فيه، غّرينا

 بـل اخلـوارج، كـذا و بخالفه، يعتّد  الي الذ منهم

 و: «قـال عليـه، األّمـة إمجـاع یدعـو اخلالف عن

  1؛»به يعتّد  ال األصم خالف

محـض بـه    يکه دیـه در قتـل خطـا   در این

احدي از فقهاي اهل  ،باشدعاقله می ي هعهد

نت و امامیه با آن مخالفت نکـرده اسـت و   س

ــاب خــالف، مســأله را   شــیخ طوســی در کت

مخالفــت «اجمـاعی دانســته و گفتـه اســت:   

  ». باشدقابل اعتنا نمی ،اصم

 دوم: روایات

صاحب مفتاح الکرامه کـه از همراهـان مشـهور     

(ضـمان عاقلـه)    مسـأله دلیل ایـن  « گوید:  است می
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نقد دالیل  در ذیلِ که 1».اجماع و اخبار متواتر است

  به روایات خواهیم پرداخت.   ،مشهور

  نقد دالیل مشهور

  اجماعالف) 

ــارات     ــی از عبـ ــه در برخـ ــاع و اخبار،کـ   اجمـ

تنهـا دلیـل    ،انـد اصحاب در کنار یکدیگر ذکر شـده 

ضمان عاقله است. و بسـیار روشـن اسـت کـه قـرار     

احتمال اتکاي آن  باعثگرفتن اجماع در کنار اخبار 

  موجــــب تزلـــــزل آن و بـــــه   و بــــه اخبـــــار 

که باید بـه   ،شود آن می» مدرکی بودن«تعبیر رایج، 

که همان اخبار است، رفت کـه در  ، سراغ مدرك آن

فاقـد   ،صورت اجماع به عنـوان دلیلـی مسـتقل    این

  اعتبار است. 

ــات در    ــود اختالف ــر، وج ــوي دیگ ــایلاز س  مس

گوناگون بحث عاقله که هـر کـدام بـه روایتـی نیـز      

اعتمـاد بـه اجمـاع و تـواتر اخبـار در       ،تمستند اس

رو مـی ه بـ  ضمان مطلق عاقله را با تردید جـدي رو 

که در ذیل، به برخی از این اختالفـات اشـاره    ،سازد

  کنیم: می
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  »عصبه«اختالف نخست: معناي  

 ي هو کلمـ » عاقلـه «پیوند عمیق میـان معنـاي   

تـأثیر مسـتقیم بـر     ،در کالم شیخ طوسـی » عصبه«

گذارد. وي در کتاب خالف در بـاره  میتعیین عاقله 

  آورده است:  »  عصبه«معناى 

ــة ــّل  العاقل ــبة ك ــت عص ــن خرج ــدين ع  و الوال

 مـن كـانوا إذا أبنـائهم و اإلخـوة هم و املولودين،

 و األعـــامم و أب جهـــة مـــن أو أّم، و أب جهـــة

 بـه و. املـوايل و أبناؤهم، و األب أعامم و أبناؤهم،

علم؛ال أهل مجاعة وي الشافع قال
1  

عصبه، تمام کسانى هستند که از یک پـدر و  

مادر متولد شده باشـند و یـا تنهـا از جهـت     

پدر باشند و یا از فرزندان آنان باشند و آنـان  

باشند. اگر از یـک   برادران و فرزندان آنها مى

پدر و مادر باشـند و یـا از جهـت پـدر تنهـا      

طـور عموهـا و فرزندانشـان و     باشند و همین

ــاى  ــز عموه ــان جــز نی ــدان آن ــدر و فرزن  وپ

ل علم از اند و نظر شافعى و جماعت اه عاقله

  عامه هم، همین است.

که مشهود است، در ایـن نظـر سـخنی از    چنان 

 ،فرد باید از اهل میـراث او باشـد   ي هکه آیا عصباین
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  به میان نیامده است.

 نهایـه و  اما در مقابل این قول، فاضـل هنـدي از  

کـه بـه    کند می گري را نقلنظریه دی ،اصباح غنیه و

   .کنندمعرفی می هرا وارثان دی» عصبه« ،صراحت

 مـن هو العصبة: اإلصباح و الغنية و النهاية يف قيل

    1الدية؛ يرث

در نهایه و غنیـه و اصـباح گفتـه شـده کـه:      

ــه ارث     ــه از دی ــتند ک ــانی هس ــبه کس عص

  برند.  می

 2ي یـونس  وایاتی نظیر مرسلهمستند این نظر، ر

در این خصوص با عبـارتی   اسکافی ن جنیداست. اب

  :  که داردبه این مضمون بیان می

 الرجـال مـن القاتل ملرياث املستحّقون هم العاقلة

  3ُاّمه؛ أو أبيه قبل من كانوا سواء العقالء؛

عاقله کسـانى هسـتند کـه از میـان مـردان      

باشند و تفاوتی عاقل مستحق میراث فرد می

  ا مادر باشد. طرف پدر یکند خویشی از نمی

  عاقله  ي هاختالف دوم: محدود

دومین اختالف نظر که آن نیز مستند به روایات 
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عاقلـه اسـت کـه آیـا      ي هاست، اختالف در محـدود 

اختصاص به خویشان پدرى؛ ماننـد عمـو و بـرادر و    

که پدر و اوالد نیز جزو عاقله فرزندانشان دارد یا این

اشـاره   هستند؟ صاحب جواهر به این اخـتالف نظـر  

خالصه مطالـب ایشـان را    ،کرده است که ما در ذیل

  کنیم: ف نقل میبا کمی تصرّ

 إن و األبنـاء و علـوا، إن و اآلبـاء يدخل هل لكن

ــوا ــل؟ يف نزل ــال العق ــوط يف ق ــالف و املبس  و اخل

 نسـبه بـل يـدخلون، ال املهـّذب،ّي حمك و الوسيلة

ي دعـو اخلـالف يف بل املشهور، إىل الشهيدين ثاين

 املفيـد و لإلسكايف وفاقاً  ... دخوهلام، عليه اعناإمج

 بـن حييى و احلّيل  و احلائرّيات و النهاية يف الشيخ و

 وي الصــيمر و الفاضــلني و العبــاس أيب و ســعيد

 ما عىل التنقيح ظاهر و غريهم، و اللمعة يف الشهيد

 إىل اإليضـاح نسـبه يف لـذا و بعضـهم، عـني حك

  1...؛اإلمجاع احلّيل  عن بل الشهرة،

الن به عدم دخول این افـراد در شـمار   یاز قا

عاقله، شیخ در مبسـوط و خـالف و صـاحب    

ب نیـز حکایـت شـده اسـت.     مهذّ وسیله و از

بلکه شهید ثانی آن را به مشهور نسبت داده 

بلکـه بـاالتر اینکـه در خـالف ادعـاي       ،است
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در مقابل، جماعتى  ...اجماع برآن شده است 

یـد، ابـن ادریـس    از فقها از جملـه، شـیخ مف  

حلى، یحیى بن سعید و فاضلین و شهید در 

لمعه و ظاهر عبارت تنقیح حاکی از موافقت 

تا جـایی کـه در ایضـاح ادعـاي      ،با آن است

شهرت بر آن شـده و مرحـوم حلـی ادعـاي     

و پسـر داخـل در   اجماع کرده است که پـدر  

  عاقله هستند. 

  اختالف سوم: مخالفت در ضمان عاقله 

یگري که در ضـمان عاقلـه پدیـد    اختالف مهم د

اختالف میان شـیخ مفیـد و تابعـانش از     ،آمده است

و شیخ طوسی و پیروان وي از سوي دیگـر   ،یک سو

همفید در بحث ضمان عاقله با اتخاذ روی  است. شیخ

اي منطقی، با جمع میان عقل و نقـل در چگـونگی   

  : پرداخت دیه آورده است

اه، و ترجـع العاقلـة ألزمت عاقلته الدية عىل ما بّين

عىل القاتل، فإن كان له مال أخـذت منـه مـا أّدتـه 

  1عليه؛ هلا ءيش فال مال له يكن مل إن عنه، و

عاقله پس از پرداخت دیـه (از مـال خـویش    

نمایـد،  براي گرفتن دیه) به قاتل مراجعه می

                                                             
 .737، ـالمقنع. 1
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اگر او مالی داشت، از مالش پرداخت نمـوده  

و ا ي هدر غیر ایـن صـورت، چیـزي بـر عهـد     

   نیست.

مـدرکی  اي که شیخ طوسی مدعی اسـت  نظریه

آن را پسـندیده   2امـا سـالر   1براي آن نیافته اسـت؛ 

را بـر اسـاس مـوازین      و عالمه در مختلـف آن است 

 کند :  صحیح اجتهادي معرفی می

و ال ُبْعد فيه، بل فيه أيضـًا اجلمـع بـني املعقـول و 

قلـة، و املنقول، فإّن اإلمجاع ّملا دّل عىل تضمني العا

، العقل ّملا دّل عىل أّن العقوبة إّنام جتب عـىل اجلـاين

مجع شيخنا املفيد بذهنه الثاقـب و فكـره الصـائب 

بني الدليلني، و ألزم العاقلة ضـامن الديـة؛ لداللـة 

اإلمجاع عليه، و جعـل هلـا الرجـوع عـىل اجلـاين، 

تعــويًال عــىل دليــل العقــل. و شــيخنا أبــو جعفــر 

ل: ال أعرف به نّصًا؛أصاب حيث قا  الطويس
3  

هیچ بعدي در ایـن نظریـه نیسـت؛ بلکـه از     

امتیازات این نظر آن است کـه جمـع میـان    

ــت؛   ــول اس ــول و منق ــیخ ...معق ــخن ش و س

                                                             
 .108، مسأله 285، ص 5الخالف، جنک: . 1

 .239، ـالمراسم العلوینک: . 2

 . 4، مسأله 269ص  ،9، جـمختلف الشیع. 3
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اعتراض به کـالم مفیـد)    ي هطوسی (در شیو

ـ     ی بـر رأي  درست است کـه فرمـود مـن نص

ــ   ی وجــود مفیـد نیــافتم (و نگفتــه اسـت نص

بـا اجمـاع و اصـول    ندارد) و او را به مخالفت 

مذهب متهم نکـرد؛ چـرا کـه شـاید در ایـن      

ی یافته و یا به دلیل عقل اسـتناد  باب، او نص

   نموده است.

   :نتیجه

مـدرکی و فاقـد اعتبـار و     ،اجماع ادعا شده اوالً: 

  باشد.وجاهت الزم براي احتجاج می

اي کــه از ابتــدا بــا اختالفــاتی در مســأله ثانیــاً:

تـوان ادعـاي   است، چگونه مـی  رو بودهه ب متعدد رو

که شـاید ضـمان عاقلـه    اجماع نمود و در نهایت این

در قتل خطایی به شکل اجمالی مورد اجماع توافـق  

امـا آنچـه کـه     ؛قرار گرفته که ما نیز با آن مـوافقیم 

  اطالق این ضمان است. ،جاي بحث و تأمل است

  نقد روایاتب) 

 که در مورد اجماع گذشت، روشـن شـد   از آنچه

که در باب ضمان عاقله، تنها دلیل، روایات متعدد و 

مختلفی اسـت کـه در مجـامع روایـی وارد گردیـده      

است و شاید تعداد این روایات موجب پدیـد آمـدن   
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این اشتباه شده است که روایات در ضمان عاقله در 

قتل خطایی متـواتر اسـت و یـا بـه تعبیـر صـاحب       

بودن آورناگر متواتر نباشد، شکی در یقی « :جواهر

».آن نیست
1   

در ادامه به بررسی هر یک از روایاتی که مستند 

  مشــهور قــرار گرفتــه اســت، خــواهیم پرداخــت تــا  

 ،طـور مطلـق   روشن شود که حتی یک روایت که به

  عاقلــه را ضــامن معرفــی کنــد و از نظــر مــتن      

توان یافـت. عـالوه   و سند خالی از شبهه باشد، نمی

مشـکالت بزرگـی نظیـر     که در نگـاه کلـی بـا   بر آن

م عقلـی و  مخالفت با کتاب و اصـول و قواعـد مسـلّ   

ــی رو ــ عقالی ــت  ه ب ــیش از آن الزم اس ــت. پ   رو اس

  نهـادي   وجـود  بر این نکته تاکیـد کنـیم کـه: اصـلِ    

  از  پــس کــه در برخــی مــوارد »عاقلــه«بــه عنــوان 

قـدر   ،ضامن شمرده شـده اسـت   ،وقوع قتل خطایی

قابل انکـار   اجمالی و غیرن روایات و مورد تواتر متیقّ

آنچه مورد نقد و اشکال ماست اطالق ضـمان   .است

  باشد.  می ،عاقله

ـ روایتی اسـت کـه ابـی    روایت اول: از امـام   ادولّ

  نقل کرده است: صادق

ةِ  َأْهلِ  َبْنيَ  فِيَام  َلْيَس  مَّ نُونَ  فِيَام  ُمَعاَقَلةٌ  الذِّ  َقْتـلٍ  ِمنْ  َجيْ

                                                             
 . 25ص  ،23ج  ،جواهرالکالم. 1
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َام  ِجَراَحةٍ  َأوْ  ْم، ِمنْ  َذلَِك  ُذ ُيْؤَخ  إِنَّ  َيُكـنْ  َملْ  َفإِنْ  َأْمَواِهلِ

نَاَيةُ  َرَجَعِت  َماٌل  مْ ـُهلَ  ُمْ  ْسلِِمَني؛ـُاملْ  إَِمامِ  َعَىل  اْجلِ  ِألَهنَّ

ْزَيةَ  إَِلْيهِ  ُيَؤدُّونَ   إَِىل  الّضــَِريَبةَ  اْلَعْبـُد ي ُيـَؤدِّ  َكـَام  اْجلِ

  1... ؛ َسيِِّدهِ 

د در جنایات میـان اهـل ذمـه معاقلـه وجـو     

پس  ؛دارندندارد و تنها آن را از مالشان برمی

اگر مالی نداشتند، امام بـه جـاي آنـان مـی    

  پردازند.چراکه آنان به امام جزیه می ،پردازد

  ایــن روایــت از نظــر ســند صــحیح اســت،       

  گونـه کـه واضـح اسـت، مربـوط بـه عـدم        اما همان

  وجــود معاقلــه میــان اهــل ذمــه اســت و بــر فــرض 

ــر   ــوم، بـ ــود مفهـ ــه  وجـ ــود معاقلـ ــیش از وجـ   بـ

میان مسلمانان داللـت نـدارد و بـه تعبیـر مقـدس      

شـود کـه   اد فهمیده میولّاز صحیحه ابی « :اردبیلی

کس منکر اصل که هیچ 2.»ماالً معاقله وجود دارداج

  وجود عاقله نیست.

لذا بخشی  .که روایتی طوالنی است روایت دوم:

  :نماییم می از آن را نقل

 َخَطـأً  َرُجـًال  َقَتَل  َقْد  بَِرُجلٍ   ْؤِمنِنيَ ـُاملْ  َأِمريُ  ُأِيت  

 وَ  َعِشــَريُتَك  : َمــنْ  ْؤِمنِنيَ ـُاْملــ َأِمــريُ  َلــهُ  َفَقــاَل:

                                                             
 أهـل الذمــ   ، بـاب أنّ عاقلــ  391 ص ،29، جـوسائل الشیعـ . 1

 .1اإلمام...، ح
 .288، ص14، جو البرهان مجمع الفائدنک: . 2
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َذا ِيل  َما َفَقاَل: َقَراَبُتَك،  َقَراَبـٌة، َال  وَ  َعِشـَريةٌ  اْلَبَلدِ  ِهبَ

 ِمنْ  َرُجٌل  َأَنا َقاَل: َأْنَت  اْلُبْلَدانِ ي أَ  َفِمنْ  َفَقاَل: َقاَل:

ا ُولِْدُت  ْوِصلِ ـَاملْ  َأْهلِ  ا ِيل  وَ  ِهبَ  َبْيـٍت  َأْهُل  وَ  َقَراَبةٌ  ِهبَ

 َلـهُ  َجيِـْد  َفَلـمْ  -ْؤِمنِنيَ ـُاْملـ َأِمريُ  َعنْهُ  َفَسَأَل  َقاَل:

 َعاِملِـهِ  إَِىل  َفَكَتـَب  َقاَل: َعِشَريًة، َال  وَ  َقَراَبةً  بِاْلُكوَفةِ 

ا -ْوِصلِ ـَاملْ  َعَىل   ِحْلَيُتـهُ  وَ  ُفَالنٍ  ْبنَ  ُفَالنَ  إِنَّ َبْعُد،فَ  َأمَّ

َخَطًا...؛ ْسلِِمنيَ ـُاملْ  ِمنَ  َرُجًال  َقَتَل  َكَذا وَ  َكَذا
1  

  مضمون روایت چنین است:  

مردى را که مرتکب قتل خطاى محـض شـده   

بود، خدمت حضرت على آوردند. وى در کوفـه  

گفــت: اهــل عشــیره و فــامیلى نداشــت و مــى

فرمانـدار موصـل   هستم. حضرت بـه  » موصل«

اى نوشت و سرگذشـت ایـن مـرد را بیـان     نامه

اى دارد، رمود: اگر اقـوام و عاقلـه  ـکرد، سپس ف

  تل را از آنها بگیر... . این ق ي هدی

معـروف   »بن کهیلـسلم«این روایت به روایت 

بن کهیـل، در   ـاست که به دلیل وجود همین سلم

در و مذهبی او، محقق  سند روایت و ضعف اعتقادي

آن را ضـعیف   شهید ثـانی در شـرح لمعـه   و  2شرائع

                                                             
 والقسمـ ، باب تعیین العاقلـ392، ص 29ج  ،ـوسائل الشیع. 1

 .1علیهم... ، ح

 .271 ، ص4ع، ج ئشراال. 2
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  1 اند.دانسته

در متن این روایت مطـالبی وجـود    ،عالوه بر آن

که مانند آن ؛دارد که موجب ضعف آن گردیده است

اهل شهر را هم عاقله معرفی کرده اسـت کـه هـیچ   

انـد و بـه تعبیـر صـاحب     یک از فقها آن را نپذیرفته

.»ًال هبـامطرحة مل نجد عام« :جواهر
در صـورت   حتـی  2

بر چیزي بیش از اصل ضـمان عاقلـه داللـت     ،اثبات

امـا اطالقـی در    ؛که ما نیز منکر آن نیسـتیم  ،ندارد

  این خصوص ندارد.

از یونس بن عبدالرحمن است کـه   روایت سوم:

  گوید:می

ُجلِ  ِيف  ـُرَج  َأنْ  َقْبـَل  َخَطًأ، َفَامَت  َرُجًال  َقَتَل  إَِذا الرَّ  َخيْ

َيِة، ِمنَ  ْقُتولِ ـَاملْ  ْولَِياءِ أَ  إَِىل  َيةَ  َأنَّ  الدِّ  َوَرَثتِـِه، َعـَىل  الدِّ

  3اِل؛ـَاملْ  َبْيِت  ِمنْ  اْلَواِيل  َفَعَىل  َعاِقَلةٌ  َلهُ  َيُكنْ  َملْ  َفإِنْ 

اگر کسی کسی را به خطا کشـت و پـیش از   

که دیه را بپردازد، از دنیـا رفـت، دیـه بـر     آن

نـدارد بـر    ورثه اوسـت و اگـر عاقلـه    ي هعهد

  ت که از بیت المال بپردازدوالی اس ي هعهد

    .سند این حدیث مرسل است اوالً:
                                                             

 .310، ص 10، ج  ـالبهی ـالروض. 1

 .422، ص 43، ججواهرالکالم. 2

ــذیبال. 3 ـ 16، ح172، ص   10ج ، تهـ ــ ــائل الشیعـ ، 29، ج؛ وسـ

 .1، باب حکم القاتل خطاء ، ح397ص
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این حدیث بر ضمان عاقله داللت نـدارد   ثانیاً:و 

داللت دارد. گویـا ایـن   ،و برعکس بر عدم ضمان آن

ل امـري  یکه خود قاتل باید دیه را بپردازد، براي سا

  ده است.مسلّم بوده و امام نیز آن را تقریر نمو

روایت حسین بن مهـران   روایت چهارم و پنجم:

  : است و ابی حمزه از امام باقر از امام صادق

ُحـْبَىل، َي َسَأْلُتُه َعِن اْمَرَأٍة َدَخـَل َعَلْيَهـا لِـصٌّ َو ِهـ

ْرَأُة َعـَىل ـََبْطنَِها، َفَوَثَبِت اْملـ َفَوَقَع َعَلْيَها، َفَقَتَل َما ِيف 

، َفَقَتَلتْ  ا املْ اللِّصِّ َقَتَلـْت َفَلـْيَس ي ْرَأُة الَّتِ ـَُه، َفَقاَل: َأمَّ

ْقُتوِل ـٌَء ، َو ِدَيُة َسـْخَلتَِها َعـَىل َعَصـَبِة اْملـَعَلْيَها َيشْ 

اِرِق؛ السَّ
1  

مورد زن آبستنی که سارق بـر او وارد شـد و   

زن نیز بـه دفـاع از خـود     ،حمل زن را کشته

 پرسـیدم.  ،به دزد حملـه کـرد و او را کشـت   

ــام صــادق ــزي    ام ــر زن چی پاســخ داد: ب

ــا دیـــه جنـــین او بـــر عهـــده  نیســـت، امـ

  (عصبه) سارق مقتول است.   خویشاوندان

معقلـه فـرد قـرار داده      بر ،و در روایت ابی حمزه

  شده است.  

بـن سـهل،   سند روایت اول به دلیل وجود محمد

                                                             
، باب حکم مـن زنـی بحامـل    402ص  ، 29ج ،ـوسائل الشیع. 1

 .1فقتل ولدها، ح
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که در مورد وثاقت و عدم وثاقت او  چرا ؛مهمل است

و روایت ابی حمـزه نیـز بـه دلیـل      .اند چیزي نگفته

فاصله ابن محبوب از ابـی حمـزه و حـذف واسـطه،     

  مرسل خواهد بود.

اما در متن هر دو حدیث نیز توجه به این نکتـه  

ضروري است که فردي که بر زن وارد شده و جنین 

او را کشته است قتل او خطایی نبوده؛ و بـه اسـتناد   

 صـاحب  و همین روایت خون سارق هدر بوده است.

ی بـودن قتـل دزد، دانسـته    جواهر وجه آن را دفـاع 

    1است.

عالوه بر آن، در مقابـل ایـن دو روایـت، روایـت      

بـن فضـیل از امـام    دیگري اسـت کـه آن را محمـد   

نقل نموده است که مضمون آن نیـز همـان    رضا

اما در جـواب، امـام دیـه     ؛مضمون روایت قبلی است

کـه   ،اسـت جنین را بر خود مقتول واجـب دانسـته   

مستفاد از قرآن کـریم و   مِمطابق قواعد و اصول مسلّ

  :عقل است

َعْن لِصٍّ َدَخـَل َعـَىل اْمـَرَأٍة  َسنِ ـََسَأْلُت َأَبا اْحل 

َبْطنَِهـا، َفَوَثَبـْت  ُحْبَىل، َفَوَقَع َعَلْيَها، َفَأْلَقـْت َمـا ِيف 

ــََعَلْيِه املْ  صِّ َو َعـَىل ْرَأُة َفَقَتَلْتـُه، َقـاَل: َبَطـَل َدُم اللِّ
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  1ْقُتوِل ِدَيُة َسْخَلتَِها؛ـَاملْ 

کـه وارد  » لصـی «در مورد  از ابی الحسن

بر زنی حامله گردیده بود و بـا او زنـا کـرد و    

حمل زن سـقط گردیـد، پـس زن نیـز او را     

کشت، پرسیدم، امام فرمود: خـون دزد هـدر   

ي جنـین آن زن نیـز بـر مقتـول      است و دیه

  است.

 بن مسـلم از امـام بـاقر    محمد روایت ششم:

 کند: چنین نقل مى

ْعُتوِه َعـَىل ـََجيَْعـُل ِجنَاَيـَة اْملـ ْؤِمنِنيَ ـَُكاَن َأِمُري املْ 

  2َعاِقَلتِِه؛ َخَطًأ َكاَن َأْو َعْمدًا؛

همواره ضمانت جنایت انسان   منانؤم امیر

 ؛داداش قـرار مـى  عاقله ي مجنون را بر عهده

   .عمد چه در قتل خطا و چه در قتل

چنـدین روایـت    ،نظیر آنچه در این روایت آمده 

دیگر نیز با اسناد مختلف بـه همـین مضـمون نقـل     

اما با این تفاوت که در روایت اسـماعیل   ؛شده است

بن مسلم سـخنی از   ابی زیاد بر خالف روایت محمد

دیـه را بـر    ،عاقله به میان نیامده است؛ بلکه امام

                                                             
، باب حکـم مـن زنـی بحامـل     402  ص ،29ج  ،ـوسائل الشیع. 1
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  :قوم او واجب نمود

َد ُحمَ  َأنَّ   ، ْؤِمنِنيَ ـُاْملـ َأِمـريِ  إَِىل  َكَتَب  َبْكرٍ  َأِيب  ْبنَ  مَّ

 َفَجَعـَل  َعْمـدًا، َرُجـًال  َقَتـَل  َجمْنُونٍ  َرُجلٍ  َعنْ  َيْسَأُلهُ 

َيةَ    1َسَواًء؛ َعْمَدهُ  وَ  َخَطَأهُ  َجَعَل  وَ  َقْوِمِه، َعَىل  الدِّ

مؤمنان نوشـت و از   محمدبن ابی بکر به امیر

نونی پرسید که مـردي را  او در مورد مرد مج

عمداً کشت و امیر مؤمنان، دیه را بر قـوم او  

قـرار داد و عمـد و خطــاي مجنـون را یکــی    

  دانست.

اگر در سند این روایات تردیـدي نکنـیم و مـتن    

آن را نیز با وجود اختالفات بپذیریم، مشکل اساسی 

این روایات اختصاص آن به مجنون است کـه هـیچ  

کـه   چـرا  ؛تردیدي نـدارد  او ي هکس در ضمان عاقل

 حفظ و نگهداري او با قوم و خویشِ مسئولیتوقتی 

آنـان   ي اوست، ضمان اعمال او نیز برعهـده  ي هعاقل

اما ایـن روایـات فاقـد صـالحیت الزم جهـت       ؛است

مورد بحث ما که ضمان عمـل   ي هاستدالل در زمین

   رفتـار و   مسـئول  فرد عاقل و بالغی اسـت کـه خـود

  شود.می کردار خویش شمرده

 روایـت حلبـی از امـام صـادق     روایت هفتم:

  گوید:است که می
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َب  َرُجــلٍ  َعــنْ   هللاِا َعْبــدِ  َأَبــا َســَأْلُت   َرْأَس  َرضَ

ْيـِه، َعـَىل  َعْينَـاهُ  َفَساَلْت  بِِمْعَوٍل، َرُجلٍ   َفَوَثـَب  َخدَّ

ـــُروُب ـَاملْ  ــَىل  ْض ــاِربِهِ  َع ــُه، َض ــاَل: َفَقَتَل ــاَل  َق  َفَق

َيانِ  : َهَذانِ هللاَِأُبوَعْبِدا  َعَىل  یَأرَ  َمجِيعًا، َفَال  ُمَتَعدِّ

ُجَل  َقَتَل ي الَّذِ   ُهـوَ  وَ  َقَتَلُه، ِحنيَ  َقَتَلهُ  هُ ـَِّألَن َقَودًا، الرَّ

 ُيْؤَخُذونَ  َعاِقَلَتهُ  َيْلَزمُ  َخَطأٌ  ِجنَاَيُتهُ  ياْألَْعمَ  وَ  يَأْعمَ 

ا  َيُكـنْ  َملْ  َفـإِنْ  ،َنْجـامً  َسنَةٍ  ُكلِّ  ِيف  ِسنِنيَ  َثَالِث  یفِ  ِهبَ

 ُيْؤَخـُذ  َمالِـهِ  ِيف  یَجنَـ َمـا ِدَيـةُ  َلِزَمْتهُ  َعاِقَلةٌ  یلِْألَْعمَ 

ا؛ ِهبَ
1  

در مورد دو نفـر کـه در یـک منازعـه یکـی      

اي بر سـرش کـور   دیگري را با کوبیدن حربه

کرده و او هم طـرف مقابـل را کشـته اسـت،     

ال نمودم، امام هر دو را متجاوز و متعدي ؤس

ی نموده در عین حال، حکم فرموده بـه  معرف

شخص  ي هعاقل ي هکه دیه مقتول بر عهداین

نابینا است؛ چراکه او در هنگام قتـل، نابینـا   

بوده و جنایات او حکـم خطـا را دارد و بعـد    

اگر شخص اعمی (نابینا) عاقله ندارد،  :فرمود

  دارند.از مال خود او دیه را بر می

دلیل وجود محمـد این حدیث، از نظر سند، به  

                                                             
، 29، ج؛  وسائل الشیعـ51، ح233ـ   232، ص 10تهذیب، جال. 1
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بن هالل مجهول است و متن حدیث نیز  بن عبداهللا

باشـد؛ هرچنـد امـام در ابتـدا     با قواعد سازگار نمـی 

امـا در آخـر،    ؛هردو را متعدي معرفی نمـوده اسـت  

  حکم به خطا بودن عمد نابینا نموده است.

روایت دیگـري قریـب بـه همـین      ،در مقابل آن

پیرامون جنایـات    مضمون از ابوعبیده از امام باقر

 نقـل گردیـده کـه امـام     ،شخصی که نابینا است

 ي جنایـت را بـر عهـده    ،درآنجا برخالف این روایـت 

   :خود فرد قرار داده است

 َصـِحيٍح  َعْنيَ  َفَقأَ  ، يَأْعمَ  َعنْ   َجْعَفرٍ  َأَبا َسَأْلُت 

َيـةُ ال فِيهِ  ، َهَذا َطإِ ـَاْخل  ِمْثُل ي اْألَْعمَ  َعْمَد  إِنَّ  َفَقاَل:  دِّ

َيةُ  َماٌل  َلهُ  َيُكنْ  َملْ  َفإِنْ  َمالِِه، ِيف  َمـاِم، َعَىل  َفالدِّ  َال  وَ  اْإلِ

  1ُمْسلٍِم؛ اْمِرئٍ  َحقُّ  َيْبُطُل 

در مورد نابینایی کـه   پرسیدم از ابوجعفر

چشم فـرد سـالمی را در آورده اسـت. پـس     

عمد فرد نابینـا ماننـد خطـا      فرمود: امام

ر مال او اسـت. پـس   این دیه دارد و د  است،

اگر مالی نداشت، دیه بر امـام اسـت و خـون    

  شود. هیچ فرد مسلمانی باطل نمی

شهید در مسالک، در مـورد روایـت ابوعبیـده از    

مـی  و روایت حلبـی از امـام صـادق    امام باقر
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  فرماید: 

 أنّ  عــىل الداللــة يف مشــرتكتان الروايتــان هاتـان و

 خمتلفتان و السند، ضعف يف و خطأ،ي األعم عمد

 األوىل الشــتامل لألصــول؛ خمالفتــان و احلكــم، يف

 مـع و العاقلـة، عـىل ابتـداء جتـب الديـة كون عىل

اخلطأ،  حلكم خمالف هذا و ،اجلاين عىل جتب عدمها

 الديـة أوجـب كاخلطأ اجلناية جعله مع الثانية يف و

 يوجبها مل و اإلمام، عىل ماله عدم مع و ،اجلاين عىل

ــىل ــة ع ــا و. العاقل ــتالف هرظ ــني، اخ  و احلكم

اخلطأ؛ حلكم خمالفتهام
1  

بودن اعمال  این دو روایت در داللت بر خطا

عمدي فرد نابینا و در ضعف سند، مشترکند 

دو مخالف اصولند؛  و هر ،و در حکم، مختلف

که روایت اول دیـه را بـر عاقلـه واجـب      چرا

نمـوده و در صــورت فقــدان عاقلــه آن را بــر  

ایـن بـا حکـم خطـا      جانی الزم کرده است و

و در روایت دوم، دیه جنایت را  .مخالف است

بر خود جانی و در صورت عدم تمکـن مـالی   

بر امام واجب نموده و بر عاقلـه چیـزي قـرار    

نداده است و ظاهر دو حکم، مخالف یکدیگر 

   دو با حکم خطایی مخالفند. و هر

                                                             
 .168ص  ،15ج  ،األفهام الکمس. 1
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 روایت ابی بصیر از امام صادق : روایت هشتم

  د: گویاست که می

ــا َســَأْلُت   َرُجــًال  َقَتــَل  َرُجــلٍ  َعــنْ   هللاِا َعْبــدِ  َأَب

دًا،  إِنْ  َقـاَل: َعَلْيـِه، ُيْقَدرْ  َفَلمْ  اْلَقاتُِل  َهَرَب  ُثمَّ  ُمَتَعمِّ

َيـةُ  ُأِخـَذِت  َمـاٌل  َلهُ  َكانَ   َفِمـنَ  إِالَّ  وَ  َمالِـِه، ِمـنْ  الدِّ

اهُ  َراَبةٌ قَ  َلهُ  َيُكنْ  َملْ  َفإِنْ  َفاْألَْقَرِب، اْألَْقَرِب  َمـاُم، َأدَّ  اْإلِ

هُ    1ُمْسلٍِم؛ اْمِرئٍ  َدمُ  َيْبُطُل  َال  َفإِنَّ

درمورد قتـل عمـد سـؤال     از امام صادق

امام فرمود:  ،است کردم که فرد قاتل گریخته

دارند و در صورت فقدان مـال،  میاز مالش بر

از نزدیکانش به ترتیب نزدیکی و در صـورت  

   پردازد.را مینداشتن خویشاوند، امام آن 

ق اسـت، ولـی چـون بحـث در     گرچه روایت موثّ

مورد قتل عمد است، هیچ ارتباطی بـه بحـث قتـل    

که خطایی و وجوب دیه بر عاقله ندارد. مضافاً بر این

مدعاي مشهور، وجـوب دیـه بـر عاقلـه اسـت اوالً و      

بالذات و در امثال این روایات ابتـدا دیـه را در مـال    

حث اقربا یـا عاقلـه را طـرح    جانی قرارداده، سپس ب

  کرده است.

 روایت دیگر خبر ابن ابی نصـر از ابـی جعفـر   
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است که مشابه روایت ابـی بصـیر اسـت و در مـورد     

قتل عمد وارد شده بود و ارتبـاطی بـه مسـأله قتـل     

   1ایی و موضوع عاقله ندارد.خط

روایت علی بـن ابـی حمـزه از ابـی      روایت نهم: 

  امام در آن فرموده:  است که بصیر از امام باقر

  2ُصْلحًا؛ َال  وَ  إِْقَراراً  َال  وَ  َعْمداً  اْلَعاِقَلةُ  َتْضَمنُ  َال 

رار و نیز صـلح  عاقله ضامن دیه قتل عمد، اق

  نیست. 

   ســند ایــن حــدیث بــه دلیــل وجــود علــی بــن  

و روایـات دیگـري    3ابی حمزه بطائنی ضعیف اسـت 

ه یـد نیز با همین مضمون و یا قریب به آن نقـل گرد 

    4است.

اگر از ضعف اسناد روایات بگذریم و صدور آن را 

گونــه کـه پیداســت، ایــن روایــات   بپـذیریم، همــان 

پیرامون عدم ضمان عاقله در صـورت وقـوع عمـدي    

جنایت و یا صلح بر دیه یا اقرار فـرد در قتـل خطـا    

است. در مقابل آن، وجود ضـمان در صـورث اثبـات    
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  باشد. نه میبی ي هبه وسیل

  ارت دیگر، در مقام بیان نفی اصـل ضـمان   عب به

  و اثبــات اصــل ضــمان اســت؛ یعنــی ضــمان عاقلــه 

   ي هرا به صـورت اجمـال در مـوردي کـه بـه وسـیل      

ــات مــی بی ــام  ؛کنــد نــه ثابــت شــود، اثب ــا در مق   ام

  کــه آیــا ایــن ضــمان مطلــق اســت و یــا  بیــان ایــن

  در شرایط خاصـی ایـن ضـمان وجـود دارد، نیسـت      

میـزان داللـت را کسـی منکـر     و بدیهی اسـت ایـن   

ن آن در جایی است که عاقلـه در  نیست و قدر متیقّ

عرفـی تقصـیر    وقوع قتل و انجام وظـایف شـرعی و  

  نموده است.

 از امام بـاقر  که روایت ابی مریم روایت دهم:

  کند که امام فرمود: نقل می

َمَل َعَىل اْلَعاِقلَ  ْؤِمنَِني ـَُأِمُري املْ  َقَيض  ِة إِالَّ َأْن َال ُحيْ

وِضَحُة َفَصاِعدًا ...؛ـُاملْ 
1  

حکم کرد که عاقلـه   حضرت امیر مؤمنان

موضـحه  جنایـت   -در قتل خطاى محض  -

  به باال را ضامن است. 

این  « است: ع فرمودهئچنانکه محقق صاحب شرا

                                                             
، باب 396، ص29، ج؛ وسائل الشیعـ4، ح365، ص7ج  کافی،. 1

 .1فصاعداً ... ، ح ا الموضحـإلّ أن الیحمل علی العاقلـ
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گرچـه ایـن روایـت نیـز در      1».روایت ضعیف است

باشـد و در اصـل    مقام بیان میزان ضمان عاقلـه مـی  

  سأله اطالقی ندارد. م

ــر  ــارتی دیگ ــه عب ــت آن   ،ب ــن روای ــواي ای   محت

  اي کــه فــرض بــر ضــمان اوســت  اســت کــه عاقلــه

  کـه عاقلـه   امـا ایـن   ؛در موضحه و باالتر ضامن است

ــا     ــت، آی ــرد اس ــاي ف ــامن خط ــرض ض ــدام ف   در ک

  مـوارد؛ اعـم از صـورتی     ي هبه صورت مطلق در همـ 

ر مقـام  که تقصیري داشته یا خیر؟ ساکت بـوده و د 

  بیان نیست.

 بن مسلم از امام بـاقر  محمد روایت یازدهم:

    نقل کرده است که فرمود:

َام ظِْئِر َقْوٍم َقَتَلْت َصبِّيًا هلَ  َنائَِمٌة َفَقَتَلْتـُه،  يَ ْم، َو هِ ـَُأيُّ

ـَام  ـًة إِْن َكاَنـْت إِنَّ ـا َخاصَّ َيـَة ِمـْن َماِهلَ َفإِنَّ َعَلْيَها الدِّ

ــَام َظــاَءَرْت َطَلــَب ا ْلِعــزِّ َو اْلَفْخــِر، َو إِْن َكاَنــْت إِنَّ

َيَة َعَىل َعاِقَلتَِها؛   2َظاَءَرْت ِمَن اْلَفْقِر َفإِنَّ الدِّ

اگر دایه براي عز و فخر شیردهی کرده و در 

خواب باعث قتل بچه شده دیه با دایه اسـت  

خاطر فقـر و جهـت تـأمین معـاش،     ه و اگر ب

    .ستشیردهی کرده است، دیه با عاقله ا

                                                             
 .272 ، ص4ع، جئشراال. 1

، باب 265، ص 29، ج ـوسائل الشیع؛ 2، ح370، ص7کافی، ج. 2

 .1حکم ضمان الظئر الولد، ح
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ایـن روایـت کـه از طـرق مختلـف نقـل شـده و        

ع، بر اساس آن ئفقیهان ناموري مانند محقق در شرا

از بهتـرین شـواهد بـر عـدم اطـالق       1،انـد  داده افتو

  ضمان عاقله است.  

دیگـري از روایـات    ي همجموع روایت دوازدهم:

است که در مجامع روایی ذکر و در آن نیز به اصـل  

قتل خطایی و نفـی آن در  ضمان عاقله در  ي همسأل

صورت وقوع عمدي جنایات پرداختـه شـده اسـت؛    

دیـه عمـد را ضـامن نیسـت و      ،عاقلهاین که: مانند 

     2تنها خطا را ضامن است.

ــات،   جــداي از اشــکاالت ســندي برخــی از روای

ــن قــیس از امــام  صــحیح الســند روایــت محمــد ب

باقر
نیز مقام بیان بحث عتق و یا ارث است. لذا  3

توان از آن اطالقی که وجوب دیه را بر عاقله در نمی

ـ   ؛صور قتل خطا ي ههم ر باشـد و یـا   چه عاقلـه مقص

نباشد، قاتل توان پرداخت دیه را داشـته باشـد و یـا    

  نداشته باشد، برداشت نمود.

الن یاین روایات که تنها دلیـل قـا   : کهنتیجه این

                                                             
 .235، ص4ع، ج ئشرانک: ال. 1

، 394، ص 29، ج؛ وسـائل الشیعــ  129ات، ص الجعفریر.ك: . 2

 .2و  1التضمن عمداً و ... ، ح  باب أنّ العاقلـ

، 23، جشیعــ ؛ وسائل ال154، ح254، ص8تهذیب األحکام، ج. 3

 .1إذا أعتقت...، ح ، باب أنّ المرأ70ص
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به اطالق ضمان عاقله است و ادعاي تواتر و حصـول  

یک در مقام بیان اطـالق   هیچ ،گردیده آنهان از یقی

ــات خطــایی   ضــمان عاقلــه در صــورت وقــوع جنای

بلکه در مقام بیان امور دیگري؛ نظیـر عـدم    ،نیست

وجود نهاد عاقله میـان اهـل ذمـه، تعیـین عاقلـه و      

چگونگی تقسیم دیه بر آنان، عدم ضـمان عاقلـه در   

سایر جهاتی است که هر یـک بـه    جنایات عمدي و

و تواتر  ،باشدنحوي مربوط به این نهاد اجتماعی می

اجمالی بر اصل ضمان عاقله دارند که ما نیـز بـا آن   

که عاقلـه تمـام صـور قتـل خطـا را       اما این ؛موافقیم

توان از این روایات چنین برداشـتی   ضامن است نمی

  را به صورت قطع نمود.

ــات  ــس از بررســی روای ــه، در مســأله پ ــه  ادام ب

بر فرض پذیرش اطالق ر این روایات ـ  اشکاالت دیگ

  :خواهیم پرداخت ـ آنها

  اول: مخالفت با قرآن مشکل

ي  شکی نیست که اگر روایتی در نهایـت درجـه  

اعتبار سندي باشد؛ اما محتواي آن مخالف با آیـات  

قرآن کریم باشد، فاقد حجیت و اسـتناد بـه عنـوان    

دلیل فقهی و حجت شرعی است. لذا بر فرض وجود 

الق در روایات ضمان عاقله، این اطالق بـه دلیـل   اط
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مخالفت با آیات قرآن کریم از حجیـت سـاقط مـی   

  گردد. 

تصویر مخالفت روایات با قرآن کـریم در برخـی   

صور آن بسـیار واضـح اسـت. بـه عنـوان نمونـه، در       

ـ     ن صورتی که قاتل بـالغ و عاقـل بـوده و داراي تمکّ

ز رفـاه چنـدانی   مالی کافی باشد و در مقابل، عاقله ا

حفــظ و نگهــداري  مســئولیتو  نباشــندبرخــوردار 

ـ را  آنهـا کـه   انـد  جانی را نیز بر عهده نداشـته  ر مقص

تحمیل دیه بر خویشاوندان قاتـل کـه هـیچ     ،بدانیم

 نقشی در جنایت ندارنـد، بـارکردن سـنگینی عمـل    

َوالَ  ي: هشـریف  ي هفرد بر دیگري است که با آی یک

.َر ُأْخَرىَتِزُر َواِزَرٌة ِوزْ 
1   

لیت فـرد  ئوچنین با آیات دیگري که بر مسو هم

  مخالف است.  2 د،ندر قبال کردار خویش داللت دار

ممکـن اســت کســی بگویـد ایــن آیــه در مــورد   

تحمیل بار گناه دیگري است؛ یعنی هیچ کـس بـار   

ـ  ؛کشدگناه دیگري را به دوش نمی ي لها در مسـأ ام 

بلکه صرفاً یـک   قتل خطایی که گناهی انجام نشده،

جنایات  ي هخطا بوده است، لذا آیه ارتباطی به مسأل

  گوییم:  که در پاسخ می ،خطایی ندارد

                                                             
 .164 ، آیهانعام. 1

؛ 46، آیـه ؛ فصلت39 ، آیه؛ نجم93 ، آیه؛ نحل22آیه ،انبیاءنک: . 2
 .164انعام، آیه 
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فقها در کتب فقهی در مواضع گوناگون؛ از  اوالً :

جمله در همین بحث ضمان عاقله در صـورت اقـرار   

فرد و یا وقوع قتل شبه عمد، به آیه اسـتناد نمـوده  

طـور قطـع گنـاهی    نیز بـه  اند؛ در حالی که در آنجا

صـورت نپذیرفتـه اسـت. عـالوه بـر آن، در عبـارات       

برخی از فقیهان به صراحت مورد ضـمانت عاقلـه را   

 استثنا از این آیه و عدول و یا تخصیص آن دانسـته 

اند،که فرع بر پذیرش شمول آیـه بـر معنـاي مـورد     

نظر ما و گواه روشن بر این اسـت کـه تلقـی ایشـان     

   .معناي گناه نبوده است »وزر«  ي هنیز از کلم

دّل العقل عىل اختصاص الفاعل بأثر جنايتـه دون 

َوالَ غريه، و نّص الكتاب عىل مثل ذلـك بقولـه: 

،َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى
1
 لكن عدل عـن ذلـك يف 

اخلطأ إىل حتّمل العاقلة؛
2  

 عقل بر اختصاص اثر جنایـت بـه فاعـل آن،   

قرآن کریم نیز بـه   وونه دیگري، داللت دارد 

َوالَ َتـِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر  :ي آن در آیـه  از صراحت

ُأْخـَرى
ـ ، سخن گفته  از ل عاقلـه  اما در تحم

    آن عدول نموده است.

ــاً:  ــ ثانی ــاي   »وزر«  ي هکلم ــه معن ــت، ب در لغ

                                                             
 .164انعام، آیه . 1
 .531، ص 4التنقیح الرائع، ج . 2
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سنگینی اسـت کـه ایـن سـنگینی شـامل هـر نـوع        

سنگینی؛ از جمله تحمیل بـار مـالی بـدون توجیـه     

ی بر فرد است و اختصاصی به گناه نـدارد؛ بـه   منطق

خصوص در جایی که خود قاتـل تـوان مـالی کـافی     

   براي پرداخت دیه را دارد.

ممکن است براي فرار از مخالفت بـین روایـت و   

این آیه مربوط به آخـرت و   :شریفه گفته شود ي هآی

حسابرسی و جزاي اعمال است و ارتبـاطی   ي همرحل

گـوییم: ایـن   به امـور دنیـوي نـدارد. در پاسـخ مـی     

که خداوند تبـارك و  چرا ؛اختصاص، فاقد دلیل است

تعالی در صدد بیان یـک حقیقـت غیـر قابـل انکـار      

هـر کـس ضـامن اعمـال و رفتـار       ، و آن اینکه:است

 ي خویش است. عالمه طباطبایی در ذیـل ایـن آیـه   

  نویسد:  میشریفه 

چه گذشت، معلوم شد کـه مجمـوع دو   از آن

َعَلْيَهـا الَ َتْكِسـُب ُكـلُّ َنْفـٍس إِالَّ وَ  :جمله
 : و  1

َوالَ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى
یک معنا را افاده  2

کنند و آن این است که هر کـس هـر آن  می

کند مانند سایه به دنبـالش هسـت و   چه می

کنـد و ایـن مفـاد    ز نمیاز او به دیگري تجاو

                                                             
  .164انعام، آیه . 1
  همان.. 2
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ُكلُّ َنْفٍس بَِام َكَسَبْت َرِهينَةٌ  :آیۀ
  2باشد.می 1

  بــه صــراحت  3در برخــی روایــات ،اضــافه بــر آن

از آن برداشت فقهی شده است و هیچ یـک از فقهـا   

ــت     ــه دس ــتی، از آی ــین برداش ــاطر چن ــه خ ــز ب نی

هـاي فقهـی بـه     بلکه به عکس در کتاب،  اند نکشیده

کـه از آن جملـه همـین     4انـد  کـرده این آیه استناد 

  مورد بحث ماست. 

  دوم: مخالفت با عقل مشکل

از جمله مباحثی که اندیشمندان اسالمی آن را  

ت روایاتی است که بـا احکـام   اند، عدم حجی پذیرفته

عقل به مخالفت برخیزد و حاوي مـدلولی بـرخالف   

  عقل باشد. 

  گوید:  شیخ مفید می

حکام [قطعی] عقـل  اگر روایتی بیابیم که با ا

چراکـه   ؛کنـیم مخالف است، آن را طرد مـی 

و ایـن   .کنـد عقل، به فساد مفاد آن حکم می

 ؛بدان معناست که یا روایت به جهت خاصـی 

نظیر تقیه صادر شده یا اساسـاً از معصـومان   

                                                             
  .38المدثر، آیه . 1
 .396، ص 7 المیزان، ج. 2

 از ابواب حد الزنا. 7، ح108، ص 28، ج ر.ك: وسائل الشیعـ. 3
 .237، ص 41 ج ،جواهرالکالم. 4
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آنهـا نسـبت داده شـده    صادر نشده، بلکه به 

  1 است.

 یکی دیگر از جهات ضعف روایاتی کـه  ،رو از این

اند مخالفـت اطـالق آن   ک نمودهمشهور به آن تمس

با حکم عقل است. فهم این مخالفت با توجه به ایـن  

دو مقدمه که در عبارات فقهیان بارهـا تکـرار شـده    

  رسد. است چندان مشکل به نظر نمی

عقـل بـه اختصـاص اثـر      اوالً: به ایـن بیـان کـه   

کنـد و مکافـات   جنایت داللـت مـی   جنایت به فاعلِ

غیر به سـبب فعـل    ي هخذؤاد بر دیگري و معمل فر

کـه در  چنـان شـمارد؛  دیگري را ظلـم و قبـیح مـی   

  عبارت فاضل مقداد آمده است:

دّل العقل عىل اختصاص الفاعل بأثر جنايتـه دون 

َوالَ غريه، و نّص الكتاب عىل مثل ذلـك بقولـه: 

  2؛َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى

اثر جنایـت  کند بر اختصاص عقل داللت می

به فاعل آن، نه دیگري و کتاب نیز به ماننـد  

ــوده   آن (حکــم عقــل) تصــریح کــرده و فرم

   .َوالَ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى است:

براساس رأي مشهور، روایات، اثـر جنایـت    ثانیاً:

                                                             
 .149ص  تصحیح االعتقادات،. 1
 .531، ص4 التنقیح الرائع، ج. 2
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ــت از روي دوش او    ــه اس ــه دی ــانی را ک ــل و ج قات

  اند. عاقله قرار داده ي هبرداشته و بر گرد

 ـ  بر فرض ثبـوت ـ مدلول این روایات   ،در نتیجه

ت سـاقط اسـت و   ناگزیر از حجی و مخالف عقل بوده

که شـیخ مفیـد بـا    باشد؛ چنانیا نیازمند توجیه می

توجه به این امر، بـه توجیـه روایـات دسـت یازیـده      

است؛ گرچه با اعتراض شـدید ابـن ادریـس مواجـه     

ـ    ریـس سـرزنش ابـن اد   هگردیده، اما عالمه حلـی ب

 پرداخته است که چگونه با نادیـده گـرفتن جایگـاه   

سـخن او را خـالف    ،مقام شیخ مفید رفعت علمی و

  .  اجماع معرفی نموده است

 لشـيخنا ختطئـة و إدريـس، ابـن مـن جهـل هذا و

 تقريره، و املذهب إنشاء يف األصل أّنه مع األعظم،

ــارف و ــذاهب الع ــاس، بم ــع و الن ــه املجم  و علي

 هلــام، املهــّذب باألصــولني، قــّيمال فيــه، املختلــف

 املخالفـة فيه له جيوز بام العامل اخلصوم، مع الباحث

 .املوافقة و

 الطائفـة، بإمجاع يعتّد  إّنام اجلاهل القائل هذا أنّ  مع

 هــذه رأس أّنــه و املفيــد، شــيخنا رئاســة يعتقـد و

 آل فقـه و اإلمامّيـة علـم أظهر من أّول و الطائفة،

 .السلف بعد حممد
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عقلـی   ي هه در ادامه با اشاره به همین قاعدعالم

عاقلـه   ي هشیخ مبنی بـر مراجعـ   ي هدر توجیه نظری

اي کـه در عـوض قاتـل پرداخـت     براي دریافت دیـه 

 نموده است چنین گفته:

وال ُبْعد فيه، بل فيـه أيضـًا اجلمـع بـني املعقـول و 

املنقول، فإّن اإلمجاع ّملا دّل عىل تضمني العاقلـة، و 

، ا دّل عىل أّن العقوبة إّنام جتب عـىل اجلـاينالعقل ملّ 

مجع شيخنا املفيد بذهنه الثاقـب و فكـره الصـائب 

بني الدليلني، و ألزم العاقلة ضـامن الديـة؛ لداللـة 

؛ اإلمجاع عليه، و جعـل هلـا الرجـوع عـىل اجلـاين

  1تعويًال عىل دليل العقل؛

بلکـه از   ،هیچ بعدي در ایـن نظریـه نیسـت   

آن است کـه جمـع میـان     امتیازات این نظر

باشــد؛ چراکــه وقتــی  مــی معقــول و منقــول

اجماع بر ضمان عاقله داللت دارد و از سویی 

عقل بر ضمان قاتل، شیخ مفید مـا بـا ذهـن    

گر و فکر صحیح خود جمـع میـان دو   روشن

ضمان را بر عاقله دانسته و براي  ،دلیل کرده

به جـانی را نیـز بـه دلیـل      ي هاو حق مراجع

   داده است.عقل قرار 

بـه   مشهور، خـود  ي هکه صاحبان نظریجالب آن
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اما  ؛اندتوجه نمودهـ بر خالف رأیشان   ـ  داللت عقل

اند خود را از بند چند  جاي بسی تعجب که نتوانسته

دهـد،  روایت که بر خالف مقتضاي عقل فرمـان مـی  

کـه شـیخ طوسـی در ایـن بـاره مـی       برهانند؛ چنان

  نویسد:

 مؤاخـذة هـو لـيس العاقلـة طـأاخل قتل دية الزام و

 هـو بـل بعقوبـة، ليس ذلك ألنّ  بالسقيم؛ ءيالرب

 العقـل و خلينا لو و. للمصلحة تابع يّ رشع حكم

  1أوجبناه؛ ما

وادار کردن عاقله به پرداخـت دیـه در قتـل    

گناه بـه جـاي   معناي مجازات بی خطایی، به

گناهکــار نیســت؛ زیــرا چنــین عملــی اصــالً 

کمی شرعی است که مجازات نیست؛ بلکه ح

براساس مصلحتی که شارع در نظـر گرفتـه،   

جعل شده است و اگر ما بودیم و حکم عقل، 

  دادیم. چنین حکمی را قرار نمی

و یا محقق اردبیلی که الزام عاقلـه بـر پرداخـت    

دیه را به جز در موارد منصوص خالف عقـل و نقـل   

  شمارد: می

هرًا، إّال ألّن إلزام العاقلة خالف العقل و النقل ظـا
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   1املنصوص، يف

عالوه برآنکه؛ تخصیص زدن دلیل عقلـی امکـان  

توان با چنـد روایـت کـه از نظـر     پذیر نیست و نمی

حکـم عقـل را    ،سند و داللت داراي اشکال هسـتند 

  کنار بگذاریم.

و همین مخالف بودن اطالق ضمان دیگـري بـه   

جاي فرد خطا کار، سبب گردیده که فقیهان از دیـر  

لـذا توجیهـات    .وجیه ضمان عاقلـه بپردازنـد  باز به ت

مذکور از یک نگاه، خود تأکید ضمنی بر این مطلب 

اسـت کــه تحمیــل ضــمان فــرد بــر دوش دیگــري،  

مخالف با عقل و قواعد عرفی و مبانی دینـی و غیـر   

قابل پذیرش است که ایـن انـدازه تـالش در جهـت     

گیرد؛ توجیهـاتی ماننـد آنچـه    توجیه آن صورت می

آشوب در کتاب خـود بـا ایـن بیـان آورده      ابن شهر

  است:  

ــه)    ــمان عاقل ــده (ض ــه ش ــت   گفت ــه جه ب

خیرخواهی خویشان براي یکـدیگر اسـت یـا    

  2... . یا و ارثي  لهمسأ

 هالنهایـ و یا آنچه که درعبارت محقـق در نکـت   

کـه: سـبب عـدول از اصـل     آمده است مبنی بر ایـن 
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 او قصـد  زیـرا  ؛ارفاقی است که به جانی شده ،ضمان

که در ذیـل، بـه بررسـی و نقـد      1قتل نداشته است،

  پردازیم:می آنهابرخی از 

  برخی توجیهات و پاسخ آنها

  الف ) عاقله نهادي است حمایتی

برخی ضمان عاقله را، حمایت طبیعی خویشـان  

   اند : از یکدیگر دانسته

 مؤاخـذة هـو لـيس العاقلة اخلطأ، قتل دية إلزام و

 وجــه عــىل ذلــك إنّ : قيــل ...و بالســقيم ءيالــرب

  2املعاونة؛ و املواساة

 بـی  ي هاخـذ ؤخطایی بر عاقلـه م  ي هالزام دی

بلکـه ایـن    ،گناه به جـاي گنـاه کـار نیسـت    

آن،  حکمــی اســت کــه گفتــه شــده توجیــه

  مواسات و همکاري است.  

  نقد توجیه 

موجود، به خصوص براساس  ي هاین توجیه با ادل

توان ه و نمیی مشهور از آن، چندان سازگار نبودتلقّ

ــه     ــرا ک ــت؛ چ ــاملی دانس ــامع و ک ــه ج   آن را توجی
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  در صورتی که خود فـرد براسـاس وجـدان اخالقـی     

  به قتل اعتراف نمـوده اسـت، ولـی بـه دلیـل فقـر،       

با آنکـه منشـأ ایـن حمایـت      ،توان پرداخت را ندارد

  آن را الزم ندانســـته اســـت  ،بســـیار قـــوي اســـت

ــه  چنــین  و در مقابــل، در جــایی کــه قاتــل نیــاز ب

  حمـــایتی نداشـــته، آن را واجـــب نمـــوده اســـت. 

  عمـل بسـیار زیبـایی اسـت      ،و از سوي دیگر تعـاون 

که در شریعت اسالمی نیـز بـه آن توصـیه گردیـده     

اما در بحث ضمان عاقلـه، سـخن از وجـوب و     ؛است

ــوع تعــاون مطــرح اســت  ــه ایــن ن ــزام ب   آن هــم  ،ال

ل مسـئو  غیر ،اي غیر متعارف که فرد خاطیبه شیوه

ــل ــانواده و یــا      ،و در مقاب ــر دوش خ ــار ب ــام ب   تم

گیرد که با معناي لغـوي تعـاون نیـز    جامعه قرار می

  باشد.سازگار نمی

  ب) من له الغنم فعلیه الغرم

زمانی که همبستگی قومی و خویشاوندي داراي 

مندي آنـان  آثار مثبتی براي فرد بوده و موجب بهره

ت بـه ایـن   که در برخی روایـا ـ شود  از میراث او می

هـاي  طبیعـی اسـت کـه جنبـه     ـ  مسأله اشاره شده

باید ـ قتل خطایی   همانند دی ـ  ناخوشایند آن را نیز

در ایـن   »مـن لـه الغـنم فعليـه الغـرم« پذیرفت و تعبیر
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  مورد مناسب است.

  نقد توجیه

در صفحات  : در پاسخ این سخن نیز باید بگوییم

 گذشت کـه روایتـی کـه عاقلـه را وارثـان فـرد      قبل 

معرفی نموده است، به دلیـل ضـعف سـند و محتـوا     

 مورد اعراض غالب فقها قرار گرفته است. عـالوه بـر  

ـ   آن هـاي آن، نـه    رخی صـورت ـکه ایـن توجیـه در ب

جامع است و نه مانع؛ چراکـه در برخـی فـروض آن    

وجــود دارد؛ در حــالی کــه هــیچ غرامتــی  » غــنم«

  نیست. 

  ج) اجراي عدالت 

ات مـذکور در بـاب   تـرین توجیهـ  ستیکی از س

ضمان عاقله، توجیهی است کـه عبـدالقادر عـوده از    

بـا   1دارد.اهل سنت بیان مـی  ي هدانشمندان برجست

هرکس « این بیان، از جمله لوازم رعایت قاعده کلّیِ

این است که در صـورت  » بار خود را به دوش بکشد

توان فرد را مجـازات  می ،وقوع جنایت از سوي اغنیا

که تعداد اغنیاي جامعه کم اسـت و   نمود؛ در حالی

با توجه بـه   ـ  در صورت ارتکاب جنایت از سوي فقرا
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توان ایشان را بـه   مالً نمیـع ـ  در جامعه آنهارت ـکث

  کشیدن بار عمل خود وادار نمود.

علیه تنها در صورت وقـوع   از سوي دیگر، مجنی

رسـد  جنایت از سوي ثروتمندان به غرامت خود مـی 

به هم خوردن مساوات و از بـین رفـتن   و این باعث 

علیهم خواهد بود.  عدالت بین جانیان و مجنی  

  نقد توجیه 

با این بیان، ضروري اسـت کـه مـا در خصـوص     

 و ،اتالف اموال توسط فقرا نیز این سـخن را بگـوییم  

از جمله عاقله را مسـئول جبـران    ؛یا دیگران اغنیا و

کنـد ال اقـل   آیا عدالت حکم نمی ،از طرفی !؟ بدانیم

خسـارت  ،  در صورتی که خود جانی داراي مال است

  را از مال خویش بپردازد؟!

  نظریه مختار و دالیل آن

تـوان اسـتخراج   که از مجمـوع دالیـل مـی   چهآن

گونه نگرانی به آن ملتـزم گردیـد:   نمود و بدون هیچ

در جایی اسـت کـه    ، بلکهعاقله مطلق نبوده ضمانت

ــام    ــوعی در انج ــه ن ــه ب ــویش در   عاقل ــایف خ وظ

ــا    ــون و ی ــا مجن ــل و ی ــانی طف ــتی و نگاهب سرپرس

کوتاهی نموده و اهمـال   ،دستگیري از خطاکار فقیر
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خطر و جنایت  ي هو کوتاهی عاقله باعث ایجاد زمین

را آسـان    باشد. که توجه بـه دو مطلـب پـذیرش آن   

  کند: می

توان سادگی می از نگاهی گذرا به تاریخ، به اوالً:

حرکت دیـن در   ،در باب دیات و قصاصیافت که  در

جانی است؛ زیرا  ضمان به فرد ي همسیر تضییق دایر

عمـد و   ،اعـم از خطـا   ؛در زمانی که تمامی جنایـات 

عهـده داشـت و    شبه عمد را کل عشیره و قبیله بـه 

زنان و کودکان و حتی جـانوران و   ،گاه در این میان

در  اسـالم  .دیدنـد ق به قبیله، کیفر مـی اشیاي متعلّ

تفکیک جنایات به سه قسم را  ي همسأل این وضعیت

اي که قرآن کـریم پـیش از آن    مسأله 1مطرح نمود؛

لیت سـئو م ي هنمودن دایـر  در آیات قصاص، با تنگ

قاتل  ي را برعهده  به خود فرد خاطی و جنایتکار، آن

  قرار داد.

قـی ماننـد   همین نگاه را در عبـارات فقیـه محقّ  

دي در با آنکه دالیل متعـد  ،بینیم صاحب جواهر می

ضمان امام به عنوان عاقله در قتـل خطـایی وجـود    

اي متفــاوت در جهــت  هایشــان بــا اتخــاذ رویــ .دارد

    گوید:تن فرد جانی میـدانس مسئول
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مثل هذا  أّما احتامل كونه عىل اإلمام مطلقًا حّتى يف

الزمان عىل وجه يبطل دم املسلم لعجـز اإلمـام، أو 

مه نائب الغيبة، فيؤدّيه ممّا يّتفـق قبضـه أّنه يقوم مقا

منه من مال اخلمس أو مـن غـريه مـن األنفـال، أو 

ُيؤّديه من غري ذلك ممّا يرجع إىل املسلمني؛ بناء عىل 

أّن األداء من بيت ماهلم ال ماله، فهو شـبه اخلرافـة 

الفقه... فال حميص حينئٍذ عن القول بكونه عـىل  يف

  1...؛اجلاين

اي نداشته باشـد،  جانی، عاقله در عصر ما اگر

توانـد از مـال   دیه بر نایب امام نیست و نمی

خمـس و سـایر امـوال مسـلمانان بپـردازد و      

کسانی که دیه را در عصر ما از  ي هحتی گفت

نظیر خرافـات   ،اندالمال مسلمین دانستهبیت

اي در ایـن نیسـت   پس چاره ... در فقه است

بـر جـانی    ادیه در عصر م قول که جز این به

  ... . ثابت است

ضمان عاقله، از امور امضایی است  ي مسأله ثانیاً:

که مالکات احکام آن روشن است و بـا نگـاه کلـی و    

تـوان نکـات تأثیرگـذار و منـاط و     بررسی دالیل، می

قرار  ،به عنوان نمونه .مالك احکام آن را کشف نمود

ــت      ــه تح ــانی ک ــا کودک ــون و ی ــل مجن دادن عم

                                                             
 .446 ، ص41ج ، جواهرالکالم. 1



 15فقه و زندگی/  60

، کـه امـروزه   ان قرار دارند را بر ولـی سرپرستی دیگر

در تمــامی جوامــع بشــري پذیرفتــه شــده؛ و یــا در 

و یـا تـوان    ؛مواردي که فـرد فاقـد سرپرسـت اسـت    

که تعبیـري کنـایی از   » امام«پرداخت دیه را ندارد، 

کـه ایـن    ،شمرده شده اسـت  مسئولحکومت است، 

و یـا در   ؛نیز در تمامی جوامع، اصلی پذیرفته اسـت 

کـه میـزان    داخت خسارت توسط عاقله، آنجاباب پر

) کـه   قدري اندك است (کمتر از موضحه خسارت به

آینـد  می پرداخت آن بر ي هخود از عهد معموالً افراد

 عاقله سلب نموده است.   ي هرا از عهد مسئولیت

این همه، گواهی است که در این بـاب، تعبـدي   

غیر قابل درك و فهم از سوي شارع مقدس صـورت  

گرفته تا با یک روایت و یا دو روایت بتوان حکمـی  ن

غیر قابل پذیرش براي عقل و عرف و برخالف قـرآن  

جعل نمود.  ،هکریم و ابنیه عقالئی  

  دالیل نظریه مختار

بـر اثبـات    توجه به فقدان دلیل معتبر هرچند با

مختـار   ي هضمان مطلق، براي اثبات نظریـ  ي هنظری

انی نیـاز نیسـت؛ امـا    ما در این مسأله به تالش چند

  خواهیم پرداخت.  ،در پی به دالیل نظر خویش
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  دلیل نخست: قرآن

دي بر ضمان شخص در قرآن کریم، دالیل متعد

کنـد کـه در ذیـل بـه     خطاکار در جنایت داللت می

  پردازیم:  بیان آن می

   :آیۀ اول

 َّن َقَتـَل َخَطًئا َومَ  َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َأن َيْقُتَل ُمْؤِمنًا إِال

َمٌة إَِىل  َسـلَّ ْؤِمنَـٍة َوِدَيـٌة مُّ ُمْؤِمنًا َخَطًئا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّ

ُقواْ  َأْهلِِه إِالَّ  دَّ ؛... َأن َيصَّ
1  

را  يهیچ مـؤمنى حـق نـدارد مـؤمن دیگـر     

بکشد، مگر به خطا، حال اگر کسـى مـؤمنى   

را به خطا به قتـل برسـاند، بایـد (در کفـاره     

بهایى ا آزاد کند و خونآن) یک برده مؤمن ر

کـه  هم به کسـان او تسـلیم نمایـد، مگـر آن    

  ... .آن را ببخشند  ،خواهان خون

  گوید:طبرسی میامین االسالم 

 اخلطـاء عـىل ديـة أنّ  لقلنا اآلية ظاهر و خلينا لو و

 أنّ  اإلمجـاع و الرسـول بسـنّة علمنـا لكـن القاتل،

  2العاقلة؛ عىل اخلطاء يف الدية

گفتـیم  هر آینه می ،و ظاهر آیهاگر ما بودیم 

امـا بـه    ؛ي خطا بر شخص قاتل استکه دیه
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که دیه  ت رسول و اجماع، دانستیمدلیل سنّ

  ي عاقله است. برعهده

محقق اردبیلـی نیـز در مـورد ظهـور آیـه مـی       

   فرماید:

و ظاهر اآلية و العقل لزومهـا عـىل القاتـل، إّال أّن 

النّص و اإلمجاع محلها عىل العاقلة؛
1  

ظهور آیه و عقل، حاکی از لزوم دیه بر خـود  

قاتل است، اما به دلیل نـص و اجمـاع آن را   

  نمایم. بر عاقله حمل می

چنین فاضل جواد در تأیید ایـن ظهـور مـی   هم

  فرماید: 

 و النّص  أنّ  اّال  عليه، معاً  كوهنام يقتيض اآلية ظاهر

 فهـو العاقلـة، عـىل أوجبهـا و بيـنهام فّرق اإلمجاع

خارج؛ من ممعلو
2  

دو  ظاهر آیه اقتضا دارد که دیه و کفـاره هـر  

و اجمـاع   کـه نـص  جز این ،بر فرد قاتل باشد

میان آن دو فرق گذاشته و دیه را بـر عاقلـه   

ل خارجی روشـن  واجب نموده که این از دلی

  شده است.

چند ایشـان ظهـور آیـه را در وجـوب دیـه و      هر
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شـان نیـز بـه    امـا ای  ؛پـذیرد بر قاتل، میجمعاً کفاره 

  دارد.می دلیل خارجی، دست از ظهور آیه بر

صاحب جواهر نیز با ذکر سبب چنین برداشـتی  

  گوید:  شریفه می ي هاز آی

بل لعّله املنساق من اآلية و لو بسبب مجع الكفـارة 

كوهنا عليه مع الدية؛ ال إشكال يفي الت
1   

هـر کـه   « :شـریفه  ي هاز آیـ  و شاید ممکن است

طــا بکشـد، بــر او اسـت آزادکــردن   مـؤمنی را بـه خ  

، این »بها به کسان اومؤمنی و پرداخت خون ي هبند

معنا استفاده شود که دیه، بر قاتل است. چرا که در 

این آیه بین دیه و کفاره جمع شـده اسـت و معلـوم    

شود که است که کفاره بر قاتل است، پس قرینه می

   .دیه هم در ذمه او باشد

شـریفه کـه    ي هظهور آیـ روشن است با توجه به 

مورد تأیید بسیاري از فقها و مفسران قـرار گرفتـه و   

قاتـل بـوده و    ي همطابق عقل اسـت، دیـه بـر عهـد    

گرفتن این ظهور، نیازمنـد دلیلـی محکـم و     نادیده

که گذشت چنین دلیـل   ،تر از این ظهور استروشن

  مطلقی وجود ندارد.

  :آیه دوم

 ُْخَرىَوالَ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ؛ 
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  کشد هیچ کس بار دیگري را به دوش نمی

توجیه استدالل به این آیات کریمه با این بیـان   

که تحمیل دیه بر عاقله در حقیقت، قـراردادن   است

دیگري است که این آیـات   ي هوزر فرد قاتل بر عهد

  کند. آن را نفی می

  گوید: طباطبایی می هعالم

ی کنـد احـدي سـنگین    یعنی حمـل نمـی   ...

به طوري که صاحبش به کلـی از   ،دیگري را

    1.وزر فارغ شود

 ،در این آیه َوالَ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ي: هجمل 

د تکرار شده و مضمون آن نیـز در  که در آیات متعد

یید گردیده و آیات دیگري نیز در أآیات قبل و بعد ت

ن قاعده کلـی  دهد، مبیقرآن کریم بر آن گواهی می

لیت فرد در مقابل رفتار و اعمال خویش است؛ مسئو

که کامالً عقلی و فطري است و به تعبیـر   مسئولیتی

 ،امري که عقل بر آن راهنمایی نمـوده  ،فاضل مقداد

بـه آن   َوالَ َتـِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخـَرى ي: هقرآن با جمل

    2است. تصریح کرده

چرایی و در ایضاح در بحث مربوط به ولدالزنا در 

  گوید:می »حمل وزر کسی بر دیگري«عدم جواز 
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َوالَ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى  فال جيـوز أن يؤخـذ

ــه ظلــم، و اهللا تعــاىل  ــذنب أبيــه؛ ألّن ــا ب ولــد الزن

َو الٰ َيْظلِـُم يستحيل عليه الظلم، و لقوله تعـاىل: 

َك َأَحداً    1؛َربُّ

پس و هیچ کس بار گناه دیگري را بر ندارد، 

جایز نیست که ولد الزنا گنـاه پـدرش را بـر    

دوش کشد؛ چون ظلـم اسـت و بـر خداونـد     

تعالی ظلم کردن محال است؛ چرا کـه خـود   

پروردگــارت بــر احــدي ظلــم «فرمایــد:  مــی

  »کند. نمی

ظلم اسـت و ظلـم    ،جاي دیگري مکافات فرد به

   .بر خداوند محال است

ان شریفه در مقـام بیـ   ي هچون آی که:نتیجه این

مطلبی کامالً عقلی و فطـري اسـت و تطـابق نظـام     

رسـاند، بـه تعبیـر    تکوین و تشریع را مـی  ي هعادالن

ــامِ   ــل، ع ــم اصــول، لســان دلی ــج در عل ــی از  رای آب

تخصیص است؛ زیرا بازگشت آن به تخصیص، حکـم  

عقلی و فطري است؛ بلکه هر قـانون شـرعى کـه در    

 کتاب و سنّت آمده است، اگـر برابـر بـا حکـم عقـل     

باشد؛ به این معنا که عقل در همان موضوع، حکمى 

برابر قانون شـرع داشـته باشـد، آن خطـاب شـرعى      
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درخور تخصیص نیست. حضرت امام خمینی (سالم 

َوالَ َتَعـاَوُنوْا َعـَىل  :هشـریف  ي هاهللا علیه) در ذیـل آیـ  

  فرماید:  می  1اِإلْثِم َواْلُعْدَوانِ 

 عـىل اإلعانةي أ ذلك؛ قبح العقل إدراك بعد إّنه ثمّ 

 يمكـن ال املعصـية، و املنكـر أسـباب هتيئة و اإلثم

مورد؛ يف عليها اإلعانة جتويز حكمه و ختصيص
2  

اعانه بر گناه را درك   قبح، که عقلبعد از آن

نمود که مدلول آیه شریفه اسـت، تخصـیص   

ــاون) در   ــل تع ــر (دلی آن جــایز نیســت و اگ

آن توان گناهى را جایز بشمارد، نمی يمورد

  را اخذ نمود. 

توان گفت بر اساس قـانون عادالنـه   چرا که نمی 

عالم خلقت، هر کسی در گروي اعمال خویش است 

کشـد، مگـر   دوش نمـی  کس وزر دیگري را بهو هیچ

در این صورت که عاقله موظف است وزر دیگـري را  

دوش بکشد و یا بگوییم نباید کیفر دیگـران را بـر    به

چون ظلم است، مگر  ؛داد شخص دیگر قراري  هعهد

  در فالن مورد.

 ي هبـر اسـاس نظریـ    :ممکن است کسی بگویـد  

عاقلـه را   مسـئولیت هـا  شما نیز که در برخی فـرض 

                                                             
  .2مائده، آیه . 1
 .196، ص 1مه، جلمکاسب المحرّا. 2



 67  دیه بر عاقله

عاقلـه   ي هدیگـري برعهـد   مسئولیتاید، بار پذیرفته

قرار داده شده است و شما نیز این آیه را تخصـیص  

 در آنجایی که عاقله :گوییمواب میـاید که در جزده

نگهـداري و   مسـئول  یا حکومت) (اعم از خویشان و

خویش عمـل   ي هیا پشتیبانی از فرد بوده و به وظیف

دوش  نکــرده اســت، در حقیقــت وزر خــویش را بــه

باید تاوان اهمال کاري  کشد، نه وزر دیگران را و می

  دوش بکشند.  خویش را به مسئولیتی بیو 

  دلیل دوم: روایات

تار، روایـاتی اسـت کـه    از جمله دالیل نظریه مخ

  جانی قرار داده است. ي هدیه را در قتل خطا برعهد

  روایت اول

 پرسد: می العباس از امام صادقابی 

اگــر شخصــی گوســفندي را نشــانه گیــرد و 

  تیرانــدازي کنــد، ولــی تیــر بــه انســان      

ــام در   ــد، حکــم آن چیســت؟ ام   اصــابت کن

فرمایند: این همان قتل خطا اسـت  پاسخ می

 کفــارهدي نیســت کــه بــر او دیــه و و تردیــ

  1 است.
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ــه  چنــان ــام ب ــت ام   کــه پیداســت، در ایــن روای

  جـــانی  ي هعهـــد صـــراحت دیـــه و کفـــاره را بـــر

  دانســته اســت کــه موافــق؛ بلکــه مطــابق مضــمون  

شــریفه و بـر طبــق قواعـد و اصــول عقلــی و    ي هآیـ 

  عقالیی است.

  گوید:صاحب جواهر با اشاره به این روایت می

 عىل اخلطاء دية أنّ  الذهن يف املغروس كان إن و إّنه 

 قاعـدة و النصوص يف التدّبر أنّ  إّال  ابتداء، العاقلة

 و عليـه، أّهنـا غريه، دون باجلاين اجلناية اختصاص

ي خـرب يف مـا سـمعت قـد إذ عنه؛ العاقلة أّدت إن

 لـو و اآليـة مـن املنسـاق لعّلـه بل غريه، و البقباق

 عليـه كوهنـا يف شكالإ الي الت الكّفارة مجع بسبب

 أّهنـا عىل دّل  ما بني و بينها حينئذٍ  فاجلمع الدية، مع

  1العاقلة... ؛ عىل

  چند در اذهان است که دیـه قتـل خطـا     هر

     ر از همان ابتدا بر عاقلـه اسـت، ولـی بـا تـدب  

  در نصــوص و توجــه بــه اختصــاص جنایــت  

  شـود کـه دیـه بــر    بـر جـانی، اسـتنباط مـی    

چنـد از طـرف او،   شـود هـر   جانی ثابت مـی 

  و ایــن معنــا از ایــن  .عاقلــه دیــه را بپــردازد

روایت بقباق و اخبار دیگر به دسـت مـی   دو
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 ي ممکــن اســت از آیــه، آیــد. اضــافه بــر آن

هر که مؤمنی را به خطا بکشـد بـر   « :شریفه

کردن بنـده مـؤمنی و پرداخـت    او است آزاد

ایـن معنـا اسـتفاده     1»بها بـه کسـان او  خون

که در این آیه بـین دیـه و   نشود؛ به جهت آ

 ؛کفاره جمع شده است و کفاره بر قاتل است

شـود کـه   پس این کنار هم آمدن، قرینه می

   .دیه هم در ذمه او باشد

  گوید:  و در ادامه می

اي نداشته باشـد،  در عصر ما اگر جانی، عاقله

توانـد از مـال   دیه بر نایب امام نیست و نمی

بپـردازد و  خمـس و سـایر امـوال مسـلمانان     

کسانی که دیه را در عصر ما از  ي هحتی گفت

نظیر خرافـات   ،اندالمال مسلمین دانستهبیت

اي در ایـن نمـی  پس چـاره  ؛دانددر فقه می

دیه در عصر ما بـر   :که بگویدجز این بیند به

   2جانی ثابت است.

 روایت دوم

  امـام  یکـی از دو  بـن عبـدالرحمن از   یونس 

  کند :نقل می
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ــلِ  ِيف  ُج ــَل  إَِذا الرَّ ــًال  َقَت ــأً  َرُج ــَامَت  َخَط ــَل  َف    َأنْ  َقْب

ُرَج  َيـةِ  ِمـنَ  ْقُتولِ ـَاملْ  َأْولَِياءِ  إَِىل  َخيْ َيـةَ  َأنَّ  الدِّ  َعـَىل  الدِّ

 َبْيـِت  ِمـنْ  اْلـَواِيل  َفَعـَىل  َعاِقَلةٌ  َلهُ  َيُكنْ  َملْ  َفإِنْ  َوَرَثتِِه،

  1اِل؛ـَاملْ 

  وز اگر فردي کسی را بـه خطـا کشـت و هنـ    

  دیه او را نداده اسـت و قاتـل از دنیـا رفـت،     

ورثه اوست و اگر عاقله نـدارد   ي هدیه بر عهد

سـت کـه از بیـت المـال     والـی ا  ي هبـر عهـد  

  بپردازد. 

کنیـد در ایـن روایـت نیـز     که مشاهده میچنان

وجوب پرداخـت دیـه توسـط خـود جـانی       ي همسأل

م فرض شده که طبق قواعـد، در صـورت فـوت    مسلّ

توسط ورثه از میراث او پرداخـت مـی   اتل،ق شخصِ

  شود.  

  روایت سوم

نقل کـرده اسـت    محمدبن مسلم از امام باقر

    که فرمود:

َام ظِْئِر َقْوٍم َقَتَلْت َصبِّيًا هلَ  َنائَِمٌة َفَقَتَلْتـُه،  يَ ْم، َو هِ ـَُأيُّ

ـَام  ـًة إِْن َكاَنـْت إِنَّ ـا َخاصَّ َيـَة ِمـْن َماِهلَ  َفإِنَّ َعَلْيَها الدِّ

ــَام  َظــاَءَرْت َطَلــَب اْلِعــزِّ َو اْلَفْخــِر، َو إِْن َكاَنــْت إِنَّ
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َيَة َعَىل َعاِقَلتَِها؛   1َظاَءَرْت ِمَن اْلَفْقِر َفإِنَّ الدِّ

  اگر دایـه بـراي عـز و فخـر شـیردهی کـرده       

دیه با دایـه   ،و در خواب باعث قتل بچه شده

ـ   خـاطر فقـر و جهـت تـأمین     ه است و اگـر ب

ده است، دیـه بـا عاقلـه    معاش، شیردهی کر

  .است

به تصـور وجـود     2برخی نظیر شهید در مسالک

ضعف در این روایت، از عمل به آن خودداري نموده 

   است.

اما با توجه به این روایـت کـه از زیبـاترین و بـه     

تعبیري از محاسن کلمات اهل بیـت اسـت، روشـن    

گـر یـک    شود که در حقیقت ایـن حـدیث بیـان   می

ترین اصول اخالقـی   ابق با عالیضابطه اساسی و مط

و انسانی و حقوقی است که اگر فقر، زن را به قبـول  

آمیــز دایگــی فرزنــد شــیرخوار مخــاطره مســئولیت

  دیگران کشانده اسـت، آنـان کـه بـه عنـوان عاقلـه       

انـد  در ایفاي نقش حمایتی خویش کوتـاهی نمـوده  

ــت تحمــ    ــارت و در حقیق ــران خس ــئول جب   ل مس

ــی ــار ب ــا اگــر زن  ؛یش هســتندمســئولیتی خــو ب   ام

ــته و   ــین مســئولیت نداش ــول چن ــراي قب ــازي ب    نی
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طلبی و تفاخر، او را به این کـار وسوسـه و   جاه حس

 تحریک نموده است، خـود بایـد بـار خـویش را بـه     

ایـن مضـمون    ،دوش بکشد. لذا بر خالف نظر شهید

ــی و    ــذاق شــرع و اصــول اخالق ــد و م مطــابق قواع

  حقوقی است.

  ســخن شــهید ثــانی در مــورد  کــهعــالوه بــر آن

  ضعف سندي روایت در حالی است کـه ایـن روایـت    

  را مشـایخ ثالثـه در کتـب خــود بـه طـرق مختلــف      

  و در کتــاب محاســن برقــی     1.انــد نقــل نمــوده  

  وف اســـت نیـــز نقـــل معـــرهـــاي  کتـــابکـــه از 

اعتمـاد قـرار   روایت مـورد   ،از این رو 2گردیده است.

ـ      گرفته اسـت  ت چنـین  و بنـاي عقـال نیـز بـر حجی

اعتبـار و   ، روایاتی است که مضمون آن مطابق عقـل 

  نقل است. 

امــا  ؛گرچــه طــرق نقــل روایــت مختلــف اســتا

محقـق   چـون مضمون یکی است و فقیهان نـاموري  

ع روایت را نقل کرده و بر اسـاس آن فتـوي   ئدر شرا

  داده و گفته است:

 ،اگر دایه بر روي کودك بغلطد و او را بکشـد 
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اگـر بـراي    ،پـردازد یش میدیه را از مال خو

بـر   . وفخر این عمل را به عهده گرفته اسـت 

و را بـه ایـن کـار    اگر ضـرورت ا  ،عاقله اوست

   1کشانده است.

  روایت چهارم 

ـ  موثّ امــام  ار سـاباطی اســت کـه حضـرت   قـه عم

ــاقر ــه   ،در پاســخ پرسشــی  ب ــایی ک ــورد ج در م

آورده اسـت   نابینایی چشـم انسـان صـحیحی را در   

  فرمود:

َيُة ِيف ـَِمْثُل اْخل  يَعْمَد اْألَْعمَ  إِنَّ  َمالِِه،  َطإِ، َهَذا فِيِه الدِّ

َمـاِم، َو َال َيْبُطـُل  َيـُة َعـَىل اْإلِ َفإِْن َملْ َيُكْن َلُه َماٌل َفالدِّ

َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسلٍِم؛
2  

کـه   ستشخص نابینا مثل خطا يعمدعمل 

ــردازد و در   ــه را از مــال خــویش بپ ــد دی بای

   .ی نداشت دیه بر امام استصورتی که مال

مطابق  ،داللت روایت بر پرداخت دیه از مال فرد

    .عمومات و عقل است ،قواعد

  دلیل سوم: عقل

بسـیار واضـح    ،حکم عقل به ضمان فرد خطاکار
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تعبیـر   »قاعده«هان از آن به یاست که در عبارت فق

  1 .»دون غريه قاعدة اختصاص اجلناية باجلاين« شده است.

دیگـري و   ي هکه ظالمانه بودن مؤاخذ گونه همان

  بـر فـرد دیگـر، بـدون      ییا تحمیل اثر فعـل شخصـ  

بـه قـدري    ،که نقشی در این جنایت داشته باشدآن

در بحـث   ایضـاح  روشن است که فخـرالمحققین در 

ــدالزنا  « ــر ول ــدین ب ــل وزر وال ــبح تحمی ــه آن  »ق ب

استدالل کرده است و آن را ظلم شـمرده و روایـات   

ـ  وارده در این ل پـذیرش دانسـته   خصوص را غیر قاب

  2است.

مشهور نیز براي  ي هاي که طرفداران نظری لهأمس

  فرار از آن به توجیه حکم ضمان عاقله پرداختند. 

چنین، عالمه حلی مخالفـت شـیخ مفیـد بـا      هم

توجیـه   ،ک به همـین دلیـل عقلـی   اجماع را با تمس

  3رده است.ک

و فاضل   4محقق اردبیلی نیز به آن تصریح نمود،

شـریفه،   ي هآن بـر مـتن آیـ    ي همقداد با تقدیم رتبـ 

  را پیش از آیه آورده است و فرموده است:  آن

ــه فاعــل آن   ــت ب ــر اختصــاص جنای عقــل ب
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َوالَ : ي هراهنمایی نمـوده و قـرآن بـا جملـ    

َتَعاَوُنوْا َعَىل اِإلْثـِم َواْلُعـْدَوانِ 
ـ  1 ه آن تصـریح  ب

  2کرده است.

 ان جـانی در قتـل   م ضـم صاحب جواهر نیز تقـد

حتـی در فـرض حضـور    ـ خطایی بر بیت المـال را    

   3ابق جریان عدالت دانسته است.مطـ  امام

  گیري نتیجه

در صورت بروز هرگونه  ،با توجه به آنچه گذشت

اختالل در رفتار فرد و ایراد ضـرر و زیـان بـه جـان     

شود  جبران شمرده می مسئولدیگران، سرپرست او 

ست. و هرجاي دیگرکـه  ا ی اوول ي و ضمان به عهده

زن فقیـري   ي همانند عاقل ؛این مسئولیت وجود دارد

که براي کسب درآمد به شیردادن کـودك دیگـران   

اشتغال دارد و عرف و شـرع، کوتـاهی را بـه فـردي     

داند، ضـمان نیـز بـه او     غیر از خطا کار منتسب می

 ي همنتقل خواهد شد. در حقیقت، ضـمان بـه عاقلـ   

آن هم در جایی کـه در انجـام    ،دهمنتقل ش مسئول

  اند. خویش کوتاهی نموده مسئولیت

  بــودن   رسـد بـا توجــه بـه مخـالف     نظـر مــی   بـه 
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  هـــا و  بـــا روش »ضـــمان مطلـــق عاقلـــه«حکـــم 

  قواعد آشـکار فقهـی و تعـارض آن بـا قـرآن کـریم،       

این توجیه امري کـامالً عقالیـی و موافـق بـا هـدف      

جمـع میـان   گـذار و در حقیقـت، بهتـرین راه     قانون

  دالیل موجود است.  
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