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Abstract
This article studies the nature of blood money (Dia) in Islamic
jurisprudence. There is a question whether blood money (Dia) is a
punishment or it is solely compensation. There are four different views in
this respect. Some believes it is only a punishment, others say it is only
compensation. Some others say that we should divide it into two various
parts; thus it is sometimes punishment and sometimes is compensation. The
researcher believes it has double nature: it is both punishment and
compensation. If one chooses any of these responses, there would be various
results. One of the most important results is whether to gain compensation in
addition to blood money is permissible or not.
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1

احمد امی
چکیذه

زض ایي همالِ ،هاّیت زیِ تِ يٌَاى یىی اظ ًْازّای حمَلی هَضز پصیطش اسالم ،هَضز تطضسی لطاض
گطفتِ است .آیا زیِ ًْازی هسًی است وِ تِ هٌهَض رثطاى ذساضتّا ٍ ظیاىّایی وِ زض ًتیزِ يول
هطتىة تِ تعُزیسُ یا اٍلیای اٍ ٍاضز ضسُ ،پطزاذت هیضَز یا هاّیتی رعایی زاضز تا زض ظهطُ هزاظاتّا
لطاض گیطز ٍ تِ يٌَاى ویفطی تط هطتىة تطای تٌثِ ٍ احساس زضز ٍ ضًذ ٍی ايوال ضَز .زض ضاستای پاسد
تِ ایي پطسص چْاض ًهطیِ قطح ٍ تیاى ضسُ استً .رست آًىِ زیِ زاضای هاّیت غطفاً ویفطی است؛
زیگط آًىِ زیِ غطفاً اظ هاّیتی حمَلی (زض تاب هسؤٍلیت هسًی ٍ ؾواى ًاضی اظ ایطاز ذساضت)
تطذَضزاض است .تطذی ًیع لائل تِ تفىیه زض هاّیت آى ضسُاًسً .گاضًسُ تط ایي تاٍض است وِ زیِ زاضای
هاّیت تلفیمی است ،یًٌی اظ یىسَ هزاظات است ٍ اظ سَیی ًیع تِ يٌَاى رثطاى ذساضت هحسَب
هیگطزز .پاسد ایي سؤال ّط چِ وِ تاضس ،يالٍُ تط آحاض هتفاٍتی وِ تط لثَل ّط ًهطیِ هتطتة هیضَز،
ًتایزی اظ رولِ رَاظ یا يسم رَاظ اذص ذساضت هاظاز تط زیِ ضا زض پی زاضز وِ ذَز ،هكوح ًهط ٍ هحل
هٌالطِ تسیاضی اظ غاحةًهطاى تَزُ ٍ ّست.
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اهطٍظُ زض هیاى هزاهى حمَلی ،ایي تحج هكطح ضسُ وِ اساساً هاّیت زیِ چیست؟ آیا زیِ
وِ اسالم آى ضا تِ يٌَاى یىی اظ ًْازّای حمَلیاش هَضز تأییس لطاض زازُ است ،تطای هزاظات
هزطم ٍؾى ضسُ است تا ایيوِ اٍ تا پطزاذت زیِ ،هتٌثِ ضسُ ٍ احساس زضز ٍ ضًذ ًوایس یا
ایيوِ زیِ ًِ تطای هزاظات ٍ تٌثِ هزطم ،تلىِ تِ هٌهَض رثطاى ذساضتّا ٍ ظیاىّایی است وِ
اظ لِثَل يول هطتىة تِ هزٌیيلیِ یا اٍلیای ٍی ٍاضز ضسُ است؟
تِ قَض ولی ،زض ایي تاضُ ،چْاض ًهطیِ اظ سَی غاحةًهطاى يلن حمَق اضائِ ضسُ است.
گطٍّی اظ حمَلساًاى ،زیِ ضا زاضای هاّیتی غطفاً هسًی ٍ تطذی زیگط ،آى ضا ٍارس هاّیتی غطفاً
رعایی تیاى وطزُاًس .تطذی ًیع تا تفػیل زض ایي ذػَظ ،زض هَاضزی زیِ ضا زاضای رٌثِ هسًی
ٍ زض هَاضزی زیگطٍ ،ارس رٌثِ ویفطی زاًستِاًس .گطٍّی اظ حمَلساًاى ًیع هاّیتی زٍگاًِ ضا
تطای زیِ زض توام حاالت ٍ هَاضز آى پصیطفتِاًس.
هسلن است زض غَضتی وِ زیِ ،هزاظات هطتىة تاضس ،يول اضتىاتی هستَرة زیِ ،رٌثِ
سایط رثطاى ذساضتّا ،رٌثِ هسًی زاضتِ ٍ هطتىة آى ،يول هزطهاًِای اًزام ًسازُ است ٍ اظ
ایي ضٍ ،اساساً يٌَاى هزطم تط ٍی غسق ًویوٌس .اظ رولِ هْنتطیي آحاض هتطتة تط پصیطش ّط
یه اظ ًهطیِّای فَق زض ذػَظ هاّیت زیِ ،هثاحخی است وِ اهطٍظُ تا يٌَاى «رَاظ گطفتي
ذساضت هاظاز تط زیِ» ٍ «ظهاى پطزاذت زیِ» زض هزاهى حمَلی ٍ هحاون لؿایی هكطح است.
تِ ّط ضٍی ،تا تَرِ تِ حوطُّای يولی ٍ هْوی وِ چیستی هاّیت زیِ زض پی زاضز ،تطضسی
ًهطیِّای حمَلساًاى ٍ غاحةًهطاى زض ایي ظهیٌِ ،پاسد ایي پطسص اساسی ضا زضتاضُ زیِ
هطرع هیوٌس .تسیيهٌهَض زض چْاض ترصً ،هطیِّای اتطاظضسُ زض ذػَظ هاّیت زیِ تِ
ّوطاُ زالیل ٍ هستٌسات اضائِضسُ ضا شوط وطزُ ٍ آىّا هَضز ًمس ٍ تطضسی لطاض گطفتِ است.
دیه به عنوان نهاد جبزان خسارت
زض هیاى غاحةًهطاى ٍ حمَلساًاى ،يسُای لائلاًس وِ زیِ هاّیتی غطفاً هسًی زاضز .اظ ًهط
ایٌاى ،زیِ تطای رثطاى ؾطض ٍ ظیاىّای تسًی تًییي ضسُ است ًِ ،چیع زیگط .اظ ایي ضٍ اظ زیِ تا
يٌَاى «غطاهت هالی» تًثیط آٍضزُاًس ( .)1زض ًهط تطذی اظ حمَلساًاى زیِ ضا تایس اظ لثیل تأزیِ

احمد امی

رعایی ٍ ویفطی یافتِ ،هطتىة ،هزطم ضٌاذتِ هیضَز ،اها اگط زیِ ،رثطاى ذساضت تاضس ،هاًٌس
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( .)2زض زیسگاُ ایي گطٍُ ،زیات ،ؾواى هسًی است ،یًٌی زیِ ،ذَاُ زض يَؼ لتل یا ؾطب ٍ
رطح يوسی تاضس وِ اٍلیای زم تا هػالحِ تا راًی تِ رای لػاظ ذَاستاض آى گطزیسُاًس ٍ
ذَاُ زض لثال لتل یا ؾطب ٍ رطح ضثِ يوس یا ذكا تاضس ،زض ّط غَضت ،رٌثِ هسًی زاضز ٍ
ذساضت است ًِ ،هزاظات (.)3
1ـ ادله و توجیهات موافق
قطفساضاى ایي زیسگاُ تطای احثات هسيای ذَز ،زالیلی ضا وِ تیاًگط رٌثِ حمَلی زیِ است،
هتصوط ضسُاًس :اٍالً زض ضٍایتّای ٍاضزُ زض تاب زیات ،هزاظاتتَزى زیِ هكطح ًگطزیسُ ،تلىِ اظ
ماهیت نهاد دیه از منظر فقه اسالمی و حقوق کیفری ایران

آىّا استفازُ هیضَز وِ زیِ تطای رثطاى ؾطض ٍ ظیاىّای تسًی تًییي ضسُ است ،ظیطا زض ایي
ضٍایات ،اٍالً زیِ زض تطاتط اضش لطاض گطفتِ است ٍ اظ آىّا استفازُ هیضَز وِ اضش تطای رثطاى
ؾطضّا ٍ ظیاىّای ٍاضزُ تط تسى ،زض رایی وِ زیِ تًییي ًطسُ ،زض ًهط گطفتِ ضسُ است ،پس
ّواًكَضی وِ اضش ،یه ًَو رثطاى ذساضت ٍ ؾطض تسًی تِ ضواض هیضٍز ،زیِ ًیع تایس ـ تِ
لطیٌِ هماتلِ ـ یه ًَو رثطاى ذساضت تَزُ تاضس؛ حاًیاً ٍؾى هزاظاتّای اسالهی ّویطِ زض
هماتل هًػیت ٍ گٌاُ هیتاضس ،زض حالی وِ زیِ زض هماتل فًلّای ذكایی یا ضثِ يوس لطاض
هیگیطز؛ حالخاً ياللِ وِ گاّی هسؤٍل پطزاذت زیِاًس ،ذَاُ ذَیطاًٍساى راًی تاضٌس ٍ یا اهام
(زٍلت) ،هًٌا ًساضز وِ هزاظات ضًَس ٍ اگط زیِ ،هزاظات تاضس ،تایس گفت وِ افطاز تیگٌاُ اظ ًهط
فمِ اسالهی لاتلیت تًمیة ویفطی ضا زاضًس وِ ایي تط ذالف يسالت ٍ هٌككِ يمل هستمین ٍ فىط
سلین است ،هؿافاً ایيوِ زض تسیاضی اظ ضٍایات تِ «ؾواىِ زیِ» تًثیط ضسُ است ٍ ؾواى ،زض
هسؤٍلیت هالی نَْض زاضز ًِ ،هزاظات (.)4
تطذی زیگط تِ زالیل زیگطی استٌاز وطزُاًس:
اٍل آًىِّ ،طگاُ هتْن زض احٌای زازضسی فَت وٌس ،ویفط سالف هیضَز ( ،)5اها تا فَت
راًی زیِ سالف ًویضَز ،تلىِ تِ تطتیة اظ ٍضاث یا تیتالوال لاتل هكالثِ است ،ظیطا تِ هحؽ
ٍلَو رٌایت ،زیِ تِ غَضت زیي هالی تط شهِ راًی هستمط هیضَز .تٌاتطایي اگط راًی پیص اظ
لكًیضسى حىن تِ پطزاذت زیِ یا پس اظ آى فَت وٌس ،زض ّط حال ،هزٌیيلیِ یا ٍضاث اٍ حك
زاضًس يلیِ ٍضحِ راًی الاهِ زيَا ًوَزُ ٍ هكالثِ زیِ وٌٌس (ّ .)6یأت يوَهی زیَاى يالی وطَض
قی ضأی ٍحست ضٍیِای زض تفاٍت زیِ ٍ هزاظات هیگَیس« :زض غَضتی وِ راًی پیص اظ ضطٍو
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هكالثِ زیِ قطح زيَی وٌٌس ».هَرة ایي ضأی قطح زيَای هكالثِ زیِ يلیِ ٍضحِ راًی وِ
پیص اظ ضطٍو تًمیة فَت وطزُ ،هیسط است ،حال آًىِ قطح زيَای هكالثِ رعای ًمسی يلیِ
ٍضحِ هزطهی وِ حتی پس اظ لكًیضسى حىن فَت ًوَزُ ،هسوَو ًیست؛
زٍم آًىِ زض لتل یا رطح يوس وِ هزاظات آى لػاظ است ،اٍلیای زم هیتَاًٌس تا راًی تط
زیِ تطاؾی وٌٌس .تا ایي تطاؾی ،هزٌیيلیِ یا اٍلیای زم ،رٌایت ضا يفَ هیوٌٌس ٍ رٌثِ ویفطی
(لػاظ) ضا اظ هیاى هیتطًس ٍ تٌْا تأزیِ ذساضت ًاضی اظ تلف راى یا يؿَ تالی هیهاًس وِ هال
یا هثلغی تِ هزٌیيلیِ یا اٍلیائص تِ يٌَاى زیِ پطزاذت هیضَز .حال چٌاًچِ زیِ ضا ویفط تِ
ضواض آٍضین تا يفَ هٌافات زاضز؛
سَم آًىِ هًوَالً زض هسائل ویفطی وِ هثلغی تِ يٌَاى رطیوِ گطفتِ هیضَز ،يائس ذعاًِ
زٍلت هیضَز ٍ تِ زٍلت تًلك هیگیطز ًِ ،تِ ضرع هزٌیيلیِ ،اها زیِ تِ هزٌیيلیِ یا
اٍلیای ٍی زازُ هیضَز ،پس رٌثِ تاٍاى زض آى غالة است (ّ .)2وچٌیي تطای احثات ایي ًهط،
چْاضم آًىِ زض تًییي هیعاى زیِ ٍ ايوال آى ،ؾَاتف ٍ همطضاتی ٍرَز زاضز وِ هاّیت آى ضا
تِ ذساضت ًعزیهتط هیوٌس تا هزاظات .تطای هخال ،تطاتط هَاظیي ضطيی ،زیِ ظى ًػف زیِ هطز
است ٍ زض زیِ ايؿاٌّ ،گاهی وِ همساض زیِ تیطتط اظ یهسَم ضَز ،زیِ ظى تِ ًػف واّص
هییاتس ٍ یىی اظ تَریْات ایي اهط ،آى است وِ اظ تیيتطزى هطز یا ايؿای تسى ٍی ،اظ ًهط
التػازی لكوِ تیطتطی تِ ذاًَازُ ٍی ٍاضز هیوٌس تا اظ تیيتطزى ظى یا ايؿای تسى اٍ ،یًٌی
هالن تًییي همساض زیِ ،تَاى التػازی هزٌیيلیِ است ٍ ایي لطیٌِای است تط ایيوِ زیِ،
ًَيی ذساضت هالی است ًِ ،هزاظات؛
پٌزن آًىِ یه اغل هسلن ضطيی ٍ لاًًَی هیگَیس وِ هزاظات تٌْا زض هَضز وساًی ايوال
هیضَز وِ ضطایف يوَهی تىلیف ضا زاضتِ تاضٌس .تٌاتطایي ّطگع ًویتَاى هزاظات ضا تط وَزن،
زیَاًِ ٍ ًهایط ایيّا تحویل وطز ،زض حالی وِ ایي افطاز تِ پطزاذت زیِ هلعم هیضًَس ٍ
پطزاذت زیِ اظ سَی ایطاى (تِ تَسف ياللِ) هٌتفی ًیست ،اگطچِ ایي زیِ اظ سَی ضرع
راًی پطزاذت ًویضَز ،تِ گًَِای ًیست وِ تتَاى گفت ،هسؤٍلیت تِ ولی هٌتفی هیضَز
()7؛

احمد امی

هؤیسات زیگطی ًیع اتطاظ ضسُ است وِ زض ظیط آىّا ضا تیاى هیوٌین؛
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اضتىاتی هزاظات هالی همطض ضسُ تاضس ،تسٍى ًیاظ تِ هكالثِ اظ سَی هزٌی يلیِ یا ضرع زیگط،
هزطم ضا تِ پطزاذت غطاهت همطض لاًًَی هحىَم هیساظز ،یًٌی ّویي وِ زيَی حسة
زضذَاست زازستاى یا ضاوی ذػَغی تِ رطیاى افتاز ٍ تِ هطحلِ زازضسی ٍ غسٍض حىن ضسیس،
لاؾی هَنف است ضأساً حىن ویفطی غازض وٌس .حال آًىِ غسٍض حىن زیِ ًاضی اظ رٌایت
هٌَـ ٍ هتَلف است تط هكالثِ آى اظ قطف شیًفىّ .واًكَض وِ هیزاًین ایي ٍیژگی ،یًٌی
ٍاتستگی غسٍض حىن تِ هكالثِ هتؿطض ،اذتػاظ تِ ذساضت ًاضی اظ رطم زاضز ًِ هزاظات همطض
لاًًَی ()8؛
ماهیت نهاد دیه از منظر فقه اسالمی و حقوق کیفری ایران

ّفتن آًىِ زض اوخط هَاضزی وِ زیِ الظم هیضَز ،وفاضُ ًیع زض وٌاض آى ٍارة است ،پس اگط
زیِ ،هزاظات تَزً ،یاظی تِ وفاضُ ًثَز .ایي اهط وِ ضاضو ،وفاضُ ضا زض وٌاض زیِ ٍارة وطزُ است،
تسیي زلیل است وِ زیِ ،غطفاً ذساضت است ٍ ضاضو تطای ايوال هزاظات ًسثت تِ راًی ،وفاضُ
ضا ًیع ٍارة وطزُ است ،الثتِ پطزاذت وفاضُ ،حىوی ضطيی است وِ ؾواًت ارطایی ًساضز ،اها
زض تسیاضی هَاضز ،افعٍى تط پطزاذت زیِ ،حىن تِ هزاظات حثس یا رعای ًمسی ًیع زازُ
هیضَز؛
ّطتن آًىِ همساض زیِ زض لتل ضثِ يوس ٍ ذكای هحؽ یىساى است ،زض حالی وِ هیعاى
تمػیط زض لتل ضثِ يوس تیطتط اظ ذكای هحؽ است .ایي اهط ،تیاًگط ذساضتتَزى زیِ است،
چَى اگط زیِ هزاظات تاضس ،تایس تط احط تطسیس تمػیط ،هیعاى زیِ ًیع تطسیس ضَز؛
ًْن آًىِ تا تَرِ تِ يٌَاى ویفطی ،زیِ لاًًَاً زض ضزیف هحىَهیتّای هالی غیط رعایی
هحسَب ًویضَز ،لصا تاظزاضت هحىَم تِ پطزاذت آى ،ظهاى پطزاذت یا احثات ايساض ٍی،
هرالف لاًَى هٌى تاظزاضت تسّىاضاى ًیست .تٌاتطایي زض غَضتی وِ راًی فطاض ًىطزُ ٍ زض
زستطس تاضس ٍ اظ پطزاذت زیِ اهتٌاو وٌس ،تاظزاضت اٍ تا پطزاذت زیِ یا حثَت ايساض ٍی تا
استفازُ اظ هالن هازُ  696لاًَى هزاظات اسالهی فالس اضىال است ()9؛
زّن آًىِ زیِ حتی زض تاب لتل يوسی وِ لػاظ ًساضز ،هاًٌس پسضی وِ فطظًس ذَز ضا
تىطس ،زض حیكِ هزاظات ًیست ٍ لاتل تًعیط هیضَز ٍ تایس وفاضُ تسّسّ ،واًٌس ضثِ يوس ٍ یا
ذكایی وِ زیِ ذساضت هحسَب هیضَز ()10؛
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تِ ٍرَز آهسُ است ،تطای رثطاى ؾطض تسًی یا هازی ٍ ظیاى هازی ذَز اظ چٌس يٌػط تطىیل
ضسُ است ،اظ رولِّ :عیٌِ هًالزِ ،اظ زستزازى زضآهس ،تلفضسى هال ٍ رع آىّا اظ ذساضتّای
هالی .اظ هیاى يٌاغط تًَیؽ اضىالی ًساضز وِ یه يٌػط ضا زض ؾوي يٌاغط زیگط تِ ًهن لاًًَی
هًیي زضآٍضًس ،پس زیِ زض لاًًَگصاضی اسالهی ،یىی اظ يٌاغط تًَیؽ ضطيی است وِ ضاضو
تطای آىً ،هام لاًًَی ٍیژُای ضا اذتػاظ زازُ است وِ تا ًهام غیط زیِ اظ يَؼّای اضیای
تلفضسُ زیگط ،هتفاٍت است ()11؛
زٍاظزّن آًىِ اگط زیِ هزاظات تاضس ،تایس تتَاى ّوچَى سایط هزاظاتّای ًمسی ،چٌاًچِ
هزطم تِ زلیل يزع اظ پطزاذت تاظزاضت ضَز ،تِ تٌاسة ایام تاظزاضت ٍی ،اظ همساض زیِ وسط
وطز ،حال آًىِ ّیچ وس چٌیي چیعی ضا لثَل ًساضز ()12؛
سیعزّن آًىِ هزاظات ٌّگاهی تط هزطم ايوال هیضَز وِ يالٍُ تط تحمك ضوي هازی ،لػس
هزطهاًِ یا ذكای ویفطی (زض رطائن غیط يوسی) زض تیي تاضس .هالحهِ رطائن هستَرة حس،
ٍرَز زاضز وِ هطتىة ًِ تٌْا لػس ایطاز رٌایت ًساضز ،تلىِ حفم رَاًة احتیاـ ضا ّن وطزُ ٍ
تِ حسٍز همطض ٍ هزاظ پایثٌس است .تا ایي حال ٍلتی زض ایي ٍؾًیت فًل اٍ اتفالاً تِ تلف ٍ
ذساضت هٌتْی هیضَز ،ؾاهي زیِ ًاضی اظ آى است (.)8
یىی زیگط اظ ًَیسٌسگاى ًیع وِ تِ هاّیت هسًی زیِ هًتمس است ،زض ؾوي ًَظزُ زلیل ،زض
احثات ًهطیِ ذَز وَضیسُ است .تطذی اظ ایي زالیل ٍ هستٌسات ،زض ؾوي زالیل فَق هكطح
ضس .تطذی زیگط اظ آىّا تِ ضطح شیل است:
اٍل آًىِ ضْازت ظًاى فمف زض زیات پصیطفتِ هیضَز ًِ ،لػاظ ٍ سایط ویفطّا .تٌاتطایي
لثَل ضْازت ظى زض ايوال هستَرة زیًِ ،طاىزٌّسُ ایي است وِ زیِ ،زض ظهطُ رطائن ًیست،
چطاوِ ضْازت ظًاى تطذالف هسائل هالی ،زض رٌایتّای يوسی هَرة ویفط پصیطفتِ ًویضَز.
ایي تساى هًٌاست وِ ّیچ فطلی هیاى زیِ ٍ ّط حك هالی زیگط ٍرَز ًساضز؛
زٍم آًىِ وفالت زض زیات پصیطفتِ هیضَزّ ،واًٌس پصیطش وفالت زض هسائل غیط ویفطی ،زض
حالی وِ وفالت زض رٌایات هَرة ویفط پصیطفتِ ًویضَز .ایي اهط ًیع تیاًگط غیط ویفطیتَزى
هاّیت زیِ است؛

احمد امی

لػاظ ٍ تًعیط تط غحت ایي هسيا گَاّی هیزّس .اظ آى سَ ،هَاضز چٌسی زض رٌایات ضثِ يوس
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گصضت هزٌیيلیِ یا اٍلیای زم ،لػاظ سالف ضَز ،راًی هستحك تًعیط هیگطزز .تَؾیح آًىِ
زض لػاظ ،حكاهلل ٍ حكالٌاس تا ّن روى ضسُ است .اظ ایي ضٍ زض چٌیي هَاضزی ،چَى
حكالٌاس وِ يثاضت است اظ ارطای لػاظ ،تط حكاهلل وِ يثاضت است اظ تًعیط راًی ،تِ ارواو
رویى فمْا غلثِ هییاتس ٍ راًی تایس لػاظ گطزز ،اها زض رایی وِ هزٌیيلیِ یا اٍلیای ٍی،
حك ذَز ضا هیترطٌس ٍ اظ ارطای لػاظ غطف ًهط هیوٌٌس ،حكاهلل ّوچٌاى تالی است ٍ تِ
ّویي سثة است وِ راًی ،تًعیط هیگطزز .پس ًتیزِ گطفتِ هیضَز وِ زیِای وِ زض ایي
غَضت اظ راًی اذص هیگطزز ،هزاظات ًیست ،تلىِ رثطاى ذساضت است ،چطاوِ هزاظات راًی،
ماهیت نهاد دیه از منظر فقه اسالمی و حقوق کیفری ایران

ّواى تًعیطی است وِ تط ٍی ارطا هیگطزز؛
چْاضم آًىِ ویفط تِ تًسز ؾطض ًاضی اظ فًل ٍاحس غیط هططٍو ،هتًسز ًویضَز .اظ ایي ضٍ
ویفط وسی وِ روًی ضا تىُطس ،اظ ویفط لتل ًفس ٍاحس تیطتط ًویضَز .زض حالی وِ زیِ تا
تًسز ؾطض ًاضی اظ فًل ٍاحس ،هتًسز هیضَز ،هخالً ّط گاُ تط یه فًل ،چٌس ؾطض هتطتة ضَز،
تِ تًساز ؾطضّا ،زیِ ٍارة هیگطزز (.)11
2ـ ادله و توجیهات مخالف
آًچِ تیاى ضس ،تمطیثاً اّن زالیل ،هستٌسات ٍ لطائٌی تَز وِ قطفساضاى هاّیت غطفاً هسًی ٍ
حمَلی زیِ تِ آى استٌاز وطزُ ٍ ًهط ذَز ضا تط آى استَاض ساذتِاًس .تا ایي حال تسٍى تطزیس
هیاى زیِ تِ يٌَاى ًْاز رثطاى ذساضت تا هسؤٍلیت هسًی تفاٍتّایی ٍرَز زاضز وِ اّن آى
تسیي ضطح است:
اٍل آًىِ زایطُ ذساضاتی وِ تِ هَرة هسؤٍلیت هسًی ،لاتل هكالثِ است ،تسیاض ٍسیى ٍ
فطاگیط تَزُ ،ولیِ غسهات ٍاضزُ تِ راى ،هال ،سالهتی ،آظازی ،حیخیت ،ضْطت تزاضی یا ّط
حك لاًًَی زیگط افطاز ضا زضتط هیگیطز (قثك هازُ  1لاًَى هسؤٍلیت هسًی هػَب  1339همطض
هیزاضزّ« :ط وس تسٍى هزَظ لاًًَی يوساً یا زض ًتیزِ تیاحتیاقی تِ راى یا سالهتی یا هال یا
آظازی یا حیخیت یا ضْطت تزاضتی ٍ یا ّط تِ حك زیگط وِ تِ هَرة لاًَى تطای افطاز ایزاز
گطزیسُ ،لكوِای ٍاضز ًوایس وِ هَرة ؾطض هازی یا هًٌَی زیگطی ضَز ،هسؤٍل رثطاى
ذساضت ًاضی اظ يول ذَز هیتاضس ،)».ایي زض حالی است وِ زیِ تٌْا زض هماتل رٌایت ٍالى
ضسُ تط ًفس یا ايؿا لاتل هكالثِ است ٍ سایط ظیاىّا ضا زضتط ًویگیطز؛
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سَم آًىِ زض لتل ٍ ؾطب ٍ رطح يوسی وِ ویفط آى ،لػاظ است ،چٌاًچِ تا يفَ ٍ
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ایي ًهط ،تیي اؾطاض يوسی ٍ غیط يوسی تفاٍتی ًیست ،زض حالی وِ زض ؾواى زیات ،زیِ تِ
يٌَاى حىن ضطو ٍ احط لْطیِ رٌایت ،تِ اؾطاض غیط يوسی (ذكا ٍ ضثِ يوس) اذتػاظ زاضز ٍ
حىن ضطيی ٍ احط لْطی اؾطاض يوسی زض ایي هَاضز ،لػاظ است؛
سَم آًىِ تطن فًل ،هَرة ایزاز ؾواى ًسثت تِ پطزاذت زیِ ًویگطزز ،اها زض هسؤٍلیت
هسًی ،اًزامزازى فًل ٍ تطنوطزى فًل ،زض غَضت ٍرَز تمػیط ،ایزاز هسؤٍلیت هسًی ضا
هَرة هیضَز؛
چْاضم آًىِ زض ؾواى زیات ،زیِ تِ يٌَاى ذساضت ضطيی اظ پیص تطای لتل ًفس ٍ غسهات
ٍ رطاحات تسًی تًییي ضسُ ٍ همساض آى ،هؿثَـ ٍ تغییطًاپصیط است ،هگط زض هَاضزی وِ
پطزاذت اضش الظم است ،اها زض هسؤٍلیت هسًی ،هیعاى ذساضاتی وِ ظیاىزیسُ هیتَاًس هكالثِ
وٌس ،اظ لثل هًیي ًیست ،تلىِ همساض آى ،پس اظ تًییي هیعاى ظیاًی است وِ زازگاُ تِ رثطاى
آى حىن هیزّس.
زازضسی حاون تط آى ،تیي ایي زٍ هسؤٍلیت تفاٍت ّست ،تطای ًوًَِ زض غَضت اهتٌاو راًی اظ
پطزاذت زیِ ،هیتَاى ٍی ضا تا ظهاى پطزاذت آى ،تاظزاضت وطز ،اها زض هَضز ذساضت ًاضی اظ
هسؤٍلیت هسًی ،چٌیي ًیست ٍ لاًَى هٌى تَلیف اضراظ زض لثال ترلف اظ اًزامزازى تًْسات
ٍ العاهات هالی هػَب  ،1352حاون است .تٌاتطایي اظ آًچِ گفتِ ضسُ ،ایي ًتیزِ تِ زست
هیآیس وِ تِ ضغن ٍرَز ضثاّتّایی هیاى زیِ ٍ هسؤٍلیت هسًی ،تفاٍتّای تسیاضی ًیع تیي
ایي زٍ ٍرَز زاضز وِ ًویتَاى ایي زٍ هسؤٍلیت ضا واهالً تط یىسیگط هٌكثك زاًست.
دیه به عنوان مجاسات
زض هماتل قطفساضاى زیسگاُ هاّیت هسًی زیِ ،يسُای اظ حمَلساًاى ًیع تِ «هزاظاتتَزى
زیِ» هًتمسًس .تِ ًهط ایٌاى ،زیِ غطفاً یه ویفط رعایی است .اظ ایي ضٍ تطذی اظ آى تِ «ویفط
ًمسی» تًثیط وطزُاًس ( ،)13الثتِ تایس گفت وِ قثك ایي زیسگاُ ،زیِ زض رٌایات ضثِ يوس ٍ
ذكا ،ویفط اغلی هطتىة استٍ ،لی زض رٌایات يوس ،اگط اٍلیای همتَل یا ضرع هزٌیيلیِ تا
راًی تِ رای لػاظ ،زض پطزاذت زیِ تَافك ٍ تػالح وٌٌس ،ویفط تسلی ضوطزُ هیضَز (.)7

احمد امی

ٍ زض ًْایت آًىِ اظ ًهط هطرى ضسیسگیوٌٌسُ وِ زازگاُ ویفطی یا حمَلی است ٍ ًیع آییي
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زٍم آًىِ زض هسؤٍلیت هسًی ،همػط تِ رثطاى ؾطضّای حاغلِ اظ واض ذَز هَنف است ٍ اظ
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زض شیل تِ اّن زالیل ،هستٌسات ٍ لطائٌی وِ ایي گطٍُ تطای احثات هسيای ذَز تِ آى
استٌاز وطزُاًس ،اضاضُ هیضَز:
اٍل آًىِ تا تَرِ تِ هػَتات لاًًَی لثل اظ اسالم ،اظ لاًَى حوَضاتی گطفتِ تا لاًَى یَْز ٍ
لاًَىّای زیگط ،هسألِ زیِ تطای تٌثیِ هتْن ٍ زلزَیی اظ هزٌیيلیِ هكطح تَزُ ٍ تِ يٌَاى
هزاظات ٍ ویفط تلمی ضسُ است .اظ ایي ضٍ ضطو ّن آى ضا ًَيی هزاظات زاًستِ است؛
زٍم آًىِ پس اظ تططیى زیِ زض ضطو همسس ،زاًطوٌساى حمَق اسالهی ،زیات ضا زض وٌاض
هزاظاتّای زیگط اسالهی (حسٍز ،لػاظ ٍ تًعیطات) شوط وطزُ ،آى ضا ًَيی هزاظات هیزاًٌس.
ماهیت نهاد دیه از منظر فقه اسالمی و حقوق کیفری ایران

هَاز  294 ٍ 12 ،1لاًَى هزاظات اسالهی ساتك تِ هزاظاتتَزى زیِ اضاضُ وطزُ استّ ،طچٌس
زض لاًَى رسیس هزاظات اسالهی زض هازُ  448اضاضُ غطیح زاضتِ وِ زیِ هال همسض استٍ ،لی
تاظ ّن آى ضا زض لثال رٌایت اين اظ يوسی ٍ غیط يوسی هیزاًس؛
سَم آًىِ آیِ ضطیفِ «جزاء س ّیئة س ّیئة مثلها» تِ هزاظاتتَزى زیِ اضاضُ زاضز .هسلَل آیِ ایي
است وِ ّطگاُ ضرػی ،يوساً زست وسی ضا لكى وٌس ،تایس زست اٍ ضا لكى وطز ،پس ظهاًی
وِ هزٌیيلیِ ترَاّس یه زضرِ ترفیف تسّس ،چِ تایس تىٌس؟ ضطو زض ایٌزا تا ٍؾى زیِ ،ضاُ
ترفیف ضا هًیي وطزُ است .تسیيگًَِ وِ زض غَضت ضؾایت ،هیتَاى اظ لػاظ گصضت ٍ زیِ
گطفت ،پس زض حمیمت ،زیِ ّن ًَيی هزاظات تلمی ضسُ است ،اها هزاظاتی ذفیفتط؛
چْاضم آًىِ اگط ًهط يطف ضا زض چیستی زیِای وِ اظ راًی يوس زض غَضت گصضت اٍلیای
زم ٍ غیط يوس تطای رٌایتص گطفتِ هیضَز ،رَیا ضَین ،تِ ایي ًتیزِ هیضسین وِ هطزم ًیع
هًتمسًس زیِ ،یه ًَو هزاظات است وِ تط هزطم ايوال ضسُ است؛
پٌزن آًىِ زض ضطو همسس ،پسض ضا تِ زلیل لتل فطظًسش لػاظ ًویوٌٌس .زض ایٌزا ضطو،
اّویت ضاتكِ پسضی ٍ فطظًسی ضا تا اّویت لتل سٌزیسُ ٍ تِ زیِ حىن وطزُ است ،یًٌی پسض
تایس زیِ تپطزاظز ٍ ذَزش ّن حمی اظ ایي زیِ ًساضز .ضطو همسس زض حمیمت ،هیذَاّس پسض ضا
تا ایي حىن هزاظات وٌسٍ ،لی تا زض ًهطگطفتي ضاتكِ پسضی ٍ فطظًسی ،زض هزاظات یه زضرِ
ترفیف هیزّس .تٌاتطایي هیتیٌین وِ زیِ ّن ًَيی هزاظات تِ ضواض آهسُ است؛
ضطن آًىِ ضطو همسس زض هَضز رٌایت تط حیَاى ٍ هیت ،زیِ تًییي وطزُ است ،الثتِ
رٌایت تِ حیَاى یا هیت ،زض توام زًیا يولی ذالف ٍ لاتل تًمیة است ٍ چَى ضرع هَضز
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هزاظاتتَزى زیِ است؛
ّفتن آًىِ ٍلتی ّسف هزاظات تٌثیِ هزطم تاضس ،هیتَاى زیِ ضا ّن ًَيی هزاظات زاًست،
چَى تٌثیِ اٍ ضا زض پی زاضز ()14؛
ّطتن آًىِ اگط زیِ هاّیت هزاظات زاضتِ تاضس ،ضسیسگی تِ آى تط اساس زازضسی ویفطی
غَضت هیگیطز ٍ اگط هاّیت ذساضت زاضتِ تاضس ،تط اساس زازضسی هسًی اًزام هیضَز .ضأی
ٍحست ضٍیِ ضواضُ  1370/3/28-563تط ّویي هكلة زاللت زاضز؛
ًْن آًىِ یىی اظ تفاٍتّای اساسی هزاظات ٍ ذساضت ،آى است وِ هیعاى ذساضت تطذالف
هزاظات ،زض ضطو ٍ لاًَى هطرع ًطسُ است ،تلىِ پس اظ ٍلَو سثة ذساضت ،هیعاى آى
تًییي هیضَز .زیِ ًیع تا تَرِ تِ ایيوِ زاضای هیعاى ٍ همساض هطرػی است ،قثیًتاً اظ ًَو
هزاظات است ٍ اگط رٌثِ ذساضت زاضتً ،ثایس هیعاى هًیٌی تطای آى شوط ضَز؛
زّن آًىِ اگط زیِ ضا ذساضت تِ ضواض آٍضین ،يَؾی ذَاّس تَز وِ زض هماتل ًفس یا ايؿای
ًویتَاًس يَؼ آى لطاض گیطز .تٌاتطایي زیِ ضا ًویتَاى تِ يٌَاى ذساضت ٍ زض هماتل راى ٍ
ايؿای تسى لطاض زاز ،ظیطا ّیچ تٌاسثی هیاى يَؼ ٍ هًَؼ ًرَاّس تَز؛
یاظزّن آًىِ اگط زیِ ذساضت تاضس ،تایس ٌّگام ارطای آى ،حك ارطا پطزاذت ضَز ،حال آًىِ
زیِ ّوچَى سایط هزاظاتّای ًمسی ،تسٍى پطزاذت حك ارطا ،لاتلیت ارطا زاضز (.)12
2ـ ادله و توجیهات مخالف
زالیل ٍ لطائٌی وِ شوط ضس ،يوسُ زالیلی تَز وِ قطفساضاى زیسگاُ هزاظاتتَزى هاّیت زیِ
تِ آى توسه وطزُاًس وِ الثتِ تًؿی اظ آىّا ،تط هاّیت ویفطی زیِ زاللتی ًساضتِ ،تلىِ تٌْا
لطیٌِ ٍ اهاضُ تط ایي اهط است .تِ ّط حال ،هستٌسات فَق ،اين اظ زالیل ٍ لطائيّ ،وگی ًطاًِای
تط احثات هاّیت ویفطی زیِ زاضز ،اها اًتماز ٍاضز تط ایي زیسگاُ ّواًٌس زیسگاُ هاّیت غطفاً
هسًی زیِ ،ایي است وِ یهراًثِگطایاًِ است .تِ سري زیگط ،قطفساضاى زیسگاُ هاّیت غطفاً
ویفطیِ زیِ ،زض هَضز زالیلی وِ ًطاىزٌّسُ رٌثِ هسًی ٍ رثطاى ذساضتتَزى زیِ هكطح ضسُ،
ساوتاًسّ .وچٌیي تِ هَاضز اذتالف زیِ تا هزاظات ًیع تَرِ ًىطزُاًس .اّن ایي هَاضز اذتالف
تسیي ضطح است:

احمد امی

تسى لطاض هیگیطز ،اها قثیًی است وِ راى اًساى آى لسض گطاهی ٍ اضظضوٌس است وِ ّیچ هالی
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تًییي ضسُ است؛
زٍم آًىِ اغلِ ضرػیتَزى هزاظاتّا وِ اظ اغَل حاون تط هزاظاتّاست ،زض هَضز رعای
ًمسی ضيایت هیضَز ،اها ایي اغل ،زض هَضز زیِ (ذكای هحؽ) تِ لحال تحویل آى تط ياللِ
ضيایت ًویضَز ،حتی زض تطذی اظ هَاضز ،زٍلت زض غَضتی وِ ضطایف ياللِ تطای پطزاذت زیِ
فطاّن ًثاضس ،پطزاذت آىّا ضا تط يْسُ هیگیطز؛
سَم آًىِ هَاضز ايوال زیِ غطفاً زض هَضز رٌایت تط اًساى ٍ یا تًؿاً حیَاى هیتاضسٍ ،لی
رعای ًمسی تِ يٌَاى ًَيی هزاظات تًعیطی ،زاضای ٍسًت ٍ للوطٍی ًاهحسٍز است؛
ماهیت نهاد دیه از منظر فقه اسالمی و حقوق کیفری ایران

چْاضم آًىِ هزاظات ًمسی لاتل اسماـ ًیستٍ ،لی زیِ لاتل اسماـ است ٍ غاحة آى
(هزٌیيلیِ یا اٍلیای ٍی) هیتَاًس اظ آى غطف ًهط وٌس؛
پٌزن آًىِ پطزاذت زیِ تِ هكالثِ غاحة حك هٌَـ استٍ ،لی هزاظات ًمسی تسٍى
زضذَاست هزٌیيلیِ ٍ هتؿطض اظ رطم ،هًیي هیضَز؛
ضطن آًىِ رعای ًمسی هػالحِپصیط ًیست ،زض حالی وِ هیعاى زیِ هیتَاًس تِ تطاؾی
قطفیي تًییي ضَز ٍ ونتط یا تیطتط اظ هیعاى همطض لاًًَی تاضس؛
ّفتن آًىِ هزاظات ًمسی ،يفَ ،تًلیك ٍ ترفیف ٍ تطسیس ضا هیپصیطز ،زض حالی وِ زیِ اظ
ایيگًَِ تأسیسات حمَق رعای يطفی هستخٌا هیتاضس (تِ رع هسألِ تغلیم زیِ زض هاُّای
حطام وِ تا یهسَم هَرة تطسیس زیِ است)؛
ّطتن آًىِ زض رطیوِ ًمسی ،اغل تط فَضیت ارطاستٍ ،لی زض زیِ حسة هَاضز ،هْلتّای
لاًًَی یه سال ،زٍ سال ٍ سِ سال ٍرَز زاضز (هَاز  303 ٍ 302لاًَى هزاظات اسالهی ساتك
ٍ هازُ  488لاًَى رسیس هزاظات اسالهی شیل فػل پٌزن اظ ترص اٍل وتاب چْاضم)؛
ًْن آًىِ هزاظات ًمسی تط تطوِ تًلك ًویگیطز تا تا فَت هحىَميلیِ اظ آى تطزاضت ضَز،
لىي زیِ اظ ٍضاث راًی هكالثِ هیضَز ٍ تِ تطوِ ٍی تًلك هیگیطز؛
زّن آًىِ رطیوِ ًمسی تِ زٍلت اذتػاظ زاضز ٍ تِ ذعاًِ ٍاضیع هیضَز ،زض حالی وِ زیِ
حك هزٌیيلیِ یا اٍلیای زم است؛
یاظزّن آًىِ هیعاى زیِ حاتت استٍ ،لی رعای ًمسی هوىي است زاضای حسالل یا حساوخط
تاضس ٍ تِ غَضت ًسثی تًییي گطزز؛
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هیواّس ،اها زض غَضتی وِ هحىَميلیِ تِ يلت پطزاذت زیِ تاظزاضت گطزز ،تَلیف اٍ اظ هثلغ
زیِ ًویواّس؛
سیعزّن آًىِ زیِ تطای رٌایات ذكای هحؽ پطزاذت هیگطزز ،اها زض هَاضز ذكای هحؽ،
تا تَرِ تِ يٌػط ضٍاًی رطم (لػس سَء) هَضزی تطای پطزاذت رطیوِ ًمسی ٍرَز ًساضز؛
چْاضزّن آًىِ ّسف اٍلیِ اظ زیِ ،ضؾایت ذاقط ٍ احماق حك هزٌیيلیِ یا اٍلیای زم است،
ٍلی ّسف اٍلیِ اظ رطیوِ ًمسی ،هثاضظُ تا آضَبّای ارتوايی ٍ زفاو اظ راهًِ است؛
پاًعزّن آًىِ ًویتَاى رطیوِ ًمسی ضا تیوِ وطزٍ ،لی زیِ ضا هیتَاى زض يمس تیوِ تِ يٌَاى
هَضز تیوِ تًییي وطز .تَؾیح آًىِ اغَالً هزاظاتّا ضا ًویتَاى تیوِ وطز وِ اظ رولِ آىّا
رعای ًمسی هیتاضس .حال اگط زیِ ًیع هزاظات هحؽ هیتَزً ،ثایس تِ يٌَاى هَضز تیوِ زض يمس
تیوِ تًییي هیضس.
ایي تفاٍتّای اساسی تیي زیِ ٍ رعای ًمسی ،آضىاض هیساظز وِ ًویتَاى زیِ ضا هزاظات
ضا والً فالس رٌثِ ویفطی زاًست ،چطاوِ تیي زیِ ٍ هزاظات ضثاّتّایی ٍرَز زاضز وِ اظ آىّا
ًیع ًویتَاى غافل ضس.
تفکیک در ماهیت دیه
تًؿی احتوال زیگطی ضا زضتاضُ هاّیت زیِ هكطح وطزُاًس .ایي احتوال وِ هاّیت زیِ زض
ّوِ هَاضز یىساى ًیست ،تلىِ زض حالتّای هرتلف ،هاّیت رساگاًِای زاضز .هْنتطیي زلیلی
وِ سثة ضسُ ایي گطٍُ ،زض هاّیت زیِ تِ تفىیه هًتمس ضًَسٍ ،یژگیّا ٍ ذػَغیات هٌسضد
زض زیِ است ،تِ قَضی وِ آى ضا چٌاى ًوَزُ وِ تطذی اظ ٍیژگیّای هزاظاتّا ٍ تطذی اظ
ٍیژگیّای ذساضات ضا زضتط زاضز .اظ ایي ضٍ توام زالیل هَضز توسه قطفساضاى هزاظات هحؽ
تَزى زیِ ٍ قطفساضاى ؾواى هسًیتَزى زیِ زض احثات ًهط ذَز ،غحیح تِ ًهط هیضسس .تِ
ّویي سثة ،قطفساضاى تفىیه زض هاّیت زیِ ،اظ قطفی تطای روى هیاى ایي زٍ گطٍُ ٍ ضفى
اًتمازّای ٍاضز تط ّط ًهطیِ ٍ اظ قطف زیگط ،تِ سثة حاالت هرتلفی وِ زیِ زاضز (زیِ تسل اظ

احمد امی

ًمسی للوساز وطز ٍ ایي ،تسیي هًٌا ًیست وِ زیِ ضا ًویتَاى رعء هزاظاتّا للوساز وطز ٍ آى
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هكطح وطزُاًس .زض هَضز چگًَگی ایي تفىیه زض هاّیت زیِ ،آضای هرتلفی اضائِ ضسُ است.
1ـ اس حیث مسؤول پزداخت دیه
اظ هٌهط ایيوِ هسؤٍل پطزاذت زیِ چِ وسی است ،هیتَاى هیاى زٍ ًَو اظ اًَاو زیات
تویع لائل ضس ٍ تویع هعتَض هَرة تویع زض هاّیت اى ًیع ذَاّس تَز:
اٍل ،زیِای وِ اظ سَی غیط راًی ،هاًٌس ياللِ یا اظ تیتالوال پطزاذت هیضَز .ایي زیِ،
هاّیت ذساضتتَزى ضا زاضز ٍ ضائثِ هزاظاتتَزى زض آى ضاُ ًساضز ،ظیطا ّسف چٌیي زیِای،
رثطاى ذساضتّای ٍاضز تط هزٌیيلیِ است ًِ ،تٌثیِ ياللِّ .وچٌیي پطزاذتي زیِ اظ سَی
ماهیت نهاد دیه از منظر فقه اسالمی و حقوق کیفری ایران

ياللِ ًِ ّسف هازی هزاظات ضا تأهیي هیوٌسّ ًِ ،سف اذاللی آى ضا؛
زٍم ،زیِای وِ اظ سَی ضرع راًی پطزاذت هیضَز .ایي زیِ ،ذساضت ویفطی است،
یًٌی چیعی وِ تطذی اظ ٍیژگیّای ذساضت ٍ ًیع تطذی اظ ٍیژگیّای هزاظات ضا زاضز ،چَى
ذساضت است ،سثة هیضَز وِ ًتَاى آى ضا هزاظات هحؽ تِ ضواض آٍضز ،هخالً ًویتَاى آى ضا
تِ غٌسٍق زٍلت ٍاضیع وطز یا آى ضا تط تطوِ هتَفی تحویل ًىطز ٍ چَى هزاظات استً ،ویتَاى
آى ضا ذساضت هحؽ زاًست ،هخالً ًویتَاى لاتل ضا زض لثال يسم پطزاذت آى تاظزاضت ًىطز یا
هیعاى هًیي ٍ حاتتی تطای آى لطاض ًساز.
2ـ اس حیث اصلی یا بذلبودن دیه
احتوال زیگط تطای تفىیه زض هاّیت زیِ ،آى است وِ زیِ تسل اظ لػاظ (اين اظ لْطی یا
لطاضزازی) هزاظات هالی تِ ضواض هیضٍز ،اها زض سایط هَاضز ذساضت هحؽ است.
3ـ اس حیث منشأ ایجاد دیه
احتوال سَم ،ایي است وِ زیِ ،چٌاًچِ ًاضی اظ رطم تاضس ،هزاظات است ،اها اگط ًاضی اظ
ضثِ رطم تاضس ،ذساضت است.
اضىال ٍاضز تط ّط سِ احتوال هصوَض ،آى است وِ هاّیت زیِ ضا هٌفه هیوٌس ،چطاوِ اگط
زیِ ،ذساضت است ،تایس زض ّوِ را ذساضت ٍ اگط هزاظات است ،زض ّوِ را تایس هزاظات تاضس
ٍ اگط ّط زٍ ذػَغیت ضا زاضز ،زض ّوِ را تایس تِ ّویي ضىل تاضس ٍ ًویتَاى زض هَاضز
هرتلفّ ،وچٌاى وِ زیسین ،تِ تفىیه لائل ضس (.)12

Downloaded from ijmedicallaw.ir at 14:51 +0330 on Saturday November 17th 2018

لػاظ ،زیِ ًاضی اظ ضثِ يوس ٍ زیِ ًاضی اظ ذكای هحؽ) ،زیسگاُ تفىیه زض هاّیت زیِ ضا
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سازُ است ًِ ،هطوة .اظ ایي ضٍ ًویتَاى زض راّای هرتلف ٍ زض ضطایف هرتلف ،هاّیتّای
رساگاًِ تطای آى زض ًهط گطفت ،چَى اگط زیِ ضا زاضای ّط هاّیتی تساًین ،تایس زض ّوِ را تط
ّواى هاّیت ،اًكثاقپصیط تاضس ،یًٌی تا ضطایف ٍ زض حاالت هرتلف ،چْطُ هاّیتی زیگطی ًیاتس،
تلىِ چٌاى تاضس وِ تا هاّیت فطاگیطش ،لاتل غسق تط توام حاالتص تاضس.
ماهیت تلفیقی و مستقل دیه
زض هیاى حمَلساًاى ٍ غاحةًهطاى ،يسُای ّن ّستٌس وِ هًتمسًس «زیِ ،شٍ رٌثتیي است،
یًٌی ّن رٌثِ ویفطی زاضز ٍ هزاظات هزطم است ٍ ّن رٌثِ هسًی زاضز ٍ رثطاى ؾطض ٍ ظیاى
هزطم ضا هیوٌس» ( .)15ایٌاى زیِ ضا ًْاز حمَلی هستمل ٍ رساگاًِای هیزاًٌس وِ ًِ زض گطٍُ
هزاظاتّای غطف هیگٌزس ٍ ًِ زض حیكِ ؾواىّای هسًی ٍ رثطاى ذساضتّای غطف (.)16
قطفساضاى ایي زیسگاُ لائلاًس وِ اًتمازّای ٍاضز تط زٍ ًهطیِ هطتَـ تِ ٍحست هاّیت زیِ ٍ
هطوة زاضز .اظ ایي ضٍ ایٌاى اظ قطفی ،زیِ ضا هزاظات هیزاًٌس وِ اظ اضتىاب رطم لتل ٍ رطح ٍ
اتالف راى ٍ هال زیگطاى هاًى هیضَز ٍ اظ قطف زیگط ،آى ضا رثطاى ؾطض ٍ ظیاى ضاوی للوساز
هیوٌٌس.
1ـ ادله و توجیهات موافق
تأهل زض ازلِ هزاظات یا ذساضتتَزى زیِ ،تِ ذَتی اظ ایي اهط حىایت زاضز وِ ّیچ یه اظ
ایي زلیلّا ضا ًویتَاى تِ يٌَاى زلیل هًتثط لاًًَی یا حزت ضطيی زاًست ،تلىِ ّط وسام اظ
آىّا لطیٌِای است وِ زیسگاُ هزاظات یا ذساضتتَزى زیِ ضا تمَیت هیوٌس .اظ قطفیّ ،واىگًَِ
وِ هالحهِ ضسّ ،ط لطیٌِای زض هماتل ذَز ،لطیٌِ هرالفی زاضز .تٌاتطایي ّط یه زیگطی ضا
ذٌخی هیساظز .اظ ایي ضٍ تْتط است اظ اًحػاض زیسگاُ زست تطزاضت ٍ ّط زٍ زیسگاُ ضا تا
یىسیگط تلفیك وطز.
تِ ظين قطفساضاى ایي ًهط ،زیِ هاّیتی تلفیمی زاضز ٍ تالش تطای الحاق زیِ ،تِ یىی اظ زٍ
هاّیت ویفطی ٍ هسًی ،زض ًهام ؾطٍضی است وِ هیاى هسؤٍلیت هسًی ٍ ویفطی هطظ لاقى
ٍرَز زاضتِ تاضس .زض ًهام ویفطی وِ تط پایِ لػاظ لطاض زاضز ،هسؤٍلیت هسًی ٍ ویفطی آى،
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ّوچٌیي اًتمازّای شوطضسُ زض تاالّ ،وًِ ،طاىزٌّسُ ایي است وِ زیِ ،هاّیتی زٍگاًِ ٍ
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ویفطی زاضز ٍ ّن حمَق ذػَغی ظیاىزیسُ است .تِ ّویي رْتً ،ثایس تايج ضگفتی ضَز وِ
چطا اظ ضٍاتف ّوسایگاى ،ضاًٌسگی ٍ تمػیط پعضه زض لاًَى هزاظات اسالهی سري گفتِ ضسُ
است یا ویفط لتل ضا ٍلیزم اًتراب هیوٌس.
ایي ایطاز وِ چگًَِ هوىي است هَرَزی زٍ هاّیت رساگاًِ زاضتِ تاضسً ،یع ٍاضز ًیست،
ظیطا زیِ اظ اهَض ايتثاضی است ٍ ٍحست ٍ وخطت هاّیت آى ،ساذتِ شّي ٍ لطاضزاز ارتوايی
است ،زیِ تط ايتثاضّای گًَاگَى هوىي است چْطُ ویفطی زاضتِ تاضس یا هسًی یا ّط زٍ .ايتماز
تِ هاّیت تلفیمی زیِ ٍ تَرِ تِ آحاض ًاضی اظ اذتالـ زٍ هسؤٍلیت ویفطی ٍ هسًیٍ ،الًیتی
ماهیت نهاد دیه از منظر فقه اسالمی و حقوق کیفری ایران

اًىاضًاپصیط است ٍ ضاُ ضا تطای ضسیسى تِ ًتیزِای هتًازل تاظ هیوٌس ٍ ًیع هاّیت ویفطی زیِ،
احتوال ضوَل زیِ تِ رثطاى توام ذساضت ًاضی اظ رطم ضا ؾًیف هیوٌس ٍ ارطای يسالت ضا تا
هاًى لاًًَی ضٍتِ ضٍ ًویساظز .تىیِ تط هاّیت هسًی ٍ چْطُ حوایتی زیِ ،هاًى اظ آى است وِ
ظیاىزیسُ تتَاًس ّن زیِ تگیطز ٍ ّن ظیاى ًاضی اظ رطم ضا ترَاّس (ّ .)16یچ اضىالی ًساضز وِ
زض يالن حمَق ،هَرَزی اظ رولِ زیِ ،هاّیتی زٍگاًِ زاضتِ تاضس ،چطاوِ تِ قَض ولی ،يالن
حمَق ،يالن ايتثاض است ٍ زیِ ًیع اظ اهَض ايتثاضی است ٍ ٍحست ٍ وخطت هاّیت آى ًیع ساذتِ
شّي ٍ لطاضزازّای ارتوايی افطاز است ،پس زض ٍالى ،زیِ تِ ايتثاضّای گًَاگَى ،هوىي است
هاّیت ویفطی زاضتِ تاضس ،یا هاّیت هسًی ٍ یا ّط زٍ هاّیت ضا (.)17
ایطاز ٍ اضىال يوسُای ًیع وِ تط زیسگاُ تفىیه زض هاّیت زیِ ٍاضز است ٍ آى ایيوِ ایي
زیسگاُ ،زیِ ضا یه ًْاز حمَلی هطوة زاًستِ ٍ هاًٌس یه ضئ هطوة تزعیِپصیط ،گاّی آى ضا
هزاظات ٍ گاّی رثطاى ذساضت للوساز وطزُ است .ایي اهط ،هاًى اظ ایي هیضَز وِ تتَاى ایي
زیسگاُ ضا ًیع تط پایِ هَاظیي يلوی ٍ هٌكثك تط ٍالًیت زاًست ،چِ آًىِ زیِ یه ًْاز حمَلی
تسیف ٍ سازُ است .تطای زیِ ّط هاّیتی وِ زض ًهط گطفتِ ضَز ،تسیي لحال وِ تسیف است،
تایس چٌاى تاضس وِ زض تواهی حاالت ٍ ضطایف ،لاتلیت اًكثاق تط آى ضا زاضتِ تاضس .زض ایي
غَضت است وِ هاّیت راهًی تطای زیِ تیاى ضسُ است.
ايتماز تِ زیسگاُ هاّیت زٍگاًِ تطای زیِ اظ لحال فمْی ٍ هثاًی ضطيی ًیع ایطازی ًرَاّس
زاضت ،چٌاًىِ آیتا ...هىاضم ضیطاظی اظ هطارى تملیس هًاغط ًیع ّویي ایسُ ضا پصیطفتِ ٍ تِ آى
تػطیح وطزُاًس .آیتا ...هىاضم ضیطاظی زض استفتایی وِ اظ ایطاى زض ذػَظ هاّیت زیِ تِ يول
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ّن رٌثِ تاظزاضًسُ .تِ ّویي زلیل ،یىی اظ ًامّای زیِ ،يمل است وِ تِ هًٌای «تاظزاضتي»
هیتاضسّ ».وچٌیي زض استفتایی زیگط هیگَیٌس« :زیِ ّن تسّی است ٍ ّن هزاظات .تٌاتطایي
تًس اظ فَت لاتل ،هیتَاى هاًٌس سایط زیَى [آى ضا] اظ اهَال اٍ تطزاضت» ( ،)18لصا ایي گطٍُ زض
ًْایت ،تا تَرِ تِ هزوَو زالیل شوطضسُ ،تْتطیي ایسُ زض تاب هاّیت زیِ ضا ،ايتماز تِ هاّیت
زٍگاًِ زیِ هیزاًٌس (.)19
2ـ دیه در قانون مجاسات
زض ضاستای تطریع هاّیت زیِ تطاساس لاًَى هزاظات اسالهی هػَب  ،1392تایس اظ
الیحِ هزاظات اسالهی (ولیات ،حسٍز ،لػاظ ٍ زیات) یاز وطز؛ ایي الیحِ زض رلسِای تِ تاضید
 1388/5/27تِ تػَیة وویسیَى لؿایی ٍ حمَلی هزلس ضسیس ٍ زض تاضید ،1388/9/25
هزلس ضَضای اسالهی تا ارطای آظهایطی آى هَافمت وطز .تط اساس هازُ  14ایي الیحِ ،اظ زیِ
تِ يٌَاى یىی اظ اًَاو هزاظاتّا ًام تطزُ ضسُ است .تا ایي حال ،هَاز ّ 450 ٍ 17واى الیحِ
یا ٍلی زم تَزُ ٍ زاضای احىام ٍ آحاض هسؤٍلیت هسًی یا ؾواى است ».اظ چٌیي غطاحتی هیضس
تطزاضت وطز وِ ذساضت هاظاز تط زیِ لاتل هكالثِ ًیست.
تا ایي حال ،زض هازُ ً 456تیزِ زیگطی گطفتِ ضسّ« :طگاُ ّعیٌِّای هتًاضف هًالزِ
هزٌیيلیِ تیص اظ زیِ تاضس ،يالٍُ تط زیِ ،ذساضت هاظاز ًیع تایس اظ تاب لايسُ الؾطض تا اذص
ًهط واضضٌاس ٍ تا حىن زازگاُ تًییي ...گطزز» ،اها ضَضای ًگْثاى زض تاضید  1389/9/1پطزاذت
ذساضت هاظاز تط زیِ ضا ذالف ضطو ضٌاذت (ًاهِ ضواضُ  .)89/30/40627تا تَرِ تِ ایطاز
ضَضای ًگْثاى ،اغالحاتی زض هتي الیحِ زض رلسِ هَضخ  1390/5/2وویسیَى حمَلی ٍ
لؿایی تِ تػَیة ضسیس .زض ایي هتي رسیس ،اگطچِ هَاز  454 ٍ 450 ،17 ،14تغییطی ًىطز ،اها
هازُ  456حصف ضس .سطاًزام ًیع ،هتي ًْایی لاًَى هعتَض زض  1392/2/1تِ تػَیة وویسیَى
پیصگفتِ ٍ زض تاضید  1392/2/11تِ تأییس ضَضای ًگْثاى ضسیس .زض لاًَى رسیس اظ یىسَ ،تط
اساس هازُ  ،14زیِ هزاظات است ٍ اظ زیگطسَ ،تط اساس هازُ  ،454هاّیت زیِ ،هسؤٍلیت
هسًی است .تٌاتطایي لاًًَگصاض ها تِ سوت ًهطیِ تطویثی ،یًٌی تلمی زیِ تِ يٌَاى هزاظات ٍ
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ّواًٌس هَلًیتی است وِ زض ٌّگام لاًَى هزاظات اسالهی پیطیي زاضتِاین.
زض لاًَى هزاظات اسالهی ساتك زض هازُ ً 299یع تِ تغلیم زیِ تِ يٌَاى تطسیس هزاظات
اضاضُ ضسُ تَز .تا يٌایت تِ زالیل ّط یه اظ ًهطیات تِ ًهط ًگاضًسُ ًْاز زیِ یه ًْاز هستمل ٍ
یا تِ يثاضتی تلفیمی اظ زٍ رٌثِ ذساضت ٍ ویفط هیتاضس ،ظیطا ّن زض تطذی هَاضز رٌثِ هسًی ٍ
زض تطذی هَاضز رٌثِ ویفطی زاضز .تِ يثاضتی زیِ ضا هیتَاى تأسیس هستملی زاًست وِ تِ قَض
ّنظهاىّ ،ن زاضای ٍیژگیّایی اظ هزاظات ٍ ویفط ٍ ّن زاضای ٍیژگیّایی اظ غطاهت ٍ رثطاى
ذساضت هیتاضس ( .)20تا ایي حال تِ ًهط هیضسس وِ هاّیت آى تیطتط زض رٌثِ ذساضت غلثِ
ماهیت نهاد دیه از منظر فقه اسالمی و حقوق کیفری ایران

زاضز ،ظیطا لاًَى هزاظات اسالهی رسیس زض هازُ  448وِ زیِ ضا تًطیف هیًوایس ،تػطیح زاضز وِ
زیِ «هالی» است همسض .تٌاتطایي هیتَاى گفت وِ ًهط لاًًَگصاض گطایص تِ ذساضت ٍ غطاهت
تَزى زیِ است .هازُ  294لاًَى هزاظات اسالهی ساتك زیِ ضا «هالی» زاًستِ است وِ تِ سثة
رٌایت تط ًفس یا يؿَ تِ هزٌیيلیِ یا تِ ٍلی یا اٍلیای زم اٍ زازُ هیضَز .زض لاًَى رسیس ًیع
زض هازُ  512آى ضا تا ذساضت ّوطاُ وطزُ ٍ تِ ًَيی ذساضت زاًستِ است.
زض هازُ  454لاًَى رسیس هزاظات یىی اظ ازلِ احثات زیِ ضا ّواى ازلِ احثات زیَى ٍ ؾواى
هالی زاًستِ است .هازُ  696لاًَى هزاظات اسالهی تِ غطاحت زیِ ضا زض ضزیف يیي ٍ هخل ٍ
لیوت اهَال ٍ ؾطض ٍ ظیاى ًاضی اظ رطم لطاض زازُ است ٍ اغَالً لاًًَگصاض هحىَهیت تِ پطزاذت
زیِ ضا هحىَهیت ویفطی تلمی ًویًوایس ٍ تػطیح وطزُ وِ زض ولیِ هَاضزی وِ هحىَميلیِ
يالٍُ تط هحىَهیت ویفطی تِ ضز يیي یا هخل هال یا ازای لیوت یا پطزاذت زیِ ٍ ؾطض ٍ ظیاى
ًاضی اظ رطم هحىَم ضسُ تاضس ٍ اظ ارطای حىن اهتٌاو ًوایس ،زض غَضت تماؾای هحىَملِ
زازگاُ تا فطٍش اهَال هحىَم يلیِ تِ رع هستخٌیات زیي حىن ضا ارطا یا تا استیفای حمَق
هحىَملِ ،هحىَميلیِ ضا تاظزاضت ذَاّس ًوَز .تٌاتطایي ضىی زض تغلیة رٌثِ ذساضتی زیِ ٍ
اهىاى ايوال تسیاضی اظ لَايس حاون تط هسؤٍلیت هسًی ًسثت تِ آى ٍرَز ًساضز.
3ـ دیه در آرای مشورتی اداره حقوقی
چَى زیِ هزاظات هحؽ یا ذساضت هحؽ ًیست ،تسیاضی اظ غاحةًهطاى ٍ هطارى ضسوی
تِ تٌالؽگَیی افتازُاًس ،هخالً ازاضُ حمَلی لَُ لؿائیِ زض پاسد تِ تًؿی اظ استًالمّای تِ
يولآهسُ ،گاّی زیِ ضا هزاظات هیزاًس ٍ گاّی آى ضا زیي ٍ ذساضت هًطفی هیوٌس وِ ایي
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اظ ازاضُ حمَلی لَُ لؿائیِ اضاضُ هیضَز.
ًهطیِ ضواضُ  7/837تِ تاضید « :65/5/21چَى زیِ ّن هزاظات است ٍ ّن زیي ٍ حك هالی
هزٌیيلیِ ٍ اٍلیای زم ،تٌاتطایي هازام وِ زازگاُ غازضوٌٌسُ حىن زیِ ،ايساض هحىَميلیِ ضا
ًپصیطفتِ است ،اظ همطضات هطتَـ تِ هسیَى هًسط ًویتَاًس استفازُ وٌس ،لصا زض هَضزی وِ
هحىَميلیِ تِ يلت اهتٌاو اظ پطزاذت زیِ ،تِ زستَض زازگاُ ظًساًی گطزیسُ ،لثل اظ احطاظ ايساض
ٍی اظ قطف زازگاُ ٍ غسٍض زستَض آظازی اظ آى هطرىً ،ویتَاى اٍ ضا آظاز وطز ».ایي ازاضُ زض
پاسد تِ ایي سؤال وِ آیا تا فَت هحىَميلیِ ارطای حىن تایس هتَلف ضَز ،قی ًهطیِ ضواضُ
 7/2991زض تاضید  1365/5/21انْاض زاضتِ استّ« :طچٌس زیِ هاًٌس رعای ًمسی هزاظات
هالی استٍ ،لی زض يیي حال یه زیي ٍ حك هالی تطای اٍلیای زم ٍ تط شهِ راًی است ،لصا تا
فَت هحىَميلیِ ،زیِ تایس اظ اهَال هتَلف استیفا گطزز».
زض ًهطیِ ضواضُ  6457تِ تاضید  1367/11/18زض پاسد تِ ایي سؤال وِ آیا زض غَضت فَت
«رطیوِ یا رعای ًمسی (غیط اظ زیِ) تا فَت هتْن یا هحىَم يلیِ سالف هیضَز ٍ ایي اهط اظ
اهًاى ًهط زضتاضُ تٌس یه هازُ  6لاًَى آییي زازضسی ویفطی ٍ هازُ یه لاًَى ًحَُ ارطای
هحىَهیتّای هالی وِ تػطیح زاضز تِ ایيوِ زض غَضت فَت هثاضط ٍ یا تًؿی اظ ضطوا یا
هًاًٍیي رطم ،سْن آًاى اظ ول هثلغ رعای ًمسی وسط هیضَز ،استفازُ هیگطزز».
نتیجهگیزی
تا تَرِ تِ ایطازّای رسی ٍاضز تط تطذی زیسگاُّای فَقالصوط ،تْتط است زض تاب هاّیت
زیِ روى هیاى رٌثِ ویفطی ٍ هسًی ٍ هاّیت زٍگاًِ تطای آى ضا پصیطفتِ گطزز .چِ آًىِ:
اٍالً تا ایي روى ،اًتمازّای ٍاضز تط زیسگاُّای ٍحست هاّیت اظ تیي هیضٍز ٍ زیگط ایطازی
تط آى ٍاضز ًیست؛
حاًیاً تا روى هعتَض هاّیت زیِ ،هٌفه ًطسُ است تا ایطاز ٍاضز تط زیسگاُ سَم (زیسگاُ
تفىیه زض هاّیت زیِ) تط آى ٍاضز تاضس؛

احمد امی

هحىَميلیِ ،زیِ ٍ رعای ًمسی اظ ٍضحِ لاتل اذص است ،یا ایيوِ هٌتفی هیگطزز ،انْاض هیزاضز:
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تٌالؽً ،طاًِ هاّیت هطوة زیِ اظ هزاظات ٍ ذساضت است ( .)12زضایي ذػَظ تِ چٌس ًهطیِ
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حمَلی تِ هزاظاتّا ٍ رثطاى ذساضتّا ،ذَز اظ اتسايات ًَیسٌسگاى غطتی لطٍى اذیط هیتاضس
ٍ لثالً چٌیي تمسینتٌسی تسیي ضىل ٍرَز ًساضتِ است .پس اهىاى ٍرَز ًْازّای زاضای
هاّیت زٍگاًِ تمَیت ضسُ ،ضاُ تطای پصیطش ًْاز زیِ تا چٌیي هاّیتی ّوَاضتط هیگطزز .اظ
قطف زیگط ،تایس زاًست وِ حمَق ،ساذتِ لطاضزازّای ارتوايی است ٍ ّط اهطی زض آى
ايتثاضپصیط است .تٌاتطایي اضىالی تط ایيوِ زیِ ،چگًَِ هیتَاًس هاّیتی زٍگاًِ زاضتِ تاضسً ،یع
ٍاضز ًیست .تا پصیطش چٌیي هاّیتی تطای زیِ ،تایس گفت وِ زیِ تِ ايتثاضّای گًَاگَى زض ّط
رایی هوىي است رٌثِ ویفطی زاضتِ تاضس یا رٌثِ هسًی ٍ یا ّط زٍ .زض ًْایت ،زض هَاضزی،
ماهیت نهاد دیه از منظر فقه اسالمی و حقوق کیفری ایران

رٌثِ ویفطی آى تط رٌثِ هسًیاش غلثِ زاضز ٍ پطضًگتط است (هاًٌس زیِ يَؼ لتل يوس ٍ زیِ
تسل اظ لػاظ یا زیِ همطض زض لتل يوس پسضی وِ فطظًسش ضا وطتِ است) ٍ زض هَاضزی زیگط،
رٌثِ هسًی آى ضرحاى زاضز (هاًٌس زیِ يَؼ لتل ذكایی هحؽ) ٍ زض هَاضزی ًیع ّط زٍ
رٌثِ ویفطی ٍ هسًی تِ یه اًساظُ زض آى ًمص ایفا هیوٌس (هاًٌس زیِ يَؼ لتل ضثِ يوس) ٍ
زض ّط حال ،زض ولیِ هَاضز ٍ حاالت ،زیِ ّوچٌاى هاّیت زٍگاًِ ذَز ضا حفم ذَاّس وطز.
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