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 مقدمه. 1

 دقات  باه  هاآن اهمیت دهیلبه ارش و دیه ماوند آن توابع و مجازات بحثویژ  به و فقهی احکام اکثر

 حجات  و دهیال  باا  فقهاا  توسط ددارو استنباط و بررسی به ویاز که موارد  و شد  تبیین روایات در

. اواد شاد   گذار  و وضعپایه آوها اساس بر کشور امروز مجازاتی قواوین که جایی تا اودشد  استنباط

 جدید شکل و وو جرایمی بروز و موارد برخی به وسبت مردم بین  و دید تغییر و زمان گذشت با اما

 وهناد پا به عرصه وجاود مای   موارد  ه  باز فقها  فتاوا  و روایات گستردگی وجود با دیدگی آسیب

دو مقوهاه  . اواد وگرفتاه  قارار  بحاث  ماورد  چنادان  یا ویامد  میان به بحثی یا هاآن ةدربار فقه در که

گیار  واوعی   شاکل  وجاود باا  کاه  اسات  ماوارد   جمله از بدن اعضا  زیبایی و اعضا کارکرد ثاوو 

ها  فقهی بر منصه توجه نان در محور بحثها  آوچآن به عرف امروز  وسبت و جامعه در حساسیت

 .اودقرار وگرفته

هاا  بسایار شاایع    هه زیبایی و حساسیت و دید افراطی وسبت به این مقوهه که در جراحای أمس

شاود کاه حساسایت و افاراط     ا  روشن بود  و کمتر کسی یافت مای سازد؛ مساههخود را ومایان می

توان بیان داشت کارکرد اعضا  بدن را باا کمای   دوم می موجود را درک وکرد  باشد؛ در مورد مقوهه

توان به دو گووه منقس  کرد  یکی کارکردها  اوهیه و ذاتی شامل استفاد  عاد  از ایان  ریزبینی می

اعضا جهت جابجایی و حرکت دادن اشیاء و موارد  از این دست و دیگر  کاارکرد مهاارتی ثاوویاه    

افراد توساط پزشام مشامول ایان      جان وجات منظور به اوهماهر ها جراحی اوجام همچون مهارت

 اماا  شاود مای  صادر مغز سو  از جراحی مهارت و تواوایی که چند گیرد؛ هرجنبه از مهارت قرار می

شود. در این تحقی  با پایه و مبنا قارار  می گرجلو  خارج عاه  به دست عضو توسط جراحی کار اصل

 از این قبیل هستی :هایی پرس دادن این دو مقوهه در پی پاسخ به 

 را تعریف کرد؟ توان مصادی  جدید  از باب ضمانی میاز وظر شرعی و قاووو

 مقادر   دیاه  بار  عالو  توانمی جنایت  اثر در زیبایی و یا عضو شخصی به زدن آسیب در صورت

 دیگر  بر ذمه جاوی بار کرد؟ ضمان

یتی علیه زیبایی و کارکرد ثااوو  اعضااء   بر چه پایه فقهی و شرعی برا  شخصی که مرتکب جنا

 توان مجوز مسئوهیت مدوی و کیفر  در وظر گرفت؟شود میاشخا  می

ومایه و وجه اول این اسات  : تواود ومایاوگر شودگویی به این سواالت در قاهب چند وجه میپاسخ

هاا  زیباایی آن مشمول واقع شدن دو مقوهه کارکرد ثاوو  و مهارتی اعضا همچناین   بحث کلی به که

گیر کوتااهی یاا ضاعف فقاه در     تواود دامنوجه و ومایه دوم می کنار گذاشته شود  باب ضمانضمن 

تواواد باه روزآور  فقاه را باه گوشاه فراموشای       گویی به اینگووه جریاوات شود؛ ومایه دیگر میپاسخ

بر ترازو  ایان    )دیه و ارش(در موارد تعیین شد اوحصار ضمان  سپرد  و با عصا  سختی وسبت به
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گویی به این سواالت ومایه دیگر  به کار رود که ه  در واص باه   بکوبد؛ یا اینکه به منظور پاسخ باب

آن اشار  شد )رجوع به مجتهد واجد شرایط در مسائل مورد منازعاه و باه عباارتی وورهاور( و ها       

 رو باشد.ائل پی گر قدرت فقه اسالمی در حل مسمطاب  با قواعد عمومی و کلی بود   جلو 

 دو اهحااق  امکاان  جهات  یاابی ماالک  در ساعی  حقوقی و فقهی مباوی بررسی با روپی  پژوه 

 رو این از  باشد؛می مربوطه فقهی مباحث برخی با قرابتدهیل  به اعضا ثاوو  کارکرد و زیبایی مقوهه

 باه  مرباوط  بخا   یم گرفت خواهد بر در را بخ  دو پژوه  مقوهه  دو این جایگا  بررسی از پس

 .بود خواهد زیبایی مقوهه به مربوط بخ  یم و بود  اعضا ثاوو  کارکرد مقوهه

 

 تعاریف .9

 دیه. 1. 9

 عاالو   تعریاف  جهت شد  ذکر و اهفاظ بود  دور به تشتت از دیه واژ  تبیین جهت شد  ذکر تعاریف

ان و خسارات بادوی اسات.   غرامتی در ازا  تعد  به ج آن و بود  معنا یم گویا  معنایی  قرابت بر

 وَدَیْتُ ؛(080: 03  ج1111)اهدیة باهکسر ح  اهقتیل....(  دیه به کسر ح  کشته شد  است)واسطی  

  6ج  1113 جاوهر   )شاد   کشاته  شاخص  دیاه  پرداختن معنا  به دِیَتِهَ؛ أعطیت إذا أَدِیهِ  اهقتیل

شود و گاا  اطاالق   هی او داد  میوویسد: دیه ماهی است که بدل وفس مقتول به ودهخدا می ؛(0201

گویناد و عاوام پاول خاون ویاز      بهاا مای  شود به بدل اعضا مثل دسات و پاا... باه فارسای خاون     می

 (.11121: 8  ج1011گویند)دهخدا  می

عنوان غرامت در ازا  تعد  بر در تعریف اصطالحی دیه وگاشته شد  است: دیه ماهی است که به

(. همچناین دیاه در اصاطال     231: 8  ج1103شود)صادر   مای اوسان مسلمان بدون ح  دریافات  

شرعی و فقهی عبارت است از ماهی که بر فرد جاوی به علت جنایت بر جان یا عضو اوسان آزاد حکا   

وجوب بر پیشاوی آن خورد  است؛ چه مقدار آن مشخص شد  باشد و چه وشاد  باشاد)که باه ایان     

 .(018تا: بی مورد ارش یا حکومت اطالق شد  است()مشکینی 

دیه ماهی است که به سبب جنایت بار   »دار تعریف دیه استق. م. ا عهد  091هر چند که ماد  

از جمله ایرادات وارد  باه ایان   اما « شودوفس یا عضو  به مجنی علیه یا وهی یا اوهیا  دم او داد  می

رساد کاه   اماا باه وظار مای    گیارد   تعریف این بود  که جامع وبود  و جنایت بر منفعت را در بر ومی

توان از بین بردن کارایی یم عضو را جنایت بر آن تلقی ومود  هر چناد کاه در رااهر باه عضاو      می

 (161: 1080حیدر   آسیبی ورسد)
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 عضو. 9. 9

استعمال دارد که در کنار صادمات وارد   « عضو»در مباحث فقهی جهت معرفی « طرف»اصوال واژ  

 اعضا آن جمع و باشد آن بر گوشت که است استخواوی هر یرد؛ عضوگبر جان از آن بحث صورت می

در هغت به جزیی از بدن ماوند دست  پا  بینی  هب و... گفته  (.68: 12ج  1111 منظور  ابن)باشدمی

 (.0012: 0  ج1011شود)معین  می

 

 زیبایی و کارکرد ثانوی. 3. 9

اداد  افراد و اشخا  است؛ و کارکردهاا   منظور از زیبایی در پژوه  حاضر  زیبایی راهر  و خد

شاود؛ مقصاود از کاارکرد ثااوو  و مهاارتی در ایان       ا  از کارکردها را شامل میاعضا طیف گسترد 

پژوه   کارکرد اوهیه اعضا وبود ؛ مثال دست دارا  دو ووع کارکرد دارد یکای کارهاا  عااد  بلناد     

این قبیل که ما روزاوه و بر حسب عادت و چاه   کردن اشیاء  گذاشتن آوها  غذا خوردن و کارهایی از

کند کنی ؛ کارکرد دیگر بیشتر در وزد افراد  ومود پیدا میبسا بدون توجه  بسیار از آوها استفاد  می

هاا کاه باه اتفااق فقهاا      باشند ماوند وقاش و جرا ؛ یا ماوند کارکرد هاب که دارا  مهارت خاصی می

 یی است.کارکرد هب پایینی بیشتر از هب باال

 

 ماهیت حقوقی دیه. 3

هاایی اسات کاه در چااه  ماورد      جبران خسارت بودن یا جزایی بودن ماهیت دیه از جمله حیطاه 

فقاه و   دیاه محال مناقشاه علماا     وق  یاور را ایفا کند؛ ذات  تواود در پی  بردن بحثبررسی می

 -0ه ماهیتی صرفا مدوی دارد؛ دی -1در این بار  چهار وظر وجود دارد: داوان قرار گرفته است؛ حقوق

دیه در برخی موارد جنبه مدوی و در موارد  دیگر جنبه کیفار    -0دیه ماهیتی صرفا جزایی دارد؛ 

باشد؛ اگر دیه را صرفا یام مجاازات   دیه دارا  ماهیتی دو گاوه در تمام حاالت و موارد می -1دارد؛ 

تواواد  علیه مای ن و مسئوهیت مدوی  مجنی  طب  قواعد باب ضماشودکه بر مرتکب اعمال می بداوی 

افزون بر دیه  ضرر و زیاوی را ویز که بر اثر عمل مرتکب  متوجه و  شد  است  مطاهبه کند  اما اگار  

دیاد  مقارر کارد  اسات      دیه را یم وهاد حقوق مدوی بداوی  که شارع برا  جباران خساارت زیاان   

توان چیاز  عاالو    رع معین شد  است  ومیتوان گفت که چون میزان این جبران خسارت در شمی

 (.122 :1082 اصفهاوی  عنوان جبران خسارت از مرتکب عمل مطاهبه ومود)کوهیبر دیه به

تواواد  مای اعتقاد به ماهیت دوگاوه برا  دیاه و پاذیرش آن    وجود اختالف وظر در ماهیت دیه  با

وهاد حقوقی مستقل  از سویی جنبه مدوی عنوان یم ؛ چرا که دیه بهباشدبهترین گزینه در این بار  

کناد و از ساو    ها  وارد شد  بر مجنی علیه یا اوهیاا  و  را جباران مای   ها و زیاندارد و خسارت
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ها سازد. اما سایر دیدگا دیگر جنبه کیفر  دارد و موجبات تنبه و عبرت آموز  مرتکب را فراه  می

ماهیت دیه  اوتقادها و ایرادهاایی را از حیاث عادم    به جهت تم بُعد  بودن و یکجاوبه وگریستن به 

 (.110توجه به جنبه دیگر بر خود مترتب کرد  است)همان: 

توان ارهار داشات دیادگا  حقوقاداوان    در باب بیان ارتباط این بخ  با مساهه اصلی پژوه  می

پاژوه  باشاد؛    تواود راهگشا  ما در بررسی و تبیین دقی  مساههدر رابطه با ذات و ماهیت دیه می

تواود منجر به جواز ورود یا عدم جاواز  به عبارتی پذیرش یم جنبه یا دو جنبه بودن ماهیت دیه می

 ورود و مشموهیت مساهه مورد بحث و مسائل اینچنینی در مقوهه دیه شود.

 

 جایگاه زیبایی و کارکرد ثانوی اعضا .5

 فرهنا   خا   مردمان به اختصا  و شدبامی سرتاسر  و جار  ا ههأمس زیبایی به توجه و ارزش

 تماام  کاه  باود   هاایی مقوهه جمله از بودن وسبی وجود با زیبایی بلکه ودارد خاصی تاریخ یا و خا 

 و توافا   واوعی  از آن باه  ورود هنگاام  دارواد  کاه  مختلفی ها جایگا  و هافرهن  ها دیدگا  با افراد

ستیابی به ومایی زیبااتر در رااهر منحصار باه     جراحی زیبایی جهت د .باشندمی برخودار هماهنگی

هاا  باساتان قارن    قرن حاضر وبود  بلکه در تاریخ حفظ و حتی ترمی   راهر ثبت شد  است. رومی

اود؛ پزشکان هناد  ویاز از   ها  جراحت یافته داشتهیک  قبل از میالد اعمال ساد  مثل ترمی  گوش

ها و رویادادهایی  بایی در قرن گذشته به علت جن دادود. در عصر ووین عمل زیاین اعمال اوجام می

ا  رواج یافته و پزشکان را واداشت تا تمام تاالش خاود   که اوسان در آن مبتال بود به میزان گسترد 

ها  فراوان وارد کارد   را به منظور رفع مشکالت جسمی اوسان که به بدن فرد به ویژ  راهرش زیان

بازساز  آن و رفع آثار ساوختگی ممکان شاد. مطاهعاات وشاان       است به کار گیرود. هذا ترمی  بدن 

دهد اوهین عمل جراحی زیبایی در فرد  که بیمار  سایفلیس داشاته و بارا  اصاال  بینای او      می

تواود باشد؛ اصال  ساختار ها  زیبایی امور  چند می(. هدف جراحی192: 1090اوجام شد)مصر   

اء معیاوب مثال اساکار واشای از ساوختگی و باه ها         و ترکیب جس  اوسان؛ اصال  ساختار  اعضا 

ریختگی آواتومی واشی از شکستگی استخوان  همچنین اصال  ساختار  اعضاء مثل هیپوساکشان و  

منظور درمان عوارض واشی از چاقی مثل عاوارض قلبای و عروقای کباد  و     جراحی چاقی مفرط به

 (.191ها  متابوهیکی)همان: سندرم

 :است شد  وازل مورد این در آیاتی و شد  توجه اییزیب مساهه به قرآن در

 1«تَقْوِی ٍ أَحْسَنِ فِی اهْإِوْسَانَ خَلَقْنَا هَقَدْ» -

                                                           
 1/تین آفریدی ؛ وظام و صورت بهترین در را اوسان . ما 1
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 اهْحَیَااةِ  فِی آمَنُوا هِلَّذِینَ هِیَ قُلْ اهرِّزْقِ مِنَ اهطَّیِّبَاتِ وَ هِعِبَادِ ِ أَخْرَجَ اهَّتِی اهلَّهِ زِینَةَ حَرَّمَ مَنْ قُلْ» -

 1«یَعْلَمُونَ هِقَوْمٍ اهْآیَاتِ وُفَصِّلُ هِمَٰ  کَذ اهْقِیَامَةِ یَوْمَ خَاهِصَةً ااهدُّوْیَ

 اهلّاه  إنّ: فرمایندمی پیامبر :توان ارزش و اهمیت زیبایی را یافتعالو  بر آیات در روایات ویز می

ر روایات  د (.010 :1ج  1112 وراقای  )اهجمال؛ خداوود زیباست و زیبایی را دوست دارد یحبّ جمیل

 عَلَا   اهنِّعْمَاةِ  أَثَارَ  یَارَ   أَنْ یُحِابُّ  وَ اهْجَمَالَ یُحِبُّ جَمِیلٌ اهلَّهَ اود: إِنَّدیگر  امیر مومنان بیان داشته

عَبْدِ ِ؛ از امام علی روایت شد  است که خداوود زیباست و زیبایی را دوسات دارد و دوسات دارد کاه    

 (.108 :6ج  1131 کلینی )اثر وعمت را بر بند  خود ببیند

ها  مستمر پیامبر باه زواان باود  اسات؛ در     رسیدگی به راهر و حفظ آراستگی از جمله توصیه

 مَاءَ تَشْرَبُ اهْخِرْقَةَ فَإِنَّ بِاهْخِرْقَةِ وَجْهَهَا تَغْسِلِی فَلَا اهْجَارِیَةَ قَیَّنْتِ أَوْتِ إِذَا عَطِیَّةَ أُمَّ روایتی آمد  است: یَا

 شام  بای . مکن پاک پارچه پار  با را صورت  کنی  می آرای  را دختر  وقتی عطیه  ام ا  اهْوَجْهِ؛

 .(118 :2ج همان )گیرد می را چهر  جلو  پارچه  تکه

بِاهشَّعْرِ؛  اهشَّعْرَ تَصِلِی هَا روایت دیگر از ایشان وشان از اهمیت زیبایی طبیعی و اوهیه افراد است: وَ

در جرای  منافی عفت مجازاتی کاه   (.119 همان:)مزن گر  گیسو به را وگیس زوان  شدن زیباتر برا 

برا  زوان در برخی موارد در وظر گرفته شد  با مجازات ماردان باا وجاود یکای باودن جارم دارا        

شاود  باشد؛ یکی از اوواع حدود  کاه بار شاخص زاوای اجارا مای      ا  میاختالف ریز و قابل مالحظه

 عااملی  )شاود ومای  تراشاید   زن فقط شامل مردان است و موهاا  تراشیدن سر است که این حک  

 تواود گویا و وشاوگر اهمیت زیبایی باشد.؛ این مساهه می(111 :9ج  1139

گووه که در ضمن مباحث پیشین به آن اشار  شاد بایاد بیاان    در مورد کارکرد ثاوو  اعضا همان

تواواد از  وه تببین کرد که کاارکرد مای  تر شدن محل وزاع اینگوهه را جهت روشنأتوان مسداشت می

 ها   و شاود  اعضا منافع شامل ه  جمله اهفاری باشد که در زمر  و جرگه اهفاظ عام به شمار آید که

 همچاون  اماور   شاامل  ها   کاه  باشاد  عاام  معناایی  تواودمی ویز منافع از مراد اعضا  اصلی کارکرد

 دادن  شایر  خاواب   گویاایی   چاون  اماور   ه  و باشد اودحواس زمر  از که را.. و شنوایی و چشایی

واوع و فارد    (.119: 1080 آبااد   د  حااجی )روودومی شمار به حواس زمر  از که... و بارور  قدرت

-خود را بگنجاود  کارکرد ثاوو  اعضاا اسات. هماان   « کارکرد»تواود در زمر  هفظ عام دیگر  که می

ا  از اوهیاه در مفهاوم خاود بیاان کنناد  حاوز       گووه که توضیح داد  شد کارکرد ثاوو  با کاارکرد  

توان وزد افراد راست دست و چپ دست مالحظه کرد؛ دستان از وظار  اختالف است؛ این حوز  را می

                                                           
 در اینهاا : »بگو!« است؟ کرد  حرام را پاکیز  روزیها  و آفرید   خود بندگان برا  که را اهه  زینتها  کس  چه: ». بگو1

 قیامات   در( وها   دارواد؛  مشاارکت  آوهاا  باا  ویاز  دیگاران  چاه  اگار ) اواد؛ آورد  ایمان که است کساو  برا  دویا  زودگ 

 00/دهی ؛ اعرافم  شر  آگاهند  که کساو  برا  را( خود)آیات گووه این.« بود خواهد( مؤمنان برا )خاهص
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گیرواد اماا   ها  روزمر  در دو کفه ترازو  همسان قارار مای  کارکرد اوهیه همچون حرکات و استفاد 

وویه که برسد کفته دست راست وسابت باه راسات    مثال در کارکرد  مثل ووشتن ووبت به کارکرد ثا

 تر شود. دستان و کفه دست چپ وسبت به چپ دستان سنگین

 

 دیه زیبایی و کارکرد ثانوی اعضا .4

ها  ضرور  جهت اجتهاد  معتبر  سنت اهل بیت است که ایان سانت توساط ذهان     از جمله پایه

جتهاد  معتبر و استنباط احکام فقهای  ماورد   ارائه ا منظوربهاستدالهی کاربران اوهیه آن یعنی فقها 

تواوناد مشامول   گیرد؛ در اینکه دو مقوهه زیبایی و کارکرد ثاوو  اعضا  مای استفاد  قرار گرفته و می

تواواد  قرار بگیرود یا خیر  حالجی سنت و وقطه وظرات فقها عالو  بر کارسااز باودن مای    باب ضمان

و در مورد اهمیت آوها همچناین  بحث ر دو مقوهه مورد بگشاید. در ه بابدرب جدید  به رو  این 

 وظار  اخاتالف   این بابیا عدم شمول  شمول وظر از فقها سیاست کیفر  اسالم وسبت به سلب آوها 

تر داوسته و برخی برعکس کفه عدم جواز را دارا  سنگینی داوسته دارود برخی کفه جواز را سنگین

تر کردن کفه مورد قبول خود ارجاع مستندات جهت سنگینو هر دو دسته ه  به طیفی از دالیل و 

 اود.داد 

کنای ؛ بخا  اول مقوهاه    جهت وظ  دادن به پژوه  در ادامه بحث را به دو بخ  تقسای  مای  

کارکرد ثاوو  اعضا را به خود اختصا  داد  و بخا  دوم مقوهاه زیباایی را در اهام حالجای قارار       

گر این مقاهه در ارائه گیرود تا اهرم یار   و بررسی قرار میدهد؛ پس از آن کلیاتی بر میز پژوهمی

هاا   ا  درخور و مطاب  با پایها  مثمر باشند؛ در وهایت ویز امید است پژوه  ما را به وتیجهوتیجه

 ضرور  اجتهاد برساود.

 

 اعضا ثانوی کارکرد بخش اول: مقوله. 1. 4

 وص صورت آن به خود اختصا  وداد  است و به کارکرد ثاوو  اعضا ومود چنداوی در مباحث فقهی

ها است؛ صرفا در دو مورد)بحث مربوط به صدمات وارد  بر هب وشد  هه بیانأاین مس پیرامون خاصی

ها( و در قاهب اختالفِ وظرِ فقها در این بار  اشاراتی کوتا  از جرگه عظای  فقهای را باه خاود     و بیضه

هاا و  ظرات فقها و روایات موجود حول دو مبحث دیاه هاب  اختصا  داد  است. از این جهت وقطه و

ها در راس کاوش قرار گرفته به امید منجر شدن این فتاوا و روایات به گشاود  شادن طریقای    بیضه

 مساتلزم  ماالک   وحادت  یافتن و معتبر وتیجه به رسیدن که چرا ا  معتبر؛جهت رسیدن به وتیجه

 است. وشکافاوهم صورتبه روایات و فقها فتاوا  در کاوش
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است؛ اما فقها از ایان جهات کاه هار کادام از       کامل دیه یم مجموعا هب دو دیه فقها اجماع به

اود  اختالف وظر دارواد؛ هار چناد بسایار  از فقهاا      ها چه مقدار از دیه را به خود اختصا  داد هب

ادعاا    بر این مسااهه  حلی ویز اتفاق وظر داشته که دیه هب پایینی بیشتر از هب باالیی است و عالمه

  اما با این وجود در تعیین مقدار دیه هب پایینی اخاتالف وظار   (083 :9ج  1110 حلی )اجماع کرد 

 توان در ضمن چهار وظر احصاء کرد:وجود دارد. به عبارتی وتیجه وزاع فقها در این بار  را می

 و( 110 :13 جلاد 1090 عااملی  )ثااوی  دیه هر یم از دو هب وصف دیه کامال اسات؛ شاهید    -1

 اود.به این قول گرای  یافته  (011 :1ج  1138 حلی )حلی عالمه

 :روایات مورد استناد جهت اعتبار بخشی به این وظر دالهت دو روایت زیر است جمله از

 وَ] هُاوَ  وَ اهدِّیَاةِ  وِصْافُ  امِنْهُمَا  وَاحِدَةٍ کُلِّ فِی وَ اهدِّیَةُ اهشَّفَتَیْنِ فِی قَالَ أَوَّهُ طَاهِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ عَنْ

 از کادام  هار  در و باشدمی کامل دیه مجموعا هاهب دیه که است شد  روایت علی امام از سَوَاءٌ؛[ هُمَا

 (.109تا: بی کوفی )هستند مساو  کامل دیه در دو آن و است دیه وصف آوها

 هب که است شد  روایت صادق امام از اهدِّیَةِ؛ فِی سَوَاءٌ فْلَ اهسُّ وَ اهْعُلْیَا اهشَّفَتَانِ ع اهلَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ

 (.  088: 1ج  1093 طوسی )هستند یکسان دیه در پایینی هب و باالیی

فقهاا    جملاه  از اسات؛ حلبای   کامل دیه سوم دو پایینی هب دیه و سوم یم باالیی هب دیه -0

 غنیه و مبسوط کتاب قول از اهکرامه مفتا  همچنین در (.098 :1130 حلبی )است وظر این به قائل

 .(091 :13ج تا بی عاملی )است شد  وقل اجماع ههأمس این بر

 کاه  فقهاایی  و بازتاب اعتبار آن باشاد توساط   قول قرار بگیرد این روایتی که بتواود مستند اهبته

 هاب  یاه د باودن  بیشاتر  دهیل که شد  گفته آن توجیه در وهی بیان وشد  است باشندمی آن به قائل

 خاوردن  هنگام پایینی هب زیرا. باشدمی باالیی هب از بیشتر آن منفعت که است آن خاطر به پایینی

 (.288 :2ج  1103 حلی )کندمی جلوگیر  هاآن خروج از و داردمی وگه را آب و غذا آشامیدن  و

اکاابر   صادوق از جملاه   دینار؛ شایخ  ششصد پایینی هب دیه و دینار چهارصد باالیی هب دیه -0

 تغلاب  بان  اباان  روایت قول این دهیل(. 211 :1112 قمی )است شد  وظر این به قائل فقها  امامیه

 .است شد  تصریح حک  علت بر آن در که است

 آهَاافٍ  بَعَاةُ أَرْ اهْعُلْیَاا  فِی وَ آهَافٍ سِتَّةُ اهسُّفْلَ  اهشَّفَةِ فِی: قَالَ ع اهلَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ تَغْلِبَ بْنِ أَبَانِ عَنْ

 هاب  زیرا باشدمی دینار هزار چهار باالیی هب در و هزار ش  پایینی هب در اهْمَاءَ؛ تُمْسِمُ اهسُّفْلَ  هِأَنَّ

 (.010: 1ج  1131 کلینی )داردمی وگه دهان در را آب پایینی

 از االساالم  شارائع  در حلای  کامل؛ عالمه دیه سوم دو پایینی هب دیه و وصف باالیی هب دیه -1

مفاد روایات رریاف    ؛(011 :1ج  1138 حلی )است کرد  تصریح وظر به این رریف و بابویه ابن قول

 به عنوان اهرم تایید این دیدگا  تلقی شد  است.
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 اهْعُلْیَاا  فَةُاهشَّا  قُطِعَتِ إِذَا وَ: قَالَ ع اهْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَنْ رَرِیفٍ کِتَابِ إِهَ  بِأَسَاوِیدِ ِ یَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ

... دِینَاارٍ  ثُلُثَا وَ -دِینَاراً سِتُّونَ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّمِائَةٍ اهدِّیَةِ ثُلُثَا اهسُّفْلَ  اهشَّفَةِ دِیَةُ وَ... دِینَارٍ خَمْسُمِائَةِ فَدِیَتُهَا

 اهْمَاءَ تُمْسِمُ هِأَوَّهَا -فَضَّلَهَا ع اهْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ أَنَّ بَلَغَنَا فَقَالَ -ذَهِمَ عَنْ ع اهلَّهِ عَبْدِ أَبَا فَسَأَهْتُ رَرِیفٌ قَالَ

 آن دیه شود قطع باالیی هب اگر: است شد  روایت علی امام از رریف کتاب در اهْأَسْنَانِ؛ مَعَ اهطَّعَامَ وَ

 رریاف ... دیناار  ساوم  دو و دیناار  شا   و شصات  و ششصاد  پاایینی  هب دیه و... است دینار پاوصد

 بر را پایینی هب علی امام که است رسید  ما به: فرمود پرسیدم دیه مقدار این دربار  امام از دگویمی

 :09ج  1139 عاملی )داردمی وگه را هادودان و غذا و آب پایینی هب زیرا است داد  برتر  باالیی هب

091.) 

ها  فقها و استداللگیر وظرات ها اختالف دامنهماوگووه که قابل مشاهد  است در مورد دیه هب

قرار گرفته است و روایات متعدد  در این باب وارد شد  است که به برخی اشار  رفات؛ باا حالجای    

 در فقهاا  چناد  هار  چهارم و سوم دوم  وظرات در توان ارهار داشتروایات و استفاد  از مفاد آوها می

ک وظر آوها مبنای بار توجاه باه     اود اما وقطه اشترارا طی کرد  وظر طری  اختالف دیه مقدار تعیین

 تواود ووید بخ  وجود مالک مفقود در بحث حاضر باشد.کارکرد هب پایینی  می

را تایید کند و ماالک   ضمانتوان دالیلی که تایید کنند  ورود کارکرد اعضا به مقوهه بنابراین می

 مفقود را راهر سازد را از روایات فوق استخراج کرد که عبارتند از:

 ر  صریح به کارکرد هب پایینی به عنوان یکی از مالکات تعیین دیه.اشا -1

 تغلب. بن ابان روایت -0

 روایت رریف.-0

وجود صراحت روایات و فتوا  فقها به مالک بودن کارکرد هب پایینی  آوچه در فقه و قاوون اما با

 فای  ما کلّ» رف آن روایتها مبنا قرار گرفته است تساو  دیه دو هب بود  و دهیل صهبعنوان دیهبه

اسات. در قااوون مجاازات     شاد   بیاان ( 011: 1ج  1138 حلی )«اهدیة وصف ففیه اثنان منه اهجسد

بر اساس این قاعد  تساو  دیه را مالک قضاوت قارار داد  اسات؛ مااد      1090اسالمی مصوب سال 

 دیاه  و دارد کامل دیه وصف هریم  و کامل دیه هب  دو بردن بین از»دارد: این قاوون مقرر می 631

 .«شود می محاسبه هب تمام وسبت به هب از مقدار  بردن بین از

در جرگاه مباحاث دیاات باه      «اهدیة وصف ففیه اثنان منه اهجسد فی ما کلّ» هر چند که روایت

ها ویز از جمله اعضا  زوج در بدن هستند اماا باا   ا  عام در وظر گرفته شد  است و هبعنوان قاعد 

تواود یکی خاهی د شاید بتوان ووعی تخصیص از این قاعد  قائل شد؛ مالک تخصیص ویز میاین وجو

دهند  ویاز به موشاکافی  و موصون وبودن همه چهار وظر مطر  شد  از ایراد و اشکال باشد که وشان
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 در این مساهه است و دیگر  وجود وص بر خالف عمومیتی که قاعد  متضمن آن اسات  باشاد؛ ها    

 قوت مخصص بودن را دارا هستند. فقها فتوا  ه  و روایت

در مقدار عدد  دیه در وظرات فقها ووعی تشتت قابل مالحظه است اما با این وجود در  چند هر

ا  در وظرات فقها ومایان   قرابت قابل مالحظهمقدار ضمان ثیر امکان مالک بودن کارکرد در تغییرأت

-باه  پایینی هب برا  بیشتر  دیه کردن مقدر با کلی به هااینکه فق توان بیان داشت وهپس می است؛

 .دهیل کارکردش مخاهف هستند بلکه مقدار عدد  دیه محل منازعه است

هاا و پارامترهاایی اسات    توان ارهار کرد کارکرد اعضا از جمله مقوههصورت کلی میبنابراین و به

ماورد توجاه قارار     بااب ضامان  یاف  عنوان بازو  قدرتمند  جهت دخاهت و تغییر طتواود بهکه می

توان در دیگر اعضاا آن  ا  عام را داراست که میپتاوسیل تشکیل قاعد  ویز خود ههأبگیرد. و این مس

 را به کار برد.

 گر ما باشد دیه بیضتین است. فقها تواود در ارائه وحدت مالک مقصود یار مورد دومی که می

در ذماه مرتکاب    کامال  دیاه  موجب ثبوت بیضه  دو بردن نبی از اهقول معتقدودبه وحو متف  امامیه

هاا  اما از وظر مقدار شمول هر کدام وسبت به دیه به ماوند دیه هاب (. 010 :2ج  1131 طوسی )است

 ووعی اختالف وظر در اقوال فقها هویدا است:

 کادام  هر دیه که دارود عقید ( 20 :1ج  1081طوسی )مبسوط در طوسی شیخ ماوند برخی -1

 فِای  وَ... قَاال ع اهرِّضَا رو است: عَنِوظر روایت پی مستند این وقطه .است کامل دیه وصف بیضه  دو از

 مارد  هاا  بیضاه  از کادام  هر در دیه که است شد  روایت رضا امام از دِینَارٍ؛ خَمْسُمِائَةِ اهرَّجُلِ خُصْیَةِ

 (.91: 1ج  1110 قمی )باشدمی دینار پاوصد

 راسات  بیضه دیه که دارود عقید  (098: 9ج  1016 حلی )حلی عالمه ماوند ویز دیگر برخی -0

مساتند و مؤیاد ایان     .اواد دیه  از دیه کامل را به خود اختصاا  داد   سوم دو چپ بیضه و دیه ثلث

 قُطِعَاتْ  فَاإِذَا   اهْیُسْارَ  اهْبَیْضَاةِ  مِنَ یَکُونُ اهْوَهَدُ قَالَ ع اهلَّهِ عَبْدِ دهیل ویز روایت مورد اشار  است: أَبِی

 وجاود  باه  چاپ  بیضاه  از فرزواد : اسات  فرماود   صادق امام اهدِّیَةِ؛ ثُلُثُ اهْیُمْنَ  فِی وَ اهدِّیَةِ ثُلُثَا فَفِیهَا

 کامال  دیاه  ساوم  یام  راسات  سامت  بیضاه  دیاه  و دارد دیاه  ساوم  دو شاود  قطاع  اگار  و آیاد می

 (.01: 09ج  1139 عاملی )باشدمی

 دیه سوم دو چپ بیضه و کامل دیه وصف راست بیضه دیه مقدار دارود عقید  ویز دیگر برخی -0

 (.010: 1138 کاشاوی  مدوی)باشدمی

 کاه  داوناد مای  این را چپ بیضه بودن بیشتر علت صراحت به اودپذیرفته را دوم وظر که فقهایی

 باه  ویاز  آن در و اسات  شاد   بیاان  زمیناه  ایان  در ویز روایتی و آیدمی وجود به چپ بیضه از فرزود

 و مثاال  شااهد  تواواد مای  کاه  اسات  کرد  بیان را دیه بودن بیشتر برا  بیضه کارکرد علت صراحت
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 کارکرد مساهه به هاهب دیه خالف بر هابیضه دیه مورد در .باشد اعضا کارکرد به توجه هزوم بر دهیلی

 توهید در ردشکارک و اهمیت دهیل به چپ بیضه برا  و است شد  در قاوون مجازات توجه عضو این

 چاپ  بیضاه  قطع و کامل دیه دفعتا بیضه دو قطع: » 102 ماد . است گرفته تعل  بیشتر  دیه مثل

 .«دارد دیه ثلث راست بیضه قطع و دیه ثلث دو

 

 بخش دوم: مقوله دیه زیبایی. 9. 4

 تصور کنی  با توجه به قواعد فقهی و حساسیت موضوع در حال حاضر دربحث را با سواهی آغاز می

 ی بر ذمه جاوی ثابت کرد؟ضماوتوان زیبایی یم شخص در اثر جنایت وارد  می به رساودن آسیب

دهی : شخصی از رو  عمد و یا خطا باه صاورت شخصای جراحتای     مساهه را با مثال توضیح می

شود و جاوی ملزم به پرداخات  وارد آورد  است. بر اساس قاوون و دیه شجاج  مقدار دیه مشخص می

شود. پس از مدتی و درمان کامل جراحت  جا  زخ  یا بخیه بار رو  صاورت   علیه میجنیآن به م

دهاد. آیاا   ماود و به عبارتی شخص زیبایی اوهیه و خداداد  خود را از دست مای علیه باقی میمجنی

توان ایرادکنند  ضرر را عالو  بر دیه شجاج و برا  جبران خسارت وارد  بر زیبایی صورت مجنی می

 ه ضامن داوست؟علی

پا افتاد  تلقی شود وهی با توجاه باه حساسایت اماروز      ا  پی شاید در ابتدا این مساهه  مساهه

افراد خصوصا باووان  این مساهه ویاز به کنکاش و بررسی دارد و به عبارتی اذهاان عماومی از فقاه و    

 باشند.قاوون اوتظار ارائه را  حلی در این زمینه می

قها در این بار   صرفا به بحث آوها دربار  دیه هب برخوردی . فقهاا در بررسای   با بررسی وظرات ف

ها یم دیه کامل است اما در تعیاین میازان   ها با یکدیگر اتفاق وظر دارود که مجموع دیه هبدیه هب

اود و دهیل اختالف توجه برخی از فقها به زیبایی دیه هب باالیی و هب پایینی با یکدیگر اختالف کرد 

 باشد.این عضو می

از وظر برخی فقها توجه به زیبایی در تعیین مقدار دیه باید ماورد توجاه قارار بگیارد از ایان رو      

 زیارا  دارد وجاود  دیاه  ساوم  دو پاایینی  هب در و دیه سوم یم باالیی هب ا  عقید  دارود که درعد 

از ائمه به ما رسید  همین است و از آثار  که  باالیی هب کردن فرسود  از ترزشت آن کردن فرسود 

 .(122 :1110 بغداد  )کندمقدار دیه تعین پیدا می

دهاد کاه مقادار دیاه هاب      مای  وسبت صال  ابی و سالر و طوسی شیخ به را وظر این شیخ مفید

 طوسای  شایخ  (.083 :9ج  1110 حلای  )باشاد باالیی یم سوم دیه و هب پایینی دو سوم دیاه مای  

 دیاه  شاود  آوهاا ( تقلاص )شدن خشم موجب که هاهب بر جنایتی دنآور وارد صورت عقید  دارد در
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 بار  کاه  شاود می باعث هاهب شدن خشم که است کرد  بیان گووهاین را خود دهیل و شودمی ثابت

 .(100 :1ج  1081 طوسی )رودمی میان از زیبایی منفعت وسیله بدین و وگیرود قرار هادودان رو 

 باین  از باودن  ترزشت را پایینی هب دیه بودن زیادتر دهیل ناهمتقی روضة در اول مجلسی عالمه

 کاردن  پنهان قابل حدود  تا سبیل وسیله به باالیی هب بردن بین از دارد عقید  و داودمی آن بردن

 (.020 :13ج  1136 اصفهاوی )ودارد وجود امکاوی چنین پایینی هب مورد در اما است

اود و قائل باه ضاعف اساتدالل آوهاا     قها  مذکور را گشود اما برخی از فقها باب اختالف وظر با ف

 شاهید  اسات  شاد   مطر ( تقلص)هاهب شدن خشم دیه دربار  که وظراتی از یکی بیان اود؛ درشد 

 دهیال  و اسات  کامل دیه یم هاهب شدن خشم در اودارهار داشته فقها از برخی داردمی بیان ثاوی

 بیان و داوسته ضعیف را دهیلی چنین ثاوی شهید اما باشد می آوها زیبایی و منفعت رفتن میان از آن

 کاه  حاهی در باشند ومی هب آن کردن فلج از تراضافه مورد  زیبایی و منفعت رفتن میان از: داشته

 فلاج  و باشاد  کامال  دیاه  یام  هاهب شدن خشم دیه چگووه پس است  کامل دیه سوم دو فلج دیه

 بار  زائاد  مقادار  از برائات  بار  اصال  همچناین  شاود؛ ومای  سوم دو از دیه شدن اضافه موجب کردن

 (.010 :13ج  1113 عاملی )است( باشدمی هاهب تقلص در شد  مطر  وظرات از یکی که)حکومت

 و باشاد مای  دیه تعیین برا  مالکی عنوان به زیبایی گرفتن وظر در مخاهف ویز کاشاوی اهلل آیت

همچناین عادم وجاود دهیال      آن بودن ممنوع بلکه و شکل این به شرعی احکام اثبات بودن مشکل

 (.193-190 :1138 مدوی کاشاوی )است کرد  بیان خود وظر برا  مستند  عنوان به معتبر را

 باین  از صاورت  در باودن  زشات  و منفعات  رفتن بین از یعنی)دهیل این که دارد عقید  هنکراوی

 بیاان  را بااالیی  هاب  باه  وسابت  نیپاایی  هاب  افضلیت صرفا بودن صحیح فرض به  (پایینی هب رفتن

 (.109 :1118 هنکراوی ()پایینی هب دیه بودن بیشتر)را شد  مطر  ادعا  وه داردمی

دهیل از میاان باردن   برا  هب پایینی به شود مخاهفان تخصیص ضمانشاهد  میگووه که مهمان

ها مطر  وشد  اسات؛ در  اود و استدالالت قابل قبوهی از سو  آوزیبایی به دهیل خاصی استناد وکرد 

اود؛ عالو  بر این روایات حاهی که موافقان اهرمی قو  همچون روایات را در استدالالت خود گنجاود 

گر استدالل فقها  تواوند یار در ادامه بحث استمداد از قواعد کلی فقهی و موارد  از این دست می

 مواف  قرار بگیرود.

 

 مبانی ثوبت دیه .6

 در موجود جهت یافتن وحدت مالک مقصود  بررسی مباوی ثبوت دیه است؛ تفحاص از جمله موارد 

باه منظاور    بررسی روود موجاود در اثباات ضامان   بحث  همچنین  مورد بر این مباوی تطبی  امکان

تواود موجب روشن شدن جرگه میاین منجر شدن به ورود دو مقوهه زیبایی و کارکرد ثاوو  اعضا به 



تحلیل فقهی مسئو
 11 (02، )ایپپی  9318 پاییز و زمستان  ، دوم ، شمارهدهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال      ... لیت انشی از ورود خسارت رب

 

   

مال و دقات وظار قارار     أصورت تفکیکی مورد تبه همین منظور این مباوی به چراغی در مسیر باشد؛

 گر باشد.ا  معتبر یار خواهند گرفت تا پژوه  حاضر را در مسیر رسیدن به وتیجه

از جملاه قواعاد کلای و مالکاات      (110 :1ج  1131 کلینای  )«مُسْالِ ٍ  امْرِئٍ دَمُ یَبْطُلَ هَّا»قاعد  

کلیف صدمات واشی از وزاع بود  است؛ بدین معنای کاه چناوچاه هار     مستمسم فقها جهت تعیین ت

مسلماوی با فعل و یا حتی با ترک فعل دیگر  به قتل برسد یا ضرر  به اعضا  او وارد شود  در هار  

: 1081پرداخت شود)حیدر   « دیه»رود و باید به اوهیا  دم و  خسارتصورت خوو  به هدر ومی

رورت و مشخص کردن حک  اوهیه دخول یا عدم دخول دو مقوهاه  (. در گام وخست جهت بیان ض66

تواود جهت رعایت عداهت ملزمه و مورد اوتظار از فقه  فااتح    این قاعد  میباب ضمانمورد بحث در 

 حقاوقی  و فقهای  مبااوی  توان به عنوان مالک اوهیه از آن بهر  جست. طب و منور طری  باشد و می

 بررسی باید و است مه  آوچه اینجا در باشد؛ داشته دهیل باید نضما و است شخص ذمه برائت اصل

 (.81 :1089 خزاعی )است آن شمول دایر  و ضمان دالیل شود

با این توضیح که عالو  بر مواف  بودن برخی از فقها در مورد شمول دیات وسابت باه زیباایی و    

تواواد منجار باه حال     د آوهاا مای  اود که کاربرکارکرد ثاوو  اعضا  طرق دیگر  در فقه گنجاود  شد 

مساهه مورد بحث شود؛ از جمله این طرق یکی قواعد کلی  مالکات و مباوی اصلی اوتظام وظام دیاات  

 کامال  جباران  اصال  دیاه و  حقاوقی  ماهیات  دیاه   بودن توقیفی یا امضایی همچون مالکاتی است؛

د  الضارر و اتاالف   خسارات و دیگر  بررسی و حالجی بحث تحت عنوان قواعد کلی همچاون قاعا  

گویی به همچنین استمداد از عقل است؛ هدف از این بخ  بررسی مالکات مطر  شد   جهت پاسخ

که آیا چنین مالکاتی پتاوسیل و ررفیت و امکان گنجاودن زیبایی و کارکرد ثاوو  اعضاا  پرس  این 

 در ذیل خود را دارود؟

 

 امضایی بودن دیه. 1. 6

گشاا  ماا در رسایدن باه     تواود از جمله مالکاات را  بودن دیه می مشخص شدن امضایی یا توقیفی

ماود اما اگر امضایی بودن دیه را در وتیجه باشد؛ اگر توقیفی بودن دیه را بپذیری  که بحثی باقی ومی

 تواود موجب پی  بردن بحث شود.کفه سنگین ترازو قرار دهی   می

اک  وباود و در پای قتلای کاه صاورت      خاواهی حا  قبل از اسالم قاوون واحد  در خصو  خون

شاد  جهات پایاان دادن باه     ها  بسیار  ریخته مای گرفت  اع  از عمد  و یا غیر عمد   خونمی

ها  خووین در پی قتل  وظام پرداخت دیه در بین اعراب قبال از اساالم متاداول گردیاد و     درگیر 

(. در 168: 1080م ویز در بین اعراب جاهلی وظام دیه حاک  باود  اسات)حیدر     قبل از رهور اسال

 عَازَّ  اهلَّهُ أَجْرَاهَا سُنَنٍ خَمْسَ اهْجَاهِلِیَّةِ فِی سَنَّ ع اهْمُطَّلِبِ عَبْدَ إِنَّ عَلِیُّ روایتی از پیامبر آمد  است: یَا
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 فِای  ذَهِامَ  جَالَّ  وَ عَازَّ  اهلَّاهُ  فَاأَجْرَ   اهْإِبِالِ  مِنَ مِائَةً هْقَتْلِا فِی سَنَّ وَ:{ قال ان اهی}اهْإِسْلَامِ فِی جَلَّ وَ

 را سانت  پنج آن خداوود که گذاشت بنا را سنت پنج جاهلیت در عبداهمطلب هماوا علی  ا  اهْإِسْلَامِ؛

 در را آن خداوواد  کاه  وهاد بنا را شتر صد سنت قتل  در و:{ فرمود که آوجا تا:}کرد جار  اسالم در

 (.062 :1ج  1110 قمی )داوست جار  اسالم

در  .کناد بر اعنقاد به توقیفی بودن آن غلباه مای   بودن دیه امضایی مشابه روایات و روایت این از

توان گفت دو ووع حک  داری   حکا  امضاایی و حکا  تاسیسای؛ مبناا       تعریف این دو اصطال  می

شرایط و مفاد آوها از دالیل شرعی استنباط و  احکام تاسیسی را باید در دالیل شرعی جستجو کرد و

اود. اما حک  امضایی ریشه در اعتقادات مردم و عرف دارد به همین جهات باا تساامح    استخراج شد 

پذیر  و اجتهادپذیر  بیشتر  وسبت به حک  تاسیسی دارد. به توان گفت حک  امضایی اوعطافمی

 در که است آن از حاکی شود می محسوب امضایی  حک یم عنوان به دیه که آن به توجه عبارتی با

 بسازایی  تااثیر  مکاان  حتای  و زمان مقتضیات دیگر تعبیر به و اقتصاد  و اجتماعی عرف آن تعیین

 وماودن  ملحاوظ  باا  توانمی حاضر زمان در شرایط تغییر به توجههذا با (.118 :1082 حیدر  )دارد

 باا  را آن دریافات  کیفیت و جنس میزان  وفس بر عمد  غیر جنایات و جراحات در دیه اصل ثبوت

 بار  را اجتمااعی  احکاام  ائمه که است وداشته ضرورتی اساسا یعنی. داد تطبی  امروز متفاوت شرایط

 (.101همان: )ومایند بیان بعد  ها مکان و هازمان و حک  آن صدور زمان شرایط همه اساس

پذیر  مورد اشاار    ویژگی و خاصیت اوعطاف در مجموع با ثبوت امضایی بودن دیه و استفاد  از

گذار ورسید  را گسترش داد؛ همچنین ردع و منعی از سو  شارع یا قاوون ضمانتوان حوز  وظام می

باا   بااب ماورد بحاث   تواود ووعی مؤید این تغییرات باشد؛ خط شاکنیِ تغییار در حاوز     است که می

هه دارا  سابقه حقاوقی باود    أ  است بلکه این مسدرخواست ورود زیبایی و کارکرد ثاوو  اعضا  وبود

چناداوی   که منشاء آن بروز جرای   خسارات و اوتظارات جدید  است که از فقه و وظام جزایی بهار  

 اود.به خود اختصا  وداد 

مورد مداقه قرار بگیرد مسااهه   باب ضمانتواود به عنوان پیشرو تغییرات از جمله موارد  که می

ل بر دیه است که با وجود اختالف وظر و تشت آراء در این زمینه در وهایت مورد استقبا مطاهبه مازاد

وارد شد  است؛ با این توضیح که گاهی ممکن است دیه مقادر در   قرار گرفته و در مستندات ضمان

علیاه صارف   برخی جراحات وارد  کمتر از مقدار  باشد که به عنوان هزیناه درماان توساط مجنای    

وند پیوود اعضاء که ممکن است هزینه پیوود عضو قطع شد  چندین برابر دیاه مشاخص   شود؛ مامی

ا  در صادر اساالم مبتالباه وباود   و در     شد  برا  جراحت به آن عضو باشد و طبیعتا چنین مساهه

 عصر حاضر مورد بحث قرار گرفته است.
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کارکرد اعضا در روایات بحث مقدار مازاد بر دیه از جمله موارد  است که به ماوند دیه زیبایی و 

آید و با وجود مخاهفات  چنداوی از آن به میان ویامد  و به عبارتی از موارد مبتال به اخیر به شمار می

  برخای دیگار   (6 :1089 بابائی )سیستاوی و صاوعی وحید  بهجت  عظام برخی از فقها از جمله آیات

اود. آیت دیه خصوصا برا  موارد درماوی فتوا داد از اکابر فقها  معاصر به مشروعیت مطاهبه مازاد بر 

اهلل سید محمد حسن مرعشی معتقدود مطاهبه خسارات مازاد بر دیه کامال با موازین شرعی و قواعاد  

 باباائی  )اردبیلای  موساو   و هماداوی  عظاام  (. آیاات 180: 1  ج1010فقهی منطب  است)مرعشای   

 باشند.ویز از جمله فقها  مواف  می (6 :1089

 ارتکاابی  عمل محاکمان اوراق دالهت به»است آمد  2/1/12 مورخ 6 شمار  رویه وحدت را  در

 بار  عالو  که است علیه مجنی پا  ساق استخوان شکستگی به منتهی عمد  صدمه ایراد خواودگان

 باه  را خواوادگان  دادگاا   خواهاان   کاار   قوا  تفویت جهت به علیهمجنی ح  در دیه حک  صدور

 قاوون مواد فحوا  و دیات به مربوط احکام از اینکه به وظر است  ومود  محکوم زیان و رضر پرداخت

 اینکاه  به عنایت با و شودومی استنباط علیهمجنی به وارد  خسارات سایر جبران وفی دیات به راجع

 هاذا  باشاد  مای  عرفای  متاداول  زیاان  و ضرر و خسارت همان وارد  زیان و ضرر و خسارت از منظور

 قاعاد   همچناین  و ضرر ال کلی قاعد  به اهتفات با و مدوی مسئوهیت قاوون 0 و 0  1 مواد از تفادمس

 (.111 :1081 مصالحی )«است اشکال بال خسارات گووهاین جبران هزوم اتالف  و تسبیب

توان خساارت ماازاد بار    قاوون مسئوهیت مدوی به این مه  توجه کرد  و بر اساس آن می 0ماد  

 دیاد   زیان معنو  یا ماد  خسارت موجب واردکنند  زیان عمل که مورد  در»طاهبه کرد: دیه را م

 چناوچاه  و ومایاد م  محکوم مزبور خسارات جبران به را او امر ثبوت و رسیدگ  از پس دادگا  باشد

 خسارات  ووع همان جبران به را او دادگا  باشد مزبور خسارات از یک  موجب زیان کنند  وارد عمل

 .«ومود خواهد محکوم ومود  وارد هک

مورد پذیرش قرار گرفتن این مبحث توسط فقها  حاضر و قاوووگذاران  همچنین به مرحله اجرا 

تواود تا حدود  تکلیف مناقشه این پژوه  را مشخص کند و مؤید امکاان بررسای و   رسیدن آن می

 تدقی  در آن برا  ما باشد.

 

 اصل جبران کامل خسارت. 9. 6

جبران کامل خسارت در حقوق معاصر اصلی ثابت شد  است و مبنا  ارزیابی و تعیاین میازان   اصل 

توان با استناد به شمول باشد. در حقوق ایران میخسارت و همچنین شیو  جبران خسارت وارد  می

قواعد  وظیر الضرر  ضمان ید  اتالف  تسبیب  احترام مال اوسان و بدل حیلوهه که مبناا  ضاوابط   

وط به جبران خسارت است و همچنین ترتیب الزم در جبران خسارت  بار وجاود اصال جباران     مرب
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(. در این اصل هدف آن است که زیان و جبران بایاد  121: 1088کامل خسارت تاکید ومود)قاسمی  

ا  برابر باشند که غرامت  همه خسارات را جبران کند. هدف در اینجا ایجاد دوباار  تعاادهی   به گووه

ا  شود که خسارت باه گوواه  ه به واسطه حادثه زیاوبار از بین رفته بود و از این رو  تالش میاست ک

 (.113: 1091ا  بد  چیز  بر جا  وماود)قسمتی تبریز   محو گردد که از زیان جز خاطر 

بر طب  وظر حقوقداوان طرفدار اصل قابلیت جبران کلیه خسارات  عدم پذیرش این اصل سابب  

شود و این اوحصار از قلمرو جباران  ن موجبات ضمان به چند مورد محدود و خا  میمنحصر ومود

کاهد؛ اما در مقابل پذیرش اصل جبران کلیه خسارات  سابب گساترش دامناه دعااو      خسارات می

دیدگان خواهد شد)یزداویان  مسئوهیت مدوی و خسارات قابل جبران و حمایت هر چه بیشتر از زیان

1086 :130.) 

ورت ورود خسارت به شخصی در اثر فعل دیگر  دو جنبه وجود دارد یکی جنباه کیفار    در ص

باشاد کاه مرباوط باه     باشد که مربوط به مجرم است و دیگر  جنبه جباران خساارت وارد  مای   می

ا  میاان بادخواهی یاا اشاتبا  و     علیه است. به عباارتی در عرصاه مسائوهیت مادوی  مالزماه     مجنی

و وسعت ضرر ایجاد شد  وجود ودارد. در اینجا سخن بر سر کیفر عامل زیان احتیاطی عامل زیان بی

ویست و این حقوق جزاست که متکفل تنبیه و مجازات اشخا  است. هنگامی که سخن وه بار سار   

ثیر  وگذارد)قسمتی أکیفر بلکه بر سر جبران باشد  منطقی است که درجه تقصیر بر میزان غرامت ت

 باا  ارتبااط  در ها   دیاد   زیاان  باا  ارتبااط  در ها   مدوی مسئوهیت شم (. بال109: 1091تبریز   

 مادوی  مسائوهیت  هادف . دارد خاصی کارکردها  و اهداف جامعه با ارتباط در ه  و زیان واردکنند 

 باا  ارتبااط  در و و  تنبیاه  زیاان  کنناد   وارد باا  ارتباط در خسارت  جبران دید  زیان با ارتباط در

 (.22 :1080 بادینی )اشدبمی بازدارودگی جامعه

در فقه بعضی از فقها به طرفدار  از این اصل پرداخته و در وقطه مقابل مشهور فقها با این اصل 

تاوان اصال   توان گفت هر چند اصل هزوم جبران کلیه خسارات را ومیاود  اما میبه مخاهفت پرداخته

باشاد)خادم  ع شارعی مواجاه ومای   مسل  شرعی داوست  اما با این حال پذیرش این اصل با هیچ مااو 

 (.01: 1090سربخ   سلطاوی وژاد  

اگر بتوان مبنا  شرعی و معتبر  یافت که اوصراف به این مبنا داشته باشاد کاه ضارر زدن باه     

تواود از جمله خسارت به افراد تلقی شود  امکان ورود دو مقوهاه  زیبایی افراد و کارکرد ثاوو  آوها می

گار ماا   تر خواهد شد. در مباحث پیشین روایات در این مسااهه یاار   آسان باب ضمانمورد بحث به 

اود؛ عالو  بر روایات  برا  روشن شدن محل مناقشه جا  قواعد کلی و عامی که در عصر حاضر بود 

گذاران در استنباط احکام بود  و هستند  خاهیست به هماین جهات باه تناساب     محور علما و قاوون
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واعد و ارتباط آوها با محل بحث در ذیل بیاان خواهاد شاد  باه امیاد تقویات       بحث اشاراتی به این ق

 .وهایت ورود آوها به مقوهه ضمان خسارت تلقی کردن ضرر به زیبایی و کارکرد ثاوو  اعضا و در

 

 قواعد فقهی. 3. 6

 قاعده الضرر

معاامالت و  از مشهورترین قواعد فقهی که حوز  کاربرد  وسیعی در ابواب فقهی همچاون عباادات    

ضِارَارَ فای االساالم     هَاا  وَ ضَارَرَ  غیر آن دارد  قاعد  الضرر است. این قاعد  برگرفته شد  از حدیث هَا

؛ این روایت درباار   (090 :2ج  1131 کلینی )است  یعنی در اسالم هیچ ضرر و اضرار  وجود ودارد

این قاعاد  از کتااب    بود  است. فقها برا  حجیت « سمر  بن جندب»درخت خرما  شخصی به وام

 اود.سنت  اجماع و عقل دهیل آورد 

تواود کاربرد داشته باشاد و در  هماوگووه که بیان شد قاعد  الضرر در جا  جا  فقه اسالمی می

شمار رود. به همین دهیل در هیات ترکیبیه حادیث و  عنوان مخصص حک  کلی بهموارد ضرور   به

ت اگار قاعاد  را باه بااب خاا  و یاا تنهاا باه ماورد خاا            اوصاافی اسا    بی1مباوی برگرفته از آن

 (.18: 1019خودش)جریان سمر ( و امثال آن اختصا  دهی )ابو  مهریز   

 وفای  ماراد : اسات  آماد   قاعد  وجو  این از یکی در است شد  بیان وجه چند قاعد  الضرر برا 

 بجناورد   )است کرد  هیو وشود جبران که ضرر  از شارع که معنی این به است متدارک غیر ضرر

 بایاد  شود وارد کسی جان یا جس  به جاوی واحیه از که ضرر  گووه هر بنابراین(. 018 :1ج  1119

 خساارات  هماه  کاه  اسات  آن صاورتی  چنین در ضرر کامل تدارک و شود دید  تدارک کامل طوربه

 (.101 :1082 حیدر  )شود پرداخت

 و جهاات  از افاراد  بار  وارد  زیان و ضرر و خسارات نجبرا اسالم  فقه مباوی مالحظه و بررسی با

 متعادد   ماوارد  در دقت با که است گرفته قرار فقاهت علوم داوشمندان و شارع مدوظر متعدد موارد

 باه  دارد عمومیت جنبه و ویست اقل مصادی  به محدود دهدمی وشان شد  واقع وظر ارهار مورد که

 اباداعات  و تکنوهوژ  توسعه و تداوم و پیشرفت با و ستوی خاصی مکان و زمان به منحصر که وحو 

 داریا   «ضارار  ال و ضرر ال»حدیث برا  که گوواگووی معاوی خطرات  و ریسم افزای  و اختراعات و

 :1010 موساو  بجناورد    )وادارد  وجود وشد  جبران زیان و ضرر فقه  منظر از شد معتقد توانمی

20.) 

                                                           
مبااوی قاعاد  الضارر از دیادگا  فقهاا       »ن به مقاهاه . برا  اطالع از هیات ترکیبیه حدیث الضرر و مباوی برگرفته از آ 1

 ووشته حسیب ابویی مهریز   مراجعه شود.« امامیه
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 شاامل  ها   و شاود م  گذار قاوون مرحله شامل ه  ضرر  تمشروعی عدم قاعد  این به توجه با

 و عماوم   ضارر  وفا   بر مبتن  -وضع  و تکلیف  از اع  -اسالم شریعت احکام. قاوون اجرا  مرحله

 مقادس  شارع  امضاا   مورد زیاوبار اقدام گووه هر ویز مردم اجتماع  روابط در همچنین است ووع 

 محکما   پشاتواوه  عقاال  بنا  رسدم  وظر به ضرر  قاعد  مورد در هفظ  دالیل از وظر صرف. ویست

 و اجتماع  زودگ  در که است محق  امر این در عقال بنا  تردیدب . است محسوب قاعد  این برا 

 مسئول دید  زیان مقابل در زیان عامل ثاویا و است واپسند امر  اوال دیگران به رساودن زیان مدو  

 چناین  ماورد  در و شد  پذیرفته حقوق  ها سیست  کلیه در صلا این هذا و است خسارت پرداخت

 احاراز  شاارع  امضاا   رهگاذر   ایان  از کاه  وشاد   واصال  منعا   و ردع مقدس  شرع واحیه از بنای 

سابقه استفاد  از این قاعد  در قاواوین موضاوعه ویاز مبارهن و      (.121  1ج  1136 یزد  )گرددم 

( از این 633و  100  111  62( و قاوون مدوی )مواد 13صل طوالوی بود  از جمله در قاوون اساسی)ا

قاعد  استفاد  شد  است به همین جهت با استناد به روایات موجاود و کااربرد اساتدالالت فقهاا در     

 توان از این قاد  بار دیگر جهت مطابقت فقه با اوتظارات روز استفاد  کرد.این بار  می

تعیاین ارش یاا    عادم  کاه  است وحو این به قاعد  این ی طر از استدالل گفت توانمی وهایت در

باه   گساترد   ضرر آوردن وارد موجب که ضرر  است حکمی دیه برا  زیبایی و کارکرد ثاوو  اعضا

هاا   شود که خصوصا در مورد زیبایی  خاود را در مراجعاه پیوساته و صارف هزیناه     می علیهمجنی

 و قادرت  الضارر  قاعاد   کااربرد  با بنابراین دهد هنگفت جهت ترمی  زیبایی از دست رفته وشان می

 .داد کاه  ا  معقوالوهشرع و به شیو  قاوون و مطاب  را وارد  ضررها  توانمی قاعد   قاوون اثبات

 

 قاعده اتالف

از جمله قواعد  که برا  اثبات ضمان و مسئوهیت مدوی باه آن تمسام شاد  اسات قاعاد  اتاالف       

اواد. برخای از   برداشت کرد « ضامن هه فهو اهغیر مال أتلف من»از عبارتباشد. فقها این قاعد  را می

اواد  روایات به شمار ویاورد  ءداوند و برخی دیگر ویز آن را جزفقها این قاعد  را برگرفته از روایات می

ایان قاعاد  بیاان     ةداوند. آیت اهلل بروجارد  درباار  بلکه آن را برگرفته از عرف و محاورات مردم می

 روایات  «ضاامن  هه فهو اهغیر مال أتلف من»است شد  متداول مردم محاورات در که کند: سخنیمی

 در و است شد  برگرفته دارود دالهت ضمان بر که ا ادهه از که است عامی ههأمس یم بلکه باشدومی

عالمه حلای ایان قاعاد  را مادهول روایات       (.162 :1110 بروجرد  )ودارد وجود اشکاهی سخن این

 (.081: 1  ج1113داود)عالمه حلی  وم میمعص

در اعتبار این قاعد  بیان شد  است که اثبات این که اتالف موجب ضمان است  ویاز  باه بیاان   

کند که مال  عمل و عرض ادهه ودارد؛ همین که ضرورت و اجماع و وصو  فراواوی دالهت بر این می
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  1111ا   رد کرد  بر قاعد  دالهت دارد)مراغهتوان به آن ضرر واو خون مسلمان محترم بود  و ومی

 (.101: 0ج

تاوان گفات هار کاس باه هار وحاو        در مورد خصو  شمول قاعد  اتالف وسبت به خسارات می

موجبات زیان دیگر  را فراه  سازد  ضامن خسارت است و خسارت مفهاومی عاام دارد کاه شاامل     

فقیهان ویز باا تمسام باه قاعاد  اتاالف        (.18 :1091 داماد  محق  اوتظار  )گرددها میتمام زیان

مسئوهیت اشخاصی هماوند پزشم  حجّام  ختّان  بیطار و... که موجب خسارات بدوی به شاخص یاا   

  1138اواد)امام خمینای    حیوان شوود و تلفات جاوی و جراحات را به همرا  داشته باشد را پذیرفتاه 

ف مال  حقوق  منافع  قتل وفس یاا عیاب عضاو     (. و در اثبات ضمان در موارد  وظیر اتال263  0ج

 (.101: 0  ج1111ا   اود)مراغهجراحت و ماوند آن به قاعد  اتالف استناد جسته

این قاعد  ویز به ماوند قاعد  الضرر در قواوین موضوعه مورد توجه و استفاد  قارار گرفتاه شاد     

 زیان و ضرر مطاهبة اباحه اصل ن طب قاوون مدوی. عالو  بر ای 613و  281  111است از جمله مواد 

 تعزیارات  قااوون  121  ماادة  و قاوون اساسای  111اصل  در وشد  است و ممنوع شرعا جرم از واشی

 تااکنون  کاه  مادوی  مسائوهیت  قاوون 2  و1 و 0 مواد مقررات و شد  اعالم جایز زیان و ضرر مطاهبة

برآید)خزاعی   عهد  از باید باشد یرغ به منشأ خسارت که کسی و است باقی خود قوت به وشد  وسخ

1089 :81.) 

توجاه باه جباران خساارت      توان گفت عدمبا استناد به قاعد  اتالف می گفت توانمی وهایت در

که موجب وارد آوردن تلف فراوان به افراد شد  است  است حکمی اعضا ثاوو  کارکرد و زیبایی برا 

ا  شخص ضرر دید  قرار داد  است که چنین مساهه که مرتکب را رها کرد  و جبران آن را بر دوش

تواوناد  قاعد  اتالف در همسویی با قاعد  الضرر مای  بنابراین ها و قواوین فقهی است.بر خالف ارزش

 .مورد استناد قرار بگیرود شرع و قاوون مطاب  و جبران ضررها  وارد  قاوون اثبات موجب

 

 حکم عقل. 5. 6

عناوان وشااوگر را  و مسایر صاحیح     ا  خداوود است که در وجود اوسان بههترین آفرید عقل از مه 

قرار داد  شد  است چندان که گاهی از عقل به پیامبر درووی و باطنی وام برد  شاد  اسات. فقهاا     

که در کنار اود تا جاییا  در وظر گرفتهاسالمی برا  عقل در استنباط و استخراج احکام جایگا  ویژ 

 ستنباط همچون قرآن  سنت و اجماع قرار گرفته است.دیگر منابع ا

تامل در برخی آیات و احادیث  وجود مالک و مصلحت عقلی در متعل  حکا  شاریعت را وشاان    

تاوان عقالویات   ا  موارد مای کند. بر این اساس در پار دهد و وجود آن در خود حک  را وفی میمی

مقتضای حکا  شاریعت و منتفای داوساتن مواواع         مبنا و حک  شریعت را احراز ومود و با شناسایی
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مالک احکام را کشف کرد. اهبته کارکرد کشف مالکات عقلی احکام و بحث از ضرورت آن فقط عبور 

از وصو  شرعی و ایجاد تشابه بین منصوصات و غیار منصوصاات و باراوگیختن حساسایت دیریناه      

بیشتر به این ضارورت اسات کاه در     اودیشمندان ویست  بلکه هدف اصلی  ایجاد بستر  برا  توجه

تاوان گفات   (. مای 1086: 101تواود موجبات باهندگی علمی را فاراه  ساازد)ایزدپور    جا  خود می

 عملای  عقال  مادرکات  از بخشی بحث  مورد موضوع مستندات از یکی عنوان به عقل حک  از منظور

 اساتوار  شرع حک  و عقل حک  میان مالزمه قاعد  ویز و عقلی قبح و حسن قاعد  مبنا  بر که است

 کاه  اساالم   دین که کندمی حک  از سویی ویز عقل (.10 :1091 داماد  محق  اوتظار  )است گشته

 این چون بشمارد الزم را آن جبران و بداود ممنوع را غیر مال اتالف حتما شمرد   محترم را ماهکیت

زیبایی و کارکرد ثاوو  اعضا باه   سنج  ورود (.03 :1083 محمد  )است ماهکیت احترام الزمه امر

تواود تا حدود  تشتت موجود در وظرات فقها را بکاهد و از میان طیف با ترازو  عقل می باب ضمان

گسترد  این وظرات وتیجه مطلوب را در صدر وظرات قرار دهد. در کل منجر شدن عقل باه جباران   

ا  دور از در صورت اتالف آوها وتیجاه  اناء و ثبوت ضمخسارات وارد  بر زیبایی و کارکرد ثاوو  اعض

 اوتظار ویست.

 

 جدید بودن مسائل)الحوادث الواقعة(. 4. 6

باشد هزوم جبران خساارات  سو در فقه اسالمی و به تبع در حقوق ایران که برگرفته از فقه میاز یم

ان اشاخا   باشد؛ این امر هنگام وارد کردن خسارت بر جا ا  بدون شم میوارد  بر اشخا  مساهه

کند تا جایی که منع از وارد کردن خسارت بار جاان و بادن اشاخا  و     حساسیت بیشتر  پیدا می

حرمت چنین چیز  از جمله مباوی هزوم جبران خسارات در قواوین مرباوط باه دیاات قارار گرفتاه      

 .(110 :0ج  1132 احسایی )دَمِهِ کَحُرْمَةِ اهْمُسْلِ ِ مَالِ است. حُرْمَةُ

ر در مسائل قاوووی با توجه به تغییر جوامع  عرف  حساسیت افراد و بسیار  مساائل  از سو  دیگ

ها همچنین بروز خسارات جدید  وظام حقوقی و قاوووی در بسیار  موارد دیگر شکل جدید  از جرم

ویازمند بازوگر  و اصال  و به عبارتی اساتنباط قاواوین جدیاد و متناساب باا ویازهاا  روز جامعاه        

ا  اسات کاه   ه این مه  باید با توجه به قواعد فقه و مباوی فقهی اوجام شاود. ایان مسااهه   باشد کمی

بینی شد  و به عبارتی ائمه رسیدن به چنین زمااوی را بیاان   ا  پی ها قبل توسط ائمه به گووهقرن

اوووی و ا  آشافتگی قا  اود تا فقها و قاوووگذاران جواز استنباط احکام را داشته باشند و به گوواه کرد 

ترین مجوز برا  این کار حدیثی مشاهور و  عدم مطاب  قاوون با ویازها  جامعه به وجود ویاید. واضح

 اطالع باشد:باشد که کمتر کسی در حوز  فقه و قاوون است که از آن بیمعروف می
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 عااملی  )اهلَّاهِ  حُجَّاةُ  أَوَا وَ عَلَیْکُ ْ حُجَّتِی هُ ْفَإِوَّ -حَدِیثِنَا رُوَاةِ إِهَ  فِیهَا فَارْجِعُوا اهْوَاقِعَةُ اهْحَوَادِثُ أَمَّا

 مراجعاه  ما حدیث راویان به آید م  پی  برایتان که رویدادهای  و حوادث در(. 113 :01ج  1139

خادای . دو مقوهاه ماورد بحاث ویاز از جملاه        حجات  من و هستند شما بر من حجت آوها که کنید

اود و هر چند کاه در فقاه سانتی ماا     کر جامعه روز قرار گرفتهباشند که مورد توجه و تفمسائلی می

گویی به آوها متناسب باا مبااوی   چندان بحثی از آوها به میان ویامد  اما تفکر و عرف عام اوتظار پاسخ

توان گفت این استدالل به عنوان مهمترین دهیلی است که از ساو  جامعاه روز   باشد. میشرعی می

 باشد.گذاران به آن میی منتظر پاسخگویی فقها  حاضر و قاوونشود و به عبارتمطر  می

 و مساتحدث  اماور  عمدتا که را واقعیات این که حقوقی باشد که اگر وظامو این یم واقعیتی می

 خاود  سانتی  حقاوق  و منطا   بار  تکیه با تنها و ودهد قرار وظر مد شودمی محسوب ما زمان جدید

 :1089 باباائی  )شاود مای  محکوم بودن عادالوه غیر و واکارآمد  هب عقال وظر در دهد  آوها به پاسخی

9.) 

مشکلی که در زمینه تعیین دیه برا  زیبایی یاا کاارکرد ثااوو  اعضاا وجاود دارد عادم امکاان        

گیر  آن برا  تعیین مقدار مناسب است؛ تعیین مباهغ معین و ثابت بار اسااس واوع صادمات     اوداز 

تواواد  رسد. در این صورت تاسیس دیه میامر  مطلوب به وظر میجاوی وارد  برا  جبران خسارت 

از جمله وق  معادل ماد  چنین خساراتی را به خوبی ایفا کند؛ دیاه باه عناوان ارشااد  از ساو       

تواود به بهترین وجه  را  حلی در این واد  حیرت به شمار رود و به عناوان امار    شارع مقدس می

بل تقوی  ماهی ملحوظ گردد. این امر ه  با منطا  جدیاد حقاوقی    تعبد  در مقابل خسارات غیر قا

 (.11 سازگار است و ه  احترام و افتخار  به سنت فقهی و دستورات شرع مقدس است)همان:

ا  وو و مستحدث وباشد و اشاراتی هر چند کوتاا   ههأشاید خود زیبایی یا کارکرد ثاوو  اعضا مس

از جملاه فروعای اسات کاه      ود این دو مقوهه در بحاث ضامان  ور ههأدر فقه به آن شد  باشد اما مس

 طلبد.گویی به آن را از جاوب فقه و قاوون میجامعه امروز  ضرورت پاسخ
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 گیرینتیجه

ترین صدمه همچون قرماز شادن پوسات در اثار ضاربه تاا       هر چند که مبنا  وظام دیات از کوچم

باا ایان وجاود در بااب     بیان کرد  است ترین صدمات همچون قطع عضو را با ریزبینی خاصی بزرگ

ضمان چون وسبت به مشموالت و مقادیر آن بین فقها اختالف وظر وجود دارد؛ یکی از ماوارد ماورد   

که خسارات و صدمات آوها در از باین باردن زیباایی و    اختالف در این باب واشی از جرائمی هستند 

را به خود اختصا  وداد  حوز  عظی  این ز کند که سه  آوچناوی اکارکرد ثاوو  اعضا ومود پیدا می

ا  از فقها هزومای در ورود ایان   صورت جزئی در باب دیات اشاراتی به آوها شد  است؛ عد صرفا به و

دو مقوهه در جرگه ضمان ودارود اما در مقابل برخی دیگار باا اساتناد باه روایاات معتبار مااوعی در        

بینند. با بررسی مستندات موجود همچون ماهیت یمشموهیت دو مقوهه مورد بحث در این جرگه وم

حقوقی دیه که وتیجه آن جواز ورود موارد  وو به حوز  باب ضمان است  وجود روایات مشاراهیه که 

وشان از سابقه تاریخی و شرعی دو مقوهه مورد بحث دارد  استدالل فقها در هزوم توجه باه زیباایی و   

دیه در موارد مشاراهیه ومود پیدا کرد  است  همچنین ماوارد   کارکرد ثاوو  اعضا که در بیشتر بودن

تواود وشان از مجوز شرعی ورود ماوارد جدیاد و   اثباتی همچون امضایی بودن دیه و اثبات آن که می

مبتالبه به مقوهه ضمان باشد  استمداد از اصوهی همچون اصل جبران کامل خسارت و قواعد فقهی و 

تاوان  ضرر  قاعد  اتالف  استمداد و یار  طلبیدن از حک  عقل  مای اصوهی ستبر  همچون قاعد  ال

چه در قاهب دیه و چه در قاهب ارش وجود وادارد و باا    باب ضمانسترد  کردن گفت ماوعی جهت گ

کنار ه  قرار دادن مستندات موجود مسیر جهت ورود زیباایی و کاارکرد ثااوو  اعضاا تاا حادود        

  و ادعا  فقها  مخاهف بر وبودن مجوز جهت ضامان  گرفته استهموار بود  و منع و ردعی صورت و

توان بیاان داشات جهات    در وهایت می مرتکب وسبت به زیبایی و کارکرد ثاوو  اعضا  محق  ویست.

که به روایات موجود در ایان  دو راهکار وجود دارد یکی این باب ضمانورود دو مقوهه مورد بحث در 

که شود و دیه مقدر در روایات در قاوون ویز وضع شود و دیگر  اینزمینه محلی از توجه وشان داد  

طب  اصل موجود مبنی بر تعیین ارش وسبت به هر مورد  که شرعا دیه برا  آن مقدر وشد  است  

در وتیجه با توجاه  طب  شواهد و مستندات موجود و به تناسب جراحات ارش برا  آوها تعیین شود؛ 

   ورود دو مقوهه در حوز  ضمان قابل تحقی  است.ماوعوبود به وجود مقتضی و 
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 منابع

 کری  قرآن

جلاد  چااس ساوم      12  العرب لسان ( 1111) مکارم  بن محمد اهدین جمال ابواهفضل  منظور  ابن

 .صادر دار اهتوزیع: و اهنشر و هلطباعة اهفکر دار :بیروت

 کهاو   مجلهه   «امامیاه  فقهاا   دیدگا  از «الضرر» قاعد  مباوی» ( 1019) حسین مهریز   ابو 

 .11-80    1 شمار  اول    سالانسانی علوم نامه

جلد  چاس اول  قا :   1  العزیزیة اللئالی عوالی ( 1132) عل  بن محمد جمهور  اب  ابن احسای  

 هلنشر. اهشهداء سید دار

 11  الفقیهه  یحضره ال من شرح فی المتقین روضة ( 1136) تق  محمد اول  مجلس  اصفهاو  

 کوشاوبور. اسالم  فرهنگ  جلد  چاس دوم  ق : مؤسسه

 مسائوهیت  در تسابیب  و اتالف قواعد وق » ( 1091) مصطفی سید داماد  محق  علیرضا  اوتظار  

  89 شامار    11 تابستان  ساال   اصول و فقه اسالمی مطالعات مجله  «محیطی زیست مدوی

  60-11  . 

 فصهلنامه   «دینی ووین اودیشه فصلنامه احکام  مالکات فکش و عقل» ( 1086) محمدرضا ایزدپور 

 . 101-111     11 شمار  سوم    سالدینی نوین اندیشه

  «ایاران  مادوی  مساؤوهیت  حقاوق  در بدوی صدمات از واشی خسارت جبران» ( 1089) ایرج بابائی 

 .1-03    08 شمار   11دوازده   دور   بهار  سال  سیاست و حقوق پژوهش مجله

 سیاسهی  علهوم  و حقهوق  دانشهکده  مجلهه   «مدوی مسئوهیت هدف» ( 1080) حسن دینی با

 . 22-111     66 شمار    زمستان تهران دانشگاه

 السهید  للبجنهوردی  ) الفقهیهة  القواعهد  ( 1119) موسو  بزرگ آقا بن حسن سید بجنورد  

 .اههاد  جلد  چاس اول  ق : وشر 1  (حسن

 چااس اول  قا : دفتار     (للبروجهردی ) ثهالث  تقریرات ( 1110) طباطبای  حسین آقا بروجرد  

 .ق  علمیه حوز  مدرسین جامعه به وابسته اسالم  اوتشارات

 اول  چااس   (المفید للشیخ) المقنعة ( 1110) عکبر   وعمان بن محمد بن محمّد مفید  بغداد  

 .علیه اهلل رحمة - مفید شیخ هزار  جهاو  ق : کنگر 

 چااس  و اوتشارات جلد  چاس دوم  تهران: موسسه 16  دهخدا نامهلغت ( 1011) اکبر علی دهخدا 

 .تهران داوشگا 
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 و فقهه  مجلهه   «سانت  اهال  و امامیاه  فقاه  در اعضا دیه قاعد » ( 1080) احمد آباد   د  حاجی

 .  101-168   اول  سال   پاییز حقوق

 مههه   عله   الشرعیة اماألحک تحریر ( 1103) اسد  مطهر بن یوسف بن حسن عالمه  حلّ  

 .اهسالم علیه صادق امام ق : مؤسسه اول  جلد  چاس 6  (الحدیثة - ط) اإلمامیة

 تبلیغاات  دفتار  قا :  اول  جلد  چاس 9  الشیعه مختلف ( 1016) مطهر بن یوسف بن حسن حلی 

 .اسالمی

 9  الشهریعة  أحکام فی الشیعة مختلف ( 1110) اسد  مطهر بن یوسف بن حسن عالمه  حلّ  

 .ق  علمیه حوز  مدرسین جامعه به وابسته اسالم  اوتشارات دفتر ق : دوم  جلد  چاس

  الحهرام  و الحالل مسائل فی اإلسالم شرائع ( 1138) حسن بن جعفر اهدین  وج  محق   حلّ  

 .اسماعیلیان مؤسسه ق : دوم  جلد  چاس 1

 اصافهان:  اول  چااس    الفقهه  فهی  یالکهاف  ( 1130) اهدین وج  بن اهدین تق  اهصال   ابو حلب  

 .اهسالم علیه اهمؤمنین امیر امام عموم  کتابخاوه

تابساتان     اسالمی فقه در نو کاوشی مجله  «دیاات  حقوقی ماهیت» ( 1080) عباسعلی حیدر  

 .  162-193    13 شمار 

 و فقه های پژوهش مجله  «دیاه  بر مازاد خسارت بودن مطاهبه قابل» ( 1082) عباسعلی حیدر  

 .  110-109    2 پاییز  شمار   اسالمی حقوق

 مسئوهیت به راجع اسالمی مجازات قاوون از مواد  وقد و فقهی تحلیل» ( 1081) عباسعلی حیدر  

   اول  شمار   اسالمی حقوق و فقه پژوهشنامهتابستان    «قتل دیه پرداخت در اهمال بیت

96-62  . 

  «خساارات  کلیاه  جباران  قابلیات  اصال » ( 1090) اهلل ایتهد وژاد سلطاوی مهد   سربخ   خادم

 .  01-18    10 شمار  شش   پاییز و زمستان  سال  اسالمی حقوق فقهی مبانی مجله

 اول  بهار  ساال   (فدک)قرآنی مطالعات فصلنامه  «دیه حقوقی ماهیت» ( 1089) مجید  خزاعی 

 .  12-86    1 شمار 

 مطبوعااتی  موسساه  جلد  اهطبعاه اهثاهثاة قا :    0  الوسیله یرتحر ( 1138) اهلل رو  سید خمینی 

 .اسماعیلیان

چااس اول    جلاد   6  العربیة صحاح و اللغة تاج - الصحاح(  1113) حمااد  بن اسماعیل جوهر  

 هلمالیین. اهعل  دار بیروت:



تحلیل فقهی مسئو
 20 (02، )ایپپی  9318 پاییز و زمستان  ، دوم ، شمارهدهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال      ... لیت انشی از ورود خسارت رب

 

   

 و اعاة هلطب األضاواء  دار بیروت: اول  جلد  چاس 13 الفقه وراء ما ( 1103) محمد سید شهید  صدر 

 .اهتوزیع و اهنشر

 جلاد  چااس   1  األخبار من اختلف فیما االستبصار ( 1093) حسان  بن محمد جعفر  ابو طوس  

 .اإلسالمیة اهکتب دار تهران: اول 

 اساالم   اوتشارات دفتر ق : اول  جلد  چاس 6  الخالف ( 1131) حسن بن محمد جعفر  ابو طوس  

 . ق علمیه حوز  مدرسین جامعه به وابسته

جلاد  چااس ساوم      8  اإلمامیهة  فقهه  فی المبسوط ( 1081حسن ) بن محمد جعفر  ابو طوس  

 اهجعفریة. اآلثار إلحیاء اهمرتضویة تهران: اهمکتبة

 الدمشهقیة  اللمعهة  شهرح  فهی  البهیة الروضة(  1113) عل  بن اهدین زین ثاو   شهید عامل  

 داور . وش کتابفر ق : اول  جلد  چاس 13  (کالنتر - المحشّ )

  الدمشهقیة  اللمعهة  شهرح  فی البهیة الروضة ( 1090) علا   بن اهدین زین ثاو   شهید عامل  

 .ووآور پیام اوتشارات جلد  ق : 13سرایی   مسجد حمید ترجمه

 اهبیات  آل مؤسساه  ق : اول  جلد  چاس 03  الشیعة وسائل ( 1139) حسن بن محمد حرّ  عامل  

 .اهسالم علیه 

 - ط) العالّمهة  قواعهد  شهرح  فهی  الکرامة مفتاحتاا(   )بی حسین  محمد بن وادج سید عامل  

 اهعربی. اهتراث إحیاء دار بیروت: اول  جلد  چاس 11  (القدیمة

جلد  اهطبعة اهثاویاة    0  االحکام معرفه فی االحکام نهایه ( 1113) یوسف بن حسن حلی  عالمه

 .اسماعیلیان ق   موسسه

 و قارارداد   مادوی  مساؤهیت  در خساارت  باودن  بینای پای   قابل وق » ( 1088) محسن قاسمی 

 . 99-100    2 پاییز  شمار   آزاد حقوقی تحقیقات نشریه  «قهر 

  اسالمی حقوق و فقه مطالعات مجله  «زیاان  کامل جبران اصل» ( 1091) علی تبریز   قسمتی

 . 102-111    10 شمار  1 پاییز و زمستان  سال

 دفتر ق : دوم  جلد  چاس 1  الفقیه یحضره ال من ( 1110) بابویه بن عل  بن دمحمّ صدوق  قمّ  

 .ق  علمیه حوز  مدرسین جامعه به وابسته اسالم  اوتشارات

 مؤسساه  ق : اول  چاس  (الصدوق للشیخ) المقنع ( 1112) بابویه بن عل  بن محمّد صدوق  قمّ  

 .اهسالم علیه هاد  امام

جلاد  چااس چهاارم      8  (اإلسهالمیة  - ط) الکهافی  ( 1131) یعقوب بن محمد جعفر  ابو کلین  

 .اإلسالمیة اهکتب تهران: دار
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 ویناو   چاس اول  تهران: مکتبة  األشعثیات - الجعفریات اشعث  تا( )بی محمد بن محمد کوف  

 اهحدیثة.

  قحقهو  و الهیات تخصصی مجله  «دیه حقوقی ماهیت بررسی» ( 1082) کار  اصفهاوی  کوهی

 .  120-112    19 بهار  شمار 

  الهدیات  - الوسهیلة  تحریر شرح فی الشریعة تفصیل(  1118) موحد  فاضل محمد هنکراو  

 اهسالم. علیه  اطهار ائمه فقه  چاس اول  ق : مرکز

 .دادگستر چاس پنج   تهران: وشر  فقه قواعد ( 1083) ابواهحسن محمد  

 .االسالمی اهنشر موسسه مرکز ق : اول  چاس  اتالدی کتاب ( 1138) رضا کاشاوی  مدوی

 اهنشار  اهطبعه االوهی  ق : موسسه جلد  0  الفقهیه العناوین ( 1111) عبداهفتا  میر سید ا  مراغه

 .االسالمی

 وشر جلد  تهران: 0  اسالم کیفری حقوق در نو هایدیدگاه ( 1010) حسن محمد سید مرعشی 

 .میزان

 .واجا  بیبی  الفقه مصطلحات تا( )بی عل  میرزا مشکین  

 دومهین   «زیباایی  جراحای  اعماال  قااوووی  و اخالقای  شرعی  مالحظات» ( 1090) مهد  مصر  

 . 190-018    پزشکی در شرعی ضوابط بررسی همایش

جا: چاس دوم  بی  کشور عالی دیوان آراء در اسالمی مجازات قانون ( 1081) علیرضا مصالحی 

 .ادبستان اوتشارات

 .امیرکبیر جلد  چاس هشت   تهران: اوتشارات 6  معین نامه لغت ( 1011) محمد معین 

   تهران: میعاد.قواعد فقهیه(  1010موسو  بجنورد   سید محمد )

 جلد  چاس 19  الشریعة أحکام فی الشیعة مستند ( 1112) مهد  محمد بن احمد موه  وراق  

 .سالماه علیه  اهبیت آل مؤسسه مرکز ق : اول 

 مهن  العهرو   تهاج  ( 1111) حساین   مرتضا   محمد سید اهدین محب حنف   زبید   واسط  

 .اهتوزیع و اهنشر و هلطباعة اهفکر دار مرکز بیروت: اول  جلد  چاس 03  القامو  جواهر

 .میزان جا: اوتشاراتبی وا بی  مدنی مسئولیت عمومی قواعد ( 1086) رضا علی یزداویان 

 وشار  مرکاز  جلد  چاس دوازده   تهاران:  1  قواعد فقه(  1136) فی  محق  دامادیزد   سید مصط

 .اسالم  علوم

 


