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جبران خسارت بدنی ،از طریق نهاد دیه یا مقررات مسئولیت مدنی


قادر احمدی ،احمد مرادخانی ،محمدمهدی احمدی ،علیرضا عسگری
(تاریخ دریافت5031/32/30 :؛ تاریخ پذیرش)5031/34/22 :

چکیده
از اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می
بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختالف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خساارت بادنی را
صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند و در طرف مقابل نیز فقهای امامیه و برخی حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را فقط
از طریق نهاد دیه می پذیرند .قوانین مصوب بعد از انقالب اسالمی نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق نهاد دیه مای پذیرناد باا
این حال در برخی موارد ضرر و زیان بدنی وارده به اشخاص به لحاظ افزایش هزینه های درمان ،بدون تدارک و تالفی باقی می ماند که
این امر موجب انتقاد برخی مصدومین از یک سو و به تبع آن گروهی از حقوقدانان به نحوه جبران خسارت بدنی و اکتفای صرف به نهااد
دیه از سوی دیگر و در نهایت عدم پاسخگویی فقه به مشکل بوجود آمده ،شده است .در حالی که طبق قواعد مسلم فقهی و حقوقی نباید
هیچ ضرری بدون تدارک و بدون جبران باقی بماند .بنابراین باید با وضع قوانین جدید و متناسب با خواست و نیاز جامعه و سازگار با عرف
مورد قبول شرع ،هم به نهاد دیه عمل نمود و همچنین نباید اجازه داد هیچ خسارتی بدون تدارک باقی بماند.

کلیدواژگان
جبران خسارت ،خسارت بدنی ،دیه ،مسئولیت مدنی.
 مسئول مکاتبات :دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهg.ahmadi928@chmail.ir :

 نویسنده مسئول :استادیار گروه فقه و حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهAh_moradkhani@yahoo.com :

 استادیار فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 استادیار فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
این مقاله مستخرج از پایاننامه است.
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طرح مسأله
جبران خسارتهای بدنی از اصول مسلم فقه و حقوق می باشد .اصولی مترقی در فقه وجود دارد که
بیانگر این است؛ که هیچ ضرری نباید بدون تدارک و جبران نشده باقی بماند و با عنایت به اینکهه
اصل وجود نهاد دیه ریشه در قرآن کریم دارد .چنانچه خداوند متعال در سهوره نسهاآ آیهه  29مهی
فرماید «و ما اا َ مُؤ ناُِم َأ َْ ن قا نَُْاُ م نُِمإا َّ خُطَ ًوَامَّ و ماأ َاََاُ م نُِمإا َّ ًوَامَّ رَاََق ُقا َاب َاٍ م نُِمإَ َاٍ و ُيقاٍُ مَّاةَؤٍُ خُه َْهةُا ُ
ن
َ
َ َ َن َْ
َ َْ
ن ْ ََ ْ َ َ َْ َ
ْ
َ
صا ََّ ْا » ولی در خصوص نحوه جبران خسارت که؛ آیا باید طبق قواعد نهاد دیه باشد یا طبهق
خُطَ َْ ن قَ َ
مقررات مسئولیت مدنی اخهتال

نرهر وجهود دارد .در مقهررات قبهل از انقهالس اسهالمی جبهران

خسارتهای بدنی فقط از طریق مقررات مسئولیت مدنی بود یعنی برای هر اتهام ضرس و جرحهی و
یا ایراد صدمه بدنی اول پرونده کیفری تشکیل و طبق قانون مجازات عمومی رأی صهادر مهی شهد
سپس از طریق دادگاههای حقوقی مصدوم برای احقاق حق ،دادخواست حقوقی بر مبانی مقهررات
مسئولیت مدنی طرح دعوا می نمود اما پس از انقالس اسالمی در جهت اسالمی کهردن مقهررات و
قوانین ،قانون دیات تصویب و جبران خسهارت منحصهر اا از طریهق نههاد دیهه انجهام شهد .جبهران
خسارت با این روش محصنات زیادی دارد ولی در برخی موارد پرداخت خسارت از ایهن طریهق،
تکافوی تمام زیانهای وارده و هزینه های پرداختی را نمی کند؛ لذا جبران خسهارت بها ایهن روش
مورد انتقاد برخی مصدومین و حقوقدانان قرار گرفت .مطابق نرر حضرت امهام خمینهی (ره)؛ فقهه
تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است( .خمینهی )29 ،1631 ،و پهنهای
گشاده و بیکران دریای فقه ،همه جوامع بشری و کارهای زشت و زیبا و افعال خوس و بد و اعمال
خیر و شر آنان را در بُعدهای گوناگون فردی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و بین المللی و غیهره را
در بر می گیرد( .فیض )2 ،1691 ،و غرض از پویایی فقه ،تغییر احکام فقهی از پیش خود و اجتهاد
به رأی نیست .و با این اوصا

فقه توانایی پاسخگویی برای همه مسائل جدیهد و حهل مشهکالت

جامعه را دارد و می طلبد که نرریات جدید با رعایت مقتضیات زمان ارائه گردد تا هم به مقهررات
دیه عمل شود و نیز هیچ ضرری بدون جبران نماند.
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مفهوم شناسي دیه
قرآن کریم در آیه  29سوره مبارکه نساآ ،به تشریح حکم دیه پرداخته ،می فرماید« :و م ک ملاامأ ْ

قصا لَّ ا  /ههیچ مهومنی
قَُُ مامإ َّ خط ًومَّ و مأ َُ مامإ َّ ًومَّ رَق قا باٍ مامإاٍ و يقاٍ مَّاةلؤٍ ما هةا خط ْ ل
حق نداشته و ندارد که مومنی را به قتل برساند ،مگر آنکه این عمهل از روی خطها و اشهتباه اتفهاق

افتد و کسی که مومنی را از روی خطا و اشتباه به قتل برساند ،باید یه

بهرده مهومن آزاد کنهد ،و

خون بهایی به وارثان مقتول پرداخت نماید مگر آنکه آنان خهون بهها را ببخشهند » صهر

نرهر از

اینکه دیه ریشه قرآنی دارد؛ از امام محمدباقر علیه السالم ،نقل شده که« :طقبواُ ي ما مَّاة  /خهون
هیچ انسان مسلمانی به هدر نمی رود » (حر عاملی )19 ،1042 ،بنابراین لزوم جبران خسارت اعهم
از بدنی جانی و مالی از مسلمات دین اسالم می باشد .شهارع مقهد

سهنت اخهذ دیهه در مقابهل

جنایات را ،که در بین اعراس جاهلی وجود داشت ،با اصهالحات و تعهدیالتی کهه در ایهن سهنت
اعمال کرد ،مورد پذیرش قرار داد ،و به اصطالح ،امضا کرد( .شفیعی سروستانی)162 ،1613 ،
دیه در لغت

دیه ،در لغت نامه های فارسی به خونبها تعبیر شده است و مالی که ضارس یا قاتل باید به شهخ
آسیب دیده یا وارث او بدهد( .عمید )1692 ،و از لفظ دیات نیز بهه خهون بهها تعبیهر شهده اسهت
(دهخدا )1619 ،و راغب اصفهانی در معجم الفاظ قرآن در این خصهوص بیهان مهی دارد« :قُا

ملا

قعوا را ماَّ مَّقاٍ /آنچه در خون (قتل) پرداخت می شود دیهه نهام دارد (راغهب اصهفهانی،1019 ،
ُ
ُ
ويقناَْا َو ني َّ.
 )555و در کتاس لسان العرس دیه ،بدین صورت بیان شده که «ويي :م لَّقٍَْ :ح ُّق م ََُياُ َوَا نَّ َ
و هل ا ُواااِ ُمااأ منااا ُو َا ُْااا ْ  :ويق ا م ََُُيااُ ْ َُيق ا ُيق اٍَّ خُت َْووي ا ُيقاَ ا و َا َاَّق َْي ًَْا ُ
ُ
ََ
ْ
نْ
َن ْ
اِذ يقَاََ ا وخُت َْم ا ذ منإ ا ْ
ْ َ ُ َ َ
َ
ْا نةا َ ُ :ي رْ َاا َّ  /دیه حق مقتول است و از ریشه ودی یدی ودیاا گرفته شهده ،واو حهذ شهده و هها
عوض واو محذو است و نیز دیه مفرد دیات استُ « .ي راا َّ» یعنهی دیهه فالنهی را بپهرداز»( .ابهن
منرور )690 ،1010 ،بنابراین معنایی که کتب عمده لغت در زبان عربی برای دیه کرده اند ،عبهارت
است از «حق مَُُ» و یا «بَّ مإفس» ،که مراد

با لغت «خونبها» در زبان فارسی است.
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دیه در فقه

دیه در اصطالح فقه ،به خونبها و آن نوعی کیفر مالی یا غرامت است که شخ

آزاد ،هرگاه کسهی

را کشته یا زخمی کرده باشد ،باید طبق شرایطی آن را به اولیای مجنی علیه یها خهود او بپهردازد و
فرق نمی کند که از طر

قانونگذار میزان آن ،معین شده یا نشده باشد .گاهی دیه را به آنچه معهین

شده اطالق می کنند و ارش یا حکومت را بر آنچه معین نشده است ،می گویند .شاید این اصطالح
اخیر متداول تر باشد(.فیض )664 ،1611 ،دیات غرامتهای مالی را که شخ

جهانی در جنایتههای

غیر عمدی باید بپردازد همینطور در جنایتهای عمدی در صورتی که مجنی علیهه یها اولیهای او بهه
جای قصاص به دریافت غرامت مالی صلح کنند .مقدار این غرامتها در شریعت اسالم غالبهاا تعیهین
شده است ولی مجنی علیه یا اولیای او می توانند از لحاظ مقهدار بها جهانی صهلح کننهد( .گرجهی.
.)993 ،1695
آیت اهلل خویی ،دیه را به مال تعریف نموده و بیان میدارد« :دیه مالی که در جنایت بهر جهان و
عضو و جراحت و مانند آن واجب می شود»( 1خویی)25 ،1016،
و صاحب جواهر محمدحسن نجفی ،نیز دیه را به مال تعریف و بیان می دارد« :دیهه اصهطالحاا
عبارت از مالی است که در عوض کشتن شخ

حرّ یا صدمه جانی دیگری پرداخت می شود چه

مقدار آن معین و یا معین نباشد هر چند معموالا به آنچه مقدارش معین است دیه و آنچه مقهدارش
معین نیست ،ارش یا حکومت می نامند .دیه به این معنی اسم مصهدر اسهت( 9.نایهب زاده1629 ،؛
.)99
و حضرت امام خمینی (ره) در تبیین ماهیت دیه بیان میدارد :دیه ،مالى است که به جنایت بهر
حرّ در نفس یا پایین تر از آن ،واجب مىشود ،چه مقدر باشد یا نه .و چه بسا غیر مقدّر ،بهه ارش و
 .1هي مل

ملف وِ يف جلإ قٍ وةى مإفس ْو مو ف ْو جل ح ْو حنا تمك

 .9مل ي هب هإ مل

ما جب ابجلإ قٍ وةى حل يف مإفس ْو م يوهن سا ا م مَُّ ْوط و خ ا

حلكامٍ رهي حيإئِ َّؤيٍ ابملصَّ ( .نجفی)9 ،1040 ،

مب ًَص ابألو و مث ين ابأل ش و
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حکومت ،و مقدر ،به دیه نامیده مىشود .و نرر در آن در اقسام قتل و مقدارهاى دیات و موجبهات
ضمان و جنایت بر اعضا و ملحقات است.

1

دیه در اصطالح حقوق موضوعه

دیه در قانون مجازات اسالمی مصوس  1629به عنوان یکی از مجازات های چهارگانه شمرده شهده
است .و در ماده 10همان قانون مقرر شده« :مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم اسهت :الهف)
حد س) قصاص .پ) دیه .ت) تعزیر» و نیز در ماده  009همان قانون ،دیه چنین تعریف شده« :دیه
مقدر ،مال معینی است که در شرع مقد

به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس ،عضو یا منفعهت ،یها

جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد ،مقرر شده است .همچنین ارش نیز نوعی
از دیه ،در ماده  002آن قانون به شرح ذیل بیان شده « :ارش ،دیه ی غیرمقدر است که میزان آن در
شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سالمت مجنیٌ علیهه و
میزان خسارت وارده با در نرر گرفتن دیه مقهدر و بها جلهب نرهر کارشهنا

میهزان آن را تعیهین

میکند».
مقایسه دیه در دو دیدگاه فقه و حقوق

بنابراین درباره ماهیت دیه در بین فقها و حقوقدانان اختال

است .از بررسی فقه شیعه بدست مهی

آید که دیه مقرر شده از باس جبران خسارت وارد شده بر مجنی علیه و یا بستگان او بوده و هد
آن جلوگیری از به هدر رفتن خون انسانهای بی گناه است (عهاملی ،شههیدثانی )692 ،1014 ،و در
فقه اهل سنت نیز به جنبه جبرانی داشتن دیه اشاره شده و طبق نرر فقهای اهل سنت نیز شارع دیه
را به منرور جبران خسارت ناشی از تلف نفس و یا عضو تشریع نموده و به هیچ وجه نمهی تهوان

 .1هي مجع مَّقٍ بَخفيف مي

و هي مل

ما جب ابجلإ قٍ وةى حل يف مإفس ْو م يوهن سا ا مَُّ ْوط و مب قَّؤى غري ملَُّ

ابأل ش و حلكامٍ و ملَُّ ابمَّقٍ و مإظ ري يف ْ َّ مَُُ و مُ يق مَّ ذ و ماجب ذ مضؤ و جلإ قٍ وةى ألط ف و مةا حق.
(خمینی)556 ،1042 ،
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آنرا کیفری برای عامل جنایت تلقی کرد( .سرخسی )31،1043 ،با تتبع آثار حقوقدانان ،سه دیهدگاه
عمده در خصوص دیه وجود دارد؛ دیدگاه نخست اینکه ،دیه ماهیت جزایی داشته و با مجازاتههای
مالی که در نرامهای حقوقی جدید وجود دارد قابل مقایسه است( .جعفری لنگرودی)699 ،1639 ،
طبق دیدگاه دوم ،ماهیت دیه غیر جزایی بوده و همچون خسارتهای مدنی نقش جبران کننده زیهان
وارد شده بر مجنی علیه را دارد(.حسینی نژاد )132 ،1614 ،و در دیدگاه سوم ،دیات به طور کامهل
نه قابل تطبیق با جزای نقدی و نه خسارت مدنی است بلکه ماهیت دو گانهه داشهته و عناصهری از
مجازات و خسارت در آن وجود دارد( .بهنسی ،احمد فتحی )15 ،1042 ،بنهابراین ماهیهت دیهه در
فقه بیشتر شباهت به امور مالی و دین دارد و همچنین ادله اثبات آن نیز مطابق مقررات مدنی اسهت
ولی ماهیت دیه در حقوق به مجازات شباهت زیادی دارد تا امور مالی و مدنی.
ماهیت دیه و مسئولیت مدني

از علمای اهل سنت نقل شده که؛ قوانین کشورها برای صدمات جسمانی دیه تعیین نکرده اند بلکه
بر حسب میزان صدمه و اثر آن ،درصد نق

عضو را تعیین و مبلغی را به نفع مجنهی علیهه مهورد

حکم قرار می دهند و عموماا تحت عنوان مسئولیت مدنی به بررسهی آن مهی پردازنهد .کشهورهای
عربی و اسالمی نیز گرچه در کتب فقهی و منابع شرعی خود ،از مقررات دیه بهره مند هسهتند امها
در قوانین و محاکم مانند شیوه کشورهای غربی عمل می شود و اصوالا چون قانون در این کشورها
بر شرع تقدم دارد ،دادگاهها برای تعیین خسارت های جسمانی به سهرا مقهررات فقههی مهذهب
خود نمی روند( .زراعت)603،1691 ،
دیه حکم امضایي یا تأسیسي

احکام شرعی از ی

سو به احکام تأسیسی و از سوی دیگر به احکام امضهایی تقسهیم مهی شهوند.

احکام تأسیسى ،احکامى هستند که از طر

شارع جعل و صادر شهده و سهابقه اى در عهر

بین عقال نداشتهاند .و احکام امضایى ،امور اعتبارى هستند که عر

و در

و عقال آنها را اعتبار کردهانهد،

همانند ملکیت و زوجیت و دیگر منشآت عقود و ایقاعات .این امهور اعتبهارى (اعتبهارات قهانونى)
قبل از شریعت هم در جامعه انسانى وجود داشته اند و نرام اجتماعى و اقتصادى جامعهه مبتنهى بهر
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آنها است و شارع مقد

اسالم نیز آنها را امضا و تأیید کرده است( .کاظمینى ،بی تا)693 ،

واقعیت آن است که دین در برخورد با زندگى روزمره انسان هها و شهیوه ههاى متهداول در بهین
آدمیان ،یکسره از موضع نفى یا اثبات برخورد نکرده است ،بلکه گاه کامال آن ها را پذیرفته و تأییهد
کرده و این در جایى است که وجود آن سیره ها با حفظ نرهم اجتمهاعى و تسههیل معیشهت مهردم
منافات نداشته یا به هر مصلحتى دیگر ضرورى بوده است ،نریر اکثر احکام و مقهررات راجهع بهه
قراردادها .گاه نیز این رویه ها ،مفید اما نیازمند اصالح و بازنگرى بوده اند که در ایهن گونهه مهوارد،
شارع با افزودن برخى قیود و شروط ،بناى عقال را پذیرفته است و البته برخى سهیره هها را نیهز بهه
دلیل مفاسد و ضررهایى که در برداشته و از دید مردم مخفهى مانهده یها تحهت تهأثیر غریهزه ههاى
شخصى و سودجویى آنان قرار گرفته بوده مردود اعالم داشته است .نهى از بیع ربهوى نمونهه ایهن
گونه بناهاى رایج در بین عقال است .در هر حال به آنچه مورد تأیید و پذیرش شهارع قهرار گرفتهه
«حکم امضایى» گفته مىشود( .محقق داماد ،1043 ،ج )1 ،1دیه با توجه به وجود سابقه آن در بهین
اعراس قبل از اسالم از احکام امضایی به شمار می رود .ویژگی اصلی در احکام امضایی این اسهت
که عر

مقبول زمان را به شرطی که ردعی از ناحیه شرع نداشته باشهد ،مهورد پهذیرش قهرار داده

است.
جبران خسارت از طریق نهاد دیه
دیه یکی از احکام امضایی اسالم است که در میان ملل قبل از اسالم نیز مرسوم بوده و اسالم آن را
با همان معنای عرفی و عقالیی آن پذیرفته است( .احسانی )69 ،1624 ،تعاریف ارائه شده در کتب
فقهی بیانگر آن است که دیه ،ماهیت خسارت دارد؛ زیرا فقهای مذاهب اسالمی آنهرا مهالی دانسهته
اند که در بدل نفس و یا اعضا واجب می شود.
آثار خسارت دانستن دیه

آثار خسارت دانستن دیه به شرح زیر است:
 اگر دیه ماهیت جبران خسارت داشته باشد ،با توجه به قاعده کلی حاکم بهر خسهارت هها،
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دیه نباید در آغاز در شرع اندازه معینی داشته باشد .بلکه باید بعد از خسهارت وارده انهدازه
آن بر اسا

صدمه و خسارتی که وارد شده است ،توسط کارشهنا

و اههل خبهره تعیهین

گردد.
 اگر دیه ماهیت خسارت داشته باشد ،به نتیجه عکمل توجه می شود .به اینکه عامل جنایهت
از شرایط تکلیف برخوردار است یا نه و به اینکه سوآ نیتی در انجام عمل داشهته اسهت یها
نه ،توجهی نمی وشد.
 دیه اگر خسارت صر

باشد و اولیای دم صغیر باشند ،قیم و سهر پرسهت آنهها مهی توانهد

همچون سایر اموال مولی علیه تصرفاتی را که به مصلحت آنهاست انجام دههد .حتهی اگهر
این تصر

مساوی با نگرفتن دیه باشد( .زراعت ،عبا  00 ،1691،و )05

دادگاههای کیفری و مدنی نسبت به قلمرو مفهوم دیه و این که آیا مبلغ مقطوع خسارت ناشهی
از جرم است یا فرضی است که زیهان دیهه مهی توانهد خهال

آنهرا اثبهات کنهد ،اخهتال

دارنهد.

دادگاههای تالی بیشتر طرفدار جبران خسارت کامل زیاندیده هستند ،ولهی در دیهوان عهالی کشهور
نرری غلبه دارد که به موجب آن مبلغ مقطوع دیهه شهامل تمهام خسهارات ناشهی از جهرم اسهت.
(کاتوزیان)51،1695 ،
ادله پرداخت دیه

در منابع اسالمی ،از کتاس ،سنت و اجماع برای اثبات دیه استفاده شده است.
کتاب

خداوند متعال در قرآن کریم ،درباره وجوس دیه می فرمایدَ « :و ما اا َ مُ ْؤ ناُِم َأ َْ ن قَا نَُْ َاُ ْم نُِمإا َّ خُطَ ًَوَامَّ َو
َم نأ َاََ َُ ْم نُِمإ َّ ًَوَمَّ رَاََ نق ُق ْ َ َابَ ٍَ ْم نُِمإَ ٍَ َو ُيقٍَُ ْم ََّةَ َؤٍُ خُه ْ نَهةُا ُ خُطَ َْ ن یَصَّدَّقُوا» /1هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست
که مومنی را به قتل برساند ،مگر این که این کار از روی خطا و اشتباه از وی سر بزنهد .و در عهین
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حال کسی که مومنی را از روی خطا به قتل برساند ،باید ی

برده مومن راآزاد کند و خونبهایی بهه

کسان او بپردازد .مگر این که آن ها خونبها را ببخشند.
سنت

روایاتی در مورد دیه از طریق فریقین وارد شده به ی
وااأ وةا بااأ با ط مااب وةيا مَّااا وااأ با

نمونه آن اشاره می شود:

ااة أ وةيا و وما و سااة ْ ا ا را و اايَ ما  :وةا خ

سأ ر مَُُ ممئٍ ماأ بباُ رامج أ وال و
سأ ر جل هةيٍ مخس سإأ ج ه أ م ر طسا  ...و ل
وبَّ ملوةب ل
جُ تمک ر طساا ( ».حر عاملی ،1042 ،ج  )105 ،12از علهی علیهه اسهالم نقهل شهده اسهت کهه
ل
حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله و سلم در وصیتی به او فرمهود :ای علهی عبهدالمطلب در دوره
جاهلیت پنج سنت را تأسیس کرد که خداوند آنها را در اسالم جاری سهاخت ... .و در مهورد قتهل
یکصد شتر را دیه قرار داد و خداوند آنرا در اسالم جاری ساخت.
اجماع

در مورد اصل وجوس دیه بین فقهای اهل سنت و امامیه اتفاق نرر وجود دارد که در صورت ایهراد
ضرس و جرح و ایراد صدمه برای جانی پرداخت دیه به مجنی علیه واجب است .و اخهتال

نرهر

در برخی مصادیق وجود دارد.
جبران خسارت از طریق مقررات مسئولیت مدني
در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی و قانون مسئولیت مدنی جبران خسهارت بهدنی از طریهق
مقررات مسئولیت مدنی انجام می شد و طبق نرر برخی حقوقهدانان؛ قواعهد مسهئولیت مهدنی نیهز
مانند بیشتر قواعد حقوقی کشور ما ،آمیزه ای از قواعد اسالمی و قهوانین اقتبها

از غهرس اسهت.

نویسندگان قانون مدنی در تقلید از حقوق خارجی با احتیاط رفتار می کردند و سعی داشتند مبهانی
قدیمی را به لبا

نو بیارایند و تا حد امکان از آن نگذرند ،چنانچه در ضمان قهری با این که نفهوذ

حقوق اروپایی در قواعد آشکار است اصطالحات و عنهاوین و زیربنها از فقهه گرفتهه شهده اسهت.
(طاهری ،بی تا )995 ،بر عکس در قانون مسئولیت مدنی مصوس  1662قانونگذار در تنرهیم مهواد
اصالا توجهی به قواعد فقهی نکرده است ،گویی در جامعه ای به قانونگذاری دسهت زده کهه نهه از
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خود سنت و خاطره ای دارد و قانونی بر آن حکومت می کند .قهانون مهدنی ،کهه بهر طبهق قاعهده
بایستی این مواد ضمیمه آن شود بکلی از یاد رفته است و بدون این که مواد پیشین نسخ یا تصحیح
یا تأیید شود موادی چند از کشورهای گوناگون اروپایی اقتبا
و هد

شده است( .طاهری ،بی تها)995 ،

اصلی از ایجاد مسئولیت مدنی ،این است که زیهان وارده ،بهه طهور کامهل جبهران شهود و

زیاندیده تا حد امکان وضع قبل از ورود زیان را بازیابد( .طاهری ،بی تا )695 ،در نرریهات فقههی
برخی فقها و مسئولین قضایی وقت در توجیه جبران خسارت بودن دیه چنین آمده کهه؛ بعضهى از
حقوقدانان معتقدند که دیه مجازات است و در قانون دیات نیز به عنوان مجازات مطهرح گردیهده و
ماده  15قانون مجازات اسالمى مصوس 1614نیز آن را مجازات دانسته ،اما هیچ گونهه دلیلهى بهراى
اثبات این مطلب ارائه نشده است .در روایتهاى وارده در دیات نیز ذکرى از دیه به عنوان مجهازات
مطرح نگردیده است .بلکه از آنها استفاده مى شود که دیه براى جبران ضرر و زیانهاى بدنى تعیهین
شده است .زیرا اوالا دیه در مقابل ارش قرار گرفته است و از روایهات اسهتفاده مهى شهود کهه ارش
براى جبران ضررها و زیانهاى وارده بر بدن در جایى که دیه تعیین نشده ،در نرر گرفته شده است.
فلذا نرر کارشنا

براى تعیین مقدار آن الزم مىباشد (مرعشی شوشتری،1091 ،جلد )192 ،1پهس

از تصویب قانون مجازات اسالمی (دیات) و امکان گرفتن دیه در بخش مهمی از جرایم ،بعضی بهه
فکر افتاده اند که آیا خسارت معنوی قربانی جنایت نیز قابل مطالبه است یا دیه مبلغ مقطوعی است
برای جبران همه خسارتهای مادی و معنوی؟ ولهی ایهن تردیهد را بایهد از ذههن زدود و خسهارت
گرفتن را از قالبی نوعی و محدود خارج ساخت .دیه مبلغی مقطوعی است که فرض می شود برای
جبران خسارت زیان دیده از جرم و مجازات مرتکب کافی است .ولی وجود این فرض مانع از آن
نمی شود که قربانی جرم ورود خسارت بیشتری را اثبات کند( .کاتوزیهان )06،1695 ،بنهابراین بهه
نرر برخی حقوقدانان مطرح و فقهایی که خود مسهئولیت قضهایی داشهته و از نزدیه

نرهاره گهر

مشکالت جامعه بوده اند بر تحلیل خسارت بهودن دیهه نرهر داشهته و تهالش بهرای جبهران تمهام
ضررهای وارده از سوی جانی را دارند.
و حتی در نرر برخی فقها؛ « چنین حکم امضایى ،ههیچ گونهه مغهایرتى بها قهوانین حقهوقى و
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مشخ

بودن مجازات ندارد ،زیرا به طور کلى پرداخت دیه یه

مسهئولیت مهدنى بهوده و اصهالا

جنبۀ جزایى نداشته است و عاقله ،در دوران جاهلیت خود را مسئول دادن دیه مهىدانسهته اسهت و
شارع مقد

اسالم ،چنین کسانى را که به اختیار خویش ،خود را مسهئول دیهه مهى داننهد ،مسهئول

مى شناسد ،نه اینکه آنان را ابتدا به عنوان مجازات مسهئول پرداخهت دیهه کهرده باشهد( ».مرعشهی
شوشتری ،1091،جلد )999 ،1شکّى نیست که انحصار دیه در دیات ششگانه و احکام آن در زمهان
پیامبر اسالم صلى اهلل علیه و آله و زندگى قبیله اى ،یکى از بهترین و پیشرفته ترین احکام بهوده کهه
توانایى حل مشکالت جزایى مردم را داشته است .اگر در زمان ما نیز همهان شهرایط حهاکم باشهد،
تردیدى نیست که مسائل دیات با آن روش مشکل گشا خواهد بود ...همۀ این مشکالت بدان جهت
است که در زمان ما شرایط اجراى این احکام وجود ندارد و این نه به آن معناست که اسالم ناق
است ،بلکه به دلیل موجود نبودن شرایط الزم براى اجراى حکم است و همهه مهى دانهیم کهه عهدم
وجود شرایط ،اصل حکم را خدشه دار نمى سهازد( .مرعشهی شوشهتری ،1091 ،ج )992 ،1از نرهر
حقوقی خسارت باید به طور کامل جبران شود( .کاتوزیان؛  )553 ،1624در قانون مسئولیت مهدنی،
به خسارت واقعی توجه می شود اما در قانون مجازات اسهالمی ،خسهارت بهه عنهوان یه

حکهم

تکلیفی تلقی می شود( .زراعت )61 ،1691،بنابراین رابطه ای که در اثر مسئولیت مدنی ایجاد شهده
است و از قرارداد برای آن الزام و تعهد خبری نیست.
ارائه روشي متناسب با مقتضیات زمان
از جمله اموری که بیانگر گستردگی قلمرو فقه اسالم است این است که اسالم بسهیاری از قهوانین
اجتماعی میان عقال را با اصالحاتی ،به رسمیت شناخته است و جز در مواردی که مخهالف اصهول
اخالقی و عدالت اجتماعی بوده آنها را پذیرفته است .در این زمینه می توان از قهوانین مربهوط بهه
معامالت ،داد و ستدها ،اجاره ،مضاربه ،مزارعه ،هبه ،وصیت ،وقف و امثال آن نام برد که اصل کلی
پایبندی به تعهدات و قرارداد ها که از آیه شریفه (اوفو بالعقود) و حهدی

نبهوی (المومنهون عنهد

شروطهم) استفاده می شود بر آن حاکم است و استثنا های محدود و مختصری دارد و از آن فراتهر
دلیلی است به نام سیره عقال که با عدم ردع و نهی از آن ،بر آن صحه نهاده است .بهه ایهن ترتیهب
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تمام این قوانین عرفی و عقالیی با اصالحاتی در گستره فقه اسالمی قرار می گیرد که دلیهل عمهده
آنها همان سیره عقال است که اسالم با سکوت و عدم ردع ،آن را امضا نموده است و تعداد زیهادی
از کتب فقیهه را شامل می شود .همچنین نهاد های مهمی مانند نهاد خانواده ،انهواع شهرکت هها ،و
مهم تر از همه نهاد حکومت و دستگاه قضهایی کهه در عهر

عقهال از قهدیم االیهام بهوده ،نیهز بها

اصالحاتی از سوی اسالم پذیرفته شده و بخش سیاسهات را در فقهه اسهالمی تشهکیل داده اسهت.
(مکارم شیرازی )14،1691،نسبت دادن برخی از موضوعات به اسالم و عدم ارائه پاسخ مناسب بهه
مشکالت اجرایی آن برای جامعه نارواست .در حالی که برخی از مقررات قهانون دیهات بها عهر
جامعه ناهماهنگی وجود دارد گرچه در آخرین قانون مصوس در این زمینه برخی از آنها حل شهده
ولی باز هم برخی به صورت الینحل باقی مانده است.
تغلیظ دیه در ماههای حرام که اصوالا ماهههای حهرام در عهر

جامعهه مها امهری نامهأنو

و

ناشناخته است درصد باالیی از مردم حتی نامهای این ماهها را به خوبی نمی شناسند تا چه رسد به
اینکه بدانند چنین حکمی در مورد این ماهها وجود دارد (شفیعی سروسهتانی )15 ،1699 ،بنهابراین
فقه که نقش بسیار ارجمند را در زندگی ما ایفا می کند اگر با نبض جامعه و دمسازی و همهاهنگی
پیدا نکند و با زمان و مکان همراه و همسو نشود ،نمی تواند مسائل مهم جامعه را سامان بخشهد و
نبض پرشتاس جامعه را دست گیرد( .فیض )169 ،1691 ،پس برای رهایی از رنج کهالن چهاره ای
جز کالن اندیشی و توسعه همه جانبه نیست ،کسی که زندگی دراز مدت دارد ،چاره ای جهز بلنهد
نرری و برنامه ریزی دامنه دار ندارد .اصالح دنیا باید از منرر عمر طوالنی باشد؛ یعنهی ههیچ کهس
حق ندارد در تدوین برنامه های دنیایی ،کوته نرر و نزدی

بین باشد( .جوادی آملی)964 ،1694 ،

و یکی از مسائل مهمهی کهه از ابتهدای حاکمیهت قهانون دیهات در کشهور ،همهواره مهورد بحه
حقوقدانان و دست اندرکاران امر قضا بوده و تاکنون ههم پاسهخ قهاطعی بهدان داده نشهده ،مطالبهه
خسارتهای مازاد بر دیه است به لحاظ اینکه هزینه معالجه ،خسارت از کارافتادگی ،افهزایش هزینهه
زندگی و  ...دیه پرداختی به قربانیان صدمات جسمانی ،قادر به جبران خسارتهای وارد شده به آنان
نیست و آنان ناگزیرند با تحمل ضررهای فراوان ،خود از عهده هزینه های متنوعی که با فعل جانی
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بر ایشان تحمیل شده برآیند( .شفیعی سروستانی )94 ،1699،همه این موارد مطروحه نیاز بهه ارائهه
نررات جدیدی را در امر نحوه جبران خسارت بدنی می طلبد که هم مطابق با فقه پویا باشد و نیهز
از روشهای تحقیق اجتهادی در فقه ریشه گرفته باشد و نیز حلّال مشکالت جامعه باشد.
فقیه به تناسب شرایط اجتماعی جدید ضرورت تحقیق پیرامون احکام ثهابتی را کهه تهاکنون از
معرفت آنها بی بهره بوده است ،احسا
سابقه ی

می نماید ،چه اینکه استنباط احکام موضوعهای تازه و بی

وظیفه شرعی برای او بلکه واجبی کفایی بهرای تمهام مسهلمین اسهت .اسهتنباط احکهام

مربوط به موضوعهای جدید مانند آنچه که پیرامون عقد بیمه ،تلقیح ،تشریح ،عقیم سازی و  ...بیان
شده است و شناخت فروع مربوط به آنها از عناوین و اصول اولیه شرعی بهدون آن کهه نوبهت بهه
استمداد از عناوین ثانوی مانند لزوم عسر و حرج پیش بیایهد ،شهاهد گویهای قهدرت پاسهخگویی
شریعت به نیازهای جدید زمان است( .جوادی آملی )995 ،1694،در هر حال امروز مها مواجهه بها
چالش های مختلفی در ارتباط با اداره حکومت و قانون گذاری بر مبنای فقهه و شهریعت اسهالمی
هستیم و بدون ش

اگر نتوانیم در این زمینه به پاسخ های مناسبی دست یابیم ،جمههوری اسهالمی

نیز در سراس سکوالریسم و عرفی گرایی گرفتار می شود و این مهم وظیفه علمهای دیهن و حهوزه
های فقاهت شیعه را دو چندان می سازد( .شفیعی سروستانی )1699 ،با توجه به وقهایع و مسهائلی
که برای جامعه ی نوپای اسالمی پیش آمده و در پرتو احکام اولی و ثهانوی ،بهه احکهام و قهوانینی
توفیق پیدا شود که جوابگوی نیازها باشد و حلّال مشکالت گردد ،این نه تنها مهورد انکهار نیسهت؛
بلکه وظیفه حتمی هر مجتهدی است که در این مقطع مهم تاریخ اسالم با تالشی پیگیهر و مسهتمر،
نصوص را برای بار دوم و بار سوم به بررسی و موشکافی گیرند؛ و در احکام ثانوی که جهاودانگی
قوانین اسالم در بخش مهمی از آن ،مرهون همهین وجهود احکهام ثهانوی اسهت ،تحقیهق بیشهتری
معمول دارند( .فیض)94 ،1691 ،
در شرایط حسّا

و اضطراری جامعه اسالمی که ما در این مقطع با آن روبرو هستیم ،عالوه بر

آنچه که هست این احکام ثانوی هستند که گره گشا و حلّال مشکالت سیاسی و اقتصهادی جامعهه
به شمار می روند و چرا باید آنها را به فراموشی سپرد .تعلل و مسامحه در این امر ،عواقب وخیمی
را به دنبال دارد که یکی از آنها نومیدی نسل جوان است که ممکن است دچار این پندار نادرسهت
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شوند که احکام اسالمی نمهی توانهد جوابگهوی مسهائل پهیش آمهده در جامعهه امهروز مها باشهد.
(فیض )94 ،1691،این موضوع برای قضات و محاکم حقوقی حل نشده باقی مانده که چرا برخهی
از مصدوان نتوانند خسارت مازاد بر دیه را مطالبه نکنند و ایا شخ

مصدوم نمهی توانهد بها ارائهه

دادخواست عالوه بر جنبه کیفری موضوع به مطالبه خسارت مازاد بر دیه و اخذ هزینه های بهاالی
درمانی خود به دادگستری مراجعه نماید و قضات دادگاههای حقوقی با استناد بهه قواعهد عمهومی
ضمان و مسئولیت مدنی و جبران و تهدارک نشهده مانهدن خسهارتهای وارده بهر شهخ

رای بهر

محکومیت جانی بدهد.
حضرت امام خمینی (ره) با درک عمیق موضوع و با ارائه نرریهه پاسهخگویی فقهه بها در نرهر
گرفتن مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد و وظیفه حوزه ههای علمیهه مهی فرمایهد « :حهوزه هها و
روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چنهد
قدم جلوتر از حوادث ،مهیای عکس العمل مناسب باشند چه بسا شیوه های رایج اداره امهور مهردم
در سالهای آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکالت خود به مسهائل جدیهد اسهالم نیهاز
پیدا کنند علمای بزرگوار اسهالم از ههم اکنهون بایهد بهرای ایهن موضهوع فکهری کننهد( .خمینهی،
 )144،1631بنابراین هر قانونی که بدون توجه به مقتضیات زمانی و مکانی آن تهدوین گهردد ،اگهر
چه در اصل از ی

نرام حقوقی قدرتمند مانند اسالم ریشه گرفته باشد به دلیل ناهمگونی با بسهتر

اجرایی خود نه تنها در امور اجرا در دادگاهها با مشکل مواجه می شود و در نتیجهه دائمهاا نیازمنهد
تغییر و تبدل خواهد بود بلکه پس از مدتی اصل آن نرام حقوقی که قانون مبتنی بر آن تدوین شده
است ،ارزش و اعتبار خود را از دست می دهد( .شفیعی سروستانی)15 ،1699،
برتری های فقه اسالمي بر قوانین وضعي و عرفي
فقه انعکاسي از برتری خالق عقل بر عقل

در قوانین الهی ،قانونگذار خداوندی است که خالق عقل انسان است .تفاوت فقه اسالمی بر قوانین
وضعی دنیا جلوه ای از برتری خالق عقل بر عقل و انعکاسی از تفاوت بین تراوشات فکری بشر با
مبدأ وحی است چرا که واضع و قانونگذار در فقه اسالمی خداوندی است که اوالا بر همهه نیازهها
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خواسته های بشر اشرا

کامل دارد  .ثانیاا تأثیر هوا و هو

ها در مورد او مفهومی ندارد و ثالثهاا از

روحیات انسان ها و آسیب پذیری عواطف حاکم بهر آنهها آگهاهی کامهل دارد( .مکهارم شهیرازی؛
)13 ،1691
فراگیر بودن نسبت به همه نیازها

با توجه به وجود بحثهای متعدد از قبیل تأثیر زمان و مکان در اجتههاد و مسهائل مسهتحدثه و عهدم
خأل قانونی و انفتاح باس اجتهاد و تقسیم احکام به ثابت و متغیر و تقسیم احکام به اولیه و ثانویه و
وجود اصول و اطالقات و عمومات قابل تطبیق بر موضوعات بدون نیاز به قواعد ثانوی به نیازهای
روز جامعه پاسخ داد.
آمیختگي با اخالق

مسائل فقه اسالمی به گونه ای با مسائل اخالقی تنیده شده که نمهی تهوان کسهی را پیهدا کهرد کهه
متدین و متعبد به واجبات و محرمات دینی باشد ولی آراسته به فضایل اخالقی و گریزان از رذایهل
اخالقی نباشد (مکارم شیرازی)94 ،1691 ،
داشتن ضمانت اجرایي دروني

از برتری های فقه و قوانین اسالمی این است که ضامن اجرای آن منحصر در دولت و حکومهت و
قوه قهریه آن نیست باورهای اعتقادی و اخالقی که شخ

عامل از آن برخهوردار اسهت چهرا کهه

عمل به قانون برای انسان معتقد پرتوی از ایمان و اعتقاد است .غالبهاا بها صهیب خهاطر و رضهایت
باطنی به سوی آن می رود نه با اکراه و تکلف( .مکارم شیرازی)91 ،1691 ،
ادله
حکم عقل یا بنای عقال

بناى عقال در این امر محقق است که در زندگى اجتماعى و مدنى ،زیهان رسهاندن بهه دیگهران اوال
امرى ناپسند است و ثانیا عامل زیان در مقابل زیان دیده مسئول پرداخت خسهارت اسهت( .محقهق
داماد )151 ،1043 ،پس واجب است جانی به جبران تمام ضررها و صدماتی کهه بهه مجنهی علیهه
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وارد نموده ،ملزم گردد .و حکم عقل این را می پذیرد .و عقالی عالم ،هر مجنی علیهه و مصهدومی
را که از جانی جبران تمام ضرر را بخواهند ،مالمت نمی کنند.
قاعده الضرر

بررسى موارد استعمال واژه هاى ضرر و ضرار در منابع اسالمى نشان مى دهد که «ضرر» شامل کلیهه
خسارت ها و زیان هاى وارد بر دیگرى است ،ولى «ضرار» مربوط به مواردى است کهه شهخ
استفاده از ی

بها

حق یا جواز شرعى به دیگرى زیان وارد سازد کهه در اصهطالح امهروزى از چنهین

مواردى به «سوآ استفاده از حق» تعبیر مى شود( .محقق داماد )101،1043 ،مرحوم نراقهی در تبیهین
قاعده الضرر ،استعمال «ال» در جمله ال ضرر و ال ضرار در معناى اصلى است با این قید که مقصود
از ضرر ،ضرر غیر متدارک است؛ یعنى ضرر غیر متدارک در اسالم وجود ندارد .نراقهى مهى گویهد:
شارع مقد

با این حکم ،افراد را ملزم به جبران ضرر کرده است ،یعنى هر کس که موجب ضهرر

و زیانى نسبت به غیر بشود ،باید آن را جبران و تدارک کند و در نرهر شهارع مهوردى نیسهت کهه
کسى به دیگرى ضرر برساند و ملزم به جبران آن نباشد و به تعبیرى ،ضهرر تهدارک نشهده یها غیهر
متدارک که ترتیب جبران آن داده نشود در اسالم وجود ندارد « .حلؤُ وةى في م هياٍ مضا و وجااي يف
بسا و قة م ْ ل ااُ حكا قَضاؤأ اا ْو اا

قكاأ ماأ ْحكا بساا و لخط ُاق مضا يف بساا ».

(نراقی )59 ،1011 ،بنابراین با محکومیت جانی به پرداخت تمام هزینه هایی که مجنی علیه متحمل
آن شده ،هیج ضرر جبران نشده باقی نمی ماند .جانی و صدمه زننده ههم بهه پرداخهت دیهه طبهق
مقررات دیه ملزم گردد و نیز به پرداخت هزینه هایی که بیش از میزان دیهه ،مجنهی علیهه در قبهال
درمان صدمات متحمل آن شده ،ملزم شود.
قاعده تسبیب

در تسبیب ،عمل شخ
شخ

مستقیما و مباشرتا مال دیگرى را از بین نمى برد ،بلکهه رابطهه بهین عمهل

و تلف مال به اینگونه است که اگر آن عمل واقع نشود ،تلهف مهال نیهز اتفهاق نمهى افتهد.

(محقق داماد ،1043 ،ج )119 ،1شخ

مستقیما و بالمباشره باع

اتال

مالى مىگردد.
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قاعده اتالف

مفاد قاعده اتال

در «مأ ْ ةف م

مغري رها م ا مأ» مندرج است .معناى قاعده ایهن اسهت کهه ههر

کس مال دیگرى را بدون اجازه او تلف یا مصر

کند و یا مورد بههره بهردارى قهرار دههد ،ضهامن

صاحب مال است( .بجنوردى )6 ،1041 ،و رأی اصراری شهماره  3مورخهه  15/0/5دیهوان عهالی
کشور آمده است« :نرر به اینکه از احکام مربوط به دیات فحوای مواد قانونی راجع به دیهات ،نفهی
جبران سایر خسارت وارده بر مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منرور از خسارت
و ضرر و ضرر و زیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی می باشد .لهذا مسهتفاد از
مواد قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی الضرر و همچنین قاعده تسبیب و اتال

لهزوم

جبران این گونه خسارت بال اشکال است».
عرف مقبول

عر

صحیح یا عر

عقال عرفی است که در میان مردم و در نفو

آنان در پرتو راهنمایی عقل و

اندیشه استقرار و رواج می یابد و طبایع مردم آنها را می پذیرند این عر

با قانون و دلیهل شهرعی

مخالفتی ندارد (فیض 55 ،1691 ،و حکیم 129 ،1019 ،و )094و امهام خمینهی (ره) در خصهوص
حجیت عر

می فرماید« :عر

ها در هر زمان و مکان تحقق پیدا کند و ردع و منعی از آن نشهده

باشد ،حجت است( ».خمینی )194،1699 ،و عرفی کهه معقهول باشهد اگهر بها آن معارضهه شهود،
پیروزی به دنبال نخواهد داشت( .فیض )34،1691 ،و طبق نرر برخی از حقوقدانان ،عهر

قاعهده

ای است که به تدریج و خود به خود ،میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنهوان قاعهده ای الهزام
آور مرسوم شده است( .کاتوزیان )119 ،1693 ،عهر

محصهول مسهتقیم وجهدان عمهومی اسهت.

(کاتوزیان )191 ،1693 ،پس با تعریفی که برای عر

بیان شد .محکومیت جانی و صدمه زننده به

جبران تمام ضررهایی که به مجنی علیه وارد کرده عالوه بر پرداخت دیه طبق مطالبه عر
به نرر می رسد و عر

معقهول

جامعه نیز آنرا می پذیرد .البته ناگزیر به ذکر است که جانی در بیشتر موارد

فقط به میزان دیه محکوم می شود و در موراد جزئی که میزان پرداختی دیهه کمتهر از هزینهه ههای
درمان باشد ،جانی به پرداخت همه هزینه های درمان و از کار افتادگی مجنی علیه ،ملزم گهردد .در
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بیشتر موارد صدمات ،دیه پرداختی تکافوی ضررهای وارد شهده مهی باشهدو امها در مهوراد خیلهی
جزئی دیه کمتر از هزینه های جانبی است که عر

مقبول می پذیرد که جانی عهالوه بهر دیهه بهه

پرداخت کلیه هزینه هایی که مجنی علیه متحمل شده ،ملزم گردد .از عر
سازی را داشت و حکم شرعی از منبع عر
تشخی

نمی توان انترهار حکهم

درست نمی شود اما حهداقل مهی تهوان از عهر

در

ضرر استفاده کرد.

دالیل فقهي

برخی فقها و مراجع تقلید معاصر همچون آیت اهلل موسوی اردبیلی ،آیت اهلل نوری همهدانی ،آیهت
اهلل مرعشی شوشتری ،آیت اهلل حسین مراهری ،آیت اهلل محمد صهادقی ،آیهت اهلل عمیهد زنجهانی،
بطور مشخ

هزینه های درمان که مازاد بر دیه باشد را صریحاا قابل مطالبهه دانسهته انهد( .نهوری

همدانی )346 ،1615 ،و فتوای مقام معرم رهبری نیز مبنی بر اینکه جهانی اگهر چهه شهرعاا ضهامن
هزینه درمان و خسارت از کارافتادگی مجنی علیه نیست؛ ولی حاکم شرع اگر مقتضی و الزم بدانهد
می تواند او را از باس مجازات تعزیری به پرداخت مبالغی در حق مجنی علیه محکوم نماید.
بدین سان ،دیدگاه درست آن است که روایات دیه از ضامن نبودن زیانهاى دیگهر ،کهه یکهى از
آنها هزینه هاى درمان است ،بیگانه است و هر گاه آن زیانها به خودى خود سبب ضمان باشند ،آنها
را نیز افزون بر دیه ضامن خواهد بود( .هاشمی شاهرودی ،بی تا )11 ،با در نرر گرفتن این نررات
فقهی فقهای معرم می توان به ارائه نرهرات جدیهد و بهدیع در خصهوص موضهوع نحهوه جبهران
خسارت بدنی رسید که هم به مقررات دیه عمل شود و نیز صدمه زننده را به پرداخت همه هزینهه
های جانبی ضرری که به مجنی علیه وارد نموده ،ملزم کرد.
نتیجه
با تصویب قانون دیات در سال  1634و برخی اشکاالت موجهود در آن و اینکهه در برخهی مهوارد
عمل به قانون دیات صر

نرر از محسنات زیادی که داشت مورد انتقاد برخهی محافهل قضهایی و

حقوقدانان شد به خاطر اینکه؛ برخی هزینه ها و ضررهای وارده به مصدومان بهدون جبهران بهاقی
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می ماند در حالی که طبق مقررات مسئولیت مدنی هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند .نبایهد
قوانینی به تصویب برسد و اسا

آن به اسالم منتسب شود ولی موجب ،کم رنگ شدن تهأثیر فقهه

در جامعه ما منجر شود در حالی که تأکیهد حضهرت امهام خمینهی (ره) بهر قهوانین متخهذ از فقهه
جواهری و تطبیق فقه جواهری با زمان و مکان داشتند.
می توان با تمس

به قواعد فقهی از جمله قاعده الضرر ،الحرج ،تسهبیب و  ...بهه مشهروعیت

مطالبه خسارت مازاد بر دیه استفاده کهرد .خیلهی از مشهکالت موجهود در قهانون دیهات  1631بها
تصویب قوانین جدید حل شده از جمله محدودیت در مسئولیت عاقله ،تنصیف دیه زنان و جبهران
نصف آن از سوی دولت و حذ

دیات ششگانه و مشکل اساسی در حهال حاضهر بحه

بیمهه و

الزام به اخذ الحاقیه پس از سال جدید و عدم تصویب قوانینی برای حق مطالبه خسارت مهازاد بهر
دیه و یا واقعی کردن قیمت دیه با استفاده از پتانسیل و قدرت بالقوه موجود در فقه امامیه به نقطهه
مطلوس رسیده است اما اشکاالت اساسی وجود دارد که می توان با استفاده از قواعد ثانویه و تهأثیر
مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد به مسائل جدید پاسخ قانع کننده ای داشت.
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 .11سرخسی ،شمس الدین ،المبسوط؛ بیروت ،دارالمعرفه ،تحقیق جمعی از فضال1043 ،ق.
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