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بررسی مجازات یا جبران خسارتبودن دیه از دیدگاه فقه امامیه
سید مرتضی موسویتبار ،جمال بیگی ،زهرا قهرمانی ،منوچهر امیدی



(تاریخ دریافت0317/10/25 :؛ تاریخ پذیرش)0317/13/22 :

چکیده
در قتل یا جنایات در صورتی که امکان قصاص نباشد یا در شرایط مشخص شده برای آن که خون مسلمان هدر نرود بهه بهبج جنهایتی
که بر نفس یا عضو مجنی علیه وارد شده ابت به وی یا اولیای دم او مالی داده میشود که دیه نام دارد .این که پرداخهت دیهه اس بهوی
مجرم به مجنی علیه یا اولیای دم وی اس بابت مجاسات ابت یا برای جبران خسارت ابت بوالی ابهت کهه ایهن مهالهه در پهی پابهخ آن
ابت .ثمره یافتن این پابخ آن ابت که در صورت مجاسات بودن ،دارای شرایطی که بایر مجاسات ها دارند خواهند بود و فرد بهه عنهوان
مجرم شناخته خواهد شد در حالی که اگر جبران خسارت باشد ،یک حق شخصی خواهد بود و واجد جنبه های مدنی بوده کهه شهرایط آن
مانند معامالت مالی تابع برخی شرایط عهود خواهد بود و نیز دیگر به فرد اطالق عنوان مجرم صحیح نخواهد بود.

کلیدواژگان
جبران خسارت ،دیه ،ضمانبودن دیه ،ماهیت دوگانه دیه ،مجاسات دیه.

 نویسنده مسئول :کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بناب ،بناب ،ایران
رایانامهmusavytabar@gmail.com :

 استادیار ،گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مراغه ،مراغه ،ایران
 کارشناس ارشد فقه و حقوق جزا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مراغه ،مراغه ،ایران
 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بناب ،بناب ،ایران
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مقدمه
اسالم برای حفظ حيات انسان اهميت بسزایی قائل است تا جایی که کشتن یك انسان محقون الدم
را همسان با کشتن تمامی افراد روی زمين و هم ردیف با نابودی نسل بشر میداندد( .مائدده) 23 :
عالوه بر آن ،در اسالم قتل عمدی انسان بی گناه ،مجازات اخروی بی پایان ،خشم و لعن خداوندد
را به دنبال دارد( .نساء )332 :قابل پيشبينی است که در چنين مكتبی خون مسلمان تدا چده انددازه
دارای ارزش و احترام باشد .برای آشنایان به فقه و احكام شرع ،مسئلة اهميت خون مسلمان روشن
و مبرهن است.
در راستای این احترام به خون انسان ها در شرایطی امكان قصاص ساقط بدوده و بده جدای آن
دیه پيش بينی گردیده است.
با توجه به تعریفی که در ماده  332قانون مجازات اسالمی سابق آمده بود دیه مالی است که بده
سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی عليه یا به ولی یا اوليای دم او داده میشود .مداده 1قدانون
مجازات اسالمی  233نيز دیه را اعم از مقدر و غيرمقدر ،مالی میداند که در شدرع مقددس بدرای
ایراد جنایت غيرعمدی بر نفس ،اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی کده بده هدر ج تدی
قصاص ندارد به موجب قانون مقرر میشدود .ایدن دو تعریدف هدایی اسدت کده از روایدات هدای
معصومين علي م السالم و کتاب های فق ی فق ای عظام اقتباس شده است .همدان گونده کده بيدان
گردید براساس تعاليم متعالی دین اسالم ،یكی از حقوق مسلم بشر جان اوست ،به طوری که هدي
فردی بدون دليل مشروع اجازه تعدی به این حق انسانی را ندارد .چنان چه شخصی جدان دیگدری
را به طریق مختلف بستاند ،باید تداوان آن را بده بازمانددگان مقتدول بردردازد و بده عبدارت دیگدر
بازماندگان مقتول که همان ارث بر وی هستند و در مقوله مورد بحث از آن ا بده عندوان اوليدای دم
ِ
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مقتول نام برده میشود به ازای از دست دادن یكی از بستگان خود حقی در مقابل قاتل پيدا میکنند
که به اعتقاد ما هي کس جز خود آن ا نمیتوانند از اعمال این حق صرف نظر کنند.
از قواعد کلی که در شریعت اسالم به عنوان یك اصل محسوب مدیشدود ،روایدت «الأيَطنذأ أ
َّمنَ ءأمفنِنمأ ناأَّالَن » (کلينی 233 ،ق ،ص )332است که از ائمه معصدومين علدي م السدالم نقدل
شده است؛ بدین معنی که چنان چه هر مسلمانی با فعل یا حتی با ترک فعل دیگری به قتل برسدد،
در هر صورت خونش به هدر نمی رود و باید به اوليدای دم وی «دیده» پرداخدت شدود (حيددری،
 ، 232ص .)22
حال سوال این است که در موارد پرداخت دیه اصل بر مجازات بودن دیه است یا دیه به عنوان
خسارت به مجنی عليه یا اوليای دم پرداخت میگردد؟
برای پاس خ به این سوال نخست مف وم دیه را از دیدگاه اماميه بررسی خواهيم نمدود و پدس از
آن دالیل و نظرات مختلف در این زمينه را تحليل خواهيم کرد.
مفهوم دیه در فقه امامیه
اکثر فق ای اماميه تعریفی برای این دیه ارائه نكردهاندد و آن را امدری بدینيداز از تبيدين و تعریدف
دانستهاند و شاید این به ج ت وضوح معنای لغوی و عدم به کار بردن اصطالح جدیدد بدرای ایدن
کلمه بوده است ولی به هر حال عدهای از فق ای اماميه کوشش در بيان مف ومی از دیده داشدتهاندد.
امام خمينی (ره) در تبيين مف وم دیه میفرمایند:
«دیه مالی است که به سبب جنایت کردن بر نفس یا عضو واجب مدیشدود و فدرق
نمی کند که از طرف شارع ميزان آن معين شده باشد یا معين نشدده باشدد و گداهی
دیه فقط بر آنچه که معين شده است اطالق میگردد و آنچه را معدين نشدده اسدت
ارش یا حكومت نامند( ».موسوی الخمينی  ، 233،ص)222

صاحب جواهر در تعریف دیه میگوید« :مراد از دیه در اینجا مالی است که بده سدبب جنایدت
کردن بر شخص آزاد اعم از اینكه جنایت بر نفس باشد یا بر عضو بر جانی واجب میشدود خدواه
آن مال معين شده باشد و خواه معين نشده باشد .اگر چه گاه دیه به مال معين شده از طرف شدارع

................................................. 65فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال نهم ،شماره  ،43تابستان 9417

اطالق میشود و آنچه را که معين نشده است ارش یا حكومت میگویند( ».نجفی ، 231 ،ص.)2
در حواشی شرحلمعه آمده است« :دیه عبارتست از مالی که بده ولدی مقتدول داده مدیشدود بده
عوض از نفس کشته شده» (کالنتر 333،م ،ص) 02
نویسنده مقارنه و تطبيق تحت عنوان «دیه یا مسئوليت مدنی» در حقوق جدزای عمدومی اسدالم
میگوید« :مراد از مسئوليت مدنی جریمه نقدی و غرامت مالی است کده قانونگدرار اسدالم عدوض
جنایت بر نفس یا جنایت بر یكی از اعضاء در صورتی که خطا یا شبهعمد باشد واجدب گردانيدده
است( » .فيض ، 233 ،ص )2 0
ش يد ثانی در مسالكاالف ام دیه را این گونه تعریف میکندد« :دیده مدالی اسدت کده بده سدبب
جنایتی که بر انسانی که آزاد است وارد شده ،واجب میگردد خواه ایدن جنایدت نسدبت بده جدان
شخص وارد شده باشد خواه به پایينتر از این حد و گاه این لفدظ تن دا بدر مقدادیر معدين شدده از
طرف شارع اطالق شده است و بدر سدایر مدوارد لفدظ ارش اطدالق مدیشدود» (محمددی، 212 ،
ص)233
آیتاهلل خویی در اثر خود مبانی تكلمهالمن اج دیه را این گونه تعریف کرده است:
«دیه مالی است که در جنایت بر نفس و اعضاء و یدا ایدراد جدرح و مانندد این دا از
طرف شارع مقرر و معين گردیده است( ».خویی ، 232 ،ص)23

آیتاهلل مكارم شيرازی از مراجع معاصر در درس خارج از فقه از دیه این گونه یاد میکنند:
«دیه جبران خسارت ماليه است دیه پول خون انسان نيست خون انسدان بدا چيدزی
برابر نمیکند»( .مكارم شيرازی ، 2 2 ،ص)33

یكی دیگر از فق ا دیه را این گونه تشریح میکنند« :دیه برای جبران ضررهای بدنی و زیانهای
بدن تعيين شده است و ارش برای ضرر و زیانهای وارده بر بدن در جایی کده دیده تعيدين نشدده
است در نظر گرفته شده است»(مرعشی ، 231 ،ص) 33
همانطور که می توان گفت نظرات و تعاریف فق ای اماميه اکثراً دیه را دارای معنی عام دانسته و
به طور مطلق شامل مالی که به سبب جنایت واجب میشود میدانند خواه مقدار آن از طرف شارع
مشخص شده باشد و خواه مشخص نشده باشد .در این ميان نظریات امام خميندی (ره) و صداحب
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جواهر مشابه همدیگر بوده و کامل است .دیدگاه و نظر آیتاهلل مكارم شيرازی کده دیده را جبدران
خسارت ماليه دانسته است و آن را صرفاً پول خون انسان نمیداند ،دیددگاهی مترقدی و منطبدق بدا
تحوالت زمان و مكان و مفاهيم حقوق بشر است و در این ميان تن ا آیدتاهلل خدویی دیده را مدالی
مقدر از سوی شارع میداند.
مفهوم قانوني دیه
نویسندگان قانون مجازات اسالمی سابق در مقام تعریف دیه تقدیر و تعيدين آن از سدوی شدارع را
مورد توجه قرار داده و در مادة  2این قانون آورده بودند« :دیه مالی است که از طرف شارع بدرای
جنایت تعيين شده است».
این تعریف مب م و ناقص بود و صرفاً ناظر بر مواردی میشد که دیه از طرف شارع تعيين شده
است و شامل ارش نمی شود و از طرفی موضوع جنایت در تعریف مرکور ذکر نشدده اسدت ولدی
میتوان با توجه به سابقه فق ی نویسندگان قانون استنباط کرد کده موضدوع جنایدت انسدان اسدت.
تعریف مزبور از این حيث که دیه می باید به چه کسی داده شود و مسدتحق دریافدت خونب دا چده
کسی است مب م و مج ول است و مجریان قانون را با اشدكاالتی روبدرو مدیسداخت و موجبدات
برداشت و تفاسير گوناگون را فراهم میساخت که جز ناکارآمدی آن نتيجهای به دنبال نداشت.
در نتيجه قانون مصوب  233ابتدا در ماده  1دیه را این گونه تعریف مدیکندد« :دیده اعدم از
مقدر و غيرمقدر ،مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غيرعمددی بدر نفدس ،اعضداء و
منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر ج تی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر میشود».
و پس از آن در کتاب چ ارم با عنوان دیات در ماده  223دیه مقدر را تعریف کرده و بيان مدیدارد:
«دیه مقدر ،مال معينی است که در شرع مقدس به سدبب جنایدت غيرعمددی بدر نفدس ،عضدو یدا
منفعت ،یا جنایت عمدی در مواردی که به هر ج تی قصاص ندارد ،مقرر شدده اسدت ».و در مداده
بعدی ( )223ارش را دیه غيرمقدر ناميده و بيان میدارد « :ارش ،دیه غيرمقدر است که ميزان آن در
شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کيفيت جنایت و تأثير آن بر سالمت مجندیٌعليده و
ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس ميزان آن را تعيين میکند.
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مقررات دیه مقدر در مورد ارش نيز جریان دارد مگر اینكده در ایدن قدانون ترتيدب دیگدری مقدرر
شود»..
دیه و ماهیت آن
امروزه در ميان مجامع حقوقی ،این بحث مطرح شده که اساساً ماهيّت دیده چيسدت؟ آیدا دیده کده
اسالم آن را به عنوان یكی از ن ادهای حقوقیاش مورد تأیيد قرار داده است  ،برای مجازات مجدرم
وضع شده است تا اینكه او با پرداخت دیه ،متنبّه شده و احساس درد و رنج نماید یا اینكه دیده نده
برای مجازات و تنبّه مجرم ،بلكه به منظورجبران خسارت ها و زیان هایی است کده از قببلدل عمدل
مرتكب به مجنیعليه یا اوليای وی وارد شده است؟(کوهی اصف انی ، 232 ،ص) 22
به طور کلّی ،در این باره ،چ ار نظریه از سوی صاحبنظدران علدم حقدوق ارائده شدده اسدت.
گروهی از حقوقدانان ،دیه را دارای ماهيّتی صرفاً مدنی و برخی دیگر ،آن را واجدد مداهيّتی صدرفاً
جزایی بيان کردهاند .برخی نيز با تفصيل در این خصوص ،در مواردی دیه را دارای جنبده مددنی و
در مواردی دیگر ،واجد جنبه کيفری دانستهاند .گروهی از حقوقدانان نيز مداهيّتی دوگانده را بدرای
دیه در تمام حاالت و موارد آن پریرفتهاند.
مسلّم است در صورتی که دیه ،مجازات مرتكب باشد ،عمدل ارتكدابی مسدتوجب دیده ،جنبده
جزایی و کيفری یافته ،مرتكب ،مجرم شناخته می شود ،اما اگر دیه ،جبدران خسدارت باشدد؛ مانندد
سایر جبران خسارت ها ،جنبه مدنی داشته و مرتكب آن ،عمل مجرمانه ای انجام ندداده اسدت و از
این رو ،اساساً عنوان مجرم بر وی صدق نمیکند.
ضرورت بحث از همين جاست؛ چرا که با پریرش هر یك از حاالت فوق ،نتایج و آثار خاص
و کامالً متفاوتی بر مسئله مترتّب میشود .از جمله م م ترین آثار مترتّدب بدر پدریرش هدر یدك از
 .شایان یادآوری است که ن اد دیه پيش از ظ ور اسالم نيز در بسياری از جوامع و مراهب سابقه داشته که در دیدن اسدالم
نيز مورد پریرش و امضا قرار گرفته است.
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نظریههای فوق در خصوص ماهيّت دیه ،بحثی است که امروزه با عندوان «جدواز گدرفتن خسدارت
مازاد بر دیه» در مجامع حقوقی و محاکم قضایی مطرح است .بحث است که آیا کسی که به واسطه
ضرب و جرح دیگری ،متحمّل خساراتی گردیده است ،می تواند پس از دریافت دیهای که در شرع
برای وی مقرّر شده ،مطالبه خسارت (به عنوان چيزی عالوه بر دیه) نيز بنماید یا خير ،بلكه شدارع
با معيّن کردن ميزان دیه ،راه را برای هرگونه دریافت خسارت مازاد بر دیه ،بسته است.
حال چنانچه در بحث ماهيّت دیه ،به این نتيجه برسيم که دیه صرفاً یك مجازات است کده بدر
مرتكب ابعمال می شود ،در این صورت باید گفت ،طبدق قواعدد بداب ضدمان و مسدئوليت مددنی،
مجنیعليه میتواند افزون بر دیه ،ضرر و زیانی را نيز که بر اثدر عمدل مرتكدب ،متوجّده وی شدده
است ،مطالبه کند ،اما اگر دیه را یك ن اد حقوق مددنی بددانيم کده شدارع بدرای جبدران خسدارت
زیاندیده مقرّر کرده است ،می توان گفت که چون ميزان این جبران خسارت در شدرع معديّن شدده
است ،نمیتوان چيزی عالوه بر دیه به عنوان جبران خسارت از مرتكب عمل مطالبده نمدود( .البتده
شاید بتوان حتی دیه را ن اد حقوق مدنی دانست ،ولی بده مسدئوليت مددنی مرتكدب در خصدوص
هزینهها نيز اعتقاد داشت که در جای خود توسط برخی صاحبنظران مطرح شده است).
نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه
ممكن است این سؤال مطرح شود که بر خسارت دانستن یا مجازات دانستن دیده چده اثدر عملدی
مترتب است؟ م مترین آثاری را که در پاسخ میتوان مطرح کرد آن است که:
الف) اگر دیه ماهيت خسارت داشته باشد برابر قاعده کلی حاکم بر خسدارت هدا ،دیده مقددار
معينی نخواهد داشت بلكه ميزان آن بر اساس صدمه و خسارتی که وارد شده است تعيين میشدود
اما اگر ماهيت مجازات داشته باشد براساس اصل قانونی بودن مجازاتها بایدد ميدزان و مقددار آن
دقيقاً در قانون مشخص شده باشد.
ب) اگر دیه ماهيت خسارت داشته باشد به نتيجه عمل توجده مدیشدود و بده ایدن کده عامدل
خسارت از شرایط تكليف برخوردار است یا خير ،سوء نيتدی در عمدل داشدته اسدت یدا نده و. . .
توج ی نمیشود.
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اما اگر ماهيت مجازات داشته باشد به درصد تقصير و شرایط تكليف نيز توجه میشود.
ج) دیه اگر خسارت صرف باشد و اوليای دم صغير باشند قيّم میتواندد همچدون سدایر امدوال
مولی عليه تصرفاتی را که به مصلحت آن هاست انجام دهد ،حتی اگر ایدن تصدرف مسداوی عددم
اخر دیه باشد ،اما اگر دیه مجازات باشد نگرفتن دیه به منزله عفو جانی است و چنين حقدی بدرای
قيّم وجود ندارد .ادارة حقوقی قوه قضائيه در نظریة شماره  32/ 0/2-1/2311در مورد اختيار قديّم
نسبت به دیه مقرر میدارد« :با استفاده از وحدت مالک مواد  20و 23قانون حدود و قصاص (مداده
 332و 333قانون مجازات اسالمی  ) 210چنانچه اوليای دم مرکب از افراد صدغير و کبيدر باشدند،
قيّم با رعایت غبطه صغير حق اخر دیه را دارد و مصلحت نيست که اخر دیه به زمدان کبدر صدغار
موکول شود .چون در این فاصله ممكن است به دالیلی پرداخت دیه متعرر شود و به صدغير ضدرر
وارد آید و نيز طبق مستفاد از همان مواد و مالک ماده  32قانون دیات (ماده 333قدانون مجدازات
اسالمی ) 210که به دادستان کل که به منزله ولی مجنی عليه شدناخته شدده حدق عفدو داده نشدده
است و قيّم حق انصراف از دیه را ندارد .زیرا این امر در حكم عفو جانی است و چندين حقدی بده
قيم اعطاء نگردیده است».
د) اگر دیه مجازات باشد جزو ترکه متوفی قرار میگيرد چون در زمان حيات متوفی بده وجدود
آمده است اما اگر خسارت باشد جزو ترکه محسوب نمی شود ،زیرا ایدن خسدارت بدرای جبدران
ضرر متوفی نيست و متوفی وجود ندارد تا ضررش جبران شدود ،بلكده بدرای جبدران ضدرر ورثده
متوفی میباشد .بنابراین جزو اموال ورثه در میآید و بده امدوال متدوفی افدزوده نمدی شدود .دکتدر
کاتوزیان در این زمينه نوشته است« :از این بحث به دشواری میتوان نتيجه گرفت زیرا دیه هدر دو
چ ره کيفری و جبران کننده را دارد و نوعی کيفر مدنی است (همانند شرط کيفری وجه التزام) کده
به زیان دیده پرداخت میشود .با وجود این چ ره کيفری غلبه دارد و وارثان به سبب وقدوع جدرم
مالك آن میشوند .از دیدگاه و تعبير دیگر ،خونب ای مورّث است که اگر پيش از مرگ نيز فرصدت
مییافت میتوانست آن را انتخاب کند .نشان دیگر ،سلطه مجروح برآن است که اختيار دارد پديش
از مرگ از آن بگررد و قاتل را عفو کند در حالی که مورّث حق دخالت در امدوال وارثدان خدود را
ندارد»( .کاتوزیان ، 232 ،ص) 31
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ماده  332سابق به تبعيت از دیدگاه فق ای اماميده ،دیده را مدال دانسدته بدود و در نتيجده مانندد
مش ور فق ای اماميه پریرفته بود که دیه جزو ترکه متوفی قرار میگيرد .اداره حقدوقی قدوه قضدائيه
در نظریه شماره  232/2/3-1/2322پيرامون این مطلب چنين آورده است « :طبق مقدررات قدانون
امور حبسی ،ترکه عبارت از اموال و حقوق مالی اسدت کده شدخص حدين الفدوت دارا مدیباشدد.
بنابراین دیه یعنی مالی که حين الفوت به شخص تعلق میگيدرد در حكدم مداترک متدوفی بدوده و
بستانكاران میتوانند از دیه استيفاء طلب نمایند .البته با رعایت حق تقدم و شرایط مندرج در موارد
 332و  333قانون امور حبسی و باقی مانده آن پس از اداء حقوق و دیون متوفی که به ترکده ميدت
تعلق میگيرد .مطابق قواعد ارث بين ورثه تقسيم میشود».
این نظریه در اظ ار نظر  1 / 0/32-1/ 0 13اداره حقوق نيز مورد تأکيد قرار گرفته است.
ه) اگر دیه ماهيت مجازات داشدته باشدد رسديدگی بده آن براسداس دادرسدی کيفدری صدورت
میگيرد و اگر ماهيت خسارت داشته باشد براساس دادرسی مددنی انجدام مدیشدود .رأی وحددت
رویه شماره  210/2/33-232که قبالً بيان شد بر همين مطلب داللت دارد.
و) اگر دیه مجازات باشد حق انتخاب جانی توجيه محكمی نخواهد داشت زیرا قواعد مربدوط
به مجازات ،آمرانه است و حق انتخاب در آن مف ومی ندارد.
ز) اگر دیه مجازات باشد طبيعتاً باید از بسياری قواعد مربوط به مجازات همچون تعددد جدرم،
تكرار جرم ،تعليق ،عفو ،مرور زمان و . . .برخوردار باشد.
ج) اگر دیه مجازات باشد با فوت جانی قرار موقوفی تعقيب صدادر مدیشدود و اگدر خسدارت
باشد فوت جانی تاثير در آن ندارد.
ط) اگر دیه مجازات باشد حكم به آن نيازی به درخواست مجنی عليه یا اوليدای دم نددارد .امدا
اگر خسارت باشد دادگاه نمی تواند بدون درخواست ایشان حكم به دیه بدهد.
طرفداران دیدگاه جبران خسارتبودن دیه
در ميان صاحب نظران و حقوقدانان عده ای قائلند که دیه ماهيتی صرفاً مدنی دارد.
از نظر اینان دیه برای جبران ضرر و زیان های بدنی تعيين شده است نه چيز دیگدر؛ از ایدن رو
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از دیه با عنوان «غرامت مالی» تعبير آورده اند (گرجی، 213 ،ص )333؛ برای مثال دکتر گرجی در
کتاب دیات آورده است:
«به نظر میآید که دیه را باید از قبيل تأدیه خسارت و جبران ضرر و زیان به شدمار
آورد که جنبه حقوقی و مالی دارد نه کيفری و جزایی(گرجی، 230،ص )2

در دیدگاه این گروه ،دیات ،ضمان مدنی است؛ یعنی دیه خواه در عوض قتل یا ضرب و جرح
عمدی باشد که اوليای دم با مصالحه با جانی به جای قصاص خواستار آن گردیده اندد و خدواه در
قبال قتل یا ضرب و جرح شبه عمد یا خطا باشد ،در هر صورت جنبه مدنی دارد و خسارت اسدت
نه مجازات(محقّق داماد، 213 ،ص ) 33
دالیل طرفداران دیدگاه جبران خسارتبودن دیه
طرفداران این دیدگاه برای اثبات مدعای خود ،دالیلی را که بيانگر جنبه حقوقی دیه اسدت ،متدرکر
شده اند که بدان ها اشاره میکنيم :برخی در بيان این دالیل بيان داشته اندد :در روایدت هدای وارده
در باب دیات مجازات بودن دیه مطرح نگردیده ،بلكه از آن ا استفاده میشود که دیه بدرای جبدران
ضرر و زیان های بدنی تعيين شده است؛ زیرا در این روایات اوالً دیده در برابدر ارش قدرار گرفتده
است و از آن ا استفاده میشود که ارش برای جبران ضرر و زیان های وارده بر بددن در جدائی کده
دیه تعيين نشده در نظر گرفته شده است .پس همان طوری که ارش یك ندوع جبدران خسدارت و
ضرر بدنی به شمار میرود ،دیه نيز باید به قرینه مقابله یك نوع جبران خسارت بوده باشد.
ثانياً وضع مجازات های اسالمی هميشه در مقابل معصيت و گناه میباشد در حالی کده دیده در
مقابل فعل های خطایی و یا شبه عمد میباشد.
ثالثاً عاقله گاهی مسئول پرداخت دیه اند ،خواه خویشاوندان جانی (در صورتی که قتل خطدای
محض باشد یا جانی صغير و مجنون باشد و ) . .باشند و یا امام (دولت) ،معنا نددارد کده مجدازات
شوند و اگر دیه ،مجازات باشد باید گفت که افراد بی گنداه از نظدر فقده اسدالمی قابليدت تعقيدب
کيفری را دارند که این برخالف عدالت و منطق عقل سليم و فكر مستقيم است .مضافاً به ایدن کده
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در بسياری از روایات 0از دیه به ضمان تعبير شده است و ضمان در مسئوليت مالی ظ ور دارد ،نده
مجازات(مرعشی شوشتری، 213 ،ص ) 33
برخی دیگر به دالیل دیگری استناد کردهاند ،از جمله اینكه :علمای فقه برای پداره ای از اندواع
دیه ،در جایی که دیه معين نشده اصطالح « ارش » را به کار برده اند .از نظر اینان ارش بده معندای
غرامت و جبران خسارت است.
دیه که در موارد خطا و شبه عمد از جانی اخر میشود ممكن نيست جنبه کيفری داشته باشدد؛
زیرا عمل مرتكب اصوالً جرم به معنی اخص و دقيق کلمه نيست؛ چراکده در جدرم عنصدر رواندی
عدوان و تجاوز لحاظ شده و قصد آزار دادن و ارتكاب اعمال خالف شرع و قانون در آن موجدود
است و قتل و جرمی که در آن مرتكب اصالً قصد سوئی نداشته و برخالف ميل بداطنی اش پدیدد
آمده هرگز نمی تواند از قبيل جرم و جنایت محض به شمار آید.
اگر دیه جنبه عقوبت محض داشته باشد ،دیگران را نباید به پرداخت دیه جندایتی کده از جدانی
سرزده است محكوم کرد ،حال آن که در قتل و ایراد ضرب و جرح خطای محض ،دیده بدر عاقلده
است و در عمد و شبه عمد نيز اگر جانی فرار کند یا نتواندد دیده را بردردازد از سدوی عاقلده و در
مواردی از بيت المال پرداخت میشود.
اگر دیه مجازات محض باشد در صورت فوت جانی باید دیه ساقط گردد ،حال آنكه دیه ساقط
نمی شود بلكه مانند سایر دیون مدت دار حال میشود و از ترکه جانی خارج و به مجندی عليده یدا
اوليای او پرداخت میشود.
در قتل یا جرح عمد که مجازات آن قصاص است ،اوليای دم میتوانند با جانی بر دیده تراضدی
کنند .با این تراضی ،مجنی عليه یا اوليای دم ،جنایت را عفو میکنند و جنبه کيفری (قصاص) را از
ميان میبرند و تن ا تأدیه خسارت ناشی از تلف جان یا عضو باقی میماند کده مدال یدا مبلغدی بدر
 .معب ننالأََّف نننوقاأب ننْأَّس نناأبَ نندهللاأ(بِن َأََّف ن )أً ننى أ«ًض نناأَّمََّن ننؤمع أ(بِن َأََّف ن )أ نناأ ْ ننذأ خننذأ َّ أً ننو أسْننَأَِّق ننمأبقننَضهأ ِن ننَهمأً ننى أ
بِن َأََّف أالأضمىنأبِن همأضأَّنأ خذأِبِقمأضمعوَّ»أ(الكافی ،جلد ،1ص.)222

................................................. 55فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال نهم ،شماره  ،43تابستان 9417

مجنی عليه یا اوليایش به عنوان دیه پرداخت میشود حال چنانچه دیه را کيفر به شدمار آوریدم بدا
عفو منافات دارد.
معموالً در مسائل کيفری که مبلغی به عنوان جریمه گرفته میشود ،عائد خزانه دولت میشود و
به دولت تعلق میگيرد ،نه به شخص مجنی عليه ،اما دیه به مجنی عليه یا اوليای وی داده میشدود.
پس جنبه تاوان در آن غالب است همچنين برای اثبات این نظر ،مؤیدات دیگدری نيدز ابدراز شدده
است که در زیر آن ا را بيان میکنيم.
در تعيين ميزان دیه و اعمال آن ضوابط و مقرراتی وجدود دارد کده ماهيدت آن را بده خسدارت
نزدیكتر میکند تا مجازات برای مثال برابر موازین شرعی ،دیه زن نصف دیه مدرد اسدت و در دیده
اعضاء هنگامی که مقدار دیه بيشتر از یك سوم شود ،دیه زن به نصف کداهش مدییابدد و یكدی از
توجي ات این امر آن است که از بين بردن مرد یا اعضای بدن وی از نظر اقتصادی لطمه بيشتری به
خانواده وی وارد میکند تا از بين بردن زن یا اعضای بدن او؛ یعنی مالک تعيين مقددار دیده ،تدوان
اقتصادی مجنی عليه است و این قرنيه ای است براینكه دیه ،نوعی خسارت مالی است نه مجازات.
یك اصل مسلم شرعی و قانونی میگوید که مجازات تن ا در مورد کسانی اعمال مدیشدود کده
شرایط عمومی تكليف را داشته باشند؛ بنابراین هرگز نمی تدوان مجدازات را بدر کدودک ،دیوانده و
نظایر اینها تحميل کرد ،در حالی که این افراد به پرداخت دیه ملزم مدیشدوند و پرداخدت دیده از
سوی ایشان (به توسط عاقله) منتفی نيست .اگرچده ایدن دیده از سدوی شدخص جدانی پرداخدت
نمیشود به گونه ای نيست که بتوان گفت ،مسئوليت به کلی منتفی میشود.
مجازات خود به خود بر جرم مترتب اسدت و اعمدال آن بده درخواسدت مجندی عليده نيدازی
ندارد(مگر در موارد خصوصی) ،حال آنكه دیه چنين خصوصيتی ندارد و در صدورتی مدورد حكدم
قرار میگيرد که مجنی عليده یدا قدائم مقدام وی آن را درخواسدت کدرده باشدد .ایدن وضدعيّت ،از
خصوصيات خسارت است و اگر دیه مجازات بود ،حكم برآن به تقاضدای افدراد ذی نفدع نيازمندد
نبود.
در اکثر مورادی که دیه الزم میشود کفاره نيز در کنار آن واجب است .پس اگر دیده مجدازات
بود نيازی به کفاره نبود .این امر که شارع ،کفاره را در کنار دیه واجب کرده است ،بدین دليل است
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که دیه صرفاً خسارت است و شارع برای اعمال مجازات نسبت به جانی ،کفاره را نيز واجب کرده
است البته پرداخت کفاره حكمی شرعی است که ضمانت اجرایدی نددارد ،امدا در بسدياری مدوارد
افزون بر پرداخت دیه ،حكم به مجازات حبس یا جزای نقدی نيز داده میشود.
مقدار دیه در قتل شبه عمد و خطای محض یكسان است .در حالی کده ميدزان تقصدير در قتدل
شبه عمد بيشتر از خطای محض است .این امر ،بيانگر خسارت بودن دیده اسدت؛ چدون اگدر دیده
مجازات باشد ،باید بر اثر تشدید ،تقصير ،ميزان دیه نيز تشدید شود.
اگر دیه مجازات باشد باید بتوان همچون سایر مجازات های نقدی ،چنانچه مجرم به دليل عجز
از پرداخت بازداشت شود به تناسب ایام بازداشت وی از مقدار دیه کسر گدردد ،حدال آنكده هدي
کس چنين چيزی را قبول ندارد( .زراعت، 213 ،صص 22د )2
یكی دیگر از نویسندگان نيز که به ماهيت مدنی دیه معتقد است در ضمن نوزده دليل ،در اثبات
نظریه خود کوشيده است .برخی از این دالیل و مستندات در ضمن دالیل فوق مطرح شدد برخدی
دیگر از آن ا عبارتند از :ش ادت زنان فقط در دیات پریرفته میشود ،نده قصداص و سدایر کيفرهدا؛
بنابراین قبول ش ادت زن در اعمال مستوجب دیه نشان دهنده این است کده دیده در زمدره جدرایم
نيست ،چراکه ش ادت زنان برخالف مسائل مالی ،در جنایت های عمدی موجب کيفر پریرفته نمی
شود .این بدان معناست که هي فرقدی ميدان دیده و هدر حدق مدالی دیگدر وجدود نددارد(گرجدی،
، 213ص)333
کفالت در دیات پریرفته میشود ،همانند پریرش کفالت در مسائل غيدر کيفدری ،در حدالی کده
کفالت در جنایات موجب کيفر پریرفته نمی شود .این امر نيز بيانگر غيرکيفری بدودن ماهيدت دیده
است.
در قتل و ضرب و جرح عمدی که کيفرآن قصاص است ،چنانچه با عفو و گرشت مجنی عليده
یا اوليای دم ،قصاص ساقط شود ،جانی مستحق تعزیر میگردد .توضيح آنكه در قصاص حق اهلل و
حق الناس با هم جمع شده است؛ از این رو در عبارت است از تعزیر جانی به اجماع جميدع فق دا
غلبه مییابد و جانی باید قصاص گردد .اما در جائی که مجنی عليده یدا اوليدای وی حدق خدود را
میبخشند و از اجرای قصاص صرف نظر میکنند ،حق اهلل همچنان باقی است و بده همدين سدبب
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است که جانی ،تعزیر میگردد .پس نتيجه گرفته میشود که دیه ای کده در ایدن صدورت از جدانی
اخر میگردد ،مجازات نيست بلكه جبران خسارت است ،چراکده مجدازات جدانی همدان تعزیدری
است که بر وی اجرا میگردد.
کيفر به تعدد ضرر ناشی از فعل واحد غير مشروع ،متعدد نمی شود؛ از این رو کيفر کسدی کده
جمعی را بكشد از کيفر قتل نفس واحد بيشتر نمی شود ،در حالی که دیه با تعددد ضدرر ناشدی از
فعل واحد ،متعدد میشود ،مثالً هرگاه بر یك فعل چند ضرر مترتب شود ،بده تعدداد ضدررها دیده
واجب میگردد(احمد ادریس، 211 ،صص 222د)210
آنچه بيان شد تقریباً اهّم دالیل ،مستندات و قرائنی بود کده طرفدداران ماهيدت صدرفاً مددنی و
حقوقی دیه بر آن استناد کرده و نظر خود را بر آن استوار ساخته اند .مالحظه مدیکنديم کده مدوارد
مطرح شده تقریباً همگی صحيح و محكم بود ،اما آیا با استناد به این دالیل میتوان گفت کده دیده
فقط خسارت محض است و مجازات نيست و آیا طرفداران مجازات بودن دیه به این دالیل مدتقن
طرفداران نظریه خسارت محض بودن دیه توجه نكرده اند یا آنكه آنان نيز برای ادعای خود دالیلی
دارند؟
این مطلب چيزی است که در ادامه از همين نوشتار به آن مدیپدردازیم .لكدن قبدل از آن بدرای
تكميل بحث ماهيت مدنی دیه و جبران خسارت بودن یا نبودن آن ،شباهت و تفاوت های موجدود
ميان دیه با قواعد مسئوليت مدنی را بررسی میکنيم.
موارد اختالف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدني
هرچند در ضمن بيان دالیل معتقدان به جبران خسارت بودن دیه عموماً مواردی از اشتراک دیده بدا
مسئوليت مدنی بيان شد ،به دليل اهميّت بحث و ناقص بودن موارد بيشتری از اشدتراک و اخدتالف
دیه با قواعد مسئوليت مدنی را ف رست وار بيان میکنيم.
موارد اشتراک

موارد اشتراک به شرح زیر است:
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 .از جمله شرایط و ارکان تحقق مسئوليت مدنی ،ورود ضدرر و یدا خسدارت ،ارتكداب فعدل
زیانبار و وجود رابطه سببيّت بين ضرر حاصل شدده و فعدل زیانبدار اسدت و ایدن شدرایط
همگی در تحقق ضمان نيز وجود دارد؛ بدین توضيح کده بایدد فعدل جدانی بده لطمدات و
صدمات بدنی یا جنایت بر اعضا و منافع مجنی عليه منجر شود و بين جنایت و صددمات و
فعل جانی رابطه به سبيّت وجود داشته باشد تا بتوان فاعل یا عاقله او را بده پرداخدت دیده
حسب مورد محكوم کرد.
 .3در قواعد مسئوليت مدنی ،همان طور که فوت ضدرر زنندده مدانع از پرداخدت خسدارت بده
متضرر نمی گردد ،بلكه مالی که به عنوان خسارت مدنی تعيين شده ،بایدد از امدوال متدوفی
اخر گردد .در دیات نيز با فوت جانی دیه از ترکه او گرفته میشدود و بده مجندی عليده یدا
اوليای دم او پرداخت میشود.
 .2دیه نيز همانند قواعد مسئوليت مدنی ،چون از جمله حقوق الناس اسدت و بده مجندی عليده
پرداخت میشود ،جنبه خسارت دارد؛ از این رو ،مشمول عفو ،تخفيف یا تعليق منددرج در
قانون مجازات اسالمی نمی شود(درخشاننيا، 213 ،صص 20د )2
موارد اختالف

موارد اختالف به شرح زیر است:
 .دایره خساراتی که به موجب مسئوليت مدنی قابل مطالبده اسدت بسديار وسديع اسدت ،کليده
صدمات وارده به جان ،مال ،سالمتی ،آزادی ،حيثيت ،شد رت تجداری یدا هدر حدق دیگدر
قانونی افراد را در بر میگيرد 0در حالی که دیه تن ا در مقابل جنایت واقع بر نفس یدا اعضدا
قابل مطالبه است و سایر زیان ها را در بر نمی گيرد.
 .مادّة

قانون مسئوليت مدنی مصوّب  223مقرر میدارد« :هر کس بدون مجوّز قانونی عمداً یا در نتيجه بیاحتياطی به

جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حيثيت یا ش رت تجارتی و یا هر حقّ دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد
گردیده ،لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود ،مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود
میباشد.
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 .3در مسئوليت مدنی ،مقصر به جبران ضررهای حاصله از کار خود موظف است و از این نظر
بين اضرار عمدی و غيرعمدی تفاوتی نيست ،در حالی که در ضمان دیات ،دیده بده عندوان
حكم شرع و اثر ق ری جنایت به اضرار غيرعمدی (خطدا و شدبه عمدد) اختصداص دارد و
حكم شرعی و اثر ق ری اضرار عمدی در این موارد قصاص است.
 .2ترک فعل موجب ایجاد ضمان نسبت به پرداخت دیه نمدی گدردد .امدا در مسدئوليت مددنی
انجام دادن فعل و ترک کردن فعل در صدورت وجدود تقصدير ،ایجداد مسدئوليت مددنی را
موجب میشود(همان)
 .2در ضمان دیات دیه را به عنوان خسدارت شدرعی از پديش بدرای قتدل نفدس و صددمات و
جراحات بدنی تعيين شده و مقدار آن مضبوط و تغييرناپدریر اسدت ،مگدر در مدواردی کده
پرداخت ارش الزم است اما در مسئوليت مدنی ميزان خساراتی کده زیدان دیدده مدیتواندد
مطالبه کند از قبل معين نيست بلكه مقدار آن پس از تعيين ميزان زیانی است که دادگداه بده
جبران آن حكم میدهد.
 .2از نظر مرجع رسيدگی کننده که دادگاه کيفری یا حقوقی است و نيدز آیدين دادرسدی حكدم
برآن ،بين این دو مسئوليت تفاوت هست؛ برای نمونه ،در صورت امتناع جانی از پرداخدت
دیه میتوان وی را تا زمان پرداخدت آن بازداشدت کدرد ،امدا در مدورد خسدارت ناشدی از
مسئوليت مدنی چنين نيست و قانون منع توقيف اشدخاص در قبدال تخلدف از انجدام دادن
تع دات و الزامات مالی مصوب  ، 223حاکم است.
بنابراین ،از آنچه گفته شده ،این نتيجه به دست میآید که به رغم وجود شباهت هایی ميان دیده
و مسئوليت مدنی ،تفاوت های بسياری نيز بين آن دو وجود دارد که نمی توان این دو مسئوليت را
کامالً بر یكدیگر منطبق دانست.
طرفداران دیدگاه مجازات بودن دیه
در مقابل طرفداران دیدگاه ماهيت مدنی دیه ،عده ای از حقوقدانان نيدز بده «مجدازات بدودن دیده»
معتقدند .به نظر اینان ،دیه صرفاً یك کيفر جزایی است؛ از این رو برخدی از آن بده « کيفدر نقددی»
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تعبير کرده اند( .جعفری لنگرودی، 213،ص )233البته باید گفت کده طبدق ایدن دیددگاه ،دیده در
جنایات شبه عمد و خطا ،کيفر اصلی مرتكب است ولی در جنایات عمدی ،اگر اوليدای مقتدول یدا
شخص مجنی عليه با جانی به جای قصاص ،در پرداخت دیه توافدق و تصدالح کنندد ،کيفدر بددلی
شمرده میشود( .فيض ، 233،ص) 22
در ذیل به دالیل ،مستندات و قرائتی که این گروه برای اثبات ادعای خود به آن استناد کرده اند
میپردازیم.
دالیل طرفداران دیدگاه مجازات بودن دیه
اینان در بيان دالیل و مستندات خود عالوه بر استناد به ماده 2قانون مجازات اسالمی 233که دیه
را در زمره مجازات ها منظور کرده است ،میگویند:
قتل عمد ،موجب قصاص است و اگر قاتل عمدی فوت شود ،قصاص ساقط میشود .حال اگر
اوليای دم با تراضی از قصاص صرف نظر کنند و در عوض مطالبه دیه قتل نفس نمایند آیا به دنبال
ساقط شدن قصاص دیه هم ساقط میشود یا خير؟ بدی ی اسدت کده اگدر دیده را ندوعی مجدازات
بدانيم ،با فوت قاتل دیه از بين میرود ولی اگر دیه را نوعی جبران خسارت بدانيم با فوت قاتدل از
بين نمی رود و از مال قاتل در صورت وجود مال یا از االقرب فداالقرب و یدا از بيدت المدال بایدد
پرداخت شود .در صورتی که قانونگرار به صراحت دیه را نوعی مجازات شدناخته و در مداده 323
قانون مجازات اسالمی 210میگوید :هرگاه کسی مرتكب قتل موجب قصاص شده اسدت بميدرد،
قصاص و دیه ساقط میشود(شامبياتی، 212،ص)230
بعضی دیگر نيز در ذکر دالیل مجازات بودن دیه آورده اند:
 .با توجه به مصوبات قانونی قبل از اسالم ،از قانون حمورابی گرفته تا قانون ی دود و قدانون
های دیگر مسئله دیه برای تنبيه مت م و دلجوئی از مجندی عليده مطدرح بدوده و بده عندوان
مجازات و کيفر تلقی شده است .از این رو شرع هم آن را نوعی مجازات دانسته است.
 .3پس از تشریع دیه در شرع مقدس ،دانشمندان حقوق اسدالمی ،دیدات را در کندار مجدازات
های دیگر اسالمی و حدود ،قصاص و تعزیرات ذکر کرده ،آن را نوعی مجازات میدانند.
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 .2آیه (جزاء سّيئه سيّئه مثل ا) (سوره شوری آیه )20به مجازات بودن دیه اشداره دارد .مددلول
آیه این است که هرگاه شخصی عمداً دست کسی را قطع کند باید دسدت او را قطدع کدرد.
پس زمانی که مجنی عليه بخواهد یك درجه تخفيف بدهد چه باید بكند؟ شرع در اینجا بدا
وضع دیه ،راه تخفيف را معين کرده است؛ بدین گونه که در صورت رضایت ،مدیتدوان از
قصاص گرشت و دیه را گرفت .پس در حقيقت دیه هم نوعی مجازات تلقی شدده اسدت،
اما مجازاتی خفيف تر.
 .2اگر نظر عرف را در چيستی دیه ای کده از جدانی عمدد در صدورت گرشدت اوليدای دم و
غيرعمد برای جنایتش گرفته میشود ،جویا شویم به ایدن نتيجده مدیرسديم کده مدردم نيدز
معتقدند دیه یك نوع مجازات است که بر مجرم اعمال شده است.
 .2در شرع مقدس ،پدر را به دليل قتل فرزندش قصاص نمدی کنندد .در اینجدا شدرع اهميدت
رابطه پدری و فرزندی را با اهميت قتل سنجيده و به دیه حكم کرده است؛ یعنی پددر بایدد
دیه برردازد و خودش هم حقی از این دیه ندارد .شرع مقدس در حقيقت میخواهد پددر را
با این حكم مجازات کند ولی با در نظر گرفتن رابطه پددری و فرزنددی در مجدازات یدك
درجه تخفيف میدهد؛ بنابراین میبينيم که دیه هم نوعی مجازات به شمار آمده است.
 .3شرع مقدس در مورد جنایت بر حيوان و ميت ،دیه تعيين کرده است .البته جنایت به حيوان
یا ميت در تمام دنيا عملی خالف و قابل تعقيب است و چدون شدخص مدوردنظر مرتكدب
گناهی شد ،طبق نظر شرع مقدس باید توبه کند و دیه هدم بردردازد و ایدن نشدانه مجدازات
بودن دیه است.
 .1مواد و  2قانون مجازات اسالمی 233به مجازات بودن دیه اشاره کرده است.
 .3وقتی هدف مجازات تنبيه مجرم باشد ،میتوان دیه را هم نوعی مجازات دانست ،چون تنبيه
او را در پی دارد(صالحی، 213،صص 22د.)20
 .3یكی از تفاوت های اساسی مجازات و خسدارت آن اسدت کده ميدزان خسدارت بدرخالف
مجازات ،در شرع و قانون مشخص نشده است ،بلكه پس از وقوع سدبب خسدارت ،ميدزان
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آن تعيين میشود .دیه نيز با توجه به اینكه دارای ميزان و مقدار مشخصدی اسدت طبيعتداً از
نوع مجازات است و اگر جنبه خسارت داشت نباید ميزان معينی برای آن ذکر کرد.
 . 0اگر دیه را خسارت به شمار آوریم ،عوضی خواهد بود که در مقابل نفس یدا اعضدای بددن
قرار میگيرد ،اما طبيعی است که جان انسان آنقدر گرامی و ارزشمند است کده هدي مدالی
نمی تواند عوض آن قرار بگيرد؛ بنابراین دیه را نمیتوان بده عندوان خسدارت و در مقابدل
جان و اعضای بدن قرار داد؛ زیرا هي تناسبی ميان عوض و معوض نخواهد بود.
 .اگر دیه خسارت باشد باید هنگام اجرای آن حق اجرا پرداخت شود حال آنكه دیه همچون
سددایرمجازات هددای نقدددی بدددون پرداخددت حددق اجددرا قابليددت اجددرا دارد(زراعددت،
، 213صص 2د)22
دالیل و قرائتی که ذکر شد عمده دالیلی بود که طرفداران دیدگاه مجازات بودن ماهيت دیه بده
آن تمسك کرده اند که البته بعضی از آن ا بر ماهيت کيفری دیه داللتی ندارد بلكه تن ا جنبه قرینه و
اماره بر این امر دارد .به هر حال مستندات فوق اعم از دالیل و قرائن همگدی نشدانه ای بدر اثبدات
ماهيت کيفری دیه دارد.
اما انتقاد وارد بر این دیدگاه همانند دیدگاه ماهيت صرفاً مدنی دیه ایدن اسدت کده یدك جانبده
گرایانه است؛ به سخن دیگر طرفداران دیدگاه ماهيت صرفاً کيفری دیه در مورد دالیلدی کده نشدان
دهنده جنبه مدنی و جبران خسارت بودن دیه مطرح شده ،ساکت اند .همچنين بده مدوارد اخدتالف
دیه با مجازات نيز توجه نكرده اند؛ بنابراین الزم است موارد اختالف و اشدتراک دیده بدا مجدازات
های مالی ذکر شود.
موارد اختالف و اشتراک دیه با مجازات های مالي
بعضی از موارد اشتراک دیه با مجازات های مالی از نگاه صاحب نظران حقوقی بيان شد .حدال بده
تفصيل به بيان آن ها و همچنين وجوه اختالف و تمایز آن ا میپردازیم.
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موارد اشتراک

شباهت های عمده ميان دیه و جزای نقدی را میتوان به شرح زیر بيان کرد:
 .دیه مانند جزای نقدی در قانون پيش بينی شده و مقدار آن مشخص و معين است.
 .3اگر محكوم عليه از پرداخت جزای نقدی امتناع ورزد بازداشت میشود .ایدن امدر در مدورد
امتناع از پرداخت دیه نيز صادق است.
 .2آئين دادرسی حاکم بر هر دو ،آئين دادرسی کيفری است(درخشاننيا، 213،ص )2
موارد اختالف

م م ترین تفاوت های موجود ميان جزای نقدی و دیه بدین شرح است:
 .جزای نقدی ،وجه نقدی است که محكوم عليه پرداخت میکند ولی دیه موارد ششدگانه ای
است که در شرع معين شده است.
 .3اصل شخصی بودن مجازات ها که از اصول حاکم بر مجازات هاست در مورد جزای نقدی
رعایت میشود اما این اصل در مورد دیه (خطای محض) بده لحداظ تحميدل آن بدر عاقلده
رعایت نمی شود .حتی در برخدی از مدوارد ،دولدت در صدورتی کده شدرایط عاقلده بدرای
پرداخت دیه فراهم نباشد پرداخت آن ا را بر ع ده میگيرد.
 .2موارد اعمال دیه صرفاً در مورد جنایت بر انسان و یا بعضاً حيوان میباشد ولی جزای نقدی
به عنوان نوعی مجازات تعزیری ،دارای وسعت و قلمروی نامحدود است.
 .2مجازات نقدی قابل اسقاط نيست ولی دیه قابل اسقاط است و صاحب آن (مجنی عليده یدا
اوليای وی) میتواند از آن صرف نظر کند.
 .2پرداخت دیه به مطالبه صاحب حق منوط است ولی مجازات نقدی بدون درخواست مجنی
عليه و متضرر از جرم معين میشود.
 .3جزای نقدی مصالحه پریر نيست در حالی که ميزان دیه میتواند به تراضدی طدرفين تعيدين
شود و کمتر یا بيشتر از ميزان مقرر قانونی باشد.
 .1مجازات نقدی ،عفو ،تعليق ،تخفيف و تشدید را میپریرد و در حالی که دیه از ایدن گونده

بررسي مجازات یا جبران خسارتبودن دیه از دیدگاه فقه امامیه76 ............................................................................

تأسيسات حقوق جزای عرفی مستثنا میباشد (به جز مسئله تغليظ دیه در ماه های حرام که
تا یك سوم موجب تشدید دیه است)
 .3در جریمه نقدی اصل بر فوریت اجرا است ولی در دیه حسب مدورد م لدت هدای قدانونی
یك سال ،دو سال ،سه سال وجود دارد.0
 .3مجازات نقدی بر ترکه تعلق نمی گيرد و با فوت محكوم عليه از آن برداشت میشود لكدن
دیه از وارث جانی مطالبه میشود و به ترکه وی تعلق میگيرد.
 . 0جریمه نقدی به دولت اختصاص دارد و به خزانه واریز میشود در حالی که دیه حق مجنی
عليه یا اوليای دم است.
 .ميزان دیه ثابت است ولی جزای نقدی ممكن است دارای حدداقل یدا حدداکثر باشدد و بده
صورت نسبی تعيين گردد.
 . 3روزهای بازداشت محكوم عليه به علت عدم پرداخت جزای نقدی از ميزان آن میکاهد ،اما
در صورتی که محكوم عليه به علت پرداخت دیه بازداشت گدردد ،توقيدف و از مبلد دیده
نمی کاهد.
 . 2دیه برای جنایات خطای محض پرداخت میگردد ،اما در موارد خطای محض ،با توجه بده
عنصر روانی جرم (قصد سوء) موردی برای پرداخت جریمه نقدی وجود ندارد.
 . 2هدف اوليه از دیه ،رضایت خاطر و احقاق حق مجنی عليه یا اوليای دم اسدت ولدی هددف
اوليه از جریمه نقدی مبارزه با آشوب های اجتماعی و دفاع از جامعه است.
 . 2نمی توان جریمه نقدی را بيمه کرد ولی دیه را میتوان در عقد بيمه به عندوان مدورد بيمده
تعيين کرد ،توضيح آنكه اصوالً مجازات ها را نمی توان بيمه کرد که از جملده آن دا جدزای
نقدی میباشد .حال اگر دیه نيز مجازات محض میبود نباید به عنوان مدورد بيمده در عقدد
بيمه تعيين میشد(درخشاننيا ، 213 ،صص 23د)22
 .مواد  233قانون مجازات اسالمی . 233
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این تفاوتهای اساسی بين دیه و جزای نقدی ،آشكار میسازد که نمدیتدوان دیده را مجدازات
نقدی قلمداد کرد و این بدین معنا نيست که دیه را نمیتوان جزء مجازاتها قلمدداد کدرد و آن را
کامالً فاقد جنبه کيفری دانست چرا که بين دیه و مجازات شباهت هایی وجود دارد که از آن دا نيدز
نمیتوان غافل شد.
طرفداران تفکیک در ماهیت دیه و دالیل آن ها
بعضی احتمال دیگری را درباره ماهيت دیه مطرح کردهاند؛ این احتمدال کده ماهيدت دیده در همده
موارد یكسان نيست ،بلكه در حالت های مختلف ماهيّت جداگانهای دارد .در مورد چگدونگی ایدن
تفكيك در ماهيت دیه آرای مختلفی ارائه شده است که به آن ا اشاره میکنيم:
الف) یك صورت تفكيك بدین گونه است که برای دیه دو حالت متصور است:
 .دیه ای که از سوی غيرجانی مانند عاقله یا از بيت المال پرداخت میشود .ایدن دیده ماهيدت
خسارت بودن را دارد و شائبه مجازات بودن در آن راه نددارد .زیدرا هددف چندين دیده ای
جبران خسارت های وارد بر مجنی عليه است نه تنبيه عاقله .همچنين پرداختن دیه از سوی
عاقله نه هدف مادی مجازات را تأمين میکند نه هدف اخالقی آن را.
 .3دیه ای که از سوی شخص جانی پرداخت میشود .این دیه خسدارت کيفدری اسدت؛ یعندی
چيزی که برخی از ویژگی های خسارت و نيز برخی از ویژگی های مجازات را دارد .چون
خسارت است سبب میشود که نتوان آنرا مجازات محض به شمار آورد مثالً نمی تدوان آن
را به صندوق دولت واریز کرد یا آن را بر ترکه متوفی تحميل نكرد و چون مجازات اسدت
نمی توان آن را خسارت محض دانست مثالً نمی توان قاتل را در قبدال عددم پرداخدت آن
بازداشت نكرد و یا ميزان معين و ثابتی برای آن قرار نداد.
ب) احتمال دیگری برای تفكيك در ماهيت دیه آن است که دیه بدل از قصاص (اعم از ق دری
یا قراردادی) مجازات مالی به شمار میرود اما در سایر موارد خسارت محض است.
ج) احتمال سوم این است که دیه ،چنانچه ناشی از جرم باشد مجازات است امدا اگدر ناشدی از
شبه جرم باشد خسارت است.
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م م ترین دليلی که سبب شده این گروه در ماهيت دیه به تفكيك معتقدد شدوند ویژگدی هدا و
خصوصيات مندرج در دیه است ،به طوری که آن را چنان نموده که برخی از ویژگی های مجازات
ها و برخی از ویژگی های خسارات را در بردارد .از این رو تمام دالیدل مدورد تمسدك طرفدداران
مجازات محض بودن دیه و طرفداران ضمان مدنی بودن دیه در اثبات نظر به خود صحيح بده نظدر
میرسد .به همين سبب طرفداران تفكيك در ماهيت دیه ،از طرفی برای جمع ميان این دو گدروه و
رفع انتقادهای وارد بر هر نظریه و از طرف دیگر به سبب حاالت مختلفی که دیه دارد (دیه بددل از
قصاص ،دیه ناشی از شبه عمد و دیه ناشی از خطای محدض) دیددگاه تفكيدك در ماهيدت دیده را
مطرح کرده اند .اشكال وارد بر هر سه احتمال مرکور آن است که ماهيت دیه را منفك میکند چدرا
که اگر دیه خسارت است باید در همه جا خسارت و اگر مجازات است در همه جا باید مجدازات
باشد و اگر هر دو خصوصيت را دارد در همه جا باید به همين شكل باشد و نمی تدوان در مدوارد
مختلف ،همچنان که دیدیم به تفكيك قائل شد (زراعت، 213،صص22د)22
انتقاد فوق انتقاد صحيحی به نظر میرسد ،چراکه دیه یك ن اد حقوقی است که بسديط و سداده
است ،نه مرکب؛ از این رو نمی توان در جاهای مختلف و در شرایط مختلف ماهيت های جداگانه
برای آن در نظر گرفت .چون اگر دیه را دارای هر ماهيتی بدانيم باید در همه جا بر همدان ماهيدت
انطباق پریر باشد ،یعنی با شرایط و در حاالت مختلف چ ره ماهيتی دیگری نيابد بلكه چنان باشدد
که با ماهيت فراگيرش قابل صدق بر تمام حاالتش باشد.
طرفداران ماهیت دوگانه دیه و دالیل آنها
در ميان حقوقدانان و صاحب نظران عده ای هستند که معتقدند دیه دو جنبه دارد؛ یعنی هدم جنبده
کيفری دارد و مجازات مجرم است و هم جنبه مدنی دارد و جبران ضرر و زیان مجدرم را مدیکندد
(بازگير، 213 ،ص) 3
اینان دیه را ن اد حقوقی مستقل و جداگانه ای میدانند که نه در گدروه مجدازات هدای صدرف
میگنجد و نه در حيطه ضمان های مدنی و جبران خسارت های صدرف (ابداذری فومشدی، 213 ،
ص)233
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یكی از طرفداران این دیدگاه پس از تصریح به اینكه ب ترین گزینه در مورد ماهيت حقوقی دیه
پریرش ماهيت دوگانه است بيان میدارد:
دیه از یك سو مجازات است به خاطر اینكه جزایی است مقدر و معين کده در مقابدل ارتكداب
جرم مقرر شده است و حتی اگر مجنی عليه گرشت نماید باز میتوان جانی را به مجازات تعزیری
محكوم نمود .در حالی که اگر دیه مجازات نبود بدون درخواست مجنی عليه نمی توانسدتيم حكدم
به تعزیر جانی کنيم و جایز نبود که با گرشت مجنی عليه مجازاتی تعزیری بر جانی تحميدل کنديم.
از سوی دیگر دیه خسارت مدنی و عوض است به خاطر اینكه دیه مالی است که به طور کامل بده
مجنی عليه تعلق میگيرد و همچنين اگر مجنی عليه از حق خود در گرفتن دیده صدرف نظدر کندد
نمی توان جانی را به پرداخت دیه محكوم کرد(.عوده ، 2 3 ،ص )333
همچنين طرفداران این دیدگاه در مقام دفاع از نظریه خود طرفداران نظریه های صدرفاً حقدوقی
دیه و صرفاً کيفری در ماهيت دیه را مورد انتقاد قرار داده و آنان را دچار افراط و تفریط دانستهاند.
اینان اشكاالتی را که به هر دو دیدگاه وارد است برای رد آن دو بر شمرده اند که به این اشدكاالت
در مباحث قبلی پرداخته شد .عالوه بر این ایراد عمدهای کده بده طرفدداران ایدن دیددگاه هدا وارد
میکنند این است که اگر دیه تن ا کيفر جرم قتل و جرح باشدد کده بده وسديله قربدانی آن انتخداب
میشود ،زیان دیده یا شاکی میتواند هم دیه را بگيرد و هم زیان ناشدی از جدرم را ،نتيجده ای کده
پریرش آن برخالف اصول مسئوليت مدنی است؛ چراکه هددف از مسدئوليت مددنی جبدران ضدرر
است نه تحصيل سود برای زیان دیده .پس نمی توان ضرری را که به گونه ای جبران شدده اسدت
مطالبه کرد .دادن دیه تمام یا دست کم بخشی از زیان قربانی جرم را جبران میکند و زمينه ضدمان
مجرم را از بين میبرد .از طرف دیگر اگر دیه فقط برای خسدارت باشدد بداز ایدن اشدكال پدیددار
میشود ،زیرا نتيجه منطقی این نظر امكان جمع دیه ،قصاص ،حدود و تعزیرات است در حالی کده
قانون این امكان را نرریرفته و در واقع اختالط مجازات ها را منع کرده است .قانونگدرار در قتدل و
ایراد ضرب و جرح عمدی ،دیه را کفه مقابل قصاص ساخته و به شاکی اجازه داده است کده یكدی
از آن دو را انتخاب کند .نتيجه نامعقول دیگر این است که باید پریرفت که در جامعه اسالمی آنچه
قصاص ندارد مانند کشتن کافر و دیوانه ،جرم نباشد و مرتكب تن دا بایدد خسدارت ناشدی از فعدل
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خود را جبران کند در حالی که قانون این نتيجه نامعقول را رد میکند و با دادن عنوان قتدل ،اعمدال
یاد شده را در زمره جرایم میآورد (کاتوزیان ، 213 ،ص)32
همچنين طرفداران دیدگاه ماهيت دوگانه دیه برای اثبات نظر خود از قرائنی نيز استفاده میکنند
که آن ا را بيان میکنيم:
 .موادی از قانون مجازات اسالمی که در مورد دیه وجود دارد ،در ظاهر پيرامون ماهيدت دیده
به تناقض گویی افتاده است؛ به گونه ای که بعضی به خسارت بودن و بعضی بده مجدازات
بودن دیه اشاره دارد؛ بنابراین به نحوی باید ميان این تنداقض هدای ظداهری جمدع کدرد و
ب ترین راه جمع ميان این مدواد آن اسدت کده دیده را دارای مداهيتی مرکدب از مجدازات و
خسارت بدانيم.
 .3تأمل در ادله مجازات یا خسارت بودن دیه به خوبی از این امر حكایت دارد که هي یدك از
این دليل ها را نمی توان به عنوان دليل معتبر قانونی یا حجت شرعی دانست بلكه هر کددام
از آن ا قرینه ای است که دیدگاه مجازات و یا خسارت بدودن دیده را تقویدت مدیکندد ،از
طرفی همان گونه که مالحظه شد ،هر قرینه ای در مقابل خود قرینه مخالفی دارد؛ بندابراین،
هر یك دیگری را خنثی میسازد .از این رو ،ب تر است از انحصار دیدگاه دست برداشت و
هر دو دیدگاه را با یكدیگر تلفيق کرد.
 .2چون دیه مجازات محض یا خسارت محض نيسدت ،بسدياری از صداحب نظدران و مراجدع
رسمی به تناقض گویی افتاده اند ،مثالً اداره حقدوقی قدوه قضدائيه در پاسدخ بده بعضدی از
استعالم های به عمل آمده گاهی دیه را مجازات میداندد و گداهی آن را دیدن و خسدارت
معرفی میکند که این تنداقض نشدانه ماهيدت مرکدب دیده از مجدازات و خسدارت اسدت
(زراعت ، 213 ،صص 2د)23
طرفداران این دیدگاه قائل اند که انتقادهای وارد بر دو نظریه مربوط به وحدت ماهيدت دیده و
هم چنين انتقادهای ذکر شده در باال همه نشان دهنده این است که دیه ،مداهيتی دوگانده و مرکدب
دارد.
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از این رو اینان از طرفی دیه را مجازات میدانند که از ارتكاب جرم قتل و جرح و اتالف جدان
و مال دیگران منع میشود و از طرف دیگر آن را جبران ضرر و زیان شاکی قلمداد میکنند.
اما در پاسخ به سئوال از چگونگی امكان ماهيت ترکيبی و دوگانه دیه ،بيان شد که الزم نيسدت
همه ن ادهای حقوقی از جمله دیه را به یكی از دو ماهيت مدنی یا کيفری ملحق کنديم و ن ادهدای
حقوقی دوگانه نداشته باشيم ،چراکه این مرزبندی ميان ماهيت مدنی و کيفری و جدداکردن آن دا از
یكدیگر از دستاوردهای حقوقدانان و نویسندگان سده های اخير بدوده اسدت و قبدل از آن نيدز در
حقوق قدیم کشورها در بسياری از ن ادها اصوالً ماهيت مرکب و دوگانه برای تأسيسدات حقدوقی
وجود داشته است ،در نظام کيفری اسالم نيز برای بيشتر ن ادها ماهيت دوگانه وجدود دارد .از یدك
طرف حقوق عمومی در آن دا لحداظ شدده اسدت و جنبده کيفدری دارد و از طدرف دیگدر حقدوق
خصوصی زیان دیده لحاظ شده و جنبه مدنی دارد .به همين سبب میبينيم کده در قدانون مجدازات
اسالمی از روابط همسایگان و تصادم رانندگی و تقصيرهای پزشكی یا واگراری کيفر قتل به دست
ولی دم سخن گفته شده است.
دیه نيز از اموری است که دارای ماهيتی دوگانه است .اینان همچندين در پاسدخ بده اشدكال بده
چگونگی تحقق ماهيت دوگانه در یك موجود میگویند :هي اشكالی نددارد کده در عدالم حقدوق
موجودی از جمله دیه ،ماهيتی دوگانه داشته باشد چراکه به طور کلی عالم حقوق عالم اعتبار است
و دیه نيز از امور اعتباری است و وحددت و کثدرت ماهيدت آن نيدز سداختة ذهدن و قراردادهدای
اجتماعی افراد است .پس در واقع دیه به اعتبارهای گوناگون ممكن اسدت ماهيدت کيفدری داشدته
باشد یا ماهيت مدنی و یا هر دو ماهيت را( .کاتوزیان ، 213 ،صص32د.)33
نتیجهگیری
همانطور که می توان گفت نظرات و تعاریف فق ای اماميه اکثراً دیه را دارای معنی عام دانسته و بده
طور مطلق شامل مالی که به سبب جنایت واجب میشود میدانند خواه مقددار آن از طدرف شدارع
مشخص شده باشد و خواه مشخص نشده باشد .در این ميان نظریات امام خميندی (ره) و صداحب
جواهر مشابه همدیگر بوده و کامل است .دیدگاه و نظر آیتاهلل مكارم شيرازی کده دیده را جبدران
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خسارت ماليه دانسته است و آن را صرفاً پول خون انسان نمیداند ،دیددگاهی مترقدی و منطبدق بدا
تحوالت زمان و مكان و مفاهيم حقوق بشر است و در این ميان تن ا آیدتاهلل خدویی دیده را مدالی
مقدر از سوی شارع

میداند.

مسلّم است در صورتی که دیه ،مجازات مرتكب باشد ،عمدل ارتكدابی مسدتوجب دیده ،جنبده
جزایی و کيفری یافته ،مرتكب ،مجرم شناخته میشود ،اما اگر دیه ،جبدران خسدارت باشدد؛ مانندد
سایر جبران خسارت ها ،جنبه مدنی داشته و مرتكب آن ،عمل مجرمانهای انجام ندداده اسدت و از
این رو ،اساساً عنوان مجرم بر وی صدق نمیکند .از جمله م مترین آثار مترتّب بر پریرش هر یك
از نظریههای فوق در خصوص ماهيّت دیه ،بحثی است که امروزه با عنوان «جواز گرفتن خسدارت
مازاد بر دیه» در مجامع حقوقی و محاکم قضایی مطرح است.
در تعيين ميزان دیه و اعمال آن ضوابط و مقرراتی وجدود دارد کده ماهيدت آن را بده خسدارت
نزدیكتر میکند تا مجازات برای مثال برابر موازین شرعی ،دیه زن نصف دیه مدرد اسدت و در دیده
اعضاء هنگامی که مقدار دیه بيشتر از یك سوم شود ،دیه زن به نصف کداهش مدییابدد و یكدی از
توجي ات این امر آن است که از بين بردن مرد یا اعضای بدن وی از نظر اقتصادی لطمه بيشتری به
خانواده وی وارد میکند تا از بين بردن زن یا اعضای بدن او؛ یعنی مالک تعيين مقددار دیده ،تدوان
اقتصادی مجنی عليه است و این قرنيه ای است براینكه دیه ،نوعی خسارت مالی است نه مجازات.
اگر دیه مجازات باشد باید بتوان همچون سایر مجازات های نقدی ،چنانچه مجرم به دليل عجز
از پرداخت بازداشت شود به تناسب ایام بازداشت وی از مقدار دیه کسر گدردد ،حدال آنكده هدي
کس چنين چيزی را قبول

ندارد.

دالیل و قرائتی که ذکر شد(مجازات بودن دیه) عمده دالیلی بود که طرفداران دیدگاه مجدازات
بودن ماهيت دیه به آن تمسك کرده اند که البته بعضی از آن ا بر ماهيت کيفری دیده داللتدی نددارد
بلكه تن ا جنبه قرینه و اماره بر این امر دارد .به هر حدال مسدتندات فدوق اعدم از دالیدل و قدرائن
همگی نشانه ای بر اثبات ماهيت کيفری دیه دارد.
اما انتقاد وارد بر این دیدگاه همانند دیدگاه ماهيت صرفاً مدنی دیه ایدن اسدت کده یدك جانبده
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گرایانه است؛ به سخن دیگر طرفداران دیدگاه ماهيت صرفاً کيفری دیه در مورد دالیلدی کده نشدان
دهنده جنبه مدنی و جبران خسارت بودن دیه مطرح شده ،ساکت اند .همچنين بده مدوارد اخدتالف
دیه با مجازات نيز توجه نكرده اند.
دیه از اموری است که دارای ماهيتی دوگانه است .در پاسدخ بده اشدكال بده چگدونگی تحقدق
ماهيت دوگانه باید گفت :هي اشكالی ندارد که در عالم حقدوق موجدودی از جملده دیده ،مداهيتی
دوگانه داشته باشد چراکه به طور کلی عالم حقوق عالم اعتبار اسدت و دیده نيدز از امدور اعتبداری
است و وحدت و کثرت ماهيت آن نيز ساخته ذهن و قراردادهای اجتمداعی افدراد اسدت .پدس در
واقع دیه به اعتبارهای گوناگون ممكن است ماهيت کيفری داشته باشد یا ماهيت مدنی و یا هدر دو
ماهيت را.
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