
 

 

  هاي حقوق قضایی دیدگاه يفصلنامه
 38 تا 15 ، صفحات1393 تابستان، 66 شماره

  
  »ي انگشتانتفاوت یا تساوي دیه«

  1392قانون مجازات اسالمی مصوب   641ي پژوهشی در مبانی فقهی ماده
 

  1 عباسعلی سلطانی
 2علی محمدیان

 
  )18/06/1393تاریخ تصویب:  - 24/01/1393(تاریخ دریافت:

  
  هچکید

 برخى اگر اام است؛ انسان کامل يبا دیه انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر مجموع ي قطعدیه
 بیشترى سهم ابهام انگشت یا دارد، انگشتان با دیگر مساوى سهم انگشت هر آیا گردد، قطع ها انگشت

 بلکه فقهاء شتربی  .در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است دارد؟
 تفضیل ينظریه به قائل فقهاء از گروهی مقابل در اند؛گردیده تساوي ينظریه به قائل ایشان مشهور

 دیه، ثلث) شست( ابهام انگشت براي ایشان .اند دانسته متفاوت دیه استحقاق در را انگشتان سهم و گشته
 و خویی اهللاآیت اقبال تفضیل ينظریه .انددانسته ثابت را دیگر ثلث دو دیگر انگشت چهار براي و

قانون مجازات اسالمی   .است داشته همراه به را) نجف مکتب( ایشان فقهی مدرسه به منتسب فقهاي
از دیدگاه قائلین به تساوي تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر  641ي نیز در ماده 1392مصوب 

نوشتار حاضر با  .»است کامل دیه یک دهم ،دست اصلی انگشتان از یک هر يدیه«داشته است: 
گیري نموده است که دیدگاه اند، چنین نتیجهکرده ن استناده آاي که بارزیابی دیدگاه طرفین و ادله

شود چه از بازخوانی ادله استظهار می قائلین به تفضیل از قوت و استحکام بیشتري برخوردار بوده، و آن
  .دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قائل به تفاوت گردیداین است که باید در استحقاق 

  
  .، تفاوت دیه، تساوي دیه، انگشت ابهامي انگشتاندیه :يکلیدواژگان 

                                                                                                                                               
                                 Email: Soltani@um.ac.ir.مشهد ،دانشگاه فردوسی ،دانشیار فقه و حقوق - ي مسئولنویسنده. 1

  فقه و حقوق، دانشگاه فردوسی، مشهد.دانشجوي دکتراي . 2
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  بیان مسأله
ي مجموع دو دست یا دو پا برابر فقهاي مذاهب اسالمی بر این امر اتفاق نظر دارند که دیه

نصف دیه ثابت است، و از این جهت فرقی بین  هاي کامل است؛ و در هر یک از آنبا یک دیه
ك: .(ن که عضو مذکور در سمت راست بدن یا در سمت چپ قرار گرفته باشد وجود ندارداین

  .)218ص ق،1408؛ کاشانی، 5/504 ج ،ق1419جزیري، 
بین فقهاي  انگشتان دست یا پا اختالفی ي کامل در قطع مجموعثبوت دیه همچنین در

 کند، قطع یا یک پا را دست انگشتان یک مجموع کسی اگر و شود؛مذاهب مشاهده نمی
 أَجِده بالخالف«نگارد: صاحب جواهر در این زمینه چنین می .است ي کاملنصف دیه اش دیه
یهلْ فب اعمالْإِج هیمسبِق هلَی43/245 ج ،ق1404نجفی، ( »ع(.  

یک از انگشتان به طور جداگانه اختالف نظر  ي هرلیکن در بین فقهاي امامیه در میزان دیه
ي افتاده است؛ یعنی هرگاه هر یک از انگشتان به طور مجزا قطع گردند، کیفیت احتساب دیه

عضو مذکور به چه سان خواهد بود؟ آیا تمامی انگشتان به یک میزان از دیه سهم خواهند 
پاسخ به پرسش فوق دو رویکرد ها در استحقاق دیه تفاوت وجود دارد؟ در داشت؟ یا بین آن

دهند عمده در کتب فقهی مرسوم امامیه پدیدار گشته است؛ گروهی که اکثریت را تشکیل می
قائل به تساوي انگشتان در استحقاق دیه شده، و گروهی دیگر بین انگشت ابهام و سایر انگشتان 

ت، موضع فقیهان منحصر ناگفته نماند بر خالف آنچه از کتب فقهی نقل شده اس .اندفرق نهاده
در دو قول مزبور نبوده، و نگارنده به استناد تتبع خویش به مواضع دیگري از کتب فقهی دست 

  .یافته است که در ذیل بدان اشاره خواهد رفت
  

  بیان اقوال فقهاء و استدالل ایشان
 خالف نقل رایج از عبارات غالب فقهاء که اقوال موجود در مسأله را در دو موضع بر

  کنند، از تتبع و مداقّه در آراي فقهاء پنج رویکرد قابل استظهار است:پیگیري می
 .هاتساوي انگشتان در استحقاق دیه؛ بدون هیچ تفاضلی در بین آن -1

 .(هر انگشت یک ششم دیه) ثابت شدن ثلث دیه در انگشت ابهام و دو ثلث در سایر انگشتان -2
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 قی؛ بدون تفاوت بین انگشتان دست و پاثابت شدن ثلث در انگشت ابهام و عشر در با -3
 .(دیدگاه ابن زهره)

ثابت شدن ثلث در انگشت ابهام و عشر در باقی نسبت به انگشتان دست؛ و تساوي انگشتان  -4
 .پا در میزان دیه(هر انگشت عشر دیه)؛ (دیدگاه ابوالصالح حلبی)

ت تفاوت بین دو ي تساوي(دیدگاه اول)؛ لیکن مقتضاي احتیاط را رعایارجحیت نظریه -5
 .انگشتان) سایر در اول و عمل به قول ابهام دیه قول دانستن(عمل به قول دوم در

در ابتدا با نقل کلمات و عبارات فقهاء و نیز ادلّه و مستندات ادعایی، به تفکیک به مواضعِ 
  .پردازیمپیشگفته پرداخته، سپس به نقد مستندات آن اقوال می

  
  استحقاق دیه قول به تساوي انگشتان در

نگارد: شیخ مفید از فقهاي متقدم امامیه، مطابق نظر اشهر میان فقهاء در این زمینه چنین می
ي کامل گردد، و در هر انگشت یک دهم دیهي کامل ثابت میدر مجموع انگشتان دست دیه«

د قرار فتواي مزبور شیخ از سوي ابن براج در مهذّب نیز مورد تأکی .)756ق، 1413مفید،( »است
  .)2/487ج ( گیرد می

باشد، گونه که خواهد آمد در مسأله داراي دیدگاه دیگري نیز میشیخ طوسی اگرچه همان
در قطع دو «نگارد: مطابق نظر اشهر در این زمینه چنین می )7/143(ج مبسوطکتاب ولی در 

هر انگشت و مقدار واجب در  ...ها نصف دیهي کامل ثابت است و در هریک از آندست دیه
و اکثر اصحاب ما روایت  ...گرددیک دهم دیه است که به طور مساوي بین انگشتان تقسیم می

مشارالیه  .»...اند که در انگشت ابهام ثلث دیه و در چهار انگشت دیگر دو سوم ثابت استکرده
 و کَاملَه الدیه ینِالْید أَصابِعِ فی«کند: مجدداً مدعاي فوق را تکرار می )768(ص  النهایهکتاب در 
  .»الدیه عشْرُ منْها واحده کُلِّ فی

و نکت  ،)2/309 ج( النافع مختصر ،)250- 4/251 ج( محقق حلی در کتب مختلف خود، شرایع
با عباراتی تقریباً مشابه بر دیدگاه مذکور صحه گذاشته و از دیدگاه مقابل در  )3/440ج( النهایه

در مجموع «یاد نموده است: »روي قد«و در کتاب سوم با عبارت » قیل«با عبارت  دو کتاب اول
شود، و در هر انگشتی یک دهم دیه است، و گفته شده است که کامل ثابت می يانگشتان دیه
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سایر انگشتان دو سوم دیه است، که به طور مساوي میان  ي انگشت ابهام ثلث دیه، و دیهدیه
  .»گرددتقسیم میچهار انگشت دیگر 

مذکور را مسکوت نهاده است؛  يمسأله)؛ 2/272 ج( حکامعالمه حلی اگرچه در تحریراأل
ي تساوي تمایل خود را به نظریه )؛3/679 ج( األحکام و قواعد )؛202(ص المتعلمینلیکن در تبصره

وي در استدالل  .قول اشهر را وجیه دانسته است)؛  9/392 ج( آشکار نموده، و در مختلف الشیعه
اي از ي عبداهللا بن سنان از امام صادق(ع)، و پارهي حلبی و صحیحهبر مختار خویش به حسنه

این دیدگاه عالمه  1.روایات دیگر که داللت بر تساوي انگشتان در دیه دارند استناد نموده است
  .ار گرفته استمورد تأیید قر؛ )4/697 ج( ایضاح الفوائد از سوي فرزند وي فخر المحققین در

قول اشهر را پذیرفته، و ) 280(ص »الدیه عشْرُ الْإِصبعِ فی و«شهید اول در لمعه با عبارت: 
در هر انگشت «مختار شهید اول را تقویت نموده است: ) 1/228ج( شهید ثانی در الروضه البهیه

تر ول قويیک دهم دیه ثابت است؛ خواه انگشت دست باشد و خواه انگشت پا؛ و مطابق ق
وي در  .»...خواه انگشت ابهام باشد یا انگشتان دیگر؛ به علت صحیحه عبداهللا بن سنان و غیر آن

نیز با استداللی تقریباً مشابه مجدداً بر رأي خویش تأکید )  15/429  (ج األفهام مسالککتاب 
  .ورزیده است

مشهور بین اصحاب « دارد:گونه اظهار میصاحب جواهر در مانحن فیه رأي خود را این
تمامی فقهاي متأخر، ثبوت یک امامیه از متقدمین و متأخرین؛ بلکه قول پذیرفته شده در بین 

ي عبداهللا و بخاطر صحیحه ...دهم دیه در هر انگشت است؛ بخاطر اصالت تساوي یا عدم تفاوت
بهام ثلث دیه و و در مقابل گفته شده است که در انگشت ا ...ي حلبی و غیر آنبن سنان و حسنه

ي گونه که این قول در خالف شیخ طوسی و الوسیلهدر باقی دو ثلث دیگر ثابت است؛ همان
بخاطر  ...ابن حمزه ذکر گردیده است؛ بلکه در خالف بر این قول ادعاي اجماع گردیده است

ن لیکن بعد از معلوم بود ...چه که در کتاب ظریف مبنی بر تفاوت انگشتان ذکر شده استآن
رجحان در قول اول، ضعفی که در این سخن هست پوشیده نیست؛ به علت موهون بودن اجماع 

ي مذکور بر خالف قول ادعایی مزبور؛ زیرا بسیاري از متقدمین و متأخرین بر شیخ، در مسأله

                                                                                                                                               
 در صفحات آتی نوشتار حاضر در نقد اقوال به روایات مذکور اشاره خواهد شد. .1
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اند، و کتاب ظریف اگر چه از بعضی طرق امکان تصحیح آن وجود دارد؛ مذکور فتوا داده
بنابراین  ...از معارضه با وجوهی که براي قول اول وجود دارد قاصر است لیکن این روایت

  .) 252-253-43/254  ق، ج1404 ،نجفی( »باشدضعف قول مذکور واضح می
 .ي مزبور طریق شیخ محمدحسن نجفی را پیموده استمرحوم خوانساري نیز در مسأله

قائلین به تفاضل انگشتان و با  با خدشه در سخن )234-6/235 (ج مشارالیه در جامع المدارك
چه در جواهرالکالم آمده است، قول به تساوي انگشتان در دیه را مرجح استدالالتی مشابه آن

  .دانسته است
 دو هاىانگشت در«کند: گونه بیان میي مورد نظر دیدگاه خود را اینامام خمینی در مسأله

 یک هاآن از یک هر در و پا؛ دو هاى انگشت در است همچنین است؛ و کامل يدیه دست،
  .)2/580  ق، ج1421 ،خمینی (امام)(»نیست غیره و شصت انگشت بین فرقى و است؛ دیه دهم

 يدیه دست يدهگانه هاىانگشت در«نویسد: می) 5/539(ج مرحوم بهجت در جامع المسائل
 دست، هاىنگشتا از انگشتى هر در پس پا؛ يدهگانه هاىانگشت در همچنین و است؛ کامله
ق، 1428 بهجت،: به ك.(همچنین ن»پا هاىانگشت از انگشتى هر در همچنین و است، دیه عشر

  .)455ص
)؛ 3/301 ج( الصالحین طباطبایی حکیم در منهاج )؛2/281 ج( مرعشی نجفی در منهاج المؤمنین

 المسائل توضیح يو شبیري زنجانی در رساله)؛ 530(صالمأثور میرزا علی مشکینی در فقه
  .انداز دیگر فقهاي معاصري هستند که قائل به تساوي انگشتان در میزان دیه شده)؛ 635(ص

  
  قول به تفاضل انگشتان

ظاهراً مرحوم شیخ الطائفه اولین فقیهی است که در بحث مذکور قائل به تفاضل انگشتان 
  ن زمینه چنین وي در خالف با ادعاي اجماع در مسأله در ای .در استحقاق دیه گشته است

ي کامل ثابت است، و در این گانه از دست واحد نصف دیههاي پنجدر انگشت«نگارد: می
اند که در و اصحاب امامیه روایت کرده .زمینه قول مخالفی در بین فقهاي امامیه وجود ندارد

ز ي یک دست، و در باقی انگشتان دو ثلث دیه ثابت است، و شافعی اانگشت ابهام ثلث دیه
فقهاي اهل سنت قائل به تساوي انگشتان در دیه گشته و گفته است که در هر انگشت یک دهم 
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دیه وجود دارد، و این قول نیز در اخبار ما وارد گشته است، و در میان صحابه، حضرت 
علی(ع)، ابن مسعود، ابن عباس، زید بن ثابت، و عمر در یکی از دو روایتی که از وي منقول 

ي امامیه و اخبار ي شیعهدلیل ما بر مختار خویش اجماع فرقه ...انداین نظر شده است، قائل به
  .)248-5/249 ق، ج1387 ،طوسی(»موجود است

یعنی ابن جنید اسکافی نسبت داده شده  ماچه در مختلف الشیعه به یکی از قدالبته مطابق آن
م علی(ع) نقل نموده است؛ اگرچه است، ایشان نیز قائل شدن به تفاضل انگشتان در دیه را از اما

که اثر مکتوبی از وي برجا نمانده است، فتواي صریحی از ایشان در مسأله مشاهده به علت این
انگشتان از امام علی(ع) روایت گردیده است، و  يابن جنید گفته است: اختالف دیه«شود: نمی

دست قرار  را یک چهارم مابقی دیهسایر انگشتان  ي انگشت ابهام را ثلث دیه و دیهایشان دیه
  .) 360ق، ص1416، جنید : ابنبه ك.؛ همچنین ن9/392 ق، ج1413 حلی،(عالمه »داده است

اصحاب ما روایت «نویسد: جا که میطبرسی نیز در بحث مذکور با شیخ هم رأي است، آن
است که به طور  اند که در انگشت ابهام ثلث دیه و در باقی انگشتان دو ثلث دیگر ثابتکرده

  .)2/345 ج ،ق1410طبرسی، ( »...گرددها تقسیم میمساوي بین آن
در قطع «باشد: دیگر فقیهی که در مسأله راه شیخ در خالف را پیموده است، ابن حمزه می

ي آن یک ي آن انگشت ثابت است، و دیههر یک از دو بند انگشت ابهام قصاص یا نصف دیه
ها یک ي آنثابت است، و دیه قطع بند دیگر انگشتان ثلث دیه ي دست است، و درسوم دیه
  .)452ق، ص 1408ابن حمزه، ( »باشدي دست میششم دیه

  الوفاق و الخالف و سبزواري در جامع) 506(ص  قطب الدین کیدري در اصباح الشریعه
  .باشنداز دیگر قائلین به تفاضل انگشتان در میزان دیه می) 571(ص 

 يدیه«ي خود تمایل به دیدگاه مزبور را نشان داده است: ي عملیهنیز در رسالهانصاري  شیخ
 و ...باشد مى دست بند تا حدش و است قتل نصف دست، یک و است قتل يدست، دیه دو
 ثلث دو ي دیه دیگر انگشت چهار است، و دست یک يدیه ثلث دست، ابهام انگشت يدیه

  .)319- 320ق، صص1415انصاري، (»است دست یک
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قول به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه برخی از فقهاي معاصر را نیز با خود همراه نموده 
ظاهراً در بین معاصرین اولین فقیهی که به دیدگاه مزبور اظهار تمایل کرده است مرحوم  .است
 مشهور نظر«نگارد: وي در این زمینه چنین می .باشداهللا خویی در مبانی تکمله المنهاج میآیت
 یک یعنی کامل يدیه دهم یک پا دو یا دست دو انگشتان از یک هر قطع در که است این فقها
 قطع در که معتقدند فقها از برخی و دارد، کامل يدیه یک آنها مجموع و است ثابت دینار صد

 باقی انگشت چهار از یک هر در و باشد، می ثابت پا یا دست دیه سوم یک شصت انگشت
  .)2/377ج( »باشد می درست نظر همین و است، ثابت پا یا دست دیه ششم یک مانده

نیز به دیدگاه فوق گرایش دارد آنجا ) 3/567(ج در منهاج الصالحیناهللا وحید خراسانی آیت
 عنْ و الدیه عشَرَ الرِّجلَینِ اَو الْیدینِ أَصابِعِ منْ واحد کُلِّ قَطْعِ فی أَنَّ الْمشْهور«نویسد: که می
هاعی أَنَّ جِمقَطْعِ ف امهدیه ثُلُثُ الْإِب دالْی لِ اَوالرِّج ی وکُلِّ ف داحنْ وم هعبی الْأَراقوالْب سددیه س 

دالْی لِ اَوالرِّج و وه یححالص«.  
نگارد: خویی چنین میي دیگر فیاض کابلی است که در مسأله موافق دیدگاه مرحوم نمونه

 ولى است؛ دیه عشر پا دو یا دست دو انگشتان از یک هر بریدن در که است این مشهور نظر«
 چهار از یک هر در و است پا یا دست دیه ثلث شصت انگشت بریدن در که اند گفته گروهى
 بیتا، ج ،فیاض کابلی( »است دوم قول اقرب و باشد مى پا یا دست دیه سدس باقیمانده، انگشت

  .)727ق، ص1426؛ همو، 3/413 
؛  )182(ص األحکام مبانی ) و مرحوم تبریزي در تنقیح227(ص کاشانی در کتاب الدیات

اند، قول به اي که ایشان بدان استناد نمودهپس از نقل کلمات فقهاء در مسأله و سنجش ادلّه
  .اندتفضیل را سخنی منطبق با قواعد فقه امامیه یافته

  
 اه ابن زهرهدیدگ

ي ابن زهره، از فقهاي متقدم امامیه، در غنیه النزوع قول شیخ در خالف مبنی بر تفاضل دیه
انگشت ابهام بر سایر انگشتان را پذیرفته است؛ لیکن مختار وي با دیدگاه مذکور شیخ این 

است؛ ي یک دست قرار داده ي سایر انگشتان را دو ثلث دیهتفاوت را دارد که جناب شیخ دیه
مانده یک ششم هر انگشت باقی ي یک دست و دیهي انگشت ابهام یک سوم دیهیعنی دیه
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ي کامل ي یک دست نصف دیهي ید واحد خواهد بود؛ بدین ترتیب در مجموع دیهدیه
عبارت وي در  .ي بواقی انگشتان را همچنان عشر دیه قرار داده استمیشود؛ لیکن ابن زهره دیه

 إِصبعٍ کُلِّ فی و منْها النِّصف إِحداهما فی و کَامله الدیه الْیدینِ فی و«است: مانحن فیه چنین 
ي کامل در دو دست دیه .)418ق، ص 1417ابن زهره، (»الْید دیه ثُلُثُ فیها فَإِنَّ الْإِبهام إِلَّا الدیه عشْرٌ

هر انگشت یک دهم دیه؛ بجز انگشت ابهام که و در  ...ها نصف دیهاست، و در هر یک از آن
  .باشدي دست میي آن یک سوم دیهدیه

  
  دیدگاه ابوالصالح حلبی

-دیدگاهی را ارائه نموده است که به نظر می )398(ص  مرحوم حلبی در الکافی فی الفقه

دان رسد وي در آن منفرد باشد، و احدي از اصحاب امامیه، چه متقدمان از وي و چه متأخران ب
ي هاي چهارگانهي هر یک از انگشتوي در کتاب مذکور دیه .اندنگرویده و ملتزم نشده
دانسته است؛ لیکن در  ي آني انگشت ابهام را ثلث دیهي کامل و دیهدست را یک دهم دیه

ي پا، تفاوتی بین انگشت ابهام و دیگر انگشتان قائل نشده، و سطور بعدي و در بیان میزان دیه
 فی و«ها را به یک میزان؛ یعنی عشر دیه در هر کدام دانسته است: ي همگی آنن دیهمیزا

 ثُلُثُ فَدیتُها الْإِبهام إِلَّا الدیه عشْرٌ إِصبعٍ کُلِّ فی و الدیه نصف أَحدیهِما فی و کَامله الدیه الْیدینِ
 عشَرَ أَصابِعها منْ إِصبعٍ کُلِّ فی و الدیه نصف أَحدیهِما فی و کَامله الدیه الرِّجلَینِ فی و الدیه

  .»دیه
ي دست تصریح به تفاوت بین انگشت شود وي در بیان میزان دیهگونه که مشاهده میهمان

ي انگشتان پا مطلق بوده و از ابهام و سایر انگشتان نموده است؛ لیکن عبارت وي در مقدار دیه
ي هر انگشت را یک دهم شود که مشارالیه به طور کلی دیهاهر عبارت وي چنین مستفاد میظ

  .ي کامل قرار داده استدیه
  

 جمع بین دو رأي بنا بر رعایت احتیاط

ي گونه که در سطور آغازین این نوشتار گذشت برخی از فقهاء ارجحیت را با نظریههمان
اند؛ لیکن مقتضاي احتیاط را رعایت تفاوت بین دو هتساوي انگشتان در استحقاق دیه دانست
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به عنوان  .اندانگشتان)؛ دانسته سایر در اول و عمل به قول ابهام دیه قول(عمل به قول دوم در
ي قائلین به تفاضل دیه با خدشه در ادله) 29/213(ج نمونه مرحوم سبزواري در مهذّب االحکام

یابد؛ لیکن در پایان احتیاط را براي حاکم شرع در تر میدر بین انگشتان، مختار مشهور را قوي
  ي انگشت ابهام یک سوم که دیهعلیه مبنی بر اینتحصیل رضایت فی ما بین جانی و مجنی

 بینَ الْمرَاضَاةِ بِتَحصیلِ الاحتیاط الشَّرْعی للْحاکمِ نَعم«داند: ي یک دست باشد الزم می دیه
  .»فیه بِالثُّلُث علَیه الْمجنی و الْجانی

اهللا صافی گلپایگانی نیز به مانند مرحوم الزم به ذکر است که در بین فقهاي معاصر، آیت
نگارد: وي در این زمینه چنین می .سبزواري و با تقریري تقریباً مشابه قائل به احتیاط گشته است

 کشتن دیه یک ده انگشت هر دیه که است نای ارجح قول: است قول دو انگشت هر دیه در«
 کدام هر هاانگشت سایر دیه و دست دیه ثلث ابهام انگشت دیه که است این دیگر قول و است
 در و دوم قول به ابهام دیه در که است قول دو بین تفاوت رعایت احتیاط و است آن ششم یک
  .)2/826 ج ق، 1424 ،خمینی (امام)( »شود عمل اول قول به انگشتان سایر

  
  نقد و ارزیابی نظرات

 دیدگاه حلبی، ابن زهره و قائلین به احتیاط

 همان انگشت ابهام به حلبی و ابن زهره راجع گونه که بیان گردید مختار ابوالصالحهمان
را در  دیه ثلث که ي انگشتان در میزان دیه است،دوم؛ یعنی تفضیل انگشت ابهام بر بقیه قول

 باشد؛ لیکنو دیدگاه ایشان از این حیث با دیدگاه شیخ در خالف موافق می آن ثابت دانسته،
  .»الدیه عشْرٌ إِصبعٍ کل فی: «داننداصابع، در هر انگشت یک دهم دیه را الزم می سایر در مورد

اي ساده ضعف مختار ایشان آشکار گشته و برخالف قاعده بودن رسد با محاسبهاما بنظر می
القولند د؛ زیرا فقهاي مذاهب اسالمی اعم از عامه و خاصه در این مسأله متفقگردآن ثابت می

 واحد ید منْ الْأَصابِعِ الْخُمسِ فی«باشد: ي کامله میي مجموع ید واحده نصف دیهکه دیه
این دو  لیکن .)3/388 ج ،ق1410 ادریس،؛ ابن5/248 ج، ق1407(طوسی،  »بالخالف الْإِبِلِ منَ خَمسونَ

 دینار،6/166 :شود طبعاً می قائلند که را ید يدیه ثلث یک انگشت ابهام جا که برايفقیه از آن
است؛  دینار پانصد واحده ید يدیه مثالً قائلند؛ را واحده ید يدیه عشر هم انگشت هر و براي
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 دویست شودمجموع چهار انگشت با هم می دینار،که پنجاه: شود می عشرش قهراً بنابراین
دینار، و در  366را نیز به این مقدار اضافه نماییم می شود  دینار 6/166دینار؛ حال اگر آن 

 سازگار ضابطه با قول این لذا رسد؛ ي ید واحد است نمیهرحال به میزان پانصد دینار که دیه
ي هي مجموع پنج انگشت به پانصد دینار که نصف دینیست؛ زیرا در هرحال باید میزان دیه

دانست و براي هر یک از کامل است برسد؛ قول اول که انگشتان را در استحقاق دیه مساوي می
داد، از این جهت بال اشکال بود؛ قول دوم نیز اگرچه بین ها یک دهم دیه را قرار میآن

کرد و از این انگشتان قائل به تفضیل بود؛ اما در هر صورت نقصی بر مجموع دیه وارد نمی
طابق با قاعده بود؛ لیکن قول مزبور برخالف قواعد مسلم فقه امامیه؛ بلکه فقه مذاهب لحاظ م

  .باشدخمسه می
اشکالی که در سطور فوق شرح آن گذشت بر هر دو قول مذکور وارد بود؛ اما دیدگاه 

که وي بین انگشتان دست و پا قائل ابوالصالح از جهت دیگري نیز قابل مناقشه است و آن این
ي دست تصریح به تفاوت بین انگشت ابهام وي در بیان میزان دیهاوت گردیده بود؛ یعنی به تف

ي انگشتان پا مطلق بود و به طور کلی و و سایر انگشتان نموده؛ لیکن عبارت وي در مقدار دیه
که دانست؛ حال آني کامل میي هر انگشت پا را یک دهم دیهي دست، دیهبرخالف دیه

  .اندو فرقی بین دست و پا قائل نشده امامیه بدین تفاوت ملتزم نگردیدهاحدي از اصحاب 
قول ابوالصالح را  )9/393(ج ي جوانب مذکور است که عالمه حلی در مختلفبا مالحظه

سخن ابوالصالح و تفصیلی که در مسأله بدان «مشکل دانسته و در این زمینه چنین نگاشته است: 
ي ید زیرا دیدگاه وي موجب نقص و کمتر شدن دیه ...است قائل گردیده است داراي اشکال

گردد؛ ایراد دیگر کالم وي این است که مشارالیه بین واحد از مقداري که باید باشد می
که هیچ یک از علماي امامیه به تفاوت انگشتان دست و پا قائل به تفاوت شده است؛ حال آن

  .»اندبین انگشتان دست و پا قائل نگردیده
وجود بداهت ایرادي که بر سخن ابوالصالح وارد است، صاحب کشف اللثام درصدد  با

توجیه دیدگاه وي بر آمده، و کوشیده است عبارت وي را مطابق با قواعد و موافق دیدگاه 
جناب شیخ در خالف تفسیر نماید؛ با این توضیح که مطابق نظر ایشان مراد ابوالصالح در 
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ي  ي دست یا دیه؛ یک دهم دیه»الدیه ثُلُثُ فَدیتُها الْإِبهام إِلَّا الدیه عشْرٌ بعٍإِص کُلِّ فی و«عبارت: 
  هاي چهارگانه ي نفس در هر یک از انگشتباشد؛ بلکه مقصود وي یک دهم دیهپا نمی

  .) 11/376  ق، ج1417 (فاضل هندي، باشدمی
گفته ر همچنان مشکل پیشلیکن ضعف این سخن آن است که حتی با قبول توجیه مزبو

ي نفس خواهد بود؛ با این ي انگشتان بیشتر از دیهپابرجا خواهد ماند؛ زیرا در این صورت دیه
ي شود چهارصد دینار؛ با اضافه کردن دیهي چهار انگشت میتوضیح که در فرض اخیر دیه

گونه نار و هماندی 566شود ي ید واحد می) به این مقدار مجموع دیه6/166ج( انگشت ابهام
ي نفس گردیده و مخالف اصول ي مذکور بیش از دیهشود در این صورت دیهکه مشاهده می

  .گرددو ضوابط می
ي مجموع  دو دست بوده است؛ و نه یک دهم اگر گفته شود مراد ابوالصالح یک دهم دیه

نیز مجموع  ي ید واحد؛ باز هم مشکل همچنان پابرجا خواهد بود؛ زیرا در این صورتدیه
  .ي دست واحد خواهد بودبیش از دیه ي مذکور دیه

بنابراین در هر صورت و با پذیرش هر حالتی از فروض ممکن در مسأله، مشکل دیدگاه 
چه مطابق ابوالصالح حل نخواهد گردید؛ زیرا مختار وي یا با مشکل نقصان و کاهش دیه از آن

- مشکل زیادي آن، و هر دو حالت اخیر وفق آن قواعد و ضابطه است مواجه خواهد شد و یا با

ي اگرچه شاید بتوان سخن وي را در مورد دیه .چه علماي امامیه بر آن اتفاق دارند مردود است
 بین شد که در موضع مذکور تفاوتیانگشتان پا که از اطالق عبارت وي چنین مستفاد می

 یعنی میزان؛ یک به را هاآن همگی يدیه میزان و نشده، قائل انگشتان دیگر و ابهام انگشت
چه در مورد انگشتان دست است، چنین توجیه نمود که وي به آن دانسته کدام هر در دیه عشر

ها بیان نموده است اکتفاء نموده و در موضع مزبور حاجتی به تکرار مجدد مبنی بر تفاضل آن
  .الذکر ندیده استاستثناي فوق

 رعایتاهللا صافی گلپایگانی که احتیاط را در اري و آیتمرحوم سبزواما راجع به مختار 
 عمل اول قول به انگشتان سایر در و دوم قول به ابهام دیه در دانند، کهقول می دو بین تفاوت

ي علیه تصالح برقرار نمود که دیهتوان بین جانی و مجنیشود، باید گفت اصوالً چگونه می
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ه مجموع انگشتان فردي توسط شخصی قطع گردد و کسوم باشد؟ مگر اینانگشت ابهام یک
ي سایر انگشتان دو سوم ي انگشت ابهام یک سوم و دیهها بنا را بر این بگذارند که دیهآن

در  امااي نداشته و گرهی از مشکل موجود در مسأله نخواهد گشود؛ باشد؛ که این فرض ثمره
ي ادعایی مذکور چگونه ، مصالحهصورتی که هر یک از انگشتان منفرداً دچار آسیب گردد

گونه که این دو فقیه رسد قائل شدن به تحصیل مصالحه آنقابل تحصیل خواهد بود؟ بنظر می
  .نمایدناپذیر میاند در غایت بعد و امکانقائل بدان گشته

  
  ارزیابی دیدگاه قائلین به تساوي و قائلین به تفاضل

وجود روایاتی است که داللت بر تساوي  عمده استدالل مشهور در اثبات مدعاي خویش
مرحوم  .ها وجود داشته باشدکه تفاوتی بین آنکند؛ بدون اینانگشتان در استحقاق دیه می

اي از این روایات اشاره  نموده است که در ذیل اهللا خویی در مبانی تکمله النهاج به پارهآیت
  .پردازیمها میبه بیان آن

 هنَّ أَسواء الْأَصابِعِ عنِ سأَلْتُه«کند که: م صادق(ع) روایت میروایت حلبی: حلبی از اما -1
  ي درباره حضرت از .)29/346 ج ،ق1409؛ حرعاملی، 7/328  ج ،ق1407(کلینی،  »نَعم قَالَ الدیه فی
 .بله: حضرت فرمودند است؟ برابر هم با هاآن ي همه دیه آیا که ي انگشتان پرسیدمدیه

 و الْیدینِ أَصابِع«کند که: عبداهللا بن سنان: ابن سنان از امام صادق(ع) روایت میروایت  -2
 ؛ حرعاملی، همان،7/328 ج (کلینی، همان، »الْإِبِلِ منَ عشْرٌ إِصبعٍ کُلِّ فی الدیه فی سواء الرِّجلَینِ

 .باشدثابت می شتر ده نگشتا هر در در مقدار دیه مساوي و پا و دست انگشتان .)29/347 ج
 هلْ -الْأَصابِعِ عنِ سأَلْتُه«کند که: روایت سماعه: سماعه از امام صادق(ع) روایت می -3

؛ طوسی، 4/134  ق، ج1413(صدوق، »الدیه فی سواء هنَّ الدیه فَقَالَ فی فَضْلٌ بعضٍ علَى لبعضها
 از بعضی يدیه آیا که پرسیدم انگشتان درباره حضرت آن از .)10/259 ج ،ق1407تهذیب االحکام، 

 .باشندها در دیه برابر میآن: حضرت فرمودند است؟ تربیش دیگر بعضی از ها آن
در مقابل این روایات که داللت بر تساوي انگشتان در میزان دیه دارند، روایتی از ظریف از 

  .باشدقائلین به تفاضل همین روایت میامیرالمؤمنین وارد گشته است که عمده استدالل 
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 دیه ثُلُثُ قُطع إِذَا الْإِبهامِ فی«کندکه حضرت فرمودند: ظریف از حضرت علی(ع) نقل می
دائَه الْیینَارٍ مد تَّه وس تُّونَ وینَاراً سد ینَارٍ ثُلُثَا ود... ی وابِعِ فی الْأَصعٍ کُلِّ فبإِص سدس یهد دثَلَاثَه الْی 

انُونَ وینَاراً ثَمد ینَارٍ  ثُلُثُ وشصت انگشت قطع دیه .)4/86 ج ؛ صدوق، همان،7/336 ج (کلینی، همان،»د 
 که جا آن تا ...باشد می دینار سوم دو و دینار شش و شصت و صد یعنی دست يدیه سوم یک

 سوم یک و دینار سه و هشتاد ییعن دست دیه ششم یک دیگر انگشتان از هریک در: فرمودند
  .است ثابت دینار

الرضا، روایت فقه-شبیه حدیث مذکور در کتاب روایی منسوب به امام رضا(ع)، الفقه
 دیه سدس إِصبعٍ کُلِّ فی الْأَربعِ الْأَصابِعِ فی و الْید دیه ثُلُثُ قُطع إِذَا الْإِبهامِ فی«گردیده است: 

دثَلَا الْیثُه ینَاراً ثَلَاثُونَ ود 323، صالرضا(فقه »ثُلُثُ و(.  
  

  امکان اعمال قواعد جمع عرفی در مسأله
  گردد در بین این دو دسته از روایات تعارض واقع گونه که مشاهده میبنابراین همان

ها وجود داشته باشد، جمع مذکور به صول اگر امکان جمع عرفی بین آنگردد، و علی األ می
مقدم بر هر امر دیگري خواهد بود؛ در غیر  »الطرح من اولى امکن مهما الجمع«ي کم قاعدهح

؛ 726- 4/728ج ،ق1416: نائینی، به ك.(ناین صورت باید به مرجحات باب تعارض رجوع نمود
  .)290- 4/292 ج ،ش1369نایینی، 

ست و با اجراي ي مذکور موجود ااز نظر نگارنده امکان اعمال قواعد جمع عرفی در مسأله
ي دوم جمع مذکور حاجتی به اجراي قواعد باب تعارض نخواهد افتاد؛ زیرا روایات دسته

که روایات دسته اول داللت بر تساوي باشند؛ چراي اول میاخص مطلق از روایات دسته
انگشتان در میزان دیه به طور مطلق دارند، و روایت ظریف داللت بر تفضیل خصوص انگشت 

گردد، و با جمع مذکور تعارض میان نصوص از بین رفته و ها مقدم میابهام دارد؛ بنابراین بر آن
  .ها جمع خواهد شدبین آن

  خستین امامیه در توجیه اخبار باب وارد گردیده است عباراتی نیز که از برخی فقهاي ن
توان حمل بر جمع عرفی مذکور نمود؛ زیرا شماري از فقهاي متقدم روایاتی را که داللت بر می

تساوي انگشتان در  استحقاق دیه دارند، حمل بر اصابع اربعه نموده و انگشت ابهام را از این 
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ه شیخ صدوق محدث و فقیه شیعی قرن چهارم در ذیل اند؛ به عنوان نمونحکم مستثنی دانسته
 فی فَضْلٌ بعضٍ علَى لبعضها هلْ -الْأَصابِعِ عنِ سأَلْتُه«روایت سماعه بن مهران از امام صادق(ع): 

 زیرا است؛ شست از غیر مراد اند گفته«؛ چنین نگاشته است: »الدیه فی سواء هنَّ الدیه؟ فَقَالَ:
  .)5/521 ج ، ق1409صدوق، (»اند داشته معین خاصى يدیه اخبار در آن براى

روایاتی که داللت بر تساوي «نگارد: شیخ طوسی در استبصار ذیل روایات مذکور چنین می
انگشتان در استحقاق دیه دارند، همگی بر حکم واحد اتفاق دارند؛ و ظریف بن ناصح چنین 

در میزان دیه مساوي هستند مگر انگشت ابهام، که براي آن روایت نموده است که انگشتان 
ي اول را بر تفصیل موجود در و جایز است که روایات دسته ...ي خاصی مقدر شده استدیه

در مورد روایت ابوبصیر و عبداهللا بن سنان که متضمن تثبیت  اماروایت ظریف حمل نمائیم، 
ممکن است حکم مذکور از کالم راوي  باشد، باید گفتیک دهم دیه در هر انگشت می

جا که شنیده است که انگشتان در دیه برابر هستند؛ چنین تفسیر نموده است باشد، و راوي از آن
که براي هر انگشت یک دهم دیه ثابت است، و ندانسته است که حکم مذکور مختص به 

گردد ن اخبار جمع میهاي چهارگانه به غیر از انگشت ابهام است، و با این تفسیر بیانگشت
  .)4/292 ج ،ش1390طوسی،( »ها طرد گردداي از آنکه پارهبدون این

 هذَینِ فی لْوجها«فشارد: بار دیگر بر مدعاي خود پاي می) 10/259(جوي در تهذیب 
  للْإِبهامِ فَإِنَّ الْإِبهام عدا ما علَى ابِه الْمرَاد الْأَصابِع نَحملَ أَنْ هو ...الْحلَبِی رِوایه فی و الْخَبرَینِ

  .»مفْرَداً حکْماً
از نظر نگارنده وجهی که شیخ صدوق در من الیحضر و شیخ طوسی در تهذیب و استبصار 

باشد، و با پذیرش دیدگاه مذکور اند، خالی از قوت نمیي روایات بیان نمودهدر جمع دو طایفه
گیرد نخواهد اي متأخر از جمع عرفی قرار میعد باب تعارض که در مرتبهحاجتی به اجراي قوا

  .افتاد
پس از پذیرش قول  )26/279(ج شایان توجه است که مرحوم روحانی در فقه الصادق(ع)

؛ نسبت به مختار خویش استدراك نموده و قول به تفاضل »یقال أن إلّا اللّهم«اشهر، با عبارت 
جهت که احتمال  که وي از آنجمع بین نصوص دانسته است؛ مگر آنانگشت ابهام را مقتضاي 
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که در روایت داده است حکم مذکور در روایت ظریف اختصاص به ید داشته باشد؛ بخاطر این
وارد گشته است است، و با قبول فرض مذکور قول » الْید دیه ثُلُثُ قُطع إِذَا الْإِبهامِ فی«عبارت: 

ردد، احتمال مزبور را به علت اعراض اصحاب از آن نپذیرفته و قول به تساوي گحلبی ثابت می
  .را اظهر دانسته است

اي بر عدم توان گفت اوالً: صدر عبارت موجود در روایت قرینهدر پاسخ به ایشان می
؛ زیرا »الْید دیۀِ ثُلُثُ قُطع إِذَا الْإِبهامِ فَفی ...الْأَصابِعِ دیۀِ فی و«باشد: ي دست تنها میاراده

گردد مورد روایت در مورد انگشتان به نحو مطلق است؛ ثانیاً: امام(ع) همانگونه که مشاهده می
ي دست را در صورت قطع نفرموده است حکم مذکور اختصاص به دست دارد؛ بلکه ثلث دیه

که حتمل است علت آنهر یک از انگشتان؛ خواه دست باشد و خواه پا، ثابت دانسته است؛ و م
اي است که در افراد قطع ید ي دست را مثال زده است، بخاطر غلبهبراي بیان حکم مسأله دیه

  .نسبت به قطع پا وجود دارد و اذهان مخاطبین و سائل با آن آشنایی بیشتري داشته است
  

 رجوع به قواعد باب تعارض

مسأله تقویت گردید؛ لیکن برخی  که در بخش قبل امکان اعمال قواعد جمع عرفی دربا آن
اند؛ ي تعارض موجود در بین اخبار به قواعد باب تعارض رجوع نمودهاز فقهاء پس از مشاهده

از نظر نگارنده وجهی براي رجوع به قواعد باب تعارض در مسأله وجود ندارد؛ لیکن از این 
اند، مسأله در جوع نمودهجهت که بسیاري از فقهاء؛ خاصه در بین معاصران به قواعد مذکور ر

  .گیردفرض رجوع به مرجحات نیز مورد تحلیل قرار می
مذکور چه  تواند راهگشا باشد این است که در مسألهاي که در بحث حاضر مینکته اما

اي از فقهاي معاصر وجود شهرت روایی را براي قول اول ادعا مرجحاتی وجود دارند؟ پاره
؛ و در نتیجه مطابق مبناي ) 26/279 ج ،ق1412؛ روحانی، 132ق، ص1427: حکیم، به ك.(ن اندنموده

؛ و )2/230 ق، ج1381 : مظفر،به ك.(ن برخی از اصولیان که قائل به ترتیب بین مرجحات هستند
دانند، روایاتی که داللت بر تساوي انگشتان در استحقاق شهرت روایی را نخستین مرجح باب می

  .گردد خواهند بودها تفاضل بین انگشتان استظهار میی که از آندیه دارند مقدم بر روایات
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اشکالی که بر این سخن وارد است آن است که حتی در صورت پذیرش مبناي ایشان مبنی 
که ملتزم شدن به این 1،بر ترتیب بین مرجحات و تقدیم شهرت روایی بر سایر عوامل ترجیح

ر دوم شاذ و نادر است تا مورد طرد قرار بگیرد، خبر اول از شهرت روایی برخوردار بوده و خب
چه که فقهاء و محدثین در کتب خود در تعریف شهرت زیرا حسب آن 2؛نمایدبسیار بعید می

کند؛ چرا اند، عنوان مذکور بر هر دو دسته خبر متعارض فوق الذکر صدق میروایی ذکر نموده
حدثان و نگارش آن در کتب روایی که اصولیان شهرت روایی را به اشتهار روایت میان م

چه و آن 3.)4/785ج ،ق1416(نائینی، اند؛ و در مقابل آن لفظ شاذ و نادر را قرار دادهتعریف نموده
                                                                                                                                               

 قسم سه به را مرجحات انصارى شیخ مرحوم -1: دارد وجود متفاوتى هاى دیدگاه ها اصولى بین مرجحات میان در باب ترتیب .1
 ،انصاري، بیتا( ها را الزامی دانسته استبین آن ترتیب نموده و رعایت یمتقس مضمونى مرجح و جهتى مرجح سندى، مرجح

 که است شکل این به هاآن بین ترتیب و بوده هم طول در مرجح سه این که است باور این بر بهبهانى وحید مرحوم -2 ). 2/801ج
 را بر صدورى نایینى مرجح محقق رحومم -3). 455 -457بی تا، صص (میرزاي رشتى، است مقدم مرجحات سایر بر جهتى، مرجح

 هم در طول منصوص مرجحات معتقدند اصولیون از دیگر برخى -4 ).4/780 ج ،ق1416 (نائینى،  دانسته است مقدم مرجحات سایر
 یعنى د؛کر عمل آمده، دیگر روایات یا »حنظله بن عمر مقبوله« در که ترتیبى به و گرفت ترجیح اخبار از باید را ترتیب ولى هستند،
 مقدم مخالف حدیث بر سنت، یا کتاب با موافق حدیث بودند مساوى دو هر اگر و شود داشته مقدم شاذ حدیث بر مشهور حدیث

 داراى و بوده هم عرض در منصوص  مرجحات :گوید مى کفایه در خراسانى آخوند مرحوم -5 .)2/230 ج ،ق1381 (مظفر، گردد
مجتهد  نظر در یعنى بود؛ اقوى مناط نظر از آنها از یکى اگر نتیجه در ندارد؛ لزومى آنها میان  ترتیب رعایت و هستند رتبه یک

ق، 1409خراسانی، ( رسد مى تخییر به نوبت بودند، مساوى مالك در دو هر اگر و باشد، مى مقدم همان بود، واقع به تر نزدیک
 .)517ص

 :فرمود چنین حدیثى ضمن (ع) در صادق امام حنظله: بن عمر ولهمقب -الف: است شده استفاده شهرت به ترجیح حدیث دو از .2
 لیس الّذى الشّاذ یترك و حکمنا من به فیؤخذ اصحابک عند علیه المجمع به حکما الّذى ذلک فى عنّا روایتهما  من کان ما الى ینظر«

: الباقر(ع) فقلت سألت: قال« :رهزرا روایت -). ب27/106ج؛ حر عاملی، همان،1/68ج(کلینی، همان،»اصحابک... عند بمشهور
 الشّاذ و دع اصحابک،  بین اشتهر بما خذ زراره یا فقال آخذ؟ فبأیهما المتعارضان الحدیثان او الخبران عنکم یأتى فداك جعلت
 .)4/133 ،ق1405؛ احسایی، 1/291، ق1406فبض کاشانی، ...»(النّادر

شهرت روایی عبارت است از شهرت روایت میان محدثان و اهتمام و «نویسد: مرحوم سبزواري در تعریف شهرت روایی می .3
تعریف مشابهی از شهرت نموده  نیز )3/99در نهایه األفکار (ج ). ضیاء عراقی2/80 ج ،ق1406سبزواري، »(به حفظ و نگهداري آن

الروایه بمعنی کثره نقلها و یقابلها الشذوذ و  الشهره فی«نویسد: جا که میآیت اهللا خویی نیز تعریف مذکور را پذیرفته است آناست. 
ها بیان ). در کتب اصولی دیگر نیز تعاریفی بدین مضمون و یا نزدیک بدان1/141ج،ق1377خویی، »(الندره بمعنی قله الناقل لها

خراسانی در محمدي ». 4/237 ج ،ش1374؛ فاضل لنکرانی، 5/309ج ،ق1426؛ آل شیخ، 2/127ج،بی تابجنوردي، «گردیده است: 
 شهرت درجه به محدثان و راویان سوى از حدیث یک نقل اصل که است آن روایى شهرت«نویسد: تعریف شهرت روایی می

 و کرده عمل آن برطبق فقهاء از کسى چه  اند؛ کرده بازگو زبان به یا و اند کرده نقل خود کتابهاى در را آن محدثان بیشتر و رسیده 
 ). 4/145  ج ،ش1385محمدي خراسانی، ( »باشند نکرده اعتنا بدان احدى یا باشد داده فتوا
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 گردد این است که خبر ظریف نیز به مانند اخبار دستهاز استقصاء در جوامع روایی آشکار می
کلینی،  :به ك.(ن وایی ذکر گردیده استاول در بین روایان اشتهار داشته و در اکثر کتب ر

فیض ؛ 4/292 ش، ج1390 ،طوسی؛ 10/302 ج ق،1407 ،طوسی؛ 4/85  ق، ج1413 ،صدوق؛ 7/336 ق،ج1407
ق، 1429 ،برجردي؛ 417ق، ص1410  ،مجلسی؛ 29/302 ج  ،ق1409حر عاملی، ؛ 16/794 ق، ج1406 ،کاشانی

  .)31/526 ج
گرچه قائل شدن به تساوي انگشتان در دیه را که جناب شیخ در مبسوط امضاف بر این

مختار خویش قرار داده است؛ لیکن قول به تفضیل بین انگشتان را روایت شده توسط اکثر 
 أَکْثَرُ روى و الْإِبِلِ منْ عشْرٌ إِصبعٍ کُلِّ بالسویه فیها الْواجِبِ«اصحاب قلمداد نموده است: 

؛ و پر واضح است که منظور از )7/143ج ،ق1387طوسی، ( »الدیه ثُلُثَ امِالْإِبه فی إنْ أَصحابِنَا
  .باشنداصحاب همان محدثین و راویان امامیه می

شیخ حر عاملی دیگر محدث شهیر شیعی در هدایه االمه اخبار دال بر تساوي را حمل بر 
 علَى حملَ و الدیه، عشْرُ واحده کُلِّ فی سواء الْعشْرِ الْأَصابِع أَنَّ: روِي و«تقیه نموده است: 

  .)8/522 ج ق،1412 ،حر عاملی(»التَّقیه
چه از اند، و مطابق آنبنابراین مطابق تعریفی که اصولیان و فقهاء از شهرت روایی نموده

گردد هر دو دسته اخبار از شهرت روایی برخوردار بوده  استقصاء در کتب حدیثی آشکار می
  .ها شاذ و نادر باشد که بتوان آن را کنار گذاشتگونه نیست که یکی از آننو آ

اهللا خویی در بررسی مسأله به سراغ ي همین جوانب است که مرحوم آیتشاید با مالحظه
: به ك.(ن شهرت روایی نرفته، و گویا هر دو طایفه از روایات را داراي شهرت روایی یافته است

خود در این زمینه چنین نگاشته  )182(ص  ؛ و تبریزي در کتاب الدیات)2/378 ج ،ق1422خویی، 
 اَو الْآخَرِ علَى الْمتَعارِضَینِ لأَحد مرَجحه تَکُونُ الَّتی الروایه فی الشهره أَنَّ الظَّاهرِ منْ و«است: 

ینُهعنْ للحجه می التجري الالحجه عقَامِ فالْم«.  
گونه که شهید ثانی در مسالک مبادرت به ف سند روایت ظریف نیز همانتالش براي تضعی
؛ در مانحن فیه رهگشا نخواهد بود؛ )15/429 ج ،ق1413شهید ثانی، : به ك.(ن این کار نموده است

اند، امکان تصحیح سند گونه که برخی از قائلین به تساوي نیز بدین امر اعتراف نمودهزیرا همان
روایت مذکور  به عنوان مثال،؛ ) 43/253ق، ج1404 ، نجفی(ضی طرق وجود داردروایت مزبور از بع
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دستی باشد؛ لذا رجالی چیرهبه طریقی که صدوق در من الیحضر ذکر نموده است معتبر می
 .)2/378 ق، ج1422 ،خویی(است اهللا خویی روایت مذکور را معتبره دانستهمانند مرحوم آیت

الکرامه نیز که خود از قائلین به دیدگاه تساوي است در نقد سخن  مرحوم عاملی صاحب مفتاح
 و الصحیح فی فضال ابن رواها التی هی روایته أن الظاهر«نویسد: شهید شارح در مسالک می

 و الکافی فی ظریف کتاب طریق ضعف فالیضر بإبراهیم الحسن فی یونس رواه و الحسن
  .)10/429ق، ج 1418 (حسینی عاملی،  »التهذیب

در هرحال با ثبوت شهرت روایی براي هر دو روایت، ناگزیر باید به مرجحات دیگر باب 
چه مسلم است این است که ترجیح به موافقت کتاب نیز در مسأله جاري آن .رجوع نمود

توان از طریق آن به اي به بحث مذکور نگردیده و نمینخواهد گردید؛ زیرا در کتاب اشاره
بنابراین الجرم باید به مرجح موافقت و مخالف با عامه رجوع نمود؛ و حکم مسأله پی برد؛ 

ي انگشتان با آنچه مسلم است این است که مذاهب اربعه بر این امر اتفاق نظر دارند که دیه
که بین انگشت ابهام و سایر انگشتان تفاوتی باشد، و بر این امر دیگر برابر است، بدون اینیک

 یجب أنه على: الفقهاء اتفق«لمذاهب االربعه ادعاي اجماع نموده است: جزیري در الفقه علی ا
 »...خنصرا أو إبهاما، کان سواء الدیه عشر خطأ الرجلین و الیدین، أصابع من إصبع قطع فی

 ،ابن قدامه«ابن قدامه نیز در مغنی بر امر مزبور تصریح نموده است:  .)5/507ق، ج1419  ،جزیري(
  .»9/632بی تا، ج

جا که در باب تعارض و در مبحث مرجحات ثابت گردیده است که خبر  براین از آنبنا
مخالف عامه بر خبر موافق ایشان از این حیث که ممکن است از باب تقیه صادر شده باشد، 

  .مقدم است؛ بنابراین در مانحن فیه نیز به خبر مخالف عامه اخذ خواهیم کرد
و )؛ 182(صتبریزي در تنقیح مبانی االحکام)؛ 2/378ج( المنهاجمحقق خویی در مبانی تکمله

مرجح جاري در مسأله را مخالفت با عامه )؛  227(ص آقا رضا مدنی کاشانی در کتاب الدیات
  .انددانسته، و در نتیجه خبر تفضیل را بر خبر تساوي مقدم داشته
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  ي لبی موجود در مسألهوضعیت ادلّه
ي لفظی موجود در مسأله بود که عمده ی وضعیت ادلّهچه تا کنون بیان گردید بررسآن

برخی از فقهاء در اثبات مدعاي خویش  اما .گرفتدالیل هر یک از وجوه ادعایی را در بر می
که شیخ طوسی در خالف اند؛ همچناني دیگر و مشخصاً جماع نیز استناد نمودهبه برخی ادله

 إجماع :دلیلنا«ي امامیه استناد نموده است: در اثبات مختار خویش به صراحت بر اجماع فقها
ظاهر عبارت صاحب جواهر نیز اجماع بر تساوي  .)5/249 ج ،ق1407طوسی، ( »أخبارهم و الفرقه

دهد: انگشتان در استحقاق دیه است؛ اگرچه وي در ادامه قول مذکور را به مشهور نسبت می
 بقسمیه اإلجماع بل فیه، أجده خالف بال نالرجلی أصابع فی کذا و الدیه العشر الیدین أصابع فی«

 واحده کل فی أن کافه، المتأخرون علیه بل حدیثاً، و قدیماً األصحاب بین المشهور و ...علیه
  .)43/252 ج ،ق1404نجفی، ( »الدیه عشر منهما

لیکن استدالل به اجماع در مبحث مذکور چه از جهت صغري و چه از جانب کبري 
با وجود تصریح به مخالفت که در میان قائلین به هر دو دیدگاه وجود  :زیرا اوالًمخدوش است؛ 

حتی در صورت قبول تحقق اجماع و تسامح در  ثانیاً: .دارد صغراي استدالل ناتمام است
(وجود روایت در مسأله)  صغراي استدالل، به دلیل مدرکی، یا حداقل محتمل المدرکیه بودن

خواهد بود؛ لذا چنین اجماعی از حجیت ساقط است؛ کاشفیت اجماع به شدت محل تردید 
 از و (ع) است، معصوم قول کشف بواسطه اجماع اند حجیتگونه که اصولیین گفتههمان زیرا
 مراجعه بدان تواند مى باشد، وي مى فقیه دسترس در و معلوم مدرکى اجماع مستند که جاآن

 اجماع ارزش .کند رد را آن گرنه و دهد فتوا آن طبق باشد، معتبر وى نزد دلیل آن اگر تا کند؛
؛ 2/56ج، ش1380(سبحانی،  ندارد بیشترى اعتبار آن جز و است آن مدرك ارزش به مدرکى
  .)4/386 ج ،ق1414جزائري، 

اجماع مصطلحی که کاشفیت از قول «نویسد: یکی از فقهاي معاصر در این زمینه می
که بسیاري دوم و ملحق به آن است؛ مخصوصاً اینمعصوم(ع) دارد نادر است؛ و نادر مانند مع

باشند که به معناي اتفاق فقهاء بر مدرکی شرعی هستند، از اجماعات، از نوع اجماع مدرکی می
باشند؛ بنابراین در چنین حالتی به مدارك شرعی و از نوع اجماع تعبدي که حجت است نمی
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باشد؛ و نه دلیلی قائم بر نفس یکنیم، و در این صورت اجماع دلیلی موید مرجوع می
  .)1/342  ج ،ق1415(مرعشی نجفی، »خویش

تواند مؤیدي براي اثبات مدعاي قائلین دیگر دلیل لبی که در مسأله قابلیت طرح دارد و می
باشد؛ زیرا ممکن است گفته به تفاضل انگشت ابهام بر سایر انگشتان تلقی گردد، دلیل عقل می

بیش از سایر انگشتان بوده و انگشت مذکور سود و کارکرد بیشتري  شود منفعت انگشت ابهام
: به ك.(ن اندکه برخی از فقهاء نیز بدین امر تصریح نمودهنسبت به سایر انگشتان دارد؛ همچنان

؛ بنابراین محتمل است کسی بگوید اگر بخواهیم اعتبار عقلی را در )29/213  ج ،ق1413سبزواري، 
  .ید بین انگشت ابهام و سایر انگشتان در میزان دیه قائل به تفاوت باشیممسأله حاکم بدانیم با

هایی غالباً از باب استحسان شمرده جا که در فقه امامیه چنین اعتبارسنجیلیکن از آن
که حتی با فرض قبول مدعاي شود، استناد به دلیل فوق الذکر مردود است؛ مضاف بر این می

دیگر ور چنین ایراد گرفت که منفعت سایر انگشتان نیز با یکتوان بر استدالل مزبفوق، می
(اشاره) موجود است، با  توان منفعتی را که براي انگشت سبابهمتفاوت است؛ و فی المثل نمی

  .(خنصر) در یک ردیف دانست انگشت کوچک
رسد بنابراین از مجموع استدالالتی که در نقد اقوال گوناگون در مسأله بیان گردید بنظر می

قول به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه از قوت بیشتري برخوردار است؛ لیکن نه به استناد 
  .باشدي لفظی موجود در مسأله میي لبی ادعایی؛ بلکه رجحان قول مذکور مطابق ادله ادله

  
  گیرينتیجه

ء پدیدار هاي مختلفی از فقهاي انگشتان دیدگاهمطابق تتبع جستار حاضر، در باب میزان دیه
کثیري از فقهاء انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته و گروهی با اختالفاتی که  .گشته است

الجمله قائل به تفضیل انگشت ابهام بر سایر انگشتان در جزئیات مسأله وجود دارد فی
شان با نگارنده دیدگاه منسوب به ابن زهره و حلبی را با این استدالل که مختار ای .اند گردیده

چه مورد اتفاق فقهاي امامیه بلکه فقهاي مذاهب اسالمی مشکل نقصان یا زیادي دیه از آن
که عمالً باشد، مردود دانسته، و دیدگاه قائلین به احتیاط را نیز به جهت آناست، مواجه می
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با آشکار شدن ضعف اقوال  .نمایدناپذیر است رد می اجراي احتیاط در بحث مذکور امکان
ها وجود روایات ماند که منشاء اختالف آنالذکر دو دیدگاه عمده دیگر در مسأله باقی میقفو

جا که امکان اعمال قواعد جمع عرفی را در مسأله جستار حاضر از آن .متعارض است
داند، روایات ناظر بر تساوي را حمل بر سایر انگشتان به غیر از انگشت ابهام پذیر می امکان

از نظر نگارنده حتی در  .نمایدبدین ترتیب بین دو دسته روایات تسالم برقرار مینماید، و  می
صورت رجوع به قواعد باب تعارض نیز قول به تفضیل انگشتان از قوت و استحکام بیشتري 

جا که برخوردار است؛ زیرا در فرض اثبات شهرت روایی براي هر دو طایفه از روایات، از آن
آید، الجرم باید به مرجح موافقت و مخالف با عامه ب به دست نمیحکم بحث مذکور از کتا

جا که جمیع مذاهب اهل سنت بین انگشت ابهام و سایر انگشتان در رجوع نمود؛ و از آن
  .اند؛ بنابراین خبر مخالف ایشان بر خبر موافق مقدم خواهد گردیداستحقاق دیه فرقی ننهاده

  
  منابعفهرست 
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  .دارالعلم مطبوعات مؤسسه: قم جلد،2 ،تحریرالوسیله ،)ق1422( اللّه، سیدروح خمینى،
  .اسالمى انتشارات دفتر: قم جلد، 2 ،)خمینى امام- محشّى(المسائل توضیح ،)ق1424( اللّه، روح سید خمینى،
  .الخوئی آثار إحیاء مؤسسه: قم جلد،2 ،المنهاج تکمله مبانی ،)ق1422( سیدابوالقاسم، خویى،
  .النجف مطبعه: نجف جلد،3، بهسودي حسینی: مقرر، االصول مصباح ،)ق1377( ابوالقاسم، سید خویى،

  .البیت آل طبع: قم ،األصول کفایه ،)ق1409( حسین، بن کاظم محمد آخوند خراسانى،
  .اسماعیلیان مؤسسه: قم جلد،7 ،مختصرالنافع شرح فی المدارك جامع ،)ق1405( سیداحمد، خوانسارى،

  .البیت آل مؤسسه: قم ،االفکار بدائع ،)تا بی( على، محمد بن اهللا حبیب رشتى،
  ).ع(صادق امام مدرسه: قم جلد،26 ،)ع(دقالصا فقه ،)ق1412( سیدصادق، روحانى،
  .الصادق  االمام مؤسسۀ: قم ،الفقه اصول فى الوسیط ،)ش1380( جعفر، سبحانی،

  .المنار مؤسسه: قم جلد،30 ،األحکام مهذّب ،)ق1413( سیدعبداألعلى، سبزوارى،
  .سالمیهاأل الدار: بیروت ،االصول تهذیب ،)ق1406( عبداالعلى، سید سبزوارى،

  .عصر امام ظهور سازان زمینه: قم جلد،1 ،الوفاق و الخالف جامع ،)ق1421( قمى، مؤمن على ارى،سبزو
  .سلسبیل انتشارات: قم جلد،1 ،المسائل توضیح رساله ،)ق1430( موسى، سید زنجانى، شبیرى

  .التراث دار: بیروت جلد،1 ،الدمشقیه اللمعه ،)ق1410( مکى، بن محمد اول، شهید
  .اسالمى انتشارات دفتر: قم جلد،2 ،البهیه الروضه ،)ق1412( على، بن الدین نزی ثانى، شهید
  .اإلسالمیه المعارف مؤسسه: قم جلد،15 ،اإلسالم شرائع تنقیح إلى األفهام مسالک ،)ق1413( على، بن الدین زین ثانى، شهید

  .اسالمى انتشارات دفتر: قم جلد،4 ،الفقیه الیحضره من ،)ق1413( بابویه، بن على بن محمد قمى، صدوق
  .اإلسالمیه البحوث مجمع: مشهد جلد،2 ،المختلف من المؤتلف ،)ق1410( حسن، بن فضل طبرسى،
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  .المرتضویه المکتبه: تهران جلد،8 ،اإلمامیه فقه فی المبسوط ،)ق1387( حسن، بن محمد ابوجعفر، طوسى،
  .اإلسالمیه دارالکتب: تهران جلد،4 ،األخبار من لفاخت فیما االستبصار ،)ق1390( حسن، بن محمد ابوجعفر، طوسى،
  .اإلسالمیه دارالکتب: تهران جلد،10 ،األحکام تهذیب ،)ق1407( حسن، بن محمد ابوجعفر، طوسى،
  .اسالمى انتشارات دفتر: قم جلد،6 ،الخالف ،)ق1407( حسن، بن محمد ابوجعفر، طوسى،
  .العربی دارالکتاب: بیروت جلد،1 ،الفتاوى و الفقه مجرد یف النهایه ،)ق1400( حسن، بن محمد ابوجعفر، طوسى،
  .اسالمى انتشارات دفتر قم، نجفى، بروجردى: مقرر ،االفکار نهایه ،)ق1414( ضیاءالدین، عراقى،
  .اسالمى انتشارات دفتر: قم جلد،9 ،الشریعه أحکام فی الشیعه مختلف ،)ق1413( یوسف، بن حسن حلّى، عالمه
  .اسالمى انتشارات دفتر: قم جلد،3 ،الحرام و الحالل معرفه فی األحکام قواعد ،)ق1413( یوسف، بن حسن حلّى، عالمه
  .فرهنگ وزارت نشر مؤسسه: تهران جلد،1 ،الدین أحکام فی المتعلمین تبصره ،)ق1411( یوسف، بن حسن حلّى، عالمه
  ).ع(صادق امام مؤسسه: قم جلد،6 ،اإلمامیه مذهب على الشرعیه تحریراألحکام ،)ق1420( یوسف، بن حسن حلّى، عالمه
  .)ع(اطهار ائمه فقهى مرکز: قم جلد،1 ،الدیات- الشریعه تفصیل ،)ق1418( محمد، لنکرانى، فاضل
  ).ع(اطهار ائمه فقهى مرکز: قم قمى، حسینى: مقرر ،الکفایه ایضاح ،)ش1374( محمد، لنکرانى، فاضل
  .اسالمى انتشارات دفتر: قم جلد،11 ،األحکام قواعد عن اإلبهام و اماللث کشف ،)ق1416( حسن، بن محمد هندى، فاضل

  .اسماعیلیان مؤسسه: قم جلد،4 ،القواعد مشکالت شرح فی الفوائد إیضاح ،)ق1387( حسن، بن محمد المحققین، فخر
  ).ع(البیت آل مؤسسه: مشهد جلد،1 ،)ق1406( ،)ع(رضا امام به منسوب الرضا، فقه

  .مرعشى کتابخانه انتشارات: قم جلد،3 ،الشرائع مفاتیح ،)تا بی( سن،مح مال کاشانی، فیض
  ).ع(المؤمنین امیر امام کتابخانه: اصفهان جلد،26 ،الوافی ،)ق1406( محسن، محمد کاشانى، فیض
  .مجلسى انتشارات: قم جلد،1 ،المسائل توضیح رساله ،)ق1426( محمداسحاق، کابلى، فیاض
  .جا بی جلد، 3 ،الصالحین منهاج ،)تا بی( محمداسحاق، کابلى، فیاض

  .اسالمى انتشارات دفتر: قم جلد،1 ،الدیات کتاب ،)ق1408( مدنى، آقارضا کاشانى،
  .اإلسالمیه دارالکتب: تهران جلد،8 ،الکافی ،)ق1407( یعقوب، بن محمد ابوجعفر، کلینى،

  .صادق امام مؤسسه: قم جلد،1 ،الشریعه إصباح ،)ق1416( حسین، بن محمد الدین، قطب کیدرى،
  .النشر و الطبع مؤسسه: بیروت جلد،33 ،األنوار بحار ،)ق1410( باقر، محمد دوم، مجلسى

  .الدینیه المطبوعات مؤسسه: قم جلد،2 ،اإلمامیه فقه فی النافع المختصر ،)ق1418( حسن، بن جعفر حلّى، محقق
  .اسماعیلیان مؤسسه: قم جلد،4 ،الحرام و لحاللا مسائل فی اإلسالم شرائع ،)ق1408( حسن، بن جعفر حلّى، محقق
  .اسالمى انتشارات دفتر: قم جلد،3 ،النهایه نکت ،)ق1412( حسن، بن جعفر حلّى، محقق

  .صدرا انتشارات: قم ،األصول کفایه شرح ،)ش1385( على، خراسانی، محمدى
  .نجفى مرعشى کتابخانه: قم جلد،3 ،السنه و ضوءالقرآن على القصاص ،)ق1415( الدین، شهاب نجفى، مرعشى
  .مرعشى کتابخانه: قم جلد،2 ،المؤمنین منهاج ،)ق1406( الدین، شهاب نجفى، مرعشى
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  .الهادي نشر: قم جلد،1 ،المأثور الفقه ،)ق1418( میرزاعلى، مشکینى،
  .مفید شیخ هزاره جهانى کنگره: قم جلد،1 ،المقنعه ،)ق1413( محمد، بن محمد مفید،
  .دارالتفسیر: قم جلد،2 ،الفقه اصول ،)ق1381( ،محمدرضا مظفر،
  .اسالمى انتشارات دفتر: قم ،االصول فوائد ،)ق1416( حسین، محمد نائینى،
  .دینى مطبوعاتى مؤسسه: قم ابوالقاسم، خویى،:مقرر ،التقریرات اجود ،)ش1369( حسین، محمد نائینى،
  .العربی التراث دارإحیاء: بیروت جلد،43 ،سالماإل شرائع شرح فی الکالم جواهر ،)ق1404( محمدحسن، نجفى،
  ).ع(باقر امام مدرسه: قم جلد،3 ،الصالحین منهاج ،)ق1428( حسین، خراسانى، وحید

 


