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چکیده: دیات، هر فلسفه ای داشته باشد، باید به دلیل عقل یا طبق سیره عقال، با 
جنایات متناسب باشد. بعالوه، دیات نیز باید با هم متناسب باشد، یعنی جنایت های 
مشابه دیات مشابه داشته باشد. در بعضی از روایات، با مقایسه جنایات و دیات، 
تناسب دیات به وضوح پیداست؛ اما در بعضی از آن ها تناسب دیات مخدوش به 
نظر می رسد. در این مقاله، با استناد به روایات، بیش از سی مورد دیات متناسب 
و به همین تعداد دیات نامتناسب نشان داده شده است. با تعارض »روایات دال 
بر دیات نامتناسب« با »دلیل عقل یا بنای عقال« می توان به  صورت های مختلف 
مواجه شد. بعید نیست بتوانیم بگوییم مردم، در عصر صدور روایات، دیات را 
پذیرفته بوده و آن را ظالمانه نمی دانسته اند؛ اما این، دلیل نمی شود که اگر امروزه 
عموم عقالی عالم بعضی از آن ها را نامتناسب و غیرعادالنه می دانند، ما همچنان 
تحلیل های  در  فقها  چه بسا  دهیم.  نسبت  عادل حکیم  شارع  به  را  آن ها  بتوانیم 
مجدد و مستمر خود به نتایجی برسند و دیاتی را از روایات استنباط کنند که با 

اصول مسلم عقلی و عقالیی و فرهنگ دینی مغایر نباشد.
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مقدمه
در مورد این که »دیات«، کیفر، جبران خسارت یا ترکیبی از این دو است اختالف نظر وجود 
دارد. درهرصورت، دیات باید به حکم عقل عادالنه باشد. »تناسب دیه با جنایت و تناسب دیات 
در مقایسه با هم« از مصادیق بارز عدالت در دیات است. تردیدی نیست که »عدم تناسب دیه با 

جنایت« و »عدم تناسب دیات در مقایسه با هم« ظلم به جانی یا مجنی علیه است.
بنا بر مبنای عدلیه که به حسن و قبح عقلی معتقدند و شریعت را عاری از حکم ظالمانه 
حکم  این  نیست.  شرعی  مجعول  جنایت،  با  نامتناسب  دیه  گفت:  می توان  به آسانی  می دانند، 
اختصاص به دیات ندارد و هر حکمی که عقل بدون نیاز به اثبات و به طور بدیهی ظالمانه بودن 

آن را درک می کند یا عموم عقال به ظالمانه بودن آن حکم می کنند مورد تأیید شارع نیست.
یکی از مصادیق »تناسب دیه با جنایت« تناسب دیات با هم است. ازآنجاکه »حکم األمثال 
فیما یجوز و ما الیجوز واحد« دیاتی که برای جنایات مشابه وضع می شود باید یکسان باشد. 
جنایت ها و دیات با هم مقایسه می شود: جنایت بیشتر باید دیه بیشتر، جنایت کمتر باید دیه کمتر 
و جنایات مشابه باید دیات مشابه داشته باشد. اگر دیه یک جنایت از دیه جنایت مشابه آن کمتر 

یا بیشتر باشد تناسب رعایت نشده و ظلم صورت گرفته است.
را  عدالت  عقال  همه  و  است  عدالت  مصادیق  از  جنایت«  با  دیه  »تناسب  اصل  ازآنجاکه 
تحسین می کنند، در باب مجازات، نظام حقوق بین الملل کیفری نیز آن را مورد تأکید قرار داده 
است: »اصل تناسب جرم و مجازات در نظام حقوق بین الملل کیفری به عنوان یک قاعده آمره 
و الزم االجرا و موردتوجه ویژه مواد بند یک ماده 76 و مواد 78 و 83 اساسنامه دیوان کیفری 

بین المللی و قاعده 145 قواعد دادرسی و ادله دیوان است« )کوشا 1390: 347(.
با توجه به اصل »تناسب جرم و مجازات« و به فرض این که دیات متناسب با جنایات است، 
بسیاری از جنایات مشابه، دیات مشابه دارد، ولی بعضی از جنایات مشابه دیات مشابه ندارد؛ و 
بعضی از جنایاِت بدتر، دیه بیشتر ندارد. در این مقاله، بیان می شود که: اصل »تناسب جرم و 
مجازات« ازاین جهت که جنایت های مشابه باید مجازات مشابه داشته باشد در بعضی از روایات 

دیات مصداق دارد و در بعضی از آن ها مصداق ندارد.
بنا بر اینکه دیات از انواع مجازات نیست و فقط جبران خسارت است، جبران خسارت نیز 
باید با خسارت متناسب باشد. در غیر این صورت به یکی از طرفین دعوی ظلم شده است. بر این 
مبنا، در این مقاله منظور از تناسب دیه با جنایت این است که: خسارت های مشابه باید به صورت 
مشابه جبران شود، نه این که یک خسارت با مبلغ کمی جبران شود و خسارت مشابه آن با مبلغ 
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زیادتر. محاسبه مقدار خسارت و محاسبه مبلغی که می تواند آن را جبران کند غیرممکن نیست. 
به همین علت است که تشخیص تناسب یا عدم تناسب دیه با جنایت نیز ممکن است.

دیات متناسب
در بسیاری از موارد، دیه یک جنایت در مقایسه بادیه جنایت مشابِه آن متناسب به نظر می رسد. 

به طور نمونه:
1. دیه مرد 1000 دینار و دیه زن 500 دینار است )بروجردی 1387 ج 31: 510(. با توجه به 
فرهنگی که در عصر صدور روایات در مورد نسبت بین زن و مرد وجود داشته است، کمتر بودن 

دیه زن با بیشتر بودن دیه مرد متناسب بوده است.
امام خمینی نیز دیه زن را نصف دیه مرد می داند )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 940(.

2. دیه خنثی نیمی از دیه زن و نیمی از دیه مرد است )بروجردی 1387 ج 31: 412(. با توجه 
به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، کمتر بودن دیه خنثی با بیشتر بودن دیه مرد متناسب است.

امام خمینی نیز برای خنثی دیه متفاوت با مرد و زن قائل است )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 941(.
باید  به دیه راضی شوند  اولیای دم  و  قاتل  اگر  قتل است و  نوع  قتل عمد، سنگین ترین   .3
سنگین ترین دیه، حداکثر در یک سال پرداخت شود و سبک ترین نوع قتل خطای محض است که 
باید برای آن کمترین دیه، به مدت سه سال پرداخت شود )بروجردی 1387 ج 31: 406(. سنگین تر 

بودن دیه قتل عمد با سبک تر بودن دیه قتل خطایی )و تفاوت مدت پرداخت آن ها( متناسب است.
امام خمینی نیز می گوید: در قتل عمد، اگر قاتل می خواهد شتر بدهد باید شترهای مسن را 
در یک سال تحویل دهد )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 938-937( و در قتل شبه عمد احتیاط این 
است که در مورد سن شترها با اولیای دم مصالحه کند و از دو سال دیرتر نپردازد )امام خمینی 
1421 ج 2 و 1: 939( و دیه قتل خطای محض ازنظر سن و صفت شترها سبک تر از دیه عمد و 

شبه عمد است و در سه سال پرداخت می شود )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 939(.
4. اگر موی زنی که تراشیده شده بروید برای زن مهر کامل ثابت است؛ زیرا موی زن در 
جمال او مؤثر است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 539(. بیشتر بودن دیه موی سر زن، اگر نروید، با 

کمتر بودن دیه آن، اگر بروید و توجه به نقش موی زن در زیبایی او متناسب است.
امام خمینی: موی سر زن، اگر نروید دیه کامل دارد و اگر بروید مهرالمثل دارد حتی اگر از 
مهر السنه بیشتر باشد، ولی اگر از دیه زن بیشتر باشد بیش از مقدار دیه نمی تواند بگیرد )امام خمینی 

1421 ج 2 و 1: 949-950(.
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5. اگر موی سر مرد یا زن کنده شده و دیگر نمی روید دیه کامل دارد و اگر تنها بعضی از 
آن ها بروید به همان نسبت حساب است )بروجردی 1387 ج 31: 538(. کمتر بودن دیه قسمتی از 

موی سر با بیشتر بودن دیه همه موی سر متناسب است.
امام خمینی: اگر قسمتی از موی سر رویید برای آن، ارش گرفته می شود و برای قسمتی که نمی روید 
ارجح این است که با محاسبه دیه گرفته شود. به این صورت که آن را با همه سر نسبت سنجی می کنند، 

اگر موی نصف سر نمی روید نصف دیه می گیرند )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 949(.
6. اگر چشم فردی که یک چشم دارد از بین برود دیه کامل ثابت است )اسماعیل تبار 1387 
ج 31: 553(. بیشتر بودن دیه چشم کسی که یک چشم دارد با کمتر بودن دیه یک چشم کسی 

که دو چشم دارد متناسب است.
امام خمینی: اگر مجنی علیه به طور مادرزاد یک چشم بوده یا به علل قهری )آفت طبیعی( 
یک چشمش از بین رفته است برای چشم سالمش دیه کامل است؛ اما اگر براثر جنایت یک 
چشمش را ازدست داده بوده )اعم از این که دیه آن را گرفته بوده یا نگرفته بوده( یا حتی اگر به 
علت قصاص آن را ازدست داده است، برای چشم سالمش مستحق نصف دیه است )امام خمینی 

1421 ج 2 و 1: 950(.
7. دیه پلک باال یک سوم دیه چشم و دیه پلک پایین )که کارآیی اش بیشتر است( نصف 
دیه چشم است )بروجردی 1387 ج 31: 518(. بیشتر بودن دیه پلک پایین، با توجه به کارآیی بیشتر 

آن، با کمتر بودن دیه پلک باال متناسب است.
امام خمینی نیز همین روایت را بر نظرهای دیگر ترجیح می دهد اما می گوید: احتیاط در 

مصالحه است و این احتیاط نباید ترک شود )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 951(.
8. دیه ابرو نصف دیه چشم است و هر مقدار از ابرو که تراشیده شود دیه اش به همان نسبت 

است )بروجردی 1387 ج 31: 518(. کمتر بودن دیه ابرو با بیشتر بودن دیه چشم متناسب است.
امام خمینی: دیه دو ابرو 500 دینار است. اگر مقداری از ابرو بروید نسبت به آن ارش 
)امام خمینی  می شود  گرفته  دیه  محاسبه  با  نمی روید  که  مقداری  به  نسبت  و  می شود  گرفته 

1421 ج2 و 1: 950(.
9. دیه لب باال نصف دیه کامل است ولی دیه لب پایین )که غذا و آب را نگه می دارد( 
دوسوم دیه کامل است )بروجردی 1387 ج 31: 520(. لب باال اگر شکاف بخورد و خوب شود 
باقی می ماند دیه اش 166 دینار و  اثر زشت زخم  نمی شود و  اگر خوب  دیه اش 100 دینار و 
دوسوم دینار است؛ ولی لب پایین اگر شکاف برداشت تا آنجا که دندان ها نمایان شد و بعد 
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خوب شد و جوش خورد 133 دینار و یک سوم دینار و اگر آسیب دید و بسیار زشت شد دیه اش 
333 دینار و یک سوم دینار است )بروجردی 1387 ج 31: 520(. بیشتر بودن دیه لب پایین، با توجه 

به کارآیی بیشتِر آن، با کمتر بودن دیه لب باال متناسب است.
امام خمینی: قول قوی تر این است که هر لبی نصف دیه داشته باشد، ولی قول نزدیک تر 
به احتیاط این است که دیه لب پایین 600 دینار باشد. بنا بر نظر معروف: اگر هرکدام از لب ها 
شکاف بخورد به گونه ای که دندان ها پیدا بشود، اگر شکاف خوب شد جانی باید یک پنجم دیه 
همان لب را بپردازد )برای لب باال 100 دینار و برای لب پایین 120 دینار(؛ و اگر خوب نمی شود 
باید یک سوم دیه همان لب را بپردازد؛ یعنی برای لب باال 166 دینار و دوسوم دینار و برای لب 

پایین 200 دینار )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 952(.
10. در زبان، دیه کامل است اگر همه اش از بیخ کنده شود و هراندازه ای که از زبان قطع 
شود، به همین نسبت است و هراندازه که از قدرت سخن گفتن کم شود، باز به همین نسبت 
حساب می شود )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 587(. بیشتر بودن دیه زبان با کمتر بودن دیه بریده شدن 

مقداری از آن و توجه به زوال نسبی قدرت تکلم متناسب است.
فتوای امام خمینی نیز همین است )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 952-953(.

11. در روایات برای دندان ها دیه های متفاوت ذکرشده است: 1)دیه دندان های پیشین 50 
انیاب، 40 دینار و دیه دندان نیش، 30 دینار و دیه دندان  ثنایا و  دینار و دیه چهار دندان بین 
آسیاب، 25 دینار است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 523(. 2( دندان ها بیست وهشت عدد هستند. 
شانزده دندان در اواخر دهان و دوازده دندان در جلوی دهان؛ بنابراین دیه هر دندان جلو اگر 
بشکند تا آن که از بین برود، 50 دینار است. این می شود: 600 دینار و دیه هر دندان از دندان های 
این  برود، نصف دیه دندان های جلو یعنی 25 دینار است و  بین  از  تا آن که  آخر اگر بشکند 
می شود: 400 دینار و مجموع این دو می شود: 1000 دینار )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 581(. بیشتر 
بودن دیه دندان های جلو دهان که در زیبایی صورت مؤثر است با کمتر بودن دیه دندان های 

عقب دهان متناسب است.
امام خمینی: دیه هر یک از دوازده دندان جلو دهان 50 دینار و دیه هر یک از شانزده دندان 

عقب دهان 25 دینار است )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 954(.
12. هراندازه از دندان سالم بشکند به نسبت 50 دینار محاسبه می شود و هراندازه از دندان 
سیاه بشکند به نسبت 25 دینار محاسبه می شود. اگر دندان پس ازآن که سیاه شد بیفتد، دیه اش 
12/5 دینار است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 523(. کمتر بودن دیه دندان معیوب با بیشتر بودن دیه 
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دندان سالم متناسب است.
دیه اش  شود  کنده  است  شده  سیاه  بیماری  یا  جنایت  براثر  که  دندانی  اگر  خمینی:  امام 
یک سوم همان دندان سالم است )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 954(. وی سیاه شدن دندان را در 

حکم فلج شدن یک عضو می داند.
13. دیه سیاه شدن دندان 6 دینار و دیه سرخ شدن آن 3 دینار و دیه سبز شدن آن 1/5 دینار 
است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 581(. کمتر بودن دیه دندانی که کبود می شود با بیشتر بودن دیه 

دندانی که سیاه می شود متناسب است.
امام خمینی این مسئله را مطرح نکرده است.

14. دیه فلج شدن عضو دوسوم دیه همان عضو سالم است. اگر کف دست خشک شده و 
انگشتان هم فلج شوند دیه اش دوسوم دیه دست است و دیه هر انگشتی که فلج شده دوسوم دیه 
انگشت است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 613(. کمتر بودن دیه فلج عضو با بیشتر بودن دیه قطع 

عضو متناسب است.
امام خمینی نیز دیه فلج شدن هر عضوی را که دیه مقدر دارد دوسوم دیه آن عضو می داند 

)امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 968(.
15. دیه عضو فلج یک سوم دیه همان عضو سالم است. دیه دست فلج یک سوم دیه دست 
سالم، دیه چشمی که در جای خودش هست ولی از دید افتاده است یک سوم دیه چشم سالم و 
دیه پای لنگ یک سوم دیه پای سالم است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 579(. کمتر بودن دیه عضو 

فلج با بیشتر بودن دیه عضو سالم متناسب است.
امام خمینی نیز دیه قطع عضو فلج را یک سوم دیه قطع آن عضو می داند )امام خمینی 1421 

ج 2 و 1: 968(.
16. دیه شانه اگر بشکند، 100 دینار است. اگر در شانه شکافی ایجاد شود، دیه اش 80 دینار 
است و اگر استخوان دیده شود، دیه اش 25 دینار است. حال اگر استخوان های شانه جابه جا شود، 
دیه اش 175 دینار است؛ )100 دینار آن دیه شکسته شدن و 50 دینار برای جابه جایی استخوان ها 
و 25 دینار برای عمیق بودن شکستن و دیده شدن استخوان(؛ و اگر سوراخ شده باشد، دیه اش 
25 دینار است و اگر استخوان شانه ُخرد شود و کج جا بیفتد، دیه اش 333 دینار و یک سوم دینار 
است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 523(. دیات متفاوت برای آسیب های مختلف به استخوان شانه 

با هم متناسب است.
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امام خمینی: دیه شکستگی استخوان یک عضو )مثل شانه( که خوب نشود یک پنجم دیه آن 
عضو است، یعنی 100 دینار. اگر جراحتی بردارد که استخوانش نمایان شود دیه اش 80 دینار 
است. اگر خرد شود و خوب نشود دیه اش 333 دینار و یک سوم دینار است )ر.ک.به: امام خمینی 

1421 ج 2 و 1: 961-962(.
17. دیه هر بند از انگشتان یک سوم دیه انگشت است به جز بندانگشت شست که دیه اش 
نصف دیه انگشت شست است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 619(. کمتر بودن دیه یک بند انگشت 

با بیشتر بودن دیه دو یا سه بندانگشت متناسب است.
فتوای امام خمینی نیز همین است )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 956(.

18. دیه آلت تناسلی مرد دیه کامل )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 699( و دیه آلت تناسلی زن 
نیز دیه کامل است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 639(.

فتوای امام خمینی نیز همین است )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 958-959(.
19. در روایات برای دیه بیضه ها سه حکم ذکرشده است: 1- بیضه چپ دیه اش دوسوم دیه 
کامل و بیضه راست دیه اش یک سوم دیه کامل است؛ زیرا فرزند از بیضه چپ است )اسماعیل 
تبار 1387 ج 31: 635(. 2- برای بیضه راست نصف دیه است اما برای بیضه چپ دیه کامل است؛ 
زیرا فرزند از بیضه چپ درست می شود )بروجردی 1387 ج 31: 506(. 3- در دو بیضه، دیه کامل 
و در هرکدام از دو بیضه، نیمی از دیه و این دو برابرند )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 631(. بنا بر 
پذیرش علتی که در دو روایت اول ذکرشده است حکم به تفاوت دیه دو بیضه حکم متناسب 
است؛ و بنا بر نپذیرفتن آن علت )در روایت سوم(، حکم به تساوی دیه دو بیضه نیز حکم متناسب 

و همسان است.
امام خمینی: قول به دوسوم دیه برای بیضه چپ و یک سوم برای بیضه راست وجیه تر است، 
اما احتیاط این است که اگر هر دو با هم کنده شدند دیه بیضه چپ دوسوم و دیه بیضه راست 

نصف باشد )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 959(.
20. در استخوان های پهلو ]دنده [ که در کنار قلب است اگر یکی از آن بشکند، دیه اش 
25 دینار است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 529(. در استخوان های پهلو ]دنده [ که در کنار بازوان 
است، دیه هر استخوانی اگر بشکند، 10 دینار است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 531(. با توجه به 
اهمیت قلب، بیشتر بودن دیه استخوان های کنار قلب با کمتر بودن بقیه استخوان های قفسه سینه 

متناسب است.
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امام خمینی: دیه استخوان های سمت چپ سینه که قلب را احاطه کرده است هرکدامش 25 
دینار و دیه استخوان های دیگِر سینه هرکدام 10 دینار است. احتیاط مستحب است که در مورد 
استخوان هایی که نزدیک استخوان های محیط به قلب است مصالحه شود )امام خمینی 1421 ج 2 

و 1: 960(.
دیه جابه جایی استخوان های لگن 175 دینار است؛ بخشی از آن برای شکسته شدن   .21
استخوان ها یعنی 100 دینار و 50 دینار برای جابه جایی استخوان ها و برای شکافته شدنی که 
بیشتر بودن دیه جابه جایی  تبار 1387 ج 31: 531(.  )اسماعیل  به استخوان برسد، 25 دینار است 

استخوان های لگن با کمتر بودن دیه شکسته شدن آن ها متناسب است.
امام خمینی این مسئله را مطرح نکرده است.

22. هر منفعتی دیه کامل دارد. کسی که ستون خیمه به سرش کوبیده شده و دیوانه شده 
است دیه کامل دارد )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 719(. کسی که استخوان نشیمنگاهش شکسته و 
کنترل مدفوع خود را ازدست داده است دیه کامل دارد )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 725(. همچنین 
اگر نمی تواند ادرارش را نگاه دارد دیه کامل دارد )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 727(. دختری که 
افضا شده و دیگر نمی زاید دیه کامل دارد )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 725(. توجه به منافع اعضا و 

وضع دیه برای زوال آن ها با وضع دیه برای قطع اعضا متناسب است.
استخوان  که  کسی   .)962  :1 و   2 ج   1421 خمینی  )امام  دارد  کامل  دیه  عقل  خمینی:  امام 
نشیمنگاهش شکسته و کنترل مدفوع ندارد دیه کامل دارد )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 961(. 
کسی که کنترل ادرارش را برای همیشه ازدست داده است دیه کامل دارد )امام خمینی 1421 ج 2 

و 1: 966(. افضای زن دیه کامل دارد )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 959(.
23. مردی که بر سر مردی زد و زبان او سنگین شد، حروف الفبا بر او عرضه می شود و 
به اندازه ای که از این حروف را نمی تواند ادا کند، دیه به او پرداخت می شود )اسماعیل تبار 1387 
ج 31: 701(. بیشتر بودن دیه زوال قدرت تکلم با کمتر بودن دیه زوال قدرت ادای بعضی از 

حروف متناسب است.
امام خمینی همین فتوا را دارد )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 953(.

24. دل اگر بلرزد و زهره برود دیه کامل دارد )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 729(. برای ترساندن 
زنان و فرزندان نیز دیه داده شده است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 675(. وضع دیه برای خسارت 

معنوی با وضع دیه برای خسارت بدنی متناسب است.
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امام خمینی برای جنایتی که موجب ترس می شود ارش الزم دانسته است )امام خمینی 1421 
ج 2 و 1: 966(.

25. دیه نََفس 1000 دینار است و دیه نقص نََفس حکمش این است که نََفس های کامل 
از دیه  ناقص حساب شود و  نََفس های  باشند. سپس  نداشته  به آن کار  حساب شود و ساعتی 
به اندازه نََفس های ناقص داده شود )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 733(. بیشتر بودن دیه نفس به طور 

کامل با کمتر بودن دیه نفس به طور ناقص متناسب است.
26. اگر در گونه سوراخی پدید آید و از آن درون دهان پیدا شود دیه اش 100 دینار است 
اما اگر سوراخ مداوا شود و خوب شود ولی اثرش خیلی زشت باشد دیه اش 50 دینار است، یعنی 
نصف دیه سوراخی که خوب نمی شود )بروجردی 1387 ج 31: 520(. بیشتر بودن دیه سوراخی 

که خوب نمی شود با کمتر بودن سوراخی که خوب می شود متناسب است.
امام خمینی این مسئله را مطرح نکرده است.

27. زخمی که استخوان سر یا صورت را نمایان کند دیه اش 50 دینار است اما زخمی که 
استخوان بدن را نمایان کند دیه اش 40 دینار است )بروجردی 1387 ج 31: 520(. بیشتر بودن دیه 

زخم سروصورت با کمتر بودن دیه زخم بدن متناسب است.
نمایان کند یک چهارم دیه شکستگی همان  امام خمینی: دیه زخمی که استخوان بدن را 
استخوان است؛ یعنی چهار بیست و پنجم دیه آن عضو. به طور مثال اگر این زخم در پا باشد 
دیه اش 80 دینار است )ر.ک.به: امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 961( و اگر این زخم در سر یا صورت 

باشد دیه اش 160 دینار است.
28. دیه منّقله در سر یا صورت 150 دینار ولی دیه مأمومه )که بدتر از منقله است( 333 
دینار و یک سوم دینار است )بروجردی 1387 ج 31: 522(. کمتر بودن دیه منّقله با بیشتر بودن دیه 

مأمومه متناسب است.
امام خمینی: دیه منقله در سر یا صورت 15 شتر و دیه مأمومه یک سوم دیه کامل است )امام خمینی 

1421 ج 2 و 1: 967(.
29. نطفه در مراحل مختلف رشد خود تا وقتی که روح عقل در آن وارد می شود دیه های 
متفاوت دارد. در روایات رشد نطفه تا قبل از ورود روح به پنج مرحله تقسیم شده و برای هرکدام 
20 دینار دیه تعیین شده است. دیه جنینی که بیشتر رشد کرده بیشتر از جنینی است که کمتر رشد 
کرده است. وقتی جنین همه اعضایش کامل می شود و روح عقل در آن وارد می شود دیه انسان 
کامل را دارد )بروجردی 1387 ج 31: 512(. کمتر بودن دیه جنین در مراحل اولی رشد با بیشتر 
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بودن دیه جنین در مراحل بعدی رشد متناسب است.
امام خمینی: جنین وقتی روح در آن وارد شود و حکم مسلمان آزاد داشته باشد دیه کامل 
دارد؛ و وقتی دارای گوشت شده و خلقتش کامل شده 100 دینار؛ و وقتی گوشت ندارد اما 
استخوان دارد 80 دینار؛ و وقتی در حالت مضغه است 60 دینار و در حالت علقه 40 دینار و وقتی 
نطفه ای است که در رحم مستقرشده 20 دینار دیه دارد. در این پنج مورد فرقی بین زن و مرد 

نیست )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 969(.
اگر زنی آبستن، که جنین او کامل شده است کشته شود و فرزندش سقط نشود و   .30
روشن نشود که پسر بوده یا دختر و روشن نشود که پس از مادر، مرده یا قبل از مادر، دیه جنین 
او دونیم است؛ نیمی از دیه پسر و نیمی از دیه دختر )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 657(. تفاوت دیه 

جنینی که جنسیتش معلوم نیست با دیه جنینی که جنسیتش معلوم است متناسب است.
فتوای امام خمینی نیز همین است )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 970(.

31. دیه اعضای بدن انسان مرده مثل دیه اعضای جنین، پیش از آن که روح در او ایجاد شود، 
است و هر عضوی که از میّت آسیب ببیند، به همان حساب است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 685(. 

کمتر بودن دیه اعضای بدن انسان مرده با بیشتر بودن دیه اعضای بدن انسان زنده متناسب است.
امام خمینی: دیه بریدن سر میت 100 دینار، دیه قطع یک دستش 50 و دو دستش 100 دینار 

و دیه بریدن یک انگشتش 10 دینار است )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 970(.

دیات نامتناسب
در دوران معاصر، ممکن است بعضی از دیه ها در مقایسه با بعضی دیگر متناسب به نظر نرسد. 

به طور نمونه:
هر چیِز دوتایی در انسان، هرکدامش نصف دیه کامل دارد... )بروجردی 1387 ج 31:   .1
506(؛ بنابراین که شارع، در دیات، به کارآیی اعضای بدن انسان توجه داشته است، می توان 
گفت: این قاعده، قاعده متناسبی نیست؛ زیرا همه اعضای دوتایی یا یک تایی خارجی یا داخلی 
بشود می توان  اعضای داخلی هم  این روایت شامل  اگر  نیستند.  ازلحاظ کارآیی یکسان  بدن 
گفت: کارآیی طحال با دو کلیه یکسان نیست، اما دیه یکسان دارد. اگر این روایت در اعضای 
خارجی ظهور داشته باشد، به طور نمونه: کارآیی چشم با گوش یکسان نیست، ولی دیه یکسان 
دارد )بروجردی 1387 ج 31: 552، 566(؛ کارآیی پا با لب یکسان نیست، ولی دیه یکسان دارد 
)بروجردی 1387 ج 31: 576، 648(. بعالوه، عضو دوتایی، دیه هرکدامش با دیه دیگری یکسان 
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است، درحالی که بعضی از اعضای دوتایی کارآیی یکی اش با دیگری یکسان نیست. به طور 
نمونه: دیه دست راست با دیه دست چپ یکسان است )بروجردی 1387 ج 31: 598(.

امام خمینی این قاعده را ذکر نکرده ولی دیه این موارد را مساوی دیه نفس دانسته است: 
موی سر زن و مرد، ریش مرد، دو چشم، پلک ها، بینی، قسمت نرم جلو بینی، دو گوش، دو 
لب، زبان، دندان ها، دو فک، دو دست، انگشتان، پشت، نخاع، پستان های زن، آلت تناسلی مرد 
)همه اش و تا ختنه گاه(، دو بیضه، آلت تناسلی زن، افضاء، دو باسن، دو پا، دو ترقوه، قدرت 
کنترل مدفوع مرد، قدرت کنترل ادرار زن، عقل، شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی، قدرت انزال، 

قدرت کنترل ادرار مرد، قدرت صدا و نطق )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 949-965(.
2. ازآنجاکه قاعده فلج کردن عضو )که دیه اش دوسوم دیه همان عضو است( نیز تابع قاعده 
قبلی است، عدم تناسب آن به این قاعده نیز سرایت می کند. دیه فلج کردن دست راست با دیه 
فلج کردن دست چپ یکسان است درحالی که در اغلب موارد، جنایتی که موجب فلج کردن 
دست راست می شود خیلی بدتر از جنایتی است که موجب فلج کردن دست چپ می شود. »از 
بین بردن عضو فلج که دیه اش یک سوم دیه همان عضو است« )بروجردی 1387 ج 31: 614(، نیز 

تابع همین قاعده است و متناسب نیست.
امام خمینی این قاعده را ذکر نکرده ولی در اعضای مختلف آن را پذیرفته است: فلج شدن 
بینی )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 951( گوش و لب )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 952-951(، انگشت 
)امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 956(، پا )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 960(، آلت تناسلی مرد و زن )امام 

خمینی 1421 ج 2 و 1: 958-959(.
3. در دیات همه مردم یکسان در نظر گرفته شده اند و کارآیی متفاوت آنان به حساب نیامده 
با  بنابراین، دست راست یک هنرمند که همه زندگی اش با کارآیی آن تأمین می شود  است؛ 
دست راست سرکارگری که کارش راه رفتن و نظارت بر کارگران است یکسان نیست ولی 
دیه یکسان دارد. در مقایسه زن با مرد نیز ممکن است گفته شود: بعضی از اعضای بدن زن )مثل 
صورت( برای کیفیت زندگی او بسیار ارزشمند است، درحالی که همان عضو در بدن مرد نقش 
بنابراین، اگر به طور مثال دیه صورت زن )که براثر اسید  کمتری در کیفیت زندگی او دارد؛ 
مجروح شده است( با همان قواعد دیه ِشجاج محاسبه شود، در مقایسه با صورت مرد )حتی با 
صرف نظر از دو برابر بودن دیه مرد نسبت به زن( یا حتی در مقایسه با بدن خودش )حتی با توجه 

به دو برابر بودن دیه جراحت صورت نسبت به بدن( متناسب به نظر نمی رسد.
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امام خمینی نیز در دیات همه مردم را یکسان در نظر گرفته است. به طور نمونه در دیه دست 
)امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 955-956(.

4. دیه زن و مرد تا یک سوم دیه کامل مساوی است )بروجردی 1387 ج 31: 508(؛ بنا بر این 
که شارع به کارآیی اقتصادی زن و مرد در عصر تشریع توجه داشته و دیه زن را که نصف دیه 
مرد بوده امضا کرده است می توان گفت: در دیه زن تا یک سوم دیه کامل )که مساوی با دیه 
مرد است( این تناسب رعایت نشده و کارآیی زن و مرد در این موارد یکسان فرض شده است.

امام خمینی نیز به همین فتوا داده است )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 940(.
5. دیه مرد مسلمان 10000 درهم است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 385(. دیه مرد مسیحی 
و یهودی و مجوسی یکسان است، 800 درهم )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 419(. بیشتر بودن دیه 
مسلمان با کمتر بودن دیه غیرمسلمان متناسب نیست؛ مگر این که گفته شود: دیات مسلمانان و 
غیرمسلمانان برای جبران خسارت مادی و معنوی یا برای مجازات جانی نیست؛ بلکه برای تعظیم 
مسلمانان و تحقیر غیرمسلمانان است، یا برای نشان دادن نقش دین در محاسبه میزان خسارت یا 
مقدار مجازات است تا غیرمسلمانان برای دستیابی به دیه بیشتر به اسالم ترغیب شوند. بعید است 

بتوان این دو منظور را به شارع نسبت داد.
امام خمینی نیز دیه مرد مسلمان را 10000 درهم )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 937( و دیه کافر 

ذمی، یهودی، مسیحی و مجوسی را 800 درهم می داند )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 941(.
6. در بسیاری از موارد، برای تعیین دیه جنایتی که به قسمتی از عضو وارد می شود باید نسبت 
سنجی کرد. به این صورت که کمیت جنایت )طول یا سطح( را با کمیت همه عضو نسبت سنجی 
و در دیه آن عضو ضرب کرد. در این گونه محاسبه در بعضی از موارد تناسب وجود ندارد؛ زیرا 
مثال:  به طور  ندارد؛ ولی دیه یکسان دارد.  جنایت در همه قسمت های یک عضو آثار یکسان 
قسمت های مختلف موی سر یا صورت یکسان حساب می شود بااینکه ازنظر کمی و زیادی مو 
و نقششان در زیبایی باهم فرق دارند؛ موی سر که همه اش کنده شده و دیگر نمی روید دیه کامل 

دارد و اگر تنها بعضی از آن بروید به همین نسبت حساب است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 539(.
امام خمینی در مورد موی سر فرقی بین موی پرپشت و کم پشت نگذاشته و در مورد سری 
که همة مویش کنده شده ولی قسمتی از آن روییده، محاسبه دیه نسبت به قسمت نروییده را بر 

اخذ ارش ترجیح داده است )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 949(.
7. دیه بعضی از اعضا بدون توجه به سالمت و عیبشان است. به طور مثال، دو چشم دیه کامل 
دارد )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 553(. یکسان بودن دیه چشم سالم با دیه چشم معیوب متناسب نیست.
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امام خمینی فرقی بین چشم سالم با چشمی که از آن چرک و اشک می آید )اعمش(، لوچ 
)احول(، ضعیف )اخفش(، شب کور )اعشی( و چشمی که درد می کند )ارمد( نگذاشته است. 
سفیدی ای را که روی سیاهی چشم می افتد )اگر مانع دید نباشد( مانع دیه کامل نیست )امام خمینی 

1421 ج 2 و 1: 950(.
هزینه  دارد  به درمان  نیاز  اما جنایت هایی که  ندارد؛  به درمان  نیاز  از جنایت ها  بعضی   .8

درمان، مدت درمان و تبعات درماِن همه آن ها یکسان نیست. به طور مثال:
بعضی از استخوان ها اگر بشکند به چند عمل جراحی با هزینه باال نیاز دارد و بعد از عمل 
نیز مجنی علیه به مدت طوالنی ازکارافتاده می شود؛ اما بعضی از استخوان ها اگر بشکند احتیاج 
به اقدامات درمانی خاصی ندارد. نوع و محل شکستگی استخوان نیز در بهبود آن و مدت درمان 
تأثیر زیادی دارد. مثاًل، شکستگی بینی ممکن است مخارج زیادی برای درمان آن احتیاج نباشد و 
ازکارافتادگی نیز ندارد و با پانسمان ساده جوش بخورد ولی شکستگی استخوان ران حداقل چند 
ماه ازکارافتادگی دارد و شاید چند نوبت جراحی الزم داشته باشد )ر.ک: ناصح 1376: 131-129(.

در روایات دیات به این تفاوت ها توجه نشده است. لحاظ نکردن این تفاوت ها در محاسبه 
دیات، به دیات نامتناسب منجر می شود.

امام خمینی عالوه بر دیه، هزینه درمان جنایت برای مجنی علیه را در نظر نگرفته و دراین باره 
بحث نکرده است.

9. اگر کسی با سخن گفتن احساسات دیگری را برانگیزد و موجب هیجان های روحی او 
و درنهایت بیماری یا مرگ ناگهانی او شود )ر.ک: ناصح 1376: 131(، آیا مشمول قانون دیات 
می شود؟ اگر دیات فقط برای جنایت هایی است که با ابزار مادی بر بدن وارد می شود و برای 

این گونه جنایت ها دیه ای وجود نداشته باشد این حکم با آن حکم متناسب نیست.
10. گاهی مجنی علیه در ضمن درمان به عللی فوت می کند یا آسیب دیگری به او وارد 
می شود. فوت یا آسیب بعدی مستند به جنایت جانی نیست ولی جنایت او زمینه ساز آن بوده 
است؛ یعنی اگر آن جنایت بر او وارد نمی شد و تحت درمان قرار نمی گرفت چه بسا گرفتار 
عوارض بعدی نمی شد. به عنوان نمونه، به چند جنایت که زمینه ساز فوت یا عوارض دیگر است 
اشاره می شود: 1. در موردی که بیماری قلبی از قبل وجود داشته و به وسیلة صدمة شدید و یا 
خفیفی که از آن شکایت شده عارضه دار گشته و تشدید یافته و منجر به مرگ شده است )مرگ 
ناشی از انفارکتوس قلبی به دنبال نزاع(، یا فرد به ظاهر سالمی پس از منازعه فوت نموده است. 
2. در موردی که مرگ ناشی از عوارض طبی و درمانی غیر کشنده معمولی باشد ولی عوارض 
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ایجادشده سبب مرگ شده باشد مانند فردی که دچار شکستگی استخوان ران یا درشت نی شده 
و تحت درمان جراحی قرارگرفته پس از چندین روز که ظاهراً در حال بهبود است مبتال به تنگی 
نفس شده و به علت آمبولی ریه فوت می نماید. 3. مرگ به دلیل عوارض طبی ناخواسته تصادفی 
که به دنبال صدمات وارد بر عضوی ایجاد می شود و ارتباط مستقیم با ضربه ندارد. مثاًل کسی که 
در اثر ضربه آسیبی به ریه او وارد می شود و برای درمان تحت بیهوشی عمومی قرار می گیرد ولی 
ضمن بیهوشی در اثر آسپیراسیوِن مواد داخل معده به ریه فوت می نماید )ناصح 1376: 132-131(. 
روایات دیات در این موارد ساکت است و برای مجنی علیه دیه ای بابت عوارض بعد از جنایت 
در نظر نمی گیرد. سکوت روایات دیات و عدم تعیین دیه برای این موارد موجب عدم تناسب 

دیات شده است.
امام خمینی جنایتی را که زمینه ساز فوت یا آسیب دیگر است مورد بحث قرارنمی دهد؛ و 
تسبیب در تلف را موجب دیه می داند و آن را چنین تعریف می  کند: منظور از اسباِب تلف هر 
کاری است که با انجام آن، تلف )به علتی غیرازآن( واقع می شود؛ به گونه ای که اگر آن کار 
نبود تلف واقع نمی شد. مثل چاه کندن، چاقو در چاه کار گذاشتن، انداختن سنگ و چیزهای 

لغزنده در راه )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 944(. 
11. دیه دو ابرو به اندازه دیه کامل است )بروجردی 1387 ج 31: 544(. بنا به روایتی دیگر: 
اگر ابرو آسیب ببیند و همة مویش از بین برود دیه اش نیمی از دیة چشم یعنی 250 دینار است 
)بروجردی 1387 ج 31: 544(. دیه از بین بردن یک ابرو با دیه از بین بردن یک چشم یکسان باشد 

یا نصف آن باشد، درهرصورت، در مقایسه با دیه چشم نامتناسب است.
امام خمینی روایت اول را که در مقایسه با دیة چشم بسیار نامتناسب است نپذیرفته و به روایت 

دوم فتوا داده است: دیه دو ابرو، اگر نروید 500 دینار است )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 950(.
12. ریش مرد دیه کامل دارد )بروجردی 1387 ج 31: 588(؛ اما دیة سبیلش یک سوم دیة لب 
باالست )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 591( یعنی حدود 160 دینار. تساوی دیة ریش با دیة اعضایی 
مثل دو چشم متناسب نیست. بیش از شش برابر بودن دیة ریش نسبت به دیة سبیل نیز متناسب 

به نظر نمی رسد.
امام خمینی نیز می گوید: محاسن اگر به طور مثال تراشیده یا کنده شود و نروید دیه کامل 
دارد )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 949(. وی برای موی سر، ریش، ابرو و مژه دیه مقدر قائل است، 
ولی تراشیدن و کندن سبیل را مورد بحث قرارنمی دهد و آن را مشمول غیر مقدراتی می داند که 

ارش دارد )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 950(. 
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13. دیه نرمه جلو بینی دیه کامل است )بروجردی 1387 ج 31: 560(. برابر بودن دیه نرمه جلو 
بینی با اعضایی مثل دو چشم متناسب نیست.

امام خمینی نیز برای نرمة جلو بینی دیه کامل الزم می داند )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 951(.
به  با توجه  تبار 1387 ج 31: 577(.  نیمی از دیه است )اسماعیل  14. در هرکدام از دو لب 
کارآیی بیشتر لب پایین که در بعضی دیگر از روایات موردتوجه قرارگرفته است تساوی دیه 

دو لب متناسب نیست.
امام خمینی بنا بر اقوی برای هر یک از دو لب نصف دیه الزم می داند ولی احتیاط را در این 

می داند که برای لب پایین 600 دینار داده شود )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 952(.
15. برخی از مردم، بیست دندان، از هر طرف پنج دندان دارند و آن ها به حساب نمی آیند 
و تنها محاسبه بر شانزده دندان است و اگر دندانی از کسی که بیست دندان دارد آسیب ببیند، 
در آن 25 دینار است ولی اگر همه بیست دندان آسیب ببیند، در آن 400 دینار است و همچنین 
این روایت،  به حسب  تبار 1387 ج 31: 581(.  )اسماعیل  باشد  است در آن ها اگر شانزده دندان 
کسی که شانزده دندان دارد و کسی که بیست دندان دارد تفاوتی در دیه دندان هایشان نیست. 

دیه یکسان برای شانزده دندان و بیست دندان متناسب به نظر نمی رسد.
امام خمینی این عدم تناسب را نپذیرفته و می گوید: اگر کسی کمتر از 28 دندان داشته باشد 
و همه دندان هایش از بین برود، برای هر دندانی که ندارد دیه آن دندان کم می شود )امام خمینی 

1421 ج 2 و 1: 954(.
16. در روایات دیه های مختلف برای دندان ها ذکرشده است: دیة هر دندانی 50 دینار و 
دندان های  یکسانند؛  دندان ها  تبار 1387 ج 31: 523(.  )اسماعیل  است  دندان ها یکسان  دیه همة 
پیشین و پسین یکسانند )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 583(. برای انسان سی ویک دندان است. در هر 
دندان، سه شتر و یک پنجم شتر است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 583(. دیه دندان ثنایا و آسیاب 
مساوی است؛ یک بیستم دیه )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 585( دندانی که براثر جنایت سیاه شود و 
تا یک سال سیاه بماند ولی نیفتد دیه اش مثل دندانی است که براثر جنایت افتاده است؛ یعنی 50 
دینار )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 523(. در این روایات به تفاوت کارآیی و نقش متفاوت دندان ها 
در زیبایی صورت توجه نشده است. یکسانی دیه دندان های جلو با دیه دندان های عقب دهان 

متناسب نیست.
امام خمینی روایات دال بر تساوی دیه دندان ها را )که دیه غیرمتناسب است( نپذیرفته است و 
برای هرکدام از 12 دندان جلو دهان 50 دینار و برای هرکدام از 16 دندان عقب دهان 25 دینار 
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دیه الزم می داند )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 954(.
17. دیه مچ اگر کوبیده شود و بی عیب جوش بخورد یک سوم دیه دست است. همچنین، 
دیه کف اگر جدا شود یک سوم دیه دست است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 601(؛ بنابراین، دیه 
کوبیده شدن استخوان مچ اگر خوب شود و دیه قطع کف دست حدود 166 دینار است. یکسانی 

این دو دیه متناسب به نظر نمی رسد.
امام خمینی برای کوبیده شدن استخوان هر عضوی )اگر بدون عیب خوب شود( چهارپنجم 
دیه کوبیده شدن آن استخوان )چهار پانزدهم دیه آن عضو( را مقرر می کند )امام خمینی 1421 
ج 2 و 1: 962-961( و برای قطع کف )بدون انگشتان( ارش الزم می داند )امام خمینی 1421 ج 2 
و 1: 956(؛ بنابراین، به نظر وی دیه کوبیده شدن استخوان مچ اگر خوب شود حدود 133 دینار 
است. اگر ارشی که برای قطع کف تعیین می شود به مقدار قابل توجهی بیش از 133 دینار باشد 

این دو حکم نامتناسب نخواهد بود.
18. انگشت اگر از بن کنده یا فلج شود، دیه اش یک دهم دیه کامل است. انگشتان در دیه 
مساوی اند. انگشتان دودست و دو پا در دیه یکسانند. در هر انگشت، ده شتر است )اسماعیل تبار 
1387 ج 31: 609(. یک انگشت دست وپا یک دهم دیه دارد )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 563(. با 
توجه به این که کارآیی همة انگشتان یکسان نیست و به طور مثال، منفعت انگشت شست بیش 
از سایر انگشتان است )سبزواری 1413 ج 29: 213( و با انگشت کوچک  پا خیلی فرق دارد دیه 

یکسان آن ها متناسب به نظر نمی رسد.
امام خمینی تصریح می کند که بین دیه انگشت شست و بقیه انگشتان فرقی نیست )امام خمینی 

1421 ج 2 و 1: 956(.
19. ناخن اگر کشیده شود و نروید یا سیاه و فاسد بروید، دیه اش 10 دینار است )اسماعیل تبار 
1387 ج 31: 617(. در این روایت بین ناخنی که نمی روید با ناخنی که سیاه و فاسد بروید فرقی 

گذاشته نشده است. تساوی دیه ناخنی که نمی روید با ناخنی که سیاه می روید متناسب نیست.
امام خمینی نیز بنا بر احتیاط دیه هر دو را 10 دینار دانسته است )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 957(.

پا، 10  انگشتان  از  انگشتی از دست، 5 دینار است. دیه هر ناخن  در هر ناخن از هر   .20
دینار است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 619(. کمتر بودن دیه ناخن دست با بیشتر بودن دیه ناخن 

پا متناسب نیست.
امام خمینی این ناهمسانی را نپذیرفته و دیه هر ناخن دست را نیز 10 دینار قرار داده است 

)امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 957(.
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21. ستون فقرات اگر شکسته شود و خوب نشود، دیه کامل دارد. همچنین، ستون فقرات 
اگر خمیده شود )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 627(، پشت اگر خمیده شود، دیه اش 1000 دینار 
است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 629(. تساوی دیه شکستگی ستون فقرات با دیه خمیدگی آن 

متناسب نیست.
امام خمینی نیز بین دیة شکستگی پشت و خمیدگی آن فرقی نگذاشته است )امام خمینی 

1421 ج 2 و 1: 957(.
22. برای نوک پستان زن، یک هشتم دیه زن است ]نزدیک 63 دینار[. برای نوک پستان مرد، 
یک هشتم دیه مرد، یعنی 125 دینار است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 629(. کمتر بودن دیه سر 
پستان زن )که نسبت به سر پستان مرد کارآیی بیشتری دارد، ازجمله، در شیردهی(، در مقایسه با 

بیشتر بودن دیه سر پستان مرد متناسب نیست.
امام خمینی دیه سر دو پستان مرد را بنا بر اقوی 125 دینار می داند )حدود یک هشتم دیه 
کامل( ولی ترجیح می دهد دیه سر پستان زن نسبت به مساحت پستان محاسبه شود )امام خمینی 
1421 ج 2 و 1: 958(؛ بنابراین، وی نیز دیه سر پستان زن را کمتر از دیه سر پستان مرد می داند؛ 
زیرا مساحت سر پستان زن نسبت به مساحت پستان او بسیار کمتر از یک هشتم است و دیه آن 

بسیار کمتر از نصف دیه سر پستان مرد می شود.
23. در آلت تناسلی مرد، دیه کامل و در َحشفه، دیه کامل است. در آلت تناسلی عنّین 
]ناتوان جنسی [، دیه کامل است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 631(. تساوی دیه آلت تناسلی سالم با 

آلت تناسلی عنّین متناسب نیست.
امام خمینی نیز برای حشفه )مثل آلت تناسلی مرد( دیه کامل قائل است؛ اما تساوی دیه آلت 
تناسلی عنین با دیه آلت تناسلی سالم را نپذیرفته و برای آن یک سوم دیه قرار داده است )امام خمینی 

1421 ج 2 و 1: 958(.
24. مردی که به شکم دختر جوانی زده و درنتیجه رحم دختر نازا شده و خون دیدن دختر 
از بین رفته است... ضارب یک سوم دیه را به دلیل فاسدشدن رحم زن و از بین رفتن حیض، 
ضامن است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 729(. مردی که لگد به فرج زنی زده است و زن دیگر 
حیض نمی بیند... مرد یک سوم دیه زن را به دلیل از بین رفتن حیض زن و نازا شدن رحمش، 
ضامن است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 729(. درحالی که اگر دو بیضه مرد از بین برود )و بچه دار 
نشود( دیه اش 1000 دینار است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 635(. کمتر بودن دیه بارورشدن زن با 

شش برابر بودن دیه بارور کردن مرد متناسب نیست.
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امام خمینی نازا شدن زن را در دیات مطرح نکرده ولی برای دو بیضه دیه کامل قائل است 
و می گوید: اگر هر دو با هم کنده شود احتیاط این است که برای بیضه چپ دوسوم دیه و برای 

بیضه راست نصف دیه داده شود )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 959(.
25. زنی که همسرش با لگد به او زده و جلوی فرج زن مانعی از آمیزش با او پدید آمده 
است، دیه اش 250 دینار است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 537(؛ اما مردی که حشفه اش بریده شده 
دیه اش 1000 دینار است )بروجردی 1387 ج 31: 630(. کمتر بودن دیه زوال منفعت آمیزش زن 

با چهار برابر بودن دیه ختنه گاه مرد متناسب نیست.
امام خمینی مسئله اول را ذکر نکرده؛ ولی دیه ختنه گاه را دیه کامل دانسته است )امام خمینی 

1421 ج 2 و 1: 958(.
26. بسیاری از روایات، دیه جابه جایی استخوان )ناقله یا منّقله( را کمتر از دیه شکستگی 
همان  شکستن  دیه  نصف  استخوانی  هر  جابه جایی  دیه  می کند:  بیان  عظام(  )کسر  استخوان 
استخوان است )بروجردی 1387 ج 31: 516(. اگر استخوان ترقوه بشکند و بدون کجی و عیب 
درست شود، دیه اش 40 دینار است و اگر استخوان ها هم جابه جا شود، دیه اش 20 دینار است 
)اسماعیل تبار 1387 ج 31: 523(. کمتر بودن دیه ناقله )که بدتر از شکستگی استخوان است( با 

بیشتر بودن دیه کسر عظام متناسب نیست.
امام خمینی برای دیه شکستگی ترقوه ای که خوب نشود یا معیوب جوش بخورد فرقی قائل 
نشده است )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 961(؛ اما بین شکستگی استخوان یک عضو )مثل پا( که 
خوب نشود، یا خوب بشود، زخمی که در اثر آن استخوان عضو پیدا شود، استخوان کوبیده 
شود و خوب نشود، یا کوبیده شود و خوب شود، استخوان جدا شود و خوب نشود )موجب 
فلج شود(، یا جدا شود و خوب شود فرق گذاشته است. اگر دیه عضوی که استخوانش شکسته 
است 500 دینار باشد دیه شکستگی ها به ترتیب، به نظر مشهور، با محاسبه چنین می شود: 100، 
80، 25، 166 و دوسوم، 133 و یک سوم، 333 و یک سوم، 266 و دوسوم دینار؛ و به نظر وی 

احتیاط در مصالحه است )ر.ک.به: امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 961-962(.
27. مردی که ]بکارت [ دختری را با انگشتش پاره کرده و مثانه او را شکافته است به گونه ای 
که دیگر دختر ادرارش در اختیارش نیست، دیه اش 166 دینار و دوسّوم دینار است و مرد باید 
مهرالمثل نیز به دختر بدهد )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 537(. مردی که زده شده و نمی تواند ادرارش 
را نگاه دارد اگر تکرر ادرارش تا شب ادامه دارد دیه کامل دارد )بروجردی 1387 ج 31: 726(. 

کمتر بودن دیه کنترل ادرار زن با شش برابر بودن دیه کنترل ادرار مرد متناسب نیست.
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امام خمینی عدم تناسب دیه در این دو جنایت را نپذیرفته و در مسئله اول برای مرد جانی 
دیه کامل زن و مهرالمثل آن زن را الزم می داند )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 962( و برای مردی 
که به طور دائم تسلسل ادرار پیداکرده دیه کامل مرد قائل است )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 966(.

اگر آرنج  است:  ناقبه همان عضو  دیه  به اندازه  دیه موضحه یک عضو  متعدد  موارد   .28
جراحتی بردارد که استخوانش پیدا شود دیه اش یک چهارم دیه شکسته شدن آن است، یعنی 25 
دینار؛ و اگر استخوان آرنج سوراخ شود نیز دیه اش یک چهارم شکسته شدن آن یعنی 25 دینار 
است )بروجردی 1387 ج 31: 524(. دیه جراحت هر بندانگشت که سفیدی استخوان را آشکار 
سازد 4 دینار و یک ششم دینار است و دیه سوراخ کردن آن 4 دینار و یک ششم دینار است 
)بروجردی 1387 ج 31: 620(. یکسانی دیه موضحه با ناقبه )که بدتر از آن است( متناسب نیست.

امام خمینی دیه موضحه استخوان هر عضو را یک چهارم دیه شکستگی استخوان آن عضو 
می داند؛ بنابراین اگر از بین بردن آرنج دیه کامل یکدست )500 دینار( داشته باشد دیه شکستگی 
آن 100 دینار و دیه موضحه آن 25 دینار است؛ اما وی دیه ناقبه را ذکر نکرده است )ر.ک.به: 

امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 962(.
29. دیه نافذه در منخر بینی که سوراخش خوب شود 100 دینار و اگر سوراخ در یکی از 
دو بینی به حاجز برسد دیه اش یک دهم جلو بینی است؛ چون جلو بینی نیمی از دیه و دیواره بین 
دو بینی 50 دینار است. اگر سوراخ به منخر بعدی برسد دیه اش 66 دینار و دوسوم دینار است 
)بروجردی 1387 ج 31: 518(. بیشتر بودن دیه نافذه در یک منخر با کمتر بودن دیه نافذه از یک 

منخر به حاجز و از آن به منخر بعدی متناسب نیست.
امام خمینی دیه نافذه در یک منخر )یک سوراخ بینی( را یک سوم دیه منخر و دیه نافذه در 

هر دو منخر و حاجز را یک سوم دیه کامل می داند )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 951(.
30. اگر عضوی زخم شود و خوب نشود دیه اش یک سوم دیه آن عضو است )بروجردی 
1387 ج 31: 516(. اگر لب به گونه ای شکافته شود که دندان پیدا باشد و بعد خوب شود دیه اش 
100 دینار است )بروجردی 1387 ج 31: 520(. فرق نگذاشتن بین زخم های بزرگ یا کوچک و 
سطحی یا عمیق )در روایت اول( و بین شکاف های کوچک و بزرگ )در روایت دوم( به دیات 

نامتناسب منجر می شود.
امام خمینی دیه جائفه در بدن )زخمی که به وسیله فرورفتن چیزی در بدن ایجاد شود( را 
یک سوم دیه کامل می داند؛ و بین جائفه سطحی یا عمیق؛ جائفه ای که شکم، سینه، پشت یا پهلو 
را سوراخ کند؛ جائفه ای که با سوزن ایجاد شود یا با گلوله، فرقی نمی گذارد )ر.ک.به: امام خمینی 
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1421 ج 2 و 1: 968(. در بعضی از جراحت ها مقدار عمق جراحت در دیه لحاظ نشده است: در 
گونه اگر شکافی باشد که درون دهان از آن دیده شود دیه اش 100 دینار است. اگر گونه هدف 
تیری قرارگرفته که به استخوان نفوذ کرده تا جایی که به گردن رسیده است دیه اش 150 دینار 
است که 50 دینار آن برای آشکار شدن استخوان است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 521(. اگر 
تیری گونه را سوراخ کرده ولی فرونرفته دیه اش 100 دینار است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 521(. 
تساوی دیه مراتب مختلف نافذه در گونه )تیر در دهان فرونرفته باشد یا تا گردن فرورفته باشد( 

متناسب نیست.
امام خمینی دیه خاصی برای نافذه در گونه مطرح نکرده است.

31. اگر سوراخ در جایی از صورت به شکلی باشد که درون آن دیده شود )موضحه( دیه اش 
50 دینار است. اگر در صورت شکافی )صدع( پیدا شود دیه اش 80 دینار است )اسماعیل تبار 1387 
ج 31: 521(. بیشتر بودن دیه هرگونه شکافی که در صورت پیدا می شود )حتی اگر درون صورت 

دیده نشود( با کمتر بودن دیه سوراخی که از آن درون صورت دیده می شود متناسب نیست.
امام خمینی دیه جراحت در سر یا صورت که سفیدی استخوان را آشکار کند 5 شتر می داند 

)امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 967(.
ترشح  آن  از  )زخمی که خون  دامعه کوچک  دیه  مورد زخم های سروصورت:  در   .32
می کند( 5 دینار و دیه دامعه بزرگ )زخمی که خون از آن جاری می شود( 10 دینار و نصف 
دینار و دیه فاقره )زخمی که پوست را می شکافد( 12 دینار و نصف دینار و دیه باضعه )زخمی 
که کمی از گوشت را می برد( 20 دینار و دیه متالحمه )زخمی که در گوشت فرو می رود( 30 
دینار و دیه َسمحاق )زخمی که به پوست سر که روی استخوان سر است می رسد( 40 دینار و 
دیه موضحه )زخمی که استخوان را آشکار می سازد( 50 دینار است. موضحه ای که روی بدن 
است دیه اش یک چهارم دیه شکسته شدن آن استخوان است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 739(. در 
هیچ کدام از این انواع زخم ها طول و عرض زخم به حساب نیامده است. تساوی دیه )به طور مثال( 

دامعه یک سانتی با دامعه ده سانتی متناسب نیست.
امام خمینی نیز برای حارصه 1 شتر، دامیه 2 شتر، متالحمه 3 شتر، سمحاق 4 شتر، موضحه 5 
شتر، هاشمه 10 شتر، منقله 15 شتر و مأمومه یک سوم دیه تعیین کرده و طول و عرض زخم ها را 

در دیه آن ها تأثیر نداده است )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 967(.
33. دیه جراحت هاشمه، 100 دینار است و آن همان است که استخوان سر را ُخرد می کند 
)اسماعیل تبار 1387 ج 31: 745(. دیه جراحت مُنّقله، 150 دینار است و آن همان است که استخوان ها 
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از آن جابه جا می شود. یعنی تکه استخوان از شکافی که ایجادشده بیرون می آید و از این جراحت، 
یک استخوان و استخوان هایی )کم یا زیاد، کوچک یا بزرگ( می شکند )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 
745(. یکسانی دیه در مراتب مختلف هاشمه )یک استخوان خرد شود یا چند استخوان، خیلی خرد 
شود یا کمی خرد شود( متناسب نیست. یکسانی دیه در مراتب مختلف منقله )یک تکه استخوان 

جابه جا شود یا چندتکه استخوان( متناسب نیست.
امام خمینی نیز در دیه هاشمه و منقله بین تعداد استخوان های خردشده و تعداد استخوان های 

جابه جاشده فرق نمی گذارد )امام خمینی 1421 ج 2 و 1: 967(.

بررسی
از طرفی، احکام دیات مستند به روایات است و از طرف دیگر بعضی از آن ها در مقایسه با بعضی 

دیگر متناسب به نظر نمی رسد. برای رفع این مشکل ممکن است گفته شود:
1. دیات نه کیفر و نه جبران خسارت، بلکه نوعی دلجویی مجنی علیه و حفظ کرامت او و 
بازدارنده جانی است؛ زیرا جنایت غیرعمدی کیفر ندارد و اعضای انسان آزاد قابلیت تقویم ندارد.

از دیات برطرف  تناسب بعضی  این نظر، اشکال غیر عقالیی بودن عدم  به فرض صحت 
با  باید متناسب  نیز  نمی شود؛ زیرا دلجویی مجنی علیه و حفظ کرامت او و بازدارندگی جانی 
جنایت باشد. نمی توان به شارع نسبت داد برای دو جنایت مشابه به دو گونه متفاوت از مجنی علیه 
دلجویی کند. یا از جانی و دیگران یکسان انتظار جلوگیری از ارتکاب جنایات مشابه داشته باشد 
درحالی که برای بازدارندگی یک جنایت دیه کمتر و برای بازدارندگی جنایت مشابه آن دیه 

بیشتر وضع کرده است.
2. دیه هایی که اکنون متناسب با جنایت ها به نظر نمی رسد در زمان شارع نیز بوده و شارع 
به آن ها اعتنا نکرده و دیات را به همین صورت امضا کرده است؛ بنابراین اکنون نیز همان دیه ها 

ثابت است و احکام ابدی است.
بنا بر این نظر، قاعده تناسب جرم و مجازات و قاعده تناسب خسارت با مبلغی که برای جبران 
آن تعیین می شود الزم نیست اکنون رعایت شود. در این صورت باید بپذیریم: اکنون بعضی از 
احکام دیات به نظر اغلب یا عموم عقال )عرف عام( عادالنه نیست؛ و شارع به آن راضی است. 
بعید است بتوانیم بنای عقال را در عمل به خبر واحد )که اکثر روایات دیات را معتبر می کند( 
بپذیریم؛ ولی بنای عقال بر مذمت حکم نامتناسب و غیرعادالنه را نادیده بگیریم؛ یا به قبح عقلی 

بعضی از دیات نامتناسب توجه نکنیم.
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3. شارع در احکام دیات، به کارآیی اقتصادی مرد و زن و کارآیی اعضای مختلف بدن 
کاری نداشته است. احکام دیات تعبدی است و اگر به موجب آن ها به کسی ظلمی شده باشد 
شارع روز قیامت جبران خواهد کرد. زندگی دنیوی قابلیت و ظرفیِت این را ندارد که عدالت 
در آن به طور کامل اجرا شود. احکام شرع در این دنیا برای برقراری نسبی نظم و گذران زندگی 
است و از آن ها نمی توان نهایت کمال را انتظار داشت. در این دنیا نمی شود دیات را به طور دقیق 
وضع کرد که حق هرکسی به او برسد؛ اما شارع دیات را وضع کرده است تا مردم تعبداً بپذیرند 
و خصومت ها پایان یابد و اجماالً بعضی از حقوق افراد پرداخت شود. همان طور که براثر امور 
تکوینی )مثل سیل و زلزله(، به ناچار بعضی از مردم متضرر می شوند، در امور تشریعی نیز به ناچار 
بعضی از مردم متضرر می شوند ولی ازآنجاکه زندگی اخروی ادامه همین حیات دنیوی است 

جبران این ضررها در آخرت جبران در زندگی دنیوی آنان به حساب می آید.
بنا بر این نظر: »1( شارع، در احکام دیات، به کارآیی افراد و اعضا توجه نداشته است. 2( 
در این دنیا نمی توان حقوق و احکام را به گونه ای تنظیم کرد که به کسی ظلم نشود. 3. احکام 
شرع )ازجمله دیات( در بعضی از موارد موجب رعایت عدالت نسبی است. روز قیامت عدالت 
به طور کامل اجرا می شود. 4( احکام معامالت )نیز مثل عبادات( تعبدی است و بشر نمی تواند 
مصالح موجود در آن را بفهمد. به نظر می رسد: 1. شارع در دیات به کارآیی اقتصادی مجنی علیه 
افراد و اعضا  با  از موارد دیات را متناسب  نبوده است؛ زیرا در بسیاری  او بی توجه  و اعضای 
مقرر کرده و گاهی به کارآیی مورد جنایت تصریح کرده است. به طور مثال: اگر موی زنی 
که تراشیده شده بروید برای زن مهر کامل ثابت است؛ زیرا موی زن در جمال او مؤثر است 
)اسماعیل تبار 1387 ج 31: 539(. دیه لب باال نصف دیه کامل است؛ ولی دیه لب پایین )که غذا 
و آب را نگه می دارد( دوسوم دیه کامل است )بروجردی 1387 ج 31: 520(. بیضه چپ دیه اش 
بیضه چپ  از  فرزند  زیرا  است؛  دیه کامل  دیه اش یک سوم  بیضه راست  و  دیه کامل  دوسوم 
است )اسماعیل تبار 1387 ج 31: 635(. برای بیضه راست نصف دیه است، اما برای بیضه چپ دیه 
کامل است؛ زیرا فرزند از بیضه چپ درست می شود )بروجردی 1387 ج 31: 506(. در مورد دو 
برابر بودن ارث مرد از زن نیز در سه روایت تصریح شده است که زنان عیال رجالند، زنان نفقه 
نمی دهند و عاقله برای پرداخت دیه قرار نمی گیرند )کلینی 1407 ج 7: 85(. 2. درست است که 
این دنیا ظرفیت این را ندارد که احکامی وضع شود که به هیچ کس ظلم نشود؛ ولی ازآنجاکه 
»ما الیدرک کله الیترک کله« باید در مواردی که این ظرفیت وجود دارد و امکان وضع احکام 
عادالنه تر وجود دارد به کسی ظلم نشود. 3. الزمه »اجرای عدالت در روز قیامت« این نیست 
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که ما بتوانیم احکام ظالمانه را به خدای عادل حکیم نسبت دهیم و از مردم بخواهیم رسیدن به 
حقشان را به قیامت موکول کنند. 4. احکام شرع تابع مصالح و مفاسد است و همه این مصالح 
ندارد  دلیلی  نیست؛ ولی هیچ  قابل کشف  بشر  برای  فعاًل  از احکام عبادی  بعضی  مفاسد در  و 
که شارع در معامالت به معنای اعم بنای بر مخفی کاری داشته باشد و احکامی وضع کند که 
مصلحت و مفسده اش را کسی نفهمد. در بعضی از روایات علت ها و حکمت هایی برای احکام 
معامالتی ذکرشده است که مطابق با فهم بشر است. حتی اگر بپذیریم مصالح و مفاسد بعضی 
از احکام معامالت از دسترس ما دور است، ولی نمی توانیم احکامی را به شارع نسبت دهیم که 

به وضوح مصداق ظلم است و عقال آن را مذموم می دانند.
نظر  در  را  جریمه  متوسط  حد  گاه  و  حداقل  گاه  بازدارنده  قوانین  وضع  برای  عقال   .5
می گیرند، نه این که برای هر جرم یک جریمه مجزا وضع کنند. به طور مثال، در قوانین رانندگی 
می گویند هر کس سرعت غیرمجاز برود فالن مقدار جریمه اوست. در این صورت، جریمه 
کسی که یک کیلومتر بیش از سرعت مجاز می رود با کسی که 50 کیلومتر بیش از سرعت مجاز 
می رود یکسان است. تفاوت کیفی خودروها و تفاوت شخصیت های سرنشینان آن ها نیز تأثیری 
در مقدار جریمه ندارد. عقال جریمه واحد را در این موارد ظلم نمی دانند. بعالوه، لحاظ کردن 
این امور برای متناسب کردن قوانین عملی نیست و باعث می شود اجرای قانون با موانع زیادی 

مواجه شود و درنتیجه همان عدالت نسبی و قانون بازدارنده نیز عماًل اجرا نشود.
بنا بر این نظر، اوالً، الزم نیست دیات با هم متناسب باشند و ثانیاً، متناسب سازی دیات عماًل 
ممکن نیست؛ اما به نظر می رسد، اشکالی نداشته باشد که در ابتدای تقنین، به طور مثال گفته 
شود: هر عضو یک تایی دیه کامل دارد و هر عضو دوتایی نصف دیه دارد؛ اما بعد از گذشت 
سال ها از تقنین و بروز ناهماهنگی ها و عدم تناسب ها اصرار بر تثبیت قانون ابتدایی برخالف سیره 
عقالست. بعالوه، درست است که در بسیاری از موارد رعایت دقیق عدالت برای مقنن عماًل 
ممکن نیست، اما نمی توان به این بهانه از موارد ممکِن رعایت عدالت دست کشید. در بعضی از 

جوامع محاسبات بسیار دقیق تری برای این موارد وجود دارد.
بعید نیست بتوانیم بگوییم:

شارع بنای مخالفت با فرهنگ مردم مکه و مدینه و عراق نداشته و به همین دلیل، بسیاری 
از مقررات نانوشته آنان را امضا کرده است. البته هر جا سنت رایج را شرک آلود می دانسته آن 
را امضا نکرده، اما در اکثر موارد بنا بر امضای آن ها داشته است.1 امضای سنت های رایج در 

1. البته منظور این نیست که همه احکام دیات قبل از بعثت رایج بوده و امضایی است. حتی اگر کلیات آن امضایی 
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زمان و مکان حضور پیامبر و امامان، به معنای همراهی شارع با فرهنگ رایج است که البته اگر 
فرهنگ دیگری رایج بود و سنت های قابل قبولی داشت نیز مورد امضای شارع قرارمی گرفت. 
احکام امضایی بر چیزی بیش از »همراهی و هماهنگی شرع با عرف« داللت ندارد و به این معنا 
نیست که با گسترش اسالم در زمان ها و مکان های دیگر باید عرف زمان و مکان حضور پیامبر 
و امامان را رایج کرد و به دنبال آن، احکام امضاشده در آن عرف را همچنان  جاری دانست. 
به طور مثال، هیچ فقیهی فتوا نداده است که نظام قبیلگی عصر شارع باید در همه جوامع احیا شود 
و فرهنگ متناسب با آن پیاده شود. همه احکام امضایی برای همیشه ثابت است به شرط این که 
همان طور که برای جامعه معاصر شارع پذیرفتنی بوده است برای جوامع دیگر نیز قابل پذیرش 

باشد و ظالمانه تلقی نشود.
آنچه در روایات به عنوان مقررات دیه ذکرشده است )اعم از امضایی و تأسیسی( در زمان 
شارع موردپذیرش مردم بوده است. هیچ روایتی وارد نشده که بیانگر مخالفت عموم یا اغلب 
مردم یا جمعی از آنان با دیات باشد.1 معلوم می شود مردم دیات را با همه تناسب و عدم تناسبش 
پذیرفته بوده و آن را ظالمانه نمی دانسته اند. عدم تناسب هایی که مورد اعتنای شارع قرار نگرفته 
است مورد اعتنای عرف زمان شارع هم نبوده است؛ اما اگر در زمان ها و مکان های دیگر، عموم 
یا اغلب مردم نسبت به عدم تناسب در دیات توجه و حساسیت داشته باشند و آن را از مصادیق 
حکم ظالمانه بدانند، بعید است بتوان حکمی را که عموم یا اغلب مردم ظالمانه می دانند به شارع 

عادل حکیم نسبت داد.

نتیجه
دیاتی که در روایات ذکرشده و نامتناسب با هم به نظر می رسد باید به وسیلة فقها تحلیل شود و 
برداشت های فقهی از آن ها به گونه ای باشد که دیاتی که به شارع نسبت داده می شود با اصول 
مسلم عقلی و فرهنگ دینی مغایر نباشد. عقل به عنوان یکی از منابع فقه، احکام شرع را باید 
تأیید کند یا در برابر آن ها سکوت کند؛ اما اگر یک حکم فقهی با مخالفت صریح عقل عملی 
مواجه شد نمی توان آن را به شارع حکیم نسبت داد؛ بنابراین باید در استنباط فقهی حکم مذکور 

باشد جزئیاتش نیز به ناچار باید بر همان سیاق تنظیم شده باشد.
1. تنها یک روایت ابان بن تغلب وجود دارد که ابان بدون توجه به اصل نصف بودن دیه زن نسبت به مرد فکر 
می کرد دیه چهار انگشت زن باید چهل شتر باشد؛ اما امام او را به این اصل متوجه کرد که دیه چهار انگشت مرد 

چهل شتر ولی دیه چهار انگشت زن بیست شتر است )برقی 1371 ج 1: 214(.
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تجدیدنظر کرد و اشتباهی را که در روش استنباط آن رخ داده است اصالح کرد.
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