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چکیده
بسط و گسترش اصول اخالقی یکی از ضرورت های جامعه بشری در فول تاریخ بوده است.
همچنین مهمترین نکتهای که در بحث جبران خسارت معنوی باید به آن پرداخته ود تعریف ضرر و
زیان معنوی است .فقها و وقوندانان تالش کردهاند تا تعریف منطقی از خسارت معنوی ارا ه دهند.
خسارت ،منحدر به ضرر مالی نبوده بلکه خسارت معنوی به مهمترین بعد از ابعاد وجود خدیت
انسان که همان بعد معنوی و رووانی آن میبا د لطمه وارد مینماید و آن را متضرر میکند .علی-
ایحال در علم وقون ،جبران خسارت مادی در دو نوع مثبت و منفی مؤکدا و مکررا در فقه و قوانین
کیفری ایران مورد توجه و بازنگری قرار گرفته است .اما مسیله نا ی از «خسارت معنوی» همچان
جای بحث و تردید زیادی در جای جای قوانین واضر و وتی فقه دارد .این مقاله درصدد است با
روش توصیفی و تحلیلی و با در نمر گرفتن منابع فقهی و وقوقی به اهمیت عقو در قوانین مجازات
اسالمی و آیین دادرسی کیفری و یوههای جبران خسارت نا ی از نقدان و یا زوال آن بپردازد .در
نهایت با هدف رفع ابهام از قونین و تاکید بر وقون معنوی عقو و با بررسی و تحلیو مشروعیت
«خسارت معنوی» و نحوه جبران آن با مطالعه قوانین الزماالجرای فعلی به خدوص آیین دادرسی
کیفری جدید و قانون مجازات اسالمی و همچنین مسئولیت مدنی و تطبیق آن با قواعد فقهی
همچون قاعده الضرر ،نفی عسر و ورج ،غرور و اتالف و همچنین بررسی وکم عقو ،به این نتیجه
خواهیم رسید که خسارت معنوی قابو مطالبه است.
واژگان كلیدي
رویکرد اخالقی ،خسارت معنوی ،زوال عقو ،دیه ،ارش ،جبران خسارت.
 .1دانشجوی دکتری فقه و مبانی وقون اسالمی ،واود اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران.
 .2استادیار گروه فقه و مبانی وقون اسالمی ،واود مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران( .نویسنده مسئول)
Email: mr-kazemigolvardi@yahoo.com

 .3استادیار گروه فقه و مبانی وقون اسالمی ،واود مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران.
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یکی از مدادیق بارز و مهم خسارت معنوی زوال و یا نقدوان عقوو اسوت .قانونگوذاره در
خدوص جبران خسارت کو اول به فور صریح «دیه» و یا «قداص» را مدنمر قرار داده است.
این مسیله در کو دوم یا همان «خسارت معنوی» به صورت نامینوس مورد توجوه قورار گرفتوه
است .امروزه «خسارت معنوی» یا لطمه به «وقون غیرمالی» از پیچیدهترین و مبهمترین مباوث
مسئولیت مدنی در خدوص یوه جبران آن است .پیچیده بودن از این جهت که این مسوئله نوه
تنها در فقه و نمام وقوقی ایران ،بلکه در نموام وقووقی غورب نیوز در خدووص تعیوین قلمورو
«خسارت معنوی» و همچنین یوه جبران آن ،نمرات همگون وجود ندارد .مطابق این قاعده ،هر
فردی آسی ناروایی ،در هر نوع آن (مادی ،معنوی ،و بدنی) به کسی ایراد نماید مکلف به جبران
آن خسارت است .هرچند قانونگذار نسبت به قابلیت جبران خسارت وارده در نووع خوود ،وکموی
صادر نکرده با د ،اخالن وکم میکند که فرد مسئول باید در صودد جبوران آن برآیود .در منوابع
فقهی ،مبانی متعددی برای جبران خسارت بیان ده است .از این رو ،قواعود پراکنودهای در بواب
مسئولیت مدنی وجود دارد که در چهره قواعدی چون الضورر ،الوورج ،غورور و  ...تجلوی یافتوه
است .با توجه با اختالفات عمیقی که در خدوص خسارت معنوی و عدم نفع در رویوه قضوایی و
وقوقی ما به وجود آمده است ،قانونگذار با اعمال اصالوات و الحاقات قوانین مجازات اسالمی و
آیین دادرسی کیفری ،مقررات جدیدی در زمینه مدادیق و قابلیت جبوران «خسوارت معنووی» و
رایط مطالبه آنها بیان کرده است .از این رو زوال عقوو نیوز یکوی از جبنوههوای مهوم معورف
«خسارت معنوی» یا «خسارت عقو» میبا د .گرچه قانون مجازات اسالمی ،زوال عقو را مبتنی
بر دیه کامو دانسته ،اما در خدوص نقدان و یا سوایر صودمات جوانبی موجو ارش بووده کوه
محاسبه و میزان آن چندان دقیق و استوار به نمر نمیرسد .از این رو ،این ضرورت اوساس می-
ود با توجه به مقررات اخیرالذکر ،موضوع «خسارت معنوی» نا ی از زوال و یا نقدان عقو کوه
پیش از این نیز در نمام وقوقی ما مورد بحثهای زیادی قرار گرفته بود ،مورد بازنگری و سوپس
میزان عملکرد قوانین جدید بر این موضوع مورد مطالعه تحلیلی قرار خواهد گرفت.
خسارت و ضرر رساندن در اسالم مورد مذمت قرار گرفته است و عالوه بر قرآن کوریم کوه
در بعضی از آیات به منع ایراد خسارت(چه مادی چوه معنووی) ا واره دارد و در بعضوی دیگور بوا
اندیشه ی ایراد خسارت معنوی به دت مبارزه ده است .خسارت معنوی ضرری اسوت کوه بوه
ویثیت ،رافتف خدیت و آبروی خ یا بستگاه او وارد ده با د .نکته ای کوه بایود موورد
توجه قرار گی رد این است که خسارات مادی را می توان از فریوق مادیوات جبوران کورد ولوی در
خسارات معنوی به جهت آنکه کثرت بروز این نوع خسارت ها و اهمیت آن بر جامعه ی امروز به
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گونه است که در خیلی از موارد خسوارات وارده بوه رو و روان و خدویت و عوافوف و ...فورد
سنگین تر از خسارات جسمی و مالی بوده و قابو مقایسه با آن نیست و فریقه جبوران آن بسویار
مشکو است زیرا خسارت معنوی در بسیاری از مواقع با مادیات قابو جبران نیست .غفلوت و بوی
توجهی نسبت به لزوم جبران خسارت معنوی در نمام فقهی و وقوقی مبتنی بر اسوالم بوا رو و
قوانین اسالمیم غایرت دارد و آنرا غیر عادالنه جلوه می دهد و موج تضییع وقون ا خاص می
گردد .به همین منمور پرداختن به جبران خسارت معنوی نا وی از زوال عقوو در فقوه و وقوون
موضوعه ایران از اهمیت زیادی برخوردار است.
با توجه به آیات و روایاتی که در ارتبا با کرامت و ارزش واالی انسان آمده است ،تعور
به خدیت و ایراد خسارت معنوی به مومن را ورام کرده است .به وکم عقوو و بنوای عقوال و
عرف نیز ایراد خسارت معنوی ،ضرر محسوب ده و ایراد کننده باید درصدد جبران آن برآیود .در
قانون جمهوری اسالمی ایران نیز از جمله اصول  39و  40ایراد هرگونه ضرر و خسوارت ممنووع
ده و فبق اصو  23 ،22و  32همان قانون لطمه به وقون معنوی انسان ها منع وده اسوت و
اگر خسارتی به ویثیت و رافت و سرمایه معنوی انسان وارد آید فبق اصو  171قوانون اساسوی
باید جبران ود .با توجه به اهمیت این موضوع ،مقاله در صدد است تا با بررسی های منابع معتبر
فقهی و وقوقی به تحلیو و بررسی جبران خسارت معنوی نا ی از زوال عقو بپردازد.
پرسش هاي پژوهش
-1روابطی بین اخالن و فقه و وقون وجود دارد؟
-2مبانی اصلی فقهی و وقوقی خسارت نا ی از زوال و یا نقدان عقو چه می با ند؟
-3قابلیت جبران خسارت معنوی در وقون اسالمی چگونه است؟
فرضیه ها
-1خسارات معنوی در فقه و وقون اسالمی ایران دارای جایگاه واالیی است.
 -2ناسایی وقون و سرمایه های معنوی و ومایت از آن ،ریشه در مفاهیم اخالقی و قواعد
وقون اسالمی دارد.
روش تحلیل و گردآوري اطالعات
جهت گردآوری افالعات در این مقاله از روش کتابخانهای استفاده د و ابزار گردآوری نیز
مطالعه کت  ،نشریات و بانکهای افالعاتی و نشریات بود و تجزیه و تحلیو افالعات به صورت
تحلیلی -توصیفی صورت گرفت.
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مبحث اخالقی ا حقوقی در رابطه با خسارت معنوي جامعه

بدون تردید ،علم وقون مبتنی بر عرف و قواعد اخالقی کو گرفته در جامعوه اسوت کوه
برای نمم بخشی در روابط افراد در سطح جامعه و ایجاد همزیستی مسوالمتآمیوز و سوالم میوان
افراد یک جامعه پا به عرصه وجودی جامعه نهاده است .فلذا در ارتبا با عبارت پیشین ،از سووی
برخی از اندیشمندان تدریح ده است که «وقون قسمتی از اخالن است همزیستی افراد متعودد
را فراهم میکند»( )1و یا اینکه «وقون ،کم تورین وود اخالقوی اسوت کوه دقیقوا بورای زنودگی
اجتماعی ضروری است» ( )1نوع انسان پس از تشکیو اجتماع بود که دریافت برای آنکه قادر بوه
زندگی در جامعه با د ،بایستی اراده خویش را محدود نماید و از آن تا ودی استفاده نماید کوه بوا
آزادی و اراده دیگر افراد جامعه در تضاد و تزاوم قرار نگیرد .در ایون خدووص کانوت مویگویود:
«سلوک عینی تو باید به نحوی با د که استفاده از آزادی اردهات ،فبق یک قانن کلی ،بوا آزادی
اراده دیگران همزیستی دا ته با د )1( ».و یا آنکه اسپنسر میگوید« هرکس مجاز است آنچه را
اراده میکند انجام دهد به ر اینکه به آزادی مشابه دیگران لطمه وارد نیواد ».ویثیوت وغلی،
اجتماعی و خانوادگی افراد دارد بسیار مذموم و مورد نکوهش موی با ود و بوا اخالقیوات منافوات
دارد.
فبق ماده  10قانون مسئولیت مدنی کسی که به ویثیت و اعتبارات خدی یا خانوادگی او لطمه
وارد ود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی معنوی خوود را بخواهود
هر گاه اهمیت زیان و نوع تقدیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقدیر عالوه بور
صدور وکم به خسارت مالی وکم به رفع زیان از فریق دیگر از قبیو الزام به عوذرخواهی و درج
وکم در جراید و امثال آن نماید" .الزام به عذر خواهی ،راهی است که قانون گذار بورای جبوران
خسارت عالوه بر جبران مالی در نمر گرفته است .چنین راهی در وقون ما تازگی دا ته و بدیهی
است که ماهیت آن اخالقی می با د.
در واقع لطمه به ویثیت و اعتبار ا خاص از نمر قانون گذار تا اندازه ای واجد اهمیت بووده
است که جبران خسارت مالی را کافی ندانسته و در صدد آن بوده است تا برای لطمه به امری که
اخالقی محسوب می ود ،راهی اخالقی نیز جهت جبران در نمر گیرد .قوانون گوذاربا توجوه بوه
اهمیت ضرر و زیان های معنوی ،جبران مادی از فریق پرداخت پول را کافی ندانسته و الزام بوه
عذر خواهی را که در وقون کشور ما بی سابقه بوده در نمر گرفته است .نکته ی مهوم دیگور آن
است که وتی فرن جبران در ماده ی مذکور ودری نمی با د و در انتهای مواده بوا قیود " ...و
امثال آن" قانونگذار دست قاضی را جهت در نمر گرفتن راهی برای جبران با توجه به وساسویت
موضوع باز گذا ته است که این امر در جای خود نشان دهنده توجه بیش از اندازه قانونگوذار بوه
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رعایت اخالن می با د .بنابراین آنچه در این ماده غیر قابوو انکوار اسوت ماهیوت اخالقوی آن و
متاثر بودن قانونگذار از اخالن می با د.
از جمله رو اساسی همزیستی سالم افراد در یک جامعه متمدن و متعوالی ،وجوود روابوط
سالم اجتماعی بین اعضای آن جامعه است .روابطی را میتوان سوالم دانسوت کوه در آن ،کسوی
نتواند به دیگری ضرری برساند و در صورت ایراد ضرر ،ملزم به جبران آن با د و در این راه تمام
کو ش خود را به کار بندد ،هیچ کس به بهای فقر دیگری ،منتفع نشود و بوا ضورر رسواندن بوه
دیگری بر دارایی خود نیفزاید .بنابراین مقنن ،با سرلووه قرار دادن این اصو که هدفش جیزی به
غیر از نمم بخشید هرچه بهتر به روابط افراد نمیبا د ،باید همواره بوه ایون امور توجوه نمایود و
ضمن نهی مردم از اضرار به یکدیگر ،تمام تالش خویش را در رفع آثار زیانبار نا ی از رفتار مردم
به کار برد .فلذا در این تحقیق در با نمر گرفتن مبانی فقهی و وقون ایوران در خدووص جبوران
مسئولیت نا ی از زوال عقو ،همچنین رویکرد اخالقی و وقوقی درصدد تبیین و تشریح دیدگاهها
مختلف فهقی ،وقوقی در این خدوص و میزان تبعیت مبوانی وقووقی و کیفوری ایوران از اصوو
مسئولیت جبران خسارت در ووزه اخالن خواهیم بود.
تأثیر اخالق بر مبانی فقه و حقوق
با وجود اینکه دو علم اخالن و فقه در مقام تعریف هیچ رابطه ای باهم ندارند ولی در مقوام
تحقق خارجی و مکات فقهی اخالن بر فقه تویثیر گذا وته اسوت و رد پوای عناصور اخالقوی و
عرفانی را می توان در فقه یعه و در ابواب مختلف مشاهده کرد .واید از جملوه عوواملی را کوه
می توان در این زمینه موثر دانست ،ا تراک علم فقه و علم اخوالن اسوالمی در محودوده منوابع
است چرا که کتاب و سنت که دو منبع اصلی فقه اسالمی است ،از جمله منابع اخالن اسالمی نیز
می با د که همین ا تراک منابع باعث ده است که در موارد بسیاری به دلیو ارتبا وسیع علم
فقه و اخالن در این زمینه این دو بر یکدیگر تاثیر فراوانی دا ته با ند .یک اصو و قاعده کلوی
در فقه و وقون کیفری ،نفوذ اخالن در این ر ته می رساند و آن اصو ضرورت وجود سو نیت در
بزهکاری است ،چرا که یکی از ارکان و عناصر سازنده جرم که سب تحمو کیفر می ود رکون
معنوی آن است .در خدوص محدوده وقون و اخالن نیز مباوثی وجوود دارد .از جهوات متفواوت
بین وقون و اخالن تفاوت وجود دارد مانند :اختالف در هدف ،اختالف در ضمانت اجرا ،پواداش و
کیفر ،رعایت و نقض قواعد و ....غیره .قلمرو اخالن بسیار گسترده و قلمرو وقون تنگ و محودود
است .اخالن امو هنجارهایی می ود که هم زندگی فردی و هم زنودگی اجتمواعی انسوان از
آنها تیثیر می پذیرد و تابع آنهاست.
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مفهوم فقهی و حقوقی عقل و زوال آن
در فقه از مفهوم عقو تعاریف گوناگونی ارا ه ده است کوه در اینجوا بوه تعریوف دقیوق
زبیدی میپردازیم« :العقو :ضدالحمق ،أو هو العمو بدافت األ یاء من وسنها و قبحها ،و کمالهوا
و نقدانها ،أو هوالعلم بخیر الخیرین و ر الشرین ،أو مطلق ألمور أو لقوه بها بکون التمییوز بوین
الق و الحسن )2( »...به این ترتی در فقه میان عقو غریزی و عقو مکتس تمایز گذارندهاند و
تنها در مورد اولی قا و به دیه و جبران خسارت دهاند و در دومی قا و به ارش دهانود .لوذا در
مباوثی بعدی به نحوه اجرای آن در فقه و وقون مفدو بحث خواهیم نموود .زوال عقوو وامو
یکی از واالت زیر است :کما ،نیمه کما و خواب آلودگی دید ،که فرد نیازمند مراقبت دا م بوده
و به تنهایی قادر به زندگی نبا د (.)3
ماده  447قانون مجازات اسالمی مقرر دا ته است « :هرگاه در اثر جنایتی عقو ضایع ود
و دیه کامو زا جانی دریافت ود و دوباره عقو برگردد دیه مسترد می ود و ارش پرداخت خواهد
د که ارش بازگشت دوباره عقو معادل  % 10دیه کامو است.
مال تشخیص خسارت مادي از معنوي
اید کسانی که برای نخستین بار خسارت را به مادی و معنوی تقسیم کردهاند با عنایت به
مالک امکان یا عدم امکان تقویم خسارت به پول این تقسویم بنودی را اختیوار کوردهانود .یعنوی
خساراتی را که قابو تقویم به پول بوده ،مادی تلقی کرده و خساراتی را که قابو تقوویم بوه پوول
نبوده است معنوی به مار آوردهاند .امروزه نیز این معیار موردعنایت و توجه اسوت .در نقود ایون
معیار باید گفت که عدم امکان تقویم خسارت به پول را باید از اوکام وقوقی مترت بور خسوارت
معنوی به مار آورد نه اینکه آن را معیار و مالک تمییز آن از خسارت مادی دانسوت .معیوار دوم
روش ایراد خسارت است یعنی اگر روش و ابزار خسارت غیرمادی با د مانند انتساب ور کستگی
به تاجری که از اعتبار تجاری خوبی برخوردار است خسارت معنوی تلقی می ود ولوی اگور روش
مادی با د ،یعنی فعو مادی منشی خسارت با د ،خسارت مادی تلقی می ود .در نقد ایون معیوار
نیز باید گفت که بسیاری از افعال به ظاهر غیرمادی به مار میآیند ولی درواقع موادی هسوتند.
مثال تلف یا کتابت نسبت ور کستگی مانند اتالف یء یوک فعوو موادی اسوت ،و چوه بسویار
اعمال مادی که موج خسارت معنوی و مادی می ود مانند اینکه خدی با رها کوردن تیوری
دیگری را به قتو میرساند و از این راه عالوه بر خسارت مادی به وابسوتگان او صودمات ودید
عاففی وارد میسازد .بنابراین مالک یاد ده فاقد کارآمدی الزم در تمییز این دو نوع از خسوارت
است .معیار سوم ،ماهیت موضوع و متعلق خسارت است .بدین معنی که اگر متعلق خسارت یوک
سرمایه معنوی مانند رف ،ویثیت ،اعتبار یا سالمتی و آرامش رووی و روانوی یوا وقوی معنووی
با د ،خسارت معنوی تلقی می ود و اگر متعلق خسارت مال یا منفعت مسلم یوا سوالمتی جسوم
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با د ،خسارت مادی خوانده می ود .معیار چهارم آن است که تمییز خسارت موادی از معنووی را
مرتبط با تقسیم کلی وقون به وقون مربو به دارایی و وقون خارج از دارایی )وقوون راجوع بوه
اووال خدیه و وقون خانواده( بدانیم و آن اینکه صدمه به وقون دسته اول را خسارت مادی و
لطمه به وقون دسته دوم را خسوارت معنووی تلقوی کنویم .بوه نمور مویرسود کوه هیچیوک از
مالکهای ارا ه ده به تنهایی نمیتواند ضابطه تمییز خسارتهای معنوی از مادی با د .پذیرش
هر یک از این مالکها ما را در ناسایی اغل موارد خسارت یاری میدهد .معالوصف باید اذعان
کرد که تعیین مرز دقیق بین خسارتهای مادی و معنوی در برخی موارد بسیاری د وار است .لذا
الزم است که ضمن به رسمیت ناختن تفکیک خسارت مادی و معنوی در اغل موارد دستهای
از خسارتها را که دو جنبه و دو چهره آمیخته و غیرقابو انفکاک دارند ،خسارت مختلط بنامیم.
قابلیت جبران خسارت معنوي در حقوق اسالمی
منطق وقون اسالمی به ما میآموزد که اگر قانونگذار سرمایههوای کومارزش را از تعور
مدون دا ته و جبران خسارت به آن را ضروری دانسته اسوت بوه فریوق اولوی بایود مدوونیت
سرمایههای باارزشتر را ناسایی و تضمین کند و آن را بوا جبوران خسوارت وارده ،موردومایوت
جدی قرار دهد .پس وقون اسالمی ما را به پذیرش قاعده الضرر و دیگر قاعدهها در گستره همه
انواع ضررها اعم از مادی و معنوی راهنمایی میکند.
قاعده فقهی «الضرر» در جبران خسارت معنوي
قاعده الضرر ،از کاربردیترین قواعد فقهی است کوه هودف از تشوریع آن ،فوراهم کوردن
موجبات جبران خسارت وارده به افراد بوده که مددان بارز آن خسارت معنوی است .لذا معروف-
ترین ودیثی که در این مورد وجود دارد مربو به داستان سَمره بن جُندَب و مرد اندواری اسوت
که در ذیو آن جمله «الضَرَر و الضِرار» دیده می ود ( .)4به هر وال این قاعده بوه دو قسومت
تقسیم می گردد :ضرر به عنوان موضوع و ال به عنوان وکم آن .در فقه تیکید عمده بر خود وکوم
«ال» است به جای آنکه تیکید بر «ضرر» با د .به همین روی فقها به جای آنکوه ماننود انسوانی
متعارف به مفهوم عرفی ضرر پایبند با ند و در همین راستا تشخی ضرر و مدوادیق آن را بوه
عرف واگذارند با تکیه بر وکم قاعده سعی در تشخی مدادیق ضرر دا تهانود .المراغوی ( )5در
رسالهاش اینگونه بیان میکند« :فالمهم بیان معنی الضرر و الضرار »...وی سپس به بیوان معنوای
ضرر به اجمال میپردازد .اما هنگامی که نوبت به ر وکم یعنوی «ال» مویرسود موینویسود:
«معنی نفی الضرر فاألهم فی ذالک بیان منی النفی» .بر همین اساس مالوضه می ود که ویخ
بیان معنای نفی را نسبت به بیان معنای ضرر اهم میداند .در همین راسوتا اگور هوم قورار اسوت
توجهی به ضرر ود ،از وکم «ال» به موضوع «ضرر» میرسند .از همین رو اسوت کوه محودوده
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«ضرر» به عنوان موضوع را بعارت «ال» یعنی وم تعیین می کند .به هموین دلیوو اسوت کوه در
رسا و فقیه نو ته ده است« :وجه عدم مول القاعده من أن القاعده نواظره الوی نفوی ماثبوت
بالعمومات من األوکام الشرعیهف فمعنی نفی الضرر فوی االسوالم أن األوکوام المجعولوة فوی-
االسالم لیس فیها وکم ضرری و من العلوم أن وکم الشرع فی نما ر المسیله المذکوره لیس من
األوکام الحعوله فی االسالم ،و وکمه بالعدم لیس من قبیو الحکم المجعول ،بو هو إخبوار بعودم
وکمه بالضمان ،إذا الیحتاج العدم ألی وکم به ،نمیر وکمه بعدم الوجوب أو الحرموه أو غیرهموا،
فینه لیس انشاء منه بو هو إخبار وقیقه» .با این وال گفتنی است که دقتهای فلسوفی در مفواد
قاعده ،فقها را از بردا تی متعارف از قاعده دور انداخته است .برای همین است که به جای آنکه با
نگاهی متعارف عدم النفع را نسبت منطقی این دو هستند و در مقام نتیجهگیری رابطه ایون دو را
نسبت به یکدیگر تضاد میدانند نه تناقض ( .)6فقهای امامیه در خدوص دیه ذهاب تموام عقوو
به دو دلیو ندوص و اجماع قا و دهاند که در ادامه آنها را تشریح می کنیم.
-1نصوص

الف) ندوص خاص :تنها روایتی که عمده فقها به آن استناد نموده اند در این باب ،روایتوی
است که ثقه االسالم کلینی از امام صادن علیه السالم روایت کرده است:
امام صادن علیه السالم فرمودند :امیرالمومنین علیه السالم نسبت به فردی که فرد دیگری
را با عدا زده بود که بدین وسیله نوایی  ،بینایی ،گویایی ،عقو و جماع او منقطع وده بوود در
والی که او زنده بود قضاوت کردند او را محکوم به پرداخت ش دیه کردند ،و توداخلی هوم بوه
وجود نیامد )7( ».موید این روایت ،روایت صحیحه ابی عبیده وذاء است کوه موی گویود :از اموام
صادن علیه السالم درباره ی مردی که با چوب عمود خیمه به سر فرد دیگر یک ضربه وارد کورد
و سر کافته د تا اینکه رسید به مغز و عقو او زا و د ،سوال کردم .وضرت فرمودند« :که اگر
فرد مضروب اوقات نماز را نمی تواند تشخی دهد ،یا اینکه آنچه گفته می ود یا می گوینود را
نمی فهمد یک سال صبر می کند ،اگر فوت نشد در فول یکسال ،و عقوو زا وو وده برگشوت
ندا ت ،دیه در مال جانی واج می ود.)8( ».
ب) ندوص عام :تمسک به قاعده ی «ان ما یکون فی االنسان واوودا ففیوه الدیوه» ،کوه
هشام بن سالم از امام صادن علیه السالم روایت می کند که وضرت فرمودند«:هر آنچه در بودن
انسان دوتا وجود دارد پس درآن دو ،یک دیه است و در یکی از آن دو ندف دیه است و هرآنچوه
در انسان یکی وجود دارد پس درآن یک دیه است» .البته بعضی از بزرگان ( ،)9در وامو ودن
دلیو این قاعده نسبت به منافع ا کال کرده اند که بنابراین ا کال ،جایی برای تمسک بوه ایون
قاعده در مانحن فیه نمی ماند.
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-2اجماع

فقها نسبت به زوال عقو در رابطه با جنایت بور منوافع ،عبوارت (بوالخالف اجوده) و (عودم
االختالف) در این موارد به اجماعی بودن وکم به دیه تدریح نموده اند ( . )10البته الزم به ذکور
است که با وجود ن دیگر جایی برای تمسک به اجماع نمی با د .اگور مقوداری از عقوو زا وو
ود ،چون تمام عقو دیه ی معینی دارد ،اصوال باید به همان مقدار دیه تعیین ود ،اموا فقهوا در
این مورد نمرات مختلفی دادند:
اول :گروهی از آنان مانند :محقق ولی و هید ثانی وکم به ارش کرده اند (.)11اسوتدالل
آنها این است که تعیین نسبت عقو از بین رفته و عقو باقیمانده ممکن نیست چون عقوو قابوو
تجزیه به اجزاء و قسمت های مختلف نیست .همچنین اندازه گیری نق عقو براسواس زموان،
تخمینی و غیر دقیق است ( .)12دوم :گروهی از فقها می گویند :امکان تعیین نسبت عقوو زا وو
ده و عقو موجود وجود دارد و این کار از فریق محاسبه ی زمان جنوون و افاقوه صوورت موی
گیرد .مثال اگر مجنی علیه یک روز دیوانه و یک روز عاقو با د ،معلوم می ود که ندف عقوو
خود را از دست داده است .بنابراین ندف دیه به او تعلق می گیرد و اگر دو روز دیوانه و یوک روز
عاقو با د ،دو سوم عقو خود را از دست داده است و باید دو سوم دیه ی کاموو بوه او پرداخوت
ود ( .)13سوم( :قول به تفدیو) یخ فوسی در المبسو و عده ای هم گفته اند :ورفی نیسوت
اگر به نسبت زایو ده به باقیمانده علم پیدا کنیم .لکن علوم بوه آن مشوکو اسوت و چواره ای
نداریم جز نمر واکم و ا خاص خبره ای که با آن فرد معا رت دارند .پس آن فرد را به یک روز
و چند روز و عقالنی بودن ورف های او و ضبط اووال او امتحان می کنند ،اگر بوه نسوبت زایوو
ده به باقیمانده علم پیدا د ،به آن عمو موی وود و اال بوه وکوموت مراجعوه موی کنیم،کوه
مدالحه بهتر است ( .) 14چهارم :ابن ادریس نیز براین عقیده است که اگر در اثر ضربه ی وارد بر
سر مددوم ،عقلش از بین برود ،یکسال منتمر می مانند و اگر در این مدت عقلش برگردد ،جانی
فقط باید ارش ضربه ای را که زده ،بپردازد (.)15
منشا وکم این گروه ،صحیحه ی ابی عبیده وذاء از امام باقر علیوه السوالم اسوت .در ایون
صحیحه ،ابن محبوب از جمیو بن صالح از ابی عبیده الحذاء روایت کرده که گفت« :از ابوا جعفور
علیه السالم در مورد مردی سوال کردم که ،بور سور مورد دیگور ضوربه ای زده بوود و سورش را
کافته بود .تا اینکه ضربه به مغزش رسیده و عقلوش را از بوین بورده بوود .اموام فرمودنود :اگور
مضروب نمی فهمد نماز چیست؟ و آنچه می گوید را نمی فهمد ،یکسال صبر موی کننود ،اگور در
یک سال نمرد ،و عقلش نیز بازنگشت ،ضارب باید به خافر از بین بردن عقو از مال خودش دیه
بدهد .سپس فرمودند :اگر سه ضربه ،یکی پس از دیگری به او زده با ند و سوه جنایوت مرتکو
ده با د ،هر سه جنایت هر فور که با ند بر او واج می ود .مادامی که موت بین آنها نبا د،
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پس اگر موت یکی از آن سه با د ،ضاربش قداص می ود .سپس فرمودند :اگر ده ضربه با ود
و یک جنایت مرتک ده با د ،همان جنایت هر فور که با د ،بر او واج می ود مادامی کوه
مرگ نبا د پس اگر مرگ با د ،قاتو قداص می ود .)16(».پنجم :برخی معتقدنود یوک سوال
موضوعیتی ندارد ،بلکه نمر و گواهی خبره مالک است.
اگر افراد خبره بگویند که عقلش بر می گردد باید منتمر ماند و اگور قبوو از دریافوت دیوه،
عقو برگردد ،ارش ثابت می ود.)17( .
ب) دیه ي ذهاب قسمتی از عقل
 )1در صورت عدم بازگشت عقل

در مورد زوال ذهاب بعض و قسمتی از عقو اصوال باید بوه هموان مقودار زوال دیوه معوین
ود ،نمرات فقها در این مورد مختلف است که بدانها ا اره می گردد:
-1عده ای از فقها در زوال بعض عقو قایو به ارش ده اند ،که از جمله آنها محقق ولی،
هید ثانی و امام خمینی(ره) هستند،که استدالل نموده اند به عدم تعیین نسبت بین عقوو بواقی
مانده و عقو زایو ده ،چرا که عقو قابلیت برای تجزیه و تقسیم به اجزا و قسمت های مختلف
را ندارد.
-2بعضی دیگر مانند یخ فوسی گفته اند زوال بعض را می ود بر اساس زمان و تخمین
زدن معین نمود و مقدار دیه یا ارش زوال بعض را پرداخت کرد (.)18
هید ثانی این نمر یخ فوسیرا نپذیرفته و ا کال نموده که اندازه گیری نقدان عقو بور
اساس زمان و تخمین دلیو محکمی ندارد و نمی تواند در تموامی افوراد نقو چنوین وکموی را
جاری و ساری دانست بدلیو تفاوت هایی ک اویانا ممکن است ایجاد دهبا ود موثال نقو در
تمامی اوقات  24ساعته با د و عقو به کلی زایو نشده با د در این مورد هید ثانی قا و اسوت
که باید نه نمر واکم رجوع ود.
گروهی از فقها معتقدند که امکان تعیین نسبت عقو زایو ده و عقو موجود وجوود دارد و
این عمو از فریق محاسبه زمان افاقه و جنون صورت می پذیرد ،مثال اگر مجنی علیه یوک روز
عاقو و یک روز دیوانه است  ،مشخ می وود کوه ندوف عقوو خوود را از دسوت داده اسوت
بنابراین ندف دیه به او تعلق می گیرد و اگر دو روز دیوانه و یک روز عاقو است دو سووم عقوو
خود را ازدست داده و باید دو سوم دیه کامو به او پرداخت ود (.)19
آنچه که در بین اقوال فر ده به ذهن می رسد تفدیلی است که ویخ فوسوی متوذکر
ده اند و صاو جواهر نیز آ« را نقو فرموده است البتوه بوا توجوه بوه پیشورفت علوم پز وکی
بخدوص نسبت به مغز و اعداب و بوجود آمدن علم پز کی هسته ای ،تشوخی نقدوان زوال
عقو چیز غیر ممکنی نخواهد بود .لذا ارجاع بیمار توسوط قاضوی بوه وخ کار وناس جهوت
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کار ناسی می تواند سریعا میزان نقدان را تشخی دهند ،یک درصد اگر امکان تشخی وجود
ندا ت رجوع به واکم معین می ود البته الزم به ذکر است در این موارد که جای بهه و ک
وجود دارد مدالحه برای رفع بهه روش مناس است که فقها عمام از جمله مقدسی اردبیلوی و
مرووم صاو جواهر ارا ه داده اند و با این عمو مشکو مرتفع می ود.
در قانون مجازات اسالمی نیز ذیو ماده 675و676و 677ا اره ده است که نقدوان عقوو
در صورتی که به ود جنون نرسد یا ایجاد نق موج ارش می با د و دیه کاموو در رابطوه بوا
زوال تمام عقو است (.)20
 )2در صورت برگشت عقل

نمرات در این مورد مختلف است امام خمینی (ره) می فرمایند :زوال عقوو بور اثور جنایوت
موج پرداخت دیه می با د ،وال اگر عقو برگشت و مجنی علیه والت سوالمت را بازیافوت در
برگرداندن دیه تامو است .زیرا در این مسئله به دو راویت استناد داده ده است ،یکوی صوحیحه
ابی عبیده وذاء است ( ،) 21که اگر عقو نه در فول سال بلکه در ابتدای سال برگشت دیه ثابوت
است برجانی و برگشت عقو در اثنا سال موج عودت دیه نخواهد ود ایون قوول منتسو بوه
مقدسی اردبیلی در مجمع الفا ده است و کس دیگری قایو به آن نشده است ( .)22روایت دیگر ،
روایت ابی ومزه ثمالی است که پس از برگشت عقو ،از امام سال می کند که آیا برجوانی اسوت
که دیه را پس بگیرد ،امام علیه السالم می فرمایند :خیر ،زیرا جنایتی که جانی مرتک ده است
مستوج پرداخت دیه گردیده و قابو برگشت نیست ( .)23هید ثانی قا و ده اند که برگشوت
عقو چون هبه جدیدی از فرف خداوند می با د موج برگشت دیه از فرف مجنی علیه نخواهد
بودکه دلیو بر این مطل استناد به روایت ابی ومزه است که ذکر د ( .)24ابن ادریس در سرا ر
می گوید :در صورت زوال عقو ،یکسال انتمار برای برگشت عقو یا عدم برگشت کافی است ،که
در صورت اول ارش و در صورت دوم دیه کامو الزم می ود ،دلیو را صحیحه ابی عبیوده ووذا
آورده است ،که امام علیه السالم می فرمایند :از مضروب سوال می ود پیرامون نماز و یوا گفتوه
های او و آنچه را که به او می گویند اگر متوجه نیست یکسال صبر می کنند در صورت زوال دیه
کامو و در صورت فوت قداص .که ازاین روایت استفاده نموده است کوه انتموار یکسواله باعوث
برگشت عقو د ،دیه الزم نیست ..امام خمینی(ره) بعد از اینکه استناد به صحیحه ابی عبیده وذا
و روایت ابی ومزه دادند اینگونه بیان می کنند که استفاد از روایات دیه برای زوال عقو بوه فوور
کلی است و اینکه در روایات ذکر انتمار یکسال ده برای رو ن دن وضعیت مجنی علیه است
چرا که دیگران نیز بر همین مطل اصرار دارند که اگر رجوع از جهت این هبه نبا د بلکه موانعی
ایجاد ده و سپس برفرف گردیده ،دراین صورت بر اثر برگشت عقو ،بازگرداندن دیه را نیز بوه
همراه خواهد دا ت ،چرا که خون مسلمان نباید هدر برود و در مواردی که ک ایجاد موی کنود
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مرجع وکومت خواهد بود.
آیت اهلل خویی منشا ا کال را در صحیحه ابی عبیده وذا ذکر می کنود کوه بوین بازگشوت
عقو در فول یکسال و عدم بازگشت آن قا و به تفدیو ده است که در صورت عدم بازگشوت
دیه دارد و در صورت بازگشت دیه ندارد .کسی قا و به این تفدویو نشوده اسوت ،مگور محقوق
اردبیلی ،البته آیت اهلل خویی در انتها عنوان می فرمایند :که بازگشت عقو نشانگر آنست که عقو
به فور وقیقی و واقعی از بین نرفته است و موید بر این مطل صحیحه سلمان بن خالود اسوت
که می گوید :از امام صادن(ع) درباره مردی که با استخوان به گوش مورد دیگوری زده بوود و او
مدعی بود که نمی نود ،فرمودند :که دو نفر اهد عوادل در کموین او بنشوینند و او را غوافلگیر
کنند و یک سال به او مهلت داده می ود در صورتیکه بشنود یا دو اهد عوادل وهادت دهنود
می وند  ،دیه ای به او تعلیق نمی گیرد و در غیر ایندورت او سوگند می خورد و دیه بوه او داده
ود کوه او موی ونود وکوم
میشود ،گفته د :یا امیرالمومنین اگر بعد از پرداخت دیه مشخ
چیست؟ فرمودند :در صورتیکه خداوند نوایی او را به او بازگردانوده با ود ،چیوزی بور عهوده او
نیست .در قانون مجازات اسالمی ماده  679نیز بر این مطل تاکید ده که هرگاه در اثر جنایتی
عقو زایو گردد و پس از دریافت دیه کامو عقو برگدد دیه مسترد و ارش پرداخت می ود.
 )3اختالف بین جانی و مجنی علیه

در صورتیکه بین جانی و ولی مجنی علیه اتالف صورت بگیرد در زوال عقو یا نقدان آن
مرجع چه کسی در تعیین مقدار دیه است در یان مسئله هیچ یک ازفقهوا جوز اموام خمینوی ورود
نکرده اند با توجه به اختالفاتی که در بین جوامع امکان دارد بوجود بیاید در مقدار زوال و نقدوان
یا عدم آن فر مسئله از عدم فر آن اولی است لذا امام این مسئله را در تحریور الوسویله بیوان
می کنند که در صورت اختالف مرجع وو اختالف ،کار ناس و اهو خبره می با ند وال در این
هم بحث است که اهو خبره و پز کان متخد یک نفر کفایت می کند یا اگور متعودد بودنود
بهتر است که نمر ایشان تعدد است و عدالت را هم بنابر اوتیا ر موی داننود دلیوو بور ایون
مطل این است که در موارد وسیات چون نیاز به خبرویت اسوت و مهوارت دارد و از هور کسوی
ساخته نیست لذا برای رفع هر بهه ای تعدد و عدالت را ر کرده انود کوه جلووی اخوتالف را
بگیرند .راه دیگر وو اختالف امتحان کردن مجنی علیه اسوت در وواالت مختلوف کوه دریابنود
نقدان عقو ادعا د ه اتفان افتاده یا خیر .راه سوم اینکوه در صوورت عودم رفوع اخوتالف بوه دو
فریق فون نوبت به قاعده فقهی که در کتاب قضا عنوان ده است می رسد (البینه علی المدعی
و الیمین علی من انکر) جانی از این جهت که منکر قول مجنی علیه است نسبت بوه صودمه ای
که وارد نموده ،منکر وساب ده و بر اوست به مقتضای قاعده قسم بخورد و قول او پذیرفته می
ده ،در یک صورت قول مجنی علیه مورد پذیرش واقع می ود و ادعای نقدان را به جهوت و
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عدم صحت برگرداند و در غیر ایندورت قول جانی مقدم است (.)25
ج)تداخل یا عدم تداخل آسیب دیدگی مغز و اثرات آن بر دیگر اعضاء
بر فبق روایت صحیحه ابی عبیده وذاء اگر فرد مروب در اثر آسی دیدگی مغز دچار عودم
تعادل در راه رفتن یا عدم هماهنگی در دیگر اعضا را باعث ده آیا جانی بایود مجوازات دیگوری
اضافه بر آنچه که بر عهده اوست بپردازد یا خیر؟
فر مذکور در صورتی است که سب ایجاد نوعی جراوت ظاهری در سر مدودوم گوردد
در این صورت کی نیست که جانی اضفاه بر مسئولیت نسبت به ایجاد اخوتالل در راه رفوتن بوا
عدم هماهنگی دیگر اضعا باید دیه خاص جراوت وارده که در قانون مجازات اسالمی بیان وده
است را پرداخت نماید و یا اثر ظاهری رد محو ورود ضربه بر جای نمی گذارد که مباوثی در این
باره مطر می ود که ذکر می کنیم .
د) قصاص عقل و راه اثبات جنایت بر آن
-1در هر صورت به طور كلی از بین بردن عقل یا نقصان آن موجب قصاص نمیشود.

آنچه در علت این صورت ذکر کرده اند ،دو مورد است که عبارتند از:
مورد اول اینکه زوال یا نقدان عقو یا امر اتفاقی است زیورا عواموو فراوانوی در آن نقوش
دارند بنابرانی بر اثر یک وادثه جزیی و کامال اتفاقی عقو از بین برود اما اگر بخواهند با اراده آنرا
از بین ببرند موفق به این کار نشوند و به عبارت دیگر عقو معموال با جنایت بر عضوو خواص یوا
جنایت به کو خاصی زایو نمی ود .مورد دوم ،اینکه بر فر از فریق خاصی بوا جنایوت بور
عضو مخدوصی بتوان این کار را انجام داد اما اوتمال تعزیر وجود دارد یعنی ممکن است موج
مرگ قداص ونده گردد یا جنون را به اندازه ای که او بوجود آورده است نتواند به وجوو بیواورد
این دو مورد بیشتر در جایی مطر می ود که الزم یبشد مجنی علیه نیز قدواص را درسوت در
همان عضوی انجام دهد که جانی انجام داده است اما اگر چنین چیزی الزم نبا د و علم پز کی
وپز کی هسته ای به قدری پیشرفت نماید که بتوانند با دستگاه های پیشرفته و مخدوص ،عقو
را به صورت کلی یا به همان میزان زایو ده در فف مقابو ،از بین ببرند امکان قداص تقویوت
می گردد (.)26
 -2راه اثبات جنایت بر عقل

تنها راه تشخی جنون یا عدم جنون مجنی علیه نمر اهو خبره یا سووگند جوانی نیسوت
بلکه قاضی از راههای دیگر نیز اگر پی به صدن و یا کذب مسئله ببرد ،می تواند برابور آن وکوم
دهد .مثال در بعضی کت فقهی آمده است « :اگر بین جانی و مجنی علیه در زوال عقو اخوتالف
د ،واکم افرادی را مامور می کند تا در خلوت و مخفیانوه و در اوووال غفلوت ،مراقو گفتوار و
کردار مجنی علیه با ند و اعمال او را زیر نمر بگیرند ،اگر از رفتار او پی بردند که مجنون اسوت،
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قاضی وکم به جنون می دهد و نیازی به سوگند هم نیست ،اما اگر نتوانستند چنین چیزی را بوه
دست آورند ،آن گاه سخن جانی با قسم پذیرفته می ود .در جنایتی کوه موجو جنوون ادواری
گردد نیز ارش ثابت می ود.
نتیجه گیري
بسط و گسترش اصول اخالقی یکی از ضرورت های جامعه بشوری در فوول تواریخ بووده
است .همچنین در مقام تحقق خارجی و مکات فقهی اخالن بر فقه تیثیر گذا ته است و رد پای
عناصر اخالقی و عرفانی را می توان در فقه یعه و در ابواب مختلف مشاهده کرد .اید از جمله
عواملی را که می توان در این زمینه موثر دانست ،ا تراک علم فقه و علوم اخوالن اسوالمی در
محدوده منابع است چرا که کتاب و سنت که دو منبع اصلی فقه اسوالمی اسوت ،از جملوه منوابع
اخالن اسالمی نیز می با د که همین ا تراک منابع باعث ده است کوه در مووارد بسویاری بوه
دلیو ارتبا وسیع علم فقه و اخالن در این زمینه این دو بر یکدیگر تاثیر فراوانی دا وته با وند.
یکی از مهم ترین مباوث مطر در ووزه خسارت معنوی ،قابلیت جبران دریافت خسارت در ایون
زمینه می با د که این امر با توجه به پیشرفت هایی که این ووزه صورت گرفته و مشروعیت آن
در نمام قانون گذاری مورد تایید واقع ده و وقوقدانان نیز به آن صحه گذا ته اند .در خدووص
جبران خسارت عقو ،از نمر فقهی بررسی قواعد ذکر ده نشان میدهد که نمام وقوقی اسالم به
خسارت معنوی وارده به منافع بدن بیتفاوت نبوده بلکه در بسیاری از موارد بور وفو ویثیوت و
کرامت و ورمت افراد تیکید کرده است که عقو یکی از ویاتیترین جنبههای منافع معنوی بودن
است ..قانون مجازات اسالمی نیز از همین عقیده پیروی کرده است .بوا نفوی قدواص ،تنهوا راه
ممکن برای جبران خسارت ،دیه است .البته با توجه به اینکه تنهوا بورای زوال کاموو عقوو دیوه
کامو تعیین ده است اما برای زوال ناق آن ،مقدار خاصی به عنوان دیه تعیین نشده است .لذا
ناگزیر باید از ارش استفاده کرد.
عده ای بین سرمایه معنوی مجموعه وقوون مربوو بوه خدویت آزادیهوای فوردی
ویثیت و رافت و بخش اوساسی معنوی مثو صدمات رووی از دسوت دادن زیبوایی لطموه بوه
اعتقادات و ارزش های دینی و اخالقی قا و به تفکیک ده و بخوش اول را قابوو جبوران ولوی
لطمه به اوساسات و عوافف را غیر قابو جبران می دانند .اید بتوان گفت بخش دوم نمر ایون
دسته به نوعی به نمراتی که ضرر های عاففی را از آالیش های مادی مبرا یوا از نمور اخالقوی
پذیرش جبران مالی خسارت عاففی را مغایر با ویا میداند برمویگوردد .مواده  677جنوایتی کوه
موج زوال عقو یا کم دن آن ود هر چند عمدی با د وس مورد موج دیه یا اَرش اسوت
و مرتک قداص نمی ود و به همین ترتی در ماده  678بیان ده که هر گاه در اثور صودمه
ای مانند کستن سر یا صورت ،عقو زا و ود یا نقدان یابد هر یک دیه یوا اَرش جداگانوه ای
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دارد و در ماده  679ا اره ده هر گاه در اثر جنایتی عقو زا و گردد و پس از دریافت دیه کاموو
عقو برگردد دیه مسترد و اَرش پرداخت می ود .در خدوص بازگشت عقو پس از تعیین دیه در
فقه اینگونه اظهار ده است که قبو از تعیین دیه باید یک سال صبر کرد تا سوپس بوا افمینوان
دیه تعیین ود ولی قانون مجازات تدریح کرده است که پس از بازگشت عقو دیه مسترد موی-
ود و ارش پرداخت خواهد د .و در نهایت اینکه مطابق اصو اخالقوی قابلیوت جبوران تموامی
خسارات مادی و معنوی ،برای جبران دن خسارت مادی و معنوی و در اینجا زوال عقوو نووعی
خسارت معنوی است و داوری و نمر عرف کفایت مویکنود و دیگور نیوازی بوه تدوریح و وکوم
قانونگذار مبتنی بر قابو جبران بودن یک خسارت نیست .اما با توجه به بررسیهای صورت گرفته
در این نو تا ر جبران خسارت در وقون ایران نیز تا ودودی متاثر از فقه بود ،در بیشوتر مووارد در
خدوص نحوه جبران خسارت معنوی نا ی از زوال عقو ،مطوابق بوا اصوو موذکور بوود هرچنود
قانونگذار مستقیمال رویکرد اخالقی را اسما نام نبرده است .از این رو چه در فقه و چه وقون ایران،
از نمر اخالن گرایان هیچ خسارت ناروایی نباید به بهانه سکوت قانون غیرقابو جبران اعالم ود.
این در والی است که در قوانین ایران نیز اصو بر قانونی بودن جرایم و مجوازاتهوا اسوت پوس
نتیجه اینکه قوانین ایران گرچه رویکرد اخالقی را در نمر گرفته است اما در کو ایون رویکورد را
سرلووه خود قرار نداده است.
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