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 چکيده
گیرد، از جمله مباحثی است که در کتابهای مسئولیت پرداخت دیه به دنبال قتلی که انجام می

فقهی و قوانین موضوعه مورد توجه قرار گرفته است و در موارد خاصی بیت المال مسئول پرداخت 

بنابراین دیه در فقه، مالی است که به جنایت بر حر در نفس . دیه مقتول معرفی شده است خسارت

و همچنین پذیرش ادعای محکوم . شود چه مقدار آن مشخص باشد یا نهیا پایین تر از آن واجب می

نا و ب. باشدعلیه مبنی بر اعسار از پرداخت دیه از موضوع هایی مورد اختالف در میان حقوقدانان می

قانون جزایی، معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت و یا عدم دسترسی به مال خود  1به ماده 

بنابراین در این مقاله به بررسی اجمالی دیه و . قادر به تأدیه مخارج محاکم و دیون خود نباشد

پس در اینجا به . همچنین دیه شخص معسر و شرایط آن به روش توصیفی تحلیلی بحث شده است

رسیم که پذیرش ادعای معسر از پرداخت دیه هیچ منافاتی با اصول و قوانین و این نتیجه می

 .بتواند بدهی خود را پرداخت نمایدمجازاتهای اسالمی ندارد و به شخص معسر باید مهلت داد که 

 .دیه، بیت المال، معسر، اعسار :يديکل واژگان
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 مقدمه      

حقوقی دیه از بیت المال و همچنین دیه شخص معسر پرداخته می شود که بیت المال  در این مقاله به نقد و بررسی مسئله فقهی و

کیفری  :عبارتست از شدهتوجه به تعریفی که در قانون مجازات اسالمی از دیه  با .شرایط خاصی مسئول پرداخت دیه مقتول خواهد شد در

 قانونی او، ولیدر صورت تراضی مجنون علیه یا  (الف .که در هر یک از سه مورد زیر از مجرم به نفع مجنی علیه گرفته می شود نقدی است

این اساس  بر.در مواردی که مجازات شبیه جرم نباشد( ج.در مواردی که قانون حکم به دیه نماید( ب. شودکه به جای قصاص دیه داده می

ولی بعضی از حقوقدانان معتقدند  .شخصی چنین عملی را انجام دهد باید تاوان آن را بدهد اگر هیچ انسانی حق تجاوز به دیگری را ندارد و

ا نیز آن ر 07قانون مجازات اسالمی مصوب 11ماده بر این اساس که دیه مجازات است و در قانون دیات نیز به عنوان مجازات مطرح گردیده 

در روایتهای وارده در دیات نیز ذکری از دیه به عنوان مجازات . مجازات دانسته، اما هیچ گونه دلیلی برای اثبات این مطلب ارائه نشده است

قرار  زیرا اوالً دیه در مقابل ارش. شود که دیه برای جبران ضرر و زیانهای بدنی تعیین شده استبلکه از آنها استفاده می مطرح نگردیده است،

گرفته است و از روایات استفاده می شود که ارش برای جبران ضررها و زیانهای وارده بر بدن در جایی که دیه تعیین نشده در نظر گرفته 

اً و ما کان جروح» : فرمایددر روایتی در این باره می( ص)و امام صادق  .باشدبنابراین نظر کارشناس برای تعیین مقدار آن الزم می شده است

حرعاملی، وسایل . )«شوددون االصطالم فیحکم به ذوا عدل منکم؛ یعنی جراحتهایی که کمتر از بریدگی باشد با نظر دو نفر عادل تعیین می

گرفته است، نیز باید  دیه که در برابر آن قرار شود،که ارش یک نوع جبران خسارت و ضرر بدنی محسوب می پس همانطور( 92/982شیعه،ج

باشند و دیه در غالب موارد در مجازاتهای اسالمی همیشه در مقابل معصیت و گناه می: ثانیا.یک نوع جبران خسارت بوده باشدمانند وی 

عاقله که گاهی مسئول پرداخت دیه است خواه خویشاوند جانی باشند و یا امام : ثالثاً. گیردمقابل فعلهای خطایی و یا شبه عمد قرار می

ت شوند و اگر دیه مجازات باشد باید گفت که افراد بی گناه از نظر فقه اسالمی قابلیت تعقیب کیفری را دارند و این معنی ندارد که مجازا

باشد معلوم و اینکه معلوم شد دیه مجازات نیست بلکه برای جبران ضررهای وارده بر بدن می. باشدبرخالف عدالت و منطق و فکر سلیم می

 .   ماندکرد ضررهای وارده بر مجنی علیه باقی میدانسته، زیرا اگر چنین حکمی وضع نمی شود که شارع آن را معتبرمی

 :تعریف دیه از نظرلغوي واصطالحی
به معنای خون بهاست، یعنی مالی که از طرف جانی به شخص جنایت شده، اگرعضوی از دست داده باشد و یا به ورثه : دیه در لغت

 .دهنداو اگر کشته شد می

باشد چه مقدار آن مشخص باشد یا مقدار دیه مالی است که به جنایت بر حر در نفس یا پایین تر از آن واجب می: دراصطالح فقهی

دیه به اعتقاد فقهای حنفی از اداء مشتق شده و عبارتست از مالی که در مقابل تلف (. 4/911خمینی،تحریرالوسیله،ج .)آن نامشخص باشد

مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا (ا .م.ق924ماده )دیه از منظر حقوقی با توجه به (. 92/12سی،المبسوط،جسرخ.)گرددنفس ادا می

 .شودعضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می

 : موارد پرداخت دیه

نی نه قصد جنایت نسبت به شود و آن در صورتی است که جاقتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می( الف

شود و قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبه عمد واقع می( ب. او را داشته باشد نه قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را داشته و

 مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آن جایز( ج. آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را کند که نوعاً سبب نداشته باشد

 (.9/119خمینی،تحریرالوسیله،ج.)نیست

کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی و یا عدم دادرسی به مال خود قادر به : معسر کیست و اعسار چیست؟ تعریف معسر

ه واسطه صفتی است که شخص ب( معنای دادرسی مدنی)به : اعسار(.  981لنگرودی،ترمینولوژی،.)تأدیه مخارج محاکمه و یا دیون خود نباشد

اعسار در فقه به معنای افالس نیز . عدم کفایت دارایی یا دسترسی به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را نداشته باشد

 :مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به این ترتیب است(.29لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،.)باشدمی

و دیه خطا سه ( ج. دیه قتل شبه عمد در ظرف دو سال پرداخت شود( ب. در ظرف یکسال پرداخت شوددیه قتل عمد باید ( الف

 .باشدسال می

 در دیه قتل عمدی، اگر فردی به قتل عمدی شخصی اقرار کند به اینکه او مقتول را به قتل رسانده و مقر اول از 

 (. 092طوسی،النهایه،.)مقتول از بیت المال است شود و دیهاقرارش برگردد قصاص و دیه هر دو از او مرتفع می
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 :معسر همان مفلس است

معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی و یا عدم دادرسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه و یا دیون خود 

ارزش برایش باقى مانده و در  فته و اموال بىکه اموال خوب و ارزشمندش از بین ر ی استمفلس آن کسو ( 981لنگرودی،ترمینولوژی،.)نباشد

این عنوان، . هایى بر ذمّه دارد و مال کافى براى پرداخت آن ندارد از نظر شرعى مفلس کسى است که بدهى. ارزش شده است نتیجه مالش بى

؛ 101، 1قواعد االحکام، ج لی، عالمه ح) .شود که مالش براى پرداخت بدهى کافى نیست و هم کسى که اصال مالى ندارد هم شامل کسى مى

 (.942، 9جوهرى، صحاح اللغه، ج 

  :مصادیق شخص معسر و ناتوان از پرداخت دیه قتل عمدي
جنایتهای عمدی و غیر عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض ( شود؟ الفدر جنایتهای عمدی که قصاص به دیه تبدیل می

تقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم شود که مجنی علیه در مواردی که شخص کسی را به اع( ب .است

اگر شخصی مرتکب یک قتل عمدی و دو ضرب جرح عمدی نسبت به دو نفر . مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده قتل به منزله شبه عمد است

پرداخت به شخصی که ضرب و جرح شده نداشته باشد آیا اجرای قصاص شود و اولیای دم مقتول خواهان قصاص باشند و قاتل مالی برای 

اگر از موارد ثبوت دیه باشد هر  شود ونفس مقدم می پیش از پرداخت دیه امکان دارد؟ ضرب و جرح اگر مورد قصاص باشد قصاص آن بر

-دارد دیه را ادا کند و گرنه نوبت به بیت المال می چند جانی و مجنی علیه بر آن توافق کرده اند، اگر جایی برای ادای دین او از ترکه اش

عن رجل قتل رجال متعمدا ثم هرب  القاتل فلم یقدر علیه قال إن ( ع)سألت أبا عبداهلل: عن أبی بصیر قال(. 420،4بهجت،استفتائات،ج.)رسد

از امام : گویدابوبصیر . مام فأنه الیبطل دم امر  مسلمکان له مال اخذت الدیه من ماله و إال فمن االقرب فاالقرب فإن لم یکن له قرابه وداه اال

کند به طوری که به وی دست نیابند پرسیدم، امام کشد پس قاتل فرار میدرباره مردی که به عمد مرد دیگری را می( ع)جعفر صادق

یب االقرب االقرب، و اگر خویشاوندی ندارد اگر جانی مالی دارد دیه از مالش گرفته شود در غیر این صورت از خویشاوندان به ترت: فرمودند

 (.921، 4کلینی، کافی، ج.)شوددهد چرا که خون هیچ مسلمانی تباه نمیبیت المال دیه او را می

فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسى نباشد ، هرگاه کسى که مرتکب قتل عمد شده: قانون مجازات اسالمى 927بر اساس ماده  

شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالى نداشته باشد، از اموال نزدیک ترین خویشان او  به دیه تبدیل مى پس از مرگ قصاص

 .گردد چه نزدیکانى نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند، دیه از بیت المال پرداخت مىن شود و چنا پرداخت مى« االقرب فاالقرب»به نحو 

قانون مجازات اسالمى، هرگاه کسى که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد،  912براساس  ماده (. 400، 4ج بهجت، استفتائات،)

 .شود قصاص و دیه ساقط مى

توان قاتل را با قرعه  آیا در این فرض مى. باشد که معلوم نیست در صورتی که قتل عمدى اتفاق افتاده باشد و قاتل یکى از دو نفر مى

ق قرعه یکى را قصاص کرد یا از او دیه گرفت و دیگرى را رها کرد؟ در صورتی که قتل محرز شده و علم اجمالى هست که معین کرد و طب

یک قسم نخورند  پس اگر هر دو قسم بخورند بر عدم قتل یا هیچ . توانند هر دو نفر را قسم دهند قاتل یکى از دو نفر هستند، اولیاى دم مى

کننده باید دیه را  ا توافق خودشان با قرعه بپردازند ولى اگر یکى از دو نفر قسم بخورد و دیگرى نکول کند، نکول باید دیه را مشترکاً یا ب

 (.407، 9لنکرانی، جامع المسایل، ج.)بدهد، ولى قصاص مشکل است

مقتول اولیاء من المسلمین اال عن رجل مسلم قتل رجال مسلما عمدا فلم یکن لل( ع)سألت ابا عبد اللّه : صحیحة ابى والد الحناط قال

فمن اسالم منهم فهو ولیه یدفع القاتل : على االمام فان یعرض على قرابته من اهل بیته دینه  االسالم: اولیاء من اهل الذمة من قرابته، فقال

 . الیه فان شاء قتل و ان شاء عفا و ان شاء اخذ الدیة

دربارۀ شخص مسلمانى که شخص مسلمان دیگرى را ( ع)ه گفت، از امام صادق اى از ابى والد حناط آمده است ک در روایت صحیحه

بر امام است که : به عمد کشته و براى مقتول، اولیایى از مسلمانان به جز اولیا و اقوام وى از اهل ذمه وجود ندارد، پرسش شد حضرت فرمود

گردد، اگر خواست او را  الم را پذیرفت ولى اوست و قاتل تحویل وى مىدین اسالم را به اقوام و خویشان وى عرضه کند، هر یک از آنان که اس

اگر . یک از آنان اسالم را نپذیرفتند، امام ولى امر اوست دارد و اگر هیچ  بخشد و اگر خواست از او دیه دریافت مى کشد و اگر خواست مى مى

بدان جهت که جنایت مقتول در صورتى که کسى مرتکب . کند اریز مىکشد و اگر خواست از او دیه گرفته و به بیت المال و خواست او را مى

به همین جهت دیة کسى که اولیاى مسلمان نداشته باشد متعلق به امام . قتل شود و قدرت بر پرداخت دیه نداشته باشد به عهدۀ امام است

این حق تمام مسلمانان : داد، در این صورت حضرت فرمودو اگر امام او را مورد عفو قرار . شود مسلمانان است و به نفع بیت المال ضبط مى

در جرح عمدی و خطای محض چطور؟ آیا .تواند او را مورد عفو قرار دهد تواند او را بکشد و یا دیه دریافت دارد اما نمى است و امام فقط مى

ه دیه بر خود قاتل یا ضارب باشد حکم دینی دیه شخص از بیت المال است یا نه؟فرقی بین عمد و خطا نیست به طور کلی در هر موردی ک
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در . باید به او مهلت داد تا دیه را پرداخت کند( فنظرۀ الی میسره)را دارد که در صورت اعسار و عدم قدرت پرداخت به مقتضای آیه مبارکه 

 (.  191مسائل،فاضل،جامع ال. )توان قصاص کرد و در قتل خطای محض اصل دیه بر عاقله استهر حال در جرح عمدی می

 : شودچند تا روایت در مورد حد یا تعزیز که منجر به پرداخت دیه از بيت المال می
: گوید از ابی عبداهلل سوال کردم  فرمودحلبی می. أیما رجل قتله الحد و القصاص فال دیه له: قال( ع)عن الحلبی عن أبی عبداهلل-1

 .یه ای بر او نیستشود به وسیله حد و قصاص، پس دمردی که کشته می

عن رجل قتله القصاص هل له دیه لو کان ذلک لم یقتص من أحد و من قتله الحد فال ( ع)سألت أبا عبدااهلل: عن زید الشحام قال -9

اگر : نداز اباعبداهلل سوال کردم در مورد مردی که به وسیله قصاص کشته شده آیا دیه ای بر او هست؟ امام فرمود: گویدزید شحام می. دیه له

 .کسی را قصاص نکرده باشد و به وسیله حد کشته شود، دیه ای بر او نیست

یقول من ضربناه حَدّاً من حدود اهلل فمات فال دیه له علینا و ( ع)قال کان علی( ع)عن الحسن بن صالح الثوری عن أبی عبداهلل  -9

بر اثر حدودی از  حد الهی بمیرد پس دیه او بر ما نیست، و  هر کسی. من ضربناه حدا فی شیء من حقوق الناس فمات فإن دیته علینا

بنابر قول مشهور، کسی که به وسیله حد یا تعزیز کشته شود دیه ای . هرکس بر اثر حدی از حق الناس بمیرد پس دیه آن از بیت المال است

یه او بر گردن خودش است نه بیت المال، و اگر بر او نیست، ولی در خبر حسن ثوری آمده است که اگر کسی در اثر حد الهی کشته شود د

 (.421، 41؛ نجفی،جواهرالکالم،ج902، 4طوسی،استبصار،ج.)در اثر حق الناس کشته شود دیه او از بیت المال است

 

 شخص معسر از دیه در قتل خطاي محض و شبه عمد 
را بپردازد، دیه را جانی باید پرداخت کند و اگر  اگر کسی مرتکب قتل خطای شود و برای وی عاقله ای نباشد تا از جانب او دیه

مثالً اگر مقتول در کویر یا (.049صدوق، المقنعه،.)جانی مالی ندارد چاره ای نیست جز آنکه حاکم از بیت المال دیه را پرداخت نماید

باشد بلکه اینجا قسامه و دیه الزم نمیشود و در صحرایی یافت شود که صدای کسی به گوش نرسد در اینجا قتل از قتل خطایی محسوب می

یا اگر مقتول در نهری پیدا شود مثل رود فرات و روی آب آمده باشد قسامه بر عهده کسی نیست و دیه او از بیت . دیه او از بیت المال است

( ع)ابی بکیر جمیعا عن أبی عبداهلل  عبداهلل بن(.910، 4محقق داماد،قواعد فقه، ج.)المال است زیرا صاحب اختیار این نهرها بیت المال است

فی رجل قتله قال إن کان عرف و کان له أولیاء یطلبون دیته اعطوا دیته من بیت مال المسلمین وال یبطل دم ( ع)قضی أمیرالمومنین : قال

جل زحمه الناس یوم الجمعه فی فکذلک تکون دیته علی اإلمام و یصلون علیه و یدفنوننه قال و قضی فی ر( ع)امر  مسلم ألن میراثه لإلمام 

قضاوت کرد در مورد ( ع)امیرالمومنین : جمعی از عبداهلل بن بکیر از ابی عبداهلل پرسیدند. زحام الناس فمات أن دیته من بیت مال المسلمین

سید دیه او را از بیت المال شنااگر اولیای مقتول را می: مردی که کشته پیدا شد و معلوم نبود چه کسی آن را به قتل رسانده، امام فرمود

ماز بگیرید و به او بدهید و خون هیچ مسلمانی نباید ضایع شود برای اینکه میراث او برای امام است و دیه آن از بیت المال است، پس بر او ن

دم کشته شده بود دیه او را در مورد مردی که در روز جمعه که در ازدحام مر( ع)بخوانید و او را دفن کنید، و همچنین قضاوت کرد امام علی

در قتل عمد یا شبه عمد که به هنگام فرار قاتل بستگان به نحو اقرب االقرب مسئول پرداخت (.0،901کلینی، کافی، ج. )از بیت المال بدهید

داخته شود و اگر مالی شوند و باید دیه از مال آنها پرداخت شود؟ احتمال دارد دیه از مال او پردیه هستند آیا زنان جزء عاقله حساب می

 (4بهجت، استفتائات،  ج)نداشته باشد یا گرفتن دین از او متعذر باشد دیه او از بیت المال است 

مثال در قتل غیر عمدی ناشی از تصادفات رانندگی محکوم علیه پس از انقضای مهلت پرداخت دیه، دادخواست خود را از پرداخت 

شود که شخص  محکوم علیه در آینده و چنین گفته می. شودبررسی توسط قاضی اعسار وی ثابت میکند و پس از دیه تقدیم دادگاه می

 قادر به پرداخت دیه نخواهد بود و از طرفی هم اولیای دم چند نفر صغیر هستند که از نظر مالی در مضیقه هستند در اینجور موارد دیه این

بنابراین اگر شخصی مرتکب قتل غیر عمد بشود و از طرف دادگاه  (. 422، 9المسایل، ج لنکرانی، جامع.)شودشخص از بیت المال پرداخت می

محکوم به مبلغ چهار میلیون و هفتصد هزار تومان دیه شود و این شخص قادر به پرداخت دیه نباشد چون وضع معیشتی او ضعیف و در 

برد و خرج مخارج زندگی این شخص از ناحیه فامیالن است در سطح پایین است در عین حال مدت پنج سال است که در زندان به سر می

این صورت دیه او از بیت المال است و در صورتی که برای قاضی بعد از تحقیق ثابت شود که قاتالن غیر از مستثنیات دین مالی ندارد که 

به طور کلى دیه قتل شبه عمد حکم . د که دیه را ادا کنددیه را ادا کند نباید او را حبس کند بلکه باید او را آزاد گذاشت تا وقتی تمکین یاب

او را  سائر دیون را دارد، در صورتى که براى قاضى بعد از تحقیق ثابت شود که قاتل غیر از مستثنیات دین مالى ندارد که دیه را ادا کند نباید

پس از بیان این موارد الزم (. 941، 9صافی، جامع االحکام، ج.)درا آزاد کند تا وقتى که تمکّن پیدا کرد دیه را ادا کن حبس کند بلکه باید او

است به بحث موسر و معسر که از مباحث حقوقی  است پرداخته شود  در این صورت مدیون نسبت به ادای دین خود به داین چه از راه 

 .مجهول حال -9معسر نسبی  -9ق معسر مطل -1:  باشداختیاری باشد مانند قرض چه از راه غیر اختیاری، داری چند حالت می
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کسی که به طور کلی قادر به پرداخت دین خود نیست حتی اگر اموالی در حد اداره کردن زندگی و مستثنیات دین  :معسرمطلق

دهد چرا که  داند معسر است مطالبه دین کند و او را تحت فشار قرارتواند از مدیونی که میداشته باشد تکلیفی بر ادای آن ندارد و دائن نمی

مرتکب عمل حرام و گناه شده و واجب است که بر شخص مدیون برای ادای دینش مهلت دهد تا زمانی که قادر به پرداخت باشد خداوند در 

( 98بقره، (. )إن کان ذو عسره فنظره إلی میسره، اگر بدهکار تنگدست است مهلت داده شود تا زمان گشایش: )فرمایدقرآن در این باره می

همانگونه که واجب است بر انسان معسر ادای دین حرام است بر : نیز در تحریرالوسیله در کتاب الدین فرموده اند( ره)حضرت امام خمینی .

طلبکار در مشقت و فشار گذاشتن شخص معسر به این که از او مطالبه و درخواست ادای دین کند، بلکه واجب است بر دائن که مدیون را تا 

 (.211، 1خمینی، تحریرالوسیله، ج. )توانایی به پرداخت دیه مهلت دهد زمان قدرت و

تواند به صورت اقساطی بدهی خود را بدهکاری است که قادر به پرداخت بدهی خود به صورت یکجا نبوده، اما می :معسر نسبی

 .  قسطی بپردازدبپردازد این شخص ضمن تأمین مستثنیات دین از اضافه مال خود، باید بدهی اش را به صورت 

قانون مستثنیات دین و نیز مبانی فقهی موجود از جمله کتاب  199/194بر اساس مواد  :تعيين ميزان قسط براي شخص معسر

رای الدین تحریرالوسیله امام خمینی در تعیین میزان قسط برای بدهکار باید ابتدا مقدار درآمد و اموال محکوم علیه و نیز هزینه مخارج وی ب

ن در نظر گرفته شود و پس از کسر میزان مخارج از اموال او، مبلغ قسط از اضافه مال مشخص گردد چنانچه پس از کسر مخارج زندگی، قانو

مالی از معسر باقی نماند تعیین میزان قسط، غیر قانونی و خالف شرع است و این از موارد معسر مطلق است که مطالبه دین از وی ممنوع و 

 (.212، 1تحریرالوسیله، .)د به الزام وی به پرداخت وی به بدهکاری، و فرقی ندارد مقدار بدهکاری کم باشد یا زیادحرام است چه رس

مجهول الحال مدیونی است که حال عسر و یسر وی مشخص نباشد و دلیل معتبری بر هیچ یک از این  :شخص مجهول الحال

 . حاالت نباشد

در صورت : شهید ثانی در شرح لمعه گفته. سر؟ از نظر امام خمینی اصل بر عسر مدیون استاز دیدگاه فقهی اصل بر عسر است یا ی

اگر کسی که اقرار به بدهکاری دارد ادعا کند معسر است اما . مشخص نبودن حالت سابقه یسر برای مدیون، اعسار را مقدم دانسته است

مدیون بیش از این حالت یسر و گشایش مالی داشته، اما اظهار کند  مدعی، منکر ادعای عسر و تنگدستی وی باشد در این صورت چنانچه

خمینی، تحریرالوسیله، .)شودکه بعدا دچار عسر و تنگدستی شده است قول یسر مقدم است اما اگر قبال معسر بوده، قول او بر عسر مقدم می

شود تا وقتی اگر بدهکار ادعای اعسار کند حبس میدر صورتی که بدهکاری شخص به خاطر مال، یا به خاطر عوض مال باشد (. 412، 9ج

( یعنی مال بالعوض)اما اگر بدهکاری به واسطه سببی غیر از این دو . گرددکه اعسار خود را ثابت کند و زمانی که اعسار ثابت شد رها می

شهید .) شوددر مورد اعسار با قسم پذیرفته میمثال  وی در اثر جنایت یا اتالف مال بدهکار شده باشد اگر  ادعای اعسار کند قول او . باشد

 (. 91، 9؛ کاشانی، مفاتیح الشرایع، ج42، 0اول، لمعه دمشقیه، ج

از نزدیکان او مطالبه کرد و چنانچه نزدیکانی هم « االقرب فاالقرب»توان  دیه را به ترتیب چنانچه جارح معسر شناخته شود آیا می

باشد؟ در مواردی که دیه بر جارح باشد و معسر شناخته شود دیه حکم سایر دیون دارد پس اگر ینداشته باشد، دیه این شخص از کجا م

ی قدرت  دارد کار کند و بپردازد و إال معذور است و ثابت شده  که در چنین مواردی دیه بر عاقله یا بیت المال باشد  مگر اینکه دلیل خاص

 (.191، 1جامع المسایل، ج).اقامه شود که دیه بر عاقله یا بیت المال است

 :حکم قاضی  یا دادگاه در مورد شخص معسر
قانون مجازات اسالمی، هرکس به موجب حکم دادگاه در امور اجرایی به پرداخت جزای نقدی حکم به ازای هر پنجاه  1براساس ماده

مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از  در صورتی که محکومیت مذکور تواًم با. شودهزار ریال یا کسر آن، یک روز باز داشت می

شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد در هر حال حداکثر تاریخ اتمام مجاز است حبس شروع می

هرکس محکوم به پرداخت . ا.م.ق 9برطبق ماده (.29لنکرودی، ترمینولوژی حقوق، .)سال تجاوز نماید1مدت بدل از جزای نقدی نباید از 

ا الزام مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن، یا ضرر یا زیان ناشی از جرم یا دیه آن را تاًدیه ننماید دادگاه او ر

دور اعسار معلوم شود که اگر پس از ص. م.ق 92کند در غیر این صورت برحسب قانون نماید و چنانچه مالی داشته باشد آن را ضبط می

جهانگیر منصور، مجوعه )مدعی اعسار برخالف واقع خود را معسر قلمداد کند  به حبس تاًدیبی از یک ماه به شش ماه محکوم خواهد شد

د چند سال در اگر قاتالن دو نفر باشند و نتوانند دیه الزم  را پرداخت نمایند تکلیف آنها چیست،؟ آیا بای(.1721قوانین و مجازات جزایی، 

زندان بماند؟  در این موقع ولی مقتول به جای قصاص، حاضر به قبول دیه شده و دو قاتل نیز این حکم را  می پذیرند در این صورت دیه به 

منزله دین است و در صورت عدم امکان پرداخت الزم است تاًخیر بیفتد تا قدرت حاصل شود و در صورت قدرت اگر نپرداخت و حاکم شرع 

اگر زندانی کردن به منظور فرار نکردن باشد مانعی ندارد (.191، 1فاضل، ج.)شودنتوانست وی را اجبار کند در این صورت شخص زندانی می

کار به جهت امتناع از اداى بدهى  اگر طلب: شیخ مفید (.191فاضل آبی، کشف الرموز، . )و در غیر این صورت مجوزی برای آن نیست
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آشکار شد که فردى نادار  کند، اگر پس از حبس او رى شود که خود به دین خود اقرار کرده است، قاضى او را حبس مىخواستار حبس بدهکا

دهد که حقّ طرف مقابل را  کند و به او دستور مى تواند از عهدۀ پرداخت آنچه بدان اقرار کرده برآید، او را آزاد مى چیز است و نمى و بى

اگر منکر پس از سوگند خوردن از انکار خود پشیمان : گوید نیز مى(.099شیخ مفید، مقنعه، ). پرداخت آن برآید بپذیرد و بکوشد که از عهدۀ

. حبس کندتواند او را شود و باید از عهدۀ پرداخت آن برآید و اگر چنین نکرد قاضى مى شد و به حقّ دیگرى اعتراف کرد، حق بر او الزم مى

که یاد کردم از ترس حبس بود، ولى بعدها به جهت سوگند دروغ از خداوند  یآن سوگند کند و بگویدپس اگر ادّعاى اعسار یا ضرورت 

کند و به او مهلت  کرد، قاضى او را حبس نمى ترسیدم و به بدهى خود اعتراف نمودم، در این صورت، چنانچه واقعا همانگونه بود که ادّعا مى

همان، ). تواند او را حبس کند تا آن زمان که طرف مقابل اعالم رضایت نماید نشود، مى دهد، ولى اگر صحت ادّعاى نادارى او روشن مى

کند و  اى بر ادّعاى او مالحظه کرد، بدان حکم مى کند، اگر قاضى بینه اعسار نداشته باشد و ادّعاى یمال آشکار معسر اگر: محقق حلّى(.099

حلی . )ثابت شود اعسارششود تا  بود یا اصل دعوا مال بود، در این صورت حبس مىاى نبود و در اصل از وى مالى شناخته شده  اگر بینه

کند تا موضوع روشن شود، پس وقتى نادارى او روشن  اگر حاکم وضع او را نداند، وى را حبس مىپس (.21، 9، شرائع االسالم، ج(محقق)

به کار و تالش بپردازد و به طور معمول آنان را اداره کند، نه اسراف کند  اش کند که براى خود و خانواده کند و به او امر مى شد، او را رها مى

 آن: گوید نیز مى(.984حلی، جامع للشرائع، ). گیرى و آن چه را از هزینة خود و عیالش اضافه باشد براى بدهى خود پرداخت نماید و نه سخت

کند و این در صورتى است که بداند او  اعتراف کرد، او را به اداى آن الزام مىکند، اگر  مدّعى علیه سؤال مى از گاه که ادّعاى مدّعى را شنید،

اگر از پرداخت بدهى خوددارى کرد و طرف مقابل . توان پرداخت آن را دارد، یا اصل و خواستة دعوا، مالى باشد که از دیگرى گرفته است

: علّامه حلّى. (194همان، .) کند، تا وضع او روشن شود د او را حبس مىکند و اگر وضع وى را ندان درخواست حبس او را نمود، او را حبس مى

ادّعا کردند که مالى به دست آورده است و او انکار برگشتند و پس اگر طلبکاران پس از مدتى  .کند وى را آزاد مى ثابت شود، قاضىاعسار اگر 

پس اگر مدّعیان دو شاهد آوردند . ود و طلبکاران باید بینه اقامه کنندش نمود، قولش در صورت عدم وجود بینه، همراه با سوگند پذیرفته مى

این مال را از : اند، اگر او بگوید کرده و طلبکاران آن را از او گرفته اند و او در آن مال تصرف مى دست او مالى دیده  و آنان شهادت دادند که در

اران حقّى در آن مال بککند و طل و را تصدیق کند، قاضى به نفع او حکم مىام و آن شخص نیز ا فالن شخص به ودیعه و یا مضاربه گرفته

توانند او را سوگند دهند که با شخص مورد نظر تبانى نکرده بوده و یا اینکه از روى تحقیق اقرار نموده  حال آیا طلبکاران مى .نخواهند داشت

بنابراین، سوگند . ا که اگر او از اقرارش برگردد، از او پذیرفته نخواهد شدتوانند؛ چر رسد این است که نمى تر مى است؟ آنچه به نظر نزدیک

توان او را سوگند داد؛ چرا که به هر حال ممکن است تبانى واقع شده  دادن او معنایى نخواهد داشت، ولى این احتمال هم وجود دارد که مى

بدان جهت که اگر . مال را تسلیم نماید و یا سوگند بخورداینکه تا  شود در این صورت، اگر از سوگند خوردن امتناع کرد، حبس مى. باشد

پس اگر ادّعاى : عالمه حلی(.12، 9تذکرۀ الفقهاء، جعالمه حلی، ). شود اقرار به تبانى کند، با وجود تصدیق دیگرى به جهت مال زندانى مى

حبس او جایز نخواهد بود و تا  ،ثابت شد ا تصدیق طرف مقابلاى که از حال و وضع او آگاه است و چه ب کرد و صداقتش چه با بینهاعسار 

شود، ولى اگر معلوم شود که دروغ  اگر در حال فقر از دنیا رفت، بدهى از او ساقط مى. شود زمانى که توانمند شود به او مهلت داده مى

اش ثابت شد، به او مهلت  اگر نادارى. کند تحقیق مىاگر وضعش روشن نباشد، حاکم . کنند تا بدهى را پرداخت نماید گوید، او را حبس مى مى

اگر وضع او نامعلوم و مبهم باشد، در صورتى که سابقة . شود و ضرورى نیست که او را تحویل طلبکاران بدهند تا او را به کار بگمارند داده مى

ثابت شود، در غیر این صورت باید براى فقر اعسارش ا کند ت داشتن مال از او دانسته شود، یا اصل و خواستة دعوا، مال باشد، او را حبس مى

قواعد االحکام، عالمه حلی، .) شود کند و او حبس مى امّا اگر از سوگند خوردن خوددارى کند، مدّعى سوگند یاد مى. یاد کند خودش سوگند

اش روشن  شود تا نادارى قامه ننماید، حبس مىاى هم بر ادّعاى خود مبنى بر اعسار ا اگر مالى براى او آشکار نشود و بینهپس (.972، 9ج 

شود  شود و این، در صورتى است که از پیش مالى براى او شناخته شده باشد و یا اصل و خواستة دعوا، مال باشد، وگرنه سخن او پذیرفته مى

 (.102، 1جهمان، .)کند، نیازى به اقامة بینه بر مدّعاى خود ندارد و پس از سوگندى که یاد مى

 عاي اعسار مدیوناد
فی الدین أنه یحبس صاحبه فأن ( ع)أنه قضی ان حجر علی الغالم حتی یعقل و قضی( ع)و روی االصبغ بن نباته عن امیرالمومنین

فی الرجل یلتوی علی غرمائه أنه یحبس ثم یؤمر به فیقسم ماله بین ( ع)تبین افالسه و الحاجه فیخلی سبیله حتی یستفید ماال و قضی

امیرالمومنین چنین قضاوت کرد که صاحب دین . أنه یحبس ثم یؤمر به فیقسم ماله بین غرمائه بالحصص فإن أبی باعه فیقسمه بینهمغرمائه 

، 2طوسی، تهذیب، ج.)شود تا دنبال کسب برود و مالی به دست بیاوردشود وقتی معلوم شد مفلس و محتاج است آزاد میزندانی می

و معاصر به این حکم فتوا دادند مانند شیخ مفید، حلبی، نیز در چند جای از کتابش گفته، اگر مدیون ادعای  بسیاری از فقهای متقدم(.999

سالر بن عبدالعزیز . گردداعسار کرد و طلبکار منکر اعسار شد و بینه در میان نبود اگر پس از حبس ثابت که مدیون معسر است آزاد می

توان دیه را به ترتیب االقرب اال چنانچه جارح معسر شناخته شود آیا می. قایل به این حکم شده اند طباطبایی، خوانساری و محقق عراقی نیز
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توان آن را از بیت المال گرفت؟ در مواردی که دیه بر جارح باشد و قرب از نزدیکان او را مطالبه کرد و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد آیا می

 (.191، 1لنکرانی، جامع المسایل، ج.)ن را دارد پس اگر قدرت دارد کار کند و إال معذور استمعسر شناخته شود دیه حکم سایر دیو

 :نحوۀ پرداخت دیه 

در موعد مقرّر  19دیه مقرّر شرعى پرداخت شود، هرگاه نصف از  19با توجّه به این که در قتل خطا، در پایان سال اوّل، باید 

در مواردى نظیر قتل خطاى . اخت گردد، نصف باقى مانده باید به قیمت سال جارى پرداخت شودماندۀ آن در سال بعد پرد پرداخت، و باقى

محض، که بنا بر قول مشهور دیه ظرف سه سال و هر سال ثلث آن باید پرداخت شود، با توجه به این که بر اساس فتواى برخى از فقها مالك 

ر اعیان ششگانه، در هر سال باید ثلث دیه را به قیمت روز محاسبه و ادا کند، مگر باشد، در محاسبه ثلث در صورت تعذّ قیمت یوم األداء مى

شخصى در حادثه تصادف رانندگى مرتکب قتل غیر عمد شده، و فوراً خود را به .اى روى قیمت صورت گرفته باشد این که در ابتدا مصالحه

حل قانونى و با تعیین مقدار دیه، حکم آن را صادر کرده، ولى مسئولین قاضى مربوطه، بعد از طىّ مرا. نیروى انتظامى معرّفى نموده است

آیا متّهم مدیون . اند؛ به این علّت سال بعد مقدار دیه افزایش یافته است اجراى احکام ابالغ پرداخت آن را به مسئولین بیمه تأخیر انداخته

در کرده، یا اضافه سال بعد را هم باید بپردازد؟ هرگاه مسئول اجراى اى است که قاضى آن را معیّن نموده، و حکمش را صا همان مقدار دیه

 (429، 9مکارم ،استفتائات،ج.)باشد احکام در ابالغ حکم کوتاهى کرده، ضامن مبلغ مازاد دیه مى

 :مدعی اعسار

به این صورت است که  شود تا اینکه ادعای خود را ثابت کند و اثبات آناگر بدهکاری ادعای اعسار و تنگدستی کند زندانی می

ل طلبکاران او بدان اعتراف کنند یا بینه ای که بر باطن کار او آگاه است به طور مطلق شهادت دهند که او تنگدست است یا در جایی که اموا

ر باطن کار آگاه او منحصر در اعیان خاصی نیست به تلف مال او شهادت دهد اما اگر اموال او منحصر در اعیان خاصی است الزم نیست بینه ب

قانون اساسی مدعی اعسار باید  99بر طبق  ماده ( 41، 4شهید ثانی،روضه البهیه، ج.) کنداست بلکه آگاهی  او از تلف شدن مال کفایت می

سم شهادت کتبی الاقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشتی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه کند در این شهادت نامه باید ا

مالك اعسار در نظر فاضل چیست؟ مالك اعسار عدم . شغل و وسایل گذران زندگی مدعی اعسار و عدم تمکن او بر پرداخت دین تصریح شود

 10برطبق ماده (.972، 1لنکرانی، جامع المسایل ،ج. )باشدتمکن مالی و نداشتن قدرت بر کسب مناسب شأن و الیق خود بدون حرج می

اعسار همان ورشکستی است اعم از ورشکستگی ساده باشد یا ورشکستگی به تقلب، اما در مورد ورشکستگی ساده این  آیین دادرسی کیفری،

توان گفت تعقیب متهم به عنوان حکم اعسار ممکن الصدور نیست اما در ورشکستگی به تقلب صدور آن قابل تصور و اعمال است چنانچه می

حکم اعسار (. 999، 1محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، ج.) م راجع به ورشکستگی او باشدورشکسته به تقلب باید متعاقب صدور حک

 (. 442،1بهجت، استفتائات ج.)باشددر پرداخت دیه که مهلت معین و مشخص دارد مانند اعسار در سایر دیون او می

 حبس مدّعى اعسار

پس اگر فقر او معلوم شود، او . اند ست صاحب حق از حاکم، فتوا دادهفقیهان به زندانى کردن بدهکار مدّعى اعسار، در صورت درخوا

این رأى شیخ مفید در مقنعه و ابو الصالح حلبى در کافى فى الفقه، سلّار در مراسم، محقق، یحیى بن سعید در جامع . کنند را رها مى

اند، مانند  بسیارى از اهل سنّت نیز به همین نحو فتوا داده. است...رى و امام خمینى، آیة اللّه خوئى، آیة اللّه خوانسا: و از معاصران... للشرائع و 

وارد شده است، همان گونه ( ع) روایاتى نیز در این باب از امیر المؤمنینغیره، ابن جلّاب در تفریع، موصلى در اختیار، ابن قدامه در مغنى و 

أنّه یحبس : و قضى علی علیه السّالم فی الدین( ع)بن نباته، عن أمیر المؤمنین روى األصبغ .آمده است... که در تهذیب االحکام، استبصار، و 

شخص بدهکار  در مورد بدهکارى چنین حکم کرد( ع)صاحبه فإذا تبیّن إفالسه و الحاجة، فیخلّی سبیله حتى یستفید ماال؛ حضرت على

؛ 12، 9قمی، من ال یحضره الفقیه، ج ) . مالى به دست آوردکنند تا  پس اگر افالس او روشن و آشکار شود او را رها مى. شود حبس مى

إنّ علیا علیه السّالم کان یحبس فی الدین، فإذا تبیّن له إفالس و حاجة، خلّى سبیله : عن غیاث، عن أبیه(.999، 2طوسی، تهذیب االحکام، ج 

کرد تا مالى به  شد، او را رها مى حاجتمندى او آشکار مىکرد، پس اگر افالس و  علیه السالم در بدهکارى حبس مى على. حتى یستفید ماال

 (.914نهایه، طوسی، ، 40، 9استبصار، ج طوسی، ، 122، 2تهذیب االحکام، ج طوسی،  )؛. دست آورد

 آیا ميتوان شخص معسر را به کسب و کار مجبور کرد؟
کان یحبس فی الدین، ثم ینظر، فإن کان له مال أعطى الغرماء، إنّ علیّا علیه الساّلم : عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّالم

در مورد بدهى به ( ع)على ... اصنعوا به ما شئتم؛ إن شئتم آجروه و إن شئتم استعملوه : و إن لم یکن له مال دفعه إلى الغرماء، فیقول لهم

داد و  اران تحویل مىلبکد و اگر مالى نداشت، او را به طدا کرد، اگر مالى داشت، آن را به بدهکاران مى انداخت، سپس توجه مى حبس مى

 ..خواهید با او بکنید؛ اگر خواستید او را به اجیرى دهید و اگر خواستید، او را به کار بگیرید هر کارى مى: گفت مى

 (.  977، 2تهذیب االحکام، ج )
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 نظرات مخالف فقها 

ایت صحیح نیست؛ چرا که با اصول مذهب ما مخالف و با مفاد قرآن کریم نیز این رو :سکونی میگوید در مورد این حدیثابن ادریس 

تنگدست باشد، پس تا  اگر بدهکارتان(  917، 9بقره ، آیه ) ؛... مَیْسَرَۀٍ إِلى فَنَظِرَۀٌ عُسْرَۀٍ کان ذُووَ إِنْ : فرماید خداوند متعال مى. متضاد است

در این آیة شریفه چیزى از بکارگرفتن یا به اجیرى دادن نیامده است، تنها شیخ ابو جعفر طوسى در نهایه  زمان گشایش، مهلتى به او دهید

ابن ادریس، . )است ه بدان معتقد باشد آورده است و در مسائل خالف از این دیدگاه برگشتهآن نه اینکچنین احتماالتى را براى طرح ایراد 

توان این روایت را حمل کرد بر اجیر قرار دادن کسى که عادت دارد خود را اجیر قرار  مى: گفته ملىشیخ حر عاپس از آن ( 122، 9سرائر، ج 

مکررا گفته شده که  دیه هم در باب دین و هم در دیگر ابوابکه پردازد؛ چرا  دهد یا واداشتن شخص به کارى که معموال به همان کار مى

سیّد (.148، 19حرعاملی، وسائل الشیعة، ج ). مان که توان پرداخت بدهى خود را پیدا کندواجب است به فرد معسر مهلت داده شود، تا آن ز

اصوال حبس کردن شخص پیش از تحقق سبب آن، امرى . با عقل و نقل مخالف است، سندش  بودن این روایت عالوه بر ضعف: عاملى

ا او بکند، با وجود ناتوانى او از پرداخت بدهى از امورى است که مسلط کردن شخصى بر دیگرى تا هر کارى بخواهد ببنابراین . استنامعقول 

عاملی، مفتاح . )آمده است(مَیْسَرَۀٍ   فَنَظِرَۀٌ إِلى)آیة شریفة همانطور که در کنند؛  هم عقل و هم نقل اعم از کتاب و سنّت آن را منع مى

باید پس . کند دانسته است که مالى دارد، ولى انکار مى نى آن حضرت مىممکن است که از باب تعزیر باشد؛ یعیا اینکه (. 09،  17الکرامه، ج 

ممکن  یا اینکه(.84، 2قمی، روضة المتقین، ج ) . این حدیث را چنین توجیه کرد تا با ظاهر آیة شریفه و روایات دیگر منافات نداشته باشد

باید  اینکه  یا، آنها در مسیرهاى نامشروع کردن صرفمموال و کاران یک نوع تعزیر باشد، آن هم به جهت اتالف ا است سپردن او به طلب

این . ، آن را به طلبکاران خواهد پرداختاران واگذاردک بدانست که مال دارد و پنهان کرده و در صورتى که او را به طل گفت آن حضرت مى

إنّ عمر بن عبد العزیز کان : ن عبید اللّه بن أبی جعفرع( . 972، 17مجلسی دوم، اصفهانی، مالذ اخبار، ج). بنابر مشهور ضعیف است روایت،

یذهب فیسعى فی دینه خیر من أن یحبس و إنّما حقوقهم فی مواضعها التی وضعوها فیها صادفت عدما او : ال یسجن الحرّ فی الدین، یقول

اگر برود و کار و تالش کند تا بدهى خود : گفت کرد و مى گاه فرد آزادى را به جهت بدهى حبس نمى هیچمیگوید عمر بن عبد العزیز «مالء؛ 

خواهد مطابق باشد  اند، حال مى حقوق مردم در جاهایى است که در آن موارد، حقوق را وضع کرده. را بپردازد بهتر از آن است که زندانى شود

و : شود آن باشد و در مواردى ثابت مىمالك حبس این است که احقاق حقّى متوقف بر : شهید اوّل.(971، 1مدونة الکبرى، ج . )یا نباشد

شود که خواسته و اصل مورد ادّعا، مال باشد یا سابقا از وى مالى شناخته شده باشد و  عسر و یسر مشکل مىباره زمانى تشخیص وضع او در 

شهید (.129، 9و فوائد، ج  قواعدشهید اول،  ).شود تا یکى از دو حال معلوم شود در این صورت، حبس مى. نادارى او هم ثابت نشده باشد

شود که اصل بدهى مال باشد؛ مانند قرض، یا عوض مال  پس از ادّعاى نادارى و پیش از اثبات آن، تنها در صورتى شخص محبوس مى: ثانى

، به دلیل اعسار اصل بدهى ناشى از جنایت و اتالف باشد، قول او در مورد اگر اگر این دو امر منتفى باشند؛ مثال. باشد؛ مانند ثمن مبیع

، 4ج  شهید ثانی، روضه البهیه،)  .استکرده  امّا مصنّف مطلب را به صورت مطلق ذکر. شود اصالت عدم وجود مال با سوگندش پذیرفته مى

به  ( ع)داللت دارد بر اینکه امیر المؤمنین بحث دربارۀ جمع بین اخبار هر دو روایت اصبغ و ابراهیم که ذکرشان گذشت: سیّد عاملى (.92

شد که مالى دارد، یا اینکه  شد که او توانمند است، یا دانسته مى شوند بر موردى که بینه قائم مى کرد، ولى حمل مى جهت بدهى حبس مى

صود از شوند بر اینکه مق و یا حمل مى. شود شد، آزاد مى چیزى او با شهادت شهود مطلع بر واقع امر او ثابت مى امّا اگر بى. اصل دعوا مال بود

مراقبت و رها نگذاشتن او در موارد مجهول تا زمانى که تحقیق و بررسى قاضى انجام شود، : حبس معناى مجازى آن باشد که عبارت است از

همچنین گفته شده که معسر (.04، 17مفتاح الکرامه، ج عاملی، . )گرنه حبس مجازات است و اعمال آن پیش از استحقاق وجهى ندارد و

چون  .شود اثبات نادارى با شهادت شاهدانى که از واقع مسائل مربوط به او خبر دارند، محقق مىپس  اش ثابت شود تا نادارى شود حبس مى

 هشود، اگر غریب گاه که او را حبس کرد، به طور کلى از او غافل نمى آن: گوید در تذکرۀ الفقهاء مىحلی  اصل، بقاى مال است و عدم تلف آن،

وجو کند و تا حدّ ممکن به  کند تا از محل والدت و نقل و انتقاالت او پرس اهدى اقامه کند، قاضى کسى را براى او مأمور مىباشد و نتواند ش

دائمی دهد تا حبس او به عنوان مجازاتى  او پیدا کرد، نزد قاضى شهادت مى معسر بودناوضاع و احوال او آگاهى یابد، پس اگر ظنّ غالب بر 

چگونه  ،وى اعتراض کرده. درست نیست که در تذکرۀ الفقهاء آورده است، اعتراض مقدس اردبیلى بر فقیهان امامیه سخنبا این .نباشد

توان او را حبس کرد، در حالى که ممکن است به واقع نادار باشد، مالش تلف شده باشد و شاهدى هم نداشته باشد، در چنین وضعى  مى

بعید است که بتوان او را حبس کرد، بلکه باید سوگند . ایم د او را به مجازات حبس گرفتار کردهبدون اینکه وجه و دلیل روشنى مطرح باش

گفته از آن که اصوال نیازى به سوگند هم نباشد، ولى بعد داده اند ایشان سپس این احتمال را . یاد کند که مالى نزد او باقى نمانده است

 وجه و بال دليل حبس، مجازاتى بىآیا :این سخن اردبیلی گفته  ولى باید گفت. الى استدعوا مچون سوگند حتما باید انجام شود؛ : است

 :هر چند اردبیلی حبس را مجازات بدون دلیل دانسته ولی حبس مجازات بدون دلیل نیست   :است
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نظام با این  که بهترین دلیل آن استصحاب بقاى موضوع است که اجماعى است و کسى با آن مخالفتى نکرده و بقاىاین -1

 استصحاب امکان دارد،

نیست و  دلیلى قوىمعسر باید توجه داشت که ظهور تلف شدن اموال مدّعى . دلیل دیگرى براى حبس است، به عالوه اصل عدم -9

  (همان) .تواند در مقابل این دو اصل قدرتمند مقاومت کند چگونه مى

چیز، یعنى کسى که  و بى. نداشته باشد( مستثنیات دین)از موارد استثنا یعنى کسى که چیزى غیر معسر : میگوید احمد بن یحیى

اش نیست و هر کس که ادّعاى نادارى کند و نادارى در حقّ او ممکن باشد و از اوضاع و احوالش تنگدستى آشکار باشد  مالش به اندازۀ بدهى

شود و به قبول بخشش دیگران، اخذ  اجیر نمىد افتد، فرد آزا مىکارانش فاصله  شود و بین او و طلب و سوگند یاد کند، قولش پذیرفته مى

کند، ولى این دو کار پس از آن است که حبس  آورد و سوگند یاد مى اش روشن نباشد، شاهدانى مى ولى اگر از حال او نادارى. ارش عمدى،

. دارد داند، وا کارش را به سوگند در مورد آن چه مى لبتواند ط شود و آن قدر در حبس بماند که ظنّ غالب بر افالس او ایجاد گردد و او مى

 (.412عیون االزهار، )

ناتوانى : در کنز العرفان آمده است عبارت است از  در نزد ما همانگونه کهمعسر کند، و البته  اعساراگر ادّعاى : سیّد على طباطبائى

د بر خانه، لباس متناسب با شئون، مرکب، خادم و همینطور خوراك چیزى مازانداشتن بدهکار در اداى حقوقى که بر عهدۀ اوست به جهت 

در صورت ادّعاى نادارى، اگر از او پیش از این سابقة داشتن مالى . یک روز و شب خود و افراد تحت تکفل او، که نفقة ایشان بر او واجب است

مال، بینه اقامه نماید و اگر شاهدانى بر این امر نداشته باشد،  وجود دارد، یا اصل و خواستة دعوا، مال است، در این صورت باید بر تلف شدن

شود تا نادارى او روشن شود و البته این قول کالم مشهور علماست و دلیل آن روایات و نصوصى است که در این امر وارد شده  حبس مى

کرد ولى در روایت صحیح هم داریم که آن  به زندان مىبراى بدهى حکم  (ع)در روایات موثق و غیر موثق بسیار آمده که امیر المؤمنین. است

البته این مطلب، اشکالى ایجاد . رسند و به ویژه وجه دوم ولى هر دو وجه بعید به نظر مى ، کرد حضرت جز در سه مورد حکم به زندان نمى

ل، آن است که فقیهان مطابق این روایات فتوا ترین این دالی کند؛ چرا که ترجیح به دالیل متعددى با روایات گروه اوّل است که روشن نمى

طباطبایی، ریاض ) . اند؛ زیرا منحصر بودن حبس تنها در سه مورد جدا با اجماع مخالف است اند و به آن روایت صحیح توجه نکرده داده

 (.22، 11المسائل، ج 

و اخبارى که داللت بر حبس (. 987آیة ( 9)بقره )...  ۀٍعُسْرَ کان ذُومقتضاى آیة شریفة وَ إِنْ : شود گفته مى: آیة اللّه خوانسارى 

اگر ناتوان شد باید به او مهلت داد و : گویند به عبارت دیگر، این دالیل مى. کنند آن است که نادارى شرط است براى وجوب مهلت دادن مى

شود که اگر  پس چنین نتیجه گرفته مى. یا حبس نمودتوان او را اجبار و  برطرف دیگر قضیّه داللتى ندارند؛ بر اینکه اگر توانمند بود مى

با . توان او را اجبار و حبس نمود، حتى اگر توانمند بودن او ثابت نشده باشد نادارى او روشن نشد، در واقع شرط مهلت دادن احراز نشده و مى

طالبه است و نه اینکه توانایى او شرط وجوب ادا و جواز ناتوانى مانع از وجوب ادا و جواز م: توان گفت که قطع نظر از آیة شریفه و روایات مى

فهمیم که توانمندى او شرط جواز  پس از تفسیر مجازات به حبس مى« ...لیّ الواجد »از روایت موثق : ممکن است گفته شود. مطالبه باشد

ایم، چه دلیلى براى جواز حبس  را احراز نکرده( عدم وجود عسر و ناتوانى)اه که هنوز عدم مانع نگدر این صورت، آ. مجازات و حبس وى است

توان او را تا روشن  ولى در بعضى از اخبار و روایات آمده است که مى. مگر اینکه در شبهة مصداقیه به عموم یا اطالق تمسک نماییم داریم؟

، 2جامع المدارك، ج خوانساری، ). شدن نادارى حبس کرد و شاید بدین جهت است که در مال مسلمان باید جانب احتیاط را رعایت نمود

ولى اشهر دو روایت از نظر عمل فقیهان، آن است که باید به او مهلت داده شود، بلکه : گوید اگر ادّعاى نادارى کند، مى: محقق عراقى(.91ص 

این هم در . ه یکى از مرجحات استدانیم که موافقت با کتاب اللّه، چون مخالفت با عامّ این دیدگاه با حکم کتاب اللّه نیز موافق است و مى

. تواند جابر ضعف مذکور باشد دانیم که عمل فقیهان در این میزان نمى موردى است که اصوال مدّعى ضعف سند روایت سکونى نباشیم و مى

، 9تحریر الوسیله، ج ، خمینی؛ 82، 90سبزوارى، مهذّب االحکام، ج ). بنابراین، در چنین مواردى باید او را تا زمان توانمندى رها ساخت

901.) 

  موارد پرداخت دیه از بيت المال
صحیحة عبد اللّه بن سنان و : روایت شده که آن حضرت فرموده( ع)در صحیحة عبد اهلل بن سنان و عبداهلل بن بکیر، از امام صادق 

ان کان عرف له اولیاء یطلبون : مقتوال ال یدرى من قتله، قالفى رجل وجد ( ع)قضى امیر المؤمنین : قال( ع)عبداللّه بن بکیر عن ابى عبداللّه 

دیته اعطوا دیته من بیت مال المسلمین و ال یبطل دیة امر  مسلم الن میراثه لالمام فکذلک تکون دیته على االمام و یصلون علیه و 

 ..بیت مال المسلمینو قضى فى رجل زحمه الناس یوم الجمعة فى زحام الناس فمات ان دیته من : قال. یدفنونه

اگر مقتول : دربارۀ مقتولى که جنازۀ او پیدا شده بود و مشخص نبود چه کسى او را کشته، قضاوت نمود و فرمود( ع)امیر المؤمنین »

اطل و ضایع گاه ب شود و دیة شخص مسلمان هیچ اش از بیت المال مسلمانان به آنها پرداخت مى کنند دیه اولیایى دارد که دیة او را مطالبه مى
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: و باز فرمود. نخواهد شد، زیرا همانگونه که میراث او از آن امام است، دیة او نیز به گردن امام است و باید بر وى نماز خوانده و دفنش کنند

که دیة او دربارۀ مردى که در روز جمعه به هنگام ازدحام جمعیت زیر دست و پا قرار گرفت و مرد، حکم فرمود ( امیر المؤمنین)آن حضرت 

عن اعمى فقا عین صحیح؟ ( ع)سألت ابا جعفر : ابى عبیدۀ قال(. 172، 12حرعاملی، وسائل الشیعه، .)را از بیت المال مسلمانان پرداخت کنند

 ( 21/ 12وسائل )ان عمد االعمى مثل الخطأ هذا فیه الدیه فى ماله فان لم یکن له مال فالدیه على االمام و ال یبطل حق امر  مسلم : فقال

دربارۀ شخصى که کشته شده و ولىّ دیگرى به جز امام ( ع)در روایت صحیحة دیگرى نیز از ابى والد حناط وارد شده که امام صادق 

 انه لیس لالمام ان یعفو، له ان یقتل او: فى الرجل یقتل و لیس له ولى اال االمام( ع)قال ابو عبد اللّه : و صحیحته االخرى قال: ندارد، فرمود

تواند قاتل را  امام نمى. یأخذ الدیة فیجعلها فى بیت مال المسلمین الن جنایة المقتول کانت على االمام و کذلک تکون دیته المام المسلمین

است، چرا که جنایت مقتول به عهدۀ امام . مورد عفو قرار بدهد، امام باید او را بکشد یا اینکه دیه گرفته و در بیت المال مسلمانان قرار دهد

 ( 29/ 12حر عاملی، وسائل . )پس به همین جهت دریافت دیه نیز براى امام مسلمین است

این مطلب و قید آن اعالن هرگاه در قتل عمد، یا غیر عمد، متّهم شناسایى نشود، آیا الزم است دیه از بیت المال پرداخت گردد؟ آیا 

در صورتى که قاتل شناخته نشود، دیه  اشته باشد، و مورد سوء استفاده قرار گیرد؟در حکم الزم است، مخصوصاً اگر اثر نامطلوبى در جامعه د

همچنین اگر قاتل واقعاً . گردد  و الزم نیست این مسأله به طور آشکار اعالن شود، تا سبب سوء استفادۀ افرادى. را باید از بیت المال پرداخت

 .شودیه او از بیت المال پرداخت می، دمعسر شود، به طورى که امیدى براى آینده نیز نباشد

با توجّه به این که ذى نفع در اینجا باشند  اولیاى دم جاهل به موضوعولی ، شود بیت المال پرداختاز در مواردى که  دیة مقتول 

  .او را به حکم شرع ارشاد کرد دتوان مى قاضی جاهل به حکم است،

و جرح عمدى نسبت به مجنىّ علیه است، اگر برائت مدّعى علیه ثابت شود، و  در موارد قسامه، که موضوع آن ایراد ضربهمچنین 

 .دباید از بیت المال پرداخت شوبرکسی نیست و  ضارب یا جارح نیز مشخّص نگردد، دیة مجنىّ علیه مصدوم 

ر حکم شبه عمد، یا شبیه در موارد اثبات اعسار جانى از پرداخت دیه، اعمّ از این که موضوع آن قتل یا ضرب و جرح عمدى، یا د

آیا . عمد باشد و محکوم علیه معسر نیز در دسترس باشد، لکن جهت اعسار حتّى در مدّت طوالنى نیز قادر به پرداخت دیة مورد حکم نباشد

لیه معسر ضامن است، یا در این فرض کسى جز محکوم ع( االقرب فاالقرب)باید از بیت المال پرداخت نمود، یا بر عهدۀ بستگان محکوم علیه 

 (.488، 9بهجت، استفتائات، ج).شود باشد؟ چنانچه جنایت از قبیل قتل بوده باشد، دیه از بیت المال پرداخته مى نمى

اگر چه احتیاط آن است که ولى مقتول قتل او را  شود آن کشته  اید به وسیلهب قول مشهور را بکشد بنابرای بچه  یبالغشخص اگر  

اگر چه قتل در حال دیوانگی اتفاق شود اگر چه دیوانه ادوارى باشد  و عاقل به دیوانه کشته نمى. ه دیه با او مصالحه نمایدبلکه بصادر ننماید 

و اگر دیوانه قصد او را کرده پس . ولى اگر عمدا یا شبه عمد باشد دیه بر قاتل ثابت است و اگر خطاى محض باشد بر عاقله است افتاده باشد،

خمینی، تحریرالوسیله،ج .) شود او داده مىورثه و دیه بر او نیست و دیه از بیت المال مسلمین به قصاص اع نموده چیزى از او، از خودش دف

4 ،921.) 

اند، در صورتی  شخصى به قتل یک نفر اقرار کرده است، پس از آن شخص دیگرى اقرار به قتل کرده و سپس هر دو نفر منکر شده

باشد و ولى دم  اند، انکار بعد از اقرار آنها مسموع نیست و هر یک مأخوذ به اقرار خود مى اقرار به قتل کردهکه هر دو نفر بطور مستقل 

گناه قصاص  تواند به هر یک از آنها که مایل بود رجوع و دیه بگیرد و فرد دیگر را رها کند ولى قصاص خالف احتیاط است اگر کسى بى مى

 (.401، 9لنکرانی، جامع المسایل، ج.)شود مى شود دیه او از بیت المال پرداخته

 :عدم پرداخت دیه از بيت المال

در شود ولی می وارده بر مجنىّ علیه از بیت المال پرداخت یا ناشناخته باشد، دیة جراحات و صدمات در صورتى که ضارب فرار کند،

سالة این جانب در کوچه  19فرزند مثال (.482، 9استفتائات، ج).یستغیر قتل  دلیلى بر گرفتن دیه از بیت المال یا خویشان جانى فرارى ن

که ظاهراً نوعى مواد منفجره شبیه گلولة خمپاره بوده،  ،ء شىآن در این هنگام . شود به چیز مشکوکى برخورد نموده، مشغول بازى با آن مى

با توجّه به این . ء را در کوچه رها کرده است شناسى آن شىبر اساس اظهارات چند نفر، موتور سوار نا. گردد منفجر و منجر به فوت ایشان مى

ء مزبور را موتور سوارى آنجا رها کرده، و  که خون مسلم نباید هدر رود، آیا دیة فرزند این جانب بر بیت المال است؟ چنانچه ثابت شود شى

ء را از داخل منزل برداشته، دیة او بر  چه کودك آن شىولى چنان. دسترسى به او حاصل نشود، دیة آن طفل باید از بیت المال پرداخته شود

متأسّفانه . فرزندم، در حالى که بر ترك موتورسیکلت سوار بود، بر اثر تصادف با اتومبیل به شدّت مجروح و مصدوم گردید.بیت المال نیست

هاى وارده بر فرزندم به حدّى است که  دّت آسیبش. وجدان از صحنة تصادف گریخته، و تا این لحظه شناسایى نشده است رانندۀ متخلّف و بى

اى به  اگر در حکومت اسالمى صدمه. کنیم اى از او پذیرایى مى حواس خود را از دست داده، و ما اکنون سالهاست که همانند طفل یک ساله
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ن دیه در غیر قتل از خویشاوندان جانى یا مسلمانى وارد شود، و متّهم شناسایى نشود، در این مورد دیه بر عهدۀ جانى است، و دلیلى بر گرفت

 .بیت المال نداریم

 عفو از دیه
در  رسد اضافه دیه حقّ قاتل است، و از او به ورثه مى در مواردى که قصاص قاتل، مشروط به ردّ اضافه دیه از سوى اولیاى دم است

یرى دارد؟ مثلًا اگر انگیزۀ قاتل محروم کردن ورثه از دیه، یا آیا انگیزۀ قاتل در حکم فوق تأث. این صورت قاتل میتواند از حق خود بگذرد

به هنگامى که اولیاى دم به دلیل اعسار، قادر به پرداخت فاضل دیه نیستند، و از طرف دیگر نه )خروج از بال تکلیفى و نجات از زندان باشد، 

و باید مورد عفو قرار کند،  ها تفاوت نمى وارد صحیح است؟ انگیزهآیا عفو در همة م. کنند حاضر به دریافت دیه هستند، و نه قاتل را عفو مى

اگر مقتول دیونى داشته، و براى پرداخت آن هیچ مالى غیر از دیه نداشته باشد، و اولیاى دم مجنىّ علیه به خاطر این که پولى گیر .بگیرد

 و دعوی شده،دعوایى طرح نموده، و به عنوان شخص ثالث وارد توانند  طلبکاران نیاید، یا به هر دلیل دیگر دیه را ببخشند، طلبکاران مى

 (.482مکارم شیرازی، استفتائات، ) .ندارند بخشش حقّ دم اولیاى و است، مقدّم چیز هر بر میّت مطالبات کنند، بنابراین مطالبه را خود دیون

 نظر فقها در مورد عدم زندانی شدن در قتل عمد و خطا 
شود؛ زیرا دیه بر  خطا و چه عمد شهادت بدهد در صورتى که شهادت بر قتل خطایى باشد، زندانى نمىشاهدى بر قتلى چه اگر 

پس اگر تزکیه شد، مورد از موارد قسامه خواهد بود و اگر تزکیه . شود تا در مورد شاهد تحقیق شود امّا در عمد، زندانى مى. عاقله است ۀعهد

اند بر اینکه قتل  شود به این مسأله پرداخته و فتوا داده باب ادّعاى قتل و آنچه به سبب آن ثابت مىفقیهان ما در .اى در کار نیست نشد قسامه

آمده و از فاضل   طور که در مبسوط همان شود، مگر با شهادت دو مرد یا با شهادت یک مرد و دو زن شود، ثابت نمى و آنچه موجب قصاص مى

شیخ در نهایه و قاضى ابن برّاج و علّامه در مختلف الشیعة قائلند که، با شهادت یک مرد و دو زن،  ولى ابن جنید، ابو الصالح و. نقل شده است

آرى، اتهام به . شود و نه دیه به هر حال، با یک شاهد نه قصاص ثابت مى (122،  41جواهر الکالم، ج . ) شود نه قصاص تنها دیه ثابت مى

 .شود روز زندانى مىشود که در این صورت تا شش  سبب آن محقق مى

 :ما، به زندان در این حالت تصریح ندارندفقهای روایات وارد شده از طرق شیعه و 

عن محمد بن مسلم، عن أبی عبد اللّه علیه السّالم أنّه قال فى رجل کان جالسا مع قوم فمات و هو معهم، أو رجل وجد فی  -1 

ء و ال یطل دمه؛ امام صادق علیه السالم در مورد مردى که با گروهى  علیهم شی لیس: قبیلة و على باب دار قوم، فادّعی علیهم، فقال

بر : شود، فرمودند دعوا مى ةیابند و علیه آن جماعت اقام جماعتى کشته مى ةمیرد و یا مردى را بر در خان نشین است و در همان حال مىمه

 .رود ایشان چیزى نیست، ولى خون او هدر نمى

از  او ةرود و دی خون او هدر نمى: (ع)امام صادق ال یطل دمه و لکن یعقل: ن أبی عبد اللّه علیه السّالم نحوه، قالعن ابن سنان، ع -9

 . شود پرداخت مى بیت المال 

، اند اى به نفع اهل آن قریه یافت نشود که آنان او را نکشته اگر بینه): شیخ طوسى در جمع بین این روایت و روایاتى که در آنها آمده

اى که به قتل متهمند و از  گفتیم، الزم است اهل قریه و قبیلهما این دو خبر با هم منافات ندارند؛ زیرا  گفته شده که (:باید غرامت بپردازند

امه تن امّا هنگامى که متهم به قتل نباشند یا به قس. اند و کشته در میان آنان یافت شده است، دیه را بپردازند سوگند خوردن خوددارى کرده

اگر مقتول در : محقق حلّى(. 971،ص17تهذیب االحکام، ج ) .شود کشته شده از بیت المال پرداخت مى ةاى بر آنان نیست و دی در دهند دیه

اى هرچند جداى از شهر که محل آمد و شد  هاى عرب یا در محله اى که بسیار محل آمد و شد مردم است یا در منزلگاهى از منزلگاه قریه

یافت شود اگر در میان آنان دشمنى باشد از موارد لوث است، وگرنه لوثى نیست؛ زیرا احتمال عدم دشمنى در اینجا محقق است؛ اگر است، 

دو قریه با کشته مساوى باشد تحقق لوث در مورد  ةرین قریه به کشته، محقق است و اگر فاصلکتبین دو قریه یافت شود لوث در مورد نزدی

خوئى .(492،وسیلهطوسی ابن حمزه، ، 997، 41جواهر الکالم، ج ، نجفی، 999، 4شرائع االسالم، ج محقق حلی، ). استهر دو قریه یکسان 

 شود، و اگر ولى ادّعا کند که قتل به دست شخص یا گروهى صورت پذیرفته، و بر این ادّعا بینه اقامه کند، قتل ثابت مى: میگوید (المنهاج)در

شود و اگر سوگند نخورد  اگر سوگند خورد ادّعا ساقط مى. شود که سوگند بخورد شد از مدّعى علیه خواسته مىگرنه اگر از موارد لوث با

خواهند که بینه بیاورد پس اگر بر عدم قتل بینه اقامه کرد  تواند سوگند را به مدّعى برگرداند؛ و اگر از موارد لوث نباشد از مدّعى علیه مى مى

اگر مدّعى نتوانست قسامه اقامه کند پس بر . ى است که از باب قسامه، پنجاه مرد براى اثبات مدّعایش بیاوردگرنه بر مدّع همان است، و

علیه او بر گرنه ادّعاى مدّعى،  شود و بنابراین، اگر قسامه را انجام داد ادّعا ساقط مى. مدّعى علیه است که به همان صورت، قسامه را اجرا کند

مدّعى علیه : گوید در مبانى تکملة المنهاج مى اه آیة اللّه خوئىنگآ(.194، 49م خویی، مبانی تکمله منهاج، موسوعه جابوالقاس.) شود ثابت مى

اى باشد و آنان از سوگند امتناع کنند باید دیه بپردازند و بر این مطلب  هرگاه شخص معیّنى نباشد و کشته در میان طایفه یا قبیله یا قریه

امّا حدیث صحیح مسعدۀ بن زیاد، .حدیث صحیح برید بن معاویه داللت دارد  صاص کسى که قاتل بودن او ثابت نشدهعالوه بر عدم جواز ق
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کند، بلکه دیه از  باید بعد از سوگند متهمان، دیه به اولیاى مقتول پرداخت شود، بر گرفتن دیه از متهمان داللت نمىکه در آن گفته شده 

کسى که شخصى را براى کشتن  کردن  حبس.( 09، 17روضة البهیّه، ج  ) .شود ا خون مسلمان هدر نمىشود؛ زیر پرداخت مى بیت المال

اند و اختالفى در آن ندارند،  و امامیه به مضمونش فتوا داده، دارنده وارد شده در مورد حبس ابدى نگه در این باره روایات صحیحی  نگه دارد

فقیهان اهل سنّت در این مطلب . سیّد مرتضى تصریح کرده که این، از نظریّات خاصّ امامیه است. اند بلکه بعضى از آنان ادّعاى اجماع کرده

مجازات  :اند اند، یا گفته دارنده فتوا داده موافقند و برخى به قتل یا تعزیر یا یک سال حبس نگه  بعضى همانند حنابله با ما: اند اختالف کرده

دن تازیانة اضافى به قصد قتل مجرم نبوده و مقدار اضافى نیز به طور معمول موجب مرگ نشود، قتل در صورتى که دستور به ز. شود نمى

اگر حاکم به . رود و نصف دیه بر عهدۀ حاکم است، مگر آنکه حدّاد عالم به آن باشد که در این صورت ضامن خواهد بود شبه عمد به شمار مى

؛ 121/ 9ارشاداألذهان . )گردد ز عالم به اشتباه وى نباشد، نصف دیه از بیت المال پرداخت مىاشتباه دستور به زیادى داده باشد و حدّاد نی

اگر شخص اجرا کننده حد در قتل عمد، افزون بر مقدار تعیین شده از سوى حاکم تازیانه بزند و موجب مرگ شود (.409/ 41جواهرالکالم 

شود، حقّ قصاص براى اولیاى مقتول ثابت است؛ ولی در صورت  فى موجب قتل مىدر صورتى که قصد کشتن داشته یا غالباً زدن مقدار اضا

، قصاص باید نصف دیه را به اولیاى حدّاد بدهند و درصورت توافق بر دیه یا شبه عمد بودن مقدار اضافى، نصف دیه بر عهدۀ حدّاد خواهد بود

. اند برخى، در موارد ثبوت دیه، قائل به دیة کامل شده(  401 409/ 41جواهرالکالم . باشد و در صورت سهوى بودن، بر عهدۀ عاقلة  وی مى

سألت : صحیحة ابى بصیر قال(.112/ الجامع للشرائع. )اند برخى نیز قائل به توزیع دیه بر تعداد تازیانه و گرفتن آن به نسبت مقدار اضافى شده

ء علیه من قود و ال دیة و یعطى ورثته  ده فدفعه عن نفسه فقتله فال شیان کان المجنون ارا: عن رجل قتل رجال مجنونا فقال( ع)ابا جعفر 

درباره کسی که شخص دیوانه ای را کشته ( ع)در صحیحه ابن بصیر آمده است که گفت از امام محمد باقر . دیته من بیت مال المسلمین

رده است، چیزى از قبیل مجازات و دیه بر وى نیست، اما از اگر دیوانه به وى حمله نموده و او از خود دفاع ک» :حضرت فرمود. پرسش نمودم 

بدون سوگند کسى که مدّعى مدعی اعسار آیا (.   19 -11/ 12وسائل، .)«شود بیت المال مسلمانان، دیة آن دیوانه به وارثش پرداخت مى

 شود؟ توانمندى اوست حبس مى

در . شود کند و حکم به توانمندى او مى وانمندى اوست سوگند یاد مىکسى که مدّعى ت: از قواعد االحکام و تذکرۀ الفقهاء نقل شده

با او همچون فردى مالدار عمل : گردد و از بعضى دیگر نقل شده شود و حبس مى نتیجه با او به صورت فردى توانمند و مالدار معامله مى

ن امر مبتنى بر اختالف در این است که آیا با نکول شاید ای: گوید نراقى مى .شود شود و به همین جهت بدون خواست مدّعى حبس مى مى

 (.972، 9؛ قواعد االحکام، ج 148 ، 9مستند الشیعة، ج )شود منکر، اگر حاکم سوگند را به مدّعى رد کند، حقّ مدّعى ثابت مى

 مدت حبس
، 4میزان االعتدال، ج  .)شود نمىدر حدیث از سلمة بن سلیمان نقل شده که، انسان به دلیل بدهى بیش از چهل روز حبس : ذهبى

489.) 

شخص : ابو حنیفه گفته. نظر را داشته استهمین  شافعى. هرگاه بینه بر فقر و نادارى اقامه شد باید آن را فورى پذیرفت: شیخ طوسى

دلیل ما بر . شود ذیرفته مىگاه سخن بینه پ شود و چهار ماه نیز روایت شده، آن یک ماه حبس مى: طحاوى گفته. شود دو ماه زندانى مىمعسر 

. ثابت شد، دیگر حبس او جایز نیستاعسار او اگر : سیّد عاملى(.902، 9خالف، ج طوسی، )این مطلب، اجماع و اخبار شیعة امامیه است 

آنجا که ظنّ غالب دو ماه، بعضى سه و بعضى چهار ماه، تا : اند بعضى گفته. کند پس از شهادت شاهدان او را یک ماه حبس مى: اند بعضى گفته

دربارۀ مدت حبس اختالف : ابو دقیقه(.09، 17مفتاح الکرامه، ج ). کرد داشت تا این اندازه بر حبس صبر نمى پیدا کند که اگر مالى مى

حیح همان اند، و ص دو ماه، یا سه ماه و بعضى آن را یک ماه و بعضى دیگر چهار ماه و گروهى نیز شش ماه تعیین کرده: گفته شده: اند کرده

ابو ). و در این مورد نظر قاضی شرط است هاى فراوان دارند، است که در ابتدا ذکر شد؛ زیرا مردم در تحمّل حبس یکسان نیستند و تفاوت

 (.27، 9، ج (در حاشیه)اختیار دقیقه، 

 :حکم بدهکار معسري که در دست طلبکار است
 :در اینجا سه نظریه مطرح است

شود و واجب نیست که او را به  ثابت شد، به او مهلت داده مى معسر بودنشاگر : واعد االحکام آورده استعلّامه در ق: نظر اوّل

بر تسلیم او داللت روایتى : گوید محقق در مختصر النافع مى( 972، 9قواعد االحکام، ج ، (حلی) عالمه )طلبکاران بسپارند تا از او کار بکشند 

گونه که  این همان نظر مشهور است، همان( .981مختصر النافع، ، (محقق)حلی). ر از آن آزاد کردن اوستکاران آمده است و مشهورت به طلب

ابن زهره نیز اجماع طایفه را نقل کرده، ظاهر کلمات سرائر نیز . در مسالک االفهام، روضة البهیّه، و مجمع الفائده و کفایة االحکام آمده است

ا از او کار بکشند و یا او را هاران بسپارند تا آنبکاو را به طل: نظر دوم.و روایات نیز، همین حکم آمده استهمین است به عالوه در قرآن کریم 

تنها . پس از تتبع فراوان، طرفدارى براى این فتوا نیافتم: گوید سیّد عاملى مى. اى باشد و چه نباشد به اجیرى بگمارند، چه صاحب حرفه
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در وى . نمایند دهند که در نهایه گفته است و اردبیلى و خراسانى این حکایت را نقل مى شهید ثانى و صیمرى این حکم را به شیخ نسبت مى

و این روایت عالوه بر  کرد براى بدهى حبس مى( ع) على: است که فرمود( ع)روایات فراوانى آورده است که از جمله روایت امام صادقپایان 

شود با عقل و نقل نیز مخالف است؛ چرا که حبس شخص پیش از تحقق علت آن غیر معقول  ونه که مشاهده مىنگ دن سندش هماضعیف بو

خواهد رفتار کند، با وجود اینکه او واقعا از اداى بدهى ناتوان است، امرى است که هم  چه مى است و مسلط کردن کسى بر دیگرى تا با او هر

؛ 09، 17مفتاح الکرامه، ج ، (حسینی)عاملی). مَیْسَرَۀٍفَنَظِرَۀٌ إِلى : گونه که در آیة شریفه آمده است کند، همان مى عقل و هم نقل آن را منع

اى آشنا نباشد که بتواند از آن طریق کسب مال  ثابت شد، چنانچه با حرفهاعسار بودنش اگر :  نظر سوم(.  418، 9نراقى، مستند الشیعة، ج 

سپارد تا وى را  دهد؛ و اگر با حرفه و کارى آشنایى داشته باشد؛ او را به طلبکار مى کند و به طلبکار دستور صبر مى زاد مىکند، قاضى او را آ

آیة اللّه ( .09، 17مفتاح الکرامه، ج ، (حسینی)عاملی ) اش زیادى بود در عوض طلب خود، بستاند به کار بگمارد و آنچه را از قوت او و خانواده

  فقها از همه مشهورتر و از نظر سند از همه نظر ؛ چرا کهآنچه بین فقها مشهور است که شخص معسر را باید آزاد کرد: گویدیمخوانسارى

وجود دو روایت مانعى از جمع بین : تر است، ولى ممکن است گفته شود تر و از نظر موافقت با کتاب و اصل از همة موارد دیگر موافق صحیح

آنچه در روایت سکونى آمده که باید او را به طلبکاران تحویل داد، براى خصوص تحویل دادن نیست، بلکه در واقع براى  و شاید شته باشدندا

شود براى او موجب عسر و حرج باشد، اگر چه  مگر اینکه کارى که به او واگذار مى. آن است که او مالى به دست آورد و بدهى خود را بپردازد

دانست که در آیة شریفه « میسره»توان آن را داخل در  اشد وگرنه اگر آن کار موجب عسر و حرج نباشد، چه بسا مىاز مخالفت با شأن او ب

اگر لفظ معسر ظهور داشته باشد در کسى که بالفعل، مالى  :گویدمیآیة اللّه گلپایگانى (.90، 2جامع المدارك، ج  خوانساری،).آمده است

، با ظاهر قرآن موافق (روایت دال بر مهلت دادن)به دست آورد و چه نتواند، در این صورت روایت اوّل، یعنى ندارد، چه بتواند به سادگى مال 

ظاهرا . کسى که حتى به صورت بالقوّه هم مالى ندارد، با ظاهر آیة شریفه موافقتى نخواهد داشت خواهد بود؛ ولى اگر ظهور داشته باشد در

ه مالى ندارد و قادر بر کسب مال هم نیست؛ چرا که بیشتر مردم از راه کار و اجیر قرار دادن خود در شود ک بر کسى اطالق مى« معسر»لفظ 

از جهت دیگرى « ...استعملوه »: گوید روایت سکونى که مىولی در . کنند هاى مختلف مخارج زندگى خود را تأمین مى ها و شغل صنایع، حرفه

از سوى . ادن او به طلبکاران داللت دارد؛ در حالى که در قرآن کریم چنین چیزى وجود نداردبا قرآن مخالف است و آن اینکه بر تحویل د

اران کمتر یا مساوى آن باشد، قاضى در کدیگر، احتمال دارد که روایت سکونى موافق با اصل باشد؛ یعنى اگر مال بدهکار از حقوق طلب

تواند موجب ضرر  کند؛ زیرا تصرف وى در مالش مى تصرف در اموالش منع مى صورت درخواست طلبکاران، براى حفظ حقوق ایشان، او را از

ازاى مالى ه پس اگر بدهکار داراى حرفه و آشنا به صنعتى باشد که ما ب. ین امر اجازه دهنده ابه حقوق ایشان بشود، مگر اینکه آنان، خود ب

اران تسلیم کند تا او را به لبککار کردن براى خود بازدارد و او را به ط دارد و طلبکاران خواستار حفظ حقوقشان باشند، قاضى باید او را از

ف در کارى وادار کنند و بتوانند از طریق به کارگیرى او حقوق خود را استیفا کنند و این همانند آن است که او را محجور اعالم کند و از تصر

د، پس روایت سکونى مخالف اصل نخواهد بود؛ زیرا اصل، وجوب حفظ عین اموالش بازدارد چرا که فرض ما آن است که کارش مالیت دار

البته جایز نیست بدهکار را وادار به کارى  باشدمی هر گونه که ممکن باشد و پیشگیرى از تضییع آن و تالش در اداى آن  حقّ مردم است به

سب مال اجبار نمایند؛ مثل اینکه او را به ازدواج امر کنند تا کنند که موجب عسر و حرج او گردد و یا اینکه او را از طریقى غیر معمول به ک

آشتیانی، ).ها را بپردازد و یا به مردى، امر کنند که زوجة خود را خلع کند تا عوض آن را بستاند و امثال اینگونه امور مهریه بگیرد و بدهى

 (.921، 1قضاء، ج
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 نتيجه گيري

نظام دیات روش جدیدی بنا نکرد بلکه آن را به همان مفهوم عرفی و عقالیی که متداول بود پذیرفت و به دین مقدس اسالم در باره 

ال این معنا نیست که اسالم برای نظام دیات توسعه قائل نشد بلکه اسالم با قرار دادن مقررات ویژه ای قانون دیه را مضبوط ساخت تا از اعم

انعت کند و دیه را به شکل احکام امضایی تشریع کرد تا هر کسی که نفس یا عضو کسی جنایت سلیقه ای شخصی و سنتهای قبیله ای مم

وارد میکند ضامن است که دیه او را پرداخت کند و اگر جانی هیچ خویشاوندی ندارد دیه او از بیت المال باشد چون بر اساس روایتی که از 

خون هیچ مسلمانی نباید پایمال بشود  و در مورد اعسار شخص معسر از پرداخت  ...(الیبطل امر مسلم: )معصومین نقل شده، که فرمودند

بط دیه، اگر شخص معسر ادعای اعسار کند اعسار او مبنی بر آنکه توانایی پرداخت دیه هیچ منافاتی با اصول احکام بر مجازاتها و قوانین مرت

بنابراین دیه را باید بنا بر مقتضیات زمان خودش . شوداین صورت زندانی میشود که تالش کند در غیر ندارد بنابراین به او مهلت داده می

 . تطبیق داد نه زمان شارع
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