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بررسى حقوقى عاقله در فقه 
اسالمى و قرآن

روح اهللا افضلى*

چكيده
يكى از مباحث قابل توجه در حقوق اسالمى، مسئله عاقله و مسئوليت آن در پرداخت 
ديه است. عاقله از ماده عقل به معناى منع و بازداشتن است و در اصطالح به افرادى 
مى گويند كه بار پرداخت  ديه را به جاى جانى بر عهده مى گيرند و اين افراد بستگان 
ذكور نسبى پدر و مادرى، يا پدرى به ترتيب طبقات ارث به طورى كه همه كسانى كه 

حين الفوت مى تواند ارث ببرند به صورت مساوى عهده دار پرداخت ديه خواهند بود.
ضمان يا مسئوليت عاقله مبتنى بر قرارداد اجتماعى بين افراد قوم در جامعه سنتى پيش از 
اسالم به شمار مى رفت كه در زمان خود از پشتوانه حقوقى برخوردار بود و پس از اسالم 

هم مورد امضاى شارع قرار گرفته است.
موضوع مسئولت عاقله در قتل و جنايات خطايى مطرح است و عاقله بايد واجد صفاتى 
از جمله ذكورت، عقل، بلوغ و قدرت در پرداخت ديه باشد، براى اينكه عاقله را مسئول 
پرداخت ديه دانست بايد شرايطى رعايت شود از جمله، خطايى بودن جنايت، ثبوت با 
بينه و جنايت عضو به اندازه موضحه و يا بيشتر از آن باشد وديه به خاطر ضرر بدنى بر 

شخص آزاد واجب شده باشد.
ضمان عاقله حكمى تكليفى مى باشد نه وضعى، بدين معنا كه پرداخت ديه ابتدا بر جانى 
است و مسئول و بدهكار اصلى جانى مى باشد و عاقله از سوى جانى دين او را مى پردازد 
و در صورت عجز و ناتوانى عاقله از پرداخت ديه، چيزى بر ذمه او نيست و ضامن حقيقى 

خود جانى است.

كليدواژه ها: عاقله، عصبه، ضامن جريره، ديه، مسئوليت، قتل، جنايت، خطا.
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مقدمه
ترديدى نيست كه انسان ها در زندگى اجتماعى وابستگى هايى به يكديگر دارند و هر فرد 
در مقابل همنوع خويش، مسئوليت هايى را به عهده دارد، برخى از اين مسئوليت ها از نظر 

شرع و عرف و عقل الزامى مى باشد. 
پس از پيروزى انقالب اسالمى، يك سلسله مسايل حقوقى در قانون مجازات اسالمى 
مطرح گرديد كه در جامعه ما تازگى داشت، يكى از آن مسايل، ضمان عاقله است كه در 
بعضى موارد، مسوول پرداخت ديه مى باشد. اين مسأله هر چند در زمان قبل از اسالم و بعد 
از آن در زمان پيامبر(ص) و در بين اعراب، اشكالى را به وجود نمى آورد، اما در جامعه ما  

قابل پياده كردن نبوده است. 
پيشينه و سابقه تاريخى ضمان عاقله را قبل از اسالم، در زمان جاهليت مى توان جستجو 

كرد كه در صدر اسالم نيز پيامبر (ص) آن را تأييد نمودند. 
در بيان پيشينه تاريخى عاقله مى توان گفت كه در گذشته مسئوليت عمدتًا جمعى بوده و 
از فرد مرتكب به همه ى اعضاى خانواده و اقوام و قبيله وى سرايت مى كرد. بر اين مبنا، فرد 
در گروه شخصيت مستقل نداشته و فقط جزئى از يك گروه به حساب مى آمد؛ لذا مسئوليت 
كيفرى ناشى از عمل او به تمامى گروه تحميل مى شده و همه افراد در پرداخت ديه شريك 

مى شدند. 
بيشتر فقهاى اسالم اعم از شيعه و سنى به مسئول بودن عاقله جهت پرداخت ديه در قتل 
خطايى محض فتوا داده اند و نوعًا همه فقها، اصل مسئولت داشتن عاقله را در صدر اسالم 
جامعه  در  عاقله  مسئوليت  اسالمى،  حقوق دانان  از  بعضى  پذيرفته اند.  ديه  پرداخت  درمورد 
كنونى را درست نمى دانند، اگر چه در زمان صدر اسالم و بين قبايل عرب، عملى درست بوده 
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است، اما در جامعه ما قابل پياده كردن نيست زيرا آن نظام قبيله اى كه در آن زمان وجود 
داشت، امروز در جامعه ما وجود ندارد. اين مطلب كه اقوام جانى كه قانون از آن ها تحت 
عنوان عاقله نام برده است، موظف به پرداخت ديه جنايتى بشوند كه خود هيچ دخالتى در آن 
نداشته اند، امروزه مورد بحث و مناقشه فقها و حقوق دانان قرار گرفته است و در عمل نيز با 
مشكالت اجرايى متعددى روبرو شده است و اين مشكل از آنجا نشأت گرفته كه امروزه ديگر 
از آن ارتباطات نزديك خانوادگى و تعاون و همكارى بين افراد كه روزگارى در بافت زندگى 
عشيره اى و قبيلگى وجود داشته است، خبرى نيست تا آنجا كه ممكن است افراد فاميل، 
سال ها از احوال يكديگر اطالعى نداشته باشند، و در چنين شرايطى، پرداخت ديه جنايتى 
كه يكى افراد فاميل مرتكب شده است براى خويشاوندان (عاقله)، بسيار مشكل خواهد بود 
پرداخت ديه به وسيله عاقله با اين اصل كه «هيچ كس بار گناه ديگرى را بر دوش نخواهد 
اولين  از  عدالت  اجراى  و  ظلم  نفى  هدف  با  ظهور  بدو  از  اسالم  زيرا  دارد  منافات  كشيد» 
مناديان شخصى بودن مجازات بوده است، احكام نورانى اسالم بالشك با آن جامعيت خود، 
با در نظر گرفتن مقتضيات زمانى و مكانى وضع شده است و اگر آن شرايط تغيير نمايد، 
آن احكامى كه بستگى تام به اين شرايط دارند (احكام غير عبادى) بايد با توجه به اقتضاى 

زمانى و مكانى و مصالح اجتماعى كه اجراى عدالت در جامعه مى باشد، تغيير نمايند. 
عده اى معتقدند كه بيمه متداول امروزى مى تواند جايگزين عاقله باشد و مى گويند اگر 
بيمه بين اقشار جامعه به صورت فرهنگ در آيد و هر يك از افراد جامعه، خود را ملزم به 
بيمه شدن كند، بيمه مى تواند در حوادث و سانحه ها بار مشكالت را از دوش افراد بردارد، 
همچنين آن ها بيمه را شبيه ضمان جريره مى دانند و براى مشروعيت بيمه به مشروعيت 

عاقله و ضمان جريره استناد كرده اند. 
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عاقله در لغت
 عاقله در لغت به معانى زير به كار رفته است:

1- عاقله از واژه «عقل» به ضم عين مشتق شده و به معناى بستن و محكم كردن است. 
به همين دليل به ريسمانى كه براى بستن است، عقال گويند و از اين رو، به خويشاوندان 
جانى هم عاقله گفته مى شود كه با عقال، شتران را (به عنوان ديه) به خانه ولى مجنى عليه 

مى بردند و مى بستند. (طريحى، بى تا، ج 5، ص 427). 
است.  كننده  مواظبت  و  نگه دارنده  و  منع  معناى  به  و  عين  فتح  به  عقل  از  عاقله   -2 
(جعفرى لنگرودى، 1368، ص 441) شهيد ثانى در بيان تناسب اين معنى با عاقله مى نويسد: 
شمشير، قاتل را از گزند اولياى  جاهليت عشيره و خويشان قاتل به وسيله  چون در زمان 
مقتول منع و محافظت مى كردند و سپس در اسالم اين ممانعت با پرداختن مال (ديه) حاصل 
عاقله  مى شوند،  منع  عامل  پرداخت  اين  با  كه  خويشاوندانى  به  مناسبت،  همين  به  گرديد. 

گفته اند. (جبعى عاملى، بى تا، ج10، ص 307). 
3- عقل به معناى ديه مهم به كار رفته است، چنان كه در حديث نبوى «عقل المرأه 
مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من الديه به همين معناست، يعنى ديه زن مثل ديه مرد 

است تا به يك سوم برسد. ». 
عقل در عربى به معناى ديه است، و اين بدان سبب است كه ديه نزد عرب جاهل شتر 

بوده است، چرا كه اموال و دارايى آن ها شتر بود و ديه را بدين جهت عقل ناميدند. 
به نظر مى رسد كه فلسفه وضع عاقله به معناى دوم كه منع و بازداشتن است، مناسب تر 

مى باشد. 
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عاقله در قانون
ذكور  بستگان  از  است  عبارت  عاقله  است  آمده  اسالمى  مجازات  قانون   307 ماده  در 
نسبى پدر و مادرى يا پدرى به ترتيب طبقات ارث به طورى كه همه كسانى كه حين الفوت 
مى توانند ارث ببرند به صورت مساوى عهده دار پرداخت ديه خواهند بود بدين ترتيب در 
مقررات جديد، قانون گذار عاقله را شامل كسانى مى داند كه به تسميه ارث مى برند و در 
صورت عدم وجود آنان، نزديكان پدرى و نزديكان مادرى در پرداخت ديه به طور اثالث 

شركت دارند. (شامبياتى، 1388، ج 2، ص 131). 
با مطالعه منابع حقوق اسالمى در اين باب مى توان عاقله را به چهار دسته تقسيم نمود 

كه عبارتند از: 1- عصبه 2- معتق  3- ضامن جريره 4- امام. 
اينك در ذيل به توضيح بيشتر در مورد هر يك از مصاديق عاقله مى پردازيم:

1- عصبه:
عصبه از ريشه ى عصب به معناى فرا گرفتن و احاطه قوى است و جمع آن عاصب است 
و عصبه را از آن جهت عصبه گويند كه اطراف فرد را احاطه مى كنند، مثًال كسى كه داراى 
پدر، پسر، برادر. . . است، پدر از يك طرف، پسر از يك طرف و برادر نيز از يك طرف او را 

احاطه مى كنند. (طريحى، بى تا، ج 2، ص 122). 
گفته شده عصبه هر كسى است كه از طرف پدر و مادر يا تنها پدر به ميت منسوب باشد 
اگر چه وارث ميت نباشد اين نظر موافق شيخ مفيد، شيخ طوسى و عالمه است (طباطبايى، 

1412، ج 10، ص 548). 
 اما از نظر اكثريت دانشمندان شيعه، عصبه خويشاوندان ذكور هستند كه از طرف پدر 
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و مادر با جانى نسبت دارند و به ترتيب طبقات ارث به طور مساوى عهده دار پرداخت ديه 
خواهند بود. (حلى، 1411، ج 4، ص 1054). 

ابن اثير در نهايه، عصبه را چنين تعريف مى كند. «عصبه شخص، فرزندان و نزديكان 
پدرى او هستند» (جزرى، 1367). 

2- معتق (آزاد كننده):
در حقوق اسالمى، معتق به كسى كه بنده اى را آزاد مى كند مى گويند كه در قبال جنايات 

احتمالى آن بنده، ضامن شمرده شده است. 
در مورد معتق بايد گفت كه چون در زمان كنونى برده دارى منسوخ شده و برده اى وجود 
ندارد، معتق يا آزاد كننده برده نيز موضوعت ندارد. در اين مورد به يك مثال اكتفا مى كنيم. 
محمد بن ابى عمير از حشام بن سالم و او از امام صادق (ع) روايت مى كند كه فرمود: كسى 
كه و اليت شخص را به دوش خود گرفت، ارث مى برد و ديه جنايت خطائى او را مى پردازد. 
(حر عاملى، بى تا، ج 17، ص 546) البته ذكر اين مطلب الزم است و آن اينكه «عاقله، 
ضامن جنايت عبد نمى شود، بلكه جنايت او متعلق به رقبه ى او است. »(بهجت، بى تا، ج 

5، ص 448). 

3- ضامن جريره:
شخص  به  نسبت  را  ديه  مستلزم  جنايات  مسئوليت  جريره  ضمان  موجب  به  كه  كسى 

معينى قبول كرده باشد، ضامن جريره ناميده مى شود. 
ضمان جريره عقدى است كه به موجب آن يكى از طرفين عقد مسئوليت جنايات مستلزم 
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ديه را نسبت به طرف ديگر مى پذيرد؛ با اين شرط كه از او ارث ببرد. شخصى كه ضامن 
جريره مى شود بايد وارث قانونى مضمون عنه نباشد. شرط آن است كه براى مضمون له 
وارث نسبى در هيچ طبقه اى نباشد چه در زمان عقد مذكور و چه پس از عقد مذكور، حدوث 

وارث پس از عقد مذكور موجب بطالن آن مى شود. (رحمدل، 1383، ص 59). 
شيخ طوسى در اين خصوص مى فرمايد:عقد دوستانه اى بين دو نفر كه نسبت آن ها به 
يكديگر مشخص نيست، منعقد مى شود كه هر يك از ديگرى ارث ببرد و در مقابل ديه او را 

بپردازد، اين عقد نزد اماميه صحيح است. (طوسى، بى تا، ج 7، ص 181). 
تبصره ماده 307 قانون مجازات اسالمى ضامن جريره را نيز يكى از عاقله برشمرده است 

بدون آنكه تعريف و ساير شرايط آن را بيان كند. 

4- امام مسلمين:
در صورتى كه جانى عصبه نداشته باشد و عقد ضمان جريره نيزبين او و شخص غريبى 
منعقد نشده باشد، امام مسئوليت پرداخت ديه از طرف جانى را بر عهده دارد كه ديه را از 
بيت المال مى پردازد، (نجفى، 1404، ج43، ص433)همچنين در صورتى كه ضامن جريره يا 
عاقله فقير باشند و يا خود جانى مالى براى پرداخت ديه نداشته باشد امام مسئوليت پرداخت 
ديه را بر عهده دارد. (همان، ص 432) بنابراين از جمله مسئوليت هاى بيت المال اين است 

كه به عنوان عاقله در پرداخت ديه ى جرائم خطايى، ضمان را عهده دار باشد. 
ماده 312 قانون مجازات اسالمى نيز در اين زمينه مقرر داشته است: هرگاه جانى داراى 
عاقله نباشد، يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد، ديه از بيت المال پرداخت 

مى شود. 
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موارد پرداخت ديه از بيت المال:
 بيت المال در چهار مورد ذيل ديه را مى پردازد. 

الف ـ هرگاه قاتل مسلمان داراى عاقله نباشد. 
 هرگاه قاتلى كه مسلمان است، عاقله نداشته باشد، پس از پى جويى درباره عاقله او، و 
احراز عدم آن، بيت المال ديه او را مى پردازد و اين به خاطر قول رسول خداست كه فرمود: 
انا وارث من ال وارث له اعقل عنه و ارثه (من وارث كسى هستم كه هيچ وارثى ندارد و من 

از طرف او ديه او را مى پردازم و از او ارث مى برم). 
ب ـ هرگاه عاقله، معسر باشد:

تتمه  يا  ديه  پرداختن  از  عاقله  ولى  باشد،  عاقله  داراى  است  مسلمان  كه  قاتلى  هرگاه 
آن عاجز باشد، پس از آنكه مؤكداً عجز آنان در پرداخت كل ديه، يا بعض آن احراز گرديد 

پرداخت ديه كًال يا بعضًا بر عهده بيت المال قرار مى گيرد. 
ج ـ خطاى امام، يا حاكم در حكم:

بيت المال ديه را موقعى مى پردازد كه امام، يا حاكم در حكم خطا كند و موجب ديه گردد، 
و عاقله در اين مورد نقش ندارد. زيرا امام و حاكم از جانب خدا نيابت دارند، پس خطاى آن 

دو از بيت المال پرداخت مى شود. 
د ـ پيدا شدن كشته اى در اماكن عمومى:

اگر كشته اى در بزرگراهى پيدا شود كه قاتل او مجهول باشد و آن راه جاى رفت و آمد 
عموم باشد مانند راه هاى گشاده بازار ما و جاده ها و ميان شهرها، مسجد جامع و پل هاى 
عمومى، ديه آن بر بيت المال خواهد بود، زيرا اين مراكز مشترك و مصلحت آن ها مربوط 
به همه مردم است و حفظ و نگهدارى آن ها به عهده همه مردم است كه اگر تقصير كنند 
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ضامن هستند، و بيت المال مال آنان است، از اين رو ديه مزبور از بيت المال داده مى شود و 
همچنين هرگاه كسى در روز جمعه يا عرفه يا زيارت قبور ائمه اطهار در اثر ازدحام بميرد 
ديه او بر بيت المال مسلمين است، همه اين موارد در كتب فقهى آمده است. (حلى، 1411، 

ج3، ص 359). 
هـ ـ  فرار قاتل در قتل عمد:

چنين فهميده مى شود كه يكى ديگر از مواردى كه بيت المال مسئول پرداخت ديگان 
است، فرار قاتل عمد در قتل عمد است. (طوسى، 1365، ج 10، ص 152). 

كه  كسى  هرگاه  است:  آمده  نيز  اسالمى  مجازات  قانون   260 ماده  در  كه  همان طور 
مرگ  از  پس  نباشد،  دسترسى  او  به  مرگ  هنگام  تا  و  كند  قرار  و  شود  عمد  قتل  مرتكب 
نداشته  چنانچه مالى  پرداخت شود و  قاتل  تبديل مى شود، كه بايد از مال  قصاص به ديه 
باشد، از اموال نزديك ترين خويشان او به نحو (االقرب فاال قرب) پرداخت مى شود و چنانچه 

نزديكانى نداشته باشد، يا آن ها تمكن نداشته باشند، ديه از بيت المال پرداخت مى شود. 

صفات عاقله
گفته اند شرط است كه عاقله ذكور باشند، پس زن عاقله نمى باشد و شرط است كه بالغ 
و عاقل باشند پس نابالغ و ديوانه، عاقله نيستند و شرط است كه غنى و قادر به پرداخت ديه 
باشد پس بر فقير ديه الزم نيست و غنى و فقير بودن را در وقتى كه سال تمام مى شود و 

ديه را مى پردازند اعتبار و مالحظه مى كنند. (مجلسى، 1404، ص 27). 
1- ذكورت:

با پذيرش اين صفت براى عاقله، زن از شمول افراد عاقله خارج مى شود، همان طور كه 
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در قانون مجازات اسالمى، ماده 307 نيز عاقله را بستگان ذكور نسبى پدر و مادرى يا پدرى 
به ترتيب طبقات ارث معرفى مى كند. با مالحظه ماده 307 قانون مجازات اسالمى مشخص 
مى شود كه قانون گذار ما به تبعيت از قول مشهور، عصبه را به عنوان عاقله جانى پذيرفته 

است؛ بنابراين، عصبه مطابق ماده فوق شامل دو دسته اند:
1- خويشان ذكور نسبى پدرى(نظير: پدر، پدربزرگ، عمو و عموزاده). 

2- خويشان ذكور نسبى پدرى و مادرى(همچون برادر – برادرزاده و . . . ). 
بنابراين زن از فهرست كسانى كه جزو عاقله محسوب مى شوند، خارج مى گردد. 

2 و 3- عقل و بلوغ:
توضيح شرط دوم و سوم: با شرط دوم يعنى عقل، پرداخت ديه از ديوانه ساقط مى شود 

و با شرط سوم كه بلوغ است پرداخت ديه شامل كودك نمى شود. 
از جمله افرادى كه جزو عاقله محسوب نمى شوند كودك و ديوانه هستند، زيرا با توجه به 
معناى لغوى و اصطالحى عصبه، انصراف ادله از شمول اين دو به عنوان عاقله قطعى است 
و از طرفى هم مى توان براى خروج اين دو از عنوان عاقله به حديث رفع استناد كرد. بنابراين 
پرداخت ديه بر طفل و ديوانه واجب نيست حال اين سوال ممكن است مطرح شود كه چگونه 
بر طفل و ديوانه پرداخت ديه واجب نيست اما آن ها ارث مى برند؟ در جواب مى گوييم ارث 
بردن، علت براى پرداخت ديه نيست، بلكه حكمت است و ممكن است كسى عصبه باشد 

ولى فعًال ارث نبرد. (زراعت، 1380، ج 1، ص 214). 
4-قدرت در پرداخت ديه:

يكى ديگر از صفات عاقله، قدرت او در پرداخت ديه مى باشد و اگر عاقله معسر باشد، 
معناى عام معسر مدنظر قانون گذار باشد، يعنى  ضامن پرداخت ديه نيست در اينجا ظاهراً 
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كسى كه فقير است و توان پرداخت ديه را ندارد و با توجه به اينكه اعسار و فقر، معناى نسبى 
دارند، بنابراين تشخيص آن در اين موارد به عهده دادگاه است. (زراعت، همان، ص 215). 

شرايط مسئوليت عاقله:
با وجود شرايط ذيل، پرداخت ديه بر عاقله الزم مى گردد و در غير اين صورت، عاقله هيچ 

گونه مسئوليتى نسبت به پرداخت ديه نخواهد داشت:
الف جنايت بايد خطايى باشد:

 پس در عمد و شبه عمد، عاقله هيچ گونه مسئوليتى ندارد و بار پرداخت ديه بر عهده 
او نمى باشد. 

جنايت خطايى محض آن است كه مرتكب در قصد و در فعل، هر دو خطا كند. (گرجى، 
1380، ص 61). 

ب جنايت بايد با بينه ثابت شود:
در صورتى جنايت با بينه ثابت نشود و از طريق ديگر به اثبات برسد مانند آنكه قاتل اقرار 
نمايد يا با ولى مقتول صلح كند، خون بها (ديه) بر عاقله واجب نيست، بلكه خود جانى ضامن 
است. زيد بن على(ع) از پدرانش نقل مى كند كه عاقله فقط نسبت به جناتى مسئوليت دارد 
كه بينه بر آن اقامه شده باشد، وى چنين بيان مى كند«شخصى را نزد امام آورند و ايشان 
اعتراف به قتل كرد، امام ديه را در مال خودش قرار داد و بر عاقله چيزى را قرار نداد. (حر 

عاملى، بى تا، ج 29، ص 399)». 
همچنين در ماده 305 ق م 1 آمده است: «در قتل خطاى محض در صورتى كه قتل با 
بنيه يا قسامه يا علم قاضى ثابت شود پرداخت ديه به عهده عاقله اوست و اگر با اقرار قاتل 
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يانكول او از سوگند يا قسامه ثابت شود به عهده خود اوست». 
ج جنايت وارده به حد معينى نسبت به ديه نفس برسد. 

نفس  ديه  از  معينى  حد  به  جنايت  آنكه  مگر  نمى گيرد  عهده  بر  را  ديه  پرداخت  عاقله 
برسد. 

عاقله از ارش موضحه كه در آن پنج شتر است تا هر چه باالتر رود ضامن است. يعنى 
از يك بيستم ديه به باالتر. زيرا تحمل عاقله براى احتراز از ستم به جانى است كه پرداختن 
مال هنگفتى را به دوش او نگذارند، ولى هرگاه سبك و ناچيز باشد، احجاف، و ستم به او 

نخواهد بود. (عوض احمد، 1377، ص 233). 
روى  نيز  و  برسد  استخوان  تابه  كه  شود  وارد  كسى  بر  كه  است  جراحتى  آن  موضحه 

استخوان ظاهر شود. 
ماده 306 قانون مجازات اسالمى نيز در اين بهاره مى گويد: در خطاء محض، ديه قتل و 
همچنين ديه جراحت(موضحه)و ديه جنايت هاى زيادتر از آن به عهده عاقله مى باشد و ديه 

جراحت هاى كمتر از آن به عهده خود جانى است. 

ضمان عاقله، حكمى وضعى يا تكليفى:
يكى از مباحثى كه در مورد مسئوليت عاقله وجود دارد، آن است كه ضمانت عاقله نسبت 
به پرداخت ديه حكم وضعى است يا تكليفى؟ و در صورتى كه حكم وضعى باشد مسئول 
اصلى همان عاقله است و جانى مسئوليت ندارد، و در صورتى كه حكم تكليفى باشد، مسئول 

و بدهكار اصلى جانى است و عاقله از سوى جانى دين او را مى پردازد. 
حال اگر مسئوليت عاقله تكليفى باشد، جانى مسئوليت وضعى خواهد داشت و فقط عاقله 



21

اقله
ى ع

قوق
و ح

هى 
ى فق

رس
بر

مكلف است دينى را كه در ذمه جانى است ادا نمايد. اما اگر مسئوليت وى مسئوليت وضعى 
باشد، خود وى مديون است نه جانى، زيرا اگر قرار باشد هم جانى و هم عاقله هر دو مديون 
باشند، در اين صورت دو ذمه در مقابل بدهكارى واحد مشغول خواهد شد، كه بنا بر قول 
مشهور بين فقها، چنين چيزى معقول نيست. به هر حال مرحوم صاحب جواهر و بعضى از 
علماى معاصر معتقدند عاقله مديون نيست و تنها جانى در مقابل جنايتى كه مرتكب شده، 
مسئول است و به اولياى دم يا مجنى عليه بدهكار مى باشد. در زير داليل صحت اين نظر 

را بررسى مى كنيم:(مرعشى شوشترى، 1376، ص225و 226). 
الف- هيچ كس در مقابل جنايت ديگرى مسئول نيست چرا كه خداوند متعال مى فرمايد: 
«وال تزر و از ره و زر اخرى» (فاطر، 18) و اين يك حكم عقلى و عقاليى است كه هر كس 
جنايتى را مرتكب مى شود تنها خودش مسئول باشد و ديگرى در مقابل جنايت او هيچ گونه 

مسئوليتى نداشته باشد، نه وضعًا و نه تكليفًا. 
ب- اگر مسئوليت عاقله، مسئوليت وضعى باشد، الزم است جانى در مقابل جنايتى كه 
مرتكب شده است، به هيچ وجه مسئوليتى نداشته باشد، نه وضعًا و نه تكليفًا. زيرا بدهكار در 
اين فرض عاقله است نه جانى؛ و جانى وقتى بدهكار نباشد، نمى توان از او مطالبه ديه كرد 

و مسئول هم نيست. 
ج- از آيه شريفه «و من قتل مومنًا خطًا فتحرير رقبه مومنه و ديه مسلمه الى اهله» 
(نساء، 92) استفاده مى شود كه خود جانى همان طور كه مسئول تحرير رقبه است، مسئول 
ديه هم مى باشد و لذا اگر از خارج دليل ديگرى وجود نداشت مبنى بر اين كه عاقله مكلف 

به پرداخت ديه باشد، به دليل همين آيه، جانى را مسئول مى دانستند نه كسان ديگر را. 
مانند  است.  جانى  خود  ديه،  پرداخت  مسئول  كه  مى شود  استفاده  بسيار  روايات  از  د- 
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روايت ابى العباس از امام صادق عليه السالم كه در آن آمده است:
و  الديه  عليه  فيه  الشك  الذى  الخطا  ذاك  عليه السالم:  قال  انسانًا.  فاصاب  شاه  «رمى 

الكفاره». (حر عاملى، بى تا، ص 26). 
تير  گوسفندى  طرف  به  كه  شد  سوال  مردى  حكم  درباره  عليه السالم  صادق  امام  از 
مى اندازد و به انسانى اصابت مى كند و كشته مى شود. امام عليه االسالم فرمودند: اين قتل، 

بدون شك، قتل خطائى است و ديه و كفاره به جانى تعلق مى گيرد. 
از اين روايت، به روشنى پيداست كه مسئول پرداخت ديه و كفاره، خود جانى مى باشد. 

رابطه بيمه وضمان عاقله. 
با توجه به شباهت و سنخيتى كه بين ضمان عاقله و عقد بيمه وجود دارد مى توان گفت 
ضمان عاقله نوعى از بيمه است مضاف بر اينكه برخى از فقها و حقوق دانان به خاطر همين 
شباهت بين اين دو تاسيس بر اين قائلند كه ضمان عاقله نوعى از بيمه است اين شباهت و 
سنخيت تا آنجا كه پرداخت ديه به وسيله ديگرى از طريق پيمان كه اصطالحًا به آن ضمان 

جريره گفته مى شود به حد كمال خود مى رسد. 
يكى از نويسندگان ضمان فوق را همانند نوع خاصى از بيمه دانسته و آن را از مصاديق 
بيمه هاى متقابل بشمار مى آورد و مى گويد: «بررسى و تحليل رسم كهن خون بها كه در ميان 
قبايل عرب مرسوم بوده ما را در درك ماهيت بيمه مدد مى كند. هدف از بيمه، ايجاد قاعده اى 
در قبال خطرات است كه جمعى از افراد بالسويه در آن مشاركت دارند و با سهيم شدن در 
جبران خسارت، سنگينى بارى را كه بر دوش يك تن است كاهش داده و آن را متوجه تمامى 
جامعه مى گرداند. بدين ترتيب بيمه مزبور نوعى جبران دو جانبه يا متقابلى است كه از سوى 
پذير  صورت  اتفاقى  خسارت  تأديه  براى  هستند  مشترك  خطر  يك  روى  رويا  كه  گروهى 
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مى شود.» (محقق داماد، 1378، ص 47). 

جايگاه عاقله در زمان حاضر
با توجه به اينكه ديه، جبران خسارت مجنى عليه يا اولياى اوست، نه كيفر جانى، مى توان 
پذيرفت كه جبران خسارت در زمان هاى مختلف تغييرپذير است: زيرا بين احكام عبادى و 
اجتماعى تفاوت وجود دارد. احكام عبادى طريق ارتباط بندگان با خداوند را مشخص مى كند، 
اما احكام اجتماعى ناظر به روابط بين انسان هاست، و در بعضى موارد از سوى معصومان 

عليهم السالم به عنوان حاكم و ولى امر جامعه صادر گشته اند. 
با توجه به آيات قرآن كريم كه هر كس را مسئول اعمال خويش دانسته، مى توان روايات 
وارده بر مسئوليت عاقله را دليل بر توجه پيامبر (ص) به اوضاع آن زمان در جامعه عربستان 
دانست و با توجه به اينكه ضمان عاقله يك حكم تأسيسى اسالم نيست، بلكه قبل از ظهور 
اسالم بين مردم جزيره العرب در ميان قبايل، اين رسم وجود داشته است و در مواقعى كه 
فردى از آن ها به قتل مى رسيد، خانواده مقتول در صدد انتقام جويى بود كه براى جلوگيرى 
از انتقام و خون ريزى اين رسم بنا شد كه بر اساس آن، خون بها از سوى تمامى افراد قبيله 
پرداخت مى شد و بعد از ظهور اسالم نيز، اين سنت چون امرى عقاليى بود مورد پذيرش 

دين اسالم قرار گرفت. 
بنابراين حكم ضمان عاقله تحت تأثير ضرورت اجتماعى آن روز جزيزه العرب بو جود 
آمده و چون يك امر عقاليى زمان خود بود و با وجوب عدم اهداى خون مسلمان منطبق 
بود، اسالم تحت شرايطى آن را پذيرفت پس با توجه به اينكه اين حكم در زمان حاضر كه 
خصائص زندگى آن روز را ندارد، غير قابل اجرا و مخالف اصل شخصى بودن مجازات ها 
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مى باشد و از آنجا كه مسئوليت عاقله، يك حكم امضايى است، يعنى تأييد روش عقاليى 
زمان تشريع، و اينكه فلسفه پرداخت ديه، جبران خسارت ناشى از جنايت به مجنى عليه 
بيمه را  مسئوليت  تصادفات،  چون  مواردى  در  مى توان  كنونى  جامعه  در  است  او  اولياى  يا 
پذيرفت و در موارد ديگر اگر تعهدى، ضمن قرارداد بيمه يا قرارداد ديگرى وجود داشته باشد 

قابل پذيرش است و اين امر هيچ منافاتى با اصول شرع مقدس اسالم ندارد. 

كتابنامه
قرآن كريم. 
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