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Abstract 

Referring to religious texts like different parts of the narration of Dharif ibn Nasih, 

Imamiyyah jurists extracted a principle based on which the bone fracture of the 

organ having a definite blood money will have one-fifth of that organ's blood money 

if not recovered. If it is fully recovered, it will have four-twenty fifth of the blood 

money for that organ. This rule has been inserted in article 569 of the Islamic Penal 

Code, as well. Nevertheless, there are certain intricacies on the scope of the rule and 

its religious and jurisprudential evidence which makes it a challenging one to hold. 

A contemplation on the evidence of the rule for the blood money of fracture, on 

Imamiyyah jurists' articulation, reveals that the extraction of this rule from the 

tradition narrated from Dharif, given the different parts of this tradition, faces some 

serious challenges. Yet, this paper proves that if, due to any possible causes such as 

legislative requirements, we were to offer a rule concerning bone fractures, some 

other parts of the tradition narrated from Dharif can come to help and give us firm 

grounds to introduce a rule according to which the bone fracture of an organ with 

determined blood money, if recovered without flaw, will have one-fifth of that 

organ's blood money. If not recovered or in the case of incomplete recovery of the 

fracture, due to the lack of a religious determination, Arsh will be prescribed. 
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 ی میان مشهور و مأثورا فاصلهۀ دیۀ شکستگی: بازتاب قاعد

 *پور محمدجعفر صادق

 استادیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 (27/02/1400؛ تاریخ پذیرش:12/12/1399تاریخ دریافت :)

 

 چكیده

 اناد  کارده ای اصطیاد  فقیهان امامیه با استناد به نصوص شرعی همانند فرازهای مختلفی از روایت ظریف بن ناص ، قاعده

دیۀ آن عاو را داراست و در  پنزم ککه بر مبنای آن شکستگی استخوان عاوِ دارای دیۀ مقدر، در صورت عدم بهبود ی

قانون مزازات اسالمی نیاز مانعکس شاده     569ین قاعده در مادۀ دیۀ آن عاو. ا وپنزم ستیبصورت بهبود کامل، چهار 

است. با وجود این، در خصوص گسترۀ این قاعده و نیز مستندات شرعی و فقهی آن تأمالتی وجود دارد که پایبندی باه  

میاه ارائاه   . تأمل در مستندات قاعدۀ دیۀ شکستگی به تقریری که از سوی فقیهاان اما سازد یمرو  آن را با مانع جدی روبه

استخراج این قاعده از روایت ظریف با توجه به فرازهای مختلف این روایت، با چال  جادی   دهد یمشده است، نشان 

مواجه است. اما در عین حال، در این نوشتار اثبات شده است که اگر به هر دلیلی همچون برخای الزاماات تقنینای، بناا     

ای اصاطیاد   از برخی فرازهای دیگر روایت ظریاف قاعاده   توان یمود، ای در خصوص دیۀ شکستگی ارائه ش باشد قاعده

دیۀ آن عاو  پنزم ککرد که بر مبنای آن شکستگی استخوان عاوِ دارای دیۀ مقدر، اگر بدون عیب بهبود یابد، موجب ی

 .علت فقدان تقدیر شرعی، ارش ثابت خواهد بود است. در صورت عدم بهبود یا بهبود ناقص شکستگی نیز به

   واژگان کلیدی

 .دیه، روایت ظریف، شکستگی، قاعدۀ شکستگی
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 . طرح مسئله1

مشهور فقیهان امامیه بر این باورند که اگر استخوان عاو دارای دیۀ مقدر بشاکند، در صاورت   

بهباود کامال یاباد، دیاۀ آن      که یدرصورتدیۀ آن عاو ثابت خواهد بود و  پنزم کعدم بهبود، ی

؛ 776ق: 1400؛ طوسای،  766ق: 1413دیۀ آن عاو خواهد بود )مفیاد،   پنزم کچهارپنزم از ی

؛ 282: 43 ق، ج1404؛ نزفی، 241: 2ق، ج 1410؛ عالمه حلی، 254: 4ق، ج1408محقق حلی، 

ی است کاه از  ا قاعده(. این گزارۀ فقهی 587: 2 ،ج تا یب؛ خمینی، 248: 29 ج ق،1413سبزواری، 

ی از فقارات  ا پااره . مستند اصلی این نظریاه  شود یماد ی« قاعدۀ دیۀ شکستگی»آن تحت عنوان 

ترتیاب ماذکور تقریار دیاه      روایت ظریف دانسته شده که در این فقرات برای برخی از اعاا به

ترتیب منعکس  بدین 569شده است. این قاعده به قانون مزازات اسالمی نیز راه یافته و در مادۀ 

 شده است:

آن عاو و اگر بدون عیاب درماان شاود     ۀدی نزمپ کیشکستن استخوان هر عاو  ۀدی»

 .«شکستن آن است ۀچهارپنزم دی

ی مختلفی در این حاوزه بارای   ها چال ی این قاعده به قانون مزازات اسالمی، ابی راهبا 

ی مرتبط همانند سازمان پزشاکی قاانونی رد داد کاه بخشای از     ها سازمانمحاکم قاایی و 

رای با آنها ناشی از نحوۀ تقنین مادۀ است و بخشی ناشی از پذیرش این قاعده توسط مقنن. 

شکستن اساتخوان   ۀدی: »دارد یمکه مقرر  569نمونه، در این خصوص که فراز نخست مادۀ 

فرض عدم بهبود است یا فرض بهبود است، صرفاً ناظر بر « آن عاو ۀدی پنزم کیهر عاو 

را مراجاع   هاا  چاال  ، ابهام وجود دارد. جالب این است که ایان  ردیگ یبرمناقص را نیز در 

گاویی خاود    ی مرتفع سازند و گاه موجب تعاارض خوب به اند نتوانستهپاسخگوی قاایی نیز 

آنان نیز شده است؛ چنانکه ادارۀ حقوقی قوۀ قااییه پس از اصدار نظریۀ مشاورتی شامارۀ   

، در 568و  569، در پاسخ به پرسشی در خصوص مفااد ماواد   1/07/92 مورد 1289/92/7

تاا   6/02/93د ماور  190/93/7 ۀشامار  ۀینظراستواری نظریۀ پیشین خود تردید نمود و در 

-583: 1394)ساهرابی درخشاانی و عباسای،     1حدودی از دیدگاه پیشین خود عدول کارد 
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(. البته در خصوص مستندات قاعدۀ دیۀ شکساتگی و بازتااب آن در قاانون مزاازات     582

( کاه  31-65:  44، ش 1394)بای،  اند دهاسالمی، برخی پووهشگران مطالب مفیدی ارائه کر

این مطالب و مباحث نتوانسته به  رسد یمنظر  ، اما بهشود یما بهره برده در این نوشتار از آنه

رو نگارناده در   ی این حوزه منتهی شود. ازایان ها چال یک برایند علمی منسزم برای رفع 

ی هاا  بخا  این پووه ، ادبیات پووهشی این حاوزه را توساعه داده و ضامن نقاد دقیاق      

باه فرازهاای متعاددی از     اتکاا شرعی، باا   دگاهیدمختلف قاعدۀ یادشده و نفی اعتبار آن از 

دیۀ شکستگی ارائه کرده که باا آنچاه اماروزه در مزاامع      قاعدۀروایت ظریف قرائتی نو از 

ای و رویکرد  علمی شهره است، آشکارا متفاوت است. در این پووه  که با روش کتابخانه

دیاۀ شکساتگی و    توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است، پس از بررسای مساتندات قاعادۀ   

 ارزیابی و نقد آنها، قاعدۀ دیۀ شکستگی در قامت و قالبی نو ارائه خواهد شد.

 . مستندات قاعدۀ دیۀ شكستگی2

 ایان  مساتندات  در اشاکال  وجود. است نقد قابل شرعی مبنای سبب به شکستگی دیۀ قاعدۀ

( 212 ق:1428 تبریازی،  ؛400: 42  ق، ج1422 خاویی، ) فقها برخی توسط نیز پیشتر قاعده

تاا   را اشاکا ت  ایان  نیاز ( 31-65 :44 ش ،1394 بای،) پووهشگران برخی و شده تصری 

کاه   متفااوت  رویکاردی  با دیگر بار یک است شایسته این، وجود با. اند کرده حدودی بیان

باا تأمال در مناابع    . شاود  پرداختاه  موضوع این های جدیدتری خواهد شد، به منتج به یافته

دو دلیل مختلف برای قاعدۀ دیۀ شکستگی نام برد: نخست، روایت ظریاف و   توان یمفقهی 

 دلیل دوم اجماع. 

 روایت ظریف .1. 2

که مستند اصلی قاعدۀ دیۀ شکستگی روایات ظریاف اسات، نگارناده      شود یماگرچه گفته 

ابتنای قاعدۀ مذکور بر این روایت را پذیرا باشاد؛ زیارا او ً: نخساتین کسای کاه       تواند ینم

ی در مسالک بوده ثان دیشهخن از ابتنای قاعدۀ شکستگی بر روایت ظریف به میان آورده، س

                                                                                                                                        
 رفت از آنها پرداخته است. که در دست انتشار است، به تبیین این مشکالت و راه برون« نظریات مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قااییه
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( و پی  از وی، دیگر فقیهان یا صرفاً این قاعاده را بادون   441: 15ق، ج1413)شهید ثانی، 

( یاا اینکاه آن را از قاول    597ق: 1405حلای،   دیساع  ابان یادکردی از مستندش ذکر کرده )

بار اینکاه    (. افازون 310: 2ق، ج1418)محقاق حلای،    اند دهنقل کرشیخین )مفید و طوسی( 

ی خوی  نامشخص بودن مساتند ایان قاعاده را القاا کارده      ها نگاشتهبرخی بزرگان نیز در 

( یا اینکه در خصوص استناد آن به روایت ماذکور اظهاار   455: 3ق، ج1412،  )محقق حلی

(؛ ثانیااً: چنانکاه در اداماه خواهاد      423: 14ق، ج1403اند )مقدس اردبیلی،  اطالعی کرده بی

ممکن برای اینکه مستند این قاعده باشد را نادارد و   تیقابلآمد، متن روایت ظریف حقیقتاً 

بسیار بعید است که گذشتگان با استناد به این روایت قاعدۀ مذکور را بنیان نهاده باشاند. باا   

هاای   ه و سپس به دیگر کتااب توجه به اینکه این قاعده نخست از سوی شیخ مفید بیان شد

فقهی راه یافته، محتمل است مدرک اصلی این قاعده روایتی غیار از روایات ظریاف باوده     

« المقنعاه »باشد که به دست ما نرسیده است، زیرا شیخ مفید خود در پایان باب دیات  دیات 

مفیاد،  علی بن رئااب گرفتاه )   ال یاتتصری  کرده که برخی از احکام این باب را از کتاب 

( که در آن زمان در دست وی بوده، اما به دست ما نرسیده اسات. حاال اگار    768ق: 1413

ت قاعادۀ دیاۀ شکساتگی اساتناد     به روایت ظریف در راستای اثبا توان ینمروشن شود که 

جست، این احتمال دور از ذهن نیست که با توجه به تصری  شیخ مفید، مفاد قاعدۀ مذکور 

علی بن رئاب باشد. البته این تنها یک احتمال است که با عنایت به  اتال ی برگرفته از کتاب

 در دسترس نبودن کتاب علی بن رئاب، راهی به نفی و اثبات آن نیست. 

پوشای شاود و مساتند قاعادۀ دیاۀ شکساتگی        به هر روی، اگر از احتمال مذکور چشم

ی را اصاطیاد  ا قاعاده  از ایان روایات چناین    توان یمروایت ظریف تلقی شود، باید دید آیا 

شدن جوانب این پاسخ،  زم است در چند محور  تر روشنکرد  پاسخ ما منفی است. برای 

مختلف این موضوع بررسی شود. اما پی  از هر توضایحی بایاد باه دو نکتاه مهام توجاه       

 داشت:

. اگرچه از حیث سندی برخی اشکا ت بر روایت ظریف وارد شاده، اماا واقعیات    یک

 ش ،1394 اند )بای، مفصل بررسی کرده طور بهکه برخی نویسندگان  گونه همان این است که
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شاود،   ۀ نص شرعی آورده مای مثاب بهکه آنچه در این پووه   -( روایت مذکور 65-31 :44

از حیث سندی قابلیت خدشاه نادارد و برخای از طارق      -روند  شمار می فرازهایی از آن به

 است.تردید قابل اعتماد  گزارش آن بی

. اما از حیث د لت روایت ظریف باید توجه داشت که بر فرض ابتناای قاعادۀ دیاۀ    دو

شکستگی بر آن، ظاهراً بخشی از این قاعاده برآماده از فرازهاایی از ایان روایات اسات و       

یی از هاا  بخ بخشی دیگر برایند رجوع به فرازهای دیگری از آن. در واقع فقها با گزین  

در اداماه باا    رو نیا ازا. اناد  آماده ظریف به تأسیس این قاعده نائل فرازهای مختلف روایت 

 .میکن یمی مختلف قاعده، مستندات آن را واکاوی ها گزارهتززیۀ 

 دیه پنجم کمستندات ثبوت ی .2. 2

در شکستگی ب ون بهبدود اسدتخوانع عِدوع    »بخ  نخست قاعدۀ دیۀ شکستگی این است که 

 تاوان  یما باا تأمال در روایات ظریاف     «. ثابت اسات  دیه آن عِو پنجم کدارای دیه مق ر ی

 : اند نهادهفقها با استناد به فقرات زیر این گزاره را بنا  بسا چهدریافت که 

: دیۀ مفصل میان شاانه و باازو   دِیةُ الْمَنْکبع رعذَا کسِرَ الْمَنْکبُ خُمُسُ دِیةع الْی ِ مِائَةُ دِینَارٍ. »1

 (.334: 7ق، ج1407)کلینی، « است؛ یعنی صد دیناردیۀ دست  پنزم کآنگاه که بشکند، ی

: اگر یکی از دو زناد  فَإعنْ کسِرَ رعحْ َی الْقَصَبَتَینع مِنَ السَّاعِ ِ فَ ِیتُهُ خُمُسُ دِیةع الْی ِ مِائَةُ دِینَارٍ. »2

 (.335: 7ق، ج1407)کلینی، « دیۀ دست است؛ یعنی صد دینار پنزم کساعد بشکند، دیۀ آن ی

: دیۀ شکستن بند انگشت ابهاام  کسْرع قَصَبَةع الْإعبْهَامع الَّتِی تَلِی الْقَ َمَ خُمُسُ دِیةع الْإعبْهَامع دِیةُ. »3

 (.340: 7ق، ج1407)کلینی، « دیۀ انگشت ابهام است پنزم ککه به کف پا متصل است، ی

: دیاۀ  الْکفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ یُلُثَا دِینَاردِیةُ کسْرع کلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابععع الْأَرْبَعع الَّتِی تَلِی . »4

شکستن بند هریک از انگشتان چهارگانه )غیر از ابهام( که باه کاف دسات وصال هساتند،      

 (.337: 7ق، ج1407)کلینی، « شانزده دینار و دوسوم یک دینار است

آنهاا   دیاۀ  پانزم  کبر این چند عاو مشخص که دیۀ شکستگی استخوان آنهاا، یا   افزون

تعیین شده، دو مورد دیگر وجود دارد که در روایت ظریف دیۀ آنها نیز باه تقریاری مشاابه    
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بخشای  »با  معین شده است؛ با این تفاوت که در این دو مورد، مرجع و مبنای تعیین دیاه،  

توضی  بیشتر اینکه، در فراز اخیار از روایات   «. عاو»در نظر گرفته شده است نه « از عاو

ی هر بند از انگشتان چهارگانه )غیر از ابهام( شانزده دینار و دوساوم دیناار دیاه    ظریف، برا

)غیر از ابهام( اسات، زیارا   « انگشت»از دیۀ هر  پنزم کتعیین شده است؛ این میزان معادل ی

( بارای قطاع   330: 7ق، ج1407برخی روایات دیگار )کلینای،    برخالفدر روایت ظریف، 

دینار دیاه تعیاین شاده اسات      سوم کدینار و ی هشتادوسهام( هریک از انگشتان )غیر از ابه

آن چیزی معاادل شاانزده دیناار و دوساوم دیناار       پنزم ک( که ی336: 7ق، ج1407)کلینی، 

. این در حالی است کاه در هماین روایات در شکساتگی دوماین بناد از انگشاتان        شود یم

ن دیه قطع این بناد در روایات،   چهارگانه، یازده دینار ثابت دانسته است که با توجه به میزا

« انگشات »از دیاۀ   پانزم  کاسات ناه یا   « بند از انگشت»از دیۀ همین  پنزم کاین مقدار، ی

در آخرین بند از انگشتان چهارگانه نیاز صاادق    مسئله(. همین 337: 7ق، ج 1407)کلینی، 

ق، 1407تلقی شده نه انگشت )کلینای،  « بند انگشت»است و مالک و مرجع در تعیین دیه، 

برای « دیه پنزم کی»(. با وجود این تفاوت اساسی، آنچه جالب توجه است تقریر 337: 7ج

 شکستگی استخوان است؛ خواه عاو مرجع، انگشت دانسته شود و خواه بند انگشت. 

 دیه وپنجم ستیبمستندات ثبوت چهار   .1. 2. 2

 قاعدۀ دیاۀ شکساتگی   صدر بر تمرکز با (،44-46: 44، ش 1394پووهشگران )بای،  برخی

در با  گذشت، غافل از اینکاه ایان    که بود فقراتی تنها قاعده مستندات کهاند  پنداشته چنین

اگر قرار باشد که  رسد یمنظر  توانند ناظر بر بخ  نخست قاعده باشند. به مستندات تنها می

وم قاعاده  ۀ مستند قاعدۀ شکستگی تلقی شود، باید برای اثبات بخ  دمثاب بهروایت ظریف 

در پی استناد به فقرات دیگری از روایت ظریف بود. توضی  بیشتر اینکه دوماین بخا  از   

اگر شکستگی استخوانِ عاوِ دارای دیۀ مقادر، بادون عیاب و    »قاعدۀ شکستگی این است: 

وپانزم دیاه( باه آن     دیۀ عاو )معادل چهاربیسات  پنزم کنقص بهبود یابد، چهارپنزم از ی

مساتند قاعاده    عنوان بهن فرض و میزان دیۀ مذکور، در فقراتی که در با  ای«. ردیگ یمتعلق 

صدر قاعده کاه   برخالفبرشمرده شد، مورد اشاره قرار نگرفته است. واقعیت این است که 



  739 مشهور و مأثور انیم یا : بازتاب فاصلهیشکستگ یۀد ۀقاعد

دارای چند مصداق روایی بود، این بخ  از قاعده قابل استنباط از فرازهای مختلف روایت 

رای اثبات این فراز به روایات ماذکور تمساک جسات.     توان ب رو نمی ظریف نیست و ازاین

اند مستند قاعده، روایت  حقیقتاً روشن نیست که فقیهانی همانند شهید ثانی که تصری  کرده

اند. جالاب   ی گذشتهراحت بهی توجه نداده و از کنار آن ا مسئلهظریف است، چگونه به چنین 

اساتخوان در  « یخوردگ ترک»برای  این است که در نصوص شرعی، این مقدار از دیه صرفاً

(، زیارا در اعااای مختلفای دیاۀ     334-341: 7ق، ج1407نظر گرفته شده اسات )کلینای،   

چنانکاه   -اینکاه   تر جالبی، چهارپنزم از دیۀ شکستگی آنها بیان شده است و خوردگ ترک

در اعاای متعددی، دیۀ شکستگی همراه بهبود کامل )بدون عیب و نقاص(،   -خواهد آمد 

: 4 ق، ج1413دیاۀ عااو )صادوق،     پنزم کدیۀ عاو بیان شده نه چهارپنزم از ی پنزم کی

(. بنابراین اگر با نگاهی دقیق و انتقادی به مفاد قاعدۀ دیاۀ شکساتگی توجاه شاود،     89-84

توان برای اثبات این بخ  از آن، به روایت ظریف استد ل کرد، بلکه در ایان روایات    نمی

 فراز دوم قاعده تقریر یافته، دیه تعیین شده است. صراحت مخالف آنچه در به

 اجماع. 3. 2

(. اگرچاه  419ق: 1417، زهاره  ابان ) اناد  کردهبرخی فقها بر قاعدۀ دیۀ شکستگی ادعای اجماع 

(، با ایان  47: 44، ش 1394)بای،  اند شدهبرخی نویسندگان تحقق اجماع بر این قاعده را منکر 

آنچه ادعا شاده، اینکاه فقهاا در     برخالفچنین اجماعی محقق است، زیرا  رسد یمنظر  حال به

( مخالف قاعدۀ ماذکور دیاه مقارر    250: 5ق، ج 1407تعدادی از اعاا همانند دست )طوسی، 

 صاراحت  باه طورکه برخی از ایشاان   ، به معنای عدم پذیرش قاعدۀ مذکور نیست؛ هماناند کرده

-597ق: 1405حلای،   دیساع  ابان ؛ 508ق: 1416ی، ضمن پذیرش و بیان قاعدۀ مذکور )کیادر 

که باا قاعاده ساازگار نیسات )کیادری،       اند دانسته(، در بعای اعاا میزانی از دیه را ثابت 596

(. در همین زمینه شیخ طوسی که خود 616-619ق: 1405حلی،  دیسع ابن؛ 507-508ق: 1416

مخاالف قاعاده اسات )طوسای،     در شکستگی استخوانِ دست میزانی از دیه را ثابت دانسته که 

)طوسای،   رود یما شامار   (، در عین حال، از پیشگامان تأسیس این قاعده به250: 5ق، ج 1407

سبب  (. بنابراین ممکن است قاعدۀ دیۀ شکستگی پذیرفته شود و در عین حال، به776ق: 1400
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گفات   تاوان  خالصاه مای   طور بهرو  وجود نص خاص در برخی موارد، به آن عمل نشود. ازاین

 تخصیص قاعده به معنای انکار آن نیست.

المادرکی   کم محتمال  با وجود این اشکالی که بر این اجماع وارد است، مدرکی یا دست

بودن آن است، زیرا اگرچه در این نوشتار روشن شد که اثباات قاعادۀ دیاۀ شکساتگی باا      

ل در پندار برخای  رسد که  اق نظر می استناد به روایت ظریف ممکن نیست، با وجود این به

(. همچناین  441: 15ق، ج1413فقها مستند این قاعده همین روایت بوده است )شهید ثانی، 

بر  (. افزون768ق: 1413اند )مفید،  اند که آن را از متون روایی اخذ کرده برخی تصری  کرده

ق، 1407اینکه اگر این تصریحات هم نبود، با توجه به توقیفی بودن دیاات )اسادی حلای،    

نمود. بنابراین اگرچه  ( اخذ قاعدۀ دیۀ شکستگی از نصوص روایی امری قطعی می358: 5ج

ۀ مستند روایای قاعادۀ   مثاب بهقطع روایت ظریف یا روایت علی بن رئاب را  طور بهتوان  نمی

ای  دیۀ شکستگی در نظر همۀ فقها تلقی کرد، لکن گذشته از اینکه برخی فقها چنین انگااره 

و مبرهن است که این قاعده که در خصوص دیات مطرح شده، لزومااً بار    اند، روشن داشته

کنندۀ مدرکی بودن اجماع ادعایی است. بار ایان    نص شرعی مبتنی است که در نتیزه اثبات

پایه، از آنزا که اجماع مذکور حاصل ارتکاز فقیهان و تلقی متوالی آنان از شاریعت نیسات   

ب وجود یک مادرک شارعی کاه در دسات فقیهاان      سب (، بلکه به54: 2، ج2007)ایروانی، 

گذشته بوده، تحقق یافته )خواه آن مدرک را روایت ظریف بدانیم و خواه روایتی دیگار( و  

 برشمرده شود. اتکاۀ یک دلیل قابل مثاب به تواند ینم

المدرکی بودن اجماع ادعایی روشن شد، تنها دلیلای   کم محتمل حال که مدرکی یا دست

ای اثبات قاعادۀ شکساتگی ماورد توجاه قارار گیارد، دلیال شاهرت اسات          تواند بر که می

(. لکن در اینکه آیا شهرت فتوایی حزات اسات یاا خیار      250: 6ق، ج1405)خوانساری، 

میان اصولیون شهرت فتوایی  شده رفتهیپذوجود دارد که براساس نظریۀ قوی و  نظر اختالف

(. در چنین فرضی، قاعدۀ ماذکور فاقاد   292ق: 1409فاقد حزیت است )آخوند خراسانی، 

پشتوانۀ شرعی خواهد بود و پایبندی به آن با عنایت به فقدان نص بر اثبات مفاد آن، بادون  

 دلیل و حزت شرعی تلقی خواهد شد.
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 . ارزیابی و نقد قاعدۀ دیۀ شكستگی  3

که پایبندی باه   کنند یمی آن خودنمایی رو  یپبا تأمل در قاعدۀ مذکور چند چال  اساسی 

 از: اند عبارت ها چال . این سازند یماین قاعده را ناممکن 

 شمار بودن موارد منصوصِ منطبق بر صدر قاعده کم .1. 3

ن شامار باود   ی پذیرش قاعدۀ دیۀ شکساتگی وجاود دارد، کام   رو  یپنخستین مشکلی که 

بیان که از میان شمار فاراوان اعااا و انادام دارای     موارد منصوصِ منطبق بر آن است. بدین

در خصوص آنها جریان یابد، تنها شکستگی منکاب،   توانست یمدیۀ مقدر که قاعدۀ مذکور 

دیۀ دست، انگشت یا بند انگشت دانسته شاده   پنزم کزندین و بندانگشتان موجب ثبوت ی

که از این چند فقره  شود یمموارد جریان قاعده در میان اعاا، مانع  است. اندک بودن شمار

سخن از وجود قاعده باه میاان آورد    توان یمبتوان یک قاعدۀ کلی استنباط کرد، زیرا زمانی 

ی باشد که با توجه به ایان ماوارد، بتاوان    ا گونه بهکه کثرت و تعدد موارد قابل تطبیق بر آن 

ی کشف کرد. این در حاالی اسات   ا نهیزمامری  عنوان بهرع را وجود این قاعده در ضمیر شا

در خصوص دیۀ شکستگی صادق باشد، زیرا به صرف وجاود   تواند ینمی ا مسئلهکه چنین 

دیه مقرر کرده اسات،   پنزم کخصوص که شارع برای شکستگی آنها ی سه یا چهار مورد به

ل آمد. آری، اگر شمار موارد منطباق  خواندیم، نائ« امر مامر نزد شارع»به آنچه ما  توان ینم

همه را برایند یک روح کلای تلقای کنایم و     میتوانست یمبر قاعده، شمار شایان توجهی بود، 

 ی از وجود قاعده برشماریم.ا نشانهآنها را 

 عدم تطابق قاعده بر موارد منصوص  . 2. 3

اشکال دیگری که در زمینۀ اصطیاد قاعدۀ شکستگی وجود دارد این است که اساسااً قاعادۀ   

ی از اعاا که در روایت ظریف آماده نیاز صاادق    شمار کمادعاشده بر همین موارد اندک و 

دیة عِو در شکستگی ب ون بهبدود اسدتخوانع    پنجم کی»نیست، زیرا در قاعدۀ دیۀ شکستگی 

چنین تقیید و تخصیصی در نصاوص شارعی    که یدرحالبت است؛ ثا« عِوع دارای دیة مق ر

دیدة عِدو در شکسدتگی     پدنجم  کید »وجود ندارد، بلکه در این روایات چنانکاه گذشات،   

ثابت دانسته شده است؛ بدون اینکه اساساً ساخنی از تحقاق   « استخوان عِو دارای دیه مق ر
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دیه در فرازهاای روایات    پنزم کی، ثبوت تر یفنیا عدم تحقق بهبود در میان باشد. به تعبیر 

است اما ثباوت ایان میازان دیاه در قاعاده      «  بشرط»نسبت به تحقق یا عدم تحقق بهبود، 

بار اینکاه در روایات ظریاف اساسااً       است. افزون« بشرط  »ادعایی نسبت به تحقق بهبود، 

بیاان  دیۀ شکستگی همراه با بهباود کامال    عنوان بهثبوت چهارپنزم از دیۀ شکستگی عاو 

 توان متخذ از روایت ظریف دانست.  نشده است و در واقع بخ  دوم قاعده را نمی

 نقض قاعده با فرازهای دیگر روایت ظریف . 3. 3

برای اثبات قاعدۀ دیۀ شکستگی به فقرات ماذکور از روایات ظریاف اساتناد      که یدرصورت

ی روایات  ها بخ گر شود، اشکالی که رد خواهد نمود این است که مفاد این فقرات با دی

ترتیاب   مذکور نق  خواهد شد. این نق  شامل هر دو بخ  از قاعده خواهد شد؛ بادین 

دیاۀ   پانزم  کثبوت ی»دریافت که هم  توان یمکه با مراجعه به فقرات متعدد روایت ظریف 

دیاۀ عااو در    پانزم  کثباوت چهاارپنزم از یا   »و هام  « عاو در شکستگی بادون بهباود  

ثباوت  »ۀ فرازهای متعددی از این روایات کاه بیاانگر    واسط به« املشکستگی همراه بهبود ک

، زیارا وقتای در   شود یماست، نق  « دیه عاو در شکستگی همراه با بهبود کامل پنزم کی

روایت ظریف برای شکستگی اعااای مختلفای همانناد اساتخوان ران، زاناو، قادم و.. در       

و  84: 4ق، ج1413ه )صادوق،  ثابت دانساته شاد  « دیۀ عاو پنزم کی»صورت بهبود کامل 

ۀ مثابا  به توانند ینمکه دو گزارۀ مذکور  دهد یم( نشان 336و  335: 7ق، ج1407؛ کلینی، 89

، این میزان دیه در این فرض و با این تعادد فقارات،   سو کیک قاعده تلقی شوند؛ زیرا از ی

قاعده در  در مقابل شمار اندک فرازهای ناظر بر بخ  نخست قاعده، موجب نق  استنباط

و از دیگر سوی، این میزان دیه در این فارض،   شود یمپی مراجعه به فرازهای اخیر روایت 

دیۀ عاو در همین فرض، نااق    پنزم کبا توجه به نبود مستند برای ثبوت چهارپنزم از ی

 بخ  دوم قاعده خواهد بود. 

 ی نو در خصوص دیۀ شكستگیا قاعده. تأسیس 4

که قاعدۀ دیۀ شکستگی به تقریاری کاه مشاهور     شود یمشده روشن  با توجه به مطالب بیان

قاانون مزاازات اساالمی راه جساته، از روایات       569و به مادۀ  اند شدهفقیهان به آن معتقد 
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سبب صاناعت فقهای،    شود به ظریف قابل استنباط و اصطیاد نیست. از همین رو، روشن می

انکاار قاعادۀ دیاۀ شکساتگی اسات      دیدگاه محقق خویی و برخی شاگردان  که مبتنی بار  

( از استواری بیشتری برخوردار اسات،  212 ق:1428 تبریزی، ؛400: 42 ج ق،1422 )خویی،

ای از روایت ظریف و نیز نصوصی که در دست ماسات، نااممکن    زیرا اصطیاد چنین قاعده

که احتما ً موجب متقاعد شدن مشهور  -برخی مالحظات  که یدرصورتاست. با این حال، 

ای از مصال  کلی همانند ایزاد رویاۀ واحاد در    و وجود پاره -اند  برای پذیرش قاعده شده

ای در خصاوص دیاۀ    هاا یاا برخای الزاماات تقنینای، تأسایس قاعاده        تعیین دیۀ شکستگی

ای کلی شود  تواند منتج به قاعده شکستگی را ضرورت بخشند، رجوع به روایت ظریف می

هور فقها یکسان اسات و ناه باا دیادگاهی کاه غیرمشاهور       که نه با قاعدۀ مورد پذیرش مش

شکل که صرفاً از فرازهای متعددی که در فرض بهباود کامال    اند، همگراست. بدین برگزیده

، بهره برده شود و با استعانت از قواعد کلی باب دیات اند دانستهدیۀ کامل را ثابت  پنزم کی

 ای کلی سامان یابد:  تقریر زیر قاعده ( به208 :1391 ،یزنزان دیعمهمانند قاعدۀ ارش )

 پنزم کشکستگی استخوان عاوِ دارای دیۀ مقدر، اگر بدون عیب بهبود یابد، موجب ی»

 .«دیۀ عاو است. در صورت عدم بهبود یا بهبود ناقص شکستگی، ارش ثابت خواهد بود

ناشی از عدم ثبوت دیه و تعیین ارش در شکستگی بدون بهبود یا همراه با بهبود ناقص، 

نبود مستند کافی برای اثبات دیه در این دو فرض اسات، اماا مساتنداتی کاه بارای ثباوت       

 از: اند عبارتارائه کرد  توان یمدیۀ عاو در فرض بهبود کامل  پنزم کی

مِائَتَا دِینَارٍ فَدإعنْ   1فِی الْفَخِذِ رعذَا کسِرَتْ فَجُبعرَتْ عَلَی غَیرع عَثْمٍ وَ لَا عَیبٍ خُمُسُ دِیةع الرِّجْلِین. »1

: هار گااه   عَثَمَتْ فَ ِیتُهَا یَلَایُمِائَةٍ وَ یَلَایَةٌ وَ یَلَایُونَ دِینَاراً وَ یُلُثُ دِینَارٍ وَ ذَلِک یُلُثُ دِیدةع الدنَّفْسع  

دینار دیه  200دیۀ پاها یعنی  پنزم کاستخوان ران بشکند و بدون کوی و عیب بهبود یابد، ی

                                                                                                                                        
 رسد یمنظر  ( که به339: 7ق، ج1407آمده )کلینی، « الرِجل»تعبیر « الرِجلین»ی جا . در نقل الکافی، به1

در خصوص هر پنج فراز  مسئلهبا توجه به میزان دیۀ مقرره، گزارش الفقیه قابل اعتمادتر است. این 

 نخست، صادق است.
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دیاه نفاس    ساوم  کدیناار یعنای یا    ساوم  کدینار و یا  333وی، دیۀ آن دارد و در صورت ک

 (.88: 4 ق، ج1413)صدوق، « باشد یم

فِی السَّاقع رعذَا کسِرَتْ فَجُبعرَتْ عَلَی غَیرع عَثْمٍ وَ لَا عَیبٍ خُمُسُ دِیةع الرِّجْلِین مِائَتَدا دِینَدارٍ   . »1

: هر گاه نَارٍیدِالنَّفْسع یَلَایُمِائَةٍ وَ یَلَایَةٌ وَ یَلَایُونَ دِینَاراً وَ یُلُثُ  و... فَإعنْ عَثَمَ السَّاقُ فَ ِیتُهَا یُلُثُ دِیةع

دیناار   200دیۀ پاها یعنای   پنزم کاستخوان ساق بشکند و بدون کوی و عیب بهبود یابد، ی

دیاۀ نفاس    ساوم  کدینار یعنی یا  سوم کدینار و ی 333دیه دارد و در صورت کوی، دیۀ آن 

 (.89: 4 ق، ج1413صدوق، « )باشد یم

: دِینَدارٍ  مِائَتَدا  الرِّجْلِین دِیةع خُمُسُ عَیبٍ لَا وَ عَثْمٍ غَیرع عَلَی فَجُبعرَتْ کسِرَتْ رعذَا الرُّکبَةع فِی». 2

 معاادل  پاهاا  دیاۀ  پانزم  کی یابد بهبود نقص و عیب بدون شود شکسته که آنگاه زانو برای

 (.89: 4 ج ق،1413 صدوق،) «است ثابت دینار دویست

 بارای : دِینَارٍ مِائَتَا الرِّجْلین دِیةع خُمُسُ عَیبٍ لَا وَ عَثْمٍ غَیرع عَلَی فَجُبعرَ کسِرَ رعذَا الْوَرعک فِی». 3

 پاهاا  دیاۀ  پانزم  کیا  یاباد  بهبود نقص و عیب بدون و شود شکسته که آنگاه ران استخوان

 (304: 10ج ق،1407 طوسی، ؛88: 4 ج ق،1413)صدوق، « است ثابت دینار دویست معادل

: دِینَدارٍ  مِائَتَدا  الدرِّجْلینع  دِیةع خُمُسُ عَیبٍ لَا وَ عَثْمٍ غَیرع عَلَی فَجُبعرَتْ کسِرَتْ رعذَا الْقَ َمع فِی». 4

 پاهاا  دیاۀ  پانزم  کیا  یاباد  بهبود نقص و عیب بدون و شود شکسته که آنگاه پا پنزۀ برای

 .(306: 10ج ق،1407 طوسی، ؛90: 4 ج ق،1413 صدوق،« )است ثابت دینار دویست معادل

 مِائَدةُ  الْید ِ  دِیدةع  خُمُدسُ  فَ ِیتُهَا عَیبٍ لَا وَ عَثْمٍ غَیرع عَلَی فَجُبعرَتْ انْکسَرَتْ رعذَا الْعَُِ ِ فِی». 5

 دسات  دیۀ پنزم کی یابد، بهبود نقص و عیب بدون و شود شکسته که آنگاه بازو دیۀ: دِینَارٍ

 .(301: 10 ق،1407 طوسی، ؛335: 7 ج ق،1407 کلینی،) «است دینار صد یعنی

 دِیدةع  خُمُدسُ  ذَلِک وَ دِینَارٍ مِائَةُ فَ ِیتُهُ عَیبٍ لَا وَ عَثْمٍ غَیرع عَلَی فَجُبعرَ کسِرَ رعذَا الْمِرْفَ ع فِی. »6

 کاه  اسات  دیناار  صاد  یابد، بهبود نقص و عیب بدون و شود شکسته گاه هر آرنج دیۀ: الْی ِ

 (.335: 7 ج ق،1407 کلینی، ؛84: 4 ج ق،1413 صدوق،« )است دست دیۀ پنزم کی معادل

: گار هار دو اساتخوان    فَإعنْ کسِرَتْ قَصَبَتَا السَّاعِ ِ فَ ِیتُهَا خُمُسُ دِیةع الْید ِ مِائَدةُ دِینَدارٍ   . »7
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ق، 1407)کلینی، « دینار است 100دیۀ دست یعنی  پنزم ک)زندین( ساعد بشکند دیۀ آنها ی

 (335: 7 ج

: دِینَدارٍ  مِائَةُ الْی ِ دِیةع خُمُسُ فَ ِیتُهَا عَیبٍ لَا وَ عَثْمٍ غَیرع عَلَی فَجُبعرَتْ کسِرَتْ رعذَا الْکفِّ فِی». 8

 دسات  دیۀ پنزم کی یابد، بهبود نقص و عیب بدون و شود شکسته که آنگاه دست کف دیۀ

 (.336: 7ج ق،1407کلینی، « )است دینار صد معادل

 وَ یَلَایَدةٌ  الْإعبْهَامع دِیةع خُمُسُ عَیبٍ لَا وَ عَثْمٍ غَیرع عَلَی تُجْبَرُ الْکفِّ فِی الَّتِی الْإعبْهَامع قَصَبَةع دِیةُ». 9

 کاه  آنگااه  اسات  دسات  کاف  در کاه  ابهام انگشت استخوان دیۀ: دِینَارٍ یُلُثُ وَ دِینَاراً یَلَایُونَ

 و دینار 33 معادل ابهام انگشت دیۀ پنزم کی یابد، بهبود نقص و عیب بدون و شود شکسته

 .(302: 10ج ق،1407 طوسی، ؛85: 4 ج ق،1413 صدوق،« )است دینار ثلث

با این حال، در زمینۀ استناد به این فقرات چند نکتۀ اساسی وجود دارد که توجه به آنها 

 ضروری است:

دیۀ شکستگی هماراه باا بهباود تعیاین      عنوان به. در پنج فراز نخست روایت، آنچه یک

. باشاد  یما دیۀ نفس است که معادل دویست دیناار   پنزم کدیۀ دو پا یعنی ی پنزم کشده، ی

پیداست که اگر این میزان برای یک فخذ )استخوان ران(، یک ساق، یک رکبه، یک ورک و 

اساازگار خواهاد   قاعدۀ محتمل بیان کاردیم، ن  عنوان بهیک قدم تعیین شده باشد، با آنچه ما 

دیاۀ شکساتگی اساتخوان عااو در     »در سطور پیشین  شده ارائهبود، زیرا در قاعدۀ ادعاییِ 

که در اینزا چون عاو مذکور پاست، معاادل  « دیۀ عاو است پنزم کفرض بهبود کامل، ی

دیۀ نفس که معادل دویسات دیناار اسات. باا وجاود ایان،        پنزم ک، نه یباشد یمصد دینار 

، مراد از فخذ، ساق، رکبه، ورک و قدم در این فقرات، یکای  اند کردهفقها بیان که  گونه همان

: 42ق، ج1422از آنها نیست، بلکه منظور شکستن دوتای آنها مثالً دو تا زانوست )خاویی،  

 ناق  قاعدۀ ادعایی ما باشد. تواند ینمۀ یادشده مسئل(. بنابراین 419

گازارش شاد، دیاۀ     الکدافی   از کتااب . در هشتمین فقرۀ روایت ظریاف کاه در باا    دو

دیۀ دست تعیاین شاده باود.     پنزم کبهبود کامل یابد، ی که یدرصورتشکستن زندین ساعد 
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 گزارش شده، در تعارض است:  الفقیهاین میزان با فراز دیگری از روایت ظریف که در 

فَ ِیتُهُ یُلُثُ دِیةع النَّفْسع یَلَایُمِائَةٍ وَ یَلَایَةٌ  فِی السَّاعِ ِ رعذَا کسِرَ یُمَّ جُبعرَ عَلَی غَیرع عَثْمٍ وَ لَا عَیبٍ»

: دیۀ ساعد آنگاه که شکسته شود و بدون عیاب و نقاص بهباود    وَ یَلَایُونَ دِینَاراً وَ یُلُثُ دِینَارٍ

)صادوق،  « دیناار اسات   ساوم  کیابد، ثلث دیۀ نفس معادل سیصد و سی و سه دیناار و یا  

 (.335: 7 ق، ج1407؛ کلینی، 84: 4 ق، ج1413

: برخی با این ادعا اند گرفتهفقیهان امامیه در قبال این اختالف دو رویکرد عمده در پی  

دیه را برای شکستگی ساعد ثابت  سوم کقابل اعتمادتر است، ی الکافی از نقلالفقیه که نقل 

( و برخی معتقدند در چناین   219ق: 1428؛ تبریزی، 409: 42 ق، ج1422)خویی،  اند دانسته

فرضی باید قواعد تعارض را جاری کرد که نتیزۀ آن تساقط و برائت از مقادار زائاد یعنای    

 همگارا با توجاه باه    رسد یمنظر  (. به259ق: 1408بی  از صد دینار است )مدنی کاشانی، 

، بتاوان حتای   شاود  یمروایت ظریف که موجب تقویت آن بودن نقل کافی با فقرات متعدد 

ی را ا هیفرضا آمده را مطرح کرد، چنانکه برخی چناین   الفقیهاحتمال زائد بودن آنچه در نقل 

( که اگر چنین احتمالی پذیرفته نشود، راهی جز 258ق: 1408)مدنی کاشانی،  اند دهطرح کر

 جریان قواعد تعارضی باقی نخواهد ماند.

دیۀ دست برای شکساتگی هماراه    پنزم کس نهمین فقره از روایت ظریف، ی. براساسه

با بهبود کامل کف دست ثابت دانسته است. ایان در حاالی اسات کاه در فاراز دیگاری از       

 ترتیب زیر تعیین دیه شده است:  روایت ظریف برای این عاو در فرض بهبود کامل به

: دیۀ کف دست یرع عَثْمٍ وَ لَا عَیبٍ فَ ِیتُهَا أَرْبَعُونَ دِینَاراًفِی الْکفِّ رعذَا کسِرَتْ فَجُبعرَتْ عَلَی غَ»

)صادوق،  « آنگاه که شکسته شود و بدون عیاب و نقاص بهباود یاباد، چهال دیناار اسات       

 (.87: 4 ق، ج1413

شاده، موجاب ارائاۀ احتماا تی از ساوی       گار  جلاوه چنین تعارضی که در متن روایت 

 اناد  شاده جمع این دو فرض معتقاد   درصدداست؛ برخی دانشیان حدیث و فقه امامیه شده 

تعیین چهل دینار برای دست چپ است و صد دینار برای دست راست یا اینکه صد دیناار  
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(. 264: 10 ق، ج1406برای تمام دست است و چهل دینار مربوط به کف دست )مزلسای،  

ار دیۀ کف دست صد دینار دیۀ کف دست اصلی است و چهل دین اند دادهبرخی نیز احتمال 

در روایتی که « الکف»(. همچنین این احتمال داده شده که واژۀ 223ق: 1428زائد )تبریزی، 

باوده  « الکتاف »استنسااد شاده و در اصال     اشتباه بهبرای آن صد دینار در نظر گرفته شده، 

ق، 1412)روحانی،  باشد یماست، بنابراین دیۀ فرض بهبود کامل استخوان کتف، صد دینار 

کاه   شاوند  یما (. واقعیت این است که این ادعاها یا صرفاً جمع تبرعی محسوب 303: 26ج

. از همین رو برخی فقها روند یمشمار  به آنها اعتماد کرد یا ادعای بدون پشتوانه به توان ینم

 اند شدهمنظور حصول فرض تعارض اقل و اکثر، معتقد به ثبوت اقل یعنی دیۀ چهل دینار  به

باودن   همگارا اگار   رساد  یمنظر  (. به303: 26ق، ج1412؛ روحانی، 224ق: 1428)تبریزی، 

ۀ یک امارۀ قوی برای برتاری  مثاب بهدیۀ دست با دیگر فقرات روایت را  پنزم کفراز مثبِت ی

 .ماند ینمشمار نیاوریم، راهی جز مراجعه به قواعد حاکم در خصوص تعارض باقی  آن به

. چنانکه گذشت فقرات مورد استناد برای صادر قاعادۀ دیاۀ شکساتگی در نظار      چهار

، زیارا در فقارات   کنناد  یما گزارش شد، متعارض جلوه  شتریپمشهور، با فقرات اخیری که 

دیۀ عاو برای مطلق شکستگی استخوان بدون تقیید به بهبود تقریر یافته،  پنزم کنخست، ی

فرض بهبود کامال مقارر شاده اسات. باا ایان حاال،        اما در فرازهای اخیر این میزان برای 

به نتیزۀ حاصل در این نوشاتار گزنادی    تواند ینمنگارنده معتقد است مفاد فقرات نخست 

دیاه را   پانزم  ک: با توجه به فقرات مختلاف و متعاددی کاه ثباوت یا     اوالًوارد سازد؛ زیرا 

، ها یشکستگمتعارف در  و همچنین با عنایت به اینکه اند کردهمعطوف به فرض بهبود کامل 

بدون عیب آنهاست، لذا اطالق فقرات نخست منصرف باه حالات متعاارف     جوش خوردن

: یانیداً احتمال انصراف به چنین حالتی وجود دارد؛  کم دستیعنی بهبود کامل است یا اینکه 

بر فرض اصرار بر استقرار تعارض میان این فقرات، اقتاای جمع عرفی میاان آنهاا، حمال    

(. در نهایت اینکه، تمسک باه اطاالق فقارات    537: 1ج ،1352بر مقیّد است )نائینی، مطلق 

 . رسد ینمنظر  منظور تخدی  مفاد قاعدۀ مختار صائب به نخست روایت ظریف به

دیۀ عاو را برای فرض بهبود کامل در نظر  پنزم کبا توجه به شمار بیشتر فقراتی که ی
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از اینکه به اطالق فقرات  کند یمجلوه  تر یمنطقنها بسی ، تأسیس قاعدۀ منطبق بر آاند گرفته

اطالق آنها قابل حمل بر تقیید فقرات  که یدرحالی از روایت ظریف رجوع شود، شمارتر کم

 احتمال انصراف در رابطه با اطالق آنها وجود دارد.  کم دستدیگر است یا 

  جهینت. 5

قاعدۀ دیۀ شکستگی به تقریری که مشاهور فقهاا بیاان     دهد یمی این پووه  نشان ها افتهی

تواند مستفاد از روایت ظریف باشد. این قاعده هیچ مستند شرعی دیگری نیاز   ، نمیاند کرده

نیست. بنابراین براساس صناعت فقهی، نظریۀ محقاق خاویی    اتکاندارد و از همین رو قابل 

وایت ظریف، دیۀ هار اساتخوان را   که منکر قاعدۀ مذکور شده و مبتنی بر فقرات مختلف ر

رسد. با وجود این اگار باه هار     نظر می موردی قابل تعیین دانسته است، صائب به صورت به

ای ارائاه   دلیلی همچون برخی الزامات تقنینی، بنا باشد در خصوص دیۀ شکساتگی، قاعاده  

یاین  توان با تمسک به فقرات متعددی از روایت ظریف یک ضابطۀ کلای بارای تع   شود، می

دیۀ شکستگی اعاای دارای دیۀ مقدر ارائه کرد که وفق آن در شکستگی هماراه باا بهباود    

دیۀ عاو ثابت است. در غیر از فرض مذکور یعنی در صورت عادم بهباود    پنزم ککامل، ی

یا بهبود ناقص شکستگی استخوان اعاای دارای دیۀ مقدر یا شکستگی اساتخوان اعااای   

سبب عدم تقدیر، قائل باه ثباوت ارش شاد. نگارناده معتقاد       بهتوان  بدون دیۀ مقدر نیز می

است قاعدۀ مختار که انطباقی با قاعدۀ ادعایی مشاهور نادارد، اماا آشاکارا وامادار روایات       

خصوص در امر تقنین )ماادۀ   تواند جایگزین مناسبی برای قاعدۀ مشهور به ظریف است، می

ی، مانع تاورم و اعوجااج ماواد قاانونی     ق.م.ا( باشد که در عین دارا بودن مستند شرع 569

در روایات   مصارح سبب پرداختن موردی به دیۀ شکساتگی اعااای مختلاف و متعادد      به

 ظریف، خواهد شد.
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