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 طرح مسأله
، ضـامن"عاقلـه"پس از تصويب قانون مجازات اسالمي، اين سؤال مطرح بود كه چرا بايد

ج پرداخت ديه اني باشد يعنـي كـسي گنـاه ديگـري را بـه دوش بكـشد؟ي قتل خطاي محض

و حقوقي ميان نويسندگان دو ديدگاه  طبيعي است كه در اين مسأله هم مانند ديگر مسائل فقهي

.متفاوت وجود داشته باشد

و پـيش از آن كـه فقـه، صـورت برخي از روشنفكران مسلمان ايراني، البته پيش از انقالب

را  به خود بگيرد نيز به برخي از مباحث فقهي سؤالي بنيادي داشتند قانون آيا فقـه كهـن بـا: جع

و پاسخ  مي همان ساختار و مـسائل تواند بار جامعه هاي پيشين به دوش كـشد ي نوين امروز را

و نوين حوزه و طب و صنعت و بيمه و سياست  را با همان شيوه كهن حل كند؟... هاي اقتصاد

كه بعـضي از آنهـا هاي عملي، بحث از مسائلي مي رساله": مهندس بازرگان گفته بود نمايند

و  و ...مانند وضو و ازدواج ...، وضع ثابت دارد ولي بسياري از مسائل ديگر نـاظر بـه معـامالت

و تغيير شرايط زندگي، شكل  و پيچيـدگي است كه خواه ناخواه با پيشرفت زمان هـاي هاي تازه

مي  هاي متداول، ما را به ياد تـاريخ ده دوازده قـرن رسالهدر اين قبيل مباحث. كندنو ظهور پيدا

مي گذشته و تغذيـهي عربستان و وسـيله نقليـه و خرمـا بـود به غالت آورد كه زراعت محدود

و گوسفند داشت  به شتر و اجتمـاعي وجـود داشـت نـه از .... انحصار نه بيمـه تجـارتي سابقاً

و مواد ديگر هروئ  و از خشخاش مي شراب، الكل صنعتي شـد نـه محـور اقتـصاد بـر ين گرفته

و تهاترهاي بين  و سفته بازي هاي چندي شـيعه در حالـت به عالوه قرن... المللي بود بانكداري

مي  به سر و محروميت و اداره براي شيعه مسئله ... برد اقليت  مطـرحي امـت اصـالًي حكومـت

و("شدنمي .)1341،110، ... بازرگان

 شمسي نوشته شده است، اثر مرحوم عالمه محمد اقبال1340حدود پيش از اين نوشته كه

و هفت سال پيش(1930الهوري، براي نخستين بار در سال در) هفتاد و در الهور چـاپ شـد

به ميان آمد  و امكان تحول فقه سخن به": آن از بنيادهاي نظري كه تركيه امروز با آن رو سؤالي

د  و محتمالً كشورهاي مسلمان به رو خواهند شد رو است يگر نيز در آينده اي نزديك با آن رو

و البتـه پاسـخ گفـتن بـه چنـين  و تكامل است يا نـه؟ اين است كه آيا فقه اسالمي قابل تحول

به آن جواب مثبت داده خواهد شد  و بدون شك مـا ... سؤالي مستلزم كوشش عقلي عظيم است

م اي را مي اكنون مرحله  از.ي پروتستاني گري اروپا رحلهگذرانيم كه شبيه است به از درسي كـه

ي رهبران جهان اسالم امروز آن است وظيفه... ظهور لوتر ممكن است بگيريم نبايد غافل بمانيم 

و بينـاييكه معني آن و پس از آن بـا احتيـاط تمـام كه در اروپا پيش آمده خوب بفهمند چه را

به عنوان يك سياست اجتماع به اسالم، و...ي به جانب پيش گام بردارند كامل نسبت آيا تـاريخ

 تازه از اصول آن، داللت دارد يا نـه، بـه عبـارت ديگـريساختمان فقه اسالمي بر امكان تفسير 
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كه مي و تطـور اسـت؟ سئوالي كه آيا فقه اسـالمي قابـل تحـول ... خواهم مطرح كنم اين است

آ بدبختانه جامعه  به بحث نقادانه مادهي مسلمين محافظه كار اين سرزمين هنوز  در فقـهي اقدام

و اگر به چنين كاري اقدام شود مايه و اخـتالف نيست ي ناراحتي بسياري از مردم خواهد شـد

بي(هاي مذهبي پيش خواهد آورد كلمه .) به بعد288تا، اقبال،

هـا پـيش از آن كـه فقـه، ذكر همين دو نمونه براي بيان اين مـدعي كـافي اسـت كـه سـال

و تـاثير آن دو در احكـام فقهـي،به خود بگيرد انديشه"انونق"صورت و مكـان ي عنصر زمان

به خود مشغول داشته است و. ذهن گروهي را  پـيش"و كاش اين انديشه در مباحـث نظـري

مي"فقهي آن نزد فقيهان جايگاهي و و تكامل است كه آيا فقه اسالم قابل تحول گونه كـه يافت

مي  م: پرسد اقبال .)169همـان،( را با هـم سـازگار كـرد؟" تغيير"و" ابديت"توان دو مقولهيآيا

كه امروزه و منظور از تغيير همان است كه منظور از ابديت، شريعت است  زمـان"بديهي است

و شالوده"و مكان مي"فقه پويا" نام گرفته كه شايد خميرمايه. سازد را ي سؤال اقبال اين است

و تحول را در خود دارد يا جبر زمانه تحـول را بـر عناصـر آيا فقه اسالم، اصوالً عنصر پويايي

مي  و جامد فقه اسالم تحميل به اين سئوال نيز همان جزم كه خود اقبـال گفتـه كند؟ پاسخ گونه

چه باشد جامعه. است مستلزم كوشش عقلي عظيم است  هـايي ديني بنـا شـده بـر انديـشه هر

حكم. در اختيار داشته باشد" قابل اجرا" احكامي فقهي، نيازمند آن است كه  قابليت اجراي يك

كه قصد دارم درباره  و بررسي كنم"ضمان عاقله"ي همان است در اين راستا چند نكته. مطرح

:قابل ذكر است

ي تحقيق در اين موضوع گذري به پيشينه-1
بـدور1 اه محققـان همانند بسياري از مباحث فقهي ديگر از ديـدگ" ضمان عاقله"موضوع

و هر يك از منظري بدان توجه داشته  و بررسي ديدگاه. اند نمانده هاي آنان ضرورتي ندارد نقل

 
و دكتر فريار، ديـات، انتـشارات)1380( دكتر گرجي-1:ك.رانهاي معاصر اطالع نوشته جهت.1 ، با همكاري دكتر شكاري

از، مقاله2ج، مقاالت حقوقي،)1369( دكتر گرجي-2. دانشگاه تهران ي ضمان عاقلـه، انتـشارات دانـشگاه تهـران كـه در آن

 عاقله، ضمان عاقله حكمي است وضعي يا تكليفي، چرا در جنايت خطايي مفهوم فقهي: مباحث زير، مستدالً سخن رفته است

و ، مجمع)1384( دكتر ايرج گلدوزيان-3... ديه بر عاقله است، برخي از احكام ضمان عاقله ، محشاي قانون مجازات اسالمي

و فرهنگي مجـد . نـشر ميـزان هـاي نـو در حقـوق كيفـري اسـالم،، ديـدگاه)1376( سـيد محمـد حـسن مرعـشي-4. علمي

و بررسي، مقاله)1382(حسيني منش محمدعلي-5 و انتقادي، در مقاالت كـه.74ها، دفتـري ضمان عاقله از دو منظر توجيهي

و داليل طرفمقاله و منتقدان(يناي است مفيد . را در موضوع مورد بحث ذكر كرده است) معتقدان

ا و مساله اما از آن جا كه هدف اين مقاله آن  سـالبه بـه"ي مورد بحث مصداقست كه نشان دهد موضوع مورد بحث منتفي

و از همين رو جهت آن با نوشته"انتفاي موضوع هاي فوق يكي نيست نيازي به بررسي داليل طرفين وجود ندارد، چـرا است

و نادرستي داليل اقامه شده براي حكمي بحث كرد كه امروزه آن حكم حتي   در صورت درست بودن، قابليـت بايد در درستي

و يا اجراي آن تبعات  گذاري معاصر ايران، مقبول نظام نخواهد بود؟ در پي دارد كه با توجه به مذاق قانونياجرا ندارد،
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كه حتي در صورت صحت  روايات دال بـر"سند"زيرا آنچه در اين نوشته مورد ادعاست اين

و نيز خدشه ب"داللت"ناپذير بودن ضمان عاقله ايـد آنها، باز هم حكـم موضـوع مـورد بحـث

و"زمـان عاقلـه"ي سخن در اين نوشته ايـن اسـت كـه بازبيني شود زيرا همه   گذشـته اسـت

و امـه، تـدبير،. باقي نخواهد ماند"ضمان عاقله"بنابراين جايي براي بحث از امروزه ما از عبد

و  و بـراي گوييم زيرا موضوعاً منتفي شده سخن نمي ... مكاتبه، استيالد، اُم ولد و در عـوض اند

و اجرايي وضع مي كنيم وضوعات مبتالم و مقررات حقوقي و پيونـد: به قواعد فروش اعـضاء

و  . آنها، فروش خون، مرگ مغزي، حق مالكيت معنـوي و مكـان"از... و"مـصلحت"،"زمـان
حكم" گونـه كـه بـر ديگـر ايـن دو عنـصر همـان. بايد در هر دو مورد سخن گفـت"موضوع

. نيز تاثير خواهند داشت"عاقله"گذارند بدون ترديد بر موضوعات پيش گفته شده تاثير 

 فتـواي صـحيح شـرايطي دارد كـه از جملـه آنهـا": گويدمي" افتاء"ابوزهره در بحث از

و جمـاعتي كـه در آن عبارت است از شناخت واقعه ي مورد استنقتاء، شناخت حـال مـستفتي

كه مفتي اثـر فتـوا. كنندجامعه زندگي مي و تـاثير مثبـت يـا منفـي سبب آن است  اي را كـه را

و مي و مسخره نـشود .گذارد تشخيص بدهد تا دين خداوند ملعبه  ايـن سـخني ارزشـمند"...

كه آيـا جامعـه چـه و منفي فتوا يا قانون بايد از پيش سنجيده شود است كه بهرحال آثار مثبت

و نيـز" تدريجي بودن". بازتابي در برابر آن خواهد داشت  و بيان گام به گام آنهـا  نزول احكام

و نهي از منكر" به معروف مي. ناظر به همين معني است"مراتب امر تـوان شايد از همين منظر

كه چرا رسول اهللا بردگي را به يك   باره ملغـي نكـرد؟ چنـين بـه نظـربه اين پرسش، پاسخ داد

كـرد زيـرا مقابل چنين حكمي تمكين نميرسد كه به احتمال قوي، جامعه آن روز عرب در مي

و همه  و از اركان نظام اجتماعي او بـه بردگي و تبعات آن با خون عرب عجين شده بود ي آثار

و. رفتشمار مي و عناصر آن از قبيل حلف، جـوار، ... در عوض پيامبر از همين نظام اجتماعي

ر(هاي فراواني برد استفاده .)به بعد65، 1382جوده،:ك.به عنوان مثال

و همـراه بـا ذكـر شـواهد اينك مي به تفـصيل سـخن بگـويم توانم از موضوع مورد بحث

و مناسب آن را تبيين كنم .تاريخي كافي

 تبيين موضوع-2
به موضوع منظـور از موضـوع خـاص موضـوعي. خاص نظر دارديبدون ترديد هر حكم

و ثغور آن معلوم است  كه حدود م. است كه و شرايطي مياوصاف گيرند حدود وضوع را در بر

مي  بر: سازندآن را آن. واجب است" مكلفِ عاقلِ بالغِ غير مسافرِ غير مريض"مثالً روزه كه يا

كه بيع آن صحيح باشد عين مملوكه" اگر بپذيريم كـه. تواند مرهونه شودمي"ي ممكن القبض

به عرف عقالء واگـذار  و گـاه سـيره عقـالء تعيين حدود موضوع در موارد فراواني مـي شـود
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به گونه ميموضوعي را كه با موضوع همنام خود فقط شـباهت ظـاهري، يـا فقـط اي تبيين كند

و بـه تبـع آن در  كه در واقع موضوع عوض شده است اشتراك لفظي دارد آن گاه بايد پذيرفت

از"زمـان" بايد بپـذيريم كـه،از سوي ديگر. حكم صادره نيز درنگ بايد كرد  عناصـري يكـي

كه در تحقق موضوع نقش دارد  مثالً عيبي مثل قرن، رتق، يا جذام در زماني بـدان سـبب. است

كه علم طب راه درماني براي آن نداشت  اما آيا اين موضـوع امـروز نيـز. مجوز فسخ نكاح بود

و همان حكم را دارد؟ از سوي ديگر  هـايي ماننـد آيا ممكن است بيماري،همان موضوع است

و سرطان، اند مجوز فسخ دانسته شـوند بـاي عيوب مجوز فسخ نكاح نيامدهكه در زمره... ايدز

و بيمـاري  كه مناط موجود در عيوب مذكور، در اين عيوب و توجيه هـا نيـز وجـود اين تحليل

مي  كه چرا موضوعاتي مانند انفال، شطرنج، موسيقي، اجراي برنامه دارد؟ اكنون هاي توان فهميد

ت  و مردان در رسانه مشترك طنز و كارخانه هـا وسط زنان هاي ملي، قراردادهاي منعقد بين افراد

و ذمي احكـامي متفـاوت از قبـل  و صنايع، تلقيح مصنوعي، اهداي جنين، تساوي ديه مسلمان

و پيروان ديگر اديان آسماني كـه در متـون دينـي از آن بـه يافته اند؟ آيا امروزه روابط مسلمانان

ومي تعبير"والء" "ذمـي صـدر اسـالم"بـا"ذمي امروز"شود با روابط فيمابين در صدر اسالم
و به تبع آن حكماً متفاوت است؟ آيا كه بيش از آن كـه قمـار باشـد"شطرنج امروز"موضوعاً

با بازي و تـصميمات نـشان موضوعاً" شطرنج ديروز"اي فكري است  متفاوت است؟ رفتارها

كه چنين انديشه مي و صـدور احكـام يگاه نظري ويژه اي، جا دهد و منشأ تحوالتي در فقه  يافته

اينـك بـا. اي گذرا در فقه بعد از انقالب گواه خوبي بر اين مدعاسـت مطالعه. فقهي شده است

مي  نخستين پرسش اين اسـت كـه حكـم. رفت"ضمان عاقله"توان سراغ همين ساختار فكري

و ويژگ ضمان عاقله بر عاقله  چه تعريف و آيـا اي با و ثغوري مقـرر شـده اسـت و حدود "ي
 است كـه حكـم آن دو يكـي باشـد؟ بـراي تبيـين"ي ديروز عاقله"، موضوعا"ي امروز عاقله

 ترديد شـمار فراوانـي از احكـام فقهـي،بي. نگاهي دوباره داشت"زمان عاقله"موضوع بايد به

و فراوانـي كـه دربـاره هـاي رغـم بـدگماني علـي- عرب جاهلي.هستند" امضايي" ي عـادات

و زنـدگي-اش نزد خود داريم انديشه هـاي عبادت، نكاح، طالق، انواع قراردادهاي همزيـستي

و اجتماعي مشترك، وصيت، ارث، ديات، شـيوه  ،بنـابراين. شـناخته اسـت را مـي...ي دادرسـي

د"زمان عاقله"در"عاقله"ضروري است رك تفـاوت، موضوعاً شناخته شود تـا بتـوان ضـمن

مي"والء"عرب، مفهوم.ي حكم آن نظر داد موضوع، درباره  آن را و از آن معنايي جـز شناخت

مي"خويشاوندي"چه ما امروزه تحت نام  مي فهميم، به. فهميد از آن و تبعات خاص والء آثار

مي  به شمار و گاه اقتصادي و پيوندي اجتماعي، سياسي و نهادي حقـوقي بـا دنبال داشت  رفت

و فوائد ويژه از.ي خود بود ثمرات كه مفهوم مبتـادر  همـان خويـشاوندي"والء"درست است

است چنان كه برخي از اشعار جاهلي نيز مفيد همين معني هستند، اما واقعيت ايـن اسـت كـه
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و بـر اين واژه دچار تحول معنايي شده، به نحوي كه يكي از موجبـات ارث شـمرده مـي شـد

آ   بـر آن داللـت دارد،" خويـشاوند" يـا" خـانواده"ي نچه كه امروزه واژهمفهومي متفاوت با

:ردمي داللت

 فال يعدم البانون بيتاً يكنّهم وال يعدم الميراثُ منّي المواليا

مي آنان كه خانه و سازند تا آنان را در خـود جـاي دهـد، آن خانـه را ويـران نمـي اي كننـد

.)19، 1382جوده،(مرا تباه نخواهند كردخويشاوندان نيز ارث 

و االقربون .)33نساء،(و لكلّ جعلنا موالي مما ترك الوالدان

و همكاري را در خود داشته است"والء"مسلم است كه و عرب اين مفهـوم. مفهوم تعاون

و عينــي "مــصاهره"و" صــداقه"،" عتــق"،" جــوار"،" تحــالف"را در مــصاديق خــارجي
و طائفـه مفـاهيم.) به بعد21، 1382جوده،(شناخته است مي و قبيلـه ، قـوم به گواهي تاريخ خـانواده

و شيوه خاص خود را داشته  وي خود انجام مـي هاي همزيستي نيز با راهكارهاي ويژه اند شـده

هم دشمني و ي شيوه روايات تاريخي،":هاي آن روز با جهان امروز يكسان نبوده است پيماني ها

مي. اندانجام مراسم حلف را به تفصيل آورده  رسد بهترين زمان براي انعقاد حلف، غالبـاًبه نظر

و ذي المجاز بوده در ماه و در بازارهاي عمومي مانند عكاظ مكه اين مراسم ... هاي حرام اما در

مي در جوار كعبه يا دارالندوه يا در خانه  عقد حلف ميان ...تپذيرفي يكي از شيوخ قبايل انجام

مي  روايـات تـاريخي از وجـود. شـد اطراف هم پيمان در حضور شيوخ يا صاحب نظران انجام

كه غالباً  و همكـاري در انعقـاد حلـف طرف سومي  براي نزديك كردن ديـدگاه طـرفين حلـف

مي،...اندكوشيد، سخن گفته مي كه در آن سفره همراه با عقد حلف مراسمي انجام  غـذا هايشد

و باعث استحكام حلف باشد زيرا عرب هم سفره شدن را موجـب مي انداختند تا بيانگر شادي

مي  و اخالص نيت و تقويـت ايـن اصـل، اطـراف هـم پيمـان. دانستوفاي به عهد براي تاكيد

مي دست آب يا عطر فرو بردند يا با هاي خود را در ظرفي از خون يا رب يا نمك يا خاكستر يا

ميهم نزديك  مي آتشي كه كه در انتظار طـرف پيمـان شـكن افروختند و سرانجامي را ايستادند

مي  به روشني برمي".)24و23همـان،(كردند خواهد بود يادآوري كه قبايـل از مراسم عقد حلف آيد

كه تعهد ميان اطراف هم پيمان از يك  و قانوني داد تا آن معتقد بودند بايد به حلف، رنگ ديني

و هميـاري، مـشاركت در پرداخـت سو در قالب  كه موجب حمايـت  پيوند خويشاوندي جديد

و احياناً و از سويي قبايـل ديگـر، پيمـان جديـد را ديه، خونخواهي به انجام برسد  توارث بود،

و با هم پيمانان جديد بر اساس توافق كه پيمـان جديـد بـه وجـود محترم بشمارند هايي جديد

و معاويه بن عمـروبن الـشريد هـم پيمـان"...)27ن،هما(". رفتار كنند،آورده است   دريدبن الصمه

يكي كشته شـود و اگر يكي از ايشان بميرد ديگري از او ارث ببرد كه اگر و تعهد كردند شدند

هم. ديگري به خونخواهي او اقدام كند  مي سخن كه هنگام انعقاد حلف الدم الـدم: گفتندپيمانان
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و جنايـت هـم پيمـانهم"....)همان("رساندميالهدم الهدم، همين معني را پيمانان، مسئول جرم

كه هـم پيمـانش بنـي عرابـه او را كـشته بودنـد خود بودند، مثال ابن ابي جلند ديه  ي مردي را

يكي از هم پيمانان آنان او را كشته بودنـد بني كنانه نيز ديه. پرداخت كرد كه ي مردي اسدي را

د.به بني اسد پرداخت پيمـانش مـرد كعب كـه هـم بني.ي ملوك بود يه، هزار شتر يعني ديه اين

به پيامبر پرداختند مسلماني را كشته بود، ديه  هاي شخـصي، غالبـاً از يكـديگر پيمانهم....اش را

مي  هم. بردندارث مي پيمان اين كه گاهي به هنگام منعقد كردن حلف و اَرثُـك ها -گفتند ترثُنـي

ا از من ارث مي و به همين خـاطر بـود كـه....، بر همين معني تاكيد دارد-برمز تو ارث مي بري

به مدينه مهاجرت كردند بـر كه با هم پيمانانش داشت آن گاه كه آنان به خاطر پيماني ابوسفيان

و كاشانه  هـدف از نقـل مطـالبي مختـصر پيرامـون.)39و38همـان،("ي آنان دست انـداخت خانه

كه"تركيب قبيله" آن"قبيلـه"بـدانيم اين است و منظـور از و معينـي داشـته " مفهـوم مـدون
كه ارتباط معنـا داري بـين آنـان باشـد و بنـابراين"شماري از افراد گرد هم آمده بي آن  نبـوده

و تبعات زندگي و آثار و ارتباطات با"ي قبيله"قوانين  متفـاوت"خويـشاوندان امـروز" ديروز

م...": خواهد است هاي زيـر شود كه تركيب اجتماعي قبيله از گروه الحظه مي از آنچه گذشت

مي  و بردگان:شدساخته به خـاطر آن كـه. موالي قرابت، موالي حلف، موالي عتاقه، موالي جوار

به نام موالي قرابت از ديگر گروه   موسوم شدند زيـرا"صميمه"يا"صليبه"ها باز شناخته شوند

و آنـان" پسر خواندگي"رسم.... ترين والء بودوالء قرابت قوي  نيز در ميان عرب متداول بـود

اند كه موضوع پـسر خوانـدگي روايات، رخدادهايي را ذكر كرده. كردند آشكارا آن را اعالم مي

كنند مانند پسر خوانده شدن عامربن ربيعه توسط هم پيمانش خطـاب بـن را به روشني بيان مي 

ب  و پـسر نفيل، پسر خوانده شدن مقداد بن عمرو هراني توسط هم پيمانش اسودبن عبـد يغـوث

به كسي منسوب مـي)....ص(خوانده شدن زيد بن حادثه توسط پيامبر  را پسرخوانده شـد كـه او

مي...به پسري پذيرفته بود  به شمار ايـن مطلـب، ايـن. آمدنـد اينان در وراثت مانند پسر شرعي

مي  كه پيوند پسر خواندگي از وال حقيقت را روشن تر بـوده اسـت زيـرا پـسرء حلف قوي كند

مي" صليبه"خوانده در افراد قبيله مانند  از طـرف ديگـر ديـدگاه ...شد يا موالي قرابت محسوب

به  به فرزند"كنيززاده"قبيله نسبت كه نسبت  داشـت زيـرا ايـن" زن آزاد" همان ديدگاهي نبود

را) فرزند غيركنيـز( صريح"و)دهكنيززا("هجين"ي برخي قبايل ديه... دانستدو را برابر نمي

و در وراثت هم ميـان آن دو ديه دانستند، بلكه ديه هجين نزدشان نصف يكي نمي ي صريح بود

.)61تا58همان،(برابري نبود

كه نهاد و شرايطي است مي" عاقله"در چنين اوضاع نهادي كـه حتـي تـصور. گيرد شكل

چه  به پذيرش قوانين آن تـن در دهـد آن هم براي بشر امروزي دشوار است تا به آن كه . رسد

كه در گستره"در جامعه آن روز عرب؛ وي آن گروه واقع مـي قوم، مسئوليت هر جرمي را شـد
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به حاكم تسليم نمي در. شد، به عهده داشت جاني ناشناخته بود يا معناي اين قانون اين بود كـه

كه قصاص شوند، همه گـروه  و اگـر جـاني قـصاص تعقيب مجرمين براي اين  سـهيم هـستند

كه از فعل جاني حاصل شده بود بر عهده جماعت بود نمي در. شد مسئوليت ضرري اگر قتلـي

مي  به حاكم تسليم نمي جايي واقع و قاتل شناخته نبود يا شد، حاكم بـه اهـل منطقـه چهـار شد

مي  و او را تسليم كنند روز فرصت كردند محصوالت آن قـومر تسليم نمياگ. داد تا قاتل را پيدا

و در خزانه  به رهن مي ماند تا حكم حاكم يا كسي كـه يا اموالشان مصادره ي حكومت يا معبد

به عنوان حاكم تعيين شده است، صادر شود گـذار از وضـع چنـين منظور قـانون. در آن قضيه،

كه همـه  و دسـتگيري مجـ قانوني عبارت بود از اين رمين بـا حكومـتي جماعـت در تعقيـب

به خانواده مقتول سهيم باشند و در پرداخت ديه .)1973،489جواد علي،(".همكاري كنند

و براي بر عهده گرفتن يـا نگـرفتن آن راه" مسئوليت"عرب جاهلي هـايي را مي شناخت

مس":تبيين كرده بود  و قبيله در برابر جرايم افراد خود ئول بود خانواده در برابر جرايم فرزندان

مي"عصبيت"مگر آنكه  كه در مكان از آنان برداشته به اين صورت و در قالبي شد؛ هاي عمومي

مي"عصبيت"قانوني؛  كه ميان مردم شناخته شـود را اسقاط صـورت در غيـر ايـن. كردند، تا اين

مي  كه مسئول بودند همچنان باقي و شـد، خلـع مـي"خليع"وقتي. ماندمسئوليت بر عهده آنان

مي"خلع"شهود بر و اهـل قبيلـه او شهادت ي او از او آزاد بودنـد، نـداي دادند، خويـشاوندان

و استغاثه ميي او را جواب نمي كمك و اگر جواب دادند بار گناهان او را از نو بـر عهـده دادند

مي. گرفتندمي و خويـشاوندانش برداشـته وقتي فردي خلع  شد مسئوليت كارهـايش از خـانواده

و فقط به خود او منحصر بود مي مي. شد و ضـامن جـرايم او خود بايست از خود حمايت كنـد

مي. بود"خليع"چنين كسي. خود باشد  كشت هيچ يك از افراد قومش مورد سؤال اگر كسي را

و اگر كشته مي  رو. بـود" هدر"شد خونش نبودند  زنـدگي بـسيار دشـواري"خليـع"از ايـن

كه غالبا مي داشت و اين نتيجه به مرگش و قوانين قـوم خـود بـودي خروج از نظام انجاميد . ها

كه توبه مي و از گمراهي برمي مگر آن و كسي را مـي كرد و گشت يافـت كـه او را مـأوي دهـد

به نام عرب جاهلي شيوه.)489همان،("....حمايت كند  كه جايگـاه"1تعقيه"اي "شـخص" داشت
پ"قبيله"را در ميان و خويـشاوندان وجـود داشـت نـشان مـيو كه بين شـخص .دهـد يوندي

امـا. اصل در قتل، قـصاص بـود".پيوندي كه در جهان امروز كمترين نشاني از آن وجود ندارد

مي. كردندديه را جز ضعفاء قبول نمي  كه ديه و عار عرب، آنان را كرد زيـرامي گرفتند سرزنش

به مال فروخته بود خون كشته  از.ندي خود را بنابراين اگر اولياي مقتـول، از توانمنـدان بودنـد

و راه چاره اي براي اين كـه بخـاطر پـذيرفتن ديـه،. پذيرفتن ديه ابا مي كردند  اما ناتوانان حيله

از: مورد سرزنش قرار نگيرند داشتند  به راهـي كـه عبـارت بـود  در توجيـه"تعقيـه"پناه بردن

1.قّي السهمفرهنگ الروس(تير را به هوا پرتاب كرد: ع(.
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به خاندان قاتل مـيت.ي مقتول كارشان براي گرفتن ديه كه خاندان مقتول ":گفتنـد عقيه آن بود
و شما نشاني است مي. ميان ما مي: گفتندآنان و: گفتندنشان شما چيست؟ بـهكه تيري بگيـريم

به سوي ما بازگشت از گرفتن ديه منع شده  و اگر همان آسمان بيفكنيم اگر خون آلوده گونه ايم،

كه رفته بود فرمان دار  كه ديه بگيريم باز آمد مي". يم كه ديه را قبول . كردند در اين صورت بود

ميآنان مي كه بدون خون رفته بود بر كه تير همان گونه اي بـراي گردد، اما در پي بهانـه دانستند

مي. قبول كردن ديه بودند  و عالمـت با اين كار نزد مردم عذر آوردند تا آنان را سرزنش نكننـد

مي. دن بر ريش بود پذيرفتن ديه دست كشي  اين تير همواره ناآلوده بـه خـون،: گويدابن اعرابي

.)599همان،("آمدباز مي

ي در جامعـه"شـخص"اين نقل قول هاي نسبتاً طوالني را بدان سبب آوردم تا نشان بدهم

و پيوند او با قبيله چه جايگاهي داشته -شـوند ناميـده مـي" خويـشاوندان"كه امـروزه-عرب

و تبعات مهم بر آن مترتب مي چگونه و بويژه چه آثار امـا آيـا پيونـد شـخص. شده است بوده

ي عـرب اسـت؟ آيـا بـه اصـطالحي خود همان پيوند كهـن ديـروزي جامعـه امروزي با عاقله 

كه پيش از اسالم يا حتي در جوامع صدر اسالم بوده اسـت؟ آيـا" موضوع حكم" ، همان است

و متعارف در جوامع نخستين سدهي معمو"والء" ميل  توانـد كارسـاز باشـد؟ هاي اسالم امروز

و: براي ديدن انواع والء( چـرا امـروزه.) بـه بعـد65، 1382جـوده،:ك.ر... والء عقيده، والء عتاقه، والء عقد، والء موااله

مي قانون كه ده گذاران و پذيرند انـد دگرگون شـده"موضوعاً"ها موضوع فقهي تغيير چهره داده

و همان"عاقله"اما  و در صدر اسـالم بـوده اسـت بـي هـيچ دگرگـوني گونه كه پيش از اسالم

 اي كـه توانـسته فقـه پـس از انقـالب را واردي انديـشمندانه تغييري باقي است؟ همـان شـيوه 

و براي بسياريامرحله ميي جديد از اجتهاد كند بي ترديد تواند در اين از مسائل راهگشا باشد

و راهگشايي كند  ر(وادي نيز گام نهد قانون مجازات اسـالمي، راجـع بـه تـساوي 297ي ماده2ي تبصره:ك.مثالً

و ذميديه .)ي مسلم

 مقاصد شريعت-3
ن كه عالمه اقبال از آن سخن گفته اسـت همـا"تغيير"و" ابديت"سازگار كردن دو مقوله

كه انديشمندان اهل سنت تحت عنوان ر( انـد گفتـه از آن سـخن" مقاصد شـريعت"است :ك.مـثالً

و پيش از همه311و219تا،؛ ابو زهره، بي 230-217، 1381؛ الزحيلي، 385-378، 1415زيدان، ي آنان ابواسـحاق شـاطبي؛

آن.) هجري در جلد دوم كتاب الموافقات 790متوفاي ش از كه فقه يعه در طول حيـات خـود، مجـال آن جا

از نيافت تا در گستره  و سياست، حضور فعال داشته باشد بحث ،"مقاصـد شـريعت"ي اجتماع
و اصولي راه نيافت يكي از امهات مباحث، بي ترديد بحث از مقاصد. در كتب فقهي اما امروزه

و بررسي نشود كه تحت همين نام طرح .شريعت خواهد بود هرچند
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وي در بحـث از ايـن. دانـد مـي"معرفت مقاصد احكـام"يكي از شرايط اجتهاد را ابوزهره

مي   مجتهد بايد مقاصد شريعت را بـشناسد تـا در اجتهـاد خـود از آن منحـرف":گويدموضوع

وي بايد مصلحت انسان را كه شارع آن را مصلحت تلقي كرده، بشناسد زيـرا شـناخت ... نشود

و ثابت است مصالح نوع آدمي يكي از اصول مقر  كه ميـان مـصلحت.ر و اين بدان سبب است

و مصلحت حقيقي فرق بگذارد و مضره .... وهمي آن بايد مصلحت و ميـان ي فعل را تشخيص

و منفعـتِ همگـاني را بـر منفعـت آحـاد دو سنجش انجام دهد، دفع مضره را بر جلب منفعت

يكي از اركان اجتهاد است  و اين كار ي او شـاطبي به گفتـه.)311تا، زهره، بي ابو("جامعه مقدم بدارد

به دو اصل برمي: در موافقات معتقد است گردد كه يكي از آن دو، فهم مقاصـد شـريعت اجتهاد

مي....است مي شاطبي درباره": گويدابوزهره به جـايي: گويدي فهم مقاصد شريعت وقتي انسان

آ  و هر يك از ابواب كه قصد شارع را در مسائل شريعت اي در او حاصلن بفهمد ويژگيبرسد

و صدور حكم بر مبناي موازين الهي، جانشين رسـول اهللا مي كه او را در تعليم، فتوا )ص(شود

.)همان("دهدقرار مي

و فلسفهكه عقل مخاطبان، مقاصد شريعت را تشخيص نمي اين فهمـدي احكام را نمـي دهد

في البيت"و كه" اهل البيت ادري بما ضمن اعتقـاد بـه صـحت آن، بايـد گفـت، سخني است

و همـه بدون ترديد دامنه  به تعطيلي عقـل شـود يي اين انديشه را نبايد چنان گسترد كه منجر

و قوانين شارع در پرده و چنان بر آشـيانه دستورات و مه آلود قرار گيرد و رمز تيره ي اي از راز

و انديشه كه دست هيچ فهم ك بلند عنقايي نشيند و بررسي بدان نرسد اي براي چنـين. نجكاوي

و رفتارهـاي  تصوري اگر در خصوص عبادات محـضه درسـت باشـد در خـصوص معـامالت

و نواهي مربوط به تنظيم رفتارهـاي فيمـابين آنـان بـا سـؤالي  و اوامر و قوانين اجتماعي آدميان

به سينه خواهد بود   عـربيدر اين كه شارع مقدس بر اساس عرف غالب جامعـه: جدي سينه

و بدون ترديد چنين تصميمي موافق با  مصلحت جامعه صدر اسـالم"چنين ضماني را پذيرفته

ــرد" ــه ك ــد مجادل ــت، نباي ــوده اس ــز ب ــه. ني آنجامع ــه در ــرد"اي ك ــه"و"ف ــه" قبيل و عاقل

و حوزه) خويشاوندان( كه هنـوز نيـز مفاهيمي. اندي داللت معنايي خاص خود را داشته مفاهيم

- حتـي در ايـران-"جوامعي با عرف امـروزي"و"اي جوامعي با عرف قبيله"تفاوت آنها را در

و ايالت ايران را مي و آنان كه طوائف . شناسند بر وجود اين تفاوت صحه مي گذارنـد شاهديم

و مي يكي است آنآيا مصلحت اين دو جامعه و ساختار اقتـصادي توان كه مقبول عرف -چه را

 اجتماعي آن جامعه بوده است بر اين جامعه نيز تسري داد؟ پاسخ ايـن سـؤال را بايـد-سياسي

مي" فقه پويا"اي جست كه دو ركن اساسي در همان شيوه و مكان: دهد را تشكيل .1زمان

و نظري مباحث بيش براي مطالعه.1 و ديدن آرا و منابع بيشتر در اين زمينه به ات  ريسوني، احمد،-1: تر مراجعه شود

قم)1376( و ابهري، مركز انتشارات تبليغات اسالمي  مطهري، مرتضي،-2.، اهداف دين از ديدگاه شاطبي، ترجمه اسالمي
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 قابليت اجرا-4
و بخـشنامه و دسـتورالعمل بدون ترديد يكي از نكات مهم در قـوانين هـا آن اسـت كـه هـا

و يكي از عناصر تشكيل دهنده قاب ي اين مفهوم، عبارت است از پـذيرش ليت اجرا داشته باشند

كه چـرا در نخـستين سـال. آن دستورالعمل توسط مخاطبان هـاي بعثـت، پاسخ اين سؤاالت را

مي همه و طي زمان ابالغ به تدريج و چرا احكام فقهي، و ايني دستورات فقهي صادر نشد شد

وكه چرا از نخستي  در همين قابليت اجـرا بايـد جـستجو ...ن روزهاي اسالم، بردگي ملغي نشد

شـود؟ اجرا نمـي" مقررات ذمه"چرا: كرد؟ امروز نيز با سؤاالتي از اين دست روياروي هستيم 

به پذيرش اسالم دعوت نمي  ي ذمي با مسلم برابـر كنيم؟ چرا ديه چرا كشورهاي غيراسالمي را

ال يخضعن بالقول"شده است؟ چرا مفاد امر ، كـه كنايـه از بـا عـشوه سـخن)32احزاب،(-"و

مي در رسانه-گفتن است و سينماها ناديده گرفته وها  ...شود؟

به ضمان عاقله نگاه مي اگر طفلي از طريق تلقيح مصنوعي متولـد: كنيماكنون با همين نگاه

مي"عاقله"شود  مي را چگونه تفسير كه طفل بـه صـاحب نطفـه ملحـق پذيريم كنيم؟ از طرفي

مي مي نه او را كه كسي نه به تبع خويشاوندان ذكـور او را، در حـالي كـه شـرعاً شود و شناسد

از عاقله همان  و چـه بـسيار و از سوي ديگر طفل در دامان تربيـت ناپـدري خـود رشـد هايند

و خويشاوندان ذك  كه شرعاً او كه از او كسب كرده است، در حالي ور منـسوب بـه او صفات را

 آيـا":سؤال شده است.به اين فتوا از مقام معظم رهبري توجه كنيد. باشند" عاقله"توانند نمي

به منظور بارداري اشـكال دارد يـا وارد كردن نطفه به داخل رحم زن ديگر، ي يك مرد ناشناس

و غيره از  پـدر غيرواقعـي خير؟ در صورت عدم اشكال در رابطه با مسائلي از قبيل سهم االرث

ميچه راه في نفسه موجبي براي منع شرعي": پاسخ اين است"فرمايند؟ حلي ارائه عمل مذكور

به صـاحب نطفـه  كه و در صورت انجام عمل مذكور اگر فرزندي متولد شود بعيد نيست ندارد

و سـهم  و لكن بايد راجع به مـسايل محرميـت االرث در ايـن بـارهو صاحب رحم ملحق باشد

و پـدر غيـر.)1374،23ي استفتائات، مجموعه("ياط مراعات شود احت اگر قرار باشـد در تـوارث طفـل

مي  چه بايد كرد؟ مگر كه واقعي از يكديگر احتياط شود تـوارث بـر مبنـاي"توان ناديده گرفت

 
ا)1378( و مقتضيات زمان، تهران، انتشارات صدرا، كه در آن از تغيير، مقتضيات زمان، و نقش زمان در آن بحث، اسالم جتهاد

و انديشمندان مسلماني كه از مقاصد 1345اين كتاب در سال. كرده است و بديهي است كه ايشان با نظرات اقبال  تدوين شده

و نقش زمان در احكام سخن گفته بودند آشنايي داشته است ، از مناسبت تا مذاق)1385( صابري، حسين،-3. شريعت، عرف

، قلمرو)1387( همو،-4. به بعد117ص،71يي به مقاصد شريعت، مجله مطالعات اسالمي، دانشگاه مشهد، شمارههاي فقه، راه

و متغيير دشواري و فرضيهثابت ، عرف يا عنصر)1383( سلماني ايزدي، ناصر،-5. به بعد81،ص79ي ها، همان، شماره ها

ص64ي پويايي فقه، همان، شماره ، تحوالت فقه شيعه در تقابل با روند نوسازي در ايران)همان(ي، يحيي، فوز-58.6تا29،

ص شريعت، مجله مدرس،، بررسي مباني اجتماعي هنجارهاي حقوقي1386 ابدالي، مهرزاد،-7. 119تا91بعد از انقالب،

ص2ي، شماره11ي، دوره)ويژه حقوق( .21تا1،
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و فرزند در كنار هم زنـدگي مـي كه پدر كننـد، از عاطفـه هـم نظام اجتماعي اي بنا شده است

و برخوردار و ياور همديگرند و شادي هم شريكند، يار ، آن گاه از چنـين غنيمتـي... ند، در غم

كه نمي مندند؟ صاحب نطفه بهره اش در كدام رحم مستقر خواهـد شـد، نـه دوران داند نطفه اي

و شب بيـداري  و بيداري نه دوران كودكي و و از سـويي جنيني نطفه را ديده است هـاي او را،

 اعمال او شناخته شود؟ از سـوي"ضامن"ي آن جوان نديده است چرا بايد هيچ كمكي از سو 

و جهان خارجي، نقش پـدر واقعـي را داشـته كه در واقعيت ديگر در خصوص پدر غير واقعي

و قـوانين، نـسب او را در  و چه بـسا برابـر مقـررات و فرزند تحت تربيت او قرار گرفته است

ه شناسنامه و در كنار او ي مراحل زنـدگي را پـشت سـر گذاشـته اسـت بايـدي خود دارد مه

كه آيا مي  را همواره در ترديد بود و خويشاوندان ذكور او  تلقي كرد بـا"عاقله"توان چنين پدر

چه اندكي آن كه بر اساس فضاي تشريع عاقله، چنين پدري عاقله نيست؟ اما از سوي ديگر آن

و پـدر بـه اصـطالح غيرواقعـيي نظام اجتماعي توارث گفته شد ميا پيش درباره  ن اين فرزنـد

اهداي جنين بـه زوجـين"ي طفل متولد شده از راه قانون شبيه چنين سؤالي درباره. وجود دارد

مي. نيز قابل طرح است"نابارور ،" تغييـر مفهـوم عاقلـه"توان پرسيد آيا بـا توجـه بـه بنابراين
به عاقله را اجرا كرد؟ امروز مي  توان قوانين مربوط

307يي مـاده تصور كنـيم كـسي قـصد دارد تبـصره: اكنون سؤال ديگري قابل طرح است

و با عقد و ديه" ضمان جريره"قانون مجازات را اجرا كند به عهده بگيـرد ي جنايت ديگري را

چه شيوه عاقله ي اجرايي را بايد دنبال كند؟ كدام دفتر اسناد رسـمي اسـتي او محسوب شود،

به ويژه كـهكه بتواند مفاد اين عقد را برابر قوانين طوري تنظيم كند كه قابليت اجرا داشته باشد

انعقاد چنين عقد الزمـي نـه تنهـا از اذهـان عـرف. يكي از آثار ضمان جريره، ارث بردن است 

مي  به دور است بلكه و اداري فراوانـي بسيار و دعاوي مـالي تواند موجب اختالفات خانوادگي

و مسايلي كه از يك سو سابقه وقتي نهاد. باشد و دادرسي در حل مشكالت ي قابل توجه دارند

و آراي صادره در موارد مشابه آنها فراوان است دچار مشكل است، از سوي ديگر قوانين مدون

هايي در نظام دادرسـي بـاز شـود؟ چـه پاسـخي چرا بايد پاي موضوع جديدي با چنين ويژگي 

رغم اينكه زكات نـوعي ماليـات اسـت، نظـام چرا دولت، علي توان داد كه براي اين پرسش مي 

 كند؟ يكـي از پاسـخ هـا هـم ممكـن اسـت ايـن باشـد كـه مند نمي آوري زكات را قانون جمع

مي.ي كنوني هنوز آمادگي پذيرش چنين دستوري را ندارد جامعه تـوان پرسـيد اگر چنين باشد

قله را دارد؟ به ويـژه اگـر تـصور كنـيم كـه شـماري كنوني آمادگي پذيرش قانون عا آيا جامعه 

به داليل خاص بتواننـد  و بنا يكي از كشورهاي نامسلمان غربي، مسلمان شوند فراواني از افراد

و در ايران زندگي كنند تبعه مي.ي ايران شده توان اجـرا كـرد؟ آيا در ميان آنان چنين ضماني را

پ  كه چنين فرضي دور از ذهن است اسخي مناسب براي چنـين سـؤالي نيـست زيـرا اين پاسخ
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مي فقه كه چه فرض پژوهان به خوبي و در فقـه دانند و مستبعدي مطرح هاي بسيار دور از ذهن

مي پاسخ يافته  و كه ديه. يابنداند  بـري قتل خطـاي محـض، اصـوالً به هر حال، نكته اينجاست

ن عهده كه عاقله و فقط در صورتي المـال پرداختـه تواند بپردازد از بيتي عاقله نهاده شده است

مي،بنابراين).312ي ماده.(شودمي كه نهاد دادرسي ي تواند ديه را از عاقله فرض اوليه اين است

به شيوه و اي كـه بـه خـاطر عاقلـه. هاي اجرايي خاصي اين مطالبه را پيگيري كند متمول مطالبه

نه همديگر را مي چه بسا و محيط زندگي راشناشرايط نه جاني و .سند

و پيشنهاد نتيجه-5  گيري
و داليل اقامه شده بر آن از قوت" ضمان عاقله"از سويي نهاد و شرعي  نهادي است فقهي

و از سوي ديگر اين سؤال مطرح اسـت كـه)58، 1380گرجي،(كافي براي اثبات حكم برخوردارند

ش و اين سؤالي است كه جـواب آن آيا اجراي چنين حكمي با استقبال جامعه مواجه خواهد د؟

. نخواهد بود"آري"به آساني 

و با عبارت مي . شـود، زوجـه مطلقـه مـي" انت طـالق"دانيم كه در فقه، طالق، ايقاع است

و اخالق آنان بـه تعبيـر فقهـا باشـد) سـازگار("ملتئمـه"حداكثر ممكن است زوجين سازگار

وياز يك طرف جامعه. واقع شود"طالق مكروه"و  معاصر تاب تحمل چنين حكمي را ندارد

به راحتي اين حق شرعي را از مرد سلب كند از سوي ديگر قانون آن. گذار نتوانسته است چاره

كه در شرايطي خـود  و گاه زوجه، وكيل زوج باشد بوده كه اندكي از تندي اين حق كاسته شود

و اين كار با  مي"شرط ضمن عقد"را مطلقه كند .دپذير انجام

توان چنين تدبيري انديشيد؟ از يك سو شارع نخواسته آيا در خصوص ضمان عاقله نيز مي

و تـشفي اوليـاي دم در ميـان  و هيچ راهي براي تـسلي خـاطر است كه خون مقتول هدر برود

و عادالنه نيست كه جـاني بهـاي كـاري را بپـردازد كـه خطـاي  و از سوي ديگر عاقالنه نباشد

و كم  وي محض بوده است و هرگـز تـصور چنـين كـاري در مخيلـه ترين نقشي در آن نداشته

. ممكن است بر آستان هركس فرود آيد" خطا"از طرفي همين. گذشته است نمي

و عقاليـي عـرب كمـك كه شارع از رسم معمول چه بايد كرد؟ بهترين شيوه آن است پس

كه جامعه  ه.ي آن روز پذيراي آن بود بگيرد، رسمي ي آن واقعيات وجـود دارنـدمهاما امروزه

و شـايد بتـوان گفـت نـه و معمول ديروز، امروزه رنگ باخته است كه آن رسم عقاليي جز آن

و مقبول كردن يك رسم، چيزي نيست كـه بـا  و معمول نه مقبول، و دوباره معمول خواهد شد

و قانون  و تهديد حق. گذاري صرف عملي شود توصيه چه بايد كرد كه از يك سو  اوليـاي پس

و از سوي ديگر ديه ي خطاي محض نخـست توسـط خـود جـاني پرداخـت دم محفوظ بماند
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و از ديگر سو شيوه و عرف معمول كه امروزه نمي نشود تواند مقبـول باشـد، اي غير از آن رسم

و واقعيت زندگي امروزي سازگار باشد اجرا شود؟ شيوه كه با ذهن .اي بايد يافت

بـه: چنين مـسئوليتي را بـه عهـده بگيـرد"بيمه" دولت در قالب شايد يك راه آن است كه

و مبالغي بسيار اندك از راه  مي مرور زمان كه و احصا كـرد هايي و تدوين توان آن ها را تعريف

و البتـه در راه  و در صندوقي ذخيـره  هـاي مناسـب سـرمايه گـذاري شـود تـا ارزش گردآوري

.اي هم داشته باشدافزوده

ي ايرانيـاني خواهـد بـود كـهي همـه شخصيت حقوقي اين صندوق، جايگزين عاقله عمالً

و سود سرشار اين صندوق مـي. ممكن است روزي دچار چنين مشكلي شوند بخشي از درآمد

در. شود كه براي نجات برخي از زندانيان مرسوم شده اسـت" گلريزان"تواند جايگزين رسم 

داند بلكه خـود را مـديون مديون فرد يا افراد خاصي نمي اين صورت زنداني آزاد شده خود را

مي  كه در واقع نماينده دولت و مـذهبي، اسـتي همه داند ايـن كـار.ي هموطنان او از هر دين

به خود بگيرد  بنياد اين قانون بر يـك قـرارداد اجتمـاعي اسـتوار. البته بايد صورت قانون مدون

به نمايندگان قانون  كه مردم اند كه حقي را كه هريك از ايرانيان بـر خود وكالت داده گذاراست

را- در قالب ضمان عاقله-خويشاوندان خود  و مـسئوليت جنايـات خـود  دارنـد سـاقط كـرده

 ضـامن مـردم"ي عاقلـه بيمه"از سوي ديگر دولت در قالب نهاد. نخست خود عهده دار شوند

كه بهاي جنايت خطاي آنان را بپردازد همـ خود مي گونـه كـه در مـواردي مـردم تـاوانانشود

.پردازندتصميمات خطاهاي اقتصادي يا فرهنگي دولت را مي

كه دولت از محل خاص آن-راه ديگر آن است -هـاي مـردم اسـتفاده كنـدكه از كمـك بي

و عاقله و خطاي محض آنان را تدارك كند ضامن و جنايات .ي مردم خود باشد
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