
� حامد رستمى نجف آبادى

دانشجوى دكترى فقه و مبانى حقوق اسالمى دانشگاه مذاهب اسالمى و مدرس دانشگاه قرآن و حديث
h_rostami65@yahoo.com

� حميد فرشى

كارشناس ارشد فقه مقارن و حقوق جزاى اسالمى دانشگاه مذاهب اسالمى (نويسنده مسئول)
h_farshi@yahoo.com

تاريخ دريافت: 1392/5/29، تاريخ پذيرش: 1392/6/19

چكيده
ــود. مسّلم است كه در چنين  ــوند كه در قانون جرم تلقى مى ش ــت افعالى را مرتكب ش افراد در هنگام خواب ممكن اس
ــت، از اين رو بايد  ــخيص يا كنترل اعمال خود نيس ــت و فرد قادر به تش ــده اس حالتى قوه تمييز و اراده فرد مختل ش
مسئوليت كيفرى را از چنين فردى نفى كرد. اين عدم مسئوليت در باب حدود، تعزيرات و قصاص واضح است و جاى 
ــت: اول اينكه پرداخت ديه بر عهده خود  بحث زيادى ندارد، ليكن در مورد پرداخت ديه، چهار نظر عمده موجود اس
فرد نائم باشد، دوم اينكه پرداخت ديه بر عهده عاقله نائم باشد، سوم اينكه اصًال ديه ثابت نيست و چهارم اينكه قائل 
ــته كه عادت دارد در خواب زياد بغلطد يا حركت نمايد كه منجر به جنايت  ــويم و بگوييم اگر فرد مى دانس به تفصيل ش
گردد، در اين صورت فرد مسئول جنايت يا جرم واقع شده است؛ يعنى بايد ديه را از مال خود بپردازد و اگر فرد چنين 
ــت و مجازاتى ندارد. به نظر مى رسد قول چهارم كه قانون مجازات اسالمى نيز آن را اختيار  ــئول نيس عادتى ندارد، مس
ــده است، نيز سه نظر وجود دارد  ــت. در مورد حكم خاص دايه كه با غلطيدن منجر به جنايت بر طفل ش كرده، بهتر اس
مبنى بر اينكه پرداخت ديه مطلقًا بر عهده عاقله باشد، يا مطلقًا بر عهده خود دايه و يا اينكه قائل به تفصيل شويم، بدين 
نحو كه اگر از روى فقر و حاجت طفل را شير مى دهد، ديه را عاقله پرداخت مى كند و اگر به جهت فخر عهده دار شير 

دادن طفل شده است، بايد ديه را از مال خود بپردازد.

كليدواژه ها: خواب، مسئوليت، ديه، عاقله، خطا، شبه عمد.

بررسـى مسـئوليت جنايات نائم
 از ديدگاه   مذاهب اسـالمى
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مقدمه
بحث از موانع مسئوليت كيفرى همواره مورد توجه خاص 
ــام و مؤلفان كتب  ــت و فقهاى عظ محاكم قضايى بوده اس
ــته اند؛ زيرا وجود يا عدم  ــى توجه خاص به آن داش حقوق
ــئوليت، تعيين كننده حكم  وجود هريك از عوامل رافع مس
ــود. در اين بين بحث از  ــوى دادگاه خواهد ب صادره از س
ــواب،1 به دليل وجود  ــئله ارتكاب جنايت در حال خ مس
ــئوليت  ــدد در نحوه تأثير آن در مس ــاى متع اختالف نظره
ــد. هرچند كه بررسى  ــيار حائز اهميت مى باش كيفرى، بس
نوع و ميزان مسئوليت نائم مطلب نويى نبوده و قبًال نيز در 
آثار محققان بدان پرداخته شده است، ليكن با ابالغ قانون 
ــالمى جديد، بررسى مجدد اين بحث و مقابله  مجازات اس
ــد.  نظرات با رأى مختار قانون گذار ضرورى به نظر مى رس
به دليل فقدان قوه قصد و اراده در فرد نائم، عمدى دانستن 
ــا اينكه فعل ارتكابى از  ــت، ام جنايت وى امكان پذير نيس
ــد، يا شبه  ــوى نائم داراى ويژگى خطاى محض مى باش س
عمد، محل تأمل است. به هر روى در اين مقاله سعى بر آن 
ــت كه ضمن بيان نظرات مختلف موجود در اين زمينه،  اس
ــئله خاص  ــود و نيز به بيان حكم مس نظر بهتر انتخاب ش
ــبت به طفل  ــوى دايه نس جنايتى كه در حال خواب از س

وارد شده است، پرداخته خواهد شد.

نظرات موجود در باب مسئوليت نائم
ــده در كتاب قصاص،  ــم به صورت عم ــئوليت فرد نائ مس
ــامل  ــى قرار گرفته و ش ديات و ضمان نفوس مورد بررس
ــرى و نيز حكم  ــم بر روى ديگ ــالب و افتادن فرد نائ انق
ــد بحث جزئى مانند  ــت، البته چن خاص در مورد دايه اس
زناى با نائم و مغمى عليه و نيز سرقت انسان عبد كبير در 
ــرقت حدى به حساب مى آيد، وجود دارد  حال نوم، كه س
كه بحث زيادى پيرامون آنها موجود نيست و يا اينكه (در 
مورد عبد) موضوعيت آن در عصر حاضر منتفى است. در 
ــت كه اقرار نائم ارزشى  مورد اقرار نيز نيازى به بيان نيس

ــه حديث رفع، جزء  ــل مختلف عقلى و نقلى از جمل ــوم به دالي 1 . ن
ــن ثالثة: عن  ــال(ص) رفع القلم ع ــت: «ق ــئوليت اس عوامل رافع مس
الصبى حتى يبلغ و عن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق» 
ــائل الشيعة، ج28، ص23). البته حديث رفع با الفاظ مختلف نقل  (وس

شده است.

ندارد بالخالف و ال اشكال.
ــكى نيست كه فرد نائم قصاص ندارد،  در باب قصاص، ش
ــدن و حركت در خواب و  ــا در باب ديه در مورد غلطي ام
ــه چند نظر بيان  ــاندن به ديگرى، فقهاى امامي ــيب رس آس

داشته اند:
1) نظر اكثر قدما

ــيخ مفيد، شيخ طوسى، ابن حمزه، فاضل  اكثر قدما مانند ش
ــداد و ... معتقدند كه در چنين حالتى، فرد ديه را از مال  مق
ــزه در اين مورد مى گويد: هركس  خود مى پردازد. ابن حم
بخوابد (و در حال خواب) بر روى ديگرى بيافتد و موجب 
مرگ او شود، اين قتل، شبه عمد است و فرد نائم بايد ديه 
ــت.2 داليلى كه  را از مال خود بپردازد و قصاص بر او نيس

براى اثبات اين نظر اقامه شده است، عبارتند از:
ــرا قصد و اراده وى  ــت؛ زي 1. فرد نائم در حكم مكره اس
زائل شده است.3 بنابراين قتل شبه عمد بوده و ديه بر عهده 

نائم از مال خودش مى باشد.
ــى المتلف دون  ــة الضمان عل ــل قاعده «ألصال ــه دلي 2. ب
ــبب براى تلف است، نه  غيره»،4 اينكه فعل نائم از باب س
ــت،5 مبنى بر اينكه  جنايت، بنابراين، عاقله ضامن آن نيس

ديه را از باب جبران خسارت بدانيم.
2) نظر اكثر متأخران و معاصران

ــد. از جمله  ــده عاقله فرد مى باش ــر ديه بر عه ــن نظ در اي
كسانى كه قائل به اين نظر هستند، از اين قرارند:

ــهيد ثانى معتقدند: نائم ضامن هر جنايتى  ــهيد اول و ش ش
ــود در مال عاقله اش (عاقله ديه را  است كه مرتكب مى ش
ــد فعل و قصد  ــل اينكه وى فاقد قص ــد)، به دلي مى پردازن

نتيجه مى باشد، بنابراين عملش خطاى محض است.6
ــرد خواب، ضامن  ــد مى گويد: عاقله ف ــر مرواري على اصغ
ــاير  ــطه انقالب و س ــند كه به واس ــى مى باش اتالف نفوس

حركات ايجاد شده است.7
ــود قصد در فرد نائم، ارتكاب جنايت از  به دليل عدم وج

2 . مختلف الشيعة، ج9، ص345.
3 . همان.

4 . جواهر الكالم فى شرح شرائع االسالم، ج42، ص414.
5 . شرح اللمعة، ج10، ص113.

6 . همان.
7 . الينابيع الفقهيه، ج4، ص486.
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ــوى وى، از نوع خطاى محض است، بنابراين بايد ديه  س
بر عهده عاقله باشد.

ابن ادريس نيز در مقام تعليل مى گويد: ... هركس بخوابد و 
ــود، اين عمل  بر روى ديگرى بيافتد و موجب مرگ او ش
در حكم شبه عمد است و نائم ملزم به پرداخت ديه از مال 
ــود و قصاص بر او نيست، ليكن آنچه مقتضاى  خود مى ش
اصول مذهب ما است، اينكه ديه در اين مورد بايد بر عهده 
عاقله (نائم) باشد؛ زيرا فرد خواب نه در فعل و نه در قصد 
ــت و اين مالك قتل خطاى محض مى باشد  عامد نبوده اس
ــت كه ديه قتل خطاى محض، بر عهده عاقله  و بحثى نيس

است.8
3) نظر آيت اهللا خويى

ــد و نه عاقله اش و  ــق اين نظر، نه خود فرد ديه مى ده طب
اصوًال چيزى بر عهده وى نيست. آيت اهللا خويى در مبانى 
ــم غير از دايه بغلطد و  ــة المنهاج مى گويد: هرگاه نائ تكمل
ــده كه ديه بر  ــب تلف نفس يا عضوى گردد، گفته ش موج
ــت و نيز گفته شده كه ديه بر عهده عاقله  عهده خود او اس
ــكال مواجه است و اقرب عدم  ــت و هردو نظر با اش او اس

ثبوت ديه مى باشد.9
ــان جهت اثبات نظر خود، وجوه و احتمالهاى مختلف  ايش
ــد هريك مى پردازد و در نهايت رأى  ــان كرده و به نق را بي
ــان عبارتند از:  خود را اثبات مى نمايد. چهار احتمال ايش
ــود 2. ديه بر عهده  1. ديه از مال خود نائم پرداخت مى ش
ــت 3. ديه ثابت نيست 4. ديه بر عهده بيت المال  عاقله اس

است.
خالصه استدالل ايشان از اين قرار است:

ــد: هيچ دليلى مبنى بر اينكه  در مورد احتمال اول مى گوي
ــاع اختيار از وى ملحق  ــا عمل فرد نائم را به دليل ارتف م
ــود ندارد و همچنين دليل قائالن به اين  به مكره كنيم، وج
ــت ديه از باب ضمان  ــر مبنى بر اينكه در اينجا پرداخ نظ
ــت، نه از باب جنايت نيز وجهى ندارد؛ زيرا قتل  نفوس اس
ــبه عمد و چه خطاى محض  ــه به صورت عمد و چه ش چ
ــتند به اختيار فرد باشد و اينكه مجرد سبب بودن  بايد مس

موجب تحقق ضمان نمى شود.

8 . مختلف الشيعة، ج9، ص345.
9 . مبانى تكملة المنهاج، ج2، ص222.

در مورد احتمال دوم مى گويد: به دليل انتفاء قصد در مورد 
نائم فعل وى داخل در مفهوم قتل خطا نيست؛ زيرا در قتل 
خطاى محض ضابطه اين است كه مثًال فرد بخواهد هدفى 
را بزند و به فردى ديگر اصابت كند؛ يعنى اينكه فرد قصد 
ــود، اما در مورد  انجام كارى را دارد و فعلى مرتكب مى ش
ــم، اين فرد هيچ قصدى ندارد كه اين مطلب فعل وى را  نائ

از ضابطه خطاى محض خارج مى كند.
در مورد احتمال سوم كه نظر مختار ايشان است، مى گويد: 
ــكال موجود در دو نظر فوق، به دليل  با توجه به رد و اش
اصالت برائت، عدم ثبوت ديه اقرب است: اين مسئله مانند 
ــانى از بلندى بى اختيار (مثًال بر اثر  ــت كه انس موردى اس
وزش باد) بر روى ديگرى بيافتد و موجب كشته شدن وى 
ــود كه در اين صورت ديه ثابت نمى شود و انقالب نائم  ش

نيز مانند همين است.
در مورد احتمال چهارم كه كسى قائل به آن نيست و صرفًا 
ــده است،  ــان مطرح ش ــط ايش به عنوان يك احتمال توس
ــتدالل به «دم المسلم اليذهب  ايشان جهت اثبات آن، اس
ــت و آن را منوط به مواردى كه  هدراً» را قبول نكرده اس
موت در نتيجه قضاء و قدر الهى باشد، نمى داند، همان گونه 
ــقوط فرد از بلندى به خاطر وزش باد، ديه اى بر  كه در س

عهده بيت المال نيست.10
ــل نائم را  ــت اهللا خويى، فع ــر برخالف آي ــب جواه صاح
ــعور از  ــه وى مى داند، هرچند بدون درك و ش ــوب ب منس
ــتن حكم كسى را كه  ــان يكى دانس ــد. ايش جانب وى باش
ــقوط مى كند، با نائم و ساهى نيز نمى پذيرد و  بى اختيار س
ــقوط كرده با نائم مى گويد: نه  ــى كه س در باب تفاوت كس
ــى كه پايين بوده  ــى كه باال بوده و افتاده و نه بر كس بر كس
ــت، حتى  ــت، مجازاتى نيس و ديگرى بر روى او افتاده اس
ــت كه فعلى از وى سر نزده  ــايد اين بدان خاطر اس ديه. ش
كه منتسب به او باشد، حتى از روى خطا. برخالف نائم و 
ــب به آنها است،  ــاهى و مانند اينها كه فعل صادره منتس س

هرچند كه بدون توجه آنها باشد.11
4) نظر امام خمينى و قانون مجازات اسالمى

ــالمى سابق در دو ماده 225 و 323،  در قانون مجازات اس

10 . همان، ج2، صص222و223.
11 . جواهر الكالم فى شرح شرائع االسالم، ج42، ص30.
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ــده بود:  به بيان حكم جنايت فرد نائم و بيهوش پرداخته ش
ــى را بر عهده  ماده 225، ديه قتل در حال خواب يا بيهوش
ــت: هرگاه  ــته و مقرر مى داش ــود نائم و مغمى عليه دانس خ
كسى در حال خواب يا بيهوشى شخصى را بكشد، قصاص 
نمى شود، فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محكوم خواهد شد. 
ــه تلف يا نقص عضو در نتيجه حركت  ليكن ماده 323، دي
و غلطيدن را به منزله خطاى محض دانسته و مقرر مى كرد: 
هرگاه كسى در حال خواب بر اثر حركت و غلطيدن موجب 
تلف يا نقص عضو ديگرى شود، جنايت او به منزله خطاى 

محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.
ــابق برمى آيد، قانون،  همان گونه كه از منطوق ماده 323 س
جنايت فرد نائم را در حكم خطاى محض دانسته، نه خود 
ــت كه همان طور كه  ــاى محض و اين به آن خاطر اس خط
ــل نائم و بيهوش ضابطه  ــت، در فع آيت اهللا خويى نظر داش
ــدى در اين مورد  ــت. مطلب بع خطاى محض محقق نيس
ــير و تبيين دو ماده فوق بود كه در  وجود اختالف در تفس

اين مورد دو نظر ارائه شده بود.
ــه دليل اجمال موجود در  ــت كه ب نظر اول مبنى بر اين اس
ــابق هيچ تعارضى بين دو ماده وجود ندارد و  ماده 225 س
ــدن به پرداخت  با توجه به ماده 323 منظور از محكوم ش
ديه به ورثه مقتول در ماده 225 اين است كه وى محكوم 

به پرداخت ديه در مال عاقله اش مى شود.12
ــد گلدوزيان13 و  ــاتيد حقوق مانن ــل برخى از اس در مقاب
ــه امكان دارد از  ــه به ميزان تقصيرى ك ــى14 با توج اردبيل
ــاده را متفاوت  ــاق بيافتد، حكم دو م ــوى فرد نائم اتف س
ــه اختالل  ــب با توجه ب ــن مطل ــًا اي ــته اند. قاعدت مى دانس
ــد؛ زيرا برخى  خواب گردى و بيش فعالى در خواب مى باش
ــرى كارهاى  ــراد در خواب راه مى روند و يا يك س از اف
ساده اى را انجام مى دهند، بدون اينكه خودشان هيچ درك 
ــبت به عمل خود  ــاس و قصد و اراده اى نس و فهم و احس
ــند، از اين رو برخى از اساتيد حكم ماده 225  داشته باش
ــبه عمد و حكم ماده 323 را به منزله خطاى محض  را ش
12 . قانون مجازات اسالمى در نظم حقوق كنونى، ص484؛ «بررسى 

مسئوليت كيفرى نائم در قانون مجازات اسالمى»، ص53.
13 . محشاى قانون مجازات اسالمى، ص147.

14 . حقوق جزاى عمومى، ج2، ص87.

مى دانستند.
ــود در آنها،  ــان دو ماده و قيود موج ــا توجه به نحوه بي ب
ــت دوم بهتر به نظر مى رسد؛ يعنى هريك از دو ماده  برداش
در صدد بيان حكمى جداگانه است؛ زيرا ماده 323 سابق 
عبارت «غلطيدن يا حركت جوارح موجب مرگ ديگرى 
شود» را به كار برده، اما ماده 225 سابق در باب قصاص 
ــت و مى توان گفت  ــده اس ــدون بيان اين قيود مقرر ش و ب
ــواردى همچون خواب گردى و اختاللهاى بيش فعالى در  م
ــت را  خواب و حركتهاى غيرمتعارف فردى كه خواب اس
ــابق صرفًا غلطيدن،  ــود، اما در ماده 323 س ــامل مى ش ش
ــادن (مثًال از روى تخت) و حركات اعضا و جوارح كه  افت

در حالت خواب متعارف است، مد نظر مى باشد.
قانون مجازات اسالمى حال حاضر نيز همانند قانون سابق 
قائل به تفصيل شده است (البته در صورتى كه تفسير ارائه 
ــل را بپذيريم)، با اين  ــده از دو ماده فوق مبنى بر تفصي ش
تفاوت كه قانون گذار در ماده 153 قانون مجازات اسالمى 
ــد آنها مرتكب  ــى و مانن ــس در حال خواب، بيهوش (هرك
ــود،  ــوب مى ش ــه طبق قانون جرم محس ــود ك رفتارى ش
ــخص با علم به اينكه در  مجازات نمى گردد، مگر اينكه ش
حال خواب يا بيهوشى مرتكب جرم مى شود، عمداً بخوابد 
و يا خود را بيهوش كند)، اعتقاد به اين پيدا كرده است كه 
اگر فرد معموًال عادت به حركت و انجام افعالى كه منجر به 
ــود در خواب يا بيهوشى نداشته باشد، مجازات  جرم مى ش
نمى گردد و با توجه به ماده 14، حد، قصاص، ديه و تعزير 
ــى مى نمايد. بنابراين ماده فوق  را به عنوان مجازات معرف
ــق اول خود نظر آيت اهللا خويى را پذيرفته و قائل بر  در ش
اين شده است كه اساسًا ديه در چنين مواردى ثابت نيست 
و مى توان گفت در شق دوم مفاد ماده 225 سابق را مورد 
تأييد قرار داده است و به نظر مى رسد مبناى ماده توجه به 
ــردى و بيش فعالى در خواب براى  وجود اختالل خواب گ
برخى افراد مى باشد كه منجر به اين مى شود كه بتوان عمل 
واقع شده را منتسب به او دانست و اين مبنايى است كه از 
ــت مى شود: هرگاه نائم به  كالم امام خمينى(ره) نيز برداش
ــطه انقالب يا ساير حركاتش نفس يا طرفى را نمايد،  واس
ــد، ضمان (ديه)  ــتند به فعل او باش در صورتى كه تلف مس
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ــده را  بر عهده عاقله خواهد بود؛15 يعنى اگر عمل واقع ش
نتوان مستند به نائم كرد، ديه ثابت نيست.

متأسفانه ماده 153 در مورد نوع مجازات جنايت افرادى 
ــواب دارند،  ــال غيرمتعارف در حين خ ــادت به افع كه ع
ــخص نكرده است كه مجازات قصاص  مجمل است و مش
خواهد بود، يا ديه و يا تعزير و در صورتى كه ديه باشد بر 
ــرد خواهد بود يا بر عهده عاقله وى و صرفًا  عهده خود ف
ــروط به علم بر وقوع جرم دانسته و نوع و  مجازات را مش

نحوه آن را مشخص نكرده است.

ديدگاه اهل سنت درباره جنايت نائم
ــده  ــنت جنايت واقع ش مى توان گفت تقريبًا تمامى اهل س
ــارى مجراى خطا  ــم را جنايت خطا و يا ج ــوى نائ از س

دانسته اند و قائل به وجود عقل در آنها هستند:
ــافعيه معتقدند: اگر نائم بر روى ديگرى بغلطد يا سقوط  ش
ــت؛16 يعنى ديه بر  ــوردى عقل ثابت اس ــد، در چنين م كن
ــت. نووى از فقهاى شافعى مذهب در بيان  عهده عاقله اس
ــتوجب قصاص در مورد شروط قاتل چنين  اركان قتل مس
بيان مى دارد: شرط است در قاتل كه ملتزم به احكام باشد، 
ــن نائم در صورتى كه  ــن بر صبى، مجنون و همچني بنابراي
ــان  بر روى ديگرى بغلطد، قصاص نخواهد بود؛ زيرا ايش

اهليت التزام به احكام را ندارند.17
ــر بزند، هرگاه بيشتر از  مالكيه معتقدند: هر آنچه از نائم س

ثلث ديه كامل باشد، بر عهده عاقله خواهد بود.18
ــد: آنچه جارى مجراى  ــى از فقهاى حنفى مى گوي سرخس
خطا مى باشد، بر حسب آنچه رازى بيان داشته است، نائم 
ــر بيافتد و او را  ــان ديگ ــد، زمانى كه بر روى انس مى باش
ــد، اين مورد عمد نيست و خطا هم نيست؛ زيرا قصد  بكش
ــت تا ترك قصد براى نائم را تصور  براى نائم متصور نيس
ــالب) كه موجب تلف  ــر روى عملى (انق ــرد، ليكن به ه ك
ــده و اين جارى مجراى  ــطه نائم محقق ش گرديده، به واس

15 . تحرير الوسيله، ص561.
16 . األم، ج5، ص33.

17 . روضة الطالبين، ج7، ص28.
18 . المدونة الكبرى، ج6، ص413.

ــود.19  ــت و در آن ديه بر عاقله نائم واجب مى ش خطا اس
ــطه افتادن يا به اينكه چيزى  ــانى را به واس هرگاه نائم انس
در دستش باشد و ديگرى را به آن بزند به قتل رساند، ديه 
ــت كفاره  ــر عهده عاقله او خواهد بود و خودش مى بايس ب

بپردازد.20
ــود، سرخسى ضابطه قتل خطا  همان طور كه مالحظه مى ش
را در مورد نائم محقق نمى داند كه در اين مطلب با آيت اهللا 
ــان كه ديه را ثابت  ــت، اما برخالف ايش خويى هم  نظر اس
ــد را جارى مجراى  ــر مى زن نمى داند، وى آنچه از نائم س
ــت؛ زيرا در هر صورت فعل از سوى نائم  خطا دانسته اس
ــت. اين نظر در ساير  ــب به او اس تحقق يافته و عمل منتس
ــود دارد و مورد  ــى نيز به همين ترتيب وج ــار فقه حنف آث
ــواع قتل آمده  ــدر المختار در بيان ان ــت. در ال پذيرش اس
ــت: ... آنچه جارى مجراى خطا است، مانند نائمى كه  اس
بر روى ديگرى بيافتد و او را بكشد، به دليل اينكه همانند 

مخطى معذور است، ديه بر عاقله خواهد بود.21
نظر حنابله نيز تفاوت چندانى با نظر بقيه اهل سنت ندارد، 
تنها اينكه فعل نائم را خطا مى دانند، نه جارى مجراى آن. 
ــت، چنين  ابن قدامه در بيان انواع قتل آنچه را كه خطا اس
بيان مى كند: مانند آنكه نائم بر روى ديگرى بغلطد و او را 
ــر روى ديگرى بيافتد. اين حالتى  ــد يا اينكه از باال ب بكش
ــت كه اكثراً آن را از اقسام خطا دانسته اند و مرتكب آن  اس
نه در عمل و نه در قصد عمد ندارد، بنابراين حكم خطا بر 

چنين فردى مترتب مى گردد.22
ــى و مجنون و  ــت كه بر صب ــل علم اختالفى نيس ــن اه بي
ــل مانند نائم و مغمى عليه  ــن تمامى افراد زائل العق همچني
ــان قصاص نيست و  (بيهوش) و مانند اينها به دليل عذرش
ــه  ــد: «قلم از س ــل اين مطلب قول پيامبر(ص) مى باش دلي
(گروه) برداشته شده است، از صبى تا زمانى كه بالغ شود، 
ــا اينكه افاقه  ــود و از مجنون ت ــا اينكه بيدار ش ــم ت از نائ
ــت و  ــد» و نيز به دليل اينكه قصاص عقوبت مغلظه اس ياب
عقوبت مغلظه بر صبى و ساير افراد زائل العقل ثابت نيست 

19 . المبسوط، ج26، ص68.
20 . همان، ج26، ص104.

21 . الدر المختار، ج7، ص95.
22 . المغنى، ج9، صص320و321.
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ــراد داراى قصد صحيح  ــل اينكه اين اف ــن به دلي و همچني
نمى باشند.23

ــت نائم را بر عهده  ــزم ظاهرى مذهب نيز ديه جناي ابن ح
ــه وى مى داند، اما در مورد مغمى عليه همانند مجنون  عاقل
ــدر مى داند؛ زيرا فرد بيهوش را برخالف  جنايت وى را ه
نائم اصًال مخاطب احكام نمى داند: ... حكم نائم، برخالف 
ــت؛ زيرا نائم برخالف آن دو مخاطب  بيهوش و مجنون اس
احكام مى باشد، جز اينكه عمل او عمد نيست و اگر نائمى 
ــد، ديه بر  ــش بر روى ديگرى بيافتد و او را بكش در خواب

عهده عاقله اش خواهد بود و كفاره بر عهده خودش.24

حكم خاص جنايت دايه نائمه
ــى  ــت، بررس ــال مطلبى كه در مورد نائم باقى مانده اس ح
حكم مسئله استثنايى دايه يا همان ظئر مى باشد كه فقهاى 
ــته اند. عده اى بر  اماميه حكم على  حده براى آن بيان داش
ــت و عده اى  ــتند كه ديه بر عهده عاقله اس اين عقيده هس
ــت و برخى اعتقاد به تفصيل  معتقدند ديه بر عهده دايه اس

دارند.
نظر اول: قائل به تفصيل در مواردى است كه شير دادن به 

دليل طلب فخر باشد يا به خاطر فقر و حاجت.
شيخ طوسى مى گويد: هرگاه دايه در خواب بر روى طفل 
ــد، اگر هدف از شير دادن طلب فخر و  بغلطد و او را بكش
ــت و اگر شير  ــت، ديه بر عهده خود دايه اس عزت بوده اس
دادن دايه به جهت فقر و حاجت باشد، ديه بر عهده عاقله 

او است.25
ــى داشته و  ــيخ طوس ــابه كالم ش ابن ادريس نيز كالمى مش
ــر روى طفل بغلطد و  ــه در خوابش ب ــد: هرگاه داي مى گوي
موجب قتل او شود، اگر عملش (شير دادن) به خاطر فقر و 
حاجت بوده، ديه بر عهده عاقله او خواهد بود و اگر به دنبال 

فخر و عزت بوده، ديه از مال خود او خواهد بود.26
ــالب يا حركتى  ــد: اگر دايه به انق ــت اهللا خويى مى گوي آي
ــت، در صورتى  طفلى را تلف كند، در حالى كه خواب اس

23 . همان، ج9، ص357.
24 . المحلى، ج11، ص19.

25 . النهاية، صص757و758.
26 . مختلف الشيعة، ج9، ص345.

ــد، ديه از  ــير دادن او به جهت عزت و فخر بوده باش كه ش
ــد، ديه بر  ــال خود او خواهد بود و اگر به جهت فقر باش م

عاقله اش مى باشد.27
ــث محمد بن  ــت از جمله حدي ــن قول چند رواي ــل اي دلي
مسلم از امام باقر(ع) مى باشد: «محمد بن يعقوب من عدة 
ــن محمد بن خالد عن محمد بن  ــن أصحابنا عن أحمد ب ع
ــلم قال: قال  ــلم عن هارون بن الجهم عن محمد بن مس اس
ــالم: أيما ظئر قوم قتلت صبيًا لهم و هى  أبوجعفر عليه الس
ــة فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما  نائم
ظايرت طلب العز و الفخر و إن كانت إما ظايرت من الفقر 

فإن الدية على عاقلتها».28
ــهيد ثانى اين حديث را به دليل ضعف سند آن به جهت  ش
ــف و غيرقابل عمل مى داند و  ــلم ضعي وجود محمد بن اس
ــف با اصل؛ يعنى اصل خطاى محض  نيز نظر باال را مخال
ــود قصد (نه قصد فعل و  ــودن فعل نائم به دليل عدم وج ب
ــد: طلب فخر فعل را از  ــه قصد نتيجه) مى داند و مى گوي ن
وصف خطا بودن خارج نمى كند.29 ليكن آيت اهللا خويى در 
پاسخ به دليل مخالف مبنى بر ضعف سند، بيان مى دارد كه 
حديث محمد بن مسلم از دو طريق نقل شده كه در يكى از 
ــلم وجود دارد، اما طريق ديگر از برقى  طرق محمد بن اس
از پدرش از هارون بن جهم از محمد بن مسلم مى باشد كه 

صحيح بوده و مشكلى ندارد.30
ــت  ــر دوم: معتقد به پرداخت ديه از مال عاقله دايه اس نظ
ــد،  ــاره ش مطلقًا، از قائالن به آن همان گونه كه در باال اش
ــهيد ثانى مى باشد. از ديگر فقها مى توان به فاضل مقداد  ش

اشاره كرد.
ــيخ مفيد و سالر  ــوم: در اين مورد فقهايى چون ش نظر س
ــده خود دايه  ــه مطلقًا بر عه ــتند كه دي ــى معقتد هس ديلم

است.
شيخ مفيد مى گويد: هرگاه صبى در كنار دايه بخوابد و دايه 
ــد، به واسطه اين  در خواب بر روى او بغلطد و او را بكش
ــود، ولى خودش ضامن  ــل، قصاص بر او واجب نمى ش قت

27 . مبانى تكملة المنهاج، ج2، ص223.
28 . وسائل الشيعة، ج19، ص199.

29 . مسالك االفهام، ج15، ص352.
30 . مبانى تكملة المنهاج، ج2، صص223و224.
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ديه خواهد بود.31
ــار دايه بخوابد و  ــالر ديلمى مى گويد: اگر صبى در كن س
ــه بر عهده دايه  ــد، دي ــه بر روى او بغلطد و او را بكش داي

خواهد بود.32
در باب نظر اهل سنت در مورد جنايت دايه بر طفل، مطلبى 
ــه در مورد نائم به  ــر تفصيل و يا مخالفت با آنچه ك دال ب
ــده، وجود ندارد و به نظر مى رسد كه اين  طور عام بيان ش
مسئله در فقه اماميه حكم خاص دارد. مثًال مالك بن انس 
در پاسخ به اين سؤال كه زنى در حال خواب بر روى بچه 
افتاده و او را كشته است، جواب مى دهد: به نظر من ديه بر 
عهده عاقله است؛33 يعنى همان حكمى كه به طور عام در 

مورد خواب بيان كرده بود.

نتيجه گيرى
با توجه به ادله بيان شده و بررسى آنها به نظر مى رسد كه 
ــت در مورد جنايات فرد نائم قائل به تفصيل شد،  بهتر اس

31 . المقنعة، ص747.
32 . مختلف الشيعة، ج5، ص345.

33 . المدونة الكبرى، ج6، ص413.

ــه اى بود كه امكان  ــرايط به گون بدين نحو كه اوًال؛ اگر ش
استناد عمل انجام شده به فرد نائم به واسطه وجود اختالل 
ــواب براى فرد، موجود  ــردى يا بيش فعالى در خ خواب گ
ــت، ليكن به دليل محقق  ــئول دانس ــد، بايد نائم را مس باش
ــبه عمد، بايد ديه بر عهده عاقله او باشد.  نبودن ضابطه ش
ــاب  ــباب الزم جهت انتس ثانيًا؛ در صورت عدم وجود اس
ــئوليتى متوجه فرد نيست؛ يعنى  فعل به نائم، بايد گفت مس
ــًا ديه ثابت نخواهد بود. قائل شدن به تفصيل نظرى  اساس
ــده است، ليكن  ــت كه مورد پذيرش قانون گذار واقع ش اس
ــالمى حال حاضر نيز همانند  ــفانه قانون مجازات اس متأس
قانون مجازات سابق در مورد نوع و نحوه مسئوليت نائم با 
ابهام جدى روبه رو بوده و موجب ارجاع محاكم به فتاوى 
معتبر فقهى مى باشد كه اين خود اين مشكل را در پى دارد 
ــت.  كه نظرات مختلفى بين اعاظم فقهاى اماميه موجود اس
ــابق موجود در اين  بهتر بود قانون گذار با توجه به مواد س
ــت. به  ــن و خالى از ابهام مقرر مى داش زمينه حكمى روش
ــتن عمل به فرد نائم در اغلب موارد  هر روى مستند دانس

21بسيار دشوار است.
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ــق، دارالفكر،  ــن احمد، المحلى، دمش ــزم، على ب 1. ابن ح
بى تا.

ــروت، دارالكتب العربى،  ــداهللا، المغنى، بي 2. ابن قدامه، عب
بى تا.

3. اردبيلى، محمدعلى، حقوق جزاى عمومى، تهران، نشر 
ميزان، 1377ش.

ــالمى در نظم حقوق  4. حجتى، مهدى، قانون مجازات اس
كنونى، تهران، ميثاق عدالت، 1384ش.

5. حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل 
مسائل الشريعة، تهران، مكتبة االسالمية، بى تا.

ــدر المختار، بيروت، دارالفكر،  6. حصكفى، محمدامين، ال
1415ق.

ــيعة، قم، مؤسسة  ــف بن مطهر، مختلف الش 7. حلى، يوس
النشر االسالمى، 1419ق.

8. خمينى، روح اهللا، تحرير الوسيله، قم، دارالكتب العلميه، 
1390ق.

ــة  ــم، مبانى تكملة المنهاج، قم، مؤسس 9. خويى، ابوالقاس
النشر االسالمى، 1396ق.

10. سرخسى، شمس الدين، المبسوط، بيروت، دارالمعرفه، 
1406ق.

ــروت، دارالفكر،  ــافعى، محمد بن ادريس، األم، بي 11. ش
1403ق.

ــرح اللمعة، نجف،  ــهيد ثانى، زين الدين بن على، ش 12. ش
منشورات جامعة النجف، بى تا.

13. همو، مسالك االفهام، قم، مؤسسة المعارف االسالمية، 
1425ق.

14. طوسى، محمد بن حسن، النهاية، قم، انتشارات قدس 
محمدى، بى تا.

ــئوليت كيفرى نائم در  ــى مس 15. فرج الهى، رضا، «بررس
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1379ش.
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الفقه الشيعة، 1413ق.
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