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چکیده
خداوند در نص صريح قرآن و پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) برای جرم و الشّرف خطا راهکارهايی
بیان فرموده اند و شارع مقدس برای جلوگیری از تعدی افراد به جان و مال و حیثیت يکديگر و حفظ ثبات
در جامعه احکامی را تشريع فرموده است که يکی از احکام مهم مربوط به ديات است تا از افزايش ضرب و
جرح در جامعه جلوگیری کند و با اجرای اين احکام عالوه بر تنبیه مجرم و ممانعت از گسترش اين جنايتها
جامعه نیز به آرامش برسد .و با توجه به اصل مشروعیت ديه و نیاز جامعه ،مسیله پرداخت ديه که از مسايل
کاربردی و مهم جامعه است در اين پژوهش سعی بر آن است که ديه ی دندان از ديدگاه مذاهب پنجگانه از
زوايای گوناگون مورد تحقیق و تدقیق قرار گیريد .با توجه به احکام متغییر دندان در صدمات گونان وارد بر
آن  ،به تبع نظرات و فتاوای مختلفی نیز از طرف علمای مذاهب پنجگانه بیان شده است بر همین اساس در
پژوهش حاضر پیرامون تعريف ديه ،و سپس در مورد ديه ی از بین رفتن دندان و مجموع آنها ،شکستن
دندان و بقای ريشهی دندان،روئیدن دندان کنده شده ،ديه دندانهای زائد ،ديه دندانهای شیری کودک،ديه
دندان کنده شده اگر کاشته شود(پیوند داده شود)،هرگاه چیز ديگری به جای دندان کاشته شود ،ديهی سیاه
شدن و تغییر رنگ دندان ،ديه دندان شکافته شده يا لق شده از ديدگاه مذاهب پنجگانه بررسی تطبیقی
صورت می گیرد.
واژگان کلیدی :ديه،ارش ،حکم ،فقه.

 -1کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی.
 -2کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی.
 -3دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی.
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مقدمه
با توجه به زندگی اجتماعی انسانها و ضرورت وجود قوانینی برای ثبات امنیت و آرامش آنها با همديگر،وضع
نمودن قوانینی جهت جبران خسارت وارده بر اعضا از موارد غیر قابل چشم پوشی در يک جامعه است و اين
قوانین به تبع دين و احکام وارده نیز احکام مخصوص به خود را دارد .ديه که يکی از اموالی است که جانی
جهت جبران خسارت به مجنی علیه پرداخت می کند از موارد مهم قانون هر جامعه به شمار می رود که ديه
ی دندان يکی از مسايل مهم و قابل تامل است که سعی می شود از ديدگاه مذاهب پنج گانه با اعمال نظرات
فقهای آنها برررسی شود.
و پاره ای از مسايل از جمله ضرورت وجود اين عضوخسارتهای گوناگون وارد بر دندان میزان اين خسارتها و
ديه ای که شرع برای آن خسارت معین کرده است بررسی شود.
بیان مساله
يکی از اعضای مهم که خداوند در وجود انسان قرار داده است دندان است دندانهای مختلف در دهان انسان
کارآيی گوناگونی نیز دارند که شامل دندانهای پیش ،نیش  ،آسیاب و عقل می باشند که در انسان بالغ و
نابالغ فرق می کنند ،يک انسان بالغ  32دندان دارد که ممکن است آسیب هايی از جمله کندن ،لق شدن،
سیاه شدن يا تغییر رنگ و شکستگی بر آنها وارد شود .اين آسیب ها غالبا در کودکان به دلیل شیری بودن
دندان و رشد دوباره قابل جبران است ولی در يک فرد بالغ که ديگر امکان رويیدن دوباره دندان وجود ندارد
غیر قابل جبران است  ،دندانها برای انسان منافعی دارند مهمترين آنها خرد کردن وجويدن غذا ،تکلم صحیح
کلمات است ،همچنین در زيبايی فرد بسیار موثر هستند و بسته به میزان خسارت وارد شده زيبايی صورت
فرد آسیب ديده دچار مشکل می شود به گونه ای که اين نقص در زيبايی در صورت آسیب بر دندانهای جلو
به خاطر در معرض ديد بودن بیشتر است .
بديهی است برای جبران آسیب های متعدد بر دندانهای گوناگون قوانینی متنوع ضروری است که البه
احتمال وجود نظرات مختلف در مذاهب مختلف دور از ذهن نیست.
سواالت
نظر فقهای مذاهب پنج گانه در مورد میزان ديه ی دندان چیست؟
خسارتهای مهم وارد بر دندان چیست؟
اختالف نظر فقهای مذاهب پنج گانه به چه میزان است؟
پیشینه
بدون شک بررسی پیشینه هر بحث علمی در رسیدن به صواب و واقع و تشخیص جايگاه مسئله نقش به
سزايی دارد .در مباحث فقهی به ويژه بحثهای جزايی به دلیل امضايی بودن بسیاری از اين مباحث فقهی
تأثیر دو چندان دارد .ديهقبل از اسالم توسط عبدالمطلب بر صد شتر استقرار يافت پس از ظهور اسالم
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پیامبر اکرم (ص) نیز آنرا امضا کرد و پرداخت ديه از اجناس ديگر را هم تجويز کرد .حضرت علی(ع) اصل
پرداخت ديه را پول نقد (دينار و درهم) قرار داد( .عاملی ،1409،ج /29ص)202
در قوانین عصر فرعون قصاص ،شالق کیفر با اعمال شاقه و پرداخت مال به عنوان ديه آمده است يکی از
قوانین عصر فرعون دار زدن جانیب و دهاست( .ادريس،1377،ص)7
در کتاب جواهرالکالم در تعريف ديه چنین آمده است ،مراد و منظور از ديه در اينجا (در کتاب و مباحث
ديات) مالی است که پرداخت آن سبب جنايت بر نفس و جان فرد آزاد و اجباست( .نجفی1404،ق،ج
/43ص)20
از جمله دانشمندان ديگر که در کتب خويش به مقادير ديه اشاره داشتهاند میتوان به (طوسی1387،ق
،ج/7ص )132و (حلی1408،ق،ج /4ص )1996و ( عاملی1409 ،ق،ج/29ص)118و (خمینی1425 ،ق،
ج/4ص )3اشاره کرد.
جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
در اين پژوهش که به بررسی ديۀ دندان از ديدگاه مذاهب پنج گانه میپردازد سعی بر آن است که با حفظ
مبانی اصول ،تقريب يبین مذاهب پنجگانه همراه با ادله يکافی به وجود آيد ،با عنايت به اينکه حقوق جزايی
در اسالم مبتنی بر قواعد شرعی است و با توجه به ارتباط اين پژوهش با حوزههای متعدد حقوق جزايی به
ويژه نظرات مذاهب مختلف و قلت بررسیهای گذشته در مورد ديه اعضا از ديدگاه فريقین موضوع حاضر نوعاً
خاصو واجد جنبهی نوآوری میباشد.
اهداف:
از جمله اهداف از گردآوری اين مقاله بررسی نظرات فقهای شیعه و اهل سنت در مورد ديه ی دندان.و
همچنین تفکیک نظرات ديه دندان در مذاهب پنج گانه می باشد.
کلید واژگان:
ديه :در لغت به معنی خون بها (ابن منظور ،1408 ،ج/4ص.)561و در اصطالح مالى است که به جنايت بر
حرّ در نفس يا پايینتر از آن ،واجب میشود ،چه مقدر باشد يا نه .و چه بسا غیرمقدر ،بهارش و حکومت ،و
مقدر ،به ديه نامیده میشود( .خمینی1425 ،ق ،ج/4ص.)349
ارش« :در لغت به معنی ديهی جراحات است ارشد را صطالح عبارت است از خسارت و غرامتی برای
جنايت يکه از سوی شرع مقدار معینی ندارد .بر ارش حکومت نیز اطالق میشود».
نجفی1404،ق،ج/43ص.)168
حکم« :در لغت به معنی منع کردن» (فراهیدی1410،ق،ج/3ص« )66در اصطالح صدور الزام از طرف حاکم
شرع به تنفیذ احکام شرعى -اعمّ از تکلیفى و وضعى ،يا تنفیذ موضوع آن دو -در مورد خاص»( .خلخالی،
1422ق،ص.)341
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فقه« :در لغت ،مطلق علم به يک شىء و ادراک آن نیست بلکه ريزبینى و ادراک دقیق را فقه گويند و در
اصطالح اصولیون و فقها ،فقه مجموعهاى از قوانین ،دستورات و امر و نهىهايى است که فقیه ،از منابع و ادلّۀ
تفصیلى آن استنباط مىکند»( .شیرازی1427 ،ق ،ص31و. )38
گفتار اول -مفهوم دیه
معنای لغوی و اصطالحي دیه
ديه مفرد ديات است و از ريشۀ «ودی» به معنای نابودی است( .فراهیدی1410،ق،ج/8ص.)98
در تمام کاربردهايی که عرب درباره فعل ودی و مشتقات خود دارد ،معانی هالکت و نابودی ،جريان يافتن
چیزی مانندآب ،آمده است ،آنگاه در دين اسالم لفظ ديه با توجه به اين معانی با مناسبت در معنای مالی که
دراثر جنايت بر مقتول به اولیای دم پرداخت شود ،استعمال شده است .و گاهی به جای ديه ،دم اطالق می
شد که اين نامگذاری از باب تسمیه مسبب (ديه و خونبها) به اسم سبب (خون) میباشد(.نجفی،
1404ق،ج/43ص)2
صاحب جواهر درباره معنای اصطالحی ديه در علم فقه مینويسد« :منظور از ديه در فقه ،مالی است که بر
جانی ،به سبب جنايت بر نفس ياپايینتر از آن ،واجب میشود ،خواه اندازه آن تعیین شده باشد ،خواه تعیین
نشده باشد .چهبسا ،ديه به مالی گفته شود که اندازه آن تعیین شده باشد و ارش و حکومت به مالی گفته
شود که اندازه آن معیّن نشده باشد»( .نجفی1404 ،ق،ج/43ص)2و(شربینی1415 ،ق،ج/4ص.)53
حنبلیان« :ديه را عقل نیز گفتهاندزيرا دهان اولیای مقتول را می بندد»( .مقدسی1388ه،ج/8ص.)390
حنفیه« :ديه اسم مالی است که بدل از نفس میباشد»( .موصلی1426،ق ،ج/5ص.)35
گفتار دوم :دیه هر دندان و مجموع آنها
الف)-نظر فقهای شیعه
شیخ صدوق در اين باره میفرمايد« :امیرالمؤمنین علیه السّالم در بارۀ دندانها چنین دستور داد :آنها که ديه
بر آن تقسیم مىشود بیست و هشت عدد میباشد ،شانزده عدد آنها در درون دهان ،و دوازده عدد در جلوى
دهان قرار گرفتهاند ،پس ديۀ هر يک از دندانهاى پیشین چنانچه بشکند و بیفتد پنجاه دينار است ،و بدين
حساب جمله ششصد دينار مىشود ،و ديۀ هر يک از دندانهاى درونى نیم دندانهاى پیشین است و بدين
حساب چهار صد دينار خواهد شد و رويهم هزار دينار ،و اگر کمتر بود ديه ندارد و اگر بیشتر بود نیز ديهاى
ندارد» ( .قمی1409 ،ق،ج/5ص )433و(عاملی1410 ،ق،ج/10ص )175و (طوسی1407 ،ق ،ج /5ص.)243
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ب) -نظر فقهای اهل سنت
يمینی شافعی از فقهای شافعی آورده است« :اگر جانی تمام دندانهای مجنی علیه را بکند اگر يکی يکی آنها
را بکند در هر دندانی  5شتر واجب است پس  160شتر ديه واجب می شود چونکه دندانها  32عدد می
باشند»( .يمینی شافعی1421 ،ق،ج/11ص.)536
از فقهای مالکی ابو عمر قرطبی« :تعداد دندانها 32عدد می باشد که  20عدد ضرس و 4عدد انیاب و  4عدد
ثنايا و  4عدد ضواحک می باشند و از پیامبر (ص) روايت شده است که  :در هر دندانی  5شتر است  .و فقها
براين اتفاق نظر دارند  .و اگر با ضربه ای همه ی دندانها بیفتد برجانی يک ديه ی کامل و سه پنجم ديه
واجب است چونکه در هر دندان يک بیستم ديه واجب است»( .قرطبی1420 ،ق،ج/8ص)108و(مواق،
1416ق،ج/22ص.)467
از فقهای حنبلی عالءالدين دمشقی  :و در هر يک از دندانها  5شتر ديه واجب است ... .و ابو محمد جوزی
گفته اگر همه دندانها يک دفعه کنده شوند يک ديه ی کامل واجب است(.صالحی1419 ،ق،ج/10ص.)66
از علمای حنفی ابن مودود الموصلی « :در همهی دندانها يک ديه ی کامل و سه پنجم ديه ثابت است چون
دندانها  32عد د هستند  20دندان اضراس و  4دندان انیاب و  4دندان ضواحک و  4دندان ثنايا»( .موصلی،
1426ق،ج/5ص.)43
گفتار سوم :شکستن دندان و بقای ریشه دندان
الف) -نظر فقهای شیعه
شهید ثانی در شرح لعمه الدمشقیه بیان کرده است« :دندان اگر از ريشه کنده شود در اين صورت ديه ی آن
به اجماع فقها ثابت می شود .اگر از ريشه کنده نشود ولی تمام قسمت بیرون از لثه ها کنده شود ديه ی آن
بنا بر قول قويتر ثابت می شود»( .عاملی1390 ،ش،ج/10ص )178و (حلی1408،ق،ج/4ص )249و
(نجفی1404،ق،ج/43ص )241و (اصفهانى1378 ،ق ،ج ،1ص( )134خمینی1425 ،ق ،ج /4ص.)391
ب) -نظر فقهای اهل سنت
از علمای شافعی قلیويی و عمیره« :در هر دندان مرد آزاد مسلمان  5شتر ديه واجب است در اين حکم
فرقی بین کندن دندان با ريشه يا بدون ريشه نیست»( .قلیويی و عمیره1415،ق،ج /14ص.)351
از فقهای مالکی ابو عبداهلل مواق مالکی« :ابن شاس گفته که در هر دندان  5شتر چه از ريشه کنده شود و
چه از غیر ريشه»( .مواق مالکی1416،ق،ج/22ص.)467
از فقهای حنبلی ابن قدامه در کتاب المغنی نوشته است« :ديه دندان در آن مقدار از دندان است که از لثه
ها آشکار است چون اين مقدار را دندان می گويند و آنچه در لثه قرار دارد ريشه نامیده می شود پس اگر
دندان شکسته شود و ديگری ريشه آن را بکند در دندان ديه و ريشه ی آن حکومت ثابت است».
(مقدسی1388ق،ج8ص ص )454و(صالحی1419،ق،ج/10ص.)66
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گفتارچهارم :روئیدن دندان کنده شده
الف)-نظر فقهای شیعه
شیخ طوسی برای رويیدن دندان آورده است« :اگر دندان کسی که عادتأ نمی رويد کنده شود در آن ديه ی
کامل واجب است  .که وجوب آن به صورت حال می باشد بدون هیچ گونه اختالفی  .پس اگر ديه دريافت
شود و پس از آن دندان برويد ،برگرداندن ديه واجب نیست .دلیل شیعه  :وجوب رد نیاز به دلیل دارد و اصل
دريافت ديه هم مستحق بودن مجنی علیه بوده است» ( .طوسی1407 ،ق ،ج /5ص)244
نظر فقهای اهل سنت
شافعی در االم آورده است« :اگر دندان کسی که عادتأ نمی رويد کنده شود ديه ی کامل آن دندان واجب
است پس اگر بعد از گرفتن ديه ی دندان برويد چیزی از ديه برگردانده نمی شود و اگر شخص ديگری بر
اين دندان تازه رويیده شده جنايت وارد کند و آن را بکند در حالی که اين دندان به صورت سالم رويیده
بوده و عیبی در آن نبوده در آن ديه ی کامل دندان واجب است»( .شافعی1400 ،ق،ج/6ص )106و
النووی1420،ق،ج/19ص )103و (مستظهری1418 ،ق،ج/7ص)572
برای شافعی در اين مسأله دو قول است  - 1 :مثل نظر شیعه برگرداندن ديه واجب نیست  ،که اين قول
اختیار مزنی می باشد  - 2 .وجوب برگرداندن آن است.
از فقهای حنفی عالءالدين کاسانی بیان کرده است« :اگر به جای دندان کنده شده دندان ديگری ديگری
برويد منتظر می شوند که اگر دندان سالم برويد طبق نظر ابو حنیفه چیزی بر آن نیست»( .کاسانی،
،1406ج/7ص  )315و (سرخسی1421 ،ق ،ج/26ص.)81
از فقهای حنبلی ابن قدامه« :قاضی گفته است که اگر به جای دندان کنده شده دندان کوتاهتر يا زشتر
برويد در آن حکومت واجب است به دلیل اينکه ظاهرأ اين عیب به سبب جنايت بوده است ،پس اگر مقدار
نقصان آن نسبت به نظائرش معلوم باشد ديه ی همان مقدار واجب است»( .مقدسی1388ق،ج/8ص.)455
در اينجا در صورت رويش دوباره دندان برگرداندن ديه الزم است چون مجنی علیه ضرری غیر از درد و
انتظار رويش متحمل نشده است ،بنابراين می توان در آن حکومت را الزم دانست نه ديه ی کامل چون ديه
ی کامل مشروط به عدم رشد است.
گفتارپنجم :دیه دندانهای زائد
الف)-نظر فقهای شیعه
محقق حلی در مورد دندان زائد میفرمايد« :دندان زائد اگر همراه با بقیه ی دندانها کنده شود ديه ای ندارد
و اگر به تنهايی کنده شود ثلث ديه در آن ثابت است .و گفته شده که در دندان زائد حکومت است .ولی قول
اول

اظهر

است».

(حلی،

(1408ق)،

ج/4ص)249

و

(نجفی1404،ق،

ج/43ص)234

(عاملی1410،ق،ص )280و (عاملی1390،ش ،ج ،10ص )178و (اصفهانى1378 ،ق ،ص.)134
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ب) -نظر فقهای اهل سنت
از علمای شافعی ابوزکريا النووی گفته است« :اگر دندانی خارج شده از رديف دندانهای ديگر برويد اگر به
گونه ای باشد که از آن انتفاع برده میشود ديهی آن واجب است و اگر به گونه ای است که نفعی در آن
نیست حکومت واجب است به دلیل زشتی که حاصل شده به وسیله خارج شدن آن از رديف دندانها».
(نووی1420،ق،ج/19ص.)103
از فقهای حنبلی ابن قدامه « :و اگر کسی دندان زائد شخصی را بکند  -دندان زائد دندانی است که در غیر
رديف دندانها يا به سمت داخل دهان و يا به سمت لبها می رويد  -و جانی هم مثل دندان زائد را داشته
باشد مجنی علیه می تواند يا قصاص کند و يا حکومت بگیرد و اگر برای جانی اين چنین دندان زائدی نباشد
مجنی علیه فقط حق گرفتن حکومت را دارد»( .مقدسی1388ق،ج/8ص.)452
الجزيری در فقه علی المذاهب االربعه آورده است« :در دندان زائد حکومت واجب است.اگر دندان زائدی کنده
شود و به سبب کندن آن نقصانی حاصل نشود  ،قیمت دندان زائد اندازه گیری می شود  ،نه دندان اصلی که
پشت آن است  .و مجنی علیه با حساب آن دندان زائد و بدون آن قیمت گذاری می شود و تفاوت قیمت آن
از اين طريق آشکار می شود» .الجزيری142(،ق،ج/5ص 311و.)314
بین دندانهای جلو و عقب ،به خاطر در معرض ديد بودن دندانهای جلو و تأثیر آنها در زيبايی انسان ،در
مقدار ديه تفاوت دارند و مقدار ديه را بیشتر از آنها تعیین کرد ،ولی نمی توان منکر داندان بودن دندانهای
عقل شد و فقط زمان رويش آنها با بقیه فرق می کند ،مثل خیلی از ديگر اعضای انسان که با رسیدن به سن
بلوغ رشد می کنند ،دندان عقل هم معموال در دوران بلوغ و بعد از آن رشد می کند .که دارای منافعی برای
انسان هم می باشد وچون همه ی منافع آنها بر ما پوشیده است نمی توان خلقت آن را بی دلیل دانست و
آنها با انگشت زائد يا دندان زائديکه بر اثر تغییرات ژنتیکی و مشکالت ديگر ...به وجود می آيند فرق دارند،و
شايد عمر کوتاه آنها باعث اعمال چنین نظری از طرف فقهای شیعه شده است.
گفتارششم :دیه دندان شیری کودک
الف) -نظر فقهای شیعه
صاحب جواهر میفرمايد« :و در کندن دندان شیری کودک منتظر می مانند پس اگر رشد کرد در آن ارش
الزم است واگر رشد نکرد ديهی دندان مثغر ( دندان کسی که قبأل دندان شیری او افتاده است ) ثابت است.
و برخی گفته اند اگر دوباره رشد کرد در آن يک شتر ثابت است .و برخی هم گفته اند که در آن ديه ی
کامل آن نوع دندان ثابت است» ( .نجفی1404 ،ق ،ج/43ص )241و (خمینی ،ج ،ص )391و
(فومنى1426،ق،ج/5ص)534و( عاملی1390،ش،ج/10ص )178و (طوسی1407 ،ق ،ج/5ص.)244
ب) -نظر فقهای اهل سنت
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از علمای شافعی در کتاب حاشیه قلیويی و عمیره بیان کردهاند« :اگر دندان بچه ای که دندان او بعد از
افتادن غالبأ دوباره میرويد کنده شود ولی دوباره نرويد و معلوم شود که ديگر نمی رويد ارش آن واجب است
و اگر به صورت ناقص برويد در آن حکومت است»( .قلیويی و عمیره1415 ،ق،ج/14ص.)351
از فقهای مالکی ابو عمر قرطبی« :و کسی که دندان بچه را بکند و رشد نکند بر او  50دينار واجب است
همانطور که در دندان انسان بالغی که دندانش نمی رويد همین حکم می باشد  .با اين تفاوت که در بچه
انتظار روئیدن کشیده می شود ولی در انسان بالغ اينگونه نیست»( .قرطبی1414،ق،ج/2ص )1115و
(اصبحی1415 ،ق،ج/4ص.)574
از فقهای حنبلی ابن قدامه گفته است« :اما دندان بچه ای که پس از کنده شدن عادتأ دوباره می رويد در آن
ديه ای ثابت نمی شود  .اين قول مالک وشافعی و اصحاب رأی است .و در آن اختالفی نمی دانیم  .و اين
حکم به اين دلیل است که عادتأ دندان او دوباره می رويد پس ديه ای در کندن آن واجب نیست مثل کندن
موهای سر بچه  ،ولی لنتظار کشیده می شود که دندان دوباره رشد کند و اگر مدتی بگذرد که از در آمدن
دندان يأس پیدا شود ديه آن دندان واجب است»( .مقدسی1388ق ،ج/8ص.)453
از فقهای حنفی عالءالدين کاسانی آورده است« :اگر ضربه بردندان بچه وارد شده که باعث کندن آن شود
پس اگر دندان او دوباره نرويد فرقی بین دندان بچه يا بالغ نیست و اگر در سنی است که دندان او دوباره
میرويد پس اگر در اين هنگام دندان او نرويد يا با رنگ ديگری برويد همین حکم را دارد و اگر دندان سالم
برويد چیزی در آن نیست طبق نظر ابو حنیفه همانطور که در دندان بالغ اينگونه است»( .کاسانی،
1406ق،ج /7ص.)315
در اينجا فقهای اهل سنت چون میزان درد را قابل اندازه گیری نمی دانند برای درد ناشی از کندن و
همچنین برای نقص عضوی که در طول مدت انتظار برای بچه به وجود می آيد چیزی بیان نکرده اند .و فقط
در صورت نقص برای آن حکومت را قرار داده اند .
گفتارهفتم :دیه دندان کنده شده اگر پیوند داده شود
الف) -نظر فقهای شیعه
صاحب جواهر میفرمايد« :اگر خود دندان کنده شده را بکارند پس مثل قبل از کنده شدن آن ثابت شود و
سپس شخص ديگری آن را بکند در آن ديهی کامل است همانطور که در قواعد به آنچه که از خالف حکايت
شده آمده است و شايد اين حکم به دلیل اطالق ادله باشد اما از کتاب مبسوط و التحرير آمده که در آن
حکومت واجب است  .و شايد قول بهتر آن قولی باشد که از مختلف آمده است که اگر به صورت صحیح ثابت
نشود در آن حکومت و اگر به صورت صحیح ثابت شده باشد در آن ديه ی کامل است»( .نجفی،
1404ق،ج/43ص )242و (حلی1420،ق5،ج/ص )605و (خمینی1425،ق،ج/4ص.)392
ب) -نظر فقهای اهل سنت
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يمینی شافعی در اين مورد گفته است« :اگر جانی دندان مجنی علیه را با ريشهی آن جدا کند و بعد از آن
مجنی علیه آن را بکارد و دوباره رشد کند و مثل قبل شود برجانی ديه واجب است به دلیل اينکه ديه به
خاطر جدا کردن دندان واجب شده است و کاشت دوباره آن حکمی ندارد جون که کندن آن واجب است و
اگر کسی آن را بکند ديه ای بر او واجب نیست»( .يمینی شافعی1421 ،ق ،ج /11ص.)536
علیش مالکی گفته« :اگر دندان در جای خود قرار داده شود و ثابت شود يا به جای آن دندان ديگری برويد
در جنايت عمد قصاص و در خطايی ديهی آن ثابت است( .علیش مالکی1409،ق،ج/9ص )129و(مواق
مالکی1416 ،ق،ج/22ص.)467
از فقهای حنبلی ابن قدامه  :و اگر شخصی دندان مجنی علیه را بکند و مجنی علیه آن دندان را بکارد و در
موضع خود برويد ديه ی آن واجب نیست»( .مقدسی1405(،ق)،ج/8ص.)455
از فقهای حنفی شیخ النظام در کتاب خود آورده است« :اگر دندان شخصی را بکند و صاحب آن دوباره آن را
بکند و گوشت بر روی آن برويد بر جانی تمام ديه ی آن است»( .شیخ النظام1411 ،ق،ج/6ص )25و
(کاسانی1406،ق،ج/7ص.)315
گفتار هشتم :هرگاه چیز دیگری به جای دندان اصلي پیوند داده شود:
الف) -نظر فقهای شیعه
شیخ طوسی در پیوند دندان به وسیلهی اشیاء ديگر بیان کرده است« :اگر چیز ديگری مانند دندان حیوان
حالل گوشتی يا طال يا نقره را به جای دندان کنده شده قرار دهند و ثابت شود سپس جانی آن دندان يا شی
ء ثابت شده را در بیاورد اصحاب گفته اند که چیزی برجانی واجب نیست چونکه آن از ابتدا دندان واقعی
نبوده است و قول ديگر اينست که در آن حکومت است چون جمال و منفعتی که با آن وجود داشت از بین
رفته است و آن مانند دندان اصلی بوده  ،ولی قول اول قويتر است چون اصل برائت است».
(طوسی1387،ق،ج/7ص )140و (حلی1420 ،ق،ج/5ص )605و (نجفی1404،ق،ج/43ص.)242
ب)-نظر فقهای اهل سنت
شافعی برای پیوند دندان در کتاب خود آورده است« :اگر دندان حیوان حالل گوشتی را به جای دندان خود
بکارد و شخصی آن را بکند بیان نشده که در آن حکومت واجب باشد .و طبق يک نظر در آن حکومت واجب
است و همچنین اگر به جای دندان کنده شده يک دندان طال يا چیز ديگری بکارد همین حکم را دارد».
(شافعی1400 ،ق،ج/6ص)136و (يمینی شافعی1421،ق،ج/11ص.)537
از فقهای حنبلی ابن قدامه آورده است« :اگر به جای دندان کنده شده دندان ديگری يا دندان يک حیوان يا
استخوانی کاشته شود ورشد کند ديه ی آن واجب است چون که دندان او به کلی کنده شده پس ديه ی آن
واجب است همان طور که اگربه جای آن چیزی کاشته نمیشد .و اگر اين دندان کاشته شده کنده شود در
آن ديه واجب نیست چون که دندان شخص نیست و از بدناو هم نیست ولی در آن حکومت واجب است
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چون که جنايتی است که به وسیله ی آن زيبايی ومنفعت آن دندان از بین رفته است و احتمال دارد که
چیزی واجب نباشد به دلیل اين که چیزی را کنده که جزء بدن او نبوده است»( .مقدسی1388ق،
ج/8ص.)455
از فقهای حنفی عالءالدين کاسانی مینويسد« :اگر صاحب آن  ،دندان را دوباره بکارد به گونه ای که گوشت
بر روی آن برويد بر جانی ديه ی کامل آن دندان است .و ابو يوسف بین دندان خودش و دندان ديگری فرق
گذاشته است پس در دندان خود نماز خواندن را اجازه داده نه در غیرش اين حکم زمانی است که دندان
سالم برويد اما اگر دندان کج برويد طبق نظر همه در آن حکومت واجب ست»( .کاسانی،
1406ق،ج/7ص.)315
گفتار نهم :دیه سیاه شدن و تغییر رنگ دندان
الف) -نظر فقهای شیعه
صاحب جواهر بیان کرده است« :اگر به سبب جنايت دندان سیاه شده ولی نیفتد دو سوم ديه ی آن دندان
واجب است که هیچ گونه اختالفی در آن نیافتم همانطور که در رياض به آن اعتراف کرده است بلکه در
کتاب غنیه اجماع براين حکم آشکار است بلکه در کشف اللثام آن را به قطع فقها نسبت داده است»( .نجفی،
1404ق،ج/43ص )236و (عاملی1390 ،ش،ج/10ص )218و و قمی1409 ،ق ،ج /5ص.)433
ب)-نظر فقهای اهل سنت
از علمای شافعی نووی مینويسد« :اگر ضربه ای به دندان وارد شود که آن را سیاه کند در آن حکومت واجب
است»( .النووی1420 ،ق ،ج/19ص )104و(شافعی1400 ،ق،ج/6ص )127و (يمینی شافعی،
1421ق،ج/11ص.)536
از فقهای مالکی ابو عبداهلل مواق مالکی نیز گفته است« :از مدونه گفته شده اگر ضربه ای به دندان وارد شود
که آن را سیاه کند يا زرد يا سرخ يا سبز گفته که اگر دندان سیاه شود سپس آن را بکشد و سرخی و سبزی
و زردی اگر اينها مثل سیاهی باشند سپس آن را بکشد و اگر مثل سیاهی نباشد به حساب نقصی که بر
دندان وارد شده است به همان مقدار ديه واجب است»( .مواق مالکی1416 ،ق،ج/22ص )467و (قرطبی،
1420ق،ج/8ص.)105
از فقهای حنبلی ابن قدامه در المغنی می نويسد« :و اگر جنايتی بر دندان وارد شود که موجب سیاهی آن
شود از احمد دو روايت حکايت شده  :يکی واجب بودن ديه  ...وروايت دوم از احمد اينست که اگر منافع
دندان از قبیل جويدن و نحو اين را از بین برده در آن ديه کامل و اگر منافع باقی اند در آن حکومت است .
واين قول قاضی و قول دوم شافعی و اختیار اصحاب اوست چونکه منافع آن از بین نرفته پس ديه ی آن
کامل نمی شود  .همان طور که اگر زرد شود .ونظر ما قول زيد بن ثابت است و در صحابه مخالفی را نمی
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شناسیم ،پس اجماعی است چون همه زيبايی آن را از بین برده پس ديه ی آن کامل است».
(مقدسی1388ق ،ج /8ص 455و )456و (صالحی1419 ،ق،ج/10ص.)66
از فقهای حنفی شیخ النظام آورده است« :در کافی اينچنین آمده است اگر ضربه ای به دندان وارد شود و
سبز يا سرخ شود ديه ی دندان که پانصد درهم است واجب است و اگر زرد شود بین بزرگان اختالف است و
قول صحیح اينست که ديه ی آن واجب نیست»( .شیخ النظام1411،ق ،ج/6ص.)25
اصوأل دندان بعد از سیاه شدن زياد عمر نمی کند وکیفیت قبلی خود را از دست می دهد و معموأل با درد
همراه است به همین دلیل بايد بر اساس عمری که بعد از سیاه شدن می کند در نظر گرفته می شود .
گفتار دهم :دیه دندان شکافته ،لق شده
الف) -نظر فقهای شیعه
شهید اول در لمعه الدمشقیه آورده است« :هر گاه دندان شکافته شود يعنی لق شود ،طبق نظر مشهور دو
سوم ديه الزم می شود و دلیل اين حکم آن است که  ،لق شدن دندان در حکم فساد است»( .عاملی،
1410ق2،ص )80و (عاملی1390 ،ش،ج1/10ص)78و ( نجفی1404 ،ق ،ج /43ص241و)242
ب) -نظر فقهای اهل سنت
از علمای شافعی قلیويی و عمیره بیان کردهاند« :اگر منافع دندان به سبب لق شدن از بین برود در آن
حکومت ثابت است  ،ولی اگر منافع دندان به کلی از بین نرود و فقط کمتر شود قول صحیحتر اينست که
مثل دندان سالم است که در آن مقدار مشخص است و در جايی که منفعت کم شده به خاطر آن حکومت
ثابت است»( .قلیويی و عمیره1415 ،ق،ج.)351/14
ازفقهای مالکی ابو عبداهلل مواق مالکی می نويسد« :و از مدونه گفته شده که اگر ضربه ای به دندان وارد شود
که آن را لق کند پس اگر درد آن زياد باشد سپس آن را بکشد در آن ديه واجب است و اگر درد آن کم باشد
به همان مقدار ديه واجب است»( .مواق مالکی1416 ،ق،ج/22ص.)467
از فقهای حنفی عالءالدين کاسانی اين چنین نظر داده« :اگر با ضربه ای که بر دندان وارد می شود دندان لق
شود قاضی به او يکسال مهلت می دهد پس از آن اگر مضروب آمد و دندان او افتاده باشد و بگويد دندان از
ضربه ی ضارب افتاده است  ،و ضارب ادعای او را رد کند از دو حال خارج نیست  ،يا مضروب در طول همان
سال آمده است و يا بعد از گذشتن يکسال  .اگر در طول سال چنین ادعايی کند طبق قیاس قول ضارب
مقدم است و در استسحان قول مضروب مقدم است»( .کاسانی1406 ،ق ،ج/7ص.)316
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پیشنهادات
به نظر می رسد که به نظر می رسد که اگر کسی توانست در بحث کاشت دندان از تکنولوژی امروزی مانند
ايمپلنت دندان( کاشت دندان های به صورت فک جوش) استفاده نمايد و کسی بیايد با يک ضربه ای آن را
دچار خسارت نمايد بايد محکوم به پرداخت خسارت يا ارش شود.
انتقاد:
اهل سنت برای درد دندان و مدت انتظار ديه مقرر نکرده اند که درست نیست.
نتیجه گیری
منظور از ديه در فقه ،مالی است که بر جانی ،به سبب جنايت بر نفس ياپايینتر از آن ،واجب میشود ،و در
قانون ديات شامل مقررات و شرايط مختلفی است که بايد پس از بررسی های کافی به مرحلۀ اجرا درآيند که
حافظ جامعه و تأمین صلح و سازش بین طرفین دعواست و خسارت های وارده را جبران می کند .از بین
بردن تمام دندانهای بیست و هشتگانه ديه کامل دارد هر يک از دندانهای جلو پنجاه دينار و ديه مجموعآ
نهاششصد دينار میشود.
و هر يک از دندانهای عقب بیست و پنج دينار و ديه مجموعآ نهاچهارصد دينار میشود.
در فقه شیعه دندانهای اضافی ديهای ندارد و اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با
قاضی است .فقهای اهل سنت تعداد دندانها را  32عدد میدانند و  4دندان نو اجذ يا عقل را هم جزء
دندانهای اصلی شمردهاند از نظر آنها فرقی بین دندانهای جلو و عقب نیست .واز اين رو برای  32دندان
 160شتر قرار داده اند ،شافعی حنبلی گفته اند که اگر جانی تمام دندانهای مجنی علیه را يک دفعه از بین
ببرد يک ديه ی کامل واجب است .شکستن آن مقدار از دندان که نمايان است با بقاء ريشه ديه کامآل دندان
را دارد و همهی فقهای شیعه و اهل سنت در اين موضوع توافق دارند .اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسی
بقیه را از ريشه بکند جريمه آن با نظر حاکم تعیین میشود .در مورد رويش دندان میتوان گفت:طبق نظر
فقهای شیعه اگر دندان کسی که عادتأ نمیرويد کنده شود در آن ديه ی کامل واجب است .بدون هیچ گونه
اختالفی .پس اگر ديه دريافت شود و پس از آن دندان برويد ،برگرداندن ديه واجب نیست .دلیل شیعه:
وجوب رد نیاز به دلیل دارد و اصل دريافت ديه هم مستحق بودن مجنی علیه بوده است و اين دندان زايد
موهبتی از طرف خداوند دانسته اند .شافعی در اين مورد دو نظر دارد يکی اينکه بعد از رويش دندان ،رد ديه
واجب نیست .و دوم اينکه بايد ديه را برگرداند .طبق نظر حنفیان اگر دندان دوباره برويد ديهای واجب نیست
چون ضرر با رويش دندان جديد جبران شده است و نمیتوان دردی را که مجنی علیه از طريق جنايت
متحمل شده است قیمت گذاری کرد .ولی ابو يوسف طبق قول کاسايی همانند شیعه نظر داده است و رد
ديه را واجب ندانسته است و گفته که حتی مجنی علیه می تواند هزينه های درمان را نیز از جانی بگیرد .و
حنبلیان تنها در صورت نقص در دندان روئیده شده ،به نسبت نقص در دندان ،حکومت را واجب دانسته اند.
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در فقه شیعه دندانهای اضافی ديهای ندارد و اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با
قاضی است .فقهای اهل سنت تعداد دندانها را  32عدد میدانند و 4دندان نواجذ يا عقل را هم جزء دندانهای
اصلی شمردهاند از نظر آنها فرقی بین دندانهای جلو و عقب نیست.
کندن دندانهای شیری کودک که ديگر بجای آن دندان نرويد مشخص است و ديه آن کامل است و اختالف
در دندان شیری است که بعد از افتادن دوباره می رويد يک قول اينست که در آن ارش ثابت است و اين قول
شهید اول و شهید ثانی ،شیخ طوسی در خالف ،صاحب جواهر ،امام (ره)و  ..است و قول ديگر اينست که در
آن يک شتر واجب است .ولی از نظر فقهای اهل سنت در دندان بچه ای که کنده شده است يکسال صبر
واجب است پس اگر بعد از يکسال رشد نکرد طبق قول شافعی و مالکی و حنبلی و حنفی ديه ی کامل آن
واجب است و اگر رشد کرد در آن ديه ای نیست پس اگر ديه را گرفته باشند و بعد از آن دندان رشد کند
بايد ديه را برگردانند.
طبق نظر فقهای شیعه دندانی که کنده شود ديه کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوبار
همانند سابق شود ،اگر خود دندان کنده شده را بکارند پس مثل قبل از کنده شدن آن ثابت شود و سپس
شخص ديگری آن را بکند در آن ديه ی کامل است.از نظر شافعی و مالکی و حنفی اگر دندانی کنده شود و
مجنی علیه آن را بکارد در آن ديه ی کامل ثابت است ولی از نظر فقهای حنبلی از جمله ابن قدامه اگر
مجنی علیه آن دندان را پیوند و دندان مثل قبل ثابت شود در آن ديه ای نیست ولی اگر برای بار دوم آن
دندان کنده شود در آن ديه ی کامل ثابت است.
هرگاه دندان ديگری بجای دندان اصلی کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلی شود در کندن آن بنا بر
اصل برات ديهای واجب نیست .شافعی در مورد کاشتن چیز ديگری به جای دندان دو نظر را بیان کرده است
يکی اينکه ديه واجب نیست و ديگر اينکه در آن ديه واجب است ،حنبلی در آن حکومت را واجب دانسته
است ،حنفی نماز خواندن با آنرا جايز ندانسته است .هر گاه دندان شکافته شود يعنی لق شود،طبق نظر
مشهور دو سوم ديه الزم می شود و فقهای اهل سنت شکاف يا شقاق دندان که بدون کندن و از بین بردن
آن باشد حکومت قرار داده اند.طبق قول مشهور فقهای شیعه اگر دندانی در اثر جنايت سیاه شده و نیافتد
ديه آن دو ثلث ديه همان دندان است که سالم باشد ،شافعی و مالکی حکومت و حنبلیان زرد شدن و سرخ
شدن را همانند سیاه شدن دانسته اند و يک سوم ديه را واجب کرده اند .حنفیان در سیاهی و سرخی و سبز
شدن ديه دندان را واجب دانسته اند و در زرد شدن ديهای قرار ندادهاند ،و هر گاه دندان شکافته شود يعنی
لق شود ،طبق نظر مشهور دو سوم ديه الزم میشود و فقهای اهل سنت گفته اند که اگر شکاف يا شقاق
دندان که بدون کندن و از بین بردن آن باشد حکومت ثابت است.
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