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Abstract
One the most important rules which dominated
the blood-money ,is the rule of blood-money of single
and paired organs which has been construed as the
rule of blood-money of single and paired organs .The
mentioned rule indicates that full blood-money must
be paid for damaging a single organ or both of paired
1 . Montazeri- S; (2021); “ Non-Inclusiveness of the Rule of Blood-Money of Single or Paired Organs toward Subordinate Organ”; Jostar_
Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 7 ; No: 23 ; Page: 195-242 ; Doi: 10. 22034/
jrj.2020.57057.2009

organs and half of blood-money for damaging an organ
of a paired .This rule is codified in Article 563 of the
Islamic Penal Code in .2013 But despite that ,the scope
of inclusiveness is not determined within the rule of
blood-money of a single and paired organs with regard
to being the main part of the body or subordinate of
that .For this regard ,inquiring into Fiqhi books and
jurists opinions while examining some examples of
organs ,the writers ,due to the attention of narrations
to some organs ,have gained access to this important
point that it is aimed at those organ which are the main.
THIS ATTENTION IS endorsed by the necessity of
proportionality between crime and blood-money and
Jostar- Hay
also customary reliance .So, concerning the blood- Fiqhi va Usuli
money of some subordinate organs such as nipple and Vol 7 ; No 23
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nostrils which there is a special and reliable tradition
evidence as to amount of blood-money ,it is judged
196
based on the said rule. According to the claimed of
this study of non-inclusiveness of the rule toward
subordinate organs ,it is judge to arsh( compensation
payable in the case of offences against the body )for
those subordinate organs such as spinal cord, clavicle
and appendix which there is no special rule to prove the
blood-money other than the said rule.
Key words :Blood-Money ,Rule of BloodMoney of Single or Paired Organs ,Body Organs,
Main Organ ,Subordinate Organ.
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چکیده
یکی از مهمترین قواعد حاکم بر دیات ،قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی
ً
است که مسامحتا به قاعدۀ دیۀ اعضای زوج و فرد تعبیر میشود .قاعدۀ مذکور
بردن عضو تک و هر عضوی که جفت باشد موجب
بیانگر آن است که ازبین ِ
بردن یکی از آن دو ،موجب نصف دیه است .این قاعده
دیۀ کامل است و ازبین ِ
در مادۀ  ۵۶۳قانون مجازات اسالمی مصوب  1392انعکاس پیدا کردهاست .اما
با وجود این ،محدودۀ شمولیت در قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی از حیث
بودن اعضا مشخص نشدهاست .به همین خاطر نویسندگان
اصلی و تبعی ِ
با تتبع در کتب فقهی و آرای فقها درضمن بررسی مصادیقی از اعضا ،به
این مهم دست یافتهاند که به دلیل انصراف روایات قاعده ،مراد از عضو در
قاعدۀ مذکور اعضایی هستند که اصلیاند .اقتضای اصل تناسب جنایت و
دیه و ارتکاز عرفی نیز ،مؤید این انصراف است .درنتیجه دربارۀ دیۀ برخی
خاص قابل
اعضای تبعی مانند نوک پستان و سوراخهای بینی که دلیل
ِ
ِ
ّ
براساس حکم ذکرشده در
استنادی دال بر ثبوت مقدار دیهشان وجود دارد،
ِ
دلیل خاص ،به آن حکم میشود و دربارۀ آن دسته از اعضای تبعی مانند
ّ
نخاع و ترقوه و آپاندیس که دلیل خاصی جز قاعدۀ مذکور دال بر ثبوت
 .1تاریخ دریافت 1398/12/13:؛ تاریخ پذیرش1399/03/07 :
 .2اســتادیار گــروه حقــوق اســامی دانشــگاه علــوم قضایــی و خدمــات اداری و مــدرس و طلبــه درس خــارج
فقــه و اصــول حــوزه علمیــه( .نویســنده مســئول)؛ رایانامــهsalehmontazeri@ujsas.ac.ir :
 .3دانشآموختــه کارشناســی ارشــد حقــوق جــزا و جــرم شناســی دانشــگاه علــوم قضایــی و خدمــات اداری.
رایانامــهforouzandehpayam@gmail.com:
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دیهشان وجود ندارد ،با توجه به مدعای این مقاله یعنی عدم شمولیت قاعده
نسبتبه اعضای تبعی ،به ارش و حکومت حکم میشود.
کلید واژهها :دیات ،قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی ،اعضا ،عضو
اصلی ،عضو تبعی.
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 .۱مقدمه
یکی از مهمترین قواعد عمومی دیۀ اعضا ،قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی
ً
است که مسامحتا به قاعدۀ دیۀ اعضای زوجوفرد تعبیر میشود 1.این قاعده
موضوع مادۀ  563قانون مجازات اسالمی مصوب  139۲میباشد« :ازبین بردن
هر یک از اعضای فرد و هردو عضو از اعضای زوج ،دیۀ کامل و ازبین بردن هر
یک از اعضای زوج ،نصف دیۀ کامل دارد.». ...
درخصوص قاعدۀ مذکور و ادله و مبانی و حدودوثغور آن در کتب و
 .1ایــن قاعــده مبتنــی بــر روایــات عامــه و الغــای خصوصیــت از برخــی روایــات و اجمــاع فقهــا اســت ،چنانکــه
بــا مراجعــه بــه کتــب فقهــای شــیعه از قدمــا تــا معاصریــن ،روشــن میگــردد کــه مضمــون ایــن قاعــده مــورد
اجمــاع و اتفــاق فقهاســت .کمااینکــه شــیخ طوســی در خــاف مینویســد«:إجماع الفرقــة علــى األخبــار
المرويــة فــي أن كل مــا فــي البــدن منــه اثنــان ففيهمــا الديــة ،و هــي علــى عمومهــا إال مــا أخرجنــاه بالدليــل»
(شــیخ طوســی .)257/5 ،1407 ،ولــی عمدهتریــن ادلــۀ قاعــده ،دو روایــت ذیــل اســت:
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ـال ٍم قــال :كل َمــا ك 
صحیحــه هشــامبن ســالمَ :محمدبــن الحســن ِب ِإ ْسـ َـن ِاد ِه ...عـ
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اثنـ ِ 
287/29؛ شــیخ طوســی۱۴۰۷ ،ق .)258/10 ،اگرچــه برخــی ،بــه ســند ایــن روایــت اشــکال کردهانــد ،ولــی
روایــت مذکــور بنابــر اتفــاق نظــر فقهــا صحیــح بهحســاب میآیـد (شــهید اول1414 ،ق525/4 ،؛ شــهید ثانی،
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اليســار ف ِفيهــا ثلثــا الديـ ِـة قلــت و ِلـ
ِ
ِ ِ
ِ
ََْ َ َ ْ َ ْ
ـن ال َب ْيضـ ِـة ال ُي ْسـ َـرى (حرعاملــی۱۴۰۹ ،ق283/29 ،؛ شــیخ طوســی1407 ،ق250/10 ،؛ کلینــی۱۴۰۷ ،ق،
الولــد ِمـ
 .)315/7برخــی از فقهــا بــه ســند ایــن روایــت نیــز اشــکال کردهانــد و آن را حســنه میداننــد (محقــق حلــی،
140۸ق252/4 ،؛ شــهید اول1414 ،ق525/4 ،؛ صیمــری1420 ،ق458/4 ،؛ شــهید ثانی1410 ،ق)237/10 ،
کــه البتــه پاس ـخهایی نیــز داده شدهاســت ،ولــی درهرحــال اگــر قائــل بــه حســنه بودن ایــن روایــت و قائــل بــه
مثبــت ایــن قاعــده اســت و اجمــاع
ِ
عدم عمــل بــه روایــت حســنه نیــز باشــیم ،روایــت صحیحــۀ هشــامبن ســالم ِ
فقهــا بــر آن نیــز مؤیــد آن اســت (از آن جهــت کــه اجمــاع در اینجــا مدرکــی اســت) .جهــت بحــث و بررســی
بیشــتر پیرامــون قاعــده و ادلــۀ آن ،ر.ک :حاجــی دهآبــادی 67 ،1384 ،تــا 71؛ حاجــی دهآبــادی415 ،1391 ،
و 416؛ حاجــی دهآبــادی26 ،4 ،3 ،1 ،1388 ،؛ منتظــری ،محســنی دهکالنــی ،ایــزدی فــرد125 -121 ،1395 ،؛
منتظــری 37 ،1396 ،تــا .51

مقاالت متعددی بحث شدهاست .از جمله میتوان به کتابهای دکتر حاجی
دهآبادی تحت عناوین قواعد فقه جزایی و قواعد فقه دیات(مطالعۀ تطبیقی در
مذاهب اسالمی) اشاره کرد .از جمله رساله و مقاالتی که میتوان دراینباره به آن
اشاره کرد اینهاست :رسالۀ دکتری قاعدهانگاری فقهی ادلۀ ناظر بر دیۀ اعضا
(منتظری ،)1396 ،مقالۀ قاعدۀ دیۀ اعضا در فقه امامیه و اهل سنت (حاجی دهآبادی،
 ،)1388مقالۀ درنگی فقهی در مادۀ  ۶۶۵قانون مجازات اسالمی (منتظری ،محسنی
دهکالنی ،ایزدی فرد ،)۱۳۹۵ ،مقالۀ مبانی فقهی مادۀ  581قانون مجازات اسالمی
(منتظری .)1396 ،ولی در هیچیک از آثار مذکور محدودۀ قاعده ازلحاظ اصلی
ً
ً
بودن اعضا ،مستقال بحث نشدهاست و صرفا درخالل بحثهای فقها در
یا تبعی ِ
محلهای مختلف به آن اشاره شدهاست .بنابراین در نوشتار حاضر ،نویسندگان
ابتدا با اثبات این مدعا که موضوع قاعدۀ مذکور ،اعضا هستند ،اعضا را تعریف
کردهاند .در مرحلۀ بعد با تتبع در کتب فقهی و آراء فقها درضمن بررسی
ِ
بودن
مصادیقی از اعضا ،این مهم را که قاعدۀ مذکور از حیث اصلی و تبعی ِ
اعضا ،مشمول کدام قسم از اعضا میشود ،بررسی کردهاند.
محدوده شمولیت قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی
ً .۲
اوال ،چنانکه از نام قاعده پیدا است ،موضوع قاعده «عضو» است و تمامی
فقها باالجماع معتقدند قدر متیقن از قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی ،این است
که این قاعده شامل اعضا میباشد ،و با توجه به موضوع مقاله در ادامه ،بحث
مفصلی را دربارۀ تعریف و تقسیمبندیهای عضو ارائه خواهیم کرد .بنابراین
درخصوص شمولیت قاعده نسبتبه اعضا بین فقها بحثی نیست و تنها بحثی که
بر سر این قاعده شدهاست این است که آیا قاعده مذکور عالوه بر اعضا ،منافع
1
بدن را نیز شامل میشود یا خیر؟
ً
ثانیا ،با توجه به الفاظ واحد و اثنان که در روایات قاعده آمده است ،موضوع
قاعده ،اعضای «یکی و دوتایی» است .اما بحثی که دراینباره وجود دارد ،این
است که مراد از واحد و اثنان در روایات ،واحد و اثنان لغوی است یا عرفی؟
بهعبارتدیگر ،اعضایی مشمول قاعده هستند که برای آنها واژۀ تثنیه بهکار
ً
برده میشود گرچه در نظر عرف دو تا نباشند ،یا مراد اعضایی هستند که عرفا
یکی یا دوتا هستند؟ بهعنوان مثال در مورد دیۀ «لحیان» 2که در لغت اثنان و در
 .1جهت بحث و بررسی بیشتر پیرامون شمول و عدم شمول قاعده نسبت به منافع ،ر.ک :حاجی دهآبادی،
۹۲ - 87 ،1384؛ حاجی دهآبادی423 - 421 ،1391 ،؛ حاجی دهآبادی13 - 10 ،1388 ،؛ منتظری،1396 ،
.100 - ۸۹
 .2دو اســتخوان اســت کــه محــل اتصــال آنهــا چانــه اســت و هرکــدام در ســمت بــاال بــه گوشهــا متصــل
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عرف واحد است ،این بحث مطرح میشود که همۀ فقها آن را عضو دوتایی
محسوب کردهاند و برای آن دیۀ کامل قائل شدهاند (حلی۱۴۱۳ ،ق۶۷۸/۳ ،؛
خمینی ،بیتا۵۷۸/۲ ،؛ خویی1422 ،ق .)373 /42 ،اما برخی از معاصرین بر کالم
مشهور اشکال کردهاند و معیار تعیین یکی یا دوتایی بودن عضو را عرف میدانند
بودن آن قائل به دیۀکامل هستند (گرجی،
نه لغت و دربارۀ لحیان نیز بهدلیل واحد ِ
اثنان لغوی
 )176 ،1390که اگرچه نگارندگان از آنجایی که در روایات به واحد و ِ
اشاره نشدهاست و احکام نیز بر معانی عرفی بار میشوند ،معیار تشخیص واحد
استدالل معاصرین را خالی از اشکال
و اثنان را عرف میدانند ،ولی قسمت دوم
ِ
1
نمیدانند.
یکی دیگر از مباحث اختالفی در تعیین محدودۀ قاعده ،شمولیت یا
عدم شمولیت آن نسبتبه اعضای داخلی است .به این معنا که آیا قاعده تنها
ِ
نسبتبه اعضای خارجی (ظاهری) اعمال میشود یا نسبتبه اعضای داخلی
(باطنی) نیز تسری دارد؟ بهطور خالصه میتوان گفت در مسئله سه نظر هست.
موسوی اردبیلی این قاعده را در مورد آن دسته از اعضای داخلی که فقدانشان
ً
معموال باعث مرگ نشود ،جاری نمیداند (موسوی اردبیلی ،نرمافزار گنجینۀ استفتائات
قضایی ،سؤال  .)130ایشان دلیلی برای این تفصیل ،بین اعضای داخلی رئیسه و
ِ
لیت
غیر رئیسه بیان نکردهاست .اما عمده ،دو قول دیگر است .قائلین به شمو ِ
قاعده نسبتبه اعضای داخلی به اطالق روایات قاعده استناد میکنند .درمقابل،
قائلین به عدم شمولیت قاعده نسبتبه اعضای داخلی معتقدند ،قاعده منصرف
اعضای داخلی انصراف دارد و برای مدعای خود
به اعضای ظاهری بوده و از
ً
روایات قاعده ناظر به زمان صدور هستند،
به دو دلیل تمسک میجویند :اوال
ِ
زیرا قاعده دربارۀ اعضایی است که با فقدان آنها امکان حیات برای انسان باقی
باشد ،مثل دست و پا ،اما جنایت بر اعضای داخلی در ًزمان صدور روایات باعث
ٌ
مرگ
مجنیعلیه میشدهاست و با فقدان آنها معموال امکان حیات برای انسان
باقی نمیماندهاست و دیۀ عضو در دیۀ نفس تداخل میکردهاست و جانی به
پرداخت دیه نفس محکوم میشدهاست و اگر هم باعث مرگ نمیشده ،جانی
ملزم به پرداخت ارش بودهاست (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه208/1 ،1381 ،؛
میشــوند و رویــش دندانهــای پایینــی روی آندو صــورت میگیــرد (عالمه حلــی۱۴۱۳ ،ق۶۷۸/۳ ،؛
حســینی عاملــی ،بیتــا۴۲۱/۱۰ ،؛ خویــی۱۴۲۲ ،ق۳۷۳/۴۲ ،؛ خمینــی ،بیتــا .)۵۷۸/۲ ،در واقــع آنچــه در
فارســی بــهآن فــک پاییــن گفتــه میشــود ،در عربــی لحیــان نامیــده میشــود.
 .1جهــت مطالعــه بیشــتر ،ر.ک :حاجــی دهآبــادی۱۲۰ ،۱۱۹ ،1384 ،؛ حاجــی دهآبــادی۴۲۸ - ۴۲۴ ،1391 ،؛
منتظــری.33 – 29 ،1396 ،

ً
مرعشی شوشتری1427 ،ق)34 /2 ،؛ ثانیا مراد از جنایت در قاعده ،قطع کردن و
ً
نسبتبه اعضای داخلی امکان ندارد.
غالبا
جدا کردن است که
ً
نگارندگان معتقدند اوال ،روایات قاعده بهصورت یک قضیه حقیقیه بیان
شدهاند و نه یک قضیه خارجیۀ ناظر به زمان صدور روایات ،زیرا اصل در روایات
و قانونگذاری چنین مطلبی را اقتضا میکند که به عالوۀ انصراف ،قائم به ذهن
مخاطب است .بهعبارتدیگر ،آنجایی انصراف صحیح است که ذهن مخاطب
به جایی منصرف شود که آن ّ
حصه در زمان صدور ،قابل تصور باشد ،ولی اگر
ّ
حصهای در وقت صدور روایت قابل فرض نباشد ،نمیتوان از اطالق دست
کشید (خامنهای 15 ،و  16اسفند )1395؛ بنابراین ،چون شارع میدانستهاست که
هزار سال بعد مخاطبینی به وجود میآیند که بهدلیل پیشرفتهای پزشکی ،این
قید ظاهری بودن را ذکر
انصراف در ذهن آنها به وجود نمیآید ،باید در اینجا ِ
میکرد و ازاینرو ذکر کالم بهطور مطلق صحیح نیست .درنتیجه ازآنجاکه زمان
صدور روایت قید ندارد و قیدنکردن بر اعضای ظاهری داللت دارد ،میتوان
به اطالق کالم شارع اخذ کرد و گفت عضو ،اعم از ظاهری و داخلی است.
ً
ثانیا ،مراد از اتالف در قاعده ازبین بردن و نه فقط قطع کردن است 1،بنابراین،
انصراف قاعده به اعضای ظاهری صحیح نیست و با استناد به اطالق راوایات
قاعده ،قاعدۀ مذکور هم در اعضای خارجی و هم در اعضای داخلی جاری
(عضو واحد داخلی) یا
است 2.با توجه به آنچه بیان شد در اعضایی مانند نخاع
ِ
بودن این اعضا ،دلیل عدم شمولیت قاعده
ترقوه
(عضو اثنان داخلی) ،داخلی ِ
ِ
نسبتبه آنها نیست ،بلکه آنچه که ما در ادامه اثبات خواهیم کرد (عدم شمولیت
قاعده نسبتبه اعضای تبعی) ،دلیل خروج این اعضا و دیگر اعضای اینچنینی از
قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی است.
 .3معانی عضو
ازآنجاکه موضوع اصلی قاعدۀ مذکور ،اعضا است ،بهتر است که معانی
عضو را در لغت و اصطالح جویا شویم.
3ـ .1معنای لغوی
در ارتباط با تعریف عضو که جمع آن «اعضا» است (فیومی ،بیتا۴۱۶/۲ ،؛
عبدالرحمان ،بیتا .)۲۳۵/۱ ،در کتاب العین نقل شدهاست که ُعضو و ِعضو ،هر
 .1توضیحات بیشتر در پاورقی بخش «نخاع» آمده است.
 .2ایــن قــول ،نظــر اکثــر فقهــای معاصــر و همچنیــن نظــر مقنــن در مــادۀ  563قانــون مجــازات اســامی
اســت .بــرای مطالعــه بیشــتر ،ر.ک :حاجــی دهآبــادی۹۹ - ۹۵ ،1384 ،؛ حاجــی دهآبــادی۴۲۴ ،423 ،1391 ،؛
منتظــری 100 ،1396 ،ـ .107
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استخوانی است از بدن که گوشت بر آن فراهم آمده ،و قطعهای از شیء را
«عضه» گویند (فراهيدى1410 ،ق .)193/2 ،نظیر این سخن را زبيدى ،ابنفارس،
سیوطی و جوهری نیز نقل کردهاند (دفتر تبلیغات اسالمی شعبه خراسان رضوی،1386 ،
 266/1ـ .)268  فیروزآبادی نیز در قاموس المحیط میگوید:
«عضو ،هر گوشت (ماهیچه) فراهمآمده بر استخوان است و «تعضیه» به
معنای جداسازی اجزاست (نقل در دفتر تبلیغات اسالمی 266/1 ،1386 ،ـ.)268  
همچنین در محیط المحیط میخوانیم:
«عضو ،هر جزئی از مجموع جداست ،مانند دست ،پا ،گوش و غیر آن»
(نقل در دفتر تبلیغات اسالمی 266/1 ،1386 ،ـ .)268
بنابراینْ ،
عضو طبق یک معنا ،به معنای استخوانی است که با گوشت
پوشانده شدهاست و مطابق با یک معنا ،به معنای متفرق و جزءجزء کردن
است و طبق یک معنا به معنای جزء ،قسمت ،اندام و قسمتهایی که با
پیوستگی به هم ،بدن را تشکیل میدهد ،است (ابن منظور1414 ،ق68/15 ،؛
طریحی1416 ،ق297/1 ،؛ مصطفوی1402 ،ق166/8 ،؛ قرشی1412 ،ق.)15/5 ،
آنچه که صحیح بهنظر میرسد معنای سوم است ،چراکه معنای اول
جامع افراد نیست و اگر این معنا را بپذیریم ،دیگر عضو محسوب نمیشود،
بهعنوان مثال چشم را که به اجماع فقها عضو است .زیرا مقصود از چشم،
کرۀ چشم است که در اعضای تشکیلدهندۀ آن استخوانی دیده نمیشود.
گوشت
همچنین چون نزد قدما ،جداسازی قصابی بوده است ،عضو را به هر
ِ
فراهمآمده بر استخوان تعریف کردهاند و ازآنجاکه مدنظر متأخران جداسازی
تشریحی بوده است ،عضو را به رئیسه و غیررئیسه تقسیم کردهاند ،پس معنای
دوم نیز دقیق بهنظر نمیرسد.بنابراین با استفاده از سخنان اهل لغت ،میتوان
دریافت که «عضو» هر جزئی از بدن است.
3ـ .2معنای اصطالحی
مراد از معنای اصطالحی ،بررسی واژۀ عضو در روایات ،فقه ،عرف پزشکی
و قانون مجازات اسالمی است.

3ـ2ـ .1اصطالح روایی

ً
در لسان روایات دربارۀ قاعدهْ ،
عضو اصال ذکر نشدهاست ،ولی از بررسی
روایات دیگر ،آشکار میشود که بر اجزای بدن و اجزای آن اجزا ،عضو گفته
شدهاست ،کمااینکه عالمه مجلسی در کتاب بحاراالنوار تشریح بدن و اعضای

آن را یادآور شدهاست و برای اعضای تشریحی و اجزای آنها واژۀ «اعضا» را
بهکار بردهاست (مجلسى ۱/۵۹ ،1403 ،ـ ۵۹؛ دفتر تبلیغات اسالمی 266/1 ،1386 ،ـ
.)268

3ـ2ـ .2اصطالح فقهی

فقها به تعریف دقیقی از عضو نپرداختهاند ،ازاینرو عضو در بیان فقها
به همان معنای لغوی بهکار رفته است .بهعنوان مثال در کتاب فرهنگ فقه مطابق
با مذهب اهل بیتbعضو به جزئی از بدن تعبیر شدهاست:
«بدن انسان از اجزای مختلفی چون چشم ،گوش ،دست و پا تشکیل
شدهاست .به هر یک از این اجزاء ،عضو اطالق میشود» (هاشمی شاهرودی،
۱۴۲۶ق ۴۰۴/۵ ،ـ .)۴۰۶
در کتاب معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهية نیز چنین آمدهاست:
«و الفقهاء يطلقون العضو على الجزء المتميز عن غيره من بدن إنسان أو
حيوان كاللسان و األنف و اإلصبع» (عبدالرحمان ،بیتا.)۲۳۵/۱ ،

3ـ2ـ .3اصطالح پزشکی

بدن انسان از مجموعهای از دستگاهها تشکیل شدهاست که هریک از این
دستگاهها از چند عضو تشکیل شدهاند که درنهایت با همدیگر یک عملکرد
کلی را بهاجرا میگذارند.برای مثال دستگاه تغذیه و دستگاه ایمنی عضو 1نیز
مجموعۀ دو یا چندگانه از چهار نوع بافت موجود در بدن انسان است که کارکرد
مشخصی را بر عهده دارند و هریک از اعضا در یکی از این دستگاهها قرار
میگیرند .بافت نیز از گروهی از سلولهای همکارکرد و همساختار تشکیل
شدهاست ()Widmaier Eric and others, 2013, 3-5
بهعبارتدیگر ،مراد از ْ
عضو همان جزء است ،ولی هر جزئی مقصود نیست
بلکه مراد از عضو ،جزئی است که دارای عمل و وظیفۀ مستقل است .مقصود از
«وظیفۀ مستقل» کار و نقشی است که تحقق آن نیازمند مباشرت دیگری نباشد.
با پیشرفت علم و اکتشافات جدید ،پیوسته تعداد اعضای بدن افزون میشود ،تا
آنجا که هر سلول بدن عضو شمرده میشود ،بلکه حتی اجزای درون سلولی
و محتویات هستۀ سلول ،مانند کروموزومها را میتوان عضو نامید زیرا دارای
1. ORGAN
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عملکرد مستقل هستند (نقل از دفتر تبلیغات اسالمی 266/1 ،1386 ،ـ .)268
ْ
عضو عبارت است از جزئی از بدن مثل دست ،پا ،اندام و یا
بنابراین،
مجموعهای از بافتهای بدن یک موجود زندۀ پرسلولی که وظیفهای مشترک را
برعهده دارند (رحیمی.)۱ ،۱۳۹۱ ،
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مقنن در قانون مجازات اسالمی ،طی مواد  ۱۷و  ۴۴۸عضو را در مقابل
نفس و منافع قرار داده است .همچنین قانونگذار در بخش دوم کتاب دیات
که در مورد مقادیر دیه صحبت میکند ،هرکدام از دیۀ نفس و عضو و منفعت
ً
را مستقال بررسی کردهاست .بنابراین عضو در قانون مجازات اسالمی در مفهوم
اخص خود یعنی مجموعی از بافتهای بدن انسان ،مانند دست و پا بهکار رفته
است و درنتیجه شامل حواس عضو ،مانند بینایی و شنوایی و نیز منافع عضو،
مانند انزال ،قدرت تولید مثل نمیشود (رحیمی۱ ،۱۳۹۱ ،؛ اینانلو.)18 ،17 ،1390 ،

 .4عدم شمولیت قاعده نسبتبه اعضای غیراصلی (تبعی)

تا اینجا مشخص شد که ازطرفی باالتفاق موضوع اصلی قاعده ،دیۀ اعضای
یکی و دوتایی اعضا است و ازطرفدیگر بعد از بیان تعاریف عضو در لغت و
ِ
اصطالح ثابت شد که از نظر لغوی و اصطالحی اطالق عضو بر اعضای تبعی
درصدد پاسخگویی به آن هستیم
صحیح است .اما سؤال اصلی این مقاله که
ِ
ِ
این است که آیا قاعدل مذکور شامل اعضای تبعی نیز میشود؟ دراینراستا ابتدا
اعضای غیراصلی (تبعی) را تعریف میکنیم ،سپس با بررسی مصادیق آن،
به این پرسش پاسخ خواهیم داد.
۴ـ .1تعریف اعضای غیراصلی (تبعی)
ً
تعبیر عضو اصلی ،بر دو دسته از اعضا صدق
که
شود
بیان
باید
ابتدائا
ِ
میکند .یک دسته اعضایی هستند که درمقابل اعضای فرعی قرار میگیرند
ِ
که به این اعضا ،اعضای رئیسه (درمقابل اعضای غیررئیسه) نیز اطالق
ِ
میشود .دستۀ دوم اعضای اصلی هستند که درمقابل اعضای تبعی قرار
میگیرند .مراد از اعضای تبعی نیز چنانکه از ًنامش پیدا است ،اعضایی
هستند که تابع عضو دیگری باشند ،بنابراین اوال ،عضو هستند و تعریف
ً
عضو(چنانکه گذشت) بر آنها صدق میکند ثانیا ،در نحوۀ تبعیت نیز
عضو تابع میتواند قسمتی از عضو اصلی باشد ،همانگونه که بهعنوان
مثال پستان زن یک عضو اصلی و نوک آن تبعی از آن محسوب میشود

یا اینکه میتواند تابعی از عضو دیگری باشد ،چنانکه برای مثال نخاع،
تابعی از ستون فقرات است1 .کمااینکه در تعریف منافع نیز گفته میشود،
ْ
منافع استفادهای است که از هریک از اعضا و دستگاههای بدن انتظار میرود
که از جمله مهمترین آنها حواس پنجگانۀ انسان است (میر محمد صادقی،۱۳۹۳ ،
 .)۲۲۵بنابراینْ ،
منافع معنای عامی دارد که هم اموری چون چشایی و شنوایی را که
جزوی از حواسند شامل میشود و هم اموری چون گویایی ،خواب ،شیر دادن،
قدرت باروری که جزوی از حواس به شمار نمیروند (حاجی دهآبادی،۱۳۸۴ ،
 .)۸۷بنابراین آنچه که ما در این تحقیق به آن میپردازیم ،معنای دوم (عضو
تبعی) بوده و معنای اول (عضو غیررئیسه) از موضوع این مقاله خارج است.
در ادامه نیز با بررسی دقیق تعدادی از مصادیق این اعضا در کالم فقها،
موضوع روشنتر خواهد شد.
4ـ .2مصادیق اعضای غیراصلی (تبعی) در بیان فقها
2
4ـ2ـ .1نخاع
تعریفی که پزشکان از نخاع ارائه میدهند عبارت است از قسمتی از
سیستم عصبی مرکزی که داخل مهرههای ستون فقرات (کانال نخاعی)
کمری دوم امتداد دارد و سیویک
از ناحیۀ گردنی اول تا باالی مهرۀ
ِ
ِ
ً
بخش مختلف تشکیل شدهاست و پس از آن رشتههایی اصطالحا به نام دم
اسب در ناحیۀ زیرین نخاع قرار دارند که دیگر نام نخاع بهآن اطالق نمیشود
(سمساری6 ،1392 ،؛ ابراهیم55 ،1392 ،؛ 242؛ .)2015 ,Rizzo.C Donald
درکنار تعاریفی که پزشکان از نخاع ارائه میدهند ،برخی از فقها نیز
در خالل بحثهای خود ،تعاریفی مشابه از نخاع ارائه کردهاند  3و بیان
نمودهاند که نخاع ،همچون عروق و رگها که تابع اعضا هستند ،تابع ستون
فقرات هستند و از اعضای تبعی محسوب میشود (خويى1422 ،ق۳۸۴/۴۲ ،؛
خویی۲۹۱/۲ ،۱۳۹۱ ،؛ روحانی۱۴۱۲ ،ق.)۲۸۵/۲۶ ،
درخصوص دیۀ نخاع ،نظر مشهور فقهای امامیه این است که اگر کسی
 .1اگرچه ممکن است ،نخاع در ابتدا عضو اصلی بهنظر برسد ،اما در ادامه ثابت خواهیم کرد که هم از نظر
علم پزشکی و هم از نظر دیدگاه فقها ،نخاع عضو تبعی و تابعی از ستون فقرات است.
2.Spinal cord
ـفید (شــهید ثانی۲۳۳/۱۰ ،۱۴۱۰ ،؛ حســینی عاملــی،
 .3در تعریــف نخــاع گفتــه شدهاســت ،خــط و رگ سـ ِ
بیتــا۴۳۷/۱۰ ،؛ شوشــترى۴۱۲/۱۱ ،1406 ،؛ مغنيــه۳۵۴/۶ ،1421 ،؛ مدنــی کاشــانی )۲۳۶ ،۱۴۰۸ ،داخــل
اســتخوان گــردن کــه بــه پشــت انســان متصــل و ممتــد میباشــد( .تبریــزی.)۱۹۱ ،۱۴۲۸ ،
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قطع نخاع شد 1و زنده ماند ،بهدلیل قطع نخاعش مستحق دیۀ کامل است(2شیخ
طوسی۱۴۰۰ ،ق۷۶۹ ،؛ ابنادریس۱۴۱۰ ،ق۳۹۱/۳ ،؛ کیدری۱۴۱۶ ،ق۵۰۶ ،؛ محقق حلی،
۱۴۰۸ق۲۵۱/۴ ،؛ حلی۱۴۱۰ ،ق۲۴۰/۲ ،؛ حلی۱۴۱۱ ،ق۲۰۲ ،؛ حلی۱۴۲۰ ،ق۵۸۳/۵ ،؛ حلی،
۱۴۲۱ق۳۶۵ ،؛ حلی۱۴۱۳ ،ق۶۸۰/۳ ،؛ ابنسعید۱۴۰۵ ،ق۵۹۳ ،؛ ابنسعید۱۳۹۴ ،ق۱۴۳ ،؛
شهید اول۱۴۱۰ ،ق۲۸۱ ،؛ شهید ثانی۱۴۱۰ ،ق۲۳۳/۱۰ ،؛ فاضل هندى1416 ،ق۳۸۳/۱۱ ،؛
مقدس اردبيلى1403 ،ق۴۰۹/۱۴ ،؛ حسینی عاملی ،بیتا۴۳۷/۱۰ ،؛ فیض كاشانى ،بیتا،
۱۴۵/۲؛ كاشف الغطاء1423 ،ق۹۱/۳ ،؛ آل كاشف الغطاء1366 ،ق۱۴/۶ ،؛ فقعانی،
۱۴۱۸ق۳۲۶ ،؛ صاحب جواهر۱۴۰۴ ،ق۲۶۳/۴۳ ،؛ ترحینی عاملی۱۴۲۷ ،ق۶۳۸/۹ ،؛
شوشترى1۴06 ،ق ۴۱۲/۱۱ ،و ۴۱۳؛ خمینی ،بیتا۵۸۱/۲ ،؛ مدنی کاشانی۱۴۰۸ ،ق۲۳۶ ،؛
سبزواری1۴13 ،ق221/29 ،؛ فاضل لنكرانى1۴18 ،ق۱۸۶ ،؛ بهجت۱۴۲۶ ،ق۵۴۰/۵ ،؛
مقتدایی 22 ،خرداد ۱۳۹۱؛ سبحانی 23 ،آبان  .)۱۳۹۱قانونگذار نیز در مادۀ  ۶۴۸قانون
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مجازات اسالمی از نظر مشهور تبعیت کردهاست و مقرر داشته است« :قطع
نخاع ،دیۀ کامل و قطع جزیی از آن به نسبت مساحت عرض ،دیه دارد».
ّ
برخی علما در تعلیل این قول چنین استدالل کردهاند که در مورد نخاع نص
خاصی وجود ندارد (شوشترى1406 ،ق۴۱۲/۱۱ ،؛ مدنی کاشانی۱۴۰۸ ،ق )۲۳۶ ،و نخاع
نیز در بدن واحد است ،بنابراین ،مشمول قاعدۀ مورد بحث میشود (صاحب جواهر،

۱۴۰۴ق۲۶۳/۴۳ ،؛ فاضل هندى1۴16 ،ق ۳۸۴/۱۱ ،و 383؛ فیض كاشانى ،بیتا۱۴۵/۲ ،؛
ترحینی عاملی۱۴۲۷ ،ق۶۳۸/۹ ،؛ شوشترى1406 ،ق ۴۱۲/۱۱ ،و ۴۱۳؛ مغنيه1421 ،ق،
۳۵۴/۶؛ مدنی کاشانی۱۴۰۸ ،ق۲۳۶ ،؛ سبزواری1413 ،ق221/29 ،؛ فاضل لنكرانى،
1418ق۱۸۶ ،؛ تبریزی۱۴۲۸ ،ق۱۹۱ ،؛ مقتدایی 22 ،خرداد ۱۳۹۱؛ سبحانی ۲۳ ،آبان ۱۳۹۱؛
گرجی.)۱84 ،۱۳۹۰ ،

اما برخی از فقهای معاصر به این نظر مشهور فقها ایراد گرفتهاند و
ارش و حکومت را در قطع نخاع جاری دانستهاند (خویی1422 ،ق384/42 ،؛

خویی۲۹۱/۲ ،۱۳۹۱ ،؛ روحانی۱۴۱۲ ،ق۲۸۵/۲۶ ،؛ روحانی ،بیتا404/3 ،؛ وحید خراسانی،
1428ق568/3 ،؛ فیاض ،بیتا414/3 ،؛ فیاض1426 ،ق )727 ،و درخصوص استناد

ِ
به قاعدۀ مذکور دو اشکال را بر نظر مشهور وارد کرده و معتقدند شمول
روایات قاعده بر نخاع بسیار مشکل است و بلکه بعید نیست که از اینگونه موارد
منصرف باشد:

 .1مراد از قطع در اینجا قطع عرضی نخاع است.
 .2البتــه اگــر فــرد بهواســطۀ جنایــت بــر نخــاع بمیــرد نیــز دیــۀ کامــل ثابــت میشــود( .ســبزواری1413 ،ق،
)221/29کمااینکــه ســید صــادق روحانــی کــه خــود از طرفــداران قــول بــه ارش و حکومــت در مــورد قطــع
نخــاع اســت ،مینویســد «:اگــر قطــع نخــاع بــه نحــوی باشــد ،کــه منجــر بــه عــدم بقــاء انســان شــود ،ایــن قــول
(مــراد ،قــول بــه ارش و حکومــت در مــورد قطــع نخــاع اســت) بــا اشــکال روبهروســت ،لکــن در فــرض بقــاء
ً
ٌ
انســان بعــد از قطــع نخــاع ،ظاهــرا حکومــت ثابــت اســت کــه آن مرجــع در م ـواردی اســت کــه شــرعا بــرای
آن مقــداری مشــخص نشــده اســت» (روحانــی۱۴۱۲ ،ق )۲۸۵/۲۶ ،امــا ایــن مــورد ،محــل بحــث مــا نیســت.

 .1ظاهر از دو روایت هشامبن سالم و عبداللهبن سنان ،ازالۀ عضو مستقل از
بدن است و بهعبارتدیگر قاعدۀ مذکور شامل اعضای اصلی بدن انسان بوده
و منصرف از اعضای تبعی است و چنانکه مالحظه شد نخاع ،بهتنهایی از
اعضای انسان محسوب نمیشود و تابع عضو دیگری بهنام ستون فقرات است.
ً
ً
درنتیجه ازآنجاکه نخاع نفسا و ذاتا یک عضو مستقل محسوب نمیشود،
ً
استناد به این قاعده در مورد نخاع حقیقتا مشکل است.
 .2قاعدۀ مذکور فقط شامل قطع و ازالۀ عضو از محلش شدهاست و
بهعبارتدیگر شامل اعضای قطعشدنی و بریدنی است .بنابراین قطع عضو
خود عضو سر جایش باقی است ،داخل در اطالقات و عمومات
درحالیکه ِ
مذکور نمیشود یعنی قاعده به اعضای ظاهری انصراف دارد ،زیرا قاعده بر
قطع و فصل عضو انسباق داشته است و قطع و فصل در اعضای داخلی مانند
نخاع ممکن نیست .درنتیجه قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی منصرف از
اعضایی مانند نخاع است که امکان قطع و فصل شدن را ندارند.
بنابراین با استناد به این دو اشکال ،نخاع را خارج از عموم قاعده
میدانند و با لحاظ این نکته که روایت خاصی هم در دیه نخاع نداریم و
اجماع نیز بر نظر مشهور (ثبوت دیۀ کامل در نخاع) وجود ندارد 1،معتقدند اظهر
این است که در مورد نخاع با فرض بقاء حیات ،باید به ارش یا حکومت مراجعه
کرد.
سید عبداألعلی سبزواری و میرزا جواد تبریزی در مقام دفاع از نظریۀ
شمولیت قاعده نسبتبه نخاع ،سعی در پاسخگویی به دو اشکال فوق
داشتهاند .بهعنوان مثال تبریزی به اشکال اول چنین جواب داده است :سؤال
نوک نرم بینی و حشفۀ آلت تناسلی مرد،
میشود که چگونه ممکن است که در ً
یک دیۀ کامل ثابت شود ،درحالیکه اوال این دو جزئی از عضو دیگر هستند و
ً
ً
عدم تحقــق اجمــاع میتــوان گفــت اوال ،ایــن اجمــاع مدرکــی اســت و ثانیــا یکــی از شــروط
 .1در تأییــد ِ
بــودن آن اســت ،درحالیکــه از قدمــا تنهــا شــیخ طوســی ،ابنادریــس ،کیــدری و محقــق
اجمــاع قدمایی
ِ
حلــی قائــل بــه ثبــوت دیــۀ کامــل هســتند و کســانی همچــون ابنجنیــد ،ابنابــی عقیــل ،علیبــن بابویــه،
ّ
ً
شــیخ صــدوق ،شــیخ مفیــد ،ســید مرتضــی ،ابوالصــاح حلبــی ،ابنزهــره ،ســار ،ابنبــراج و دیگــران اصــا
ً
متعــرض ایــن بحــث نشــدهاند .درنتیجــه میــل قدمــا بــه ایــن قــول احــراز نمیشــود .بنابرایــن نهایتــا میت ـوان
در ایــنمــورد ،همچنانــی کــه برخــی فقهــا اشــاره نمودهانــد ،ادعــای نفــی خــاف نمــود( .صاحــب جواهــر،
۱۴۰۴ق۲۶۳/۴۳ ،؛ تبریــزی۱۴۲۸ ،ق۱۹۱ ،؛ فاضــل لنکرانــی۱۴۱۸ ،ق۱۸۶ ،؛ روحانــی۱۴۱۲ ،ق )۲۸۵/۲۶ ،ولــی
عبداألعلــی ســبزواری معتقــد اســت در ای ـن مــورد اجمــاع نیــز وجــود دارد (ســبزواری1413 ،ق.)221/29 ،
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ً
جزء عضو ،تابع آن عضو اصلی است .ثانیا حیات انسان نیز به این دو بستگی
ّ
ندارد و الله العالم (تبریزی.)۱۹۲ ،۱۴۲۸ ،
ً
این دو فقیه در رد اشکال دوم نیز بیان کردهاند که نیاز نیست حتما
قطع عضو نمود خارجی داشته باشد ،بلکه قطع هر عضو بهحسب آن عضو
ِ
است .درنتیجه ایشان این ادعا را که قاعده فقط شامل اعضای ظاهری
است و از اعضای باطنی انصراف دارد را رد کردهاند و معتقدند علتی برای
انصراف مثل این عموم که ازهرجهت در مقام بیان است نمیباشد .بهعبارتدیگر
بریدن هر چیزی بستگی به خود آن چیز دارد .بنابراین بر قطع نخاع به نحوی
صدق میکند که نخاع از بین رفته و اتالف شده ولی همچنان سر جایش باقی
باشد .ازاینرو این دو فقیه بر این باورند که بعید نیستّ 1
تمسك به اطالق و عموم
قاعده صحیح باشد ،البته در جایی که قطع نخاع طوری باشد که انفصال کل
ِ
نخاع محقق شده باشد ،ولو نخاع همچنان داخل استخوان گردن باشد ،زیرا
حیات انسان منوط به عدم قطع آن بهنحو انفصال و جدا شدن است ،هرچند که
داخل در گردن باشد .بنابراین این دو فقیه مراد از قطع نخاع را عالوه بر بریدن
آن ،شامل ازاله و اتالف آن نیز میدانند (تبریزی۱۴۲۸ ،ق۱۹۲ ،؛ سبزواری1413 ،ق،
.)221/29
نگارندگان اگرچه جواب به اشکال دوم را قبول دارند ولی معتقدند که
قاعده هم شامل اعضای داخلی و هم شامل اعضای ظاهری است (حاجی
دهآبادی ۹۵ ،1384 ،ـ ۹۹؛ حاجی دهآبادی 4۲۳ ،1391 ،و 4۲۴؛ حاجی دهآبادی،1388 ،
 ۱۳ـ ۱۵؛ منتظری ۱۰۰ ،1396 ،ـ  .)۱۰۷بهعبارتدیگر موضوع قاعده ،ازبین بردن

و اتالف عضو است نه ِصرف قطع کردن آن 2،ولی در عین حال اشکال اول

ً
 .1شبیری زنجانی میگوید«:الیبعد در ًکلمات علما معموال دال بر فتوا است» (شبیری ۱۹ ،شهریور .)۱۳۹۵
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ َ ْ
َ
َ
َ
«مثــل ال َيد ْيــن َو الع ْين ْيــن» یــا «ف ِقئــت» در مــورد
 .2زیــرا
عالوهبــر ْآنچــه گفتــه شــد ،اوال ذکــر عباراتــی ماننــد ِ
ِ
ِ
ُ
چشــم یــا «ق ِط َعــت»در مــورد دســت ،در روایــت عبداللهبــن ســنان ،دلیــل بــر انصــراف قاعــده از اعضــای
قطع ناشــدنی نیســت ،زیــرا ممکــن اســت عبــارت اول ازبــاب مثــال و عبــارات دوم و ســوم ازبــاب غلبــه
ً
ـدن
ذکــر شــده باشــند؛ ثانیــا بــر فــرض کــه روایـ ً ِ
ـات قاعــده ظهــور در قطــع عضــو داشــته باشــند ،قطــع و بریـ ِ
دادن آن از جایــش بهگون ـهای کــه انســان در
هــر چیــزی بــه حســب آن چیــز اســت .مثــا در نخــاع ،تغییــر ِ
شــدت و ضــرر واقــع شــود ،نــزد اهــل خبــره قطع کــردن اســت ،زیــرا ازالــۀ مجــاری طبیعــی در حیــات انســان،
ً
قطع کــردن یــا بهمنزلــۀ آن اســت (ســبزواری1413 ،ق221/29 ،؛ تبریــزی۱۴۲۸ ،ق)۱۹2 ،؛ ثالثــا در روایــت
عبداللهبــن ســنان در جملــۀ ماقبــل آن ســه عبــارت ،حضــرت فرمــود« :هرچــه در انســان دوتایــی اســت در
ِ
یکــی از آن دو نصــف دیــه میباشــد» کــه عبــارت ظهــور در ایــن دارد کــه عضــو از بیــن بــرود ،و ایــن اتــاف
میتوانــد بــه هــر طریقــی باشــد .همچنیــن در مــورد بیضتیــن عبــارت «ذهــاب» ب ـهکار رفتــه اســت کــه مــراد
ً
از ایــن عبــارت نیــز ظاهــرا خصــوص بریــدن نیســت .در روایــت هشــام نیــز همانطــور کــه واضــح اســت در
ایــن روایــت از ســه عبــارت فــوق الذکــر خبــری نیســت ،درنتیجــه ایــن روایــت نیــز شــامل غیرقطع کــردن و
غیر بریــدن و بهعبارتدیگــر مطلــق از بین بــردن میشــود (جهــت توضیــح بیشــتر ر.ک :حاجــی دهآبــادی،

همچنان بهقوت خود باقی است ،بنابراین قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی
انصراف در اعضای اصلی داشته و اعضای تبعی را شامل نمیشود و همین
امر باعث میشود که نخاع را بهعنوان یک عضو تبعی از عموم قاعدۀ دیۀ
اعضای یکی و دوتایی خارج کنیم .اگرچه که تبریزی به اشکال اول پاسخ
دادهاست ،ولی پاسخ ایشان قیاس معالفارق است ،زیرا در مورد حشفه و
نوک نرم بینی ،نص خاص (کلینی۱۴۰۷ ،ق۳۱۲ ،۳۱۱/۷ ،؛ حر عاملی۱۴۰۹ ،ق،
)۲۸۵ ،۲۸۴/۲۹دال بر دیۀ کاملشان وجود دارد .ازاینرو ،قاعده منصرف از
اعضای تبعی است و نخاع نیز مصداقی از این نوع اعضا محسوب میشود،
درنتیجه قاعده شامل آن نمیشود و چون دلیل خاصی هم درخصوص دیۀ
نخاع وارد نشدهاست ،به عمومات که همان ارش و حکومت است رجوع
میکنیم .درنهایت باید بیان کرد که اگرچه اجتهاد در مقابل نص جایز
نیست ،ولی با توجه به اینکه در مسئلۀ مذکور نص وجود ندارد میتوان
به علوم عرفی هم رجوع کرد که پزشکان نیز نظر مختار را تأیید کردهاند
و بیان میکنند که قطع با توجه به اینکه در کدام قسمت از قسمتهای
سیویکگانه از طول نخاع اتفاق بیفتد دارای آثار و نتایج متفاوتی است
و هرقدر که قطع در قسمت باالتری اتفاق بیفتد دارای عوارض و صدمات
بیشتری است .درنتیجه حق آن است که قائل به ارش شویم تا این تفاوتها
در نظر گرفته شود و طبق آن دیه (ارش) تعیین گردد (سمساری5 ،1392 ،
ـ .) 28
1
4ـ2ـ .2حلمة ثدی المراة (نوک پستان زن)
تعریفی که در پزشکی از حلمه ارائه میدهند برجستگی دکمهمانند
است که در مرکز آرئول قرار دارد و دارای چند منافذ ریز است که
شیر از آن جریان مییابد و درحقیقت منفذ خروج شیر است (شیرازی،
نظمآرا،کاظمیها،رهروان325 ،1395 ،؛  .)Rizzo.C Donald, 2015 ،470در فقه نیز
سر پستان قرار دارد و بچه آن را در دهان
از آن به بافت دکمهمانند که در ِ
میگیرد تعبیر شدهاست (ابن ادریس1410 ،ق394/3 ،؛ حلی1420 ،ق597/5 ،؛
فاضل هندی1416 ،ق.)384/11 ،
درخصوص دیۀ نوک پستان زنان در کتب فقهی به طور کلی پنج قول
 ۴۱۷ ،1391تا ۴۲۰؛ منتظری 1396 ،الف ۶۲ ،تا ۸۹؛ منتظری ۱۳۹۶ ،ب ۱۶۶ ،تا .)۱۶۹

1.nipple

عدم شمولیت
قاعدۀ دیۀ اعضای
یکی و دوتایی
نسبتبه اعضای
غیراصلی (تبعی)

209

وجود دارد:
الف .قول به دیۀ کامله (شیخ طوسى۱۳۸۷ ،ق۱۴۸/۷ ،؛ ابنحمزه1408 ،ق،
۴۵۰ ،442؛ حلی1410 ،ق241/2 ،؛ حلی1420 ،ق597/5 ،؛ ابنادریس1410 ،ق394/3 ،؛
شهید اول1410 ،ق281 ،؛ فیض کاشانی ،بیتا151/2 ،؛ مجلسی1404 ،ق146/24 ،؛ مجلسی،
1406ق.)668/16 ،
ب .قول به ارش و حکومت (ابنفهد حلی1410 ،ق341 ،340،/5 ،؛
فخر المحققین۱۳۸۷ ،ق۶۹۹/۴ ،؛ شهید ثانی۱۴۱۳ ،ق۴۳2/۱۵ ،؛ صاحب جواهر1404 ،ق،
264/43؛ طباطبایی کربالیی۱۴۱۸ ،ق۴۷6/۱۶ ،؛ ترحینی عاملی1427 ،ق638/9 ،؛خمینی،
بیتا582/2 ،؛ فاضل لنکرانی1418 ،ق188 ،؛ سبزواری1413 ،ق224/29 ،؛ روحانی،
1412ق .)286/26 ،بهجتنیز میان قول اول و دوم تردید کردهاست (بهجت،
1426ق.)541/5 ،
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سنجیدن نسبت مساحت حلمة به ثدی (پستان) ،که مدنی
ج .قول به
ِ
ً
درکنار قول دوم
کاشانی (مدنی کاشانی1408 ،ق )237 ،مستقال و برخی فقها نیز
ِ
این قول را بیان کردهاند (خمینی ،بیتا582/2 ،؛ فاضل لنکرانی1418 ،ق )188 ،و
دوم فقها این قول را خالی از رجحان ندانستهاند.
دستۀ ِ
د .قول به یکهشتم دیۀ کامل در هرکدام از حلمهها و برای دوتای
آن ربع دیۀ کامل (خویی1422 ،ق386 ،385/42 ،؛ وحید خراسانی1428 ،ق568/3 ،؛

روحانی ،بیتا404/3 ،؛ فیاض ،بیتا415 ،414/3 ،؛ فیاض1426 ،ق728 ،727 ،؛ طباطبایی
الحکیم1415 ،ق .)302/3 ،شیخ انصاری نیز میان این قول و قول به ارش قائل
به تردید شدهاست (شیخ انصاری1415 ،ق.)320 ،

هـ .قول پنجم نیز تفصیل بین قول اول و دوم است که در کتاب الفقه
علی المذاهب االربعة و مذهب اهل البیت :آمده است که اگر از بین
رفتن نوک پستان باعث ابطال یا افساد لبن شود ،دیۀ کامله دارد و در غیر
این صورت ،دارای حکومت و ارش است (جزیری و غروی1419 ،ق.)506/5 ،
قائلین قول اول به عموم قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی استناد
کردهاند و معتقدند چون نوک پستانها دوتا هستند ،پس طبق قاعده برای
هریک نصف دیه و در هردو تمام دیه ثابت میشود (شیخ طوسى1387 ،ق،
۱۴۸/۷؛ شیخ طوسی1407 ،ق.)۲۵۷/۵ ،

برخی فقها یکی از اشکاالتی که به این قول وارد نمودهاند ،این است
که دیۀ کامل به دو پستان تعلق گرفتهاست و نوک پستان جزئی از پستان
است و عضو مستقلی محسوب نمیشود تا با استناد به حدیث عام بتوان
ّ
گفت که دیۀ مجموع آنها دیه نفس است (محقق حلى1408 ،ق۲۵۲ ،۲۵۱/۴ ،؛

گرجی۱85 ،۱۳۹۰ ،؛ ابنفهد حلی1407 ،ق341/5 ،؛ شهید ثانی1410 ،ق234/10 ،؛
شهید ثانی1413 ،ق432/15 ،؛ سبزواری1413 ،ق224/29 ،؛ روحانی1412 ،ق286/26 ،؛
خویی1422 ،ق386/42 ،؛ صاحب جواهر1404 ،ق264/43 ،؛ تبریزی۱۴۲۸ ،ق.)۱۹۴ ،

بهعبارتدیگر قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی منصرف از حلمه است.
زیرا حلمه ،عضو تبعی و جزئی از پستان بوده و قاعدۀ مذکور نیز منصرف
از اعضای تبعی است.

برخی فقها با ترتیب قیاس استثنایی بر عدم وجوب دیۀ کامل زن در صورت
قطع نوک پستانها میگویند ،اگر برای قطع پستانها دیۀ کامل باشد ،قطع نوک
ً
دو پستان دیۀ کامل را ندارد (مقدمۀ اول) ،ولی اجماعا قطع پستانها دیۀ کامل
دارد (مقدمۀ دوم) ،پس قطع نوک آنها دیۀ کامل ندارد (نتیجه) .زیرا نوک
پستان جزئی از پستان است و جزء و کل از لحاظ حکم با هم فرق دارند،
وگرنه بین جزء و کل مساوات الزم میآید ،درنتیجه دیۀ کل باید بر اجزایش
تقسیم شود .بهعبارتدیگر اگر قائل به ثبوت دیۀ کامل برای نوک پستان
شویم ،درواقع نوک پستان را با خود پستان برابر دانستهایم (والالزم باطل)،
برابر دانستن جزء با کل محال است (فالملزوم مثله) (شهید ثانی۱۴۱۳ ،ق،
۴۳۲/۱۵؛ فاضل مقداد۱۴۰۴ ،ق؛ ۵۰۳/۴؛ تبریزی۱۴۲۸ ،ق۱۹۴ ،؛ گرجی.)۱85 ،۱۳۹۰ ،
درمقابل به اشکال فوق اینگونه جواب داده شدهاست که ما نظایر این
امر را در دیگر اعضا مانند دست ،پا ،آلت تناسلی و بینی داریم .بهعنوان
مثال در دست ،اگر خود دست از مچ قطع شود ،نصف دیه دارد و اگر پنج
انگشت نیز قطع شوند ،باز نصف دیه دارد ،بنابراین انگشتان که جزئی از
دست هستند از نظر دیه برابر با کل(یعنی دست) شدهاند.
ً
به این جواب نیز دو پاسخ داده شدهاست .اوال این قیاس مع الفارق
است ،زیرا در مورد دست و انگشتان و یا سایر اعضای اینچنینی نص
خاص داریم که طبق آن عمل میکنیم .بنابراین نبایدگفت ،همانگونه که
اگر کسی دست را از مچ یا آرنج یا کتف قطع کند ،درهرصورت ،دیۀ کامل
دست را باید بپردازد .در اینجا نیز فرق نمیکند که نوک پستان قطع شود یا
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تمام پستان ،زیرا حرمت قیاس و بطالن آن واضح است،چراکه در حلمتین
ّ
ّ
دال بر ثبوت مقادیر فوق نداریم ،بلکه ّ
نص خاص برخالف
نص خاصی
مقادیر فوق وجود دارد (فاضل مقداد۱۴۰۴ ،ق؛ ۵۰۳/۴؛ شهید ثانی۱۴۱۳ ،ق۴۳۲/۱۵ ،؛
ً
ً
تبریزی۱۴۲۸ ،ق۱۹۴ ،؛ گرجی.)۱85 ،۱۳۹۰ ،ثانیا به انگشتان نیز عرفا دست اطالق
میشود درحالیکه به حلمه ،ثدی اطالق نمیشود (تبریزی۱۴۲۸ ،ق.)۱۹۴ ،
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بهنظر میرسد که از میان اقوال مطرحشده قول چهارم اقوی میباشد،
ولی با توجه به اینکه ما در مقام بیان ترجیح یکی از اقوال بر دیگری
نیستیم ،میگوییم چنانچه در دیۀ حلمه ،روایت  1را مبنی بر قول چهارم
معتبر بدانیم ،برطبق آن عمل میکنیم ،چراکه با وجود دلیل خاص نوبت به
سایر اقوال نمیرسد .کمااینکه برخی از فقها بدان تصریح کردهاند (تبریزی،
1428ق .)194 ،اگر نص خاص را معتبر ندانیم ،با توجه به اینکه قاعدۀ دیۀ
بودن حلمه ،شامل آن نمیشود و قول
اعضای یکی و دوتایی بهدلیل تبعی ِ
2
سوم و پنجم نیز دلیل قانع کنندهای ندارند ،درنتیجه باید به قاعدۀ ارش و
حکومت رجوع کرد.

ُ َ
4ـ2ـ .3منخرین (دو سوراخ بینی)

3

در پزشکی از منخرین بهعنوان عضو مستقل و جدا صحبت نشدهاست،
بلکه بهتبع بیان آناتومی بینی مورد بحث قرار گرفته است .بنابراین الزم
است بهطور خالصه به آناتومی بینی اشاره کنیم .بینی از دو قسمت داخلی
و خارجی تشکیل شدهاست که قسمت داخلی آن درون جمجمه قرار دارد
و قسمت خارجی از بدنۀ غضروفی ـ استخوانی پوشاندهشده با پوست،
ِ
تشکیل شدهاست .برآمدگی بینی توسط استخوانهای بینی شکل گرفتهاست
که بینی را در جایگاه خود ثابت نگه میدارند .در زیر سطح بینی خارجی
دو سوراخ بیضیشکل وجود دارد که نوستریل (منخر) نامیده میشوند و
توسط تیغۀ بینی از هم جدا میشوند .همچنین این تیغه حفرۀ داخلی را نیز
َ َ ْ
ي َّالر ُجــل ُث ُمـ ُ
َ
ـن
ـت«،و ِفـي َحل َمـ ِـة ثــد 
 .1مســتند قــول چهــارم قســمتی از روایــت مفصــل ظریفبــن ناصــح اسـ
ِ
ِ
ً
ْ َ
َ ٌ َ
ٌ
ِّ
الد َيـ ِـة ِمائــة َو خ ْم َســة َو ِعشـ ُـرون ِد َينــارا» (کلینــی۳۳۸/۷ ،۱۴۰۷ ،؛ حــر عاملــی )۳۰۵/۲۹ ،۱۴۰۹ ،البتــه ایــن
فقــره بــا انــدک زیادتــی ،در ســایر مصــادر روایــی نیــز آمــده اســت (شــیخ طوســی۳۰۷/۱۰ ،۱۴۰۷ ،؛ ابنبابویــه،
۹۱/۴ ،۱۴۱۳؛ حــر عاملــی۳۱۱/۲۹ ،۱۴۰۹ ،؛ نــوری.)۳۶۱/۱۸ ،۱۴۰۸ ،
 .2بــرای مالحظــۀ ادلــۀ قــول ســوم و پنجــم و اشــکاالت آنهــا ر.ج :فاضــل لنکرانــی1418 ،ق189 ،؛ منتظــری،
 1396الــف ،فصــل پنجــم.

3. nostrils

به دو قسمت چپ و راست تقسیم میکند و تیغۀ بینی در جلو ،از غضروف
و در عقب ،از صفحۀ عمودی استخوان تشکیل شدهاست (شیرازی و همکاران،
268 ،267 ،1395؛.) 410 ,2015 ,Rizzo.C Donald
با توجه به آنچه که بیان شد ،مراد از أنف در کتب فقهی ،همان قسمت
خارجی و ظاهری بینی است (ابنحمزه1408 ،ق )447 ،و منخرین نیز از نظر
ً
عرفی اگر عضو دانسته شوند (اگرچه که عرف نیز غالبا منخرین را عضو
نمیداند) عضو تبعی بوده و جزء و تابعی از بینی است.
در رابطه با دیۀ منخرین سه قول وجود دارد.
قول مشهور یا اشهر ،قول به ثلث دیه در هرکدام از منخرین
الفِ .
است (محقق حلی۱۴۰۸ ،ق۲۴۶/۴ ،؛ حلی۱۴۱۳ ،ق ب۴۵۰/۹ ،؛ حلی۱۴۱۳ ،ق الف،

۶۷۲/۳؛ فخرالمحققین۱۳۸۷ ،ق۶۸۹/۴ ،؛ شهید ثانی۱۴۱۰ ،ق۲۰۹ ،۲۰۸/۱۰ ،؛ شهید ثانی،
۱۴۱۳ق۴۱۰/۱۵ ،؛ آبی۱۴۱۷ ،ق۶۵۴/۲ ،؛ فاضل هندی1416 ،ق337/11 ،؛ فیض كاشانى،
بیتا۱۴۸/۲ ،؛ ترحینی عاملی۱۴۲۷ ،ق۶۲۰/۹ ،؛ خویی۱۴۲۲ ،ق۳۵۰/42،؛ خویی۱۳۹۱ ،ق،
۲۷۱/۲؛ روحانی۱۴۱۲ ،ق۲۵۱/۲۶ ،؛ مدنی كاشانى1408 ،ق.)۱۸7 ،۱۸۶ ،
ب .قول به ربع دیه در هریک از منخرین (ابنزهره۱۴۱۷ ،ق۴۱۷ ،؛کیدری،
۶۱۴۱ــق۵۰۴ ،؛ ابوالصالح حلبی۱۴۰۳ ،ق۳۹۷ ،؛ قمی1421 ،ق.)569 ،
ج .قول به نصف دیه در هر یک از منخرین (شیخ طوسى1387 ،ق۱۳۱/۷ ،؛
ابنحمزه1408 ،ق447 ،؛ ابنادریس۱۴۱۰ ،ق۴۱۱/۳ ،؛ محقق حلی1418 ،ق،۳۰۷/۲ ،
۳۰۸؛ حلی۱۴۱۰ ،ق۲۳۷/۲ ،؛ حلی۱۴۱۱ ،ق۲۰۱ ،؛ حلی ،بیتا۲۶۹/۲ ،؛ فخرالمحققین،
1387ق689/4 ،؛ شهید اول1414 ،ق529/4 ،؛ مغنيه1421 ،ق۳۵۰/۶ ،؛ آل کاشف الغطاء،
1366ق14/6 ،؛ کاشف الغطاء1423 ،ق.)89/3 ،

یکی از دالیل قول سوم ،تمسک به قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی
بردن هریک
است .گفتهاند به این دلیل که سوراخهای بینی دوتا است ،ازبین ِ
از سوراخهای بینی موجب نصف دیۀ کامل و در هردوی آنها یک دیۀ کامل
ثابت میشود (شهید ثانی۱۴۱۳ ،ق۴۰۹/۱۵ ،؛ ترحینی عاملی۱۴۲۷ ،ق۶۲۰/۹ ،؛ گرجی،

۱۵۷ ،۱۳۹۰؛ مغنيه1421 ،ق۳۵۰/۶ ،؛ فیض كاشانى ،بیتا۱۴۸/۲ ،؛ فاضل هندی1416 ،ق،
.)337/11

ً
نقد دلیل قول سوم :اوال ،منخرین از لحاظ عرفی عضو محسوب
نمیشود ،وحالآنکه قاعدۀ مذکور مخصوص اعضا است ،درنتیجه
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ً
تمسک به قاعده صحیح نیست .ثانیا ،حتی اگر منخرین را بهعنوان عضو
ً
بپذیریم ،قطعا عضو تبعی بوده و تابعی از بینی است ،زیرا مجموع بینی
یک عضو محسوب میشود .بنابراین نمیتوان گفت چون دو سوراخ بینی وجود
دارد ،آن را دو عضو محسوب و درنتیجه برای هریک از سوراخهای بینی نصف
دیه در نظر گرفت .پس قاعدۀ موصوف ،منصرف از اعضای تبعی است و
در اعضای اصلی ظهور دارد .برایناساس ،قطع منخرین بدون قطع حاجز،
شدن ديه نمیشود ،بهعبارتدیگر استحقاق دیۀ کامل منوط به قطع
موجب تمام ِ
تمام بینی یا مارن (نرمی بینی) است .درنتیجه تمسک به قاعده صحیح نبوده
و این قول را نمیتوان پذیرفت (خویی۱۴۲۲ ،ق۳۴۹/۴۲ ،؛ خویی۲۷۱/۲ ،۱۳۹۱ ،؛
روحانی۱۴۱۲ ،ق ۲۵۱/۲۶ ،و ۲۵۲؛ مدنی کاشانی۱۴۰۸ ،ق.)۱۸۷ ،
ً
ثالثا ،پذیرفتن این قول وقتی ممکن است که بگوییم حاجز (پرده و تیغه
بین دو سوراخ بینی) از اجزای بینی نیست و اال اگر تیغۀ بینی را یکی از اجزا
بدانیم بایستی دیۀ کامل را بر این سه جزء یعنی دو سوراخ و تیغه تقسیط کرد و
بردن هریک از سوراخها موجب ثلث دیۀ کامل است (حلی،
گفت که ازبین ِ
۱۴۱۳ق الف۶۷۲/۳ ،؛ حلی۱۴۱۳ ،ق ب۴49/۹ ،؛ شهید اول1414 ،ق528/4 ،؛ شهید ثانی،
۱۴۱۰ق۲۰۸/۱۰ ،؛ شهید ثانی۱۴۱۳ ،ق۴۱۰/۱۵ ،؛ فیض كاشانى ،بیتا۱۴۸/۲ ،؛ فاضل هندی،
1416ق337/11 ،؛ مدنی كاشانى1408 ،ق ۱۸۶ ،و ۱۸۷؛ گرجی۱۳۹۰ ،ق۱۵۷ ،؛ مدنی
کاشانی۱۴۰۸ ،ق.)۱۸۷ ،
درنتیجه همچنانکه برخی فقها گفتهاند (خویی۱۴۲۲ ،ق۳۵۰ ،۳۴۹/42 ،؛
خویی۲۷۱ ،۲۷۰/۲ ،۱۳۹۱ ،؛ روحانی۱۴۱۲ ،ق۲۵۲/۲۶ ،؛ مدنی كاشانى1408 ،ق )۱۸۶ ،با
توجه به روایات خاصه  1نوبت به اقوال دیگر نمیرسد (ترحینی عاملی۱۴۲۷ ،ق،
 )۶۲۰/۹و قول صحیح ،همان قول مشهور است  2و قانونگذار نیز در مادۀ

 594قانون مجازات اسالمی مصوب  1392از نظر مشهور تبعیت کردهاست.

4ـ2ـ . 4ترقوه
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استخوان ترقوه یکی از استخوانهای دراز شکل دستگاه اسکلتی
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ْ ْ
 .1روایــت اولَ ...«:عـ ْ
َّ
َ ْ ُُ َ
ده ثلث ِد َي ِة
ـن َعلـيٍّ ع أنه ق
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َ
ف ثلث ِدي ِة الن
ِال ْص َبــع َو ِفــي كل َج ِان ٍب ِمــن الن
(حرعاملی۱۴۰۹ ،ق)351/۲۹ ،؛
ف»
ِ
ِ
َ
ْ
ِ
ُ
ِّ
ُ
ُ
ُ
ِ
َ
ْ
ِّ َ
َ
َ
(حرعاملی۱۴۰۹ ،ق)351/۲۹ ،
ـف كل و ِ
ـاش النـ ِ
روایــت دوم ...« :و ِفي ِخشـ ِ
اح ٍد ثلث الدي ِة» ِ
 .2برای بررسی ادلۀ قول دوم و سوم و اشکاالت آنها ر.ج :گرجی۱۳۹۰ ،ق۱۵۶ ،؛ حاجی دهآبادی،1384 ،
 ۸7ـ ۹۲؛ حاجی دهآبادی 421 ،1391 ،ـ 423؛ حاجی دهآبادی 10 ،1388 ،ـ 13؛ منتظری 1396 ،الف،
 ۸۹ـ  100و فصل پنجم.
3. clavicle

است (شیرازی و همکاران38 ،1395 ،؛  )Donald C.Rizzo, 2015, 145که همراه با
استخوانهای کتف ،کمربند شانهای را تشکیل میدهند (شیرازی و همکاران،
80 ،1395؛  .)Donald C.Rizzo, 2015, 160همچنین در طبقهبندی موضعی
استخوانها نیز که استخوانها را به اسکلت محوری و اسکلت ضمیمهای
تقسیم میکنند ،استخوان ترقوه را ذیل اسکلت ضمیمهای بررسی میکنند
(شیرازی و همکاران43 ،1395 ،؛  .)Donald C.Rizzo, 2015, 159در فقه نیز آن را
استخوانی که میان گودی گلو و عاتق قرار دارد (شهید ثانی1410 ،ق246/10 ،؛
شهید ثانی1413 ،ق442/15 ،؛ سبزواری1413 ،ق )244/29 ،و استخوانهای دو طرف
فرورفتگی گردن (بهجت1426 ،ق )546/5 ،بیان کردهاند.
در قول به دیۀ این عضو نیز با دقت در کالم فقها در مییابیم که دیۀ
شکستن ترقوه در چهار فرض بحث شدهاست:
 .1ترقوه بشکند و بدون هیچ عیبی ترمیم شود؛
 .2ترقوه بشکند و معیوب ترمیم شود؛
 .3ترقوه بشکند و ترمیم نشود؛
 .4ترقوه قطع شود و از بین برود.
درمورد فرض اول با توجه به نص خاص 1 ،بسیاری از متقدمین و متأخرین
ِ
به چهل دینار حکم کردهاند(شیخ طوسی1407 ،ق262/5 ،؛ صیمری1420 ،ق،459/4 ،

460؛ ابنحمزه1408 ،ق449 ،؛ محقق حلی1408 ،ق254/4 ،؛ محقق حلی1418 ،ق،
310/2؛ یحییبن سعید1405 ،ق615 ،؛ حلی1410 ،ق241/2 ،؛ حلی1411 ،ق203 ،؛ حلی،
1420ق599/5 ،؛ حلی1421 ،ق366 ،؛ ابنفهد حلی1410 ،ق457 ،؛ ابنفهد حلی1407 ،ق،
352/5؛ شهید ثانی1414 ،ق544/4 ،؛ شهید ثانی1413 ،ق442/15 ،؛ شهید ثانی1410 ،ق،
248 ،247/10؛ فاضل هندی1416 ،ق387 ،386/11 ،؛ طباطبایی کربالیی1418 ،ق،
494/16؛ صاحب جواهر1404 ،ق287/43 ،؛ ترحینی عاملی1427 ،ق646/9 ،؛ خمینی،
بیتا586/2 ،؛ خوئی1422 ،ق404/42 ،؛ سبزواری1413 ،ق244/29 ،؛ تبریزی1428 ،ق،
دیات212/؛ فاضل لنکرانی1418 ،ق ،دیات211/؛ روحانی1412 ،ق297/26 ،؛ فیاض ،بیتا،
 .) 418/3چنانکه در برخی کتب ادعای شهرت شدهاست (صیمری1420 ،ق،459/4 ،
460؛ خویی1422 ،ق404/42 ،؛ روحانی1412 ،ق )297/26 ،و برخی نیز ادعای اجماع
کردهاند (شیخ طوسی1407 ،ق262/5 ،؛ طباطبایی کربالیی1418 ،ق )494/16 ،و تنها

برخی از فقها به سند روایت اشکال وارد کردهاند ،ولی بهجهت شهرت به همان
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َ
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َ
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ـن أ ِميـ ِـر
ـف عـ
ـان ِ
 .1فقــره ای از روایــت ظریــف مــراد اســت« ،محمدبــن يعقــوب ِبأسـ ِ
ـاب ظ ِر يـ ٍ
يد ِه ِإلــى ِ َكتـ ِ
َ
ً
َ
ُْْ
َ
َ َ َ
َّ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ
ـب أ ْر َب ُعــون ِد َينــارا» (کلینــی،
المؤ ِم ِنيــن 7قــال ،و ِفــي الترقــو ِة ِإذا انكســرت فج ِبــرت علــى غيـ ِـر عثـ ٍـم و ل عيـ ٍ
334/7 ،1407؛ حرعاملــی.)299/29 ،1409 ،
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چهل دینار حکم کردهاند (شهید ثانی1414 ،ق544/4 ،؛ شهید ثانی1413 ،ق442/15 ،؛
طباطبایی کربالیی1418 ،ق .)494/16 ،مختار قانونگذار در صدر مادۀ  ۶۵۶قانون

مجازات اسالمی نیز همین است.
در مورد فرض دوم بهطور کلی دو قول داریم:
الف .قول به دیۀ کامل در دو ترقوه و نصف دیه در هرکدام از آنها که
مختار قانونگذار در مادۀ  ۶۵۵و ذیل مادۀ  ۶۵۶قانون مجازات اسالمی همین
قول است (ابنفهد حلی1410 ،ق457 ،؛ فاضل هندی1416 ،ق387 ،386/11 ،؛ خمینی،
1
بیتا586/2 ،؛ فاضل لنکرانی1418 ،ق ،دیات212/؛ سبحانی 8 ،آبان .)1391
ب .قول به ارش و حکومت (ترحینی عاملی1427 ،ق647/9 ،؛ طباطبایی
کربالیی1418 ،ق494/16 ،؛ صاحب جواهر1404 ،ق288/43 ،؛ خوئی1422 ،ق405/42 ،؛
روحانی1412 ،ق298/26 ،؛ فیاض ،بیتا.)418/3 ،
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فقهی و اصولی
سالهفتم،شمارهپیاپی،23
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درصورت وجود خبر خاص طبق آن عمل میشود .روایت
در دیۀ اعضا
ِ
ظریف نیز دربارۀ موردی است که ترقوه پس از شکستگی ،بدون عیب ترمیم
مییابد ،درنتیجه مانحنفیه را شامل نمیشود .بنابراین ازآنجاکه روایت دیگری
نیز در این خصوص نداریم ،باید به سراغ قواعد عام دیات برویم .قائلین قول
اول با این استدالل که در بدن انسان دو استخوان ترقوه وجود دارد ،پس قاعدۀ
دیۀ اعضای یکی و دوتایی را در این موضوع جاری دانسته و بیان کردهاند که
در شکستگی و ترمیم معیوب هردو ترقوه دیۀ کامل و در هریک نصف دیه
حلی1407 ،ق .)352/5 ،اما درمقابل،
ثابت است (ابن فهد حلی1410 ،ق457 ،؛ ابنفهد ً
اشکاالتی بر این استدالل وارد شدهاست .اوال موضوع قاعده مذکور اعضای
قطعشدنی و بریدنی است ،حالآنکه موضوع بحث ،شکستن ترقوه است،
بنابراین ،قاعده شامل ترقوه نمیشود (خوئی1422 ،ق405/42 ،؛ ترحینی عاملی،
ً
1427ق647/9 ،؛ روحانی1412 ،ق .)298/26 ،ثانیا قاعده در اعضای اصلی انصراف
دارد و ترقوه نیز از اعضای تبعی است ،درنتیجه قاعده شامل ترقوه و اعضای
اینچنینی نمیشود (تبریزی1428 ،ق ،دیات212/؛ موسوی خوانساری1405 ،ق251/6 ،؛
صاحب جواهر1404 ،ق288/43 ،؛ طباطبایی کربالیی1418 ،ق494/16 ،؛ سبزواری،
1413ق .)244/29 ،با کنار گذاشتن قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی به اصل که

ِ
همان ارش و حکومت است رجوع میکنیم.
نظر نگارندگان اگرچه قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی تنها در اعضای
به ِ

 .1البتــه برخــی بــه دلیــل اینکــه احتمــال انصــراف وجــود دارد ،تصالــح را احــوط دانســته انــد (ســبزواری،1413 ،
.)244/29

قطعشدنی و بریدنی انصراف ندارد و برای جریان قاعده همچنانکه در بحث
ً
نخاع گذشت ،صدق اتالف مهم است تا مشمول قاعده گردد ،ولی عرفا بر
استخوانی که شکسته و معیوب ترمیم یافته ،اتالف صدق نمیکند ،درنتیجه
نمیتوان آن را مشمول قاعده دانست .بهعالوه ،چنانکه در توضیحات ابتدایی
درخصوص ترقوه بیان شد ،ترقوه تابعی از کمربند شانهای است و از جمله
استخوانهای ضمیمهای بهشمار میآید ،درنتیجه از اعضای تبعی است و قاعده
نیز از اعضای غیراصلی و تبعی انصراف دارد .بنابراین از این جهت نیز نمیتوان
قاعده را مشمول ترقوه دانست ،ازاینرو نظر صحیح ،قول دوم است.
دربارۀ فرض سوم و چهارم نیز همان اقوال و استدالالت فرض دوم وجود
دارد ،اما تنها نکتۀ قابل ذکر این است که در مورد فرض سوم با توجه به اینکه
استخوان ترقوه شکسته و ترمیم نمیشود ،و در مورد چهارم نیز با توجه به اینکه
ً
استخوان ترقوه قطع و از بین رفته است ،عرفا اتالف محسوب میشود و اشکال
اول رد میشود .بر همین مبنا نیز سبحانی میان فرض سوم و فرض دوم تفاوت
قائل است (سبحانی 8 ،آبان  ،)1391ولی چنانچه بیان شد با رد اشکال اول نیز،
همچنان اشکال دوم به قوت خود باقی است و ترقوه از اعضای تبعی محسوب
میشود و نمیتوان قاعده را در اعضای غیراصلی جاری دانست .پس در این
دو مورد نیز قاعده ارش و حکومت جاری است و بهنظر میرسد در فرض سوم
مختار قانونگذار در ذیل مادۀ  ۶۵۶و در فرض چهارم مختار قانونگذار در مادۀ
ِ
 ۶۵۵قانون مجازات اسالمی صحیح نیست.

4ـ2ـ .5دیگر اعضای اینچنینی

تاکنون چهار عضو تبعی از اعضای بدن انسان را که واحد یا زوج بودند
را بهتفصیل بررسی کردیم .با دقت در اعضای بدن انسان میتوان شمار زیادی
از این اعضای یکی یا دوتایی را نام برد و این موارد محصور در آنچه که
بیان کردیم نیستند .برای مثال نرمه گوش،حشفه و مژهها نیز از اعضای تبعی
محسوب میشوند ،زیرا نرمه گوش و حشفه از این جهت که بخشی از گوش
و آلت تناسلی هستند ،تابع آن هامیباشند و مانند نوک پستانها هستند .مژهها
نیز از این جهت که در ادامۀ اجفان (پلک چشم) هستند موی اجفان نامیده
میشود (ابنادریس۱۴۱۰ ،ق378/3 ،؛ حلی۱۴۲۰ ،ق600/5 ،؛ شهید ثانی1410 ،ق،

201/10؛ شهید ثانی۱۴۱۳ ،ق400/15 ،؛ شهید ثانی۱۴۱۴ ،ق۵۲۳/۴ ،؛ ابنفهد حلی،
۱۴۰۷ق۳۰۵/۵ ،؛ صیمری۱۴۲۰ ،ق۴۴۳/۴ ،؛ فاضل هندی۱۴۱۶ ،ق۳۲۷/۱۱ ،؛ طباطبایی
کربالیی1418 ،ق42۹/16 ،؛ صاحب جواهر ،بیتا۱۷۸/۴۳ ،؛ خمینی ،بیتا۵۷۱/۲ ،؛

عدم شمولیت
قاعدۀ دیۀ اعضای
یکی و دوتایی
نسبتبه اعضای
غیراصلی (تبعی)
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سبزواری1413 ،ق۱۶۸/29 ،؛ مغنیه۱۴۲۱ ،ق۳۴۹/۶ ،؛ تبریزی۱۴۲۸ ،ق۱۳۲ ،؛ روحانی،
بیتا۳۹۵/۳ ،؛ روحانی ،بیتا۲۴۱/۲۶ ،؛ ترحینی عاملی۱۴۲۷ ،ق 1.)۶۱۲/۹ ،مژهها تابع

پلکها است بنابراین مژهها از این جهت مانند ترقوه است .ازاینرو بعید است
قاعدۀ مذکور شامل مژه شود ،زیرا مراد از عضو در قاعده ،اعضای مستقل
است و مژهها مستقل نیستند (مقتدایی 27 ،فروردین 2.)1391عالوهبراینها آپاندیس نیز
ً
زائدهای کرمی شکل و به طول حدودا پنج سانتیمتر است(شیرازی و همکاران،1395 ،
 )292و از روده بزرگ منشعب میشود (،)Rizzo, 2015, 391.C Donald

درنتیجه جزوی از آن است و در بدن انسان واحد است .عالوهبر آپاندیس،

جستارهای
فقهی و اصولی
سالهفتم،شمارهپیاپی،23
تابستان1400
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 .1البتــه قــول صحیــح ایــن اســت کــه اهــداب ،مــوی اشــفار اســت ،کمااینکــه در کتــب لغــت نیــز مــژه
چنیــن تعریــف شدهاســت«:ما نبــت مــن الشــعر علــی اشــفارها» (اســماعیلبن حمــاد جوهــری۱۴۱۰ ،ق،
۲۳۷/۱؛ فیومــی ،بیتــا۶۳۵/۲ ،؛ طریحــی۱۴۱۶ ،ق .)۱۸۳/۲ ،ســبحانی در ایــن زمینــه میگویــد« :مــن
در اینجــا بــا حضــرت امــام اختــاف دارم ،چــون ایشــان میفرمایــد ،علــی األجفــان ،ولــی مــن عــرض
میکنــم کــه «شــعور» روی اجفــان نیســت ،بلکــه روی شــفر اســت .پلکهــا را اگــر نــگاه کنیــد،
مژگانــی اســت و مــژگان هــم ریشــهای دارد از گوشــت کــه از آن گوشــت میرویــد؛ بقیــه هــم جفــن
اســت .ایشــان در اینجــا تابــع جواهــر شــده و فرمــوده اســت کــه الشــعور النابتــة علــی األجفــان ،و حــال
آنکــه اینگونــه نیســت ،بلکــه النابتــة علــی الشــفران اســت»( .ســبحانی ۲۰ ،خــرداد  .)1391عالوهبــر
ســبحانی ،ابنبــراج و ســیدجواد عاملــی نیــز اهــداب را بــه «شــعر» روی «شــفر» معنــا کردهانــد (ابــن
بــراج1406 ،ق476/2 ،؛حســینی عاملــی ،بیتــا .)38۲/10 ،بنابرایــن ،تعبیــر قانونگــذار در مــادۀ  ۵۸۴نیــز
بــا اشــکال روبـهرو اســت .درنتیجــه اشــفار و اهــداب و اجفــان ســه چیــز متفاوتنــد .ســبحانی نیــز بــه ایــن
تفــاوت اشــاره کردهاســت و میگوید«:الجفــن ،جمعــه جفــون و أجفــان ،غطــاء العیــن مــن أعلــی إلــی
أســفل .عــرب بــه پلــک چشــم میگویــد جفــن ،هــر انســانی دارای چهــار جفــن و پلــک اســت ،چــون
هــر چشــمی دارای دو جفــن و پلــک اســت .ایــن دوتــا کــه بــه هــم میرســد ،چشــم بســته میشــود،
و الشــفر ،جمعــه أشــفار ،أصــل منبــت شــعر الجفــن ،یعنــی آنجــا کــه مــو میرویــد ،مــژگان انســان
بــه یــک ریشــهای بســته اســت؛ بــه ریشــۀ مــژگان و جایگاهــی کــه مــو بــه آنجــا بنــد اســت .عــرب
میگوینــد ،شــفر و جمعــش أشــفار اســت ،نــه أجفــان؛ اجفــان بــه پلــک میگوینــد .األهــداب ،الهــدب
شــعر أشــفار العینیــن ،هــدب عبــارت اســت از :مــژگان .بنابرایــن ،هــر چشــمی دوتــا جفــن و دوتــا شــفر
ً
دارد و دوتــا هــدب دارد ،قهــرا میشــود هــردو چشــم ،چهــار پلــک دارد ،چهــار تــا هــم شــفر دارد و
چهــار تــا هــم هــدب دارد»( .ســبحانی ۲۰ ،و  21خــرداد .)1391
ً
 .2میت ـوان دالیــل دیگــری را نیــز بــرای عــدم شــمولیت قاعــده نســبت بــه مژههــا اقامــه نمــود :اوال ،مژههــا
نــه واحدنــد و نــه اثنــان ،درحالیکــه قاعــده پیرامــون واحــد و اثنــان اســت (شــهید ثانی۱۴۱۳ ،ق)401/15 ،
و مژههــا چهــار عــدد هســتند (تبریــزی1428 ،ق۱۳۲ ،؛ روحانــی ،بیتــا۲۴۲/۲۶ ،؛ مقتدایــی 27 ،فروردیــن
)1391؛بهعــاوه اگــر مــاک ،تــار مــژه باشــد ،ســر انســان چندیــن تــار مــژه دارد (حاجــی دهآبــادی،۱۳۸۴ ،
ً
)۱۰۳ ،۱۰۲؛ ثانیــا ،طبــق نظــر آن دســته از فقهــا کــه مــراد از جنایــت در ایــن قاعــده را بریــدن و قطع کــردن
میداننــد ،قاعــده شــامل اعضایــی مثــل مــژه کــه مــو اســت ،نمیشــود (مقــدس اردبیلــی۱۴۰۳ ،ق۳۶۱/۱۴ ،؛
ً
حســینی عاملــی ،بیتــا۳۸۲/10 ،؛ مدنــی کاشــانی۱۴۰۸ ،ق.)۱۷۴ ،البتــه اشــکال دوم وارد نیســت ،زیــرا قبــا
بیــان شــد کــه موضــوع قاعــده ،اتــاف عضــو اســت نــه خصــوص قطع کــردن و بریــدن .امــا دلیــل بهتــر آن
ً
اســت کــه بگوییــم ثالثــا ،ایــن قاعــده دربــارۀ اعضــا اســت و مژههــا مــو بــه حســاب میآینــد (ســبحانی۲۰ ،
خــرداد  )1391و از آنجــا کــه معانــی لغــوی و اصطالحــی عضــو بــر مــو صــدق نمیکنــد ،مــو عضــو شــمرده
نمیشــود( .روحانــی ،بیتــا۲۴۲/۲۶ ،؛ مقتدایــی 27 ،فروردیــن  .)1391از مجمــوع آنچــه گفتــه شــد ،در
مییابیــم کــه ایــن قاعــده شــامل «مــژه» نمیشــود( .حاجــی دهآبــادی ۱۰۲ ،۱۳۸۴ ،و .)۱۰۳

غدههای اشکی نیز که مایع اشکی را ترشح میکند و در گوشۀ قدامی ـ طرفی
ً
سقف حفره اوربیت هر چشم قرار دارد (شیرازی و همکاران )332 ،1395 ،مجموعا
دو عدد بوده و وابسته به چشم و دستگاه بینایی است .آنچه این نظر را تأیید
میکند ،استفتا و پاسخ برخی فقهای معاصر است1.بنابراین اگر دلیل خاصی بر
دیۀ این نوع از اعضا وجود داشته باشد ،به آن دلیل خاص رجوع میکنیم و بر
طبق آن دیه را تعیین میکنیم ،مانندمانند نرمه گوش که با اینکه دو تا هست اما
در هرکدامش ثلث دیه می باشد (سیستانی :استفتای نگارندگان به شماره )1027299
ً
وحشفه که قبال هم در بحث نخاع به آن اشاره شد (کلینی۱۴۰۷ ،ق،۳۱۱/۷ ،
۳۱۲؛ حر عاملی۱۴۰۹ ،ق۲۸۵ ،۲۸۴/۲۹ ،؛ شهید ثانی۱۴۱۰ ،ق۲۳۵/۱۰ ،؛ ترحینی عاملی،
۱۴۲۷ق 2)۶۳۶/۹ ،اگر دلیل خاصی وجود نداشته باشد ،در صورتی که قاعدۀ

دیۀ اعضای یکی و دوتایی را منصرف به اعضای اصلی ندانیم و اعضای تبعی
برفرض عضو بودن ،باید در ازبین بردن مژهها
را نیز مشمول قاعده بدانیم،
ِ
یا آپاندیس و یا دو غدۀ اشکی قائل به دیۀ کامل و در مژههای یک چشم و
هر یک از غدهها قائل به نصف دیه شویم ،درحالیکه از نظر فقهی 3 ،مواد

ّ
 .1دربــارۀ ایــن ســؤال کــه آیــا ایــن قاعــده شــامل غــدۀ آپاندیــس نیــز مىشــود ،ســبحانی میگوید:غــده
آپاندیــس و امثــال آن عضــوى مســتقل نیســتند .واللــه العالــم (وبســایت انهــار؛ پایــگاه احــکام شــرعی ،بیتــا).
البتــه صحیــح آن اســت کــه بگوییــم دلیــل عــدم شــمولیت قاعــدۀ مذکــور نســبت بــه غــدد ایــن اســت کــه
ایــن قاعــده دربــارۀ اعضــا اســت و غــدد ،عضــو بــه حســاب نمیآینــد .کمااینکــه برخــی محققــان فت ـوای
برخــی فقهــا بــه عــدم شــمولیت قاعــده نســبتبه غــدد و جریــان ارش در غــدد را (مركــز تحقيقــات فقهــی قــوه
قضائیــه209/1 ،1381 ،؛ منتظــری نجفآبــادی ،بیتــا )۲۷۶/۱ ،بــه ایــن امــر تعلیــل کردهانــد کــه غــدد عضــو
محســوب نمــی شــوند (حاجــی دهآبــادی.)۱۰۴ ،۱۳۸۴ ،
 .2قانونگــذار در مــادۀ  ۶۶۲قانون مجازات اســامی و تبصرۀ  ۲آن ،بر طبق همیــن نصوص خاصه حکم
نموده است.
 .3دليــل صحیحــی بــرای تعييــن مقــدار دیــۀ مژههــا وجــود نــدارد و دیــۀ مژههــا تحــت قاعــدۀ مذکــور قــرار
نمیگیــرد (شــهید ثانی۱۴۱۳ ،ق401/15 ،؛ فیض کاشــانی ،بیتــا۱۴۷/۲ ،؛ طباطبایــی کربالیــی1418 ،ق،
42۹/16؛ صاحــب جواهــر ،بیتــا ،)۱۷۹/۴۳ ،ازایـنرو بســیاری از فقهــا میگوینــد ،در صورتــی کــه مژههــای
ً
ّ
ّ
چشــم جداگانــه و بــدون پلــک چشــم کنــده شــوند ،بهدلیــل قاعــدۀ «كل جنايــة ال مقــدر فيهــا شــرعا ففيهــا
األرش» دیــۀ مقــدر و معیــن شــرعی ندارنــد و بــرای آنهــا ارش یــا حکومــت تعییــن میشــود (فاضــل هنــدی،
۱۴۱۶ق۳۲۸/۱۱ ،؛ حســینی عاملــی ،بیتــا38۲/10 ،؛ خویــی1422 ،ق۳۳۰ ،۲۶۱ ،3۴۱/42 ،؛ همــان۱۳۹۱ ،ق،
.)۲۶۶ ،۲۶۵/۲درنتیجــه ایــن عــده از فقهــا معتقدنــد ،اگــر فقــط مژههــای چشــم کنــده شــود ،ارش ثابــت اســت
و اگــر بــه همــراه پلــک کنــده شــوند ،دیگــر چیــزی برایشــان ثابــت نیســت و دیــۀ جداگانـهای ندارنــد و تابــع
دیــۀ پلکهــا هســتند (ابنادریــس۱۴۱۰ ،ق379 ،378/3 ،؛ محقــق حلــی۱۴۰۸ ،ق۲۴5/۴ ،؛ عالمه حلــی،
۱۴۱۰ق۲۳۶/۲ ،؛ عالمه حلــی۱۴۱۱ ،ق۲۰۱ ،؛ ابنفهــد حلــی۱۴۰۷ ،ق۳۰۶ ،۳۰۵/۵ ،؛ ابنفهــد حلــی،
1414ق524/4 ،؛ شــهید ثانی۱۴۱۰ ،ق201/۱۰ ،؛ شــهید ثانی۱۴۱۳ ،ق401 ،400/15 ،؛ صیمــری۱۴۲۰ ،ق،
۴۴۳/۴؛ محمدحســین کاشــف الغطاء۱۳۶۶ ،ق۱۴/۶ ،؛ احمــد کاشــف الغطــاء۱۴۲۳ ،ق۸۹/۳ ،؛ فیــض
کاشــانی ،بیتــا۱۴۷/۲ ،؛ مقــدس اردبیلــی۱۴۰۳ ،ق۳۶۱ ،۳۶۰/۱۴ ،؛ صاحــب جواهــر ،بیتــا،۱۷۸/۴۳ ،
۱۷۹؛ خمینــی ،بیتــا۵۷۱/۲ ،؛ خویــی1422 ،ق3۴۱/42 ،؛ خویــی۲۶۶ ،۲۶۵/۲ ،۱۳۹۱ ،؛ ســبزواری1413 ،ق،
۱۶۸/29؛ فاضــل لنکرانــی1418 ،ق11۶ ،؛ تبریــزی1428 ،ق۱۳۲ ،؛ مدنــی کاشــانی1408 ،ق۱۷۴ ،1۷3 ،؛
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قانونی  1و حتی رویه قضایی  2نیز در موارد اینچنینی حکم به ارش میشود
و تنها راه حکم به ارش کنار گذاشتن قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی
ِ
است .تنها راه کنار گذاشتن قاعده در این موارد فقط پذیرفتن این نکته
ِ
است که قاعده منصرف از اعضای تبعی است و به اعضای اصلی انصراف
دارد.
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4ـ.3دلیلعدمشمولیتقاعدهنسبتبهاعضایغیراصلی(تبعی)
با توجه به مطالب بیان شده ،برخی از فقها به هنگام بحث از قاعده،
درخصوص شمول یا عدم شمول آن نسبتبه اعضای اصلی و تبعی ،بهطور
صریح متذکر شدهاند که مراد از عضو در قاعده ،اعضایی هستند که
اصلیاند(حسینی عاملی ،بیتا376/10 ،؛ فاضل هندی1416 ،ق.)324 ،323/11 ،
دلیل این امر انصراف روایات قاعده در اعضای اصلی است ،زیرا عضو
در روایات قاعده منصرف به اعضای اصلی است 3.ادلهای نیز این مدعا را

طباطبایــی حکیــم۱۴۱۵ ،ق۲۹۷/۳ ،؛ وحیــد خراســانی۱۴۲۸ ،ق۵۶۳/۳ ،؛ روحانــی ،بیتــا۳۹۵/۳ ،؛ روحانــی،
بیتــا۲۴۲/۲۶ ،؛ فیــاض کابلــی ،بیتــا۴۰۸/۳ ،؛ مقتدایــی 27 ،فروردیــن 1391؛ ســبحانی 21 ،خــرداد .)1391
جهت مطالعه بیشتر ر.ک :حاجی دهآبادی ۱۰۱ ،1384 ،ـ ۱۰۵؛ منتظری (رساله دکتری) ۱۰۸ ،1396 ،ـ .۱۲۶
 .1مادۀ  ۵۸۴قانون مجازات اسالمی دربارۀ مژهها.
 .2بــرای نمونــه ،رأی وحــدت رویــۀ دیــوان عالــی کشــور بــه شــمارۀ  740بــه تاریــخ  18فروردیــن 1394
اســت (هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور 6 ،خــرداد .)1394
ـرف الیــه یــا ناشــی از متیقــن بــودن منصـ ٌ
 .3انصــراف مذکــور میتوانــد ناشــی از ظهــور منصـ ٌ
ـرف الیــه باشــد.
ِ
کمااینکــه مرحــوم آخونــد خراســانی در کفایــه مینویســد« ،ال إطــاق لــه فیمــا کان لــه اإلنصــراف إلــی خصــوص
ّ ً
بعــض األفــراد أو األصنــاف ،لظهــوره فیــه ،أو کونــه متیقنــا منــه( ». ...آخونــد خراســانی۱۴۳۱ ،ق.)۲۱۸/۲ ،
حیــدری فســایی در توضیــح کالم صاحــب کفایــه میگوید:گاهــی مطلــق بــه بعــض االفــراد یــا بعــض االصنــاف
انصــراف دارد .ایــن انصــراف اگــر ناشــی از ظهــور (ظهــور مطلــق در منصـ ٌ
ـرف الیــه) و یــا ناشــی از متیقــن بــودن
ِ
منصـ ٌ
ـرف الیــه باشــد ،انصــراف مضـ ّـر بــه اطــاق اســت .مــورد اول ماننــد اینکــه فقهــا گفتهانــد همرا داشــتن
ِ
اجــزای مــا ال یــؤکل لحمــه مبطــل صــات اســت و مــا ال یــؤکل لحمــه اطــاق داشــته و شــامل انســان و غیرانســان
میشــود و لکــن بهدلیــل کثــرت اســتعمال انصــراف بــه غیــر انســان دارد ،لــذا هیــچ فقیهــی فتـوا نــداده کــه اگــر
مــوی انســانی روی عبــای شــخصی بیفتــد و او مشــغول نمــاز شــود ،نمــازش باطــل اســت .مــورد دوم نیــز ماننــد
اینکــه فقهــا گفتهانــد امــام جماعــت بایــد عــادل باشــد و عــادل اطــاق دارد و هــم شــامل عادلــی کــه ولدالزنــا
بــوده میشــود و هــم شــامل عادلــی کــه ولدالزنــا نبــوده میگــردد ،لکــن بــه دومــی انصــراف دارد چــون دومــی
قــدر متیقــن اســت (حیــدری فســایی ،تقریــرات درس کفایــه األصــول).
بهنظــر میرســد انصــراف عضــو بــه اعضــای اصلــی در مانحــن فیــه ،ناشــی از کثــرت اســتعمال بــوده و در
نتیجــه مانــع از انعقــاد اطــاق اســت .بلــه اگــر انصــراف ،ناشــی از غلبــه وجــود در خــارج بــود ،در ایــن صــورت
ً
مانــع از اطــاق نبــود (ایروانــی 136 ،1397 ،و  .)137آیــت اللــه خامن ـهای در ایــن رابطــه میگوینــد ،مثــا در
جایــی کــه عن ـوان عالــم بــه عالــم دینــی انصــراف دارد .ایــن ،بهخاطــر ایــن نیســت کــه در خــارج غلبــه وجــود
دارد ،ممکــن اســت در آنجایــی کــه ایــن کلمــه را بـهکار میبرنــد و مرادشــان از عالــم ،عالــم دیــن اســت ،عالــم
دیــن ده نفــر بیشــتر نباشــند .صدهــا نفــر ،عالــم بــه فیزیــک ،شــیمی ،مکانیــک ،انـواع و اقســام علــوم در آن شــهر
باشــند ،مــاک انصــراف ،غلبــه وجــود نیســت ،بلکــه علــت انصــراف ،ایــن اســت کــه ایــن کلمــه بــه خاطــر

ً
تأیید میکند 1.اوال ،اقتضای اصل لزوم تناسب دیه با جنایت 2این است که
اعضای تبعی زوج یا فرد که کارکرد عضو اصلی را ندارند ،دارای دیۀ کامل
ِ
نباشند و فقط اعضای اصلی مشمول قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی باشند؛
ً
ثانیا ،ارتکاز عرفی نیز بر همین مسأله استوار است که عضو تبعی که تابعی از
عضو اصلی است (که ممکن است عضو تبعی قسمتی از همان عضو یا تابعی
از عضو دیگر باشد) نمیتواند دیۀ بیشتر یا برابر با آن ًعضو اصلی را داشته باشد؛
کمااینکه در بحث نوک پستانها به این ادله اجماال اشاره شد .همچنین باید
ً
افزود که هیچیک از فقها صراحتا اعضای تبعی را مشمول قاعدۀ دیۀ اعضای
یکی و دوتایی ندانستهاند ،بنابراین مخالفی نیز در برابر این ادعا وجود ندارد.به
عالوه استفتای نگارندگان از حضرات آیات سیستانی ،3مکارم شیرازی ،4شبیری
زنجانی ،5محقق کابلی ،6علوی گرگانی ،7دوزدوزانی تبریزی 8و مظاهری ،9نیز
کثــرت اســتعمال ،در ایــن حصــه یــا فــرد کأنــه یــک وضــع ثانــوی پیــدا کردهاســت؛ البتــه وضــع ثانــوی نیســت،
ً
امــا شــبیه وضــع ثانــوی اســت .مثــل ایــن اســت کــه کلمــه عالــم کــه یکبــار لغتــا وضــع شــده بــود بــرای«کل مــن
ً
علــم بشــیء» ،دوبــاره بــرای خصوص«مــن علــم بالدیــن و الفقــه» مثــا وضــع شدهاســت .وقتــی گفتــه میشــود
علمــا ،عامــه مــردم از علمــا ،ایــن را میفهمنــد ،گویــا چنیــن وضعــی وجــود دارد .بنابرایــن ،اســتناد ایــن فهــم ـفهــم
از عنـوانـ بــه غلبــه وجــود خارجــی نیســت تــا مــا بگوییــم بــه اســتظهار عرفــی بــر نمیگــردد .ایــن خــود اســتظهار
عرفــی اســت .وقتــی گفتــه شــد علمــا را اکــرام کــن ،از آن اســتفاده میشــود کــه مــراد ،ایــن حصــه از علما اســت.
ً
اینجــا قهــرا مطلــق بــه ایــن فــرد ،منصــرف میشــود .پــس فــرق بیــن ایــن دو مــورد ـآنجایــی کــه انصــراف بــه
ً
خاطــر غلبــه وجــود اســت خارجــا ،و آنجایــی کــه انصــراف بــه خاطــر کثــرت اســتعمال اســت ،بــه طــوری کــه
کأنــه وضـ ٌـع ثانـ ٌ
ـویـ بهخاطــر ایــن اســت کــه ،در آن اولــی اســتظهار ،اســتظهار عرفــی نیســت ،امــا در دومــی ایــن
انصــراف بــه اســتظهار عرفــی بــر میگــردد .مــاک هــم در اســتنباط احــکام ،اســتظهار عرفــی اســت (خامنـهای،
.)407 ،406 ،1398
 .1علــت مؤیــد بــودن ایــن ادلــه ایــن اســت کــه مــا در مقــام بیــان دیــه کامــل نداشــتن اعضــای تبعــی نیســتیم تــا
ِ
ً
از ادلــه فــوق ،مســتقال بــه عنـوان دلیــل بهــره ببریــم ،بلکــه مــا در مقــام بیــان عــدم شــمولیت قاعــدۀ دیــۀ اعضــای
یکــی و دوتایــی نســبت بــه اعضــای تبعــی میباشــیم .لــذا از آنجایــی کــه عمــده دلیــل مطــرح شــده بــرای
قاعــده مذکــور ،روایــات بودنــد و مدعــای مــا نیــز عــدم شــمولیت قاعــده نســبت بــه اعضــای تبعــی اســت ،بــه
ـراف روایــات مطــرح نمودیــم.
همیــن جهــت در بحــث ادلــه ،تنهــا دلیــل را ،انصـ ِ
 .2ایــن اصــل کــه مبتنــی بــر دلیــل عقلــی اســت ،بیــان م ـیدارد از آنجــا کــه بیشــک شــارع مقــدس عــادل
اســت ،پــس صــدور احــکام غیرعادالنــه از جانــب او غیرممکــن اســت .عــدم تناســب دیــه بــا جنایــت نیــز از
مصادیــق غیرعادالنــه بــودن احــکام اســت کــه امــکان صــدور چنیــن احکامــی از ســوی شــارع مقــدس وجــود
نــدارد .فلــذا قطعــا میــان جنایــت و دیــه آن تناســب وجــود دارد .بــرای مطالعــه بیشــتر ر.ک ،منتظــر قائــم،
 131 ،1398ـ .155
 .3استفتای نگارندگان به شماره 1027299
 .4استفتای نگارندگان به شماره 9905090089
 .5استفتای نگارندگان به شماره81452
 .6استفتای نگارندگان به شماره  4da7736145و پاسخ آیت الله فاضلی.
 .7استفتای نگارندگان به شماره 6460
 .8استفتای نگارندگان به شماره31270
 .9استفتای نگارندگان به شماره45493
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ً
مؤید مدعای مقاله است .تا جایی آیت الله سیستانی صراحتا در پاسخ به استفتای
نگارندگان مینویسد« :میتوان گفت این احادیث منصرف است به اعضای
اصلی و نوک پستان و مانند آنرا شامل نمیشود» .1البته شاید بتوان تنها مخالف
را آیت الله سید کمال حیدری دانست ،زیرا ایشان در پاسخ به سؤال نگارندگان
مرقوم داشته اند« :اینگونه مسائل مربوط به حاکم شرع است ولی شاید مضمون
روایت همه عضو را شامل شود» .2اگرچه ایشان دلیلی بر مدعای خودشان اقامه
ّ
عمومیت مستفاد از دو روایت
ننموده اند ،لکن به نظر می رسد دلیل ایشان
هشام و عبدالله بن سنان است ،که البته این دلیل با توجه به انصرافی که با ادلهی
دیگری نیز تأیید شده است ،مورد خدشه واقع میشود.
برخی از نویسندگان حقوقی معاصر نیز در کتب خود در ضمن توضیح
قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و وتایی با این استدالل که به اعضای غیراصلی
عضو اطالق نمیشود ،این اعضا را خارج از شمول قاعده میدانند (فرجی،
ً
 ،)73 ،72 ،1393ولی با توجه به تعاریفی که قبال از عضو ارائه کردیم و
مشخص شد که اطالق عضو بر اعضای تبعی از منظر لغت و اصطالح
صحیح است ،بطالن این ادعا روشن میشود.
نتیجهگیری
یکی از قواعد مهم باب دیات ،قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی است که
برگرفته از صحیحۀ هشامبن سالم و عبداللهبن سنان است .بهنحوی که طبق قاعدۀ
عضو اعضای دوتایی و همچنین اعضای واحد بدن انسان
مزبور ،ازبین ِ
بردن هردو ِ
بردن هریک از اعضای دوتایی نصف دیۀ کامل دارد .اما
دیۀ کامل دارد و ازبین ِ
درخصوص محدودۀ شمول این قاعده ،اگرچه میان فقها اختالف نظر است،
که آیا قاعده شامل منافع میشود یا خیر ،اما قدر متیقن اجماع فقها این است
که قاعده در اعضا جاری است .ولی موضوع مقالۀ حاضر درخصوص شمول
یا عدم شمول قاعده در اعضای تبعی است .با بررسی معنای لغوی ،اصطالحی،
روایی ،فقهی ،پزشکی و قانونی عضو ،دریافتیم که عضو تبعی ،عضوی است که
ِ
جزئی از بدن انسان است و در عرف و پزشکی هم به آن عضو اطالق میشود
و ازجهت عملکرد و جایگاه ،تابعی از عضو اصلی است؛ درنتیجه این بیان که
اعضای تبعی چون عضو نیستند مشمول قاعده نمیشوند با اشکال روبهرو است.
 .1استفتای نگارندگان به شماره1027299
 .2استفتای نگارندگان از پایگاه اینترنتی ایشان به آدرس www.alhaydari.com

با بررسی نمونههایی از اعضای تبعی همانند نخاع ،نوک پستانها ،منخرین و
ترقوه در کالم فقها دریافتیم که بسیاری از فقها نیز قاعده را منصرف از اعضای
انصراف قاعدۀ دیۀ
تبعی دانستهاند .نگارندگان نیز با بیان این نکته که به دلیل
ِ
اعضای یکی و دوتایی در اعضای اصلی و تأیید آن بهوسیلۀ اصل تناسب جنایت
و دیه و ارتکاز عرفی ،قاعده مذکور شامل اعضای تبعی نمیشود ،به این نتیجه
دست یافتهاند که برای برخی اعضای تبعی همچون منخرین و نوک پستانها،
دالیل خاص وجود دارد و درنتیجه طبق همان ادله عمل میشود .برای اعضای
تبعی دیگرهمانند نخاع ،ترقوهها ،آپاندیس ،غدههای اشکی ،به این جهت
که دلیل خاص وجود ندارد ،باید به قواعد عام باب دیات رجوع کرد که در
انصراف قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی در اعضای اصلی،
مانحنفیه ،بنابر
ِ
قاعدۀ مزبور جاری نمیشود .ازطرفی ،در جایی که دلیل خاص وجود ندارد و
قواعدی همچون قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی نیز جاری نمیشود ،باید به
قاعده ارش و حکومت رجوع کرد.
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.5ابنادريس ،محمدبن احمد0141( .ق) .السرائر الحاوی لتحرير الفتاوى،
چاپ دوم .قم :دفتر انتشارات اسالمى.
.6ابنبابویهّ ،
محمدبن على3141( .ق) .من ال يحضره الفقيه .چاپ دوم.
قم :دفتر انتشارات اسالمى.
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كتابخانۀ آية الله مرعشى نجفى.
.9ابنسعید ،يحيىبن احمد5041( .ق) .الجامع للشرائع .قم :مؤسسة سيد
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 18ايروانى ،باقر7241( .ق) .دروس تمهيدية في الفقه االستداللی على
،
المذهب الجعفری .چاپ دوم .قم :راهیاب :نرمافزار جامع فقه اهلبیت:
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ایروانی ،باقر .)7931( .دروس في علم االصول الحلقة االولی و الحلقة
الثانیة في اسلوبها الثانی .چاپ نهم .قم :مرکز نشر هاجر (وابسته به مرکز مدیریت
حوزههای علمیۀ خواهران).
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منتشرنشده کارشناسی ارشد .دانشگاه قزوین ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی
(ره) .دانشکده علوم و تحقیقات اسالمی.
 21بهجت ،محمد تقى۶۲۴۱( .ق) .جامع المسائل .چاپ دوم .قم :دفتر
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 22بیهقی كيدرى ،محمدبن حسين6141( .ق) .إصباح الشيعة بمصباح
الشريعة .قم :مؤسسۀ امام صادق.7
.23تبریزی ،جواد8241( .ق) .تنقيح مباني األحكام  -كتاب الديات .قم:
دار الصديقة الشهيدة.
.24ترحینی عاملى ،محمدحسن7241( .ق) .الزبدة الفقهية في شرح
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.25جزیری ،عبدالرحمن ،غروی ،سیدمحمد9141( .ق) .الفقه علی
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 .26جوهرى ،اسماعيلبن حماد0141( .ق) .الصحاح  -تاج اللغة و صحاح
العربية.لبنان :دار العلم للماليين.
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حاجی دهآبادی ،احمد .)1931( .قواعد فقه جزایی .چاپ سوم .قم:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .29حسينى عاملى ،محمدجوادبن محمد( .بیتا) .مفتاح الكرامة في شرح
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 .33حلى ،حسنبن يوسف3141( .ق) .قواعد األحكام في معرفة الحالل
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3105=edoC?xpsa.waLwohS/swaL
.47سبحانی تبریزی ،جعفر .)۱۹۳۱( .درس خارج فقه (دیات) .مدرسه
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 .55شهيد اول ،محمدبن مكى4141( .ق) .غاية المراد فی شرح نكت
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 .56شهيد ثانى ،زين الدينبن على0141( .ق) .الروضة البهية فی شرح
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( .)5931آناتومی عمومی .تهران :اندیشۀ رفیع.
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شرح شرائع اإلسالم ،چاپ هفتم ،بیروت ،دار إحياء التراث العربی.
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دارالصفوة.
الصالحین.بیروت:
 .64طريحى ،فخرالدينبن محمد6141( .ق) .مجمع البحرين .چاپ سوم.
تهران :كتابفروشى مرتضوى.
 .65طوسى ،محمدبن حسن7831( .ق) .المبسوط فی فقه اإلمامية .چاپ
سوم.تهران :چاپ دوم.المكتبة المرتضوية إلحياء اآلثارالجعفرية.
 .66طوسى ،محمدبن حسن7041( .ق) .الخالف .قم :دفتر انتشارات
اسالمى.
 .67طوسى ،محمدبن حسن0041( .ق) .النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى.
جستارهای
فقهی و اصولی چاپ دوم.بیروت :دار الكتاب العربی.
سالهفتم،شمارهپیاپی،23
 .68طوسى ،محمدبن حسن7041( .ق) .تهذيب األحكام (تحقيق خرسان).
تابستان 1400چاپ چهارم.تهران :دار الكتب اإلسالمية.
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 .69عبدالرحمان ،محمود( .بیتا) .معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهية.
راهیاب :نرمافزار جامع فقه اهلبیت.:
 .70فاضل مقداد ،مقدادبن عبدالله4041( .ق) .التنقيح الرائع لمختصر
الشرائع .قم :كتابخانۀ آيةالله مرعشى نجفى.
 .71فاضل لنكرانى ،محمد8141( .ق) .تفصيل الشريعة فی شرح تحرير
الوسيلة الديات .قم :مركز فقهى ائمۀ اطهار.:
 .72فاضل هندی ،محمدبن حسن۶۱۴۱( .ق) .كشف اللثام و اإلبهام عن
قواعد األحكام .قم :دفتر انتشارات اسالمى.
 .73فخر المحققين ،محمدبن حسن7831( .ق) .إيضاح الفوائد فی شرح
مشكالت القواعد .چاپ اول .قم :مؤسسۀ اسماعيليان.
 .74فراهيدى ،خليلبن احمد0141( .ق) .كتاب العين .چاپ دوم .قم:
نشر هجرت.
 .75فرجی ،حمید .)3931( .قواعد فقه جزائی دیات.تهران :خرسندی.
 .76فقعانى ،علىبن على8141( .ق) .الدر المنضود فی معرفة صيغ النيات
و اإليقاعات و العقود .قم :مكتبة إمام العصر العلمية.

 .77فياض ،محمداسحاق6241( .ق) .رسالۀ توضيح المسائل .قم:
انتشارات مجلسى.
 .78فياض ،محمداسحاق( .بیتا) .منهاج الصالحين .قم :راهیاب ،نرمافزار
جامع فقه اهلبیت ،:مؤسسۀ نرمافزاری علوم اسالمی نور.
 .79فیض كاشانى ،محمدبن شاه مرتضى( .بیتا) .مفاتيح الشرائع .قم:
كتابخانۀ آيةالله مرعشى نجفى.
 .80فيومى ،احمدبن محمد( .بیتا) .المصباح المنير فی غريب الشرح
الكبير للرافعی .قم :منشورات دارالرضی.
 .81قرشی ،علیاکبر2141( .ق) .قاموس قرآن .چاپ ششم .تهران:
دارالکتب االسالمیة.
 .82قمى ،علیبن محمد1241( .ق) .جامع الخالف و الوفاق .قم:
زمينهسازان ظهور امام عصر.f
 .83كاشف الغطاء ،احمدبن على3241( .ق) .سفينة النجاة و مشكاة
الهدى و مصباح السعادات.نجف اشرف :مؤسسۀ كاشف الغطاء.
 .84کلينى ،محمدبن يعقوب7041( .ق) .اصول الكافی .تحقیق و تصحیح
علیاکبر غفارى و محمد آخوندى .چاپ چهارم.تهران :دار الكتب اإلسالمية.
 .85گرجی ،ابوالقاسم .)0۹31( .دیات .چاپ سوم .تهران :مؤسسۀ
انتشارات دانشگاه تهران.
ّ
 .86محقق حلى ،جعفربن حسن8141( .ق) .المختصر النافع فی فقه
اإلمامية .چاپ ششم .قم :مؤسسة المطبوعات الدينية.
ّ
 .87محقق حلى ،جعفربن حسن8041( .ق) .شرائع اإلسالم في مسائل
الحالل والحرام .چاپ دوم .قم :مؤسسۀ اسماعيليان.
 .88مجلسى ،محمدباقربن محمد تقى3041( .ق) .بحار األنوار .چاپ
دوم .بيروت :دار إحیاء التراث العربی.
 .89مجلسى ،محمدباقربن محمد تقى4041( .ق) .مرآة العقول فی شرح
اخبار الرسول .چاپ دوم .تهران :دار الکتب االسالمیة.
 .90مجلسى ،محمد باقربن محمد تقى6041( .ق) .مالذ االخیار فی فهم
تهذیب االخبار .قم :انتشارات کتابخانۀ آیتالله مرعشی نجفی (ره).
 .91مدنی كاشانى ،حاجآقا رضا .)8041( .كتاب الديات .قم :دفتر
انتشارات اسالمى.
 .92مرتضی زبیدی ،محمدبن محمد4141( .ق) .تاج العروس من جواهر
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القاموس.بیروت :دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع.
 .93مرعشى شوشترى ،سيد محمدحسن7241( .ق) .ديدگاههاى نو در
حقوق .چاپ دوم .تهران :نشر ميزان.
 .94مركز تحقيقات فقهی قوۀ قضائیه .)1831( .مجموعه آرای فقهی ـ قضايی
در امور کیفری .قم :قضا (وابسته به مرکز تحقيقات فقهی قوۀ قضائیه).
 .95مصطفوی ،حسن2041( .ق) .التحقیق فی کلمات القرآن الکریم.تهران:
مرکز الکتاب للترجمة و النشر.
 .96مغنيه ،محمدجواد1241( .ق) .فقه اإلمام الصادق .7چاپ دوم.
قم :مؤسسۀ انصاريان.
 .97مفيدّ ،
محمدبن محمد3141( .ق) .المقنعة (للشيخ المفيد) .قم:
كنگرۀ جهانى هزارۀ شيخ مفيد.
.98مقتدایی،مرتضی.)1۹۳۱(.درسخارجفقه(دیات).بازیابیشدهدر72فروردین
 0041از
http://eshia.ir/feqh/archive/text/moghtadaei/
feqh/90/910127
 .99مقدس اردبيلى ،احمدبن محمد3041( .ق) .مجمع الفائدة و البرهان
فی شرح إرشاد األذهان .قم :دفتر انتشارات اسالمى.
 .100منتظرقائم ،مهدی .)8931( .دیات متناسب و نامتناسب با تاکید بر نظر
امام خمینی (س) .پژوهشنامۀ متین 131 )28( 12 .ـ .551
 .101منتظری ،صالح؛ محسنی دهکالنی محمد؛ ایزدیفرد ،علیاکبر.
(زمستان  .)5931درنگی فقهی در مادۀ  566قانون مجازات اسالمی .فصلنامۀ
جستارهای فقهی و اصولی.451 – 911 )4( 2 ،
 .102منتظری ،صالح .)6931( .قاعدهانگاری فقهی ادلۀ ناظر بر دیۀ
اعضا .رسالۀ منتشرنشده دکتری .دانشگاه مازندران ،دانشکدۀ الهیات و معارف
اسالمی.
 .103منتظری ،صالح .)۶931( .مبانی فقهی مادۀ  ۱۸۵قانون مجازات
اسالمی .فصلنامۀ شهر قانون ۳۴۱ )۰۲( ،ـ .۹۱
 .104منتظرى نجفآبادى ،حسينعلى .)3731( .رسالۀ استفتاءات ،تهران:
نشر تفکر.
 .105مؤسسۀ آموزشی پژوهشی قضا .)0۹۳۱( .نرمافزار گنجینه استفتائات

قضایی .نگارش  .۲قم.
 .106موسوی خوانسارى ،احمد5041( .ق) .جامع المدارك فی شرح
مختصر النافع .چاپ دوم .قم :مؤسسۀ اسماعيليان.
 .107میرمحمد صادقی ،حسین .)3931( .جرایم علیه اشخاص (حقوق
کیفری اختصاصی  .)۱چاپ چهاردهم .تهران :نشر میزان.
 .108نوری ،حسینبن محمدتقی۸۰۴۱( .ق) .مستدرك الوسائل و مستنبط
المسائل .قم :مؤسسة آ لالبيت.:
 .109وبسایت انهار؛ پایگاه احکام شرعی( .بیتا) .حکم دیۀ آپاندیس.
بازیابی شده در  82اردیبهشت  ،0041از
https://ahkam.anhar.ir/article-26504.htm
.110وحید خراسانى ،حسين8241( .ق) .منهاج الصالحين .چاپ پنجم.
قم :مدرسۀ امام باقر.7
 .111هاشمی شاهرودى ،سید محمود6241( .ق) .فرهنگ فقه مطابق
مذهب اهلبيت .:قم :مؤسسۀ دائرة المعارف فقه اسالمى بر مذهب
اهلبيت. :
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