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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-Mon-
ey of Single or Paired Organs toward Subordinate Organ”; Jostar_ 
Hay Fiqhi va  Usuli; Vol: 7 ; No: 23 ; Page: 195-242 ; Doi: 10. 22034/
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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 
also  customary reliance  .So, concerning the blood-
money of some subordinate organs such as nipple and 
nostrils which there is a special and reliable tradition 
evidence  as  to  amount  of  blood-money  ,it is judged 
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  Blood-
Money  of  Single  or  Paired  Organs  ,Body  Organs, 
Main  Organ  ,Subordinate  Organ.
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سال هفتم،شماره پیاپی 23،تابستان 1400

عدم شمولیت 
قاعدۀ دیۀ اعضای 

یکی و دوتایی 
نسبت به اعضای 
غیر اصلی )تبعی(

عدم شمولیت قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی نسبت به 
اعضای غیر اصلی )تبعی(1

صالح منتظری2
پیام فروزنده3

چکیده
اعضای یکی و دوتایی  دیۀ  قاعدۀ  دیات،  بر  قواعد حاکم  از مهم ترین  یکی 
است که مسامحتًا به قاعدۀ دیۀ اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. قاعدۀ مذکور 
بیانگر آن است که ازبین بردِن عضو تک و هر عضوی که جفت باشد موجب 
دیۀ کامل است و ازبین بردِن یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. این قاعده 
در مادۀ ۵۶۳ قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 انعکاس پیدا کرده است. اما 
با وجود این، محدودۀ شمولیت در قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی از حیث 
نویسندگان  خاطر  همین  به  نشده است.  مشخص  اعضا  تبعی بودِن   و  اصلی 
به  اعضا،  از   مصادیقی  بررسی  درضمن  فقها  آرای  و  فقهی  در کتب  تتبع  با 
از عضو در  به دلیل انصراف روایات قاعده، مراد  یافته اند که  این مهم دست 
و  تناسب جنایت  اقتضای اصل  اصلی اند.  اعضایی هستند که  قاعدۀ مذکور 
انصراف است. درنتیجه دربارۀ دیۀ برخی  این  نیز، مؤید  ارتکاز عرفی  دیه و 
قابِل  خاِص  دلیل  که  بینی  سوراخ های  و  پستان  نوک  مانند  تبعی  اعضای 
استنادی داّل بر ثبوت مقدار دیه شان وجود دارد، براساِس حکم ذکرشده در 
مانند  تبعی  اعضای  از  دسته  آن  دربارۀ  و  می شود  آن حکم  به  دلیل خاص، 
ثبوت  بر  داّل  مذکور  قاعدۀ  جز  خاصی  دلیل  که  آپاندیس  و  ترقوه  و  نخاع 

1. تاریخ دریافت:1۳98/12/1۳ ؛ تاریخ پذیرش: 1۳99/0۳/07
2. اســتادیار گــروه حقــوق اســالمی دانشــگاه علــوم قضایــی و خدمــات اداری و مــدرس و طلبــه درس خــارج 

salehmontazeri@ujsas.ac.ir :فقــه و اصــول حــوزه علمیــه. )نویســنده مســئول(؛ رایانامــه
۳. دانش آموختــه کارشناســی ارشــد حقــوق جــزا و جــرم شناســی دانشــگاه علــوم قضایــی و خدمــات اداری. 

forouzandehpayam@gmail.com:ــه رایانام
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دیه شان وجود ندارد، با توجه به مدعای این مقاله یعنی عدم شمولیت قاعده 
می شود. و حکومت حکم  ارش  به  تبعی،  اعضای  نسبت به 

عضو  اعضا،  یکی و دوتایی،  اعضای  دیۀ  قاعدۀ  دیات،  واژه ها:  کلید 
تبعی. عضو  اصلی، 

1. مقدمه
یکی از مهم ترین قواعد عمومی دیۀ اعضا، قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی 
قاعده  این  می شود.1  تعبیر  زوج وفرد  اعضای  دیۀ  قاعدۀ  به  مسامحتًا  که  است 
موضوع مادۀ 563 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 می باشد: »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... .«. 
و  کتب  در  آن  حدودوثغور  و  مبانی  و  ادله  و  مذکور  قاعدۀ  درخصوص 

1. ایــن قاعــده مبتنــی بــر روایــات عامــه و الغــای خصوصیــت از برخــی روایــات و اجمــاع فقهــا اســت، چنان کــه 
بــا مراجعــه بــه کتــب فقهــای شــیعه از قدمــا تــا معاصریــن، روشــن می گــردد کــه مضمــون ایــن قاعــده مــورد 
ــار  ــی األخب ــة عل ــد:»إجماع الفرق ــالف می نویس ــی در خ ــیخ طوس ــه ش ــت. کمااین ک ــاق فقهاس ــاع و اتف اجم
المرویــة فــي أن کل مــا فــي البــدن منــه اثنــان ففیهمــا الدیــة، و هــي علــی عمومهــا إال مــا أخرجنــاه بالدلیــل« 

)شــیخ طوســی، 1407، 2۵7/۵(. ولــی عمده تریــن ادلــۀ قاعــده، دو روایــت ذیــل اســت:
ْنَســاِن   صحیحــه هشــام بن ســالم: محمد بــن الحســن ِبِإْســَناِدِه... َعــْن ِهَشــاِم بن َســاِلٍم َقــاَل: ُکُل  َمــا َکاَن  ِفــي  اْلِ
ــی، 1409ق،  ــُة )حــر عامل َی ــِه الدِّ ــٌد َفِفی ــِه َواِح ــا َکاَن ِفی ــِة َو َم َی ــُف الدِّ ــا ِنْص َحِدِهَم

َ
ــي أ ــُة َو ِف َی ــا الدِّ ــاِن  َفِفیِهَم اْثَن

ــی  ــد، ول ــن روایــت اشــکال کرده ان ــه ســند ای 287/29؛ شــیخ طوســی، 1407ق، 2۵8/10(. اگرچــه برخــی، ب
روایــت مذکــور بنابــر اتفــاق نظــر فقهــا صحیــح به حســاب می آیــد  )شــهید اول، 1414ق، ۵2۵/4؛ شــهید ثانی، 
1410ق، 2۶2/10؛ مقــدس اردبیلــی، 140۳ق، ۳۵9/14، ۳۶0، 412، 414؛ صاحــب جواهــر، 1404ق، 182/4۳؛ 

ــا، 472/10(. ــی، بی ت ــینی عامل حس
ــاَل،  ــِه ع َق ــِد اللَّ ــي َعْب ِب

َ
ــْن أ ــَناٍن َع ــن ِس هِ ب ــِد اللَّ ــَناِدِه...َعْن َعْب ــن الحســن ِبِإْس ــن ســنان: محمد ب روایــت عبدالله ب

ــاَل  ــُه َق ــْت َعْیُن ــٌل ُفِقَئ ــُت َفَرُج ــِن ُقْل ــِن َو اْلَعْیَنْی ــُل اْلَیَدْی ــِة ِمْث َی ــُف الدِّ ــِه ِنْص ــاِن َفِفی ــُه اْثَن ــِد ِمْن ــي  اْلَجَس ــا َکاَن  ِف َم
َیــِة ُقْلــُت َفَرُجــٌل َذَهَبــْت ِإْحــَدی َبْیَضَتْیــِه َقــاَل ِإْن َکاَن  َیــِة ُقْلــُت َرُجــٌل ُقِطَعــْت َیــُدُه َقــاَل ِفیــِه ِنْصــُف الدِّ ِنْصــُف الدِّ
نَّ 

َ
َیــِة َقــاَل أِل  َلْیــَس ُقْلــَت َمــا َکاَن  ِفــي  اْلَجَســِد ِمْنــُه اْثَنــاِن َفِفیــِه ِنْصــُف الدِّ

َ
َیــِة ُقْلــُت َو ِلــَم أ اْلَیَســاَر َفِفیَهــا ُثُلَثــا الدِّ

اْلَوَلــَد ِمــَن اْلَبْیَضــِة اْلُیْســَری )حرعاملــی، 1409ق، 28۳/29؛ شــیخ طوســی، 1407ق، 2۵0/10؛ کلینــی، 1407ق، 
۳1۵/7(. برخــی از فقهــا بــه ســند ایــن روایــت نیــز اشــکال کرده انــد و آن  را حســنه می داننــد )محقــق حلــی، 
ــهید ثانی، 1410ق، 2۳7/10(  ــری، 1420ق، 4۵8/4؛ ش ــهید اول، 1414ق، ۵2۵/4؛ صیم 1408ق، 2۵2/4؛ ش
کــه البتــه پاســخ هایی نیــز داده شده اســت، ولــی درهرحــال اگــر قائــل بــه حســنه بودن ایــن روایــت و قائــل بــه 
عدِم عمــل بــه روایــت حســنه نیــز باشــیم، روایــت صحیحــۀ هشــام بن ســالم مثِبــت ایــن قاعــده اســت و اجمــاع 
فقهــا بــر آن نیــز مؤیــد آن اســت )از آن جهــت کــه اجمــاع در این جــا مدرکــی اســت(. جهــت بحــث و بررســی 
بیشــتر پیرامــون قاعــده و ادلــۀ آن، ر.ک: حاجــی ده آبــادی، 1۳84، ۶7 تــا 71؛ حاجــی ده آبــادی، 1۳91، 41۵ 
و 41۶؛ حاجــی ده آبــادی، 1۳88، 1، ۳، 4، 2۶؛ منتظــری، محســنی دهکالنــی، ایــزدی فــرد، 1۳9۵، 121- 12۵؛ 

منتظــری، 1۳9۶، ۳7 تــا ۵1.
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عدم شمولیت 
قاعدۀ دیۀ اعضای 

یکی و دوتایی 
نسبت به اعضای 
غیر اصلی )تبعی(

مقاالت متعددی بحث شده است. از جمله می توان به کتاب های دکتر حاجی 
در  تطبیقی  دیات)مطالعۀ  فقه  قواعد  و  جزایی  فقه  قواعد  عناوین  تحت  ده آبادی 
مذاهب اسالمی( اشاره کرد. از جمله رساله و مقاالتی که می توان دراین باره به آن 
اشاره کرد این هاست: رسالۀ دکتری قاعده انگاری فقهی ادلۀ ناظر بر دیۀ اعضا 
)منتظری، 1396(، مقالۀ قاعدۀ دیۀ اعضا در فقه امامیه و اهل سنت )حاجی ده آبادی، 
1388(، مقالۀ درنگی فقهی در مادۀ ۶۶۵ قانون مجازات اسالمی )منتظری، محسنی 
دهکالنی، ایزدی فرد، 1۳9۵(، مقالۀ مبانی فقهی مادۀ 581 قانون مجازات اسالمی 
)منتظری، 1396(. ولی در هیچ یک از آثار مذکور محدودۀ قاعده ازلحاظ اصلی 
یا تبعی بودِن اعضا، مستقاًل بحث نشده است و صرفًا درخالل بحث های فقها در 
محل های مختلف به آن اشاره شده است. بنابراین در نوشتار حاضر، نویسندگان 
ابتدا با اثبات این مدعا که موضوع قاعدۀ مذکور،  اعضا هستند، اعضا را تعریف 
بررسی  درضمِن  فقها  آراء  و  فقهی  کتب  در  تتبع  با  بعد  مرحلۀ  در  کرده اند. 
تبعی بودِن   از حیث اصلی و  این مهم را که قاعدۀ مذکور  از اعضا،  مصادیقی 

اعضا، مشمول کدام قسم از  اعضا می شود، بررسی کرده اند.
2. محدوده شمولیت قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی

اواًل، چنان که 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 می باشد، و با توجه به موضوع مقاله در ادامه، بحث 
بنابراین  کرد.  خواهیم  ارائه  عضو  تقسیم بندی های  و  تعریف  دربارۀ  را  مفصلی 
درخصوص شمولیت قاعده نسبت به  اعضا بین فقها بحثی نیست و تنها بحثی که 
بر سر این قاعده شده است این است که آیا قاعده مذکور عالوه بر  اعضا، منافع 

بدن را نیز شامل می شود یا خیر؟1
ثانیًا، با توجه به الفاظ واحد و اثنان که در روایات قاعده آمده است، موضوع 
قاعده، اعضای »یکی و دوتایی« است. اما بحثی که دراین باره وجود دارد، این 
اثنان لغوی است یا عرفی؟  اثنان در روایات، واحد و   است که مراد از واحد و 
به کار  تثنیه  واژۀ  آن ها  برای  که  هستند  قاعده  مشمول  اعضایی  به عبارت دیگر، 
برده می شود گرچه در نظر عرف دو تا نباشند، یا مراد اعضایی هستند که عرفًا 
یکی یا دوتا هستند؟ به عنوان مثال در مورد دیۀ »لحیان«2 که در لغت اثنان و در 

1. جهت بحث و بررسی بیشتر پیرامون شمول و عدم شمول قاعده نسبت به منافع، ر.ک: حاجی ده آبادی، 
1۳84، 87 - 92؛ حاجی ده آبادی، 1۳91، 421 - 42۳؛ حاجی ده آبادی، 1۳88، 10 - 1۳؛ منتظری، 1۳9۶، 

.100 - 89
ــه گوش هــا متصــل  ــاال ب ــه اســت و هرکــدام در ســمت ب 2. دو اســتخوان اســت کــه محــل اتصــال آن هــا چان
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دوتایی  آن  را عضو  فقها  همۀ  مطرح می شود که  بحث  این  است،  واحد  عرف 
۶78/۳؛  141۳ق،  )حلی،  شده اند  قائل  کامل  دیۀ  آن  برای  و  کرده اند  محسوب 
از معاصرین بر کالم  اما برخی   .)373 خمینی، بی تا، ۵78/2؛ خویی، 1422ق، 42/ 
مشهور اشکال کرده اند و معیار تعیین یکی یا دوتایی بودن عضو را عرف می دانند 
نه لغت و دربارۀ لحیان نیز به دلیل واحد بودِن آن قائل به دیۀکامل هستند )گرجی، 
1390، 176( که اگرچه نگارندگان از آن جایی که در روایات به واحد و اثناِن لغوی 
اشاره نشده است و احکام نیز بر معانی عرفی بار می شوند، معیار تشخیص واحد 
و اثنان را عرف می دانند، ولی قسمت دوم استدالِل معاصرین را خالی از اشکال 

نمی دانند.1
یا  شمولیت  قاعده،  محدودۀ  تعیین  در  اختالفی  مباحث  از  دیگر  یکی 
تنها  قاعده  آیا  این معنا که  به   عدِم شمولیت آن نسبت به اعضای داخلی است. 
داخلی  اعضای  نسبت به  یا  می شود  اعمال  )ظاهری(  خارجی  اعضای  نسبت به 
)باطنی( نیز تسری دارد؟ به طور خالصه می توان گفت در مسئله سه نظر هست. 
موسوی اردبیلی این قاعده را در مورد آن دسته از اعضای داخلی که فقدانشان 
معمواًل باعث مرگ نشود، جاری نمی داند )موسوی اردبیلی، نرم افزار گنجینۀ استفتائات 
و  رئیسه  داخلِی  اعضای  بین  تفصیل،  این  برای  دلیلی  ایشان  قضایی، سؤال 130(. 
به شمولیِت  قائلین  اما عمده، دو قول دیگر است.  بیان نکرده است.  غیر رئیسه 
قاعده نسبت به اعضای داخلی به اطالق روایات قاعده استناد می کنند. درمقابل، 
قائلین به عدم شمولیت قاعده نسبت به اعضای داخلی معتقدند، قاعده منصرف 
به اعضای ظاهری بوده و از اعضای داخلی انصراف دارد و برای مدعای خود 
به دو دلیل تمسک می جویند: اواًل روایاِت قاعده ناظر به زمان صدور هستند، 
زیرا قاعده دربارۀ اعضایی است که با فقدان آن ها امکان حیات برای انسان باقی 
باشد، مثل دست و پا، اما جنایت بر اعضای داخلی در زمان صدور روایات باعث 
مرگ مجنٌی علیه می شده است و با فقدان آن ها معمواًل امکان حیات برای انسان 
باقی نمی مانده است و دیۀ عضو در دیۀ نفس تداخل می کرده است و جانی به 
پرداخت دیه نفس محکوم می شده است و اگر هم باعث مرگ نمی شده، جانی 
208/1؛   ،1381 قضائیه،  قوه   تحقیقات  فقهی   )مرکز  بوده است  ارش  پرداخت  به  ملزم 
پایینــی روی آن دو صــورت می گیــرد )عالمه حلــی، 141۳ق، ۶78/۳؛  می شــوند و رویــش دندان هــای 
ــه در  ــع آنچ ــا، ۵78/2(. در واق ــی، بی ت ــی، 1422ق، ۳7۳/42؛ خمین ــا، 421/10؛ خوی ــی، بی ت ــینی عامل حس

ــود. ــده می ش ــان نامی ــی لحی ــود، در عرب ــه می ش ــن گفت ــک پایی ــه  آن ف ــی ب فارس
1. جهــت مطالعــه بیشــتر، ر.ک: حاجــی ده آبــادی، 1۳84، 119، 120؛ حاجــی ده آبــادی، 1۳91، 424 - 428؛ 

منتظــری، 1۳9۶، 29 – ۳۳.



201

عدم شمولیت 
قاعدۀ دیۀ اعضای 

یکی و دوتایی 
نسبت به اعضای 
غیر اصلی )تبعی(

و  قطع کردن  قاعده،  در  جنایت  از  مراد  ثانیًا  34(؛  مرعشی شوشتری، 1427ق، 2/ 
جدا کردن است که غالبًا نسبت به اعضای داخلی امکان ندارد. 

بیان  به صورت یک قضیه حقیقیه  قاعده  اواًل، روایات  نگارندگان معتقدند 
شده اند و نه یک قضیه خارجیۀ ناظر به زمان صدور روایات، زیرا اصل در روایات 
و قانون گذاری چنین مطلبی را اقتضا می کند که به عالوۀ انصراف، قائم به ذهن 
مخاطب است. به عبارت دیگر، آنجایی انصراف صحیح است که ذهن مخاطب 
به جایی منصرف شود که آن حّصه در زمان صدور، قابل تصور باشد، ولی اگر 
دست  اطالق  از  نمی توان  نباشد،  فرض  قابل  روایت  صدور  وقت  در  حّصه ای 
که  می دانسته است  شارع  چون  بنابراین،  1395(؛  اسفند   16 و   15 )خامنه ای،  کشید 
هزار سال بعد مخاطبینی به وجود می آیند که به دلیل پیشرفت های پزشکی، این 
انصراف در ذهن آن ها به وجود نمی آید، باید در این جا قیِد ظاهری بودن را ذکر 
می کرد و ازاین رو ذکر کالم به طور مطلق صحیح نیست. درنتیجه ازآن جاکه زمان 
صدور روایت قید ندارد و قیدنکردن بر  اعضای ظاهری داللت دارد، می توان 
به اطالق کالم شارع اخذ کرد و گفت عضو، اعم از ظاهری و داخلی است. 
ثانیًا، 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 
است.2 با توجه به آنچه بیان شد در اعضایی مانند نخاع )عضِو واحد داخلی( یا 
این اعضا، دلیل عدم شمولیت قاعده  اثنان داخلی(، داخلی بودِن  ترقوه )عضِو 
نسبت به آن ها نیست، بلکه آنچه که ما در ادامه اثبات خواهیم کرد )عدم شمولیت 
قاعده نسبت به اعضای تبعی(، دلیل خروج این اعضا و دیگر اعضای این چنینی از 

قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی است.
3. معانی عضو

ازآن جاکه موضوع اصلی قاعدۀ مذکور،  اعضا است، بهتر است که معانی 
عضو را در لغت و اصطالح جویا شویم.

3ـ1. معنای لغوی
در ارتباط با تعریف عضو که جمع آن »اعضا« است )فیومی، بی تا، 41۶/2؛ 
عبدالرحمان، بی تا، 2۳۵/1(. در کتاب العین نقل شده است که ُعضو و ِعضو، هر 

1.  توضیحات بیشتر در پاورقی بخش »نخاع« آمده است.
ــالمی  ــازات اس ــون مج ــادۀ ۵۶۳ قان ــن در م ــر مقن ــن نظ ــر و هم چنی ــای معاص ــر فقه ــر اکث ــول، نظ ــن ق 2. ای
اســت. بــرای مطالعــه بیشــتر، ر.ک: حاجــی ده آبــادی، 1۳84، 9۵ - 99؛ حاجــی ده آبــادی، 1۳91، 42۳، 424؛ 

ــری، 1۳9۶، 100 ـ 107. منتظ
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را  شیء  از  قطعه ای  و  آمده،  فراهم  آن  بر  گوشت  که  بدن  از  است  استخوانی 
»عضه« گویند )فراهیدی، 1410ق، 193/2(. نظیر این سخن را زبیدی، ابن فارس، 
سیوطی و جوهری نیز نقل کرده اند )دفتر تبلیغات اسالمی شعبه خراسان رضوی، 1386، 

نیز در قاموس المحیط می گوید:  266/1 ـ  268(. فیروز آبادی 
»عضو، هر گوشت )ماهیچه( فراهم آمده بر استخوان است و »تعضیه« به 

تبلیغات اسالمی، 1386، 266/1 ـ  268(. )نقل در دفتر  معنای جداسازی اجزاست 
همچنین در محیط المحیط می خوانیم:

»عضو، هر جزئی از مجموع جداست، مانند دست، پا، گوش و غیر آن« 
)نقل در دفتر تبلیغات اسالمی، 1386، 266/1 ـ  268(.

با گوشت  که  است  استخوانی  معنای  به  معنا،  طبق یک  بنابراین، عضْو 
به معنای متفرق و جزء جزء کردن  با یک معنا،  پوشانده شده است و مطابق 
با  که  قسمت هایی  و  اندام  قسمت،  جزء،  معنای  به  معنا  یک  طبق  و  است 
68/15؛  1414ق،  منظور،  )ابن  است  می دهد،  تشکیل  را  بدن  هم،  به  پیوستگی 

طریحی، 1416ق، 297/1؛ مصطفوی، 1402ق، 166/8؛ قرشی، 1412ق، 15/5(.
اول  معنای  چراکه  است،  سوم  معنای  می رسد  به نظر  صحیح  که  آنچه 
جامع افراد نیست و اگر این معنا را بپذیریم، دیگر عضو محسوب نمی شود، 
به اجماع فقها عضو است. زیرا مقصود از چشم،  به عنوان مثال چشم را که 
نمی شود.  دیده  استخوانی  آن  تشکیل دهندۀ  اعضای  در  کرۀ چشم است که 
به  هر گوشِت  نزد قدما، جداسازی قصابی بوده است، عضو را  همچنین چون 
فراهم آمده بر استخوان تعریف کرده اند و ازآن جاکه مدنظر متأخران جداسازی 
تشریحی بوده است، عضو را به رئیسه و غیر رئیسه تقسیم کرده اند، پس معنای 
نمی رسد.بنابراین با استفاده از سخنان اهل لغت، می توان  به نظر  دقیق  نیز  دوم 

دریافت که »عضو« هر جزئی از بدن است.
3ـ2. معنای اصطالحی

مراد از معنای اصطالحی، بررسی واژۀ عضو در روایات، فقه، عرف پزشکی 
و قانون مجازات اسالمی است.

3ـ2ـ1. اصطالح روایی
در لسان روایات دربارۀ قاعده، عضْو اصاًل ذکر نشده است، ولی از بررسی 
روایات دیگر، آشکار می شود که بر اجزای بدن و اجزای آن اجزا، عضو گفته 
شده است، کمااین که عالمه مجلسی در کتاب بحاراالنوار تشریح بدن و اعضای 
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آن را یادآور شده است و برای اعضای تشریحی و اجزای آن ها واژۀ »اعضا« را 
ـ   266/1 اسالمی، 1386،  تبلیغات  دفتر  ـ ۵9؛  )مجلسی، 1403، 1/۵9  برده است  به کار 

 .)268
3ـ2ـ2. اصطالح فقهی

ازاین رو عضو در بیان فقها  نپرداخته اند،  از عضو  دقیقی  تعریف  به  فقها 
به همان معنای لغوی به کار رفته است. به عنوان مثال در کتاب فرهنگ فقه مطابق 

با مذهب اهل بیتbعضو به جزئی از بدن تعبیر شده است:
تشکیل  پا  و  دست  گوش،  چشم،  چون  مختلفی  اجزای  از  انسان  »بدن 
شاهرودی،  )هاشمی  می شود«  اطالق  اجزاء، عضو  این  از  یک  به  هر  شده است. 

 .)40۶ ـ   404/۵ 142۶ق، 

در کتاب معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیة نیز چنین آمده است:

أو  إنسان  المتمیز عن غیره من بدن  الجزء  العضو علی  الفقهاء یطلقون  »و 
.)2۳۵/1 بی تا،  )عبدالرحمان،  الصبع«  و  األنف  و  کاللسان  حیوان 

3ـ2ـ3. اصطالح پزشکی
 بدن انسان از مجموعه ای از دستگاه ها تشکیل شده است که هریک از این 
دستگاه ها از چند عضو تشکیل شده اند که درنهایت با همدیگر یک عملکرد 
نیز  ایمنی عضو1  به اجرا می گذارند.برای مثال دستگاه تغذیه و دستگاه  کلی را 
مجموعۀ دو یا چندگانه از چهار نوع بافت موجود در بدن انسان است که کارکرد 
قرار  دستگاه ها  این  از  یکی  در  اعضا  از  و هریک  دارند  بر عهده  را  مشخصی 
تشکیل  هم ساختار  و  هم کارکرد  سلول های  از  گروهی  از  نیز  بافت  می گیرند. 

)Widmaier Eric and others, 2013, 3-5( شده است

به عبارت دیگر، مراد از عضْو 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 می شود، تا 
آن جا که هر سلول بدن عضو شمرده می شود، بلکه حتی اجزای درون سلولی 
دارای  زیرا  نامید  را می توان عضو  مانند کروموزوم ها  و محتویات هستۀ سلول، 

1. ORGAN
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عملکرد مستقل هستند )نقل از دفتر تبلیغات اسالمی، 1۳8۶، 2۶۶/1 ـ 2۶8(.

یا  و  اندام  پا،  دست،  مثل  بدن  از  جزئی  از  است  عبارت  عضْو  بنابراین، 
مجموعه ای از بافت های بدن یک موجود زندۀ پرسلولی که وظیفه ای مشترک را 

.)1  ،1۳91 )رحیمی،  دارند  برعهده 
3ـ2ـ4. اصطالح قانونی

مقابل  را در  قانون مجازات اسالمی، طی مواد 17 و 448 عضو  مقنن در 
نفس و منافع قرار داده است. همچنین قانون گذار در بخش دوم کتاب دیات 
که در مورد مقادیر دیه صحبت می کند، هرکدام از دیۀ نفس و عضو و منفعت 
را مستقاًل بررسی کرده است. بنابراین عضو در قانون مجازات اسالمی در مفهوم 
اخص خود یعنی مجموعی از بافت های بدن انسان، مانند دست و پا به کار رفته 
منافع عضو،  نیز  بینایی و شنوایی و  مانند  است و درنتیجه شامل حواس عضو، 

مانند انزال، قدرت تولید مثل نمی شود )رحیمی، 1۳91، 1؛ اینانلو، 1390، 17، 18(.
4. عدم شمولیت قاعده نسبت به اعضای غیر اصلی )تبعی(

تا این جا مشخص شد که ازطرفی باالتفاق موضوع اصلی قاعده، دیۀ اعضای 
یکی و دوتایِی اعضا است و ازطرف دیگر بعد از بیان تعاریف عضو در لغت و 
اصطالح ثابت شد که از نظر لغوی و اصطالحی اطالق عضو بر اعضای تبعی 
به  آن هستیم  پاسخ گویی  مقاله که درصدِد  این  اصلِی  اما سؤال  صحیح است. 
این است که آیا قاعدل مذکور شامل اعضای تبعی نیز می شود؟ دراین راستا ابتدا 
آن،  مصادیق  بررسی  با  می کنیم، سپس  تعریف  را  )تبعی(  غیر اصلی  اعضای 

داد. پاسخ خواهیم  پرسش  به  این 

4ـ1. تعریف اعضای غیر اصلی )تبعی(
از اعضا صدق  بر دو دسته  تعبیِر عضو اصلی،  بیان شود که  باید  ابتدائًا 
می کند. یک دسته اعضایی هستند که درمقابِل اعضای فرعی قرار می گیرند 
اطالق  نیز  غیر رئیسه (  اعضای  ) درمقابِل  رئیسه  اعضای  اعضا،  این  به  که 
قرار  تبعی  اعضای  درمقابل  که  هستند  اصلی  اعضای  دوم  دستۀ  می شود. 
اعضایی  است،  پیدا  نامش  از  چنان که  نیز  تبعی  اعضای  از  مراد  می گیرند. 
تعریف  و  هستند  عضو  اواًل،  بنابراین  باشند،  دیگری  عضو  تابع  که  هستند 
نیز  تبعیت  نحوۀ  در  ثانیًا،  می کند  صدق  آن ها  بر  گذشت(  عضو)چنان که 
به عنوان  که  همان گونه  باشد،  اصلی  عضو  از  قسمتی  می تواند  تابع  عضو 
می شود  محسوب  آن  از  تبعی  آن  نوک  و  اصلی  عضو  یک  زن  پستان  مثال 
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نخاع،  مثال  برای  چنان که  باشد،  دیگری  عضو  از  تابعی  می تواند  این که  یا 
می شود،  گفته  نیز  منافع  تعریف  در  است.1کمااین که  فقرات  ستون  از  تابعی 
منافْع استفاده ای است که از هریک از  اعضا و دستگاه های بدن انتظار می رود 
که از جمله مهم ترین آن ها حواس پنج گانۀ انسان است )میر محمد صادقی، 1۳9۳، 
22۵(. بنابراین، منافْع معنای عامی دارد که هم اموری چون چشایی و شنوایی را که 
جزوی از حواسند شامل می شود و هم اموری چون گویایی، خواب، شیر دادن، 
قدرت باروری که جزوی از حواس به شمار نمی روند )حاجی ده آبادی، 1۳84، 
87(. بنابراین آنچه که ما در این تحقیق به  آن می پردازیم، معنای دوم )عضو 
تبعی( بوده و معنای اول )عضو غیررئیسه( از موضوع این مقاله خارج است. 
فقها،  کالم  در  اعضا  این  مصادیق  از  تعدادی  دقیق  بررسی  با  نیز  ادامه  در 

شد. خواهد  روشن تر  موضوع 

فقها بیان  در  )تبعی(  غیر اصلی  اعضای  مصادیق  4ـ2. 
4ـ2ـ1. نخاع2

از  قسمتی  از  است  عبارت  می دهند  ارائه  نخاع  از  پزشکان  که  تعریفی 
نخاعی(  )کانال  فقرات  ستون  مهره های  داخل  که  مرکزی  عصبی  سیستم 
سی ویک  و  دارد  امتداد  دوم  کمرِی  مهرۀ  باالی  تا  اول  گردنِی  ناحیۀ  از 
بخش مختلف تشکیل شده است و پس از آن رشته هایی اصطالحًا به  نام دم 
اسب در ناحیۀ زیرین نخاع قرار دارند که دیگر نام نخاع به  آن اطالق نمی شود 

.)2015 ,Rizzo.C Donald سمساری، 1392، 6؛ ابراهیم، 1392، 55؛ 242؛(
نیز  فقها  از  برخی  می دهند،  ارائه  نخاع  از  پزشکان  که  تعاریفی  درکنار 
بیان  و  کرده اند3  ارائه  نخاع  از  مشابه  تعاریفی  خود،  بحث های  خالل  در 
تابع ستون  نخاع،  همچون عروق و رگ ها که تابع اعضا هستند ،  نموده اند که 
)خویی، 1422ق، ۳84/42؛  می شود  تبعی محسوب  اعضای  از  و  هستند  فقرات 

خویی، 1۳91، 291/2؛ روحانی، 1412ق، 28۵/2۶(.
درخصوص دیۀ نخاع، نظر مشهور فقهای امامیه این است که اگر کسی 

1. اگرچه ممکن است، نخاع در ابتدا عضو اصلی به نظر 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
ــی،  ــه شده اســت، خــط و رگ ســفیِد )شــهید ثانی، 1410، 2۳۳/10؛ حســینی عامل ــف نخــاع گفت ۳. در تعری
بی تــا، 4۳7/10؛ شوشــتری، 140۶، 412/11؛ مغنیــه، 1421، ۳۵4/۶؛ مدنــی کاشــانی، 1408، 2۳۶( داخــل 

ــزی، 1428، 191(. ــد می باشــد. )تبری ــه پشــت انســان متصــل و ممت اســتخوان گــردن کــه ب
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قطع نخاع شد1 و زنده ماند، به دلیل قطع نخاعش مستحق دیۀ کامل است2)شیخ 
طوسی، 1400ق، 7۶9؛ ابن ادریس، 1410ق، ۳91/۳؛ کیدری، 141۶ق، ۵0۶؛ محقق حلی، 
1408ق، 2۵1/4؛ حلی، 1410ق، 240/2؛ حلی، 1411ق، 202؛ حلی، 1420ق، ۵8۳/۵؛ حلی، 
1421ق، ۳۶۵؛ حلی، 141۳ق، ۶80/۳؛ ابن سعید، 140۵ق، ۵9۳؛ ابن سعید، 1۳94ق، 14۳؛ 
شهید اول، 1410ق، 281؛ شهید ثانی، 1410ق، 2۳۳/10؛ فاضل هندی، 1416ق، ۳8۳/11؛ 
بی تا،  فیض کاشانی،  4۳7/10؛  بی تا،  عاملی،  حسینی  409/14؛  1403ق،  اردبیلی،  مقدس 
فقعانی،  14/۶؛  1366ق،  الغطاء،  کاشف  آل  91/۳؛  1423ق،  الغطاء،  کاشف  14۵/2؛ 
۶۳8/9؛  1427ق،  عاملی،  ترحینی  2۶۳/4۳؛  1404ق،  صاحب جواهر،  ۳2۶؛  1418ق، 
شوشتری، 1406ق، 412/11 و 41۳؛ خمینی، بی تا، ۵81/2؛ مدنی کاشانی، 1408ق، 2۳۶؛ 
۵40/۵؛  142۶ق،  بهجت،  18۶؛  1418ق،  لنکرانی،  فاضل  221/29؛  1413ق،  سبزواری، 
مقتدایی، 22 خرداد 1۳91؛ سبحانی، 23 آبان 1۳91(. قانون گذار نیز در مادۀ ۶48 قانون 
»قطع  است:  داشته  مقرر  و  تبعیت کرده است  مشهور  نظر  از  اسالمی  مجازات 

نخاع، دیۀ کامل و قطع جزیی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد«.
برخی علما در تعلیل این قول چنین استدالل کرده اند که در مورد نخاع نّص 
خاصی وجود ندارد )شوشتری، 1406ق، 412/11؛ مدنی کاشانی، 1408ق، 2۳۶( و نخاع 
نیز در بدن واحد است، بنابراین، مشمول قاعدۀ مورد بحث می شود )صاحب جواهر، 
1404ق، 2۶۳/4۳؛ فاضل هندی، 1416ق، ۳84/11 و 383؛ فیض کاشانی، بی تا، 14۵/2؛ 
1421ق،  مغنیه،  41۳؛  و   412/11 1406ق،  شوشتری،  ۶۳8/9؛  1427ق،  عاملی،  ترحینی 
فاضل لنکرانی،  221/29؛  1413ق،  سبزواری،  2۳۶؛  1408ق،  کاشانی،  مدنی  ۳۵4/۶؛ 
1418ق، 18۶؛ تبریزی، 1428ق، 191؛ مقتدایی، 22 خرداد 1۳91؛ سبحانی، 2۳ آبان 1۳91؛ 

گرجی، 1۳90، 184(.
و  گرفته اند  ایراد  فقها  مشهور  نظر  این  به  معاصر  فقهای  از  برخی  اما 
دانسته اند )خویی، 1422ق، ۳84/42؛  نخاع جاری  قطع  در  را  ارش و حکومت 
خویی، 1۳91، 291/2؛ روحانی، 1412ق، 28۵/2۶؛ روحانی، بی تا، 404/۳؛ وحید خراسانی، 
استناد  درخصوِص  و  فیاض، 142۶ق، 727(  بی تا، 414/۳؛  فیاض،  1428ق، ۵۶8/۳؛ 
معتقدند شمول  و  کرده  وارد  مشهور  نظر  بر  را  اشکال  دو  مذکور  قاعدۀ  به 
روایات قاعده بر نخاع بسیار مشکل است و بلکه بعید نیست که از این گونه موارد 

منصرف باشد:
1. مراد از قطع در این جا قطع عرضی نخاع است.

ــت می شــود. )ســبزواری، 141۳ق،  ــل ثاب ــۀ کام ــز دی ــرد نی ــر نخــاع بمی ــت ب ــرد به واســطۀ جنای ــه اگــر ف 2. البت
221/29(کمااین کــه ســید صــادق روحانــی کــه خــود از طرفــداران قــول بــه ارش و حکومــت در مــورد قطــع 
نخــاع اســت، می نویســد :»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 روبه روســت، لکــن در فــرض بقــاء 
انســان بعــد از قطــع نخــاع، ظاهــرٌا حکومــت ثابــت اســت کــه آن مرجــع در مــواردی اســت کــه شــرعًا بــرای 
آن مقــداری مشــخص نشــده اســت« )روحانــی، 1412ق، 28۵/2۶( امــا ایــن مــورد، محــل بحــث مــا نیســت.
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1. ظاهر از دو روایت هشام بن سالم و عبدالله بن سنان، ازالۀ عضو مستقل از 
بدن است و به  عبارت دیگر قاعدۀ مذکور شامل اعضای اصلی بدن انسان بوده 
به تنهایی از  نخاع،  و چنان که مالحظه شد  است  تبعی  اعضای  از  منصرف  و 
اعضای انسان محسوب نمی شود و تابع عضو دیگری به نام ستون فقرات است. 
نمی شود،  محسوب  مستقل  عضو  یک  ذاتًا  و  نفسًا  نخاع  ازآن جاکه  درنتیجه 

است. نخاع حقیقتًا مشکل  مورد  در  قاعده  این  به  استناد 
و  شده است  محلش  از  عضو  ازالۀ  و  قطع  شامل  فقط  مذکور  قاعدۀ   .2
قطع عضو  بنابراین  است.  بریدنی  و  قطع شدنی  اعضای  شامل  به عبارت دیگر 
عمومات  و  اطالقات  در  داخل  است،  باقی  سر جایش  درحالی که خوِد عضو 
مذکور نمی شود 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 
از  منصرف  یکی و دو تایی  اعضای  دیۀ  قاعدۀ  درنتیجه  نیست.  ممکن  نخاع 

ندارند. را  فصل شدن  و  قطع  امکان  که  است  نخاع  مانند  اعضایی 

قاعده  عموم  از  خارج  را  نخاع  اشکال،  دو  این  به  استناد  با  بنابراین 
و  نداریم  نخاع  دیه  در  هم  روایت خاصی  که  نکته  این  لحاظ  با  و  می دانند 
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.

نظریۀ  از  دفاع  مقام  در  تبریزی  میرزا جواد  و  عبداألعلی سبزواری  سید 
فوق  اشکال  دو  به  پاسخ گویی  در  سعی  نخاع،  نسبت به  قاعده  شمولیت 
تبریزی به اشکال اول چنین جواب داده  است: سؤال  مثال  به عنوان  داشته اند. 
می شود که چگونه ممکن است که در نوک نرم بینی و حشفۀ آلت تناسلی مرد، 
یک دیۀ کامل ثابت شود، درحالی که اواًل این دو جزئی از عضو دیگر هستند و 

ــروط  ــی از ش ــًا یک ــت و ثانی ــی اس ــاع مدرک ــن اجم ــت اواًل، ای ــوان گف ــاع می ت ــق اجم ــد عدِم تحق 1. در تأیی
ــق  ــدری و محق ــس، کی ــی، ابن ادری ــیخ طوس ــا ش ــا تنه ــه از قدم ــت، درحالی ک ــودِن آن اس ــاع قدمایی ب اجم
ــه،  ــن بابوی ــل، علی ب ــی عقی ــد، ابن اب ــون ابن جنی ــانی همچ ــتند و کس ــل هس ــۀ کام ــوت دی ــه ثب ــل ب ــی قائ حل
ــراج و دیگــران اصــاًل  شــیخ صــدوق، شــیخ مفیــد، ســید مرتضــی، ابوالصــالح حلبــی، ابن زهــره، ســاّلر، ابن ب
ــوان  ــًا می ت ــن نهایت ــول احــراز نمی شــود. بنابرای ــن ق ــه ای ــا ب ــل قدم ــن بحــث نشــده اند. درنتیجــه می متعــرض ای
در ایــن  مــورد، همچنانــی کــه برخــی فقهــا اشــاره نموده انــد، ادعــای نفــی خــالف نمــود. )صاحــب جواهــر، 
1404ق، 2۶۳/4۳؛ تبریــزی، 1428ق، 191؛ فاضــل لنکرانــی، 1418ق، 18۶؛ روحانــی، 1412ق، 28۵/2۶( ولــی 

عبداألعلــی ســبزواری معتقــد اســت در ایــن  مــورد اجمــاع نیــز وجــود دارد )ســبزواری، 141۳ق، 221/29(.
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جزء عضو، تابع آن عضو اصلی است. ثانیًا حیات انسان نیز به این دو بستگی 
ندارد و الّله العالم )تبریزی، 1428، 192(.

حتمًا  نیست  نیاز  که  کرده اند  بیان  نیز  دوم  اشکال  رد  در  فقیه  دو  این 
به حسب آن عضو  بلکه قطع هر عضو  باشد،  نمود خارجی داشته  قطِع عضو 
ظاهری  اعضای  شامل  فقط  قاعده  که  را  ادعا  این  ایشان  درنتیجه  است. 
است و از اعضای باطنی انصراف دارد را رد کرده اند و معتقدند علتی برای 
انصراف مثل این عموم که ازهرجهت در مقام بیان است نمی باشد. به عبارت دیگر  
بنابراین بر قطع نخاع به نحوی  بریدن هر چیزی بستگی به خود آن چیز دارد. 
صدق می کند که نخاع از بین رفته و اتالف شده ولی هم چنان سر جایش باقی 
باشد. ازاین رو این دو فقیه بر این باورند که بعید نیست1 تمّسك به اطالق و عموم 
قاعده صحیح باشد، البته در جایی که قطِع نخاع طوری باشد که انفصال کل 
زیرا  باشد،  گردن  استخوان  داخل  هم چنان  نخاع  ولو  باشد،  شده  محقق  نخاع 
حیات انسان منوط به عدم قطع آن به نحو 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 می دانند )تبریزی، 1428ق، 192؛ سبزواری، 141۳ق، 

.)221/29
نگارندگان اگرچه جواب به اشکال دوم را قبول دارند ولی معتقدند که 
)حاجی  است  ظاهری  اعضای  شامل  هم  و  داخلی  اعضای  شامل  هم  قاعده 
ده آبادی، 1۳84، 9۵ ـ 99؛ حاجی ده آبادی، 1۳91، 42۳ و 424؛ حاجی ده آبادی، 1۳88، 
ازبین بردن  قاعده،  به عبارت دیگر  موضوع  ـ 107(.  منتظری، 1۳9۶، 100  ـ 1۵؛   1۳
و اتالف عضو است نه ِصرف قطع کردن آن،2 ولی در عین  حال اشکال اول 

1. شبیری زنجانی می گوید:»الیبعد در کلمات علما معمواًل دال بر فتوا است« )شبیری، 19 شهریور 1۳9۵(.
2. زیــرا عالوه بــر آنچــه گفتــه شــد، اواًل ذکــر عباراتــی ماننــد »ِمْثــُل اْلَیَدْیــِن َو اْلَعْیَنْیــِن« یــا »ُفِقَئــْت« در مــورد 
ــای  ــده از اعض ــراف قاع ــر انص ــل ب ــنان، دلی ــن س ــت عبدالله ب ــت، در روای ــورد دس ــْت«در م ــا »ُقِطَع ــم ی چش
ــه  ــاب غلب ــوم ازب ــارات دوم و س ــال و عب ــاب مث ــارت اول ازب ــت عب ــن اس ــرا ممک ــت، زی ــدنی نیس قطع ناش
ــًا بــر فــرض کــه روایــاِت قاعــده ظهــور در قطــع عضــو داشــته باشــند، قطــع و بریــدِن  ذکــر شــده باشــند؛ ثانی
ــه ای کــه انســان در  ــش به گون ــر دادِن آن از جای ــاًل در نخــاع، تغیی ــز اســت. مث ــه حســب آن چی ــزی ب ــر چی ه
شــدت و ضــرر واقــع شــود، نــزد اهــل خبــره قطع کــردن اســت، زیــرا ازالــۀ مجــاری طبیعــی در حیــات انســان، 
ــت  ــًا در روای ــزی، 1428ق، 192(؛ ثالث ــبزواری، 141۳ق، 221/29؛ تبری ــت )س ــۀ آن اس ــا به منزل ــردن ی قطع ک
ــت در  ــی اس ــان دوتای ــه در انس ــود: »هرچ ــرت فرم ــارت، حض ــه عب ــِل آن س ــۀ ماقب ــنان در جمل ــن س عبدالله ب
یکــی از آن دو نصــف دیــه می باشــد« کــه عبــارت ظهــور در ایــن دارد کــه عضــو از بیــن بــرود، و ایــن اتــالف 
می توانــد بــه هــر طریقــی باشــد. هم چنیــن در مــورد بیضتیــن عبــارت »ذهــاب« بــه کار رفتــه اســت کــه مــراد 
از ایــن عبــارت نیــز ظاهــرًا خصــوص بریــدن نیســت. در روایــت هشــام نیــز همان طــور کــه واضــح اســت در 
ــز شــامل غیرقطع کــردن و  ــت نی ــن روای ــری نیســت، درنتیجــه ای ــوق الذکــر خب ــارت ف ــت از ســه عب ــن روای ای
ــادی،  ــح بیشــتر ر.ک: حاجــی ده آب ــردن می شــود )جهــت توضی ــق از بین ب ــدن و به عبارت دیگــر مطل غیر بری
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اعضای یکی و دوتایی  دیۀ  قاعدۀ  بنابراین  است،  باقی  به قوت خود  هم چنان 
انصراف در اعضای اصلی داشته و اعضای تبعی را شامل نمی شود و همین 
دیۀ  قاعدۀ  عموم  از  تبعی  به عنوان یک عضو  را  نخاع  که  می شود  باعث  امر 
اعضای یکی و دو تایی خارج کنیم. اگرچه که تبریزی به اشکال اول پاسخ 
و  حشفه  مورد  در  زیرا  است،  مع الفارق  قیاس  ایشان  پاسخ  ولی  داده  است، 
1409ق،  عاملی،  حر  ۳12؛   ،۳11/7 1407ق،  )کلینی،  خاص  نص  بینی،  نرم  نوک 
از  منصرف  قاعده  ازاین رو،  دارد.  وجود  کاملشان  دیۀ  بر  284/29، 28۵(دال 
اعضای تبعی است و نخاع نیز مصداقی از این نوع اعضا محسوب می شود، 
دیۀ  هم درخصوص  دلیل خاصی  و چون  نمی شود  آن  شامل  قاعده  درنتیجه 
است رجوع  و حکومت  ارش  به عمومات که همان  نشده است،  وارد  نخاع 
جایز  نص  مقابل  در  اجتهاد  اگرچه  که  کرد  بیان  باید  درنهایت  می کنیم. 
می توان  ندارد  وجود  نص  مذکور  مسئلۀ  در  به  این که  توجه  با  ولی  نیست، 
کرده اند  تأیید  را  مختار  نظر  نیز  پزشکان  که  کرد  رجوع  هم  عرفی  علوم  به 
قسمت های  از  قسمت  کدام  در  به  این که  توجه  با  قطع  که  می کنند  بیان  و 
است  متفاوتی  نتایج  و  آثار  دارای  بیفتد  اتفاق  نخاع  طول  از  سی ویک گانه 
بیفتد دارای عوارض و صدمات  اتفاق  باالتری  و هرقدر که قطع در قسمت 
بیشتری است. درنتیجه حق آن است که قائل به ارش شویم تا این تفاوت ها 
)سمساری، 1۳92، ۵  گردد  تعیین  دیه )ارش(  آن  طبق  و  شود  گرفته  نظر  در 

ـ 28 (.
4ـ2ـ2. حلمة ثدی المراة )نوک پستان زن(1

دکمه مانند  برجستگی  می دهند  ارائه  حلمه  از  پزشکی  در  که  تعریفی 
که  است  ریز  منافذ  چند  دارای  و  دارد  قرار  آرئول  مرکز  در  که  است 
)شیرازی،  است  شیر  خروج  منفذ  درحقیقت  و  می یابد  جریان  آن  از  شیر 
نیز  فقه  در   .)Rizzo.C Donald, نظم آرا،کاظمی ها،رهروان، 1۳9۵، ۳2۵؛ 470، 2015 
دهان  در  آن  را  بچه  و  دارد  قرار  پستان  سِر در  که  دکمه مانند  بافت  به  آن  از 
۵97/۵؛  1420ق،  ۳94/۳؛ حلی،  1410ق،  ادریس،  )ابن  شده است  تعبیر  می گیرد 

.)۳84/11 141۶ق،  هندی،  فاضل 

پنج قول  به طور کلی  زنان در کتب فقهی  پستان  درخصوص دیۀ نوک 

1۳91، 417 تا 420؛ منتظری، 1۳9۶ الف، ۶2 تا 89؛ منتظری، 1۳9۶ ب، 1۶۶ تا 1۶9(.
1.nipple
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وجود دارد: 

1408ق،  ابن حمزه،  148/7؛  1۳87ق،  طوسی،  )شیخ  کامله  دیۀ  به  قول  الف. 
ابن ادریس، 1410ق، ۳94/۳؛  442، 4۵0؛ حلی، 1410ق، 241/2؛ حلی، 1420ق، ۵97/۵؛ 
شهید اول، 1410ق، 281؛ فیض کاشانی، بی تا، 1۵1/2؛ مجلسی، 1404ق، 14۶/24؛ مجلسی، 

140۶ق، ۶۶8/1۶(.

۳41؛   ،۳40،/۵ 1410ق،  حلی،  )ابن فهد  حکومت  و  ارش  به  قول  ب. 
فخر المحققین، 1۳87ق، ۶99/4؛ شهید ثانی، 141۳ق، 4۳2/1۵؛ صاحب جواهر، 1404ق، 
2۶4/4۳؛ طباطبایی کربالیی، 1418ق، 47۶/1۶؛ ترحینی عاملی، 1427ق، ۶۳8/9؛خمینی، 
روحانی،  224/29؛  141۳ق،  سبزواری،  188؛  1418ق،  لنکرانی،  فاضل  ۵82/2؛  بی تا، 
)بهجت،  کرده است  تردید  دوم  و  اول  قول  میان  بهجتنیز   .)28۶/2۶ 1412ق، 

.)۵41/۵ 142۶ق، 

مدنی  )پستان(، که  ثدی  به  مساحت حلمة  نسبت  به سنجیدِن  قول  ج. 
کاشانی )مدنی کاشانی، 1408ق، 2۳7( مستقاًل و برخی فقها نیز درکناِر قول دوم 
و  لنکرانی، 1418ق، 188(  فاضل  بی تا، ۵82/2؛  )خمینی،  کرده اند  بیان  را  قول  این 

ندانسته اند.  از رجحان  را خالی  قول  این  فقها  دوِم  دستۀ 

دوتای  برای  و  حلمه ها  از  هرکدام  در  کامل  دیۀ  یک هشتم  به  قول  د. 
آن ربع دیۀ کامل )خویی، 1422ق، ۳8۵/42، ۳8۶؛ وحید خراسانی، 1428ق، ۵۶8/۳؛ 
روحانی، بی تا، 404/۳؛ فیاض، بی تا، 414/۳، 41۵؛ فیاض، 142۶ق، 727، 728؛ طباطبایی 
قائل  به ارش  این قول و قول  نیز میان  الحکیم، 141۵ق، ۳02/۳(. شیخ انصاری 

)شیخ انصاری، 141۵ق، ۳20(.  تردید شده است  به 

هـ. قول پنجم نیز تفصیل بین قول اول و دوم است که در کتاب الفقه 
بین  از  اگر  که  است  آمده  البیت:  اهل  مذهب  و  االربعة  المذاهب  علی 
غیر  در  و  دارد  کامله  دیۀ  شود،  لبن  افساد  یا  ابطال  باعث  پستان  نوک  رفتن 
این صورت، دارای حکومت و ارش است )جزیری و غروی، 1419ق، ۵0۶/۵(.

استناد  یکی و دو تایی  اعضای  دیۀ  قاعدۀ  عموم  به  اول  قول  قائلین 
برای  قاعده  طبق  پس  هستند،  دو تا  پستان ها  نوک  چون  معتقدند  و  کرده اند 
1۳87ق،  طوسی،  )شیخ  می شود  ثابت  دیه  تمام  هردو  در  و  دیه  نصف  هریک 

.)2۵7/۵ 1407ق،  طوسی،  شیخ  148/7؛ 
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این است  نموده اند،  این قول وارد  به  از اشکاالتی که  فقها یکی  برخی 
پستان  از  جزئی  پستان  نوک  و  گرفته  است  تعلق  پستان  دو  به  کامل  دیۀ  که 
بتوان  عام  حدیث  به  استناد  با  تا  نمی شود  محسوب  مستقلی  عضو  و  است 
)محقق حّلی، 1408ق، 2۵1/4، 2۵2؛  است  نفس  دیه  آن ها  دیۀ مجموع  گفت که 
2۳4/10؛  1410ق،  شهید ثانی،  ۳41/۵؛  1407ق،  حلی،  ابن فهد  18۵؛   ،1۳90 گرجی، 
شهید ثانی، 141۳ق، 4۳2/1۵؛ سبزواری، 141۳ق، 224/29؛ روحانی، 1412ق، 28۶/2۶؛ 
 .)194 1428ق،  تبریزی،  2۶4/4۳؛  1404ق،  جواهر،  صاحب  ۳8۶/42؛  1422ق،  خویی، 
است.  حلمه  از  منصرف  یکی و دوتایی  اعضای  دیۀ  قاعدۀ  به عبارت دیگر  
نیز منصرف  قاعدۀ مذکور  و  بوده  پستان  از  تبعی و جزئی  زیرا حلمه، عضو 

است.  تبعی  اعضای  از 

برخی فقها با ترتیب قیاس استثنایی بر عدم وجوب دیۀ کامل زن در صورت 
قطع نوک پستان ها می گویند، اگر برای قطع پستان ها دیۀ کامل باشد، قطع نوک 
دو پستان دیۀ کامل را ندارد )مقدمۀ اول(، ولی اجماعًا قطع پستان ها دیۀ کامل 
نوک  زیرا  )نتیجه(.  ندارد  کامل  دیۀ  آن ها  نوک  قطع  پس  دوم(،  )مقدمۀ  دارد 
با هم فرق دارند،  پستان جزئی از پستان است و جزء و کل از لحاظ حکم 
وگرنه بین جزء و کل مساوات الزم می آید، درنتیجه دیۀ کل باید بر اجزایش 
پستان  نوک  برای  کامل  دیۀ  ثبوت  به  قائل  اگر  به عبارت دیگر  شود.  تقسیم 
شویم، درواقع نوک پستان را با خود پستان برابر دانسته ایم  )والالزم باطل(، 
141۳ق،  )شهید ثانی،  مثله(  )فالملزوم  است  محال  کل  با  جزء  دانستن  برابر 

4۳2/1۵؛ فاضل مقداد، 1404ق؛ ۵0۳/4؛ تبریزی، 1428ق، 194؛ گرجی، 1۳90، 185(.
درمقابل به اشکال فوق این گونه جواب داده شده است که ما نظایر این 
به عنوان  داریم.  بینی  و  تناسلی  آلت  پا،  دست،  مانند  اعضا  دیگر  در  را  امر 
مثال در دست، اگر خود دست از مچ قطع شود، نصف دیه دارد و اگر پنج 
از  جزئی  که  انگشتان  بنابراین  دارد،  دیه  نصف  باز  شوند،  قطع  نیز  انگشت 

با کل)یعنی دست( شده اند. برابر  دیه  نظر  از  دست هستند 

الفارق  مع  قیاس  این  اواًل  شده است.  داده   پاسخ  دو  نیز  جواب  به  این 
نص  این چنینی  اعضای  سایر  یا  و  انگشتان  و  دست  مورد  در  زیرا  است، 
که  همان گونه  نبایدگفت،  بنابراین  می کنیم.  عمل  آن  طبق  که  داریم  خاص 
اگر کسی دست را از مچ یا آرنج یا کتف قطع کند، درهرصورت، دیۀ کامل 
دست را باید بپردازد. در این جا نیز فرق نمی کند که نوک پستان قطع شود یا 
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قیاس و بطالن آن واضح است،چراکه در حلمتین  پستان، زیرا حرمت  تمام 
برخالف  خاص  نّص  بلکه  نداریم،  فوق  مقادیر  ثبوت  بر  داّل  خاصی  نّص 
مقادیر فوق وجود دارد )فاضل مقداد، 1404ق؛ ۵0۳/4؛ شهید ثانی، 141۳ق، 4۳2/1۵؛ 
تبریزی، 1428ق، 194؛ گرجی، 1۳90، 18۵(.ثانیًا به انگشتان نیز عرفًا دست اطالق 

)تبریزی، 1428ق، 194(.  نمی شود  اطالق  ثدی  به حلمه،  می شود درحالی که 

اقوی می باشد،  قول چهارم  اقوال مطرح شده  میان  از  به نظر می رسد که 
دیگری  بر  اقوال  از  یکی  ترجیح  بیان  مقام  در  ما  به  این که  توجه  با  ولی 
چهارم  قول  بر  مبنی  را  روایت1  حلمه،  دیۀ  در  چنانچه  می گوییم  نیستیم، 
معتبر بدانیم، برطبق آن عمل می کنیم، چراکه با وجود دلیل خاص نوبت به 
سایر اقوال نمی رسد. کمااین که برخی از فقها بدان تصریح کرده اند )تبریزی، 
دیۀ  قاعدۀ  این که  به  توجه  با  ندانیم،  معتبر  را  اگر نص خاص  1428ق، 194(. 
قول  و  نمی شود  آن  شامل  حلمه،  تبعی بودِن  به دلیل  یکی و دوتایی  اعضای 
قاعدۀ ارش و  به  باید  ندارند،2 درنتیجه  قانع کننده ای  نیز دلیل  پنجم  سوم و 

کرد.  رجوع  حکومت 
بینی(3 ُمنَخرین )دو سوراخ  4ـ2ـ3. 

در پزشکی از منخرین به عنوان عضو مستقل و جدا صحبت نشده است، 
الزم  بنابراین  است.  گرفته  قرار  بحث  مورد  بینی  آناتومی  بیان  به تبع  بلکه 
است به طور خالصه به آناتومی بینی اشاره کنیم. بینی از دو قسمت داخلی 
و خارجی تشکیل شده است که قسمت داخلی آن درون جمجمه قرار دارد 
پوست،  با  پوشانده شده  غضروفی ـ استخوانِی  بدنۀ  از  خارجی  قسمت  و 
تشکیل شده است. برآمدگی بینی توسط استخوان های بینی شکل گرفته است 
بینی خارجی  ثابت نگه می دارند. در زیر سطح  بینی را در جایگاه خود  که 
و  می شوند  نامیده  )منخر(  نوستریل  که  دارد  وجود  بیضی شکل  سوراخ  دو 
نیز  را  تیغه حفرۀ داخلی  این  از هم جدا می شوند. هم چنین  بینی  تیغۀ  توسط 
ُجــِل ُثُمــُن  1. مســتند قــول چهــارم قســمتی از روایــت مفصــل ظریف بــن ناصــح اســت،»َو ِفــي  َحَلَمــِة َثــْدِي  الرَّ
ــن  ــه ای ــی، 1409، ۳0۵/29( البت ــی، 1407، ۳۳8/7؛ حــر عامل ــارًا« )کلین ــُروَن ِدیَن ــٌة َو ِعْش ــٌة َو َخْمَس ــِة ِماَئ َی الدِّ
فقــره بــا انــدک زیادتــی، در ســایر مصــادر روایــی نیــز آمــده اســت )شــیخ طوســی، 1407، ۳07/10؛ ابن بابویــه، 

141۳، 91/4؛ حــر عاملــی، 1409، ۳11/29؛ نــوری، 1408، ۳۶1/18(.
2. بــرای مالحظــۀ ادلــۀ قــول ســوم و پنجــم و اشــکاالت آن هــا ر.ج: فاضــل لنکرانــی، 1418ق، 189؛ منتظــری، 

1۳9۶ الــف، فصــل پنجــم.
3. nostrils
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به دو قسمت چپ و راست تقسیم می کند و تیغۀ بینی در جلو، از غضروف 
و در عقب، از صفحۀ عمودی استخوان تشکیل شده است )شیرازی و همکاران، 

.) 410 ,2015 ,Rizzo.C Donald1۳9۵، 2۶7، 2۶8؛

با توجه به آنچه که بیان شد، مراد از أنف در کتب فقهی، همان قسمت 
نظر  از  نیز  منخرین  و   )447 1408ق،  )ابن حمزه،  است  بینی  و ظاهری  خارجی 
عضو  را  منخرین  غالبًا  نیز  عرف  که  )اگرچه  شوند  دانسته  عضو  اگر  عرفی 

بینی است. از  تابعی  تبعی بوده و جزء و  نمی داند( عضو 

با دیۀ منخرین سه قول وجود دارد. در رابطه 

منخرین  از  هرکدام  در  دیه  ثلث  به  قول  اشهر،  یا  مشهور  قوِل  الف. 
الف،  141۳ق  4۵0/9؛ حلی،  ب،  141۳ق  24۶/4؛ حلی،  1408ق،  )محقق حلی،  است 
۶72/۳؛ فخرالمحققین، 1۳87ق، ۶89/4؛ شهید ثانی، 1410ق، 208/10، 209؛ شهید ثانی، 
141۳ق، 410/1۵؛ آبی، 1417ق، ۶۵4/2؛ فاضل هندی، 141۶ق، ۳۳7/11؛ فیض کاشانی، 
بی تا، 148/2؛ ترحینی عاملی، 1427ق، ۶20/9؛ خویی، 1422ق،  ۳۵0/42؛ خویی، 1۳91ق، 

271/2؛ روحانی، 1412ق، 2۵1/2۶؛ مدنی کاشانی، 1408ق، 18۶، 187(.

ب. قول به ربع دیه در هریک از منخرین )ابن زهره، 1417ق، 417؛کیدری، 
141 ۶ــق، ۵04؛ ابوالصالح حلبی، 140۳ق، ۳97؛ قمی، 1421ق، ۵۶9(. 

ج. قول به نصف دیه در هر یک از منخرین )شیخ طوسی، 1۳87ق، 1۳1/7؛ 
 ،۳07/2 1418ق،  حلی،  محقق  411/۳؛  1410ق،  ابن ادریس،  447؛  1408ق،  ابن حمزه، 
فخرالمحققین،  2۶9/2؛  بی تا،  201؛ حلی،  1411ق،  2۳7/2؛ حلی،  1410ق،  ۳08؛ حلی، 
1۳87ق، ۶89/4؛ شهید اول، 1414ق، ۵29/4؛ مغنیه، 1421ق، ۳۵0/۶؛ آل کاشف الغطاء، 

1۳۶۶ق، 14/۶؛ کاشف الغطاء، 142۳ق، 89/۳(. 
یکی و دو تایی  اعضای  دیۀ  قاعدۀ  به  تمسک  قول سوم،  دالیل  از  یکی 
است. گفته اند به این دلیل که سوراخ های بینی دو تا است، ازبین بردِن هریک 
از سوراخ های بینی موجب نصف دیۀ کامل و در هردوی آن ها یک دیۀ کامل 
ثابت می شود )شهید ثانی، 141۳ق، 409/1۵؛ ترحینی عاملی، 1427ق، ۶20/9؛ گرجی، 
1۳90، 1۵7؛ مغنیه، 1421ق، ۳۵0/۶؛ فیض کاشانی، بی تا، 148/2؛ فاضل هندی، 141۶ق، 

.)۳۳7/11
نقد دلیل قول سوم: اواًل، منخرین از لحاظ عرفی عضو محسوب 
درنتیجه  است،  اعضا  مخصوص  مذکور  قاعدۀ  وحال آن که  نمی شود، 
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عضو  به عنوان  را  منخرین  اگر  حتی  ثانیًا،  نیست.  صحیح  قاعده  به  تمسک 
بینی  مجموع  زیرا  است،  بینی  از  تابعی  و  بوده  تبعی  عضو  قطعًا  بپذیریم، 
یک عضو محسوب می شود. بنابراین نمی توان گفت چون دو سوراخ بینی وجود 
دارد، آن را دو عضو محسوب و درنتیجه برای هریک از سوراخ های بینی نصف 
و  است  تبعی  اعضای  از  منصرف  موصوف،  قاعدۀ  پس  نظر گرفت.  دیه در 
قطع حاجز،  بدون  منخرین  قطع  براین اساس،  دارد.  ظهور  اصلی  اعضای  در 
موجب تمام شدِن دیه نمی شود، به عبارت دیگر  استحقاق دیۀ کامل منوط به قطع 
نبوده  قاعده صحیح  به  تمام بینی یا مارن )نرمی بینی( است. درنتیجه تمسک 
)خویی، 1422ق، ۳49/42؛ خویی، 1۳91، 271/2؛  پذیرفت  نمی توان  را  قول  این  و 

روحانی، 1412ق، 2۵1/2۶ و 2۵2؛ مدنی کاشانی، 1408ق، 187(. 
تیغه  و  )پرده  بگوییم حاجز  این قول وقتی ممکن است که  پذیرفتن  ثالثًا، 
از اجزا  بینی را یکی  تیغۀ  بینی نیست و اال اگر  از اجزای  بینی(  بین دو سوراخ 
بدانیم بایستی دیۀ کامل را بر این سه جزء یعنی دو سوراخ و تیغه تقسیط کرد و 
)حلی،  است  کامل  دیۀ  ثلث  موجب  از سوراخ ها  هریک  بردِن  ازبین  که  گفت 
141۳ق الف، ۶72/۳؛ حلی، 141۳ق ب، 449/9؛ شهید اول، 1414ق، ۵28/4؛ شهید ثانی، 
1410ق، 208/10؛ شهید ثانی، 141۳ق، 410/1۵؛ فیض کاشانی، بی تا، 148/2؛ فاضل هندی، 
مدنی  1۵7؛  1۳90ق،  گرجی،  187؛  و   18۶ 1408ق،  کاشانی،  مدنی  ۳۳7/11؛  141۶ق، 

.)187 1408ق،  کاشانی، 
۳۵0؛  1422ق،  ۳49/42،  )خویی،  گفته اند  فقها  برخی  هم چنان که  درنتیجه 
خویی، 1۳91، 270/2، 271؛ روحانی، 1412ق، 2۵2/2۶؛ مدنی کاشانی، 1408ق، 18۶( با 
توجه به روایات خاصه1 نوبت به اقوال دیگر نمی رسد )ترحینی عاملی، 1427ق، 
مادۀ  در  نیز  قانون گذار  و  است2  مشهور  قول  همان  صحیح،  قول  و   )۶20/9
۵94 قانون مجازات اسالمی مصوب 1۳92 از نظر مشهور تبعیت کرده است.

4ـ2ـ4 . ترقوه3
اسکلتی  دستگاه  شکل  دراز  استخوان های  از  یکی  ترقوه  استخوان 

اِئدِه ُثُلَث ِدَیِة  ْصَبِع الزَّ ُذِن َو ِفــي اْلِ
ُ
ُذِن ِبُثُلِث ِدَیِة اأْل

ُ
ُه َقَضی ِفي َشــْحَمِة اأْل نَّ

َ
1. روایــت اول:»... َعــْن َعِلــيٍّ ع أ

ْنِف« )حِرعاملی، 1409ق، ۳۵1/29(؛ 
َ
ْنِف ُثُلَث ِدَیِة اأْل

َ
ْصَبــِع َو ِفــي ُکلِّ َجاِنٍب ِمــَن اأْل اْلِ

َیِة« )حِرعاملی، 1409ق، ۳۵1/29( ْنــِف ُکلِّ َواِحٍد ُثُلُث الدِّ
َ
روایــت دوم: »... َو ِفي ِخَشــاِش اأْل

2. برای بررسی ادلۀ قول دوم و سوم و اشکاالت آن ها ر.ج: گرجی، 1۳90ق، 1۵۶؛ حاجی ده آبادی، 1۳84، 
87 ـ 92؛ حاجی ده آبادی، 1۳91، 421  ـ 42۳؛ حاجی ده آبادی، 1۳88، 10 ـ 1۳؛ منتظری، 1۳9۶ الف، 

89 ـ 100 و فصل پنجم.
3. clavicle
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با  )شیرازی و همکاران، 1۳9۵، ۳8؛ Donald C.Rizzo, 201۵, 14۵( که همراه  است 
)شیرازی و همکاران،  می دهند  تشکیل  را  شانه ای  کمربند  کتف،  استخوان های 
موضعی  طبقه بندی  در  همچنین   .)Donald C.Rizzo, 201۵, 1۶0  80؛  ،1۳9۵
ضمیمه ای  اسکلت  و  محوری  اسکلت  به  را  استخوان ها  که  نیز  استخوان ها 
می کنند  بررسی  ضمیمه ای  اسکلت  ذیل  را  ترقوه  استخوان  می کنند،  تقسیم 
نیز آن را  )شیرازی و همکاران، 1۳9۵، 4۳؛  Donald C.Rizzo, 201۵, 1۵9(. در فقه 
قرار دارد )شهید ثانی، 1410ق، 24۶/10؛  میان گودی گلو و عاتق  استخوانی که 
شهید ثانی، 141۳ق، 442/1۵؛ سبزواری، 141۳ق، 244/29( و استخوان های دو طرف 

کرده اند. بیان   )۵4۶/۵ 142۶ق،  )بهجت،  گردن  فرورفتگی 
دیۀ  که  می یابیم  در  فقها  در کالم  دقت  با  نیز  این عضو  دیۀ  به  قول  در 

شده است: بحث  فرض  چهار  در  ترقوه  شکستن 
ترمیم شود؛ بدون هیچ عیبی  ترقوه بشکند و   .1

ترمیم شود؛ معیوب  و  بشکند  ترقوه   .2
نشود؛ ترمیم  و  بشکند  ترقوه   .۳

4. ترقوه قطع شود و از بین برود.
درمورِد فرض اول با توجه به نص خاص،1 بسیاری از متقدمین و متأخرین 
به چهل دینار حکم کرده اند)شیخ طوسی، 1407ق، 2۶2/۵؛ صیمری، 1420ق، 4۵9/4، 
1418ق،  حلی،  محقق  2۵4/4؛  1408ق،  حلی،  محقق  449؛  1408ق،  ابن حمزه،  4۶0؛ 
۳10/2؛ یحیی بن سعید، 140۵ق، ۶1۵؛ حلی، 1410ق، 241/2؛ حلی، 1411ق، 20۳؛ حلی، 
1420ق، ۵99/۵؛ حلی، 1421ق، ۳۶۶؛ ابن فهد حلی، 1410ق، 4۵7؛ ابن فهد حلی، 1407ق، 
۳۵2/۵؛ شهید ثانی، 1414ق، ۵44/4؛ شهید ثانی، 141۳ق، 442/1۵؛ شهید ثانی، 1410ق، 
1418ق،  کربالیی،  طباطبایی  ۳87؛   ،۳8۶/11 141۶ق،  هندی،  فاضل  248؛   ،247/10
عاملی، 1427ق، ۶4۶/9؛ خمینی،  ترحینی  494/1۶؛ صاحب جواهر، 1404ق، 287/4۳؛ 
تبریزی، 1428ق،  بی تا، ۵8۶/2؛ خوئی، 1422ق، 404/42؛ سبزواری، 141۳ق، 244/29؛ 
دیات/212؛ فاضل لنکرانی، 1418ق، دیات/211؛ روحانی، 1412ق، 297/2۶؛ فیاض، بی تا، 
 ،4۵9/4 1420ق،  )صیمری،  شده است  شهرت  ادعای  کتب  برخی  در  چنان که   .)  418/۳
4۶0؛ خویی، 1422ق، 404/42؛ روحانی، 1412ق، 297/2۶( و برخی نیز ادعای اجماع 
تنها  و  )شیخ طوسی، 1407ق، 2۶2/۵؛ طباطبایی کربالیی، 1418ق، 494/1۶(  کرده اند 
برخی از فقها به سند روایت اشکال وارد کرده اند، ولی به جهت شهرت به همان 
ــِر  ِمی

َ
ــْن أ ــٍف َع ــاِب َظِری ــی ِکَت ــاِنیِدِه ِإَل َس

َ
ــوَب ِبأ ــن َیْعُق ُد ب ــراد اســت، »ُمَحمَّ ــف م ــت ظری 1. فقــره ای از روای

ْرَبُعــوَن ِدیَنــارًا« )کلینــی، 
َ
ْرُقــَوِة ِإَذا اْنَکَســَرْت َفُجِبــَرْت َعَلــی َغْیــِر َعْثــٍم َو اَل َعْیــٍب أ اْلُمْؤِمِنیــَن7 َقــاَل، َو ِفــي التَّ

1407، ۳۳4/7؛ حرعاملــی، 1409، 299/29(.
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چهل دینار حکم کرده اند )شهید ثانی، 1414ق، ۵44/4؛ شهید ثانی، 141۳ق، 442/1۵؛ 
طباطبایی کربالیی، 1418ق، 494/1۶(. مختار قانون گذار در صدر مادۀ ۶۵۶ قانون 

مجازات اسالمی نیز همین است.
در مورد فرض دوم به طور کلی دو قول داریم:

الف. قول به دیۀ کامل در دو ترقوه و نصف دیه در هرکدام از آن ها که 
مختار قانون گذار در مادۀ ۶۵۵ و ذیل مادۀ ۶۵۶ قانون مجازات اسالمی همین 
قول است )ابن فهد حلی، 1410ق، 4۵7؛ فاضل هندی، 141۶ق، ۳8۶/11، ۳87؛ خمینی، 

آبان 1۳91(.1 لنکرانی، 1418ق، دیات/212؛ سبحانی، 8  بی تا، ۵8۶/2؛ فاضل 
طباطبایی  ۶47/9؛  1427ق،  عاملی،  )ترحینی  حکومت  و  ارش  به  قول  ب. 
کربالیی، 1418ق، 494/1۶؛ صاحب جواهر، 1404ق، 288/4۳؛ خوئی، 1422ق، 40۵/42؛ 

.)418/۳ بی تا،  فیاض،  298/2۶؛  1412ق،  روحانی، 
روایت  می شود.  آن عمل  طبق  درصورِت وجود خبر خاص  اعضا  دیۀ  در 
ظریف نیز دربارۀ موردی است که ترقوه پس از شکستگی، بدون عیب ترمیم 
می یابد، درنتیجه مانحن فیه را شامل نمی شود. بنابراین ازآن جاکه روایت دیگری 
قول  قائلین  برویم.  دیات  عام  قواعد  به سراغ  باید  نداریم،  این خصوص  در  نیز 
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 کرده اند که 
دیه  نصف  هریک  در  و  کامل  دیۀ  ترقوه  هردو  معیوب  ترمیم  و  شکستگی  در 
ثابت است )ابن فهد حلی، 1410ق، 4۵7؛ ابن فهد حلی، 1407ق، ۳۵2/۵(. اما درمقابل، 
اعضای  قاعده مذکور  اواًل موضوع  وارد شده است.  استدالل  این  بر  اشکاالتی 
است،  ترقوه  شکستن  بحث،  موضوع  حال آن که  است،  بریدنی  و  قطع شدنی 
عاملی،  ترحینی  40۵/42؛  1422ق،  )خوئی،  نمی شود  ترقوه  شامل  قاعده  بنابراین، 
1427ق، ۶47/9؛ روحانی، 1412ق، 298/2۶(. ثانیًا قاعده در اعضای اصلی انصراف 
اعضای  و  ترقوه  قاعده شامل  درنتیجه  تبعی است،  اعضای  از  نیز  ترقوه  و  دارد 
این چنینی نمی شود )تبریزی، 1428ق، دیات/212؛ موسوی خوانساری، 140۵ق، 2۵1/۶؛ 
سبزواری،  494/1۶؛  1418ق،  کربالیی،  طباطبایی  288/4۳؛  1404ق،  جواهر،  صاحب 
141۳ق، 244/29(. با کنار گذاشتِن قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی به اصل که 

همان ارش و حکومت است رجوع می کنیم. 
به نظِر نگارندگان اگرچه قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی تنها در اعضای 

1. البتــه برخــی بــه دلیــل اینکــه احتمــال انصــراف وجــود دارد، تصالــح را احــوط دانســته انــد )ســبزواری، 1413، 
.)244/29
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قطع شدنی و بریدنی انصراف ندارد و برای جریان قاعده هم چنان که در بحث 
بر  عرفًا  ولی  گردد،  قاعده  مشمول  تا  است  مهم  اتالف  صدق  گذشت،  نخاع 
درنتیجه  نمی کند،  صدق  اتالف  یافته،  ترمیم  معیوب  و  شکسته  که  استخوانی 
نمی توان آن را مشمول قاعده دانست. به عالوه، چنان که در توضیحات ابتدایی 
جمله  از  و  است  شانه ای  کمربند  از  تابعی  ترقوه  شد،  بیان  ترقوه  درخصوص 
استخوان های ضمیمه ای به شمار می آید، درنتیجه از اعضای تبعی است و قاعده 
نیز از اعضای غیراصلی و تبعی انصراف دارد. بنابراین از این جهت نیز نمی توان 

قاعده را مشمول ترقوه دانست، ازاین رو 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 این که 
استخوان ترقوه شکسته و ترمیم نمی شود، و در مورد چهارم نیز با توجه به این که 
استخوان ترقوه قطع و از بین رفته است، عرفًا اتالف محسوب می شود و اشکال 
اول رد می شود. بر همین مبنا نیز سبحانی میان فرض سوم و فرض دوم تفاوت 
نیز،  اول  اشکال  رد  با  شد  بیان  چنانچه  ولی   ،)1۳91 آبان   8 )سبحانی،  است  قائل 
هم چنان اشکال دوم به قوت خود باقی است و ترقوه از اعضای تبعی محسوب 
می شود و نمی توان قاعده را در اعضای غیر اصلی جاری دانست. پس در این 
دو مورد نیز قاعده ارش و حکومت جاری است و به نظر می رسد در فرض سوم 
مختاِر قانون گذار در ذیل مادۀ ۶۵۶ و در فرض چهارم مختار قانون گذار در مادۀ 

۶۵۵ قانون مجازات اسالمی صحیح نیست. 
این چنینی اعضای  دیگر  4ـ2ـ5. 

تاکنون چهار عضو تبعی از اعضای بدن انسان را که واحد یا زوج بودند 
را به تفصیل بررسی کردیم. با دقت در اعضای بدن انسان می توان شمار زیادی 
که  آنچه  در  محصور  موارد  این  و  برد  نام  را  یکی یا دوتایی  اعضای  این  از 
تبعی  از اعضای  نیز  نیستند. برای مثال نرمه گوش،حشفه و مژه ها  بیان کردیم 
محسوب می شوند، زیرا نرمه گوش و حشفه از این جهت که بخشی از گوش 
و آلت تناسلی هستند، تابع آن هامی باشند و مانند نوک پستان ها هستند. مژه ها 
نامیده  ادامۀ اجفان )پلک چشم( هستند موی اجفان  این جهت که در  از  نیز 
1410ق،  شهید ثانی،  600/5؛  1420ق،  378/3؛ حلی،  1410ق،  )ابن ادریس،  می شود 
حلی،  ابن فهد  ۵2۳/4؛  1414ق،  شهید ثانی،  400/15؛  141۳ق،  شهید ثانی،  201/10؛ 
1407ق، ۳0۵/۵؛ صیمری، 1420ق، 44۳/4؛ فاضل هندی، 141۶ق، ۳27/11؛ طباطبایی 
۵71/2؛  بی تا،  خمینی،  178/4۳؛  بی تا،  جواهر،  صاحب  429/16؛  1418ق،  کربالیی، 
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تبریزی، 1428ق، 1۳2؛ روحانی،  سبزواری، 1413ق، 1۶8/29؛ مغنیه، 1421ق، ۳49/۶؛ 
بی تا، ۳9۵/۳؛ روحانی، بی تا، 241/2۶؛ ترحینی عاملی، 1427ق، ۶12/9(.1 مژه ها تابع 
پلک ها است بنابراین مژه ها از این جهت مانند ترقوه است. ازاین رو بعید است 
مستقل  اعضای  قاعده،  در  از عضو  مراد  زیرا  شود،  مژه  شامل  مذکور  قاعدۀ 
است و مژه ها مستقل نیستند )مقتدایی، 27 فروردین 1391(.2عالوه براین ها آپاندیس نیز 
 ،1۳9۵ همکاران،  و  است)شیرازی  سانتی متر  پنج  به طول حدودًا  و  زائده ای کرمی شکل 
 ،)Rizzo, 2015, 391.C Donald( بزرگ منشعب می شود  از روده  292( و 
آپاندیس،  است. عالوه بر  واحد  انسان  بدن  در  و  است  آن  از  درنتیجه جزوی 
1. البتــه قــول صحیــح ایــن اســت کــه اهــداب، مــوی اشــفار اســت، کمااین کــه در کتــب لغــت نیــز مــژه 
ــری، 1410ق،  ــاد جوه ــی اشــفارها« )اســماعیل بن حم ــن الشــعر عل ــت م ــف شده اســت:»ما نب ــن تعری چنی
ــن  ــد: »م ــه می گوی ــن زمین ــبحانی در ای ــی، 141۶ق، 18۳/2(. س ــا، ۶۳۵/2؛ طریح ــی، بی ت 2۳7/1؛ فیوم
ــی مــن عــرض  ــد، علــی األجفــان، ول ــا حضــرت امــام اختــالف دارم، چــون ایشــان می فرمای در این جــا ب
ــد،  ــگاه کنی ــر ن ــا را اگ ــت. پلک ه ــفر اس ــه روی ش ــت، بلک ــان نیس ــعور« روی اجف ــه »ش ــم ک می کن
ــن  ــم جف ــه ه ــد؛ بقی ــت می روی ــه از آن گوش ــت ک ــه ای دارد از گوش ــم ریش ــژگان ه ــت و م ــی اس مژگان
اســت. ایشــان در این جــا تابــع جواهــر شــده و فرمــوده اســت کــه الشــعور النابتــة علــی األجفــان، و حــال 
ــر  ــرداد 1۳91(. عالوه ب ــبحانی، 20 خ ــت«. )س ــفران اس ــی الش ــة عل ــه النابت ــت، بلک ــه نیس ــه این گون آنک
ــن  ــد )اب ــا کرده ان ــفر« معن ــعر« روی »ش ــه »ش ــداب را ب ــز اه ــی نی ــیدجواد عامل ــراج و س ــبحانی، ابن ب س
ــز  ــر قانون گــذار در مــادۀ ۵84 نی ــن، تعبی ــا، ۳82/10(. بنابرای ــراج، 140۶ق، 47۶/2؛حســینی عاملــی، بی ت ب
بــا اشــکال روبــه رو اســت. درنتیجــه اشــفار و اهــداب و اجفــان ســه چیــز متفاوتنــد. ســبحانی نیــز بــه ایــن 
ــی  ــی إل ــن مــن أعل تفــاوت اشــاره کرده اســت و می گوید:»الجفــن، جمعــه جفــون و أجفــان، غطــاء العی
ــه پلــک چشــم می گویــد جفــن، هــر انســانی دارای چهــار جفــن و پلــک اســت، چــون  أســفل. عــرب ب
ــود،  ــته می ش ــم بس ــد، چش ــم می رس ــه ه ــه ب ــا ک ــن دوت ــت.  ای ــک اس ــن و پل ــمی دارای دو جف ــر چش ه
ــان  ــژگان انس ــد، م ــو می روی ــه م ــا ک ــی آن ج ــن، یعن ــعر الجف ــت ش ــل منب ــفار، أص ــه أش ــفر، جمع و الش
ــرب  ــت. ع ــد اس ــا بن ــه آن ج ــو ب ــه م ــی ک ــژگان و جایگاه ــۀ م ــه ریش ــت؛ ب ــته اس ــه ای بس ــک ریش ــه ی ب
می گوینــد، شــفر و جمعــش أشــفار اســت، نــه أجفــان؛ اجفــان بــه پلــک می گوینــد. األهــداب، الهــدب 
ــا شــفر  ــا جفــن و دوت شــعر أشــفار العینیــن، هــدب عبــارت اســت از: مــژگان. بنابرایــن، هــر چشــمی دوت
ــفر دارد و  ــم ش ــا ه ــار ت ــک دارد، چه ــار پل ــم، چه ــردو چش ــود ه ــرًا می ش ــدب دارد، قه ــا ه دارد و دوت

ــا هــم هــدب دارد«. )ســبحانی، 20 و 21 خــرداد 1۳91(. چهــار ت
ــه نمــود: اواًل، مژه هــا  ــه مژه هــا اقام ــرای عــدم شــمولیت قاعــده نســبت ب ــز ب ــل دیگــری را نی ــوان دالی 2. می ت
ــهید ثانی، 141۳ق، 401/1۵(  ــت )ش ــان اس ــد و اثن ــون واح ــده پیرام ــه قاع ــان، درحالی ک ــه اثن ــد و ن ــه واحدن ن
ــن  ــی، 27 فروردی ــا، 242/2۶؛ مقتدای ــی، بی ت ــزی، 1428ق، 1۳2؛ روحان ــتند  )تبری ــدد هس ــار ع ــا چه و مژه ه
1۳91(؛به عــالوه اگــر مــالک، تــار مــژه باشــد، ســر انســان چندیــن تــار مــژه دارد )حاجــی ده آبــادی، 1۳84، 
ــدن و قطع کــردن  ــن قاعــده را بری ــت در ای ــراد از جنای ــا کــه م ــق نظــر آن دســته از فقه ــًا، طب 102، 10۳(؛ ثانی
می داننــد، قاعــده شــامل اعضایــی مثــل مــژه کــه مــو اســت، نمی شــود )مقــدس اردبیلــی، 140۳ق، ۳۶1/14؛ 
ــرا قبــاًل  ــا، ۳82/10؛ مدنــی کاشــانی، 1408ق، 174(.البتــه اشــکال دوم وارد نیســت، زی حســینی عاملــی، بی ت
بیــان شــد کــه موضــوع قاعــده، اتــالف عضــو اســت نــه خصــوص قطع کــردن و بریــدن. امــا دلیــل بهتــر آن 
ــد )ســبحانی، 20  ــه حســاب می آین ــارۀ اعضــا اســت و مژه هــا مــو ب ــن قاعــده درب ــًا، ای ــم ثالث اســت کــه بگویی
خــرداد 1۳91( و از آن جــا کــه معانــی لغــوی و اصطالحــی عضــو بــر مــو صــدق نمی کنــد، مــو عضــو شــمرده 
نمی شــود. )روحانــی، بی تــا، 242/2۶؛ مقتدایــی، 27 فروردیــن 1۳91(. از مجمــوع آنچــه گفتــه شــد، در 

ــادی، 1۳84، 102 و 10۳(.  ــی ده آب ــود. )حاج ــژه« نمی ش ــامل »م ــده ش ــن قاع ــه ای ــم ک می یابی
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غده های اشکی نیز که مایع اشکی را ترشح می کند و در گوشۀ قدامی ـ  طرفی 
سقف حفره اوربیت هر چشم قرار دارد )شیرازی و همکاران، 1395، 332( مجموعًا 
تأیید  بینایی است. آنچه این نظر را  دو عدد بوده و وابسته به چشم و دستگاه 
می کند، استفتا و پاسخ برخی فقهای معاصر است.1بنابراین اگر دلیل خاصی بر 
دیۀ این نوع از اعضا وجود داشته باشد، به آن دلیل خاص رجوع می کنیم و بر 
طبق آن دیه را تعیین می کنیم، مانندمانند نرمه گوش که با اینکه دو تا هست اما 
در هرکدامش ثلث دیه می باشد )سیستانی: استفتای نگارندگان به شماره 1027299( 
 ،۳11/7 1407ق،  )کلینی،  شد  اشاره  آن  به  نخاع  بحث  در  هم  قباًل  که  وحشفه 
۳12؛ حر عاملی، 1409ق، 284/29، 28۵؛ شهید ثانی، 1410ق، 2۳۵/10؛ ترحینی عاملی، 
باشد، در صورتی که قاعدۀ  1427ق، ۶۳۶/9(2 اگر دلیل خاصی وجود نداشته 
دیۀ اعضای یکی و دوتایی را منصرف به اعضای اصلی ندانیم و اعضای تبعی 
مژه ها  ازبین بردن  در  باید  عضو بودن،  برفرِض  بدانیم،  قاعده  مشمول  نیز  را 
به دیۀ کامل و در مژه های یک چشم و  یا دو غدۀ اشکی قائل  آپاندیس و  یا 
مواد  فقهی،3  نظر  از  دیه شویم، درحالی که  به نصف  قائل  از غده ها  هر یک 
ــّده  ــبحانی می گوید:غ ــود، س ــز می ش ــس نی ــدۀ آپاندی ــامل غ ــده ش ــن قاع ــا ای ــه آی ــؤال ک ــن س ــارۀ ای 1. درب
آپاندیــس و امثــال آن عضــوی مســتقل نیســتند. واللــه العالــم )وبســایت انهــار؛ پایــگاه احــکام شــرعی، بی تــا(.

ــن اســت کــه  ــه غــدد ای ــم دلیــل عــدم شــمولیت قاعــدۀ مذکــور نســبت ب البتــه صحیــح آن اســت کــه بگویی
ــوای  ــان فت ــد. کمااین کــه برخــی محقق ــه حســاب نمی آین ــارۀ اعضــا اســت و غــدد، عضــو ب ــن قاعــده درب ای
برخــی فقهــا بــه عــدم شــمولیت قاعــده نســبت به غــدد و جریــان ارش در غــدد را )مرکــز تحقیقــات  فقهــی قــوه 
قضائیــه، 1۳81، 209/1؛ منتظــری نجف آبــادی، بی تــا، 27۶/1( بــه ایــن امــر تعلیــل کرده انــد کــه غــدد عضــو 

ــادی، 1۳84، 104(.  محســوب نمــی شــوند )حاجــی ده آب
2. قانون گــذار در مــادۀ ۶۶2 قانون مجازات اســالمی و تبصرۀ 2 آن، بر طبق همیــن نصوص خاصه حکم 

است. نموده 
ــرار  ــۀ مژه هــا تحــت قاعــدۀ مذکــور ق ــدارد و دی ــۀ مژه هــا وجــود ن ــن مقــدار دی ــرای تعیی ۳. دلیــل صحیحــی ب
نمی گیــرد )شــهید ثانی، 141۳ق، 401/1۵؛ فیض کاشــانی، بی تــا، 147/2؛ طباطبایــی کربالیــی، 1418ق، 
429/1۶؛ صاحــب جواهــر، بی تــا، 179/4۳(، ازایــن رو بســیاری از فقهــا می گوینــد، در صورتــی کــه مژه هــای 
چشــم جداگانــه و بــدون پلــک چشــم کنــده شــوند، به دلیــل قاعــدۀ »کّل جنایــة ال مقــّدر فیهــا شــرعًا ففیهــا 
األرش« دیــۀ مقــدر و معیــن شــرعی ندارنــد و بــرای آنهــا ارش یــا حکومــت تعییــن می شــود )فاضــل هنــدی، 
141۶ق، ۳28/11؛ حســینی عاملــی، بی تــا، ۳82/10؛ خویــی، 1422ق، ۳41/42، 2۶1، ۳۳0؛ همــان، 1۳91ق، 
2۶۵/2، 2۶۶(.درنتیجــه ایــن عــده از فقهــا معتقدنــد، اگــر فقــط مژه هــای چشــم کنــده شــود، ارش ثابــت اســت 
و اگــر بــه همــراه پلــک کنــده شــوند، دیگــر چیــزی برایشــان ثابــت نیســت و دیــۀ جداگانــه ای ندارنــد و تابــع 
ــی،  ــی، 1408ق، 24۵/4؛ عالمه حل ــق حل ــس، 1410ق، ۳78/۳، ۳79؛ محق ــتند )ابن ادری ــا هس ــۀ پلک ه دی
حلــی،  ابن فهــد  ۳0۶؛   ،۳0۵/۵ 1407ق،  حلــی،  ابن فهــد  201؛  1411ق،  عالمه حلــی،  2۳۶/2؛  1410ق، 
1414ق، ۵24/4؛ شــهید ثانی، 1410ق، 201/10؛ شــهید ثانی، 141۳ق، 400/1۵، 401؛ صیمــری، 1420ق، 
44۳/4؛ محمدحســین کاشــف الغطاء، 1۳۶۶ق، 14/۶؛ احمــد کاشــف الغطــاء، 142۳ق، 89/۳؛ فیــض 
کاشــانی، بی تــا، 147/2؛ مقــدس اردبیلــی، 140۳ق، ۳۶0/14، ۳۶1؛ صاحــب جواهــر، بی تــا، 178/4۳، 
179؛ خمینــی، بی تــا، ۵71/2؛ خویــی، 1422ق، ۳41/42؛ خویــی، 1۳91، 2۶۵/2، 2۶۶؛ ســبزواری، 141۳ق، 
1۶8/29؛ فاضــل لنکرانــی، 1418ق، 11۶؛ تبریــزی، 1428ق، 1۳2؛ مدنــی کاشــانی، 1408ق، 17۳، 174؛ 
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می شود  ارش  به  این چنینی حکم  موارد  در  نیز  قضایی2  رویه  و حتی  قانونی1 
دوتایی  و  یکی  اعضای  دیۀ  قاعدۀ  کنار گذاشتِن  ارش  به  حکم  راه  تنها  و 
نکته  این  پذیرفتن  فقط  موارد  این  در  قاعده  کنار گذاشتِن  راه  تنها  است. 
است که قاعده منصرف از اعضای تبعی است و به اعضای اصلی انصراف 

دارد.

4ـ3. دلیل عدم شمولیت قاعده نسبت به اعضای غیراصلی )تبعی(
قاعده،  از  بحث  هنگام  به  فقها  از  برخی  شده،  بیان  مطالب  به  توجه  با 
به طور  تبعی،  و  اصلی  اعضای  نسبت به  آن  شمول  عدم  یا  شمول  درخصوص 
که  هستند  اعضایی  قاعده،  در  عضو  از  مراد  که  شده اند  متذکر  صریح 
اصلی اند)حسینی عاملی، بی تا، ۳7۶/10؛ فاضل هندی، 141۶ق، ۳2۳/11، ۳24(. 
عضو  زیرا  است،  اصلی  اعضای  در  قاعده  روایات  انصراف  امر  این  دلیل 
را  مدعا  این  نیز  ادله ای  است.۳  اصلی  اعضای  به  منصرف  قاعده  روایات  در 
طباطبایــی حکیــم، 141۵ق، 297/۳؛ وحیــد خراســانی، 1428ق، ۵۶۳/۳؛ روحانــی، بی تــا، ۳9۵/۳؛ روحانــی، 

بی تــا، 242/2۶؛ فیــاض کابلــی، بی تــا، 408/۳؛ مقتدایــی، 27 فروردیــن 1۳91؛ ســبحانی، 21 خــرداد 1۳91(.
جهت مطالعه بیشتر ر.ک: حاجی ده آبادی، 1۳84، 101 ـ 10۵؛ منتظری )رساله دکتری(، 1۳9۶، 108 ـ 12۶.

1. مادۀ ۵84 قانون مجازات اسالمی دربارۀ مژه ها.
ــن 1۳94  ــخ 18 فروردی ــه تاری ــه شــمارۀ 740 ب ــی کشــور ب ــوان عال ــۀ دی ــه، رأی وحــدت روی ــرای نمون 2. ب

ــی کشــور، ۶ خــرداد 1۳94(. ــوان عال ــی دی ــت عموم اســت )هیئ
ــه باشــد.  ــودن منصــرٌف الی ــا ناشــی از متیقــن ب ــه ی ــد ناشــی از ظهــوِر منصــرٌف الی ۳. انصــراف مذکــور می توان
کمااینکــه مرحــوم آخونــد خراســانی در کفایــه می نویســد، »ال إطــالق لــه فیمــا کان لــه النصــراف إلــی خصــوص 

بعــض األفــراد أو األصنــاف، لظهــوره فیــه، أو کونــه متیّقنــًا منــه... .« )آخونــد خراســانی، 14۳1ق، 218/2(.
حیــدری فســایی در توضیــح کالم صاحــب کفایــه می گوید:گاهــی مطلــق بــه بعــض االفــراد یــا بعــض االصنــاف 
انصــراف دارد. ایــن انصــراف اگــر ناشــی از ظهــور )ظهــوِر مطلــق در منصــرٌف الیــه( و یــا ناشــی از متیقــن بــودن 
ــد همرا داشــتِن  ــا گفته ان ــد این کــه فقه ــورد اول مانن ــه اطــالق اســت. م ــه باشــد، انصــراف مضــّر ب منصــرٌف الی
اجــزای مــا ال یــؤکل لحمــه مبطــل صــالت اســت و مــا ال یــؤکل لحمــه اطــالق داشــته و شــامل انســان و غیرانســان 
می شــود و لکــن به دلیــل کثــرت اســتعمال انصــراف بــه غیــر انســان دارد، لــذا هیــچ فقیهــی فتــوا نــداده کــه اگــر 
مــوی انســانی روی عبــای شــخصی بیفتــد و او مشــغول نمــاز شــود، نمــازش باطــل اســت. مــورد دوم نیــز ماننــد 
این کــه فقهــا گفته انــد امــام جماعــت بایــد عــادل باشــد و عــادل اطــالق دارد و هــم شــامل عادلــی کــه ولد الزنــا 
بــوده می شــود و هــم شــامل عادلــی کــه ولدالزنــا نبــوده می گــردد، لکــن بــه دومــی انصــراف دارد چــون دومــی 

قــدر متیقــن اســت )حیــدری فســایی، تقریــرات درس کفایــه األصــول(.
ــوده و در  ــتعمال ب ــرت اس ــی از کث ــه، ناش ــن فی ــی در مانح ــای اصل ــه اعض ــو ب ــراف عض ــد انص ــر می رس به نظ
نتیجــه مانــع از انعقــاد اطــالق اســت. بلــه اگــر انصــراف، ناشــی از غلبــه وجــود در خــارج بــود، در ایــن صــورت 
ــاًل در  ــد، مث ــن رابطــه می گوین ــه ای در ای ــه خامن ــت الل ــی، 1۳97، 1۳۶ و 1۳7(. آی ــود )ایروان ــع از اطــالق نب مان
جایــی کــه عنــوان عالــم بــه عالــم دینــی انصــراف دارد. ایــن، به خاطــر ایــن نیســت کــه در خــارج غلبــه وجــود 
دارد، ممکــن اســت در آنجایــی کــه ایــن کلمــه را بــه کار می برنــد و مرادشــان از عالــم، عالــم دیــن اســت، عالــم 
دیــن ده نفــر بیشــتر نباشــند. صدهــا نفــر، عالــم بــه فیزیــک، شــیمی، مکانیــک، انــواع و اقســام علــوم در آن شــهر 
ــه خاطــر  ــن کلمــه ب ــن اســت کــه ای ــه وجــود نیســت، بلکــه علــت انصــراف، ای باشــند، مــالک انصــراف، غلب
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عدم شمولیت 
قاعدۀ دیۀ اعضای 

یکی و دوتایی 
نسبت به اعضای 
غیر اصلی )تبعی(

که  است  این  جنایت2  با  دیه  تناسب  لزوم  اصل  اقتضای  اواًل،  می کند.1  تأیید 
کامل  دیۀ  دارای  ندارند،  را  اصلی  کارکرد عضو  که  فرد  یا  زوج  تبعِی  اعضای 
باشند؛  دیۀ اعضای یکی و دوتایی  قاعدۀ  نباشند و فقط اعضای اصلی مشمول 
از  تابعی  تبعی که  بر همین مسأله استوار است که عضو  نیز  ارتکاز عرفی  ثانیًا، 
عضو اصلی است ) که ممکن است عضو تبعی قسمتی از همان عضو یا تابعی 
از عضو دیگر باشد( نمی تواند دیۀ بیشتر یا برابر با آن عضو اصلی را داشته باشد؛ 
باید  اشاره شد. همچنین  ادله اجمااًل  این  به  کمااین که در بحث نوک پستان ها 
اعضای  دیۀ  قاعدۀ  را مشمول  تبعی  اعضای  فقها صراحتًا  از  افزود که هیچ یک 
یکی و دوتایی ندانسته اند، بنابراین مخالفی نیز در برابر این ادعا وجود ندارد.به 
عالوه  استفتای نگارندگان از حضرات آیات سیستانی۳، مکارم شیرازی4، شبیری 
زنجانی۵، محقق کابلی۶، علوی گرگانی7، دوزدوزانی تبریزی8 و مظاهری9، نیز 
کثــرت اســتعمال، در ایــن حصــه یــا فــرد کأنــه یــک وضــع ثانــوی پیــدا کرده اســت؛ البتــه وضــع ثانــوی نیســت، 
امــا شــبیه وضــع ثانــوی اســت. مثــل ایــن اســت کــه کلمــه عالــم کــه یکبــار لغتــًا وضــع شــده بــود بــرای»کل مــن 
علــم بشــیء«، دوبــاره بــرای خصوص»مــن علــم بالدیــن و الفقــه« مثــاًل وضــع شده اســت. وقتــی گفتــه می شــود 
علمــا، عامــه مــردم از علمــا، ایــن را می فهمنــد، گویــا چنیــن وضعــی وجــود دارد. بنابرایــن، اســتناد ایــن فهــم ـ فهــم 
از عنــوان ـ بــه غلبــه وجــود خارجــی نیســت تــا مــا بگوییــم بــه اســتظهار عرفــی بــر نمی گــردد. ایــن خــود اســتظهار 
عرفــی اســت. وقتــی گفتــه شــد علمــا را اکــرام کــن، از آن اســتفاده می شــود کــه مــراد، ایــن حصــه از علما اســت. 
این جــا قهــرًا مطلــق بــه ایــن فــرد، منصــرف می شــود. پــس فــرق بیــن ایــن دو مــورد ـ آنجایــی کــه انصــراف بــه 
خاطــر غلبــه وجــود اســت خارجــًا، و آنجایــی کــه انصــراف بــه خاطــر کثــرت اســتعمال اســت، بــه طــوری کــه 
کأنــه وضــٌع ثانــوٌی ـ به خاطــر ایــن اســت کــه، در آن اولــی اســتظهار، اســتظهار عرفــی نیســت، امــا در دومــی ایــن 
انصــراف بــه اســتظهار عرفــی بــر می گــردد. مــالک هــم در اســتنباط احــکام، اســتظهار عرفــی اســت )خامنــه ای، 

.)407 ،40۶ ،1۳98
1. علــت مؤیــد بــودن ایــن ادلــه ایــن اســت کــه مــا در مقــام بیــان دیــه کامــل نداشــتِن اعضــای تبعــی نیســتیم تــا 
از ادلــه فــوق، مســتقاًل بــه عنــوان دلیــل بهــره ببریــم، بلکــه مــا در مقــام بیــان عــدم شــمولیت قاعــدۀ دیــۀ اعضــای 
ــرای  ــل مطــرح شــده ب ــی کــه عمــده دلی ــذا از آنجای ــی می باشــیم. ل ــه اعضــای تبع ــی نســبت ب یکــی و دوتای
قاعــده مذکــور، روایــات بودنــد و مدعــای مــا نیــز عــدم شــمولیت قاعــده نســبت بــه اعضــای تبعــی اســت، بــه 

همیــن جهــت در بحــث ادلــه، تنهــا دلیــل را، انصــراِف روایــات مطــرح نمودیــم.
2. ایــن اصــل کــه مبتنــی بــر دلیــل عقلــی اســت، بیــان مــی دارد از آن جــا کــه بی شــک 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 
ــم،  ــر قائ ــتر ر.ک، منتظ ــه بیش ــرای مطالع ــود دارد. ب ــب وج ــه آن تناس ــت و دی ــان جنای ــا می ــذا قطع ــدارد. فل ن

1۳1 ـ 1۵۵.  ،1۳98
۳. استفتای نگارندگان به شماره 1027299

4. استفتای نگارندگان به شماره 990۵090089
5. استفتای نگارندگان به شماره814۵2

۶. استفتای نگارندگان به شماره 4da77۳۶14۵ و پاسخ آیت الله فاضلی.
7. استفتای نگارندگان به شماره ۶4۶0
8. استفتای نگارندگان به شماره۳1270
9. استفتای نگارندگان به شماره4۵49۳
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مؤید مدعای مقاله است. تا جایی آیت الله سیستانی صراحتًا در پاسخ به استفتای 
اعضای  به  است  منصرف  احادیث  این  گفت  »می توان  می نویسد:  نگارندگان 
اصلی و نوک پستان و مانند آن را شامل نمی شود«1. البته 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«2. اگرچه ایشان دلیلی بر مدعای خودشان اقامه 
روایت  دو  از  مستفاد  عمومّیت  ایشان  دلیل  رسد  می  نظر  به  لکن  اند،  ننموده 
هشام و عبدالله بن سنان است، که البته این دلیل با توجه به انصرافی که با ادله ی 

تأیید شده است، مورد خدشه واقع می شود. نیز  دیگری 
برخی از نویسندگان حقوقی معاصر نیز در کتب خود در ضمن توضیح 
غیراصلی  اعضای  به  که  استدالل  این  با  یکی و  وتایی  اعضای  دیۀ  قاعدۀ 
عضو اطالق نمی شود، این اعضا را خارج از شمول قاعده می دانند )فرجی، 
و  کردیم  ارائه  عضو  از  قباًل  که  تعاریفی  به  توجه  با  ولی   ،)7۳ ،72 ،1۳9۳
اصطالح  و  لغت  منظر  از  تبعی  اعضای  بر  عضو  اطالق  که  شد  مشخص 

می شود. روشن  ادعا  این  بطالن  است،  صحیح 

نتیجه گیری
یکی از قواعد مهم باب دیات، قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی است که 
برگرفته از صحیحۀ هشام بن سالم و عبدالله بن سنان است. به نحوی که طبق قاعدۀ 
مزبور، ازبین بردِن هردو عضِو اعضای دوتایی و همچنین اعضای واحد بدن انسان 
دیۀ کامل دارد و ازبین بردِن هریک از اعضای دوتایی نصف دیۀ کامل دارد. اما 
است،  نظر  اختالف  فقها  میان  اگرچه  قاعده،  این  درخصوص محدودۀ شمول 
اما قدر متیقن اجماع فقها این است  یا خیر،  که آیا قاعده شامل منافع می شود 
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 قانونِی عضو، دریافتیم که عضو تبعی، عضوی است که 
جزئی از بدن انسان است و در عرف و پزشکی هم به آن عضو اطالق می شود 
و ازجهت عملکرد و جایگاه، تابعی از عضو اصلی است؛ درنتیجه این بیان که 
اعضای تبعی چون عضو نیستند مشمول قاعده نمی شوند با اشکال روبه رو است. 

1. استفتای نگارندگان به شماره1027299
www.alhaydari.com 2. استفتای نگارندگان از پایگاه اینترنتی ایشان به آدرس
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و  منخرین  پستان ها،  نوک  نخاع،  همانند  تبعی  اعضای  از  نمونه هایی  بررسی  با 
ترقوه در کالم فقها دریافتیم که بسیاری از فقها نیز قاعده را منصرف از اعضای 
به دلیل انصراِف قاعدۀ دیۀ  بیان این نکته که  با  نیز  تبعی دانسته اند. نگارندگان 
اعضای یکی و دوتایی در اعضای اصلی و تأیید آن به وسیلۀ اصل تناسب جنایت 
و دیه و ارتکاز عرفی، قاعده مذکور شامل اعضای تبعی نمی شود، به این نتیجه 
یافته اند که برای برخی اعضای تبعی همچون منخرین و نوک پستان ها،  دست 
دالیل خاص وجود دارد و درنتیجه طبق همان ادله عمل می شود. برای اعضای 
جهت  این  به  اشکی،  غده های  آپاندیس،  ترقوه ها،  نخاع،  دیگرهمانند  تبعی 
در  دیات رجوع کرد که  باب  عام  قواعد  به  باید  ندارد،  دلیل خاص وجود  که 
اصلی،  اعضای  در  یکی و دوتایی  اعضای  دیۀ  قاعدۀ  انصراِف  بنابر  مانحن فیه، 
قاعدۀ مزبور جاری نمی شود. ازطرفی، در جایی که دلیل خاص وجود ندارد و 
قواعدی همچون قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی نیز جاری نمی شود، باید به 

قاعده ارش و حکومت رجوع کرد.

منابع
قرآن کریم .

 1.قانون مجازات اسالمی، مصوب 1۳92. آبی، حسن بن ابی طالب. )1417ق(. 
کشف الرموز فی شرح مختصر النافع. چاپ سوم. قم: دفتر انتشارات اسالمی.

األصول.  کفایة  )1۳41ق(.  حسین.  محمدکاظم بن  خراسانی،  2.آخوند 
النشر  مؤسسة  قم:  هفتم.  چاپ  سبزواری.  زارعی  عباسعلی  تعلیق،  و  تحقیق 

المقدسة.  قم  ب  المدرسین  لجماعة  التابعة  السالمی 
األحکام.  وجیزة  )6631ق(.  علی.  محمدحسین بن  3.آل کاشف الغطاء، 

الغطاء. چاپ دوم. نجف اشرف: مؤسسة کاشف 
4.ابراهیم، خسرو. )2931(. آناتومی )رشته تربیت بدنی(. چاپ دوازدهم. 

تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.
5.ابن ادریس، محمد بن احمد. )0141ق(. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، 

چاپ دوم. قم: دفتر انتشارات اسالمی.
6.ابن بابویه، محّمد بن علی. )3141ق(. من ال یحضره الفقیه. چاپ دوم. 

قم: دفتر انتشارات اسالمی.
دفتر  قم:  المهذب،  )6041ق(.  العزیز.  عبد  طرابلسی،قاضی  7.ابن براج 
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اسالمی. انتشارات 
قم:  الفضیلة.  نیل  إلی  الوسیلة  )8041ق(.  علی.  محمد بن  8.ابن حمزه، 

نجفی. مرعشی  الله  آیة  کتابخانۀ 
9.ابن سعید، یحیی بن احمد. )5041ق(. الجامع للشرائع. قم: مؤسسة سید 

العلمیة. الشهداء 
10ابن سعید، یحیی بن احمد. )4931ق(. نزهة الناظر فی الجمع بین األشباه 

و النظائر. قم: منشورات رضی.
دفتر  انتشارات  قم:  اللغة.  مقائیس  معجم  )4041ق(.  احمد.  11ابن فارس، 

قم. علمیۀ  اسالمی حوزۀ  تبلیغات 
12 ابن فهد حّلی، احمد بن محمد. )0141ق(. المقتصر من شرح المختصر. 

 مشهد: مجمع البحوث السالمی.
شرح  في  البارع  المهذب  )7041ق(.  محمد.  احمد بن  حّلی،  ابن فهد   13

اسالمی. انتشارات  دفتر  قم:  المختصرالنافع. 
سوم.  چاپ  العرب.  لسان  )4141ق(.  مکرم.  محمد بن  ابن منظور،   14

صادر. دار  ـ  التوزیع  و  النشر  و  للطباعة  الفکر  دار   بیروت: 
و  إلی علمی األصول  النزوع  ابن زهره، حمزة بن علی. )7141ق(. غنیة   15

.
امام صادق7 مؤسسۀ  قم:  الفروع. 

16 ابوالصالح حلبی، تقی بن نجم. )3041ق(. الکافي في الفقه. اصفهان: 
.
امام امیرالمؤمنین7 عمومی  کتابخانۀ 

)محشی  النجاة.  صراط  )5141ق(.  امین.  محمد  مرتضی بن  انصاری،   17
انصاری(. قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری. راه یاب از نرم افزار 

جامع فقه اهل بیت:.
علی  االستداللی  الفقه  في  تمهیدیة  دروس  )7241ق(.  باقر.  ایروانی،   18
اهلبیت:،  فقه  جامع  نرم افزار  راه یاب:  قم:  دوم.  چاپ  الجعفری.  المذهب 

نور. اسالمی  علوم  نرم افزاری  مؤسسۀ 
الحلقة  و  االولی  الحلقة  االصول  علم  في  دروس   .)7931( باقر.  ایروانی،   
الثانیة في اسلوبها الثانی. چاپ نهم. قم: مرکز نشر هاجر )وابسته به مرکز مدیریت 

حوزه های علمیۀ خواهران(.
باب  در  خویی  الله  آیه  نظریات  بررسی   .)09۳1 )بهمن  زهرا.  اینانلو،   19
دیه جنایت بر منافعاعضا و ... جنایت بر حیوان با اتکاء به کتاب مبانی تکملة 
پایان نامۀ   ،)0731 )مصوب  اسالمی.  مجازات  باقانون  آن  تطبیق  و  المنهاج 
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امام خمینی  بین المللی  دانشگاه  قزوین،  دانشگاه  ارشد.  کارشناسی  منتشرنشده 
اسالمی.  تحقیقات  و  علوم  دانشکده  )ره(. 

المسائل. چاپ دوم. قم: دفتر  21 بهجت، محمد تقی. )۶241 ق(. جامع 
معظم له.

بمصباح  الشیعة  إصباح  )6141ق(.  حسین.  محمد بن  کیدری،  بیهقی   22
.
امام صادق7 مؤسسۀ  قم:  الشریعة. 

23.تبریزی، جواد. )8241ق(. تنقیح مباني األحکام - کتاب الدیات. قم: 
دار الصدیقة الشهیدة.

شرح  في  الفقهیة  الزبدة  )7241ق(.  محمدحسن.  عاملی،  24.ترحینی 
النشر. و  للطباعة  الفقه  دار  قم:  چهارم.  چاپ  البهیة.  الروضة 

علی  الفقه  )9141ق(.  سیدمحمد.  غروی،  عبدالرحمن،  25.جزیری، 
دارالثقلین. البیت:.  بیروت:  اهل  مذهب  و  االربعة  المذاهب 

26. جوهری، اسماعیل بن حماد. )0141ق(. الصحاح - تاج اللغة و صحاح 
العربیة. لبنان: دار العلم للمالیین. 

27. حاجی ده آبادی، احمد. )88۳1(. قاعدۀ دیۀ اعضا در فقه امامیه و اهل 
سنت، فصلنامۀ فقه و حقوق، 1 )2( 731 - 861.

28. حاجی ده آبادی، احمد. )48۳1(. قواعد فقه دیات )مطالعۀ تطبیقی در 
مذاهب اسالمی. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی.

قم:  سوم.  چاپ  جزایی.  فقه  قواعد   .)1931( احمد.  ده آبادی،  حاجی   
دانشگاه. و  حوزه  پژوهشگاه 

29. حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد. )بی تا(. مفتاح الکرامة في شرح 
قواعد العالمة.  بیروت: دار إحیاء التراث العربي.

 حلی، حسن بن یوسف. )0141ق(. إرشاد األذهان إلی أحکام الیمان. قم: 
دفتر انتشارات اسالمی.

30. حلی، حسن بن یوسف. )1141ق(. تبصرة المتعلمین في أحکامالدین. 
 تهران: مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

علی  الشرعیة  األحکام  تحریر  )0241ق(.  یوسف.  حسن بن  حلی،   .31
امام صادق:.  مؤسسه  المامیة.قم:  مذهب 

32.  حلی، حسن بن یوسف. )1241ق(. تلخیص المرام في معرفة األحکام. 
قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم. 

33.  حلی، حسن بن یوسف. )3141ق(. قواعد األحکام في معرفة الحالل 
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و الحرام. قم: دفتر انتشارات اسالمی.
34. حلی، حسن بن یوسف. )3141ق(. مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة. 

چاپ دوم. قم: دفتر انتشارات اسالمی.
35. حیدری فسایی، قادر، تقریرات درس کفایه األصول. تقریرات مخطوط 

صالح منتظری.
قم: موسسۀ  الشیعة.  )9041ق(. وسائل  عاملی، محمد بن حسن.  36. حر 

البیت:. آل 
غنا  در موضوع  فقه؛  متن درس خارج   .)8931( 37. خامنه ای، سیدعلی. 
انقالب  انتشارات  به  )وابسته  روز  فقه  انتشارات  دوم.  تهران:  موسیقی. چاپ  و 

اسالمی(.
مسافر(،  )صالت  فقه  خارج  درس   .)۵9۳1( سیدعلی.  خامنه ای،   .38

منتظری. صالح  مخطوط  تقریرات 
39. خمینی، سید روح الله. )بی تا(. تحریر الوسیلة. قم: مؤسسۀ مطبوعات 

دار العلم. 
40.خویی، ابوالقاسم. )1931(. مباني تکملة المنهاج. ترجمۀ علیرضا سعید. 

چاپ سوم.  تهران: خرسندی.
)مباني  الخویی  االمام  موسوعة   .)2241 یا  بی تا   ( ابوالقاسم.  خویی،   .41
نرم افزار  راه یاب:  الخوئی )ره(،  المام  آثار  إحیاء  مؤسسة  قم:  المنهاج(.  تکملة 

نور. اسالمی  علوم  نرم افزاری  مؤسسۀ  بیت:،  اهل  فقه  جامع 
42. دفتر تبلیغات اسالمی شعبۀ خراسان رضوی. )۶8۳1(. مسائل مستحدثه 

پزشکی. قم: بوستان کتاب. 
43. رحیمی، نرجس خاتون. )زمستان 19۳1(. جنایت بر منافع اعضای بدن 
دانشگاه  ارشد.  کارشناسی  منتشرنشده  پایان نامۀ  ایران.  حقوق  و  امامیه  فقه  در 

فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسالمی شهید مطهری.
44. روحانی، سید محمد صادق. )بی تا یا 2141ق(. فقه الصادق7. قم: 
راه یاب: نرم افزار جامع فقه اهل بیت:، مؤسسۀ نرم افزاری علوم اسالمی نور. 

45.روحانی، سید محمد صادق. )بی تا(. منهاج الصالحین. قم: راه یاب: 
نرم افزار جامع فقه اهل بیت:، مؤسسۀ نرم افزاری علوم اسالمی نور.

46. هیئت عالی دیوان عمومی کشور. )4931(. تعیین میزان دیۀ ازبین بردِن 
طحال. روزنامۀ رسمی جهموری اسالمی ایران، 6 خرداد، شماره 45402، ویژه 
/ri.krr.www//:sptth نامه 877. بازیابی شده در 82 اردیبهشت 0041، از
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3105=edoC?xpsa.waLwohS/swaL
تبریزی، جعفر. )19۳1(. درس خارج فقه )دیات(. مدرسه    47.سبحانی 
https://www.eshia.ir/ فقاهت، بازیابی شده در 82 ادیبهشت 0041، از

/feqh/archive
48. سبزواری، سیدعبد األعلی. )3141ق(. مهّذب األحکام. چاپ چهارم. 

قم: مؤسسۀ المنار - دفتر حضرت آیت  الله.
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تهران:  ششم.  چاپ  قرآن.  قاموس  )2141ق(.  علی اکبر.  قرشی،   .81
االسالمیة. دارالکتب 
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الدینیة. المطبوعات  مؤسسة  قم:  ششم.  چاپ  المامیة. 
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