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چکیده
ضابطه دیه شکستگی استخوان از نظر بیشتر فقها پذیرفته شده است .براساس این ضابطه ،دی ه شکس تگی
استخوان با بهبودی در اعضای دارای دیه مقدر ،یک پنجم دیه قطع عض و و در ص ور بهب ودی کام
چهارپنجم از یکپنجم دیه قطع عضو است .کتاب ظریف بهمثابه مستند اصلی این ضابطه در عبارا
بازتاب یافته است که بازپژوهی تطبیقی عبارا

فقها

فقهی با متن این کتاب ،ما را به ض ابطهای متف او

از

آنچه بسیاری از فقها قائ به آن شدهاند رهنمون میکند؛ اما در مرحله تقنین ،قانون مجازا بهتبع مشهور
تخصصیبودن تشخیص صدما

استخوان ،ماده  631قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را موظ ف ب ه

دریافت نظر متخصصان سازمان پزشکی قانونی دانسته که خود ضوابط تعریفشدهای دیگر دارند .پس در
مقام تطبیق ،سه نظر برای دیه شکستگی استخوان ،یعنی عبارا

فقها ،مقررا

ق انون مج ازا

و روی ه

پزشکی قانونی وجود دارد که عالوه بر وجود مشکال اجرایی ،در مقام صدور حک م در مح اکم ی ک
تعارض آشکار است .این مقاله به بررسی این ضابطه ،بازتاب آن در قانون و بیان راهح برای مش کال
اجرایی پرداخته است.
کلید واژه ها :پزشکی قانونی ،دیه شکستگی ،شکستگی استخوان ،ضابطه دیه
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مقدمه
استنباط ضابطه از متون فقهی بهمنظور تطبیق بر مصادیق ،مدنظر بسیاری از فقیهان بوده و در این
مورد کتابهای زیادی تحریر یافته است .بحث اسـتووان و صـدما مربـوط بـه آن از ایـن توجـه
خارج نیسـت .در اسـتووان هـای بـدن ،فقهـا بـا سـنش

درایـه الحـدیثی و فقـهالحـدیثی ،فتواهـای

گوناگونی براساس متون روایی صادر کردهاند .اما مشاهده میشـود در مرحلـه تقنـین بـا توجـه بـه
فتاوی مشهور فقها و مسائل فرعی بسیار در این موضوع ،شـاهد نـواص

و مشـالت اجرایـی روی

داده که این امر نیازمند بررسی فقهی -صانونی در کنار استفاده از مشاوره متوصصان پزشالی صانونی
است .دیه شالستگی استووان در صالب یک ضابطه و با توجه به فقرا موتلف کتاب ظریف 1کـه
تنها منبع جامع تعیین دیه صدما مربوط به اسـتووان اسـت ،اصـطیاد شـده اسـت .اطـت فقـرا
روایت و اشارهنالردن به حالت بهبودی یا عدم بهبودی صدمه ،یالی از موارد اختتف کتم برخـی
فقها و کتاب ظریف به عنوان مستند ضابطه است که این مشالل در مرحلـه تقنـین نیـز وجـود دارد.
نسب سنشی(یکپنشم) که در تعیین دیه صدمه شالستگی با دیه عضـو شـده اسـت ،در بسـیاری از
فقرا کتاب ظریف ناظر به حالت بهبودی صدمه وجود دارد؛ درحالیکه براساس ضـابطه مشـهور
که در صانون بازتاب یافته ،برای حالت عدم بهبودی بیان شده است .برای همین برخـی فقهـا از ایـن
ضابطه اعراض کرده یا به بیان موارد تناصض پرداختهاند.
این نوشتار به بررسی ضابطه دیه شالستگی استووان و صحت آن بـا تطبیـق بـر متـون روایـی و
صانونی به همراه ارائه پیشنهادی برای یالسانسازی صانون مشازا و رویه سازمان پزشالی صـانونی بـا
شرع انور صور گرفته است .در انتها نیز برخی پرس ها و مشالت اجرایی صانون در ایـن زمینـه
بررسی شده است .البته صانون مشازا استمی مصوب  1931با وجود اصتحا خوبی کـه در آن
صور گرفته ،در بیانی کلی تنها حالم دیـه شالسـتگی را در دو حالـت بهبـودی و عـدم بهبـودی
استووان تعیین کرده است .این صانون عتوه بر ابهام در متن ،در بیان فروعا نیز نواصصی دارد کـه
باید با توجه به متون فقهی ،پاسخ آنها داده و در اصتحا آتی صانون مشازا درج شود.
تاکنون بررسی موضوع دیه صدما استووان ،مدنظر پژوهشـگرانی کـه در فقـه نیـز توصـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1کتاب ظریف تألیف ظریف بن ناصح
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دارند صرار نگرفته است .در صدمه شالستگی استووان ،تنها یک مقاله (بای )91-56 :1931 ،یافـت
شد که به بررسی فقهی این موضوع پرداخته است .در مشموع تمایز این نوشتار با مقاله مـککور در
احصای جامع متون روایی موجود در این موضوع ،بیـان رویـه سـازمان پزشـالی صـانونی در مرحلـه
کارشناسی ،ارائه راهحل برخی مشالت اجرایی با توجه به متون فقهـی و حقـوصی ،بررسـی کامـل
راهحلهای موجود برای رفع تعارض متون روایی -فقهـی بـا صـانون ،دصـت در انتوـاب وا گـان و تبیـین
موضوع در صالب ضابطه (و نه صاعده) و تطبیق انواع صدما استووانی در علم پزشالی است.
 .8تعریف و واژهشناسی ضابطه شکستگی
در متون پزشالی ،شالستگی به صور

گسیوتگیهـای کامـل یـا نـاص

در تمامیـت اسـتووان

تعریف میشود و براساس نوع و وسعت صدمه طبقهبندی میشود (برونر و سودارث.)111 :1931 ،
براساس این ،انواع شالستگیها در ترکبرداشـتن ،1اسـترس ،1ترکـهتـری ،9درهـمرفتـه ،1فشـرده،6
فرورفته ،5عرضی ،7مایل ،8مارپیچی ،3کندهشدن استووان ،11چندتالـهای ،11چندصطعـهای ،11داخـل
مفصلی 19و دررفتگی 11طبقهبندی مـیشـوند (کـرا ،آدامـز و هـامبلن3 :1976 ،؛ اعلمـی هرنـدی و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1شالستگی ناصصی که تنها صسمتی از مقطع عرضی استووان دچار گسیوتگی میشود.
 .1این شالستگی ناشی از ضربا خفیف و مالرر است که سبب شالستگی میالروسالوپی استووان میشود.
 .9ضربه واردشده به استووان سبب شالستهشدن اسـتووان در طـرف مقابـل ضـربه مـیشـود؛ درحـالیکـه در طرفـی از
استووان که ضربه به آن وارد شود استووان در هم فشرده میشود.
 .6در اثر واردآمدن فشار بی

از تحمل به استووان به وجود میآید.

 .5این شالستگی در اثر وارد آمدن فشار ناگهانی و شدید روی یک صسمت از استووان به وجود میآید.
 .7این شالستگی عرضی است و عمود بر محور طولی استووان میباشد.
 .8خط شالستگی مایل است.
 .3خط شالستگی مارپیچی است.
 .11این شالستگی کندهشدن صسمت کوچالی از استووان است.
 .11صطعا شالسته شامل دو صطعه بزرگ و چند تاله کوچک در محل شالستگی است.
 .11استووان در چند نقطه شالسته است (معموالً دو نقطه).
 .19در آن خط شالستگی به داخل مفصل راه یافته است.
 .11در مواردی که شالستگی همراه با دررفتگی مفصل باشد آن را شالستگی دررفتگی گویند.
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دیگران18-13 :1931 ،؛ برونر و سودارث)198 :1931 ،؛ البته برخی محققان (بای)11-19 :1931 ،
این دستهبندی را از کتب پزشالی نقل کردهاند .در حالیاله تطبیقی میان انواع صـدما مـککور در
فقه با دستهبندی صدمه شالستگی در علم پزشالی ارائه نشده اسـت؛ مـیتـوان دسـتهبنـدی فـو را
بهمنظور مقارنه(تطبیق) با انواع صدما استووانی مککور در متون فقهی به شالل زیر ارائه کرد:
 شالستگی (کسر) :عرضی ،مایل ،مارپیچی ،چندصطعهای (در صورتی که خطهایشالستگی بسیار به هم نزدیک باشد میتوان آن را فشردگی دانست)؛
 چندتالهای (در صورتی که خطهای شالستگی بسیار به هم نزدیک باشد ،میتوان آن رافشردگی دانست)؛
 دررفتگی (دررفتگی جداگانه بررسی میشود و دیه دارد)؛ کندهشدن استووان ،داخل مفصلی ،درهمرفته (فشردگی نیز محقق میشود)؛ شالستگی استرس (با این توضیح که ممالن است بهصور ترکبرداشتن واصع شود)؛ فشردگی (رض) :فشرده ،شالستگی فرورفته؛ ترکبرداشتن (صدع) :ترکبرداشتن استووان ،ترکهتری؛ دررفتگی (نقل) :شالستگی دررفتگی (شاکر ،ساریوانی)915 :1936 ،از آنشا که در هریک از این صدما دیهای متفـاو تعیـین شـده ،بـهمنظـور بررسـی دصیـقتـر
گواهیهای صادره سازمان پزشالی صانونی میتواند این تقسیمبندی ضـابطهمنـد شـود و در صـدور
در کنار وا ه شالستگی دو وا ه عثم و عیب نیز وجود دارد.
در تعریف عثم گفته شده آنچه جبـران شـود بـه یـر اسـتوا (سـعدی111 :1118 ،؛ ابومنصـور،
،1111ج 135 :1؛ صاحب بن عباد،1111 ،ج  )115 :1به عبار دیگر ،عثم بهبودی صدمه است ،اما
عضو به حالت صبل از صدمه بازنگشته اسـت و در آن ورم یـا کشـی (البغـدادی،1117/1115 ،ج :1
 )136باصی مانده است (فراهیدی،1111 ،ج .)119 :1
1

عیب در لغت و عرف عبار است از نقصان چیزی از مرتبه صحت آن؛ صحتی که میان عیب
و کمال است .اصل هر چیز گاهی با بررسی کشف میشود و گاهی با متحظه بیشتر افراد به دست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ صحت چیزی است که طبیعت اصلی آن را اصتضا داشته است.
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میآید (مشالینی ،بیتا .)981 -989 :متضاد عیب ،صحت اسـت کـه بـه معنـای از بـین رفـتن تمـام
عیبهاست (فراهیدی،1111 ،ج  .)11 :9در کشف معنی صـحت گفتـه شـده اسـت اعتـدال و نظـم
کامل میان اجزا ،بدون نق

و عیب (مصطفوی .)199 :1111 ،با توجـه بـه تعـاریف ،هرگـاه گفتـه

شود صدمه وارد بر استووان بدون عیب بهبود می یابد؛ یعنی اعتدال و نظم طبیعی خود را به دسـت
آورد و به حالت اولیه خود بازگردد.
 .4دیدگاه فقها
رویه فقها (شهید اول ،1117 ،ج 11 :1؛ حسینی عاملی ،1113 ،ج 718 :11؛ نراصی793 :1117 ،؛
مرا ی ،1117 ،ج 111 :1؛ نشفی ،1111 ،ج  ،999 :11صزوینـی ،118 :1113 ،همـدانی ،1115 ،ج :7
31؛ اردبیلی ،1119 ،ج 111 :5؛ مالارم شیرازی ،1111 ،ج  )13 :1چنین بوده که موضـوعاتی ماننـد
اتتف و ید را با عنوان صاعده بیان کردهاند ،اما دیه صـدمه شالسـتگی در عبـارا ایشـان بـا عنـوان
«صاعده» مطرح نشده است.
برخی فقهای معاصر به تفاو «صاعده فقهی» و «نظریه فقهی» توجه کرده و مقرر داشتهاند :فقیـه
نظریه عام را با متحظه وجوه مشترک میان احالام موتلف به دست میآورد .به سون دیگر ،صاعده
فقهی را شارع وضع یا خلق میکند؛ درحالیکه نظریه فقهی را فقیه بـا امعـان نظـر کشـف مـیکنـد
(محقق داماد ،1989 ،ج  .)1 :1ضابطه دیه صدمه شالستگی استووان نیـز بـا کشـف وجـه مشـترک
همچنین در تفاو صاعده فقهی و ضابطه فقهی مقرر داشتهاند :صاعده فقهـی وسـیعتـر و اعـم از
ضابطه فقهی است .صاعده فقهی به مسائلی خاص از ابواب فقه اختصاص ندارد؛ درحالیکـه ضـابطه
فقهی به مسائل مطرح در یالی از ابواب فقه محدود است (محقق داماد ،1989 ،ج )19 :1؛ بنـابراین
بیان دیه صدمه شالستگی استووان با عنوان صاعده خالی از اشالال نیست و در این نوشتار بـا عنـوان
ضابطه مطرح شده است.
برخی پژوهشگران (بای )91 :1931 ،بدون توجه به تفاو معنایی ایـن وا گـان ،موضـوع دیـه
صدمه شالستگی استووان را بهمثابه صاعده مطرح کردهاند .در ادامه به بررسی اصوال فقها در ضـابطه
دیه شالستگی استووان میپردازیم.
مشهور فقها (مفید755 :1119 ،؛ حلبـی933 :1119 ،؛ سـتر118 :1111 ،؛ طوسـی775 :1111 ،؛
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ابن زهـره 113 :1117؛ ابـن ادریـس11 :1111 ،؛ کیـدری618 :1115 ،؛ محقـق حلـی ،بـیتـا161 :؛
سبزواری679 :1111 ،؛ حلی581 :1119 ،؛ شهید اول .)181 :1115 ،دیه شالسـتگی اسـتووان را در
صالب یک ضابطه مقرر داشتهاند .بر این اساس «هرگاه استووان عضو دارای دیـه مقـدر بشـالند ،در
صور عدم بهبودی کامل (شامل بهبودی ناص

هم میشـود ،).یـکپـنشم دیـه آن عضـو و اگـر

شالستگی بهصور کامل درمان شود ،چهارپنشم از یکپنشم دیه آن عضو (چهاربیسـتوپـنشم دیـه
آن عضو) بهمثابه دیه ،ثابت خواهد شد».
مرحوم شیخ طوسی عتوه بر ضابطه بند صبل مقرر داشتهاند« :زمانی کـه دسـت بشـالند و بهبـود
یابد ،اگر بهبود بر استقامت یابد ،دیه آن یک پنشم دیه دست است» (طوسی)161 :1117 ،؛ بنابراین
استووانهای دست توصیصی بر ضابطه مشهور فقها خواهد بود .در حالت عدم بهبودی دو صول از
ایشان نقل شده (حسینی عاملی ،بیتا )111 :که با توجه به شدیدتربودن شالسـتگی در حالـت عـدم
بهبودی بر حالت بهبودی ،صول ایشان بر تعیین بیشتر دیه شالستگی در حالت عدم بهبودی بر حالت
بهبودی اصح است.
دستهای از فقها ضابطه مشهور فقها را بهطور ضمنی رد کردهاند؛ به این نحو که بـه بیـان مـوارد
نقض این ضابطه -با توجه به متون روایی -پرداختهاند یا پس از بیان ضابطه مشـهور ،احتیـاط را در
تصالح دانستهاند (خمینی ،بیتا،ج  ،687 :1بهشت.)616 :1115 ،
دستهای آخری از فقها (وحید خراسانی ،بیتا671 :؛ فیاض کابلی ،بـیتـا117 :؛ خـوئی،1111 ،
حشیت نظر مشهور فقها بودهاند و با تتبع در متون روایی ،حالم دیه هر استووان را بیان کردهانـد و
در پایان برخی نیز در نقد تبعیـت از نظـر مشـهور مقـرر داشـتهانـد کـه «شـیوان ،دیـه شالسـتگی و
کوبیدگی را ذکر کرده و فقیهان متأخرین ،از ایشان تبعیت کرده اند بـدون اینالـه اشـاره بـه مسـتند
آنها کنند» (طباطبایی حائری ،1118 ،ج .)131 :15
 .9دیدگاه قانون مجازات
صانون مشازا استمی در ماده  653به بیان دیه صدما استووان پرداخته اسـت .براسـاس ایـن
ماده ...« :الف -دیه شالستن استووان هر عضو یک پنشم دیه آن عضـو و اگـر بـدون عیـب درمـان
شود؛ چهارپنشم دیه شالستن آن است .»...اگرچه صانون مشازا با صبول ضابطه مشهور فقهـا ،لالـن
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در ماده  658درباره دیه شالستگی اعضا مقرر داشته اسـت« :در شالسـتگی عضـوی کـه دارای دیـه
مقدر است ،چنانچه پس از جنایت بهگونهای اصتح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باصی نماند،
چهاربیستوپنشم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیبونق

اصتح شود یـا بـرای آن عضـو

دیه مقدری نباشد ،ارش ثابت است مگر در مواردی که در این صانون ختف آن مقرر شده باشـد».
همچنین ماده  653در صدمه شالستگی همراه با بهبودی میزان چهارپنشم از یکپنشم دیه عضـو را
ثابت میداند که مقادیر مککور در دو ماده یالسان بوده ولی با عبارتی متفاو مقرر شدهاند ،اما در
صدمه شالستگی با عدم بهبودی ،یالسان بـودن حالـم مـککور در دو مـاده واضـح نبـوده و نیازمنـد
بررسی است.
 .2ادله و مستندات ضابطه فقهی
بسیاری از فقها دلیل ضابطه مشهور فقها را کتاب ظریف دانستهاند .با بررسی متون روایـی تنهـا
در کتاب روایی فقهالرضا ج )919 :1.5که منسوب به امام رضا(ع) بوده بهطـور مطلـق مقـرر شـده:
«دیه شالستن هر استووان ،یکپنشم دیه عضو است» ،اما با توجه به اختتفی که میان فقها در اعتبار
کتاب فقهالرضا است ،هیچ فقیهی ضابطه دیه شالستگی استووان را به کتاب فقهالرضا استناد نـداده
است ،بلاله ضابطه را مستند به کتاب ظریف دانسته که در ادامه به بررسی سندی روایـت و داللـت
آن بر ضابطه مشهور میپردازیم.

ظریف پسر ناصح و معتقد به مکهب امامیه (خویی ،بیتا ،)171 :ثقه و در بیـان حـدیث صـاد
بود (نشاشی113 :1117 ،؛ حلی ،بیتا31:؛ طوسی ،بیتا .)151 :همچنین کتابهایی از جمله کتـاب
دیا دارد (نشاشی .)113 :1117 ،کتاب ظریف از امام صاد (ع) و امام رضا (ع) نقل شده است،
اما همان گونه که صاحب وسائل (حر عاملی )51-59 :1113 ،گفته است چنین برمیآید که برخـی
شیعیان امیرالمؤمنین (ع) در عصر آن حضر (ع) آن کتاب را از امت یا از روی خط و دستنوشته
او نوشتهاند .در زمان حالومت بنیامیه بهدنبال حرکت خصمانه بـا امامـان اهـلبیـت (ع) و پیـروان،
پیوستگی راویان حدیث با کسـانی کـه بـهطـور مسـتقیم روایـت را از معصـوم گرفتـهانـد گسـیوته
میشود ،تا ایناله در زمان حضر امام جعفر صاد (ع) کتاب دیا را که از گکشتگان بـه ایشـان
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رسیده بود ،بهمنظور تأیید صحت آن به حضر (ع) و پس از وی به حضر امام رضا (ع) عرضـه
داشتهاند .از آن زمان به بعد ،زنشیره راویان از آن دو امام بزرگوار تـا مشـایخ حـدیث در دسـترس
است (عسگری ،1976 ،ج  .)118 :9به این ترتیـب در اسـناد و روایـت کتـابی ماننـد دیـا  ،نـوعی
تداخل و بههمپیوستگی به وجود آمده است و از اینرو وجود راوی ضعیف در یالـی از اسـناد ،بـا
مراجعه به زنشیره راویان عدول در سند دیگر این ضعف را جبران میکند (عسـگری ،1976 ،ج :9
 .)151این مطالب حقیقت دارد و امیرالمؤمنین (ع) کارگزاران خـود را امـر بـه اجـرای آن کردنـد
(طوسی ،1117 ،ج 136 :11؛ صدو  ،1119 ،ج  .)76 :1کتاب ظریـف در بعضـی از طـر روایـت
صحیح است (نشفی ،1111 ،ج  )156 :1همچنین حدیث ظریف برتری بر احادیث صحیحه موافـق
عامه دارد (خوئی .)978 :11 ،1111 ،کتاب وی صحیح و میتوان گفت متواتر است (مشلسی اول،
،1115ج  )113 : 11و به اذعان بسیاری دیگر از فقهـا (لنالرانـی 151 :1118 ،و 111؛ سـتر:1111 ،
118؛ طوسی775 :1111 ،؛ ابنزهره113 :1117 ،؛ کیدری618 :1115 ،؛ محقق حلی 161 :1118 ،و
115؛ حلی581 :1119 ،؛ عاملی)181 :1111 ،؛ به صحت بعضی طُر ـ کتاب ظریـف و نقـل آن در
جوامع روایی معتبر ،حالایت از صحت سند و امالان استناد به این روایت دارد؛ البته برخی فقها این
روایت را ضعیف میدانند و در مقام نقد ایشان مقرر داشتهاند که فقها گاهی فتوی به روایت ظریف
داده و گاهی آن را رد کردهاند (اردبیلی .)111 :1119 ،همچنین فقیهی مانند شهید ثانی کـه کتـاب
ظریف را ضعیف دانسته (عاملی ،1119 ،ج  )113 :11در تعین دیه صفسه سینه (عاملی ،1119 ،ج :16

 .4-2بررسی داللت کتاب ظریف بر ضابطه مشهور
فقرا کتاب ظریف که مطابق ضابطه مشهور فقها بوده به صرار زیر است:
 استووان شانه ،زمانی که بشالند دیه آن یکپنشم دیه دست ،یعنی یکصد دینار خواهد بود. هریک از استووانهای ساعد (درشتنـی و نـازکنـی) کـه آسـیب شالسـتگی ببینـد در آنیکپنشم دیه دست ثابت است.
 بند انگشت شست که به کف پا متصل بوده است ،اگر بشالند دیه آن یکپنشم دیه انگشـتشست خواهد بود.
در فقرا باال تصریح به نسبت یک پنشم شده است ،اما در چند فقره زیر بدون تصریح به ایـن
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نسبت ،با نسبتسنشی دیه صدمه ذکرشده با دیه عضو دربردارنده آن ،بـه همـان نسـبت یـکپـنشم
خواهیم رسید.
 هریک از بندهای انگشتان یر شست که متصل به کف اسـت ،اگـر بشـالند دیـه آن شـانزدهدینار و دوسوم دینار خواهـد بـود (حرعـاملی ،1113 ،ج  .)911 :13مطـابق کتـاب ظریـف در صطـع
انگشتان یر از شست  89دینار و ثلث دینار به عنوان دیه ثابت خواهد بـود (همـان )919 ،و نسـبت
میان دیه صدمه شالستگی و دیه عضو ،یکپنشم است.
 انگشتان دست یر از شست ،زمانی که از ناحیه بند دوم صطع شـود ،دیـه آن  66دینـار و دیـهشالستن استووان آن یازده دینار خواهد بود (همان.)911 ،
بند ناخن انگشتان دست یر از شست اگر صطع شود 17/6 ،دینار دیه دارد و دیه شالستن ایـنبند 6 ،دینار و چهارپنشم دینار خواهد بود (همان.)911 ،
هرچند امالان استناد به فقرا مککور برای اصطیاد ضابطه مشهور فقهـا وجـود دارد ،امـا سـایر
فقرا کتاب ظریف که بیانگر دیه صدمه شالستگی سایر استووان هاست ،منطبـق بـر نظـر مشـهور
نیست .که این فقرا مطابق جدول زیر عبار اند از:
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9ـ جدول شکستگی سایر استخوانها
ت

شکستگی بدون بهبودی

بازو

-

آرنج

-

بند انگشت شست متصل به کف

-

مچ دست

-

بند باالیی انگشت شست
لگن
ران

-

مطلق شکستگی

شکستگی با بهبودی
یکپنشم دیه دست یعنی

-

یکصد دینار
یکپنشم دیه دست یعنی

-

یکصد دینار
یکپنشم دیه انگشت شست

-

یعنی  99دینار و یکسوم دینار

 61دینار

-

شانزده دینار و دوسوم دینار -
-

یکپنشم دیه پا

 999دینار و یکسوم دینار یکپنشم دیه پا یعنی یکصد
همان یکسوم دیه نفس

کشالک

-

سا پا

-

دینار
یکپنشم دیه پا و به عبارتی
یکصد دینار
یکپنشم دیه پا و به عبارتی
یکصد دینار

-

بند متصل به کف پا یر شست

-

-

شانزده دینار و دوسوم دینار

بند وسط انگشتان پا یر شست

-

-

یازده دینار و دوسوم دینار

بند ناخنی انگشتان دست یر شست

-

-

پنج دینار و چهارپنشم دینار

همانگونه که مشاهده میشود ،نمیتوان دیه شالستگی استووانهای موضوع جـدول را در دو
حالت بهبودی و عدم بهبودی با ضابطهای که یک پـنشم در عـدم بهبـودی و چهـار پـنشم از یـک
پنشم دیه عضو در صور بهبودی را ثابت میداند؛ انطبا داد.
پی

از این بیان شد که شیخ طوسی در صور بهبودی شالستگی استووانهای دست ،صائل به

یکپنشم دیه عضو بوده و همه فقرا کتاب ظریف در دیه اسـتووانهـای دسـت بـهاسـتثنای دیـه
استووان بند ناخنی انگشت شست و دیه مچ ،حالم به یک پـنشم دیـه عضـو دربردارنـده اسـتووان
دادهاند؛ بنابراین مـیتـوان مطـابق فتـوای شـیخ طوسـی ایـن ضـابطه را ارائـه داد کـه در شالسـتگی
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استووان های دست در صور بهبودی ،حالم به یک پنشم دیه عضو میشود و با توجـه بـه فقـدان
بیان حالم در حالت فقدان بهبودی ،به ارش بی

از دیه تعیینشده در حالت بهبودی البته با توجه به

شد حالت عدم بهبودی صائل شد.
 .1ارزیابی ادله و مستندات
در این صسمت به ارزیابی دیدگاه فقها و صانون مشازا پرداخته و نالا

مدنظر سازمان پزشالی

صانونی در صدور گواهی مطالعه و ارزیابی میشود.
 .8-1ضابطههای فقهی
همه فقرا مککور در کتاب ظریف به بیان دیه شالستگی بدون تعیین حالت بهبـودی یـا عـدم
بهبودی پرداختهاند .در پاسخ به این فرض که میتوان اطت این فقـرا را حمـل بـر حالـت عـدم
بهبودی استووان دانست؛ گفته میشود تنها با وجود صراین زیر این حمل صحیح است:
 دیه حالت بهبودی در صسمتهای بعدی روایت و پس از بیان مطلق دیه شالستگی بیـان شـدهباشد تا بتوان اطت این فقرا را حمل بر حالت عدم بهبودی کرد.
 روایت میزان یکپنشم دیه عضو را برای حالت بهبودی شالستگی بیان نالرده باشد. در روایت برای تعیین دیه حالت عدم بهبودی مطلبی در تعارض ضابطه مشهور نیامده باشد.با بررسی روایت ،چنین صراینی به دست نمیآید؛ زیرا:
 در برخی فقرا مانند :استووانهای ساعد ،آرنج و ران ،میزان یکپنشم برای حالت بهبودیذکر شده است.
 در فقرا گوناگونی از این روایت ،میزان دیه شالستگی با عدم بهبودیـ ضابطه مشهور فقهاو به میزان یکپنشم دیه صطع عضوـ مطابق نیست.
با بررسی دیه سایر استووان های بدن در کتاب ظریف که تصریح بـه حالـت بهبـودی یـا عـدم
بهبودی کردهاند ،درمییابیم دیا بیانشده در استووانهای بازو ،آرنج ،ساعد ،مـچ دسـت ،کـف
دست ،بند متصل به کف انگشت شست دست ،بند ناخنی انگشت شست دست ،بند متصل به کف
سایر انگشتان دست ،بند وسطی سایر انگشتان دست ،بند ناخنی سـایر انگشـتان دسـت ،باسـن ،ران،
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کشالک زانو ،سا پا ،کف پا ،بند ناخنی شست پا ،بند متصل به کف پا سایر انگشتان ،بند وسـطی
سایر انگشتان پا و بند ناخنی سایر انگشتان پا به صراحت موالف ضابطه مشهور فقها هستند؛ بنابراین
برخی فقها ،ضابطه مشهور را بیان نالرده و در صدما هریک از استووانها به تعیین دیه خاص آن
پرداخته اند .برخی دیگر از فقها نیز موالفت خود را با ضابطه مشهور با بیان مصالحه در تعیین میزان
دیه شالستگی بیان کردهاند.
میتوان بـهعنـوان مسـتند ایـن ضـابطه بررسـی کـرد کـه میـزان چهـارپنشم دیـه شالسـتگی در
صریببهاتفا صدمه «صدع» آمده است .گویا فقها اطـت شالسـتگی بـا میـزان دیـه یـکپـنشم در
روایت را حمل بر حالت عدم بهبودی و منظور از صدع را شالستگی با حالت بهبـودی دانسـتهانـد.
مؤید این احتمـال اینالـه صـدمه صـدع در صالـب فقـرا کتـاب ظریـف بعـد از صـدمه شالسـتگی
استووانها ذکر شده است ،اما صدمای از فقهـا تنهـا بـه بیـان دیـه شالسـتگی در کتـب خـود بسـنده
کردهاند .برای بررسی این احتمال الزم است به تبیین معنی صدع در کتب لغت بپردازیم.
در بسیاری از کتب لغـت (فراهیـدی ،1111 ،ج 131 :1؛ صـاحب بـن عبـاد ،1111 ،ج 911 :1؛
اصفهانی178 :1111 ،؛ واسطی ،1116 ،ج  )151 :11در تعریف صدع آمـده اسـت :شـالافتن چیـزی کـه
محالم است؛ بنابراین میتوان گفت منظور از صـدع اِسـتووان ،همـان تـرک برداشـتن اسـتووان یـا
موبرداشتن یا شالافتهشدن است؛ به این نحو که اتصال استووان بهصور کامل از بین نرفته و هنوز
ارتباطی میان استووان وجود دارد .در کتب آناتومی یالی از انواع شالستگی را حالتی میدانند کـه
گویا فقها با توجه به ایناله در این نوع شالستگی استووان به طور کامل جدا نشده و هنـوز پیونـدی
میان برخی صسمتهای استووان است ،این نوع شالستگی را شالستگی با بهبودی دانستهاند.
این احتمال در صورتی توجیه میشود که در کتاب ظریف در استووانهایی که به بیان صـدمه
صدع پرداخته ،دیگر مطلبی درباره شالستگی با حالت بهبودی بیان نشده باشد ،امـا کتـاب ظریـف
در استووان هایی ماننـد سـاعد ،آرنـج ،بنـد انگشـت شسـت کـه نـاخن روی آن صـرار داشـته ،دیـه
شالستگی با حالت بهبودی و نیز دیه صدمه صدع را بیان کرده است؛ بنابراین احتمال مککور ،فاصد
توجیه است و باالخره و دلیل عدم ذکر صدمه صدع در کتم صدما ،معلوم نشد.
اطت روایت مککور در کتاب فقهالرضا در تعیین میزان یکپنشم برای شالستگی با عنایت بـه

] [ Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir on 2022-06-27

فیلم رادیوگرافی ،خط مویی ظریف را روی استووان نشان میدهد (هوشـمند ویـژه.)161 :1986 ،

عادل ساریخانی ،محمدحسین شاکر و سید ابراهیم موسوی

ضابطه دیه شکستگی استخوان 611

کتاب ظریف استنادپکیر نیست؛ بنابراین عـتوه بـر ایـراد مـککور در اعتبـار ،روایـت ،دارای ایـراد
محتوایی و عدم اکمال استناد برای ضابطه مشهور است .در صـحت اسـتناد بـه اجمـاع (ابـن زهـره،
 )113 :1117بهمثابه دلیل ضابطه مشهور ،باید گفت وجود اجماع با توجه به اصوال موـالف بسـیاری
که بیان شد مودوش است و در صور اصرار ،اجماع مدرکی یا محتملالمدرک خواهد بـود .در
حالیاله در چنین اجماعی معیار مـدرک آن اسـت و نفـس اجمـاع ارزشـی نـدارد و حشـت نیسـت
(موسوی بشنوردی.)111 :1111 ،
 .4-1دیدگاه قانون و ضابطه سازمان پزشکی قانونی
ضابطه مشهور فقها در دیه شالستگی استووان در ماده  653صانون مشازا استمی مصوب آمده
است .این ماده مقرر میدارد ...« :الف -دیه شالستن استووان هر عضو یک پـنشم دیـه آن عضـو و
اگر بدون عیب درمان شود چهارپنشم دیه شالستن آن است.»...
با توجه به متن ماده میتوان دو معیار را در موارد عدم جریان آن مطرح کرد.
الف) عضو دربردارنده استووان باید دیه مقدر اعم از صانونی یا شرعی داشته باشد.
ب) دیه صدمه شالستگی استووان بهطور خاص و ختف ضابطه بیان نشده باشد.
با توجه به دو متک فو دستهای از استووان ها توصصاً و دسته دیگر توصیصاً از شمول ایـن
ضابطه خارج هستند .چنانچـه بـرای عضـو دربردارنـده اسـتووان دیـه مقـدر وجـود نداشـته باشـد،
هستند .هرچند فقها در بیان این ضابطه به اعضای دارای دیه مقـدر تصـریح کـردهانـد ،کـه بـه تبـع
میتوان برای شالستگی این گونه استووانها در حالت عدم بهبودی ،یکپنشم ارش صطـع آن و در
حالت بهبودی چهاربیست وپنشم ارش صطع آن را در نظـر گرفـت .بـا تعریـف دیـه موضـوع صـانون
مشازا به بیانی که ارش را نیز در برداشته و نیز رعایت اصل تناسب در تعیین ارش توسط سازمان
پزشالی صانونی با توجه به شد آسیب این پیشنهاد را تقویت میکند .مورد دیگر خروج توصصی
از ماده  653اعضایی است که خود عضو تنها شامل یک استووان است .این استووانها عبار انـد
از :ستون فقرا  ،دنبالچه ،دنده و ترصوه که به ترتیب در مواد  569 ،561 ،517و  565صانون مشازا
استمی احالام شالستگی آنها بیان شده است .دسـته دیگـر اسـتووانهـایی اسـت کـه بـهصـور
توصیصی از شمول ماده خارج هستند و استووان های اعضای دارای دیه مقدری را شامل میشوند
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که برای شالستگی استووان آن عضو در متن صانون دیه خاص تعیین شده باشد .با توجه به بررسـی
صانون مشازا  ،استووانی که در صانون ،شالستگی آن بهطور خاص بیان شده باشد ،از عضـو دارای
دیه مقدر باشد وجود ندارد.
براساس ماده  195صانون آیین دادرسی کیفری ،صضا ماللفاند نظر پزشالی صانونی را دربـاره
صدما جسمی وارد بر بدن که از جمله آنهـا صـدما وارد بـر اسـتووان اسـت دریافـت کننـد؛
بنابراین باید به بررسی اصول و صواعد حاکم بر نظریا پزشالی صانونی بپردازیم .سـازمان بـا هـدف
یالسانسازی گواهیها و کارشناسیهای خود کتابی بـه نـام «ارش و دیـه» را در سـال  1981چـا
کرد .برخی نالا برای صدور گواهی مطابق این کتاب به صرار زیر است:
« .1در شالستگی ترصوه در صور

جوش خوردگی 1بـه هـر شـالل «شالسـتگی بهبـود مناسـب

یافته» اعتم شود و براساس افت عملالـرد در ناحیـه شـانه ،ارش تعیـین گـردد» (عابـدی ،مهـدوی و
ناطقیفرد .)19 :1981 ،به عبار دیگر ،نگاه سازمان در بهبودی یا عـدم بهبـودی ،متفـاو بـا نگـاه
شارع یا حتی صانون است؛ زیرا عبارا «هیچ عیب و نقصی در آن باصی نماند» در ماده  658و «اگـر
بدون عیب درمان شود» در ماده  ،653جوشخوردگی به هر شالل را بهبودی ندانسـته اسـت ،بلالـه
جوشخوردگیای را بهبودی کامل میداند که هیچ عیبونق

دیگری اعم از کشی یا تورم یـا...

نداشته باشد.
« .1از نظر کارشناسی پزشالی صـانونی ،سـاعد (و نیـز سـا ) دو اسـتووان مشـزا دارنـد .لـکا در
استعتم صضایی برای استووان دوم ارش معادل دیه شالستگی استووان تعیین گردد» (همان.)19 ،
مطابق صانون مشازا استمی ،شالستگی هریک از استووانهای نازکنی و درشتنی ،دیـهای
جداگانه دارد که سازمان نیز این مطلب را تأیید کرده است ،اما براسـاس نظـر شـارع و مقـنن بـرای
هریک از صدما دیه تعیین میشود؛ درحالیکه مطابق رویه سازمان تنها برای یالی از استووان ها
دیه و برای دیگری ارش تعیین میشود.
 .9در استووانهای چندصطعهای ماننـد مـچ دسـت یـا کـف دسـت کـه متشـالل از چنـد صطعـه
استووان است ،ارش براساس هر استووان تعیین میشود و گاهی هریک از صطعا  ،ارشی متفاو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. union
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با صطعه دیگر دارد .برای مثال در شالستگی استووانهای مچ دست که بدون عیب بهبود یابد ،ارش
به این نحو تعیـین مـیشـود« :اسـتووان اسـالافوئید 6 :درصـد ،اسـتووان لونیـت 9 :درصـد و سـایر
استووان های مچ هریک  1درصد» (همان .)18 ،این مطلب درباره استووانهای چندصطعهای پا نیـز
بــه همـینگونــه بیـان شــده اســت .تفــاو دیـدگاه فقــه و پزشــالی صــانونی ایـن اســت کــه فقــه در
استووانهای چندصطعهای ،حالم به دیه یالسان برای صدمه وارده بر هریک از صطعـا داده اسـت،
اما در پزشالی صانونی دیه یا ارش متفاوتی برای هر صطعه بیان شده است.
 .1در استووانهای اندام فوصانی ،تنها برای صدما وارد بر استووانهای بازو ،ساعد و انگشتان
دست مطابق ضابطه مشهور فقهاـ در شالستگی استووان دیه و در سایر استووانهاـ ارش تعیین شده
است .در استووانهای تحتانی نیز تنها برای شالستگی استووانهـای ران و سـا پـا مطـابق ضـابطه
مشهور فقها ،دیه و در سایر استووانها ارش تعیین شده است (همان 91 ،و .)18
حال علت تمییز میان استووان های مککور و سایر اسـتووان هـا بـا توجـه بـه اینالـه مقـنن هـیچ
تفاوتی را بیان نالرده ،واضح نیست.
 .6از منظر پزشالی صانونی کوتاهی اندام پس از شالستگی در صورتی که کمتر از  1سـانتیمتـر
باشد ،نق

عضو محسوب نمیشود (همان .)96 ،در حالیاله صانون تنها بهبودی کامـل ماننـد حالـت

اولیه خود بهبود یابد ،شالستگی بهبودیافته میدانـد؛ لـکا گـواهیهـای سـازمان پزشـالی صـانونی در
برخی موارد با نظر مقنن همخوانی ندارد.

در مقام تقنین ضابطه مشهور فقها ،برخی ابهاما و مشالت اجرایی وجود دارد که به بررسی
آنها میپردازیم.
 .8-8اعضای دارای دو استخوان یا شکستگیهای نزدیک به هم
آیا شالستگی هر دو استووان درشت نی و نازک نی برای صد عنوان شالستگی الزم اسـت و
یا شالستن یالی از آن دو استووان کافی است؟ به نظر صد (به عبار صحیح) ،عنوان شالسـتگی
با شالستهشدن یالی از دو استووان نیز محقق میشود .در صور پکیرش این فرض و شالستهشدن
هر دو استووان ،باید صائل به دو شالستگی شویم .فرض مقابل این است که در صور شالستهشدن
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یک استووان ،شالستگی کامل محقق نوواهد بود و باید نصف میزان دیه تعیین شده در شالسـتگی
برای آن در نظر گرفته شود .در صورتی که هر دو استووان از یک محل و دفعتاً شالسته شود ،یک
شالستگی محسوب می شود و در صورتی که استووان ها از دو محل شالسـته شـود ،دو شالسـتگی
محاسبه میشود .بر این اساس ،فرض شالستهشدن یک استووان یا هر دو استووان در تعیین میـزان
دیه جبران خسار  ،یالسان به شمار میآید؛ هرچند آسیب واردشده متفاو است.
براساس ماده  619صانون مشازا استمی« :در صور وجود مشموع شـرایط چهارگانـه ذیـل،
دیه آسیبهای متعدد تداخل میکند و تنها دیه یک آسیب ثابت میشود:
الف) همه آسیبهای ایشاد شده مانند :شالستگیهای متعدد یا جراحا

متعدد از یک نوع باشد.

ب) همه آسیبها در یک عضو باشد.
) آسیبها متصل به هم ،یا بهگونهای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شوند.

) مشموع آسیبها با یک رفتار مرتالب به وجود آید».
اداره کل حقوصی صوه صضائیه در این باره نظریه مشورتی خود را به شمارهپرونـده -185/1-511
 31مورخ  6شهریور  1931به شرح زیر اعتم کرده است:
« با عنایت به شرط مقرر در بند ( ) ماده مککور ،آسیبهـا بایـد متصـل بـه هـم و بـهگونـهای
نزدیک به هم باشند که عرفاً یک آسیب محسوب گردد؛ چون شالستگی نـازک نـی و درشـتنـی
یک پا عرفاً یک آسیب تلقی نمیشود؛ بنابراین مشمول مقررا ماده فو نبوده و دادگاه باید برای
بنابراین مطابق این ماده نمیتوان شالستگی این دو استووان را متصل به هم یا عرفاً یک آسیب
دانست و حالم به تداخل داد .همچنان که کتاب ظریف در شالستگی یک استووان یـا دو اسـتووان
ساعد صائل به دیه متفاو است.
 .4-8اعضای دارای دیه با توجه به سایر اعضا
در استووان کف دست یا پا ،با توجه به ایناله این اسـتووان هـا جزئـی از اسـتووان دسـت وپـا
هستند ،برای شالستگی آنها مطابق ضابطه عمل میشود؛ هرچند در صطع کف دست بدون انگشت
دیه مقدر نبوده و ارش محاسبه میشود .راهحـل دیگـر ایـن اسـت کـه دیـه صـدمه شالسـتگی ایـن
استووانها با توجه به ارش تعیینشده برای صطع آن محاسبه میشود.
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 .9-8تعارض مواد در دیه شکستگی استخوان
هرچند مواد  658و  653صانون مشازا با تعابیر موتلف و معنای واحد ،دیه صدمه شالستگی را
با بهبودی تقریر نالرده اند ،در صدمه شالستگی با فرض عدم بهبودی کامل ،احالـام متعارضـی مقـرر
شده است .این تعارض از نگاه اداره کل حقوصی صوه صضائیه دور نبوده و نظریه مشورتی خـود را در
شماره  31-185/1-517مورخ  1مهر  1931به شرح زیر اعتم کرده است:
« .9 ...استووان شالستهشده مربوط بـه عضـوی اسـت کـه آن عضـو دارای دیـه مقـدر اسـت و
استووان پس از شالستگی بهبود نیافته است ،یا به صور

ناص

بهبودی پیدا کـرده اسـت .در ایـن

صــور بـین مــاده  658و  653تعــارض وجــود دارد؛ زیـرا مــاده  658در ایـن مــورد ارش را ثابــت
میداند ،ولی ماده  653یکپنشم دیه کامل حالم کرده که باید از طریق صانون رفع شود».
امــا نظری ـه مشــورتی کمیســیون صــوانین جزای ـی بــه شــمارهپرونــده  31-185/1-1696مــورخ
 5اردیبهشت  39اینگونه است:
«مواد  658و ( 653بند  )1صانون مشازا استمی با یالدیگر تعارضی ندارنـد و جهـا تفـاو
بین این ماده عبار است از:
 .1در ماده  658بحث از اعضایی است که دیه مقدر یا یرمقدر دارنـد؛ درحـالیکـه مـاده 653
تنها به اعضای دارای دیه مقدر ناظر است.
 .1ماده  658شامل فروض شالستگی منتهی به درمان با عیب یا بیعیـب (هـردو) مـیشـود ،امـا
بقای عیب مطرح نالرده است.
 .9به هر صور  ،صرفنظر از ایناله شالستگی عضو میتوانـد جـدای از شالسـتگی اسـتووان
مصدا داشته باشد (مانند شالستگی گوش یا شالستگی ضروف بینی) ،در ماده  658صـانونگـکار
اراده خود را در تعیین ارش برای عیبونق

ناشی از شالستگی عضو ،یعنی اصتح ناص

 -عتوه

بر دیه مقدر شالستگی استووان ،اگر وجود داشته باشد  -اعتم داشته است؛ بنابراین دیه شالستگی
استووان (موضوع صسمت اول بند الف ماده  ،)653امری جدا از ارش عیب ونق

شالستگی عضـو

موضوع صسمت وسطی ماده  658است که بر کارایی و منافع عضو ناظر است؛ بنابراین نباید از صدر
بند الف ماده  ،653این مفهوم موالف را استنباط کرد که اگر شالستگی عضـوی بـا عیـب اصـتح
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یادرمان شود ،تنها دیه آن یکپنشم دیه آن عضو است و مبلغ دیگری نباید تعیین شود».
بندهای  1و  1نظریه مشورتی صطعاً رافع تعارض در موضوع مـککور (دیـه شالسـتگی اسـتووان
همراه با عدم بهبودی) نیست؛ بنابراین به بررسی بند  9نظریه میپردازیم:
صسمت ابتدای بند  9کـه مقـرر داشـته اسـت شالسـتگی عضـو مـیتوانـد جـدای از شالسـتگی
استووان مصدا داشته باشد ،با مثال بینی و گوش بیان شده و این دو مصـدا را از مصـادیق مـواد
 658و  653دانسته است؛ درحالیکه این دو عضو از اعضای سر و صـور اسـت کـه مطـابق مـاده
 713صانون مشازا

باید دیه صدما و جراحا وارد بر آن را تعیـین کـرد .ایـن نظریـه در ادامـه،

منظور ماده  658را به بیان ارش برای ازبینرفتن کارایی و منافع عضو؛ عتوه بر دیـه تعیـینشـده در
ماده  653میداند .این نظریه صِرف ادعاست و هیچ امارهای بـرای ایـن برداشـت وجـود نـدارد .بـر
فرض صحت این مطلب که عتوه بر دیه صدمه ،باید برای ازبـینرفـتن کـارایی و منـافع عضـو نیـز
ارش تعیین کرد ،باید مطابق نظریه صبلی به اصتح متن صانون پرداخت ،واال نمیتوان برداشت فـو
را با توجه به صانون صحیح دانست؛ زیرا عدم بهبودی کامل در هر حال موجب از بین رفتن کارایی
و منافع کامل یک عضو میشود در حالیاله دیه عدم بهبودی در ماده  653بیان شده است.
 .2-8شمول یا عدم شمول ضابطه دیه شکستگی عضو دارای ناخن
مــاده  516صــانون مشــازا در تعیــین دی ـه نــاخن مقــرر داشــته اســت« :دیـه ازب ـینبــردن نــاخن
نیم درصد دیه کامل است ».با توجه به ایناله ناخن دیـه مقـدر دارد ،آیـا در شالسـتگی نـاخن بایـد
مطابق ضابطه دیه شالستگی عمل شود؟
اداره کل حقوصی صوه صضائیه ،نظریه مشورتی خود را به شمارهپرونده  31-185/1-1336مـورخ
 11اردیبهشت  1939به شرح زیر اعتم کرده است:
« .9 ...نــاخن طبــق مــاده  516صــانون مشــازا اســتمی  1931دیـه مقــدر دارد و شالســتگی آن
مشمول حالم کلی ماده  658صانون مککور است.»...
هرچند مطابق این نظریه ،ناخن از مصادیق ماده  658است ،آیا میتوان بر ناخن ،عنوان عضو را
صاد دانست؟ لغویون (مصطفوی ،1111 ،ج 155 :8؛ واسطی ،1111 ،ج  ،589 :13فیـومی ،بـیتـا،
ج 116 :1؛ فراهیدی ،1111 ،ج 139 :1؛ محمود عبدالرحمان ،بـیتـا ،ج  )196 :1در تعریـف عضـو
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مقرر داشتهاند :هر استووانی که با روییدن گوشت بر آن کامـل شـده اسـت؛ بنـابراین از آنشـا کـه
ناخن بهوسیله گوشت پوشیدهنشده ظاهراً نمیتوان آن را عضو دانست تا مشمول ضابطه باشد.
نتیجهگیری
پس از بررسی متون روایی و فقهی به نظر میرسد فقهاء در این مورد پـس از متحظـه چنـدین
عبار روایی و تصریح یا کشف نسبت میان دیه صدمه حاصله با دیه عضو یا دیه صـدما دیگـر،
ضابطهای را اصطیاد نموده و در طول تاریخ با فتوی چندین فقیه مطابق آن و تبعیت سایر فقیهـان از
ایشان (بدون اشاره به مستند) باالخره ضابطه شالستگی جایگاه مشهوریت گرفته است .برخـی فقهـا
انتقاد خود را به اینگونه تبعیت بیان نموده و عدهای نیز برخورد متفاو فقها نسبت به کتاب ظریف
را مورد نقد صرار دادهاند.
در مقابل عده ای از فقهـا ایـن شـهر را شالسـته و بـا عنایـت بـه کتـاب ظریـف ،دیـه صـدمه
شالستگی هر استووان را تعیین کردهاند .هرچند بسیاری از فقها حالم به ضابطهای یالسـان دادهانـد
(یکپنشم دیه عضو در صور عدم بهبودی و چهارپنشم از یکپنشم در صور بهبودی) ،برخی
(خوانساری )117 :1116 ،به یک پنشم در صور بهبودی فتوا داده اند که اگر بنا به اصطیاد ضابطه
از کتاب ظریف باشد ،این حالم اصح است؛ زیرا در مواردی که روایت حالـم بـه یـکپـنشم دیـه
عضو داده ،موضوع شالستگی با بهبودی است؛ بنـابراین ،بـا توجـه بـه انطبـا نداشـتن هـیچیـک از
هر استووان بهصور جداگانه تقریر شود.
پیشنهاد میشود با توجه به درج این ضابطه (با وجود عدم اعتبار) در صانون مشازا استمی و با
توجه به صدور گواهیهای متفاو از سوی سازمان پزشالی صانونی ،جمعی از فقها ،حقو دانـان و
متوصصان پزشالی صانونی گرد هم آیند و به بررسی انواع صدمه شالسـتگی ،حـاال موتلـف آن
(بهبود یا عدم بهبود) و تعیین دیه هر استووان اصدام کنند و بیان فروعا موجود را که صانون فعلـی
پاسخگوی آنها نیست ،مدنظر صرار دهند.
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کتاب نامه منابع و مآخذ
 . اعلمی هرندی بهادر و دیگران ( .)1931درسنامه ارتوپدی و شالستگیها ،جلد اول ،تهران :اندیشه رفیع.
 بای ،حسینعلی (« .)1931تأملی در صاعده دیه شالستگی اسـتووانهـا» .فصـلنامه حقـو اسـتمی .دوره  .11صـ
.91-56
 برونر و سودارث ( .)1931ارتوپدی/پرستاری داخلی و جراحی .ترجمه فریبا نصـیری زیبـا .جلـد اول .تهـران :نشـر
جامعهنگر -سالمی.
 بهشت ،گیتنی و فومنی ،محمدتقی ( .)1115جامعالمسائل (بهشت) .جلد دوم .صم :دفتر معظمله.
 جان ،کرا؛ فورد ،آدامز و دیوید هامبلن ،)1976(.اصول شالستگیها و ارتوپـدی ،ترجمـه سـعید کارانـدی  ،جلـد
دوم ،تهران :چاپوانه .118
 حسینی روحانی صمی ،سیدصاد  .)1111( .فقه الصاد علیهالستم .جلد اول .صم :دارالالتـاب مدرسـه امـام صـاد
علیهالستم.
 طباطبایی حائری ،سیدعلی بن محمـد .)1118( .ریـاض المسـائل (ط-الحدیثـ)) .جلـد اول .صـم :مؤسسـه آل البیـت
علیهمالستم.
 ابنادریس ،محمد بن منصور بن احمد حلی  .)1111(.السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی .جلد دوم .صم :دفتر انتشارا استمی.
 ابن زهره ،حمزه بن علی حسینی حلی .)1117( .نی) النزوع إلی علمی األصول و الفروع .جلد اول .صم :مؤسسه امـام
صاد علیهالستم.
 ابومنصور ،محمد بن أحمد بناألزهری الهروی  .)1111(.تهکیب اللغه .بیرو  :دار إحیاء التراث العربی.
 اردبیلی ،احمد بن محمد  .)1119(.مشمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان .جلد اول .صم :دفتر انتشارا استمی.

امیرالمؤمنین علیهالستم.
 حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی  .)1119(.صواعد األحالام فی معرفـ) الحـتل و الحـرام .جلـد اول .صـم :دفتـر
انتشارا استمی.
 خمینی ،سیدروحاللّه موسوی( .بیتا) .تحریرالوسیل) .جلد اول .صم :مؤسسه مطبوعا دارالعلم.
 خوانسـاری ،سـیداحمد بـن یوسـف .)1116( .جـامع المـدارک فـی شـرح موتصـر النـافع .جلـد دوم .صـم :مؤسســه
اسماعیلیان.
 خویی ،سیدابوالقاسم موسوی .)1111( .معشم رجال الحدیث و تفصیل طبقا الرجال .صم :مرکز نشر آثار شیعه.
 خویی ،سیدابوالقاسم موسوی .) 1111( .مبانی تالمل) المنهاج .جلد اول .صم :مؤسسه إحیاء آثار اإلمام الووئی(ره).
 ســبزواری ،علــی مــؤمن صمــی .) 1111( .جــامع الوــتف و الوفــا  .جلــد اول .صــم :زمینــهســازان ظهــور امــام
عصر(علیهالستم).
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 سعدی ،ابوجیب .)1118( .القاموس الفقهی لغ) و اصطتحاً .جلد دوم .دمشق :دارالفالر.
 ستر ،حمزة بن عبد العزیزدیلمی .)1111( .المراسم العلوی) و األحالام النبوی) .جلد اول .صم :منشورا الحرمین.
 شاکر ،محمدحسین و ساریوانی ،عادل« .) 1936( .بررسی دیه شالستگی استووان از منظـر صـانون و رویـه سـازمان
پزشالی صانونی» .مشله علمی پزشالی صانونی .دوره .11
 صاحب بن عباد ،کافی الالفاة ،اسماعیل بن عباد .)1111( .المحیط فی اللغه .جلد اول .بیرو  :عالم الالتاب.
 صدو  ،محمد بن علی بن بابویه صم .)1119( .من ال یحضره الفقیه .جلد دوم .صم :انتشارا استمی.
 صینی ،محمود اسماعیل( .بیتا) .المالنز العربی المعاصر .بیرو  :مالتبه لبنان ناشرون.
 طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن .)1117( .الوتف .جلد اول .صم :انتشارا استمی.
 طوسی( .بیتا) .الفهرست .جلد اول .نشف :المالتبه الرضویه.
 طوسی .)1111( .النهای) فی مشرد الفقه و الفتاوی .جلد دوم .بیرو  :دارالالتاب العربی.
 طوسی .)1117( .تهکیب األحالام .جلد چهارم.تهران :دارالالتب اإلستمی).
 عابدی ،محمدحسن؛ مهدوی ،سید امیرحسین؛ ناطقیفرد ،فریبرز .)1981( .ارش و دیه .جلد اول .تهران :پیام عدالت.
 عاملی ،حر محمد بن حسن  .)1113(.وسائلالشیعه .جلد اول .صم :مؤسسه آلالبیت علیهمالستم.
 عاملی ،سیدجواد بن محمد حسینی  .)1113(.مفتاح الالرامه فی شرح صواعـد العتّمـه (ط-الحدیثـ)) .جلـد اول .صـم:
دفتر انتشارا استمی.
 عاملی ،شهید اول ،محمد بن مالی( .بیتا) .القواعد و الفوائد .جلد اول .صم :کتابفروشی مفید.
 عاملی .)1111(.اللمع) الدمشقی) فی فقه اإلمامی) .جلد اول .بیرو  :دار التراث  -الدار اإلستمی).
 عاملی ،زینالدین بن علی (شهید ثانی) .)1119( .مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسـتم .جلـد اول .صـم :مؤسسـ)
المعارف اإلستمی).
 فراهیدی ،خلیل بن احمد .)1111( .کتاب العین .جلد دوم .صم :هشر .
 فیومی ،احمد بن محمد مقری (.بـیتـا) .المصـباح المنیـر فـی ریـب الشـرح الالبیـر للرافعـی .یـک جلـد اول .صـم:
منشورا دارالرضی.
 صزوینی ،سیدعلی موسوی .)1113( .رساله صاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده .جلد اول .صم :دفتر انتشارا استمی.
 کیدری ،صطبالدین .محمد بن حسین .)1115( .إصباح الشیعه بمصباح الشریعه .جلد اول .صم :مؤسسـه امـام صـاد
علیهالستم.
 مرا ی ،سیدمیر عبدالفتاح بن علی حسینی .)1117( .العناوین الفقهیه .جلد اول .صم :دفتر انتشارا استمی.
 مشلسی اول ،محمدتقی اصفهانی .)1115( .روضه المتقین فی شرح مـن ال یحضـره الفقیـه .جلـد دوم .صـم :مؤسسـه
فرهنگی استمی کوشانبور.
 محقق داماد ،مصطفی .)1989( .صواعد فقه .تهران :مرکز نشر علوم استمی.
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 عسالری ،عتمه سیدمرتضی  .)1976(.دو مالتب در استم .جلد سوم .تهران :بنیاد بعثت.
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 محمود عبدالرحمان( .بیتا) .معشم المصطلحا و األلفاظ الفقهیه .سه جلد.
 مصطفوی ،حسن .) 1111( .التحقیق فی کلما القرآن الالریم .تهران :مرکز الالتاب للترجم) و النشر.
 مفید ،محمد بن محمد بن نعمان عالبری بغدادی  .) 1119(.المقنعه .صم :کنگره جهانی هزاره شیخ مفید (رحمهاهلل علیه).
 مالارم شیرازی ،ناصر  .) 1111(.القواعد الفقهیه .صم :مدرسه امام امیرالمؤمنین (علیهالستم).
 منسوب به امام رضا علیبنموسی (ع) .)1115( .الفقه فقه الرضا .جلد اول .مشهد :مؤسسه آل البیت (ع).
 موسوی بشنوردی ،محمد .)1111( .صواعد فقهیه .تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) عروج.
 نشاشی ،احمد بن علی .) 1117( .رجال النشاشی) .دو جلد در یک مشلد( .صم :انتشارا جامعه مدرسین.
 نشفی صاحبالشواهر ،محمد حسن  .) 1111(.جواهر الالتم فی شرح شرائع اإلستم ،بیرو  :دار إحیاء التراث العربی.
 نراصی ،مولی احمد بن محمد مهدی  .) 1117(.عوائد األیام فی بیان صواعـد األحالـام .صـم :دفتـر تبلیغـا اسـتمی
حوزه علمیه صم.

 واسطی ،زبیدی؛ حنفی ،محبالدین و سید محمد مرتضی حسینی .) 1111( .تاج العروس مـن جـواهر القـاموس.
بیرو  :دار الفالر للطباعه و النشر و التوزیع.
 ویلی ـام الالســاندر نی ـومن دورلنــد انگلیس ـی -فارس ـی .) 1986( .فرهنــپ پزشــالی دورلنــد .متــرجم دکتــر محمــد
هوشمندویژه .تهران :چا هاتف.
 همدانی ،آصا رضا بن محمد هادی ( .) 1115مصباح الفقیه .صم :مؤسس) الشعفری) إلحیاء التراث و مؤسس) النشـر اإلسـتمی
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