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چکیده
در متون فقهی و به تبع آن در قانون مجازات اسالمی ،جراحت نافذه به معنای فرورفتن وسی له ای نوک تیز در اعضایی
مانند دست وپا معنا شده است .در تبصرۀ  1ا ین قانون آمده است که حکم مذکور در ا ین ماده نسبت به اعضایی است که
دیۀ آن عضو ب یشتر از یک دهم دیۀ کامل باشد .در تبصرۀ  2ماد ۀ  313ن یز آمده است که چنانچه شیئ ی از طرف دیگر
دست وپا بی رون آید ،دو دیۀ نافذه ثابت می شود .در این ماده و دو تبصرۀ آن ،موارد نقدشدنی وجود دارد مانند :انحصار
محل نافذه به دست وپا بدون تع یین مختصات آن ،تعلق دیه به مرد و ارش به زن ،تع یی ن دو دیه هنگام خروج شیء از طرف
دیگر و از همه مهم تر ،متعلق حکم به اعضایی که دیۀ آن بی شتر از یک دهم دیۀ کامل است و . ...ای ن پژوهش به روش
تحلی لیتوص یف ی موارد مذکور را تحلی ل و نقد و بررس ی فقه ی و حقوق ی کرده و به ا ین نت یجه رسیده است که مبنای تحقق
جراحت نافذه در صورت نفوذ آلت جارحه در عضوی از اعضای بدن که دیۀ آن ب یش از صد دینار باشد ،از جهاتی محل
اشکال است؛ ازجمله ا ینکه ممکن است دیۀ کامل عضوی اندکی ب یشتر از صد دینار باشد ،درنتی جه سوراخ کردن آن
(نافذه) صد دینار می شود که منطقی و عقالیی و همگام با عدالت مالی موجود در بحث دیات نیس ت .افزون بر آن متفاهم
از مذاق شر یعت و تناسب بی ن حکم و موضوع ،آن را مقبول نمی داند؛ لذا مبنای فقهایی که مورد نافذه را اعضای دارای دیۀ
کامل یا حداقل نصف دیۀ کامل می دانند ،منطقیتر و پذی رفتن ی است که درنت یجه نافذۀ آن عضو ،یک دهم دیۀ کامل ،یعنی
صد دینار است .
کلیدواژه ها :دیه ،جراحت ،نافذه ،قانون مجازات ،نافذۀ زن

* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول6911/16/61:؛ تاریخ تصویب نهایی.6911/19/61:
این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان «تحليل فقهی حقوقی دیه جراحات نافذه با رویكرد به قانون مجازات اسالمی» است
که در تاریخ  6911/60/01در دانشگاه یاسوج دفاع شده است.
 . 6نویسنده مسئول
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Abstract
In jurisprudential texts and consequently in the Islamic Penal Code, penetrating injury
means the insertion of sharp instruments into organs such as limbs. Note 1 of article 713 of
this Code states that the above said ruling applies to organs whose blood money exceeds
one-tenth of the full blood money. According to note 2 of article 713, in case the object
protrudes from the other side of limbs, two penetrating blood monies are payable. In the
above said article and its two notes, there are cases that can be criticized, such as restricting
the body parts of penetrating injury to limbs without designating its coordinates, the blood
money being payable to men and Arsh (monetary compensation for bodily injuries whose
amount is not determined by law) being payable to women, determining two blood monies
in case the object protrudes from the other side of limbs, and most significantly, applying
the ruling to organs whose blood money exceeds one-tenth of full blood money, etc. This
research, through a descriptive-analytical method, has analyzed and examined the above said
cases from jurisprudential and legal perspectives and concluded that the basis for realization
of penetrating injury in case the wounding instrument penetrates an organ whose blood
money exceeds hundred Dinars is controversial from certain aspects; for instance, the full
blood money of an organ may be a little more than hundred Dinars, consequently, hundred
dinars are payable in case it is pierced which is not reasonable and is inconsistent with
financial justice existing in the Diyat field. Additionally, the understanding from the Sharia
desire and the proportion between precept and its object does not accept it; accordingly, the
jurisprudential basis that considers the organs with full blood money or with at least half of
blood money as the object of penetrating injury is more reasonable and acceptable and
accordingly, the amount payable for penetrating that organ is one-tenth of the full blood
money which equals hundred Dinars.
Keywords: Dia (blood money), injury, penetrating, the Penal Code, Penetrating Injury
to a Female.
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مقدمه
هر نظامی برای برقراری نظم و عدالت در جامعه قوانینی را وضع میکندد کده بدا رعایدت ایدن قدوانین،
جامعه به روال معمول و عادی خود ادامه میدهد .مکتب اسالم نیز بر سالمت اجتمداعی افدراد در جامعده
تأکید دارد و یکی از ضروریات تعالی انسان را نظم اجتماعی میداند .قانون مجازات نیز از مهمترین قوانین
برای نظم و امنیت عمومی و نیز حفظ حقوق و آزادیهدای فدردی برخدوردار اسدت .جدرایم علیده تمامیدت
جسمانی افراد از بخشهای قانون مجازات است که از زمرۀ جرایم خشونتآمیز میباشد .این جدرایم علیده
جسم و جان یعنی علیه آنچه که جزیی از وجدود انسدان اسدت ،ارتکدام مییابندد؛ ازایدنرو از گذشدته در
نظامهای حقوقی مختلف مجازاتهای سنگینی برای مرتکبان این دسته از جرایم پیشبینی شده است .یکی
از انواع این جرایم ،زخمها و جراحتهایی است که در شرع اسالمی با عنوان نافدذه از آن یداد شدده اسدت.
قوانین مربوط به موضوع محل بحث ،از چالشبرانگیزترین مباحث بخش دیدات قدانون مجدازات اسدالمی
است که مورد اختالف میان فقها و حقوقدانان از ابتدای وضدع قدانون مجدازات اسدالمی بدوده اسدت و در
نزاعهای دستهجمعی و ضرم و جرحهای ارجاعی به دادگستری که جراحت نافذه ایجاد میشدود ،کدارکرد
بسزایی دارد .در این پژوهش به بررسی فقهی و حقوقی دیۀ جراحت نافدذه بدا رویکدردی انتقدادی بده قدانون
مجازات اسالمی پرداخته میشود.
 .0جراحت نافذه در قوانین کیفری
در خصوص جراحت نافذه قبل از انقالم اسالمی در قدوانین موضدوعه ایدران مداده و مقدررهای وجدود
نداشت ،ولی پس از انقالم اسالمی در حوزۀ جرایم علیه اشخاص تجربۀ دو قانونگذاری وجود دارد .اولین
قوانین پس از انقالم دو مجموعه تحتعنوان قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوم شهریور  1621و
نیز قانون دیات مصوم دیماه  1621بودند که در مادۀ  181آن در خصوص جراحت نافذه بیان کرده است:
«هرگاه نیزه یا مانند آن در دست یا پا فرو رود ،درصورتیکه مجنیعلیه مرد باشد ،دیۀ آن یکصد دینار اسدت
و درصورتیکه زن باشد ارش آن با نظر حاکم تعیین میشود» .قانون دوم ،قانون مجازات اسدالمی مصدوم
 1630است که در مادۀ  186آن مقرر شده است« :هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یدا پدا فدرو رود،
درصورتیکه مجنیعلیه مرد باشد ،دیۀ آن یکصد دینار و درصورتیکه زن باشد ارش الزم است» .آخرین بار
در مادۀ  316قانون مجازات اسالمی سال  1616آمده است« :نافذه جراحتی است که با فرورفتن وسدیلهای
مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد میشود ،دیۀ آن در مرد یکدهم دیۀ کامل اسدت و در زن ارش ثابدت
میشود» .در تبصرۀ دو آن نیز آمده است :هرگاه شیئی که جراحت نافذه را بده وجدود آورده اسدت ،از طدرف
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دیگر خارج گردد ،دو جراحت نافذه محسوم میشود.
باتوجهبه اینکه مادۀ  186قانون پیشین مجازات اسالمی نیز به دیۀ نافذه اشاره کدرده بدود ،دراینبداره در
نشست قضایی سؤالی مطرح شده است که به اینگونه اسدت :باتوجهبده اینکده مدادۀ  186قدانون مجدازات
اسالمی میزان دیه را در جرحی که بهوسیلۀ نیزه ،گلوله و امثالهم به وجود میآید ،یکصد دیندار تعیدین کدرده
است ،چنانچه اجسام فوق از یک طرف پا یا دست وارد و از طرف دیگر خارج شوند ،میزان دیه چده میدزان
خواهد بود؟ جوام (نظر کمیسیون) :مادۀ  186قانون مجازات اسالمی ناظر به موردی است که جسم نوک
تیز یا گلوله در دست یا پا فرو رود که جرح وارده از نوع نافذه است .درصورتیکه اجسام مذکور یا گلولده از
طرف دیگر دست یا پا خارج شود ،دو جرح (دو نافذه) ایجاد شده یکی از خارج به داخل و دیگری از داخل
به خارج و در این حالت مجنیعلیه مستحق مطالبه دو فقره دیه خواهد بود .قایلشدن به هدر ترتیدب دیگدر،
عدول از اصل قانونیبودن جرایم و مجازاتها و تفسیر به رأی خواهد بود .اما تفسیر فوق ،برداشتی معقول و
منطقی از قانون بوده و در محدودۀ مادۀ  186قانون مرقوم ،قرار دارد (نشست قضایی دادگستری ،آبان .)80
 .2پیشنیۀ بحث در فقه امامیه
دیۀ نافذه نیدز در روایداتی از ایمدۀ اطهدار(ع) مدنعکس شدده اسدت(1کلیندی161/11 ،؛ حدر عداملی،
 .)638/61سپس فقیهان در خصوص دیۀ نافذه به تفصیل به تبیین موضوع و احکام آن پرداختهاند .در میان
فقها ،در گذشته بیشتر به بیان جراحت نافذه در عضو بینی پرداخته و دربارۀ حکم کلی آن در خصدوص دیدۀ
جراحت نافذه در مرد سخن گفتهاند؛ بدین بیان که اگر جراحت نافذه به بینی وارد شود و بینی را سوراخ کند،
درصددورتی که از حاجددب بددین دو حفددرۀ بینددی نیددز بگددذرد ،برخددی دیددۀ آن را دو سددوم از نصددف دیددۀ بینددی
(علیبنموسیبنجعفر )612 ،و برخی دیگر دیۀ آن را یکسوم دیۀ بینی دانستهاند و چنانچه به حاجب بینی
نرسد و تنها یک طرف بینی را سوراخ کند ،دیۀ آن صد دینار است (فاضل مقداد.)111/1 ،
البته در بیان برخی از فقیهان به صورت کلی آمده است :هرگاه جراحت نافذه در قسمتی از اعضدا نفدوذ
کند ،دیۀ آن یکدهم دیۀ آن عضو است (ابوالصالح حلبی )611 ،که از کلیدت قاعدده ،دیدۀ نافدذه در همدۀ
اعضا بهدست میآید که صد دینار است .شهید ثانی دراینباره فرموده است :دیۀ نافذه در عضوی اسدت کده
دیۀ آن کمتر از صد دینار نباشد ،درنتیجۀ حکم نافذه اختصاص مییابد به عضوی که دیدۀ آن بیشدتر از صدد
دینار است و در عضوی که دیۀ آن کمتر از صد دینار است ،ارش ثابت است و آن با درنظرگرفتن نسدبت دیده

 .6عَنِ ابْنِفَضَّالٍ قَالَ :عَرَضْتُ الْكِتَابَ عَلَى أَبِیالْحَسَنِ(ع) فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ -قَضَى أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ(ع) فِی دِیَةِ ...وَ أَفْتَى فِی النَّافِذَةِ إِذَا نَفَذذَتْ مِذنْ
رُمْحٍ أَوْ خَنْجَرٍ فِی شَیْءٍ مِنَ الْبَدَنِ فِی أَطْرَافِهِ فَدِیَتُهَا عُشْرُ دِیَةِ الرَّجُلِ مِائَةُ دِینَارٍ.
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به مقدار آن است و این دیدگاه اولی است (مسالک االفهام .)121/11 ،البته در بعضی از فتاوای شهید ثانی
بیان شده که دیۀ نافذه در زن مانند مرد صد دینار است و این حکم مناسب اسدت بدا اصدل و قاعددهای کده
مشهور است و آن این است که دیۀ زن مادامی که به ثلث نرسیده باشد با مرد یکسان است (همان) ،ولدی از
سوی دیگر برخی از فقها گفته اند :ظاهر این است که حکم مزبدور ازلحدان ند

و فتدوا بده اعضدای مدرد

اختصاص دارد و در خصوص زن ارش ثابت است (صاحبجواهر 611/16 ،و .)612
برخی از فقهای کنونی نیز دراینباره گفتهاند :دیۀ نافذه زمانی است که در عضوی از اعضای بدن انسان
ً
نیزه یا خنجری فرو رود و دیۀ آن صد دینار است .حکم نافذه ظاهرا اختصاص بده عضدوی دارد کده دیدهاش
بیشتر از صد دینار باشد و این چه بسا جوام این اشکال است که اگر دیۀ عضو کمتر از صد دینار باشد مانند
انگشتان الزم می آید که دیۀ نافذه بیشتر از دیۀ خود عضو باشد و ظاهر این است که حکدم ازلحدان ند و
ً
فتوا اختصاص به مرد دارد و اما زن ظاهر این است که ارش ثابت است بدهدلیل اینکده در ایدن مدورد شدرعا
دیهاش مقدر نشده است (فاضل لنکرانی ،تفصیل الشریعة.)618 ،
 .3واژه شناسی نافذه
 .1-3در لغت
«نفذ» در لغت بهمعنای عبور و گذرکردن از چیزی (فراهیدی181/8 ،تا110؛ ابنفارس )118/1 ،و بده
باطن و درون چیزی وارد شدن است ،برای نمونه اگر گفته شود «نفذ السهم» به این معنا اسدت کده نیدزه در
دیگدر آن سدر نیدزه بیدرون آمدده اسدت و
درون گوشت فرو رفته ،بهگونهای که گوشت را شکافته و از سدوی
آ

میدرخشد (ابنمنظور111/6 ،تا111؛ طریحی .)611/1 ،نافذه بهمعنای شکافی در دیوار است که نور و...
از بیرون ازطریق آن به داخل اتاق نفوذ میکند (موسی .)131/1 ،باتوجهبه موارد مذکور که مفهدوم عبدور از
ََ
چیزی و خروج از آن در مادۀ نفذ اخذ و گاه تصریح شده است که نافذه در جایی گفته میشود که خنجر یدا
نیزه از طرف دیگر خارج شود ،باید گفت از جهت واژهشناسی ،کلمۀ نفذ و نافذه در جایی به کار میرود که
واردشدن چیزی مانند نیزه و تیر از یک سمت و خروج آن از سمت دیگر تحقق پیدا کند.
 .2-3در اصطالح فقهی
فقها دربارۀ جراحت نافذه به تعاریفی پرداختهاند که میتوان دیدگاهها را دستهبندی کرد :دسدتۀ نخسدت
جراحت نافذه را فرورفتن در گوشت دانسته و از آن با عنوان متالحمه نیز نام بردهاند و به ایدن مطلدب کده از
سمت دیگر در بیاید یا در نیاید ،اشارهای نکردهاند (ابوالصالح حلبی100 ،؛ ابنزهره 1 ،و  ،)11البته برخی
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مقدار عمق فرورفتن آن را متغیر دانستهاند (صدر.)601/1 ،
برخی از فقها نیز دراینباره صدق آن را عرفی دانسته و گفتهاند :باید بهاندازهای فرو رود کده عدرف آن را
نافذه به شمار آورد (مکارم شیرازی ،الفتاوی الجدیدة)161/6 ،؛ یعنی باید بهمقدار کافی در بدن نفوذ کند،
ً
خواه مثل ماهیچهها باشد یا مواردی که استخوان است و از کنار استخوان به مقداری که عرفدا نفدوذ نامیدده
شود ،بگذرد و درنتیجه در موارد مشکوک حکم نافذه جاری نمیشود (مکارم شدیرازی ،استتفتااا جدیتد،
 .) 138/6فقیهی دیگر نیز نافذه را آن دانسته است که در درون بدن فرو رود ،بدون آنکه گوشدت را بشدکافد
(سبحانی تبریزی.)132 ،
دستۀ دوم از فقها بر این باورند که نافذه آن است که جانی آلت جرح را در مانند دست و پا فرو کند و به
این مطلب تصریح کردهاند که بایدد از طدرف دیگدر خدارج شدود (عالمده حلدی111/1 ،؛ فاضدل هنددی،
163/11؛ شوشددتری113/11 ،؛ فاضددل لنکرانددی ،تفصتتیل الشتتریعة )616 ،و آن را سددوراخ کنددد (حکددیم،
 .)611/6شارحان روایات نیز گفتهاند :مقصود از نافذه آن است که از سمت دیگر خدارج شدود (مجلسدی،
روضة المتقین )620/10 ،و اگر از طرف دیگر خارج نشود ،از مصادیق دامیه و متالحمه و نظایر آنها است
(منتظری.)112/6 ،
برخی از مراجع کنونی نیز در پاسخ به استفتا مبنیبر اینکه اگر گلوله یا نیدزه از یدک طدرف پدا وارد و از
طرف دیگر خارج شود ،گفتهاند :یک جنایت است و یک دیه ثابت است و مقدار آن صد دینار است (فاضل
لنکرانی ،جامع المساال102/1 ،؛ مکارم شیرازی ،استفتااا جدید.)138/6 ،
 .0نقد و بررسی دیدگاهها
به نظر میرسد دیدگاه دوم صحیحتر است و افزون بر اینکه از جهت واژهشناسدی ایدن دیددگاه صدحیح
بهنظر میرسد ،میتوان ادله و قراینی نیز بر تأیید این دیدگاه آورد :یکدی از قرایندی کده میتدوان آورد مبنیبدر
اینکه نافذه جراحتی است که چیزی در گوشت فرو رود و از سوی دیگر بیرون بیایدد ،عبدارتی اسدت کده در
فقهالرضا در بام خد( 1گونه) وارد شده که آمده است« :اذا کانت فیه نافذه یری منها جوف الفم فدیتها مایده
دینار» (علیبنموسیبنجعفر .)613 ،از این عبارت که در کتامهدای روایدی معتبدر نیدز وارد شدده اسدت
(ابنبابویه ،)86/1 ،میتوان ماهیت نافذه را فروررفتن در گوشت و از سمت دیگر بیرونآمدن دانست؛ زیدرا
اینکه در روایت می فرماید :داخل جوف و باطن دهان دیده شود و یا اینکه در برخدی از نسدخههای روایدت
ً
آمده است« :بدا منها جوف الفم» (طوسی ،تهذیب االحکام )611/10 ،به این معنا است کده گونده کدامال
 .6برخی از فقيهان بر این باورند که نسخة صحيح روایت بهجای «الخد» کلمة «جسد» است (خویی.)144 ،
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سوراخ شود ،پس مطلق فرورفتن درون گونه و نفوذ بدون سوراخشدن گونه در صدق نافذه و اثبات یک دهم
دیه کفایت نمیکند (ترحینی عاملی.)230/1 ،
 .5ادلۀ روایی در خصوص دیۀ نافذه
 .1-5روایت ابنفضال از امام کاظم(ع)
راجع به دیۀ نافذه در دست یا پا مستند فتوای فقهایی که مقدار آن را  1۱۱دینار دانسدتهاند ،ایدن روایدت
است :امیرالمؤمنین(ع) دربارۀ جراحت نافذهای که بهسبب فرورفتن نیزه یا خنجر در عضوی از اعضای بدن
مرد ایجاد شده باشد ،به یکدهم دیدۀ آن مدرد کده صدد دیندار باشدد ،حکدم کدرد (1کلیندی .)161/11 ،در
خصوص سند این حدیث تردیدی مطرح شده است ،ولی بزرگان از فقها بهطور عمده آن را معتبر دانسدتهاند
(خویی) 613/6 ،؛ ضمن اینکه این روایت از طریق یونس نیز نقل شده است که از آن با عنوان صحیحه یاد
شده است (مقدس اردبیلی .) 111/11 ،صاحب وسدایل روایدت را بدا کلمدۀ (البددن) نقدل فرمدوده اسدت
( ،)638/61ولی در مصادر اصلی ازجمله کافی کلمۀ (الرجل) آمده است .داللت روایدت بدر اینکده اگدر
چیزی همانند نیزه ،خنجر و امثال آن در دست یا پا فرو رود ،دیۀ آن  1۱۱دینار است ،روشن است.
 .2-5روایت مسمع از امام صادق(ع)
در روایتی وارد شده است که امیرالمومنین(ع) در نافذۀ در عضو ،قایل شدهاند که دیهاش یکسوم دیۀ آن
عضو است(6طوسی ،الخالف .)616/10 ،این روایت با آنچه که قاعدۀ دیۀ نافذه به دنبدال اثبدات آن اسدت
(یکدهم دیۀ عضو) ،در تعارض است.
ً
در پاسخ به استدالل به این روایت برای دیۀ نافذه میتوان گفت :اوال فقیهان امامیه این روایت را ضعیف
دانستهاند بهسبب اینکه در سند روایت دو نفر آمده است (محمدبنحسن شمون و اصم) که هر دو ضدعیف
ً
هستند (خویی)163/16 ،؛ ثانیا در تعارض بین دو روایت ،روایت دوم مقدم میشود؛ چون شهرت عملدی
ً
بر پایۀ آن شکل گرفته است (طباطبایی ،ریاض المساال)161/12 ،؛ ثالثا در متن روایت نیز کلینی بدهجای
النافذة ،الناقلة آورده است که درنتیجه اضطرام در متن حدیث بدر سسدتی ایدن روایدت میافزایدد (حلدی،
 ،)110همچنان که برخی از فقیهان اصل در این روایدت کده در بیشدتر نسدخهها وارد شدده اسدت را کلمدۀ
آ
«الناقلة» دانستهاند (فیض کاشانی311/12 ،؛ مجلسی ،مراة العقول 6 .)166/61 ،بنابراین مدیتدوان گفدت
 .6عن ابیالحسن(ع)« :قضى أميرالمؤمنين(ع) فی دیة جراحة األعضاء ...و افتی فی النافذة أذا انفذت من رمح او خنجر فی شیء من الرجل فی
أطرافه فدیتها عشر دیة الرجل مائة دینار».
 .0عَنْ أَبِیعَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ :قَضَى أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ(ع) فِی النَّافِذَةِ تَكُونُ فِیالْعُضْوِ ثُلُثَ الدِّیَةِ دِیَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ.
 .9ممكن است این توهم پيش آید که آیا نمیشود تعارض بين این دو روایت را بدوی دانست و گفت بين این دو روایت عموم و خصذو
است؛ به این معنا که قاعدة عمومی در نافذه ،یكدهم دیه است مگر در نوافذ خا که یكسوم دیه به اثبات میرسد .در پاسذخ بایذد گفذت:
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ازمنظر ادلۀ روایی ،دیۀ جراحات نافذه عبارت از همان یکدهم دیۀ کامل است.
 .6اعضای مشمول دیۀ نافذه (ازنظرِ مقدار مالی دیه و صدق عرفی فرورفتن چااقو
یا نیزه)
در خصوص اعضای مشمول دیۀ نافذه دیدگاهها متنوع است .در نتیجهگیری پژوهشی چنین آمده است:
هرگاه آلت جارحه در عضوی از اعضای بدن که دیۀ آن صد دینار به باال باشد نفوذ کند بهگونهای که از یدک
طرف وارد شود و تا شکافتن گوشت و پوست طرف دیگر عضو ادامه یابد ،جراحت نافذه تحقق یافته است و
در ادامه نافذه را ویژۀ جراحت دست و پا میداند (وطنی و زرگریان .)16 ،این مبنا که بخشی از آن به پیروی
از مادۀ  316قانون مجازات اسالمی سامان یافته است ،از این جهت نقدشدنی است کده اگدر دیدۀ عضدوی
کامل ،کمتر از دویست دینار باشد ،سوراخکردن آن (نافذه) صدد دیندار میشدود کده ایدن نتیجده ،منطقدی،
عقالیی و همگام با عدالت مالی موجود در بحث دیات نیست و همچنین مذاق شریعت آن را بر نمیتابدد،
لذا مبنای فقهایی که محل و مورد نافذه را اعضایی میدانند که دارای دیۀ کامل یا نصف دیه است ،منطقی و
پذیرفتنی است .ازجمله اشکاالت دیگر از جهت میزان دیۀ عضو و امکان صدق عرفی فرورفتن نیزه یا چداقو
در آن عضو به شرح زیر است:
یک اشکال به این کالم این است که اگر کسی در سر انگشت جراحت نافذه را ایجداد کندد ،الزمدهاش
یکدهم دیۀ کامل است که صد دینار است ،درصورتیکه دیۀ قطع خود انگشت صد دینار اسدت و دیدۀ سدر
انگشت ،یک سوم این مقدار است پس چگونه دیۀ نافذه برابر با دیۀ خود عضو یا بیشتر باشد.
در پاسخ ،فقیهان دو دیدگاه ارایه کردهاند:
یک .برخی از فقیهان گفتهاند :یا عموم قاعده را تخصی

باید زد و صد دینار را دیۀ نافذهای دانست کده

خود آن عضو دیۀ کامل داشته باشد (مشکینی)110 ،؛ زیرا در روایات نیز این بحث مربوط به هدر عضدوی
نیست و در روایات مط لق نیامده است ،بلکه به چیزی مثدال زده شدده اسدت (خدنگونده) کده یدک چندین
وضعیتی دارد که دیۀ آن ،یک دیۀ کامل است (شهید ثانی ،الروضة البهیة .)686/10 ،میتوان به لفظ طدرف
نیز استناد کرد که به غیر از این موارد مانند سرانگشت طرف گفته نمیشود و طرف در مواردی صدق میکند
که عضو دارای دیۀ کامل یا نصف دیه باشد (مقدس اردبیلی )111/11 ،و مقصود از اطراف ،اعضدای اولیده
مانند دست و پا است .همان گونه که در کتامهای لغت ،اطراف بدن به دسدتها ،پاهدا و سدر گفتده شدده

اوالً کسی از فقيهان به این مطلب قائل نشده است و ثانياً هر دو روایت صراحت در عموم دارند و درنتيجه این توجيه ،درست بهنظر نمیرسد
(حسينی عاملی.)141/61 ،
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ً
است (شوشتری .)113/11 ،ضمنا از اینکه فقیهان مانند چاقو و نیزه را آوردهاندد مدیتدوان کشدف کدرد کده
عضوی از بدن باید باشد که فرورفتن این ابزار در آنها صدق بکند ،بنابراین انگشت ،لب و مانند آنها نمی
توانند مصداقی برای نافذه به شمار آیند (مکارم شیرزای ،الفتاوی الجدیدة.)161/6 ،
دو .برخی دیگر گفتهاند :باید گفت نافذه در جایی است که دیۀ خود آن عضو از صد دینار بیشدتر باشدد
(حسینی عاملی)181/10 ،؛ درنتیجه در جاهایی که دیۀ عضو کمتر یا بهاندازۀ صد دینار است ،در نافدذۀ آن
ارش حکومت ثابت میشود (سبزورای .)601/61 ،علت اینکه این حکم درمورد اعضایی است که دیدۀ آن
از  100دینار بیشتر باشد اینست که ظاهر روایت داللت میکند بر اینکه دیۀ نافذه با دیۀ عضو باهم مغایرت
دارد؛ بنابراین یا دیۀ عضو کمتر از نافذه است که سبب میگردد دیه فرع از دیۀ اصل افزون گردد کده درسدت
نیست ،درنتیجه باید دیۀ اصل عضو بیشتر باشد .برابر نیز نمیتواند باشد چون دیدۀ جدزء و کدل نمیتوانندد
باهم برابر باشند؛ درنتیجه در این گونه موارد ارش ثابت میگردد (همو.)601/61 ،
بهنظر میرسد دیدگاه اول صحیح تر باشد یعنی باید عضوی باشد که دیۀ کامل یا نصف دیۀ کامل داشته
باشد؛ مثل هرکدام از دستها که نصف دیه دارند و اگر جراحت نافذه در دست تحقق پیددا کندد ،یدکدهم
ً
دیه که  100دینار میشود در برابر مثال قطع خود دست که دیۀ آن  100دیندار اسدت معقدول و متناسدب بدا
مقدار جنایت است؛ یعنی تناسب بین حکم و موضوع نیز میتواند بهعنوان مستندی قوی بدرای ایدن دیددگاه
قرار گیرد .بنابراین صرف اینکه گفته شود نافذه در جایی است که دیدۀ آن عضدو بیشدتر از  100دیندار باشدد
درست نیست؛ زیرا مقصود از اطراف که در روایت آمده است (کلینی ،)161/11 ،اطراف اولیه اسدت مثدل
دست و پا که هر دو دست یا هر دو پا با هم دیۀ کامل دارند (شوشتری)113/11 ،؛ درنتیجه جنایت بر یکدی
از آنها نصف دیه میشود که پانصد دینار است و دیۀ نافذۀ آن صد دینار خواهد بود.
یادآوری این نکته نیز بایسته است که قاعدۀ دیۀ نافذه در جدایی اسدت کده در نصدوص و روایدات ،دیدۀ
خاصی برای آنها وضع نشده باشد (خویی ،موسوعة .)163/16 ،بنابراین ،اعضایی که حکم نافذه در آنها
جاری میشود مانند ران ،دستها ،پاها و بازوها است و این بر اسداس متفداهم عرفدی اسدت (سدبزواری،
) 601/61؛ زیرا در مانند کف دست ،قدم پا ،گونه ،ساعد و بازو ،کاسۀ زانو ،ساق پا ،دندهها و مانند آن دیده
های مخصوص به خود را در روایات دارند (شوشتری)113/11 ،؛ بندابراین ،نافدذه مخصدوص دسدت و پدا
نیست و شامل دیگر اعضای بدن نیز میشود .صاحبجواهر میفرمایدد :همدان طدور کده شدیخ طوسدی و
پیروانش در مسالک یا گروهی در غیر مسالک گفتهاند ،اگر نافذه در عضوی از اعضای مرد نفوذ کند دیۀ آن
صد دینار است .همان طوری که در کتام ظریف آمده است ،کتدابی کده بهوسدیلۀ بعضدی از طدرق سدند،
درست و صحیحبود ن آن را دانستید ،در آن کتام فرموده است :در نافذه ،زمدانی کده تیدری یدا خنجدری در
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جایی از بدن نفوذ کند ،دیۀ آن یکدهم (عشر) دیۀ مرد یعندی صدد دیندار اسدت ( .)611/16دقدت در ایدن
روایت ازنظر داللت این را می فهماند که این قاعده کلدی اسدت و در همدۀ اعضدا و جدوارح جداری اسدت
(معاونت آموزش قوۀ قضاییه .)131/3 ،یکی از اصالحاتی که بر مادۀ  316فوقالذکر میتدوان پیشدنهاد داد
همین نکته است که در متن ماده ،عنوان دست و پا آمده است ،هرچند در تبصدرۀ  1ایدن موضدوع را روشدن
کرده است ،ولی بهتر بود بهجای ذکر آن در تبصره ،در خود متن مادۀ قانونی عنوان (عضو) میآمد.
 .7اثبات دیۀ واحده یا دو دیه در جراحت نافذه
سؤال این است که اگر شیء مذکور و مانند آن پس از واردشدن به دست یا پا از طرف دیگر خارج شود،
دیۀ آن چقدر است؟ این مسئله کمتر در کتب فقهی بحث شده اسدت ،ولدی در خصدوص مشدابه آن یعندی
جایی که خنجر و نیزه از یک سوی شکم ،سینه و ...وارد شده و از سوی دیگر خارج شود (جایفتین) ،بحث
شده است .در آنجا بعضی از فقها ثبوت دو دیۀ مقدره را پذیرفته و چنین استدالل کردهاندد کده اگدر ایدن دو
جراحت در دو سوی عضو بهطور جداگانه وارد میشد ،هرکدام یکسوم دیده داشدت .پدس از اجتمداع نیدز
هریک به قوت خود باقی است و نیز اگر از دو طرف جایفهای پدید میآمد و با هم تالقدی میکدرد ،هریدک
دارای دیۀ مقدر جایفه بود ،پس در محل کالم نیز چنین است و از سوی دیگر برخی از فقهدا ایدن دیددگاه را
نپذیرفته و آن را مخالف تشخی

عرف دانسته و قایل به وحدت دیه شدهاند؛ چراکه عرف این مورد را ضربه

و جنایت واحد می داند .در محل بحث ما یعنی موردی که نیزۀ خنجر و مانند آن در دست یدا پدا فدرو رفتده
ً
است و از طرف دیگر خارج شود که مفهوم جنایت نافذه همین است ،نمیتوان قایل به تعدد دیه شد .اساسا
تعریف جراحت نافذه همان گونه که ثابت شد و صدق آن در موردی است که شیء برنده از یک طرف عضو
وارد و پس از عبور از آن از طرف دیگر خارج شود .با پذیرش این معنا واضح است که تنهدا یدک جراحدت
ً
نافذه محقق شده و طبعا فقط یک دیده یعندی  1۱۱دیندار ثابدت اسدت (فاضدل لنکراندی ،جتامع المستاال،
116/6؛  .)118/1اگر چنین معنایی را دربارۀ نافذه قبول نکنیم ،باز هم ممکن اسدت در دفداع از وحددت و
یکی بودن دیه راجع به سؤال محل بحث گفته شود :روایت منقدول در خصدوص قضداوت امیرالمدؤمنین(ع)
نسبت به خروج یا عدم خروج شیء برنده از طرف عضو اطالق دارد ،بنابراین با فرض خروج از طرف دیگر
باز هم فقط یک دیه ثا بت است .در رد این استدالل ممکن است کسی بگوید :ظاهر روایت مدنظر آن است
که فقط در مقام بیان دیۀ جنایت در اثر واردکردن شیء برنده به داخل دست و پا است ،ولی از این جهت که
در طرف دیگر عضو هم جراحتی وارد شود یا نه ،روایت در مقام بیان نیست ،بهویژه آنکه روایت بهصدورت
نقل قضاوت امیرالمؤمنین(ع) بیان شده است .در پاسخ ممکن است در دفاع از قول به دیۀ واحد گفته شدود
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از یک دیۀ واحد ثابت نمیشود.
ضمن اینکه میتوان گفت :قول به این دیدگاه که اگر از طرف دیگر خارج شدود دو دیده دارد ،موافدق بدا
دیدگاه اهل رأی (حنفیه) از اهلسنت است که از خلفای خود این دیددگاه را بدازگو کردهاندد ،هرچندد قایدل
هستند این از نوع جراحت جایفه است که یکسوم دیه دارد و از ابوبکر نیز نقل کردهاند درصدورتیکه آلدت
جارحه از جانب دیگر بیرون بیاید ،یکسوم دیۀ دیگر اضافه میشود (سمرقندی .)116/6 ،همان گونه که در
ََ َ
مفهوم لغوی نافذه گذشت :نفذ در لغت بهمعنای عبور و گذرکردن است (فراهیددی181/8 ،تدا )110و ایدن
معنای لغوی مؤید استدالل مذکور است .بهتعبیری با مراجعه به قول لغوی بدهعنوان یکدی از طدرق اصدلی
شناخت معنای حقیقی الفان ،همین مالک و استنباط مذکور به دست میآید.
از دیگر اشکاالتی که بر این دیدگاه وارد میشود ،در تضادبودن این دیدگاه با قاعدۀ تداخل دیات اسدت
که این قاعده به پیروی از فقه در قانون مجازات اسالمی نیز وارد شده است .در مادۀ  116ایدن قدانون آمدده
است :در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانۀ ذیل ،دیۀ آسیبهای متعدد تداخل میکند و تنها دیدۀ یدک
آسیب ثابت میشود :الف .همۀ آسیبهای ایجادشده مانند شکستگیهای متعدد یا جراحات متعدد از یک
نوع باشد .م .همۀ آسیبها در یک عضو باشد .پ .آسیبها متصل به هم یا بهگونهای نزدیک به هم باشدد
ً
که عرفا یک آسیب محسوم شود .ت .مجموع آسیبها با یک رفتار مرتکب به وجود آید .ازآنجاکده نافدذه
ً
دقیقا همۀ شرایط موردنیاز تداخل را دارد ،بالفرض که بتوان قایل به دو دیه شد ،در این صورت دو دیۀ آسیب
نافذه تداخل میکنند و تنها یک دیۀ نافذه ثابت میگردد.
 .8تحقق نافذه در زن و حکم آن
نکتۀ دومی که در مادۀ  316تأملبرانگیز است ،این میباشد که در ماده بیدان شدده اسدت کده جراحدت
نافذه چنانچه در زن ایجاد شود ارش ثابت میشود .این قسمت از ماده نیز با دیدگاه مشهور فقیهان در ثبوت
یک قاع ده در تعارض است؛ زیرا مشهور بین فقها این است که دیۀ زن از ناحیۀ شرع تا زمدانی کده بده ثلدث
نرسیده است ،با مرد برابر و یکسان است و فرقی بین آنها نیست و زمانی که از ثلث بگذرد ،دیۀ زن نصدف
دیۀ مرد است .در بام جراحت نافذه در زن دیدگاههای متفاوتی وجود دارد:
یک .برخی از فقیهان بیان کردهاند که جراحت نافذه در زن نیز بهدلیل اطالق روایات بام نافذه دیۀ مرد
را دارد (شهید ثانی ،روض الجنان .)111/1 ،آنچه فقیهان به این دیدگاه اعتراض کردهاند این است کده ایدن
دیدگاه را مخالف با ن

روایات و فتوای اصحام دانسته که ایشدان ایدن دیده را مربدوط بده مدرد دانسدتهاند
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همان روایتی است کده در آن لفدظ و عندوان الرجدل

آمده است.
دو .دیۀ نافذه در زن ،نصف دیۀ نافذه در مرد است .این دیددگاه را برخدی از فقیهدان بدهعنوان دیددگاهی
بازگو کردهاند (شهید ثانی ،مسالک االفهام.)121/11 ،
سه .برخی از فقیهان بر این باورند که نافذه در زن موجب ثبدوت ارش و حکومدت اسدت .ادلدهای کده
فقیهان بر دیدگاه اختصاص حکم دیۀ نافذه به مرد دادهاند ،عبارت است از :اصل ،عدمالدلیل و بطالن قیاس
(مقدس اردبیلی .)111/11 ،مقصود از بطالن قیاس این است که زن در این حکم نباید با مرد مقایسه شود.
ایشان دراینباره تحقق جراحت نافذه را در اعضای بدن مرد میداندد ،ولدی ظداهر ایدن اسدت کده در زن در
جراحت نافذه بر اعضای وی حکومت ثابت است (خمینی .)111/6 ،سبحانی نیز اینکه در جراحت نافذۀ
زن ،حکومت و ارش ثابت باشد را مقتضای عملکردن به اصل 1دانسته است ( .)138همان گونه که برخی
از پیشینیان نیز به این مطلب باور داشتهاند ،آنجا که گفتهاند :زیرا دیۀ نافذه اختصاص به مرد دارد (صیمری،
.)131/1
 .9ادلۀ دیدگاه اول بهعنوان دیدگاه برگزیده
به نظر میرسد دیدگاه نخست صحیحتر است و حکم نافذه عمومیت دارد و زن را نیدز در بدر میگیدرد.
ادلۀ این دیدگاه عبارتاند از:
 .1-9برابری دیۀ مرد و زن در جراحتها تا یکسوم دیه
زن تا یک سوم دیه با مرد برابر است و البته در نافذۀ خد و بینی و مانند آن در روایات حکدم مخصدوص
به خود آمده است و از تحت عموم قاعدۀ نافدذه بدا ند

خدارج شددهاند (خدویی ،الموستوعة163/16 ،؛

روحانی .)610/62 ،مهمترین دلیلی که داللت میکند بر اینکه در نافذه ،دیۀ زن نیز مانند دیۀ مرد یکدهم
دیه است ،روایات صحیحی است که دراینباره وارد شده است .در روایتی از امام صادق(ع) وارد شده است
که حضرت فرمودهاند :جراحات و آسیب ها ،زن و مرد با هم برابر هستند تا به ثلث دیۀ مرد برسد که اگدر از
ثلث بگذرد ،در این صورت دیۀ زن نصف دیۀ مرد خواهد بود( 6کلینی.)611/11 ،

 .6اصل اوليه در جنایات ،ارش است؛ به این معنا که عضو مورد جنایت درحالیکه صحيح است ،ارزشسنجی و سپس حالت معيوب عضذو،
قيمتگذاری می شود که تفاوت آنها به مجنیعليه داده میشود .از این اصل تنها دیاتی که در شرع مقرر شده است ،خذارج شذدهانذد و بقيذة
موارد در تحت گسترة اصل باقی ماندهاند.
« .0عَنْ أَبِیعَبْدِاللّهِ(ع) ،قَالَ :جِرَاحَاتُ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ إِلى أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ ،فَإِذَا جَازَ ذلِكَ تَضَاعَفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ عَلى جِرَاحَةِ الْمَذرْأَةِ
ضِعْفَيْنِ».
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 .2-9موضوعیت نداشتن لفظ الرجل در روایت
برخی از فقها بر این باورند که لفظ الرجل در روایت موضوعیت ندارد و تنهدا از بدام مصدداق و مثدال
آمده است و خصوصیت ندارد (منتظری ،)112/6 ،ضمن اینکه این کلمه از بدام لقدب اسدت و برخدی از
فقها آمدن لقب در عبارات معصومان(ع) را دارای مفهوم دانسته و آن را حجت میدانندد (حسدینی عداملی،
 ،)181/10ولی بنا بر نظر اکثریت اصولیان امامیه ،مفهوم لقب حجیت ندارد (مظفر .)160/1 ،دلیل دیگری
مبنی بر اینکه مرد در این روایت موضوعیت ندارد و نافذۀ زن نیز همین حکدم را دارد ،ایدن اسدت کده علدت
آمدن لفظ الرجل در روایت از بام غالب بوده است؛ به این معنا که غالب افرادی که با نیزه و مانند آن مورد
آسیب قرار میگرفتهاند ،مردان بودهاند و چون زنان کمتر چنین آسیبی میدیدهاندد ،در روایدت از آنهدا یداد
نشده است.
 .3-9داللت اولویت
می توان گفت ثبوت دیه در این مورد دربارۀ مرد بده داللدت اولویدت بدر ثبدوت دیده دربدارۀ زن داللدت
میکند؛ زیرا هر چیزی که جنایت آن نق

به شمار آید و موجب دیه شود ،در زن بدهطریق اولدی نقد

بده

شمار میآید و موجب دیه میشود (الری.)161 ،
 .4-9اختالف در نقل روایت
یادآوری این نکته بایسته است که در روایت حر عاملی در وساال الشیعة نیامده است برای اطراف بددن
مرد یکدهم دیه است ،بلکه ابتدای روایت حکم مطلق است یعنی دیۀ نافذه هم زن و هم مرد را شدامل مدی
شود و بهجای لفظ الرجل کلمۀ البدن را آورده است ( )638/61و فقط در پایان روایت به یکدهم دیۀ مدرد
اشاره شده است؛ یعنی میتوان گفت :دیۀ نافذۀ مرد و زن ،در هردو یکدهم دیۀ کامل مدرد اسدت؛ بندابراین
حکدم نافدذۀ مدرد را بیدان
لفظ الرجل در این کتام بهعنوان موضوع نیامده است کده بتدوان گفدت روایدت،
آ

می کند ،بلکه در قسمت حکم آمده است .پس حکم دیۀ نافذه (چه در مرد و چه در زن) یدکدهم دیدۀ مدرد
است که صد دینار می باشد؛ بنابراین روایت از این جهت روشن نیست .در مواد قانونی نیز بده ایدن مطلدب
اشاره شده است :مطابق قاعدۀ عمومی تنصیف دیۀ زن و مرد در اعضا و منافع تدا کمتدر از ثلدث دیدۀ کامدل
مرد ،یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیۀ زن به نصف تقلیل مییابد (مدادۀ  120قدانون مجدازات
اسالمی) .حال آنکه دیۀ نافذه یکدهم دیۀ کامل و به یکسوم نرسیده است؛ درنتیجه مادۀ  316با مادۀ 120
قانون مجازات اسالمی و همچنین قاعدۀ یادشدۀ فقهی مخالف است.
 .01بحث فتوای معیار در نافذة زن
نسبت به ارش در خصوص نافذۀ واردشده بر زن ممکن است بحث پیش آید و گفته شود کده ایدن امدر
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ناشی از فتوای امام در تحریرالوسیله است .همان گونه که اشاره شد ،آنجا که ایشان مینویسد« :و اما المراة
فالظاهر ان فی النافذهة فی اطرافها الحکومة» (خمینی )111/6 ،که نظر ولی فقیه کنونی یعنی مقام رهبری
هم تا خالف آن ابراز نشود ،همین است .بر پایۀ این اشکال نمیتدوان بدر مدادۀ  316ق .م .ا خدرده گرفدت؛
چراکه این قسمت از قانون بر اساس فتوای ولی فقیه است که فتوای معیار در قانونگذاری است.
در پاسخ به این سخن می توان گفت :برخی از پژوهشگران بر این باورند که در خصوص فتدوای معیدار
در قانونگذاری می توان گفت :نظر فقیده حداکم در جمهدوری اسالمی ایران بر این تعلدق گرفتده اسدت کده
سازوکارهای از پیش تعیینشدۀ قانون اساسی مدالک عمدل قرار بگیدرد .بدر ایدن اسداس ،مجلدس شدورای
فقهی معتبر استفاده کرده و هرکددام از ایدن جدایگزین
نظر آ
اسالمی میتواند در قانونگذاریهای خود از هر آ
های اجتهادی را که نزدیکتر بده مصلحت جامعۀ اسالمی تشخی

داد ،بدهعندوان مبندای قدانون برگزیندد.

فقهای شورای نگهبان نی ز با کار اجتهادی خود مبنای فقهی مورد استناد مجلس شورای اسدالمی را بررسدی
کرده و در صدورت صحیح و معتبردانستن آن ،آن را تأیید میکنند .در این صورت ایدن فقهدا ،نظدر و فتدوای
خود را منطبق بر فتوای مورد استناد مجلس دانسته و باتوجهبه فتدوای خددود ،آن مصدوبه را تأییدد کدردهاندد.
مورد اسدتناد مجلس شورای اسالمی را معتبر و در مجاری صدحیح اجتهدادی
درصورتیکه این فقها ،فتوای آ
تشدخی

ندهندد ،بدر اسداس تشخی

خود ،آن مصوبه را خالف مدوازین اسدالمی اعدالم خواهندد کدرد

(حاجزاده.)1611،81 ،
ً
از این سخن میتوان برداشت کرد که فتوای معیار ضرورتا بهمعنای فتوای ولدی فقیده و حداکم اسدالمی
نیست و ضرورتی ندارد که ضروری باشد تا در مادۀ قانونی یادشده ،محل بحث از فتوای امام خمینی گرفته
شود .بهنظر میرسد دیدگاه دیگری را بتوان بهعنوان فتوای معیار مطرح کرد که برخدی از پژوهشدگران بده آن
اشاره کردهاند و آن کارآمدترین فتوا بهعنوان معیار برای قانونگذاری است .این دیدگاه که درست به نظر مدی
رسد بر این مبنا استوار است که از ادله بر نمیآید که باید فتوای ولی فقیه بهعنوان قانونگذاری معیدار باشدد،
بلکه ازآنجاکه غرض ،حفظ مصالح عمومی مسلمانان در چهارچوم رعایت موازین اسالمی بوده اسدت و
الزمۀ والیت اعطایی این است که فقیه بر اساس موازین شرعی ،مصدالح عمدومی مسدلمانان را مطدابق بدا
راهکار های عقالیی تأمین کند ،بنابراین باید معیار قانونگذاری کارآمدترین فتوا باشد (ارسطا.)1616 ،
بر این اساس اشکالی که بر مادۀ قانونی مذکور بحثشده در نافذۀ زن میتوان گرفت ،این است کده بدر
اساس ادلۀ مذکور و دیگر ادله ،نمیتوان دیدگاه انتخام ارش و حکومت برای نافذۀ زن را کارآمدترین فتواها
و دیدگاهها دراینباره دانست .افزون بر این ادله ،وقتی ادلۀ محکم شرعی بر مسئلهای وجود دارد که میتدوان
بر اساس حقوق براب ر مرد و زن به قانونگذاری پرداخت و از این راه به عدالت تقنیندی کده شدارع اجدازه داده
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است ،دست یافت ،دلیلی بر تبعیض در حکم زنان وجود ندارد .همدان طدور کده برخدی از فقیهدان نیدز در
مواردی از قوانین حقوقی ،مانند تساوی اصل دیۀ زن و مرد نظر موافق خود را جهت حفدظ عددالت تقنیندی
مشروع بین زن و مرد اعالم کردهاند و آن را به صالح حکومت اسالمی دانستهاند (اراکی .)1618 ،بر همین
پایه است که بر اساس رأی دیوان عالی کشور ،دیۀ زنان و مردان یکسان شد و صندوق تأمین خسدارتهدای
بدنی ملزم به پرداخت مابهالتفاوت دیه شد ،چنان که در تبصدرۀ مدادۀ  111قدانون مجدازات اسدالمی آمدده
است :در همۀ جنایاتی که مجنیعلیه مرد نیست ،معادل تفاوت دیه تدا سدقف دیدۀ مدرد از صدندوق تدأمین
خسارتهای بدنی پرداخت میشود؛ از این رو وقتی در اصل دیه ،پرداخت دیه به زنان و مردان یکسان شد،
ّ
بهطریق اولی و مسلم و بر اساس تبصرۀ مذکور ،باید در فرعیات دیه که مانند دیۀ نافذۀ زن است ،بده همدان
یکدهم دیه و برابری مرد و زن قایل شد و به فکر اصالح مادۀ قانونی افتاد.
 .00موضوعیت نداشتن نیزه یا خنجر
آیا آوردن نیزه یا خنجر از بام مثال است یا اینکه این موارد که در روایت آمده اسدت موضدوعیت دارد؟
باید بگوی یم که النافذة جمع محلی به الف و الم است و همۀ نافذهها را شامل میشود ،ولی البته باید گفدت
که عرف ،فرورفتن خار و سدوزن را از بدام نافدذه نمیداندد و بایدد در ایدنگونده مدوارد قایدل بده ارش شدد
(صاحبجواهر .)616/16 ،بنابراین بین ابزار و آالت متعدد در این جهت تفاوتی نمیکند و فقیهان نیز بده
این مطلب تصریح کردهاند (فاضل لنکرانی ،جامع المسدایل101 /1 ،؛ منتظدری)686/1 ،؛ بندابراین نیدزه،
گلوله ،چاقو ،میخ ،سیخ ،شمشیر ،قمه و در یک کلمه هرچیز نوک تیز برنده را شامل میشود.
 .02جنبۀ جزایی عمومی جراحت نافذه
در خصوص جنبۀ عمومی جراحت نافذه باید گفت که اگر جراحت نتیجدهاش مدوارد پیشبینیشدده در
متن مادۀ  211قانون مجازات اسالمی بخدش تعزیدرات مصدوم 1631نباشدد ،یعندی موجدب نقصدان یدا
شکستن یا ازکارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نق

یکی از حواس یا منافع یدا

زوال عقل مجنیعلیه شود ،در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد ،چنانچه اقدام وی سدبب اخدالل در
نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود ،به  6یا  1سال حبس محکدوم میشدود.
درصورتی که آلت جارحه اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد ،به حکم تبصرۀ مادۀ  211قابل مجازات به سه ماه
تا یک سال است ،ولی اگر همین ضرم و جرحها با غیر اسلحه یا چداقو و امثدال آن واقدع شدود ،در قدانون
مجازات اسالمی مصوم 1616مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است ،درحالیکه در مادۀ  123قدانون
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مجازات اسالمی قانونگذار مقرر کرده که در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود
و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد ،ضمان منتفدی اسدت ،لکدن در مدوارد عمددی در صدورت عددم
ً
تصالح ،مرتکب به حبس یا شالق تعزیری درجه هفت محکوم میشود .درحالیکه معموال بهکارگیری چاقو
و اسلحه از موارد تشدید مجازات در همۀ نظامهای حقوق کیفری ازجمله ایران است.
نتیجه گیری
در خصوص جراحت نافذه در متون فقهی از جهات مختلفی تنوع دیدگاه و اختالفنظر وجود دارد:
این مبنا که هرگاه آلت جارحه در عضوی از اعضای بدن که دیۀ آن بیشتر از صد دینار باشد نفدوذ کندد،
جراحت نافذه تحقق یافته است ،از جهاتی نقدشدنی است؛ ازجمله اینکه اگر دیدۀ عضدوی کامدل عضدوی
ً
مثال صدوپنجاه دینار باشد ،سوراخکردن آن (نافذه) صد دینار میشود کده منطقدی و عقالیدی و همگدام بدا
عدالت مالی موجود در بحث دیات نیست و نیز متفاهم از مذاق شریعت آن را مقبول نمیداند ،لدذا مبندای
فقهایی که محل و مورد نافذه را اعضایی میدانند که دارای دیۀ کامل یا نصدف دیده اسدت ،منطقدی اسدت.
بنابراین پیشنهاد میشود اینکه در تبصرۀ  1مادۀ  316آمده است :حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی
است که دیۀ آن عضو بیشتر از یکدهم دیۀ کامل باشد به این صورت اصالح شود :حکم مذکور در این ماده
نسبت به ا عضایی است که دیۀ آن عضو دیۀ کامل یا نصف دیۀ کامل داشته باشد .در خصوص محل و مدورد
دیۀ نافذه و تفاوت یا شباهت آن در مرد و زن ،هر کجا سخن از دیدات مدیرود ،زندان نصدف مدردان فدرض
میشوند یا درنهایت برای آنها ارش تعیین میشود ،ولی باتوجهبه عمومات و ادلۀ دیگر روشن میشدود کده
ً
اساسا شارع در برخی از جراحات به برابری زنان و مردان در میزان دیه اصرار دارد و جراحت نافذه بر اساس
قاعدۀ کلی لزوم تساوی دیۀ مردان و زنان تا ثلث دیۀ کامل ،از همان دسته جراحاتی است که الزم است دیدۀ
مردان و زنان در آن با هم برابر باشد.
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