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 فقرات ستون بر وارده صدمات دیه در ملیتأ

 **آخا صدیق حمید* شاکر محمدحسین 
 )3/4/69تاریخ پذیرش:  12/2/69تاریخ دریافت: (

 

 چکیده؛
 ردارندهدرب عضو دیه از نسبتی صورتبه هایییهنظر یا قواعد قالب در بدن یهااستخوان به مربوط صدمات دیه

 و بدن اعضای از عضوی توسط شدن برگرفته در عدم به توجه با هااستخوان از برخی. است شده بیان استخوان

 باشندیم اهآن بر وارده خسارات جبران تعیین برای جداگانه بررسی نیازمند هایهنظر و قواعد این از خروج بالطبع

 یهاتخواناس سایر همانند و شده تشکیل استخوان چند مجموعه از فقرات ستون. هاستآن ازجمله فقرات ستون که

 بیان هب فقها از برخی هرچند. شودیم موضحه و دررفتگی شکستگی، کوبیدگی، همچون صدماتی دچار بدن

 کشف و بررسی. اندننموده ارائه منسجمی یبنددسته در را آن لکن اندپرداخته استخوان این صدمات دیه جداگانه

 همراهی. دانست مجازات قانون در مقنن بیانی نقایص از توانیم را وارده هاییبآس همراه به صدمات انواع

 بوده، نیز ایعش بعضاً که...  و پشت خمیدگی پا، شدن شل مانند دیگر هاییبآس با فقرات ستون بر وارده صدمات

 بیعیط عوارض حدوث صورت در بهبودی عدم واژه کاربرد. کندمی متمایز هااستخوان دیگر از را فقرات ستون

 داشته فقهی متون از را اییهنظر اصطیاد امکان هرچند که است ابهاماتی از فقرات ستون صدمات در یرمعمولغ یا

 قانون و فقه منظر از استخوان بر وارده صدمات دیه بررسی به نوشتار این. است نگرفته قرار مقنن توجه مورد لکن

 مباحث لمراح تمامی در و پرداخته فقهی و روایی منابع به توجه با آن حلراه ارائه و اجرایی مشکالت کشف نیز و

 .است نداشته دور نظر از را قانونی

                                                             
 ی مسئول(: )نویسنده میبد ،حائری الهیتآ دانشگاه شناسیجرم و جزا حقوق رشته در دکتری دانشجوی *

mhshaker@chmail.ir 
 قم. استان قانونی پزشکی کل مدیر قانون پزشکی متخصص **
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 .جنایات تعدد دیات، تداخل ،فقرات ستون دیه فقرات، ستون صدمات واژگان کلیدی:

 مقدمه؛

 هانآمحاکم کیفری بوده که برخی از  هایپروندهی بدن، موضوع بسیاری از هااستخوانصدمات 

لکن به  دباشمیمحافظ نخاع  عنوانبهمربوط به صدمات ستون فقرات است. هرچند ستون فقرات 

 و در بسیاری از موارد ستون فقرات باشدنمیمعنای تالزم آسیب ستون فقرات با آسیب نخاع 

قانون مجازات نیز با توجه به این  .شودمیدچار آسیب خود آسیبی به نخاع،  گونههیچبدون 

جداگانه مقرر داشته  صورتبههر یک از ستون فقرات و نخاع را  موضوع جبران خسارت وارده بر

 است.

 ن از جمله اصل ظریف بیان شدهدیه صدمات وارده بر ستون فقرات در منابع روایی گوناگو

است. اصل ظریف مورد توجه و اعتبار مشهور فقها بوده و در مباحث گوناگون صدمات استخوان 

به آن استناد شده است. موضوع ستون فقرات و صدمات وارد بر آن در کالم فقها ذیل کتاب 

دررفتگی  بهبودی،بهبودی و عدم  حالت دودیات مطرح شده و فقها به بیان صدمات شکستگی در 

 موجود هاینظریهیا قواعد و  این استخوان با توجه به متون روایی و کوبیدگی و موضحه

 .اندپرداخته

قانون مجازات به بیان  946با توجه به تدوین قانون مجازات اسالمی بر اساس شرع انور، ماده 

تون فقرات را در سدیه صدمه شکستگی ستون فقرات پرداخته است. قانون تنها صدمه شکستگی 

در فقه را، یا ذیل عناوین کلی صدمه  شدهمطرحیک ماده جداگانه تصریح کرده و سایر صدمات 

ی بدن هااستخوانکه به بیان صدمه موضحه  996بیان کرده مانند ماده  هااستخواندر مورد تمامی 

 و یا از بیان صدمه غفلت کرده است. پردازدمی

تا مباحث مختلف مربوط به موضوع گنجانده شود اما  شودمیهرچند در تدوین قوانین سعی 

خاص بودن بررسی صدمات وارده بر ستون فقرات به جهت شیوع عارض شدن سلب برخی دیگر 

 روینااز  .سازدمیاز منافع همراه با صدمات ستون فقرات، طرح کامل مباحث را با مشکل مواجه 
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موجود در ستون فقرات و نیز تدوین قانون بدون  مسائلبه تمامی  گذارقانونشاهد هستیم که 

وجود ابهام در فهم و اجرای آن توجه کافی نداشته و در برخی موارد کشف قول صحیح با توجه 

به نقایص بیانی یا محتوایی قانون، قضات و متخصصین پزشکی قانونی را با مشکل مواجه ساخته 

 است.

 که به بررسی صدمات ستون فقرات و دیه آن اینوشتهحقوقی و مقاالت، تتبع در کتب با 

که هم مباحث فقهی و هم حقوقی را در خود داشته یافت نشد. گویا عوارضی  ایگونهبهپرداخته 

را با صعوبت همراه ساخته و به همین  مسئلهبررسی این  شودمیکه همراه ستون فقرات حاصل 

ارد برخی تنها به ذکر برخی صدمات و نیزه است. در کتب فقهی دلیل مورد پژوهش قرار نگرفت

بر آن بسنده کرده و برخی دیگر با دقت بیشتر عالوه بر بررسی صدمات وارده، به همراهی این 

صدمات  که بتوان حکم تمامی دقیقی بندیدسته. منتهی اندپرداختهصدمات با عوارض دیگر نیز 

 ارائه نشده است. بیاید دست بهبه همراه عوارض 

، به بررسی صدمات وارد بر ستون فقرات از منظر فقه پرداخته و یشناسواژهدر ادامه پس از 

سپس بحث خود را در درج کامل و صحیح متون روایی و فقهی در حقوق موضوعه ادامه 

 . در ادامه به بررسی ابهامات و مشکالت اجرایی صدمات وارد بر ستون فقرات از جملهمیدهیم

عوارض حاصله از آسیب ستون فقرات پرداخته و با توجه به متون روایی و فقهی به کشف قول 

در حقوق موضوعه را نیز دنبال خواهیم کرد و در انتها  شدهمطرحبرتر خواهیم پرداخت و مباحث 

 .میدهیمرا برای اصالح و تکمیل قانون ارائه  ییهاشنهادیپ

 به قرار زیر است: شودمیپاسخ داده  هاآناصلی که در این پژوهش به  سؤاالت

 ؟دانپرداختهاز صدمات وارد بر ستون فقرات  کیکدامالف. متون روایی و فقهی به بیان 

معتبر مربوط به ستون فقرات در قانون مجازات اسالمی موفق بوده  یفتاواب. آیا مقنن در درج 

 است؟

 ؟و راهکار آن در فقه و حقوق موضوعه چیست ج. ابهامات و مشکالت اجرایی موجود
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 شناسی؛تعریف و واژه .1

  ستون فقرات .1-1

از ستون فقرات در متون روایی و فقهی تعبیر به صلب و بعضاً تعبیر ظهر شده است. صلب و ظهر 

، 2ق:  2421)جوهری،  .باشندیممتون فقهی و لغوی آمده به معنای واحد برخی آنچه در  بنا بر

، 311، 1 ، عبد الرحمان؛ بی تا:241، 1 ق: 2424، واسطی، 919، 2 ق: 2424منظور، ، ابن 293

 2424)صاحب بن عباد،  استخوان پشتدر تعریف صلب گفته شده  ،(191 ،43ق:  2414نجفی، 

، طریحی، 919  ،2 ق: 2424ابن منظور، ) چه از پشت که در آن استخوان است هر یا (241  ،1ق: 

 نطفۀ مجارى و پشت یهابه مهره یا اینکه صلب (241 ،1ق:  2424واسطی، ، 212 ،1ق:  2429

ی هااستخوانصلب را که با توجه به این تعاریف  .(241 ،4ق:  2421)قرشی،  شودیم گفته مرد

ی هاستخواناچراکه سایر  باشدیمگفت منظور از صلب تنها ستون فقرات  توانیم ،داندیمپشت 

میان صلب و ظهر  ( 912 ،1 :ق 2419خمینی، )هرچند برخی فقها  هستند.پشت دارای اسم خاص 

مرحوم که  هگونهمانتفاوت میان صلب و ظهر  ،فوق تعاریفبا توجه به  لکن اندشده قائلتفاوت 

 اند خالف ظاهر اصحاب است.فرموده( 191 ،43ق:  2414نجفی، )صاحب جواهر 

ای است که قسمت جلویی )قدامی( مهره را استوانهیک توده مهره  جسماما در علم پزشکی 

امتداد دارد و تنه در اطراف آن  لگنمهره ساختمانی است که از سر تا  دهد. ستونتشکیل می

تشکیل شده است  2به نام مهره ترکوچکشکل گرفته است. این ساختمان از بیش از سی استخوان 

 ها، اعصاب و دیسک بینها عضالت، لیگامانمهره. در اطراف اندگرفتهکه روی یکدیگر قرار 

 هاآن از هرکدامستون مهره از باال تا پایین چهار قسمت دارد که در  کل اند.ای قرار گرفتهمهره

 ستون) مهره ستون آناتومی) هستندستقیم، بلکه به شکل یک قوس نه در امتداد یک خط م هامهره

 (.ارتوپد سایت ایران .ارتوپدی متخصص. منصوری مهرداد دکتر(. فقرات

                                                             
1. Vertebrae 

http://www.iranorthoped.ir/fa/news/24
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/24
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گن و ی لهااستخوان، با توجه به تعیین دیه خاص برای هامهرهی ستون هااستخواناز میان 

ی مذکور داخل در دامنه شمول این هااستخوان جزبه هامهرهی ستون هااستخواندنبالچه، سایر 

 .باشندیمنوشتار 

 عیب و بهبودی .1-2

هبودی ت برا در دو حال برخی صدمات ستون فقراتبا توجه به اینکه متون روایی و فقهی، بررسی 

الزم است این واژگان نیز تعریف شوند. در متون روایی و فقهی برای  و عدم بهبودی بیان کرده

کار برده شده و برای حالت بهبودی، عبارت غیر عثم هحالت عدم بهبودی، واژگان عثم و عیب ب

 2411)سعدی،  استواء غیر به شود جبران که و عیب آمده است. در تعریف عثم آمده است آنچه

به عبارتی عثم بهبودی (. 229، 1ق:  2424، صاحب بن عباد، 269،  1م:  1112ابومنصور،  ،141ق: 

دادی، )البغدر آن ورم یا کجی  و صدمه است لکن عضو به حالت قبل از صدمه بازنگشته است

بهبودی  بنابراین منظور از ؛(223، 1ق:  2421)فراهیدی، باقی مانده است  ( 469، 1: ق 2429/2426

 کجی یا ورمی پس از بهبودی باقی نمانده باشد. گونهیچهاستخوان بدون عثم این است که 

 عیب میان که صحتی آن؛ صحت مرتبه از چیزی نقصان از است عبارت عرف و لغت در عیب

 بین مشترک و داشته اقتضاء را آن اصلی طبیعت که است چیزی آن صحت. باشدمی کمال و

 چیز هر اصل. خارجی امر یک اثر در شوندیم آن به ملحق کمال و عیب و است افراد تمامی

 تبه دس چیز آن افراد اکثر مالحظه با اوقات گاهی و شودمی کشف بررسی با اوقات گاهی

 از بین رفتنمتضاد عیب، کلمه صحت است که به معنای  .(313و  311 بی تا: مشکینى،)آید می

اعتدال و در کشف معنی صحت گفته شده،  .(24، 3ق:  2421 )فراهیدی، باشدها میتمام عیب

و آفت دو مترادف  نقص .(133 ،9ق:  2411 مصطفوى،)2نظم کامل بین اجزا بدون نقص و عیب

 .(12المتن،  )صینی، بی تا: عیب هستند

                                                             
 العیب. و النقص عن تنزّهه و األجزاء بین فیما الکامل النظم و االعتدال تحقّق عن عبارة. 2
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یعی دست آمدن اعتدال و نظم طبهتعاریف فوق منظور از بهبود بدون عیب استخوان، ب بر بنا

متوجه  یبردارعکس. ممکن است با باشدیماستخوان و بازگشت به حالت اولیه کارآیی خود 

و این اختالف، از کارآیی عض کهیصورتاستخوان پس از آسیب شویم لکن در  یجزئاختالف 

ر حقیقت د بود. همانند گذشته نکاسته و در ظاهر نیز متوجه عیبی نشود ملحق به بهبودی خواهد

 .کندمیعرف این آسیب را بهبود یافته تلقی 

 صدمات ستون فقرات یهد تقنینیتاریخچه  .2

به بررسی صدمات وارده  ،در مبحث سوم خود بنام دیات 2392 قانون مجازات اسالمی مصوب

 طوربه هااناستخوی بدن پرداخته بود. این قانون به دو شکلِ بررسی صدمات برخی هااستخوانبر 

یه د ودر صدمات وارده بر استخوان، احکام مربوطه را مقرر داشته  کلی ایقاعدهخاص و بیان 

صورت عدم بهبودی یا شکستگی به همراه عوارض دیگر در  را دری ستون فقرات هااستخوان

خاص بیان  طوربه 2361 دیه شکستگی ستون فقرات در حالت بهبودی را در ماده و 2392 ماده

  بود. کرده

                                                             
 رآیدد خمیدگی و کمان صورت به عالج از بعد یا نشود درمان اصالً خواه دارد کامل دیه فقرات ستون شکستن: »239 ماده. 2

 که جنایتی یهد نیز و گردد ادرار ریزش و سلس به مبتال یا برود بین از او جنسی توانایی یا برود راهنتواند عصا بدون آنکه یا

 «بود. خواهد کامل دیه نماید سلب را رفتنراه یا نشستن قدرت آنکه یا شود پشت خمیدگی باعث

 باید جانی نماند جنایت از اثری و شود مؤثر معالجه فقرات ستون بر نمودن وارد جنایت یا شکستن از بعد گاه هر: »236 . ماده1

 «.بپردازد دینار یکصد
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را  ی ستون فقراتهااستخواندیه  92ز همانند قانون سال نی 61مجازات اسالمی مصوب  قانون

 61قانون مجازات اسالمی مصوب بیان کرده بود.  خاص صورتبه 4313و  4321و  4312 مواددر 

مبسوطی به بیان صدمات و عوارض حاصله از صدمات  نسبتاً شیوهبر خالف قوانین گذشته، به 

گذشته با  هایسالبا تطبیق قانون مجازات  .استپرداخته  9464 مادهوارد بر ستون فقرات در 

 :یابیممییکدیگر به نتایج زیر دست 

ن ستون فقرات، تنها در مورد صدمات مربوط به استخوا 61و  61و  92 هایسالقانون مجازات  -

وارض حاصل از شکستگی پرداخته و در مورد سایر صدمات ستون ع ودیه صدمه شکستگی 

 .اندنکردهخاص مطلبی بیان  صورتبهفقرات 

 به بیان دامنه شمول ستون فقرات و استثنائات آن پرداخته است. 61تنها قانون مجازات مصوب  -

                                                             
 رآیدد خمیدگی و کمان صورت به عالج از بعد یا نشود درمان اصالً خواه دارد کامل دیه فقرات ستون شکستن: »431. ماده 2

 که جنایتی دیه زنی و گردد ادار ریزیش و سلس به مبتال یا برود بین از او جنسی توانائی یا برود راه نتواند عصا بدون آنکه یا

 .«بود خواهد کامل دیه نماید سلب را رفتن راه یا نشستن قدرت آنکه یا شود پشت خمیدگی باعث

جانی باید  اندجنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شود و اثری از جنایت نم یا شکستن از بعد هرگاه: »432ماده . 1

 «دازد.یکصد دینار بپر

فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود برای شکستن دیه کامل و برای فلج دو پا دو ثلث  ستون شکستن هرگاه: »431ماده . 3

 «.دیه کامل منظور می گردد

 و نشود درمان اصالً که صورتی در فقرات ستون شکستن -الف :است ذیل ترتیب به فقرات ستون شکستن دیه: »946 . ماده4

 لیو شود درمان عیببی که فقرات ستون شکستن -است. ب کامل دیه موجب درآید، خمیده صورت به عالج از بعد یا

 کنترل یا جنسی وانت یا و باشد نداشته نشستن یا رفتن راه توان علیه مجنیٌ اینکه مانند گردد منافع از یکی رفتن بین از موجب

 موارد قبیل از عوارضی موجب و نشود درمان که فقرات ستون شکستن -پ .است کامل دیه موجب برود، بین از وی ادرار

است.  یزن حاصله عوارض از یک هر ارش یا دیه موجب فقرات، ستون شکستگی کامل دیه بر عالوه شود،( ب) بند در مندرج

 موجب که فقرات ستون شکستن -است. ث کامل دیه دهم یک موجب شود، درمان عیب بدون که فقرات ستون شکستن -ت

 از مراد -2 است. تبصره نیز پا دو فلج برای دیه سوم دو موجب فقرات، ستون دیه بر عالوه گردد پاها شدن بیحس و فلج

باشد.  می لچهدنبا استخوان و گردن های مهره جز به فقرات ستون مهرههای از مهره چند یا یک شکستن فقرات، ستون شکستن

 خمیدگی هک صورتی در گردد فقرات ستون شکستن موجب آنکه بدون شود پشت خمیدگی سبب که جنایتی -1 تبصره

 .است کامل دیه دهم یک آن دیه شود، درمان عیب بدون که صورتی در و کامل دیه موجب نشود، درمان
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، تمامی موارد مربوط به ستون فقرات را در یک ماده و با 61قانون مجازات اسالمی مصوب  -

 نسبت به قوانین گذشته بیان کرده است. تریمبسوط بندیدسته

ریعت با ش گذارقانوندر ادامه با مراجعه به دانش فقه و مروری بر قانون موجود، به مقارنه دیدگاه 

 و نیازمندی بازنگری در قانون خواهیم رسید.

 ؛روایات وارده در صدمات ستون فقرات .3

 مردى که ستون فقراتش یدرباره السالمعلیهامیرالمؤمنین »فرمود:  السالمعلیهامام باقر . 3-2

 2416)عاملی،  2«ی کامل است، حکم داد که در آن دیهتوانست بنشیندشکسته شده بود و نمى

 .(131 ،26 ق:

در مورد ستون فقرات اگر  السالمعلیهامیرالمؤمنین »در کتاب دعائم االسالم آمده است: . 3-1

خمیده  رد یعنىکامل کرد و همچنین اگر کج بگی یهشکسته شود و خوب نشود، حکم به دی

 1«اش صد دینار استب درست شود، دیهکامل است. ولى اگر بدون عی شود، باز در آن دیه

 .(439 ،1ق:  2319)مغربی، 

نى کند، نتواند انزال مکه شخص  ایگونهبهکمر اگر بشکند  یالسالم دربارهعلیهامام صادق . 3-3

 .(119 ،16 ق: 2416)عاملی،  3کامل داد حکم به دیه

 4«کامل است در آن دیه»شکند، فرمود: کمرش مى مردى که یالسالم دربارهعلیهامام صادق . 3-4

 .(114 ق: 2416عاملی، )

                                                             
 الدیۀ  فیه نا یجلس، ان یستطیع فال صلبه کسر فی الساّلم علیه المؤمنین أمیر قضى :قال الساّلم، علیه جعفر أبی . عن2

 فَإِنِ کَامِلَۀً لدِّیَۀُا فَفِیهِ احْدَوْدَبَ أَیِ عَثْمٍ عَلَى انْجَبَرَ إِنِ کَذَلِکَ وَ کَامِلَۀً الدِّیَۀُ یَنْجَبِرْ فَلَمْ کُسِرَ إِذَا الصُّلْبِ فِی قَضَى أَنَّهُ ع عَنْهُ . و1َ

 دِینَارٍ مِائَۀُ فَدِیَتُهُ عَیْبٍ غَیْرِ عَلَى انْجَبَرَ

 کَامِلَۀً  الدِّیَۀُ الْمَاءَ صَاحِبُهُ یُنْزِلَ لَا حَتَّى -انْکَسَرَ إِذَا الظَّهْرِ فِی  3.

  کاملۀ الدیۀ فیه: فقال ظهره؟ یکسر فی الرجل (:السالم علیه) اللّه عبد أبی . عن4



  
 
 

 

 

196 
 فقرات ستون بر وارده صدمات دیه در تأملی

 1«امل استک یکند و صاحب آن نتواند بنشیند، دیهکمر اگر بش»در کتاب مُقنِع آمده است: . 3-9

 .(922ق:  2429)قمی، 

 (16، 4ق:  2423)قمی،  2دینار است. 19، دیه موضحه پشتدر اصل ظریف آمده است: . 3-9

)قمی،  3دینار است. 2111شود در آن : پشت زمانی که خمیده در کتاب ظریف آمده است .3-6

 (16، 4ق:  2423

 دیه صدمات ستون فقرات در فقه؛ .4
جه به اینکه با تو پرداخته وفقه  منظرستون فقرات از بررسی صدمات مربوط به در این قسمت به 

 .د شدمجزا بیان خواه طوربه صدمات بوده،هر یک از صدمات نیازمند بررسی جداگانه 

 شکستگی .4-1

 عدم بهبودی کاملو  فقرات ستونشکستن  .4-1-1

 2413 ، حلبى،411 ،41ق:  2411 )خویى، فقهاو میان  باشدمیدر شکستن ستون فقرات دیه کامل 

 2423 ،(محقق)، حلی421، 3ق:  2421 ، حلی)ابن ادریس(،669 ص ق: 2411، طوسی، 366ق: 

 صحیحه حلبی از امام چراکه ؛نیستاختالفی در این مورد ( 961 ،1ق:  2414 ، حلی،192 ،4ق: 

 4فردی که پشت او شکسته شود؛ این صدمه دیه کامل دارد: »فرمایدمی( السالمعلیهصادق )

شکستن کمر را  (.119 ،16 ق: 2416)عاملی، در معتبره سماعه  البته ،(114 ،16 ق: 2416)عاملی، 

 چراکه دندارمقید به عدم انزال دانسته و این منافاتی با صحیحه حلبی  ،دیه کامل داشتن برای

 ستون فقراتمیان شکستن  اندداشتهتوجه ( 412، 41ق:  2411)خوئی،  که برخی فقها گونههمان

                                                             
 کاملۀ  الدّیۀ یجلس أن صاحبه یستطیع فال کسر إذا الظّهر فی و ؛2

 . دِیَۀُ مُوضِحَۀِ الْکَتِفَیْنِ وَ الظَّهْرِ خَمْسَۀٌ وَ عِشْرُونَ دِینَارا 1

 دِینَارٍ  أَلْفَ أَحْدَبَ إِذَا . الظَّهْر3ِ

 «کاملۀ الدیۀ فیه: قال» ظهره یکسر الرجل فی(: السالم علیه) اللّه عبد أبی . عن4
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ع بشکند عدم انزال نیز واق ستون فقرات کهیدرصورتو عدم انزال مالزمه وجود دارد به عبارتی 

دیگر اینکه  مطلب شود. ییدتأتوسط پزشکان متخصص  بایستیم البته صحت این ادعا .شودمی

آیا این مالزمه میان شکستگی ستون فقرات و خمیدگی پشت یا عدم توانایی بر نشستن نیز ثابت 

 مقید امل،ک دیه داشتن برای را کمر که بیان شد شکستن گونههماناست؟ چراکه برخی احادیث 

 .انددانستهبه خمیدگی پشت یا عدم توانایی بر نشستن 

 باشدیمدر شکستن ستون فقرات هزار دینار  فرمایند:یه شکستن ستون فقرات میشیخ مفید در د

 1باشدیمدیه شکستن  دهمیکر یعنی دینا 211اگر بهبودی بدون عیب یابد دیه آن  که

با توجه به جمله دوم عبارت، واضح است که منظور از شکستن  .(696 ق: 2423)بغدادی)مفید(، 

 .باشدیمدر جمله اول، حالت عدم بهبودی کامل 

 و بهبودی کامل ستون فقراتشکستن  .4-1-2

لت اما بر غیر عیب و به حالت طبیعی خود بهبود یابد در این حا ،ستون فقرات بشکند کهدرصورتی

، 126، 16ق:  2423 ، سبزوارى،214ق:  2411)کاشانی،  فقهاوجود دارد. برخی  فقهادو نظر میان 

 ق: 2411، طوسی، 366ق:  2413، حلبی، 696 ق: 2423، مفید، 422، 22ق:  2419شوشتری، 

دیه این جنایت را ، (192 ،4ق:  2423 ،(محقق)، حلی421، 3ق:  2421 ، حلی)ابن ادریس(،669

تون در شکستن س» :کندمیطوسی بیان اند. شیخ ینار یا ده درصد دیه کامل دانستهیک صد د

د دینار که صفقرات دیه کامل است. اگر شکستن جبران و بهبودی بدون عیب یابد دیه آن یک

 .(669 ق: 2411 )طوسی، 2باشددهم دیه شکستن بوده، مییک همان

، 192 ،4ق:  2414، نجفی، 963 ق: 2419 ، حلی،316 ،1ق:  2421 )حلی)محقق(،برخی فقها 

دانند. در رد قول دوم سوم دیه را ثابت میدر این حالت یک( 911 ،9ق:  2411 حلی)عالمه(،

چراکه  ؛این قول صحیح نیست .(936 ،6ق:  2416، عاملی، 411، 41ق:  2411)خوئی، گفته شده 

                                                             
 کسره دیۀ عشر دینار مائۀ فدیته عیب ال و عثم غیر على فبرأ جبر فإن دینار ألف الصلب کسر فی و. 2

 کسره دیۀ عشر دینار مائۀ ففیه عیب، ال و عثم غیر على فبرأ جبر فإن. کاملۀ الدّیۀ الصّلب کسر فی و. 1
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 با قیاس ستون فقرات بر لحیه و جریان حکم لحیه بر ستون فقرات بوده و تعدی از یک مورد

ه قیاس بستون فقرات( نیاز به دلیل دارد که در اینجا وجود ندارد و ما قائل ) دیگر)لحیه( به مورد 

فرمایند: انی که قائل به ثلث دیه هستند میباشیم. مرحوم فاضل هندی پس از شمارش فقیهنمی

 (312 ،22ق:  2429 )اصفهانی، .مستند این قول را نیافتم

 211اگر پشت بشکند و بهبود کامل یابد دیه آن »: داردمیاما اصل ظریف در این حالت بیان 

با این حدیث اطالق روایاتی که در شکستن ستون ( 314، 16: 2416عاملی، ) 2«دینار است...

 .شودمیفقرات، حکم به دیه کامل داده بودند حمل بر حالت عدم بهبودی 

 موضحه .4-2

، 413 ،41ق:  2411)خوئی،  فقهاکه  گونههماندینار ثابت است و دلیل آن  19در این جنایت 

ق:  2429، کیدرى، 426ق:  2419، کابلی، 416، 3ق:  2421،  قمی، 962، 3ق:  2411خراسانی، 

دیه : »داردمیکه مقرر  بودهبه آن داده اصل ظریف  فتوا( 444، 22ق:  2429 ، اصفهانی،916

)دیلمی،  فقهابرخی  (399 ،16ق:  2416 عاملی،).1«دینار است 19موضحه در ستون فقرات، صدمه 

 2421)ابن ادریس(، ، حلی 669ق:  2411 طوسی،، 699 ق: 2423بغدادی)مفید(، ، 141 ق: 2414

ها به بیان دیه را در این مورد بیان کرده و دیگر در هر یک از استخوان ایقاعده ( 421 ،3 ق:

که  باشدچهارم دیه شکستن میدارد دیه موضحه یکمیاند. این قاعده بیان موضحه نپرداخته

شود. مرحوم شیخ مفید دینار در صدمه موضحه ستون فقرات ثابت می 19مطابق این قاعده 

ی)مفید(، )بغداد .باشدمیدیه  عنوانبهدیه شکستن آن  چهارمیکن فرمایند: در موضحه استخوامی

 (699 ق: 2423

 دررفتگی .4-3

 دینار ثابت است و دلیل آن صحیحه یونس و ابن فضال است. 91در این جنایت 
                                                             

 دینار مائۀ فدیته عیب ال و عثم غیر على فجبر الصلب انکسر إن . و2

  دیناراً عشرون و خمسۀ الظهر و الکتفین موضحۀ دیۀ و .1
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... هر استخوانی که شکسته شود دیه آن معلوم شده است و در » :داردیماین صحیحه مقرر 

 .(361 ،16ق:  2416 )عاملی، 2«دیه شکستن ثابت است...دررفتگی هر استخوان، نصف 

؛ شودیمآمده تعیین  به دستفتگی بر اساس قاعده کلی که از این روایت ردیه در در مقدار

و از  باشدیمدیه دررفتگی هر استخوانی که دیه معین دارد نصف دیه شکستگی  دیگویمقاعده 

دینار  دینار تعیین شد پس دیه دررفتگی آن پنجاه صدکیآنجا که دیه شکستگی ستون فقرات 

در  نصف(مذکور )اجمالی الزم است که سنجش نسبت  صورتبهذکر این نکته  خواهد بود.

از  یررفتگدتعیین دیه دررفتگی با شکستگی در حالت بهبودی به قرینه اخف بودن صدمه 

ش نسبت نصف با که با سنج باشدیمتعیین دیه کمتر برای حالت دررفتگی  بالطبعشکستگی و 

با توجه به اینکه کل ارزش فرض دیگر اینکه  1.شودمیشکستگی در حالت عدم بهبودی صادق ن

 م و بههمراه با دررفتگی داشته باشی یایشکستگاست اگر  دیه کامل ستون فقرات صد درصد

 ازآنجاکه دهیم؟بیا به دررفتگی نیز باید دیه جداگانه شکستگی یک دیه کامل تعلق بگیرد آ

قانون مجازات  961آورند مطابق ماده  به دستند مطابق قوانین موجود حکم را افمحاکم موظ

 بخورد، ترک یا شود خرد یا بشکند هم از جدای نقطه چند از استخوان یک هرگاه اسالمی

 کی با هرچند ،دارد جداگانه دیه هریک گردد، محسوب متعدد هایجنایت عرفاً کهیدرصورت

 .باشد بیشتر هم عضو دیه از مزبور هایجنایت دیه مجموع و آید وجودبه ضربه

، 922 ق: 2419 حلی،)و تنها برخی  اندنشده دررفتگی متعرض بیان حکم صدمه اکثر فقها

 2411، خراسانی، 414و  413 ،41 ق: 2411، خویی، 146 ،21ق:  2419اصفهانی)مجلسی اول(، 

دست هفضال بصحیحه یونس و ابنای که از قاعده بهبا توجه  .(416، 3ق:  2421 ، قمی،962، 3ق: 

 اند.آید به بیان این صدمه پرداختهمی

                                                             
 عظامه نقل و دیته، معلوم کسر عظم کلّ دیۀ فإنّ: ...قال أن إلى کلّها األعضاء جراحۀ دیۀ فی( السالم علیه) المؤمنین أمیر . قضى2

 ...کسره دیۀ ربع موضحته دیۀ و کسره، دیۀ نصف

 ،8دوره ن ک: مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی،  .است تدوین شده جداگانه ای مقاله در قاعده دررفتگی بررسی. 1

 ش 5921، 98-92شماره 
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 یا خردشدگی کوبیدگی .4-4

با بررسی متون روایی، حدیثی که به بیان دیه این صدمه در ستون فقرات بپردازد وجود نداشت. 

)ترجمه: در صدمه کوبیدگی پشت،  «فی رضّ الظهر الحکومۀ»در متون فقهی نیز تنها عبارت 

بنابراین ؛ معاصر یافت شد (111 ،16 ق: 2423سبزواری، ) از یکی فقهایحکومت تعیین می شود.( 

حکومت مورد  و تنها داشتن اندنپرداختهمتون روایی و فقهی به بیان صدمه کوبیدگی این استخوان 

مقرر  ی بدن، شیخ طوسیهااستخواناما در مورد مطلق  صریح یک متن فقهی قرار گرفته است،ت

استخوان اگر کوبیده شود، دیه آن ثلث دیه عضوی است که استخوان در آن عضو قرار »داشته: 

بیدگی دیه کو چهارپنجمیه آن استخوان بهبود بدون عیب یابد د ،یدگیکوبدارد. اگر پس از 

 (666 ق: 2411طوسی، . )است

( از دیه سومکیکه مورد پذیرش مشهور فقها قرار گرفته دیه کوبیدگی را نسبتی ) فتوااین 

یک  رتصوبهکه در کالم فقها  فتوابررسی این  استخوان است. دربردارندهکه  داندیمعضوی 

مت دوم در قس خصوصاً فتواجداگانه انجام شده و اعتباری برای این  یامقالهنظریه بیان شده در 

یکی  .(192-161 :ش 5921)بای و شاکر، حالت بهبودی پرداخته وجود ندارد  ن دیهآن که به بیا

 و فتهگر شکل استخوان از تنها که است اعضایی است، خارج نظریه شمول این از از مواردی که

و  بوده استخوان همان عضو مواردی چنین در ...و فقرات ستون دنده، است مانند مقدر دیه دارای

 داشتیم مقرر نظریه کهیدرحال باشد استخوان آن یرندهدربرگ تا ندارد وجود به عبارتی عضوی

 هادست دمانن است مقدر دیه دارای عضو آن که باشد عضوی استخوان به مربوط باید کوبیدگی

رنده ی بدن که عضو دربرگیهااستخوانرا به سایر  نظریه ممکن است گفته شود که این .پاها و

 ست. بابرای حالت بهبودی ا شدهیینتعو کاربرد آن در تعیین نسبت دیه  دهیمیمندارند سرایت 

ین بیان که دیه حالت عدم بهبودی را با حکومت تعیین کرده و نسبتی از دیه عدم بهبودی که 

 دهیم.به عنوان شاخص تعیین دیه قرار می هااستخوانبرای حالت بهبودی تعیین شده را در سایر 



 
   

 
  
  

020 
 1397تابستان وسوم، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیست

موارد جاری ساخت و به نظر کالم  گونهینادر  توانینمبیدگی را نتیجه اینکه قاعده کو

 ائلقدر جبران صدمه کوبیدگی ستون فقرات  صراحتبهکه  تنها فقیهی عنوانبه مرحوم سبزواری

 .باشدیمبه حکومت بوده صحیح 

دمه در حکومت یا ارش ص شدهیینتعمقدار  بایستیمدر تعیین حکومت وجود دارد  یانکته

در  ترکوچکدیه مقدر برای صدمه  صورتبهفاقد دیه مقدر بیش از جبران خسارتی باشد که 

 بنابراین اگر صدمه کوبیدگی را باالتر و شدیدتر از صدمه شکستگی بدانیم؛ شودمینظر گرفته 

دیه مقدر  یبرای کوبیدگی ستون فقرات دیه مقدر نداشته باشیم و برای شکستگ کهیدرصورت

در برای صدمه کوبیدگی بیش از دیه مق شدهیینتعوجود داشته باشد الزم است حکومت یا ارش 

 شدهرفتهگاین نکته که ارش یا حکومت در نظر  انضمامبرای صدمه شکستگی باشد به  شدهیینتع

 بیش از دیه کامل باشد. تواندینمبرای یک آسیب 

 ستون فقرات در حقوق موضوعه صدمات دیه .5

 شکستگی .5-1

 عدم بهبودی کاملو  ستون فقراتشکستن  .5-1-1

فقرات به همراه عدم بهبودی را، دیه  ستون شکستن دیه 946 قانون مجازات در بند الف و پ ماده

 و نشود ماندر اصالً کهیدرصورت فقرات ستون شکستن -الف» کامل دانسته و مقرر داشته است:

 .است کامل دیه موجب درآید، خمیده صورتبه عالج از بعد یا

( ب) دبن در مندرج موارد قبیل از عوارضی موجب و نشود درمان که فقرات ستون شکستن -پ

 اصلهح عوارض از یک هر ارش یا دیه موجب فقرات، ستون شکستگی کامل دیه بر عالوه شود،

 «.است نیز
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 و بهبودی کامل: ستون فقراتشکستن  .5-1-2

ا پذیرفته دینار ر صدیکدر شکستن ستون فقرات با بهبودی کامل، قول  61قانون مجازات مصوب 

شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود،  -ت» مقرر نموده است: 9462و در بند ت ماده 

 «دیه کامل است. دهمیکموجب 

 موضحه .5-2

مقدر  دیه دارای ی اعضایهااستخوانبه بیان دیه  9961در ماده  61مجازات اسالمی مصوب  قانون

. انددمیدیه شکستن آن  چهارمیکپرداخته و در بند ت ماده مذکور، دیه موضحه استخوان را 

ایراداتی در شمول این ماده نسبت به ستون فقرات وجود دارد. اول اینکه موضوع ماده استخوان 

اعضای دارای دیه مقدر است و ستون فقرات قسمتی از عضو دارای دیه مقدر نیست. دیگر اینکه 

بهبودی(  نسبت به کدام شکستگی )با بهبودی یا عدم بایستمیدر صدمه موضحه  شدهتعییننسبت 

                                                             
 و نشود درمان اصالً که صورتی در فقرات ستون شکستن -الف :است ذیل ترتیب به فقرات ستون شکستن دیه» -946 . ماده2

 موجب ولی شود درمان بیعیب که فقرات ستون شکستن -است. ب کامل دیه موجب درآید، خمیده صورت به عالج از بعد یا

 ادرار کنترل یا نسیج توان یا و باشد نداشته نشستن یا رفتن راه توان علیه مجنیٌ اینکه مانند گردد منافع از یکی رفتن بین از

 مندرج دموار قبیل از عوارضی موجب و نشود درمان که فقرات ستون شکستن -است. پ کامل دیه موجب برود، بین از وی

 -ت. تاس نیز حاصله عوارض از یک هر ارش یا دیه موجب فقرات، ستون شکستگی کامل دیه بر عالوه شود،( ب) بند در

 موجب هک فقرات ستون شکستن -است. ث کامل دیه دهم یک موجب شود، درمان عیب بدون که فقرات ستون شکستن

 از مراد -2 است. تبصره نیز پا دو فلج برای دیه سوم دو موجب فقرات، ستون دیه بر عالوه گردد پاها شدن بیحس و فلج

باشد. می الچهدنب استخوان و گردن های مهره جز به فقرات ستون هایمهره از مهره چند یا یک شکستن فقرات، ستون شکستن

 خمیدگی هک صورتی در گردد فقرات ستون شکستن موجب آنکه بدون شود پشت خمیدگی سبب که جنایتی -1 تبصره

 .است کامل دیه دهم یک آن دیه شود، درمان عیب بدون که صورتی در و کامل دیه موجب نشود، درمان

 هدی -است: الف زیر شرح به مقدر دیه دارای عضو هر استخوان شدن خرد و برداشتن ترک شکستن، دیه» -996 . ماده1

 دیه -است. ب آن شکستن دیه پنجم چهار شود درمان عیب بدون اگر و عضو آن دیه پنجم یک عضو هر استخوان شکستن

ت. اس استخوان آن شدن خرد دیه چهارپنجم شود درمان عیب بدون اگر و عضو آن دیه سوم یک عضو هر استخوان شدن خرد

 کند نفوذ استخوان به که جراحتی دیه -است. ت عضو آن شکستن دیه پنجم چهار عضو هر استخوان برداشتن ترک دیه -پ

 .است عضو آن شکستگی دیه چهارم یک آن، موضحه دیه نیز و گردد آن شکستگی موجب آنکه بدون
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نیز جاری است. در مورد ایراد دوم باید  هااستخوانجیده شود. البته ایراد دوم نسبت به سایر سن

گفت در مورد ستون فقرات با توجه به تفاوت باالی دیه شکستگی ستون فقرات در حالت عدم 

بهبودی با دیه آن در حالت بهبودی و کمتر بودن صدمه موضحه از صدمه شکستگی با حالت 

گذارد. با شکستگی در حالت بهبودی باقی نمی شدهتعیینای جز حمل نسبت هبهبودی، چار

دون فقها در اطالق بیان نسبت مذکور به شکستگی ب فتاوایایرادی که به قانون وارد است ناشی از 

ر صورت عدم د بایستنمیلکن مقنن  باشدمیتعیین حالت بهبودی یا عدم بهبودی شکستگی 

 ع فقهی و روایی، همان اطالق با ابهام مذکور در کالم فقها را بعینه نقل کند.فهم فتوای برتر از مناب

 دررفتگی .5-3

صدمه دررفتگی  جزبهقانون مجازات اسالمی تمامی صدمات مذکور در مورد ستون فقرات را 

مطابق آنچه از متون فقهی و روایی آورده شد مقرر داشته است و مناسب است صدمه دررفتگی 

وده مربوط به ستون فقرات افز یک بند در ماده صورتبهیا  هااستخوانقاعده در تمامی  صورتبه

 .(36-6ش:  2369)شاکر و بای،  شود

 کوبیدگی یا خردشدگی .5-4

قانون مجازات اسالمی، دیه این صدمه را در استخوان ستون فقرات بیان نکرده است. قانون 

 نظریه مورد قبول مشهور فقها، مقرر داشته است: تأییدبا  996مجازات تنها در ماده 

 مچهارپنج شود درمان عیب بدون اگر و عضو آن دیه سومیک عضو هر استخوان شدن خرد دیه»

 «... .است استخوان آن شدن خرد دیه

 ؛قدر باشددارای دیه م بایستمیبیان کرده که عضو  هااستخواناین ماده مالکی را برای تعیین دیه 

ن ماده نه شمول ایتوسط یک عضو از دام احاطهاستخوان ستون فقرات با توجه به عدم بنابراین 

 نمود. برای آن ارش تعیین بایستمیخارج خواهد بود و با توجه به عدم تعیین دیه مقدر در قانون، 
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 حقوقی-و راهکارهای فقهیمشکالت اجرایی  .6
در فقه و قانون که مرتبط به صدمات وارده بر  شدهمطرحدر این قسمت به بررسی برخی مباحث 

 .کنیمیمفقهی و قانونی تعیین  -ستون فقرات بوده پرداخته و حکم آن را با توجه به متون روائی

 قرات و ظهور عیب در یک منفعت بدنکسته شدن ستون فش .6-1

همچون خمیده شدن پشت، عدم  ییهاعارضهشکسته شدن ستون فقرات در برخی موارد همراه با 

یا حدوث این . آباشدیمدر بول یا ...  اختیارییبتوانایی بر نشستن، از بین رفتن قدرت جنسی، 

 ؟یردگیمجداگانه بر شکسته شدن ستون فقرات دارد یا تنها یک دیه تعلق  اییهدعوارض 

 در فقه: مسئلهبررسی 

بشکند و فرد قادر بر نشستن نباشد یا پشت را خمیده کند دیه کامل  ستون فقرات کهیدرصورت

مورد  دو ینااختالفی نبوده چراکه احادیث صحیحه حکم  فقها. در این دو مورد بین گیردیمتعلق 

 :اندکردهرا بیان 

 عاملی،) 2«مانی که خمیده شود دیه کامل داردپشت ز: »... فرمایندیم( السالمیهعل)امام رضا  -

 .(113 ،16ق:  2416

و ( در مردی که پشت االسالمیهعل) یرالمؤمنینامحضرت »: فرمایندیم( السالمیهعل) امام باقر -

 .(319 ،26ق:  2416عاملی، ) 1«ستن نداشت حکم به دیه کامل کردندشکست و قدرت بر نش

، همین فقرات ابهامی در اینجا وجود دارد که آیا سایر عوارض و عیوب در اثر شکسته شدن ستون

 حکم را دارند؟

عیوبی که ممکن است در اثر شکستن ستون فقرات ظاهر مرحوم فاضل هندی پس از شمارش 

 :اندداشتهشود همان دیه کامل را الزم دانسته و مقرر 

                                                             
 دینار ألف أحدب إذا الظهر . و2

 الدیۀ فیه أنّ یجلس أن یستطیع فال صلبه کسر رجل فی( السالم علیه) المؤمنین أمیر . قضى1
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خمیده  صورتبهکامل از دست دهد، یا  طوربهتوانائی راه رفتن را  کهیدرصورتاست  گونههمین

با دو عصا یا یک عصا راه رود یا توانائی جنسی خود را از دست دهد یا توانائی انزال راه رود یا 

ند ر بول کردن شود و ماند اختیاریبشدن را نداشته باشد یا  داربچهمنی را از دست دهد یا توان 

 .(312، 22ق:  2429اصفهانی، ) 2این عیوب

ش: سوال  2311 قم، قضا پژوهشی-آموزشی موسسه قضائی، استفتائات گنجینه)مراجع  ازبرخی 

 دیه بر عالوه است کمر مهره شکستن عوارض متعارف طوربه عوارضی که معاصر نیز در( 933

 .دانندنمیرا الزم  مستقل ارش یا دیه شکستگی،

ه نیز سایر عوارضی ک حکم را بهگویا این دسته از فقها بر اساس احادیث مذکور در این بند 

فت اگر گ توانمیبنابراین ؛ انددادهن ستون فقرات است سرایت از عوارض طبیعی شکسته شد

یکی از عوارض طبیعی مربوط به شکستگی ستون فقرات است مانند خمیدگی  ایجادشدهعارضه 

پشت یا عدم توانائی نشستن، یک دیه و اال تعدد دیه را خواهد داشت. تشخیص این مطلب بر 

 .ن کنندرا تعییعهده پزشکان متخصص است که عوارض طبیعی شکسته شدن ستون فقرات 

 در قانون و ارزیابی آن: مسئلهبررسی 

دارد که مقرر می شکستگی با تفکیک میان بهبودی و عدم بهبودی 946ون مجازات در ماده قان

فع گردد از مناشکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی 

علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از مانند اینکه مجنیٌ

شکستن ستون فقرات درمان نشود و موجب  کهدرصورتیرود، موجب دیه کامل است و بین ب

عوارضی از قبیل موارد فوق شود، عالوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش 

 هر یک از عوارض حاصله نیز است.

                                                             
 أو ماعهج بذلک ذهب أو بإحداهما، أو بیدیه بعکاز أو راکعاً علیه یقدر أو أصلًا، المشی على یقدر ال بحیث صار إن کذا . و2

 .نحوه أو البول سلس به حدث أو إحباله، أو ماؤه
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. اشدبمیدیه که مقنن هم قائل به تعدد دیه و هم تداخل  شودمیبا توجه به ماده فوق معلوم 

در صورت عدم بهبودی عالوه بر تعیین دیه عدم بهبودی ستون فقرات، دیه از بین رفتن منافع 

و تفکیکی میان منافع نکرده است. از طرفی در صورت حدوث عارضه  داندمیمذکور را نیز الزم 

الزم  ابه تداخل دیه شکستگی در دیه عارضه شده و تنها دیه عارضه ر قائلو بهبود شکستگی، 

است. این  دیه کامل بیان نشده دهمیکو مطلبی از اثبات دیه شکستگی با بهبودی یعنی  داندمی

 غیر از شکستگی ستون ایصدمهدر حالی است که هر یک از این عوارض ممکن است بر اساس 

 برای خمیدگی 946ماده  1فقرات حادث شود. مقنن نیز به این حالت توجه داشته و در تبصره 

 بدون شکستگی ستون فقرات دیه کامل در نظر گرفته است. پشت

 رصدددمقنن در درج متون روایی و فقهی گویا توجه دقیقی به جمع روایات و اقوال نداشته و تنها 

 بوده است. فتاوابیان حکم از ظاهر احادیث و 

 ،48 ،0ق:  5059قمی،  ،054 ق: 5041حلی،  ،044 ،50 ق: 5049)اردبیلی، در متون روایی و فقهی 

طوسی،  ،992 ،9 ق: 5054حلی)عالمه(،  ،942 ،9 ق: 5058حلی )محقق(،  ،009 ق: 5048طوسی، 

در  هم به صورت جداگانه و هم خمیدگی پشت (955 ،4 ق: 5044کلینی،  ،901 ،54 ق: 5044

تون فقرات سعنوان یکی از عوارض حاصله از شکستگی به کنار شکستگی بیان شده نه اینکه حتماً

 معرفی شده باشد.

ر از و روایات معتبر در این زمینه گرفته شد مطلبی غی فقهاکه از بررسی کلمات  اینتیجهلکن 

ه عارضه خود شدن کخمیدهی بر نشستن یا ه در برخی منافع مانند عدم توانایبیان قانون است چراک

ت صحیحه حکم به اروای ،افتهگفت شکستگی با عیب التیام ی توانمی نوعیبهشکستگی است و 

 فقهاکلمات  که از اینتیجهمطابق با  بایستمینیز  گذارقانونبنابراین  اند؛یک دیه کامل کرده

سایر  و شودمیطبیعی پس از صدمه به ستون فقرات حاصل  صورتبهاخذ شد در عوارضی که 

 بندیهدستزیر های ستون فقرات را در چهار بخش شد و شکستگیعوارض تفکیک قائل می

 :نمودمی

 درمان نشود که حکم آن دیه کامل است. -
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با عارضه طبیعی مربوط به صدمه ستون فقرات باشد که با توجه به احادیث مذکور تداخل دیات  -

 شده و مجموعاً یک دیه کامل دارد.

 ده درصد دیه کامل ثابت است.که در این حالت بدون عیب درمان شود  -

م دیه شکستگی حسب مورد با بهبودی یا عدکه در این حالت همراه باشد  غیرطبیعیبا عارضه  -

 بهبودی بعالوه دیه یا ارش عارضه ثابت است.

 شکستن ستون فقرات و ظهور عیب در بیش از یک منفعت: .6-2

ون فقرات ست کهیدرصورتشکستگی ستون فقرات ممکن است همراه با چندین عارضه باشد. 

وانائی در ادرار شود و هم ت اختیاریبهم  مثالً برودز یک منفعت از بین شکسته شود لکن بیش ا

 چیست؟ صورت یناجماع را از دست بدهد حکم 

 در فقه: مسئلهبررسی 

 ق: 2412، سبزواری، 192، 4ق:  2423 ،(محقق)، حلی349، 1ق:  2421 طبرسى،)جمعی از فقها 

 2423، (ثانی شهید)عاملی ،266، 3ق:  2411 ، صمیری،112ق: 2421، (اول شهید)، عاملى961

( 219ق:  2421 لنکرانی، ، موحدى261 ق: 2411 تبریزی،، 192 ،4 ق: 2414، نجفی، 432، 29ق: 

 فرمایند:یمطوسی در این مورد  شیخاند. مرحوم جه داشته و حکم به تعدد دیه دادهبه این مسئله تو

 2ستع را از دست دهد دو دیه ثابت ارفتن و جمای راه تون فقرات شکسته شود و فرد توانایاگر س

 .(193 ،9ق:   2416 طوسى،)

 فرمایند:عالمه حلی می

 طورهباگر یکی از دو منفعت بازگردد یک دیه ثابت خواهد بود و اگر یک منفعت  فرضدر این 

. علت نقصان منفعت ثابت خواهد بود ارش به عالوهبهناقص بازگردد یک دیه کامل 

 (911، 9ق:  2411حلی)عالمه(، )

                                                             
 دیتان علیه معا،کان جماعه و مشیه فذهب صلبه کسر . إذا2
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این است  تاواف. نکته حائز اهمیت در این اندپرداخته مسئلهسایر فقها نیز در عباراتی مشابه به این 

کسته جداگانه برای ش اییهدو دیگر  انددانستهکه فقها دو دیه را برای از بین رفتن دو منفعت 

یک  ستون فقرات مالزمه با از بین رفتن. گویا شکسته شدن اندنکردهشدن ستون فقرات بیان 

 منفعت داشته و برای آن یک دیه ثابت است.

موارد،  گونهینادر  1در این مورد قائل به تعدد دیه هستند هرچند برخی معاصر نیز 2مراجعاکثر 

 گنجینه) داننداگر عارضه از عوارض معمول شکسته شدن ستون فقرات باشد یک دیه را الزم می

 .(9622 السؤ :2311 فقهی، استفتائات

نتیجه اینکه در صورت حصول دو عارضه در اثر شکستن ستون فقرات دو دیه الزم است منتهی 

ی که در ؟ موضوعشودمیتعیین  اییهدآیا عالوه بر دو دیه، برای صدمه وارد بر ستون فقرات نیز 

 بند قبل به آن پرداخته شد.

 در قانون: مسئلهبررسی 

درمان  عیببیشکستن ستون فقرات که  -ب» آورده است: 946در بند ب ماده  مجازاتقانون 

ا نشستن علیه توان راه رفتن یاز منافع گردد مانند اینکه مجنیٌشود ولی موجب از بین رفتن یکی 

 «نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است.

ن فقرات را که موجب از بین رفتن یکی از منافع شود موجب دیه قانون مجازات شکستن ستو

 کامل دانسته و در مورد از بین رفتن بیش از یک منفعت مطلبی را بیان نکرده است که مطابق ماده

 در که مواردی مگر است هاآن تداخل عدم و دیات تعدد بر اصل جنایات، تعدد در ق.م.ا 931

 .است شده مقرر آن خالف قانون این

                                                             
 نوری ،«مدظله العالی»مکارم شیرازی  ،«مدظله العالی»گلپایگنی صافی ،«مدظله العالی»ای  خامنه بهجت ره،: آیات حضرات. 2

 لنکرانی ره فاضل و «مدظله العالی»همدانی 

 آیت اهلل موسوی اردبیلی ره. 1
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 فقرات ستون هایمهره از مهره چند شکستن .6-3

 زا مهره چند یا یک شکستن فقرات، ستون شکستن از مراد: »داردیممقرر  946ماده  2 تبصره

 «.باشدیم دنبالچه استخوان و گردن یهامهره جز به فقرات ستون هایمهره

ه تفاوتی میان شکستگی یکی از ستون فقرات و شکستگی بیش از یک ستون مهره نشد این تبصره

منجر  صدمه کهیدرصورتکه  کندمیبه ذهن خطور  سؤالبر فرض صحت این مطلب، این  است.

قانون مجازات اسالمی  964به شکستگی یک مهره و دررفتگی مهره دیگر شود مطابق ماده 

دو  کهیرتدرصوبرای هر یک از شکستگی و دررفتگی دیه خاص تعیین شود لکن  بایستیم

شود. عالوه بر اینکه دلیلی برای شکستگی در دو مهره ایجاد شود تنها یک دیه شکستگی ثابت می

برای  بایستیمهستند نبوده و همین حکم را  داردنبالهاستثنا شدن ستون فقرات که چند استخوان 

را در  مقنن چنین مطلبی کهیدرحالدهای انگشتان دست و پا نیز ثابت دانست ی بنهااستخوان

نیز  هامهرهدر ایجاد چند شکستگی در  رسدیمبنابراین به نظر ؛ بیان نکرده است مورد اخیر

 مقنن محترم نسبت به اصالح و شدهحکم به تعدد جنایت و دیه داده  961مطابق ماده  بایستیم

. شاید گفته شود که این تبصره ناظر به بیان مصادیق اقدام نماید 946ماده  2قسمت ابتدائی تبصره 

پاسخ  که در باشدیمحکم مذکور و استثناء موارد احتمالی مشمول برای ستون فقرات  یهامهره

 :نمودیمماده را به شیوه زیر تقریر  بایستیمکه در این صورت مقنن  شودمیگفته 

 و گردن یهامهره جز به فقرات ستون هایمهره از یکی شکستن فقرات، ستون شکستن از مراد»

 .«باشدیم دنبالچه استخوان

 در قانون مجازات اسالمی« درمان نشود اصالً»عبارت  مفهوم .6-4

 و ودنش درمان اصالً کهیدرصورت فقرات ستون شکستن -الف» :داردیممقرر  946بند الف ماده 

 «.است کامل دیه موجب درآید، خمیده صورتبه عالج از بعد یا

 کندمیدرمان نشود در این بند مبهم است. چراکه مفهوم این ماده بیان  اصالًعبارت 

 ناقص درمان شود دیگر مشمول این بند طوربهستون فقرات پس از شکستگی  کهیدرصورت
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 گذارقانونحکم درمان بدون عیب آمده است. نتیجه اینکه  946نخواهد بود و در بند ب ماده 

در صدمات سایر  رویه مقننحکم درمان ناقص یا عدم بهبودی کامل را بیان نکرده است. 

که حالت درمان و اصالح بدون عیب و نقص بدین گونه بود  996و  991مانند ماده  هااستخوان

خود قسیم رح بیان و سایر حاالت اعم از عدم درمان یا درمان ناقص را با اطالق مص صورتبهرا 

ن در استخوان ستو برخالف رویه خود در سایر موارد، گذارقانوناین حالت قرار داده است. گویا 

در یکی  نشدهرماندشکستگی اصالً  ناقص درمان شده و طوربهفقرات با تفکیک بین شکستگی 

 بایستیمبه ارش شده است. ارشی که مقدار آن  قائلبا توجه به سکوت قانون، دیه و در دیگری 

ای شکستگی اصالً بر شدهیینتعبرای شکستگی با بهبودی و کمتر از دیه  شدهیینتعبیش از دیه 

 باشد. نشدهدرمان

دو دسته حدیث برای دیه شکستگی ستون فقرات بیان شده است.  ییروابیان شد که در متون 

کم . دسته دیگر حکندمییک دسته احادیث حکم شکستگی و بهبود بدون عیب را بیان 

مطلق بیان کرده است. اطالق روایات دسته دوم با روایت دسته اول  صورتبهشکستگی را 

ی با درمان ن درمان یا شکستگتخصیص خورده و سایر موارد شکستگی که شامل شکستگی بدو

ر مناسب بود متن قانون به نحو زی بنابراین؛ شودمیناقص بوده مشمول اطالق دسته دوم روایات 

درمان  ناقص صورتبهدرمان نشود یا  اصالً کهیدرصورتشکستن ستون فقرات » :شدیممقرر 

 ...«.شود 

چراکه اگر شکستگی به حال خود رها  بودهدرمان نشود مبهم  اصالًعالوه بر اینکه عبارت 

منتهی جوش ناقص یا در غیر موضع خود خواهد بود و در هر حال وضعیت  خوردهشود نیز جوش 

 کمی بهتر از حالت شکستگی خواهد شد.

نیز تعیین کرد.  946حکم شکستگی با درمان ناقص را با توجه به بند پ ماده  توانیمالبته 

 ،ی بدون درمان همراه با حدوث یکی از عوارض بیان شده استدر این بند حکم شکستگ هرچند

انند گیرد همق آن درمان ناقص را نیز دربر مینشده که اطالاما این بند حکم شکستگی درمان

 داند.نشده میدرمان شکستگی اصالً
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و صدور  مختلف یهابرداشتسبب  تواندیمنتیجه اینکه تفاوت در تعابیر در موضوع واحد 

 بیشتر مقنن و انتخاب تعابیر یکسان دارد. دقتبهفاوت شده که نیاز آرا مت

 و رابطه آن با صدمات ستون فقرات خمیدگی پشتگویی قانون در صدمه پراکنده .6-5

 ،سان. یکی از منافع انکندمیمنافع را بیان  از یکی رفتن بین حکم صورت از 946ماده  «ب»بند 

جر به . علت تفکیک حکم شکستگی منباشدیمخمیده نبودن  یبه عبارتبودن او یا  قامتراست

به  توانیمرا  سؤالو سایر عوارض چیست؟ این  946ماده « الف»در بند عارضه خمیدگی پشت 

شکستگی منجر به خمیدگی دیه کامل  946ماده « الف»نحو دیگری نیز بیان کرد که مطابق بند 

دون شکستگی نیز دیه کامل دارد. پس تفاوت خمیدگی پشت ب 946ماده  1دارد و مطابق تبصره 

ت آسیب شکستگی که عالوه بر خمیدگی پش جبران خسارت حکم یبه عبارتچیست یا  دو ینا

چرا در شکستگی بدون درمان با حصول عارضه، حکم هر یک از  دیگریانببهچیست؟  باشدیم

ا حصول عارضه، ب فتهیایامالتلکن در شکستگی  شودمیشکستگی و حدوث عارضه جدا محاسبه 

 شود؟تنها دیه عارضه محاسبه می

، 2قانون مجازات 616تا  614در پاسخ به این ایراد ابتدا الزم است بیان شود که مطابق مواد 

ه کامل مقاربت دی قدرت کامل بردن بین انزال یا از قدرت بردن بین عدم ضبط ادرار یا مدفوع، از

 دارد.

                                                             
 دائمیغیر ریزش موجب که جنایتی و دارد کامل دیه گردد، ادرار ریزش و سلس موجب دائم طور به که جنایتی» :614 ماده .2

 «است. ارش موجب گردد، ادرار

 «دارد. کامل دیه شود، ادرار یا مدفوع دائم ضبط عدم موجب که جنایتی» :619 ماده

 شار موجب مرد یا زن مقاربت لذت بردن بین از یا و زن بارداری یا مرد مثل تولید یا انزال قدرت بردن بین از: »619 ماده

 «است.

 «.است کامل دیه موجب مقاربت، قدرت کامل بردن بین از» :616 ماده
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مانی که خمیده شود دیه کامل پشت ز»... یونس مقرر داشته:  صحیحۀدر مورد خمیدگی پشت 

 .(113 ،16ق:  2416عاملی، ) 2«دارد

علت جدا کردن منفعت عدم خمیدگی پشت با سایر منافع اشتباه برداشت از حدیث فوق 

کستگی و ش یهردوبرای  شدهیینتعباشد گویا برداشت مقنن از حدیث فوق این بوده که دیه می

حکم خمیدگی  946ماده  1حدوث عارضه خمیدگی می باشد. اگر چنین است پس چرا در تبصره 

تنها را نیز دیه کامل قرار داده است. باید گفت حدیث فوق در حقیقت حکم دیه خمیدگی پشت 

گر حاسبه شود. ام بایستیمنیز با توجه به التیام یا عدم التیام  یشکستگو حکم  کندمیرا بیان 

ستگی حداقل بابت این شک بایستیمگفته شود منظور از عدم التیام همان خمیدگی پشت است 

این صدمه متفاوت از صدمه خمیدگی پشت بدون  چراکههمراه خمیدگی، ارش تعیین شود 

 949مواد . آیدیمعدد یا عدم تعدد دیات پیش . البته در اینجا بحث تداخل و تباشدیمشکستگی 

 منفعتی هرگاه: »داردیممقرر  949. ماده استجازات به بررسی این موضوع پرداخته قانون م 949و 

 بیشتر دیه نهات گردد منفعت اختالل یا زوال به منجر که عضو آن بر جنایت در باشد عضوی به قائم

 منفعت زوال و عضو رفتن بین از میان و نبوده عضو آن به قائم منفعت اگر ولی شودمی ثابت

 و وشگ الله مانند باشد، مؤثر منفعت تسهیل و تقویت در عضو آن وجود اگرچه نباشد، مالزمه

 بویایی یا نواییش بینی، یا گوش الله قطع سبب به و مؤثرند بویایی و شنوایی تقویت در که بینی

قانون مجازات اسالمی مقرر  949و ماده « .دارد جداگانه دیه هرکدام گردد، ناقص یا یلزا نیز

 با کهاین مانند آید وجود به یتربزرگ صدمه جراحت، یا ضربه ایراد سبب به چنانچه: »داردیم

 با اگر دباش منفعت نقصان یا زوال سبب و علت جراحت آن هرگاه شود، یلزا عقل سر، شکستن

 دیه تنها و دکنمی تداخل بیشتر دیه در جراحت یا ضربه دیه باشد شده واقع جراحت یا ضربه یک

 با آن اننقص یا منفعت زوال چنانچه و شودمی پرداخت است بیشتر که منفعت نقصان یا زوال

 یا و باشد شده واقع است، کرده ایجاد را جراحت که یاضربه از غیر دیگری جراحت یا ضربه

                                                             
 دینار ألف أحدب إذا الظهر . و2
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 نباشد ،یکدیگرند ملزوم و الزم که یاگونهبه منفعت نقصان یا زوال علت وارده جراحت یا ضربه

 منفعت، و جراحت یا ضربه یابد، نقصان یا گردد یلزا نیز منفعت جراحت، و ضربه آن با اتفاقاً و

 «.دارد جداگانه دیه هرکدام

ارتباط  میان منفعتی که قائم به عضو است یا بایستیمکه قبالً بیان کردیم  گونههمانبنابراین 

 وارده به آن ندارند مستقیم با صدمه وارده به عضو دارد با منافعی که مالزمه با عضو و صدمه

به آن توجه داشته است و در اولی تنها دیه  949و  949در مواد  گذارقانونتفکیک قائل شد و 

 .قایل شده استهر جنایت دیه جداگانه  برای جنایت بیشتر را ثابت و در دومی

 شدت صدمات علتبهخارج کردن مهره  .6-6

شف جبران خسارت کحکم این مورد نه در فقه و نه در حقوق موضوعه بیان نشده است. برای 

 دست آورد.هات زیر حکم آن را بکاینگونه صدمه می توان با توجه به ن

 .شودمیدیه مقدر وجود نداشته باشد برای آن ارش تعیین  یاصدمهاگر برای جبران خسارت  -

 ت.باشد که دارای دیه مقدر اس ترییفضعبیش از صدمه  بایستیمارش صدمه فاقد دیه مقدر  -

 ارش یک صدمه بیش از دیه کامل نخواهد بود. درهرحال -

بنابراین از آنجا که برای این صدمه دیه مقدر وجود نداشته و شدت صدمه خارج کردن مهره 

 ائلقبیش از سایر صدمات مذکور برای ستون فقرات است و برای صدمه شکستگی بدون بهبودی 

 ه شود.ارش معادل دیه کامل در نظر گرفت بایستیمبه دیه کامل هستیم بنابراین در این صدمه نیز 

 ؛برآمد

. امکان تعیین میزان جبران صدمات وارد بر ستون فقرات با توجه به متون ورایی و فقهی وجود 2

 دارد.

در قانون مجازات شامل  هااستخوانجبران خسارت صدمات  هایضابطهقواعد و برخی . 1

 .شودمیاستخوان ستون فقرات ن
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 بندیتهدسمقنن در برخی صدمات مربوط به ستون فقرات تنها رونوشتی از کالم فقها بدون . 3

 منظم و رفع ابهامات آن ارائه داده است.

بیعی را حدوث عارضه طبا تفکیک عوارض حاصله از صدمه به ستون فقرات،  بایستمیمقنن . 4

ر د غیرمعمولیا  غیرمستقیمحدوث عیوب و عوارض و برای  دانستمیهمان حالت عدم بهبودی 

 .گرفتمیدر نظر مجزا از صدمه وارده بر ستون فقرات  ایدیهاثر صدمات وارد بر ستون فقرات، 

که برخی  است یا نقص ن فقرات دارای ابهاممختلف صدمات ستو هایصورت. بیان مقنن در 9

 است. به علت عدم انتخاب واژه مناسب در تدوین قانون بوده

 تبیین نشده است. درستیبه. در قانون دامنه شمول ستون فقرات 9

 ترفضعیبیش از صدمه  بایستمیدارای دیه مقدر نبوده، ارش . در صدمات ستون فقرات که 6

 و کمتر از صدمه شدیدتر با رعایت حداکثر دیه کامل تعیین شود.

از فقها، حقوقدانان و پزشکان متخصص نسبت به بررسی و  متشکل جمعی شودمیپیشنهاد  .1

و رفع ابهامات و مشکالت اجرایی  مختلف صدمات وارده بر ستون فقرات هایصورت تعیین

 .دتشکیل گرد درج در متن قانون منظوربهموجود 
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 منابع

 کتبال لبنان: دار – بیروت األعظم، المحیط و المحکمسیده، علی بن اسماعیل )بی تا(،  ابن -

 بیضون. علی محمد منشورات العلمیه،

 بیروت ،2جلد  العرب، لسان ،(ق 2424)مکرم  بن محمد الدین، جمال الفضل، ابو منظور، ابن -

 صادر. دار - التوزیع و النشر و للطباعۀ الفکر دار: لبنان –

: دار روتی، ب1جلد  اللغه، بیتهذ ،م( 1112) ابومنصور، محمد بن أحمد بن األزهری الهروی -

 .إحیاء التراث العربی

، 24جلد  مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان، (،ق 2413) اردبیلى، احمد بن محمد -

 .قم، اول دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیهقم: 

 األحکام، قواعد عن اإلبهام و اللثام کشف ،(ق 2429)حسن  بن محمد هندى، فاضل اصفهانى، -

 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر: قم ،22جلد 

لد ج الفقیه، یحضره ال من شرح فی المتقین روضۀ ،(ق 2419)تقى  محمد اول، مجلسى اصفهانى، -

 کوشانبور. اسالمى فرهنگى مؤسسه: ایران – قم ،21

 الغریب المصنف، ،ق( 2426/  2429) أبو عُبید القاسم بن سالّم بن عبد اهلل الهروی ،یالبغداد -

 .منوره: مجلۀ الجامعۀ اإلسالمیۀ نهی، مد1جلد 

قم:  استخوان، کوبیدگی دیه قاعده بررسیش(،  2369بای، حسینعلی، شاکر، محمد حسین ) -

 .261-292 صفحه ،92 شماره ،23 دوره ،9 پژوهشی حقوق اسالمی، مقاله-فصلنامه علمی

: ایران – قم جلد، یک در المقنعۀ، ،(ق 2423)عکبرى  نعمان بن محمد بن محمّد مفید، بغدادى، -

 علیه. اهلل رحمۀ -مفید شیخ هزاره جهانى کنگره

 – قم جلد، یک در الدیات، کتاب - األحکام مبانی تنقیح ،(ق 2411)على  بن جواد تبریزى، -

 علیها. اهلل سالم الشهیدة الصدیقۀ دار: ایران
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-بیروت ،2جلد  العربیۀ، صحاح و اللغۀ تاج - الصحاح، (ق 2421) حماد بن اسماعیل جوهرى، -

 للمالیین. العلم دار: لبنان

 اصفهان جلد، یک در الفقه، فی الکافی ،(ق 2413)الدین  نجم بن الدین تقى الصالح، ابو حلبى، -

 السالم. علیه المؤمنین امیر امام عمومى کتابخانه: ایران –

جلد  الفتاوى، لتحریر الحاوی السرائر ،(ق 2421)احمد  بن منصور بن محمد ادریس، ابن حلّى، -

 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر: ایران قم ،3

 ،1جلد  یاسین، آل فقه فی الدین معالم ،(ق 2414) القطّان شجاع بن محمد الدین حلی، شمس -

 .السالم علیه صادق امام مؤسسه: قم

: قم ،1جلد  اإلمامیۀ، فقه فی النافع المختصر ،(ق 2421)حسن  بن جعفر الدین نجم ،(محقق)حلی -

 الدینیۀ. المطبوعات مؤسسۀ

 الحرام، و الحالل مسائل فی اإلسالم شرائع ،(ق 2411)حسن  بن جعفر الدین نجم ،(محقق)حلی -

 اسماعیلیان. مؤسسه: قم ،4جلد 

 إرشاد األذهان إلى أحکام اإلیمان، (،ق 2421) حلّى، عالمه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى -

  .دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمقم: ، 1جلد 

 مذهب على الشرعیۀ األحکام تحریر، (ق 2411) اسدیمطهر  بن یوسف بن حسن ، عالمه،حلی -
 السالم. علیه صادق امام مؤسسه: قم ،9جلد  ،(الحدیثۀ - ط) اإلمامیۀ

 ۀ.العلمی الشهداء سید مؤسسۀ: قم جلد، یک در للشرائع، الجامع ،(ق 2419)سعید  بن یحیى حلّى، -

 علیه باقر امام مدرسه:  ایران – قم ،3جلد  الصالحین، منهاج ،(ق 2411)وحید  حسین خراسانى، -

 السالم.

:  قم ،1جلد  ،(على اسالمى،: مترجم)  الوسیلۀ تحریر (،ق 2419)موسوی  اهلل روح سید خمینى، -

 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر
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إحیاء  مؤسسۀقم: ، 41جلد  مبانی تکملۀ المنهاج، (،ق 2411) خویى، سید ابو القاسم موسوى -

  .آثار اإلمام الخوئی ره

 جلد، یک در النبویۀ، األحکام و العلویۀ المراسم ،(ق 2414)العزیز  عبد بن دیلمی، سالر، حمزة -

  الحرمین. منشورات  ایران، – قم

 دفتر - المنار مؤسسه: قم ،16جلد  األحکام، مهذّب ،(ق 2423)األعلى  عبد سید سبزوارى، -

 اهلل. آیۀ حضرت

 ظهور سازان زمینه: قم جلد، یک الوفاق، و الخالف جامع ،(ق 2412)قمّى  مؤمن على سبزوارى، -

  السالم. علیه عصر امام

 الفکر. دار: سوریه-دمشق جلد، 2 اصطالحا، و لغۀ الفقهی القاموس ،(ق 2411)جیب  ابو سعدى، -

 رد استخوان دررفتگی قاعده تطبیقی مطالعهش(،  2369شاکر، محمد حسین، بای، حسینعلی ) -

 پژوهشی فقه پزشکی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، سال-فصلنامه علمیموضوعه،  حقوق و فقه

 .36-6، ص 16و  11هشتم، شماره 

 صدوق. کتابفروشى: تهران ،22جلد  اللمعۀ، شرح فی النجعۀ ،(ق 2419)تقى  محمد شوشترى، -

بیروت:  ،1جلد  اللغۀ، فی المحیط ق(، 2424عباد ) بن اسماعیل الکفاة، کافى عباد، بن صاحب -

  الکتاب. عالم

منتخب  -تلخیص الخالف و خالصۀ االختالف ق(،  2411) (حسین)حسن بن مفلح صیمرى، -
 . ره -نجفى مرعشى اهلل آیۀ کتابخانه ، قم: انتشارات3جلد  الخالف،

کتبه لبنان ملبنان: -بیروت یک جلد، المعاصر، العربی المکنز، محمود اسماعیل )بی تا(، صینی -

 ناشرون.

 جلد المؤتلف من المختلف بین أئمۀ السلف،ق(،  2421، )حسن بن فضل اإلسالم، امین طبرسى، -

 .اإلسالمیۀ البحوث ، مشهد: مجمع1

 مرتضوى. کتابفروشى: تهران ،1جلد  البحرین، مجمع ،(ق 2429)الدین  فخر طریحى، -
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 .دار الکتب اإلسالمیۀتهران: ، 6جلد  األحکام،تهذیب  ق(، 2416) طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن -

 هوابست اسالمى انتشارات دفتر: قم ،9جلد  الخالف، ،(ق 2416)حسن  بن محمد جعفر ابو طوسى، -

  قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به

 جلد، یک در الفتاوى، و الفقه مجرد فی النهایۀ ،(ق 2411)حسن  بن محمد جعفر ابو طوسى، -

 العربی. الکتاب دار: لبنان –بیروت

 در یک جلد، قم: انتشارات الوسیلۀ إلى نیل الفضیلۀ، ،ق( 2411) طوسى، محمد بن على بن حمزه -

 .ره –کتابخانه آیۀ اهلل مرعشى نجفى 

 جلد، یک ارش، و عضوی نقص در پژوهشی ،(ش 2319)همکاران  و حسن محمد عابدی -

 توران. نشر: تهران

 البیت آل مؤسسه: قم ،16و  26جلد  الشیعۀ، وسائل ،(ق 2416)حسن  بن محمد حرّ، عاملى، -

 السالم. علیهم

: قم ،6جلد  البهیۀ، الروضۀ شرح فی الفقهیۀ الزبدة ،(ق 2416)ترحینى  حسین محمد سید عاملى، -

  النشر. و للطباعۀ الفقه دار

 وتبیر جلد، یک اإلمامیۀ، فقه فی الدمشقیۀ اللمعۀ، (ق 2421) عاملى، شهید اول، محمد بن مکى -

  اإلسالمیۀ. الدار -التراث دار: لبنان –

د جل اإلسالم، شرائع تنقیح إلى األفهام مسالک ،(ق 2423)على  بن الدین زین ثانى، شهید عاملى، -

  اإلسالمیۀ. المعارف مؤسسۀ: قم ،29

  هجرت. ایران: نشر – قم ،3و  1جلد  العین، کتاب ق(، 2421احمد ) بن خلیل فراهیدى، -

ک ی المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی،)بی تا(،  مقرى محمد بن احمد فیومى، -

 . الرضی دار جلد، قم: منشورات

 اإلسالمیۀ.  الکتب دار: تهران ،4جلد  قرآن، قاموس ،(ق 2421)اکبر  على سید قرشی، -

 الکتاب دار: قم ،3جلد  السالم، علیه الصادق فقه ،(ق 2421)روحانى  صادق حسینى سید قمی، -

  السالم. علیه صادق امام مدرسه -
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قم: در یک جلد،  المقنع )للشیخ الصدوق(، (،ق 2429) قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه -

  .مؤسسه امام هادى علیه السالم

دفتر قم: ، 4جلد  من ال یحضره الفقیه، (،ق 2423) قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه -

 .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمانتشارات اسالمى 

 ى.مجلس انتشارات: قم یک جلد، المسائل، توضیح رساله ،(ق 2419)اسحاق فیاض  محمد کابلی، -

 مىاسال انتشارات دفتر: قم جلد، یک در الدیات، کتاب ،(ق 2411)رضا مدنی  آقا حاج کاشانى، -

 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته

دار  تهران: ،6جلد  اإلسالمیۀ(، -الکافی )ط  ق(، 2416) جعفر، محمد بن یعقوبکلینى، ابو  -

 .الکتب اإلسالمیۀ

 جلد، یک الشریعۀ، بمصباح الشیعۀ إصباح ،(ق 2429)حسین  بن محمد الدین، قطب کیدرى، -

 السالم. علیه صادق امام مؤسسه: قم

 .1 نگارش قم، قضا پژوهشی و آموزشی قم: موسسه ش(، 2361قضایی، )-فقهی استفتائات گنجینه -

مؤسسه آل قم: ، 1جلد  دعائم اإلسالم، (،ق 2319) مغربى، ابو حنیفه، نعمان بن محمد تمیمى -

 .البیت علیهم السالم

 الکتاب ، تهران: مرکز9جلد  الکریم، القرآن کلمات فى التحقیقق(،  2411) حسن مصطفوى، -

 .النشر و للترجمۀ

 ات،الدی - الوسیلۀ تحریر شرح فی الشریعۀ تفصیل ،(ق 2421)فاضل  محمد موحدى لنکرانى، -

  السالم. علیهم اطهار ائمه فقهى مرکز: قم جلد، یک

 قم: نشر الهادی علیه السالم. مصطلحات الفقه،مشکینی، میرزا علی )بی تا(،  -

جلد  اإلسالم، شرائع شرح فی الکالم جواهر ،(ق 2414)حسن  محمد الجواهر، صاحب نجفى، -

 العربی. التراث إحیاء دار:لبنان – بیروت ،43

 من العروس تاج ،(ق 2424) حسینى  مرتضى محمد سید الدین، محب حنفى، زبیدى، واسطى، -

 التوزیع. و النشر و للطباعۀ الفکر دار: لبنان – بیروت ،1جلد  القاموس، جواهر
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Abstract 

The compensation for bone injuries are defined in a set of rules and theories 

in relation to the limb including that bone. Considering the fact that some 

types of bones, including the spine, do not belong to any limbs and 

consequently are out of the set of rules, they need separate examination in 

order to determine the damages. The spine consists of a set of bones which 

like other bones might experience injuries like bruising, fracture, and 

dislocation. Although the religious jurists have separately specified the 

compensation for the vertebral column, the categorization has never been 

organized enough. The study and discovery of various injuries along with 

the damages can be pointed out as expressive insufficiency of legislator in 

criminal law. The spine injuries are accompanied with other relatively 

common physical harms like foot numbness, scoliosis etc., and this 

distinguishes the spine from other types of bones in the body. In case of 

natural or unnatural complications to the spine, the use of the term "not 

recovery" is one of the ambiguous issues, which in spite of its potential to 

derive a theory from juridical texts, has not been attended to by the 

legislator. The present papers tries to study the compensation to the bone 

from juridical and law viewpoints, and also to discover administration 

difficulties and to propose solutions to it all according to narrative and 

juridical sources, while legal referencing is followed in every topic.  

Key words: Spine Injuries, Spine Compensation, Complications of 

Injuries, Interference of Compensations, Abundance of Crimes . 
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