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با نقدي بر رأي وحدت رویه دیوان عالی کشور: دیه طحال

*اهللا اکرمیروح

)7/10/94: تاریخ پذیرش -3/6/94: تاریخ دریافت (

چکیده
ایـت بـه خـارج نمـودن ایـن      که درنهداخلی بدن استاعضاي ترین صدمات پارگی طحال، از شایع

ي چنـین جنـایتی بـه    نص خاصی در مصادر فقهـی پیرامـون دیـه   . انجامدعلیه میعضو از بدن مجنی
ي کامـل در اعضـاي   وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیـه بااین. دست ما نرسیده است

قـانون  . شـده اسـت  یم باشند، از سوي بسیاري از فقها به اعضاي داخلی و ازجمله طحال تعمـ فرد می
ین ضابطه را در خصـوص اعضـاي داخلـی مـورد     ا563نیز در ماده 1392مجازات اسالمی مصوب 

.تأکید قرار داده است
نظر داشته که منجـر بـه   ها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختالفدادگاه

و دیـوان بـا   دیـوان عـالی کشـور شـد    از سوي هیئت عمـومی  740صدور رأي وحدت رویه شماره 
، محاکم قضایی را به تعیین دیـه غیـر مقـدر در چنـین مـواردي      563تخصیص طحال از شمول ماده 

.الزام نموده است
بـا رویکـردي   مسـئله را  نیـ اي فقهی نـاظر بـر دیـه طحـال    مبانی و ادلهبا در نظر گرفتن نوشتار، نای

نیـ بـه ا با نقد رأي وحدت رویه دیوان عـالی  حث گذاشته و به بتطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه 
وتري برخوردار بـوده ي فقهی قوياز پشتوانهي ثبوت دیه کامل در طحالنظریهکه نایل شدجهینت

.قانون بر جنایت بر این عضو تردیدي وجود ندارد563ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده 

ارش، قانون مجـازات اسـالمی،   طحال، دیه اعضاي داخلی، : واژگان کلیدي
.فقه اسالمی
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همقدم
شـود کـه در قسـمت تحتـانی معـده و در      ترین عضو دستگاه لنفاوي محسوب مـی طحال بزرگ

رغـم حیـاتی نبـودن ایـن عضـو بـراي تـداوم زنـدگی،         بـه . شـده اسـت  چهارم فوقانی شکم واقعیک
رمزِ نـامطلوب از جریـان خـون و    هاي قها و سلولکارکردهاي متعددي در رابطه با برداشتن باکتري

که عمدتاً در اثر ضربات غیر نافـذ بـه شـکم کـه     دار استایفاي نقش در سیستم ایمنی بدن را عهده
). Knight 1998: 204(رود دراثناي لگدزدن به شکم و سـوانح راننـدگی متـداول اسـت، از بـین مـی      

).Knight 1998: 12(ها و جراحات است ترین آسیبي شایعدر زمره1پارگی این عضو
طرح است که اگـر در اثـر جنـایتی طحـال از بـین بـرود، آیـا        از منظر حقوقی، این مسئله قابل

؟)ارش(ي غیر مقدر ي مقدر است یا دیهمستوجب دیه
، رویه قضـایی بـه لحـاظ سـکوت قـانونی از      1392تا پیش از تصویب قانون مجازات اسالمی 

از عـدم تقـدیر شـرعی دیـه در جنایـت بـر طحـال از        سو و وجود برخی فتاواي فقهی حاکییک
طـی یـک   563، مـاده  1392در قـانون مجـازات اسـالمی    2.سوي دیگر، قائل به ثبـوت ارش بـود  

ي عام حکم به ثبوت دیه کامل در اعضاي فرد بدن، اعم از اعضاي داخلی و ظـاهري، داد،  قاعده
ها به لحاظ مسـتثنا  ن راستا برخی دادگاهدر ای. مقررشده باشديگریدبیدر قانون ترتکهنیمگر ا

ي کامـل داده؛ ولـی در نقطـه مقابـل     ي مزبور در قانون، حکم به دیهنشدن طحال از شمول قاعده
طور خاص تصریحی بر دیه طحال ننموده، همانند سـابق  بعضی محاکم نیز به این دلیل که مقنن به

449شرع مقدر نشده و لـذا بـه اسـتناد مـاده     ي جنایاتی تلقی نمودند که دیه آن در آن را در زمره
نهایتاً بـروز تشـتت در رویـه قضـایی و تهافـت در برداشـت از قـانون        . حکم به ارش صادر کردند

ي سـو بـا رویـه   شد که هم18/1/1394در مورخ ) 740(منجر به صدور رأي وحدت رویه شماره 
.نستدا) ارش(ي غیر مقدر گذشته، از بین بردن طحال را مشمول دیه

ویژه استناد هیئت عمومی دیوان بـه ایـن منـابع در رأي    و بهاقتباس مقررات دیات از فقه امامیه
تتبـع در ایـن   . سـازد تر قانون، مدلل مـی ها را جهت تفسیر دقیقي به آنخویش، ضرورت مراجعه

از بعــد . ي طحــال اســتعرصــه نیــز حــاکی از وجــود اخــتالف رأي میــان فقهــا در موضــوع دیــه
عات مقارن و تطبیقی نیز اشاره بدین نکته خالی از فایده نخواهد بود که در مورد دیـه طحـال   مطال

.در فقه اهل سنت هم مواضع مختلفی اتخاذشده است
توصیفی بـه بررسـی آثـار فقهـی، مسـتندات و      –در نوشتار حاضر تالش شده با روشی تحلیلی

1. Rupture of the spleen (qv)
.مراجعه شود) 1-1-2(یه مزبور به مطالب ذیل بند جهت مالحظه رو.2
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تـا زوایـاي ایـن موضـوعِ     ارن، پرداختـه ي ناظر بر رویکرد شرعی به دیه طحال، با نگرشی مقـ ادله
در ادامـه،  . ي معینـی تقـدیر شـده اسـت یـا خیـر      وشن شود که آیا شرعاً براي طحال دیهربنیادین 

موضع نظام حقوقی و قضایی ایران در این خصوص تحلیـل و رأي وحـدت رویـه مورداشـاره بـر      
.نقد کشیده شده استاین مبنا به

امامیه و اهل سنتتحلیل فقهی دیه طحال در فقه-1
ي نقلی وارده، چه در فقه شیعه و چه در فقه اهل تسـنن، حـاکی از آن اسـت کـه     تتبع در ادله

لکـن در منـابع روایـی    . ي جنایت بـر طحـال وارد نشـده اسـت    طور خاص درباره دیههیچ نصی به
طـور  کـه بـه  نقل نموده) السالمعلیه(امامیه، حدیثی را هشام بن سالم از حضرت امام جعفر صادق 

رغم فقدان حدیثی با چنـین مضـمون   به. عام حکم به ثبوت دیه کامل در اعضاي فرد نموده است
عام در جوامع حدیثی اهل سنت، لیکن فقهاي عامه نیز با استقراي در احادیث متعددي که حکـم  

امی ي عـ اند چنین قاعـده شده است، تالش نمودهي کامل در برخی اعضاي فرد دادهبه ثبوت دیه
.را اصطیاد نمایند

طبعاً التزام به کلیت و عموم مستندات مزبور، مستلزم آن خواهد بود کـه در خصـوص طحـال    
مگـر آنکـه در صـغراي اسـتدالل و     1عنوان مقـدر شـرعی شـویم،   ي کامل بهنیز قائل به ثبوت دیه

.که در ادامه موردبحث قرار خواهد گرفتشمول قاعده در طحال تشکیک شود

قه امامیهف-1-1
ي طحـال مطـرح   در آثار قدما و متأخرین فقهاي شیعه صریحاً و به شکل مستقل سخنی از دیه

انـد اگـر طحـال آسـیب     ضمن بحث از جنایت جائفه، بیـان فرمـوده  ) ره(شیخ طوسی . نشده است
عالمـه حلـی   2).7/124: 1387طوسی (ثابت است ) ارش(ببیند، به دلیل عدم تقدیر دیه، حکومت 

را جنایـت جائفـه ندانسـته و    کـه آشکارشـده باشـد   عد نیز سوراخ کردن طحال، درصورتیدر قوا
ــه ارش شــده  ــل ب ــد قائ ــی (ان ــه حل ــین ر3/693: 1413عالم : 1416فاضــل اصــفهانی : ك.؛ همچن

برخی فقهاي متأخرتر نیز در حالت موردبحـث بـر مقـدر    ). 10/501تا؛ حسینی عاملی بی11/451

ي استدالل در فقه امامیه و عامه در این مورد متفاوت است؛ در فقه امامیه به جهت وجود نص البته پر واضح است که شیوه.1
منصوص مانند اي به دست خواهد آمد، اما در فقه عامه این نتیجه با تمسک به قیاس اعضاي منصوص با غیر عام چنین نتیجه

.طحال حاصل خواهد شد
أدخل السکین فلم یؤثر فی الثقب شیئا، لکنه طعن عضوا من األعضاء الشریفه کالکبد والطحال فعلیه «فرمایند ایشان می.2

.»حکومۀ ألنه ال مقدر فیها
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).43/342: 1404نجفی (د اننبودن دیه تصریح فرموده
کند؛ چراکـه فـرض   ي قول به ثبوت ارش در جنایت وارده بر طحال نمیاین بیانِ فقها افاده

مذکور ناظر بر صورتی است که طحال در اثـر اصـابت چـاقو آسـیب ببینـد؛ و متعلـق ارش در       
رجـایی  هم دشده در طحال و نه از بین بردن آن است؛ آنکالم ایشان، آسیب یا سوراخ حادث

کـه در  توضـیح آن . که طحال آشکارشده و چاقو، بدون رخنه در پوست بدان صدمه زده است
ي مقـدر اسـت، احتمـال تبـادر     که واجد دیه1حالت مذکور به لحاظ عدم صدق جنایت جائفه

جنایت نافذه به ذهن وجود دارد؛ زیرا سوراخ نمودن عضو ظاهري درجایی که مصداق جائفـه  
ي فقها نیز همـواره جنایـت نافـذه    قاطبه. گیردجنایت نافذه مورد توجه قرار مینباشد، به اعتبار 

نظـر از  صـرف . دانند، حتی اگر اصل عضـو داراي دیـه مقـدر باشـد    را مستوجب دیه مقدر نمی
محقـق حلـی   (طورکلی از فتواي بر دیه در ایـن زمینـه احتـراز نمـوده     اینکه اساساً برخی فقها به

صـیمري  (ي آن ثبـوت ارش خواهـد بـود    که نتیجه)3/691: 1413ی ؛ عالمه حل4/261: 1408
اند، به گونه جنایات به دیه مقدر رأي داده؛ اغلب فقهایی نیز که در این)4/471: 1420بحرانی 

و )16/526: 1418طباطبـایی  (انـد  لحاظ ظاهر نصـوص وارده، در زنـان بـه ارش حکـم نمـوده     
دهـم  ها بـیش از یـک  ي آننصرف به اعضایی که دیهي مقدر را ماي هم حتی حکم به دیهعده

نتیجه آنکه فقها بر اینکه سـوراخ نمـودن   ). 2/595تاامام خمینی، بی(اند دیه کامل باشد دانسته
حـال ممکـن اسـت حتـی کسـانی کـه در ایـن        . نظـر ندارنـد  هر عضوي مثبت دیه باشـد، اتفـاق  

که مربوط بـه جنایـت وارده بـر    حکمخصوص قائل به ثبوت دیه باشند، به دلیل مستندات این 
و لـذا نتیجـه آن خواهـد شـد کـه      وپا است، حکم را فقط به اعضاي ظـاهري تعمـیم داده  دست

آسیب بر اعضاي داخلی مانند طحال، هرچند قبالً آشکارشده باشد، دیه مقدر نداشته و موجب 
جنایت بر طحـال را  شده در بحث پیشینیان درتوان ارش بیانبا این توضیح می. ارش تلقی شود

بر چنین صدماتی حمل نمود، نه اینکه منظور ایشـان تعلـق ارش بـر اصـل از بـین بـردن طحـال        
بر همین مبنا است که برخی معاصرین در فرض یادشده که عضـو داخلـی آشکارشـده و    . باشد

انـد  ي کامـل در اعضـاي منفـرد داده   جنایت وارده باعث تباهی آن شود، صریحاً حکم بـه دیـه  
).91/173: 1409سینی شیرازي ح(

ي دیه مقـدر و غیـر   حاکی از وجود طرفدار براي هر دو نظریه2تتبع در فتاواي فقهاي کنونی،

ست که جراحت از بیرون بر اند که ثبوت دیه جائفه بر طحال مربوط به صورتی ادر همین راستا برخی از فقها بیان داشته.1
).1/365: 1427مکارم شیرازي (» إذا أصابت الطحال جراح من الخارج، فعلیه دیه الجائفه«این عضو وارد شود، 

غالب فتاواي مزبور حاصل استفتائات نگارنده از محضر فقهاي عظام بوده و مواردي نیز که در مکتوبات ایشان منعکس .2
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، 2، مظـاهري 1اکثریـت نظیـر حضـرات آیـات شـبیري زنجـانی      . مقدر در طحال میان ایشان اسـت 
، 5نـی تبریـزي  ، گرامی، دوزدوزا4، علوي گرگانی، صانعی، طباطبایی حکیم، بشیر نجفی3روحانی

ي مقابـل  در نقطـه . انـد ي کامل قلمداد نمـوده از بین بردن طحال را موجب دیه6علوي بروجردي
ي خود بر دودسـته  نوبهتوان قائلین به این موضع را بهکه البته میاندبرخی به ثبوت ارش نظر داده

مکــارم ،)280-1/281تـا منتظـري، بــی (تفکیـک نمـود، بعضــی ماننـد حضـرات آیــات منتظـري      
، موحدي نجفی اساساً از بین بردن مطلق اعضاي 9، حسینی شاهرودي8، حسینی سیستانی7شیرازي

، 10اهللا موسـوي اردبیلـی  داننـد؛ برخـی ماننـد آیـت    داخلی و ازجمله طحال را مسـتوجب ارش مـی  
و نصف دیه در هرکدام از اعضـاي  ي ثبوت دیه کامل در اعضاي فردضمن آنکه معتقدند قاعده

شـود، لـیکن بـه دلیـل تردیـدي کـه ازنظـر عرفـی در احـراز          امل اعضاي داخلی نیـز مـی  زوج، ش
.اندي مقدر در خصوص آن امتناع نمودهاند، از فتواي بر دیهعضویت طحال داشته

. جهت ارزیابی نظریات، باید ادله و مستندات فقهی ناظر بر موضوع موردبررسـی قـرار گیـرد   
در برخی اعضا مستظهر بـر نصـوص خـاص اسـت، یعنـی در      طورکلی باید گفت که تقدیر دیهبه

حـر  (طور خاص میزان دیه را تعیین نموده است؛ اعضایی چون بینی مورد عضو مربوط، روایتی به
امـا در مـورد   ؛ انـد در این زمره12)285/ 29: 1409حر عاملی (ها یا لب11)285/ 29: 1409عاملی 

نداشته، بلکه فقها به استناد روایات عامِ نـاظر  ي مقدر، نص خاصی وجودبرخی اعضاي واجد دیه
و نصف دیه در هرکدام از اعضـاي زوج، بـر تقـدیر شـرعی     ي کامل در اعضاي فردبر ثبوت دیه
: 1422؛ موسـوي خـویی   43/277: 1404نجفـی  (اند، در مورد اعضـایی چـون کپـل    دیه نظر داده

؛ 42/373: 1422موسوي خویی (ن هاي فک پایییا استخوان) 29/238: 1413؛ سبزواري 42/391

.استشده، در متن ارجاع داده شده
.17835استفتاي نگارنده به شماره .1
.32857استفتاي نگارنده به شماره .2
.141821استفتاي نگارنده به شماره .3
.دیاتم837استفتاي نگارنده به شماره .4
.30348استفتاي نگارنده به شماره .5
.366استفتاي نگارنده به شماره .6
.3/410، 1427،يرازیمکارم ش. ك.؛ همچنین ر9404170287استفتاي نگارنده به شماره .7
ظاهراً معیار ایشان در . انددانستهبالاشکالي نفس را ؛ البته ایشان تصالح بر ثلث دیه379255استفتاي نگارنده به شماره .8

.ي جنایت جائفه بوده استالمصالحه، دیهتقدیر این میزان وجه
.943918استفتاي نگارنده به شماره .9

.0011796استفتاي نگارنده به شماره .10
.»...فی األنف إذا استؤصل جدعه الدیه«السالم عن عبداهللا بن سنان، عن أبی عبداهللا علیه.11
.»و فی الشفتین الدیه... «السالم عن الحلبی، عن أبی عبداهللا علیه.12
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ي از طریـق همـین ضـابطه بـر ثبـوت دیـه      ) 26/274: 1412؛ حسینی روحـانی  177: 1428تبریزي 
.شده استمقدر حکم داده

تـوان شـمول   در خصوص طحال، نص خاصی وارد نشـده اسـت، لـذا بایـد دیـد کـه آیـا مـی        
ي طحال نیز به تفـاوت  مورد دیهروایات عام را بر آن پذیرفت؟ در حقیقت منشأ اختالف فقها در 

.آمده استعملگردد که از مفاد این روایات عام جهت تعمیم به طحال بهدر تفسیري برمی
:شده استدر این زمینه دو خبر عام در منابع روایی شیعه نقل

احمـد  عن ،هیبأعن م،یابراهعلی بنعنعقوب،یمحمد بن .صحیحه عبداهللا بن سنان. الف
الجسـد  یمـا کـان فـ   : قال) السالمهیعل(عبداهللا ینصر، عن عبداهللا بن سنان، عن ابیأببن محمد بن

،هیـ نصـف الد : قـال نـه؟ یرجل فقئـت ع : قال قلتن،ینیو العنیدیمثل ال،هینصف الدهیمنه اثنان فف
عبـداهللا بـن سـنان از    ). 283/ 29: 1409حر عاملی ... (هینصف الدهیف: قالده؟یقلت فرجل قطعت 

در هـر آنچـه در بـدن انسـان دوتـایی      : کنند که فرمودندنقل می) السالمعلیه(رت امام صادق حض
گویـد پرسـیدم حکـم مـردي کـه      راوي مـی . است، مانند دو دست و دو پا، نصف دیه ثابت است

نصـف دیـه در آن اسـت؛    : فرمـود ) السالمعلیه(چشمش از حدقه بیرون آورده شده چیست؟ امام 
نصـف دیـه در آن الزم   : فرمودند) السالمعلیه(شده چطور؟ حضرت ش قطعمردي که دست: گفتم
.است

طور عام، بر ثبـوت نصـف دیـه در هرکـدام از اعضـاي جفـت در بـدن        در روایت مذکور، به
ي کامـل بـر اعضـاي فـرد نـدارد، بـر       شده است، لیکن چون تصریحی بر ثبوت دیهانسان تصریح

در بدن است، داللـت نداشـته، لـذا از تفصـیل در     که عضوي واحدموضوع موردبحث ما، طحال
.نماییمآن خودداري می

کنـد از حسـین بـن    شیخ طوسی در تهذیب به اسنادش نقل می.صحیحه هشام بن سالم. ب
کـل مـا کـان فـی اإلنسـان      : قـال عن هشام بن سالم إبن أبی عمیر،عن ،محمد بن خالدعن،سعید

/ 10: 1407طوسـی  (و مـا کـان واحـداً ففیـه الدیـه      الدیـه اثنان، ففیهما الدیه و فی أحدهما نصـف  
باشـد، در هـر دو دیـه کامـل و     در هـر آنچـه در انسـان دوتـایی     : گویـد هشام بن سالم مـی ). 258

.ي کامل الزم استدر آنچه در انسان واحد است، دیهوها نصف دیه ثابت استدریکی از آن
و 363: 1427طوسـی  (اند آن توثیق شدهو راویاناستازنظر سندي، روایت مسند و صحیح

منتسب نسـاخته  ) السالمعلیه(؛ هرچند هشام صریحاً کالم را به معصوم )434: 1407؛ نجاشی 355
سـازد، زیـرا   و روایت مضمره است، اما به دو دلیل اضمار هشام ضرري به روایت وارد نمـی است

این مطلب را نقل نمـوده باشـد، لـذا    ) سالمالعلیه(اوالً نظر بر منزلت وي بعید است از غیر معصوم 
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شـنیده  ) السـالم علیـه (اند که ظاهراً هشام این سخن را از معصـوم  رغم این مسئله بیان نمودهفقها به
ثانیاً همین روایت را شیخ صـدوق  ). 15/402: 1413؛ شهید ثانی 5/587: 1420عالمه حلی (است 

که دیگر ایراد اضمار 1آورده) السالمعلیه(ادق در فقیه به شکل مسند و به نقل از حضرت امام ص
.اضمار آن نیز کامالً منتفی شده است

ازنظر داللی، نیز داللت عموم روایت بر ثبوت دیـه، در هـر عضـو فـرد در بـدن انسـان، تمـام        
و بسیاري از فقهـاي معاصـر مطـابق    شوداي که اعضاي داخلی بدن را هم شامل میگونهاست، به

تـاواي آیـات بهجـت، فاضـل لنکرانـی و نـوري همـدانی، بـه نقـل از معاونـت           ف(انـد  آن فتوا داده
).208-209: 1382آموزش و تحقیقات قوه قضاییه 

در ایـن  . وجود، برخی فقها قائل به تخصـیص عمـوم روایـت در اعضـاي درونـی هسـتند      بااین
علیـه  یاي بر این باورند که درگذشـته، از بـین رفـتن اعضـاي داخلـی، بـا مـرگ مجنـ        راستا، عده

آنکـه  شده اسـت؛ و حـال  و لذا مستوجب دیه نفس میمالزمه داشته و غالباً به مرگ او منجر شده
تصـور بـوده اسـت، بـر     در همان زمان جنایت بر اعضاي ظاهري، نوعاً با فرض بقاي شخص قابـل 

تقریـرات  (ي تنصیصی عام خـارج هسـتند   این اساس اعضاي داخلی تخصصاً از شمول این قاعده
: 1382اهللا مرعشی شوشتري، به نقل از معاونت آموزش و تحقیقـات قـوه قضـاییه    زایی آیتفقه ج
اشکال مزبور وارد نیست، زیرا اوالً نوعاً امکان تداوم زندگی بـا فـرض جنایـت بـر برخـی      ). 208

اعضاي ظاهري مانند گردن و بیضه و نظایر آن در همان ازمنـه نیـز وجـود نداشـته، لـذا اگـر ایـن        
ب انصراف حکم ثبوت دیـه باشـد، وجهـی بـراي پـذیرش دیـه در چنـین اعضـایی         خصیصه موج

ي آنکه کسی از اصحاب بدان ملتزم نشده است؛ از طرف مقابل نیز جنایـت بـر همـه   و حالنیست
توان در این دسـته از  که اتفاقاً طحال را میاعضاي داخلی لزوماً با مرگ قربانی توأم نخواهد بود

طور که در فرازهاي قبلی نیز بیان شد، قدما بعضاً ذیـل بحـث جائفـه    نیاً همانثا. اعضا قلمداد نمود
که قطعاً خود ایشـان بـر   به ثبوت دیه بر جنایت بر برخی اعضاي داخلی همانند قلب متعرض شده

اند، ولی هرگز این ویژگی مـانع از  علیه باوجود چنین صدماتی واقف بودهعدم بقاي نوعی مجنی
و بایـد  نظر از بقا یا عـدم بقـاي قربـانی، نشـده اسـت     ي عضو، صرفي دیهئلهتعرض ایشان به مس

ي عضو در نفس، جـداي از اشـکال در کلیـت و اطـالق آن، نـافی بحـث       افزود اساساً تداخل دیه
.ثبوت دیه در خود عضو نیست

شـود،  یمـ زیـ نهیـ ماننـد کل یداخلـ سـه یرئيقاعده شـامل اعضـا  «برخی دیگر نیز معتقدند که 

کل ما کان فی : السالم، قالأبی عبداهللا علیهروي إبن عمیر عن هشام بن سالم عن «شدهنقلدر آنجا روایت بدین شکل .1
).4/133: 1413شیخ صدوق (» و فی احداهما نصف الدیه؛ و ما کان واحداً ففیه الدیهاإلنسان إثنین، ففیهما الدیه
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ا اعضـا  . شـود یمانند حاجب نمـ يکه شامل بعض امور ظاهرنچنا نیـ کـه مشـمول ا  یداخلـ يامـ
1اهللا موسـوي اردبیلـی،  فتواي آیـت (» باشندیبه ارش مقاعده نباشند و سبب مرگ نشوند، محکوم

در این دیدگاه بـرخالف موضـع   ). 209: 1382به نقل از معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه 
ایت هشام بن سالم از مطلـق اعضـاي داخلـی منصـرف دانسـته نشـده، بلکـه تنهـا         عموم رو2قبلی،

ایـن نظریـه نیـز    . انـد شـده شوند، از شمول ضابطه خارجعلیه نمیاعضایی که منجر به مرگ مجنی
تـوان  را نمـی آور باشـد اي کـه جنایـت بـر آن مـرگ    گونهقابل خدشه است، زیرا اهمیت عضو به

وپـا و بینـی و   چراکه اتفاقاً در بیشتر اعضاي ظـاهري ماننـد دسـت   مالك ثبوت دیه مقدر دانست،
.علیه نداردامثال آن، آسیب دیدن عضو مالزمه با مرگ مجنی

رسد با توجه بـه عمومیـت حکـم روایـت، اختصـاص آن بـه اعضـاي خـارجی،         لذا به نظر می
ف حکـم از  و هـیچ دلیـل محکمـی بـر انصـرا     ) 29/271: 1413سبزواري (منافی ظاهر عموم بوده 

ها اقامه نشده است؛ نتیجه آنکه ازنظر فقهی باید قـول قـائلین   مطلق اعضاي داخلی یا بخشی از آن
.ي کامل در طحال را ترجیح دادبه ثبوت دیه

فقه اهل سنت-1-2
ي ثبوت دیه کامل در کلیه اعضاي فرد و نصـف دیـه بـراي    که متضمن قاعدههیچ خبر عامی

د، در منابع روایی اهل سنت وجود ندارد و فقهـاي سـنی بـا اسـتفاده     هرکدام از اعضاي جفت باش
از بعضی احادیث خاصِ ناظر بـر برخـی اعضـاء، بـا توسـل بـه قیـاس مصـادیق منصـوص در ایـن           

تـرین ایـن   روایـت عمـرو بـن حـزم از مهـم     . انـد روایات با سایر اعضا، این قاعده را اصطیاد نموده
؛ 2112: م2004ابـن قدامـه مقدسـی    . ك.یـن روایـت، ر  براي دیـدن اسـتناد بـه ا   (مستندات است 

اي در مرقومـه ) صلی اهللا علیه و آلـه و سـلم  (که حسب آن نبی مکرم اسالم )2940: 1423بهوتی 
شده باشـد،  بینی نیز اگر کالً بریده. دیه نفس، صد شتر است«اند که براي اهالی یمن چنین نگاشته

پـاي واحـد   وپشت و دو چشم داراي دیه کامـل اسـت  زبان، دو لب، دو بیضه، آلت تناسلی مرد،
).740تانسایی، بی(» داراي نصف دیه است

، )112-6/113: 1381؛ سـیوطی  5/241: 1418ابن قدامه مقدسی (از همین رو، در آثار حنابله 

عمل اهللا موسوي اردبیلی بهاز حضرت آیت» 0011796«نگارنده به شماره طور که مذکور افتاد، در استفتایی کهالبته همان.1
بایست عدول ایشان را از اند، با توجه به تأخر این فتوا میآورده، ایشان به تعمیم قاعده به مطلقِ اعضاي داخلی قائل شده

.موضع مذکور در متن، استنتاج نمود
تداخل يمسألهلیذقرار گرفتن جنایت بر برخی از اعضا در آنجا نکهیاست، چه ایقبليهیمقابل نظرينقطهدگاهیدنیا.2
.شدتلقی میاز شمول قاعده سبب خروجبوده، هاآنتیمصدومبودنِآورمرگناشی از در نفس که هید
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؛ 10/233: 1423؛ ابـن عابـدین   108و 107: 1405،3؛ سـمرقندي  26/68تـا سرخسـی، بـی  (حنفیه 
ــه ) 13/174: 1420عینــی حنفــی  ــانی (و مالکی ــر ایــن قاعــده  ) 538-4/539: 1423غری صــریحاً ب

و در شده است که در از بین بردن اعضاي واحـد و مجمـوع اعضـاي جفـت، دیـه کامـل      تصریح
کـه در منـابع فقهـی شـافعیه، عمـدتاً      رغم اینبه. هرکدام از اعضاي جفت، نصف دیه، ثابت است

شود، اما در فروع متعدد، پایبنـدي خـود را   مشاهده نمیي کلی تصریحی تحت عنوان یک قاعده
و مثال شافعی در االم در مورد دوگوش قائل به ثبوت دیه کامل شدهعنوانبه. اندبر آن نشان داده

بـر ثبـوت دیـه در    ) صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (فتواي خویش را به قیاس بر حکم پیـامبر اکـرم   
1).1222تا، بیشافعی(اعضاي جفت مدلل ساخته است 

در مورد علت ثبوت حکم دیه که معیار تسري حکـم از اعضـاي منصـوص بـه غیرمنصـوص      
و ) 943: 1421عباسـی هاشـمی   (هاي فک پایین تلقی شود، حنابله در بعضی اعضا مانند استخوان

: 1414ابـن بنـا   (تفویت زیبایی و در برخی اعضا نظیر شـکم  ) 6/117: 1381سیوطی (ي بینی نرمه
زوال منفعت عضو و در مواردي مثل زبـان  ) 2111: م2004ابن قدامه مقدسی (ها یا چشم) 1087

هـر دو مـالك را در کنـار از بـین رفـتن      ) 1085: 1414ابن بنـا  (ها یا دست) 1083: 1414ابن بنا (
.اندنظر داشتهتمامیت خلقت مطمح

و ) 1218تـا شـافعی، بـی  (فقهاي شافعی معیارهایی چون از بین رفتن تمامیت خلقت، در زبان
هـاي زنـان   ؛ زوال منفعـت را در اعضـایی چـون نـوك پسـتان     )1219تـا شافعی، بـی (آلت تناسلی 

؛ و ترکیبی از دو معیار از بین رفتن تمامیت خلقـت و دردنـاك بـودن قطـع     2)1226تاشافعی، بی(
.انددهمالك قرار دا) 1221تاشافعی، بی(ها عضو را در اعضایی چون دو چشم و پلک

ها نیـز علـت تعمـیم حکـم را دریکـی از دو مـالك تفویـت منفعـت یـا تفویـت جمـال            حنفی
).108: 1405،3؛ سمرقندي 73و 8/78: 1417مرغینانی (اند دانسته

فقهاي مالکی تعمیم حکم را فقط در اعضایی که داراي منفعت و کـارکرد مشخصـی کـه در    
).361و 12/369: 1994؛ قرافی 2/422: 1402ابن رشد قرطبی(پذیرند خلقت ضروري باشد، می

شده از سـوي فقهـاي سـنی، مبتنـی     در ارزیابی دیدگاه اهل تسنن باید گفت اوالً چون قیاس انجام

فی االذنین، اذا اصطلمتا، ففیهما الدیه، قیاساً علی ما قضی النبی صلی اهللا علیه و آله و سلم فیه بالدیه من االثنین فی «.1
شافعی، (ی دانستن عضو در انسان دانسته است کیدرامل در آلت تناسلی مرد را نیز ؛ ایشان یکی از ادله ثبوت دیه ک»االنسان

).1219تابی
ي مقدر در نوك پستان مردان را به دلیل زایل نشدن منفعت دانسته و تصریح صریحاً عدم ثبوت دیههایشافعبرخی از .2

ها از بین رفتن صرف جمال ؛ اساساً از دیدگاه شافعی)332/ 7: 1424انصاري رملی (جمال از بین رفته است هرچنداند کرده
اند، جمال قرار دادهمورداشارهو اینکه در مواردي جمال را در کنار منفعت ي جنایت بر عضو مثبت دیه نیستواسطهبه

).83و 113، 19/119تانووي، بی(ي فرعی داشته و مدخلیتی در حکم ندارد جنبه
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هـاي  بر یک علت استنباطی و نه منصوص است، لذا ایشان علـل مختلفـی را در چـارچوب قیـاس    
و هـم  تاد، هم به نسبت اعضاي مختلـف طور که مذکور افاند، این امر همانخویش در نظر داشته

و هم حتی حسـب نـوع نگـرش فقهـاي متعـدد در مـذهب واحـد، متغیـر         متأثر از مذاهب مختلف
ي معیـار تعمـیم دارنـد،    مثابـه ثانیاً در خود تصویري که ایشان از مفهوم منفعت یا جمـال بـه  . است

یبـایی را بـراي یـک عضـو     اي که برخی منفعـت یـا ز  گونهاغماضی وجود دارد، بهتشتت غیرقابل
1.نماینداي دیگر آن را انکار میپذیرفته و عده

ي اصـطیادي خـویش را بـه اعضـاي داخلـی تعمـیم       که آیـا فقهـاي اهـل سـنت قاعـده     در این
) 1715: 1429ابـن جبـرین   (و حنابلـه  2)7: 1422جعفـري  (دهند یا خیـر، بایـد گفـت شـافعیه     می

امـا حنفیـه در ایـن زمینـه قائـل بـه ارش هسـتند        ؛ انـد هتسري قاعـده را در اعضـاي داخلـی پذیرفتـ    
مبناي اختالف این دودسته در آن اسـت کـه   ). 6: 1422جعفري : دیدگاه وهبه زحیلی، به نقل از(

ي و نصـوص وارده ي مقدرات شـرعی بـوده  مخالفین ثبوت دیه معتقدند اوالً باب دیات در زمره
و لـذا بـه   اي بـه اعضـاي درونـی ندارنـد    و اشارههمربوط به تقدیر دیه ناظر بر اعضاي ظاهري بود

باید در اعضاي داخلی قائل 3لحاظ ممنوعیت تمسک به قیاس در مقدرات شرعی از منظر حنفیه،
هـا را احـراز نمـود، دیـه     به ارش شویم؛ ثانیاً بنا بر مبناي ایشان، در اعضایی که نتـوان سـالمت آن  

مورد صـغار معتقدنـد کـه ثبـوت دیـه در اعضـایی       ثابت نشده و مجراي ارش است، لذا ایشان در 
تـا غنیمـی، بـی  (هاسـت  یقین در صـحت کـارکرد آن  وپا، زبان یا آلت تناسلی منوط بهمانند دست

رو در مورد اعضاي داخلی، چون امکان احـراز صـحت   ازاین4).10/452: 1424؛ کاشانی 3/159
لین به ثبوت دیه به ایـن اشـکاالت چنـین    قائ. ي مقدر شدتوان قائل به دیهها وجود ندارد، نمیآن

اند که اوالً عموم ادله قیاس مجوز اعمال آن در مطلـق ابـواب فقهـی بـوده و مـانعی در      پاسخ داده
و فیه نیز علت حکم اسـتنباط شـده  تمسک به آن در مقدرات شرعی وجود ندارد، زیرا در مانحن

ي ي ظـن افـاده  د اعضاي داخلی، غلبـه همین علت در اعضاي داخلی نیز محقق است، ثانیاً در مور

.81-84: 1384آبادي جی دهحا. ك.جهت تفصیل بحث، ر.1
که علت ثبوت اند که بنا بر مالك تعمیم قاعده نزد شافعیهبرخی از محققین در خصوص موضع مذهب شافعی بیان داشته.2

اند، با توجه به وجود علت دردناکی جدا کردن آن از بدن دانستهدیه را در منفعت عضو و جزء بودن در تمامیت خلقت و 
).7: 1422جعفري (نماید علت را میباوجودي جواز تعمیم حکم خلی، تنصیص بر علیت، افادهمزبور در اعضاي دا

نمونه نووي در شرح مهذب در طوربهاند، ظاهراً مالکیه نیز مبناي عدم امکان قیاس در مقدرات را تلقی به قبول کرده.3
یجب علیه إال الحکومه، ألنه لم یعلم تقدیره عن ال : قال مالکو«نویسد ي اجفان میخصوص دیدگاه مالک پیرامون دیه

).19/80تانووي، بی(»و التقدیر ال یثبت بالقیاس)صلی اهللا علیه و آله و سلم(النبی 
که بتوان به دلیل احتمال که تنها مالك تعمیم قاعده نزد حنفیه، تفویت منفعت نبودهجا باید این اشکال را وارد کردهمین.4

.که در از بین رفتن زیبایی نیز این بحث موضوعیت داردعضاي داخلی، به ارش قائل شد؛ چه اینفقدان آن در ا



131 ویه دیوان عالی کشوربا نقدي بر رأي وحدت ر: دیه طحال

و چون ظهور در سـالمت اسـت، امکـان توسـل بـه اصـل برائـت ذمـه         سالمت این اعضاء را دارد
).8-11: 1422جعفري (جهت نفی دیه در این اعضاء وجود ندارد 

چنانچه اصل قیاس اعضاي غیر منصوص بـا اعضـاي منصـوص در فقـه اهـل      1رسد،به نظر می
رد، حق با موافقین ثبوت دیه است، چراکه اگر قیاس در مقدرات شـرعی جـایز   سنت مبنا قرار گی

شـود، ایـن در   نباشد، عمومیت این مبنا مانع از اعمال چنین قیاسی، حتی در اعضـاي ظـاهري مـی   
انـد؛ ثانیـاً در مـورد    حالی است که خود فقهاي اهل تسـنن قیـاس را در ایـن اعضـا جـاري سـاخته      

سالمتی عضو نیز باید گفت نباید این قید را در اصـل حکـم مـدخلیت    اشتراط ثبوت دیه بر اثبات
و ي اعضـاي داخلـی و خـارجی مشـترك اسـت     داد، چـه اینکـه مـالك مـذکور در هـر دودسـته      

گونه که در اعضاي داخلی، مادام که احـراز صـحت کـارکرد عضـو نشـود، مـوجبی بـراي        همان
که بنـا بـر ایـن دیـدگاه     الزم باشد، درحالیثبوت دیه نیست، در اعضاي بیرونی نیز همین قید باید

و در اعضـاي داخلـی مطلقـاً حکـم بـر نفـی دیـه اسـت،         در اعضاي خارجی اصل بـر ثبـوت دیـه   
که اگر سالمت عضو داخلی احراز شود، چه دلیلی براي اعراض از حکم بـه دیـه وجـود    درحالی

ن بـه تحقـق شـرط مـذکور در     دارد؟ مضافاً به اینکه اگر گفته شود که وجه تمییز در صعوبت یقی
انـد ظـاهر وضـعیت نـوعی افـراد اقتضـاي سـالمت        طور که بیان داشتهاعضاي درونی است، همان

که مبتالي به بیماري خاصی نباشند، مؤید صحت فعالیت اعضـاي درونـی   و همینایشان را نموده
ید به فرض عدم و بدون تقیطور مطلقشده که بهاز طرف دیگر قول مخالفین به نحوي بیان. است

کـه بـا مبنـاي خـود ایشـان      انـد احراز سالمت کارکردي عضو، دیه را در این اعضـاء نفـی نمـوده   
.چندان سازگاري ندارد

ي کامـل در اعضـاي   طور که اشاره شد، حنابله قاعده ثبوت دیـه ي طحال، هماندر مورد دیه
ی از اعضـاي فـرد مـورد تأکیـد     عنوان مصـداق و برخی از ایشان صریحاً طحال را بهفرد را پذیرفته

رغـم پـذیرش منـافع فـراوان     اي بـه لـیکن عـده  ). 85: 1415ابن عبـدالهادي دمشـقی   (اند قرار داده
ابن جبـرین  (اند علیه، دانستهي کامل در این عضو را منوط به امکان بقاي مجنیطحال، ثبوت دیه

رچنـد نتوانـد بـه زنـدگی ادامـه      ؛ البته بعضی معتقدند اگر طحال فرد از بین رفت، ه)1715: 1429
دهد، اما با پیوند عضوي از حیوان، هرچند براي مدتی به حیاتش ادامـه دهـد، جهـت ثبـوت دیـه      

رغم پـذیرش  ي مقابل بعضی از حنابله، بهدر نقطه). 78/5تاابن جبرین، بی(کند کامل کفایت می
اند، زیرا معتقدنـد  ل نپذیرفتهتعمیم قاعده ثبوت دیه کامل در اعضاي داخلی، آن را در مورد طحا

و با مفروض انگاشتن نظر استباید توجه داشت که در ارزیابی اقوال فقهاي عامه، روشِ نقد بنایی و نه مبنایی مطمح.1
.استشدهیبررسها و نه بر اساس مبانی فقهی امامیه، نظریات آنمستندات خود اهل سنت
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بهی بوده که از بین رفتن آن توأم با بیم سرایت به کلیـت  که عضو داخلی باید داراي منفعت معتنا
و این امر در طحال منتفی است؛ زیرا ازنظر طبی، بیـرون آوردن طحـال   علیه باشدجسمانی مجنی

چنـین افـرادي بعـد از برداشـتن     یک عمل پزشکیِ شایع بوده و خطـر چنـدانی بـه دنبـال نـدارد و      
تـوان خـأل نداشـتن طحـال در     و صرفاً با تزریق واکسـن مـی  طحال، با مشکل خاصی مواجه نبوده

ــت     ــت اس ــال ارش ثاب ــذا در طح ــاخت، ل ــع س ــان را مرتف ــري (ایش ــت ). 23-24: 1422جعف هیئ
خصـوص  دار اسـت، نیـز در   که نظارت بر امور قضایی ایـن کشـور را عهـده   کبارالعلماء عربستان

نمایـد  ي قضایی این کشور نیز بـر همـین اسـاس عمـل مـی     طحال قائل به ثبوت ارش بوده و رویه
).23: 1422جعفري (

تحلیل حقوقی دیه طحال در حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران-2
شود تا نظرگاه نظام حقوقی و قضایی کشـور ایـران را نسـبت بـه دیـه      در این بخش تالش می

به همین منظور مسئله را متناسب ادوار مختلف تقنینـی موردبحـث   . قرار دهیمطحال موردبررسی 
.ایمقرار داده
وجود، به دلیل صدور یک رأي وحدت رویه از سوي دیوان عـالی کشـور در خصـوص    بااین

االجـراي کنـونی در ایـن موضـوع     که در حقیقت متضمن حکم الزم)740(دیه طحال، به شماره 
.ایمبندي جداگانه موردنقد و بررسی قرار دادهاست، آن را مستقالً در

دیه طحال در ادوار مختلف تقنین-2-1
را در دو دوره پــیش از مطالعــه موضــع نظــام حقــوقی و قضــایی کشــور پیرامــون دیــه طحــال

.نماییمشده بررسی میطور تفکیکو بعدازآن، به1392تصویب قانون مجازات اسالمی 

1392اکمیت قانون مجازات اسالمی مصوب دیه طحال پیش از ح-2-1-1
1مـاده  . پیش از انقالب اسالمی، دیه در ساختار مقررات موضوعه کشور شناسایی نشـده بـود  

داشـت  نیـز نسـخ شـد، مقـرر مـی     1352کـه بعـداً در سـال    1304قانون مجازات عمومی مصوب 
رات مقرر در شـرع  هایی که موافق موازین اسالمی تعقیب و کشف شود، طبق حدود و تعزیجرم«

، اما نسبت به دیات سکوت نموده و عمـالً نیـز در محـاکم قضـایی دیـه مـورد       »شوندمجازات می
.شدحکم واقع نمی

سازي نظـام حقـوقی کشـور، بـیش از هـر بخـش،       با پیروزي انقالب اسالمی، گفتمان اسالمی
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سـاحت تقنـین   ي ورود احکـام جـزاي اسـالمی را در    و زمینـه مقررات کیفري را متحول سـاخت 
در این راستا براي نخستین بار، دیات در قالب قانونی با عنوان قانون مربوط به دیـات  . فراهم نمود

ي آزمایشـی  مدت اجراي قانون مزبور که جنبـه . وارد حقوق موضوعه کشور شد24/9/1361در 
در .بـه پایـان رسـید   1370داشت، با تصویب کتاب چهـارم از قـانون مجـازات اسـالمی در سـال      

طـور خـاص   و طحـال بـه  طور عـام مقررات دو قانون اخیر، هیچ حکمی ناظر بر اعضاي داخلی به
.نشده بودبیان

367و مـاده  1361قـانون سـال   75همین امر سبب شد محاکم قضایی با استفاده از مفاد مـاده  
نشـده  ي خاصی براي عضـو مقـدر   مبنی بر ثبوت ارش در مواردي که شرعاً دیه1370قانون سال 

قـوه  یاداره حقـوق .است، در مورد اعضاي درونی و ازجمله طحال به دیه غیر مقدر حکم نماینـد 
اسـتعالم  یداخلـ ياعضـا يهیـ کـه از د يدر مـوارد متعـدد  نیقـوان این تیدر زمان حاکمهییقضا

مـورخ  49/7بـه شـماره   یمشـورت هیـ نظرکیاداره در نیاداد،یبوت ارش نظر مثبر د،یگردیم
نیـی ارش تعد،یـ وارد آیداخلـ يکه به اعضـا یصدماتيبرا«طور عام اظهار نموده به8/2/1365
7/1643شـماره  هیـ ؛ در نظر)1381:231و مقـررات  نیقـوان حیو تنقـ نیاداره کل تـدو (»شودیم

.بودشده طور مشخص ثبوت ارش در مورد طحال تصریحبهزین24/5/1368مورخ 
و اسـتفاده از تجـویز   در آن دوره، به لحاظ سکوت قـانونی رسید که حکم به ارشبه نظر می
کـه در مـواد متعـددي از قـوانین عـادي      قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران167ناشی از اصل 

قانون 29، ماده 1361قانون اصالح موادي از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 289نظیر ماده 
قـانون تشـکیل   8، مـاده  1368ن عـالی کشـور در   و شعب دیـوا 2و 1هاي کیفري تشکیل دادگاه

هـاي  قانون آیـین دادرسـی دادگـاه   214و نهایتاً ماده 1373هاي عمومی و انقالب مصوب دادگاه
طور که قـبالً بیـان   جاي توجیه داشت؛ زیرا همان1378عمومی و انقالب در امور کیفري به سال 

ننـد طحـال حکایـت از ثبـوت ارش     هاي فقهی در خصوص اعضـاي داخلـی ما  شد یکی از نظریه
دارد، هرچند دادگاهی نیز که درصدد حکم به ارش در این موارد بود، حتماً باید بـه فتـوایی کـه    

الزم بـه تـذکر اسـت کـه در همـان دوره      . کردداد، استناد میي استنادي رأي را شکل میشالوده
نظـر داشـتند، حکـم بـه دیـه      ي مقـدر  اگر دادگاهی بر اساس فتاواي معتبري که در طحال به دیـه 

.داد، اشکالی بر تصمیم اتخاذشده وارد نبودکامل می

1392دیه طحال پس از حاکمیت قانون مجازات اسالمی مصوب -2-1-2
ابهام در دیه اعضاي داخلی در اثر سکوت قانونی و تفاوت در فتـاواي فقهـی از سـوي دیگـر     
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انون مجازات اسالمی جدید به این چـالش  ق563طی ماده 1392گذار در سال موجب شد، قانون
ي فقهـی ثبـوت دیـه کامـل در اعضـاي فـرد و نصـف دیـه در         حقوقی پایان داده و صریحاً قاعده

ي جریـان  تـا از منظـر حقـوقی زمینـه    هرکدام از اعضاي زوج را به اعضاي داخلی نیز تعمیم دهد
.ها منتفی شودارش در آن

هیـ زوج، ديفـرد و هـر دو عضـو از اعضـا    ياز اعضـا کیـ بردن هـر  نیاز ب«مطابق این ماده 
يخواه عضو مزبور از اعضـا . کامل داردهیزوج، نصف دياز اعضاکیبردن هرنیکامل و از ب

.»مقررشده باشديگریدبیدر قانون ترتنکهیمگر اي؛ظاهريخواه از اعضا،بدن باشدیداخل
بـوت دیـه کامـل و نصـف دیـه کامـل را در       گذار بابیانی عـام ث بنا بر اشعار صریح ماده، قانون

اعضاي فرد و هرکدام از اعضاي زوج داخلی مقرر داشته، مگر آنکه خود، در قانون اسـتثنایی بـر   
و دیگر قوانین کیفري، حکایـت از  فحص در قانون مجازات اسالمی. این قاعده وارد نموده باشد

اي داخلی و ازجملـه طحـال تخصـیص    کدام از اعضي مزبور در ارتباط با هیچآن دارد که قاعده
، در مـوارد متعـدد بـر    1392قضاییه نیز در زمان حاکمیـت قـانون   اداره حقوقی قوه. نخورده است

شـماره  در بنـد پـنجم نظریـه    . شمول قاعده در این دسته از اعضا نظیر طحال تأکیـد نمـوده اسـت   
جنایات شامل ،1392می قانون مجازات اسال448طبق ماده «شده بیان29/2/93مورخ 444/93/7

این قانون نیز عضو را شـامل  563ماده .جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است
بنـابراین هـر جنـایتی کـه شـامل جنایـت بـر نفـس یـا          ؛اعضاي ظاهري یا داخلی بدن دانسته است

یـا داخلـی   ،پـا اعم از اینکه عضو ظاهري باشد مانند دست یا،منفعت نباشد جنایت بر عضو است
در . »هـا موجـب دیـه کامـل اسـت     کیسه صفرا که از بین بردن هر یـک از آن یاباشد مانند طحال

هاي مطروحه در خصـوص طحـال   راستاي چنین نگرشی بسیاري از محاکم قضایی نیز در پرونده
1.دادندحکم به دیه کامل می

ها قائـل  ، برخی دادگاه1392ی قانون مجازات اسالم563در نقطه مقابل و باوجود عموم ماده 
اخـتالف  2.دادنـد حکـم بـه ارش مـی   449به خروج طحال از شمول ماده بوده، لذا به استناد ماده 

و ایـن هیئـت بـا صـدور رأي     مذکور درنهایت به هیئت عمومی دیوان عـالی کشـور کشـیده شـد    
ل را از شـمول  با اختیار موضع اخیر، دیـه طحـا  18/1/1394در مورخ ) 740(وحدت رویه شماره 

دادگاه عمومی جزایی آبادان و نیز دادنامه 102صادره از شعبه 15/7/1392مورخ 1039دادنامه شماره : نمونهطوربه.1
.دادگاه عمومی جزایی کرج121صادره از شعبه 28/8/1392مورخ 2511شماره 

101صادره از شعبه 14/12/1392مورخ 1721ه ارش طی دادنامه شمارعنوانبهحکم به ده درصد دیه کامل . ك.ر.2
ارش در قالب دادنامه شماره عنوانبهو نیم درصد دیه کامل پانزدهدادگاه عمومی جزایی دشت آزادگان و نیز حکم به 

.دادگاه عمومی جزایی بوکان101صادره از شعبه 10/7/1392مورخ 90079



135 ویه دیوان عالی کشوربا نقدي بر رأي وحدت ر: دیه طحال

بـه دلیـل اهمیـت رأي    . ي ثبـوت ارش را موردپـذیرش قـرار داد   خارج دانسـته و نظریـه  563ماده 
.دهیمطور مستقل مورد تحلیل قرار میمزبور، آن را در بخش بعدي به

دیه طحال در رأي وحدت رویه دیوان عالی کشور2-2
قـانون مجـازات   563ه اختالف در آراي قضایی صادره از محـاکم در خصـوص شـمول مـاد    

دادسـتان  . که پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شوداسالمی بر طحال سبب شد
و اقتضاي 563کل کشور در جلسه هیئت در بخشی از اظهارات خود ضمن تأکید بر اطالق ماده 

محتاج دلیل قید زدن به اطالق این ماده از قانون مجازات اسالمی«شمول آن بر طحال بیان داشته 
با توضـیحاتی کـه معـاون محتـرم پزشـکی قـانونی دادنـد طحـال         . است که ما دلیلی بر آن نداریم

شـده و ممکـن اسـت    طـور مطلـق بیـان   عضوي از اعضاي داخلی بدن است و ماده مذکور هـم بـه  
برخی همکاران بیان کنند بهتر است ما ارش منظور نماییم، ولی ما در اینجـا در مقـام تعیـین بهتـر    

خواهیم ببینیم دلیلی وجود دارد که این اطالق نسبت بـه طحـال رعایـت نشـود؟ اگـر      نیستیم و می
عنوان یکی از مصـادیق  در خصوص از بین بردن طحال به563ماده ،بخواهیم به قانون عمل کنیم

اعضاي داخلی بدن تعیین دیه کامله را فرض دانسته است و قاعده مورد اسـتناد در فقـه کلمـا فـی     
نصف دیه دارد و اگر واحد بود یک دیه کامل دارد مثل دسـت، پـا، چشـم و    ... اثناننسان فهواال

ایـن یـک   .دوتاي آن یک دیه کامله است و اگر یکی بود دیه کامله است. گوش که دو تا است
قاعده است و این قاعده نیـز اطـالق دارد و قیـدي نـدارد کـه اعضـاي داخلـی یـا خـارجی، پـس           

قیدي نـدارد و اقتضـاي قـانون کـه مبتنـی بـر       داشته واطالق ،اقتضاي قاعده که متن روایت است
عنوان یکـی از اعضـاي داخلـی بـدن     طبعاً باید گفت به. قیدي نداردو قاعده است نیز اطالق دارد 

سازد و اطالق قانون با روایت هـم سـازگاري   این نظر هم با اطالق قاعده می. دیه کامل داردیک
روزنامـه رسـمی جمهـوري اسـالمی ایـران، شـماره       (» توان خدشه نمـود دارد و در رأي شعبه نمی

).6/3/1394، مورخ 20454
ت دیـه کامـل در   اي که دادستان کل مبنی بر انطباق نظریـه ثبـو  به نظر نگارنده، هرچند نتیجه

اقتضـاي قـانون اطـالق داشـته و قیـدي      «اند، صحیح بوده، لیکن این نکته که طحال با قانون گرفته
، قدري جـاي درنـگ دارد؛ زیـرا ایـن گفتـه زمـانی قابـل        »ندارد که اعضا داخلی یا خارجی باشد

و عضـو از  فـرد و هـر د  ياز اعضـا کیبردن هر نیاز بداشت توجیه بود که قانون صرفاً مقرر می
اي و اشـاره کامل دارد هیزوج، نصف دياز اعضاکیبردن هرنیکامل و از بهیزوج، دياعضا

به شمول بر اعضاي داخلی نکرده، لذا بنـا بـر اقتضـاي اطـالق، حکـم قـانونی را بـر ایـن دسـته از          
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صـریحاً شـمول قاعـده بـر اعضـاي      563دادیم، این در حالی است کـه مـاده   اعضاء نیز تسري می
و اخلی را مورد تصریح قرار داده است، لذا داللت ماده بر اعضاي داخلی، منصوص خود مـاده د

.اقتضاي اطالق آن استينه نتیجه
ي خویش، قول بـه ثبـوت ارش در طحـال را    ي تبیین نظریهباوجوداین، دادستان کل در ادامه

اگر مـا باشـیم و   «ی بیان داشته ي اعضاي داخلتقویت نموده و با اشاره به فتاواي فقهی در باب دیه
در عداد اعضاي داخلی که دیه غیرمقدره دارد و فقها قـدیماً  ،این فتاوا، تردیدي نیست که طحال

بایسـت بـه ارش و   انـد کـه طبعـاً مـی    و حدیثاً آن را در عـداد اعضـاي داراي دیـه مقـدره ندانسـته     
563تأکید بـر شـمول مـاده    ، وي در ادامه ضمن »حکومت استناد شود و این مطلب درستی است

العـالی مواجـه هسـتیم    فقهی مقام معظم رهبـري مدظلـه  يلکن ما با نظریه«افزایند که بر طحال می
لکـن اگـر مصـالحه شـود بهتـر      ،در از بین رفتن طحال ظـاهراً ارش اسـت  «: که با دو قید فرمودند

عنـوان فقیـه  بـه ،باشـد صورت قاطع ارش که اگر نظر ایشان در این باب به) قریب مضمون(» است
روزنامـه رسـمی جمهـوري    (» الخطـاب بـدانیم  داد و فصـل حاکم باید این نظر را مورد عمل قرار

).6/3/1394، مورخ 20454اسالمی ایران، شماره 
که اتفاقاً موردپذیرش اکثریت اعضاي هیئـت عمـومی   در خصوص مبانی استداللی فراز اخیر

آن مبتنـی گشـته، بایـد گفـت اوالً اینکـه فقهـاي گذشـته و        قرارگرفته و رأي وحدت رویه نیز بـر  
دانند، خـالف تحقیقـی اسـت کـه در     ي اعضایی که دیه مقدر دارد نمیمعاصر طحال را در زمره

قسمت اول ایـن نوشـتار نیـز موردبررسـی قـرار گرفـت، زیـرا در مصـادر فقهـاي سـلف صـریحاً            
و تنهـا  نیز قائل به ثبوت دیه مقـدر هسـتند  و اکثریت فقهاي کنونی ي طحال نشدهاي به دیهاشاره

ي فقهـی مقـام معظـم رهبـري     شده چون نظریهاند؛ ثانیاً اینکه بیاناقلیتی از ایشان به ارش فتوا داده
عنـوان فقیـه حـاکم قـاطع اخـتالف      مبنی بر ثبوت ارش در طحال است، لذا باید دیدگاه ایشان بـه 

ي رأي وحـدت رویـه را شـکل بخشـیده،     نـا شـالوده  ازآنجاکـه ایـن مب  . باشد، نیز جاي تأمل دارد
.پردازیمضمن ارزیابی رأي بدان می

بـا  «گونه صادر نمود کـه  این740باري، هیئت عمومی دیوان درنهایت رأي خود را به شماره 
توجه به داللت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتـاب دیـات قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب       

يکه در مقام سـنجش دیـه اعضـا   آن563حکم ماده ضاء و نظر بهدیه اعیدر قواعد عموم1392
از بـین  يبـر تعیـین ارش بـرا   یمبنـ ،یمعتبـر فقهـ  يشده است و با عنایت به فتاوفرد و زوج وضع

طحـال دیـه مقـدر منظـور نشـده اسـت؛       يمقـدر اعضـاء بـرا   يبردن طحال و اینکه در فصل دیـه 
همـان قـانون حـاکم بـر موضـوع تشـخیص       449ده بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، مـا 
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روزنامـه رسـمی   (» ...آن ارش تعیـین کنـد  يشود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برایم
).6/3/1394، مورخ 20454جمهوري اسالمی ایران، شماره 

اغماض است، به این تقریـر کـه   مفاد رأي وحدت رویه، مبتالي به اضطراب و تشتتی غیرقابل
ي نماید کـه دیـوان درصـدد تأییـد قـول دیـه      ي فرازهاي آغازین رأي تصور میاطب بامطالعهمخ

قـانون  563کامل در طحال است، چه اینکه به قواعد عمومی دیـه اعضـا و خصوصـاً حکـم مـاده      
اي در عموم ایـن  نماید، سپس بدون اینکه خدشهي اعضاي فرد تأکید میمجازات اسالمی در دیه

.داردي ثبوت ارش گام برمیباره به سمت توجیه نظریهزد، یکمقررات وارد سا
دیوان در اتخاذ تفسیر ثبوت ارش در طحـال، دو دلیـل را اقامـه نمـوده اسـت، نخسـت اینکـه        

ي مقـدري بـراي طحـال تعیـین ننمـوده اسـت و دوم       گذار، در فصل دیه مقدر اعضـاء، دیـه  قانون
کـه بـا توجـه بـه بیانـات دادسـتان کـل        ل هسـتند اي که قائل به ثبـوت ارش در طحـا  فتاواي فقهی

.اندبر نظریه مقام معظم رهبري نظر داشته» فتاواي فقهی«کشور، ظاهراً از عبارت 
:اندشده قابل مناقشههر دو دلیل ارائه
ي یـک عضـو یـا منفعـت، میـان اینکـه قـانون آن را در قالـب         در تقدیر دیه. نقد دلیل نخست

د عمومی یا در چارچوب موادي خاص در فصـل دیـه مقـدر اعضـاء     اي عام در فصل قواعضابطه
که ظهـور  صریحاً و با عبارتی عام563گذار در ماده قانون1.بیان نماید، هیچ تفاوتی وجود ندارد

و بـراي  ي اعضاي فرد ثابت دانسـته اسـت  آن بارزتر از عبارات مطلق است، دیه کامل را در کلیه
هـا تصـریح   صراف حکم از اعضاي داخلی، بر تعمـیم حکـم بـه آن   ي مبنی بر انرفع هرگونه شبهه

تـوان از منظـر قـانونی، از عـدم تقـدیر دیـه در       اي چگونـه مـی  لذا باوجود چنین ماده. نموده است
را تبیین سازد، صـرفاً عـدم   563دیوان بدون آنکه مبناي انصراف از حکم ماده . طحال سخن راند

در اعضـا را مستمسـک خـود قـرار داده کـه در ایـن       ي مقـ تصریح بـه دیـه طحـال در فصـل دیـه     
کـه در  خصوص نیز باید بگوییم اگر قرار باشد تنها براي اعضایی دیـه مقـدر وجـود داشـته باشـد     

ي این فصـل عمـدتاً بـه    گانهاند، ازآنجاکه در مباحث پانزدهفصل مذکور مورد تصریح قرارگرفته
، بـه اعضـاي درونـی    648ع موضـوع مـاده   و جـز در مـورد نخـا   شـده ي اعضاي بیرونی اشـاره دیه

شود که بگوییم چون مقنن در فصـل دیـه مقـدر    اي نشده، وفق استدالل دیوان نتیجه آن میاشاره
و این چیزي جز لغـو  ي مقدر ندارندها دیهکدام از آناعضا، به اعضاي درونی اشاره نکرده، هیچ

قاعده جاي تصریح موردي و خاص به احکام، به سمت مناسب است مقنن بهنویسی باید گفت اساساً از منظر اصول قانون.1
بیان قاعده باوجودیی پیش رود، لذا اتفاقاً یکی از اشکاالت وارد بر قانون مجازات اسالمی تصریح به موارد خاص، گرا

.179: 1394اکرمی : ك.؛ در این زمینه راست
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ي ثبـوت دیـه بـه    ت تعمـیم قاعـده  از جهـ 563گـذار در مـاده   بودن و مهمل گذاشتن حکم قانون
.اعضاي داخلی نخواهد بود

قانون اساسی 167در مورد استناد به منابع فقهی نیز باید گفت اوالً مطابق اصل . نقد دلیل دوم
جمهوري اسالمی ایران تکلیف مراجع قضایی آن است که حکم دعاوي را مطابق قـوانین مـدون   

کـه قـانون موضـوعه داراي    فتـاواي معتبـر اسـتناد کننـد    تواننـد بـه  و تنها زمـانی مـی  صادر نمایند
قـانون آیـین دادرسـی    214مطلب مذکور، عینـاً در مـاده   . سکوت، نقص، اجمال یا تعارض باشد

کـه در زمـان صـدور رأي وحـدت     1378هاي عمومی و انقالب در امور کیفري مصـوب  دادگاه
ه لحاظ نص قانونی صـریح در شـمول دیـه    رو، بازاین. االجرا بوده، نیز تأکید شده استرویه الزم

و عدم استثناي طحال از شمول این ضـابطه در قـوانین مـدون، خـودداريِ     مقدر بر اعضاي داخلی
ي منزلـه و اسـتناد بـه منـابع فقهـی، بـه     563حکم مـاده  هیئت عمومی دیوان عالی کشور از عمل به

.توجیه بوده استاجتهاد در مقابل نص و غیرقابل
همان قـانون حـاکم بـر    449ماده «، طحالصورت از بین بردن ین عبارت رأي که در البته از ا

ممکن است این شبهه به ذهن متبادر شود که استناد بـه منـابع فقهـی    1،»شودیموضوع تشخیص م
اسـت  رمقـدر یغهیـ ارش، د«ي اخیـر  چه اینکه مطابق ماده. ناشی از تجویز نص قانون مدون است

448ي مذکور و مفـاد مـاده   ؛ لذا با در نظر گرفتن نکته»...نشده استنییآن در شرع تعزانیکه م
طـور  ، ایـن مقررشده استتیکه در شرع مقدس به سبب جنادانستهینیمال معرا مقدر يهیدکه 

ي مقـدر از غیـر مقـدر را در مـوازین شـرعی قـرار       شود که چون مقنن معیار تمایز دیهاستفاده می
دانند، لذا مراجعه به فقه در این موارد مبتنی بـر  طحال را مستوجب ارش میو برخی فتاوا نیزداده

.گذار استحکم قانون
قانون مجازات اسالمی بیش از ایـن داللتـی   449و 448در پاسخ به این شبهه باید گفت مواد 

مـا  ا؛ هـا نهفتـه اسـت   ي مقدر از ارش، در تقدیر یا عدم تقدیر شرعی آنندارند که وجه تمایز دیه
اي که مشخص نماید آیا جنایت وارده موجب دیه یـا ارش اسـت، بـر عهـده     تعیینِ موضع شرعی

ي کامـل در زبـان یـا    این مسئله در خصوص مـوارد اجمـاعی، نظیـر ثبـوت دیـه     . گذار استقانون
هـا  امـا در جنایـاتی کـه فقهـا در مـورد آن     ؛ ثبوت ارش در عانـه بـا اشـکالی مواجـه نخواهـد بـود      

گـذار بـر   ارند، باید دید مقنن کدام موضع فقهی را اختیار نموده اسـت، اگـر قـانون   نظر داختالف
دانـد، جعـل حکـم نمـوده باشـد، دیگـر       اساس فتوایی که جنایت بر عضو را مثبت دیه مقـدر مـی  

قانون مجازات اسالمی با مدعایی که 449ي ماده جابه559ه استناد به ماده جا باید این اشکال را نیز متذکر شویم کهمین.1
.تر بوده استاحتجاج بر آن بوده، مناسبدرصددعمومی دیوان عالی کشور ئتیه
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اند، در مقـام اصـدار رأي مجـاز نخواهـد بـود، ایـن       استناد به فتاواي مخالفی که بر ارش نظر داده
یقـاً همـان مسـیري اسـت کـه هیئـت عمـومی دیـوان در خصـوص طحـال در           ي نادرست دقشیوه
مثـال در سـایر   عنـوان توان بهاگر باب چنین تفسیري گشوده شود، آن هنگام می. گرفته استپیش

مواردي که مقنن قائل به دیه مقدر شده، مانند شکستن استخوان بینی که منجر بـه فسـاد آن شـده    
؛ 42/482: 1422موسـوي خـویی   (اسـتناد فتـاواي معـارض    و بـه 593باشد، برخالف حکم مـاده  

ي مقابل در مورد جنایـاتی  و در نقطهبر ارش حکم داد) 3/437تا؛ فیاض، بی142: 1428تبریزي 
، بر اسـاس برخـی منـابع فقهـی     584که قانون حکم به ارش نموده، نظیر موي پلک موضوع ماده 

اي که نادرستی آن مسـتغنی از  قدر بدهیم؛ رویهحکم به دیه م) 2/476: 1406ابن براج طرابلسی (
.ي دلیل استاقامه

، اعضاي 563گذار در راستاي تعیین حکم دیه در ماده ممکن است استدالل شود چون قانون
صورت مطلق بیان نموده است، لذا با تشـکیک در شـمول اطـالق مـذکور نسـبت بـه       داخلی را به

در پاسخ به این ایراد نیز بایـد گفـت   . یص خواهد بودطحال، قانون دچار اجمال شده و قابل تخص
متضمن حکم عام بوده که در داللـت ظهـور بیشـتري نسـبت بـه      » هر یک از اعضاي فرد«عبارت 

و تصریح بر عبارت اعضاي داخلی، صرفاً از باب تأکید بـر شـمول حکـم عـام     احکام مطلق دارد
ماده، هرگونه عدول از این عموم را تنهـا  و خود مقنن در پایانمذکور بر این دسته از اعضا است

از طـرف  . توان اشکال را وارد دانسـت ي تصریح خویش جایز شمرده است، لذا نمیدر محدوده
اي را به دنبال خواهد داشـت؛  دیگر اگر گفته شود هرچند مقتضاي تفسیر لفظیِ قانون چنین نتیجه

گـذار بـر   و دأب قـانون ي اسـت هـاي تفسـیر  ي مقـنن غایـت اعمـال روش   اما چـون کشـف اراده  
ي طحـال، بـه   تصویب مقررات مغایر با فتواي مقام معظم رهبري نیست، لذا اطالق قـانون در دیـه  

و بنا بر تعبیر دادسـتان  دلیل تعارض با فتواي ایشان، قابل تمسک نبوده و باید حمل بر اهمال شود
. »الخطـاب بـدانیم  داد و فصـل قـرار را مورد عمـل  ایشان حاکم باید نظر عنوان فقیهبه«کل کشور 

شود که در صورت احراز بناي مقنن در انطباق کامل قانون بـر فتـاواي مقـام    چنین پاسخ داده می
اي جـاي دفـاع داشـت؛ لکـن استقصـاي در مقـررات قـانون مجـازات         معظم رهبري، چنین شـبهه 

احکام متعددي در قـانون  کند؛ چه اینکه اسالمی تبعیت از چنین رویکردي را در تقنین تأیید نمی
سـال کیـ مـدت  نییتع. اندرغم مخالفت با فتواي مقام معظم رهبري به تصویب رسیدهمذکور، به

لـواط  ایـ به وقـوع زنـا   يتحقق قواددیی، تق229بکر موضوع ماده یزاندیتبعيبرایبه شکل قطع
تداخل حد در مـورد  ، 245، عدم اطالق قذف بر انتساب مساحقه در ماده 242ماده 1وفق تبصره 

قسـامه در  يواسطه اجرا، عدم ثبوت قصاص به258حکم ماده قذف فرد واحد به اسباب متعدد به
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مضمون نبودن جنایات ارتکابی توسط پزشک حـاذق و  ، 456بر اعضا و منافع مطابق ماده تیجنا
سـت  ايدراز مـوا یتنهـا برخـ  495در فرض عدم اخذ برائت حسب تبصره یک مـاده  غیر مقصر

مزبـور، در مـوارد  ایشـان يفتوادنیديبرا(اند شدهتصویبلهمعظميبا فتوارغم مخالفتبهکه 
قضـا  یو پژوهشـ یمؤسسـه آموزشـ  : از131و 148، 82، 51، 48، 46، 54صص : ك.ربیبه ترت
1390.(1

و اطـالق اعضـاي داخلـی،    ي اعضـا را شـامل شـده   کلیه563درهرصورت، چون عموم ماده 
و نـه  گیرد و عمل بـه اطـالق مزبـور، نـه حکمـی اجمـاعی را نقـض نمـوده        نیز دربر میطحال را 

ي مقنن در قـانون مجـازات اسـالمی اسـت، لـذا رأي      ي تبلوریافتهاي برخالف ارادهمتضمن نتیجه
گونه وجاهتی نداشـته و در  پرداخته، هیچ563وحدت رویه که به تخصیص طحال از شمول ماده 

تنها در یک صورت امکان حکـم بـه ارش   . گذاري و نه تفسیر قانون استحقیقت، مصداق قانون
و بـه تعبیـر فنـی قائـل بـه      و آن اینکه در عضو بودن طحال تشکیک کنیمدر طحال وجود داشت

که دیوان چنین مبنایی را نداشته اسـت، زیـرا   2بشویم563خروج تخصصی طحال از شمول ماده 
اظهـار داشـته   13/3/93مورخ 587/93/7شماره هینظره در گونه که اداره حقوقی قوه قضاییهمان

از يامجموعـه ، و طحـال هیـ مثل کلیعضو داخلای،پاایمانند دست ي، عضو اعم از عضو ظاهر«
عضو محسـوب  ... قلب، طحال و فیتعرنیبا ا. دهدیرا انجام مینیهاست که کار واحد معبافت

نبـودن،  ایکه در عضو بودن يضمناً در موارد. استکامل هیبردن آن موجب دنیشود و از بیم
مرجـع کارشناسـی   3.»کنـد مـی میپرونده با کسب نظر کارشناس، اتخاذ تصـم یباشد، قاضدیترد

که در راستاي طرح پرونده در هیئت عمومی دیـوان،  عضو بودن نیز سازمان پزشکی قانونی است
اسـاس تعریـف پزشـکی بـه     بـر «داشـته  مقـرر  9/1/1394مـورخ  766شماره طی نامهاین سازمان 

شـود کـه   یعضو گفته م... دهند مانند قلب، کبد و یانجام میها که کار معیناز بافتيامجموعه
محسـوب  یشـود، طحـال جزئـی از دسـتگاه ایمنـ     یبا این تعریف طحـال نیـز عضـو محسـوب مـ     

یکمـک بـه ایمنـ   يوظیفـه یسـال دارد و در بزرگيسازوظیفه خونیجنینيدر دوره. شودیم
دهد طی عمـل  یطحال رخ میکه به دنبال اصابت ضربه، پارگيدر موارد. بدن را بر عهده دارد

یشـود و فقـط بـه تزریـق نـوع     یایجـاد نمـ  يانمایند که مشکل عمدهیطحال را خارج میجراح
). 6/3/1394، مـورخ  20454روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران، شـماره  (» واکسن نیاز است

.به بعد2: 1393اکرمی : ك.جهت بررسی فتواي معیار در بررسی احکام قانون مجازات اسالمی، ر.1
ي اهللا موسوي اردبیلی، ضمن قبول ثبوت دیهفقهی نیز مذکور افتاد، برخی فقها مانند آیتطور که در بخش بررسیهمان.2

.دانستندي اعضاي فرد داخلی، عدم جریان قاعده در طحال را ناشی از تردید در عضو بودن آن میواحد در کلیه
.26/1/93مورخ 89/93/7شماره هینظر: ك.همچنین ر.3
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که نشان از عدم تشـکیک در عضـو   یاد نموده» عضو«دیوان نیز در رأي خویش از طحال با تعبیر 
1.بودن طحال از منظر هیئت عمومی دارد

گیرينتیجه
کـه  ترین عضو دستگاه لنفاوي در سیستم ایمنی بدن ایفاي نقش نمودهعنوان بزرگطحال، به

ه از طریق عمل جراحی بـه خـارج نمـودن آن    پارگی آن در اثر سوانح جزء موارد شایعی بوده ک
.انجامداز بدن می

ي وجـود، قاعـده  بـااین . ي طحـال تصـریح نشـده اسـت    طور خاص بر دیهدر نصوص وارده به
شـده کـه در فقـه امامیـه مبتنـی بـر       ثبوت دیه کامل در اعضاي فرد، میان فقهاي اسـالمی پذیرفتـه  

و در فقه عامـه  )السالمعلیه(امام جعفر صادق ي هشام بن سالم به نقل از حضرتروایت صحیحه
متکی بر قیاس با برخی اعضایی است که در تعدادي از روایات مانند خبر عمـرو بـن حـزم بـراي     

هـاي مختلفـی تـالش    است و فقهاي اهـل تسـنن، بـا در نظـر گـرفتن مـالك      ها تعیین دیه شدهآن
شـمول ایـن قاعـده بـر اعضـاي      . دهنـد اند این حکم را به اعضاي غیر منصـوص نیـز تعمـیم    داشته

داخلی، مانند طحال در آثار فقهاي گذشته چندان موردبحث قرار نگرفته اسـت؛ لـیکن، اکثریـت    
فقهاي معاصر شیعی و نیز فقهاي شافعی و حنبلی شمول آن را بر این دسته از اعضـا پذیرفتـه، لـذا    

لیـل عـدم پـذیرش عمـوم قاعـده      اي یـا بـه د  اند، ولی عـده در طحال قائل به ثبوت دیه کامل شده
نسبت به اعضاي داخلی، یا مهم نبودن کارکرد طحال یا اساساً تردید در عضـو بـودن طحـال، بـه     

.اندثبوت ارش نظر داده
، 1392تـا پـیش از تصـویب قـانون مجـازات اسـالمی در سـال        در نظام حقوقی کشـور ایـران  

ایی عمدتاً با استناد به برخی فتـاواي  و رویه قضقوانین موضوعه نسبت به دیه طحال سکوت داشته
در تحـوالت تقنینـی در   . دادنـد هاي متضمن جنایت بر طحال حکم به ارش مـی فقهی، در پرونده

به میتعمقابلو استق موضوعه کشور، همانند موضع بسیاري از فقها، قاعده صرفاً شامل اعضا گفتنی است از منظر حقو.1
. ك.ر(شوند نخواهد شد که تابع عضو بوده یا غددي چون آپاندیس که عضو مستقل قلمداد نمیهایی چون رگقسمت

، البته در فقه و حقوق )http://tohid.ir/fa/persian/articleList?id=703&page=2: اهللا سبحانی درفتواي آیت
نمونه طوربهو لذا ممکن است در مصادیق آن اختالف حاصل شود، چه اینکه موضوعه از عضو تعریفی ارائه نشده است

ي کامل کیسه صفرا را نیز عضو و داراي دیه29/2/93به تاریخ444/93/7اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 
رسد مالك در عضو بودن رجوع به کارشناس است که آیا از حیث پزشکی بر مورد به نظر میدرهرحال. تلقی کرده است

شود یا خیر؛ چه در صورت عدم احراز عضو بودن موضوع جنایت، حکم به دیه مقدر وفق ماده فیه اطالق عضو میمتنازع
هاست که کارکرد معینی دارند اي از بافتمجموعهاز نظرگاه پزشکی نیز عضو . قانون مجازات اسالمی توجیهی ندارد563

)wang 2014: 139(.
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ي ثبوت دیه کامل در کلیه اعضاي فرد در عباراتی عام، بر قاعده563، مقنن طی ماده 1392سال 
همـین امـر سـبب شـد     . تأکید نمودطور مطلق،و بر شمول آن بر اعضاي داخلی، بهتصریح نموده

اي نیز با تخصیص طحـال از  برخی محاکم در جنایت بر طحال به دیه کامل حکم داده، ولی عده
.دادندهمانند سابق به ارش رأي می563شمول ماده 

از سـوي هیئـت عمـومی    ) 740(آمده منجر به صدور رأي وحدت رویه شـماره  اختالف پیش
شد که طـی آن نظریـه ثبـوت ارش در طحـال پذیرفتـه      18/1/1394دیوان عالی کشور در مورخ 

دیوان ضمن پذیرش عضو بودن طحال، با این استدالل که دیه طحال در فصل دیه مقـدر  . گردید
اعضاء قانون مجازات اسالمی مورد تصریح قرار نگرفته، با استناد به برخی فتاواي فقهـی دیـدگاه   

و فاقد وجاهت هستند؛ چـه اوالً بـاوجود حکـم مـاده     ي مذکور هر دادله. خویش را مدلل ساخت
شـده اسـت، دیگـري نیـازي     ي کامل در اعضاي فـرد حکـم داده  طور عام به ثبوت دیهکه به563

ي این عضو در قـانون هـیچ   و سخن از مقدر نبودن دیهتصریح خاص براي فرد فرد اعضا نبودهبه
ي اعضـاي داخلـی در قـانون    دیـه محمل حقوقی ندارد؛ چه در غیـر ایـن صـورت، چـون اصـوالً     

و هـا قائـل بـه ارش شـویم    ي آنطور خاص تصریح نشده است، بایـد در همـه  مجازات اسالمی به
و از طریـق اجتهـاد در مقابـل نـص، شـأن      را لغو بدانیم563گذار در ماده عمالً نص صریح قانون

تاواي فقهی نیز درجایی قابـل توجیـه   ثانیاً استناد به ف. تفسیري دیوان را به جایگاه تقنین ارتقا دهیم
که نسبت به موضوع در قانون، یکی از حاالت سکوت، نقـص، اجمـال یـا تعـارض وجـود      است

ي دلیـل بـر رفـع یـد مقـنن از عمـوم و       و عدم اقامه563که باوجود حکم صریح ماده داشته باشد
تشـکیک نمایـد،   که بتواند به نحوي در شمول حکم نسـبت بـه طحـال    اطالق آن نسبت به طحال

.برانگیز استاستناد به منابعی وراي متون مدون قانونی تأمل



143 ویه دیوان عالی کشوربا نقدي بر رأي وحدت ر: دیه طحال

منابع
.دفتر انتشارات اسالمی: قم. 2، جلد المهذب). ق1406. (ابن براج طرابلسی، عبدالعزیز-
، کتـاب المقنـع فـی شـرح مختصـر الخرقـی      ). ق1414. (إبن بنا، أبی علی حسن بـن أحمـد  -

.مکتبه الرشد: ریاض
نسـخه  . 78ج ، شـرح أخصـر المختصـرات   ). تـا بـی . (بـن جبـرین، عبـداهللا بـن عبـدالرحمن     إ-

).http://shamela.baharsound.ir/43910/78/5: (اینترنتی به آدرس
.نابی. جا، بیشرح عمده الفقه). ق1429. (إبن جبرین، عبداهللا بن عبدالعزیز-
: ، بیـروت لمجتهـد و نهایـه المقتصـد   بدایـه ا ). ق1402. (إبن رشد قرطبی، محمد بن أحمـد -

.دارالمعرفه
دار : ریـاض . 10، جلـد  رد المحتار علی الـدر المختـار  ). ق1423. (ابن عابدین، محمد أمین-

.عالم الکتب
، القواعد الکلیه و الضوابط الفقهیـه ). ق1415. (الدین یوسفابن عبدالهادي دمشقی، جمال-

.دار البشائر اإلسالمیه: بیروت
هجـر  : قـاهره . 5، جلـد  الکـافی ). ق1418. (قدامه مقدسی، أبی محمد عبداهللا بن أحمـد ابن-

.للطباعه و النشر
بیـت األفکـار   : ، لبنـان المغنـی ). م2004. (ابن قدامه مقدسی، أبی محمـد عبـداهللا بـن أحمـد    -

.الدولیه
ــی، روح- ــوابط    «). 1394. (اهللاکرم ــنجه ض ــد در س ــالمی جدی ــازات اس ــانون مج ــی ق بررس
.165-197): 82(22. فصلنامه مجلس و راهبرد.»نگاريقانون
نگهبــان بــر مصــوبات يشــورایتحلیــل فراینــد نظــارت شــرع«). 1393. (اهللاکرمــی، روح-

.1-26): 9(3. فصلنامه دانش حقوق عمومی.»یقانون مجازات اسالم: يمورديمجلس؛ مطالعه
. 7، جلـد  لمحتاج إلـی شـرح المنهـاج   نهایه ا). ق1424. (الدین محمدانصاري رملی، شمس-

.دار الکتب العلمیه: بیروت
دار عـالم  : ، ریـاض کشـاف القنـاع عـن مـتن اإلقنـاع     ). ق1423. (بهوتی، منصور بن یـونس -

.الکتب للطباعه و النشر و التوزیع
دار الصـدیقه  : کتـاب الـدیات، قـم   : تنقیح مبـانی األحکـام  ). ق1428. (تبریزي، میرزا جواد-

.سالم اهللا علیهاالشهیده
. مجله العدل.»دیه ما فی جوف اإلنسان من األعضاء«). ق1422. (جعفري، احمد بن عبداهللا-



144
1394زمستان، سیزدهم، شماره چهارمفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

3)10 :(40-1.
، مطالعـه تطبیقـی در مـذاهب اسـالمی    : قواعـد فقـه دیـات   ). 1384. (آبادي، احمدحاجی ده-
.انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: تهران
دار : ، قـم 26، جلـد  السالمفقه الصادق علیه). ق1412. (ید محمد صادقحسینی روحانی، س-

.السالممدرسه امام صادق علیه-الکتاب
.دارالعلوم: بیروت. 91، جلد الفقه). ق1409. (حسینی شیرازي، سید محمد-
، 10، جلـد  مفتاح الکرامه فی شرح قواعـد العالمـه  ). تابی. (حسینی عاملی، سید محمد جواد-
.دار إحیاء التراث العربی: تبیرو

، تحریر األحکام الشرعیه علی مـذهب اإلمامیـه  ). ق1420. (، حسن بن یوسف)عالمه(یحل-
.السالممؤسسه امام صادق علیه: ، قم5جلد 
، قواعد األحکـام فـی معرفـه الحـالل و الحـرام     ). ق1413. (، حسن بن یوسف)عالمه(یحل-
.ت اسالمی حوزه علمیه قمانتشارات دفتر تبلیغا: ، قم3جلد 
، جلـد  شرائع االسالم فی مسائل الحالل والحرام). ق1408. (، جعفر بن حسن)محقق(یحل-

.نشر اسماعیلیان: قم. 4
، 778نامـه  ، ویـژه 20454سال هفتادویـک، شـماره   . روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران-

.6/3/1394مورخ 
، 29، جلـد  هذب االحکام فی بیان الحالل و الحـرام م). ق1413. (سبزواري، سیدعبداالعلی-

.مؤسسه المنار: قم
.دارالمعرفه: ، بیروت26، جلد مبسوط). تابی. (الدینسرخسی، شمس-
.دارالکتب العلمیه: ، بیروت3، جلد تحفه الفقهاء). ق1405. (سمرقندي، عالءالدین-
، 6، جلـد  ح غایـه المنتهـی  مطالب اولـی النهـی فـی شـر    ). ق1381. (سیوطی، شیخ مصطفی-

.منشورات المکتب اإلسالمی: دمشق
.بیت األفکار الدولیه: ، لبناناالم). تابی. (شافعی، أبو عبداهللا محمد بن إدریس-
: قـم . 4، جلـد  مـن ال یحضـره الفقیـه   ). ق1413. (، أبی جعفر محمد بن علـی )شیخ(صدوق -

.دفتر انتشارات اسالمی
. 4، جلـد  غایه المرام فی شرح شـرائع االسـالم  ). ق1420. (حسنصیمري بحرانی، مفلح بن -

.دارالهادي: بیروت
: ، قم16، جلد ریاض المسائل فی تحقیق األحکام بالدالئل). ق1418. (طباطبایی، سید علی-



145 ویه دیوان عالی کشوربا نقدي بر رأي وحدت ر: دیه طحال

.السالمالبیت علیهممؤسسه آل
الکتـب  دار : ، تهـران 10، جلـد  تهذیب األحکام). ق1407. (، محمدبن حسن)شیخ(طوسی -

.اإلسالمیه
.دفتر انتشارات اسالمی: ، قمرجال الطوسی). ق1427. (، محمدبن حسن)شیخ(طوسی -
: ، تهـران 7، جلـد  المبسـوط فـی فقـه اإلمامیـه    ). ق1387(، محمـدبن حسـن   )شـیخ (طوسی -

.المکتبه المرتضویه إلحیاء اآلثار الجعفریه
مسـالک األفهـام إلـی تنقـیح شـرائع      ).ق1413. (، زین الـدین بـن علـی   )شهید ثانی(عاملی -

.مؤسسه المعارف اإلسالمیه: ، قم15، جلد اإلسالم
، 29، جلـد  تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه). ق1409. (حر) شیخ(عاملی، -

.إلحیاءالتراث) السالمعلیهم(تیالبمؤسسه آل : قم
روؤس المسـائل فـی الخـالف    ). ق1421. (عباسی هاشمی، أبی جعفر عبدالخالق بن عیسـی -

.دار خضر للطباعه و النشر: ، بیروتعلی مذهب أحمد بن حنبل
: ، بیـروت 13، جلد البنایه شرح الهدایه). ق1420. (عینی حنفی، بدرالدین محمود بن أحمد-

.دارالکتب العلمیه
: روت، بیـ 4، جلـد  مدونـه الفقـه المـالکی و أدلتـه    ). ق1423. (غریانی، صـادق عبـدالرحمن  -

.مؤسسه الریان
.المکتبه العلمیه: ، بیروت3، جلد اللباب فی شرح الکتاب). تابی. (غنیمی، عبدالغنی-
، کشف اللثـام و اإلبهـام عـن قواعـد األحکـام     ). ق1416. (فاضل اصفهانی، محمدبن حسن-
.انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم: ، قم11جلد 
.نابی: جا، بی3، جلد منهاج الصالحین). تابی. (فیاض، محمداسحاق-
دار الغـرب  : ، بیـروت 12، جلـد  الـذخیره ). م1994. (الدین أحمد بن إدریـس قرافی، شهاب-

.اإلسالمی
، 10، جلــد بــدایع الصــنایع فــی ترتیــب الشــرایع). ق1424. (بکــرکاشــانی، عالءالــدین أبــی-

.دار الکتب العلمیه: بیروت
. 8، جلـد  شـرح بدایـه المبتـدي   : الهدایـه ). ق1417. (الحسن علیدین أبیالمرغینانی، برهان-

.اداره القرآن و العلوم اإلسالمیه: کراچی
مجموعـه نظریـات مشـورتی فقهـی در     ). 1382. (معاونت آموزش و تحقیقات قـوه قضـاییه  -

.مرکز تحقیقات فقهی: ، قم1، جلد امور کیفري



146
1394زمستان، سیزدهم، شماره چهارمفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

مدرسه االمام علی بـن  : قم. 1و 3، جلد اوي الجدیدهالفت). ق1427. (مکارم شیرازي، ناصر-
).السالمعلیه(طالب ابی

.نابی: قم. 1، جلد رساله استفتائات). تابی. (علیمنتظري، حسین-
از محضـر  ییاسـتفتائات قضـا  : ییتوشـه قضـا  ره.)1390(.قضایو پژوهشیمؤسسه آموزش-

.نشر قضا: قم،یله العالمد ظياخامنهاهللاتیرهبر معظم انقالب حضرت آ
مؤسسـه  : قـم . 42، جلـد  مبـانی تکملـه المنهـاج   ). ق1422. (موسوي خـویی، سیدابوالقاسـم  -

.احیاءآثاراالمام الخویی
مؤسسـه مطبوعـات   : قـم . 2، جلـد  تحریرالوسـیله ). تـا بـی . (، روح اهللا]امـام [موسوي خمینـی  -

.دارالعلم
.دفتر انتشارات اسالمی: ، قمرجال النجاشی). ق1407. (نجاشی، أبوالحسن أحمد بن علی-
: ، بیـروت 43، جلـد  جواهرالکالم فی شرح شـرایع االسـالم  ). ق1404. (نجفی، محمدحسن-

.دار إحیاء التراث العربی
مکتبـه المعـارف   : ریـاض . سـنن النسـائی  ). تـا بـی . (نسایی، أبی عبدالرحمن أحمد بن شعیب-

.للنشر و التوزیع
).http:// www.edarehoquqy.ir: (به آدرس. قضاییهه حقوقی قوهنظرات مشورتی ادار-
: ، مدینـه 19جلـد  . شرح المهذب: المجموع). تابی. (الدین بن شرفنووي، أبی زکریا یحیی-

.المکتبه السلفیه

- Knight, Bernard. (1998). Lawyer’s Guide to forensic Medicine. London;
Cavendish Publishing.
- Wang, Guanyu. (2014). Analysis of Complex Diseases: A Mathematical

Perspective. Boca Raton; CRC Press.


