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تأملی در دیه صدمات وارده بر ستون فقرات
محمدحسین شاکر* حمید صدیق آخا**
)تاریخ دریافت 69/2/12 :تاریخ پذیرش(69/4/3 :

چکیده؛
دیه صدمات مربوط به استخوانهای بدن در قالب قواعد یا نظریههایی بهصورت نسبتی از دیه عضو دربردارنده
استخوان بیان شده است .برخی از استخوانها با توجه به عدم در برگرفته شدن توسط عضوی از اعضای بدن و
بالطبع خروج از این قواعد و نظریهها نیازمند بررسی جداگانه برای تعیین جبران خسارات وارده بر آنها میباشند
که ستون فقرات ازجمله آنهاست .ستون فقرات از مجموعه چند استخوان تشکیل شده و همانند سایر استخوانهای
بدن دچار صدماتی همچون کوبیدگی ،شکستگی ،دررفتگی و موضحه میشود .هرچند برخی از فقها به بیان
جداگانه دیه صدمات این استخوان پرداختهاند لکن آن را در دستهبندی منسجمی ارائه ننمودهاند .بررسی و کشف
انواع صدمات به همراه آسیبهای وارده را میتوان از نقایص بیانی مقنن در قانون مجازات دانست .همراهی
صدمات وارده بر ستون فقرات با آسیبهای دیگر مانند شل شدن پا ،خمیدگی پشت و  ...که بعضاً شایع نیز بوده،
ستون فقرات را از دیگر استخوانها متمایز میکند .کاربرد واژه عدم بهبودی در صورت حدوث عوارض طبیعی
یا غیرمعمول در صدمات ستون فقرات از ابهاماتی است که هرچند امکان اصطیاد نظریهای را از متون فقهی داشته
لکن مورد توجه مقنن قرار نگرفته است .این نوشتار به بررسی دیه صدمات وارده بر استخوان از منظر فقه و قانون
و نیز کشف مشکالت اجرایی و ارائه راهحل آن با توجه به منابع روایی و فقهی پرداخته و در تمامی مراحل مباحث
قانونی را از نظر دور نداشته است.

* دانشجوی دکتری در رشته حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آیتاله حائری ،میبد (نویسندهی مسئول):
mhshaker@chmail.ir
** متخصص پزشکی قانون مدیر کل پزشکی قانونی استان قم.
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واژگان کلیدی :صدمات ستون فقرات ،دیه ستون فقرات ،تداخل دیات ،تعدد جنایات.

مقدمه؛
صدمات استخوانهای بدن ،موضوع بسیاری از پروندههای محاکم کیفری بوده که برخی از آنها
مربوط به صدمات ستون فقرات است .هرچند ستون فقرات بهعنوان محافظ نخاع میباشد لکن به
معنای تالزم آسیب ستون فقرات با آسیب نخاع نمیباشد و در بسیاری از موارد ستون فقرات
بدون هیچگونه آسیبی به نخاع ،خود دچار آسیب میشود .قانون مجازات نیز با توجه به این
موضوع جبران خسارت وارده بر هر یک از ستون فقرات و نخاع را بهصورت جداگانه مقرر داشته
است.
دیه صدمات وارده بر ستون فقرات در منابع روایی گوناگون از جمله اصل ظریف بیان شده
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
دیات مطرح شده و فقها به بیان صدمات شکستگی در دو حالت بهبودی و عدم بهبودی ،دررفتگی
و موضحه و کوبیدگی این استخوان با توجه به متون روایی یا قواعد و نظریههای موجود
پرداختهاند.
با توجه به تدوین قانون مجازات اسالمی بر اساس شرع انور ،ماده  946قانون مجازات به بیان
دیه صدمه شکستگی ستون فقرات پرداخته است .قانون تنها صدمه شکستگی ستون فقرات را در
یک ماده جداگانه تصریح کرده و سایر صدمات مطرحشده در فقه را ،یا ذیل عناوین کلی صدمه
در مورد تمامی استخوانها بیان کرده مانند ماده  996که به بیان صدمه موضحه استخوانهای بدن
میپردازد و یا از بیان صدمه غفلت کرده است.
هرچند در تدوین قوانین سعی میشود تا مباحث مختلف مربوط به موضوع گنجانده شود اما
خاص بودن بررسی صدمات وارده بر ستون فقرات به جهت شیوع عارض شدن سلب برخی دیگر
از منافع همراه با صدمات ستون فقرات ،طرح کامل مباحث را با مشکل مواجه میسازد .از اینرو
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شاهد هستیم که قانونگذار به تمامی مسائل موجود در ستون فقرات و نیز تدوین قانون بدون
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.
با تتبع در کتب حقوقی و مقاالت ،نوشتهای که به بررسی صدمات ستون فقرات و دیه آن
پرداخته بهگونهای که هم مباحث فقهی و هم حقوقی را در خود داشته یافت نشد .گویا عوارضی
که همراه ستون فقرات حاصل میشود بررسی این مسئله را با صعوبت همراه ساخته و به همین
دلیل مورد پژوهش قرار نگرفته است .در کتب فقهی نیز برخی تنها به ذکر برخی صدمات وارد
بر آن بسنده کرده و برخی دیگر با دقت بیشتر عالوه بر بررسی صدمات وارده ،به همراهی این
صدمات با عوارض دیگر نیز پرداختهاند .منتهی دستهبندی دقیقی که بتوان حکم تمامی صدمات
به همراه عوارض به دست بیاید ارائه نشده است.
در ادامه پس از واژهشناسی ،به بررسی صدمات وارد بر ستون فقرات از منظر فقه پرداخته و
سپس بحث خود را در درج کامل و صحیح متون روایی و فقهی در حقوق موضوعه ادامه
میدهیم  .در ادامه به بررسی ابهامات و مشکالت اجرایی صدمات وارد بر ستون فقرات از جمله
عوارض حاصله از آسیب ستون فقرات پرداخته و با توجه به متون روایی و فقهی به کشف قول
برتر خواهیم پرداخت و مباحث مطرحشده در حقوق موضوعه را نیز دنبال خواهیم کرد و در انتها
پیشنهادهایی را برای اصالح و تکمیل قانون ارائه میدهیم.
سؤاالت اصلی که در این پژوهش به آنها پاسخ داده میشود به قرار زیر است:
الف .متون روایی و فقهی به بیان کدامیک از صدمات وارد بر ستون فقرات پرداختهاند؟
ب .آیا مقنن در درج فتاوای معتبر مربوط به ستون فقرات در قانون مجازات اسالمی موفق بوده
است؟
ج .ابهامات و مشکالت اجرایی موجود و راهکار آن در فقه و حقوق موضوعه چیست؟
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 .1تعریف و واژهشناسی؛
 .1-1ستون فقرات
از ستون فقرات در متون روایی و فقهی تعبیر به صلب و بعضاً تعبیر ظهر شده است .صلب و ظهر
بنا بر آنچه در برخی متون فقهی و لغوی آمده به معنای واحد میباشند( .جوهری 2421 ،ق،2 :
 ،293ابن منظور 2424 ،ق ،919 ،2 :واسطی 2424 ،ق ،241 ،1 :عبد الرحمان؛ بی تا،311 ،1 :
نجفی 2414 ،ق ،)191 ،43 :در تعریف صلب گفته شده استخوان پشت (صاحب بن عباد2424 ،
ق )241 ،1 :یا هر چه از پشت که در آن استخوان است (ابن منظور 2424 ،ق ،919 ،2 :طریحی،
 2429ق ،212 ،1 :واسطی 2424 ،ق )241 ،1 :یا اینکه صلب به مهرههای پشت و مجارى نطفۀ
مرد گفته میشود (قرشی 2421 ،ق .)241 ،4 :با توجه به این تعاریف که صلب را استخوانهای
پشت میداند ،میتوان گفت منظور از صلب تنها ستون فقرات میباشد چراکه سایر استخوانهای
پشت دارای اسم خاص هستند .هرچند برخی فقها (خمینی 2419 ،ق )912 ،1 :میان صلب و ظهر
تفاوت قائل شدهاند لکن با توجه به تعاریف فوق ،تفاوت میان صلب و ظهر همانگونه که مرحوم
صاحب جواهر (نجفی 2414 ،ق )191 ،43 :فرمودهاند خالف ظاهر اصحاب است.
اما در علم پزشکی جسم مهره یک توده استوانهای است که قسمت جلویی (قدامی) مهره را
تشکیل میدهد .ستون مهره ساختمانی است که از سر تا لگن امتداد دارد و تنه در اطراف آن
شکل گرفته است .این ساختمان از بیش از سی استخوان کوچکتر به نام مهره 2تشکیل شده است
که روی یکدیگر قرار گرفتهاند .در اطراف مهرهها عضالت ،لیگامانها ،اعصاب و دیسک بین
مهرهای قرار گرفتهاند .کل ستون مهره از باال تا پایین چهار قسمت دارد که در هرکدام از آنها
مهرهها نه در امتداد یک خط مستقیم ،بلکه به شکل یک قوس هستند (آناتومی ستون مهره (ستون
فقرات) .دکتر مهرداد منصوری .متخصص ارتوپدی .سایت ایران ارتوپد).

1. Vertebrae
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از میان استخوانهای ستون مهرهها ،با توجه به تعیین دیه خاص برای استخوانهای لگن و
دنبالچه ،سایر استخوانهای ستون مهرهها بهجز استخوانهای مذکور داخل در دامنه شمول این
نوشتار میباشند.
 .2-1عیب و بهبودی
با توجه به اینکه متون روایی و فقهی ،بررسی برخی صدمات ستون فقرات را در دو حالت بهبودی
و عدم بهبودی بیان کرده الزم است این واژگان نیز تعریف شوند .در متون روایی و فقهی برای
حالت عدم بهبودی ،واژگان عثم و عیب بهکار برده شده و برای حالت بهبودی ،عبارت غیر عثم
و عیب آمده است .در تعریف عثم آمده است آنچه که جبران شود به غیر استواء (سعدی2411 ،
ق ،141 :ابومنصور 1112 ،م ،269 ، 1 :صاحب بن عباد 2424 ،ق .)229 ،1 :به عبارتی عثم بهبودی
صدمه است لکن عضو به حالت قبل از صدمه بازنگشته است و در آن ورم یا کجی (البغدادی،
 2426/2429ق )469 ،1 :باقی مانده است (فراهیدی 2421 ،ق)223 ،1 :؛ بنابراین منظور از بهبودی
استخوان بدون عثم این است که هیچگونه کجی یا ورمی پس از بهبودی باقی نمانده باشد.
عیب در لغت و عرف عبارت است از نقصان چیزی از مرتبه صحت آن؛ صحتی که میان عیب
و کمال میباشد .صحت آن چیزی است که طبیعت اصلی آن را اقتضاء داشته و مشترک بین
تمامی افراد است و عیب و کمال ملحق به آن میشوند در اثر یک امر خارجی .اصل هر چیز
گاهی اوقات با بررسی کشف میشود و گاهی اوقات با مالحظه اکثر افراد آن چیز به دست
میآید (مشکینى ،بی تا 311 :و  .)313متضاد عیب ،کلمه صحت است که به معنای از بین رفتن
تمام عیبها میباشد (فراهیدی 2421 ،ق .)24 ،3 :در کشف معنی صحت گفته شده ،اعتدال و
نظم کامل بین اجزا بدون نقص و عیب(2مصطفوى 2411 ،ق .)133 ،9 :نقص و آفت دو مترادف
عیب هستند (صینی ،بی تا :المتن.)12 ،

 .2عبارة عن تحقّق االعتدال و النظم الکامل فیما بین األجزاء و تنزّهه عن النقص و العیب.
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بنا بر تعاریف فوق منظور از بهبود بدون عیب استخوان ،بهدست آمدن اعتدال و نظم طبیعی
استخوان و بازگشت به حالت اولیه کارآیی خود میباشد .ممکن است با عکسبرداری متوجه
اختالف جزئی استخوان پس از آسیب شویم لکن در صورتیکه این اختالف ،از کارآیی عضو
همانند گذشته نکاسته و در ظاهر نیز متوجه عیبی نشود ملحق به بهبودی خواهد بود .در حقیقت
عرف این آسیب را بهبود یافته تلقی میکند.

 .2تاریخچه تقنینی دیه صدمات ستون فقرات
قانون مجازات اسالمی مصوب  2392در مبحث سوم خود بنام دیات ،به بررسی صدمات وارده
بر استخوانهای بدن پرداخته بود .این قانون به دو شکلِ بررسی صدمات برخی استخوانها بهطور
خاص و بیان قاعدهای کلی در صدمات وارده بر استخوان ،احکام مربوطه را مقرر داشته و دیه
استخوانهای ستون فقرات را در صورت عدم بهبودی یا شکستگی به همراه عوارض دیگر در
ماده  2239و دیه شکستگی ستون فقرات در حالت بهبودی را در ماده  1236بهطور خاص بیان
کرده بود.

 .2ماده « :239شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصالً درمان نشود یا بعد از عالج به صورت کمان و خمیدگی درآید
یا آنکه بدون عصا نتواندراه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتال به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتی که
باعث خمیدگی پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راهرفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود».
 .1ماده « :236هر گاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثری از جنایت نماند جانی باید
یکصد دینار بپردازد».
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قانون مجازات اسالمی مصوب  61نیز همانند قانون سال  92دیه استخوانهای ستون فقرات را
در مواد  2431و  1432و  3431بهصورت خاص بیان کرده بود .قانون مجازات اسالمی مصوب 61
بر خالف قوانین گذشته ،به شیوه نسبتاً مبسوطی به بیان صدمات و عوارض حاصله از صدمات
وارد بر ستون فقرات در ماده  4946پرداخته است .با تطبیق قانون مجازات سالهای گذشته با
یکدیگر به نتایج زیر دست مییابیم:
 قانون مجازات سالهای  92و  61و  61در مورد صدمات مربوط به استخوان ستون فقرات ،تنهادیه صدمه شکستگی و عوارض حاصل از شکستگی پرداخته و در مورد سایر صدمات ستون
فقرات بهصورت خاص مطلبی بیان نکردهاند.
 تنها قانون مجازات مصوب  61به بیان دامنه شمول ستون فقرات و استثنائات آن پرداخته است. .2ماده « :431شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصالً درمان نشود یا بعد از عالج به صورت کمان و خمیدگی درآید
یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانائی جنسی او از بین برود یا مبتال به سلس و ریزیش ادار گردد و نیز دیه جنایتی که
باعث خمیدگی پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود».
 .1ماده « :432هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شود و اثری از جنایت نماند جانی باید
یکصد دینار بپردازد».
 .3ماده « :431هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود برای شکستن دیه کامل و برای فلج دو پا دو ثلث
دیه کامل منظور می گردد».
 .4ماده « :946دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است :الف -شکستن ستون فقرات در صورتی که اصالً درمان نشود و
یا بعد از عالج به صورت خمیده درآید ،موجب دیه کامل است .ب -شکستن ستون فقرات که بیعیب درمان شود ولی
موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنیٌ علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل
ادرار وی از بین برود ،موجب دیه کامل است .پ -شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد
مندرج در بند (ب) شود ،عالوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات ،موجب دیه یا ارش هر یک از عوارض حاصله نیز است.
ت -شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود ،موجب یک دهم دیه کامل است .ث -شکستن ستون فقرات که موجب
فلج و بیحس شدن پاها گردد عالوه بر دیه ستون فقرات ،موجب دو سوم دیه برای فلج دو پا نیز است .تبصره  -2مراد از
شکستن ستون فقرات ،شکستن یک یا چند مهره از مهرههای ستون فقرات به جز مهره های گردن و استخوان دنبالچه می باشد.
تبصره  -1جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی که خمیدگی
درمان نشود ،موجب دیه کامل و در صورتی که بدون عیب درمان شود ،دیه آن یک دهم دیه کامل است.
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 قانون مجازات اسالمی مصوب  ،61تمامی موارد مربوط به ستون فقرات را در یک ماده و بادستهبندی مبسوطتری نسبت به قوانین گذشته بیان کرده است.
در ادامه با مراجعه به دانش فقه و مروری بر قانون موجود ،به مقارنه دیدگاه قانونگذار با شریعت
و نیازمندی بازنگری در قانون خواهیم رسید.

 .3روایات وارده در صدمات ستون فقرات؛
 .2-3امام باقر علیهالسالم فرمود« :امیرالمؤمنین علیهالسالم دربارهی مردى که ستون فقراتش
شکسته شده بود و نمىتوانست بنشیند ،حکم داد که در آن دیهی کامل است»( 2عاملی2416 ،
ق.)131 ،26 :
 .1-3در کتاب دعائم االسالم آمده است« :امیرالمؤمنین علیهالسالم در مورد ستون فقرات اگر
شکسته شود و خوب نشود ،حکم به دیهی کامل کرد و همچنین اگر کج بگیرد یعنى خمیده
شود ،باز در آن دیه کامل است .ولى اگر بدون عیب درست شود ،دیهاش صد دینار

است»1

(مغربی 2319 ،ق.)439 ،1 :
 .3-3امام صادق علیهالسالم دربارهی کمر اگر بشکند بهگونهای که شخص نتواند انزال منى کند،
حکم به دیه کامل داد( 3عاملی 2416 ،ق.)119 ،16 :
 .4-3امام صادق علیهالسالم دربارهی مردى که کمرش مىشکند ،فرمود« :در آن دیه کامل است»4

(عاملی 2416 ،ق.)114 :

 .2عن أبی جعفر علیه السّالم ،قال :قضى أمیر المؤمنین علیه السّالم فی کسر صلبه فال یستطیع ان یجلس ،ان فیه الدیۀ
 .1وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَضَى فِی الصُّلْبِ إِذَا کُسِرَ فَلَمْ یَنْجَبِرْ الدِّیَۀُ کَامِلَۀً وَ کَذَلِکَ إِنِ انْجَبَرَ عَلَى عَثْمٍ أَیِ احْدَوْدَبَ فَفِیهِ الدِّیَۀُ کَامِلَۀً فَإِنِ
انْجَبَرَ عَلَى غَیْرِ عَیْبٍ فَدِیَتُهُ مِائَۀُ دِینَارٍ
 .3فِی الظَّهْرِ إِذَا انْکَسَرَ -حَتَّى لَا یُنْزِلَ صَاحِبُهُ الْمَاءَ الدِّیَۀُ کَامِلَۀً
 .4عن أبی عبد اللّه (علیه السالم) :فی الرجل یکسر ظهره؟ فقال :فیه الدیۀ کاملۀ
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 .9-3در کتاب مُقنِع آمده است« :کمر اگر بشکند و صاحب آن نتواند بنشیند ،دیهی کامل است»1

(قمی 2429 ،ق.)922 :
 .9-3در اصل ظریف آمده است :دیه موضحه پشت 19 ،دینار است( 2.قمی 2423 ،ق)16 ،4 :
 .6-3در کتاب ظریف آمده است :پشت زمانی که خمیده شود در آن  2111دینار است( 3.قمی،
 2423ق)16 ،4 :

 .4دیه صدمات ستون فقرات در فقه؛
در این قسمت به بررسی صدمات مربوط به ستون فقرات از منظر فقه پرداخته و با توجه به اینکه
هر یک از صدمات نیازمند بررسی جداگانه بوده ،صدمات بهطور مجزا بیان خواهد شد.
 .1-4شکستگی
 .1-1-4شکستن ستون فقرات و عدم بهبودی کامل
در شکستن ستون فقرات دیه کامل میباشد و میان فقها (خویى 2411 ،ق ،411 ،41 :حلبى2413 ،
ق ،366 :طوسی 2411 ،ق :ص  ،669حلی(ابن ادریس) 2421 ،ق ،421 ،3 :حلی(محقق)2423 ،
ق ،192 ،4 :حلی 2414 ،ق )961 ،1 :در این مورد اختالفی نیست؛ چراکه صحیحه حلبی از امام
صادق (علیهالسالم) میفرماید « :فردی که پشت او شکسته شود؛ این صدمه دیه کامل دارد4

(عاملی 2416 ،ق ،)114 ،16 :البته در معتبره سماعه (عاملی 2416 ،ق .)119 ،16 :شکستن کمر را
برای داشتن دیه کامل ،مقید به عدم انزال دانسته و این منافاتی با صحیحه حلبی ندارد چراکه
همانگونه که برخی فقها (خوئی 2411 ،ق )412 ،41 :توجه داشتهاند میان شکستن ستون فقرات

2؛ و فی الظّهر إذا کسر فال یستطیع صاحبه أن یجلس الدّیۀ کاملۀ
 .1دِیَۀُ مُوضِحَۀِ الْکَتِفَیْنِ وَ الظَّهْرِ خَمْسَۀٌ وَ عِشْرُونَ دِینَارا
 .3الظَّهْرِ إِذَا أَحْدَبَ أَلْفَ دِینَارٍ
 .4عن أبی عبد اللّه (علیه السالم) :فی الرجل یکسر ظهره «قال :فیه الدیۀ کاملۀ»
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و عدم انزال مالزمه وجود دارد به عبارتی درصورتیکه ستون فقرات بشکند عدم انزال نیز واقع
میشود .البته صحت این ادعا میبایست توسط پزشکان متخصص تأیید شود .مطلب دیگر اینکه
آیا این مالزمه میان شکستگی ستون فقرات و خمیدگی پشت یا عدم توانایی بر نشستن نیز ثابت
است؟ چراکه برخی احادیث همانگونه که بیان شد شکستن کمر را برای داشتن دیه کامل ،مقید
به خمیدگی پشت یا عدم توانایی بر نشستن دانستهاند.
شیخ مفید در دیه شکستن ستون فقرات میفرمایند :در شکستن ستون فقرات هزار دینار میباشد
که اگر بهبودی بدون عیب یابد دیه آن  211دینار یعنی یکدهم دیه شکستن میباشد1

(بغدادی(مفید) 2423 ،ق .)696 :با توجه به جمله دوم عبارت ،واضح است که منظور از شکستن
در جمله اول ،حالت عدم بهبودی کامل میباشد.
 .2-1-4شکستن ستون فقرات و بهبودی کامل
درصورتیکه ستون فقرات بشکند ،اما بر غیر عیب و به حالت طبیعی خود بهبود یابد در این حالت
دو نظر میان فقها وجود دارد .برخی فقها (کاشانی 2411 ،ق ،214 :سبزوارى 2423 ،ق،126 ،16 :
شوشتری 2419 ،ق ،422 ،22 :مفید 2423 ،ق ،696 :حلبی 2413 ،ق ،366 :طوسی 2411 ،ق:
 ،669حلی(ابن ادریس) 2421 ،ق ،421 ،3 :حلی(محقق) 2423 ،ق ،)192 ،4 :دیه این جنایت را
یک صد دینار یا ده درصد دیه کامل دانستهاند .شیخ طوسی بیان میکند« :در شکستن ستون
فقرات دیه کامل است .اگر شکستن جبران و بهبودی بدون عیب یابد دیه آن یکصد دینار که
همان یکدهم دیه شکستن بوده ،میباشد( 2طوسی 2411 ،ق.)669 :
برخی فقها (حلی(محقق) 2421 ،ق ،316 ،1 :حلی 2419 ،ق ،963 :نجفی 2414 ،ق،192 ،4 :
حلی(عالمه) 2411 ،ق )911 ،9 :در این حالت یکسوم دیه را ثابت میدانند .در رد قول دوم
گفته شده (خوئی 2411 ،ق ،411 ،41 :عاملی 2416 ،ق .)936 ،6 :این قول صحیح نیست؛ چراکه
 .2و فی کسر الصلب ألف دینار فإن جبر فبرأ على غیر عثم و ال عیب فدیته مائۀ دینار عشر دیۀ کسره
 .1و فی کسر الصّلب الدّیۀ کاملۀ .فإن جبر فبرأ على غیر عثم و ال عیب ،ففیه مائۀ دینار عشر دیۀ کسره
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با قیاس ستون فقرات بر لحیه و جریان حکم لحیه بر ستون فقرات بوده و تعدی از یک مورد
(لحیه) به مورد دیگر (ستون فقرات) نیاز به دلیل دارد که در اینجا وجود ندارد و ما قائل به قیاس
نمیباشیم .مرحوم فاضل هندی پس از شمارش فقیهانی که قائل به ثلث دیه هستند میفرمایند:
مستند این قول را نیافتم( .اصفهانی 2429 ،ق)312 ،22 :
اما اصل ظریف در این حالت بیان میدارد« :اگر پشت بشکند و بهبود کامل یابد دیه آن 211
دینار است( 2»...عاملی )314 ،16 :2416 ،با این حدیث اطالق روایاتی که در شکستن ستون
فقرات ،حکم به دیه کامل داده بودند حمل بر حالت عدم بهبودی میشود.
 .2-4موضحه
در این جنایت  19دینار ثابت است و دلیل آن همانگونه که فقها (خوئی 2411 ،ق،413 ،41 :
خراسانی 2411 ،ق ،962 ،3 :قمی 2421 ،ق ،416 ،3 :کابلی 2419 ،ق ،426 :کیدرى 2429 ،ق:
 ،916اصفهانی 2429 ،ق )444 ،22 :فتوا به آن داده اصل ظریف بوده که مقرر میدارد« :دیه
صدمه موضحه در ستون فقرات 19 ،دینار است»(.1عاملی 2416 ،ق )399 ،16 :برخی فقها (دیلمی،
 2414ق ،141 :بغدادی(مفید) 2423 ،ق ،699 :طوسی 2411 ،ق ،669 :حلی (ابن ادریس)2421 ،
ق )421 ،3 :قاعدهای را در این مورد بیان کرده و دیگر در هر یک از استخوانها به بیان دیه
موضحه نپرداختهاند .این قاعده بیان میدارد دیه موضحه یکچهارم دیه شکستن میباشد که
مطابق این قاعده  19دینار در صدمه موضحه ستون فقرات ثابت میشود .مرحوم شیخ مفید
میفرمایند :در موضحه استخوان یکچهارم دیه شکستن آن بهعنوان دیه میباشد( .بغدادی(مفید)،
 2423ق)699 :
 .3-4دررفتگی
در این جنایت  91دینار ثابت است و دلیل آن صحیحه یونس و ابن فضال است.
 .2و إن انکسر الصلب فجبر على غیر عثم و ال عیب فدیته مائۀ دینار
 .1و دیۀ موضحۀ الکتفین و الظهر خمسۀ و عشرون دیناراً
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این صحیحه مقرر میدارد ...« :هر استخوانی که شکسته شود دیه آن معلوم شده است و در
دررفتگی هر استخوان ،نصف دیه شکستن ثابت است( 2»...عاملی 2416 ،ق.)361 ،16 :
مقدار دیه در دررفتگی بر اساس قاعده کلی که از این روایت به دست آمده تعیین میشود؛
قاعده میگوید دیه دررفتگی هر استخوانی که دیه معین دارد نصف دیه شکستگی میباشد و از
آنجا که دیه شکستگی ستون فقرات یکصد دینار تعیین شد پس دیه دررفتگی آن پنجاه دینار
خواهد بود .ذکر این نکته بهصورت اجمالی الزم است که سنجش نسبت مذکور (نصف) در
تعیین دیه دررفتگی با شکستگی در حالت بهبودی به قرینه اخف بودن صدمه دررفتگی از
شکستگی و بالطبع تعیین دیه کمتر برای حالت دررفتگی میباشد که با سنجش نسبت نصف با
شکستگی در حالت عدم بهبودی صادق نمیشود 1.فرض دیگر اینکه با توجه به اینکه کل ارزش
ستون فقرات صد درصد دیه کامل است اگر شکستگیای همراه با دررفتگی داشته باشیم و به
شکستگی یک دیه کامل تعلق بگیرد آیا به دررفتگی نیز باید دیه جداگانه بدهیم؟ ازآنجاکه
محاکم موظفاند مطابق قوانین موجود حکم را به دست آورند مطابق ماده  961قانون مجازات
اسالمی هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد،
درصورتیکه عرفاً جنایتهای متعدد محسوب گردد ،هریک دیه جداگانه دارد ،هرچند با یک
ضربه بهوجود آید و مجموع دیه جنایتهای مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.
اکثر فقها متعرض بیان حکم صدمه دررفتگی نشدهاند و تنها برخی (حلی 2419 ،ق،922 :
اصفهانی(مجلسی اول) 2419 ،ق ،146 ،21 :خویی 2411 ،ق 413 ،41 :و  ،414خراسانی2411 ،
ق ،962 ،3 :قمی 2421 ،ق .)416 ،3 :با توجه به قاعدهای که از صحیحه یونس و ابنفضال بهدست
میآید به بیان این صدمه پرداختهاند.
 .2قضى أمیر المؤمنین (علیه السالم) فی دیۀ جراحۀ األعضاء کلّها إلى أن قال... :فإنّ دیۀ کلّ عظم کسر معلوم دیته ،و نقل عظامه
نصف دیۀ کسره ،و دیۀ موضحته ربع دیۀ کسره...
 .1بررسی قاعده دررفتگی در مقاله ای جداگانه تدوین شده است .ن ک :مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی ،دوره ،8
شماره  5921 ،98-92ش
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 .4-4کوبیدگی یا خردشدگی
با بررسی متون روایی ،حدیثی که به بیان دیه این صدمه در ستون فقرات بپردازد وجود نداشت.
در متون فقهی نیز تنها عبارت «فی رضّ الظهر الحکومۀ» (ترجمه :در صدمه کوبیدگی پشت،
حکومت تعیین می شود ).از یکی فقهای (سبزواری 2423 ،ق )111 ،16 :معاصر یافت شد؛ بنابراین
متون روایی و فقهی به بیان صدمه کوبیدگی این استخوان نپرداختهاند و تنها داشتن حکومت مورد
تصریح یک متن فقهی قرار گرفته است ،اما در مورد مطلق استخوانهای بدن ،شیخ طوسی مقرر
داشته « :استخوان اگر کوبیده شود ،دیه آن ثلث دیه عضوی است که استخوان در آن عضو قرار
دارد .اگر پس از کوبیدگی ،استخوان بهبود بدون عیب یابد دیه آن چهارپنجم دیه کوبیدگی
است( .طوسی 2411 ،ق)666 :
این فتوا که مورد پذیرش مشهور فقها قرار گرفته دیه کوبیدگی را نسبتی (یکسوم) از دیه
عضوی میداند که دربردارنده استخوان است .بررسی این فتوا که در کالم فقها بهصورت یک
نظریه بیان شده در مقالهای جداگانه انجام شده و اعتباری برای این فتوا خصوصاً در قسمت دوم
آن که به بیان دیه حالت بهبودی پرداخته وجود ندارد (بای و شاکر 5921 ،ش .)161-192 :یکی
از مواردی که از شمول این نظریه خارج است ،اعضایی است که تنها از استخوان شکل گرفته و
دارای دیه مقدر است مانند دنده ،ستون فقرات و ...در چنین مواردی عضو همان استخوان بوده و
به عبارتی عضوی وجود ندارد تا دربرگیرنده آن استخوان باشد درحالیکه نظریه مقرر میداشت
کوبیدگی باید مربوط به استخوان عضوی باشد که آن عضو دارای دیه مقدر است مانند دستها
و پاها .ممکن است گفته شود که این نظریه را به سایر استخوانهای بدن که عضو دربرگیرنده
ندارند سرایت میدهیم و کاربرد آن در تعیین نسبت دیه تعیینشده برای حالت بهبودی است .با
ین بیان که دیه حالت عدم بهبودی را با حکومت تعیین کرده و نسبتی از دیه عدم بهبودی که
برای حالت بهبودی تعیین شده را در سایر استخوانها به عنوان شاخص تعیین دیه قرار میدهیم.
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نتیجه اینکه قاعده کوبیدگی را نمیتوان در اینگونه موارد جاری ساخت و به نظر کالم
مرحوم سبزواری بهعنوان تنها فقیهی که بهصراحت در جبران صدمه کوبیدگی ستون فقرات قائل
به حکومت بوده صحیح میباشد.
نکتهای در تعیین حکومت وجود دارد میبایست مقدار تعیینشده در حکومت یا ارش صدمه
فاقد دیه مقدر بیش از جبران خسارتی باشد که بهصورت دیه مقدر برای صدمه کوچکتر در
نظر گرفته میشود؛ بنابراین اگر صدمه کوبیدگی را باالتر و شدیدتر از صدمه شکستگی بدانیم
درصورتیکه برای کوبیدگی ستون فقرات دیه مقدر نداشته باشیم و برای شکستگی دیه مقدر
وجود داشته باشد الزم است حکومت یا ارش تعیینشده برای صدمه کوبیدگی بیش از دیه مقدر
تعیینشده برای صدمه شکستگی باشد به انضمام این نکته که ارش یا حکومت در نظر گرفتهشده
برای یک آسیب نمیتواند بیش از دیه کامل باشد.

 .5دیه صدمات ستون فقرات در حقوق موضوعه
 .1-5شکستگی
 .1-1-5شکستن ستون فقرات و عدم بهبودی کامل
قانون مجازات در بند الف و پ ماده  946دیه شکستن ستون فقرات به همراه عدم بهبودی را ،دیه
کامل دانسته و مقرر داشته است« :الف -شکستن ستون فقرات درصورتیکه اصالً درمان نشود و
یا بعد از عالج بهصورت خمیده درآید ،موجب دیه کامل است.
پ -شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند (ب)
شود ،عالوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات ،موجب دیه یا ارش هر یک از عوارض حاصله
نیز است».
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 .2-1-5شکستن ستون فقرات و بهبودی کامل:
قانون مجازات مصوب  61در شکستن ستون فقرات با بهبودی کامل ،قول یکصد دینار را پذیرفته
و در بند ت ماده  2946مقرر نموده است« :ت -شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود،
موجب یکدهم دیه کامل است».
 .2-5موضحه
قانون مجازات اسالمی مصوب  61در ماده  1996به بیان دیه استخوانهای اعضای دارای دیه مقدر
پرداخته و در بند ت ماده مذکور ،دیه موضحه استخوان را یکچهارم دیه شکستن آن میداند.
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
نسبت تعیینشده در صدمه موضحه میبایست نسبت به کدام شکستگی (با بهبودی یا عدم بهبودی)
 .2ماده « -946دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است :الف -شکستن ستون فقرات در صورتی که اصالً درمان نشود و
یا بعد از عالج به صورت خمیده درآید ،موجب دیه کامل است .ب -شکستن ستون فقرات که بیعیب درمان شود ولی موجب
از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنیٌ علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار
وی از بین برود ،موجب دیه کامل است .پ -شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج
در بند (ب) شود ،عالوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات ،موجب دیه یا ارش هر یک از عوارض حاصله نیز است .ت-
شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود ،موجب یک دهم دیه کامل است .ث -شکستن ستون فقرات که موجب
فلج و بیحس شدن پاها گردد عالوه بر دیه ستون فقرات ،موجب دو سوم دیه برای فلج دو پا نیز است .تبصره  -2مراد از
شکستن ستون فقرات ،شکستن یک یا چند مهره از مهرههای ستون فقرات به جز مهره های گردن و استخوان دنبالچه میباشد.
تبصره  -1جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی که خمیدگی
درمان نشود ،موجب دیه کامل و در صورتی که بدون عیب درمان شود ،دیه آن یک دهم دیه کامل است.
 .1ماده « -996دیه شکستن ،ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است :الف -دیه
شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه شکستن آن است .ب -دیه
خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.
پ -دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است .ت -دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند
بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن ،یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.
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سنجیده شود .البته ایراد دوم نسبت به سایر استخوانها نیز جاری است .در مورد ایراد دوم باید
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
بهبودی ،چارهای جز حمل نسبت تعیینشده با شکستگی در حالت بهبودی باقی نمیگذارد.
ایرادی که به قانون وارد است ناشی از فتاوای فقها در اطالق بیان نسبت مذکور به شکستگی بدون
تعیین حالت بهبودی یا عدم بهبودی شکستگی میباشد لکن مقنن نمیبایست در صورت عدم
فهم فتوای برتر از منابع فقهی و روایی ،همان اطالق با ابهام مذکور در کالم فقها را بعینه نقل کند.
 .3-5دررفتگی
قانون مجازات اسالمی تمامی صدمات مذکور در مورد ستون فقرات را بهجز صدمه دررفتگی
مطابق آنچه از متون فقهی و روایی آورده شد مقرر داشته است و مناسب است صدمه دررفتگی
بهصورت قاعده در تمامی استخوانها یا بهصورت یک بند در ماده مربوط به ستون فقرات افزوده
شود (شاکر و بای 2369 ،ش.)36-6 :
 .4-5کوبیدگی یا خردشدگی
قانون مجازات اسالمی ،دیه این صدمه را در استخوان ستون فقرات بیان نکرده است .قانون
مجازات تنها در ماده  996با تأیید نظریه مورد قبول مشهور فقها ،مقرر داشته است:
«دیه خرد شدن استخوان هر عضو یکسوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم
دیه خرد شدن آن استخوان است»... .
این ماده مالکی را برای تعیین دیه استخوانها بیان کرده که عضو میبایست دارای دیه مقدر باشد؛
بنابراین استخوان ستون فقرات با توجه به عدم احاطه توسط یک عضو از دامنه شمول این ماده
خارج خواهد بود و با توجه به عدم تعیین دیه مقدر در قانون ،میبایست برای آن ارش تعیین نمود.
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 .6مشکالت اجرایی و راهکارهای فقهی-حقوقی
در این قسمت به بررسی برخی مباحث مطرحشده در فقه و قانون که مرتبط به صدمات وارده بر
ستون فقرات بوده پرداخته و حکم آن را با توجه به متون روائی -فقهی و قانونی تعیین میکنیم.
 .1-6شکسته شدن ستون فقرات و ظهور عیب در یک منفعت بدن
شکسته شدن ستون فقرات در برخی موارد همراه با عارضههایی همچون خمیده شدن پشت ،عدم
توانایی بر نشستن ،از بین رفتن قدرت جنسی ،بیاختیاری در بول یا  ...میباشد .آیا حدوث این
عوارض دیهای جداگانه بر شکسته شدن ستون فقرات دارد یا تنها یک دیه تعلق میگیرد؟
بررسی مسئله در فقه:
درصورتیکه ستون فقرات بشکند و فرد قادر بر نشستن نباشد یا پشت را خمیده کند دیه کامل
تعلق میگیرد .در این دو مورد بین فقها اختالفی نبوده چراکه احادیث صحیحه حکم این دو مورد
را بیان کردهاند:
 امام رضا (علیهالسالم) میفرمایند ...« :پشت زمانی که خمیده شود دیه کامل دارد»( 2عاملی، 2416ق.)113 ،16 :
 امام باقر (علیهالسالم) میفرمایند« :حضرت امیرالمؤمنین (علیهالسالم) در مردی که پشت اوشکست و قدرت بر نشستن نداشت حکم به دیه کامل کردند»( 1عاملی 2416 ،ق.)319 ،26 :
ابهامی در اینجا وجود دارد که آیا سایر عوارض و عیوب در اثر شکسته شدن ستون فقرات ،همین
حکم را دارند؟
مرحوم فاضل هندی پس از شمارش عیوبی که ممکن است در اثر شکستن ستون فقرات ظاهر
شود همان دیه کامل را الزم دانسته و مقرر داشتهاند:

 .2و الظهر إذا أحدب ألف دینار
 .1قضى أمیر المؤمنین (علیه السالم) فی رجل کسر صلبه فال یستطیع أن یجلس أنّ فیه الدیۀ
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همینگونه است درصورتیکه توانائی راه رفتن را بهطور کامل از دست دهد ،یا بهصورت خمیده
راه رود یا با دو عصا یا یک عصا راه رود یا توانائی جنسی خود را از دست دهد یا توانائی انزال
منی را از دست دهد یا توان بچهدار شدن را نداشته باشد یا بیاختیار در بول کردن شود و مانند
این عیوب( 2اصفهانی 2429 ،ق.)312 ،22 :
برخی از مراجع (گنجینه استفتائات قضائی ،موسسه آموزشی-پژوهشی قضا قم 2311 ،ش :سوال
 )933معاصر نیز در عوارضی که بهطور متعارف عوارض شکستن مهره کمر است عالوه بر دیه
شکستگی ،دیه یا ارش مستقل را الزم نمیدانند.
گویا این دسته از فقها بر اساس احادیث مذکور در این بند حکم را به سایر عوارضی که نیز
از عوارض طبیعی شکسته شدن ستون فقرات است سرایت دادهاند؛ بنابراین میتوان گفت اگر
عارضه ایجادشده یکی از عوارض طبیعی مربوط به شکستگی ستون فقرات است مانند خمیدگی
پشت یا عدم توانائی نشستن ،یک دیه و اال تعدد دیه را خواهد داشت .تشخیص این مطلب بر
عهده پزشکان متخصص است که عوارض طبیعی شکسته شدن ستون فقرات را تعیین کنند.
بررسی مسئله در قانون و ارزیابی آن:
قانون مجازات در ماده  946با تفکیک میان بهبودی و عدم بهبودی شکستگی مقرر میدارد که
شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد
مانند اینکه مجنیٌ علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از
بین برود ،موجب دیه کامل است و درصورتیکه شکستن ستون فقرات درمان نشود و موجب
عوارضی از قبیل موارد فوق شود ،عالوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات ،موجب دیه یا ارش
هر یک از عوارض حاصله نیز است.

 .2و کذا إن صار بحیث ال یقدر على المشی أصلًا ،أو یقدر علیه راکعاً أو بعکاز بیدیه أو بإحداهما ،أو ذهب بذلک جماعه أو
ماؤه أو إحباله ،أو حدث به سلس البول أو نحوه.
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با توجه به ماده فوق معلوم میشود که مقنن هم قائل به تعدد دیه و هم تداخل دیه میباشد.
در صورت عدم بهبودی عالوه بر تعیین دیه عدم بهبودی ستون فقرات ،دیه از بین رفتن منافع
مذکور را نیز الزم میداند و تفکیکی میان منافع نکرده است .از طرفی در صورت حدوث عارضه
و بهبود شکستگی ،قائل به تداخل دیه شکستگی در دیه عارضه شده و تنها دیه عارضه را الزم
میداند و مطلبی از اثبات دیه شکستگی با بهبودی یعنی یکدهم دیه کامل بیان نشده است .این
در حالی است که هر یک از این عوارض ممکن است بر اساس صدمهای غیر از شکستگی ستون
فقرات حادث شود .مقنن نیز به این حالت توجه داشته و در تبصره  1ماده  946برای خمیدگی
پشت بدون شکستگی ستون فقرات دیه کامل در نظر گرفته است.
مقنن در درج متون روایی و فقهی گویا توجه دقیقی به جمع روایات و اقوال نداشته و تنها درصدد
بیان حکم از ظاهر احادیث و فتاوا بوده است.
در متون روایی و فقهی (اردبیلی 5049 ،ق ،044 ،50 :حلی 5041 ،ق ،054 :قمی 5059 ،ق،48 ،0 :
طوسی 5048 ،ق ،009 :حلی (محقق) 5058 ،ق ،942 ،9 :حلی(عالمه) 5054 ،ق ،992 ،9 :طوسی،

 5044ق ،901 ،54 :کلینی 5044 ،ق )955 ،4 :خمیدگی پشت هم به صورت جداگانه و هم در
کنار شکستگی بیان شده نه اینکه حتماً بهعنوان یکی از عوارض حاصله از شکستگی ستون فقرات
معرفی شده باشد.
لکن نتیجهای که از بررسی کلمات فقها و روایات معتبر در این زمینه گرفته شد مطلبی غیر از
بیان قانون است چراکه در برخی منافع مانند عدم توانایی بر نشستن یا خمیدهشدن که عارضه خود
شکستگی است و بهنوعی میتوان گفت شکستگی با عیب التیام یافته ،روایات صحیحه حکم به
یک دیه کامل کردهاند؛ بنابراین قانونگذار نیز میبایست مطابق با نتیجهای که از کلمات فقها
اخذ شد در عوارضی که بهصورت طبیعی پس از صدمه به ستون فقرات حاصل میشود و سایر
عوارض تفکیک قائل میشد و شکستگیهای ستون فقرات را در چهار بخش زیر دستهبندی
مینمود:
 -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 دیاتشده و مجموعاً یک دیه کامل دارد.
 بدون عیب درمان شود که در این حالت ده درصد دیه کامل ثابت است. با عارضه غیرطبیعی همراه باشد که در این حالت دیه شکستگی حسب مورد با بهبودی یا عدمبهبودی بعالوه دیه یا ارش عارضه ثابت است.
 .2-6شکستن ستون فقرات و ظهور عیب در بیش از یک منفعت:
شکستگی ستون فقرات ممکن است همراه با چندین عارضه باشد .درصورتیکه ستون فقرات
شکسته شود لکن بیش از یک منفعت از بین برود مثالً هم بیاختیار در ادرار شود و هم توانائی
جماع را از دست بدهد حکم این صورت چیست؟
بررسی مسئله در فقه:
جمعی از فقها (طبرسى 2421 ،ق ،349 ،1 :حلی(محقق) 2423 ،ق ،192 ،4 :سبزواری 2412 ،ق:
 ،961عاملى(شهید اول) 2421 ،ق ،112:صمیری 2411 ،ق ،266 ،3 :عاملی(شهید ثانی)2423 ،
ق ،432 ،29 :نجفی 2414 ،ق ،192 ،4 :تبریزی 2411 ،ق ،261 :موحدى لنکرانی 2421 ،ق)219 :
به این مسئله توجه داشته و حکم به تعدد دیه دادهاند .مرحوم شیخ طوسی در این مورد میفرمایند:
اگر ستون فقرات شکسته شود و فرد توانایی راه رفتن و جماع را از دست دهد دو دیه ثابت است2

(طوسى 2416 ،ق.)193 ،9 :
عالمه حلی میفرمایند:
در این فرض اگر یکی از دو منفعت بازگردد یک دیه ثابت خواهد بود و اگر یک منفعت بهطور
ناقص بازگردد یک دیه کامل بهعالوه ارش به علت نقصان منفعت ثابت خواهد بود.
(حلی(عالمه) 2411 ،ق)911 ،9 :

 .2إذا کسر صلبه فذهب مشیه و جماعه معا،کان علیه دیتان
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سایر فقها نیز در عباراتی مشابه به این مسئله پرداختهاند .نکته حائز اهمیت در این فتاوا این است
که فقها دو دیه را برای از بین رفتن دو منفعت دانستهاند و دیگر دیهای جداگانه برای شکسته
شدن ستون فقرات بیان نکردهاند .گویا شکسته شدن ستون فقرات مالزمه با از بین رفتن یک
منفعت داشته و برای آن یک دیه ثابت است.
اکثر مراجع 2معاصر نیز در این مورد قائل به تعدد دیه هستند هرچند برخی 1در اینگونه موارد،
اگر عارضه از عوارض معمول شکسته شدن ستون فقرات باشد یک دیه را الزم میدانند (گنجینه
استفتائات فقهی :2311 ،سؤال .)9622
نتیجه اینکه در صورت حصول دو عارضه در اثر شکستن ستون فقرات دو دیه الزم است منتهی
آیا عالوه بر دو دیه ،برای صدمه وارد بر ستون فقرات نیز دیهای تعیین میشود؟ موضوعی که در
بند قبل به آن پرداخته شد.
بررسی مسئله در قانون:
قانون مجازات در بند ب ماده  946آورده است« :ب -شکستن ستون فقرات که بیعیب درمان
شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنیٌعلیه توان راه رفتن یا نشستن
نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود ،موجب دیه کامل است».
قانون مجازات شکستن ستو ن فقرات را که موجب از بین رفتن یکی از منافع شود موجب دیه
کامل دانسته و در مورد از بین رفتن بیش از یک منفعت مطلبی را بیان نکرده است که مطابق ماده
 931ق.م.ا در تعدد جنایات ،اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در
این قانون خالف آن مقرر شده است.

 .2حضرات آیات :بهجت ره ،خامنه ای «مدظله العالی» ،صافی گلپایگنی«مدظله العالی» ،مکارم شیرازی «مدظله العالی» ،نوری
همدانی «مدظله العالی» و فاضل لنکرانی ره
 .1آیت اهلل موسوی اردبیلی ره
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 .3-6شکستن چند مهره از مهرههای ستون فقرات
تبصره  2ماده  946مقرر میدارد« :مراد از شکستن ستون فقرات ،شکستن یک یا چند مهره از
مهرههای ستون فقرات به جز مهرههای گردن و استخوان دنبالچه میباشد».
این تبصره تفاوتی میان شکستگی یکی از ستون فقرات و شکستگی بیش از یک ستون مهره نشده
است .بر فرض صحت این مطلب ،این سؤال به ذهن خطور میکند که درصورتیکه صدمه منجر
به شکستگی یک مهره و دررفتگی مهره دیگر شود مطابق ماده  964قانون مجازات اسالمی
میبایست برای هر یک از شکستگی و دررفتگی دیه خاص تعیین شود لکن درصورتیکه دو
شکستگی در دو مهره ایجاد شود تنها یک دیه شکستگی ثابت میشود .عالوه بر اینکه دلیلی برای
استثنا شدن ستون فقرات که چند استخوان دنبالهدار هستند نبوده و همین حکم را میبایست برای
استخوانهای بندهای انگشتان دست و پا نیز ثابت دانست درحالیکه مقنن چنین مطلبی را در
مورد اخیر بیان نکرده است؛ بنابراین به نظر میرسد در ایجاد چند شکستگی در مهرهها نیز
میبایست مطابق ماده  961حکم به تعدد جنایت و دیه داده شده و مقنن محترم نسبت به اصالح
قسمت ابتدائی تبصره  2ماده  946اقدام نماید .شاید گفته شود که این تبصره ناظر به بیان مصادیق
مهرههای حکم مذکور و استثناء موارد احتمالی مشمول برای ستون فقرات میباشد که در پاسخ
گفته میشود که در این صورت مقنن میبایست ماده را به شیوه زیر تقریر مینمود:
«مراد از شکستن ستون فقرات ،شکستن یکی از مهرههای ستون فقرات به جز مهرههای گردن و
استخوان دنبالچه میباشد».
 .4-6مفهوم عبارت «اصالً درمان نشود» در قانون مجازات اسالمی
بند الف ماده  946مقرر میدارد« :الف -شکستن ستون فقرات درصورتیکه اصالً درمان نشود و
یا بعد از عالج بهصورت خمیده درآید ،موجب دیه کامل است».
عبارت اصالً درمان نشود در این بند مبهم است .چراکه مفهوم این ماده بیان میکند
درصورتیکه ستون فقرات پس از شکستگی بهطور ناقص درمان شود دیگر مشمول این بند
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نخواهد بود و در بند ب ماده  946حکم درمان بدون عیب آمده است .نتیجه اینکه قانونگذار
حکم درمان ناقص یا عدم بهبودی کامل را بیان نکرده است .رویه مقنن در صدمات سایر
استخوانها مانند ماده  991و  996بدین گونه بود که حالت درمان و اصالح بدون عیب و نقص
را بهصورت مصرح بیان و سایر حاالت اعم از عدم درمان یا درمان ناقص را با اطالق خود قسیم
این حالت قرار داده است .گویا قانونگذار برخالف رویه خود در سایر موارد ،در استخوان ستون
فقرات با تفکیک بین شکستگی بهطور ناقص درمان شده و شکستگی اصالً درماننشده در یکی
دیه و در دیگری با توجه به سکوت قانون ،قائل به ارش شده است .ارشی که مقدار آن میبایست
بیش از دیه تعیینشده برای شکستگی با بهبودی و کمتر از دیه تعیینشده برای شکستگی اصالً
درماننشده باشد.
بیان شد که در متون روایی دو دسته حدیث برای دیه شکستگی ستون فقرات بیان شده است.
یک دسته احادیث حکم شکستگی و بهبود بدون عیب را بیان میکند .دسته دیگر حکم
شکستگی را بهصورت مطلق بیان کرده است .اطالق روایات دسته دوم با روایت دسته اول
تخصیص خورده و سایر موارد شکستگی که شامل شکستگی بدون درمان یا شکستگی با درمان
ناقص بوده مشمول اطالق دسته دوم روایات میشود؛ بنابراین مناسب بود متن قانون به نحو زیر
مقرر میشد« :شکستن ستون فقرات درصورتیکه اصالً درمان نشود یا بهصورت ناقص درمان
شود .»...
عالوه بر اینکه عبارت اصالً درمان نشود مبهم بوده چراکه اگر شکستگی به حال خود رها
شود نیز جوش خورده منتهی جوش ناقص یا در غیر موضع خود خواهد بود و در هر حال وضعیت
کمی بهتر از حالت شکستگی خواهد شد.
البته میتوان حکم شکستگی با درمان ناقص را با توجه به بند پ ماده  946نیز تعیین کرد.
هرچند در این بند حکم شکستگی بدون درمان همراه با حدوث یکی از عوارض بیان شده است،
اما این بند حکم شکستگی درماننشده که اطالق آن درمان ناقص را نیز دربر میگیرد همانند
شکستگی اصالً درماننشده میداند.

010

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال ششم ،شماره بیستوسوم ،تابستان 1397

نتیجه اینکه تفاوت در تعابیر در موضوع واحد میتواند سبب برداشتهای مختلف و صدور
آرا متفاوت شده که نیاز بهدقت بیشتر مقنن و انتخاب تعابیر یکسان دارد.
 .5-6پراکندهگویی قانون در صدمه خمیدگی پشت و رابطه آن با صدمات ستون فقرات
بند «ب» ماده  946حکم صورت از بین رفتن یکی از منافع را بیان میکند .یکی از منافع انسان،
راستقامت بودن او یا به عبارتی خمیده نبودن میباشد .علت تفکیک حکم شکستگی منجر به
عارضه خمیدگی پشت در بند «الف» ماده  946و سایر عوارض چیست؟ این سؤال را میتوان به
نحو دیگری نیز بیان کرد که مطابق بند «الف» ماده  946شکستگی منجر به خمیدگی دیه کامل
دارد و مطابق تبصره  1ماده  946خمیدگی پشت بدون شکستگی نیز دیه کامل دارد .پس تفاوت
این دو چیست یا به عبارتی حکم جبران خسارت آسیب شکستگی که عالوه بر خمیدگی پشت
میباشد چیست؟ بهبیاندیگر چرا در شکستگی بدون درمان با حصول عارضه ،حکم هر یک از
شکستگی و حدوث عارضه جدا محاسبه میشود لکن در شکستگی التیامیافته با حصول عارضه،
تنها دیه عارضه محاسبه میشود؟
در پاسخ به این ایراد ابتدا الزم است بیان شود که مطابق مواد  614تا  616قانون مجازات،2
عدم ضبط ادرار یا مدفوع ،از بین بردن قدرت انزال یا از بین بردن کامل قدرت مقاربت دیه کامل
دارد.

 .2ماده « :614جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد ،دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی
ادرار گردد ،موجب ارش است».
ماده « :619جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود ،دیه کامل دارد».
ماده « :619از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش
است».
ماده « :616از بین بردن کامل قدرت مقاربت ،موجب دیه کامل است».
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در مورد خمیدگی پشت صحیحۀ یونس مقرر داشته ...« :پشت زمانی که خمیده شود دیه کامل
دارد»( 2عاملی 2416 ،ق.)113 ،16 :
علت جدا کردن منفعت عدم خمیدگی پشت با سایر منافع اشتباه برداشت از حدیث فوق
میباشد گویا برداشت مقنن از حدیث فوق این بوده که دیه تعیینشده برای هردوی شکستگی و
حدوث عارضه خمیدگی می باشد .اگر چنین است پس چرا در تبصره  1ماده  946حکم خمیدگی
تنها را نیز دیه کامل قرار داده است .باید گفت حدیث فوق در حقیقت حکم دیه خمیدگی پشت
را بیان میکند و حکم شکستگی نیز با توجه به التیام یا عدم التیام میبایست محاسبه شود .اگر
گفته شود منظور از عدم التیام همان خمیدگی پشت است میبایست حداقل بابت این شکستگی
همراه خمیدگی ،ارش تعیین شود چراکه این صدمه متفاوت از صدمه خمیدگی پشت بدون
شکستگی میباشد .البته در اینجا بحث تداخل و تعدد یا عدم تعدد دیات پیش میآید .مواد 949
و  949قانون مجازات به بررسی این موضوع پرداخته است .ماده  949مقرر میدارد« :هرگاه منفعتی
قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختالل منفعت گردد تنها دیه بیشتر
ثابت میشود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت
مالزمه نباشد ،اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد ،مانند الله گوش و
بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع الله گوش یا بینی ،شنوایی یا بویایی
نیز زایل یا ناقص گردد ،هرکدام دیه جداگانه دارد ».و ماده  949قانون مجازات اسالمی مقرر
میدارد« :چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت ،صدمه بزرگتری به وجود آید مانند اینکه با
شکستن سر ،عقل زایل شود ،هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با
یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل میکند و تنها دیه
زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت میشود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با
ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربهای که جراحت را ایجاد کرده است ،واقع شده باشد و یا
 .2و الظهر إذا أحدب ألف دینار

014

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال ششم ،شماره بیستوسوم ،تابستان 1397

ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت بهگونهای که الزم و ملزوم یکدیگرند ،نباشد
و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت ،منفعت نیز زایل گردد یا نقصان یابد ،ضربه یا جراحت و منفعت،
هرکدام دیه جداگانه دارد».
بنابراین همانگونه که قبالً بیان کردیم میبایست میان منفعتی که قائم به عضو است یا ارتباط
مستقیم با صدمه وارده به عضو دارد با منافعی که مالزمه با عضو و صدمه وارده به آن ندارند
تفکیک قائل شد و قانونگذار در مواد  949و  949به آن توجه داشته است و در اولی تنها دیه
جنایت بیشتر را ثابت و در دومی برای هر جنایت دیه جداگانه قایل شده است.
 .6-6خارج کردن مهره بهعلت شدت صدمات
حکم این مورد نه در فقه و نه در حقوق موضوعه بیان نشده است .برای کشف جبران خسارت
اینگونه صدمه می توان با توجه به نکات زیر حکم آن را بهدست آورد.
 اگر برای جبران خسارت صدمهای دیه مقدر وجود نداشته باشد برای آن ارش تعیین میشود. ارش صدمه فاقد دیه مقدر میبایست بیش از صدمه ضعیفتری باشد که دارای دیه مقدر است. درهرحال ارش یک صدمه بیش از دیه کامل نخواهد بود.بنابراین از آنجا که برای این صدمه دیه مقدر وجود نداشته و شدت صدمه خارج کردن مهره
بیش از سایر صدمات مذکور برای ستون فقرات است و برای صدمه شکستگی بدون بهبودی قائل
به دیه کامل هستیم بنابراین در این صدمه نیز میبایست ارش معادل دیه کامل در نظر گرفته شود.

برآمد؛
 .2امکان تعیین میزان جبران صدمات وارد بر ستون فقرات با توجه به متون ورایی و فقهی وجود
دارد.
 .1برخی قواعد و ضابطههای جبران خسارت صدمات استخوانها در قانون مجازات شامل
استخوان ستون فقرات نمیشود.
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 .3مقنن در برخی صدمات مربوط به ستون فقرات تنها رونوشتی از کالم فقها بدون دستهبندی
منظم و رفع ابهامات آن ارائه داده است.
 .4مقنن میبایست با تفکیک عوارض حاصله از صدمه به ستون فقرات ،حدوث عارضه طبیعی را
همان حالت عدم بهبودی میدانست و برای حدوث عیوب و عوارض غیرمستقیم یا غیرمعمول در
اثر صدمات وارد بر ستون فقرات ،دیهای مجزا از صدمه وارده بر ستون فقرات در نظر میگرفت.
 .9بیان مقنن در صورتهای مختلف صدمات ستون فقرات دارای ابهام یا نقص است که برخی
به علت عدم انتخاب واژه مناسب در تدوین قانون بوده است.
 .9در قانون دامنه شمول ستون فقرات بهدرستی تبیین نشده است.
 .6در صدمات ستون فقرات که دارای دیه مقدر نبوده ،ارش میبایست بیش از صدمه ضعیفتر
و کمتر از صدمه شدیدتر با رعایت حداکثر دیه کامل تعیین شود.
 .1پیشنهاد میشود جمعی متشکل از فقها ،حقوقدانان و پزشکان متخصص نسبت به بررسی و
تعیین صورتهای مختلف صدمات وارده بر ستون فقرات و رفع ابهامات و مشکالت اجرایی
موجود بهمنظور درج در متن قانون تشکیل گردد.
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 مشکینی ،میرزا علی (بی تا) ،مصطلحات الفقه ،قم :نشر الهادی علیه السالم. نجفى ،صاحب الجواهر ،محمد حسن ( 2414ق) ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،جلد ،43بیروت – لبنان:دار إحیاء التراث العربی.
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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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