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The Definition of Jaefe in Feqh and Criminal Law(Critique 
and correction propose of the article 711 of IPC)
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Introduction Reports of criminal cases in injuries reveal a great deal of ambiguity of the judicial 
experts and forensic medicine concerning the injury of Jaefe. This is due to the definition of Jaefe 
in the Law. The place of Jaefe in body, the tools of Jaefe Injuries, and the degree of penetration of 
tool in the place are the factors that should be explained to discover the nature of Jaefe. Articles 
711 and 712 deal with Jaefe, but they are the cause of ambiguities. In article 711, the place of 
Jaefe is limited to stomach, chest, back, and sides while throat and pharynx have been added in 
article 712, without any specific criteria. In article 711, anything can be considered as a tool of 
Jaefe injuries while in article 712 Jaefe injuries only can be realized through a spear or bullet 
or things like them. The degree of tool penetration has been neglected wholly. The aim of the 
present study was to investigate the nature of Jaefe in the field of Feqh and criminal law through 
descriptive-analytic method. 
Conclusion The place of Jaefe is limited to the abdominal cavity, pelvic cavity and the chest. 
The tool of Jaefe has particular features. The valid penetration degree of a tool is merely the 
entering of the tool of injury in the place of Jaefe. 
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 چکيده
ابهامات های جزایی در حوزه جراحات بیانگر سئواالت و گزارش پرونده مقدمه:

فراوان کارشناسان قضایی و پزشکی قانونی پیرامون جراحت جائفه است. سرچشمه 
گردد. محل ابهامات موجود درباره جائفه به تعریف ماهیت جائفه در قانون باز می

های آلت جرح جائفه و مقدار میزان نفوذ آلت جارحه در محل جائفه در بدن، ویژگی
یق آنها موجب کشف ماهیت جائفه است. جائفه عناصری هستند که تبیین دق

ق.م.ا به جراحت جائفه پرداخته است. لکن مواد  ۷۱۲و  ۷۱۱قانونگذار طی مواد 
مذکور سرمنشاء ابهامات فراوانی درباره جائفه هستند. محل ایجاد جراحت جائفه 

 و شده است، در حالی که حلق پهلو و پشت سینه، شکم، به منحصر ۷۱۱در ماده 
بدون هیچ مالک خاصی به محل ایجاد جراحت جائفه اضافه  ۷۱۲ه گلو در ماد

ای قابل تحقق است، در با هر نوع وسیله ۷۱۱شود. آلت جرح جائفه در ماده می
 یزیچ یا گلوله یا نیزه که است تحقق قابل زمانی تنها جائفه ۷۱۲حالی که در ماده 

طور میزان نفوذ آلت جارحه در جراحت جائفه به .باشد جائفه ایجاد موجد آنها شبیه
 هجائف کلی از دید مقنن مغفول مانده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ماهیت

 تحلیلی انجام شد. -کیفری، براساس روش توصیفی حقوق و فقه گستره در
محل ایجاد جراحت جائفه منحصر به حفره شکمی، حفره لگنی و قفسه  گیری:نتیجه

ذ است. میزان معتبر نفو خاصی هایآلت جرح جائفه متصف به ویژگی سینه است.
 آلت جارحه در محل جائفه صرفًا ورود آلت جرح به محل جائفه است.

 جراحت، ماهیت، جائفه، آلت جرحها: کلیدواژه
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 مقدمه
عنوان نخستین مرحله وضع قوانین ای که باید بهترین مسالهمهم

 چگونه مورد توجه قرار گیرد، مساله شناخت موضوع است؛ زیرا
 جامع مقرراتی بماند و در عین حال مبهم ایماهیت مساله شودمی

ق.م.ا  ۷۱۲ق.م.ا و  ۷۱۱شود؟ قانونگذار طی مواد  وضع آن برای مانع و
همراه میزان را تعریف کرده و احکام آن جراحت را بهجراحت جائفه 

محل ایجاد جراحت جائفه را محدود  ۷۱۱دیات بیان نموده است. ماده 
الی کند، در حپهلو می و پشت سینه، شکم، از اعم انسان بدن به درون

این محدودیت نادیده گرفته شده است و  ۷۱۲که براساس ماده 
ایجاد جراحت جائفه معرفی عنوان محل اعضای حلق و گلو به

شوند. همچنین از تعارضات آشکار مواد فوق، مساله آالت موجد می
مقرر داشته است که  ۷۱۱جراحت جائفه است. مقنن مبتنی بر ماده 

ای قابل تحقق است، در حالی که طی جراحت جائفه با هر نوع وسیله
زه نی، جراحت جائفه تنها زمانی قابل تحقق است که سالح ۷۱۲ماده 

یا گلوله یا چیزی شبیه آنها موجد ایجاد جائفه باشد. از دیگر ابهامات 
جراحت جائفه در مواد فوق، موضوع میزان نفوذ آلت جارحه در 
جراحت است. براساس مواد مذکور به هیچ وجه مشخص نیست که 
آیا آلت جارحه منوط به میزان خاصی از نفوذ در محل جراحت است 

 ود در محل جراحت، جائفه تحقق یافته است؟ یا این که به صرف ور

 حقوق و فقه گستره در جائفه هدف پژوهش حاضر، بررسی ماهیت
کیفری بود تا از طریق دستیابی به آن گامی هر چند کوچک در جهت 
رفع تعارضات فوق برداشته شود و اصالح قوانین مربوطه صورت 

ابهامات قانونی بر پذیرد. اهمیت تحقیق پیرامون رفع تعارض و حل 
هیچ محققی پوشیده نیست، باالخص اگر موضوع مواد قانونی مانند 
مساله پژوهش حاضر ارتباط مستقیم با موضوع دیات داشته باشد. 
تاکنون پژوهش مستقلی که به ارزیابی عناصر مشکله ماهیت جائفه 
پرداخته و ابعاد قانونی آن را مورد واکاوی عمیق قرار دهد به رشته 

 -ریر در نیامده است. پژوهش حاضر براساس روش توصیفیتح
 جو در منابع معتبر در این زمینه انجام شد.تحلیلی با جست

 

 شناسیمفهوم
 معنی به "جرح" ریشه از واژه جراحت جراحت در لغت و اصطالح:

جراحت در اصطالح فقهی مبتنی بر میزانی که از  [1]است زخم
تی تواند باشد مصادیق متفاوخراشیدگی پوست تا نفوذ در گوشت می

 .[2]دارد
: واژه "الجائفة" از مشتقات کلمه "جوف" است و کلمه جائفه در لغت

جوف متخذ از سه حرف اصلِی جیم، واو و فاء به معنی توخالی 
لغوی قابل اطالق بر هر چیزی است . واژه "جوف" در منابع [3]است

 . [4]که توخالی است
جائفه در اصطالح فقهی به دور از معنی جائفه در اصطالح فقه جزایی: 

لغوی خود نمانده است. فقهای اسالمی جائفه را در یک تعریف کلی 
دانند که آلت جارحه به باطن بدن یا به همان جوف بدن جراحتی می

  .[6 ,5]نفوذ کند
در منابع روایِی امامیه حدود دوازده جائفه در روایات اسالمی: جایگاه 

طور مستقیم درباره جائفه موجود است. لکن برخی از این روایت به
گانه از جهت سند فاقد اعتبار هستند و آن تعداد هم روایات دوازده

که از جهت سند دارای اعتبارند بسیار مختصر و کوتاه از جائفه سخن 
 .[13]جائفه در منابع روایی عامه قابل مشاهده است .7]-12[اندگفته

 

  جراحت جائفه ارزیابی محل
محل ایجاد جراحت جائفه در روایات و کالم فقها به تفکیک مورد 

 گیرد: ارزیابی قرار می
همه روایات جائفه به محل ایجاد  محل جائفه در روایات اسالمی:

روایات تنها به بیان میزان دیه اند. برخی از جائفه در بدن اشاره نکرده
 ایجاد اند. لکن آن تعداد از روایاتی که محلجائفه اکتفا نموده

 ایگونهاند تنها به طریق مطلقجائفه را مورد توجه قرار داده جراحت
. مبتنی بر این گروه روایات هر [14 ,9]اندبه واژه "الجوف" اکتفا کرده

جسم انسان رسید، جراحت  گاه آلت جارحه به هر فضای توخالی در
جائفه تحقق یافته است. لکن این ادعا با توجه به میزان دیه جراحت 
جائفه که ثلث دیه کامل است کمی دور از تصور است؛ زیرا در این 
 صورت میزان دیه نفوذ آلت جارحه به فضای توخالی شکم با نفوذ

ن امر یگونه با یکدیگر برابر است که ا فضای توخالی به جارحه آلت
عالوه برآن که نقضی بر تناسب حکم با موضوع است در تعارض با 
روایاتی است که دیه گونه را چیزی غیر از ثلث دیه کامل تقریر 

 . [12 ,9]اندکرده
: فقهای اسالمی برای بیان محل ایجاد جزاییمحل جائفه در فقه 

ه کاند های متفاوتی عمل کردهجراحت جائفه در بدن انسان به شیوه
 گیرند:به تفکیک مورد بررسی قرار می

 

 های فقهی برای تعیین محل جائفه ارزیابی شیوه
 توان سه شیوه متفاوت را برایبا تعمق در منابع فقه جزایی اسالم می
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 تعیین محل جراحت جائفه کشف نمود: 
شیوه گروه کثیری از فقهای  اکتفا به واژه جوف برای محل جائفه:

بوده است که اشاره صریحی به ناحیه خاصی از اسالمی این چنین 
ند ااند و همانند ادبیات روایات به همین میزان اکتفا کردهبدن نکرده

 . [16 ,15]شودکه جراحت جائفه در جوف بدن ایجاد می
شیوه گروه دیگری از فقهای  عنوان محل جائفه:تعیین نواحی بدن به

اسالمی این چنین است که نواحی مشخصی از بدن را بیان کرده و 
، یا این که برخی از نواحِی جسم [6]کنندعنوان جوف معرفی میبه

اند که آن نواحِی انسان را مشخص کرده و این طور تحریر کرده
 نمشخص، طریقی هستند که آلت جارحه با عبور از آنها به جوف بد

 . [18 ,17]رسدمی
 گروهی از فقهای اسالمی محل ایجاد جائفه نیستند: که بدن از نواحی

د محل توانناند که آن نواحی نمیبه بیان نواحی از بدن انسان پرداخته
تواند مبین ایجاد جراحت جائفه باشند. بررسی شیوه مذکور می

 ی بدنهایی باشد که رعایت آنها منجر به سلب برخی از نواحمالک
 شود. عنوان محل ایجاد جراحت جائفه میبه

اکنون برای شناخت محل جراحت جائفه در جسم انسان الزم است 
 تا سه شیوه مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد:

 

 شیوه اول: اکتفا به واژه جوف برای محل جائفه
شود. گروهی از فقهای اسالمی جراحت جائفه در جوف بدن ایجاد می

 ,15]کنندمحل جراحت جائفه به عبارات مذکور اکتفا میبرای معرفی 

. شناسایی محل جراحت جائفه براساس عبارات فوق کمی دشوار [16
 شود بسیار کلیاست؛ زیرا مفهومی که از عبارات مورد نظر حاصل می

شناسی گذشت، واژه طور مفصل در بخش لغتاست. همان طور که به
. بر این [3]که توخالی است "جوف" قابل اطالق بر هر چیزی است

شود و منظور اساس وقتی گفته شود جائفه در جوف بدن ایجاد می
از "جوف" هم هر چیز توخالی در بدن است، ابهامات فراوانی حاصل 

شود؛ زیرا از شکم گرفته تا برخی از اعضای درون بدن و قفسه می
سینه تا فضای توخالی دهان و غیره همگی براساس معنی لغوی، 
مصداق واژه "جوف" هستند. همچنین قابل توجه است بعضی از 
فقهایی که خود به همین شیوه نخست برای بیان محل ایجاد جراحت 

اند، برخی از اعضای توخالی مانند دهان، عانه و غیره جائفه عمل کرده
شود" خارج را از عمومیت عبارت "جائفه در جوف بدن ایجاد می

ین محل جراحت جائفه تنها براساس اند. در هر صورت تعیکرده
ترین روش برای تحدید معنی واژه عبارات مذکور دشوار است. منطقی

 یمرزها ترسیم برای قرائنی جوف در بیان این گروه از فقها یافتن
یل توان قرائن ذبالتبع در بعضی از منابع فقهی می .است "جوف" واژه

 را برای محدودکردن واژه "جوف" تحصیل نمود:
وان ت: بالتبع در منابع فقه اسالمی میشناسایی معنی جوفرائِن ق

عنوان مالک تشخیص معنی جوف در بدن انسان قرائن ذیل را به
 معرفی کرد:

مراد از جوف را : بعضی از فقها جوف محلی است برای تجمیع غذا) ١
دانند که ظرفیت قرارگرفتن چیزی در آن محلی از جسم انسان می

هرچند براساس قرینه فوق تنها جایی که . [19]باشدوجود داشته 
. اما [20]شود معده استمصداق جوف است و غذا در آن جمع می

توان بالکنایه دو محل شکم و قفسه سینه را مجموعًا محل می
شدن غذا دانست. شاید از این رو است که بعضی از فقها مراد از جمع

 .2 ,21][2اندجوف را داخل صدر و بطن دانسته
: بالتبع جوف محلی است که جراحت بر آن موجب هالکت است) ٢

توان برای جراحت جائفه یک خصوصیت در فقه جزایی اسالم می
از  [23]و موِت ناشی [19]، خطر[19]منحصر به فرد یافت. هالکت

برای جراحت جائفه شمرده  [24]جراحت جائفه از خصوصیات غالبی
  .[25]شودمی

فوق نواحی از بدن انسان مانند حلق، شکم، قفسه براساس دو قرینه 
توانند محلی برای ایجاد جراحت جائفه باشند. اما سینه و مغز می

نگارنده بر این باور است که برخی از قرائن فوق از اساس معتبر 
رِ های دیگنیستند یا حداقل در مواجهه با دالیل دیگری که در بخش

 شوند.ه اعتبار ساقط میپژوهش حاضر ارایه خواهد شد از درج
 

 عنوان محل جائفهشیوه دوم: تعیین نواحی بدن به
گروهی از فقهای اسالمی نواحی مشخصی از بدن را بیان کرده و  

اند یا برخی از نواحی جسم انسان را عنوان جوف معرفی کردهبه
اند که آن نواحی مشخص، مشخص کرده و این طور تحریر کرده

 ,2]رسدجارحه با عبور از آنها به جوف بدن میطریقی هستند که آلت 

منظور داد به. تا آنجا که بضاعت علمی و دقت نگارنده اجازه می[26
 ١٣شده در منابع فقه اسالمی اقدام شد و یابی نواحی معرفیمصداق

عنوان طریقی برای عنوان محل ایجاد جراحت جائفه یا بهمورد که به
رسیدن به محل ایجاد جراحت جائفه معرفی شده بودند شناسایی شد 

، [26]، الخصر: لگن[27]، الصدر: قفسه سینه[6]البطن: شکمکه شامل 
ْحِر: ، ُثْغَرةُ [30]، الحلق: حلق[29]، الِدماغ: مغز[28]ران لورك: باالیا  النَّ

، الجنب: [32]، جنین یا رحم[31 ,30]، المثانة: مثانه[31 ,20 ,15]گودی گلو
و الدبر:  [34 ,6]هااُألنثيين: بین بیضه، بين[15]کمر ، الظهر:[33]پهلو

 هستند. [34]مقعد
فقهای فریقین مصداق جوف را برای بسیاری از  شکم (البطن): -۱

. بطن [27]کنندمعرفی محل جراحت جائفه با مثال "البطن" بیان می
. در ادبیات آناتومی، [2]در بحث حاضر به معنی درون شکم است

طور عمده اصطالحی وجود دارد با عنوان حفره شکمی؛ این حفره به
 دیافراگم ینماب که های عضالنی و تا حدودی استخوانی دارددیواره

 محل شکم .دارد قرار پایین از خاصره لگن فوقانی سطح و باال از
 کبد، طحال، روده، معده، مانند متعددی هایاندام قرارگرفتن
 قفو غدد رحم، مثانه، حالب، کلیه، صفاق، صفرا، کیسه لوزالمعده،

سطح درونی حفره شکمی  .است آپاندیس و هاتخمدان کلیوی،
حفره شکمی  .[35]به نام صفاق پوشیده شده استای وسیله پردهبه

ای توخالی است که برخی اعضای داخلی بدن را در درون مانند محفظه
 ). ١خود حفظ کرده و نوعی پوشش برای آنها است (شکل 

 

 
 .دارد قرار آن درون در روده مانند اعضایی که شکم تصویر )١شکل 

 
باشد، زیرا همان تواند مصداق جوف عضو شکم از حیث لغوی می

 چیزی هر بر اطالق قابل "جوف" واژه گذشت، لغوی بخش در که طور
. عالوه بر این، عضو شکم مثال پرکاربرد [36]است توخالی که است

طور مستقیم از واژه تا آنجا که در مواردی به [37]واژه جوف است
. از طرفی عضو شکم با قرائنی [1]شودجوف، اراده "البطن؛ شکم" می

در ارزیابی شیوه نخست ذکر شد همخوانی دارد؛ زیرا شکم محل  که
دار است. همچنین شکم محلی شدن غذا و مصداق افطار روزهجمع

است که با ورود آلت جائفه به آن خوف هالکت وجود دارد. بر این 
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تواند مصداق محل ایجاد آید که عضو شکم میاساس به نظر می
 جراحت جائفه باشد. 

قفسه سینه یکی دیگر از مصادیقی است که  سینه (الصدر):قفسه  -٢
طور مشترک آن را محلی برای ایجاد جراحت جائفه فقهای فریقین به

ی یا ا. قفسه سینه در اصطالح پزشکی، حفره سینه[24]کنندعنوان می
سینه شبیه به صندوقچه مخروطی استخوانی غضروفی است  قفسه

های آنها، ده جفت دنده و غضروفوسیله دوازهای آن بهکه دیواره
شود. این دوازده مهره پشتی و استخوان جناغ سینه محدود می

مری،  ها،ریه قلب، قرارگیری جایگاه غضروفی -استخوانی محفظه
  .)٢نای و برخی دیگر از اعضای درونی است (شکل 

 

 
 .دارد قرار آن درون در قلب مانند اعضایی که سینه قفسه تصویر )٢شکل 

 
ن وجه تواگرفته پیرامون قفسه سینه میبراساس تحقیقات صورت

اشتراک قفسه سینه و شکم را این چنین دانست که هر دو عضو به 
مثابه محفظه توخالی هستند که برخی از اعضای داخلی بدن را 

اند. قفسه سینه مانند شکم پوشش داده و در درون خود جای داده
و با قرائن تجمیع غذا، افطار  36][تواند مصداق لغت جوف باشدمی

اند تودار و خوف هالکت همخوانی دارد. بنابراین قفسه سینه میروزه
 مصداقی برای محل ایجاد جراحت جائفه باشد.

الخصر به معنی لگن است که  ران (الخصر و الورک):لگن و باالی  -٣
عنوان مصداقی برای محل جراحت جائفه فقهای اسالمی آن را به

. لیکن الخصر در بحث حاضر به معنی حفره لگنی [38]اندمعرفی کرده
شکمی  حفره پایینی قسمت است. حفره لگنی در اصطالح پزشکی به

شدن دو استخوان لگن در جلو و شود که از مفصلگفته می
ر های لگن دهای خارجی و دنبالچه با یکدیگر و با استخوانناستخوا

 وسیله عضالت کامالً شود. این حفره استخوانی بهعقب تشکیل می
شود که این مجموعه استخوانی عضالنی نگهدارنده، پوشیده می

کننده و دربرگیرنده اعضای تناسلی مردانه و زنانه و قسمتی محافظت
 درونی . سطح[35]اعصاب گوناگون است از دستگاه ادراری و عروق و

. قسمتی از [35]است شده پوشیده صفاق پرده وسیلهبه لگنی حفره
لگن دارای یک حفره نسبتًا بزرگ است که محل قرارگرفتن اعضای 

 ).٣تناسلی است (شکل 
 

 
 ایاعض دربرگیرنده و کنندهمحافظت نگهدارنده، که لگنی حفره تصویر) ۳شکل 

 .است زنانه و مردانه تناسلی

ه شود کبراساس مطالبی که در مورد حفره لگنی گذشت، روشن می
"الخصر" ظرفیت قرارگرفتن محل برای جراحت جائفه را دارا است؛ زیرا 
در صورتی که آلت جارحه به لگن اصابت کند و وارد حفره مورد بحث 
شود قطعًا ایجاد جوف شده و هیچ تفاوتی در این مورد با مصادیق 

 هب لغوی منابع در "الورک" ینه و شکم نخواهد داشت. واژهقفسه س
رغم این که بعضی آن را محل جائفه و علی [1]است ران باالی معنی

 نبودن حائز شرایط محل جائفه نیست. علت جوف، اما به[28]انددانسته
گروهی از فقها مصداقی که برای جوف به کار برده  :(الِدماغ)مغز  -٤

. [19]اند داخل مغز استو آن را محل ایجاد جراحت جائفه دانسته
منظور از جوف مغز در دیدگاه مذکور آن است که آلت جارحه داخل در 
مغز شود؛ زیرا در صورتی که آلت جارحه داخل مغز نشود و تنها به 

م این جراحت جائفه نخواهد بود، پوسته مغز برسد، در این صورت نا
 ٤. شکل [39]الدماغ" أمّ  تبلغ التي بلکه مأمومه است؛ "المأمومة: هي

 گویای جراحت جائفه در مغز است. 
 

 
 مغز و جمجمه توخالی فضای از که است ایجارحه آلت مثابه به فلش )٤شکل 

 .است کرده جائفه جراحت ایجاد مغز درون به نفوذ با و گذشته
 

تفاوت دیدگاه در مصداق مغز با مصادیق شکم و قفسه سینه کامًال 
مشهود است؛ زیرا محل ایجاد جراحت جائفه در شکم و قفسه سینه، 
صرف ورود آلت جارحه به فضای توخالی شکم یا قفسه سینه است. 
اما تحقق جراحت جائفه در مغز مستلزم آن است که آلت جارحه از 

 ٤ز گذشته و همان طور که در شکل فضای خالی میان جمجمه و مغ
مشهود است به داخل مغز نفوذ کند. مستند این گروه از فقها، روایتی 

گوید: "جراحت جائفه آن است که به است که می علی بن ابراهیماز 
عنوان محل جراحت . لکن پذیرش مصداق مغز به[8]داخل مغز برسد"

 علت ایرادات ذیل مشکل است:جائفه به
تنها سند روایت مورد های سندی حاکی از آن است که نهیالف) بررس

، بلکه هیچ گونه مویدی برای مفاد روایت وجود [40]بحث مرسل است
ندارد. در نتیجه بسیاری از فقهای اسالمی اعتنایی به این روایت 

 اند. نداشته
ب) در صورتی که نفوذ آلت جارحه تا داخل مغز مصداق جراحت 

ترین تناسبی میان معنی لغوی گاه کوچکآنجائفه دانسته شود، 
جائفه با معنی اصطالحی جائفه نخواهد بود؛ زیرا آنچنان که در بخش 
لغوی مشخص شد، الزمه ایجاد جراحت جائفه نفوذ آلت جارحه به 
 اعضای توخالی است و واضح است که مغز یک عضو توخالی نیست.

 انعنو با صورت و سر در پدیدآمده جراحات از اسالمی غالباً  فقه ج) در
 "جرح" عنوان با صورت و سر غیر در پدیدآمده جراحات از و "شجاج"

. هر چند بعضی از فقیهان جراحت جائفه را در زمره [41]شودمی تعبیر
، اما مشهور فقهای اسالمی جراحت جائفه را از [42]دانندشجاج می

ه گفته شد ؛ زیرا همان طور ک[43 ,18]دانندجراحات سر و صورت نمی
 القاعدههایی است که علیاصطالح شجاج در دانش فقه ناظر بر زخم

اختصاص به اعضای سر و صورت دارد و جائفه جراحتی است که در 
. براساس مطالب مذکور باید گفت که اساسًا [14]دهدبدن رخ می
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جراحتی با عنوان جائفه در سر نداریم که بخواهیم میزان نفوذ آن را 
توجیه کنیم. الزم به ذکر است هر گاه آلت جارحه وارد فضای تا مغز 

طوری حفره جمجمه یعنی فضای خالِی میان جمجمه و مغز شود به
که وارد مغز نشود، در این صورت ذکر عنوان جائفه بر جراحت مذکور 
به حیث لغوی صحیح است. لکن نیازی به تاسیس واژه جائفه برای 

ت مورد بحث از آن جهت که در عضو جراحت مذکور نیست؛ زیرا جراح
که در اصطالح فقه  [18]سر رخ داده است مشمول عناوین شجاج است

جزایی از چنین جراحتی که آلت جارحه وارد جمجمه شود با عنوان 
. و [41]شود که دیه آن ثلث دیه کامل استَشِجه مأمومه" یاد می«"

وه بر دیه اگر آلت جارحه نفوذ بیشتری کند و وارد مغز شود عال
. بنابراین همان طور که [44]آیدمأمومه، ارش پارگی مغز هم الزم می

ذکر شد، مغز قابلیت قرارگرفتن محل برای تحقق جراحت جائفه را 
 ندارد.

ْحِر): و گودی گلو (الحلق و ُثْغَرةُ حلق  -٥ گروهی از فقهای اسالمی  النَّ
فوذ کند و تا حلق نبر این باورند که هر گاه آلت جارحه به گردن اصابت 

 فقها از . بعضی[30 ,27]شودکند در این صورت دیه جائفه ثابت می
 تاس جائفه جراحت ایجاد برای محلی برای استدالل به این که حلق

 برای شودمی یاد جائفه عنوان با حلق بر جراحت از اگر که اندآورده
. [45]بر جراحت حلق، صدق لغوی دارد جائفه ذکر عنوان که است این

ای عضالنی غشایی است که سطح حلق در اصطالح پزشکی لوله
متر سانتی١٥تا  ١٢وسیله مخاط پوشیده شده است. حلق درونی آن به

های گردنی و در جلو با بینی، دهان و طول دارد که در پشت با مهره
، عضو حلق است که حاکی از یک ٥. شکل [35]حنجره مجاورت دارد

 . است حنجره و دهان، بینی ناحیه میان ارتباطی فضای
 

 
 .است ارتباطی منطقه یک که حلق تصویر )٥شکل 

 
اولین فقیهی که در فقه امامیه عضو حلق را مصداقی برای ایجاد 

قواعد "در کتاب  عالمه حلیجراحت جائفه معرفی کرده است، 
صدق  عالمه حلی. دلیل [30]االحکام فی معرفة الحالل و الحرام" است

عا آید این ادلغوی جائفه بر حلق دانسته شده است. لکن به نظر می
دور از واقعیت خارجی باشد؛ زیرا در صورتی که نفوذ آلت جارحه  به

گاه همان اشکالی که به حلق، مصداق جراحت جائفه دانسته شود آن
در مورد جراحت داخل مغز وجود داشت در همین مورد هم وجود 

ترین ین صورت عنوان جائفه برای جراحِت حلق کوچکدارد؛ زیرا در ا
تناسبی با معنی لغوی جائفه که در روایات جائفه تصریح شده است 
نخواهد داشت؛ چرا که در بخش لغوی مشخص شد مصداق جوف در 
جراحت جائفه، نفوذ آلت جارحه به اعضای توخالی است و حال آن 

اسًا ق، روشن شد که اسگرفته در مورد حلکه مطابق با تحقیقات صورت
حلق یک فضای واقعی توخالی مانند قفسه سینه یا شکم نیست. 

شود در واقع منظور بلکه وقتی در مورد حلق از واژه فضا استفاده می
یک فضای مجازی برای توضیح منطقه ارتباطی است که وظیفه این 

. از این رو [33]است مری و حنجره بینی، ساختن ناحیهمنطقه مرتبط
بودن حلق برای ایجاد جراحت جائفه قائلین ست که دیدگاه محلا

. سخن [15]زیادی ندارد و فقهای اسالمی نظر بر رد این دیدگاه دارند
ْحِر" که در کالم فقهای اسالمی در مورد مصداق "ُثْغَرةُ   [31 ,20 ,15]النَّ

ْحِر" به معنی گودی گل آمده است مانند حلق است. عبارت "ُثْغَرةُ   والنَّ
. نفِس گودی گلو محلی نیست که فضای توخالی و [46]است

ای برای برخی اعضای بدن باشد. بنابراین گودی گلو محفظه
موضوعیت ندارد؛ چرا که جوف ندارد بلکه طریقیت دارد مانند آن که 

 آلت جارحه از طریق گودی گلو به قفسه سینه برسد. 
نخستین فقیهی است که بر  عالمه حلی مثانه (المثانة):کیسه  -٦

این باور است هر گاه آلت جارحه از قسمت عانت یعنی محل روییدن 
در این  مثانه نفوذ کند به کیسه موی زیر شکم به مثانه اصابت کرده و

. برخی از شارحیِن [30]صورت عنوان جراحت مذکور جائفه خواهد بود
 آن تمسک بهدیدگاه ایشان را تایید کرده و در توجیه  عالمهکتاب 

 انعنو با مثانه بر جراحت از گویند: اگرصدق وضع لغوی نموده و می
جائفه بر جراحت مذکور  ذکر واژه که است این برای شودمی یاد جائفه

 مخاطی -ای عضالنی. مثانه در اصطالح پزشکی حفره[47]صادق است
است که در پشت ارتفاق عانه در جنس مذکر در جلوی راست روده و 

جنس مؤنث در جلوی رحم و مجرای تناسلی قرار دارد. در واقع در 
 رایب مانند بوده وکیسه است که ادراری دستگاه اعضای از یکی مثانه
 .[35])٦کند (شکل عمل می کلیه فعالیت از حاصل ادرارشدن جمع

همان طور که اشاره شد تنها دلیلی که برای جائفه قرارگرفتن مثانه 
صدق لغوی است. هر چند دیدگاه مذکور مورد شود، دلیل ذکر می

آید دلیل صدق لغوی در . اما به نظر می[15]توافق همه فقها نیست
کمال دقت طرح شده است و جایی برای خدشه به این دلیل نیست؛ 
زیرا عضو مثانه یک کیسه توخالی است که مصداق جوف است (شکل 

ةٌ  يهِ فِ  َما ) و از طرفی همخوانی با قرینه "لَجْوُف ٧ ُمِحيَلٌة" دارد؛ زیرا  ُقوَّ
که ورود آلت  [19]ای است برای نگهداری ادرارکیسه مثانه محفظه

 تواند ایجاد جوف کند.جارحه بدان می
 

 
 مثانه کیسه تصویر) ۶شکل 

 

 
 که آن بودنتوخالی و خورده برش آن از قسمتی که مثانه کیسه تصویر )٧شکل 
 .است نمایان است ادرار آوریجمع محل

 
شود که عضو "مثانه" فی نفسه براساس مطلب مذکور معلوم می

بودن برای جراحت جائفه را دارا است. اما نکته قابل قابلیت محل
تامل در مورد مثانه موضوِع جایگاه قرارگرفتن مثانه در بدن انسان 
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نمایان است مثانه در قسمت حفره  ٨است. همان طور که در شکل 
که هر گاه آلت جارحه به حفره لگنی نفوذ کند  است لگنی واقع شده

و وارد این جوف شود جراحت جائفه تحقق یافته است. در فرض 
مذکور تحقق جراحت جائفه مشروط به این نیست که لزومًا آلت 
جارحه به کیسه مثانه برسد، هر چند اگر برسد ارش پارگی کیسه مثانه 

 متصور بود که آلت جارحهشود. اگر فرضی عالوه بر دیه جائفه الزم می
ه جراحت گابدون نفوذ به حفره لگنی بتواند وارد کیسه مثانه شود آن

جائفه مستقًال برای مثانه متصور بود. لکن براساس مطالعات 
گرفته چنین فرضی متصور نیست و نفوذ آلت جارحه به کیسه صورت

 مثانه منوط به نفوذ آلت جارحه به حفره لگنی است. 
 

 
 .است شده واقع لگنی حفره در که (bladder) مثانه کیسه تصویر )٨شکل 

 
 یجائفه جراحتاند که گروهی از فقها تحریر کرده رحم (الرِحم): -٧

آید واژه به نظر می .[19]رسدیبه جوف م ینجن یقاست که از طر
"جنین" در کالم این گروه از فقها موضوعیت ندارد و مقصود آنها از 

از طریق جنین به رحم زن است؛ زیرا ورود آلت نفوذ آلت جارحه 
جارحه به جنین مصداق جوف نیست، اما ورود آلت جارحه به رحم 

شود جائفه معلوم می با این توضیح .[32]زن مصداق ایجاد جوف است
مذکور مربوط به مادر است. منظور از واژه "جنین" همان واژه "رحم" 

زن باردار جائفه دانسته است؛ یعنی اگر ورود آلت جارحه به شکم 
شود نه به این علت است که آلت جارحه به جنین اصابت کرده است، 
بلکه به این علت است که آلت جارحه به رحم نفوذ کرده است. اکنون 
سئوال مورد نظر آن است که براساس قرائن موجود آیا عضو "رحم" 

ر تواند مصداق محل ایجاد جراحت جائفه باشد یا خیر؟ رحم دمی
شکل است که در حالت عادی و پیش اصطالح پزشکی عضوی گالبی

 و عرض مترسانتی٥تا  ٤متر طول، سانتی٩تا  ٧از بارداری 
 گردن، یا پایینی قسمت سه از رحم. دارد ضخامت مترسانتی٥/٢

. کسب اطالعاتی [35]است شده تشکیل طاق یا باالیی و تنه یا میانی
اهمیت دارد مساله موقعیت رحم که در مورد رحم برای بحث حاضر 

 رارق مثانه و رودهراست بین لگنی حفره در در بدن انسان است. رحم
 .[35])٩دارد (شکل  خمیدگی جلو طرف به طبیعی حالت در که دارد

 

 
 .دارد قرار لگنی حفره در که رحم موقعیت تصویر )٩شکل 

زیرا بحث در مورد رحم دقیقًا شبیه به بحث در مورد مثانه است؛ 
موقعیت مثانه در بدن دقیقًا مشابه موقعیت رحم در بدن است. رحم 
در درون حفره لگنی قرار دارد و در هر صورت نفوذ آلت جارحه به رحم 
منوط به نفوذ آلت جارحه به حفره لگنی است. براساس مطالب مذکور 
هر گاه آلت جارحه به حفره لگنی نفوذ کند، خواه به درون کیسه رحم 

رده یا نکرده باشد، جراحت جائفه تحقق یافته است. لکن اگر نفوذ ک
در فرض مذکور آسیبی به رحم برسد عالوه بر دیه جائفه، ارش آسیب 

شود. همچنین باید در نظر داشت که هرگاه سطح کیسه رحم الزم می
علت حمل جنین باالتر از سطح حفره لگنی قرار گیرد وارد رحم به

). ١٠ره شکمی شده است (شکل فضای جدیدی تحت عنوان حف
بنابراین هر گاه آلت جارحه در فرض مورد بحث وارد کیسه رحم حامل 
جنین شود مستلزم آن است که ابتدا پرده صفاق را در حفره شکمی 
دریده و وارد حفره شکمی شود که براساس تحقیقات صورت گرفته 

ه معلوم شد هر گاه آلت جارحه وارد حفره شکمی شود جراحت جائف
 تحقق یافته است.

 

 
 .است شده شکمی حفره وارد که جنین حامل رحم تصویر )١٠شکل 

 
مصداقی  [35]و کمر [6]عضو پهلو و کمر (الجنب و الظهر):پهلو  -٨

صورت مشترک در منابع فقه امامی و فقه عامه قابل است که به
لکن آنچه که واضح است این است که خود پهلو مورد  مشاهده است.

فقهای اسالمی نیست؛ به سخن دیگر پهلو طریقیت دارد نه نظر 
ای هموضوعیت. طریقیت پهلو به حفره شکمی است که در بررسی

پیشین مشخص شد که نفوذ آلت جارحه به حفره شکمی مصداق 
جراحت جائفه است. در واقع اگر آلت جارحه از طریق پهلو به حفره 

در غیر این صورت  شکمی راه یابد جراحت جائفه محقق خواهد شد.
شود و فقط دیه یا ارش جراحت پهلو محاسبه دیه جائفه محقق نمی

شود. مطلب در مورد عضو کمر در کالم فقها همانند عضو پهلو می
است. مقصود آن است که کمر هم طریقیت به جوف دارد. مانند آن 
که آلت جارحه از کمر نفوذ کند و به حفره شکمی برسد. بر این اساس 

 .[17]موضوعیت ندارد بلکه طریقیت داردکمر 
فقهای اسالمی  اُألنثيين و الدبر):ها و مقعد (بينبیضهبین  -٩

وف رسد به جاند که جائفه جراحتی است که میمشترکًا تصریح کرده
این مطلب شبیه به همان مطلب پهلو و کمر  .[34]هااز بین بیضه

 دارد. مانند آن کهاالنثیین طریقیت است. مقصود آن است که بین
ی لگنی نفوذ کند. موضوع در ها به حفرهآلت جارحه از طریق بیضه

آمده است  [34]مورد مصداق "الدبر؛ مقعد" که در کالم فقهای اسالمی
همچنین است که مقعد طریقیت به حفره لگنی دارد و هیچ 

 موضوعیتی ندارد.
 

 نیستند. جائفه ایجاد محل که بدن از شیوه سوم: نواحی
گروهی از فقهای اسالمی برخی از نواحی بدن انسان را نام برده و آنها 

دانند. پرداختن به بیان و را محلی برای ایجاد جراحت جائفه نمی
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هایی باشد که به وضع تواند مبین دادهبررسی این نواحی می
عنوان محل هایی خاص از بدن بههایی برای خروج کلی قسمتمالک

منجر شود. براساس تتبعاتی که نگارنده در منابع  ایجاد جراحت جائفه
مصداق وجود دارد که فقها به بیان  ٨فقهی انجام داده است تعداد 

راند که شامل آن پرداخته كَر من الَبْول َممَّ  از ادرار عبور محل: الذَّ
، [52 ,51]پا: ، الرِّْجل[50 ,49 ,30]بینی: ، األنف[49]دهان: ، الَفم[48]آلت

و  [6]بازو: ، اْلَعُضد[33]دست :، اْلَيدَ [53]ران باالی و پا ساق بین: اْلَفِخذ
 هستند. [6]گردن :اْلُعُنق

ر عبور ادرار از آلتمحل  -١ كَر): من الَبْول (َممَّ  عبور مصداق "محل الذَّ
. فقهای عامه در وهله [19]آلت" در فقه عامه طرح شده است از ادرار

برای محل عبور ادرار از آلت در نظر دانستن اول دو وجه مبنی بر جوف
گیرند و بعد از آن بالفاصله بدون بحث و درنگ قائل به عدم وجود می

دانند که محل عبور ادرار از شوند و دیدگاه صحیح را آن میجوف می
 ,19]بودن را نداردآلت دارای هیچ فضای توخالی نیست و شرایط جوف

آلت حقیقتی است که بودن محل عبور ادرار از . عدم جوف[24
 گذارد.کالبدگشایی بر آن صحه می

دهان و بینی دو مصداقی هستند  (الَفم و األنف): ینیو بدهان  -٢
شود. بودن آنها اصرار میکه در میان فقهای اسالمی بر عدم جائفه

فقهای اسالمی دهان و بینی را محلی برای ایجاد جراحت جائفه 
داخل دهان و داخل بینی را ملحق به فقیهان امامیه . [30]دانندنمی

 . [47]دانند نه باطنظاهر می
پا و ران از مواردی هستند که فقهای  (الرِّْجل و اْلَفِخذ):پا و ران  -٣

اسالمی اقدام به خروج آنها از مصادیق محل ایجاد جراحت جائفه 
ترین دلیل برای کنارگذاشتن "پا" از مصادیق . واضح[54 ,52]اندکرده
. [33]بودن این عضو استبودن برای جراحت جائفه، عدم جوفمحل

واژه "الفخذ" به معنی دقیق کلمه به بین ساق پا و باالی ران اطالق 
 . [1]شودمی

"الید" به معنی  و بازو و گردن (اْلَيَد و اْلَعُضد و اْلُعُنق):دست  -٤
و "اْلُعُنق"  [37]دست و "اْلَعُضد" به معنی بازو، چیزی بین ِمرفق و کتف

بودن . فقهای عامه هر سه مورد را از محل[3]به معنی گردن است
جراحت جائفه مستثنی کرده و بستر هیچ کدام را برای تحقق جراحت 

. فقهای امامیه با عدم ذکر این مصادیق و [55]دانندجائفه مهیا نمی
نپرداختن به آنها بر همین باور هستند. پرواضح است که دست و بازو 

ها جراحت دارای هیچ جوفی نیستند که با ورود آلت جارحه بدان
. موضوع در مورد گردن هم همین طور است که [33]جائفه تحقق یابد

؛ زیرا به خودی خود [6]شدن نداردگردن هیچ موضوعیتی برای جائفه
 دارای جوف نیست.

 
 جائفه در تحقق جارحه آلت ارزیابی ویژگی

ماهیت جراحت جائفه است، بررسی بحث دومی که که مبین 
های آلت جراحت جائفه است. سئوال مورد نظر آن است که ویژگی

های خاصی باشد یا این که آیا آلت جارحه باید متصف به ویژگی
 ای قابل تحقق است. جراحت جائفه با هر ابزار و وسیله

 
 ها پیرامون ویژگی آلت جارحه بیان دیدگاه

ن که آیا آلت جارحه در جراحت جائفه متصف درباره ای فقهای اسالمی
 های خاصی باید باشد یا خیر دو دیدگاه کلی دارند:به ویژگی

 از گروهی اول) شرطیت آالت جرح خاص در تحقق جائفه: دیدگاه
یند، آفقهای اسالمی هرگاه در مقام بیان توضیح جراحت جائفه برمی

و  خنجر" "رمح: نیزه"، ایجاد جراحت مورد بحث را با آالت "طعنة:
کنند و به سالح دیگری تصریح "سیف: شمشیر" بیان می

 .[57 ,56]نمایندنمی

گروه دیگری از فقهای  دیدگاه دوم) تحقق جائفه با عموم آالت جرح:
اسالمی عالوه بر آالت نیزه، خنجر و شمشیر ابزاری همچون سوزن را 

فقهای دانند. این عقیده در میان موجد ایجاد جراحت جائفه می
. [58]شوددر کتاب تحریراالحکام آغاز می عالمه حلیامامیه از زمان 

تنها میان ابزار سوزن و غیرسوزن فرقی قائل غالب فقهای عامه نه
 .[19]اند، بلکه بین جنس آلت جارحه تفاوتی قائل نشده[59]نیستند

 است جراحتی ق.م.ا مقرر داشته است: "جائفه ۷۱۱ مقنن طی ماده
شود". از ماده مذکور معلوم می ... ایجاد وسیله نوع هر کردن وارد با که
شود که مقنن همسو با دیدگاه دوم، ایجاد جراحت جائفه را با هر می

داند. اما قانونگذار بالفاصله در ماده بعدی همان ابزاری ممکن می
 گلوله یا نیزه دارد: "هر گاهق.م.ا مقرر می ٧١٢قانون یعنی طی ماده 

 منقله... دیهیا  هاشمه یا موضحه جراحت ایجاد بر عالوه آن ندمان و
مقنن طی ماده مذکور ایجاد  شود".می ثابت نیز جائفه جراحت

 جراحت جائفه را منوط به ابزاری کرده است که از آن با عبارت "نیزه
برد. نوع ابزار موجد جراحت جائفه در کالم آن" نام می مانند و گلوله یا

 ٧١١تعارضی آشکار همراه است؛ زیرا براساس اطالق ماده مقنن با 
الوجود ای حتی مانند سوزن ممکنق.م.ا جراحت جائفه با هر وسیله

ق.م.ا الزم است آالت جرح در جراحت  ٧١٢است. اما براساس ماده 
جائفه، نیزه یا گلوله و مانند آن باشد و واضح است که سوزن هیچ 

 ه ندارد.گونه شباهتی با نیزه یا گلول
 

 جارحه براساس روایات جائفه  آلت ارزیابی ویژگی
های مذکور هیچ گونه دلیلی برای هیچ یک از فقهای قائل به دیدگاه

توان ترین روشی که میآید منطقیاند. به نظر مینظرشان ارایه نکرده
های تحقق نظر صائب را محقق کرد رجوع به روایات جائفه و مالک

توان روایات جائفه را درباره نوع آلت جارحه می جراحت جائفه است.
 صورت ذیل تقسیم و بررسی نمود: به
غالب  مطلق گرایی روایات جائفه در بیان ویژگی آالت جارحه: -١

طوری که از آن روایات درباره جراحت جائفه بسیار مختصر است، به
شود و فاقد نکته روایات فقط میزان دیه جراحت جائفه معلوم می

خاص دیگری هستند. این محدودیت اطالعات در روایات جائفه 
های آلت جارحه هم صادق است. تعداد بیشتر روایات درباره ویژگی

جائفه اشاره خاصی به نوع آلت جارحه ندارند و فقط به میزان دیه 
تواند دیدگاه لکن همین عدم اشاره خود می اند.جائفه اشاره کرده

جارحه را تقویت کند؛ زیرا وقتی محدودیت  اندیشی درباره آلتتوسعه
 دلیلتوان بهو قیدی برای آلت جارحه در روایات ذکر نشده است می

اطالق تمسک کرد و این گونه برداشت نمود که جراحت جائفه با هر 
 ابزاری قابل تحقق است.

از  برخی: آالت جارحه یژگیو یانجائفه در ب یاتروا تقییدگرایی -٢
ه اند تا آنجا کتر پیرامون جراحت جائفه نقل شدهقروایات کمی عمی

در روایت کنند. برخی از آنها به ابزار موجد جراحت جائفه اشاره می
اشاره شده است که جراحت جائفه با دو آلت چنین  ظریفمنتسب به 

روایتی  ابوبصیرهمچنین . 7]-[12 ,9"َرْمَيٌة" و "َطْعَنٌة" قابل تحقق است
کند که در آن سخن از جراحت جائفه است. نقل می (ع)از امام صادق

در حوزه جراحت نبوده و موضوعی دیگر را  ابوبصیرهر چند روایت 
کند، اما در خالل روایت به جراحت جائفه و تحقق آن با ابزار دنبال می

. روایت دیگری که سخن از آلت جرح جائفه [7]"نیزه" اشاره شده است
طی حدیث شماره  االسالم است.دعائمموجود در کتاب دارد، روایت 

االسالم روایت شده است که جائفه با ابزار نیزه کتاب دعائم ١٥٢٥
 .[11]ایجاد شده است

 
  تحقق جائفه براساس مالک جارحه آلت ارزیابی ویژگی

تحقق جائفه به محل جوف منصرف بود که الزم بود  یکی از دو مالک
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جوفی محل جائفه باشد که جراحت بر آن ایجاد هالکت کند. قبل از 
استفاده از مالک مذکور برای بحث آلت جارحه باید توجه داشت که 

رو به معنی اصطالح فقه جزایی سخن از واژه جائفه در پژوهش پیش 
آن واژه است نه جائفه به معنی لغوی آن. شاید بتوان به حیث لغوی 

یا یک سوزن نازک را در جوف بدن، جائفه نامید. نفوذ یک چوب نازک 
توان گفت جائفه مذکور همان جراحت جائفه مصطلح در فقه اما نمی

هایی است که جزایی است؛ زیرا جائفه مصطلح متصف به ویژگی
ترین وجود آنها ضرورت تحقق جراحت جائفه است. یکی از مهم

خطر و وسعت  های جائفه مصطلح در فقه جزایی، میزان شدتویژگی
جراحت جائفه است که در مالک دوم به آن اشاره شد. براساس مالک 

تواند موجد ایجاد جراحت جائفه باشد؛ زیرا مورد بحث، سوزن نمی
جرح ناشی از سوزن غالبًا در حد و اندازه ایجاد هالکت یا خطر بزرگ 
نیست مگر آن که در مصداق سوزن تصرف کنیم. نگارنده بر این باور 

آن گروه از فقها که تحقق جراحت نافذه را با سوزن ممکن  است
شده دادههای نازک و صیقلمنظور و مقصود آنها سوزن، [58]دانندمی

از واژه "إبرة"  عالمه حلیامروزی نیست. این که تصور شود منظور 
شده امروزی است اساساً با نوع جراحت دادههای نازک و صیقلسوزن

 فرماید:همخوانی ندارد؛ زیرا ایشان می مه حلیعالایجادشده در کالم 
 "آن آلت جارحه باید کتف را بدرد و بشکافد تا به پهلو برسد؛ يشّق 

الجنب". واژگان "شققه، یشققه" هنگامی به کار  يحاذي حّتى الكتف
های . واضح است که سوزن[60]روند که منظور شکاف عمیق باشدمی

دن کتف و ایجاد جراحتی به این کرنازک امروزی اساسًا قابلیت شق
وسعت را ندارند تا بعد بخواهند به جوف رسیده و جراحت جائفه 

 هنگامبه عالمه حلیایجاد کنند. همچنین باید التفات داشت که 
تعریف جراحات از واژگانی در حد و اندازه و متناسب با آن جراحات 

 حارصه ازهنگام تعریف جراحت استفاده کرده است؛ مانند آن که به
هنگام تعریف جراحت ، یا به[58]الجلد" استفاده کرده است واژه "تقطع

. [58]العظم" استفاده کرده است وضح عن موضحه از واژه "تكشف
 واژه "شق" را در عبارت "يشّق  عالمه حلیتوان گفت که بنابراین نمی

الجنب" اتفاقی به کار برده است و منظور آن  يحاذي حّتى الكتف
عمیق نیست. از این رو است که با تتبع در منابع فقهی شکاف 

، واژه سوزن را عالمه حلیشود که فقهاِی قائل به دیدگاه دریافت می
ند؛ ااند و صفت "طویلة" را به آن اضافه نمودهکار نبردهتنهایی بهبه

ر تآید صحیح. براساس مطالب مذکور به نظر می[61 ,17]الطويلة" "اإلبرة
گفته شود: روایات مقید به سالح که تحت عنوان روایات  آن است که

همراه مالک ایجاد هالکت و خطر بزرگ در گروه دوم ذکر شد به
شدن اطالق روایات گروه اول جراحت جائفه هر دو موجب مقید

ایی ههستند. بنابراین با توجه به مقیدات مذکور و البته نوع سالح
ه است باید گفت که جراحت های صدر اسالم وجود داشتکه در جنگ

ما شود. اای ایجاد نمیمصطلح در فقه جزایی با هر نوع وسیله جائفه
این سخن بدان معنی نیست که جراحت جائفه فقط با نیزه یا خنجر 

آید بلکه مقصود آن است که جراحت جائفه با هر به وجود می
 شود که آن وسیله بتواندای خواه از هر جنسی ایجاد میوسیله

جراحتی در حد و اندازه نیزه، شمشیر، خنجر، تیر و امثال ذلک ایجاد 
 کند. 

 

 ناظر بر شرطیت جرح و میزان ارزیابی کیفیت تحقق جائفه
 جارحه آلت نفوذ

شود که اساساً واژه با بررسی اغلب روایات جائفه دریافت می
. فقهای اسالمی از [9]"جائفه" با واژه "شجة" همراه است

ةِ  همین ادبیات جَّ لشَّ  تبعیت نموده و جائفه را با عنوان "ا
ة" بحث می َف ائِ َج ْل که این خود بیانگر شرطیت  [41]کنندا

همیشگی وجود جراحت در جائفه است. براساس تحقیقات 
شده هیچ فقیهی نیست که بگوید جائفه بدون جراحت انجام

بر این اساس ایجاد جرح در تحقق جائفه  قابل تحقق است.
گر شرط است و  مسیر در دیگری آلت هریا  پزشکی ابزار ا

 گونه هیچ بدون و نکند جراحت ایجاد بدن جوف به رسیدن
 جائفه جراحت صورت این در شود بدن جوف وارد جرحی
یک از توان گفت که هیچ به تحقیق می. [62]است نیافته تحقق

اشاره خاصی به میزان نفوذ آلت جارحه در محل  [7]روایات جائفه
جائفه ندارد. نقطه مشترک همه روایات این است که آلت جارحه باید 
به جوف بدن نفوذ کند و همین که نفوذ کرد جراحت جائفه تحقق 
یافته است. قاعدتاً ارزیابی کالم فقها بعد از منابع روایی، روش بسیار 

ته ت. لکن رجوع به منابع فقهی یافمطلوبی برای رسیدن به نتیجه اس
های روایی در اختیار محقق قرار جدیدی در مقایسه با ارزیابی

وجوها در کالم فقهای فریقین حاکی از هیچ قید دهد؛ زیرا جستنمی
خاصی برای میزان نفوذ آلت جارحه در جراحت جائفه ندارد. فقهای 

جراحت جائفه  اسالمی به اتفاق در مورد میزان نفوذ آلت جارحه در
 تحقق شوداند. براساس مطالبی که گذشت معلوم میگرایی کردهاطالق

 است بدن جوف به جارحه آلت ورود به منوط جائفه جراحت ماهیت
  نیست. نظر مورد جوف بدن به ورود از خاصی میزان و
 
 ق.م.ا  ٧١١ماده  یشنهاد اصالحپ

ق.م.ا  ٧١١ ماده شودیشنهاد میپشده های انجامبراساس بررسی
 صورت زیر اصالح شود:به

 بدن جوف به جارحه آلت نفوذِ  ِصرف به که است جراحتی "جائفه
 .است" کامل دیه سومیک موجب و یابدمی تحقق
 تقابلی باید اما باشد، تواندمی جنسی هر از جارحه آلت :اول تبصره
 ذلک امثال و تیر خنجر، شمشیر، نیزه، اندازه و حد در جراحتی ایجاد

 .باشد داشته را
 وارد پوستی جرح با بدن خارج از جارحه آلت است الزم :دوم تبصره
 .شود بدن جوف
 بین فاصلِ  حد در که است بدن از قسمتی هر جوف، :سوم تبصره

 وخالیت فضایی دارای و گرفته قرار نشیمنگاه تا ترقوه هایاستخوان
 .است بدن داخلی اعضای از برخی نگهداری محل که ایبه گونه است

 از و وارد جوف طرف یک از جارحه آلت که در صورتی :چهارم تبصره
 خواهد دینار سومیک و دینار٤٣٣ آن دیه شود خارج جوف دیگر طرف

 .بود
 ازیا  دبرس آسیب بدن درونی اعضای به جائفه در هرگاه: پنجم تبصره

  ود.شمی محاسبه نیز آن ارش یا دیه دیه جائفه بر عالوه برود، بین
 

 گیرینتیجه
منظور کشف ماهیت جائفه سه عنصر محل جائفه در بدن، به

های آلت جرح جائفه و مقدار میزان نفوذ آلت جارحه در محل ویژگی
ر آمده به ترتیب عناصدستمورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه به جائفه

مذکور این چنین است که هر عضو از بدن که در حد فاصله بین 
های ترقوه تا نشیمنگاه قرار گرفته است در صورتی که دارای استخوان

 ایاعض از برخی نگهداری ای که محلفضایی توخالی باشد به گونه
قرارگرفتن محل برای ایجاد جراحت جائفه باشد قابلیت  بدن داخلی

 را دارد. با توجه به تعریف مذکور محل جراحت جائفه منحصر به حفره
لگنی است. هرچند چیستِی جنس  شکمی و حفره حفره سینه، قفسه

آلت جارحه در تحقق جائفه شرط نیست اما الزم است ظرفیت ایجاد 
 را داشته باشد. برجراحتی در وسعت جراحات ناشی از نیزه یا گلوله 

این اساس قمه، میلگرد یا میخ طویله و ابزاری مانند آنها از جمله 



 ۸۹ ق.م.ا) ٧١١اصالح ماده  شنهادی(نقد و پ یفریجائفه در گستره فقه و حقوق ک تیماهــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شوند. تحقق جائفه منوط آالت جرح در جراحت جائفه محسوب می
به نفوذ آلت جارحه به محل جوف است و میزان خاصی از نفوذ معتبر 

 نیست. 
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