
Determining the amount of Mammary Gland Diah or Arsh one of the most important top-
ics in the field of jurisprudence and islamic punishment law. The aim of this study is to 
explain the importance and consequently to clarify the task of the legal medical organi-
zation in the expert opinion of the crime on the Mammary Gland. Imamie Jurisprudents 
unanimously declared that the amputation of each of the feminine breasts will incur half 
of full blood money. However, there is disagreement over the amount of blood money 
when only the tips of the feminine breast is amputated; some declare that it will incur 
a full blood money and some believe that only one eights of a full blood money will be 
incurred, others declare Arsh for the incurred injury. Findings of the research suggest that 
jurisprudentially none other than Arsh could be prescribe. In addition, since the legislature 
did not construe the nipples as independent, we cannot ignore the absolute application 
of art.669. Therefore, on a legal ground, the blood money for the nipples can be deter-
mined only based on the principle of the area. Furthermore, the designation of Arsh for 
the benefits of the nipples and adding it to the blood money for the amputation has no 
jurisprudential or legal justification.
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HIgHlIgHTS

1. From the jurisprudential point of view, 
since there is no significant text to prove di-
yat for women's nipples, the most solid 
view in this regard is the proof of Arash. 
2. Legally, according to the text of the letter, 
which documents the Guardian Council's ob-
jection to determining the arch for the nipples 
and also relies on the legislative process of Ar-
ticle (699 BC), amputation of a woman's nipple 
causes diyat. It is determined by calculating the 
area of the tip relative to the entire breast.
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مشخص شدن میزان دیه یا ارش پستان زن و نوک آن یکی از مباحث مهم حوزه فقه و 
قانون مجازات اسالمی است. هدف از این پژوهش تبیین این مهم و در نتیجه روشن تر 
شدن تکلیف سازمان پزشکی قانونی در کارشناسی های ناظر بر جنایت بر پستان است. 
فقیه��ان امامی��ه جملگی قط��ع هر یک از پس��تان های زن را موجب نص��ف دیه کامل 
دانس��ته اند اما درخصوص دیه نوک پس��تان ها اختالف نظر دارند؛ برخی دیه قطع نوک 
پستان ها را موجب دیه کامل، برخی معتقد به ثبوت یک هشتم دیه کامل، عده ای قائل 
به ثبوت ارش و گروهی هم میزان دیه نوک پستان ها را براساس قاعده مساحت محاسبه 
می کنن��د. قانون گذار در ماده )669( قانون مجازات اس��المی، در زمینه قطع هر یک از 
پس��تان ها به تبعیت از اجماع فقها، نصف دیه کامل زن را ثابت دانس��ته اما درخصوص 
نوک پس��تان ها حکم مس��تقلی بیان نکرده است. براساس این پژوهش، درخصوص دیه 
نوک پس��تان ها عالوه بر اینکه به جهت فقهی نمی توان جز نظریه ارش را استوار یافت، 
فی الحال که مقنن از مس��تقل انگاشتن نوک پستان ها خودداری ورزیده دست کشیدن 
از اطالق ماده )669( ممکن نیس��ت. در نهایت به دالیل قانونی بایستی براساس قاعده 
مس��احت دیه نوک پستان را تعیین کرد، مضاف بر اینکه تعیین ارش برای منافع مالزم 

با نوک پستان و افزودن آن به دیه قطع، وجاهت شرعی و قانونی ندارد. 

ویژه نکات 
۱. از حیث فقهی، چون هیچ نص قابل اعتنایی جهت ثبوت دیه 
برای نوک پس��تان زنان وجود ندارد، استوارترین دیدگاه در این 

رابطه ثبوت ارش است.
2. از حیث قانونی، با توجه به متن تحریرالوس��یله که مس��تند 
ایراد ش��ورای نگهبان بر تعیین ارش برای نوک پستان ها بوده و 
نیز متکی به س��یر تقنینی ماده )669 ق.م.ا(، قطع نوک پستان 
زن، موجب دیه است که با محاسبه مساحت نوک نسبت به کل 
پس��تان تعیین می شود. نوک پسان  نیز با محاسبه مساحت آن 

تعیین خواهد شد. 
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مقدمه
 )Lobe( لوب )( از )۱5( تا )25Mammary Glands( هر غده پستانی
از نوع لوله ای – الوئولی مرکب )Compound Tubuloalveolar( تش��کیل 
ش��ده که عملکرد آنها ترّش��ح ش��یر مغذی برای نوزاد است. هر لوب 
که از لوب دیگر توس��ط بافت همبند متراک��م به همراه مقداری بافت 
چربی مجزا می شود، یک غده مجزا بوده و مجرای شیری خارج کننده 
)Duct Excretory Lactiferous( مخص��وص ب��ه خ��ود را دارد. طول این 

مجاری 4.5-2 س��انتی متر اس��ت و هرکدام به طور مس��تقل به نوک 
پس��تان )Nipple( باز می شوند. نیپل دارای 25-۱5 منفذ شبیه سوراخ 
اس��ت که هر کدام 0.5 میلی متر قطر دارند]۱[. غده پستانی عالوه بر 
منفعت ش��یردهی، در زیبایی اندام و زنانگی استیل زنان نقش مهمی 
دارد. ای��ن غده به طور کلی و نوک آن به طور خاص با پوس��تی )هاله 
Areola( دارای اعصاب حس��ی فراوانی]۱[ اس��ت و تأثیر بس��یاری در 

التذاذ جنس��ی دارد. اندازه متوسط بیرون آمدگی نوک پستان در زنان 
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۱0میلی متر اس��ت ک��ه البته حاملگی و ش��یر دادن باعث افزایش 
اندازه آن می ش��ود. در تصویر زیر بخش های مختلف پس��تان زن 

معرفی شده است:
جایگاه خاص غدد پس��تانی موجب شده در فقه امامیه برای 
جنای��ت بر آنها دیه مقدر در نظر گرفته ش��ود. فقها جنایت بر این 
عضو را در دو قالب کلی به تصویر کشیده اند: نخست به شکل قطع 
کل یا بخشی از پستان و دوم در قالب جنایت بر منافع پستان. این 
دو محور، در مواد )669( و )670( قانون مجازات اسالمی نیز مورد 
توجه قرار گرفته است؛ بدین ترتیب که قانون گذار در ماده )669( 
برای »قطع و از بين بردن هريك از دو پستان زن، نصف ديه كامل 
زن و برای از بين بردن مقداري از آن به همان نسبت دیه« تعیین 
کرده اس��ت. همچنین در ماده )670(، »قطع كردن شير يا از بين 
بردن قدرت توليد ش��ير يا متعذر كردن خروج شير از پستان و يا 
ايجاد هر نقص ديگري در آن« را موجب ارش دانس��ته است. آنچه 
در ای��ن راس��تا جلب توجه می کند این اس��ت ک��ه مقنن در ماده 
)669( تصریح کرده که دیه قطع و از بین بردن مقداری از پستان 
با تکیه بر قاعده مس��احت تعیین ش��ود و در ای��ن خصوص میان 
بخش های مختلف آن تفاوتی قائل نشده است. این در حالی است 
که در نگاه عموم فقیهان امامیه، نوک پستان یک حالت استقاللی 
دارد و در نگاشته های فقهی، همواره در کنار مباحث مربوط به دیه 
قطع کل پس��تان، حکم قطع نوک آن نیز به طور مس��تقل بررسی 

می ش��ود]2[. انگاره استقالل نوک پستان، از آن رو بااهمیت جلوه 
می کن��د که تلقی کارکردمحور از پس��تان نیز آن را تأیید می کند 
زیرا می توان دریافت که نوک پستان نسبت به بخش های دیگر آن 
از کارآیی و اهمیت بیش��تری برخوردار اس��ت. جالب این است که 
این انگاره در پیش نویس قانون مجازات اسالمی نیز گنجانده شده 
بود و قانون گذار حکم قطع نوک پستان را در کنار قطع کل پستان 
مورد توجه قرار داده بود که از س��وی ش��ورای نگهبان با ایراداتی 
مواجه شد که در نهایت به حذف آن انجامید. در این نوشتار ضمن 
بررس��ی موضع فقها در قبال دیه قطع کل پستان، به بازبینی آرای 
فقهی در زمینه قطع بخش��ی از پس��تان و به طور خاص نوک آن 
پرداخته می ش��ود. در این راستا نگره پزش��کان قانونی در رابطه با 
تعیین میزان دیه نوک پستان نیز مورد نقد و بررسی قرار می گیرد 
و در نهایت نسبت میان نتیجه این بررسی ها و ماده )669( کاویده 

خواهد شد. 

1- دیه پستان ها در فقه امامیه
در فق��ه امامی��ه برای تعیی��ن دیه پس��تان زن، در دو محور 
کلی گفتگو ش��ده اس��ت: نخس��ت در زمینه دیه دو پستان و دوم 

درخصوص دیه نوک آنها. 
دیه قطع کل پستان ها

فقیه��ان امامی��ه به اتف��اق معتقدند که در قط��ع هر یک از 
پس��تان های زن نصف دیه کامل زن و در قطع هر دو آنها یک دیه 

کامل زن ثابت است]2[. شیخ طوسی در همین راستا می نویسد:
»ف��ي ثديي المرأة الّدية كاملة و ف��ي كّل واحد منهما نصف 
ديتها: در قبال دو سینه  زن، دیه کامل ثابت است و هر یک از آنها 

نصف دیه کامل زن دارد«]3[. 
مس��تند این حکم عالوه بر روایت عام هشام بن سالم که در 
قط��ع هر یک از اعضای دوتایی بدن، دی��ه کامل تعیین کرده]4[. 
صحیحه  ابی بصیر از امام باقر علیه الس��الم اس��ت که در آن تصریح 
ش��ده امام علی علیه السالم مردی را که یکی از پستان های زنی را 

قطع کرده بود، محکوم به پرداخت نصف دیه کامل کرد]5[. 
به هر روی، همان طور که صاحب جواهر نیز تأکید کرده است، 

درنگی در مبنا و بنای ماده )669( قانون مجازات اسالمی
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ثبوت نص��ف دیه کامل در قطع هر یک از پس��تان ها و ثبوت دیه 
کامل در قطع هر دوی پس��تان ها، حکمی اتفاقی و بدون اختالف 
ن��زد فقیهان امامیه اس��ت، به گونه ای که ب��ر آن اجماع محّصل و 

منقول اقامه شده است]6[. 
دیه قطع نوک پستان ها

باوج��ود اتفاق فقها در زمینه میزان دیه قطع کل پس��تان ها، 
ایشان در زمینه میزان دیه نوک پستان ها اختالف فراوان دارند. به 
ای��ن بیان که اگر در جنایتی به عنوان مثال تنها نوک پس��تان زن 
قطع ش��ود، دیه آن چقدر اس��ت؟ در مجموع می توان 4 نظریه در 

این رابطه احصا کرد که عبارتند از:
1-2-1- نظریه دیه کامل

برخی از فقیهان گذش��ته امامیه بر این باورند که قطع نوک 
پس��تان ها همانند قطع کل آنها دارای دیه کامل اس��ت؛ به همین 
دلی��ل اگر نوک یکی از آنها قطع ش��ود، نصف دیه کامل زن و اگر 
نوک هر دو قطع ش��ود، دیه کامل زن ثابت اس��ت. ش��یخ طوسی 
پیش��گام فقیهان در این نظریه است. او در المبسوط در این زمینه 

نوشته است:
»إذا قطع من الثديي��ن الحلمتين .. ففيهما الدية، ألنهما من 
تمام الخلقة، و فيهما الجمال و المنفعة: هر گاه نوک پس��تان های 
زن قطع ش��ود، در هر دو آنها دیه کامل ثابت است؛ زیرا از اعضای 

دوتایی در بدن هستند و دارای زیبایی و منفعت هستند«]7[. 
پس از شیخ، برخی از فقهای سرشناس امامیه از این دیدگاه 
تبعیت کردند]8[. چنانکه از عبارت فوق الذکر نیز برمی آید مستند 
این نظریه، روایت عام هش��ام بن س��الم از امام صادق علیه الس��الم 

است به قرار زیر:
يَُة َو فِي أََحِدِهَما  »ُكلُّ َما َكاَن فِي اْلِنَْس��اِن اثَْناِن َفِفيِهَم��ا الدِّ
يَُة: هر چیزی که در بدن  يَِة َو َما َكاَن فِي��ِه َواِحٌد َفِفيِه الدِّ نِْص��ُف الدِّ
انس��ان دو تا باش��د، در قبال ه��ر دو، دیه کامل ثابت اس��ت و هر 
ک��دام نصف دیه کامل دارد و هر عضوی که تک باش��د دیه کامل 

دارد«]9[. 
نحوه استدالل به این روایات نیز این گونه است که چون نوک 
پستان ها در پیکر آدمی دو عدد است، دیه هر دوی آنها منطبق با 

روایت عام، دیه کامل و دیه یکی از آنها نصف دیه کامل خواهد بود. 
2-2-1- نظریه یک هشتم دیه کامل

دومی��ن دیدگاهی ک��ه در زمینه میزان دیه نوک پس��تان ها 
قابل طرح اس��ت، نظریه یک هش��تم دیه کامل اس��ت. این دیدگاه 
از دو مقدمه اساس��ی تشکیل شده است: ۱( دیه نوک پستان مرد 
در نصوص شرعی]5[ یک هش��تم دیه کامل تعیین شده است. 2( 
براساس روایات]5[. دیه جنایت بر تمامیت جسمانی زن تا به ثلث 
دیه کامل مرد نرس��د، با مرد برابر و وقتی به این میزان رس��ید یا 
فزونی گرفت، دیه تنصیف می شود. بر مبنای این دو مقدمه، چون 
نوک پس��تان مرد یک هشتم دیه کامل دارد و این عضو مماثل در 
زن نیز وجود دارد و در عین میزان دیه آن از ثلث دیه کمتر است، 

زن و مرد در دیه نوک پستان با یکدیگر برابر خواهند بود]۱0[. 
3-2-1- نظریه مساحت

دیدگاه دیگری که درخصوص دیه نوک پس��تان مطرح شده، 
مبتنی بر تبعیت از قاعده مس��احت در تعیین دیه نوک است. وفق 
این نگره، اگر نوک پس��تان قطع شود، باتوجه به اینکه کل پستان 
دارای دیه اس��ت، میزان دیه نوک را با لحاظ مس��احت آن نسبت 
به کل پس��تان تعیین می کنیم. بر این اساس، اگر بر فرض وسعت 
نوک پستان 4درصد از کل پستان باشد، 4درصد از دیه کل پستان 

زن به آن تعلق می گیرد]۱۱[. 
4-2-1- نظریه ارش

دیدگاه دیگری که در زمینه دیه نوک پستان های زن مطرح 
ش��ده، ثبوت ارش برای آنهاست]۱2[. براساس این دیدگاه، از یک 
سو چون هیچ دلیل و مستند مستحکمی برای ثبوت تقدیر شرعی 
نس��بت به نوک پستان های زن وجود ندارد و از سوی دیگر، چون 
دالیل��ی که برای اثبات دیگ��ر نظریات اقامه ش��ده جملگی دچار 
ضعف هس��تند، نوک پستان ها مشمول قاعده »ما ال مقدر له ففیه 

االرش« می شود ]۱3[.
 ارزیابی دیدگاه ها

حال ک��ه گزارش��ی اجمالی از موض��ع فقه��ا در زمینه دیه 
پس��تان ها رائه ش��د، ضروری اس��ت به ارزیابی آرای فقهی در این 
زمینه پرداخته ش��ود. در همین راستا باید گفت باتوجه به روایات 
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ع��ام و خاصی که در زمینه ثبوت دیه کامل برای قطع دو پس��تان 
وج��ود دارد، نمی ت��وان در این حکم اجماعی خدش��ه کرد. اما در 
زمینه دیه نوک پس��تان با عنایت ب��ه اختالفات فراوانی که در این 
زمینه وجود دارد، الزم اس��ت تأمل بیش��تری کرد. نکات زیر می-

تواند در این راستا راهگشا باشد: 
1-3-1- ارزیابی نظریه دیه کامل

نظریه ثبوت دیه کامل برای نوک پستان ها، دارای دو اشکال 
اساسی است که پایبندی به آن را دشوار و حتی ناممکن می سازد: 
أ - نخس��تین اش��کال این است که روایت هش��ام منصرف از نوک 
پس��تان اس��ت]۱4[. توضیح اینکه ش��مول روایت هشام نسبت به 
اعضایی که جنبه اس��تقاللی ندارند و در واقع پیوستی از یک عضو 
دیگر هستند، محل تردید بلکه انکار است. به عبارت رساتر، روایت 
هش��ام بی شک اعضایی چون دست ها، پاها، چشم ها و پستان ها را 
که عضو مستقل هستند دربرمی گیرد اما اجزایی که تابع و وابسته 
به این اعضا هس��تند، مانند نوک پستان بی تردید خارج از شمول 

آن هستند و در واقع روایت منصرف از این اعضاست. 
ب- اشکال دوم این است که باتوجه به ثبوت دیه کامل برای قطع 
کل پس��تان ها، ثبوت دیه کامل نس��بت به نوک آنها مستلزم این 
اس��ت که جزء معادل کل دیه داشته باشد]6[. که منطقی نیست 
زیرا وقتی کل پس��تان که نوک هم جزو آن است، نصف دیه کامل 
دارد، چگونه می شود که نوک به تنهایی هم همین میزان از دیه را 
داشته باشد؟ برخی اعضا همانند نوک بینی یا حشفه در فقه امامیه 
مع��ادل با کل بینی و آلت مردانه دی��ه دارند، اما چنین توزینی به 
دلیل خاص و به واسطه روایات ثابت شده]۱5[. در غیر این صورت 
اگر در همان موارد هم دلیل خاص وجود نداش��ت، برابری جزء با 

کل قابل پذیرش نمی بود.
1-3-2- ارزیابی نظریه یک هشتم دیه کامل

نظریه ثبوت یک هشم دیه کامل نیز دارای اشکال است، زیرا 
روایاتی که در زمینه تس��اوی دیه زن و مرد در کمتر از ثلث وارد 
شده، مربوط به تساوی زن و مرد در کمتر از ثلث از جهت »میزان 
دیه« اس��ت نه »تقریر دیه«. توضیح بیشتر اینکه مفاد این روایات 
این اس��ت که میزان دیه زن تا زمانی که به ثلث دیه مرد نرسد، با 

مرد برابر اس��ت. به عنوان مثال اگر یک انگش��ت از زن قطع شود، 
دیه آن یک دهم دیه کامل اس��ت همان گونه که در مرد هم همین 
میزان ثابت است. اگر 2 یا 3 انگشت هم قطع شود چنین است. اما 
اگر 4 انگش��ت قطع ش��د، دیه 4 انگشت، 4دهم دیه کامل نخواهد 
بود، زیرا فراتر از ثلث بوده و چون دیه زن تنصیف می ش��ود 2دهم 
دیه کامل ثابت خواهد ب��ود. صحیحه ابان بن تغلب صریح در این 

معناست: 
ِ ع َما تَُقوُل فِي َرُجٍل َقَطَع إِْصَبعاً ِمْن أََصابِِع  »ُقلُْت أِلَبِي َعْبِد اللهَّ
الَْمْرأَِة َكْم فِيَها َقاَل َعْشٌر ِمَن اْلِبِِل ُقلُْت َقَطَع اثَْنْيِن َقاَل ِعْشُروَن ُقلُْت 
 ِ َقَطَع ثاََلثاً َقاَل ثاََلثُوَن ُقلُْت َقَطَع أَْربَعاً َقاَل ِعْشُروَن ُقلُْت ُسْبَحاَن اللهَّ
وَن  يَْقَطُع ثاََلثاً َفَيُكوُن َعلَْيِه ثاََلثُوَن َو يَْقَطُع أَْربَعاً َفَيُكوُن َعلَْيِه ِعْش��رُ
ْن َقالَُه َو نَُقوُل الهَِّذي َجاَء  هََّه��َذا َكاَن يَْبلُُغَنا َو نَْحُن بِالِْعَراِق َفَنْبَرأُ ِممهَّ إِن
ِ ص إِنهَّ الَْمْرأََة  بِِه َش��ْيَطاٌن َفَقاَل َمْهاًل يَا أَبَاُن َهَكَذا َحَكَم َرُس��وُل اللهَّ
يَِة َفإَِذا بَلََغ��ِت الثُّلَُث َرَجَعْت إِلَى النِّْصِف  ُجَل إِلَى ثُلُِث الدِّ تَُقابِ��ُل الرهَّ
يُن: به  ُة إَِذا قِيَس��ْت ُمِحَق الدِّ ��نهَّ هََّك أََخْذتَِني بِالِْقَياِس َو السُّ يَا أَبَاُن إِن
امام صادق عليه الس��الم گفتم: چه مى فرمايي��د دربارۀ مردى كه 
انگش��تى از انگشتان زن را قطع كرده است؛ ديه  آن چه قدر است؟ 
حضرت فرمود: ۱0 ش��تر. گفتم: دو انگشت را بريده است. حضرت 
فرمود: 20 ش��تر. گفتم: 3 انگشت. حضرت فرمود: 30 شتر. گفتم: 
4 انگش��ت. حضرت فرمود: 20 ش��تر. گفتم: سبحان الّل! 3 انگشت 
بريده مى شود بايد 30 شتر بدهد ولى 4 تا بريده مى شود 20 شتر 
بر اوس��ت! هنگامى كه در عراق بوديم، اين س��خن به ما مى رسيد 
و م��ا از گويندۀ آن بيزارى مى جس��تيم و مى گفتيم ش��يطان اين 
س��خن را آورده اس��ت. حضرت فرمود: اى ابان، آرام باش! رس��ول 
خ��دا صلى الل عليه و آله اين چنين حكم داده اند. زن تا يك س��وم 
ديه برابر مرد اس��ت  ولى هنگامى كه به يك سوم ديه رسيد، زن به 
نص��ف برمى گردد. اى ابان، تو م��را به قياس گرفته اى در حالى كه 
اگر س��ّنت رس��ول خدا صلى الل عليه و آله قياس شود، دين نابود 

مى شود«]5[. 
در روای��ات دیگری هم که در این زمینه وارد ش��ده، جملگی 
سخن از میزان دیه و تنصیف آن به میان آمده است]۱6[. بنابراین 
اگر عضوی از اعضای زن که دیه مقدر دارد قطع شود تا میزان دیه 

درنگی در مبنا و بنای ماده )669( قانون مجازات اسالمی
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آن به ثلث نرس��یده، دیه آن برابر با دیه همان عضو در مرد اس��ت. 
اما با این وصف این روایات قائل به این نتیجه نیستند که اگر برای 
عضوی در زن اساس��اً دیه تعیین نش��ده باشد، دیه ای که برای آن 
عضو در مرد ثابت اس��ت برای زن هم ثابت باشد. به عبارت دیگر، 
موض��وع روایات در فرض برابری دیه زن و مرد، اعضایی اس��ت که 
میزان دیه آنها به ثلث دیه مرد نرسیده است نه اعضایی که در زن 
اساس��اً برای آن دیه تعیین نشده اس��ت. بنابراین، اگر بر فرض در 
روایتی، میزانی از دیه برای نوک پس��تان زن مشخص می شد، اگر 
می��زان مذکور کمتر از ثلث دیه بود، دیه زن تنصیف نمی ش��د اما 
اگر این میزان از ثلث فزونی می یافت، دیه تنصیف می ش��د. به هر 
روی، چنین برداشتی از روایات تنصیف دیه زن و مرد خالف ظهور 
آنهاس��ت و چه بسا به همین دلیل گذش��تگان فقها مرتکب چنین 
برداشتی نشده اند. دقیقاً از همین رو مشهور فقها درخصوص نافذه 
زن قائل به ارش ش��ده اند زیرا در روایت از تعبیر »فِي َش��يْ ٍء ِمَن 
ُج��ِل ِمْن أَْطَرافِِه« اس��تفاده ش��ده]9[. و چون نصی درخصوص  الرهَّ
جراحتی که در »اطراف المرأة« نفوذ کند، وارد نش��ده، وفق قاعده 
ارش معتقد به ارش ش��ده اند]۱7[. برخی هم که همین میزان دیه 
را در نافذه زن ثابت دانس��ته اند به منظور الغای خصوصیت از لفظ 
رجل یا حمل بر اغلبیت بوده]۱8[. نه براس��اس استناد به روایات 
تنصیف. بدیهی اس��ت که اگر مش��هور از روایات تنصیف استظهار 
فوق را می داش��تند، منطقاً می بایس��ت چنین استدالل می کردند 
که چ��ون نافذه مرد ۱00دینار دیه دارد و ۱00دینار کمتر از ثلث 
دیه مرد اس��ت، دیه نافذه زن هم همین میزان است و برابر با مرد 
۱00دینار تعیین می ش��ود، چنان که محقق خویی در مسئله نافذه 

هم همین سلوک را پیش گرفته است]۱4[. 
البته در راس��تای اثبات نظریه یک هش��م دیه کامل، روایتی 
در کتاب الجعفریات گزارش ش��ده ک��ه معتقدان به نظریه فوق به 
آن اس��تناد نکرده اند. در این روایت آمده اس��ت: »فِي َحلََمِة ثَْدِي 
يَِة: در نوک پس��تان زن، یک هشتم دیه کامل ثابت  الَْمْرأَِة ثُُمُن الدِّ
اس��ت«]۱9[. اس��تناد نکردن به این حدیث از س��وی معتقدان به 
نظریه یک هش��تم دیه یا به دلیل دستیابی نداشتن به آن بوده و یا 
به دلیل ش��ک در اصالت کتاب ام��روزی الجعفریات، زیرا در اینکه 

کت��اب حاضر منطبق با نس��خه کهن و اصیل الجعفریات اس��ت یا 
در گذر زم��ان پیرایه هایی به آن افزوده ش��ده تردید جدی وجود 
دارد]20[. گرچ��ه ما معتقدیم نمی توان روای��ات منقول در کتاب 
ام��روزی الجعفریات را به ط��ور کلی فاقد اعتبار دانس��ت، به ویژه 
روایات��ی که مؤی��د بیرونی دارند، با این ح��ال، پذیرش این روایِت 
به خصوص بس��یار دش��وار بلکه ممتنع اس��ت زیرا بعید اس��ت در 
ط��ول اعصار مختلف حتی آنانی که نس��خه اصل��ی الجعفریات در 
دستشان بوده به این روایت برنخورده باشند و در نتیجه هیچ فقیه 
یا محدثی حتی به عنوان یک احتمال مفاد آن را در کتاب خویش 
منعکس نسازد. ضمن  اینکه برخی نسخه شناسان چیره دست این 
احتمال را مطرح کرده اند که کتاب الجعفریات همان کتاب سکونی 
است که توسط اسماعیل بن موسی بن جعفر )علیه السالم( به مصر 
برده شده است]2۱[. اگر چنین باشد، با روایت الجعفریات بایستی 
همانند روایات سکونی برخورد کرد. بر این مبنا، چون مفاد روایت 
فوق الذکر به واس��طه ارائه دیدگاه مخالف توسط فقیهان شیعه در 
طول تاریخ انکار ش��ده اس��ت، ش��رط »فيما لم ينكروه و لم يكن 
عندهم خالفه« که ش��یخ در العده برای عمل به روایات س��کونی 
بیان کرده]22[ حاصل نخواهد شد و در نتیجه عمل به روایت فوق 

وجاهت شرعی نخواهد یافت.
3-3-1- ارزیابی نظریه ارش

نظریه ارش مبتنی بر دو پیش فرض اساسی است که عبارتند از:
أ - نخستین پیش فرض این اس��ت که در راستای تعیین دیه نوک 
پس��تان ها نصی به طور عام یا خاص وارد نش��ده اس��ت. باتوجه به 
اینک��ه در داللت روایات عامی همچون روایت هش��ام و نیز روایات 
تنصیف در راس��تای تقریر دیه برای نوک پستان زن خدشه وجود 
دارد، اگ��ر از روایت خاص کتاب الجعفریات اعراض ش��ود، پذیرش 

این پیش فرض مانعی نخواهد داشت. 
ب - دومین پیش فرض که بس��یار مهم جلوه می کند این است که 
اساس��اً نوک پستان ها به نس��بت کل پستان ها یک وجه استقاللی 
دارد به ش��کلی که در توزین دیه تابع کل نیس��ت. بدین شکل که 
درص��ورت تقریر نکردن دیه برای خص��وص آنها، باتوجه به همین 
اس��تقالل و تشّخص، متکی به قاعده »ما ال تقدیر له ففیه االرش« 

صادق پور و فاطمی نیا 
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ب��رای این اندام ارش ثابت باش��د. این در حالی اس��ت که حقیقتاً 
چنین پیش-فرضی ثابت نیس��ت زیرا وقت��ی بر فرض معتقدان به 
نظری��ه ارش، در هیچ روایتی برای نوک پس��تان ها تقدیر ش��رعی 
وارد نش��ده و از س��وی دیگر، برای کل پستان ها که نوک هم جزو 
آنهاس��ت، دیه کامل تعیین شده، اساس��اً چرا باید نوک پستان ها 
را ب��ر خالف دیگر اجزای پس��تان تابع حک��م کل ندانیم و تقدیر 
ش��رعی وارده درخصوص کل را ناظر بر این جزء تلقی نکنیم بلکه 
بر اس��تقالل و تش��ّخص آن اصرار ورزیم؟ بنابراین وقتی برای کل 
پستان ها دیه تعیین ش��ده، نوک که جزو آنهاست منطقاً مشمول 
این تقدیر شده و دیگر »ما ال تقدیر له« محسوب نمی شود تا برای 

آن ارش تعیین شود.
4-3-1- ارزیابی نظریه مساحت

نظریه مس��احت مبتنی بر این انگاره اس��ت که نوک پستان 
دارای اس��تقالل و تشّخص نیس��ت و تابع کل پستان است. بر این 
اس��اس، همان گونه که اگر بخشی از پستان غیر از نوک قطع شود، 
دیه با نسبت س��نجی مساحت زایل ش��ده به کل پستان محاسبه 
می ش��ود، درصورت��ی که نوک هم قط��ع ش��ود همین گونه عمل 
می ش��ود. حقیقت این اس��ت که اگر مس��تقل بودن نوک پستان 
پذیرفته نش��ود و روایت الجعفریات مورد إعراض قرار گیرد )چنان 
که دیدگاه صائب نیز همین اس��ت( نظریه اخیر از دیگر نظریات از 
اس��تواری بیشتری برخوردار است و نمی توان بر صحت آن خدشه 

کرد. 
ش��ایان ذکر اس��ت که درخصوص ارش یا دیه بودن نتیجه جریان 
قاعده مساحت میان فقها اختالف وجود دارد. بدین بیان که مشهور 
معتقدند آنچه با اجرای قاعده مس��احت حاصل می آید، دیه است 
که متناس��ب با وسعت بخش قطع ش��ده تعیین می شود]23[. اما 
برخ��ی فقها بر این باورند که قاعده مس��احت، کانالی اس��ت برای 
تعیین ارش و در واقع با محاس��به مساحِت بخش زایل شده، آنچه 
تعیین می ش��ود ارش جنایت وارده اس��ت]۱4[. روشن است که با 
لحاظ خوانش اخیر، نظریه مس��احت با نظریه ارش پیوند می خورد 
و چه بس��ا به یگانگی برس��د. با این حال، به نظر می رسد عالوه بر 
مناقش��اتی که از نظر فقهی ممکن است به نظریه اخیر وارد باشد، 

این نظریه دس��ت کم مطابق سیس��تم قضایی ام��روز ما نمی تواند 
صحیح تلقی ش��ود زیرا در این سیس��تم ارش توس��ط »دادگاه با 
لحاظ ن��وع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر س��المت مجنيٌ عليه و 
مي��زان خس��ارت وارده با در نظر گرفتن دي��ه مقدر و با جلب نظر 
كارش��ناس« تعیین می ش��ود )ماده 449 ق.م.ا( در حالی که دیه 
مس��احت قطع ش��ده، صرفاً با محاسبه نسبت آن به کل عضو و در 
نظر گرفتن دیه عضو، تعیین می شود و مؤلفه های دیگر در تعیین 

آن نقشی ندارند.
نظر برگزیده

چنانکه در باال بیان ش��د نظریه مساحت به دو شرط اساسی 
از دیگر دیدگاه ها اس��توارتر نشان می دهد؛ نخست اینکه این تلقی 
که نوک پس��تان دارای حیثیت استقاللی اس��ت، پذیرفته نشود و 
دوم اینکه روایت الجعفریات قابل اعتماد نباشد. به نظر می رسد گر 
چه اعتماد به روایت الجعفریات مش��کل است اما باتوجه به امارات 
و مؤیدات مختلف می توان دریافت نوک پس��تان نس��بت به دیگر 
بخش ه��ای آن دارای خصوصیت ویژه و به نوعی دارای تش��خص 

است. امارات و مؤیدات مذکور عبارتند از:
أ-( فتاوای فقهی

نخس��تین اماره ای که نش��ان می دهد نوک پستان نسبت به 
دیگ��ر بخش های آن تش��خص ویژه ای دارد و همی��ن امر موجب 
می ش��ود که از حیث دیه و ضمان جنایت، مستقل دیده شود، این 
است که در طول تاریخ فقهای امامیه همواره آن را به طور مستقل 
دیده اند. به همین خاطر فقها در نگاش��ته های فقهی خود همواره 
پس از مباحث مربوط به دیه قطع پستان به بیان دیه نوک پستان 
پرداخته ان��د و با اینکه در می��زان دیه آن با هم اختالف نظر دارند، 

جملگی معتقدند حساب نوک پستان از کل پستان جداست. 
ب- تفاوت عملکردی

دومی��ن اماره ک��ه به نوعی بیانگ��ر متفاوت بودن و مس��تقل 
محس��وب شدن نوک پس��تان نس��بت به دیگر بخش-های پستان 
است، تفاوت فاحش عملکردی این بخش نسبت به بخش های دیگر 
اس��ت. زیرا نوک پستان با توجه به منافذ متعددی که در خود دارد، 
نقش��ی کلیدی در ش��یردهی دارد و برآمدگی آن برای نوزاد امکان 

درنگی در مبنا و بنای ماده )669( قانون مجازات اسالمی
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ش��یرخوارگی را هموار می س��ازد. بدیهی است که در صورت فقدان 
این بخش، شیردهی مادر و شیرخواری نوزاد با چالش اساسی مواجه 
می شود و در واقع منفعت شیردهی زایل خواهد شد. همچنین، این 
بخ��ش با توجه به دارا بودن اعصاب حس��ی فراوان، نقش مهمی در 
التذاذ جنسی دارد و در نتیجه از بین بردن نوک پستان منفعت لذت 
جنسی را با اختالل اساسی روبرو می کند. همین ویژگی های خاص 
موجب می ش��ود نوک پستان نس��بت به دیگر بخش های آن دارای 
ارزش بیش��تری باشد و بدون نیاز به استدالل و احتجاج از تشّخص 

حقیقی و واقعی برخوردار باشد. 
ت-  روایت الجعفریات 

گ��ر چه روای��ت الجعفریات به علت تردید در اصالت نس��خه 
کتابی که امروزه در دس��ت ماست نمی تواند به مثابه یک »دلیل« 
ش��رعی مورد توجه قرار گیرد اما دس��ت کم می تواند به عنوان یک 
»مؤید« در راس��تای اثبات تش��ّخص و نیز اس��تقالل داشتن نوک 
پس��تان به ش��مار آید. به عبارت دیگر، ف��ارغ از اینکه این روایت 
قابلیت اس��تناد دارد یا خیر و همچین گذش��ته از اینکه چه میزان 
دیه در این روایت برای نوک پس��تان تعیین شده، چنین گزاره ای 
در کنار فتاوای فقهی و نیز تفاوت عملکردی نوک پستان مفید این 
تلقی اس��ت که این بخش از پستان نسبت به دیگر بخش های آن 
وضعیتی متفاوت دارد و نمی توان آن را همس��ان با دیگر بخش ها 

به حساب آورد. 
از مطالب فوق به خوبی هویداست که یکی از دو مقدمه الزم 
برای تثبیت نظریه مساحت مخدوش است زیرا نوک پستان نسبت 
به دیگر بخش های آن دارای تش��ّخص است. حال که چنین است، 
نمی توان برای تعیین دیه نوک پس��تان به روایات ناظر بر محاسبه 
دیه براس��اس مساحت مراجعه کرد چه اینکه ۱: این روایات اطالق 
و عمومی��ت ندارند تا نوک پس��تان را مش��مول آنه��ا بدانیم زیرا 
درخصوص اعضای خاصی همانند مو، لب و حش��فه وارد شده اند و 
ن��ه در رابطه به همه اعض��ا، 2: اگر هم این روایات مطلق می بودند 
و در حقیقت قاعده مساحت یک قاعده مطلق محسوب می شد باز 
هم امکان اخذ به اطالق وجود نداشت، زیرا احتمال خصوصیت در 
رابطه با نوک پستان مطرح است و تشخص نوک باتوجه به امارات 

فوق یک فرض قوی قلمداد می ش��ود. بدین ترتیب از یک س��و دیه 
نوک پس��تان نمی تواند با معیار مس��احت تعیین شود و باتوجه به 
مخدوش بودن ادله نظریه دیه کامل و یک هش��تم و به طور خاص 
با عنایت به وجاهت نداشتن شرعی روایت الجعفریات، هیچ دلیلی 
وج��ود ن��دارد تا میزان خاص��ی از دیه را برای نوک پس��تان ثابت 
بدانیم و از س��وی دیگر، چون تش��ّخص این بخش نسبت به دیگر 
بخش های پس��تان ثابت است، راهی جز تعیین ارش برای قطع آن 
باقی نخواهد ماند، زیرا آشکارا مصداق »ما ال نص فیه« است و باید 

برای آن تعیین ارش کرد.

2- دیه پستان ها در قانون مجازات اسالمی
در قان��ون مجازات اس��المی گرچه به صراح��ت درخصوص نوک 
پستان ها دیه تعیین نشده، اما ممکن است با تأمالتی در این رابطه 
نظراتی ارائه شود. بنابراین در اینجا نیز در دو محور کلی به بررسی 
موضوع دیه پستان ها در قانون مجازات اسالمی پرداخته می شود:

دیه قطع کل پستان ها
مقنن در ماده )669( ق.م.ا به تبعیت از فقیهان امامیه، برای 
قطع هر یک از پس��تان های زن نصف دیه کامل زن در نظر گرفته 

و به صراحت مقرر کرده است:
»قطع و از بين بردن هريك از دو پس��تان زن، موجب نصف 

ديه كامل زن... است« 
باتوجه به این مقرره، روشن است که اگر هر دو پستان با هم 
قطع ش��وند، یک دیه کامل زن ثاب��ت خواهد بود. این حکم گرچه 
از مقرره فوق به سهولت قابل استنباط است، اما مورد تصریح قرار 
نگرفته است. این در حالی است که مقنن در دیگر اعضای زوج، هم 
 ف��رض قطع یکی از دو عض��و را مورد تصریح قرار داده و هم فرض 

قطع هر دو آنها را )مواد 587، 600، 607 و 629 ق.م.ا(.
 قانون گذار پس از بیان فرض قطع کل پستان، در ادامه ماده 
فوق، به بیان میزان دیه قطع بخشی از پستان پرداخته، بدین بیان 
که اگر بخشی از پستان قطع شود یا از بین برود، دیه آن به نسبت 
دیه کل پس��تان محاسبه می شود: »از بين بردن مقداري از آن به 
همان نس��بت موجب ديه است«. به هر روی، وفق ماده فوق، قطع 

صادق پور و فاطمی نیا 
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کل پس��تان موجب نصف دیه کامل زن و برای قطع بخش��ی از آن 
براساس قاعده مساحت تعیین دیه می شود. 

دیه قطع نوک پستان ها
در قان��ون مجازات اس��المی مصوب س��ال )۱392(، در رابطه با 
دیه پس��تان های زن دو ماده متفاوت تقریر یافته اس��ت. ماده )669( 
که درخصوص دیه قطع و از بین بردن کل یا بخش��ی از پستان هاست 
و ماده )670( که درمورد با دیه/ارش جنایت بر منافع پس��تان اس��ت. 
بنابراین در این قانون برای نوک پس��تان به صورت اختصاصی دیه ای 
تقریر نیافته است. این در حالی است که در پیش نویس قانون مجازات 
اس��المی، پس از دو ماده فوق-الذکر، در ضمن ماده ای مستقل، چنین 

مقرر شده بود:
»قطع و از بین بردن نوک هر یک از پستان های زن، موجب 
ارش اس��ت و قطع و از بین بردن نوک هر یک از پستان های مرد، 

موجب یک هشتم دیه کامل است.«
در ای��ن پیش��نهاد، ضم��ن اینک��ه تکلیف جنای��ت بر نوک 
پس��تان های مرد روش��ن ش��ده، با تکیه ب��ر مبان��ی فقهی، نوک 
پس��تان های زن هم به شکل مس��تقل از کل پستان ها دیده شده 
و نظریه ارش در رابطه با آنها از س��وی مقنن پذیرفته ش��ده است. 
با این وجود، ش��ورای نگهبان به دلیل مخالف��ت صدر این ماده با 
فت��وای امام خمینی در تحریرالوس��یله]24[. آن را مخالف ش��رع 
تلقی و ثبوت ارش برای نوک پس��تان ها را فاقد مشروعیت قلمداد 
کرد]25[. همین ایراد متأسفانه مجلسیان را به راحت ترین راهکار 
س��وق داده است: حذف مقرره پیشنهادی. حذف این مقرره از یک 
س��و، خأل تعیین دیه برای نوک پس��تان مرد را در پی داشت و از 

سوی دیگر وضعیت دیه نوک پستان زن را ابهام آلود ساخت.

 3- توزین نامتوازن دیه برای نوک پستان 
آنچه بیان ش��د مباحث فقهی و نیز مس��ائل مربوط به موضع 
مقنن درمورد دیه کل پستان و نوک آن بود که از نظر گذشت. اما 
در مقام عمل و در سازمان پزشکی قانونی نیز چگونگی تعیین دیه 
برای پس��تان نیازمند بررسی جداگانه است، زیرا اهمیت و کارکرد 
انکارناش��دنی نوک پس��تان نس��بت به باقی بخش های آن موجب 
ش��ده کارشناسان پزشکی قانونی در دس��تورالعمل پیشنهادی که 
ب��رای تعیی��ن ارش و دیه این عضو تنظی��م کرده اند، به نوعی این 
برجستگی کارکردی را ملحوظ دارند و در نهایت قطع آن را موجب 
ثبوت دیه یا ارش��ی بیش از قطع دیگر بخش های پستان به نسبت 
مس��احت آن قلمداد کنند. بدین ترتیب که برای از بین رفتن نوک 
پس��تان زن، وفق اطالق ماده )669( وس��عت آن نس��بت به حجم 
کل پس��تان در نظر گرفته می ش��ود. با این محاسبه، وسعت نوک 
پستان ۱2 درصد از حجم کل پستان تعیین شده است. با توجه به 
اینکه دیه هر یک از پستان های زن 25 درصد دیه کامل است، ۱2 
درصد از حجم کل پستان معادل 3 درصد دیه کامل مرد می شود. 
در عین حال، پزشکی قانونی در همین فرض یعنی در فرض قطع 
نوک پس��تان، برای منافع از دست رفته همانند منفعت شیردهی، 
ب��رای پیش از یائس��گی ۱0درص��د از دیه کامل م��رد را به عنوان 
ارش در نظر می گیرد و برای بعد از یائس��گی 2درصد از دیه کامل 
مرد. با این محاس��به روش��ن اس��ت که در نهایت برای قطع نوک 
پستان زن غیریائسه ۱3درصد از دیه کامل در نظر گرفته می شود 
و برای قطع نوک پس��تان زن یائس��ه 5درصد دیه کامل. جدول ۱ 

زیر متضمن پیشنهاد فوق است.
ب��ا این هم��ه، به نظر می رس��د اس��تنباط و نتیج��ه ای که 

درنگی در مبنا و بنای ماده )669( قانون مجازات اسالمی

▼جدول1. توزین نامتوازن دیه برای نوک پستان
وسعت صدمه )به نسبت حجم آسيب/ نقصرديف

پستان(
ارش منافع از دست  رفته )ديه 

كامل انسان( قبل از يائسگي
ارش منافع از دست  رفته )ديه 

كامل انسان( پس از يائسگي

2درصد10درصد12 درصداز بين رفتن نوك پستان1

--درصد حجم از دست  رفته پستاناز بين رفتن بخشي از پستان بدون درگيري نوك پستان2

12 درصد + نصف درصد حجم از از بين رفتن بخشي از پستان همراه با نوك پستان3
دست  رفته پستان

2درصد10درصد

-8درصد-از دست  رفتن قدرت شيردهي به داليل ديگر4
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کارشناس��ان پزش��کی قانونی در ج��دول فوق بازت��اب داده-اند، 
نمی توان��د صحیح باش��د، زیرا تعیین ارش یا دیه مس��تقل از دیه 
قطع، برای منافع قائم به پس��تان مبنای ش��رعی و قانونی ندارد. 
اینک��ه در ماده )669( تصریح ش��ده: »اگر هم��راه با از بين رفتن 
تمام يا بخش��ي از پس��تان مقداري از پوست يا گوشت اطراف آن 
ه��م از بين برود يا موج��ب جنايت ديگري گ��ردد، عالوه بر ديه 
پستان، ديه يا ارش جنايت مزبور نيز بايد پرداخت شود.« مراد از 
»جنایت دیگری« جنایتی است غیر از قطع پستان همانند جنایت 
بر دنده ها یا یکی از اعضای داخلی که در عرض یا طول جنایت بر 
پستان رخ می دهد، به شکلی که با جنایت بر پستان، تغایر دارد و 
به تعبیر مقنن »دیگری بودن« درمورد آن صدق می کند. بنابراین 
تعبیر »جنایت دیگری« در مقرره فوق، اساساً ناظر بر سلب منافع 
قائم به پس��تان نیس��ت تا دیه یا ارش جداگانه به آن تعلق گیرد. 
همچنین ماده )670( در این راس��تا قابل استناد نیست زیرا ناظر 
بر جنایت بر منافع است نه جنایت بر عضو که طبعاً موجب سلب 
منافع شود. روشن اس��ت که اگر در هر عضوی که قطع می شود، 
عالوه بر دیه قطع، دیه منافِع مالزم آن هم ملحوظ ش��ود، مبنای 
محاس��بات دیه به کلی تغییر خواهد کرد. به عنوان مثال در قطع 
دس��ت، بایس��تی عالوه بر نصف دیه کامل، دست کم همین مقدار 
برای منافع زایل ش��ده آن هم در نظر گرفت ش��ود. این در حالی 
است که در فقه و به تبع آن در قانون مجازات اسالمی، ارش/دیه 
منافع زایل ش��ده هر عضو در دیه قطع آن دیده ش��ده و خود به 
طور جداگانه دیه ندارند. عالوه بر این اش��کاالت، روشن است که 
نوک پستان در همه اشخاص و همه سنین به یک اندازه نیست و 
حجم آن همواره ۱2درصد از حجم کل پستان نخواهد بود. چه بسا 
در یک دختربچه حجم نوک پس��تان چیزی بیش��تر از 70درصد 
کل پستان باش��د و در یک زن میانسال، میزانی کمتر از 4درصد 

از حجم کل پستان وی.
ب��ا این اوصاف، تعیین 3درصد دیه کامل برای نوک پس��تان 
زن توزینی نامتوازن جلوه می کند، زیرا این بخش از پستان دارای 
کارکرد فراوانی اس��ت که یکس��ان  انگاری آن ب��ا دیگر بخش های 
پس��تان از حیث ارزش حقیقتاً دشوار است. پس راهکار چیست؟ 

به نظر می رسد دو راهکار در این رابطه قابلیت طرح دارد:
راهکار مبتنی بر ماده )545( 

در ماده )545( مقرر ش��ده اس��ت: »هرگاه منفعتي قائم به 
عضوي باش��د در جنايت بر آن عض��و كه منجر به زوال يا اختالل 
منفع��ت گردد تنها ديه بيش��تر ثابت مي ش��ود.« باتوجه به اینکه 
قطع نوک پس��تان همواره با س��لب منافعی همانند ش��یردهی و 
التذاذ جنس��ی همراه است و این منافع قائم به این عضو هستند، 
درصورتی که قطع آن موجب سلب چنین منافعی شود، تنها دیه 
بیش��تر ثابت است. دیه قطع نوک پستان، وفق اطالق ماده )669( 
که شامل نوک پستان هم می شود، با در نظر گرفتن مساحت کل 
پس��تان، بیش از 3درصد نخواهد شد این در حالی است که ارش 
تعیینی برای منافع زایل شده همانند شیردهی و التذاذ جنسی از 
این میزان بیش��تر خواهد بود. این از موارد جریان ماده )545( و 
حتی )546( اس��ت و در اینجا تنها دیه/ارش زوال منافع پرداخت 

می  شود.
راهکار مبتنی بر مواد )669( و )560( 

در ماده )560( مقرر ش��ده: »ديه زن و مرد در اعضا و منافع 
تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يكس��ان اس��ت و چنان چه ثلث يا 
بيشتر ش��ود ديه زن به نصف تقليل مي يابد«. وفق این ماده، دیه 
اعض��ای زن در کمت��ر از ثلِث دیه کامل م��رد، معادل دیه اعضای 
مماثل آن در مرد اس��ت. گرچه مرد عضو مماثلی برای پستان زن 
ندارد اما نوک پستان مرد و زن هر دو عضو مماثل محسوب شده 
و دیه نوک پس��تان زن درصورتی که کمتر از ثلث دیه مرد باش��د 
وفق مقرره فوق معادل دیه نوک پس��تان مرد خواهد بود. باتوجه 
به اینکه، دیه نوک پس��تان مرد در قانون تعیین نشده، با مراجعه 
به فقه )اصل ۱67( می توان دریافت که میزان دیه آن، یک هشتم 
دیه کامل است. به همین خاطر چون این میزان کمتر از ثلث دیه 
مرد اس��ت، دیه زن و مرد در اینجا یکسان خواهد بود و مقدار آن 
یک هشتم دیه کامل تعیین خواهد شد. چنان که گذشت، همین 
میزان برای دیه نوک پستان زن نیز در اقوال فقها وارد شده بود.

 بر این پایه، تعیین دیه پس��تان به نس��بت مساحت در ماده 
)669( مرب��وط به قطع و از بین رفتن بخش��ی از این عضو غیر از 
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نوک آن است که در فقه دیه مستقل دارد و در واقع ماده )560( 
از ای��ن رو، حاکم بر ماده )669( اس��ت. اگر ای��ن دیدگاه پذیرفته 
شود، در فرض قطع بخشی از پستان به همراه نوک یا بدون نوک 
موضوع نیازمند واکاوی بیش��تر است که می توان در قالب زیر آن 

را تقریر کرد:
1-2-3- قطع بخشی از پستان بدون درگیری نوک آن

درصورتی که بخشی از پس��تان بدون اینکه نوک آن درگیر 
ش��ود قطع شود، وفق ماده )669( براساس قاعده مساحت دیه آن 
تعیین خواهد ش��د. به عنوان مثال اگر بخش زایل شده، نیمی از 
وسعت پستان باش��د، چون قطع هر پستان موجب 25درصد دیه 
کامل اس��ت، نیمی از آن معادل ۱2/5 درصد دیه کامل، به چنین 

جنایتی تعلق می گیرد.
یک اش��کال اساس��ی بر این نگرش مطرح است و آن اینکه 
وقتی به واس��طه م��اده )560( خأل قانونی تقری��ر دیه برای نوک 
پر ش��د و گویی نوک پس��تان خود دیه مس��تقل دارد، چگونه در 
محاس��به مس��احت نادیده انگاشته می ش��ود و میزان دیه، از کل 
مساحت پستان محاسبه می شود نه از مساحت آن منهای نوک؟

پاس��خ این اس��ت که در اینجا به اطالق م��اده )669( مراجعه 
می ش��ود، زیرا نوک پستان صرفاً از حیث دیه مستقل انگاشته شده 
و این مس��تلزم لحاظ نش��دن آن در تعیین مقدار مس��احت نیست، 
بنابراین دلیلی برای مالحظه ماده )560( و استقالل نوک پستان در 
زمینه تعیین مساحت میزان قطع شده در کل پستان وجود ندارد.

2-2-3- قطع بخشی از پستان همراه با نوک آن
اگر نوک پس��تان همراه با بخش��ی از آن قطع ش��ود تعیین 

دیه چگونه اس��ت؟ در بخش نوک پستان، بر مبنای نظریه مبتنی 
بر مواد )669( و )560( عمل می ش��ود که یک هش��تم دیه کامل 
ثابت می شود اما در بخش دیگر پستان بایستی براساس مساحت 
پس��تان تعیین ارش شود. بر این اساس، اگر 30درصد از مساحت 
پس��تان قطع شده باش��د، مطابق این میزان ارش تعیین می شود، 
منته��ا نکته مهم این اس��ت که در فرض ف��وق، ارش بخش قطع 
شده پس��تان )غیر از نوک( از 25درصد محاس��به نمی شود بلکه 
از ۱2.5درص��د دیه کامل حس��اب می ش��ود، زی��را ۱2/5 درصد 
)یک هشتم دیه کامل( از دیه کامل به نوک پستان اختصاص یافت 
و از مق��دار دیه کامل یک پس��تان که معادل 25درصد دیه کامل 
است، اکنون ۱2.5درصد باقی مانده است. نکته دیگر اینکه گرچه 
میزان دیه نوک پس��تان مجزا محاس��به می ش��ود اما در محاسبه 
وس��عت بخش قطع ش��ده از حجم پس��تان باید نوک را مد نظر 
قرار داد، یعنی درصورتی که بخش قطع ش��ده با محاس��به نوک 
30درصد اس��ت اما وقتی نوک را خ��ارج کنیم 33درصد از حجم 
کل پستان به حساب می آید، مالک محاسبه حجم پستان با نوک 

یعنی 30درصد است. جدول 2 زیر بیانگر نظریات فوق است.
نقد راهکارها

ب��ه هر ی��ک از دو راهکار فوق اش��کاالتی وارد اس��ت که به 
نظر می رس��د پذیرفتن آنها را ناممکن می سازد. این اشکاالت را با 

تفکیک میان دو دیدگاه فوق در ادامه بررسی می کنیم. 
1-3-3- نقد راهکار مبتنی بر ماده )545(

نخس��تین اش��کالی که بر راهکار مبتنی بر م��اده )545( وارد 
می آید این است که ماده مذکور شامل مواردی که در طول جنایت 

درنگی در مبنا و بنای ماده )669( قانون مجازات اسالمی

▼جدول2. قطع بخشی از پستان همراه با نوک آن

ارش زوال منافع ميزان ديهآسيب/ نقصرديف

-5/12 درصد ديه کامل مرداز بين رفتن نوك پستان1

درصد حجم از دست  رفته پستان به نسبت حجم پستان )نسبت به 25درصد از بين رفتن بخشي از پستان بدون درگيري نوك پستان2
ديه کامل(

-

3
از بين رفتن بخشي از پستان همراه با نوك پستان

50/12 درصد ديه کامل مرد + درصد حجم از دست  رفته پستان به نسبت 
حجم پستان )نسبت به 12/5 درصد ديه کامل(

-

8-از دست  رفتن قدرت شيردهي4
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ب��ر عضو، جنایت��ی بر منفعت وارد می آی��د و آن منفعت ارش دارد، 
نمی ش��ود. بدین بیان ک��ه موضوع این ماده صرفاً موردی اس��ت که 
جنایتی بر عضو وارد شده و منافعی سلب شده که »دیه مقدر« دارد. 
در این صورت، از میان دیه عضو و دیه منفعتی که قائم به این عضو 
است، دیه بیشتر ثابت خواهد بود. این در حالی است که درخصوص 
نوک پس��تان چنین مسئله ای صادق نیس��ت، زیرا منافع مربوط به 
آن همانند ش��یردهی و التذاذ دیه مقدر ندارند بلکه ارش��ی هستند. 
بنابراین مشمول ماده )545( نمی شود. اما پذیرش این اشکال اندکی 
دشوار است، زیرا در ماده فوق الذکر، تعبیر »اختالل منفعت« نیز به 
کار رفته که نش��انگر این است که این ماده می تواند شامل مواردی 
شود که بایستی میان دیه عضو و ارش اختالل منفعت، دیه بیشتر را 
برگزید. بنابراین چنین اشکالی خللی به راهکار فوق وارد نمی آورد. 
اما آنچه اعتقاد به این نظریه را با مشکل مواجه می سازد این 
اس��ت که در بس��یاری از مواقع ممکن است جنایتی بر عضو وارد 
ش��ود و منافعی از آن زایل ش��ود. وقتی مقنن برای آن عضو دیه 
مقدر در نظر گرفته، گویی که مجموع این منافع را نیز در این دیه 
لحاظ کرده اس��ت. مثاًل ش��خصی که انگشت شست دستش قطع 
شده و مقنن یک دهم دیه کامل برای او در نظر گرفته )ماده 64۱ 
ق.م.ا(، ممکن است تک تک منافعی که از او سلب می شود بیش از 
این دیه محاس��به شود، اما مقنن در این مورد با تقریر دیه، گویی 
هم��ه این منافع را لحاظ کرده اس��ت. در نوک پس��تان هم وقتی 
مقنن دیه را براس��اس قاعده مس��احت تعیین کرده، تعیین ارش 
برای منافع دارای ارش��ی که از آن س��لب می شود همین مشکل 
را داراس��ت و اگر در چنین موردی، عالوه بر دیه تعیین براس��اس 
نظریه مس��احت )موضوع اطالق ماده 669(، معتقد به وجود ارش 
ب��رای منافع قائم به نوک پس��تان باش��یم، بای��د در دیگر اعضا و 
اندام ها نیز همانند انگش��ت شست چنین اعتقادی را حفظ کنیم 
که نهایتاً نتیجه ای جز اعراض از تقدیرات شرعی نخواهد داشت.

2-3-3- نقد راهکار مبتنی بر ماده )560( و )669(
دو چالش اساس��ی درخصوص دیدگاه مبتنی بر مواد )560( 
و )669( وجود دارد که مانع پذیرش این دیدگاه می شوند. این دو 

چالش عبارتند از:

1-2-3-3- اطالق ماده )669(
نخس��تین چالشی که پیش روی راهکار دوم وجود دارد این 
اس��ت که اطالق ماده )669( به هی��چ وجه این اجازه را نمی دهد 
که برای تعیین دیه نوک پستان به ماده )560( و در ادامه به فقه 
رجوع ش��ود، زیرا در این ماده پس از تعیی��ن دیه برای قطع کل 
پس��تان، به صراحت بیان شده که »از بين بردن مقداري از آن به 
همان نس��بت موجب ديه است« و در این حکم میان نوک پستان 
و بخش های دیگر آن فرقی ننهاده است. بر این اساس، برای اصول 
فهم قانون، اساساً خالئی وجود ندارد که با مراجعه به ماده )560( 
در پ��ی رفع آن باش��یم. عالوه ب��ر این، باتوجه به تأکید ش��ورای 
نگهبان بر مطابقت قانون با فتوای امام خمینی، روش��ن است که 
آنچه با مراجعه به اطالق ماده فوق الذکر مبنی بر مس��احتی بودن 
میزان دیه نوک پس��تان حاصل می شود، دقیقاً مطابق با خواست 
شورای نگهبان و همین طور اقدام مجلس در راستای مطابقت مواد 
قانونی با موازین ش��رع )به طور خاص فتوای امام خمینی( است. 

بنابراین اساساً دلیلی برای رجوع به ماده )560( وجود ندارد.
حقیقت این اس��ت که آنچه موجب ش��ده جرق��ه ارائه این 
دیدگاه زده شود، دو امر اساسی است: نخست اینکه نتیجه رجوع 
به فتاوای اغلب فقیهان امامیه این اس��ت که نوک پس��تان حالت 
اس��تقاللی دارد و دیه آن فزون تر از دیگر بخش های پستان است، 
در حالی که اطالق ماده )669( مفید این نتیجه نیست. دوم اینکه 
با لحاظ نگرش کارکردمحور و محاس��باتی حقیقتاً نوک پس��تان 
جایگاهی فراتر از دیگر بخش ها دارد، قطع آن خس��ارت بیش��تر 
و جنایت ش��دیدتری نس��بت به دیگر بخش های پستان به شمار 
می آید. از همین رو، منطقاً بایس��تی دیه قطع نوک پستان از دیه 
- به َمَثل - قطع بخش س��مت راس��ت آن، بیش��تر باشد. نگارنده 
باوجود پذیرش این دو انگاره و درک دغدغه  فوق، به دلیل اشکال 
و چال��ش فوق الذکر نمی تواند اعراض از اط��الق ماده )669( را با 
عنایت به این مستمک هاِی ولو منطقی پذیرا باشد، زیرا اگر مبنای 
تقریر دیه چنین مستمس��ک هایی پنداشته ش��ود، در بسیاری از 
موارد منجر به تعدی به اصل قانونی بودن ش��ده و در نهایت آنچه 

نتیجه خواهد شد از وقع افتادن منطق مواد قانونی است.
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2-2-3-3- عدم وجاهت رجوع به ماده )560(
عالوه بر چالش مبنایی فوق، نوع اس��تفاده از ماده )560( و 
پروس��ه رجوع به فقه در راهکار دوم دچار اش��کال اساسی است، 
زیرا دقیقاً همان اشکالی که بر چگونگی استفاده از روایات تنصیف 
دیه زن بر نظریه محقق خویی و شاگردانش وارد بود در اینجا نیز 
مطرح می ش��ود. بدین بیان که در ماده )560( مقرر ش��ده است: 
»دي��ه زن و مرد در اعض��ا و منافع تا كمتر از ثلِث ديه كامل مرد، 
يكسان است و چنان چه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل 
مي يابد.« چنانکه روش��ن است این ماده ظهور در این امر دارد که 
»میزان دیه« زن تا ثلث دیه مرد، با مرد یکس��ان اس��ت و پس از 
رس��یدن به ثلث، نصف می شود، نه اینکه در اندام هایی که در مرد 
دارای دی��ه ای کمت��ر از ثلث هس��تند و در زن فاقد دیه، می توان 
برای »تقریر دیه« عضِو فاقد دیه زن، از میزان تعیین ش��ده عضو 
مماثل او در مرد استفاده کرد. فراز پایانی این ماده که مقرر داشته 
»ديه زن به نصف تقليل مي يابد« به وضوح بیانگر این امر است که 

موضوع این ماده میزان دیه است نه اصل تقریر دیه. 
ب��ه هر روی، گرچه نگارنده بر این باور اس��ت که بایس��ته و 
شایس��ته اس��ت عالوه بر اینکه نوک پس��تان به صورت مستقل و 
مجزا دارای دیه باش��د، دیه ای فزون تر از دیگر بخش های پستان 
برای آن تعیین ش��ود ام��ا در حال حاضر باتوج��ه به اطالق ماده 
)669( چنین امکانی فراهم نیست و نمی توان به بهانه داشتن این 
انگیزه س��تودنی، اصول حاکم بر تخاط��ب گزاره های قانونی را به 
مسلخ کشانید. به خصوص با عنایت به اینکه از نقد شورای نگهبان 
و رفتار متقابل مجلسیان در حذف ماده پیشنهادِی مربوط به دیه 
نوک پستان می  توان دریافت هدف، استیالی فتوای امام خمینی 

در این زمینه بوده که عیناً مفاد اطالق ماده )669( است. 

نتیجه گیری
قطع هر یک از پستان های زن به اجماع فقهای امامیه دارای 
نصف دیه کامل زن اس��ت. اما درخصوص قطع نوک پستان های 
زن اختالف نظر وج��ود دارد. در مجموع 4 نظریه در این زمینه 
مطرح ش��ده اس��ت: نظریه دیه کامل زن، نظریه یک هشتم دیه 

کامل، نظریه مساحت و نظریه ارش. مستندات نظریه دیه کامل و 
نظریه یک-هشتم دیه کامل هر دو دچار اشکال است و نمی توان 
برای اثبات این نظریات به آنها اس��تناد جس��ت. نظریه مساحت 
نیز متکی بر یک پیش فرض اساس��ی اس��ت که عبارت اس��ت از 
مستقل نبودن و تشّخص نوک پستان نسبت به دیگر بخش های 
پس��تان. این پیش فرض را امارات متعددی همچون فتاوای فقها 
در طول تاریخ، کارکرد بیشتر نوک پستان و روایت الجعفریات به 
مثابه یک متن مؤید، برنمی تابند و از همین رو بایس��تی حساب 
نوک پستان را از دیگر بخش های پستان جدا دانست. باتوجه به 
اینکه در هیچ نص قابل اعتمادی برای نوک پس��تان دیه تعیین 
نش��ده، به دلیل مبانی فقهی، اس��توارترین دی��دگاه، ثبوت ارش 
برای نوک پس��تان اس��ت. از نظر قانونی نیز م��اده )669( قانون 
مجازات اس��المی برای قطع هر یک از پستان ها نصف دیه کامل 
زن را تعیین کرده و قطع بخش��ی از آنها را موجب ثبوت دیه به 
همان نس��بت دانسته است. باتوجه به س��یر تقنینی این ماده و 
نیز متن تحریرالوسیله که مستند ایراد شورای نگهبان بر تعیین 
ارش برای نوک پس��تان بوده، وفق اطالق م��اده فوق الذکر، دیه 
قطع نوک پس��تان نیز با محاسبه مساحت آن تعیین خواهد شد. 
بنابراین س��ازمان پزشکی قانونی دستورالعمل خود را بایستی بر 
همی��ن مبنا تنظیم کند و تعیین هر نوع دیه برای نوک پس��تان 
به طور اس��تقاللی و نیز ارش مناف��ع قائم به آن، وجاهت قانونی 

نخواهد داشت.

تش�کر و قدردانی: با توج��ه به اینکه نظریه مبتنی بر م��اده )669( و )560( 
حاصل دقت ورزی های حجت االس��الم و المس��لمین استاد محمد حسین عبدی 
)زید عزه( بوده که در جلس��ات دفتر مطالعات فقهی پزش��کی قانونی به مشافهه 
طرح شده است، نویسندگان بر خود الزم می دانند از این استاد فاضل درس خارج 
حوزه علمیه قم تش��کر و قدردانی کنند. همچنین از آقایان دکتر حسینعلی بای 
و حمیدصدیقی آخا و حجج اس��الم رضا پورصدقی و روح الل خورش��یدی که در 

تقویت مطالب علمی این نوشتار یاری رساندند، کمال سپاسگزاری را داریم
تأییدیه اخالقی: موردی از سوی نویسنده گزارش نشده است.

تعارض منافع: موردی از سوی نویسنده گزارش نشده است.
سهم نویس�ندگان: هر دو نویسنده به یک اندازه در نگارش مقاله سهیم 

بودند.

درنگی در مبنا و بنای ماده )669( قانون مجازات اسالمی
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مـجـلـــهپــزشکی قانـونـی ایـران

منابع مالی: هزینه نگارش این پژوهش از منابع دفتر مطالعات فقهی پزشکی 
قانونی تأمین شده است.
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