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Abstract
Harese and Damie are of the lightest species of Shejaj. Article 709 of the Islamic Punishment Law defines
Harese as a scratch in the skin without bloodshed. Damie is a kind of injury that penetrates superficially into
the skin with a bloodshed. These two definitions originate from well-known jurisprudent's theses concerning
Shejaj; only that in their definition, "bloodshed" is the point, not "blood flow". The ambiguity of these two
definitions requires a more precise definition. By applying jurisprudent's thesis on recent scientific data and
their relations to definitions of different species of Shejaj, it could be said that Harese is the scratch without
bloodshed of the outer skin that is called Epidermis in medicine. Damie is the injury caused by the rift of the
surface of the skin, Hypodermis and Dermis, which rifts the capillary and had blood flow. Hence, contrary to
Sheikh Mofid's Thesis in defining Damie, in addition to the realization of the injury, muscle tissues under the
skin (which jurisprudents call Lahm (meat)) does not rift but that Harese and Damie are limited to the
injuries of the surface of the skin.
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چکیده
حارصه و دامیه خفیفترین گونه از انواع شجاج میباشند .در ماده  223قانون مجازات اسالمی ،حارصه به خراش پوست بدون آنکه خون
جاری شود ،تعریف شده است .دامیه نیز جراحتی دانسته شده که اندکی وارد گوشت شود و همراه با آن خون جاری گردد .این دو
تعریف ،برآمده از نظریه مشهور فقها در تعریف شجاج است ،با این تفاوت که طبق دیدگاه مشهور ،آنچه در تعریف این دو جراحت
دخیل است ،قید «خروج خون» است و نه «جریان خون» .ابهام و نارسایی که در این دو تعریف وجود دارد ،مستلزم ارائه تعریف
دقیقتری از این دو جراحت است .با تطبیق دیدگاه برخی فقها بر دادههای علوم تجربی و نسبتسنجی اقوال مختلف ایشان در تعریف
گونههای شجاج ،میتوان معتقد شد ،حارصه خراشیدگی بدون خروج خون الیه بیرونی پوست ،است که امروزه در علوم پزشکی ،اپیدرم
خوانده میشود .دامیه نیز ،عبارت است از جراحتی که با شکافتن الیه سطحی پوست ،دو الیه درم و هیپوردم را نیز میشکافد و چون
در این دو الیه ،مویرگ خونی وجود دارد ،تحقق دامیه ،همواره همراه با خروج خون خواهد بود .بر این پایه و در تقابل با دیدگاه مشهور،
مطابق با نظریه «شیخ مفید» در تعریف دامیه ،ضمن تحقق این جراحت ،بافتهای ماهیچهای زیر پوست که فقها تحت عنوان کلی
«لحم» از آنها یاد کردهاند ،دچار پارگی نمیشوند ،بلکه هم حارصه و هم دامیه ،مختص به جراحات ناحیه پوست میباشند.
واژگان کلیدی :پوست؛ حارصه؛ دامیه؛ خراش؛ شکافتن؛ جراحت

تأملی در چیستی حارصه و دامیه
مقدمه

امیر وطنی و همکاران3 /
خواهد داشت و در گوشهای ،مهجور و منزوی ،رهایشان خواهد

شِجاج یا جراحات سر و صورت ،از پرشمارترین موارد

ساخت .با نظرداشت این مطالب است که نوشتار حاضر ،با

ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی محسوب میشوند که

مبناقراردادن متون معتبر فقهی و روایی و استمداد از دادههای

پروندههای زیادی را در محاکم قضایی به خود اختصاص

علم پزشکی ،بر آن شده تا از میان گونههای مختلف شجاج،

دادهاند .احتساب دیه این جراحات ،با مبناقرارگرفتن دیه کامل

«حارصه» و «دامیه» را مورد کاوش و بررسی قرار دهد و

و نسبتسنجی آنها با آن ،موجب شده که میزان دیه

ماهیت این دو جراحت و تفاوت آنها با یکدیگر را ،مستدل و

گونههای شجاج از یکصدم تا مبلغی بیش از ثلث دیه کامل

استوار ،پی جوید .ترسیم دقیق چیستی این دو جراحت از آن

متغیر باشد .با توجه به افزایش سالیانه دیه و نیز فراوانی

رو حیاتی و اساسی به نظر میرسد که تعریف کنونی

حوادث مربوط به شجاج ،ضرورت بررسی اینگونه جراحات

قانونگذاراز حارصه و دامیه ،کار را بر پزشکی قانونی ناهموار

امری انکارناشدنی مینماید .بر این مطالب بایستی از سویی

ساخته است .به مَثَل ،گاه جراحتی رخ میدهد که نه منطبق

اجمال و ابهام معنایی برخی از گونههای شجاج و از دیگرسوی،

بر تعریف قانونگذار از حارصه است و نه مصداق تعریف او از

عدم تعیین حد و مرز چیستی یکیک آنها را افزود .روزآمد

دامیه محسوب میشود ،همچون موردی که بدون شکافتهشدن

نبودن تعاریفی که از اینگونه جراحات توسط قانونگذار در متن

گوشت ،خون جاری گردد.

قانون گنجانده شده ،فاصلهگرفتن ادبیات او از ادبیات تقنینی و

به نظر میرسد کاستیهای موجود در تعریف شجاج،

ملحوظداشتن ادبیات ترجمهای در ارائه مواد قانونی مربوطه،

تاکنون توجه پژوهشگران را به خود جلب نکرده ،زیرا هیچ

جملگی ،موجب گشته بررسی موارد ،مصادیق و گونههای

پژوهش مستقلی در این زمینه منتشر نشده است .در همین

جراحات سر و صورت ،اهمیتی دوچندان یابد .در صورتی که

راستا و جهت رفع تمامی ابهاماتی که در زمینه ماهیت حارصه

این بررسیها ،با اتکا بر دادههای علوم تجربی و مفاهیم دانش

و دامیه رخ مینمایند ،در ادامه ،پس از بررسی مفاهیم کلی

پزشکی و نیز گزارههای به دستآمده از علم بافتشناسی و

همچون عملکرد پوست و الیههای آن و نیز معنا و گونههای

آناتومی صورت پذیرد ،بیتردید موجب خواهد شد ،مفاهیمی

شجاج ،چیستی حارصه و دامیه مورد تحلیل قرار خواهد

که در قرنها و اعصار متمادی ،کارایی بسیار داشتهاند و با

گرفت.

توجه به دانش و تجربه آن روزگاران ،موجبات رفع خصومت و
احقاق حق را فراهم میآوردهاند ،امروزه نیز با ردایی تازه و در

مفاهیم

لباسِ عباراتی همسو با پیشرفت علوم تجربی ،تقویت شده و در

1ـ پوست

این عصر پر از تحول و تبدل ،به حیات پر ارج خویش با قوتی

 -1-1اهمیت و عملکرد پوست :پوست ( )Skinبزرگترین

افزونتر ،ادامه دهند .بدیهی است که چنین پویایی و نوگرایی،

ارگان منفرد بدن است که به طور معمول  11-22درصد بدن

به معنای دستکشیدن از زحمات پیشینیان یا چشمپوشی از

را تشکیل داده و در بالغین ،سطحی معادل  1/1-2mاز محیط

مبانی و تعالیم گرانسنگ فقهی و روایی نیست ،بلکه دقیقاً در

خارجی بدن را میپوشاند .پوست ،پوشش ( )Integumentیا

تقابل با این پندار ،این مهم ،تنها با اتکاء به آن متون فاخر،

الیه جلدی ( )Cutaneous Layerنیز خوانده میشود.

امکانپذیر و شدنی است .در مقابل ،تعصب و تصلّب بر آنچه

عملکردهای اختصاصی این عضو حیاتی بدن ،به چند دسته

گذشتگان با اندیشهورزی و تأمل ،فراچنگ آوردهاند و به

گسترده تقسیم میشوند:

نسلهای پس از خود رسانیدهاند ،بیآنکه اجتهاد و ابتکاری در

 -1-1-1محافظتی :پوست سد فیزیکی در برابر آسیبهای

آنها صورت گیرد ،نه تنها موجب مانایی آنها نخواهد بود،

حرارتی و مکانیکی (همانند اصطکاک) و اکثر پاتوژنهای بالقوه

بلکه ،اندکاندک از همراهی با قطار تحول اندیشهها بازشان

و سایر مواد است .این اندام حیاتی ،همچنین نسبت به آب
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نفوذناپذیر بوده و این امر امکان زندگی در خشکی را فراهم

عبارت دقیقتر ،زیرالیه مختلف تشکیل شده است که در

ساخته است .عالوه بر این ،پوست یک سد غیر قابل نفوذ

نگاشتههای پزشکی ،مورد بررسی قرار میگیرند.

انتخابی نسبت به داروهای استروییدی خاص است که به
صورت استعمال پوستی تجویز میشوند (.)1

 -1-2-2درم ( )Dermisیا میانپوست :درم ،دومین الیه
پوست است که در زیر اپیدرم قرار دارد و حاوی بافت همبند،

 -1-1-2حسی :انواع زیادی از گیرندههای حسی پوست

اعصاب ،رگهای خونی ،رگهای لنفی و رسپتورهای حسی

قادر هستند محیط را دائماً ارزیابی کنند .پوست دارای

است ( .)2درم از اپیدرم ضخیمتر است ،اما ضخامت آن در

رسپورتهای حس عمقی لمس ،حرارت ،فشار و درد است (.)2

جاهای مختلف بدن ـ آنگونه که در خصوص اپیدرم نیز گفته

 -1-1-9تنظیم حرارت :درجه حرارت در حالت طبیعی به

شد ـ متفاوت است ،به طوری که ضخامت درم در سطح قدامی

آسانی حفظ میشود .این امر به علت اجزای عایق پوست

کمتر از سطوح خلفی میباشد .همچنین درم در زنان نازکتر

(مانند الیه چربی و مو بر روی پوست) و مکانیسمهای آنها

از مردان است ( .)9پلک جایی است که درم کمترین ضخامت

برای افزایش از دسترفتن حرارت (تولید عرق و یک ساختار

را دارد و ناحیه کمر ،بیشترین مقدار درم را به خود اختصاص

عروقی میکروسکوپی زیرسطحی متراکم) است.

داده است .این تفاوت در ضخامت که نسبت به هر سه الیه

 -1-1-4متابولیک :سلولهای پوست ویتامین  Dرا که در
تشکیل متناسب استخوان و متابولیسم کلسیم استفاده
میشود ،از طریق عمل موضعی اشعه  UVبر روی پیشسازِ
ویتامین  ،Dمیسازند.

پوست صادق است ،ناشی از تفاوت عملکرد و اختالف شرایط
پوست در جاهای مختلف بدن است.
 -1-2-9هیپودرم ( )Hypodermisیا زیرپوست :هیپودرم،
از دو واژه هیپو به معنای زیر و درما به معنای پوست ترکیب

 -1-1-1پیامهای جنسی :بسیاری از خصوصیات پوست

یافته است .هیپودرم یک الیه بافت همبند سست است و

مثل وجود رنگدانه و مو ،مشخصههای قابل مشاهدهای از سالمت

معموالً حاوی بالشتکهای چربی میباشد .این بافت زیرجلدی،

هستند که در جذابیت افراد در تمام گونههای مهرهداران از

پوست را به صورت سست ،به بافتهای زیرین متصل کرده و

جمله انسان نیز دخیل میباشند .اثرات فرومونهای جنسی

در ماکروآناتومی ،معادل فاسیای سطحی ( Superficial

( )Sex Phermonesتولیدشده از غدد پوست نیز برای

 )Fasciaاست ( .)1این الیه اغلب حاوی مقادیر زیاد چربی

جذابیت مهم است (.)1

است .اپیدرم چه از یک نقطه بدن به نقطه دیگر و چه از

 -1-2الیههای پوست :هرچند پوست در مقایسه با سایر

شخصی به شخصی دیگر دارای ضخامت متفاوتی میباشد .این

اندامهای انسان ،سادهتر به نظر میرسد ،اما این مخلوق زیبای

الیه ،اجازه حرکت پوست را روی عناصر عمقیتر میدهد .عروق

خداوند نیز پیچیدگیهای خاص خود را دارد .بر اساس

خونی و لنفی و نیز و اعصاب از این الیه میگذرند و یک منبع

دادههای علم پزشکی ،پوست از سه الیه مختلف تشکیل شده

ذخیره انرژی محسوب میشود ( .)4در تصاویر زیر ،این سه

است که به شرح زیر میباشند:

الیه پوستی ،در دو زاویه مختلف ،به تصویر کشیده شدهاند:

 -1-2-1اپیدرم ( )Epidermisیا روپوست :اپیدرم الیه
بیرونی پوست است که اپی تلیوم مطابق سنگفرشی میباشد و
ضمن اینکه بدون عروق است ،از لحاظ ضخامت هم تنوع
خاصی دارد ( .)4در کف دستها و کف پاها اپیدرم بسیار
ضخیم است تا بتواند فشار وارده به این مناطق را تحمل کند.
در بقیه قسمتهای بدن مثل سطح قدامی بازو و ساعد یا
پلکها ،اپیدرم نازک است ( .)9اپیدرم خود از پنج الیه یا به
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دستی طبق ماده  192ق.م.ا ،خود دیه معین ندارد ،بلکه ارش
آن با نظر حاکم تعیین میشود ،در مورد جراحت دامیه وارده
بر آن نیز ،دادن ارش ضروری خواهد بود» (.)3
باری ،با وجود وضوح مفهومی تعاریف ارائهشده برای اقسام
شجاج ،گاه به علت روزآمدنبودن آنها ،در موارد کاربردی و در
ارتباط با مصادیق خارجی که اقتضای حرفه پزشکان قانونی
است ،وجود ابهام ،اجمال و نارسایی ،انکارناشدنی است.
2ـ شِجاج
در کتابهای لغت« ،شجّ» به معنای «شکافتن و شقهکردن»
آمده است ( .)1علیرغم گستره وسیع معنای لغوی شجَّ که
شامل شکافتن هر چیزی میشود ،مراد از «شِجاج» که جمع
«شَجَّة»از ماده «شجّ» است ،خصوصِ جراحات و زخمهای سر
و صورت میباشد ( .)1-2در فقه اسالمی ،بر هر یک از
زخمهایی که بر سر و صورت وارد میآید ،به تناسب عمق
آنها ،نامی خاص اطالق میشود و بر همین مبنا ،دیهای
متفاوت به هر یک تعلق میگیرد .از این رهگذر ،فقها عموماً
شجاج را بر نُه گونه حارصه ،دامیه ،متالحمه ،سمحاق،
موضحه ،هاشمه ،منقله ،مأمومه و دامغه دانستهاند (.)8
قانونگذار جمهوری اسالمی ایران نیز در ماده  223قانون
مجازات اسالمی مصوب  1932به تبعیت از فقه ،این نه مورد را
در قالب عبارات مختلف همراه با میزان دیه و نیز ارائه تعاریفی
از آنان ،منعکس ساخته است .از مجموع نهگانه فوق ،پنج فقره
اول ممکن است در غیر سر و صورت نیز واقع شود که در آن
صورت طبق ماده  212در صورتی که آن عضو ،دیه معین
داشته باشد ،دیه به حساب نسبتهای مذکور در ماده  223از
دیه آن عضو تعیین میشود و اگر آن عضو دارای دیه معین
نباشد ،ارش ثابت است« .بدین ترتیب هر گاه مثالً جراحت
دامیه بر یک دست سالم واقع شود ،چون دیه دست پنجاهصدم
دیه کامل (ماده  )191و دیه دامیه سر و صورت ،دوصدم دیه
کامل است (بند «ب» ماده  ،)223لذا دیه دامیه دست سالم،
دوصدم از پنجاهصدم ،یعنی یکصدم دیه کامله ،میباشد ،ولی
هر گاه دامیه بر کف دست کسی که یا به طور مادرزاد یا بر اثر
وقوع سانحهای انگشت ندارد ،وارد شود ،چون بریدن چنین

«حارصه»و «دامیه» که از اولین درجات این جراحات و دارای
کمترین دیه هستند ،از جمله این اصطالحات به شمار میروند
که به نظر میرسد نیازمند ترسیم خط و مرز مفهومی جدی
میباشند.
3ـ جریان و خروج خون
با توجه به اینکه در مباحث آتی ،همواره میان دو واژه
«جریان خون» و «خروج خون» فرق نهاده میشود و بسیاری
از مسائل در گستره تمایز این دو طرح میگردند ،ضروری است
اندکی در معنای آنها تأمل شود .واژه «جریان» که مصدر فعل
«جری یجری» است زمانی که در خصوص خون به کار
میرود  ،بیانگر این است که خون از موضع جراحت خارج شده
و بر سطح پوست روان گردیده است .بدیهی است که در چنین
فرضی ،خونریزی لزوماً به مقدار قابل توجهی رخ داده که
موجب روانی آن بر سطح پوست شده است ،اما در جایی که
جراحت وارده ،سطحیتر است ،گاه قطرات یا لکههای خون از
موضع جراحت خارج شده ،لکن میزان آن به قدری نیست که
سیالن یابد و بر پوست جاری گردد .بنابراین جریان خون
همواره مستلزم خروج خون میباشد ،اما خروج خون همیشه
منتهی به جریان آن نمیشود .شایان ذکر است که «ظهور
خون» نیز مفهومی مساوی با خروج خون دارد ،با این تفاوت
که اگر اندکی دقیقتر به اختالف این دو نگریسته شود ،میتوان
ظهور خون را مرحلهای پیشتر از خروج خون دانست که
پوست شکاف برداشته و خون نمایان شده است ،اما از موضع
جراحت خارج نشده است.
بر این پایه ،در صورتی که خون و سرخی آن در موضع
جراحت نمایان شود و در همان محل هویدا گردد ،اما از محل
جرح خارج نشود ،کما اینکه در برخی خراشیدگیها میتوان
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این مسأله را دید واژه «ظهور» به کار میرود ،اما اگر به عنوان

حارصه ،ابتدا به تعاریف فقهی آن نظری افکنده میشود و آنگاه

مثال خون به شکل یک قطره از موضع جرح بیرون آید و

از همین رهگذر ،عناصر مشکّله و در نتیجه مفهوم دقیق فقهی

میزان آن به قدری نباشد که روان شود ،از کلمه «خروج

آن به دست خواهد آمد.

خون» استعمال میشود و باالخره اگر میزان خون به قدری
باشد که از موضع جرح خارج شود و به اطراف جراحت سرایت
نماید یا بر سطح پوست روان شود ،از عبارت «جریان خون»
استفاده میشود.

تمامی تعاریفی که از سوی فقیهان امامیه برای حارصه
عنوانشده را میتوان به صورت زیر طبقهبندی نمود:
 -2-1-1تعریف اول« :حارصه عبارت است از شکافتن
اندک پوست ».این عبارت ،مشهورترین تعریفی است که از
سوی فقها برای حارصه ،عنوان شده است .ایشان ،این معنا را

چیستی حارصه

در قالب عباراتی مشابه ،به صورتهای زیر بیان نمودهاند« :هی

1ـ حارصه در لغت و اصطالح

الخدش الذی یشق الجلد؛ خراشی که پوست را بشکافد» (-11

حارصه ،اسم فاعل و مشتق از ریشه «حرص یحرص»

)11؛ «هی التی تقشّ ر {او تقطع} الجلد؛ جراحتی است که پوست

است .سه حرف حاء ،راء و صاد ،بر دو اصل معنایی متفاوت

را بشکافد» ()12-29؛ «هی القاشرة للجلد؛ جراحتی است که

داللت دارند؛ نخست رغبت شدید نسبت به چیزی ( ،)12همراه

شکافنده پوست است» ()24-21؛ «هی التی تش ّق الجلد قلیلا
نحو الخدش؛ جراحتی که همانند خراش ،اندکی پوست را

دیگر ،شکافتن و شقهکردن ( .)1به همین مناسبت ،از یکسو

بشکافد» (.)14

با فعالیت و اقدامی که بیانگر میل فراوان به آن است ( )11و
حرص در معنای آز و تمایل شدید به دنیا به کار میرود و از

عالوه بر بسیاری از فقهای امامیه ،برخی از فقیهان اهل

دیگرسوی ،حارصه هم بر جراحاتی که پوست را بشکافد ،اطالق

تسنن نیز این تعریف را پذیرفته و در نتیجه حارصه را معادل

میشود و هم بر ابری که با باریدن بر زمین ،پوست آن را

خراش اندک پوست دانستهاند (.)21

مخدوش میسازد ( ،)1چه اینکه پوست و زمین ،هر دو ،دچار

 -2-1-2تعریف دوم :تعریف دوم حارصه ،مضاف بر مفهوم

خراشیدن ،شکافتن و شقهشدن گشتهاند .بر این پایه ،یکی از

خراشیدگی پوست ،قیدی سلبی نیز در خود جای داده که

معانی پرکاربرد و بسیار مهم حارصه ،جراحتی است که پوست

عبارت است از «عدم خونریزی» .در این تعریف ،حارصه عبارت

را بشکافد ،اما نکته مهم در این خصوص این است که بر هر

است از شکافتن اندک پوست ،بیآنکه خون از آن بیاید.

شکافتن پوستی ،حارصه اطالق نمیشود ،بلکه مراد از آن

«صاحب جواهر» پس از ذکر برخی از تعاریف حارصه ،به

جراحتی است که به مقداری اندک ،پوست را بشکافد و در پی

صراحت نظر خویش را در خصوص تعریف آن ،اینگونه ابراز

آن ،خون هم جاری نگردد ( .)12این کارکرد معنایی در فقه

میدارد« :الذی یظهر لی ان الحارصة هی التی تقشر الجلد من دون

اسالمی نیز دقیقاً منعکس شده است .فقها حارصه ـ که اولین

ادماء؛ آنچه برای من ظاهر شده ،این است که حارصه عبارت

مورد از گونههای شجاج است ـ را عمدتاً عبارت دانستهاند از

است از جراحتی که بدون این که خون از آن بیاید ،پوست را

«جراحتی که بدون خونریزی ،به میزان اندکی ،پوست را

بشکافد» (.)22

مخدوش سازد» (.)19
2ـ تعریف حارصه در فقه
 -2-1اقوال فقها :تعریفی که در سطور باال از حارصه
بیان شد ،هرچند از سوی بسیاری از فقها مورد تأیید قرار

امام خمینی (ره) در «تحریر» ،عبداالعلی سبزواری در
«مهذب االحکام» ،فاضل لنکرانی در «تفصیل الشریعه» و
آیتا ...مرعشی شوشتری در «دیدگاههای نو» نیز همین نظر را
برگزیدهاند (.)28-91

گرفته ،اما برخی نیز با ارائهنمودن تعاریفی دیگر ،بدان ملتزم

 -2-1-9تعریف سوم :تعریف سوم حارصه ،بسیار نزدیک

نشدهاند .از این رو برای دستیافتن به عناصر اساسی مفهوم

است به آنچه گروه دوم از فقها بیان نمودهاند ،با این تفاوت که

امیر وطنی و همکاران69 /

تأملی در چیستی حارصه و دامیه
فقیهان دسته پیشین ،قید سلبی تعریف را «عدم خونریزی»

بهره برد ،لکن تعریف ارائهشده از سوی فقیهان دسته دوم به

بیان نموده بودند ،ولی فقیهان دسته سوم ،قید سلبی مذکور را

صواب نزدیکتر است ،لذا بر این پایه« ،حارصه جراحتی است

«عدم جریان خون» دانستهاند .تفاوت این دو نگرش در این

که پوست را میخراشد یا میشکافد ،بیآنکه از آن خونی

است که بنا بر فرضی که جراحت وارده ،پوست را بشکافد و

بیاید ».مبنای این سخن ،نخست ،روایاتی است که حارصه را

اندکی خون از آن خارج شود ،چون در نظرگاه دوم ،قید

معادل یا مشابه خراش دانستهاندَ « :عن اَبِی َعب ِداللَّ ِه (ع) :فِی
ش َب ِعیر» ( )91و نیز تأکید برخی فقها بر
ال َحر َص ِة ِشب ِه الخَ د ِ

نخواهد بود ،اما بنا بر دیدگاه سوم ،از آن رو که خون «جریان و

سادهترین نوع جراحتبودن آن ( )94و سه دیگر ،تطبیق

سیالن» نیافته ،جراحت مفروض ،بیشک حارصه محسوب

عبارات فقهی بر دادههای علوم تجربی است که این انگاره را

میشود .مرحوم تبریزی در کتاب «تنقیح مبانی االحکام» در

تأیید میکند که حارصه ،جراحتی است که الیه اپیدرم پوست

تقریر این نظر مینویسد« :نخستینگونه از زخمهای سر و

را بشکافد ،ولی به درم نرسد .با توجه به اینکه در الیه اپیدرم،

صورت ،حارصه است که به جراحتی تفسیر شده که پوست را

هیچ مویرگ خونی نیست و در نتیجه با شکاف برداشتن آن و

بشکافد و در گوشت فرو نرود تا خون از آن جاری شود،

خراشیدنش ،خونی خارج نمیگردد ،بایستی معتقد شد که در

هرچند مقداری خون از آن خارج شود ،یعنی در موضعی که

تعریف حارصه باید ملتزم به قید «عدم خروج خون» شد نه

خراش و بریدگی پوست اتفاق افتاده ،مقداری خون ظاهر

«جارینشدن خون» .به این سه نکته باید آنچه را از برخی

گردد» (.)92

فقهای اهل تسنن نیز نقل شده ،افزود .آنان سه جراحت

تعریف ،عدم خونریزی بود ،بیتردید چنین جراحتی حارصه

این تعریف از سوی پژوهشگرانی که تحت اشراف آیتا...

نخستین سر و صورت را عبارت دانستهاند از حارصه ،دامعه و

شاهرودی ،فرهنگ فقه اهلالبیت را نگاشتهاند نیز مقبول

دامیه .وفق این نظر ،حارصه عبارت است از خراش پوست،

افتاده است ( ،)99هرچند ایشان خود در «قراءات فقهیة معاصرة»،

دامعه ،یعنی خراش پوست همراه با ظاهرشدن اندکی خون و

برای تعریف حارصه ،تنها به «شبهالخدش» بودن آن اکتفا

دامیه به معنی خراش همراه با جریان خون است (الحارصة:

کرده و بدینوسیله ،از تعریف نخست فقها تبعیت نموده است

التي تحرص الجلد :اى تخدشه .الدامعة :التي تظهر الدم كالدمع و

(.)94

لا تسيله .الدامية :التي تسيل الدم) ( .)21این در حالی است که

 -2-2نظر برگزیده :با عنایت به سه تعریفی که در باال

به نظر میآید ،در فقه امامیه ،جراحتی به نام دامعه ،شناخته

ذکر شد ،میتوان عنصر اساسی و قدر متیقن از مفهوم حارصه

شده نیست و آنچه بدین عنوان نامبردار شده ،ذیل مفهوم

را «شکافتن و خراشیدن پوست» دانست ،چه اینکه در هر سه

دامیه قرار میگیرد .بر این پایه ،در تعریف حارصه ،میان فقهای

تعریف مذکور بر این معنا تأکید شده است و این خود نشانگر

شیعه و سنی تفاوتی نیست.

اهمیت آن میباشد ،اما عنصر دیگری که در این تعاریف بر آن

با این همه ،اگر مفهوم دامیه که جراحتی است عمیقتر از

تأکید شده ،عدم خونریزی یا عدم جریان خون است .به نظر

حارصه ،دقیق تشریح شود ،چه بسا بتوان معنای حارصه را

میرسد ،با توجه به تعریفی که در ادامه از دامیه ذکر خواهیم

بهتر درک نمود.

کرد ،لزوم چنین قیدی در تعریف حارصه ضروری باشد ،زیرا به

چیستی دامیه

واسطه همین قید است که میان مصادیق حارصه و دامیه

1ـ دامیه در لغت و اصطالح

میتوان تمییز قائل شد ،لکن مسأله اصلی این است که قید

واژه «دم» که در زبان عربی به معنای خون است ،در اصل

ضروری معهود ،کدام یک از دو مفهوم پیشگفته است؟ عدم

«دمی» بوده که یای آخر آن حذف شده است (« .)12دمی

خروج خون یا عدم جریان خون؟ نگارندگان معتقدند علیرغم

الجرح» که از همین ریشه است بر معنای خونریزیِ جراحت

اینکه میتوان در راستای تأیید هر دو دیدگاه ،از کلمات فقها

داللت دارد ( .)12دامیه نیز که اسم فاعل است از «دمی
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یدمی» به معنی جراحتی است که موجب خونریزی گردد

ـ در نظر شیخ شجاج بر هشت گونهاند و نه نُهگونه ،زیرا

( .)91این واژه در اصطالح فقهی نیز همین معنا را داراست.

ایشان ،دامغه را در زمره آنها ندانسته است .نگارندگان در

شهید ثانی در«مسالک االفهام» در تعریف دامیه مینویسد:

پژوهشی دیگر ،ثابت کردهاند که دامغه ،همان مأمومه مقیده

«الدامیة هی التی تدمی موضعها من الش ّق والخدش؛ دامیه جراحتی

است ،یعنی مأمومهای که در آن عالوه بر عمقیافتن جراحت

است که به واسطه شکافتن و خراشیدن ،از موضع آن خون

تا کیسه مغز ،پارگی کیسه مغز نیز حادث میگردد .بر این پایه

بیاید» (.)14

علت عمده عدم تعرض شیخ به دامغه ،عدم استقالل آن است.

البته فقها در زمینه چیستی دامیه ،تعاریف متفاوت دیگری

ـ شیخ الطائفه ،حارصه و دامیه را یک جراحت میداند و

را نیز بیان کردهاند که در ادامه به آنها پرداخته میشود ،اما

در عوض ،از دید او ،تأسیسی دیگر به نام «باضعه» دومین گونه

به نظر میرسد قبل از پرداختن به این تعاریف ،نسبتسنجی

از شجاج قلمداد میشود .به عبارت دیگر مضاف بر اتحاد

جراحت دامیه با دیگر جراحاتِ متقارب با آن ،از اهمیت زیادی

حارصه و دامیه ،در نظرگاه شیخ ،باضعه ،جایگزین دامیه در

برخوردار باشد ،زیرا بدین واسطه است که میتوان معنا و

دید فقهای دیگر است.

مفهوم دقیق آن را دریافت.
2ـ دامیه و حارصه
چنانکه پیشتر بیان شد ،بسیاری از فقها ،شجاج را بر نه
گونه دانستهاند که عبارتند ازحارصه ،دامیه ،متالحمه ،سمحاق،
موضحه ،هاشمه ،منقله ،مأمومه ودامغه .با این وصف ،برخی
فقها این تقسیمبندی را نپذیرفتهاند و گوناگونی این جراحات

به نظر میرسد آنچه شیخ را بر آن واداشته تا به اتحاد
حارصه و دامیه بگرود ،روایاتی است که در آنها ،این دو
تأسیس ،به جای یکدیگر به کار گرفته شدهاند .آنگونه که در

الس ُكونِي َعن اَبِي َعب ِداللَّ ِه (ع) اَ َّن
روایت زیر چنین استَ « :عنِ َّ
َر ُسو َل اللَّ ِه ص ق ََضى فِي الد َِّام َي ِة َب ِعيرا َو فِي ال َب ِ
اض َع ِة َب ِع َيرينِ َو ِفي

ال ُم َتل ِ
َاح َم ِة َثلَا َث َة اَب ِع َرة َو فِي السم َح ِ
اق اَر َب َع َة اَب ِع َرة؛ از سکونی از قول

را به نحوی دیگر بیان داشتهاند .شیخ طوسی از جمله این

امام صادق (ع) منقول است :رسول خدا (ص) در دامیه به یک

بزرگان است .او در «النهایه» و «الخالف» حارصه و دامیه را

شتر حکم فرمود و در باضعه به دو شتر و در متالحمه به سه

یک جراحت واحد دانسته و جراحت پس از آن را باضعه

شتر و در سمحاق به چهار شتر» (.)42

خوانده است ( .)92 ،91ابوالصالح حلبی در «الکافی» و ابن

با این حال چه بسا بتوان نظریه مشهور فقها را قویتر

حمزه در «الوسیله» نیز از نظر شیخ تبعیت کردهاند (.)98-93

دانست ،زیرا اوالً ترادف دامیه و حارصه با توجه به ریشه لغوی

عبارت شیخ در «النهایه» چنین است« :الجراحات ثمانية :ا ّولها
الحارصة و هي الدّامية و فيها بعير .ث َّم الباضعة و هي الّتي تبضع

و اشتقاق آنها ،بسیار بعید به نظر میرسد؛ ثانیاً در مقابل
روایاتی همچون آنچه در باال آمد ،روایاتی وجود دارد که در

اللّحم و فيها بعيران .ث َّم المتلاحمة ...ثم السمحاق ...ث َّم الموضحة...

آنها ،حارصه و دامیه ،دو تأسیس جداگانه محسوب شدهاند؛

ث َّم الهاشمة ...ث َّم المنقّلة ...ث َّم المامومة...؛ جراحات بر هشت گونهاند،

چنانکه خود شیخ در «تهذیب االحکام» از امام صادق (ع) نقل

اولین آنها حارصه است که همان دامیه میباشد .در این

ش َب ِعیر َو فِی ال َّد ِامی ِة َب ِعی َر ِان...؛
کرده است« :فِی ال َحر َص ِة ِشب ِه الخَ د ِ

جراحت ،یک شتر دیه الزم است .مورد بعد ،باضعه است که

در حارصه که همانند خراش است ،یک شتر دیه ثابت است و

گوشت را میشکافد و در آن دو شتر ثابت است ،سپس

در دامیه ،دو شتر)41( »...؛ ثالثاً در برخی روایات ،برای باضعه،

متالحمه است ...و سپس السمحاق ...سپس الموضحة ...سپس
الهاشمة ...سپس المنقّلة  ...سپس المامومة» (.)92
چنانکه آشکار است دو تفاوت عمده میان دیدگاه شیخ و
دیدگاهی که پیشتر بیان شد ،وجود دارد:

سه شتر به عنوان دیه تعیین شده است (فِی ال َب ِ
اض َع ِة َثلَاث ِم َن
ال ِابِ ِل) ( )42و این امر نشان میدهد ،باضعه نمیتواند دومین
تأسیس و جایگزین دامیه که دو شتر دیه دارد ،باشد .بر این
مبنا و با لحاظ همین نکات است که «صاحب جواهر» پس از
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تأملی در چیستی حارصه و دامیه
نقل قول شیخ و اتباعش ،نظریه عدم ترادف را پذیرفته و بر آن

میآید (الحارصة وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم ثم

صحه گذاشته است (.)22

البازلة التي ينزل منها دم يسير) و در «المقنع فی فقه اإلمام

3ـ دامیه و دامعه

أحمد» آن را جراحتی تعریف میکند که خون در آن جریان

اندکی قبلتر ،بنابر نقل کتاب «معجم المصطلحات و الالفاظ

مییابد (الحارصة التي تحرص الجلد اي تشقه قليلا ولا تدميه .ثم

الفقهیة» بیان شد که برخی از فقهای اهل سنت ،دامعه را

البازلة :التي يسيل منها الدم) ،از سرشناسان این گروه به شمار

جراحتی دانستهاند ،مابین حارصه و دامیه و میان این سه،

میرود (.)42-48

اینگونه تفاوت قائل شدهاند که حارصه صرفاً خراشیدگی

باری ،بر پایه مطالب فوق میتوان بر این مهم پای فشرد

پوست است و دامیه خراشیدگی همراه با جریان خون و در

که اگر دامعه به عنوان تأسیسی همعرض با دامیه دیده شود،

حدفاصل این دو جراحت ،دامعه قرار دارد که بر جراحتی

میان این دو باید چنین تمییز قائل شد که در دامعه که از

اطالق میشود که پوست را بشکافد و همچون قطره اشکی،

«دَمَعَ» به معنی اشکریختن ،مشتقشده ،خون خارج میشود،

خون برآن ظاهر شود ،لکن سیالن و جریان نیابد ( .)21این در

اما جریان نمییابد ،لکن در جراحت دامیه ،سیالن و جریان

حالی است که کارکرد دو اصطالح دامیه و دامعه در سخنان

خون را شاهد خواهیم بود ،البته نگارندگان را اعتقاد بر این

برخی لغویین دقیقاً عکس این موضوع را منعکس میکند ،زیرا

است که آنچه دامعه خوانده میشود ،از افراد دامیه محسوب

وفق دیدگاه آنان ،جراحتی که در آن خون جاری میشود،

میشود و نیازی به پیریزی تأسیسی به نام دامعه نیست.

دامعه نام دارد و در مقابل ،بر زخمی که در پی آن خون ،صرفاً

4ـ دامیه و باضعه

خارج میشود و جریان نمییابد ،دامیه اطالق میگردد (شَ َّجة
َد ِام َية لِلَّتِى َيخ ُر ُج َد ُم َها َو َلا َي ِسي ُل فَاِن َسا َل َف ِه َى الد َِّام َع ُة) (.)42

حارصه که معادل دامیه تلقی شده بود ،دومین مورد از

نگارندگان بر آنند که اگر وجود تأسیسی به نام دامعه پذیرفته

جراحات سر و صورت محسوب میشد ،لکن شیخ مفید در

شود ،تعریف نخستین به اشتقاق لغوی آن نزدیکتر است ،مضافاً

«المقنعه» ،از آن رو که دامیه و حارصه را مترادف نمیداند،

اینکه نفسِ قرارگرفتن دامعه ،مابین دامیه و حارصه در لسان

باضعه را سومین مورد از شجاج دانسته است و در عین حال،

فقها ـ که گونههای جراحات را بر اساس عمق شرح میدهند ـ

نامی از «متالحمه» به میان نیاورده و پس از باضعه ،سمحاق را

مؤید صحت تعریف نخستین است ،اما نکته اینجاست که با

بررسی کرده است ( .)11آن دسته از فقیهان اهل سنت نیز که

مراجعه به نظرات فقهای اهل تسنن میتوان دریافت آنچه در

دامعه را به عنوان تأسیسی همعرض حارصه و دامیه به شمار

«معجم المصطلحات» به آنان نسبت داده شده ،نمیتواند

آوردهاند ،باضعه را چهارمین مورد از شجاج قلمداد کردهاند

عمومیت داشته باشد ،زیرا هرچند برخی از آنان همچون مؤلف

( )49و گروه پرشماری از ایشان که متعرض دامعه نشدهاند،

«بدایةالمبتدی» ،دامعه را از موارد شجاج دانستهاند ( ،)49لکن

آن را سومین مورد از جراحات سر و صورت برشمردهاند (-41

بسیاری ،در ضمن بررسی شجاج ،نامی از دامعه به میان

 .)44این در حالی است که مشهور فقیهان امامیه ،مضاف بر

نیاوردهاند .این دسته از فقها که اتفاقاً شمار بیشتری دارند،

دوگان ه دانستن حارصه و دامیه ،اساساً ،نامی از باضعه در شمار

همان تقسیمی که از «شیخ طوسی» بیان شد را برگزیده و

شجاج نیاوردهاند .چنانکه محقق حلی در «شرایع االسالم»

پس از حارصه ،به تشریح دامیه و باضعه پرداختهاند (.)44-41

همین رویکرد را پیش گرفته است ( .)12با عنایت به مجموع

گفتنی است که در این میان ،برخی نیز از استعمال اصطالح

این دیدگاهها میتوان دریافت که طبق نظر فقهای اهل سنت،

دامیه خودداری نموده و به جای آن از عنوان «بازله» استفاده

تفاوت دامیه و باضعه در این است که دامیه جراحتی است که

کردهاند .ابن قدامه مقدسی که «بازله» را در «عمدة الفقه»

منجر به خونریزی شود ،هرچند عمق آن اساساً به گوشت

عبارت میداند از جراحتی که در پی آن خون اندکی بیرون

نرسد ،اما باضعه لزوماً موجب شکافتن گوشت میشود .همچنین

در عبارتی که از «شیخ طوسی» نقل شد ،باضعه ،پس از
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آن دسته از فقیهان امامیه که باضعه را به عنوان تأسیسی

استعمال اصطالحی کلی و سیال ،میتواند منجر به تشویش در

مستقل عنوان کردهاند ،نیز همین تعریف را از باضعه مد نظر

بیان گونههای شجاج شود .بر این پایه ،متعیَّن ،دیدگاه مشهور

داشتهاند .شیخ مفید در تعریفی که از باضعه به دست میدهد،

فقهاست که چهار جراحت نخستین را عبارت دانستهاند از

عالوه بر عمیقتردانستن آن از دامیه ،پارهنمودن گوشت را به

حارصه ،دامیه ،متالحمه و سمحاق.

عنوان عنصر اصلی مفهوم آن ،معرفی میکند« :الباضعة و هي

5ـ دامیه و متالحمه

التي تبضع اللحم و تزيد في الجناية على الدامية؛ باضعه عبارت

در بررسی انواع شجاج ،خواه باضعه ،در معنایی اعم از

است از جراحتی که گوشت را میشکافد و از حیث عمق

دامیه و متالحمه استعمال شود و خواه تنها معادل یکی از این

جنایت ،افزونتر از دامیه است» (.)11

دو به کار رود و خواه اساساً نامی از آن به میان نیاید و طبق

اما پرسش مهم این است که مشهور فقهای امامیه ،با توجه

نظر مشهور ،بر تمایز و استقالل دامیه و متالحمه ،تأکید شود،

به مستقل ندانستن باضعه ،چه موضعی در خصوص آن ،اختیار

در هر صورت ،بیتردید ،میان دامیه و متالحمه ،تفاوت اساسی

نمودهاند؟ این پرسش از آن رو اهمیت بیشتری مییابد که در

وجود دارد ،به گونهای که عمق یکی بیشتر از دیگری و به تبع،

برخی روایات صراحتاً تأسیسی به نام باضعه نام برده شده و

میزان دیه آن نیز افزونتر است .بسیاری از فقها این تفاوت را

برای آن دیه تعیین گشته است ( .)42در رویارویی با این

اینگونه بیان کردهاند که در دامیه ،پوست شکافته میشود و

چالش« ،صاحب جواهر» معتقد است ،باضعه ،مفهومی است که

جراحت ،اندکی وارد عمق گوشت میشود ،اما متالحمه

دارای دو فرد مختلف است؛ این دو فرد که عبارتند از دامیه و

جراحتی است که نفوذ بیشتری در گوشت دارد (-21 ،22 ،12

متالحمه ،هر دو میتوانند افراد مفهوم کلی باضعه به شمار

 .)43 ،92 ،28 ،24طبق این نظریه ،دامیه و متالحمه ،هر دو

آیند ( .)22اگر این دیدگاه پذیرفته شود ،الجرم بایستی باضعه

عالوه بر پوست ،گوشت را هم میشکافند ،لکن شکافتگی

در کالم شیخ مفید را بر معنای متالحمه حمل کرد؛

گوشت در دامیه اندک است و در متالحمه بسیار ،یا دقیقتر

{همانگونه که شهید اول ،باضعه را معادل متالحمه دانسته

بگوییم ،بیشتر از دامیه و کمتر از سمحاق.

است« :ال َب ِ
اض َع ُة َو ِه َي الا ِخ َذ ُة َكثِيرا فِي اللَّح ِم َو فِ َيها َثلَاثَة َو ِه َي
ال ُم َتل ِ
َاح َم ُة» ( })24و باضعه در کالم شیخ طوسی را معادل

رو که دورگونه ،درک مفهوم یک جراحت را منوط به درک

دامیه در بیان مشهور به حساب آورد .به نظر میرسد دیدگاه

مفهوم جراحتی دیگر کرده ،دارای ضعف است .نگارندگان

«صاحب جواهر» از آن رو که مؤید روایی دارد ،دیدگاهی

معتقدند ،وجه تمایزی که در «المقنعه» آمده ،از قوت بیشتر

صائب و پذیرفتنی است ،چه اینکه در برخی روایات برای

برخوردار است .شیخ مفید دامیه را جراحتی دانسته که «به

باضعه دو شتر دیه تعیین شده استَ « :و فِی ال َب ِ
اض َع ِة َب ِع َیرینِ  »...و

این وجه تمایز بیشک دارای ابهام و اجمال است و از آن

گوشت میرسد» و خون از آن جاری میشود ،ولی متالحمه یا

در برخی دیگر سه شترَ « :و فِی ال َب ِ
اض َع ِة َثلَاث ِم َن ال ِابِ ِل.)42( »...

به تعبیر او ،باضعه جراحتی است که «گوشت را بشکافد» و

باالتر اینکه ،چه بسا ،مفهوم باضعه بتواند دارای چنان

عمقی بیش از دامیه داشته باشد ( .)11سیدمرتضی نیز نظریه

گسترهای باشد که دامعه را نیز دربر گیرد« :قد يعبر عن الدامية ب

استاد خویش را در «االنتصار» با استناد به اجماع امامیه ،پذیرا

(الباضعة) ،لان الباضعة لها مراتب فتساوي بعض مراتبها الدامية ،و

شده است ( .)12بر این پایه و وفق این دیدگاه ،تفاوت دامیه و

بعضها الاخرى المتلاحمة .كما ان الدامية تسمى ب (الدامعة) ايضا،

متالحمه در این است که در دامیه ،جراحت ،گوشت را

باعتبار مراتب خروج الدم ،فاذا اكثر خروجه تعبر دامية و الا دامعة»

نمیشکافد ،ولی به سرحد آن میرسد« :تصل الى اللحم» ،ولی

( ،)23اما نکته مهم این است که با توجه به لزوم تمییز دقیق

در متالحمه ،گوشت ،شکافته میشود« :تبضع اللحم».

جراحات از یکدیگر ،رویکرد مشهور فقها مبنی بر عدم
پرداختن به عنوان باضعه ،به صواب نزدیکتر مینماید ،زیرا

تأملی در چیستی حارصه و دامیه
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6ـ عناصر مشکله مفهوم دامیه

در غالب موارد ،با خروج خون ،فیالجمله جریان و سیالن تحقق

از آنچه تاکنون بیان شد ،تا حدود زیادی مفهوم و معنای

مییابد» (.)22

دامیه ،روشن شد ،اما برای روشنترشدن آن ،با اتکا به

شایان ذکر است که اگر در پی واردآمدن خراشی بر

دادههای پیشین ،سه عنصر اساسیِ تشکیلدهنده مفهوم دامیه

پوست ،اندکی خون یا خونابه بر موضع خراش ظاهر شود،

را بررسی میکنیم که دو مورد از آنها ،مبیّن تمایز دامیه با

اینگونه جراحت ،حارصه خواهد بود ،زیرا آنچه تحققبخش

حارصه است و مورد دیگر ،موجب تشخُّص دامیه از متالحمه.

دامیه است و نیز مرز میان آن و حارصه ،خروج «خون» است،

این سه عنصر عبارتند از خروج خون ،تجاوز از خراش و عدم

به گونهای که عرف بر خونریزی و خروج خون صحه بگذارد.

شکافتن گوشت.

 -6-2شکافتن الیههای زیرین پوست :در تحقق

 -6-1خروج خون :در ضمن مطالب پیشین ،از سویی

حارصه ،همین مقدار که خراشی بر پوست وارد آید و به

این نتیجه حاصل آمد که حارصه عبارت است از جراحتی که

اصطالح ،الیه نازک روپوست یا اپیدرم مخدوش شود ،کافی

پوست را میخراشد یا میشکافد ،بیآنکه از آن خونی بیاید .بر

است تا دیه آن ثابت گردد .ترتب دامیه بر حارصه از یکسو و

این پایه« ،خراشیدن پوست» و «عدم خروج خون» دو عنصر

لزوم خروج خون در تحقق آن از سویی دیگر ،مبین این مهم

اصلی مفهوم حارصه محسوب شد .از سویی دیگر ،روشن شد

است که عمق شکافتن پوست در دامیه ،بیش از حارصه است.

که دامیه ،جراحتی است که تا سر حد گوشت میرسد و در

با عنایت به این دو نکته و نیز ملحوظ داشتن این مهم که

گوشت فرو نمیرود .با عنایت به این دو نکته میتوان دریافت

دامیه ،تا سر حد گوشت میرسد ،ولی آن را نمیشکافد ،میتوان

که خونریزی این قابلیت را داراست که مرز میان دامیه و

جزماً بر این امر پای فشرد که دامیه جراحتی است که عمق

حارصه ،به شمار آید .این مهم را از تأکید برخی فقها بر

آن شامل الیههای درم (میانپوست) و هیپودرم (زیرپوست)

«سیالن خون» ( )11 ،11یا «خروج خون» ( )28-23در

میشود.

ضمن تعریف دامیه نیز میتوان دریافت .هر گاه این تأکیدات،

عالوه بر این استنتاج ،میتوان با توجه به ضروریبودن قید

در مقابل تأکیداتی که بر «عدم خونریزی» در مفهوم حارصه

«خروج خون» در تحقق مفهوم دامیه و وجه تمایز آن با

میشد ،دیده شوند ،اوالً قید «خونریزی» مرز میان حارصه و

متالحمه ،متعلَّقبودن دو الیه درم و هیپودرم را برای آن،

دامیه تلقی خواهد شد؛ ثانیاً این قید ،عنصری اساسی در تقوّم

استکشاف نمود ،زیرا از آن رو که مویرگهای خونی در این دو

ماهیت دامیه ،قلمداد خواهد شد .نکته قابل توجه در اینجا این

الیه وجود دارند و در دو الیه زیرین اپیدرم و بر روی بافتهای

است که مراد از خونریزی در اینجا ،سیالن و جریان خون

ماهیچهای ،قرار دارند ،بیتردید ،برای تحقق جراحت دامیه،

نیست ،بلکه خروج خون است .بر این پایه ،اگر پوست بشکافد

بایستی این دو یا یکی از این دو الیه مخدوش گردد.

و خونی خارج نشود ،حارصه محقق شده ،ولی در صورتی که

 -6-3عدم شکافتن گوشت :بسیاری از فقها در تعریف

خونی خارج شود ،خواه اندک باشد و خواه فراوان و در حد

دامیه ،شکافتن اندکی از گوشت را به عنوان قید جداییناپذیر

جریان ،دامیه حادث شده است« .صاحب جواهر»در این رابطه

آن مطرح نمودهاند ،چه بسا علت چنین اظهار نظری این بوده

صراحتاً مینویسد« :المنساق المناسب لترتبها على الحارصة انها

که آنان خروج خون را منوط به شکافتهشدن گوشت

التي تخرج الدم مطلقا و ان كان الغالب حصول السيلان و لو في

میدانستهاند ،در حالی که امروزه ثابت شده ،بدون شکافت

الجملة مع خروجه؛ آنچه با عنایت به درجهبندی جراحات به

گوشت نیز ،خروج و حتی جریان خون ممکن است .آنان در

دست میآید ،این است که با توجه به ترتب دامیه بر حارصه،

قالب عباراتی مشابهِ آنچه در زیر میآید بر لزوم شکافتن

دامیه عبارت است از جراحتی که در پی آن خون خارج

گوشت تأکید کردهاند« :هی الّتی تقطع الجلد و تاخذ فی اللّحم

میشود ،مطلقاً {خواه خون اندک باشد و خواه فراون} ،هرچند
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یسیرا؛ دامیه جراحتی است که پوست را میشکافد و به مقدار
اندکی در گوشت فرو میرود» (.)43 ،28 ،24-21 ،22 ،12
با این همه ،همانگونه که گذشت ،این تعریف نمیتواند
مقبول افتد ،زیرا عالوه بر عدم پرداختن به قید «ظهور خون»

قانونگذار پس از این ،در بند دوم همین ماده ،ضمن تصریح
بر ثبوت «دو شتر» در قبال دامیه ،در تعریف آن مقرر میداشت:
«دامیه :خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت
شود و همراه با جریان خون باشد؛ کم یا زیاد».

یا خونریزی که در راستای تفکیک میان حارصه و دامیه،

به نظر میرسد این دو فراز از ماده مذکور ،برگرفته از

نقشی اساسی دارد ،عبارت «یسیراً» که در حقیقت برای احتراز

عبارات «تحریر الوسیله» است که قانونگذار ،با اندک تصرفی و

از متالحمه آورده شده ،عبارتی مبهم و مجمل است و بیتردید

در مواردی ،بدون جا به جایی قیود ملحوظ در آن ،ترجمه آن

سیال و نسبیبودن آن ،در مقام تشخیص و تمییز جراحات،

را منعکس ساخته است« :الحارصه :هي التي تقشر الجلد شبه

ایجاد مشکل خواهد کرد .بر این دو اشکال بایستی این مهم را

الخدش من غير ادماء و فيها بعير و الدامية هي التي تدخل في اللحم

نیز افزود که بر مبنای آنچه پیشتر بیان شد ،اساساً عمق

يسيرا و يخرج معه الدم قليلا كان ام كثيرا و فيها بعيران؛ حارصه،

جراحت دامیه ،به حدی نیست که گوشت یا الیههای ماهیچهای

جراحتی است که همانند خراش ،بیآنکه خونی بیاید ،پوست

زیر هیپودرم را بشکافد ،بلکه تنها تا سر حد آن میرسد .بر این

را میخراشد و دیه آن یک شتر است .دامیه جراحتی است که

اساس ،نه تنها ذکر قید «شکافتن اندک گوشت» در تعریف

اندکی وارد گوشت میشود و همراه با آن خون خارج میشود،

دامیه قابل تأمل به نظر میرسد ،بلکه دقیقاً در تقابل با آنچه

خواه کم و خواه زیاد و دو شتر در آن ثابت است» (.)28

مشهور بیان داشتهاند ،بایستی قید «عدم شکافتن گوشت» را

در صورتی که قانونگذار عبارات فوق را مبنای قانونگذاری

در تعریف آن لحاظ نمود .این قید سلبی ،آنگاه که در کنار دو

قرار داده ،باید گفت ،حتی در ترجمه این عبارات نیز توفیق

قید «خروج خون» و «شکافتن الیههای زیرین پوست» {و نه

چندانی به دست نیاورده است ،زیرا نه در تعریف حارصه و نه

گوشت} قرار گیرد ،ترسیم دقیقی از محدوده تحقق این

در تعریف دامیه ،اثری از قید «جریان خون» به چشم

جراحت به دست میدهد که میتواند مانع سوء برداشتهای

نمیخورد ،بلکه در تعریف حارصه ،سخن از «إدماء» است و در

احتمالی گردد.

تعریف دامیه ،بحث از «خروج الدم» و این هر دو ،اعم از جریان
خون هستند.

حارصه و دامیه در قانون مجازات اسالمی
1ـ حارصه و دامیه در قانون سابق
در قان ون مجازات اسالمی سابق ،پس از بیان کلیات ،حدود

فارغ از مبنای قانونگذار در تقنین این مواد ،بر اساس آنچه
در این پژوهش حاصل آمد ،تعاریف فوق دارای مالحظاتی
هستند که اهم آنها به قرار زیر میباشند:

و قصاص ،کتاب چهارم به دیات اختصاص یافته بود و در ذیل

ـ در تعریف حارصه ،متعیَّن آن است که بر دو عنصر

این کتاب ،سیزده باب مختلف تنظیم شده بودکه ذیل هر یک،

خراشیدن پوست و عدم خروج خون تأکید شود و از آوردن

مباحث متفاوتی از دیات بیان میشد .باب دهمِ دیات که به

آنچه مربوط به عدم جریان خون است ،خودداری شود ،زیرا در

دیه جراحات میپرداخت ،مشتمل بر سه فصل متفاوت بود که

صورت استعانت از قید عدم جریان و سیالن ،جراحتی که

در فصل اول آن «دیه جراحات سر و صورت» تعیین میگشت.

پوست را میخراشد و موجب خروج خون میشود ،ولی این

این فصل که دو ماده  482و  481را در خود جای میداد،

خون در حدی زیاد نیست که سیالن و جریان یابد ،حارصه

عالوه بر تعریف انواع شجاج ،متکفل تعیین دیه و احکام مربوط

قلمداد خواهد شد ،در حالی که بیتردید چنین جراحتی دامیه

به آنها بود .در بند یکم ماده  ،482ضمن تعیین «یک شتر»

است.

به عنوان دیه حارصه ،این جراحت اینگونه تعریف میشد:
«حارصه :خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود».

ـ چنانکه در تعریف حارصه آوردن قید «عدم جریان خون»
ناصواب به نظر میرسد ،صحت آوردن قید «جریان خون» در

امیر وطنی و همکاران63 /

تأملی در چیستی حارصه و دامیه
تعریف دامیه نیز ،قابل مناقشه است ،زیرا همانگونه که گذشت،

مربوط به دیه بررسی شده است و در بخش دیگر ،مقادیر آن.

برای تحقق دامیه الزم نیست که حتماً خون در حدی باشد که

فصل ششم بخش اخیر ،با عنوان دیه جراحات نامبردار است.

جریان و سیالن یابد ،بلکه اگر عمق و ژرفای جراحت وارده ،در

ماده  223که اولین ماده فصل ششم است عهدهدار تعریف

حد آن چیزی هم باشد که فقهای اهل تسنن دامعه نام نهاده

انواع شجاج و مقادیر دیه آنهاست .قانونگذار در صدر همین

بودند ،باز هم دامیه تلقی خواهد شد .به عبارت دیگر ،تحقق

ماده ،ضمن تعیین «یکصدم دیه کامل» برای حارصه ،عین

دامیه منوط به خروج خون است ،خواه این خون چنان باشد

تعریفی که در قانون سابق از حارصه به دست داده شده بود را

که جریان یابد و خواه به مقداری اندک باشد که به صورت

تکرار کرده و جز اصالحی که در راستای درصدیکردن مقدار

قطرهای ،تنها از موضع جراحت خارج گردد .آری اگر پس از

دیه انجام داده ،هیچ تغییری در این تعریف اعمال نکرده است.

ایراد جراحت ،اندکی خون یا خونابه ،در موضع جراحت هویدا

از این رو ،اشکالی که برآوردن قید «عدم جریان خون» در

شود ،ولی از آن موضع خارج نشود ،حارصه رخ داده است.

تعریف قانون سابق بیان شد ،بر این تعریف نیز عیناً وارد است.

ـ «خراش» خواندن دامیه توسط مقنن ،در حالی که بنا بر

علیرغم عدم تغییر تعریف حارصه ،قانونگذار قانون الحق،

عقیده او ،عمقی به ژرفای پارگی پوست و گوشت دارد،

در تعریف دامیه مالحظاتی انجام داده که موجب قوت آن

بیتردید ،از جمله مواردی است که نشان از بیتوجهی در

نسبت به قانون سابق شده است .بند «ب» ماده  223مقرر

استعمال واژگان در متن قانون دارد.

میدارد« :دامیه :جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه

ـ در ضمن تحقیقات پیشین روشن شد ،دامیه جراحتی

با جریان کم یا زیاد خون باشد».

است که به سرحد گوشت میرسد ،اما وارد آن نمیشود.

پس از ارائه این تعریف ،دیه دامیه« ،دوصدم دیه کامل»

بنابراین عبارت «مقدار اندکی وارد گوشت شود» که به تبعیت

تعیین شده است .آشکار است که «جراحت» خواندن دامیه،

از دیدگاه مشهور ،از سوی قانونگذار در تعریف دامیه گنجانده

حذف قیدِ «از پوست بگذرد» و تعیین «دوصدم» دیه به جای

شده ،قابل نقد و دارای اشکال است.

«دو شتر» ،از نقاط قوت این تعریف و بیانگر برتری آن نسبت

ـ بر فرض که تعریف مشهور را هم درست بدانیم ،نیازی

به تعریفی است که در قانون سابق ارائه شده بود .بر این

نبود که مقنن برای تعریف دامیه ،از عبارت «از پوست بگذرد»

مطالب بایستی به کارگیری درست قید «کم یا زیاد» را نیز

استفاده نماید ،زیرا آوردن عبارت «اندکی وارد گوشت شود»،

افزود که از حیث نگارشی ،بهتر از قانون سابق استعمال شده

خود مفید همین معناست و با وجود آن ،گذر از پوست ،امری

است و در واقع موجب شده که ادبیات تقنینی ،از ادبیات

مفروغ عنه به شمار میآید و در نتیجه آوردن آن عبث و

ترجمهای اندکی فاصله گیرد ،اما با این همه ،تبعیت از دیدگاه

بیهوده جلوه میکند.

مشهور منجر شده ،عبارت «وارد گوشت» شدن نیز به این

ـ از اشکاالت وارد بر تعریف این دو جراحت که بگذریم،

تعریف رسوخ کند و مرز میان دامیه و متالحمه را درهم آمیزد.

تعصب و تصلب قانونگذار بر اینکه دیه آنها «شتر» است،

آوردن قید «جریان خون» دومین نقطه تاریک و مبهمی است

بالوجه است ،زیرا در اینگونه جراحات نیز همانند دیه نفس،

که این تعریف را با مشکل مواجهه ساخته است ،چه اینکه

جانی میان اصناف ششگانه دیه مخیر است .لحاظ همین نکته

علیرغم وجود امکان تأویل و تطبیق جریان خون بر خروج

موجب شده قانونگذار در قانون جدید ،دیه این جراحات را با

خون با توجه به عبارت «کم یا زیاد» ،این عبارت منصرف به

احتساب درصد آنها نسبت به دیه کامل ،مقرر نماید.

خروج خون به صورتی است که جریان و سیالن یابد و بالتبع،

2ـ حارصه و دامیه در قانون جدید

جراحاتی همچون آنچه دامعه خوانده میشد را دربر نخواهد

کتاب چهارم قانون مجازات اسالمی مصوب  1932مشتمل
بر دو بخش کلی است که در بخش نخست مباحث عمومی

گرفت.
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نتیجهگیری

همین تغییرات اندک ،تأثیرات فراوانی در میزان دیه جراحات،

1ـ شجاج یا جراحات سر و صورت ،بر گونههای مختلفی

میتوانند داشته باشند ،توجه و اهتمام به آنها ،به خصوص در

هستندکه حارصه و دامیه ،نخستین مورد از این جراحات به

عرصه قانوننگاری که میدان مسامحه و کمدقتی نیست،

شمار میروند .دیه حارصه ،یکصدم دیه کامل است و میزان

ضروری و حیاتی جلوه میکند.

دیه دامیه ،دوصدم دیه کامل میباشد .آنچه در این دو جراحت
مورد تعدی واقع میشود ،پوست و الیههای مختلف آن است.
پوست از سه الیه اپیدرم ،درم و هیپودرم تشکیل میشود.
2ـ با مراجعه به نظرات فقیهان امامیه میتوان دریافت
حارصه بر الیه اپیدرم پوست که فاقد مویرگهای خونی است،
وارد میآید و از همین رو قیدی که بایستی در تعریف حارصه
ملحوظ گردد« ،عدم جریان خون» نمیباشد ،بلکه «عدم خروج
خون» است .بر این اساس ،تعریف حارصه دارای دو عنصرِ
«خراشیدگی پوست» و «عدم خروج خون» است .در نتیجه ،از
آن رو که تعریف قانونگذار موجب میشود ،جراحاتی که با
ایجاد خراشیدگی در پوست ،موجب خروج اندک و بدون
جریان خون شود ،حارصه محسوب گردد ،نیازمند بازنگری
است ،زیرا چنین جراحاتی بیتردید دامیه به شمار میروند.
9ـ شیخ مفید دامیه را جراحتی میداند که همراه با خروج
خون ،تا سر حد گوشت میرسد ،ولی وارد گوشت نمیشود.
این دیدگاه در تقابل با دیدگاه مشهور و تعریف قانونگذار است
که دامیه را متضمن پارهشدن گوشت میدانند .با عنایت به
دادههای علم پزشکی و تأمل در وجه تمایز دامیه و متالحمه،
مختار ما ،دیدگاه «شیخ مفید» است و از همین رو ،دامیه را
بایستی جراحتی دانست که الیه درم یا هیپودرم پوست را
میشکافد و با توجه به اینکه این دو الیه ،دارای مویرگهای
خونی هستند ،همواره همراه با خروج خون است.
4ـ پیشنهاد میشود ،عالوه بر تدوین آییننامه اجرایی برای
کتاب دیات قانون مجازات اسالمی ،تعریف حارصه و دامیه در
این قانون ،بدین صورت مورد اصالح قرار گیرد« :حارصه:
خراش پوست بدون آنکه خون خارج گردد .دامیه :جراحتی که
تا سرحد گوشت برسد و همراه با خروج کم یا زیاد خون باشد».
هرچند پیشنهادی که در این نوشتار ،پس از دقتورزی در
تعریف حارصه و دامیه ،ارائه گردید ،تفاوت بسیار برجستهای
با آنچه تاکنون مقبول افتاده ،ندارد ،اما با عنایت به اینکه
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