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 چکیده

 کـه قاعـدۀ تـداخل قـصاص در آن جایگـاه و              1370بر عکس قانون مجـازات اسـالمی        
این قاعده و قاعـدۀ    به تفصیل از1392مقررات مناسبی نداشت، قانون مجازات اسالمی 

بـا وجـود افـزایش کمّـی مقـررات          . شته است هایی دا   تداخل دیات بحث کرده و نوآوری     
شـود    های قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی نمی         مربوط به این قاعده، برخی نوآوری     

شود که نیازمنـد بـازنگری جـدی اسـت؛ از              در قانونگذاری دیده می    ها  و برخی دوگانگی  
ا اینکـه   جمله اینکه مطابق قانون جدید، اگر کسی بدون اینکه قصد قتل داشته باشد یـ              

عمل او نوعاً کشنده باشد، جراحتی را عمداً بر عضو دیگری وارد سازد کـه بـه مـرگ او                    
رود، قاتل عـالوه بـر دیـۀ نفـس بـه           شمار می  عمد به  منجر شود، چنین قتلی گرچه شبه     

همچنین در جایی که چند ضربۀ متوالی موجب قتـل          . شود  قصاص عضو نیز محکوم می    
ایـن در حـالی   . صاص اعضا در قصاص نفس قائـل اسـت  دیگری شده، قانون به تداخل ق 

است که در ضربات غیرمتوالی، جانی عالوه بر قصاص نفس به قصاص جنایت بـر اعـضا                 
، با آنکه مرگ فقط در اثر ضربۀ آخر نبـوده و            شود جز جنایت ماقبل آخر نیز محکوم می      

 .در اثر مجموع ضربات بوده باشد
 

 .عمد، قصاص عضو، قصاص نفس  قصاص، جنایت شبهتداخلتداخل دیات،  :های کلیدی واژه
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 مقدمه
ترین قواعد باب قصاص، قاعدۀ تداخل قصاص است که در دو حوزۀ تداخل قصاص               از مهم 

تـداخل و  . شـود  عضو در قصاص نفس و تداخل قصاص عضو در قصاص عضو مطـرح مـی          
ز مقـصود ا . عدم تداخل هنگامی مطرح خواهد شـد کـه دو جنایـت انجـام گرفتـه باشـد        

شده، قـصاص وجـود نـدارد و جـانی بـه قـصاص               تداخل آن است که برای جنایت داخل      
) که بر حسب مورد ممکن است نفس یا عـضو باشـد           (جنایت دوم یعنی جنایت شدیدتر      

مثالً اگر کسی دست دیگری را به قصد قتـل ببـرد و او بمیـرد، قـصاص        . شود  محکوم می 
 . قصاص نفس محکوم خواهد شدشود و جانی تنها به عضو در قصاص نفس داخل می

ای کـه فقیهـی       گونـه  شـود، بـه     قاعدۀ مذکور از مباحث مشکل باب قصاص محسوب مـی         
محقـق حلـی    ). 4ــ 3 :9، ج   1376حلـی،   (همچون عالمه حلی در آن توقف کرده اسـت          

). 186: 4، ج   1408حلـی،   (فتوای علمای امامیه در این زمینه مضطرب است         : نویسد  می
دهـد، در     از بیان اقوال و وجوه مختلف، گرچه یکـی را تـرجیح مـی             امام خمینی نیز پس     

 ).516: 2، ج تا موسوی خمینی، بی(» والمسئلة بعد مشکلة«: نویسد نهایت می
با آنکه قاعدۀ تداخل قصاص حاوی فروض مختلـف و احکـام گونـاگون اسـت، در قـانون               

بـود کـه منطـوق آن،        به این قاعده اختصاص یافتـه        1 تنها یک ماده   1370مجازات اسالمی   
تداخل قصاص در فرض ایراد یک ضربه و مفهوم آن عدم تداخل در فرض ایراد چنـد ضـربه                   

، در  1392قـانون مجـازات اسـالمی       . که این مفهوم در مواردی صحیح نیست       است؛ در حالی  
بخش اول کتاب قصاص، با عنوان مواد عمومی، فصل دوم را به تـداخل جنایـات اختـصاص                  

عالوه بر اینکه برخـی مـواد       . یابد   خاتمه می  300 شروع و به مادۀ      296 مادۀ   داده است که از   
 . هم به این قاعده اشاراتی دارند...)  و 540، 390، 389، 293مثل مواد (دیگر 

بـه  . پـردازد    در این زمینه می    1392مقالۀ حاضر به ارزیابی تحوالت قانون مجازات اسالمی         
ی هر یک از صوری که در ادامه خواهد آمد، به نقد، بررسی    نظر از مبانی فقه    این منظور با صرف   

 .دکن  قانون موجود را تبیین میهای پردازد و اشکال گرفته می و ارزیابی تحوالت صورت
معنای عامی است که شـامل      » عضو«رو مقصود از   با تذکر این نکته که در بحث پیش         

است، ابتدا به تبیـین  » ون نفسماد«، »عضو«شود و به تعبیر دیگر مقصود از       منافع هم می  
پردازیم و سپس به بحث تداخل قصاص عضو در قصاص نفس خواهیم پرداخـت                اصل می 

 .کنیم و در نهایت از تداخل قصاص اعضا در یکدیگر بحث می
                                                                                                                                            

هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شـود و هـم موجـب              «: داشت  مقرر می  1370. ا.م. ق 218مادۀ  . 1
 .»قتل، چنانچه با یک ضربت باشد، قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست
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 تبیین اصل. 1
سؤال این است که در جایی که شخصی عمداً یک یا چند ضربه زده است و چند جنایت                  

یا تداخل جنایات اصل است یا عدم تداخل؟ اگـر اصـل بـر تـداخل            را ایجاد کرده است، آ    
باشد، طبیعتاً در بحث بعدی هر جا با حکم عدم تـداخل مواجـه باشـیم، بایـد دلیـل یـا                      

این وضعیت در جایی که اصـل را عـدم تـداخل بـدانیم، بـر                . ای برای آن اقامه کنیم      ادله
 .معکس است و در نتیجه باید برای تداخل دلیل اقامه کنی

با توجه به اینکه اصل بر عدم تداخل اسباب و مسببات است، بایـد بـه عـدم تـداخل                    
قصاص عضو در قصاص نفس یا عدم تداخل قصاص عـضو در قـصاص عـضو دیگـر قائـل                    

و در نتیجـه در صـورت صـدق جنایـت عمـدی بـر               ) 92: 1421فاضل لنکرانـی،    (شویم  
شـاید  . همۀ آنهـا قـصاص شـود      شده، اصل آن است که جانی در مقابل          های ایجاد   جنایت

پاسخ ایـن خواهـد     . گفته شود که مقتضای قاعده درأ تداخل و اکتفا به یک قصاص است            
اللهی  الناسی آن بیش از جنبۀ حق      بود که اوالً قاعدۀ درأ در قصاص و دیات که جنبۀ حق           

؛ زیرا قاعدۀ درأ هماننـد حـدیث        )99ـ93: 1392آبادی،   ده حاجی(شود    است، اعمال نمی  
منت گذاشته شود و ) جانی(ع، حیثیت امتنانی دارد و معنا ندارد که تنها بر یک طرف           رف

علیه یا اولیای دم     مجنی(بر دیگری    منتـی رخ    ،انـد   ههای متعـدد شـد      که متحمل آسیب  ) ٌ
العـین  «ندهد؛ ثانیاً مستند اصل عدم تداخل، اطالقات ادلۀ قصاص همچـون آیـۀ شـریفۀ                

و ) 45: مائـده (» ن باالذن و الـسن بالـسن و الجـروح قـصاص           بالعین و االنف باالنف و االذ     
است و بـا وجـود      ) 194: بقره(» فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم        «

هر حال فرض بحث این اسـت کـه شـخص            به. رسد  این اطالقات، نوبت به قاعدۀ درأ نمی      
 اوست و بر همۀ جنایات جانی، چند جنایت را ایجاد کرده است و همۀ جنایات مستند به

ای عقالیی و قوی وجود       در این وضعیت شبهه   . کند  ضابطۀ عمدی بودن جنایت صدق می     
 .علیه را به تنها قصاص یک جنایت ملزم بدانیمٌ ندارد تا سبب شود مجنی

 بایـد گفـت قانونگـذار در        1392در مورد جایگاه این اصل در قانون مجازات اسالمی          
ای که در فصل مربوط به تداخل و تعدد           ولین ماده از یازده ماده    عنوان ا  مبحث دیات و به   

 : کند دیات آورده است، بر اصل عدم تداخل دیات تصریح می
ـ در تعدد جنایات، اصل بـر تعـدد دیـات و عـدم تـداخل آنهاسـت، مگـر                    538مادۀ  «

  .»مواردی که در این قانون خالف آن مقرر شده است

) با عنوان تداخل جنایات   (ش اول کتاب قصاص     اما نسبت به قصاص در فصل دوم بخ       
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؛ گرچـه در مبحـث قـصاص عـضو،      )300 الی   296مواد  (ای به این اصل ندارد        هیچ اشاره 
 :کند اصل عدم تداخل قصاص اعضا در یکدیگر را بیان می

وجود  های متعددی در یک یا چند عضو به         علت یک یا چند ضربه، جنایت      ـ اگر به  389مادۀ  «
توانـد دربـارۀ     علیـه مـی   ٌ  طور جداگانه ثابت است و مجنی      برای هر جنایت به   آید، حق قصاص    

   .»بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند

 و به تعبیـر بهتـر اینکـه در          300 الی 296 در کنار مواد     389نتیجه آنکه آوردن مادۀ     
أکید شود، امـری مناسـب و موافـق بـا        طورکلی بر اصل عدم تداخل قصاص ت       یک ماده به  

 . نگاری است اصول و قواعد قانون
 
 تداخل قصاص عضو در قصاص نفس. 2

کنیم و سپس به نقد حکم برخی         ابتدا صور بحث و حکم آنها را از حیث قانون تبیین می           
 .پردازیم صور می

 
 اقسام بحث و حکم آنها. 1. 2

توان گفت قانونگذار فروض زیـر         می 1392با بررسی مواد مختلف قانون مجازات اسالمی        
. گاه جانی یک ضربه زده و گاه چنـد ضـربه   :را برای موضوع محل بحث تصویر کرده است       

در فرض اول که یک ضربه زده، گاه یک ضربه، هم موجب جنایت بر عضو و هم موجـب                   
صورت گاه قتل مشمول تعریف جنایـت عمـدی    در این. شده است ) قتل(جنایت بر نفس    

گاه یک ضربه موجب جنایات متعدد شده که خود بر دو قـسم             .  گاه چنین نیست   است و 
 . قتل در اثر همۀ ضربات و قتل در اثر برخی ضربات: است

در جایی که جانی چند ضربه زده، گاه قتل در اثر همۀ ضربات است که خـود بـه دو                    
. ضربات اسـت شود و گاه قتل در اثر برخی  صورت ضربات متوالی و غیرمتوالی تقسیم می     

 .آید دست می در مجموع هفت صورت به
 .به جدول زیر توجه کنید
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 :های فوق عبارتند از اما احکام صورت

حکم این .  مثل اینکه کسی با قصد قتل پای دیگری را قطع کند و او بمیرد        :صورت اول 
 و  296ب هم منطـوق مـواد       صورت، تداخل قصاص عضو در قصاص نفس و مستند این مطل          

 :شود  اشاره می297برای نمونه به مادۀ .  است540 و 293 و هم مفهوم مواد 297
اگر مرتکب با یک ضربۀ عمدی، موجب جنایتی بر عـضو شـود کـه منجـر بـه قتـل                     «

شده مشمول تعریف جنایـت عمـدی باشـد، قتـل            علیه گردد، چنانچه جنایت واقع    ٌ  مجنی
لت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتـل شـده اسـت، بـه     ع شود و به عمدی محسوب می 

 .»گردد قصاص یا دیه محکوم نمی
مانند آنکه گوش دیگری را ببرد بدون آنکه قصد قتـل داشـته باشـد و                : صورت دوم 

حکم این صورت مطابق . کارش نوعاً کشنده باشد، ولی اتفاقاً شخص فوت کند بدون آنکه
عمدی است و او به قصاص عضو و دیـۀ            شبه قانون آن است که قطع عضو، عمدی و قتل،        

 و  296 و   293مستند این مطلـب مـواد متعـددی از جملـه            . شود قتل هر دو محکوم می    
عنوان  به. کنند نوعی بر این مطلب داللت می       نیز به  440 و   300نیز ذیل مادۀ    .  است 540

 :شود  اشاره می296نمونه تنها به مادۀ 
سبب سـرایت     را بر عضو فردی وارد سازد و او به         ـ اگر کسی عمداً جنایتی    296مادۀ  «

شده مشمول تعریف جنایـت عمـدی باشـد، قتـل        جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع     
عمدی اسـت و مرتکـب عـالوه بـر           صورت، قتل شبه   در غیر این  . شود عمدی محسوب می  

 .»شود قصاص عضو، به پرداخت دیۀ نفس نیز محکوم می
. یات متعدد شود و مرگ در اثر همۀ جنایات رخ دهد           یک ضربه سبب جنا    :صورت سوم 

  بر عضو و نفستیموجب جنا

 

 

  متعدداتی جناموجب

 اتی جنایقتل در اثر برخ) 5(

 

 اتی جناۀ در اثر همقتل

  استی عمداتی جنافیقتل مشمول تعر )1(

 ستی نی عمداتی جنافیقتل مشمول تعر)2(
 

  ضرباتۀقتل در اثر هم )3( 
  ضرباتیقتل در اثر برخ )4(
 
 یضربات متوال )6(

 یرمتوالیضربات غ) 7(

 عمدیایراد یک ضربۀ 

 

 
 ی عمدۀ چند ضربرادای

  متعدداتی جناجادی و ا

 

 

 

          تعداد ضربه
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این صورت خود بر دو قسم است، گاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی است که حکم این 
 : خواهد بود298فرض تداخل قصاص عضو در قصاص نفس و مستند منطوق مادۀ 

ـ اگر کسی بـا یـک ضـربۀ عمـدی، موجـب جنایـات متعـدد بـر اعـضای                     298مادۀ  «
طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول           لیه شود، چنانچه همۀ آنها به     عٌ  مجنی

 .»شود تعریف جنایات عمدی باشد، فقط به قصاص نفس محکوم می
صـورت   قسم دوم آن است که قتل مشمول تعریف جنایات عمدی نباشد کـه در ایـن             

. شـود  ه مـی عمـد در نظـر گرفتـ      برای جنایات بر عضو، قصاص و برای قتل، دیۀ قتل شبه          
 .»باشد می...  و 540 و 296 و 293 و مواد 298مستند این مطلب مفهوم مادۀ 

هـا بـوده       یک ضربه سبب جنایات متعدد و مرگ در اثر برخی ضربه           :صورت چهارم 
صورت اگر قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، جانی به قصاص نفـس           در این . است

مثل اینکه نارنجکی را کنـار      . اند گ نشده د که موجب مر   شو  و قصاص اعضایی محکوم می    
حال اگر قتل مشمول تعریف     . های آن به بدن وی اصابت کند        کسی منفجر کند و ترکش    

. شـود  جنایات عمدی نشود، جانی به پرداخت دیۀ نفس و به قـصاص اعـضا محکـوم مـی            
 . کنند  بر این مطلب داللت می540 و296 و 293 و نیز مواد 298مفهوم مادۀ 
 اگر کسی چند ضـربۀ عمـدی بـر دیگـری وارد کنـد، ولـی برخـی از                    :نجمصورت پ 

شود   ضربات موجب مرگ وی شود، جانی به قصاص نفس و قصاص جراحاتی محکوم می             
این در صورتی است که قتل مـشمول تعریـف جنایـات عمـدی              . اند  که سبب مرگ نشده   

مـستند،  . شـود  قصاص همۀ جراحات بر اعضا محکوم می شود، وگرنه جانی به دیۀ قتل و
 : است299مفهوم صدر مادۀ  منطوق و

های متعـدد عمـدی، موجـب جنایـات متعـدد و قتـل        ـ اگر کسی با ضربه299مادۀ  «
علیه شود و قتل نیز مـشمول تعریـف جنایـات عمـدی باشـد، چنانچـه برخـی از                    ٌ  مجنی
 ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب عـالوه بـر                  جنایت

هایی که تأثیری در قتل نداشته        قصاص نفس، حسب مورد به قصاص عضو یا دیۀ جنایت         
 .»...شود  است، محکوم می
 ایراد چند ضربۀ عمدی و ایجاد چند جنایت و مرگ در اثر همۀ جنایات،               :صورت ششم 

حکم این صورت تداخل قصاص عضو در قصاص نفس و          . لکن ضربات به صورت متوالی باشد     
البته تداخل در فرضی خواهـد بـود کـه قتـل مـشمول تعریـف                .  است 299ۀ  مستند هم ماد  

 . جنایات عمدی شود وگرنه قصاص همۀ اعضا و دیۀ نفس حکم آن خواهد بود
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های متعـدد عمـدی، موجـب جنایـات متعـدد و قتـل        ـ اگر کسی با ضربه299مادۀ  «
وسـیلۀ   ل بـه  اگـر قتـ   ... علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشـد            ٌ  مجنی

صـورت متـوالی وارد شـده باشـد، در           که ضربات بـه    مجموع جنایات پدید آید، در صورتی     
 .»...حکم یک ضربه است 
چند ضربه سبب چند جنایت شود و مرگ در ( حال در همان فرض قبلی :صورت هفتم

 اگر ضربات متوالی نباشد، جانی به قصاص نفس و قصاص یا دیۀ عضو            ) ها باشد   اثر همۀ ضربه  
 . شود یا اعضایی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می

 :دارد  در ادامۀ متن باال مقرر می299مادۀ 
صورت به قصاص یا دیۀ عضوی که جنایت بر آن متصل به فوت نبـوده    در غیر این  ... «

 .»گردد است نیز محکوم می
 
 نقد حکم برخی اقسام. 2. 2

شود، حکم صـورت       مواد قانون مجازات اسالمی استفاده می      از مجموع هفت قسمی که از     
 .سترو به رو مناقشه و نقد جدی بادوم و هفتم 

 
 نقد حکم صورت دوم و صور مشابه. 1. 2. 2

دیدیم که جایی که یک ضربۀ عمدی سبب جنایت بر عضو شده است، اما از آن سـرایت                  
 جنایات عمدی نباشـد،     کرده و سبب تلف جان شود، در صورتی که قتل مشمول تعریف           

عمـدی محکـوم     جانی به دو مجازات قصاص عضو و پرداخت دیۀ نفس بابـت قتـل شـبه               
در نتیجه اگر کسی با یک ضربه مثالً گوش کسی را عمداً ببرد، بدون آنکه قصد                . شود  می

علیه بمیـرد، اولیـای     ٌ  قتل داشته باشد یا بریدن گوش عمل نوعاً کشنده باشد، ولی مجنی           
این حکم  . عمد را اخذ کنند    ند جانی را قصاص عضو کنند و از او دیۀ قتل شبه           توان  دم می 

 .در بسیاری از صور دیگر هم بود
تنهـا دیـۀ    : آنچه مد نظر ماست اینکه در اینجا از حیث احتمال، چهار صـورت متـصور اسـت                

قانونگـذار احتمـال    .  تنها قصاص عضو، قصاص عضو یا دیۀ نفس، قصاص عضو و دیۀ نفـس               نفس،
سؤال این است که مستند قانونگذار چیست؟ تا پیش از قانون مجـازات             . چهارم را اخذ کرده است    

 شاهد چنین حکمی در قوانین و حتی ظاهراً کتب فقهی نبودیم و برای اولین بـار                 1392اسالمی  
 . به این امر ملتزم شده است440 و 300 و نیز 540 و 296، 293است که قانونگذار در مواد 
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 منظور الزم است ابتدا ببینیم چه کسانی طرفدار حکم مذکورند و ادلۀ ایشان چیست؟به این 
عمد دوم، قتل باشـد و       از آنجا که این بحث هم در جایی مطرح است که جنایت شبه            

 :هم در جایی که مادون قتل باشد، ضروری است بحث را در دو قسمت مطرح کنیم
 فقهی بررسـی    های  ه نویسنده در کتاب   تا آنجا ک  : عمد قصاص عضو و دیۀ قتل شبه     . 1

هایی از بحـث در      صراحت به این مطلب قائل نیست، باری رگه        کرده است، ظاهراً کسی به    
در اسـتفتائاتی کـه از      ). گونه که در ادامـه خواهـد آمـد         آن(شود    دیده می  ها  برخی نوشته 

عمد  قتل شبهمراجع معاصر صورت گرفته است، اکثراً قائل به تداخل و لزوم پرداخت دیۀ 
مـثالً در   . و برخی به عدم تداخل و وجود دو حکم قصاص عضو و دیۀ نفس قائل هـستند                

 :پاسخ به این سؤال که
ای هـم کـه وارد نمـوده اسـت، نوعـاً       چنانچه جانی قصد قتل نداشته باشـد و ضـربه        «

ص کشنده نباشد، ولی اتفاقاً منجر به قتل شود، آیا جانی عالوه بر دیۀ قتل نفس به قـصا                 
 .»گردد یا از موارد تداخل است؟ جنایت بر عضو نیز محکوم می

و برخـی بـه عـدم تـداخل         ) بهجت، مکارم و موسوی اردبیلی    (برخی قائل به تداخلند     
هللا شاهرودی نیز    آیت). 6977همه به نقل از گنجینۀ استفتائات قضایی، کد         ) (سبحانی(

ه بر عضو کرده، سپس سـرایت کـرد       اگر جنایت   : نویسند به عدم تداخل معتقدند، زیرا می     
 1.استشود و دیه نیز برای قتل نفس ثابت   قصاص عضو ثابت می،چنانچه عمداً بود

 :همچنین در پاسخ به این سؤال که
در صورتی که شخصی عمداً به دیگری مشت یا سـیلی بزنـد یـا انگـشت او را قطـع            «

 قتل هـم نداشـته باشـد،        کند، در صورتی که این اعمال نوعاً کشنده نبوده و ضارب قصد           
آیا تنها دیه نفس ثابت است یا تنها قصاص نفس یا نسبت به عضو، قصاص عضو و نسبت                  

 »به نفس، قصاص نفس؟
انـد    حضرات آیات بهجت، مکارم شیرازی و موسوی اردبیلی تنها به دیـه نفـس قائـل               

انگـشت  قصاص  «: هللا شاهرودی معتقدند    اما آیت ) 6992گنجینه استفتائات قضایی، کد     (
 »االظهر و دیه نفس ثابت است علی

مـثالً فقهـای    . شـود   فقهی دیده مـی    های  هایی از این موضوع در کتاب      گفتیم که رگه  
شیعه معتقدند که قصاص عضو قبل از بهبودی جایز است، ولو احتمال سرایت بـه نفـس                 

                                                                                                                                            

یسندۀ مقاله عین این استفتا را ندیده، تنها از مستندات فقهی برخی مواد که در مرکز تحقیقات قوۀ                  نو. 1
 . کند قضاییه در این زمینه تهیه شده و حاوی این استفتاست، نقل می
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 علیه عضو جانی را قـصاص کـرد و وی مـرد، ولـی دم              ٌ  حال اگر مجنی  . وجود داشته باشد  
مرحـوم  . شدۀ او را بپـردازد     تواند قاتل را قصاص کند، به شرط اینکه دیۀ عضو قصاص           می
علیه بـه قـصد قتـل    ٌ دهند بین اینکه قطع عضو مجنی      هللا خویی در اینجا تفصیل می      آیت

در فـرض اخیـر، بـرای    . صورت گرفته یا نوعاً کشنده بوده است و بین اینکه چنین نباشد   
خـویی،  (ل، معتقد هـستند     ای به قات   گونه دیه  ول بدون رد هیچ   ولی دم به گرفتن دیۀ مقت     

 ).195ـ194: 1422
 :نویسد همچنین ایشان می

علیه جانی را قصاص عـضو کنـد آنگـاه    ٌ اگر دست شخصی را قطع کند، سپس مجنی       «
 گـاه ابتـدا   ]علیـه هـر دو بمیرنـد   ٌ و جـانی و مجنـی  [هر دو جنایت به نفس سرایت کنـد     

در فرض اول نظر مشهور آن اسـت        . س جانی و گاه به عکس است      علیه مرده و سپ   ٌ  مجنی
علیـه مـرده و     ٌ  ابتـدا مجنـی   [عنوان قصاص نفس است و در فـرض دوم           که مرگ جانی به   

 مرگ جانی هدر است، اما در این نظر اشکال اسـت و اظهـر آن اسـت کـه                    ]سپس جانی 
 یـا جـرح نوعـاً       تفصیل داده شود بین آنجا که هر یک از جانی و مجنی قصد قتل داشته              

در فـرض دوم دیـه در مـال جـانی ثابـت             . کشنده بوده و بین صورتی که چنـین نباشـد         
 ).172ـ171: همان(» شود می

مد نظر اینست که در فرضی که جانی قصد قتل نداشته و کارش نوعاً کشنده نبوده اسـت،                  
وی کـه  شود و اولیای دم مقتول عالوه بر قـصاص عـض   عمد محسوب می گرفته شبه قتل صورت 

امـا  . علیه در زمان حیاتش بر جانی اعمال کرده است، حق گرفتن دیۀ نفس را هم دارند               ٌ  مجنی
 .پردازیم امری که در ادامه به آن می. آنچه مهم است اینکه دلیل یا ادلۀ این مطلب چیست

اگر کسی مثالً انگشت دیگـری را عمـداً         : عمد عضو دیگر   قصاص عضو و دیۀ جنایت شبه     . 2
و این کار سبب شود که مچ دست وی فاسد و قطع شود، بدون اینکـه جـانی، قـصد                    قطع کند   

علیه داشته باشد و بدون اینکه این کار نوعـاً موجـب چنـین              ٌ  جنایت نسبت به مچ دست مجنی     
هم قصاص عضو انگشت و هم دیۀ مچ دست         ...  و   540 و   296،  293جنایتی شود، مطابق مواد     

دهد که این مـسئله بـر         قهی دارد؟ بررسی آثار فقها نشان می      آیا این حکم، مستند ف    . الزم است 
هـایی دارد؛ چنانکـه    در متون فقهی جلوه) عمد قصاص عضو و دیۀ قتل شبه (عکس فرض قبلی    

 :مثالً در پاسخ این سؤال. در استفتائات از مراجع معاصر هم چنین است
ای وارد کند کـه        ضربه علیه بر او  ٌ  اگر جانی ظلماً و عدواناً به قصد قطع انگشت مجنی         «

علیه شود، آیا      لیکن اتفاقاً منجر به قطع دست مجنی       ،شود  غالباً منجر به قطع انگشت می      ٌ
؟ یا فقط به مقدار انگـشت جنایـت         این قطع دست جنایت عمدی و موجب قصاص است        
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شـود،   که فقط به مقدار قطع انگشت، جنایت عمد محسوب مـی           عمدی است؟ در صورتی   
شـود؟ و آیـا در        شود و برای قطع دست دیه پرداخت مـی         شت قصاص می  آیا جانی در انگ   

گنجینـه   (»محاسبۀ دیه باید انگشت مـورد قـصاص، از دیـۀ دسـت کـم شـود یـا خیـر؟                    
 .)7165استفتائات قضایی، کد 

 شدنی   و قصاص  اند  ، اصل جنایت بر دست را نیز عمد دانسته        )همچون روحانی (برخی  
 ).1موسوی اردبیلی(دانند  و برخی تنها دیۀ دست را الزم می

اما از حیث متون فقهی، عبارات متعددی از فقها داریم که البته برخی تصریح بـه وجـود                 
 . استشدنی قصاص و دیه دارند و از ظاهر کالم برخی دیگر، چنین مطلبی استخراج

 :هللا خویی است اما عبارت صریح از آن برخی و از جمله مرحوم آیت
اصبع شخص و سرت الجنایۀ الی کفّه اتفاقاً، ثبت القصاص فـی            المشهور انـه لو قطع     «

» الکفّ و فیه اشکال و االظهر عدم ثبوته و انما له قطع اصبع الجانی و اخذ دیۀ الکفّ منه                   
 ).217ـ216: انخویی، هم(

 :نویسد و در بیان علت آن می
بتـت الدیـۀ   وفاقاً لما عن الشیخ فی موضع من المبسوط، فانّه اذا لم یثبت القصاص ث            «

 ).217: همان(»المحالۀ، النّ حقّ المسلم الیذهب هدراً 
 :اند، شیخ طوسی به این مطلب معتقدست طور که ایشان نوشته همان

اذا اختار المجنی علیه ان یاخذ قود االصبع فاخذه کان لـه کـان لـه المطالبـه بدیـه              «
 ).81: 7، ج 1387طوسی، (» ...مابقی 

برخـی  ). 319: 1426تبریـزی،   ( به همین معتقـد بودنـد        هللا تبریزی نیز    مرحوم آیت 
 ).172: 26ج تا،   روحانی، بییحسین(ای دارند  دیگر نیز چنین عقیده

تـوان بـرای وجـود        گونه که پیشتر گذشت، از ظاهر برخی عبـارات نیـز مـی             اما همان 
انـد اگـر کـسی        مثالً بـسیاری از فقهـا گفتـه       . قصاص عضو و دیۀ جنایت دوم بهره جست       

علیه جانی را عفو کند، اما پس از عفـو، جنایـت بـه    ٌ گشت دیگری را عمداً قطع و مجنی     ان
کف دست سرایت کند، قصاص انگشت ساقط است، ولی دیۀ کف دست باقی خواهد بـود             

 ).551: 2؛ موسوی خمینی، همان، ج 226: 4برای نمونه، حلی، همان، ج (

                                                                                                                                            

در مفروض سؤال، چنانچه قصد جانی حین جرم احراز شود و جانی فـرد              «: دهد ایشان چنین پاسخ می   . 1
کـدام از    اشد و نسبت به این کار ناشی نباشـد، حکـم عمـد و قـصاص نـسبت بـه هـیچ                     انگاری نب   سهل

 .»ها جاری نیست و دیۀ جنایت وارده پرداخت شود جنایت
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خـویی،  . مـثالً رک  (لیـه اسـت     عٌ  گویند علت سقوط قصاص، عفو مجنی       اینکه فقها می  
 .کند گویند از اساس، حق قصاصی نیست، بر مدعای ما داللت می و نمی) 222: همان

قصاص عضو و دیۀ نفـس یـا دیـۀ    (هر حال سؤال اصلی اینست که دلیل وجود دو حق            به
 چیست؟) عضو جنایت دوم

 که تداخل   ممکن است دلیل آن باشد که اصل اولی، عدم تداخل مسببات است و از آنجا              
 .خواهد و در اینجا دلیلی بر آن نداریم، لذا هر دو مجازات در انتظار قاتل است دلیل می
توان دو دلیل در اینجا اقامه کرد که بر اساس آن باید به تداخل و بـه                   رسد می   نظر می  اما به 

 :قائل شد و از این اصل دست شست) قصاص عضو یا دیۀ نفس(تعبیر بهتر اکتفای به یک امر 
 

 عبیده صحیحۀ ابی :دلیل اول
از حکم مردی که با عمود خیمه بر سر دیگـری زده و سـر او    سؤال کردم از امام محمد باقر  «

اگر مـضروب در اثـر   : فرمود. شکافته شد، تا اینکه ضربه به مغز او رسید و عقلش از بین رفت       
فهمد،   شود را نمی    ه می گوید و به او گفت      میچه  کند و آن    های نماز را درک نمی      این ضربه وقت  

شود، ولی اگر     باید یک سال صبر کرد، اگر تا قبل از یک سال بمیرد، ضارب قصاص نفس می               
خاطر از بـین بـردن عقـل     تا یک سال نمیرد و عقلش برنگردد، ضارب باید دیه را از مالش به             

ال، النّه انما   :لفما تری علیه فی الشجة شیئاً ؟ قا       : پرسیدم: گوید  عبیده می  ابی. دیگری بپردازد 
خـاطر   آیا به ... ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنایتین فالزمته اغلظ الجنایتین وهی الدیه            

نه، زیـرا جـانی یـک ضـربه زده            : دانید؟ فرمود   چیزی بر ضارب الزم نمی    ) جراحت سر (شجه  
است و یک ضربه باعث دو جنایت شده اسـت و در نتیجـه او را بـه جنایـت شـدیدتر ملـزم                        

 ).366: 29، ج 1416عاملی، (» ... کنم که عبارت از دیۀ کامل باشد  می
گوید، وقتی ضربۀ عمدی به سر وارد شود و سر را بـشکافد،               صراحت می  این روایت به  

شود و دیگـر بـه        ولی جنایت فراتر رود و عقل را زائل کند، جانی به دیۀ عقل محکوم می              
 .شود قصاص یا دیۀ عضو محکوم نمی

همین دلیـل اگـر       در جایی است که ضربۀ وارد به سر عمدی باشد و به            روایت مذکور 
ولـی اگـر    . شـود   مضروب در ظرف یک سال بمیرد، مطابق روایت، جانی قصاص نفس می           

 . نمیرد، جانی به پرداخت دیۀ عقل محکوم خواهد شد
هـر دو   (آمـده یکـسان باشـد        ممکن است کسی بگوید در جایی که دو جنایت پدیـد          

اما وقتی قصاص عضو را بـا دیـۀ   . کند اشد و اغلظ و اخف صدق می   ) دو دیه قصاص یا هر    
توان گفت دیۀ نفس اغلـظ از قـصاص عـضو         نفس یا دیۀ جنایت دیگر مقایسه کنیم، نمی       
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نفـسه   پاسخ این است که این حرف فـی       .  نیستند شدنی  است، چون دیه و قصاص مقایسه     
دیۀ عقل نسبت به قصاص یا دیـۀ        صراحت به اغلظ بودن      صحیح است، اما چون روایت به     

توان گفت در ضربۀ وارد      نیز نمی . کند، جایی برای این اشکال وجود ندارد        عضو داللت می  
 ).192ـ191: خویی، همان(به سر قصاص نیست، زیرا در شجاج قصاص هست 

 :حمزۀ ثمالی از امام محمد باقر هم آمده است در روایت ابی
ل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه یعنـی         قلت له جعلت فداک ما تقول فی رج       «

 ).252: 1407طوسی، (» ... ذهب عقله قال علیه الدیة 
؛ 429: 14، ج 1403اردبیلـی،  (دانند  گرچه جمعی از فقها این روایت را صحیحه نمی      

ــاقر،  برخــی ســند آن را ) 432: ؛ خــویی، همــان540: 16، ج 1406مجلــسی، محمــد ب
» حمـزة الثمـالی     روی الشیخ فی القوی عن ابی     «: نویسد  یاند، مثالً مجلسی اول م      پسندیده

 ).263: 1408، نیز رک به مدنی کاشانی، 387: 10،ج 1406مجلسی، محمد تقی، (
روایت فوق مشتمل بر برخی احکام است که پذیرفتنی نیستند، از جملـه اینکـه اگـر            

البته . شود  نمیپس از ده روز یا کمتر یا بیشتر، عقل شخص برگردد، دیۀ عقل برگردانده               
توان بر مبنای تبعیض در حجیت، اولین حکم مذکور در  اگر روایت را صحیحه بدانیم، می

 .روایت را پذیرفت، ولی آن حکم یا احکامی که با روایات دیگر در تعارضند را نپذیرفت
عبیده صحیحه است، فقها از آن اعراض         ممکن است اشکال شود که گرچه روایت ابی       

 :نویسد مثالً محقق می. اند  آن عمل نکرده و بهاند کرده
تتداخل الجنایتان و فی روایة ان کان بضربة          فی العقل الدیة ولو شجّه فذهب عقله لم       «

 ).255: 4حلّی، همان، ج (» واحدة تداخلتها
قـانون مجـازات    . کنـد   و به آن عمل نمـی     » روایت شده «: نویسد  شاهد آن است که می    

 :دارد ر فقها مقرر می هم به تبع مشهو1392اسالمی 
ای مانند شکستن سر یا صورت عقـل زائـل شـود یـا                ـ هرگاه در اثر صدمه    678مادۀ  «

 .»ای دارد نقصان یابد، هر یک دیه یا ارش جداگانه
اند، همچون شـیخ طوسـی        پاسخ آن است که اوالً برخی از فقها به حدیث عمل کرده           

: مـثالً رک  (یل به عمل به آن دارند       آید که تما    و از متأخران برمی   ) 771: 1400طوسی،  (
ان العامل بصحیحة «: اند حتی برخی معاصران نوشته). 447 ـ  446: 15، ج 1413عاملی، 

 ).236: مدنی کاشانی، همان(» عبیدة الحذاء کثیرة ابی
ثانیاً، اینکه اعراض مشهور از روایتی صحیحه سبب ضعف آن شود، پذیرفتنی نیست و بر               

هللا خویی که نه اعراض مشهور از روایتی صحیحه را موجب             چون آیت مبنای نظر فقهایی هم   
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دانند، حکم قضیه روشن  ضعف آن و نه عمل مشهور به روایتی ضعیفه را جابر ضعف سند می  
 ).432: خویی، همان(همین دلیل ایشان به این روایت عمل کرده است  است و به

 اعراض کنند، قیـد یـک سـال         ثالثاً، آنچه موجب شده است برخی فقها از این روایت         
است، با این بیان که اگر پس از یک سال شخص بمیرد، ولی بدانیم کـه مـرگش در اثـر                     
ضربۀ وارد به سر بوده که به قصد قتل رخ داده یا نوعاً کشنده بوده است، باید به قـصاص      

 :نویسد شهید اول می. که مطابق ظاهر روایت قصاص نفس ندارد نفس قائل بود، در حالی
القود االّ مع کون      النه یمکن ان یقال بعدم    » وروی«واوردها المحقق و المصنف بصیغة      «

الموت بها ثم مع هذه الـشرایط الیتقـدر بـسنة و              القصد و تحقق    الضربة ممایقتل غالباً مع   
 ).550: 4، ج 1414عاملی،  (»النص و فتاوی االصحاب لکن هذا کالم علی

الً مجال بیان آن نیست و به قول شـهید اول در             است که فع   شدنی  اما این اشکال دفع   
 .شود باال، نوعی اجتهاد در مقابل نص محسوب می

 
 عمد اطالق مقامی ادلۀ جنایت و قتل شبه: دلیل دوم

عمد آن است که جانی قصد فعل دارد، ولی قـصد نتیجـه مـثالً          توضیح اینکه ضابطۀ شبه   
 با وجود   1.گرفته عمدی است   رتعمدی، فعل صو   پس در هر جنایت شبه    . قصد قتل ندارد  

عمد تنها از دیۀ نفس صـحبت شـده و از            بینیم که در روایات مربوط به قتل شبه         این می 
اگر اولیای دم حق . گرفته هیچ صحبتی نشده است   قصاص عضو یعنی فعل عمدی صورت     

ایـن حکایـت دارد کـه       . شـد   عمد دارا بودند، در روایات بیـان مـی         قصاص عضو را در شبه    
 .صحیح نیست) قصاص عضو(امری چنین 

 .هایی است که خواهد آمد شود، گرچه روایات بیش از نمونه برای نمونه به چند روایت اشاره می
سالته عن الخطا الذی فیه الدیة والکفارة، : عن ابی عبدهللا قال:العباس روایت صحیحه ابی«

ذاک :  فاصاب انساناً؟ قال   رمی شاة : قلت. نعم  : اهوان یعتمد ضرب رجل والیعتمد قتله؟ فقال      
 ).38: 29، ج 1416عاملی، (» ... الخطا الذی الشکفیه، علیه الدیة و الکفارة 

سؤال کردم از امام صادق دربارۀ قتل خطایی که در آن بـر قاتـل دیـه وکفـاره الزم                    «
است، آیا چنین قتلی آن است که بخواهد دیگری را بزند، ولـی قـصد قتـل او را نداشـته               

: فرمـود . خورد  اندازد، ولی به انسانی می      به طرف گوسفند تیر می    : گفتم. بله: ودباشد؟ فرم 
 .»این خطایی است که شکی در آن نیست، بر او دیه وکفاره الزم است

                                                                                                                                            

همـین دلیـل    البته در قصاص عالوه بر عمدی بودن فعل ارتکابی، عدوانی بودن آن نیز الزم است و بـه             . 1
 .»ق النفس المعصومه المکافئه عمداً عدواناًازها«: گویند است که فقها در موجب قصاص نفس می
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کنـد و در      عمد سـؤال مـی     شود که در صدر روایت، ابوالعباس از قتل شبه          مشاهده می 
عمد، بر قاتـل دیـه و        قتل شبه ذیل، از قتل خطای محض و در نظر او چنین است که در              

کنند و از قصاص عـضو هـیچ صـحبتی            کفاره الزم است و امام صادق هم آن را تأیید می          
 .بنابراین اطالق مقامی روایت، نافی قصاص عضو است. کنند نمی

 :هم همانند روایت فوق است بن عبدالملک روایت فضل
و الکفارة، هو الرجل یضرب الرجل والیعتمّد؟       سالته عن الخطا الذی فیه الدیة       : قال عبدهللا  عن ابی «
 ).41: همان(» ذاک الخطا الذیال شک فیه: واذا رمی شیئا فاصاب رِجالً قال] قلت[نعم : قال

 :نیز باید به روایت معتبرۀ ذریح اشاره کرد
سالت اباعبدهللا عن رجل شجّ رجالً موضحة وشجّه آخر دامیة فـی مقـام واحـد           : قال«

 ). 280: همان(» علیهما الدیة فی اموالهما نصفین: فمات الرجل؟ قال
کند کـه دو مـرد یکـی ضـربۀ موضـحه و               در این روایت ذریح از امام صادق سؤال می        

فرمایـد دیـۀ      حضرت مـی  . میرد  کنند و او می     دیگری دامیه در یک موضع انسانی وارد می       
ییم ظهور این روایت اگر نگو. نفس بر هر دو ثابت است و هر کدام باید نصف دیه بپردازند

شـود     حداقل اطالق آن شامل عمد و غیرعمد می        1درآن است که ضربۀ هر دو، عمد بوده       
اگر چنـین قـصاصی     . و با وجود این، از قصاص موضحه و دامیه هیچ صحبتی نشده است            

 .فرمودند الزم بود، حضرت اشاره می
ع جنایـت کمتـر از      اما در موضـو   . عمد بود  آنچه آورده شد روایات مربوط به قتل شبه       

مـثالً در صـحیحه     . قتل هم در برخی روایـات تنهـا صـحبت از دیـه جنایـت دوم اسـت                 
 : بن عمر از امام صادق نقل شده است ابراهیم
 فی رجل ضرب رجالً بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقلـه               قضی امیرالمؤمنین «

 .)365: 29  ج،1416عاملی،  (»و فرجه و انقطع جماعه و هو حیّ، بستّ دیات
شود که در این روایت برای شجّۀ وارد بر سر قصاص در نظر گرفته نشده                مشاهده می 

این ادعا که روایـت مربـوط بـه جنایـت           . است و گذشت که در شجاج هم قصاص هست        
                                                                                                                                            

زیرا اگر این دو، قصد فعل یعنی ایراد دامیه و موضحه را داشته باشند که مدعای مـا ثابـت اسـت کـه                        . 1
خواستند به کبوتری بزنند و به این شخص         جنایت عمدی بوده است و اگر قصد فعل نداشتند، مثالً می          

گرفتـه در اثـر ایـن دو         شود که قتل صـورت      د کرده، نتیجه آن می    برخورد کرده و دامیه و موضحه ایجا      
حال اطالق اینکه دیۀ نفس بر هر دو است، بـا توجـه بـه              . جنایت دامیه و موضحه، خطای محض است      

رسد و به تعبیر دیگر اگر جنایت دامیـه و   نظر می اینکه در خطای محض گاه عاقله ضامنند، نادرست به        
 .»علیهما الدیة فی اموالهما«: فرمودند طور کلی می  نباید بهموضحه، خطای محض بوده است،
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عمد یا خطاست و در نتیجه روایت به تداخل دیۀ عضو در دیۀ عـضو مربـوط اسـت،                    شبه
 .شود مل ضربۀ عمدی میصحیح نیست، زیرا اطالق روایت شا

عالوه بر حدیث فوق، احادیث متعددی در باب دیات منافع، بیانگر آنند که اگر کسی               
ای بر دیگری وارد کند و منفعتی از او فوت شود، جانی بـه پرداخـت دیـه محکـوم                      ضربه
رک بـه عـاملی،     (شده است   در این روایات هیچ صحبتی از قصاص ضربه وارده ن         . شود می

 :خوانیم مثالً در روایت سلیمان بن خالد می). 372ـ357: همان
 فی رجل ضرب رجالً فی رأسه فثقل لسانه انّه یعـرض علیـه حـروف                عبدهللا  عن ابی «

  .)358: همان(»  مالم یفصحه منهاۀ بحصّۀالمعجم کلّها، ثم یعطی الدی
 نتیجه آنکه گرچه اصل بر عدم تداخل جنایات است، در جایی که یک ضربۀ عمدی وارد               
بر عضو سبب قتل یا جنایت مادون نفس دیگری شده است، بدون آنکه جانی قصد قتـل یـا                   
قصد جنایت دوم داشته و بدون اینکه عمل او نوعاً سبب قتل یا جنایت دوم شود، بر خـالف                   

عبیدۀ حذاء است و دیگری      مستند این حکم یکی صحیحۀ ابی     . قانون باید به تداخل قائل بود     
عمد اکتفـا   عمد که در آنها به دیۀ جنایت شبه عمد و جنایت شبه ل شبهاطالق مقامی ادلۀ قت 

 .شده و از قصاص عضو و جنایت مادون نفس اصالً صحبتی نشده است
 
 نقد حکم صورت هفتم. 2. 2. 2

صورت هفتم آن بود که شخصی چند ضربه بزند و چند جنایت ایجاد کند و مرگ در اثر                  
مثل اینکه کسی اول صبح دست راسـت و         . ی نباشد همۀ جنایات باشد، ولی ضربات متوال     

علیه در اثـر  ٌ کند و مجنی ظهر دست چپ و عصر پای راست و آخر شب پای چپ را قطع  
دیدیم که حکم این صورت از منظر قانون آن است که جـانی بـه               . بمیرد  خونریزی شدید   

ـ      (جز جنایت آخر     قصاص نفس و قصاص همۀ جنایات بر اعضا به         ه آن  که مـرگ متـصل ب
 . در این مورد چند اشکال مطرح خواهد شد. شود محکوم می) بوده است

مستند فقهی چنین حکمی چیست؟ با توجه به اینکه چند ضـربه ولـو              : اشکال اول 
اند، به چه دلیـل هـم قـصاص           با فاصلۀ زمانی سبب ایجاد یک جنایت و آن هم قتل شده           

عرفاً یک حادثه رخ داده و آن هـم         اوالً اینجا   . عضو وجود داشته باشد و هم قصاص نفس       
کنـد و   قتل است، نظیر آنجا که کسی به قصد قتل با یک ضربه دست دیگری را قطع می                

 :عبیده بر تداخل داللت دارد میرد؛ ثانیاً روایت صحیحۀ ابی او پس از چند ماه می
 فان ضربه عشر ضربات فجنین جنایة واحدة الزمته تلک الجنایة التی جنتهـا العـشر              «
 ). 367ـ366: 29، ج 1416عاملی، (» رباتض
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اگر ده ضربه به او بزند و ده ضربه، جنایت واحدی را ایجاد کند، او را به جنایتی کـه        «
 .»کنم ده ضربه ایجاد کرده ملزم می

 .این روایت اطالق دارد نسبت به اینکه ضربات متوالی یا غیرمتوالی باشد
 :حوم امام استالوسیلۀ مر شاید گفته شود که مستند تحریر

کند یا مطلقـاً تـداخل       آیا قصاص عضو در قصاص نفس مطلقاً تداخل می        . 43مسئلۀ  «
که جنایت یا جنایات بـا یـک ضـربه ایجـاد شـده باشـند، تـداخل                   کند یا در صورتی    نمی
اما اگر جنایات در اثر ضربات متعدد ایجاد شده باشند، قصاص این جنایات در              ... کند   می

کند یا اینکه باید فرق گذاشت بین موردی که جنایـات متعـدد              میقصاص نفس تداخل ن   
کند تا اینکه  دارد و مردی را تکه تکه می  مثل کسی که شمشیری را برمیـمتوالی باشند 

ـ کند صورت قصاص اعضا در قصاص نفس تداخل می او مي میرد، در این  و مـوردی کـه    
ری را در روزی و پـای او را در   مثل کسی که دست دیگـ ـجنایات متعدد پراکنده باشند  

 در ]کنـد  برخی اعضا را در روزهـای دیگـر قطـع مـی      [کند و همچنین     روز دیگر قطع می   
 ]کـدام نظـر صـحیح اسـت؟       [کنـد؟    صورت قصاص اعضا در قصاص نفس تداخل نمی        این

تـر و بهتـر اسـت و         احتماالتی در اینجا هست، اما بعید نیست بگوییم نظر آخـری وجیـه            
 ).516: 2موسوی خمینی، همان، ج (»  مشکلی استموضوع، موضوع

 را  299فرض که قانونگذار ناظر به عبارت فوق، ذیـل مـادۀ             در پاسخ باید گفت اوالً به     
آورده است، اما در عبارت فوق هیچ صحبتی از نبود حق قصاص عضو نسبت بـه آخـرین                  

ـ ) شـود  که در اشکال بعدی بهتر تبیین می    (جنایت که متصل به فوت است        شده اسـت؛  ن
ثانیاً عبارت از حیث اینکه مجموع ضربات موجب مرگ شده اسـت یـا خیـر ابهـام دارد،                   

انـد،    طور که برخی شـارحان تحریرالوسـیله نوشـته         رود؛ ثالثاً همان    گرچه احتمال آن می   
 ).99ـ98: 1421فاضل لنکرانی، (ی ندارد مطلب فوق دلیل محکم

 باشیم، چه دلیلی دارد که جنایـت        فرض کنیم که به عدم تداخل قائل      : اشکال دوم 
وقتی فرض آن است کـه چنـد   . کند بر عضوی که متصل به مرگ نبوده است، تداخل می  

ضربه با هم سبب مرگ شده است، نه اینکه ضربۀ آخر موجـب مـرگ شـده باشـد، چـه                     
دلیلی دارد که در کنار قصاص نفس، برای ضربات ماقبل آخر، حق قصاص عضو باشد، اما   

جو کرده است قـائلی را      و  آخر چنین حقی نباشد؟ نویسنده تا جایی که جست        برای ضربۀ   
ـ برای این نظر  عدم تداخل قصاص اعضا به استثنای جنایت متصل به مـرگ در قـصاص    

 . نیافته است-نفس در فرضی که قتل مستند به همۀ ضربات غیرمتوالی باشد
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 باشند، چه باید گفت؟     حال اگر این چند ضربه را چند نفر ایجاد کرده         : اشکال سوم 
را قطع کـرده باشـند، طبـق مـادۀ          ... ترتیب دست راست و      در مثال فوق اگر چهار نفر به      

شـوند،     ظاهراً باید گفت نفرات اول تا سوم هم قصاص عضو و هم قصاص نفس مـی                299
البته قصاص نفس شرکا به شـرطی اسـت کـه           . شود  اما نفر چهارم فقط قصاص نفس می      

  است؟پذیر ای التزام حال آیا چنین نتیجه.  را بپردازدولی دم، فاضل دیه
نتیجه آنکه در جایی که ضربات غیرمتوالی بر اعضای دیگری سبب قتل دیگری شده              
است، گرچه قانونگذار به عدم تداخل و وجود دو حکم قصاص نفـس و قـصاص جنایـات                  

در قصاص نفس اوالً به تداخل قصاص عضو      : ماقبل آخر معتقد است، اما حق آن است که        
قائل شویم و ثانیاً به فرض که به عدم تداخل معتقد باشیم، وجهی بـرای تبعـیض میـان                   

 نیست و برای ضـربۀ  ـ که قتل متصل به آن بوده است  ـضربات ماقبل آخر و ضربۀ آخر  
 .اخیر نیز باید به عدم تداخل و وجود قصاص عضو نظر بدهیم

 
 یگرتداخل یا عدم تداخل قصاص اعضا در یکد. 3

 هستند که قتل رخ داده یعنی در مـورد            در موردی  299 و   298،  296،  297گرچه مواد   
 بـه   299بحث تداخل قصاص عضو در قصاص نفس بوده است، قانونگذار در تبصرۀ مـادۀ               

جریان مواد فوق در جایی که جنایت دوم مرگ نبوده بلکه جنایت بر عضو دیگری بـوده                 
 :ورزد است، تأکید می

 در مـواردی کـه جنایـت یـا     299، 298، 297، 296کـام مقـرر در مـواد      ـ اح  تبصره«
علیه سرایت کند   ٌ  جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنی           

 . »نیز جاری است
در نتیجه صوری که پیشتر گذشت، در بحث تداخل قصاص عضو در قصاص عضو نیز               

مانـد کـه      تنهـا برخـی مـوارد بـاقی مـی         . ستشوند، اما به بیـان آنهـا نیـاز نیـ            مطرح می 
 . بر آنها وارد استهایی اشکال

 اگر کسی با یک ضربه عضو کسی را مجروح کند، لکن جنایت فراتر رود و .مورد اول
سبب جنایت دیگری شود، ولی آن جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نباشد، جـانی              

شـود،   محکوم می) دیدآمده استکه در اثر جنایت اول پ    (به قصاص عضو و دیۀ عضو دوم        
مانند اینکه کسی انگشت دیگری را عمداً ببرد، ولی این قطـع، سـبب قطـع کـل دسـت                    

علیه شود، بدون اینکه جانی قصد قطع دست را داشته باشد یا کارش نوعاً کـشنده     ٌ  مجنی
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، جانی بـه قـصاص جنایـت اول و دیـۀ            ... و   540،  297،  293در اینجا مطابق مواد     . باشد
 . شود ت دوم محکوم میجنای

هر حـال در هـر       به. پیرامون این دو ماده پیشتر بحث و نوآوری موجود درآن نقد شد           
جـانی  ) عمـد  عمد یا ضرب و جرح و قطع عضو شـبه          اعم از قتل شبه   (عمدی   جنایت شبه 

عمـد، صـحبت از      با وجود این دیدیم که در روایات مربوط به قتل شبه          . قصد فعل را دارد   
 .عمدی نیز جاری است این وضعیت در جنایت بر عضو شبه. ستقصاص عضو نی

شود و شاید نقد دیگری بر این نـوآوری باشـد، اینـست          سؤالی که در اینجا مطرح می     
که در اینجا که قرار بود دیۀ جنایت بیشتر مثالً دیۀ دست داده شود، آیا باید دیۀ جنایت                  

ۀ دسـت فاقـد انگـشت محکـوم         کمتر کسر شود یا خیر؟ یعنی آیا جانی به پرداخـت دیـ            
علیه در مقابل انگشت    ٌ  شود یا به پرداخت دیۀ دست سالم و صحیح؟ از یک سو مجنی              می

کند، پس حق خود را نسبت به انگـشت اسـتیفا کـرده               خویش، انگشت جانی را قطع می     
هم قصاص عضو کرد و هم دیۀ       ) قطع انگشت (توان جانی را برای یک جنایت        است و نمی  
تعبیر بهتر دیـۀ      گرفت و در نتیجه جانی به پرداخت دیۀ مابقی دست او و به             عضو را از او   

دیـۀ جنایـت    ...  و   540 و   293دست فاقد انگشت ملزم است؛ از سوی دیگر اطالق مـادۀ            
 .چه بایدگفت؟ قانون ابهام دارد. کند طور کامل اقتضا می بیشتر را به

س از آن جنایت فراتر رود  اگر یک ضربه سبب ایجاد یک جنایت شود و پ.مورد دوم
و جنایت جدیدی را ایجاد کند که بیشتر از جنایت اول است و مشمول تعریـف جنایـت                  
عمدی است، مثالً انگشت کسی را قطع کنـد، بـه قـصد اینکـه خـونریزی موجـب قطـع                     

صورت چه باید گفت؟ از یـک        دستش شود یا کار او نوعاً موجب قطع دست شود، در این           
کنـد و     اص جنایت کمتـر در قـصاص جنایـت بیـشتر تـداخل مـی              توان گفت قص   سو می 
تواند هم انگشت و هم دست را قطـع           تواند دست جانی را قطع کند و نمی         علیه می ٌ  مجنی
منطوق این دو مـاده در مـوردی        .  است 540 و   293مستند این مطلب مفهوم مواد      . کند

ن دو دربارۀ فـرض  است که جنایت دوم، مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد و مفهوم ای       
 :297مطابق مادۀ .  استفاده کرد297 و 296توان از مالک مادۀ  نیز می. مورد بحث است

اگر مرتکب با یک ضربۀ عمدی، موجب جنایتی بر عـضو شـود کـه منجـر بـه قتـل                     «
شده مشمول تعریف جنایات عمـدی باشـد، قتـل           علیه گردد، چنانچه جنایت واقع    ٌ  مجنی

علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتـل شـده اسـت، بـه      شود و به عمدی محسوب می 
 .»گردد قصاص یا دیه محکوم نمی

 :  مشعر به عدم تداخل است389از سوی دیگر ظاهر مادۀ 
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وجود آید،   های متعددی در یک یا چند عضو به         علت یک یا چند ضربه، جنایت      اگر به «
 .»...طور جداگانه ثابت است  حق قصاص برای هر جنایت به

. تواند ابتدا انگشت دست جانی را قطع کند و سپس دست او        علیه می ٌ  یجه مجنی در نت 
شود که کف دست راست دیگری را قطع کند، به             وقتی بهتر تصور می    ویژه  این موضوع به  

قصد اینکه به قطع دست چپ وی منجر شود یا گوش دیگری را قطع کند، به قصد زوال                  
 آن اسـت کـه بـرای        389ظـاهر مـادۀ     . دشنوایی او و عمالً هم همـین وضـعیت رخ دهـ           

 .علیه دو حق قصاص خواهد بودٌ مجنی
حال کدام نظر صحیح است؟ تداخل یا عدم تداخل؟ جالب اینجاست که هر کـدام از                

 : هستند این دو احتمال با مشکل مواجه
 و  296توان از مالک مـادۀ        توضیح اینکه شاید کسی به تداخل قائل باشد و بگوید می          

هر حال وضعیت محل بحـث کـه جنایـت عمـدی بـر               به. داخل استفاده کرد   برای ت  297
شود، شدیدتر از آن نیست که کـسی دسـت            انگشت به جنایت عمدی بر دست منجر می       

فردی را به قصد قتل جدا کند و اوبمیرد که در این فرض جانی فقط بـه قـصاص نفـس                     
پس بایـد بـه     ! ود؟شود، اما در محل بحث جانی به دو قصاص عضو محکوم ش             محکوم می 

شود، این است که آیا مطلقاً به تداخل قائل شویم  اما مشکلی که پیدا می. تداخل نظر داد
آمده برقـرار باشـد؟      یا در جایی که رابطۀ الزم و ملزومی میان جنایت اول و جنایت پدید             

امـا در جـایی کـه چنـین         ). فرض وجود رابطۀ مزبـور     به(مثل ضربۀ به سر و زوال بینایی        
هـر حـال    ای نیست، مثل قطع گوش و زوال شنوایی، به عدم تداخل قائل شویم؟ به    بطهرا

اگر قائل به تداخل هستیم، در هر دو مورد چنین است؟ نیز اگر قائـل بـه عـدم تـداخل                     
هستیم، باز در هر دو مورد چنین است؟ یـا اینکـه بایـد اینجـا تفـصیل دهـیم میـان دو          

ای نیـست و   یکدیگر دارند و مواردی که چنین رابطـه جنایتی که رابطۀ الزم و ملزومی با        
 در فرض اول به تداخل و در فرض دوم به عدم تداخل قائل شویم؟

شود، آن است که قانونگذار در بحـث تـداخل دیـات          آنچه سبب ایجاد این مشکل می     
 :اعضا، چنین تفصیلی را پذیرفته است

وجـود آیـد     تـری بـه    ۀ بزرگ سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدم      ـ چنانچه به  546مادۀ  «
مانند اینکه با شکستن سر، عقل زائل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یـا نقـصان                   
منفعت باشد، اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد، دیۀ ضربه یا جراحت در دیه بیشتر    

 چنانچه  شود و   کند و تنها دیۀ زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است، پرداخت می              تداخل می 
ای کـه جراحـت را ایجـاد     زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضـربه    
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ای   گونـه  کرده است، واقع شده باشد یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت بـه                
که الزم و ملزوم یکدیگرند نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت منفعت نیـز زائـل گـردد یـا                      

 .»ن یابد، ضربه یا جراحت و منفعت هر کدام دیۀ جداگانه داردنقصا
ایـن  . توان چنین تفصیلی را در باب قـصاص مطـرح کـرد             سؤال این است که آیا نمی     

: فرمایـد   کند که امام باقر می      او نقل می  . عبیده است  تفصیل مستند به روایت صحیحۀ ابی     
بشکافد و به مغز برسـد و عقـل   اگر مردی یک ضربه بر سر دیگری وارد کند و سر وی را       
علیه برنگردد، باید یک دیۀ کامل      ٌ  او را زائل سازد و تا یک سال از وقوع ضربه، عقل مجنی            

جراحت وارد بر   (آیا برای شجّه    : پرسد  ابوعبیده می . علیه بابت زوال عقل بپردازد    ٌ  به مجنی 
 :دهند پاسخ می چیزی الزم نیست؟ امام باقر) علیه سر مجنیٌ

ی نه انما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنایتین فالزمته اغلظ الجنایتین و ه          ال، ال «
نه به آن دلیل که جـانی یـک ضـربه زده و آن              «). 367ـ366: 29عاملی، همان، ج    (الدیه  

ضربه دو جنایت پدید آورده است و در نتیجه او را بـه جنایـت شـدیدتر کـه دی، کامـل         
 .»کنم است، ملزم می) برای زوال عقل(

توان آورد و گفت اگر بر اثـر یـک ضـربۀ عمـدی دو                 این تفصیل را در قصاص هم می      
جنایت پدید آید که یکی اخف از دیگری است و رابطۀ الزم و ملزومی میان آن دو برقرار                  

بنـابراین قـصاص    . کنـد   است، قصاص جنایت اخف در قصاص جنایـت اشـد تـداخل مـی             
 1.کند ست، در قصاص بینایی تداخل میجراحت وارد بر سر که سبب زوال بینایی شده ا

                                                                                                                                            

ـارۀ                ممکن است اشکال شود که موضوع روایت ابی       . 1 ـا درب عبیده تداخل دیۀ جراحت سر در دیۀ عقل است و بحث م
حتی مثـل   (تداخل قصاص است، اما پاسخ این خواهد بود که هیچ دلیلی مبنی بر اینکه شجّۀ سر در همۀ ابعادش                    

؛ زیـرا اوالً    )ها دیه فقط الزم اسـت       گرچه در شکستگی  (مستلزم دیه است، در روایت وجود ندارد        ) گی پوست سر  پار
ـا    : فرمایـد   شده در فوق مـی      پیش از عبارت نقل    همین دلیل است که امام     جنایت وارد بر سر عمدی بوده و به        اگـر ت

ـا  . نفس الزم استٌعلیه بمیرد، بر جانی قصاص    یک سال از تاریخ وقوع ضربه، مجنی       بدیهی است قصاص نفس جز ب
بـه قـول مرحـوم      . دانیم که در شجّه هم قصاص هـست         از سوی دیگر می   . سازد  عمدی بودن ضربۀ وارد بر سر نمی      

ـالعبرۀ فیـه                   «: هللا خویی   آیت یثبت القصاص فی الشجاج، الشجّۀ بالشجّۀ و یعتبر التساوی طوالً و عرضاً و امّا العمق ف
به تعبیر دیگر اگر شجه سبب دیه شود، صدر روایت مـشعر بـر آنـست        ). 192ـ191: خویی، همان (» بحصول االسم 

کند و اگر شجه موجب قـصاص باشـد، ادامـۀ            که اگر ظرف یک سال بمیرد، دیۀ شجه در قصاص نفس تداخل می            
 روایت شاید ناظر بر     .کند روایت داللت بر آن دارد که اگر نمیرد و دیوانه شود، قصاص شجه در دیۀ عقل تداخل می                 

 باشد؛ ثانیاً به فرض که موضوع روایت تداخل دیۀ شجه در دیۀ عقل باشـد، دلیلـی   ـ قصاص و دیه  ـ دو امر مختلف
اقتضای عموم دارد و حکم آن را بـه همـۀ مـوارد سـرایت               » ...النه انما ضربه ضربة واحدة      «که در این صحیحه آمده      

اخل قصاص یا دیۀ جراحت در دیۀ عقل است و بـه سـخن دیگـر در روایـت                   دهد؛ ثالثاً موضوع این صحیحه تد       می
ـا بـه       رو راوی مـی    عمد وخطای محض نیست و از این       صحیت از اینکه ضربه عمدی بوده یا شبه         ←دلیـل  پرسـد آی
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هر حال نه اطالق قول به تداخل صواب است و نه اطالق قول به عدم تداخل و در این                    به
 .  است1392ماند، وضعیت مبهم این صورت در قانون مجازات اسالمی  میان آنچه باقی می

 چیـست؟ ممکـن اسـت       540 و   293در دو مـادۀ     » بیـشتر «مقـصود از واژۀ     : مالحظه
که یک جنایت از حیث حجـم و انـدازه و مقـدار             (معنای ظاهری خود     بگوییم این واژه به   

معنای فراتر از مقصود جـانی اسـت و در           نیست، بلکه به  ) دیه بیشتر از جنایت دیگر باشد     
مـثالً کـسی    . نتیجه مساوی یا کمتر از جنایت مقصود باشد، مـشمول مـواد فـوق اسـت               

جنایت مساوی با   (ولی انگشت اشارۀ او نیز قطع شود        انگشت سبابۀ دیگری را قطع کند،       
). جنایت کمتر از جنایت مقصود    (یا ناخن انگشت دیگرش نیز قطع شود        ) جنایت مقصود 

کند که جنایت فراتـر       هایی که قانونگذار زده است، این توهم را ایجاد می          هر حال مثال   به
اگر چنـین  . ایت مقصود باشداز جنایت مقصود، از حیث نوع و حجم و اندازه بیشتر از جن            

زدایی کنـد؛     ، باید قانونگذار در این زمینه ابهام      )معنای فراتر است   که واژۀ بیشتر به   (باشد  
آمـده مـساوی یـا کمتـر از         عبیده در جایی کـه جنایـت پدیـد          زیرا بر اساس صحیحۀ ابی    

انمـا  النـه   « اسـت کـه از عبـارت         علتش این د؛  ردا جنایت اولیه باشد، به عدم تداخل نظر      
شود کـه     استفاده می » ضربه ضربۀ واحدۀ فجنت الضربۀ جنایتین فالزمته اغلظ الجنایتین        

. باید بین دو جنایت از حیث مقدار و حجم تفاوت باشد تا یکـی اغلـظ از دیگـری باشـد                    
اندازۀ جنایت اول است، تداخلی نیـست و جـانی           تی که جنایت دوم هم     وضعی دربنابراین  

نیز اگر جنایت دوم کمتر از جنایت اول باشـد،          . شود  کوم می به قصاص هر دو جنایت مح     
این در حالی اسـت کـه مطـابق قـانون،         . شود  جانی به قصاص جنایت اول نیز محکوم می       
کنیم که تمام مطالب فوق      بار دیگر تکرار می   . تنها باید به قصاص جنایت دوم معتقد شد       

. باشد، نه معنـای ظـاهری آن  » اترفر«در صورتی است که مقصود قانونگذار از واژۀ بیشتر،         
 . هر حال روشنگری قانونگذار در این زمینه مطلوب و بلکه ضروری است به

                                                                                                                                                                             
دلیل  کند که آیا به     برعهده او نیست؟ راوی سؤال نمی     ) اعم از قصاص جراحت یا دیۀ جراحت      ( شجۀ سر، چیزی     →

ـارۀ عقـل،   بله چون زوال عقل چه عمد یا غیرعمد موجب قصاص نیست، لذا حضرت        . ه الزم است یا نه    شجۀ دی   درب
در ) عقـل (بر تداخل دیه ) عقل(در دیه ) شجه(گوید؛ رابعاً روایت فوق عالوه بر تداخل دیه      تنها از دیۀ آن سخن می     

ـال بمیـرد،            داللت دارد، زیرا مطابق روایت اگر شخص بر اثر ضربه د          ) نفس(قصاص   یوانه شود، ولـی ظـرف یـک س
پس روایـت   . ای را در نظر نگرفته است      شود و روایت دیگر برای زوال عقل او، دیه         جانی به قصاص نفس محکوم می     

 .عالوه بر تداخل دیات، بر تداخل دیه و قصاص هم ناظرست
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 گیری نتیجه
 گـام بـسیار خـوبی در زمینـۀ قاعـدۀ تـداخل قـصاص                1392قانون مجازات اسـالمی     . 1

 .هایی داشته است برداشته و مواد متعددی را به این امر اختصاص داده و نوآوری
هایی که قانونگذار چندین بار بر آن تأکید داشته آن است که اگـر            جملۀ نوآوری از  . 2

کسی جنایتی بر دیگری وارد کند و او بمیرد، بدون آنکه قصد قتل داشته یا کارش نوعـاً                  
عمد، بـه قـصاص عـضو محکـوم          کشنده باشد، قاتل عالوه بر پرداخت دیه بابت قتل شبه         

فقهی قوی ندارد، بلکه ادلۀ فقهی نافی جمع دیۀ نفس          تنها پشتوانۀ    این حکم نه  . شود می
 .و قصاص عضوند

های دیگر قانون آن است که اگر کسی با چند ضربه سـبب چنـد                از جملۀ نوآوری  . 3
ها باشد، اما ضربات متوالی نباشند، جانی به قصاص  جنایت شود و مرگ در اثر همۀ ضربه

آن، متصل به فوت نبـوده اسـت نیـز     نفس و قصاص یا دیۀ عضو یا اعضایی که جنایت بر            
این حکم از دو جنبه یکی عدم تداخل قصاص اعضا در نفـس و دیگـری                .شود  محکوم می 

ـ تفصیل میان ضربات ماقبل آخر و ضربۀ آخر   ـ  با وجود استناد مرگ بـه همـۀ ضـربات    
 .جای تأمل بسیار دارد و بلکه صحیح نیست

 
 پیشنهادها

وط به تداخل قصاص را یکجا و با نظم و نسق صـحیح             الزم است قانونگذار مقررات مرب    . 1
 .بیاورد و از پراکندگی مواد مرتبط خودداری کند

الزم است قانونگذار در ابتدای بحث تداخل قصاص، بـه تأسـیس اصـل بپـردازد و                 . 2
 .خوبی تأسیس وتبیین کند اصل عدم تداخل قصاص را به

در نتیجـه   . رفتـه نیـست   دوگانگی در زمینۀ تـداخل قـصاص و تـداخل دیـات پذی            . 3
گونه که قانونگذار در زمینۀ دو جنایت بر عضو که یکـی الزمـۀ دیگـری باشـد، بـه                     همان

. صراحت به تداخل قصاص هـم نظـر دهـد          تداخل دیۀ کمتر در بیشتر قائل است، باید به        
 .زیرا وجهی برای این دوگانگی وجود ندارد
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