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تحلیل فقهي -حقوقي تداخل جنایات عمدی با تأکید بر قانون
مجازات اسالمي 2931
حسن مرادی*
)قاریخ دریانت 67/3/39 :قاریخ پذیرش(69/7/81 :

چکيده؛
ضتتابطه م ستتارب قع ّد ج ایات ار جهت شتتیوة استتنیفاب قصتتار یا دیهق بخش قابل قوجّهی ار آمورههاب ن هی
مربوط به ضوابط قصار بوده است .برخالف قاع ة قع ّد جرح که یکی ار مؤلفههاب قش ی کیفر می باش ق قع ّد
ج ایاتق به ایژه در ج ایات عم بق ار قواع عاح قشت ی کیفر خارج بوده ا داراب احکامی منفاات است .قع ّد
ج ایات نراض مخنلفی دارد؛ گاه ممکن استتتت ج ایت ار ستتتوب یو نرد علیه نفس یا عضتتتو یو نرد یا انراد
مخنل

یا ار ستوب انراد مخنل

علیه یو نرد انجاح شتتود .همی ین ممکن استتت این امر در ا ر یو ضتتربه ا یا

ضتتربات منع ّدق در یو رمان یا در رمانهاب مخنل
ج ایات مخنل

ناشتتی شتتود .آراء ن هاب امامیّه در خصتتور حکم قع ّد

هستتن  .برخی مطل اً قائل به ق اخلق برخی مطل اً به ع ح ق اخل ا برخی حستتب ااح یا منع ّد

بودن ضرباتق قوالی یا ق ااب آنها قائل به قفصیل می باش  .قانون مجارات اسالمی  8263با پیراب ار قول مشهور
ن هتاب امتامیتّه بتا پتذیرش قول ع ح ق اخلق جز در موارد استتتنث ائیق قع ّد ج ایات عم ب را موجب قع ّد کیفر
قصار م رّر نموده است .در این نوشنارق ضمن ااکااب آمورههاب ن هی مرقبطق ضوابط م رج در قانون مذکور
مورد ن

ا بررسی قرار گرننه ا پیش هادات اصالحی ارائه ش ه است.

واژگان کليدی :تداخل جنايات ،قصاص ،ديه ،قانون مجازات اسالمی .2931

* اسنادیار ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه عالمه رباربائیق قهران:
hmoradi28@yahoo.co
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مقدّمه
موضتتوع ق اخل ج ایات در ح وق عرنی ار منفرّعات بـق قع ّد جرح ا ار جمله عوامل عمومی
قشت ی مجارات ها ا در رمرة مباحق ح وق جزاب عمومی است .امّا ق اخل ج ایات در قصار
ا دیات ار احکاح ق اخل ح اد ا قعزیرات منفاات بوده ا قابع ابواب مربوط ا در رمرة مباحق
ح وق جزاب اخنصتاصتی میباش  .ق اخل ج ایات ار م ارر مخنل ق مصادیق ا انواع گوناگونی
دارد .براب مثال ار م ظر رکن راانی ا بالنبع نوع کیفر به «ق اخل قصار» ا «ق اخل دیات» ا ار
بُع منعلَّق به «ق اخل عضو در نفس»ق «عضو در عضو» ا «عضو در م فعت» ق سیم میگردد.
جامعقرین مالع ق ستتیمب ب ق اخل ج ایاتق اح ت یا قع ّد ضتتربات اارده بر مج یعلیه
استت که هر یو به نوبة خود ممکن استت ج ایت ااح یا منع ّدق بر عضتو یا نفس ا یا اعضاء
ایجتاد ک ت  .ق اخل ج ایات اغلب در کناب هاب ن هی قـت ع وان «ق اخل ج ایت عضتتتو در
نفس» که خود شتامل «ق اخل ج ایت عم ب عضو در نفس» ا «ق اخل ج ایت غیرعم ب عضو
در نفس» می باشتت ق مطرم شتت ه استتت .با اجود اینق بیشتتو این موضتتوع مـ اد به ق اخل
ج ایت عضتتو در نفس ن بوده ا در ج ایات اارده بر اعضتتاء اعم ار قطعق جرمق ضتتربق ستتلب
م فعت عضو یا ایجاد ن ص در آنها نیز ممکن است در قالب ق اخل ج ایت عم ب یا غیر عم ب
مص اق یاب  .در این نوشنار به اخنصار به ن

ا بررسی مفهوحق اقساح ا احکاح ق اخل در ج ایات

عمت ب ار م ظر ن ها ا به ایژه قانون مجارات استتتالمی مصتتتوّب ( 8263رین پس :ق.ح.ا )8263
میپرداریم .همی ینق با آستیبشت اسی م رّرات مزبور به این پرسش پاسخ میدهیم که آیا قع ّد
ج تایتات متادان نفس عی اً ار احکاح ا م رّرات ق اخل ج ایات بر نفس قبعیّت می ک یا این دا
حوره با یک یگر منفاات می باشتت  .ق.ح.ا  8263به پیراب ار قول مشتتهور ن هاب امامیّه میان این
دا حوره قتائتل بته قفکیو شتتت ه ا برخالف ج ایات مادان نفسق در ج ایات عم ب بر نفسق
قاع ة ق اخل ج ایات را پذیرننه است.
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 .2مفهومشناسی
 .1-1تداخل جنايات
قتانونگتذار بته پیراب ار م تابع ن هیق ق اخل ج ایات را قعری

نکرده استتتت .قَ اخُل در مع اب

لغوب عبارت ار در هم داخل ش ت ن ا در یک یگر داخل ش ت ن (عمی ق 8292ش )8213 :ا نیز به
مع اب اخنالط ا مشتنبه شت ن امور ا داخل ش ن بعضی ار امور در دیگرب می باش (ابن م ظورق
8484ق .)342 :ق اخل ج ایات در مفهوح اعم ا در اصتطالم عبارت ار مضمـل ش ن ج ایت یا
ج ایت هاب ارقکابی در یک یگر ا در ننیجه حذف برخی ار مجاراتها ا اکنفاء به برخی ار آنها
استتت .ب ین قرقیبق ق اخل ج ایات عم ب به مع اب کفایت قصتتار نفس ار قصتتار عضتتو یا
کفایت قصتار عضو بزرگقر ار قصار عضو یا اعضاب کوچوقر می باش  .براب مثال هرگاه
جانی با یو ضتتربة عم ب عالاه بر قطع دستتتق باعق مرگ مج یعلیه شتتودق چ انیه ج ایت
ارقکابی کوچوقر (قطع دستتت) در ج ایت بزرگقر (قنل) مضتتمـل ش ت ه ا مرقکب صتترناً به
قصتتار نفس مـکوح گرددق در این صتتورت میگوییم قصتتار عضتتو (دستتت) در نفس (قنل)
ق اخل کرده است.
 .1-2سرايت جنايت
یکی ار مفتاهیم حورة ج تایتات کته ارقباط ا ی ی با مفهوح ق اخل دارد ا به ایژه در موادب ار

ق.ح.ا  8263به جاب ااژة ق اخل استتتنعمال ا با آن خلط شتتت ه استتتتق مفهوح ستتترایت ج ایت
می باشت  .سترایت به کستر ستین در لغت به مع اب ا ر کردن ا جارب ش ن چیزب در اجزاء چیز
دیگرق ا ر کردن چیزب در چیز دیگر ا در اصتتتطالم رتتبق انن تال مرض ار یکی بتته دیگرب ا
ااگیرب می باشت (عمی ق  .)8488/3 :8292امّا آنیه در ای جا مطمح نظر است ع ح بهبودب رخم
ناشی ار جراحت عم ب یا غیر عم ب ا قسرّب آن به بخش دیگر همان عضو یا عضو دیگر ا یا
قسرّب آن به نفس مج یعلیه می باش ق به نـوب که مآالً م جر به قطع عضو یا مرگ اا می گردد.
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براب مثال ممکن استت کستی عم اً به دیگرب جراحنی اارد ستاردق مثل ای که ب انگشت اا را
قطع ک امّا به هر علّت معالجه مؤ ر ااقع نشتتت هق عفونت کرده ا ال هایه باعق قطع انگشتتتت یا
دست مج یعلیه یا حنّی م نهی به نوت اا گردد.
در سترایت  -به ع وان یکی ار مصادیق قسبیب  -جرم یا جراحتهاب ااردهق بر ا ر عفونت
خودبه خود ا به مرار رمان گستنرش یاننه ا به عضتو یا اعضاب دیگر مج یعلیه قسرّب یاننه ا به
رور غیر مستن یم باعق (ستبب) ار بین رننن آنها ش ه یا حنّی به نفس مج یعلیه سرایت نموده ا
باعق مرگ اا می شتون  .لیکن در ق اخل ج ایات که ار مصتادیق مباشترت در ج ایت میباش ق
مستتألة گستتنرش خودبهخودب جرم یا جراحات اارده مطرم نبودهق بلکه آستتیبها ا ص ت مات
اارده مستتن یماً باعق قطع عضتتو یا مرگ مج یعلیه می شتتون  .ب ابراینق دا موضتتوع یادشتت ه
(ق اخل ا سرایت) با یک یگر قفاات اساسی دارن  .با اجود اینق موضوع سرایت به قبع بـق ار
قأ یر آن در میزان مستتتئولیّ ت جانیق اغلب در ضتتتمن بـق ار ق اخل ج ایات مطرم می گرددق
چ انکه در ق.ح.ا  8263به قبعیّت ار ن هاب امامیّه این موضتتتوع در رلیعة بـق ار ق اخل ج ایات
(نصل داّح بخش ااّل کناب قصار) مطرم ش ه است.

 .2آموزهشناسی فقهی؛ تبيين رويکردها
ق اخل ج ایات ار جمله موضتوعاقی استت که جز در موارد استنث ائی اکثر ا بلکه قماح مصتادیق
آنق مورد اخنالف ن هاب امامیّه می باشت ت  8.ق ها آنیه مورد اقّفاق استتتتق موضتتتوع ع ح ق اخل
ج ایت داّح استتت که پس ار النیاح ج ایت ااّل انجاح می شتتود؛ به این مع ا که هرگاه ج ایت بر
عضو ا نفس با انعال منع ّد ا با ناصلة رمانی ا پس ار النیاح عضو آسیبدی ه انجاح شودق ج ایت
بر عضو در نفس ق اخل نمی ک ا مرقکب عالاه بر قصار عضو یا اعضاء به قصار نفس نیز
مـکوح می گردد .براب مثتال هرگتاه جانی دستتتت مج یعلیه را قطع ک ا مج یعلیه دستتتت
 .9این اخنالف در آراء ن هتاب عتامتّه نیز اجود دارد .در این باره ب گری به :نرخ رادبق علی اکبر؛ نهیمق نرگسق ()8269ق
«ق اخل ج ایات موجب قصار در ن ه مذاهب اسالمی»ق نصل امه ن ه م ارنق شماره 89ق پاییز ا رمسنانق صص .829-897
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آسیبدی ة خود را معالجه نمای ا پس ار این مرحلهق جانی مج داً ا در نرصنی دیگر مج یعلیه
را به قنل برستان ق بیقردی این دا ج ایت ارقباری با یک یگر ن اشنه ا بالنبع در یک ی گر ق اخل
نکرده ا مرقکب ابن ا به قصتار عضو (دست) ا سپس به قصار نفس مـکوح می گردد (شیخ
روستتیق بیقا38/7 :؛ نجفیق8274ش 91 /43 :؛ اماح خمی یق بیقا79 - 78/3 :؛ ناضتتل ل کرانیق
8497ق .)73 :در حالت دیگرق اگر مرقکب الو با ضتتتربات منع ّد ق ها یو ج ایت به بار آاردق
ضتتربات در یک یگر ق اخل نموده ا مرقکب به پرداخت یو دیه مـکوح میشتتود .ب ینستتانق
دی گاههاب ن هاب امامیّه در رمی ة ق اخل ج ایات عم ب را می قوان به «ق اخل عضتتتو در نفس»
ا «ق اخل دیة ارراف ا م انع در یک یگر» 8ق ستتیم نمود که در مورد ق اخل قصتتار عضتتو در
نفسق چهار رایکرد به شرم ریر مطرم گردی ه است:
 .2-1اصل ،تداخل است؛ مطلقاً
برخی ار ن هاب امامیّه با استنظهار به برخی نصتور راایی 3معن ن  :قصار عضو به رور مطلق
در قصتار نفس ق اخل می نمای ؛ اعم ار ای که ج ایت بر عضتو ا نفس با یو ضتربه باش یا با
ضربات منع ّد .مطابق این دی گاه چون در ج ایات عم بق مجاراتها ار یو نوع هسن ق اعمال
همة آنها علیه مرقکب نه ق ها م صتتفانه نیستتت بلکه رالمانه نیز میباشت (شتتیخ روستتیق 8499ق:
 . 8در مورد ق اخل ج ایات در ارراف ا م انعق ب گری به :نجربق علیرضتتا؛ استتف یاربق رضتتا؛ قوجهیق رضتتاق ()8264ق
« قع د دیه در ج ایات م جر به بی اخنیارب ادرار ا م نوع»ق نصل امه ن ه پزشکیق شماره 24ا 25ق پاییز ا رمسنانق صص
861-871؛ نراغیق نضل ااهلل؛ قوانگرق رهراق ()8261ق «بررسی حکم ق اخل دیه م انع در ج ایت بر اعضا»ق مجله مطالعات
ح وقی دانشگاه شیرارق شماره 2ق قابسنانق صص .382-812
« .3ابی عبی ه الـذاء ن ل می ک که ار اماح باقر (ع) ستتتؤال شت ت ار شتتتخصتتتی که با عمود خیمه (چوبی که استتتط خیمه
میگذارن ) بر ستر دیگرب میرن ا استنخوان سرش را شکاننه ا به مغز میرس ا ع لش را رائل میسارد ا دیوانه میشودق
حکم چیستت؟ حضترت نرمود  ...یکستال صتبر می ک

اگر ع ل برنگشتت ا در این یکسال مُردق در این صورت جانی به

قصتتتار نفس مـکوح می شتتتود ا اگر نمردق ن ط به پرداخت دیة ع ل مـکوح می شتتتودق ریرا اا بیش ار یو ضتتتربه نزده
است ...« -».أنَّهُ أنَّمَا ضَرَبَ ضَربهً اَاح َهًق نَجَ َت الضَّربَهُ جِ َاینَینِ نَألزَمنُهُ أغلَظَ الجِ َاینَینِ اَ هی ال ِّیه( »...شیخ حر عاملیق بی قا:
.)318 /86
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778؛ حلیق 8491ق .)161 :ن ص این دیت گتاه بته ایژه ه گامی که ج ایت بر نفس پس ار النیاح
ج ایت بر عضتتو اقّفاق انن ااضتتح ا مبرهن بوده ا بیقردی به قضتتییع ح وق مج یعلیه م نهی
خواه ش .
 .2-2اصل ،عدم تداخل است؛ مطلقاً
من ابالً ع هاب دیگر ار ن هاب امامیّه ( شیخ روسیق بیقا 38 /7 :ا 882/7؛ شیخ روسیق 8489ق:
389/1؛ ابن ادریسق 8488ق269/2 :؛ مـ ق حلیق 8483ق441-449 /3 :؛ ناضتتتل ه بق ج :3
441؛ شتتهی انیق294 /3؛ نجفیق 8274ق 94 /43 :ا 364/42؛ ناضتتل ل کرانیق 8497ق )17 :ا
نیز ابوح یفه ا شانعی ا ح بل ار ن هاب اهل س ّت (الکاسانیق 8691ح 292 :ا شرم ننح ال یرق ج
312 :1؛ به ن ل ار کناب شتتیخ روستتیق 8489ق )389/1 :با قوجّه به اصتتل ع ح ق اخل مس تبّبات
شترعیّه معن ن که م نضتاب اصل ااّلیق ع ح ق اخل ج ایات عم ب (عضو در نفس) بوده ا در
ننیجه جمع مجاراتها میباشت ق خواه ج ایات اارده با یو ضتربه باش ا خواه با ضربات منع ّد
ا اعم ار ای که ضتربات منع ّدق منوالیاً یا من ااباً ا با ناصتلة رمانی اارد ش ه باش ؛ ریرا به مـض
قـ ّق ارکان ا ع اصتتر ج ایتق مستئولیّت کیفرب ا در ننیجه مجارات نعلیّت مییاب  .در غیر این
صتورتق ج ایات کوچوقر ب ان مجارات میمان ا موجب قجرّب مرقکب یا دیگران شت ه ا
انگیزة مجرمان را در ارقکاب ج ایات کوچوقرق قبل ار ارقکاب ج ایات بزرگقر ار جمله قنل
انزایش می ده  .ب ابراینق بای کیفر هر ج ایت به رور مستتن ل ارریابی شتتود ا نستتبت به جانی
اعمال گردد مگر ای که دلیل خاصتی بر ق اخل اجود داشتنه باشت  .صاحب مسالو قول به ع ح
ق اخل را به مشهور نسبت داده است (شهی انیق ج 3ق  .)321به عالاهق این دسنه ار ن ها با قوجّه
بته عمومات کناب ار جمله آیات شتتتریفة «اَ کَنَب َا عَلَیهِم نیهَا أَنَّ ال َّفسَ بِال َّفسِ اَ العَینَ بِالعَینِ...
اَالجُرامَ قصتتتَارٌ» 8ا «نَمَن إِعنَ َب عَلَیکُم نَاعنَ ُاا عَلَیه بِمثلِ مَااعنَ َب عَلَیکُم» 3معن ن  :آیات
 .8سورة مبارکة مائ هق آیة .41
 .3سورة مبارکة ب رهق آیة .864
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مذکور بی هیچ قی ا شتترری ارالق داشتتنه ا اعم ار آن که ج ایات منع ّدق ناشتتی ار ضتتربات
منع ّد بوده یا ار یو ضتربه ناشتی شت ه ا در صتورت منع ّد بودن ضرباتق آنها منوالی باش یا
منفرّق .ار این راق م نضتاب آیة شتریفهق قصتار چشتم در اراب چشتم استق مطل اً اعم ار آنکه
پس ار آن ج ایت موجب موت اقّفاق انناده باشتتت یا خیر .همی ینق با قوجّه به نصتتتور راایی
همیون صتـیـة مـم بن قیس 8ا صـیـة حفص بن البخنرب 3ا نیز اصل اسنصـاب (قصار
عضتتو) ا ارالقات ادله ا ای که دلیلی بر س ت وط قصتتار مادان نفس اقامه نش ت ه استتتق به ع ح
ق اخل ابرار ع ی ه نمودهان .
 .3-2تفصيل ميان يک ضربه و ضربات متعدّد
اکثر ن هاب امامیّه با قوجّه به برخی نصتور راایی در خصتور ق اخل ج ایت عم ب عضو در
نفسق میان یو ضتربه با ضتربات منع ّد قائل به قفصیل ش هان  .ایشان معن ن که چ انیه قنل ا
جرم ناشی ار یو ضربه باش ق اصلح ق اخل عضو در نفس استق االّا اصلح ع ح ق اخل میباش .
براب مثال هرگاه مرقکب با ایراد یو ضتربة شتمشتیر همزمان باعق قطع دست ا پارگی قلب ا
مرگ مج یعلیه گرددق قصتتار عضتتو در نفس ق اخل می ک ا لذا مرقکب صتترناً به قصتتار
نفس مـکوح میگردد؛ 2االَّا چ انیه قطع عضتتو ا قنل با ضتتربات منع ّد انجاح گیردق اص تلح ع ح
ق اخل ج ایت عضتتو در نفس می باش ت ؛ اعم ار ای که ضتتربات منع ّد منوالیاً اارد ش ت ه باش ت یا

« .8مـمت بن قیس عن اح هما(ع) نی رَجُلٍ نَ َأ عینَ رَجُلٍ ا قَطَعَ أنفهُ ا أذُنیه مَّ قَنَلَهُق ن ال إن کان نَرقَ ذالو اُقنُصَّ م هُ ُمَّ
ی نَلق ا إن کان ضَرَبهُ ضَربَهً ااح هً ضُرِبَ عُ ُهُ ا لم ی نَصّ م هُ» (شیخ حر عاملیق بی قا.)12/86 :
« .3حفص بن البخنرب قال :سألت أبَا عب اهلل عن رَجُلٍ ضَرَبَ عَلی رَأسه اَ ذَهَبَ سَمعهُ اَ بَصَرهُ اَ أعنَ َلَ لسَانهُ ُمَّ مَات نَ َالَ إن
کَان ضتتَرَبَهُ ضتتَربهً بَع َ ضتتَربهُ اُقنُصَّ م هُ ُمَّ قُنلَ اَ إن کَانَ أصتتَابَهُ هَذا من ضتتَربَهُ اَاح َه قُنلَ اَ لَم ی َنص م هُ» .همانگونه که
مالحظه میشود با آنکه عبارت «ضَربهً بَع َ ضَربهُ» ار ضربات منوالی حاکی میک معهذا حکم به ع ح ق اخل مینمای (شیخ
حر عاملیق بی قا.)12/86 :
 .2مـم بن یع وب عن مـم بن قیس عن اح هما(ع)"نی رَجُلٍ نَ َأ عینِ رَجُلٍ ا قَطَعَ أنفه ا أذنیه ُ مَّ قَنَلَهُق ن ال إن کان نَرَّقَ
ذالو اُقنُصَّ م هُ ُمَّ ی نَلق ا إن کان ضَرَبهُ ضَربَهً ااح هً ضُرِبَ عُ ُهُ ا لم ی نَصّ م هُ» (شیخ حر عاملیق بی قا.)18 :
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من ااباً .نلذا جانی عالاه بر قصتار نفسق به قطع ی (قصتار دستت) نیز مـکوح میشود (شیخ
روستتتیق778؛ مـ ّق حلّیق 8216ش373/4 :؛ علتّامته حلّیق 8489ق866 /3 :؛ علّامه حلّیق بیقا:
862؛ رباربائیق 8494ق193 /3 :؛ شتتهی انیق همان 13 :؛ شتتهی انیق 8498ق .)62 /89 :دلیل
این حکم آن استت که در قع ّد ضتربات با اراد هر ضربهق حقّ قصار عضو ابت می شود ا با
بوت قصار نفس راال این حق (قصار عضو) مـ ّق نمی شود .براب مثال علّامه حلّی (ره) در
عبارقی موجز با ررم پرستتشتتی مینرمای « :آیا قصتتار ررف (عضتتو) در قصتتار نفس ق اخل
می ک ؟ گفنه ش ه است بله؛ الی اگر ضربات منع ّد باش ق ق اخل نمی ک » (علّامه حلّیق ج :4
 .)179چ انکه مـ ّق حلّی مینرمای « :آیا قصار عضو در قصار نفس ق اخل میک ؟ در این
خصور ننااب اصـاب مضطرب است .شیخ روسی در نهایه نرموده است :اگر موجب ج ایت
عضتو با نفس منفاات باشت ق هر دا اجراء می گردن ؛ االّا اگر با یو ضربه ایجاد ش ه باش جز
قنل ضتتمان دیگرب ن ارد» (مـ ّق حلّیق 8216شق  .)398 /4علّامه خوئی ار منأخّرین ن ها نیز در
این خصور می نرمای « :اگر قنل ا جرم با یو ضربه مـ ّق شون ب ان قردی ق اخل صورت
می گیرد ا ق ها قصار نفس است ا در این حکم اخنالنی نیست؛ ادلهاب که بر این حکم داللت
می ک یکی صتـیـة مـم بن قیس ا دیگرب صتـیـة حفص بن بخنرب است که در گذشنه
به آنها اش تاره ش ت ه ا معموالً قنل ج اب ار جرم نیستتت» (خوئیق بیقا31-39 /3 :ق اماح خمی یق
بیقا189-987 /3 :؛ ناضل ل کرانیق 8497ق.)79-72 :
 .4-2تفصيل ميان ضربات متوالی و متناوب
برخی ار ن هاب منأخّر عالاه بر قفصتیل میان یو ضربه ا ضربات منع ّدق با اسنظهار ب ه برخی ار
راایات اارده 8در ضتتربات منع ّدق میان ضتتربات من ااب ا منوالی نیز قائل به قفصتتیل شتت هان .
« .8راایت أبی عبی ه ار اماح مـم باقر(ع)  ...نَإن ضتتَرَبَهُ الث َضتتَرَبَات اَاح َهً بَع َ اَاح َهُ نَجَ َینَ َالثَ جِ َایات الزمنه جِ َایهَ مَا
جَ َت الثَّالثَ ضَرَبَات کَائ اتُ مَا کَانتق مَا لَم یکُن نیهَا المَوت نَی ادُ بِه ضَارِبُهق قَال نَإن ضَرَبَهُ عَشَرَ ضَرَبَات َنَجَ َینَ جِ َایه اَاح َهً
ألزمنه قلوَ الجِ ایه الَّلنی جَ نهَا العَشَرَ ضَرَبَات» (همان.)318 :

تحلیل فقهی-حقوقی تداخل جنایات عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسالمی 1392

193

ایشان معن ن که در ضربات من ااب اصل بر ع ح ق اخل است .ب ابراینق چ انیه جانی من ااباً با
ایراد ضربات منع ّد باعق قطع یو یا چ عضو مج یعلیه شود ا آخراالمر اا را به قنل برسان ق
براب مثال صتبح دستت مج یعلیه را قطع ک ا ساعاقی بع (قبل ار بهبودب جراحت دست) اا
را بکشتتت ق اصتتتل بر عت ح ق اخل استتتت ا در ننیجه مرقکب به مجارات کلیة ج ایات ارقکابی
مـکوح می گردد .در حالی که ضتربات منوالی در حکم یو ضربه هسن ا اگر مرقکب منوالیاً
با ایراد ضتربات منع ّد باعق قطع ا جرم عضتو یا اعضاب مج یعلیه ا قنل اا شودق براب مثال با
ضتربات منوالی شتمشیر پاهاب اا را قطعه قطعه ک ا در ننیجه مج یعلیه بمیردق ضربات منوالی
حکم یو ضتربه را دارن ؛ نلذا ج ایات اارده بر اعضاء در نفس ق اخل نموده ا مرقکب ق ها به
قصتتار نفس مـکوح می شتتود (.اماح خمی یق بی قا .)189 - 987/3 :با اجود اینق برخی ضتتمن
مخالفت با این قفصتیل ع ی ه دارن که «در ع ح ق اخل ج ایات ناشتی ار ضربات من ااب شکی
نیست ا دلیل آن عمومات نصور قصار است» .لیکن در مورد ضربات منوالی اخنالف اجود
دارد .م شتتتاء اخنالف هم قعتارض میان دا صتتتـیـة «مـم بن قیس» ا صتتتـیـة «حفص بن
بخنرب» ار یو ستو ا صتـیـة «ابو عبی ه» ار ستوب دیگر است؛ قوضیح ای که میان دا صـیـة
نخست یع ی صـیـة مـم بن قیس که حاکیست «أنَّ کلَّ ذالوَ اُقنُصَّ م هُ ُمَّ یُ نَل» ا صـیـة
«حفص بن بخنرب» که مینرمای «إن کانَ ضتَرَبَهُ ض تَربَهً بَع َ ضتَربَهُ اُقنُصَّ م هُ ُمَّ قُنل» ا م نضتتی
ع ح ق اخل هستتن ق با صتتـیـة ابو عبی ه الـذاء که حاکیستتت «مَا لَم یکُن نیهَا المَوت نَی َادُ بِه
ضتَارِبُه» ا م نضتی ق اخل استتق قعارض اجود دارد .ب ابراینق نظر ایشان در ضربات منوالی نیز
عت ح ق اخل استتتت ا به جهت موانق بودن دا صتتتـیـه با عموح کناب ا عموح آیة اعن اءق بر
صتـیـة ابو عبی ه قرجیح دارن (سی ابوال اسم خوئیق 8487قق ج  )31 - 39 :3ا به عالاه بای
این نکنه را هم انزاد که اس اط قصار عضو مـناج دلیل است (م نی کاشانیق 8491ق.)37 :
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 .5-1تفصيل ميان جنايات عرضی با طولی ناشی از يک ضربه
ار دی گاه ن هاب امامیّه کلیة مباحق ق اخل ج ایت عم ب عضتتو در نفسق عی اً در مورد ق اخل
ج ایت عم ب عضتتتو (کوچوقر) در عضتتتو بزرگقر نیز جارب استتتت .ب ابراینق هرگاه جانی
ضتمن ج ایت عم ب بر عضتو کوچوقرق باعق ج ایت بر عضتو بزرگقرب شودق براب مثال با
قطع عم ب انگشت دست یا انگشت پاب مج ی علیهق عمالً باعق قطع دست یا پاب اا نیز گرددق
در این صتتتورت مجتارات مرقکب بستتتنه به رایکردب استتتت که ار میان نظریههاب نوقالذکر
پذیرننه میشود.
عالاه بر آراء متذکورق برخی ار ن هتاب منأخّر هیچ یو ار دی گاههاب نوق را به رور مطلق
نپذیرننه ا با استنظهار به پارهاب نصتور اارده ار معصومین (ع) در قع ّد ج ایات ناشی ار ضربة
عم ب ااح هق میان ج ایات «عرضتتی با رولی» یا به قعبیر دیگرق میان ج ایات «اخ

ا اشتت » با

«ج ایات مستتتااب» قائل به قفصتتتیل شت ت هان  .مطابق این دی گاهق هرگاه ج ایات ارقکابی منع ّد
ناشی ار یو ضربه در عرض هم قرار داشنه باش ق به نـوب که رابطة اسن ادب (صرناً) میان آنها
ا نعل مرقکب برقرار باشت ق در این صتورت اصتل بر ع ح ق اخل استت .براب مثال اگر کسی با
یو ضتربه سر مج یعلیه را بشکان ا در ننیجه مج ی علیه کرق کورق الل ا دیوانه شودق مرقکب
به پرداخت چهار دیة کامله مـکوح می گردد؛ ریرا کلیة ج ایات مستن یماً ار نعل مرقکب (ضربة
ااح ه) ناشتی شت ه ا میان هیچ یو ار آنها با دیگرب رابطة اسن ادب برقرار نیست .در حالی که
در ج ایات رولیق چ انیه ج ایت ااّل باعق قولی ج ایت بزرگقرب شتتتود ا یکی ا ر دیگرب
بوده ا میان آن دا (آنها) رابطة استن ادب برقرار باش ق به نـوب که اگر ج ایت ااّل نبودق ج ایت
داّح نیز به بار نمی آم یا به نـوب که به اجود آم ه به اجود نمی آم ق در این صتتتورت ج ایت
ااّل (اقتل) در ج تایتت بزرگقر (اکثر) قت اختل می ک ت ا مرقکب ق ها به پرداخت دیة ج ایت
بزرگقر مـکوح می گردد .ب ابراینق مطابق این دی گاه نخستتتق ضتتربه ااح استتت .داّحق میان
ج ایت ااّل ا داّح ش ّت ا ضع

برقرار میباش ا ج ایت داّح بزرگقر ار ج ایت ااّل میباش .
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ستوّحق ج ایت بزرگقر ناشتی ا م بعق ار ج ایت کوچوقر است ا میان آنها عالاه بر ش ّت ا
ضتتع ق رابطة استتن ادب برقرار استتتق چ انکه اگر ج ایت ااّل نبود ج ایت داّح به بار نمی آم .
براب مثال اگر کسی سر دیگرب را بشک ا جراحت اارده باعق راال ع ل مج یعلیه شودق در
این صورت دیة سر در دیة ع ل ق اخل نموده ا مرقکب ق ها به پرداخت دیة ع ل که دیة کامله
میباش ق مـکوح میگردد (م نی کاشانیق 8491ق.)391 :
 .6-2تداخل جنايات عمدی نسبت به دو يا چند نفر
یکی ار مصتادیق بارر ق اخل ج ایاتق موضتوع ق اخل ج ایات یو نفر نستتبت به دا یا چ نفر
دیگر می باش  .براب مثال یو نفر با پرقاب عم ب نارنجو به سمت ع ه ابق همزمان دا یا چ
نفر ار ایشان را به قنل میرسان یا همیون قنلهاب رنجیرهاب در رول چ ین ا چ سال به رور
من اابق قع ادب انستان اعم رن ا مرد ا کودع را به قنل میرستتان یا عضتتو یا اعضتتائی ار ب ن
آنان را قطع می ک  .در این قبیل موارد این پرستتتش مطرم می شتتتود که آیا جانی در قبال کلیة
ج ایات ارقکابی ضامن است ا ار این را قا جایی که امکان پذیر است بای قصار شود ا نسبت
بته ب یته دیته پرداختت نمتای یا بیش ار نفس خود مستتتئولیّت ن ارد ا در ننیجه کلیة ج ایات در
یک یگر ق اخل می نمای ؟ آراء ن ها در این خصتتتور مخنل

استتتت .آنان میان قنل با ستتتایر

ج ایات علیه دا یا چ نفر قائل به قفصتیل میباشت  .مشتتهور ن هاب امامیّه ا نیز شتتانعیّه ا ح فیّه
(الکاستانیق 8691ح 326/7 :به ن ل ار شتتیخ روستیق  )812 /1 :8489ع ی ه دارن که هرگاه یو
نفر مرقکتب قنتل دا یتا چ نفر شتتتود اعم ار ای که ج ایات خود را همزمان یا به رور منوالی یا
من ااب انجاح ده ق االیاب دح بیش ار نفسِ جانی حقّ دیگرب ن ارن  .به عالاهق قاقل نیز به قاع ة
«اَلجَانی لَایُج َی عَلَی اَکثَرَ من نَفست ته» بیش ار جان خود ب هکار نمی باشت ت  .ار این راق االیاب دح
ق هتا می قوان ت اا را قصتتتار نمای ق امّا حقّ مطالبة دیه ار اموال اا یا ار ة اا را ن ارن (شتتتیخ
روستتیق بی قا 98/7 :؛ شتتیخ روستتیق 813 /1 :8489؛ ابن ادریسق 8488ق241 :؛ حلّیق :8491
176؛ علتّامته حلّیق 8216ش939 - 937 /4 :؛ نجفیق 8274ق289 - 286 :؛ اماح خمی یق بی قا:
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121؛ ناضتل ل کرانیق 8497ق392 - 393 :؛ حلّیق 397 :8491؛ علّامه حلّیق 8216ش866 :؛ نخر
المـ ینق 8216ش .)939 - 937/4 :ب ابراینق حقّ قصتتار االیاب دحِ م نولین منع ّد در یک یگر
ق اخل نموده ا آنان بیش ار کشتنن جانی حقّ دیگرب نخواه داشت؛ مگر جانی شخصاً نسبت
به پرداخت دیه به سایرین رضایت ده  .با اجود اینق برخی دیگر ار ن هاب امامیّه نسبت به ماراد
بر نفسق ع یت ه به قب یل اجبارب حقّ قصتتتارِ نفس به دیه دارن (مـ ّق حلّیق 8216ش397 :؛
علّامه حلّیق 8216ش866 :؛ نخر المـ ینق 8216ش).
امّا مشهور ن هاب امامیّه در خصور قطع ا جرم عم ب نسبت به عضو یا اعضاب دا یا چ
نفر ع یت ه به ع ح ق اخل ج ایات دارن  .در ننیجه جانی قا آنجا که داراب عضتتتو مما ل باشتتت
قصتتار میشتتود ا در مورد ج ایات ستتایر مج یعلیهم به پرداخت دیة عضتتو مـکوح میگردد
(مـ ق حلیق 8216ش .)397 :همی ینق ق اخل ج ایات عالاه بر موارد مذکور ممکن استتت در
قتالتب اق امات ارقکابی دا یا چ نفر در قنل ااح نیز مصتتت اق یاب که به شتتترم آقی آنها را
بررسی میک یم.
 .3مقرّراتشناسی؛ نقد و ارزيابی ضوابط حاکم بر ق.م.ا 2931
به لـات ستاب ة ق ی یق در مادة  82قانون ح اد ا قصتار ا م رّرات آن مصوّب  8298ا سپس
مادة  381قانون مجارات استتالمی مصتتوّب  8279ب ان اراد به جزئیات با من ی موجزق بی آنکه
حنّی بـق ق اخل اعضتاء مطرم شتودق صترناً در خصور ق اخل عضو در نفس به نـو مجمل
م رّر گردی ه بود« :هرگاه ایراد جرم هم موجب ن ص عضتتو شتتود ا هم موجب قنلق چ انیه با
یو ضربت باش قصار قنل کانی است ا نسبت به ن ص عضو قصار یا دیه نیست» .ب ابراینق
ار دی گاه قانونگذاران پیشتینق در ق اخل ج ایات ق ها مالع مسئولیّت کیفرب قفصیل میان یو
ضتربه ا ضتربات (منع ّد) بوده ا به هیچ اجه ق ااب یا قوالی ضتربات اارده ا نیز قع ّد ص مات
مطمح نظر نبوده ا ای که آیا قوالی ضتربات در حکم ضربة ااح ه یا منع ّد مـسوب میشودق در
هاله اب ار ابهاح قرار داشتتتت .به این قرقیبق هرگاه قنل ا جرم با یو ضتتتربة عم ب صتتتورت

تحلیل فقهی-حقوقی تداخل جنایات عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسالمی 1392

119

می گرنتق اصتتل بر ق اخل ج ایات عضتتو در نفس بود؛ ریرا عمالً یو نعل انجاح گرننه ا عرناً
یو ج ایت اقّ فاق انناده ا قنل نفس با جرم عضتو قوأح شت ه است .امّا اگر قطع (عضو) ا قنل با
ضربات عم ب منع ّد اعم ار منوالی یا با ناصلة رمانی انجاح می گرنتق اصل بر ع ح ق اخل بود؛
ریرا م نضتتتاب انعتال منعت ّدق بوت مجارات هاب منع ّد استتتتق هرچ م جر به قنل مج ی علیه
گردن .
در ق.ح.ا  8263به پیراب ار مشتتتهور ن هاب امامیّهق موضتتتوع ق اخل ج ایات با قفصتتتیل میان
ااح یا منع ّد بودن ضتربات اارده ار یو ستو ا قوالی یا ق ااب آنها ار سوب دیگرق مشراط به
برقرارب رابطة استن ادب میان نعل یا انعال ارقکابی ا ننایج حاصتله با قفصتیل بیشتنر ا در اَشتکال
مخنل

پیش بی ی شتت ه استتتت .همی ین علی رغم ای که احکاح ق اخل ج ایات عم ب با احکاح

ق اخل ج ایات غیرعم ب (دیات) یکستتان بوده ا ار جهت آ ار ا قبعات قفاات چشتتمگیرب با
یکت یگر نت ارنت ق بتا قفکیو میان این دا حورهق ری مواد  369الی  299ق اخل ج ایات عم ب
موجتب قصتتتار ا ری مواد  121قتا  141مبتاحتق من تارر آن یع ی قت اخل ج ایات غیرعم ب
(دیات) م رّر ش ت ه استتت .ار مجموع مواد این دا نصتتلق حاکمیّت «اصتتل ع ح ق اخل ج ایات»
مگر در موارد استتنث ائی قابل استتن ناج استتت .ضتتمن ای که این قاع ه در مادة  121قانون مذکور
باالخص در خصتور ج ایات غیرعم ب به صتراحت مورد قأکی قرار گرننه است .مطابق مادة
مذکور « :در قع ّد ج ایاتق اصتتتل بر قع ّد دیات ا ع ح ق اخل آنها استتتت؛ مگر مواردب که در
این قانون خالف آن م رّر شتتت ه استتتت» .ب ین قرقیب با استتتنظهار به آراء ا ننااب ن هاق 8ابعاد
موضوع را قبیین مینماییم.

 .8ع ه اب معن ن که برخی ار احکاح قانونگذار در مورد ق اخل ج ایاتق ار پشنوانة ن هی مشخّصی برخوردار نیست .در این
باره ب گری به :حاجی دهآبادبق احم ق ()8264ق «ن ب بر قانون مجارات اسالمی  1392در رمی ة ق اخل قصار»ق مجله ن ه
ا مبانی ح وق اسالمیق شماره 2ق پاییز ا رمسنانق ر  331؛ نوراییق یوست ؛ صتادقیق مـم هادبق ()8262ق «بررستی ن هی
ح وقی حکم ج ایات منع ّد ناشتی ار یو ضتربه»ق نصل امه مطالعات اسالمی ن ه ا اصولق شماره 96ق بهارق ر .811
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 .1-3تداخل عضو در نفس
ق اخل قصتتار عضتتو در نفس به نوبة خود ار شتت وق مخنل

برخوردار استتت .گاه جراحت

ااح ه موجب مرگ مج یعلیه شت ت ه ا گاه جراحات منع ّد موجب مرگ می گردن  .جراحات
منعت ّد خود ممکن استتتت ار نعتل ااحت یتا ار انعتال منعت ّد کته به رور منوالی یا من ااب اارد
گردی هق م بعق ش ه باش .
 .2-2-9تداخل عضو در نفس ،ناشی از يک ضربة عمدی
م ظور ار ق اخل عضتتتو در نفس با ضتتتربة ااح ه آن استتتت که مرقکب ار رریق ایراد ق ها یو
ضتتربة عم ب باعق قطع ق ها یو عضتتو ار اعضتتاب مج یعلیه ش ت ه ا ج ایت اارده نیز موجب
مرگ اا می شود .براب مثال مرقکب با اارد ساخنن یو ضربة عم ب شمشیر باعق پارگی قلب
ا در نهایت مرگ مج ی علیه می گردد .مادة  367ق.ح.ا  8263به پیراب ار قائلین به قفصتتیل میان
یو ضربه ا ضربات (منع ّد) م رّر می دارد« :اگر مرقکب با یو ضربة عم ب موجب ج اینی بر
عضتتو شتتود که م جر به قنل مج یٌ علیه گرددق چ انیه ج ایت [قنلض ااقعشتت ه مشتتمول قعری
ج ایات عم ب باشت ق قنل عم ب مـستوب می شتود ا به علت ن ص عضو یا جراحنی که سبب
قنل شت ه استتت به قصتتار یا دیه مـکوح نمیگردد» .به بیان دیگرق عضتتو در نفس مضتتمـل یا
ق اخل نموده ا در ننیجه مرقکب صترناً به قصار نفس مـکوح می شود ا ار بابت قطع عضو به
قصتار یا دیه مـکوح نمیگردد .دلیل این امر ااضح استق ریرا همان رور که جانی عمالً یو
نعل مرقکب ش ه عرناً نیز یو ج ایت اقّفاق انناده استق نه چ ج ایت.
در ای جا ممکن استتت این پرستتش مطرم شتتود که آیا استتاستاً ممکن استتت که ضتتربة اارده
عم ب بوده امّا ننیجة نه ایی مشتمول قعری

قنل عم ب نباشت ا با نرض امکانق در این صورت

حکم مسأله چه خواه بود؟ در پاسخ میقوان گفت هرگاه مرقکب ار انجاح نعل ارقکابی ا ایراد
جرم عم ب یا قطع عضتوق قصت مسن ل قنل ن اشنه یا نعل ارقکابی اا نوعاً اقوع چ ین ننیجهاب
را به همراه ن اشتتنه باش ت ق امّا اقّفاقاً م جر به مرگ مج یعلیه گردد ا یا مرقکب به کش ت ه بودن
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نعل خود آگاه نباشت ق در این موارد هرچ ضربة اارده ا ج اینی که بالااسطه ا مسن یماً ار آن
ناشتتی می شتتود عم ب استتتق امّا آنیه ال هایه اقّفاق می انن ج ایت غیرعم ب استتت .ار این راق
مرقکب به علّت قطع یا ن ص عم ب عضتو یا جراحت اارده به قصتار عضو ا ار بابت ج ایت
بزرگقر (اعم ار نفس یا مادان نفس) به پرداخت دیه مـکوح می گردد .به این قرقیبق هیچگاه
ضتتمان ناشتتی ار ضتتربة عم ب که به رور مستتن یم ایجاد گردی ه در ضتتمان ناشتتی ار ج ایت
بزرگقر که در ا ر سرایت ا به نـو غیرمسن یم حادث میشود ا اص

غیرعم ب داردق ق اخل

نمیک ا هر یو حکم مسن ل خود را دارن .
 .1-2-9تداخل اعضاء در نفس ،ناشی از يک ضربة عمدی
گاهی ممکن استت جانی با یو ضربة عم بق ج ایات منع ّدب را در مج یعلیه به اجود آارد
ا قمتاح یتا برخی ار آستتتیتبهاب اارده مآالً م جر به مرگ اا گردن  .براب مثال مرقکب با یو
ضتتربة عم بق عالاه بر قطع برخی ار انگشتتنان یو دستتت مج یعلیهق دستتت دیگر اا را نیز ار
کن

قطع نمای  .در این قبیل مواردق چ انیه به ارهار پزشتکی قانونیق رابطة اسن ادب میان مرگ

ا قمامی ج ایتهاب اارده بر اعضتتتاء برقرار بوده ا همة آنها به رور مشتتتنرع قأ یر گذاشتتتنه ا
موجتب برار ننیجتة نهتایی یع ی مرگ مج یعلیته گردنت ا موت نیز مشتتتمول قعری

ج ایات

عم ب باشت ق مثل ای که قص ت مرقکب ار انجاح نعل مزبور کشتتنن مج یعلیه بوده باش ت ق در این
صورت کلیة ج ایات عضو در قنل مضمـل ش ه ا جانی ن ط به قصار نفس مـکوح می گردد
ا ار بابت قطع اعضاء به قصار یا دیه مـکوح نمی شود؛ ریرا همان رور که بیان ش جانی عمالً
یو نعل مرقکب شت ه ا عرناً یو ج ایت اقّفاق انناده استتتق نه چ ج ایت .در این خصتور
مادة  361ق.ح.ا  8263به پیراب ار قول مشتتتهور ن هاب امامیّه م رّر می دارد« :اگر کستتتی با یو
ضتتتربتة عم بق موجب ج ایات منع ّد بر اعضتتتاب مج یٌ علیه شتتتودق چ انیه همه آنها به رور
مشنرع موجب قنل اا شود ا قنل نیز مشمول قعری
مـکوح میشود».

ج ایات عم ب باش ن ط به قصار نفس
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این ماده صترناً نارر به موردب است که کلیة ج ایتهاب ارقکابی در قنل قأ یر مسن یم داشنه
ا میان آنها ا مرگ رابطة استن ادب برقرار می باشت ق امّا نسبت به مواردب که صرناً برخی ار آنها
باعق اقوع قنل می شتتتون ا برخی دیگر بهبود یاننه ا هیچگونه ن شتتتی در قـ ّق آن ن ارن یا
استاستاً به ح ّب نیستن که بنوان در اقوع قنل مؤ ر باشت ا همی ین نسبت به مواردب که قنل
مشتمول قعری

ج ایات عم ب نبوده ا شتبه عم ب می باشت ق ساکت است .در خصور نرض

نخستق با قوجّه به اصل ع ح ق اخل ا نیز با قوجّه به اصل اسنصـابق ضمان به قوّت خود باقی
بوده ا م رقکب عالاه بر قصار نفسق حسب مورد به قصار عضو ج ایاقی که میان آنها ا قنل
رابطة استتتن ادب برقرار نمی باشت ت نیز مـکوح می گردد .در مورد نرض اخیر نیز هرگاه علی رغم
برقرارب رابطة استن ادب ق ننیجة حاصتله مشتمول قعری

ج ایت عم ب نباشت ق در این صورت با

قوجّه به قاع ة ع ح ق اخل قصار در دیاتق مرقکب عالاه بر قصار اعضاءق به پرداخت یو
دیة کامله (نفس) نیز مـکوح می شتود .ب ابراینق در قع ّد ص مات ناشی ار ضربة ااح ه بای میان
ص ت ماقی که با قنل رابطة استتن ادب دارن با مورد یا مواردب که ار چ ین خصتتوص تیّنی برخوردار
نمیباش ق قائل به قفصیل بود.
 .9-2-9تداخل اعضاء در نفس ،ناشی از ضربات عمدی متعدّد
گتاه ممکن استتتت برخالف موارد نوقق مرقکب با ایراد ضتتتربات عم ب منع ّدق موجب اراد
ج ایتهاب منع ّد ا ال هایه مرگ مج یعلیه شود .ضربات عم ب منع ّد گاه ممکن است به رور
منوالی ا گاه به رور من ااب اارد شتتتون  .ار آنجا که هر یو ار شتت وق یادشت ت ه داراب احکاح
خار خود میباش ق به قفکیو آنها را بررسی میک یم.
در صورقی که ضربات عم ب منع ّد به رور من ااب اارد ا هر یو ار آنها به رور ج اگانه
باعق ایجاد آسیب گردن ق براب مثال مرقکب با ایراد سه ضربة عم ب باعق قطع گوش ا دست
راستت ا پاب چپ مج یعلیه گرددق در این صورت دا حالت منصوّر است :نخستق صرناً میان
برخی ار آستیبها ا مرگ رابطة اسن ادب برقرار بوده ا برخی ار آنها در اقوع قنل ن شی ن اشنه
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ا در خصور

سایر موارد اصل ع ح ق اخل جارب می گردد .به نرض در مثال یادش ه آنیه موجب مرگ ش ه
قطع دست ا پاب مج یعلیه بوده ا نه بری ن گوش ااق نلذا مرقکب عالاه بر قصار نفسق ق ها
به قصتار یا دیة گوش که قأ یرب در قنل ن اشنه نیز مـکوح می گردد .نرار ااّل مادة  366ق.ح.ا
 8263در این خصتتور م رّر می دارد« :اگر کستتی با ضتتربههاب منع ّد عم بق موجب ج ایات
منع ّد ا قنل مج یٌ علیه شتتود ا قنل نیز مشتتمول قعری

ج ایات عم ب باشتت ق چ انیه برخی ار

ج ایتها موجب قنل شتود ا برخی در اقوع قنل ن شتی ن اشنه باش ق مرقکب عالاه بر قصار
نفسق حسب موردق به قصار عضو یا دیه ج ایت هایی که قأ یرب در قنل ن اشنه استق مـکوح
میشود .» ...
نرض دیگر آن استت که کلیة صت مات اارده موجب قنل شت ه ا میان قمامی آنها ا مرگ
رابطة استتتن ادب برقرار باشت ت ؛ در این صتتتورت بای میان مواردب که ج ایات اارده منوالیاً انجاح
گرننه با مواردب که من ااباً انجاح گرننه استتتق قائل به قفصتتیل بود .هرگاه ضتتربات اارده منوالیاً
باشتت ق ضتتربات منوالی عرناً حکم یو ضتتربه را دارن  .ار این راق جانی ن ط به قصتتار نفس
مـکوح میگردد ا ار بابت ج ایتهاب اارده بر عضو یا اعضاء مسئولیّت کیفرب نخواه داشت.
براب مثال اگر جانی در یو درگیرب با استتتنفاده ار استتتیلة برن هاب نظیر قمه ا غ ّارهق به رور
منوالی چ ت ین ضتتتربته به مج ی علیه اارد ک ا پاهاب اا را قطعه قطعه ک ا موجب مرگ اا
شتتتودق ج تایت هاب مادان نفس در نفس ق اخل نموده ا در ننیجه جانی ن ط به قصتتتار نفس
مـکوح می گردد ا ار بابت قطع پا به قصار یا دیه مـکوح نمی شود .مادة یادش ه برخالف قول
مشتتتهور ن هاب امامیّه ا به منابعت ار قول اماح خمی ی (ره) در ادامه م رّر می دارد ... « :لکن اگر
قنل به استتیله مجموع ج ایات پ ی آی ق در صتتورقی که ضتتربات به صتتورت منوالی اارد ش ت ه
باش ت ق در حکم یو ضتتربه استتت» .یع ی قمامی آستتیبهاب اارده بر اعضتتاء اعم ار کوچو ا
بزرگ در قنل ق اخل نموده ا جانی ن ط به قصار نفس مـکوح میشود.
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امّا چ انیه ضربات اارده منوالی نباش بلکه من ااباً ا با ناصلة رمانی اارد ش ه ا آسیبهایی
را در اعضتاء ا جوارم مج ی علیه ایجاد نموده ا ال هایه موجب مرگ اا شتون ق براب مثال صبح
دستت مج یعلیه را قطع ک ق رهر گوش اا را ببرد ا ستتپس عصتر پاب اب را قطع ا مج ی علیه
شتتتامگتاه بمیردق در این قبیل موارد هرچ کلیة ج ایتهاب ارقکابی در قـ ّق ننیجة نهایی یع ی
مرگ مج ی علیه مؤ ر بودهان ا میان همة آنها ا مرگ رابطة استتتن ادب برقرار می باشتتت ق با این
اجود اصتل ع ح ق اخل جارب ش ه ا مرقکب ابن ا ار بابت کلیة ج ایات کوچوقر جز قطع پا
که منّ صتتل به نوت بوده به قصتتار یا دیة عضتتو مـکوح ا ستتپس بابت ج ایت بزرگقر (قنل)
کشنه می شود .در این خصور نرار پایانی مادة  366مرقوح (ق.ح.ا  )8263م رّر می دارد« :در غیر
این صتورت [یع ی در صورقی که ضربات اارده به صورت منوالی نبودهق بلکه به رور من ااب ا
با ناصلة رمانی اارد ش ه باش ض به قصار یا دیه عضوب که ج ایت بر آنق منصل به نوت نبوده
استتت نیز مـکوح میگردد» .نکنهاب که در ای جا ذکر آن ضتترارب استتت ای که این مص ت اق را
نبای با موردب که مرقکب به دنعات مرقکب ج ایات عم ب نسبت به اعضاب مج یعلیه میشود
ا آخراالمر نیز با ایراد ضربة نهایی باعق قنل اا می گرددق به نـوب که اق اح اخیر رابطة اسن ادب
میتان انعتال ارقکتابی ستتتابق ا مرگ مج ی علیته را قطع می ک ق خَلط نمود .براب مثال جانی به
ق تااب دستتتت ا پاب مج ی علیه را قطع می ک ق امّا پیش ار آنکه ج ایات ارقکابی مؤ ر ااقع ا
باعق مرگ مج یعلیه شتون با شتلیو گلولهاب به شت ی ة اب به حیات اا خاقمه میبخشت  .در
ای جا هر چ اصل ع ح ق اخل است ا در ننیجه بای قبل ار قصار نفسق قصار کلیة ج ایات
مادان نفس (د ستت ا پا) نستبت به مرقکب اعمال گردن ق لکن صت مات ناشی ار شلیو گلوله
اعم ار پارگی ریهق قلب یا منالشی ش ن سر در نفس ق اخل می ک ا جانی ار بابت آن قصار
نمیشود.
نکنة قابل قأمّ ل دیگر این استت که در م اح اجراء چ انیه قصار اعضاء عرناً م جر به ص ق
ع وان مثله شودق در این صورت قصار همة اعضاء مم وع است ا بای قصار اعضاء به میزانی
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انجاح گیرد که ع وان مُثله بر آن ص ت ق ن مای  .مادة  392قانون مجارات استتالمی مص توّب 8279
در این مورد م رّر میداشت« :قصار با آلت ک ا غیربرن ه که موجب آرار مجرح باش مم وع
استت ا مثله اا نیز جرح استت» .در حال حاضر مطابق مادة  429ق.ح.ا « :8263قصار نفس ن ط
به شتیوههاب منعارفق که کمنرین آرار را به قاقل میرستتان ق جایز استتت ا مثله کردن اا پس ار
قصارق مم وع ا موجب دیه ا قعزیر م رّر در کناب پ جم «قعزیرات» است».
 .2-3تداخل دو يا چند حقّ قصاص نفس ،در نفس واحده
ار مصادیق ق اخل ج ایات عم بق ق اخل دا یا چ حقّ قصار (نفس) در نفس ااح ه است.
این مصتتت اق ه گتامی قـ ّق می یتاب که یو نفر با انجاح نعل ااح یا انعال منع ّدق عم اً دا یا
چ ت نفر را بته قنل برستتتان ق نارغ ار ای که ج ایات ارقکابی همزمان یا به رور منوالی یا من ااب
صتورت گرننه باشت  .در این قبیل مواردق به قع اد م نولین حقّ قصتتار نفس ایجاد میشتتود .به
بیان دیگر براب هر یو ار االیابدح م نوالنق یو حقّ قصتار مسن ل ایجاد می گردد ا آنان ار
یو ستو میقوان به همراه االیابدح ستایر م نوالن نستبت به قصار قاقلق عفو یا اخذ دیه ار اا
قصتتتمیمگیرب نمتای ت ا ار ستتتوب دیگر ار این حق برخوردارنت کته به ق هایی ا ب ان گرننن
رضتایت االیاب دح م نوالن دیگر ا حنّی ب ان پرداخت ستهمی ار دیهق مسن الً ار جانی قصار
ک

یا با رضایت قاقل به دیه یا کمنر ا بیشنر ار آن قوانق نمای یا اا را بالعوض مورد عفو قرار

ده ت  .در این مورد مادة  212ق.ح.ا  8263به پیراب ار قول مشتتتهور ن هاب امامیّه م رّر می دارد:
«اگر یتو نفرق دا یا چ نفر را عم اً به قنل برستتتان ق االیاب دح هر یو ار م نوالن می قوان به
ق هایی ا ب ان گرننن رضایت االیاب م نوالن دیگر ا ب ان پرداخت سهمی ار دیه به آنان اق اح
به قصتار ک » .ب ابراینق در صتورقی که الی دح یکی ار م نوالن پیشت ستنی ا قاقل را قصار
ک ق الی یا االیاب دح ستتایر م نوالن حقّ مراجعه به اا یا ار ة قاقل را نخواه داشتتت؛ ریرا اب
حقّ قصتتار خود را استتنیفاء نموده ا به عالاه قاقل بیش ار نفس خود مستتئول نبوده ا ماقرع
قاقل نیز به ار ة اب قعلّق گرننه است .به این قرقیب عمالً حقّ قصار االیاب دح سایر م نوالن ار
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بین می راد .در ااقع مادة مذکور با استتن اد به قاع ة «اَلجَانی لَایُج َی عَلَیه اَکثَرَ من نَفستته»ق قب یل
قصتار به دیه را م وط به رضایت جانی کرده است .امّا اسن اد به این قاع ه ناصواب استق ریرا
این قاع ه معطوف به موردب استت که رنی عم اً مردب را به قنل میرسان  .در این مورد االیاب
مرد نمی قوان عالاه بر قصتتار رنق نص ت

دیة مرد را نیز ار اا مطالبه ک  .براب رنع این ایراد

پیشت هاد می شتود قانون مجارات اسالمی به نـوب اصالم شود قا (همیون ج ایات مادان نفس)
آن دستتنه ار االیاب دح که به هر علّت قادر به استتنیفاب حقّ قصتتار خود نشتت ه ا در عین حال
خواهان دیه هستتن بنوان دیة م نول را ار اموال قاقل ا در صتتورت ع ح دستتنرستتی به آنق ار
بیت المال استتنیفاء نمای ؛ ریرا خون مستتتلمان نبای ه ر شتتتود .به عالاهق جانی به قع اد م نولین
ضتامن بوده ا جز با پرداخت دیهق برائت ذمّه حاصل نمیگردد .ب یهی است این حکم م اناقی با
ح وق ار ه (قاقل) نیز ن اردق ریرا ار ه در صتورقی مالو ماقرع می شون که ذمّة مورث آنان
به دیگران مشتتغول نبوده باش ت ا چه دی ی باالقر ا مهمقر ار خون مستتلمان که بر ذمّة اا اس تن رار
یاننه است.
الرح به ذکر استتت اگر االیاب دح کلیة م نوالن خواهان قصتتار قاقل باشتت یا در صتتورت
مطتالبتة دیتهق قاقل به پرداخت آن رضتتتایت ن ه ق ار آنجا که مطابق قاع هق جانی بیش ار نفس
خود ب هکار نیستتتق در این صتتورت ار یو ستتو االیابدح نمی قوان جانی را به پرداخت دیه
الزاح ک

ا ار سوب دیگرق بیش ار یو بار نمیقوان ار قاقل قصار نمای  .به این قرقیب عمالً

ج ایات منع ّد ا ح وق ناشتتی ار آنها در یک یگر ق اخل می ک  .در این راستتنا مادة  214ق.ح.ا
 8263م رّر می دارد « :اگر یتو نفرق دا یتا چ ت نفر را عمت اً بته قنتل برستتتان ا االیاب دح همه
م نوالنق خواهان قصتار باش ق قاقل ب ان ای که دیهاب بپرداردق قصار میشود .اگر االیابدح
برخی ار م نوالنق خواهان قصار باش ا االیاب دح م نول یا م نوالن دیگرق خواهان دیه باش ق
در صورت موان ت قاقل به پرداخت دیه به آنان در م ابل گذشت ار حقّ قصاصشانق دیه آنان ار
اموال قتاقل پرداخت می شتتتود ا ب ان موان ت قاقلق حقّ أخذ دیه ار اا ا یا اموالش را ن ارن ».
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ب ابراینق در قع ّد ج ایات بر نفس اعم ار ای که با یو نعل ااقع شتتتود یا با انعال منع ّدق به قع اد
م نولین حقّ قصتتتار بته اجود می آیت ا االیابدح هر یو ار م نولین باالستتتن الل داراب حقّ
قصتتتار هستتتن ا نارغ ار قصتتتمیم االیابدح دیگر م نولین نستتتبت به حقّ خود اقّخاذ قصتتتمیم
مینمای ا دیگران حقّ دخالت در آن را ن ارن .
 .9-9تداخل جنايات دو يا چند نفر ،در نفس واحده
ار جملته مستتتائلی کته به نوبة خود در رمرة مباحق ق اخل ج ایات قرار می گیردق دخالت دا یا
چ نفر در قنل یو نفر میباش ت  .م صتتود ما ار ق اخل ج ایات دا نفر یا بیشتتنر در نفس ااح ه
آن است که بیش ار یو نفر در کشنن نردب م اخله نمای ق لیکن ننیجة حاصله ق ها به نعل یو
نفر ار آنان مستن با شت ا میان انعال ارقکابی ستایر م اخله ک گان ا ننیجة حاصله (قنل) رابطة
اسن ادب برقرار نباش  .براب مثال دا نفر شخصی را مورد ضرب ا جرم قرار داده ا مج ی علیه بر
ا ر ضتربات اارده نوت ک ق امّا حستب نظر پزشکی قانونیق قنل ق ها به نعل یکی ار آنان مسن
باشت ق نه هر دا آنان .مثل ای که یو نفر در بیابان بی آب ا علفی دست ا پاب مج ی علیه را قطع
ک الی دیگرب با شتلیو گلولهاب به سر یا قلب مج ی علیه اا را به قنل برسان  .در این مثال هر
چ قطع دست ا پا در ش رایط موصوف به ق هایی کش ه استق با این اجود رابطة اسن ادب ق ها
میان قیران ارب ا مرگ برقرار میباشت  .ب ین قرقیب ق ها کسی که قنل به نعل اا مسن میباش ق
قاقل مـستوب ا در صتورت اجنماع ستایر شترایط قصتار می شتود ا دیگرب صرناً به قصار
عضتتو مـکوح می گردد  .در این مورد مادة  278ق.ح.ا  8263قصتتتریح می نمای « :هرگاه کستتتی
آستیبی به شتخصتی اارد ک ا بع ار آن دیگرب اا را به قنل برسان ق قاقل همان نفر داّح است
اگر چه آستتیب ستتابق به ق هایی موجب مرگ می گردی ا ااّلی ن ط به قصتتار عضتتو مـکوح
می شود» .همی ین اگر نعل ارقکابی نفر ااّل مج ی علیه را در حکم مرده قرار ده ق به رورب که
عرناً رن ه نباشت ا نفر داّح با شلیو گلوله اب به آخرین رمق حیات اا خاقمه بخش ق قاقل همان
ااّلی استتتت ا نفر داّح بته پرداختتت ج تایتتت بر مرده موضتتتوع متادة  733ق.ح.ا  8263مـکوح

181

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال هفتم ،شماره بیستوپنجم ،زمستان 1397

می گردد 8.مادة  273قانون یادشتت ه در این خصتتتور م رّر می دارد« :هرگاه کستتتی آستتتیبی به
شخصی اارد ک به گونه اب که اب را در حکم مرده قرار ده ا ق ها آخرین رمق حیات در اا
بتاقی بمتانت ا در این حتال دیگرب بتا انجاح رننارب به حیات غیرمستتتن ر اا پایان ده ق نفر ااّل
قصتتار می شتتود ا نفر داّح به مجارات ج ایت بر میّت مـکوح می گردد .حکم این ماده ا مادة
( )278این قانون در مورد ج ایات غیرعم ب نیز جارب است».
اجه اننراق مادة  278ق.ح.ا  8263با موضتتوع مادة  273قانون یادش ت ه آن استتت که در ااّلی
مج ی علیه پس ار اراد ج ایتق ه ور رن ه استتت ا داراب حیات مستتن ر می باشتت ا عرناً به اا
انستتان رن ه گفنه می شتتود؛ ب ابراینق به ستتلب حیات ار اا نیز قنل ارالق می گردد .در حالی که
انسان موضوع مادة داّحق ناق حیات مسن ر ا پای ار بوده ا در حکم مرده می باش ا هر بی ه اب
اا را مرده مینام ؛ ار این راق ج ایت بر ااق ج ایت بر مرده قل ی میشودق نه انسان رن ه.
در پایان این بـق ذکر این نکنه ضترارب است که موضوع ق اخل ج ایات یو یا چ نفر
در قنل ااح که در ذیل مبـق شرکت در ج ایت (قنل) ذکر ش ه استق همانگونه که مالحظه
می شتتتود ار مباحق ق اخل خارج استتتتق چ انکه ار شتتتمول بـق شتتترکت در قنل نیز خارج
می باش ؛ ریرا قنل ق ها به نعل یو نفر ار آنان مسن استق در حالی که در بـق ار شرکتق در
هرگونه جرح ا ج اینی الرح است که ننیجة حاصله ح اقل به نعل دا نفر یا بیشنر مسن باش .

 .8مادة  733ق.ح.ا « :8263دیه ج ایت بر میّتق یو دهم دیه کامل انستان رن ه استت مان ج ا کردن سر ار ب ن میّت که یو
دهم دیه ا ج ا کردن یو دستتق یو بیستنم دیه ا هر دا دستق یو دهم دیه ا یو انگشتق یو ص ح دیه کامل دارد.
دیه جراحات اارده به سر ا صورت ا سایر اعضاء ا جوارم میّت به همین نسبت مـاسبه میشود».
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 .4-9تداخل جنايات عمدی مادون نفس
به صتتراحت مادة  216ق.ح.ا  8263در ج ایات مادان نفس اص تلح ع ح ق اخل ج ایات میباش ت ؛
مگر م ّن قرقیب دیگرب م رّر کرده باشتتت  8.ار جمله ننایج ع ح ق اخل آن استتتت که به قع اد
ج ایات ااردهق حستب مورد حقّ قصار یا دیه ا بالنبع عفوِ بالعوض ابت می شود ا مج ی علیه
یا الی اا میقوان جانی را قصار کرده یا اا را ببخش ا یا در صورت موان ت جانی دیه بگیرد.
در قع ّد ج ایات مادان نفس نیز نراض مخنلفی منصوّر است .با قوجّه به م رّرات ق.ح.ا ار جمله
مهمقرین نراض قع ّ د ج ایات مادان نفس این استتتت که جانی با یو یا چ ضتتتربهق در یو
رمتان یتا رمانهاب منفاات منوالیاً یا من ااباً ج ایات منع ّدب را نستتتبت به یو نفر یا انراد منع ّد
اارد سارد.
 .2-4-9جنايات عمدی متعدّد بر اعضای يک نفر
هرگاه مرقکب با یو ضتتربه یا با ضتتربات منع ّد اعم ار منوالی یا من ااب عم اً ج ایات منع ّدب
را بر یو نفر اارد ساردق براب مثال با یو ضربة شمشیر چ انگشت دست یا پاب مج ی علیه را
قطع ک یا با چ ضربهق چشم ا گوش ا بی ی اا را قلع ا قمع نمای ق در همة اَشکال مزبور اصل
بر ع ح ق اخل است ا به قع اد ج ایات اارده حقّ قصار ایجاد میشود .به عالاهق در این موارد
اخنیار مج ی علیه مطلق استتت ا اا می قوان در مورد هر یو ار ج ایات به رور ج اگانه ا به هر
نـو که صتالم می دان ق اقّخاذ قصمیم نمای  .براب مثال اا می قوان در قبال قوقو موارد جانی
را قصتار ک یا نستبت به آنها قبعیض قائل شت ه ا در ننیجه یکی را قصار ک ق امّا نسبت به
مورد دیگر جانی را بالعوض مورد عفو قرار ده ا در مورد ج ایت ستتتوّحق در صتتتورت قوانق
جانی به دیة عضو یا کمنر ا بیشنر ار آن مصالـه نمای  .براب نمونه در مثال نخستق یو انگشت
 .8مادة  216ق.ح.ا « :8263اگر به علّت یو یا چ ضتربهق ج ایتهاب منع ّ دب در یو یا چ عضو به اجود آی ق حقّ قصار
براب هر ج ایتق به رور ج اگانه ابت استت ا مج یٌعلیه می قوان درباره بعضتی با مرقکب مصتالـه نمای ق نسبت به بعضی
دیگر گذشت ا بعضی را قصار ک ».
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جانی را قصتار ک ق انگشتت دیگر اا را به اب ببخش ا نسبت به انگشت سوّح دیه بگیرد .در
این مورد مادة  216ق.ح.ا  8263م رّر میدارد« :اگر به علّت یو یا چ ضتتربة [عم بضق ج ایت
هاب منع ّدب در یو یا چ عضو به اجود آی ق حقّ قصار براب هر ج ایتق به رور ج اگانه
ابت استت ا مج یٌعلیه می قوان دربارة بعضتی با مرقکب مصتالـه نمای ق نسبت به بعضی دیگر
گذشت ا بعضی را قصار ک ».
 .1-4-9تداخل در جنايت عمدی دارای مراتب
هرگاه ج ایت بر عضتو داراب مراقب باشت ق مج یعلیه میقوان با رضتایت مـکوحعلیهق به جاب
قصتتار مرقبة باالقرق مرقبة پایینقر را قصتتار ک ا در قبال این ق ارلق در قالب اخذ دیه یا غیر
آن مصتتتالـه نمای  .براب مثال دستتتت که داراب ح اقل ا اکثر بوده ا در لستتتان عامیانه شتتتامل
انگشتتنانق مچق آرنج ا کن

میباش ت ق چ انیه ار کن

قطع ش ت ه باش ت ق مج ی علیه می قوان به

جاب قصتارِ ار کن ق ن ط به قطع انگشتنان یا مچ یا آرنج اکنفاء ک

ا ب یه را به جانی ببخش

یا ار بابت آن ارش دریانت ک  .مثال دیگر در موردب استتتت که کستتتی پاب دیگرب را ار ران
قطع کردهق مج یعلیه میقوان به جاب قصار ار رانق پاب جانی را ار مچ یا رانو قطع ک ا ب یه
را به جانی ببخشت ت یا ار بابت آن ارش دریانت ک ق مشتتتراط به ای که جانی نستتتبت به این امر
رضتتایت داشتتنه باش ت  .در این مورد مادة  269ق.ح.ا  8263م رّر میدارد« :اگر ج ایت بر عضتتوق
داراب مراقب باش ت ق مج یٌعلیه می قوان با رضتتایت مرقکب قستتمنی ار ج ایت را قصتتار ک .
مان آنکه در جراحت موضـه به منالحمه ا در قطع دست ار آرنج به قطع دست ار مچ بس ه ا
ار قصار قسمت دیگر گذشت یا مصالـه نمای »
بتا قوجتّه بته مراقتب نوقق قتانونگذار میان موردب که ج ایات اارده بر اعضتتتاء مستتتن ل ار
یک یگرن با موردب که صترناً داراب مراقب می باشت ق قائل به قفصتیل ش ه است .به این قرقیب
که در ااّلیق اخنیار قصتتمیم گیرب را علی االرالق به مج ی علیه ااگذار کرده ا ق ها در صتتورقی
که دیه بخواه نیارم رضتتایت جانی استتت؛ در حالی که در نرض اخیرالذکرق حنّی براب عفو
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بالعوض نیز رضایت جانی را شرط دانسنه است! ب یهی است ای که عفو بالعوضِ بخشی ار حقّ
قصار م وط به رضایت جانی قرار داده ش ه است چ ان موجه به نظر نمی رس ق ریرا گذشت
ار قماح یا بخشتی ار حقّ قصتار ار ح وق ااّلیّة مج ی علیه بوده ا هیچ نوع دلیل شرعی یا ع لی
آن را به رضایت جانی موکول نکرده است.
 .9-4-9تداخل جنايات عمدی بر اعضای چند نفر
هرگتاه مرقکتب همزمتان یا به نـو قعاقب ج ایاقی را بر دا یا چ نفر اارد ستتتاردق براب مثال با
پرقاپ مواد م فجره باعق قطع دست راست دا نفر یا بیشنر شود یا در پی دا بار درگیربق پاهاب
دا نفر را قطع ک ق با قوجّه به اصل ع ح ق اخلق ار یو سو مرقکب نسبت به قمامی ج ایتهاب
ارقکابی خویش مسئول است ا بای قصار شود ا ار این را در صورقی که امکان قصار همة
آنها اجود داشتنه باشت ق جانی قصتار میشتود .امّا ب یهی استت به اقنضتاب اصل لزاح رعایت
مما لت در مـلِّ قصتتارق مج ی علیهم نمی قوان ستتایر اعضتتاب جانی را قصتتار ک  .در این
صتتورت چون عمالً استتنیفاب قصتتار به نفع قمامی مج ی علیهم اجود ن اردق مج یعلیه ااّل که
ج ایت بر اا پیش ار دیگرب یا دیگران ااقع شتت ه استتتق در استتنیفاب حقّ قصتتار خویش بر
سایرین م ّح است ا اگر اقوع هر دا ج ایت در یو رمان باش ق حقّ هر دا در اسنیفاب قصار
مستتااب استتت .ار این راق هر یو ار دا مج یعلیه می قوان مبادرت به قصتتار ک  .در این
خصتور مادة  263ق.ح.ا  8263م رّر میدارد« :هرگاه کستی ج ایت عم ب بر اعضتتاب چ نفر
اارد ک ق اگر امکان قصتار همة آنها باشت ق قصتار می شتود ا اگر امکان قصار براب همة
ج ایات نباشتت مج یٌ علیه ااّل که ج ایت بر اا پیش ار دیگرب ااقع شتت ه استتتق در استتتنیفاب
قصتار م ّح استت ا در صتورت انجاح قصارق مرقکب براب ج ایاقی که مـلی براب قصار
آن نیستتت به پرداخت دیه ا قعزیر م رّر در کناب پ جم (قعزیرات) مـکوح می شتتود .اگر اقوع
دا ج ایتق در یو رمان باش ق هریو ار دا مج یٌعلیه میقوان مبادرت به قصار ک

ا پس

ار اسنیفاب قصارق براب دیگر ج ایت هایی که قصار ممکن نیستق مرقکب به پرداخت دیه ا
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قعزیر م رّر در کناب پ جم (قعزیرات) مـکوح میشتتود  .» ...همانگونه که مالحظه میشتتود در
این ماده قانونگذار به قبعیّت ار قول مشتتتهور ن هاب امامیّهق در مرحلة استتتنیفاب قصتتتار عضتتتو
(برخالف قصتتتار نفس) لزاح رعتایتت نوبتت ا ق ت ّح ا قتأخّر در اراد ج تایت را ار ستتتوب
مج ی علیهم الرح دانستنه استت .به این قرقیب کسی که ابن ا ج ایت بر اا اارد ش ه نسبت به نرد
یا انرادب که پس ار اا منـمّل آستیب شت هان ق م ّح میباشت  .ار این راق اا بای ابن ا نستتبت به
استتتنیفتاب حقّ خود اق اح ک ا در صتتتورت استتتنیفاءق نفرات بع ب به علّت ن ان مـلق دیه
دریتانتت می ک ت  .به بیان دیگرق در ای جا حقّ قصتتتار نرد یا انراد بع ب اجباراً به دیه ا قعزیر
مب ّل می گردد .ب یهی استت چ انیه مج یعلیه ااّل جانی را عفو یا به اخذ دیه مصالـه ک ق در
این صورت نوبت به مج ی علیه داّح می رس که نسبت به اسنیفاب حقّ خود به هر نـو که صالم
میدان اق اح ک ا همی ین است نفرات بع ب.
قسمت پایانی مادة مورد بـق نرض دیگرب را مطرم ساخنه است .برابر آن ... « :در صورقی
که پس ار قصتار ااّلق مـل قصتار براب مج یٌ علیه داّح باقی باش ق لکن کمنر ار عضو مورد
ج ایت ار اا باش ق می قوان م ار موجود را قصار ک ا مابهالنفاات را دیه بگیرد .مان ای که
م رقکبق نخست انگشت دست راست کسی ا آنگاه دست راست شخص دیگرب را قطع کرده
باشت که در این صتورتق مج یٌ علیه ااّل در اجراب قصتار م ّح استت ا با اجراب قصار ااق
مج یٌعلیه داّح می قوان دستتت راستتت مرقکب را قصتتار ک ا دیه انگشتتت خود را نیز ار اا
بگیرد» .آنیه ار م ایستة ج ایات عم ب منع ّد میان نفس ا عضتو مستنفاد می شتود این است که
م ّن میان این دا امرق ار چ جهت قائل به قفصیل ش ه است .براب مثال:
الف  -بتا م تایستتتة مواد  212ا  263ق.ح.ا  8263این نکنه آشتتتکار می شتتتود که در قع ّد
االیابدحق ق ّح ا قأخّر قنل ها مالع استنیفاب قصتار نفس نیست ا هر یو ار االیاب دح در هر
لـظه که نرصتت استنیفاب قصتار جانی را داشتنه باش می قوان ب ان قضمین ح وق سایرین
نسبت به اسنیفاب حقّ خود اق اح ک

ا جانی را قصاصاً به قنل برسان ؛ در حالی که در ج ایات
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مادان نفسق ق ّح ا قأخّر اراد ج ایت مالع قصتتار استتت ا م ّمین نستتبت به مؤخّرین حقّ
ق ح دارن  .به ااقع قاع ة «اَلجَانی لَایج َی عَلَی اَکثَرَ من نَفستتته» عم قاً در ج ایت بر نفس اعمال
میشود قا در عضو.
ب  -با م ایسة مواد نوق الذکر معلوح می شود در ج ایت بر نفس با اسنیفاب قصار ار سوب
یکی ار االیابدحق ح وق سایرین ار بین میراد؛ خواه اسنیفاءک ه ار جهت قـمّل ج ایت م ّح
باش یا مؤخّر .در این قبیل موارد حقّ قصار سایر االیابدح به دیه قب یل نمیشود؛ مگر قصار
مستنلزح پرداخت ناضتل دیه باشت  .در حالی که در ج ایت بر عضتو با استنیفاب قصار ار سوب
مج یعلیه م ّح ا بالنبع ن ان مـل قصتتارق حقّ قصتتار ستتایر مج ی علیهم اجباراً به دیه مب ّل
میشود ا جانی آن را ب هکار میشود.
پ  -آنیه ار م ایستة مواد  218ا  269ق.ح.ا  8263اسنفاده می شود این است که در قصار
نفسق الیدح می قوان آن را اجراء ک یا عفو یا مصتتالـه نمای ق امّا نمی قوان آن را به قصتتار
عضو ق زّل ده ؛ هرچ چ ین ح ّی در مادة  291قانون یادش ه براب شخص مج ی علیه پیش بی ی
شتت ه استتت .در حالی که در قصتتار عضتتوق در مواردب که قصتتار داراب مراقب می باشتت ق
مج ی علیه می قوان در صورت رضایت جانی به جاب مرقبة باالقر به قصار مرقبة پایین قر اکنفاء
ک ا ب یه را به جانی ببخش یا دیه بگیرد.
ت  -اگر کستتی به علّت یو یا چ ضتتربة [عم بضق ج ایات منع ّدب بر اعضتتاب چ نفر
اارد ک که در یک یگر ق اخل داشتنه باش ق براب مثال انگشت دست راست مج ی علیه ااّل ا
دستتت راستتت مج ی علیه داّح را ار مچ قطع ک ق هرچ حقّ قصتتار براب هر ج ایت به رور
ج اگانه ابت استتت ا مج یعلیه می قوان دربارة بعضتتی با مرقکب مصتتالـه نمای ق نستتبت به
بعضی دیگر گذشت ا بعضی را قصار ک ق امّا چ انیه همه خواهان قصار عضو باش ق لزاح
جلوگیرب ار قفویت قصتار ایجاب می ک کستی که انگشتت دست اا قطع ش ه ابن ا قصار

181

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال هفتم ،شماره بیستوپنجم ،زمستان 1397

ک ا سپس مج ی علیه داّح اق اح به قطع دست جانی ب مای ا با قوجّه به مادة  268ق.ح.ا ار بابت
انگشت دست نیز دیه دریانت ک .

 .4فقدان عضو متعلَّق قصاص
ممکن استتتت کستتتی با نعل (ااح ) یا انعال منع ّد در یو رمان یا رمان هاب منفااتق موجب
ج ایات عم ب منع ّد بر اعضتاء ا جوارم یو یا چ نفر گردد .براب مثال هر دا دست یو یا
چ نفر را همزمان یا به رور قعاقب قطع نمای یا صترناً چشم چپ دا یا چ نفر را درآارد .در
این قبیل موارد ار یو سو اقنضاء اصل ع ح ق اخل ج ایات مادان نفس آن است که مرقکب ار
بابت قمامی آنها قصتار شتود .امّا در قصار عضوق اصل الرح الرعایة دیگرب نیز اجود دارد ا
آن اصتل لزاح رعایت مـلِّ قصار است؛ به این مع ی که چشم راستق در اراب چشم راست ا
چشتم چپق در اراب چشتم چپ قصتار می شود ا هییگاه چشم چپ در اراب چشم راست یا
بالعکس قصتار نمیشود .ار این راق می قوان گفت لزاح مما لت در قصار به نوبة خود مانعی
در مستیر قصتار ایجاد می ک  .در ننیجهق هرگاه نردب عم اً ج ایات منع ّد بر اعضاء ا جوارم
یو نفر اارد ستتاردق امّا خود اا ناق عضتتو یا اعضتتاب مما ل باش ت ق مثالً دستتنان دیگرب را قطع
کرده الی خود اا به هر علّت ناق دستت راست ت باش ق در این صورت دست چپ اب قصار
می شتودق لیکن ار بابت دستت راستت که قصار آن به علّت ن مـل امکان پذیر نمی باش ق به
پرداختتت دیتته ا قعزیر مـکوح می گردد .بتته بیتتان دیگرق در این گونتته موارد این بخش ار حقّ
قصتتتار مج ی علیته اجباراً به دیه مب ّل می شتتتود ا ب ان نیار به رضتتتایت مرقکبق مج ی علیه
می قوانت آن را ار اموال ا دارائی هتاب اب برداشتتتت نمای  .در این مورد مادة  268ق.ح.ا 8263
م رّر میدارد « :هرگاه کستی ج ایت عم ب بر اعضاب منع ّد یو نفر اارد ک ا امکان قصار
همة آنها نباشت مان ای که هر دا دستتت یو نفر را قطع ک ا خود یو دس تت بیشتتنر ن اش تنه
باشت ق مرقکب در م ابل ج ایتهایی که قصتار آن امکان داردق قصار می شود ا براب دیگر
ج ایاتق به پرداخت دیه ا قعزیر م رّر در کناب پ جم (قعزیرات) مـکوح می شود» .الرح به ذکر
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استت با قوجّه به حکم استنث ائی قبصرة مادة  262قانون یادش هق ذکر دست در این ماده در قبیین
موضوع قب یل قصار به دیه ار سوب م ّن ناصواب است.

نتيجه
قانون مجارات اسالمی مصوّب  8263در باب ق اخل ج ایات عم ب اغلب ار قول مشهور ن هاب
امتامیّه قبعیّت نموده استتتت .در قانون یادشتتت هق میان ق اخل ج ایات منع ّد بر عضتتتو با نفس به
نادرسنی قفصیل به میان آم ه است؛ به صورقی که در ج ایات مادان نفسق به درسنی اصل ع ح
ق اخل را جارب ستاخنه استت .ب ابراینق قا آنجا که امکان قصتار اجود داشتنه باشت ق اعضاب
جانی قصتار می شود ا در مورد ج ایاقی که ناق مـل بوده ا عضو مما ل اجود ن اشنه باش ق
جانی به پرداخت دیه مـکوح میگردد .در ننیجهق ح وق کلیة مج یعلیهم به رور کامل مـفوت
می مان ا حقّ آنان قضتتتییع نمی شتتتود .با اجود اینق اگر یو نفر در یو رمان یا در رمانهاب
منفاات خواه من ااباً یا منوالیاً دا یا چ نفر را بکش ت ق به موجب قاع ة «اَلجَانی لَایُج َی عَلَیه اَکثَرَ
من نَفسته»ق حقّ قصتار االیاب دح در یک یگر ق اخل نموده ا همة آنان ن ط حقّ کشنن قاقل را
خواه داشتت ا اگر یکی ار آنان پیشدستنی کرده ا قاقل را قصتاصتاً به قنل برستان ق در عمل
حقّ قصتار االیابدح دیگر م نوالن ه ر میراد .در ااقعق ن ط در صتورقی که قاقل شتخصاً به
پرداختت دیته به االیابدح ستتتایر م نولین (که خواهان دیه بوده یا مونّق به قصتتتار نشتتت هان )
رضایت ده ق آنان میقوان به حقّ خود برس  .این در حالی است که با اسن اد به قاع ة مذکورق
این حکم ناصتواب به نظر میرس ق ریرا مجراب قاع ة مذکور مـ اد به موردب است که مردب
قوسط رنی به قنل برس  .در این قبیل مواردق االیاب مرد ن ط حقّ کشنن رن را دارن ا نمی قوان
ار اا نصت

دیه را نیز مطالبه ب مای  .بر این استاسق ضرارب است م ّن با اسن اد به ارالق قاع ة

«الیبطل دح امرء مستلم» حکم ع ح ق اخل ج ایات را در خصتور اح ت قاقل ا قع ّد م نولین
نیز بپ ذیرد ا با اصالم قانون مجارات اسالمی به این ناهماه گی ا اجـاف قانونی پایان ده .
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ار این راق براب رنع ایراد موصوف پیش هاد میشود مادة  214قانون مجارات اسالمی به شرم
ریر اصالم شود قا با قـ ّق اصالحیّ ة پیش هادبق اصل ع ح ق اخل به اسن اد قاع ة الیبطل ا ب ان
اسنث اء بر سراسر باب قصار ا دیات حاکم ش ه ا در مورد کلیة ش وق مخنل

ج ایات اعم ار

موجب قصار یا دیه ا اعم ار عضو یا نفس جارب گشنه ا خون هیچ مسلمانی ه ر نراد:
«مادة ( 214پیش ت هادب) -اگر یو نفرق دا یا چ نفر را عم اً به قنل برستتان ا االیابدح همة
م نوالنق خواهان قصتتار باش ت ق قاقل ب ان ای که دیهاب بپرداردق قصتتار می شتتود .لیکن اگر
االیابدح برخی ار م نوالنق خواهان قصتتار باش ت ا االیاب دح م نول یا م نوالن دیگرق خواهان
دیه باشت ق در این صورت االیابدح خواهان قصار می قوان اق اح به اسنیفاب قصار نمای ا
دیتة م نوالن دیگر ار اموال قتاقل ا در صتتتورت ع ح دستتتنرستتتی به آنق ار بیتالمال پرداخت
میشود».

تحلیل فقهی-حقوقی تداخل جنایات عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسالمی 1392

117

منابع
الف .عربی
 قرآن کریم.
 ابن ادریسق مـم  .)8488( .کناب السرائرق جل  2ق چاپ داحق قمق مؤسسه ال شر االسالمی.

 ابن نه حلّیق احم  .)8482( .المهذب البارع نی شترم مخنصر ال انعق چاپ االق قمق مؤسسه
ال شر االسالمی.
 ابن م ظورق ابوالفضتتل .)8484( .لستتان العربق ج  88ق چاپ ستتوحق بیراتق دارالفکر للطباعه ا
ال شر االنوریع.

 اصتفهانیق مـم معراف به ناضل ه ب .)8491( .کش

اللثاحق جل 3ق م شورات مکنبه آیه

اهلل العظمی المرعش ال جفی.
 اماح خمی یق رام اهلل( .بیقا) .قـریرالوسیلهق قهرانق موسسة اننشارات اسماعیلیان.

 حر عاملیق مـم بن حستتتن( .بی قا) .استتتائل الشتتتیعهق جل 86ق  81ا 88ق بیراتق دار احیاء
النراث العربی.
 حلیق احم بن نه  .)8482( .المهذب البارع نی شترم مخنصر ال انعق ج 1ق قمق مؤسسه ال شر
اإلسالمی.
 حلیق یـیی بن سعی  .)8491( .الجامع للشرایع ق چاپ االق قمق مؤسسه سی الشه اء ت العلمیه.
 خوئیق سی ابوال اسم( .بی قا) .قکمله الم هاجق جل 3ق بیراتق دارالزهراء.

 سیوربق م اد بن عب اهلل .)8296( .ک ز العرنان نی ن ه ال رآنق چاپ چهارحق قهرانق اننشارات
مرقضوب.
 شتتهی االق مـم بن مکی العاملی .)8484( .غایهالمراد نی شتترم نکت االرشتتادق چاپ االق
قمق مکنب االعالح اإلسالمی.
 شهی اال .)8488( .اللّمعه ال مش یهق چاپ االق عالمة رباربائی.

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال هفتم ،شماره بیستوپنجم ،زمستان 1397

111

 شتتتهی انیق رین ال ین الجبعی العاملی .)8498( .شتتترم لمعهق جل هاب  89ا 6ق چاپ االق
بیراتق دارالنعارف.

 شتتتهی انیق رین ال ین بن علی العاملی الجبلی( .بی قا) .مستتتالو االنهاح نی شتتترم شتتترایع
االسالحق جل 3ق قمق داراله ب للطباعه اال شر.

 شتتیخ روستتیق حستتن( .بیقا) .المبستتوط نی الف ه االمامیهق جل هاب  1ا 7ق قهرانق اننشتتارات
مرقضوب.
 شیخ روسیق مـم بن حسن .)8499( .ال هایه نی مجرد الف ه االفناابق چاپ داحق دارالکناب
العربی.
 شتیخ روستیق مـم بن حسن .)8489( .کناب الخالفق جل 1ق چاپ االق قمق مؤسسه ال شر
االسالمی.
 رباربائیق ستتتی علی .)8494( .ریاض المستتتائلق جل 3ق چاپ االق قمق مؤستتتستتته آل البیت
للطباعه اال شر.
 عالمة حلیق حستتن بن یوس ت  .)8489( .ارشتتاد االذهان الی أحکاح االیمانق ج 3ق چاپ االق
قمق مؤسسه ال شر اإلسالمی.
 عالمة حلیق حسن بن یوس

بن مطهر .)8216( .قواع االحکاح (منن ایضام الفوائ نی شرم

اشکاالت ال واع )ق جل 4ق چاپ االق مؤسسه اسماعیلیان.
 عالمتة حلیق حستتتن بن یوستتت

بن مطهر .)8483( .ال هتایه ا نکنهاق جل 2ق چاپ االق قمق

مؤسسه ال شر االسالمی.
 عالمة حلیق حستن بن یوست

بن مطهر .)8481( .مخنل

الشتیعه نی احکاح الشریعهق جل 3ق

چاپ االق قمق دننر قبلیغات اسالمی حورة علمیة.
 عالمة حلیق حستتن بن یوستت
کنابفرشی اسالمیه.

بن مطهر( .بی قا)ق قبصتتره المنعلمین نی احکاح ال ین .قهرانق
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 ناضتل ل کرانیق مـم  .)8497( .قفصتیل الشتریعه نی شترم قـریر الوسیله (کناب ال صار)ق
چاپ االق قمق علمیه.
 نخرالمـ ینق مـم  .)8216( .ایضام الفوائ نی شرم اشکاالت ال واع ق جل 4ق چاپ االق
مؤسسه اسماعیلیان.
 کاستانیق ابوبکر بن مسعود 8691( .ح) .ب ایع الص ایع نی قرقیب الشرایعق جل 9ق قاهرهق مطبعه
الجمالیه.
 مـ ق حلّیق ابوال اسم .)8216( .شرایع االسالح ق جل چهارحق چاپ داحق بیراتق داراالضواء.

 مـ ق حلّیق ابوال تاستتتم .)8483( .ال هتایته ا نکنهتا ق جل ستتتوحق چاپ االق قمق مؤستتتستتته
ال شراالسالمی.
 مـم بن حمزه( .بیقا) .نهایه المـناج نی شرم الم هاجق ج 7ق المکنبه االسالمیه.

 م نی کاشانیق حاج آقا رضا8491( .ق) ال یات ق چاپ االق قمق مؤسسه نشر اسالمی.

 موستتتوب خوئیق ستتتیت ابوال تاستتتم .)8487( .مبتانی قکملته الم هاجق جل داحق چاپ االق
دارالزهراء.
 نجفیق شتتتیخ مـم حستتتن .)8274( .جواهرالکالحق جل هاب  43ا 42ق چاپ چهارحق قهرانق
دارالکنب اسالمیه.
 ب .فارسی

 حاجی دهآبادبق احم « .)8264( .ن ب بر قانون مجارات استتتالمی  8263در رمی ة ق اخل
قصار»ق مجله ن ه ا مبانی ح وق اسالمیق شماره 3ق پاییز ا رمسنان.

 عمی ق حسن .)8292( .نره گ سه جل بق جل داحق چاپ االق قهران.

 عمی ق حستتن .)8292( .نره گ نارستتی عمی (یو جل ب)ق چاپ االق قهرانق اننشتتارات امیر
کبیر.
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 نجربق علیرضتاق اسف یاربق رضاق قوجهیق رضا)8264( .ق «قع د دیه در ج ایات م جر به بی
اخنیارب ادرار ا م نوع»ق نصل امه ن ه پزشکیق شماره  34ا 31ق پاییز ا رمسنان.

 نرخرادبق علی اکبرق نهیمق نرگس« .)8269( .ق اخل ج ایات موجب قصار در ن ه مذاهب
اسالمی»ق نصل امه ن ه م ارنق شماره 89ق پاییز ا رمسنان.

 نراغیق نضل اهللق قوانگرق رهرا« .)8261( .بررسی حکم ق اخل دیه م انع در ج ایت بر اعضا»ق
مجله مطالعات ح وقی دانشگاه شیرارق شماره 3ق قابسنان.

 نوراییق یوست ق صتادقیق مـم هادب)8262( .ق «بررسی ن هی ح وقی حکم ج ایات منع د
ناشی ار یو ضربه»ق نصل امه مطالعات اسالمی :ن ه ا اصولق شماره 69ق بهار.
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The Jurisprudential - Legal Analysis of Intermingled
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Abstract
The standardization of multiple injuries for how to claim retaliation (Qisas)
or compensation (Diyyah) has been a significant part of the jurisprudential
doctrines on the rules of Qisas. Contrary to the rule of multiple crime which
is one of the factors of the aggravation of punishment, the multiplicity of
injuries has various assumptions: Sometimes, an injury may be committed
by one person against another person or others or by a few people against
a person. It may also result from a blow or multiple blows, at one or
different times. Islamic jurists of the Imamieh have expressed different
opinions in this regard. Some of them believe in an absolute
interminglement, some believe otherwise, and some of them, have different
opinion depending on the unit or multiple and consecutive or alternate
blows. In the Islamic Penal Code 2013, follows the famous opinion in
Imamieh jurisprudence and accepts the not-interminglement opinion,
except in exceptional cases, provided that the multiple intentional injuries
result in a multiplicity of retaliation. In this article, by analyzing the related
jurisprudential doctrines, the criteria set out in the above-mentioned law
have been criticized, and proposals for amending the law are provided.
Keywords: Intermingled injuries, Retaliation (Qisas), Compensation (Diyyah),
The Islamic Penal Code 201
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