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چکیده

دوقلوهای به هم چسبیده نمونهای از مکلفان غیر عادی بهشمار میروند که در بسیاری
موارد احکام آنان متمایز از سایر افراد عادی جامعه میباشد .یکی از این موارد احکام جزایی
این دسته از مکلفان است .این پژوهش به شیوه توصیفی -تحلیلی به بررسی احکام مربوط
به قتل عمد در ارتباط با آنان میپردازد .یافتههای پژوهش حاکی از آن اســت که مؤثرترین
مؤلفــه در تعیین احکام مربوط به دوقلوهای به هم چســبیده ،تعدد یــا وحدت این افراد از
حیث شخصیت اســت .در ارتباط با قتل عمد ،دوقلوی واحد در حکم افراد عادی است،
 . 1تاریخ دریافت۱۳۹۷/۰۴/۳۰ :؛ تاریخ پذیرش۱۳۹۷/۰۷/۱۲ :
 . 2دانشـــجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اســـامی دانشگاه سیستان و بلوچستان(.متخذ از رســـالۀ دکتری) .رایانامه:
mahdiye_ghanizade@yahoo.com
 . 3اســـتادیار گروه فقه و مبانی حقوق اســـامی دانشـــگاه سیســـتان و بلوچســـتان( .نویسنده مســـئول) ،رایانامه:
kaykha@hamoon.usb.ac.ir
 . 4دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه یزد .رایانامهtavallaei@yazd.ac.ir :
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در حالیکه احکام مربوط به دوقلوی متعدد در بسیار مواقع متمایز از افراد عادی میباشد؛
نســبت به این قســم از دوقلو چنانچه یکی از قلها مرتکب قتل گردد ،با توجه به مرگ قل
دیگر به واســطۀ قصاص او ،قصاص متعذر میگردد ،مگر در حالتیکه جداسازی ممکن
ً
ّ
ّ
باشد و در صورتی که شخصی عمدا دو قلوها را به قتل رساند ،تعدد جرم ،تعدد مجازات را
ً
میطلبد .اما در صورتیکه یکی از دو قل ،عمدا کشته شود و دیگری به تبع او فوت نماید،
در ارتباط با قل اول ،قاتل قصاص میگردد و در مورد قل دوم منوط به تعیین عمدی یا غیر
عمدی بودن قتل ،حکم صادر میگردد.
ّ
کلید واژهها :دو قلوهای به هم چسبیده (سیامی) ،قتل عمد ،قصاص ،تعدد ،وحدت.
 .1مقدمه
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قتل از شنیعترین اعمالی است که در تمامی ادیان آسمانی ،حرمت آن ّ
مقرر بوده
و همواره سنگینترین مجازات برای آن در نظر گرفته شده است .شرع مقدس اسالم
با احترام به ّ
حق حیات برای هر انسانیّ ،
مقرر داشته چنانچه کسی به عمد حق حیات
را از دیگری سلب نماید ،و ّلی مقتول در قصاص قاتل ،محق است .در ارتباط با افراد
عــادی جامعه ،احکام مربوط به این جرم و مجــازات آن بهوضوح در متون فقهی و
حقوقی بیان گردیده اســت .حال با توجه به این امر ،این ســؤال پیش میآید که اگر
قاتل یا مقتول از شرایط جسمی خاص برخوردار باشد ،وضعیت چگونه خواهد بود؟
نمونۀ بارز این افراد ،دو قلوهای به هم چســبیده میباشند که با توجه به حضور آنان
در سطح جامعه ،احکام مربوط به آنان همچنان مسکوت مانده است؛ از اینجهت،
پژوهش حاضر تالشی است برای پاسخ به این سؤال مهم که در فرض ارتکاب جرم
قتل له یا علیه دو قلوی به هم چسبیده ،آیا احکام افراد عادی جامعه بر آنها بار خواهد
شد یا بهنحو متفاوتی در مورد آنان حکم میگردد؟
 -2مفهوم دو قلوهای به هم چسبیده (سیامی) و صور آن

دو قلوی به هم چسبیده 1حاصل بارور شدن تخمکی واحد است؛ از اینجهت ،به
1. Conjoined twins

آنها دو قلوهای همسان یا تک تخمکی نیز اطالق میگردد .سلول تخم تشکیلدهندۀ
جنین ،پس از گذشــت دو هفته از لقاح ،شــروع به تقسیم به دو جنین مجزا میکند.
اگر این روند پیش از تکامل متوقف شــود ،سلول تخمی که هنوز بهطور کامل تقسیم
نشده ،به رشد خود ادامه میدهد و در نتیجه دو قلوی به هم چسبیده حاصل میگردد.
از نظر طبی نشــئت از یک سلول تخم ،به جنســیت واحد دو قلوهای به هم چسبیده
منجــر میگردد و اختالف جنســیت را در آنها منتفی میســازد .از این نوع دو قلو
همچنین با عنوان «دو قلوهای ســیامی» 1یاد میشــود؛ دلیل این نامگذاری ،شــهرت
چانگ و انگ بانکر دو قلوهای به هم چســبیده اهل ســیام (تایلند ســابق) میباشد
).(Kaufman ,2004, P. 508, Layde & Erickson & Falek & McCarthy, 1980, P. 69

مهمترین انواعی که برای آنان در علم پزشــکی مطرح گردیده را بهطور خالصه
میتوان در سه دسته خالصه نمود:
دستۀ اول :دو قلوهای بههم چسبيدهای که قسمت تحتاني آنها واحد و قسمت
2
فوقانی دوتایی میباشد.
3
دستۀ دوم :دو قلوهایی که در قسمت فوقانی واحد و در قسمت تحتانی دوتاییاند.
دســتۀ ّ
سوم :دو قلوهایی که در قسمت ميانی بههم چسبيده و قسمت فوقانی و
تحتانی بدن آنها دوتایی است.(Guttmacher & Nichols, 1967, p.7) 4
 -3تعدد یا وحدت دو قلوهای به هم چسبیده

یکی از عوامل تأثیرگذار در تعیین احکام مربوط به دو قلوهای به هم چســبیده،
ّ
مسئلۀ تعدد یا وحدت آنان از حیث شخصیت میباشد .دو قلوهای به هم چسبیده،
گاه دو شخصیت مستقل میباشند که در برخی نواحی بدن به هم متصل گردیده و
گاه شــخصیتی واحد بهشمار میآید که در برخی اعضای بدن زوائدی وجود دارد.
1. Siames twins
2. TERATACATADIDYMUS
3. TERATAANADIDYMA
4. TERATAANACATADIDYMA
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در معیار و ضابطه تشــخیص این امر ،بحث بسیار است .در منابع روایی ما مسئلۀ دو
قلوی بههم چسبیده با عنوان« ،له رأسان و بدنان علی حقو واحد» در باب ارث مطرح
گردیده اســت (حر عاملی295 -296/26 ،1409 ،؛ مجلســی-355 /101 ،1410 ،
 )354بهنظر میرسد در فقه امامیه تنها به یک قسم از دو قلوی به هم چسبیده اشاره
شــده؛ یعنی دســته ّاول آنها ،گروهی که باال تنه دوتایی (له رأسان أو بدنان) و پایین
تنه واحد (علی حقو واحد) میباشــد 1.به تبع این امر ،اظهارنظر فقهی دربارۀ تعدد یا
وحدت شخصیت این افراد ،به همین قسم منحصر گردیده است.
فقها به اســتناد روایات باب ارث ،ضابطۀ تشخیص وحدت یا تعدد را نحوه بیدار
شدن دو قلوها در نظر گرفتهاند؛ به این نحو که اگر بهطور همزمان بیدار شوند ،یک
فرد و چنانچه یکی زودتر از دیگری بیدار شود ،دو شخص محسوب میگردند (حر
عاملی295 -296/26 ،1409 ،؛ مجلسی.)354 -355 /101 ،1410 ،
ضابطۀ یادشده ،مالک حکم را مرکز عصبی قرار داده است؛ بدین نحو که اگر
هدایت واحدی دو بدن و ســر را جهت دهد ،یک شــخص محسوب میشود ،اما
هنگامیکه هر بخش ،با سیســتم عصبی مســتقل از دیگری اداره شود ،دو شخص
ّ
بهشــمار میروند .بهترین راه تشــخیص وحدت یا تعدد سیســتم عصبی ،خواب و
بیداری است؛ چنانچه دو بدن با یک سیستم عصبی اداره شود ،امکان ندارد یکی از
دو ســر بیدار باشد و دیگری در خواب .پس چنین امری داللت میکند که دو مغز
مختلف ،دو فرمان متفاوت را صادر میکند؛ در نتیجه ،دو اثر متضاد را بهدنبال دارد
(فلســفی ،بیتا .)94/1 ،از ســوی دیگر ،مبنای تعدد یا وحدت شخصیت در اصل،
وحدت یا تعدد روح میباشد .چنانچه دو قلوی به هم چسبیده دارای یک روح باشد،
بازگشت روح واحد به بدن هنگام بیدار شدن جز با سرایت آن به تمام اجزا امکانپذیر
نمیباشــد؛ بنابراین ،در جاییکه بهطور همزمان بیدار شوند ،این امر نشانگر وحدت
وحدت شــخصیت میباشــد و اگر یکی زودتر از دیگری بیدار شود،
روح و به تبع،
ِ
دال بر حکومت دو روح بر بدن و تعدد شخصیت میباشد (مراغی.)58/1 ،1417 ،
 .1مراد از حقو ،محل بستن کمربند میباشد و در اینجا َمجاز از پایین تنه است (فیومی ،بیتا.)145 /2 ،

در نتیجه میتوان گفت این عالمت(:خواب و بیداری) خود نشانهای بر امارهای
مهمترســت .مانند :تعدد یا وحدت مغز یا تعدد یا وحدت روح و هر کدام نشــانگر
تعدد یا وحدت شخصیت میباشد؛ لذا چنانچه از طریق دیگر نیز بتوان به این مقصود
نائل آمد ،دلیلی بر قول به تعبدی بودن این اماره وجود ندارد.
در عصر حاضر با پیشــرفت علم پزشــکی شناخت این امر بســیار آسان گردیده
اســت ،به نحوی که نیازی به اعمال عالئم ظنی نیســت .از دیدگاه طب ،چنانچه
ّ
مقومات اساسی حیات مانند قلب و مغز در دو قلوهای به هم چسبیده مشترک باشد،
ً
قطعا یک نفر و در صورتی که هر یک به نحو جداگانه از ّ
مقومات حیات برخوردار
ً
باشند ،یقینا دو شخص بهشمار میآیند؛ چرا که وجود دو مغز یا دو قلب برای شخص
واحد امکانپذیر نیست ).(Guttmacher, 1967, p. 10
مطابق آنچه ذکر شــد ،در دســتهبندی ســهگانه برای دو قلوهای به هم چسبیده
ّ
میتوان نســبت به تعدد یا وحدت آنان اینگونه قضاوت نمود :در دســته ســوم که
اتصال از ناحیۀ میانی بدن میباشد و قسمت فوقانی و تحتانی در آنها دوتایی است،
ً
ّ
قول به تعدد ،خالی از قوت نیســت؛ زیرا این دســته از دو قلوها معموال تمام اعضا را
بهطور کامل و بهصورت جفت دارا هســتند ،بهجز اینکه در برخی نواحی مانند ناف
یا لگن و ...به هم متصل شــدهاند؛ بنابراین در چنیــن حالتی احتمال اینکه یکی از
قلها در حالیکه واجد اعضای کامل اســت ،بخش زائدی از بدن قل دیگر باشد و
اینکه دو قلوی به هم چسبیده یک فرد محسوب گردد ،بسیار دور از ذهن میباشد؛
ســید عبداالعلی سبزواری در اینباره چنین آورده است« :چنانچه هر یک از آندو
جســمی کامل داشته باشد که از ناحیۀ پشت یا ســر و ...به هم چسبیده باشند ،دو
ً
ً
میراث به آنان تعلق میگیرد؛ زیرا عرفا و بلکه حقیقتا دو شخص محسوب میگردند»
(سبزواری.)258/30 ،1413 ،
در دســته دوم که قســمت فوقانی بدن ،واحد و قســمت تحتانی دوتایی است،
میتــوان قائل به وحدت گردید؛ زیرا واحد بودن قســمت فوقانی بدن ،وحدت مغز
ً
و قلب را بهدنبال دارد؛ در این حالت قطعا دو قلوی به هم چســبیده ،یک شــخص
میباشد که برخی از اعضای تحتانی بدن او زائد است.
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دسته ّاول؛ یعنی نمونۀ مذکور فقهی و حالتی که باال تنه متعدد و پایین تنه واحد می
باشــد ،در واقع نمونه مشتبهی است که برای آشکار شدن وضعیتش باید به ضوابطی
ّ
که در باب تعدد و وحدت ذکر گردید ،تمســک جست و شاید به دلیل همین شبهه
ّ
برانگیز بودن اســت که در فقه تنها از این نمونه یاد شــده و ضوابط مربوط به تعدد یا
وحدت در ارتباط با آن مطرح گردیده است.
َ
 .4اشکال مختلف قتل عمد در دو قلوی به هم چسبیده

در مســئلۀ قتل عمد در دو قلوهای به هم چسبیده بهطور کلی دو صورت ّ
تصور
میشود؛ ارتکاب قتل از سوی دو قلوی به هم چسبیده و وقوع قتل نسبت بههریک.
برای هر یک از این دو صورت ،چند حالت وجود دارد که به بیان هر یک از آنها و
حکم مربوط به آن میپردازیم.
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 .1-4ارتکاب قتل عمد از سوی دو قلوی به هم چسبیده

با توجه به اینکه دو قلوی به هم چسبیده یا دارای شخصیتی واحد است یا متعدد،
به تبع آن ارتکاب قتل از ســوی او دو صورت خواهد داشــت؛ یا از ســوی دو قلوی
متعدد واقع میگردد یا از جانب دو قلوی واحد.
 .1-1-4ارتکاب قتل عمد از سوی دو قلوی متعدد

در دو قلوهای به هم چســبیدهای که از حیث شخصیت متعدد بهشمار میآیند،
بــا توجه به قوای ادراکی متعدد و به تبع نیروی ارادی مســتقل ،بیتردید امکان اراده
جرم از ســوی هر یک به نحو مســتقل وجود دارد .نهایت اینکه تحقق جرم منوط به
اعمال اراده و ارتکاب فعل مجرمانه میباشد .در این مرحله ،دو قلوی به هم چسبیده
نسبت به سایر افراد عادی با محدودیتهایی روبروست؛ چرا که استقالل عمل برای
هر یک از آن دو به نحو تام متصور نیست و در عمل ،هر یک تا حدی تابع دیگری
میباشد .این امر عالوه بر وضعیت خاص دو قلوها میتواند متأثر از ویژگیهای دیگر
چون تفاوت در قوای جسمانی آنان باشد .در هر یک از این موارد ،اعمال مستقالنه

و آزادانــه اراده در هر یــک از دو قلوها با محدویت روبهرو میگردد 1.با این وجود،
در دو قلوهای به هم چســبیده نیز همچون ســایر اشخاص ،در بسیاری موارد امکان
ارتکاب جرم از جمله ،قتل وجود دارد که گاه با مشارکت هر دو قل و گاه به واسطه
یکی از آندو محقق میگردد.
 .1-1-1-4مشارکت دو قلوی متعدد در قتل

در صورتــی که دو قلوی به هم چســبیده متعدد ،اعــم از مذکر و مؤنث ،هر دو
واجد شرایط اجرای قصاص باشند و در قتل یک شخص شریک گردند ،این حالت
مصداقی از مســئله تعدد قاتل و وحدت مقتول اســت که در انسانهای عادی ،و ّلی
دم ،بر سه امر ّ
مخیر است :قصاص هر دو و ّرد دیۀ مازاد بر جنایت هر یک از آنها،
قصاص یکی از آن دو که در این حالت قاتلی که مورد عفو قرار گرفته ،نصف دیه را
به ورثه شــریکش میپردازد یا مطالبه دیه از قاتالن (سید مرتضی533 ،1415 ،؛ شیخ
طوسی1407 ،ب158 /5 ،؛ عالمه حلی.)595/3 ،1413 ،
در ارتباط با دو قلوی به هم چســبیده ،با توجه به ارتکاب جرم از ســوی هر دو،
مقتضای عدالت ،اعمال مجازات بر هر دو میباشــد؛ اما در نحوه اعمال مجازات،
با توجه به شــرایط خاص جسمانی آن دو و اتصالشان به یکدیگر ،امکان قصاص از
یکی بدون دیگری تنها در صورتی امکانپذیر اســت که جداســازی آنها بهوســیلۀ
جراحی ممکن باشــد .در غیر این صورت ،و ّلی دم امــکان مطالبه قصاص از یکی
از آنها را نخواهد داشــت؛ زیــرا در دو قلوهای به هم چســبیده ،مرگ یکی خواه
ناخــواه به مرگ دیگری منجر میشــود ()Guttmacher , 1967, p. 10؛ بنابراین ،و ّلی
دم در قصــاص هر دو یــا اخذ دیه ّ
مخیر میگردد .در صــورت مطالبه دیه ،هر یک
نصــف دیــه مقتــول را میپردازند .اما در صــورت مطالبه قصاص بــرای هر دو در
.1بهعنوان نمونه ،در حالتی که دو قلوها از ناحیۀ ستون فقرات به یکدیگر متصل باشند و از حیث قوای جسمانی در وضعیتی
مشابه ،ممانعت یکی از قلها در بسیاری موارد ،استقالل عمل را از دیگری سلب خواهد نمود یا در مواردی که در دو قلوهای
به هم چسبیده باال تنه متعدد بر پایین تنه واحد واقع گردد هر یک از آن دو میتواند محدودیتهایی را در عمل بر دیگری
تحمیل نماید ،همچنین حالتی که یکی از دو قل نسبت به دیگری از قدرت جسمانی بیشتری برخوردار باشد ،در بسیاری
موارد اعمال دیگری از او متأثر میگردد.
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وجوب پرداخت مازاد دیه اختالف اســت :برخی از فقها ،در مسئله قصاص ،بهطور
کلــی دو قلوی به هم چســبیده را در حکم یک فرد دانســته و رد مــازاد دیه را نفی
میکنند .آنان اصل عدم رد را مؤیدی بر قول خود میدانند (آشتیانی.)200 ،1418 ،
گروه دیگر از فقها با توجه به تنقیح مناط و عمل به روایت در همه فروع ،در صورت
اثبات تعدد با معیار فقهی ،قائل به لزوم پرداخت مازاد دیه میباشــند (حسینی ،بیتا،
243/8؛ فخرالمحققیــن269/4 ،1387 ،؛ مراغی )85/1 ،1417 ،و برخی از فقها با
توجه به ضعف روایت و صدور آن در باب ارث ،دچار تردید گردیده و در این مسئله
قائل به توقف شــدهاند (نجفی ،بیتا298/39 ،؛ شهید ثانی209/8 ،1410 ،؛ عالمه
حلی ،1413،قواعد.)392/3،
آنگونه که پیداست ،منشأ اختالف ،اکتفا بر روایت حاکی از معیار فقهی وحدت
یا تعدد (خواب و بیداری) میباشــد .این در حالی اســت که با عنایت به آنچه ذیل
روایت ذکر گردید ،از جبران ضعف سند با عمل اصحاب و عدم اختصاص اماره به
ارث و کاربــرد آن در تمامی احکام ،دلیلی برای چنین اختالف نظری وجود ندارد.
از سوی دیگر ،قول به وحدت در قصاص در جایی که هر یک از آن دو دارای ارادۀ
مســتقل بوده و قادر به ارادۀ قتل و اعمال آن باشــند ،بدون وجه است .با صرف نظر
از تمــام این مباحث ،همانگونه که ذکر گردید ،بنای ایــن اختالف ،در واقع اکتفا
بر معیار فقهی تعدد یا وحدت میباشــد ،در حالیکه این معیار تنها یکی از امارات
محسوب اســت؛ چرا که در عصر حال حاضر با پیشرفت علم پزشکی ،جایی برای
اکتفا به چنین عالئم ظنی وجود ندارد .اگر بر مبنای ضوابط طبی ثابت گردد که دو
ً
قلوی به هم چسبیده دارای دو شخصیت مستقل است ،مسلما در بحث قصاص آنان
در برابر قتل واحد ،پرداخت مازاد دیه بر ولی دم الزم اســت و در این مســئله صرف
اتصال دو بدن ،به تفاوت حکم این اشخاص با سایر افراد عادی منجر نمیگردد.
 .2-1-1-4ارتکاب قتل از سوی یکی از دو قلوهای متعدد

از آنجا که دو قلوهای به هم چســبیدۀ متعدد ،هر یک دارای شــخصیت و اراده
مســتقل از دیگریاند ،ارادۀ جرم و ارتکاب آن از ســوی یکی از آنها بدون دیگری

ً
نیز امکانپذیرســت؛ در نتیجه ،در برخی موارد ممکن اســت یکی از آن دو صرفا به
واسطه شرایط خاص جسمی و اتصال به دیگری خالف میلش ،مجبور به همراهی با
قل مجرم گشته باشد؛ چرا که در برخی موارد حتی دو قلوها از حیث قدرت جسمانی
متفاوت میباشند ).(Guttmacher,1967, p. 15
در نتیجه ممکن است قل ّدوم به مقاومت در مقابل قل جانی قادر نباشد و مجبور
بــه همراهی با او گردد .بنابراین ،در چنین حالتی که یکی از آن دو بدون مداخله در
ً
ً
جرم ،صرفا شاهد جنایت قل دیگر بوده ،مسلما قصاص و مجازات تنها بر قاتل واجب
میگردد و بر قل دیگر به صرف مشــاهدۀ جرم ،گناهی نیست؛ چرا که مطابق اصل
شــخصی بودن مجازات (قاعده وزر) 1هر کس مســئول اعمال خویش است و هیچ
شخصی را بهواسطۀ فعل دیگری نمیتوان مؤاخذه کرد.
همچنین به مقتضای اصل عدالت ،اعمال مجازات بر قاتل باید به نحوی صورت
گیرد که اثر آن به دیگری ســرایت نکند؛ زیرا نسبت به غیر قاتل ،ضرر ناروایی است
که مطابق قاعده ال ضرر نفی گردیده اســت .حال اگر بتوان از تأثیر عقوبت در قل
بیگناه ممانعت نمود ،مجازات قاتل بدون مانع اســت .بهنظر میرسد چنین مانعی
در قصاص تنها جداســازی آنان از یکدیگر باشد .ایجاد چنین مانعی ،تنها در برخی
ً
انــواع امکانپذیر میباشــد و در برخی از حاالت ،مخصوصــا زمانی که اتصال در
نواحی حساســی مانند قلب باشــد جداســازی ،به مرگ یکی از آن دو یا هر دوی
آنهــا منجر میشــود .در هر حال ،چنین امری نیاز به بررســی دقیق پزشــکی دارد
(.)Zimmermann & Lic,1967, p. 23
چنانچه ایجاد چنین مانعی ناممکن باشــد ،آنگونه که بیان شد ،بهواسطۀ شرایط
خاص جسمانی اینگونه افراد ،اجرای قصاص بر یکی از آن دو و مرگ او به فوت قل
دیگر منجر میگردد که مصداقی از ریختن خون بیگناه و اســراف و زیادهروی در
قتل است و مورد نهی خداوند متعال میباشد 2.از این جهت بهرغم وجوب قصاص
ٌ ُْ
َ ََ
و ال ت ِز ُر َو ِاز َرة ِو ْز َر أخ َرى میباشد.
 .1قاعده باال دارای ریشۀ قرآنی و برگرفته از آیۀ  164سورۀ انعام
َ َ َ ْ ُ ُ َّ ْ َ َّ َ َّ َ َّ ُ َّ ْ َ ِّ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ً َ َ ْ َ َ ْ َ َ ِّ ُ ْ َ ً َ َ
ال ُي ْسر ْف في ْال َق ْتل إ َّن ُه َكانَ
 .2و ال تقتلوا النفس ال ِتي حرم الله ِإال ِبالحق و من ق ِتل مظلوما فقد جعلنا ِلو ِلي ِه ســـلطانا ف
ِ ِ
ِ ِ
ً
َم ْن ُصورا (اسراء)33 ،
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در صــورت مطالبۀ ولی دم ،فقهــا بهصراحت اجرای قصاص را در این حالت منتفی
دانستهاند؛ زیرا موجبی برای اتالف و اضرار دیگری است (نجفی ،بیتا298/39 ،؛
عالمۀحلی ،1413 ،قواعد392/3،؛ شــهید ثانی .)259/13 ،1413 ،حال زمانیکه
اســتیفای قصاص ناممکن باشــد دیه ،بدل و جایگزین آن میگردد؛ زیرا عدم لزوم
پرداخت دیه ،به تضییع حقوق مقتول و ابطال خون وی منجر میگردد که این تالی،
مطابق قاعدۀ الیبطل 1فاســد است؛ بنابراین ،در این حالت ثبوت دیه الزمه جمع بین
دو حــق (عدم اضرار بیگناه و ممانعت از تضییع حق مقتول) میباشــد و قاتل ملزم
به پرداخت دیه میگردد (مراغی86/1 ،1417 ،؛ غروی .)375 ،1421 ،شــایان ذکر
اســت حالتی که هر دوی آنان مرتکب قتل شــوند و تنها یکی از آنها واجد شرایط
اجرای قصاص باشــدـ مانند جایی که یکی از دو قل عاقل و دیگری مجنون باشــدـ
نیز به این حالت ،ملحق میشــود؛ زیرا در هر دو صورت تنها یکی از آن دو مستحق
قصاص میباشد.
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 .3-1-1-4معاونت قل دیگر در قتل

فرض متصور مداخلۀ قل دوم در قتل بهصورت معاونت اســت؛ یعنی حالتی که
ً
یکی از آن دو مجرم اصلی است و مباشرتا اقدام به قتل نموده و دیگری بدون دخالت
در عملیــات اجرایی ،به نحوی از انحا ،امکانــات را برای تحقق جرم فراهم آورده و
ارتکاب جرم را برای مجرم اصلی تســهیل نموده است (امام خمینی194/1 ،1415 ،؛
بجنوردی .)237/2 ،1401 ،در ارتباط با دو قلوی به هم چســبیده با توجه به اتصال
دو بدن به یکدیگر و محدودیت هر یک در استقالل عمل ،چنانچه قل دیگر با علم
به قصد دیگری در قتل با میل و رغبت با او همراهی نماید و ممانعتی برای او ایجاد
نکند ،در واقع ارتکاب جرم را بر او آسان نموده و این عمل ،مصداقی از معاونت در
جرم میباشد.
ممنوعیت بطالن خون مسلمان به هر نحوی است و منشأ آن روایتی از امیر
 .1الیبطل قاعدهای کلی است که مقتضای آن
َ ُ ُ
المؤمنین علی میباشد که در ذیل آن چنین آمده :ل َي ْبطل َد ُم ْام ِر ٍئ ُم ْس ِل ٍ م (شیخ طوسی ،1407 ،تهذیب)266/6 ،

در فقه اســامی ،مواردی چون ممسک ،1ناظر 2و آمر 3از مصادیق معاون در قتل
بهشمار آمدهاســت .فقها مجازات ممسک و آمر را حبس ابد دانسته (نجفی ،بیتا،
48/42؛ محقــق حلی )184/4 ،1408 ،و دربارۀ ناظر به کور کردن چشــم ،حکم
دادهاند (شــیخ مفیــد745 ،1413 ،؛ ابنادریس حلــی.)345/3 ،1410 ،چنان که
مشــهود است ،در حالتی که یکی از دو قلوها قاتل باشــد و دیگری معاون در قتل،
اگرچه هر دو مرتکب جرم گردیدهاند و به تبع مستحق مجازاتاند از آنجایی که نوع
مجازات آنها متفاوت است ،طبق اصل تناسب جرم و مجازات که از اصول حاکم
بر مجازاتهای اسالمی است 4مجازات مجرم باید متناسب با میزان جرم ارتکابی او
باشــد و از هر نوع افراط و تفریطی پرهیز گردد .از طرفی ،با توجه به شــرایط خاص
دو قلوهای به هم چســبیده و اتصال دو بدن به یکدیگر ،به مقتضای اصل عدالت،
نحوۀ مجازات باید بهگونهای باشد که اثر مجازات یکی به دیگری سرایت نکند؛ زیرا
در این حالت شــخص متحمل کیفری مازاد بر آنچه مستحق بوده ،گردیده و چنین
چیزی مطابق شرع و قانون ممنوع میباشد.
آنچه مسلم است اینکه در صورت امکان مجازات هر یک ،بدون تأثیر بر دیگری،
بیتردید مجازات بر هر دو جاری خواهد شــد ،اما در دو قلوهای به هم چســبیده،
همانطــور که ذکر شــد اجرای قصاص بر قاتل و به تبع آن مــرگ او منجر به فوت
دیگری خواهد شــد که در حق دیگری ضرری ناروا و مازاد بر جنایت او میباشــد؛
از این حیث اعمال آن بر قاتل با مانع مواجه میگردد .از ســوی دیگر ،چنانچه برای
قل دوم که معاون در قتل بوده ،بر فرض به حســب جرم ،حبس در نظر گرفته شود،
 .1مراد از ممسک ،کسی است که مجنی علیه را نگه دارد تا قاتل به راحتی بتواند او را به قتل رساند (خویی ،بیتا13/2 ،؛
مرعشی نجفی ،بیتا.)95/1 ،
 .2فقها مراد از ناظر را شخصی میدانند که با مراقبت و نگهبانی در اطراف صحنه قتل ،امکان ارتکاب قتل با آسودگی خاطر
را برای قاتل فراهم میآورد (تبریزی38 ،1426 ،؛ منتظری.)524/2 ،1409 ،
 .3آمر بر قتل ،در صورتی به عنوان معاون در قتل مجازات میگردد که مأمور ،عاقل و بالغ باشـــد .اما در جاییکه مأمور،
صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد ،بر مأمور ضمانی نمیباشد و آمر به عنوان قاتل قصاص خواهد شد (نجفی ،بیتا54/42 ،؛
شهید ثانی.)90/15 ،1413 ،
 .4خداوند در چند سوره از قرآن کریم از لزوم رعایت این اصل اساسی در مجازاتها یاد کرده است .از جمله ،آیه َ
ج َزاءً
َ ً
ٌ ُْ
َ ْ َ َُْ ْ ََ ُ ْ َ ُ
اقا( سورۀ نبأَ ،)۲۶ ،
وق ْب ُت ْم ِب ِه( نحل )126 ،و
ج َز ُاء َس ِّي َئة َس ِّي َئة مثل َها
وف
(شورى، ،)40و ِإن عاقبتم فع ِاقبوا ِب ِمث ِل ما ع ِ
ِ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ٍ ْ َ ِ ْ َ َ َ َ ْ ُْ
فم ِن اعتدى عليكم فاعتدوا علي ِه ِب ِمث ِل ما اعتدى عليكم( بقره :آيه )194
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ً
مســلما در دیگری اثر خواهد داشــت ،اگر چه ضرر از نوع معنوی و روحی باشد و
در حق او مجازاتی اســت که با جرمش تناســب نخواهد داشت؛ بنابراین ،در چنین
شرایطی به اقتضای اصل عدالت ،ترتب مجازات بهواسطه وقوع جرم و به منظور تنبیه
مجرم و جلوگیری از اشاعه فساد در جامعه ضروری است .همچنین خالی ماندن جرم
قتل از مجازات ،عامل ابطال خون مســلمان میباشد؛ لذا اگر از بین بردن محذور و
ایجاد مانع از تأثیر عقوبت هر یک در دیگری ممکن باشد ،چه بسا در صورت مطالبۀ
قصاص از سوی ولی دم ،ایجاد مانع واجب گردد؛ زیرا اقامۀ واجب جز به آن ممکن
نیســت .در فرض حاضر ارتباط با قصاص قاتل ،تنها مانعی که می تواند از تاثیر آن
در قل دیگر جلوگیری نماید ،جداسازی دو قلوی به هم چسبیده میباشد که جز در
برخی موارد ممکن نمیباشــد؛ لذا در مواردی که اعمال آن ناممکن اســت ،مطابق
قاعده میسور ،1آن مقدار از مجازات که ممکن میباشد اعمال میگردد و چه بسا در
این مورد در مجازات آن دو قدر متیقنی در نظر گرفته شــود که هر دوی آنان نسبت
به آن مستحق میباشند.
 .2-1-4ارتکاب قتل از سوی دو قلوی واحد

همانگونه که ذکر شــد ،مراد از دو قلوی به هم چسبیده واحد ،دو قلویی است
که قوای حیاتی در او واحد بوده و برخی از اعضای بدن او زائد باشد .چنانچه چنین
ً
فردی ،مرتکب قتل شود ،مســلما و ّلی دم ،حق قصاص او را دارد .فقها ّرد مازاد دیه
در مقابل بخش زائد بدن را به دلیل معدوم بودن امارات متعدد و اصل عدم رد ،قولی
ضعیف دانســتهاند (حســینی ،بیتا243/8 ،؛ فخرالمحققین .)267/4 ،1387 ،در
واقع ،چنین دو قلویی در حکم نفس واحدی است که تحت عموم :النفس بالنفس،
قرار میگیرد؛ در نتیجه ،در قصاص او نیازی به ّرد مازاد دیه نمیباشد.

« .1المیسور ال یسقط بالمعسور» ؛ یعنی اگر انجام واجب بهطور کامل ناممکن باشد ،آن مقدار که ممکن است ادا میگردد
(صدر.)408/4 ،1408 ،

 .2-4وقوع قتل بر دو قلوی به هم چسبیده

چنانچه دو قلوی به هم چســبیده مقتول واقع شــود ،آیا در قصاص و دیه حکم
اشخاص عادی را دارد یا به تبع شرایط خاص او به نحو دیگری حکم میشود؟ برای
پاسخ به این پرسش ،تفصیل میان دو قلوهای متعدد و دو قلوی واحد ضروری است،
لذا بر مبنای این دو منظر به بررسی حکم مسئله میپردازیم.
 .1-2-4وقوع قتل بر دو قلوی متعدد

چنانچه بر دو قلوی متعدد قتلی واقع گردد ،در یک صورت ممکن اســت فردی
هر دوی آنان و در صورت دیگر ،تنها یکی از آن دو را به قتل رساند.
 .1-1-2-4قتل هر دو قل

ّ
قتل دو قلوی به هم چسبیده بهوسیلۀ یک شخص ،مصداقی از مسئله تعدد مقتول
و وحدت قاتل میباشــد که در آن برای تمامــی اولیای دم حق قصاص وجود دارد.
در این فرض ،چنانچه همه آنان خواهان قصاص باشــند و به صورت جمعی این حق
ً
را استیفا نمایند ،طبعا حق همه با استیفا ساقط میگردد (طباطبایی439/3 ،1409 ،؛
شهید ثانی248/15 ،1413 ،؛ طباطبایی )311/16 ،1418 ،و در صورتی که بر مطالبه
دیــه اجماع کنند ،برای هر یک از دو مقتول یک دیه کامل میباشــد؛ زیرا برای هر
یک نفسی کامل بوده که قاتل با اتالف آن ،ملزم به پرداخت دیهای کامل میگردد
(طباطبایی311/16 ،1418 ،؛ طباطبایی ،)439/3 ،1409 ،اما چنانچه همه اولیای دم
بر اســتیفای قصاص اجماع نکرده ،گروهی طالب قصاص باشند و گروهی خواهان
دیه ،برخی از فقها ،قائل به جمع بین قصاص و دیه در قتل متعدد میباشند؛ در نتیجه،
اخذ دیه از ســوی برخی از اولیای دم ،در حین مطالبه قصاص از جانب بقیه را جایز
میداننــد .ابنجنید ( )370 ،1416ابنزهــره ( )405 ،1417کیدری ( )493 ،1416و
عالمۀ حلی ( ،1413مختلف )452/9 ،از جمله این افراد میباشند .در مقابل مشهور،
فقهای امامیه معتقدند در قتل عمد واجب ،قصاص قاتل اســت؛ بنابراین ،در فرض
تعدد قتل نیز اولیای دم فقط از حق قصاص قاتل برخوردار هســتند و اخذ دیه جز به
رضایت قاتل ممکن نیســت (شیخ طوســی1407 ،الف176/5 ،؛ شهید ثانی ،بیتا،
207؛ نجفــی ،بیتا281/42 ،؛ خوانســاری .)222/7 ،1405 ،ایــن گروه از فقها در
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فرض تعدد قتل ،در صورتی که حق قصاص بهوسیلۀ برخی از اولیای دم استیفا گردد
به دو دسته تقسیم میشوند :گروهی که بیشتر شامل قدمای امامیه میباشد معتقدند
چنانچه قصاص توســط یکی از آنــان صورت گیرد ،حق بقیه نیز ســاقط میگردد
(طباطبایــی311/16 ،1418 ،؛ نجفی ،بیتا120/42 ،؛ ســبزواری299/28 ،1413 ،؛
حســینی ،بیتا .)104/11 ،شیخ طوسی بر این قول ادعای اجماع نموده است (شیخ
طوسی1407 ،الف.)183/5 ،
مطابق عقیدۀ این گروه در قتل عمد ،آنچه واجب اســت ،قصاص میباشد و در
فرض با اســتیفای آن از ســوی گروهی از اولیای دم ،موضوع آن منتفی میگردد .از
ســوی دیگر ،مطابق قاعدۀ «أن الجاني اليجني على أكثر من نفسه» قاتل جز تسلیم
نفس خویش موظف به چیز دیگری نیســت و حکم کــردن بر دیه ،مجازات جانی
در بیشــتر از جان او و مخالف اصل و اجماع میباشد (طباطبایی311/16 ،1418 ،؛
نجفی ،بیتا120/42 ،؛ سبزواری.)299/28 ،1413 ،
در مقابل ،گروه دیگر که اکثر فقهای متأخر میباشند ،در فرض استیفای قصاص
توسط برخی از اولیای دم برای بقیه دیه را ثابت میدانند (ابنزهره405 ،1417 ،؛ عالمۀ
حلی497/5 ،1420 ،؛ فخرالمحققین627/4 ،1387 ،؛ شهید ثانی248/15 ،1413 ،؛
خویی ،بیتا .)66/42 ،عالمه مجلســی این قول را مشهورتر دانسته است (مجلسی،
بیتــا .)99 ،مطابق قول این گروه از فقها ،چنانچه یکی از اولیای دم حق قصاص را
اســتیفا نماید ،برای سایر اولیای دم اســتیفا ناممکن میگردد؛ بنابراین ،چنانچه قائل
به لزوم پرداخت دیه نباشــیم ،به ابطال خون مسلمان منجر میگردد که چنین امری،
مطابق قاعده الیبطل محکوم میباشــد؛ در نتیجه ،زمانیکه استیفای قصاص متعذر
باشد ،حق ساقط نمیگردد و به دیه تبدیل میشود؛ همچون قیمت اموال تلف شده
که بدل آن محسوب میگردد (عالمه حلی448/5 ،1420 ،؛ فخرالمحققین،1387 ،
627/4؛ مدنیکاشانی.)182 ،۱۴۱۰،
ایــن گروه در اثبــات قول خود به صحیحــۀ ابیبصیر از امام صادق اســتناد
ً
نمودهاند .امام دربارۀ شخصی که دیگری را عمدا به قتل رساند و سپس گریخت
ـ به نحوی که به او دسترســی نبــودـ فرمودند :اگر برایش مالی باشــد دیه از مالش

گرفته میشود وگرنه خویشان او دیه را میپردازند و اگر برای او خویشاوندی نباشد،
از بیت المال پرداخت میشود؛ چراکه خون مسلمان نباید هدر رود (کلینی،1407 ،
.)365/7
مطابــق قول این گروه ،روایت به مورد آن یعنــی فرار قاتل اختصاص ندارد؛ زیرا
ََ ْ َ َ
موضوع حکم ،عدم قدرت بر قصاص است( :فل ْم ُيقد ْر َعل ْي ِه) و از این حیث ،تفاوتی
میان تعذر به جهت فرار قاتل یا مرگ او به ســبب اســتیفای قصاص از سوی یکی از
اولیای دم وجود ندارد؛ بنابراین ،در هر مورد که قصاص از قاتل به هر دلیلی ناممکن
باشــد ،حق قصاص به دیه منتقل میشــود (خویی ،بیتا .)66/42 ،از سوی دیگر،
َ
«ل َّن ُه َل ُي ْب َط ُل َد ُم ْامرئ ُم ْ
ــل ٍم» نیز به روشــنی
س
عمومیت تعلیل یادشــده در روایت ِ
ِ
ِ ٍ
گویای این امر میباشــد (تبریزی115 ،1426 ،؛ مدنیکاشانی .)47 ،1410 ،در واقع،
ال یبطل قاعدهای کلی اســت که مقتضای آن ممنوعیت بطالن خون مسلمان به هر
نحوی اســت؛ بنابراین ،چنانچه قصاص قاتل متعذر باشد ،دیه جایگزین آن میگردد
(مدنیکاشانی.)192 ،1410 ،
با بررســی ادله دو گروه ،به نظر اجماعی که شــیخ طوســی مدعی آن میباشد
بــا وجود مخالفت بســیاری از فقهــا و اعتقاد آنان بر ثبوت دیه ،مخدوش میباشــد
(مدنیکاشــانی .)46 ،1410 ،از طرفی ،اصل مورد ادعا و برائت ذمه قاتل نســبت به
مازاد قصاص ،در جایی کاربرد دارد که دلیلی بر اشتغال ذمه او به پرداخت دیه وجود
نداشــته باشــد ،حال آنکه مطابق دالیلی که در این باب ذکر میگردد ،جایی برای
تمسک به این اصل باقی نمیماند.
ّ
در نتیجه بهتر اســت که گفته شود در فرض تعدد مقتول ،نه تنها پس از استیفای
قصاص توسط برخی از اولیای دم و تعذر آن برای سایران ،بلکه از همان ابتدا برای هر
یک از اولیای دم حق مطالبه قصاص یا دیه وجود دارد؛ زیرا:
 -1جانی مالک نفسی واحد است که مطابق قول خداوند متعال ]النفس بالنفس[
تنها در مقابل جان یکی از قربانیان قرار میگیرد ،در حالیکه جانی از هریک از آنان،
نفسی کامل را تلف نموده است؛ در نتیجه ،قصاص او در مقابل اتالف جان چندین
شخص کافی نیست (سید مرتضی.)538 ،1415 ،
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 -2چنانچــه قاتل تنها در مقابل یکی از قربانیــان قصاص گردد و در مقابل بقیه
مســئولیتی نداشته باشــد ،به ابطال و هدر رفتن خون آنان منجر میگردد که مطابق
قاعدۀ الیبطل ..چنین امری محکوم اســت (نجفی ،بیتا)317/42 ،؛ در نتیجه ،به
اقتضای عدالت اسالمی ،قاتل در برابر تمامی آنان متعهد است.
 -3هر قتل سببی مجزا برای مجازات محسوب میگردد و از آنجا که حقالناس
مبنی بر مداقه و احتیاط میباشــد ،اصل عدم تداخل اسباب و عدم کفایت قصاص
جانی در برابر چندین قتل میباشد (شهید اول ،بیتا.)167/1 ،
 -4در شریعت اسالم نه تنها در مسئلۀ قصاص ،بلکه در مطلق مجازاتها ،یکی
از اصول بنیادین رعایت تناسب جرم و مجازات میباشد ،حال آنکه اکتفا بر قصاص
قاتل در قبال اتالف جان چندین شخص با این اصل بنیادین در تضاد است.
 -5بهمنظور جلوگیری از تضییع حقوق اولیای دم ،از باب جمع بین دو حق ،قاتل
در برابر یکی قصاص میگردد و به مابقی دیه تعلق میگیرد (نجفی ،بیتا.)120/42 ،
 -6یکی از اهداف مهم اســام در تشــریع مجازاتها نقــش بازدارندگی آن از
ارتکاب مجدد جرم می باشد ،در حالیکه در محل بحث چنانچه قاتل بداند که در
صورت ارتکاب چندین قتل ،همان مجازات قتل واحد بر او اعمال میگردد و چیزی
افزون بر آن به او تحمیل نمیشود ،نه تنها از ارتکاب جرم بازنمیایستد ،بلکه بر انجام
آن جسور میگردد؛ بنابراین ،چنین امری با فلسفه تشریع مجازات سنخیت ندارد.
 -7از آنجا که قتل عمد ،نســبت به قتل خطایی جرمی ســنگینتر دارد ،از این
لحاظ عدالت حکم میکند که مجازات ســنگینتری نیز نسبت به آن اعمال گردد.
ّ
حال آنکــه در ارتباط با قتل خطایی بر فرض تعدد مقتول ،قاتل در مقابل هر یک از
ّ
آنان به پرداخت دیه ملزم میباشــد؛ یعنی حقوق همه قربانیان مد نظر واقع میگردد،
ّ
در حالیکــه در قتل عمد بر فرض تعدد مقتول در صورت اکتفا بر قصاص و ندادن
حق مطالبه دیه به ولی دم ،نفســی واحد به تنهایی در مقابل جان تمامی قربانیان قرار
میگیرد و این به نوعی نادیده گرفتن حقوق آنان است؛ در نتیجه ،مجازات قتل عمد
سبکتر از قتل خطایی میگردد (ابنفهد حلی.)226/5 ،1407 ،
 -8زمانیکه فرد مرتکب چندین قتل گردید ،یقین میشــود که ذمه او نسبت به

هر یک از قربانیان مشغول میباشد؛ بنابراین ،در جاییکه نسبت به اشتغال ذمه یقین
وجود دارد ،باید به نحوی عمل شود که یقین به فراغت ذمه حاصل آید و فراغت ذمه
یقینی ایجاب میکند تا عالوه بر قصاص برای سایر مقتوالن دیه در نظر گرفته شود.
ّ
عمومیت سلطنتی 1که خداوند برای و ّلی دم نسبت به قاتل قرار داده،
 -9اقتضای
مختار بودن او در قصاص ،مطالبه دیه یا عفو او بهطور مطلق اســت و منحصر کردن
حق او به قصاص و کنار گذاشــتن دیه به نوعی ایجاد محدودیت برای او در اعمال
سلطنتش و اسقاط بخشی از حق اوست ،حال آنکه در صورت مطالبه دیه کسی که
حق به گردن اوســت یعنی قاتل مانند هر مدیون دیگری حق امتناع ندارد (ســیوری،
 )443/4 ،1404و بحث رضایت قاتل در اعطای دیه مربوط به جایی اســت که جان
قاتــل بتواند بدل جان قربانی قرار گیرد ،تــا در صورت عدم رضایت به دیه ،با تقدیم
جانــش حق و ّ
لــی دم ادا گردد .اما در فرضی که با ارتکاب قتل متعدد ،نفس او تنها
بدل جان یکی از قربانیان واقع میگردد ،برای ادای حق ســایران ،راهی جز پرداخت
دیه وجود ندارد؛ بنابراین ،چنانچه و ّلی دم تقاضای دیه نماید ،بهمنزلۀ طلبکاری است
کــه دین خــود را مطالبه کند و بر قاتل پرداخت آن واجب اســت مگر اینکه تمامی
اولیای دم به اســتیفای قصاص رضایت دهند که در این صورت گویا به گرفتن آنچه
کمتر از حق آنان باشد ،رضایت دادهاند.
ّ
ّ
دربارۀ دو قلوی به هم چسبیده نیز قتل آنان بر فرض تعدد ،مصداق تعدد مقتول
است و ممکن است اولیای دم آنها یک گروه مشترک باشند یا در فرض جواز نکاح
آن دو و صاحب فرزند بودنشان ،دو گروه مستقل که در هر صورت ،تفاوتی در اصل
مسئله و حکم آن ایجاد نمیشود و قاتل به سبب تعدد جرم در مقابل قتل هر یک از
آنها مسئول است.
 .2-1-2-4قتل یکی از دو قلوها

ً
این فرض بدین صورت است که شخصی عمدا یکی از دو قلوها را به قتل رساند،
ً
ْ
َْ ًَ َ
ْ َ َّ َ
َ ُ َ ْ ُ ًََ
ْ
م ْن ق ِتل َمظلوما فق ْد َج َعل َنا ِل َو ِل ِّي ِه ُسلطانا فال ُي ْس ِرف ِفي الق ْت ِل ِإن ُه ك َان َم ْن ُصورا (االسراء)33 :
.1
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ً
ســپس مرگ او سبب فوت قل دوم گردد ،آنگونه که معموال با فوت یکی از آن دو
اتفاق می افتد (.)Guttmacher, 1967, p. 10
در اینجا فوت قل دوم در واقع بر اثر ســرایت جنایتی اســت که بر دیگری واقع
شــده است؛ در نتیجه ،میتوان گفت در این حالت دو جنایت رخ داده است :یکی
ً
بالمباشرة و دیگری بالتسبیب 1.نسبت به قل اول که جنایت مستقیما بر او واقع شده و
ً
شــخص به عمد او را به قتل رسانده ،مسلما قصاص ثابت است و نسبت به قل دوم،
تعیین مجازات به تشخیص نوع قتل از عمد یا غیرعمد بودن منوط است .از آنجا که
دو قلوهای به هم چسبیده در کالبد مشترک بوده ،به مثابه اعضای یک بدن میباشند،
قصد فعل بر یکی از آن دو بهطور ضمنی ،قصد فعل بر دیگری نیز هست؛ بنابراین،
زمانی که جانی ،نسبت به قل اول جنایتی مرتکب شود ،گو اینکه نسبت به قل دوم
نیز قصد فعل را داشته است .حال با وجود قصد فعل ،چنانچه قصد نتیجه نیز موجود
باشــد ،قتل عمدی محسوب میگردد و در غیر اینصورت شبهعمد میباشد (شیخ
طوسی115/7 ،1387 ،؛ ابنبراج456/2 ،1406 ،؛ محققحلی .)228/4 ،1408 ،در
مسئلهای که بیان شد ،از آنجایی که جنایت صورت گرفته بر قل دوم حاصل سرایت
جنایت از قل اول میباشــد؛ قصد نتیجه در صورتی حاصل میگردد که مرتکب با
ّ
قتل قل اول ،بهطور ضمنی قتل دیگری را نیز مد نظر داشــته باشد ،یا اینکه با علم به
وضعیت ّ
خاص دو قلوهای به هم چســبیده و التفات بر این امر که در ارتباط با آنان
ً
غالبا جنایت از یکی به دیگری ســرایت میکند و به قتل دیگری نیز منجر میگردد،
مرتکب جنایت بر اولی شــده باشــد؛ زیرا با التفات وی بر سببیت فعل خویش و اثر
مــازم بــا آن در واقع به نوعی جنایت را قصد نموده اســت و قصــد فعل با علم به
ّ
ترتب جنایت بر آن ،مانند قصد خود نتیجه (جنایت) میباشد (صادقی118 ،1386 ،؛
مرعشــی .)158/2 ،1427 ،حال چنانچه جنایت نســبت به قل دوم نیز از نوع عمد
ّ
باشد ،حکم این مورد نیز همان است که در مسئلۀ قبل (تعدد قتل عمد) بیان گردید،
اما چنانچه مرتکب نســبت به قل دیگر ،نه قتل را قصد نموده باشــد و نه از شرایط
ً
 .1مراد حالتی است که شخص مستقیما مرتکب جنایت نشده بلکه اسباب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم نموده
باشد به نحوی که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نگردد(.اردبیلی383/13 ،1403 ،؛ عالمه حلی ،بیتا)438/7 ،

خاص آنان آ گاه باشد ،در اینجا با وجود قصد فعل و فقدان قصد نتیجه ،قتل نسبت
به قل دوم شبهعمد محسوب شده و مستلزم پرداخت دیه از مال قاتل میباشد.
در نتیجــه میتوان گفت یکی از مهمترین امور در تعیین نوع جرم نســبت به دو
قلوهای به هم چسبیده ،التفات و آ گاهی جانی نسبت به شرایط خاص آنان میباشد.
بهطور کلی ،در مواردی که فعل نســبت به مجنیعلیه به ســبب شــرایط خاص او
قتاله محســوب میگردد ،همواره احتمال عقالیی بر عدم آ گاهی جانی نســبت به
خصوصیات جسمی و روحی مجنیعلیه و یا عوامل مؤثر دیگر در کشنده بودن فعل
او وجود دارد؛ لذا لزوم آ گاهی جانی از نتایج فعل خویش در اینباره بسیار ضروری
است؛ از اینرو ،فقها همواره لزوم این امر را در جنایت بر افراد خاص ،یادآور شدهاند
ّ
(عالمۀ حلی424/5 ،1420 ،؛ فخرالمحققین453/4 ،1387 ،؛ شــهید ثانی،1413 ،
365/15؛ امام خمینی ،بیتا.)509/2 ،
 .2-2-4وقوع قتل بر دو قلوی واحد

چنانچه دو قلوی واحد توســط شخصی به قتل رسد ،تمامی احکام افراد عادی
از حــق قصــاص یا مطالبه دیه و ...بــرای اولیای دم او ثابت اســت و بر بخش زائد
بــدن چیزی تعلق نمیگیرد؛ زیرا قتل او ،جنایتی واحد و مطابق قاعدۀ عدل و اصل
تناسب جرم و مجازات ،مستحق مجازاتی واحد است .همچنین عموم دلیل «النفس
1
بالنفس» بر اکتفای قصاص بر این مورد داللت دارد؛ بنابراین ،قول صاحب العناوین
که در این مسئله عالوه بر قصاص در مقابل بخش زائد بدن ،دیه را نیز ثابت میداند،
فاقد دلیل و ضعیف بهشمار میرود.
نتیجهگیری

نتایج این پژوهش حاکی از آن است ،مهمترین ویژگی در تعیین حکم مربوط به
ّ
دوقلوهای به هم چسبیده ،وحدت یا تعدد آنان از حیث شخصیت است .در احکام
 .1در مسئله یادشده ،مراغی دو احتمال را مطرح نموده یک احتمال ،اکتفا بر قصاص جانی و دیگری جمع بین قصاص و
دیه که از میان این دو احتمال ،احتمال دوم را صحیح تر دانسته است (مراغی.)85/1 ،1417 ،
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مربوط به قتل عمد ،دو قلوی واحد تا حدی تابع احکام ســایر افراد عادی میباشد،
اما در ارتباط با دو قلوی متعدد ،در بسیاری موارد ،احکام مربوط به او متمایز از سایر
افراد عادی است .مهمترین موارد از این قرار است:
ّ
 -1در فرض تعدد و ارتکاب قتل از سوی هر دو (قتل واحد) ،و ّلی دم حق مطالبه
قصاص برای یکی ،بدون دیگری را ندارد.
 -2چنانچه یکی از آنها بدون مداخله دیگری مرتکب قتل شــود ،قصاص قاتل
در صورتی جایز اســت که امکان جداسازی دو قلوها وجود داشته باشد .این حکم
شــامل موردی که هر دو مرتکب قتل گردند و تنها یکی شــرایط اجرای قصاص را
داشته باشد نیز میگردد.
 -3چنانچه یکی مرتکب قتل شود و دیگری معاون او باشد ،با توجه به اختالف
نوع مجــازات ،در فرض عدم امکان ممانعت از تأثیــر عقوبت یکی بر دیگری ،آن
مقدار از مجازات که هر دو مستحق آن میباشند ،اعمال میگردد.
ّ
 -4قتل هر دو قل ،مصداقی از تعدد قتل اســت و از دید نگارندگان ،قول راجح
ّ
این است که به سبب تعدد جرم ،مجازات متعدد گردیده ،قاتل در برابر قتل هر یک
از آن دو مسئول است.
 -5چنانچه قتل بر یکی از آنها واقع گردد و دیگری در اثر سرایت جنایت فوت
نماید ،نسبت به قل اول مجازات قصاص قاتل است و در ارتباط با دیگری ،مجازات
به تعیین عمد یا غیر عمد بودن قتل منوط است.
منابع و مآخذ
• قرآن کریم
.1آشــتیانی ،محمد حســن1418( ،ق) .رســالة في القواعد الفقهیة (مــع التعلیقات المدرس
الطهرانی) ،چاپ اول ،تهران ،مؤسسه اطالعات.
.2ابن ادریس حلی ،محمد (1410ق) .الســرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،چاپ دوم ،قم ،دفتر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
.3ابنبابویه ،محمد (1413ق) .من ال یحضره الفقیه،چاپ دوم ،قم ،دفتر انتشــارات اسالمی

وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
.4ابــن جنید اســکافی ،محمد (1416ق) .مجموعــۀ فتاوی ابن جنید ،چــاپ اول ،قم ،دفتر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
.5ابن زهره حلبی (1417ق) .غنیة النزوع الی علمی االصول و الفروع ،چاپ اول ،قم ،موسسه
امام صادق.
.6ابنبراج طرابلســی ،عبد العزیز ( .)1406المهذب ،چاپ اول ،قم ،دفتر انتشــارات اسالمی
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
.7ابن فهد حلی ،احمد (1407ق) .المهذب البارع فی شــرح المختصر النافع ،چاپ اول ،قم،
دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
.8اردبیلی ،احمد بن محمد (1403ق) .مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان ،چاپ
اول ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ّ
.9امام خمینی ،سید روح الله( ،بیتا) .تحریر الوسیلة،چاپ اول ،قم ،مؤسسه مطبوعات دار العلم.
.10ــــــــ 1415( ،ق) .المکاســب المحرمة ،چاپ اول ،قم ،مؤسســه تنظیم و نشــر آثار امام
خمینی
.11بجنوردی ،محمد1401( ،ق) .القواعد الفقهیة،چاپ سوم ،تهران ،مؤسسه عروج.
.12تبریزی ،جعفر سبحانی (1415ق) .نظام االرث فی الشریعة االسالمیة الغراء ،چاپ اول ،قم،
موسسه امام صادق.
.13تبریــزی ،جواد (1426ق) .تنقیح مبانی االحکام -کتاب القصــاص ،چاپ دوم ،قم ،دار
الصدیقة
.14حر عاملی ،محمد بن حســن (1409ق) .وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ،چاپ
اول ،قم ،مؤسسه آل البیت.
.15حســینی ،جواد بن محمد (بیتا) .مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العالمة -القدیمة ،چاپ
اول ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی.
.16خوانساری ،ســید احمد بن یوســف (1405ق) .جامع المدارک فی شرح مختصر النافع،
چاپ دوم ،قم ،موسسه اسماعیلیان.
.16خویی ،سید ابوالقاسم (بیتا) .مبانی تکملة المنهاج ،بیجا ،بینا.
.17سبزواری ،سید عبد األعلی (1413ق) .مهذب االحکام ،چاپ چهارم ،قم ،مؤسسه المنار-
دفتر آیة الله.
.18ســید مرتضی ،علی (1415ق) .االنتصار فی انفرادات االمامیة ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی
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وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
.20سیوری ،فاضل مقداد ( .)1404التنقیح الرائع لمختصر الشرائع ،چاپ اول ،قم ،کتابخانه آیة
الله مرعشی نجفی.
.21شهید اول ،محمد (بی تا) .القواعد و الفوائد ،چاپ اول ،قم ،کتابفروشی مفید.
.22شهید ثانی ،زین الدین (1410ق) .الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،چاپ اول ،قم،
کتابفروشی داوری.
 .23ــــــــ (بی تا) .حاشــیة المختصر النافع ،چاپ اول ،قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی
حوزه علمیه قم.
 .24ــــــــ (1413ق) .مســالک االفهام الی تنقیح شــرائع االســام ،چاپ اول ،قم ،موسسة
المعارف اإلسالمیة.
.25شیخ طوسی ،محمد (1390ق) .االستبصار فیما اختلف من االخبار ،چاپ اول ،تهران ،دار
الکتب اإلسالمیة.
.26ــــــــ ( )1407الف .الخالف ،چاپ دوم ،قم ،دفتر انتشــارات اسالمی وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم.
.27ــــــــ (1387ق) .المبسوط فی فقه االمامیة ،چاپ سوم ،المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار
الجعفریة.
.28ــــــــ (1407ق) ب .تهذیب االحکام ،چاپ چهارم،تهران ،دار الکتب االسالمیة.
.29شیخ مفید ،محمد (1413ق) .المقنعة ،چاپ اول ،قم ،کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
.30صادقی ،محمد هادی ( .)1386جرائم علیه اشــخاص (صدمات جسمانی)،چاپ دهم،
تهران ،نشر میزان.
.31صدر ،محمد باقر (1408ق) .القواعد الفقهیة (مباحث االصول) ،چاپ اول ،قم ،نشر مقرر.
.32طباطبایی ،ســید علی (1409ق) .الشــرح الصغیر فی شرح مختصر النافع ،چاپ اول ،قم،
انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی.
.33طباطبایی قمی ،ســید تقی (1426ق) .مبانی منهاج الصالحین ،چاپ اول ،قم ،منشورات
قلم الشرق.
.34طباطبایی ،ســید علی (1418ق) .ریاض المســائل -الحدیثة ،چاپ اول ،قم ،موسسه آل
البیت
.35فخر المحققین (1387ق) .ایضاح الفوائد فی شــرح مشــکالت القواعد ،چاپ اول ،قم،
مؤسسه اسماعیلیان.

.36فلسفی ،محمد تقی (بیتا) .الطفل بین الوراثة و التربیة ،بیروت ،دار التعاریف للمطبوعات.
.37فیومی ،احمــد بن محمد مقری (بیتا) .المصباح المنیر ،چاپ اول ،قم ،منشــورات دار
الرضی.
.38عالمه حلی ،حســن (1420ق) .تحریر االحکام الشــرعیة ،چاپ اول ،قم ،مؤسســه امام
صادق.
.39ــــــــ (بیتا) .تذکرة الفقهاء -الحدیثة ،چاپ اول ،مؤسسه آل البیت.
.40ــــــــ (1413ق) قواعد االحکام فی معرفة الحالل و الحرام ،چاپ اول ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
.41ــــــــــ (1413ق) مختلف الشــیعة فی احکام الشــریعة ،چاپ دوم ،قم ،دفتر انتشــارات
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
.42غروی ،شیخ علی ( .)1421ایضاح الغوامض فی تقسیم الفرائض -القدیمة ،چاپ دوم ،قم،
بنیاد فرهنگ اسالمی.
.43کاشف الغطاء ،حسن (1422ق) .انوار الفقاهة -کتاب المیراث ،چاپ اول ،نجف ،مؤسسه
کاشف الغطاء.
.44کلینــی ،محمد (1407ق) .الکافی (ط -االســامیة) ،چاپ چهــارم ،تهران ،دار الکتب
اإلسالمیة.
.45کیدری ،قطب الدین (1416ق) .إصباح الشــیعة بمصباح الشریعة ،چاپ اول ،قم ،مؤسسه
امام صادق.
.46مجلسی ،محمد باقر (1410ق) .بحار االنوار ،چاپ اول ،بیروت ،موسسة الطبع و النشر.
.47ــــــــ (بیتا) .حدود و قصاص و دیات ،چاپ اول ،قم ،مؤسسة نشر اآلثار االسالمیة.
.48محسنی قندهاری ،محمد آصف (1424ق) .الفقه و مسائل طبیة ،چاپ اول ،قم ،انتشارات
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.
.49محقق حلی ،جعفر (1408ق) .شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،چاپ دوم ،قم،
مؤسسه اسماعیلیان.
.50مدنی کاشــانی ،حاج آقا رضا (1410ق) .کتاب القصاص للفقهاء و الخواص ،چاپ دوم،
قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
.51مراغی ،عبد الفتاح (1417ق) .العناوین الفقهیة ،چاپ اول ،قم ،دفتر انتشــارات اســامی
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
.52مرعشــی شوشتری ،سید محمد حســن (1427ق) .دیدگاههای نو در حقوق ،چاپ دوم،
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تهران ،نشر میزان.
.53مرعشی نجفی ،شهاب الدین (بیتا) .القصاص علی ضوء القرآن و السنة ،قم ،بینا.
.54منتظری ،حســین علی (1409ق) .دراســات في والیة الفقیه و فقه الدولة االسالمیة ،چاپ
دوم ،قم ،نشر تفکر.
.55نجفی ،محمد حسن (بیتا) .جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم ،چاپ هفتم ،بیروت،
دار إحیاء التراث العربی.

جستارهای
فقهی و اصولی

سال چهارم ،شماره پیاپی دوازدهم
پاییز1397
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