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چکیده

صدمــات متعدد میتواند ناشــی از ضربه واحد یا ضربات متعدد باشــد که در فرض
ســرایت و عدم سرایت از چهار فرض پیشرو خارج نخواهد بود )1 :هیچیک از صدمات
سرایت نکند )2 .همه صدمات باهم سرایت کرده و منجر به جنایت جدید شوند )3 .برخی
از صدمات سرایت کرده و موجب آسیب بزرگتر شوند )4 .برخی از صدمات سرایت کرده
و موجب مرگ مجنیعلیه شــوند .قانونگذار در مقام وضع تعیین دیهی فرض اول و دوم،
همســو با مبانی فقهی به ترتیب ،حکم به تعدد دیات ( 538ق.م.ا) و تداخل دیات (صدر
 . 1تاریخ دریافت1396/12/14:؛ تاریخ پذیرش.1397/12/09 :
 . 2دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی پردیس فارابی قم؛ دانشگاه تهران .رایانامهadehabadi@ut.ac.ir :
 . 3استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران.رایانامهamahdavipor@yahoo.com :
 . 4پژوهشـــگر مرکز مطالعات فقه پزشکی قانونی و دانشآموخته فقه و حقوق جزای دانشگاه خوارزمی تهران( .نویسنده
مسئول)؛ رایانامهtahazargariyan93@gmail.com :
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بند «ب»  539ق.م.ا ).کرده اســت ،همچنین برای چگونگی تعیین دیه در فرض ســوم و
ِ
چهارم در ادامه بند (ب) ماده  539مقرر کرده اســت« :اگر مرگ یا قطع عضو یا آســیب
بزرگتر در اثر ســرایت برخی از صدمات باشــد ،دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا
آســیب بزرگتر تداخل میکند و دیه صدمات غیرمســری ،جداگانه محاسبه و مورد حکم
واقع میشود» ،هرچند حکم قانونگذار در مورد فرض سوم ،مطابق با مبانی فقهی است اما
ِ
تقنین قانونگذار در مورد فرض چهارم با نقدهای جدی مواجه است .مقاله حاضر درصدد
آن اســت که بر اســاس روش توصیفی -تحلیلی ،اصل مباحث را پیرامون فرض چهارم بر
اســاس تفکیک میان ضربه واحد و ضربات متعدد -متوالی و غیرمتوالی -طرح نموده و بر
خالف ماده قانونی اثبات نماید که در فرض سرایت برخی از صدمات و مرگ مجنیعلیه
تنها دیه نفس الزم بوده و نیازی به محاسبه صدمات غیر مسری نیست مگر در مواردی که
ضربات متعدد با فاصله زمانی باشد.
کلید واژهها :تداخل جنایات ،سرایت ،مرگ ،ماده 539ق.م.ا.
جستارهای
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بیانمسئله

مهمترین موضوعات فقه جزایی بحث دیات است که قواعد و ضوابط آن به شکل
قوانین موضوعه در قانون مجازات اسالمی با عنوان کتاب چهارم انعکاس یافته است.
قاعده تداخل و عدم تداخل دیات از مباحث بسیار پیچیده باب دیات است که محل
بســیاری از اختالف نظرها میان صاحبنظران فقه جزایی قرار گرفته است .موضوع
تداخل و عدم تداخل دیات در فروض مختلف صدمه قابلیت طرح دارد ،مانند آنکه
صدمه واحد باشــد یا متعدد یا اینکه صدمه یا صدمــات متعدد حاصل ضربه واحد
باشد یا ناشی از ضربات متعدد .همچنین حکم تداخل و عدم تداخل دیات میتواند
با فروض متفاوت وضعیت جســمانی ناشی از صدمات وارده ،متفاوت گردد؛ مانند
ِ
اینکه صدمه وارد بر مجنیعلیه منجر به قطع عضو ،آسیب بزرگتر یا مرگ مجنیعلیه
گردد .قانونگذار تالش کرده در ماده  539ق.م.ا .به موضوع تداخل و عدم تداخل
دیات بپردازد و از این طریق حکم فروض مختلف بحث مورد نظر را روشــن نماید.
ٌ
مجنیعلیه در اثر ســرایت صدمه یا
مــاده  ۵۳۹ق.م.ا .چنین مقرر میدارد« :هرگاه

صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری
ببیند ،به ترتیب ذیل دیه تعیین میشود:
الف) در صورتی که صدمه وارده یکی باشــد ،تنها دیه نفس یا عضو یا آســیب
بزرگتر ثابت میشود.
ب) در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر ،در اثر
سرایت تمام صدمات باشد ،تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت میشود و
اگر مرگ یا قطع عضو یا آســیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد ،دیه
صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل میکند و دیه صدمات
غیرمسری ،جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع میشود».
مختلف ســرایت صدمات را در
هرچند قانونگذار در این ماده تالش کرده صور
ِ
بحث جالب
فرض ضربات خطائی تشــریح کند و به بیان حکم دیــات بپردازد ،دو ِ
توجه پیرامون تقنین ماده مذکور وجود دارد؛ نخســت آنکــه قانونگذار بدون هیچ
تفکیکی میان ضربه واحد و ضربات متعدد به وضع قانون پرداخته و ابهامگونه تعیین
ً
ً
حکم کرده است ،در حالی که عقال و نقال الزم است احکام ضربه واحد و ضربات
متعدد مســتقل از هم بیان گردد .بحث دوم پیرامون حکمی است که قانونگذار در
بخش آخر بند «ب» وضع کرده اســت« :اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر
در اثر ســرایت برخی از صدمات باشــد ،دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا
آســیب بزرگتر تداخل میکند و دیه صدمات غیرمسری ،جداگانه محاسبه و مورد
حکم واقع میشود ،».اینکه قانونگذار دیه صدمات غیرمسری را بهطور مطلق در سه
فرض مرگ ،قطع عضو یا آسیب بزرگتر جداگانه مورد محاسبه قرار داده ،مورد نقد
ِ
جدی است؛ چه بسیاری از فقها و صاحبنظران عرصه فقه جزایی ،حکم قانونگذار
را مبنی بر محاسبه دیات صدمات غیرمسری در فرض مرگ مجنیعلیه نمیپذیرند.
متعدد خطایی در فرض حیات
در مقاله حاضر تالش شده تا ارزیابی دیات صدمات
ِ
مجنیعلیه صورت پذیرد ،و به این پرسش پاسخ دهد که هرگاه در اثر سرایت برخی
از صدمات متعدد ،جنایت بر نفس اتفاق افتاد ،آیا دیه صدمات غیرمسری مستقل از
دیه نفس محاســبه میشــود یا به حکم تداخل دیات ،فقط دیه نفس الزم میگردد؟
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الزم به ذکر اســت که طرح همه مباحث در مقاله حاضر ،پیرامون صدمات خطایی
باالصاله اســت؛ زیرا احــکام تداخل دیات در صورت دیه بالتصالح جاری نیســت
(نجفی.)62/42 ،1404 ،
مفهومشناسی
 .1جنایت

ی اصیل و حقیقی آن نزد اهل لغت ،چید ن
واژه «جنایــت» ،لغتی عربی و معنــا 
میو ه از درخت اســت (اصفهانی .)207 ،1412 ،این واژه در معنای عام خود ،معادل
ت (کلینی308/7 ،1407 ،؛  )364 /7و در اصطالح ّ
خاص
ت اس 
ب یا معصی 
واژه ذن 
ِ
فقهى به معنای وارد كردن صدمۀ بدنى به فرد دیگر است؛ اعم از كشتن ،ايراد جراحت
يا شكستگى و مانند اينها (هاشمیشاهرودی120/3 ،1426 ،؛ عوده ،بیتا.)67/1 ،
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 .2سرایت

ً
«سرىَ ،ي ْسريُ ،س ً
واژه «سرایت» از ریشه َ
رى و َس ْر يا» به معنای َسیر شبانه است
(اصفهانى408 ،1412 ،؛ مجموعة من المؤلفين284/24 ،1427 ،؛ شــنقيطي ،بیتا،
 .)3/358واژه «ســری» در قرآن کریم به معنای حرکت کردن آمده است (اسراء،
1؛ هود81 ،؛ مریم24 ،؛ طه .)77 ،علماي لغت در معنای واژه ســرایت به تأثیر و اثر
کردن چیزی در چیزی و درگذشتن از چیزی اشاره كردهاند (دهخدا)2345 ،1341 ،
هرچند برای اصطالح ســرایت در منابع فقهی تعاریف متفاوتی صورت گرفته است
(صدر257/9 ،1420 ،؛ شــنقيطي ،بیتا3/358 ،؛ عــودة ،بیتا252/2 ،؛ مجموعة
الفاظ تعاریف نمایان
مــن المؤلفين ،)284 /24 ،1427 ،لکن بهرغم اختالفی که در ِ
وجود دو جنایت
اســت ،همه آنها در بیان دو محور اساســی مشترک هستند :یکی
ِ
اســت؛ جنایت اول همان است که در قالب جرح یا ضرب وارد آمده و جنایت دوم
همان اســت که در اثر جنایت اول حادث میگردد .دومین قدر مشــترک تعاریف
ّ
مد نظر ،کشــف رابطه سببیت اســت؛ چه همه تعاریف فقهای امامیه و عامه بیانگر
آن اســت که جنایت اولیه الزم است در اثر عوامل مختلف ،سبب در جنایت ثانویه

گردد .بنابراین ،میتوان معنای ماهیت ســرایت جنایت را از دیدگاه فقهای اســامی
چنین تعریف کرد« :سرایت جنایت یعنی جنایت اولیه که ممکن است ناشی از جرح
یا ضرب باشد که به علل مختلف ،نفوذ و توسعه پیدا کرده و اثر خود را به نقاط دیگر
بدن برســاند و ســبب جنایتی جدید گردد»( 1صــدر257/9 ،1420 ،؛ مجموعة من
المؤلفين284/24 ،1420 ،؛ عودة ،بیتا252/2 ،؛ شنقيطي ،بیتا.)3/358 ،
ارزیابی دیات صدمات متعدد خطایی در فرض حیات مجنیعلیه

گاهی صدمات متعدد ،ناشــی از ضربه واحد یا ضربات متعدد اســت .همچنین
گاهی به دنبال صدمات متعدد ،برخی از صدمات سرایت میکند و موجب جنایت
قطع عضو،آسیب بزرگتر یا جنایت بر نفس میگردد.
ﻋﺪم ﺳﺮاﯾﺖ ﺻﺪﻣﺎت
ضربه واحد
ضربات متعدد

صدمات
متعدد

سرایت برخی

قطع عضو یا آسیب بزرگتر

صدمات

جنایت بر نفس

سرایت همه

قطع عضو یا آسیب بزرگتر

صدمات باهم

جنایت بر نفس

یک :عدم سرایت صدمات (حیات مجنیعلیه)

در فرض مورد بحث ،صدمات متعدد در عرض یکدیگر هســتند و هیچ یک از
آنها متأثر از صدمه دیگر نیســت .فقهای امامیه به علت اصل عدم تداخل دیات که
ناشی از اصل عدم تداخل اسباب و مسببات شرعی است (اردبیلی473/14 ،1403 ،؛
خراســانی )113/2 ،1436 ،بــر این باورند که در فرض مذکــور به ازای هر صدمه،
یک دیه الزم میشــود؛ خواه صدمات متعدد ناشی از ضربه واحد باشد یا از ضربات
 .1قانونگذار برای انتقال مفهوم واژه سرایت از واژگانی مانند «منجر شدن» و «موجب شدن» بهره جسته است (مواد 297
و  298کتاب قصاص).
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متعدد (طوسی127/7 ،1387 ،؛ عالمه حلی608/5 ،1420 ،؛ فاضل مقداد،1404 ،
 دربارۀ
 .)510/4همچنیــن روایت معروفی از ابراهیم بــن عمر آمده که امام علی
مردى كه با عصا مردى را زده است و شنوايى ،بينايى ،زبان و عقل و فرج او را از بين
1
برده و نمىتواند آميزش بكند ولى او زنده اســت ،حكم به شش ديۀ كامل کردند.
روایت مزبور حاکی از آن اســت کــه در اثر ضربه واحد یا ضربات متعدد ،2جنایات
متفاوتی اعم از زوال شنوایی ،زوال بینایی ،زوال جماع و  ...اتفاق افتاده است که هیچ
ً
کدام از جنایات مذکور در اثر جنایت دیگر رخ نداده اســت ،بلکه هر یک مستقال
 در این حال ،ناظر بر حیات
در اثر ضربه واحد عصا ایجاد شــده است .امام علی
مجنیعلیه ،حکم به شــش دیه نمودند .بر اســاس اصل عدم تداخل دیات و روایت
مذکور و دیدگاه فقها ،قاعده کلی آن اســت تا وقتی مجنیعلیه در قید حیات است
دیه همه صدمات که در عرض هم بوده و سرایت نکردهاند بهطور جداگانه محاسبه
میشــود (نجفی292-294/43 ،1404 ،؛ ســبزواری355/5،1413 ،؛ مجموعة من
المؤلفيــن)86/21 ،1404 ،؛ از ایــنرو ،قانونگذار طی مــاده  538ق.م.ا با توجه به
مبانی فقهی مقرر داشته است« :در تعدد جنایات ،اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل
آنهاست مگر مواردی که در این قانون خالف آن مقرر شده است».
دو :سرایت برخی صدمات (حالت نخست)

در فرض مذکور که برخی از صدمات متعدد سرایت کرده و موجب قطع عضو یا
آسیب بزرگتر میگردد ،دو وضعیت جهت تعیین دیه در فرض مذکور وجود دارد؛
نخست تعیین وضعیت دیه صدمات مسریی که به قطع عضو یا ایجاد آسیب بزرگتر
منجر گردیده است .دوم ،تعیین وضعیت دیه صدمات غیرمسری.
پیرامون وضعیت تعیین دیه عضو مســری بایــد گفت که فقهای امامیه اختالف
ِ
َ ُْ ْ َ َ َ
ً
ًََ
َ َ َ َ َ ْ
َّ
َ
...ع ْن أ ِبي َع ْب ِد الل ِه  قال :قضى أ ِم ُير ال ُم ْؤ ِم ِن َين ِ ،في َر ُجل ض َر َب َر ُجل ِب َعصا فذ َه َب َس ْم ُع ُه َو َب َص ُر ُه َو
.1عليُّ بن إب َراهيم
ٍ
َ ُ ُِ َ َ ْ ُ ِ ُ َ ِ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ
ِّ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ات (کلینی.)325/7،1407 ،
ِلسانه و عقله و فرجه و انقطع ِجماعه و هو حيٌّ ِب ِست ِدي ٍ
 .2روایت از جهت ایراد ضربه واحد و ضربات متعدد ،مطلق اســـت و فقها به هر دو احتمال اشاره کردهاند (حلی،1404 ،
.)511/4

نظر دارند؛ به گونهای که سه دیدگاه متفاوت در این باره قابل مالحظه است .مشهور
فقها قائل به عدم تداخل مطلق دیات هستند (شهيد ثانى )444/15 ،1413 ،و گروهی
دیگر از فقها قائل به تداخل دیات به طور مطلق هستند (طوسى ،)771 ،1400 ،لکن
دیدگاه سومی قائل به تفصیل در این باره است؛ بدین بیان که هرگاه جنایت جدید در
طول جنایت سابق باشد ،دیه خفیفتر در دیه شدیدتر تداخل میکند (خويى،1422 ،
428/42؛ مدنی265 ،1408 ،؛ تبريزى.)244 ،1426 ،
ّ
دیدگاه ســوم با نقض ادله دو دیدگاه قبلی و ارائه دلیل روایی 1که دلیل خاص
منتخب قانونگذار طی بند
دیدگاه
برای خروج از اصل عدم تداخل دیات اســت،
ِ
ِ
«ب» ماده  539میباشــد ... « 2:و اگر مرگ یا قطع عضو یا آســیب بزرگتر در
اثر ســرایت برخی از صدمات باشــد ،دیه صدمات مســری در دیه نفس یا عضو یا
آسیب بزرگتر تداخل میکند  .» ...لکن پیرامون وضعیت تعیین دیه در صدمات
غیرمسری باید با استناد به اصل عدم تداخل دیات و روایت ابراهیم بن عمر ،حکم
به ضمان دیات صدمات غیرمسری کرد؛ زیرا خروج از اصل مذکور ،نیازمند دلیل
خاص اســت و در فرض مذکور هیچ گونه دلیل خاصی وجود ندارد .قانونگذار
با اتخاذ همین مبنا ،طی بند «ب» ماده  539مقرر داشــته است ...« :دیه صدمات
غیرمســری ،جداگانه محاســبه و مورد حکم واقع میشــود  .» ...بر اساس آنچه
متعدد خطایی ســرایت کرده و
گذشــت ،میتوان گفت ،هرگاه برخی از صدمات
ِ
موجب قطع عضو یا آسیب بزرگتر گردد ،دیات همه صدمات به صورت جداگانه
محاســبه شده و فقط دیه عضو مســری در دیه جنایت جدید تداخل میکند و دیه
اغلظ حاکم میشود.
َ ْ َّ َ َ َ ْ ُ َ
َ َ
َ ْ َ ُ ََ َ َ ُ ً َُ ُ َ
َ
َ ْ َ ً
ُ
اط َعلى َرأ ِس ِه ض ْر َبة
ود ف ْ َسط
ى...ع ْن أ ِبي ُع َب ْيد َة ال َحذ ِاء قالَ :سألت أ َبا َج ْعف ٍر عن رجل ضرب رجل ِبعم
ُ .1م َح َّمد ْب ُن َي ْح َي
ٍ
ِ
َ
َّ َّ َ ْ ً َ َ
َّ ْ َ ُ َ ِّ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ ٍَ َ
َ َ ً َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ
َّ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ً
ْ
و ِاحدة فأجافه حتى وصل ِت الض ُربة ِإل َى الدماغ فذهب عقله...قلت له فما ترى علي ِه ِفي الشج ِة شيئا قال ل ِلنه ِإنما ضربه ضربة
َْ ََْ ِْ
َ َ
َّ ُ
َو ِاحد ًة ف َج َن ِت الض ْر َبة ِج َن َاي َت ْين فأل ِز ُم ُه أغلظ ال ِج َن َاي َت ْين( ...کلینی.)325/7 ،1407 ،
ِ
ِ
 .2الزم به ذکر است که هرگاه ضربه واحد باشد و صدمة واحد ایجاد کند ،در صورت سرایت صدمه ،همین سه دیدگاه فقهی
که ذکر گردید برای تعیین حکم دیه موجود اســـت ،لکن همانطور که گذشت دیدگاه تداخل دیات در فرض طولی بودن
جنایات حاکم بوده و دیه خفیفتر در دیه شدیدتر تداخل میکند .از این رو است که قانونگذار طی بند (الف) ماده 539
ق.م.ا مقرر داشته است « :درصورتی که صدمه وارده یکی باشد ،تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت میشود».
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سه :سرایت برخی صدمات (حالت دوم)

گاه ممکن است برخی از صدمات متعدد سرایت کرده ،به فوت مجنیعلیه منجر
گردد و برخی دیگر سرایت نکند و در حد صدمات اولیه خود باقی بماند .این صدمات
متعدد ممکن است ناشی از ضربه واحد یا ضربات متعدد باشد .سؤال مورد نظر که فلسفه
اصلی شکلگیری پژوهش حاضر است ،از این قرار است که هرگاه در اثر سرایت برخی
متعدد خطایی ،جنایت بر نفس اتفاق افتاد ،آیا دیه صدمات غیرمسری ،مستقل
از صدمات
ِ
از دیه نفس محاسبه میشــود یا به حکم تداخل دیات ،فقط دیه نفس الزم میگردد؟
بیاندیدگاهها

 .1تداخل مطلق دیه اعضا در دیه نفس (اعم از ضربه واحد و ضربات متعدد)

بســیاری از فقها که در این باره بحث و بررسی نمودهاند ،وقتی به موضوع مورد
نظر یعنــی ایجاد صدمات متعدد خطایی میرســند ،با این عبــارت بحث را مطرح
مینماینــد« :و لو قطع عدة من أعضائه خطأ» یا « و لو قطع شــخص أعضاء كثيرة
جستارهای من شــخص خطأ» .مضمون هر دو عبارت حاکی از آن است که «صدمات متعدد
فقهی و اصولی
سال پنجم ،شماره پیاپی 14خطائی بر شــخصی وارد گردیده اســت» .همان طور که از این عبارات بر میآید،
بهار 1398
 68کالم فقها اطالق دارد و اعم از ضربه واحد یا ضربات متعدد اســت .مشــهور فقها
تفکیکی میان ضربه واحد و ضربات متعدد قائل نشده ،براین باورند که هرگاه برخی
از صدمات سرایت کرده ،به مرگ مجنیعلیه منجر گردند و برخی دیگر از صدمات
ّ
ســرایت نکند و در حد اولیه خود باقی بمانند ،در فرض مذکور فقط دیه نفس الزم
ّ
میگــردد (محقق حلی 220/4 ،1408 ،و 186/4؛ نجفی 360-358/42،1404 ،؛
62/42؛ عالمــه حلی509/5 ،1420 ،؛ فاضل مقداد 510/4 ،1404 ،؛ شــهید ثانی،
274/15 ،1413؛ خمینــی ،بیتا542/2 ،؛ مجموعة من المؤلفيــن94/11 ،1404 ،؛
هيتمي483/8 ،1357 ،؛ زركشي.)275/1 ،1405 ،
 .2تداخل دیه عضو در دیه نفس در ضربه واحد و تعدد دیه در ضربات متعدد

ّ
بر اساس تحقیقات صورت گرفته میتوان گفت از قائالن جدی به تفکیک میان

ّ
حکم ضربه واحد و ضربات متعدد ،محقق خویی در کتاب مبانی تکملة المنهاج
اســت .آنگاه بسیاری از شــاگردان ایشان به تبع اســتاد خویش ،اقدام به تفکیک
میان حکم ضربه واحد و ضربات متعدد کردهاند .بر اســاس باور ایشان ،اگر فردی
بــا ضربات متعدد ،چند عضو از اعضای بدن کســی را به خطــا قطع کند و برخی
از صدمات ســرایت کند و به فوت مجنیعلیه منجر گــردد ،در صورتی که قطع بر
اعضای مختلف و بهصورت جداگانه وارد شده باشد ،باید دیه هر عضو را جداگانه
و مازاد بر دیه نفس پرداخت کند ،به غیر از عضوی که به آن ســرایت کرده و مرگ
در اثر آن رخ داده است؛ زیرا دیه آن عضو در دیه نفس تداخل میکند 1،لکن ایشان
در ضربه واحد میفرماید :اگر قطع اعضا با ضربه واحد باشد ،دیه اعضای مسری و
2
غیرمسری در دیه نفس تداخل میکند و تنها دیه نفس الزم میشود.
 .3تداخل دیه در ضربه واحد و ضربات متعدد متوالی و تعدد دیه در ضربات

متعدد با فاصله زمانی

گروهی از فقهای امامیه بر این باورند که هرگاه صدمات متعدد خطائی ،ناشی از
ضربه واحد باشــد و در اثر سرایت برخی از صدمات ،مرگ اتفاق بیفتد ،دیه اعضای
مسری و غیرمســری در دیه نفس تداخل میکند (اردبیلی .)446/13 ،1403 ،اینان
همچنیــن معتقدند هــرگاه ضربات متعدد به صــورت متوالــی وارد آید و صدمات
متعدد ایجاد شــود ،همچنان دیه اعضای مســری و غیرمســری در دیه نفس تداخل
میکند (اردبیلی446/13 ،1403 ،؛ خوانسارى190/7،1405 ،؛ فیاض کابلی ،بیتا،
 ،)333/3لکــن این گروه از فقهــا بر این باورند که اگر صدمات متعدد ناشــی از
ضربات متعدد با فاصله زمانی باشد ،دیه اعضای غیرمسری جداگانه محاسبه میشود
(اردبیلی.)446/13 ،1403 ،
ّ
ّ
ّ ً
ّ
متفرقا ،فعليه دية كل عضو إل األخير زائدة على دية
« .1لو قطع عدة أعضاء شـــخص خطأ  ...و إن سرى فإن كان القطع
النفس» (خویی)271/42 ،1422 ،
ّ
« .2لو قطع عدة أعضاء شخص خطأ  ...إن كان قطعها بضربة واحدة ،دخلت دية الجميع في دية النفس؛ فعلى الجاني دية
واحدة و هي دية النفس» (خویی271/42 ،1422 ،؛ ر.ک :حلی.)510/4 ،1404 ،
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 .4دیدگاه قانونگذار

جستارهای
فقهی و اصولی

سال پنجم ،شماره پیاپی14
بهار 1398

70

قانونگذار ،محاسبه دیه صدمات غیرمسری را در دو فرض ضربه واحد و ضربات
متعدد ،مســتقل از دیه صدمات مســری الزم میداند« :اگر مرگ  ...در اثر سرایت
برخی از صدمات باشــد ،دیه صدمات مسری در دیه نفس  ...تداخل میکند و دیه
صدمات غیرمسری ،جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع میشود».
بر اساس دیدگاههای مذکور ،چهار حکم متفاوت درباره فرض سرایت برخی از
صدمات متعدد خطایی و مرگ مجنیعلیه به شرح ذیل تصور وجود دارد:
الف) دیدگاه مشهور :تداخل دیه صدمات مسری و غیرمسری در دیه نفس ،خواه
در ضربه واحد یا خواه در ضربات متعدد.
ّ
ب) دیدگاه محقق خویی :تداخل دیه صدمات مسری و غیرمسری در دیه نفس
در ضربه واحد و تعدد دیات در ضربات متعدد.
ّ
ج) دیدگاه محقق اردبیلی :تداخل دیه صدمات مسری و غیرمسری در دیه نفس
در ضربــه واحــد و ضربات متعدد متوالی و تعدد دیــات در ضربات متعدد با فاصله
زمانی.
د) دیدگاه قانونگذار :تعدد دیات ،خواه در ضربه واحد یا خواه درضربات متعدد.
قابل تأمل اســت که دیدگاه قانونگذار با هیچ یک از دیدگاههای فقهی موجود
همخوانی ندارد و مقنن اقدام به تأسیس دیدگاهی جدید کرده است.
بیان ادله
ّ
 .1ادله دیدگاه مشهور (تداخل مطلق دیه اعضای مسری و غیرمسری در دیه نفس)

عمدهترین دلیل ارائه شــده از جانب دیدگاه مشهور ،اجماع است ،این اجماع با
ً
ً
ً
ّ
واژگانی از قبیل وفاقا ،اجماعا و معتمدا در کالم مشهور فقها مالحظه میشود (محقق
حلی220/4 ،1408 ،؛ شــهید ثانی275/15 ،1413 ،؛ صيمــرى.)408/4،1420 ،
ً
صاحــب جواهر در مقام بیان ویژگیهای اجماع مذکور بیان داشــته اســت« :وفاقا
ً
ً
محكيا مســتفيضا بل محصل» (نجفی .)359/42،1404 ،همچنین شیخ طوسی در
کتاب الخالف خویش به دلیل اصل برائت استناد میکند (طوسى.)163/ 5 ،1407 ،
ِ

ّ
ّ
 .2ادله دیدگاه محقق خویی

(تداخل دیه اعضای مسری و غیرمسری در ضربه واحد و تعدد دیه در ضربات متعدد)

 .1-2دلیل تداخل دیه در ضربه واحد
 .1-1-2اجماع

ّ
محقــق خویی دلیــل اجماع را برای تداخل دیه در ضربــه واحد در دو بخش از
کتاب مبانی تکملة المنهاج اقامه میکند .نخست در فرضی که جارح و قاتل واحد
باشــند .ایشــان در این فرض میفرماید :اجماع بر این است که تداخل دیه صورت
میگیرد (خویی )24/42 ،1422 ،و دوم فرضی اســت که شــخصی با ضربه واحد،
تعــدادی از اعضــای فرد دیگــری را به صورت خطایی قطع کند کــه در این فرض
میفرماید :اجماع بر ایناســت که دیه همه جراحتها در دیه نفس تداخل میکند
(خویی.)271/42 ،1422 ،
 .2-1-2صحیحه ابوعبیده حذاء

ّ
مقصود محقق خویی از استناد به روایت ابوعبیده حذاء ،صدر روایت است که
 میان دو دیه جراحت ســر و دیه عقل جمع کرده و حکم به اغلظ
امام محمد باقر
ّ
دیات میکنند« :فألزمته أغلظ الجنايتين» 1.همچنین محقق خویی متذکر میشود که
هر چند روایت مذکور درباره تداخل دیه عضو در دیه منفعت است ،تعلیل مذکور در
حدیث عام اســت و اقتضای عموم تعلیل آن است که تداخل دیه عضو در دیه نفس
را هــم در بر بگیرد (خویــی)24/42 ،1422 ،؛ ازاینرو ،گروهی از فقها برای تداخل
دیات در ضربه واحد به روایت ابوعبیده حذاء استناد کردهاند (حلی.)595 ،1405 ،
 .2-2دلیل تعدد دیه در ضربات متعدد
 .1-2-2اصل عدم تداخل دیات

ّ
محقق خویی بر این باور اســت که اصل بر تعدد دیات اســت و تا هنگامی که
دلیل خاصی مبنی خروج از اصل یافت نگردد ،پایبندی به اصل مذکور الزم اســت
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ً َ ُ ُ َ
َ ْ َ ً َ
ُ
اط َعلى َرأ ِس ِه ض ْر َبة َو ِاحد ًة
ود ف َ ْسط
َُ .1م َح َّمد ْب ُن َي ْح َيى...عن أبي عبيدة الحذاء قال :سأل
ٍ
ت ْأبا ُج َعف َ ٍر ع َن رج ٍَل ضرب َّرجل بعم ِ
َ
َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ
َّ ْ َ ِ ُ َ ِّ َ َ َ َ ِ َ َ ْ ُ ُ ُ
الش َّجة َِش ْي ًئا َق َال ل ل َّن ُه إ َّن َما َض َر َب ُه َض ْر َب ًة َواح َدةً
َ
ُ
َ
ْ
َ
فأجافه حتى وصل ِت الض ُربة ِإل َى الدماغ فذهب عقله...قلت له فما ترى علي ِه ِفي
ِ
ِ
ِ ِ
َْ ََْ ِْ
َ
َّ ُ
ف َج َن ِت الض ْر َبة ِج َن َاي َت ْين فأل ِز ُم ُه أغلظ ال ِج َن َاي َت ْين( ...کلینی.)325/7 ،1407 ،
ِ
ِ

تأملی تطبیقی بر
دیات صدمات خطایی
مسری و غیر مسری
در فقه و حقوق کیفری

71

(خویی .)25/42 ،1422 ،وی معتقد اســت اجماع اقامه شــده از سوی مشهور فقها
ِ
ّ
مبنی بر تداخل دیات ،قابل اعتماد نیســت و چنین اجماعی محقق نشــده اســت؛
ً
زیرا برخی از فقها در کتابهای خود اساســا به مســئله تعدد جنایات و تعدد دیات
نپرداختهاند که بتوان از این طریــق به دیدگاه آنها پی برد (خویی.)25/42 ،1422 ،
ّ
همچنین محقق خویی در ّرد دلیل اجماع از ســوی مشــهور فقها میفرماید :جناب
ّ
محقق اردبیلی تداخل دیات را در فرضی که ضربات متعدد با فاصله زمانی وارد آید،
ّ
صحیــح نمیداند و این از نظر محقق خویی ،نقضی بر اجماع مورد ادعای مشــهور
است (خویی.)25/42 ،1422 ،
 .2-2-2صحیحه ابوعبیده حذاء
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ّ
محقق خویی بر این باور اســت ،صحیحــه ابوعبیده حذاء بر عدم تداخل دیات
داللت دارد؛ زیرا این روایت داللت دارد بر اینکه جانی ملتزم اســت به پرداخت دیه
هر جنایتی که وارد کرده اســت .البته این حکم تا هنگامی اســت که ضربات وارده
به مرگ منجر نشــود ،لکن اگر به مرگ منجر شد ،ضارب فقط قصاص میگردد و
باقی صدمات کنار گذاشته میشود .الزم به ذکر است که حکم مذکور ،در صورت
استناد مرگ به یکی از دو ضربه است (خویی)25/42 ،1422 ،؛ زیرا در صورتی که
ِ
مرگ مستند به هر دو ضربه باشد ،تردیدی در تداخل دیات وجود ندارد.
ّ
 .3ادله دیدگاه سوم

(تداخل دیه عضو مسری و عضو غیر مسری در ضربه واحد و ضربات متعدد متوالی و تعدد
دیه در ضربات متعدد با فاصله زمانی)

ّ
 .1-3ادله تداخل دیه در ضربه واحد
 .1-1-3اجماع

ّ
محقــق اردبیلی در مقام بیان دلیل برای تداخل دیات در فرضی که ضربه واحد،
صدمات متعــدد خطایی ایجاد کند و به مرگ بینجامد ،مینویســد« :على ما ّ
تقرر
عندهم»( 1اردبیلی .)129/14 ،1403 ،مراد ایشان از تقریر مذکور ،مباحث مربوط به
 .1عبارت محقق اردبیلی از این قرار است« :لو قطع شخص أعضاء كثيرة من شخص خطأ( »...اردبیلی،)129/14 ،1403 ،

حکم دیات است که در باب قصاص به بحث و بررسی گذاردهاند .ایشان در بخشی
فرض ضربه واحــد و جنایات متعددی که به مرگ
از آن مباحــث با در نظر گرفتن ِ
میانجامد ،حکم دیه را با اســتناد به دلیل اجماع ،تداخــل دیات میداند (اردبیلی،
 .)446/13 ،1403ذکر دلیل اجماع از سوی ایشان در بخش دیگری از کتابشان دیده
ّ
میشود« :فليس عليه إل دية نفس كاملة ،لدخول األطراف و الجراحات في النفس
 ...لإلجماع» (اردبیلی.)129/14 ،1403 ،
 .2-1-3روایت ابو عبید حذاء

ّ
محقق اردبیلی برای حکم به تداخل دیات در فرض ضربه واحد ،عالوه بر دلیل
اجماع به دلیل نص هم اشــاره مینماید (اردبیلــی ،)129/14 ،1403 ،اما بعد از ذکر
واژه ّ
«النص» شــرح و توضیحی در اینکه کدام روایت مورد نظر ایشان است ،مرقوم
نفرموده اســت ،لکن بهنظر میرسد مقصود ایشان از ّ
«النص» با توجه به بحثهای
ایشــا ن در کتــاب قصاص ،صــدر روایت ابوعبیده حذاء باشــد (اردبیلــی،1403 ،
.)443/13
ّ
 .2-3ادله تداخل دیه در ضربات متوالی و تعدد دیه در ضربات با فاصله زمانی
 .1-2-3تداخل دیه در ضربات متوالی

ّ
محقق اردبیلی بر این باور اســت که بایــد میان حکم ضربات متعدد به صورت
متوالی و غیر متوالی تفکیک قائل شد؛ بدین شرح که هرگاه ضربات متعدد به صورت
متوالی باشــد ،تداخل دیات الزم میآید (اردبیلی .)446/13 ،1403 ،ایشان در مقام
ّ
بیــان ادله به دو دلیل اجماع و نص اســتناد میجویند (اردبیلــی.)129/14 ،1403 ،
همانطور که گفته شــد مقصود ایشان از «نص» ،روایت ابوعبیده حذاء است؛ زیرا
مدلول این روایت در جاییکه ضربات متعدد است ،منصرف به ضربات متوالی است
(تبريــزى .)247 ،1426 ،صاحب جواهر همیــن کالم را در بحث قصاص و دیات
مطــرح کرده و ضمن غیرمنضبط دانســتن آن بر این باور اســت کــه برای اینکه در
همان طور که از عبارت مذکور پیداست ،کالم ایشان اعم از ضربه واحد و ضربات متعدد است.
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ضربات متعدد ،قصاص تداخل بکند و فقط قصاص نفس یا دیه نفس ثابت شــود،
باید شــرط شود که ضربات متعدد در یک زمان یا در زمانهای نزدیک به هم اتفاق
بیفتد (نجفی65/42،1404 ،؛ همچنین ر.ک :روحانی.)26/26،1412 ،
 .2-2-3تعدد دیه در ضربات با فاصله زمانی

ّ
ّ
محقق اردبیلی در فرض ورود ضربات متعدد با فاصله زمانی ،قائل به تعدد دیات
است و دلیل ایشان ،اصل عدم تداخل و عمومات ادلهای است که در بحث قصاص
ِ
مبنــی بر تعدد قصاص اســت (اردبیلــی446/13 ،1403 ،؛ ر.ک :روحانی،1412 ،
.)26/26
ّ
نقد و بررسی ادله
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ّ
به جهت نظم در بحث و رعایت تدقیق شــقوق مسئله ،نخســت به ارزیابی ادله
ّ
ضربه واحد و سپس به ارزیابی ادله ضربات متعدد میپردازیم.
ّ
 .1نقد و بررسی ادله ضربه واحد

بر اساس طرح دیدگاهها و ذکر دالیل ،معلوم شد که همه فقها نسبت به فرضی که
ضربه واحد منجر به صدمات متعدد خطائی گردد و آنگاه برخی از صدمات سرایت
کنــد و به مرگ مجنیعلیه منجر گردد ،اتفاقنظر داشــته و حکم به تداخل دیات و
ّ
ثبــوت دیه نفس میکنند ،لکن دالیل همه فقهــا ،در دو دلیل اجماع (محقق حلی،
220/4 ،1408؛ اردبیلــی129/14 ،1403 ،؛ خویــی )271/42 ،1422 ،و صحیحــه
ابوعبیده حذاء (خویی24/42 ،1422 ،؛ اردبیلی )443/13 ،1403 ،خالصه میشود.
ذکر سه نکته در خصوص دالیل مذکور الزم است:
الف) نخست آنکه هرچند اصل بر عدم تداخل دیات است ،فقها دلیل اجماع و
روایت ابوعبیده حذاء را دلیل خاص دانســته و در فرض سرایت برخی از صدمات و
مرگ مجنیعلیه ،حکم به تداخل دیات میکنند.
ً
ب) با اینکه روایت ابوعبیده اساسا پیرامون جنایات عمدی است ،چگونه میتوان
بــه این روایت در مقام صدمات خطایی اســتناد کرد؟ نکته مزبــور از نگاه فقها دور

 در روایت ابوعبیده حذاء
نمانده و در اینباره گفته شــده اســت :کالم امام باقر
اطالق دارد؛ بدین بیان که علت بیان شــده در روایت ،کلی است و میتوان آن را از
مورد جنایات عمدی به جنایات خطایی تعمیم داد (خویی.)272/42 ،1422 ،
ّ
ج) از آثار محقق خویی دریافت میشــود که ایشــان حکم تداخل دیات را در
فرضی جایز میدانند که صدمات ایجاد شده در طول یکدیگر باشند نه در عرض هم
(خويى .)428/42 ،1422 ،بر این اساس چگونه ممکن است که ایشان ،تداخل دیه
اعضای غیرمسری را در دیه نفس در ضربه واحد بپذیرند؟
ً
ّ
فرض محقق خویی در حکم بــه تداخل دیات با
اوال
در پاســخ باید گفت کــه
ِ
شــرطیت طولی بودن جنایات ،مربوط به صورتی اســت که مجنیعلیه زنده است،
ِ
مســتند محقق خویی در این مورد همان روایت ابو عبید حذاء اســت که بدان اشاره
شــد (کلینی ،)325/7،1407 ،در حالی که بحــث حاضر منصرف به فرض مرگ
ّ
مجنیعلیه اســت؛ بنابراین ،این تعارض نیســت که محقق خویــی در فرض مرگ
مجنیعلیه ،دیدگاهی غیر از فرض زنده ماندن مجنیعلیه داشته باشد.
ّ
ً
ّ
ثانیا همانطور که ذکر شــد ،محقق خویی یکی از ادله تداخل دیات را در ضربه
واحد به هنگام مرگ مجنیعلیه ،اجماع دانســتند (خویــی ،271/42 ،1422 ،حال
باید دانســت که منظور از اجماع در کالم ایشان ،کدام اجماع است؟ جستجوهای
فقهی در اینباره حاکی از آن است که این اجماع ،همان اجماعی است که مشهور
ّ
فقهــا و محقــق اردبیلی برای تداخل دیات به هنگام ســرایت برخــی از صدمات و
ّ
مــرگ مجنیعلیه اقامه میکنند (محقق حلی220/4 ،1408 ،؛ شــهید ثانی،1413 ،
275/15؛ صيمرى408/4،1420 ،؛ حســینی شــيرازى )477/2،1425 ،و موضوع
آن عبــارت از این اســت که هر گاه ضربه واحد منجر بــه صدمات خطایی گردد و
برخی از آنها موجب مرگ شوند ،حکم به تداخل دیات میشود .در اجماع مذکور
سخنی از طولی بودن یا عرضی بودن جنایات نیست ،بلکه هرگاه مرگ در اثر برخی
ّ
از جنایــات حاصل گردد ،حکم به تداخل دیات و لزوم دیه نفس میگردد و محقق
خویی با التفات به مفاد این اجماع به دلیل اجماع حکم میکند .بر این اساس معلوم
ّ
شــرطیت طولی بودن جنایــات در باور محقق خویی منصرف به فرض
میگردد که
ِ
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حیات مجنیعلیه است نه فرض مرگ وی.
ً
ّ
ثالثا الزم به توجه اســت که مصداق عبارت «لو قطع عدة أعضاء شخص خطأ»
در کالم فقها آن است که جانی ،دستها ،پاها ،گوشها ،بینی و زبان مجنیعلیه را
به خطا قطع کند (حســینی شــيرازى .)477/2،1425 ،از مثال مذکور واضح است
که مالزمه قوی میان بریدن گوش با مرگ نیســت و یا مالزمه قوی میان بریدن بینی
با مرگ نیســت (حلی ،)511/4 ،1404 ،لکن شاید با توجه به مهارتها و تجهیزات
پیشــرفته امروزی در عرصه پزشــکی ،بتوان مالزمهای میان صدمات مذکور و مرگ
کشف نمود ،اما دریافت این مالزمه در عصر حاضر هیچ گونه پیوند فقهی با کالم
فقها در اعصار گذشته ندارد.
نکته حائز اهمیت آن است که فقها با التفات به اینکه برخی از صدمات هیچ گونه
نقشــی در سرایت بر نفس نداشتهاند ،به تداخل دیات همه اعضا حکم کرده و فقط
ّ
دیه نفس را الزم دانستهاند .محقق خویی حکم به تداخل دیات و فقط لزوم دیه نفس
ّ
در ضربه واحد را حول عبارت «لو قطع عدة أعضاء شخص خطأ» صادر مینماید؛
یعنی ایشــان به مصداق عبارت مذکور که حاکی از سرایت و عدم سرایت برخی از
صدمات در جنایت نفس اســت ،التفات داشته و با این حال ،حکم تداخل دیات و
ّ
فقط لزوم دیه نفس را صادر نمودهاند .بر این اساس ،معلوم میشود که وقتی محقق
خویی برای تداخل دیات و حاکم شدن دیه اغلظ ،شرط طولی بودن جنایات را مطرح
فرض زنده ماندن مجنیعلیه است.
مینمایند ،مقصود ایشان منصرف به ِ
نظربرگزیده

بر اســاس مطالب پیشگفتــه ،هرچند عدم تداخل دیات بــه عنوان یک اصل،
پذیرفتنی اســت ،به نظر میرسد بر اساس دلیل اجماع و دو روایت ابراهیم بن عمر و
صدر روایت ابوعبیده حذاء ،اصل مذکور منصرف به وجود قید حیات در مجنیعلیه
خالف اصل مذکور عمل کرد؛ ازاینرو،
است ،و در فرض مرگ مجنیعلیه میتوان
ِ
هیچ یک از فقها با تداخل دیه اعضای مســری و غیرمســری در دیه نفس در فرض
ضربه واحد مخالفت نکرد ه اســت؛ بنابراین ،هرگاه ضربــه واحد منجر به صدمات

متعدد خطائی گردد و برخی از آن صدمات سرایت کند و موجب مرگ شود و برخی
دیگــر از صدمات بدون ســرایت ،در حد اولیه خود باقی بمانــد ،تنها دیه نفس الزم
میشود و محاسبه صدمات غیرمسری بهطور جداگانه الزم نیست.
ّ
 .2نقد و بررسی ادله ضربات متعدد

بر اســاس طرح دیدگاهها و ذکر دالیل ،معلوم شد گروهی از فقها برای حکم به
تداخل دیات در فرض سرایت برخی از صدمات در ضربات متعدد متوالی به دو دلیل
اجماع و روایت ابوعبیده حذاء اســتناد میجویند .ضمــن ارزیابی این دو دلیل باید
گفــت که گروهی از فقها جهت حکم به تداخل دیات در ضربات متعدد متوالی به
دلیل عرف استناد کردهاند که شرح آن میآید.
 .1-2دلیل اجماع

مشهور فقها جهت حکم به تداخل دیات در ضربات متعدد به دلیل اجماع استناد
ّ
ّ
میکنند (محقق حلــی ،)220/4 ،1408 ،اما محقق خویی حکم به تداخل دیات را
در فرض سرایت برخی از صدمات که منجر به مرگ میگردد قبول ندارد ،ایشان بر
این باور است که دلیل اجماع از سوی مشهور فقها با اشکال مواجه بوده و غیر قابل
ً
اعتماد اســت؛ زیرا برخی از فقها اصال در کتابهای خود به موضوع تعدد جنایات
نپرداختهاند که گفته شود دیدگاه آنها تعدد دیات بوده است یا تداخل دیات (خویی،
ّ
ّ
 .)25/42 ،1422همچنین محقق خویی برای ّرد دلیل اجماع به دیدگاه محقق اردبیلی
ّ
اشــاره کرده و مینویســد« :محقق اردبیلی حکم به تداخل دیات را در فرضی که
ضربات متعدد با فاصله زمانی وارد آیند ،نمیپذیرد» (خویی.)25/42 ،1422 ،
ّ
بر نقد محقق خویی درباره ّرد اجماع مشهور اشکاالتی وارد است که در ذیل به
آنها اشاره میکنیم.
ّ
الف) خود محقق خویی برای اســتناد به حکــم تداخل دیات در ضربه واحد به
همین دلیل اجماع استناد میکند (خویی271/42 ،1422 ،و  .)24/42اگر نپرداختن
ِ
ِ
برخــی از فقها به موضوع تعــدد و تداخل جنایات ،دلیل بر بیاعتمادی به اجماع در
ً
حکــم تداخل دیات در ضربات متعدد اســت ،دقیقا به همیــن دلیل باید دلیل بر ّرد
ِ
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ً
اجماع در حکم به تداخل دیات در ضربه واحد باشد؛ زیرا آن گروه از فقها که اساسا
به این موضــوع نپرداخته و بحثی نکردهاند ،نه به موضوع ضربات متعدد پرداختهاند
ّ
و نه به موضوع ضربه واحد .بر این اســاس محقــق خویی هم نمیتواند در حکم به
تداخل دیات در ضربه واحد به دلیل اجماع اســتناد کند ،در حالی که دلیل اجماع،
مهمترین دلیل ایشان برای حکم به تداخل دیات در ضربه واحد است.
ً
از طرفی نیازمند دقت اســت که تعداد منابعی که اساسا به بحث تعدد یا تداخل
جنایات نپرداختهاند ،بسیار بسیار اندک است و در مقابل ،دیدگاه حکم به تداخل در
ضربات متعدد در بسیاری از منابع فقهی معتبر دیده میشود تا آنجا که مشهور فقهای
ِ
امامیــه پیرامون حکم مذکور ادعای اجماع کردهاند .نباید فراموش کرد که صاحب
جواهــر اجماع مــورد بحث را مســتفیض و بلکه محصل میدانــد (نجفی،1404 ،
ّ
)359/42؛ ازایــنرو ،گروهی از فقهای معاصر در پاســخ به اشــکال محقق خویی
ّ
درباره اجماع یاد شده چنین متذکر شدهاند« :در برابر آن سعه اطالعی که محقق و
صاحب جواهر ،شهید و امام از فقه و کلمات فقها داشتهاند و گفتهاند هر دو اجماع
جستارهای منقول و محصل وجود دارد ،این سخن صحیحی نیست که ما در مقابل بگوییم «لم
فقهی و اصولی
ّ
سال پنجم ،شماره پیاپی 14یتحقق» (اجماع محقق نشد) ،یا بگوییم که «ال اعتماد بنقله» و آنگاه در مقام دلیل
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 78بگوییم که چون یک عدهای از فقها این اجماع را نقل نکردند یا متعرض نشدند و ما
نمیدانیم فتوای آنها چیست پس نمیتوانیم اعتماد به این نقل بکنیم یا بگوییم اجماع
ّ
محقق نشده است .لذا میگوییم اجماع دلیل ّلبی است باید قدر متیقن آن را بگیریم
نه مطلــق و میگوییم فقط در آنجایی که دیه باالصالة ثابت اســت ،به دلیل اجماع
تداخل میشود» (مقتدایی ،درس خارج فقه.)1388/12/8 ،
ّ
ب) اما دلیل دیگری که محقق خویی مبنی بر ّرد اجماع از ســوی مشــهور فقها
ّ
اقامه میکند ،دیدگاه محقق اردبیلی است که فرموده است« :حکم تداخل دیات را
در فرضی که ضربات متعدد با فاصلــه زمانی وارد آید ،نمیپذیرد» (خویی،1422 ،
ّ
 ،)25/42اما به نظر میآید دیدگاه محقق اردبیلی نمیتواند دلیلی بر ّرد اجماع باشد؛
ً
زیرا هر چند کالم فقها در تداخل دیات در ضربات متعدد ،مطلق اســت و صراحتا
تفکیکــی میــان ضربات متوالی و ضربــات با فاصله زمانی قائل نشــدهاند ،لکن به

ً
نظر میآید مقصود مشــهور فقها از حکم بــه تداخل دیات در ضربات متعدد ،دقیقا
ّ
منصرف به همان دیدگاهی اســت که محقق اردبیلی به صراحت آن را بیان میکند؛
یعنی تداخل دیات در ضربات متعدد متوالی .این مقصود را میتوان از مثالهایی که
مشهور فقها جهت شرح بحث ارائه میکنند ،دریافت کرد؛ مانند آنجا که اگر جانی
در مرحله اول دست مجنیعلیه را از مچ قطع کند ،سپس اقدام به قطع دست از ناحیه
ّ
آرنــج نماید و مجنیعلیه فوت نماید (محقق حلــی186/4 ،1408 ،؛ خمینی ،بیتا،
 .)516/2همچنین مشهور فقها در بحث قصاص به صراحت بیان میکنند که حکم
در تعدد ضربات ،عدم تداخل اســت ،مگر آنکــه ضربات متعدد به صورت متوالی
باشد که در این صورت قائل به تداخل قصاص هستند (خمینی ،بیتا516/2 ،؛ فاضل
لنکرانی .)91 ،1421 ،بر این اســاس با توجه به قرائن مذکور برداشــت میشــود که
دیدگاه مشهور فقها نسبت به حکم تداخل دیات در فرض ضربات متعدد ،منصرف به
ّ
ضربات متعدد متوالی است؛ ازاینرو ،میتوان گفت که نه تنها دیدگاه محقق اردبیلی
دلیلی بر ّرد دیدگاه مشــهور فقها نیست ،بلکه دیدگاه ایشان مفسر و مبین این دیدگاه
است.
 .2-2دلیل روایت ابو عبیده حذاء

دلیل دیگری که گروهی از فقها جهت حکم به تداخل دیات در ضربات متعدد
به آن استناد میکنند (اردبیلی129/14 ،1403 ،؛ فاضل لنکرانی ،)90 ،1421 ،روایت
ّ
ابــو عبیده حذاء اســت؛ هرچند محقق خویی این روایت را دلیلــی برای ّرد تداخل
دیات در ضربات متعدد میداند ،استدالل به این روایت برای عدم تداخل به صورت
مطلق ،امری غیر واضح و باور نکردنی است؛ زیرا روایت مذکور به صراحت بیانگر
تداخــل دیات یا تداخل قصاص در فرضی اســت که نتیجه ضربات متعدد به مرگ
 فرمودهانــد ... « :اگر جانی دو ضربت به
بینجامــد؛ چه در این روایت امام باقر
او زده بــود و دو ضربت ،دو جنايت وارد ســاخته بود ،مــن او را ملزم به جنايتى كه
دو ضربه كرده بود ،مىدانســتم؛ هرچه آن دو جنايت باشــد مگر اينكه در اين دو،
مرگ باشــد كــه در اين صورت ضارب بدان قصاص و جنايــت ديگر ناديده گرفته
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مىشود( 1»...کلینی . )325/7،1407 ،نص روایت بیانگر آن است که هرگاه جانی
هرتعداد ضربات متعدد را به مجنیعلیه وارد سازد ،درصورتی که مرگ حاصل شود،
فقط مجازات قصاص برای جانی خواهد بود نه قصاص ضربات به صورت جداگانه.
هرچند روایت ابوعبیده حذاء پیرامون جنایات عمدی است و بحث پژوهش حاضر،
 اطالق دارد و
جنایات خطایی اســت ،لکن همچنان که گفته شد،کالم امام باقر
میتــوان آن را از مورد جنایات عمدی به جنایات خطایی تعمیم داد (خویی،1422 ،
 .)272/42بر این اســاس نه تنها این روایت دلیل بر عدم تداخل دیات نیست ،بلکه
متعدد متوالی در
دلیل بســیار محکمی است برای حکم به تداخل دیات در ضربات
ِ
فــرض مرگ مجنیعلیه (اردبیلی)129/14 ،1403 ،؛ زیرا مدلول روایت در جایی که
ضربات متعدد است ،منصرف به ضربات متوالی است (تبریزی.)247 ،1426 ،
قطعیت استناد به روایت مذکور نزد گروهی از فقها چنان واضح است که بر این
باورند که حتی اگر دلیل اجماع قابل مناقشــه باشد ،صحیحه ابوعبیده مستند دیدگاه
تداخل دیات خواهد بود (فاضل لنکرانی)90 ،1421 ،؛ ازاینرو ،بسیاری از فقها احکام
دیات و قصاص را در بحث ضربه واحد و ضربات متعدد با توجه به روایت ابوعبیده
حذاء به طور مشترک بیان کردهاند( 2طوسى163/5،1407 ،؛ فاضل مقداد ،1404 ،
510/4؛ حلی595 ،1405 ،؛ اردبیلی473/14 ،1403 ،؛ نجفی.)65/42،1404 ،
 .3-2عرف

همچنیــن عالوه بر دلیل اجماع و صحیحه ابوعبیده حذاء برای حکم به تداخل
دیات در فرض مورد بحث ،میتوان به دلیل عرف هم اشاره نمود؛ زیرا عرف مجموع
ضربــات متوالــی را در حکم یک ضربه میداند ،علیالخصــوص اگر در این میان
َ ْ َّ َ َ َ ْ ُ َ
َ َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ
َّ
ُ
...و ل ْو كان ض َر َب ُه ض ْر َب َت ْين ف َج َن ِت الض ْر َب َت ِان
ى...ع ْن أ ِبي ُع َب ْيد َة ال َحذ َّ ِاء قَالَ :سألت أ َبا َج ْعف ٍرَ ع ْن َر ُجل
ُ .1م َح َّمد ْب ُن َي ْح َي
ِ
ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ ٍَ
َ َ َ ْ َ َْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ
َ
ُ
ُ
ِجنايتين للزمته ِجناية ما جنتا كانتا ما كانتا ِإل أن يكون ِف ِيهما الموت فيقاد ِب ِه ض ِاربه ( ...کلینی.)325/7،1407 ،
ِ
 .2الزم به ذکر است که هرچند در بحث قصاص ،دو روایت حفص بن البختری (طوسى ،تهذيب األحكام )253/10 ،و
محمد بن قیس (كلينى ،الكافي ،)326/7 ،صراحت در تعدد قصاص حتی در فرض قتل مجنیعلیه دارند ،فقها در مقام
جمع میان دو روایت مذکور با روایت ابو عبیده حذاء ،همچنان قائل به تداخل قصاص و فقط لزوم قصاص نفس هستند؛ زیرا
حکم تعدد قصاص را در دو روایت حفص بن البختری و محمد بن قیس ،منصرف به صورتی میدانند که ضربات متعدد
ِ
با فاصله زمانی باشد (سبحانی ،درس خارج فقه.)90/6/23 ،

برخی صدمات ســرایت کرده و موجب مرگ شوند؛ چرا که عرف ،سرایت را یک
ّ
ّ
جنایت برشــمرده و حکم را در مجموع ،یک تعــدی در مقابل یک تعدی میداند
(نجفی.)64/42،1404 ،
نظربرگزیده

صحیحتر آن است که گفته شود ،پیرامون حکم دیات در ضربات متعدد خطائی
و مرگ مجنیعلیه در اثر سرایت برخی از صدمات ،دو دیدگاه در فقه اسالمی وجود
دارد؛ نخست دیدگاه مشهور فقها در ضربات متعدد متوالی که حکم به تداخل دیات
ّ
میکنند و دوم دیدگاه محقق خویی و شاگردانشــان که در فرض مذکور ،حکم به
ّ
تعــدد دیات میکنند .به نظر میرســد ادله دیدگاه مشــهور اعم از اجماع ،صحیحه
ّ
ابوعبیده و عرف ،غیر قابل خدشــه است و تکاپوی ســتودنی محقق خویی جهت
ّ
نقــض این ادله یارای طرح و طرد آنها نیســت .بنابراین بایــد گفت هرگاه برخی از
متعدد متوالی ســرایت کند و منجر به مرگ شود،
متعدد ناشــی از ضربات
صدمات
ِ
ِ
حکم به تداخل دیات میشود و تنها دیه نفس الزم میآید .لکن اگر ضربات متعدد
با فاصله زمانی باشد و تنها برخی از آنها سرایت کند و منجر به مرگ گردد ،با حکم
به تعدد دیات ،دیه هر یک از صدمات به غیر از دیه صدمه مســری که داخل در دیه
نفس میشود ،به طور مستقل محاسبه میگردد.
چهار :ضربه واحد یا ضربات متعدد

هرچند پاســخ به نوع دیــات در فرض مذکور از ارزیابیهــای فروض فوق قابل
تشــخیص اســت ،لکن به جهت رعایت نظم و تفکیک شقوق مسئله ،پاسخ فرض
ً
مذکور مستقال لحاظ میگردد .درخالل بررسیهای پیشین اشاره گردید که پیرامون
وضعیت تعیین دیه عضو مســری سه دیدگاه فقهی وجود دارد (طوسى771 ،1400 ،؛
ِ
شــهيد ثانــى444/15 ،1413 ،؛ خويــى ،)428/42 ،1422 ،لکن دیــدگاه برگزیده
ّ
از جهــت تحقیقی و همچنین نگاه مقنن ،دیدگاه منتســب به محقق خویی اســت.
ّ
شــرح این دیدگاه همانطور که بــا بیان ادله (کلینی )325/7،1407 ،گذشــت ،از
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این قرار است که هرگاه جنایت جدید در طول جنایت سابق باشد ،دیه خفیفتر در
دیه شدیدتر تداخل میکند (خويى428/42 ،1422 ،؛ تبريزى244 ،1426 ،؛ مدنی،
)265 ،1408؛ ازاینرو ،قانونگذار به درســتی طی بند «ب» ماده  539مقرر داشــته
است ...« :در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر ،در
اثر سرایت تمام صدمات باشد ،تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت میشود
ضربات متعدد،
 .» ...حائز اهمیت اســت که در حکم مذکــور تفاوتی میان اینکه
ِ
متوالی باشــد یا با فاصله زمانی ،وجود ندارد؛ زیرا هــر دو صورت مذکور ،مقتضی
حکم تداخل دیات اســت؛ مانند آنکه جانی صبح دســت مجنیعلیه را قطع کند و
ِ
بعدازظهر پای او را ،حال اگر مرگ مجنیعلیه مستند به سرایت هر دو جنایت باشد،
حکم قضیه مشمول شرط جنایات طولی میشود و تداخل دیات الزم میگردد.
-7نتیجهگیری
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بر اســاس تحقیقات انجام شــده میتوان گفت حکم تعدد و تداخل دیات ناظر
ً
بر مرگ و حیات مجنیعلیه کامال متفاوت از یکدیگر اســت .گاه صدمات متعدد،
خواه ناشی از ضربه واحد باشند یا از ضربات متعدد در عرض یکدیگر هستند و هیچ
یک از آنها متأثر از صدمه دیگر نیســت؛ به ســخن دیگر هیچگونه سرایت جنایتی
حادث نشــده اســت .در فرض مذکور که مجنیعلیه در قید حیات است به علت
ّ
اصل عدم تداخل دیات ،حکم به تعدد دیات شده و به ازای هر صدمه ،یک دیه الزم
میشــود .لکن در همین فرض که مجنیعلیه در قید حیات است برخی از صدمات
متعدد ســرایت کرده و موجب قطع عضو یا آســیب بزرگتر میشود ،در این فرض
دیات همه صدمات به صورت جداگانه محاسبه شده و فقط دیه عضو مسری در دیه
جنایت جدید تداخل میکند و دیه اغلظ حاکم میشود .اما فرض دیگری که حکم
ً
دیات را کامال متفاوت از فروض پیشــین مینماید موضوع فوت مجنیعلیه اســت.
متعدد وارد بر مجنیعلیه سرایت کرده ،به فوت
گاه ممکن است برخی از صدمات
ِ
مجنیعلیه منجر شود و برخی دیگر سرایت نکند و در حد صدمات اولیه خود باقی
بماند .این صدمات متعدد ممکن است ناشی از ضربه واحد یا ضربات متعدد باشد.

در ایــن فرض باید گفت ،هرچند عدم تداخل دیــات به عنوان یک اصل ،پذیرفتنی
اســت .اما به نظر میرسد بر اساس دلیل اجماع و دو روایت ابراهیم بن عمر و صدر
روایت ابوعبیده حذاء ،اصل مذکور منصرف به وجود قید حیات در مجنیعلیه است
خالف اصل مذکور عمل کرد .بر این اســاس
و در فرض مرگ مجنیعلیه میتوان
ِ
متعدد متوالی منجر به صدمات متعدد خطایی شــود و
هرگاه ضربه واحد یا ضربات
ِ
برخی از آن صدمات ســرایت کند و موجب مرگ شــود و برخی دیگر از صدمات
بدون ســرایت ،در حد اولیه خود باقی بماند تنها دیه نفس الزم میشــود و محاســبه
صدمات غیرمســری بهطور جداگانه الزم نیست .لکن اگر ضربات متعدد با فاصله
زمانی باشــد و تنها برخی از آنها سرایت کند و منجر به مرگ شود با حکم به تعدد
دیــات ،دیــه هر یک از صدمات به غیر از دیه صدمه مســری که داخل در دیه نفس
میشود به طور مستقل محاسبه میشود.
پیشنهاداصالحماده

بر اساس تحقیقات صورت گرفته بهنظر میرسد الزم است بند «ب» ماده 539
ق.م.ا .به شرح ذیل اصالح شود...« :هرگاه برخی از صدمات متعدد خطایی سرایت
کند و منجر به مرگ مجنیعلیه شــود ،تداخل دیه رخ میدهد و فقط دیه نفس الزم
میشــود ،خواه صدمات متعدد ناشی از ضربه واحد باشد یا ناشی از ضربات متعدد
متوالی».
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پیوستها:

نمودارعلمینتایج

ﻋﺪم ﺳﺮاﯾﺖ

دﯾﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺻﺪﻣﻪ

ﺻﺪﻣﻪ واﺣﺪ

ﺳﺮاﯾﺖ

ﺗﺪاﺧﻞ دﯾﻪ و ﺛﺒﻮت دﯾﻪ اﻏﻠﻆ

ﺿﺮﺑﻪ واﺣﺪ
ﻋﺪم ﺳﺮاﯾﺖ
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ﺗﻌﺪد دﯾﺎت

ً
ﻫﻤﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ

ﺗﺪاﺧﻞ دﯾﺎت و

ﻧﻔﺲ

ﻓﻘﻂ دﯾﻪ ﻧﻔﺲ

ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده و ﺟﻨﺎﯾﺖ

ﺻﺪﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪد

ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﻄﻊ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﺳﺮاﯾﺖ
ﻧﻔﺲ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺪﻣﺎت ﺳﺮاﯾﺖ

ﺗﺪاﺧﻞ دﯾﺎت و
ﻓﻘﻂ دﯾﻪ اﻏﻠﻆ

ﺗﺪاﺧﻞ دﯾﺎت و
ﻓﻘﻂ دﯾﻪ ﻧﻔﺲ

ﮐﺮده و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﺪﯾﺪی
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﻄﻊ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ

ﺗﺪاﺧﻞ دﯾﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺮی
در دﯾﻪ ﻗﻄﻊ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﯾﺎت
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺮی

ﻋﺪم ﺳﺮاﯾﺖ
اﻟﻒ

ﻣﺘﻮاﻟﯽ

ﺻﺪﻣﺎت

ﺗﻌﺪد دﯾﺎت

ً
ﻫﻤﻪی ﺻﺪﻣﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ

ﻣﺘﻌﺪد

ﻓﻘﻂ دﯾﻪ

ﻧﻔﺲ

ﻧﻔﺲ

ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده و
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد

ﻗﻄﻊ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮاﯾﺖ

ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﻧﻔﺲ

ﺑﺮﺧﯽ از

ﻓﻘﻂ دﯾﻪ ﻗﻄﻊ ﯾﺎ
آﺳﯿﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮ

ﻓﻘﻂ دﯾﻪ ﻧﻔﺲ

ﺻﺪﻣﺎت ﺳﺮاﯾﺖ
ﮐﺮده و ﺟﻨﺎﯾﺎت
ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد

ﺿﺮﺑﺎت

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺘﻌﺪد

ﺗﺪاﺧﻞ دﯾﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺮی در

ﻗﻄﻊ ﯾﺎ
آﺳﯿﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮ

ﻫﻤﻪی ﺻﺪﻣﺎت
ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ

ﻧﻔﺲ

دﯾﻪ ﻗﻄﻊ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﯾﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺮی

ﻓﻘﻂ دﯾﻪ ﻧﻔﺲ
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ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده و
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪی
ب

ﻓﺎﺻﻠﻪ

ﺻﺪﻣﺎت

زﻣﺎﻧﯽ

ﻣﺘﻌﺪد

اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﻄﻊ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﻧﻔﺲ

ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺪﻣﺎت

ﻓﻘﻂ دﯾﻪ ﻗﻄﻊ ﯾﺎ
آﺳﯿﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﺗﺪاﺧﻞ دﯾﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺮی در
دﯾﻪ ﻧﻔﺲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﯾﺎت
ﺻﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺮی

ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده و
ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﺪﯾﺪی
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
2
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ﺑﺰرﮔﺘﺮ

ﺗﺪاﺧﻞ دﯾﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺮی در
دﯾﻪ ﻗﻄﻊ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و
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