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 چکیده

شود، موضوع تعدد و تداخل حق نفس مطرح میاز جمله مسائلی که در قصاص اعضاء و 
قصاص است. در مواردی که جانی با ایراد ضربه واحد باعث جرح یا قطع و سپس مرگ 

شود، قصاص طرف در نفس تداخل کرده و بنابر نظر فقهای امامیه جانی علیه میمجنی
 طورگردد. در صورتی که جانی ضربات متعدد را بهفقط به قصاص نفس محکوم می

کند. در مواردی که متوالی و با فاصله کم وارد نماید نیز قصاص طرف در نفس تداخل می
ضربات متعدد با فاصله زمانی وارد شود، قصاص طرف در نفس تداخل نکرده و هر 
جنایتی قصاص خود را دارد. وجود بهبودی و عدم آن میان ضربات، مورد بحث فقهای 

دگاه مبنی بر تداخل، عدم تداخل و تفصیل میان سنت واقع شده و سه دیامامیه و اهل
وجود آمده است. در صورت ایراد جنایات متعدد به اطراف که ضربات متوالی و متفرق به

منتهی به موت نشود، نظریه عدم تداخل قصاص اطراف و ثبوت چند حق قصاص قابل 
 پذیرش است. 

 طراف.قصاص ا ت،یجنا تیسرا ات،یتداخل، تداخل جنا :هاکلیدواژه
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 طرح مسئله
جانی بر  منظور از تداخل جنایات این است که جنایات عمدی متعدد و مختلفی از سوی

علیه وارد شود که این جنایات با ضربه واحد یا ضربات متعدد باشند و نیز ممکن مجنی
است جنایات بر اعضاء، منافع و نفس باعث قطع یک عضو یا اعضای متعدد، زوال منافع، 

علیه گردد. جنایات و صورت، جراحات سایر اعضاء و در نهایت موت مجنی جراحات سر
 متعدد بر نفس و مادون نفس مجازات قصاص و یا پرداخت دیه را در پی دارد. 

توان دید، بحث از تداخل قصاص طرف در نفس بوده و آنچه بیشتر در کتب فقهی می
د توجه فقها قرار گرفته است. تعدد و تداخل قصاص اطراف و منافع در یکدیگر کمتر مور

توان گفت، ضابطه و معیار دقیقی درخصوص تداخل در جنایات موجب طور کلی میبه
سنت، قصاص وجود ندارد و آراء و فتاوای فقهای مذاهب امامیه و مذاهب اربعه اهل

ای از فقها قائل به توقف در که عدهایگونهدرخصوص تداخل در قصاص مضطرب است، به
نخستین فقیه شیعی که بحث (. 1/411ق، 1111اند )حلی، مختلف الشیعه، شده مسئله

القواعد و »ق( در کتاب 687شهید اول )د  ،عنوان قاعده مطرح کردهتداخل اسباب را به
 (. 1/41تا، است )شهید اول، بی« الفوائد فی الفقه و االصول و العربیة

تداخل »ی فقهی برای مبحث اصولی ، مصداق«تداخل جنایات»در منابع شیعه، موضوعِ 
است که اصولیون متأخر، ذیل مباحث مربوط به مفاهیم و مفهوم شرط « اسباب و مسببات

؛ کاظمی 114-1/157تا، ؛ همو، بی181-2/211ش، 1464اند )خمینی، به آن پرداخته
ق، 1111؛ فیاض، 241-1/255ق، 1117؛ حکیم، 11-1/51ق، 1141خراسانی، 

شود و در منابع ان تداخل مسبّبات در منابع متقدم فقهی دیده نمیعنو(. 1/114-146
 جدیدتر مطرح گردیده است.

سنت، در کتب قواعد فقه نیز تداخل در همه موضوعات و مصادیق فقهی در منابع اهل
نجیم و سیوطی اگر بررسی شده است. به بیان بعضی از فقهای شافعی و حنفی، همچون ابن

که هدف آن دو، مختلف نباشد، غالباً یکی در جمع شوند درحالیدو امر از جنس واحد 
(. آنها این 1/281ق، 1111؛ سیوطی، 116م، 1111نجیم، شود )ابندیگری داخل می

عنوان قاعده مطرح کرده و آن را در مصادیق متعدد از احکام عبادی، نکاح و مطلب را به
تعدد و »بیق این قاعده با بحث اند. جهت تطکار بردهطالق، حدود، قصاص و دیات به

« از جنس واحد»، جنایات متعدد و کلمه «دو امر»باید گفت، مراد از « تداخلِ جنایات



 یموجب قصاص در فقه مذاهب اسالم اتیتداخل جنا

 

  

013 

تواند مجازات ، می«هدف»اشاره به عمدی یا خطایی بودن آن جنایات دارد. منظور از 
 جنایات باشد که یا قصاص عضو و قصاص نفس است و یا پرداخت دیه عضو و دیه نفس. 

اگر جنایت، متعدد شود به این صورت که »نویسد: نجیم در خصوص جنایات میابن
علیه را قطع نموده و سپس وی را به قتل برساند، این دو امر جانی ابتدا عضوی از مجنی

کنند که هر دو به صورت خطاء وارد شده و بهبودی میان آنها رخ فقط زمانی تداخل می
کند؛ (. وی صور تداخل را تا شانزده مورد ذکر می416، م1111نجیم، )ابن« نداده باشد

بدین صورت که قطع عضو و قتل نفس یا هر دو خطایی است یا عمدی یا یکی خطایی و 
دیگری عمدی. هر یک از این چهار صورت یا نسبت به یک فرد صورت گرفته یا دو فرد 

اول واقع شده است یا بعد و در هر یک از موارد، جنایت دوم یا قبل از بهبودی اثر جنایت 
طور خطایی را از موارد طور عمدی و دیگری بهاز آن. سیوطی ایراد دو جنایت، یکی به

 جا(.تداخل قلمداد نکرده است )همان
در این مقاله دو دسته جنایت بررسی خواهد شد: نخست، جنایات وارد بر اطراف که 

طراف بدون آنکه منجر به مرگ شود و دوم، جنایات بر اعلیه میمنجر به مرگ مجنی
 علیه شود.مجنی

 

 تداخل قصاص طرف در نفس
 در مورد تداخل قصاص طرف در نفس عموماً چهار دیدگاه میان فقهای امامیه وجود دارد: 

؛ همو، 6/22ق، 1486طور مطلق و در همه موارد )طوسی، دیدگاه تداخل به -1
 (.255تا، ؛ حلی، بی5/174ق، 1121

ق، 1114ادریس حلی، طور مطلق و در همه موارد )ابنم تداخل بهدیدگاه عد -2
 (.148ق، 1116زهره، ؛ ابن147و  4/145

تفصیل براساس تعداد ضربات؛ یعنی فرق گذاشتن بین جایی که جنایات با یک  -4
ق، 1116ضربه باشد و بین جایی که جنایات با ضربات متعدد صورت گیرد )محقق حلی، 

؛ همو، 11و  15/18ق، 1114؛ شهید ثانی، 141و  5/144، ق1122؛  حلی، 2/166
 (.4/548ش، 1481
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طور متوالی یا متفرق و جدا از هم انجام شده باشد تفصیل در جنایات متعددی که به -1
ق، 1148؛ خمینی، 27و  12/25ق، 1128؛ خویی، 6/181ق، 1142)خوانساری، 

 (. 11ق، 1121؛ فاضل لنکرانی، 2/517

اند؛ بعضی میان ضربات و جنایات بعه نیز نظرات مختلفی ارائه دادهفقهای مذاهب ار
( 5/418ق، 1412؛ جزیری، 6/11تا، اند )نووی، بیعمدی و غیرعمدی تفکیک قائل شده

ای دیگر در تداخل قصاص طرف در نفس بین جایی که قتل بعد از بهبودی و اندمال و عده
و  14/212عابدین، اند )ابنل به تفصیل شدهجنایت اول یا قبل از آن، رخ داده باشد، قائ

214.) 

با بررسی ادله دیدگاه تفصیل بر مبنای تعداد ضربات، نقاط قوت و ضعف سایر اقوال نیز 
رو در ادامه دو فرض اصلی بحث که آسیبهای متعدد با یک یا روشن خواهد شد. از این

 شود:وجود آمده باشد، از هم تفکیک میچند ضربه به
 

 راد یک ضربه. ای0
اگر جرح و قتل با یک ضربه باشد مانند اینکه به او یک ضربه بزند، دستش قطع شود و 
بمیرد و یا با یک ضربه که بر کاسه سر کسی وارد آورده هم چشمان او بیرون جسته و هم 
کاسه سرش شکافته شده و مرده باشد، در این مورد، بدون شک قصاص طرف، در قصاص 

؛ خویی، 6/181ق، 1142؛ خوانساری، 15/16ق، 1114)شهید ثانی،  کندنفس تداخل می
( و قاتل غیر از قتل، قصاص دیگری 81ق، 1121؛ فاضل لنکرانی، 27و  12/25ق، 1128

( که روایات 12/72ش، 1481ندارد. این دیدگاهِ اکثر متأخرین امامیه است )نجفی، 
)طوسی،  4ز حفص بن بختریمعتبری نیز از جمله روایت صحیحه محمد بن الحسن صفار ا

( و روایت 18/411ق، 1112؛ نوری، 21/112تا، ؛ حر عاملی، بی14/254ق، 1141
جا( بر )همان 1و یا امام باقر محمد بن قیس از یکی از دو امام بزرگوار، امام صادق

 کند. آن داللت می
                                           

عن رجل ضرب علی رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثم مات فقال:  سألت أباعبداهلل» .4
 «ان کان ضربه ضربه بعد ضربه اقتص منه ثم قتل، و ان کان اصابه هذا من ضربه واحده قتل و لم یقتص منه.

فقال: إن کان فرق ذلک اقتص منه ثم یقتل، و إن کان  فی رجل فقأ عینی رجل و قطع اذنیه ثم قتله،» .1
 «ضربه ضربه واحده ضربت عنقه و لم یقتص منه.
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ست. عالمه ادریس قائل به عدم تداخل شده ااز میان فقهای امامیه کسانی همچون ابن
« هل یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس؟ قیل: نعم»نویسد: باره میحلی نیز در این

اشاره به ضعف این « قیل»(. شاید وی با تعبیر 4/514ق، 1111)حلی، قواعد االحکام، 
 قول داشته باشد.

کسی که بینی انسانی را قطع کند و گوشهایش را ببرد و چشمانش »ادریس: عقیده ابنبه
گیرند و سپس قصاص ا درآورد و سپس او را بکشد، ابتدا از وی قصاص اعضاء را میر

طور جداگانه باشد و یا با یک کند که با ضربات متعدد و بهشود؛ فرقی هم نمینفس می
ضربت... آنچه شیخ در مسائل کتاب خالف و کتاب مبسوط )مبنی بر عدم تداخل( اختیار 

-)ابن« کندگزینیم... و ظاهر قرآن، این را تأیید میا برمیکرده، اظهر است و ما نیز آن ر

 اعْتَدَى فَمَنِ»(. وی برای اثبات نظر خود به آیاتی نظیر 4/417ق، 1114ادریس حلی، 
 که گونههمان کرد، تعدّى شما بر هرکس ؛ پسعَلَيْکُمْ اعْتَدَى مَا بِمِثْلِ عَلَيْهِ فَاعْتَدُوا عَلَيْکُمْ

؛ و و الجُروحُ قِصاص»( و آیه شریفه 111)بقره،  «کنید تعدّى او بر ه،کرد تعدّى شما بر
( استناد کرده است. وی در جای دیگر از همین کتاب 15)مائده، « زخمها قصاصی دارند

 (.4/147)همان، « الیدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس»نویسد: می
داخل قصاص طرف در توان در این مسئله قائل به تبا بررسی دالیل دو دیدگاه می

صراحت حکم به تداخل قصاص طرف در قصاص نفس گردید؛ زیرا در روایات مسئله، به
ادریس بیان کرده است، تعارض مستقر نفس شده است و ظاهر روایات با آیاتی که ابن

ادریس به آنها استناد کرده است، در ندارد. بدین معنا که آن دسته از آیات قرآنی که ابن
جنایات نازل نشده و نسبت به هرگونه تعدی و تعرضی عمومیت دارد. براین  باب تداخل
توان گفت دلیل خاص )روایت(، دلیل عام )آیات قرآنی( را تخصیص زده و اساس می

 شود.تعارض بدوی برطرف می
( و شیخ طوسی 11/12ق، 1122نقل از: فاضل هندی، گرچه محقق در نکت النهایة )به

( به 6/21تا، ( و مبسوط )همو، بی5/214ق، 1121خالف )طوسی، در جایی از کتابهای 
اند، اما شیخ در کتاب خالف به هر دو رأی تداخل و عدم تداخل عدم تداخل قائل شده

قصاص طرف در قصاص »نویسد: گرایش داشته و ظاهراً موضع واضحی ندارد. وی می
اینکه جانی دست دیگری  شود، مثلکند و دیه طرف در دیه نفس داخل مینفس تداخل می
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را قطع کند سپس او را بکشد یا چشمانش را درآورد سپس او را به قتل برساند، لذا فقط 
 (.5/174ق، 1121)همو، « پردازدشود یا فقط دیه نفس را میقصاص نفس می

اگر دست فردی را برید و سپس او را کشت، »نویسد: و در جای دیگر این کتاب می
(. وی با عبارت 5/214)همان، « ست جانی را ببرد و سپس او را بکشدتواند ددم میولی

-عبارت روشن، قائل بر جواز قصاص طرف شده و یا به«تواند دست را ببرد...دم میولی»

 تر، نسبت به دیدگاه عدم تداخل قصاص طرف در نفس اظهار تمایل کرده است. 
ظرند که جرح و قتل، مانند جنایت اند و بر این نفقهای حنفی نظریه تداخل را پذیرفته

 (.14/114ق، 1121اند )کاسانی، واحدی هستند که با ضربه واحد حاصل شده
؛ 18/144تا، اند )نووی، بیشافعیه بر عدم تداخل قصاص طرف در نفس نظر داده 

 (.61و  5/64تا، شافعی، بی
ته شده است، زیرا استناد روایتی پذیرفدر بعضی از منابع فقه حنبلی نظریه تداخل به

مقصود از قصاص نفس مماثلت است. بنابراین جنایت کمتر در جنایت بیشتر داخل شده و 
(. اما در بعضی دیگر از منابع، نظر 1/488تا، قدامه، بیشود )ابنجنایت کمتر ساقط می

 اعْتَدَى مَا بِمِثْلِ هِعَلَيْ فَاعْتَدُوا عَلَيْکُمْ اعْتَدَى فَمَنِ»حنابله همچون شافعیه با استناد به آیه 
« کنید تعدّى او بر کرده، تعدّى شما بر که گونههمان کرد، تعدّى شما بر هرکس پسعَلَيْکُم؛ 
( بر عدم تداخل بوده و قطع و قصاص جنایت اول الزم است و سپس قصاص 111)بقره، 

خاطر رعایت مماثلت است )جزیری، شود. وجوب قصاصِ هر دو بهنفس اجرا می
 (.5/411ق، 1412

ممکن است فرض دیگری مطرح شود و آن این است که جانی یک ضربه وارد نماید و 
علیه بعد از مدت زمانی بر اثر سرایت آن زخم فوت کند، مانند فرد را مجروح نماید، مجنی

علیه در اثر سرایت اینکه جانی دست دیگری را قطع کند، زخم سرایت کرده و موت مجنی
ض بنابر نظر مشهور فقهای امامیه، قصاص طرف در قصاص نفس تداخل باشد؛ در این فر

-شود، زیرا در اینجا نیز قتل و موت مجنیکرده و جانی فقط محکوم به قصاص نفس می

(. 6و  12/7ق، 1128علیه مستند به همان یک ضربه است و منفک از آن نیست )خویی، 
تا، امامیه شده است )طباطبایی، بی در کتاب ریاض و کتاب کشف اللثام ادعای اتفاق فقهای

 (. 11/14ق، 1122؛ فاضل هندی، 14/212
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اند، زیرا آور )مضمونه( دانستهاتفاق، سرایتِ جنایت را ضمانفقهای مذاهب اربعه نیز به
(. برخی از 1/111تا، قدامه، بیآور است )ابنسرایت، اثرِ جنایت بوده و جنایت هم ضمان

(. فقهای 1/488دانند )همان، ابله، قصاص نفس را واجب میسنت همچون حنفقهای اهل
تواند قصاص دم میشافعی اختالف نظر دارند؛ برخی از ایشان بر این نظر هستند که ولی

(. برخی دیگر از 6/74تا، گیرد )نووی، بیعضو کند و به جنایت نفس، دیه کامله تعلق می
(. دیدگاه آن 6/111تا، د )بغوی، بیانفقهای شافعی قائل به ثبوت حق قصاص نفس شده

دسته از فقهای شافعی مبنی بر ثبوت حق قصاص عضو و ثبوت حق اخذ دیه نفس، همانند 
 شود.دیدگاه گروهی از فقهای امامیه است که ذیالً مطرح می

باید در فرض سرایت قائل به تفصیل شد؛ میان جایی که سرایت اتفاقی و غیرقابل 
بینی نماید، زیرا در فرضی که توانسته سرایت را پیشکه جانی می بینی بوده و جاییپیش

بینی نیز وجود سرایت اتفاقی بوده و یا جانی از سرایت آگاهی نداشته و امکان پیش
نداشته، وی صرفاً قصد فعل و قصد ضرب را داشته و اما فاقد قصد نتیجه و قصد قتل بوده 

باشد عمد میعلیه از مصادیق قتل شبهو در نتیجه قصاص وی منتفی است و موت مجنی
(. بنابراین قاتل به دیه 11/14ق، 1122؛ فاضل هندی، 6و  12/7ق، 1128)خویی، 

شود که قصد کرده است. اما جایی مقدار جنایتی ضامن میگردد، زیرا جانی بهمحکوم می
ل عمد که بنابر شرایط و مالحظاتی جانی از سرایت زخم آگاهی داشته است، عمل وی قت

 شود و مستحق قصاص است.محسوب می
طور مطلق، قصاص جانی است، با اما نظر مشهور فقهای امامیه درخصوص سرایت، به

این استدالل که سرایت در جنایت عمدی به عهده جانی است، هرچند آن را قصد نکرده 
فی، شود )نجباشد؛ پس اگر جنایت سرایت کند و موت بر آن مترتب شود، قصاص ثابت می

(. به نظر 11/14ق، 1122؛ فاضل هندی، 14/212تا، ؛ طباطبایی، بی12/71ش، 1481
استناد و استداللِ ایراد توان بهرسد پذیرش اطالق نظر مشهور مشکل است، زیرا نمیمی

-عمدی جنایت، سرایت جراحت را نیز عمدی قلمداد کرد و حکم به قصاص نفس داد. می

مواردی حمل کرد که قتلِ بعد از سرایت، مصداق قتل عمد توان اطالق نظر مشهور را بر 
 تر است.که مطرح شد به صواب نزدیکنحویباشد اما تفکیک به
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 . ایراد چند ضربه2

علیه، عواملی همچون استناد قتل به ضربات، پیرامون ضربات متعدد جانی علیه مجنی
تواند اشی از جنایات میفاصله زمانی بین ضربات، بهبودی میان جراحات متعدد و موت ن

صورت در حکم تداخل و عدم تداخل مؤثر باشد؛ بدین صورت که گاه ضربات متعدد به
وجود گردد. گاه نیز جانی ضربات متعددی را بهعلیه میمکرر و متوالی باعث مرگ مجنی

شود و ضربه یا ضربات آورد، اما یک یا دو ضربه باعث ایجاد جراحت یا قطع عضو میمی
ای و مرگ مستند به گردد. یعنی جرح یا قطع عضو مستند به ضربهی منتهی به موت میبعد

ضربه و جنایت دیگری باشد. در این مورد نیز عامل زمان و بهبودی، ممکن است نتایج و 
 احکام متفاوتی داشته باشد.

شود، دیدگاههای مختلف صور مختلف در ضربات متعدد که منجر به قصاص نفس می
 گردد:تفصیل ارائه میادله هر کدام بهفقها و 

 
 . استناد قتل به همه ضربات متوالی2-0

طور متوالی و پشت سر هم وارد شود، مثل اینکه جانی چاقویی را اگر ضربات متعدد به
-که او را قطعه قطعه کند، میعلیه ضربات مکرری را وارد آورد، طوریبردارد و به مجنی

؛ 15/64ق، 1114رف در قصاص نفس شد )شهید ثانی، توان قائل به تداخل قصاص ط
علیه ناشی از ضربات متعدد بوده و همه (، زیرا موت مجنی2/517ق، 1148خمینی، 

ضربات حکم یک ضربه را پیدا کرده و ظاهراً با فرض قبل )ایراد ضربه واحد( تفاوتی 
( و نیز روایت 1/414ق، 1127بابویه، )ابن 5ندارد. روایت موسی بن بکر از امام کاظم

تا، ؛ حر عاملی، بی1/141ق، 1127بابویه، ؛ ابن6/425ق، 1141)کلینی،  7ابوعبیده حذاء
 ( بر تداخل قصاص طرف در نفس داللت دارند.11/284

                                           
: فی رجل ضرب رجالً بعصا فلم یرفع عنه العصا حتی مات، قال: یدفع الی اولیاء عن عبدالصالح» .5

 «المقتول و لکن الیترک یتلذذ به و لکن یجاز علیه بالسیف

عن رجل ضرب رجالً بعمود فسطاط علی راسه ضربه  سالت اباجعفر»اء قال: عن ابی عبیده الحذ» .7
واحده فاجافه حتی وصلت الضربه الی دماغه فذهب عقله، فقال: ان کان المضروب الیعقل منها الصلوه و 

لم یمت الیعقل ما قال و ال ما قیل له فانه ینتظر به سنه، فان مات فیما بینه و بین السنه اقید به ضاربه، و ان 
یرجع الیه عقله اغرم ضاربه الدیه فی ماله لذهاب عقله، قال: فقلت له: فما تری فیما بینه و بین السنه و لم
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روایاتی که بر حرمت مثله کردن داللت دارند، از جمله ادله استنباط تداخل در ضربات 
ت، هستند. مشهور فقهای امامیه نیز معتقدند در پیاپی و بدون فاصله زمانیِ منتهی به مو

جنید است که آن را جایز دانسته و بر قصاص نفس مثله کردنِ قاتل، حرام است و تنها ابن
نقل از: شهید شود )بهاین نظر است که قاتل به همان شکل که مقتول را کشته، کشته می

 (.548/ 4ش، 1481ثانی، 
زد و همه یک اگر ده ضربت می»، این جمله است: محل بحث در روایت ابوعبیده حذاء

دانستم که با ده بار زدن ایجاد آورد، همان یک جنایت را بر او الزم میبار میجنایت به
طور قائالن به عدم تداخل به« آید.کرده، هر آنچه که باشد، مادامی که مرگ پیش نمی

(. 4/417ق، 1114دریس حلی، امطلق، در این فرض نیز قائل به عدم تداخل هستند )ابن
مستند این گروه روایاتی نظیر صحیحه محمد بن قیس و حفص بن بختری است که گفته 
شده با روایت ابو عبیده حذاء تعارض دارد. از صحیحه محمد بن قیس و حفص بن بختری 

شود و مقتضای روایت سوم )صحیحه ابوعبیده حذاء( تداخل است. عدم تداخل مستفاد می
جمع داللی بین این دو دسته روایات متعارض ممکن نیست و نوبت به مرجحات  ظاهراً

بختری با اطالقات و ادله عام کتاب بن بن قیس و حفص رسد. روایات صحیحه محمد می
موافقند، برخالف صحیحه سوم؛ پس موافق کتاب مقدم بر خالف آن است. نتیجه آنکه 

(. این استدالل قابل 12/26ق، 1128 حکم در این صورت، عدم تداخل است )خویی،
رسد چون عالوه بر روایت موسی بن بکر که در این فرض صراحت در ایراد به نظر می

-تداخل دارد باید گفت دو صحیحه مزبور نسبت به اینکه چند ضربه با هم باعث قتل شده

ه با هم توان گفت مستفاد از آنها فرضی است که چند ضرباند یا نه، اطالق دارند و نمی
 باعث جنایت نشده است. 

                                                                                                   
علیه فی الشجه شیئا، فقال: ال، ألنه إنما ضربه ضربه واحده فجنت الضربه جنایتین فالزمته اغلظ الجنایتین و 

ایتین اللزمته جنایه ما جنت الضربتان کائناً ما کانتا اال هی الدیه، و لو کان ضربه ضربتین فجنت الضربتان جن
ان یکون فیهما الموت فیقاد به ضاربه و تطرح االخری، قال: و ان ضربه ثالث ضربات واحده بعد واحده 
فجنین ثالث جنایات الزمته جنایه ما جنین الثالث الضربات کائنات ماکن مالم یکن فیهن الموت فیقاد به 

ان ضربه عشر ضربات فجنین جنایه واحده الزمته تلک الجنایه التی جنتها العشر الضربات  ضاربه، قال: و
 «کائنه ما کانت مالم یکن فیها الموت.
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ای علت تامه و منحصر برای قتل نبوده و یا اینکه هر عالوه باید گفت گرچه هر ضربهبه
یک نوعاً کشنده نبوده، اما همه ضربات، جمعاً، باعث مرگ شده است. پس مرگ ناشی از 

است. طور متوالی و پشت سر هم و طی یک جنایت رخ داده ضربات متعددی بوده که به
بنابراین، حکم به عدم تداخل وجهی ندارد. قابل ذکر است که در این فرض بیشتر فقهای 

 اند. ( قائل به تداخل شده11ق، 1121امامیه )فاضل لنکرانی، 
فقهای شافعی بنابر روایتی از عمرو بن دینار از محمد بن طلحه، اتفاق نظر دارند که بر 

جنایات وارده، قبل از اندمال و بهبودی هر جانی قصاص نفس ثابت است، زیرا تمامی 
-جنایت، منتهی به مرگ شده است و قبل از اندمال استیفاء قصاص جایز نیست )نووی، بی

 (.18/155تا، 
 

 . عدم استناد قتل به همه ضربات متوالی2-2
شود، این است که جانی ضربات مکرر و متوالی را وارد نماید فرض دیگری که مطرح می

علیه نداشته ه یک یا دو ضربه مستند بوده و ضربات دیگر تأثیری در قتل مجنیاما قتل ب
باشد. درواقع یک ضربه کاری و علت تامه موت محسوب گردد. برخی از فقهای حنفی 

اند، چرا که نفس دربرگیرنده اند و حکم به قصاص نفس دادهاین فرض را مطرح کرده
ق، 1412کند )جزیری، اعضاء کفایت میاعضاء نیز هست و قصاص نفس از قصاص سایر 

عالوه باید گفت چون اندمال و بهبودی میان ضربات صورت نگرفته و فاصله (. به5/411
زمانی بین جراحات وجود نداشته تا قصاص متعدد بر ذمه جانی مستقر شود، بنابراین 

 کند.همچون فرض قبل، در حکم ضربه واحد قلمداد شده و قصاص نفس کفایت می
 

 . استناد قتل به ضربات متفرق2-3
-برخی از فقهای امامیه در ضربات متعدد قائل به تفکیک بین ضربات متوالی و متفرق شده

(، 12/26ق،  1128؛ خویی، 11ق، 1121؛ فاضل لنکرانی، 2/517ق، 1148اند )خمینی، 
به این صورت که اگر جانی ضربات متعدد را عرفاً در یک جنایت وارد آورده باشد، 

شود، ولی اگر بین ضربات فاصله انداخت و مثالً قصاص اعضاء داخل در قصاص نفس می
علیه را برید و روز دیگر پایش را قطع نمود و روز سوم جنایتی یک روز دست مجنی

دیگر وارد آورد تا وی کشته شد، قصاص دست و پا و سایر اعضای او داخل در قصاص 



 یموجب قصاص در فقه مذاهب اسالم اتیتداخل جنا

 

  

001 

همان رفتار را با قاتل نموده و یک روز دست او را  توانندشود و ورثه مقتول مینفس نمی
و روز دیگر پایش را قطع کنند و در آخر هم او را بکشند. با توجه به قول امام خمینی در 

 گونه گفت:توان اینتحریرالوسیله و روایت ابوعبیده حذاء می
یک علیه گردد، اگر ضرباتِ متعدد، متقارب و متوالی باشد و منجر به مرگ مجنی

قصاص دارد که همان قصاص نفس است و قصاص اطراف جایز نیست )تداخل(. اگر 
علیه نگردد، ضرباتِ متعدد در زمان واحدی وارد شده است، اما منجر به موت مجنی

شود و به تعداد جنایاتی که وارد کرده امکان قصاص وجود دارد. اگر قصاص نیز متعدد می
باشند )یعنی در زمانهای مختلف وارد شده باشند( و ضرباتِ متعدد، غیرمتقارب و متفرق 

مثالً جانی در یک ماه دست فردی را قطع نماید و بعد از مدتی پایش را و سپس او را با 
شود؛ یعنی ضربه دیگری به قتل برساند، قصاص هر یک از جنایاتی که وارد کرده ثابت می

دلیل عدم تداخل به هم قصاص طرف و منافع و هم قصاص نفس )عدم تداخل(. این
طور متفرق وارد اطالقات ادله است. اگر ضربات متعدد باشد و در زمانهای مختلف و به

شده بر علیه نگردد، قصاص هر عضو و یا منفعت زایلشده باشد اما منجر به موت مجنی
نماید. بنابراین، در فرض تعدد تر میعهده جانی است و حکم به عدم تداخل صحیح

در نتیجه تداخل مؤثر است. « علیهمرگ مجنی»و « زمان ایراد ضربات»عامل ضربات دو 
 توان از روایت ابوعبیده استنباط نمود. این ضابطه را می

آید: گاه میان تعبیر فقها متفرّق باشد، دو فرض پیش میاگر ضربات بافاصله باشد و یا به
گردد و اما بهبودی می شود و گاه ضربات توسط جانی تکرارضربات بهبودی حاصل می

 دهد. هر یک از این فروض مورد بررسی قرار خواهد گرفت:رخ نمی
 

 . بهبودی میان ضربات2-3-0
رسد که اگر جانی ضربه و جراحتی را پس از بهبودیِ جراحتِ ظاهراً روشن به نظر می

 علیه وارد نماید، جایی برای تداخل نیست.ناشی از جنایت قبلی وی، بر مجنی
دسته از فقها بر این نظر هستند که اگر قتل بعد از بهبودی جراحت ایجادشده توسط این 

عبارت دیگر اگر بین ضربات متعدد فاصله ایجاد شود و در این بین، جانی رخ دهد، به
بعضی از جراحات بهبودی پیدا کند و جانی بعد از اندمال و بهبود زخمها و جنایات، 

شود. مثل حکم به عدم تداخل قصاص طرف در نفس می مبادرت به قتل نماید، بدون شک
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-اینکه جانی دست فردی را قطع کند و او نمیرد و زخم بهبود یابد و بعد از آن پای مجنی

علیه را قطع کند و آن جراحت نیز بهبودی یافته و بعد از آن او را بکشد. در اینجا ابتدا 
کشند، زیرا قتل بعد از اسقرار میقصاص دست و پا از وی گرفته خواهد شد و سپس او را 

حکم خودش را دارد.  -جرح و قتل-جرح اول حاصل شده است و لذا هر یک از آن دو 
درواقع، حکم قصاص قطعِ عضو استقرار یافته و سپس حکم قصاص نفس نیز به آن اضافه 

-خاطر اندمال و بهبودی است و حکم آن بهشده است. استقرار حکمِ قصاصِ قطعِ عضو، به

خاطر قتلی که بعد از آن حادث شده، تغییر نخواهد کرد. و جانی دو عمل )جراحت و قتل( 
؛ کاسانی، 6/21ق، 1486گردد )طوسی، را مرتکب شده و به دو مجازات محکوم می

رسد (. به نظر می1/116تا، قدامه، بی؛ ابن5/64تا، ؛ شافعی، بی14/112ق، 1121
اصولی همچون حرمت مثله کردن نیز در تعارض استیفای قصاص عضو و قصاص نفس با 

 نیست.
 

 . عدم بهبودی میان ضربات2-3-2

 و در صورتی که بین ضربات متعدد جانی بهبودی و اندمالِ جراحت حاصل نشد
سپس پایش را قطع کرد و بار سوم جنایت دیگری  و مثالً جانی دست فردی را بُرید

ات متفاوتی بیان شده است. این فرض در علیه مرد، نظرمجنی اینکهرا وارد آورد تا 
(. 2/517ق، 1148میان فقهای امامیه در کتب معدودی مطرح شده است )خمینی، 

شیخ طوسی در مبسوط دو قول مبنی بر تداخل و عدم تداخل را ذکر کرده و به 
سازد و خود قائل به عدم تداخل افرادی از فقهای امامیه بدون ذکر نام منتسب می

دارد که میان ضربات (. دیدگاه سومی نیز وجود 6/21، ق1486 ،طوسیاست )
متقارب تفصیل و تفاوت قائل شده است. دیدگاه تفصیل جای تأمل متقارب و غیر

دارد. فقهای مذاهب اربعه نیز در این فرض بر دو رأی تداخل و عدم تداخل اختالف 
 هد گرفت:انضمام ادله مورد بررسی قرار خواسه دیدگاه بهاند. این کرده

 

 . دیدگاه تداخل و ادله آن 2-3-2-0

داند که شیخ طوسی در کتاب مبسوط قول به تداخل را از آنِ افرادی از فقهای امامیه می
طور مطلق عبارت دیگر کسانی که بهجا(. بهادله آنها حرمت مثله کردن قاتل است )همان



 یموجب قصاص در فقه مذاهب اسالم اتیتداخل جنا

 

  

003 

ن فرض نیز قصاص نفس را تر گذشت در ایقائل به تداخل هستند، و ذکر نام آنها پیش
اند و مستند حکم به دانند. روایاتی که حرمت مثله کردن قاتل را متذکر شدهثابت می

 اند، عبارتند از:تداخل قصاص طرف در نفس واقع شده

، که فرمودند قاتل را به امام حسن مجتبی وصیت حضرت امیرالمؤمنین علی -1
و  11/15تا، با یک ضربه شمشیر قصاص کنند و از مثله کردن بپرهیزند )حر عاملی، بی

17.) 
و مَن قُتِلَ مظلوماً فَقد جَعلنا لِوليِه سُلطاناً »روایاتی که در تفسیر آیه شریفه  -2

[ او] پس ایم،داده قدرتى وى سرپرست به شود، کشته مظلوم هرکس ؛ وفَالیُسرف فِی القَتل
دارند که نهی از اسراف اند، بیان می( وارد شده44)اسراء، « کند. روىزیاده قتل در نباید

 جا(.طریق مثله کردن وی است )همانهمان نهی از کشتن قاتل به
وارد شده است که فردی دیگری را با  روایتی از حضرت امیرالمومنین علی -4

ا از وی برنگرفته تا مضروب جان سپرده، آیا قتل ضربات عصا به قتل رسانده و عصا ر
 (.11/284ضارب جایز است؟ حضرت فرمودند: قتل وی با شمشیر جایز است )همان، 

توان گفت که این روایات ارتباطی به تداخل در مورد روایاتی که مطرح شده است می
تا گفته شود مثله علیه توسط جانی در بین نبوده ندارد. در روایت اول که مثله کردن مجنی

به یک ضربه  کردن در صورت تعدد ضربات و جنایات حرام است، چون حضرت علی
شهادت رسیده و ضربات متعددی صورت نگرفته است. روایت دیگر نیز پیرامون قصاص به

قدر ادامه داده تا منتهی به مرگ شده است و طرف نیست، زیرا ضارب فعلِ زدن را آن
توان قول به تداخل را ج به فوت شده است. بر این اساس، نمیدرواقع همه ضربات منت

 پذیرفت. 
(، ابویوسف، محمد 1/277تا، سنت کسانی همچون مالک )دردیر، بیدر میان فقهای اهل

-( به487و  1/488تا، قدامه، بی(، احمد، عطاء و ثوری )ابن14/114ق، 1121)کاسانی، 

(( قائل به 2/881تا، ماجه، بی)ابن« د الّا بالسیفال قو)» استناد روایتی از پیامبر اعظم
تداخل قصاص طرف در نفس هستند. این عده بر این نظر هستند که یک قصاص بدل از 

-نفس است، زیرا هدف از قصاص تعطیلی همه اعضای بدن انسان و اتالف همه بدن می

فس با تلف باشد و این هدف با گردن زدن )قصاص نفس( نیز ممکن بوده و تعدی به ن
 جا(.طور تمثیل جایز نیست )همانکردن اعضاء و کشتن جانی به
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 . دیدگاه عدم تداخل و ادلّه آن2-3-2-2

اند برخی از فقهای امامیه در خصوص عدم بهبودی میان جراحات قائل به عدم تداخل شده
 (. بخشی از روایت ابوعبیده12/25ق، 1128؛ خویی، 4/145ق، 1114ادریس حلی، )ابن

آورد، بار میزد و همه یک جنایت بهاگر ده ضربت می»فرمودند:  حذاء که امام صادق
دانستم که با ده بار زدن ایجاد کرده هر آنچه که باشد تا همان یک جنایت را بر او الزم می

-(، ظهور در تداخل دارد. به14/254ق، 1141)طوسی، « مادامی که مرگ پیش نیاید

ضربات متعدد جارح جنایات متعددی را ایجاد کرده و منتهی به  عبارت دیگر، مادامی که
علیه، نص صریح روایت بر شود. اما با فوت مجنیفوت نشود، قصاص جارح نیز متعدد می

ای به فاصله زمانی و کند. در این روایت اشارهتداخل قصاص طرف در نفس داللت می
دو روایت محمد بن قیس و حفص  بهبودی و یا عدم آن نشده است و روایت اطالق دارد.

تر نیز بیان گردید و هر دو صحیح هستند، معارض با روایت ابوعبیده بن بختری که پیش
حذاء هستند. در دو روایت یادشده مبنا و معیار در عدم تداخل، تعدد ضربات است. نهایت 

ند: اگونه میان روایات معارض جمع کردهای ایناینکه جمع ممکن نیست. گرچه عده
صحیحه محمد بن قیس در مورد دو جنایت غیرمتقارب و با فاصله زمانی زیاد است و »

)خویی، « صحیحه ابوعبیده در مورد دو جنایت متقارب و نزدیک به هم از نظر زمانی است
گونه جمع درست نیست. بلکه باید سراغ مرجّحات رفت. ظاهر (؛ اما این12/27ق، 1122

وایت صحیحه محمدبن قیس و حفص بن بختری موافقت کتاب و برخی آیات با دو ر
کند. از سوره بقره، بر عدم تداخل داللت می 111سوره مائده و  15داشته، آیات شریفه 

دیگر مرجّحات، استصحابِ ضمان جانی و قصاص و دیه از وی است )خوانساری، 
بر طرف  (. زمانی که جانی جنایتی14/211تا، ؛ طباطبایی، بی114و  6/181ق، 1142

رساند اگر قتل میعلیه را بهشود و هنگامی که مجنینماید مستحق قصاص میایجاد می
شک شود که ضامن قصاص طرف نیز هست یا خیر، حکم به استصحاب ضمان وی و 

 رسد این دیدگاه ارجح باشد.شود. با توجه به آنچه گفته شد، به نظر میقصاص طرف می
(، احمد بن 5/58ق، 1116(، شافعی )شیرازی، 14/112ق، 1121ابوحنیفه )کاسانی، 

 127استناد آیات کریمه (، نیز به486و  1/487تا، قدامه، بیحنبل و عمر بن عبدالعزیز )ابن
اند. این عده عالوه بر این آیات به سوره بقره قائل به عدم تداخل شده 111سوره نحل و 

من حرّق حرّقناه و من غرّق »ده است: کنند که فرمواستناد می روایتی از پیامبر اعظم
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اند که موضوع قصاص مماثلت است گونه استدالل کرده( و این8/87تا، )بیهقی، بی« غرّقناه
و لفظ آن مشعر به آن بوده و لذا جایز است قصاص از جانی استیفا شود، مانند آنچه او 

گفت که روایات باب کیفیت توان جا(. پیرامون استدالل این گروه میانجام داده است )همان
کنند. مماثلت در استیفای قصاص صرفاً بر مماثلت داللت کرده و بر عدم تداخل داللت نمی

 کند.قصاص ارتباطی با عدم تداخل ندارد و چیزی را ثابت نمی
 

 . دیدگاه تفصیل و ادلّه آن2-3-2-3

ر اولی به تداخل و امام خمینی که میان جنایات متقارب و غیرمتقارب تفاوت گذاشته و د
در دومی به عدم تداخل نظر داده است، دلیلی برای مدعای خود ذکر نکرده است. شاید 
بتوان برای قول ایشان به صحیحه محمد بن قیس و حفص استفاده کرد و چنین گفت که 
مراد از یک ضربه آن است که یا واقعاً یک ضربه بیشتر رخ نداده باشد؛ یا اگر چند ضربه 

-قدر کم باشد که عرفاً یک ضربه محسوب شود. بهها آناست فاصله میان ضربه رخ داده

بیان دیگر در صحیحه محمد بن قیس که حضرت میان ضربات متفرق و ضربه واحد در 
عدم تداخل و تداخل تفاوت گذاشته است، مراد از ضربات متفرق، ضربات با فاصله زمانی 

واقعاً یک ضربه باشد، یا عرفاً یک ضربه است و مراد از ضربه واحد آن است که یا 
محسوب شود. در جایی که چند ضربه متوالی و متقارب به کسی زده شود، عرفاً یک 

ش، 1481آبادی، رود و در نتیجه باید به تداخل معتقد شد )حاجی دهشمار میضربه به
415 .) 

از ضربات متفرق در اند که مراد قائالن به عدم تداخل، به مطالب باال چنین پاسخ داده
قرینه مقابله آن با ضربه واحد، ضربات متعدد است. پس هرگاه صحیحه محمدبن قیس، به

ق، 1122شود )خویی، ضربات متعدد بود، چه متقارب باشد یا نه، تداخل واقع نمی
 (.11ق، 1121؛ فاضل لنکرانی، 12/27
 

 تداخل قصاص اطراف در یکدیگر
سنت، در مورد قصاص اطراف، شاهد فروض ی امامیه و اهلبا استقراء منابع روایی و فقه

بسیار نادری بوده و اختالفاتی  که در تداخل قصاص طرف در نفس وجود دارد در تداخل 
 شود. قصاص اعضاء کمتر مالحظه می
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توان گفت اصل با عنایت به روایت ابوعبیده حذاء در تعدد قصاص اعضاء با یکدیگر می
-رسد و اما فروضی نیز مطرح مین نکته در ابتدا واضح به نظر میبر عدم تداخل است. ای

 سازد.گردد که حکم به تداخل را مشکل می
در تداخل قصاص اعضاء نیز بهتر است قائل به تفکیک شد؛ اول، زمانی که یک ضربه 
وارد شده است، و دوم زمانی که چند ضربه وارد شده است. در فرض اول یک ضربه باعث 

گردد. در فرض دوم نیز ا چند جنایت طولی و یا دو یا چند جنایت عرضی میایجاد دو ی
 چند ضربه یا منجر به ایجاد یک جنایت شده یا چند جنایت را در پی دارد. 

-در این مقاله، مقصود از جنایت طولی، جنایتی است که ناشی از جنایت دیگر باشد. به

ترتّب بر آن و منتج از آن باشد. در عبارت دیگر، جنایت دوم مسبَّب از جنایت اول، م
جنایت طولی، علتِ جنایت اول، ضربه و جراحتی است که جانی ایجاد کرده است و 
جنایتِ اول، علت برای جنایت دوم است. سرایتِ جنایت، مصداق بارز جنایت طولی 

گردد و است، هم در فرضی که سرایت منجر به ایجاد جنایت بیشتر بر اعضاء و منافع می
شود. در جنایت طولی م در فرضی که سرایت ناشی از جنایت اول منجر به فوت میه

 ارتباط علّی و معلولی میان جنایت اول و جنایت یا جنایات بعدی وجود دارد. 
منظور از جنایات عرضی جنایاتی است که همگی در عرض یکدیگر باشد و عامل و 

جانی است. در جنایات عرضی، رابطه  وجودآورنده همه آنها ضربه یا ضربات فردِعلتِ به
عنوان مثال ممکن علّیت میان جنایات و ضربه وارده است و نه میان جنایات با یکدیگر. به

است جانی با یک ضربه چندین جنایت از جمله قطع دست، قطع پا، جراحت به پهلو و 
 دیگرند.غیره را ایجاد نماید. همه این جراحات و جنایات توسط ضربه او در عرض یک

 
 . ضابطه تداخل0

اند. ظاهر عبارات فقهای امامیه درباره تداخل قصاص اطراف ضابطه و مالکی بیان نکرده
 12/217ق، 1128بعضی از آنان تداخل قصاص اعضاء و وجود یک حق قصاص )خویی، 

( و فتوای بعضی دیگر عدم تداخل قصاص اعضاء و وجود دو یا چندین حق 216و 
ق، 1148؛ خمینی، 12/144ش، 1481؛ نجفی، 115/ 5ق، 1121قصاص )طوسی، 

سوره مائده، در  15سوره بقره و  111( است. مطابق ادله عام یعنی آیات شریفه 2/511
رسد. عالوه بر آن، با توجه به روایت این مسئله نیز دیدگاه عدم تداخل اقوی به نظر می
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شود، مگر اینکه منتهی به فوت ابوعبیده حذاء نیز در تعدد جنایات، قصاص نیز متعدد می
توان گفت در تعدد جنایات وارد بر اعضاء که منتهی به فوت نشده شود. بر این اساس می

 باشد، مالک و ضابطه، عدم تداخل است. 
سنت، هنگامی که جنایات متعددی بر اعضاء و منافع وارد شود، چنانچه بنابر نظر اهل

ر یک جداگانه اجرا شده و قصاص متعدد همه جنایات عمدی و مستحق قصاص باشد، ه
کند. اما اگر جنایات متعدد موجب دیات و یا اروش متعدد باشد، تداخل شده و تداخل نمی

نجیم، سنت وجود دارد )ابنعنوان قاعده در منابع اهلگیرد. این معیار بهصورت می
 (.285و  1/281ق، 1111؛ سیوطی، 416و  111و  1116م، 1111

نماید و که باید در نظر داشت، دلیل عقلی است که بر عدم تداخل حکم میدلیل دیگری 
 دلیل خاص از جمله روایت دارد.لذا تداخل خالف اصل بوده و نیاز به

 
 . حاالت و وجوه تداخل 2

شود، برگرفته از مصادیق بسیار آنچه از حاالت و وجوه تداخل قصاص اطراف بیان می
سنت است و در این کتب بیشتر، سرایتِ مذاهب اربعه اهل پراکنده در کتب فقهی امامیه و

ناشی از جراحت یا قطع عضو به بیشتر از همان عضو یا به سایر اعضاء مورد توجه بوده 
توان گفت ضابطه و که میشوند، طوریاست. حاالت ذیل شامل مصادیق فراوانی می

 مالکی برای وجوه عدیده تداخل قصاص اطراف است.
 

 د یک ضربه، ایجاد دو یا چند جنایت طولی. ایرا2-0

بنابر نظر مشهور فقهای امامیه، اگر جانی یک ضربه وارد نماید که منجر به ایراد جراحت 
عنوان مثال کسی انگشت یا قطع عضو شود و سپس زخم به سایر اعضاء سرایت کند و به

-علیه میجنیدیگری را قطع کند و جنایت بر حسب اتفاق به کف دست سرایت نماید، م

(، زیرا برمبنای 216و  12/217ق، 1128تواند کف دست جانی را قصاص نماید )خویی، 
شود و اثر فعل عمدی و عدوانی، عملی عمدی و عدوانی این نظر، جزء در کل داخل می

اهلل خویی و کسانی که (. اما بنابر نظر آیت11/141ق، 1125خواهد بود )محقق اردبیلی، 
اند، اظهر عدم ثبوت قصاص کف دست است، زیرا موضوع ه تفصیل شدهدر سرایت قائل ب

قصاص جنایت عمدی است و فرض این است که سرایت مقصود نبوده و جنایت بر 
انگشت نیز از چیزهایی نبوده که عادتاً موجب سرایت باشد؛ پس موضوع قصاص نسبت به 
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چند اتفاقی هم قصاص کف ثابت نشده است و بنابراین آنچه مشهور گفته که سرایت هر
تواند انگشت جانی را قطع کند و دیه علیه میدارد، فاقد توجیه است. بر این اساس مجنی

کف دست را از وی بگیرد. در صورتی که سرایت را قصد نماید یا جنایت جانی بر انگشت 
ابل تواند انگشت را قصاص کند و در مقکننده باشد هم باز او نمیعلیه عادتاً سرایتمجنی

کف دیه بگیرد، بلکه مخیر است بین قصاص در تمام کف و میان عفو و گرفتن دیه با 
توان گفت در فرض ایراد جنایت (. می216و  12/217ق، 1128تراضی طرفین )خویی، 

کند، چون طولی که زخم و جراحت به اعضای دیگر یا به بیشتر از همان عضو سرایت می
قصاص مستقر نشده است تا حکم به قصاص همان مقدار زخم بهبود نیافته و مستمر است، 

 را داد.
شیخ طوسی در این مسئله در جایی از کتاب مبسوط به قطع انگشت بدون کف دست 
حکم داده و قائل شده است که کف دست دیه دارد و اصالً قصاص ندارد )طوسی، 

انگشت و  (، در حالی که در کتاب خالف قائل به قصاص هر دو یعنی هم6/84ق، 1486
 (. 5/115ق، 1121هم کف دست شده است )همو، 

تا، اند )فرغانی، بیحنفیه بنابر عدم اتحاد محل عضو، قائل به عدم اجرای قصاص شده
( و اما برخی 6/418ق، 1121(. این نظر از ابوحنیفه نیز نقل شده است )کاسانی، 8/418

اص، و در جنایت دومی ارش دیگر از فقهای حنفی بر این نظرند که در جنایت اولی قص
 (.14/118ق، 1121ثابت است )کاسانی، 

مالک بر این نظر است که اگر جانی جراحت موضحه و مأمومه را با یک ضربه عمدی 
شود و عاقله، دیه جراحت مأمومه را ایجاد نماید، نسبت به جراحت موضحه قصاص می

نماید و جراحت موضحه ایجاد علیه وارد کنند. و اگر یک ضربه عمد به مجنیپرداخت می
مانند؛ اگر بهبود یافت، ضارب در شود و در نتیجه شنوایی و عقلش از بین برود منتظر می

شود و اگر عقل و شنوایی به او برنگشت، دیه عقل و برابر جنایت موضحه قصاص می
 (. 6/2584ق، 1111گیرند )مالک بن انس، شنوایی را از او می

ین فرض اختالف دارند: برخی بر این نظر هستند که اگر جانی فقهای شافعی درباره ا
انگشت کسی را قطع نماید و این جراحت به کف دست سرایت نماید، قصاص در مقدارِ 

تواند علیه مییافته، ممکن نیست، بلکه قصاص انگشت نیز جایز نیست و مجنیسرایت
طر جنایتی است که موجب قود خاچهارپنجم دیه )مغلظه( را بگیرد و گرفتن دیه مغلظه به



 یموجب قصاص در فقه مذاهب اسالم اتیتداخل جنا

 

  

021 

(. اما برخی دیگر از فقهای شافعی معتقدند قصاص فقط در 6/118تا، باشد )بغوی، بیمی
شود. براساس نظر این عده، این حکم انگشت جایز است و در باقی دست، حکم به دیه می

و رود کند و در پی آن، بینایی از بین میدر جایی که جانی جراحت موضحه ایجاد می
گردد، نیز جاری است؛ یعنی جانی در مقابل جراحت موضحه پوست سر آشکار می

شود و در مقابل منفعت بینایی )اگر بینایی بازنگردد( و از بین رفتن پوست )اگر قصاص می
 (.71و 6/74تا، گردد )نووی، بینروید( به پرداخت دیه و حکومت ملزم می

 
 جنایت عرضی . ایراد یک ضربه، ایجاد دو یا چند 2-2

ممکن است فرضی وجود داشته باشد که جانی با ایراد یک ضربه باعث وقوع چندین 
جنایتِ عرضی، از جمله قطع اعضاء، زوال منافع و ایجاد جراحات شود. مثالً اگر جانی با 
یک ضربه باعث بریدگی گوش، بریدگی بینی، زوال حس شنوایی و قطع دست و پا گردد، 

به جانی برای اجرای حکم قصاص کافی است یا اینکه جانی به هر آیا ایراد یک ضربه 
 شود؟یک از جنایات پدیدآمده، محکوم می

بنابر اصل عدم تداخل قصاص اطراف، قائل شدن به تداخل و ایراد یک ضربه به جانی 
وجهی ندارد. گرچه در مقام اجرای قصاص همیشه امکان رعایت مماثلت در جنایت 

توان با یک ضربه همان جنایتی را در جانی ایجاد کرد که وی ایجاد میوجود ندارد، یعنی ن
کرده است، ولی باید گفت در این فرض نیز جانی به نتیجه جنایات متعدد خود محکوم 

کند که با یک ضربه این جنایات را ایجاد کرده باشد یا چند ضربه، شود و فرقی نمیمی
ر خود و حکم خود را دارند. دلیل این زیرا جنایات در عرض یکدیگرند و هر یک اث

 سوره بقره است. 111حکم، اطالق آیه 
 

 . ایراد چند ضربه، ایجاد یک جنایت2-3
اگر جانی ضرباتی را متعاقباً وارد کرده و این ضربات متوالی باعث ایجاد یک جنایت در 

و متوالی  عنوان مثال، جانی با ضربات مکررشود. بهعلیه گردد، یک قصاص ثابت میمجنی
توان قائل به ایراد گردد. در این فرض آیا میعلیه میچاقو باعث قطع شدن دست مجنی

ضربات مکرر و متوالی به جانی شد؟ پاسخ منفی است و جانی نسبت به قطع دست، به 
 شود.یک قصاص، محکوم می
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 . ایراد چند ضربه، ایجاد چند جنایت2-4
 آید:ث وقوع چند جنایت شود، چند فرض پیش میاگر جانی چند ضربه وارد نماید و باع

 جنایات ایجاد شده طولی یا عرضی باشند؛ -1
 ضربات جانی با فاصله زمانی یا بدون فاصله زمانی باشند؛ -2
 وجود آمده باشند.جنایات پدیدآمده در یک عضو یا چندین عضو به -4

ایتی که جانی ایجاد کرده، طور که بیان شد، در مقدار جندر رابطه با جنایات طولی همان
-حکم به قصاص و در جنایتی که مسبب از جنایت جانی است حکم به دیه یا ارش می

شود. دلیل این نظر عالوه بر آیات شود، اما در سایر فروض باال حکم به عدم تداخل می
سوره مائده، اصل عدم تداخل قصاص اطراف بر مبنای  15سوره بقره و  111کریمه 

 بیده حذاء است. روایت ابوع
 

 نتیجه
کند و منتهی به در مورد ایراد ضربه واحد که جنایات متعددی را بر اعضاء و منافع ایجاد 

گردد، قصاص طرف در نفس تداخل کرده و جانی به یک قصاص علیه فوت مجنی
گردد. در صورتی که جانی با ایراد یک ضربه عمدی فرد را )قصاص نفس( محکوم می

علیه بعد از گذشت زمانی و در اثر سرایت آن جراحت یا جراحات و مجنیمجروح نماید 
گردد و در فوت نماید، اگر سرایت اتفاقی باشد، جانی به قصاص عضو و دیه نفس ملزم می

بینی باشد یا جانی از سرایت آن آگاهی داشته باشد، صورتی که سرایت نوعاً قابل پیش
 گردد.حکم قصاص نفس جانی، ثابت می

علیه طور متوالی و متقارب بر مجنیمورد ایراد ضربات متعدد از سوی جانی، که به در
اگر  گردد.وارد شده و منجر به مرگ وی گردیده، یک قصاص )قصاص نفس( ثابت می

ایراد ضربات متعدد بر اعضاء، منافع و نفس با فاصله زمانی صورت گیرد، چنانچه میان 
ضاء در نفس تداخل نکرده و جانی در قبال هر ضربات، بهبودی حاصل شود، قصاص اع

 گردد.جنایتی که ایجاد نموده، قصاص می
نظریه عدم تداخل در مواردی که بهبودی حاصل نگشته نیز پذیرفته است، زیرا عالوه 

سوره  111سوره مائده و  15 بر روایت محمد بن قیس و حفص بن بختری، آیات شریفه
نماید عالوه جانی در قبال هر جنایتی که وارد میماید. بهنبقره، بر عدم تداخل داللت می

ضامن است. در مورد تعدد و تداخل قصاص اطراف که منتهی به فوت نگردیده، دیدگاه 
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عدم تداخل ارجح بوده و چند حکم قصاص برای جانی ثابت است. آیات شریفه مورد 
نین دلیل عقلی بر عدم تداخل چاشاره، روایت ابوعبیده حذاء از جمله ادله این ادعاست. هم

 نماید، زیرا تداخل خالف اصل است.حکم می
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