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مقدمه
در

نق کیفه ايها ا اهة دهايم لیه تداایع دسداني اشخاص ،قدل و ايهاد دهح اساع کاه

در یسا ه ه و قانن اجا ار ،دغايع نام گههده اساع .يکاي ا انضان ار اهداي کاه در داهايم
اتینر و یه نغگام ار يایي مساررنا یدني تنسط دادگاه اطهح ايشند ،تعادد دغاياعناا اساع.
قانن اجا ار اسالاي  2994در کدا اول و در اناد  292تا  292یها ههض تعدد داهم قنا اد
را ا هر کهده اسع که یه تعدد دهايم تعتياه ياا تعادد داهايم اسادندب تعتياه ،اد و ق ااص
اهینط ايشند.
ااا در ههض تعدد دغايعنا ،سه ایع :ایا ) تعادد دغاياعناا انداب ق ااص؛ ) تعادد
دغايعنا اندب ق اص و ديه؛ ج) تعدد دغايعنا اندب ديه ،قایل یهرسي اسع .ایاع اول
و دوم انضنع اين ا ایه نیسع ویي در ایع سنم يعغي تعدد دغايعنا اندب ديه که اين ا ایاه
یه آ اياهدا د  ،اهسش اصلي آ اساع کاه در

انق کیفاه اياها چاه قنا اد دغاياعناا

اندب ديه را اداره ايکغد یها اثال اگه دغايعناا ادعادد و اخدلا

یاه دسام شخ اي وارد

شند ،آيا نه دغايع اقدضا اهدامع ديه اسد ل را دارد يا صههاً يد ديه یها اجدانع دغاياعناا
اهدامع ايشند اگه اهداماع ياد دياه کااهي اساع آياا دياه دغاياعناا شاديدته اهداماع
ايشند ندچغین اگه دغايدي یه ضن وارد شند و نهايداً یه اهگ اجغي لیه اغدهاي شاند ،آياا دياة
ضن در ديه نفس دامل ايشند در دغاياتي کاه یاه چغادين ضان وارد اايشاند ،چاه ا کاااي
ادهتب مناند یند وآيا دية ا ضا در يکديگه تدامل ايکغغد یديهي اساع ا داال قا ادة اغاساب
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

تنسط دادرس کیفه  ،یه ويژه نغگااي که یه لع مساررنا هاهاوا ناشاي ا
اتشکي ،اشخاص

انادا کاار ياا

نقي اثل شهکعنا ییده التم یه اهدامع ديه ايشانند ،یاه اداها

ادایع

کدد ايکغد.
قثل ا تدوين قانن اجا ار اسالاي  2994قنا د اکم در نظام

نقي اياها در ايان اانرد

روشن نثند و قانن اجا ار اسالاي سال 2931در اين یاره ا کاام ادفااور و اهاکغادها را ا اهر
ايکهد .در رويه قضايي نیت آرا ادشدع و اخدلفي اشانده ايشاد و در یهماي اانارد نیات شااند
نظهار اشنرتي ادفاوتي ا اداره

نقي ینديم؛ در ادان

لداي و دانشاگاني نیات یاهمالن ادان

ه هي کدده یه اين انضنع اهدامده شده و ایعاد آ یه منیي تثیین نشاده اساع یایکن قاانن ددياد
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کاسدي یهداشده و قنا د چغدگانها را یها اين انضنع ایش ییغي کهده اسع.
یا تنده یه اين ایشیغه و ضع
قنا د اخدل

ادییار

مقاله

اجا ار اسالاي در کدا نا ق اص و ديار ،یا تنده یه آان هنا ه هي گااي اهم در رهع ايان
نقي ايها در اين انرد ،ايان ا ایاه یاا روشاي تحلیلاي

اکم یه تعدد دغايعنا اسدحر ديه را یه اسدغاد قانن ددياد اجاا ار اساالاي و

یا تکیه یه نظهار ه ها ا ددله ااام مدیغي ،تثیین ايکغد و نظاه یاه ايغکاه ايان یحا

در هاهوض و

ایعنا اخدلفي قایل یهرسي اسع ،یعد ا ییا افانیم دریخش اول ،در یخش دوم انضنع تعدد
دغايع یه ضن و نفس و تدامل دية ضن در نفس و در یخش سنم انضنع تعدد دغايع یه ضان
و تدامل دية ا ضا در يکديگه را یا رويکهد ه هي

نقي تحلیل ايکغد.

)1مفاهيم
 )1-1ديه
واژة ديه در یغع ا «ود » اشدر شده و یه اعغا اایي اسع که در یهایه دغايع اهدامع اايشاند
(شهیدثاني  2229ج  )922: 22و در هارسي یه آ مننثها ايگنيغد (اعاین2931ج2292 :4؛ اردییلاي  2999ج:9

غاوين اخدل

ندند ایدا کهده اسع چغانکه در قانن نااه دنرایي و شاهيعع ضاهر انساي

( ع)

ا آ ياد شده اسع (صایحي .)49: 2931شهيعع اسالاي کم ديه را ااضا و دتء قنانین ماند کاهده
اسع ( ه االي2913ج .)293: 49در ايها یعد ا ایاهو

ان اال اساالاي و رويکاهد اساالاي شاد

قنانین ،اجا ار ديه ا سال 2912در قانن اهینط یاه دياار یاا تأثیهااذيه ا نظاهار ه هاي اااام
مدیغي ایش ییغي شد و در قنانین اجا ار سال 2931و  2994تکهار شاد .قاانن امیاه در ااادة 23
ديه را چغین تعهي

کهده اسع «ديه ا م ا ا در و دیه ا در ،اایي اسع که در شهع ا دس یاها

ايهاد دغايع دیه دد یه نفس ،ا ضا و اغاهع و يا دغاياع داد در اانارد کاه یاه ناه دهداي
ق اص ندارد یه اندب قانن ا هر ايشند» .یغایهاين ديه اغح ه در دغايعنا دیه دد نیساع
و یه انارد که در قانن ت هيح شده اسع نیت تسه ايياید.
یه اساس االک اتینر چغانچه اایه ا ا اایي دغايع اصله ا سن شارع تعیاین شاده یاشاد،
ديه ا در ناایده ايشند ،ویي اگه ا دار اال اشخص نثاشد ارش يا کناع ناایده ايشند .ه ها
اااایه یین ارش و کناع قائل یه تفکید نثنده و اعغا وا د یها

ناه دو قائال نسادغد (اح ار

(س)
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 .)19در قهو و ا

ار گذشده نیت ديه یه افهنم مننثهاا در یاین ااهدم اطاهح یانده و یاه شاینهناا و
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لي 912: 2221؛ ااام مدیغي2242ج4و 9912 :2؛ نجفي 2932ج .)4: 29ااده 229قانن اجا ار اسالاي دديد
در تعهي

ارش ا هر ايدارد « :ارش ديه دیه ا ادر اساع کاه ایاتا آ در شاهع اشاخص نشاده

اسع» .تعیاین ایاتا ارش وهار نظاه ه هاا اااایاه یاه هادة ااکم و قاضاي واگاذار شاده اساع
(منيي 434 : 2999؛ هیض .)433 :2939ااده هنق نیت انضنع را یه دلب نظه کارشغاس ارداع داده اسع.
)1-2عدم تداخل اسباب و مسبّبات
ا اثا ثي که در لم اصنل ه ه اطهح اايشاند ،انضانع افهانم-در کغاار اغطانق -در دداالر
شهطیه اسع که اهکب ا دو دتء شهط يا ا دم و دانا ياا تاایي اساع و ا ینا ار آ انضانع
تعدد شهط و اتحاد دتا ياا دانا اساع (مهاسااني 2291ج )221 :4ااثالً ايان ددلاه کاه« :اذا مفیاع
ایجدرا ه ه» (نهگاه دينارنا شهه نااديد شاد نداا را شکساده اقاااه کان) و «اذا مفاي اذذا
ه ه» (نهگاه صدا اذا یه گنش نهسید ندا را شکسده اقاااه کان) ،ددلاها شاهطیه اساع کاه
احدن دو شهط و يد دتا اسع و ايتنا سؤال کهد که آيا دارا افهنم اسع ااسخ اغاسب یه
اين سؤال اهم اا را گههدار تعارض نديکغد یذا در ذيل اين یح  ،انضنع تدامل ياا ادم تادامل
اسثا اطهح و دايگاه یهدسدها ياهع .تدامل يعغاي دامال شاد چیات در چیات ديگاه ،یادو
اهتايش جم و ا دار آ سثب ااه آشکار و اغضاثطي اساع کاه شاارع آ را نشاانة ثثانر کام
شه ي قهار داده اسع اثل آسیب و دها ع که شارع آ را ااارة ثثنر کم شه ي ديه قهار داده
اسع يا منيشاوند که سثب ارا اسع (اهکت اطال ار و ادارک اساالاي  2939ج  .)232 :2اساثب نیات
کم و اثه شه ي اااره اسع که یا

نل سثب ،یه آ ادهتب اايشاند اثال دياه کاه یاا

انل

سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

دها ار ثایع ايشند .ا ند ا تدامل اسثا يعغاي ادددااع اساثا ادعادد در تاأثیه یاه اساثب
وا د (سثحاني  2223ج )932 :4يعغي ندچغانکه اسثا در ایع ههد اندب دتا وا د اايشانند
در ایع اددداع نیت دتا وا د را ايجاد کغغد مناه اسثا ا يد نانع یاشاغد ياا ا چغاد نانع.
دم تدامل اسثا نیت ا دضي دتا ادعدد نه وا د -در ههض تعدد اسثا اسع یه گننها کاه
شهوط ادعدد دتا ادعدد را ايجاد ايکغغد یه ثارر ديگاه در ادم تادامل اساثا ناه کادام ا
سثبنا اسد ل احسن و ا دضى چغدين اسثب اىشنند (هاضل یغکهاني 2932ج . )39-32 : 1ا ه ها

« ... . 2و ریدا يسدي دیه اید در یاألرش و ایحکنمة.»....
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دم تادامل اساثا را اطاهح کاهد (شاهید اول یايتاا ج )29-22: 2و اصانییین یترگاي چان آمنناد

مقاله

اااایه ،یها نخسدین یار شهید اول در کدا القواعد و الفوائد (ذيل قا ده چهارده) انضنع تدامل يا
مهاساني آ را در ذيل انضنع تعادد شاهط و اتحااد داتا اطاهح کهدناد (مهاسااني 2291ج)229 : 4

یغایهاين ،انضنع تدامل يا دم تدامل اسثا یهدنثال انضنع تعدد شهط و اتحاد دتا اطهح و اين
انضنع یهرسي شدکه آيا تعدد اسثا اندب تعدد اسثب ايشند
طهح یح

اتینر در ههضي اسع که دتا قایلیع تعدد و تکهار را داشده یاشد (ساثحاني  2249ج 4

 )222 :ندانغد وضن و دسل ااا گاني ادعلر کم قایل تعدد و تکهار نیسع اثل قدل یه واسطة ارتداد
و سب ایااثه(ص)که در اين صنرر انضنع تدامل اسثا
 .)39:ا سن ديگه ،اين یح

اطهح ندايشاند (هاضال یغکهاناي 2932ج1

در صنرتي اطهح ايشند که دییل ماصي یه تدامل يا دم تادامل

ودند نداشده یاشد اثل ايغکه دییل ايگنيد اگه کسي در ااه راضا یا ندسهش اناقعاه کاهد یاياد
کفاره اهدامع کغد ویي اگه کسي چغد یار اناقعه کهد چه کدي دارد آيا اسثا تدامل کهده و
يد کفاره اهدامع ايشند يا کفارهنا ادعدد یه تعداد دداعنا در اين هاهض دییال ماصاي یاه
تدامل يا دم تدامل نیسع ویي اگه دییل ماصي یهتدامل ودند دارد ،یه ا دضاا دییال تادامل
(ینل) يا ادعدد(ینل و منا ) ن ض کغد که گههدن يد وضن کاهي اسع يا اگاه دییال ماصاي یاه
دم تدامل دذیع کغد یه ا دضا آ رهدار ايشند اثل ایدي که رهدارنا ادعدد ادضادن ایاتام
یه کفاره انجام گیهد کاه در ايان صانرر ناه کفااره دداگاناه احاساثه و تادامل کفااره صانرر
نديگیهد .ااا در ههضي که دییل ماصي یه تدامل يا دم تدامل ودند ندارد ،چه قا دها

ااکم

اسع در اين انرد یین ه ها اتفاق نظه نیسع (مهاساني  2291ج 229 : 4؛ اظفه  2932ج )429: 2و یه طانر
کلّي سه ديدگاه در ایا ه ها اطهح شده اسع:
ای ) دم تدامل اسثا که قنل اشهنر ه یها اااایه اساع .یاه ا د ااد ايان دساده ا ه هاا در
قضیة شهطیه که دارا شهوط ادعدد اسع ناه شاهط یغاا یاه اطاالق و ا اداار کداع هانر در
اسد الل و هنر در انح ار در سثثیع دارد و دتا شهط يا اسثب نیت ادعدد مناند یاند (مهاسااني

 2291ج  229 : 4؛ صدر  2939ج 293 : 9؛ کا دي مهاساني  2212ج 291: 4؛ اظفه  2932ج .)429: 2ااام مدیغاي
که یا نظه اشهنر ندهانغد یهاين یاورند که در اين انارد یه اثغا

هن ،قا ده دم تادامل اساع؛

يها در ههم ههي نه سثب اثه اسد ل مند را دارند و یاین آنهاا تاداملي صانرر ندايگیاهد (اااام

(س)
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صنرر ايگیهد اثل دايي که شخص یه طنر اکهر و ادعدد وضن مند را یه دییال ساثب وا اد
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مدیغي  2222ج .)412: 4ه ها ادأمه که مند ا شاگهدا ااام مدیغاي یاندهاناد نیات ا ايان اساددذل
اسد ثال کهدهاند و یه اين یاورند که ههاً ا نه شهطي اين اطلب ادثاادر اايشاند کاه شاهط لاع
اسد ل یها

دوا دتاسع (سثحاني  2932ج )439 : 2و ايغکه یاها اثثاار ادم تادامل راناى دات

انضدام اصالة اذشدغال یه هن نیسع (هاضل یغکهاني  2932ج. )212 : 1

) تدامل اسثا که یهمي ا ه ها اثل اح ر منانسار
ج .)229 : 4ایهوا اين نظه یه اين یاورند که تکلی
تکلی

ا آ تثعیع ايکغغد (مهاسااني 2291

دوم الوه یه تکلی

نخسع مالن اصال ادم

اساع و اصال اویاي در ارتثااط یاا اساثا شاه ي تادامل اساع (نهاقاي  )493 ،492 :2213ياا

اسددذل ايکغغدکه دتا در ددلة شهطیه هنر در تعلر کم شارع یه صهن وداند دارد و وداند
صهن تحدل دو کم را ندارد و احال اسع که یهمنردار ا دو يا چغد کم یاشد (اظفه  2932ج:2

 )422 ،429یغایهاين اگه اسثا ادعدد اددداع کهد ندگي يد کم ییشده نداشده و ا دضاا قا ادة
تدامل اسثا اسع.
ج) تف یل یین اسثا ا ننع وا د و نم سغخ که ا دضي تدامل اساع و ا نانع ادفااور کاه
قا ده یه دم تدامل دذیع ايکغد (این ادريس  2222ج 32 : 9؛ هاضل یغکهاني  2932ج.)32 :1

ا انضن ار ديگه که یه دنثال یح

تدامل اسثا اطهح و یا آ ادفااور اساع ،انضانع

تدامل يا دم تدامل اسسثثار اسع .تدامل اسسثثار یه اعغا اکدفا یه رهدار وا د در ا ام اادثال
تکایی

ادعدد اسع و ااني انضن یع ايياید که در اانرد تادامل اساثا  ،اصال ادم تادامل

اذيههده شند (منئي  2913ج 294 :2؛ اظفه  2932ج . )422 :2یا اذيهش اصل دم تدامل اساثا  ،اکغان
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

اين سؤال اطهح ايشند که آيا اسثثار نیت ادعادد اايشانند و ياا در نام تادامل اايکغغاد آياا
تکایی
اکلّ

ادعدد در يکديگه تدامل کهده و و یفة شخص اکدفا یاه اادثاال وا اد اساع و ياا ذااه
یا اادثال ادعدد یه ايشند یا آنکه صا ب کفايه اين یح

(تدامل اسثثار) را یاا تادامل

اسثا ملط کهده اسع (ساثحاني  2223ج  )933 : 4ویاي نظاه اشاهنر را در ايان اانرد ،ادم تادامل
اسثثار اعههي کهده اسع (مهاساني  2291ج)221 ،229 : 4؛ يها اشادغال ي یغاي ا دضاي یهائاع ي یغاي
اسع و یهائع ي یغي نیت در اهتن اادثال ادعدد تکایی

اسع (کا دي مهاساني  2212ج )291: 4یه ثارر

ديگه یا ههض اذيهش اصل دم تدامل اسثا  ،یا شدِ در تدامل اساثثار قا اده اشادغال داار
اىشند که ندیجة آ

دم تدامل اسثثار و در نهايع دم دنا اکدفا یه يد اسثب و اادثال اسع

(انسن یجغنرد  2933ج. )422-422 : 9
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ق اص ،دود و ندچغین ديار سخن رهده اسع ( دید نجاني  2933ج .)39 : 4اکغان انضان ي کاه

مقاله

ا قا دة دم تادامل در اصانل ه اه و نیات ایانا اخدلا

ه اه نظیاه طهاارر ،ا  ،طاالق،

یا تنده یه انضنع ا ایه قایل طهح اسع ايغکه اگهدغايع (اسثا ) ادعدد شند ،مناه ا ياد ساغخ
یاشغد ،اثالً چغد دغايع ارصه و مناه ا چغد سغخ اانغد دغايع ارصاه ،ادال داه ،ا یاین یاهد
ل و ییغايي آيا یتوااً ديه (اسثثار) نیت ادعدد ايشنند يا یه يد اسثب(ديه) اکدفا ايشند
اگهچه ه ط یهمي ا کدا نا ه هي ایعاد اخدل
وايا یح

اين انضنع را اانرد کغکااش قاهار داده و

را روشن سامدهاند ( ادي ده آیاد  )211 ،214 :2992ااا در ااسخ کلّاي یاه ساؤال اتیانر

یايد گفع :یه اثغا آان هنا ه هي در اين وضعیع ،یهمي ا ه ها ا قا دة ادم تادامل اساثا
یههه گههده و یه اين یاورند که اصنذً در ههض تعدد دغايار (اسثا ) ،اسثثار (ديهناا) نیات ادعادد
مناند شد ،چغانکه یهمي ههوع ه هي اطهح در کدا

2

ديار تحريرالوسيله یا اين نظه اناه ع دارد.

یه ثارر ديگه ،ا نظه آان هنا ه هي :قا دة اوییه ،ثثنر ديه یاها نهدغاياع اساع و یاا تعادد
دغايع ،ديه نیت ادعدد ايشند اگه آنکه دییل ماصي یهمالن قا ده اقااه شند (تثهيات .)421 :2243
نظهية اشنرتي ادارة

نقي قنة قضائیه نیت یاا ايان قا اده ندانغات اساع کاه اشاعار اايدارد :در

داني یايد ديه نه دهح را اسد الً اهداماع نداياد و ااندثي یاها تادامل آنهاا و اماذ ياد دياه
نیسع .4قانن اجا ار اسالاي نیت در ااده  293اين قا ده را اذيههده و صهيحاً ا هرکهده اسع« :در
تعدد دغايار ،اصل یهتعدد ديار و ادم تادامل آنهاساع» .یاا وداند ايان ،نظاه یاه گسادهدگي و
ایچیدگي اين یح

و یا غايع یه انارد اغ نص در قانن اجا ار اسالاي ا ن  ،2994اغاسب

اسع که انضنع تعدد دغايع و تدامل ديه را در اثا

یعد اي گیهيم.

 )2تعدد جنايت برعضو و نفس و تداخل ديهها
در انارد ضهیه يا ضهیاتي ،نم یا

دغايع یه طهن شده و نم اهگ اجغي لیه را در ااي دارد.

اين اسأیه در چغد صنرر ادفاور قایل ت نر اسع که اا یه ییا نه يد ا اين صنررنا و ا کام

« . 2لو قطع االذن ـ مثالً ـ فسري الي السمع فأبطله أونقص منه ،ففيه ـ مضافاً إلي دية االذن ـ ديـة المنفةـة مـي يـر
تداخل» (ااام مدیغي  2242ج  2و )924 :4

(س)

 .4شداره  3/2313انرخ  2911/3/43ادارة

نقي قنه قضائیه

بررسي تداخل ديات در فقه و حقوق ايران با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

صنرر تعدد دها ار چه يکثاره اصل شده یاشد چه یه دهعار و چه دداً یاشد و چه دیاه داد
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ادهتب یه آنها اياهدا يم:
 )2-1ضربه واحد بر عضو و مرگ مجنیعليه
در اين ایع دغايع یه گننها اسع که ق اص وادب ايشند؛ اثالً شخص ای
شخص

گهد او را ايشاکغد و در ندیجاه

یه ق د کشادن

هانر اايکغاد .در ايان اانرد ق ااص ضان در

ق اص نفس تدامل ايکغد (ا دس اردییلي  2221ج 221 :29؛ منانسار  2212ج239،233 : 3؛ نجفاي 2932

ج  .)14 :24اه نم منيي در اين یاره ايگنيد» :اگه دهح و قدل یا يد دغايع یاشاد اثال آنکاه یاا
يد ضهیع دسدش را قطع کغد و او یدیهد نیچ شکي در دمانل ق ااص ضان در ق ااص نفاس
نیسع يعغي ه ط ق اص نفس ايشند» (منيي  .)232 : 2999قانن سایر و ددياد یاا ايان نظاه اناهار
اسع .ااده 493قانن دديد ا هر ايکغد« :اگه اهتکب یا يد ضاهیة داد  ،انداب دغاايدي یاه
ضن شند که اغجه یه قدل اجغي لیه گهدد ،چغانچه دغايع واقاع شاده اشادنل تعهيا

دغاياار

دد یاشد ،قدل دد احسن ايشند و یه لع ن ص ضن ياا دها داي کاه ساثب قدال شاده
اسع ،یه ق اص يا ديه احکنم نديگهدد» .ا دثار اين کم تا دايي اسع کاه اگاه ق ااص طاهن
ادها شند و یعداً دهح اغجه یه اهگ اجغي لیه گهدد اگه قدل اشدنل تعهي

دغايار دد یاشد

داني یه ق اص نفس احکنم ايشند یکن قثل ا ادها ق اص نفس یايد دية ده ي که قاثالً یاه
غنا ق اص ضن یه داني وارد شده یه او اهدامع شند ویي اگه قدال اشادنل تعهيا

دغاياار

2

دد نثاشد داني یه دية نفس یدو ا دسا دية ضن ق اص شده ،احکنم ايشند .
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

ااا اگه دغايع یهگننها اسع که اندب ديه ايشند ،ا نظهار ه ها اااایه اسدفاده ايشاند
که آنها ندچن تدامل ق اص ،یه تدامل ديه طهن در ديه نفس کم ايکغغد (ادني کاشاني 2213

ج412 :2؛ نجفي  2932ج 12: 24؛ مانيي .)232: 2999شیخ طنسي نیت یه ندین نظه اسع؛ نظه این اااد نیات
اثل نظه شیخ طنسي اسع ویي شاهعي اين تدامل را در ديار اذيههده؛ ویاي در ق ااص اعد اد یاه
دم تدامل اسع (شیخ طنسي 2241ج )2 :21ااام مدیغي نیت در اين ههض قائل یه تدامل دياار اساع
(ااام مدیغي2242ج4و .4)913 :2در قانن اجا ار اساالاي ساایر کام صاهيحي در ايان یااره وداند

 .2در اين یاره ردنع کغید یه ااده 433قانن اجا ار اسالاي سایر و ااده 911قانن دديد.
« . 4لو كان الجاني ...دخل دية الطرف في دية النفس.»...
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دديد ،اؤيد اين اد اسع و ا هر ايدارد« :نه گاه اجغي لیه در اثه سهايع صداه يا صداار دیاه
دد هنر ندايد ...یه تهتیب ذيل ديه تعیین ايشاند :ایا

مقاله

نداشع ااا اطایر قانن دديد ،ديه طهن در دية نفس تدامل اايکغاد .یغاد ایا

ااادة  299قاانن

ا در صانرتي کاه صاداة وارده يکاي

یاشد ،تغها ديه نفس يا ضن يا آسیب یترگته ثایع ايشند».
ا یین رهدن يکي ا اغاهعش شده اساع

ندچغین اگه دغايع وارده یه ید اجغي لیه که یا

سهايع کهده و اغجه یه هنتش شند؛ اثل ايغکه دغايدي یه ل قهیاني وارد شاده واغجاه یاه هانتش
شند ،در اين ایع ديه اغفعع ( وال ل) در دية نفس تدامل مناند کهد .ااده 139قانن دديد
اجا ار اسالاي ،در اين یاره قایل ذکه اسع .طثر اين ااده« :نه گاه دغايدي که اندب وال يکاي
ا اغاهع شده اسع ،سهايع کغد و سثب اهگ اجغي لیاه شاند دياة اغفعاع در دياة نفاس تادامل
ايکغد و تغها دية نفس قایل اطایثه اسع».

2

 )2-2تعدد جنايت با ضربه واحد بر عضو و مرگ مجنی عليه
ادکن اسع در اثه يد ضهیه ،یه يد ضن يا اغفعع چغدين صداه وارد شند؛ ااثالً شاخص ایا
اغتش دها ع اأاناه وارد کغد و در ندیجه شخص

هنر کغد يا ادکن اسع در اثه يد ضهیه،

یه چغد ضن يا اغفعع اخدل  ،صداه وارد شند؛ اثالً ای

یا يد ضهیه ،دسع شخص

ندايد و در اثه ندین ضهیه یه سدن ه هار ههد نیت آسایب وارد شاند و در ندیجاه شاخص

را قطاع
هانر

کغد .در اين انرد دو ایع اد نر اسع:

اگه هنر در اثه سهايع تدااي صداار اصله در اطهان یاشد و اين صداار دیه دد یاشد یاه
اسدغاد قسدع اول یغد

ااده 299قانن دديد ،دغايار تدامل کهده و دية نفس ثایاع اايشاند و

یها ا ضا ،ديها ثایع نخناند شد .اطایر اين قسدع ا ااده« :نه گاه اجغي لیاه در اثاه ساهايع
صداه يا صداار دیه دد هنر ندايد ...یه تهتیب ذيل ديه تعیین ايشند ) :در صانرر تعادد
 .2ااده 131قانن دديد اجا ار اسالاي نیت قایل ذکه اسع« :نه گاه در اثه دغايدي اجغي لیه یيننش شند و یه ادداء

(س)

یهود ،چغانچه اغدهي یه هنر او گهدد ،ديه نفس ثایع اي شند .»...

بررسي تداخل ديات در فقه و حقوق ايران با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

يد ضهیه یه سه شخص

وارد ندنده و یا آ ضهیه ،نم یه چشمنا او آسایب یهسااند و نام یاه
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صداار چغانچه اهگ...در اثه سهايع تدام صداار یاشد ،تغها ديه نفس...ثایع اايشاند» .یاه ايان
تهتیب اگه در يد ادثة رانغدگي در اثه ضهیة وارده یه سه ا دوم ،و دچار ضهیه اغت شده و
هنر ندايد ،صههاً ديه نفس ثایع مناند شد و یها ضهیة اغت ديه ثایع نیسع.
 )2-2-2وقوع مرگ با برخی صدمهها:

اگههنر در اثه سهايع تدااي صداار اصله در اطهان نثاشد و صاههاً یهماي صاداار انداب
هنر شند و اين صداار دیه دد یاشد یه اسدغاد قسدع دوم یغد

ااده 299قاانن ددياد ،دياه

دغايار دیهاؤثه در ديه نفس تادامل ندايکغاد ویاي دياه صاداار اساه در دياة نفاس تادامل
ايکغد .اطایر اين قسدع ا اادة اتینر« :نهگاه اجغي لیه در اثه سهايع صاداه ياا صاداار دیاه
دد هنر ندايد ...یه تهتیب ذيل ديه تعیین ايشند:

ا ...و اگه اهگ ...در اثه سهايع یهمي ا

صداار یاشد ،دية صداار اسه در ديه نفاس ...تادامل اايکغاد و دياه صاداار دیاه اساه ،
دداگانه احاسثه و انرد کم واقع ايشند» .ندین رويکهد ا نظاهار ه هاي قایال اسادغثاط اساع
(منيي  .)432 : 2999یغایهاين در اثال هنق اگه در اثه ضهیة وارده در ت ادن ،الوه یه ضهیة اغات ،
یه سدن ه هار ههد نیت آسیب یهسد ،ویي اهگ ه ط در اثه سهايع ضهیه اغت یاشد ،الوه یه دية
نفس ،دية سدن ه هار نیت یه دییل اسد ل یاند صاداه و ادم تاأثیه آ در ااهگ ،در دياة نفاس
تدامل نکهده و دداگانه اهدامع مناند شد.
ثارر اسه يا دیه اسه یند دغايع يعغي ندا اؤثه یند يد دغايع در ديگه کاه در
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

یسا ه ها در اين انرد ا ثارر دغايعنا طنیي و هضي اسدفاده شده اساع (مانيي .)991 :2999
اغظنر ا دغايع طنیي اين اسع که دغايدي ناشي ا دغايع ديگه و در اثه تأثیه آ وقنع ياید .اثالً
اگه داني یا چاقن ضهیها یه گهد اجغي لیه وارد کغد که سهايع آ انداب ااهگ اجغاي لیاه
شند يا یا قطع انگشع اجغي لیه ،اين دغايع ساهايع کاهده و انداب قطاع دسادش شاند در ايان
ایع دو دغايع طنیي نسدغد يعغي در طنل نم واقع شدهاناد ویاي اغظانر ا دغاياع هضاي ايان
اسع که دغايار اسد ل ا نم ینده و در ندديگه تأثیه ندارند و يکي ناشي ا ديگه نیساع ااس
در اثال اول اگه داني یا چاقن در يد اا ضهیها یه اا اجغي لیه وارد کغد و در ااني ديگاه
ضهیها یه گهد او و ضهیه یه اا تأثیه در اهگ اجغي لیه نادارد و در اثاال دوم االوه یاه قطاع
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یین آنها هضي اسع و کدش یا انرد قثلي ادفاور مناند یند.

مقاله

انگشع ،ضهیها نم یه کد

او وارد کغد ااا اين ضهیه در قطع دسع تأثیه نداشاده یاشاد ،رایطاة

 )2-3تعدد ضربهها بر يک عضو و مرگ مجنیعليه
در اين ایع ضهیار ادعدد یه يد ضن ياا اغفعاع وارد اايشاند و در ندیجاه اجغاي لیاه هانر
ايکغد اثالً یا يد ضهیه یا

مدیادگي سادن ه اهار شاده ،و ساسس یاا ضاهیها ديگاه یا ا

شکسدگي سدن ه هار ايشند و در ندیجه اجغي لیه هنر ايکغد .کم اين صنرر ،دقی ااً اانغاد
انارد دوگانه صنرر قثل اسع یدين نحن که اگه هنر در اثه سهايع تداااي صاداار اصاله در
اطهان یاشد و اين صداار دیه دد یاشد دغايار تدامل کهده و دية نفس ثایع ايشند ااا اگاه
هنر در اثه سهايع تدااي صداار اصله در اطهان نثاشد و صههاً یهمي صاداار انداب هانر
گهدد و اين صداار دیه دد یاشد دية دغايار دیهاؤثه در دية نفس تدامل نديکغد و دية آنهاا
یايد دداگانه اهدامع گهدد ،ویي دية صداار اسه در دية نفس تدامل ايکغد.

در اين صنرر ضهیار ادعدد یه چغدين ضن يا اغفعع وارد ايشند و در ندیجة آنها اجغي لیاه
هنر ايکغد اثالً یا ضهیها سه ههد را یشکغد و سسس یا ضهیها ديگه دها اع دائفاه یاه او وارد
سا د که در ندیجه اجغي لیه هنر کغد .اين انرد نیت دقی اً ا کااي شثیه یه انرد سنم دارد ودر آ
اسه یند يا نثند دغايار یه اطهان ،االک کم مناند یند و چغین االکي انرد قثانل ییشاده
ه ها اااایه اسع (نجفي  2932ج 943 : 29؛ شیخ طنسي 2241ج 292 : 2؛ منيي  .)432 :2999روايار چغد
نیت در اين ایغه وارد شده اسع یه غنا اثال در صحیحة ایي ثیده ا ااام یاقه(ع) ن ال شاده اساع
که ايشا ههاندند:اگه ده ضهیه یه او یتند و ده ضهیه يد دغايع را ايجاد کغاد ،یاه دغاايدي کاه ده
ضهیه ايجاد کهده ایتام ايکاغم ( ه ااالي  2913ج .)911 : 49یهماي ا ه هاا نیات یاه ادم تادامل در
صنرر سهايع دغايع رأ دادهاند ( الاه لّي 2221ج.)421 :4

کم قانن اجا ار اسالاي در اين انرد و در ههض اسدح اق ديه ندانغد رويکهدش در ضهیه
وا د اسع که یه طهن وارد شده وچغدين دغايع را ايجاد و در ندیجه اجغي لیه هنر ايکغاد؛
یدين تهتیب که اگه هنر در اثه سهايع تدااي صداار اصله در اطهان یاشد یاه اسادغاد قسادع

(س)

بررسي تداخل ديات در فقه و حقوق ايران با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

 )2-4تعدد ضربهها بر چند عضو و مرگ مجنی عليه
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اول یغد

ااده 299قانن دديد اجا ار اسالاي ،دغايار تدامل کهده و دية نفس ثایع ايشاند.

ویي اگه هنر در اثه سهايع تداااي صاداار اصاله در اطاهان نثاشاد و صاههاً یهماي صاداار
اندب هنر گهدد ،یه اسدغاد قسدع دوم یغد

ااده 299قانن دديد ،ديه دغاياار دیاه ااؤثه ،در

ديه نفس تدامل نديکغد و یايد دداگانه اهدامع گهدد ویاي دياه صاداار اساه در دياه نفاس
تدامل ايکغد و ه ط ديه نفس انرد کم قهار ايگیهد .یه غنا اثاال کساي یاا ضاهیها ییغاايي
ديگه را ا یین یثهد و سسس یا ضهیها ديگه دها ع دااغه را در سهش ايجاد کغد و اجغاي لیاه
در اثه دغايع دااغه کشده شند ،دية دغايع دااغه در دية نفس تدامل ايکغد ااا دياة ا یاین یاهد
ییغايي دداگانه احاسثه و انرد کم واقع ايشاند و دادگااه دااني را یاه اهداماع دو دياة کااال
احکنم مناند کهد .ایثده در ایا ه ها در اين اسأیه ،امدالن نظه ديده ايشاند و ساه ديادگاه در
اين یاره اطهح شده اسع .ديدگاه اول یه طنر اطلر و یا اتکا یه اصل یهائع یه تدامل ا د اد دارد
و یهمي اانغد شیخ طنسي یاه آ د ان اددااع دارد (شایخ طنساي  2241ج )219: 2ویاي مانيي ايان
ادداع را مایي ا اشکال نديداند (منيي  .)232 :2999ديادگاه دوم یاه طانر اطلار یاه ادم تادامل
ا د اد دارد و دییل اصلي آنها ردانع یاه اصال ادم تادامل دياار اساع (مانيي  .)232 :2999دییال
ديگه که قائال یه دم تدامل آوردهاند صحیحه ایي ثیده ا ااام یاقه(ع) اسع که در ايان ایغاه
ن ل شده اسع ( ه ااالي  2913ج .)913 : 49ديدگاه سنم کاه ا ددلاه قاائلین آ اه انم منانساار
اسع اعد د اسع اگه ضهیار ا یحاظ ااني نتديد یه نم یاشغد تدامل صانرر اايااذيهد ویاي
اگه ضهیار در هاصله ااني ياد یه اجغي لیه وارد شنند تداملي در ایا نخناناد یاند (منانساار

سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

 2212ج  .)291 :3منيي در ا ام رد اين ديدگاه درنه دو ایاع قائال یاه ادم تادامل دياار اساع
(منيي  .)232 :2999یهمي نیت ديدگاه قایل قثنلته را ديدگاه دوم يعغي دم تدامل ايدانغد ( ادي ده

آیااد  )212:2992ییکن قانننگذار در تدوين قانن دديد یه ديدگاه سنم نتديد شاده اساع و قائال
یه تف یل اسع ،یا اين تفاور که االک ا غن یها تدامل و دم تدامل ديار وداند ضاهیار در
هاصلة ااني کم يا ياد نیسع یلکه اسه یند يا نثند دغايار را ادنظه قهار داده اسع که شايد
یدنا گفع که ا ند و افهنم نه دو االک يکي اسع وآ تأثیه گذار یاند ياا نثاند دغاياار
اسع که ديدگاني اغط ي اسع.
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یه ضن و نفس اناده یاشیم ،یا قا اده تعادد داهم در تعتياهار کاه در اااده  292قاانن اجاا ار

مقاله

در اجدنع ايتنا یه اين یاور یند که تدامل دية ضن در نفس در ایدي که یا تعدد دغاياع
اسالاي ،ایش ییغي شده و اجا ار اشد را االک قهار داده اسع ،ندانغگي دارد.

 )3تعدد جنايت بر عضو و تداخل ديهها
در اين ایع ،که مند شاال ههوض اخدلفي اسع ،ضهیه يا ضهیاتي یا

دغايع یه اطاهان شاده

ویي اغجه یه اهگ اجغي لیه نديشنند .آيا در اين ایع دية دغايعنا اخدلا

در نام تادامل

ايکغد يا یايد یها نه دغايع دية دداگانها اهدامع شاند در ه اه اااایاه یحا راداع یاه ايان
انضنع ییشده ذيل غنا «ديـة الجنايـة لاى اغااهع األ ضااء -ایع ال» آااده اساع و ه اط یهماي
کدا نا

ه هي اعاصه آ را یه صنرر دداگانه و دقیر یهرسي کهدهاند (منيي 992،999،232 :2999

؛ ادني کاشاني  2213ج .)412-413 ،492-491 :2قانن دديد اجا ار اساالاي در ايان یحا

یاه ساب

آنکه اين دغايعنا یه صنرر دد يا دیه دد واقع شانند و ق ااص ياا دياه را انداب شانند
ا کااي را در ه ل سنم ا یخش دوم کدا چهاارم اایش ییغاي کاهده اساع کاه آنهاا را یهرساي

 )3-1تعدد ضربهها بر عضو
اين ایع مند در سه صنرر قایل ت نر اسع :صانرر اول آنکاه دغاياع وارده در ياد ضان
اسع و صنرر دوم ايغکه دغايع یه چغد ضن وارد شند .صنرر اول نیت مند در دو قسدع قایال
یهرسي اسع يا يد دغايع وارد ايشند يا چغد دغاياع .یغاایهاين ايان انضانع را در ساه قسادع
انرد یهرسي قهار ايدنیم.
 )3-1-1تعدد ضربهها بر يک عضو و ايجاد يک جنايت:

در اين صنرر ضهیهنا ادعدد یه يد ضن يا اغفعع وارد اايشاند و اغجاه یاه ياد دغاياع
ايشند؛ اس اگه دغايعنا دیه دد احسن و اندب ديه شنند ،تدامل ديهنا صانرر گههداه
و ديه اکثه گههده ايشند؛ يعغي دية اقل در دية اکثه دامل شده و یه گههدن دية اکثه یسغده مناناد
شد ،اثالً اگه داني یا چغدين ضهیه ،دسع اجغي لیه را قطع کغد ه ط یه دياة قطاع دساع احکانم
ايشند و دية اای ي آسیبنا وارده یه دسع در آ دامل ايشند.

(س)

بررسي تداخل ديات در فقه و حقوق ايران با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

منانیم کهد و یه اين اساس ايتنا در اين ایع چهار ههض را ت نر کهد.
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 )3-1-2تعدد ضربهها بر يک عضو و ايجاد چند جنايت:

در اين انرد ضهیهنا ادعدد یه يد ضن وارد ايشند ویي چغد دغاياع را انداب اايشاند.
قانن دديد در اين صنرر یه طنرکلي کم یاه ادم تادامل دياة دغاياار کاهده اساع ،اطاایر
ااده« :224نه گاه در اثه رهدارنا ادعدد،آسیبنا ادعدد ايجاد شاند ،ناه آسایثي دياة دداگاناه
دارد» .ااا در اين ههض نثايد یه صنرر کلي نظه داد؛ يها که ايان ایاع تنساط یغاد

اااده299

ا ید شده اسع و دو ههض قایل ت نر اسع  :ههض اول اين اساع کاه دغاياار اصاله اساد ل و
ددا ا نم نسدغد و ههض دوم نیت اين اسع که دغايار اسه یانده و در نام تاأثیه اايگذارناد و
دغايدي یترگته ادا ايشند .در ههض اول دغايار تدامل نیاهده و طثر ااده  224دل ايشند.
ااده 231قانن دديد نیت اين نظه را تأيید ايکغد .ااده اتینرا هر ايدارد« :نه گاه ياد اسادخنا
ا چغد ن طه ددا ا نم یشکغد يا مهد شند يا تهک یخانرد ،در صانرتي کاه ههاا ًدغاياعناا
ادعدد احسن گهدد ،نه يد دية دداگانه دارد» .ندچغانکه ا نحنة نگارش ااده اسدغثاط ايشند
اگه دغايار ددا ا نم ینده و اسد ل یاشغد تداملي در کار نیسع و دية نه کادام دداگاناه اانرد
کم واقع ايشند .در ههض دوم دية صداار اسه در نم تدامل کهده یه نحن کاه اگاه نداة
ضهیار دغايع ییشده را اندب شنند دية ندة آنها در دية آسیب یاترگتاه تادامل اايکغاد و یاه
گههدن دية ییشده اکدفا ايشند و اگه یهمي ضهیار دغايع ییشده را اندب شنند ه ط دية آنهاا در
دية آسیب یترگته تدامل ايکغد و اای ي ضهیار ،دية دداگانه دارد و ااده  299قانن ددياد یاا
اين ههض اناهر اسع.
ندچغین اين نظه ا قسدع دوم ااده  221و قسدع دوم ااده  223نیات یاه مانیي قایال اسادغثاط
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

اسع .اس اگه داني یا ضهیها انگشع ديگه را قطع کغد وسسس یا ضهیها اچ او را قطع کغد و
در اثه سهايع دغايع وارده یه اچ ،دسع اجغي لیه قطع شند ،دية آسیب وارده یه اچ در دية قطاع
دسع تدامل کهده ویي دية انگشع یدو ايغکه تدامل کغد ،دداگانه امذ مناند شد؛ یغایهاين در
اين ایع نثايد یالهاصله کم یه دم تدامل داده شند ،یلکه یايد نه انرد دداگانه یهرسي شند تا
کم آ اعلنم شند.
 )3-1-3تعدد ضربهها بر چند عضو و ايجاد چند جنايت:

در اين صنرر ضهیهنا ادعدد یه چغد ضن وارد ايشند و چغدين دغايع را ايجااد اايکغاد.
اسلم اسع که چن دغايار اسد لي در اين ایع رخ ايدند تداملي انجام ندايشاند و دياة ناه
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ااام صادق(ع) ايههاايغد :اایهاؤاغا (ع) اهد را که ديگه را یا

ا اضهو سامده و انداب ا

مقاله

دغايع دداگانه سا ايشند .روايع ایهانیم ین ده یه ايان اساأیه اشااره دارد .در ايان رواياع
یین رهدن شغنايي و ییغايي و گنيايي و ل و آیع تغاسلي او شده و قدرر دغسي او را قطاع کاهده
یند ،ااا او نده اانده یند یه شاش دياه احکانم کهدناد ( ه ااالي  2913ج  .2)912 :49ا نظاهار اااام
مدیغي نیت ندین ديدگاه اسدغثاط ايشند (ااام مدیغي  2242ج4و )919-912 : 2ااده 224قانن اجاا ار
اسالاي اين نظه را تأيید ايکغد؛ يها ا هر ايدارد :نهگااه در اثاه رهدارناا ادعادد ،آسایبناا
ادعدد ايجاد شند ،نه آسیثي دية دداگانه دارد .اناد ديگه ا قانن ددياد نیات نداین ديادگاه را
تأيید ايکغغد؛ اثالً ااده  232اشعار ايدارد« :نهگاه یه اثه يد يا چغد ضهیه ،االوه یاه در رهدگاي
اف ل ،اسدخنا نیت یشکغد يا تهک یخنرد ،دو دغايع احسن ايشاند و ناه ياد دياه ياا ارش
دداگانه دارد» .در انرد اغاهع نیت دم تدامل ديهنا دار اسع .طثر اااده « :222ناه گااه در اثاه
يد يا چغد رهدار ،اغاهع ادعدد ايل يا ناقص شند ،اانغد ايغکه در اثه ضهیه یه سه ،ییغايي ،شغنايي و
ل کسي ا یین یهود يا کم شند ،نه يد دية دداگانه دارد» .کم یه دم تدامل دياار در ايان
ههض اغط ي اسع؛ چها که وقدي داني یا ضهیار ادعدد ،صداار و آسیبنا اخدلفي را یاه یاد
ههض داني چغدين دغايع اخدل

را اهتکب شده اسع و یايد یها نه صاداه ااساخگن یاشاد ،و

اين ندا تغاسب دهم یا اجا ار اسع .ایثده اين ادم تادامل ياد اسادثغاء دارد کاه در اااده 222
انرد اشاره قهار گههده اسع یدين صنرر که طثر ااده  222در ایدي که اغااهع قاائم و وایساده یاه
ودند ضن یاشغد یهاساس اادة اتینرتدامل صنرر اياذيهد.
)3-2يک ضربه و ايجاد چند جنايت
در اين ایع يد ضهیه وارد ايشند ویي اغجه یاه چغاد دغاياع اايشاند .ايان ایاع نیات در دو
صنرر قایل ت نر اسع:صنرر اول آنکه ضه وا د در يد ضن و صنرر دوم ايغکاه ضاهیه
وا د نسثع یه چغد ضن انجام گیهد .اين یح را در دو قسدع انرد یهرسي قهار ايدنیم.
 ) 3-2-1ضربة واحد بر يک عضو و ايجاد چند جنايت:
« . 2لو قطع االذنيي و ذهب السمع به فةليه الديتان ،و لو جني عليه بجناية اخري فذهب سمةه فةليه دية الجناية و السمع

(س)

 ...لو شجَّ رأسه فذهب ابصاره ـ عليه دية الجناية مع دية االبصار».

بررسي تداخل ديات در فقه و حقوق ايران با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

اجغي لیه وارد ايکغد ،دییلي ندارد که یها ندة آسیبنا صههاً ياد دياه یحااظ گاهدد ،در ايان
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در اين صنرر ضهیة وا د یه ضن يا اغفعع ههد وارد اايشاند ویاي اغجاه یاه چغادين دغاياع
ايشند که در اين ایع یا ههض ثثنر ديه ،در ه ه اااایه ساه ديادگاه اذيههداه شاده اساع ،طثار
دياادگاه اول کااه نظااه اشااهنر ه هااا اسااع ،اادم تاادامل ديااهنااا دااار اسااع (نجفااي ،29 :2932
.)949،991گفدغي اسع که شیخ طنسي در الخالف نیت یا اين نظه اناهار اساع (شایخ طنساي  2241ج: 2

 .)492ديدگاه دوم اثدغي یه تدامل اسع و یه طنر اطلر آ را اياذيهد .شایخ طنساي در النهايهه یاا
اين نظه اناه ع کهده اسع (شیخ طنسي یي تاا  .)332 :ااا ديدگاه سانم کاه اهیانط یاه اح ار مانيي
اسع قائل یه تف یل شده اسع .اسدغد کم اين ه یاه ،صاحیحة این ثیاده اساع کاه در آ ا اااام
یاقه(ع) ن ل شده اسع :اگه اهد يد ضهیه یه سه ديگه وارد کغد و ال او را ائال ساا د و تاا
يد سال ا وقنع ضهیه ،ل اجغي لیه یهنگهدد یايد يد دية کاال یه اجغي لیه اهداماع شاند.
این ثیده اهسید آيا یاها دها داي کاه یاه ساه اجغاي لیاه وارد شاده دياها ذ م نیساع اااام

( ع)

ههاندند :نه یه اين دییل که داني يد ضاهیه ده اساع وآ ضاهیه دو دغاياع را یاه وداند آورده
اسع ،اس او را یه دغايع شديدته که ديه کاال دارد التم کهدم  .اين ه یه یا اسدغاد یه ايان رواياع
اعد د اسع اگه ضهیة وا د یا

دو دغايع گهدد که طنیي نسدغد و يکي ام

و ديگه اشد

اسع ديه اشد گههده ايشند و یها دغايع مفی ته ديها ثایاع نخناناد شاد (مانيي .)999: 2999
ندچغین ايشا در یح
کهديم (ا

ا دها ع اأاناه ايغگننه ا هار ايدارند :اين اهاتب نشدگانه که ااا ییاا

ارصه تا اأاناه) در صنرتي که یا يد ضهیه ايجاد شده یاشغد اهتثة اايینتاه در اهتثاة

یاذته تدامل ايکغد (منيي  )921: 2999یه اين اساس یها

کم تدامل ديهنا ،ضهیة وارده یايد ناه

سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

دو شهط ذيل را داشده یاشد )2:صداار طنیي یاشغد نه هضي؛ )4يکي ا ديگه ام
اگه دغايار هضي یاشغد يا اگه طنیياند و در نم تأثیهگذار ،ییغشا اما

یاشد و یذا

و اشاد نثاشاد ،ادم

تدامل دار مناند یند .ایثده شیخ طنسي تدامل را یه طانر اطلار اذيههداه اساع ماناه دغاياار
طنیي یاشغد مناه هضي (شیخ طنسي یاي تاا  .)332 :ا اطایعاة اجدانع ااناد قاانن ددياد اجاا ار
اسالاي یه نظه ايرسد رويکهد ا اغن ییشاده یاا نظاه اح ار مانيي اغطثار شاده اساع و اگاه یاین
دها ار اصاله ا ياد ضاهیه اما
اياذيهد .یغد ای

و اشاد یانده و رایطاة آنهاا طانیي یاشاد ،تادامل صانرر

اادة  299اشعار ايدارد« :نهگاه اجغي لیه در اثه ساهايع صاداه ياا صاداار

دیه دد  ...ضن ا ا ضا او قطع شند يا آسیب یترگ تاه یثیغاد یاه تهتیاب ذيال دياه تعیاین
ايشند:

ا در صنرتي که صداه وارده يکي یاشد ،تغها دية  ...ضن ياا آسایب یاترگتاه تعیاین
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اسع« :نه گاه نه يد ا دها عنا اذکنر در ااده( 2)319اين قاانن یاا ياد ضاهیه یاه وداند
ی

در ادعدد یاشد يد دها ع احسن اايشاند و دياة دها اع ییشاده را

آاده یاشد که ا

دارد» .رويکهد دينا

ایي کشنر ،نیت یه ندین اساس ینده اسع؛ یاها ندنناه ديانا  ،رأ دادگااه

مقاله

ايشند» .اثال قاننني در اين یاره ،تث هه  4ااده 321قانن دديد اجا ار اسالاي اسع کاه آورده

کیفه را که یها شکسدگي اسدخنا گننه و ايجاد مم در آ  ،دو ديه ا هر کهده یند ،نسذيههداه
و یا اين اسددذل که انهاً اين مم در اثه شکسدگي گنناه اساع و یاا ضاهیة ديگاه اصال نشاده
یغایهاين دو ديه ندارد (يکي یها شکسدگي و يکي یها

مم اصاله) و اعد اد اساع کاه دادناااه

یايد اصالح گهدد .ا اين رأ ايتنا اسدغثاط کهد که ااالک ديانا

اایي کشانر یاها تادامل

ديار در اين انرد ،ودند دو صداة تأثیهگذار در نم یا يد ضهیه اسع و در صنرتي که اياهاد دو
2

صداة اجتا ا نم یا دو ضهیة دداگانه یاشد قائل یه دم تدامل ديهنا اسع (یا گیه .)211: 2933

در انرد دغايع یه اغفعع نیت وضع یه ندین تهتیب اسع.یه غنا اثاال اااده221چغاین آورده
اسع« :چغانکه یه سثب ايهاد ضهیه يا دها ع ،صاداة یاترگتاه یاه وداند آياد اانغاد ايغکاه یاا
شکسدن سه ،ل ايل شند ،نه گاه آ دها ع لع و سثب وال يا ن ا اغفعع یاشد اگاه یاا
وال يا ن ا اغفعع که ییشده اسع اهدامع اايشاند» .اااده  223نیات اشاعار اايدارد« :ناه گااه
دها ع دی ي اانغد اغ له و يا دائفه يکثاره واقع شند ،تغهاا دياة نداا دها اع دیار اهداماع
ايشند و اگه یه تدري واقع شند؛ يعغي ایددا دها ع مفی تاه اانغاد انضاحه و ساسس دها اع
شديدته اانغد اغ له ايجاد شاند ،چغانکاه یاه ساثب ساهايع دها اع اول یاشاد تغهاا دياه دها اع
شديدته اهدامع ايشند» .در دیه اين صنرر در دغاياتي که یا يد ضهیه در ا ضا و اغااهع ادياد
ايآيغد و شهايط ا هر در اين اناد را نداشده یاشغد ،یغایه ااده  293قانن دديد ،اصل ادم تادامل
دار ايشند.يعغي اگه یین دها ار اصله ا يد ضهیه ،ام

و اشد نثاشد (اساو یاشاغد)و

رایطه آنها طنیي نثاشاد تادامل صانرر ندايااذيهد ،اگاه ايغکاه شاهايط ااادة  229قاانن ددياد
اجا ار اسالاي ودند داشده یاشد .طثر اين اااده« :درصانرر وداند اجدانع شاهايط چهارگاناة
ذيل ،دية آسیبنا ادعدد ،تدامل ايکغد و تغها دية يد آسیب ثایع ايشند:

(س)

 .2دادنااه شدارة ،122:شعثه 43دينا

ایي کشنر ،تاريخ رسیدگي 2934/2/43

بررسي تداخل ديات در فقه و حقوق ايران با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

يد ضهیه يا دها ع واقع شده یاشد دية ضهیه يا دها ع در دية ییشده تدامل ايکغد و تغهاا دياة
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ا ندة آسیبنا ايجادشده اانغد شکسدگينا ادعدد يا دها ار ادعدد ا يد ننع یاشد.

ای

ا نده آسیبنا در يد ضن یاشغد.
پ ا آسیبنا اد ل یه نم يا یهگننها نتديد یه نم یاشغد که ههاً يد آسیب احسن شند.
ر ا اجدنع آسیبنا یا يد رهدار اهتکب یه ودند آيد» .هلذا یها تدامل ديه صداار که ا نام
اسد ل و هضي نسدغد یايد تدااي انارد چهارگانة ذيل اندند یاشد:
 )2ندة آسیبنا ايجاد شده يا دها ار ادعدد ا يد ننع یاشد(اثالً چغد دها ع انضاحه)
در دیه اين صنرر کم یه تدامل ديار داده نخناند شد ،ااس اگاه يکاي ا دها اار انضاحه
یاشد ودها ع ديگه اغ ّله ،تداملي در کار نخناند یند.
 )4ندة آسیبنا در ياد ضان یاشاغد (ااثالً نداة آسایبناا در دساع یاشاغد)؛ یغاایهاين اگاه
آسیبنا و صداار در ییش ا يد ضن یاشغد ،تدامل ادها نديشند.
 )9آسیبنا اد ل یه نم يا یهگننها نتديد یه نم یاشغد که ههاً يد آسیب احسن شاند،
یغایهاين اگه آسیبنا در چغد دا اخدل
اخدل

ضن و ا نم دور یاشغد یه گنناها کاه ههااً دغاياار

احسن شنند ديهنا تدامل نخنانغد کهد ،اثالً ضهیة وا اد را دااني وارد کغاد کاه در

اثه آ اسدخنا ساق اا نم ا یاذ آسیب یثیغد و نم ا اايین ،يا یا يد ضهیه ،نم هد یاذيي آسیب
یثیغد و نم هد اايیغي ،در اين اذر آسیبنا ههاً يد آسایب احسان ندايشانند تاا تادامل
صنرر اذيهد.
 )2اجدنع آسیبنا یا يد رهدار اهتکب یه ودند آيد؛ يعغي یا يد ضهیه آسیبنا و صداار
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

ايجاد شند .
ندچغانکه گفده شد ندة اين چهار شهط یاياد هاهانم یاشاد و ه ادا ناه ياد ا آنهاا انداب
صدور کم یه دم تدامل مناند یند و در اين ایاع اااده 222کاه کداي اخاای

اااده 224

اسع ،دار مناند شد؛ ندننة اين انرد ااده 231قانن دديد اجا ار اسالاي اسع که یه اسااس
آ « :نه گاه يد اسدخنا ا چغد ن طة دادا ا نام یشاکغد ياا ماهد شاند ياا تاهک یخانرد ،در
صنرتي که ههاً دغايعنا ادعدد احسن گهدد ،نه يد دياة دداگاناه دارد ناه چغاد یاا ياد
ضهیه یه ودند آيد واجدنع دية دغايعنا اتینر ا دية ضن نم ییشده یاشد» و یذا در اين ایاع
نه چغد تنسط يد ضهیه آسیبنا اخدل

یه اسدخنا وارد شند ویي اگه ههاً اساد ل ا نام و

ادعدد یاشغد ،تداملي در کار نخناند یند .ديانا

اایي کشانر در ياد رأ و ادر روياه ا اهر
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تعیین شند .یا تنده یه ااده 224قانن اجا ار اسالاي سال  31کاه ا اهر اايکاهد« :دياه شکسادن
اسدخنا نه ضن که یها آ

مقاله

ايدارد :چغانچه دو اسدخنا ا يد ضن نیت شکسده شند یها نه اسدخنا یايسدي دياه دداگاناه
ضن دية اعیغي اساع مداس آ اايیاشاد» یغاایهاين چغانچاه دو

اسدخنا ا يد ضن نیت شکسده شند طثر اادة اذکنر یاها ناه اسادخنا یايسادي دياه دداگاناه
تعیین شند لیهذا یه نظه اکثهيع ا ضا نیأر دناي و در روية دينا

ایي کشنر ،رأ شعثة

چهارم دادگاه تجديدنظه اسدا نددا که یا اين نظه اغطثر اساع ،قااننني تشاخیص و اانرد تأيیاد
اسع .اين رأ یه اسدغاد اادة  431ا قانن آيین دادرساي دادگااهناا
کیفااه در ااانارد اشااایه یااها شااعب دياانا

داناي و ان اال در ااانر

ااایي کشاانر و دادگاااهنااا

دااناي ذ ماذتثاااع

2

مناندیند»  .اگه یخنانیم اين رأ را یا اناد قانن ددياد اغطثار کغایم اايتانا گفاع کاه رأ
و در رويه ااني ا داق ایدا مناند کهد که شهايط اادة  229قانن ددياد هاهانم نثاشاد و ایّاا
یايد رأ یه تدامل داد.
نظهية شداره  3/9314ا  2934 /22/43ادارة

نقي نیت یا رويکهد اتینراغطثر اساع .طثار ايان

نظهيه :در صنرتي که دو اسدخنا ا يد ضن اثل اا شکسده شند یاها ناه اسادخنا طثار اااده
يد اا در يد اسدخنا چغد شکسدگي ايجاد گهدد ه ط يد دياه؛ يعغاي دياة نداا اسادخنا
یايد اهدامع شند.ندچغانکه اال ظه ايشند قسدع امیه نظهيه یاا قیاند شاخص وا اد ،در ياد
اا و در يد اسدخنا

کم یه تدامل داده اسع ،و اين قیند اشایه یغدنا ااده 229اساع .اااده

 119قانن دديد نیت که در قانن اجا ار اسالاي ایشین وداند نداشاع در ايان اانرد قایال ذکاه

اسع .در اين ااده آاده اسع « :نه گاه ذیه گنش یه نحن قطع شند کاه اسادخنا ياه آ

اانه

گهدد الوه یه دية ذیه گنش ،دية انضحه نیت یايد اهدامع شند» .دییال ايان کام روشان اساع
چها که دو دغايع در هض نم نسدغد و یه گننها نیسدغد که يکي ا آنها در اثه ساهايع ديگاه
اديد آاده یاشد و هاقد شهايط اغدرج در یغدنا ای

وپ ااده  229قانن نسدغد .شعثة نهم دادگاه

تجديد نظه اسدا کهدسدا نیت ،ههد را که یه دهم ضه و دهح داد و کاندکآ ار اادهم
یند یه اهدامع ییش ا دو دية کاال انسا احکنم کهده وآ را ايغگننه ادیل کاهده اساع کاه در

(س)

 .2رأ و در رويه شداره  192انرخ 2932/3/22

بررسي تداخل ديات در فقه و حقوق ايران با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

 224قانن اجا ار اسالاي2931یايد اسد الً ديه تعیین شند ویاي اگاه تنساط شاخص وا اد و در
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اثه ضهیة وارده یه اغت طفل ،او دچاار نادگي نثااتي شاده و قاادر یاه دهاع و کغداهل اراد ادرار و
ادهنع مند نديیاشد و نه دو دسع و اانا و دچار ه دا
یه الوه ضهیة وارد شده یه کندک یا

هکع اراد شده (هلا شادگي) و

ن ص ضن و ه دا اغاهع ا ضا او شده اسع .یاا دقاع

در کم اعلنم ايشند که نه چغد ضهیه وا د ینده اسع؛ ویي یاه دییال ايغکاه دغاياع اصاله ا
آ  ،در ا ضايي اخدل

ینده ودر هض نم نسدغد و یه گنناها نیسادغد کاه يکاي ا آنهاا در اثاه

سهايع ديگه اديد آاده یاشد ،یذا تدامل ديهنا ادها نخناند شد و دادگاه کم یه اهدامع دياه
کلیة آسیبنا و صداار وارده ،داده اسع.

در اين صنرر ضهیة وا د یه ا ضا يا اغااهع هاهد وارد اايشاند ویاي اغجاه یاه چغادين دغاياع
ايشند ،یديهي اسع که در صنرر دیه دد یند و ههض ديه ،ا کام آ اثل انرد قثلي اساع
و در اين ایع نیت طثر ااده 293اصل یه تعدد دغايار ینده و دم تدامل دار مناناد یاند اگاه
انارد که در قانن مالن آ ا هر شده اسع .اااده 222قاانن ددياد اطاایر ايان هاهض ا اهر

ايدارد « :نه گاه در اثه يد ضهیه يا نه رهدار ديگه ،آسیبنا ادعدد در ا ضا یاد یاه وداند
آيد ،چغانچه نه يد ا آنها در ا ضا اخدل
افهنم اخای

یغد

یاشغد ...نه آسیب دية دداگانه دارد» .ايان نکداه ا

ااده 229نیت یه منیي قایل اسدغثاط اسع که ا هر ايکغد :درصانرر وداند

اجدنع شهايط چهارگانة ذيل ،دية آسیبنا ادعدد ،تدامل ايکغد و تغها دية يد آسایب ثایاع
ايشند...

ا ندة آسیبنا در يد ضن یاشغد ...یغایهاين اگه آسیبنا در ا ضا اخدل

یاشاغد

سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

تداملي صنرر نديگیهد .یه غنا اثال اگه در اثه ااشید اسید یه صنرر ديگه  ،یه س ییغايي
و ییغي يا یبنا و ا دار ا اننا سه آسیب وارد شند ،یاه دییال اخدلا

یاند ا ضاا ،دياة ناه

آسیب ددا ا نم انرد کم قهار مناند گههع نه چغد که ندة آسیبنا در اثه يد رهدار اساع.
2

اناد ياد ا قانن اجا ار اسالاي سایر و قانن دديد نیت یه اين ااه تأکید دارند یه غنا اثاال
اادة  239اشعار ايدارد :نهگاه صداه یه اسدخنا  ،اندب ن ص ضن يا صداة ديگه گاهدد ناه
 .2ا قانن اجا ار اسالاي سایر اناد،932:تث هه ااده 233 ،232 ،292 ،221،294 ،939ا قانن دديد نیت اناد،239 :
 ،239 ،232تث هه ااده 129 ، 129 ،192 ،112،191 ،291تث هه 4ااده 323 ،329 ،324 ،322 ،321و  329در انرد ديه
ا ضايي که در اثه يد ضهیه آسیب اي ییغغد.
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نم شکسدگي اسدخنا شند یايد دو ديه در نظه گههده شند ...اگه یا يد ضهیه چغاد ضان آسایب

مقاله

يد دية دداگانه دارد .طثر نظهية اداره

نقي قنة قضائیه :اگه يد ضهیه نم یا

دها ع ااا و

2

ديده یاشد ديه يا ارش آنها تدامل نديکغد  . »...دم تدامل یه اين دییال اساع کاه چغادين ضان
اخدل

آسیب ديده و دییلي یه تدامل دية آنها در ندديگه نیسع .ندچغین در يد اهوندة کیفه

يد ههد نظااي یه اتهام تیهاندا

دیهاجا اغجه یه قطع نخاع و هل اندام اايین و ااناا و دائفاه در

نا یة چپ قفسة سیغه و آسیب یه ا شا شکدي ،تحع تع یب دادسها نظاااي ...قاهار اايگیاهد.
دادگاه صایح در ماتدة رسیدگي یا ا ها یتنکار ادهم یه اسدغاد قانن اجاا ار اساالاي  2931و
وهر ااده ( )299قانن اتینر و را یه اهدامع يد ه هه دية کاال ا دهع قطع نخاع و یاه اسادغاد
ااده ( )292نا ه یه ااده ( )299ندا قانن یه اهدامع يد ه هه دياة کااال ا یحااظ ادم کغداهل
ادهنع و یه اسدغاد ااده ( )232یه يد ه هه ديه کاال ا یحاظ ادم کغداهل ادرار و یاه اسادغاد اااده
( )231یه اهدامع يد دية کاال اهد اسلدا ا

ی

ا یینرهدن تنا ا اریع دغسي و یاه اسادغاد

ااده ( )239یه اهدامع دو سنم دية کااال ا یحااظ هلا دوااا و یاه اسادغاد اااده ( )913و ( )292و
( )291یه اهدامع  %41دية کاال ا یحاظ ضايعار شاکدي و کثاد و یاه اسادغاد ااناد ( )4( ،)2و
ا دار مساررنا ااد و اعغن را یه نظه کارشغاس انکنل کهده اسع و یاذمهه یه اسدغاد اااده
( )42قانن اجا ار دهايم نیهوناا اسالح و را یاه شاش اااه اثس تعتياه یاا ا دساا اياام
یا داشع قثلي احکنم کهده اسع .در انرد شکسدگي سدن ه هار یه لع دم اال ظه اين انرد
در نظهيه اتشکي قاننني که انرد ت اضا وکیل اتفاقي ا دوم ینده ت دیدي اتخااذ نکاهده اساع
(دادنااه شداره .)232/32

در ا داهاض یااه اياان دادنااااه ،دياانا اياان قساادع ا
کهد«...دادنااه ا

ی

کاام را ایااهام کااهد ايغگننااه رأ صااادر

انطثاق انارد اهینط یه ديار و ارش و اجاا ار یا دارناده در دیاه اانرد

که ذيالً ذکه ايگهدد هاقد اياهاد و اشاکال اساع و در ندیجاه ا داهاض را ااهدود ا االم و دادناااه
تجديد نظهمناسده را ا اين دهار ایهام ايندايد .در انرد مسارر ايد یه ديه که دادگاه یه قانن
اسئنییع ادني اسدغاد کهده یا تنده یه االک رأ و در روية شداره  129اانرخ  31/3/1نیاأر

(س)

 .2نظهية اشنرتي شداره،3/2423انرخ 2932/1/9اداره

نقي قنة قضايیه

بررسي تداخل ديات در فقه و حقوق ايران با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

( )2قانن اسئنییع ادني یه دثها مساررنا ااد و اعغن در ار ا ادوم احکانم و تعیاین
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دناي دينا

ایي کشنر اهدامع مسارار اا اد یه دياه هاقاد وداناع قااننني و شاه ي اساع،

دادنااه را ا اين ی

2

ن ض ايندايد »....ندچغا که اال ظه ايشند دينا در اين کام اطاایر

رأ دادگاه ،یه دم تدامل ديار در ا ضا و اغاهع اخدل

دي اگاه یاا ياد ضاهیه و رهداار واقاع

شند ،نظه داشده اسع .ندچغین اين کم در ایدي که آسیب وارده یه ا ضا ید اندب صاداه
یه ا ضا داملي شند نیت اجه مناند یند ،اؤيد اين سخن تث هه ااده 322قانن دديد اجا ار

اسالاي اسع که یها ا ضا داملي نیت ديه یحاظ کهده اسع .اطایر اين تث هه« :نهگاه در دائفه
یه ا ضا دروني ید آسیب یهسد و يا ا یین یهود ،الوه یه دية دائفه ،ديه يا ارش آ نیت احاسثه
ايشند» .در اين انرد ايتنا یه يد نظهية اشنرتي نیت اشاره کهد که طثر آ دية دائفه اغ هن
ا انارد اسع که دهح اندب صداه ا ضا داملي گهدد .یغاایهاين اگاه دها اع دائفاه ااثالً
اندب صداه یه کثد يا طحال يا روده يا اعده يا سايه دنارحگهدد ،ارش آ [اطاایر تث اهه اااده
 322قانن اجا ار اسالاي] یه دية دائفه اهتوده ايگهدد .4اناه ع نظه یهمي ا ه هاا اااایاه یاا
اين تهتیب اسدغثاط ايشند (ااام مدیغي  2242ج 4و9 923 :2؛ منيي  924: 2999؛ هاضل یغکهاني .)442 : 2243

ن د که یه قا ده ا غن وارد اسع ايغکه اعیار ماصي یها تشخیص و در و تعادد دغاياار
ارائه نکهده اسع ،یه غنا اثال ا یین یهد انگشدا و نامن نا نه کدام یه تغهايي ديه دارد ،ااا اگه
دسدي قطع شند که دارا انگشع و نامن اسع يد دغايع احسن ايشند و انگشدا و نامن نا
ديه ا نخنانغد داشع ،در ایي که یا ودند ديه اسد ل یها دندا اگه یا هاد دنادا نیات ا یاین
یهود دو دغايع احسن ايشند و ديه هد ا ديه دندا اسد ل مناند یند ،شايد یه دییال اشاکل
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

یند اعیار وا د ا غن یها

ل اين انارد یعضاً یه هن تنسل دساده اساع کاه ماایي ا اشاکال

نثنده و قطعاً راه را یها تشدع آراء یا ايکغد!.
در اايا یياغاسثع نیسع که اشاره کغیم ذيل غنا تدامل ديهنا انضن ار ديگه نیت قایال
طهح اسع که یه یحاظ ههیع احدود ا ایه یه ندین ا دار یسغده ايکغیم و طهح آنها را یه اجاال
ديگه واگذار ايکغیم.
 .2تاريخ رسیدگي 9 :اهداد  2932شداره دادنااه 92/412 :شعثه  92دينا
 .4نظهية اشنرتي شداره،3/2423انرخ 2932/1/9اداره

ایي کشنر.

نقي قنه قضايیه

« . 9لو قطع النخاع فةيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدّرة يثيب ـ مضافاً إلي النخاع ـ دية اخري ،و إن لم تكـي
فيه الدية فالحكومة».

اصالح سنم 2992/2/49
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مقاله

نتيجهگيري
انضنعنا اخدلفي اانغد ،ایتا ديه ،اانیع ديه ،تغلیظ ديه و  ...اسع .يکي ا اين انضنعنا کاه
کدده در انرد آ یح

شده ،تدامل و دم تدامل ديهناسع که در کدا نا ه هي یاه صانرر

اهاکغده انرد تنده قهار گههده اسع .دم ایش ییغي قنا د روشن و اغساجم ا سان قانننگاذار
ايها اندثار تشدع در ا کام و آرا قضايي را هاهانم اايکاهد اااا یاا تادوين وت انيب قاانن
اجا ار اسالاي  2994در دو کدا ق اص و ديار ،ا کااي یها اين انضنع وضع شاده اساع.
یه اثغا رويکهد دديد قانننگذار در اين انرد و تأثیهاذيه آشکار ا آان هنا ه هي و قنا اد
چن قا ده دم تدامل اسثا و اساثثار ،قا اده ااکم در ايان اانرد ،ادم تادامل دياهناا در
يکديگه اسع .ااا اين قا ده ندة انضنعنا اين یح

ایچیده را سااا نديدند و قنا د ديگاه

آنها تکدیل ايکغد ،یغایهاين انضنع تادامل دياهناا یاه دو غانا تعادد دغاياع اسادندب دياه و
تدامل دية ضن يا طهن در ديه نفس و تعدد دغايع اسدندب ديه و تدامل دية ا ضاا ياا اطاهان
در يکديگه تفکید و یهاثغا

ایعنا و ههوض اخدل  ،ا کام آ تحلیل ايشاند :ايغکاه ضاهیة

نهايع اهگ اجغي لیه شند يا ضهیهنا ادعدد یه يد يا چغاد ضان وارد و یاه هانر اجغاي لیاه
اغدهي شند و ا سن ديگه سب آنکه ضهیهنا ادعدد یه يد ضان وارد شاند و یاه ياد ياا
چغد دغايع ییانجااد يا آنکه ضهیهنا ادعدد یهچغد ضن وارد و چغد دغايع را ايجاد کغد يا يد
ضهیه یه يد يا چغد ضن وارد و چغد دغايع را اندب شند .وهر قانن اجاا ار اساالاي ،2994
یه طنر کلي اگه دغايعنا اسد ل ا نم یاشغد و نیچ يد در ايجاد آسیب یترگته/شديدته و ا م
ا هنر و دهح اؤثه نثاشد ،دم تدامل ديهنا دار ايشند؛ ویي اگه صدااتي واقع شاند کاه در
وقنع آسیب شديدته/یاترگتاه وا ام ا هانر و داهح تاأثیه داشادهاناد ،آ صاداار در آسایب
یترگته/شديدته تدامل ايکغغد و ه ط ديه آسیب ییشده امذ ايشاند و اگاه یهماي صاداار در
وقنع آسیب یترگته تأثیه داشده اند ه ط آ صداار در آسیب یترگته تدامل اايکغغاد و دياه
صداار دیه اؤثه اسد ل تدامل نديکغد .در نه ال یا آنکه قانن اجا ار اسالاي ،دياه را يکاي
ا اقسام اجا ارنا اعههي کهده اسع ااا اانیع دوگانة آ و قهایاع آ یاا ا کاام و آثاار ضادا
ادني که انرد ت هيح ااده  224قانن اجا ار اسالاي نیت قهار گههده اسع ،انداب شاده کاه در

(س)

بررسي تداخل ديات در فقه و حقوق ايران با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

وا د یه ضن اغجه یه اهگ اجغي لیه شند يا ضاهیه وا اد یه ضان انداب چغادين دغاياع و در
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ههض تعدد دغايعنا اسدندب اهدامع ديه ،ا ا کام و ضنایط اعدنل در تعدد دهم و ا ددله
اندخا اجا ار شديدته ایهو نشند و شاند کناع قنا د و ا کام ماص یاشیم .در نهاياع یاا
آنکه قنا د ایش ییغي شده در قانن اجا ار اسالاي در انرد انضنع تعادد دغاياعناا انداب
ديه و تدامل ديهنا نسثع یه قنانین قثلي اجا ار اساالاي ا دااعیاع اغاساثي یهمانردار اساع یاا
ودند اين یها ادها یهده قانن و نظه یه ايغکه تعیین ننع و ایتا صداار و آسایبناا وارده و
ايغکه آسیثي در وقنع آسیب ديگه اؤثه ینده يا نثنده اسع يد انضنع تخ

ي اسع که نیا یاه

نظه کارشغاسي اههاد ادخ ص ا ددله اتشکي قاننني دارد ،یذا ایشغهاد ايشند یها دلنگیه ا
تضییع

نق اههاد ،یتوم آان ش قانن دديد یه دادرسا و کارکغا قضاايي و ندچغاین اتشاکا

قاننني در دسدنر کار ا ااار قضايي قهار گیهد و آئیننااهنا دديد اهینط یه انضنع و اغطثر یاا
ا کام قانن دديد اجا ار اسالاي وضع شند.

منابع


این ادريس لي ،احدد2222( .ق) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ،قم :مؤسسة النشر االسالمي التابةة
لجماعة ایددرسین ،چاپ دوم.
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اردییلي ،احدد لي  )2999( .حقوق جزاي عمومی ،تهها  :نشه ایتا  ،چاپ چهارم.
(س)

ااام مدیغي ،سید روح اهلل2242( .ق) تحريرالوسيله ،تهها  :اؤسسه تغظیم ونشهآثار ااام مدیغي  ،چاپ
اول.
اااااااااااااااااااااااا 2222( .ق) مناهج الوصول الی علم االصول ،تهها  :اؤسسه تغظیم و نشه آثار ااام
مدیغي(س).
آراء قضايی و نظريههاي مشورتی ادارة حقوقی قوه قضائيه

یا گیه ،يداهلل )2933( .قصاص عضو و ديه اعضاء ،تهها  :اندشارار دغگل،چاپ دوم.
تثهيت  ،دناد2243( .ق) تنقيح مبانی االحکام -کتاب الديات ،قم  :دارالصديقة ایشهیده(س) ،چاپ اول.
ادي ده آیاد ،ا دد )2992( .قواعد فقه جزايی ،قم :اژونشگاه ن ه و دانشگاه ،چاپ سنم.
ه االي ،احدد )2913( .وسائل الشيعه ه کتاب الديات ،قم :اؤسسه آل ایثیع لیهم ایسالم.
مهاساني ،احدد کا م2291( .ق) کفایة االصول ،قم :مؤسسة ایغشه اذسالاي ،چاپ نهم.

اصالح سنم 2992/2/49





منانسار  ،سید ا دد2212( .ق) جامع المدارك فی شرح مختصر النافع ،تهها  :مكتبة ای دوق ،چاپ
دوم.

مقاله
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منيي ،سید اینای اسم )2999( .مبانی تکملة المنهاج ،تهها  :اندشارار مهسغد  ،چاپ چهارم.
اااااااااااااااااااااااا  )2913( .اجود التقريرات(تقريراالبحاث ميرزا محمد حسين الغروي النائينی) ،قم :ایغديه،
چاپ دوم.





( ع)

سثحاني ،دعفه2223( .ق) المحصول فی علم االصول ،قم :مؤسسة اذاام ای ادق  ،چاپ اول.
اااااااااااااااااااااااا  )2932( .الموجز فی اصول الفقه ،تهدده وشهح لي دایع ،قم :ن ايح.
اااااااااااااااااااااااا 2249( .ق) تهذيب االصول (تقريرات ابحاث االستاذ االعظم و العالمة االفخم آیة العظمی

السيد روح اهلل موسوي) تهها  :اؤسسه تغظیم و نشه آثار ااام مدیغي ،چاپ اول.



شهید اول ،ددال ایدين ین اکي( .یي تا) القواعد و الفوائد ،قم  :اکدثه ایدفید.



شهید ثاني ،ينایدين2229( .ق) مسالک االفهام ،قم :نشرمؤسسة ایدعارن اإلسالمية،چاپ اول.



شیخ طنسي ،ایندعفه2241( .ق) الخالف ،قم :مؤسسة ایغشه اذسالاي التابةة لجامةة ایددرسین ،چاپ دوم.





اااااااااااااااااااااااا ( .یي تا) النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى ،قم :اندشارار قدس احدد .
صایحي ،هاضل )2931( .ديه يا مجازات مالی ،قم :دهده تثلیغار اسالاى ن ة لدیه قم ،چاپ دوم.
صدر ،احدد یاقه )2939( .بحوث فی علم االصول (تقريرات) ،ننيسغده احدند ناشدي شانهود  ،قم:




الاه لّي ،سن ین ينس 2221( .ق) ارشاد االذهان الی احکام االيمان ،قم :مؤسسة النشر االسالمي
التابةة لجماعة ایددرسین ،چاپ اول.
دید نجاني ،ثاسعلي  )2933(.قواعدفقه-بخش حقوق جزا ،تهها  :اندشارار سدع ،چاپ چهارم.



هاضل یغکهاني ،احدد )2932( .اصول فقه شيعه ،قم  :اهکت ه ه اذئدة اذطهار .



اااااااااااااااااااااااا 2243( .ق) تفصيل الشريعه فی شرح تحرير الوسيله :الديات ،قم :اهکت ه ه االئمة

(ع)

( ع)




اذطهار  ،چاپ سنم.
هیض ،لیهضا  )2939( .مبادي فقه واصول ،تهها :اندشارار دانشگاه تهها  ،چاپ شانتدنم.
کا دي مهاساني ،احدد لي2212( .ق) فوائد االصول (تقريراالبحاث ميرزا محمد حسين الغروي النائينی)،
قم :اؤسسة نشه اسالاي .




اح ر لّي ،نجم ایدين2221( .ق) المختصر النافع فی فقه اإلمامية ،قم :نشه ایدراسار اذسالایه هي مؤسسة
ایثعثه ،چاپ سنم.
ادني کاشاني ،رضا2213( .ق)کتاب الديات ،قم :اندشارار اسالاى وایسده یه دااعه ادرسین ن ه لدیه
قم ،چاپ اول.

(س)

بررسي تداخل ديات در فقه و حقوق ايران با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

اؤسسه دائهة ایدعارن ه ه اسالاي ،چاپ اول.
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اهکت اطال ار و ادارک اسالاي )2939( .فرهنگ نامه اصول فقه ،یا کنشش ددعي ا اح ا  ،قم:
اژونشگاه لنم وههنغت اسالاي ،چاپ اول.
اظفه ،احدد رضا )2932(.اصول الفقه ،یا تهدده لي احدد  ،تهها :اندشارار دارایفکه ،چاپ نهم.



اعین ،احدد  )2931( .فرهنگ فارسی معين ،تهها  :اندشارار ناان ،چاپ دوم.



ا دس اردییلي ،ا دد2221( .ق) مجمع الفائدة و البرهان ،قم :مؤسسة ایغشه اذسالاي التابةة لجماعة
ایددرسین ،چاپ اول.



انسن یجغنرد  ،ایه ا سن )2933( .القواعد الفقهيّه ،قم  :نشه ایهاد  ،چاپ اول.



نجفي ،احدد سن )2932( .جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،تهها  :دارالمكتبة االسالميّة ،چاپ



چهارم.
نهاقي ،ا دد 2213( .ق) عوائد االيّام ،قم :اکدثة ی یهتي ،چاپ دوم.
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