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این قـانون، ایـن    با مطالعه. شود ینمدیده  1392علیه چنین وضعیتی جز در قانون مجازات اسالمی 
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تفکیک گذاشته و دو رویکرد متفاوت در ایـن زمینـه همچـون وجـود دیـه       )392ماده ( مادون نفس
اتخـاذ نمـوده    در قصاص عضو بر سـایر مجنـی علـیهم    عالوه بر قصاص عضو و تقدم مجنی علیه اول

در جنایت بر نفس نیز به امکان اخذ دیه بـراي سـایر    تواند یمار قانونگذ ،با توجه به ادله فقهی. است
ضـمن اینکـه در جنایـات    حکـم دهـد؛    شـدگان  کشتهمقتوالن پس از قصاص قاتل در مقابل یکی از 
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 مقدمه

و گاه جـانی   شود یمگاه جانی متعدد و مجنی علیه واحد است که از آن به شرکت در جنایت تعبیر 
و شـرکت در  اعـم از شـرکت در قتـل     موضوع شـرکت در جنایـت  . واحد و مجنی علیه متعدد است

. اسـت  شـده  مطـرح مناسب هم در متون فقهی و هم در قوانین جزایـی   اندازه به ،جنایت مادون نفس
ۀ نـ یدرزم 1370و قـانون مجـازات اسـالمی    1361این در حالی است که در قانون حـدود و قصـاص   

در دو  1392قانون مجـازات اسـالمی   . شود ینموحدت جانی و تعدد مجنی علیه مقرره خاصی دیده 
 :به موضوع فوق پرداخته است 392و  384ماده 
اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمـداً بـه قتـل برسـاند و اولیـاء دم همـه مقتـوالن،         -384ماده «

اگـر اولیـاء دم برخـی از    . شـود  یمـ بپردازد، قصـاص   يا هیدخواهان قصاص باشند، قاتل بدون اینکه 
ر، خواهان دیه باشند، در صورت موافقت قاتل بـه  مقتوالن، خواهان قصاص باشند و اولیاء برخی دیگ

و  شـود  یمـ پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت 
 .»بدون موافقت قاتل، حق اخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند

ایـت مـادون نفـس    در بـاب جن  392اما ماده ؛ ماده فوق درباره وحدت قاتل و تعدد مقتول است
 :مغایر است 384است و در نگاه اول موهم این معناست که با ماده 

هرگاه کسی جنایت عمدي بر اعضاي چند نفر وارد کند، اگر امکـان قصـاص همـه     -392ماده «
و اگر امکان قصاص براي همه جنایات نباشد مجنی علیه اول که جنایـت   شود یمباشد قصاص  ها آن

است، در استیفاي قصاص مقـدم اسـت و در صـورت انجـام قصـاص،       شده واقعبر او پیش از دیگري 
نیست، به پرداخت دیه و تعزیـر مقـرر در کتـاب     ها آنمرتکب براي جنایاتی که محلی براي قصاص 

 .»...شود یممحکوم » تعزیرات«پنجم 
قصاص وجود دیه عالوه بر قصاص و تقدم مجنی علیه اول در  دیآ یم به دست 392آنچه از ماده 

 384حال اینکه آیـا در مـاده   . شود ینمدیده  384بر سایر مجنی علیهم است؛ این دو نکته در ماده 
 .ردیگ یمقرار  یموردبررسبه دیه هم حکم داد یا خیر، در این مقاله  توان یم

 :پیش از ورود به اصل بحث تذکر چند نکته ضروري است
زمانی صورت گیرد که از آن در فقه به قتـل   هبافاصلکند قتل چند نفر در این بحث فرق نمی. 1

یا بدون فاصـله زمـانی صـورت گیـرد      شود یمبالتعاقب و بالترتیب و در حقوق به قتل سریالی تعبیر 
که از آن به قتـل دفعـی و یـا    ) ایشان زمان همهمچون انفجار بمب در میان چند نفر و کشته شدن (

و بدون فاصله در این جهت که اگر اولیاء دم همـه   لهبافاصقتل  ،بله. شود یمتعبیر  یجمع دستهقتل 
از ایشان بر دیگري مقدم است و ضـمانت   کی کداممقتوالن، توافق بر قصاص نکردند، چه باید کرد و 

 .که خارج از موضوع این نوشته است باشد یماجراي تقدم چیست، مؤثر 
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د تصالحی اسـت یـا اصـلی و    این بحث متأثر از بحث دیگري است و آن اینکه دیه در قتل عم. 2
دیـه بگیـرد کـه     تواند یمآیا ولی دم در قتل عمد میان قصاص و دیه مخیر است یا اینکه در صورتی 

ولی دم میان قصاص یا اخـذ دیـه مخیـر     که یدرصورتقاتل به پرداخت آن راضی باشد؟ بدیهی است 
مقتوالن چه پیش از قصـاص در   باشد، ثبوت دیه به دلیل خاص نیازي ندارد و از ابتدا اولیاء دم همه

لکن اگر به تصالحی بودن دیه قائل شـویم  . از قاتل دیه بگیرند توانند یم ،مقابل یکی و چه پس از آن
قاتـل   کـه  یدرصـورت که نظر مشهور فقهاي امامیه است، گرفتن دیه نیاز به مصالحه بـا قاتـل دارد و   

اینکه دلیل یا ادله خاصی در این زمینه داشته  مگر ؛از اموال او دیه اخذ نمود توان ینم ،راضی نباشد
 .شود یمباشیم؛ موضوعی که در این نوشته بدان پرداخته 

مختلفـی   يهـا  بحثزمانی،  بافاصلهسریالی و  صورت بهدر مورد قتل چند نفر توسط یک نفر . 3 
حکـوم نمـود؟   قاتل را از باب افساد فـی األرض بـه اعـدام م    توان یماینکه آیا  ازجملهاست  طرح قابل

چنانکه در مورد حرّي که عادت بـه کشـتن بردگـان دارد برخـی روایـات بـر قتـل او داللـت دارنـد          
 1392. ا.م.ق 286با اجتماع شرایط مـاده   توان یمحقوقی  ازنظر). 95-94: 29، ج1416حرّعاملی، (

ه قصـاص  اما این موضوع از محل بحث خارج است و ما تنها در محدود؛ به چنین امري معتقد گشت
 .باشد ینمفراهم  286ضمن اینکه گاه شرایط ماده . میینما یمو دیه بحث 

و سپس به  میپرداز یمسیر مطلب این نوشتار بدین شکل است که ابتدا به بررسی فقهی موضوع 
 .بررسی حقوقی آن

 بررسی ادله فقهی وجود و عدم وجود دیه عالوه بر قصاص نفس. 1
از  يا هیـ دبدون اینکه  شود یمفق بر قصاص داشته باشند قاتل قصاص اولیاء دم همه توا که یدرصورت

 بـاهم اولیـاء دم   کـه  یدرصـورت اما ؛ شود یمبله در صورت رضایت قاتل دیه هم گرفته . او گرفته شود
قاتل را عالوه بر قصاص به پرداخت دیه محکوم نمود؟ مـثالً برخـی    توان یمآیا  ،توافق نداشته باشند

، از اولیـاء دم  يا عـده  کـه  یدرحال ؛نمایند فایاسته قصاص نمایند و خود قصاص را بخواهند مبادرت ب
و قاتل هم به پرداخت دیه راضی  کنند یمیا برخی از ایشان مطالبه دیه ؛ اند مجنونغایب یا صغیر یا 

 :سه احتمال در اینجا متصور است. نیست
احتمال دوم آنکه پـس از  . شود یم وجود ندارد و قاتل تنها قصاص نفس يا هیداحتمال اول آنکه 

قصاص قاتل در مقابل یکی از مقتوالن، براي اولیاء سایر مقتوالن حق اخذ دیه از اموال قاتـل وجـود   
قاتل را بـه قصـاص و پرداخـت دیـه محکـوم       توان یماحتمال سوم آنکه حتی پیش از قصاص، . دارد
در  .ندارد گرچـه بایـد از آن بحـث نمـود     دو احتمال اول، قائل دارد اما احتمال سوم طرفداري. نمود

را بیـان و  ) ج(و آنگاه ادله قـول ثبـوت دیـه    ) ب(و سپس ادله قول عدم دیه ) الف(ادامه ابتدا اقوال 
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 تـوان  یمـ که براي آن  يا ادلهو ) ه(از احتمال سوم تیدرنها. میپرداز یم) د(ادله يبند جمعسپس به 
 .میینما یماقامه کرد بحث 

 اقوال) الف
حتی ادعاي اجمـاع هـم در    ،اند یهدقائل به عدم ثبوت  فقهامشهور . شود یمقول در این زمینه دیده دو 

گرچه از متأخرین به بعد جمع زیادي قائل به وجود دیه  .)104-103: 11، جتا یبعاملی، (این زمینه شده است 
 .)99: تا یب جلسی،م( داند یمو عالمه مجلسی ثبوت دیه را مشهورتر  باشند یمپس از قصاص قاتل 

 عدم امکان اخذ دیه مطلقاً. 1-الف
 آن اسـت » لو قتل حرّ حرّین فصاعداً فلیس لهـم اال قتلـه  «: اند نوشتهظاهر عبارت کسانی که چنین 

؛ 295: 2ج ، 1418؛ همـو،  192: 4، ج1408حلی، ( ، دیه وجود نداردازآن پسکه مطلقاً چه پیش از قصاص و چه 

شهید ثانی در این زمینه با تفصیل میان برخی صور و ناظر بـر کـالم   . )269: 1410؛ مکی، 339: 1421حلی، 
زیـرا مصـنف حـق     ؛نیسـت  یطورکل بهظاهر عبارت این است که چنین حقی « :نویسد یمشهید اول 

کشف اللثام این را به جمعـی  . )50: 10ج ، 1410عاملی، (» اولیاي دم مقتوالن را تنها قصاص قاتل دانست
بـه ایـن نظـر     شـدت  بههم  هصاحب مفتاح الکرام .)50: 11ج ، 1416فاضل اصفهانی، ( دهد یمبت از فقها نس
روحانی به عدم امکـان اخـذ دیـه از امـوال      اهللا یتآ ،از معاصران. )104-103: 11ج ، تا یبعاملی، (قائل است 

نـی هـم بـه عـدم دیـه      امام خمی. 1)134: 26ج ، تا یبروحانی، (معتقد است  المال یتبقاتل و وجود دیه در 
که ایشان به عـدم   آید یبرمخوانساري هم  اهللا یتآاز عبارت  .)538، 2ج ، تا یبموسوي خمینی، (معتقد است 

 زمـان  یکبعید نیست بگوییم اگر کسی دو نفر را در  نویسد یمالبته ایشان  .اند قائلدیه در مال قاتل 
و هـم دیـه بایـد بپردازنـد یعنـی       شـود  یمـ براي هر دو نفر هم قصـاص   ،و بدون فاصله زمانی بکشد

 .)222: 7ج ، 1405خوانساري، (» القصاص لنفسین و أخذ الدیه لنفسین«

 امکان اخذ دیه پس از قصاص .2-الف
ظاهراً اولین فقیهی که بدین مطلب قائل است ابن جنید است که به نقل از عالمه در مختلف الشیعه 

عالمـه حلـی در تحریـر     .)443: 9ج ، 1415حلـی،  ( دینما یمول بدان قائل است و خود عالمه نیز آن را قب
و  نیمتـأخر جمعـی از  . هـم بـر ایـن عقیـده اسـت      )595: 3ج ، 1413حلی، (و قواعد  )448: 5ج ، 1420حلّی، (

؛ همـو،  207: 1422؛ عـاملی،  421: 4ج ، 1404؛ سـیوري،  573: 4ج ، 1387فخـر المحققـین،   ( انـد  قائلمعاصرین هم بدان 

                                                           
روحـانی،  (انـد  البته ظاهر عبارت ایشان در حاشیه منهاج الصادقین این است که وجود دیه پس از قصـاص را پذیرفتـه    1

 ).323: 3ج بی تا، 
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مه مجلسـی  عال. )47: 4ج ، 1410؛ 1؛ مدنی کاشانی115: 1426، ؛ تبریزي66: 42ج ، 1422؛ خویی، 126-125: 15ج ، 1413
 .)99: تا یب مجلسی،( داندثبوت دیه را مشهورتر می

 ؛ تبیین و نقد و بررسیادله عدم دیه )ب
و  نقـد  بـه  و سـپس ) 1-ب(اسـت تبیـین    شـده  گفتهرا که براي عدم دیه  يا ادلهدر این قسمت ابتدا 

 .پردازیم یم) 2-ب( ها آنبررسی 

 تبیین ادله عدم دیه .1-ب
 اصل. 1-1-ب

 تـوان  یمـ بـراي ایـن اصـل    . شـود  یمـ تمسک به اصل در کالم بسیاري از طرفداران این نظـر دیـده   
. دلیلی اجتهادي است و بر بیان دیگر دلیلـی فقـاهتی اسـت    ،مختلفی آورد که بر یک بیان هاي یانب

 عمـد اسـت   ود از اصل، انحصار حق ولی دم در قصاص و تصالحی بودن دیه در قتـل یکی اینکه مقص
 فقهابه تعبیر دیگر نظر مشهور . )125: 15ج ، 1413؛ عاملی،49: 11ج  ،1416فاضل اصفهانی،  ؛104: 11ج ، تا یبعاملی، (

تـل بـه   دیه بگیـرد کـه قا   تواند یمآن است که دیه در قتل عمد تصالحی است و در صورتی ولی دم 
النفس « ،»ولکم فی القصاص حیاة«قرآن همچون  مستند این نظر عمومات. پرداخت آن راضی باشد

. )53: 29ج  ،1416حرّعـاملی،  ( باشـد  مـی و روایاتی همچون روایت صـحیحه عبـداهللا بـن سـنان     » بالنفس
از امـوال   توان یممیان قاتل و اولیاء دم مقتوالن رخ نداده است، ن يا مصالحهچون در اینجا  ،بنابراین

 .قاتل، دیه اخذ نمود
گفت مقصود از این اصل، دلیل فقاهتی یعنی اصل برائت ذمه قاتل نسـبت بـه    توان می نیچن هم

و به تعبیر دیگر استصحاب عدم اشتغال ذمه قاتـل بـه چیـز دیگـري جـز       )183: 5ج  ،1407طوسـی، ( هید
 .باشد میقصاص نفس 

 روایات. 2-1-ب
 .این زمینه استناد شده استبه دو گروه روایت در 

 روایات قاعده الیجنی الجانی. 1-2-1-ب
قاتـل را هـم بـه قصـاص      تـوان  ینمیعنی  ؛شود ینماین قاعده، جانی به بیش از جان مجازات مطابق 

در ) الیجنی الجانی علی أکثـر مـن نفسـه   (اصل این قاعده . نفس و هم به پرداخت دیه محکوم نمود
اگر مردي، زنی را بـه قتـل برسـاند     ازآنجاکه. عمداً به قتل رسانده استمورد زنی است که مردي را 

مرد را قصاص نمایند که نصف دیه را بـه او بپردازنـد، ایـن سـؤال      توانند یماولیاء دم زن در صورتی 
                                                           

 ).همان(گرچه ایشان احتیاط را در تراضی و صلح با قاتل می داند  .1
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وي را هـم قصـاص    توان یمآیا  ،شد و زنی مردي را به قتل رساند عکس بهکه اگر وضعیت  آمده یشپ
و مسـتند هـم قاعـده الیجنـی      شـده  دادهدر روایات پاسخ منفی . یه از او اخذ کردنمود و هم نصف د

به این قاعده براي نبود دیـه در محـل بحـث اسـتناد     . )83: 29ج ، 1416حرّعاملی، (. است شده یانبالجانی 
 ).223: 7ج ، 1405؛ خوانساري،125: 10ج ، 1410؛ عاملی، 104: 11ج ، تا یببراي نمونه عاملی، (شده است 

 روایت ابن مسکان. 2-2-1-ب
نقل کلینـی  . منتهی با اندکی تغییر در سند ،اند کردهاین روایت را هم کلینی و هم شیخ طوسی نقل 

 :بدین شرح است
علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن ابن مسکان عمن ذکـره عـن ابـی عبـداهللا     «

 .»)286: 7ج ، 1407کلینی، (تل بهم إذا قتل الرجل الرجلین أو اکثر من ذلک ق: قال) ع(
در نقـل شـیخ وجـود    » عمـن ذکـره  «تنها کلمه  است، شیخ طوسی هم بدین شکل روایت کرده

مطـابق   به تعبیر دیگر این روایت مطابق نقل مرحوم کلینـی مرسـله و  . )221: 10ج ، 1365طوسی، (ندارد 
ره مردي که دو مرد یـا بیشـتر   دربا) ع(مطابق این روایت امام صادق . نقل شیخ طوسی مسنده است

عالوه بر قصـاص، بـه   ) ع(امام . شود یمفرمودند که قاتل در مقابل ایشان قصاص  رساند یمرا به قتل 
وجود نـدارد   يا هیدکند که بگوییم اطالق مقامی روایت اقتضاء می جهیدرنت. وجود دیه اشاره نکردند

 .)46 :1410مدنی کاشانی، ( کردند یمبیان ) ع(حضرت  وگرنه
آنچه براي نویسنده جالب است این است که به ایـن روایـت در بسـیاري از متـون فقهـی هـیچ       

و نـه قـائالن بـه دیـه از آن پاسـخ       انـد  کـرده نشده است نه قائالن به عدم دیه بدان استناد  يا اشاره
؛ 257: 11ج ، 1406شوشـتري،  ( است شده اشارهاز معاصران به این روایت  ییها نوشتهتنها در اندك . اند داده

 ).46: 1410نیز مدنی کاشانی، 
 اجماع. 3-1-ب

) 183: 6ج  ،1407طوسـی،  (و هم در کتاب خالف  )61: 7ج ، 1387طوسـی،  (شیخ طوسی هم در کتاب مبسوط 

 اند پرداختهبه اجماع استناد کرده است و پس از ایشان نیز بسیاري از طرفداران عدم دیه به نقل آن 

 .)50: 11ج ، 1416فاضل اصفهانی، (

 نقد و بررسی ادله عدم دیه. 2-ب

 نقد اصل. 1-2-ب
 انـد  کـرده اسـتناد   يا ادلّهطرفداران دیه به  ،اوالً: گفت توان یمدر نقد استناد به اصل به هر دو تقریر 

اصل عملی  رایز ؛ماند ینمدیگر جایی براي اصل عملی برائت و دلیل فقاهتی باقی ، که اگر تمام باشد
اگـر  . رسد ینمدلیل بر بودن دیه، دیگر نوبت به اصل عملی  باوجوداست و  شده جعلک در موطن ش

ـ    باشد...ه اجتهادي النفس بالنفس ومنظور از اصل، ادلّ ـ  ، آنگاه باید دیـد در تعـارض ایـن ادلّ ه ه بـا ادلّ
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ـ  کی کداموجود دیه همچون قاعده الیبطل دم امرء مسلم   ،ه تمـام باشـد  ترجیح دارد؟ اگر هر دو ادلّ
قاعده الیبطل دم امرء مسلم، اصل انحصار حق ولـی   خصوص بهه وجود دیه بعید نیست بگوییم قوت ادلّ

لحن قاعـده حـاکی از    ،اوالً .رود میمطابق این قاعده، خون مسلمان هدر ن. زند یمدم به قصاص را کنار 
گفت خـون مسـلمان    وانت میو ن )51: 7ج  ،1405خوانساري، ( تخصیص است رقابلیغآن است که این قاعده 

بـا   تـراز  هماین قاعده  ،است و ثانیاً هدررفتهدر قتل چند نفر توسط یک نفر ـ   ازجملهدر برخی موارد ـ  
حرّعـاملی،  (چـون مشـروعیت قسـامه     هـم  ،است قرارگرفتهمستند احکام مختلفی  رایز؛ ادله دیگر نیست

و نیـز مسـتند قاعـده ارش هـم     ) 138: 29ج ، 1416حرّعاملی، (، پذیرش شهادت زنان در قتل )153: 29ج ، 1416
همچـون   يا ادلّهگفت اینکه حق ولی دم به استناد  توان می اً،ثالث .)168: 43ج ، 1404نجفی، (است  قرارگرفته

کـه   ییدرجـا امـا   ،است که قاتل یک نفر را کشته باشد ییدرجاالنفس بالنفس منحصر به قصاص است 
اگـر شـامل    رایز ؛فس بالنفس و مانند آن منصرف از این موارد استیک نفر چند نفر را کشته است، الن

که النفس بالنفوس شده است و وضعیت قتل عمد چند نفر بـدتر   شود مینتیجه آن  ،این مورد هم شود
اما در اولـی غیـر از یـک     ،ستا زیرا در دومی به تعداد مقتوالن دیه الزم ؛از قتل خطایی چند نفر است

 ).46: 1410مدنی کاشانی، ( نیست يا هیدقصاص و  ،قصاص

 نقد استناد به روایات. 2-2-ب

 الیجنی قاعده بهنقد استناد . 1-2-2-ب
ل مرتکـب یـک جنایـت    گفت این قاعده در موردي است که قات توان یمدر نقد استناد به این قاعده 

اصل این . )116-115: 1426تبریـزي،  ( جایی که شخص مرتکب جنایات مختلف شده استشده باشد و نه 
او را  تـوان  ینمـ و مطابق این قاعـده  ) یک جنایت(قاعده در مورد زنی است که مردي را کشته است 

کـه جـانی، چنـد جنایـت      ییدرجـا اما ؛ هم به قصاص نفس و هم به پرداخت نصف دیه محکوم کرد
در بـه همـین دلیـل    . انجام داده است منعی ندارد که هم قصاص نفس شـود و هـم مجـازات دیگـر    

جانی چند ضربه به دیگـري زده و تنهـا برخـی     ینکها مثل، کندواردي که قصاص نفس تداخل نمیم
کسی کـه چنـد   . عالوه بر قصاص نفس، قصاص یا دیه عضو هم وجود دارد ،باعث مرگ او شده است

 .شود ینممرتکب جنایات متعدد شده است و قاعده الیجنی شامل این مورد  کشد یمنفر را 

 ستناد به روایت ابن مسکانا نقد .2-2-2-ب
: از اینکه فرمـود ) ع(اشکال داللی کرد و گفت مقصود حضرت  توان ینمدر نقد استناد به این روایت، 

اصل امکان قصاص است، زیرا اصل امکان قصـاص،  » إذا قتل الرجل الرجلین أو أکثر ذلک قتل بهم«
اینکـه   ،درنتیجـه جـود دارد و  عمد واجد شرایط قصاص و يها قتلمسئله مجهولی نیست و در همه 
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کنـد  دم ذکر دیه داللت بر سـقوط آن نمـی  شاید امام در مقام بیان قصاص بوده و ع: اند نوشتهبرخی 
 .نیست رشیپذ قابل ،)46: 1410مدنی کاشانی، (

: در ایـن زمینـه بایـد گفـت    . آنچه درباره این روایت جاي گفتگو دارد بحث سندي روایت اسـت 
یعنـی ابـن مسـکان، ناقـل روایـت را       ؛است» عمن ذکره«ی وجود دارد واژه مشکلی که در نقل کلین

و به همین جهت است کـه مجلسـی در مـراه     شود میمشخص نکرده است و روایت مرسله محسوب 
و برخی دیگر هم به ضعیف بودن روایـت   )36: 24ج ، 1404مجلسـی،  ( داند میالعقول این روایت را مرسله 

، 1404طوسـی،  (اما چون عبداهللا بن مسکان از اصحاب اجماع است ؛ )46: 1410انی، مدنی کاش( اند کرده اشاره

، روایـت از حیـث سـند    باشـند  یمـ و چون سند کلینی تا ابن مسکان همه از اجلّاء و ثقات  )673: 2ج 
مگر اینکه کسی مبناي اصحاب اجماع را نپذیرد و عبارت مرحوم کشّی را ناظر بـه آن  . مشکلی ندارد

گرچه ایشـان از   ،اگر روایت تا اصحاب اجماع از حیث سند صحیح باشد، روایت معتبر است نداند که
عبارت کشّی ناظر بر فقاهـت و وزانـت    ،به تعبیر دیگر. کسانی نقل کنند که ضعیف یا مجهول باشند

صورت روایت از حیث سند مشکل دارد و قابل اخـذ   در این. است برده نامعلمی و جایگاه باالي افراد 
در  رایـ ؛ زشیخ طوسی این مشکل وجود نـدارد اما در نقل ؛ ل در نقل کلینی استاین مشک. باشد نمی

در این نقل نیامده است و به همین جهت اسـت  » عمن ذکره«نقل ایشان روایت مسنده است و واژه 
 ).465: 16ج ، 1406مجلسی، (کند ذ األخیار از آن به صحیح یاد میکه مجلسی در مال

ن است کسی بگوید نقل شیخ طوسی و کلینی به علت وحدت سـند، یـک امـر بـیش     البته ممک
را آورده یا اینکـه  » عمن ذکره«دایر است بین اینکه کلینی سهواً یا عمداً واژه ، امر جهیدرنتنیست و 

دو، زیـادي و   وثاقت و صداقت هر. را حذف نموده است» عمن ذکره«شیخ طوسی سهواً یا عمداً واژه 
شـیخ طوسـی   اینکه کلینی سهواً زیاد کـرده یـا   حال در دوران امر بین . کندرا نفی می کمی عمدي

حذف کردن سهوي مؤونـه   رایز ؛سهواً حذف کرده است، احتمال حذف بر احتمال زیاده ترجیح دارد
ن ذکـره  «که شیخ طوسـی سـهواً واژه    شود مینتیجه آن . کمتري از زیاد کردن سهوي دارد را » عمـ

البته این سـخن در  . رود مینقل شیخ طوسی نیز مرسله به شمار  برحسب ،روایت رنتیجهده و دنیاور
 .باشد مینقل شیخ طوسی خالی از اشکال  درنتیجه. شود میحد احتمال است و باعث یقین ن

روایـت ابـن    رود مـی از طریـق دیگـري احتمـال    : ارائه دلیل یا مویدي بر اعتبار روایت ابـن مسـکان  
از روایـت صـحیحه دیگـري     يا گوشـه ابل استناد باشد و آن اینکه ایـن روایـت   مسکان، صحیحه و ق

توضـیح اینکـه طبیعـی اسـت     . مرسله آمده است صورت بهکه تقطیع شده و در نقل کلینی  باشد می
و  انـد  کشـته ست که چند نفر، نفـري را  ا گاه صحبت از آن ،شود میوقتی بحث قتل چند نفر مطرح 

الجماعـه  «کافی در باب  7حال کلینی در جلد . ، چند نفر را کشته استیک نفر که آنگاه صحبت از 
 :، حدیث دوم و سوم این باب را به شرح زیر آورده است»یجتمعون علی قتل واحد
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علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یـونس عـن عبـداهللا بـن مسـکان عـن أبـی         .2حدیث 
یـاء المقتـول قتلهمـا أدوا دیـۀ کاملـه و قتلوهمـا و       إن أراد أول: فی رجلین قتال رجالً قال) ع(عبداهللا 

 . ...تکون الدیه بین أولیاء المقتولین
إذا قتل الرجالن و الثالثۀ رجالً فـإن أراد  : قال) ع(عنه عن ابن مسکان عن ابی عبداهللا  .3حدیث 

 .»)283: 7ج ، 1407کلینی، (أولیاءه قتلهم ترادوا فضل الدیات و إلّا أخذوا دیۀ صاحبهم 
ظاهراً همان سند روایت دوم است و به همین جهت است که صاحب وسائل  سومسند روایت شماره 

» و باالسـناد عـن ابـن مسـکان    « :نویسد میبعد از آوردن روایت دوم از کلینی و در نقل روایت سوم 
دو حـال ایـن   . این دو روایت از حیث سند صـحیحه انـد و مشـکلی ندارنـد    . )42: 29ج ، 1416حرّعاملی، (

 :روایت آخر را که درباره رجالن و ثالثۀ بود، مقایسه کنیم با روایت محل بحث خصوص بهروایت 
) ع(علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی یونس عن ابن مسکان عمن ذکـره عـن أبـی عبـداهللا     «

 .»)286-285: همان(قال إذا قتل الرجل الرجلین أو أکثر من ذلک قتل بهم 
روایـت   خصـوص  بهکند که روایت اخیر، قسمتی از دو روایت قبلی می در مقایسه به ذهن خطور

این احتمال داده شد، در جستجو و تتبع دیده شـد   ازاینکه پس. شماره سه است که جدا گشته است
این دو قسـمت را   »هدایۀ األمۀ إلی أحکام األمه«در کتاب شیخ حرّعاملی صاحب وسایل الشیعه که 

 :کنار هم آورده است
إذا قتل الرجالن و الثالثۀ رجالً فـإن أرادوا قـتلهم أدوا فضـل الـدیات و إلّـا أخـذ دیـۀ        ) ع(قال «

 .»)471: 8ج ، 1412حرّعاملی، (و إذا قتل الرجل الرجلین أو أکثر قتل بهم : صاحبهم قال
و  باشـد  مـی حال چون آن دو روایت از حیث سند صحیحه اند، روایت محل بحث نیـز صـحیحه   

 .1کندمشکلی ایجاد نمی» عمن ذکره«اژه و درنتیجه

 نقد اجماع. 3-2-ب
 :در نقد استناد به اجماع باید گفت

 ، این اجمـاع محـل تردیـد اسـت    اند قائلکه به دیه  فقهامخالفت بسیاري از  باوجود ،اوالً
 ،که مقصود شیخ طوسی که در مبسوط و خالف رود میو احتمال زیاد  )46: 1410مدنی کاشانی، (

 .باشـد  فقهـا نه اینکه اتفاق کل  باشد می، اجماع علی المبنا و قاعده است ع کردهادعاي اجما
                                                           

را مرحـوم  » عمن ذکره«ان بودن این سه روایت، باز امر دایر است که واژه البته ممکن است اشکال شود بر مبناي یکس 1
در ... کلینی در آن دو روایت اول عمداً یا سهواً نیاورده است یا اینکه عمداً یا سهواً در این روایت اخیر آورده اسـت و  

ن ذکـره  «اما با توجه به اینکه در دو روایت اول واژه ؛ نتیجه عکس مقصود را نتیجه می دهد نیسـت و در نقـل   » عمـ
مجموعه این روایات توسط شیخ طوسی هم این واژه نیامده است، لذا احتمال زیادي سهوي ترجیح پیدا می کنـد و  

 .در نتیجه روایت از حیث سند مشکلی ندارد
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ایـن اجمـاع، بـیش از اجمـاع      ،ثالثاً. این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکی است و اعتبار ندارد ،ثانیاً
 .چیزي نیست و اجماع منقول کارایی استقاللی در فقه ندارد ،منقول

 ، تبیین، نقد و بررسیه وجود دیه پس از قصاصادلّ) پ
و سـپس  ) 1-ج( میپـرداز  یمـ  شـده  گفتـه که براي وجود دیه  يا ادلهشبیه بحث قبل ابتدا به تبیین 

 ).2-ج( ها آنو بررسی  نقد به

 ه طرفداران ثبوت دیهادلّ. 1-پ
اسـت؛ اینکـه اگـر بـا قصـاص قاتـل در مقابـل یکـی از          »الیبطل دم امرء مسـلم «عمده دلیل قاعده 

از آن  شـدت  بـه اخذ دیه نباشد، خون مسلمان به هدر رفته است؛ امري که در روایات  مقتوالن، حق
ت قاعده الیبطل نیست و در انتهاي بحث بـه آن  که به قو شده گفتهه دیگري هم ادلّ .منع شده است

 .شود می يا اشاره

 قاعده الیبطل. 1-1-پ
در . اسـت  شـده  واقـع  مورداشـاره ددي قواعد باب دیات است و در روایات متعـ  ینتر مهماین قاعده از 

و برخی به صحیحه ابی بصیر کـه در   اند کرده اشارهمطلق به این قاعده  طور به فقهامحل بحث برخی 
؛ 66: 42ج ، 1422خـویی،  (موضوع فرار قاتل در قتل عمد و عدم دسترسی به او و حاوي این قاعده اسـت  

 :گوید یمبصیر  ابی. )47: 1410؛ مدنی کاشانی، 115: 1426تبریزي، 
إن کـان  : عن رجل قتل رجالً متعمداً ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه؟ قـال ) ع(سألت أبا عبداهللا «

له مال أخذت الدیه من ماله و إال فمن األقرب فاألقرب فإن لم یکن له قرابۀ أداه اإلمام فإنه ال یبطـل  
 .)395: 29ج ، 1414حرّعاملی، (» دم امرء مسلم

بـه قتـل رسـانده و     علیه السالم درباره حکم مردي پرسیدم کـه مـردي را عمـداً    از امام صادق«
 شـود  میاگر مال دارد از اموالش دیه گرفته : فرمود. به او ممکن نیست یابی دستو  فرار کردهسپس 

اگـر خویشـاوندي نـدارد امـام دیـه او را      . شود میاالقرب فاالقرب گرفته  صورت بهاز خویشانش  و االّ
 .»شود مییرا خون مسلمان باطل نز دهد یم

اما به علت عدم امکـان قصـاص در    ؛آنکه دیه در قتل عمد تصالحی است رغم یعلدر این روایت  
. بدون اینکه مصالحه رخ داده باشد ،اند دادهحکم به اخذ دیه از اموال قاتل ) ع(اثر فرار قاتل، حضرت 

از تعلیـل وارد در   ،بلکـه اوالً  ،نـدارد ) ر قاتلفرا(حکم موجود در این روایت اختصاص به مورد روایت 
عمـوم تعلیـل اسـت کـه بـر اسـاس آن خـون         ،استفاده کرد که آنچه مهم است توان میاین روایت 

حـال فـرق    .شـود  مـی اگر قصاص ممکن نباشد امر منتقل به دیـه   درنتیجهو  رود میمسلمان هدر ن
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به تعبیر دیگر روایت یک . )66: 42ج ، 1422خـویی،  ( کند عدم قدرت ناشی از فرار باشد یا از امر دیگرنمی
اسـت   ذکرشـده ولی براي آن علتـی  ) لزوم پرداخت دیه از اموال قاتل عمد فراري(حکم جزیی دارد 

آنکه العلّۀ تعمم، حکم موجـود در آن اختصـاص بـه فـرار      يمقتضا بهو ) ألنه الیبطل دم امرء مسلم(
 .آید میندارد و در سایر موارد هم 

 ،ظهور در آن دارد که آنچه موضوع حکم اسـت ) فلم یقدر علیه(فارغ از تعلیل، صدر روایت  ،اًثانی
حال ایـن عـدم قـدرت ناشـی از مـرگ قاتـل باشـد یـا         . )155: خویی، همان(عدم قدرت بر قصاص است 

و حکـم   کند نمیخودکشی وي یا کشته شدن او توسط شخصی غیر از ولی دم یا هرچیز دیگر فرقی 
در محل بحث هم بـا قصـاص قاتـل در مقابـل یکـی از مقتـوالن، امکـان        . گیرد یدربرمرا  روایت آن

 .شود میقصاص براي بقیه وجود ندارد و لذا به استناد این قاعده، دیه در اموال قاتل ثابت 

 هسایر ادلّ. 2-1-پ
ـ  که به قوت دلیل اول نیست و بعضی از ایناست  شده گفتهه دیگري هم براي وجود دیه ادلّ ه در ادلّ

مثالً. )48و  141:مدنی کاشانی،( د است و نه دلیلحد مؤی: 
د قصاص کند یا دیه بگیـرد و لـو بـدون    توان میبلکه او  ،حق ولی دم منحصر به قصاص نیست. 1

 .)126-125: 15ج ، 1413عاملی، ( رضایت قاتل
وسط یـک نفـر هـر    با کشته شدن دو نفر ت هرحال به. وجود دیه الزمه جمع بین الحقّین است. 2

ست که قاتل در مقابل یکی قصاص ا الزمه جمع بین الحقّین آن. کدام از اولیاء این دو نفر حق دارند
 .)همان(شود و براي دیگري حق اخذ دیه باشد 

سـت  ا همانند قیمت اموال تلف شده که بـدل آن . بدل نفس است ،دیه در فرض تعذر قصاص. 3
 .)448: 5ج ، 1420حلّی، (

 رایـ ز ؛ست که قتل عمد وضعیت بدتري از قتل خطایی داشته باشدا آن اش الزمه ،یه نباشداگر د. 4
بـه   اگر یک نفر چندین نفر را به شکل شبه عمد یا خطایی بکشد براي همه دیه الزم است اما اگر عمداً

 .)48: 1410مدنی کاشانی، (قابل التزام نیست  يا جهینتتنها قصاص است و الغیر و چنین  ،قتل برساند
 ایـن روایـت  . یـا مؤیـد استشـهاد کـرد     دلیل عنوان به توان میبه روایت حبیب سجستانی نیز . 5

پـاي جـانی در   :.... دیـ فرما یمـ ) ع(درباره شخصی است که دست راست چند نفر را قطع کرده امـام  
و  او ما تجـب علیـه الدیـه   «در پاسخ سؤال راوي که ) ع(امام . شود میمقابل دست مجنی علیه قطع 

 :دیفرما یم» تترك له رجله
» ...إنما تجب علیه الدیه إذا قطع ید رجل و لیس للقاطع یدان و ال رجالن فثم یجب علیه الدیۀ«

 .)175-174: 29ج ، 1416حرّعاملی، (
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در صورتی دیه بر او الزم است که دست کسی را قطع کند و دو دست نداشته باشد که در این «
 .»...صورت دیه الزم است

ایـن نکتـه   . شود یمدیه واجب  ،که اگر محلّی براي قصاص نباشد شود یماز این روایت استفاده  
 .)48: 1410مدنی کاشانی، (اختصاص به عضو ندارد و در نفس هم جاري است 

 الیبطل قاعده بهایرادات بر استناد . 2-پ
 :است شده مطرحدو ایراد در این زمینه 

 از عمل قاتلناشی نشدن بطالن خون . ایراد اول
ایـن روایـت در   . خود سهمی در ابطال خون مسلمان دارد ،در فرضی است که قاتل ،روایت ابی بصیر

روایت به ثبوت دیـه حکـم    ،درنتیجهو  برد یمزمینه قصاص را از بین  ،مورد فرار است و قاتل با فرار
ناشی از امر دیگري  ،بلکه ؛اما در محل بحث ابطال خون مسلمان نتیجه عمل قاتل نیست؛ داده است

به تعبیـر دیگـر روایـت ابـی     . )104: 11ج ، تـا  یبعاملی، ( است قصاص چندبارهاست و آن عدم امکان دو و 
 .است سر نزدهبصیر در فرض تقصیر قاتل است و در محل بحث تقصیري از قاتل 

 پاسخ
ت کـه کسـی   آنچه در روایت آمده این اسـ  .نیست صراحت بهدر هیچ کجاي روایت صحبت از تقصیر 

» تقصـیر « ینـوع  بـه  تـوان  یمـ گرچه از ایـن قسـمت    ،حال. کند یمو فرار  شود یممرتکب قتل عمد 
مرتکب را فهمید ولی سخن این است که آیا روایت ظهور در آن دارد که تقصیر، نقش اساسـی را در  

در ایـن  » یهفلم یقدر عل«به فرض که چنین باشد، ظهور عبارت  ؟کند یمثبوت دیه در اموال او ایفاء 
حال چـه مرتکـب تقصـیر کـرده یـا       ؛عدم قدرت بر قصاص است ،است که آنچه موضوع روایت است

اختصـاص بـه مـورد     ،این است که حکـم ) فإنه الیبطل دم امرء مسلم(نیز عموم تعلیل . نکرده باشد
رض کـه  از ظهور روایت در لزوم وجود تقصیر نیست؟ حتی به ف تر يقو ،حال آیا این دو ظهور. ندارد

مرتکب تقصیر نشـده اسـت؟    کشد یماز روایت بتوان لزوم تقصیر را فهمید، آیا کسی که چند نفر را 
 .نتوان از روایت لزوم تقصیر را استفاده کرد و لذا اشکال اول مرتفع است رسد یمبه نظر 

 عدم مالزمه میان عدم بطالن خون و وجود دیه در اموال قاتل. ایراد دوم
آن نیسـت کـه    اش الزمـه اما ؛ امري صحیح است ،رود ینماینکه خون مسلمان هدر  اند گفته فقهابرخی 

لـوي ابطـال خـون    ج المـال  یتببا پرداخت دیه از  توان یمبلکه در محل بحث  ،در اموال قاتل دیه باشد
پس چرا دیه از . دیه در مال قاتل است ظهور کهروایت نه صراحت در آن دارد و نه «: مسلمان را گرفت

 .)134: 26، تا یب؛ روحانی، 222: 7ج ، 1405؛ خوانساري، 104: 11ج ، تا یبعاملی، ( »پرداخت نگردد؟ المال تیب
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 پاسخ
 المـال  یتبت براي پرداخت دیه از یحه ابی بصیر علّحبازگشت این ایراد به آن است که الیبطل در ص

در روایات ابی بصیر سـه   ،عبیر دیگربه ت. باشد و نه علت براي اخذ دیه از اموال قاتل و یا اقارب قاتل
اخذ دیـه از امـوال   : حکم در مورد قاتل عمدي که فرار کرده و به او دسترسی نیست بیان شده است

قاتل در مرحله اول و در صورت نداشتن اموال، اخذ دیـه از اقـارب او و در صـورت نداشـتن اقـارب،      
» الیبطـل دم امـرء مسـلم   «ورده شده کـه  بعد از این سه حکم، علتی آ). ع(پرداخت دیه توسط امام 

یـا  )) ع(پرداخت دیه توسط امام (حال سؤال این است که الیبطل علت براي حکم اخیر است . باشد
مـدعاي مستشـکل بـه ایـن     . باشـد  یمدر محل بحث حکم اول  خصوص بهعلت براي هر سه حکم و 

گفت الیبطل علت براي هر سـه   اما در پاسخ باید؛ که الیبطل علت براي حکم اخیر است گردد یبازم
فهم عرفی از روایت آن است که علت براي هر سه حکم اسـت و  . )47: 1410مدنی کاشانی، ( باشد یمحکم 

بـراي   المـال  یـت بعرف در پرداخـت دیـه از    رایز ؛دو حکم اول بیش از حکم سوم نیاز به تعلیل دارد
 عمد تصالحی است و روایـت بیـان داشـته    اما با توجه به اینکه دیه در قتل؛ کند یممقتول مساعدت 

که مقصود (رخ نداده است و نیز اینکه اقارب  يا مصالحهگرچه  ،گیرند یمکه از اموال قاتل دیه  است
به پرداخت دیه از  ولی در این روایت در قتل عمد اند ضامندر قتل خطاي محض ) همان عاقله است

ت، لذا دو حکم اول بیش از حکـم سـوم نیازمنـد اسـتدالل و توجیـه      اس شده دادهاموال ایشان حکم 
 .این ایراد هم صحیح نیست یجهدرنت. )118-114: 1392حاجی ده آبادي، ( باشند یم

 يبند جمع) ت
بر عدم وجود دیه ارائه کرد، صحیحه ابـن   توان یمدلیلی که  ینتر مهماز مطالب قبلی روشن شد که 

حـال در  . بر وجود دیه اقامه کرد، قاعـده الیبطـل اسـت    توان یمکه  دلیلی ینتر مهممسکان است و 
 مقام تعارض این دو دلیل چه باید گفت؟

زیرا این روایت نص در مقصود است و  ؛گفت صحیحه ابن مسکان مقدم است توان یم ،سو یکاز 
تعبیـر   بـه . داللت آن بر مقصود اظهر از داللت الیبطل بر وجود دیه در محل بحـث اسـت   حداقلیا 

موضـوع روایـات    کـه  یدرحـال  ؛دیگر موضوع صحیحه ابن مسکان، قتل چند نفر توسط یک نفر است
عدم امکان قصاص است که عنـوانی عـام    ها آنقاعده الیبطل خصوص این مورد نیست بلکه موضوع 

صحیحه ابن مسکان نص و یـا الاقـل اظهـر و روایـات      ،بنابراین. شود یمهم  موردبحثاست و شامل 
و بر اساس آن باید به  شود یمصحیحه ابن مسکان مقدم  یجهدرنت. عده الیبطل ظاهر در مقصودندقا

 .عدم وجود دیه حکم داد
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ممکـن اسـت گفتـه شـود ایـن قاعـده        :اوالً یراز ؛گفت قاعده الیبطل مقدم است توان یماز سوي دیگر 
 ازجملـه مسلمان در برخی موارد  گفت خون توان ینمو  )51: 7ج  ،1405خوانساري، ( تخصیص است یرقابلغ

اگر بخواهیم از این قاعده دست بکشیم و آن را تخصیص بـزنیم، بایـد    :؛ ثانیاًرود یمدر محل بحث هدر 
در  هرحال به. کردخالف این قاعده عمل  توان ینمحه دلیل قوي داشته باشیم و با یک روایت و لو صحی

داشـته باشـیم تـا    ... ات متواتر یا روایات مسـتفیض و  قوي همچون قرآن، روای يا ادلهخالف قاعده باید 
کـه در محـل بحـث بایـد بـه       شود یمنتیجه آن . قاعده الیبطل رفع ید نمود خصوص بهبتوان از قواعد 

 .وجود دیه یا دیات متعدد پس از قصاص قاتل در مقابل یکی از مقتوالن، قائل شد
اتل مالی نداشته باشد، باید به پرداخت دیه ق که یدرصورتالزم به ذکراست بر مبناي اخیر ظاهراً 

مگر اینکه کسی ضمان اقارب را خاص قاتل عمدي که قاتـل فـرار کـرده    . توسط اقارب وي قائل شد
جالـب اینجاسـت کـه    . معتقد گشـت  المال یتباست بداند که در این صورت باید به پرداخت دیه از 
و ظاهر عبارتشان اسـتناد بـه صـحیحه     باشد یمعالمه در تحریر به ضمان اقارب در محل بحث قائل 

 .)448: 5ج  ،1420حلّی، ( ابی بصیر است
از نظریـه   ؛اسـت  شـده  مطـرح الزم به ذکر است در بحث مبناي مسئولیت مدنی مبانی متعددي 

تقصیر و نظریه خطر گرفته تا نظریه تضمین حق که در نظریه اخیر آنچه مهم است ایـن اسـت کـه    
بعید نیست قاعده الیبطل دم امـرء مسـلم شـبیه نظریـه     . بران باقی نماندبدون ج یدهد خسارتضرر 

 .تضمین حق باشد یعنی آنچه مهم است این است که دیه مقتول، بدون جبران باقی نماند

 امکان اخذ دیه قبل از قصاص )ث
حـث  از دلیل آن ب یتدرنهادر این قسمت ابتدا از اینکه چنین احتمالی قائل دارد و سپس از ثمره و 

 .کنیم می

 قائالن این احتمال. 1- ث
البته اگر قاتـل مـالی    .گردد یمقصاص، بر قاتل دیه الزم  از ظاهر عبارت شیخ مفید آن است که قبل

 :داشته باشد
إذا قتل الواحد اثنین أو أکثر من ذلک و کان له مال فاختار أولیاء المقتولین الدیات کـان علیـه   «

ال فلیس لهم إال نفسه و إذا قتل کان مستقاداً بجمیع من قتل و لم دیات الجماعه و إن لم یکن له م
 .)745: 1410مفید، ( »یکن لألولیاء المقتولین رجوع علی ورثته بشیی

البتـه عبـارت ابـن     .)103: 11ج ، تا یبعاملی، (که به این مطلب قائل است  شده دادهبه ابن زهره نسبت 
، رضـایت قاتـل در   »اذا قبل«شان با توجه به عبارت یزهره صریح در مقصود نیست و محتمل است ا

 :پرداخت دیه را شرط بداند
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و یقتل الواحد بالجماعۀ إن اختار اولیاء الدم قتله و ال شیء لهم غیره فإن تراضـوا بالدیـه فعلیـه إذا    «
لـک  و إن أراد بعض األولیاء القود و بعضهم الدیه کـان لهـم ذ  ) من الدیات الکامله بعدة من قتل(قبل 

 .»)405: 1417ابن زهره، (
طـور کـه در   البته همان. )493-492: 1416کیدري، ( عین عبارت فوق را کیدري در اصباح الشیعه دارد

انـد  و شهید ثانی قائـل  جمله ابن زهرهاز ،ظاهر عبارت مفتاح الکرامه این است که برخی ،باال گذشت
ند و اولیاء دم برخی مطالبه قصـاص و عبـارت   تقاضاي دیه کن توانند یمدم برخی مقتوالن که اولیاء 

تأمـل در عبـارات فقهـا     که یدرحال. ظهور در آن دارد که پیش از قصاص، این حق براي ایشان است
شهید ثانی و عالمـه بـه ثبـوت     خصوص بهکه این نسبت ظاهراً صحیح نیست و ایشان  دهد یمنشان 

و هـل لبعضـهم   «: هـا  آنح لمعـه احتمـال داده   البته شهید ثانی در شـر  1.اند قائلدیه بعد از قصاص 
و ] الیجنی الجانی علی أکثـر مـن نفسـه   [المطالبه بالدیه و لبعض القصاص؟ وجهان من ظاهر الخبر 

الزمه سخن هرکس کـه   نویسد یمضمناً اینکه مفتاح الکرامه . »)49: 10ج ، 1410عـاملی،  (تعدد المستحق 
 ،»براي اولیاء دیگر مقتوالن حق دیه اسـت  ،را قصاص کرد اگر اولیاء یکی از مقتوالن قاتل« گوید یم

صـحیح   )103: 11ج عاملی، بی تـا،  (مطالبه دیه کنند و برخی مطالبه قصاص  توانند یماین است که برخی 
، ممکن است از باب عدم امکان قصـاص بـه ثبـوت دیـه     شود یمشخص قصاص  که یوقت رایز ؛نیست

ده است، به چه دلیل براي برخی اولیاء دم حق مطالبه دیه شخص قصاص نش که یمادامقائل شد اما 
 آنکه دیه در قتل عمد تصالحی است و نه اصلی و الزامی؟ رغم یعلباشد 

                                                           
جـواز  «: یسـد مـی نو » و هل لبعض المطالبه بالدیه و للباقین القصـاص «توضیح اینکه مرحوم عاملی ذیل عبارت عالمه  1

ذلک خیرة الغنیه و المختلف و المسالک و مال إلیه فی التحریر و هو الزم لکل من قـال انـه إذا قتلـه أحـدهما کـان      
این در حالی اسـت کـه اوالً   ) 103: 11ج عاملی، بی تا، ( »..لآلخر أخذ الدیه من الترکه کأبی علی و المصنف فی اإلرشاد

، این بحث را مطرح می کند که اگر اولیاء یکی از مقتوالن، مبادرت بـه قصـاص   عالمه در قواعد در ادامه عبارت فوق
نمود، آیا براي اولیاء سایر مقتوالن، حق مطالبه دیه هست یا خیر؟ بـدیهی اسـت ایـن مطلـب تکـرار عبـارت قبلـی        

وفوا حقـوقهم و هـل   فإن اجتمعوا علی المطالبه فقتلوه اسـت ... المطلب الثانی فی تعدد القتیل«: نیست و إال لغو است
لبعض المطالبه بالدیه و للباقین القصاص؟ اشکال و فی وجوب قتلـه بواحـد امـا بسـابق أو بالقرعـه أو مجانـاً و اخـذ        

و لـو بـدر واحـد فقتلـه اسـتوفی حقـه و کـان        . الدیات للباقین اشکال ایضاً و الفرق بین الترتیب و الجمع فی القتـل 
بـدیهی اسـت   . )626: 3ج ، 1413حلّـی،  ( »ینشأ من فوات االستحقاق بفوات المحلللباقین المطالبه بالدیه علی اشکال 

در جایی که هنوز قاتل قصاص نشده است، اینکه ذمه او به پرداخت دیه در قتل عمـد مشـغول شـده باشـد، دلیـل      
، امکـان  اما پس از آنکه قاتل قصاص شد و محل قصاص فوت شد؛ ندارد و لذا عالمه در صدر عبارت می گوید اشکال

مطالعـه مسـالک   . اخذ دیه از اموال قاتل مؤونه کمتري می طلبد نسبت به جایی که قاتل هنوز قصاص نشـده اسـت  
هم نشان گر این است کـه در ایـن دو کتـاب اخـذ      )443: 9ج ، 1415حلّی، (و مختلف  )126-125: 15ج ، 1413عاملی، (

 .لکرامه صحیح نمی باشدلذا نسبت مفتاح ا. دیه پس از قصاص جایز شمرده شده است
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 ثمره این احتمال. 2- ث
 هـا  آنزیادي است که برخـی از   يها تفاوتروشن است که بین احتمال دوم و احتمال سوم در عمل 

 :زیر است قرار به
و اولیـاء دم برخـی    شود یماینکه قاتل، مرتکب قتل دوم و سوم  محض بهسوم،  بنا بر احتمال. 1

 دار عهـده مقتوالن، تقاضاي دیه کنند، حتی اگر او رضایت به پرداخـت دیـه نداشـته باشـد، ذمـه او      
تصرفات ناقلی نسبت به اموالش که باعث بطـالن حـق اولیـاء     تواند ینمپرداخت دیه خواهد بود و او 

این در حالی است که بنابر احتمـال  . دهد و در چنین صورتی این تصرفات نافذ نیستدم شود انجام 
 .دوم، قاتل منعی براي انجام چنین تصرفاتی ندارد

به  که یدرصورت ممکن است بگوییم اولیاء دم.. قتل دوم و سوم و محض بهبنا بر احتمال سوم، . 2
امـا بنـا بـر احتمـال     ؛ هی خویش محاسبه کننـد دیه مقتول را بابت بد توانند یمقاتل بدهکار باشند، 

 .چنین امکانی وجود ندارد ،دوم، مادام که قاتل قصاص نشده است

 دلیل این احتمال .3-ث
بـا توجـه    رسد یمبه نظر . دلیلی که در اینجا بتواند این احتمال را تثبیت نماید، قاعده الیبطل است

 ظـاهر  بـه ایر قواعد نیست و مستند قواعـد و احکـام   با س تراز همکه این قاعده  -به آنچه قبالً گذشت 
به -است قرارگرفته... مختلف همچون مشروعیت قسامه، پذیرش شهادت زنان در قتل، قاعده ارش و 

 صـورت  بـه قاعده ال یبطل بتواند از همان ابتدا و پـیش از قصـاص، ثبـوت دیـه را و لـو       رسد یمنظر 
 .اثبات نماید) دممشروط به عدم گذشت و ابراء اولیاء (مشروط 

مادام که قاتل، قصـاص نشـده اسـت، فـوت محـل       :ممکن است در رد احتمال سوم چنین گفت
 هرلحظـه  ،هرحـال  بـه . تا بتوان با استناد به الیبطل ثبوت دیه را اثبـات نمـود   کند ینمقصاص صدق 

یاء مقتـول  امکان قصاص براي اول یجهدرنتممکن است اولیاء مقتول اول مصالحه و یا گذشت کنند و 
در صـحیحه ابـی    چراکه ؛کند نمیدر پاسخ باید گفت این نکته مشکلی را ایجاد . شود یمدوم فراهم 
در یک نقـل از ایـن    و به همین جهت(آنکه قاتل زنده است و محل قصاص فوت نشده است  رغم یعلبصیر هم 

اگـر گفتـه   . ، به ثبوت دیه حکم شده است)395: 29چ ، 1416حرّعـاملی،  » ثم للوالی بعد ادبه و حبسه«روایت آمده است 
اسـت،   شده فوتست که محل قصاص ا آن منزله به ،شود قاتل فراري که امکان دسترسی به او نیست

 کشـد  یمـ کسـی کـه جمعـی را     ،یعنـی  ؛عین همین وضعیت در محل بحث حـاکم اسـت   گوییم یم
 شـده  فوتکه محل قصاص  پس در قوه آن است شود یمبسیار زیاد در مقابل یکی قصاص  احتمال به

 .گرچه هنوز قصاص نشده است ؛است
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 بررسی حقوقی وحدت قاتل و تعدد مقتول. 2
به وجود دیه پس  توان یمپرداخته سپس به اینکه آیا ) الف( يگذار قانوندر این قسمت ابتدا به سیر 

 .داشتخواهیم ) ج( 392درنگی بر ماده  یتدرنهاو ) ب(از قصاص براي سایر مقتوالن قائل شد

 يگذار قانونسیر ) الف
بـه موضـوع وحـدت     يا اشـاره در این قانون هیچ : 1361مقررات آن مصوب  و قانون حدود و قصاص

بعید نبود که بر اساس  یجهدرنت. جانی و تعدد مجنی علیه نه در قتل و نه در کمتر از قتل نشده بود
دم و ولـی   لکـن بـا رضـایت    موجب قصاص اسـت  قتل عمد«: داشت یماین قانون که مقرر  43ماده 

 گـذار  قانون، چنین گفته شود که »شود یمقاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل 
 .باشد یمبه عدم امکان اخذ دیه عالوه بر قصاص قائل 

 43نپرداخته بود و مفاد مـاده   موردبحثاین قانون هم به موضوع : 1370قانون مجازات اسالمی 
 .بود شده منعکس 257بعینه در ماده  ذکرال فوق

این قانون براي اولین بـار بـه موضـوع وحـدت قاتـل و تعـدد مقتـول        : 1392قانون مجازات اسالمی 
 :دارد یمپرداخته چنین مقرر 

اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیـاء دم هـر یـک از مقتـوالن      -383ماده «
بدون گرفتن رضایت اولیاء مقتوالن دیگر و بدون پرداخـت سـهمی از دیـه بـه      و ییتنها به توانند یم

 .»آنان اقدام به قصاص کنند
اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمـداً بـه قتـل برسـاند و اولیـاء دم همـه مقتـوالن،         -384ماده «

برخـی از  اگـر اولیـاء دم   . شـود  یمـ بپردازد، قصـاص   يا هیدخواهان قصاص باشند، قاتل بدون اینکه 
مقتوالن، خواهان قصاص باشند و اولیاء دم مقتول یا مقتوالن دیگر، خواهان دیه باشـند، در صـورت   

، دیـه آنـان از امـوال قاتـل     قصاصشانموافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق 
 .»دیه از او و یا اموالش را ندارندو بدون موافقت قاتل، حق اخذ  شود یمپرداخت 

از میان سه احتمـال   گذار قانونممکن است این نکته به ذهن خطور کند که  384ماده  بامطالعه
را پذیرفته است این در حالی اسـت کـه   ) عدم امکان اخذ دیه مطلقاً(موجود در مسئله، احتمال اول 

اسـت   کرده اشاره 392در ماده ) کمتر از قتل(به موضوع وحدت جانی و تعدد مجنی علیه  گذار قانون
 :دارد یممقرر  384متعارض با ماده  ظاهر بهو با اتخاذ سیاستی 

هرگاه کسی جنایت عمدي بر اعضاي چند نفر وارد کند، اگر امکـان قصـاص همـه     -392ماده «
و اگر امکان قصاص براي همه جنایات نباشد مجنی علیه اول که جنایـت   شود میباشد قصاص  ها آن

ست، در استیفاي قصاص مقـدم اسـت و در صـورت انجـام قصـاص،      ا شده واقعبر او پیش از دیگري 
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نیست به پرداخت دیـه و تعزیـر مقـرر در کتـاب      ها آنمرتکب براي جنایاتی که محلی براي قصاص 
 .»...شود میمحکوم » تعزیرات«پنجم 

 وجود و عدم دیه) ب
دیه معتقد است و دوم قانونگذار بر اساس به عدم ثبوت  ،اول اینکه ؛دو احتمال در اینجا متصور است

هـیچ تفـاوتی میـان     ،یعنـی  ؛کند نمینفی دیه  384اینکه قانونگذار به ثبوت دیه معتقد است و ماده 
پس از قصاص قاتل در مقابـل یکـی از مقتـوالن، اولیـاء دم      همقتل و کمتر از قتل نیست و در قتل 

 .ند از اموال قاتل دیه اخذ نمایندتوان میدیگر مقتوالن 
 :دارد یماست که مقرر  435ماده  ،است) احتمال دوم( بر این مطلب آنچه دلیل

هرگاه در جنایات عمدي، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشـد،   -435ماده «
 .»...شود میموال مرتکب پرداخت با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از ا

 :استناد نمود 558و  450به مواد  توان می نیچن هم
در جنایت شبه عمدي، خطاي محض و جنایت عمدي که قصـاص در آن جـایز یـا     -450ده ما«

مگر به نحو دیگـري   شود میممکن نیست، در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت 
 .»مصالحه شود

 :گرچه در مورد جنایت کمتر از قتل است ،است 450هم شبیه ماده  558ماده 
بر اعضاء و جنایت عمـدي کـه قصـاص نـدارد یـا قصـاص در آن        يعمدریغدر جنایت  -558ماده «

به شرح مقـرر در ایـن قـانون     ،ممکن نیست یا بر دیه مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است
 .»شود میدیه ثابت 

ذیل فصـل دوم از بخـش دوم کتـاب     رایز ؛البته این ماده در مورد جنایت بر اعضاء و منافع است
 .آمده است» اعد عمومی دیه اعضاءقو«دیات با عنوان 

 450در مـاده  » ممکـن نیسـت  .... قصـاص «و  435در مـاده  » مرگ«آنچه شاهد مدعاست، واژه 
فـوت   يا حادثهشامل مواردي که قاتل، خودکشی کرده یا در اثر  435روشن است که ماده . باشد می

؛ شـود  میل رسیده است به قت يرعمدیغنموده است یا توسط شخصی غیر ولی دم عمداً یا به شکل 
که قاتـل در مقابـل یکـی از مقتـوالن      ییدرجا ،یعنی ؛هم بشود موردبحثاما منعی ندارد که شامل 

بـه علـت   «قصاص شده است، اولیاء دم دیگر مقتوالن با استناد به اینکه در ایـن دو جنایـت عمـدي    
 450ماده . رداخت شوددیه جنایت از اموال مرتکب پ ،»....دسترسی به مرتکب ممکن نیست... مرگ 

جنایت عمدي که قصـاص در آن جـایز یـا    .... «درباره  رایز ؛هم مؤید دیگري بر امکان اخذ دیه است
 .باشد می» ...ممکن نیست 
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که در قتل عمد هم شبیه جنایت بر عضو و منفعت، تنها پس از قصاص، حکم بـه   شود مینتیجه آن 
 .یان سیاست قانونگذار در قتل و غیر قتل نیستبنابراین تعارضی م. شود میپرداخت دیه داده 

 384سیر قانونگذاري ماده  کند یمرا تقویت ) عدم ثبوت دیه ازنظرپیروي (اما آنچه احتمال اول 
توسـط   9/10/1388این ماده در اولین ویـرایش الیحـه مجـازات اسـالمی کـه در تـاریخ        رایز ؛است

 :به شکل زیر بود 385مجلس به شوراي نگهبان فرستاده شد با شماره 
مقتـوالن، خواهـان    همه، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیاء اگر یک نفر -385ماده «

اگـر اولیـاء برخـی از مقتـوالن،     . شـود اي بپردازد، قصـاص مـی  که دیهقصاص باشند، قاتل بدون این
صورت موافقـت قاتـل    شند، درخواهان قصاص باشند و اولیاء مقتول یا مقتوالن دیگر، خواهان دیه با

شـود  می قاتل پرداخت، دیۀ آنان از اموال قصاصشانبه پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق 
دیه از او و یا اموالش را ندارند؛ لکن اگر اولیائی کـه خواهـان قصـاص     اخذو بدون موافقت قاتل حق 

ی شدن حق قصاص آنان اقدام به قصـاص  هستند، بدون اطالع اولیاء مقتوالن دیگر و یا پیش از قطع
المال پرداخـت  قاتل کنند، دیۀ مقتوالن دیگر از اموال قاتل و در صورت عدم دسترسی به آن، از بیت

 .»شودمی
؛ عدم دیه تبعیت ننمـوده اسـت   ازنظرقانونگذار در ذیل این ماده  شود میکه مشاهده  گونه همان

 :ایراد گرفتاما جالب است بدانیم شوراي نگهبان چنین 
که دیه مقتوالن از اموال قاتل پرداخت شود و همچنـین در صـورت    جهت نیازا 385ذیل ماده «

 .»المال پرداخت گردد، خالف موازین شرع شناخته شد عدم دسترسی به اموال قاتل از بیت
را حـذف نمـود و    385در مقام رفع ایراد شوراي نگهبان ذیل مـاده   1390مجلس در سال  درنتیجه

 :تغییر یافت 384به شماره  بعداًاده را به شکل زیر درآورد که م
 :شود میبه شرح زیر اصالح ) 385(ماده 

مقتـوالن، خواهـان    همـه ، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیـاء   اگر یک نفر -385ماده 
ی از مقتـوالن،  اگـر اولیـاء برخـ   . شـود  اي بپردازد، قصـاص مـی   که دیه قصاص باشند، قاتل بدون این

موافقـت   کـه  یدرصـورت خواهان قصاص باشند و اولیاء مقتول یا مقتوالن دیگر، خواهان دیـه باشـند،   
پرداخـت    ، دیۀ آنـان از امـوال قاتـل   قصاصشانقاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق 

 .دیه از او و یا اموالش را ندارند اخذشود و بدون موافقت قاتل حق  می
پس از  توان میاز این دو احتمال صحیح است؟ به نظر احتمال اول صحیح است و  کی کدام حال

ظهور ماده  ،هرحال به. اولیاي دیگر مقتوالن مطالبه دیه کنند ،نقصاص قاتل در مقابل یکی از مقتوال
یـن  البتـه الزم اسـت قانونگـذار در ا   . گـذارد  ینم يجا به 384جایی براي سیر قانونگذاري ماده  435

 .را به نحو مناسبی تنظیم نماید 384صریح نماید و ماده  يریگ موضعزمینه 
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 392درنگی بر ماده ) پ

 بر وجود دیه 392مبناي ماده  .1-پ
یعنـی عـدم امکـان     ،مبناي وجود دیه براي اعضاء سایر مجنی علیهم، فوت محل قصـاص در جـانی   

در روایتی درباره کـوري  » دم امرء مسلمالیبطل «شبیه قاعده  ،از سوي دیگر. باشد میقصاص جانی 
 قاعـده  بـه به پرداخت دیه توسط او حکـم دادنـد و   ) ع(که چشم بینایی را از بین برده است، حضرت 

جـانی بـراي سـایر مجنـی      ،اینابربنـ . )89: 29ج  ،1416حرّعاملی، ( اشاره کردند» الیبطل حق امرء مسلم«
یعنی مادام کـه مجنـی علیـه اول و     ؛ردیگ ینما صورت البته پرداخت دیه ابتد. علیهم باید دیه بدهد

براي بقیه، حکم به پرداخـت   توان میکسی که حق تقدم در قصاص عضو دارد قصاص نکرده است، ن
او از قصاص گذشت و یا مصالحه نماید  بسا چه، کند نمیهنوز عدم امکان قصاص صدق  رایز؛ دیه داد

لذا حکم به پرداخـت دیـه، پـس از قصـاص جـانی      . ...  و رسد یمو آنگاه نوبت به مجنی علیه بعدي 
 .ردیگ یمصورت 

 392مجنی علیه اول و مبناي آن در ماده  تقدم .2-پ
: حق تقدمی را براي مجنی علیه اول نسبت به بقیه مجنی علیهم قائل اسـت  392قانونگذار در ماده 

ر اسـتیفاي قصـاص مقـدم    اسـت، د  شـده  واقـع مجنی علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگري ... «
طبعاً مجنی علیه دوم بر مجنی علیه سوم و مجنی علیه سوم بـر مجنـی علیـه چهـارم و بـه       .»است

 :منتهی دو نکته در اینجا قابل ذکر است. همین ترتیب مقدم است
بلکـه دفعـی و در    ،زمـانی صـورت نگیـرد    بافاصـله جنایت بر اعضاي چند نفـر   که یدرصورت: اول

ه باید کرد؟ آیا با قرعه باید کسی که مقدم است را تعیین نمود؟ یا همه در عـرض  باشد، چ زمان کی
حـق خـود را اسـتیفاء کـرده اسـت؟ قـانون مقـرر         ،مبادرت به قصاص عضو کنـد  هرکدامهم بوده و 

 :دارد یم
توانند مبادرت به قصـاص  علیه می باشد، هریک از دو مجنی زمان کیاگر وقوع دو جنایت، در ...«

کـه قصـاص ممکـن نیسـت، مرتکـب بـه       هـایی   یفاي قصاص، براي دیگر جنایـت است پس از کنند و
بدیهی است در عمل ممکن  .»...شود محکوم می» تعزیرات«پنجم کتاب پرداخت دیه و تعزیر مقرر در 

جـدي در ایـن حکـم     یتـأمل که قانونگـذار   طلبد یماست این حکم به نزاع و هرج و مرج بینجامد و 
 .داشته باشد

مبناي اینکه مجنی علیه اول، مقدم بر مجنی علیـه   ،زمانی بوده بافاصلهکه جنایت  ییدرجا: دوم
، براي کند یمجانی گوش راست نفر اول را قطع  که نیهمدوم است چیست؟ ممکن است گفته شود 

امـا وقتـی   ؛ بدون اینکه معارضی داشته باشـد  ،آید میمجنی علیه اول حق قصاص گوش جانی پدید 
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 آیـد  مـی ، براي او حق قصاص گوش جانی، پدیـد  کند یماست مجنی علیه دوم را قطع ر جانی گوش
حـق اول بالمعـارض    ،بـه تعبیـر دیگـر   . اما قبل از آن، حق قصاص براي مجنی علیه اول فراهم است

مقدم بـر دومـی اسـت کـه بـا       ،اولی که بالمعارض است درنتیجهاست و حق دوم با معارض است و 
 .معارض است

چیست؟ یعنـی اگـر مجنـی علیـه دوم یـا سـوم        لانت اجراي حق تقدم مجنی علیه اوضم: سوم
مبادرت به قصاص جانی نمودند و تقدم را رعایت ننمودند، چه مجازاتی در انتظار ایشان اسـت؟ آیـا   
این حق تقدم صرفاً امري تشریفاتی است یا ضمانت اجرایی همچـون تعزیـر بـراي آن وجـود دارد؟     

 .ه ساکت استقانون در این زمین

 384تقدم در ماده  حق بهاشاره قانونگذار  عدم .3-پ
و در موضوع قتل چنـد نفـر توسـط یـک نفـر       384آنچه جالب است این است که قانونگذار در ماده 

که اولیاء مقتوالن همگی توافق بر قصـاص   ییدرجازمانی و  بافاصلهیالی و سر يها قتلدر  خصوص به
آیـا  . نکـرده اسـت   يا اشارههیچ ... مقتول اول بر اولیاء مقتول دوم و سوم و به تقدم اولیاء دم  ،ندارند

 رسـد  یمـ حق تقدمی وجود ندارد؟ آیا میان قتل و کمتر از قتل در این زمینه تفاوت است؟ به نظـر  
 هرحـال  بـه را به شکل بهتـري تنظـیم نمایـد و     384هیچ تفاوتی نیست و الزم است قانونگذار ماده 

 .برگزیند 392و  384در هر دو ماده سیاست واحدي را 
 :دارد یممقرر  383قانونگذار در ماده  ینچن هم

اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیـاء دم هـر یـک از مقتـوالن      -383ماده «
و بدون گرفتن رضایت اولیاء مقتوالن دیگر و بدون پرداخـت سـهمی از دیـه بـه      ییتنها بهند توان می
 .»ن اقدام به قصاص کنندآنا

با تفاوت نهادن میان جنایت سـریالی و دفعـی، در اولـی بـه      392این در حالی است که در ماده 
هـم   383اطـالق مـاده    ،به تعبیـر دیگـر  . قائل شده است... اولویت و تقدم مجنی علیه اول بر دوم و 

را بـه   383ونگـذار مـاده   جـا دارد قان . شـود  مـی دفعـی   يها قتلسریالی و هم شامل  يها قتلشامل 
سریالی به تقدم اولیاء دم مقتول اول بـر   يها قتلاختصاص داده و در  یجمع دستهدفعی و  يها قتل

 .قائل شود.. اولیاء دم مقتول دوم و
اگر یک نفر دو یـا چنـد نفـر را    «: دارد یممقرر  384الزم به ذکر است قانونگذار در ماده  ،نیچن هم

بپـردازد   يا هیـ داولیاء دم همه مقتوالن، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اینکه عمداً به قتل برساند و 
اگر همه قربانیان خواهـان قصـاص باشـند جـانی     «به این مطلب که  392اما در ماده » شود میقصاص 

. باشـد  مـی بلکه بـه امکـان اخـذ دیـه معتقـد       ؛اشاره نکرده »شود میبپردازد قصاص  يا هیدبدون اینکه 
 یجمعـ  دسـته ر جنایات سریالی، مجنی علیه اول را مقدم بـر دیگـران و در جنایـات دفعـی و     د هالنهای
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. روشن نیست چرا بین قتل و غیر قتل تفاوت نهاده اسـت . داند میهریک را مجاز در مبادرت به قصاص 
 نـد ا گفتـه فقهی در زمینه تعدد قتل پیروي نموده است کـه   راً تنها دلیل آن است که از متونالبته ظاه

قاتل را قصـاص نفـس نمـود و     توان میاگر اولیاء دم همه مقتوالن، توافق بر قصاص داشته باشند، فقط 
 .)125: 15ج ، 1413عاملی،(از او عالوه بر قصاص، دیه هم گرفت  توان مین

 خالصه
شیعه درباره قتل چند نفر توسط یک نفر مختلف است و گرچه اکثر قدماء فقط بـه   يفتواي فقها. 1

و معاصرین به ثبوت دیه یا دیات متعـدد پـس از قصـاص قاتـل در      ینمتأخراما اکثر  اند قائل قصاص
امـا مسـتند    ،مستند قدما عالوه بر اصل، قاعده الیجنی و اجماع است. ندامقابل یکی از مقتوالن قایل

 .قائلین به دیه قاعده الیبطل است
ست کـه نـه   ا اما آنچه جالب است این ؛ردبه روایت ابن مسکان تمسک ک توان میبراي عدم دیه . 2 

و نه پاسـخ از آن در کـالم طرفـداران     شود میاستناد به این روایت در کالم قائالن به عدم دیه دیده 
 ).دو مورد در کتب معاصرین جز به( دیه

 .باشد مینظر طرفداران ثبوت دیه صحیح  ،در مقام ارزیابی. 3 
وحدت قاتل و تعدد مقتـول بـه عـدم دیـه      ◌ٴ نهیدرزم 1392قانون مجازات اسالمی  گرچه ظاهراً. 4

 .به دیه قائل شد توان یماما قانون صریح نبوده و  ،معتقد است

 پیشنهادها
به امکان اخذ دیه از اموال قاتلی که در مقابل یکـی از مقتـوالن    384در ماده  صراحت بهقانونگذار  .1

 .براي سایر مقتوالن، تصریح نماید شود میقصاص 
قانونگذار بتواند بر اساس قاعده الیبطل و آنچه در این مقاله تثبیت شد، به ثبـوت   رسد یمبه نظر  .2

 .جلوي تضییع حق را بگیرد االمکان یحت درنتیجهدیه حتی پیش از قصاص نیز قائل شود و 
در وحدت جـانی   یاستشباس) 384و  383 وادم( سیاست قانونگذار در وحدت قاتل و تعدد مقتول .3

 .دارد که قابل دفاع نیست و نیاز به اصالح دارد ییها تعارض) 392ماده (لیه و تعدد مجنی ع
 .نماید ییزدا ابهاممشخص ننموده و باید  392قانونگذار ضمانت اجراي حق تقدم را در ماده  .4
سـریالی   يهـا  قتـل بدانـد و در  ) دفعـی ( یجمعـ  دسـته  يها قتلرا مختص به  383قانونگذار ماده  .5

 .قائل شود... تقدم اولیاء مقتول اول بر دوم و  حق به 392همانند ماده 
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