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چكيده
ــتند كه  ــتناد به آيات قرآن و روايات، برخى زمانها و مكانها داراى حرمت ويژه اى هس ــالمى با اس در فقه اس
ــانه حرمت شكنى دانسته شده است. از اين رو در مجازات مرتكبان جنايت قتل،  ارتكاب جنايت در آنها، نش
شّدت بيشترى اعمال و در صورتى كه به پرداخت ديه به اولياى دم حكم شود، ميزان ثلث ديه كامل به عنوان 
ــبب تغليظ و حكم آن در ميزان تغليظ،  ــود. بحث جمع دو س ــديد يا تغليظ، به ديه پرداختى اضافه مى ش تش
ــاس قواعدى مثل «اصل عدم تداخل  از مواردى اســت كه فقها و حقوق دانان كمتر به آن توجه كرده اند. براس
اسباب»، گروهى معتقد به جواز تغليظ مضاعف و براساس اصولى مثل «اصل برائت»، گروهى معتقد به عدم 
ــتند. با توجه به قواعد و مبانى فقهى، اكتفا به ميزان ثلث ديه كامل به عنوان تغليظ،  جواز تغليظ مضاعف هس

در صورت جمع اسباب، ارجح به نظر مى رسد.
كليدواژه ها: قتل، تغليظ ديه، اصل عدم تداخل اسباب، اصل برائت، تغليظ مضاعف.

ديه  تغليظ مضاعف 
مذاهب اسالمى از ديدگاه 

تاريخ دريافت: 1392/12/3، تاريخ پذيرش: 1393/2/2
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مقدمه
ــان از ديرباز مورد توجه  حفظ تماميت جسمانى انس
ــته است. از اين  ــر بوده و همواره بر آن تأكيد داش بش
ــمانى افراد، واكنش  ــر تجاوز به حريم جس رو در براب
ــان مى دهد و به فراخور امكانات و  جدى از خود نش
فهم خويش تالش دارد تا اينكه خونى به ناحق ريخته 
ــود و اگر شد، با سازوكارى مناسب، جبران گردد.  نش
بنابراين قصاص و تاوان (ديه) به عنوان روشهاى اين 

واكنش از ديرباز مطرح بوده است.
در اسالم نيز كه دين عدالت و حق خواهى است، خون 
انسان را محترم دانسته و از تجاوز به آن به شدت منع 
ــع متعدد از قتل  ــد، چنان كه در قرآن در مواض مى كن
ــد: «َمْن َقَتَل  ــته و مى فرماي و خون ريزى برحذر داش
نَْفًسا بَِغْيِر نَْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْألَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس 
ــردى را بدون آنكه مرتكب قتل  َجِميًعا»؛1 «هركس ف
شده يا در زمين فسادى برانگيخته باشد، بكشد، مانند 
آن است كه همه مردم را كشته است» و يا مى فرمايد: 
ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَّمُ َخالًِدا ِفيَها»؛2  «َو َمنْ َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ
ــزاى او  ــد، س «و هركس مؤمنى را از روى عمد بكش
ــه در آن خواهد ماند» و  دوزخ اســت كه براى هميش
ــمانى برخورد قاطعانه دارد  با متجاوزان به حريم جس
و در موارد قتل عمد، حســب مورد قصاص يا ديه را 
ــد: «يا َأيَُّها  ــت، چنان كه مى فرماي پيش بينى كرده اس
ــاُص ِفي الَْقْتلى ...»؛3  ــَن آَمُنوا ُكِتبَ َعَلْيُكمُ الِْقص الَِّذي
«اى كسانى كه ايمان آورده ايد در مورد كشته شدگان، 

حق قصاص بر شما مقرر شده است».
از ديدگاه اسالم خون انسانها در همه زمانها و مكانها 
مورد احترام اســت و كســى حق تعرض به انسانى را 
ــال برخى زمانها و مكانها  ــه ناحق ندارد. در عين ح ب
ــت خاصــى بوده و در صــورت ارتكاب  داراى حرم
ــم به پرداخــت ديه، قاتل  ــن موارد و حك ــل در اي قت
ــدار ديه معمولى  ــف به پرداخــت ديه مازاد بر مق مكل

1 . مائده، 32.
2 . نساء، 93.
3 . بقره، 178.

ــه آن تغليظ ديه مى گويند.  ــد كه در اصطالح ب مى باش
ــامل  اين زمانها و مكانها عبارتند از: ماههاى حرام (ش
ــب، ذى القعده، ذى الحجه و محرم) و حرم مكه كه  رج
ــرآن و تصريح روايات در  ــاره آيات ق با توجه به اش
صورت وقوع قتل در اين مكان و زمانها عالوه بر ديه 
مشــخص، مقدار يك سوم ديه كامل نيز بايد به عنوان 
ــه بايد توجه كرد كه در  ــود. البت تغليظ ديه پرداخته ش
ــرايط و اسباب تغليظ ديه بين فقهاى اماميه و  مورد ش
ــه در ادامه به آنها  ــنت اختالفاتى وجود دارد ك اهل س

اشاره خواهد شد.
ــت از نظر جمهور  ــالمى نيز به تبعي قانون مجازات اس
ــناخته و در  ــميت ش ــاى اماميه اين حكم را به رس فقه
ــرگاه رفتار مرتكب و  ــعار مى دارد: «ه ماده 555  اش
فوت مجنى عليه هردو در ماههاى حرام (محرم، رجب، 
ــه)، يا در محدوده حرم مكه واقع  ذى القعده و ذى الحج
شود، خواه جنايت عمدى خواه غيرعمدى باشد، عالوه 

بر ديه نفس، يك سوم ديه نيز افزوده مى گردد».
آنچه در اين خصوص محل بحث اســت و كمتر به آن 
پرداخته شده، اين است كه چنانچه اسباب تغليظ باهم 
جمع شوند، آيا ميزان تغليظ نيز مضاعف مى شود؛ يعنى 
ــوم به جاى يك سوم، يا اينكه يك سوم تغليظ  دو س
ــباب مختلف،  ــد؟ يا به عبارتى جمع اس كفايت مى كن

موجب جمع مسببات نيز مى شود؟
ــت داراى اهميت اســت كه در  ــن بحــث از آن جه اي
ــاس عقايد اسالمى ساالنه افراد زيادى  جامعه ما براس
براى به جا آوردن حج و عمره به مكه اعزام مى شوند 
ــه فردى يا افرادى در حرم مكه  و بعيد نخواهد بود ك
و حين انجام مناســك حج، قربانى انواع قتل شوند و 
اگر براساس اصل صالحيت شخصى كه مورد پذيرش 
ــت، بخواهيم به اين  ــذار ما نيز قرار گرفته اس قانون گ
ــام مواجه خواهيم  ــيدگى كنيم، با اين ابه موضوع رس
ــريعت كامل  ــالم يك ش ــد. از طرف ديگر دين اس ش
ــؤاالت و ابهامات در  و جامعى اســت و براى تمام س
ــه اى وجود دارد.  اين دين، جواب مناســب و عادالن
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بنابراين حل اين مسئله، از وقوع اشكاالت و ابهامات 
ــرد. اگر بحث  ــدى و احتمالى جلوگيرى خواهد ك ج
ــاد عالم فقيه به  ــرى و افتراضى (يعني اجته ــه تقدي فق
منظور دســت  يافتن به حكم شرعي، براي حوادث و 
ــائل احتمالي اي كه تا به حال واقع نشده اند، به فقه  مس
ــى، فقه تقديري نيز مي گويند) را كه نزد برخى  افتراض
ــالمى و برخى فقها مطرح است، نيز مورد  مذاهب اس
ــئله اهميت  ــخ گويى به اين مس توجه قرار دهيم، پاس

بيش از پيش پيدا خواهد كرد.
ــح به اين  ــالمى به طور صري ــه در فقه اس ــا ك از آنج
مسئله پاسخ داده نشده است و چنان كه خواهيم ديد، 
ــخ به اين سؤال  ــنت در پاس تنها برخى فقهاى اهل س
ــاس  ــتناد كرده اند كه اين روايات براس به احاديثى اس
ــد،  ــع حقوقى ما مى باش ــى اماميه كه منب ــول فقه اص
ــه آن بايد به  ــخ ب پذيرفته نيســت. بنابراين براى پاس
ــرد كه در اين خصوص به  ــد فقهى كلى رجوع ك قواع
قواعدى برمى خوريم كه نتايج متفاوتى را دربر دارند.

ــته ابتدا مباحثى از كليات  ــاس در اين نوش بر اين اس
تغليظ ديه، تعريف تغليظ ديه، پيشينه و جايگاه تغليظ، 
ــپس به تحليل و  ــود و س ــباب تغليظ بيان مي ش و اس
ــى حكم جمع اسباب تغليظ ديه براساس قواعد  بررس
ــول فقهى مى پردازيم و در نهايت با توجه مبانى  و اص
ــش ارائه  ــه فراخور فهم خوي ــه اى ب ــتداللها، نتيج اس

خواهيم كرد.

مفاهيم و اصطالحات
ــه  ــه لحاظ لغوى مصدرى اســت از ريش ــه ب واژه دي
ــده و  ــرف «و» از ابتداى آن حذف ش ــه ح «ودى» ك
حرف «ه» در انتهاى آن افزوده شده است4 و به معناى 
ــى ديه بر مالى  ــد. در اصطالح فقه «خون بها» مى باش
ــبب جنايت بر نفس و جان  ــود كه به س اطالق مى ش
فرد آزاد و يا جنايت بر كمتر از جان واجب مى شود.5

ــدر و غيرمقدر،  ــالح حقوقى «ديه اعم از مق در اصط
4 . لسان العرب، ج15، ص383.
5 . تحرير الوسيله، ج4، ص497.

ــراد جنايت  ــرع مقدس براى اي مالى اســت كه در ش
غيرعمدى بر نفس، اعضا و منافع و يا جنايت عمدى 
ــواردى كه به هر جهتى قصاص ندارد، به موجب  در م

قانون مقرر مى شود».6
ــردن، تأكيد كردن  ــديد ك تغليظ در لغت به معناى تش
ــه معني افزودن  و غليظ كردن اســت و در اصطالح ب
ــوم) به ديه انتخابي مي باشد كه  مقدارى از ديه (يك س
ــوم افزايش يافته بر ديه را «تغليظ»  اين ميزان يك س

به معناى «فزونى و تشديد مقدار ديه» مى گويند.

پيشينه و جايگاه تغليظ ديه
حرمت ماههاى حرام در قبل از ظهور اسالم نيز مورد 
پذيرش ساكنان جزيرة العرب بوده است و در واقع در 
ــالم نوعى حكم امضايى به حساب مى آيد.7 علت  اس
حرمت اين ماهها نيز اين بود كه چون حكومت مقتدر 
ــرة العرب وجود نداشــت و زندگى  ــزى در جزي مرك
ــوم بود، هميشه جنگهايى مداوم  قبايلى در آنجا مرس
ــت، از اين رو  ــن قبايل وجود داش ــى بين اي و طوالن
ــال را به عنوان  آنها را بر آن داشــت تا ماههايى از س
ــه دور از جنگ و  ــالم نمايند، تا مردم ب ــاه حرام اع م
ــرده و به كار و  ــر ب ــزى در امنيت كامل به س خون ري
ــه نيز در كنار اين  ــى خويش بپردازند. حرم مك زندگ
ــمار  ــا، در بين اعراب، مكانى قابل احترام به ش زمانه
مى رفت كه نمونه هاى زيادى از اين احترام و قداست 
ــخ در ميان اعراب  ــبت به حرم مكه در طول تاري نس

وجود داشته است.
در دين مبين اسالم به حرمت اين ماهها در آيات 194 
ــوره توبه اشاره  ــوره بقره و آيات 5 و 36 س و 217 س
ــظ حرمت و منع جنگ و خون ريزى در  و بر لزوم حف
ــده اســت. ولى حكم تغليظ ديه در  اين ماهها تأكيد ش
صورت ارتكاب جنايت در اين ماهها، در قرآن به شكل 
صريح نيامده است. مثًال خداوند در آيه 36 سوره توبه 
مى فرمايد: «همانا عدد ماهها نزد خدا در كتاب 12 ماه 

6 . قانون مجازات اسالمى، مواد 17 و 448.
7 . تفسير نمونه، ج2، ص32.
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است، از آن روزى كه خداوند آسمانها و زمين را آفريد. 
چهار ماه از آن 12 ماه، ماههاى حرام خواهد بود ... اين 
ــتوار است، پس در آن ماهها در حق خود ظلم  دين اس
ــتم نكنيد». نيز آيه 217 سوره بقره در مورد حكم  و س
جنگ و خون ريزى در ماههاى حرام مى فرمايد: «از تو 
درباره جنگ در ماه حرام سؤال مى كنند، بگو جنگ در 

آن گناهى بزرگ است ...».
ــوان گفت:  ــه مطالب مذكور مى ت ــن با توجه ب بنابراي
حرمت اين مكان و زمانها در اسالم و به تبع آن حكم 
ــرايط، براساس آنچه بيان شد،  به تغليظ ديه در اين ش
ــت؛ زيرا همان طور كه گفته شد  يك حكم امضايى اس
ــبت به اين موارد در قبل از  اين حرمت و قداست نس

اسالم نيز وجود داشته است.

اسباب تغليظ ديه
ــتند  ــرايط و عواملى هس ــباب تغليظ، ش منظور از اس
ــرايط، ميزان و مقدار ديه  كه در صورت تحقق اين ش
ــنگين تر مى شود. اين اسباب به  ــتر و س پرداختى، بيش
ــته تقسيم مى شوند كه در ذيل مورد بحث قرار  دو دس

مى گيرند:
ــباب زمانى: زمانهايى كه ارتكاب قتل در آنها،  1. اس
ــردد. اين  ــظ ديه مقتول مى گ ــديد يا تغلي موجب تش
ــامل ماههاى  ــد از: ماههاى حرام؛ ش ــباب عبارتن اس

رجب، ذى القعده، ذى الحجه و محرم.
ــباب مكانى: مكانهايى كه ارتكاب قتل در آنها،  2. اس
موجب ديه مقتول را مشدد و مغلظه مى كند. اين سبب 

به اتفاق فقها حرم مكه مى باشد.
ــباب تقريبًا نزد فقهاى اسالمى مورد  اين دو دسته اس
ــه اماميه صاحب  ــد و در فق ــاق و پذيرش مى باش اتف
ــدگاه نزد فقهاى  ــر در خصوص پذيرش اين دي جواه
ــده اســت.8 اما با تتبع در آثار  اماميه مدعى اجماع ش
ــى در خصوص حرم  ــاى اماميه، به نظرات مختلف فقه
مكه برمى خوريم. چنان كه بر سر تعيين مصداق حرم 

8 . جواهر الكالم، ج43، ص22.

ــى بر اينكه  ــورد خود حرم هم مبن ــه9 و نيز در م مك
ــتقل براى تغليظ ديه به حساب مى آيد، بين  سببى مس
فقهاى اماميه اختالف اســت. شايد بتوان گفت يكى از 
ــتهاى متفاوتى است  مبانى اصلى اين اختالف، برداش
ــده اســت: «رجل قتل رجل فى  كه از اين حديث ش
ــه دية و النصف»، گروهى از فقها لفظ  الحرم. قال علي
ــده و آن را  ــم دو حرف اول خوان ــرم» را به ض «الح
ــد كه بر تغليظ  ــع ماههاى حرام مى دانن به معناى جم
ــت دارد10 و قتل در حرم  ــه در ماههاى حرام دالل دي
ــه نمى دانند. از جمله اين  ــتوجب تغليظ دي مكه را مس
فقها صاحب شرايع،11 خويى در مبانى تكملة المنهاج، 
ــيرازى12 و محمدصادق روحانى13 مى باشند  مكارم ش
ــه جنايت در حرم مكه را موجب تغليظ نمى دانند و  ك

تغليظ ديه را مختص به ماههاى حرام مى دانند.
ــز اختالف نظر در  ــنت ني در بين فقهاى مذاهب اهل س
اين زمينه قابل مالحظه است، به طورى كه در مذاهب 
ــارم (اقارب) نيز  ــافعى14 و مالكى، قتل مح حنبلى، ش
عامل ديگرى براى تغليظ ديه به حساب مى آيد كه در 
اين موضع استناد مى كنند به آنچه كه از عمر بن خطاب 
نقل شده كه قتل اقارب هم موجب تغليظ ديه مى شود؛ 
ــاه حرام و در بيرون از حرم  ــى اگر فردى در غير م يعن
مكه مرتكب قتل يكى از اقاربش شود، بايد ديه مغلظه 
ــداق اقارب و اينكه قتل چه  بپردازد.15 هرچند كه مص
ــود، نيز در بين فقهاى  ــمول اين حكم مى ش افرادى مش
اهل سنت مورد اختالف است، به طورى كه امام مالك 
تنها قتل پدر و مادر و جد را مستوجب تغليظ مى داند و 
در اين مورد اخير ادعاى اجماع مى كند،16 ولى شافعيها 

9 . «تغليظ ديه»، ص143.
10 . مبانى تكملة المنهاج، ج2، صص203و204.

11 . «تغليظ ديه»، ص140.
12 . h p://persian.makarem.ir/este a/?mit=77.

13 . مجموعه استقتائات، ص278.
ــافعى، ج3،  ــوع، ج19، ص41؛ المهذب في فقه االمام ش 14 . المجم

ص211.
ــافعى، ج3، ص211؛ جواهر العقود،  ــه االمام ش ــذب فى فق 15 . المه

ج2، ص217.
16 . المغنى، ج8، ص380.
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ــرادر را نيز داخل در  ــه، فرزندان و خواهر و ب و حنابل
ــه عالوه برخى فقها از جمله  حكم تغليظ مى دانند.17 ب
اكثر فقهاى حنبلى معتقدند قتل در حال احرام نيز عامل 
مستقل ديگرى براى تغليظ ديه به شمار مى آيد. اگرچه 

اين رأى مورد اتفاق اهل سنت نيست.18
از سوى ديگر برخى از فقهاى اهل سنت مثل ابوحنيفه، 
حســن و شعبى نيز معتقدند كه ديه به هيچ وجه تغليظ 
نمى شود و اين گروه نيز در اين موضع استناد مى كنند 
ــن عبدالعزيز  ــى از جمله عمر  ب ــه حديثى كه گروه ب
روايت كرده اســت كه پيامبر(ص) فرمود: «ديه نفس 
ــتر اســت» و ديگر چيزى بر اين مقدار  مؤمن 100 ش
ــه نكرد و در ادامه حديث ديگرى را نقل مى كند  اضاف
ــورد قتلى كه در  ــه در آن موضع، پيامبر(ص) در م ك
ــزى بر مقدار ديه اضافه  ــده بود، چي حرم مكه واقع ش

نكرد و ميان حرم و غير حرم، فرقى قائل نشد.19
ــهور است و پذيرفته شده، همان  آنچه در فقه اماميه مش
ــه تبعيت از نظر  ــالمى ب اســت كه در قانون مجازات اس
ــور فقها مورد پذيرش قرار گرفته اســت. در ميان  جمه
فقها و مذاهب اهل سنت نيز براساس مبانى روايى مورد 
پذيرش هر مذهب، اختالف در اين خصوص وجود دارد.

بررسى حكم جمع اسباب تغليظ ديه
ــرار گرفت،  ــوق مورد بحث ق ــه در مباحث ف از آنچ
مشخص شد كه در صورت وقوع قتل نفس در شرايط 
خاصى چنانچه جانى به پرداخت ديه به اولياي مقتول، 
محكوم شود، بايد ميزان معينى از ديه (ثلث ديه كامل) 

را به عنوان تشديد ديه به اولياى دم بپردازد.
ــه مطرح اســت و بحث جدى در  ــؤالى ك در اينجا س
ــخ گويى به  ــده و همان طور كه گفتيم پاس مورد آن نش
آن ضرورت و اهميت خاصى دارد، اين اســت كه اگر 
دو سبب زمانى و مكانى تغليظ ديه (يا از منظر برخى 

17 . ديات، ص74.
18 . االنصاف، ج10، ص75؛ نهاية المطلب فى دراية المذهب، ج16، 

ص315.
19 . المغنى، ج8، ص381.

ــنت، چند سبب) در وقوع يك قتل جمع  فقهاى اهل س
ــد، تغليظ ديه تا چه ميزان خواهد بود؟ اين  ــده باش ش
مسئله كمتر مورد توجه فقها بوده و تعداد معدودى از 
آنان به اين بحث پرداخته اند. غالبًا در پاسخ اين مسئله 
ــى و  ــدگاه كلى بين فقها وجود دارد كه به بررس دو دي
تحليل اين دو ديدگاه و استداللهاى آنان مى پردازيم:

1) طرف داران تغليظ مضاعف
ــه در ميان فقهاى اماميه  از ميان طرف داران اين نظري
ــر20 از متقدمان و فقهايى مثل  ــوان صاحب جواه مى ت
ــزى،21 مرعشــى22 و محمدهادى  يوســف مدنى تبري
ــرد. از آنجا كه در اين  ــت23 از متأخران را نام ب معرف
مورد مستند قرآنى و روايى وجود ندارد، همگى آنان 
ــتنباط  ــاى اصولى اين نتيجه را اس ــاس يك مبن براس

مى كنند و آن اصل «عدم تداخل اسباب» مى باشد.
ــن اصل فقهى،  ــتنبط از اي ــاس اين نظريه و مس براس
ــبب نيز متعدد  ــبب، مس در صورت جمع و تعدد دو س
خواهد بود و اين اسباب در يكديگر تداخل و تزاحم 
ــوم، دو سوم ديه كامل  ندارند، بنابراين به جاى يك س

را به عنوان تغليظ در نظر مى گيرند.
تبيين اصل عدم تداخل اسباب و مسببات

ــببات در  ــباب و مس بحــث تداخل يا عدم تداخل اس
ــاى اصولى، در ذيل مباحث مربوط به «مفهوم و  كتابه
ــده است. استفاده از اين  ــرط» مطرح ش بيان مفهوم ش
اصل در مسائل فقهى در جايى است كه در مسئله اى، 
ــه طورى كه  ــود، ب ــكام متعدد ايجاد ش ــات اح موجب
ــتقلى باشند، در  هريك از موجبات، مقتضى نتيجه مس
اين حالت با به كارگيرى اين اصل فقهى بايد مشخص 
ــواردى بايد جمع نتايج را  ــاخت كه آيا در چنين م س
ــت يا اينكه به يك نتيجه از براى تمام موجبات  پذيرف
اكتفا كرد؟ در زير به اين مطلب به تفصيل مى پردازيم:

الف) تداخل يا عدم تداخل اسباب
20 . جواهر الكالم، ج23، ص29.

21 . كتاب القضاء، ص435.
22 . شرح قانون حدود و قصاص، ج1، ص113.

23 . «تغليظ ديه و جنايت عمد در ماههاى حرام»، ص4.
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ــى مى توان  ــاس كتابهاى اصول ــوع را براس اين موض
ــرط» متعدد  ــرد كه گاهى اوقات «ش اين گونه بيان ك
اســت و نتيجه حاصل از تحقق هريك از اين شروط 
ــد، در اين موارد نتيجه و  ــا مى تواند يك چيز باش تنه
جزا در برخى موارد قابليت تكرار دارد و در مواردى 

اين قابليت را ندارد.
به عنوان مثال، حالتى كه فرد جرايمى از قبيل محاربه، 
لواط و زناى به عنف را مرتكب شده باشد كه هريك 
ــرايط مربوط  از اين جرايم (در صورت احراز ديگر ش
ــرط يا سبب اجراى مجازات  به اجراى مجازات)، ش
ــتن متهم مى باشد،  ــتقل هستند و اين مجازات كش مس
حال در صورتى كه فردى نسبت به همگى اين جرايم 
ــد، تنها يك مجازات قابليت اعمال  محكوم شده باش
ــا نتيجه  ــود: جزا ي ــالح گفته مى ش ــه در اصط دارد ك

قابليت تكرار ندارد.
ــرم قذف موضوع  ــس، زمانى كه مثًال فردى ج برعك
ــود؛  ــالمى را مرتكب ش ماده 256 قانون مجازات اس
يعنى چند شــخص را به طور جداگانه قذف كند، چند 
ــد نتيجه كه همان  ــد (چن ــد بر وى ثابت خواهد ش ح
ــند، از چند سبب مختلف  مجازات حدى قذف مى باش
ــده است) كه در اين حالت چون محل تعلق  حاصل ش
حد كه قاذف باشد وجود دارد، پس نتيجه نيز قابليت 
تكرار دارد. موضوع بحث ما نيز حالتى است كه نتيجه 
ــبب در صورت جمع اسباب تغليظ ديه، قابليت  يا مس
تكرار شدن دارد كه در اين موضع، اصوليان دو حالت 

را از هم تفكيك كرده اند:24
1. وقتى كه دليل خاصى مبنى بر عدم استقالل هريك 
از شروط و اسباب وجود دارد؛ يعنى هريك از شروط 
ــتند و در واقع اجتماع اين  ــبب اصلى هس جزئى از س
ــكل مى دهد. مثل شروط  ــروط است كه سبب را ش ش
ــوع ماده 268  ــرقت حدى موض الزم براى تحقق س
قانون مجازات اسالمى كه اجتماع همگى آنها سرقت 
حدى را محقق مى سازد و تحقق هريك از آن شروط 

24 . اصول فقه، ج1، ص207.

به تنهايى نتيجه (اجراى حد) را محقق نمى كند.
ــتقالل هريك از  ــر اس ــل خاصى ب ــه دلي ــى ك 2. وقت
ــد يا از ظاهر كالم مشخص باشد  شروط موجود باش
ــتقل اند و به تنهايى مى توانند  ــروط، هريك مس كه ش
منجر به نتيجه شوند. مثًال در باب اجراى حد زنا، اگر 
شخص غيرمحصن مرتكب چند زناى مستوجب جلد 
ــود، هر عمل زنا به تنهايى مى تواند موجب اجراى  ش

حد مستقل گردد.
ــروط مستقل اند؛ يعنى هريك  حال در وضعيتى كه ش
ــاد نتيجه را مى كنند  ــروط به تنهايى اقتضاى ايج از ش
ــتقلى در بروز نتيجه اند يا به  ــبب مس و در حقيقت س
عبارتى هر سبب مستقًال قابليت اين را دارد كه نتيجه 
مستقلى را ايجاد كند (همان حالتى كه در جمع اسباب 
تغليظ ديه مطرح اســت)، اين سؤال مطرح مى شود كه 
در صورت اجتماع اين اسباب، آيا جزا و نتيجه را نيز 
ــه يك نتيجه اكتفا نماييم؟ و به  ــد تكرار كنيم و يا ب باي
عبارت ديگر آيا اسباب در هم تداخل دارند يا خير؟

در اين مقام اســت كه بين علماى علم اصول اختالف 
اســت كه اصل بر تداخل اسباب است يا عدم تداخل 
ــه اتفاق علماى اصول، اصل  ــباب؟ كه اكثر قريب ب اس
ــه برخى نيز  ــباب مى دانند. البت ــر عدم تداخل اس را ب
ــارى، اصل عدم تداخل اسباب را  مثل محقق خوانس
ــباب  نپذيرفته اند.25 حال بعد از اينكه عدم تداخل اس
ــرار گرفت، توجه به اين مطلب  مختلف مورد بحث ق
الزم اســت كه آيا در اين حالت مسببات يا نتايج نيز 
ــوند يا نه؟ كه در ذيل به اين مطلب  در هم جمع مى ش

اشاره مى كنيم:
ب) تداخل يا عدم تداخل مسببات

ــببات عبارت است از اينكه در مقام امتثال  تداخل مس
ــه فعل واحد اكتفا كنيم.26 طبيعتًا عدم  تكاليف متعدد ب
ــود از اينكه براى  ــببات عبارت خواهد ب ــل مس تداخ
ــتقل در نظر بگيريم. اين بحث  ــبب، مسبب مس هر س

25 . شرح اصول فقه مظفر، ج1، ص246.
26 . همان، ج1، ص248.
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ــى موضوعيت پيدا مى كند كه قائل به عدم تداخل  وقت
اسباب شويم؛ زيرا در صورت پذيرش تداخل اسباب، 
ديگر بحث تداخل يا عدم تداخل مسببات جايگاهى 
ــز حاالت  ــببات ني ــد داشــت. در اجتماع مس نخواه

مختلفى قابل تصور است:
ــته اى از مسببات هم در اسم و هم در مسمى و  1. دس
ماهيت باهم متفاوتند. مثل اجتماع مجازاتهاى جزاى 
ــدى، حبس، اقدام تأمينى و ... كه در چنين حاالتى  نق
هيچ يك از اصوليان قائل به تداخل نشده اند و اصوًال 
ــبب،  ــا مفهومى ندارد؛ چون هر مس ــل در اينج تداخ

جداگانه و مستقل از ديگرى عمل مى كند.
ــم  ــتند كه در اس ــببات هس ــته اى ديگر از مس 2. دس
ــت متفاوتند. مثًال  ــمى و ماهي ــتركند، ولى در مس مش
ــتند، ولى يكى  ــوع مجازاتهاى حدى هس همگى از ن
ــا و ديگرى حد لواط. در اين  ــد قذف، يكى حد زن ح
ــببات جايگاهى ندارد؛ زيرا  حالت هم تداخل در مس

هر مسبب از سبب جداگانه اى حاصل شده است.
ــببات نيز هم در اسم و هم در  3. گروهى ديگر از مس
ماهيت و مسمى مشتركند. مثل حد قذف در حالتى كه 
ــد نفر را به طور جداگانه با يك عنوان  فرد قاذف چن
ــتوجب  مثًال زنا قذف كند كه در اين حالت، قاذف مس

چند حد تحت عنوان واحد خواهد شد.
ــاالت مذكور، آنچه موضوع بحث ما اســت  از بين ح
همان حالت سوم مى باشد كه آيا در اين حالت مسببات 
باهم تداخل مى كنند يا نه؟ در اين حالت اصوليان اصل 
را بر عدم تداخل مسببات گذاشته اند.27 البته براى اين 
اصل (عدم تداخل مسببات) نيز استثنائاتى وجود دارد 
از جمله حالتى كه دليل خاصى مبنى بر تداخل مسببات 
ــته باشيم يا حالتى كه بين دو مسبب رابطه عموم و  داش

خصوص من وجه برقرار باشد.
براساس آنچه تاكنون بيان شد و با توجه به اين اصل 
ــباب  ــوان نتيجه گرفت: در صورتى كه اس فقهى مى ت
متعدد باهم جمع شوند، تحت شرايطى از جمله اينكه 

27 . مبانى استنباط، ص249.

ــته  ــباب، قابليت تكرار داش ــببات اين اس نتايج و مس
ــند و همچنين استقالل هريك از اسباب در ايجاد  باش
ــبب مستقل نيز به اثبات رسيده باشد و به عبارت  مس
ــببات مختلف در  ــر، خالف اين امر (اجتماع  مس ديگ
ــاس ادله قوى مشــخص  ــباب)، براس حالت جمع اس
نشود، اصل بر اين است كه اسباب باهم تداخل نكنند 

و از اجتماع آنها مسببات نيز متعدد شوند.
ــورد بحث ما نيز  ــئله م ــد مس چنان كه به نظر مى رس
ــود؛ يعنى در جمع اسباب  ــمول حالت فوق مى ش مش
ــببات (تغليظ  مى توان قائل به جمع و عدم تداخل مس
ــد. از اين رو برخى فقها با استناد به اين  مضاعف) ش
اصل فقهى، در بحث اجتماع اسباب تغليظ ديه، اصل 
ــر عدم تداخل مى دانند و در نتيجه، قائل به تغليظ  را ب

مضاعف (تعدد مسببات) شده اند.
ــوى  ــتر از س ــنت اين ديدگاه بيش در بين فقهاى اهل س
ــافعى مورد توجه قرار  فقهاى حنبلى و برخى فقهاى ش
گرفته است. بنابراين در جمع اسباب تغليظ معتقدند هر 
ــتقلى براى تشديد به حساب مى آيد.  سبب، عامل مس
مثًال در حالتى كه هر چهار سبب موجود باشند، دو ديه 

و ثلث ديه كامل را بر عهده جانى مى دانند.28
ــن خصوص،  ــته از فقها در اي ــن دس ــتند قول اي مس
ــتند كه بيانگر عدم تداخل اسباب تغليظ  رواياتى هس
ــه روايتى از ابن عباس  ــند. از جمل در يكديگر مى باش
ــهر  ــد: «أن رجًال قتل رجًال في الّش اســت كه مى گوي
ــر أَلفا، و  الحرام، و في البلد الحرام، فقال: ديته اْثنا عش
للّشهر الحرام أربعة آالف، و للبلد الحرام أربعة آالف»؛ 
ــي اگر مردى در ماه حرام و در حرم مكه مرتكب  يعن
قتلى شد، ديه مقتول عبارت است از: 12 هزار درهم 
ــالوه چهار هزار درهم (ثلث ديه كامل) به جهت  به ع
قتل در ماه حرام و چهار هزار درهم به جهت قتل در 
حرم مكه كه قاتل مكلف اســت در مجموع 20 هزار 

درهم به عنوان ديه پرداخت كند.29

28 . االنصاف، ج10، ص75.
29 . المجموع، ج19، ص41؛ المبدع فى شرح المقنع، ج7، ص300.
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2) طرف داران عدم تغليظ مضاعف
ــه و حقوق دانان نيز كه  ــى ديگر از فقهاى امامي گروه
متعرض اين بحث شده اند با توجه به نبود حكم صريح 
قرآنى يا روايى در اين مسئله، براساس دسته اى قواعد 
ــدم جواز تغليظ  ــى خاص، معتقد به ع ــى و حقوق فقه
ــته قواعد، بيشتر نفع متهم را  مضاعف هستند. اين دس
در پى دارد و از نبود نصى در اين زمينه استفاده كرده 
و متهم را از تحمل تكليف مضاعف معاف مى دانند. در 
اينجا به بررسى ديدگاه اين فقها و حقوق دانان و مبانى 

استداللهاى آنان مى پردازيم:
مبانـى فقهى ـ حقوقـى نظريه عدم جـواز تغليظ 

مضاعف
الف) اصل برائت

ــن اصل تنها دليل و مبناى اصولى اســت كه فقها به  اي
ــتناد  ــدم جواز تغليظ مضاعف اس آن در خصــوص ع
كرده اند. اين اصل كه از مهم ترين و بنيادى ترين اصول 
حقوقى به شمار مى آيد، نقش بسزا و مؤثرى در تأمين 
ــى در جامعه ايفا مى كند و از  عدالت فردى و اجتماع
همين رو است كه نه تنها در قوانين داخلى كشور ما به 
عنوان يكى از اصول مسّلم حقوقى پذيرفته شده، بلكه 
ــورها و حتى در قوانين  ــاير كش در قوانين داخلى س

بين المللى نيز اين اصل پيش بينى شده است.
ــمار  ــه، اصــل برائت يكى از اصول عمليه به ش در فق
ــت، احتياط،  ــامل: اصل برائ مى آيد (اصول عمليه ش
ــاس در  ــد). بر اين اس ــتصحاب مى باش ــر و اس تخيي
مواردى كه در خصوص تكليف بودن يا تكليف نبودن 
ــديم و به عبارتى موضع شارع  حكمى دچار ترديد ش
بر تعلق تكليف براى ما مشــخص نبود، در اين حالت 

موظف به انجام آن تكليف نيستيم.30
ــود كه هر  ــوق، اصل برائت اين گونه بيان مى ش در حق
امرى كه توجه آن به شخص، مستلزم نوعى زحمت يا 
زيان يا سلب آزادى يا ايجاد مضيقه باشد، در صورتى 
ــد، بايد آن  ــخص، محل ترديد باش كه  توجه آن به ش

30 . ايضاح الكفايه، ج4، ص422.

ــقت مبرا نمود؛ زيرا بدون  شــخص را از زحمت و مش
ــقت و زحمت به اشخاص، روا  دليل قاطع، تحميل مش
نيســت و برائت، اصطالحى است كه مجرم نبودن فرد 

را در ارتباط با اتهام انتسابى نشان مى دهد.31
طرف داران اين نظر در بحث ميزان تغليظ ديه، غالبًا فقهاى 
بزرگى چون شهيد ثانى از متقدمان و سيد محمدحسين 
ــاى اصل «عدم  ــتند كه به ج ــيرازى از متأخران هس ش
تداخل اسباب»، قائل به اصل برائت مى باشند و معتقدند 
ــارع به آن  اگر تغليظ مضاعف نياز بود، مى بايســت ش
متعرض مى شد و حاال كه در شرع حكم شديدترى بيان 
نشده، اصل را بر اين قرار مى دهيم كه جانى از پرداخت 

ديه مازاد بر يك سوم معاف است.
ــيرازى در كتاب  ــين ش ــيد محمدحس به عنوان مثال س
ــئله و نقل نظر صاحب جواهر  «الفقه» بعد از طرح مس
ــظ معتقد به اصل «عدم  ــباب تغلي كه در بحث جمع اس
ــباب» بود، با ذكر مثالى، اصل را بر برائت و  تداخل اس
عدم تغليظ مضاعف مى داند و چنين بيان مى كند: «اگر 
كســى بگويد كه اگر زيد عمامه پوشيد به او يك دينار 
مى دهم و نيز بگويد اگر زيد نزد من آمد به او يك دينار 
مى دهم. از اين دو قول عرفًا اين معنا برداشت نمى شود 
كه اگر زيد با عمامه نزد او رفت بايد دو دينار بدهد».32 
عده ديگرى از فقها نيز بعد از بيان اين دو ديدگاه و ذكر 
ــباب)،  قواعد فقهى (اصل برائت و اصل عدم تداخل اس
اصل برائت و عدم تغليظ مضاعف را ترجيح مى دهند.33

ب) اصل قانونى بودن جرم و مجازات
ــرى جايگاهى  ــه در حقوق كيف اين اصــل حقوقى ك
ــژه دارد، به نوعى ترجمان اصــل برائت در حقوق  وي
كيفرى اسالم است، در بحث پيش رو نيز مورد استناد 

حقوق دانان قرار گرفته است.
مبناى اين استدالل اين است كه ديه را به عنوان مجازات 
در نظر بگيريم كه با كمى تأمل مى توان اين گونه استنباط 
كرد كه در حقوق كيفرى ما ديه نوعى مجازات در نظر 

31 . ترمينولوژى حقوق، صص49و107.
32 . كتاب الفقه، ج90، ص51.

33 . حقوق كيفرى اسالم، ص6.
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گرفته شده است. اگرچه عده اى از حقوق دانان ماهيتى 
دوگانه براى آن در نظر مى گيرند.34

اين مطلب در مواد 17 و 555 ق.م.ا مورد اشاره قرار 
گرفته اســت. به عنوان مثال ماده 17 مى گويد: «ديه 
اعم از مقدر و غيرمقدر، مالى است كه در شرع مقدس 
ــراد جنايت ...». ضمن اينكه ماده 299 ق.م.ا  براى اي
ــديد مجازات در نظر  ــظ ديه را به عنوان تش نيز تغلي
ــاده 232 ق.آ.د.ك، كه موارد  گرفته اســت و نيز در م
ــعار مى دارد:  آراء قابل تجديدنظر را بيان مى كند، اش
ــى و انقالب قطعى  ــم عموم ــادره از محاك «آراى ص
ــل: جرايمى كه طبق قانون  ــتند، مگر در موارد ذي هس
مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است». 
طبق اين ماده ديه كيفر است كه قابل تجديدنظر بودن 
يا نبودنش در اين قانون آمده اســت وگرنه مى بايست 

در قانون آيين دادرسى مدنى گنجانده مى شد.
اين اصل اقتضا دارد كه اگر مجازاتى اعمال مى گردد، 
ــد. در  ــاس قانون باش بايد به لحاظ كمى و كيفى براس
ــاره اى به  ــز چون قانون اش ــورد تغليظ مضاعف ني م
ــم صريح وجود ندارد،  ــرع نيز حك آن نكرده و در ش
بنابراين حكم به تغليظ مضاعف توجيه ندارد35 و اگر 
ــاكت در نظر بگيريم، باز  ماده 555 ق.م.ا را مبهم و س
براساس اصول قبول شده حقوق جزا بايد به نفع متهم، 

اين ماده را تفسير كرد كه نظر فوق را تأييد مى كند.
گروه ديگرى از  حقوق دانان معتقدند حكم تغليظ ديه 
ــوع ماده 555  ــرام و حرم مكه، موض ــاى ح در ماهه
ــتثنايى است و در صورت ترديد در  ق.م.ا. حكمى اس
ــبب تغليظ، همان تغليظ يك  ــدن دو س مورد جمع ش

سوم كافى خواهد بود.36
ــنت نيز برخى فقهاى شافعى و  در ميان فقهاى اهل س
ــتند و معتقدند  مالكى قائل به عدم تغليظ مضاعف هس
ــت، باهم جمع  ــه مقتضى تغليظ اس ــبابى ك هرگاه اس
شوند، منجر به تغليظ مضاعف نمى شود. چنان كه اگر 

34 . جرايم عليه اشخاص، صص196و197.
35 . محشاى قانون مجازات اسالمى، ص182.

36 . جرايم عليه اشخاص، ص224.

ــخصى در حالت احرام و در حرم مكه حيوانى  يك ش
را بكشد، فقط يك جريمه و جزا بايد بدهد و رواياتى 
ــظ و تغليظ مضاعف  ــباب تغلي را كه در باب جمع اس
وجود دارد، تأويل مى كنند و معتقدند تغليظ مضاعف 

براساس اين دسته روايات قابل توجيه نيست.37

نتيجه گيرى
با بررسى ادله و حكم جمع اسباب تغليظ ديه در منابع 
ــا توجه به اصولى  ــى و حقوقى، گروهى از فقها ب فقه
همچون اصل «عدم تداخل اسباب و مسببات»، قائل 
ــل آنها در  ــظ ديه و عدم تداخ ــباب تغلي به جمع اس
ــرايط  ــده اند و از اين رو معتقدند كه در ش يكديگر ش
ــه كامل، بايد به  ــباب، ميزان دو ثلث دي جمع اين اس
ــر گروه  ــوى ديگ ــه پرداخــت گردد. از س مجنى علي
ــتناد به اصولى  ديگرى از فقها و حقوق دانان نيز با اس
ــون «اصل برائت» و «اصــل قانونى بودن جرم  همچ
ــظ مضاعف در جمع  ــازات» بر عدم جواز تغلي و مج

اسباب تغليظ، تأكيد دارند.
ــا كه در خصوص حكم اين حالت در بين فقها  از آنج
ــود دارد و  ــالمى اختالف نظر وج ــان اس و حقوق دان
ــظ مضاعف، قواعد  ــتدالل فقها در جواز تغلي تنها اس
عام اصولى اســت و مستندى قرآنى و روايى در بيان 
مسئله وجود ندارد، بنابراين براساس اصولى همچون 
اصل برائت و نيز حكمت تشريع تغليظ ديه در اسالم، 
ــاى حرام و حرم مكه  ــه توجه ويژه به حرمت ماهه ك
ــر جانى، عدم  ــازاد ب ــقت م ــد، نه تحميل مش مى باش
ــئله مورد بحث، منصفانه ترين  تغليظ مضاعف در مس

و واقع بينانه ترين ديدگاه به نظر مى رسد.
ــد حكم تغليظ ديه در اسالم  از طرفى چنان كه بيان ش
ــات زمان  ــاس مقتضي ــى امضايى بوده كه براس حكم
(جلوگيرى از جنگ و خون ريزى و ايجاد نظم در عرف 
ــالم به رسميت شناخته شده است.  جنگى و ...)، در اس
ــئله جمع اسباب، مجرم  از اين رو مى توان در حكم مس
را از تحمل مجازات مضاعف معاف دانســت. عالوه بر 

37 . المجموع، ج19، ص41.
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اين وجود اختالف بين فقها خود داللت بر ابهام مسئله 
ــده فقهى و حقوقى در  ــاس اصول قبول ش دارد و براس
مواردى كه در حكم مسئله اى ابهام وجود داشته باشد، 
بايد تفسيرى را از حكم ارائه داد كه به نفع متهم باشد كه 

اين موضع هم با قواعد و اصولى مثل اصل برائت، اصل 
عدم، اصل قانونى بودن مجازات و ... هماهنگ اســت 
ــناختى و اهداف و اصول عدالت  و هم از نظر جامعه ش

كيفرى مناسب تر به نظر مى رسد.

- قرآن كريم.
- ابن قدامه، عبداهللا بن احمد، المغني، قاهره، مكتبة القاهرة، 

1388ق.
ــرب، بيروت،  ــان الع ــد بن مكرم، لس ــور، محم - ابن منظ

دارصادر، چاپ سوم، 1414ق.
- برهان الدين، ابراهيم بن محمد، المبدع في شرح المقنع، 

بيروت، دارالكتب العلميه، چاپ اول، 1418ق.
ــر، ترمينولوژى حقوق،  ــرى لنگرودى، محمدجعف - جعف

تهران، گنج دانش، 1368ش.
ــى، عبدالملك بن عبداهللا، نهاية المطلب في دراية  - جوين

المذهب، دارالمنهاج، چاپ اول، 1428ق.
ــيرازى، محمد، كتاب الفقه، دارالعلوم، چاپ  - حسينى ش

دوم، 1409ق.
- حسينى قمى، سيد محمد، ايضاح الكفايه، قم، نشر نوح، 

چاپ چهارم، 1384ش.
- خمينى، روح اهللا، تحرير الوسيله، تهران، مكتبة االعتماد 

الكاظمى، چاپ ششم، 1366ش.
ــة  ــم، مبانى تكملة المنهاج، قم، مؤسس - خويى، ابوالقاس

احياء آثار االمام الخوئى، 1422ق.
ــتفتائات، تهران،  ــادق، مجموعه اس ــى، محمدص - روحان

حديث دل، چاپ اول، 1382ش.
- زراعت، عباس؛ و مسجد سرايى، حميد، مبانى استنباط 

(اصول فقه)، تهران، ققنوس، چاپ اول، بى تا.
ــمس الدين محمد بن احمد، جواهر العقود  ــيوطي، ش - س
ــهود، بيروت، دارالكتب  ــن القضاة و الموقعين و الش و معي

العلمية، چاپ اول، 1417ق.
ــحاق ابراهيم بن علي، المهذب في فقه  ــيرازي، ابواس - ش

االمام الشافعي، بيروت، دارالكتب العلمية، بى تا.
- صادقي، محمدحسين، جرايم عليه اشخاص، تهران، نشر 

ميزان، چاپ چهارم، 1388ش.

- قانون مجازات اسالمى، 1392ش.
ــم، ديات، تهران، دانشگاه تهران، چاپ  - گرجى، ابوالقاس

دوم، 1382ش.
ــالمى،  ــاى قانون مجازات اس ــان، ايرج، محش - گلدوزي

تهران، مجد، چاپ دهم، 1387ش.
- محمدى، ابوالحسن، حقوق كيفرى اسالم (ديات)، تهران، 

مركز نشر دانشگاهى، چاپ اول، 1364ش.
- محمدى، على، شرح اصول فقه مظفر، بيروت، دارالفكر، 

1369ش.
- مدنى تبريزى، يوسف، كتاب القضاء، قم، بى نا، 1426ق.

ــن، االنصاف في  ــقي، عالءالدين ابوالحس - مرداوي دمش
معرفة الراجح من الخالف، بيروت، داراحياء التراث العربي، 

چاپ دوم، بى تا.
ــرح قانون حدود و  ــن، ش - مرعشــى نجفى، محمدحس
ــاد اسالمى، چاپ  قصاص، تهران، وزارت فرهنگ و ارش

اول، 1365ش.
ــه (تحليل فقهى ـ  ــرايى، حميد، «تغليظ دي ــجد س - مس
ــكده علوم انسانى دانشگاه سمنان،  حقوقى)»، مجله دانش

شماره 61.
- مظفر، محمدرضا، اصول فقه، ترجمه محســن غرويان، 

قم، دارالفكر، چاپ دوم، 1382ش.
ــه و جنايت عمد در  ــت، محمدهادى، «تغليظ دي - معرف
ماههاى حرام»، ماهنامه دادرسى، سال اول، شماره 5و6، 

1376ش.
ــير نمونه، تهران، دارالكتب  - مكارم شيرازى، ناصر، تفس

االسالميه، چاپ اول، 1374ش.
ــران، دارالكتب  ــن، جواهر الكالم، ته - نجفى، محمدحس

االسالميه، چاپ دهم، 1374ش.
ــرح المهذب،  ــرف، المجموع ش ــن ش ــووي، يحيى ب - ن

دارالفكر، بى تا.
- h p://persian.makarem.ir/este a/?mit=77
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