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Abstract
The Legislator in Islamic Punishment Code, in several articles, has put the title
of “permeation” under its legislation. Legislation in every subject, requires that,
in the first place, we explain the identity of the subject and recognize every aspect
of it. However, the legislator, without identifying his definition of “permeation”,
has delved into the legislation in this field, which leads to several ambiguities for
experts in forensics. Passing of time is an essential condition for realization of the
identity of “permeation”; this has been discussed in Common Law in which the
passing of one year and one day was a condition for realization of the “permeation”.
It is of paramount importance that the identity of ‘permeation’ is a jurisprudential
innovation, something the legislator has profited a lot. Therefore, it would be better
if the legislator explained his definition of ‘permeation’ by presenting the conditions
for the realization of the identity of ‘permeation’. A descriptive-analytic method
was used and the essential information was gathered through library studies in Jurisprudential, legal, medical and other books. This essay lead to the conclusion that
the realization of the identity of ‘permeation’ depends on two conditions: 1. The
existence of two crimes; 2. A causal relation. The passing of time is only a prevalent
requirement of ‘permeation’, not an essential part of it.
Keywords: Permeation, Causal Relation, Passing of Time, One Year and One
Day
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مجلۀ پزشکی قانونی ایران

قانونگذار در کتاب قانون مجازات اسالمی در مواد متعددی ،اصطالح سرايت را موضوع قانونﮕذاری قرار داده
است .قانونگذاری پیرامون هر موضوعی ايجاب میکند که در گام نخست ،ماهیت موضوع مد نظر بهشکل کامل
تبیین شده و همۀ ارکان اساسی آن ماهیت شناسايی شوند اما قانونگذار بدون آنکه منظور خود را از واژۀ سرايت
مشخﺺ کند به تقنین در اينباره پرداخته که اين امر سبﺐ ابهامات فراوانی برای کارشناسان پزشکی قانونی شده
است .يکی از محورهای اختالفِ نظر دربارۀ ماهیت سرايت ،بحﺚ گذشت زمان به عنوان شرطی اساسی در تحقﻖ
ِ
گذشت
ماهیت سرايت است ،اين موضوع در نظام حقوقی کامنﻻ توجه قرار گرفته است؛ بهگونهای که تا سالها،
زمان يک سال و يک روز ،شرط تحقﻖ سرايت شمرده میشد .حاﺋز اهمیت است که ماهیت سرايت از ابداعات
ِ
فقهی است که قانونگذار از آن بهره است .بنابراين شايسته بود تا که قانونگذار با برشمردن شروط تحقﻖ ماهیت
سرايت ،اقدام به بیان مﻔهوم و منظور خود از اصطالح مد نظر کرد .هدف پژوهﺶ حاضر ،يافتن ارکان تحقﻖ ماهیت
منطﻖ توصیﻔی-تحلیلی است که ابزار گردآوری اطالعات برای
سرايت است .روش بررسی پژوهﺶ حاضر بر اساس
ِ
تﻀارب آرا و ارزيابی استدﻻلی ،بهصورت تحقیقات کتابخانهای اعم از مطالعهی کتﺐ فقهی ،حقوقی ،پزشکی و
قوانین مربوطه است .پژوهﺶ حاضر با شناسايی خالء قانونی دربارۀ ماهیت سرايت و ارزيابی آرای مختلﻒ ،ادلۀ
روايی و مﻔهومشناسی عمیﻖ از واژگان کاربردی به اين نتیجه رهنمون شد که تحقﻖ ماهیت سرايت منوط به
دو شرطِ وجو ِد دو جنايت و رابطۀ سببیت است و گذشت زمان فقﻂ از ملزومات شايﻊ سرايت است نه از ارکان
ماهیت سرايت.
کلیدواژهها :سرايت ،رابطه سببیت ،گذشت زمان ،يک سال و يک روز
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مسئله سرايت در فقه اسالمی در بابهای مختلﻒ ،از جمله
در باب حدود ،قصاص و ديات به طور مکرر به کار رفته است
و موضوع بسیاری از احکام جزايی قرار گرفته است .قانونگذار
به تبعیت از فقه اسالمی ،مسئله سرايت را موضوع قوانین
کتاب مجازات اسالمی قرار داده است ،هرچند قانونگذار مواد
متعددی را به مسئله سرايت اختصاص داده و از آن راه به بیان
احکام و آﺛار سرايت اقدام کرده است لکن آنﭽه در اين میان
ازآن ﻏﻔلت واقﻊ شده است و موجبات سردرگمی کارشناسان
قﻀايی و پزشکی قانونی را فراهم آورده است؛ چیستی ماهیت
سرايت است؟ بر محققان عرصه فقه و حقوق پوشیده نیست
که برای ورود به شرحوبسﻂ مساﺋل حقوقی و وضﻊ قوانین
ناﻇر بر آنها ،گام نخست؛ ضرورت ماهیتشناسی موضوع و
شناخت ارکان موضوع مد نظر است .براين اساس شايسته بود
که قانونگذار قبل از ورود به مرحله تبیین آﺛارواحکام سرايت،
ِ
ماهیت سرايت است
تحقﻖ
نسبت به معرفی ارکانی که ﻻزمۀ
ِ
اقدام میکرد؛ زيرا بديهی است که شرحوبسﻂ احکام فقهی-
فهم ارکان ماهیت موضوع مدنظر است.
حقوقی داير مدا ِر ِ

مواد و روشها
از آنجا که کتاب قانون مجازات اسالمی نسبت به تﻔسیر
فنی ماهیت سرايت ساکت است ،در پژوهﺶ حاضر تالش
ِ
شده است با استﻔاده از روش استدﻻلی ،آرای مختلﻒ فقهی-
حقوقی ارزيابی منطقی شود تا يافتههای پژوهﺶ براساس
روش توصیﻔی-تحلیلی تنظیم شود .همﭽنین روش گردآوری
اطالعات در پژوهﺶ حاضر بهصورت کتابخانهای بوده و
اطالعات ﻻزم ،مستخرج از کتﺐ معتبر فقهی ،حقوقی و
پزشکی است.

یافتهها و بحث
براساس ارزيابی منابﻊ فقهی ،روايی و قانونی نتیجه
میﮕیريم که تحقﻖ ماهیت سرايت منوط به گذشت زمان
بهعنوان يک شرط اساسی نیست بلکه مشروط به دو شرط
اساسی ذيل است که بهاختصار به آنها اشاره میشود:
الﻒ -وجود دو جنايت :منظور از دو جنايت اين است که
هر جنايت ﻻزم است از ماهیت مستقل از جنايت ديﮕر باشد.
ب -احراز رابطۀ سببیت :هرگاه متخصصان امر تشخیﺺ
دادند که جنايت دوم يا جنايت سوم ،اﺛر و سبﺐ جنايت قبل
از خود بوده بنابراين شرط دو ِم ماهیت سرايت تحقﻖ يافته
است.
شرايﻂ تحقﻖ ماهیت سرايت چیست؟ واژه سرايت در
دانﺶ پزشکی بیانﮕر معنای انتقال مرض بوده و گويای مﻔهوم
اصطالح سرايت از منظر دانﺶ فقه و حقوق نیست لکن بديهی
است که مرجﻊ شناخت ماهیت سرايت ،دانﺶ پزشکی نیست؛
زيرا سرايت از ابداعات فقهی است که هرچند مرتبﻂ با حوزه
واضﻊ
پزشکی است اما متکﻔل تبیین مﻔهوم اصطالح مدنظر،
ِ
بديﻊ يعنی دانﺶ فقهوحقوق است .اهمیت پژوهﺶ حاضر از
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بديهیات مباحﺚ حقوقی است؛ زيرا هرگاه ماهیت موضوع
محل ابهام باشد ،آﺛارواحکام آن قابل بحﺚ
مورد حکم ،خود
ِ
نخواهد بود پژوهﺶ حاضر با تمسک به منابﻊ لغوی ،فقهی
و روايی ،تمرکز خود را بر تبیین ارکان ماهیت سرايت قرار
داده تا از اين راه ،ابهامات تودرتوی مخاطبان امر از جمله
کارشناسان قﻀايی و پزشکی قانونی را در حد بﻀاعت علمی
خود زدوده و از اين رهﮕذر ،گامی هرچند کوچک در پیشبرد
نظام فقهی  -حقوقی برداشته باشد.
مفهومشناسی

جنایت در لغت
واژۀ جنايت ،لغتی عربی و معنای اصیل و حقیقی آن نزد
لغويان ،چیدن میوه از درخت است ( ،)1استعمال واژۀ جنايت
در معنای گناه و جرمی که ارتکاب آن موجﺐ کیﻔر در دنیا و
آخرت است ،از معانی مجازی جنايت است (.)2
جنایت در اصﻄالح

واژه جنايت در دو معنای عاموخاص استعمال میشود؛
معنای عا ِم واژه جنايت ،معادل واژه ذنﺐ يا معصیت است که
معانی گناه و انجام دادن هر کار حرام يا تعدی
گسترهای از
ِ
به مال يا جان افراد يا چیزهای ديﮕر را دربر میگیرد (،)3
گروهی از قدما ،گسترۀ معنای جنايت را در مﻔهومی فراتر از
صدمه زدن به تمامیت جسمی انسان و حیوان به کار برده و
بر خساراتی که حیوانات به اموال ديﮕران میزنند نیز جنايت
اطالق کردهاند ( ،)4اما جنايت در معنای خاص فقهی آن،
وارد کردن صدمۀ بدنی به فرد ديﮕر است؛ اعم از کشتن ،ايراد
جراحت و يا شکستﮕی و مانند اينها (.)5
سرایت در لغت

ری و َس ْرياً«
»سری ،يَ ْسريُ ،س ً
واژه سرايت از ريشههای َ
»الس َریَ :س ْی ُر اللﱠ ْی ِل« (،)6
است
به معنای سیر کردن شبانه
ّ
از اين رو هر آنﭽه را که در شﺐ طی طريﻖ کند» ،سار«
میخوانند »و کل شيء طرق لیال فهو سار ...الساريۀ« (،)7
واژۀ »سری« در آيات قرآن کريم به معنای حرکت کردن
آمده است )اسراء1 :؛ هود81 :؛ مريم24 :؛ طه ،(77 :علماي
لغت در معنای واژه سرايت به تﺄﺛیر و اﺛر کردن چیزی در
چیزی و درگذشتن از چیزی اشارهکردهاند ( ،)8همﭽنین
معانیای مانند؛ اشاعه ،انتقال ،شیوع و واگیري براي معناي
واژه سرايت ذکر شده است (.)9
موضوع شناسی

فقهی عتﻖ
فقهای اسالم دربارۀ واژۀ سرايت در بابهای
ِ
)آزادکردن بردگان( ،يمین )سوگند( ،حدود ،قصاص و ديات
بحﺚوبررسی بسیاری کردهاند ( .)10سرايت در حوزه مطالعاتِ
عتﻖ ،از اسباب آزادی بردگان شمرده میشود هرگاه موﻻ
بخشی از برده خود را آزاد کند ،آزادی به همۀ برده سرايت
کرده و او آزاد میشود .سرايت در سوگند ،از کاربردهای ديﮕر
واژۀ سرايت در فقه اسالمی است؛ فردی که با سوگند خوردن،
گوشت يا شیر حیوانی را بر خود حرام کرده ،آيا اين حکم
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به بﭽههای آن حیوان نیز سرايت میکند يا خیر؟ بابهای
حدود ،قصاص و ديات خواستﮕاه کاربردهای مهم و پرتکرار
واژه سرايت در فقه اسالمی است .سرايت در بابهای مذکور
بیانﮕر مﻔهوم سرايت جنايت است .مراد از سرايت در جنايت
آن است که جنايت بر عﻀوی ـ آسیﺐ رساندن يا بُريدن
ـ موجﺐ آسیﺐ ديدن يا قطﻊ عﻀوی ديﮕر ،و يا منجر به
مرگ آسیﺐديده شود .تمرکز نوشتار حاضر ،موضوع سرايت
به معنای اخیر يعنی سرايت جنايت است.
مﺆلفههای تحقق ماهیت سرایت جنایت

برای شناخت ماهیت سرايت جنايت در فقه اسالمی،
بديهی است که بايد به منابﻊ قرآنی ،روايی و فقهی رجوع
کرد .لکن تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است که مﻔهوم
ِ
مالك
سرايت جنايت در قرآن کريم به کار نرفته است آنﭽه
تحقیﻖ و بررسی در پژوهﺶ حاضر خواهد بود ،منابﻊ لغوی،
فقهی ،و روايی است .از آن رو که واژۀ سرايت از ابداعات فقها
است و در روايات تنها به مﻔهوم سرايت اشاره شده است.
مقالۀ حاضر در گا ِم نخست ،سرايت جنايت را در منابﻊ فقهی
بحﺚوبررسی میکند ،آنﮕاه به ارزيابی روايی میپردازد.
سرایت در منابع فقهی

بسیاری از فقها موضوع سرايت را در باب قصاص ،ذيل
مباحﺚ قتل عمد و جراحات عمدی بحﺚوبررسی کردهاند،
بررسیهای موجود دراينباره حاکی از آن است که فقها به
مﻔهوم ماهیت سرايت بهشکل خاص ،التﻔات نکردهاند و اﻏلﺐ
نقطه نظرات ايشان ،متمرکز بر احکام و آﺛار سرايت جنايت
است .بسیاری از فقهای اسالمی ،موضوع سرايت جنايت
را با ذکر مﺜالهای متعددی از مصاديﻖ سرايت جنايت به
مﺜال
بحﺚوبررسی گذاشته و گروه قلیلی از فقها ،بدون ذکر
ِ
خاص از سرايت جنايت به شکل مستقل ،اقدام به تعريﻒ
سرايت کردهاند.
مصادیق سرایت جنایت در کالم فقها :فقهای اسالمی
سرايت جنايت را در سه مصداق کلی اعم از سرايت جنايت
به نﻔﺲ ،سرايت جنايت به عﻀو و سرايت جنايت به منﻔعت
بحﺚ و تﻔحﺺ کردهاند.
سرایت جنایت به نفﺲ

موضوع سرايت جنايت به نﻔﺲ در مﺜالهايی بحﺚوبررسی
شده است که ضرب يا جرح اولیه سرايت کرده و منجر به
جنايت بر نﻔﺲ شده است .مانند آنکه سه جانی مستقل از هم
ِ
جنايت قطﻊ دست ،قطﻊ پا و موضحهای را بر فردی وارد
سه
آورند آنﮕاه اين جنايات منجر به جنايت نﻔﺲ بر مجنیعلیه
شود »إذا قطﻊ واحد يد إنسان ،و آخر رجله ،و أوضحه
الﺜالﺚ ،فسری الی نﻔسه« ( )11يا گﻔته میشود ،مجنیعلیه
به قصاص قطﻊ دستﺶ ،دست جانی را قطﻊ میکند ،آنﮕاه
قطﻊ دست جانی منجر به سرايت جنايت به نﻔﺲ او میشود
»إن قطﻊ رجل يد رجل فقطﻊ المجني علیه يد الجاني ﺛم
اندمل المجني علیه و سری القطﻊ إلی نﻔﺲ الجاني« (،)12
همﭽنین مصاديﻖ ديﮕری که با الﻔاظ گوناگون ،بیانﮕر قطﻊ
دست و سرايت آن به نﻔﺲ است »لو قطﻊ يده فسری إلی
مجلۀ پزشکی قانونی ایران

نﻔسه« ( .)13مﺜالهای ديﮕر در اينباره از اين قرار است
که اجرای قصاص بهوسیلۀ آهن يا شمشیری سمی صورت
گرفته و در اين هنﮕام بهواسطۀ ايراد جراحت بر جانی ،سم
اقتﺺ
در بدن سرايت کرده و مجنیعلیه فوت میکند »و لو
ّ
بحديدۀ مسمومۀ ،فسری إلی ال ّنﻔﺲ« ( ،)14يا اينکه ،فردی
عمدی جراحتی بر ديﮕری وارد کند ،ولی به علت ترك مداوا
از سوی مجنیعلیه ،جراحت سرايت کرده و منجر به جنايت
بر نﻔﺲ گرديده است »جرحه عمدا فسری الجرح علیه و مات
و إن أمکنه المداواۀ ﻷن السرايۀ مﻊ ترکها من الجرح« ()15
همﭽنین از مﺜالهای سرايت جنايت به نﻔﺲ ،هنﮕامی است
که مسلمانی دست ذمی را قطﻊ کند ،لکن ذمی ،مسلمان شده
نﻔﺲ او کند »فلو قطﻊ مسلم يد
و جراحت وارده سرايت بر ِ
ﺛم سرت«» ،إن جرحه جارح ﺛم عاد إلی اﻹسالم
ذ ّمي فﺄسلم ﱠ
فسری إلی نﻔسه فمات« (.)16
سرایت جنایت به عضو

يکی از خاستﮕاههای بحﺚ سرايت در کالم فقها هنﮕامی
است که ضرب يا جرح وارد آمده بر مجنیعلیه ،سرايت کرده و
منجر به آسیﺐ در عﻀوی از اعﻀای مجنیعلیه شود» ،جرحه
في عﻀو فسری إلیه في عﻀو آخر« ( .)17مانند آنکه؛ قطﻊ
قطﻊ کﻒ دست
انﮕشت در مجنیعلیه سرايت کرده و موجﺐ ِ
شود» ،قطﻊ إصبعا فسرت إلی ک ّﻔه ،أو جرحه فسری إلیه«
( ،)18همﭽنین که جراحت قطﻊ کﻒ دست ،سرايت کرده و
منجر به قطﻊ ساعد شود »قطﻊ کﻔه فسری إلی ساعده« (.)19
سرایت جنایت به منفعت

يکی ديﮕر از خاستﮕاههای بحﺚ سرايت در منابﻊ فقهی،
موضوع سرايت جنايت به منافﻊ است؛ گروهی از فقها عنوان
سرايت را برای حالتی به کار بردهاند که جنايت وارد شده بر
عﻀو ،منﻔعت را هم تحتتﺄﺛیر خود قرار داده و موجﺐ زوال
منﻔعت شده است ،مانند آنکه ،جانی ،گوش مجنیعلیه را
قطﻊ کند و اين جنايت سرايت کرده و منجر به ناشنوايی
مجنیعلیه شود »لو قطﻊ اﻷذن مﺜال فسری إلی السمﻊ« (.)20
با تتبﻊ در مصاديﻖ فوق میتوان ارکان ماهیت سرايت را
در کالم فقها به ترتیﺐ ذيل احصا نمود کرد:
 -1وجود دو جنايت :آنﭽه در تمام موارد سرايت جنايت
اعم از مصاديﻖ سرايت به نﻔﺲ ،سرايت به عﻀو يا سرايت به
منﻔعت ،قابل رؤيت است ،وجود دو جنايت است؛ نخست،
جنايتی که جانی آن را با ضرب يا جرح بر عﻀوی از اعﻀای
مجنیعلیه وارد ساخته و به عنوان جنايت اولیه شناخته
میشود ،و دوم ،جنايت حادث از جنايت اولیه است زيرا در
مصاديﻖ مذکور به صراحت قابل رؤيت است که جنايت نﻔﺲ
يا قطﻊ عﻀو يا زوال منﻔعت ،همﮕی عالوه بر جنايت اولیه
تحت عناوين مستقلی از جنايات ،ايجاد میشود.
 -2رابطه سببیت :تحقیﻖ از مصاديﻖ سرايت جنايت در
همه موارد بیانﮕر آن است که ﻻزم است جنايت دوم در اﺛر
جنايت اول باشد ،به سخن ديﮕر ،ﻻزم است جنايت دوم در
مسبﺐ آن باشد .بر اين اساس احراز
طول جنايت اول بوده و َ
رابطه سببیت میان جنايت اول و دوم از مﺆلﻔههای اساسی
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ماهیت سرايت جنايت است ،از اين رو است که دربارۀ بحﺚ
سرايت جنايت در منابﻊ فقهی ،ذيل مراتﺐ ضمان تسبیبی
بحﺚوبررسی میشود (.)21
تعریف مستقل سرایت جنایت در کالم فقها

تحقیقات صورت گرفته پیرامون تعريﻒ ماهیت سرايت
جنايت در منابﻊ فقهی ،حاکی از آن است که فقهای اسالمی
ِ
تعريﻒ مستقلی از ماهیت سرايت
التﻔات خاصی نسبت به اراﺋۀ
جنايت نداشته و موضوع سرايت جنايت را در قالﺐ مصاديﻖ و
مﺜالهای متﻔاوت بحﺚوبررسی کردهاند ،با اين حال با مداقه
در برخی کتﺐ فقهی میتوان گروه قلیلی از فقها را يافت
که بدون ذکر مصاديﻖ خاصی از سرايت جنايت با تمرکز بر
ماهیت سرايت ،اهتمام در شرح اين ماهیت داشتهاند (.)22
منابﻊ
هرچند الﻔاظ تعاريﻔی که پیرامون سرايت جنايت در
ِ
محدود فقهی موجود است با يکديﮕر متﻔاوت است ،اما همۀ
آنها در بیان دو محور اساسی مشترك هستند .نخست ،وجود
دو جنايت؛ جنايت اول همان است که در قالﺐ جرح يا ضرب
وارد میشود و جنايت دوم همان است که در اﺛر جنايت اول
حادث میشود .دومین قدر مشترك در تعاريﻒ فوق ،کشﻒ
رابطۀ سببیت است .همه تعاريﻒ فقهای امامیه و عامه بیانﮕر
آن است که جنايت اولیه ﻻزم است در اﺛر عوامل مختلﻒ،
سبﺐ در جنايت ﺛانويه شود .براساس تحقیقات صورت گرفته
از مصاديﻖ و تعاريﻒ فقها پیرامون سرايت جنايت ،روشن
میشود ،ارکان ماهیت سرايت جنايت از دو مﺆلﻔۀ حدوث
جنايت دوم و وجود رابطۀ سببیت میان جنايت اول و دوم،
تشکیل میشود .بنابراين میتوان معنای ماهیت سرايت
جنايت را از ديدگاه فقهای اسالمی اينچنین به رشته تحرير
درآورد» :سرايت جنايت يعنی نﻔو ِذ جنايت اولیه به ساير نقاط
بدن و پديد آمدن جنايتی مستقل از جنايت اول«.
سرایت جنایت در روایات

واژۀ سرايت و مشتقات آن در هیﭻيک از روايات باب
ِ
سرايت جنايت در
جنايات قابل رؤيت نیست ولی مﻔهوم
روايات متعددی موجود است که به آن بهعنوان مﺆيداتِ دو
رکن منتﺞ از کالم فقها استناد میشود.
ِ
روایت ابوعبیده حﺬاء

ابوعبیده حذاء از امام باقر)ع( روايت میکند که از ايشان
دربارۀ مردی پرسیدم که با ستون خیمه بر سر مردی يک
بار کوبیده تا آنکه ضربه به مغز او رسید و عقلﺶ از بین
رفت .حﻀرت فرمودند :اگر مﻀروب در اﺛر ضربه نه وقت نماز
میفهمد و نه آنﭽه میگويد و نه آنﭽه دربارهاش میگويند،
در اين صورت يک سال منتظر بمانید .اگر در فاصلۀ يک سال
ُمرد ،ضارب در برابر مﻀروب قصاص میشود ولی اگر در اين
نمرد و عقلﺶ هم به او باز نﮕشت ،ضارب در مالﺶ برای
فاصله ُ
از بین رفتن عقل او ،ضامن ديه است .ابوعبیده میگويد :به
امام گﻔتم :پﺲ شما در اين جراحت به چیزی نظر نداريد؟
حﻀرت فرمود :نه؛ چراکه او تنها يک ضربت زده و اين يک
ضربه ،دو جنايت وارد کرده است و من او را به سختترين
جنايت ملزم میسازم که ديه است ولی اگر دو ضربت به او
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زده بود و دو ضربت ،دو جنايت وارد ساخته بود ،من او را ملزم
به دو جنايت میدانستم.)23( «...

سند روايت فوق به درجه اعتبار ناﺋلآمده است (.)24
نخستین موضوعی که در روايت فوق نیازمند بحﺚوبررسی
است؛ کشﻒ مرحله سرايت در نﺺ روايت است ،صدر روايت
بیانﮕر آن است که با ايراد ضربه به سر ،زخمی ايجادشده و
مجنیعلیه مجنون شده است .نخستین سﺆال پیﺶ رو آن
است که آيا مجمو ِع ضربۀ به سر و منتهی شدن به جنون،
يک جنايت محسوب میشود يا دو جنايت؟ مبتنی بر کالم
خود امام باقر)ع( دو جنايت واقﻊ شده است »إن ّما ضربه ضربۀ
واحدۀ فجنت الﻀّ ربۀ جنايتین«؛ اولی ،جراحت سر و دومی،
جنايت جنون .اکنون که معلوم شد ،دو جنايت رخ داده
است ،بايد ديد آيا اين دو جنايت مستقل از يکديﮕر هستند
يا جنايت جنون تحت رابطه سببیت ،معلول جنايت ضربۀ
وارده بر سر است؟ نﺺ روايت ،پاسخ سﺆال اخیر را روشن
میکند؛ زيرا راوی از امام باقر )ع( به صراحت میپرسد» ،با
ستون خیمه بر سر مردی زده شد تا آنکه ضربه به مغز او
رسیده و عقلﺶ از بین رفته است« نﺺ روايت ،جنايت جنون
را با حرف »فاء« عطﻒ بر جراحت سر کرده » َف َﺄ َجا َف ُهَ ....ف َذ َه َﺐ
َع ْق ُل ُه« که اين خود بیانﮕر رابطه سببیت است ( .)25همﭽنین
از طرف ديﮕر ،امام باقر)ع( در مقام بیان ديۀ مجنیعلیه
میفرمايند :جانی محکوم به پرداخت ديه شديدتر میشود
»فﺄلزمه أﻏلﻆ الجنايتین« ،حاﺋز اهمیت است که تنها ،وقتی
ديه جنايت شديدتر در ديه جنايت خﻔیﻒتر تداخل میکند
که جنايت دوم تحت رابطه سببیت در طول جنايت اول باشد
( .)26براساس مطالﺐ مذکور معلوم میشود ،جنايت جنون
در روايت مورد بحﺚ ،معلول جنايت اول است؛ به سخن ديﮕر
جنايت جنون ،اﺛر و نتیجه جنايت اول بوده ،بهگونهای که
ضربۀ سر و جنون در مجموع يک جنايت شمرده نمیشود
بلکه دو جنايت در طول هم هستند »فجنت الﻀّ ربۀ جنايتین«.
روایت ذریﺢ محاربی

ذريﺢ محاربی گويد :از امام صادق)ع( دربارۀ مردی که
جراحت موضحه بر مردی وارد کرد و ديﮕری جراحت دامیه
بر او وارد کرد ،سﭙﺲ آن شخﺺ میمیرد ،پرسیدم ،حﻀرت
فرمودند :هر يک از آن دو بايد نیمی از ديه را از مال خود
بﭙردازند (.)27
روايت مدنظر لحاظ سندی برخوردار از درجۀ اعتبار است
( ،)28اما مﻔاد روايت از اين قرار است که دو نﻔر جراحت
موضحه و دامیهای بر شخصی وارد کرده و مجنیعلیه فوت
چیستی دو جراحت موضحه و دامیه ،معلوم
میکند .ناﻇر بر
ِ
میشود که دو جراحت مذکور مستقل از هم قابلیت آن را
که فوت ،اﺛر طبیعی و متو َقﻊ آنها باشد را ندارند ،بلکه فوت،
جنايت دومی است که در اﺛر عوامل مختلﻒ مانند بیماریهای
تشديدکنندۀ جراحت در فر ِد قربانی يا عوامل مکانی و ﻏیره
در طول دو جراحت موضحه و دامیه پديد آمده است؛ از اين
رو است که امام صادق)ع( مجازات جانی را قصاص ندانسته
و برای او ديه تعیین میکند .آنهم فقﻂ ديۀ فوت نه ديۀ
جراحات زيرا همﭽنان که اشاره شد ،هرگاه دو جنايت در
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طول هم بوده بهشکلیکه رابطه سببیت احراز شود ،ديه
جنايت خﻔیﻒتر در ديه جنايت شديدتر تداخل میکند .وجود
دو رکن ماهیت سرايت جنايت يعنی دو جنايت که در طول
يکديﮕر باشند از روايت بحﺚشده کامال مشهود است.
روایت عبداﷲ

عبداﷲ روايت میکند که از امام علی)ع( دربارۀ مردی
پرسیدند که جراحتی به او رسیده است و چند روز يا چند ماه
يا بیشتر و يا کمتر میماند و بعدا میمیرد .حکم کردند» :اگر
اولیای دم بینه بیاورند که مجروح در اﺛر آن جراحت مرده
است ،ديه ﺛابت میشود.)29( «.
روايت فوق از روايات کتاب »الجعﻔريات« است؛ روايت
مدنظر از لحاظ سندی در زمرۀ روايات قابل اعتماد است ،مﻔاد
چﮕونﮕی حکم
روايت فوق ،همﭽون روايت پیشین ،ناﻇر بر
ِ
ديه در حﻖ جانی است .همانطور که از نﺺ روايت مشهود
است .در وهلۀ نخست ،جراحتی بر مردی وارد شده است که
بعد از مدتی فوت مینمايد .امام علی)ع( در مقام بیان ديه
میفرمايند :درصورتیکه اولیای دم ،قادر بر اقامۀ بینه بوده و
اﺛبات نمايند که فوت در اﺛر جراحت ،حادث گرديده است،
ديۀ فوت مستقر خواهد شد ،التﻔات امام علی)ع( به رابطۀ
طولی در دو جنايت موجود ،حاکی از مﺆيدات مﺆلﻔههای
ماهیت سرايت جنايت است .امام علی)ع( در صورتی ديۀ موت
را بر جانی مستقر میداند که رابطه سببیت میان جنايت بر
نﻔﺲ و جراحات وارده احراز شود.
با تعمﻖ در روايات فوق ،باﻻخﺺ التﻔات به يکسان بودن
نوع ديات )منظور تداخل ديۀ خﻔیﻒتر در ديۀ شديدتر است(
میتوان شباهت نوع جنايات را در روايات مذکور با عنوان
سرايت جنايت مشاهده کرد و ارکان ماهیت سرايت جنايت را
به شرح ذيل استنتاج کرد:
الﻒ( وجود دو جنايت :با مداقه در روايات مذکور معلوم
میشود .موضوع سرايت جنايت فقﻂ هنﮕامی قابل حدوث
است که دو جنايت در کار باشد؛ نخست ،جنايتی که با ضرب
يا جرح در وهلۀ اول پديد میآيد .دوم :جنايتی است که
در اﺛر جنايت اول به وسیلۀ عوامل مختلﻔی مانند؛ عﻔونت
شخصی مجنیعلیه و ﻏیره
زخم ،ترك مداوا ،بیماریهای
ِ
ِ
سرايت
به وقوع میپیوندد .بر اين اساس اولین رکن ماهیت
جنايت در روايات ،وجود دو جنايت است که هرچند ،جنايت
دوم در طول جنايت اول است اما به دلیل ماهوی ،مستقل
از يکديﮕرند .در روايت ابو عبیده حذاء ،هرچند ذهابِ عقل
بهعنوان جنايت دوم ،اﺛر جراحت سر است ،اما از جهت ماهیت
جنايت با جراحت سر کامال متﻔاوت است ،همﭽنین است در
دو روايت ديﮕر زيرا نوع جنايت جراحت موضحه و دامیه با
جنايت بر نﻔﺲ متﻔاوت است.
ب( رابطۀ سببیت :آنچنانکه گذشت ،نخستین رکن
ماهیت سرايت جنايت ،وجود دو جنايت است ،اما دومین رکن
ماهیت سرايت جنايت ،رابطۀ سببیت میان آن دو جنايت
است ،امام علی)ع( در روايت ابو عبیده حذاء میفرمايند:
جانی يک ضربه زده اما دو جنايت پديد آمده است .براين
مجلۀ پزشکی قانونی ایران

اساس ،امام)ع( جانی را ضامن ديۀ ذهابِ عقل دانسته و ديه
جراحت سر را در ديه ذهاب عقل داخل میداند .اشاره شد
تداخل ديات ،مختﺺ به مواردی است که جنايت دوم در
که
ِ
طول جنايت اول باشد ،امام علی)ع( در روايت منقول از کتاب
جعﻔريات بهصراحت شرط میکند :اگر اولیای دم توانستند
بهواسطۀ بینه ،فوت را اﺛر جراحت وارده بدانند ،ديه فوت ﺛابت
ات م ِْن تِلْ َ
ک
وح ب َ ﱢی َن ًۀ أَن ﱠ ُه َم َ
خواهد شد »إ ِ ْن أَ َقا َم أَ ْول َِیا ُء ال ْ َم ْج ُر ِ
ارتِ ال ﱢديَ ُۀ« (.)30
الْجِ َر َ
اح ِۀ َص َ
سرایت جنایت در قانون مجازات اسالمی مصوب
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موضوع سرايت جنايت در قانون مجازات اسالمی در
عناوين ديۀ مقدر اعﻀا ،قواعد عمومی ديۀ منافﻊ ،تداخل
ِ
جنايات ،تداخل و تعدد ديات و ...موضوع قانونگذاری قرار
گرفته است .علیرﻏم اينکه سرايت جنايت ،بهشکل مستقیم
يا ضمنی موضوع مواد متعددی از قانون مجازات اسالمی
قرارگرفته است ،اما قانونگذار التﻔات خاصی به تعريﻒ ماهوی
سرايت از منظر قانون نداشته و تنها به بیان احکام و آﺛار
سرايت جنايت پرداخته است .بر اين اساس تنها راهی که
میتواند کاشﻒ ديدگاه قانونگذار پیرامون ماهیت سرايت
جنايت باشد ،ارزيابی موا ِد قانونی مرتبﻂ با سرايت جنايت در
کتاب قانون است.
ارزیابی مواد مرتبط با موضوع سرایت جنایت

هرچند مواد متعددی از کتاب قانون مجازات اسالمی به
موضوع سرايت جنايت اختصاصيافته است )ر.ك :مواد؛،540
 ،(394 ،440 ،300 ،606 ،537 ،296لکن جهت ارزيابی
ماهیت سرايت جنايت در قانون مجازات اسالمی میتوان مواد
 673 ،547و  539را که صراحت بیشتری در اراﺋۀ ماهیت
سرايت جنايت دارند مورد ارزيابی قرارداد.
مداقه در قوانین فوق ،راه کشﻒ ماهیت سرايت جنايت را
از نﮕاه قانونگذار هموار میسازد ،مقنن در تمام مواد مذکور
اساسی وجود دو جنايت و احراز رابطۀ
با التﻔات به دو محور
ِ
سببیت ،اقدام به بیان قوانین ناﻇر بر سرايت جنايت کرده
است .محور نخست :وجود دو جنايت؛ مادۀ  547ق.م.ا از اين
قرار است که »هرگاه جراحت عمیقی مانند منقّله و يا جاﺋﻔه
يکباره واقﻊ شود ،تنها ديۀ همان جراحت عمیﻖ پرداخت
میشود و اگر بهتدريﺞ واقﻊ شود يعنی ابتدا جراحت خﻔیﻒتر
مانند موضحه و سﭙﺲ جراحت شديدتر مانند منقّله ايجاد
شود چنانﭽه بهسبﺐ سرايت جراحت اول باشد ،تنها ديه
جراحت شديدتر پرداخت میشود و درصورتیکه به سبﺐ
ضربه ديﮕری باشد ،خواه دو ضربه از يک نﻔر خواه از چند
نﻔر باشد ،هريک از دو جراحت ،ديهای جداگانه دارد ،«.با
تدقیﻖ در ماده مذکور میتوان دريافت که قانونگذار با ذکر
دو جنايت موضحه و جاﺋﻔه ،به صراحت ،تحقﻖ سرايت جنايت
را منوط به وجود دو جنايت میکند که هرکدام از آن دو
جنايت از جهت ماهیت تحت عنوان مستقلی از عنوان جنايت
ديﮕر قرار میگیرد ،توجه به عبارتِ
قانونی »ابتدا جراحت
ِ
خﻔیﻒتر مانند موضحه و سﭙﺲ جراحت شديدتر مانند منقله
ايجاد شود« ،وجود دو جنايت مستقل را برای تحقﻖ ماهیت
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سرايت ،به صراحت آشکار میسازد.
همﭽنین قانونگذار طی مادۀ  673ق.م.ا مقرر کرده است
که »هرگاه جنايتی که موجﺐ زوال يکی از منافﻊ شده است،
سرايت کند و سبﺐ مرگ مجنیعلیه شود ديۀ منﻔعت در ديۀ
نﻔﺲ تداخل میکند و تنها ديۀ نﻔﺲ قابل مطالبه است «.با
ِ
جنايت مستقل
مداقه در نﺺ مادۀ مذکور ،میتوان وجود دو
از يکديﮕر را به صراحت مشاهده کرد؛ زيرا قانونگذار مقرر
میکند که اگر »جنايتی که موجﺐ زوال يکی از منافﻊ شده
است سرايت کند و سبﺐ مرگ مجنیعلیه شود« بديهی است
که جنايت نﻔﺲ ،مستقل از جنايت نخست بوده و ماهیت آنان
مستقل از يکديﮕر هستند .بنابراين شرط وجود دو جنايت از
مادۀ  673ق.م.ا مشهود است .با تتبﻊ در همۀ مواد مرتبﻂ با
سرايت جنايت ،وجود دو جنايت که هرکدام دارای ماهیت
مستقل از هم هستند ،قابل رؤيت است.
اما دومین محوری که قانونگذار در همۀ موا ِد سرايت
جنايت به آن التﻔات کرده است ،رابطۀ سببیت است.
قانونگذار احراز رابطۀ سببیت را برای تحقﻖ سرايت جنايت
از شروط اساسی ماهیت سرايت جنايت برشمرده است.
تعمﻖ در دو مادۀ مذکور يعنی مادههای  547و  673شرط
احراز رابطۀ سببیت را میان جنايات اول و دوم به روشنی
معلوم میکند .قانونگذار طی مادۀ  547تداخل ديۀ جراحت
موضحه را در ديۀ جراحت منقله ،تنها هنﮕامی جايز دانسته
و آن را سرايت جنايت میداند که جراحت منقله ،مسبﺐ
جراحت موضحه باشد »اگر...ابتدا جراحت خﻔیﻒتر مانند
موضحه و سﭙﺲ جراحت شديدتر مانند منقله ايجاد شود،
چنانﭽه به سبﺐ سرايت جراحت اول باشد ،تنها ديه جراحت
شديدتر پرداخت میشود« .همﭽنین است در مادۀ  673که
قانونگذار تنها هنﮕامی احکام و آﺛار سرايت جنايت ،يعنی
تداخل ديۀ خﻔیﻒتر را در ديۀ شديدتر حکم میکند که رابطۀ
سببیت میان جنايت اول و جنايت دوم برقرار باشد »هرگاه
جنايتی که موجﺐ زوال يکی از منافﻊ شده است ،سرايت
کند و سبﺐ مرگ مجنیعلیه شود ديه منﻔعت در ديه نﻔﺲ
تداخل میکند«.
آنچنانکه بیان شد ،قانونگذار بهصراحت ،به دو شرطِ
وجو ِد دو جنايت مستقل از هم و شرط احراز رابطۀ سببیت
اشارۀ صريﺢ نکرده است ،ولی با ارزيابی مواد مرتبﻂ با سرايت
جنايت ،آن دو شرط مذکور قابل رؤيت و کشﻒ هستند اما بايد
در نظر داشت که قانونگذار گاهی در مواد متعدد مرتبﻂ با
سرايت از واژگان مختلﻒ بهره جسته است که اين امر هرچند
موجبات ابهام را فراهم ساخته است ،ولی با دقت نظر میتوان،
اتحاد مﻔهوم را در همه مادههای مرتبﻂ با سرايت جنايت
کشﻒ کرد )ر.ك ،(394 ،440 ،300 ،606 ،537 :قانونگذار
طی مادۀ  539مقرر کرده است» :هرگاه مجنیعلیه در اﺛر
سرايت صدمه يا صدمات ﻏیرعمدی فوت نمايد يا عﻀوی از
اعﻀای او قطﻊ شود يا آسیﺐ بزرگتری ببیند....ضامن خواهد
بود« ،قانونگذار در مادۀ مذکور در صورتی جانی را ناﻇر بر
سرايت جنايت ،ضامن فوت ،قطﻊ عﻀو يا آسیﺐ بزرگتر
میداند که جنايتهای مذکور در اﺛر جنايت اولیه ايجاد

شده باشند ،ولی قانونگذار رابطۀ سببیت را در ماده مورد
بحﺚ با واژۀ »اﺛر« شرط کرده است »هرگاه مجنیعلیه در اﺛر
سرايت صدمه يا صدمات ﻏیرعمدی فوت نمايد ،«...اما همین
رابطۀ سببیت در مادۀ  547با واژه »سبﺐ« شرط شده است.
»چنانﭽه به سبﺐ سرايت جراحت اول باشد تنها ديه جراحت
شديدتر پرداخت میشود«.
براساس ارزيابیهای فقهی ،روايی و قانونی میتوان دريافت
که ماهیت سرايت متشکل از دو شرطِ ذيل است:
الﻒ( وجود دو جنايت :نخستین شرط برای تحقﻖ ماهیت
سرايت جنايت ،وجود دو جنايت است که ﻻزم است از جهت
ماهوی ،مستقل از يکديﮕر باشند؛ مانند آنکه جنايت اول
تحت عنوان موضحه باشد و جنايت دوم با عنوان منقله باشد
يا اينکه جنايت اول با عنوان متالحمه باشد و جنايت دوم با
قطﻊ عﻀو يا جنايت بر نﻔﺲ باشد.
عنوان ِ
ب( رابطۀ سببیت :شرط دوم که ماهیت سرايت جنايت را
محقﻖ میسازد ،احراز رابطۀ سببیت است .اينکه جنايت دوم،
اﺛر و سبﺐ جنايت اول باشد ،شرط اساسی و اجتنابناپذير
ماهیت سرايت جنايت است .اساسا وجود رابطۀ سببیت،
آنچنانکه در ادلۀ فقهی و مواد قانونی بدان اشاره شد ،يکی
از مهمترين مﺆلﻔههای ايجاد جرم ،تعقیﺐ مجرم و اﺛبات جرم
است موضوع سبﺐ و مسبﺐ از مساﺋلی است که در نظامهای
حقوقی کشورهای توسعهيافته به آن توجه شده است برای
مﺜال در حقوق کامنﻻ متهم مسئول مرگ قربانی خواهد بود
اگر زنجیرۀ اسباب ،بین فعل متهم و نتیجه مد نظر برقرار
باشد ،حتی اگر جر ِم واقﻊ شده ،نتیجۀ ﻏیرمستقیم رفتار متهم
باشد .در حقوق کامنﻻ در رابطه با موضوع سببیت سه قاعدۀ
اصلی به شرح ذيل وجود دارد:
 -1اگر رفتار متهم نبود نتیجه واقﻊ نمیشد؛ به عبارت
ديﮕر نتیجه در اﺛر رفتار متهم رخ داده است )قاعده .(But for
 -2رفتار متهم بايد بیشتر از سبﺐ جزﺋی و ناچیز در تحقﻖ
نتیجه باشد.
 -3فقدان سبﺐ قاطﻊ بهشکلیکه زنجیره اسباب بین فعل
و نتیجه گسسته شود.
آنچنانکه مشهود است به رابطۀ سبﺐ و مسبﺐ در حقوق
کامنﻻ مورد توجه شده است و ناﻇر بر آن ،احکام حقوقی
متﻔاوت خواهد بود .حاﺋز اهمیت است که اﺛبات موضوع
سببیت در حقوق کامنﻻ در دو مرحلۀ سببیت واقعی و
سببیت قانونی صورت میپذيرد.
در سببیت واقعی ،فعل متهم بايد »علت ضروری«1
نتیجه باشد .به عبارت ديﮕر بدون فعل متهم نتیجه
محقﻖ نمیشد .در سببیت واقعی اين سﺆال بايد پرسیده
شود که آيا اگر فعل متهم نبود نتیجه رخ میداد يا
خیر؟ يکی از پروندههای مطرح در اين زمینه پرونده
) (CA 12 KB 2 (1910) R v. Whiteاست .در اين پرونده
متهم قصد کشتن مادرش را داشت؛ او نوشیدنی مادرش را
مسموم کرد اما بعد مشخﺺ شد مادرش قبل از اينکه سم
1. Sine Qua Non

مجلۀ پزشکی قانونی ایران

دورۀ  23شمارۀ  - 4زمستان1396

 258جستاری در ارکان ماهیت سرایت در فقه و ...

اﺛر کند در اﺛر نارسايی قلبی فوت کرده بوده است .سببیت
قانونی صرفا برقراری رابطۀ اولیه بین فعل و نتیجه است و
درصورتیکه اسباب مختلﻒ وجود داشته باشند ،براساس
سببیت واقعی نمیتوان سبﺐ مسئول را تشخیﺺ داد .در
سببیت قانونی بايد بهدنبال شناسايی مﺆلﻔههايی بود که بتوان
سبﺐ مسئول و سهم هر سبﺐ را مشخﺺ کرد.
براساس آنها،
ِ
در اين رابطه ،سه عامل تقصیر ،مسئولیت و پیﺶبینیپذيری
میتواند در شناسايی سبﺐ مقتﻀی راهﮕشا باشند در اين
مورد در پرونده )279 Cr App R 76 (1983) R v. Pagett
 (CAمتهم بهمنظور فرار از دست پلیﺲ از دوستدختر حاملۀ
خود بهعنوان سﭙر انسانی در برابر تیراندازی پلیﺲ استﻔاده
کرد .در حین تیراندازی متقابل ،اين دختر کشته شد .دادگاه
متهم را مسئول شناخت هرچند او شخصا به دختر جراحتی
وارد نکرده بود اما دادگاه بدين سبﺐ که قتل نتیجه قابل
پیﺶبینی رفتار او بوده است ،او را مسئول شناخت .بنابراين
ضرورت ندارد که رفتار متهم تنها سبﺐ نتیجه يا حتی سبﺐ
اصلی نتیجه باشد مشروط بر اينکه آن سبﺐ بهنحو مﺆﺛری
موجﺐ نتیجه شده باشد .در واقﻊ در اين پرونده رفتار متهم
سرزنﺶبارترين رفتار بوده است.
ﻻزم به ذکر است که سبﺐ قاطﻊ و مداخلهکننده در
حقوق کامنﻻ ،اشاره به سببی است که بعد از فعل متهم
اتﻔاق میافتد و زنجیرۀ سبﺐها را قطﻊ میکند و از مسئولیت
متهم برای نتیجهاش میکاهد .قابل توجه است که تنها در
دو صورت است که اوضاعواحوال میتواند اين زنجیره را قطﻊ
سبﺐ قاطﻊ و مﺆﺛر مرگ باشد و يا آن
کند؛ آن اوضاعواحوال،
ِ
اوضاعواحوال ،اتﻔاقی و ﻏیرقابل پیﺶبینی باشد .همﭽنین،
سبﺐ حاﺋل میتواند سه منشﺄ داشته باشد؛ فعل قربانی ،فعل
شخﺺ ﺛالﺚ و ساير حوادث.
ارزیابی شرط بودن رکن زمان در تحقق ماهیت
سرایت
برخی از مصاديﻖ سرايت جنايت در منابﻊ فقهی ،بیانﮕر آن
است که تحقﻖ ماهیت سرايت ،نیازمند گذشت زمان است؛
مانند آنکه گﻔته میشود :مسلمانی دست ذمی را قطﻊ کرده
و بعدا فر ِد ذمی مسلمان شده است ،آنﮕاه جراحت سابﻖ،
سرايت بر نﻔﺲ او کند ،يا اينکه ،مجنیعلیه ترك مداوا کرده
و جراحت کوچک ،سبﺐ جنايت بر نﻔﺲ میشود .همﭽنین
است در برخی از روايات که جراحت موضحه و دامیه بر
مجنیعلیه وارد آمده آنﮕاه بعد از چند روز يا چند ماه،
مجنیعلیه فوت میکند .ابهام پیﺶآمده پیرامون آن است
که آيا به علت مصاديقی که ذکر شد ،میتوان گذشت زمان
را بهعنوان يکی از ارکان ماهیت سرايت برشمرد يا خیر؟
ابهام ديﮕری که مترتﺐ بر ابهام مذکور است ،پیرامون گسترۀ
گذشت زمان است؛ درصورتیکه گذشت زمان بهعنوان يک
شرط اصلی ،جزء ارکان ماهیت سرايت جنايت باشد ،آيا ﻻزم
است زمان قابلتوجهی از ايجاد جنايت اول گذشته تا جنايت
زمان کم ولو
دوم در اﺛر سرايت پديد آيد؟ يا اينکه گذشت
ِ

در حد چند ساعت ،قابلیت مصداق گذشت زمان در تحقﻖ
سرايت جنايت را دارد؟
تﺄمل در برخی از مصاديﻖ فقهی و روايی ،حاکی از آن
است که تحقﻖ ماهیت سرايت ،بدون گذشت زمان متصور
نیست .عالوه بر مصاديﻖ موجود بايد گﻔت ،فهم عرفی هم
اقتﻀای اين گذشت زمان را داشته و مﻔهوم گذشت زمان به
نوعی در واژۀ سرايت مستتر است .سیاق مواد  300و 440
قانون مجازات اسالمی ،حاکی از گذشت زمان برای تحقﻖ
سرايت جنايت است؛ اما با اين وجود نمیتوان گﻔت گذشت
زمان يکی از ارکان تحقﻖ ماهیت سرايت جنايت است زيرا
اصلی ماهیت سرايت جنايت
آنچنانکه گﻔته شد دو شرط
ِ
وجود دو جنايت و رابطۀ سببیت است .بر اين اساس هرگاه
برای متخصصان امر ،همﭽون کارشناسان پزشکی قانونی،
رابطۀ سببیت میان جنايت دوم و جنايت اول احراز شود،
در اين صورت سرايت جنايت به وقوع پیوسته است؛ خواه
زمانی گذشته يا نﮕذشته باشد .از بین رفتن شنوايی در اﺛر
قطﻊ گوش ممکن است بالفاصله و بدون گذشت زمان حادث
شود ولی در کالم فقها از آن با عنوان سرايت جنايت نامبرده
میشود »لو قطﻊ اﻷذن مﺜال فسری إلی السمﻊ« ( .)31اما
آنﭽه ﻏیرقابلانکار است ،مسئله گذشت زمان در بسیاری از
وقوع سرايات جنايت است بنابراين هرچند مسئله گذشت
زمان از ارکان ماهیت سرايت جنايت نیست اما آن را میتوان
از ملزومات شايﻊ سرايت جنايت دانست .ﻻزم به ذکر است
که اشاره به گذشت زمان در مواد  300و  440قانون مجازات
اسالمی تنها بیانﮕر گذشت زمان بهعنوان ملزومات شايﻊ ماهیت
سرايت جنايت است نه از ارکان ماهیت .ولی ﻻزم به توجه
است ،گذشت زمان حتی بهعنوان ملزومات شايﻊ ،اختصاص به
مدتزمان قابلتوجهی ندارد بلکه در کوتاهترين گذشت زمان
هم قابل حدوث است ()32؛ زيرا آنﭽه مالك تحقﻖ سرايت
جنايت است ،احراز رابطۀ سببیت میان جنايت دوم و جنايت
اول است ،خواه مدتزمان زيادی گذشته يا نﮕذشته باشد و يا
بهشکل اساسی بدون گذشت زمان باشد.
در حقوق انﮕلستان و پیﺶ از سال  1996هم قاعدهای
موسوم بهقاعدۀ »يک سال و يک روز« وجود داشت که
براساس آن اگر قربانی ،در اﺛر جراحﺚ اولیه مجروح میشد،
تنها در صورتی قتل عمد ،منتسﺐ به متهم تلقی میشد که در
طول يک سال و يک روز قربانی کشته میشود .درصورتیکه
قربانی بیﺶ از اين مدت زنده میماند حتی درصورتیکه
پﺲ از مدتی فوت میکرد ،اتهام قتل عمد پذيرفتنی نبود و
اتهام شروع به قتل عمد قابل تعقیﺐ بود ( .)33اين قاعده
بهويژه برای پیشرفتهای پزشکی مدرن و امکان مراقبتهای
طوﻻنیتر از بیماران در معرض انتقاد حقوقدانان قرار داشت.
ازاينروی طرحی مبنی بر لغو اين قاعده از سوی »کمیتۀ
منتخﺐ مربوط به امور داخلی« 1در مجلﺲ عوام و کمیسیون
حقوقی مجلﺲ عوام ،به مجلﺲ اراﺋه شد که بر اين اساس
و در »قانون اصالح قوانین« ،(1996) 2اين قاعده لغو شد.
هرچند درصورتیکه مرگ بیﺶ از سه سال بعد از فعل يا
ترك فعل کشنده رخداده باشد ،رضايت دادستان کل برای
1 . Select Committee on Home Affairs
2 . Law Reform Act
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 گذشت زمان را، حقوقی-  ولی ادله فقهی،سرايت است
 برای تحقﻖ ماهیت سرايت،يک شرط مستقل و ﻻزم الوقوع
جنايت محسوب نکردهاند و در نهايت موضوع گذشت زمان
را بر اساس مصاديﻖ متنوع آن تنها میتوان از ملزومات شايﻊ
 بنابراين اگر فردی هدف جنايتی واقﻊ.سرايت جنايات دانست
گرديد و در وهلۀ نخست ضربتی به او وارد آمد و بالفاصله وی
دچار جنايت دومی شد که آن جنايت دوم اﺛر و سبﺐ جنايت
. احکام سرايت جنايت ﺛابت است،نخست بود

سپاسگزاری
 آنها،نويسندگان از کلیه عزيزانی که در انجام اين مطالعه
. تشکر و قدردانی میکنند،را ياری کردند

تعارض در منافع
.بین نويسندگان هیﭻگونه تعارضی در منافﻊ وجود ندارد

1 . Crimes (Year-and-a-Day Rule) Act 1991, s 3

1.

 در استرالیا نیز ايالتهايی.)34( تعقیﺐ متهم ضروری است
 در بخﺶ سه1991 مانند ويکتوريا اين قاعده را در سال
 لغو کرده بودند و تنها ايالتی که کماکان اين1«»قانون جراﺋم
.)35( قاعده را حﻔﻆ کرده کوينزلند است

نتیجهگیری
 روايی و قانونی مبین دو شرط،ارزيابی از منابﻊ فقهی
:اساسی برای تحقﻖ ماهیت سرايت جنايت هستند
 منظور از دو جنايت اين است که: وجود دو جنايت-الﻒ
ماهیت هر جنايت ﻻزم است مستقل از جنايت ديﮕر باشد؛
 با عنوان جراحت موضحه باشد و،مانند اينکه جنايت نخست
جنايت دوم با عنوان جراحت منقله يا قطﻊ عﻀو و يا جنايت
.بر نﻔﺲ باشد
 هرگاه متخصصان امر تشخیﺺ: احراز رابطۀ سببیت-ب
 اﺛر و سبﺐ جنايت،دادند که جنايت دوم يا جنايت سوم
قبل از خود بوده بنابراين شرط دو ِم ماهیت سرايت جنايت
.تحقﻖيافته است
هرچند مسئلۀ گذشت زمان به نحوی مستتر در اصطالح
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