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چکیده
بیان و رفع نقص برخی قوانین که جنبه محاسباتی دارد با ادبیات نوو ین ر یاضوی ،ضورورت عصور فنواوری
اطالعات است و این گونه پژوهش ها برای برنامه نو یسی در جهت تحقق قوه قضائیة الکترونیک ،اجتناب ناپذیر
است .مدعای ما در خصوص مادة  373ق .م .ا با موضوع تفاضل دیه این است که ایون مواده برخوی مصوادیق
جرم مرتبط را پوشش نمی دهد ،نتیجه آنکه ضمن بازنو یسی پی شنهادی مادة قانونی فوق الوذکر ،بورای نخسوتین
بار فرمولی ر یاضی برای عملیاتی کردن آن ابداع گردیده است .با این رو یکرد ،نو یسنده ضمن معرفی این موادة
به بیان موارد نقص مصداقی و فراوانی آن پرداخته است .در نهایت ماده مذکورچنان اصالح شده که همه موارد
محتمل از جنسیت های مختلف شرکت کنندگان در قتل و نحوه محاسبه فاضل دیه آن ها را پوشوش دهود .یافتوه
پژوهش در بخش ارائه فرمول ر یاضی در نحوه محاسبة فاضل دیة شرکت کنندگان در قتل عمد ،با فراوانویهوای
ساده تا پیچیده ،چنین است.

کلیدواژه ها :فرمول ر یاضی ،تفاضل دیه ،ماده  373قانون مجازات ،جنسیت دو طرف ،اصالح ماده.
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Description and Critique of Article 373 of the Islamic Penal Code
2013 in Mathematical Language
Amir Hamzeh Salar Zaei, Ph.D., Professor, University of Sistan and Baluchestan
Abstract
Description and fixing the defects of some laws which have computational aspects by
new mathematical literature, is an essential of the information technology age and
such studies are unavoidable for programming in order to realize the electronic
judiciary. The author's claim about article 393 of the Islamic Penal Code with
difference of blood money topic is that this article does not cover certain instances of
the related crime. Therefore, in addition to recommendation of a new version of the
above said article, for the first time a mathematical formula has been devised to make
it operational. With this approach, the author, while introducing the above said
article, has explained the cases of deficiencies and their frequency. Finally, the article
has been amended so that it encompasses all probable instances related to the sexes of
those participating in the murder and the way the difference of blood money is
calculated are covered. The result of this study in the section of offering a
mathematical formula to calculate the difference of blood money of those
participating in the murder, with simple to complex frequencies, is as follows:

Keywords: mathematical formula, blood money difference, article 373 of the penal
code, sex of the parties, amendment of article.

تابستان 9318

بیان و نقد ماده  373قانون مجازات اسالمی  9311به زبان ریاضی

61

مقدمه
چنانکه میدانیم جرم به یکی از انحای زیر اتفاق میافتد -1 :مباشورت  -2مشوارکت  -3سوببیت -4
معاونت .در مقاله پیش رو محل بحث ما ،جایی است که وقوع جرم از نوع مشارکت بوده و قائول بوه جوواز
قصاص شرکت کنندگان در قتل عمد باشیم .نگارنده طی یک مقالهای مستقل ،قصواص چنود نفور شورکت
کننده در قتل به خاطر یک نفر را جایز ندانست ،با این بیان که ولی دم حق دارد یکی از قاتالن را بوه اختیوار
خود قصاص کرده و سهم جنایت دیگر شرکای در قتل را به تناسب مشارکت در قتل اخذ و از بواب تفاضول
دیه به فرد قصاص شده و یا در مرحله بعد به اولیای دم قاتل پرداخت کند (ساالرزائی  1314،117تا )134؛
ً
اما پرسش اصلی مقاله حاضر ،این است که چنانچه چند نفر یک فرد محقون الدم را عمدا بقتول برسوانند،
چگونه فاضل دیه را می توان طبق فرمول ریاضی محاسبه کرد تا بتوان برای این گونه جورائم ،بوه کموک ایون
فرمول ،نرم افزار تسهیل کنن ده محاسبات تفاضل دیه ساخت؟! نویسنده کتاب فقهی الخوالف ،آرای فقهوای
اهل سنت و نیز امامیه را بطور موجز ،در این ارتباط با عبارات زیر ذکر میکند:
هر گاه گروهی فردی را به قتل برسانند ،همه آنها کشته می شوند .اما به دو شرط :اول این که هر یک از
قاتالن با مقتول کفوی ت (برابری) داشته باشد و دوم این که جنایت هر کدام چنان باشود(در تواریر) کوه اگور
منفردهم بودند،موجب قتل مجنی علیه می شد،اال این که از نظر ما ،همه قواتالن بخواطر کشوتن یوک نفور
کشته نمی شوند ،مگر یک نفر و آنها یی که قصاص نشده اند  ،سهم خود را از دیه جنایت می بپردازند و اگر

همه قصاص شوند(توسط اولیای دم) خود اولیای دم دیه ی مازاد جنایتشان را می پردازند.1

شیخ طوسی وفق عباراتی که در باال گذشت ،مجموع دیدگاههای مذاهب فقهی ،در بحث مشوارکت در
قتل عمد و نحوه مجازات جانیان را مستند به منابع خود
مذاهب ذکر میکند؛ اما مذهب امامیه بر آن است که میتوان بوا پرداخوت فاضول دیوه ،هموه شورکت
کنندگان در قتل را قصاص کرد ،حال نگارنده بر اساس عقیدة امامیه و مطابق قانون مجازات اسوالمی ایوران
که برگرفته از آراء مشهور امامیه است ،فاضل دیه را با ادبیات ریاضی و در قالب فرمول ،بیان میکند .با ایون
وصف ،آنچه در ماده  373قانون مجازات اسالمی  1312مقرر گردیده ،صورت مشارکت در قتل اسوت ،از
آنجا که ماهیت این ماده ،رویکرد محاسباتی دارد و ایون کوه چگونوه میتووان بوا ادبیوات نووین ریاضوی و
محاسباتی (با تفاوت روش محاسباتی سنتی) به عملیاتی کردن این ماده پرداخت ،نویسنده بورای نخسوتین
بار این رویکرد را با بیان نوین و ادبیات ریاضی تشریح میکند .بدون شک اگر ما بتوانیم ماده  373را چنان
شرح دهیم که مصادیق زیادی از شرکت کنندگان در قتل را در برگیرد و فاضل دیه هور یوک از افوراد ،آن هوم
 . 7اذا قتل جم اعة واحداً قتلوا به اجمعین ،بشرطین :احدهما :ان یکون کل واحد منهم مکافئاً له ...و الثانی :ان یکون جنایة کل واحد منهم لو
انفرد بها کان منها التلف ...الّا ان عندنا انهم ال یقتلون بواحد الّا اذا ردّ اولیاءه مازاد علی دیة صاحبهم و متی اراد اولیاء المقتول قتل کلل واحلد
منهم کان لهم ذالک و ردّ الباقون علی اولیاء هذا المقاد منه ما یزید علی حصه صاحبهم».

شمارة 771
فقه و اصول
62
باجنسیتهای مختلف بیان گردد ،پایه و مقدمة تولید نرم افزار مناسب درایون خصووص را ریختوه و فوراهم
کرده ایم .خوشبختانه بر اساس ارائه همین فرمول اصلی بود که ،با مشارکت و توصیه نگارنده ،تولید نرم افزار
مورد نظر و مورد نیاز دستگاه قضایی توسط دو نفر از متخصصان ،مراحل پایانی خود را میگذراند .چنانکوه
ً
ً
بعدا خواهد آمد ،صاحب جواهر ،اجمواال مصوادیقی را از حیوث تنووع و تعودد ذکور میکنود کوه موجوب
اضطراب و تشویش در فهم آن میگوردد و البود بورای آن بایود چارهسوازی کورد (ر)11 /42: .؛ لوذا ایون
ضرورت ،ما را بر آن داشت تا مادة مورد بحث را با زبوان ریاضوی ،شورح دهویم .الزم بوه ذکور اسوت کوه،
پیشینهای با این ادبیات و ارائه فرمول برای موضوع مورد بحث ،یافت نگردید.
اصالح ماده  373قانون مجازات اسالمی

ماده  373قانون مجازات اسالمی 1و نیز همه کتب فقهی از قدیم و جدید که نگارنده (در ذیول شورکت

در قتل عمد) مراجعه کرده است (مقنعه ،شرایع ،خوالف ،تحریرالوسویله ،مبوانی تکملوه المنهوا  ،جوواهر
و ،)...دچار نقص محتوایی هستند و از حالتی که چند نفر ،چند نفر را با مشارکت به قتل میرسانند ،غافول
شده و حکم آن را ذکر نکرده اند .در این ماده و ماده بعد فقط حالتی را ذکر کرده کوه چنود نفور بور یوک نفور
جنایت وارد میکنند؛ لذا نگارنده حالتهای محتمل دیگر را نیز متذکر میگردد و در اداموه ،نسوبت تعیوین
ً
شده را برای این حاالت نیز لحاظ می کند؛ چرا که ممکن است در یک نزاع دسته جمعوی و طایفوهای موالال
این احتمال هم بروز کند و این صورتهای متنوع در عصر ما که جنگ افزارهای پیشرفته و گاه جرائم خشن
و سازمانیافته وجود دارد ،یک احتمال بعید نیست و امکان وقوعی باالیی میتواند داشوته باشود .از ایون رو
برای تناسب فرمول با متن اصالح شده ماده  ،373ماده جایگزین به شرح زیر توصیه میگردد:
هر گاه چند نفر به ناحق در جنایت علیه جسم و جان یک یا چنود نفور شورکت کردنود ،صواحب حوق
قصاص ،مختار است همه شرکت کنندگان در جنایت را قصاص کند به شرط این که پیش از قصاص ،موازاد
دیه آن ها نسبت به جنایتشان را به آنان پرداخت نماید و یا این که برخی شورکتکنندگان را قصواص نمایود و
چنانچه با تأدیه سهم جنایت قصاص نشدهها ،فاضل دیه قصاص شوندهها تکمیل نمیگردد ،صواحب حوق
قصاص باید تفاضل دیه آنان را جبران کند.
این متن جایگزین پیشنهادی نگارنده ،ضمن رفع نقص از فراوانی ماده  373قانون مجازات اسالمی ،از
این ماده رفع ابهام نیز کرده است.
 .7ماده  010ق.م.آ :در موارد شرکت در جنایت عمدی ،حسب مورد ،مجنیٌعلیه یاولی دم میتواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص
کند و دیگران باید بالفاصله سهم خود از دیه را به قصاصشونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند ،مشروط
بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص ،به قصاصشوندگان بپردازد .اگر قصاصشوندگان همه شرکا نباشند ،هر یک از شرکا
که قصاص نمیشود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.
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چگونگی محاسبه فاضل دیه به روش سنتی
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در یکی از قدیمیترین آرار فقهی به جا مانده ،یعنی کتاب فقهی المقنعه ،مؤلف محترم ( 013ق) بحث
شرکت در قتل را به صورت خیلی ساده و در ضمن چند مالال غیر پیچیده ،ذکر و از آن عبور کرده است.
وی می نویسد :وقتی دو نفر به صورت عمدی در قتل یک نفر (مذکر) شرکت داشتند اولیای فورد کشوته
شده مختارند بین این که هردو قاتل را ق صاص کنند و یک دیة کامل به اولیای دم قاتالن بپردازند توا بینشوان
نصف شود ،یا این که یکی از قاتالن را قصاص کرده و شخص قصاص نشده نصف دیوه کوه سوهم جنایوت
اوست را به اولیای دم فرد قصاص شده بپردازد و همین طور اگر سه نفر یا بیشتر از سوه نفور ،یوک نفور (کوه
منظور ایشان ،مذکر بودن فرد مقتول است) را به قتل برسانند ،اولیای دم میتوانند همه آنها را قصاص کنند
و البته فاضل دیة آن ها نسبت به جنایتشان را باید به واررین قاتالن پرداخت کنند و در صوورتی کوه قصواص
یک نفر از شرکت کنندگان در قتل را اختیار کردند ،کسانی که قصاص نمیشوند باید سهم جنایتشوان را بوه
نسبت دیه ،به اولیای دم قصاص شده بپردازد ،و اگر هم اولیای دم بدون قصاص هر یک از شرکت کننودگان
در قتل ،دیه مطالبه کنند ،هر یک از همدستان در قتل ،سهم خود از دیه جنایت را به اولیوای دم میپردازنود،
اگر دو نفرند نصف دیه ،اگر سه نفرند رلث دیه و اگر چهار نفرند یک چهارم دیه و همین طور هر چه بیشوتر

باشند(شیخ مفید1.)702 - 700 ،

صاحب مقنعه در پایان موضوع مشارکت در قتل که قاعده کلی را میخواهد ذکر کند ،به صورت کلی و
مجمل مینویسد « :اگر یکی از شرکت کنندگان در قتل ،قصاص شود ،باقی جانیان سهم خود را به صوورت
دیه به ورره مقتول در صورتی که مطالبه کنند ،پرداخت میکنند » (همو.5)702 ،

حدود دو قرن و نیم بعد از شیخ مفید ،صاحب شرایع ( 676ق) در مسائل اشوترا در قتول بوا انودکی
تغییر در لفظ (نسبت به آنچه از شیخ مفید نقل کردیم) و نیز با بیان فرضی که زن هم در قتل عمد یوک مورد
شرکت داشته باشد ،نحوه پرداخت فاضل دیه را ذکر میکند ،با این بیان اضافی (نسبت به شیخ مفید) که اگر
اولیای دم ،برخی از شرکت کنندگان در قتل را قصاص ،و برخی را قصاص نکنند و چنانچه با پرداخت سهم
قصاص نشدگان ،سهم قصاص شدگان از جنایت تکمیل نشود ،در اینجا ولی دم مجنی علیه ،نقوص سوهام
قصاص شدگان را باید جبران کند .چنان که میبینیم محقق حلوی محاسوبه فاضول دیوه را در حالوت اخیور
مجمل رها میکند و به طور شفاف نحوة محاسبه را ذکر نمیکند .در مسئله سوم هم مینویسد :اگر دو زن،
« .7اذا اشترک اثنان فی قتل نفس علی العمد کان اولیاء المقتول مخیّرین بینان یقتلوا االثنین ،و یؤدّوا الی ورثتهما دیة کامللة یقسلمونها بیلنهم
نصفین او یقتلوا واحداً و یؤدی الباقی الی ورثة صاحبه نصف الدیه و کذالک القول فی الثالثه اذا اقتلوا الواحد و اکثر من ذالک ،ان اختار اولیاء
المقتول قتل الجمیع قتلوهم ،وادّوا فضل الدیات علی دیة صاحبهم الی ورثة الجمیع و ان اختاروا قتل واحد منهم قتلوه ،وادّی الباقون الی ورثه
صاحبهم بحساب اقساطهم من الدیه ،و إن اختار اولیاء المقتول اخذ الدیه کانت علی القاتلین بحسب عددهم ،إن کانوا اثنین فهی علیهما نصفان،
و ان کانوا ثالثه فهی علیهم اثالث ،و ان کانو اربعه فهی علیهم ارباع ،ثم علی هذا الحساب بالغاً ما بلغ عددهم»
 .6و اذا قُتل واحد منهم بالمقتول ادّی الباقون الی ورثته ما کان یجب علیهم لو طلبوا بحساب قسط کل واحد منهم.

شمارة 771
فقه و اصول
03
ّ
یک مرد را به قتل برسانند ،هر دو زن کشته میشوند و رد فاضل دیه هم رخ نمیدهد ،چون دیه دو زن معادل
دیة یک مرد است و چنانچه زنان قاتل بیشتر از دو نفر باشند ،ولی دم حق دارد بعد از پرداخوت فاضول دیوة
ً
زنان قاتل ،آنها را قصاص کند و فاضل دیه را در صورتی که زنان از یک صنف هستند مالال همه مسلماناند
و یا همه ذمیاند به طور مساوی بینشان قسمت کنند و اگر دیه آنها متفاوت باشد مانند جایی که برخی زنان
قاتل کافر ذمی و برخی مسلماناند به تناسب مداخله در جنایت ،دیه آنها محاسبه میشود ،و اگر هم یوک
مرد و یک زن در قتل یک مرد دخالت داشتند و ولی دم هر دو را قصاص کرد فقط نصف دیه به مرد پرداخت

میشود( 1محقق حلی .)178 - 177 /0 ،صاحب شرایع ،چنان که مالحظه میشوود ،همچنوان مقتوول را
یک مرد لحاظ میکند منتها قاتالن را از دو جنس مرد و زن فرض میکند و باز هوم محاسوبه را بوا مصوادیق
اند ذکر کرده و بدون بیان محاسبة دقیق ،رها میکند.
صاحب جواهر (شارح شرایع االسالم) هم ،ضمن ذکر برخی مصادیق اولیه و سواده ،مووارد متنووعتر را
ّ
ذکر میکند ،منتها فقط در جایی که مقتول مرد واحد است را ،لحاظ میکند ،اما راه حلوی بورای چگوونگی
محاسبه دقیق ارائه نمیدهد ،بلکه در نهایت مینویسد « :بر اساس آنچوه موا ذکور کوردیم و نیوز مصونف(
صاحب شرایع) بیان کرد ،بقیه حالتها و صور قتل به مباشرت و تسبیب ،چه به صوورت انفورادی و چوه بوه
صورت گروهی برای شما آشکار می شود .هر چند مصنف در کتاب القواعد و جوای دیگور ایون حالتهوا و
صورتها را مفصل بیان داشته که خواننده را به تشویش سووق موی دهود»( .5)81 /05صواحب جوواهر ،بوه
وضوووح ذکوور می کنوود کووه بیووان و محاسووبة موووارد متنوووع و متکالوور در جوورم مشووارکت و سووببیت در قتوول،
تشویشزاست .نویسنده برای رفع همین معضل و تشویش ،محاسبه فرمولوار را برای تسهیل موارد متنووع و
متکالر ارائه داده است.
فقهای معاصر هم ،با اندکی تغییر در الفاظ ،بودون ذکور مووارد متنووع و متکالور در دو طورف قواتالن و
مقتوالن ،آنهم با جنسیتهای مختلف ،موارد اند را مانند فقهای سلف ذکر کردهاند ،چنان کوه صواحب
مبانی تکملة المنها و تحریر الوسیله ،همان موارد مذکور در منوابع فقهوی پیشوین را بوا انود تفواوت در
الفاظ ،بیان داشتهاند (ر : .خوئی52 – 50 /5 ،؛ خمینی.)606 /5 ،
ً
حاصلکالم اینکه در منابع عدیدة فقهی قدیم و معاصر ،فقهاء ،صرفا با چند مالال ساده از کنوار مسوئله
« .7االولی ،اذ اشترک جماعة فی قتل الواحد ،قتلوا به ،و الولی بالخیار بین قتل الجمیع ،بعدان یرد علیهم ما فضل عن دیة المقتول ،فیأخذ کل
واحد منهم ما فضل من دیته عن جنایته ،و بین القتل البعض و یرد الباقون دیة جنایتهم ،فان فضل للمقتولین فضل ،قام به الولی .الثانیله یقلتض
من الجماعة فی االطراف ...الثالثة :لو اشترک فی قتله إمرأتان ،قتلتا به و ال ردّ ،اذا ال فاضل لهما عن دیته و لو کنّ اکثر ،کان للولی قتلهن بعد ردّ
فاضل دیتهنّ بالسویه ام کن متساویات فی الدیه ،و الّا کان اکمل لکل واحد دیتها بعد وضع ارش جنایتها ،و لو اشترک رجل و إمرأه ،فعلی کل
واحد منهما نصف و للولی قتلهما و یختص الرجل بالرد»
 .6و بما ذکرناه و ذکره المصنف ظهر لک فی جمیع صور المباشرة و التسبیب انفراداً و اجتماعاً و أن اطنب بها فی القواعد و غیرها علی وجه
یفید الناظر فیها تشویشاً.
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رد شدهاند و راه حلی برای موارد متنوع و متکالر ارائه نکردهاند .قانون مجازات اسالمی مواده  373هوم فاقود
موارد متنوع و فراوان ،آنهم با جنسیتهای مختلف در دو طرف قاتالن و مقتوالن است .محاسبه فاضل دیه
در مشارکت در قتل ،در فراوانیهای متعدد و متنوع ،با روش و ادبیات ّ
سونتی ،تفهویم و تفواهم را مشووش و
مشکل میکند .چنانکه گذشت ،این تشویش را صاحب جواهر به عنوان یک فقیه جامع و برجسته ،اذعوان
کرده و مینویسد « :بر اساس آنچه ما ذکر کردیم و نیز مصنف( صاحب شرایع) بیوان کورد ،بقیوه حالتهوا و
صور قتل به مباشرت و تسبیب ،چه به صورت انفرادی و چه به صورت گروهی برای شما آشکار موی شوود.
هر چند مصنف در کتاب القواعد و جای دیگر این حالتها و صورتها را مفصل بیان داشته که خواننوده را بوه

تشویش سوق می دهد» (.1)81 /05

فهرست عالئم فرمول تعیین شده

الزمة تولید نرمافزار برای تسهیل ،تسریع و همین طور تدقیق گزارههای قانونی ّ
کمیمحور ،ارائوة فرموول
ریاضی است که در زیر ،عالئم آن به اختصار بیان میشود:
اختالف دیه بین قاتالن و مقتوالن با در نظر گرفتن جنس و تعداد هر جنس
مجموع دیه مقتوالن با در نظر گرفتن جنس و تعداد از هر جنس
مجموع دیه قاتالن با در نظر گرفتن جنس و تعداد از هر جنس
 Gضریب جنس
 iنوع جنس
 NFتعداد قاتالن زن
 NHتعداد قاتالن خنالی
 NMتعداد قاتالن مرد
تعداد از هر جنس از قاتالن
 Siسهم هر فرد از هر جنس از قاتالن از اختالف دیه
میزان دیه کامل (دیه مرد)
عالمت ضرب
نکته مهم :در تمامی متغیرهای مربوط به قاتالن (

و

و NHو NMو NFو )...در فرمولهای

استفاده شده ،قاتالن قصاصشونده مد نظر میباشد ،نه قاتالنی که ممکن است مورد عفو واقع شوند.

 .7و بما ذکرناه و ذکره المصنف ظهر لک الحال فی جمیع صور المباشره و التسبیب انفراداً و اجتماعاً و ان أطنب بها فی القواعد و غیرها علی
وجه یفید الناظر فیها تشویشاً.

شمارة 771

06
روش نوین محاسبه فاضل دیه برای رفع تشویش
فقه و اصول

در بحث شرکت در قتل ،به لحاظ جنسیت ،هم در میان قاتالن و هم کشتهشدگان ،سوه جونس موذکر،
مؤنث و خنالای مشکل قابل فرض ،بلکه حتی به عنوان یک قضیة خارجیه قابل وقوع اسوت ،هودف در ایون
بخش یافتن ارتباط معنادار ریاضی در بحث اختالف دیه در قتلهای دسته جمعی ،بوین سوه گوروه جنسوی
را میوزان دیوه

مذکر ،مؤنث و خنالی که گروه قاتالن را تشکیل میدهند ،است .همان طور که میدانیم اگر
کامل که برابر با دیه مرد می باشد ،در نظر بگیریم ،میزان دیه خنالی و دیه زن با استفاده از متغیر

میشود:

میزان دیه کامل (میزان دیه مرد)
میزان دیه خنالی ،نسبت به کل دیه (دیه مرد)
میزان دیه زن ،نسبت به دیه کل (دیه مرد)
چون این سه عدد اساس استخرا رابطه ریاضی مورد بحث است ،بهتر است آنها را ازحالوت کسوری
خار کنیم که سادهترین راه ،ضرب سه مقدار مذکور در کوچکترین مضورب مشوتر هوم مخور آنهوا،
یعنی  0است.
با توجه به این توضیحات ،داریم:

مقادیر باال یعنی،

،

و

شکل دیگر بیان ضریب بین سه جنس است که شرط الزم و کافی آن

برقراری نسبت و زن و خنالی نسبت به مرد است که همانطور که مالحظه میشود ایون نسوبتها برقورار
هستند .بنابراین ضریب هر مرد در بحث قتلهای دسته جمعی عبارت
ضریب هر خنالی

است .و ضوریب هور زن

و

است ،حال با سادهترین حالت شروع میکنیم ،اگر از هر کدام از جنسها یک نفر در

گروه قاتالن باشد نسبت هر کدام از ضریب ها که باید در اختالف دیه لحاظ شده تا سهم آن جونس بدسوت
بیاید ،به صورت زیر خواهد بود( :در زیر ابتدا از

در مخر ها فاکتور گرفته شده و بوا

میشود).
=

=

=

=نسبت مرد از مجموع سه جنس

صوورت سواده
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=

=

=

=

=

= نسبت خنالی از مجموع سه جنس
= نسبت زن از مجموع سه جنس

ً
اما امکان دارد هر کدام از جنسهای قاتالن ،بیشتر از یک نفر باشد یا اصال نباشد ،بنابراین بایود متغیور
ً
تعداد هر کدام از جنسها در جایی استفاده شود .همانطور که قبال توضیح داده شد ضریب هر مرد عبوارت
و ضریب هر زن

و ضریب هر خنالی

است.
مجموع ضریب تمام مردهای قاتل
مجموع ضریب تمام خنالیهای قاتل
مجموع ضریب تمام زنهای قاتل

که  NF ،NH ،NMبه ترتیب تعداد مردهای قاتل ،تعداد خنالیهای قاتل و تعوداد زنهوای قاتول اسوت.
برای استخرا معادله ای برای محاسبه سهم هر فرد از هر جنس از اختالف دیه ،این راه در نظر گرفتوه شوده
است که ابتدا سهم هر گروه از هر جنس را بدست بیاوریم و بعد سهم هور فورد از هور گوروه از جنسهوا را
محاسبه نماییم ،با توجه به توضیحاتی که از قبل داده شد و روابط باال ،نسبت ضریب هر گروه از جنسها به
صورت زیر بدست میآید( :در نسبتهای زیر ابتدا از در مخر ها فاکتور گرفته شده و با صورت ساده
میشود).
نسبت ضریب گروه مردان قاتل از کل سه جنس ،فرمول زیر است:
=
نسبت ضریب گروه خنالیهای قاتل از کل سه جنس ،به قرار زیر است:
=
نسبت ضریب گروه زنهای قاتل از کل سه جنس ،فرمول زیر است:

شمارة 771
فقه و اصول
03
با بدست آوردن نسبت گروهی هر کدام از جنسها و ضرب این نسبتها در مقدار اختالف دیوه سوهم
هر گروه از هر جنس از قاتالن بدست میآید.
متغیر اختالف دیه را

که

آن نماینده اختالف و  Bنماینده( Blood moneyدیه) است تعریف

میکنیم که همانطور که میدان یم اختالف دیه یعنی اختالف دیه قاتالن و مقتوالن با در نظر گورفتن جونس و
تعداد هر کدام از جنسها ،یعنی

مجموع دیه مقتوالن با در نظر گرفتن جنس وتعداد از هر جنس
مجموع دیه قاتالن با در نظر گرفتن جنس و تعداد از هر جنس
با تعریف

و نسبت سهم هر گروه از هر جنس قاتالن میتوان سهم گروهی هر جنس را به صورت

زیر تعریف کرد:
سهم گروه مردهایقاتل
سهم گروه خنالی هایقاتل
سهم گروه زنهایقاتل
حال با تقسیم هر کدام از سهمهای باال بر تعداد افراد همان گروه سوهم هور فورد از هور گوروه بدسوت
میآید ،بنابراین:
سهم هر مرد قاتل
سهم هر خنالی قاتل
سهم هر زن قاتل
حال فرمول کلی را به صورت زیر تعریف میکنیم.
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03

برای مرد

برای خنالی

برای زن

در واقع فرمول باال چکیده توضیحات قبل است همانطور که گفته شد
در

اختالف دیه است با ضرب

سهم هر گروه از هر جنس بدست میآید و با ضرب

کوه در واقوع هموان

عبارت تقسیم بر تعداد افراد هر گروه جنسی است ،سهم هر فرد به دست میآید.
به اقتضای عصر حاضر که عصر فناوری اطالعات و برنامهنویسی برای کاربردیتر کردن و آسانسوازی
گردشکار در مقوله های علوم کاربردی ،اجتناب ناپذیر است ،نگارنوده بوه سوهم کوچوک خوود ،بوا دانوش
ریاضی که در دوران دبیرستان کسب کرده و نیز بعد از تدریس و تمرین موارد زیاد در خصووص شورکت در
قتل و نحوه محاسبه آن ،برای دانشجویان حقوق فرمول زیر را ابداع و عرضه کرد که خوشبختانه همه مووارد
اعم از ساده و پیچیده را پاسخگوست.
مثال اول
به منظور مشخصتر شدن کاربرد و راحتی فرمول اربات شده در این مقالوه از سوه مالوال اسوتفاده شوده
است که سادهترین شکل تا پیچیدهترین حالت را شامل میشود .در ابتدا با یک مالال سواده بوا فورض اینکوه
یک مرد ،یک زن را به قتل رسانده شروع میکنیم.

شمارة 771
فقه و اصول
01
همانطور که واضح است با فرض دیه مرد  111واحد ،دیه زن  01واحد میشود و واضح است که سهم
مرد از اختالف دیه  01میشود ،در ادامه خواهید دید که با استفاده از این رابطه هم سوهم مورد  01بدسوت
میآید که شاید برای مالالهای ساده راهحل طوالنیتر شود اما این فرمول حل مسائل پیچیدهتر را بسیار آسان
میکند.
در تمام مالالها

برای مرد

NM 1

مثال دوم
چنانچه در یک قتل گروهی دو مرد و سه زن ،یک مرد و دو زن را به قتل برسوانند سوهم هور فورد از هور
جنس از اختالف دیه چه مقدار است؟!
در این حالت مسئله کمی پیچیدهتر شوده اسوت چوون گوروه قواتالن و مقتووالن از دو جونس تشوکیل
شدهاند ،اگر مسئله را بخواهیم با استفاده از روابوط گذشوته کوه در مبحوث قتلهوای دسوتهجمعی اسوتفاده
میشود ،حلکنیم با مشکل روبهرو میشویم؛ اما با استفاده از فرمول ارباتشده در این مقاله خواهیود دیود
که این گونه مسائل به ظاهر پیچیده به راحتی حل میشود.
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01

برای مرد

برای زن
NM
NF

همانطور که مالحظه میکنید بین سهم مرد و سهم زن نسبت  2به  1برقرار اسوت و همچنوین مجمووع
سهمها  101بهدست میآید.
این اختالف اند به دلیل گرد کردن اعداد حاصل از سهمهاست که اگر اعداد حاصل از سوهمها را بوا
ً
هر تعداد رقم اعشاری که دارد قرار دهیم مجموع سهمها دقیقا  101بهدست میآید.
مثال سوم
حال نوبت به پیچیدهترین حالت احتمالی میرسد ،یعنی گروه قاتالن و مقتوالن هور دو از سوه جونس
مرد و زن و خنالی تشکیل شده باشد .برای مالال سه مرد و یک خنالی و چهار زن ،سه مرد و دو خنالوی و یوک
زن را به قتل رسانند می خواهیم سهم هر فرد از هر جنس از گروه قاتالن را از اختالف دیه بهدست بیاوریم.

02

فقه و اصول

شمارة 771

برای مرد

برای خنالی

برای زن
NM
NH
NF

برای سهم زن و خنالی نسبت به سهم

همانطور که مالحظه میشود نسبت

مرد برقرار است و همچنین مجموع سهم قاتالن با احتساب جنس و تعداد از
هوور جوونس  74/11میشووود کووه دلیوول اخووتالف بسوویار کووم بووا  70همووان طووور کووه در مالووال
قبل ذکر شد ،گرد کردن اعداد است.
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03

حاصل با تقریب ریاضی  70میشود.
نتیجهگیری
از مجموع آنچه گذشت این نتیجه بهدست آمد که :ابداع فرمول ریاضوی ذیول ،بورای محاسوبه شوفاف
موارد و مصادیق پراکنده موضوع ماده  373قانون مجازات اسالمی  ،1312انسجام معناداری پیدا میکند.

 -1إعمال این ماده برای محاکم قضایی به ویژه دایرة اجورای احکوام ،چگوونگی محاسوبة تفاضول دیوه
شرکتکنندگان در قتل را آسان می کند و نیز برای وکال و مشاوران محترم بیان مقادیر فاضل دیه به ذی نفعان،
آسان و روان خواهد شد.
 -2اصالح متن مادة مورد بحث ،پس از رفع نقص و مطابقت با فرمول ریاضوی ابوداعی موورد تأییود،
بهصورت زیر پیشنهاد میگردد:
هرگاه چند نفر به ناحق در جنایت علیه جسم و جان یک یوا چنود نفور شورکت کردنود ،صواحب حوق
قصاص ،مختار است همه شرکت کنندگان در جنایت را قصاص کند به شرط این که پیش از قصاص ،موازاد
دیه آنها نسبت به جنایتشان را به آنان پرداخت نماید و یا این که برخی شورکتکنندگان را قصواص نمایود و
چنانچه با تأدیه سهم جنایت قصاص نشدهها ،فاضل دیه قصاص شوندهها تکمیل نمیگردد ،صواحب حوق
قصاص باید تفاضل دیه آنان را جبران کند.
منابع
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،تهران ،انتشارات کتابخانه گنج دانش.1388 ،
خمینی ،روح الله ،تحریر الوسیله ،تهران ،المکتبة العلمیة االسالمیه ،بیتا.
خوئی ،ابوالقاسم ،مبانی تکمله المنهاج ،قم ،المطبعة العلمیه.1311 ،

ساالرزائی ،امیرحمزه« ،نقد مبنایی بر حکم کیفری مشارکت در قتل عمد قوانون مجوازات اسوالمی» ،مجلهه فقهه و
اصول ،سال چهل و هفتم ،شماره  ،111تابستان .1314
صاحب جواهر ،محمد حسن بن باقر ،جواهر الکالم ،تهران ،دارالکتب االسالمیه 1317 ،ق.
طوسی ،محمد بن حسن ،الخالف ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی ،بیتا.
_______________ ،المعجم الفقهی لکتب الشهی الووسهی ،قوم ،مؤسسوة دائرةمعوارف الفقوه االسوالمی،
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1424ق.
عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،الجوهر النضید ،تحقیق محسن بیدارفر ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی 1431،ق.
علی الشاذلی ،حسن ،الجنایات فی الفقه االسالمی دراسة مقارنه بهین الفقهه االسهالمی و القهانو  ،دارالکتواب
الجامعی ،کتابخانه دیجیتالی اهل سنت.1317 ،
محقق حلی ،جعفر بن حسن ،شرایع االسالم ،تهران ،انتشارات استقالل 1047 ،ق.
مطهری ،مرتضی ،آشنایی با علوم اسالمی ،تهران ،بیدار 1411 ،ق.
مفید ،محمد بن محمد ،المقنعه ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی 1431 ،ق.

