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 چکیده

 های ماه از یکی در خطائی جرائم وقوع دیات، باب در بهمبتال مهم بسیار مسائل از یکی

 بر عالوه مرتکب 2931 مصوب اسالمی مجازات قانون 555 ماده موجب به که است حرام

 اینکه به توجه با. گردد می محکوم نیز دیه تغلیظ عنوان به دیه سوم یک به کامل دیه پرداخت

تغلیظ دیه به میان نیامده  ا سخنی ازحرام بیان شده ام های ماهقرآن کریم حکم حرمت  در

مستند فقهای امامیه  آنچه .باشد میشیعه  فقهای اکثر نظر اتفاقاین حکم مورد  ذلکمعاست 

احتیاط است که  روایات وارده در این باب، اجماع و بعضاً عمدتاً باشد میدر این خصوص 

مورد خدشه  بعضی داللتاً و به این نتیجه رسید که برخی سنداً توان میتفحص در روایات  با

 ووجوب تغلیظ نسبت به قتل  شود میروایات معتبر استفاده  از آنچه و باشد میمناقشه  و

 توان میمحض مشکل است و  یاطالق آن نسبت به شبه عمد و خطا عمد است و جرائم

 .از تغلیظ دیه خارج است قتل و جنایت خطائی تخصصاً اصوالًبیان کرد 

 .قتل خطائی، دیه، تغلیظ دیه عمد، قتل شبه عمد،قتل  :ها کلیدواژه
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 مقدمه -1

انتقام گرفتن از جانی  جای به وخسارت  واردکنندهجزای عمل جانی و  عنوان بهدیه 

شریعت اسالم، نوع  تقریر وپشت سر گذاشت تااینکه با امضاء  مراحل تکوینی مختلفی را

در موارد  نساءمبارکه سوره  39و 31نزول آیات  نهایی خود با صورت بهمفید آن  شایسته و

 خطای محض تبیین گردید. قتل عمد و

برآن داشت که  سای قبائل راؤر اعراب قبل از اسالم، نیب درمداوم  یها جنگوجود 

 وکار کسبفاصله به  نیا درحرام اعالم نمایند تا بتوانند  یها ماه عنوان بهسال را  از ییها ماه

که از زمان  ها ماهآن  پاس به، اسالم نیز یآشت وهت صلح فرصتی باشد ج دازند وخود بپر

 حفظ دماء دارد، ابتدای به جنگ را کیدی که برأت نیز حرمت داشته وحضرت ابراهیم )ع( 

سوره توبه حرام  93توحید طبق آیه  در آن چهار ماه هرچند برای اعتالی کلمه حق و

 دانسته است. 

 و ها ماهاحترام گذاشتن به این  ،ها ماه ایرس حرام بر یها ماهخصوصیت این  ویژگی و

مجازات سنگینی  برای تخلف از آن، در منطقه حرم بوده است و یزیخونر وعدم جنگ 

 .شود یمپیش بینی شده که به آن تغلیظ گفته 

که  باشد یمحرام  های ماهدر یکی از  تیجنا وتغلیظ دیه وقوع قتل  موجبات ازیکی 

جنایت اعم از آنکه عمد، شبه عمد یا  و ، قتلفقهای عامه بعضاً ونظر اکثر فقهای امامیه ه ب

جانی درمواردی که محکوم به پرداخت دیه باشد عالوه بر دیه کامل به  قاتل و باشد، خطا

 .گردد یمثلث دیه نیز محکوم 

 مبتالبه ومهم  سؤالاین  د،نکه این پژوهش را انجام ده برآن داشت راه نگارند آنچه

این فلسفه  ماه حرام وعدم خونریزی است، داشتن نگهحرمت ،فلسفه ماه حرام اگر  است که:

 وباشد  خطاباشد اما اگر از باب  که رعایت نکردن حرمت تعمداً گردد یمزمانی محقق 

 وی است و دلیلی بر تشدید نیست زیرا رعایت حرمت عنوان قصد یحرمت یبنباشد  یعمد

حرام،  یها ماه اگر فردی دریکی از مثالً .شدبا ینمازات برای مرتکب خطائی جم ظیتغل

رانندگی موجب  مرگ انسانی  در یاطیاحت یب براثرخیابان تاریک است  که یدرحال شب مهین
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عنصر معنوی  اصالً نسبت به ماه حرام نموده است و یحرمت یبفرض چه  نیا در گردد،

  .جهت ارتکاب قتل نداشته است
اى برخوردار  مکان تشریع حکم از جایگاه ویژه حرام، در زمان و یها ماهاز طرفی 

 یها ماهاى که مردم با  اند، لذا این حکم فلسفه خاص خود را داشته است. در جامعه بوده

دانند، چه رسد به اینکه بدانند قتل و جنایت در  را نمى ها آنحرام بیگانه هستند و حتى نام 

توان گفت حکم مذکور براى  یا مىگردد، آ موجب افزایش ثلث مبلغ دیه مى ها ماهاین 

از متقدمین قید انتهاك را ذکر  فقهاتمامى ازمنه و امکنه است و با توجه به اینکه بسیارى از 

شناسند،  حرام را نمى یها ماه الًمردمى که اص(281 /21 ،2933)شهید ثانی، اند،  نموده

 چگونه قصد انتهاك بر عملشان متصور خواهد بود؟
شرایط  ،ها ماهبررسی علل و انگیزه حرمت این  ی گردیده است باپژوهش سع نیا در

آیا تغلیظ دیه مخصوص جنایات عمدی  اصوالً نکهیا ومورد واکاوی قرار گیرد  تغلیظ دیه،

درصورت  و ؟گردد یممطلق است و شامل جنایات خطائی هم  طور بهو شبه عمد است یا 

 مقتضای اصول عملیه چیست؟ ،شک

 
 اقسام قتل  -2

ت محض تقسیم نموده اس یخطا ،قتل را به عمد، شبه عمد و شرایع دررحوم محقق م

 ایخط به عمد محض، قسام قتل راا ازآنکه پسمختصر النافع  و در (0/2331 ،2013 حلی،)

عمد آن است که هم  :دارد میرا بیان  ها آنمعیار تشخیص  ،تقسیم نموده محض و شبه عمد

تل و شبه عمد آن است که قصد فعل باشد اما قصد قتل هم قصد ق قصد فعل داشته باشد و

 .( 911/ 1 ، 2021حلی،) قتل خطا باشد فعل و محض آن است که در یخطانباشد و 
است که  آن عمدضابطه قتل  دارد یمتقسیم مذکور بیان  ذکرپس از  صاحب جواهر

هم قتل را قصد دو تعمد داشته باشد به این معنی که هم فعل را و  هر قصد قاتل در فعل و

فعلش تعمد  ضابطه شبه عمد آن است که در کشنده است. فعلی را که مانند آن نوعاً کند یا

 یخطاضابطه  و کشنده نباشد داشته باشد اما قصد کشتن فرد را نداشته باشد و فعل نیز نوعاً
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د تعمد ندار کدام چیهدر  محض آن است که هم در فعل و هم در قصد خطاکار است و

 .(9/ 09  ،2328 ،نجفی)
اول  معتقدند: رکن را در تحریرالوسیله برای تحقق قتل عمد دو )رض(امام خمینی

کشنده باشد  برد یمکار ه که ب یا لهیوسدوم اینکه  اینکه قصد کشتن طرف را داشته باشد،

قصد این است که  سازد یممدی را محقق مورد دیگری که قتل ع نیچن هم .ندرت بهند چهر

را  هرچند که قصد کشتن او ،کشنده است رد شخصی عملی انجام دهد که غالباًکند در مو

 .(518/ 1 ،2010 خمینی، موسوی) با این عمل نداشته باشد

، فقه از( به تبعیت 2/1/2931مصوب قانون مجازات اسالمی ) 183 ماده در گذار قانون

تقسیم ی محض خطا شبه عمدی و سه قسم عمدی، منفعت را بر عضو و ،نفس برجنایات 

 .نموده است

 

 دیه -3

 امامیه یاصطالح فقها در لغت و تعریف دیه در 1-3

دیه مثل به معنای راندن و رد کردن است. « ودی»مفرد دیات است و از ریشۀ 

 عوض درآن حذف گردیده و « واو»بوده که « ودی»عده مصدر است و در اصل 

شده است یعنى هر که  یگذار نامبا آن  بها خونو  اند افزودهبه آخر آن « هاء»

به اهل  ییبها خونو بکشد، باید بندۀ مؤمنى را آزاد کند  خطامؤمنى را از روى 

-350،ص8،ج2931)حمیری،بپردازدمقتول

 (350،ص1ج ، 2021جوهری،-235،ص3،ج2021قریشی،2181معلوف،ص

اد و یا اعضای بدن و یا ایر نفس بروقوع جنایت  صورت درمالی است که  اصطالح در و

دیه مالی است که پرداخت آن به سبب قتل و یا جنایت  گرید عبارت بهشود.  ءاداجرح باید 

و باید آن را به مجنی علیه و یا ولی  باشد یماو  مقام قائمبر نفس و یا عضو بر عهدۀ جانی و یا 

 .(833 /1 ،2933 سجادی،) او ادا کند
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سبب جنایت کردن بر شخص  مراد از دیه مالی است که به: معتقد است صاحب جواهر

خواه آن مال  شود یمباشد یا بر عضو، بر جانی واجب  نفس برآزاده اعم از اینکه جنایت 

گاه دیه به مال  اگرچه( معین باشد و خواه معین نباشد شود یمدیه پرداخت  عنوان به)که 

معین نشده است ارش و حکومت که  آنچهو  شود یماز طرف شارع اطالق  شده نیمع

 .(1 /09 ،2328 نجفی،) نامند یم
دیه عبارت است از مالی که به ولی مقتول به عوض از نفس  :است قائل زینشهید ثانی 

 .(215 /21 ،2933 ثانی، شهید) شود یمکشته شده داده 

شده است که  دیه نامیده جهت نیازادیه مفرد دیات است و  :دارد یمفاضل مقداد بیان 

 .(13 ،2988 مقداد،فاضل ) شود یمعوض نفس اداء 

و یا  نفس برکه به سبب جنایت کردن  قائل است: دیه مالی است )رض(یامام خمین

که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین  کند ینم تفاوت و شود یمعضو واجب 

نشده است  و آنچه را معین گردد یمنشده باشد و گاهی دیه فقط بر آنچه معین شده اطالق 

 .(559 /1 ،2010 خمینی،موسوی ) نامند یمومت ارش یا حک
اهلل خوئی معتقد است: دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضاء و یا ایراد  آیت

 ،2011خوئی،  موسوی)از طرف شارع( مقرر و معین گردیده است ) ها نیا مانند وجرح 

01/ 113). 
ه مقدّر، مال معینی دی آمده:(1/2931مصوب ا/)قانون مجازات اسالمی 008در ماده 

است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت 

  .عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است

 دیه در اصطالح فقهای عامه فیتعر 2-3

 که انندد یممال واجبی مالکیه دیه را  که بدل از نفس باشد. دانند یممالی  حنفیه دیه را

شافعیه دیه را  .گردد یممیزان شرعی پرداخت ه قتل انسان آزاد یا جراحت وارده ب مقابل در

 و شود یمپرداخت  که به سبب جنایت وارده  برجان انسان یا اعضاء، دانند یممال واجبی 
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آزاد به مجنی علیه یا ولی وی  انسان برکه به سبب جنایت  دانند یمحنابله دیه را مالی 

 (.523 /5 ،2023 طوسی،) گردد یمخت پردا

 مشروعیت دیه 3-3

عامه و سنت قطعیه بیان دیه را کتاب، اجماع خاصه و  تیمشروعصاحب جواهر اصل 

 .(1 /09 ،2328 نجفی،) نموده است

آن آمده است. هیچ  مقدار ودون ذکر جزئیات بلفظ دیه فقط دو بار در قرآن مجید 

به خطا و هر کس به خطا مؤمنى را بکشد باید یک  مؤمنى حق ندارد مؤمنى را بکشد مگر

دیه را ببخشند. و  ها آن که آناى را به کسان او بپردازد مگر  بردۀ مؤمن را آزاد کند و دیه

اگر مقتول، مؤمن بوده و از قومى است که دشمن شما هستند، قاتل باید یک بردۀ مؤمن را 

و ایشان پیمانى وجود دارد، باید دیه به  آزاد کند. و اگر مقتول از قومى است که میان شما

 .2(نساء هسور 39و 31آیات ) کسان او پرداخت شود و یک بردۀ مؤمن نیز آزاد گردد

 

 دیه تغلیظ -4

 تعریف تغلیظ 1-4

جمعی از ) تنگنا قرار دادن کسى آمده است گیرى و در معنای سخته لغت ب تغلیظ در

و نهى از منکر،  معروف امربه یها بابسبت در آن به منا از و (508 /1 ،2013 پژوهشگران،

 قضاء، حدود و دیات سخن رفته است.

 انواع تغلیظ 2-4

تغلیظ یا گفتارى است یا رفتارى. اوّلى نیز گاه با تغلیظ زمانى و مکانى هر دو همراه 

 است و گاه با یکى از آن دو.

                                                           
 مِن کَانَ فَإِن يَصَّدَّقُواْ أَن إِالَّ أَهْلِهِ إِلَى مُّسَلَّمَةٌ وَدِيَةٌ ؤْمِنَةٍمُّ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ خَطَئًا مُؤْمِنًا قَتَلَ وَمَن خَطَئًا إاِلَّ مُؤْمِنًا يَقْتُلَ أَن لِمُؤْمِنٍ کَانَ وَمَا» -3

 لَّمْ فَمَن مُّؤْمِنَةً رَقَبَةٍ تَحْرِيرُوَ أَهْلِهِ إِلَى مُّسَلَّمَةٌ فَدِيَةٌ مِّیثَاقٌ وَبَیْنَهُمْ بَیْنَکُمْ قَوْمٍ مِن کَانَ وَإِن مُّؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ مْؤْمِنٌ وَهُوَ لَّکُمْ عَدُوٍّ قَوْمٍ

 عَلَیْهِ اللّهُ وَغَضِبَ فِیهَا خَالِدًا جَهَنَّمُ فَجَزَآؤُهُ مُّتَعَمِّدًا مُؤْمِنًا يَقْتُلْ وَمَن» ؛ «حَکِیمًا عَلِیمًا اللّهُ وَکَانَ اللّهِ مِّنَ تَوْبَةً مُتَتَابِعَیْنِ شَهْرَيْنِ فَصِیَامُ يَجِدْ

 .«عَظِیمًا عَذَابًا لَهُ وَأَعَدَّ هُوَلَعَنَ
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رد تند( از مراتب الف( تغلیظ گفتارى )قولى(: تغلیظ قولى )خشونت در گفتار و برخو

و نهى از منکر و با توقّف دفع منکر بر آن، واجب است و در غیر این صورت  معروف امربه

 .جایز نیست

ب( تغلیظ فعلى )تشدید مجازات(: از موارد تشدید مجازات، کسى که در ماه حرام 

مشمول تغلیظ مجازات است و در صورت درخواست ولىّ مقتول، عالوه  بکشد،دیگرى را 

در حرم مکّه و  ادشدهیشود. در اینکه حکم  دیه مى سوم کیدیۀ کامل ملزم به پرداخت  بر

جمعی از ) نیز جارى است یا نه، اختالف است حرم امامان معصوم) علیهم السّالم (

 .(508 /1 ،2013 پژوهشگران،

بر حاکم، تغلیظ در قسم دادن مستحب است. تغلیظ در قسم، به قول و زمان و مکان 

گیرد. قول، مانند سوگند دادن به اسمى از اسماء خداوند که بر انتقامگرى،  مىصورت 

عظمت و هیبت ذات حق داللت دارد. زمان، مثل قسم دادن در روز جمعه و مکان، همچون 

و یا در مشاهد مشرّفه و غیر آن   سوگند دادن در مسجد یا بین رکن و مقام در مسجد الحرام

 از مکانهاى مقدّس.

سم به یکى از امور یاد شده نسبت به کافر، به قول، زمان یا مکانى انجام تغلیظ ق

گیرد که نزد او محترم و مقدّس است، مانند قسم دادن مسیحى در کلیسا در روز یکشنبه  مى

 -32/ 90جواهر الکالم  (و یهودى در معبدش، روز شنبه به الفاظ و اسامى مقدّس نزد ایشان.

 )199 -191/ 01و  31

 فلسفه تغلیظ دیه  3-4

عامه حکم تغلیظ دیه را بیان نمایند وقوع  بعضاًامامیه و  یفقهاباعث شده است  آنچه

حرم  ای و، لذا باید ماه حرام ها مکان و ها زماناست نه در سایر  حرم درقتل در ماه حرام یا 

زی ویژگی چی آن ومکه ویژگی خاصی داشته باشد که سایر ازمنه و امکنه نداشته باشند 

  .عظمت ماه حرام و همچنین کعبه معظمه نیست مگر
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أعرج از امام صادق علیه السّالم  عبداهللبه روایت سعید بن  توان می ید این عظمت راؤم

اشاره نمود که آن حضرت فرمودند: خوشایندترین زمین نزد خداى تعالى مکّه است. و هیچ 

نزد خداوند عزّ و جلّ از سنگ خاکى نزد خداى عزّ و جلّ از خاك مکّه، و هیچ سنگى 

مکّه، و هیچ درختى نزد خداى عزّ و جلّ از درخت آن، و هیچ کوهستانى نزد خداى عزّ و 

جلّ از کوهستان آن، و هیچ آبى نزد خداى عزّ و جلّ از آب آن خوشایندتر نیست.و در 

هیچ قطعه  یوتعال تبارك  فرمودند: خداوند کردند میبه کعبه اشاره  که درحالیخبرى دیگر، 

تر از آن باشد. خداوند،  در سراسر زمین را نیافریده است که نزد او خوشایندتر و گرامى

را در کتاب  حرام های ماهو زمین را بیافرید،  ها آسمانحرمت آن، در آن روز که  پاس به

 .( 30 /9 ، 2013 ،قمی بابویه ابن) خود محترم داشت

دیه را هتک حرمت ماه  تغلیظلمعه علت حکم شهید ثانی  در ذیل کالم شهید اول در 

 .(281 /21 ،2933 شهید ثانی،) کند میحرام و حرم اللهی بیان 

که: مردم  کند میبیان  گونه اینحرام را  ماه چهارعالمه طباطبائی منظور از حرام نمودن 

تا  باشد فرما حکم جا همهامنیت عمومی  یکدیگر دست بکشند و جنگیدن با از ها ماهدر این 

 به عبادت و سعادت خویش برسند و آسایش و وسایلفراهم آوردن  به زندگی خود و

 .(211 /28 ،2931 )طباطبائی، طاعات خود بپردازند
 زمان حضرت ابراهیم )ع (بوده و در چهار ماه از نیا درنظر مفسران تحریم جنگ  بنابر

در  ه بر آئین ابراهیم )ع(عالو و یک سنت به قوت خود باقی بود عنوان بهعصر جاهلیت نیز 

؛ 211 /28، 2931طباطبائی، )آسمانی نیز بوده است  یها نیآئ ریسا وآئین یهود و مسیح 

 .(013 /3 ،2933 مکارم شیرازی،

 
 تغلیظ دیه بررسی ادله -5

 آیات  1-5
حرام نشده است لکن در خصوص  های ماهدر قرآن کریم سخنی از تغلیظ دیه در 

است و در تمام موارد با صراحت و  شده اشارههفت مورد به آن  حرام در های ماهحرمت 
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از جنگ و خونریزی  یخوددار و ها داشتن حرمت این ماه پاس بهفراوان، مردم را  دیتأک

ها در کتاب تکوینی  که تعداد ماه یدرست هب» :1سوره توبه 93آیه  جمله من نده است.افراخو

باشد که چهار ماه  لق کرده است دوازده ماه میها و زمین را خ خداوند از روزی که آسمان

قتال } ها بر خود ظلم مکنید ها حرام است. این است دین استوار خدا، پس در آن ماه از آن

جنگند و آگاه باشید  آنان همگی با شما می که چنانمکنید{ و جملگی با مشرکان بجنگید 

 . «یزکاران استکه خداوند با پره

بر  دیتأکو داللت بر عظمت و حرمت  از ظلم در آن چهار ماه رانهی عالمه در المیزان 

، زیرا نهی خاص بعد از عام است و جمله ال تظلموا اگرچه دانند یمهای حرام  حرمت ماه

اطالق لفظ تظلموا داللت بر نهی از هر ظلم و معصیتی دارد، ولی سیاق آیه داللت  برحسب

 .(211 /28 ،2931 طباطبائی،)های حرام است  ماه که مراد از آن نهی از قتال در بر این دارد

  روایات  2-5
 ازحرم چهار دسته روایت  در نیز حرام و های ماهوقوع قتل در  خصوص در

 ودیه  ثلث و)ع( نقل شده است. دسته اول روایاتی که حکم آن را دیه کامل نیمعصوم

دسته  ه بانضمام کفاره ودی ثلث ودیه کامل  سوم، دسته و متوالی روزه ماه دودوم،  دسته

 قتل خطائی که حکم آن را دیه کامل و کفاره بیان گردیده است. خصوص درچهارم 

ع( با سلسله راویان مختلف نقل شده است که آن )دو روایت از امام صادق اول: دسته

 .اند فرمودهدیه بیان  ثلث وحرام را دیه  ماه درقتل مطلق حضرت حکم وقوع 

آن حضرت  )ع( شنیدم کهاز امام صادق کند یممعاویه نقل  روایت اول: کلیب بن

 9باشد یمدیه به عهده او  ثلث ودیه  در ماه حرام مرتکب قتل شود  یهرکس :فرمود یم

                                                           
 فِیهِنَّ تَظْلِمُواْ فَالَ الْقَیِّمُ الدِّينُ ذَلِکَ حُرُمٌ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا وَاألَرْضَ السَّمَاوَات خَلَقَ يَوْمَ اللّهِ کِتَابِ فِی شَهْرًا عَشَرَ اثْنَا اللّهِ عِندَ الشُّهُورِ عِدَّةَ إِنَّ» -0

  «.الْمُتَّقِینَ مَعَ اللّهَ أَنَّ وَاعْلَمُواْ کَآفَّةً يُقَاتِلُونَکُمْ کَمَا کَآفَّةً الْمُشْرِکِینَ اتِلُواْوَقَ أَنفُسَکُمْ

 تَلَ فِی شَهْرٍ حَرَامٍ فَعَلَیْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌيَقُولُ مَنْ قَالْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ کُلَیْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ )ع(  -1

 .( 091 /00  ،3103؛ حرعاملی،  032 /39  ،3130؛ طوسی، 393 /0 ،3090قمی، بابويه ابن)

 .(333 /1  ،3092احسائی، يَةٌ وَ ثُلُثٌ )وَ رَوَى کُلَیْبُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الصَّادِقِ )ع( قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ فِی شَهْرٍ حَرَامٍ فَعَلَیْهِ دِ
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؛  119 /13  ،2933؛ حرعاملی،  125 /21  ،2930؛ طوسی، 213 /0 ،2013قمی، بابویه ابن)

 (.322 /9  ،2015 احسائی،

کردم مردی که در ماه  سؤال)ع( قاز امام صاد کند یم کلیب اسدی نقل روایت دوم:

 0دیه و ثلث دیه است حرام کشته شود دیه آن چیست؟ آن حضرت فرمودند: حکم آن،

 (. 119 /13  ،2933؛ حرعاملی،  915 /20  ،2933کلینی رازی، )

و روایت دوم، به نقل از روایت اول به نقل از فَضَالَۀَ بْنِ أَیُّوبَ از کُلَیْبِ بْنِ مُعَاوِیَۀَ  اوالً

 روایتنقل دیگر از الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ هردو به نقل از کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ ه ب یُونُسَ و

 شده است.

 همان کلیب بن معاویه االسدی است االسدی که کلیب علمای علم رجال معتقدند ثانیاً

 .بخش رجال( )لوح فشرده المعجم،

 شود یمنظر عالمه مجلسی از افراد حسن و مورد اعتماد محسوب ه یب اسدی بکل ثالثاً

 ،2011 ،خوئی موسوی)خوئی  اهلل آیتهمچون  فقهااز  یا عده( و 051 /23 ،2013 مجلسی،)

روایت کلیب اسدی را صحیحه تعبیر نموده  (92 ،2018 ،تبریزی)تبریزی  اهلل آیت و (111 /1

 .اند بردهنام معتبره کلیب االسدی  به واست 

لکن  اند نمودهدر سند این روایت که توثیق کلیب ثابت نشده است مناقشه  یا عده رابعاً

که  استکلیب از معاریفی بیان داشته است، و اعتنائی به این مناقشه ننمودهتبریزی  اهلل آیت

نکوهشی در خصوص وی نشده مگر اینکه گفته شده او واقفی است بااینکه کلینی عن 

بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن حماد بن عیسى، عن  محمّد

الحسین بن المختار، عن زید الشحام، عن أبی عبد اللّه علیه السالم روایتی را نقل کرده 

                                                           
اللّهِ علیه السالم عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِی الشَّهْرِ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ  -0

 .(  192 /30  ،3133کلینی رازی، « )دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ»)ع(:  الْحَرَامِ، مَا دِيَتُهُ؟ قَالَ

 .( 091 /00  ،3103حرعاملی، وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ مِثْلَهُ )
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 ،2018 )تبریزی، کند یمه داللت بر حسن بودن آن ک (9 ح ، 931 /2 ،2933رازی،کلینی )

92). 

از  سؤال صورت بهروایت دوم  است و )ع(ماز اما  قول نقل صورت بهروایت اول  ساًخام

 .باشد یم )ع(ماما

شیخ طوسی، شهیدین، محقق اردبیلی، محقق  شیخ مفید، همچون فقهااکثر  اًسادس

، آیات عظام بهجت، تبریزی، خوئی، فاضل و (رضخمینی) امام ،صاحب جواهر حلی،

فقه )لوح فشرده  اند دادهود قرار اردبیلی به این روایت استناد نموده و مستند حکم خ

 .(1 )ع(، تیالب اهل

 متوالی روزه ماه دو :دوم دسته

: فرمود یم)ع( شنیدم که قاز امام صاد کند یمفضاله از ابان و وی از زراره نقل 

حرام را روزه  های ماهاز کسی در ماه حرام مرتکب قتل شود باید دو ماه متوالی  که یهنگام

 ،2933؛ حرعاملی، 5119ح ،213 ،2013قمی،  بابویه ابن ؛ 125 /21  ،2930طوسی، ) 5بگیرد

 13/ 119 ). 
به این  فقهااز  کی چیه ودیه نشده است  ظیتغل ودر این روایت بحثی از حکم دیه 

  .اند ننمودهروایت در بحث تغلیظ دیه به آن استناد 

 دیه بانضمام کفاره ثلث ودیه کامل  :سوم دسته

)ع( گفتم مردی قبه امام جعفر صاد کند یمبان بن عثمان از زراره نقل ا ابن ابی عمیر از

ماه متوالی روز  دو ودیه  و ثلثآن حضرت فرمودند :یک دیه  شود میدر حرم مرتکب قتل 

 وحرام، عید  ماه دو نیا درع( گفتم )به امام دیگو یمزراره  اوست. عهده بهحرام  یها ماه از

                                                           
 الْحُرُمِسَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ )ع( يَقُولُ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِی شَهْرٍ حَرَامٍ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ  -2

 .( 091 /00  ،3103؛ حرعاملی، 2091ح ،393 ،3090قمی،  بابويه ابن ؛ 032 /39  ،3130طوسی، )
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انجام  است و یحضرت فرمودند روزه بگیرد چراکه حق داخل است آن در آن تشریق امیا

 .( 119 /13  ،2933حرعاملی،  ؛ 125 /21  ،2903طوسی، ) 3آن الزم است

مرحوم خوئی قائل است امکان استدالل به این روایت نیست چون این روایت  اوالً

ب بال واسطه ز ابان بن تغلعمیر است و امکان ندارد که او ا سند آن ابن ابی در ومرسله است 

را  (ع)امام صادق  ،مرده و ابن ابی عمیر (ع)روایت نقل کند زیرا ابان در زمان امام صادق 

د به آن ادرك نکرده است پس در این صورت  روایت از جهت ارسال ساقط است و اعتم

عالوه بر آن اشکال دیگری در آن است و آن اینکه این روایت شامل دو عید ،ممکن نیست 

 .(111 /1 ،2011 ،خوئی موسوی) در چهار ماه حرام یک عید بیشتر نیست که یدرحالاست 

از دو روایت مذکور به روایت  صحیحه زراره و صحیحه ابن ابی  محقق اردبیلی ثانیاً

 /20 ،2019 اردبیلی،) مراد از ابان همان ابن عثمان است دارد یمبیان  و کند یمعمیر ذکر 

928). 

وصفت  ضمه حرف حاء وراء جمع مکسر )حرام( با )حرم( راصاحب جواهر کلمه  ثالثاً

نوشته شده است  گونه نیانزد خود که در آن  یا نسخهوجود  را دلیل آن و داند یم )االشهر(

بیان کرده  نیز قسمت آخر روایت که بیان شده )یصوم شهرین متتابعین من اشهر الحرم( و

 .(18 /09 ،2328 نجفی،) است

  قتل خطائی دربانضمام کفاره  غلیظ دیهکلیت ت :چهارم دسته

خطا  یرو ازمردی که  خصوص در کند یم)ع( نقل قراره از امام صادز: روایت اول

کردن  آزاد و شود میماه حرام مرتکب قتل شود،آن حضرت فرمودند دیه وی تغلیظ  در

به  دیگو یم زراره ،اواست عهده بهحرام یا اطعام  های ماه ازپشت سرهم  روزه ماه دوبنده یا 

                                                           
 ثُلُثٌ وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ )ع( فِی رَجُلٍ قَتَلَ فِی الْحَرَمِ قَالَ عَلَیْهِ دِيَةٌ وَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ -3

 ؛ 032 /39  ،3103طوسی، ) شْرِيقِ قَالَ فَقَالَ يَصُومُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُمُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قَالَ قُلْتُ هَذَا يَدْخُلُ فِیهِ الْعِیدُ وَ أَيَّامُ التَّ

 .( 091 /00  ،3103حرعاملی، 
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)چراکه روزه گرفتن در  ایام تشریق داخل است عید و ماه دو نیا درعرض کردم  )ع(امام

حقی است که الزم است انجام  نیا و ردیگ یمفرمودند روزه  ع()امام. آن ایام حرام است(

 .(2ح ،8باب  ،981 /21 ،2933؛ حرعاملی،  200 /9  ،2015احسائی، ) 3بدهد

 یرو ازمردی که  خصوص در کند یمبن رئاب از زراره نقل  حسن بن محبوب از علی

 دو ودیه  :آن حضرت فرمودندکردم  سؤال)ع(  امام ازحرام مرتکب قتل شود  ماه درخطا 

به امام)ع( عرض  دیگو یمزراره  ،عهده اوسته حرام ب های ماه از روزه پشت سرهم ماه

 نیا و ردیگ یمفرمودند روزه  م )ع(اما تشریق داخل است. امیا وعید  ماه دواین  کردم در

 /0  ،2013قمی،  بابویه ؛ ابن 125 /21 ، 2930طوسی،) 8حقی است که الزم است انجام بدهد

 .( 119 /13  ،2933؛ حرعاملی،  221

 .اند ننمودهاز فقها به این دو روایت استناد  کی چیهدر باب تغلیظ دیه  اوالً

منی اکثر فقها معتقدند که روزه گرفتن  نیسرزم دردر مبحث روزه در ایام تشریق  ثانیاً

 ،2931 طوسی،یک مورد را استثناء نموده است ) النهایه درحرام است لکن شیخ طوسی 

به استناد این روایت مجاز اینکه اگر کسی در ماه حرام مرتکب قتل خطائی شود  آن و( 233

به این روایت را برای اثبات  اما مشهور فقها استناد یردپشت سر هم روزه بگ ماه دواست که 

 .(159 /3 ،2021 موسوی عاملی،) اند ندانستهی شیخ طوسی کافی ادعا

 درو محقق اردبیلی  (228 /21 ،2933، )شهید ثانی مسالک االفهام درشهید ثانی  ثالثاً

 /9 ،2931)طوسی،استبصار  درشیخ طوسی  یحت و (122 /5 ،2019 )اردبیلی،الفائده  مجمع

لکن معتقدند این روایت ضعیف است چون در  اند نمودهبه این حدیث استناد  هباآنک( 132

                                                           
قَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَیْنِ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ خطا فِی الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَالَ تُغَلَّظُ عَلَیْهِ الدِّيَةُ وَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَ(ع)وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ -3

 ،3103؛ حرعاملی،  300 /1  ،3092احسائی، ) قٌّ لَزِمَهُمِنَ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ أَوْ إِطْعَامٌ قُلْتُ فَیَدْخُلُ فِیهِ الْعِیدُ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ يَصُومُ فَإِنَّهُ حَ

 .(3ح ،8باب  ،189 /39

ا خَطَأً فِی أَشْهُرِ الْحُرُمِ قَالَ عَلَیْهِ الدِّيَةُ وَ نُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ )ع( عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًالْحَسَ -8

؛  032 /39 ، 3130طوسی،) هَذَا يَدْخُلُ فِیهِ الْعِیدُ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَقَالَ يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قُلْتُ إِنَّ

 .( 091 /00  ،3103؛ حرعاملی،  339 /0  ،3090قمی،  بابويه ابن
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سلسله راویان آن سهل بن زیاد االدمی)ابوسعید( وجود دارد و فقها وی را ضعیف معرفی 

 .اند نموده

 و روایت  بین روایت اول و دوم تعارضی وجود ندارد قائل است مرحوم خوئی رابعاً

لکن از حیث سند ضعیف است چون  کند یمبین عتق و صیام  گر چه داللت بر تخییردوم 

ه این وی ثابت نشده است  فلذا اعتماد ب مدح وتوثیق  در سند روایت سهل بن زیاد است و

 موسویین روایت عمل ننموده است )بر اینکه کسی به ا عالوه نداردامکان  اصالًروایت 

 .(103 /01 ،2011 ،خوئی

 

 فقهانظریه  -6

 امامیه یفقهانظریه  1-6
شبه  مطلق اعم از عمد، طور بهحرام  های ماهوقوع قتل در  خصوص درشیعه ی اکثر فقها

 عمد یا خطای محض قائل به تغلیظ دیه هستند.
حرام مرتکب قتل شود  ماه درالمختصرالنافع معتقداست که اگر کسی  محقق حلی در

 .(911 /1 ،2021،حلی) شود میتغلیظ ملزم  باب ازدیه  و ثلثبه پرداخت دیه 

البرهان نیز حکم تغلیظ دیه را در خصوص ارتکاب  محقق اردبیلی در مجمع الفائده و

قائل است که اگر کسی دیگری  مشهور بین اصحاب دانسته است و ،قتل در حرم یا ماه حرام

ایشان به  گردد میرا در ماه حرام یا در حرم بکشد به پرداخت دیه کامل و ثلث دیه ملزم 

 /23 ،2933 حرعاملی،روایت ابان از زراره ) همچنین وونیز روایت کلیب بن معاویه شهرت 

 .(928 /20 ،2019 اردبیلی،استناد نموده است ) (5 ح ،251

 درقائل است که اگر کسی  و داند میحرام را اجماعی  های ماه تغلیظ دیه در اول شهید

 شود میدیه به دیه کامل اضافه  ثلث تغلیظ، باب ازحرم مرتکب قتل شود  حرام یا در ماه

 .(281 /21 ،2933 )شهید اول،

 دلیل وشهید ثانی علت حکم تغلیظ را هتک حرمت ماه حرام و حرم اللهی دانسته است 

 .(283 /21 ،2933 ثانی، شهید) کند میروایات وارده ذکر  حکم تغلیظ را عالوه بر اجماع،
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عمد و  شبه واز ظاهر عبارت شهید حکم تغلیظ دیه را اعم از قتل عمد  محشای لمعه

و معتقد است  داند نمیمحض را مسلم  یانتهاك حرمت در شبه عمد و خطا و داند میخطا 

قصد قتل نیست پس در فعل آن دو  اصوالًدر این دو قصد هتک حرمت وجود ندارد بلکه 

 کند میم تغلیظ دیه را در قتل عمد بیان حک مراد شهیدین از نهایتاً هتک حرمت نیست و

 .(281 /21 ،2933شهید ثانی، )

)جبعی  اتفاق فقها دانسته است مورد راحرام  های ماهتغلیظ دیه در  ،مسالک در شهید

 (.228 /21 ،2023، العاملی

شیخ مفید در مقنعه قائل همچنین  غنیه ادعای اجماع بر عموم نموده است. ابن زهره در

 .(299 ،2013 )موسوی اردبیلی، تبه عموم اس

که ثلث دیه از هر  داند میاز این  عبارت رامراد از تغلیظ دیه  خالف درشیخ طوسی 

 وحرام و در حرم مکه دانسته  های ماه شامل راتغلیظ دیه  و شود میجنسی از اجناس اضافه 

نین احتیاط همچ ( و2188حدیث  ،931 /5 ،2903 طوسی،و أخبار )ء جماع علمااآن را  دلیل

معتقداست ( 233 ،2931 )طوسی،  النهایه در و( 223 /9 ،2023 طوسی،بیان نموده است )

 که حکم تغلیظ دیه اختصاص به عمد دارد.

در این  ندیفرما یم حرام هستند و های ماهصاحب جواهر نیز قائل به تغلیظ دیه در 

به نقل  از شهید در  و خصوص وجود دارد نیا درخصوص من خالفی نیافتم بلکه اجماع 

ایشان در جواهر  در خالف به اجماع و روایت کلیب األسدی استناد نمودند. خیش ومسالک 

 .(18 /09 ،2328 نجفی،) کند یمپس از نقل کالم کشف اللثام به اصل برائت تمسک 

کسی مرتکب قتل  اگر :مطلق بیان کردند که صورت بهدر تحریرالوسیله  امام حضرت

از  دیه و ثلثشود باید دیه کامل  و محرم( الحجه یذ ،القعده یذ )رجب،ام حر های ماه در

کسی که در حرم مکه معظمه  نیهمچن و تغلیظ پرداخت کند. باب از دهر نوع که باش

 در و مرتکب شود اما حرم مدینه منوره و سائر مشاهد مشرفه این حکم تغلیظ را ندارد.

 .(19 لهأمس ،58 /1 ،2010 خمینی، موسوی) ، حکم تغلیظ دیه نیستاطراف و قتل اقارب
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این است که  شود میاستنباط  الوسیلهدر تحریر )رض(از عبارت حضرت امام آنچه

که شامل قتل عمد و شبه عمد و خطائی  اند فرمودهمطلق قتل را بیان  صورت بهمعظم له 

 .گردد یم

اعم از آنکه عمد حرام  های ماه مرحوم خوئی در مبانی تکمله معتقد است دیه قتل در

 ازچنانکه عمد باشد کفاره جمع که عبارت  دیه است  و و ثلثباشد یا خطا، دیه کامل  

بنا  شصت مسکین است واجب است و اطعام وروزه پشت سر هم  ماه دوکردن بنده و  آزاد

اختالفی  فقهاکه بین  اند قائلبر مشهور اگر قتل خطائی باشد یک کفاره الزم است. ایشان 

صحیحۀ  را روایت صحیحۀ کلیب األسدی و و دلیل آن اند نمودهادعای اجماع  و نیست

 /01 ،2011 ،خوئی موسوی) بیان نموده استزرارۀ  قل ازبه نزرارۀ و روایت صحیحه أبان، 

103). 

دیه از هر  و ثلثفاضل قائل است اگر کسی مرتکب قتل در ماه حرام شود دیه  اهلل آیت

عالوه بر آنکه اختالفی در آن نیست بلکه  اند داشتهبیان  و ددگر یمجنسی که باشد ثابت 

استناد  اند کردهروایت کلیب األسدی که مشایخ ثالثه آن را روایت  به واجماع وجود دارد 

 لنکرانی،) شود میکه شامل قتل خطأ هم  داند یمرا مطلق  از امام )ع( سؤالایشان    کند یم

2013، 98). 

الدیات حکم تغلیظ را مورد اتفاق شیخ در خالف و محقق در  قهف دراردبیلی  اهلل آیت

به روایات وارده استناد نموده است  و داند یممفاتیح  مختصر و شهید در مسالک و روضه و

)  گردد یمو خطا  شامل عمد که ظاهر این است که تغلیظ عمومیت دارد و دارد یمبیان  و

 .(299 ،2013 موسوی اردبیلی،

 دانند یمهای عمدی  به قتل مختص را غلیظ دیه در ماه حرامت م شیرازیمکار اهلل آیت

 (531 /1 ،2013 ،مکارم شیرازی)

حرام نسبت به  یها ماهتغلیظ دیه اضافه بر دیه معمولى در  معتقد است: صافی اهلل آیت

 بهقتل عمد و شبه عمد ثابت ولى در مورد قتل خطائى محلّ اشکال است و بهتر است نسبت 
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زائد بر دیۀ معمولى بین طرفین مصالحه شود و مقدار زائد باید به ورثه مقتول داده  مقدار

 .(1221 الؤس ، 903 /1  ،2023 صافی،شود )
تغلیظ در دیه )اضافه شدن ثلث دیه به اصل دیه( در  :نیز معتقد استصانعی  اهلل آیت

 )صانعی، شود نمی مد و یا شبه ع حرام، اختصاص به قتل عمد دارد و شامل غیر عمد های ماه

2930 ،2/ 35). 

ثانی  شهید اول، شهید محقق حلی، محقق اردبیلی، ،امامیه فقهایاز که  آید برمیچنین 

ولی ، مفید در مقنعه قائل به عموم هستندو  در روضه، شهید در مسالک، ابن زهره در غنیه

از مراجع . تنداحب جواهر قائل به اختصاص هسکشف اللثام و ص صاحب و النهایهشیخ در 

فاضل  تبریزی، بهجت، مطلق فرمودند و آیات عظام خوئی، طور به )رض(امام خمینیعظام 

را قائل  تغلیظ دیه در قتل خطائی که فرقی بین عمد و خطا نیست ولذا اند قائل و اردبیلی

در خطائی محل  را ثابت و مسلم و در قتل عمد و شبه عمد آن هستند و صافی گلپایگانی

صانعی تغلیظ دیه را  و مکارم شیرازی و دانند مینظر به مصالحه و احتیاط  و دانند میاشکال 

 .دانند میفقط مختص قتل عمد 

 عامه ینظریه فقها  2-6
 شود می، حرم و قتل اقارب تغلیظ  شافعیه معتقد است دیه خطا در سه موضع: ماه حرام

بعین سعد بن مسیب و سعید بن در میان تا در میان صحابه عمر و عثمان و ابن عباس و و

 .(913 /3 ،2013 لی،یوهبه الزح)ی همین نظریه را دارند جمیر و عطا و طاوس و زهر

 ،اردبیلیموسوی ) شود میدیه در هیچ جا تغلیظ نمعتقدند که نیز ابوحنفیه و مالک 

2013، 298). 

 
 دیدگاه قانون -7

در  2931سال  در ازات اسالمىقانون مج تصویب فقه امامیه با از تبعته ب گذار قانون

صدمه و فوت هر  که درصورتیدیه قتل  :ه استوردچنین آپیرامون تغلیظ دیه  133ذیل ماده 

و محرم( و یا در حرم مکه  الحجه ذی ،القعده ذی ،دو در یکى از چهار ماه حرام )رجب
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تشدید  نعنوا به 133مذکور در ماده  گانه ششعالوه بر یکى از موارد  ،معظّمه واقع شود

اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه  ،هر نوعى که انتخاب کرده است سوّم یکمجازات باید 

این حکم ظاهراً  ،شود میمالحظه  که چنان حکم نیستند.داراى این  ،متبرك باشند هرچند

. اند افزودهبه این ماده  هایی تبصرهمربوط به قتل عمد است و به همین دلیل براى موارد دیگر 

و یا  احتیاطی بیهرگاه بر اثر  :آمده است چنین مذکورقانون  135ماده  9تبصره  در

امرى قتل یا ضرب یا جرح واقع یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به  مباالتی بی

 یاقتل یا ضرب و  افتاد نمیاتفاق  ای حادثه شد می اگر آن مقررات رعایت که نحوی به شود

  اهد بود.در حکم شبه عمد خو جرح

یا عدم مهارت و یا عدم  انگاری سهلیا  احتیاطی بیین بند مطلق است و حکم هر ا

 ها رانندگیحوادث ناشى از  روی، ازاینو  شود میشبه عمد ملحق  حکم  به ،رعایت مقررات

 .این قانون استهم مشمول 

ی قوه قضائیه اداره حقوق این اطالق را قبول نداشتند. دانان حقوق واما بسیاری از قضات 

حرام موجب تغلیظ  یها ماه آیا فقط دیه قتل شبه عمد در نکهیا برمبنی  یسؤالپاسخ به  در

مورخ  3193هم مشمول قاعده تغلیظ هستند؟ طی نظریه شماره  ها قتلاست یا سایر 

قانون مجازات اسالمی مصوب سال  133با توجه به ماده  :است اظهار داشته 11/3/2932

 از سوم کیدر حرم مکه معظمه واقع شود  ای وحرام  یها ماه در فوت و اگر صدمه 2931

ظ دیه ارتباطی بنابراین تغلی شود یمافزون  آن برعلیه انتخاب نموده است  دیه که محکوم نوع

 به نوع قتل ندارد.

 18/21/2931مورخ  13/020دادنامه شماره  در کشور یعالدیوان  13لکن شعبه 

خطای  قتل در نموده است که عنوان وصادر نموده وقی حکم برخالف نظریه اداره حق

 محض تغلیظ دیه وجود ندارد.

و  شتهنظر وجود دا تعلق دیه به انواع قتل اختالف خصوص در که نیاماحصل کالم 

 خصوص در فقط و دانستند ینممحض را مشمول تغلیظ دیه  یخطارویه قضایی سابق قتل 
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در  گذار قانوند.تا اینکه ش م حکم به تغلیظ دیه داده میحرا یها ماه عمد در شبه قتل عمد و

تغلیظ دیه  صراحتاً وبا تصویب قانون مجازات اسالمی به این اختالف پایان داده  2931سال 

 .استرا شامل مطلق قتل دانسته 
هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در : آمده مذکورقانون  555در ماده 

یا در محدودۀ حرم مکه، واقع شود « الحجه ذیو  القعده ذیم، رجب، محر»حرام  های ماه

دیه نیز افزوده  سوم یکخواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، عالوه بر دیه نفس، 

 .مقدس و متبرك مشمول حکم تغلیظ دیه نیست های زمانو  ها مکان. سایر گردد می

 
  یریگ جهینت -8

 .شود مینباط نتاس در قتل خطائیتغلیظ دیه حکم  شریف قرآن دلیلی بر اتیآ از والًا

 وسند  ثیح از ها آنبرخی که  باشد یمروایت وارده تغلیظ دیه  بر فقهاعمده دلیل  نیاًاث

 اند نمودههمچنین روایاتی که فقها به آن استناد  مخدوش هستند. داللت ثیح از یبرخ

 صورت به فقها و اند شده داتیمق برهستند که حمل  یمطلقات وصراحتی به تغلیظ دیه ندارد 

قتل  خصوص در)ع( مزراره از اما آن درروایتی که  ونیز .اند ننمودهمستقل به آن استناد 

 حکم ثلث دیه عنوان نشده است. ،کند یمال ؤخطائی س

طوسی  خیش و( 033 /0 ،2013 ،هندی فاضل) هندیفاضل از فقها همچون  یا عده ثالثاً

را مختص  مکارم و صانعی آن آیات عظام  شده انجامات ئستفتاپاسخ ا حسب و النهایهدر 

 در و دانند یمحکم تغلیظ را مختص عمد و شبه عمد ،و صافی گلپایگانی  دانند یمقتل عمد 

 .دانند یممحل اشکال  خطا

یا خیر به  شود میاینکه آیا اطالقات شامل خطا نیز  خصوص در درصورت شک رابعاً

به آن استناد نموده  صاحب جواهر که همچنانباید تمسک نمود اصل عملی اصاله البرائه 

در این فرض  اند نموده به آن استناد یا عدهواصل احتیاط که  (18 /09 ،2328 نجفی،است )

  .جایگاهی ندارد
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باتوجه به تعریف جرم از دیدگاه قانون برای اینکه عملی جرم محسوب شود و "خامسا

مل وترکیب آنها با یکدیگر یا وجود عناصری الزم است قابل مجازات باشد اجتماع چند عا

 که عبارتند از :عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوئی .

و شرایط وازدیدگاه فقها برای تحقق جرم سه عامل) ادله جرم ، تحقق عمل مادی جرم 

 (298،ص2عامه تکلیف ( الزم است.) محمد صالح ولیدی،ج

ی درجرائم عمدی باید قصد مجرمانه وجود داشته باشد )همان برای تحقق عنصر روان

(حقوقدانان از قصد مجرمانه به سوء نیت تعبیر نموده اند ودر تعریف سوءنیت یا نیت 113ص

خیانتکارانه بیان داشته اند عبارت است از معرفت فاعل جرم به نا مشروع بودن عمل ارتکابی 

 (.39ص،2ج، علی آبادی خویش است .) عبدالحسین

عده ائی دیگر قصد مجرمانه را بیان کرده اند که : قصد مجرمانه را می توان کشتن 

 (.232ص ،وتمایل به انجام عملی دانست که قانوم آن را نهی کرده است .)رضا نوربها 

نتیجتا قصد مجرمانه عبارت است از تمایل و توجه ارادی مجرم ،به ارتکاب عمل 

(وبرای 118ص،2ج ،ولیدی  محمد صالحاز آن است )  مجرمانه برای حصول نتیجه حاصل

اینکه قصد مجرمانه شخصی به اراده ارتکاب جرم منتهی شود وجود مقدمات تشکیل یک 

 (2عزم الزم است .) -5هم -0حدیث نفس -9خاطر -1هاجس  -2عمل ارادی  شامل 

نبال آن مراحل اول و دوم که تحت تاثیر عوامل درونی وبیرونی است نلپایدار است وبد

خودنمائی می کند ودر این دو مرحله اخیر "هم "و "حدیث نفس "سایه قصد به صورت 

چون قصد مجرمانه فاقد آثار خارجی است به دلیل  حدیث نبوی ) امت من  از حدیث نفس 

{ونیز عقل گناه محسوب وجرم محسوب 13ص، 9ج بخشوده هستند (} امام محمد غزالی،

یت نخواهد شد وزمانی موجب مسولیت می گردد که مرحله نمی شود و نتیجتا موجب مسول

 شخص به ارتکاب فعل مجرمانه ظاهر شود. "عزم"آخر 
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در بحث تغلیظ دیه که منشأ آن ارتکاب قتل در ماه حرام است نیز باید این عناصر 

دانان معتقدند که عنصر  خصوصاً عنصر معنوی وجود داشته باشد و چون فقها و حقوق

 خطای محض وجود ندارد لذا اساساً خاطی مجرم نیست.مذکور در قتل 

از دیدگاه حقوقدانان و با توجه به تعریف جرم از دیدگاه قانون برای اینکه  "سادسا 

ها با  عملی جرم محسوب شود و قابل مجازات باشد اجتماع چند عامل و ترکیب آن

نی یا معنوی  الزم یکدیگر یا وجود عناصری شامل عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روا

است. و برای تحقق عنصر روانی در جرائم عمدی باید قصد مجرمانه وجود داشته باشد و 

قصد مجرمانه عبارت  از تمایل و توجه ارادی مجرم به ارتکاب عمل مجرمانه برای حصول 

 نتیجه حاصل از آن است.

ن قصاص مجازات اصلی و اولیه قتل قصاص است و دیه، مجازات جایگزی "سابعا 

شود. بر  باشد. لذا با مرتفع شدن قصاص در موارد خاص چیزی دیگر به آن اضافه نمی می

دارد که  داند و بیان می همین اساس صاحب کشف اللثام تغلیظ دیه را مختص قتل  عمد می

اگر قتلی در ماه حرام واقع شود و اولیاء دم بجای قصاص از قاتل مطالبه دیه نمایند قاتل باید 

یه کامل به خاطر قتل و ثلث دیه به خاطر هتک حرمت ماه حرام بپردازد ولی اگر یک د

طور که شیخ در النهایه و سایر فقها  شود. همان اولیاء مطالبه قصاص بکنند قاتل کشته می

اند و نیز اصل فقهی اصاله البرائه مؤید این  علت تغلیظ دیه را هتک حرمت بیان نموده

 (.033/ 1شود )کشف اللثام/ ف اصل به مورد یقین اکتفا میموضوع است و در مورد خال

گذار با امعان نظر به مباحث فوق با حذف قسمت )جنایت  بنابراین شایسته است قانون

 قانون مجازات اسالمی نگرشی نو داشته باشد. 555غیرعمدی( در ماده 

 

 

 

 



22 

 

تحت تاثیر  هاجس : نخستین مرتبه از مراتب تشکیل قصد است وآن حالتی است که-2

 غرایز درونی یا عوامل بیرونی در روان آدمی آشکار می گردد.

خاطر :مرتبه ای از تشکیل قصد است که در آن جریان شکل گیری قصد نمایان تر می 

 شود ولی ناپایدار است .

حدیث نفس :حالت پیشرفته تشکیل قصد است که بر پایه تداعی معانی استوار می 

 موضوع خاصی از بین سایر موضوعات معطوف می گردد. گردد ودر آن توجه شخص به

هم : مرتبه ای از تشکییل قصد است که در آن حالت تردید در زمینه تصمیم گیری در 

 انجام دادن یا انصراف از یک عمل در نزد شخص آشکار می گردد.  

َعزم : مرتبه نهائی تشکیل قصد در روان آدمی است که در آن حالت تردید جالی خود 

را به اتخاذ تصمیم وعزم جزم خواهد دادوجریانی است که نیت باطنی شخص را در قالب 

 (118ص،2ح، محمد صالح ولیدیعملیات خارجی از قوه به فعل آشکار می سازد )
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