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Abstract
According to Article 555 of the Penal Code approved in 2014 (Diyat Section),
whenever murder (including deprivation of life, being intentional, deliberate and
sheer error) occurs in the forbidden months (Muharram, Rajab, Dhi Al-Qaeda and
Dhi Al-Hijjah) or within the sanctuary of Mecca, it is added to the complete Diyat,
which is taken from the famous view of Imami jurists. This research, which has
been done using a descriptive-analytical method, shows that the jurisprudential
arguments of the famous saying that caused the regulation of the mentioned
article are debatable. Because, on the one hand, the document of the narrations
cited by them has been criticized and cannot be the basis of this ruling, the wellknown practice according to the view of some jurists cannot compensate for this
weakness of the document. On the other hand, since the alleged consensus on
these narrations is a proof and it is not possible to legislate a ruling based on it.
Therefore, it seems that the ruling on concentrating blood money in the
forbidden months and the holy shrine of Mecca should be reconsidered.
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Extended abstract
1. Introduction

Concentrations of blood money are
specified in the law. Concentration of
blood money is done in two cases: murder
in a forbidden month and murder in a
forbidden place, each of which will be
examined in the following.
A) Murder in the forbidden month
1. First of all, to apply the concentration
of blood money in the forbidden month,
the crime must have been committed in
one of the forbidden months, i.e.,
"Muharram, Rajab, Dhi Al-Qaeda and Dhi
Al-Hijjah".
2.
The
second
condition
of
concentrating the blood money in the
forbidden month is that the death of the
victim of the crime also takes place in one
of the forbidden months. Therefore,
according to these two points, both the act
of murder and death must be in the
forbidden
month
to
apply
the
concentration of blood money.
B) Murder in a forbidden place
If the murder takes place in the area of
the shrine of Mecca, the punishment of
blood money will be concentrated and will
increase. Other holy places will not be
subject to the ruling of concentrating the
blood money.
The authors of this article intend to
take a critical approach to the issue of
concentrating blood money in the sacred
month and the holy shrine of Mecca and
extract its important points. This research
is innovative in that it critically deals with
the increase of blood money.

2. Methods

In this article, library and descriptiveanalytical methods have been used.
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3. Findings

The result of this study shows that there is
a controversy between the jurists in the
discussion of concentration of blood
money, the application of its rules, the
type of murder (intentional, semiintentional and pure mistake) and the
place of murder (in Mecca). Furthermore,
in the verses of the Qur'an, there is no
reference to the concentration of blood
money in case of committing the crime of
murder in the forbidden months and the
holy place of Mecca . The narrations
documented by the jurists in this ruling
have a weak authenticity and cannot be
relied on alone, and even if we accept that
the famous practice compensates for the
weakness of the authenticity of these
narrations, it still seems that people
should not be imprisoned for paying the
Diyat, at least at this time, in cases where
the person does not intend to commit a
crime at all and take the precautionary
step,. Therefore, such issues need to be reevaluated in Ijtihad.

4. Conclusion

After reviewing and concluding the article,
it should be acknowledged that the
arguments regarding the increase of blood
money due to murder in the holy month
and the holy shrine of Mecca in Article 555
of the Islamic Penal Code (Diyat Section)
are weak. It is a document and it is not
mentioned in the Qur'an. Therefore, it is
necessary to reconsider the discussion. It
seems that in the present age, the increase
of blood money is not relevant and the
evidence does not seem strong.
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علمی پژوهشی

واکاوی تغلیظ دیه در ماههای حرام و حرم مک ّه با رویکرد انتقادی
عدنان عمرانی فر ، *1مهدی شیداییان ،2احمد حاجی ده آبادی  ،3حسن عالی

پور4

 1دانشجوی مقطع دکتری ،حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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چکیده
مطابق مادهی  555از ق.م.ا مصوّب(1392بخش دیات) هرگاه قتل(شامل رفتار و سلب حیات؛ اعم

از؛ عمد ،شبهعمد و خطایمحض) در ماههای حرام(محرم ،رجب ،ذیالقعده وذیالحجه) یا محدودهی
حرم مکه روی دهد یکسوم به دیهی کامل افزوده میگردد که برگرفته از نظر مشهور فقهای امامیه

میباشد .این پژوهش که به روش توصیفی– تحلیلی انجام شده نشان میدهد که ادل ّهی فقهی قول
مشهور که موجب تنظیم مادهی مذکور شده ،قابل مناقشه است .زیرا از یک سو سند روایات مورد

کلیدواژه ها:

تشدّید مجازات ،دیه مغلظه،

نقدادله ،ماههای حرام ،حرم

مک ّه

استناد آنها ،مورد نقد واقع شده و نمیتواند مبنای این حکم واقع شود ،عمل مشهور هم مطابق
دیدگاه برخی فقهاء نمیتواند این ضعف سندی را جبران کند ،و از سوی دیگر ،اجماع مورد ادعا نیز

با توجه به متکی بودن بر این روایات ،مدرکی بوده و امکان تشریع حکم بر اساس آن وجود ندارد.
لذا به نظر میرسد باید در حکم تغلیظ دیه در ماههای حرام و حرم مکه تجدیدنظر کرد.

* نویسنده مسئول :عدنان عمرانی فر

آدرس :دانشجوی مقطع دکتری ،حقوق جزا و جرم شناسی،

دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

ایمیلadnan.om.far@gmail.com :
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 1مقدمه

را در منابع مذکور بیابد به سراغ ادلهی فقهی یا

تغلیظ در لغت به معنای تشدید کردن ،تاکید کردن

از این امر مستثنا نیست .لذا الزم و ضروری است

کردن است .با بررسی انواع تغلیظ دیه این موضوع

قتل(عمد ،شبه عمد و خطایی) چیست و دارای چه

همان اصول عملیه میرود .از این رو حکم مذکور نیز

و غلیظ کردن و چیزی را بر کسی سخت و درشت

که روشن گردد ،مبنای تشریع حکم تغلیظ دیه

روشن میشود که تشدید دیه مختص جرم قتل و

سابقهای است؟ و آیا ادله مورد نظر در اثبات این

و میزان تغلیظ متفاوت است و همچنین در موارد

چارچوب نظری بحث ،نویسنده ابتدا نظرات بارز

حرم مکه خواهد بود آنچه مسلم است تغلیظ دیه از

قرار داده سپس مبانی فقهی بحث(قرآن ،سنت،

به دلیل طبیعت و نوع جرم یا زمان و مکان ارتکاب

دیدگاه انتقادی مورد نقد قرار خواهد داد.

بسته به عمدی و غیر عمدی یا خطای بودن آن نوع

حکم قابل مناقشه است؟ از این رو به عنوان

تغلیظ دیه به سبب ارتکاب قتل در ماههای حرام یا

دکترین حقوق در خصوص تغلیظ دیه را مورد عنایت

کیفیات مشدده عینی مجازات است و چون مجازات

اجماع ،عقل) را به طور جداگانه تجزیه و تحلیل و با

جرم تشدید میشود این موضوع مسلم است که

مجازات شرکا و معاون جرم هم تشدید خواهد شد.

بر این اساس مادهی  555ق.م .ا مصوب 1392

مقرر میدارد « :هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی

علیه هر دو در ماههای حرام «محرم ،رجب ،ذی

القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه ،واقع
شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد ،عالوه
بر دیه نفس ،یک سوم دیه نیز افزوده میگردد.»...
این در حالی است که اصل اولیه در قتل عمد

قصاص است و در غیر عمد دیه میباشد .لذا تغلیظ
بر خالف اصل بوده و باید اثبات گردد .باید در نظر

داشت تشدید مجازات راجع به یک جرم وقتی

صورت میگیرد که قباحت جرم شرایط عادی بیشتر
باشد .حال آیا تشدید مجازات در حالی که مردم

ایران و حتی خواص در ایران ماههای حرام را
نمیشناسند منطقی است؟ به ویژه اینکه امروزه

حتی اعراب نیز برای ماههای حرام احترام قائل
نیستند آیا جامعه ایرانی باید برای آن حرمت قائل

باشد .یادآوری این نکته تاریخی جالب است که در

جنگ عراق علیه ایران در زمانی که نیروهای ایران در

موضع برتر قرار گرفتند شیوخ اعراب از ایران خواسته
بودند که جنگ را در ماههای حرام متوقف کند .ایران

به این درخواست پاسخ منفی داد و اذعان نمود

صدام حسین جنگ را در ماه حرام آغاز نموده است.
اثبات حکم تغلیظ دیه در وهلهی اول با قرآن ،سنت،

اجماع و عقل است ،و هرگاه فقیه نتواند دلیل حکم
185

 2تقریر نظرات حقوقی بحث
با مروری بر پیشینهی پژوهش این موضوع روشن

میشود که تغلیظ دیه در ماههای حرام و حرم مکه
محل مناقشه است ،با این توضیح که بسیاری از
فقهای امامیه در مورد تغلیظ ،به دلیل ارتکاب

جنایت در ماههای حرام اتفاق نظر دارند اما در

خصوص ارتکاب جنایات در حرم مکّه که منظور از
آن تنها مسجدالحرام نمیباشد بلکه محدودهای

است که اصطالحا حرم نامیده شده و از احکام
خاصی برخوردار است ،بین فقها اختالف نظر وجود
دارد .جناب آقای دکترحسین میر محمد صادقی در
کتاب خود علت اصلی این اختالف نظر را روایت

«رجل قتل رجال فی الحرم قتل علیه دیه و ثلث»

میداند .با این توضیح که اگر الحرم را با ضمه بر روی
حرف اول و دوم«الحُ ُرم» بخوانیم تنها ماههای حرام
را شامل میشود اما در صورتیکه با فتح بر روی حرف
ح َرم» معتقدند که این
دوم و سوم خوانده شود«ال َ
روایت داللت بر تغلیظ دیه در صورت ارتکاب قتل
در حرم مکه دارد (میر محمد صادقی.)247 :1392 ،

در پژوهش دیگری که صورت گرفته است نویسنده

معتقد است در بحث تغلیظ دیه موضوع محل
مناقشه است از این جهت که در مواردی ،مقامات

دستگاه قضا با تعیین صرفا یک نوع دیه ،تفاوت مرز
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میان دیه قتل عمد ،غیر عمد و خطای محض را

محدودهای است که به نام حرم شناخته میشود

زاویهگیری از حقوق کیفری اسالم افزودهاند (فتحی،

آن) برفرض اینکه امکان دارد مردم ایران و حتی

نادیده گرفتند و در نحوه تغلیظ دیه نیز بر این

اعم از مسجد الحرام و شهر مکه و مقداری از اطراف

 .)493 :1393در پژوهش دیگری نویسنده بعد از

خواص با ماههای حرام و احکام مربوط به آن آشنا

میرسد که با توجه به عدم صراحت روایت مربوط

برفرض ارتکاب قتل در محدودهی حرم مکه (همانند

نقد ادله قرآنی و روایی تغلیظ دیه به این نتیجه
به تغلیظ دیه مقدر به میزان یک سوم در قتل

خطایی و با توجه به عدم تحقق هتک حرمت در این
نوع به این نتیجه رسیده است که روایت تغلیظ دیه

شامل قتل خطایی نمیشود و حکم تغلیظ دیه

اختصاص عمد و شبه عمد دارد .آنچه که ادله تغلیظ

نباشند چه توجیه منطقیای دارد؟ و همچنین

حادثه مِنا) آیا ایران شایستگی رسیدگی را دارد یا خیر

تا موضوع نیاز به پژوهش در این راستا داشته باشد.
در پاسخ به ایراد اول باید اذعان نمود؛ بسیاری از

احکام در حقوق کشور ایران وجود دارد که به دلیل

انعکاس آن از مبانی فقهی(مانند قتل در فراش 630

دیه را در معرض تردید جدی قرار میدهد عدم

ق.م.ا مصوّب
آگاه نباشند اما در عمل در صورت ارتکاب مراجع

صورت نمیگیرد و تغلیظ هم به دنبال آن منتفی

بدینجهت موضوع نمیتواند مبنایی برای عدم قبول

صراحت روایت و فقدان عنصر قصد در قتل غیر

عمدی است که هتک حرمت ماههای حرام در آن
میگردد (صابریان.)95 :1389 ،

 2.1صالحیتسنجی حقوقی رسیدگی
م تغلیظ دیه
به احکا ِ

تشدید مجازات راجع به یک جرم

2)1392

که امکان دارد افراد جامعه از

قضایی به آن رسیدگی ،وفق قانون عمل خواهند کرد

مبانی فقهی تغلیظ دیه باشد .بنابراین اگر چه امکان
دارد امروزه افرادی در جامعه حضور داشته باشند که
در مورد تغلیظ دیه موضوع ماده 555ق.م.ا جهل

داشته باشند ،منتها جهل به قانون نمیتواند رافع

وقتی صورت

مسئولیت کیفری باشد .در پاسخ به ایراد دوم باید

شرایط عادی بیشتر باشد همانند زنای مرد محصن و

راستا صورت گرفته است به نظر میرسد جمهوری

زنا میگردند1.امکان دارد از جانب بعضی حقوقدانان

حقوقی اين موضوع را بررسی كند .طرق سياسی اعم

مجازات(از نوع عوال تشدید عینی؛ زمانی و مکانی)

موضوع و اعاده حقوق جان باختگان در حرم مکه با

ذیالحجه) و یا محدودهی حرم مکه(منظور

مسأله بررسی موضوع توسط جمهوری اسالمی از

 1مادهی  225قانون مجازات اسالمی مصوّب «:1392حد زنا برای

در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع
از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

میگیرد که قباحت یا حالت ارتکاب جرم نسبت به

تصریح کرد طبق پژوهشهای متعددی که در این

زن محصنه که به دلیل داشتن زن و یا شوهر مرتکب

اسالمی هم میتواند به طرق سياسی و هم به طرق

این ایراد مطرح گردد که تغلیظ دیه به عنوان تشدید

از ايجاد كانالهای سياسی برای حل و فصل اين

ذیالقعده و

تفاهم سياسی است .اما در صورت شكست راه اول،

در ماههای حرام(محرم ،رجب،

زانی محصن و زانیه محصنه رجم است .درصورت عدم امکان
اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و

موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده
باشد ،موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در
غیر این صورت موجب صد ضربه شالق برای هر یک می

باشد».

ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ
باشد ودر حالی که بالغ و عاقل بوده ،با او از طریق قُبُل جماع
کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته

باشد»
2

«هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي

مادهی  226قانون مجازات اسالمی مصوّب  «:1392احصان در

مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي تواند در

الف ـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و
بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی

باشد فقط مرد را مي تواند به قتل برساند .حكم ضرب و جرح

هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره

در اين مورد نيز مانند قتل است».

عدنان عمرانی فر ،مهدی شیداییان ،احمد حاجی ده آبادی ،حسن عالی پور .واکاوی تغلیظ دیه در ماههای حرام و حرم مک ّه با رویکرد انتقادی
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طریق

محاکم

بین

المللی

چون

دیوان

دادگستریبینالمللی ،دیوان بینالمللی کیفری،
دادگاههای داوری ویژه و یا کمیتههای حقیقتیاب
کیفری ،پیگیری در مراجع حقوق بشری ،و یا از طریق

مراجع داخلی امکان دارد .در صورتی که قتل در حرم

مکه اتفاق افتاده باشد موضوع جهت بررسی و
تعقیب متهم و صدور حکم شایسته دنبال میگردد.
بنابراین در صورتی که قتلی در حرم مکه روی دهد
در صورتی که از مسیر گفتگوی مسالمتآمیز

سیاسی و دیپلماتیک و همچنین از طریق مراجعبین

المللی مرتفع نگردد دادگاههای ایران میتوانند حکم

مقتضی صادر نمایند و صالح به رسیدگی هستند.
(نیکبخت)4 :1394 ،

 2.2تقریردیدگاه فقهاء در حکم تغلیظ
دیه در ماههای حرام و حرم مکه

مشهور فقهاء امامیه معتقدند ،چنانچه جنایت وارد

شده و قتل در یکی از ماههای حرام و یا حرم مکه

اتفاق بیافتد ،در صورت قصاص ،قصاص میشود ،اما

اگر باألصاله یا به تصالح دیه الزم گردد ،قاتل ملزم

به پرداخت دیه مغلظه میباشد (.حلی1410 ،ه ق،

ج 233 :2و  ،17ج 132 :4و  ،41ج 497 :4و  ،42ج:10

182و  ،61ج ،318 :14و  ،19ج 96 :2و  ،23ج.)359 :4
برخی از فقهاء همچون شیخ طوسی و مقدس

اردبیلی نیز به صراحت ادعای اتفاق و اجماع در این

حکم کردهاند (طوسی1420 ،ه ق ،ج .)222 :5و حتی

شهید ثانی میفرماید :تغليظ الدية بالقتل في أشهر

الحرم موضع وفاق ،وبه نصوص كثيرة ( عاملی ،بی تا،

ج  .)320 :15با این وجود در حکم دیهی قتل در حرم

مکه ،بین فقهاء اختالف وجود دارد .برخی چون شیخ
طوسی(طوسی1420 ،ه ق ،ج 222 :5و ابن ادریس،
1410ه ق ،ج )363 :3و امام خمینی(خمینی1425 ،ه

ق ،ج )558 :2قائل به تغلیظ هستند اما برخی دیگر

همچون عالمه حلی(حلی1413 ،ه ق ،ج ،)56 :5محقق

حلی(حلی1410 ،ه ق )294 :و شیخ صدوق( زارعی،
1395ه ش )514 :در این خصوص قائل به توقف

شدهاند و بر این باورند که در این خصوص نصی
وجود ندارد.
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 2.3بیان و نقد مستندات تغلیظ دیه
 2.3.1قرآن
همان گونه که پیش از این گفته شد در قرآن آیهای
که به تغلیظ دیه در ماههای حرام اشاره کند وجود

ندارد و آیاتی نیز که در بیان حرمت ماهای حرام

میباشند ،از جمله آیه  217سوره بقره تنها به تایید
و امضای سنت قبل از اسالم یعنی حرمت جنگ و

خونریزی در این ماهها اشاره دارد لذا میفرماید« :
يَ ْ َ
َّ
ن
ل قِتَال فِيه ِ
م قِتَال فِيه ِ ق ُ ْ
ح َرا ِ
الشهْر ِ ال ْ َ
سألُون َكَ عَ ِ
م
ح َرا ِ
سبِيلِ اللَّه ِ و َكُفْر بِه ِ وَالْمَ ْ
صد عَ ْ
ك َبِير و َ َ
جد ِ ال ْ َ
ن َ
س ِ
َ
َ
َ
َّ
ن
وَإِخ َْراجُ أهْلِه ِ مِن ْ ُ
ه أكْبَر ُ عِنْدَ الله ِ وَالْفِتْنَةُ أكْبَر ُ م ِ َ
الْقَت ْلِ»...
از تو دربارهی ماهى كه جنگ و خونریزی در آن

حرام است میپرسند بگو جنگ در آن گناهى بزرگ
و باز داشتن از راه خدا و كفر ورزيدن به او و باز
داشتن از مسجدالحرام (شرک) و بيرون راندن اهل

آن از آنجا نزد خدا(گناهى) بزرگتر و فتنه (شرک) از
كشتار بزرگتر است.

همچنین آیه  92سوره نساء که تنها آیهای است

که درباره دیه سخن به میان آورده ،در رابطه با قتل

غیر عمد میباشد و تکیه به این امر دارد که دیه و

خونبهای مقتول باید به خانواده و ولی دم او
پرداخت شود .بنابراین الزم است شأن نزول این آیه

را برای اثبات مدعای خود بیان کنیم :یکى از بت

پرستان «مکّه» به نام «حارث بن یزید» با دستیارى

«ابوجهل» مسلمانى را به نام «عیاش بن ابى ربیعه»

به جرم گرایش به اسالم مدتها شکنجه مىداد،
پس از هجرت مسلمانان به «مدینه»« ،عیاش» نیز

به «مدینه» هجرت کرد و در شمار مسلمانان قرار

گرفت .اتفاقا روزى در یکى از محلههاى اطراف

«مدینه» با شکنجه دهنده خود «حارث بن یزید» رو
به رو شد ،از فرصت استفاده کرده ،او را به قتل

رسانید ،به گمان اینکه دشمنى را از پاى در آورده

است ،در حالى که توجه نداشت «حارث» توبه کرده
و مسلمان شده است.پس از این اتفاق وی نزد

عدنان عمرانی فر ،مهدی شیداییان ،احمد حاجی ده آبادی ،حسن عالی پور .واکاوی تغلیظ دیه در ماههای حرام و حرم مک ّه با رویکرد انتقادی
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پیامبر(صلى للا علیه وآله) مىرود ،و جریان را به

گفتم :روز عید و ایام تشریق(عید قربان ،و یازدهم تا

هنگام آیه نازل میشود و حکم قتلى را که از روى

چرا که حقی است که انجام آن بر او الزم و واجب

پیامبر(صلى للا علیه وآله) عرض میکند ،در این

اشتباه و خطا واقع شده را بیان میکند که همان
وجوب دیه است (.طبرسی1995 ،ه ق ،ج .)156 :3

شأن نزول آیه نیز مؤید این است که در قتل تنها
دیه ثابت است و بیانگر حکم دیه در ماهای حرام

نمیباشد.

 2.3.2روایات

در بیان حکم تغلیظ دیه در ماههای حرام و حرم مکه

به طور تقریبی هفت روایت وجود دارد که پنج مورد
به بیان حکم تغلیظ در ماههای حرام و دو روایت نیز

به تغلیظ دیه در حرم مکه اشاره دارند .نکتهای که

سیزدهم ذیحجة).فرمودند :آن روزها را روزه میگیرد

شده است.

 -2عدة من أصحابنا ،عن سهل بن زياد ،عن

الحسن بن محبوب ،عن علي بن رئاب ،عن زرارة ،عن
أبي جعفر (عليه السالم) قال :سألته عن رجل قتل

رجال خطأ في الشهر الحرام قال :تغلظ عليه االعقوبة

و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر

الحرم ،قلت :فإنه يدخل في هذا شئ ،فقال :ما هو؟

قلت :يوم العيد وأيام التشريق :قال يصومه فإنه حق
يلزمه(طوسی1364 ،ه ش ،ج)297 :4

 -3وروى زرارة ،عن أبي جعفر عليه السالم ،عن

الزم است قبل از بررسی این روایات بیان گردد این

رجل قتل خطاءا في الشهر الحرام؟ قال( :تغلظ عليه

پیامبر گرامیاسالم(ص) بیان نگردیده است ،در حالی

االشهر الحرم ،أو اطعام .قلت :فيدخل فيه العيد

صورت گرفته است .همچنین این حکم در روایات

ادریس1410 ،ه ق ،ج)144 :3

است که ،هیچ یک از این روایات به طور خاص از

که در دوره  23ساله حکومت ایشان جنگهای زیادی
منقول از امام علی(ع) که تنها امام دارای حکومت و
درگیر با جنگها بوده ،در دست نیست .این روایات

عبارتند از:

 -1عدة من أصحابنا ،عن سهل بن زياد ،عن

الدية ،وعليه عتق رقبة ،أو صيام شهرين متتابعين من

وأيام التشريق؟ قال( :يصوم فانه حق لزمه) (ابن
همانطور که از ظاهر این سه روایات بر میآید

جز اندکی تفاوت در جابه جا شدن برخی واژهها کامال

با هم مشابه هستند .در روایت اول مذکور است که"
تغلظ علیه الدیة" و در روایت دوم به جای این

الحسن بن محبوب ،عن علي بن رئاب ،عن زرارة ،عن

عبارت" ،تغلظ علیه العقوبة" یعنی مجازات بر او

رجال خطأ في الشهر الحرام قال :تغلظ عليه الدية

از لحاظ الفاظ و عبارات کامال مشابه روایت اول است

أبي جعفر (عليه السالم) قال :سألته عن رجل قتل

تغلیظ میشود ،به کار رفته است .روایت سوم نیز

وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر

و تنها تفاوتی که وجود دارد این است که بر خالف

قلت :يوم العيد وأيام التشريق :قال يصومه فإنه حق

1387ه ش ،ش .)58 :15عالوه بر این در سلسله

اصحاب ما نقل کردهاند از ،سهل ابن زیاد ،از حسن

را ثقه نمیدانند .چرا که شهید ثانی در مسالک

باقر(ع) از مجازات مردی که در ماه حرام مردی را از

سهل بن زياد ،فإن سهال ضعيف(عاملی ،بی تا ،ج:10

دیه بر او سخت گرفته میشود و او باید یک بنده

است که اگر چه روایات بر تخیر جانی در پرداخت

بگیرد .گفتم :در این دو ماه روزهایی است(که روزه

سهل ابن زیاد ضعیف است و قابل اعتماد نیست از

الحرم ،قلت :فإنه يدخل في هذا شئ ،فقال :ما هو؟

روایت اول سلسله راویان آن ذکر نشده(صابریان،

يلزمه (.کلینی1367 ،ه ش ،ج . ) 135 :4تعدادی از

راویان این روایت سهل ابن زیاد است که فقهاء وی

ابن محبوب ،از علی ابن رئاب از زراره که گوید :از امام

االفهام مینویسد :و هذه الرواية شاذّة ،و في طريقها

روی خطا و اشتباه کشته ،پرسیدم .ایشان گفتند:

 )118صاحب کتاب مبانی تکملة المنهاج نیز معتقد

آزاد کند و یا دو ماه پی در پی از ماههای حرام را روزه

کفاره داللت دارد ،اما سند این روایت به علت وجود

گرفتن در آنها حرام است) فرمودند :چه روزهایی.

این رو مینویسد :فانها وان دلت على التخيير بين

عدنان عمرانی فر ،مهدی شیداییان ،احمد حاجی ده آبادی ،حسن عالی پور .واکاوی تغلیظ دیه در ماههای حرام و حرم مک ّه با رویکرد انتقادی
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العتق والصيام اال أنها ضعيفة سندا فان في سندها

سهل بن زياد ،وهو لم يثبت توثيقه وال مدحه ،فاذن

مالکی برای تقدیم قول او نسبت به سایر اقوال

خویی1410 ،ه ق ،ج .)203 :2عالوه براین دو فقیه

جعِ رفعِ اختالف معرفی میکنند.
شخصیت رجالی مَر َ

ال يمكن االعتماد عليها أصال ،على أنه ال عامل بها(.
بزرگ،

بسیاری

از

رجالیون

نیز

همچون

نجاشی(نجاشی ،بی تا ،ج ،)185 :1ابن داوود(حلی ،بی

تا ،)249 :غضائری( غضائری1420 ،ه ق ،ج،)67-66 :1
تفرشی(تفرشی ،بی تا ،ج ،)383 :2کلباسی (کلباسی،
بی تا ،ج،)56 :1

در فهرست و استبصار(طوسی،

مخالف بدانیم .لذا برخی رجالیون نجاشی را به عنوان
یکی از علماء بزرگ رجالی در بیان این ضابطه مطلبی

را ذکر میکند که بیانگر ترجیح قول نجاشی بر قول
شیخ طوسی و یا بیانگر تقدیم قول شیخ طوسی بر

قول ابنغضائری است(خاقانی،

1404ه ق.)56 :

همچنین صاحب اصول علم رجال در ذکر قواعد

1417ه ق ،ج1و طوسی1390 ،ه ق ،ص ،142ج )261 :3

تعارض ،تقدیم قول نجاشی را به عنوان یک قاعده

که همین فقیه نامدار(شیخ طوسی) بر خالف دیدگاه

نجاشی عند المعارضه بینه و بین قول غیره من

وی را ضعیف میدانند .اما جای بسی شگفتی است
خویش در این دو منبع در کتاب رجالی خود تصریح
به ثقه بودن سهل بن زیاد کرده است که این نه تنها

قابل تأمل بلکه قابل مناقشه است و حداقل ثقه

بیان میکند و میفرماید« :ما ذکرمن تقدیم قول
الرجالیون

المتقدمین

أمثال

الکشی

و

الطوسی»(فضلی1420 ،ه ق )166 :ایشان در ادامه به
عنوان مؤید بر قول خود قول برخی از علماء همچون

بودن این راوی را با چالش مواجهه میکند(طوسی،

سید بحر العلوم ،میرزا نوری ،شهید ثانی ،محقق

وی اعتماد کرده است (.کلینی 1367 ،ه ش ،ج139 :4

علماؤنا علی االعتماد علیه و اطبقوا علی االستناد فی

1415ه ق )387 :و یا صاحب کتاب الکافی به روایات

استرآبادی و ...را متذکر شده و مینویسد :اجمع

) .حال با وجود این اختالف اوال :در دیدگاه هر یک از

أحوال الرجال ألیه(فضلی 1420 ،ه ق.)167-166 :

طوسی در کتاب «رجال» و «استبصار» نسبت به

از این متذکر شدیم ،نجاشی سهل بن زیاد را به

رجالیون نسبت به سهل و ثانیا :اختالف نظر شیخ

سهل بن زیاد ،باید دید مالک در ترجیح یکی از این
دو مبنا (توثیق و جرح یک راوی)چیست؟ و در تعارض
این دو مبنا کدام یک مقدم میگردد؟ بنابراین در
ادامه وجوه ضعف سهل بن زیاد را بر اساس

مالکهای ترجیح یکی از دو مبنا بیان خواهیم کرد.

 3بیان برخی ضوابط ترجیح
یکی از دو مبنا
در بیان مالک و معیار ترجیحِ یکی از دو مبنا در
تضعیف و توثیق سهل بن زیاد ،از باب مصداق و

بنابراین در موضوع مورد بحث همان طور که پیش

صراحت تضعیف میکند اما شیخ طوسی در کتاب
رجال خود وی را ثقه میداند .لذا طبق این قاعده (اگر
چه بسیاری دیگر از رجالیون نیز او را ضعیف

میدانند) قول نجاشی بر قول شیخ طوسی مقدم
میگردد.

 3.2ترجیح قول مقرون به سبب بر
قول بدون ذکر سبب

یکی دیگر از ضابطههای حل تعارض در توثیق و
تضعیف یک راوی توجه به ذکر سبب و یا عدم آن

در جرح و تعدیل است .بنابراین اگر یکی از دو طرف

شاهد مثال به سه ضابطه به عنوان ترجیحِ جرح بر

کالم خود را با سبب و علت تضعیف و یا توثیق همراه

 3.1رجوع به رجالی اعدل و اعلم

بر قول مخالف مزیت پیدا میکند ..چرا که ذکر علت،

توثیق اشاره میکنیم.

از ضابطههای ترجیحِ یکی از دو مبنا آن است که به
شخصیت رجالی و مرجهات شخصیتی او همچون

اعدل ،اعلم و اضبط بودن او توجه کرد .و این
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اتفاق همهی علماء علت جرح سهل بن زیاد را غلو

تعدادشان از جارحان بیشتر باشد .اما با این حال اگر

ج 66 :1و تفرشی ،بی تا ،ج 383 :2و کلباسی ،بی تا،

سهل بن زیاد واقع شده اما ممکن است دیدگاه

وی میدانند( حلی ،بی تا 249 :و غضائری1420 ،ه ق،
ج .)56 :1این در حالی است که شیخ طوسی تنها
اشاره به ثقه بودن او دارد( طوسی 1415 ،ه ق387 :

) و هیچ دلیلی بر این قول بیان نمیکند و حتی باالتر
از آن در کتاب فهرست و استبصار خود ،او را ضعیف

میداند.

 3.3تقدم قول جارح

ضابطه دیگر در حل تعارض ،تقدیم قول جارح است

بر معد ِّل .این امر به این معناست که در تعارض بین

جرح و تعدیل غالبا جانب جرح بر تعدیل مقدم

میگردد .رواج این ضابطه در بین رجالیون به حدی
است که برخی اذعان کردهاند :تقدیم مطلق جرح بر
تعدیل از جمهور علماء نقل شده است .چرا که

معد ِّل از حال ظاهری راوی خبر میدهد اما قول
شخص جارح بیانگر زیادی علم نسبت به راوی است
که معد ِّل از آن آگاهی ندارد(فضلی 1420 ،ه ق.)160 :
عالمه حلی نیز در کتاب «مبادی الوصول» ،در تعارض

بین جرح و تعدیل جانب جرح را گرفته و میفرماید:

و مع التعارض یقدم الجارح(حلی1413 ،ه ق.)218 :

همچنین فضلی نیز به نقل از سید بحر العلوم

مینویسد :اذا تعارض الجرح و تعدیل فالجرح
مقدم(فضلی 1420 ،ه ق )160 :بنابراین با بررسیای

که ذیل ترجمه سهل بن زیاد صورت گرفت روشن

میشود تعداد قابل توجهی از رجالیون سهل بن زیاد
را تضعیف کردهاند ،که طبق اقوالی که گذشت قول

جارح بر معد ِّل مقدم میشود .اگر چه که برخی دیگر
از علماء همچون شیخ بهایی تقدیم جرح را به صورت

مطلق نپذیرفتهاند و معتقدند که جرح تنها زمانی بر

تعدیل مقدم است که جارح و معد ِّل مساوی
باشند(از جهت تعداد) ( عاملی ،بی تا ،ص .)5اما در

مقابل این شرط را نپذیرفته و میفرماید :فالجرح

مقدم علی التعدیل و ان تعدد المعد ِّل و زاد عدد
الجارح علی قول اصح(شهید ثانی1408 ،ه ق ،ج:1

 )199قول صحیح آن است که جرح بر تعدیل مقدم

میشود حتی اگر تعدیل کنندگان متعدد باشند و

چه این ضابطه ،مؤید ما در بیان تقدیم جارحان

مخالف غیر متنابهی نیز وجود داشته باشد.

 -4روايت كُلَيب االسدي است كه مي گويد از

امام صادق پرسيدم :عن الرجل يُقتل في الشهر
الحرام ما ديته؟ قال :دية و ثلث( .از فردي كه در ماه
حرام كشته ميشود پرسيدم كه ديه او چه مقدار
است) امام فرمود يك ديه و ثلث آن (.کلینی1367 ،

ه ش ،ج .)281 :7

 -5روایت کلیب بن معاویه که بیان میدارد:

سمعت عن ابا عبدللا(ع) یقول من قتل فی شهر
الحرام فعلیه دیة و ثلث .از امام صادق (ع) شنیدم
که فرمودند :هر شخصی در ماه حرام مرتکب قتلی

گردد ،بر یک دیه و ثلث آن عهده اوست( کلینی،

 1367ه ش ج 4و.)282 :7

این دو روایت اخیر نیز از نظر شکلی با یکدیگر

تفاوت چندانی ندارند به جز این که روایت اول
پرسشی و روایت دوم خبری مطرح شده است.حال
آنکه از نظر مفاد هیچ تفاوتی ندارند .بر اساس

بررسی سندی که صورت گرفته است ،در واقع کلیب

اسدی همان کلیب بن معاویه اسدی میباشد(خویی،

 1410ه ق ،ج 123 :15و طوسی1364 ،ه ش ،ج.)203 :1
اما آنچه در اعتبار این روایت مهم است این است

که ،در کتب رجالی شیعه ،کلیب اسدی به طور

صریح توثیق نشده اگر چه مورد مدح قرار گرفته

است .حتی برخی فقهاء همچون آیت للا خویی در
کتاب التنقیح فی شرح العروة الوثقی وی را ضعیف

میداند و معتقد است که نمیتوان به روایاتش

اعتماد کرد از این رو مینویسد :وأما رواية كليب

األسدي قال" :سألت أبا عبدللا (عليه السالم) عن

التكبير على الميِّت؟ فقال بيده خمسا ،قلت :كيف
ّهم عبدك احتاج
أقول إذا صليت عليه؟ قال تقول :الل ّ
إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه  "....فهي وإن كانت
تدل على عدم وجوب الصالة على النبي (صل ّى للا
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عليه وآله وسل ّم) إال ّ أنها ضعيفة السند بكليب
األسدي لعدم توثيقه ،نعم ورد في رواية أبي اُسامة

السؤال منه (عليه السالم) عن أن كليبا إذا ...إال ّ أنها
ال تدل على أن ذلك هو كليب األسدي الراوي لهذه

الرواية ،نعم روى هو ما يفيد مدحه عنه (عليه

السالم) إال ّأن الراوي لها إنما هو كليب األسدي نفسه

فال يمكن االعتماد على روايته (خویی1407 ،ه ق ،ج:9

 236و  .)238اما برخی فقهاء معتقدند ضعف این
روایت با شهرت عملی جبران میشود (مجلسی،

صرف
1406ه ق ،ج .)457 :16الزم به توضیح است که ِ
اینکه یک خبر بین اصحاب شهرت یابد دلیل بر
حجیت آن نیست (افروشته و ساالرزائی1396 ،

ش .)69-53 :3چرا که شهرت فی نفسه حجت

نیست (.مظفر  1370ه ش )220 :و همچنین آیت

صرف
للا خویی میفرمایند :وقتی خبر ضعیف باشد ِ

عمل مشهور فقهاء به آن خبر موجب جبران ضعف

سند آن نمیباشد و از سوی دیگر عمل نکردن
مشهور هم نسبت به یک خبر صحیح موجب وهن

خبر نمیشود ،بلکه معیار اعتبارخبر و حجیت آن (در
وهله اول) تمامیت سند آن است( .خویی 1417 ،ه ق،
ج :2

1)143
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 -7وبإسناده (ابن ابی عمیر) عن أبان ،عن زرارة،

عن أبي عبدللا عليهالسالم ،قال :عليه دية

وثلث(.همان)

این دو روایت نیز از نظر شکلی ،متشابه و داللت

بر تغلیظ دیه در حرم مکه دارند و هر دو نیز از ابن
ابی عمیر از ابان ابن عثمان نقل شده ،با این تفاوت

که روایت اول را از امام باقر(ع) و روایت دوم را از

امام صادق (ع) نقل کرده است .عالوه بر تشویش

شکلی و ظاهری که در این دو روایت وجود دارد،

محقق اردبیلی "ابان" را موثق نمیداند و لکن در عین

حال معتقد است ،عدم توثیق وی خدشهای بر اعتبار
این اخبار وارد نمیکند .عین عبارت ایشان این است

که میفرماید« :وال يضر ّ عدم ثبوت توثيق ابان بن
عثمان في الثانية»( حلی 1410 ،ه ق ،ج .)221 :14که
این امر ممکن است به جهت شهرت عملیهای باشد

که عدهای آن را جابر ضعف سندی میدانند که پیش
از این پاسخ داده شد .نکته قابل توجه این است که،
در حکم تغلیظ دیه در ماههای حرام وجه اختالفی

بین فقهاء وجود ندارد؛ اما در حکم تغلیظ دیه در

حرم مکه ،اختالف دیدگاه وجود دارد به طوری که
عدهای از آنان به سؤال از الحاق حرم مکه به ماههای

-6از ابن عمیر از ابان بن عثمان از زراره روایت

حرام ،پاسخ مثبت دادهاند و بر این حکم ادعای

الحرم؟ قال :عليه دية وثلث ،ويصوم شهرين

1410ه ق ،ج 363 :3و خمینی 1425 ،ه ق ،ج)558 :2

 .)204به ابی جعفر(ع) گفتم :مردی در حرم شخصی

حکم تغلیظ محل بحث نصی وجود ندارد و مراد

شده :قلت ( ألبي جعفر عليهالسالم ) :رجل قتل في

متتابعين من أشهر الحرم (....حر عاملی ،بی تا ،ج:29
را کشته است؟ ایشان فرمودند :بر اوست یک دیه

و ثلث آن را پرداخت کند و واجب است دو ماه پی

در پی از ماههای حرام را روزه بگیرد.....
1

شهرت عملی ،به معنای اشتهار عمل به روایتی از جانب عده

زیادی از فقهاء است که تعدادشان به حد اجماع نمیرسد

(کاظمی خراسانی ،بی تا ،ج ،3ص .)153در این که آیا چنین

اجماع کردهاند( مفید 1410 ،ه ق 743 :و ابن ادریس،
و عدهای نیز قائل به عدم تغلیظ هستند چرا که در
"الحرم" در متن روایت مشخص نیست که ایا مراد

ح َرم مکه ( سبزواری،
از آن ،ماههای حرام است و یا َ
بی تا ،ج  246 :5و مقدس اردبیلی 1379 ،ه ق) .حتی

 -3تفصیل میان عمل مشهور متقدمین که جابر ضعف سند
است و عمل متاخرین که جابر ضعف سند نیست (.کاظمی

خراسانی ،بی تا  ،ج 153 : 3و عراقی ،بی تا  ،ج99 : 2و

شهرتی ضعف سندی روایت را جبران می کند و یا خیر میان

سبحانی 1420 ،ه ق ،ج)273 : 2

 -1عمل مشهور جبران کننده ضعف سند است مطلقا(قول

است که شهرت عملیه منجبر ضعف روایت نمی شود.

فقهاء اختالف وجود دارد.
مشهور)

*** با توجه به اقوال موجود ،مبنای نویسندگان مقاله بر آن

 -2عمل مشهور جبران کننده ضعف سند نیست مطلقا(خویی،

 1410ه ق  ،ج)100 : 2
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بسیاری از فقهاء در این مسئله تنها به بیان دیدگاه

بپردازد  -و نه دیه همراه با یک سوم آن -و عالوه بر

گرفته و قائل به توقف شدهاند ( حلی 1410 ،ه ق:

المقنع به این شرح است « :فإن قتل رجل رجال في

سایر فقهاء اکتفا کردهاند و خود جانب سکوت را
294و عاملی ،بی تا ،ج  .)320 :15بنابراین با توجه به
اختالفی که در مسئله وجود دارد نمیتوان ادعای

اجماع را بر حکم تغلیظ دیه در حرم مکه پذیرفت و

لذا بر اساس آنچه در خصوص روایات مذکور بیان
گردید و خدشه و مناقشاتی که بر اسناد آنها وارد

شد به نظر میرسد نمیتوانند مبنای تشریع حکم
تغلیظ دیه واقع گردند.

 3.4اجماع

صاحب جواهر و شیخ طوسی عمده دلیل حکم
تغلیظ دیه در ماههای حرام و حرم مکه را اجماع
دانستهاند و حتی به اعتقاد صاحب جواهر بر این

حکم هم اجماع محصل و هم اجماع منقول وجود
دارد (نجفی 1367 ،ه ش ،ج ).613 :2و همان طور که
بیان شد برخی از فقهاء همچون شهید ثانی و عالمه

مجلسی(مجلسى 1406 ،ه ق ،ج.)319 :14همچنین در
این مسئله ادعای وفاق به نصوص کثیره کردهاند.

حال آنکه ادعای اجماع در این مسئله از جهاتی مورد
اشکال است .ابتدا باید اذعان داشت که با بررسی

که ذیل مسئله مورد بحث انجام گرفته اولین فقیهی
که در این مسئله ادعای اجماع کرده سید مرتضی

است که در کتاب االنتصار مینویسد :دليلنا على

صحة ما ذهبنا إليه :إجماع الطائفة ،و ألن تغليظ

الحد أزجر عن الفعل المحدود عليه(ابوالقاسم1415 ،ه
ق .)525 :و حال آنکه فقهای پیش از ایشان همچون
شیخ مفید تنها حکم مسئله قتل در ماههای حرام و
یا حرم مکه یعنی تغلیظ دیه را بیان میدارد و هیچ

اشارهای به اجماع و یا اتفاق در مسئله ندارد و حتی
فقهاء پیش از شیخ مفید نیز همچون ابن جنید

(اشتهاردی1416 ،ه ق 354 :تا  )374و ابن ابی
عقیل(عمانی ،بی تا 170 :تا  )174در ضمن طرح

مسائل مربوط به باب قصاص و دیات اصال به
مسئله تغلیظ دیه چه در ماههای حرام و چه در حرم

مکه نپرداختهاند و عالوه بر این شیخ صدوق در کتاب

المقنع اشاره دارد به این که فرد قاتل باید دیه

آن دو ماه پی در پی روزه بگیرد عین عبارت ایشان در

أشهر الحرم ،فعليه الدّية و صيام شهرين متتابعين
من أشهر الحرم ،و إذا دخل في هذين الشّ هرين العيد
حق لزم»(.
و أيّام التّشريق ،فعليه أن يصوم ،فإن ّه
ّ
صدوق1415 ،ه ق .)515 :دوم اینکه با این بیان عالوه
بر اینکه تا قبل از سید مرتضی چنین اجماعی وجود

نداشته ،وجود اجماع محصل که مورد ادعا واقع شده

نیز رد میگردد .ثالثا اگر بپذیریم که بر مسئله اجماع

وجود دارد ،بنا به قول شهید ثانی و عالمه مجلسی
به علت وجود نصوص زیاد در این مسئله اجماع

مدرکی خواهد بود که مشهور اصولیان آن را معتبر

نمیدانند .الزم به ذکر است که ،دیدگاه فقهاء در

حجیت اجماع مدرکی تا حدودی مختلف است.

مشهور فقهاء به خصوص فقهاء متاخر قائل به عدم
حجیت آن هستند( حکیم 1429 ،ه ق ،ج،22 ،246 :1

ج 98 :2و ایروانی 1426 ،ه ق ،ج )174 :1و برخی هم

چون صاحب عوائد االیام ( راقی1375 ،ه ش-712 : ،

 ) 717قائل به حجیت آن میباشند .عمده دلیلی که
مشهور متأخرین بر عدم حجیت اجماع مدرکی ارائه
کردهاند آن است که حجیت اجماع مصطلح به

خاطر آن است که کاشف از قول معصوم(ع) و وجود

دلیل معتبر نزد مجمعین است و در اجماع مدرکی از

آنجا که مستند اجماع مدرکی معلوم و در دسترس

فقهاء است ،میتوانند به همان دلیل معتبر مراجعه

کنند (شبیری زنجانی ،بی تا ،ج .)1399 :5همچنین

اگر مدرک و مستند اجماع مدرکی روایات باشد،

اجماع از حجیت ساقط میشود ،چرا که اجماع در
طول حجیت خبر قرار دارد و نه در عرض آن ،لذا اگر

روایتی ضعیف باشد اجماعی که بر اساس آن شکل

گرفته نیز معتبر نخواهد بود(انصاری1428 ،ه ق ،ج:1
 .) 92با اینوجود از نظر ما اجماع مدرکی زمانی
حجت است که یک دلیل فقهی ناظر به اماره

شرعی ،تلقی شود و نه یک منبع فقهی مستقل از

نگاه اصول فقهی .بنابراین اجماع مذکور برپایه

برداشتی است که از روایات مذکور شده است که

اوال به علت مدرکی بودن ،خود به خود اعتبارى ندارد
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و ثانیا عدم حجیت و اعتبار روایت مذکور نیز معلوم

حرام به قصد کشتن مورد ضرب و شتم قرار داده اما

صدور حکم تغلیظ دیه در ماههای حرام باشد .و اگر

نیز قطعا فرد هتک حرمت ماه حرام را قصد کرده اگر

گردید .لذا اجماع نیز نمیتواند دلیل قانع کنندهای بر
گفته شود که با توجه به وجود روایات ،اصل احتیاط

فوت در ماه غیر حرام اتفاق میافتد در این حالت

چه قتل در ماه غیر حرام اتفاق افتاده است ،در حالی

در تغلیظ دیه است ،میگوییم اگر مراد از احتیاط

که در این صورت هم همان طور که بیان شد فقهاء

چنين اصلى نمىرسد و اگر با قطع نظر از روايات

هتک حرمت را علت تامه بر حکم تغلیظ دیه بدانیم،

در وجوب مازاد بر ديهی متعارف ،شك در تكليف زائد

قصد هتک حرمت را ندارد اما با این حال دیه بر او

اصل عملى باشد با توجه به وجود روايات نوبت به

باشد مورد بحث ،مجراى اصل برائت است؛ زيرا شك

است.

 3.5مبنای عقالیی

از آنچه بیان شد معلوم گردید که مبانی تعبدی

تغلیظ دیه مورد خدشه است ،لذا احتمال دارد برخی

مبنای عقالیی برای آن فرض کنند که همانا
پیشگیری از هتک حرمت ماههای حرام و حرم مکه

است .و حال آنکه اگر چنین مبنایی را هم برای تغلیظ
در نظر بگیریم باز هم چالشهایی برای این حکم

وجود خواهد داشت .زیرا شاهد آن هستیم فقهاء که
از عقالء هستند در جراحات مادون نفس و قتل

اقارب قائل به تغلیظ نیستند ( نجفی1367 ،ه ش،

ج 30 :43و حلی ،بی تا ،ج 268 :2و خمینی1425 ،ه

ق ،ج 558 :2و خویی1410 ،ه ق ،ج 96 :15و سبزواری،
بی تا ،ج  .)87 :29این در حالی است که اگر ما علت
تغلیظ دیه را هتک حرمت بدانیم ،الزم است در

جراحات مادون نفسی که در ماههای حرام و یا حرم
مکه صورت گرفته باشد و یا در قتل اقارب نیز باید

قائل به تغلیظ شویم .مثال فرض کنید فردی ،شخصی
را(اعم از اقارب و بیگانه) به قصد کشتن مورد هجوم

قرار میدهد و با چاقو ضرباتی را در سر و صورت و
شکم وی وارد میکند اما وی زنده میماند ،و از طرفی
نیز امکان قصاص وجود ندارد .در این مثال فرد با

علم به ماه حرام قصد کشتن و قصد هتک حرمت را

هم داشته ،اما نتیجه با قصد (کشتن) منطبق نشده؛

اگر بگوییم علت تغلیظ ،هتک حرمت است ،در این
مثال بی شک شخص هتک حرمت کرده و باید دیه
بر او تغلیظ شود و حال آنکه هیچ یک از فقهاء به

این امر اذعان نکردهاند .یا اینکه شخصی را در ماه
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قائل به تغلیظ نیستند و همچنین است اگر ما قصد
باز هم مواردی را مشاهده میکنیم که شخص اصال

تغلیظ میشود .مثال رانندهای که نه آلت قتاله و نه

قصد کشتن داشته و نه با کسی در گیر شده ،و حتی
باالتر از این ماههای حرام را نیز به طور دقیق
نمیداند چه رسد به اینکه قصد هتک حرمت این

ماهها را داشته باشد .چرا که طبق عناصر تحقق جرم

که در پی آن مجازات بر آن مترتب میشود ،باید

ابتدا :آلت قتاله را به قصد ارتکاب جرم حمل کند
ودوم اینکه :با شناخت ماههای حرام قصد هتک

حرمت این ماهها را داشته باشد .بر همین اساس
آیت للا صانعی در حاشیه تحریرالوسیلة در این باره

معتقد است که تغلیظ دیه در صورتی محقق
میگردد که قاتل ابتدا علم به حکم یعنی تغلیظ دیه
در ماه حرام ودوم اینکه :علم به موضوع یعنی ماهی

که در آن قتل اتفاق افتاده است(ماه حرام) داشته

باشد .در غیر این صورت بر پایه حدیث رفع تغلیظ
دیه برداشته میشود( .صانعی ،بی تا ،ج )587 :2و

حتی در برخی موارد ممکن است فرد به حکم و

موضوع علم داشته باشد ،اما عامل دیگری موجب

اتفاق منجر به قتل شود مثال کودکی با سرعت
بروز
ِ

به جلوی اتومبیل میدود به گونهای که هر نوع
عکس العمل از راننده در جهت کنترل ماشین سلب

میگردد ،چگونه ممکن است بگوییم چنین شخصی
هتک حرمت ماه حرام را کرده است؟!

 4نتیجه گیری
نتیجه این پژوهش نشان میدهد بین حقوقدانان در

بحث تغلیظ دیه و اعمال مقررات آن بر کدام یک از

انواع قتل(عمد ،شبیه عمد و خطای محض) محل

اختالف است و درایران چنانچه قتلی در حرم مکه
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 جانب احتیاط را گرفت و،اصال قصد جنایت را ندارد

،روی دهد در صورت عدم نتیجه از طریق مذاکرات

 محبوس نشوند و همچنین ادعای اجماعی،مغلظه

هیچ گونه اشارهای به تغلیظ دیه در صورت ارتکاب

 افراد به جهت پرداخت دیهی،بر اساس این روایات

 مورد اشکال است چرا که یا،نیز که مطرح شده

 در ادامه در آیات قرآن.خود صالح به رسیدگی است

جرم قتل در ماههای حرام و حرم مکه نشده است و

چنین اجماعی وجود ندارد و در صورت وجود چنین

ادله دیگر حکم تغلیظ دیه در ماههای حرام و حرم

اجماع مورد ادعا تکیه به روایاتی دارد که ضعف آنها

 دارای ضعف سندی،حکم مستند فقهاء واقع شدهاند

، اجماع مدرکی است و باالتر از آن حتی،اجماعی
 بنابراین الزم است مسائل این چنینی.روشن است
.دوباره مورد ارزیابی اجتهادی قرار گیرند

 چون روایاتی که در این. مخدوش میباشد،مکه
هستند و نمیتوان به تنهایی به آنها استناد کرد و

حتی اگر بپذیریم که عمل مشهور ضعف سندی این
 حداقل، باز هم به نظر میرسد،روایات را جبران کند

 در مواردی که فرد، در حکم تغلیظ دیه،در این زمان
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