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  چکیده

ست که سبب های حرام ا یکی از اموری که در تشدید مجازات اثر دارد، قتل در ماه
های حرام و حرم  . نظر مشهور فقها این است که قتل در ماهسوم دیه است افزایش یک

قانون مجازات اسالمی این  555ی کامل و ثلث دیه است. ماده  دیه مکه موجب یک
 داشته است. طور صریح بیان به موضوع را

صدق  اطالق قتل به قتل عمد منصرف است و در قتل غیرعمدی هتک حرمت
در  .عمدی باشد کند که قتل، کند؛ شکستن احترام ماه حرام وقتی مصداق پیدا می نمی

  . نباشد ی فردی کامل بر عهده کند، بیشتر از یک دیه یعمد اصل اقتضا مقتل غیر
نقد و  در این مقاله به فلسفه و مالک تغلیظ دیه پرداخته شده و دیدگاه طرفین مورد

تجدیدنظر صورت پذیرد و به  555شود در ماده  بررسی قرار گرفته است. پیشنهاد می
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  مقدمه
ها تأثیر دارد و یکی  بدیهی است که زمان و مکان در تشدید یا تخفیف برخی از مجازات

از اموری که در تشدید مجازات مؤثر است ماه حرام است. جنگ و کشتار و غارت یکی از 
که مدتی در آسایش و آرامش باشند و  یت بود و برای اینهای زندگی اعراب جاهل شیوه

کشیدند تا با  به امور زندگی خود برسند در چند ماه سال از جنگ و خونریزی دست می
ماه از در چهار  کردند، های قمری کار می که اعراب با ماه آنجایی آرامش زندگی کنند. از

ر ممنوع شد و عنوان ماه ، محرم و رجب جنگ و کشتاحجه قعده، ذی سال یعنی ذی
  حرام به خود گرفت.

که از جنگ و خونریزی  را اسالم که دین صلح و امنیت و آرامش است این رسم
عنوان احکام  پسندید و به ،شد کرد و باعث صلح و صفا در جامعه می جلوگیری می

را های حرام  امضایی آن را مورد تأیید قرار داد. قرآن کریم در چندین آیه حرمت ماه
  تأیید کرده اما از تغلیظ دیه بحثی به میان نیامده است. 

سوم دیه  عالوه یک هدر روایات آمده است که قتل در ماه حرام سبب یک دیه کامل ب
فقهی خود ذکر  های این روایت را در کتاب است. فقهای عظام ابتدااز همان جنس 

رقی بین قتل عمد و غیر عمد و بعداً برخی از فقها با استناد از اطالق روایت ف نموده
  اند. اند و این افزایش دیه را در قتل غیر عمد نیز تسری داده نگذاشته

به قتل عمد انصراف دارد استفاده اطالق  ،البته برخی از فقها تصریح کردند چون قتل
سوم  افزایش یک و به تغلیظ دیه را در قتل عمد معتقدند و یا عموم از آن جایز نیست،

  قتل خطایی باور ندارند. دیه را در
 که مبتنی بر فقه شیعه است حکم افزایش دیه را در قتل عمد اسالمیقانون مجازات 

 اند برای ماه حرام دارندگان وسیله نقلیه مکلف رو . از اینعمد تسری داده است در غیر و
م به گر ملز نامه خود ضمیمه کنند تا در صورت تصادف بیمه نامه الحاقی را به بیمه بیمه

دارندگان وسیله  برای های حرام باشد و این امر مشکالتی ماه ی پرداخت افزایش دیه
را ندارند تا  حق بیمه اصلیپرداخت  موده است؛ چون آنان تواندر جامعه ایجاد ن نقلیه

های حرام مورد  افزایش دیه در ماه حق بیمه الحاقی. در این مقاله موضوع چه رسد به
گیرد و با اشاره به فلسفه حرمت ماه حرام و بررسی و تحلیل  واکاوی مجدد قرار می

  دهد. روایات وارده موضوع تغلیظ دیه را موردنقد و بررسی قرار می
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  سواالت تحقیق
شود؟ آیا مواردی را شامل میهای حرام چیست؟ تغلیظ دیه چه منظور از تغلیظ دیه در ماه
  شود یا اختصاص به قتل عمدی دارد؟  یم های حرام را شاملتغلیظ دیه مطلق قتل در ماه

  
  پیشینه تحقیق

با بررسی به عمل امده در آثار فقهی قدیمین یعنی حسن بن ابی عقیل عمانی و ابن 
را در  جنید اسکافی اثری از تغلیظ دیه یافت نشده است. برخی از قدما، تغلیظ دیه

  ]246ص، 5ج ،11؛ 515ص ،22اند. [افزایش سن شتران ذکر کرده
 ]744ص ،31مفید به تشدید یک سوم دیه در قتل عمد اشاره کرده است. [ شیخ

دیه قتل در ماه های حرام در کتاب های نهایه ومبسوط اشاره  شیخ طوسی به تشدید
ری از فقها تغلیظ ] بعد از شیخ طوسی بسیا 117ص، 7،ج23؛ 756ص  ،24[ کرده است.

؛ 1017ص، 4ج ،10اند. [د ذکر کردههای فقهی خوا در کتابهای حرام ردیه قتل در ماه
برخی از فقها تشدید  ]191ص26،ج15، 442ص ،20؛ 183ص10،ج19. 322ص2،ج 11

  ] 200ص1،ج39؛ 315ص11،ج26؛ 236،ص17دیه در قتل عمد را باور دارند. [
  

  تعریف مفاهیم
تغلیظ در لغت غلیظ کردن، تشدید، قوی کردن، تأکید، سفت کردن، سخت و درشت 

در  سختشدید و  دیه درشت گفتن آمده است. الدیه المغلظه یعنیساختن و سخن 
  ]188ص ،2ج ،18؛ 362ص  ،30[. شود عمد و شبه عمد واجب می

 شتر هست، یا باافزودن سن  طور که در یا با وصف همان : زیاد کردن دیهتغلیظ الدیه
  ]131ص ،9[ افزودن عدد و واجب کردن دیه و ثلث دیه.

سوم دیه بر اصل دیه است. منظور از تغلیظ دیه آن  ودن یکدر اصطالح به معنی افز
های حرام و یا در حرم مکه واقع شود باید عالوه بر دیه  است که هرگاه جنایتی در ماه

  عنوان تغلیظ بپردازد. کامل، ثلث دیه از همان جنس را هم به
  

  دیه در لغت
از واو به پایان آن اضافه بدل » ه«شده و  ی دیه در اصل ودی بوده که واو آن حذف  واژه

الدیه حق « اند. در لسان العرب آمده:شده است. مثل عده و صله که وعد و وصل بوده
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، 1[یعنی دیه مقتول را پرداختم. » دیت القتیل دیه«دیه حق مقتول است و » القتیل
  ]258ص، 15ج

ه شود و گا نویسد: دیه مالی است که بدل نفس مقتول به ولی داده می دهخدا می
  ]11454 ص ،8ج ،13. [گویند شود به بدل اعضا و آن را ارش نیز می اطالق می

  
  های حرام ماه

ریزی در آن ماه ممنوع  ماه حرام ماهی است که احترام به آن واجب است و جنگ و خون
قعده،  از: رجب، ذیاند  های حرام چهار ماه هستند که عبارت است. ماه  و حرام شده

قعده از این جهت به این نام معروف شده که از جنگ و کشتار  ذی. ماه حجه و محرم ذی
ریزی در آن  کردند. ماه محرم که جنگ و خون کشید و از آن خودداری می دست می

ها را نگه  محرم نامیده شد. اعراب در جاهلیت احترام این ماه ممنوع و حرام بود
ا در این اوقات مشاهده پدر خود ر اگر یکی از ایشان قاتل که طوری به ،داشتند می
  شد. رض قتل او نمیتعم ،کرد می
  

  ایام تشریق
گذاری این است که در این  حجه است. علت نام روزهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم ذی

(تا فاسد نشوند).  شوند تکه شده و در آفتاب خشک می های قربانی تکه ایام گوشت
د طلوع نکند، قربانی ذبح تا خورشی شده به این دلیل ایام تشریق نام دارند که گفته
  ]79ص ،9شود. [ نمی

  
  بررسی روایات

  پردازیم. ترین دلیل تغلیظ دیه روایات است در اینجا به نقل و بررسی روایات می که مهم آنجایی از
گوید: از امام صادق (ع) سؤال کردم مردی در ماه حرام کشته شده،  کلیب اسدی می

این روایت  سوم دیه افزون بر آن. یک دیه کامل و یکدیه او چه مقدار است؟ فرمود 
  ]28ص، 24ج، 28[ .حسن است

فرمود: وقتی شخصی کسی را در ماه  از امام باقر(ع) شنیدم که می :گوید زراره می
  ]15 0ص، 19 ،ج8. [گیرد درپی از ماه حرام را روزه می حرام بکشد دو ماه پی

یا  مجازات اصلی جانی و قاتل که همان دیه  (ع)،امام رسد، اساس این روایت به نظر میبر
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عنه گرفته و به تکلیفی مضاعف اشاره دارد، که همان روزه گرفتن به قصاص باشد را مفروغ
  و فوری باشد.  های حرام مدت دوماه است که هم باید پیاپی باشد و هم باید از ماه

را در فوری  تشدید دیه بلکه ،سوم دیه نیست در این روایت سخن از افزایش یک
 عنوان تغلیظ ذکر به ،که بدون فوت وقت دو ماه پیاپی در ماه حرام روزه بگیرد این بودن و

  شده است.
. فرمود: است به امام باقر(ع) عرض کردم: مردی در حرم مرتکب قتل شده :زراره گفت
را درپی از ماه حرام  سوم دیه افزون بر آن است. دو ماه پی ی کامل و یک بر او یک دیه

شود. در بین دوماه عید قربان  گیرد. گفت به امام عرض کردم: مشکلی ایجاد می روزه می
گیرد چون  شود که روزه گرفتن ان ممنوع است. فرمود روزه می و ایام تشریق واقع می

  ]150ص19ج ،8[ گرفتن روزه حقی است که بر او الزم شده است.
ایام تشریق در منی  عید قربان و مشکل این روایت این است که روزه گرفتن در روز

 که روزه گرفتن در این ایام حرام است. که روایاتی داریم درصورتی است؛ را الزم دانسته
عید  روزه گرفتن در شش روز نهی فرموده است.از  (ص)فرمود: رسول خدا (ع)امام صادق

یا آخر اول رمضان است الشک که  داری در یوم شریق و روزهفطر، عید قربان، ایام ت
  ]383ص ، 7ج، 8[ عنوان اول رمضان. به شعبان

هایی که بیانگر نوعی تغلیظ در دیه است، روایاتی هستند که در  یک دسته از روایت
  .عنوان قتل خطایی تصریح شده است آن به

درباره مجازات فردی که  (ع)گوید: از امام صادق از زراره نقل شده است. راوی می
دیه بر او به خطا بکشد، پرسیدم. آن حضرت در پاسخ فرمودند: مردی را در ماه حرام و 

های  درپی از ماه ای را آزاد سازد یا دوماه پی ی اوست که بندهشود و برعهده تغلیظ می
گوید به آن حضرت عرض کردم : در این صورت و با وجوب  حرام را روزه بگیرد. راوی می

آن مشکل چیست؟ عرض کردم: روزه، مشکلی ایجاد خواهد شد. حضرت فرمودند: 
کند (که روزه گرفتن در  (ایامی که باید روزه بگیرد) با روز عید و ایام تشریق برخورد می

گیرد چراکه این حکم حقی است  آن ها حرمت دارد). حضرت در پاسخ فرمودند: روزه می
   ]380ص، 10ج ،27؛ 150ص، 19ج ،8[ است.  هشدکه بر او الزم 

ود سهل ابن زیاد در طریق نقل آن مورد اشکال واقع شده این روایت به سبب وج
عمل به این روایت مشکل است چون در طریق نقل آن «است. در جامع المدارک آمده: 

  ]231ص، 2ج، 12[» سهل ابن زیاد است.
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این است که روزه گرفتن در عید فطر و عید قربان و ایام  ،اشکال دیگر بر این روایت
ات زیادی بر ممنوعیت روزه گرفتن در این ایام داریم. برخی در تشریق ممنوع است. روای

اند. مشکل دیگر این روایت این  ممنوعیت روزه گرفتن در این ایام ادعای اجماع کرده
چون یکی از عناصر مهم تعیین  ،خطایی تناسبی با تغلیظ دیه ندارداست که قتل 

قاتل  ،در قتل خطای محضبنابراین وقتی  حتی تشدید آن عنصر قصد است، مجازات و
 ،چطور ممکن است عالوه بر دیه مقرر ،است مقتول نداشته قصدی نسبت به کشتن

  دیه را تشدید کرد. ،عنوان مجازات به
این روایت با  سوم دیه به میان نیامده است. این روایت سخن از افزودن یک در البته

خت یک سوم دیه اضافی در قواعد نیز سازگار است، بنابراین ما روایتی در خصوص پردا
  قتل خطایی نداریم.
عرض کردم: شخصی مردی را در حرم کشت.  (ع)باقرکند که به امام زراره نقل می

سوم دیه افزون بر آن است و دو ماه پیاپی از ماه  بر او یک دیه کامل و یک :امام فرمود
دهد. و گفت  ام میکند و شصت مسکین را طع ای را آزاد می گیرد و برده حرام را روزه می

مشکل چیست؟  :آید. امام فرمود به امام عرض کردم در این صورت مشکلی به وجود می
گیرد چون روزه  روزه می :آید. فرمودند تشریق پیش میام ی عید قربان و ای گفتم روزه

  ]200ص 10، ج25[ حقی است که بر او الزم شده است.
م که روزه روز عید و ایام تشریق برای مشکل این روایت در این است که روایاتی داری

طور برداشت  برخی از اصحاب از این روایت این کسی که در منی است حرام شده است.
گیرد. روایت هم در مخالفت با این مطلب  نمودند که غیر از عید و ایام تشریق را روزه می

تل خطایی، ] اشکال دیگر این روایت این است که در ق297، ص 7،ج 8صراحت ندارد. [
چنین در  که در قتل خطایی کفاره مخیر الزم است. هم ی جمع را بیان کرد درحالی کفاره

  شود. این روایت عیدان آمده که منظور عید قربان است چون عید فطر در ماه حرام واقع نمی
را موجب  که بین روایات تعارض وجود دارد، در برخی از روایات قتل با عنایت به این

دیه  سوم داند و برخی دیگر قتل خطایی را عامل اضافه شدن یک یه میافزایش د
رسیم که ممکن است دو روایت که  ها به این نتیجه میحساب آورده؛ با بررسی آن به

هم تفاوت دارند یکی باشند. قدر متیقن از این روایات این است که قتل عمد  اندکی با
، عدم افزایش است و چون تغلیظ صلدیه است و نسبت به قتل خطایی اموجب افزایش 

  مجازات است قتل خطایی با مجازات سازگاری ندارد.
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  تغلیظ دیه از منظر فقها
هایی که اندکی بعد از غیبت کبری نوشته شده است  بحث تغلیظ دیه که در کتاب

های حرام اشاره  نیست. مثالً شیخ صدوق در کتاب المقنع به موضوع تغلیظ دیه در ماه
و به قتل در ماه حرام که عالوه بر دیه کامل باید دوماه پیاپی روزه بگیرد را  نکرده است

اگر فردی شخصی را در ماه حرام به قتل برساند بر او «این صورت بیان کرده است: به 
شود. اگر در بین این دوماه عید (عید  درپی در ماه حرام واجب می ی پی دیه و دوماه روزه

حجه) واقع شود، بر اوست که این  سیزدهم ذی دوازدهم، زدهم،قربان) و ایام تشریق (یا
  ]515، ص22[ چون حقی است که بر او الزم شده است. ؛ایام را روزه بگیرد
ند. شیخ مفید ا کردههای حرام را ذکر  های فقهی خود تغلیظ دیه در ماه قدما در کتاب

ی مقتول یک  دیه ،ندفرماید: هرکس دیگری را در حرم به قتل برسا در کتاب مقنعه می
سوم اضافه به خاطر شکستن حرمت حرم است. همچنین اگر کسی در  ی کامل و یک دیه

ی کامل و ثلث آن را به جهت  های حرام کشته شود، قاتل باید یک دیه یکی از ماه
  ]744، ص31[ شکستن حرمت ماه حرام بپردازد.

های حرام به  ز ماهاگر کسی شخصی را در یکی ا«نویسد: محقق حلی در شرایع می
بابت تغلیظ  ،ی کامل و ثلث دیه از جنس آن ملزم به پرداخت یک دیه ،قتل برساند

شود؟ رأی شیخ  سوم مازاد، قتل در حرم مکه را نیز شامل می باشد. آیا پرداخت یک می
سوم افزایش دیه  مفید و شیخ طوسی این است که قتل در حرم مکه هم شامل یک

  ]1017ص ، 4ج، 10[» شود. عضای بدن نمید. تغلیظ شامل اشو می
های حرام یعنی یکی از چهار  اگر قتل در ماه« شهید ثانی در شرح لمعه آورده است:

سوم از  حجه، محرم و رجب و یا در حرم شریف مکه صورت بگیرد، یک قعده، ذی ماه ذی
، چون شود دیه برآن افزوده می هریک از اجناس به خاطر تشدید عقوبت به نفع مستحق،

  ]183ص، 10ج ،19[ »قاتل حرمت آن ماه یا مکان شریف را هتک کرده است.
حجه، محرم بکشد؛ ملزم به  قعده، ذی ، رجب، ذیاگر کسی شخصی را در ماه حرام

 که دیه پرداخت سوم دیه عالوه بر آن از هرجنسی ی کامل و یک پرداخت یک دیه
است و اختالفی در آن پیدا نکردم  سوم دیه از باب تغلیظ شود و پرداخت یک می کند می

ظاهراً ، که ادعای اجماع شده بلکه اجماع محصل و منقول بر وجود آن دارد. عالوه بر این
روایات مستفیض یا متواتری در این زمینه رسیده است. در کتاب مسالک آمده که 
نصوص زیادی در این خصوص داریم. در کتاب خالف شیخ طوسی این مطلب به اجماع 

  اخبار امامیه نسبت داده شده است.و 



 1399بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و سومفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال   152

اه گویند برای تغلیظ دیه در م گوید: برخالف نظر کسانی که می مؤلف جواهرالکالم می
است  ام؛ یکی خبر کلیب اسدی ، من دو خبر بیشتر ندیدهحرام روایات متعددی وجود دارد

ود سؤال کردم. درباره دیه مردی که در ماه حرام کشته شده ب (ع)گوید: از امام صادق که می
که  زون برآن است. خبر دیگر اینسوم دیه اف یک ی کامل و ی آن یک دیه حضرت فرمود: دیه

ی  شود، یک دیه فرمود : کسی که در ماه حرام مرتکب قتل از امام صادق (ع) شنیدم که می«
  ] 43ص، 27، ج33» [سوم دیه افزون بر آن باید پرداخت کند. کامل و یک

قبالً ذکر شد که دیه در عمد و شبه عمد تشدید «نویسد:  می شیخ طوسی در مبسوط
یابد؛ این تخفیف دائمی است مگر در سه جا:  د و در خطای محض تخفیف میشو می

های  مکان، زمان، رحم و قتل خویشاوند نزدیک. اما مکان حرم مکه است و زمان ماه
رادرش را بکشد. در ب ،که برادر حرام است و رحم قتل خویشاوند نسبی است. مثل این

اختالف است. کسانی که تغلیظ دیه را در افزودن  ،که دیه در اینجا تغلیظ شود این
جای شتر  (مثالً به دهند. تغلیظ را در سن شتران قرار می ،دیه قبول ندارند سوم یک
شود.) در نزد ما تغلیظ دیه به این است که یک دیه  ساله انتخاب می ساله شتر سه یک

  ] 117ص، 7،ج23[» ث دیه به آن افزوده شود.کامل و ثل
روحانی در فقه  ،داند از جمله فقهایی که تغلیظ دیه را در قتل خطایی الزم می

  گوید: نامبرده می .الصادق است
سوم دیه از هر  ماه حرام خواه عمدی باشد یا خطایی یک دیه کامل ویک دیه قتل در

افت دیه خواهد بود. دیه تغلیظ برای مستحق دری ،شود جنسی که دیه پرداخت می
بلکه  خالفی در این مطلب یافت نشده ،چون حرمت ماه حرام شکسته شده استشود  می

   ]191ص، 26ج ،15[ دارد. اجماع بر این مطلب وجود
، ناشی از اطالق دانندمیقتل خطایی  شاملرا نظر برخی از فقها که تغلیظ دیه اظهار

 داند. را موجب افزایش دیه میماه حرام  در اییاز جمله قتل خط روایت است که قتل
آن وجود  ای بر خالف طالق در صورتی صحیح است که قرینهمستحضرید که استفاده از ا

ای وجود دارد که منظور از قتل،  رسد که در این جا قرینه ه نظر می. اما بنداشته باشد
این چها  این دلیل ن دارد. بهآعمدی بودن  و قتل ظهور در قصد قتل قتل عمد است و

ریزی و کشتار در آن ممنوع شده تا مردم با آرامش و  ماه حرام هستند که قتل و خون
های عمدی  ی وجودی ماه حرام جلوگیری از قتل بپردازند. پس فلسفهامنیت به زندگی 

  شود. است و شامل قتل خطایی نمی
ت که در مقام تخاطب، گیری از کالم این اساز شرایط اطالق«فرماید:  صاحب کفایه می
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قدر متیقن وجود نداشته باشد. یعنی فردی از افراد به مالحظه مقام گفتگو حکم آن متیقن 
که از خود کالم گرچه به کمک قراین حالیه و مقالیه باعث آن شود که به  طوری نباشد، به

سک ثبوت حکم برای آن فرد یقین پیدا کنیم؛ در این صورت نمی توان به اطالق کالم تم
کرده و حکم را برای تمامی افراد ثابت دانست. دیگر از شرایط استفاده از اطالق عدم انصراف 

جایی که مطلق منصرف به خصوص بعضی از افراد یا برخی از اصناف است واجد  است. در
باشد، چون با وجود انصراف و توجه لفظ به معنای خاص لفظ ظاهر در خصوص  اطالق نمی

الیه است یا فرد مورد توجه و انصراف ذهن به آن، قدر متیقن از کالم همان افراد منصرف 
ها نداشته باشد؛ چون مراتب انصراف است؛ اگرچه مطلق از نظر لفظ ظهور در خصوص آن

  ] 1985ص، 3ج ،14؛ 731ص، 3ج ،6» [مختلف است.
ی  تغلیظ دیه است، با توجه به فلسفهشود قتل درماه حرام موجب  وقتی که گفته می

ماه حرام که برای جلوگیری از جنگ و کشتار است، قرینه است که منظور از قتل، قتل 
به قتل عمد انصراف  ،ی قتل ت و کلمهقتل عمد اس ،یعنی قدر متیقن از قتل .عمد است

باشد انصراف به قتل عمد دارد، چون مجازات  دارد، تغلیظ دیه هم که نوعی مجازات می
  در قتل خطایی شایسته نیست.

کند که قصد و  که شکستن احترام ماه حرام وقتی مصداق پیدا می عالوه بر این
عمدی در کار باشد، وقتی قصد و عمدی درکار نباشد، حرمت شکنی هم مصداق ندارد. 

تی قصد حرمت شکنی وجود ندارد چون توهین و احترام از افعال قصدی هستند و وق
  کرد.توان شخص را به خاطر حرمت شکنی مجازات  نمی

  
  تغلیظ در قتل عمد

چون قتل  ،که قتل عمد موجب تغلیظ دیه است داشتند ای از فقها اظهار در مقابل عده
  ظهور در قتل عمد دارد.

در صورتی که اولیای او  ،، مرد مسلمان و آزادی را بکشدوقتی مردی«گوید:  سالر می
حرام واقع شود بر او یک های  شود.... اگر قتل در حرم یا در ماه قاتل قصاص می ،بخواهند

 »چون حرمت ماه حرام را شکسته است. است.عالوه ثلث دیه از همان جنس  دیه کامل به
   ]236ص ،17[

چون صحبت از قصاص  ؛از ظاهر متن روشن است که بحث روی قتل عمد است
  قصاص وجود ندارد. ،که در قتل خطایی حالی در .است

شود که ایشان تغلیظ دیه در  شخص میبا تأمل در عبارت شیخ طوسی در نهایه م
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 ،های حرام : رجب کسی که دیگری را در حرم یا در یکی از ماه« .قتل عمد را باور دارند
ی  و بر اوست که یک دیه ،شود دیه از او گرفته می ،حجه، محرم، بکشد قعده، ذی ذی

و سوم دیه از همان جنس پرداخت کند. یک دیه کامل برای قتل  کامل بعالوه یک
سوم دیه برای شکستن احترام حرم و ماه حرام. اگر اولیا خواهان قصاص باشند، قاتل  یک

  ]756ص  ،24[ ».شود در مقابل مقتول کشته می
 دیه تغلیظ بیان از پس و است عمد قتل در بحث شود می مالحظه که چنان

شکستن که  شود. دیگر این خواهان قصاص باشند، قاتل کشته می ،فرماید اگر اولیا می
در قتل خطایی محض که قاتل قصدی  کند و احترام ماه حرام در قتل عمد صدق می

نسبت به کشتن مقتول نداشته، با فقدان عنصر قصد در قتل غیرعمدی هتک حرمت ماه 
  کند. حرام تحقق پیدا نمی

صاحب مهذب البارع است. او  ،از دیگر فقهایی که تغلیظ در قتل عمدی را باور دارد
کند. تغلیظ تنها در  تغلیظ در صورتی که قتل، عمدی باشد تحقق پیدا می« گوید: می

  صفت شتران است. یعنی در صورت تغلیظ سن شتران باید باالتر باشد. 
 یا حرم یکی از ائمه (ع) هللا حرم رسول دیگر از عوامل تغلیظ قتل در حرم مکه و

    ]246ص ،5ج ،11[ »های حرام واقع شود. اگر قتل در یکی از ماه چنین هماست. 
یا  هللا(ص) حرم رسول در حرم مکه و نامبرده قتل عمدی که از عبارت متن پیداست، چنان

  .داند اصل دیه می سوم دیه بر افزایش یک را موجب های حرام یا ماه (ع)حرم یکی از ائمه
های حرام یا  که اگر قتل در ماه پس از بیان این همچنین فاضل هندی در کشف اللثام

  فرماید:  پردازد، می سوم دیه از همان جنس را می ی کامل و یک رم مکه واقع شود یک دیهح
د کما یشعر به عبارة النهایة و تعلیل االصحاب عمو الظاهر اختصاص ذلک بال«

ظاهر  ]315ص ،11ج ،26[ ».یناألصل فیقتصر فی خالفه علی الیق باالنتهاک و یدل علیه
که عبارت کتاب نهایه شیخ به  مد اختصاص دارد، چنانآن است که تغلیظ دیه به قتل ع

های حرام  سوم دیه را جهت شکستن احترام ماه این مطلب اشاره دارد و فقها افزایش یک
دارد این است که اصل اقتضا  که تغلیظ اختصاص به قتل عمد تعلیل نمودند.دلیل این

بت به زاید بر یک دیه ی شخص نباشد و نسعهدهی کامل بر  کند، بیشتر از یک دیه می
شود.  شود و به همان امر یقینی که پرداخت یک دیه است اکتفا می برائت جاری می

دارد. چون قتل با  فرماید: تغلیظ دیه به قتل عمد اختصاص فاضل هندی میمرحوم 
دارد چون قدر متیقن از قتل، قتل  ی افزایش دیه اختصاص به قتل عمدتوجه به قرینه
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یر عمد انصراف دارد. چون افزایش دیه مجازات است و مجازات در قتل عمد است و از غ
   ]315ص ،11ج ،26شود. [ خطایی ناصواب است. همین امر مانع اطالق قتل می

ی به ماه احترام سوم دیه را هتک حرمت و بی ایش یککه فقها دلیل افز دیگر این
صدی در کار باشد. چون کند که ق احترامی در صورتی صدق می حرام ذکر کردند. این بی

  صد قتل داشت و نه قصد توهین و احترام از امور قصدی هستند و وقتی قاتل نه ق
هتک  کند. وقتی که قتل عمدی باشد، ق نمی، هتک حرمت نسبت به او صداحترامیبی

  اما در قتل غیرعمدی هتک حرمت مصداق ندارد. ،کند حرمت صدق می
 رائت از مقدار زائد است. چون دلیل لفظی ماب ،که اصل جاری در موضوع دیگر این 

نوبت به اصل عملی  در نتیجه در اینجا متعارض و نسبت به قتل غیر عمد نارساست.
شود. قدر متیقن باید یک دیه  و اصل برائت نسبت به مقدار زاید جاری می ،رسد می

  نسبت به پرداخت مازاد آن برائت جاری می کنیم. و کامل پرداخت شود
واهر در انتهای این مبحث پس از ذکر عبارت فاضل هندی در کشف اللثام صاحب ج

دارد که شامل قتل ظهور در قصد قتل  کلمه قتل« گوید: و بعد از بیان نظر فقها می
چون  ؛توانیم عمومیت استنباط کنیمدر این هنگام از کلمه قتل نمی .شود خطایی نمی

سوم دیه بالمانع  نی عدم پرداخت یکیع اجرای اصل برائت ظهور در قتل عمد دارد و
  ]28ص ،43ج ،33[ » بنابراین اصل عدم پرداخت دیه اضافی است. ؛است

حساب زمان یا مکان  تغلیظ در دیه به   :ه) معتقد استمام خمینی(راز فقهای معاصر ا
 ]125ص ،10، ج3[ محض ثابت نیست. طاییخ      در قتل ،وقوع قتل

در این خصوص مطلبی به صورت سؤال » کیفری وقدیدگاه های نو در حق«در کتاب 
  شود: و جواب مطرح شده که در اینجا ذکر می

ای از جایگاه ویژههای حرام در زمان و مکان تشریع حکم  سؤال: جناب استاد ماه
ای که مردم با خاص خود را داشته است. در جامعه اند. لذا این حکم فلسفهبرخوردار بوده

که بدانند قتل و  دانند چه برسد به این هستند وقتی نام آن را نمیهای حرام بیگانه  ماه
توان گفت حکم مذکور  سوم دیه است؛ آیا می ب افزایش یکها موج جنایت در این ماه

قصد  ،برای تمامی امکنه و ازمنه است؟ و با توجه به اینکه بسیاری از فقها از متقدمین
 شناسند، های حرام را نمی دمی که اصال ماهاند، مر ذکر نمودهاحترامی) را انتهاک (بی

  چگونه قصد انتهاک بر عملشان متصور خواهد بود؟
پاسخ استاد: مگر بگوییم تغلیظ دیه مشروط به علم است، در این صورت سخن شما 
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رسد افزایش  به نظر می ]200ص ،1 ج ،28[ درست است، اگر قصد انتهاک را شرط بدانیم.
ام در هنگام تصادف از پشتوانه و استدالل محکمی برخوردار های حر سوم دیه در ماه یک

ریزی بود. برای  ی زندگی عرب جاهلی جنگ و غارت و خون نیست. اجماال بیان شد شیوه
های حرام  هایی از سال را که به ماه که مدتی را در صلح و آرامش به سر برند، ماه این

سالم هم این رسم را پسندید و امضا داشتند. ا ریزی برمی معروف بود دست از جنگ و خون
های حرام را  های قمری آشنایی ندارند و ماه کرد. در کشور ما بسیاری از افراد با ماه

دانند و ماه رجب را ماه حرام  دانند. حتی برخی مردم ماه رمضان را ماه حرام می نمی
  ته نیست.این اگرتصادف دراین ماه، موجب تغلیظ دیه شود، شایس دانند. بنابر نمی

 در ؛ریزی بود جلوگیری از جنگ و خون ،که هدف اسالم از امضای ماه حرام دیگر این
احترامی به  از اسمش پیداست شخص قصد قتل و بیطور که  که در تصادف همان حالی

ماه حرام را ندارد و به طریق اولی مجازات تغلیظ دیه هم نسبت به او منتفی است. 
ن ماشین را است. بسیاری از افراد توان بیمه کردی بعالوه این حکم یک حکم حرج

  به آن افزوده شود. نیز سوم دیه که یک چه رسد به این ؛ندارند
و  داند را با اشکال موجه می تغلیظ دیه در قتل خطاییهللا صافی گلپایگانی نیز  آیت

د و های حرام نسبت به قتل عم ی معمولی در ماه تغلیظ دیه اضافه بر دیهمعتقد است: 
ولی در مورد قتل خطائی محل اشکال است و بهتر است نسبت به مقدار  ،شبه عمد ثابت

ائد باید به ورثه مقتول داده شود. زائد بر دیه معمولی بین طرفین مصالحه شود و مقدار ز
دیگر از فقهای معاصر که قایل به تغلیظ دیه در قتل عمدی است ] 349ص ،2 ج ،21[
  شرح ذیل  است که در ضمن سوالی بههللا مکارم شیرازی یتآ

  دهد: ن پاسخ میآ
های مربوط به قتلتغلیظ دیه در ماه حرام،  نیز معتقد است:آیت هللا مکارم شیرازی 

  ]1652ص ،2ج ،32کند. [ه غیر عمد و خطایی تسری پیدا نمیو حکم آن ب بوده عمد
 27ی شعبه ،رواز این .اندشده این حکم نیز متوجه مشکالت ها از طرفی، دادگاه

با توجه به ماده « .عالی کشور حکم تغلیظ دیه در قتل خطایی را نقض کرده استدیوان
یا  های حرام و هما فوت در اگر صدمه و 1370قانون مجازات اسالمی مصوب سال  299

علیه انتخاب نموده  که محکوم ای نوع دیه سوم از در حرم مکه معظمه واقع شود یک
الکن شعبه  .بنابراین تغلیظ دیه ارتباطی به نوع قتل ندارد .شود می آن افزون بر ،است
برخالف نظریه  28/12/1370مورخ  27/414دادنامه شماره  کشور در دیوان عالی 27

در قتل خطای محض تغلیظ دیه وجود « :است کردهحکم صادر گونه  به این ،اداره حقوقی



  157  های حرام ی قتل خطایی در ماه عدم تغلیظ دیه

 نظر وجود دارد و اختالف ،انواع قتل که درخصوص تعلق دیه به ماحصل کالم این» ندارد.
آنچه  د.کرجویی  رفع مشکل باید با توجه به فلسفه ایجاد این نهاد حقوقی چاره برای

 ؛های حرام است احترامی به ماه مسلم است اینکه تغلیظ دیه بدلیل هتک حرمت و بی
شب  ای که . رانندهخطاء محض خالی از اشکال نیست مد وع پس نسبت دادن آن به شبه

ناخواسته مرتکب این  شخص را کشته است و ،حرام به علت تاریکی شب  ماه هنگام و در
که عمل وی از روی عمد نبوده  احترامی به ماه حرام نکرده چرا هیچ بی ،عمل شده

  ]137ص ،5[ ».تاس
  

  تغلیظ در حرم مکه
در حرم  الزم است. شیخ مفید و شیخ طوسی قتلنیز آیا تغلیظ دیه با قتل در حرم مکه 

اند. بسیاری از  سوم دیه ملحق کرده های حرام از نظر افزایش یک مکه را به قتل در ماه
اند.  ر حرم را موجب افزایش دیه دانستهفقهای عظام از شیخین پیروی کرده و قتل د

  البته برخی در این مطلب توقف کرده و از شیخین تقاضای دلیل نمودند.
. موجب تغلیظ دیه است، وارد شده استحرم که البته روایاتی در خصوص قتل در 

  نظر وجود دارد. هرچند در قرائت حرم اختالف
یک دیه کامل و  :کسی را در حرم کشت، فرمود ،به امام باقر (ع) عرض کردم شخصی

  ] 150ص ،19ج ،8[ شود. سوم دیه افزون بر آن واجب می یک
قف در مسأله نیست. به با وجود روایت جایی برای تو«فرماید:  صاحب جواهر می

. کشتن دو در احترام مشترک هستند رهای حرام و حرم مکه ه که ماه خصوص این
حیوانات در حرم به شدت نهی شده و موجب کفاره است و مناسب است که قتل انسان 

   ]27ص ،43ج ،33» [شود. هم موجب تغلیظ دیه می
ای حرام است و موارد ه در مقابل برخی از فقها معتقدند تغلیظ دیه مخصوص ماه

جمله این فقها  از شود. قتل اقارب مشمول تغلیظ دیه نمی دیگر مثل قتل در حرم مکه و
  نویسد: نامبرده می .مقدس اردبیلی است

شود؟  های حرام، مثل حرم مکه را هم شامل می که تغلیظ دیه در غیر ماه در این«
های حرام و کفاره صید  به ماه شود، چون دلیلی نداریم. قیاس نمودن ظاهراً شامل نمی

در حرم بدون دلیل است. باوجود این شیخ طوسی و مفید به آن معتقدند و آن دو 
حرم مدینه و حرم امامان را  ،آشناترند. بر فرض که تغلیظ دیه شامل حرم مکه شود

   ]221ص ،14ج ،2[ »باطل است و دلیلی بر آن نداریم.شود. زیرا قیاس  شامل نمی
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: گوید روایتی که می ،تغلیظ دیه به سبب قتل در حرم مکه را قبول ندارندفقهایی که 
  اند.های حرام گرفته ماهبه معنای  رجل قتل رجل فی الحرم حرم را به ضم حاء و راء

چون . شود موجب تغلیظ دیه می ،طور که مشهور فقها فرمودند قتل در حرم همان
ن دلیل قوی چنین فتوایی داده بدو شیخ طوسی رسد شیخ مفید و بعید به نظر می

  باشد. که فعال موجود نمی به روایاتی دسترسی داشتند ن بزرگورانآبسا  چه .باشند
  

  نظر فقهای اهل سنت
  شود: تغلیظ می ،در فقه اهل سنت در سه مورد دیه

  هرگاه قتل در حرم مکه اتفاق افتد. -1
  های حرام واقع شود. هرگاه قتل در ماه -2
  خویشاوندان نزدیک را بکشد. وقتی یکی از -3

تغلیظ نیست.  در قتل خطایی تشدید و شبه عمد است و تغلیظ دیه در قتل عمد و
 ،، سی حقهمثالً در قتل عمدگیرد.  پرداخت در سن شتران صورت میتغلیظ هم هنگام 

شود.  ردار پرداخت میشتر با ،چهل خلفه و ،چهار سال، و سی جذعه، شتر پنج سال شتر
شتری که  ،پنج بنت مخاض ن بیست وآیک نوع  ر قتل خطایی پنج نوع شترحالی د در

یف تخف مدت پرداخت و یعنی در نوع ؛شود می پرداخت ،ن تمام شده باشدآیک سال 
   ]5710ص ،7ج ،16[ شود. داده می

در شبه عمد پرداخت  شود. معتقدند دیه در قتل عمد و شبه عمد تغلیظ می ها حنفی
 شود و کفاره بر قاتل است و قاتل به سبب قتل از ارث محروم می عهده عاقله و دیه بر

شود اما باعث عدم محرومیت از  قتل است. شبهه موجب سقوط قصاص می ،این کیفر
   ]367ص ،5، ج7[ شود . ارث نمی
نان به افزودن سن آتغلیظ دیه درنزد ور که فقهای اهل سنت تصریح کردند، ط همان

البته این مضمون در عبارات  .دانند لیظ دیه را روا نمیشتر تغ در غیر شتران است و
  که قبال به آنها اشاره شد. برخی از فقهای امامیه هم بود

  
  نتیجه 

های حرام موجب تغلیظ دیه  یکی از مسایل فقهی و حقوقی این است که قتل در ماه
متن روایت . برخی از فقها دانند را نیز موجب تغلیظ دیه می است. فقها قتل در حرم مکه
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سوم دیه است ذکر کردند و متعرض  گوید قتل در ماه حرام موجب افزایش یک را که می
از فقها اظهار داشته اند که قتل خواه عمدی باشد یا  عده ایعمد و غیر عمد نشده اند. 

سوم دیه است. برخی از فقها هم بیان داشته اند  غیرعمدی موجب تغلیظ و افزایش یک
  افزایش دیه است.که قتل عمد موجب 

ظهور در قصد و قتل عمدی دارد و تغلیظ هم مجازات است و  ،که قتل آنجایی از
مجازات در غیر عمد مناسب نیست و با قتل عمد سازگار است و اصل این است که در 

و نسبت به مازاد آن برائت جاری شود و در  موارد مشکوک بیش از یک دیه ثابت نگردد
چون مردم ما معموال با  ،گیرد نسبت به ماه حرام صورت نمی یقتل غیرعمدی بی احترام

    .نمی کنند و با آن آشنایی ندارند ماه قمری کار
که بین روایات تعارض وجود دارد و فقها هم در این زمینه اتفاق نظر ندارند  با عنایت به این

قانون  555 ماده کند؛ شایسته است که در و تغلیظ دیه مشکالتی را برای رانندگان ایجاد می
  و تصادف مشمول تغلیظ دیه قرار نگیرد. مجازات اسالمی تجدیدنظر شود و قتل خطایی
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