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 چکیده
 و امن یهامحل حرمت حفظ و یاقتصاد و یاجتماع تیامن از انتیص منظور به اسالم مقدس شرع

 مشاهد ریسا و مکه )حرم هامکان و رجب( و محرم الحجه،یذ القعده،یذ یها)ماه هازمان از یبرخ مقدس،

 را هاپهنه نیا در تیجنا مرتکبان مجازات و دهیبخش خاص یتقدس و احترام را اقوال( در اختالف با مشرفه

 بنابر آن مجازات باشد، قتل شده انجام جرم اگر .کندیم ظیتغل ای دیتشد ،یشرع مقدر مجازات بر افزون

 ثلث افتیدر مستحق م،اسال فقه خیتار طول در است. «ثلث و کامل هید» )ع( صادق امام از حیصح یتیروا

 مقدار نیا یبرا فقها که است آن انگریب حکم نیا و است شده دانسته هید اصل افتیدر مستحق همان مازاد،

 «یریتعز» تیماه هید بر مازاد ثلث که است آن مقاله نیا هیفرض اما اند.نبوده قائل هید از ریغ یتیماه د،یزا
 تیخصوص یالغا و مناط حیتنق ژهیو به یاجتهاد روش و نصوص لیتحل از حاضر قیتحق افتنی سامان در دارد.

 بر یاسالم دولت استحقاق هاآن نیترمهم که دارد یپ در را یمتعدد آثار هیفرض نیا اثبات است. شده استفاده

 مجازات قانون مرتبط مواد رییتغ است. حکومت یمال منابع از یکی عنوان به نفس هید بر مازاد ثلث افتیدر

 است. هینظر نیا انتظار مورد آثار گرید از یاسالم
 

 .ریتعز مناط، حیتنق حرم، در قتل حرام، یهاماه در قتل ه،ید ثلث ه،ید ظیتغل ها:کلیدواژه
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The Taaziri Nature of the One-third in Excess of the Blood Money 

in the Blood Money Increase Law 

 
Mohsen Malek Afzali Ardakani, Ph.D. Professor, Al-Mostafa International University 

Abstract 
The holy religion of Islam, in order to protect the social and economic security of 

secure and holy places and respect their sanctity, has provided special sanctity and 

holiness for certain times (Dhu al-Qa'dah, Dhu al-Ḥijjah, Muharram, Rajab) and 

places (Shrine of Mecca and other honored places with differences in opinions) and 

aggravates or increases the punishment of perpetrators of crimes in these areas in 

addition to the prescribed religious punishment. If the crime committed is murder, its 

punishment is “full blood money and one-third” according to a Sahih narration of 

Imam Sadegh peace be upon him. Throughout the history of Islamic jurisprudence, 

the individual entitled to receive the one-third surplus has been the one entitled to 

the blood money itself and this ruling indicates that the Islamic jurists have not 

considered this extra amount to be of a nature other than the blood money. However, 

the hypothesis of this article is that the one-third in excess of the blood money has a 

“Taaziri” nature. In organizing the present research, analysis of texts and Ijtihadi 

method especially rectifying the effective cause and cancellation of specificity have 

been used. Proving this hypothesis has several implications the most important of 

which is the Islamic state's right to receive the one-third in excess of the blood money 

as one of the Islamic state's financial resources. Amending the relevant articles of the 

Islamic Penal Code is another expected implication of this theory. 

 

Keywords: increase of the blood money, one-third of the blood money, murder in 

Haram Months, murder in the Shrine, rectifying the effective cause and cancellation 

of specificity, Taazir.  
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 مقدمه
یت کیفری از وی است؛ اعم از آنکه دیده و حماهای فقه جزایی اسالم، حفظ حقوق بزهیکی از سیاست

شهود؛ یکهی از ایهن های گونهاگونی پدیهدار میفرد یا اجتماع باشد. حمایت کیفری از جامعهه بهه صهورت
ههای هها یها مکانکنندگان حرمت زمانگران در امنیت اجتماعی و هتکهای حمایتی، مجازات اخاللجلوه

« تشهدید»یها « تغلهیظ»دس قهرار گرفتهه اسهت. ها مورد تاکید شارع مقهخاصی است که حفظ حرمت آن
ههای های مقدس مثل ماه مبارک رمضهان یها مکانمجازات حدی در جرائم شرب خمر، زنا و لواط در زمان

های حرام )ذی القعده، ذی الحجه، محرم دیه در صورت ارتکاب قتل در ماه« تغلیظ»مقدس مثل مسجد و 
 و رجب( و حرم مکی از این قبیل است.

ای است بر عهده ای است همگانی، وظیفهاست که تأمین و حفظ امنیت جامعه، جز آنکه وظیفه بدیهی
حکومت و نقض آن، تعدی به حقوق اجتماع و کلیت جامعه و اخالل در نظام حاکم بر آن اسهت. بهه ایهن 

مهدعی یابهد و مجهازات آن در اختیهار حهاکم و می« جنبه عمومی»ترتیب جرم شکل گرفته زیر این عنوان، 
العموم است و چنانچه جریمه به آن تعلق بگیرد به زیان دیده ناشهی از آن یعنهی جامعهه و حکومهت تعلهق 

 خواهد گرفت.
الجمله در همه آثار فقهی جامع قدما و متهأخرین در خصوص اصل حکم تشدید و تغلیظ مجازات، فی

تهوان ایهن حکهم را بهه . لذا میخورددر ابواب حدود و دیات، بحث شده و اختالف معتنابهی به چشم نمی
نیز بهه  1312عنوان یک ضابطه فقهی مورد اتفاق فقها برشمرد. همچنان که قانون مجازات اسالمی مصوب 

پذیرفته اسهت. علیهرغم پهذیرش ایهن حکهم و ضهابطه  555و  555تبع متون فقهی، تغلیظ دیه را طی مواد 
خورد که در جای خود پیش روی محققهان چشم می ای از جزئیات اختالف نظرهایی بهفقهی، در مورد پاره

وگو قرار گرفته، مسایلی چند است که تاکنون مورد بررسهی و توجهه قرار دارد. در این مقاله آنچه محور گفت
 اند. این مسائل عبارتند از:واقع نشده و فقها پیرامون آن نظریه پردازی نکرده

 است یا تعزیر؟چیست؟ دیه  ه ماهیت مازاد دیه در تغلیظ دیه 1
 ه مستحق دریافت این مقدار زاید )ثلث دیه( چه کسی است؟ اولیای مقتول یا حکومت اسالمی؟ 2

های فوق، شایسته است نگاهی گذرا بر تعریف ماه حرام و حکم قتهل در ایهن پیش از پرداختن به سؤال
 ها و حرم مکی داشته باشیم.ماه

 
 های حرامماه

های آید، حکم مربوط به تعداد ماهبرمی 1سوره بقره 212و آیه  1سوره توبه 35ه گونه که از شأن نزول آیآن
                                                 

ا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِک الدِّینُ الْقَیمُ فَالَ تَظْلِمُوا فِیهِنَّ هَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِی کتَابِ اللَّهِ یوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْ - 8
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معهروف اسهت، از احکهام امضهایی و « اشُهر ُحهُرم»ها که به حرام، حرمت داشتن آن و منع قتال در این ماه
کید اسالم است، تا آنجا که تأخیر افکندن در آن و جابجایی آن مایه فزونی در کفر دانست ه شده است مورد تأ

آیهد، (. همچنان که از مفاد آیه مورد اشاره از سوره بقهره و برخهی روایهات بهه دسهت می2سوره توبه 32)آیه 
های زیارت ریزی در آن، عبارت است از: تأمین امنیت راههای حرام و منع جنگ و خونفلسفة قرار دادن ماه

های تجاری در پرتهو اقتصادی و حرکت کاروانخانه خدا در ایام حج و عمره و فراهم آوردن امکان سیاحت 
امنیت حاصل شده از قرارداد تحریم جنگ و دست برداشتن از چپاول و خونریزی که عادت اعراب جهاهلی 

( توضهیح آنکهه در لسهان 331/ 1؛ فاضل مقداد، کنهز العرفهان، 42/ 5بوده است )طبرسی، مجمع البیان، 
های سیاحت های دیگر ممتاز شده است. یک دسته ماهها از ماهماههای سال دو دسته از روایات در میان ماه
های حج یها زیهارت الحجه، محرم، صفر، ربیع االول تا دهم ربیع الثانی و دسته دیگر ماهشامل: از دهم ذی

؛ 455/ 2الحجه و محرم برای حج و ماه رجب برای عمره مفرده )صدوق، القعده، ذیگانه ذیشامل: ماه سه
( البتهه 53-52/ 12؛ مجلسی، بحار األنهوار، 66/ 2؛ عیاشی، تفسیر العیاشی، 56/ 1فسیر القمی، قمی، ت

ها در این دو دسته نشان از آن دارد که حج و زیارت خانه خدا، در جای خود به عنوان یک اشتراک برخی ماه
 سیاحت و گردشگری مذهبی هم لحاظ شده است.

ها مطلق نیست، بلکه این حکم در مقابل کسی است که برای ماهمخفی نماند که حکم منع قتال در این 
هها نشناسهد یها ماه حرام، حرمت قائل است و آغازگر قتال نباشد. لذا جنگ با کسی که حرمتی برای این ماه

( برخی این سخن را به اتفاق اصحاب نسبت 32/ 21، صاحب جواهرآغاز کننده جنگ باشد، جایز است. )
 .(26/ 6، ط. حدیثه ، ریاض المسائلیایداده است )طباطب

 
 حکم قتل در ماه حرام و حرم مکی

بر اساس فتوای فقها در صورتی که کسی در ماه حرام یا در حرم شریف مکی، دیگری را به قتل برساند، 
، ؛ ابن براج243سوم دیه را نیز به عنوان تغلیظ یا تشدید مجازات بپردازد )مفید، باید عالوه بر دیه نفس، یک

؛ صاحب جواهر، 315/ 11، حائری؛ 412/ 4؛ شهید اول، 323/ 3؛ ابن ادریس، 441، ابن حمزه؛ 515/ 2
/ ا5 ف/الخهال ( دلیل این حکم اجماع و اخبار دانسته شده اسهت )طوسهی،512/ 2 ؛ امام خمینی25/ 43

ی بهه مهاه حهرام، ای در مورد الحاق حرم مکه( با این حال عده163/ 11؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، 223

                                                                                                                   
 أَنْفُسَکمْ وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِکینَ کافَّةً کمَا یقَاتِلُونَکمْ کافَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ.

 فِیهِ کبِیرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ وَ کفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ. یسْئَلُونَک عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِیهِ قُلْ قِتالٌ - 8
ا حَرَّمَ اللَّهُ زُینَ لَهُمْ رَّمَ اللَّهُ فَیحِلُّوا مَءُ زِیادَةٌ فِی الْکفْرِ یضَلُّ بِهِ الَّذِینَ کفَرُوا یحِلُّونَهُ عَاماً وَ یحَرِّمُونَهُ عَاماً لِیوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَإِنَّمَا النَّسِی - 1

 سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَ اللَّهُ الَ یهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرِینَ.
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؛ همهو، شهرائع 414/ 3انهد )محقهق حلهی، نکهت النهایهة، تردید کرده و از فتوا دهندگان مطالبة دلیل کرده
(. در 251/ 2؛ خویی، مبهانی تکملهه المنههاج، الروضه؛ شهید ثانی، 421/ 4 ؛ صیمری،211/ 4الم، اإلس

شهود. مسهائلی از جای خود واگذار میها به ذیل این مسأله، مسائل دیگری مطرح شده است که تفصیل آن
قبیل: شمول حکم بر قتل خطا )به تناسب بحث در پایان مقاله سخنی در ایهن خصهوص بهه میهان خواههد 
آمد(، جریان این حکم در سایر مشاهد مشرفه عالوه بر حرم مکی، عدم شمول حکم بر جنایت بر اعضهای 

 (.26 -25/ 43؛ صاحب جواهر، 355-352/ 11، حسینی عاملیبدن و منافع و قتل اقارب )ر.ک: 
 

 دریافت کننده ثلث مازاد بر دیه

سخن در مورد دریافت کننده مقدار ثلث مازاد بر دیه نفس، موضوع دیگری است که در آثار تعهدادی از 
گر آن اسهت کهه همگهی، مسهتحق دریافهت را همهان فقها بدان پرداخته شده است. بررسی این آثهار نشهان

؛ عالمهه حلهی، تحریهر 415/ 3دانند )محقق حلی، نکت النهایهة، ل دیه یا ولی دم میمستحق دریافت اص
( گرچهه کسهانی 111/ 25 ؛ روحهانی،162/ 11یة، ؛ شهید ثانی، الروضة البه256/ 2، ، ط. حدیثهاألحکام

اند که این میزان مجازات اضافی، به خهاطر هتهک حرمهت ضمن پذیرش این حکم، به این نکته توجه کرده
( برخی نیز افزون بر ایهن مالحظهه، ایهن حکهم را بهه 21/ 43ن و مکان مقدس است )صاحب جواهر، زما

 (.354/ 11، عاملیحسینی ند )اطالق نص و فتوا مستند کرده
بدیهی است چنانچه جرم هتک حرمت زمان و مکان شریف، جرمی عمومی شهناخته شهود و ماهیهت 

شخیص داده شود، مرجع دریافت آن دولهت اسهالمی خواههد ثلث دیه مازاد بر دیه نفس، ماهیتی تعزیری ت
بود. در نتیجه مبلغ مازاد، یکی از منابع مالی دولت به شمار رفته تا بدین واسطه به تهرمیم امنیهت از دسهت 

 رفته بپردازد.
 

 دالیل حکم تغلیظ دیه در قتل در ماه حرام و مکان شریف

 دلیل حکم تغلیظ دیه در قتل در ماه حرام -1
به عنوان مستند این حکم ذکر شده است )شهید ثهانی، مسهالک « نصوص کثیره»برخی متون فقهی در 

اند که فقهط یهک روایهت در ایهن زمینهه وجهود دارد و آن (. با این حال برخی اذعان کرده531/ 15األفهام، 
نهابع (. این روایت کهه در م25/ 43 صادق )ع( است )صاحب جواهر، روایت صحیح کلیب اسدی از امام

قال: سألت أبا عبدالله )علیه السالم( عن الرجهل یقتهل فهی الشههر »مختلف حدیثی آمده بدین قرار است: 
کلیب اسدی گفت از امام صادق در باره مردی کهه دیگهری را در »یعنی: « الحرام، ما دیته؟ قال: دیة و ثلث.
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)حهر عهاملی، « سهوم.یه و یککشد، پرسیدم که دیه مقتول چقدر است؟ حضرت فرمود: یک دماه حرام می
( عالوه بر این روایت که راوی آن مهورد توثیهق مجهامع رجهالی قهرار 1، ح 3، ابواب دیات النفس، باب 21

( صحیحه زراره به اسناد شیخ صدوق نیز بر این حکهم 246گرفته است، به نظر برخی فقها )خویی، همان، 
در تعدادی از نصهوص را « الحرم»کلمه  ز معتقدند اگر(. برخی دیگر نی11 ،61/ 4 )ابن بابویه،داللت دارد 

(. افهزون بهر صهحیحه 25با ضمتین ه الُحُرم ه بخوانیم نیز داللت بر مطلوب دارد )صاحب جواهر، همان، 
( و اجماع به هر دو قسمش بر این حکم ادعها شهده اسهت 242خویی، همان، الف )کلیب اسدی، نفی خ

، همان(. البته هرچند این اجماع که پیشتر نیز بهه آن صاحب جواهر؛ 163/ 11)شهید ثانی، الروضة البهیة، 
اشاره شد، مدرکی است و در عرض روایت مزبور اعتباری ندارد، اما بیانگر تسالم و عدم اخهتالف فقهها در 

 شود.اصل حکم است و مؤیدی بر آن شمرده می
 دلیل حکم تغلیظ دیه در قتل در حرم -2

جریان حکم تغلیظ دیه در مورد قتل در حرم مکی، میهان فقهها اخهتالف طور که گذشت در مورد همان
(. 25، همهان، صهاحب جهواهراست )« عدم نص»ای از فقها در این حکم نظر است. علت مخالفت عده

داند و حکم به شمول بر مهدعا می« فی غیر محله»ها و دلیل آن را لکن مرحوم صاحب جواهر این مخالفت
 (.22شمارد )همان، که مشهور و اجماع فرقه و اخبار آن برمیرا مذهب اکثر فقها بل

کننهد. صهحیحه موافقان شمول حکم تغلیظ دیه بر قتل در حرم به دو خبهر صهحیح از زراره اسهتناد می
)حهر عهاملی، « قلت ألبی جعفر )علیه السالم( رجل قتل رجال فی الحرم؟ قال علیه دیهة و ثلهث»نخست: 

( صحیحه دیگهر نیهز 4از ابواب دیات النفس، ح  3؛ همان، باب 2م الواجب، ح از ابواب بقیة الصو 6باب 
( 61، ح 215/ 11با همین عبارت از امام صادق )علیه السالم( نقل شده است )طوسی، تههذیب االحکهام، 

( داللهت ایهن دو 22صرف نظر از ایرادی که به سند روایت وارد شده است )ر.ک: صاحب جواهر، همان، 
به فتحتین ه الَحَرم ه خوانده شود. البته صاحب جواهر با سند « الحرم»ورتی تمام است که لفظ روایت در ص

کند که باید این کلمه با ضمتین ه الُحُرم ه خوانده شود؛ هرچند خود از طرفهداران جریهان و مدرک ثابت می
دی )ارسال( که بهر ( لکن محقق خویی صرف نظر از ایراد سن21-22حکم در قتل در َحَرم است. )همان، 

گهذارد و اجمهاع ادعها شهده در مسهأله را کند، هر دو صحیحه را به خاطر اجمهال کنهار میروایت وارد می
(. سید صادق روحانی پس از اقوی دانستن عدم الحاق حرم مکی به 253-252پذیرد )خویی، همان، نمی

بینهد کهی نمید مشهرفه بهه حهرم مماه حرام، مجالی برای بحث الحاق یا عدم الحاق حهرم مدینهه و مشهاه
 (.113/ 25 )روحانی،
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از نگاه موافقان الحاق، افزون بر این دو روایت، اولویت تغلیظ مجازات قتل نفس در مقایسه با صید در 
های حرام، آمده است. بدین بیان که وقتهی صهید در حهرم حرم، به عنوان دلیل ملحق کردن حرم مکی به ماه

 شود )صاحب جواهر، همان(.ق اولی، قتل نفس موجب مجازات میموجب کفاره است، به طری
 

 ماهیت دیه مازاد )ثلث( در تغلیظ دیه

ای که از همه مسائل مطرح شده در این موضوع اهمیت بیشتری دارد، تبیین ماهیت مقهدار مهازاد مسأله
روایت ُکلیهب اسهدی،  دیه در تغلیظ و آثار مترتب بر آن است. مرور بر مستند اصلی حکم تغلیط دیه، یعنی

کند کهه فقهها دهد، اما بررسی کلمات فقها در این موضوع، نمایان میدر این خصوص چیزی به دست نمی
الجمله فهمشان از نص مورد نظهر و متهون بی آنکه اشاره صریح و مستقیمی به این موضوع داشته باشند، فی

ین اساس، ولی دم مقتول را مستحق دریافهت آن دارد و بر هم« ماهیت دیه»فقهی، آن است که مقدار مازاد، 
دانند. به بیان دیگر اندیشه فقها در این زمینه آن است که مجازات و ضمانی کهه در قبهال هتهک حرمهت می

اللهی )یا عمومی(. پر الناسی )یا خصوصی( دارد نه جنبه حقزمان و مکان حرام، مقرر شده صرفًا جنبه حق
 این دو جنبه آثار خاص خود را در پی خواهد داشت. واضح است که پذیرش هر یک از

چه بسا چنین فهم و برداشتی مستظهر به ظاهر یا صریح روایت مزبهور باشهد؛ ظهاهر ایهن روایهت کهه 
شود و در جای خود حجت است، بیانگر آن است که سائل فقط در مورد دیهه موجب ظن نوعی به حکم می

م )ع( هم در پاسخ به این سؤال حکم را که شامل اصل دیهه و مهازاد های حرام سؤال کرده و امامقتول در ماه
هها بتهوان از ای باشیم که به کمک آندیه است، بیان کرده است. با این وصف باید در پی کشف قرائن یا ادله

 ظاهر روایت عبور کرد.
د آمد امکهان گهذر از ای که متعاقبًا خواهآنچه در ذهن نگارنده نقش بسته، آن است که با استناد به ادله

دارد. در پرتهو ایهن « جنبهه تعزیهری»ظاهر خبر کلیب اسدی وجود داشته و ماهیت ثلث زاید بر اصهل دیهه 
ای در فقهه اندیشه که برخاسته از نگریستن به فقه کیفری از دریچه فقه حکومی بهوده و پهیش از ایهن سهابقه

یبی دوگانه از جنبه حق الناسی و حق اللهی دارد. های حرام و حرم االهی، ترکنداشته است، جرم قتل در ماه
بدین ترتیب که اصل دیه مقتول، خواه مسلمان باشد یا کافر، حقی است کهه بایهد بهرای اولیهای دم و میهزان 
مازاد بر آن که عبارت است از ثلث دیه وی به تناسب دین، جنس و حریتش، باید به نفع جامعه و به حساب 

 ها اشاره خواهد شد.این اندیشه آثار دیگری را هم در پی دارد که در پایان به آنالمال استیفا شود. بیت
گفتنی است چه بسا علت تعزیر نپنداشتن مقدار مازاد بر مجهازات مقهدر در ایهن مهورد و سهایر مهوارد 

گونه که تاریخ سیاسی پس از علهی )ع( مشابه، خالی بودن دست فقیهان از حکومت عدل بوده است. همان
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تنها سیره عملی و علمی متشرعه و دانشمندان شهیعه همهواره پرهیهز از اعانهه و یای این حقیقت است. نهگو
های جور بوده است، بلکه روش اجتهادی بر این اسهتوار اسهت کهه هرگهاه در روایهت یها رکون به حکومت

ده، کنهار گذاشهته فتوایی، به نوعی حمایت و تقویت حکام ظالم و مخالفین استشمام شود، حمل بر تقیه ش
 شود.می

 توان بر ادله زیر بنا نهاد:در مسأله مورد بحث را می« تعزیر بودن مازاد دیه نفس»انگاره  
یعت -1 یع تغلیظ دیه 1تناسب با مذاق شر  و روح حاکم بر تشر

های حرام و آنچه از مجموع آیات و تفاسیر و روایات مربوط به تحریم جنگ، چپاول و خونریزی در ماه
آیهد آن ها به ماه حرام( و اقوال فقها بهه دسهت میاالهی و سایر مشاهد مشرفه )بنابر پذیرش الحاق آنحرم 

گناه و غارت اموال مردم در هر است که اراده و مذاق شارع بر آن قرار گرفته که در عین حال که قتل انسان بی
ا تشریع ایهن حکهم، یعنهی ایجهاد زمان و مکانی ممنوع و موجب مسئولیت است، امنیت جامعه و مردم را ب

حرمت مضاعف برای زمان یا مکانی خاص، تأمین کند. تا آنجا که حتی جهاد با کسی که قائل بهه حرمهت 
کهاظمی، ؛ 354/ 1 ؛ فاضهل مقهداد،331/ 1 رده شهده اسهت )راونهدی،این زمان و مکان است، ممنوع شم

داننهد کهه ه حرام را یک حکم تألیفی می(. با این حال برخی حکم حرمت جنگ در ما312/ 3 فاضل جواد،
 رد بزنهد )سهبزواری،تواند آن را بر این حکم مقدم کرده و دست بهه نبهولی امر اگر موضوع اهمی را دید، می

( معنی این سخن آن است که اگرچه تحریم جنگ در این چهار ماه برای حفظ امنیهت مسهلمانان و 12/ 15
ای باشد که به تشخیص ولی امر، حفهظ شرایط و مصلحت به گونهگروه مقابلشان جعل شده است، اما اگر 

 شود.امنیت در جنگیدن باشد، این حکم کنار گذاشته می
اما جای آن است که پرسیده شود چگونه این مذاق از تنها دلیل معتبهر و مهتقن تغلهیظ دیهه کهه همهان 

شهود کهه: پاسهخ داده می گونهشود؟ این پرسش بجا و درست، اینصحیح کلیب اسدی است، تحصیل می
بعید  2برای پرسشگر و راوی این روایت، که شخصیتی پرفضیلت و مورد مدح و ترّحم امام صادق )ع( بوده،

است که ضمان قصاص و دیه در برابر قتل دیگری را که از بدیهیات است، ندانسته و باورکردنی نیست که او 
شهود؛ خون انسان در ماه حرام یا مکان محترم افهزوده میاز اصل دیه سؤال کند، یا فکر کرده باشد که بهای 

                                                 
در موارد فقدان ادله خاص و عمومات و قواعدد کیدی، بده  ن  کهمذاق شریعت، به معنای برداشت فقیه متبحر از مبانی احکام فقهی است  - 8

 (.181اصول فقه،  نامههنگفر)جمعی از نویسندگان،  دینمایمتمسک 
روی عن محمّد بن معلّی النیلی، عن الحسین بن حمّاد الخزّاز، عن کلیب قال: قال رجل ألبی عبداللَّه علیه السالم: أ یحببّ الرّجبل  - 2

ن إسبماعیل، عبن ( علی ب252/ 5 ،المقال یمنته؛ حائری، 043یره؟ قال: هو ذا أنا أحبّ کلیب الصیداوی و لم أره. )کشی،  لمالرّجل و 
إال  ءیشبعنکم  ءیجحماد بن عیسی، عن حسین بن مختار، عن أبی أسامة، قال: قلت ألبی عبد اهلل ع: إن عندنا رجال یسمی کلیبا، فال ی

 اخإخبات، قول قال أنا أسلم، فسمینا کلیبا بتسلیمه به، قال: فترحم علیه أبو عبد اهلل ع، و قال: أ تدرون ما التسلیم؟ فسکتنا، فقال: هو و اهلل
 .(525 /55 یث،معجم رجال الحد؛ خویی، 003)کشی، «. ی رَبِّهِمْ(إِلاهلل عز و جل: )الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ أَخْبَتُوا 
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بلکه بر اساس آنچه از قرآن کریم در مورد حرمت ماه حرام و منع قتال در آن آموختهه، سهؤال خهویش را بهر 
محور مجازات هتک حرمت و اخالل در امنیت، از امام پرسیده و در پی آن است که اراده امام )ع( یا مهذاق 

 د بیابد.وی را در این مور
این مذاق یا روح قانون شرعی، در گفتار دانشیان فقه نیز مشهود است. مروری بر سهخن فقهها پیرامهون 

هتهک »این مطلب بیانگر آن است که ایشان به نوعی اتفاق نظر دارند که این میزان اضهافه بهر دیهه، بهه ازای 
؛ 441 ،ابن حمزه ؛515/ 2، ؛ ابن براج244 - 243 مقدس جعل شده است )مفید،زمان و مکان « حرمت

؛ 314/ 11 ؛ فاضهل هنهدی،416/ 4، ؛ شهید اول، غایة المهراد415 - 414/ 3محقق حلی، نکت النهایة، 
(. ایهن در حهالی اسهت کهه بهه 111/ 25؛ روحهانی، 21/ 43؛ صاحب جواهر، 354/ 11، حسینی عاملی

بتوان آن را به اعتبار شههرت  به عنوان علت حکم، در هیچ نصی تصریح نشده است و شاید« هتک حرمت»
علت تغلیظ دیه قتل در ماه حهرام و مکهان حهرام، انتههاک »فتوایی معتبر دانست و بر اساس آن نظر داد که: 

این شهرت ههم شههرتی اسهت کهه در آن قهدمار حضهور دارنهد و اعتبهار چنهین شههرتی، « حرمت است.
بر این استوار است که مقدار زایهد بهر دیهه  الجمله نزد فقها مسلم است. حاصل سخن آنکه: مذاق شارعفی

ها بهوده و تعزیهری اسهت کهه بهه ازای جنبهه ها و مکانصرفًا به خاطر زیر پا گذاشته شدن حرمت این زمان
عمومی جرم قتل تشریع شده است. همچنانکه در مقابل جنبه خصوصی آن، پرداخت دیه نفس فرض شهده 

 است.
 تنقیح مناط و الغای خصوصیت -2

توان از آن برای اثبات تعزیر بودن مقهدار روشی اجتهادی است که می 1ناط و الغای خصوصیتتنقیح م
مازاد بر دیه به آن استمداد جست. در ادامه طی بررسی دو موضوع، از این روش برای اثبهات مهدعای خهود 

 بهره خواهیم برد:
ه، دیه قتل کافر ذمی، اعم : مازاد دیه در قتل کافر ذمی؛ به اجماع فقها و نصوص مستفیضمورد نخست

( این اتفهاق نظهر، محهدثان را 36است )صاحب جواهر، « هشتصد درهم»از یهودی، نصرانی یا مجوسی، 
واداشته است که در مجامع روایی خود بابی را به همین مضون بگشایند و روایات متعددی را ذیل آن بیاورند 

ر همین مجامع روایی آمده است که دیه ایهن دسهته (. علیرغم این، روایات معتبری د212/ 21)حر عاملی، 
بیهان شهده اسهت. فههم و برداشهت فقهها از  1«چهار هزار درههم»یا  2«دیه مسلم»از غیر مسلمین به اندازه 

                                                 
ه در مناط حکد  . در این روش، مجتهد با دقت اوصافی ککندیمروشی است که مجتهد به وسییه  ن قصد شارع را از کالم وی استخراج  - 8

شارع  مده است را بررسی کرده و اوصافی را که در حک  دخالت ندارد، الغاء کرده و به این ترتیب مناط واقعی حک  را به دست  ورده و از 
)ر.ک:  دیدنمایمدو موضوعات دیگری را که در مورد  ن نص وارد نشده است، در تحت  ن داخد   دهدیماین طریق دامنه حک  را گسترش 

 (.911اصول فقه،  نامهفرهنگمعی از نویسندگان، ج
 ءٌیشَب فَقَالَ هَذَا  -هِ ع عَنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ ذِمِّیاًمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ - 2
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روایات اخیر آن است که میزان مازاد بر هشتصد درهم، تعزیری است که امام )ع( برای قاتل در نظهر گرفتهه 
اهر در این خصوص خالی از فایده نیست. وی در توجیهه روایهاتی کهه است. ذکر سخن صریح صاحب جو

ذلک لیس دیهة و انمها ههو تعزیهر مهن »فرماید: دیه کافر ذمی را بیش از هشتصد درهم مقرر کرده است می
 (.41/ 43و در ادامه شواهدی را به مدد گرفته است )« الحاکم أو کالتعزیر

کشتن کافر ذمی، مستوجب قتل که گهاهی از آن بهه قصهاص افزون بر آنچه گفته شد، در برخی روایات 
/ 11؛ طوسی، تههذیب االحکهام، 12و 2 6، 4، احادیث 311/ 2یاد شده است، شناخته شده است )کلینی، 

( بدیهی است این مجازات که نه در قالب حدود و نه در قالب قصاص )بهه علهت 43تا  36، احادیث 161
گیرد. مگر آنکهه گفتهه شهود قتهل وی بهه به خود می« ماهیت تعزیری»گنجد، فقدان مماثلت در دین( نمی

شود: اواًل مستقل انگاشتن جرم افساد محل بحث است. االرض است. که در پاسخ گفته میخاطر افساد فی
کند. بله، شاید اعتیاد به قتل ایشهان االرض صدق نمیثانیًا بر ارتکاب یکبار قتل کافر ذمی، وصف افساد فی

گونه که در روایات مشهود است، هیچ یک ناظر بهه ارتکهاب قتهل بهه طهور ن افساد دانست؛ اما همانرا بتوا
مکرر نیست؛ بلکه تدبیری است برای پیشگیری از ارتکاب بعدی این جرم. ثالثًا چنانچه قتل وی اجرای حّد 

 افساد باشد، پرداخت فاضل دیه به او معنی ندارد.
االرض دانسهت و گرچهه در اهل ذمه را مجازات جرم حدی افسهاد فهی توان مجازات قاتلبنابراین نمی

به کار رفته، اما این الفاظ به معنی مصهطلح فقههی نیسهت، بلکهه بهه « قصاص یا قود»برخی روایات، لفظ 
 شود.معنی مجازات اعدام است که با رّد فاضل دیه کافر و مسلمان، انجام می

در هامش این مقاله آمده است( این تعزیر به خاطر جنایتی جعهل ای از آن ای روایات )که نمونهدر پاره
شده است که مردم توان تحمل آن را ندارند )هذا شیر شدید ال یحتمله النهاس(. کنایهه از اینکهه ایهن گونهه 

کند؛ لذا قاتل باید به اندازه دیه مسلمان به اهل او پرداخت کند تا از کشهتن ها نظام اجتماع را مختل میقتل
دد ایشان بازداشته شود )حتی ینکل عن قتل اهل السواد و عن قتهل الهذمی(. بهه ایهن ترتیهب، امهام )ع( مج

حساب اصل دیه ذمی را از حساب تعزیری که به ازای شنائت و قبح کاری کهه انجهام داده و هرآینهه ممکهن 

                                                                                                                   
ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ مُسْلِماً غَضِبَ عَلَی ذِمِّی  -حَتَّی ینْکلَ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ السَّوَادِ وَ عَنْ قَتْلِ الذِّمِّی -الْمُسْلِمِ دِیةَ فَلْیعْطِ أَهْلَهُ النَّاسُ حْتَمِلُهُشَدِیدٌ لَا ی

ظُلْماً فَإِنَّهُ لَیحْرُمُ عَلَی الْمُسْبلِمِ  -وَ مَنْ قَتَلَ ذِمِّیاً -دِرْهَمٍ إِذاً یکثُرُ الْقَتْلُ فِی الذِّمِّیینِ فَأَرَادَ أَنْ یقْتُلَهُ وَ یأْخُذَ أَرْضَهُ وَ یؤَدِّی إِلَی أَهْلِهِ ثَمَانَمِائَةِ
 أَنْ یقْتُلَ ذِمِّیاً حَرَاماً مَا آمَنَ بِالْجِزْیةِ وَ أَدَّاهَا وَ لَمْ یجْحَدْهَا.

 مَبنْوَ هَؤُلَاءِ  -لَّهِ عللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّةً فَدِیتُهُ کامِلَةٌ قَالَ زُرَارَةُ فَهَؤُلَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ العَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ ا
 (0و  5 از ابواب دیات النفس، حدیث 81، باب 23ج أَعْطَاهُمْ ذِمَّةً. )وسائل الشیعة، 

 (4 حدیثعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیةُ الْیهُودِی وَ النَّصْرَانِی أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ... )همان، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ  -5

وَ أَدَّوْا فَضْلَ مَبا  قَتَیُوهُ ی أَنْ یقْتُلُوهُالنَّصْرَانِ به عنوان نمونه: عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِی فَأَرَادَ أَهْلُ - 1
 (1، حدیث 990/ 1)کیینی، بَینَ الدِّیتَینِ. 
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ابهواب دیهات  از 14است امنیت جامعه را به هم بریزد جدا کرده است. جالب است کهه حهر عهاملی بهاب 
باب أّن من اعتاد قتل اهل الذمة فعلیه دیة المسهلم، او اربعهة آالف درههم حسهبما یهراه »النفس را به عنوان 

نام نهاده و به صراحت به ماهیت تعزیری مقدار مازاد بر هشتصد درهم تصریح کرده است )همهان، « االمام
کافر ذمی، یا قتل یا قصهاص قاتهل، جنبهه تعزیهر ( به هر تقدیر، مسلم است که مقدار مازاد بر دیه 221/ 21

 دارد.
وگو اسهت. حال نوبت به تنقیح مناط و الغای خصوصیت، جهت سرایت حکم به موضوع مهورد گفهت

بدین ترتیب که در روایات مورد اشاره، جعل مازاد دیه برای کهافر ذمهی، اواًل بهه خهاطر ذمهی بهودن مقتهول 
اجماع فقها، دیه کافر ذمی هشتصد درهم اسهت. ثانیهًا بهه خهاطر نیست. چرا که بر اساس نصوص معتبر و 

حرمت داشتن خون کافر ذمی هم نیست. همچنان که شیخ صدوق، ذیل روایت زراره از امام صادق )ع( که 
مجازات قتل، برای قاتل عمدی کهافر ذمهی، بهه خهاطر »گوید: ، می«دیه ذمی، دیه کامل است»فرماید: می

( ثالثًا بهه خهاطر صهرف 12/ 4 ابن بابویه،« )مام مسلمین است نه به خاطر حرمت او.مخالفتش با حکم ا
که در این روایات برای علهت حکهم بهاقی « مناط قطعی»اعتیاد به قتل کافر نیست. بلکه تنها خصوصیت و 

ب و است؛ به طوری که طبق بیان امام )ع( مردم قادر به تحمل آشو« حفظ امنیت و نظام اجتماع»ماند، می
 ناامنی و اختالل نظم ناشی از کشتار اهل ذمه نیستند.

پس از کشف این مناط قطعی )با یادآوری این نکته که نه در روایت کلیب نه در روایتی دیگهر بهه ههیچ 
مناطی، برای تعزیر دانستن مازاد دیه مقتول در ماه حرام یا حرم، تصریح نشده اسهت( اکنهون نوبهت تسهری 

رد بحث است. به این بیان که: از سویی، بر اساس شهرت فتوایی که اشاره شهد، جعهل دادن آن به مسأله مو
است. از دیگر سو، بهر اسهاس « انتهاک حرمت زمان یا مکان مقدس»ثلث دیه عالوه بر دیه نفس، به خاطر 

ههای راه« حفظ امنیت»ها، ترین فلسفه جعل حرمت برای این ماههای حرام، مهمتفاسیر آیات مربوط به ماه
توان گفت همچنهان های زیارتی و تجاری آن زمان بوده است. بنابراین میزیارت خانه خدا و امنیت کاروان

که در مورد مازاد دیه ذمی، حفظ امنیت، مالک و مناط تعزیر بهودن آن اسهت، در اینجها نیهز همهین مهالک 
 حرام و مکان حرام قرار گیرد.تواند مبنای تعزیر دانستن ثلث دیه نفس، در صورت وقوع قتل در ماه می

به بیان دیگر، امنیت و حفظ نظام اجتماعی هم از اههّم امهوری اسهت کهه مهورد توجهه عمهوم مهردم و 
حکومت است، به طوری که هرگاه این امنیت و نظم مورد تجاوز قرار گیرد، مجازات جنبه عمومی داشهته و 

له قتل کافر ذمی به خطر افتد یها بهه خهاطر قتهل در ِاعمال آن در اختیار حاکم است. خواه این امنیت به وسی
اند و امور اقتصادی و معیشت خود را در سایه آن زمان و مکان محترمی که مردم در آن احساس امنیت کرده

 دهند.سامان می
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 مورد دوم: مجازات مازاد بر حد در صورت نقض قداست زمان و مکان مقدس
یر پا گذاشتن قداست زمان یا مکان یا حالت خاص جهرم و در ِاعمال مجازات حدی، گاهی به خاطر ز

( 516و  212 النهایه،شود )شیخ طوسی، مجرم، مقداری مجازات اضافه بر حد مقّدر، بر مجرم تحمیل می
است. مانند ارتکاب زنا در ماه رمضان یا روز جمعه یا در مسجد یا مکان « به نظر حاکم»که تعیین میزان آن 

؛ شهید ثهانی، 342/ 5، ط.حدیثه خمر در ماه مبارک رمضان )عالمه، تحریر األحکاممقدس دیگر یا شرب 
، ، ریاض المسهائل ط.قدیمهه؛ طباطبایی145/ 4؛ محقق حلی، شرائع اإلسالم، 411/ 14مسالک األفهام، 

؛ فاضهل 5، م 423/ 2؛ امهام خمینهی، 125تبریهزی، ؛ 323/ 41؛ صاحب جواهر، همهان، 424/ 2تا، بی
شود تعیین مقدار زاید بهر حهد، بهه نظهر حهاکم )قاضهی( ( پر واضح است که وقتی گفته می225لنکرانی، 

 بستگی دارد، ماهیت آن، تعزیر است نه چیزی دیگر.
مستند قول مشهور فقها در این حکم، عالوه بر عدم خالف در مسهأله و حکهم عقهل بهه قباحهت زیهاد 

فاضل لنکرانی، همان( مرسله )یا مرفوعه( ابی مریم انتهاک حرمت زمان و مکان شریف و استحقاق تعزیر )
مطابق این روایت که ضعف سند آن با عمل اصحاب جبران شده  1در مورد شرب خمر در ماه رمضان است؛

است، حضرت علی )ع( شارب خمر را افزون بر حد ه هشتاد تازیانه ه بیسهت ضهربه بیشهتر زد و علهت را 
 «.ک علی شرب الخمر فی شهر رمضانهذا لجرأت»اینگونه بیان فرمود که: 

البته مخفی نماند که هرچند برخی فقها از این روایت و تعلیل مصرح در آن استفاده عموم کرده و حکم 
؛ 324/ 41اند، )صاحب جواهر، را به غیر مورد روایت تسری داده و این امر را به فهم اصحاب منسوب کرده

(؛ اما برخی دیگر صرف نظر از ضعف روایت مهورد اشهاره، 424/ 2،ط.قدیمه، ریاض المسائل  طباطبایی
سریان حکم روایت به غیر شرب خمر در ماه رمضهان را نپذیرفتهه و اسهتفاده تعمهیم از آن را غیهر منصهفانه 

( برخی دیگر نیز این امر را مشکل دانسته و آن را مغهایر قاعهده درر و تخفیهف 412اند )گلپایگانی، / دانسته
 (.212/ 1اند )موسوی اردبیلی، ستهمطلوب شارع دان

اکنون به پیروی از مشهور فقها مبنی بر عمل طبق روایت و تعمیم آن به سهایر مهوارد مشهابه و عبهور از 
گیهریم. بهدین میوگو ه یعنی هتک حرمت ازمنه و امکنه مشهرفه ه پینص، سخن را در مورد موضوع گفت

ه به درستی مجازات ثلث مازاد دیه را به خاطر هتک حرمت ترتیب که اواًل با عطف توجه به سخن فقیهان ک
                                                 

تِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع هُ عَنْ أَبِی مَرْیمَ قَالَ: أُأَبُو عَلِی الْأَشْعَرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَ - 5
عِشْرِینَ سَوْطاً فَقَالَ لَهُ یبا أَمِیبرَ  فَضَرَبَهُالْغَدِ  مِنَ بِهِدَعَا  ثُمَبِالنَّجَاشِی الشَّاعِرِ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِینَ ثُمَّ حَبَسَهُ لَیلَةً 

( هدر 181/ 1)کیینی،  رَمَضَانی فِی شُرْبِ الْخَمْرِ وَ هَذِهِ الْعِشْرُونَ مَا هِی فَقَالَ هَذَا لِتَجَرِّیک عَلَی شُرْبِ الْخَمْرِ فِی شَهْرِ الْمُؤْمِنِینَ فَقَدْ ضَرَبْتَنِ
کده  طورهمدانچند این روایت مرسیه )یا به تعبیر بعضی مرفوعه( است اما این ضعف با عم  فقها جبران شده است )فاض  لنکرانی، همان( 

 (.911/ 18صاحب جواهر از  ن نفی خالف کرده است )
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توان علت منصوص در روایت ابی مهریم را اینگونهه بهه مسهأله مهورد دانستند، میها میها و مکاناین زمان
همانگونه که حضرت برای حفظ حرمت ماه رمضهان و حسهم جهرأت بهر ارتکهاب »بحث سرایت داد که: 

مجازات شالق تعزیری مازاد بر حد مقرر داشته اسهت، در مهورد قتهل در  دوبارة شرب خمر در ماه رمضان،
ماه و مکان حرام نیز، همین دلیل ساری و جاری است. بنابراین دیه مازاد بر دیه نفس نیز جنبه تعزیر داشته و 

 «حکم آن به دست حاکم است.
دین صهورت کهه جعهل ثانیًا از طریق تنقیح مناط و الغای خصوصیت، این حکم دست یافتنی است. ب

تعزیر شالق مازاد بر حد شرب، از یک سو به خاطر شاعر بودن شارب خمر نبوده است. از سوی دیگهر بهه 
توانهد بهه طور که امام )ع( تصریح کرده است، تنهها میخاطر صرف شرب خمر هم نبوده است. پس همان

توان گفت کهه مناط قطعی میخاطر هتک حرمت زمان شریف یعنی ماه مبارک رمضان باشد. با کشف این 
هر جا هتک حرمت زمان یا مکان مقدس صورت گیرد، امکان حکم به تعزیر وجود دارد. این فهم فقهی بهه 

 (.412/ 1آید )گلپایگانی، صراحت در آثار برخی فقیهان به چشم می
 مجازات مستقل انگاشته شدن میزان مازاد -3

شود که ولی دم مقتول به گرفتن دیه رضایت داده ل اخذ میمشهور فقها بر آنند که ثلث دیه، زمانی از قات
( یا اصواًل موضوع قصاص منتفی باشد، مثل آنکه قتل شبه عمد بهوده یها 21باشد )صاحب جواهر، همان، 

قاتل فوت یا فرار کرده باشد. لذا در موردی که ولی دم متقاضی قصاص قاتل باشد، امکان اخذ ثلهث مهازاد 
ل این نظر، شهید ثانی قائل به وجوب ثلث دیه در فرض قصاص قاتل است. )به نقل از وجود ندارد. در مقاب

(. این قول هرچند شاذ است، لکن بیانگر آن است که شهید برای مجازات مازاد 21صاحب جواهر، همان، 
نبهه بر دیه، ماهیتی مستقل از دیه نفس در نظر گرفته است. در این فرض جز آنکه گفته شود مقهدار مهازاد ج

توان برای مقتول و اولیای او، هم قائل به حق قصاص شد تعزیر دارد، چاره دیگری وجود ندارد؛ چرا که نمی
علیهه در نظهر توان بهرای جهانی دو مجهازات در حهق مجنیهم قائل به حق دریافت خونبها. در مقابل نمی

 گرفت.
اهیت ثلث مازاد بهر دیهه را تعزیهر سؤال یا اشکال مهمی که در اینجا قابل طرح است آن است که اگر م

شود یا خیر؟ به عبارت دیگهر از آنجها بدانیم، آیا شامل قتل شبه عمد و خطا در ماه حرام و مکان مقدس می
ها مفقود است، لذا اصواًل قابل تعزیر نیستند تها بگهوییم تعزیهِر ثلهث که عنصر معنوی جرم در این نوع قتل

ثابت باشد. برای رسیدن به پاسخ این سؤال ابتدا باید دانسهت کهه چهه نهوع ها مازاد بر دیه نسبت به این قتل
طلبد که به جهای خهود واگهذار قتلی مشمول حکم تغلیظ دیه است )البته این موضوع تحقیق مستقلی را می

 شود(.می
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کهه در این باره بین فقها دو نظریه مطرح است؛ قول اول که نویسنده مقاله به آن گهرایش دارد، آن اسهت 
ای صرفًا قتل عمد را موضوع این حکم دانسته و علت این انحصار را خالف اصل بودن قهانون تغلهیظ و عده

ابهن ؛ 315/ 11 هنهدی، شهمارند )فاضهلاکتفا به قدر متیقن و عدم انتهاک حرمت در قتل غیهر عمهد برمی
تهل گانه قن حکم را به انواع سهگویی، ای(. در مقابل، اکثر قریب به اتفاق فقها با مطلق441، الوسیلة، حمزه

/ 3؛ محقهق حلهی، نکهت النهایهة، 323/ 3؛ ابن ادریهس، 512/ 2، ، ابن براج243دهند )مفید، تعمیم می
تهوان گفهت اند. در تقویت ایهن قهول میای لفظی و سیاقی را برای رأی خود بیان کرده(. این گروه ادله414

در آن نقش داشته باشد، لذا با ارتکاب قتهل، اثهر وضهعی آن انتهاک از عناوین قصدیه نیست تا علم و عمد 
شود، چه قاتل علم به حکم داشته باشد و قصد هتک حرمت کرده باشد یا چنین علم یعنی هتک حاصل می

گار نیست امها منتههک بهه حسهاب و قصدی نداشته باشد. به گفته صاحب جواهر قاتل خطایی اگر چه گناه
/ 43اد است و بر این امر ادعای نص و اجماع هم شده است )صاحب جهواهر، آید و ضامن ثلث دیه مازمی
گونه که بر قاتل خطایی کفاره قتل نیز واجب است، هرچند قصدی بر ارتکاب قتل نداشته اسهت (. همان26

های رانندگی که اگر عمدی هم در آن نباشد، مستوجب جریمهه ( همانند جریمه353/ 11، حسینی عاملی)
 کند.مأمور اعمال کننده قانون را سرزنش نمیشده و کسی 

به هر ترتیب، بر مبنای نظریه نخست اگر حکم تغلیظ را صرفًا مربهوط بهه قتهل عمهد بهدانیم، موضهوع 
جریمه ثلث مازاد بر دیه در قتل شبه عمد و خطا به خاطر فقهدان عنصهر عهدوان و قصهد مجرمانهه، منتفهی 

ه است. اما بر مبنای مشهور که حکم تغلیظ را در قتل شبه عمد و فایداست. لذا بحث در مورد ماهیت آن بی
خودی را نپذیریم بهدیهی اسهت کهه شود. البته اگر هتک خودبهدانند، تعزیر مورد نظر ثابت میخطا روا می

گونه که گذشت مبنای تعزیر انگاشتن ثلث این تعزیر برای این دو نوع قتل ثابت نخواهد شد. چه اینکه همان
 بر دیه، هتک حرمت و مخالفت با قانون و حکم امام مسلمین است. مازاد

ناگفته نماند که مرحوم صاحب جواهر، هرچند در مسأله مورد اشاره ابتدا به مخالفت بها قهول مرحهوم 
کنهد، امها اللثام و طرفداری از مشهور پرداخته و ادله ایشان را تقویت میاصفهانی )فاضل هندی( در کشف

ول اقلیت مبنی بر جریان حکم تغلیظ دیه در قتل عمد و عدم شمول آن بر قتل شبه عمد و خطا، در ادامه از ق
 (.26کند )همان، پیروی می

نکته پایانی اینکه مقّدر بودن میزان تعزیر )ثلث دیه مقتول( نیز مانعی بهرای تعزیهر دانسهتن آن نیسهت. 
هها در نظهر گرفتهه ن منصوص و مقدر بهرای آنطور که بسیاری از تعزیرات مصرح در منابع فقهی میزاهمان

شده است. نمونه آن تعزیر قاتل اهل ذمه به پرداخت دیه کامل مسلمان یا چهار هزار درهم است کهه بحهث 
بستر شود که اگر با مطاوعه آن پیشتر از نظر گذشت. یا تعزیر کسی که در روز ماه رمضان با همسر خود هم
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شهود ضربه شالق، محکهوم می 51ق و اگر با اکراه همسر بوده، مرد به ضربه شال 25همسر بوده هر یک به 
ضهربه محکهوم  25( یا کسی که در حال حیض با همسهر خهود جمهاع کنهد بهه 12، 242)کلینی، همان، 

 (.13شود )همان، می
 

 آثار تعزیر دانستن ثلث دیه مازاد بر دیه نفس در قتل در زمان و مکان مقدس
از این مجازات به حکومت اسالمی است. این اثر ناشی از جنبه عمومی یا  تعلق داشتن مبالغ حاصل .أ
الناسی آن است. دو بعدی بودن اللهی جرم قتل در زمان و مکان شریف، در کنار جنبه خصوصی یا حقحق

کند دیه کامل، به ولی دم و مجازات مالی ثلث دیه مقتول به خاطر هتک حرمت زمان و این جرم ایجاب می
علیه واقعی یعنی مردم تعلق گیرد. در این مورد دولت اسالمی قدس و اخالل در امنیت آن، به مجنیمکان م

 کند.به نمایندگی از عموم مردم در کنار استیفای حق افراد، حقوق جامعه را استیفا می
تأمین و تقویت منابع مالی حکومت اسالمی و مصرف آن در جهت استقرار امنیت و حفظ حقهوق  .ب

 عمومی؛ و مصالح
 عدم سقوط این مجازات تعزیری با قصاص قاتل یا عفو وی؛ .ت
 غیر قابل گذشت بودن ثلث مازاد بر دیه نفس از سوی شاکی خصوصی یا ولی دم؛ .ث
 عدم نیاز به شکایت از سوی شاکی خصوصی برای استیفای حقوق مردم در مورد اخالل در امنیت. .ج
المهال پرداخهت مواردی که دیه مقتهول از بیتعدم لزوم پرداخت ثلث مازاد دیه از سوی دولت در  .ح

 ق.م.ا. برای دولت چنین الزامی ایجاد شده است(. 555شود. )در ماده می
عدم لزوم پرداخت این تعزیر مالی از سوی عاقله و لزوم پرداخت آن توسط قاتهل در قتهل خطهایی  .خ

 )بنابر قول مشهور مبنی بر تعمیم حکم تغلیظ دیه بر قتل خطایی(.
تعلیق، تبدیل، تخفیف یا تعطیل این تعزیر از سوی حاکم اسالمی به خاطر عهارض شهدن  قابلیت .د

 عناوین ثانویه و به موجب حکم ثانوی.
 

 گیرینتیجه
های فقهی از دریچه فقه حکومتی، به متتبع در فقه نگرشهی متفهاوت از آنچهه در فقهه نگریستن به گزاره

ظیم کننده روابط اجتماعی است، مانند فقهه کیفهری کهه از بخشد. به ویژه در مسایلی که تنسنتی است، می
ها حاکم است. از رهگذر ایهن علیه و از سوی دیگر بر روابط حکومت با آنیک سو بر روابط جانی و مجنی

گوی نیازههای توان به درستی، فقه را تئوری اداره جامعه دانست و انتظهار داشهت پاسهخاندیشه است که می
های حهرام و اگون اجتماعی باشد. بنابراین اگر از این منظر، به مسأله تغلیظ دیه قتل در ماهنهفته در ابعاد گون
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بهه اثبهات خواههد « سوم مازاد دیههتعزیر بودن یک»گفته مبنی بر حرم امن مکی نگریسته شود، فرضیة پیش
ریمهه خاصهی رسید. چه اینکه این جرم مرکب از جنبه خصوصی و جنبه عمومی بوده و در ازای هر یهک ج

شود. بدین ترتیب که قاتل هتک کننده حرمت زمان یا مکان شریف که در واقهع بها حکهم الههی و مقرر می
قانون ولی امر در این خصوص مخالفت کرده و امنیت عمومی مورد حمایت شهارع را مختهل کهرده اسهت، 

 شود.محکوم به پرداخت دیه کامل نفس به ولی دم و ثلث آن به دولت اسالمی می
یابی به این حکم بر روش اجتهادی تنقیح مناط و الغای خصوصیت از موارد مشابه در فقه کیفری دست

شهود. احتسهاب ایهن اسالم و تحلیل نصوص مربوط، مبتنی است و آثار متعدد فقهی و حقوقی بر آن بار می
ه اقتصادی و اجتمهاعی تعزیر مالی، به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسالمی در جهت تأمین امنیت و رفا

 از مهمترین آثار پذیرش این حکم است.
به تبع اثبات فرضیه گفته شده، تغییر مواد مرتبط با این موضوع در قهانون مجهازات جمههوری اسهالمی 

 ( ایران مورد انتظار است.555و  555)مواد 
 

 منابع
یر الفتاویابن ادریس، محمد بن احمد،   ق. 4141، انتشارات اسالمیدفتر قم، ، السرائر الحاوی لتحر

 ق. 4115دار االضوار، ششم، بیروت، ، من ال یحضره الفقیهابن بابویه، محّمد بن علی، 
 ق. 4115، اول، دفتر انتشارات اسالمیقم، ن البراج(، )الب المهذبابن براج، عبد العزیز، 

المفیهد رحمهه اللهه، دوم، جامعهة مؤسسهة النشهر ل قهم،  فقه الحدود و التعزیررات اردبیلی، عبد الکریم موسوی، 
 ق.4121

 ق. 4141، قم، دفتر مؤلف، أسس الحدود و التعزیراتتبریزی، جواد بن علی، 
 .4831پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، قم، ، نامه اصول فقهفرهنگجمعی از نویسندگان، 

 ق. 4145موسسة آل البیت )ع(، قم، ، منتهی المقال فی معرفة الرجالحائری، ابوعلی، 
یعهحر عاملی، محمد بن حسهن،  آل البیهت )ع( ألحیهار  قهم، مؤسسهه، وسائل الشیعه الی تحصیل مسرائل الشرر

 ق. 4141التراث، الطبعه الثانیه، 
 ق. 4125انتشارات مرتضوی، قم، ، کنز العرفان فی فقه القرآن، مقداد بن عبد الله سیوری، یحل

یر الوسیلهخمینی، روح الله،   ق. 4118ورات مکتبه االعتماد، چهارم، منشتهران، ، تحر
 ق. 4181احیار آثار االمام الخویی، چهارم،  تهران، مؤسسه، مبانی تکمله المنهاجی، ابوالقاسم، ئخو

 ق. 1413نا، بیجا، بی، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة__________، 
 ق. 4115انه آیة الله مرعشی نجفی، دوم، انتشارات کتابخقم،  فقه القرآن راوندی، سعید بن عبدالله، 
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مدرسه امهام صهادق علیهه السهالم، اول،  -دار الکتاب قم، علیه السالم،  فقه الصادقروحانی قّمی، صادق حسینی، 
 ق. 4142

ب األحکامسبزواری، عبد األعلی،   ق. 4148دفتر حضرت آیة الله، چهارم،  -)للسبزواری(، مؤسسه المنار  مهذّ
انتشارات دفتر تبلیغات اسهالمی حهوزه علمیهه  قم، ،غایة المراد فی شرح نکت اإلرشادمد بن مکی، شهید اول، مح

 ق. 4141قم، اول، 
کتهاب فروشهی داوری، اول، قهم، ، الروضرة البهیرة فری شررح اللمعرة الدمشرقیةشهید ثانی، زین الدین بن علی، 

 ق.4141
سسهة المعهارف اإلسهالمیة، مؤقهم، ، اإلسرمممسالک األفهام إلی تنقریح شررائع ___________________، 

 ق.4148
، دار إحیهار التهراث العربهی، هفهتم، جواهر الکمم فی شرح شرائع اإلسممصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 

 بیروت، ق. 4111
لههادی، اول، دار البنهان،  -بیهروت ، غایة المررام فری شررح شررائع اإلسرممصیمری، مفلح بن حسن )حسین(، 

 ق.4121
یاض المسائلطباطبائي کربالیي، علي بن محمدعلي،  مؤسسهه آل البیهت علهیهم السهالم، قهم، الحدیثهة(،  -)ط ر

 ق. 4143چاپ اول، 
یاض المسائل_______________________،  مؤسسه آل البیهت علهیهم السهالم، اول، قم، القدیمة(،  -)ط ر

 تا.بی
 .4812تهران، ناصر خسرو، سوم، ، مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن، 
 ق.4111، اول، دفتر انتشارات اسالمیقم،  ،الخمفطوسی، محمد بن حسن، 
 ق. 4811، بیروت، دار الکتب العربی، النهایة_______________، 
 ق. 4115داراالضوار،   ،لبنان، بیروت، تهذیب االحکام_______________، 

انتشارات کتابخانه آیهة اللهه مرعشهی قم، ، در یک جلد، لی نیل الفضیلةالوسیلة إطوسی، محمد بن علی بن حمزه، 
 ق. 4113نجفی، اول، 

دار إحیهار التهراث بیروت، القدیمة(،  -)ط  مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العّممةعاملی، جواد بن محمد حسینی، 
 ق. 4141العربی، 

یر األحکام الشرعیة علی مذهبعالمه حّلی، حسن بن یوسف،  مؤسسهه امهام قهم، الحدیثهة(،  -)ط اإلمامیة تحر
 ق. 4121صادق علیه السالم، 

یر األحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة___________________،  مؤسسهه آل مشههد، القدیمة(،  -)ط تحر
 تا.البیت علیهم السالم، اول، بی
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 ق. 4831اول، مکتبة العلمیة االسالمیة، تهران، ، تفسیر العیاشیعیاشی، محمد بن مسعود، 
یر الوسیله/ کتاب الحدودفاضل لنکرانی، محمد،  یعه فی شرح تحر مرکز فقه االئمهه االطههار، قم، ، تفصیل الشر

 ق. 4121سوم، 
 .4818، تهران، مرتضوی، اول، کنز العرفان فی فقه القرآنفاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، 
، اول، دفتهر انتشهارات اسهالمیقهم، ، واعرد األحکرامکشف اللثام و اإلبهام عن قفاضل هندی، محمد بن حسن، 

 ق. 4145
 .4812قانون مجازات اسالمی مصوب 

 ق. 4858دار الکتاب، سوم، قم، ، تفسیر القمیقمی، علی بن ابراهیم، 
 تا.نا، بیبیجا، بی، مسالک األفهام إلی آیات األحکامکاظمی، فاضل، جواد بن سعد اسدی، 

مرکز تحقیقات و مطالعهات دانشهکده الهیهات مشهد، )رجال کشی(،  معرفة الرجال اختیارکشی، محمد بن عمرو، 
 .4813دانشگاه مشهد، 

 ق. 4111، تهران، دار الکتب االسالمیه، چهارم، کافیکلینی، محمد بن یعقوب، 
 ق. 4142دار القرآن الکریم، اول، قم، ، الدر المنضود فی أحکام الحدودگلپایگانی، محمد رضا، 

 ق. 4141، بیروت، مؤسسة الطبع والنشر، اول، بحار األنوارحمد باقر بن محمد تقی، مجلسی، م
مؤسسهه اسهماعیلیان، دوم، قهم، ، شررائع اإلسرمم فری مسرائل الحرمل و الحرراممحقق حّلی، جعفر بن حسن، 

 ق.4113
 ق.4142، دفتر انتشارات اسالمیقم، ، نکت النهایة_________________، 

 ق. 4148کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم، ، المقنعةمد، مفید، محّمد بن مح
 


