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ﻋﺪم ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪی ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام
1

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ

)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ -99/5/15:ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ(99/6/29:

ﭼﮑﯿﺪه
ﯾﮑﯽ از اﻣﻮری ﮐﻪ در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات اﺛﺮ دارد ،ﻗﺘﻞ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام و ﺣﺮم
ﻣﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﯾﮏ دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ و ﺛﻠﺚ دﯾﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎده  555ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻃﻼق ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﻨﺼﺮف اﺳﺖ و در ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﺻﺪق
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﺣﺘﺮام ﻣﺎه ﺣﺮام وﻗﺘﯽ ﻣﺼﺪاق ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ،ﻋﻤﺪی ﺑﺎﺷﺪ .در
ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ اﺻﻞ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﻓﺮد ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻼک ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و دﯾﺪﮔﺎه ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﺎده  555ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎور ﻋﺪم ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ در ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ از اﺗﻘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ :ﺗﻐﻠﯿﻆ ،دﯾﻪ ،ﻗﺘﻞ ،ﻣﺎه ﺣﺮام ،ﯾﮏﺳﻮم

 .1اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر؛
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد و ﯾﮑﯽ
از اﻣﻮری ﮐﻪ در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﻣﺎه ﺣﺮام اﺳﺖ .ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎر و ﻏﺎرت ﯾﮑﯽ از
ﺷﯿﻮهﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻋﺮاب ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺑﻮد و ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ در آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺑﻪ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل از ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
آراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ اﻋﺮاب ﺑﺎ ﻣﺎهﻫﺎی ﻗﻤﺮی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در ﭼﻬﺎر ﻣﺎه از
ﺳﺎل ﯾﻌﻨﯽ ذیﻗﻌﺪه ،ذیﺣﺠﻪ ،ﻣﺤﺮم و رﺟﺐ ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ و ﻋﻨﻮان ﻣﺎه
ﺣﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ.
اﺳﻼم ﮐﻪ دﯾﻦ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ اﺳﺖ اﯾﻦ رﺳﻢ را ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺣﮑﺎم
اﻣﻀﺎﯾﯽ آن را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار داد .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﭼﻨﺪﯾﻦ آﯾﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﻣﺎ از ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ﺑﺤﺜﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
در رواﯾﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ در ﻣﺎه ﺣﺮام ﺳﺒﺐ ﯾﮏ دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪﻋﻼوه ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ
از ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺲ اﺳﺖ .ﻓﻘﻬﺎی ﻋﻈﺎم اﺑﺘﺪا اﯾﻦ رواﯾﺖ را در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ﺧﻮد ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺪاً ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد از اﻃﻼق رواﯾﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ و ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ دﯾﻪ را در ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺴﺮی دادهاﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻗﺘﻞ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ اﻧﺼﺮاف دارد اﺳﺘﻔﺎده اﻃﻼق
ﯾﺎ ﻋﻤﻮم از آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ را در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏﺳﻮم
دﯾﻪ را در ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﺣﮑﻢ اﻓﺰاﯾﺶ دﯾﻪ را در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ
و در ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﺗﺴﺮی داده اﺳﺖ .از اﯾﻦرو دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎه ﺣﺮام
ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ اﻟﺤﺎﻗﯽ را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدف ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ اﻓﺰاﯾﺶ دﯾﻪی ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﯿﻠﻪ
ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ ﭼﻮن آﻧﺎن ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﺻﻠﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ
ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﻟﺤﺎﻗﯽ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ دﯾﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام ﻣﻮرد
واﮐﺎوی ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎه ﺣﺮام و ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
رواﯾﺎت وارده ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ را ﻣﻮردﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ﭼﻪ ﻣﻮاردی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟ آﯾﺎ
ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺘﻞ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی دارد؟
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﻣﺪه در آﺛﺎر ﻓﻘﻬﯽ ﻗﺪﯾﻤﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻘﯿﻞ ﻋﻤﺎﻧﯽ و اﺑﻦ
ﺟﻨﯿﺪ اﺳﮑﺎﻓﯽ اﺛﺮی از ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺪﻣﺎ ،ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ را در
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺷﺘﺮان ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،22] .ص515؛  ،11ج ،5ص[246
ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﻮم دﯾﻪ در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ،31] .ص[744
ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ دﯾﻪ ﻗﺘﻞ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﺣﺮام در ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﻪ وﻣﺒﺴﻮط اﺷﺎره
ﮐﺮده اﺳﺖ ،24] .ص 756؛ ،23ج ،7ص [ 117ﺑﻌﺪ از ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﻬﺎ ﺗﻐﻠﯿﻆ
دﯾﻪ ﻗﺘﻞ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام را در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،10] .ج ،4ص1017؛
، 11ج2ص،19. 322ج10ص183؛  ،20ص،15 ،442ج26ص [191ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ
دﯾﻪ در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ را ﺑﺎور دارﻧﺪ،17] .ص236؛ ،26ج11ص315؛ ،39ج1ص[200
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ

ﺗﻐﻠﯿﻆ در ﻟﻐﺖ ﻏﻠﯿﻆ ﮐﺮدن ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ،ﻗﻮی ﮐﺮدن ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ،ﺳﻔﺖ ﮐﺮدن ،ﺳﺨﺖ و درﺷﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺳﺨﻦ درﺷﺖ ﮔﻔﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻟﺪﯾﻪ اﻟﻤﻐﻠﻈﻪ ﯾﻌﻨﯽ دﯾﻪ ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﺨﺖ در
ﻋﻤﺪ و ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،30] .ص 362؛  ،18ج ،2ص[188
ﺗﻐﻠﯿﻆ اﻟﺪﯾﻪ :زﯾﺎد ﮐﺮدن دﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ وﺻﻒ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در اﻓﺰودن ﺳﻦ ﺷﺘﺮ ﻫﺴﺖ ،ﯾﺎ ﺑﺎ
اﻓﺰودن ﻋﺪد و واﺟﺐ ﮐﺮدن دﯾﻪ و ﺛﻠﺚ دﯾﻪ ،9] .ص[131
در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻓﺰودن ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ ﺑﺮ اﺻﻞ دﯾﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام و ﯾﺎ در ﺣﺮم ﻣﮑﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﻪ
ﮐﺎﻣﻞ ،ﺛﻠﺚ دﯾﻪ از ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺲ را ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺑﭙﺮدازد.
دﯾﻪ در ﻟﻐﺖ
واژهی دﯾﻪ در اﺻﻞ ودی ﺑﻮده ﮐﻪ واو آن ﺣﺬف ﺷﺪه و »ه« ﺑﺪل از واو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن آن اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﻋﺪه و ﺻﻠﻪ ﮐﻪ وﻋﺪ و وﺻﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ .در ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب آﻣﺪه» :اﻟﺪﯾﻪ ﺣﻖ
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اﻟﻘﺘﯿﻞ« دﯾﻪ ﺣﻖ ﻣﻘﺘﻮل اﺳﺖ و »دﯾﺖ اﻟﻘﺘﯿﻞ دﯾﻪ« ﯾﻌﻨﯽ دﯾﻪ ﻣﻘﺘﻮل را ﭘﺮداﺧﺘﻢ،1] .
ج ،15ص[258
دﻫﺨﺪا ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :دﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪل ﻧﻔﺲ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﻪ وﻟﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎه
اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺪل اﻋﻀﺎ و آن را ارش ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،13] .ج ،8ص [11454
ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام
ﻣﺎه ﺣﺮام ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آن واﺟﺐ اﺳﺖ و ﺟﻨﮓ و ﺧﻮنرﯾﺰی در آن ﻣﺎه ﻣﻤﻨﻮع
و ﺣﺮام ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :رﺟﺐ ،ذیﻗﻌﺪه،
ذیﺣﺠﻪ و ﻣﺤﺮم .ﻣﺎه ذیﻗﻌﺪه از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎر
دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و از آن ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﮐﻪ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮنرﯾﺰی در آن
ﻣﻤﻨﻮع و ﺣﺮام ﺑﻮد ﻣﺤﺮم ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .اﻋﺮاب در ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ اﺣﺘﺮام اﯾﻦ ﻣﺎهﻫﺎ را ﻧﮕﻪ
ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﻗﺎﺗﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد را در اﯾﻦ اوﻗﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺘﻌﺮض ﻗﺘﻞ او ﻧﻤﯽﺷﺪ.
اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ
روزﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ ،دوازدﻫﻢ و ﺳﯿﺰدﻫﻢ ذیﺣﺠﻪ اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ ﻧﺎمﮔﺬاری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
اﯾﺎم ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ ﺷﺪه و در آﻓﺘﺎب ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺗﺎ ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ(.
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﻧﺎم دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻃﻠﻮع ﻧﮑﻨﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ذﺑﺢ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،9] .ص[79
ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺎت
از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ رواﯾﺎت اﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺎت ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﮐﻠﯿﺐ اﺳﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﺳﺆال ﮐﺮدم ﻣﺮدی در ﻣﺎه ﺣﺮام ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه،
دﯾﻪ او ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد ﯾﮏ دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ آن .اﯾﻦ رواﯾﺖ
ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،28] .ج ،24ص[28
زراره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺴﯽ را در ﻣﺎه
ﺣﺮام ﺑﮑﺸﺪ دو ﻣﺎه ﭘﯽدرﭘﯽ از ﻣﺎه ﺣﺮام را روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد،8] .ج  ،19ص[15 0
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎم)ع( ،ﻣﺠﺎزات اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻧﯽ و ﻗﺎﺗﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن دﯾﻪ ﯾﺎ
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ﻗﺼﺎص ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﻔﺮوغﻋﻨﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﺷﺎره دارد ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎن روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﻣﺪت دوﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام و ﻓﻮری ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺳﺨﻦ از اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ دﯾﻪ را در ﻓﻮری
ﺑﻮدن و اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺪون ﻓﻮت وﻗﺖ دو ﻣﺎه ﭘﯿﺎﭘﯽ در ﻣﺎه ﺣﺮام روزه ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻐﻠﯿﻆ ذﮐﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
زراره ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﻋﺮض ﮐﺮدم :ﻣﺮدی در ﺣﺮم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻓﺮﻣﻮد:
ﺑﺮ او ﯾﮏ دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ آن اﺳﺖ .دو ﻣﺎه ﭘﯽدرﭘﯽ از ﻣﺎه ﺣﺮام را
روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮔﻔﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻋﺮض ﮐﺮدم :ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﯿﻦ دوﻣﺎه ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن
و اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﻮد روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭼﻮن
ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻻزم ﺷﺪه اﺳﺖ ،8] .ج19ص[150
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ رواﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن و اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ در ﻣﻨﯽ
را ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ رواﯾﺎﺗﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺣﺮام اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺷﺶ روز ﻧﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .ﻋﯿﺪ
ﻓﻄﺮ ،ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ و روزهداری در ﯾﻮماﻟﺸﮏ ﮐﻪ اول رﻣﻀﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ آﺧﺮ
ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان اول رﻣﻀﺎن ،8] .ج ،7ص [383
ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻐﻠﯿﻆ در دﯾﻪ اﺳﺖ ،رواﯾﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از زراره ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( درﺑﺎره ﻣﺠﺎزات ﻓﺮدی ﮐﻪ
ﻣﺮدی را در ﻣﺎه ﺣﺮام و ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﺑﮑﺸﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪم .آن ﺣﻀﺮت در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :دﯾﻪ ﺑﺮ او
ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﻋﻬﺪهی اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪهای را آزاد ﺳﺎزد ﯾﺎ دوﻣﺎه ﭘﯽدرﭘﯽ از ﻣﺎهﻫﺎی
ﺣﺮام را روزه ﺑﮕﯿﺮد .راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻋﺮض ﮐﺮدم  :در اﯾﻦ ﺻﻮرت و ﺑﺎ وﺟﻮب
روزه ،ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آن ﻣﺸﮑﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﺮض ﮐﺮدم:
)اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮد( ﺑﺎ روز ﻋﯿﺪ و اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در
آن ﻫﺎ ﺣﺮﻣﺖ دارد( .ﺣﻀﺮت در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻻزم ﺷﺪه اﺳﺖ ،8] .ج ،19ص150؛  ،27ج ،10ص[380
اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﺳﻬﻞ اﺑﻦ زﯾﺎد در ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﻞ آن ﻣﻮرد اﺷﮑﺎل واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارک آﻣﺪه» :ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﭼﻮن در ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﻞ آن
ﺳﻬﻞ اﺑﻦ زﯾﺎد اﺳﺖ ،12] «.ج ،2ص[231
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اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن و اﯾﺎم
ﺗﺸﺮﯾﻖ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .رواﯾﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﯾﻦ اﯾﺎم دارﯾﻢ .ﺑﺮﺧﯽ در
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﯾﻦ اﯾﺎم ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﺠﺎزات و ﺣﺘﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ آن ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺼﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ در ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎی ﻣﺤﺾ ،ﻗﺎﺗﻞ
ﻗﺼﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻘﺘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﻪ ﻣﻘﺮر،
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ،دﯾﻪ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺳﺨﻦ از اﻓﺰودن ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﺎ
ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ رواﯾﺘﯽ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﻮم دﯾﻪ اﺿﺎﻓﯽ در
ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
زراره ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎمﺑﺎﻗﺮ)ع( ﻋﺮض ﮐﺮدم :ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮدی را در ﺣﺮم ﮐﺸﺖ.
اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮ او ﯾﮏ دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ آن اﺳﺖ و دو ﻣﺎه ﭘﯿﺎﭘﯽ از ﻣﺎه
ﺣﺮام را روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮدهای را آزاد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺼﺖ ﻣﺴﮑﯿﻦ را ﻃﻌﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .و ﮔﻔﺖ
ﺑﻪ اﻣﺎم ﻋﺮض ﮐﺮدم در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺸﮑﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ روزهی ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن و اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭼﻮن روزه
ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻻزم ﺷﺪه اﺳﺖ ،25] .ج 10ص[200
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ رواﯾﺖ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺎﺗﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ روزه روز ﻋﯿﺪ و اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﺑﺮای
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﺣﺮام ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﺤﺎب از اﯾﻦ رواﯾﺖ اﯾﻦﻃﻮر ﺑﺮداﺷﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﻋﯿﺪ و اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ را روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد .رواﯾﺖ ﻫﻢ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﺪارد،8] .ج  ،7ص  [297اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ،
ﮐﻔﺎرهی ﺟﻤﻊ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻔﺎره ﻣﺨﯿﺮ ﻻزم اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در
اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻋﯿﺪان آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن اﺳﺖ ﭼﻮن ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ در ﻣﺎه ﺣﺮام واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﯿﻦ رواﯾﺎت ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد دارد ،در ﺑﺮﺧﯽ از رواﯾﺎت ﻗﺘﻞ را ﻣﻮﺟﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ دﯾﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ را ﻋﺎﻣﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ
ﺑﻪﺣﺴﺎب آورده؛ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دو رواﯾﺖ ﮐﻪ
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻗﺪر ﻣﺘﯿﻘﻦ از اﯾﻦ رواﯾﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ دﯾﻪ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ اﺻﻞ ،ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺗﻐﻠﯿﻆ
ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد.
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ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎ
ﺑﺤﺚ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺒﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻼً ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻘﻨﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام اﺷﺎره
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ در ﻣﺎه ﺣﺮام ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ دوﻣﺎه ﭘﯿﺎﭘﯽ روزه ﺑﮕﯿﺮد را
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺷﺨﺼﯽ را در ﻣﺎه ﺣﺮام ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮ او
دﯾﻪ و دوﻣﺎه روزهی ﭘﯽدرﭘﯽ در ﻣﺎه ﺣﺮام واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دوﻣﺎه ﻋﯿﺪ )ﻋﯿﺪ
ﻗﺮﺑﺎن( و اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ )ﯾﺎزدﻫﻢ ،دوازدﻫﻢ ،ﺳﯿﺰدﻫﻢ ذیﺣﺠﻪ( واﻗﻊ ﺷﻮد ،ﺑﺮ اوﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﯾﺎم را روزه ﺑﮕﯿﺮد؛ ﭼﻮن ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻻزم ﺷﺪه اﺳﺖ ،22] .ص[515
ﻗﺪﻣﺎ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ﺧﻮد ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ
در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﻨﻌﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮی را در ﺣﺮم ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،دﯾﻪی ﻣﻘﺘﻮل ﯾﮏ
دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﮏﺳﻮم اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﺣﺮم اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در
ﯾﮑﯽ از ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ و ﺛﻠﺚ آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎه ﺣﺮام ﺑﭙﺮدازد ،31] .ص[744
ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ در ﺷﺮاﯾﻊ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ»:اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺼﯽ را در ﯾﮑﯽ از ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ و ﺛﻠﺚ دﯾﻪ از ﺟﻨﺲ آن ،ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻐﻠﯿﻆ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏﺳﻮم ﻣﺎزاد ،ﻗﺘﻞ در ﺣﺮم ﻣﮑﻪ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟ رأی ﺷﯿﺦ
ﻣﻔﯿﺪ و ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ در ﺣﺮم ﻣﮑﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏﺳﻮم اﻓﺰاﯾﺶ دﯾﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،10] «.ج ،4ص [1017
ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ در ﺷﺮح ﻟﻤﻌﻪ آورده اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﻗﺘﻞ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر
ﻣﺎه ذیﻗﻌﺪه ،ذیﺣﺠﻪ ،ﻣﺤﺮم و رﺟﺐ و ﯾﺎ در ﺣﺮم ﺷﺮﯾﻒ ﻣﮑﻪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،ﯾﮏﺳﻮم از
ﻫﺮﯾﮏ از اﺟﻨﺎس ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺴﺘﺤﻖ ،دﯾﻪ ﺑﺮآن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن
ﻗﺎﺗﻞ ﺣﺮﻣﺖ آن ﻣﺎه ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﺷﺮﯾﻒ را ﻫﺘﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ ،19] «.ج ،10ص[183
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺼﯽ را در ﻣﺎه ﺣﺮام ،رﺟﺐ ،ذیﻗﻌﺪه ،ذیﺣﺠﻪ ،ﻣﺤﺮم ﺑﮑﺸﺪ؛ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن از ﻫﺮﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ از ﺑﺎب ﺗﻐﻠﯿﻆ اﺳﺖ و اﺧﺘﻼﻓﯽ در آن ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدم
ﺑﻠﮑﻪ اﺟﻤﺎع ﻣﺤﺼﻞ و ﻣﻨﻘﻮل ﺑﺮ وﺟﻮد آن دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع ﺷﺪه ،ﻇﺎﻫﺮاً
رواﯾﺎت ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ ﯾﺎ ﻣﺘﻮاﺗﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﻟﮏ آﻣﺪه ﮐﻪ
ﻧﺼﻮص زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دارﯾﻢ .در ﮐﺘﺎب ﺧﻼف ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع
و اﺧﺒﺎر اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﺆﻟﻒ ﺟﻮاﻫﺮاﻟﮑﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ در ﻣﺎه
ﺣﺮام رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد ،ﻣﻦ دو ﺧﺒﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﯾﺪهام؛ ﯾﮑﯽ ﺧﺒﺮ ﮐﻠﯿﺐ اﺳﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( درﺑﺎره دﯾﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﻣﺎه ﺣﺮام ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﺆال ﮐﺮدم.
ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :دﯾﻪی آن ﯾﮏ دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ اﻓﺰون ﺑﺮآن اﺳﺖ .ﺧﺒﺮ دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ
»از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد  :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﺣﺮام ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﻮد ،ﯾﮏ دﯾﻪی
ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ،33] «.ج ،27ص[43
ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در ﻣﺒﺴﻮط ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻗﺒﻼً ذﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﻪ در ﻋﻤﺪ و ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻣﯽﺷﻮد و در ﺧﻄﺎی ﻣﺤﺾ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ اﯾﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﺳﻪ ﺟﺎ:
ﻣﮑﺎن ،زﻣﺎن ،رﺣﻢ و ﻗﺘﻞ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ .اﻣﺎ ﻣﮑﺎن ﺣﺮم ﻣﮑﻪ اﺳﺖ و زﻣﺎن ﻣﺎهﻫﺎی
ﺣﺮام اﺳﺖ و رﺣﻢ ﻗﺘﻞ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮادر ،ﺑﺮادرش را ﺑﮑﺸﺪ .در
اﯾﻦﮐﻪ دﯾﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﻮد ،اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ را در اﻓﺰودن
ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﻐﻠﯿﻆ را در ﺳﻦ ﺷﺘﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ) .ﻣﺜﻼً ﺑﻪﺟﺎی ﺷﺘﺮ
ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ ﺷﺘﺮ ﺳﻪﺳﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد (.در ﻧﺰد ﻣﺎ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دﯾﻪ
ﮐﺎﻣﻞ و ﺛﻠﺚ دﯾﻪ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﻮد،23] «.ج ،7ص[117
از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ را در ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻻزم ﻣﯽداﻧﺪ ،روﺣﺎﻧﯽ در ﻓﻘﻪ
اﻟﺼﺎدق اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
دﯾﻪ ﻗﺘﻞ در ﻣﺎه ﺣﺮام ﺧﻮاه ﻋﻤﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﯾﮏ دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ وﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ از ﻫﺮ
ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ دﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .دﯾﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ
ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎه ﺣﺮام ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻼﻓﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ
اﺟﻤﺎع ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ وﺟﻮد دارد ،15] .ج ،26ص[191
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻧﺎﺷﯽ از اﻃﻼق
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ در ﻣﺎه ﺣﺮام را ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ دﯾﻪ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼق در ﺻﻮرﺗﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪای ﺑﺮ ﺧﻼف آن وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻗﺮﯾﻨﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﺘﻞ،
ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ اﺳﺖ و ﻗﺘﻞ ﻇﻬﻮر در ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ و ﻋﻤﺪی ﺑﻮدن آن دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﭼﻬﺎ
ﻣﺎه ﺣﺮام ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ و ﺧﻮنرﯾﺰی و ﮐﺸﺘﺎر در آن ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ آراﻣﺶ و
اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﭘﺲ ﻓﻠﺴﻔﻪی وﺟﻮدی ﻣﺎه ﺣﺮام ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻋﻤﺪی
اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻔﺎﯾﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :از ﺷﺮاﯾﻂ اﻃﻼقﮔﯿﺮی از ﮐﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﺨﺎﻃﺐ،
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ﻗﺪر ﻣﺘﯿﻘﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻘﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺣﮑﻢ آن ﻣﺘﯿﻘﻦ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ از ﺧﻮد ﮐﻼم ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﺮاﯾﻦ ﺣﺎﻟﯿﻪ و ﻣﻘﺎﻟﯿﻪ ﺑﺎﻋﺚ آن ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺛﺒﻮت ﺣﮑﻢ ﺑﺮای آن ﻓﺮد ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻃﻼق ﮐﻼم ﺗﻤﺴﮏ
ﮐﺮده و ﺣﮑﻢ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺛﺎﺑﺖ داﻧﺴﺖ .دﯾﮕﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼق ﻋﺪم اﻧﺼﺮاف
اﺳﺖ .در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻨﺼﺮف ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻨﺎف اﺳﺖ واﺟﺪ
اﻃﻼق ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺼﺮاف و ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻔﻆ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص ﻟﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ در ﺧﺼﻮص
ﻫﻤﺎن اﻓﺮاد ﻣﻨﺼﺮف اﻟﯿﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﻧﺼﺮاف ذﻫﻦ ﺑﻪ آن ،ﻗﺪر ﻣﺘﯿﻘﻦ از ﮐﻼم
اﺳﺖ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﻠﻖ از ﻧﻈﺮ ﻟﻔﻆ ﻇﻬﻮر در ﺧﺼﻮص آنﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن ﻣﺮاﺗﺐ اﻧﺼﺮاف
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،6] «.ج ،3ص731؛  ،14ج ،3ص[1985
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺘﻞ درﻣﺎه ﺣﺮام ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪی
ﻣﺎه ﺣﺮام ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎر اﺳﺖ ،ﻗﺮﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﺘﻞ ،ﻗﺘﻞ
ﻋﻤﺪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪر ﻣﺘﯿﻘﻦ از ﻗﺘﻞ ،ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ اﺳﺖ و ﮐﻠﻤﻪی ﻗﺘﻞ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ اﻧﺼﺮاف
دارد ،ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻧﺼﺮاف ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ دارد ،ﭼﻮن ﻣﺠﺎزات
در ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﺣﺘﺮام ﻣﺎه ﺣﺮام وﻗﺘﯽ ﻣﺼﺪاق ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ و
ﻋﻤﺪی در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻗﺼﺪ و ﻋﻤﺪی درﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺣﺮﻣﺖ ﺷﮑﻨﯽ ﻫﻢ ﻣﺼﺪاق ﻧﺪارد.
ﭼﻮن ﺗﻮﻫﯿﻦ و اﺣﺘﺮام از اﻓﻌﺎل ﻗﺼﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﻗﺼﺪ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﮑﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﮑﻨﯽ ﻣﺠﺎزات ﮐﺮد.
ﺗﻐﻠﯿﻆ در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪهای از ﻓﻘﻬﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻗﺘﻞ
ﻇﻬﻮر در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ دارد.
ﺳﻼر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ﻣﺮدی ،ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن و آزادی را ﺑﮑﺸﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﺎی او
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺼﺎص ﻣﯽﺷﻮد ....اﮔﺮ ﻗﺘﻞ در ﺣﺮم ﯾﺎ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام واﻗﻊ ﺷﻮد ﺑﺮ او ﯾﮏ
دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪﻋﻼوه ﺛﻠﺚ دﯾﻪ از ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺲ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎه ﺣﺮام را ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ«.
] ،17ص[236
از ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ روی ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﺻﺤﺒﺖ از ﻗﺼﺎص
اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ ،ﻗﺼﺎص وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ در ﻋﺒﺎرت ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در ﻧﻬﺎﯾﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ در
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ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ را ﺑﺎور دارﻧﺪ» .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی را در ﺣﺮم ﯾﺎ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام  :رﺟﺐ،
ذیﻗﻌﺪه ،ذیﺣﺠﻪ ،ﻣﺤﺮم ،ﺑﮑﺸﺪ ،دﯾﻪ از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دﯾﻪی
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻌﻼوه ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ از ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺲ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ و
ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ اﺣﺘﺮام ﺣﺮم و ﻣﺎه ﺣﺮام .اﮔﺮ اوﻟﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺼﺎص ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﺎﺗﻞ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺘﻮل ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،24] «.ص [756
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺤﺚ در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﮔﺮ اوﻟﯿﺎ ،ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺼﺎص ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﺎﺗﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ
اﺣﺘﺮام ﻣﺎه ﺣﺮام در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻣﺤﺾ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺼﺪی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻘﺘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻓﻘﺪان ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺼﺪ در ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎه
ﺣﺮام ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی را ﺑﺎور دارد ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻬﺬب اﻟﺒﺎرع اﺳﺖ .او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻐﻠﯿﻆ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ،ﻋﻤﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺗﻨﻬﺎ در
ﺻﻔﺖ ﺷﺘﺮان اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺻﻮرت ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺳﻦ ﺷﺘﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻗﺘﻞ در ﺣﺮم ﻣﮑﻪ و ﺣﺮم رﺳﻮلﷲ ﯾﺎ ﺣﺮم ﯾﮑﯽ از اﺋﻤﻪ )ع(
اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻗﺘﻞ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام واﻗﻊ ﺷﻮد ،11] «.ج ،5ص[246
ﭼﻨﺎنﮐﻪ از ﻋﺒﺎرت ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی در ﺣﺮم ﻣﮑﻪ و ﺣﺮم رﺳﻮلﷲ)ص( ﯾﺎ
ﺣﺮم ﯾﮑﯽ از اﺋﻤﻪ)ع( ﯾﺎ ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام را ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ ﺑﺮ اﺻﻞ دﯾﻪ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﺿﻞ ﻫﻨﺪی در ﮐﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺘﻞ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام ﯾﺎ
ﺣﺮم ﻣﮑﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد ﯾﮏ دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ از ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺲ را ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»و اﻟﻈﺎﻫﺮ اﺧﺘﺼﺎص ذﻟﮏ ﺑﺎﻟﻌﻤﺪ ﮐﻤﺎ ﯾﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرة اﻟﻨﻬﺎﯾﺔ و ﺗﻌﻠﯿﻞ اﻻﺻﺤﺎب
ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎک و ﯾﺪل ﻋﻠﯿﻪ اﻷﺻﻞ ﻓﯿﻘﺘﺼﺮ ﻓﯽ ﺧﻼﻓﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﯿﻘﯿﻦ ،26] «.ج ،11ص [315ﻇﺎﻫﺮ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ اﺧﺘﺼﺎص دارد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﮐﺘﺎب ﻧﻬﺎﯾﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره دارد و ﻓﻘﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ را ﺟﻬﺖ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﺣﺘﺮام ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام
ﺗﻌﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ اﻗﺘﻀﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﺷﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زاﯾﺪ ﺑﺮ ﯾﮏ دﯾﻪ
ﺑﺮاﺋﺖ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻣﺮ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ دﯾﻪ اﺳﺖ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻮم ﻓﺎﺿﻞ ﻫﻨﺪی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﭼﻮن ﻗﺘﻞ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪی اﻓﺰاﯾﺶ دﯾﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ دارد ﭼﻮن ﻗﺪر ﻣﺘﯿﻘﻦ از ﻗﺘﻞ ،ﻗﺘﻞ
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ﻋﻤﺪ اﺳﺖ و از ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ اﻧﺼﺮاف دارد .ﭼﻮن اﻓﺰاﯾﺶ دﯾﻪ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات در ﻗﺘﻞ
ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻧﺎﺻﻮاب اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ اﻃﻼق ﻗﺘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،26] .ج ،11ص[315
دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ را ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎه
ﺣﺮام ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪی در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن
ﺗﻮﻫﯿﻦ و اﺣﺘﺮام از اﻣﻮر ﻗﺼﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﻗﺎﺗﻞ ﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ داﺷﺖ و ﻧﻪ ﻗﺼﺪ
ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ،ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺘﮏ
ﺣﺮﻣﺖ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺼﺪاق ﻧﺪارد.
دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﺻﻞ ﺟﺎری در ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺮاﺋﺖ از ﻣﻘﺪار زاﺋﺪ اﺳﺖ .ﭼﻮن دﻟﯿﻞ ﻟﻔﻈﯽ ﻣﺎ
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺘﻌﺎرض و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﻧﺎرﺳﺎﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﯽرﺳﺪ ،و اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زاﯾﺪ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺪر ﻣﺘﯿﻘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ دﯾﻪ
ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎزاد آن ﺑﺮاﺋﺖ ﺟﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﻋﺒﺎرت ﻓﺎﺿﻞ ﻫﻨﺪی در ﮐﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم
و ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺘﻞ ﻇﻬﻮر در ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺘﻞ
ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم از ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﻨﯿﻢ؛ ﭼﻮن
ﻇﻬﻮر در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ دارد و اﺟﺮای اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ
اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻞ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،33] « .ج ،43ص[28
از ﻓﻘﻬﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﺗﻐﻠﯿﻆ در دﯾﻪ ﺑﻪﺣﺴﺎب زﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﺎن
وﻗﻮع ﻗﺘﻞ ،در ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻣﺤﺾ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،3] .ج ،10ص[125
در ﮐﺘﺎب »دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻧﻮ در ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی« در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺆال
و ﺟﻮاب ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد:
ﺳﺆال :ﺟﻨﺎب اﺳﺘﺎد ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺣﮑﻢ از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻟﺬا اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ
ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﻧﺎم آن را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻗﺘﻞ و
ﺟﻨﺎﯾﺖ در اﯾﻦ ﻣﺎهﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ اﺳﺖ؛ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﺬﮐﻮر
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﻨﻪ و ازﻣﻨﻪ اﺳﺖ؟ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﻬﺎ از ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ،ﻗﺼﺪ
اﻧﺘﻬﺎک )ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ( را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ،
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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درﺳﺖ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻬﺎک را ﺷﺮط ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،28] .ج  ،1ص [200ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﺎدف از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﯿﺴﺖ .اﺟﻤﺎﻻ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺷﯿﻮهی زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﯽ ﺟﻨﮓ و ﻏﺎرت و ﺧﻮنرﯾﺰی ﺑﻮد .ﺑﺮای
اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ را در ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﺎهﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎل را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام
ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد دﺳﺖ از ﺟﻨﮓ و ﺧﻮنرﯾﺰی ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .اﺳﻼم ﻫﻢ اﯾﻦ رﺳﻢ را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و اﻣﻀﺎ
ﮐﺮد .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺎهﻫﺎی ﻗﻤﺮی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام را
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را ﻣﺎه ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﺎه رﺟﺐ را ﻣﺎه ﺣﺮام
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮﺗﺼﺎدف دراﯾﻦ ﻣﺎه ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ﺷﻮد ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺪف اﺳﻼم از اﻣﻀﺎی ﻣﺎه ﺣﺮام ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﻨﮓ و ﺧﻮنرﯾﺰی ﺑﻮد؛ در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺗﺼﺎدف ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ
ﻣﺎه ﺣﺮام را ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﻣﺠﺎزات ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻌﻼوه اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﺣﺮﺟﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺗﻮان ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ را
ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﻮد.
آﯾﺖﷲ ﺻﺎﻓﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ در ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ را ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﻮﺟﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ دﯾﻪی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ و
ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ ،وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﺋﯽ ﻣﺤﻞ اﺷﮑﺎل اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
زاﺋﺪ ﺑﺮ دﯾﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺷﻮد و ﻣﻘﺪار زاﺋﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ورﺛﻪ ﻣﻘﺘﻮل داده ﺷﻮد.
] ،21ج  ،2ص [349دﯾﮕﺮ از ﻓﻘﻬﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی اﺳﺖ
آﯾﺖﷲ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ
آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ:
آﯾﺖ ﷲ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ در ﻣﺎه ﺣﺮام ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎی
ﻋﻤﺪ ﺑﻮده و ﺣﮑﻢ آن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ و ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺗﺴﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،32] .ج ،2ص[1652
از ﻃﺮﻓﯽ ،دادﮔﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ .از اﯾﻦرو ،ﺷﻌﺒﻪی 27
دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﮑﻢ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ در ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ» .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده
 299ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  1370اﮔﺮ ﺻﺪﻣﻪ و ﻓﻮت در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام و ﯾﺎ
در ﺣﺮم ﻣﮑﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد ﯾﮏﺳﻮم از ﻧﻮع دﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،ﺑﺮ آن اﻓﺰون ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻗﺘﻞ ﻧﺪارد .ﻻﮐﻦ ﺷﻌﺒﻪ
 27دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر در دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  414/27ﻣﻮرخ  1370/12/28ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮﯾﻪ
اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ» :در ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎی ﻣﺤﺾ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ وﺟﻮد
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ﻧﺪارد «.ﻣﺎﺣﺼﻞ ﮐﻼم اﯾﻦﮐﻪ درﺧﺼﻮص ﺗﻌﻠﻖ دﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻗﺘﻞ ،اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد و
ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮد .آﻧﭽﻪ
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام اﺳﺖ؛
ﭘﺲ ﻧﺴﺒﺖ دادن آن ﺑﻪ ﺷﺒﻪﻋﻤﺪ و ﺧﻄﺎء ﻣﺤﺾ ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺴﺖ .راﻧﻨﺪهای ﮐﻪ ﺷﺐ
ﻫﻨﮕﺎم و در ﻣﺎه ﺣﺮام ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ،ﺷﺨﺺ را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ،ﻫﯿﭻ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺣﺮام ﻧﮑﺮده ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻤﻞ وی از روی ﻋﻤﺪ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ ،5] «.ص[137
ﺗﻐﻠﯿﻆ در ﺣﺮم ﻣﮑﻪ
آﯾﺎ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ در ﺣﺮم ﻣﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ و ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﻗﺘﻞ در ﺣﺮم
ﻣﮑﻪ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام از ﻧﻈﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از
ﻓﻘﻬﺎی ﻋﻈﺎم از ﺷﯿﺨﯿﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده و ﻗﺘﻞ در ﺣﺮم را ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ دﯾﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده و از ﺷﯿﺨﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی دﻟﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ رواﯾﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﻗﺘﻞ در ﺣﺮم ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ اﺳﺖ ،وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻗﺮاﺋﺖ ﺣﺮم اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( ﻋﺮض ﮐﺮدم ﺷﺨﺼﯽ ،ﮐﺴﯽ را در ﺣﺮم ﮐﺸﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﯾﮏ دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ و
ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ آن واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،8] .ج ،19ص[150
ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺎ وﺟﻮد رواﯾﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام و ﺣﺮم ﻣﮑﻪ ﻫﺮ دو در اﺣﺘﺮام ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺸﺘﻦ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﺣﺮم ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﻬﯽ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻔﺎره اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ اﻧﺴﺎن
ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،33] «.ج ،43ص[27
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام اﺳﺖ و ﻣﻮارد
دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻗﺘﻞ در ﺣﺮم ﻣﮑﻪ و ﻗﺘﻞ اﻗﺎرب ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﻬﺎ
ﻣﻘﺪس اردﺑﯿﻠﯽ اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»در اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ در ﻏﯿﺮ ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام ،ﻣﺜﻞ ﺣﺮم ﻣﮑﻪ را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻇﺎﻫﺮاً ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻗﯿﺎس ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام و ﮐﻔﺎره ﺻﯿﺪ
در ﺣﺮم ﺑﺪون دﻟﯿﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و آن دو
آﺷﻨﺎﺗﺮﻧﺪ .ﺑﺮ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮم ﻣﮑﻪ ﺷﻮد ،ﺣﺮم ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺣﺮم اﻣﺎﻣﺎن را
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .زﯾﺮا ﻗﯿﺎس ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ آن ﻧﺪارﯾﻢ ،2] «.ج ،14ص[221
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ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1399

ﻓﻘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺘﻞ در ﺣﺮم ﻣﮑﻪ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ،رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
رﺟﻞ ﻗﺘﻞ رﺟﻞ ﻓﯽ اﻟﺤﺮم ﺣﺮم را ﺑﻪ ﺿﻢ ﺣﺎء و راء ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻗﺘﻞ در ﺣﺮم ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻮن
ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ و ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻗﻮی ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺘﻮاﯾﯽ داده
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻪﺑﺴﺎ آن ﺑﺰرﮔﻮران ﺑﻪ رواﯾﺎﺗﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ

در ﻓﻘﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﺳﻪ ﻣﻮرد دﯾﻪ ،ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻣﯽﺷﻮد:
 -1ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺘﻞ در ﺣﺮم ﻣﮑﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ.
 -2ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺘﻞ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام واﻗﻊ ﺷﻮد.
 -3وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﯾﮏ را ﺑﮑﺸﺪ.
ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ و ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ اﺳﺖ و در ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻫﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺖ در ﺳﻦ ﺷﺘﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺜﻼً در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ،ﺳﯽ ﺣﻘﻪ،
ﺷﺘﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ،و ﺳﯽ ﺟﺬﻋﻪ ،ﺷﺘﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ،و ﭼﻬﻞ ﺧﻠﻔﻪ ،ﺷﺘﺮ ﺑﺎردار ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺣﺎﻟﯽ در ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﺷﺘﺮ ﯾﮏ ﻧﻮع آن ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺑﻨﺖ ﻣﺨﺎض ،ﺷﺘﺮی ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺳﺎل آن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ در ﻧﻮع و ﻣﺪت ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ
داده ﻣﯽﺷﻮد ،16] .ج ،7ص[5710
ﺣﻨﻔﯽﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ دﯾﻪ در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ و ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﭘﺮداﺧﺖ
دﯾﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻋﺎﻗﻠﻪ و ﮐﻔﺎره ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ و ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺘﻞ از ارث ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮد و
اﯾﻦ ﮐﯿﻔﺮ ،ﻗﺘﻞ اﺳﺖ .ﺷﺒﻬﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮط ﻗﺼﺎص ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از
ارث ﻧﻤﯽﺷﻮد  ،7] .ج ،5ص[367
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ درﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﻪ اﻓﺰودن ﺳﻦ
ﺷﺘﺮان اﺳﺖ و در ﻏﯿﺮ ﺷﺘﺮ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ را روا ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن در ﻋﺒﺎرات
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺮام ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ
اﺳﺖ .ﻓﻘﻬﺎ ﻗﺘﻞ در ﺣﺮم ﻣﮑﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺘﻦ رواﯾﺖ
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را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻗﺘﻞ در ﻣﺎه ﺣﺮام ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ اﺳﺖ ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺘﻌﺮض
ﻋﻤﺪ و ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .ﻋﺪه ای از ﻓﻘﻬﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاه ﻋﻤﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻠﯿﻆ و اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏﺳﻮم دﯾﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ دﯾﻪ اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﻗﺘﻞ ،ﻇﻬﻮر در ﻗﺼﺪ و ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی دارد و ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻫﻢ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ و
ﻣﺠﺎزات در ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و اﺻﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺮدد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد آن ﺑﺮاﺋﺖ ﺟﺎری ﺷﻮد و در
ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺣﺮام ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﭼﻮن ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ
ﻣﺎه ﻗﻤﺮی ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﯿﻦ رواﯾﺎت ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد دارد و ﻓﻘﻬﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ
و ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎده  555ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﻮد و ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ و ﺗﺼﺎدف ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻐﻠﯿﻆ دﯾﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ

] [1اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻣﮑﺮم 1410 ،ﻫـ.ق  ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﺣﯿﺎءاﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ .
] [2اردﺑﯿﻠﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ1403 ،ﻫـﻖ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪه و اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﯽ ﺷﺮح ارﺷﺎد اﻻذﻫﺎن ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ
اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ.
] [3اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،روح ﷲ 1392 ،ش  ،اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.
] [4ـــــــــــــ 1403،ﻫـ.ق  ،ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﮑﺘﺒﻪ اﻻﻋﺘﻤﺎد.
] [5ﺑﺎزﮔﯿﺮ ،ﯾﺪﷲ 1376 ،ش ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ در آﯾﯿﻨﻪ اراء دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر )ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ( ،ﺗﻬﺮان،
اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﻘﻨﻮس.
] [6ﺟﺰاﯾﺮی ﻣﺮوج ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ1388 ،ش ،ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﺪراﯾﻪ ﻓﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﮑﻔﺎﯾﻪ ،ﻗﻢ ،ﻣﻄﺒﻌﻪ اﻻﻣﯿﺮ.
] [7ﺟﺰﯾﺮی ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ 1415 ،ﻫـ.ق ،اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺬاﻫﺐ اﻻرﺑﻌﻪ ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ.
] [8ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ 1403 ،ﻫـ.ق  ،وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ ،ﺑﯿﺮوت ،داراﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.
] [9ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ،1385 ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻘﻬﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﺮوش.
] [10ﺣﻠﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ1403 ،ﻫـ.ق  ،ﺷﺮاﯾﻊ اﻻﺳﻼم ،ﺑﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺻﺎدق ﺷﯿﺮازی ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺘﻘﻼل.
] [11ﺣﻠﯽ ،ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪی1407 ،ﻫـ.ق ،اﻟﻤﻬﺬب اﻟﺒﺎرع ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ،
ﻗﻢ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ.
] [12ﺧﻮاﻧﺴﺎري ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ1355 ،ش ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارك ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن.
] [13دﻫﺨﺪا ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ1377 ،ش ،ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
] [14ذﻫﻨﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد 1366 ،ش ،ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻔﺼﻮل ﻓﯽ ﺷﺮح ﮐﻔﺎﯾﻪ اﻻﺻﻮل ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺎذف.
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ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1399

] [15روﺣﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪﺻﺎدق ﺣﺴﯿﻨﯽ1412 ،ﻫـ.ق ،ﻓﻘﻪ اﻟﺼﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ،ﻗﻢ ،دارﻟﮑﺘﺎب ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺎم
ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪاﺳﻼم.
] [16زﺣﯿﻠﯽ ،وﻫﺒﻪ 1418 ،ﻫـﻖ  ،اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ و ادﻟﺘﻪ ،ﻟﺒﻨﺎن ،اﻧﺘﺸﺎرات داراﻟﻔﮑﺮ ﺑﯿﺮوت.
] [17ﺳﻼر ،ﺣﻤﺰه اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ 1404 ،ﻫـ.ق ،اﻟﻤﺮاﺳﻢ اﻟﻌﻠﻮﯾﻪ و اﻻﺣﮑﺎم ﻧﺒﻮﯾﻪ ﻓﯽ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﻣﺎﻣﻪ ،ﻗﻢ،
ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ.
] [18ﺷﺮﺗﻮﺗﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺨﻮری ،1403 ،اﻗﺮب اﻟﻤﻮارد ،ﻗﻢ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﮑﺘﺒﻪ آﯾﺖ ﷲ ﻣﺮﻋﺸﯽ.
] [19ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﻲ ،زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﺒﻌﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ 1398ﻫـ ،اﻟﺮوﺿﻪ اﻟﺒﻬﯿﻪ ،ﻗﻢ ،ﻣﮑﺘﺒﺔاﻟﺪاوری.
] [20ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺣﺴﻦ1319 ،ﻫـ  ،ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ.
] [21ﺻﺎﻓﯽ ،ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﻟﻄﻒﷲ1417 ،ﻫـ.ق ،ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺣﮑﺎم ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺳﻼمﷲ ﻋﻠﯿﻬﺎ.
] [22ﺻﺪوق ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ 1415 ،ﻫـ.ق ،اﻟﻤﻘﻨﻊ ،ﻗﻢ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻣﺎم ﻫﺎدی ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم.
] [23ﻃﻮﺳﻲ ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ1378 ،ﻫـ ،اﻟﻤﺒﺴﻮط ،ﻓﯽ ﻓﻘﻪ اﻻﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﺗﻬﺮان ،اﻟﻤﮑﺘﺒﺔاﻟﻤﺮﺗﻀﻮﯾﻪ.
] [24ـــــــــــ 1400 ،ﻫـ.ق ،اﻟﻨﻬﺎﯾﻪ ﻓﯽ ﻣﺠﺮد اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻔﺘﺎوی ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪرﺳﯿﻦ ،ﻗﻢ.
] [25ــــــــــــ 1428،ﻫـ ق ،ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻻﺣﮑﺎم ،ﻟﺒﻨﺎن ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﺘﻌﺎرف ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت.
] [26ﻓﺎﺿﻞ ﻫﻨﺪی اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ1416 ،ﻫـ .ق ،ﮐﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم و اﻹﺑﻬﺎم ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﮑﺎم ،ﻗﻢ،
اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ.
] [27ﮐﻠﯿﻨﯽ ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب 1407 ،ﻫـ.ق ،اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ﺗﻬﺮان ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ.
] [28ﻣﺮﻋﺸﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ1373،ش ،دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻧﻮ در ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی اﺳﻼم ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.
] [29ﻣﺠﻠﺴﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ1379 ،ش ،ﻣﺮاة اﻟﻌﻘﻮل ﻓﻲ ﺷﺮح اﺧﺒﺎر آل اﻟﺮﺳﻮل ،ﺗﻬﺮان ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ.
] [30ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ1388 ،ش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺎﺷﺮ اﺷﺠﻊ.
] [31ﻣﻔﯿﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن 1417 ،ﻫـ ..ق ،اﻟﻤﻘﻨﻌﻪ ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ.
] [32ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻧﺎﺻﺮ ،1393 ،اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ،ﻗﻢ ،ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع(.
] [33ﻧﺠﻔﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ1367 ،ش ،ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﮑﻼم ﻓﻲ ﺷﺮح ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم ،ﺗﻬﺮان ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ.

