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 دهیچک

ی هاماه در دو هر ،فوت و مرتکب رفتار که شده نیا بر مشروط ه،ید ظیتغل ا.م.ق٥٥٥ ماده در
 وی مکان اتحاد تیشرط عدم به قائل هیامام هانیفق اکثر کهی درحال. باشد مکه حرم ای حرام
ی بررس حاضر، نوشتاری اصل مسئله اساس، نیهم بر. هستند ،ییجنا رفتار و فوتی زمان
 فوت و تیجنا وقوع مکان ا یزمان وحدت لزوم عدم ای لزوم مورد در مختلفی هادگاهید
 نیای هاافتهی. است باره نیا در شده ارائه ادله لیتحل و هید ظیتغل حکم ثبوتی برا هیعلیجنم

 گرفته، صورتی اکتابخانه منابع به استناد با وی لیتحلیفیتوص روش بری مبتن که قیتحق
 اصل خصوص در وارده اتیروای سند اعتبار در اریبس خدشه وجود با که است آن نشانگر

 چرا. است دهیبرگز را همان زین رانیا قانونگذار که باشدیم بیرق دگاهید حق، قول ه،ید ظیتغل
 ا یمکان آن دریی جنا رفتار تحقق ،یاسد بیکل حهیصح جمله از باب، اتیروا مطابق که

 در قتلی مسمّا که است نیا هید ظیتغل در مالک رو، نیا از و دارد تیموضوع خاصی هازمان
 رفتاری عن یمسبَّب، و سبب که است الزم آنی عرف صدقی برا و باشد حاصل مکان ا یزمان آن
 رای فاعل رفتار آن، صدق که استی عنوان قتل، رایز. باشند داشتهی مکان وی زمان اتحاد فوت، و
 قدر به اکتفا. قتل نه است صادق آن بر مرگ ا یفوت ا یموت عنوان رفتار، آن بدون و طلبدیم
یی جنا رفتاری مکان وی زمان اتحاد اعتبار هینظر دیمؤ زین هید ظیتغل مثل خالف موارد در قنیمت
 بروز موجب ادشده، یماده در» مرتکب رفتار «عبارت که رسدیم نظر به نیچنهم. است فوت و

 رو، نیا از. کند نقض را ادلهی ابیارز از ماحصلی موارد در است ممکن که شودیمی احتماالت
 .شود آن نیگزیجا ،»ییجنا رفتار«عبارت  دشویم شنهادیپ آن دفعی برا
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 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و یکمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ٤٠٦

 مسأله نییتب
 در ویی جزا فقه اصطالح در و است کردن ظیغلی معنا به و لیتفع باب مصدر »ظیتغل«

ی معمول هید بر زائد سوم، کی رمقدا به که شودیم گفته هید ازی نوع به ات،ید باب
 نیا به تیعنا با ١٣٩٢ مصوبی اسالم مجازات قانون ٥٥٥ ماده در گذارقانون. است
 حرامی هاماه در دو هر هیعلیمجن فوت و مرتکب رفتار هرگاه«: است کرده مقرر مسأله

 ،یعمد تیجنا خواه شود واقع مکه، حرمۀ محدود در ای) الحجهیذ و القعدهیذ رجب، محرم،(
 به توجه با. ».شودیم افزوده زین هید سوم ک ینفس،یۀ د بر عالوه باشد،ی عمد ریغ خواه
 فوت و قتل سبب مکان ا یزمان که است نیا بر قانونگذار نظر که است روشن ماده، صدر
 حرم از رونیبی شخص کهی صورت در مثال عنوانبه ن،یبنابرا باشد، واحد دیبا ه،یعلیمجن
 مثال در ا ید،ینما اصابت است مکه حرم در داخل کهی شخص به و دینما پرتاب اری ریت مکه
 در شخص و کند یم اصابتی شخص بهی الثانی جماد ماه از روز نیآخر در کهی نیماش
 شود؛ینم هید ظیتغل حکم مشمول موارد نیا قانون نظر بنابر کندیم فوت رجب ماهی ابتدا

 اکثر که استی حال در نیا. ستین واحد فوت و سبب وقوع مکان و زمان مثال دو نیا در رایز
 دو نیا زمان تعدد صورت دری حت و دانندینم شرط را فوت و سبب زمانِ بودنِ واحد فقها،
 قرار استناد مورد حکم نیای برا کهی اادله است الزم لذا. اندداده هید ظیتغل به حکم
 ایآ که شود نییتب وقرار گیرد ی بررسمورد  دییتق و اطالق و قیض و وسع نظر از است، گرفته
 .نه ای است الزم مکه حرم ا یحرام ماه در فوت و سبب زمانِ بودن واحد

 

 یبررس و بحث. ١
 تبع به رو شیپ جستار در ،استی اختالف مکه حرم در هید ظیتغل به حکم نکهیا وجود با
ی کیتفک داند،یم هید ظیتغل به حکم مشمول زین را مکه حرم در قتل که ،قانون نظر از
 شود، واقع حرامی هاماه در ا یباشد مکه حرم در قتل نکهیا انیم فقها کالمی بررس در

 کهی امسأله ز،ین مکه حرم در قتل در حکم ثبوت فرض بر رایز است نگرفته صورت
 .شودیم مطرح است، آن بهیی گوپاسخ درصدد مقاله

 
 هید ظیتغل در فوت، ویی جنا رفتاری مکان وی زمان اتحاد اعتباریۀ نظر به نیقائل. ١ـ١

 و بزند رمضان ماه در رای گرید ،یفرد اگر که باورند نیا بر هیامام هانیفق ازی برخ
 و ضرب که است نیا مالک رایز شودینم ظیتغل هید کند فوت القعدهیذ ماه در مضروب

 ظیتغل بری لیدل صورت نیا ریغ در و شود واقع حرامی هاماه در) هم با دو هر( قتل



  ٤٠٧  هید ظیتغل جهت فوت، ویی جنا رفتاری زمان وی مکان اتحاد لزوم شرط بررسي

ی زمان وی مکان اتحاد اعتبار بر حیصر طور به شانیا نظر]. ٤٣٥ص ،٣ج ،٦٩[ ندارد وجود
 . کندیم داللت فوت، و ویی جنا رفتار

 در عدواناً یعموم مسیر در را یچاه یشخص کهی فرض در که شده گفته نیهمچن
 شامل دیه تغلیظ ،است افتاده چاه آن در حرام ماه در پیاده عابر و کرده حفر حرام ماه
 قتل وقوع زمان دیه، تغلیظ در مالك معتبر روایات از یبرخ ظاهر براساس و شود یم آن

 است یجان یسو از شده کنده چاه قتل، یبرا یفاعل سبب اخیر جزء مفروض، در و است
 ،٣ج ،٧٠[ است شده حرام ماه در قتل موجب و بوده یباق و ثابت حرام ماه در چاه و

 حرام ماه در و بوده ثابتی عامل ،)چاه( سبب مثال، فرض در نکهیا به توجه با]. ٤٨٧ص
 و شود جادیا رحرامیغ ماه در سبب کهی فرض دری ول. داد ظیتغل به حکم استشده جادیا
 احتمال ،باشد حرام ماه در شخص فوت و چاه در افتادن و باشد داشته دوام حرام ماه تا
 .باشد دیبع ظیتغل به حکم که رودیم

ی اسالم مجازات قانون ٥٥٥ ماده در گذارقانون نظر ازی رویپ به زین حقوقدانان
ی اضافیۀ د پرداخت که اندنوشته سابق ٢٩٩ ماده و ماده نیا ریتفس در و١٣٩٢ مصوب
 حرم در ا یو حرامی هاماه ازی ک یدر توأماً وفوت و واردهۀ صدم که ستا نیا به منوط
ی نحو به دیآ وجود بهی زمانۀ فاصل فوت و صدمه نیب اگر و باشد شده واقع معظمه مکه
 نیا مشمول گرید ابد، یتحقق القعدهیذ ماه در فوت و شود وارد شوال ماه در صدمه که

 ،٧٤[ اندنبوده همزمان فوت و صدمه که چرا ؛گرفت نخواهد قرار مجازات دیتشد و حکم
 ؛٢٢٦ـ٢٢٧صص ،٢ج ،٨٠ ؛٣٩٥ص ،١ج ،٤٣ ؛٣٨٣ص ،٥٩ ؛٣٤٣ص ،١٤ ؛٢٤٨ ص ،١ج

 را آن ادله و باشند داشته حکم نیای مبنا بهی ااشاره نکهیا بدون و] ١٥٣ص ،١ج ،٣٩
 ریتفس در دانانحقوق ازی برخ گرچه،. اندکرده اشاره ماده موضوع به صرفاً کنند،ی بررس
 دیبا جهینت در باشد،یم اصل خالف هید ظیتغل چون که اندداشته نیا بر اشاره ٥٥٥ۀ ماد
 .]همان ،٧٤[ شود عمل قنیقدرمت به

 
 هید ظیتغل در فوت، ویی جنا رفتاری زمان وی مکان اتحاد اعتبار عدمیۀ نظر به نیقائل. ٢ـ١

 و سبب اتحاد اعتبار عدم ا یاعتبار مسأله بهی ااشاره نکهیا بدون هان،یفق ازی اریبس
 نیا به اندکرده ذکر مطلق طور به را مسأله حکم کسانی یعبارات با باشند، داشته مسبَّب

 هید بر عالوه قاتل رساند، قتل به حرام ماه در رای گرید ،یکس اگر ندیفرمایم که نحو
 ،٢ج ،٦٤ ؛٦٣٣ص ،٢ج ،٥٥[ بود خواهد ظیتغل باب از هید ثلث پرداخت به ملزمی معمول
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 اطالق]. ١٧٣ص ،٦ج ،٣٣ ؛٨٨ص ،٣ج ،٧٦ ؛٤٦٤ص ،٤ج ،٤٢ ؛٢٧٩ص ،٨ ؛٣٠٢ص
 نظر از که است احتمال نیا دیمف آن، ریاخ عبارت ژهیو به هان،یفق از دسته نیا کالم

 فوت مهم، که نحو نیا به ؛باشد حرام ماه در قتلی مسمّا تحقق ظ،یتغل مالک شان،یا
 در. ستین مالک قتل سبب ویی جنا رفتار وقوع زمان و بوده حرام ماه در هیعلیمجن

 قاتل شخص به قتل انتساب زمان نکهیا بری مبن ددار وجود زینی فیضع احتمال مقابل،
ی ول ،شود واقع مرتکبی سو از رفتار حرام، ماه از قبل کهی حالت در لذا و است مالک
 رفتار کهی قتل رایز ؛بود نخواهد کار دری ظیتغل افتد، اتفاق حرام ماه در هیعلیمجن فوت

 نیا که گفت شودینم گریدی عبارت به است؛نشده واقع دارد نقش آن صدق در مرتکب
 .  استرسانده قتل به حرام ماه در رای فالن شخص
 در ظیتغل حکم انیجر به قائل و اندداده بسط را مسأله کهیی فقها انیم نیا دری ول
 اگر که اندبرآمده مطلب حیتوض در نیچن ،هستند زین مکه حرم در قتل وقوع صورت

 به ریت کهی فرد نیا و اندازدیب است، حرم در کهی فرد به رای ریت حرم، از خارجی کس
 ،٢٩ ؛٢٢٩ص ،٤ج ،٦٥[ دیآیم الزم هید ظیتغل شود کشته جا همان در کرده اصابتی و
 سبب که چند هر است صادق آن بر ،حرم در قتل رایز]. ٥٨٢ص ،٢ج ،٣ ؛٦٦٧ص ،٣ج

 شود؛ عکس بر هیقض کهی صورت دری ول] ٣١ص ،٤٣ج ،٧٧[ باشد حرم از خارج قتل
 هید ،دینما پرتاب رای ریت است حرم از خارج کهی کس به حرم داخل ازی فردی نعی

 دو ریاخ مورد در معتقدندی برخی ول] ٥٥٨ص ،٢ج ،٣١ همان؛ ،٧٧[ شد نخواهد ظیتغل
 و است مشکل آن بر حرم در قتل صدق که لیدل نیا به ظیتغل عدمی ک ی:است احتمال

 حرم در تیجنا سبب که لیدل نیا به ظیلتغ به حکمی گرید و است ظیتغل عدم بر اصل
 ].٣٢١ص ،١٥ج ،٢٠[ است شده واقع حرم در قتل که است آن مثل و است شده واقع

 در قتل وقوع ،مالک که اندداشته اشاره حیصر طور به مطلب لیتفص در فقها ازی برخ
 وقوع زمان را مالک و] ٤٠ص ،٥٣[ باشد حرم از خارج قتل سبب که چند هر ،است حرم
 در) تیجنا سبب نه (تیجنا که نحو نیا به دانندیم آن وقوع مکان زین و) قتل( تیجنا

 از گریدی بعض]. ٢٤٦ص ،٥ج ،٦ ؛٤٤٠ص ،٧[ شود واقع نیحرم ا یحرامی هاماه ازی کی
 معروف مثال همان با کهی نحو به ،اندکرده ذکر هم با را هید ظیتغل مورد دو هر هان،یفق

 مضروب فوت به تینها در که حرم داخل دری فرد به اصابت و حرم خارج از ریت پرتاب
 در تینها در و بخوراند شوال ماه آخر دری فرد به رای سم نکهیا ا یانجامدیم حرم در
 ازی گروه انیم نیا در]. ٨٨ص ،٢٩ج ،٤١[ شودیم ظیتغل هید کند فوت القعدهیذ ماه



  ٤٠٩  هید ظیتغل جهت فوت، ویی جنا رفتاری زمان وی مکان اتحاد لزوم شرط بررسي

 ضرر احداث زمان بهی توجه نکهیا بدون ،حرام ماه در قتل وقوع صورت در ند،قائل فقها
 .شد خواهد هید ظیتغل به حکم شود،
 کهی صورت در که انیب نیا با  ـبود گرفته صورتیی خو هللا تیآ از کهیی استفتا در
 ماریب و شده واقعی ماریبی رو بر رجب ماه از قبل روز کی یپزشک توسطی جراح عمل
 پرداخت دیبا حرام ماه هید مسأله فرض در ایآ ،برود ایدن از رجب ماهی ابتدا آن، اثر در

 در شانیا ـ وفات؟ زمان ا یاست ضرر احداث زمان مالکی عن یرحرام؟یغ ماه هید ا یشود
 در قتل لیقب از مورد شود، واقع حرام ماه در موت کهی صورت در که ندیفرمایم پاسخ
 سوال شانیا از نیچنهم. باشدی قبل ماه در آن سبب که چند هر بود خواهد حرام ماه

 مارانیب ازی کی یرو بر رای جراحی عمل و هستم متخصص جراح پزشک من«: که شده
 انیشر و داد رخ من ازی ریتقص عمل، نیا در و دادم انجام محرم ماه از روز نیآخر در

 به هید ایآ شد، منجر ماریب فوت به صفر ماه اول روز در نکهیا تا کردم قطع را ماریب سالم
 و عمد قتل در«: فرمودند جواب در شانیا» حرام؟ شهر هید ا یبود خواهد یعاد صورت
 ک یو کامل ه،ید باشد پزشک ریتقص به مستند موت کهی صورت در حرام ماه دریی خطا
 پاسخ نیهم زینی زیتبر مرحوم ،مشابهی استفتائ در]. ١٤١ص ،٣٧[ »بود خواهد آن سوم

 .]٥٠٢ص ،١٠ج ،١٨[ است داده مسأله فرض در را
 در و شود واقع حرام ماه در پزشک ریتقص کهی فرض در معتقدند،ی برخ نیچنهم

 خواهدی معمول هید که ستا نیا اظهر ،شود منجر حرامریغ ماه در ماریب وفات به تینها
  شده واقع حرام ماه در قتل که ستا نیا حرام ماه در قتل ازی عرف متفاهم که چرا ؛بود

 احداث زمان ظ،یتغل در مالک نکهیا به پاسخ در هیفق نیهم البته]. ١٩٤ص ،٥٧[ باشد
ۀ جینت پس]. همان ،٥٧[ باشدیم موت زمان مالک :ندیفرمایم فوت؟ زمان ا یاست ضرر
 رفتاری زمان وی مکان اتحاد که ستا نیا بر هم شانیا نظر که شودیم نیا فوق، قول دو
 است، الزم مسأله پاسخ شدن روشنی برا اساس نیا بر. نداردی اعتبار فوت، ویی جنا

 .شودی بررس موضوعادلۀ 
 

  واردهۀ ادلی ابیارز و نقل. ٢
 اجماع. ١ـ٢
 ،٤٣ج ،٧٧[ است اجماع استشده اقامه هید ظیتغل حکم اصلی برا کهی اادله ازی کی

 اتحاد تیشرط عدمی مبنا بر هیتک با هیامامی فقها ازی خبر این از جداي]. ٢٧ص
 اجماعی ادعا ه،ید ظیتغلی برا حرم محدوده در قتل وقوع و ریت اصابت تیکفا بر ،یمکان
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 اصابت با حرم، در هید ظیتغل«: داردیم اظهار نیچن خصوص نیا دری دثانیشه. 1اندکرده
 حرم خارج از ر،یت کردن پرتاب خواه شودیم محقق آنجا در هیعلیمجن شدنکشته و ریت

 ).٣٢١: ص ، ج ،٢٠( »دارد وجود اجماع ه،رابط نیا در و آن داخل ا یباشد گرفته صورت
 نظر که بوده،ی مدرک آن بر سنت از لیدل وجود بای اجماع نیچن که است مسلَّم
 ،٢ج ،٧٣[ نداردی استقالل تیحجی مدرک اجماع که نستیا بر ونیاصول و فقها مشهور

 ،١ج ،٥٤ ؛٥٤٠ص ،٧١ ؛٤٣٨ص ،٤،ج٢٧ ؛٩٢ص ،١ج ،١٥ ؛٤٤ص ،٢١ ؛٤٣٢ص
 است خبر تیحج طول در اجماع ت،یروا از لیدل وجود صورت در که رایز] ٤٥٤ص

 و رسدینم آن به نوبت است موجود تیروا که بحث محل در و] ١٤٧ص ،٢ج ،٤٩[
 در ،یآر]. ١٧٤ص ،١ج ،١٦ ؛١٣٩٩ص ،٥ج ،٤٤[ بود نخواهد) ع(معصوم نظر از کاشف
 قول کشف ابب از اجماع به استناد نباشد، استنباط منابع ریسا از لیدل کهی صورت

 ذکر وجود با ،اندداده هید ظیتغل به حکم مسأله، در فقها نکهیا. بود خواهد حجت معصوم
 از ،اجماع ذکر که گفت توانیم تینها در بود،خواهد اتیروا مستندشان شکیب ات،یروا
 دیمؤ باب از شدهگفته که همانطور و ستین مسأله دری خالف قول که است باب نیا
 ]. ٤١٥ص ،١ج ،٥٢[ باشد یم

 
 اتیروا. ٢ـ٢
 زراره خبر. ١ـ٢ـ٢

 دریی خطا نحو به رای فرد که دمیپرسی مرد مورد در) ع(باقر امام از«: که کندیم نقل زراره
 دو و بنده کردن آزاد و شودیم ظیتغل قاتل بر هید: فرمودند) ع(امام رسانده، قتل به حرام ماه
 . ]١٣٩ص ،٤ج ،٦١[»2...است الزمی و بر حرامی هاماه در گرفتن روزهی اپیپ ماه

 آمده هم گرید کتب در عبارات تفاوتی کم بای ول سند همان با مذکور تیروا

                                                                                                                                                                             
 حضور براي هبلک اندنگرفته نظر در سبب عنوان به را تیر اصابت ایشان که داشت دقت باید البته. ١

 الحلّ في فأصابه الحرم من یرم بأن ... ":فرمایندمي ادامه در زیرا اندشده قائل موضوعیت مرتکب
 من و التغلیظ، عدم أصالة یإل مضافا الحرم، في قتله صدق عدم من وجهان، التغلیظ ففي فقتله،
 ."فیه کالقتل فیکون الحرم، في سببه حصول

 رئاب بنی عل عن محبوب بن الحسن عن ادیز بن سهل عن صحابناا من عده عن عقوب یبن محمد. ٢
 و هیالد هیعل تغلظ قال الحرام الشهری ف خطا رجال قتل رجل عن فسألته) ع(جعفری اب عن زراره عن
 هو ما فقال ءیش هذای ف دخل یفانه قلت الحرم اشهر من نیمتتابع نیشهر امیص او رقبه عتق هیعل

 .لزمه یحق فانه صومه یقال قیرالتش امیا و دیالع وم یقلت



  ٤١١  هید ظیتغل جهت فوت، ویی جنا رفتاری زمان وی مکان اتحاد لزوم شرط بررسي

 عبارت» ةیالد هیعل تغلظ«ی جا به که است نیا تفاوت آن و] ٢٩٧ص ،٤ج ،٤٨.[است
ی اللئالی عوال کتاب در و. شودیم ظیتغل قاتل بر مجازاتی عن یآمده» العقوبة هیعل تغلظ«

 که تیروا از فراز آنی ول]. ١٤٤ص ،٣ج ،٩[ استشده ذکر انیراوۀ سلسل ذکر بدون
 نکهیا آن و است شده تکرار نهیعبه شود مسأله در نظرات و آراء اختالف موجب تواند یم

 نکرده اکتفا مطلب نیا به و شود حرام ماه دریی خطا قتل مرتکب فرد که آمده تیروا در
 .باشد حرام ماه در فوت که

 
 یابیارز
 که دارد وجود ادیز بن سهل تیروا نیا سند در که شود گفته دیبا تیروا نیای ابیارز در
 در شخص نیا که رای اتیروا ریسا و تیروا نیا فقها ازی برخ شخص نیا وجود جهت به

 و١٤١ص ،٦ج ،٢٨ ؛١٧٧ص ،٢ج ،٦٣[ اندکرده ضعف به محکوم هست، آن سندۀ سلس
 که شده گفته شانیا مورد دری حت]. ٢٩٢ص و ٢٠٧ص ،١ج ،٦٨ ؛١٥٤ص ،٢ ؛٢٠٨ص
ی برخ وی طوس خیش ،یغضائر ابن ،ینجاش نظر از] ٦٥٠ص ،٢ج ،٥٥[ است سنت اهل از
 ،١ ؛٨٠ص ،٤٧ ؛٥٩ص ،٥ ؛١٨٥ص ،٧٥[ باشندیم فیضع شانیا زین ونیرجال از گرید

 ثقه را شانیا بحرالعلوم عالمه مثل  زینی برخ ،حال نیا با]. ٣٨٣ص ،٢ج ،١٩ ؛٤٦٠ص
 شانیا نبودن ثقه فرض بری حت که ستا نیا بر نظرشان و] ٢٣ص ،٣ج ،٣٢[ دانندیم

 ،٣٢[ .کندینم وارد سند اعتبار بهی اخدشه لذا ،باشدیم 1اجازه خیمشا ازی و چون
 اجازه خیمشا از و هیرالروایکث شانیا نکهیا بایی خو محقق نظر به] ٢٥ص همان،

 بر رجال اهل ریسا و هیبابو ابن و نوح ابن وی طوس خیش شهادت وجود با ،باشند یم
 حکم لذا ؛کرد اعتمادی و اتیروا به شودینم شان،یا بودن کذب و غلو اهل وی و ضعف

 ،٩ج ،٣٥[ .ندارد وجود وثاقتشان بری لیدل نکهیا ا یاست فیضع شانیا که دهندیم
 دری ول] ٢٢٠ص ،٤٠[ دانندیم فیضع را شانیا زینی سبحان هللا تیآ] ٣٥٦ـ٣٥٤صص
 وی امام را شانیا ،یزنجانی ریشب هللا تیآ لیقب از ،رجال اهلی فقها ازی برخ مقابل
 بودن فراوان ،شانیا نظر به] ٢٢٨٧ص ،٧ج و ١٥٢٩ص ،٥ج ،٤٤[ دانندیم ثقه اهل
 ،٢١ ج همان،[ باشدیمی و بری نیکل اعتماد از نشان ،یکاف در شانیا از منقول اتیروا

                                                                                                                                                                             
شود که در این علم، مرجعیت علمی حدیث به دلیل کثرت محفوظات  معموال بر کسانی اطالق می. ١

 البته خود این قاعده شیخوخیت اجازه مورد اختالف است .روایی و دقت در ضبط و نقل حدیث باشند
که خص فی المشیخه قائل بر این است شدر باب ذکر الطریق الی الهللا خویی  ظیر آیتاست و برخی ن

 ]٧٨ـ٧٦صص ،١ ج ،٣٥[ .داللتی بر وثاقت راوی ندارد
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 م،یدار اعتماد آن به ما که آنچه«: دیفرمایمی اخامنه هللاتیآ نیچنهم] ٦٨٣٥ص
 نیا کهی نیکل خیش مینیبیمی وقت مثالً. است هانیفق و علما از بزرگان و اجال اعتماد

 تیروای ادیز تعداد نفر ک یاز دارند، اطیاحت و ورع تقوا، ت،یب اهل معارف انیب در قدر
 مثلی کس که است ممکن چطور رایز است؛ ثقه فرد آن که میبریمی پ کند،یم نقل
 ،٢٥[ »کندیم نقل را احکام به مربوط تیروا همه نیا ندارد، اعتماد کهی کس ازی نیکل
 و دانندیم ثقهی راو عنوان به را رئاب بنی عل عهیشی فقها ازی برخ نیا بر عالوه].  ٢ص
 ].٧ص ،٥ج ،٢٢ ؛١٣٨ص ،٦ج ،٦٨[ کنندیم اد یحهیصح عنوان تحت شانیا اتیروا از

 از آن کفاره و هید بحث ارتباط وجود با فقها از ک یچیه نکه،یا توجه انیشا نکته
 وجود با ،اندنداشتهی استناد  تیروا نیا به ،هید ظیتغل باب در ،...و گرفتن روزه لیقب
 هما در قتل وقوع بر آن مانند و برده کردن آزاد و روزه و هید لیقب از آثار نیاۀ هم نکهیا

 طرف از١1متون در اختالف و طرف ک یازی سند ضعف وجود. شودیم مترتب حرام
 .کندیم مواجه مشکل با مسأله حکم در را تیروا نیا به استناد گرید

 مدنظر تیروا در آنچه که شودیم روشن متن دری بررس با ،یسندی بررس از فارغ
 مطلب نیا به حاًیصر تیروا در رایز باشد حرام ماه در دو هر فوت و سبب نکه،یا است،
 صدق است مراد آنچه لذا برساند، قتل به حرام ماه در رای گریدی شخص که شده اشاره
 کند مجروح شوال ماه در رای گرید ،یفرد کهی صورت در و است حرام ماه در قتل عنوان

 عنوان نیچنهم و حرام ماه در شخص فوت اگرچه باشد القعدهیذ ماه در شخص فوت و
 حرام ماه در رای و قاتل که گفت شودینمی ول کندیم صدق شخص نیا بر بودن لقات
 مجروح شوال ماه در رای و قاتل که ستا نیا شودیم کهی زیچ تینها و رساند قتل به

 .کرد فوت حرام ماه در مقتول و کرد
 قتل خودِ و قتل سبب زمان اگر که استی عنوان قتل، که داشت دقت دیبا واقع در

 آن نیب اگری ول ستینی حرف بوده، واحد زمان در شود گفته عرفاً که باشدی زمان ک یدر
 آذر در عمرو و کند واردی تیجنا عمرو به  ماه مهر در دیز مثالًـ  باشدی زمان اختالف دو،
ی ول ،رساند قتل به ماهآذر در را عمرو دیز که گفت شودینم ـ برود ایدن از آن اثر در ماه
 قتل به اشاره فقط تیروا در. است دیز به منتسب قتل اصل که ندارد آن ابی منافات نیا

 و مکه حرم نه شده حرامی هاماه به اشاره نکهیا زین و قتل، انواع گرید نه شدهیی خطا
 .باشندیم هید ظیتغل مسأله دری اختالف موارد جزء مسأله دو نیا که ها،حرم ریسا

                                                                                                                                                                             
 .شود چرا که طبق عبارت ثانی برداشت تعزیر از روایت می.١



  ٤١٣  هید ظیتغل جهت فوت، ویی جنا رفتاری زمان وی مکان اتحاد لزوم شرط بررسي

 یاسد بیکل حهیصح. ٢ـ٢ـ٢
) ع(عبدهللا ابا سمعت قال هیمعاو بن بیکل عن عقوب یبن فضاله عن دیسع بن نیالحس"
 هیمعاو بن بیکل] ٢١٥ص ،١٠ج ،٤٨[ ."ثلث و هید هیفعل حرام شهری ف قتل من قولی

 مرتکب رای قتل حرام ماه در کهی کس مورد در دمیشن) ع(صادق امام از که کندیم نقل
ی کم با تیروا نیا البته. استی وۀ هدع بر آن سوم ک یو هید ک یکه دیفرمایم شود،
]. ٤٥٥ص ،١٦ج ،١٢ ؛٣٢٤ص ،١٠ج ،١١[ است آمده هم یگرید کتب متن در تفاوت
 ؛٢٨٢ص ،٧ج ،٦١[ شده نقل زین سند در تفاوت با و پاسخ و پرسش صورت به نیهمچن

 ]٥٠٥ص ،٨ج ،٢٤[ .است آمده هم سند ذکر بدونی حت و] ٢٨ص ،٢٤ج ،١٢
 
 یابیارز

 یاالسدی داویالص جبله بن هیمعاو بن بیکل کاملش نام کهـ ی اسد بیکل زا تیروا نیا
 نیترمهم از) سند و متن در اختالف با البته( است شده نقل )ع(صادق امام از  ـاست
ۀ درج در تیروا نیای بررس لذا ،استشده استناد آن به ظیتغل مسأله در که استی اتیروا
 ،٢ج ،٣٤[ معتبره و حهیصح عنوان تحت آن از فقها انلس در. دارد قرار تیاهم ازیی باال
 است شده اد یحیکالصح حسن و] ٢٨ص ،٢٤ج ،١٢[ حَسَن و ]٣١ص ،١٧ ؛٢٤٧ص

 و استی کتابی دارای و که است، شده گفتهی و احواالت در]. ٢٨٧ص ،١٠ج ،١١[
 ،٤٧ ؛٣١٨ص ،٧٥[ اندکرده تیروا شانیا از هاشم بن عبدالرحمن جمله از گرانید

 ،٤ج ،١٩[ است اختالف کندیم تیروا نقل ائمه از ک یکدام از نکهیا در و] ١٢٨ص
 که کندیم نقل ،هست مختار بن نیحس آن در کهی قیطر به رجال دری کش] ٤٦ص
 از نوح بن وبیا آن در که آورده رای تیروا ادامه در. فرستاد رحمتی و بر) ع(صادق امام

 سوگند خداوند به: فرمود) ع(صادق امام د کهکن نقل می بیکل از او ویی ح یبن صفوان
ی اری اجتهاد وی زگاریپره با مرا پس ،دیهست اشمالئکه و خداوند نید بر شما که
 که استآورده نیچن هم و. الخ شودیم قبول شما از فقط که سوگند خدا به ،دیینما

 امام زای مرد که کندیم نقل بیکل از شانیا و حمّاد بن نیحس ازی معل بن محمد
 دارد؟یم دوست ند،یبب نکهیا بدون را گرید نفر کی یفرد ایآ که کرد سؤال) ع(صادق

 االن تا کهی حال در دارم دوست رای داویص بیکل من بله: فرمودند پاسخ در حضرت
 خداوند رحمت شده گفته نکهیا اندآورده اول تیروا خصوص در] ٣٣٩ص ،٦٠[ .امدهیند
 دیگویم عالمه] ٣٤٩ص ،٣٢[ است معصوم جانب ازی و لیتعد بر نهیقر نیا باشد، او بر
 مختار بن نیحسی اول دری ول ،داردی وۀ دیعق صحت بر داللت شده ذکر که آنچه که
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 بیکل لیتعد در لذا و است نفس بر شهادت دوم تیروا و استی واقف که دارد وجود
 مختار بن نیحس ،ستاگفتهی مازندران که آنگونه البته] ١٣٥ص ،٣٠[ .استکرده توقف
 و است دیترد مورد شخص نیا بودنی واقف که است نیا از نشان است،ی واقف ،عالمه نزد

 افراد و) ع(کاظم امام اصحاب از و هستند ثقه افراد از شانیا که است نیا بر شانیا اعتقاد
 ]همان ،٣٢[ .باشندیم شانیا انیعیش از و فقه و ورع و علم اهل وی و اعتماد مورد

 از که دیگویم ،استی اسد بیکل آن انیراو ازی ک یکهی تیروا لیذ یسبزوار رحومم
 از دو نیا که کنندیم نقل تیروا ریعمی اب ابن و صفوان مانند اصحاب بزرگان ،یو

 صح یما حیتصحی عل العصابه اجمعت«: که دیفرمایم ادامه در و هستند ثقات اعاظم
 ثقه، افراد از جز شخص، دو نیا که ستا نیا بر نظرشی طوس خیش نیچنهم و »عنهم

 نقل به[ .داردی و حال حُسنِ از نشان بیکل از دو نیا تیروا و کنندینم نقل رای تیروا
 ندارند قیتوث بر داللت اول تیروا دو که ستا  نیا بر نظرشی نراق] ٢٥٧ص ،٥ ج ،٢٢ از

 تیروا سند در ختارم بن نیحس وجود که است معتقد و دارد شانیا مدح بر دالّ بلکه
 که استی افراد از شانیا که استی سیع بن حمّاد شانیا ازی راو چراکه نداردی اشکال

 نکهیا و تیروا سه نیای نور محدث] ٢١١ص ،٧٨[ .»عنه صح یما حیتصحی عل المجمع«
 را کنند،یم تیروای و از فضاله و عبدالرحمن بن ونس یمانند ،اجماع اصحاب از بزرگان

 و ستینی واقف ،مختار بن نیحس ما نظر هب که دیفرمایم و داندیم بیکل قیوثت بر لیدل
 ،٦٢[ ندارد وجود اشکال طرحی برایی جا ،تیروا سند در حمّاد وجود با نیا بر عالوه

 و دارند وجود ونس یو صفوان تیروا سند در چون که دیگویم ادامه در] ٩٧ص ،٥ج
 حیصح دو نیا از صدورش کهی خبر صحت به حکم و باشندیم اجماع اصحاب از نهایا

 عالمه اشکال  طرح بری محل نکهیا زین و دارد معصوم از صدور صحت بر داللت است،
 که گفت شودیم پس] ٩٨ص همان،[ .ندارد وجود تیروا بودن نفس بر شهادت بری مبن
 ستین درست وثاقتش عدم بر لیدل وجود عدم و شانیا قیتوث بر اماره همه نیا وجود با

 ].٩٩ص همان،[ میبدان وسواس اهل را شانیا که
ی وی برخ که گفته هیمعاو بن بیکل خصوص در خود رجال معجم در ییخو هللا تیآ

 گفتهی بهبهان دیوح که همانگونه ما نظر بهی ول حَسَن، افراد ازی برخ و دانسته فیضع را
 نیا که رایز ،هستند هیرالروایکث شانیا که ستین نیا لشیدل و هستند موثق شانیا است
. شودینمی و وثاقت بر لیدل زین ریبش بن جعفر تیروا نیچنهم و ندارد وثاقت بری داللت

 وجه آوردیم کندینم تیروا نیمعصوم از کهی کسان زمره در رای وی طوس خیش نکهیا
 تیروا به خیش مستند دیشا و است ادیز معصوم ازی و تیروا که رایز نداردی حیصح
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 و دارد وجود ارسال 1آوردهی کش کهی تیروا سند در که شد متذکر دیبای ول استی کش
 از قبل) ع(صادق امام که شود حملی مورد بر دیبا شوددانسته حیصح تیروا هم اگر
 که ستین ستهیشا که ستا نیا بر شانیا نظری کل بطور و استگفته را نیا شانیا دنید

 معصوم از کهی افراد از را شانیا دینبا و کندینم تیروا معصوم از بیکل شود شک
 مورد در هاقال و لیق نیاۀ هم با] ١٢٦ص ،١٥ج ،٣٥.[2آورد حساب به ،کنندینم تیروا

 .شود مشخص تیروا داللت تا شودیم پرداخته تیروا متن به ت،یروا سند
 هم و شده استعمال مجهول صورت به هم ت،یروا نیا در قتل ها،نقل انواع به توجه با

 کندیم اشاره مفردات در راغب که همانگونه. است شده برده کار به معلوم فعل صورت به
 به موقع هر یول موت، و مرگ مثل است جسد از روح کردن زایل ، قَتْل یواژه  اصل
 اعتبار به که یزمان و دارد نام قتل دهد،مي انجام قاتل که شود استعمال یکار اعتبار
 ] ٦٥٥ص ،٣٨[ دارد نام موت ،باشد حیات شدن فوت

: ص ، ج ،٥٨( انددانان قتل را به ازهاق روح معنا کردهتوضیح بیشتر اینکه، لغت
ازهاق از ریشه زهق بوده و در باب افعال به معنای خارج کردن و نابودکردن است ). ٤٩٠

بنابراین، قتل به معنای . طلبدو با توجه به اینکه فعل متعدی است، سبب و عامل می
 بلکه معنای آن، خارج ساختن روح است و برای تحقق خارجی ، و خروج روح نیستزهق

آن، طی دو مرحله و وجود دو عنصر، الزم است یکی سبب و عامل خارجی و دیگری، 
  .تحقق مرگ و زهق

: که اندآورده نیچن قتل،ی معناشناخت لیتحل در لغت علم نیمحقق مبنا، نیهم بر
 و کندیم صدق ات،یح زوال تحقق از پس موت، عنوان. تایح ازاله از عبارتست قتل«

 مرگ و موت به منجر که استی عمل قتل، واقع، در و است قتل از پس موت، مرتبه
 ).١٩٣: ص ، ج ،٦٧( »شود یم

 حرام، ماه در قتلی مُسمّا صدقی برا که دشو یم روشن فوق، حاتیتوض به توجه با
 دری ماد عنصر لحاظ به رایز باشد حرام ماه رد دو هر فوت ویی جنا رفتار که است الزم

 مرگ به منجر که است) سبب( یفعل ترک ا یفعل قتل، عنوان تحققۀ الزم جرم، نیا
                                                                                                                                                                             

قلت ألبي عبد : ، عن حسین بن مختار، عن أبي أسامة، قالیعلي بن إسماعیل، عن حماد بن عیس «.١
ء إال قال أنا أسلم، فسمینا کلیبا بتسلیمه به،  ء عنکم شي فال یجي کلیبا، یإن عندنا رجال یسم: هللا ع
هو و هللا اإلخبات، قول : أ تدرون ما التسلیم؟ فسکتنا، فقال: ، و قال)ع(فترحم علیه أبوعبدهللا : قال

 .») ربّهمیالذین آمنوا و عملوا الصالحات و أَخْبَتوا إل: (هللا عز و جل
 .کند ولی محقق خویی این را رد می،کند اختالف استمام باقر هم روایت میالبته در اینکه ایشان از ا. ٢
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ی عن یامر دو نیا دیبا خاص زمان ا یخاص مکان در عنوان نیا صدقی برا حال. شود
 .باشد شده واقع آن در مرگ، و سبب
 

 زراره ثیحد. ٣ـ٢ـ٢
ی الب قلت: قال زراره عن تغلب بن ابان عن ریعمی اب عن هیاب عن میابراه بنی عل

 من نیمتتابع نیشهر صوم یو ثلث و هیالد هیعل قال الحرم؟ی ف رجال قتل رجل) ع(جعفر
 ما و: قال ءیش هذای ف دخلی: قلت: قال نا،یمسک نیست طعم یو رقبة عتق یو الحرم اشهر

 زراره] ١٤٠ص ،٤ج ،٦١.[لزمه حق فانه مهصوی: قال ق،یالتشر امیا و دانیالع: قلت دخل؟ی
 قتل به حرام ماه ا یحرم در رای مرد که کردم سوالی فردۀ دربار) ع(باقر امام از دیگویم

 ... .پردازدیم را آن سوم ک یو کاملیۀ د ک یکه فرمودند پاسخ در حضرت ،1برساند
 

 یابیارز
 سند و متن لحاظ به بتهال استشده نقل همی گریدیی روا کتب در تیروا نیا مشابه

 و آمده» دیالع قلت «عبارت ،»دانیالع قلت «عبارتی جا به که نحو نیا به دارند اختالف
 بن ابانی جا به انیراو سلسله در و نشده اشاره نیمسک اطعام و بنده کردن آزاد به

 تیروا اگر که] ٢١٥ص ،١٠ج ،٤٨[ .کندیم نقل) ع(صادق امام از عثمان بن ابان تغلب،
 وجود دیع دو حرامی هاماه در که آمدنخواهد شیپ اشکال نیا گرید شودرفتهیپذ دوم

 . دارد وجودی واحد دیع بلکه ندارد
 ؛است اشکالی دارا نیا ،باشد تغلب بن ابان از ریعمی اب ابن تیروا اگر که شده گفته

 بن ابان و اندکردهن مالقات را گریهمد و نبوده زمانهم تغلب بن ابان با ریعمی اب ابن رایز
 را) ع(صادق امام ر،یعمی اب ابن کهی حال در ،نموده وفات) ع(صادق امام زمان در تغلب
 قول نکهیا با و] ٣٣ص ،١٧ ؛٢٧٨ص ،٢ج ،٣٦ ؛٣٥٥ص ،١١ج ،٤٥[ استنکرده درک
]. ٢٢ص ،٦٦[ کندیم تیتقو را تغلب بن ابان بای وی زمان مقارنت که ،هست همی مقابل
 از ریعمی اب ابن ،اصل در و آمده شیپ سهو تیروا سند در مییبگو که ستا نیا بهتر پس
 هم اتیروا سائر در زراره ازی راو نکهیا آن و دارد هم دیمؤ و کرده نقل عثمان بن ابان
 ستین دیبع تیروا نیا مضمون به کردن عمل که استشده گفته. 2است عثمان بن ابان

                                                                                                                                                                             
های متفاوتی که از این عبارت به اعتبار اختالف تلفظ صورت گرفته به هر دو با توجه به برداشت. ١

 .احتمال اشاره شد
 ،٤٨ ؛٤٥٧ص و ٣٩٣ص ،١ج ،٤٦ ؛٥٣٧ص و ٤٢٤ص و ٣٧٤ص و ٣٥٤ص ،٤ج ،٦١: [نکـ  نمونهی برا. ٢

 ].٣٠١ص و ٢١٨ص ،٣ج
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ی سند ضعف رایز]. ٢٥٦ص ،٦ج ،٧٢[ است معتبر تیروا نیا سند و] ٢١٢ص ،٥ج ،٦٨[
 حیکالصح حسن عنوان تحت تیروا نیا از و] ٤٨٨ص ،٥٠[ ستین تمام شده گفته که
 ].٣٦٣ص ،١٠ج ،٢٦[ استشده ادی

 فیضع اشکال اگر و است تام داللت و سند لحاظ به ثیحدیی طباطبا مرحوم نظر به
 امکان طبقه لحاظ به که لیدل نیا به است مرسل ثیحد که باشد نحو نیا به بودن
 کند نقل واسطه با کهی صورت در و کند نقل واسطه بدون ابان از ریعمی اب ابن که ندارد
ی اب ابن که شودیم گفته پاسخ در میشناسینم را واسطه که چرا شودیم مرسل تیروا
 نیمتأخر از صادره قاتیتوث مانند ن،یا و کندیم نقل خبر ابان ازی جزم طور به ریعم

 ].٤٨٩ ص ،٥٠[ است نیمتقدم به نسبت
 ر،یعمی اب ابنۀ مراسل با که دارند اتفاق رجالی علما که شده گفته نیا از فراتر
 ثقه افراد از جز شانیا که چرا] ٢٢ص ،٦٦ ؛١٢١ص ،٥ج ،٦٢[ شودیم حیصح معامله

 است سنت اهل و عهیش نزد افراد نیترموثق ازی و و] همان ،٦٢[ کنندینم تیروا نقل
 رفت،یم تیروا مورد در کهی سند ضعف احتمال حاتیتوض نیا با پس] ١٤٣ص ،٤٧[

 صورت به» قتل «فعل زین تیروا نیا در شد اشاره هم قبالً که همانگونه. شودیم رفع
 .استشده استفاده معلوم
 

 اتیروای بندجمع. ٤ـ٢ـ٢
 به قتل عنوان از هاآنۀ هم در که ستا نیا آمد دست به اتیروا مجموع از که آنچه
ی برا الزم طیشرا و قتلی معنا نییتب. استشده استفاده هید ظیتغلی برای موجب عنوان
 هید ظیتغل به حکم موجب کهی قتلی برای طیشرا چه که کندیم روشن آن صدق

 . است الزم شود، یم
 از و دارد مقتول و قاتل طرف دو به ازین آن صدقی برا که استی عنوان قتل

 قتل حصول و دارند تیموضوع خاص زمان و مکان ه،ید ظیتغل به حکمی برا که یآنجائ
 مکان آن در بودن قاتل لذا باشدیم مالک) مکه حرم و حرامی هاماه( دو آن ازی ک یدر
 رجب ماه در را عمرو دیز گفت بتوان نکهیای برا مثال عنوان به. شود حاصل دیبا زمان ای
 صادر رجب ماه در دیز جانب از شودیم قتل وجبم کهی عمل است الزم رساند، قتل به

 ماه در قاتلی سو از عمل آن کهی صورت در و شود واقع رجب ماه در عمرو فوت و شده
 درآوردی پا از را عمرو و گذاشته رجب ماه در را خود اثری ول افتد اتفاقی الثانیجماد
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 ماه در را عمرو دیز هک گفت شودینمی ول دیرسان قتل به را عمرو دیز که گفت شودیم
 .استی دوم نیهم مسأله در مالک نکهیا حال رساند، قتل به حرام
 

 ا.م.ق ٥٥٥ ماده در» مرتکب رفتار «عبارت لیتحل ـ٣
 دری جانی سو ازیی جنا رفتار اگر که گفت دیبا حرام ماه در مرتکب رفتار خصوص در
 مورد نیا ،کند برخورد شخص به و دینما پرتابی ریت مثالی برا دهد،ی رو حرام ماه

 طرف ازیی جنا رفتار اگر که هست شبهه نیای ول ؛بود خواهد هید ظیتغل حکم مشمول
 ماه تا سنگ نیا و ،یچاه سر بری سنگ جادیا مانند شود جادیا حرام ریغ ماه دری جان

 فوت و افتدیب آن در و کرده برخورد آن با حرام ماه دری شخص و باشد جاآن در حرام
 !نه؟ ا یاستبوده حرام ماه در مرتکب رفتار که گفت شودیم ایآ هم فرض نیا در د،ینما

 شمول خصوص دری ول داد نسبتی و به را قتل شودیم زین نجایا در دیآیم نظر به
 یحرام ماه در قتل عنوان که شود مطرح احتمال نیا اگر مورد، نیا بر هید ظیتغل حکم
 صدق طیشرا ازی کی که استدالل نیا با کندینم صدق نجایا است، هید ظیتغل موجب که
 ریغ در) ییجنا رفتار(عنوان نیا چون و باشد حرام ماه دریی جنا رفتار که ستا نیا آن
 است،افتاده اتفاق حرام ماه در فوت،ی برا آن تیسبب که چند هر شده جادیا حرام ماه
 افتاده اتفاق حرام هما دری جانی سو از تیجنا که گفت شودینم مسأله فرض در لذا

 که چند هر و است متفاوت) تیجنا( موت ویی جنا رفتارِ صدورِ زمان واقع در است 
 حرام ماهِ در تِیجنا که گفت شودینمی ول داد انتسابی جان به  را تیجنا اصل بشود

 و است مستمر میجرا لیقب از مثال فرض که گفت دیبا پاسخ در. استی جان به منتسب
 عزم و اراده ازی ناش جرم استمرار مستمر، میجرا در که ییآنجا از که شتدا دقت دیبا

 دیتجد آنۀ دهند لیتشک عناصر تمام با جرم لحظه هر در که استی نحو به مرتکب
 استمرار حرام ماه در مرتکب رفتار زین مذکور مثال در ،)٢٣١ص ،٧٩( شودیم اتیح

 توجه با که رایز شد خواهند هید ظیلتغ حکم مشمول زین مستمر میجرا نیا بنابر. دارد
 تیسوءن دیتجد به توجه با واقع در دارد، وجود میجرا از دسته نیا از کهی فیتعر به

ی انتها تایی جنا رفتار ارتکاب نیبۀ فاصل در جرم ارتکاب عنوان تحقق امکان مرتکِب،
 شودیم رگیدی عبارت به ا یدارد وجود ،)فوت( جهینت به شدنی منته و استمرار زمان
 امر نیهم و شودیم محقق لحظه به لحظه قتل، وقوع زمان تایی جنا رفتار که گفت
 آغاز مجرمانه رفتار انقطاع زمان از مستمر میجرا در زمان مرور شده موجب که است
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 استمرار آن در مجرمانه فعل کهیی هادادگاهۀ هم دادگاه تیصالح ثیح از و شود یم
 جرائم در چون زین دیجد قانون ریتأث ثیح از باشند،هداشتی دگیرس تیصالح داشته
 قرار دیجد قانون مشمول شود یم محققی پ دری پ الحق، قانون حکومت زمان تا مستمر

 ).٣٠٧ـ٣٠٦ص ،١ج ،٩( ردیگ یم
: شود متصور تواندیم حالت چند حرم در) فوت(تیجنا و تیجنا سبب خصوص در

 هید ظیتغل حکم مشمول صورت نیا در که ،باشد حرم داخل در فوت ویی جنا رفتار. ١
 صورت نیا در باشد، حرم از خارج در فوت و حرم داخل دریی جنا رفتار. ٢. بود خواهد

 فاعل. ٣. استنداده رخ حرم در قتل چون بود نخواهد مذکور حکم مشمول ناًیق یهم
 فوت و اشدب حرم داخل دریی جنا رفتار خودی ول ،باشد حرم از خارج دری ارتکاب رفتار
ی فرد به و دینما پرتابی ریت حرم خارج ازی شخص مثالً دهد، رخ حرم داخل در هم

 به باشد اختالف محل تواندیم مورد نیا درآورد،ی پا از را او و کند برخورد حرم داخل
 واقع حرم در داخل دیبای جان رفتار نکهیای ک یشود؛یمی نیبشیپ وجه دو که نحو نیا

 نکهیا گرید و کرد پرتاب حرم داخل از را ریتی جان شود گفته کهی معن نیا به شود؛
 خارج از ریت پرتاب که چند هری عن یشود؛ واقع حرم در مصدوم،ی رو بریی جنا رفتار
 .کند اصابتی و به حرم دری ول ردیگ صورت مکه حرم
 و استی اضافی بیترک که» مرتکب رفتار «عنوان استعمال از مبادا تا داشت دقت دیبا
 است الزم خاص مکان در قتل صدقی برا که شود توهم نیا است فاعل آن هیالمضاف

ی ول است فاعل اسم آن هیالمضاف که رایز باشدداشته حضور مکان آن در زین مرتکِب که
 مکان آن در فاعل وجود به ازین خاص مکان دریی جنا رفتار تحقق و است رفتار مضاف
 حرم دری ول بوده حرم از خارج از ریت پرتاب کهی مورد در فقها ازی برخی حت. ندارد

 استبوده حرم از خارج در سبب که اندکرده احساس افتاده اتفاق فوت و کرده برخورد
  بوده حرم خارج در مسبِّب و بوده حرم داخل در سبب کهیحال در] ٣١٥ص ،١١ج ،٥٦[

 دوم احتمال است، آن دیمؤ هم فقها کالم و دیآیم حیصح نظر به که آنچه اما. است
 گفته که است آن بهتر پس]. ٣٧ص ،١٧ ؛٥٦٢ص ،٥ج ،٢٩ ؛٢٢٩ص ،٤ج ،٦٥[ است
 مطروحه احتماالت تا باشد مکه حرم ا یحرام ماه در دیبا دو هر فوت، ویی جنا رفتار شود
 مرتکب، رفتار به" ییجنا رفتار" عبارت ینیگزیجا که داشت دقت دیبا البته. شود دفع
 از دسته نیا در که رایز بود نخواهد مستمر میجرا به هید ظیتغل حکم لشمو از مانع
 است فاعل مستمر سوء قصد و ارتکابی بقا نیمب ارتکابۀ اراد از نشدن منصرف م،یجرا

 زین رفتار دیتجد که گفت شودیم ارتکاب،ۀ اراد دیتجد به توجه با و) ٣٠٦ص ،١ج ،٩(
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یی جنا رفتار استمرار از نداشت جرم تکابار به تیرضا مرتکب اگر چون ردیگیم صورت
 .کردیمی ریجلوگ
 

 شنهادیپ وی ریگجهینت
 ا یفوت ویی جنا رفتار زمان بودن واحد که ست نیا شد حاصل نهیزم نیا در پژوهش از آنچه
 که همیی فقها و است الزم هید ظیتغل به حکمی برا فوت ویی جنا رفتار مکان بودن واحد
ی مستحکمۀ ادل از دارند فوت ی ویجنارفتار ی زمان وی مکان اتحاد اعتبار عدم به اعتقاد

 لزوم در حیتصر گرچه و شده وارد مسأله در که استی اتیروا نیا بر لیدل. ستندین برخوردار
 در تیجنا وقوع اوالً که است نیا آنها از مستفاد اما ندارندی مکان وی زمان اتحاد لزوم عدم ای

 ا یزمان در قتل دیبا هید ظیتغل به حکمی برا و دارد تیموضوع ام،حری ماهها ا یکعبه میحر
 مسبَّب و) ییجنا رفتار( سبب تحقق به ازین یعنوان نیچن صدق اًیثان. باشدی خاص مکان

 و تیجنا وقوعی زمان وی مکان اتحاد لزومی معنا به که دارد مکان، ا یزمان آن در) موت(
» مرتکب رفتار «عبارت نیگزیجا» ییجنا رفتار«ارت عب شودیم شنهادیپ نیچنهم. است فوت،
 .شودی ریجلوگ شد، اشاره آن به قبالً کهی احتماالت از تا شود
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