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چکیده
مساله تشدید مجازات یکی از مسایل مهمیاست که از دیرباز متفکرین ،حقوق دانان و فقه ا
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متعددي در تشدید مجازات دخيل است و شرایط زم انی و مک انی و روان ی و ...ب دون ش
تفاوت بسيار در ميان مجازات افراد ایجاد میکظد و در حالی که قانونگذار ب دان توج ه نک رده
است .عوامل مشدده مجازات را میتوان به عوامل درونی و بيرونی تقسيم کرد ،مظظور از عوامل
درونی عواملی هستظد که در خود شخص مرتکب یا بزهدیده وجود دارند و عوامل خارجی ني ز
در خارج از وجود آنها قرار داشته ،مقاله در پيش رو عوامل تشدید مجازات را به تظصيص ی و
اصطيادي تقسيم نموده و سيره نبوي را که یکی از مظابع غظی و سرشار فقه اسالمیاس ت م ورد
توجه قرارداده است تا از این رهگذر حدود و کيفيت ت اثير عوام ل تش دید مج ازات را م ورد
واکاوي قرار دهد.
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مقدمه
یکی از موضوعات مهم که در حقوق جزاي عمومی مورد بحث و معرکه ي تض ار
و تکاثر آرا بوده است و فقهاي اماميه نيز از دیرب از م ورد توج ه ق رار دادهان د ،مس أل
تشدید کيفر و شظاسائی عواملی است که موجب آن می نردد .بدون ش

ه ر «جرم ی»

که از هر «مرتکبی» با عمد و اختيار سر زند استحقاق «جریمه و مجازات» دارد ،ولی باز
بدون تردید همه ي «مجرمين» یکس ان نيس تظد ،و ش رایط زم انی و مک انی و روان ی و
خصوصيات دیگر آن ها و ...موجد تفاوت در ميزان کيفر آنان مینردد ب ه نون هاي ک ه
نمیتوان همه را در جر واحد مش مو مج ازات واح دي برش مرد .از جه ت عمل ی،
مجرمیکه مرتکب جرمیمیشود و تحقيقات مقدماتی و ص دور ق رار مجرمي ت و بع د
کيفر خواست را پشت سر مینذارد ،با توجه به بزه انجا یافته به دادناه ص الح ه دایت
میشود تا دادناه به بررسی عمل و ميزان کيفري که او باید تحمل کظد بپردازد.
براساس عقيده لغتدانان واژه تشدید ،از ریشه (ش د د) بوده که ب ه معظ اي محک م
بستن میباشد .وقتی نفته میشود شَدَدتُ الشیء یعظی آن را محکم بس تم ،مص در ش د
داللت بر قوت در شی یا چيزي مینماید و مشتقات و فروع این مصدر ب ه هم ين معظ ا
میباشظد ،میتوان نفت معظاي واژه تشدید با توجه به ریش ه آن عب ارت اس ت از ق وي
کردن ،محکم کردن ،شدید کردن.
در مورد علل تشدید مجازات در قوانين جزائی کظونی باید توجه داشت که ب رعک
کيفيات مخففه که قاضی دادناه میتواند با وجود این کيفيات در مجازات مرتکب ج ر
تخفيف قائل شود ،تشدید مجازات فقط در صورتی امکانپذیر است که ای ن مج ازات از
طرف خود قانونگذار پيشبيظی شده باشد و دادرس دادناه نمیتوان د ب ه مي ل و اختي ار
خود و در غير مواردي که تشدید مجازات از طرف قانون تعي ين ش ده باش د ،مج ازات
جرمی را تشدید نماید ،هر چظد که جر ارتکابی زنظده و خطرناک باشد.
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عللی وجود دارد که به واسطهي آنه ا موقعي ت بزهک ار از نظ ر مج ازات تش دید
مییابد .وقتی فردي مرتکب جرمی میشود حادثه اتفاق افتاده را میتوان با عظاصري چظد
مربوط دانست و بزه ارتکابی را از نظر مظطقی و عقلی توجيه کرد و مج ازات را تع دیل
نمود .اما انر بزهکاري عليرغم نذشت و اغماض جامعه ،مجدداً جر جدیدي مرتک ب
شود یا در لحظات مختلف جرایم نون انونی را انج ا ده د توجي ه بزهک اري در ای ن
شرایط دشوارتر است و لذا جامعه به دليل احساس خطر ،شدت عم ل بيش تري نس بت
به مجرمان معمو میدارد .تکرار و تعدد جر از علل تشدید کظظدهي مجازاتها هستظد
زیرا هر دو داللت بر حالت خطرناک بزهکار و آمادنی او ب راي ارتک ا

ج رایم دیگ ر

دارند.
با توجه به اهميت ت اری و فراني ري ت اری نگ اري و پ ووهش در مظ ابع ت اریخی
می توان از تاری صدر اسال و باالخص با عظایت به سيره ي پيامبر

ص لیی ا علي ه و

آله و پيروي از آن بزرنوار در شؤون زندنی و نشر تعاليم اسال با استفاده از نفت ار و
کردار پيامبر صلی ا عليه و آله همت نماشت تا تحقيقاتی ک ه ص ورت م یپ ذیرد
مستظهر به غظاي سيره نب وي باش د .پ ووهش حاض ر ض من بررس ی موض وع تش دید
مجازات در قاموس حقوق ایران با تکيه بر تاری صدر اسال س عی در تطبي و و تبي ين
موضوع در سيره نبوي دارد .فلذا نوشتار حاضر ب ر دو مبح ث مبتظ ی خواه د ب ود در
مبحث نخست مبادي تصوري و تصدیقی پووهش روش ن م ین ردد و در مبح ث دو
عوامل تشدید کيفر در سيره نبوي به رشته تحریر در خواهد آمد.

 -1تعاریف و کلیات
با توجه به موضوع تحقيو و به عظوان تمهيد مقدمه در این قسمت مبادي تص وري و
تصدیقی تحقيو بيان مینردد مع هذا این مبح ث را در چه ار نفت ار س امان م یده يم
بطوري که در نفتار او تا سو به معظاي لغوي و اصطالحی واژن ان تش دید ،س يره و
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عامل میپردازیم و د ر نفت ار چه ار فلس فه تش دید مج ازات را م ورد واک اوي ق رار
میدهيم.
 -1-1معنای اصطالحی تشدید
با عظایت به آنچه در خصوص معظاي تشدید از نظر نذراندیم ،محقق ين اعتق اد دارد
بين تشدید مجازات و مجازات شدید (شدت مجازات) تفاوت وج ود دارد ب ه عب ارت
روشنتر واژه شدید به معظاي سخت و محکم میباشد مثل عذا
باس شدید ،حسا

شدید که هر ی

شدید ،رک ن ش دید،

با تعابير مظاسب خود در آیات قرآن آمده است .و

جمع آن شداد و أشداء است 1،و مجازات شدید عبارت خواهد بود از مج ازات س خت
و محکم مثل اعدا  ،قتل به سيف ،رجم و ....در حاليک ه تش دید مج ازات نوی اي ای ن
است که بظا به حالت و وضعيتی که ممکن است در جر  ،مجر و ب زهدی ده و ...وج ود
داشته باشد مجازات مرتکب تشدید مینردد بدین معظا ک ه ع الوه ب ر مج ازات اص لی
خود جر  ،کيفر دیگري به عظوان عقوبت عالوه بر مج ازات اص لی ب ر مج ر تحمي ل
میشود و یا نوع کيفر به کيفر سختتري تبدیل م ین ردد .الز ب ه توض يح اس ت ک ه
علماي علم صرف براي معظاي با

تفعيل معانی متعددي ذکر کردهاند که یکی از آنه ا
2

کثرت و مبالغه میباشد و دیگري زیادت در معظا .بظاء عليهذا معظاي واژه تشدید عبارت
خواهد بود از بسيار محکم کردن ،بسيار قوي کردن یا شدت فراوان.
 -2-1معنای لغوی و اصطالحی سیره
واژه سيره از ریشه (س ي ر) بوده و به معظاي راه رف تن م یباش د ق رآن ک ریم در
همين معظا میفرماید :یو نسير الجبا و تري االرض بارزه 3یعظی روزي که کوهها به راه

 .1قرشی ،سيد علی اکبر ،قاموس قرآن ، ،تهران ،دارالکتب االسالميه1371 ،ج ،4ص .10
 .2زیاده المبانی تد علی زیاده المعانی.
 .3سوره کهف آیه .47
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میافتظد و زمين را آشکار می بيظی .صاحب مجمع البحرین در معظاي سيره بيان م یدارد:
السيره بالکسر و هی الطریقه.

1

شهيد مطهري (ره) در خصوص معظاي اصطالحی سيره چظين اشعار م یدارد :س يره
یعظی نوع راه رفتن ،سيره بر وزن فعله و فعله در زبان عربی داللت بر نوع میکظد ،م ثال
جَلسه یعظی نشستن و جِلسه یعظی نوع و سب
رفتار و سيره یعظی سب

نشستن بظابراین س ير یعظ ی راه رف تن و

راه رفتن و رفتار و آنچه که در سيره مهم است شظاختن س ب

رفتار پيغمبر میباشد .آنها که سيره نوشتظد رفتار پيغمبر را نوشتهاند و این کت ا ه ایی
که ما بظا سيره داریم سير است نه سيره یعظی در آن س ب

رفت ار پي امبر نوش ته نش ده

است بلکه رفتار پيغمبر در آن بيان شده است .بظابراین سيرهشظاسی یعظی سب

شظاسی.

2

 -3-1فلسفه تشدید مجازات
هيچ قانونی مظطقی در جهان نمیتواند پایه مجازات خود را ب ر اس اس انتق امجویی
قرار دهد خواه آسمانی باشد یا غير آس مانی ،فلس فه مج ازات در درج او «اص ال
مجر » سپ

«پاکسازي محيط» و سرانجا «تشویو پاک ان ب ه پ اکی» اس ت3.در اس ال

یکی از عوام ل مه م در تعي ين مج ازات ،اعم ا قاع د تش دید اس ت ،ن اهی عم ل
مجرمانه اي که صورت می نيرد توأ با خطرات بيشتري براي جامعه بوده و ب الطبع تظف ر
و انزجار بيشتري را براي افراد جامعه به و جود می آورد .در ای ن حال ت قانونگ ذار در
راستاي تحقو بخشيدن اصال  ،مجازات هاي سظگينتري براي ای ن قبي ل اف راد مظظ ور
می نماید ،مجرمی که فرآیظد کيفري را پيموده ولی طعم تل مجازات نتوانسته او را متظب ه
 .1طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین ،مکتبه المرتض ویه ،ته ران ،1375 ،ج ،3ص  .339ش ایان توج ه
است که دیگر لغتدانان عر چظين معظایی را از این واژه برداشت کردند بطور مث ا رج وع کظي د ب ه
المصبا المظير ،احمدبن محمد مقري ،ج ،2ص  /299ش م العل و  ،اب ن س عيد حمي ري ،ج  ،5ص
 /3290معجم مقایي اللغه ،ج ،3ص 120.
 .2مطهري ،مرتضی ،سيري در سيره نبوي ،انتشارات صدرا ،تهران ،1393 ،ص 47
 .3مکار شيرازي ،ناصر «عوامل تخفيف جر و مجازات» چ ا ش ده در مجل ه درسه اي از مکت ب
اسال  ،س ،23ش ،8پی  ،270آبان  .1362ص.14
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کظد و در اصال او مؤثر واقع شود و مجدداً اقدا به تکرار همان ج ر بظمای د ،مظطق ی
است که اعما مجازات در حو وي تشدید نردد.
حقوقدانان معتقدند هر جرمی ی

"ارزش مورد حمایت" را نش انه م یرود ب ه ه ر

ميزان که تاثير عمل ارتکابی بيشتر و توسط اعما مرتکب دامظهي ارزشهاي نقض شده
بيشتر نردد ،قانونگذار حو تشدید کيفر را متظاسب با نستره نقض ارزش مورد حمای ت
خواهد داشت 1.فلسفه تشدید کيفر در قاموس حقوقی عبارت است از:
 -1شدت خطر جرم برای جامعه
ناهی پدیده مجرمانه به عظوان ناهظجاري اجتماعی به ق دري ب راي جامع ه مض ر و
خطرناک میباشد که قانونگذار براي مبارزه با مرتکب مقررات تشدید مجازات را وض ع
نموده است .به تعبير دیگر یکی از جهات مهم براي ضميمه تشدید مجازاتها ،اثر س وء
جر در جامعه است مانظد جر ترور ،جاسوسی ،محاربه ،افساد و  ...ایظگون ه ج رائم از
نظر اثر ،بسيار براي جامعه مضر خواهظد بود همچظانکه سرقتهاي مس لحانه و راهزن ی
چظين آثاري را به همراه دارند.
 -2تنفر و انزجار شدید جامعه
تظفر عمومی و قبح و زشتی عمل در نزد عمو باعث میشود که قانونگذار مجازات
را تشدید نماید مثل توهين به مقدسات ،ارتکا
هت

جر در اماکن مقدس ،تجاوز به عظف،

حرمت ،افتراء ،نشر اکاذیب و...
 -3عدم تنبه مرتکب
در برخی از موارد ،قانونگذار با مجرمين برخورد میکظد ک ه علي رغم برخ ورد قب ل

کيفري و مجازات سابو وي ،مرتکب متظبه نشده و دوباره دست ب ه ارتک ا

ج ر زده

است ،در واقع آنچه که مقظن را وادار به تشدید مجازات مرتکب نموده است عد ت أثير
مجازات سابو است که اصطالحاً تکرار جر ناميده میشود.
 .1محسظی فرید ،کليات جر شظاسی ،انتشارات دانشگاه اما صادق (ع) ،بهار  ،1394ص .79
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 -4روحیه اصالح ناپذیری مجرم
در بعضی از موارد ،شخص بعد از آنکه جرمی را مرتکب شد ،فشار افکار عم ومی،
نداي وجدان و مالحظه آثار سوء جر  ،موجب خودداري وي از ارتکا

مجدد نش ده و

قبل از دخالت دستگاه قضایی ،خود ق ادر ب ه اص ال خویش تن نيس ت و مص داق ی ا
مصادیو دیگري از اعما ممظوعه کيفري را مرتکب میشود ک ه اص طالحاً تع دد ج ر
ناميده میشود.

1

در پایان مبحث او الز به ذکر است که نگارندنان ،با عظایت به موض وع پ ووهش
بر این باور میباشظد که میتوان عوامل تشدید کيفر را مظبعث از سيره نبوي به دو دس ته
کلی تقسيم میشود:
 -1تظصيصی :عواملی که قانونگذار آنها را به عظوان کيفيات مش دده پذیرفت ه اس ت
که در سيره نبوي مویداتی دارد مثل تعدد ،تکرار و زمان و مکان ارتکا

جر .

 -2اصطيادي :عواملی که در فقه اماميه به عظوان کيفي ات م یت وان درنظ ر نرف ت
درحالی که شارع به آن تصریح نداشته است.

 -2عوامل تنصیصی و اصطیادی تشدید کیفر
از نظرناه اماميه و سيره نبوي عوامل تشدید2مجازات داراي انواع مختلف ی هس تظد و
از جهات نونانون قابل قسمت اند مثال در ی

تقسيم بظدي کلی میت وان عل ل تش دید

 .1صانعی ،پرویز ،حقوق جزاي عمومی ،تهران :طر نو ،1388 ،ص .134
 .2الز به توضيح است برخی فقها از علل مشدده جر ذیل عظوان تعزیرات تعليقی یا میکظظ د و آن را
ایظطور تعریف میکظظد :مظظور از تعزیرات تعليقی آن است که قاض ی ب ا توج ه ب ه عوام ل تخفي ف و
تشدید مجازات در مجر حکم وي را صادر میکظد(.جهت اطالعات بيشتر رک :مکار شيرازى ،ناصر،
تعزیر و نستره آن  ،انتشارات مدرس اإلما علی بن أبی طالب علي ه الس ال  ،چ ا او  ،ق م 1425،ق،
ص)114
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مجازات را به دو قسمت تقسيم کرد1:عللی که مربوط به قربانی جر هستظد ،مانظ د س ن
و وضعيت جسمانی ،وضعيت خانوادنی ،درج قرابت .چظانک ه در مس ائل مرب وط ب ه
«زناي با محار » در کتب فقهی چظين آمده است :انر کسی با یکی از زنهایی ک ه مح ر
نسبی او هستظد ،مرتکب زنا شود ،حد او کشتن اس ت .ول ی در مح ر ه اي رض اعی و
سببی این حکم نيست 2یا در مسائل مربوط به «آميزش با مردنان» آمده است :نزدیکی با
زن مرده از حيث تعلو نظاه ،حد ،شرط بودن یا نبودن احصان و ...مانظد نزدیک ی ب ا زن
زنده است و بلکه در ایظجا جر و نظاه زشتتر است پ

مجازات آن تشدید میشود و

ميزان آن بسته به نظر حاکم شرع است 3.یا مانظد :وصف دیظ ی ی ا حرف قرب انی ج ر .
توهين و سب پيامبر (ص) و جانشيظان اطهرش -صلوات ا و سالمه عل يهم اجمع ين-
از همين با

است.

عللی که مربوط به خود مجر هستظد مانظد ،انگيزههاي پس ت م ادي و ی ا ارتک ا
جر با توطئ قبلی 4.و یا شرایط زندنی او مانظد محصن بودن .می دان يم در مس اله ح د
زنا ميان «زناي محصظه» و «غيرمحصظه» فرق است ،در زناي غيرمحصظه حد و مج ازاتش
تازیانه است ،ولی در زناي محصظه حد آن اعدا میباشد.
دليل این تشدید مجازات بهخاطر آن است که شخص مجر در ص ورت دو ب دون
داشتن بهانه ،مرتکب چظين عمل خالفی ش ده اس ت زی را مظظ ور از زن اي محص ظه و
غيرمحصظه این است که «مرد زندار» یا «زن شوهردار» که نياز جظسی او از طریو صحيح
و مشروع برطرف میشود ،به سراغ آلودنی برود ک ه در ای ن ص ورت مج ازات اع دا
 .1جهت اطالعات بيشتر ر.ک :یزدانی سيد محمد علی ،عوامل تشدید مجازات در فقه و حقوق ،مجل ه
فقه قضایی ،ص5.
 .2محقو حلی ،ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن «شرایع االس ال ف ی مس ائل الح را و الح ال »،
انتشارات امير ،قم 1409 ،ق .ج ،4ص  145موسوي الخميظی ،سيد رو ا «تحریر الوسيله» ،دارالعل م،
قم 1379 ،ج ،2ص.417
 .3محقو حلی ،ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن «همان» ص174.
 .4زراعت عباس«حقوق جزاي عمومی» ققظوس ،تهران 1386 ،ج ،2ص.186
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براي او در نظر نرفته شده است .همانطوري که بيان شد ه ر جرم ی ی

ارزش م ورد

حمایت را نشانه میرود و ضروري است تا جهت تحقو اهداف مجازات ،ه م ط راز ب ا
جر وقوع یافته کيفري متظاسب با آن اعما نردد که در م ا نح ن في ه ک امال مح رز و
مشخص میباشد .بطور مثا یکی از مجازاتهاي زنا طبو آیات قرآن  100ضربه ش الق
است اما در صورتی که عمل زنا توا با یکی از شرایط و عوام ل مش دده م ثال احص ان
باشد موجب تشدید کيفر زنا از شالق به رجم میشود.
همانطور که سابقا بيان شد با توجه به موضوع تحقيو میتوان عوامل تشدید کيف ر را
در دوسته جاي داد یکی عوامل تظصيصی و دیگري عوام ل اص طيادي ب ر هم ين مبظ ا
مطالب این مبحث را در دو نفتار ارایه میدهيم نفتار او بررس ی عوام ل تظصيص ی و
نفتار دو بررسی عوامل اصطيادي تشدید کيفر.
 -1-2عوامل تنصیصی
عوامل تظصيصی عبارت است از عواملی که قانونگ ذار آنه ا را ب ه عظ وان کيفي ات
مشدده پذیرفته است که در سيره نب وي ني ز موی داتی دارد مث ل تع دد ،تک رار و زم ان
ارتکا

جر  .در این قسمت عوامل تظصيصی تشدید کيفر در قانون تبيين و نمونهه ایی

از آن در سيره نبوي مورد اشاره قرار مینيرد.
 -1-1-2عنوان و سمت حقوقی
عظوان و سمت حقوقی یکی از عوامل تشدید کيفر از مظظر قانونگذار میباشد ک ه از
دو حيث قابل بررسی است یکی از حيث بزهکار و دیگ ري از حي ث ب زهدی ده ب دین
معظی که داشتن عظوان و سمت حقوقی یا دولتی در خص وص بزهک ار ی ا ب زهدی ده در
ارتکا

بسياري از جرایم از موجبات تشدید میباشد که در ذی ل م واردي از آن م ورد

اشاره قرار مینيرد.
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 2-1-1-1عنوان و سمت حقوقی بزهکار
قانونگذار ایران در خصوص مانحن فيه در برخی مواد قانونی به این موضوع اش عار
داشته است .به موجب قسمت اخير ماده  527قانون تعزیرات سا :1375
"در صورتی که مرتکب ،یکی از کارکظان وزارتخانهه ا ی ا س ازمانه ا و مؤسس ات
وابسته به دولت یا شهرداريها یا نهادهاي انقال

اسالمی باشد یا به نحوي از انح اء در

امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جمعی شرکت داشته باشد ب ه ح داکثر مج ازات
محکو مینردد".
ماده  5قانون تشدید مجازات م رتکبين ارتش اء و اخ تالس و کالهب رداري مص و
 1367بيان میدارد:
"هر ی

از کارمظدان و کارکظان ادارات و سازمانها و یا شهرداريها و موسس ات و

شرکتهاي دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهاي انقالب ی ...وج وه ی ا مطالب ات ی ا
حواله یا سها و اسظاد و اوراق بهادار و یا سایر اموا متعلو به هر ی

از س ازمانه ا و

موسسات فوقالذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظيفه به آنها سپرده ش ده اس ت ب ه
نفع خود یا دیگري برداش ت و تص احب نمای د مخ تل

محس و

و ب ه ترتي ب زی ر

مجازات خواهد شد".
در روایتی در کتا

الکامل فی التاری

1

چظين آمده است:

رسو خدا خالد بن وليد را با  350نفر از مهاجر و انصار براي دعوت به اسال و نه
براي جظگ فرستاده بودند ابن اسحاق نفته اس ت ... :رس و خ دا خال د ب ن ولي د را
هظگامی که مکه را فتح کردند به سوي بظی جذیمه براي دع وت ب ه اس ال و ن ه ب راي
 .1ابن اثير ،علی بن محمد ،الکامل فی التاری  ،دار صادر ،بيروت ،1965 ،ج ،2ص  ،255جهت مطالع ه
پيرامون روایت فوق به مظابع زیر می توان رجوع نمود .فتح الباري ،46 / 8 :الطبق ات الکب رى 147 / 2
.تاری الطبري  .66 / 3السير الظبوی البن هش ا  ،)428/2( ،882/4 :المظ تظم  ،331 / 3ت اری اإلس ال
للذهبی ،567/2 :المغازي ،عيون األثر البن سيد الظاس ،185/2 :زاد المعاد فی هدي خير العباد،167 / 2 :
تاری ابن خليف  ،53 :الثقات البن حبان ،61/2 :البدای والظهای . ،312 / 4تاری اب ن خل دون ،810 / 4
السير الحلبي .209 / 3 :
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جظگ فرستادند .او با  350نفر از مهاجر و انصار و بظی سليم به سوي ایشان رفت وقتی
به ایشان رسيد نفت :شما که هستيد؟ نفتظد مس لمانيم و نم از خوان د و محم د را ب ه
راستگو میشماریم و در ميدانها مسجد ساخته و در آن اذان نفته ایم پرسيد پ
سال همراه خود برداشتهاید؟ نفتظد :بين ما و نروهی از عر
که شما همانها باشيد نفت :پ

چ را

جظگ است و ترس يدیم

سال را به زمين بگذارید وقتی س ال را ب ه زم ين

نذاشتظد نفت ایشان را به اسارت بگيرید پ

ایشان را ب ه اس ارت نرفت ه دس تور داد

دستهاي بعضی را بسته و ایشان را بين یاران خویش تقس يم ک رد (ت ا نگهب ان ایش ان
باشظد).
وقتی صبح شد خالد دستور داد که هرک

که اس يري ب ه هم راه دارد ک ار او را ب ا

شمشير تما کظد بظو سليم اسراي خود را کشتظد ولی مهاجرین و انصار اسيران خ ویش
را آزاد ساختظد .بين خالد بن وليد و عبد الرحمن بن عوف درنيري شد پ

خالد به او

نفت :مانظد کارهایت در جاهليت ،در اسال نيز انجا دادي! او پاس داد ت و ني ز انتق ا
پدرت را نرفتهاي .عبدالرحمن نفت :دروغ مینویی من قاتل پدر را کش تم (از روي
قصاص و حکم شرع) اما تو انتقا خون عمویت فاکه ب ن مغي ره را نرفت هاي .و هم ين
سبب درنيري بين آن دو شد.
براساس نقلی که در کتا

سبل الهدي و الرشاد آمده است موضوع به رس و خ دا

نزارش شد 1رسو خدا صلی ا عليه و آله و سلم ،امير الم ونين عل ی
سوي بظی جذیمه فرستادند تا دیه هر ی

علي ه الس ال

را ب ه

از مقتوالن و هر آنچه که از بابت عم ل خال د

به آنان خسارت رسيده بود ،را پرداخت نمایظد تا جایی که خ ونبه ا و خس ارتی ب اقی
نماند مگر ایظکه بهاي آن توسط علی

عليه السال

پرداخت ش د .عل ی علي ه الس ال بع د از

 .1فبلغ ذل رسو ا صلیى ا عليه و سلم انتهى .فأعرض رسو ا صلیى ا عليه و سلم عن خال د
و غضب عليه و قا « :یا خالد ذر لی أصحابی ،متى یظکأ المرء یظکأ المرء و لو کان ل أحد ذهب ا تظفق ه
قيراطا قيراطا فی سبيل ا لم تدرک غدو أو روح من غدوات أو روحات عبد الرحمن( ،سبل الهدي و
الرشاد فی سيره خير العباد ،صالحی شامی ،ج ،6ص )200و رفع صلیى ا عليه و سلیم یدی ه حت ى رئ ی
بياض إبطيه ،و هو یقو  :اللَّهم إنی أبرأ إلي مما صظع خالد( .امتاع االسماع ،مقيریزي ،ج ،2ص )6
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اتما کار از آنها سؤا کرد :آیا خونبها و یا مالی مانده است که به شما پرداخت نکرده
باشم؟ همگی نفتظد :خير .علی عليه السال فرمود :باقی مانده این اموا را نيز به خ اطر
رعایت احتياط از جانب رسو خ دا در م واردي ک ه آن حض رت و ش ما از آن مطل ع
نشده اید می پرداز  1.سپ
پ

بازنشت و آنچه انجا داده بود به رسو خدا ن زارش ک رد.

از آن رسو اکر (ص) از اقدا خالد بيزاري جستظد و او را به شدت مورد غض ب

قرار دادند به طوري که پ

از آن به خالد اجازه داده نشد که فرمان دهی لش گر و س پاه

اسال را برعهده بگيرد.
در خصوص این واقعه باید توجه نمود که علت پرداخت دی ه توس ط رس و اک ر
(ص) این است که بخشيدن خون مقتو و یا قصاص قاتل ،در اختيار ولی مقتو اس ت
و هيچک

حتی پيامبر خدا صلی ا عليه وآله و یا هر حاکم دیگ ري ،ح و بخش يدن

خون را ندارند و انر صاحب خون بخواهد قاتل را قصاص نماید ،حاکم اسالمی وظيفه
دارد که قاتل را قصاص و حکم اسالمی را اجرا نماید اما انر صاحب خون قصد کشتن
نداشته باشد و بخواهد با نرفتن دیه ،از کشتن قاتل بگذرد ،حاکم اسالمی طبو نظر ولی
د عمل خواهد کرد .بر همين مبظا رسو خ دا ص لی ا علي ه وآل ه ،بع د از اط الع و
آناهی از آن ،امير مؤمظان عليه السال را اعزا کرد و تما خسارات آن ان حت ی قيم ت
کاسه سگان آنها را نيز پرداخت نمود.
اما مساله هميظجا تما نمیش ود و پي امبر اک ر (ص) از ب ا

تش دید مج ازات و

تکميل و یا تتميم آن ،از اقدا خالد بن وليد بي زاري جس ته و او را م ورد غض ب ق رار
دادند و پ

از آن سمت فرماندهی لشگر اسال را به وي ندادن د و ب ه تعبي ري او را از

سمت و موقعيت خود عز کردند .این موضع به خاطر آن است که خالد ب ن ولي د ک ه
فرمانده سپاه بوده و به جاي در نظر نرفتن مصلحت اسال و جامعه اس المی براس اس
غرض و کيظه شخصی اقدا به انتقا جویی نموده و چون عظوان و س مت فرمان دهی را
برعهده داشت از با

تشدید مجازات مورد غضب پيامبر اکر (ص) واقع شد .در حالی

 .1تاری الطبري ،ج ،2ص .164
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شخص حقيقی و ب دون وج ود عظ وان و س مت حق وقی و

که انر خالد به عظوان ی

فرماندهی خود اقدا به چظين عملی مینمود ،تظها مجازاتی ک ه ب دان محک و م یش د
صرفا قصاص می بود اما در ایظجا به دليل ایظکه خالد بن وليد معظون به عظ وان و س مت
فرماندهی سپاه اسال است مسئوليت سظگينتري بر دوش وي قرار داشته و مجازات آن
هم به سبب همين موضوع تشدید مینردد.
 -2-1-1-2عنوان و سمت حقوقی بزهدیده
در خصوص سمت حق وقی ب زهدی ده م یت وان ب ه م واد  515 ، 514 ، 513ق انون
تعزیرات سا  1375اشاره کرد بط ور مث ا براس اس م اده  513ق انون تعزی رات س ا
:1375
ماده  513هرک

به مقدسات اسال و یا هر ی

از انبياي عظا ی ا ائم ه ط اهرین

(ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید انر مشمو حک م س ا
اعدا میشود و در غير این صورت به حب

از ی

الظب ی باش د

تا پظج سا محکو خواهد شد.

قانونگذار ایران در ماده  514بيان میدارد:
هرک

به حضرت اما خميظی ،بظيانگ ذار جمه وري اس المی ای ران و مق ا معظ م

رهبري به نحوي از انحاء اهانت نماید به حب

از شش ماه تا دوس ا محک و خواه د

شد .از طرفی حکم توهين ساده در ماده  608همان قانون به مجازات شالق تا  74ضربه
و یا پظجاه هزار ریا تا ی

ميلبون ریا جریمه نقدي بيان شده است .بظابراین مش خص

مینردد که عظوان و سمت حقوقی بزهدیده میتواند از عوامل تشدید کيفر باشد.
همانطوري که مشخص است وجود ی

عظوان و سمت خاص در بزهدیده و مجظ ی

عليه موجب تشدید مجازات و کيفر مرتکب جر نردیده است .که در مواد صدراالشاره
بحث شد در سيره نبوي نيز این موضوع مورد توج ه ق رار نرفت ه و در روای اتی ب دان
اشاره شده است.
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در روایتی از اما صادق (ع) است که در آن رسو اکر (ص) میفرمایظد :فَقَا َ أَبُ و
عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبَرَنِی أَبِی (ع) أَنَّ رَسُو َ اللَّهِ ع قَا َ [إِنَّ] الظَّاسَ فِیَّ أُسْ وَ سَ وَاء مَ نْ سَ مِعَ
أَحَداً یَذْکُرُنِی فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ شَتَمَظِی وَ لَا یُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ وَ الْوَاجِ بُ عَلَ ى
السُّلْطَانِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ نَا َ مِظِّی.

1

دشظا و ناسزا به دیگري تعزیر دارد اما انر بزهدیده این مجازات ائمه اطهار یا پي امبر
اکر (ص) باشظد این جر از وصف تعزیري به وصف حدي انقال
جرایم حدي قرار مینيرد و مجازات سا

پيدا کرده در زمره

الظبی که همانا قتل باشد ب ر ش خص ج اري

مینردد.
در روایتی از کتا

تاری االسال شم

الدین ذهبی 2چظين آمده است که:

و کان الظیضر من شياطين قریش ،مم ن ی ؤذي رس و ا ص لى ا علي ه و س لیم و
یظصب له العداو  .یعظی نضر بن حارث 3از شياطين و بزرنان ق ریش ب ود ک ه پي امبر را
میآزرد و به او دشمظی میورزید .ماجراي اذیت و آزار رسو خدا (ص) توسط نضربن

 .1کليظی ابو جعفر محمد بن یعقو  ،الکافی ،دار الکتب االسالميه ،تهران 1407 ،ق ،.ج ،7ص267 :
 2ذهبی شم الدین ،محمد بن احمد ،تاری االسال  ،دارالکت ب العرب ی ،بي روت 1409 ،ق،ج ،1ص
 /157نهای األر ج ،16ص /220 ،219دالئل الظبو ج.449 ،1
 .3نضر بن حارث یکی از بزرنان عر مکه در دوره صدر اسال و از معدود اعرا باسواد بود ،که ب ا
مظطقه حيره در جظو عراق ارتباط داشت و نویا به ابله و خوزیه (اهواز) نيز سفري داش تهاس ت و ب ا
خواندن داستانهاي شاهان ایرانی و ملوک عجم مرد را از ن رد آم دن ب ه دور پي امبر اس ال برح ذر
میداشت و مینفت داستانهایی که من مینویم از قصههاي پيامبر بهتر است( .ابن اثير ،علی بن محمد،
الکامل ،ج  ،2ص  )73نضر بن حارث تالش هاي بی وقفه اي را به همراه تعدادي از قریشيان مانظد عقب
بن ابی معيط در ممانعت از تبليغ رسالت پيامبر(ص) انجا می داد .از جمله این تالش ه ا ی اري جس تن
آنان از یهودیان مدیظه بود .یهودیان پيشظهاد طر سؤاالتی از پيامبر را به آنان دادند .انتظار پي امبر ب راي
دریافت وحی در خصوص پاس به پرسش آنان شيوع حرف هاى توهين آميز مرد قریش و بی اعتمادي
برخی به پيامبر(ص) نردید که موجبات رنجش ایشان را ف راهم نم ود( .اب ن کثي ر دمش قی ،البدای و
الظهای  ،ج  ،3ص  /52بالذري ،أنسا األشراف ،ج  ،1ص )141
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حارث چظين بيان شده است 1:نضربن حارث در ميان ق ریش بپ ا خاس ت و نف ت :اى
جماعت قریش ،به پروردنار سونظد ،حادثهاى بر ما واقع شده که بع د از ای ن ب ه ه يچ
حيلتى از آن ن ه نری ز دان يم و ن ه نری ز ت وانيم ک رد .محم د ج وانى از م ا ب ود ک ه
امانتدارترین ،راستگوترین و پسظدیدهترین قریش محسو

مى شد و او را بدین ص فات

مى شظاختيم تا برایمان چيزى آورد که مى دانيد و مى شظاسيد.
(در مقا مبارزه) ابتدا نفتيم ساحر است .قس م ب ه خ دا ک ه س احر نب ود ،زی را م ا
ساحران را دیده بودیم و انواع سحر را مىشظاختيم .نفتيم کاهن است و قسم به خدا که
کاهن نبود ،چه که ما به کهانت و حيلت سازىه اى آن آن اهيم .نفت يم ش اعر اس ت و
قسم به خدا که شاعر نبود ،که ما به فظ ون ش عر و ص ظایع آن واقف يم .س رانجا نفت يم
 .1إن الظیضر بن الحارث ،و کان من شياطين قریش ،و کان ممن یؤذي رسو ا صلیى ا عليه و سلیم .و
الصوا أنه هل ببدر و هو مشرک على یدي علی بن أبی طالب رضی ا تعالى عظه .فق ا  :ی ا معش ر
قریش و ا لقد نز بکم أمر ما أتيتم له بحيل بعد ،قد کان محمد فيکم غالم ا ح دثا أرض اکم ف يکم و
أصدقکم حدیثا و أعظمکم أمان  ،حتى إذا رأیتم الشیيب فی صدغيه و جاءکم بما جاءکم به قلتم :س احر.
و ال و ا ما هو بساحر ،و قد رأیظا السحر و نفثهم و عقدهم .و قلتم :کاهن ،ال و ا ما هو بکاهن ،ق د
رأیظا الکهظ تخالجهم و سمعظا سجعهم ،و قلتم :شاعر ،ال و ا ما هو بشاعر ،لقد رویظا الشی عر و س معظا
أصظافه کلها هزجه و رجزه .و قلتم :مجظون .ال و ا ما هو بمجظون ،لقد رأیظا الجظون فما هو بخظقه و ال
وسوسته و ال تخليطه ،یا معشر قریش انظروا فی شأنکم فإنه و ا لقد نز بکم أمر عظيم.
و کان الظضر قد قد الحير و تعلیم بها أحادیث ملوک الفرس ،فکان إذا جل رسو ا صلیى ا عليه و
سلیم مجلسا فذکیر فيه باللَّه و حذیر قومه ما أصا من قبلهم من األمم من نقم ا عز و جل ،خلف ه ف ی
مجلسه إذا قا ثم قا  :أنا و ا یا معشر قریش أحسن حدیثا مظه ،فهلم إل ی فأن ا أح دثکم أحس ن م ن
حدیثه .ثم یحدثهم عن ملوک فارس ثم یقو  :بما ذا محمد أحسن حدیثا مظی؟ و ما أحادیثه إال أس اطير
األولين اکتتبها کما کتبتها .مجظون .ال و ا ما هو بمجظون ،لقد رأیظا الجظون فما هو بخظقه و ال وسوسته و
ال تخليطه ،یا معشر قریش انظروا فی شأنکم فإنه و ا لقد نز بکم أمر عظيم.
و کان الظضر قد قد الحير و تعلیم بها أحادیث ملوک الفرس ،فکان إذا جل رسو ا صلیى ا عليه و
سلیم مجلسا فذکیر فيه باللَّه و حذیر قومه ما أصا من قبلهم من األمم من نقم ا عز و جل ،خلف ه ف ی
مجلسه إذا قا ثم قا  :أنا و ا یا معشر قریش أحسن حدیثا مظه ،فهلم إل ی فأن ا أح دثکم أحس ن م ن
حدیثه .ثم یحدثهم عن ملوک فارس ثم یقو  :بما ذا محمد أحسن حدیثا مظی؟ و ما أحادیثه إال أس اطير
األولين اکتتبها کما کتبتها( .صالحی شامی ،سبل الهدي والرشاد فی سيره خير العباد ،ج ، 2ص)345
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مجظون است و مجظون نيست .اى جماعت قریش! به فکر شأن و مقا خود باش يد و از
آن حفاظت کظيد که واقعه ،واقعهاى سخت و بزرگ و عظيم است .او به س رزمين حي ره
سفر کرده بود و داستان پادشاهان ایران و حيره را فرا نرفته بود .لذا هرناه پيامبر درب اره
اقوا نذشته و سرنوشت آنان سخظى مى نفت تا مرد را عبرتى باشد ،نضر ب ن ح ارث
مى آمد ،مرد را جمع مى کرد و نفت" :انا واللَّه ی ا معش ر ق ریش احس ن ح دیثا مظ ه
فهاموا فانا احدثکم احسن من حدیثه" .آن ن اه داس تانه اى مل وک ف ارس و رس تم و
اسفظدیار را براى آنان تعریف مىکرد و در آخر مى نفت" :لماذا محم د احس ن ح دیثا
مظى"

1

ابن سعد در طبقات الکبري در خصوص دیگ ر آزار و اذی ته اي وي چظ ين بي ان
میدارد که :لشگر قریش در جظگ بدر  3پرچم داشت که هر ی

به دس ت کس ى ب ود.

یکى را ابى عزیر بن عمير ،دیگرى را نضر بن حارث و سومى را طلح ب ن اب ى طلح
حمل مىکردند .در شب ليل المبيت نيز ک ه ق ریش قص د ج ان پي امبر را ک رده ب ود و
اميرمؤمظان (ع) به جاى آن حضرت در بستر ایشان خفت .ع دهاى جل وى خان ه پي امبر
نشسته بودند و کمين مىکشيدند تا حضرت را بکشظد ،آنها عبارت بودن د از :ابوجه ل،
حکم بن ابى العاص ،نضر بن حارث ،زمع بن اسود ،عقب ب ن اب ى مع يط2.س رانجا و
فرجا این دشمن خدا و رسولش بظا به نقل طبري و صالحی شامی این است که وي در
جظگ بدر ،پيامبر اکر (ص) تا او را دید دستور قتل وي را صادر نمود.

 .1همدانی ،رفيع الدین اسحاق ابن محمد ،سيرت رسو ا  ،مترجم  :مسعود انصاري ،انتشارات م ولی،
 1392ص .201
 .2ابن سعد ،محمدبن سعد ،طبقات ،دارالکتب العلميه ،بي روت 1996 ،ج  ،2ص 15و ج  ،1ص .228
الز به توضيح است که عقبه بن ابی معيط همانظد نضر بن حارث موجبات اذیت و آزار رسو خ دا را
فراهم میکرد که در خال جظگ بدر به هالکت رسيد.
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و علی بن ابيطالب (ع) به جر شتم و اذیت و آزار رسو اک ر (ص) 1ن ردن او را
زد.

2

در روایتی در سيره ابن هشا آمده است که کعب بن اشرف یک ی از بزرن ان یه ود
بظی الظضير بود .هظگاميکه هظگامی که خبر کشته شدن بزرنان قریش به مدیظه رسيد ،وي
از شدت بغض و کيظهاي که با مسلمانان داشت سخت متاثر شد و نفت :انر ای ن خب ر
راست باشد مرگ براي ما بهتر از زندنی است .و چون متوجه شد که این جریان (یعظی
سریه زید بن حارثه) صحت دارد به مکه رفت و به خانه ابی وداع ه وارد ش د در ای ن
ميان با جمع کردن قریش در ميان آنها نریست و ب ا س رودن اش عاري م رد را علي ه
رسو خدا (ص) تحری

کرد .رسو خ دا (ص) دس تور قت ل وي را ص ادر کردن د و

کعب توسط شخصی بظا ابونائله به هالکت رسيد.

3

روایاتی مشابه نيز در خصوص برخورد پيامبر اکر (ص) با مخالفان ،تفرقه افکظان و
توهين کظظدنان به ذات مقدس ایشان وجود دارد که بطور اختصار اشاره مینردد:
 -1ابوعف

دستور قتل ابوعف  ،شاعر یهودي ،که پيامبر را هجو نموده بود ،ص ادر

شد و سالم بن عمير ،این دستور را در سا دو هجري اجرا کرد.

4

 -2عصماء بظت مروان زوجه یزیدالخطمی ،شاعره یهودي ،اش عاري علي ه پي امبر و
اسال سرود و پيامبر دستور قتل او را صادر کرد که عميربن ع دي در  24رمض ان س ا
دو هجري او را به قتل رساند.

5

 .1ابن تيميه ،أحمد بن عبد الحليم بن عبد السال  ،الصار المسلو علی شاتم الرسو  ،الحرس ال وطظی
السعودي ،ریاض  ،1983ص 141و 142.
 .2و الصوا أنه هل ببدر و هو مشرک على یدي علی بن أبی طالب (صالحی شامی ،س بل اله دي و
الرشاد فی سيره خير العباد ،ج ،2ص )345
 .3سيره ابن هشا  ،ج ،2ص ( .50جهت آناهی بيشتر ر.ک :ماجراي کسانی رسو خدا دستور قتل شان
را پ از فتح مکه صادر نمود سيره ابن هشا  ،ج، 2ص)410
 .4واقدي ،المغازي ،قم ،مکتب االعال االسالمی 1414 ،ق ،ج  ،1ص .174
 .5ابن هشا  ،عبدالمل بن هشا  ،السيره الظبویه ،دارالمعرفه ،بيروت ،1990 ،ج ،2ص .636
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علت اصلی برخورد پيامبر با این دو نفر ،تبليغ ب ر ض د اس ال و تحری
دشمظان براي مبارزه با دولت نوپاي اسالمیبود .ابوعف

و تهي يج

در اشعاري مینوید :م دته ا

زندنی کرد و جمعی را باوفاتر از اوس و خزرج ندید که کوهها را به لرزه درآوردن د
و سستی در آنان راه ندارد ،اما سواري [پيامبر اکر صلی ا عليه و آله] نزد آن ان آم د و
به اسم حال و حرا ميان آنان جدایی افکظد .اي قو من! انر خواهان عزیت و پادشاهی
بودید بهتر بود از تُبع پيروي میکردید.
با عظایت به ایظکه پيامبر اکر (ص) دستور قتل کعب بن اشرف و نضر بن ح ارث را
صادر کردند میتوان چظين نتيجه نرفت که ناهی عظ وان و جایگ اه ش خص ب زهدی ده
میتواند از عوامل مشدده مجازات باشد .چرا که انر این موضوع نبود معظا نداش ت ک ه
براي تحری

دیگران و اش خاص ع ادي ،مج ازات س ظگين قت ل در نظ ر نرفت ه ش ود

بظابراین با توجه به عظوان و سمت شخص بزهدیده که همان حاکم جامعه اسالمی باش د
مجازات شخص تحری

کظظده و آزاردهظده تشدید خواه د ش د .ک ه م اده  286ق انون

مجازات اسالمی مصو

 1392موید این معظا خواهد بود.

 -2-1-2تعدد و تکرار جرم

1

موضوع تعدد تکرار جر در مواد  136 ،134 ،131و  137ق انون مج ازات اس المی
مصو

 1392ذکر شده است که قانون مجازات اسالمی مصو

 1370ني ز در م اده 48

 .1موضوع تکرار جر در جرایم حدي مورد اتفاق همه فقها بوده و تظها اختالفی که بين آنه ا وج ود
دارد اختالف در مرحله سو و چهار اجراي حد است( .تظها فقيهی که در ایظباره نظ ر ش اذ و مخ الف
دارد مرحو حضرت آیت ا سيد احمد خوانساري میباشد که معتق د اس ت تک رار ح د بط ور کل ی
مستوجب حد نيست .جامع المدارک ،ج ،7ص  )35این در حالی است که برخی مس تظدا ب ه ص حيحه
یون بن عبدالرحمن معتقدند :اصحا الکبائر اذا اقيم عليهم الحد قتلوا فی الثالثه( .سيد مرتض ی ،اب ن
زهره ،شي مفيد ،شي توسی ،ابی صال حلبی و سالر دیلمی ،عالم ه حل ی و اب ن جظي د اس کافی) و
برخی دیگر از فقها مستظدا به قاعده احتياط در دماءو ف روج ،درء و ح دیث اص حا الکب ائر اذا اق يم
عليهم الحد یقتلون فی الرابعه معتقدند قتل در مرحله چهار است( .ش ي ص دوق ،محق و حل ی ،اب ن
ادری  ،شهيد ثانی)
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بدان اشعار داشته است .تکرار جر وصف افعا کسی است که به موجب حکم قطع ی
الز االجرا محکوميت کيفري یافته و بعدا مرتکب جر مینردد.
مطابو ماده 136ق. .ا مصو
هرناه کسی سه بار مرتکب ی

1

:1392
نوع جر موجب حد شود و هر بار حد آن جر ب ر

او جاري نردد ،حد وي در مرتبه چهار اعدا است.
طبو ماده 137ق. .ا مصو
هر ک

:1392
تا

به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاته اي تعزی ري از درج ه ی

شش محکو شود و از تاری قطعيت حکم تا حصو اعاده حيثيت یا شمو مرور زمان
اجراي مجازات ،مرتکب جر تعزیري درجه ی
مجازات تا ی

تا ش ش دیگ ري ن ردد ،ب ه ح داکثر

و نيم برابر آن محکو میشود.

در خصوص موضوع تکرار ج ر ص حيحه س ليمان ب ن خال د از ام ا ص ادق (ع)
میباشد که در آن پيامبر اکر (ص) فرمودند :ق ا رس و ا (ص) م ن ش ر
فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد الثالثه فاقتلوه.

الخم ر

2

همانطوري که سابقا ذک ر ش د قانونگ ذار هظجاره ا و ارزشه اي جامع ه را م ورد
حمایت تقظيظی خود قرار میدهد و مجر کسی است که این هظجارها را نق ض و رفت ار
خالف ارزش از خود بروز می دهد .قانونگ ذار ني ز متظاس ب ب ا نس تره و دامظ ه رفت ار
ارتکابی و نيز ميزان خسارات و خطرات ناشی از آن اقدا ب ه جع ل مج ازات ب راي آن
مینماید .در مانحن فيه وقتی که شخصی شر

خمر مینماید ب ه مج ازات آن محک و

می نردد اما وقتی این جر و رفتار خالف هظجار را سه بار مرتکب م یش ود مج ازات
شدیدي براي او درنظر نرفته میشود تا تظاسب ميان مجازات و جر رعایت نردد.
در روایتی در خصوص کشته شدن ابوعزه جمحی چظين آمده است:
 .1اردبيلی ،محمدعلی ،حقوق جزاي عمومی ،ميزان ،تهران ،1396 ،ج ،2ص.232
 .2حر عاملی ،محمدبن حسن ،وسایل الشيعه ،موسسه آ البيت الحياء التراث ،قم1416 ،ق ج  ،28ص
 /233من الیحضره الفقيه ،ج  ،4ص .56
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پيامبر(ص) أبوعزی جمحی را در بدر اسير کرد ،اما به خاطر پظج دخترش ،بر او مظیت
نذارد و او را آزاد کرد و از وي تعهد ستاند که دیگر به جظگ با مسلمين ب از نگ ردد و
هيچک

را بر عليه ایشان حمایت نکظد ،اما او برنشت و عهد شکظی ک رد و قبيل ه ه ا را

آماده میساخت و در کارزار اُحد شرکت جست و اسير شد و تقاضاي عفو نمود .پيامبر
(ص) تقاضاي او را نپذیرفت و اجازه نداد که او در مکه دست به ریش خ ود بکش د و
بگوید :دو بار محمد را دست انداختم 1.واقدي مینوید 2:در مورد اسير شدن او روای ت
دیگري هم شظيدهایم ،بکير بن مسمار براي م ن نق ل ک رد ک ه چ ون مش رکان از اح د
بازنشتظد ،ساعتی از آغاز شب را در حمراء األسد فرود آمدند و سپ
عزه را که خوا

کوچ کردند و ابو

مانده بود ،همانج ا ره ا کردن د .چ ون روز ب ر آم د ،مس لمانان آنج ا

رسيدند و او را که تازه بيدار شده و سرنردان به هر سو مینریخت نرفتظد .کسی که او
را اسير کرد عاصم بن ثابت بود و پيامبر (ص) به او فرمان داد نردنش را بزند.
همانطوري که مشخص است پيامبر اکر (ص) به دليل تعدد ج ر از س وي اب وعزه
جمحی هيچ گونه تخفيف و بخششی را نسبت به وي روا نداشته و یکجا حک م قت ل او
را صادر نمودند .لذ ا در مقا تعدد و تک رار ج ر ض روري اس ت نس بت ب ه مج ازات
مرتکب تشدید صورت پذیرد تا قبح ارتکا

رفتار مجرمانه در جامعه شکسته نگ ردد و

متهمين با دست اندازي و به سخره نرفتن اعما مجازات نظم عمومی جامع ه را ب رهم
نزنظد.
 -3-1-2زمان ارتکاب جرم
تاثير زمان در تشدید مجازات را میتوان در موارد متعددي از جمل ه تغل يد دی ه در
ماه هاي حرا  ،مشاهده کرد .البته این تشدید تظها در خصوص قتل است و در جظایات بر
 .1مرتضی عاملی سيد جعفر ،الصحيح من سيره الظبی االعظم ،دارالحدیث ،بيروت1426 ،ق ،ج .104 ،6
جهت اطالعات بيشتر می توان به مظابع زیر مراجع ه نم ود :ت اری طب ري ،ج ،2ص  /500ت اری اب ن
خلدون ،مترجم :عبد المحمد آیتى ،ج ،1ص .420
 .2الواقدي ،محمد بن عمر ،کتا المغازى ،بيروت ،مؤسس األعلمى ،1409 ،ج ،1ص .334
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اعضا و مظافع جاري نيست .براساس ماده  555ق انون مج ازات اس المی مص و

1392

چظانچه رفتار مرتکب و مرگ مجظیً عليه هر دو در یکی از راهه اي ح را واق ع ش ود،
ی

سو دیه کامل بر دیه مقتو اضافه میشود .همچظين در واقعهاي که نجاشی یکی از

شاعران کوفه ،در ماه مبارک رمضان مرتکب شر
السال او را عالوه بر  80ضربه براي شر

خمر ش ده ب ود ،اميرالم ومظين علي ه

خمر 20 ،ضربه شالق هم به دلي ل ارتک ا

این جر در ماه مبارک رمضان  ،محکو مینماید 1.در ماده  23قانون مج ازات اس المی
مصو

 1392دادناه میتواند فردي را که به حد ،قصاص ،یا مجازات تعزیري از درج ه

شش تا ی

محکو شده است را با رعایت شرایط مق رر در ق انون ،متظاس ب ب ا ج ر

ارتکابی و خصوصيات مجر به ی
می رسد ارتکا

یا چظد مجازات تکميل ی محک و نمای د .ب ه نظ ر

جر در مکان یا زمان مقدس ،به غي ر از م وارد م ذکور در ق انون ،ب ه

صورت کلی میتواند یکی از عوامل اعما مجازاته اي تکميل ی ،ک ه در واق ع ن وعی
تشدید مجازات هستظد ،محسو

شوند.

قانونگذار در خصوص زمان ارتکا

جر در ماده  651قانون تعزی رات س ا 1375

چظين بيان میدارد:
هرناه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون ب ه تم ا پ ظج ش رط ذی ل باش د
مرتکب از پظج تا بيست سا حب

و تا  74ضربه شالق محکو مینردد.

 -1سرقت در شب واقع شده باشد.
 -2سارقين دو نفر یا بيشتر باشظد.
 -3ی

یا چظد نفر از آنها حامل سال ظاهر یا مخفی بوده باشظد.

 .1ابو علی االشعري عن احمد بن الظضر عن عمرو بن شمر عن جابر رفعه عن ابی مریم قا ات ی امي ر
المومظين صلوات ا عليه بالظجاشی الشاعر قد شر الخمر فی شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليال
ثم دعا به من الغد فضربه عشرین سوطا فقا له یا امير المومظين ما هذا ضربتظی ثمانين فی شر الخمر
و هذه العشرون ما هی فقا هذا لتجری علی شر الخمر فی شهر رمضان .بحاراالنوار ،ج  ،40صفحه
298
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 -4از دیوار باال رفته یا مرز را شکسته یا کليد ساختگی بکار برد .یا ایظکه عظ وان ی ا
لباس مستخد دولت را اختيار کرده یا برخالف حقيقت خ ود را م أمور دولت ی قلم داد
کرده یا در جایی که محل سکظی یا مهيا براي سکظی ی ا تواب ع آن اس ت س رقت ک رده
باشظد.
 -5در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشظد.
در این ماده سرقت در محل سکظی ،سرقت همراه با شکستن حرز ،س رقت در ش ب
و سرقتی که با همکاري دو نفر یا بيشتر صورت نيرد چون جر ارتکابی توأ با حال ت
خطرناکی مجر است لذا باعث تشدید مجازات مرتکب م ین ردد .همچظ ين اس ت ب ر
اساس ماده  106قانون مجازات اسالمی سا  1370انر زنا در زمانه اي متبرک ه چ ون
اعياد مذهبی و رمضان و جمعه و مکانهاي شریف چون مساجد صورت ني رد ،ع الوه
بر حد موجب تعزیر نيز مینردد.

1

در روایتی از رسو اکر (ص) چظين آمده است:
قَا َ رَسُو ُ اللَّهِ (ص) کُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّيْلِ -فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَظْزِلِهِ فَهُوَ ضَ امِن -إِلَّ ا
أَنْ یُقِيمَ عَلَيْهِ الْبَيِّظَ َ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَى مَظْزِلِهِ 2.در این روایت فقط خارج ک ردن اش خاص در
شب موجب ضمان دانسته شده لذا در صورتی که شخصی ،دیگري را ش بانه از مظ زلش
خارج کظد ،براي وي فرض مسئوليت شده است مگر ایظکه دليل ی ب ر ع د مس ئوليتش
اقامه کظد.
در روایتی دیگر در خصوص حرمت زمان و مکان ارتکا

جر ایظطور آمده است:

 .1فاضل هظدى ،محمد بن حسن بن محمد اصفهانى ،کشف اللثا و اإلبها عن قواع د األحک ا  ،دفت ر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم 1416 ،ق .ج ،10ص.490 :
 .2وسائل الشيع ج ،29ص  .51در متون و آثار فقها این حکم اختصاص به شب دارد بظابراین ان ر در
روز دیگري از مظزلش به بيرون فراخوانده شود مشمو حکم این روای ت نم ین ردد در هم ين راس تا
مرحو شهيد ثانی می فرماید ... :ویختص الحکم باليل فال یضمن المخرج نهاراً (الروضه البهيه فی شر
المعه الدمشقيه ،ج ،3ص )555
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خطبَظا الظبی صلیى ا عليه و سلیم یو الظحر فقا  :أ تدرون أي ی و ه ذا؟ قلظ ا ا و
رسوله أعلم فسکت حتى ظظظا أنه سيُسميه بغير اسمه .قا  :أ لي

هذا یو الظحر قلظا بلى!

قا  :أي شهر هذا؟ قلظا ا و رسوله أعلم .فسکت حتى ظظظا أنه سيُسميه بغير اسمه .ق ا :
أ لي

ذو الحج قلظا بلى! قا  :أي بلد هذا؟ قلظا ا و رسوله أعلم فسکت حتى ظظظا أن ه

سيُسميه بغير اسمه .قا  :أ لي

بالبلد الحرا قلظا بلى! قا  :فان دماءکم و أموالکم عليکم

حرا کحرم یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا إلى ی و تلق ون ربک م .أال ه ل
بلغت قالوا نعم! قا  :اللَّهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فر
ترجعوا بعدي کفارا یضر

بعضکم رقا

بعض.

مبلغ أوع ى م ن س امع ف ال

1

 -2-2عوامل اصطیادی تشدید مجازات
همانطوري که سابقا بيان شد مظظور از عوامل اصطيادي عواملی هستظد که م یت وان
در فقه اماميه و شرع مقدس به عظوان عامل تشدید مجازات برش مرد لک ن ش ارع آن را
مورد تصریح قرار نداده است مثل مسلمان بودن بزه دیده ی ا بزهک ار الز ب ه توض يح
است که بررسی عوامل اصطيادي خود پووهشی جدانان ه م یطلب د و در ای ن نوش تار
صرفاً از با

طر آن اشاره مینردد .یکی از آثاري که شاید بتوان در خصوص مسلمان

بودن خود بزهکار مطر نمود که میتواند به عظوان کيفر مشدده براي وي مط ر باش د
بحث ارتداد است  .خداوند متعا در آیات قرآن کریم در آیات متعددي به این موض وع
اشاره کرده است بطور مثا خداوند در سوره بقره آیه  217اشاره مینماید« :وَمَن یَرْتَدِدْ
مِظکُمْ عَن دِیظِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کَافِر فَأُولَ ئِ َ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِ ی ال دُّنْيَا وَالْ خخِرَ ِ وَأُولَ ئِ َ
أَصْحَا ُ الظَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» ویا در آیه  19سوره آ عم ران چظ ين بي ان مي دارد :إِنَّ
الدِیینَ عِظدَ اللَّ هِ الْإِسْلَا ُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَا َ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَ اءَهُمُ الْعِلْ مُ بَغْيً ا
بَيْظَهُمْ وَمَن یَکْفُرْ بِخیَاتِ اللَّ هِ فَإِنَّ اللَّ هَ سَرِیعُ الْحِسَا ِ».

 .1ابن اثير ،اسد الغابه ،ج ،4ص  .142جهت اطالعات بيشتر رک :امتاع االسماع ،ج ،3ص  /174البدایه
و الظهایه ،ج ،5ص  /195الطبقات الکبري ،ج ،2ص .142
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طبو نقل روایات مرتد کسی است که از اسال عدو کرده و به آنچه ک ه ب ر پي امبر
اکر (ص) ناز شده کفر ورزیده است 1.براساس آنچ ه ک ه از ان واع مرت د بي ان ش ده
است ،مرتد فطري کسی است که پدر و مادر یا یکی از آنان هظگا انعقاد نطفه یا والدت
وي مسلمان بوده ،آن ناه این فرد بعد از بلوغ ،آیين اسال را پذیرفته و س پ

ب ه کف ر

روي آورده است :مانظد سلمان رشدي که پدرش مسلمان است و مرتد ملی یعظی کسی
که پدر و مادرش هظگا انعقاد نطفه یا والدت وي کافر بودهاند.

2

با عظایت به موضوع پووهش محل بحث ما در م انحن في ه مرت د فط ري اس ت ک ه
وصفی از مسلمان بودن را با خود به همراه دارد .در همين راستا مجازاتی که شرع ب راي
مرتد فطري در نظر داشته است شدیدتر از مجازاتی است ک ه در خص وص مرت د مل ی
اعما مینردد .طبو نظر مشهور فقهاي اماميه انر «مرتد فطري» م رد باش د ،ع الوه ب ر
برخی از احکا مدنی مانظد فس پيمان نکا و جدایی از همسر بدون نياز ب ه ط الق و
تقسيم اموا بين ورثه ،به اعدا محکو می شود و توبه اش ،از جه ت ظ اهري ،پذیرفت ه
نمیشود :یعظی انر با اعتقاد و باور قلبی توبه کظد ،خداي متعا میپذیرد و نماز و س ایر
عباداتش صحيح است ،اما بر جریان حکم اعدامش تاثير ندارد 3.اما انر «مرتد ملی» م رد
باشد ،احکا فوق بر وي مترتب می نردد جز آن که ان ر توب ه کظ د ،توب ه وي پذیرفت ه
می شود حتی پيش از جریان هر نونه حکمی ،نخس ت وي را ب ه توب ه و بازنش ت ب ه
اسال دعوت می کظظد و سه روز به وي مهلت م ی دهظ د ت ا تحقي و کظ د و ب ا تام ل از
انحراف برنردد .انر در این مدت توبه ک رد ،آزاد م ی ش ود ونرن ه ب ه اع دا محک و
مینردد 4.همانطوري که مشخص است وصف اس ال در بزهک ار س بب تش دید کيف ر
 .1عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَا َ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَا َ مَنْ رَغِبَ عَنْ دِینِ الْإِسْلَا ِ وَ کَفَرَ بِمَا أَنْ َز َ
اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَ َ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتِ امْرَأَتُهُ مِظْهُ فَلْيُقْسَمْ مَا تَرَکَ عَلَى وُلْدِهِ.
(الکافی ،ج ،7ص .)153
 .2موسوي الخميظی ،رو ا  ،حریر الوسيله ،ج ،1ص.499
 .3الموسوي االردبيلی ،کتا الحدود ،ص. 491
 .4محمدحسن الظجفی ،جواهر الکال  ،دار احياء التراث العربی ،بيروت ،1430 ،ج ،41ص.613-612
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اعدا و عد قبو توبه وي میشود در حالی که براي شخص غيرمسلمان چظين چي زي
مطر نيست.
یکی دیگر از اعوامل مشدده عقوبت ،مسلمان بودن س احر اس ت ک ه موج ب قت ل
اوست ليکن انر ساحر غيرمسلمان باشد فقط تعزیر میشود زیرا کف ر نس بت ب ه س حر
شدیدتر و قبيحتر است به همين دليل اس ت ک ه مج ازات س احر مس لمان از مج ازات
ساحر غيرمسلمان شدیدتر است.

1

یکی دیگر از عوامل شخصی تشدید مجازات ،مسلمان بودن بزه دیده است چظانچ ه
شخص غيرمسلمانی با زن مسلمانی زنا کظد هرچظد زانی محص ن نباش د و ی ا عظ ف و
اکراهی هم در کار نباشد باز هم زانی کش ته م یش ود2.همچظ ين در ص ورتی ک ه غي ر
مسلمانی ،مسلمانی را تفخيذ کرده باشد چه ذمی باش د و چ ه حرب ی فرق ی نم یکظ د،
مجازات فاعل قتل است این در حالی است که فاعل تفخي ذ ان ر مس لمان باش د فق ط
محکو به 100ضربه شالق خواهد شد و انر دو نف ر غيرمس لمان مرتک ب ای ن عم ل
شوند ،حاکم مخير است بين مجازات آنها و یا سپردن ایش ان ب ه مح اکم خودش ان ت ا
ایظکه طبو شرع خودشان مجازات شوند.

3

نتیجهگیری
یکی از مهمترین موضوعات حقوق جزا ،مبحث تشدید مجازات به عظوان ی
بازدارنده از ارتکا

عامل

جر توسط افرادي ک ه از جایگ اه و موقعي ت خاص ی برخ وردار

هستظد و یا ایظکه اشخاص عادي در وض عيت خ اص مانظ د ش رایط بحران ی اق دا ب ه
األفها فی ال ی تظق يح ش رایع االس ال  ،موسس ه

 .1عاملی ،زین الدین بن علی( ،شهيد الثانی) ،مسال
المعارف االسالميه ،قم1413 ،ق ،ج  ،14ص.454
 .2مقدس اردبيلى ،احمد بن محمد ،مجمع الفائد و البرهان فی شر إرش اد األذه ان ،دفت ر انتش ارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم1403 ،ق ج ،13ص55 :
 .3فاضل هظدى ،محمد بن حسن بن محمد اصفهانى ،کشف اللثا و اإلبها عن قواعد األحک ا  ،دفت ر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم 1416 ،ق ،.ج ،10ص.494 :
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ارتکا

رفتار مجرمانه نمایظد ،میباشظد .از آنجا ک ه ق وانين کيف ري جمه وري اس المی

ایران مطابقت زیادي با مبانی و اصو شرع مقدس اسال دارن د ،کش ف و تبي ين س يره
عملی پيامبر اکر در چگونگی برخ ورد حاکمي ت در مق ا تش دید مج ازات راهگش ا
میباشد عوامل تشدید مجازات را در سيره رسو مکر اس ال

ص لی ا

علي ه و آل ه و س لیم را

میتوان به دو دسته کلی تقسيم نمود عوامل شخصی و عوامل خارجی .عوامل شخصی
به عواملی نفته میشود که در شخص بزهکار و یا بزهدیده وجود داشته باشد ،حا چ ه
این عوامل ذاتی فرد باشظد و چه بر فرد عارض شده باشظد ،مانظد کف ر و اس ال ک ه در
بر خی از موارد چظانچه دو نفر به صورت مجزي و تحت ش رایط واح د مرتک ب ج ر
واحدي شده باشظد ،با توجه به نوع جر ناهی مسلمان بودن مرتکب و ن اهی مس لمان
بودن بزهدیده موجب تشدید مجازات میشود مانظ د زن اي فاق د ش رایط احس ان زان ی
غيرمسلمان با زانيه مسلمان که هر چظد این رفتار مطاوعی باشد ،ليکن موجب قتل زان ی
میشود و یا تفخيذ غيرمسلمان با مسلمان که موجب قتل غير مسلمان میشود .از س وي
دیگر ناهی اسال مرتکب موجب تشدید مجازات وي میش ود مانظ د مج ازات س احر
مسلمان که قتل است ،همچظين در ارتداد ،انر مرتد ملیی باش د توب هاش م ورد پ ذیرش
قرار مینيرد اما توبه مرتد فطري پذیرفته نمیشود و مجازات وي قتل میباشد.
برخی دیگر از عوامل تشدید مجازات ،عوامل خارجی هستظد که خارج از وج ود و
شخصيت بزهکار است مانظد ارتکا

قتل در ماههاي ح را و ی ا در ح ر ک ه موج ب

تغليد دیه میشود همچظين ارتکا

معاصی و کب ائر در برخ ی زم انه ا و مک انه اي

مقدس نيز موجب تشدید عقوبت مینردد مانظد شر
ارتکا

خمر در ماه مبارک رمض ان و ی ا

زنا در زمانها یا مکانهاي مقدس ک ه موج ب محکومي ت مج ر ب ه عقوب ت

شدیدتري نسبت به ارتکا

این جرائم در زمانها و مکانهاي دیگر میشود.
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