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 مثل این مورد است: و تکمییل از مظاهر مجازات تبیع 

 اشهر الحر 
ی
و ذی الحجة و المحرم فعلیه الدیة و ثلث من ای    : رجب و ذی القعدة 1م »لو ارتکب القتل ق

 حرم مکة المعظمة االجناس تغلیظا و ک
ی
بها حرم المدینة المنورة و ال سائر  ذا لو ارتکبه ق . و ال یلحق 

 قتل االقارب«. 
ی
 االطراف و ال ق

ی
فة . و ال تغلیظ ق   2المشاهد المشر

ی منعکس شده است. 555و    299ترتیب ماده  قریب به این مضمون در دو قانون مجازات اسالیم )به    ( نت 

این  یم توان گفت:  3وجیه که خواهد آمد، ابه  خی تعریف ها از مجازات تبیع و تکمییل و بنبر به  البته بنا

یعت  ی ثابت گردیده است، از مصادیق  مورد و امثال آن که مورد اضافه در خود شر ، از اول، به طور معی 

 مساله مورد گفتگو به حساب نیم آید. 

  4قرار گرفته است.  البته اصل تغلیظ مورد مخالفت برخی فقیهان

اقر از جهت زمان آن چه بیان گر  که    –از جهت اشخاص، با قدری تسامح و مکان بود. دید، سیاست افتر

آن جا که در بیان اقسام حد زنا گفته  یم توان به مثل زنای شاّب و شیخ اشاره کرد،    –  5توضیح آن یم آید 

 شده: 

ة عاقلة و عیل المحصنة اذا زنت ببالغ عاقل ان  ببالغزنی   ا : الرجم فقط، فیجب عیل المحصن اذ»الثانی 

ی الجلد و الرجم و االقرب الرجم فقط  ا کان . وقی قول معروف یجمع قی الشاب و الشابة بی  ی   الرابع:   ...   شابی 

ی فیجلدان اوال ثم یرجمان«. الجلد والرجم معا و هما حد الشیخ والشیخة     6اذا کانا محصنی 

 تحقیق در مساله 

 مقتضای تحقیق در قالب چند شماره ارائه یم شود: 

یعش، گاه برای عمیل واحد، به اعتبار حاالت گوناگون، مجازات های ثابت  شارع مقدس   .1 در تشر

به نظر یم    متفاوت قرار داده، آن را بیان کرده و اختیارش را هم به کیس واگذار نکرده است. 

حتر بر مجازات افزون هم نباید مجازات    رسد این موارد را باید خارج از محل بحث دانست؛

در حالت  تکمییل و تبیع، نام نهاد بلکه آن چه هست، مجازانر واحد است برای عمیل مشخص 

 قرار داد.  خاص. از این قبیل یم توان آن چه را در باب مجازات قتل و زنا بیان شد،
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قصاص است، کاری انجام  با عمل مجرمانه ای که موجب حد یا  هر گاه مجرم، در کنار و مقارن .2

ی و تحقق مستقل از عمل مجرمانه است، نظت  زنا ر دهد که د ی با عنف یا با ازاله بکارت یا تعی 

مسجد، واضح است که حساب آن عمل از عمل مجرمانه جدا است. به نظر یم رسد نباید   ر د

ی فرضی را داخل در محل بحث و اختالف دانست.   7چنی 

قدری سخت    گاه  البته گسست مستقل بودن عنوان مقارن از اصل عمل مجرمانه و عدم آن   .3

ی حد برای اصل عمل، به راحتی نیم توان قائلیم نماید و   و پای    به مجازات افزون شد  با تعیی 

ع را به میان آورد اختیار حاکم   ؛ مثال عناویتی مثل هتک رمضان، جریحه دار کردن احساسات  شر

حکم به عقوبت مضاعف باشد. البته  عمویم، ایجاد ناامتی روانی در جامعه و ...نیم تواند مجوز  

ی نقل یم کند   شیخ طویس در  علیه    –»عن انر عبدهللا  :  روایتر معتتر از معاویه بن عمار چنی 

 الحل ثم دخل الحرم؟   قلت له:    قال:   –السالم  
ی
و    فقال : ال ُیقتل و الُیطعمرجل قتل رجال ق

 رجل قتل    حتر یخرجالُیسقر و ال یبایع و ال یؤوی  
ی
 . قلت: فماتقول ق

ّ
من الحرم فیقام علیه الحد

 الحرم او شق؟ 
ی
انه لم یرد للحرم حرمة و قد قال هللا تعایل:   را؛فقال: یقام علیه الحد صاغ  ق

   8فمن اعتدی علیکم .. 

پرسیسر که در مجال این روایت قابلیت طرح دارد، این است که آیا »یقام علیه الحد صاغرا « اشاره  

ی باشد ، این روایت   بهتر از روایت    –به دلیل کمال سند    –به مجازات افزون بر حد دارد؟ اگر چنی 

ی امری استفاده نیم   ضعیف نجایسر است که مورد نظر فقها واقع شده است. لکن از روایت چنی 

ی »صاغرا بایدافزود که  »و    «شود؛ زیرا فرق است بی  یا مقایم  مصغرا« به این همه  اطالق لفظی 

یع ب  مجازات افزون بر حد مقرر شر
ی
 اشد. ادله در صحنه یم تواند ناف

 النتر  یم خوانیم    9- با سند قابل دفاع   –در روایتر   .4
ه فما  قی من شق الثمار قی کمّ   –ص    –: »قضی

ی «.  ئ علیه  وما حمل فیعزر و یغرم قیمته مرتی  جناب مجلیس روایت را مورد    10اکل منه فال یسر

 12در حایل که یم توان آن را مطابق موازین دانست!  11عمل اصحاب ندانسته 

قابل ذکر این که گاه اجرای حدود و مجازات اصیل مبتال به مانع است و مجازات های جایگزین   .5

 مطرح یم گردد این مورد را نباید داخل در محدوده بحث دانست. 
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