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 چکیده
 وصف چند شمول اصطالح، در و اتمجاز دیتشد  یعموم جهات از یکی «جرم یمعنو ای یاعتبار تعدد»

 یمجازات نییتع که چرا است؛ برخوردار جزا حقوق در یاژهیو تیاهم از مسئله نیا است. واحد فعل بر ییجزا
 و جرم نیب تناسب و یفریک عدالت چون: یاسالم و یانسان اصول تیرعا باعث شده انجام بزه با متناسب
 انیدانش یبرخ همچون رانیا گذارقانون .گرددیم نیتأم جامعه یروان سالمت آن پی در و است مجازات

 تداخل به گر،ید یموارد در و هامجازات جمع به قائل موارد، یبرخ در رفته،یپذ را یمعنو تعدد هینظر حقوق،

 بر یتیجنا یمعنو تعدد در که یهنگام ه،یامام یفقها نسخنا به توجه با رسدیم نظر به است. شده هامجازات

 صورت در و کندیم دایپ نی  تع شتریب هید و نموده تداخل هامجازات شود، وارد منفعت و عضو ای فسن و عضو

 یموارد در اما .شودیم یجار نفس قصاص فقط فحوا داللت به منافع ای أعضا گرید با نفس قصاص تداخل
 موجود نصوص میتعم نامکا عدم و نص نبود به توجه با آن رینظ و نفس دو ای عضو دو هید موجب تیجنا مثل

 اصل نکهیا حاصل .است موجه یامر ،مجازات چند نییتع تداخل، عدم اصل زین و مذکور موارد از ریغ به

 و نشده تیارع نوشتار، نیا در مدنظر یقانون مواد از یاپاره در است شرع و عقل از مستفاد که یفریک عدالت
 است. اصالح ازمندین یاسالم مجازات قانون

 .یمعنو تعدد ،یاعتبار تعدد جرم، تعدد عام، جهات مجازات، دیتشد ها:کلیدواژه
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Abstract  

“Abstractive or ideal plurality” of crimes is a general cause of aggravation of 

punishment and terminologically it is the application of multiple criminal titles to a 

single act. This issue is of special significance in criminal law since determination of a 

punishment proportionate to the committed crime leads to compliance with human 

and Islamic principles such as criminal justice and proportionality of crime and 

punishment and as a result, the mental safety of society is ensured. The Iranian 

legislator, like a number of legal scholars, has accepted the ideal plurality of crimes 

theory, adopting the application of multiple punishments in some cases and their 

overlap in others. Given the Imamia jurists' opinions, it appears that where, in case of 

ideal plurality, a crime is committed against a limb or the soul or the limb and profit, 

the punishments overlap and the more blood money is specified and in case qisas for 

life and for other limbs or profits overlap, only qisas for life is administered according 

to the purported signification. But in cases such as crime leading to blood money for 

two limbs or two lives and the like, given the absence of text and the impossibility of 

extending the available texts to cases not mentioned therein and the principle of non-

overlap, determination of multiple punishments may be justified. The conclusion is 

that the principle of criminal justice which is deducted from intellect and sharia has 

not been complied with in certain articles of law considered in this paper and the 

Islamic penal code needs to be amended. 

Keywords: aggravation of punishment, general causes, plurality of crimes, real 

plurality, ideal plurality  
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 مقدمه

اسرت و از جملره « اصرل عردالت کیفرری»یکی از مصادیق اجررای  ،تشدید مجازات متناسب با جرم
از جهات  مباحثی که ارتباطی تنگاتنگ با تشدید مجازات دارد، مقوله تعدد اعتباری یا معنوی جرم است که

ب نمرودن بهترر اجررا شرود، چررا کره متناسر« اصرل عردالت کیفرری»باشد تا عمومی تشدید مجازات می
 کند.تر نمودن نظام کیفری کمک شایانی میها با توجه به نوع جرم مجرم در عادالنهمجازات

این مهم با نگاهی دقیق و کنکاشی عمیق در تعدد اعتباری جرم و مبانی آن در حقوق و همچنین تطبیق 
تناسب بین »، «کیفریاصل عدالت »شود تا اصولی مثل آن مبانی در فقه اهل بیت علیهم السالم میسور می

در رابطه با مجرم با دقت و حدت بیشتری اعمال شرود و « قانونی بودن جرم و مجازات»و « جرم و مجازات
 در نهایت سالمت روانی جامعه به صورت حداکثری تأمین گردد.

گذار اسالمی از میران نظررات قانون :کهرو عبارت است از اینهای اساسی تحقیق پیشبنابراین پرسش
چه موضعی را اتخاذ نموده است؟ همچنین با توجره « تعدد اعتباری جرم»دانان درخصوص موضوع حقوق
گذاری بر اساس شریعت اسالمی و نظرات فقهاء و پیراده سرازی روایرات که در کشور ما مبنای قانونبه این

دانران و حقوق نظردمانرد کره آنچره مرش نیز باقی میباشد، این پرسحضرات معصومین علیهم السالم می
کره متفراوت از آن اسرت؟ و گذار ما بوده است، همان است که در شریعت مرا موجرود اسرت یرا اینقانون

گذار به شریعت، بره دلیرل دانان و قانونپژوهش در این زمینه و عرضه کردن مطالب ارائه شده توسط حقوق
کند، که قوانین موجود ضوع را دو چندان میکه با جان، آبرو و مال مردم ارتباطی مستقیم دارد، اهمیت مواین

 یا نیاز به بازخوانی مجدد دارد؟کند با نظرات شارع تطبیق می
های حقروقی، قرانونی و فقهری در شود که این پدیده حقوقی از زاویرهدر نتیجه در این نوشتار سعی می

 مکتب امامیه مورد کند و کاو قرار گیرد.
 

 تعریف مفردات تحقیق

نماید و از جهت منطقری که تعدد جرم از جمله عناوینی است که مجازات را تشدید میه اینبا عنایت ب
شرود و در که به منزله َمقسم است صرحبت می« تشدید مجازات»قسیم تکرار جرم است. ابتدا از اصطالح 

یین مسئله توضیحی ارائه خواهد شد و بعد از آن به تب« تعدد جرم»و « تکرار جرم»وهله بعد از اصطالحات 
 شود.ارائه می

یف تشدید جرم : تشدید مجازات از منظر حقوق بدین معناست که گاهی اوقات، شرایط و اوضراع تعر
کند در مجازات افراد خاطی با شدت بیشرتری برخرورد نمرود؛ یعنری ای است که اقتضا میو احوال به گونه
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گاه قانعوامل مختلف در ارتکاب جرم پدیدار می گذار عادل را به عکس العمل شردیدتری ونشود که ناخودآ
 (.737دارد )صانعی،وامی

از تشدید مجازات در فقه گاه به تغلیظ العقوبه تعبیر شده اسرت و در کترب فقهری تعریفری از آن ارائره 
جرائم در حالت »که: های فقهی تعابیری آمده است. ازجمله اینها و فرهنگنامهنشده، اما در بعضی از واژه

مجازات معمول و مشخص خود را دارند، ولی گاهی اوضاع و احوال، زمان و مکان و یا حتی کفیت عادی، 
اجرای جرم، از شقاوت و سنگدلی بیش از حد مجرم حکایت دارد و به دلیل همین شخصیت نامتعرادل او، 

ت بیشتری الزم اسرت، مجازات عادی برای او کافی نیست. از این ت و حد  کره بره آن رو در مجازات او شد 
(. در کتاب فرهنگ فقه، تغلریظ )سرختگیری و در تنگنرا قررار 121شود )خاوری، تشدید مجازات گفته می

دادن کسی( به دو گونه گفتاری و رفتاری تقسیم شده و از تغلیظ فعلی تعبیر به تشدید مجرازات شرده اسرت 
 (.513/ 2)فرهنگ فقه، 

یف تکرار جرم حقوق بیان شده که حالت شخصی است که به طور : در تعریف تکرار جرم از منظر تعر
شود و به واسطه ارتکاب مجردد جررم، در معررح محکومیرت جزائری قررار قطعی به مجازات محکوم می

شرود، (. همچنین گفته شده که گاه شخصی واحد مرتکب جررائم متعردد می211/ 2گیرد )علی آبادی، می
که جرم یا جرائم بعردی پرس از صردور محکومیرت  که استآید. یکی آندر این فرح دو صورت پیش می

 (.711نامند )صانعی، شود وآن را تکرار جرم میقطعی در مورد جرم قبلی، انجام می
در اصطالح فقه جزا وضعیتی است که شخص بعد از محکومیت قطعی و اجرای مجرازات،  متکرار جر

 (.113مجددًا مرتکب همان جرم شده باشد )واعظی، 
یف تعدد ج کره، اند از جمله ایندانشمندان حقوق جزا از تعدد جرم تعاریف مختلفی ارائه دادهرم: تعر

هر گاه شخصی واحد در فاصله زمانی کوتاه مرتکب جرائم متعدد شود و به هر تقدیر به خاطر جرم یا جرائم 
دد جررم (. تعر211گویند تعدد جرم مصداق پیدا کررده اسرت )صرانعی، قبلی محکومیتی نیافته باشد، می

کره های مختلف بشرود بردون آنعبارت از این است که شخص مرتکب چند فقره جرم مجزا از هم در زمان
ها باشد، اعم از این که مرتکب توانسته با توسل به هر ترفندی خود را از یک محکومیت قطعی فاصل بین آن

ی از یکدیگر مانع تحت تعقیرب که ارتکاب جرائم متعدد در فواصل کوتاهتعقیب کیفری مصون بدارد یا آن
(. تعدد جرم در اصطالح حقوق 7قرار گرفتن وی و در نتیجه حکم محکومیت قطعی گردیده باشد )پیمانی، 

که برای اتهامات پیشین مرتهم، محکومیرت قطعری کیفرر جزا عبارت است از انجام جرائم گوناگون، بی آن
 (.227/ 2صادر شده باشد )اردبیلی، 

های گوناگون دارد. گاه کسی مرتکب افعال متعددی شرده اسرت کره هرر یرک از رتتعدد جرم نیز صو
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رود، یعنی افعالی مادی که هرر یرک وصرف قرانونی مسرتقلی دارد، در ایرن ها جرم واحدی به شمار میآن
صورت بافرح تعدد واقعی روبرو هستیم. ولی تعدد جرم فرح دیگری دارد با عنوان تعدد اعتباری )معنوی 

ی( و آن این است که کسی فعل واحدی مرتکب شده، لیکن فعل او دارای عناوین متعدد جرم است و یا روان
 (.2/221، وشمول چند توصیف مجرمانه است )همم
 

 تبیین بحث در تعدد اعتباری )معنوی(

مقصود از تعدد اعتباری جرائم، شمول چنرد وصرف جزایری برر فعرل واحرد اسرت؛ یعنری یرک فعرل 
شرود. مثرل عدد کیفری دارد و با یک عمل مجرمانه چند ماده قانون کیفرری نقرم میمجرمانه، اوصاف مت

فردی که در ماه مبارک رمضان علنی مبادرت به شرب خمر کند. این شخص با یک فعل، مرتکب سره جررم 
شرب خمر، روزه خواری و تظاهر به فسق در علن شده است. و یا فردی مرتکب هترک نراموس محرارم بره 

 شود.یک فعل دارای عناوین متعدد جزایی میعنف شود که 
توانرد بره اعتبرارات مختلرف در تعدد اعتباری فقط یک فعل تحقق خارجی یافته است اما این فعل می

ای که فراروی ماست این است که تعیین مجازات بزهکار به یک اعتبار یا این کره توصیف شود. حال مسئله
 به جمیع اعتبارات مجرمانه صورت گیرد؟

دارد که اگر کیفر به جهت توصیفات ناشی از فعل باشد، هر توصیفی خرود دانان بیان مییکی از حقوق
گرردد ولری اگرر اقتضرای منطرق و آید و توجیه پذیر میشود و تعدد مجازات الزم میسبب مستقل تلقی می

د مجرازات عقل مجازات به سبب فعل باشد نه توصیف آن، مجرازات بره اعتبارهرای مختلرف، یعنری تعرد
 (.112توجیهی ندارد )الهام، 

 در بیان مصادیق تعدد معنوی موارد زیر قابل ذکر است:
یک فعل مجرمانه متضمن چند عنوان جزایی است. مثاًل شخصی با کمک یک پاسروورت مجعرول  -1

ر راه که توسط کارمند متخلف اداره مربوطه تهیه شده است، اموال به امانت گرذارده شرده دیگرری را از انبرا
کند. این عمل از یک سو استفاده از سند مجهول و از طرف دیگرر کالهبررداری اسرت. در آهن دریافت می

هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد یا از جرائم باشد، مجرازات »گذار چنین است که: این باره نظر قانون
 «شود که جزای آن اشد است.جرمی داده می

. مجرازات جرمری 1آید: من چند عنوان جزایی باشد نتایج زیر بدست میدر موردی که فعل واحد متض
. هنگامی که فعل واحد تحرت یکری از عنراوین آن رسریدگی شرد و 2شود که جزای آن اشد است. داده می

کنرد و دیگرر مرتکرب را از جهرت همران عمرل تحرت دادرسی خاتمه پذیرفت اعتبار امر مختوم را پیدا می
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 توان مورد تعقیب و محاکمه قرار داد.عناوین دیگر آن نمی
چند عمل واقع شده که بعضی مقدمه جرم دیگر باشند گاهی ارتکاب چند جرم به طور جداگانره و  -2

بدون وابستگی به هم ممکن نیست به نحوی که ارتکاب یکری مقدمره ارتکراب دیگرری یرا از لروازم آن بره 
سررقت. در ایرن مروارد نیرز بره حکرم قاعرده کلری، مثل ورود سارق به منزل دیگری برای  1آید.حساب می

 شود که جزای آن اشد است.مجازات جرمی داده می
مجموع چند فعل مجرمانه ارتکابی در قانون، عنوان جرم خاصی را داشته اسرت. مثرل مروردی کره  -3

 شود.شخصی مرتکب سرقت توأم با باال رفتن از دیوار یا شکستن حرز یا مقرون آزار و اذیت می
ر واقع مجموع هر یک از این جرائم و کیفیات مربوط به آن، جرم واحدی را تشکیل داده و در نتیجه از د

گذار ایران این مورد را از مقررات تعدد جرم خارج داشرته شود. اما قانونمصادیق اعتباری جرم محسوب می
قرانون مجرازات  32ده و چره در مرا 1311الحاقی به آئین دادرسی کیفرری مصروب  2است چه که در ماده 

که مجمروع جررائم در صرورتی»، حکم این مورد را به این شرح صادر کررده اسرت: 1332عمومی مصوب 
ارتکابی در قانون جرم خاص داشته باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر 

 2«گردد.در قانون محکوم می
یات مختلف در مورد تعدد اعتباری   نظر
ر رابطه با قبول یا نفی تعدد اعتباری، از طرف دانشمندان حقوق عقاید مختلفی ابراز شده است. برخی د

 اند:های مختلفی به شرح زیر ارائه کردهاند و در قبول آن نیز تحلیلآن را پذیرفته و برخی دیگر نوذیرفته
 نظریه یکسانی تعدد واقعی و اعتباری .1

( و 229/ 2؛ اردبیلری، 111تباری و واقعی فرقی قائل نیستند )الهام، دانان بین تعدد اعبعضی از حقوق
چنانچه شخصی مرتکب فعلی شود که در عین حال مصداق چند عنوان مجرمانه باشد در واقع مرتکرب آن 
جرائم گردیده و باید با او به مانند مرتکب تعدد واقعی برخورد کرد. چرا که هر چند یک فعل صورت گرفتره 

کند. پس از نظر نتیجه همانند تعدد واقعی است اما این تبارات مختلف مجرمانه بر آن صدق میاست اما اع
 (.213آبادی، نظر از دو جنبه اصاًل عادالنه نیست )علی

اول بدین علت که اوصاف متعدد لزومًا از خطرناکی عمل سرچشمه نگرفته است و ممکن است ناشی 

                                                 
در این خصهو   60/66/6901 – 6106و  06/66/6961 – 0339و 6917/ 61/1 - 301/7های داره حقوقی وزارت دادگستری در شیاره. ا6

 نظراتی ارائه نیوده است.
اگر مجیوع جرائم ارتکابی در قهانون لنهوان جهرم خها  داشهته باشهد  …»یح شده است که: تصر 6971مصوب  اق.م. 17. در ذیل ماده 0

مقهررات تدهدد جهرم »...لالوه بر آن تصریح نیوده که:  6930مصوب  ا.م.ق 691ماده و تبصره دو «. گرددات مقرر در قانون محکوم میمجاز
 «.شود...الیال نیی
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 از طرز نگارش و تنظیم قانون باشد.
گردنرد. م این که کیفیاتی که در ارتکاب یک بزه موجب صدق چند عنوان مجرمانه بر عمل واحد میدو

کیفیات وقوع عمل هستند و نه اعمال مستقل و مجزا از جرم اصلی؛ بنابراین مجازاتی که به جهت ارتکراب 
طور جداگانه اعمال شود نبایستی در مورد کیفیات مقرون به آن عمل مجرمانه به یک عمل مجرمانه واقع می

های تشخیص تعدد مادی از تعدد اعتباری را حل کرده گردد. اما فایده این نظریه سادگی آن است که سختی
 است.
 نظریه مبنی بر نفی تعدد اعتباری .2

دانان اساسًا امکان این که یک عمل مشمول چند عنوان جزایی با فرح وجرود به عقیده برخی از حقوق
معنوی باشد وجود ندارد، چرا که در هر حال مرتکب فقط یک عمل انجرام داده کره عناصر مجزای مادی و 

در بر گیرنده یک عنصر مادی و معنوی است؛ بنابراین چگونه ممکن است برا ارتکراب یرک عنصرر مرادی 
 (.111مرتکب چند جرم و با چند عنصر معنوی گردد )الهام، 

 1نظریه مبنی بر قبول تعدد اعتباری .3
یه تعدد اعتباری از انطباق چند عنوان قانونی مجرمانه برر عمرل واحرد ارتکرابی مجررم مطابق این نظر

شود و چون هیچ جرمی نباید بدون مجازات بماند و نیز برای هریچ جرمری نبایرد بریش از یرک حاصل می
 .گذار کشور ما نیز نظریه تعدد اعتباری را پذیرفته است(. قانون229/ 2مجازات اعمال گردد )اردبیلی، 

 
 تعدد اعتباری در قوانین کیفری ایران

حقوق کیفری ایران در مباحث تعدد اعتباری از نظر علمای حقوق فرانسه و رویه قضایی آن کشور مبنی 
بر قبول تعدد اعتباری پیروی کرده است. تعدد اعتباری از جمله موضوعات کیفری اسرت کره کمترر دچرار 

 نی روند ثابتی را داشته است.تغییر و تحول شده و تقریبًا از لحاظ قانو
بنرا نهراده شرد و پرس از  1971پایه و زیر بنای تعدد اعتباری با تصویب قانون مجازات عمرومی سرال 

پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و ضرورت تجدید نظر در مقررات کیفری مطابق موازین شرعی در سال 
کلی در قوانین قبرل از انقرالب، تعردد  قانون راجع به مجازات اسالمی تصویب شد و ضمن اصالحات 11

                                                 
یه اول یک فدل مجرمانه دارایِ چنهد وصه   در حکهم چنهد فدهل نظریه اول در این است که در نظر. به نظر نگارنده تفاوت این نظریه با 6

مجرمانه است و در نتیجه از جهت ماهیت و آثار تیایزی بین تددد واقدی و التباری نیست و به دلیل هیسانی تددد التباری و و اقدی هیی ه 
یه سوم نظرکه یک فدل با چند وص  مجرمانه باشد یا چند فدل مجرمانه صورت گیرد؛ اما در شود  ألم از آنچند مجازات در نظر گرفته می

تیایز تدریفی و ماهیتی بین تددد التباری و واقدی  تدیین مجازات نیز متفاوت خواهد بود با این توضیح که در تدیین مجازات تددد  لالوه بر
 گیرد.ای از موارد فقط یک مجازات صورت میها  چند مجازات و در وارهالتباری در برخی از مواقع مجازات اشد و در بدضی از حالت
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در جرائم قابل تعزیر هر گاه فعرل واحرد دارای »این قانون:  12اعتباری نیز تا حدودی تغییر کرد. طبق ماده 
 «.شود که مجازات آن اشد استعناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می

تکرار شده است. آنچه کره در  1977صوب قانون مجازات اسالمی م 11مقررات این ماده عینًا در ماده 
این قانون اشاره شده، تعیین نحوه مجازات و محاسبه آن فقط برای یکی از شرقوق سره گانره تعردد  11ماده 

 52قرانون مجرازات  91باشد و متن این ماده با کمی اختالف همان متنی است که در ماده اعتباری جرم می
 بدان اشاره شده است.

گذار ضمن قبول قاعده . قانون1توان در مورد تعدد اعتباری ابراز کرد: مسائل زیر را می 11در مورد ماده 
تعدد اعتباری، آن را فقط در مورد جرائم قابل تعزیر مجزی دانسته است و در موارد حدود، قصراص، دیرات 

اعتبراری مجرازات . مطابق ماده مزبور در تعردد 2.باید به ابواب مربوط مراجعه نمود 17مطابق تبصره ماده 
شود که مجازًا ت آن اشد باشد با توجه به این که در حقروق جرزای اسرالمی در براب تعردد جرمی داده می

ها حکمفرماست. ممکن اسرت در نظرر اول ها و عدم تداخل مجازاتاسباب )جرائم( قاعده جمع مجازات
ه است اما با کمی تأمل بی پایه برودن گذار در این مورد از قاعده مزبور عدول کردچنین تصور شود که قانون

شود؛ زیرا در تعدد اعتباری فعل واحد بوده ولی اوصاف متعردد دارد و ایرن غیرر از چنین تصوری معلوم می
شرود. فلسرفه اعمرال هرا میبحث تعدد اسباب است که موجب تعدد مسببات یا به عبارتی جمرع مجازات

 وصاف متعدد جرم است.مجازات اشد نیز به خاطر وجود کیفیت مشدده ا
در جرائم موجب تعزیرر هرگراه رفترار واحرد، »مقرر شده است که:  1932ق.م.آ مصوب  191در ماده 

نیز بیان شده  192و در ماده « شود.دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات أشد محکوم می
در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز  در جرائم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است. مگر»که: 

قانون سابق قابل قبول است، باتوجه بره  11که همان مسائل ابراز شده در ماده « ها یکسان باشد.مجازات آن
کنرد و تعدد مرادی را در جررائم حردی ذکرر می« جرائم ارتکابی»قانون الحق نیز با قرینه  192که ماده این

، 1952، 1971های است؛ پس قبول تعدد اعتباری در قوانین جزائی سال را نیز حذف نموده 11تبصرۀ ماده 
 پذیرفته شده است. 1932و  1911،1977

 11تعدد اعتباری عالوه بر تعزیرات در حدود، قصاص و دیات نیز قابرل پیگیرری اسرت. تبصرره مراده 
دیرات همران حکم تعدد جرم در حردود قصراص و »دارد: مقرر می 1977قانون مجازات اسالمی مصوب 

کره و در قانون جدید نیز )با وجود نبود تبصره( با توجره بره این« است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.
 مواد قانونی در دو قسمت کلیات و جرائم طبقه بندی شده، در ذیل هر جرم به تعدد جرم نیز پرداخته است.

تواند مجمع دو عنوان قترل و محاربره ی، میدر رابطه با تعدد اعتباری در حدود مثاًل قتل مسئولین سیاس



            611                  رانیو حقوق ا هیدر فقه امام« ( جرمی)معنو یتعدد اعتبار»در  یکاوش         8931 زمستان

توانرد مجمرع دو عنروان سررقت و افسراد فری االرح باشرد. باشد یا سرقت گسترده از مراکز مهم مالی می
قانون مذکور به شررح زیرر اسرتنتاج نمرود:  111توان از مندرجات ماده همچنین حکم تعدد اعتباری را می

شخصی مثاًل چنین گوید )زن...( یا خواهر... یا مادر... نسبت بره هر گاه کسی به قصد نسبت دادن زنا به »
شود و نسبت به مخاطب کره بره واسرطه ایرن کسی که زنا را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف می

 «شود.ضربه شالق تعزیر می 71دشنام او را اذیت کرده است، تا 
قاذف، دارای دو وصف مجرمانه است، کره از  که مالحظه شد، بکار بردن لفظ واحد از ناحیهبه طوری

نظر قانون واجد عناوین متعدد توهین و قذف خواهد شد که از مصادیق تعردد اعتبراری اسرت و منطبرق برا 
 قواعد این نوع تعدد است.

قطع الله »دارد: قانون مزبور هم چنین مقرر می 211در رابطه با تحقق تعدد اعتباری در قصاص، ماده 
 211اما در قصاص نفس بر طبق ماده « شود.شود دو جنایت محسوب میزوال شنوایی می گوش که موجب

قانون مجازات اسالمی، یک ضربه منجر به نقص عضو و قتل شده که فقط مجازات قصاص نفس را در پری 
 خواهد داشت.

متفاوتی را کند رویه گذار در اجرای مجازات، هنگامی که عنوان تعدد اعتباری در دیات صدق میقانون
ها را پذیرفته است و در مروارد دیگرر، ای که در برخی موارد، قاعده جمع مجازاتاتخاذ نموده است به گونه

 قائل به تداخل مجازات است.
که هرر گراه در برای مثال، اگر در اثر کندن چشم، بینایی نیز از بین برود، دیه آن واحد است، در صورتی

 1شود.بین برود یا در اثر ضربه به سر، عقل زائل شود، دو دیه الزم می اثر بریدن بینی حس بویایی از
 

 معیار مجازات اشد

هرا در ها را به جنایت، جنحه و خالف تقسیم کررده برود. ایرن مجازاتمجازات 1952گذار سال قانون
از مجازات  طول هم قرار داشتند و تعیین مجازات اشد چندان مشکل نبود؛ بنابراین مجازات جنایت شدیدتر

 جنحه و مجازات جنحه شدیدتر از مجازات خالف بود.
ها را به حدود، قصاص، دیرات، تعزیررات و مجازات 1977گذار بعد از انقالب اسالمی در سال قانون

باشرند و در سرال های ثابت و غیر قابل تغییرر میهای بازدارنده تقسیم کرد که سه نوع اول مجازاتمجازات
را به دو گروه اصلی )شامل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات( و تبعی )تکمیلی( تقسریم ها مجازات 1932

 ها نسبت به دیگری اشد است.یک از این مجازاتتوان گفت کدامنموده است و به طور دقیق نمی

                                                 
 .آق.م. 117  111  111 111  061ر ر.ک: مواد . جهت اطالع بی ت6
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ای کره در برخری از ها در عرح یکدیگر قرار دارند به گونرهدر واقع بر خالف قانون سابق این مجازات
ای از اوقات عکرس آن صرادق اسرت گیرد و در پارهمجازات یک گروه نسبت به گروه دیگر سبقت می مواقع

 مثاًل مجازات حد گاهی بیشتر از قصاص و گاهی کمتر از آن است.
قانون مجازات اسالمی چیست؟ عرالوه  191با تمام این اوصاف به هر حال منظور از جرم اشد در ماده 

در تعدد جرم نادیده گرفته شده است، چرا که تعیرین حرداکثر مجرازات مقررر در  بر آن که معیار تشدید نیز
قانون حتی در غیر حالت تعدد نیز توجیه قانونی دارد؛ و اگر منظور از تشدید فرا رفرتن از حرداکثر مجرازات 

 (.177صادقی،  میرمحمدکار با اصل قانونی بودن مجازات منافات دارد )مقرر در قانون باشد، این
)مجرازات  1952ر حال حاضر با توجه به این کره معیرار موجرود در قرانون مجرازات عمرومی سرال د

هرای تعزیرری تشرخیص جنایت، جنحه و خالف( منسوخ شده است و همچنرین برا وجرود تنروع مجازات
هرای کوتراه مردت و مجازات اشد به سادگی امکان پذیر نیست. برای مثال معلوم نیست کره از میران حبس

 یک شدیدتر است.شالق کداممجازات 
در این خصوص اداره حقوقی دادگستری تشخیص شدت و ضعف مجازات را با توجه بره نروع و میرزان 

یک از این تعزیررات ها کداممجازات به نظر عرف واگذار کرده است. حال، از نظر شدت و ضعف مجازات
 تر است؟یک خفیف)حبس، جزای نقدی، شالق( شدیدتر و کدام

چون در قانون راجرع بره مجرازات اسرالمی درجرات : »11/1/1919مورخ  927/7 اداره حقوقینظریه 
مجازات از حیث شدت و ضعف تعیین نشده است، تشخیص شدت و ضعف مجازات برا توجره بره نروع و 

« توان گفت که جزای نقدی اخف از حبس و شالق است.ها به نظر عرف است و اجمااًل میمیزان مجازات
 (.297)شهری، 

در قوانین جزائری »کمسیون استفتائات و مشاورین عالی قضایی در این خصوص چنین نظر داده است: 
اسالم اشاره به اخف یا اشد بودن مجازات حربس از شرالق و برالعکس نشرده اسرت و بسرتگی بره وضرع 

ر بدانرد تتر بره حرال فررد و خفیرفاجتماعی و اخالقی و شغل متهم و مجرم دارد و هر کدام را که مناسرب
)پاسخ و سرااالت از کمیسریون اسرتفتاآت و مشراورین « ممکن است نسبت به او از نوع اخف تلقی نمود.

 حقوقی شورای عالی قضائی(
عراًل بره دادگراه دانان در این خصوص معتقد است که مرجع تشخیص در مجازات اشد فیکی از حقوق
ه مجازات أشد برا توجره بره شخصریت مجررم توان در این مورد گفت: ک(. و می233، محول شود )نوربها

تعیین شود. مثاًل در مورد فردی که منتظر موقعیتی است تا به زندان راه یافته ترا در یرک پناهگراه مطمرئن بره 
ترین شگردهای جنایت را بیاموزد، باید مجازات دیگری که در مورد زندگی بوردازد و در مدت حبس نیز تازه
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به طور مثال او را به شالق محکوم نمود. یا در مورد فردی که از لحاظ جسمی او شدیدتر است اعمال نمود. 
گذارد و از طرفی از زندان گریرزان اسرت مجرازات حربس را در قوی است و مجازات شالق در او اثری نمی

مورد او به اجرا گذاشت؛ بنابراین قاضی محکمه باید با توجه به شخصیت متهم و اوضاع و احوال مجرازات 
 (.223/ 2را در مورد وی اعمال نمایند )ر.ک: اردبیلی،  اشد

در آخر این بحث باید اذعان کرد در وضعیت کنونی تشخیص موضوع قردری مشرکل و جنبره مروردی 
بایسرتی داشته و بر عهده محاکم است؛ بنابراین جهت جلوگیری از هر گونه تشتت آراء دیوانعالی کشرور می

 1اد نماید.دخالت کرده و رویه واحدی را ایج
 

 تبرئه متهم از یک جهت در تعدد اعتباری جرم

مسئله دیگر این که اگر در مورد تعدد اعتباری متهم از جهت یکی از موارد عمل انتسابی تبرئه شرده آیرا 
دانان اختالف نظر وجرود توان وی را از جهت دیگری مورد تعقیب قرار داد؟ در این خصوص بین حقوقمی

ای تصور دارند که تعقیب متهم از جهت دیگر منعی ندارد چرا که تبرئه فقط ناظر عده (.177دارد )سمیعی، 
ای های دیگر مبری دانست. عدهتوان او را از حیث جنبهبه جهتی است که مورد حکم واقع شده است و نمی

ن و چرون های معنوی آدیگر معتقدند آن چیزی که مورد حکم قرار گرفته، عمل عادی متهم است و نه جنبه
توان بیش از یک نوبت رسیدگی کرد، تعقیب مجدد مرتهم را مغرایر امرر مختروم کیفرری عمل واحد را نمی

 دانند.می
تر باشد؛ زیرا به نفع متهم بوده و ارفاق بیشتری نسربت توان گفت که نظر دوم به اصل انصاف نزدیکمی

رسد که با اصول شرعی مرا و اصرل ه نظر میگیرد. اما با این وجود تفصیل در این مسئله ببه وی صورت می
عدالت کیفری بیشتر منطبق باشد، مثاًل اگر جرمی از دو جهت جرم انگاری شده باشرد و شرخص مرتهم از 
جنبه حق الناس تبرئه شود، تعقیب متهم از جهت حق الله مختوم اعالم شود و اگر فررح مسرئله بررعکس 

 ختوم شدن اتهام توجیهی صحیح ندارد.شد، با توجه به اهمیت شارع به حقوق مردم م
ای از موارد سبب از برین رفرتن اصرل اتهرام عالوه بر آن تبرئه شدن متهم در یک جهت از جرم، در پاره

شرود و در بعضری جررائم نیرز جهرت دیگرر مسرتقاًل خواهد بود و به اصطالح سالبه به انتفاع موضروع می
از تبرئه متهم از یک جهت، حکم به تبرئه یا عدم تبرئره  انگاری شده است، پس باید به حسب مورد بعدجرم

 متهم، در جهت دیگر نمود.

                                                 
یکی از مدیارهای تدیین مجازات در تددد التباری  تدیین مجازات اشد است به قسیتی از مقالهه ه کهه کهاو   . این بحث از این جهت که6

 باشد.حقوقی این مسئمه است ه مرتبط می
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 میزان مجازات تعدد اعتباری جرم در فقه امامیه

ها و جرائم توجه خاصری مبرذول شرده در فقه کیفری اسالم به جبران خسارت مجنی علیه در مجازات
ها در قصاص و دیات نیز به همین علت بوده است، که در قصاص جنبه است و اجرای قاعده جمع مجازات

بره ایرن  تشفی معنوی مجنی علیه و در دیات جنبه جزایی خسارت مد نظر قرار گرفته شده اسرت. برا توجره
که در مطالب شاید در بادی امر چنین تصور شود که تعدد اعتباری در فقه اسالمی جایگاهی ندارد در حالی

فقه شیعه مواردی از آن ذکر شده است به طوری که عنوان خاص تعدد اعتباری وجود نردارد ولری برا کمری 
 کنیم.دقت در فقه جزائی اسالم مفهوم آن را مشاهده می

ها )با توجه به این تحلیل این موضوع شایسته است، با بررسی کتب فقهی امامیه و ادله آن برای تجزیه و
که اکثر مواد قانون مجازات اسالمی برگرفته شده از نظرات فقهاء اسرت( بحرث را بره یرک نتیجره مطلروب 

 برسانیم.
باشرد، کره می به نظر نگارنده در تعدد اعتباری جرم چند مالفه مراثر در تعیرین نروع مجرازات مجررم

 اند از:عبارت
نوع مجازات، مثاًل با یک فعل یک جنایت مستوجب تعزیر و یک جنایت مسرتوجب حرد مرتکرب  -6

 شود یا دو جنایت تعزیری یا دو جنایت حدی.
جنس جنایت، مثاًل با یک فعل یک جنایت بر عضو باشد و یک جنایت بر نفس یرا جنایرت برر دو  -0

 بر دو منفعت یا جنایت بر عضو و منفعت و نفس. عضو یا جنایت بر دو نفس یا جنایت
تروان در تعیرین های دیگری همچون قصد مجرم، آلت جرم و جنس تعدد را نیرز میعالوه بر این مالفه

ها نیاز به تحقیق مستقل دیگری دارد. در این میان فقهاء بیشتر نوع مجازات ماثر دانست و بررسی تمامی آن
 اند.ت مثل جنایت بر عضو و منفعت، پرداختهبه مولفه دوم یعنی جنس جنای

کره بره کنند مثل اینتداخل نمی دیه عضو و منفعتمشهور بین اصحاب این است که جنایت موجب 
، فاضل آبریک ضربه یا بیشتر باشد )کند که با یسر شخص ضربه بخورد و عقل او نیز زائل شود و فرقی نمی

؛ 972مختصر النرافع، همو، ال؛ 1793/ 1شرایع االسالم،  محقق حلی،؛ 951/ 5، ابن فهد حلی؛ 111/ 2
( زیرا هر یک از اعضاء و منافع سربب مسرتقلی 212/ 2، عالمه حلی؛ 251/ 17شرح اللمعة، شهید ثانی، 

کننرد )مسرالک در وجوب دیه هستند و برای هر یک مقدار مشخصی دیه تعیین شده است پس تداخل نمی
رد ایرن مطلرب « إن  کل ما کان فی االنسان منه واحد کان فیه الدیة»ه ( همچنین قاعد111/ 15االفهام،  مای 

 (.559/ 2، طباطباییاست )
ها و مقررر با این وجود در ضربه سر که موجب از بین رفتن عقل شود، شیخ طوسی قائل به تداخل دیره
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را اتخراذ نمروده ( محقق خوئی نیز به دلیل وجود روایرت ایرن نظرر 771شدن یک دیه کامل است )النهایه، 
 (.21/ 2است )

، مشهور فقهاء به صورت مطلق قائل به تداخل دیه عضرو در دیه عضو و نفسدر مورد جنایت موجب 
(. 171/ 9، بن ادریس حلی؛ ا17و  22/ 7المبسوط،همو، ؛ 119/ 5الخالف، طوسی، ) 1انددیه نفس شده

(. صراحب 111/ 5الخالف، طوسی، اد است )و دلیل آن اجماع فرقه، أخبار و اصل برائت ذمه نسبت به ماز
( 377/ 1شرایع االسرالم، محقق حلی، شمارد )شرایع نیز دخول دیه عضو را در دیه نفس امری اجماعی می

امرام دانند )هر چند که برخی تداخل دیه أعضاء را در دیه نفس محل تأمل شمرده و عدم تداخل را بعید نمی
شرود امرا تفصیل شده، بدین نحو که اگر با یک ضربه باشد تداخل می (. برخی نیز قائل به511/ 2، خمینی

(. و در جای دیگر تفصیل خود را تضییق 22 - 21/ 2خوئی،اگر با دو ضربه باشد اصل، عدم تداخل است )
، وگیرد )همرداده، بدین نحو که اگر دو جنایت در طول هم باشند و دیه یکی بیشتر باشد، تداخل صورت می

915 - 959). 
 .2، فتاوای اصحاب اضطراب داردقصاص عضو و نفسدر تداخل یا عدم تداخل 

مثل قطع دو دست، و لرو برا یرک ضرربه، دو جنایرت اسرت کره ترداخل  دو عضودر مورد جنایت بر 
/ 11، محقرق اردبیلری؛ 997/ 19، جرواهرصراحب ؛ 151/ 15مسرالک االفهرام، شهید ثرانی، کنند )نمی

112.) 
بیان شده که اگر با یک ضربه یا ریختن دیوار، دو یا چنرد نفرر کشرته شروند،  فسدو ندرباره جنایت بر 

شهید ثانی، توانند در صورت عمد، مطالبه قصاص و در صورت خطا، مطالبه أرش کنند )تمام أولیاء دم می
 (.127/ 1، آل عصفور؛ 571/ 17مسالک االفهام، 

ه نموده، با این بیان که اگر جنایات متعدد با بعضی از معاصران نیز به صورت مطلق بر اصل جنایت تکی
شد، همران أخرذ ها، دیه نفس باشود و در صورتی که در میان دیهیک ضربه واقع شود، بیشترین دیه أخذ می

 (.121/ 1، تبریزیشود )می
مثل قذف نیز بیان شده که: اگر کسی با یک لفظ واحد جماعتی را قذف کنرد  بعضی از حدوددر مورد 

؛ 731، فیردخرورد )ممقرذوفین، قراذف حرد می ا به صورت متفرق تقاضای حد کنند، پس به تعردادهو آن
/ 1، خوئی؛ 175/ 2، امام خمینی؛ 253، سالر؛ 217، شهید اول؛ 121، بن حمزه؛ ا111، ابوصالح حلبی

(. همچنین تعریم با یک لفظ نسربت بره جمراعتی کره موجرب تعزیرر اسرت، حکرم قرذف را دارد 251
                                                 

 که با یک یا چند ضربه باشد.. ألم از این6
/ 7؛ جامع الیدارک  30/ 61  المیده؛ شرح 061و  619/ 1؛ الخالف  031/ 9؛ السرائر  669و  17  00/ 7ی تر ر.ک: الیبسوط  اطالع ب جهت .0
 .00/ 0الینهاج   تکیمه؛ مبانی 613
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 .1 (113، ح حلبیابوصال)
 

 تحلیل و بررسی أقوال فقهاء در میزان مجازات تعدد اعتباری جرم

در میان أقوال فقهاء بهترین سنگ محک، رجوع به روایات موجود و تحلیل آن و در وهلره بعرد عرضره 
 نمودن سخنان فقهای گرانقدر بر روایات است، تا صحت و سقم نظرات در نزد مخاطب عیان شود.

ایات مرتبط با این مسئله، نگارنده با بذل بضاعت خویش پنج حدیث شریف را که از جهت در میان رو
 اند از:سند بال منازع بوده، یافته است که عبارت

ٍد َو َعِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن َأِبیِه َجِمیعًا َعِن اْبِن َمْح  ُد ْبُن یْحیی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ َعْن ُبوٍب روایت اول: ُمَحمَّ
رالُم َعرْن َرُجرٍل َضرَرَب َر  اِء َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر َعَلْیِه اْلسَّ ُجراًل ِبَعُمروِد َجِمیِل ْبِن َصاِلٍح َعْن َأِبی ُعَبیَدَة اْلَحذَّ

َماِغ َفَذَهَب  َضْرَبًة َواِحَدةً ُفْسَطاٍط َعَلی َرْأِسِه  ْرَبُة ِإَلی الدِّ ی َوَصَلِت الضَّ َعْقُلُه َفَقاَل ِإْن کاَن اْلَمْضُروُب  َفَأَجاَفُه َحتَّ
ُه یْنَتَظُر ِبِه َسَنًة َفِإْن َماَت فِ  اَلَة َو اَل یْعِقُل َما َقاَل َو اَل َما ِقیَل َلُه َفِإنَّ َنِة ُأِقیَد ِبرِه اَل یْعِقُل ِمْنَها الصَّ یَما َبیَنُه َو َبیَن السَّ

یَة ِفی َماِلِه ِلَذَهاِب َعْقِلِه ُقْلرُت  َضاِرُبُه َو ِإْن َلْم یُمْت ِفیَما َبیَنُه َو  َنِة َو َلْم یْرِجْع ِإَلیِه َعْقُلُه ُأْغِرَم َضاِرُبُه الدِّ َبیَن السَّ
َما َضَرَبُه  ُه ِإنَّ نَّ

َ
ِة َشیئًا َقاَل اَل ِِل جَّ رْرَبُة ِجَنرایَتیِن فَ  َضْرَبًة َواِحَدةً َلُه َفَما َتَری َعَلیِه ِفی الشَّ ُأْلِزُمرُه َأْغَلرَظ َفَجَنِت الضَّ

ْلَزْمُتُه ِجَنایَة 
َ
ْرَبَتاِن ِجَنایَتیِن َِل یُة َو َلْو کاَن َضَرَبُه َضْرَبَتیِن َفَجَنِت الضَّ َما َجَنَتا کاَنَتا َمرا کاَنَترا اْلِجَنایَتیِن َو ِهی الدِّ

ََ َضرَرَباٍت ِإالَّ َأْن یکوَن ِفیِهَما اْلَمْوُت َفیَقاَد ِبِه َضاِرُبُه ]ِبَواِحَدٍة َو تُ  ْخَری َقاَل َو َقراَل  َفرِإْن َضرَرَبُه َثراَل
ُ
ْطَرَح اِْل

َُ َضَرَباٍت کاِئَنًة َما کانَ  اَل ََ ِجَنایاٍت َأْلَزْمُتُه ِجَنایَة َما َجَنِت الثَّ ْت َما َلْم یکْن فیها َواِحَدًة َبْعَد َواِحَدٍة َفَجَنیَن َثاَل
ِتری اْلَمْوُت َفیَقاَد ِبِه َضاِرُبُه َقاَل  َو َقاَل َفِإْن َضَرَبُه َعْشَر َضَرَباٍت َفَجَنیَن ِجَنایرًة َواِحرَدًة َأْلَزْمُترُه ِتْلرک اْلِجَنایرَة الَّ

 (.911/ 23، حرعاملی؛ 925/ 7، کلینیٍت ]کاِئَنًة َما کاَنْت  )جنینها اْلَعْشُر َضَرَبا
ن گفته است، راوی ساال با یک ضربه سخ عضو و منفعتقسمت أول این روایت، در مورد جنایت بر 

شرود؟ حضررت پرس از کند که به خاطر ضربه بر سر عالوه بر دیه از بین رفتن عقل، دیه مرازاد أخرذ میمی
َما»، علت عدم مازاد را ضربه واحد بیان نموده و این تعلیل را با «ال»گفتن  محصور نموده است، هرچند « ِإنَّ

، دیه بیشتر را در «َفُأْلِزُمُه َأْغَلَظ اْلِجَنایَتیِن »و در ادامه با تعبیر که در أثر یک ضربه، دو جنایت وارد شده است 
شمارند. پس هرچند اصل عدم ترداخل مجرازات دو جنایرت اسرت، أمرا روایرت بین چند جنایت الزم می

مزبور در صورت بروز یک ضربه و بروز چند جنایرت )تعردد اعتبراری(، فقرط دیره بیشرتر را کرافی و الزم 
 .داندمی

                                                 
ه یک اصطالح حقوقی است که از جیمه فرولات آن  سخن از تداخل یا لدم تداخل مجازات حاصل از جرمهی اسهت که« تددد التباری. »6

شود و در صورت لدم تهداخل ها  صحبت از مجازات اشد مطرح میبرآن صادق باشد. که در صورت تداخل مجازات« تددد التباری»لنوان 
 ها  چند مجازات مستقل برای مجرم در نظر گرفته خواهد شد.مجازات
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ِإالَّ َأْن »قسمت دوم روایت، در مورد ورود جنایات متعدد و منجر شدن به موت اسرت، کره برا عبرارت 
ْخَری

ُ
، جاری شدن قصاص و رها کردن بقیه جنایات «یکوَن ِفیِهَما اْلَمْوُت َفیَقاَد ِبِه َضاِرُبُه ِبَواِحَدٍة َو ُتْطَرَح اِْل

تروان برا توجره بره یک ضربه و کشته شدن مجنری علیره می را بیان نموده است؛ در نتیجه در صورت إعمال
در تعدد اعتبراری فقرط قصراص را جراری قصاص عضو و نفسفحوای خطاب، در مورد جنایت موجب 

 نمود، هر چند که بعضی از أعضا، جوراح یا منافع نیز صدمه دیده است.
رِد ْبرِن ُفرَراٍت َعرِن روایت دوم: َعِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن َأِبیِه َعِن اْبِن َأِبی  ِد ْبِن اْلَوِلیِد َعْن ُمَحمَّ ُعَمیٍر َعْن ُمَحمَّ

الُم َعْن َرُجٍل َضَرَب َرُجاًل َعَلی َهاَمِتهِ  ْصَبِغ ْبِن ُنَباَتَة َقاَل: ُسِئَل َأِمیُر اْلُمْاِمِنیَن َعَلْیِه اْلسَّ
َ
ُه اِْل َعی اْلَمْضُروُب َأنَّ  َفادَّ

رالُم ِإْن َصرَدَق َفَلرُه َثراَل یْبِصُر َشیئًا َو اَل  ُه َقْد َذَهَب ِلَساُنُه َفَقاَل َأِمیُر اْلُمْاِمِنیَن َعَلْیرِه اْلسَّ اِئَحَة َو َأنَّ َُ یَشمُّ الرَّ اَل
ُه اَل یَشمُّ الرَّ  َعاُه َأنَّ ا َما ادَّ ُه َصاِدٌق َفَقاَل َأمَّ ُه یْدَنی ِمْنُه اْلُحَراُق ِدیاٍت َفِقیَل یا َأِمیَر اْلُمْاِمِنیَن َو کیَف یْعَلُم َأنَّ اِئَحَة َفِإنَّ

ُه یَقاَبُل  َعاُه ِفی َعیِنِه َفِإنَّ ا َما ادَّ ی َرْأَسُه َو َدَمَعْت َعیُنُه َو َأمَّ ْمُس َفِإْن کاَن کاِذبًا َفِإْن کاَن کَما یُقوُل َو ِإالَّ َنحَّ ِبَعیِنِه الشَّ
َم َعیَنُه َو ِإْن  ی یَغمِّ ُه یْضَرُب َعَلی ِلَساِنِه َلْم یَتَماَلک َحتَّ َعاُه ِفی ِلَساِنِه َفِإنَّ ا َما ادَّ کاَن َصاِدقًا َبِقیَتا َمْفُتوَحَتیِن َو َأمَّ

ُم َأْسَوَد َفَقرْد َصرَدَق ) ُم َأْحَمَر َفَقْد کَذَب َو ِإْن َخَرَج الدَّ مرن  ،ابرن بابویره؛ 321/ 7، کلینریِبِإْبَرٍة َفِإْن َخَرَج الدَّ
 (.19/ 3 ،الیحضره الفقیه

صدر این روایت مرتبط با این مسئله است، که در مورد مضروب شردن فرردی و برر جرا گذاشرتن سره 
باشد. با این وجود، روایرت جنایت ساال شده است و پاسخ حضرت در صورت صدق ادعایش، سه دیه می

، کره فقرط « َعَلی َهاَمِتهِ َرُجٍل َضَرَب َرُجاًل »کند مذکور تصریح در تعداد ضربات ندارد؛ بلکه صرفًا بیان می
که روایت سابق بر تعداد ضرب در تمامی سطورش تصریح داشت و بر این بر ضرب تصریح دارد. در حالی

 شود.روایت در فرح وجود تعارح مقدم می
ُد ْبُن یْعُقوَب َعْن َعِلی ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن َأِبیِه َعِن اْبِن َأِبی ُعَمیٍر َع  ِد ْبِن َأِبری َحْمرَزَة روایت سوم: ُمَحمَّ ْن ُمَحمَّ

الُم ِفی َرُجٍل َفَقَأ َعیَنی َرُجٍل َو َقَطَع ُأُذَنیِه ُثمَّ َقتَ  ِد ْبِن َقیٍس َعْن َأَحِدِهَما َعَلْیِه اْلسَّ َق َعْن ُمَحمَّ َلُه َفَقاَل ِإْن کراَن َفررَّ
؛ 112/ 23، حرعراملیُضِرَبْت ُعُنُقُه َو َلْم یْقَتصَّ ِمْنرُه ) َواِحَدةً  َضْرَبةً َذِلک اْقُتصَّ ِمْنُه ُثمَّ یْقَتُل َو ِإْن کاَن َضَرَبُه 

 (.111/ 91، بروجردی
در این روایت از دو جنایت سخن گفته است، که ذیل آن مربوط به تعدد إعتبراری اسرت و آن هنگرامی 

ها در صشرود و دیگرر قصرااست که با یک ضربه، چند جنایت تاأم با مرگ باشد، ضارب فقط قصاص می
شراهد برر « َو ِإْن کاَن َضَرَبُه َضْرَبًة َواِحَدًة ُضِرَبْت ُعُنُقُه َو َلْم یْقَتصَّ ِمْنهُ »شود و عبارت مورد جانی انجام نمی

 شود.ها و سوس کشته میآن است ولی در صورت تعدد ضربات، ابتدا قصاص از آن
اِر َعْن إِ  فَّ ِد ْبرِن َأِبری ُعَمیرٍر َعرْن َحْفرِص ْبرِن روایت چهارم: َو ِبِإْسَناِدِه َعِن الصَّ ْبَراِهیَم ْبِن َهاِشٍم َعْن ُمَحمَّ
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الُم َعْن َرُجٍل ُضِرَب َعَلی َرْأِسِه َفَذَهَب َسْمُعُه َو  ِه َعَلْیِه اْلسَّ َبَصُرُه َو اْعُتِقَل ِلَساُنُه اْلَبْخَتِری َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اللَّ
ُقِتَل َو َلْم  َضْرَبٍة َواِحَدةٍ کاَن َضَرَبُه َضْرَبًة َبْعَد َضْرَبٍة اْقُتصَّ ِمْنُه ُثمَّ ُقِتَل َو ِإْن کاَن َأَصاَبُه َهَذا ِمْن  ُثمَّ َماَت َفَقاَل ِإْن 

؛ 112/ 23، حرعرراملی؛ 215/ 17تهررذیب االحکررام، طوسرری، ؛ 521 المقنررع، ،ابررن بابویررهیْقررَتصَّ ِمْنررُه )
 (.111/ 91، بروجردی

دیث مثل روایت سوم در مورد إعمال یک ضربه و منجر شدن سه جنایت تاأم با مرگ سرخن ذیل این ح
فقرط داللرت برر إجررای « َو ِإْن کاَن َأَصاَبُه َهَذا ِمْن َضْرَبٍة َواِحَدٍة ُقِتَل َو َلْم یْقَتصَّ ِمْنرهُ »گفته است و عبارت 

 مانده است.های باقیقصاص نفس و ترک قصاص
اِد ْبِن ِعیَسی َعرْن ِإْبرَراِهیَم ْبرِن روایت پنجم: َعِلی  ِد ْبِن َخاِلٍد اْلَبْرِقی َعْن َحمَّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن َأِبیِه َعْن ُمَحمَّ

الُم ِفی َرُجٍل َضَرَب  الُم َقاَل: َقَضی َأِمیُر اْلُمْاِمِنیَن َعَلْیِه اْلسَّ ِه َعَلْیِه اْلسَّ َعصًا َفَذَهَب  َرُجاًل بِ ُعَمَر َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ
 ،ابرن بابویره؛ 925/ 7، کلینیَسْمُعُه َو َبَصُرُه َو ِلَساُنُه َو َعْقُلُه َو َفْرُجُه َو اْنَقَطَع ِجَماُعُه َو ُهَو َحی ِبِستِّ ِدیاٍت )

 (.197/ 91، بروجردی؛ 522 المقنع،
عرداد ضرربات که بر تکند. در حالیروایت مذکور بر شش دیه در صورت بروز شش جنایت داللت می

هرچند بعضی بر وجود شرش «. َرُجٍل َضَرَب َرُجاًل ِبَعصاً »ای ننموده است و صرفًا بیان نموده که هیچ اشاره
رسد کره روایرت در صردد بیران تعرداد اند. و به نظر میدیه حتی در صورت إعمال یک ضربه، حکم نموده

انصراف به یک ضربه نیراز بره قرینره و  که برایضربات نیست و به صورت مطلق بیان شده است؛ در حالی
 باشد.دلیل می

که شش جنایت در آن واحد در چند موضع بدن تاأم با بعرد مکرانی، فقرط در همچنین با عنایت به این
ای بر ورود چند جنایرت باضرربات متروالی باشرد و روایرت را تواند قرینهمقام فرح ممکن است، خود می

خواهرد برود؛ در حرالی کره گسرتره « تعدد واقعی جرم»موضوع بحث  منصرف به ضربات متعدد نماید که
است. اما بر فرح هم که این قرینه مقبول نباشرد، روایرت مزبرور « تعدد اعتباری جرم»تحقیق ما مرتبط با 

توان از این روایت، استناد به چند دیه با انجام یک ضربه نمود؛ چرا که به أعم از مدعای مذکور است و نمی
 لق بیان شده است و بر ضربه واحد و متعدد، تاأمان داللت دارد.صورت مط

 گیرینتیجه
را همانند تعدد واقعی اند و برخی آنرا نوذیرفتهدر رابطه با تعدد اعتباری، بعضی از دانشمندان حقوق آن

دد معنروی ای نیز تعدد اعتباری را قبول نموده و برای جرمی کره مصرداق تعراند. پارهمورد سنجش قرار داده
 اند.باشد، نوعًا مجازات أشد را از میان چند وصف مجرمانه تعیین نموده

گذار کشور ما نیز نظریه تعدد اعتباری را پذیرفته است و در قوانین مصوب نیز کمتر دچار تغییرر و قانون
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ات تعدد اعتباری تحول شده و تقریبًا از لحاظ قانونی روند ثابتی را داشته است. با این وجود در اجرای مجاز
ها را پذیرفته است و در ای که در برخی موارد، قاعده جمع مجازاترویه متفاوتی را بکار نگرفته است بگونه

 موارد دیگر، قائل به تداخل مجازات است.
تروان بره در فقه امامیه این مسئله با این عنوان مطرح نشده است. اما با جسرتجو در کلمرات فقهراء می

هرا، اصرل را برر عردم که در هنگام تداخل اسرباب در مجازاتیافت. از جمله اینعتباری رهمضمون تعدد ا
در  دیه عضو و نفسساند، همچنین مشهور بین اصحاب امامیه این است که جنایت موجب تداخل گذاشته

 کنند، در مورد بعضی از حدود نیز مثل قذف، در صورت تقاضایصورتی که با یک ضربه باشد، تداخل می
شود. و در باره تداخل یا عدم ترداخل جمعی مقذوفین، تداخل صورت گرفته و بیش از یک حد جاری نمی

 ، فتاوای اصحاب اضطراب دارد.قصاص عضو و نفس
مشهور حکم بره دو نفس و و عضود، دیه عضو و منفعتاما در دیگر موارد یعنی جنایات موجب دیه 

 د أقوال مخالف هم بسیار رونق دارند.اند، هرچند که در این موارعدم تداخل داده
با توجه به لسان روایات، فقط روایت أول، سوم و چهارم بر ضربه واحد )تعدد اعتبراری( و برر مرواردی 

باشرند؛ بلکره اند و دیگر روایات در مقام بیان تعداد ضربات نمیهمچون جنایت بر دو عضو تصریح داشته
هرا برر ضرربه واحرد و ضرربات ه دارند و بر فررح شرمولیت آنبعضًا بر ضربات متعدد )تعدد مادی( اشار

 کند.ها را مقید میتوان روایت دوم و پنجم را مطلق دانست، که لسان دیگر روایات، آنمتعدد، می
بنابراین با عنایت به روایات مذکور، هنگامی که در تعدد معنوی جنایتی برر عضرو و نفرس یرا عضرو و 

ن پیدا میها تمنفعت وارد شود، مجازات کند و در هنگام تداخل قصاص نفرس داخل نموده و دیه بیشتر تعی 
شود. اما در مواردی مثل جنایت موجب دیره با دیگر أعضاء یا منافع، بالفحوی فقط قصاص نفس جاری می

رسد که با توجه به عدم وجود نص و عدم تعمیم نصوص موجود بره غیرر از دو عضو یا دو نفس، به نظر می
 ذکور در روایات و همچنین اصل عدم تداخل، تعیین چند مجازات امری موجه باشد.موارد م

شود که در مورد جنایت موجب دیه عضو و منفعت و همچنین جنایت موجب دیه در نتیجه پیشنهاد می
که فقط با یک ضربه باشد، دیه بیشتر )مجازات أشد( تعیین شود. و در مرورد چنرد عضو و نفس، در صورتی

موجب قصاص عضو و نفس با یک ضربه، فقط قصاص نفس برای مجازات ضارب تعیرین شرود. و جنایت 
های متعدد با جررائم در موارد دیگر با توجه به اصل عدم تداخل و عدم وجود نص، حکم به تعیین مجازات

 متعدد شود، هر چند که تعدد اعتباری باشد.
ها به صورت واحد جماعتی را قذف کند و آندر مورد بعضی از حدود مثل قذف، اگر کسی با یک لفظ 

متفرق تقاضای حد کنند، با توجه به قاصد بودن قاذف نسبت به همه مقذوفین، اصل عدم ترداخل و نبرودن 
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 هیچ خالفی در أقوال، به تعداد مقذوفین برای قاذف حد تعیین شود.
ت اسرالمی مصروب قرانون مجرازا 715و  779، 131، 132، 111بعضی از مواد قرانونی مثرل مراده 

 تنظیم شود. 511و  511، 519، 179اصالح شده و مطابق با محتوای موادی مثل ماده  1932
 

 منابع 
، قرم، ماسسره نشرر اسرالمی، عیون الحدائق الناظرة فی تتمس  الحسدائق الناةسرةآل عصفور، حسین بن محمد، 

 ق.1411
 ق. 1411نشر اسالمی،  ه، قم، ماسسالسرائرابن إدریس، محمد بن أحمد، 

 ق. 1413، قم، ماسسه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، المقنعإبن بابویه، محمد بن علی، 
 ق. 1414، با تحقیق غفاری، قم، جامعه مدرسین، من ال یحضره الفقیه_______________، 

 ق. 1414، قم، نشر آیة الله مرعشی شوشتری، الوسیل  الی نیل الفضیلهابن حمزه، محمد بن علی، 
ی، احمد بن محمد،   ق. 1413، قم، جامعة مدرسین، المهذب البارعابن فهد حل 

 ق. 1413، اصفهان، نشر مکتب امیر المامنین علیه السالم، الکافی فی الفقهابوالصالح حلبی، تقی الدین بن نجم، 
 ق. 1411مدرسین،  ، قم، جامعهمجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد االذهاناردبیلی، احمد بن محمد، 

 .1341، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، حقوق جزای عمومیاردبیلی، محمدعلی، 
 .1372، نشر بشری، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرمإلهام، غالمحسین، 
 .1341، تهران، انتشارات فرهنگ سبز، جامع أحادیث الشیع بروجردی، حسین، 

 .1313عالی قضائی، ین حقوقی شورایپاسخ و سااالت از کمیسیون استفتاآت و مشاور
یخی و تطبیقی تعدد جرمپیمانی، ضیاءالدین،   .1374، قم، معاونت پژوهشی مجتمع عالی، بررسی تار

 ق. 1411، دفتر نشر برگزیده، صراط النجاةتبریزی، جواد، 
 ق. 1419، قم، ماسسه آل البیت، وسایل الشیع حر عاملی، محمد بن حسن، 

 دانشگاه رضوی، مشهد. انتشارات، نامه تفصیلی فقه جزاواژهیر نظر آیة الله زنجانی(، خاوری و همکاران )ز
یر الوسیلهخمینی، روح الله،   ق. 1419، قم، دار الکتب العلمیة، تحر
 ق. 1417، قم، نشر لطفی، المنهاج  مبانی تکملخوئی، ابوالقاسم، 

 .1344فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت )ع(، دائرة المعارف فقه اسالمی )زیر نظر آیة الله شاهرودی(، 
ر دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز،   ق. 1414، قم، مجمع عالمی، المراسم العلوی  فی االحکام النبوی سال 

 .1333، تهران، چاپخانه شرکت مطبوعات، چاپ چهارم، حقوق جزاسمیعی، حسن، 
یات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسشهری، غالمرضا،   .1373، روزنامه رسمی، ائل کیفرینظر

 ق. 1411، قم، دار الفکر، اللمع  الدمشقی شهید اول، محمد بن مکی، 
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 ق. 1411، با تحقیق محمد کالنتر، قم، انتشارات داوودی، شرح اللمع شهید ثانی، زین الدین بن علی، 
 ق. 1411اسالمی،  ، ماسسه معارفمسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم__________________، 

، تهرران، دار الکترب االسرالمیه، جواهر الکالم فسی شسرح شسرایع االسسالمصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 
1317. 

 .1372، تهران، گنج دانش، چاپ دوم، حقوق جزای عمومیصانعی، پرویز، 
یاض المسائلطباطبائي کربالیي، علي بن محمدعلي،   ق. 1414، قم، ماسسه آل البیت، ر

 ق. 1413، بیروت، ماسسه االعلمی، مجمع البیان فی تفسیر القرآنبرسی، فضل بن حسن، ط
 ق. 1417، قم، ماسسه نشر اسالمی، الخالفطوسی، محمد بن حسن، 

 ق. 1347، مکتب مرتضوی، المبسوط فی الفقه______________، 
 تا.بی، قم، انتشارات قدس، فی مجرد الفقه و الفتاوی  النهای______________، 
 ق. 1417، با تحقیق خرسان، تهران، دار الکتب االسالمیه، تهذیب االحکام______________، 

 ق. 1411، قم، جامعه مدرسین، إرشاد االذهان الی احکام االیمانحلی، حسن بن یوسف، عالمه 
 .1314، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ اول، حقوق جنائیآبادی، عبدالحسین، علی

 ق. 1411، قم، جامعه مدرسین، کشف الرموز فی شرح المختصر النافعطالب، حسن بن ابیفاضل آبی، 
 ق. 1413، قم، نشر مکتب آیة الله مرعشی نجفی، کشف اللثامفاضل هندی، محمد بن حسن، 

 ق. 1349، ماسسه اسماعیلیان، ایضاح الفوائد فی شرح اشکاالت القواعد، نسح ند بمح، منیققحمرالخف
 .1317/ 9/ 13قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری 

 .1311/ 7/ 21قانون راجع به مجازات اسالمی 
 .1392قانون مجازات اسالمی 
 .1371/ 3/ 4قانون مجازات اسالمی 
 .1332قانون مجازات عمومی 

 و اصالحات بعدی. 1314قانون مجازات عمومی مصوب 
 ق. 1417، با تحقیق غفاری، تهران، دار الکتب االسالمیه، الکافیبن یعقوب، کلینی، محمد 

 ق. 1411، تهران، ماسسه بعثت، المختصر النافع فی الفقه االمامیهمحقق حلی، جعفر بن حسن، 
 ق. 1419، تهران، انتشارات استقالل، شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام_________________، 

 ق. 1411، قم، جامعه مدرسین، المقنع بن محمد،  مفید، محمد
 ق. 1333، تهران، نشر مکتب صدوق، جامع المدارکموسوي خوانساري، احمد، 

 .1341، تهران، نشر میزان، چاپ نهم، جرائم علیه اموال و مالکیتصادقی، حسین،  میرمحمد
 .1319چاپ اول،  ، تهران، کانون وکالی دادگستری،زمینه حقوق جزای عمومی، رضا، نوربها
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 .1349، تابستان 1/44، شماره مجله مطالعات اسالمی، ...«تأملی در تکرار جرم »واعظی، محمد، 


