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Abstract 
Basically, Multiplicity of crimes are committed by 

criminals who have a dangerous state. As a result, 

it is necessary to examine this issue in a special 

way. In Iran's penal system, the subject of 

multiplicity of crimes (especially material 

multiplicity) has faced many changes to the extent 

that the legislator has given a new form to these 

issues by approving the Islamic Penal Law 

approved in 2013 and then in the Law on Reducing 

the Punishment of Imprisonment, approved in 

2019. These noticeable changes have faced the 

writers with a challenging problem; The question 

that exists is that the material multiplicity of crime 

(Hodood, Retaliation and Diat) from the 

perspective of Iranian jurisprudence and criminal 

laws includes what branches and topics? 

According to the jurisprudential background, the 

issues of interference and non-interference of 

causes and the viewpoints of Khamsa religions can 

be proposed and evaluated in this field. From the 

point of view of Iranian criminal law, cases such as 

Article 132 of the Islamic Penal Code and the 

exceptions listed in its notes are among the main 

topics of this issue that have been examined in this 

article. This research is written in a descriptive-

analytical way in a library style. 

Keywords: Multiplicity of Crimes, Jurisprudence, 

Criminal Law, Hodood, Retaliation Diat.  

  چکیده

رخ  ،م توسط بزهکارانی که داراي حالت خطرناك هستندتعدد جر ،اصوال

 .بررسی گردد در نتیجه الزم است تا این موضوع به صورت ویژه .دهد می

با تغییرات  مبحث تعدد جرم (خصوصا تعدد مادي) ،ایرانجزاي در نظام 

زیادي مواجه بوده تا آنجایی که مقنن با تصویب قانون مجازات اسالمی 

 ،قانون کاهش مجازات حبس تعزیريز آن در و بعد ا 1392 مصوب

نوینی به این مباحث داده است که این تغییرات شکل  1399مصوب 

 ؛اي چالش برانگیز مواجه نموده است محسوس نگارندگان را با مسئله

قصاص و  ،سؤالی که وجود دارد این است که تعدد مادي جرم (حدود

 ؟و مباحثی است ل چه شاخهدیات) از منظر فقه و قوانین کیفري ایران شام

مباحث تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات و نظریه  ،وفق پیشینه فقهی

 .هاي مذاهب خمسه در این زمینه قابل طرح و ارزیابی است جب و دیدگاه

قانون مجازات  132مواردي از قبیل ماده  ،از نگاه حقوق کیفري ایران

نحوه اجراي مجازات حدي  ،هاي آن اسالمی و استثنائات مندرج در تبصره

جزو مباحث اصلی این موضوع است که  ...در فرض تعدد جرایم حدي و

این پژوهش به شیوه  .در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است

  .تتحلیلی نگارش شده اس- به صورت توصیفی ،اي کتابخانه

 ،حدود ،حقوق کیفري ،فقه ،واقعی تعدد جرم :واژگان کلیدي

  . دیات ،قصاص
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  مقدمه

که محکومیتش به  آنشود که بزهکار پس از ارتکاب جرم نخست و پیش از  تعدد جرم زمانی محقق می

جرمی دیگر از آن نوع یا از نوعی دیگر انجام دهد (تعدد  ،قطعی گردد ،موجب حکم مرجع صالح قضایی

تعدد جرم که جزو مباحث مبتال به  .که رفتار وي مشمول قواعد تعدد معنوي یا نتیجه گردد مادي) یا آن

 ،و اصالحی آن 1392می مصوب تا قانون مجازات اسال 1304از قانون مجازات عمومی مصوب  ؛است

تغییر و تحوالت زیادي داشته است و در کنار  ،1399یعنی قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

که حقوقدانان بسیار به این موضوع پرداخته و در  به صورتی ؛هایی بوده است داراي چالش ،مبحث تکرار

  .اند مسیر رفع این مسائل حرکت کرده

شکل جدیدي از مقررات پیرامون مباحث  ،قانون کاهش مجازات حبس تعزیري با تصویب ،در واقع

مشخص است شخصی که چند  .ها و زوایاي پنهانی است نمایان شد که در عمل داراي چالش ،شده یاد

رود (چه به  دهد جزو مجرمین خظرناك است و مجددا هم احتمال ارتکاب جرم از وي می جرم انجام می

مناسبی در خصوص کیفري سیاست  ،الزم است که مقنن ،بنابراین .صورت تکرار)صورت تعدد و چه به 

مباحث تعدد و تکرار داشته باشد و تا جایی که ممکن است مواد قانونی مرتبط با این مباحث به صورتی 

شخصی که چند بزه انجام  ،در بسیاري از کشورها .سکوت و ابهام نشوند ،تصویب شوند که دچار خأل

مقنن در قوانین  ،وجود او رسوخ کرده در که اي ي بزهکارانهبه دلیل رفتار ،د یا تکرار جرم)داده (تعد

این کیفر سبب گرد تا مرتکب در کنار اصالح  ،زیرا ؛کند می تري را براي وي لحاظ کیفر سنگین ،جزایی
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  .تر از گذشته و بدون وجود حالت خطرناك به سوي جامعه بازگردد و بازپروري با روحی پاك

 ،از نگاه فقه و حقوق کیفري ایران ،ین انواع تعدد یعنی تعدد ماديتر مهمدر این مقاله به یکی از 

ه کا چند عمل جداي از هم شود یب دو کبه این معنا است که مجرم مرت يتعدد ماد .پرداخته شده است

ا متفاوت باشند یبه و م مشایحال احتمال دارد جرا ؛باشند یداراي ارکان جرم م ،به صورت مستقل ،هرکدام

پژوهش حاضر به بررسی مباحث اصلی تعدد جرم در فقه و مقررات مربوط  ،در واقع .)451 ،1381 ،(نوربها

قصاص و دیه پرداخته است که  ،یعنی جرایم مستوجب حد 1392به آن در قانون مجازات اسالمی مصوب 

و نحوه اجراي مجازات حدي در فرض هاي مذاهب خمسه  دربردارنده مباحثی نظیر نظریه جب و دیدگاه

تحلیلی به این مهم - اي و به صورت توصیفی با شیوه کتابخانه این مقاله .است ...تعدد جرایم حدي و

وجه تمایز و نوآوري  .پرداخته و از منابع معتبر در این خصوص اعم از کتاب و مقاله بهره برده است

وعات مشابه این است که این مقاله در کنار مباحث ها با موض موضوع این پژوهش نسبت به سایر پژوهش

در حال  که درصورتی ؛حقوق کیفري (در خصوص موضوع مزبور) به پیشینه فقهی آن نیز پرداخته است

  .اند اشاره نکرده ،توأمان با مباحث حقوق جزا به ریشه اصلی این مقررات یعنی فقه ،پژوهشگران ،حاضر

 تعدد جرم در فقه -1

ها  آن اسالم در مواجهه با تعدد جرم نظرات متفاوتی بیان شده است که طی سه بند به در حقوق جزاي

  .پرداخته شده است

 نظریه عدم تداخل اسباب و مسببات - 1- 1

مجازات خاص خود را دارد  ،وجود دارد که بیانگر آن است که هر جرمیاي  در حقوق جزاي اسالم نظریه

جمع «این نظریه از قاعده فقهی  .داگانه باید اعمال گرددو در صورت تعدد جرم مجازات هر جرمی ج
ست که هر سببی مستقالً مسبب خود را به وجود ا این قاعده بدان معنا .گرفته شده است »اسباب و مسببات

کنیم با ارتکاب هر جرم مجازات  آورد و اگر هر جرمی را به مثابه سبب و مجازات را مسبب تلقی می می

نیز متعدد و در نتیجه با هم جمع ها  مجازات ،در این صورت با تعدد جرایمکه  بدیا آن نیز تحقق می

به عبارت دیگر اجمال این قاعده این است که هر سبب شرعی یا حقوقی موجب تحقق نتیجه آن  .شوند می

توان با مسامحه گفت که سبب همان علت است و مسبب همان معلول و هر  شود می می ،که مسبب است

متعدد شوند به طور طبیعی معلول نیز متعدد ها  پس چنانچه علت .معلول خاص خود را خواهد داشت ،علتی
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شود که اسباب با یکدیگر  اگر این قاعده به دلیل خاصی قابل نقض باشد در این صورت گفته می .شود می

شود  ببات گفته میآورند که به آن قاعده تداخل اسباب و مس تداخل کرده و مسبب واحدي را به وجود می

  .)224 ،1396 ،(الهام و برهانی

 نظریه تداخل اسباب و مسببات - 1- 2

این نظریه بیانگر آن است که اگر شخصی مرتکب جرایم متعدد شود فقط یک مجازات براي جرایم 

 ،به عبارت دیگر منظور از تداخل کیفر این است که در جرایم متعدد .شود ارتکابی او اعمال و اجرا می

شوند به این نحو که براي ارتکاب جرایم متعدد بیش از یک مجازات بر  با یکدیگر ادغام میها  ازاتمج

  .)64 ،م1989 ،شود (الزحیلی مرتکب تحمیل نمی

به تداخل در حقوق اهللا و عدم تداخل در  ها، فقه اهل سنت (عامه) عموماً در بحث تعدد جرایم و مجازات

تداخل ها  رت که اگر جرایم ارتکابی از جنس حقوق اهللا باشند مجازاتبه این صو .حقوق الناس قائل است

با ها  شود ولی اگر جرایم ارتکابی از جنس حقوق مردم باشند مجازات کرده و فقط یک مجازات اجرا می

 - یک :آید به طور کلی در فقه اهل سنت (عامه) تداخل در دو حالت به وجود می .شوند یکدیگر جمع می

ها تداخل کرده و فقط  اگر جرایم ارتکابی متعدد از یک نوع باشند مجازات :از یک نوع باشندجرایم متعدد 

به عبارت دیگر هرگاه جرایم متعدد از یک نوع باشند یعنی با هم از یک  .شود یک مجازات اعمال و اجرا می

از جنس ها  ازاتکند که این مج گیرد و فرقی نمی تداخل صورت می ،متعددهاي  سنخ باشند و نه از سنخ

فلسفه چنین برداشتی این است که مجازات ) . 132 ،م1988 ،فتحی بهنسی(جرایم حدي باشند یا تعزیري 

کند و هرگاه نوع جرایم  که همان زجر و تادیب است کفایت میها  واحد براي تحقق اهداف مجازات

 .)155 ،1372 ،مجازات نیست (الهام یکسان باشد دیگر نیازي به تکرارها  آن معینه ارتکابی و میزان مجازات

حالت دوم در اعمال قاعده تداخل زمانی  :حمایت از مصالح یکسان و واحدي باشد ها، هدف از مجازات -دو

شارع از مجازات مقرر در این نوع جرایم  ،هاي جرایم و مجازاتبودن  دهد که عالوه بر مختلف رخ می

به عبارت دیگر در این حالت جرایم متعدد مختلف  .شته باشداهداف حمایت از مصالح واحد و یکسانی را دا

باشد اما شارع به منظور رسیدن به اغراضی واحد و حمایت از  نیز متفاوت میها  آن بوده و مجازات

مثال ممنوعیت شرب خمر و خوردن  عنوان به .کند هایی یکسان این اعمال متفاوت را مجرمان اعالم می ارزش

اما در این مورد اگرچه  .اشخاص وضع شده است به منظور حمایت از سالمت گوشت مردار که همگی

  .)155 ،1372 ،گردد (الهام جرایم متفاوت است ولی مرتکب فقط به یک مجازات محکوم می
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شود و آن هم در صورتی است که جرم ارتکابی  در فقه امامیه قاعده تداخل فقط در جرایم حدي اعمال می

این رویکرد با حالت اول از قاعده  .شود ر این صورت فقط یک حد بر مرتکب اعمال میدکه  حدي مشابه باشند

که شخصی مرتکب چند بار شرب خمر شود که فقط  مانند این .تداخل در فقه اهل سنت (عامه) همپوشانی دارد

بناي وحدت اما با حالت دوم از قاعده تداخل در فقه اهل سنت (عامه) که بر م .گردد یک حد بر او جاري می

  .مصالح و اهداف مجازات است مخالف است و قائل به قاعده تداخل در این حالت نیست

در جمع میان تازیانه و  :در خصوص قاعده عدم تداخل در شرح لمعه این چنین بیان شده است

تر  نظر قويالبته بنا بر  .فراهم باشدها  آن شود تا امکان اجراي هر دو تازیانه بر سنگسار مقدم می ،سنگسار

به این دلیل که اصل بر عدم  .کرد تا جراحت آن بهبود بیابد تازیانه زدن زانی صبر برايواجب نیست 

در روایتی چنین  .انداختن سنگسار رنج بیشتري براي زانی به همراه دارد تأخیرهرچند که به  ،وجوب است

این حکم  ،را جمعه سنگسار کرد آمده است که امام علی (ع) پنج شنبه به زنی تازیانه زد و سپس وي

بلکه به موردي اشاره دارد که اگر اجراي یک حد زمینه  ،اختصاصی به جمع میان تازیانه و سنگسار ندارد

فراهم ها  آن به نحوي باشد که امکان اجراي همه باید جمع میان آن دو ،اجراي حد دیگر را از بین ببرد

  .)62 ،1384 ،اي سنگسار است (شهید ثانیباشد پس در این مورد تازیانه مقدم بر اجر

 همذاهب خمسه در این زمینهاي  نظریه جب و دیدگاه - 1- 3

 از این .شود قاعده جب از جمله قواعد فقهی است که به استناد آن در مواردي از اعمال مجازات جلوگیري می

  .این زمینه نیز بپردازیم مذاهب خمسه درهاي  رو در این بند قصد داریم ضمن تبیین این قاعده به دیدگاه

 تبیین قاعده -1-3-1

در شریعت مفهوم  .)236 ،1357 ،قطع نمودن و بریدن است (عمید ،کردن جب در لغت به معنی ترك

عرفی قاعده جب چنین است که هر فعل یا ترك فعل و اعتقاد یا عدم اعتقاد و هر قولی که در جاهلیت بر 

کافر اثري بر شدن  با مسلمان ،باشد اسالم داراي آثار و کیفر می آن عقوبت و کیفري مترتب نبوده اما در
توان گفت که قاعده جب یک حکم امتنانی است که به جهت تشویق  در واقع می .گردد آن مترتب نمی

اعمال زشت و گناهان گذشته  دارد کافرانی که به دلیل کفار در گرایش به اسالم صادر گشته که اعالم می

رند که اگر مسلمان شوند در آسایش و امنیت نخواهند بود و نسبت به اعمال بد خود ترس این دا ،خود

کفاره یا قضاء  ،مجازات ،این طور نیست بلکه چنانچه مسلمان شوند ،مطمئن باشند ،شوند بازخواست می
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ها  تاما در خصوص تعدد مجازا .)55 ،1377 ،شود (لطفی برداشته میها  آن از عهدهاند  عباداتی که نداده

ها ممانعت به  به اجراي مجازاتی که از اجرا و اعمال سایر مجازاتکردن  منظور از این قاعده یعنی اکتفا

ضرورتاً اجرا  ،چرا که کشتن مجرم ،افتد سالب حیات اتفاق میهاي  آورد و فقط در مورد مجازات عمل می

سالب حیات در شریعت تنها  هاي بنابراین مجازات .سازد ها را غیرممکن می و اعمال سایر مجازات

  .)38 ،1385 ،گیرند (اشرف ها را در خود فرا می هستند که سایر مجازاتهایی  مجازات

مختلفی محکوم شده و قاعدتاً باید کلیه هاي  گاهی مرتکب بابت جرایم ارتکابی به مجازات

 اي است که اجراي گونهبه ها  ها در مورد او اجرا شود اما با این وجود ماهیت بعضی از مجازات مجازات

شود که اجراي  ها موجب می شود و در واقع اجراي این مجازات ها می مانع اجراي سایر مجازاتها  آن

در چنین وضعیتی به اجراي همان مجازاتی که اجرایش مانع از اجراي  .دیگر غیرممکن شودهاي  مجازات

مثال مجازات اعدام مانع ِاجراي  عنوان به .)424 ،ق1393 ،شود (عوده ها است اکتفا می سایر مجازات

  .شود می ...شالق و ،دیگري مانند حبسهاي  مجازات

 دیدگاه فقهاي مذاهب خمسه -2-3-1

فقهاي شیعه و  ،سالب حیاتهاي  مختلف با مجازاتهاي  مجازاتشدن  در قاعده جب در فرض همراه

اما در  .سالب حیات هستندهاي  مجازاتها پیش از  شافعی قائل به عدم تداخل و لزوم اجراي سایر مجازات

بنابراین در این قسمت به طور مختصر  .مقابل دیگر مذاهب اسالمی در این خصوص قائل به تداخل شدند

  :پردازیم هاي مذاهب خمسه در رابطه با قاعده جب می به بیان نظریه

 فقه مالکی -1-2-3-1

سالب حیات است اعم از هاي  مجازات ،ز قتلمالک معتقد است هر حدي که با قتل (در این جا منظور ا

که آن حد قذف  شود مگر این فقط قتل اجرا می .که در مقام قصاص نفس باشد یا اعدام) جمع شود این

سالب حیات) اجرا هاي  باشد که در این صورت ابتدا حد قذف اجرا شده و پس از آن قتل (مجازات

  .)51 ،1372 ،شود (الهام می

 یفقه حنبل -2-2-3-1

اگر آن  ،سالب حیات) و حدودهاي  عقیده احمد حنبل بر آن است که در صورت اجتماع قتل (مجازات

اما اگر آن حد از  .شود گردد و فقط مجازات قتل اعمال می حدود از حقوق اهللا باشد قاعده جب اجرا می
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دي از جنس حقوق اهللا در اجتماع قتل با حدو ،شود به بیان دیگر حقوق الناس باشد با مجازات قتل جمع می

تداخل نکرده ها  کند ولی در اجتماع قتل با حدودي از جنس حقوق الناس مجازات ها تداخل می مجازات

  .)104 ،ق1418 ،شوند (بهوتی و با یکدیگر جمع می

 فقه حنفی -3-2-3-1

چنانچه  ،ضمن تقدم حقوق الناس بر حقوق اهللا ،در اجتماع حدود متعدد با یکدیگر ؛ابوحنفیه معتقد است
ها شود این نوع از مجازات اجرا شده و دیگر  اجراي یک حد موجب انتفاي امکان اجراي دیگر مجازات

شرب خمر و زناي محصنه شده باشد  ،به طور مثال اگر کسی مرتکب قتل عمدي .شود رها میها  مجازات

رجایی پور و گردد ( شود و حدود زنا و شرب خمر ساقط می مرتکب فقط از باب قصاص کشته می

  .)106 ،1389 ،ناصري

 فقه شافعی -4-2-3-1

ها دارد به این  ها نیست و اعتقاد به اجراي تمام مجازات فقه شافعی قائل به قاعده جب و تداخل مجازات

البته باید گفت که در هر دو صورت  .نحو که ابتدا حقوق الناس اجرا شده و سپس حقوق اهللا اجرا گردد

شخصی مثالً  .شود بدین شکل که یکی موجب از بین رفتن محل دیگري نشود می قتل بعد از همه اجرا

ها  زناي غیرمحصنه و قتل شده است که در این صورت همه مجازات ،شرب خمر ،مرتکب سرقت حدي

لذا در این  .فایده است بیها  مجازات شود ولی با اجراي مجازات قصاص اعمال دیگر در مورد وي اجرا می

  .)158 ،1389 ،عوده(ها است  جازات قصاص پس از اعمال دیگر مجازاتمورد اجراي م

 فقه امامیه -5-2-3-1

ها دارد به این نحو که  فقه امامیه نیز همچون فقه شافعی قاعده جب را نپذیرفته و اعتقاد به جمع مجازات

نانچه حدود به عبارت دیگر چ .)54 ،1372 ،اجراي یک مجازات مانع اجراي مجازات دیگر نشود (الهام
متعددي بر مرتکب جمع شده باشد ابتدا باید از حدي شروع کرد که اجراي آن موجب فوت حدود دیگر 

 ،شود (خویی براي مثال چنانچه بر کسی حد و رجم الزم باشد ابتدا حد و سپس رجم اجرا می .نشود

(ع) درباره مردي امام صادق  :از جمله روایتی که در این خصوص وجود دارد آن است .)217 ،ق1422

امیرالمومنین  :قتل است فرمودندها  آن که دستگیر شده و باید حدود متعددي بر وي جاري شود که یکی از

کشت و نباید  کرد و سپس او را می کرد که ابتدا حدودي غیر از قتل را بر وي جاري می گونه عمل می این
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  .)284 ،ق1441 ،العاملیبرخالف حکم امیرالمومنین حکم کرد (

 جرم در حقوق موضوعه تعدد واقعی -2

در تعدد « ؛)55 ،1383 ،انیبایستی بیان داشت که فعل و نتایج آن متعدد است (گلدوز ،يدر مورد تعدد ماد

در  .)104 ،1395 ،همکارانآبادي و  (حاجی ده» ن دو مشابهندین جهت ایج متعدد است و از ایز نتایجه نینت

به تعدد مادي یا رفتاري هم شهرت دارد این است که شخصی مرتکب منظور از تعدد واقعی که  ،واقع

سرقت و خیانت در  ،چندین جرم اعم از مشابه (مانند چند بار کالهبرداري) یا مختلف (مانند کالهبرداري

به  .از این رفتارها حکم محکومیت قطعی صادر نشده است یک هیچامانت) شده ولی هنوز در خصوص 

واقعی با حالتی مواجهیم که مجرم عناصر مادي جرائم مستقل از یکدیگر را انجام  در تعدد ،عبارت دیگر

خواه جرایم متعدد در دوره  ،حکم محکومیت قطعی صادر نشده باشدها  آن از یک هیچداده ولی در مورد 

و یا  خواه متهم متواري بوده ،زمانی کوتاه ارتکاب یافته و زمان براي تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده

  .)242 ،1396 ،جرایم او به دالیل گوناگون کشف نشده باشد (حیدري

دیه و تعزیر) احکام متفاوتی را در مورد تعدد  ،قصاص ،با این حال مقنن با توجه به انواع جرایم (حد

  .پرداخته شده استها  آن جرایم مزبور بیان داشته که در این پژوهش به

 حد تعداد واقعی در جرایم مستوجب - 2- 1

و استثنائات مندرج در  1392مصوب قانون مجازات اسالمی  132در این قسمت ضمن بررسی ماده 

آن که مشتمل بر تعدد واقعی در جرایم مستوجب حد است به نحوه اجراي مجازات حدي هاي  تبصره

  .مرتکب در فرض تعدد جرایم حدي نیز پرداخته شده است

 هاي آن و استثنائات مندرج در تبصره 1392مصوب المی قانون مجازات اس 132بررسی ماده  -1-1-2

چنین مقرر  1392مصوب قانون مجازات اسالمی  132در ماده  گذار قانوندر خصوص جرایم موجب حد 

تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي که جرایم  ،در جرایم موجب حد« :داشته است

باشد که چند جرم حدي  این ماده در خصوص فردي می» . یکسان باشدها  آن ارتکابی و نیز مجازات

  .)166 ،1399 ،مرتکب شده است (غفوري

تعدد  ،چنانچه جرایم متعدد همگی مشمول عنوان حد باشند ،توان اذعان داشت توجه به این ماده می با

ها  آن نوع جرایم حدي و مجازات :حالت اول ؛مستوجب حدي از این چهار حالت خارج نیست جرایم
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در این حالت تعدد جرم موجب تعدد مجازات است و مجازات جرایم متعدد با یکدیگر  :مختلف باشد

زنا و سرقت مستوجب حد شود براي ارتکاب  ،مثال اگر کسی مرتکب شرب خمر عنوان به .شوند جمع می

ري و شود (شمس نات مجازات حدي مقرر در قانون تعیین و همگی بر وي تحمیل می ،از این جرایم هریک

  .)356 ،1395 ،همکاران

در این حالت نیز از روش جمع  :متفاوت باشدها  آن نوع جرایم حدي یکسان ولی مجازات :محالت دو

اگر شخصی مرتکب یک  ،بنابراین .شوند شود و مجازات جرائم متعدد با هم جمع می تبعیت میها  مجازات

ع جرایم ارتکابی یکسان است اما چون فقره زناي غیرمحصنه و یک فقره زناي محصنه شود هرچند نو

همچنین اگر شخصی مرتکب  ،گردد با یکدیگر متفاوت است به مجازات هر دو محکوم میها  آن مجازات
 ،بار لواط موجب شالق و بار دیگر مرتکب لواط موجب اعدام شود چون جرایم ارتکابی حدي یکسان یک

 ،1395 ،شود (شمس ناتري و همکاران ها محکوم می متفاوت است به هر دو آن مجازاتها  آن ولی مجازات

در این حالت نیز قاعده جمع  :یکسان باشدها  آن نوع جرایم حدي متفاوت ولی مجازات :محالت سو .)254

بنابراین اگر فردي مرتکب قذف و  .گردد مجازات اعمال شده و مرتکب به همه جرایم ارتکابی محکوم می

ضربه شالق است مرتکب از حیث جرایم ارتکابی جمعاً  هشتادها  آن از هریکشرب خمر شود که مجازات 

نوع  :حالت چهارم .)255 ،1395 ،شود (شمس ناتري و همکاران ضربه شالق محکوم مییکصدوشصت به 

در این حالت تعدد جرم موجب تعدد مجازات نیست و تنها یک  :یکسان باشدها  آن جرایم حدي و مجازات

نابراین اگر کسی مرتکب سه فقره سرقت مستوجب حد یا چهار فقره شرب خمر شود ب مجازات اعمال می

  .)255 ،1395 ،شود (شمس ناتري و همکاران شده باشد فقط یک حد بر وي اعمال می

 ؛وجود داردها  بر قاعده جمع مجازات ءچهار استثنا 132ذیل ماده هاي  طبق تبصره ،با این وجود

مختلف اعدام و حبس یا اعدام و هاي  اي متعدد حدي مشمول مجازاتاستثناي اول زمانی است که رفتاره

باره تبصره  در این .شود فقط مجازات اعدام اجرا میها  تبعید باشد که در این صورت به جاي جمع مجازات

چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا « :دارد مقرر می 1392مصوب قانون مجازات اسالمی  132ماده  یک
  ». شود تنها اعدام اجرا می ،محکوم گردداعدام و تبعید 

استثناي دوم در صورتی است که جرایم متفاوت حدي در راستاي هم و در یک واقعه باشند که در 

قانون  132ماده  دوتبصره  .خواهد آمد فقط مجازات اشد به اجرا درها  این حالت به جاي جمع مجازات

چه دو یا چند جرم حدي در راستاي هم و در یک واقعه چنان« :دارد بیان می 1392مصوب مجازات اسالمی 
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 ». شود مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجرا می ،شود فقط مجازات اشد اجرا می ،باشند
اتفاق  »در یک واقعه« و »در راستاي هم«البته باید توجه داشت که فقط در جایی که جرایم متفاوت حدي 

با ها  مجازات 132صدر ماده  براساس ،بنابراین اگر وقایع متعدد باشد .م جاري استافتاده باشند این حک

امروز مرتکب تفخیذ شوند و سه روز » ب«آقاي و » الف«مثال اگر آقاي  عنوان به ؛شوند یکدیگر جمع می

و مرتکبین به هر دو مجازات (حد لواط  ،بعد مرتکب لواط گردند چون این دو جرم در یک واقعه نبوده

همچنین در خصوص مثالی که  .)357 ،1395 ،شوند (شمس ناتري و همکاران تفخیذ) محکوم می
آورده است باید بیان داشت که نحوه نگارش آن به  132ماده  دودر قسمت اخیر تبصره  گذار قانون

توان گفت که اگر فردي به ارتکاب جرم لواط مبادرت کرده باشد قطعاً مرتکب  صورتی است که می

  .)102 ،1392 ،ید هم شده است (جعفريتفخ

چنانچه  ،اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند« :132ماده  سهاستثناي سوم برابر تبصره 
 این تبصره ». شود تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می ،مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد

به  ،بنابراین اگر زانی و زانیه واحد ،ت که زانی و زانیه واحد باشندمربوط به جرم زنا است و آن زمانی اس

 تنها اعدام یا رجم در مورد ،دفعات با یکدیگر مرتکب زنا شوند هرچند مشمول احکام متفاوتی گردند

زنا کند  ،که به همسري پدرش درآید مثال اگر مردي مجرد با زنی قبل از آن عنوان به .گردد اجرا میها  آن

وجب مجازات جلد) و پس از ازدواج آن زن با پدرش نیز مجدداً با او زنا کند (مستوجب مجازات (مست

بار در ایام تجرد (مستوجب  یا اگر مردي یک ؛شود در این صورت تنها مجازات اعدام اجرا می ،اعدام)

تنها  ،دمجازات جلد) و بار دیگر در ایام تاهل (مستوجب مجازات رجم) با زن واحدي مرتکب زنا شو

لذا اگر زانی یا زانیه حسب مورد متفاوت باشند مشمول حکم ارفاقی تبصره  ؛شود مجازات رجم اجرا می

 ،گیرد (شمس ناتري و همکاران صدر ماده اعمال مجازات صورت می براساسگیرند و  مزبور قرار نمی

ه مزبور به هر دلیل به الزم به توضیح است که اگر مجازات اعدام یا رجم مندرج در تبصر .)357 ،1395

گردد و در این مورد تعدد جرم موجب تعدد مجازات است  شالق تبدیل شود هر دو مجازات اجرا می

 ،قصاص نفس و عضو و جرح ،قطع عضو ،سلب حیات ،نامه نحوه اجراي احکام حدود ینئآ 24(ماده 

)1398مصوب  هاي معین محلاقامت اجباري و منع از اقامت در محل یا  ،نفی بلد ،تبعید ،شالق ،دیات
1
.  

                                                     
کـه   شـود و درصـورتی   قانون مجازات اسالمی فقط مجازات اعدام یا رجم حسب مورد اجرا مـی  132ماده  3: در اجراي تبصره 24ماده  - 1

 شود.   مجازات اجرا می این قانون به شالق تبدیل شود، هر دو 225مجازات رجم به استناد ماده 
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که مخصص قسمت اخیر  چهارحکم مندرج در تبصره  .باشد استثناي چهارم در مورد جرم قذف می

دو یا چند مجازات اجرا  ،نسبت به دو یا چند نفر باشد ،چنانچه قذف« :دارد است مقرر می 132ماده 

بلکه  ،گردد ه چند مجازات اعمال میاما این مطلب به آن معنا نیست که در جرم قذف هموار ». گردد می

نحوه قذف و نیز نحوه  ،باید گفت که در جرم قذف احکام متفاوتی وجود دارد که به تعدد مرتکبین

مصوب  قانون مجازات اسالمی 258تا  256در این خصوص باید مواد  .شکایت مقذوفین بستگی دارد

  .قرار داد 132ماده  چهاررا مبین تبصره  1392

 در فرض تعدد جرایموه اجراي مجازات حدي نح -2-1-2

اگر شخصی به چند  ،اجراي مجازات در تعددجرایم مستوجب حد باید گفت تأخردر خصوص تقدم و 

در صورت مطالبه فوري صاحب  ،حد قذف باشدها  آن مجازات حدي مختلف محکوم شود که یکی از

نامه نحوه  ینئآ 17ماده  دو(تبصره  هاي حدي است اجراي مجازات حد قذف مقدم بر دیگر مجازات ،حق

 ،نفی بلد ،تبعید ،شالق ،دیات ،قصاص نفس و عضو و جرح ،قطع عضو ،سلب حیات ،اجراي احکام حدود

)1398هاي معین مصوب  اقامت اجباري و منع از اقامت در محل یا محل
2
همچنین در مواردي که در  .

باید به نحوي باشد که اجراي ها  اجراي مجازات حکمی در قانون وجود ندارد ،مورد تقدم اجراي مجازات

مثال اگر فردي به اعدام حدي و  عنوان به .زمینه اجراي مجازات دیگر را از بین نبردها  یکی از مجازات

که در مورد محکومیت به اعدام حدي و شالق حدي  شالق حدي محکوم شده باشد (با عنایت به این

آیین نامه مزبور بوده و چون با اجراي  26ن مورد مشمول ماده حکمی در قانون وجود ندارد) بنابرای

  .گردد می ابتدا شالق و سپس اعدام اجرا ،رود می بین مجازات اعدام زمینه اجراي مجازات شالق از

 تعدد واقعی در جرایم مستوجب قصاص - 2- 2

قانونی وي علیه دم  دیده یا ولی قصاص مجازاتی است که به موجب حکم مندرج در قانون و توسط بزه

همانند جرمی باشد که از سوي مجرم ارتکاب یافته است (جعفري دقیقاً شود و باید  مجرم به کار بسته می

تنها به  1392مصوب  قانون مجازات اسالمی 134 الی 131در مواد  گذار قانون .)545 ،1392 ،لنگرودي

قواعد تعدد جرایم موجب قصاص و  قواعد مربوط به تعدد جرایم مستوجب حد و تعزیر پرداخته است و

از این رو نظام تعدد  .دیه را حسب مورد به کتاب سوم (قصاص) و کتاب چهارم (دیات) ارجاع داده است

                                                     
 هاي حدي مقدم است.   : اجراي حد قذف در صورت مطالبه فوري صاحب حق بر اجراي دیگر مجازات2تبصره  - 2
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  .در جرایم موجب قصاص را باید در قواعد حاکم بر قصاص یافت

 تعدد جنایات موجب قصاص نفس -1-2-2

تداخل مجازات است یعنی تعدد سبب موجب  اصل بر تعدد و عدم ،در تعدد جنایات موجب قصاص نفس

شود که فردي اشخاص  بحث در تعدد جنایات موجب قصاص در جایی مطرح می .تعدد مسبب است

مثال اگر مردي دو یا چند مرد را به قتل  عنوان به .متعدد باشندها  آن دم متعددي را به قتل برساند و ولی

از  هریکشود و اولیاي دم  مرتکب شده است کشته میها  آن که علیههایی  برساند قاتل در برابر جنایت

مثالً  ،اما در این مسئله صور متعددي قابل تصور است ،مقتولین حق استیفاي قصاص نسبت به جانی را دارند
خواهان اجراي قصاص باشند و با هم ها  آن از هریکاگر بین اولیاي دم مقتولین اختالف واقع شود و 

قصاص براي اولیاي دم مقتول اولی است یا شخصی که نام وي در قرعه بیفتد یا  اجتماعی نکنند آیا حق

  ؟توانند جانی را قصاص کنند از اولیاي دم مقتولین که اراده کنند می هریک

دلیل احتمال  ؛در این زمینه وجود داردهایی  ت بیان داشته که دیدگاهسؤاالصاحب جواهر در پاسخ به این 

دلیل احتمال دوم این  اند. قبل از بقیه حق قصاص قاتل را پیدا کرده ،دم اولین مقتول ولی :نخست این است که

قتل عمد است و از این جهت همه اولیاي دم مقتولین بدون تفاوت بین  ،علت و دلیل قصاص ؛باشد که می

لیل سومین د .حق استیفاي قصاص را دارند و باید قرعه انداختها  آن پس همه ؛برابراندبودن  مقدم و موخر

باشدکه هنگامی که همه اولیاي دم مقتولین حق استیفاي قصاص قاتل را دارند این حق بدون  احتمال این می

تواند قاتل را قصاص  هر وقت که اراده کنند میها  آن از هریکپس  .فراهم استها  آن پرداخت دیه براي

دم آخرین  با این توضیح اگر ولی .یر استاحتمال اخ ،احتمالترین  از میان احتماالت بیان شده قوي .کنند

 ،برعکس احتمال اول و دوم اند. نه عسروحرج است و نه معصیت کردهها  آن قاتل را قصاص کردند بر ،مقتول

اما اگر  .دم همه مقتولین جز کیفر قصاص حق دیگري بر جانی ندارند ثمره این احتمال این است که ولی

دم مقتولی که از قرعه بیرون بیاید حق استیفاي قصاص قاتل را دارند نه  ولی دم اولی یا گفته شود که تنها ولی

  .)134 ،1392 ،از نظر روایات از قوت چندانی برخوردار نیست (نجفی ،دیگران

آن است که در صورت تعدد جنایت موجب قصاص (وحدت  ،ماند جا باقی می ی که در اینسؤالاما 

ه مقتولین تقاضاي قصاص کنند ولی یکی از آنان در اجراي قصاص از اولیاي دم هم ،قاتل و تعدد مقتولین)

همچنین اگر اولیاي دم مقتول اولی مبادرت به  ؟توانند دیه بگیرند دیگران سبقت بگیرد آیا دیگران می
الیبطل «جا قاعده  در این ؟قصاص کند و اولیاي دم مقتول بعدي خواهان مطالبه دیه باشند تکلیف چیست



  455  اتید و قصاص حدود، در یواقع تعدد یحقوق- یفقه یابیارز  

 

 »الیجنی الجانی علی اکثر فی نفسه«توانند دیه بگیرند و در مقابل قاعده  دارد که می بیان می »لمدم امراء مس
در این خصوص نظرات  ؟حال کدام قاعده باید اجرا شود .توانند دیه بگیرند داللت بر این دارد که نمی

و  383در مواد  گذار ونقان .پرداخته شودها  آن متفاوتی بیان شده است که الزم است در پژوهشی مجزا به

استباط  384 که از ماده طور همان .به این موضوع پرداخته است 1392مصوب قانون مجازات اسالمی  384
توانند اقدام به قصاص  صاحبان حق قصاص به تنهایی می ،شود اگر یک نفر چند نفر را به قتل برساند می

  .دیه راضی باشددادن  که جانی به توانند اخذ دیه کنند مگر این کنند و نمی

 تعدد جنایات موجب قصاص عضو -2-2-2

دهد که کسی جنایت مادون نفس بر فردي واحد یا  تعدد جنایت مستوجب قصاص عضو زمانی رخ می

افراد متعددي وارد کند که در این حالت اگر شرایط استیفاي قصاص مهیا باشد مرتکب در قبال تمام 

 .گردد اعمال میها  یعنی در این مورد قاعده جمع مجازات ؛دباش جنایات ارتکابی مستحق قصاص می

صاحب جواهر در مورد شخصی که ابتدا انگشتان دست یکی و سپس مشابه همان دست از دیگري را 

 ،اگر شخصی انگشت دست مردي را قطع کند و سپس دست دیگري را« :چنین حکم داده است ،ببرد

گردد اما در  و بعد از آن به موجب قطع دست قصاص میقطع انگشتان دست قصاص شده  نخست به دلیل

شود ناسالم  زیرا دستی که قطع می .این حالت جانی ملزم به پرداخت دیه انگشت یا انگشتان قطع شده است

علیه سالم بوده و چنانچه موضوع بالعکس باشد  دست مجنی که درحالیو فاقد انگشت یا انگشتان است 

در این حالت نیز مانند حالت  ،انگشت دیگري را ببرد ،ع کرده و بعد از آنیعنی ابتدا دست شخصی را قط

شود و سپس به سبب انگشتی که قطع نموده است باید دیه  فوق ابتدا به خاطر قطع دست قصاص می

این مورد ناظر به زمانی است که جانی مرتکب تعدد جنایت مستوجب  .)188 ،1392 ،(نجفی» بپردازد
قانون مجازات  392به تبعیت از حکم فوق در ماده  گذار قانونمتعددي شود که  قصاص عضو بر افراد

1392مصوب اسالمی 
3
  .است همقرر داشت 

                                                     
شود و اگر امکـان   ها باشد، قصاص می : هرگاه کسی جنایت عمدي بر اعضاي چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آن392ماده  -3

د مجنی علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگري واقع شـده اسـت، در اسـتیفاي قصـاص مقـدم اسـت و در       قصاص براي همه جنایات نباش

» تعزیـرات «صورت انجام قصاص، مرتکب براي جنایاتی که محلی براي قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتـاب پـنجم   
توانند مبادرت به قصاص کننـد و پـس از اسـتیفاي     ز دو مجنی علیه میشود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک ا محکوم می

محکـوم  » تعزیـرات «هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخـت دیـه و تعزیـر مقـرر در کتـاب پـنجم        قصاص، براي دیگر جنایت
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ناظر به زمانی است که جانی واحد و مجنی علیه متعدد باشند اما در تعدد جنایت  392حکم ماده 
قانون  389کم ماده توان به ح جانی و مجنی علیه واحد باشند می که درصورتیموجب قصاص عضو 

هاي  جنایت ،اگر به علت یک یا چند ضربه« :دارد اشاره کرد که مقرر می 1392مصوب مجازات اسالمی 

به طور جداگانه ثابت است و  ،حق قصاص براي هر جنایت ،متعددي در یک یا چند عضو به وجود آید

عضی دیگر گذشت و بعضی را نسبت به ب ،تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید مجنی علیه می
امکان قصاص  ،حال اگر در تعدد جنایات مستوجب قصاص عضو بر مجنی علیه واحد ». قصاص کند

391وجود نداشت برابر ماده  ءبرخی از اعضا
4

هرگاه کسی جنایت عمدي « :دارد قانون حاضر که بیان می 

که هر دو دست یک نفر را  مانند ایننباشد ها  آن بر اعضاي متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه

 ،امکان داردها  آن هایی که قصاص قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد مرتکب در مقابل جنایت

محکوم  »تعزیرات« به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم ،شود و براي دیگر جنایات قصاص می

اگر تمام اعضاي مورد  ،صاص عضو بر مجنی عیله واحددر جنایات متعدد مستوجب ق ،بنابراین ». شود می
اما  .جنایت ارتکابی به طور جداگانه ثابت است حق قصاص براي هر ،جنایت در جانی وجود داشته باشد

ها  آن که موجود است قصاص و برابرها  آن برابر ،اگر برخی از اعضاي مورد جنایت در جانی موجود نباشد

  .شود یه و تعزیر مقرر در کتاب تعزیرات محکوم میکه موجود نیست به پرداخت د

 تعدد جنایات موجب قصاص نفس و عضوجمع  -3-2-2

تعدد جنایت مستوجب قصاص نفس و عضو مربوط به زمانی است که فردي مرتکب جنایت علیه نفس و 

ایت که جن که نسبت به یک یا چند نفر مرتکب جرح و قتل شود یا این یعنی این ،شود مادون نفس می

که فقها مصادیقی را در این مورد  ؛مادون نفس مرتکب شده اما بنا به دالیلی به قتل نفس منتهی گردد

صاحب جواهر در مورد این مسئله که اگر فردي دست یکی را قطع کند و  ؛اند از جمله مطرح کرده

                                                                                                                                 
و مـورد جنایـت از او باشـد،    که پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجنی علیه دوم باقی باشد لکـن کمتـر از عضـ    شود. درصورتی می
تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه التفاوت را دیه بگیرد مانند این که مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آن گاه دست  می

راست شخص دیگري را قطع کرده باشد که در این صورت، مجنی علیه اول در اجراي قصاص مقدم است و با اجراي قصـاص او، مجنـی   

 تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.  ه دوم میعلی

ها نباشد مانند این که هر دو  : هرگاه کسی جنایت عمدي بر اعضاي متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آن391ماده  -4

هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص  قابل جنایتدست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در م

 شود.  محکوم می» تعزیرات«شود و براي دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم  می
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سپس دیگري را  دارد که اگر مرتکب نخست دست یکی را قطع کند و بیان می ،دیگري را به قتل برساند
ابتدا دست او را قصاص کرده و  ،علیه به حق خود برسند دم و مجنی که هم ولی براي این ،به قتل برساند

همچنین اگر جانی ابتدا کسی را به قتل برساند و سپس دست دیگري را قطع  .کنند سپس وي را قصاص می
 .کشند را از باب قصاص نفس مینخست دست وي را قطع کرده و سپس او  ،براي جمع میان حقین ،کند

مثالی که صاحب جواهر در کتاب خود آورده است مربوط به زمانی است که جانی واحد و مجنی علیه 

متعدد باشند که نسبت به یکی مرتکب جنایت مادون نفس و نسبت به دیگري مرتکب جنایت مستوجب 

حکمی را به طور مستقل  گذار قانون ،در تعدد جنایات موجب قصاص نفس و عضو .شود قصاص نفس می

383توان با وحدت مالك از مواد  در قانون مجازات اسالمی بیان نکرده است ولی می
5

384و  
6

که بیان  

به طریق اولی در مواردي  ،شود قصاص میها  آن داشته اگر یک نفر دو یا چند نفر را به قتل برساند در برابر

ادون نفس و نسبت به دیگر مرتکب جنایت مستوجب هم که جانی نسبت به یک نفر مرتکب جنایت م

  .قصاص نفس شود هم ساري و جاري دانست

یعنی جانی واحد  ؛همچنین شیخ طوسی در خصوص فردي که نخست دیگري را مجروح و سپس بکشد

 از هریک .قتل پس از بهبودي از جرح اولی باشد - یک :چنین نظر داده است ،و مجنی علیه هم واحد باشد

در  .چرا که بزه قتل بعد از بهبودي از جرح محقق شده است .حات حکم مخصوص به خود را دارنداین جرا

اگر جراحت اولی سبب کیفر قصاص نباشد دیه غیرمقدر یا ارش گرفته و سپس  ،این حالت اولیاي دم مقتول

 که رتیدرصواما  .میان کیفر قصاص و گذشت و یا دریافت دیه حق انتخاب دارند ،در خصوص بزه قتل

 ،که بدوا دست مجنی علیه را قطع کرده و سپس وي را بکشد مانند این ،جراحت اولی قابل قصاص باشد

اولیاي دم مقتول نسبت به جنایت اولی مخیراند که یا جانی را عفو کنند یا قصاص یا دیه بگیرند و بعد از آن 

قتل قبل از بهبودي از جراحت  - دو .ندتوانند استیفاي حق کن در خصوص بزه قتل نفس هم به همین ترتیب می

بدین نحو که اگر تصمیم به  .جا اولیاي دم مقتول میان گذشت و کیفر قصاص مختاراند در این .اول باشد

                                                     
ن گـرفت  توانند به تنهـایی و بـدون   : اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیاي دم هریک از مقتوالن می383ماده  -5

 رضایت اولیاي مقتوالن دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند. 

: اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیاي دم همه مقتوالن، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون ایـن  384ماده  -6

مقتوالن، خواهان قصاص باشند و اولیاي دم مقتول یا مقتـوالن دیگـر،    شود. اگر اولیاي دم برخی از اي بپردازد، قصاص می که دیه

خواهان دیه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص شان، دیه آنان از اموال قاتـل  

 شود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.  پرداخت می
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توانند در مورد بزه قتل عفو کنند  کنند و سپس می نخست به جاي عضو قطع شده قصاص می ،قصاص بگیرند

بر آن شد  اما اگر تصمیم .کند د قصاص عضو و نفس تداخل نمییا قصاص نمایند و به هر حال در این مور

حکمی که شیخ  .تواند دیه نفس بگیرد کند و تنها می که گذشت کنند ارش عضو در دیه نفس تداخل می

این مسئله بیان داشته مربوط به حالتی است که جنایت مادون نفس وارده بر مجنی علیه واحد منجر  طوسی در
مجنر به مرگ وي شود بسته به  بر مجنی علیه چرا که اگر جنایت مادون نفس وارده .شدبه قتل وي نشده با

296که آن جنایت با یک ضربه باشد یا با ضربات متعدد باشد حسب مورد مشمول مواد  این
7، 297

8، 298
9
و  

299
10

 به عبارت دیگر در تعدد جنایت مستوجب قصاص ،خواهد بود 1392مصوب قانون مجازات اسالمی  

حکم به  گذار قانونمجنی علیه واحد و جنایت وارده منجر به فوت وي شود  که درصورتینفس و عضو 

  .شود تداخل جنایت داده است و فقط مجازات اشد اعمال می

 تعدد واقعی در جرایم مستوجب دیه - 2- 3

که نسبت  نوجود ندارد یا ایها  آن هاي غیرعمدي یا جنایات عمدي که امکان قصاص در نسبت به جنایت

دیه با  .گردد دیه تعیین می ،به پرداخت دیه تراضی شده و یا جانی فرار کرده و امکان دسترسی به وي نباشد

از این رو در جنایات متعدد مستوجب دیه باید اصل را بر تعدد دیات و عدم  .شود تعدد ضرر متعدد می

                                                     
: اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده 296ده ما -7

شود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدي است و مرتکب عالوه بـر   مشمول تعریف جنایات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب می

 د. شو قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می

: اگر مرتکب با یک ضربه عمدي، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد، چنانچه جنایت واقع 297ماده  -8

شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به  شده مشمول تعریف جنایات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب می

 گردد.  قصاص یا دیه محکوم نمی

ها به طور مشترك  : اگر کسی با یک ضربه عمدي، موجب جنایات متعدد بر اعضاي مجنی علیه شود، چنانچه همه آن298ه ماد -9

 شود.  موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدي باشد فقط به قصاص نفس محکوم می

تـل مجنـی علیـه شـود و قتـل نیـز مشـمول تعریـف         هاي متعدد عمدي، موجب جنایات متعدد و ق : اگر کسی با ضربه299ماده  -10
ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشـی نداشـته باشـند، مرتکـب عـالوه بـر        جنایات عمدي باشد، چنانچه برخی از جنایت

شود. لکن اگر قتـل بـه    هایی که تأثیري در قتل نداشته است، محکوم می قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت
که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه اسـت. در غیـر ایـن     سیله مجموع جنایات پدید آید، درصورتیو

 گردد.  صورت به قصاص یا دیه عضوي که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می
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هاي  اصل بر آن است که آسیب ،گربه عبارت دی .مگر در موارد مصرح قانونی ،11دانستها  آن تداخل

متعدد موجب دیه باعث تعدد دیه است و جانی مکلف به پرداخت تمامی اعضاي مورد جنایت است جز 

 538ماده  .کند در موارد استثنایی که جانی به ازاي جنایت متعدد مستوجب دیه تنها یک دیه پرداخت می

اصل بر تعدد دیات و  ،در تعدد جنایات« :دارد یدر این باره بیان م 1392مصوب قانون مجازات اسالمی 

اما مواردي را که  ». است مگر مواردي که در این قانون خالف آن مقرر شده استها  آن عدم تداخل

قانون مجازات اسالمی به تصریح قسمت اخیر ماده مذکور برخالف این اصل (عدم تداخل دیات) مقرر 

ناظر به  546ماده  ،در واقع .قانون مجازات اسالمی دانست 546 و 543مواد  ؛توان شامل نموده است را می
فرضی است که رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعددي را پدید آورد که خود مصداقی از تعدد 

  .شود اعتباري است که در این صورت مجازات اشد اعمال می

 تعدد واقعی در جرایم مختلط -3

تعدد واقعی در جرم واحد بود (یعنی یا همه حد یا همه قصاص و یا آنچه که پیشتر گفته شد در خصوص 

هاي متنوع حد و قصاص یا حد و  همه دیه) اما گاه ممکن است فردي مرتکب جرایم متعدد با مجازات

و تبصره آن از قانون  135و  133در مواد  گذار قانونتعزیر یا قصاص و تعزیر شود که در این صورت 

تکلیف تعدد جرایم مختلط در موارد فوق را مشخص نموده است که  ،1392مجازات اسالمی مصوب 

قضات به ناچار دست به تفسیر  ،به لحاظ عدم تصریح و تعیین تکلیف چنین مواردي در قانون ،پیش از این
ها و نتایج ناصوابی همراه بود و در برخی از موارد منجر به  زدند که بعضاً با برداشت قضایی از موضوع می

مرتفع  1392گشت که خوشبختانه این اشکال با تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب  تت آرا میتش
  :تعدد جرایم مختلط که در قانون ذکر شده است خواهیم پرداختبندي  در ادامه به طبقه .گردیده است

  تعدد جرایم حدي و مستوجب قصاص - 3- 1

اصل بر جمع » ل و انفراد در ایجاب کیفراستقال«در تعدد جرایم مستوجب حد و قصاص بنا بر قاعده 

است که در این صورت ابتدا جرایم مستوجب حد سپس جرایم موجب ها  آن ها و اجراي همه مجازات

ابتدا حد  ،پس اگر شخصی مرتکب یک فقره قذف و نیز یک فقره قتل عمدي شود .شود قصاص اجرا می

                                                     
خت شود و مقصود از تـداخل دیـه آن اسـت کـه     اي پردا منظور از عدم تداخل دیه آن است که براي هر آسیب دیه جداگانه -11

 چند آسیب، تنها یک دیه پرداخت شود. 
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او را قصاص کنند اما چنانچه مجازات حدي توانند  گردد و سپس اولیاي دم می قذف بر وي اجرا می

در اجراي قصاص  تأخیرموضوع قصاص را از بین ببرد (مانند حد اعدام در تجاوز به عنف) یا موجب 

گردد (مانند تبعید در محاربه) اجراي قصاص مقدم بر حد است مگر آن که مطالبه فوري براي اجراي 

دیه تبدیل شود که در این صورت مجازات حدي اجرا قصاص نشده باشد یا گذشت مطرح شده باشد یا به 

در این باره مقرر کرده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  133ماده  .)263 ،1396 ،گردد (حیدري می

 ،لکن چنانچه مجازات حدي .شود ها جمع می مجازات ،در تعدد جرایم موجب حد و قصاص« :است

مقدم است و در  ،اجراي قصاص ،ر اجراي قصاص گرددد تأخیرموضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب 

  ». شود مجازات حدي اجراء می ،صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه

  تعدد جرایم حدي و یا مستوجب قصاص با تعزیر - 3- 2

135در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز تعدد جرایم مستوجب قصاص و تعزیر برابر ماده 
12

قانون  

 .شوند ها با هم جمع می ها حاکم بوده و همه مجازات قاعده جمع مجازات 1392مصوب  مجازات اسالمی

مانند آن که  .شود ابتدا جرایم مستوجب حد و قصاص و سپس جرایم تعزیري اجرا می ،اما از حیث اجرا

ات توهین اجرا شخص مرتکب شرب خمر و توهین شده باشد که ابتدا مجازات شرب خمر و سپس مجاز

حق الناس یا تعزیر معین  ،مگر آن که حد یا قصاص سالب حیات باشند و در عین حال تعزیر .گردد می

در اجراي حد نیز نشود که در این صورت اجراي مجازات تعزیري بر حد و  تأخیرشرعی باشد و موجب 

اعدام است) و نیز  بنابراین اگر شخصی مرتکب زناي محصنه (که مجازات آن .شود قصاص مقدم می

در این صورت ابتدا مجازات خیانت در امانت اجرا  ،مرتکب خیانت در امانت (که حق الناس است) گردد

  .)263 :1396 ،گردد (حیدري شود و بعد از آن مجازات زنا محصنه اعمال می می

استثناء ها است اما این قاعده یک  اگرچه در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر اصل بر جمع مجازات
قانون مجازات  135دارد و آن زمانی است که مجازات حدي و تعزیر از یک جنس باشند تبصره ماده 

جرم حدي از جنس جرم تعزیري باشد  که درصورتی« :دارد در این باره مقرر می 1392اسالمی مصوب 

فقط به مجازات  مرتکب ،مانند سرقت حدي و سرقت غیرحدي یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا

                                                     
ها جمـع و ابتـدا حـد یـا قصـاص       : در تعداد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات135ماده  -12

شرعی باشد و موجب تأخیر اجراي حد نیز نشود شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین  اجراء می

 گردد. که در این صورت ابتدا تعزیر اجراء می



  461  اتید و قصاص حدود، در یواقع تعدد یحقوق- یفقه یابیارز  

 

مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به یکی  ،گردد شود و مجازات تعزیري ساقط می حدي محکوم می

13و دشنام
اطالق حکم مندرج در این  ». شود مرتکب به هر دو مجازات محکوم می ،نسبت به دیگري باشد 

آن است که جرایم  اعم از 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  132تبصره برخالف تبصره دو ماده 

رسد که در این  می از طرفی به نظر ،مستوجب حد و تعزیر در راستاي هم و در یک واقعه باشند یا نباشند

ها در این  ي در مجازات مرتکب مشمول حکم تعدد نداشته و مجازاتتأثیردیدگان  بزهبودن  تبصره متفاوت

مرتکب رابطه نامشروع مادون زنا از قبیل تقبیل بنابراین اگر آقاي الف با خانم ب  .کنند صورت تداخل می

)1375 مصوب تعزیراتکتاب پنجم  قانون مجازات اسالمی 637و مضاجعه (موضوع ماده 
14

شود و در  

15تبصره براساساین دو مجازات  ،عین حال با خانم ج مرتکب زنا گردد
قانون مجازات اسالمی  135ماده  

اما در مورد جرم قذف به موجب  .شود ت حدي محکوم مینمایند و مرتکب تنها به مجازا تداخل می

دیده را باعث عدم  است و مقنن این تفاوت بزهتر  قسمت اخیر تبصره ماده مذکور قضیه کمی متفاوت

رو مجازات قذف نسبت به یک شخص و  از این .تداخل دو مجازات و اجراي هر دو مجازات دانسته است

اما با توجه به ظاهر این تبصره اگر قذف نسبت به یک  .شود میتوهین نسبت به شخص دیگر با هم جمع 

شخص و توهین نیز نسبت به همان شخص صورت بگیرد کماکان مشمول حکم کلی مندرج در صدر 

 .گیرد یعنی تنها باید مجازات قذف را مورد حکم قرار داد قانون مجازات اسالمی قرار می 135تبصره ماده 

 ورت (قذف نسبت به یک شخص و توهین نسبت به شخص دیگر) را از حکمتنها یک ص گذار قانونزیرا 

با این استداالل باید حکم مندرج در صدر تبصره فوق را در مورد قذف و افترا  ،تبصره خارج کرده است

دیده را نیز جاري دانست و در این مورد فقط مجازات حدي را مورد حکم قرار داد (الهام  نسبت به یک بزه

  .)238 ،1396 ،و برهانی

                                                     
گذار در این جا سهوا از کلمه دشنام (که اخص از توهین) استفاده کرده است، اما چون این قسمت از تبصره برگرفته از  قانون -13

تـوان   ماده مذکور مقنن تنها به توهین اشاره داشته نه دشنام، پس میقانون مجازات اسالمی است و با توجه به این که در  252ماده 
 نتیجه گرفت که منظور مقنن از دشنام در تبصره مزبور همان توهین است. 

ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابـط نامشـروع یـا عمـل منـافی عفـت غیـر از زنـا از قبیـل           هرگاه زن و مردي که بین آن - 637ماده  - 14

 شود.   کننده تعزیر می اجعه شوند، به شالق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراهتقبیل یا مض

که جرم حدي از جنس جرم تعزیري باشد مانند سـرقت حـدي و سـرقت غیرحـدي یـا ماننـد زنـا و روابـط          تبصره: درصورتی -15

گردد، مگر در حد قذف که اگر  شود و مجازات تعزیري ساقط می حدي محکوم مینامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات 

 شود.  قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگري باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می
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  نتیجه

 ،حفظ نظم اجتماعی الزمه عنوان بهها  هنوز هم مجازات ،با همه تحوالتی که در حقوق جزا پدید آمده

است که ایجاب  ناپذیري اصل تناسب میان جرم و مجازات اصل اجتناب .دهد اهمیت خود را نشان می

شود  جرمی که مجدداً مرتکب جرم میاست با م بار مرتکب بزه شده نماید میان فردي که براي اولین می

ستیزتر از فردي است که  تر و جامعه زیرا کسی که به ارتکاب بزه خو کرده خطرناك .قائل به تفکیک شد

باید میان مرتکبین جرایم واحد با مرتکبین جرایم  ،بنابراین .زند بار دست به ارتکاب جرم می براي اولین

در سیاست کیفري موضوع اساسی و پر اهمیت » تعدد جرم«وضوع از این رهگذر م .متعدد تمایز قائل شد

یکی از  عنوان بهتعدد مادي  .است که از دیرینه تا به امروز مورد توجه حقوق جزا و حقوقدانان بوده است

اقسام تعدد جرم وضعیت فردي است که مرتکب جرایم متعدد مستقلی شده است که در خصوص 

131مقنن مقررات تعدد مادي جرم را طی مواد  .صادر نشده استمحکومیت قطعی ها  آن از یک هیچ
16، 

132
17، 133

)1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  12(ماده  134 ،18
19

135و  
20

قانون  

                                                     
 شود.   ی: در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، داراي عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم م131ماده  -16

: در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي که جرائم ارتکابی و نیـز مجـازات   132ماده  -17

 ها یکسان باشد.  آن

شود. لکن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از  ها جمع می : در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات133ماده  -18

أخیر در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجـراي قصـاص یـا    بین ببرد یا موجب ت
 شود.  گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدي اجراء می

  شود:  به شرح زیر اصالح و چهار تبصره ذیل آن حذف می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134: ماده 12ماده  -19

هرگـاه جـرائم ارتکـابی مختلـف نباشـد، فقـط یـک         - ئم تعزیري، تعیین و اجراي مجازات به شرح زیر است: الـف : در تعدد جرا134ماده 
تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که براي تعدد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات  شود و در این صورت، دادگاه می مجازات تعیین می

جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هریـک از آن جـرائم بیشـتر از     در مورد جرائم مختلف، هرگاه - را تشدید کند. ب

چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک، حداکثر  - میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است. پ
یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تواند مجازات هر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می

شـود و جمـع جـرائم     در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می - تعیین کند. ت
ین جرائم بـا جـرائم درجـه شـش و     شود. در جمع ا درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و باالتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی

شود و در هر صورت مجازات اشـد قابـل    باالتر، به طور جداگانه براي جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می

علل قانونی  در هریک از بندهاي فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از - اجراء است. ث

تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجـراء گـردد، مجـازات    
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آورده است که در این میان تنها به تعدد جرایم موجب حد و تعزیر  1392 مصوب مجازات اسالمی

ص و دیه را حسب مورد به کتاب سوم (قصاص) و کتاب پرداخته است و تعدد جرایم مستوجب قصا

  .چهارم (دیات) ارجاع داده است

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله  :مالحظات اخالقی
  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد :تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون  :ار پژوهشاعتب تأمین

  منابع

 فارسی

 ،مجله فقه و تاریخ تمدن ها، قاعده جب جلوهی از رحمت الهی در باب مجازات ،1385 ،صدیقه ،اشرفـ 

  .8و  7شماره 

  .انتشارات بشري ،تهران ،بانی فقهی و حقوقی تعدد جرمم ،1372 ،غالمحسین ،الهامـ 

  .انتشارات میزان ،تهران ،درآمدي بر حقوق جزاي عمومی ،1396 ،محسن ،غالمحسین و برهانی ،امالهـ 

  .انتشارات گنج دانش ،تهران ،ترمینولوژي حقوق ،1392 ،محمدجعفر ،لنگرودي جعفريـ 

                                                                                                                                 
شود. آزادي مشروط،  شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجراي مجازات اشد بعدي محاسبه می اشد بعدي اجراء می

در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از  - راي مجازات و عفو در حکم اجراء است. جتعلیق اج

که در جـرائم   درصورتی - تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند. چ سه جرم نباشد دادگاه می

هرگاه در قانون براي  - شود. ح مانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم میتعزیري، از رفتار مجر

عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت  این قانون به 26یا  23هاي مندرج در مواد  جرمی یکی از مصادیق مجازات

این قـانون، فاقـد آثـار تبعـی و مجـازات       25زات غیراشد باشد. همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده شود، حتی اگر مربوط به مجا اجراء می
در تعدد جرم در صورت وجود  - شود. خ تر داراي آثار تبعی باشد، عالوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می خفیف

که مجموع جرائم ارتکـابی در   درصورتی - شود. د این قانون اقدام می 38و  37جهات تخفیف مجازات براي هریک از جرائم، مطابق مواد 

 شود.  قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نم یشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می

ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا  جازات: در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر م135ماده  -20

شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حقالناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجراي حد نیز نشود که در  می

 گردد.  این صورت ابتداء تعزیر اجراء می
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پژوهش فصلنامه  ،1392تعدد جرم و آثار آن در قانون مجازات اسالمی مصوب  ،1392 ،مجتبی ،جعفريـ 

  .5شماره  ،یفريحقوق ک

 ،رانیا يفرکیجه در حقوق یگاه تعدد نتیجا ؛1395 ،محمد ،میرزایی ؛امیر ،باقرزادگان ؛احمد ،آبادي حاجی دهـ 

  .13شماره  ،پژوهشنامه حقوق کیفري

  .انتشارات یاران ،قم ،حقوق جزاي عمومی ،1396 ،مراد علی ،حیدريـ 

قاعده جب از نظر اهل سنت و مقایسه آن با نظرهاي بررسی  ،1389 ،زینت ،مصطفی و ناصري ،رجایی پورـ 

  .26شماره  ،مجله فقه و تاریخ تمدن ،امامیه

قانون مجازات  ،1395 ،زینب ،ریاضت ؛ابراهیم ،زارع ؛حمیدرضا ،کالنتري ؛محمدابراهیم ،شمس ناتريـ 

  .انتشارات میزان ،تهران ،اسالمی در نظم حقوقی کنونی

  .دارالعلم ،قم ،ترجمه علی شیروانی ،بیین شرح لمعه شهید ثانیترجمه و ت ،1384 ،شهید ثانیـ 

  .انتشارات امیرکبیر ،تهران ،فرهنگ فارسی عمید ،1357 ،حسن ،عمیدـ 

حقوق جزاي  بررسی تطبیقی حقوق جزاي اسالمی و قوانین عرفی ،1389 ،عبدالقادر ،عودهـ 

  .احسانانتشارات  ،تهران ،فرهودي نیاترجمه دکتر حسن  ،عمومی

  .انتشارات آریاداد ،تهران ،شرح قانون مجازات اسالمی ،1399 ،احمد ،غفوريـ 

  .انتشارات مجـد ،تهران ،یقانون مجازات اسالم يمحشا ،1383 ،ایرج ،انیگلدوزـ 

 ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،بررسی قاعده جب (االسالم یجب ما قبله) ،1377 ،اسداله ،لطفیـ 

  .40شماره 

 ،تهران ،ترجمه اکبر نایب زاده ،جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم ،1392 ،حمدحسنم ،نجفیـ 

  .انتشارات خرسندي

  .انتشارات گنج دانش ،تهران ،یعموم ينه جزایزم ،1381 ،رضا ،نوربهاـ 

  عربی

  .دارالفکر ،دمشق ،ادلته الفقه االسالمی و ،م1989 ،وهبه ،الزحیلیـ 

  .ه آل البیت علیهم السالم الحیاء التراثمؤسس ،قم ،وسائل الشیعه ،ق1441 ،حرمحمد بن الحسن ال ،العاملیـ 

  .دارالکتب العلمیه ،بیروت ،شاف القناع عن متن اةقناعک ،ق1418 ،منصور بن یونس ،بهوتیـ 

  .ه احیا الخوییمؤسس ،قم ،مبانی تکمله المنهاج ،ق1422 ،سیدابوالقاسم ،خوییـ 
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االسالمی فی المذهب الخمسه مقارنا بالقانون یی لتشریع الجناا ،ق1393 ،عبدالقادر ،عودهـ 

  .دارالکتب العربی ،بیروت ،الوضعی

 ،بیروت ، رنه مقا فقیهه دراسه : االسالمییی  الجنا الفقه فی ت نظریا ،م1988 ،احمد ،فتحی بهنسیـ 

  .دارالشرق

  قوانین

  1304قانون مجازات عمومی مصوب ـ 

  1375پنجم تعزیرات مصوب  کتاب قانون مجازات اسالمیـ 

  1392قانون مجازات اسالمی مصوب ـ 

  1399مصوب  مجازات حبس تعزیري قانون کاهشـ 

 ،شالق ،دیات ،قصاص نفس و عضو و جرح ،قطع عضو ،سلب حیات ،نامه نحوه اجراي احکام حدود آئینـ 

  1398 هاي معین مصوب اقامت اجباري و منع از اقامت در محل یا محل ،نفی بلد ،تبعید



 

 

 


