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مقدمه

مقررات مربوط به تعریف و ضوابط تعدد وتكرار جرم به عنوان دو عامل انحصاري تشدید 

نوسانات وتغييراتی بوده است. در  مجازات در کيفيات مشدده عام در حقوق کيفري ایران دچار

قبل از انقلب به پيرویاز حقوق کيفري فرانسه، مقنن ایران تعدد را ارتكاب جرائم متعدد بدون 

آنكه در مورد هر کدام حكم محكوميت قطعی کيفري صادر شده باشد می دانست وحالت 

ست. بر این تكرار را نيز ارتكاب جرم پس از صدور حكم محكوميت قطعی کيفري می دان

وجود حكم » اساس مرز بين تعدد وتكرار جرم در حقوق کيفري قبل از انقلب ایران 

بود. پس از انقلب مقنن بدون دقت لزم وبدون آنكه تغييري در « محكوميت قطعی کيفري 

تعریف تعدد جرم بوجود آورد ، تعریف خود از تكرار جرم را تغيير داد وبه ارتكاب جرم پس 

مل مجازات جرم ارتكابی سابق تبدیل کرد. این اقدام مقنن باعث گردیده که از تحمل کا

، هنوز تعریف 9331قانون مجازات اسلمی  84برخی از نویسندگان علی رغم صراحت ماده 

تكرار را همان تعریف سابق ، یعنی ارتكاب جرم پس از صدور حكم محكوميت قطعی کيفري 

د که مقنن علوه بر دگرگونی تعریف تكرار جرم ، بدانند وبرخی دیگر چنين تصور می کنن

محكوميت » تعریف تعدد را هم دگرگون کرده ، در واقع مرز بين تعدد وتكرار را به جاي 

در قانون جدید « اجراي مجازات سابق »  9339قانون مجازات عمومی اصلحی « قطعی کيفري 

ظرهيچكدام صائب نيستند. نه تعریف دانسته .همانطور که در متن مقاله خواهيم دید، این دو ن

اجراي مجازات جرم » تكرار، تعریف قانون مجازات عمومی سابق است ونه مرز تعدد وتكرار 

.اساسا با قانون فعلی ، مرزي در این خصوص وجود ندارد و هر کدام از تعدد وتكرار « قبلی 

پس از تحمل ارتكاب جرم » تعاریف خاص خود را دارند. تكرار جرم عبارت است از 

ارتكاب جرائم متعدد بدون آنكه » وتعدد جرم عبارت است از « مجازات جرم ارتكابی سابق

 منجر به صدور حكم محكوميت قطعی کيفري شده باشد.

علوه بر این مقنن پس از انقلب در اقدامی ابداعی که در قوانين کيفري قبلی ایران بی سابقه 

دسته تعدد مادي جرائم مختلف و مشابه تقسيم کرده که بوده است ،تعدد مادي جرم را به دو 



تعدد و تکرار جرم در فقه اسلمی و قوانین موضوعه ایران/  10 
 

در اولی قاعده جمع مجازات ودر دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختيار دادگاه در 

تشدید مجازات را پذیرفته است؛که انتقادات زیادي به آن وارد گردیده. همچنين مقنن پس از 

ت در حالت تكرار جرم ونيز در حالت پيروزي انقلب اسلمی با اینكه اختيار تشدید مجازا

تعدد مادي جرائم مشابه را به دادگاه داده ؛ اماّ معياري را براي نحوه تشدید مجازات تعيين 

نكرده که همين امر باعث اختلف نظر زیادي شده است. که نمونه آن را می توان در تشتت 

ر متن پایان نامه به آن و نيز آراي اداره حقوقی قوه قضایيه در این خصوص ملحظه نمود. که د

 رأي وحدت رویه انتقاد آميزي که در این خصوص وجود دارد، اشاره خواهد شد.

با توجه به اختلف آراء نویسندگان، در هر کدام از این سه موضوع واینكه به نظر می رسد 

هنوز جاي بررسی هاي دقيق تر در خصوص موضوع وجود دارد. در این تحقيق به بررسی 

ریف تعدد وتكرار جرم در قانون مجازات عمومی سابق و قانون مجازات اسلمی خواهيم تع

پرداخت. علوه بر آن ، به بررسی صحيح یا سقيم بودن ،اقدامات مقنن در تفكيک تعدد مادي 

جرم، به دو نوع تعدد مادي جرائم مشابه ومختلف نيز، خواهيم پرداخت . سر انجام در خصوص 

دید مجازات براي حالت تعدد مادي جرائم مشابه و تكرار جرائم، بررسی منظور مقنن از تش

 مختصري خواهيم داشت.

  



 

 فصل اول
 تعاريف اصطلحات و مفاهيم

 مفاهيم 1-2-1-
با همه تحولی که در حقوق جزا پدید آمده است ، هنوز اصل مجازات به عنوان لزمه مهم 

 نظم جامعه از دیدگاه دانشمندان ضروري می باشد. حفظ جامعه مدنی و
نفس وجود ویا ضرورت مجازات با هر هدفی که باشد و توسط مجریان قانون اجرا گردد؛ نه 

تنها منتفی نيست، بلكه گرایش به تشدید آن و تجدید نظر در ملمت مجرمين براي ترک جرم 

م و مجازات اصلی که از سوي بار دیگر احساس می شود. ولی در هر حال تناسب ميان جر

مجرم انجام می شود؛ اجتناب ناپذیر است و طبع عدالت جوي انسان به این سمت گرایش 

 فطري و طبيعی دارد.

جرم ومجازات از مفاهيم اصلی این پژوهش است؛ لذا در این فصل سعی شده ابتدا به بررسی 

ه تبعيين تعدد و تكرار جرم که جرم و مجازات از منظر فقه و حقوق جزا پرداخته شود و سپس ب

 از علل تشدید مجازات هستند پرداخته ایم و آن را مورد بررسی خواهيم قرار داد.

  تعريف جرم و ذنب  -1-2-2
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جرم :در اصل معناي لغوي به معناي جدا کردن ميوه از درخت است و این واژه براي 

  9اکتساب هر کار ناپسند استعاره گرفته شده است.

کارهایی است که دورکننده از ثواب می باشد و جمع آن آثام است که متضمن  اثم براي

شراب و قمار إثم »معناي بُطء )کندي و دورساختن( است و کلم خداوند که می فرماید: 

 9بدین معناست که استفاده از آن دو موجب دوري از نيكی ها می گردد.« بزرگ است

م است. خطا و سيئه در معنا به یكدیگر نزدیک خطا: خطا به معناي دوري از مسير مستقي 

است و خطا بيش تر در جایی به کار برده می شود که فی نفسه مقصود نمی باشد مانند کسی 

یا فردي که چيز مست  ;که تير به صيدي رها می سازد ولی به یک انسان برخورد می کند

  3کننده می نوشد پس در حالت مستی جنایتی را مرتكب می شود.
نب: دم حيوان و غيرحيوان معروف است و واژه ذنب براي هرچيز دنباله و پست استعاره گرفته ذ

 وقتی گفته می شود: اذ ناب قوم، یعنی مردم پست ;شده است

با توجه آنچه از معناي لغوي گذشت، معلوم می شود که جرم و ذنب در اصل واژه لغوي 

استعاره در کارهاي ناپسند به کار رفته  معناي ناپسندي نداشته است، ولی بعدها به عنوان

 8 .است

  از نظر فقهی: و ذنب جرم مفهوم -3 -9-2

جرم در زبان قرآن کریم، عبارت از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع آن را منع 

کرده و براي آن کيفر قرار داده است. به عبارت دیگر، جرم یا گناه عبارت است از مخالفت با 

   .و نواهی شارع مقدساوامر 

براي درک معناي جرم در قرآن کریم، باید به الفاظی مانند جرم، اثم، سيئه، خطيئه و ذنب و 

مشتقات آن که به معنی کار زشت و ناپسند است، مراجعه کرد و نيز به آیاتی که در باب انواع 

                                                           
 ، واژه إثم3راغب اصفهانى، همان، ص  9
 واژه اثم 3راغب اصفهانی ،همان،ص  9
 ، واژه خطا939و 939راغب اصفهانی،معجم الفاظ قرآن،قم،اسماعيليان،بی تا،ص  3
 واژه ذنب948راغب اصفهانی ،همان،ص  8
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به و بغی جرائم مشمول قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت، محار

   .است استشهاد نمود
چه »در یكی از آیات قرآن، جرم در مورد افترا به خدا و انكار آیات الهی به کار رفته است: 

کسی ظالم تر است، همچون کسی که از روي کذب بر خداوند افترا می بندد، یا آیاتش را 

 3انكار می نماید،همانا خداوند،مجرمين را رستگار نمی نماید.

تا این که »از جمله واژه هایی است که به معنی ستم و ظلم آمده است، می فرماید:  اثم نيز

 6«عده اي اموال مردم را به ستم بخورند، در حالی که شما بدان اطلع دارید.

؛  3خطيئه و سيئه نيز از جمله واژگانی است که در قرآن به معنی بدي و زشتی آمده است:.

رد و زشتی او را احاطه کرده باشد، پس آنان اهل آتشند در آري، کسی که بدي را به دست آو

   .حالی که در آن جاویدان هستند
وکفی بربک بذنوب عباده »ذنب نيز از دیگر واژگانی است که مرادف با جرم آمده است: 

 1 .و همين براي پروردگار تو کافی است که به گناهان بندگانش آگاه و بيناست4« خبيراً بصيراً 

ز دیدگاه شریعت اسلمی عبارت است از محظورات)اعمال ممنوعه ( شرعی که جرائم ا

شارع مقدسآنها را معين کرده است . بطوریكه خداوند بوسيله کيفر حدود ویا تعزیرات از انجام 

آن منع کرده است.محظورات شرعی یا از طریق انجام عملی که از آن نهی شده تحقق می یابد 

ه به انجام آن امر شده ولی انسان آن را ترک می نماید ، محقق می و یا از طریق ترک عملی ک

گردد.توصيف محظورات به صفتشرعی اشاره به این نكته است که جرم و مجازات آن بایستی 

 از سوي شارع مقدس معين گردد.

                                                           
 6همان،ص  3
 (944)بقره: 3همان،ص  6
 (49)بقره:  3
 (93)اسرا:  4
 )محمدمهدى کرباسى(http://marifat.nashriyat.ir/node/ 9389سایت: برگرفته از 1
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از تعریف جرم مشخص می شود که فعل یا ترک فعل جرم شمرده نمی شود مگر آنكه براي 

سوي شارع مقدس تعيين شده باشد؛ لذا اگر فعل یا ترک فعل مجازات نداشته آن مجازاتی از 

 باشد این عمل جرم نيست.

در کتب فقهی از جرم تعریف دقيقی ارائه نشده است . فقيهان به جاي تعریف جرم ، آن را 

طبقه بندي کرده اند و ملک طبقه بندي جرم را ، نوع مجازاتی که در شرع مقدس اسلم آمده 

 ، دانسته اند. است

 جرائم به اعتبار مجازاتی که شرع مقدس اسلم براي آنها پيش بينی نموده است عبارتند از: 

 جرائمی که مجازات آنها قصاص ویا دیه می باشد. -9

جرائمی که مجازات آنها حدّاست و منظور ا حدّ مجازاتهایی می باشد که شارع مقدس  -9

 است.براي این نوع جرائم تعيين نموده 

جرائمی که مجازات آنها تعزیر است؛ تعزیر مجازاتهایی می باشد که حاکم شرع براي  -3

 این نوع از جرائم تعيين می نماید.

از محققان اروپایی طبقه بندي فوق لذکر را با مراحلی که حقوق جزاي « وان دن برگ»

طابقت داده و آن را اسلميطی کرده است مرتبط دانسته و این مراحل را با این طبقه بندي م

منطقی شمرده است. به نظر وي جرائم نوع اول که مجازات آنها قصاص و دیه است ؛ قبل از 

ظهور اسلم هم وجود داشته ؛ لكن دادگستري در شكل خصوصی آن  مطرح بوده و مجازات 

و آن را با  بر پایه انتقام استوار بوده است. اما اسلم این مجازات بر اساس انتقام را تغيير داده

 91شرایط خاص و معقول در قالب قصاص و دیه مطرح نموده است.

 همانطور که خداونددر قرآن کریم می فرماید: 

                                                           
 «19ص  – 9حقوق جنایی اسلم ج»  91
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