
 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 

 

 فقه  و  حقوق  سیاسی،  علوم  مطالعات

 1401  پاییز،  3، شماره  8دوره  

 87  -113صفحات  

Online ISSN: 2476-4469 

Print ISSN: 2538-2039 

www.irijournals.com 

با   و اصول مرتبط ایران تخفیف مجازات در قوانین جزایی تحوالت تاریخی  سیر 

 آن
 

 2یدیمحمود مج  دیس، 1حسنی سید جابر 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران )دامغان(  ،شناسیجرمکارشناسی ارشد حقوق جزا و  1

 دانشگاه دامغان  و استادیار گروه حقوق  علمیهیئتعضو  ،شهید مطهریدانشگاه   ، شناسیجرمدکترای حقوق جزا و  2

 

 کیده چ

سیکلی    ازلحاظجوامع   و  دوره  دارای  کیفری  خود  باشندمیحقوق  درراستای حفظ  و    تأمین  ،مردم  ،که    های نیازمندی امنیت 

که بیانگر واکنش اجتماع به جرم و در هر دوره به    نمایند میاساسی شهروندان خود مبادرت به وضع یکسری مقررات و قوانین  

است کرده  پیدا  تجلی  و  نمود  متفاوتی  جرم  ، لذا  . شکل  اجراها  ، مطالعه  اجرای   ، ( هامجازات)  ، ضمانت  و چگونگی  اجرا  کیفیت 

آن  ،مجازات تاریخی  خاستگاه  در  طورکلیبه  .است  ناپذیراجتنابری  ام  ،بررسی  مجازات  تخفیف  تاریخی  تحوالت  قوانین   سیر 

بازپروری و اصالح بزهکار    مسئلهنگاه عمیقی نسبت به    گذارقانونمشخصاً بیانگر آن است که    ، جزایی ایران و اصول مرتبط با آن

به شرایطی که جرم در آن اتفاق افتاده بستگی دارد و   و احوال بزهکار متناسب با اوضاع   هامجازات تعیین   ،داشته و از سوی دیگر

با اغماض نسبت به کاهش یا تبدیل آن روی آورده است که این رویکرد به ادوار قبل از تصویب قوانین یا همان قبل و بعد از  

دهد در پرتو   تا نشان شدکومیاین مقاله  .شودمیمنقسم  ازآنپساسالم و پس از دوره تصویب قوانین جزایی تا قبل از انقالب و 

تحوالت تاریخی تخفیف مجازات در قوانین جزایی اعم از: قانون مجازات اسالمی و سایر قوانین خاص آیا این اهداف محقق و  

این   با تخفیف مجازات رعایت گردیده    ،تأسیستبلور  اصول مرتبط  آیا  به منصه ظهور درآمده است و  قانونی  در کدام عناوین 

به پیشرفت   توانمیموجود را حذف و    هایعیببا مقایسه قواعد کهن و معاصر    رسدمیسی سیر تحوالت به نظر  است؟ که با برر

تخفیف مجازات و مداقه در قوانین    ،مسئولیت و اصول قانونی مرتبط با جرم  ،تعاریف  ،کلیات  در قالبامیدوار باشیم و    گذارقانون

 .  ادواری به این معقوله پرداخته شده است

 

 . تقنینیو  سیر تاریخی ، بزهکار ،و مجازات جرم ،تخفیفهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

زده آن  ابتکار  و  ابداع  به  دست  بشر  که  نهادهایی  ترین  مجازات    تأسیس  ، کهن  تخفیف  و  مجازات  نام  به  که    باشدمینهادی 

 ،نامطلوب بودن و در مقابل به موازات تنبه و عقوبت بزهکاران در نظر گرفتن تخفیف در اجرا  ،ناپسند  ،بارزترین خصوصیت آن

کیفیت اجرا و تعیین میزان مجازات بوده که در راستای تشویق فرد به انجام کارهای نیک نیز مورد مداقه قرارگرفته    ،نحوه اجرا

 . است

از اسالم و در گذر زمان با تصویب قوانین و مقررات موضوعهبررسی س  ،از این حیث امری ضروری   ،یر تاریخی در قبل و بعد 

حکومت پادشاهان و پس از    ،در ادیان  ،است تا نتایج حاصله از اهداف مجازات و تخفیف مجازات معین گردد که تا قبل از اسالم

 .  ورد تصویب قبل و بعد از انقالب ملحوظ گردیداسالم در اکثر ابواب فقهی و در یک قرن اخیر در قوانین م

تحوالت و کیفیات تخفیف به شرح پیشین تا حد    ،تغییرات  ،سیر تاریخی  ، در این مقاله  ،باعنایت به فلسفه مجازات و تخفیف

بهکلی  طوربهزیادی بررسی و   زمانی  برنهاد    در سه دوره  اسال  تخفیف  قانون مجازات  در  اوج شکوفایی آن  می  می خوریم که 

  ، متبلور که با روش تحقیق کتابخانه ایی به تعاریف  1399و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال    1392مصوب  

 . پیشینه و رویکرد نظام حقوقی جزایی ایران در ادامه پرداخته شد ،اصول مرتبط ،مفاهیم 

 

 از نظر لغوی و اصطالحی فیتخف

تخفیف مجازات به معنای کلی؛ شامل: همه    1.  تسکین دادن و آرام دادن است  ،کاستن  ،در لغت به معنای سبک کردن  ،تخفیف

مواردی همچون توبه قبل از اثبات جرم و یا    ،گردد تا مجرم به مجازات کمتری محکوم شودعوامل و جهاتی است که موجب می

ضایی در قانون مجازات اسالمی  تخفیف ق  ،گردد گذشت شاکی در سرقت حدی موجب سقوط حد و تعیین مجازات تعزیری می

 .  و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آمده است از این قانون 39و  38و  37است که در مواد  همان 1392

در واقع موضوع تخفیف مجازات محدود به یک سری جرایم است که قانون به قاضی دادگاه اجازه داده است که میزان مجازات  

این روش دادگاه باید حکم مجازات را به کمتر از    در  .نون کمتر و یا تبدیل به نوع دیگری نمایدرا از حداقل تعیین شده در قا

 2.  گرددمجازات محسوب نمی ،فیتخف ، حداقل قانونی صادر و یا به مجازات دیگر تبدیل نماید که عنوان تخفیف پیدا کند؛ واال

بیان داشته: ))اگر دادگاه تجدید نظر بخواهد    30/2/1383مورخ    1331/7شماره  اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی   

باید    ، ا ندارد؛ ولی اگر به آن ماده استناد کند.  م .  ق  22مجازات متهم را به کمتر از حداکثر تقلیل دهد نیازی به استناد به ماده  

یا از حداقل کمتر و  را  به نوعی کند   مجازات  عالی    در  .که مساعدتر به حال متهم باشد((  تبدیل  این زمینه شعبه دوم دیوان 

مابین حداقل وحداکثر کیفر قانونی    ،کیفر  نییتع))  چنین بیان داشته است:  30/11/1319مورخ    3919کشور در رای شماره  

 .  موقوف به نظر دادگاه حکم دهنده است((

سازد سوابق گذشته و روحیات او را مورد توجه مجازات با شخصیت متهم عالوه بر اینکه دادرس را قادر می  قیتطب  طورکلیبه

 3.  قرار دهد بلکه با تمسک به قانون در مسیر تحول و ترقی قرار دهد

 

 
  معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، چاپ سوم، سرایش، تهران، 1381، صص 299 و 1.969
  ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطالحات حقوق کیفری، چاپ اول، تهران، اریان،1382، ص 2.120
  سبزواری نژاد، حجت؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات جنگل، چاپ دوم 1394، ص 3.208
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 اصطالحی جرم  تعریف

 4.  را از طریق تعیین کیفر منع کرده باشد قانوناندر لغت؛ به معنی جزای عملی است که  ،جرم

رفتاری اعم از:    هر) )  گوید:در تعریف جرم می  1392از قانون مجازات اسالمی مصوب سال    2در ماده    ،جزای ایران  گذارقانون

 . ((شوداست جرم محسوب می شدهن ییتعفعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات 

؛ ( عبارت1392مصوب  قانون جدید مجازات اسالمی )  در  ،که؛ در تعریف جرم  گرددمیاسالمی مالحظه    گذارقانوندراین رویکرد  

  ، دارد؛ که جرم را  1370  بت به قانون مجازات اسالمی مصوب سالوضعیت بهتری نس  تیشمول  ازنظراست که    را آورده   ((رفتار))

می فعلی  ترک  یا  فعل  مجازات  هر  آن  برای  قانون  در  که  مقرره  شدهن ییتعدانست  این  در  مثال:  برای  مجازات   ،است؛  قانون 

 .  نام برد توانمیجدید  تأسیسگردد که از آن به عنوان یک یا حالت نیز می داشتننگهشامل موارد  1392اسالمی مصوب 

فعل آن  در فقه اسالمی؛ جرم عبارت است از: انجام دادن فعل یا بر زبان راندن سخنی که اسالم آن را حرام شمرده است و بر  

 5.  دانندبرخی از فقها جرم را مترادف جنایت می .کیفری مقرر داشته است

 

 و مجازات  جرم

بدی معنی   نیکی و  در  دادن  و جزا  دادن  پاداش  به معنی  را  لغت؛ مجازات  ماده    رببنا  .اند نمودهاهل  قانون مجازات   2منطوق 

است جرم محسوب    شدهنیی تعهر رفتاری اعم از: فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات    ؛1392  ی مصوب سالاسالم

 6.  شودمی

قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم    هرگاه  1392  یاسالممجازات    قانون  4ماده    رببنا

 7. در جمهوری اسالمی ایران است شدهواقع

 

 قدیم   در عصرمجازات و كیفیت اعمال آن  

جامعه تناسب مستقیم   مردمانمشخصات اقلیمی و روحی    ،درجه تمدن  ،در هر جامعه با طرز فکر  ها مجازاتتبع آن بهو    جرائم

ی  هاقضاوتهر جامعه و بسته به کیفیت    مورداحترامی  هاارزشافکار و عادات و    ریتأث؛ تحت  هاآنمجازات    ژهیو   بهو    جرائم  .رددا

است متغیر  اثر    کهی طوربه   .هر جامعه  است  احوال  و  اوضاعدر  به    ،اجتماعی ممکن  و  داده شود  رفتار شخصی جرم تشخیص 

 8.  تلقی شود و مقبولرفتار همان شخص در اجتماعی دیگر امری عادی  کهیدرحالحداکثر مجازات محکوم شود 

گر زندگی  خانواده یا قبیله و در همان حال مستقل از یکدی  صورت بهفاقد تشکیالت منظم و معین بودند و افراد    ،اجتماعات اولیه

 .  کردندمی

 
  جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و چهارم، 1391، ص 4.191
  ماده 2 قانون مجازات اسالمی،5.1392
  جهت مطالعه بیشتر ر. ک. ب : مجوعه قوانین سال 6.1392
  ماده 4 قانون مجازات اسالمی، مصوب 7.1392
 شرب مسکرات در بعضی از کشورها جرم نیست و تنها تظاهرات مستانه و یا عرضه مشروبات الکلی به افراد نابالغ جرم شناخته می شود. در مقابل در یک نظام اسالمی مثل ایران شرب خمر، 8

ب موورد مسوتوجب شوالق یوا تازیانه است. داشتن روابط آزاد جنسی در بعضی جوامع برای افراد بالغ جرم نیست در صورتی که در جوامع مذهبی اسالمی چنین روابطی بر حس  80مستوجب  

 رجم است.
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ی نداشت حصر  و   حدانتقام بود؛ ولی انتقام    ،دادندی و تجاوز قرار میموردتعدمبنای تعقیب و مجازات خطاکارانی که دیگران را  

نبود؛    تیمسئولو   بزهکار  شخص  عهده  به  تنها  قبیله   کهیطوربهبزهکاری  یا  خانواده  انتقام  معرض  در  نیز  او  خانواده  افراد 

 .  شد شدند و عفو و گذشت جزء معایب محسوب میقع میستمدیده وا

بعدها اصل شخصی بودن مجازات؛ یعنی  جمعدسته   تیمسئولاصل    ،بنابراین بود و  بر جامعه مطرح  تنها  اقاعدهی حاکم  ی که 

 .  ی گردید جمعدسته  تیمسئولجایگزین قاعده  ،داند شریک و معاون جرم را قابل مجازات می ،مباشر

  14مقدس اسالم از    شارع  .)م( اصل شخصی بودن مجازات از طرف پیروان مکتب کالسیک توصیه شد  19اروپا از اوایل قرن    در

 9. «داشته است؛ »وال تزرٌ وازرهٌ وزر اخری  دیتأکتر بر این اصل   ش یپ قرن )ه ق( 

را به میل    و خطاکارخانواده شخص متجاوز    س یرئخانواده تفویض گردید و    سیرئاختیار انتقام و قدرت اعمال کیفر به    جیتدربه

را   بزرگترانبرای مثال: پسری که احترام    ،داد؛ تا به گمان خود خانواده از غضب خدایان در امان بماند و اراده خویش کیفر می

در آن   مجازاتاین    .خانواده بود  س یرئبا    کیفرش  ،کرد کرد یا زن شوهرداری که از دایره عفت و وفاداری تجاوز میرعایت نمی

 .  آمدیدرمشد و در حضور اعضای خانواده به مرحله اجرا گذارده می مورداجرای به اژهیودوران با تشریفات 

باز در روابط میان افراد   ،شدخانواده و اجرای مجازات کنار گذارده می  سیرئانتقامی که میان اعضای یک فامیل با اعمال قدرت  

می  هاخانواده ظاهر  وقوع جرم  با  مختلف  قبایل  از    طوربه  .شدو  فردی  اگر  سرقت  الهیقبمثال؛  به  گاوی  یا  گوسفند    برد یمی 

حس انتقام خود    لهینوسی بدو    بردیمو به قبیله متجاوز حمله    مدی آبرم انتقام    درصدد   ،بود  قرارگرفتهی که مورد دستبرد  الهیقب

 .  دادیمرا تسکین 

دولت با توسعه   جیتدربه  ،مفهوم انتقام از میان نرفت   بازهم   ،با گرد هم جمع شدن قبایل و ایجاد شهرها و تشکیل قدرت مرکزی

یا    ده یدانیزقواعد و مقررات خاصی وضع کرد؛ تا    ،غارت و خونریزی  ، و جلوگیری از قتل  آرامش اقتدار خود و لزوم حفظ نظم و  

 . و ضوابط معین از بزهکاران بستانند قواعد خانواده او بتوانند انتقام گرفته و خسارات خود را در محدوده 

 10.  ی علیه و اعمال کیفر نسبت به تبهکار گردیدمحنبر  واردشدهتناسب میان زیان   و توازنایجاد  ،نتیجه این دخالت دولت

 

 آن   تحولمعنا و مفهوم مجازات و سیر  

 مجازات   .سزای عمل کسی است که مرتکب عمل مجرمانه شده است  ،مجازات  .11در لغت به معنای پاداش و کیفر است   ،مجازات

 .  دی نمایماراده ایی است که دادگاه به علت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه برای مرتکب تعیین 

؛ پاسخگویی به جرم نیبنابرا؛  بود  اندازه  و  حدیبجنگ و مجازات    صورت  بهی جامعه  هاارزش اقضان  پاسخ به ن  ،جوامع اولیه  در

تا فردی بر نظام عدالت    هاقرن  ،عدالت کیفری  نظام  . جنبه گروهی داشت  از    دیتأک  با  12یالهیقبمبتنی  استفاده  با  انتقام و  بر 

 .  14استوار بوده است 13قوانین خونین 

علت    به  .شدنمایند نگریسته می  نآ  فصل  و حلموضوعاتی فردی که باید افراد خود اقدام به    عنوانبه  عمدتاً  ،مشکالت اجتماعی 

ابتدایی برخورد  ازجملهی جامعه  هادهیپد عدم وجود دولت با   کشتن   ،مرز  و  حدیب  انتقام  .نمودندیم: جرم و مجازات به شکل 

 
  قران کریم، سوره مبارکه انعام، آیه، 164، رسم الخط عثمان طاها.9
  گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات تهران، چاپ چهاردهم، 1392، صص 29 و 10.30
  عمید، حسن؛ فرهنگ عمید، جلد دوم، موسسه اتشارات امیر کبیر، تهران، 11.1364

3 Tribal justice. 
4 the blood-feud. 

  جهت اطالع بیشتر از مفهوم انسان شناسی حقوقی و خصوصیات و قواعد حاکم بر انتقام جویی ر.ک. به : نک: متن سخنرانی پروفسوور روالن؛ در دانشوگاه علووم رضووی، مجلوه تخصصوی 14

.175-184، صص 1380دانشگاه علوم اسالمی رضوی، فصلنامه پژوهشی علوم انسانی، شماره دوم، سال اول، زمستان   
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از خصوصیات مجازات در دوران اولیه    ، خصوصی بودن جرم و انتقام  ،عدم تناسب جرم و مجازات  ، نفر در برابر جرم ارتکابی  ها ده

 . زندگی بشر است

هم    رفتهرفته  به  قبایل    ترکینزدقبایل  حل    ترفیضعو    ترکوچک ی  هالهیقب  رومندترینو    تربزرگشدند  خود  در  و  مغلوب  را 

ادیان الهی    ژهیوبهظهور مذهب و دین    ،بر اقوام مختلف و کنترل جامعهها  آن  و اعمال مدیریت  هاله یقبی  اختیارات روسا  ،نمودند

تعدیل    درصدد  هادولتهمگی سبب شد که    ،افراد در قبال جرم  العملعکساز    ها دولتشدن    متأثر و    مجازاتبر تعدیل    دی تأکو  

از شدت و  گردد  متعادل  تا حدودی  جرم  به  واکنش  و  برآیند  و    هرچندکاسته شد؛    نآ  حدت  و  مجازات  تعقیب  ابتکار  هنوز 

بودنجممجازات در دست   او  یا خانواده  علیه  قواعدی نمودند  هادولت  ، اما  ،ی  ایجاد  به  امر قضا    ، اقدام  از دخالت دیگران در  تا 

 .  کاسته شود

  ، چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان  ، در برابر جرم ارتکابی است  مجازات  ن یترمهم  ازجمله  ، قصاص  در این مرحله قانون

تا حدودی    ،جمعی  تی مسئولاز    جهینت  درهمچون دین یهود موجب گردید که مجازات تحت قاعده درآید؛    ،منبعث از ادیان الهی

 .  به همان میزان افزایش پیدا کرد ،شخصی تیمسئولکاسته شد و 

غرامت یا    ،مال  ،دریافت  رایج گردیدجابه  بهاخوندیه و  این دوره  برابر جرم در  انتقام و قصاص در  امکان قصاص    ،چنانچه  .ی 

  . نمودیم  آنی علیه و یا خانواده  نج مبه    نآ  پرداختدولت با تعیین میزان غرامت و مال مجرم را موظف به    ،جانی وجود نداشت

این دوره را دوره    ،این اساس  بر  ، از مجازات بر مبنای انتقام و حتی قصاص دور شود  رفتهرفتهاین اقدام موجب گردید که جامعه  

 15.  اند دهی نامسازش اختیاری هم 

در برخی   لمثاعنوانبه ،با محدودیت مواجه شود ممکنهو  ها زماناجرای مجازات در برخی  کهدین و مذهب موجب گردید   ریتأث

در قبال خدماتی    دولت  .16امر نیز تا حدودی موجب دوری از دوری انتقام شد  نیا  .اعیاد یا اماکن جنگ و انتقام ممنوع گردید

ی برقراری نظم  هانهیهزداد تا صرف  ی علیه را به خود اختصاص میمحنمقداری از سهم دیه    داد یمکه برای استقرار نظم انجام  

اصلی در حقوق جزا به حیات    مجازاتیکی از    عنوانبه  تاکنونمجازات جزای نقدی شد که    منهابعدها دریافت این سهم    ، نماید

 .  دهد یمخود ادامه 

ی دولت در این دوره نه به معنای  معنا  . نسق یافتن مقررات اجتماعی تحت لوای دولت قرار گرفت  ها دولت  آمدنبعد از به وجود  

ی دارای امنطقهی محلی است که در هر  هادولت منظور    دولت امروزی که در گستره وسیعی از سرزمینی حاکمیت دارد؛ بلکه

ی نظم عمومی نیز  معنا  .کنندحاکمیت می  ،برداردی محدود را در  اجامعه  عمدتاًشوند و با ایجاد مقرراتی که  مقررات خاص می

ی از دوره انتقام و دادگستری خصوصی هاهیالدر دوره دادگستری عمومی    که  چرات؛  عمومی کنونی یکسان پنداش  نظم  بانباید  

 . وجود دارد

  را   دوره  این  لذا  گردد؛ می  عمومی  دنیا  نقاط  اغلب  در  کیفری  حقوق   هادولت  یافتن  قدرت  و  حاکمیت  از  بعد  کهییآنجا  از  منتها

  و  ینظمیب   نوع  هر  .شودمی  دولت   به  متعلق  جامعه  نظم  و   شده  قدرتمند  ها دولت  دوره  این  در  ، نامندمی  عمومی   دادگستری  دوره

 نظم  در  اخالل  موجب  که  رفتاری  هر  در  ،داندمی  محق   را  خود  دولت  .گرددمی  محسوب  دولت  نظم  در  اختالل  جامعه  در  اختالل

 خصوصی  جنبه  ،انتقام  دوره  همانند  دیگر  مجازات  و  جرم  کند؛ بنابراین؛  مقابلهآن    زننده  هم  بر  باو    دینما  دخالت  شود  جامعه

 
  -ردبیلی، محمد علی؛ جزای عمومی، جلد اول، نشر میزان، چاپ 22، تهران، 1388، ص 15.64
  نور بها، رضا؛ زمینه جزای عمومی با تجدیدنظر و اضافات، نشر کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و هفتم، سال 1388، ص 16.78
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پیگیر تعقیب و مجازات مرتکب جرم    العمومیمدع   عنوانبهکند؛ بنابراین؛ دولت  جنبه عمومی پیدا می  ،در این دوره جرم  .ندارد

 . است

قضات   وسیع  مجازات  ها دادگاهاختیارات  تعیین  مجازات  ،در  و  جرم  بین  تناسب  وجود  انفرادی طوالنهاحبس  ،عدم  داغ    ،یی 

کردن  ،کردن کشتی  مثله  در  زنی  پارو  است  مجازات:  ازجمله  ، و  دوره  دولت  در  .این  دوره  یا    ، این  دیه  تثبیت  در    بهاخونبا 

 .  ی علیه را موظف به دریافت آن نمودجنموجانی را مکلف به پرداخت آن  ،جرائمبسیاری 

دریافت    دورهبرخالف    مورد  انتقام که طرفین در  نسبی  داشتند  ابهخون تعدیل  با    در   ، اختیار  به سازش  اجبار  آنان  این دوره 

 .  شدند بهاخون پرداخت و دریافت 

تحت   جرائمبسیاری از    .تعقیب مجرم شد  مسئول  العمومیمدعاز جنبه خصوصی خارج گردید و    رفتهرفته   ،از این حیث؛ جرم

بر ضد    جرائمبسیاری از    هاتمن  ، گردید به وجود آمدعنوان امنیت داخلی و خارجی که بر ضد ملت و دولت جرم محسوب می

 . امنیت داخلی و خارجی کشور که امروزه در قوانین کیفری کشورها وجود دارد را در این دوره باید جستجو نمود

پایان    18قرن   و  برادوبای  سرآغازی  وسط قرونمیالدی  انسان استره  فرانسه اس یانقالب سوقوع    .ی  انقالب صنعتی    18  17ی  و 

آورد  20  19انگلستان به وجود  انسان  اجتماعی  نیز    صحنه  در  .تحول شگرفی در زندگی فردی و  اجتماعی    ها حکومتسیاسی و 

 .  شعار همه گردید ،ویی او پیدا کردند و عمالً احترام به انسان و رعایت حقوق هایژگیوبه انسان و  نونگرشی 

  ، 23دومسترژوزف    ،22انت ک  ،21روسوژان ژاک    ،با انتشار افکار اندیشمندانی همچون  ،بر مبنای همین طرز تفکر  ،در حقوق جزا نیز

فوبرباخ  26مابنت  ،25یا بکارسزار    ،24منتسکیو  به  هامجازاتی  اغ ال  ،27و  متعرضان  و  متجاوزان  نسبی  تعدیل  و  و خشن  سبعانه  ی 

مدعیان و طرفداران به کارگیری حقوق جزا از نحله های مختلف   .و مبانی جدیدی ظهور پیدا کرد  با ارائه اصول  اجتماعحیات  

 
1 French Revolution. 

، یکی از چند انقالب  انقالب به دست ملت فرانسه بود. این اروپا  و فرانسه تاریخ سیاسی سیاسی در    -های اجتماعی  ای از دگرگونی دوره  (1789–1799) انقالب کبیر فرانسه یا  انقالب فرانسه   18

طول  در  جهان مادر  نشیب  تاریخ  و  فراز  از  پس  که  نظاماست  تغییر  به  منجر  بسیار،  ایجاد دموکراتیکی جمهوری به سلطنتی  های  و  ساختار  .شد ه الئیسیت فرانسه  در  فرانسه  انقالب  از  پس 

امتیازات با  آن سلطنتی  از  فرانسه، که پیش  و سپس در  اشراف برای طبقه  فئودالی اجتماعی، روشنفکران و حکومتی  نظامی  دیکتاتوری  امپراتوری  به صورت  ابتدا  در  بنیادی  تغییرات  بود، 

جدید در   استعمار  و استثمار  ،نظامی گری ،دموکراتیک  گراییملی  ،گریروشن  ،مافیای مالی در کنار برده داری ، رشد داریسرمایه  ،جدایی دین از سیاست ،امپریالیسم  های مبتنی بر اصولشکل

 . دید آمد پ  حقوق شهروندی کنار

 

3 Industrial revolution. 

  1840تا سال    1760  سال  زمانیو ترابری که در بازه   تولید ،کشاورزی  ، صنعت در  های بزرگدگرگونی   :ست ازا  شود، عبارتنیز شناخته می  انقالب صنعتی اول که به عنوان  انقالب صنعتی  20

یافت راه  آمریکا  و  اروپا  به  و سپس  آغاز شد  انگلستان  در  ابتدا  داد.  رخ  کارخانه .  میالدی  هنگام صنعتی شدن  در  تحوالت  داده این  رخ  و صنایع  از   صنعتی شدن است،ها  استفاده  معنی  به 

انقالب صنعتی ماشین نیروی است.  انسان  نیروی  زیرا   ،به جای  شد،  انگلستان شروع  از  ناوگان  انگلستان،  ابتدا  گسترش  تجاری،  استعمار  توسعه  داخلی،  سیاسی  تحول  قرن  از چندین  پس 

که زمینه پیشرفت صنعتی در این کشور را    دریایی، رشد طبقه متوسط و بهبود امور نظامی و اداری کشور، از نظر زمین، کارگر، سرمایه، مدیریت و حکومت وضعیتی مطلوب و هماهنگ داشت

جدید   مواد شیمیایی  های تولید دستی، ساختها به جای روش استفاده از دستگاه .  بیشتر نمود یافت ذوب آهن و  زغال سنگ  ، بافندگی انقالب صنعتی در انگلستان در سه زمینه.  کردفراهم می 

. در این میان،  باشدترین تحوالت در این انقالب می های تولید مکانیزه از جمله مهم و ظهور کارخانه  ماشین ابزارها های تولید آهن جدید، افزایش استفاده از نیروی بخار و آب، ساختو روش 

ها در کشورهای آسیایی و استعمار اروپایی شود که یکی در قرن هجدهم و دیگری در قرن نوزدهم است. دو نتیجه مهم انقالب صنعتی، گسترش  گاهی سخن از دو انقالب صنعتی برده می 

باشد. تحول اول را انقالب کشاورزی و تحول سوم انقالب نماد انقالب صنعتی، ماشین بخار است. انقالب صنعتی دومین تحول عظیم دنیا می .  کشی از کارگران در داخل بودو بهره آفریقایی

 . دانند الکترونیک می 
1 Jean - Jacques Rousseau. 

2 Immanuel Kant. 
3 Joseph de Maistre. 

4 Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu. 
5 Cesare Beccaria. 

6 Jeremy Bentham. 
7 Ludwig Andreas Feuerbach. 
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تهدید و ارعاب مجرمان بالفعل و بالقوه و پیشگیری از ارتکاب جرم از را اهداف حقوق جزا و مجازات دانسته و    ،اجرای عدالت

 28.  شودپرداخته می آنها بوط به اهداف مجازات بهدانندکه در کتب حقوق جزا در قسمت مرمی

 

 از منظر حقوق جزای ایران  بزهکار

ی است که  کس  مادر نظام کیفری    ،یا مجرم  ،بزهکار  .با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد  ،مفهوم بزهکار  ،ما  گذارقانوندر بینش  

محتاج به وجود عنصر   ،چون برای تحقق جرم افزون بر عنصر مادی  و  29مرتکب شود   گذارقانونی  نواحرفتاری مغایر با اوامر و  

روانی است عنصر  رفتار مادی    دهد یمقانونیف هنگامی رخ    نظر  از  جرم  ،دیگری یعنی  )  دهندهلیتشککه  ازعنصر مادیآن   ) 

 30.  باشد ( صادرشدهعنصر روانیاراده ) موجودی با قصد و 

مجرم بزهکار اصطالحات  ، یا  جزا از  است که حقوق  معنای کسی  به  و  یا  ،جنحه  ، جنایت مرتکب  بوده  باشد  جرم خالف    .شده 

 . بودن مستلزم ارتکاب جرم است مجرم ،مفهوم مجرم بستگی به مفهوم جرم دارد چون ،طورکلیبه

 . آوریاست نه هر عمل زیان تعیین شده مجازات برای آنها قانون ارتکاب اعمالی است که در ،منظور از ارتکاب جرم

گناه  ،بزهکاربیان شد   معنای  به  لغت  استدر  و خطاکار  اعم  31کار  اصطالح  یا   ؛و در  یا جنحه  است که مرتکب جنایت  کسی 

 32.  گویندشود و به معنی اخص مرتکب جنایت یا جرم را بزهکار یا مجرم میخالف می

جزای کالسیک در  مجازات  ،حقوق  و  می  ،فقط جرم  قرار  مطالعه  غفلت میمورد  مجرم  به  توجه  از  و  که    درحالی  ،شد گرفت 

از    ،حقوق جزای مدرن در ارزیابی توانایی و خصوصیات عامل وقوع جرم مورد توجه قرار گرفته است و حتی در قوانین برخی 

 . به مجازات مجرم پرداخته شود ،اندیشیده شده تا با توجه به آن رها تدابیری برای مالحظه و توجه به خصوصیات مجرم کشو

  33شخصیت بزهکار«  پرونده  »  ، اتهامی متهم  بازپرس را مکلف کرده تا در کنار پرونده  ،در جرایم جنایی نیز   قانون جزایی فرانسه 

که با    34شناسی است تشکیل دهد پزشکی و روانهای پزشکی و روانشود و حاوی انجام آزمایشکه توسط متخصصین تهیه می

 35.  در قانون اخیرالتصویب پیش بینی گردیده است تأسیس این  1394تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 

به مفهوم جرم دارد چون  به ارتکاب یک جرم است  مجرم طورکلی مفهوم مجرم بستگی  ارتکاب جرم   ،بودن مستلزم  از  منظور 

 36.  آور قانون برای آنها مجازات تعیین شده نه هر عمل زیان  ارتکاب اعمالی است که در

 

 
  سبزواری نژاد، حجت؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات جنگل، چاپ دوم،1394، صص 28.6-3
 به اعتقاد ما با رویکرد جدید قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسالمی و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بزهکار، شخصی است، اعم از: حقیقی و یا حقوقی که رفتاری مغایر با اوامر و  29

مرتکب شود.  قانونگذاری نواح  
  اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ سی و ششم، پاییز 1393، ص 30.52
 .عمید، حسن؛ فرهنگ عمید، تهران، امیرکبیر، 1386، چاپ 28، ج1، ص351  31
  جعفری لنگرودی، محمدجعفر ؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1387، چاپ19، ش4884، ص32.618
  جهت مطالعه بیشتر : ر. ک. به : سبزه علی، راضیه و همکاران؛ پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران، مجله حقوقی دادگستری، دوره  82، شماره  104، زمستان  1397، صص  67-93  و  33

محمدرضاپور، بابک؛ لزوم    –و محمدیان، سارا   1390،  2املو، باقر؛ پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه، آموزه حقوق کیفری دوره جدید، پاییز و زمستان، شماره  ش  -گوزلی محمد

. 340 -239، صص 1392پاییز ، تابستان و 3 و 2، شماره 19تشکیل پرونده شخصیت در فرآیند دادرسی کیفری ایران، مجله علمی پزشکی، دوره   

  ولیدی، محمدصالح ؛ بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، 1388، چاپ1، ص34.249
  جهت مطالعه بیشتر: ر.ک. به: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 35.1394
 . گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1385، چاپ13، ص36193

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%D8%AD%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B1%D9%85_(%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87)
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_(%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85)
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1_(%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7)#foot-main1
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 مسئولیت اشخاصی حقیقی و حقوقی

و اشخاص   حقیقی اشخاص طبیعی یا  : شوند به دو بخش تقسیم کردتوان اشخاص را که مرتکب جرم میدر یک نگاه کلی می

 .  حقوقی

نسبت؛  اصوالً کیفر  اعمال  و  مجرمانه  رفتار  انتساب  که  است  طریقی  به  جزا  حقوق  فردگرائی  انسانی    روح  فرد  پذیر  امکانبه 

میبه  .37است  را  بزهکار  خاطر  میهمین  جرم  و  شده  مرتکب  آگاهانه  صورت  به  که  اعمالی  قبال  در  کرد  ،باشد توان    . مؤاخذه 

با رعایت    ، مرتکب جرم شده باشد  ، شرکت  : مانند  ، طور هرگاه یک شخص طبیعی به عنوان نماینده یا عامل شخص حقوقیهمین

 38. شودته میشرایطی از نظر جزایی مسئول شناخ

های متشکل از افراد انسانی که قانون برای آنها موجودیت حقوقی مستقل و متمایزی از افراد تشکیل  ها و جمعیتآیا گروه  ،اما

 نیز ممکن است مرتکب جرم شوند؟ (حقوقیشخص ) آنها به رسمیت شناخته دهنده

 :برای شخص حقوقی هستند مسئولیت کیفری مخالفین قبول ؛زیر گروهی از حقوقدانان به ادله

 39. ی ممکن نیستمستقل هستند و انتساب عمل مجرمانه به اشخاص حقوق اشخاص حقوقی فاقد اراده .ا

بودن    .ب شخصی  اصل  با  حقوقی  اشخاص  برای  جزائی  مسئولیت  زیرا  هامجازاتقبول  دارد  به    ؛منافات  زیان  توجه  موجب 

 40.  اندشود که در این عمل مجرمانه اصالً شرکت نداشته صاحبان سهامی می

انتخاب شدههای جزائی توجه نمائیم مالحظه میاگر به ماهیت و طبیعت مجازات  .ج اند که متناسب با اشخاص  کنیم طوری 

 41  . و شالق و غیره اعدام طبیعی هستند مثل

 42. کیفردادن اشخاص حقوقی با هدف اصالح و تربیت مجرمین مغایر است .د

 :آورنداین ادله را میدر مقابل گروهی دیگر موافق مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی هستند و برای نظر خود 

اموال به جای کیفرهای اشخاص    های مالی و مصادرهاجرای مجازات   ؛ اشخاص حقوقی صاحب شخصیت مستقل هستند لذا  .ا

 43.  تواند مؤثر باشد طبیعی می

فعالیت  .ب به  توجه  مکارانهبا  و    های  منافع  اشخاص جهت حفظ  این  برای  جزائی  مسئولیت  پذیرش  حقوقی  مصالح  اشخاص 

 . است واجب عمومی

به شخصی   .ج مربوط  زیرااستدالل  نیست  دفاع  قابل  هم  درباره  ،بودن  استدالل  با    همین  و  دارد  مصداق  نیز  طبیعی  اشخاص 

 44  . بیندی او نیز آسیب میمجازات فرد خانواده

 45.  کند و پیشگیری عمومی را دنبال می ارعاب :اهداف دیگری مثل ، فاقد هدف اصالح است اما ها مجازات اگرچه این تحمیل  .د

مثل کشورهایی  در  اما  طوربهقضایی    رویه آمریکا و انگلیس :امروزه  پذیرفته  را  حقوقی  اشخاص  جزایی  مسئولیت   رویه   ،کامل 

 46.  قضایی فرانسه در جهت معکوس تاکنون جز در موارد استثنایی از پذیرش مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی امتناع کرده 

 
  پیشین، ص 37.193
 . ولیدی، محمدصالح ؛ بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، 1388، چاپ1، ص38249
 .افراسیابی،  محمداسماعیل؛ حقوق جزای عمومی، تهران، فردوسی، 1377، چاپ اول، ج2، ص35  39
 .علیآبادی، عبدالحسین؛حقوق جنایی، تهران، چاپخانه ی بانک ملی، 1356، چاپ5، ج1، ص137  40
 .پیشین، ص35  41
 .پیشین، ص251  42
 . پیشین،  ص43250
 . پیشین،  ص4437
 .افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، فردوسی، 1377، چاپ اول، ج2، ص37  45

http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%AE%D8%B5_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%AE%D8%B5_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1_(%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7)#foot-main15
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1_(%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7)#foot-main16
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1_(%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7)#foot-main17
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1_(%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7)#foot-main18
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مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را نپذیرفته و فقط در مواردی    عام  طوربه  ،در سنوات گذشته  ،گذارقانون نیز   ایران در کشور

 1355قانون صدور چک مصوب  18 ماده ،ا . م . به بعد ق  558 ماده :مثل ،اشخاص حقوقی را در قبال جرایم خود مسئول دانسته

ماده مصوب    19  و  آن  صنفی    الیحه  6و 5ی  ماده  ،1372اصالحی  نظام  قانون  مقررات  از  متخلفین  مجازات  قانونی 

ماده  9/12/1351مصوب مالیات  154  و  غیره قانون  و  مستقیم  سال    ،لیکن  47.  های  مصوب  اسالمی  مجازات  قانون  تصویب  با 

ایران قانونگذارجزا  . . .و قوانین خاصی مانند قانون صدور چک و  1394و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال    1392 یی 

 48.  اخص برای اشخاص حقوقی مجازات تعیین و پیش بینی نموده است طوربه

 

 قانونی بودن جرم و مجازات  اصل

 معایب و انتقادات وارده بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات با رویکرد اصالح بزهکار   ،محاسن 

بدین مفهوم که هیچ عملی را نباید جرم   ،است  مجازاتو    جرائماصل قانونی بودن    ،اصول مهم و زیربنایی حقوق کیفری  جمله  از

قانونی وجود داشته باشد و از این اصل قواعدی چون   نی آبرااز قبل    آنکه  کرد مگررا به مجازات محکوم    محسوب کرد و کسی 

 .  گرددنشدن قوانین کیفری منتج می بقاسقاعده تفسیر مضیق به نفع متهم و عطف به م 

تابع    ، دیبا یم  ،است  رگذاریتأث ی نیز به نحوی بر آزادی و حقوق اساسی و اجتماعی افراد  نیتأم  اقدامات   کهییآنجا  از  ،اساس  نیبرا

  سوءاستفاده با رعایت مفاد این اصل و انعکاس آن در متون قانونی باب    که  چرااین اصل مسلم حقوق کیفری قرار داشته باشند؛  

نیز مسدود میکارافراطو   این زمینه  و سایر  ی در  اعمال و  ی صاحب صالحیت مکلف میهامقامشود و مقام قضایی  تا  باشند 

 .  اجرای این اقدامات بر افراد را در چهارچوب قانون در نظر بگیرند و حق تخطی و اجرای خودسرانه وجود نخواهد داشت

این اقدامات اعمال خواهد شد و سلب آزادی و   هاآنی بر اشخاص که در مورد  رقانون یغ نقض مسلم حقوق انسانی و محدودیت  

و توجیه قانونی    زیآودست  گونهچیهبرای از بین بردن برخی مخالفان بدون    ، صاحبان قدرت  سوءاستفادهحقوق اجتماعی مردم و  

قانون    36صریح در اصل    طور بهقانونی بودن مجازات    اصل  . نی بودن این اقدامات استاز نتایج مخرب عدم اعتقاد به اصل قانو

  ، 1392  یاسالمقانون مجازات    13و    12در مواد    صراحتبهی و تربیتی  نیتأمو اقدامات    مجازاتدر مورد    ، اساسی و همین اصل

 .  مجدد شده است د یتأک

اینخصوص می  12ماده    ،در  یا مقرر  مجازات  به  حکم  صالح نیتأماقدام    دارد:  دادگاه  طریق  از  باید  آن  اجرای  و  تربیتی  و    ی 

ی و تربیتی  نیتأمدارد: حکم به مجازات یا اقدام  بیان می  13باشد و ماده    نآدرشرایط و کیفیات مقرر    تیاع بارقانون و    موجببه

تجاوز کند و هرگونه صدمه    ، است  شدهمشخصحسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه    هاآن و اجرای  

ی  و مدنکیفری  تیمسئولحسب مورد موجب  ،از روی عمد یا تقصیر باشد  کهیصورت در  ،حاصل شود جهت نیا ازو خسارتی که 

 مجازاتعالوه بر مراتب مذکور مقررات آیین دادرسی کیفری در   ، ودشجبران می المالتیبخسارت از  صورت نیااست و در غیر 

 49.  ندارد ها وجودآن دادرسی کیفری بین نظر ازی و تربیتی نیز یکسان بوده و تفاوتی نیتأمو اقدامات 

 
 . افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عموم ی، تهران، فردوسی، 1377، چاپ اول، ج2، ص4637
 .گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1385، چاپ13، ص195  47

  جهت مطالعه بیشتر : ر. ک. به : ساکی، محمدرضا؛ حقوق جزای عمومی )مسوولیت کیفری(، جلد دوم، انتشارات جنگل- جاودانه، چاپ اول، 1392، صص 97 – 106. 48
  سبزواری نژاد، حجت؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات جنگل، چاپ دوم،1394، ص 49.3

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1_(%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7)#foot-main23
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 از اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اصالح بزهکار شدهگفته  جینتا

کس افزون بر   هر .در تعیین نوع و میزان مجازات نیز معتبر است ، که در تعیین نوع جرم کاربرد دارد قدرهماناصل قانونی بودن 

شخص را به قبح و   ،مجازات  چون  و  چندعلم به    ، باید از عواقب این رفتار نیز آگاه باشد  ،اینکه باید بداند چه رفتاری جرم است

 .  کندشدت کاری که در نظر دارد و از آن غافل است آگاه می

 موجببهو چه برای دادرس که فقط    پردازدیم  مجازاتکه به تعیین    گذارقانونچه برای    ،زمانهم  مجازاتاصل قانونی بودن  

  نیهم  . کندتکالیفی ایجاد می  ،کندمجازات مورد حکم را اجرا میتواند حکم مجازات صادر کند و چه برای مجریان که  قانون می

 .  درباره اقدامات تأمینی و تربیتی نیز صادق است آن آثاراصل و 

اصول حافظ    نیا  .جایز نیست  وجه  چیهبهاقدامات کیفری و نیز تأمینی و تربیتی تابع اصول مشترکی هستند که تخطی از آن  

  مجازات است؛ زیرا؛ اجرای    شده  شمردهحق کرامت انسانی است که در قانون اساسی محترم    ی فردی و ضامن هایآزادحقوق و  

تأمینی مستلزم محدود کردن   اقدامات  خود   ،رود  فرایی است که اگر از حدود ضرورت  هایسختی فردی و تحمیل  های آزادو 

 ن ی آ اجرا  و نحوهی این اقدامات و آیین  ریگشکلبنابراین؛ بسیار مهم است که    گردد؛ظلم و تجاوز به حقوق دیگران تلقی می

 . گیردی سرچشمه میتریعال تابع اصولی باشد که خود از مصالح 

اصل    ت یرعا  باید از این قواعد نام برد:   ند یآیم  حساببهاز میان قواعدی که ضامن حقوق متهمان و مظنونان به ارتکاب جرم   

 .  50ایت حق کرامت انسانی و ضرورت مداخله مقام قضاییرع ،قانونی بودن

 

 مجازات در اصالح بزهکار  نقش

و    هان ارفتار انس  ،و استحکام اجتماع  اند و پایه دوامها را افراد تشکیل دادههای مختلف است و این گروهاجتماع متشکل از گروه

با    . اعضای متشکل آن است افراد آن  روابط  و تنظیم  اجتماعی  امنیت  برای حفظ نظم و  دارد و  امنیت  به نظم و  نیاز  اجتماع 

به اختیار خود برای رسیدن به   ،51و یکدیگر وجود قواعد و مقرراتی ضرورت دارد و هر یک از افراد جامعه به قول ژان ژاک روس

نظر کرده و برای و اجتماعی صرف  فردی  یهای آزاد  ازای  از پاره  ،ه و رفع نیازهای خویش دغدغ یک زندگی اجتماعی راحت و بی

 .  کنند را رعایت می مقررات  واین قواعد  الزاماًادامه زندگی گروهی 

وارد کند لطمه  اجتماعی  به حیات  و  باشد  اجتماع  نظم  ناقض  رفتاری که  آن مجازات   از سوی جامعه جرم شناخته  ،هر  بر  و 

مجرمانه و متناسب با شخصیت و   عمل  مجازات باید متناسب با  .کندمجازات نیز از ضوابط و قواعدی تبعیت می  .شوداعمال می

باشد مجرم  تقصیر  است  .درجه  برخوردار  روحی خاصی  احوال  و  حاالت  از  مجرمی  واحد    ؛بنابراین  ؛هر  ارتکابی جرمی  شرایط 

 .  شباهت دارند باهمفقط در ارتکاب عمل مجرمانه   ،ه دو مجرمکطوری به .متفاوت است ،توسط اشخاص مختلف

 

 خشن   مجازات اتمام دوران

که    گردید پذیر است و تصور میسخت و توسل به خشونت امکان  مجازاتتنها از طریق    ،شد دفاع از اجتماعای تصور میدر دوره

و   بگیرد؛می  خودیخودبه  ،شدید  مجازات  مخصوصاًمجازات  را  جرم  ارتکاب  جلوی  این    هامروز  ،اما  تواند  دوران   مجازاتدیگر 

 . خاتمه یافته است سرکوبگرانه

 
  اردبیلی، محمد علی؛ حقوق جزای عمومی، جلد سوم، نشر میزان، چاپ سی وششم، پاییز 1393، ص 5054

3 Jean-Jacques Rousseau. 
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حمایت جامعه    ،نظام نوین کیفری  ، تفاوت دارد  کامالً امروز به دنبال حصول اهدافی است که با نظام کیفری سنتی    ،نظام کیفری

 .  هایی برای کیفر بیابدست که جایگزینداند و به دنبال این ارا از افراد یک ضرورت می

 رأسحفظ امنیت همواره در    ،زیرا  ، برای موفقیت خود از یک سیاست جنایی صحیح تبعیت کند  ، حقوق کیفری ناچار است که

اصول کالسیک سیستم کیفری به   حفظ  یک یمهم و کلی است؛    یمشخطاست و متکی بر دو    حاکم   اتیحهای اجرایی  برنامه

از بین بردن عوامل جرم انین جزایی و مجازات مجرمین و دیگری اجرای برنامهمعنی تدوین قو زا و های خاص اجتماعی برای 

با توجه به کلیه اوضاع و احوالی    ،در راستای همین فکر  گذارقانون  ،کند  تأمینخالصه همه ابزارهایی که عدالت اجتماعی را بهتر  

 .  دست به تدوین مجازات اسالمی زده است ، که به نحوی در تحقق این آرمان دخالت دارند

 

 دست قاضی برای مجازاتباز بودن  

  ، در کنار این قاعده ،بین حداقل و حداکثر در نظر گرفته است ،نیز مجازاتی  ها آن اعمالی را جرم دانسته و برای  ،طورکلیبهمقنن 

  ، اما ؛  حتی از حداقل مجازات هم تجاوز کند و آن را تنزیل دهد  ،مقنن قاضی را مختار کرده است که در اوضاع و احوالی خاص

باید دید این    ؛اما  ؛زات در نظر بگیردتوانست حد کمتری برای مجاشاید مقنن می  .ممکن است این امر نقض غرض به نظر برسد

خصوصیت عمل یا خصوصیت    ،ضرورت اجتماعی  ،معالجه مجرم  ،بهتر عدالت  تأمینکند؟  سیاست جنایی چه هدفی را دنبال می

 .  مرتکب

از پیش  از    احوال  و   اوضاع  ،بینی تمامی حاالتعجز مقنن  ش  قاضی و نق  ریتأثدخالت و    ،هاآن و تعیین مجازات برای هر یک 

 .  توانند وجود این قاعده را توجیه کنندهمه این جهات می . . . وجدان او در تشخیص غیرعادالنه بودن مجازات و

  
 م تناسب كیفر و جر

با جرم کیفر  متناسب کردن  قوانین    بار  نینخست  ، فکر  اجرای  از  ناشی  عملی  اشکاالت  دنبال  عقاید مکاتب    أتنشبه  از  گرفته 

پیدایش    52کالسیک با  به مکتب  .شدت گرفت  ،53ها کیوکالسئنمطرح شد و  انتقاد  تفکر در  این طرز  با  کالسیک که   موافقان 

کرد و این را بهترین راه  واحد معرفی می  جرائمثابت و بدون حداقل و حداکثر را بهترین نوع مجازات برای مرتکبین    مجازات

و دیگر    ستا  آنها   ی ارتکاباعالم داشتند که تنها وجه مشترک بین مجرمان همان عمل مجرمانه و بزه    ،دانستاجرای عدالت می

نداردهیچ وجود  مجرمان  بین  شباهتی  شرایط   ،بیترتنیابه  .گونه  و  مجرم  روحیات  و  احوال  و  حاالت  باید  مجازات  تعیین  در 

 .  قرار گیرد یبررس موردارتکاب جرم 

 

 
بنیان گذار52 نهاده شد.  بنیان  اقتصادی، در سال  1776  در  انگلستان  امور  اقتصاد   مکتب کالسیک، بر اساس فلسفه اصالت فرد در  بود مکتب کالسیک   آدام اسمیت و مکتب کالسیک  علم 

دانشمند اسکاتلندی االصل انگلیسی در   )1790-1723( آدام اسمیت  .)نظریه لیبرالیسم اقتصادی(، بر اساس فلسفه اصالت فرد در امور اقتصادی، در سال  1776  در انگلستان بنیان نهاده شد

و مکتب کالسیک شناخته شد. کتاب اسمیت   علم اقتصاد  این سال کتاب معروف خود را تحت عنوان  ))پژوهشی درباره ماهیت و علل ثروت ملل(( انتشار داد. با این کتاب، او به عنوان بنیان گذار

جامع ترین کتابی بود که تا آن زمان راجع به سازمان های اقتصادی نوشته می شد و ضمناً  اولین کتابی بود که در قرن هیجدهم با روشی نو  و بنیانی علمی در علم اقتصاد نگاشته می شد. در 

را پایه گذای کردند و مکتب جدید   مکتب نئوکالسیک  لئون والراس ، هر سه با تاکید بر اهمیت و اصالت مطلوبیت، و کارل منگر ویلیام استانلی جونز، سال  1871  با ظهور اقتصاددانانی مثل: 

 دیگری به اقتصاد ارائه گردید . 

  مکتب  نئوکالسیک یا ماژینالیسم، یکی از مکاتب اقتصادی است که با پایهقرار دادن نظریات کالسیک ها، اقتصاد را از سطح  کالن به سطح خرد کشید و رفتار فرد و بنگاه تولیدی را مورد  53

 .تجزیه و تحلیل قرار داد؛ از طرف دیگر هر دو طرف عرضه و تقاضا را در تجزیه و تحلیل اقتصادی داخل کرد

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D9%86%DA%AF%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D9%86%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9
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 مجازات در   تحول 

برای   حداکثر  و  حداقل  کیفیات    مجازاتتعیین  اعمال  نیز  با    یهاشنهادیپ از    ،مخففو  بعد  و  بوده  مکتب کالسیک  منتقدین 

  ،مجازاتو قوت گرفتن فکر و ایده فکری کردن    55و دفاع اجتماعی جدید   54و سپس مکاتب تحققی   کیوکالسئنپیدایش مکتب  

ذره زیر  جرم  ارتکاب  هنگام  به  مجرم  مختلف  بیشتر  حاالت  مجازات هرچه  تا  رفت  در    تیباشخصبین  و  متناسب شود  مجرم 

کیفیات   بیترتنیابه  .در قانون نیز کمتر باشد  شده ینیبشیپ کرد که مجازات از حداقل  ایجاب می  56اجرای عدالت   ای مواردپاره

 .  کرد بازدر قوانین جزایی بسیاری از کشورهای جهان جای خود را  کم کم مخففِ

زمان   از  اینکه  اعمال کیفیات    سرکوبگرانه  ،جویانهانتقام  مجازاتخالصه  و  و حداکثر مجازات  بیان حداقل  تا  ثابت  و    همخففو 

است    شدهانی بو آرا و عقاید گوناگونی    شدهیسپردوران طوالنی    ،مجازات و نیز تبدیل و جانشین کردن مجازات  حداقل  ازتجاوز  

بحث مخالفت و و  و  راستای  جدل  در  را  زیادی  مجازات اصل  های  کردن  داش  ،57فردی  همراه  که  به  است    دقتبه  یآسانبهته 

اس از مجریان  برخ  .تنیامده  اندیشه  ،رند یپذاصالحی  اخیرهای حقوق جزایی در سالتغییر  به  های  به شخص  و  توجه  خصوص 

دست  عنوانبهمجرم   که  استفردی  فردی  و  اجتماعی  پیچیده  جبرهای  به  ، خوش  مجرم  که  است  شده  انسانی  باعث  عنوان 

 . قرار گیرد توجه موردنیازمند به کمک و راهنمایی 

این امر موجب آن   ،گیرندقرار می  58در مسیر فعل مجرمانه    ،آنکه خود به شکلی مصمم بخواهندبی  غالباً   ،بسیاری از مجرمان 

تنها    ،این چرخش سریع تفکر  .تغییر شکل دهد  ،شده است  پرداخته   و  ساختهکه هیوالیی که در طی قرون از بزهکار    شده است

بعد    ، حالنیدرع   ،نباید به دست فراموشی سپرده شود  تردید در هیچ برهه از زمانناشی از ضرورت توجه به انسان است که بی

علمی و منطبق با نیازهای جوامع در حال تغییر امروزی    ،های کیفری دقیقهای حقوق جزایی و اعمال سیاستاجتماعی اندیشه

شود از سویی به کوشش می  ،به این دلیل به هنگام برخورد با مجرم و جرم ارتکابی  .نقش اساسی داشته است  ،در این تحول  ،نیز

 . شودخود به او لطف و مرحمت می در جای و شخص بزهکار توجه شود

دیگر    یاز سوی  و  خویش را به روال عادی بازگرداند  یزندگ  وشود که به جامعه بازگردد  به او فرصت داده میبا این رویکرد    ،لذا

اختیارات وسیعی به    گذارقانونموجب شده است که    ،عاطفی  این برخورد علمی   . جامعه در مصونیت از تهاجم جرم قرار گیرد

یا با  و  مجازات را معلق کنند    ، سود ببرند   59از کیفیات مخففه   ،ادشده ی کند تا مراجع رسیدگی بتوانند در جهات    ء ها اعطاادگاهد

که از اقدامات تامینی و تربیتی نیز در  چنان هم  ؛در یاری بزهکار بکوشند و در دفاع اجتماع موفق شوند 60اعطای آزادی مشروط  

 .  گیرندجهت اصالح بزهکاران یاری می

 
مختار  ارتکاب جرم  در مجرم  می گوید مکتب  در رفتار انسان ها و بزهکاران است. این جبر بوده و به معنای مکتبی است که معتقد به علم حقوق از اصطالحات به کار رفته در    مکتب تحققی 54

مثل نقص بدنی و روانی، آب  جرم بزهکاری ، علل ارتکاب نبوده و متاثر از عوامل زیستی یا روانی یا اجتماعی است. برخی مباحث در مورد مبانی فکری این مکتب عبارتند از: جبری بودن پدیده

این مکتب از جهات مختلفی مورد نقد   .دفاع اجتماعی بر اساس تامین مجازات  و هوا و فصول و شرایط شهرها، طبقه بندی مجرمین به مواردی چون مجرمین مادرزاد و مجرمین دیوانه و فلسفه

 .بزهکار اختیار منتقدان قرار گرفته از جمله: از جهت طبقه بندی مجرمین و از جهت نفی
و نظام متناسبی   قانون  اصل قانونی بودن، حاکمیت را حفظ کرد،  حقوق کیفری بوده و معتقد است که باید چهارچوب علم حقوق از اصطالحات به کار رفته در   مکتب دفاع اجتماعی نوین55

نامعین   احکام قضایی و صدور جرم افراد نقش خود را ایفا ء  کند ؛  بنابراین، این مکتب موافق اعمال تدابیر پیش از ارتکاب حقوق ضامن به عنوان حافظ و قاضی محفوظ بماند  و آیین دادرسی از

 .کنار گذاشته شوند نظریه جرم محال علم به قانون، طرد انگیزه و اماره )بدون مدت مشخص( به وسیله قاضی نیست و می گوید باید برخی از فروض قانونی مانند: 

1 justice. 
2 Personalization of punishment. 

3 Criminal act. 
4 Abbreviated qualities. 
1 Conditional release. 

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%A8_%D8%AC%D8%B1%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B1%D9%85_(%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87)
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1_(%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82_(%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82)
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B1%D9%85_(%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87)
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84
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هایی است که از دیرباز بشر را به قبول یکی از مهمترین انگیزه  ، توان گفت که دسترسی به عدالتاز طرف دیگر به جرات می 

 . های اجتماعی و مجازات ناشی از ارتکاب جرم وادار کرده استمحدودیت

  
 وظیفه حقوق جزایی 

نمود اذعان  ید  با  پیشین  در   ،وظیفه حقوق جزایی  ،با طرح بحث های  و تالش  تلقی شود  باید مجرمانه  رفتاری که  تشخیص 

 .  های شدیدی وجود داردمحدودیت ،با این حال در این راه ،جهت کاستن از چنین اقداماتی است

موضوع در    این  .های خشن و وحشیانه غیرمجاز شناخته شوددر یک جامعه متمدن باید مجازات  ، اولین محدودیت آن است که

خود را تا    ، شودای که به خشونت واضح و کنترل شده علیه مجرمین متوسل میجامعه  ،صادق است  61های بدنی  مورد مجازات

می کاهش  آنان  داد  . دهدحد  پاسخ  با خشونت  نباید  را  تنه  ، خشونت  کار  قدرتاین  یک  اخالقی  ا  ادعای  و خالف  است  نمایی 

 . حقوق جزایی

مربوط می مجازات  تقسیم  چگونگی  به  فراتر  مشکل  و  دوم  در    .شودمحدودیت  جزایی  به  فهیوظانجامحقوق  باید  صورت خود 

نیز   شود واخته می یعنی باید عملی که جرم شن  .ای که بتواند احترام عمومی را جلب کندگونهبه   ،عادالنه و منصفانه اجرا شود

تعاریف حقوق جزایی پذیرفته شود  ،و محدوده و میزان مجازات  ساختار و  اکثریت مردم  تعیین  .توسط  نباید  و    هیچ مجازاتی 

شود باشد   ؛تحمیل  داشته  وجود  آن  تحمل  استحقاق  اینکه  که  . مگر  جایی  جزایی  تا  حقوق  اهداف  تحقق  در  شکست    ، اگر 

انسان تا آن  ، اما کاستن از جرم است؛  ،وظیفه حقوق جزایی و مجازات ، گریدعبارتبه . باشدعدالتی نشکست متضمن بی ،خوردیم

 .  مستحق آن باشد ،حق مجازات مجرم خاصی را دارد که ،حد

  تأمین   ،شود و در این میان هدف اصالح و تربیت بزهکاراهدافی تعقیب می  ،مجازاتبه دنبال اجرای    ،بنابراین در حقوق جزایی

های نیل به این  یکی از راه  .برخوردار است  یی بسزااز اهمیت    ، دیگر  جرائم عدالت و تعیین مجازات شایسته و جلوگیری از وقوع  

.  است  در جهت تحقق همین امر  هخففمتناسب مجازات با شرایط ارتکاب و شخصیت بزهکاران است و اعمال کیفیت    ،هدف نیز
62 

 ضروری بودن مجازات  اصل گفتار سوم:

ا و  کند  زندگی  اجتماع  در  باید  باالجبار  پ   ینانسان  با  که  است  عمومی  نظم  رعایت  با   بینییشمتضمن  مغایر  نظم    رفتارهای 

 . نظم را برقرار کرد توانیعمومی م

است که  دلیل منطقی آن  امر  است  حکمبه انسان    این  اجتماع  به زندگی در  زندگی  غریزه مجبور  دارد که  و  اجتماع الزم   در 

نظم   مخلّ  اعمالی  چه  بدانند  افراد  تا  شود  اعالم  اجتماعی  نظم  برخالف  عملی  و  گیرد  قرار  رعایت  مورد  اجتماعی  مقررات 

 .  اجتماعی است

هایی است  خود فرد نیز دارای حقوق و آزادی ،تکه فرد مجبور به رعایت نظم عمومی اس طورهمان ،63  های فردیرعایت آزادی 

باید آن به فعالیت  ،را محترم شمارد  که جامعه  نگرانی و تردید  افراد بدون  اقتصادی  رعایت نفع جامعه: چون  اجتماعی و  های 

 
2 Corporal punishment 

 نخستین روزنامه حقوقی و قضایی کشور، 1393/4/25 و پایگاه اینترنتی :  جهت مطالعه بیشتر : ر.ک.به: روزنامه حمایت؛62
http://www.hemayatonline.ir 

2 Individual freedom. 

http://www.hemayatonline.ir/
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پیشرفت صنعتیمی امر موجب  این  اقتصادی می  ، پردازند و  قوای مقننه و قضائیه  ، شودفنّی و رونق  که وضع    تقسیم وظایف: 

 . 64باشد و تفسیر آن بر عهده مقننه و اجرای قوانین با قضائیه می قانون

 

 ی بودن و قاطعیت مجازاتنیقی

دیگر نباید راهی برای تجدیدنظر و تغییر مجازات    ،که دادرسی جزایی خاتمه یافت و حکم قضایی درباره مجرم صادر شد هنگامی

اقدامات تأمینی و تربیتی قابل  ،با این خصیصه  .وجود داشته باشد از  اصول دیالکتیک   .تمییز استمجازات  هر چه    65بر مبنای 

امنیت باشد  بیشتر  یافت  66درجه قطعیت مجازات  افزایش خواهد  نیز  راستا چنانچه میزان درجه    .موجود در جامعه  در همین 

 .  مجازات کاستتوان به همان تناسب از میزان قطعی بودن مجازات را بتوان افزایش داد می

 

 مجازات  دیفوا

و خداوند در این آیه شریفه    سوره انفال در قرآن کریم آمده است  57تا    55در آیات    ، یکی از فواید مجازات از نظر قرآن کریم 

 می فرماید: 

الیتقون* فاما  ان شر الدواب عنداهلل الذین کفروا فهم الیؤمنون* الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مرة و هم  »

 .  «تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون

تردید)) نزد خداوند  ،بی  آورند  ،بدترین جنبندگان  نمی  ایمان  ها  آن  کافر شدند پس  از   .کسانی هستند که  که  همان کسانی 

پیمان گرفتی کنند  ، ایشان  نمی  پروا  هیچ  و  را می شکنند  پیمان خود  بار  در ج   . ولی هر  اگر  آنپس  بر  یافتی نگ    ، ها دست 

 .  باشد که عبرت گیرند ،متفرق ساز ،کسانی را که پشت سر آن ها هستند

یعنی    ،اگر در جنگ به چنین موجوداتی که گفتیم پست ترین جنبنده ها هستند رسیدی))می فرماید:  پروردگار در این آیات  

  ، سر اینها قرار گرفته اند و می خواهند راه اینها را بروندکاری کن که آن جماعتی را که پشت    ،اگر بر اینها پیروز و مسلط شدی

طور از    آنها متذکر بشوند و دیگر مثل اینها این  ،شاید   .با اینها کاری بکن که اسباب عبرت آنها بشود  . و پراکنده کنی  67مشرد  

 .  ((انسانیت خارج نشوند

برای اینها صفتی ذکر می    ،بعد   . مقدمه ای می چیند که بدترین جنبنده ها چه کسانی هستند  ،ابتدا  ،این سه آیه عجیب است 

حالت انتقامی نمی دهد    ،ولی به این از بین بردن  ،فتوا و اجازه می دهد که اینها را از بین ببر  ،بعد  .کند در سقوط انسانیتشان

 .  که عقده دلت را خالی کن

م  ،مجازات  ؛اساساً فلسفه  باشد  دتوان یدو  روانی  :  داشته  عقده  و  واردشده  او  بر  اینکه کسی که جنایت  آن  و  روانی  فلسفه  یک 

پ   ،است  داکرده یپ  خاطری  مهمکند؛    یداتشفی  این  از  استولی  اجتماع  اصالح  واقع    .تر  مجرمدر  برای   ، مجازات  است  عبرت 

 . دیگران

ها کاری  با آن  . از میان ببر  ،تر از حیوان رااین موجودات پست  ، اندنیحاال که چن  :د یگویو م   کندیقرآن به جنبه عبرتش توجه م

 . کن که عبرت دیگران بشود

 
 https://ius.center شبکه اجتماعی حقوقدانان؛اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در فقه و حقوق؛64

4 dialectic. 
5 Security. 

) مشرد( به معنای آواره، رانده شده، اخراج شده، تبعید شده، بی پناه، بی خانمان، مشتت، پراکنده، پخش می   وجذعها ) شرد( فی صورة مفرد مذکر وجذرها )مُشَرْدٌ( کلمة أصلها االسم :  مُشَرْد67

 باشد. 
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 اجتماعی مجازات   دهیفا

این مجازات باید    ، اما  کرد؛  بینی یشباید کیفری برای آن پ   ،با ارتکاب جرم مختل شده است  68با توجه به اینکه نظم اجتماعی  

 .  از آن عاید اجتماع شود اییدهحتمی و یقینی باشد تا فا فردی و ثانیاً ؛اوالً

بکاریا:   افکار  فرام  گذارقانوننتایج  به حذف مجازات شدید  ب  خواندیرا  عمومی  ه  و  را در مورد جرائم  اعدام   69خصوص کیفر 

بلکه ستیز   ؛حق نیست  ، به نظر بکاریا مجازات اعدام  ،بنابراین  پذیرد؛ی آن را م 70ولی در جرائم سیاسی    دهد؛یموردحمله قرار م

  ، ملتی است علیه بزهکار به دلیل اینکه ملت نابودی او را ضروری می داند و چون به جلوگیری از ارتکاب جرم اهمیت می دهد

 .  اصالح قوانین جزایی را پیشنهاد می کند 

عفوه  ب قبول حق  در ضمن    ،الغای شکنجه  ،71  عالوه  و  داند  را الزم می  و    هامجازاتمحدود کردن قدرت قضاوت  باید صریح 

 .  72  نظر داشت هامجازات به ضرورت سودمندی  ،روشن بوده و به اطالع عموم برسد و در واقع او از اولین کسانی بود که

 

 فرهنگی و آموزشی مجازات  دهیفا

؛  افراد یک جامعه همه با هم آن را فرا گرفته اند و در پیروی از آن سهیم و شریک هستند  ،فرهنگ راه و روش زندگی است که

دور اندیشیدن    –عقالنی رفتار کردن  این معقوله در قالب : ))   طورکلیبه  73.  رفتار مردم  ؛مردم و فرهنگ یعنی  ؛ پس جامعه یعنی

پرهیز    –اصالح نظام فکری و اعتقادی    –اصالحی اخالقی    –حالت توجه و بیداری    –خروج از غفلت نفسانی    –حسابگر بودن    –

 .  (( تقوا نمود پیدا می نمایدحصول حالت –از معاشرت های زیان بار 

 

 مجازات   هدف

 : باشدمیاهدافی برای مجازات پیش بینی شده که به صورت اجمالی به شرح ذیل   طورکلیبه

 

 سزا دادن 

این    ، آمدهی در اذهان عمومی به وجود  گسترعدالتاندیشه    براثرعلیه جرم و بزهکاری که   74ی واکنش اجتماعی  هانقشیکی از  

مستحق آن است  ، مجازات اثر عمل مجرمانه و مکافات عملی است که بزهکار به جبران تقصیری که مرتکب شده است ،است که

 .  نماند  پاسخیب ی امجرمانهکند که هیچ کار زشت یا عمل  زیرا؛ عدالت اقتضاء می

دادناندیشه    بزهکار    سزا  بر  مجازات  تحمیل  علیه  اصدمه  اندازه بهبرای  مجنی  به  مرتکب  ناحیه  از  که    ، است  واردشدهی 

است و در    موردنظرو امروزه این هدف در اجرای مجازات  ی مانده است  جابههدف مجازات است که از پیشینیان    ن یتریمیقد

 
1 social order. 

2 General crimes. 
3 Political crimes. 

4 The right to pardon. 

 
 http://www. old.nlai.ir جهت مطالعه بیشتر : ر.ک.به: پایگاه اینترنتی:  73

1 Social reaction. 
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از مجازات به هدف سزا دادن    از این طرز تلقی  ی انمونهشود: به عنوان مثال: مجازات اعدام؛  می  بیتعقی کیفری این امر  هانظام

 75. است

 

 ترساندن

  76توجه دارد؛ ایجاد رعب و هراس در مجرمین بالقوه  نآ  ضعفبه نوع شدت و    ،در انتخاب مجازات  گذارقانونیکی از دالیلی که  

  آوردیمدر تشدید مجازات اعمالی است که بیشترین اختالل را در نظم اجتماعی پدید    گذارقانونی راهنمای  ژگیوهمین    ،است

با این تصور که ترس از مجازات سنگین ممکن است بزهکاران احتمالی را از   ،گذارقانون  ،است  77و مایه تشویش اذهان عمومی  

آاجرابا    ، اندیشه شرورانه منصرف گرداند است  نی  به    ،امیدوار  عبرتی  باشد   آندرس  است    ،داده  مجازات؛ ممکن  بازدارندگی 

بازداشتن آنان از ارتکاب جرم در روزگار ما محل تردید است و    جهیدرنتو    ایجاد ترس در توده مردم   ،باشد عمومی یا اختصاصی  

دارد  کمدست بستگی  متعددی  اجتماعی  عوامل  عمومی    ،به  می  ،78پیشگیری  حاصل  دیگران  ارعاب  با  اوضاع  زمانی  که  شود 

عدالت کیفری همواره باید صحت و مشروعیت خود را به اثبات    اینکه؛   جمله:  ازاجتماعی و فرهنگی تحقق آن را ممکن سازد  

اجرا    ،اینکه  گریدعبارتبه  ، برساند به  اعتقاد که مجازات درباره عموم مردم یکسان  از خطای    دیآیدرماین  ی  کسچیهو جامعه 

نمیپوشچشم  لیدلیب کند    ،کندی  رسوخ  مردم  اذهان  مجازات    وگرنهدر  از  بر  ریتأث  تنهانه ترس  مجرمان  هاشهیاندی  سوء  ی 

 79.  قانع خواهد کرد ،ی اعمال مجرمانه خوددرستبهآنان را  ، نخواهد داشت؛ بلکه تبعیض اجتماعی

 

 سودمندی

  ، منظور از سودمندی مجازات این است که  .ی عمومی مجازات استهاهدفیکی از    ،اندیشه کیفری حمایت از منافع جامعه نیز

پیشگیری فردی؛ یعنی   با  انتظار دارد که  پیشگیری عمومی  بر  اجرای مجازات عالوه  با  ارتکاب جرم  از  برای جلوگیری  جامعه 

درآیند  باتحملبزهکار   جرم  ارتکاب  از  نمایدکیفر  خودداری  و    . ه  عامل سودمند  مجازات  که  تفکر  استابازدارندهاین  یک    ، ی 

بیند خود  اند؛ زیرا؛ افالطون معتقد بود که هر کسی که کیفر مینسبت داده  80اندیشه قدیمی است که بعضی آن را به افالطون  

 81.  شودرت دیگران میمایه عب  ،یا آنکه ، شودبرد و از کرده خود پشیمان مینیز از آن کیفر سود می

 

 نقش اصالحی

این تصور وجود داشت  ،در قدیم .است قرارگرفته انگذارقانون و  نظرانصاحب موردتوجهاز دیرباز  همواره ،نقش اصالحی مجازات

باعث تغییر رفتار او در آینده شود و همین امر موجب اصالح   بساچه شود  ناشی از اجرا مجازات که بر بزهکار تحمیل می  آثارکه  

؛ با پیدایش و رونق گرفتن علوم انسانی  اما  ی اصالحی آن بود؛ هاجنبه  ، ی عمومی مجازاتهاهدفبنابراین؛ یکی دیگر از    ، او گردد

 
  ولیدی، محمد صالح؛ بایسته های حقوق جزای عمومی؛ ص 75.53

3 Potential offenders. 
4 Disturbing public opinion. 

5 General prevention. 
  اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، ص 79.129

.154، ص 1افالطون، ج لطفی، محمدحسن و کاویانی، رضا؛ ترجمه آثار   2  
3 platon. 
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این رشته درباره  شناسرواندانش    ژهیوبه ناسازگار  82ی  روکجی و تحقیقات  انطباق و  رفتار  و عدم  با  افراد  بعضی   موردقبولی 

حقوق کیفری جرم و قابل مجازات باشد و از دیدگاه روانشناسی کیفری   ازنظرجامعه که ممکن است مرتکب اعمالی شوند که  

چه   چنان  زندان  در  آنان  نگهداری  و  مجرم  درباره  نباشدهاجنبه با    توأممجازات حبس  اصالحی  تربیتی  در    ریتأث  ، ی  چندانی 

بدین    ،ی جامعه تطبیق دهند نداردهاخواسته به علت مشکالت روانی قادر نیستند خود را با انتظارات و    ،زهکاران کهسازگاری ب

ی تخفیف مجازات یا تعلیق مجازات و غیره  نهادهامراجع کیفری در عصر حاضر با اعمال سیاست جنایی قضایی از طریق    ،لحاظ

 83.  مجازات حبس را کاهش دهند  بارانیزآثار  ، کنندسعی می

 

 نی تقنی  خچهیتار

 پیش از اسالم: 

یا   وانه کوروشنیز در آن مشهود است است انسانها    حقوق رعایت  در بررسی سیر تحوالت تاریخی از مهمترین متون حقوقی که  

است   پادشاه هخامنشی  ترین  همان منشور کوروش  مترقی  از  یکی  از که  بسیاری  از سوی  از طرفی  و  قوانین در دوران خود 

آنچه کوروش در مورد عدم تحمیل سلطنت  ؛  لذا  ،شودمی  منشور حقوق بشر شناختهو مورخین به عنوان نخستین    اندیشمندان

  مطابقت دارد  ترین موارد میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است هم کامالًخود گفته با اصل حق تعیین سرنوشت که از مهم 

که به عنوان   آن به چشم می خورد  دادخواهی و عدالت طلبی در متون  ،چنانچه به بررسی متون منشور می پردازیم حق خواهی

مقاله عنوان  به  توجه  با  ))  نمونه   : به شرح  اربعه هستم متن منشور  و کشورهای جهات  بابل  و  ایران  پادشاه  روزی که  تا    ، من 

من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم   ،نخواهم گذاشت کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد

و هیچ کس را نباید به مناسبت   باشد میکس مسؤل اعمال خود  می کنم که هر  من اعالم و    ستمگر را مجازات خواهم کردداد و  

  یک  واگر  است  ممنوع  کلی  به  ،برعکس   و   گناهکار  برادر  مجازات  ، کرد  مجازات  را  وی   ،کرده   خویشاوندانش  از  یکی  تقصیری که

باید مجازات گردد  ، شودمی  تقصیر  مرتکب  ای  طایفه  یا   خانواده   از  فرد اوج عدالت    . ((  .نه دیگران  ، فقط مقصر  در دوران خود 

 . اجرا و تخفیف مجازات است ،نحوه ،محوری و رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و به تبع آن کیفیت

 

 صدر اسالم:

است قانونگذاری  و  قانونگذاردن  معنی  به  شود.  تقنین  می  محسوب  جهان  مسلمانان  کلیه  تفاخر  مایه  که  اسنادی  از    ، یکی 

توسط آن بزرگوار تنظیم شده و ضمن آنکه نخستین قانون   ،اولین سال هجرت رسول اکرم )ص( به مدینهقراردادی است که در  

 . حکم یک نوع بیمه اجتماعی برای نیازمندان آن شهر را نیز داشته است ،اساسی مدون جهان به شمار می آید

به انگلیسی برگردانده و طی مقاله ای    84برخی از اساتید حقوق   این سند را که توسط یک مورخ آلمانی کشف و شناسایی شده 

 85.  نداعتبارش را اثبات کرده ا

 
 . کجروی را می توان ناهمنوایی با هنجار یا مجموعه هنجارهای معینی تعریف کرد که توسط تعداد قابل مالحظه ای از مردم در اجتماع یا جامعه ای پذیرفته شده است82
  ولیدی، محمد صالح؛ بایسته های حقوق جزای عمومی؛ ص 83.54
  پروفسور حمید اهلل.84
 پروفسور حمیداهلل؛  )نشریه گلستان قرآ ن( ،  شماره  83،  که در فاصله سالهای  1958  تا  1968  ضمن کنفرانسهای متعدد در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی استانبول کوشیده در حد امکان به  85

. ارزیابی سند بپردازد   
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پذیرفته؛  با این حال  اعتبار آن را  با همه اهمیتی که دارد نمی  ، اما  در پاسخ به کسانی که صحت سند و  اولین  معتقدند  تواند 

 ؛زیرا  ،توان قانونی مدون به شمار آوردنمیاظهار داشته است: نوشته سولون در شهر آتن را    ، نمونه از نوع خود در جهان باشد

نداشت پادشاهی  یا  فرمانروایی  را مطرح    ؛سولون منصب  قانون کشور  در  تغییراتی  بود که  یونان  از هیأت حاکمه  بلکه عضوی 

   .که هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند آن تغییرات مکتوب شده استدرحالی؛ و پیشنهادش مورد موافقت قرار گرفت ساخت

از دنیای قدیم   ،پروفسور حمیداهلل  بازمانده  به روزگار ما رسیده   ،به مجموع قوانین  آنها  نام و مشخصات  قوانینی که  اشاره    ،یا 

از میان آن   ی نهاابه زب   1891فقط رساله ارسطو که در روزگار معاصر کشف شده و در سال    ،همه نوشتهکرده و نوشته است: 

یا به شکل مباحث تاریخی    ،نامه ای برای امرا و شاهزادگان  که آن هم به صورت نصیحت   ، ندهمختلف ترجمه و منتشر شد باقیما 

 .  تتواند به عنوان قانونی دولتی تلقی شود که توسط هیأت حاکمه ای تنظیم شده اسو نمی است

و تعهدات حاکم و نیز سایر احتیاجات    حقوق   ،طرحی تهیه فرمود که در آن از وظایف  ، پیامبر اسالم )ص(  ،در اولین سال هجرت

ماده و    52  : شامل  ،سیره ابن اسحاق آمده است  : این سند که متن کامل آن درمنابع معتبرمانند   ، اولیه نیازمندان بحث شده بود

قضایی  زبان  از  خوبی  بسیار  سند  ،نمونه  تنظیم  زمان  در  نگارش  شیوه  و  رسد  حقوقی  می  نظر  به  و  اروپایی    ،است  مسیحیان 

اند کرده  درک  مسلمان  مورخان  از  بیشتر  را  آن  آلمانی  ،زیرا  ؛اهمیت  محققان  از  نظیر   ،هلندی  ،بسیاری  انگلیسی  و  ایتالیایی 

 .  ضمن آثارشان به آن استناد کرده اند  . . .بوهل و   ،کیتانی ،ونسینگ ،اشپرنگر ،گریم ،مولر ،ویلموزن

 

 در دوران مشروطه 

قمری( به امضای    1324ذیقعده    14شمسی )  1285دی    8قانون اساسی مشروطه بود که در    ،نخستین قانون اساسی در ایران

( فرمان مشروطیت را  یقمر  1324الثانی  جمادی  14شمسی )  1285مرداد    14مظفرالدین شاه قاجار در    . شاه رسیدمظفرالدین

شروع قطعی ماجرا بعد از به چوب    ،اما  قراردادهای گلستان و ترکمانچای باشد؛  ریشه انقالب مشروطه شاید در انعقاد  ،کرد  ءامضا

ها  بستن بازرگانان به جرم گران کردن قند و چاپ عکس »مسیو نوز« بلژیکی در لباس روحانیون بود که اعتراض مردم و روحانی

 .  را در پی داشت

 

 1352و    1304ی مصوب  عموم تخفیف مجازات در قانون مجازات  

مصوب   عمومی  مجازات  قانون  تصویب  با  ایران  قضایی  سیستم  در  مجازات  تخفیف  بار    1304بحث  اولین    موردتوجه برای 

را به تخفیف مجازات اختصاص داده بود   46تا    43مواد    گذارقانون است در این قانون    قرارگرفتهسیستم قضایی ایران    گذارقانون

دقی بررسی  از  مذکور  مقررات  نسخ  دلیل  به  خودداری  که  آن  بهق  ء    و  اکتفا  مجازات  تخفیف  با  ارتباط  در  مربوطه  مواد  ذکر 

 86کنیم یم

یا مجازات آن را تخفیف داد مگر در مواردی که قانون آن را قابل عفو  و  توان عفو نمود  ینمهیچ جنایت یا جنحه را  -43ماده  

 .  تخفیفی داده است دانسته یا در مجازات آن

قانون  یصورتدردر مورد جنایات  -44ماده   این  قضیه مقتضی تخفیف مجازات باشد هیئت حاکمه   واحوالاوضاعکه که مطابق 

 جنایی را به طریق ذیل تخفیف دهد:  مجازاتتواند یم

 
  و آزمایش، علی، رویه قضایی در امر تخفیف کیفر،  ماهنامه قضایی 1349، سال پنجم، شماره 55 تا 86.59
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 87.  اعدام به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه-1

 .  حبس دائم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد-2

 .  نباشد دو سالیبی کمتر از تأد حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس -3

 .  یبی که کمتر از شش ماه نباشد تأد حبس مجرد به حبس 

 .  تبعید به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین-5

 .  محرومیت از تمام حقوق اجتماعی یا بعض آن-6

اگر   تا هشت روز تخفیف تأدتواند مجازات حبس  یمقضیه مقتضی تخفیف باشد محکمه    الواحواوضاع در مورد جنحه  را  یبی 

 .  داده یا آن را تبدیل به غرامت نماید

و  مورد تکرار یا تعدد جرم   در  داشت:یمبه تصویب رسیده بود چنین مقرر  15/3/1313در تاریخ   مذکور کهمکرر قانون   45ماده 

یف مجازات  تخفق قانون مجرم باید به حداکثر مجازات محکوم شود هرگاه محکمه موجبات  ین در کلیه مواردی که مطابهمچن

تنزیل دهد و    حداقل تواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم کند بدون اینکه بتواند مجازات را به کمتر از  یمرا موجود بداند  

سایر موارد   و دریک درجه    دائم  و حبسمورد حکم اعدام  تواند در  یمحداقل و حداکثر باشد محکمه    مقرر بدونهرگاه مجازات  

 .  فقط تا معادل یک ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد

اعدام    و حکم حبس با اعمال شاقه    ها زن متجاوز از شصت سال است و همچنین کلیه    ها آن در حق مردانی که عمر  -46ماده  

 .  به حبس مجرد تبدیل خواهد شد مگر اینکه حکم برای ارتکاب به قتل عمدی صادر شود هاآنشود و مجازات ینمجاری 

 :1352تخفیف مجازات در قانون مجازات عمومی مصوب 

عمومی مصوب   قانون مجازات  اختصاص داشت که درمقررات سابق تغییراتی    46و    45مادتین    1352در  تخفیف مجازات  به 

 شود:یم ایجاد شد مواد مذکور عیناً نقل  

قانون    موجببهتواند مجازات را کمتر از میزانی که  یمدر مورد جنحه و جنایت دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه  -45ماده  

 .  معین کند 46ماده  به شرحباید حکم دهد 

 یل: از قبی است و جهاتکیفیات مخففه که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل  

 .  گذشت شاکی یا مدعی خصوصی-1

 .  باشد  مؤثریا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده و جرم  و معاونان شرکاهای متهم که در شناختن ییو راهنمااظهارات -2

از قبیل رفتار    ها آنیر  تأثخاصی که متهم تحت    واحوالاوضاع  -3 علیه یا  یک تحر  و گفتارمرتکب جرم شده است  آمیز مجنی 

 . ارتکاب جرموجود انگیزه شرافتمندانه در 

 .  در کشف جرم باشد مؤثریا اقرار او در مرحله تحقیق که و یب تعقاعالم متهم قبل از -4

 وضع خاص شخص یا حسن سابقه متهم  -5

 .  زیان ناشی از آن و جبرانتخفیف اثرات جرم  منظوربهمتهم  کوشش اقدام یا -6

 .  م صریحاً قید کند یل تخفیف مجازات را در احکاو دالدادگاه مکلف است جهات -1تبصره 

 موجببهتواند  ینمشده باشد دادگاه  بینییشپ ین ماده در مواد خاصی  در ادر مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور  -2تبصره  

 .  مجازات متهم را تخفیف دهد دوبارههمان کیفیت 

 
  و مواد 7 تا 12 قانون مجازات عمومی مصوب 87.1304
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تخفیف دهد مگر اینکه در قانون  جنحه و جنایت را به طریق زیر    مجازاتوجود کیفیات مخففه    در صورتتواند  یمدادگاه  - 46

 باشد:  مقررشدهخالف آن 

 88.  1یا حبس جنایی در جه   دائماعدام به حبس  -1

 .  2یا درجه  1حبس دائم به حبس جنایی در جه -2

 .  یا حبس جنحه ای که کمتر از دو سال نباشد نباشد که بیش از سه سال  2درجه به حبس جنایی  1درجه حبس جنایی  -3

 .  از شش ماه نباشد و کمتربه حبس جنحه ای که بیش از دو سال  2درجه حبس جنایی  -4

 .  جزای نقدی حداقلحبس مزبور یا تا  حداقلحبس جنحه ای تا -5

ومخففه  -1تبصره   مشدده  کیفیات  نسبی  نقدی  جزاهای  مورد  دادگاه    اعمال قابلدر  ثابت  نقدی  جزای  مورد  در  ولی  نیست 

مقرر برای آن    حداقلبا حبس باشد یا نباشد تا نصف    توأمکیفیات مخففه جزای نقدی را اعم از اینکه  تواند در صورت وجود  یم

 .  باشد تا نصف تقلیل دهد و اکثر حداقلکه بدون ی و درصورتجرم 

نقدی  یدرصورت-2تبصره   به جزای  کیفیات مخففه  از  استفاده  با  قبالً  دادگاه    شده محکومکه مرتکب  با  تواند مجددینمباشد  اً 

 .  یرعمدی باشد غ به جزای نقدی تبدیل نماید مگر اینکه جرم ارتکابی قبلی  او رارعایت تخفیف مجازات حبس 

که قبالً    1313مکرر قانون مجازات اسالمی مصوب    45جرم که ماده    و تعدددر ارتباط با اعمال کیفیات مخففه در موارد تکرار  

بود که    شدهوضع  32»ح« ماده  بند  آن ونیز    3  و تبصره  1352قانون مجازات عمومی مصوب    25ذکر گردید مقرراتی در ماده  

 .  گردد یمعیناً نقل  

 شود: یمدر مورد تکرار جرم به طریق زیر رفتار -25ماده 

باشد  اگر مجرم دارای ساب یا جنحه  از حداکثر مجازات جرم جدید    و مرتکب قه محکومیت جنایی  به بیش  جرم دیگری شود 

تواند مجازات  ینممذکور تجاوز کند در صورت وجود کیفیات مخففه دادگاه    برابر حداکثرشود بدون آنکه از یک ونیم  یممحکوم  

 .  کند مرتکب را کمتر از یک برابر ونیم حداقل مجازات جرم جدید تعیین

در جرم باشد مجازات او به   و معاونت  و شرکت  و مباشرتجرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع    کهی درصورت

تواند  ینماین مورد دادگاه    و درمجازات جرم جدید خواهد بود بدون آنکه از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند    از حداکثر بیش  

مر مخففه  کیفیات  رعایت  دو  با  از  کمتر  به  را  حداقل تکب  حداقل    برابر  برابر  دو  آنکه  مگر  نماید  محکوم  مجازات جرم جدید 

 .  مجازات باشد که در این صورت به حداکثر محکوم خواهد شد اکثر ازحدیشب

 داشت:یمماده مذکور نیز مقرر  3تبصره 

تواند در صورت وجود کیفیات مخففه مجازات را یک درجه  یم که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه  ی درصورت

تواند یک ربع از  یم  مخففکیفیات    باوجودباشد دادگاه    و اکثر  فاقد حداقل موردی که مجازات جرم جدید    و درتخفیف دهد  

 .  اصل مجازات حبس را تخفیف دهد

 داشت: یمقانون مذکور در خصوص اعمال کیفیات مخففه در مورد تعدد جرم مقرر   32بند »ح« ماده 

 در صورت وجود کیفیات مخففه در مورد تعدد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهد شد: 

 
  و مواد 7 تا 14 قانون مذکور قانون مجازات عمومی  1352. 88
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مجازات اصلی    حداقل تواند مجازات را تا  یم دادگاه    اند شدهمرتکب    تعدد جرمدر مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات  -1

روز    61توان کمتر از  ینممجازات را    درهرصورتباشد مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد    و اکثر  حداقلمجازات فاقد    و اگر

 . حبس جنحه ای تعیین کرد

د مجازات را تا یک ونیم برابر توانیمدادگاه    اندشدهدر مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب  -2

چهارم آن را تخفیف دهد بدون اینکه  تواند یکیمباشد  و اکثر حداقلمجازات فاقد   و اگرحداقل مجازات اصل جرم تخفیف دهد 

 .  روز حبس جنحه ای کمتر باشد 61در هیچ مورد از 

 

 تخفیف مجازات در قانون راجع به مجازات اسالمی 

پ بعد     1361به تصویب رسیده بود تا سال    1352قانون مجازات عمومی که در سال    1357ی در سال  اسالم  انقالبیروزی  از 

به  یماجرا   اسالمی  به مجازات  راجع  قانون  عنوان  با  قانونی جدید  قوانین  اسالمی شدن  راستای  این سال در  در  اینکه  تا  شد 

تغییراتی که در این قانون   ازجملهمنسوخ شد    مجازات عمومی  قانون  تصویب رسید با تصویب قانون راجع به مجازات اسالمی

پذیرفت   لذا   جرائمبندی  یمتقسصورت  بود  تعزیرات قصاص ودیات  را به خالف جنحه   جرائمبندی سابق که  یمتقس  ،به حدود 

 .  بود از بین رفت وجنات

فیف در حدود با توجه به اینکه این بود لذا انجام تخ  اعمالقابلدر قانون راجع به مجازات اسالمی انجام تخفیف تنها در تعزیرات  

 .  نیست یرپذ امکاندر شرع مجازات ثابتی دارند  جرائم

 :مذکوراین قانون به موضوع تخفیف مجازات اختصاص داشت مطابق ماده  35ماده 

تواند مجازات را تخفیف دهد کیفیات مخففه که ممکن است موجب یمدر مورد تعزیرات دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه 

 ی است از قبیل:و جهات تخفیف مجازات بشود علل 

 .  گذشت شاکی یا مدعی خصوصی-1

 .  باشد  مؤثریا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده و جرم  و معاونان شرکاهای متهم که در شناختن ییو راهنمااظهارات -2

آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه  یکتحر  و گفتاریر آن مرتکب جرم شده از قبیل رفتار  تأثکه متهم تحت    خاصی  واحوالاوضاع-3

 شرافتمندانه در ارتکاب جرم 

 .  در کشف جرم باشد  مؤثریا اقرار او در مرحله تحقیق که و اعالم متهم قبل از تعقیب  -4

 یا سابقه متهمو  وضع خاص شخص -5

 .  زیان ناشی از آن و جبرانتخفیف اثرات جرم  منظوربهاقدامات یا کوشش متهم -6

 .  یل تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کندو دالدادگاه مکلف است جهات -1تبصره 

 موجببهتواند  ینمشده باشد دادگاه  بینییشپ ین ماده در مواد خاصی  در ادر مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور  -2تبصره  

 همان کیفیات دوباره مجازات را تخفیف دهد

دادگاه  -3تبصره   تعدد جرم  زیر ضروری  یمدر مورد  نکات  به  توجه  ماده مذکور  رعایت کند در خصوص  را  مخففه  علل  تواند 

 است:

ات مذکور در قانون راجع به مجاز  جرائمتخفیف مجازات در ماده مذکور به جرائم تعزیری اختصاص دارد و در خصوص سایر  -1

 .  دیات( امکان تخفیف مجازات وجود ندارد ، قصاص  ،حدود ) یاسالم
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 .  تعزیری از اختیارات دادگاه است جرائماعمال کیفیات مخففه در خصوص  -2

امکانشده نه حصری  یان بتمثیلی    صورتبهمصادیق کیفیات مخففه در ماده مذکور    -3 که محکمه جهات   این وجود دارد  و 

 .  قرار دهد  مدنظرخففه علل م عنوانبهدیگری نیز 

در خصوص تکرار   ؛لکن  شدهشمردهاعمال کیفیات مخففه در خصوص تعدد جرم صریحاً مجاز    35ماده    3مطابق تبصره    هرچند

از مفهوم مخالف تبصره مذکور   توان ممنوعیت اعمال کیفیات  یمجرم حکمی مقرر نگردیده است ممکن است تصور شود که 

مسئله را از مفهوم مخالف تبصره    و حکم استنباط نمود لکن به نظر ما این تصور صحیح نیست  مخففه در مورد تکرار جرم را  

به تعبیر دیگر تبصره مذکور فاقد مفهوم مخالف است و با توجه به عدم تصریح ممنوعیت اعمال   .توان استنباط نمودینممذکور  

 . است بالمانع کیفیات مخففه در خصوص تکرار جرم اعمال کیفیات مخففه 

بحث   ،منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسالمی شد   ،بعد از پیروزی انقالب اسالمی و برگزاری اولین انتخابات که

یافت نظام گسترش  اساسی  قانون  به  )پ   ،راجع  امام  دستور  به  که  اساسی  قانون  نویس  شورای  رهیش  توسط  و  یافته  نگارش   )

  24/3/1358در تاریخ    ،و انظار مردم و اندیشمندان  ءجهت جلب آرا  ،بررسی قرار گرفته بودانقالب و دولت موقت مورد بحث و  

بر تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی جهت بررسی نهایی قانون )ره(  با تأکید امام    .های کثیراالنتشار منتشر شددر روزنامه

نفر نماینده این مجلس    75برگزار شد و    1358داد  مر  12قانون انتخابات این مجلس تصویب شد و این انتخابات در    ،اساسی

 .  انتخاب شدند

اساسی در روز    مجلس قانون  افتتاح گردید  1358مرداد    28خبرگان  امام  پیام  با درایت و مدیریت    . با  این مجلس موفق شد 

وقفه بی  فعالیت  و  ماه تالش  از سه  ایرا  ،شهید دکتربهشتی پس  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون  تدوین  در  کار  را  آبان   24ن 

به تصویب نهایی ملت ایران   12/9/1358اصل و یک مقدمه و مؤخره به انجام رساند و در تاریخ    175در دوازده فصل و    ،1358

به تایید    1368پرسی قانون اساسی ایران در  مرداد در همه    6مورد بازنگری قرار گرفت و در    1368این قانون در سال    .رسید

 . رسیدایران  اکثریت مردم

فرهنگی   نهادهای  مبیّن  ایران  اسالمی  اساسی جمهوری  و   ، اجتماعی  ،قانون  اصول  اساس  بر  ایران  اقتصادی جامعه  و  سیاسی 

 . باشدمیضوابط اسالمی است که انعکاس خواست قلبی امت اسالمی  

ان سیاسی ملتی هم  بلکه تبلور آرم  ؛گری فردی یا گروهی نیستبرخاسته از موضع طبقاتی و سلطه  ،حکومت از دیدگاه اسالم 

دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی )حرکت به  کیش و هم فکر است که به خود سازمان می

گر نفی هر گونه استبداد تضمین  ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  ،با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ  ،سوی اهلل( بگشاید

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که برپایه احکام نورانی دین اسالم تدوین    .باشدحصار اقتصادی میفکری و اجتماعی و ان

 . پیش روی ما قرار دارد  ، و به عنوان میثاق ملی یکی از مترقی ترین قوانین جهان ،شده است

 

 تخفیف مجازات در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و كالهبرداری 

گونه  یچهتعزیری اعمال کیفیات مخففه بدون    جرائمقانون راجع به مجازات اسالمی گفتیم در    35ی که طبق ماده  طورهمان

یزان که بخواهد تخفیف  هر متوانست در صورت احراز جهات مخففه مجازات مرتکب را تا  یم   و دادگاه محدودیتی ممکن بود  

 االجراالزم تعزیری    جرائمدر خصوص کلیه    1367ند مقررات ماده مذکور تا سال  دهد یا اینکه آن را به مجازات دیگری تبدیل ک

به تصویب مجمع تشدید    و کالهبرداری  و ارتشاءءقانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس    1367/9/15یخ  تاربود تا اینکه در  
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 جرائمی از  اپارهص تخفیف مجازات در  قانون مجازات در خصو  35هایی در رابطه با اعمال ماده  یتو محدود مصلحت نظام رسید  

 دارد:یمقانون مذکور در تخفیف مجازات مرتکبین جرم کالهبرداری چنین مقرر  1تبصره  .وضع نمود

تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف  یمیفیات مخففه دادگاه  و کدر کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات  

تواند به  ینمابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی    و انفصال حبس(  ماده )مجازات مقرر در این    حداقل   مجازات مرتکب را فقط تا 

 .  تعلیق اجرای کیفر حکم دهد

مجازات حبس تقلیل    حداقلبنابراین مطابق تبصره مذکور دادگاه در صورت جهات مخففه صرفاً قادر است مجازات مرتکب را تا  

دادگاه  ینمولی    دهد  اصوالً  این موضوع که  به  توجه  با  اما  تقلیل دهد  از حداقل  کمتر  به  تخفیفیمتواند  اعمال  بدون   ، تواند 

در این تبصره اصوالً اعمال    گذارقانونگیریم که  یممذکور در این ماده تعیین کند چنین نتیجه    حداکثرمجازات را از حداقل تا  

 .  تخفیف را ممنوع کرده است

ماده خصوص    قانون  2  تبصره  در  کالهبرداری  و  اختالس  ارتشاءء  مرتکبین  مجازات  یا خرتشدید  اصولی  موافقت  یدوفروش 

 دارد:یمیا تقلب در توزیع کاال چنین مقرر و سوءاستفاده از آن 

ن قانون  ای  1ماده    1یق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره  و تعلدر موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف  

 .  خواهد بود

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءء اختالس و کالهبرداری در خصوص بزه اختالس چنین مقرر   5ماده    6همچنین تبصره  

 دارد: یم

حبس    حداقل  ازلحاظ  1ماده    1مقررات تبصره    در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت  مذکوردر کلیه موارد  

 .  یا انفصال دائم خواهد بودو انفصال موقت  داقلحونیز بنا به مورد 

شود که یممطرح    سؤالیدشده این  دائم« قبنا به مورد حداقل انفصال موقت یا  . . .  با عنایت به اینکه در تبصره مذکور عبارت »

 شود یا اینکه صرفاً به انفصال موقت اختصاص دارد؟یمنیز مربوط  دائمانفصال  حداقل( بهآیا لفظ )

قانون مذکور    5در ماده    موردنظر  حداقل  ،شده است  قائلنیز حداقل    دائمدر خصوص انفصال    گذارقانوناین باورند که    برخی بر

 دائمحداقل انفصال    عنوانبهرا    5ماده    2شده در تبصره  بینییشپ انفصال موقت    حداکثربدین توضیح که    استپنج سال انفصال  

و    حداقلوجود    و فرضمجازات ثابتی است    دائمانفصال    چراکهجانب این عقیده صحیح نیست  ینانمایند به نظر  یممحسوب  

انفصال    شده استیانب  5ماده    6در تبصره    « کهیاً عبارت »بنا به موردثاندر آن وجود ندارد و    حداکثر ناظر به موارد مختلف 

  از آن   و منظور  ی آن مقرر گردیده استهاو تبصره  5که در ماده    است  (موقت )شش ماه تا سه سال و یک تا پنج سال است

که یدرصورتاستعمال شده است    دائملفظ انفصال    1ماده    1در تبصره    و ثالثاً یست  ن  دائمموارد مختلف انفصال موقت و انفصال  

انفصال موقت   اصوالً  تا  بینییشپ در ماده مذکور  آانشده است  بخواهیم حداکثر مدت  محسوب   دائم انفصال    را حداقلن  ینکه 

به کمک لفظ یا از    دائم عبارت انفصال    قانون مذکور  5ماده    6نماییم و نهایتاً قرینه دیگر این دیدگاه این است که در تبصره  

 .  یک گردیده است« تفکانفصال موقت عبارت »حداقل

 

 1392و قبل از تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب    قالب اسالمی ناازپس

اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی    .جنبش کلی در تغییر قوانین موجود به عمل آمد   ،پس از پیروزی انقالب اسالمی

سیاسی و    ،فرهنگی نظامی  ،اداری  ،مالی اقتصادی  ،جزایی  ، گوید: ))کلیه قوانین و مقررات مدنیایران در باب قوانین چنین می
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  ، نماید که پاره ای از قوانین اصالح یا نسخ شوندایجاب می ،این فصاحت در بیان ، ((باشدیمغیر این ها باید بر اساس موازین اسال

کلیه قوانینی که    ،نسخ گردید  1370مرداد  8من جمله قانون مجازات عمومی سابق که با تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب 

 .  ملغی است ، با این قانون مغایر باشند

قانون    12طبق ماده   بازدارنده هامجازات تعزیرات و    ،دیات  ، قصاص  ،حدود  شامل:   ، قسم است  5ی مقرر  هاتمجازااین  این    .ی 

تقسیم بندی بر اساس نظر فقها و موازین اسالمی تعیین شده که بیشتر جنبه حقوق جزای اختصاصی داشته و در باب کتاب  

 89.  ی اسالمی قرار گرفته است کتاب الحدود و غیره مورد بحث و بررسی اکثر فقها ،کتاب الشهادات ،القضاة

 

 و پس از تصویب1392ی در قانون مجازات اسالمی جدید مصوب  بررس

قانون مجازات اسالمی جدید را باید نماد تبلور اصالحاتی سازنده در حقوق جزای ایران دانست هر چند پس از گذشت قریب به  

همواره اشکاالتی به آن وارده است که ضرورت به بازنگری داشته اما ؛ در قانون مجازات اسالمی    ،سال از تصویب این قانون  8

ی مقرر برای اشخاص حقیقی از پنج دسته به چهار دسته شامل: هامجازات  ،14در ماده    ،به عنوان قانون موضوعه مجرا  1392

 .  شود ومجازاتهای بازدارنده از قانون حذف گردیددیه وتعزیر تقسیم می  ،قصاص ،حد

ف نظر  و تفسیر های متفاوت و اختال  ی مقرر در قانون اخیر به علت تغییرهامجازات علت حذف مجازاتهای بازدارنده از ردیف  

باشد که منجر به برداشت های مختلف گردیده  فقها و حقوقدانان مبنی بر تفکیک جرایم تعزیری از مجازاتهای بازدارنده میاکثر 

 90.  بود

به سمت تحولی رویکرد مقنن متاثر از قوانین جزایی فرانسه    1399در سال  نیز  با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  

از اصل بازدارندگی مجازات حبس و تراکماساسی و بنیادین پیش رفته و   ها به صورت زدایی از جمعیت کیفری زندان صیانت 

دستگاه قضایی بنا به    ، معه و قوادر این بین عالوه بر درگیری های مشهود در جا مقنن قرارگرفته است چرا که    توأمان مد نظر 

واقعیت هم همین  کندها و معضالت ناشی از این معضل دست و پنجه نرم میماهیت تکالیف خود بیش از هر نهاد دیگر با چالش

است که ساخت زندان و اداره آن و نگهداری زندانیان و استخدام و بکارگیری نیروی انسانی )اعم از اداری و ستادی و حفاظتی و  

. .  امنیتی و   پرداخت حقوق و مزایای آنها و  .  .( و  تحمیل و به تبع ان ملت  های سنگینی بر بودجه عمومی کشور  هزینه  . . 

 .  نمایدمی

در زندان با تبهکاران    ،واردتازهتأثیر اندکی در اصالح و تنبه زندانی دارد و حتی در برخی موارد زندانیان    ،از طرف دیگر زندان

 یافتهسازمانهای تبهکاری شوند که منتهی به ایجاد باندها و گروهتر و جدیدتر آشنا میای و یا با جرائم و شگردهای متنوعحرفه 

 .  گردد میدر زندان 

خانواده وی نیز به جهت فقر و بیکاری و غیره    غیرمستقیم  طوربهبلکه عمالً    شود میهمچنین زندان صرفاً مجازات زندانی تلقی ن

جدی   آسیب  نوع    .شوندمیمتحمل  وارد    غیرمستقیم  طوربهکه    ها آسیب این  زندانی  خانواده  مجازات   شوندمیبر  نوع  یک 

 .  باشدها میمجازات  بودن خصیکه برخالف اصل ش هاستآن  غیرمستقیم

 

 
  جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، ص 89.211
  شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، چاپ چهاردهم، 1393، ص 90.41
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 گیری نتیجه

آن  ،مجازات اجرای  نحوه  و  م  ،کیفیت  ادوار  در  همواره  آن  اعمال  نحوه  و  دستختخفیف  و  توجه  مورد  تغییراتختلف   ، وش 

 .  اصالحات متعددو متکثری بوده است

منابع معتبر تاریخی قبل    ،لذا  .مداقه در اهداف مقنن بسیار حائز اهمیت است  ،ازات و تخفیفمج   ،فریدر سیر تاریخ تحوالت کی

  ،به این موضوع داشته که به عنوان مثال کتاب لمعه دمشقیه  نگه ویژهحکایت از  اسالمی و پس از اسالم  دوره    ،دوران اسالماز  

ترین منابع تبیین و مهماز  می و مجازات اسالمی  قوانین مجازات عمو  ،جواهر الکالم و تحریرالوسیله  ،شرایع االسالم  ،شرح لمعه

بودن جرم و مجازات و اصل تناسب   یبا توجه به اصول قانون  و  باشدمیکیفیات اجرای اصول و قواعد مربوطه    ،تفسیر مجازات

اسالم نیز با  اهداف مجازات و تخفیف آن درادوار پیش از اسالم از جمله منشور کوروش یا استوانه کوروش و پس از  ،کیفر و جرم

پیامبر صدر اسالم قرآننزول دفعی و تد  ،رسالت  )  ،ریجی  احدایث معتبری چون  بالشبهات((  )روایات و  به   توانمیتدراالحدود 

 .  به این معقوله پی بردتوجه اساسی 

فرمان مشروطیت   و صدور  شرایط  دلیل  به  که  نیز  دوران مشروطه  استدر  یافته  توسعه  در کشور  بنابه   ،قانونگذاری  مجازات 

 .  شرایط تعیین و اعمال شد

جدی مورد   طوربه قبل از انقالب و در دوره پهلوی با تصویب قانون مجازات عمومی بحث تخفیف در مجازات    تاوطه  پس از مشر

قرارگ مقنن  و  توجه  سال  ازآنپسرفت  اسالمی  مجازات  قانون  تصویب  از  قبل  تا  قانون    1392قالب  در  متکثری  و  متعدد  مواد 

و به تخفبف در مجازات به خود اختصاص داده  را  بخش تعزیرات و برخی قوانین خاص    1375و    1370مجازات اسالمی مصوب  

 . استپرداخته شده 

اعمال تخفیف مجازات   به بزهکار و  و توجه ویژه  با تخصیص   1392قانون مجازات اسالمی مصوب سال  با  اوج تکامل  بود که 

  1399موادی تا حد بسیارزیادی به سمت عدالت ترمیمی پیش رفت و در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال  

ی مجازات اسالمی ایران ایجاد و تحول بنیادین در بحث تخفیف مجازات عالوه بر تکمیل قانون اخیر رویکرد نوینی در قانونگذار

از    ، اعمال و اجرا شد نکته حائز اهمیت در تصویب قانون موصوف عدم رعایت چارچوبه خاص در تصویب قانون است و مقنن 

  قائل   ویژه  و  مجزا  صورته ب  را  تخفیفی  چنین  ،دیگر  مشابه  موارد   در  گذارقانون معیار خاصی برای کاهش مجازات پیروی نکرده و

 چیستگردیده    درج  اسالمی  مجازات  قانون  در  که  مشابه  جرایم  بر  جرمها   این  بین  تبعیض  دلیل  نیست  مشخص  و   است  نشده

در حال حاضر این قانون عالوه بر آزمون و خطا در یک سیر تفسیری در محاکم قضایی در راستای اجرای    رسدمیکه به نظر  

 .  نهاد تخفیف قرارگرفته و مجرمین در شرایط برابری در استناد به این قانون قرار ندارند
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