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ی اهحبسگرایي در عفو یا تبدیل مجازات محکومان به مصلحت
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 چکيده
 حال نیع دردارد. جامعه  هایدگرگونرا متناسب با این  قانونگذارروزرسانی دیدگاه جتماعی اقتضای بهتحوّالت ا

ست، ها بوده ابیند و همیشه درصدد پاسخگوییِ مناسب به ناهنجاریکه تاب تحمّل ارتکاب جرم را در خود نمی

ة منابع کیفری اسالم و جایگاه توبه در این نظام عمطال. کندیمپذیری مالحظه جامعه منظور بهاصالح مجرم را نیز 

قانون  371ة مادّ( 3ة )تبصردر  قانونگذارحکایت از تأکید بر اصالح انسان و بازگشت به جامعه دارد. در این راستا، 

رتکب و ة متوبهای غیرتعزیری را به شرط اختیار عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس 8263مجازات اسالمی 

سنجی، به مقام رهبری واگذار کرده است. این تفویض اختیار به مقام رهبری در تعزیرات غیرمنصوص حتمصل

گر، است. از سوی دی زیبرانگلتأمّ، آنهایِ صرف اللهحقة جنبهای منصوص، با توجّه به مطلق است، امّا در مجازات

شی از اشاره شده است، هیچ تال« نصوص شرعیتعزیرات م»یا « مصلحت»ی هاعبارتدر قوانین کیفری به  نکهیابا 

یی در ارفاق راگمصلحتصورت نگرفته است. نتیجه آنکه هرچند  هاعبارتی این سازافشفّبرای  قانونگذارسوی 

ونی به تبیین ی و بدون ایجاد تعارض بین مقرّرات قانروشن بهنتوانسته  قانونگذار است، ریپذهیتوجنسبت به محکومان 

ة مذکور با مقرّرات دیگر، از جمله مقرَّرات عام توبه، ضروری تبصرزد، پس اصالح و سازگار کردن موضوع بپردا

 است. 

 گرايی، عفو، تبديل مجازات.واژگان کليدی: محکوم، حبس غيرتعزيری، توبه، مصلحت
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 مقدّمه

برای  یاهکارر عنوان بهای به درازای پاسخگویی و سرکوب کیفری دارد نهاد عفو که پیشینه

بازگشت محکوم به جامعه مدّنظر است. در قوانین کیفری ایران، عفو و تبدیل کیفر به مجازاتی 

د تا جایی شونتر سابقه دارد و با تحوّالت قانونی به اقتضای تحوّالت اجتماعی روزآمد میمناسب

ت سرقی در مورد عفو مجرم در سینوقانونة گذشت، با وجود سکوت در دوران قانونگذارکه 

ة سوّم، تأسیسات حقوقی مذکور را به اَشکال مختلف با اقتضائات جامعه هماهنگ مرتبحدّی در 

با ادبیّاتی متفاوت  8263قانون مجازات اسالمی  371ة مادّ( 3ة )تبصرسازد. در این راستا، در می

ی که هایدر مورد بند )پ( این مادّه و سایر حبس»است:  شده اداز موضوع عفو و تبدیل کیفر ی

مشمول عنوان تعزیر نیست، هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی 

 تواند مجازاتمقام رهبری می نیهمچنشود. او را مصلحت بداند، با عفو ایشان از حبس آزاد می

 «.او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید

شود، یة مرتکب جمع متوبرة باال، که با شرط تبصدر شده به مقام رهبری اختیار تفویض

کند. عفو خصوصی یا همان اختیار مقام رهبری در عفو معنای عفو خصوصی را به ذهن متبادر می

نیز  8263قانون مجازات اسالمی  69ة مادّقانون اساسی و در  889( اصل 88مرتکب در بند )

« حکومانم»این مقرّرات تأکید کرده است، تنها  در قانونگذاری شده است. همانطور که نیبشیپ

 آنهاهام ماند، زیرا اتّباقی نمی« متّهمان»ة استفادشوند و جایی برای  مندبهرهتوانند از این ارفاق می

مورد نظر « مصلحت»هنوز به اثبات نرسیده است که بتواند عفو شود. از این گذشته، مطلق بودن 

 مقام رهبری را در عفو یا تبدیل کیفر متبادر به ذهن دوشرطیقیبممکن است اختیار  قانونگذار

 د.توان انکار کرهای نوعی یا شخصی را هم نمیبر مالک قانونگذاریة تک کهی حال درکند، 

که در  گفته شده است« مصلحت»در راستای اختیارات حاکم یا ولی امر مسلمانان با اقتضای 

 ربتواند یک سلسله تصمیمات مقتضی ولی امر می آنهاقت یة قوانین شریعت و رعایت موافسا

. مقرّرات درآوردمقرّراتی وضع نماید و به اجراء  آنهامصلحت وقت اّتخاذ کند، طبق  حسب

(. 819و  876: 8269االجراء و همانند شریعت دارای اعتبار هستند )طباطبایی، یادشده الزم
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ین ترمبنای حکم حاکم، مهم عنوان به« صلحتم»، اظهار شده است که پذیرش معنای نیهمچن

(. بنابراین، 39-32: 8274کند )صالح پور، عرفی می سرعت بهابزاری است که فقه شیعی را 

با معنای  ذارقانونگ نظر ازپرسشی کلیدی این است که در عفو یا تبدیل مجازات، مفهوم مصلحت 

این است که اگرچه قید مصلحت  مصلحت از دیدگاه فقها چه تفاوتی)هایی( دارد؟ فرض

های شی و ارزاستناددهی، ریبکارگهای برخواسته از اقتضائات اجتماعی است، تفاوت در زمان

ه بر توان انکار کرد. در واقع، جامعه با تکیاساسی را، که مبنای استفاده از این قید بوده است، نمی

کند، چراکه افراط یا راقبت میهمچون یک شخص از عضو خود م« مصلحت»مفهوم و مصادیق 

تفریط در سزادهی و بازپروری خود پیامدی زیانبار به بار خواهد آورد که شاید بعدها جبرانش 

مجریان  و قانونگذارجز با قطع یا از بین بردن آن عضو ممکن نباشد، پیامدی که هیچگاه مدّنظر 

 قانون نیست. 

ة گستر لهجم ازمفاهیم کلیدی پژوهش، مسائلی با توجّه به توضیحات باال، پس از اشاره به 

یی با برخی مقرّرات و نیز توجیه گرامصلحتهای غیرتعزیری، تعارض شمول حبس

 آنها هستند که باید به یمحورعاتی موضویی در عفو یا تبدیل مجازات محکومان، گرامصلحت

 )های( موردنظر ارائه شوند.راهکارپرداخته شود تا در انتها 

 هيم کليدی. مفا۱

 . مصلحت۱-۱

مصلحت در لغت به معنای آنچه صالح و سود شخصی یا گروهی در آن باشد، خیراندیشی، 

به ضرر اشخاص دیگر و جامعه تمام شود،  که یحال درو آنچه صالح شخصی باشد،  کیکار ن

 برخیهای متفاوتی وجود دارند. (. امّا در تعریف مصلحت دیدگاه8719: 8218آمده است )معین، 

: 8272، )مرعشی اندکردهدفع ضرر یا جلب منفعت برای دین و دنیا تعریف  عنوان بهمصلحت را 

دانند، که شارع از طریق ارسال دیگران مصلحت را همان مصلحت شرعی می آنکه(، حال 299

 رسل و انزال کتب و تشریع مقرّرات به دنبال تأمین آنها بوده است. بنابراین، مصلحت یک مفهوم
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 بارتع بهشود. شود که خود عین حق است و به حقیقت و باطل تقسیم نمیشرعیِ ارزشی می

ا هایی است که ب، هر جا صحبت از مصلحت موجود در حکمی شود، منظور تبیین ارزشگرید

 (.96: 8211ایم )علیدوست، وضع آن حکم، به دنبال حمایت از آن بوده

یشتر به لحاظ شرعی ب« مصلحت»صطالح مورد بحث، فقها از افزون بر این، در تبیین مفهوم ا

 است که مصلحت در اصل جلب منفعت شده گفتهرا مدّنظر دارند و در این راستا « منفعت»مفهوم 

و دفع ضرر است و منظور از مصلحتْ محافظت بر مقصود شرع است؛ مقصود شرعی در میان 

مال مردم را حفظ کند. پس هر چیزی که دین، عقل، نسل، جان و  نکهیاخلق پنج چیز است: 

را  نهگاپنجمتضمّن حفظ این اصول خمسه باشد همان مصلحت است و هر چیزی که این اصول 

(. این تعاریف 874ه.ق: 8487فوت کند همان مفسده است، که دفعش مصلحت است )الغزالی، 

جامعه( و خاص  ممکن است در دو مفهوم عام )ناظر بر مصالح« مصلحت»که  سازندیمروشن 

مفهومی که در ابتدا اشاره شد بیشتر با مفهوم عامّ  8)مرتبط با مصالح شخص( در نظر گرفته شود.

ی دارد، در حالی مفهوم اخیر ناظر بر مفهوم خاصّ مصلحت است. بر این اساس، همخوان مصلحت

از مفاهیم  کی کدامیی در ارفاق نسبت به محکومان باید بررسی کرد که گرامصلحتدر توجیه 

 بوده است. قانونگذار نظر موردمزبور 

 . عفو/تبديل مجازات۱-۲

در لغت به معنای از گناه کسی درگذشتن، بخشودن، گذشت کردن و بخشایش آمده « عفو»

                                                           
حد  ةاقاماز دالیل جواز »که  شودیمدر مفهوم عامّ مصلحت، رعایت مصالح جامعه مدنظر است؛ برای مثال، وقتی گفته . 8

ة مردم عامبرداشت کرد که مصالح  توان چنین( می331تا: )خوئی، بی« توسّط حاکم مصلحت عامه و جلوگیری از فساد است

تواند در مواردی ة اسالمی میجامعحاکم  نکهیادر اجرای حد مورد توجّه است. در مقابل، در خصوص مفهوم خاصّ مصلحت، 

 تواندیم(، 879: 8291موقّت جلوگیری کند )خمینی،  طور بهکه مصلحت اقتضا کند، از اجرای برخی احکام و قوانین شرع 

ة ادّمتوان در بعضی از موادّ قانونی نیز مشاهده کرد؛ برای نمونه، عایت مصالح فردی نیز باشد. تأثیر مفهوم اخیر را میناظر بر ر

علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتال باشد و اجرای مجازات موجب هرگاه محکوم : »داردیممقرّر  8263ق.آ.د.ک.  193

ی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی و

 «.اندازداجرای مجازات را به تعویق می
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، نخواستن چیزی، اسقاط حق، تجاوز از گناه و درگذشتن نیهمچن(. 8979: 8218است )معین، 

(. در برخی کتب لغت عربی، 3112: 4، ج 8211ی لنگرودی، است )جعفر واژهاز معانی دیگر این 

ده نیز آورده ش« الصمفح )صَفح عنه و ترک عقوبته(، گذشتن از مجازات جانی»عفو در معنای 

ة جامعه در ندینما(. امّا عفو در اصطالح حقوقی بخششی است که 271م: 8667است )ابن منظور، 

در  بساچهکند و مجرمان به راه صلح اِعطا میبرگرداندن  منظور بهجهت اهداف سیاسی و 

آزادسازی این اشخاص، فرصتی تازه برای تغییر دادن کاملِ راه زندگی نهفته باشد )غسان، 

بعضی از حقوقدانان هم عفو را به معنای اقدامی که با تصویب نهادهای حکومتی اعم  (.7م: 8614

اندن تعقیب متّهمان و یا بخشودن تمام یا ی برای موقوف مقانونگذاراز نهاد رهبری یا مجلس 

(. 392: 2، ج8264)اردبیلی،  اندکردهگیرد تعریف قسمتی از مجازات محکومان صورت می

ومان عفو محک آنکهة هر دو نوع عفو عام و عفو خاص است، حال رندیدربرگتعریف اخیر از عفو 

اری ر نتیجه با عفو خاص سازگو د ردیگیمی غیرتعزیری از سوی مقام رهبری صورت هاحبسبه 

ی طور هبدر واقع تغییر ماهّیت و نوع مجازات است، « تبدیل مجازات»بیشتری دارد. از این گذشته، 

چه تا مساعدتر به حال متّهم باشد، گر شودیمکیفر مورد نظر به مجازات دیگری تغییر داده  که

 این امر همواره صدق نخواهد کرد.

 در عفو يا تبديل مجازات گرايی. توجيه مصلحت۲

ی قرار داده نویسهای دینی، منابع شرعی را مالک قانوننظام کیفری ایران با تکیه بر اندیشه

 سنجی حاکماست. در برخی موارد، شارع مقدّس عفو یا تخفیف مجازات را منوط به مصلحت

الح و مفاسد استه از مصکرده است. بر طبق دیدگاه بعضی از فقهای امامّیه نیز تکالیف شرعی برخ

ه.ق: 8481منع و ترخیصِ شرعی بر مبنای این دو استوار هستند )االنصاری،  جهینت و درهستند 

مالک  8263قانون مجازات اسالمی  371ة مادّ( 3ة )تبصردر  قانونگذار(. بر این اساس، 428ـ427

ممکن است  ذارقانونگقرار داده است. اطالق تعبیر « مصلحت»عفو یا تبدیل مجازات را 

ام رهبری در داشتن مق« اختیار» هااستنباطی متفاوتی را به ذهن متبادر کند. یکی از این هابرداشت
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مورد عفو یا تبدیل مجازات است، امّا برداشت دیگر معنای متفاوتی از اختیار را به ذهن متبادر 

یار ی نوعی است، که اختهاعفو یا تخفیف مجازات با تکیه بر مالک« سنجش» هم آنکند و می

، رگید عبارت بهدهد. ة ترازو قرار میکفارفاق در دو  منظور بهزند و ادّله را مطلق را کنار می

ی مذکور و ادلّه سنجیده شوند، هامالکوقتی قرار باشد که عفو یا تخفیف مجازات بر اساس 

 ختیار اِعطاشده به مقام رهبریدر ا کندیمنوعی محدودیّت که در راستای ارفاق به مرتکب عمل 

 . شودیمایجاد 

ب ای خاص بنا به مصالحی با عفو یا تبدیل مجازات مرتکگفته شود مقام رهبری در برهه نکهیا

که هرگاه حاکم  اندداشتهموافقت کند امری ناممکن نیست. برخی فقهای معاصر هم اظهار 

 ی مردم از اصل اسالم را در پیگردانیروهایی نظیر تشخیص دهد که اجرای حدْ ضرر و زیان

تواند از اجرای حد امتناع کند )هاشمی دارد، زیانی که شارع هرگز به آن راضی نیست، می

(. از برخی روایات نیز استفاده شده است که پیامبر اکرم یا امام معصوم، 866: 8271شاهرودی، 

ی جایز الحظهر در اجرای آن را برای ة حدود داشته و تأخیاقامی که به اژهیواهتمام  رغمبه

. انداختهاندموقّت به تأخیر  طور بهة آن را اقام، در برخی موارد حد را اجرا نکرده و یا انددانستهینم

تأخیر در اجرای حد بر زن باردار و مجرم بیمار، اجرای حد در غیر حرم، عفو مجرمان در زمان 

: 8264ی درخور ذکر هستند )مسجدسرایی و کبیری، هانمونهجنگ و عفو زنان بدون شوهر از 

 سنجی در هر یک از موارد اخیر مشهود است. نوعی مصلحت دیتردیب(. 349

از سوی دیگر، گاهی اوقات مقام رهبری ممکن است با توجّه به شخصیّت محکوم، مصلحت 

ة عجامحاکم را در عفو یا تبدیل مجازات محکوم نداند. در همین راستا، گفته شده است که 

ن ة حکومت خود عمل کند و ایحوزتواند بنابر مصالح کلّی مسلمانان یا مصالح افراد اسالمی می

اختیار هرگز استبداد به رأی نیست، بلکه در این امر مصلحت اسالم و مسلمانان در نظر گرفته شده 

، )خمینی ة حاکم اسالمی همچون عملش تابع مصالح اسالم و مسلمانان استشیانداست. پس 

اظهار شده است که حاکم  نیهمچنی و اختیار حاکم شیاندمصلحت(. در راستای 498ه.ق: 8489

ی ادرعبیغتواند از هر امر عبادی یا تواند مساجد را در صورت لزوم تعطیل کند؛ حکومت میمی
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 تواند از حج که ازکه جریان آن مخالف مصالح اسالم است جلوگیری کند؛ حتّی حکومت می

یری موقّت جلوگ طور بهفرایض مهمّ الهی است در مواقعی که مخالف صالح کشور اسالمی باشد 

 نهاآ(. بعضی از فقهای امامّیه نیز معتقدند مصالحی که تشخیص 413و  418: 8219کند )خمینی، 

 که در اندیمصالحة مورد بحث، مقام رهبری( تبصربه حاکم اسالمی واگذار شده است )در 

، شوند )صرامیرای حکم شرع و تعیین مصادیق احکام و قواعد کّلی شرعی مطرح میة اجمرحل

کایت ه نیز حتبصردر آن « محکومان»بتوان گفت که قید  بساچه(. در این خصوص، 219: 8274

سنجی مقام رهبری هرچند مبتنی بر معیار نوعی است، از خصوصی بودن عفو دارد و مصلحت

 نکهیار با معیار شخصی نخواهد بود. توضیح بیشت ارتباطیب رندیگیمصالحدیدی که ایشان بکار 

اختیار  که یحال درة عفو یا تبدیل مجازات دارد، مقولة مرتکب داللت بر شخصی بودن توبشرط 

یک شخص بیشتر مالک نوعی را به ذهن  عنوان بهعفو و تبدیل مجازات از سوی مقام رهبری 

وده است که یی نسبت به این امر بگراجانبهکیز متوجّه پیامد زیانبار ین قانونگذارسازد. متبادر می

 عام مطرح کرده است.  صورت بهرا « مصلحت»قید 

در تفویض چنین اختیاری به مقام  قانونگذارة معیار نوعی یا شخصی و دقّت دربارآنچه 

با  «رجم»یل مجازات حقّ تبد هم آنو  کندیمة مبهمی را به ذهن متبادر مسئلرهبری اشاره شد 

وع و ة قضائیّه است، که نه از حیث نقوّة حکم قطعی و موافقت رئیس صادرکنندپیشنهاد دادگاه 

« هایی که مشمول عنوان تعزیر نیستحبس»میزان مجازات نه از جهت اهمّیّت موضوع با 

شخصیّت  کی عنوان بهشدنی نیست. سپردن مصلحت عفو یا تبدیل مجازات به مقام رهبری قیاس

 331ة مادّ متوّجه کنندهیدگیرسواحد پیامدی زیانبار ندارد، که ممکن است به دلیل تعدّد شعب 

ة حکم قطعی شخصیّت صادرکنندشود، چراکه منظور از دادگاه  8263قانون مجازات اسالمی 

ه با ر مواجههای متفاوتی از قانون داستنباط کنندهیدگیرسواحد و ثابتی نیست و شعبات مختلف 

 نگذارقانوهایی خواهند داشت. شاید به جهت پرهیز از این پیامد زیانبار است که چنین پرونده

 بینی نکرده است. تفویض اختیار را در این خصوص پیش

ت ة عفو یا تبدیل مجازادرباری ریگمیتصمسنجی مقام رهبری در افزون بر این، مصلحت
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را به تعریف احکام حکومتی « مصلحت»، قید «هایی که مشمول عنوان تعزیر نیستحبس»

 شدهینیبشیپسازد. حکم حکومتی حکمی است که ولی جامعه بر اساس ضوابط تر مینزدیک

مصالح عمومی برای حفظ سالمت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین  بر طبق

 ر، افراد با یکدیگر در مورد مسائلها با یکدیگهای دولتی و غیردولتی با مردم، سازمانسازمان

فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی، نظامی، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی، طرق و شوارع، 

اوزان و مقادیر، ضرب سکّه، تجارت داخلی و خارجی، امور ارزی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، 

 به(. 317: 8271ت )گرجی، ها و سایر مسائل مقرّر داشته اسنظافت و زیبایی شهرها و سرزمین

ه دستورها و مقرّراتی که بر اساس ضوابط مجموعاز  اندعبارت، احکام حکومتی گرید عبارت

مستقیم یا نامستقیم از جانب حاکم اسالمی برای اجرای احکام و حدود  طور بهشرعی و عقلی 

لی و خارجی آن صادر ة جامعه در ابعاد گوناگون آن و تنظیم روابط داخادار منظور بهالهی و 

 (.896: 8271)کالنتری،  دنشویم

به  تواند مجازات او رامقام رهبری می»ة رمقرّاز  قانونگذارنباید ناگفته گذاشت که منظور 

همسو با دیدگاه بعضی از فقهای معاصر است که اظهار « مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید

دلیل جایز بودن بخشش اصل حد برای حاکم استنباط  توان ازاز نگاه عرف و عقال می اندداشته

ز است. ی جایاول قیطر بهکرد که عفو قسمتی از حد، کاهش آن و یا تبدیل به مجازاتی کمتر 

تناسب این حکم نزد عرف و عقال بدین صورت است که یک بزهکار در پی اعتراف یا همراه با 

ی خوب بها با نظر حاکم و صالحدید او دارد تتوبه و پشیمانی، شایستگی دریافت فرصتی دیگر را 

یدن طور که گاهی اقتضای بخشهمانتوبه کند و رفتارش را درست و استوار گرداند. این نکته 

ة مهطلبد. کسی که اختیار بخشیدن اصل حد را دارد، گاهی هم تخفیف یا کاهش کیفر را می

 وجود با(. 66: 8271ت )هاشمی شاهرودی، کیفر را دارد اختیار بخشیدن قسمتی از آن را نیز داراس

منظور  عام بکار برده است، صورت بهرا « مصلحت»قید  قانونگذاراگرچه  ، باید پذیرفت کهنیا

مت حفظ حر منظور بهباشد که شارع مقدّس « مصالح خمسه»تواند رعایت نمی« مصلحت»وی از 

 ادی اشخاص را محدود یا منع کند. ی کرده و ممکن است آزنیبشیپدین، نفس، عقل، نسل و مال 
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قانون مجازات اسالمی  ۲۷۸ة مادّ( ۲ة )تبصردر  های غيرتعزيریة حبسگستر. ۳

۱۳۹۲ 

( و در 118: 8218حبس در لغت به معنای زندانی کردن و بازداشتن آمده است )معین، 

در آن زمان  کهی طور بهاصطالح یعنی سلب آزادی و اختیار نفس در مدّت معین یا نامحدود 

(. بر این اساس، باید 391: 8291حالت انتظار یا ترخیص وجود نداشته باشد )جعفری لنگرودی، 

ها ة مرسوم خود مجازاتویشبنا به  8263قانون مجازات اسالمی  84ة مادّدر  قانونگذارافزود که 

حاظ ماهیّت زیر با لکرده است. از میان این کیفرها، حدّ و تع میتقس ریتعزرا به حد، قصاص، دیه و 

 به اجراء گذاشته« حبس محکوم» صورت بهة اجرای مجازات ممکن است ویشجرم ارتکابی و 

س یا از طریق زدن، حب تواندیماند که تعزیر اظهار داشته باره نیا دربرخی فقها  چنانکهشوند، 

 (.72: 1ه.ق، ج 8497)ابن فهد حلّی،  8توبیخ کردن اجراء شود

در بعضی از جرایم  را« غیرتعزیری»های اِعمال حبس سو کاز ی قانونگذار، نیا وجود با

پذیرفته تفاوتی را ن« تعزیری»های با حبس آنهاة اجرای ویشپذیرفته و از سوی دیگر در خصوص 

در عنوان فصل دوّم )اجرای مجازات حبس( از بخش « حبس»ة واژاست. مؤیّد این دیدگاه اطالق 

 8263ام کیفری و اقدامات تأمینی و تربّیتی( از قانون آیین دادرسی کیفری پنجم )اجرای احک

از تفاوت  نظر قطع. بنابراین، شودیم( نیز مشاهده 182-131است، که در موادّ این فصل )موادّ 

حبس  ة اجرای مجازاتویشماهوی و شکلی بین جرایم تعزیری با سایر جرایم، باید پذیرفت که 

                                                           
. فقهای دیگر نیز در مورد اجرای تعزیر معتقدند که ممکن است با تنبیه بدنی، حبس، توبیخ بدون قطع و جرح بدنی و یا 8

(. بنابراین، حکومت به اقتضای نوع جرم تعزیری و بنا به 326: 3تا، ج ه حلّی، بیگرفتن جریمة مالی به اجراء در آید )علّام

تواند گذارد. همچنین، بیان شده است که حاکم میهای تعزیری را بخواهد به اجراء میمصلحت خود هر کدام از مجازات

ین کند تنبیه بدنی، تبعید، توبیخ و امثال آن را تعیای مجازات مناسبی نظیر زندان، برای هر معصیّت و جرمی از هر طبقه و دسته

شود اند که وقتی مجرم توبه کرد، مال به او رد میو بعضی از علمای حنفی نیز تعزیر مالی را اجازه داده گرچه تصریح کرده

 (.218: 1تا، ج )جزیری، بی
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ه هایی هم ک)غیرتعزیری( با جرایم تعزیری تفاوتی ندارد. در مورد حبس در جرایم حدّی ابد

 که آنجا از، 8263قانون مجازات اسالمی  371ة مادّ( 3رة )تبص، در «مشمول عنوان تعزیر نیست»

 عام و بدون مالحظة عنوان مجرمانه از مواردی یاد کرده است که مشمول حبس طور به قانونگذار

ناظر بر نوعی کیفر است، نه یک عنوان مجرمانه، پس « حبس»ة واژاستفاده از  غیرتعزیری است و

ذکّر شد شود. البتّه باید متهر رفتاری را که مستلزم این نوع از مجازات غیرتعزیری باشد شامل می

از  8قانون اخیر، که محکومّیتی اوّلّیه نیست، 884ة مادّ( 3ة )تبصردر  قانونگذار نظر مورد که حبس

( 3ة )تبصر، اگرچه در گرید عبارت بهشود. همان قانون خارج می 371ة مادّ( 3ة )تبصرشمول 

ة شش درجمجازات حدّی ممکن است به حبس تعزیری  8263قانون مجازات اسالمی  884ة مادّ

لحاظ شده و اختیار آن به مقام رهبری  قانونگذاریی از پیش توسّط گرامصلحتتبدیل شود، 

 ده است.تفویض نگردی

 های حدّی. محدود به مجازات۳-۱

هایی که مشمول عنوان تعزیر حبس»از  8263قانون مجازات اسالمی  371ة مادّ( 3ة )تبصر

هایی حبس از عبارت مذکور قانونگذارسخن گفته است. یک استنباط این است که منظور « نیست

ورد بحث شامل دو دسته از ، ولی عموم عبارت ماندشدهاست که از باب حد در نظر گرفته 

ة ستداست و  دارتمدّهای ة یکمْ حبسدستشود: می« هایی که مشمول عنوان تعزیر نیستحبس»

شود. های ابدی است که به خاطر ارتکاب یک جرم غیرتعزیری بر مرتکب بار میدوّمْ حبس

ک کرد؟ د از هم تفکیرا بای دسته دواین است که چگونه این  شودیمپرسشی که در اینجا مطرح 

شده است در  آنهامتعرّض  قانونگذارآیا قانون مجازات اسالمی معیار است و فقط مواردی که 

همان قانون،  339ة مادّیا به استناد  ردیگیمقرار « های که مشمول عنوان تعزیر نیستحبس»قلمرو 

                                                           
ر زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال د: »داردیممقرّر  8263قانون مجازات اسالمی  884ة مادّ( 3) ةتبصر. 8

ة رجددیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این مادّه به حبس یا شلّاق تعزیری بزه

 «.شودمحکوم می آنهای هردوشش یا 



 

  

 

 

337 

 
 

 زیریهای غیرتعگرایی در عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبسمصلحت

 8قانون اساسی 897صل در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق ا» نکهیامبنی بر 

 ة شمول فراتر از آن است؟ گستر، «شودیمجمهوری اسالمی ایران عمل 

ة محدود 8263قانون مجازات اسالمی  339ة مادّ که آنجا ازدر پاسخ به پرسش باال باید گفت 

ستند در این قانون اندک ه شدهینیبشیپدانسته است، موارد  شدهتصریحشمول را فراتر از موارد 

راتر از مواردی است ف قانونگذارة مورد نظر گستربا مالحظة تفسیر به نفع مّتهم باید پذیرفت که و 

 339سو دادرس به استناد مادّة  کی ازشده است. به دیگر سخن،  آنهاکه در قانون اخیر متعرّض 

جازات می خالف اصل قانونی بودن جرم و نوع بهباید تمام حدود را مدّنظر داشته باشد، امری که 

ون در قان شدهحیتصرو از سوی دیگر متّهم در صورت محدودسازی قلمرو شمول به موارد  3است

همان قانون محروم  371( مادّة 3ة )تبصری از حقوق ارفاقی مقرّر در نوع به 8263مجازات اسالمی 

 هک ،8266 یریقانون کاهش مجازات حبس تعز در توانستیم قانونگذار، حال هر در. شودیم

قانون مجازات  339 ةمادّ مورد درنظرها  ، به اختالفاست را نسخ صریح کرده قانون موادّی برخ

 .ه استابهام به سکوت برگزار شد نیابدهد، امّا  انیپا زنی 8263اسالمی 

ه در است ک« تبعید»های حدّی در سیاست کیفری اسالم مجازات از مصادیق دیگر مجازات

ی بلد در ة اجرای نفویشتعبیر شده است. در خصوص « بلدنفی»یا « غریبت»فقه اسالمی از آن به 

جرم محاربه تصریح شده است که محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، 

(، امّا در جرم قوّادی در 8263قانون مجازات اسالمی  311ة مادّنداشته باشد ) وآمدرفتمراوده و 

                                                           
قانون اساسی به قضات  897جازة مندرج در اصل . باید خاطرنشان کرد که برخی صاحب نظران فقهی بر این باورند که ا8

محاکم برای مراجعه به منابع معتبر اسالمی و فتاوی مشهور در صورت فقدان نص، سکوت و یا نقص قانون، منصرف به امور 

 896، 29مذکور عام است و عمل به عام پیش از تفّحص برای مخصّص جایز نیست. پس اصول  897حقوقی است، زیرا اصل 

دهند کنند و آن را به امور حقوقی اختصاص میرا از عمومیّت خارج می 897که حالت خاص دارند اصل  819( اصل 4) و بند

 (.21: 8276)محقّق داماد، 

رأی دادگاه باید  نکهیابر  8263قانون آیین دادرسی کیفری  274ة مادّ. برخی نویسندگان حقوق کیفری معتقدند که تأکید 3

 هْ مادّ ، این گرید عبارت بهاز استناد به منابع فقهی روگردان شده است؛  قانونگذارکه  سازدیمباشد روشن « قانونمستند به موادّ »

 (.66و  61: 8267را نسخ کرده است و این مادّه دیگر استنادپذیر نیست )منصورآبادی،  8263قانون مجازات اسالمی  339ة مادّ
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همان قانون( و کیفر شخصی که دارای همسر  342ة مادّردی ارتکاب یابد )ة دوّم که توسّط ممرتب

به تبعید اشاره شده  8قانون یادشده( 336ة مادّ) شودیمدائمی است و پیش از دخول مرتکب زنا 

 ة رفتار با محکوم سخن به میان آمده باشد. نحواز  نکهیااست، بدون 

در مواردی صراحتاً به چنین  قانونگذارهای حدّی، شارع یا ، در مورد حبسحال هر در

هایی اشاره داشته و مجازاتی را در نظر گرفته است که ارتباط مستقیم با نوع حد دارد؛ این حبس

 :اندشدهموارد در زیر بیان 

 371ة مادّة سوّم از جرایمی است که مستوجب حبس ابد است )بند )پ( مرتبسرقت حدّی در  -

 (؛8263قانون مجازات اسالمی 

بلد های حدّی که محکوم باید به اقتضای نوع جرم تبعید و زندانی شود نفی از دیگر مجازات -

ی کرده است. در نیبشیپقانون مذکور برای محارب  313ة مادّدر بند )ت(  قانونگذاراست که 

د، شراستای اجرای نفی بلد، چنانچه امکان جلوگیری از مراوده و معاشرت محکوم با دیگران نبا

قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت اّتخاذ تصمیم مقتضی )حبس در تبعید( به دادگاه 

ة اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نحوة نامنییآ 842ة مادّ) کندیممنعکس 

نفس و عضو و جرح، دیات، شّلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا 

 (؛8261معیّن  یهامحل

مشهور فقهای امامّیه، برخالف مرد مرتد فطری، اعتقاد به قتل زن مرتد اعم از فطری و ملّی  -

                                                           
 عنوان بهدر تبعید »اظهار عقیده کرده است:  92/94/8279مورّخ  8177/7ة شمارة مشورتی یّنظرة قضائّیه در قوّة حقوقی ادار. 8

حبس در تبعید نیز نام برده  عنوان بهعلیه حقّ مراوده و معاشرت با دیگران ندارد، و به همین علّت، از آن محاربه، محکوم 

علیه صرفًا تبعید فعلی[ این خصوصیّت را ندارد و محکوم  336ة مادّ؛ 8279ق.م.ا. ] 17ة مادّشود. ولی، تبعید مذکور در می

قطع شرایط و ابزار ارتکاب آن در آینده است، زیرا زنا بعد  منظور بهکه تغریب  اندداشتهدر این راستا، برخی اظهار «. شودمی

های امکان ز یکدیگر، شرایط و زمینهشود و با تبعید و دور کردن این دو ااز مصاحبت و مؤالفت و مؤانست با زانیه واقع می

، یعنی مردی که حرکات و «مخنّث»(. افزون بر این، فقها قائل به تبعید 147: 8272دارند )صادقی، وقوع جرم را از میان برمی

روز  کتبعید مخنّث کمتر از یک سال است، گرچه ی»، با این بیان که اندشده( 8997: 8218رفتارش به زنان شبیه است )معین، 

 (.218: 3، جتایب)اندلسی مالکی، « باشد، زیرا نباید به مقدار تبعید زناکار باشد
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برخی  کهی طور به، اندکردهندارند، بلکه در مورد زن مرتد، کیفر حبس را تا زمان توبه تجویز 

شود و در می حبس ابد رسد، بلکهکه زن مرتد گرچه فطری باشد به قتل نمی اندداشتهفقها بیان 

ترین شود، در حبس به سختگانه به مقداری که حاکم نظر بدهد تنبیه میهای نمازهای پنجوقت

د تا دهنپوشانند و بدترین غذاها را به وی میها به او را میترین لباسشود، خشنکارها وادار می

 (. 784: 8216توبه کند یا بمیرد )شهید ثانی،  آنکه

 ی منصوص شرعیهامجازات. تعميم به ۳-۲

 371ة مادّ( 3) ةتبصر، در «که مشمول عنوان تعزیر نیست هاییحبس»استنباط دیگر از عبارت 

 مجازات»که زیر عنوان  شودیمیی هاحبس، این است که شامل 8263قانون مجازات اسالمی 

ت یا منصوص است یا . در حقوق کیفری اسالم، مجازارندیگیمقرار « منصوص شرعی

و تعزیرات منصوص  8ة حد، قصاصرندیدربرگحداقل « های منصوصمجازات»غیرمنصوص. 

 جودو باشامل تعزیرات غیرمنصوص شرعی است. « های غیرمنصوصمجازات» که یحال دراست، 

ة قضائّیه با این دیدگاه که فقط تعزیرات منصوص شرعی در مفهوم قوّة حقوقی ادار، نیا

، تعزیرات منصوص شرعی را تعزیراتی تعریف کرده است که گنجدیمی منصوص هامجازات

در شرع مقدّس اسالم برای یک عمل معیّن، نوع و مقدار کیفر مشّخص شده باشد، پس در 

 ی و مطلق برای عملی تعزیرطورکلّ بهروایات و یا هر دلیل شرعی دیگر،  موجب بهمواردی که 

  3ود.شر آن تعیین نشده باشد، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمیمقرّر گردیده و نوع و مقدا

ة قضائّیه در حالی تعریف باال را از تعزیرات منصوص شرعی ارائه کرده است که قوّة حقوقی ادار

                                                           
، 8263قانون مجازات اسالمی  371ة مادّ( 3ة )تبصردر تفویض اختیار به مقام رهبری در  قانونگذار. در راستای توجیه عملکرد 8

ه تواند از بین برود، ولی حکومت ممکن است بنا بمیقصاص نیز مجازات منصوص شرعی است و به دالیلی  نکهیابا پذیرش 

به تعیین تعزیر بدل از قصاص نفس  8271قانون تعزیرات  983ة مادّدر  قانونگذارمصالحی برای مرتکب تعزیر تعیین کند، 

زیر از سوی عشاید بتوان تفویض اختیار به مقام رهبری و تعیین ت قانونگذارمبادرت کرده است؛ پس با تکیه بر این عملکرد 

 ایشان را نیز توجیه کرد. 

 .3/9/8263مورّخ  8986/7ة شمارمشورتی  یّةنظر. 3
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وجود دارد.  8نظر زیادی در خصوص ماهیّت و تعریف تعزیرات منصوص شرعیاختالف 

 881ة مادّ( 3ة )تبصرتعریف از تعزیرات مزبور، در  ةارائة شناسایی و دغدغهم بدون  قانونگذار

ة مادّبند )ب(  نیهمچناطالق مقرّرات این مادّه و »مقرّر داشته است:  8263قانون مجازات اسالمی 

( 891( و )64(، )62(، )49(، )41(، )49(، )26(، )37( و موادّ )1ة )مادّ( و بندهای )الف( و )ب( 7)

( 3ة )بصرتالذکر با ة اخیرتبصرة سیمقادر «. شودشرعی نمیوص این قانون شامل تعزیرات منص

متّهمان و محکومان را  881( مادّة 3ة )تبصردر  قانونگذارهمان قانون باید گفت که  371مادّة 

با وجود  371ة مادّ( 3ة )تبصربهره ساخته است، ولی در ی مذکور بیهاارفاقاز ة ضابطه ارائبدون 

مقام  ة مرتکب بهتوبجرایم مشمول، حقّ عفو یا تبدیل مجازات را در صورت  تر بودنسنگین

ده نیست و الزم بود که موارد یادش ریپذهیتوجرهبری تفویض کرده است، امری که از این حیث 

 .دادیمگرایی تحت شمول نهادهای ارفاقی در موادّ مربوط قرار را حداقل از باب مصلحت

های غیرتعزیری قرار ة حبسزمرهایی که در جمله مجازات ازشده، با توجّه به استنباط یاد

ابد ممسک است. ممسک در لغت به معنای چنگ در زننده، بخیل و گیرد کیفر حبس می

تا  داردیم( و در اصطالح کسی است که مقتول را نگه 8138: 8218کننده آمده )معین، امساک

علیه صوص، برخی فقها عقیده دارند که اگر شخصی، مجنی دیگری او را به قتل برساند. در این خ

شود دائم محبوس می طور بهشود، امّا ممسک را نگه دارد و دیگری او را بکشد، قاتل قصاص می

قانون باال  371ة مادّ( 3ة )تبصر(. در راستای شمول 22ة مسئل: 8291)خمینی،  3تا در زندان بمیرد

همان قانون )اصالحی  837ة مادّدر ابتدای  قانونگذارکرد که  انخاطرنشبه مجازات ممسک باید 

مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده  شرعدر  کهیدرصورت»( تصریح کرده است که 8266

و  ة اخیر ناظر بر نوعمادّدر « مجازات»بنابراین، اگرچه قید «. باشد، مجازات وی به شرح زیر است

                                                           
که منظور از تعزیرات منصوص شرعی آن دسته از  اندکرده. در مورد تعزیرات منصوص شرعی برخی حقوقدانان بیان 8

جرایم در  این نکهیاوجود دارد، بدون  آنهاجرایمی است که نصوص شرعی بر قابل تعزیر بودن و تعیین مجازات مرتکبان 

 (.49: 8261ة حدود شمرده شده باشند، مانند قرار گرفتن زن و مرد نامحرم در یک بستر )خالقی، زمر

 لَو اَمسَکَهم شخص  و قََتلَهم آخر فالقَوَد  علی القاتل ال المممسِک، لکن الم مسِک یمحبَسم َابداً حتی یَموتم فی الحَبس. .3
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کور ة مذرمقرّهای شرعی طبق نگاری عمل، ولی تجویز مجازاتامیزان کیفر است و نه اصل جرم

از سوی دیگر  8263قانون مجازات اسالمی  339ة مادّانگاری عمل طبق و اصل جرم سو کاز ی

ة دادرس در محکوم کردن ممسک به استناد احکام شرعی دارد، اگرچه همسو اجازحکایت از 

 . رودیمها فّاف بودن جرایم و مجازاتبا اصل قانونی بودن جرم و مجازات، انتظار ش

هایی که مشمول عنوان حبس»قانون اخیر در مورد  371ة مادّ( 3ة )تبصرافزون بر این، اطالق 

طرح شود  ندتوایم. البتّه این ایراد سازدیمامکان تعمیم به کیفر ممسک را فراهم « تعزیر نیست

م خدشه وارد آورد، یا پیامدی زیانبار به جهت که اِعمال این نهاد ممکن است به حقوق اولیای د

ه ممسک ب نکهیای نداشته باشد و یا همخوان هامجازاتعفو رهبری به وجود آورد که با اهداف 

مجازاتی محکوم شود که اخف از کیفر معاونی است که به صورتی غیر از امساک در قتل 

همان قانون  837ة مادّر در بند )الف( شدنی با کیفر تعزیری مقرّهمکاری دارد، مجازاتی که قیاس

 ة دو یا سه( نباشد.درج)حبس تعزیری 

 بهاید ابد ممسک بود، بی کردن کیفر حبس مستثندرصدد  قانونگذار، هرگاه نیا وجود با

کرده است. بینی نچنین استثنایی را پیش کهی حال درکرد، ی میسازافشفّدر خود قانون  وضوح

اون در قتل )غیر ممسک( از نهادهای ارفاقی چون آزادی مشروط در قانون که مع همانطورپس، 

ة مادّ( 3ة )تبصرکه قلمرو ارفاق مذکور در  رسدیممجازات اسالمی محروم نمانده است، به نظر 

ة مادّو ابتدای  339ة مادّ، امری که در مقایسه با ابدییمقانون به مجازات ممسک نیز تعمیم  371

ی بیشتری با اصل قانونی بودن جرم همخوان( 8266)اصالحی  8263ازات اسالمی از قانون مج 837

جازات که عفو یا تبدیل م شودیمباعث  قانونگذاریی گرامصلحتو مجازات دارد. از این گذشته، 

نباشد، زیرا در صورت عدم صالحدید مقام رهبری، عفو یا تبدیل مجازات  دوشرطیقیبممسک 

 ممسک منتفی است.

آن قانون، مجازات حبس  371ة مادّ( 3ة )تبصردر  نظر موردهای غیرتعزیری گر حبساز دی

اکراه در قتل »مقرّر شده است:  8263قانون مجازات اسالمی  271ة مادّکننده است. در ابد اکراه

ة تبصردد. گرمحکوم می ابدبه حبس شود و اکراه کننده مجوّز قتل نیست و مرتکب، قصاص می
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ة بصرتکننده محکوم به قصاص است. شونده طفل غیرممیّز یا مجنون باشد، فقط اکراهاکراهاگر  -8

ابد بس کننده به حپردازد و اکراهیة مقتول را میدی او عاقلهشونده طفل ممیّز باشد، اگر اکراه -3

امّیه فقهای امخاص در شرع و نیز از سوی  طور بهباید افزود که مجازات مزبور «. شودمحکوم می

تعزیری بودن  قائل به قانونگذارتجویز شده است، در نتیجه کیفری غیرتعزیری است، چراکه اگر 

ف، ی قانونی، از قبیل تخفیهاارفاقکننده بود، باید آن را مشمول مجازات حبس ابد برای اکراه

شمول  تنها قابلیّت اکنونهم کهی حال در، دانستیمتبدیل و یا تعلیق مجازات یا آزادی مشروط 

 زنی و هیرا توج گاهنظر نیآنچه امدّنظر باشد.  تواندیمقانون مورد بحث  371ة مادّ( 3ة )تبصر

ر قوانین ی مقرّر دحدّریابد غ یهاحبس ةهمتبدیل در  یفرکیقانونگذار رویکرد  کندیم تیّتقو

( 8266)الحاقی  8263قانون مجازات اسالمی  86 ة( ماد9ّ)ة موجب تبصر به ة یکدرجبه حبس 

 .است

 يی با مقرّرات عامّ توبهگرامصلحت. تعارض ۴

عفو یا تبدیل مجازات را به  8263قانون مجازات اسالمی  371ة مادّ( 3ة )تبصردر  قانونگذار

سنجی از جانب رهبری. در خصوص شرط یکم، با و مصلحت منوط به دو شرط کرده است: توبه

ت کشیدن از گناه و بازگشتن به راه حق، بازگشت و پشیمانی از مالحظة مفهوم لغوی توبه که دس

بینی های آن شرایطی پیشهمان قانون و تبصره 884ة مادّ(، در 274: 8216گناه است )عمید، 

 :ندیآیمقانون مذکور از جهاتی متعارض به نظر  371ة مادّ( 3ة )تبصرکه با مفاّد  8اندشده

توبه باید پیش از اثبات جرم  8263قانون مجازات اسالمی  884ة مادّمطابق با  نکهیانخست 

کب با شهادت شهود یا اقرار به اثبات رسیده باشد و مرت نظر موردصورت بگیرد. بنابراین، اگر جرم 

توبه نباید تأثیری در میزان مجازات داشته باشد تا بتوان به  884ة مادّتوبه کند، با توّجه به صدر 

                                                           
ی قذف و محاربه هرگاه متّهم قبل از استثنا بهدر جرایم موجب حد : »داردیممقرّر  8263قانون مجازات اسالمی  884ة مادّ. 8

ز اگر جرایم فوق غیر ا نیهمچنگردد. اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصالح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می

صورت  شد، در  شده با ّسط رمرتکب حتّی پس از اثبات جرم، دادگاه می ةتوبقذف با اقرار ثابت  ئیس تواند عفو مجرم را تو

 «.قوّة قضائیّه از مقام رهبری درخواست نماید
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سنجی رهبری حکم به عفو یا تبدیل کیفر داد؛ در غیر این صورت، عدول استناد توبه و مصلحت

 نکهیا، مگر رسدیمبه نظر  ریناپذهیتوجقانون مذکور است که  884ة مادّة ادشداز قسمت ی

 یموارد مگر: »داشتیمدر انتهای مادّه، همانند بسیاری از موارد استثنایی دیگر، مقرّر  قانونگذار

بود،  ریپذهیتوجقانون باال  371ة مادّ( 3ة )تبصردر صورت اخیر، «. ء شده باشددر قانون استثنا که

 شود.چنین استثنایی در قانون مشاهده نمی اکنونهمامّا 

 ردتوبه زمانی پس از اثبات جرم کارایی دارد که جرم با اقرار ثابت شده باشد،  نکهدوّم ای

ان کارایی ندارد. افزون بر این، در فرضی که جرم ة اثباتی چندنحوهای ابد این در حبس کهی حال

قانون مجازات  371ة مادّ( 3ة )تبصربا اقرار ثابت شده باشد و بتوان به استناد آن قسمت اخیر 

پذیر کرد و مفاّد این تبصره را به اجراء گذاشت، خأل دیگری همچنان در را توجیه 8263اسالمی 

در مواردی است که جرم با شهادت شهود به اثبات  هم آنراستای جمع دو مادّه وجود دارد و 

ی مقام رهبری سنجة مرتکب و مصلحتتوبة مزبور را به استناد تبصررسیده و قرار باشد که مفاّد 

قانون مذکور عمل  884ة مادّباید برخالف قسمت اخیر  هم بازاِعمال کرد، که در این صورت 

 کرد. 

انون مورد بحث عفو منوط به این شده است که مجازات ق 371ة مادّ( 3ة )تبصر، در نیهمچن

همان قانون یا باید پیش از اثبات  884ة مادّعفو به دلیل توبه در  کهی حال دردر حال اجراء باشد، 

هم  8263قانون مجازات اسالمی  881ة مادّجرم و یا پس از اثبات جرم امّا قبل از اجراء باشد؛ 

ة مربوط به توبة خود را حسب مورد به ادلّتا قبل از قطعّیت حکم،  ندتوایممتّهم : »داردیممقرّر 

که توبه تا  ة این استدهندنشان« تا قبل از قطعیّت حکم»قید «. مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید

، حال نیا بایر است که هنوز مجازات اساساً قابلیّت اجراء پیدا نکرده است. پذامکان یامرحله

 کند فرار از مجازات با دستاویزة اجرای حکم را ایجاد میمرحلصوری بودن توبه در ة شائبآنچه 

ت که ی احتمالی شایسته اسهاسوءاستفادهاجتناب از  منظور بهاست. بنابراین، « توبه»قرار دادن 

ی ارفاقی اهنهادمسیر  چنانکهحفظ شود، « پیش از قطعیّت حکم»ة مرحلجایگاه این نهاد ارفاقی تا 

 گر از قبیل تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط برای مرتکب هموار خواهد بود.دی



 

 

 

 

100 

  

 1400 بهار، وچهارمسی، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره نهم

قانون مذکور، چنانچه قرار باشد که از شرایط  371ة مادّ( 3ة )تبصر، در صورت اِعمال نکهیاسوّم 

شود، زیرا اگرچه احراز ندامت و اصالح همان قانون عبور کرد، تعارض بیشتر نمایان می 884ة مادّ

ة اخیر الزم دانسته شده است، ظاهراً در قسمت دوّم آن ضروری مادّدر قسمت نخست  مرتکب

ة بصرتکه احراز توبه، ندامت و اصالح مرتکب در  شودیمقلمداد نشده است و این مسئله موجب 

 از کار درآید.  نیآفرچالشمذکور 

قانون  399ة مادّة تبصردر  قانونگذارحدّی،  تر در خصوص توبه در سرقت، پیشحال هر در

 شود وحدّ سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی: »داشتیممقرّر  8279مجازات اسالمی 

وت ، تفاوتی نداشت که ثبآمدیبرماز اطالق این تبصره  همانطور که«. عفو سارق جایز نیست

ة توب» نکهیاه، مبنی بر جرم با شهادت شهود یا اقرار بوده باشد. این تبصره همسو با نظر فقهای امامیّ 

ة مادّ، با تصویب 8263تدوین شده بود. امّا در سال « کندقبل از اثبات جرم، مجازات را ساقط می

هایی که مشمول حبس»همان قانون، زیر عنوان  371ة مادّ( 3ة )تبصرقانون مجازات اسالمی و  884

ة اخیر تبصردر  قانونگذارف نظر ة سابق به تصویب رسید. برخالتبصر، خالف «عنوان تعزیر نیست

 ردة اثبات را مالک قرار نداده است، مشهور فقها ویشکه در راستای عفو یا تبدیل مجازات، 

ثابت شده باشد، نظر بر اختیار امام در عفو یا اجرای حد دارند. « اقرار»جرم حدّی با  کهی صورت

ید، حدّی اعتراف کند و پس از آن توبه نمااگر کسی به : »اندداشتهدر این راستا، برخی فقها اظهار 

 (.621: 4ه.ق، ج8496)حلّی،  8«امام در اجرای آن حد مختار است، چه سنگسار باشد، چه تازیانه

قانون مجازات  371ة مادّ( 3ة )تبصر، موضوعی که ممکن است ذکرشدهافزون بر مطالب 

متمایز سازد،  884ة مادّط مجازات، در عوامل سقو عنوان بهرا از مقرّرات عامّ توبه،  8263اسالمی 

 884ة ادّمة اخیر است. این در حالی است که در تبصراختیار تبدیل مجازات حدّی به تعزیری در 

ن هایی که مشمول عنواة اخیرالذکر )حبستبصرتواند مجازات حدّی قانون مذکور که حتّی می

عنف،  ی زنا یا لواطی که بهاستثنا بهتعزیر نیست( را پوشش دهد، مجازات تعزیری جایگزین )

ة یادشده آمده و از بحث حاضر خارج مادّ( 3ة )تبصراکراه و یا اغفال انجام گرفته باشد، که در 

                                                           
 . ولو أقر بحد ثم تاب کان االم مخیراً فی اقامته رجماً کان أو جلداً.8
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 زیریهای غیرتعگرایی در عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبسمصلحت

 است( در نظر گرفته نشده است.

 يی با حقوق خصوصی افرادگرامصلحت. سازگاری ۵

در میان جرایم « تهایی که مشمول عنوان تعزیر نیسحبس»ة مجرماناز عناوین  کدام چیه

و این  اندنشده( ذکر 8266)اصالحی  8263قانون مجازات اسالمی  894ة مادّدر  گذشتقابل

ست. بر این اساس، اِعطای حقّ عفو یا آنهااهلل بودن ة عمومی داشتن و حقّجنبموضوع به دلیل 

د. را ایجاد کن اللهیة دخالت ایشان در امور حقّشبهتبدیل مجازات به مقام رهبری ممکن است 

ه النّاسی گفته شده است معیاری کاللهی و حقّة مذکور و تبیین جرایم حقّشبهدر راستای رفع 

وجود دارد این است که هرگاه خداوند رضایت خودش از  اهللحقّاز  اسالنّحقّبرای تشخیص 

، یعنی اس استالنّمجرم را به شخصی که جرم علیه او صورت پذیرفته موکول کند، آن چیز حقّ

 پذیرد، مگر اینکه صاحب حقرا نمی اشتوبهاگر مجرم از گناهی که کرده توبه کند، خداوند 

پذیرد ا میة وی رتوبة او را بپذیرد، فقط نسبت به حقّ خودش توبگذشت کند و چنانچه خداوند 

رم گناه و ج کهی صورت درگویند، امّا می اسالنّحقّگذرد؛ چنین حقّی را و کامل از گناه او نمی

 (.94: 8213شود )مؤمنی، ة مرتکب تبرئه میذمّفقط نسبت به خداوند انجام گیرد، با توبه، عهده و 

ة مادّ( 3ة )رتبصة مجازات نخواهد بود، ولی آیا کنندالنّاسی ساقطتوبه در جرایم حقّ بنابراین

؟ چنانچه آنهای دو هراللهی و یا ایم حقّشود یا جرالنّاسی میقانون مذکور شامل جرایم حقّ 371

ة جرایم دارای هر دو جنبه باشد، آیا به حقوق خصوصی اشخاص لطمه رندیدربرگة مزبور تبصر

تکلیف این موضوع را مشّخص نکرده است، این مسئله نباید مانع از  قانونگذارزند؟ اگرچه نمی

 انونگذارقمحکوم باشد، چنانکه برخورد در قانون برای اشخاص  شدهگرفته در نظرحقوق ارفاقی 

ود حتّی با وج آنهابرای تعزیرات نیز حکایت از شمول  شدهینیبشیپی هاارفاقدر خصوص 

ابد را برای مباشر در شاکی خصوصی دارد. برای نمونه، معاونت در جرمی که مجازات حبس 

ر فرضی که دادرس شخص ة دو یا سه برای معاون است و ددرجدارد مستلزم حبس تعزیری پی 

، گرچه شخص محکوم حقّ استفاده از کندیمة دو محکوم درجمعاون را به مجازات تعزیری 
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قانون آیین  6ة مادّتوان گفت که حقّ شاکی پایمال شده است. آزادی مشروط را دارد، نمی

ود: تواند موجب طرح دو دعوی شارتکاب جرم می: »داردیمهم مقرّر  8263دادرسی کیفری 

 -دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقرّرات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی؛ ب -الف

قانون  جبمو بهة کیفرهایی که مطالبة ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبدعوای خصوصی برای 

ظیر توبه ن یحقوقاستفاده از تأسیساتی «. حقّ خصوصی بزهدیده است، مانند حدّ قذف و قصاص

ة اخیر نخواهد بود و مادّی مشروط نیز هیچگاه مانع طرح دعوای موضوع بند )ب( یا آزاد

 کرده است.  8حقوق خصوصی افراد را استثناء صراحت بههم  قانونگذار

در خصوص تشخیص مصلحت حاکم در عفو یا تبدیل مجازات اظهار شده است که در 

جرای تواند در اا عفو کند، میتواند مجرم ره میچنانکصورت تشخیص مصلحت، حاکم اسالمی 

حد تخفیف بدهد، بدین معنا که حد را تبدیل به تعزیر کند یا اصالً حد را اجراء نکند )مظاهری، 

ا الذکر رة اخیرمادّ(. پس همانطور که جامعه حقّ پیگیری دعوای موضوع بند )الف( 298: 8211

دارد، که در یی برای خود محفوظ میهادارد، حقّ انصراف را هم در مراحل مختلف با قیدوشرط

 . ردیگینمتعارض با حقوق خصوصی افراد قرار 

بب این تواند سمی قانونگذارهای غیرتعزیری، سکوت حبس« تبدیل»از این گذشته، در مورد 

تعلیق یا آزادی مشروط وجود دارد، یا  جمله ازی ارفاقی نهادهاابهام شود که امکان استفاده از 

تواند از مجازات تکمیلی استفاده کند. در این مجازات جایگزین، مقام قضایی می جهت تکمیل

ة مورد بحث مقرّر داشته است، مجازات تبصردر  قانونگذارکه  همانطورراستا، باید متذکّر شد 

« دیگری»حبس غیرتعزیری لزوماً باید به مجازات تعزیری دیگری تبدیل شود و منظور از قید 

                                                           
مجازات محکوم نسبت به حقّ مدّعی خصوصی تعلیق اجرای : »داردیممقرّر  8263قانون مجازات اسالمی  18ة مادّ. برای مثال، 8

وصی ة خصجنبدر حدّ قذف نیز به جهت غالب بودن «. شودتأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این مورد اجراء می

مطالبة النّاس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به حدّ قذف حقّ: »داردیمهمان قانون مقرّر  311ة مادّدر  قانونگذارآن، 

«. شودمقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می

را مشمول عفو، تخفیف و  اسالنّحقّموارد  8217ة کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان نامنییآ 39ة مادّ، نیهمچن

 . داندینمتبدیل مجازات 
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د به تعزیر نیست، بلکه منظور مجازاتی تعزیری غیر از مجازات حبس است. بر این لزوماً تبدیل ح

در فرض اخیر، زمینه برای اِعمال نهادهایی که ارتباط  قانونگذاریة توصاساس، در صورت عمل به 

رود. مستقیم با حبس دارند )آزادی مشروط، نظارت الکترونیکی و نظام نیمه آزادی( از بین می

د شوة سه تا هشت میدرجلیق اجرای مجازات هم که شامل تمام جرایم تعزیری در خصوص تع

در این  گذارقانون(، باید توّجه داشت که هرچند 8263قانون مجازات اسالمی  49دّة ما)ر.ک. 

ة مربوط، رقرّماز تدوین و تصویب  قانونگذارمنظور  دیتردیبمورد تعیین تکلیف نکرده است، 

زات به هر صورت نبوده است، بلکه هدفْ اصالح مرتکب بوده است، رهایی محکوم از مجا

قانون مجازات اسالمی  21ة مادّ( 3ة )تبصرة اِعمال مجّدد جهات تخفیف در دربارگونه که همان

بینی شده هرگاه نظیر جهات مندرج در این مادّه در موادّ خاصی پیش»مقرّر داشته است:  8263

، با رو نیا از«. همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد موجب هبتواند باشد، دادگاه نمی

اعطای عفو یا تبدیل مجازات، به جز در حکم به مجازات جایگزین حبس که به ندرت زمینة آن 

تعلیق اجرای  جمله اززمینه برای تأسیسات حقوقی دیگر،  8آید،در این خصوص فراهم می

که ماهیّت مجازات مورد عفو نیز غیرتعزیری بوده  رو آن از ژهیو بهرود، مجازات، از بین می

ی طورکلّ هبصالحیّت عفو مجازات را  قانونگذاراست. در جهت تقویّت این دیدگاه باید افزود که 

به مقام رهبری واگذار کرده است تا در صورت صالحدید از نهاد عفو استفاده کنند و نیازی به 

 علیق یا تخفیف دیگری نباشد.تبدیل مجازات و سپس اِعمال ت

های تکمیلی نسبت به مرتکبان مشمول عفو یا تبدیل ، امکان اِعمال مجازاتحال هر در

پذیر است. شاید نیز بحث 8263قانون مجازات اسالمی  371ة مادّ( 3ة )تبصر موجب بهمجازات 

                                                           
 ریسا ایه مادّ نیرات امقرّ یچنانچه در اجرا» :داردیم( مقرّر 8266)الحاقی  8263ن مجازات اسالمی قانو 27 ةمادّة تبصر. 8

 نیگزیروز صادر شود، به مجازات جا کیحکم به حبس کمتر از نودو ابد،ییم فیموجب آن مجازات تخف که به یراتمقرّ

بدیل در این تبصره شامل فرض ت« یابدمی فیازات تخفموجب آن مج که به یراتمقرّ ریسا»عبارت  .«شودیم لیمربوط تبد

از اطالق عبارت مورد  نظرصرف، زیرا شودیمنیز  8263قانون مجازات اسالمی  371مادّة  3ة تبصرمجازات به نحو مقرّر در 

ة اخیر مادّ 3ة صربتبحث، قید تخفیف حکایت از مفهومی عام از تخفیفِ مجازات اعم از تقلیل یا تبدیل کیفر حبس دارد که با 

 .کندیمسازگاری پیدا 
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کان اِعمال مجازات ( گفت که ام8266همان قانون )اصالحی  32ة مادّبتوان با توجّه به اطالق 

های تکمیلی هم وجود دارد، امّا با مالحظة تفسیر به نفع متّهم، اختیاری بودنِ حکم به مجازات

فاق رهبری که مشمول ار کارتوبهارجح این است که نسبت به مجرم  قانونگذارتکمیلی و سکوت 

ی دادگاه قاض نکهیامگر تکمیلیِ مازاد بر مجازات جایگزین استفاده نشود،  شده است از مجازات

قانون او را به یک یا چند مجازات از  32ة مادّاز پیش و در راستای محکومیّت اوّلیّه با استناد به 

های تکمیلیِ اوّلّیه که به های تکمیلی محکوم کرد باشد، که در این صورت مجازاتمجازات

به صالح جامعه است و هم محکوم، هم  آنهاة اقدامات تأمینی دارند و پابرجایی جنبلحاظ ماهّیت 

 .مانندیمبه قوّت خود باقی 

افزون بر این، محرومیّت از حقوق اجتماعی افرادی که مشمول عفو یا تبدیل مجازات 

عفو مقام  که آنجا ازتأمّل است.  درخور 8263قانون مجازات اسالمی  31ة مادّمطابق با  شوندیم

ط نشود. تواند ساقتبدیل کیفر از سوی ایشان می نیهمچنشود، رهبری عفو خصوصی تلّقی می

محرومیّت از حقوق اجتماعی  زمان تمدّقانون مذکور  31ة مادّدر خصوص حبس ابد، بند )الف( 

ة بصرتدانسته است و در تکمیل این بند، « هفت سال )...( از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی»را 

در عفو )...( اثر تبعی محکومیّت پس از گذشت » که داردیمهمان قانون مقرّر  31ة مادّ( 2)

بنابراین، در تعیین میزان محرومیّت از حقوق «. شودهای فوق از زمان عفو )...( رفع میمدّت

ویم، شاند، با مشکلی مواجه نمیکه مشمول عفو شده حبس ابداجتماعی در مورد محکومان به 

عزیری به مجازات تعزیری دیگر چند فرض مطرح تغیر تِمدّکوتاههای ولی در تبدیل حبس

 شوند: می

ین در ب چوندر فرض نخست، هرگاه مالکْ مجازات تعزیریِ منتخب در نظر گرفته شود، 

ة یک تا پنج محکوم را از حقوق اجتماعی محروم درجهای های تعزیری فقط حبسمجازات

ود، در این صورت جایی برای سازند و مجازات منتخب در عمل غیر از حبس خواهد بمی

مجازات  عام از طور به قانونگذار نکهیاماند. البتّه نظر به محرومیّت از حقوق اجتماعی باقی نمی

 هبتوان مرتکب را تنها به محرومیّت از حقوق اجتماعی تعزیری غیر از حبس یاد کرده است، می



 

  

 

 

326 

 
 

 زیریهای غیرتعگرایی در عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبسمصلحت

 ة شش محکوم کرد. درجتعزیر  عنوان

قانون اخیر  31در مادّة  رمقرّحکومیّت اوّلیّه لحاظ شود، با توجّه به موارد در فرض دوّم، اگر م

ر مورد د قانونگذار چراکهفقط حبس ابد را باید به دلیل اطالق واجد شرایط محرومیّت دانست، 

حدّی و غیرتعزیری از حیث محرومیّت از حقوق اجتماعی تعیین تکلیف  تمدّکوتاههای حبس

ها جایگاهی ندارند تا بتوان بندی مجازاتهم در درجه تمدّکوتاهغیرتعزیری های نکرده و حبس

 ی از حقوق اجتماعی دانست.کنندگمحرومة صیخصهایی را دارای چنین مجازات

قانون مجازات اسالمی  31ة مادّشود که به استناد بند )ب( فرض سوّم در زمانی مطرح می

ی شده بینز حقوق اجتماعی، که برای مجازات نفی بلد پیشسه سال محرومیّت ا زمان تمدّ 8263

مجازات تبعی برای این محکومان به حساب آورده شود، که در این صورت به  زمان تمدّاست، 

سه سال از زمان عفو رفع  ( همین ماده، اثر تبعی محکومیّت بعد از گذشت مدّت2ة )تبصراستناد 

تمام  هناخواخواهل عفو عمومی بر مقرّرات باال پذیرفته شود، ، چنانچه شموحال نیا باخواهد شد. 

ا پیدا ای رعفو خصوصی زمانی چنین خصیصه کهی حال درشوند، آثار محکومّیت نیز زائل می

 کند که تصریح شده باشد و در این موارد چنین تصریحی وجود ندارد. می

 نتيجه

را تصویب کرده است  8263نون مجازات اسالمی قا 371ة مادّ( 3ة )تبصردر حالی  قانونگذار

در مورد عفو یا تبدیل مجازات در سرقت حدّی مستلزم حبس ابد بلکه  تنها نهکه در قوانین سابق 

ن تکلیف تعیی« هایی که مشمول عنوان تعزیر نیستحبس»در خصوص عفو یا تبدیل کیفر در 

سنجی مقام ة مرتکب و مصلحتتوببوده  رقانونگذا نظر موردة مذکور تبصرنکرده بود. آنچه در 

تر به حال محکوم است و همین مجازات به مجازاتی مناسبرهبری در راستای عفو یا تبدیل 

یة سنجش عفو یا تبدیل کیفر توسّط مقام رهبری استوار کرده پایی را بر گرامصلحتویژگیْ 

 است.

ات غیرتعزیری را مجاز ندانسته از لفظ کاهش میزان مجاز قانونگذار که آنجا ازبر این اساس، 
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ای عام است که هم شامل تقلیل میزان واژه« تخفیف»ة واژ چراکهاستفاده کرده است، « تبدیل»

ر واقع، . دشودیمکیفر و هم تغییر مجازات به مجازات دیگری که به حال محکوم مناسب باشد 

ته شده دانس« تبدیل»ة واژاستفاده از  ، صالح دربحث موردبا توّجه به ماهّیت غیرتعزیری جرایم 

تبدیل »در راستای اِعمال  قانونگذار، اگرچه نیا وجود بای تغییر ماهیّت مجازات است. نوع بهکه 

، حال نیع در. کندینمتنبیه  تشدّ بهچوب تنبیه را باال برده است، به دلیل اثرگذاری توبه « کیفر

ی اثبات هاوهیشقانون یادشده و موضوعیّت داشتن  371ة مادّ( 3ة )تبصرپذیرش مقرّراتی شبیه 

 به مجازات کردن مرتکبان این جرایم است. قانونگذارجرایم حدّی حاکی از رغبت نداشتن 

نار عفو دارد، ة فقهی داشتن توبه در کنیشیپبررسی مسئله حکایت از  نکهیااز این گذشته، با 

واّد ی و بدون ایجاد تعارض بین مدرست به به لحاظ شکلی نتوانسته است موضوع را قانونگذار

قانون مجازات  371ة مادّ( 3ة )تبصرو  884ة مادّة تعارض بین نیزمی کند و همین امر نیبشیپقانونی 

ح که اقدام به اصال شودیمپیشنهاد  قانونگذاررا فراهم آورده است. بنابراین، به  8263اسالمی 

ها ا مقرّرات دیگر کند تا از تشتّت احتمالیِ آرای دادگاهو هماهنگ ساختن آن ب رالذکریاخة رمقرّ

یّة واحدی ایجاد نماید. البتّه باید متذکّر شد که دشواری اثبات تمام شرایط روجلوگیری کند و 

ده ة اوّل هم کمتر به اثبات رسیمرتبسرقت حدّی باعث شده است که این نوع از سرقت حتّی در 

ام رهبری بر آن عفو مق تبع بهکه حبس ابد را در پی داشته باشد و ة سوّم مرتبباشد، چه برسد به 

ة مادّ ی در خصوص بند )پ(ریاستنادپذیّة قضایی روة مذکور مصداق یابد. در واقع، تبصراساس 

ی اهاله( این مادّه نیز در 3ة )تبصرة اجرایی ویششکل نگرفته و  8263قانون مجازات اسالمی  371

 نمایاند. یم، تبیین این مسئله همچنان ضروری حال نیا باست. از ابهام قرار گرفته ا

 28یة آة مائده؛ سور 26و  24، 22آیات  ازجمله) یاتی متعدّد از قرآن کریمآدر نهایت، در 

عامل  عنوان بهاز توبه  8263ة زمر( و در قانون مجازات اسالمی سور 12یة آة نور و سور

، در رو نیا ازة بازدارنده نیز دارد. جنبکه  حال نیع درست، ة مجازات نام برده شده اکنندساقط

یر قانونی و قضایی معافیت از کیفر، توبه دارای هر دو جنبه است که در راستای اصل معاذمیان 

ة احراز ویشة دربار، سکوت قانون مذکور همه نیا بابینی شده است. پیش هامجازاتفردی کردن 
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ی مختلف قضات موکول خواهد کرد، پس ضروری هاصیتشخ توبه، سرنوشت محکوم را به

 در این مورد نیز تعیین تکلیف کند. قانونگذاراست که 
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