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 چکيده

 تیدر هدا یسع است و یعدالت واقع یجامعه است که ضامن اجرا دیمجازات مجموعه قواعد مورد تائ

 یمجن یاز ارتکاب جرم، ارضاء فطرت عدالت خواه گرانید یبازدارندگ ،یاحتمال ایو  یمجرم اصل

به مورد اجرا  هییقوه قضا لهیکه توسط قوه مقننه وضع و به وس داز جامعه را دار تیو حما هیعل

قانون گذار  جرم را چگونه  دید دیمشخص شد، با یحال که مجازات از نظر حقوق« شودگذارده می

که در قانون  یهر فعل وترک فعل:»آمده است  یقانون مجازات اسالم 2نموده است : در ماده   فیتعر

 فیماده وتعر نیبا توجه به منطوق ا«شودشده باشد، جرم محسوب می نییآن مجازات تع یبرا

به علت ارتکاب  یاست که قاض یمجازات آزار»گرفت که: جهینت نیچن توانیمجازات، م یاصطالح

که مقصر است برطبق قانون  یشخص یانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن براجرم به نش

در  ی. مجازات قاضعدالت است یواجرا ی. هدف مجازات اصالح مجرم، دفاع اجتماعکندیم نییتع

کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم می نییکه قانون مـعلوم نموده است، تع یحدود

همه  یاست و برا یمـمتاز ومشخص است. مـجازات شخص هینیوسائل تضم ریاست واز سا یعموم

و  ی، هدف اخالقیبه سه دسته هدف سودمند یمجازات از نقطه نظر عرف اهداف« است. کسانی

های مقرر در این قانون مجازات اسالمی جدید انواع مجازات 14. ماده شودمی میتقس یهدف اصالح

قانون نسبت به قانون  نیکه ا یراتییو تغ دیقانون جد یهایاز نوآور یککند. یقانون را بیان می

اشخاص  یهای  مقرر براها  به چهاردسته است. مجازاتمجازات یبندداشته، بخش 1۳۷۰مصوب 

های  بازدارنده که اند و مجازاتشده میتقس راتیو تعز اتیبه چهار بخش حدود، قصاص، د یقیحق

از شمار  یبه طور کل دیدر قانون جد دادند،یم لیها  را تشکاز مجازات یادسته رات،یدر کنار تعز

های  مقرر در قانون های  بازدارنده از شمار مجازاتحذف مجازات لیدل اند.ها  خارج شدهمجازات

 یازیو ن ردیگ یگسترده است که همه موارد را در برم یابه گونه راتیاست که خود مفهوم تعز نیا

 میهای  بازدارنده تقسو مجازات راتیتعز ات،یها  به پنج دسته حدود، قصاص، دکه مجازات ستین

  .ردیگ یرا در برم زیهای  بازدارنده نمجازات ر،یزشوند و همان عنوان تع

 .ایران ،اهداف مجازات مجازات ، قانون جزایی، :يديکل اژگانو
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 مقدمه
» مـده اسـت:از مـجازات آ یمتفاوت فیتعار یآمده است در اصـطالح حقوق فریجزا دادن، پاداش وک یدر لغت به مـعنا مـجازات

و در واقع رنج و  است کیقابل تفک ری. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غشودیم لیاست که بر مرتکب جرم تحم یفریوک هیمجازات عبارت از تنب

اذعان نمود  دیده باشارائه  فیمورد تعر دراست. « مجرم  هیازات واکنش جامعه علمج» ایو«باشد.مجازات می یقیقتعب است که مشخص ح

مجازات  فیر تعرمبذول نداشته اند چرا د یخاص تیآن عنا یو اصطالح یواقع  فیاز مجازات وتعر یقتیحقوق در بدست آوردن حق یکه علما

 تیمجازات، رعا فیتعر انینکته در ب نیدارد .  پس اول یالت واقعمالزمه با عدمجازات -اوالً: ردیهای مختلف آن مطمح نظر قرار گجنبه یستیبا

امر عبارت از عکس العمل  یبتداکه مجازات در ا شودی، مالحظه ممیمراجعه کن خیمجازات به تار قتیشناخت حق یاگر برا -اًیثانعدالت است. 

هم   یالعمل اجتماع عکس نیو دولـت به وجود آمد، ا افتی یوانتظامـ التیبعد ها که جامعه تشک یجـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده، ول

 واضع واجرا -الثاًثکامالً مشخص گردد.  فیدر تعر ستیباهدف می نیوا بیرا تعق یهدف دیمجازات با نیگرفت . بنابر ودبه خ یشکل حقوق

 فیگونه تعر نیمجازات را ا توانیکات من نیبه ا باتوجهمشخص شود.  دیمحدوده مجازات با -رابعاًذکر شود.  فیدر تعر دیکننده مجازات با

 ،یاحتمال ایو  یمجرم اصل تیدر هدا یسع است و یعدالت واقع یجامعه است که ضامن اجرا دیمجازات مجموعه قواعد مورد تائ» کرد:

 لهیننه وضع و به وسکه توسط قوه مق داز جامعه را دار تیو حما هیعل یمجن یاز ارتکاب جرم، ارضاء فطرت عدالت خواه گرانید یبازدارندگ

نموده   فیقانون گذار  جرم را چگونه تعر دید دیامشخص شد، ب یحال که مجازات از نظر حقوق« شودبه مورد اجرا گذارده می هییقوه قضا

جرم محسوب  شده باشد، نییمجازات تع آن یکه در قانون برا یهر فعل وترک فعل:»آمده است  یقانون مجازات اسالم 2است : در ماده 

به علت ارتکاب  یاست که قاض یجازات آزارم»گرفت که: جهینت نیچن توانیمجازات، م یاصطالح فیماده وتعر نیبا توجه به منطوق ا«شودمی

 یای به حقه صدمهکر را، . آزاکندیم نییکه مقصر است برطبق قانون تع یشخص یجرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برا

 لین لهیدالت است. آزار وسع یواجرا یکرد . هدف مجازات اصالح مجرم، دفاع اجتماع یهدف مجازات تلق دیآورد نبااز حقوق مجرم وارد می

کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم می نییکه قانون مـعلوم نموده است، تع یدر حدود یاست. مجازات قاض یهدف عـال نیبه ا

 « است. کسانیهمه  یاست و برا یمـمتاز ومشخص است. مـجازات شخص هینیوسائل تضم ریاست واز سا یعموم

 

 مجازات  طبقه بندي -1

 ذکرمبحث ابتدا به  نیباشد در امی یبندشود، قابل طبقهکه بر اثر آنها محدود می یاز نظر هدف، شدت وخامت وحقوقها مجازات

 گفت:  میهای  مهم سخن خواهها پرداخته و سپس از مجازاتمجازات یطبقه بند

 یهدف اجتماع يها بر مبنامجازات طبقه بندي. 1-1
مورد نظر های عمل ، بدون شک اهداف و خواستهدیآمی انیاز مجازات به م ینوع خاصّ یکه صحبت از اجرا ی،زمان ینظام جزائ در 

 زین یوگاه یجنبه ارعاب یوزمان یها  جنبه اخالقمجازات یشده، چنانچه زمان یو دگرگون راتییدچار تغ یاهداف در عصر وزمان نیباشد. امی

ر داده وسپس اهداف قرا یمجرم بوده است. جهت سهولت موضوع، ابتدا اهداف مجازات را از نظر اسالم مورد بررس تیترب وهدف مجازات اصالح 

 داد.  میمورد گفتگو قرار خواه یوحقوق عرف نیمذکور را براساس دکتر

   

 اهداف مجازات از نظر اسالم 

در آن  «یمِن رُوح هِیوَنَفَحتُ ف.» دیگوداند چرا که میشده و آن را پاک ومنزّه می یادیتوّجه ز یبه فطرت انسان یحقوق جزا اسالم در

 ادیکراراً از آن  دیعدالت مطلق را که در قرآن مج ستیبایشده م دهیدر فطرت انسان گنجان یکه کمال جوئ یواز آنجائ 1از روح خود بدمم.

 است.  ریاسالم بر جهان امکان پذ تیّحاکم قیعدالت تنها از طر نیوا 2جهان حکمفرما کنند تا به مقصود برسند. ،برشده 

اجازه را  نیسالم امرحله، ا نیاوقات در آخر یگاه یدر نظر گرفته شده، ول یگوناگون یهاراه نیارشاد مجرم یبرا اسالم، تیدر حاکم

  خود برسانند. اعمال فریرا به ک نیداده است که مجرم

 ۳است: ریبه شرح ز دیاهداف مجازات از نظر قرآن مج یکل بطور

 

 

                                                           
 29سوره حجر، آیه .  1
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  نياصالح مجرم  -

کار خود را اصالح که کرده، توبه نمود و یپس هرکه بعد از ستم:»توبه  قیاز گناه از طر ینفوس ودور بیتهذ لهیبوس نیمجرم اصالح

 .«که خدا بخشنده ومهربان است دیکرد، از آن پس خدا اورا خواهد بخش

 

  گرانیارعاب د -

 ریس نیدر زم یبگو رو»از ارتکاب جرم است: یریبه منظور جلوگ گرانی، ارعاب دیاسالم یهدف مجازات، از نظر حقوق جزا نیدوم

 1و چگونه همه هالک شدند . دیبدکاران به کجا کش رکه عاقبت کا دیتا بنگر دیکن
 

 از ارتکاب جرم  يريشگيوپ يريجلو گ -

ان مومن همه مردان زن:»از ارتکاب جرم دارد  یریشگیو پ یریوکوشش در جلوگ یقراردادن مراحل مختلف ،سع قیاسالم از طر نید

 یریاز منکر موجبات جلوگ یهقراردادن امر به معروف و ن نیبنابرا«. وادارد واز کار زشت منع کن  کوی. خلق را به کار نگرندیکدیودوستدار  اری

 سازد. را فراهم می ماز ارتکاب جر
 

  یاهداف مجازات از نظر حقوق عرف -

 شود: می میتقس یو هدف اصالح ی، هدف اخالقیبه سه دسته هدف سودمند یمجازات از نقطه نظر عرف اهداف
 

  يهدف سودمند *

مجازات  یبو جنبه ارعا یاست.منظور از سودمند یاز ابتدا دنبال نمود، همان هدف سودمند یعرف یکه حقوق جزا یهدف نیمهمتر

گرد  مرعوب شده و که قصد ارتکاب جرم را دارند، یمجرم وانهاو ری، از طرف اشخاص غنینسبت به مجرم یفریاعمال ک لهیاست که به وس نیا

که به آن  دینما ی، خوداردیجرم جد خود مجرم از ارتکاب گرینامند. واز طرف دمی«  یعموم یریشگیپ»آن نقش  بهارتکاب جرم نگردند که 

 نامند. می«  یفرد یریشگیپ» نقش 
 

  یاخالقهدف  *

متضمن  یباشد امانوئل کانت معتقد بود که اگر مجازات ،از نظر اجتماعهصول موثر در امر مجازات می نیمتریواخالق از قد عدالت

مجازات  ی، نقش اصلیقشود. گر چه امروزه نقش اخال تی،عدالت رعا بیترت نیکه تا بد دهیرسان فریمجرم را به ک دیبا یهم  نباشد،ول دهیفا

 زیاصالح مجرم ن لهیدفاع اجتماع بوس نی،بلکه تضم ستیگذشته ن یمجازات ،منظور فقط جبران وپاداش عمل ارتکاب لیتحم رواصوالً د ستین

خود را به جامعه ادا  نیمجرم د دیدارند، با دهیکه عق تبهکار در اعماق فکر مردم یشود، مه هذا لزوم تنبهه اخالقهدف از مجازات محسوب می

 پابرجاست . و یکند باق

 

   یهدف اصالح*

مجازات قرار  ریخطمجرم از اهداف مهم و  تی،اصالح وترب نینو یودفاع اجتماع یقیمکتب تحق دیبا توسعه افکار وعقا ریزمان اخ در

وعلوم  شناسان ، روانیجامعه شناس ی، علمایامور جزائ نیصیازطرفمتخص یاریبس یهایزیونظرها وبرنامه ر شنهادهایکه پ یگرفت ،به نحو

 یبه زندگ گرانین دو مجددا وارد اجتماع شده وهمچو دهیموثر اصالح گرد داتیاقدامات وتمه ریتحت تاث نیتا محکوم شدارائه  گرید ربطیذ

 ای بپردازند.    شرافتمندانه

   

 شدّت وخامت آن  يمجازات بر مبنا يطبقه بند.2 -1

 یخیتار نهيشيپ -

 مراحل عبارتنداز :  نیموجب اوستا، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و ا به

 ایلطمه به عقل  - ۷و  6استخوان شکستن .  - 5.  ختنیخون ر -4مجروح کردن .  - ۳زدن .  - 2اسلحه به دست گرفتن .  - 1

 2احساس وارد آوردن

                                                           
 68سوره نمل ، آیه  - 1
 6۰8، ص 1۳6۰خزائلی، محمد، احکام قرآن، سازمان انتشارات جاویدان، تهران،  - 2
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بتوان ارائه  یخاص یآنکه طبقه بند ی)ب میتوان گفت انواع جرااز جرم وجود نداشته است، اما می یمشخص فیباستان تعر رانیا در

 کرد( عبارت بوده از : 

 اماکن مقدس .  ای اءِیبه اش نیمانند توه ن،ید هیجرم عل -1

در شخص شاه خالصه  زیهمه چ نکهیابه مال او. نظر به  یحت ایسوءِ قصد به شخص شاه و  ای نیپادشاه، مانند توه هیجرم عل -2

 قرار داد.  فیرد کیرا در  میراج نگونهیتوان ادولت بوده، می نیخاص خود وجود نداشته و شاه خود ع یدر معن زیشده و دولت نمی

  .یاز افراد خانواده شاه کیسوءِ قصد به هر  ای نیخانواده پادشاه، مانند توه هیجرم عل -۳

 1ضرب و جرح رادیا ای واناتیح یرابطه برقرار کردن با زن شوهردار، گرفتن رشوه، دزد فرد، مانند هیجرم فرد، عل -4
 

  رانیدر ا -

نون مجازات قا ۷، جنحه و خالف است . ماده تیبه جنا میجرا میبر اساس قانون سابق تقس رانیدر حقوق ا یترین طبقه بندمهم

خالف است.(( )در قانون مجازات  ، جنحه وتینوع جنا ۳شدت و ضعف مجازات بر  ثیدارد که ))جرم از حمقرر می 1۳52مصوب سال  یعموم

 شده بود(.  میمهم و کوچک تقس مجنحه به دو قس 1۳۰4 یعموم

کند و آن مقرر می یبرا یتر نیهای سنگنامد و مجازاتمی تیجامعه باشند جنا یبرا یشتریرا که متضمن خطر ب یمیجرا قانونگذار

که حداقل صدمه  یمیآن در نظر گرفته است و سرانجام جرا یبرا یتر فیشمارد و مجازات خفدارند، جنحه می یرا که شدت کمتر یمیجرا

 مینظر و تصم یارتکاب مینوع جرا صیتشخ اریو مع ضابطهدارند .  یاست که مجازات سبک دهیآورند، خالف ناممی راهمافراد ف یو خطر را برا

 اتیاز مصالح متنوع ح تیکه نسبت به حما یبرداشت ایمعتبر جامعه  دیاست که قانونگذار با توجه به ارزش و عقا یهیقانونگذار است و بد

نوع  ییجزا نیکند. در مواد قوانمی میتقس الف، جنحه و ختیبه جنا بیدارد، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترت یاجتماع

 2داد. صیرا تشخ یتوان جرم ارتکاباست که با توجه به آن می دهیگرد ینیب شیپ یهر عمل مجرمانه مجازات یبرا ینشده ؛ ول انیب میجرا

 ریبه قرار ز تیجنا یهای اصلجازاتآن م 118شده و مطابق ماده  نییتع 1۳52قانون مجازات سال  12و  9، 8مجازات انواع جرم در مواد 

 هستند: 

  میحبس دا - 2اعدام  - 1

 سال  15تا  ۳از  کیدرجه  ییجنا حبس - ۳

 همان قانون  9سال مطابق ماده  1۰تا  2درجه دو از  ییبس جناح -4

 باشند : می ریجنحه به قرار ز یاصل یهامجازات

 سال .  ۳روز تا  61از  یاحبس جنحه - 1

 به باال .  الیر کیهزار و  5از  ینقد یجزا -2

عدام آنجا که ا از است. الیهزار ر 5تا  الیر 2۰۰از  ینقد ی، مجازات خالف، جزا1۳52سال قانون مجازات  12سرانجام برابر ماده  و

کند . اجرا می مینوع جرا نیباشد که قانون در مورد امی یو مشمول مقررات تیقتل عمد جنا نیاست، بنابرا تیجنا یهای اصلجزءِ مجازات

.  راتیتعز و اتیبه قصاص، حدود، د میجرا می: گفته شده تقسااعتبارآنی یتوسط قانون مجازات اسالم تیخالف جنحه وجنا نیعناو نسخ

ف مجازات آنها بوده به اعتبار شدت و ضع تیبه خالف، جنحه و جنا میجرا میتقس رایرا نسخ ننموده باشد ؛ ز تیخالف و جنحه و جنا نیعناو

 یاداره حقوق یمشورت هیاز نظر یخصوص به قسمت نیباشد که در اها  میبه اعتبار مجازات راتیو تعز اتیبه قصاص ،حدود، د زاتمجا میو تقس

 گردد : اشاره می

به  ریاخ میتقس رای؛ ز ستین تیآنها به خالف، جنحه و جنا میو معارض تقس یناف راتیو تعز اتیبه قصاص، حدود، د میجرا می))تقس

 تیحسب شدت و ضعف به خالف، جنحه و جنا یریهای تعزمجازات یعنیباشد ؛ می راتیمربوط به تعز شتریاعتبار شدت و ضعف مجازات و ب

مقسم به اعتبارات مختلف  کیندارد که  یمانع چیاست و ه یگریبه اعتبار د راتیو تعز اتیبه قصاص، حدود، د میتقس اشوند ؛ اممی میتقس

شده اند،  میتقس راتیو تعز اتیبه حدود، قصاص، د میجرا یتوان گفت که چون در قانون راجع به مجازات اسالم ینم نیشود . بنابرا میتقس

اگر وجود داشت  رایوجود ندارد ز یدر قانون مجازات اسالم یطبقه بند نیرسد ابه نظر می یولمنسوخ است.((  تیاخالف، جنحه و جن نیعناو

بار شود .  یبر نظام حقوق زیآن ن دیشد تا آثار و فوامشخص می مینوع جرا یو فرانسه در مواد رانیامانند قانون سابق و اسبق  ستیبامی

 یبرحسب مجازات ها طبقه بند میجرا نیاست که شرع مقرر فرموده است . بنابرا یفری، نوع کیاسالم، مالک طبقه بند ییجزا درمقررات

                                                           
 89، ص 1۳82نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران،  - 1
 ۳۳8، ص 1۳۷6صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، تهران،  - 2
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آنهاست  یطبقه بند یاز مبان گرید یکیوشدّت مجازات  وخامت. راتیو تعز اتیمستحق قصاص، حدود، د میشوند ؛که چهارطبقه اند : جرامی

جرائم  سهیاست که منحصراً جهت مقا ی. دوام وموقت بودن از مالکهائ ردیگدر مقابل مجازات موقت قرار می ینقطه نظر، مجازات دائم نی. از ا

،جنحه  یسابق سه درجه مجازات، جنائ یعموم مجازاتدرجه وخامت مجازات ،در قانون  نییتع ی.قانونگذار برارودیبه کار م یسالب آزاد

و  راتی،تعز اتیطبقات بر حسب نوع جرائم به پنج دسته ،حدود،قصاص،د نی، ایدر قانون مجازات اسالم یوخالف را به دست داده بود. ول

 شده است:  یبند میمجازات بازدارنده تقس
 

 سابق  یانواع مجازات در قانون مجازات عموم -

،جنحه مهم  تیشدّت وصعف به چهار درجه ،جنا ثیاز ح ، جرائم رایخارج نیالهام از قوان ، با1۳۰4مصّوب  یمجازات عموم قانون

 .افتی لی،جنحه وخالف تقل تیاصالح شد وچهار درجه به سه درجه جنا 1۳52قانون در سال ین کرده بود .ا می،جنحه کوچک و خالف تقس

از سه سال تا پانزده سال وحبس  کیدرجه  یاعدام ،حبس دائم، حبس جنائ عبارت بودند از: تیجنا یقانون مجازات اصل 8به موجب ماده 

به  الیر 5۰۰1از  ینقد یسال و جزا۳روز تا  61ای ازحبس جنحه جنحه عبارت بودنده از : یمجازات اصل درجه دو از دو تا ده سال. ییجنا

مجازات را  نیترشدیدقانونگذار،  بیترت نیکرده بود. بد نییرا تع الیر 5۰۰۰تا  الیر2۰۰از  ینقد یمجازات خالف، جزا یبرا تاًیباال. ونها

 ترین آن را مجازات خالف قرار داده بود. فیوخف یمجازات جنائ

 

 1370 یانواع مجازات در قانون مجازات اسالم -

در  رانیا یاسالم یجمهور یموجود به عمل آمد. اصل چهارم قانون اساس نیقوان رییدر تغ ی، جنبش کلّیانقالب اسالم یروزیاز پ پس

 یاسالم نیبراساس مواز دیو... با ی،نظامی،فرهنگی،اداری،اقتصاد ی،مال ی،جزائ یومقررات مدن نیقوان هیکلّ»:دیگویم نی،چن نیباب قوان

 یبند میتقس نیهای  بازدارنده .اومجازات راتی،تعز اتیمقرر پنج قسم است:حدود ،قصاص ،د یقانون ،مجاراتها نیا 12ادهّطبق م«.باشد....

داشته و درباب کتاب القضاء، کتاب شهادت و...مورد  یاختصاص یجنبه حقوق جزا شتریکه ب شده نییتع یاسالم نیبراساس نظر فقها ومواز

 گرفته است.  قرار یاسالم یاکثر فقها یبحث وبررس
 

 حدود  *

حدّ را   یمنع و بند است که در اصطالح مجازات مصّرح در قانون جزا است.از نظر حقوق یجمع حدّ است . حّد در لغت به معن حدود

البته قانون گذار «. کم کند ای شتریتواند آن را ب ینم یشده وکس نیآن کامالً مع فیاست که کم و ک یفرهائیحدود ک:»کنند می فیتعر نیچن

گفته  یحدّ ،به مجازات»ومقرره کرده: انیب یقانون مجازات اسالم 1۳را در ماده  یحدّ را شرع بیترت نیبه هم زی، نرانیا یاسالم یجمهور

 نیحدّ مع فریچهارم جرم سرقت، محاربه، زنا و قذف ک یبرا د،یقرآن مج در. «شده است نییآن در شرع تع تیفیوک زانیکه نوع وم شودیم

زنا ،لواط ،مساحقه  لیعفت از قب یموجبات حدّ را عبارت از سرقت ،شرب خمر، محاربه، قذف واعمال مناف یشده است . در قانون مجازات اسالم

 ذکر کرد.  یو قواد ذیو تفخ
 

 قصاص *

جهت  نیآمده است وشخص نقّال وقصه گو را از ا کرد، یرویاز او پ یعنی...« قصَّ اَثَرَهُ  »است و از باب  «قاصی-قاص»مصدر  قصاص

: دینمامی انیب نیکند. حقوق دانان قصاص را چنمی حیتشر گرانید یوآنها را برا یرویگذشتگان پ تیکه از آثار وحکا ندیگومی« قصاص»

کردن ار اثر است ،چون  یرویپ یبه معن« آن شهیجرح و ر ایضرب  ایارتکاب شده، از قطع  تیجناانجام دادن مثل  یبراقصاص اسم است و»

قصاص را   یوفرد یدادن انتقام شخص انیپا یاسالم برا نیدهد. دمانند او انجام  می یکند وکارمی یرویرا پ تکاریقصاص کننده،اثر جنا

 اءیروح اول امیوالت یفرمان اله یجامعه، اجرا یعدالت  نظم عموم ییتوان در چند نکته بر پامجازات را می نیا فهنمود. در باب فلس یقانونگذار

 قرارداد:  یدم مورد بررس
 

 جامعه  یعدالت و نظم عموم یبرپائ -2

ترین مجازات او، رفتار به مثل سازد ،عادالنه و منصفانهمقتول می ایصدمه وارد و او را مجروح و یگریجان د ایکه بر جسم و  یکس

 است. 
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  یفرمان اله ياجرا -2-1

 یزونآن ف یمجازات هر چند که جنبه حق الناس نیاست. ا یجامعه و دوام حکومت عدل وقسط اسالم یوبقا اتیقصاص سبب ح 

ای خردمندان، است یو زندگ اتیشما ح یبرا در قصاص:»سازد را خاطر نشان می یفرمان اله یبه کرّات اجرا یبودن دارد ،ول یبرجنبه حق الله

 «دیشو زکاریباشد که پره
  

 دم مقتول  اءياول یروح اميالت -2-2

شود وعکس العمل حاصل آن جامعه کوچک وارد می کرهیبر پ یخانواده، ضربه مهلک یاز اعضا یو جداشدن عضو ینابود ساختن نفس با

حق دارند  که  1و  ورثه او بیترت نی. بدگرددیم یزیر هیپا یگرید زیآم تیاقدام جنا جتاًیونت یهای شخصواقعه، بعضاً در قالب انتقام نیاز ا

 . ستیبرخوردار ن یحق نیدم، از چن یاز ول ریغ یرا مطالبه کند و کس اتلمجازات ق
 

  اتید -2-3

در  زوده اند.به آخر آن اف« ة»آن را حذف کرده ودر عوض « واو»بوده که و  «یود»مصدر است ودر اصل  هید ;است هیجمع د اتید

 یقانون مجازات اسالم 51رادر ماده  اتیاز طرف د یسوره نساء تکرار شده است.قانونگذار اسالم 92 هیفقط دو بار در آ هیکلمه د دیقرآن مج

آن را مشخص  نزایم 29۷در ماده  گریو از طرف د«.شده است نییتع تیجنا یاست که از طرف شارع برا ی،مال هید»د یگو یکرده وم فیتعر

 :ستین زیآنها جا قیباشد وتلفمی ریّاز آنها مخ کیاست که قاتل در انتخاب هر  لیاز امور ششگانه ذ یکیقتل مرد مسلمان،  هید:»  تینموده ا

 الغر نباشد.  یلیکه خ بیشترسالم و بدون ع کصدی -1

 الغر نباشد.  یلیکه خ بیگاو سالم وبدون ع ستیدو -2

 الغر نباشد.  یلیکه خ بیهزار گوسفند سالم وبدون ع کی -۳

 . منی یدست لباس سالم از حلّه  ستیدو -4

 نخود است.  18طال به وزن  یمثقال شرع کی ناریمغشوش که هر د ریمسکوک سالم وغ ناریهزار د کی -5

 « باشدنخود نقره می 6/12هر درهم به وزن  مغشوش که ریده هزار درهم مسکوک سالم و غ -6

شود ل مالحظه میشود اما در عم متیق یتساو تی،رعا هیدر هر شش قسم د دیکه با رسدیامر به نظر م یماده در باد نیمطالعه ا با

 496آمده  ودر ماده ابهام بر نیدرصدد رفع  ا یمتفاوت است. قانونگذار اسالم گریکدینشده وارزش اقسام شش گانه با  تیرعا یتساو نیکه ا

ندارد  تیموضوع نارید ایوشده است فشتر  نییشتر تع ای ناریبرحسب د هیکه د اتیاز د یقانون موارد نیدر ا» :دیگومی یالمقانون مجازات اس

 نیا نارینداشتن شتر ود تیمنظور و مقصود از موضوع«. باشدمی ریدر انتخاب نوع آن، مخ یکامله است و جان هیو منظور نسبت مشخص از د

 را انتخاب کند.  اتیاز انواع د گرید یکیبه نسبت آن  ناریشتر و د یجا بهتواند می یاست که جان
 

  راتیتعز -2-4

زند، لذا  یمبه افراد ن یادیاست وصدمه ز یکمتر تیاهم یچون دارا کنیاز جرائم و تخلفات هستند که خالف اسالم بوده ل یبعض

اعمال خود  فریا به کرمجرم ومتخلف  یامام واگذار شده که به نحوه مقتض اریآنها در نظر گرفته نشده ومجازات آن به اخت یبرا یحکم بخصوص

گفته البته ناگفته نماند  «ریتعز»کرده واصطالحاً به آن  رییمرتکب آن تغ طیوشرا یبر حسب مورد وبا توجه به عمل راتکاب زاتمجا نیبرساند . ا

د ذکر شده است.به ح رینظ نیبه صورت مشخص و مع ایآن در قالب اقّل واکثر و زانیوم نییتع اتیدر روا یریموارد، مجازات تعز یکه در بعض

 :است نیوفرق آن با حد در ا راتیتعز مشخصه نیهر حال بارزتر

 صیتشخ چگونهی، هراتیدر تعز کهیر حالاست د دهیگرد انیمفصالً ب کیهر  طیدر قانون کامالًمشخص وشرا یموضوع هر حد -1

 افعال خالف اکتفاء شده است.  انیو فقط به  ب ستیمشخص ن یقانون

 چگونهیه یریتعز یعقوبتها کهیباشد در صورتیمحصور م ینیهای معدر اصل مشخص شده ودر محدوده یحد ینوع  عقوبتها -2

 حاکم واگذار شده است.  تینداشته و به صالح ینییتع

 کمتر از حد باشد.  دیبا ریمقدار تعز-۳

 شود. ، واسطه وشفاعت مورد قبول واقع میریدر تعز -4

 شود. به جهت توبه کردن ساقط می ریتعز-5

                                                           
 1۷8سوره بقره، آیه  - 1
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 ینیلحهر دو جنبه را داراست مثل دشنام صا یگاه حق اللّه است چون دروغ گفتن وگاه حق الناس چون دشنام دادن وگاه ریتعز-6

 باشد.حدود کالً حق اللّه است مگر قذف وسرقت که محل اختالف می یکه مرده باشد ،ول
  

 هاي بازدارنده مجازات -2-5 

وجود دارند که برحسب زمان  یاسالم ،اعمال یفریاز آنجائکه در نظام ک ینشده، منته فیبازدارنده از طرف قانونگذار تعرهای  مجازات

تخلف  یکند و ضمانت اجرااست که حکومت بر فرد اعمال می یالزامات ایو  فیتکال ایشود وممنوع اعالم می یحکومت اسالم هیومکان از ناح

 یولزوم اجرا یهای اقتصادتیمصلحت نظام با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت برفعال صیاست ،لذا مجمع تشخ «یریتعز تمجازا»از آن 

از  نیمتخلف هیمقرره عل راتیوتعز دیرسان بیبه تصو 6۷/12/2۳ خیرا در تار یحکومت راتیتعز»،قانون  عیو ضوابط توز یگذار متیمقررات ق

 . دینام«بازدارنده یتهامجاز»قانون را  نیا یاجرا

 بیبازدارنده ،تاد مجازات»مجازات بازدارنده بر آمد ومقرر داشت :  فیدر صدد تعر 1۷در ماده  یامر قانون مجازات اسالم نیا متعاقب

، گرددیم نییتع یاست که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ونظامات حکومت یعقوبت ای

و منع از اقامت در  نینقاط مع ایو اقمت در نقطه  یاز حقوق اجتماع تیمحل کسب، لغو پروانه و محروم لیتعط ،ینقد یاحبس ،جز لیازقب

 « ومانند آن. نینقاط مع اینقطه 

 

 یمجازات اسالم دانواع مجازات در قانون جدی  -3

 یراتییو تغ دیقانون جد یهایاز نوآور یککند. یهای مقرر در این قانون را بیان میقانون مجازات اسالمی جدید انواع مجازات 14ماده 

به  یقیاشخاص حق یهای  مقرر براها  به چهاردسته است. مجازاتمجازات یبندداشته، بخش 1۳۷۰قانون نسبت به قانون مصوب  نیکه ا

 لیها  را تشکاز مجازات یادسته رات،یهای  بازدارنده که در کنار تعزاند و مجازاتشده میتقس راتیو تعز اتیچهار بخش حدود، قصاص، د

های  مقرر در های  بازدارنده از شمار مجازاتحذف مجازات لیدل اند.ها  خارج شدهاز شمار مجازات یبه طور کل دیدر قانون جد دادند،یم

ها  به پنج دسته که مجازات ستین یازیو ن ردیگ یگسترده است که همه موارد را در برم یابه گونه راتیاست که خود مفهوم تعز نیقانون ا

 کی. تفکردیگ یرا در برم زیهای  بازدارنده نمجازات ر،یزشوند و همان عنوان تع میبازدارنده تقس  هایو مجازات راتیتعز ات،یحدود، قصاص، د

قانون  1۷۳به ماده  توانیموارد م نی. از جمله اشدیم یاوقات موجب بروز مشکالت یبرخ یریهای  تعزهای  بازدارنده از مجازاتمفهوم مجازات

 ایآن از نوع مجازات بازدارنده و  یمجازات قانون هک یمیدرجرا» قانون:  نیا 1۷۳اشاره کرد. طبق ماده  1۳۷8مصوب  یفریک یدادرس نییآ

تا  یبیاقدام تعق نیاول خیاز تار اینشده باشد و  بیتعق یمواعد مشروحه، تقاضا یوقوع جرم تا انقضا خیباشد و از تار یتیو ترب ینیاقدامات تام

 «.موقوف خواهد شد بینشده باشد، تعق یمواعد مذکوره به صدور حکم منته یانقضا

های  بازدارنده است و شامل حوزه مقررات مربوط به مرور زمان، محدود به مجازات شود،یماده مشاهده م نیکه در ا گونههمان

بازدارنده است؟  کیو کدام  یریتعز م،یاز جرا کیت کدام که مجازا آمدیاختالف نظر به وجود م نیجا ا نی. در اشودینم یریهای  تعزمجازات

 یاوقات احکام ی. به عنوان نمونه برخکردیتشتت آرا را فراهم م نهیزم یو به نوع شدیقضات م یاز سو یمتعدد یآرا دورموضوع باعث ص نیا

کس به طور  چیدارند و ه یمنشأ فقه میجرا نیاز ا یاریکه بس یدر حال دادند،یهای  بازدارنده را مورد حکم قرار مکه مجازات شدیصادر م

دو نوع  نیا نیب یروشن یقانون کیکدام است و تفک یریهای  تعزمجازات ست؟یهای  بازدارنده چکه مجازات دهد صیتشخ توانستینم قیدق

 1۰4موضوع در ماده  نیدر نظر گرفته شده است که ا زین یریتعز میجرا یمرور زمان برا ،یمجازات اسالم دیمجازات نشده بود. در قانون جد

 خیکه از تار کندیرا موقوف م ریموجب تعز میجرا بیتعق یمرور زمان، در صورت»:داردیکه مقرر م تشده اس انیب یقانون با ظرافت خاص نیا

 دهینگرد یمواعد به صدور حکم منته نیا یتا انقضا یبیتعق ای یقیاقدام تحق نیآخر خیاز تار اینشده باشد  بیتعق ریمواعد ز وقوع جرم تا انقضاء

حذف  نیبنابرا رسد،یبه نظر م یو حقوق یفاقد وجاهت عقالن یهای  قانونهای  بازدارنده در عداد مجازاتوجود مجازات گر، لذا دی«…باشد 

 .دیآیبه شمار م دیقانون جد یهایاز نوآور یریتعز میجرا یمرور زمان برا ینیبشیهای  بازدارنده در کنار پمجازات

شده  انیتر بو شفاف ترقیهای  چهارگانه دقمجازات فیاست که تعر نیها به چهاردسته امجازات یبندمینکات مثبت در تقس گرید از

 عبارت است از: یمجازات اسالم دیها مطابق قانون جداست. مجازات

آن در شرع  یاجرا تیفیو ک زانیاست که موجب، نوع، م یحد، مجازات د،یقانون جد 15مندرج در ماده  فی: مطابق تعرحدود -الف

 دنیحبس ابد و تراش د،یشالق، قطع عضو، تبع اعدام، شده در قانون عبارتند از: ینیب شیپ یهای  حدشده است. انواع مجازات نییمقدس تع

 سر.

بر نفس، اعضاء و منافع است که به  یعمد اتیجنا یقصاص، مجازات اصل د،یقانون جد 16مندرج در ماده  فیمطابق تعر قصاص:  -ب

 .شودیقانون اعمال م نیشرح مندرج در کتاب سوم ا
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دون نفس که همان جرح و نقص عضو و منافع است،  یعمد اتیو قصاص عضو در جنا یقصاص هم قصاص نفس در قتل عمد انواع

 شده است. انیب ترقیقانون دق نیقصاص در ا فیکه تعر شودیمالحظه م نیخواهد بود. بنابرا

 اتیجنا رادیا یاست که در شرع مقدس برا یمال رمقدریاعم از مقدر و غ ه،ید د،یقانون جد 1۷مندرج در ماده  فیمطابق تعر :اتید -ج

 .شودیقصاص ندارد، به موجب قانون مقرر م یکه به هر جهت یدر موارد یعمد اتیجنا ایبر نفس، اعضا و منافع  یعمد ریغ

ها قصاص به هر جهت قابل که در آن یعمد اتیجنا نیو همچن یرعمدیغ اتیاعضاء است که در جنا هینفس و د هید زین اتید انواع

 .شودیاجرا نباشد، اعمال م

 449و448در نظر گرفته شده است و در مواد  رمقدریاعم از مقدر و غ هیاست که د نیقانون ا نیدر ا هید فیقابل تامل در تعر نکته

 د،یگرفت که در قانون جد جهینت توانیدو ماده م نیا نیمقدر دانسته شده است که از جمع ب ریغ هیارش، د نیآمده است:بنابرا دیقانون جد

 است. زیبه ارش ن یقابل تسر هیاحکام د

و به  ستین هید ایاست که مشمول عنوان حد، قصاص  یمجازات ر،یتعز د،یقانون جد 18مندرج در ماده  فیمطابق تعر : راتیتعز -د

اجرا و مقررات مربوط به  تیفی. نوع، مقدار، کگرددیو اعمال م نییتع ینقض مقررات حکومت ای یموجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرع

 دیاست که قانونگذار با آوردن ق نیماده ا نیت قابل توجه در ا.از نکاشودیم نییبه موجب قانون تع ریاحکام تعز ریسقوط و سا ق،یتعل ف،یتخف

به  توانیتامل م یبا کم نیکرده است و همچن دیتاک راتیدر تعز« هاو مجازات میبودن جرا یاصل قانون»، آن هم دوبار، به «به موجب قانون»

 است. یریهای  تعزدر مجازات «فریکردن ک یاصل فرد تیلزوم رعا»شد، و آن  لیماده قا نیا رد زین یگریوجود اصل د

 زهیشده است از جمله: انگ یمقررات تیمکلف به رعا ،یریاست که دادگاه در صدور حکم تعز نیماده ا نیموارد قابل ذکر در ا گرید از

مجازات و توجه به  نیا فیموارد نشان از به روز شدن تعر نکه ای …مجرم و  یو اجتماع یخانوادگ تیمرتکب، نحوه ارتکاب جرم، وضع

 است. دیدارد که از نکات قابل توجه در قانون جد فریدر اعمال ک یو جرم شناس یموضوعات جامعه شناخت

 

 در فرانسه  -3-1

، جنحه و خالف طبقه تیبر حسب شدت آنها به جنا ییجزا میمجازات فرانسه آمده است : ))جرا نیمجموعه قوان 111 - 1ماده  در

قانون مجازات  یکرد ؛ ولمی فی، جنحه و خالف تعرتیمجازاتشان به جنا یرا بر مبنا میشوند((. قانون مجازات سابق فرانسه جرامی یبند

ذکر  نکهیکند بدون امی انیای را هم بهای  جنحهای را مطرح کرده و سپس مجازاتجنحه میکه به عنوان مثال جرا رامختصرتر شده چ دیجد

 است .  کسانیدر هر دو قانون  میجرا یبند میتقس یها  شامل جنحه ها است ؛ ولمجازات نیکند که ا

 :  حیتوض

 شود که عبارتند از : ( مشخص میتیبر اساس شدت مجازات، نوع جرم )خالف، جنحه و جنا دیموجب قانون مجازات جد به

 ستیفرانک باشد، از نوع خالف است )در صورت تکرار به بتا ده هزار  ینقد یبدون حالت تکرار فقط جزا یاگر مجازات جرم - الف

 ( . ابدیمی شینامه افزا نییآ حیهزار فرانک با تصر

 ای است )مثل سرقت ساده( . جنحه میهزار فرانک مجازات جرا 25حداقل  ینقد یحبس حداکثر تا ده سال، جزا - ب

سال دارد  ۳۰ ای 2۰، 15 یاسیس ییجنا ای یعموم ییجنا ای میدا یاسیس ییجنا ای یعموم ییکه مجازات آن حبس جنا یجرم - ج

 مسموم کردن( ای میاست )مانند قتل با سبق تصم تیجنا

 

 نسبت آنها با هم  يمجازات برمبنا يطبقه بند-3-2

عبارت از  یاصلهای مجازاتنمود:  میتقس یلیوتکم یوتبع یهای  اصلکه باهم دارند به مجازات یتوان از نظر ارتباطرا میها مجازات

به مورد اجرا گذارده  یزمان نی،مدت آن را قانون مشخص کرده و درباره مجرم کیهر  یهای هستند که مخصوص به هر جرم بوده وبرامجازات

 نموده باشد .  نییآنرا تع زانیوم دیآن را در حکم خود ق حاًیشود که دادرس دادگاه صرمی

در واقع همان  یلیتکم فریشوند و کاضافه می یهای اصلفریبه درج در حکم دادگاه به ک ازیخود و بدون ن یبه خود یتبع هایمجازات

 شود. می دیدر حکم دادگاه ق یاصل فریتفاوت که مثل ک نیاست، با ا یتبع فریک
 

 رود می نياز ب ایکه محدود شده و  یمجازات به لحاظ حق طبقه بندي -3-3

ها به مجازات قیطر نیشود ،قائل شده به امی لیکه بر مجرم تحم یها را با توجه به مشتقمجازات یگرید یطبقه بند باالخره

 ی،آزاد اتی،ح بیترت نیشده و بد میتقس یهای مالومجازات یهای محدود کننده آزاد،مجازات یهای سالب آزاد، مجازاتیهای بدنمجازات

 : ردیگدر معرض خطر قرار می حکوماموال م ای،حقوق، شرافت و 
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  یهاي بدنمجازات -

های  ، مجازاتابدیانعکاس  یجزائ نیفرانسه در متون قوان ریبا انقالب کب یاجتماع دهیکند وافکار فا دایحقوق جزا تحول پ نکهیاز ا قبل

شد . در آن زمان، مجازات عبارت از انواع گرفته میاز فرار متهم به کار می یریجلوگ یداشت وزندان غالباً برا یدر حقوق جزا مقام شامخ یبدن

است که  یهای  بدناسالم مجازات اعدام ،قصاص ،رجم ،حد شالق زدن از جمله مجازات یشکنجه بود .در حال حاضر در حقوق جزا مختلف

 : میپردازمی کیبه شرح هر
 

 مجازات اعدام  -

صدا طالب  کیخواه وناخواه  یعموم دیشد ،افکار وعقا دایای پدر جامعه عیفج تیجنا کیکه بعد از وقوع  یوناراحت جانیبر اثر ه اغلب

جستجو کرد  یاعدام فور کیدر  دیرا با یتیدرد حاصله از جنا یاصل که داور نیاز ا یرویشوند.پمی« مرگ» کی میبهتر بگوئ ایو « اعدام »

به اثرات حاصله  شتریب دی،به منظور فرونشاندن خشم جامعه با یانتقام فور زیتجو یرسد که به جابه نظر می نیبوده و چن یاطیاحت ی،کامالً ب

 یجامعه ،توجه نمود.مساله اعدام در حال حاظر به نحو حاد یواتنفاع واقع ی،حقوق یاز مجازات اعدام ومشروع بودن آن از نقطه نظر اخالق

 خود را ابراز داشته اند.  لیهای گوناکون از نقطه نظر مختلف مساله را مطرح کرده ودالنهیدام در زم. مخالفان اعگفتگوستمطرح مباحثه و 
 

 اعدام  نينظرات موافق -

اثبات  یمجازاتهاست و برا نیکنند که اعدام از نظر فن حقوق جزا، کاملتراستدالل می نیای از طرفداران مجازات اعدام را چنعده

 ارائه نموده اند.  ریچند به شرح ز یلیخود ،دال یادعا

.حال اگر ستین ریاو امکان پذ یبرا یورهائ دهیعمل خود رس فریکنند که او به کحاصل می نیقیقطع  یافراد جامعه با اعدام جان -اول

 گروجدویعوامل د ریدر اثر انقالبات وسا ایفرار و  لیبه طرق مختلف از قب یشود، امکان نجات ومجازات اعدام ،به حبس دائم محکوم می یبه جا

 برسد.  شیعمل خو یتنها راه ممکن، اعدام اوست تا به سزا نی.بنابرابدی یدادن است ،تحقق نم فریمجازات که ک یعمل اخالق جه،یالنتدارد و ب

دارد و ت مذکور گردد، باز میکه موجب مجازا یمجازات اعدام باعث رعب و وحشت در افراد جامعه شده وآنهرا از ارتکاب اعمال -دوم

 را دارا است.  یاعدام، حالت بازدارندگ فریدر واقع ک

حفظ  نیدولت، جهت دفاع از جان افراد جامعه و همچن یالیواست دیاست که در ای مجازات اعدام به مثابه اسلحه برنده – سوم

 رود. خود دولت به کار می تیاستقالل و تمام

 یحق دارد با طرد عضو فاسد از جامعه، جلو نیحقوق را داراست، بنابر یخود تمام یحفظ وبقا یکه جامعه برا از انجائی – چهارم

 مجازات اعدام سد کند.  لهیفساد به وجود آمده را، به وس یاشاعه وتسر
 

 اعدام  نينظرات مخالف -

 دارند: ابراز می ریاعدام نظرات خود را به نحو ز نیمخالف

کشور است .به  کیسعادت مردم  نیتام یبرا یریجلو گ قهیحفظ اجتماع وطر انتیص لهی،بلکه وس ستمجازات هدف جوامع نی - اول

 گردد. محسوب می ینظم واستفاده اجتماع جادیمجازات اعدام ضرورت است وتنها راه ا ایآ گریعبارت د

  ردیخود از او بگ یرا که خداوند به او اعطا فرموده است جهت حفظ و بقا یانسان اتیجامعه حق ندارد ح -دوم

 ایمحکوم به اعدام گردد مجازات هم در مورد او به مورد اجراء گذارده شود، آ یاشتباه قضائ کیبراثر  یگناه یهرگاه شخص ب -سوم

 . ستیقابل جبران ن یخطاو اشتباه نیکار از کار گذشته و چن گریاست که د یهیخواهد بود؟ بد ریپذ امیالت

او را بر عهده  تیاجتماع است که نقش موثر در ترب نیشوند مسئول عمل خود نبوده ،بلکه امی تیکه مرتکب جنا یافراد -چهارم

 جادیدر ا یاصلجامعه که خود مقصر  نیرا به بوجوده آورده است. بنابرا یاو موجبات جرم توسط و تیدر ترب یوکوتاه یداشته وبا سهل انگار

 بزهکار را ندارد.  رتکببزه است حق اعدام م

 

 مجازات شالق  -

منفعت جهت  نیعالوه بر ا زیای ن. عده راتیشود و هم در تعزاست که هم در حدود از آن استفاده می یهائ فریشالق از انواع ک فریک

 را بر شمرده و معتقدند که:  گرید ی، منافعانهیتاز یاجرا

 ارزان وکم خرج است.  لهی،شالق وس یاقتصادر ظاز ن-1

 . ستین انیزندان ینگهدار نهیومفاسد زندان را ندارد وبه مانند آن مستلزم هز ضررها -2

http://www.joce.ir/


  117 -129، ص  1396، زمستان  6پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

مجرمان  دیمجرمان خطرناک هم موثر است در تهد هیدر روح یاز وقوع جرم را دارد ،حت یریای بر جلوگعمده ریمجازات شالق تاث-۳

 خطر ناک موثر واقع شده است.  انیزندان تیدر اصالح وترب کهیداشته ،بطور یو واقع یاثر قطع

نوع  نیرسند پس بهتربه منصه ظهور می یشتریمدرن ،جرائم خشن تر وسبعانه تر شده وبا قساوت ب یدر تحوالت حقوق جزا-4

 است « زدن انهیتاز»جرائم  لیقب نیدر مقابل ا یمجازات بدن

شود که از ارتکاب اعمال خود دارد ،باعث می تیای که انسان به ابروو شرف ولنسانشالق به عالوه عالقه از ضربات یرنج وتعب ناش-5

 ،الزم نباشد.  یفری،تا تحمل آن چنان ک یمجرمانه خوددار

 داده شده است .  حیحدود وقصاص را قبالً توض مجازات

   

  يمجازات سلب آزاد -

مانع شدن است و اسم مکان محبس بروزن مقتل است.  یایباشد . حبس به معن،مجازات حبس می یاز مجازات سالب آزار منظور

زندان   لیدل نیانسانها ،هر دو به زندان افتاده اند. به هم نیو بهتر تکارانیجنا نیدارد .بدتر ایدر دن یزیدردناک و غم انگ اریبس ختچهیزندان تار

از  یریجلوگ یبرا نکهیاسالم ،ضمن ا یفریک نیبوده است.در قوان هایبدآموز نیبدتر ایو یسازندگ یدرسها نیبهتر یبرا یکانون شهیهم

 یثانو فریبه عنوان ک زیبه حکم ضرورت ،عقوبت زندان ن یاستفاده شده ،ول یگریجامعه در مقابل شرارت افراد از طرق د تیوحما هایخالفکار

شود و آن در بزهکاران وگناهکاران محسوب می یبرا  یعقوبت ثانو ریدر اسالم حد است وتعز یاصل فریکه ک ینمع نیشده است.بد رفتهیپذ

به  یاست و مدت زندان بستگ یثانو یعقوبت کینشده باشد تا بمورد اجراء گذارده شود. اگر چه زندان در اسالم  نییتع یاست که حد یصورت

امروزه  یکند ،ولمی نییو مدت آن را تع   زانیمجرم ،م بیو تاد هیآن وتنب تیرجه اهمو د یارتکاب جرمنظر حاکم دادگاه دارد که با توجه به 

 شده است.  ینیب شیآن از لحاظ حداقل وحداکثر توسط قانونگذار پ زانیمحسوب و مدت و م یاصل فری،زندان از ک یطبق قانون مجازات اسالم

 

 زندان  بیمعا -1

باشد .از می یومفاسد بیمعا یدارد دارا یمحاسن نکهیاو در زندان به عنوان مجازات ،ضمن ا یانسان ونگهدار یوسلب آزاد بازداشت

 بس که گفته شود:  نیزندان هم فریمهم ک بیمعا

های زندان نقشه نی. دراگرددیم لیفساد تشک یآموزشگاه عال کی قتیشوند، درحقکه بزهکاران دور هم جمع می یدر زاندانهائ -اوالً

آموزد، می گرانیخود را بـه د یدر واقع درس اختصاص یگذارده و هـر تبهکار گـرانید اریخود را در اخت اتیرا مبادله کـرده و تجرب یبیتخر

 دهند. خود ادامه می اتیاز زندان بهتر وماهرتر از گذشته به جنا یپس از آزاد تجه نیبه هم

در جامعه  اینداشته ومورد نفرت کسان وبستگان خود قرار گرفته و  یمد مطلوببوده ودرآ کاریکه ولگرد وب یند اشخاص یاریبس -اًیثان

بر جامعه وارد  انیو کسب وجهه واحترام هم نکرده اند ،ولذا با ارتکاب جرم،زندان رفتن را استقبال  وبا عمل خود دو ز افتهیخود ن یبرا یجائ

 : دسازنمی

 . دیافزاجامعه می یکه آن کثرت وقوع جرم است که بر انحطاط اخلق یمعنو انیز -اول

 شود. وارد می گریطرف وبر بودجه مملکت از طرف د کیکه بر متضرر از جرم از  یماد انیز -دوم

مجازات  فیتخف ایو  یجهت خالص یقضائ نیومسول یاو مراجعت مکرر جهت مالقات زندان یانتظار کسان وبستگان مجرم به آزاد -ثالثاً

 انیکاهد  و به ز یکنند ،ماز وقت و کار خود را صرف رفت آمد می یکه مدت یخانواده زندان یاقتصاد تیطرف از فعال کیعمل از  نیکه ا یو

تحت عنوان عفو  کباریشود ،هر چند  ریکه ناگز دهدیقرار م یرا در تنگناهائ یدستگاه قضائ گریشود واز طرف دتمام می عهخود آنان و جام

 را آزاد کنند.  انیای از زندانعده یوبخشودگ

   

  يهاي محدود کننده آزادمجازات -

وجود دارند که باعث سلب ی در مقابل مجازاتهائ یول د،یفرد را به صورت اعمال زندان سلب نما یشود که آزادحبس باعث می مجازات

محکوم را از اقامت در محل سکونت خود ممنوع ومحروم  ینحو که گاه نی.بد ندینمااو را محدود می یکامل از فرد نشده ،بلکه آزاد یآزاد

کامل  یاز آزاد یمنع اقامت ،محکوم به مانند زندان ایو یشود.در اقامت اجبارمی نیمجبور به اقامت در محل مع محکوم یسازد و زمانمی

 قرار دارد.  یتیوترب یادامه داده وتحت مراقبت ونظارت اصالحخود  یبه زندگ نهی،بلکه در نقاط مع ستیمحروم ن

،که در واقع مجازات سلب حق از محکوم است، مقنن  یقانون مجازات اسالم 19مندرج در ماده  یاز حقوق اجتماع تیمورد محروم در

از  تیتوان گفت که محروم یم ، 1۳52مصوب سال  یقانون مجازات عموم 15ماده  2با استعانت از مقررات تبصره  ینداده ول یشتریب حیتوض

 است :  ریز قبعوا یدارا یحقوق اجتماع
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  یاسالم یانتخاب شدن در مجلس شورا ایاز حق انتخاب کردن  تیمحروم -1

 مردم انتخاب شوند.  یبا رأ دیکه اعضاء آن به موجب قانون ،با یهائ تیانجمن ها وشورا ها وجمع هیدر کل تیاز حق عضو تیمحروم -2
 

  یهاي  مالمجازات -

کند .در خصوص مجازات مقرر می ینقص در اموال مجرم که قانون به عنوان مجازات جرم ارتکاب جادیعبارت است از ا یمال مجازات

 قائل هستند:  ایو مزا بیمعا زین یمال

 را برشمرده اند:  یمجازات مال بیای معاعده

 یاست،ول دیسنگسن و شد ی ریمجرم فق یاگر برا یباشد ،چرا که مجازات مالمجازات می یمعارض با اصل برابر یمجازات مال-اوالً

 . شودیمحسوب م فیخف ینداشته ومجازات یتیوثروتمند چندان اهم یغن نیمجرم یبرا

 که ثروتمند هستند ندارد.  ینسبت به افراد یاثر ارعاب چگونهیه یمجازات مال -اًیثان

 دارد.  رتیبودن مجازات مغا یبا اصل شخص یمجازات مال -ثالثاً

کردن مجازات  یفرد یمجرم در اجرا یمال یوتوانائ یدارائ زانیتواند با م یاست که دادرس دادگاه نم ی،مجازات یمجازات مال -رابعاً

 ،متناسب باشد. 

 کنند که: می هیتوج نیبوده و چن یمجارات مال یای معتقد به دارا بودن محاسن برا،برعکس عده راداتیا نیمقابل ا در

 کند.  ینم یاتفاق نیوفساد خصوصاًدر مجرم یتباه جادیجرم زا ست ا عتاًیآن طب طی،خالف مجازات زندان که مح یمجازات مال -اوالً

عادت کرده  طیبوده وفرد مجرم پس از محبوس شدن به مح فی،فاقد اثر ارعاب وتخو یادیاعت نیمجازات زندان نسبت به مجرم -اًیثان 

مجرم به آن عادت نکرده وهمواره از آن ،هر چند که تکرارکننده جرم باشد، مرعوب  یکه در مجازات مال ی، در حالزدیرواحساس ترس او می

 شود. می
 

  یانواع مجازات مال*

 و ضبط ومصادره اموال. ینقد یجزا ای مهیکنند:جرمی میرا به دونوع تقس یمجازات مال معموالً
  

  ينقد يجزا -

به دوشکل  ینقد ی.اصوالًجزا زکندیمبلغ مقرر در حکم دادگاه را به خزانه دولت وار نکهیعبارت است از اجبار محکوم به ا ینقد یجزا

 . ینسب مهیثابت وجر مهیقابل تصور است :جر یدر قانون مجازات اسالم

 گرانیکه در اثر ارتکاب جرم به د یانیز ایمجرم شده و  دیکه از جرم عا یقانونگذار بدون توجه به نفع ای است کهمهیثابت جر مهیجر

 کند. وارده شده مقرر می

نفع حاصله از آن را  ایاز جرم  ینصف ضرر ناش ایدو برابر و ایای است که قانونگذلرآن را به حسب مورد معادل مهیجر ینسب مهیجر

 کند. می نییتع
 

  یضبط دارائ ایمصادره  -

است ضبط ومصادره به دوشکل  ینیضبط اموال مجازات ع ایمصادره  کهیاست در حال یونقد ینیرا مجازات د ینقد مهیاصوالًجر

شود در مصادره گفته می «یاعدام مدن»به  یمصادره عام گاه ای یدارائ هی.در مصادره عام ضبط کل ردیگمصادره عام ومصادره خاص صورت می

 باشد.که موثر در وقوع جرم بوده است می یدارائ زا یخاص عبارت از ضبط بخش
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 نتيجه گيري 
ترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کالن آن، قانون مهم

. مفهوم رنج از مفهوم شودیم لیاست که بر مرتکب جرم تحم یفریوک هیمجازات عبارت از تنبکند.مجازات میقانونگذار را ملزم به تدوین قانون 

« مجرم  هیمجازات واکنش جامعه عل» ایو«باشد.مجازات می یقیقاست و در واقع رنج و تعب است که مشخص ح کیقابل تفک ریمجازات غ

 یراتییو تغ دیقانون جد یهایاز نوآور یککند. یهای مقرر در این قانون را بیان میمجازاتقانون مجازات اسالمی جدید انواع  14ماده است.

به  یقیاشخاص حق یهای  مقرر براها  به چهاردسته است. مجازاتمجازات یبندداشته، بخش 1۳۷۰قانون نسبت به قانون مصوب  نیکه ا

 لیها  را تشکاز مجازات یادسته رات،یهای  بازدارنده که در کنار تعزاند و مجازاتشده میتقس راتیو تعز اتیچهار بخش حدود، قصاص، د

های  مقرر در های  بازدارنده از شمار مجازاتحذف مجازات لیدل اند.ها  خارج شدهاز شمار مجازات یبه طور کل دیدر قانون جد دادند،یم

ها  به پنج دسته که مجازات ستین یازیو ن ردیگ یگسترده است که همه موارد را در برم یابه گونه راتیاست که خود مفهوم تعز نیقانون ا

 .ردیگ یرا در برم زیهای  بازدارنده نمجازات ر،یزشوند و همان عنوان تع میهای  بازدارنده تقسو مجازات راتیتعز ات،یحدود، قصاص، د
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