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The principle of individualizing, is something new in criminal law in 

western countries, but has a long history in Islam. This principle is the 

result of paying attention to the character of criminals in the beginning 

of 19
th
 century. According to this principle, punishment should coincide 

with the criminal’s character and the conditions of the crime. Islam had 

this principle embedded from the beginning, and provided measure to 

bring into account criminal’s character. This principle, from the 

beginning of legislation (After the Islamic Revolution), has not been 

fully executed, but in the new law, the legislator has taken this into 

account. The goal of this article is to describe this principle according to 

the Islamic Jurisprudence principles that are accepted and passed in the 

1392 Islamic criminal code and to analyze it to show the advantages, 

innovations, and disadvantages to make corrections to it in the future. 
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ها که به عنوان تأسیسی نوین در حقوق كیفری غرب شناخته  اصل فردی كردن مجازات 

این اصل در حقوق عرفی، . ای طوالنی است شود، در فقه جزایی اسالم دارای سابقه می

گذاران به شخصیت مجرم و از دستاوردهای اواخر قرن نوزدهم  محصول توجه قانون

به موجب این اصل، مجازات باید بر شخصیت مجرم و شرایط ارتکابِی جرم وی . باشد می

اسالم از ابتدای تشریع مبانی کیفری خویش، اجرای اصل فردی کردن . منطبق باشد

بینی نموده و تدابیر الزم را در راستای توجه  ها و مراحل گوناگون، پیش نهاد ها را در مجازات

این اصل که در قوانین کیفری ایران از بدو . کار به کار بسته است به شخصیت بزه

نیز به  2931گذاری تا به حال مورد توجه بوده، در قانون مجازات اسالمی مصوب  قانون

لذا، در این مطالعه تطبیقی، . گذار قرار گرفته است انونبینی ق تری، مورد پیش طرز گسترده
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، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته تا ضمن برشمردِن موارد 2931قانون مجازات اسالمی 

و با ارایه ... ق صدور حکم و ها در قالب نهادهای جدیدی چون تعوی مثبت و نوآوری

کارگیرِی تأسیساتی چون نهاد شفاعت و توبه، ایرادات و نواقص قانون  پیشنهاداتی نظیر به
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 مقدمه

های حقوق  های اخیر، در آموزه نظر به تحوالتی كه در دهه
كیفری، به ویژه تغییراتی که در راستای چگونگِی تعیین و 

نظریات جدیدی در  هئبوجود آمده، شاهد ارا ها مجازاتاجرای 
ی ها مجازاتدیگر اجرای ها  این رهیافت. این باب هستیم

ثابت، سخت و سنگین را موجب كاهش پدیده مجرمانه 
کیفری بر های  بلكه در کنار اصل لزوِم واکنش. دانند نمی

ی از بعضی زدایی و قضازدای جرم، ها مجازاتانعطاف پذیرِی 
 .كنند انحرافات اجتماعی تأکید می

تلف حقوق به بیانی دیگر، امروزه و در اثر تحوالت مکاتب مخ
ی ثابت و سخت به ها مجازاتکیفری، شاهد عزیمت از 

. (71: 0622پرادل، ) باشیم می ی متغیر و منعطفها مجازات
از مکتب  ،ها مجازاتاین تغییر دیدگاه در وضع و اجرای 

کالسیک تا نئوکالسیک و نیز مکاتب امروزی، در اثر پیدایش 
 میالدی در اواخر قرن نوزدهم ها مجازاتاصل فردی کردن 

بوده است تا با تطبیق هرچه بیشتر مجازات با شخصیت 
 به اصالح و درمان مجرمین و در نتیجه کاهش پدیده مجرم

 .نائل آییم مجرمانه

فردی کردن واکنش کیفری، در معنای اعم آن عبارت است 
کار بر  تحمیل واکنش کیفری بر بزه تعیین نوع، میزان و نحوه» :از

به بیانی دیگر . (67: 0666فلچر، ) «وجامعهاساس مصلحت وی 
این است که در عین رعایت  ها مجازاتمنظور از فردی کردن 

اصل قانونی و شخصی بودن مجازات، قاضی بتواند با رعایت 
اوضاع و احوال اجتماعی، جسمی و روانی مجرم، برای 

های مجرمین متعددی که مرتکب جرم واحد شده اند، مجازات
 .نمایدمختلف تعیین 

، تصحیح (تفرید قضایی)در معنای اخص آن  سازی فردیاما 
مجازات مجرم مبتنی بر نیازهای وی، به عنوان یک فرد و بر 

این . (10: 0621والکر، ) باشد می اساس تشخیص دادگاه
اصالحی و درمانی فردی کردن های  تعریف عالوه بر اندیشه

سازی، مجازات، کارکردهای دیگری از جمله ناتوان 
از  -را و حتی گاهی اوقات رعایت بیشتر سزادهی بازدارندگی

، موجب تشدید سازی فردیتصحیح مجازات مبتنی بر  آنجا که
 .گیرد می بر به نحو جامع در -شود میمجازات فردنیز 

حقوق کیفری لیبرال، به فردی  از نخستین جریانی که در دوره
تحققی و بعد از کردن کیفر گرایش نشان داده است تا مکتب 

 آن مکتب دفاع اجتماعی نوین، همگی بر این گزاره تأکید
اختیارات بیشتری « قضایی کردن»ورزند که باید در فرایند  می

قاضی بتواند بر  تا (20 :0677آنسل، ) به قاضی اعطا گردد
، کیفر را به نحوی عادالنه کار بزهشخص های  اساس ویژگی

 .(143: 2911نژ، مارتی) یا تشدید نماید تخفیف و

تاحد زیادی موجب  ها مجازاتامروزه اصل فردی کردن 
به عبارت دیگر،  .شده است ها مجازاتتعدیل اصل تساوی 

افراد در برابر قانون  همه( تقنینی) طبق اصل تساوی قانونی
امر  (اجرایی -قضایی) مساوی هستند، اما اصل تساوی کیفر

این که در ازای  افراداز حیث دیگری است که طبق آن، همه
کیفر  بینند مساوی هستند نه اینکه لزومٌا می ارتکاب جرم کیفر

جرم ) در حقیقت اصل تناسب مجازات با جرم. مساوی ببینند
مجرم ) جای خود را با اصل تناسب مجازات با مجرم( محور
اصالح ودرمان و در مسیر های  ، که در راستای اندیشه(محور

 . ست، تغییر داده استا وشخصیت ا و کار بزهتوجه به 

جرم شناسی های  کشورمان نیز با عنایت به یافته گذار قانون
را  ها مجازاتاخیر، با نگرشی پویاتر، سیاست تفرید های  دهه

 مدنظر قرار داده و به ویژه در قانون مجازات اسالمی
را در  ها مجازات، اجرای اصل فردی کردن (0662مصوب)

 .دید، عملیاتی نموده استقالب قوانین و تأسیساتی ج

 ها اما هدف این تحقیق، ناظر به یافتن پاسخی به این پرسش
دارای چه جایگاهی در  ها مجازاتکه اصل فردی کردن  ستا

فقه جزایی اسالم و به تبع آن حقوق ایران است؟، مبانی آن 
 آن در قانون مجازات اسالمیهای  چیست؟ و جلوه

ها،  پاسخ به این پرسشکدام است؟ به منظور  (0662مصوب)
تطبیقی انواع فردی کردن کیفر در فقه ای  نخست با مطالعه

جزایی اسالم و حقوق ایران را تبیین نموده و پس از آن 
را در گفتار بعدی مورد بررسی  ها مجازاتمراحل فردی کردن 

را در  ها مجازاتدهیم، سپس مبانی اصل فردی کردن  می قرار
شناختی تبیین خواهیم نمود و  جرم -دو محور فقهی و حقوقی

قانون در  ها مجازاتاصل فردی کردن های  در آخر به جلوه
 .خواهیم پرداخت -0662مصوب -مجازات اسالمی 



 ...ها  مطالعه تطبیقی اصل فردی کردن مجازات 44/و همکار فروتن

 

انواع فردی کردن کیفر در فقه جزایی اسالم و حقوق  -0
 ایران

باشد  می دارای انواع مختلفی 2ها مجازاتاصل فردی کردن 
که در پرتو توضیح و تبیین آنها، با جایگاه این اصل در فقه 

 .جزایی اسالم و حقوق کیفری ایران بیشتر آشنا خواهیم شد
به اعتبار زمان و مکان اعمال آن از  ها مجازاتفردی کردن 

گردد که هرکدام از آنها نیز تابع  می انواع خاصی برخوردار
نمونه به فردی کردن به عنوان . باشد می قواعد مختص خود

-مققنه تفرید تقنینی یا نوعی ی و در قوهگذار قانونحین 
انواع دیگر اصل فردی کردن نیز از . شود میتشریعی گفته 

 .کنند که در ذیل به ترتیب خواهد آمد می همین الگو تبعیت

 (تشریعی-نوعی) تفرید تقنینی مجازات -0-0
مقننه با توجه به شرایط، اوضاع و احوال  در برخی موارد قوه

تری را  ی شدیدتر یا مالیمها مجازاتخاص ناظر به جرم، 
این کار با تنظیم . کند می برای اعضاء طبقات خاص برقرار

مواد معین در قانون، توجه به شخصیت مجرم و رعایت 
مصالح مورد نظر وی و جامعه، در قالب نهادهای مختلف 

 .شود میهم حقوقی و قانونی فرا

توان به وضع قوانین خاص به منظور اعمال  می در این راستا
تخفیف یا تشدید مجازات، مثل قانون تشدید مجازات 

مجمع  0676 مرتکبین اختالس، ارتشا و کالهبرداری مصوب
در جایی که جرم کالهبرداری به  -تشخیص مصلحت نظام

اعتبار کارمند بودن مرتکب، کالهبرداری مشدد محسوب 
، دستور همچنین تعیین حداقل و حداکثر مجازات -شود می

العمل برای آزادی مشروط، تعلیق تعقیب واجرای حکم اشاره 
قانون مجازات اسالمی  022نیز ماده ها  از دیگر نمونه. داشت
 است که بیان -«ا.م.ق»از این به بعد-(0662مصوب ) جدید

ارتكاب جرم مستند عنوان وسیله  هركس از فرد نابالغ به» :دارد می
به خود استفاده نماید به حداكثر مجازات قانونی همان جرم محكوم 

همچنین هركس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت . گردد می
 «.شود كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم می

 . ا نیز بیانگر همین مورد است.م.ق 026 ماده 2 تبصره

                                                           
1
 - Individualization of Punishment 

 سازی فردی ، اولین و مهمترین مرحلهتفرید تقنینی مجازات
و رعایت اصل فردی  بینی پیشزیرا بدون شود  میمحسوب 

کردن در متن قوانین و مقررات، اجرای این اصل در مراحل 
در  در این نوع از تفرید،. ماند می عقیم سازی فردیبعدی 

وگاه در معافیت از  1برخی موارد مقنن درنوع و میزان مجازات
در برخی موارد دیگر نیز در اجرای . گذارد می فرق 9مجازات
 .شود میتفاوت قائل  7ها مجازات

 (قضایی)تفرید قضایی مجازات  -0-2
قاضی با استفاده از اختیارات معین و اختیارات کلی که قانون 
به او تفویض کرده است، همچنین با مطالعه اوضاع و احوال 

اعمال کیفیات ، با کار بزهارتکاب جرم، شخصیت و سوابق 
العمل  ، متناسب ترین عکسکار بزه ۀمخففه یا مشدده دربار
در این زمینه مواد زیر قابل . بندد می کیفری علیه او را به کار

 :توجه خواهد بود

مقررات مربوط به تكرار جرم در جرائم : ا.م.ق 066ماده  -
 .شود سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی

های تعزیری درجه پنج تا هفت  در حبس: ا.م.ق 17ماده  -
تواند مشروط به گذشت  دادگاه صادر کننده حکم قطعی می

شاكی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یك فعالیت 
آموزی، مشاركت در تداوم  ای، آموزشی، حرفه  شغلی، حرفه

زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری كه در فرآیند 
دیده مؤثر است، محكوم  ن خسارت وارد بر بزهاصالح یا جبرا

همچنین . را با رضایت وی، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد
تحمل مجازات در صورت دارا  ۀتواند در طول دور محکوم می

بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و 
 .دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود

                                                           
زنای زن محصنه بانابالغ موجب حد )ا .م.ق 222مطابق ماده . زنای با نابالغ -2

تازیانه است در حالی که در حالت عکس، یعنی زنای مرد محصن با دختر نابالغ 
 (.مستوجب اعدام است

معافیت پدر از )ا .م.ق 161مطابق بندج ماده ی : پدر بودنمعافیت به دلیل  -1
 (.حد سرقت به خاطر سرقت از مال فرزند

ک اصالحی .د.آ.ق 717ماده  9و  1مطابق بند : تأخیر در اجرای مجازات -9
اند تاسه ماه بعد از  درمورد زن حامله یا زنانی که تازه وضع حمل نموده) 2994

تا دو سالگی فرزندشان، درصورتی که ضرری  وضع حمل و در مورد زنان شیرده
 (.افتد به طفل برسد اجرای مجازات به تأخیر می
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التعزیر »اع مختلف آن، طبق قاعده خصوص تعزیرات در انودر
، به طور کلی در دعاوی عمومی اختیارات «بما یراه الحاکم

های  لذا اختیار نوع واکنش. شود میبه قاضی داده تری  وسیع
گرانه و غیر کیفری در رعایت اصل فردی  کیفری سرکوب

 .گیرد می کردن، در اختیار دستگاه قضایی قرار

قابلیت انعطاف پذیری تعزیرات  کاسانی نیز در تبیین خصیصه
المقصود من التعزیر هو الزجر و »: نویسد می و فردی بودن آنها

الکاسانی، ) «احوال الناس فی االنزجار علی هذه المراتب المختلفه
0022 :6/260)   

 (تنفیذی)اجرایی مجازات تفرید  -0-6
در شکل اجرا و میزان  کند می ی ایجابکار های بزه گاه ویژگی
تجدید نظر شود که این تجدیدنظر باید زیر  کار بزهمجازات 

 ها مجازاتاز مصادیق تفرید اجرایی . نظر قاضی انجام گیرد
جمله سلب حق  توان به برخی مصادیق تشدید از می نیز

استفاده از آزادی مشروط و مرخصی، زندان انفرادی و اعمال 
 .ابند اشاره نمودتنبیهاتی مانند دستبند و پ

تفرید »این نوع کاربرد اصل فردی کردن را که اصطالحٌا 
نامند، در فقه  می یا تفرید در مقام اجرای مجازات «تنفیذی

توان  می به عنوان نمونه. جزایی اسالم مصادیق فراوانی دارد
شده و اصلی  به این مطلب اشاره داشت که عقوبات مقدر

در مورد قطع عضو و . قتل عبارت است از شالق، قطع عضو و
قتل مجالی برای تفرید تنفیذی نیست اما در مورد شالق، این 

 توان جهت رعایت می .نوع تفرید قابل رعایت کردن است
اوضاع و احوال جانی، تعداد آن را بین چند روز تقسیم کرد یا 

بیمار است، یک ضربه  در صورتی که مجرم فردی ضعیف یا
شالق، متناسب با نوع   21یا 011متشکل از ( ضغث) شالق

 .(760: 0667حلبی، ) مجازات بر او زد

پیرمرد : که شود میهمچنین از امام صادق علیه السالم نقل 
هر دو رانش نمایان بود و شکمش آب های  که رگ بیماری

آورده بود به جرم ارتکاب زنا با زنی بیمار، به محضر رسول 
دند تا خوشه خرما فرمو( ص)رسول اهلل . آوردند( ص)اکرم 

آوردند که صد تراشه بر آن بود و با آن شاخه یک ضربه بر 
بدن پیر مرد و یک ضربه بر بدن زن نواخت و هر دو را آزاد 

َو »کرد و این قول خداوند تبارک و تعالی را تالوت کرد که 
: 0626حرعاملی،). «ُخْذ ِبَیِدَک ِضْغثًا َفاْضِرْب ِبِه َو َلا َتْحَنْث

02/621) 

 ها مراحل فردی کردن مجازات -2
فردی کردن را فقط در  ،برخی از اندیشمندان حقوق کیفری

: 0666بکاریا، ). اند ی قابل تحقق دانستهگذار قانون مرحله
برخی این اصل را صرفٌا اختیاری برای قضات در  (012

. اند دادرسی آن هم محدود به اعمال کیفیات مخففه دانسته
 تعیین حد اقل و حد اکثر و برخی با (26 :0622پرادل، )

اعطای اختیار به قاضی برای انتخاب مجازات مناسب در هر 
: 0677آنسل، ). ندا ی و دادرسی موافقگذار قانون دو مرحله

قبلی، جاری کردن اصل  و برخی دیگرعالوه بر دو مرحله (21
اعمال مجازات به عنوان  فردی کردن را در اجرا و

ی سالب ها مجازاتقضاوت به ویژه در  ترین مرحله ملموس
 (66 :0627بولک، ). اند آزادی، پذیرفته

در حقوق کیفری ایران نیز همراه با حقوق عرفی، ابزارهای 
مجرم  برای تطبیق هرچه بیشتر مجازات با شخصیت متفاوتی

ها در حقوق عرفی  مجازاتابزار فردی کردن . رود می بکار
جایی که از مرحله تعقیب تا  تر از گذشته است تا بسیار متنوع

دادستان، بازپرس، . گیرد می مرحله اجرای مجازات را در بر
قاضی و مأموران اجرای مجازات در این فرایند نقش خود را 

توان در سه مرحله پیش از  می این ابزارها را. کنند می ایفا
قضاوت، حین قضاوت و پس از قضاوت مورد تجزیه و تحلیل 

 .قرار داد

 له قضاوتپیش از مرح سازی فردی -2-0
که  شود میقضاوت شامل اقداماتی  مرحلهقبل از  سازی فردی

برخی از اقدامات در این . پذیرد می عمدتٌا در دادسرا صورت
 شخصیت، در واقع مقدمه مرحله مانند تشکیل پرونده

ن برای مراحل بعدی است و برخی دیگر از ای سازی فردی
 سازی فردینفسه نوعی  تعقیب، فیاقدامات مانند تعلیق 

پیش از  مرحلهاز دیگر ابزارهای متعلق به . شوند می محسوب
مناسب و بایگانی کردن  توان به أخذ  تأمین می قضاوت

 .پرونده اشاره نمود
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 شخصیت ۀتشکیل پروند -2-0-0
دهد که در  می به قاضی این امکان را ها مجازاتفردی کردن 

پرونده کیفری اقدام به تشکیل هر پدیده مجرمانه درکنار 
 چهشخصیت برای مجرم بنماید و پس از بررسی تاریخ ۀپروند

نظریات کارشناسی متخصصان علوم أخذ  فردی مجرم،
مختلف، سنجش میزان سالمتی مجرم، میزان سهم وی در 
ارتکاب جرم و درنهایت شناخت واقعی شخصیت مجرم، 

فردی وی ای ه بهترین تدبیر قضایی را با توجه به ویژگی
به شکلی که باعث اصالح و درمان و بازپروری . اتخاذ نماید

اش  گردیده و نیز وی را به آغوش جامعه و خانواده کار بزه
چون این پرونده شامل اطالعات مربوط به موقعیت  .بازگرداند

جسمی، روانی و اجتماعی متهم است، این امکان را به قاضی 
یمات فردی ساز خود را دهد تا تصم می در مرحله رسیدگی

بنابراین ضروری است در مورد کلیه جرایم به . اتخاذ نماید
های مختلف برای تشخیص  ویژه جرائم مهم، انجام آزمایش
 .شخصیت متهم الزامی تلقی شود

 أخذ  تأمین مناسب -2-0-2 
أخذ  نیز نوعی اقدامات مقدماتی برای صدور قرارهای  تأمین

به عنوان مثال . حله بعدی استتصمیم مقتضی قضایی، در مر
انقالب،  عمومی وهای  قانون آیین دادرسی دادگاه 060ماده 
عالوه بر تناسب با  تأمین کند که قرارهای  بینی می پیش

شرایط جرم و مجازات، دالیل اتهام، احتمال فرار متهم و از 
بین رفتن آثار جرم باید با سابقه متهم و وضعیت مزاج، سن و 

 (066 /0: 0666آشوری، ). ز تناسب داشته باشدجنسیت او نی
این مرحله از دادرسی،  سازی فردیدر  تأمین تنوع قرارهای 

 .نقش بسزایی خواهد داشت

 ندهو بایگانی پرو 2تعلیق تعقیب -2-0-6
بینی  پیششرایطی را برای تعلیق تعقیب  گذار قانون اصواًل

. گردد می کند که توجه به آنها موجب فردی کردن تعقیب می
همچنین این امکان وجود دارد که به منظور فردی کردن 
تعقیب، آن را با برخی اقدامات جبرانی یا تنبیهی جایگزین 

بایگانی کردن پرونده نیز در  (262 /0: 0666آشوری، ). کرد
مقررات مختلف کیفری ایران اقدام دیگری جهت فردی 

                                                           
1. Suspension of pursuit. 

قوانین به در تمامی این  .شود میکردن تعقیب محسوب 
دادستان اختیار داده شده است در صورتی که متهم برای بار 
 ،اول مرتکب جرم شده باشد، با جایگزینی اقداماتی مثل وعظ

 .تعهد، اقدام به بایگانی کردن پرونده نمایدأخذ  تهدید یا

 مرحله قضاوتحین  سازی فردی -2-2
ن مهمترین وجه این مرحله مربوط به اختیارات قاضی در تعیی

م کیفری با وجود این در نظا. نوع و میزان مجازات است
در  سازی فردیتوان یکی از اقدامات  ایران، نهاد توبه را نیز می

های  رسیدگی به جرم در دادگاه. مرحله قضاوت تلقی نمود
 .اختصاصی نیز نوعی ابزار فردی ساز در این مرحله است

 اختیارات قاضی در تعیین مجازات -2-2-0
خالصه اختیار تعیین مجازات بین محدوده مشخص،  به طور

انتخاب نوع مجازات، تبدیل مجازات، تقسیط مجازات و 
شناخته شده های  تشدید یا تخفیف قضایی مجازات از نمونه

ترین  از آنجا که مهم. این اختیارات در حقوق عرفی است
. یفر، مربوط به همین اختیارات استک سازی فردی مرحله

ای  گذار فرانسوی را بر آن داشته تا ماده ، قانوناهمیت موضوع
این کشور  2337مستقل را در مقررات عمومی قانون مجازات 

در  دادگاه» :دارد می قانون فوق مقرر. به این امر اختصاص دهد
دهد و  گذار حکم به مجازات می محدوده مقرر شده توسط قانون

و شخصیت رژیم اجرای آن را مطابق با اوضاع و احوال جرم 
در حقوق کیفری ایران نیز با توجه به  «.نماید مرتکب تعیین می

بودن مجازات در قلمرو تعزیرات، « بما یراه الحاکم»قاعده 
یزدیان جعفری، ). ستا مجازات مهیا سازی فردیامکان 

0660 :11) 

از » :در کتاب شریف غایه المراد نیز در این زمینه آمده است
است که مرتکب فعل حرام گشته  وجوبات یکی مجازات شخصی

لکن حدودی برای آن در شریعت مشخص نشده است، لذا قاضی 
شهید اول، ) «.باشد موظف به صدور حکم مجازات در مورد آن می

0000 :016) 

 وبهنهاد ت -2-2-2
توبه در مقررات  ،پس از انقالب و به تأسی از فقه امامیه

های  مجازاتدر غالب . شده است بینی پیشکیفری ایران 
. اشدثر است که قبل از اثبات جرم بحدی، توبه در صورتی مؤ



 0011  بهار ،اول، شماره اولدوره ، جزای تطبیقیفصلنامه فقه / 66 

 

له و از روی نمودهای خارجی قاضی کیفری با احراز این مسأ
بنابراین، در حدود نیز . دهد می آن، حکم به سقوط مجازات
ها وجود دارد، لکن نوعٌا مربوط به  امکان فردی کردن مجازات

تی که توبه پس از اثبات پیش از اثبات جرم است و در صور
امکان ( اثبات جرم از طریق اقرار)جرم باشد، در شرایط ویژه 

اگرچه خاستگاه  بنابراین، .عفو مجرم توسط ولی امر وجود دارد
 اصل فردی کردن در تعزیرات است لکن در حدود نیز مشاهده

ثر بودن وص تعزیرات نیز اصوال مانعی در مؤدر خص. گردد می
د، چرا که اطالق موجود در باب توبه، تعزیر را توبه وجود ندار

 (2/066: 0662مرعشی شوشتری، ). شود مینیز شامل 

 0662قانون مجازات اسالمی 002تا  006در مواد  گذار قانون
به این موضوع پرداخته و با تأسی از منابع فقهی به بیان 

به عنوان مثال . مواضع و شرایط قانونی توبه اقدام نموده است
تلقی نموده  مؤثرا، توبه را قبل از اثبات جرم .م.ق006 مادهدر 

و همچنین در صورت اثبات جرم توسط اقرار مجرم، امکان 
. پس از مجرمیت را نیز با احراز شرایطی پذیرفته است توبه

ا نظر به عدم سقوط دیات و قصاص بر .م.ق001 لکن در ماده
 .مبنای توبه داده است

 دادگاه اختصاصی رسیدگی به جرم در -2-2-6

رسیدگی به  ها مجازات سازی فردییکی دیگر از ابزارهای 
با توجه به اهمیت . باشد می اختصاصیهای  جرم در دادگاه

همچنین  ی آن،ها مجازاتبرخی جرایم و سنگینی 
متهمین نسبت به یکدیگر دارند،  هایی که برخی تفاوت
تر  های عادالنه اختصاصی به منظور محاکمههای  دادگاه

های  اختصاصی، دادگاههای  ازجمله دادگاه .تشکیل شده است
درمورد  .نوجوانان است اطفال وهای  دادگاه نظامی و

نوجوانان و به منظور فردی ساختن  اطفال وهای  دادگاه
حکمه الزم است به حقوق کیفرها، قاضی م

شناسی  علوم تربیتی و روان شناسی، جامعه شناسی، اطفال،جرم
فردی  اخالقی،های  داشته و از لحاظ ویژگی آشنایی کامل

 (06 :0662دانش، ). صبور باشد سرد و متین، خون

 مرحله قضاوتپس از  سازی فردی -2-6
قضاوت مبتنی بر این منطق است  مرحلهپس از  سازی فردی

که مدت کیفر نه فقط بر مبنای جرم و شرایط آن، بلکه بر 

پس اگر بناست . استمبنای شرایط اجرای کیفر قابل تغییر 
که کیفر فردیت یابد، این امر باید بر مبنای فرد تنبیه شده 

مشروط، عفوهای خاص و قاضی اجرای  آزادی. صورت گیرد
سیساتی است که پس از صدور حکم ها، مهمترین تأ مجازات
یزدیان جعفری، ) .اند شده بینی پیشکیفر  سازی فردیبرای 
0660: 16) 

 آزادی مشروط -2-6-0
فرض آزادی مشروط بر آن است که قاضی هنگام تعیین 

این واکنش تنها . اطالع است مجازات از واکنش مجرمان بی
. شود میپس از آنکه مجرم مدتی را در زندان به سر برد ظاهر 

لذا در صورت مثبت بودن واکنش مجرم و اصالح وی 
توان  می ضرورتی به اتمام بقیه مدت حبس وجود ندارد و

به منظور اینکه  (612 :0660صانعی، ) .ا آزاد کردزندانی ر
رفتار اصالحی در مجرم نهادینه شود، برای مدتی پس از 

هایی به صورت برقراری برخی تعهدات و  آزادی نیز نظارت
تکالیف سلبی وایجابی برای زندانی آزاد شده در نظر گرفته 

 .شود می

به نتایج از مزایای دیگر آزادی مشروط این است که با توجه 
حاصله در شخصیت و رفتار محکوم از زمان انشاء حکم تا 

 العمل عکسی و تربیتی، تأمین اقدامات  اجرای مجازات یا
دستگاه قضایی نسبت به محکوم مورد بازبینی قرار گیرد، تا 
هم رویکرد اصالحی نسبت به محکوم رعایت شود و از عیوب 

. جویی شود هز گردد و هم در مخارج عمومی صرفزندان پرهی
البته ناگفته نماند که آزادی مشروط، از دیرباز در نظام کیفری 

قانون مجازات اسالمی  01تا 62مواد . ایران مطرح بوده است
اما . نیز به این موضوع اختصاص داشت( 0661مصوب) سابق

ایراد آن، این بود که نهادی برای احراز تخطی از تکالیف 
. نشده بود بینی پیشه تعیین شده توسط محکوم آزاد شد

بهره  تردید نهادی که از عنصر ذاتی خود یعنی نظارت بی بی
 .تواند به اهداف خود نائل آید باشد، نمی

 عفوهای خاص -2-6-2
 بینی پیشبرخی از انواع عفو با هدف فردی ساختن مجازات 

عفوهایی که با در نظر گرفتن خصوصیات شخصی . اند شده
 67در ماده . ه مجرد جرم ارتکابیشوند و ن می محکوم اعطاء
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به عفو خاص توسط مقام معظم رهبری اشاره شده . ا.م.ق
تنها ( یا تخفیف مجازات)بدیهی است که این نوع عفو . است

مجازات قرار گیرد  سازی فردیتواند در جهت  می در صورتی
شخصیت که در پیشنهاد ریاست قوه قضائیه، خصوصیات و 

واال چنانچه دالیل دیگری مثل  ردمحکوم مورد توجه قرار گی
افزایش آمار زندانیان و هزینه سنگین زندان بر دوش 

عامل این امر باشد، نه تنها مجرم اصالح نشده را به  حکومت،
گرداند، بلکه اثر ارعابِی مجازات را به  می جامعه باز نهصح

و  0بندهای  (12: 0660یزدیان جعفری، ). دهد می شدت تنزل
مصوب )بخشیدگی  نامه کمسیون عفو و نآیی 6ماده  1

، توجه به شخصیت مجرم را جزء شرایط عفو قرار 2(2949
در پیشنهاد عفو  گذار قانون 29به عالوه طی ماده . داده است

وضعیت معیشت  به مواردی از قبیل سن، تأهل، تعداد اوالد،
کند  می ثیر مجازات در روحیه محکوم اشارهآنها و نیز میزان تأ

 .آن است سازی فردیکه مرتبط با 

 ها مجازاتقاضی اجرای  -2-6-6
پس از قضاوت،  مرحلهدر  سازی فردییکی دیگر از ابزارهای 

نهاد قاضی اجرای . باشد ها می مجازاتقاضی اجرای 
صرفٌا برای اجرای مجازات نیست، بلکه به منظور  ها مجازات

تماعی، اعمال مجازات توسط او به همراه مددکاران اج
شناسان برای تطبیق دادن احکام با  شناسان و جامعه روان

شخصیت مجرمین و محکومان، در راستای اصالح  روحیات و
، به منظور ها مجازاتبنابر این دخالت قاضی اعمال . آنان است

در  (267 :0666کوشا، ). فردی کردن اجرای مجازات است
مجموع باید گفت علت کنترل مقامات قضایی در اجرای 

قاضی با صدور حکم محکومیت  مجازات این است که وظیفه
پذیرد، بلکه باید بر کیفیت اجرای مجازات نیز  پایان نمی

مختص محکوم های  نظارت شود تا مجازات با رعایت ویژگی
 .اجرا شود

باز مقررات  برای اجرای مجازات حبس در قانون ایران از دیر
در حال حاضر نیز موادی از . شده است بینی پیش سازی فردی
 ی کشورتأمین ها و اقدامات  نامه سازمان زندان آیین

در این زمینه، . با این موضوع مرتبط است( 0621مصوب)

                                                           
 (. 2949مصوب )بخشودگی  نامه کمسیون عفو و در این زمینه بنگرید به آیین. 2

، شناخت زندانیان و 06ایجاد واحد پذیرش و تشخیص ماده
بق ماده ، تشکیل پرونده شخصیت ط16بندی آنها ماده طبقه

بندی،  طالعات این پرونده در شورای طبقهو استفاده از ا 71
اجرای مجازات حبس  و نحوه گیری برای شرایط جهت تصمیم
ورد اجرای جزای در م. باشد می ، قابل ذکر72طبق ماده 

له، عدم توانایی محکوم در پرداخت آن نقدی، مهمترین مسأ
ها به جزای برای مقابله با این مشکل در برخی کشور. است

اند تا بدین  نقدی روزانه و یا تقسیط جزای نقدی روی آورده
 .ترتیب مجازات، متناسب با وضعیت مالی محکوم اجرا گردد

جرم شناختی و فقهِی اصل فردی کردن  -مبانی حقوقی -6
 ها مجازات

بر مبانی مختلفی  ها مجازاتپذیرش اصل فردی کردن  فهفلس
 استوار است که پرداختن به هریک از آنها مجال خاص خود را

لذا با توجه به موضوع و رسالت پژوهش حاضر، اواٌل . طلبد می
شناختی و مبانی  جرم –ذیل دو عنوان مبانی حقوقی  بحث را

نزدیک و  فقهی دنبال خواهیم نمود و ثانیٌا از آنجا که رابطه
و کارکردهای اصل فردی کردن  تنگاتنگی میان مبانی

این اصل را نیز به های  بر قرار است، کارکرد ها مجازات
اختصار و فراخور موضوع، در میان مباحث مربوط به مبانی 

 .اصل فردی کردن مجازات، مطرح خواهیم کرد

شناختِی اصل فردی کردن  جرم-مبانی حقوقی -6-0
 ها مجازات

اصول حقوق  د دیگرنیز همانن ها مجازاتاصل فردی کردن 
ای  کیفری و جرم شناسی، تابع مبانی مستدل و پذیرفته شده

در . نماید می وجودی آن را توجیه فهاست که ضرورت و فلس
 به اختصار مطالب، اهم این مبانی در ادامه تشریحذیل بنا

 .گردد می

تفاوت در شخصیت، منش، رفتار و موقعیت  -6-0-06
 اجتماعی

واکنش و کیفر متفاوت و فردی شده را مبنای فوق ضرورت 
نسبت به مجرمینی که به لحاظ فردی و اجتماعی متفاوت 

 . نماید می هستند، ایجاب

 اجرای عدالت -6-0-2
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مجازات مشابه برای جرایم مشابه عماٌل منجر به عدالت 
زیرا الزامًا باعث اعمال مشقت یکسان بر افراد نبوده . شود مین

مکانات مالی، عیت اجتماعی، او بسته به شخصیت و موق
 (000 :0660صانعی، ) .متغیر خواهد بود... وضعیت جسمانی و

های  یکی از جلوه ها مجازاتبنابراین اصل فردی کردن 
عدالت مبتنی بر مفهوم انصاف و عدالت قضایی بوده که 

را نسبت به  ها مجازاتتر  صدور حکم و اجرای عادالنه
 .نماید می مجرمین متفاوت تضمین

 ضرورت اصالح و درمان مجرم -6-0-6
اصالح و درمان مجرمین هم از کارکردها و هم از مبانی اصل 

چراکه اصالح و . شود میمحسوب  ها مجازاتفردی کردن 
درمان مجرمین متفاوت نیز از مسیر اعمال اصل فردی کردن 

تربیت مجدد، بازگشت به اجتماع و . گردد می میسر ها مجازات
نماید که  می ان ایجابکار بزهمانعت از تکرار جرم همچنین م

احوال فردی و  شخصیت و اوضاع و عهقاضی با مطال
یی ها مجازاتاجتماعی، مجازات قانونی آنها را فردی نموده و 

را منطبق بر شخصیت، روحیه، اخالق و شرایط آنها انتخاب 
 . نماید

 دارنده بودن مجازات نسبت به مجرمضرورت باز -6-0-0
ان متفاوت است، آثار کار بزهاز آنجا که شخصیت و موقعیت 

 نیز متفاوتها  بازدارندگِی مجازات بر آن جهارعابی و در
 جهتواند آثار ارعابی و در می لذا کیفر فردی شده نیز،. باشد می

ان، به دنبال کار بزهبرای تری  بازدارندگی را به نحو مطلوب
 .داشته باشد

 ها مجازاتدی کردن مبانی فقهی اصل فر -6-2
، در واقع عنوانی وام گرفته از ها مجازاتاصل فردی کردن 

لکن در فقه جزایی . حقوق کشورهای غربی و وارداتی است
 اسالم از همان ابتدای تشریع و در زمان رسول گرامی اسالم

فقهای اسالمی نیز بر . مورد توجه قرارگرفته است( ص)
ی و سوابق زیادی را ضرورت وجودی آن تأکید کرده و مبان

اند که با توجه به اختصار مطالب در ذیل  برای آن برشمرده
 .گردد می ترین آنها معرفی مهم

 «التعزیر بما یراه الحاکم»فقهی  ۀقاعد -6-2-0

توان  از مجموع احکام و مقررات ناظر بر تعزیرات می
 .زیر را برشمردهای  ویژگی

یک ضرورت است، لذا : ثانیٌاتعزیر، کیفری نامعین است؛ : اواٌل
در : ؛ ثالثٌا«الضرورت تقدر بقدرها» شود به حداقل آن اکتفا می

تعزیر، شخصیت مجرم، وضع روحی و جسمی و شرایط زمان 
: حاکم در آن حق عفو دارد؛ خامسٌا: و مکان دخالت دارد؛ رابعٌا

، باید امید به اصالح و تأدیب وجود داشته تعزیردر اجرای 
تعزیر، تناسب مستقیم با جرم و حاالت مجرم : ٌاباشد؛ سادس
قابل شفاعت : شود؛ ثامنٌا مطلقًا با توبه ساقط می: دارد؛ سابعٌا

 ۀنحو (713: تا بی آملی،) .حد باشداز باید کمتر : است؛ تاسعٌا
التعزیر بما یراه » ۀتعیین مجازات تعزیری نیز بر مبنای قاعد

. باشد می «التعزیر بما یراه الحاکماالمام یا التعزیر الی االمام یا 
به عنوان نمونه صاحب جواهر، در شرح روایتی از قول سماعه 

، نحوه تعیین مجازات تعزیری را وظیفه والی (ع)از امام صادق
نجفی، ). نماید می داند که بنا بر صالحدید خودش اجرا می
گفتار فقها در خصوص قاعده مورد بحث  لذا (72/693:تا بی

والیت کبری فراتر  ۀکدام از محدود مختلف است، ولی هیچ
و برخی « سلطان»یا « سلطان االسالم»برخی . روند نمی

اند؛ که  گفته« اولی االمر»و یا « ولی امر»یا « امام»دیگر 
و کسانی است که ( ع)مقصود از این تعابیر، امام معصوم

 محقق داماد،). ن مقام را داشته باشندشایستگی نیابت آ
2932: 192) 

های نظام  مجازات ۀبه بیانی دیگر، تعزیرات كه قسمت عمد
دهد، عمدتًا به منظور حفظ،  كیفری اسالم را تشكیل می

اصالح و تربیت مجرمین، بازداشتن آنها از ارتكاب جرم، متنبه 
نمودن سایر مردم، حفظ مصالح فردی و اجتماعی و نیز 

با توجه به این . های دینی تشریع شده است حراست از ارزش
نكته كه تعیین نوع، مقدار و میزان تعزیرات در ید حاكم است 

پذیری دارد، اصل فردی کردن  و در واقع حالت انعطاف
ی تعزیری قابل اعمال ها مجازاتاالطالق در  ها، علیمجازات

یات و تواند حاالت، روح به عبارت دیگر، قاضی می. است
سابقه مجرم را در نظر گرفته و برای او مجازات مناسب تعیین 
كند، اگرچه این اختیار و صالحیت تا حدودی محدود شده و یا 

های خودسرانه قضات دارای حداقل و حداكثر باشد تا از اقدام
دانان نیز بر این باورند که  امروزه اکثر حقوق .جلوگیری کند



 ...ها  مطالعه تطبیقی اصل فردی کردن مجازات 46/و همکار فروتن

 

ت اجتماعی و امنیت قضایی و عدال تأمین بهترین عامل در 
 فیض،). همان اجرای تعزیرات استها  تضمین حقوق انسان

2943: 297) 

 نهاد توبه -9-1-1
كیفر، كاماٌل در  فلسفهیكى از مباحث مهم فقهى كه توجه به 

آن مشهود است، مبحث توبه به عنوان یكى از عوامل سقوط 
كلى در قوانین موضوعه آن  ۀدر حالى كه قاعد. است مجازات

كند، در نظام  است كه توبه و ندامت، مجازات را ساقط نمى
كیفرى اسالم، توبه یكى از علل مهم سقوط، عفو و تخفیف 

محسوب  ها مجازاتمجازات بوده و از ابزارهای فردی کردن 
به عنوان عاملی برای « توبه»از دیدگاه قرآن کریم  .گردد مى

اما شرط تحقق توبه و احراز . ده استسقوط مجازات معرفی ش
 آن توسط قاضی، اصالح و تربیت مجرم و بازسازگاری او

سارق  ۀدر روایتی از صادقین علیهماالسالم دربار .ستا
یاشارب خمر یا زناکاری که جرم او معلوم نگردد یا دستگیر 

اذا صلح و عرف منه امر جمیل لم یقم - :نشود، آمده است
زمانی که اصالح شده و کار نیکی از او شناخته  تا -علیه الحد

در  (6/202: 0006کافی، ). شده، حد را بر او جاری نکنید
کتاب المراسم العلویه و االحکام النبویه نیز در باب حد السرق 

نماید که در صورت رؤیت توبه از سوی حاکم و  می اشاره
تشخیص صالح مجرم در جاری نشدن مجازات یا تخفیف، 

  (216: 0010دیلمی،). تواند بدان اقدام نماید یم حاکم

توجه عمیق به این نهاد ارزشمند در نظام كیفرى اسالم و 
اى از روایات مربوط به آن نشانگر این است كه اسالم به  پاره

نگرد و با  مجازات به عنوان یك امر مطلق و ابزار مطلوب نمى
اصالح و ، در حقیقت به ها مجازاتاعمال اصل فردی کردن 

جرم، بازدارندگى  ۀتربیت مجرم، بازداشتن وى از ارتكاب دوبار
 .اندیشد به مصلحت جامعه مى عمومى مجازات و در نهایت 

 (میانجیگری)نهاد شفاعت  -9-1-9
وجود  ها مجازاتیکی دیگر از مبانی فقهی اصل فردی کردن 

شفاعت را در لغت به . نهاد شفاعت در فقه جزایی اسالم است
در  (ذیل کلمه/ دهخدا). اند شگری و پایمردی معنا نمودهخواه

اصطالح نیز به میانجیگری نزد حاکم به نفع مجرم، شفاعت 
. گردد می دنیوی و اخروی تقسیم دو نوع که به شود میگفته 

آمده است  2نساء سوره 21 یهدر ارتباط با شفاعت دنیوی در آ
فسادی بر  که شفاعت از مجرم نزد حاکم در جایی است که

 و نیز منع از آن در جایی است که موجب شود میآن مترتب ن
 .گردد ای می مفسده

به طور کلی شفاعت در تعزیرات و همچنین جرایم حدی که 
به عبارت دیگر جرم حدی که . قابل عفو باشد، جاری است

 در واقع شفاعت. باشد می قابل عفو باشد قابل شفاعت نیز
در بیان . آن باشد و نه علت تامه تواند متمم و مکمل عفو می

 متذکر گردید که شرایط اجرا و پذیرش شفاعت نیز بایستی
 گردد، تکرار کننده می کسی که به نفع او نزد حاکم شفاعت

در شفاعت کننده . نبوده و حالت خطرناک نداشته نباشد جرم
کیفری  نیز باید به شرط عدم سوء شهرت و عدم سوء پیشینه

خاص قرار نگیرد ای  شفاعت در انحصار عده اکتفا شود تا حق
 (266: 0626حسینی، ). عدالتی گردد تا منجر به تبعیض و بی

چیزی که امروزه در حقوق کیفری غرب، تحت عناوین 
کنیم،  می سیاست جنایی مشارکتی و عدالت ترمیمی مشاهده

هایی از نهاد شفاعت است که در فقه جزایی  اقتباس جلوه
اصل فردی . مورد پذیرش قرار گرفته است و بینی پیش اسالم

اینکه نوع نگرش شفیع و  نیز، با توجه به ها مجازاتکردن 
قاضی بر حسب آشنایی با سوابق، روحیات و شخصیت 

 بینی پیشمجرمین متفاوت بوده، در قالب نهاد شفاعت 
 .گردیده است

ها در قانون مجازات  های اصل فردی کردن مجازات جلوه -0
 (0662مصوب)د اسالمی جدی

با توجه به مبانی عرضه شده در فقه امامیه در خصوص 
فقهی بما یراه  ۀاختیارات قاضی در باب تعزیرات و وجود قاعد

الحاکم و نیز توجه ضروری به این امر که با احراز شرایطی از 
جمله توبه پیش از اتقان امر، در صورتی که دادرس، توبه را 
در شخص درونی تشخیص دهد و عدم اجرای مجازات یا 

تواند از  می تخفیف در آنرا مفید به حال مجرم تشخیص دهد،
 .رف نظر نمایداجرای تمام یا بخشی از مجازات ص

                                                           
مَّن َیْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َیُكن لَُّه َنِصیٌب مِِّْنَها َوَمن َیْشَفْع َشَفاَعًة َسیَِِّئًة َیُكن لَُّه  -2

 . ِكْفٌل مِِّْنَها َوَكاَن اللَّـُه َعَلى ُكلِِّ َشْیٍء مُِّقیًتا
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نیز در نگارش قانون جدید سعی نموده است تا در  گذار قانون
آید  می تأسیساتی که در ادامه بینی پیشقالب تدوین مواد و 

که با عقل نیز به  -شرایط را برای حاکمیت قوانین الهی
عقالنی  وضوح در تعامل است و بشر امروزی بر حسب تجربه

در جاری ساختن اصل فردی کردن  -کند می ییدآنرا تأ
در  ها مجازاتاصل فردی کردن . فراهم نمایدها  مجازات

های  دارای جلوه( 0662مصوب) قانون مجازات اسالمی جدید
به ها  فراوانی است که در مواد و تأسیسات زیر اهم این جلوه

 .اند صور گوناگون تبلور یافته

 مجازات ۀتدابیرمساعد کنند /تخفیف -0-0
در قانون  ها مجازاتمهم اصل فردی کردن های  از جلوهیکی 

 ۀتخفیف و تدابیر مساعد کنند بینی پیش0662مجازات اسالمی
مجازات با توجه به شخصیت، شرایط و اوضاع و احوال مجرم 
است و در پرتو همین تخفیف و تدابیر است که امکان اعمال 

و کیفر عادالنه و فردی شده برای نیل به اهداف اصالحی 
ها  گردد که در ذیل به برخی از مهمترین آن می بازپرورانه مهیا

 .خواهیم پرداخت
 ا مصادیق تخفیف نوع مجازات در بندهای.م.ق 66در ماده  -
سعی  گذار قانونبنابراین، . شمارش شده است(ت پ، ب، الف،)

 .کرده است تا صورتی منظم و قانونی به تخفیف بدهد

ها مختِص  تخفیف یا تبدیل مجازاتا .م.ق 66در صدر ماده  -
تعزیر معرفی شده و لذا حد یا قصاص از شمول این بخش 

 .خارج شده و به قانون خاص ارجاع شده است

نماید تا در  می ا دادگاه را مکلف.م.ق 66در ماده  گذار قانون -
م تعزیری درجه هفت و هشت، از سیستم معافیت استفاده جرای

مرتكبین جرائم : نماید می ا مقرر.م.ق 71مادهکند، همچنین در 
  عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به

در گردند،  جای حبس به مجازات جایگزین حبس محكوم می
در . حقیقت از معاذیر قانونی تخفیف دهنده استفاده شده است

ا با رعایت شدت جرم، دادگاه را .م.ق 76حالی که در ماده 
های جایگزین زندان  فاده از حبس و مجازاتمخیر میان است

قاضی، مختار ها  نموده و این یعنی معاذیر قضایی، که در آن
 .به اعمال کیفیات است

قلمروی اعمال تخفیف مجازات به موجب قانون جدید کلیه  -
باشد و فردی کردن قضایی  می جرایم مستوجب کیفر تعزیر

ردی، خانوادگی و مالحظه وضعیت ف»له مجازات، با توجه به جم
اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم 

بدین ترتیب . مورد توجه قرار گرفته است 01در ماده  «گردیده
کیفیات مخففه و تدابیر مساعد کننده توسط  بینی پیش
گیری آنها توسط قضات، از کار گذار، همچنین به قانون

در اعمال  ها مجازاتمصادیق بارز تفرید تقنینی و قضایی 
 2.باشد ها می مجازاتاصل فردی کردن 

 1های تکمیلی مجازات -0-2
در قانون  ها مجازاتمهم اصل فردی کردن های  از دیگر جلوه

ی تکمیلی است ها مجازات بینی پیش 0662مجازات اسالمی 
که دادگاه را در صدور حکم به یک یا چند مورد از 

 .سازد می ا مخیر.م.ق 26ماده ی تکمیلی مندرج در ها مجازات

در جرایم مهم اعم از جرایم مستوجب حد، قصاص یا مجازات 
تعزیری درجه شش تا درجه یک که قاضی دادگاه مجازات 

تواند با رعایت تناسب میان  می اصلی را کافی تشخیص ندهد،
ی مندرج در ها مجازاتجرم ارتکابی و خصوصیات مجرم با 

ی تکمیلی به ها مجازاتند مورد از ا به یک یا چ.م.ق 26ماده 
 .عنوان مکمل مجازات اصلی حکم دهد

تواند فردی را که به حد، قصاص  دادگاه می»ا .م.ق 26طبق ماده 
یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است 
با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و 

های تکمیلی زیر  د مجازات از مجازاتخصوصیات وی به یک یا چن
 :محکوم نماید

                                                           
ها در قانون مجازات  از دیگر مصادیق بارز اصل فردی کردن مجازات -2

وجودی یکسانی با موارد تخفیف مجازات  ۀکه از فلسف 2931اسالمی جدید 
باشد موارد تشدید مجازات است که مقنن با توجه به شخصیت  برخوردار می

بینی آن مبادرت نموده  مجرم و شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی به پیش
 .ا رجوع نمایید.م.ق 294در این زمینه به ماده . است

 -2های تکمیلی و از اهداف اجرای آن نیز به  تهای بارز مجازا از ویژگی -1
خنثی نمودن حالت خطرناک  -9ضرورت قید شدن در حکم،  -1اختیاری بودن، 

سازی مجرم  طرد و ناتوان -2اصالح و باز اجتماعی کردن مجرم، و  -7مجرم، 
 .توان اشاره کرد می
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منع از اقامت در محل یا ( ب. اقامت اجباری در محل معین (الف
. منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین( پ. های معین محل

 «....انفصال از خدمات دولتی و عمومی و  -ت

در این  گذار قانونشده توسط  بینی پیشاز دیگر نکات مثبت 
ا اشاره کرد که هم امکان .م.ق 20توان به ماده  می زمینه

افزایش مدت مجازات تکمیلی را در صورت عدم رعایت مفاد 
حکم از سوی محکوم و هم کاهش یا لغو مدت زمان مجازات 
تکمیلی را در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصالح 

 بینی پیشدر واقع مقنن با . مجرم فراهم نموده است
امکان رعایت هر چه ( ا.م.ق 20و  26ماده ) فوقهای  همقرر

بیشتر تناسب جرم و مجازات و نیز اصل فردی کردن 
ارعابی  را فراهم نموده است تا در پرتو آن هم جنبه ها مجازات

مجازات  اصالحی و بازپرورانههای  و باز دارنده و هم کار کرد
 .را حفظ نماید

 صدور حکم 2تعویق -0-6
های قانون جدید، بحث نهاد تعویق صدور  نورآوریاز جمله 

در واقع، تعویق صدور حکم . حکم است که فلسفه خاصی دارد
توجه به شرایط ابتکار جدیدی است که در جرایم تعزیری با 

توان صدور  بینی اصالح مجرم، می جبران خسارت و پیش
 .حکم را به تعویق انداخت

، تعویق صدور (022: 0620باهری، ) برخی از اساتید حقوق
حکم را اعم از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط 

بحث تعویق  0662اند، ولی با توجه به اینکه در قانون  دانسته
 و تعلیق در دو مبحث جداگانه به کار رفته است، به نظر

رسد که نویسندگان قانون در پِی ایجاد نظام حقوقی  می
 .اند جدیدی بوده

تعریفی از این نهاد ارائه  مجازات اسالمیاگرچه در قانون 
نشده است ولی باید گفت تعویق صدور حكم در اصطالح به 
معنای اختیار دادگاه صالح در به تأخیر انداختن صدور حكم 

 (267: 0622گرانت، ). باشد می كار بعد از مجرم شناختن بزه
در واقع قاضی با توجه به شرایط، اوضاع و احوالی كه فرد 

جرم شده، خصوصیات فردی، اجتماعی و خانوادگی  مرتكب
                                                           
1
 - Deferment 

اندازد تا با این تصمیم  وی صدور حكم را به تعویق می
به . موجبات اصالح و باز اجتماعی شدن مجرم را فراهم كند

حکم را به این شکل تعریف  توان تعویق صدور می این ترتیب
عدم صدور حکم محکومیت پس از مجرم شناختن فرد »: نمود

های فردی  ا توجه به خصوصیت جرم ارتکابی و ویزگیمرتکب ب
 «.وی

شده در  بینی پیشهای  نهاد تعویق صدور حكم یكی از شیوه
قانون مجازات اسالمی جدید است كه در جهت سیاست تفرید 

به این ترتیب . دارد در مرحله دادرسی گام برمی ها مجازات
دادگاه با مالحظه وضعیت فردی و اجتماعی و همچنین 

وضاع و احوالی كه شخص مرتكب جرم شده است، این ا
ست تا با اعمال این نهاد، در تعیین كیفر برای ا اختیار را دارا

ت دوباره به مرتکب جرم با اعطای فرص مجرم شتاب نكند و
همانطور که . ید و اصالحی وی را محک بزندرویکرد جد

نهاد تعویق صدور حکم، برگرفته از  یهمالحظه شد، بن ما
 .باشد ها می مجازاتسیاست تفرید 

 اجرای مجازات 1تعلیق -0-0
تعلیق اجرای مجازات را یکی از ابزارهای قضایی سیاست 

برشمرده و از مزایای آن به جلوگیری از ورود  ها مجازاتتفرید 
به دلیل محیط  -مجرمین، به ویژه محکومین بدوی به زندان

 .اند اشاره داشته -و بد آموِز آنناسالم 

تعلیق اجرای مجازات از جمله نهادهایی است که در قانون 
از قوانین دادگستری و قانون مجازات اسالمی ای  اصالح پاره

 (0662مصوب ) لکن درقانون جدید. برقرار بوده است 0661
تغییرات بسیاری داشته و در این زمینه با قوانین سابق دارای 

اساسی است که در ذیل به برخی از این موارد  های تفاوت
 .اشاره خواهیم کرد

تعلیق مجازات به دو صورت ساده و مراقبتی  02در ماده  -
شناسانه و  های جرم هشده است که بازتاب نگا بینی پیش

در صورت اول مجرم . گردد می سیاست کیفری علمی قلمداد
دادگاه میزان گردد که در زمان مشخصی که  می اخالقٌا متعهد
این نوع از تعلیق با . مرتکب جرم نشود ،کند می آن را تعیین
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توجه به وضعیت اجتماعی، سوابق، اوضاع و احوالی كه موجب 
 .گردد می ارتكاب جرم گردیده، تعیین

ا سابق قرار دارد، با .م.ق 22که در مقابل ماده  07در ماده  -
وضعیت فردی، مالحظه ، عبارت 01به ماده  گذار قانونارجاع 

خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی كه موجب 
به شرایط سابق اضافه شده است که  ارتكاب جرم گردیده

گر توجه نویسندگان به تمایز میان حاالت شخصی و  نشان
بنابراین نهاد تعلیق اجرای مجازات نیز . شرایط اجتماعی است

های  دنبال اندیشهو به  ها مجازاتدر راستای سیاست تفرید 
اصالح گرایانه بوده که در قانون مجازات اسالمی جدید 

 .گنجانده شده است

 آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی -0-1
اعطای آزادی محکومان زندانی قبل از مدت مقرر توسط 

حکم قطعی، پاسخی است به یکی از  ۀدادگاه صادر کنند
ه ساختن وی و آماد کار بزهاهداف مجازات که همان اصالح 

: 0667گلدوزیان، ). برای بازگشت به زندگی اجتماعی است
سیساتی آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی تأنهاد  (676

هستند که برای نیل به این اهداف یعنی بازسازگاری اجتماعی 
 .اند زای زندان تعبیه شده و نیز دوری از محیط جرم

که برای اولین بار در قوانین کیفری کشور  -نظام نیمه آزادی
قانون مجازات اسالمی  17نیز طبق ماده  -وارد شده است

تواند در  می است که بر اساس آن محکومای  جدید، شیوه
ای، آموزشی،  حرفههای  زمان اجرای حکم حبس، فعالیت

آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام  حرفه
زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که ها  ی این فعالیتاجرا. دهد

ی و تربیتی تأسیس تأمینو اقدامات ها  در سازمان زندان
 .شود می

بنیادین با موضوع فصل های  نهاد حقوقی حاضر دارای تفاوت
است؛ به طوری  (0661) چهارم قانون مجازات اسالمی سابق

رائه شده که عالوه بر آن که چهره جدیدی از آزادی مشروط ا
است، نهاد تأسیسی جدیدی را تحت عنوان نظام نیمه آزادی 

تفریدی و اصالحی های  تر سیاست برای اجرای مطلوب
 .ایجاد کرده است ها مجازات

نیز  0662از جمله مواد مهم و مترقی در قانون جدید مصوب 
باشد که امکان استفاده از سیستم کنترل  می 72ماده 

کانی مشخص را در صورتی که الکترونیکی در محدوده م
تا  1محکوم به حبس موافقت نماید، در جرایم تعزیری درجه 

زیرا اواٌل با گنجاندن رضایت مجرم، . فراهم آورده است 2
لحاظ شده است و ثانیًا امکان  کار بزهاحترام به کرامات انسانی 

کنترل و نظارت بر وی به بهترین شیوه اعمال شده، کیفرها 
. اند وم روزآمد هماهنگ نموده و به پویایی رسیدهخود را با عل

ترین و  بنابراین آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی نیز از مهم
باشد  ها می مجازاتاصل فردی کردن های  ترین جلوه کاربردی

تر و منصفانه در  ی عادالنهها مجازاتکه در راستای اجرای 
 .شده است بینی پیشقانون مجازات اسالمی جدید 

 های جایگزین حبس مجازات -0-7
قانون جدید مجازات اسالمی که از دیگر های  از جمله نوآوری

باشد،  ها می مجازاتمهم اصل فردی کردن های  جلوه
های  از دالیل و ضرورت. ی جایگزین حبس استها مجازات

در  ها مجازاتی جایگزین حبس به نظام ها مجازاتراهیابی 
سیاسی، های  به هزینهبایست  می دستگاه عدالت کیفری

های  اقتصادی و اجتماعی فراوان حبس، به خصوص حبس
کوتاه مدت برای مجرم، خانواده وی و جامعه در کنار سایر 

در واقع در قانون جدید سعی شده . اشاره کردها  معایب زندان
است تا حد ممکن از صدور حکم به مجازات حبس خودداری 

به . قضات اعمال نگرددشده و جز در موارد ضروری از سوی 
 .آخرین راه چاره نگریسته شود عبارت دیگر به حبس به مثابه

های جایگزین حبس عبارت از  مجازات» :ا.م.ق 70طبق ماده 
دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی 
روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت 

ف با مالحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب شاکی و وجود جهات تخفی
آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه 

دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا  مجرم، وضعیت بزه
دادگاه در ضمن » ا نیز.م.ق 70بر اساس تبصره ماده « .شود می

 حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات
تواند به بیش از دو  دادگاه نمی. کند مقرر در این ماده تصریح می

 70با تأمل در ماده  «.های جایگزین حکم دهد نوع از مجازات
ذیل آن، میزان تطابق اکثر شرایط مندرج در  ا و تبصره.م.ق



 ...ها  مطالعه تطبیقی اصل فردی کردن مجازات 14/و همکار فروتن

 

، به وضوح قابل درک ها مجازاتآن با روح اصل فردی کردن 
 .است

تواند با توجه به  اجرای احکام میقاضی »ا نیز .م.ق 66طبق ماده 
وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، 
تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادر کننده 

ا نیز امکان .م.ق 66بر اساس ماده  لذا «.رأی پیشنهاد کند
در مورد  ها مجازاترعایت هرچه بیشتر اصل فردی کردن 

 .اهم آمده استمحکومین فر

ی جایگزین حبس، در ها مجازاتاز دیگر مواد مرتبط با نهاد 
بایست به  ها می مجازاتراستای اجرای اصل فردی کردن 

 :موارد ذیل اشاره کرد

ا که چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی .م.ق 21ماده  -
تواند به  می محکوم حاکی از اصالح رفتار وی باشد، دادگاه

مدت مجازات  اضی اجرای حکم برای یک بار بقیهپیشنهاد ق
 . را تا نصف تقلیل دهد

ا که بین افراد شاغل و غیر شاغل در .م.ق 20ماده  0تبصره  -
خدمات عمومی فرق قائل شده و برای شاغلین تا  ساعات ارائه

سقف چهار ساعت و برای غیر شاغلین تا هشت ساعت را در 
 .نظر گرفته است

خدمات عمومی را  یها که حکم به ارا.م.ق 20ماده  2تبصره  -
ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن  مهمشروط به رعایت ه

های  خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت
 آور فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان

 .داند می

احکام را مخیر  ا که قاضی اجرای.م.ق 20ماده  0تبصره  -
به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا نموده است تا بنا

خانوادگی و مانند آن انجام خدمات عمومی را های  معذوریت
به طور موقت و حداکثر تا سه ماه تعلیق نماید یا تبدیل آن را 
به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادر کننده حکم 

 .پیشنهاد دهد

ا که مبنای محاسبه میزان جزای نقدی را به .م.ق 21ماده  -
بدین . محکوم قرار داده است نهنسبت میزان درآمد روزا

خود  نهصورت که هر کس به نسبت میزان درآمد روزا
درصدی از آن را به عنوان جزای نقدی پرداخت خواهد کرد، 
که این شیوه در مقایسه با جزای نقدی ثابت به عدالت 

 .تر است نزدیک

ی جایگزین حبس و ها مجازاتر که مالحظه شد، همانطو
آن، از پیشرفته ترین مقرراتی است که در  ۀویژهای  مقرره

ها و اهداف  مجازاتراستای اجرای اصل فردی کردن 
گردیده  بینی پیشآن در قانون جدید  پرورانهاصالحی و باز

 .است

 گیری نتیجه
نتایج فراوانی که در مورد های  محققین از مطالعه و بررسی

انجام  اعمال الگوهای کیفری و الگوهای اصالحی و درمانی
رفت از  اند که تنها راه برون اند، به این نتیجه دست یافته داده

وضعیت فعلی که جهان امروز و خصوصًا جامعه ایران با آن 
که هر روز نیز شاهد افزایش نرخ جرایم و -رو شده است  هروب

کارگیری الگوهای  هر باولویت بخشی د -تکرار جرم هستیم
پیشگیرانه، اصالحی و درمانی نسبت به الگوهای کیفری 

ترین راهبردهای این الگوهای  کلیدییکی از . است
تفرید های  کارگیری سیاست پیشگیرانه، اصالحی و درمانی، به

اصلی آن را، اعمال اصل فردی  ۀمجازات است که جوهر
، قضایی و اجرایی و تقننینی در انواع سه گانه ها مجازاتکردن 

 نیز مراحل پیش از دادرسی، دادرسی و پسا دادرسی تشکیل
بر  این الگوهای پیشگیرانه، اصالحی و درمانی. دهد می

چرا که . باشد می ان مبتنیکار بزهفردی و اجتماعی های  تفاوت
فردی و اجتماعی بزه کاران، ضرورت اعمال اصل های  تفاوت

نیل به بازدارندگی و جلوگیری  را برای ها مجازاتفردی کردن 
تر اجرای  از تکرار جرم، اصالح و درمان مجرم و از همه مهم

 .کند می عدالت مشخص
جمهوری اسالمی ایران نیز در قانون جدید مجازات  گذار قانون

، با اتخاذ رویکردی نوین و اصالحی و 2931اسالمی مصوب 
 جدیدی چون تعویق صدورهای  تأسیس بینی پیشهمچنین 

تفرید های  حکم و نظام نیمه آزادی، در راستای سیاست
، سعی کرده ها مجازاتمجازات و نیز اعمال اصل فردی کردن 
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است تا در قالب قوانین و مقررات تحول یافته از الگوهای 
 . پیشگیرانه، اصالحی و درمانی پیروی نماید

جمهوری اسالمی از شریعت  گذار قانونباتوجه به تبعیت 
 ها مجازاتمقدس اسالم و نظر به اینکه اصل فردی کردن 

قبل از پیدایش آن در حقوق کیفری غرب، در فقه ها  قرن
جزایی اسالم لحاظ گردیده، شایسته و بایسته است که مقنن 
اسالمی با در نظر گرفتن اجتهاد پویا، به بررسی سوابق اصل 

نابع فقه اسالمی همت گماشته و در م ها مجازاتفردی کردن 
 در این زمینه. ی خود از آن الگوگیری نمایدگذار قانوندر 
، نهاد توبه و «التعزیر بما یراه الحاکم»فقهی  ۀتوان به قاعد می

اشاره نمود ... به طور خاص تأسیس شفاعت یا میانجیگری و
 .باشد گذار قانونکه همواره باید مبنای عمل 

شفاعت در منابع و آثار فقهی و  مسألهرغم مطرح بودن  علی
اسالمی، نهاد  گذار قانونمشروعیت آن و علی رغم اینکه 

هایی مانند تعلیق و آزادی مشروط را که ابداعاتی در حقوق 
روند با مبانی حقوق جزایی اسالم  می کیفری غرب به شمار

شفاعت  مسألهسازگار دانسته و امضاء و تقنین نموده است، به 
یگری نزد حاکم به نفع مجرم توجهی نکرده و از آن یا میانج

در همین زمینه انطباق احکام شرعی . به سکوت گذشته است
 سازی فردیتوان نوعی  می با مقتضیات زمانی و مکانی را نیز

زمانی و مکانی دانست و یا  ۀاحکام اسالمی در سطح گسترد
م توان در انطباق احکا می را سازی فردینوع دیگری از این 

مشاهده کرد که به « شخصی ۀویژهای  موقعیت»شرعی با 
 ها مجازاتخود سهم مهمی در اعمال اصل فردی کردن  بهنو

 .دارد

در همین راستا، منظور نمودن تشکیل پرونده شخصیت در 
کنار پرونده کیفری در قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری، 

روانی و اجبار قاضی در استفاده از نظریات کارشناسان 
زندگی مجرم در تمام  چهمددکاران اجتماعی، توجه به تاریخ

های  کیفری یا حداقل جرایم مهم، تأسیس نهادهای  پرونده
چرا که اکثر مجرمان  -حمایتی واسط میان زندان و جامعه 

پس از آزادی از زندان به دلیل نداشتن شغل، مسکن، خانواده، 
 ارتکاب جرم هویتی و فقر، مجددًا دست به احساس بی

 ۀو همچنین تأسیس نهادهای حمایت از خانواد -زنند می

ان کار بزهتا از تولد  -زندانی در هنگام حبس سرپرست خانواده
از جمله پیشنهاداتی است که در  -جدید جلوگیری به عمل آید

صورت عملی شدن در نظام قضایی ایران، هم راه را برای 
باز خواهد کرد و  ها مجازاتاعمال فراگیر اصل فردی کردن 

دستگاه عدالت کیفری را در  عالیههم بسیاری از اهداف 
 .عمل محقق خواهد نمود عرصه

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
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