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 چکیده 

گونه دو  مدرنیته  و  و  تمامیت   سنت  کنشی  نظام  تطورات  سیر  تقابلشان  که  هستند  خواهی 

زده رقم  تاریخ  طول  در  را  میزان   واکنشی  و  ارتباط  کشف  باهدف  حاضر  پژوهش  است. 

پرسش این  به  پاسخگویی  دنبال  به  گونه  دو  این  اثرپذیری  و  که اثرگذاری  است  اساسی  های 

هایی با حقوق کیفری متجدد دارد؟ چرا امروزه برخی  ه تفاوتها چحقوق کیفری ملهم از سنت 

جرم مجازاتانگاریاز  و  میها  تلقی  عدالت  عین  درحالیها  اجرا  شوند  اساساً  گذشته  در  که 

میشدهنمی اجرا  قویاً  گذشته  در  است  منسوخ  اکنون  آنچه  برعکس،  و  این  اند  است؟  شده 

عنوان  تحلیلی است. به  –اهیت و روش، توصیفی  پژوهش ازنظر نوع و هدف، بنیادین و ازنظر م

می تثبیت فرضیه  و  موروثی  تعلقات  و  باورها  توسط  که  سنت  گفت  نهایت،    شدهتوان  در  و 

می نمایندگی  یکشریعت  از  عقلشود،  اومانیسم،  مثل  مفاهیمی  با  که  مدرنیته  و  و  سو  گرایی 

می حمایت  بهآزادی  را  کیفری  حقوق  دیگر،  سوی  از  این  پدیده   عنوانشود  از  اجتماعی  ای 

به و  سیر  این  در  است.  نگذاشته  مصون  یافتهتحوالت  میعنوان  پژوهش  گذار  های  از  توان 

طلبانه یاد کرد که الجرم محصول  محور اصالحهای انسانهای سنتی توانگیر به مجازاتمجازات

تکثر گویی  که  رسیده  آنجا  به  تا  مدرنیته  تأثیر  بود.  خواهند  دگرگونی  قرار    این  ثانویه  احکام 
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به و  شده  خارج  استثناء  حالت  از  کنشاست  که  است  حالی  در  این  بنشینند.  اصل  های  جای 

مجازات گاهی  که  بهممنوع  اولیه  حکم  در  داشتند،  پی  در  را  اعدام  مانند  شدیدی  ظاهر  های 

که قبض  کرده است. این همان تأثیری است  ای قوی نیز از آن حمایت میالیتغیر بوده و پیشینه

 و بسط اَعمال سیستم قضایی و مجریان قانون را نیز تحت اختیار خود گرفته است. 

 : ایران، حقوق کیفری، سنت، کیفر، مدرنیته.واژگان کلیدی

 

 سرآغاز 

مجموعه از  بیش  چیزی  کیفری  حقوق  نظام  موارد،  اغلب  حکومتی  در  ترتیبات  از  ای 

ترسیم و شکل ناشایست رفتار را منع  نیست که زاویه اصطکاک تعامالت اجتماعی را  

این نگاه واجد نکات با ارزش کاربردی خواهد بود    کند؛ اما درست است که مطالعهمی

و جامعه فلسفی  نکات  از  و همهلکن خالی  قرائتی صحیح  در  از حقوق  شناختی  جانبه 

با   که  است  ارزش  یک  نمایانگر  کیفری  اجرای  ضمانت  اعمال  بنابراین،  است؛  کیفری 

انکار، نقشه    کومت بر اساس زور و خشونت تفاوت آشکار دارد. بر این بنیان غیرقابلح

ارزش این  شناسایی  سوی  به  را  آن  روند  و  شده  نمایان  نگاشته  این  در  در  راه  که  ها 

 دهد. حقیقت خالق حقوق کیفری هستند، سوق می

هایی  ارزش  ها برای این شناسایی )شناساییترین و شاید بهترین مدخلیکی از مهم

سنت گفتمان  دو  مجرای  از  بحث  پیگیری  هستند(،  اجرا  ضمانت  خالق  و  که  گرایی 

در   اجتماعی  علوم  و  فلسفی  مباحثات  اصلی  کانون  که  مفاهیمی  است؛  تجددخواهی 

دیگران  سده و  نیچه  هگل،  کانت،  دکارت،  مانند  فالسفه  اکثر  و  است  بوده  اخیر  های 

می استلزاماتتالش  و  معنا  تا  معنایی  کردند  نظام  زیرا  سازند،  روشن  را  دو  ای  این 

معنایی نظام  هر  شامل  و  نیست  خاصی  معنایی  نظام  سرمنشأ  )منظور  که  است(  ای 

های آگاهانه و ناخودآگاه جامعه شده و تشکیالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کنش

می تأسیس  را  دفرهنگی  این  از  و  بوده  تجدد  یا  سنت  جریان  دو  تأثیر  تحت  و، کند، 
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میپدیده بازتولید  یا  تولید  مذکور،  اجتماعی  تأثر  های  این  از  نیز  کیفری  حقوق  شوند. 

  های سنتی یا متجددانه ها و باورهای برساخته گرایشمستثنا نبوده و نیست، زیرا ارزش

را وادار    -که خودشان عضوی از آن جامعه هستند-گذاران کیفری  یک جامعه، سیاست

:  1387بریث ناچ،  کند )ها میا از طریق تجریم نقض حریم آنه به حمایت از آن ارزش

قوانین کشورها و   کلیه  محور، بر تنههای فکری جامعه(. فلذا، رد پای گرایش123-124

 (.179: 1390آزاد ارمکی، ویژه قوانین کیفری کامالً منقوش و غیرقابل کتمان است )به

پیش مطالب  به  توجه  با  با  حال،  جدال  به  میگفته  رهنمون  پرسش  که  این  شویم 

هایی با حقوق کیفری متجدد دارد؟ بالفاصله  ها چه تفاوتحقوق کیفری ملهم از سنت

اساسی سؤال  این،  از  میپس  مطرح  که  از  ای  برخی  امروزه  چرا  که  است  آن  شود 

مجازاتانگاریجرم و  میها  تلقی  عدالت  عین  فاقد  ها  گذشته  در  که  حالی  در  شوند 

اند و برعکس، آنچه اکنون منسوخ است در گذشته  شدهو اساساً اجرا نمی  طرفدار بوده

های فوق در حقوق کیفری ایران که متأثر از دین  شده است؟ پاسخ به سؤال قویاً اجرا می

پاسخ این  اینکه  و  بود؟  خواهد  چگونه  است  از  اسالم  ما  فهم  در  مثبتی  اثر  ها، 

ایران  سیاست در  کیفری  حقوق  بر  حاکم  ده های  و  داشت؟  که  خواهد  دیگر  سؤال  ها 

ساز است و از طرف دیگر  ها در عملکردی دوسویه، از یک طرف شناختپاسخ به آن

 ضرورت این جستار. کنندهروشن

تبارشناسانه  تعریف دو   پایش  نیازمند  تحوالت حقوق کیفری در روشی ساختارمند 

انون، آئین و نهاد آمده اصطالح سنت و مدرنیته است. سنت در لغت به معنای روش، ق 

( و در اصطالح، به افکار، اعتقادها، آداب و رسومی که از گذشته 646: 1345دهخدا،  است ) 

؛ 3:  1386تقیان ورزنه،  شود ) مظاهر فرهنگ و تمدن گذشته می   بر جای مانده و شامل همه 

لیوانی،   می 30-28:  1388احمدی  اطالق  سنت (،  دیدگاه  از  مجموعشود.  سنت  ه گرایان 

اند و میان آن و دین و وحی ارتباطی ناگسستنی اصولی است که از عالم باال فرود آمده 

(. در مقابل، مدرنیته که همان تجدد است در لغت به معنای 136:  1380نصر،  وجود دارد ) 

تازگی تمایل نشان دادن آمده است )  تازه بودن و به نو و  : 1363عمید،  امروزی، طرفدار 
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شود که طی به مجموعه اوصاف و خصایص تمدن جدیدی گفته می  ( و در اصطالح،540

و  خود  به  بشر  اومانیستی  رویکرد  محصول  و  شده  متولد  غرب  در  اخیر  قرن  چند 

 (.510-509:  1381؛ بیات، 349:  1381؛ زرشناس، 4:  1377گیدنز،  موجودات است ) 

لیل صحیح  ای تحبر این اساس، نوشتار حاضر با توجه به اینکه در هر نظام حقوقی

تبارشناسانه بر مباحث  آن   از حقوق جزای شکلی و ماهوی مورد اجرا، فرع  عمیق در 

تأثیر گفتمان سنت بر حقوق کیفری سخن می از  کند و در مورد است در گام نخست 

میان می به  را  مدرنیته  از  کیفری  تأثر حقوق  پیگیری  ادامه  با  را  بحث  و سرانجام  آورد 

 رساند.قوق کیفری ایران به اتمام میسنت و تجدد در ح موازنه

 

 . تأثیر گفتمان سنت بر حقوق کیفری )رویکرد تبارشناسانه( 1

عرصهسنت در  را  اساسی  تغییرهایی  قادرند  حقوقی  ها  حتی  و  اقتصادی  سیاسی،  های 

و   تحقیقاً  فلذا  برسند،  نظر  به  غیرممکن  امر  بادی  در  تغییرها  این  شاید  که  بزنند  رقم 

ای دارند  شدهها، باورها و عادات تثبیتها ریشه در ارزشطور که گفته شد، سنتهمان

های جوامع سنتی آن  گیترین ویژها چیره شد. مهمتوان بر آنکه با تحکم به سختی می

ای را که برگرفته از محسوسات و معقوالت  است که وقتی جامعه پیروی از ایدئولوژی

( برای به سعادت رساندن خود الزم بداند، از هیچ  4تا:  طب، بیسید قبینی است، )و جهان

موجد   خود  امر  این  که  کرد  نخواهد  دریغ  آن  از  حفاظت  و  حمایت  برای  کوششی 

همبنیان که  است  )هایی  دارد  پی  در  را  اجتماعی  یکسانی  و  ارمکی،  سویی  :  1390آزاد 

177-178.) 

هم هماین  مولد  ت سویی  به  و  شده  جامعه  در  در  بستگی  اجتماعی  نیروهای  دریج 

می تشکیل  ارزش  یک  از  قانونحمایت  و  وفاق  شوند  این  به  رسمیت  با  نیز  گذاران 

کنند. شاید به همین دلیل است  جمعی، ضمانت اجرای کیفری تخطی از آن را اعالم می

انقالب اکثر  در  میکه  داده  سر  انقالبیون  سوی  از  که  شعارهایی  معمواًل  در  ها  شوند، 
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ان اجرا  حکومت  به  شدید  اجراهای  ضمانت  با  غالباً  و  شده  تبدیل  قانون  به  تقالی، 

گر سلسله  آیند؛ بنابراین، گزاف نیست اگر گفته شود، قانون جزا در حقیقت اعالمدرمی

اند و زبان قانون از جهت تأسیس  انگاری شدهاعمالی است که از قبل توسط جامعه جرم

پسند بودن و  وارد مذکور و سرشت عاطفی، عامهرفتارهای ممنوع الکن است. در تأیید م

های  توان به نقشاجتماعی هستند می  های تمرکزیافتهها، ارزشاینکه خاستگاه مجازات

دادستانمحوری بازی میای که وکال و  کیفری  اشاره کرد؛ دادستان  ها در محاکم  کنند، 

وکال در جهت    شود و در مقابلبرای محکومیت مجرم به احساسات جمعی متمسک می

کنند. در نتیجه، حتی  اند و با متهم همدردی میبرانگیختن حس ترحم قاضی در تالش

ها محصور نمانده  ترین رفتارها هم اگر در قاب سنتترین و فجیعاعالم ممنوعیت شوم

نگاشته به  زودی  به  قامت  باشد،  به  تنها  و  شد  خواهند  مبدل  متروک  و  مطرود  هایی 

 نی، راست خواهد آمد. هایی آرماکاغذپاره

سنت از  برخاسته  کیفری  عوامحقوق  عموماً  برای  ها،  حاکمه  هیئت  زیرا  گراست، 

دهد. در  سو با سیر سیل نیروهای اجتماعی به حرکت ادامه میاقناع وجدان جمعی، هم

این اجتماعات سنتی، جرم با مفهوم سوءاستفاده از معارف مقدس، معنویات و مناسک  

های احساسی  تردید، جنبه(. بر این بنیان بی46: 1392وایت و هینز، ورد )خآئینی پیوند می

مهم از  یکی  )که  منطقی  و  کارشناسانه  رویکرد  بر  هیجانی  رهو  مدرنیته  ترین  آوردهای 

های غیرعلمی مردم بیشتر و در برخی  شوند، استناد غیرعلمی به خواستهاست( چیره می

شود. در این میان، اگر مردم بدانند که یک  میاز موارد، دشمن پنداری مجرم، محسوس  

های بسیار گزاف اقتصادی و اجتماعی را بر  واکنش خاص کیفری به جرم، نخست هزینه

می باقی  جامعه  نیز  دوش  الزم  اثربخشی  و  کارایی  از  علمی  نظر  از  دوم،  و  گذارد 

پاسخ از  نیست،  خواهندبرخوردار  حمایت  است  علمی  مبانی  بر  مبتنی  که  کرد    هایی 

ترین موانعی که باب این آگاهی را  (، لکن، یکی از بزرگ138:  1392مقدسی و فرجیها،  )

سنت به  پایبندی  کرده،  بهمنسد  که  است  افراد  هایی  افکار  ناآگاهانه  یا  خودآگاه  طور 

مجازات بنابراین،  است؛  زده  پیوند  هم  به  را  سختجامعه  جوامع،  این  در  گیرانه،  ها 
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علمی    پسند بوده و غالباً فاقد پشتوانه( و عامه124-123:  1387ث ناچ،  بریجویانه، )انتقام

پرورش جمعی  احساسات  تشفی  زیرا  سنتهستند،  دامن  در  زیادی  یافته  حدود  تا  ها 

پرتگاه به سمت  را  منصفانه  دادرسی  اتخاذ  مرزهای عدالت و  تسامح صفر و عدم  های 

کند. بهترین گواه اثبات این امر  زدگی در مجازات نزدیک میرویکرد اصالحی و شتاب

آن است.  تاریخی  ابزاری  مستندات  جز  چیزی  یونانیان  نزد  کیفر  است:  آمده  که  گونه 

بزه به  حیثیت  اعاده  آن  از  مقصود  و  نیست  مجرم  برای  التذاذ  خوارکننده  حتی  و  دیده 

ده  دیرحمی برخورد شده و بزههای یونانی، نسبت به بزهکاران با بیاوست. در تراژدی

(. در قوانین یهود،  23:  1393پرادل،  قادر است به انحاء مختلف، خشم خود را فرونشاند )

به قتل قاتل سوق   اولیاء دم گرفته شده و وی را آمرانه  حتی اجازه عفو و اخذ دیه از 

برای جرم سرقت ممکن بود کیفر مرگ در انتظار    1دهد؛ یا اینکه در قانون حمورابیمی

خیال را به چالش    (. کیفری که در برخی موارد قوه21-20:  1383گ،  کیپنبرمجرم باشد )

شده است این بوده که  مثال مجازات جرمی که خیانت بزرگ نامیده میعنوانکشد؛ بهمی

تا جالد بتواند شکم مجرم را  آویختند سپس زنده به پایین میفرد را به دار می آوردند 

سوزاند. سپس وی را چهار شقه کرده و سر از  پاره کند و امحاء و احشایش را در آتش ب

شد که ابتدا دست و پای مجرم  صورت اجرا میسازند. کیفر چرخ به این بدنش جدا می

می قطع  روی صلیب  بر  میلهرا  با  را  وی  تن  بعد  و  میداغ  کردند  سوراخ  کردند،  شده 

ران و  بسته  چرخ  به  را  او  برمیسپس  را  بازوانش  و  نه ها  در  و  ایت  گرداندند 

مارتینژ،  کردند تا طعم زجرآورترین مرگ را به وی بچشانند )های او را خرد میاستخوان

هایی است که گاهی چندین برابر  (. نتیجه قهری این تفکر، اعمال مجازات50-92:  1385

از صدمه می  بیشتر  بار  به مجرمین  مقابل  وارده،  در  را  آنان  ابدان ضعیف  و  شده است 

 دهد.عدالت آن زمان قرار می تهشمشیر پوالدین و آخ

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
کیفر مرگ برای جرائم بسیار متنوع از جمله سرقت احصا شده است )دیاموند،   27این قانون،  282. در ماده 1

1383 :130 .) 
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ادله خصوص  سنت  در  از  برگرفته  مواردی  هم  کیفری  دعوی  ریشه  اثبات  های 

ازجمله که  دارند  افکار عمومی وجود  در  کرد.  ها میآن  دوانیده  اشاره  اوردالی  به  توان 

توان هیچ  اوردالی یعنی کسب دلیل از خداوند برای صدور حکم. در این دلیل که نمی 

ای برای آن متصور شد، هر کس از نظر توان بدنی استقامت بیشتری  عقالیی  پشتوانهنوع  

گناه بود! بنابراین، یقین بر گناهکاری با ضعف قوای جسمانی یکی از طرفین  داشت بی

شد. فرورفتن در آب رودخانه، قرار گرفتن تحت آهن گداخته و گذاشتن فلز  حاصل می

 (.257-254: 1383کارداشیا، وارد است ) داغ روی زبان فرد از جمله این م

شدند و چه بسا های وحشیانه مشمئز نمیجالب آنکه، مردم از این روال و مجازات

بخش بوده است؛ زمانی که شخصی به نام  ها لذتصحنه اعدام و شکنجه برای آن  نظاره

د اول سم  فرانسوای  پسر  به  که  برآورد  اقرار  فشار شکنجه  اثر  در  یا  مونته کوکولی  اده 

قصد داشته است که سم بدهد، دست و پای او را به چهار اسب بستند و از چهار طرف  

بریدند،   را  وی  بینی  کردند،  ریزریز  را  جسدش  بقایای  مردم  کردند؛...  شقه  را  بدنش 

فک آوردند،  برون  کاسه  از  را  گلچشمانش  در  را  سرش  و  شکستند  را  والی  هایش 

(. هرگاه  898:  6، ج  1371دورانت،  ر بار کشته باشند )کشیدند تا پیش از مرگش او را هزا

زدند، تماشاگران به جالد پول  بستند و شالق میای میبا این اوصاف، محکوم را به ارابه

تر تازیانه بزند. سنگدلی چنان کالبدی از جامعه ساخته بود که  دادند تا محکماضافی می

ته است تا روز اعدام را به جشنی  ترین تجاوز یا ناهنجاری نشسگویی در کمین کوچک

راه صف   در  انگیخته،  ارابه،  بر  تماشای محکومان سوار  برای  مردم  مبدل سازد.  بزرگ 

دکهمی دستبستند.  و  میها  و سیب  گردو  زنجبیلی،  نان  آوازخوانان  فروشان  فروختند؛ 

میدوره  چکامه  ) گرد  ج  1371دورانت،  خواندند  بعد  71:  9،  صحبه  کار،  این  با  و    نه ( 

ساختند. در جرائمی مانند ولگردی  ی حکم را به تئاتری مفرح مبدل میاجرای وحشیانه

سال شغل مناسبی برای    2میالدی، اگر ولگرد، ظرف مدت    1530نیز، در انگلستان سال  

 (.46: 1392وایت و هینز، یافت، ممکن بود به دار آویخته شود )خود نمی
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اینبه مجازاتکارگیری  از  وگونه  به    ها  مردم  همراهی  با  غالباً  البته  که  اثبات  ادله 

می علیانجام  غیرقابلرسید،  و  توانگیر  آنرغم  بودن  تاریخی  تحمل  پیام  این  حاوی  ها 

شدند تردیدی باقی  شود موارد مذکور، با قدرت اجرا میاست که مادام که مشاهده می

بنمی کارکرد  دارای  جوامع،  آن  در  دادرسی  سیستم  این  که  آن ماند  از  یکی  و  وده 

بزه نیاز عاطفی و احساسی  به  آحاد جامعهکارکردها پاسخگویی  ای است که  دیدگان و 

 دهد. بار را میهای خشونتاجازه اعمال مجازات

 

 . گذار از تمنای حقوق کیفری سنتی به توالی حقوق کیفری مدرن 2

شیوه در  تحول  سرآغاز  هفدهم  اجتماعی،  قرن  زندگی  سازمانهای  و  های  تشکیالت 

اجتماعی است که در غرب به وجود آمد و به تدریج در سایر نقاط جهان بسط یافت. 

های تجددجویانه است، نقش  ها به گرایشگذار از سنت در این قرن که در حقیقت نقطه

بخش   که  را  پوفندورف  و  گروسیوس  هگل،  الک،  جان  همچون  بزرگی  فیلسوفان 

ان  توان نادیده گرفت. به زودی این افکار فلسفی  دیشه بودند، نمیغیرقابل انفکاک این 

های ناشی از تفکرات  شود و آرماننواندیشانه، با همزاد خود یعنی تکنولوژی همراه می

کند.  های اجتماعی تبدیل میها و واقعیتروشنفکرانه را از حالت باید و نباید، به هست

کردند، باید سنگینی انگ  غییر کیش، مقاومت میدر این رهگذر، افرادی که در برابر این ت 

میجریاناتی همچون عقب دوش  به  را  خرافه  و  قربانیان جهل  و  بدوی  کشیدند  مانده، 

رسالت29:  1391بامن،  ) و  وظایف  که  بود  زمان  این  در  یکدست  (.  شامل  جدید،  های 

ر تمامی  کردن قانون و نهادهای حقوقی، تأمین اولویت و تقدم انضباط حقوقی واحد ب

پیمان اشکال  وفاداریدیگر  و  سایه ها  در  تغییرها  این  گرفت.  شکل  جزءگرایانه،    های 

بینی، توجه به آموزش و پژوهش،  مفاهیمی همچون عدالت، عقالنیت، خردورزی، واقع

نخبه و  عملی  امور  کنار  در  انتزاعی  امور  به  )توجه  در 255:  1381طلب،  امهگرایی  و   )

ات  افتاد و رفتهکشاکش توحش و تجدد  پایان  فاق  بر  آغازی  نفوذ کرد و  بر قوانین  رفته 
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بارقهخشونت هم  هنوز  اگرچه  زد.  رقم  را  کیفر  اعمال  در  به سمت  طلبی  گرایش  های 

عصر بربریت کیفری بود، وجود داشت، اما شکوفایی دانش    کنندههایی که تداعیسنت

انس علوم  روزافزون  تقویت  کنار  در  ثروت  تولید  و  را  تجربی  بزهکاری  الگوهای  انی، 

فسفری  جرائم  زودی  به  و  داد  کرد.    1تغییر  باز  کلسیمی  جرائم  کنار  در  را  خود  جای 

را میبه تغییر در مدل سیاست جنایی  این تحوالت،  اکنون جامعه و طلبید، زیرا همتبع 

معنایی نظام  تطور  و  انسان  منزلت  و  اجر  بازتعریف  با  مواجهه  در  را  خود  -حکومت 

شد که مجازات بیش از آنکه  یافت و هر روز بیشتر به این درک نزدیک میمی  معرفتی

 آور باشد باید در مسیر اصالح، بازپروری و بازاجتماعی کردن مجرم حرکت کند. رعب

طورکلی حقوق با تغلیب این تفکر، به تدریج شاهد سبک دیگری از سیاست جنایی و به 

هستیم. مجازات اعم خودش  معنای  به  توانگیر و سختکیفری  از مدل  که  گیرانهها  ای 

بزه  به کار میفقط در راستای فرونشاندن آتش خشم  رفت، خارج شده و چنگال  دیده 

تعدیل کیفرهای  اعمال  با  و  عدالت  مجرم  اصالح  راستای  در  بیشتر  منعطف،  و  شده 

می بسته  وی  کردن  سنتبازاجتماعی  از  گرفتن  فاصله  با  بشر  دوران،  این  در    های شد. 

عیار از هم دریدن بود،  های خشن بدنی را که نمایش تمامبرخاسته از بربریت مجازات

عنوان مجازاتی متناسب با کرامت انسانی متولد شد. در کنار این  کنار گذارده و زندان به

کرد و هر چه از عمر زندان،  تولد به ظاهر پرفروغ، علوم جنایی نیز به سرعت رشد می

تبدیل مییبا رصد کیفرشناسان م به یأس  شد  گذشت، امیدواری تولدش بیش از پیش 

حبیب ) ابرندآبادی،  خالقی،  نجفی  و  به142:  1380زاده  تا  شد  سبب  امر  همین  کارگیری  (. 

های علوم جنایی است همچون آزادی مشروط، تعلیق  تأسیسات جدید که متأثر از داده

به دلیل  مراقبتی، طبقه به زندانیان  پاداش  بهتر از قبل،  بندی زندانیان و شرایط بهداشتی 

جایگزین محکومان،  آزادی  بر  نظارت  کردار،  و  رفتار  شیوهحُسن  حبس،  های  های 

طور کلی تمرکز بر آموزش برای اصالح سیاست جنایی و البته  آزادسازی زودهنگام و به

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
ای مانند  شود که فرد با استفاده از نبوغ و هوش خود مرتکب اعمال مجرمانهجرائم فسفری مواردی را شامل می.  1

 وجرح وجود دارند که از جمله جرائم کلسیمی هستند. شود. در مقابل، جرائمی مانند قتل و ضرببرداری میکاله
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( و  45-44:  2، ج  1387روت،  مجرمان، در دستور کار کنشگران حقوق کیفری قرار گیرد )

اثبات نیز از این    ای محصور کند. آئین دادرسی و ادلهکمینه  مجازات حبس را در دایره

بدنی »توان  که  بی  حالت  با  است  مساوی  اقناع  باالتر  سیستم  به  و  کرده  گذر  گناهی« 

 آورد.است، روی می 1جانبی وجدانی که عموماً برگرفته از ادله

 

 . حقوق کیفری ایران؛ رهبانیت سنت یا مدرنیته!؟3

کنیم، زیرا هر کدام از  گذاری و اجرایی مطرح میقانون  بحث در این مورد را به دو گونه

انکاری نسبت به هم دارند، فلذا قسیم بودن این دو از یک ثرات متمایز غیرقابلاین دو، ا

 مقسم، مبرهن است.

 

 . تقنین قوانین کیفری در سیطره سنت یا مدرنیته!3-1 

دیرینه ورودی  از  گریزی  فوق،  عنوان  نمیبررسی  باقی  بحث  به  اولین  شناسانه  گذارد. 

ار شکل گرفت لکن در زمان آغاز حکومت  های تجددطلبی در زمان پادشاهان قاجبارقه

پهلوی اول بود که هر نوع مانع را نیز در راستای اجرای این تجددطلبی ارتجاع تلقی و  

می مقابله  آن  نظام  با  در  اصالحات  روحانی،  قشر  تضعیف  در  را  خود  عزم  وی  کرد. 

( بود  گرفته  پیش  در  قضایی  و  فرهنگی  طرفداری،  آموزشی،  و  .  (100:  1389علیزاده 

باالیی در  هم با سرعت  بود، غرب  آمیخته شده  استبداد  با  تفکری که  این طرز  با  زمان 

تئوری بود که  این همان زمانی  و  بود  پیشرفت  شناسی در غرب اهمیت  های جرمحال 

دیدگاه بر  وافری  تمرکز  و  یافت  آن زیادی  دالیل  و  بزهکاری  اجتماعی  و  روانی  های 

یافت و  شناسی همچنان گسترش مییالدی جرمم  1950تا    1930شکل گرفت. از سال  

شناسی ادوین ساترلند، تلکت پرسنز و لوییس کیلین به زیور طبع آراسته  های جرمکتاب

( ج  1387روت،  شدند  مدون  151:  2،  قانون  نخستین  تطور،  و  تفکر  همین  سایه  در   .)
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

ادله1 اثرانگشت، دوربین منصوب، قطرهبی  .  مانند  مدارک غیرقابل  های خوجان  و  اسناد  ن در محل وقوع جرم، 

 خدشه و... 
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با   فرانسه  قانون جزای  تأثیر  آن تحت  ایران و متمم  به  289مجازات  قانونی  عماده  نوان 

: 1383میالدی( تدوین یافت )جورکویه،    1925هجری شمسی )  1304ماهوی در سال  

تأثیر  158 تحت  به شدت  که  بود  افرادی  جمله  از  که  رضاخان  عصر  در  قانون  این   .)

حکومت   زمان  در  یعنی  آن،  از  پیش  شد.  مصوب  بود  گرفته  قرار  غرب  در  مدرنیته 

محاکمات اصول  قاجار،  پادشاهان  تاریخ    آخرین  به  سال    11جزائی    1290شهریور 

هجری شمسی، با مداخله آدلف پرنی مستشار حقوقی فرانسه و با اقتباس از قانون آئین  

مصوب   کیفری  شد    1808نوامبر    17دادرسی  تصویب  ناپلئون  کد  به  موسوم  میالدی 

جع  قانون را  1337های  های بعد از آن نیز یعنی سال (. در سال 312:  1389طاهری بجد،  )

سال   زندانیان،  مشروط  آزادی  سال    1339به  در  و  تأمینی  اقدامات  قانون   1346قانون 

 تعلیق اجرای مجازات متأثر از قوانین کشورهای غربی تدوین و تصویب شد. 

، دو گونه دادرسی در 1304پیش از تصویب قانون مجازات عمومی مصوب سال  

که به گردانندگی مراجع و علماء    ایران موجود بود. گونه اول محاکم شرعی نام داشتند

کردند اما گونه  های شرعی از قبیل حدود و قصاص را اجرا میشد و مجازاتاداره می

شد و به  دوم شامل محاکم عرفی و دولتی بود که قضات آن از طرف حکومت تعیین می

  کردند. جرائم عرفی از قبیل ایجاد اغتشاش یا خودداری از پرداخت مالیات رسیدگی می

هنگام طرح قانون مجازات عمومی و با توجه به سبک و سیاق آن، مراجع و علماء در  

از قانون    1خصوص ادامه کار محاکم شرعی احساس نگرانی کردند. به همین دلیل، ماده 

های شرعی را تضمین کرد لکن با گسترش اختیارهای تشکیالت  مزبور، اجرای مجازات

مراجع و علماء، به تدریج قدرت محاکم شرعی  نوین دادگستری و تضعیف اختیارهای  

کاهش یافت و عمالً معطل شدند و تنها نام محاکم شرعی به صورت نمادین در قانون 

به و  قانون  اصالحات  با  اینکه  تا  بود  مانده  سال  باقی  در  گرفته  صورت  اصالح  ویژه 

شد    هجری شمسی، وجود قانونی این نوع محاکم »محاکم شرعی« به کلی منتفی  1352

توان به این امر غیرقابل کتمان پی برد  (. با تدقیق در قوانین فوق می21:  1389رهامی،  )

گرایش آنکه  اجرای  و  تصویب  در  تجددجویانه  زیرا  های  است،  مشهود  کامالً  ها 
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رغم مشخص بودن دین رسمی کشور، مواردی در قوانین وجود داشت که فاصله  علی

کرد. از جمله  ه نماینده سنت بود بیشتر و بیشتر میخود را هر لحظه با قوانین شرعی ک

ها از حیث شدت و ضعف بندی مجازاتتوان به موارد ذیل اشاره کرد: تقسیمها میآن 

)ماده   خالف  و  کوچک  جنحه  مهم،  جنحه  جنایت،  عمومی(،   7به  مجازات  قانون  از 

به اجتماعی  از حقوق  محرومیت  قوانین،  به  زندان  مجازات  م ورود  برای  عنوان  جازاتی 

عنوان یکی از جرائم و قانون مزبور(، شناسایی جرم سیاسی به  8ارتکاب جنایت )ماده  

(، عدم مجازات اطفال  26عدم اجرای قواعد تکرار جرم برای مجرمین به آن جرم )ماده  

یافته برای اطفال و نوجوانان  (، شناسایی مسئولیت کیفری نقصان34سال )ماده    12زیر  

(،  44اند )ماده  ها اعم از اعدام و حبس ابد قابل تخفیف(، کلیه مجازات39تا    34)ماده  

اعمال شاقه و اعدام صادر    60برای مردان باالی   با  بانوان، حبس  سال سن و همچنین 

(، شناسایی  49و  48(، شناسایی مرور زمان و تعلیق مجازات )مواد  46نخواهد شد )ماده 

فردی کردن مجازات تصویب مواصل  با  راه، پیش45و    44اد  ها  بازاجتماعی  بینی  های 

  13(، اعالم کمتر از  60تا    56علیه از طریق ایجاد نهاد اعاده حیثیت )مواد  کردن محکوم

ها که شامل قتل عمدی،  مورد از آن  5مورد مجازات اعدام برای ارتکاب جرائم )که البته  

مجازات از  عنف  به  زنای  محارم،  با  زنای  محصنه،  زنای  محسوب  لواط،  شرعی  های 

که  می است  این  پرداخت  خواهیم  آن  به  آتی  مباحث  در  که  ذکری  قابل  نکته  شوند(. 

هیچ در  مجازاتنخست،  از  شالق یک  کیفر  عمومی،  مجازات  قانون  در  ذکرشده  های 

تأثیر شرع  تعبیه نشده است و دوم، اساساً دیه به عنوان مجازات شناخته نشده و سوم، 

مانن در جرائم مهم  تدریج کمفقط  به  تأثیر  این  و  است  زنای محصنه محسوس  رنگ  د 

ماده  می در  مقنن  که  جایی  تا  فراش    79شود  در  زانی  قتل  مجازات عمومی،  قانون  از 

 رود.خواهر و دختر را قابل قصاص ندانسته و با مجازاتی بسیار سبک به استقبال آن می

یز همین بس که و اصالحات بعدی ن  1290در اصول محاکمات جزایی مصوب سال  

تحقیقات و صدور حکم در مواد متعددی مثل مواد   ، 48،  23ایقان وجدان قاضی را در 

ادله   40و    324،  87،89،  81،  80 که  قانونی  دالیل  نظام  از  و  شناخته  رسمیت  به  مکرر، 



 
 ... ی سنّت و مدرنیتهموازنه دگردیسی حقوق کیفری در  195

معین علیه هر متهمی که اقامه شود محکومیت وی اجباری است و قاضی حق ارزیابی و 

رد، دوری گزیده است. البته موارد دیگری نیز وجود دارد؛ مانند اینکه سنجش دالیل را ندا 

در اصول محاکمات جزایی، از واژه کمیسر و ژاندارم که فرانسوی هستند استفاده شده که 

این خود مؤیدی بر نفوذ قوانین غربی بر قوانین آن زمان است. همچنین ناگفته نماند که 

ای کیفری به آن وسعت، در زمانی که جامعه حسب ه اساسًا تصویب آئینی برای رسیدگی 

اهلل و اکتفا به جنبه عمومی جرم، در آن قانون )ماده ظاهر، سنتی است و عدم ترسیم حق 

( و کفایت صرف التزام شاهد بر صداقت و راستی گفتارش، بدون ادای سوگند )ماده 5

سال  274و    160 در  تعقیب  داشتن  موقعیت  اصل  شناسایی  ق  1352(،  اصالح در  انون 

ای از قوانین دادگستری با حق تعلیق تعقیب برخی جرائم به مقامات تحقیق و تعقیب پاره 

اثبات کنند، مدرنیسم ریشه دوانده در غرب و   22در ماده   برآنند که  قانون، جملگی  آن 

گذار ایرانی در آن زمان رسوخ کرده است. سرانجام، اوج تصویب قوانینشان، به ذهن قانون 

 1338مدرن با مصوب شدن قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال، تصویب سال    قوانین 

 در راستای پذیرش دادرسی افتراقی اطفال مبرهن شد.

پس از انقالب اسالمی در ایران، بایستی با توجه به تغییرهای محسوس قوانین در 

موصوف را پایش  های مختلف، در ادوار متفاوتی، قوانین  ماهیت و شکل در طول زمان

انتظام   و  نظام معنایی  تغییر هر حکومتی،  با  به طورکلی،  بیان داشت  باید  آغاز  کرد. در 

می متحول  و  گرفته  قرار  تأثیر  تحت  نیز  آن  بر  از  حاکم  پس  موصوف،  تحول  شوند. 

اجتناب کامالً  امری  ایران  در  اسالمی  شعار  انقالب  با  اسالمی  انقالب  زیرا  بود،  ناپذیر 

مست به  نظام  کمک  با  راستای جدال  در  رژیم سابق  با  مبارزه طوالنی مدتی  به  ضعفین، 

طور کلی آزادی از قفس پوالدین عقالنیت  داری و سلطنتی حاکم بر آن زمان و به سرمایه

(. در این سیر، تأثیر جدی تغییر در  135:  1389فیاض،  عصر مدرن به وقوع پیوسته بود )

به و  انقالب خودجوش مردمیویژه قوانین کیفری که دقوانین  اوایل هر  مستقیماً  ر  ای، 

شده دهه اول انقالب اسالمی به خوبی  ملهم از وجدان جمعی است، در قوانین تصویب

عنوان  های قوانین به عناوین شرعی بود. به قابل رصد است. از اولین تحوالت، تغییر نام
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به مجازات اسالمی و ق انون دیات، همگی  مثال، قوانین حدود و قصاص، قانون راجع 

تعزیرات مصوب سال    1361مصوب سال   قانون  آن   1362و  این    از  در  جمله هستند. 

تقسیم و  قوانین  آن حدود  به جای  و  برچیده  و خالف  جنحه  جنایت،  به  جرائم  بندی 

با ذکر مجازات های ترزیلی  قصاص و تعزیرات جانشین شد. حدود و قصاص شرعی 

و هستند و ادله اثبات قانونی )در مقابل ادله اثبات ایقان  شالق و اعدام که ثابت نیز بوده  

( مقرر شد. فلذا این اعتقاد که: اگر دولت اسالمی در  82-65:  1374گلدوزیان،  وجدانی( )

اند و روح اسالم از  ستیز بودههای اسالممیان مردمی تشکیل شود که در سلطه حکومت

بود، در چنین جاهایی نمی بربسته  توان هر صبحگاه یا شامگاه حدود آن جامعه رخت 

حق ناقضان  بر  زمینهالهی  تا  است  الزم  بلکه  ساخت  جاری  جهت  سازیاهلل  در  هایی 

آن )اجرای  بود  خواهد  الزم  حدود  اجرای  در  تدرج  و  داد  انجام  شاهرودی،  ها  هاشمی 

ایران زمان انقالب اسالمی اساساً جایگاهی ندارد، زیرا    (، در خصوص جامعه195:  1378

مردم انقالبی در آن برهه از تاریخ، یکی از اهداف خود را احیای دینی که در عقالنیت  

دانست که یکی از  های قبلی نیز داشت، میمدرن از دست رفته بود و ریشه در حکومت

آنمهم بهترین  تعزیرات  و  الهی  حدود  احیای  همین ها  بر  بود.  شرعی  حاکمان  وسیله 

شین، کشور پهناوری مانند ایران با یک فتوای تحریم تنباکو  های پیبنیان بود که در زمان

گرد هم جمع شده و اعتقاد خود را به رژیمی تا دندان مسلح، در برابر قراردادی، دیکته  

ارتداد، سبمی مانند  جرائمی  که  بود  امر  همین  بر  بنا  مدعی  کند.  نبوت،  مدعی  النبی، 

ستند و با این تفکر که چون  کذاب بودن حضرت ختمی مرتبت )ص( که علیه دین ه

این جرائم نخست، در حیطه ارتباط فرد با خداست و نه افراد با یکدیگر و دوم، چون 

(  109:  1368بکاریا،  مخل نظم اجتماعی نیست لذا از حیطه دخالت کیفری خارج است )

های سنگین سالب آزادی به نحوی از انحاء  پس از انقالب اسالمی هر کدام با مجازات

 قوق جزای ایران راه یافتند.در ح

ها تنها به این لحاظ که از  از آنجا که بحث در این مقال، برون دینی بوده و سنت

می حمایت  دین  معرفتطرف  نظام  از  فارغ  آن  شوند،  بر  حاکم  فلسفی  و  شناختی 
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گیریم؛ پس از پیروزی  ایدئولوژی، داخل در موضوع است، بحث را به این شکل پی می

ها بنا بر پیروی از فقه اسالمی به سمت کیفرهای بدنی و سالب  ی، مجازاتانقالب اسالم

ها و الگوی کیفردهی بنا به تأثیر قاعده  حیات پیش رفت لکن اعمال تخفیف در مجازات

مبسوط به  و  خارج  قانونی  مفروض  تخفیف  حالت  از  الحاکم«  یراه  بما  الیدی  »التعزیر 

)بنگری  آن پیش رفت  اعمال  ماده  مقام قضایی در  به  قانون مجازات عمومی و    44د  از 

هایی مانند رجم، اعدام، مصلوب  از قانون راجع به مجازات اسالمی(. مجازات  35ماده  

کردن، قطع عضو، شالق به قوانین کیفری راه یافت. حتی برخی از فقهای معاصر که از  

دارند،  ابراز میاند، منظور از تعزیر را همان شالق دانسته و  اعضای شورای نگهبان بوده

اموال مردم است، عدم جواز است مگر   و  مقتضای اصل که استصحاب حرمت حبس 

ها  مواردی که با دلیل خارج شده باشد. قدر متیقن همان شالق است و مابقی مجازات

در حرمت عمومات و اطالقات باقی خواهند ماند. این فقیه معاصر ادعای اجماع و عدم  

 (.35-33: 1363صافی گلپایگانی، ز مطرح کرده است )خالف در این مسئله را نی 

مجازات اجرای  طرفداران  عمده  غیرفقهی  با  استدالل  که  بود  این  نیز  بدنی  های 

هزینه اسالمی  انقالب  رخداد  اصل  در  جامعه  اینکه  به  را  توجه  سنگینی  بسیار  های 

ست نیز  آوردهای این انقالب امتحمل شده است، اجرای احکام شرعی که از جمله ره

های سیاسی و اجتماعی زیادی را در برداشته باشد لذا به این لحاظ  ممکن است هزینه

تعطیل شرعی  احکام  مجازاتکه  نیست،  سنگسار  بردار  و  شالق  جمله  از  بدنی  های 

 (.38: 1389رهامی، بایستی اجرا شوند )

خ بیرونی  واقعیت  از  قبل  دین،  بود.  دین  مسئله  دائرمدار  تغییرها  این  ود،  همه 

حقیقتی دارد و این حقیقت ثابت و مولد ارزش است که این ارزش به یک نظام مبدل  

های  مدار در بحبوحه انقالب، عمل مالک نیست بلکه ارزششود. پس در جامعه دینمی

می شناخت  از  برخاسته  زمانی  عمل  هستند.  مالک  عمل  این  ماقبل  به  ملبس  که  شود 

احکام برخاسته از    -ویژه دهه اول انقالببه–سالمی  ها باشد. لذا، پس از انقالب ا ارزش

گر اولیه آن بوده و برای  عنوان ارزشی که مردم مطالبهفقه که خود دانشی بشری است، به 



 
 1401 زمستان، چهارم، شماره چهاردهمدوره  198

تفکر آنآن جان این  یافتند.  راه  قوانین کیفری  بودند در  نهادینه شده  فشانی کرده  چنان 

به آن زمان سابقه نداشتند. از آن جمله  بود که نهایتاً منجر به تصویب قوانینی شد که تا  

با مواد مخدر مصوب سال   مبارزه  بود که    1367قانون  مجمع تشخیص مصلحت نظام 

مورد حکم اعدام برای مرتکبان آن جرائم در نظر گرفته بود. در همین زمینه    10بیش از  

م  شود: ضرورت حفظ حیات، نظبه این عبارت یکی از فقهای برجسته معاصر اکتفا می

می اقتضاء  را  قاچاقچیان  مجازات  تشدید  جامعه،  سالمت  )و  شاهرودی،  کند  هاشمی 

سال  8:  1379 مصوب  کشور  اقتصادی  نظام  در  اخاللگران  مجازات  قانون  همچنین،   .)

به نظام اعمالی که در    1369 برای افرادی که به قصد ضربه زدن  که مجازات اعدام را 

 در نظر گرفته است. آن قانون مندرج است، مرتکب شود 1ماده 

های اطفال و رسیدگی افتراقی به  عنوان مثال، عمالً دادگاهدر قوانین شکلی نیز، به

با حذف دادسرا و تکجرائم آن ای  مرحلهها حذف شد و اسالمی کردن نظام دادرسی 

 کردن رسیدگی، به اوج خود رسید. 

یق به کشورهای غربی  در این اثناء، افکار جامعه مدرن که با سفرهای پادشاهان ناال 

های اول و دوم بعد شد، در دههشد و از آن طریق به عوام تحکم میدر دربار وارد می

-از انقالب اسالمی به شدت با مانع مواجه شد و حتی تمامی کارگزاران عرصه تقنینی

فرهنگی در جهت عکس آن در کوشش بودند تا آخرین تیر خالص را از طریق شرعی  

بر قوانین  قوانین  بی  پیکره  کردن  زنند.  بر  غربی،  مدرنیته  از  برخاسته  ملهمات  جان 

زمان آن  با مصوب  و  سیر  این  در  هستند.  مدعا  این  اثبات  جهت  در  خوبی  مستند  ها، 

هم زمان،  توسعهگذشت  حال    زمان  در  سرعت  به  غربی  کشورهای  در  تکنولوژی 

بود و نوید نظام معنایی جدید فارغ از فرهنگ سنتی   اول انقالب را  دههگسترش  های 

بهمی نیز  ایران  تفکرات  داد.  لذا  بود  تأثر  این  از  ناگزیر  از دهکده جهانی  عنوان عضوی 

دهه در  که  مدرنیته  از  رفتهبرخاسته  بود  بربسته  رخت  اسالمی  انقالب  اول  رفته،  های 

ات  های آن در تأسیس مجدد تعلیق اجرای مجاز مجدداً به ایران نفوذ کرد. نخستین بارقه

سال   اسالمی  مجازات  قانون  در  زندانیان  مشروط  آزادی  است.   1370و  مشهود 
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محیطانگاریجرم از  حمایت  راستای  در  صورت  هایی  نوجوانان  و  اطفال  و  زیست 

سال    15سال تمام قمری و ذکور    9پذیرفت و مسئولیت کامل جزایی بر اطفال که اناث  

از قانون مجازات    88ماده    2کرد در تبصره  تمام قمری بود و به ظاهر نیز قابل تغییر نمی

های سنگین حدی را تا  به کلی متحول شد و دایره اجرای مجازات  1392اسالمی سال  

بین   نابالغ  بر  و قصاص  اجرای حد  به عدم  با حکم  زیادی  قمری    15تا    12حد  سال 

ر اعالم  از قانون اخیرالذک   91محدود کرد. مقنن به این حکم نیز اکتفا نکرده و در ماده  

سال ماهیت جرم    18کرد: »در جرائم موجب حد و قصاص هرگاه اطفال بالغ کمتر از  

انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته  

چگونه   که  است  آن  اساسی  پرسش  حال  است.  منتفی  قصاص  و  حد  اجرای  باشد...« 

ر طول چند سال تا این حد نقصان یابد و حکم ممکن است این مسئولیت کیفری تام، د

شرعی در این مجازات سهمگین راجع به افراد مذکور، به کلی منقلب شود؟ حکمی که  

قانون مجازات اسالمی مصوب سال   اجرایی شدن  از  افراد، پیش  به سایر    1392راجع 

  100ه  اجرا شده است صحیح بوده یا حکم فعلی؟ چراکه در دومی دادگاه اختیار دارد ب

به   حکم  صدور  جز  اختیاری  دادگاه  اولی  در  و  کند  حکم  نقدی  جزای  تومان  هزار 

تواند مرگ در پی داشته  قصاص و حد )با رعایت شرایط قانونی و شرعی( که اصواًل می

پیش مطالب  آیا  است؟  نداشته  میباشد،  اثبات  به  را  این  جز  گزارهگفته  که  های  رساند 

عنوان متغیری وابسته به زمان و مکان و در عین ثبات، به شرعی در حیطه منطقه ممنوعه،

 (. 116: 1393مرادی، شوند؟ )افکار افراد جامعه تعیین هویت می

در باب مجازات سنگسار    1392از قانون مجازات اسالمی مصوب سال    225ماده  

با   رجم  اجرای  امکان  عدم  صورت  در  است.  رجم  محصنه   ... زنا  »حد  است:  آورده 

دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه  پیشنهاد  

ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت  

کدام از  موجب صد ضربه شالق برای هر یک است«. اجرای مجازات سنگسار در هیچ

کم  در ماده فاقد سابقه است. دست  کتب متقدمین و متأخرین از فقها به کیفیت منعکس
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یک از فقهایی که قائل به اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم )ع( هستند قائل  هیچ

اند که حکم سنگسار با شرایطی به کلی ساقط و به شالق مبدل شود،  به این امر نشده

از جمله  است.  ذکر  قابل  ماده  این  در خصوص  نکاتی چند  ثانوی!  باب حکم  از    مگر 

. تدرج در حدود از سنگسار به اعدام و از اعدام به شالق با لحاظ شرایط مرقوم  1اینکه: 

. آغازگر  2در ماده و تأثیر مستقیم نوع ادله اثبات در آن، در این ماده پذیرفته شده است؛  

اصواًل مأذونی است که خود در    و کنشگر اصلی و تشخیص اولیه در این تدرج با قاضی

. در صورت  3تر است؛  کند و از عرف و شرایط حاکم در پرونده آگاهمردم زندگی می

واقع   مجازات  نوع  در  تبدیلی  و  تدرج  قطعی،  حکم  صادرکننده  قاضی  پیشنهاد  عدم 

اساساً  نمی حکم  صادرکننده  مأذون  قاضی  نظر  که  دارد  آن  از  حکایت  نکته  این  شود. 

یپیش اجرا  در  را  غیرفقیه  مقامی  نظر  و  است  الزامی  مجازات  شرطی  اجرای  عدم  ا 

اصواًل  شرعی فردی  پیشنهاد  و  داده  دخیل  مستقیماً  است  ثابت  اولیه  حکم  به  که  ای 

غیرفقیه را در پذیرش حکم ثانوی تأثیر داده است. این در حالی است که عدم پیشنهاد  

و هر   باشد  مؤثر  نباید  قوه قضائیه(، شرعاً  )رئیس  فقیه  ثانوی  اصدار حکم  در  غیرفقیه 

که   در زمان  را  خود  فتوای  بایستی  رأساً  یافت  دست  ثانوی  حکم  وجوب  به  فقیه 

. پذیرش حکم ثانوی و عدول از حکم اولی وجوب  4خصوص آن موضوع صادر کند؛  

 سنگسار که این خود امری است فاقد سابقه و...

اند لکن به حکم ثانوی  چه بسا مواد یا قوانین یا تأسیسی به حکم اولی حرام بوده

عنوان مثال؛ قاضی مأذون اند و بالعکس؛ بهاحات و بلکه وجوب قرار گرفتهدر حیطه مب

سال   [زن] در  غیرمجتهد(،  قاضی  )همان  خود  امروزی  معنای  انقالب  در  از  پس  های 

شود و تنها  اسالمی شایع شده و رواج یافته است و در سخنان فقهای گذشته یافت نمی

هی بر اساس همان اذن عامی که امام  در جایی قاضی مأذون استعمال شده است که فقی 

( باشد  شده  قضاوت  در  مأذون  است،  داده  وی  به  )ع(  (.  5:  1389ارسطا،  معصوم 

قضات  همان از شرایط  یکی  است:  آمده  نیز  بزرگ  فقهای  از  تن  دو  کالم  در  که  گونه 

باشد   دارا  را  اگرچه، زن، کل شرایط قضاوت کردن  بودن است،  بر اجتهاد، مرد  عالوه 
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( و این فتوا به روشنی مبین عدم جواز،  89:  1410؛ عاملی،  60و    59:  4، ج  1408حلی،  )

 (.31: 1، ج 1408منتظری، است ) [زن]نفوذ و نهایتاً حکم قاضی غیرمجتهد 

منصبان  در قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحب  1302گذار در سال  قانون

کند و از  جهت تصدی امر قضا بیان نمیکدام از شروط اجتهاد و مرد بودن را پارکه، هیچ

اعتبار کردن و در راستای بی  1361شود. لکن در سال  این جهت محدودیتی را قائل نمی

است:   شده  آورده  دادگستری  قضات  انتخاب  شرایط  قانون  در  شرع،  خالف  قوانین 

انتخاب می میان مردان واجد شرایط زیر  از  برای قضات  را  اجتهاد  بودن  دارا    شوند؛ و 

می قلمداد  ادامه میقضات ضروری  در  اما  مجتهد  کند  کافی  اندازه  به  که  مادامی  آورد: 

لیسانس  جامع یا  قضایی  لیسانس  دارای  افراد  نباشد  عالی  شورای  اختیار  در  الشرایط 

گونه  توانند مجتهد نباشند ولی به کار قضایی اشتغال یابند. همانالهیات رشته منقول می

می مالحظه  در  که  سال  شود  و   1302قانون  عدلیه  محاکم  حکام  استخدام  )قانون 

منصبان پارکه( جز این شرط که دین متقاضی امر قضا باید اسالم باشد، اثری از  صاحب

نمی مالحظه  سال  شرع  قانون  در  لکن  قضات    1361شود؛  انتخاب  شرایط  )قانون 

به سنت نهضت رجعت  استدادگستری(،  کامالً مشهود  از شرع  برگرفته  با  های  لکن   .

الشرایط در اختیار شورای  انضمام این تبصره که: »مادامی که به اندازه کافی مجتهد جامع

می و...  منقول  رشته  الهیات  لیسانس  یا  قضایی  لیسانس  دارای  افراد  نباشد  توانند  عالی 

با مبانی مسلم متقدمین،   به کار قضایی اشتغال یابند«، اندکی فاصله  نباشند ولی  مجتهد 

فرماید: اجماع است که در قاضی، اجتهاد  ویژه نظر شهید ثانی آنجا که مین و بهمتأخری

:  13، ج  1413شهید ثانی،  شرط است و تفاوتی هم میان حالت اختیار و اضطرار نیست )

عنوان دارنده پایه  (، محسوس است؛ اما قانون اخیر، همچنان به عدم حضور زنان به328

تبصره به آن اضافه شد و    5قانون اخیرالذکر اصالح و    1363قضایی پایبند بود. در سال  

تبصره   را    5در  بانوان  برای  قضایی  پایه  رعایت شرایطی–آن، وجود  در    -با  پذیرفت. 

تبصره فوق مجدداً اصالح شد و به رئیس قوه قضائیه اجازه داده شد تا از    1374سال  

پایه با  سِمتبانوان  در  قضایی  مانند  های  مهمی  و  حساس  کیفری  های  تحقیق  قاضی 
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های برگرفته از شرع  استفاده شود و این به معنای بازگشت از نهضت رجعت به سنت

شود مقنن متشرع بعد از  است؛ اما این کدام عامل است که در همه موارد فوق باعث می

تاکنون فاقد   که  بپردازد  به مسائلی  مبانی اصیل خود دست کشیده،  از  انقالب اسالمی، 

اینکه در البه  هرگونه سابقه یا  الی  است؟ افزایش جمعیت؟ کمبود نیروی انسانی مرد؟ 

 تری قابل رصد است؟ ایتر و ریشهاین توجیهات، مسائل مهم

ی موارد فوق و البته وارد کردن تأسیسات جدید فاقد سابقه از جمله نظام نیمه  کلیه

تعویق صدور   تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات،  ترک  آزادی، مرور زمان  حکم، 

صالحیت   اعطای  مضاعف،  یا  مجدد  مجازات  منع  کیفر،  از  معافیت  به  حکم  تعقیب، 

شوند. توجهه  دیدگان ایرانی که خارج از ایران قربانی جرمی میمنفعل در حمایت از بزه

کنند، حاوی این پیام است که  به این موضوع که قوانین از فیلتر شورای نگهبان عبور می

ایران به سرعت در حال تحول است و فقهای شورای نگهبان نیز    گذاری در سبک قانون

که در خطوط مقدم تقنین هستند، انضمام قوانین، مواد و تأسیسات جدید را که اصواًل  

به مجلس  تصمیم  به  ندارند  شرعی  ملت  سابقه  مستقیم  اراده  قانون  به–عنوان  در  ویژه 

سال   مصوب  اسالمی  افزونپذیرفته  -1392مجازات  امر    اند.  این  به  باید  آنکه،  بر 

های دینی اسالمی، در اصطکاک با افکار تجددجویانه  ناپذیر اذعان کرد که آموزهاجتناب

های به ظاهر  های علمای دین از گزارهروشنفکران از تحول مصون نمانده و بر برداشت

آموزه آن  در  موجود  بیتغییرناپذیر  مکلفین،  نهایتاً  و  ایها  است.  نبوده  تأثیر  تأثیر  ن 

تافت،  زمان را برمی  های خشن اولیه که فرهنگ سنتی آن شود مجازاتدوسویه باعث می

های برخاسته  جدید بدهد و به تدریج گرایش  شدههای تعدیلجای خود را به مجازات

از افکار متجددان، بر نظر علمای دین که تنها مفسرین آن شریعت هستند رسوخ کند و  

های آن بر محور دین، برعکس شده و ناگزیر از توجیه  مجازات  چرخش قوانین و  قاعده

مجازات و  قوانین  محور  بر  دینی  از  مبانی  یکی  باشند.  مدرن  انسان  برساخته  های 

پی تغییرهای  فوق،  موارد  بر  عالوه  ادعا،  این  مادهمستندات  شرایط  درپی  قانون  واحده 

است. یکی از    1374سال    ویژه درهای مختلف و بهانتخاب قضات دادگستری در سال 
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نویسد: در آن زمان  می  70استادان دانشگاه تهران در اثر بارزش و در وصف بانوان دهه  

به شیوه غربی شده  ارزش بانوان جویای دموکراسی  و  بوده  تغییر  انقالبی در حال  های 

خواستند  های فمینیستی به انحاء مختلف در جامعه سر برآورده بودند و میبودند. جنبش

ای و بعدها اینترنت  های ماهوارهبه زنان در بند شده فرصت پرواز دهند. گسترش شبکه

ها و هنجارهای سنتی کمتر در زنان  که دیگر ارزشطوریموجب گسست نسلی شد، به

( بود  تأثیرگذار  جوانش  دختران  ارمکی،  و  به166تا    164:  1395آزاد  لذا  وجه  هیچ(. 

ب   توان همهنمی تغییرات را  به  این  با توجه  نبود یا کمبود قاضی مرد نسبت داد، زیرا  ه 

های مرتبط و پرورش  توانست با تأسیس دانشکدهرشد سریع جمعیت، مقنن متشرع می

طالب مرد این کمبود را جبران کند لکن جو حاکم بر آن زمان نیز که برتافته مدرنیته  

 بود، در پذیرش قضاوت قضات زن، تأثیر بسزایی داشته است.

رهآن مجموع  در  بهچه  و  است  بخش  این  از  آورد  برخی  به  خالصه  بسیار  طور 

مصادیق کثیر آن پرداخته شد، این است که قوانین کیفری در حقوق ایران، چه قبل از  

)به تأثیر سنتانقالب  تحت  غیرمستقیم(،  نحو  )به  آن  از  بعد  و چه  مستقیم(  و  طور  ها 

ای هست.  هم  همچنان  و  بوده  متجددانه  چون افکار  لکن  نیست.  کتمان  قابل  تأثیر  ن 

حقوق کیفری ایران بعد از انقالب، اساساً ریشه در شرع دارد و شرع نیز با دانش فقهی  

در  و  مانده  استوار  قبل  سال  هزار  از  بیش  )ره(،  و شیخ طوسی  )ره(  مفید  از شیخ  که 

نبایدهایی است، ناگزیر اس بایدها و  اولی، دارای  اکثر موارد، به حکم  ت این  خصوص 

نگرش در  انحالل  و  حکم  تغییر  یا  ثانوی  حکم  قالب  در  را  مدرنیته  از  برخاسته  های 

مقرره و  کند  توجیه  بدینحکومتی  را  کیفری  میهای  مشاهده  امروزه  که  کنیم  سان 

انعطاف گفتمان  در  شیعه  فقه  پویایی  راز  بسا،  چه  شرایط درآورد.  برتابیدن  و  آن  آمیز 

گونه که مجازات قصاص شناور است و  د باشد. هماندگرگون اجتماعی در احکام خو

به گرایش کامالً  آن  اجرای  که  تعبیه شده  نحوی  و  به  تجددطلبانه جامعه  یا  های سنتی 

شود و ممکن است روزی برسد که جامعه عاری از قصاص باشد و در  افرادش باز می

 اهلل تعالی. عین حال، هم قانون اجرا بشود و هم حکم 
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ست اشکالی به ذهن خواننده محترم خطور کند به این شرح که  همین جا ممکن ا

باشد اما جامع کلیه موارد نیست و قوانینی در سال شاید ادعای فوق های  الذکر صحیح 

. در 1گیرند های برخاسته از دین سرچشمه میاند که همچنان از سنتاخیر تصویب شده

می گفته  اذعاپاسخ  امر  این  به  حاضر  نگارندگان  این  شود:  دید  زاویه  لکن  دارند  ن 

با پرگار جامعه ترسیم میپژوهش  امری، جامعهشناسانه  به سان  شود و چنین  را  شناس 

می قرار  بدن  در  بهدیدگان  نه  و  بازگشت  دهد  کیفری(  )حقوق  فلسفه  به  که  مغز  مثابه 

ش  دارد. لذا اینکه ایدئولوژی حاکم بر قانون کیفری و ملهمات آن برخاسته از کدام گرای 

از   باشد، خارج  باید  آن چقدر  و کمیت  گذاشته  تأثیر  آن  بر  میزان  بایستی چه  و  است 

جامعه در  مباحث  سرانجام،  است.  کیفری(  )حقوق  فلسفه  بحث  در  داخل  و  شناسانه 

مذهب   و  اسالم  دین  به  انقالب،  از  پس  ایران  در  کیفری  قوانین  اینکه  بودن  مفروض 

لکن  نیست  تردیدی  داشته  تام  گرایش  از    تشیع  برخاسته  مفاهیم  که  است  آن  بحث 

آن بر  میزان  تا چه  بخش  مدرنیته  در  زده است.  رقم  را  آن  در  تغییرها  و  نفوذ کرده  ها 

 شود. بعدی از این مقال، عالوه بر پاسخ فوق، پاسخ دیگری به این اشکال داده می

 

 . اجرای قوانین کیفری در پناه سنت یا در پهنه مدرنیته! 3-2

مقررهگونه که گهمان تصویب  آنجا که  از  قانونفته رفت،  گذار  های کیفری و ملهمات 

ها نیز از این قاعده مستثنا نیست. ممکن  تحت تأثیر سنت و مدرنیته هستند، اجرای آن

ها پس از تصویب پابرجا باشد و اساساً با اینکه اقبال عمومی از  انگاری سال است جرم

ن بدون تغییر باقی بماند. از همین زمان  اجرای آن به شدت کاهش داشته است، همچنا

است که اجرای آن مقرره کیفری، سمت و سویی دیگر از آنچه مدنظر مقنن است، در  

گونه  جهت تأمین و اقناع وجدان جمعی خواهد گرفت. به عبارت بهتر قانون کیفری، آن

مطالبه می از قضات و ضابطین دادگستری  به موقع اجرا گذاشته خواهد  که  شد.  شود، 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، قانون حمایت از آمران به معروف و . قوانینی همچون: قانون ممنوعیت به1

.ناهیان از منکر  
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از سنت برخاسته  قانون  است  ممکن  میان  این  در  بیشتر  حال  محدودیت  بر  و  بوده  ها 

بر گزاره لکن مطالبه عمومی  باشد  بر  تکیه زده  و  بوده  استوار  از مدرنیته  برخاسته  های 

آزادی بیشتر افراد تأکید ورزد و یا بالعکس. شاید به همین خاطر است که قوانین کیفری  

 شوند.به سرعت تغییر یافته، اصالح شده یا نسخ می 1اخیر های  ویژه در سال به

ترین عوامل این تحوالت، پیشرفت تکنولوژیک است که انقالبی را در یکی از مهم

زمینه روابط افراد با یکدیگر رقم زده است. چنین پدیده ژرفی قادر است کیفیت و تغییر  

و جهان را به شهر اطالعاتی  تر زندگی شهری را متأثر سازد  زندگی و در مقیاس بزرگ

(. در همین زمینه یکی از استادان  224: 1392زادگان و قهرمانی، دانشپور، عباسمبدل سازد )

نهایت   در  و  محلی  هویت  و  مکانی  تنزل حس  است:  معتقد  طباطبائی  عالمه  دانشگاه 

غرب مهمرشد  از  ویژگیگرایی،  جهانیترین  به  های  را  محلی  فرهنگ  که  است  شدن 

)شدت   است.  داده  قرار  خود  تأثیر  این  98:  1381طاهری،  تحت  از  نیز  ایران  جامعه   .)

آزاد ارمکی، تحوالت مصون نمانده و ایرانیان هم جهانی هستند، هم دینی و هم مدرن )

عنوان یک ایرانی  (. به این ترتیب، کنشگران عرصه اجرایی مقررات کیفری، به153: 1386

گراست  ر حال زندگی است، از یک طرف سنتی و دینعنوان شخصی که در ایران دو به

های مدرنیته. همین جا گرانیگاه  و از دیگر سوی، در تکاپوی پیشرفت و رسیدن به مؤلفه

تأسیس عبارت »قوانین متروک« است و تضاد میان انتظارات عمومی و قوانین کیفری را  

می سال شکل  در  همچنان  که  است  بنابراین، صحیح  اخیر  دهد؛  استناد  های  به  قوانینی 

از   برخاسته  که  بحث  این  لکن  شود  مدون  و  تصویب  فعلی  مقننین  سنتی  تفکرات 

آنآرمان اجتماعی  مقبولیت  و  اجرا  و  است  امری  است،  حکومت  هر  ضمانت  های  که 

قانون اکنون  زیرا  دیگر،  امری  است،  کیفری  قانون  هر  واقعی  جامعه  اجرای  با  گذار 

ها  ست بلکه دهکده جهانی متأثر از فضای مجازی، فرهنگهای اول انقالب مواجه نیدهه

نحوه   در  تفاوتی  کرد  ادعا  بتوان  به زودی  اگر  که  است  کرده  نزدیک  به هم  را طوری 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
یابند )دورکیم، دیرتر تغییر میدارد قوانین کیفری . بنابراین، کاربرد این جمله معروف از امیل دورکیم که بیان می1

. رنگ شدن سنن و... در این زمان چندان وجیه نیست( با وجود کم75: 1392  
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از حکومت مردم  مطالبات  انواع  نهایت  در  و  پوشش  دنیا  تفکرات،  سراسر  در  که  –ها 

مهم از  آنیکی  ناهنترین  برابر  در  اتخاذی  سیاست جنایی  نحوه  اجتماعی  جاریها  های 

 وجود نخواهد داشت، سخن گزافی نیست.  -است

و  هستند  کیفری  قوانین  مجریان  تفکرات  برساخته  متروک،  قوانین  آنکه،  انجام 

المللی! و یا ای بینتفاوتی ندارد که آن قوانین، جزء قوانین رسمی کشور باشد یا معاهده

گرایش خیر!  یا  باشد  شده  اجرا  و حدت  با شدت  در  ها مدتی  حتی  قانون،  مجریان  ی 

می که  است  توانمند  پارهحدی  به  را  کیفری  قوانین  جنبه  تواند  فقط  که  کاغذ  از  هایی 

یا   قانون  از  نامی  باعث شود قضات  که  رود  پیش  جایی  تا  و  مبدل سازد  دارد  نمادین 

جرمماده که  را  مجازاتای  بعضاً  و  است  کرده  دارد، انگاری  پی  در  نیز  سنگینی  های 

 باشند. نشنیده

ولگردی را    1304از قانون مجازات عمومی مصوب سال    273عنوان مثال، ماده  به

می اینجرم  وجود  مردم  لکن  آندانست  به  و  کرده  تلقی  عادی  را  افراد  یاری  گونه  ها 

)می ماده  151:  1389صانعی،  رساندند  در خصوص  این موضوع  تعزیرات    712(.  قانون 

جریان قانون چنانچه با متکدیان برخورد کنند؛  نیز صادق است و م  1375مصوب سال  

شناسند. رویه قضایی خاصی نیز  عنوان مجرم نمیکم بهها یاری نرسانند دستاگر به آن

از   کشور  نقاط  از  برخی  در  هنوز  و  ندارد  وجود  ولگردان  و  متکدیان  با  برخورد  در 

دوره  آن متکدیان  به  و  شده  استقبال  گرمی  به  میگرد  درویش  خود  گوین ها  این  که  د 

 (.138: 1393تبار و علیپور، هادیدارد ) 712حکایت از متروک بودن ماده 

های متعدد برای قماربازی و فروش مشروبات  ها باشگاهدر تهران و سایر شهرستان

ادامه می فعالیت خود  به  آزادانه  دایر  دادند و هیچالکلی وجود داشت که  متعرض  کس 

شد. این در حالی بود که مجازات این رفتار برابر با ماده  یها نمگونه از مکانکردن این

:  1389صانعی،  تا سه سال حبس بود )  1304از قانون مجازات عمومی مصوب سال    275

توان تفسیر کرد؟ آیا جز آن است که  (. این عدم تعرض مجریان قانون را چگونه می151

ها، بر  تعرض مجریان قانون به آنها و عدم  گونه مکاناستقبال مردم در آن زمان، از این
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افراد!   آزادی  گزاره-اصل  از  برگرفته  خود  تجددطلبانهکه  اقشار  های  در  که  است  ای 

استوار بود؟ این سبک از آزادی! به شدت در هنر هفتم )سینمای    -جامعه وجود داشت

 شد.آن زمان( تولید و بازنشر می

کارگیری تجهیزات دریافت  ت بهرسد قانون ممنوعیدر حال حاضر نیز، به نظر نمی

سال   مصوب  ماهواره  ماهواره    1373از  کارگیران  به  با  برخورد  در  پویا  و  کارا  قانونی 

به آرمانی بیش   ابزار توسط مردم، قانون مذکور را  به کار گرفتن این  بلکه کثرت  باشد 

دم  مبدل نساخته و مجریان قانون را که خودشان نیز عضوی از این جامعه هستند، به ع

عنوان مثال آیا واقعاً قانون حمایت از آمران به معروف  اجرای آن سوق داده است. یا به

از منکر مصوب سال   ناهیان  به فراخور  توسط مردم اجرا می  1394و  یا هرکس  شود؟ 

میزانی که در فردیت خود که یکی از اثرات مدرنیته است، فرو رفته و قانون فوق را در  

حکومت اعتقاد  ابراز  مجازاتحد  با  جرمانگاری،  و  باقی  انگاریها  سنگین  بعضاً  های 

 گذاشته است؟ 

در همین گویش و پایش، بررسی رویه قضایی در خصوص جرائم مربوط به مواد 

پیش مجازات  قضات  وقتی  که  است  آن  بیانگر  متناسب  بینیمخدر  را  قانون  در  شده 

آیند  میهای واجد تخفیف برل ندانند، درصدد اعمال کیفیات مخفف و استنادها و استدال

ای را متناسب با مجازات اعدام نداند، از عنوان مجرمانه  و در مواردی که سهم قاچاقچی

می استفاده  )دیگری  نشان  165-149:  1385رحمدل،  کند  قضات  آراء  ماهیت  تحلیل   .)

  8ماده    6بند    1و تبصره    4از ماده    4اند با استناد به تبصره بند  دهد اغلب قضات مایلمی

مرتکب را محکوم کنند و در مواردی    1367از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال  

ماده   استناد  به  نیست  ممکن  انطباق  این  به    22که  را  اعدام  اسالمی  مجازات  قانون  از 

 (.223-222: 1، ج 1379قناد، حبس ابد تبدیل کنند )

پرسش این  به  این خصوصپاسخ  در  دیگر  مسئله  صدها  و  تأثیری  ها  میزان  در   ،

از سنت های ریشه دوانده و مدرنیته نوظهور  است که کنشگران عرصه حقوق کیفری، 

مبتنی بر مسائل علمی، دارند. افزون بر آنکه پوشیده نماند که تغلیب تفکرات    پرجاذبه
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گونه که اثر تفکر ملهم از  انجامد. همانسنتی، اغلب مواقع، به شدت واکنش کیفری می

انجامیده است و  مدرنیته   مرتکب  بازپروری  و  به عقالنیت در مجازات و اصالح  اکثراً 

به اثر  دین  در  هست  نیز  مکان  و  زمان  به  وابسته  مستقلی،  عین  در  که  متغیری  عنوان 

توجیهات برخاسته از همان دین، اصواًل هم با سنت قابل جمع است و هم با مدرنیته.  

ه نیست و عالوه بر اینکه خود مشوق به احکام دین مبین اسالم نیز مستثنا از این قاعد

اولیه و سنتی خودش است با حکم ثانوی و حکومتی، تأثرات ناشی از مدرنیته را نیز به  

 شدت برتافته است.

 

 فرجام سخن 

به کیفری  حقوق  بر  زمان  طول  در  که  هستند  تاریخی  گونه  دو  مدرنیته  و  عنوان  سنت 

گذاشتهپدیده تأثیر  اجتماعی  زده ای  رقم  را  آن  در  تحوالت  و  سنتاند  قادرند  اند.  ها 

و مجازات اصالح  به  تجددطلبانه  افکار  مقابل  در  کنند  ترویج  را  و خشن  سنگین  های 

های غیرترزیلی توجه دارد. در کارگیری مجازاتبه  بازاجتماعی کردن مرتکب، در قالب

هاست با فرهنگ  رغم ریشه دواندن آن در دانش فقهی که سال حقوق کیفری ایران علی

ها  ورسوم مردم پیوند خورده است، تغییرات تقنینی و اجرایی تحت سیطره سنتو آداب

ا از  ثانویه  احکام  تکثر  که  نحوی  به  بوده است؛  مدرنیته  البته  استحباب  و  و حتی  باحه 

اند که گویی حکم اولیه  چنان شدهرساندن به متکدیان(، به ممنوع و حرام آن)مانند یاری

شود  همان حرمت بوده است! چنانچه اگر در اثرات علمی اخیر دقت شود مالحظه می

  ها نیز پس از تقنین، به دنبال توجیه آن با مبانی فقهی خواهند شد و اصواًل پیش از که آن

آن مبنایی به حکم اولیه وجود ندارد. همین مقطع، گرانیگاه پایش تأثیر مدرنیته است بر  

های  ها. از دیگر سوی، چنانچه قانونی از سنتقوانین موضوعه سنتی برخاسته از سنت

هم های مدرنیته برخیزد لکن با فرهنگ اجتماعی زمان خودش که آن)شرعی( یا آموزه

سنت همین  از  و  خاسته  بیها  باشد،  داشته  تعارض  است،  متجددانه  تردید  اعتقادات 
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سان، سنت و  های آن در طول تاریخ قابل رصد است. بدینمتروک خواهد ماند که نمونه

 مدرنیته قوانین کیفری را به نحوی که گفته آمد تحت تأثیر قرار داده است. 
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( رضا  ورزنه،  »سنت 1386تقیان  شهید  (  اندیشه  در  گرایی  پساتجدد  تجددگرایی،  گرایی، 
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 . 238-223، صص 11، شماره 6
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 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
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 جلد دوم، ترجمه ساناز الستی، اول، تهران: میزان.  تاریخ عدالت کیفری،( 1387روت، میچل )

( شهریار  روشنفکری«،  1381زرشناس،  ارتجاع  و  روشنفکری  مفهوم  به  »نظری  مجموعه  ( 

مؤلفه تحقیقاتی غرب  هایمقاالت  گروه  اهتمام  به  ایران،  تحوالت  تاریخ  در  گرایی 

 ، اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.سیاسی اسالم
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( محمدعلی  طرفداری،  محمدعلی،  ملی1389علیزاده،  گفتمان  »تأثیر  تحوالت  (،  بر  گرایی 

 . 24-1، صص 19، شماره 5، دوره نامه تاریخپژوهش اجتماعی فرهنگی دوره پهلوی اول«، 

 ، پنجم، تهران: چاپخانه سپهر. فرهنگ عمید ( 1363عمید، حسن )

؛ شناسی دینی توسعه در ایران )دین، فرهنگ و توسعه در ایران(مردم(  1389فیاض، ابراهیم )

 الملل.اول، تهران: شرکت چاپ و نشر بین

( فاطمه  نظام  1379قناد،  در  مخدر  مواد  جرائم  در  مجازات  و  جرم  میان  تناسب  »بررسی   )

ایران«،  حق علمیوقی  همایش  مقاالت  جنبه-مجموعه  سیاست کاربردی  مختلف  های 

 ، جلد اول، روزنامه رسمی. جنایی در قبال مواد مخدر

( بین1383کارداشیا، گیومر  »اوردالی رودخانه در  النهرین باستان«، ترجمه علی حسین نجفی ( 

 مت. ؛ اول، تهران: سالنهرینتاریخ حقوق کیفری بین ابرندآبادی، در

( ج  ه.  در 1381کیپنبرگ،  بادامچی،  حسین  ترجمه  قانون«،  تدوین  و  »قانون  حقوق    (  تاریخ 

 ، اول، تهران: سمت. النهرینکیفری بین

 ؛ جلد اول، تهران: جهاد دانشگاهی.حقوق کیفری تطبیقیتا( گلدوزیان، ایرج )بی

 ؛ تهران، مرکز.پیامدهای مدرنیته( 1377گیدنز، آنتونی )

رنه   اروپا(  1385)مارتینژ،  در  کیفری  حقوق  بروجردی،  تاریخ  گودرزی  محمدرضا  ترجمه  ؛ 

 دوم، تهران: مجد. 

( محمد  فرجیها،  و  محمدباقر  »ویژگی1392مقدسی،  عوام(  کیفری  سیاست  مطالعه های  گرا؛ 

 .155-137، شماره دوم، پاییز و زمستان، صص مطالعات حقوق تطبیقیتطبیق«، 

 شناسان. ، اول، تهران: جامعهشناسی دینجامعه درآمدی به ( 1393مرادی، بهروز )
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، سال اول، فقه و حقوق( »نقد ساختار قانون مجازات اسالمی«، 1383محمدی جورکویه، علی )

 . 166-150، صص 1شماره 

علوم ها در نظام کیفری جمهوری اسالمی ایران«،  ( »عرفی شدن مجازات1389محسن، رهامی )

 ، سوم، تهران: سمت. ز استاد دکتر محمد آشوریجنایی مجموعه مقاالت در تجلیل ا

حبیب  حسین،  علی  ابرندآبادی،  )نجفی  ابوالفتح  خالقی،  و  محمدجعفر  »حبس  1380زاده،   )

 .218-141، دوره پنجم، شماره چهارم، صص مدرس علوم انسانیخانگی«، 

 ( حسین  علی  ابرندآبادی،  ترمیمی(  1381نجفی  تاریخ  ،  عدالت  کتاب  در  مندرج  دیباچه 

 نوشته ژان پرادل، اول، تهران: سمت. های کیفری،ندیشها

( حسین  سید  معنویت(  1380نصر،  و  ان معرفت  ترجمه  دفتر  ؛  تهران:  اول،  رحمتی،  شاءاهلل 

 پژوهش و نشر سهروردی. 

( هینز  فیونا  و  راب  جرم (  1392وایت،  و  پژوهشگاه  شناسیجرم  قم:  سلیمی،  علی  ترجمه   ،

 حوزه و دانشگاه. 

 ، تهران: میزان.های فقه جزابایسته( 1378، سید محمود ) هاشمی شاهرودی

کاربردی -المللی علمیمتن سخنرانی در همایش بین( 1379هاشمی شاهرودی، سید محمود ) 

 ، اول، تهران: روزنامه رسمی کشور. های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدرجنبه 

)هادی علیپور  عادل  و  اسماعیل  »جرم1393تبار،  تکدی زدا(  و  ولگردی  جرائم  از  گری«، یی 

 . 146-127، صص 7، شماره 7، دوره های حقوق کیفریآموزه

 

 ب. عربی 

الدین، جعفر بن حسن ) شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و  ه ق(    1408حلى، محقق، نجم 

 . ، جلد چهارم، قم: مؤسسه اسماعیلیانالحرام

إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت  (  1377حلى، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف )

 جلد، قم: مؤسسه اسماعیلیان، اول. 4، القواعد 



 
 ... ی سنّت و مدرنیتهموازنه دگردیسی حقوق کیفری در  213

کنز الفوائد فی حل مشکالت  ه ق(    1416حسینی عمیدى، سید عمید الدین بن محمد اعرج )

 ن حوزه علمیه قم.جلد، قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسی 3، القواعد 

مسالک االفهام الی تنقیح شرائع  ه ق(    1413الدین بن علی بن احمد عاملی )شهید ثانی، زین

 ، قم: موسسه المعارف االسالمیه.االسالم

 ، قم: موسسه نشر اسالمی.التعزیر، انواعه و ملحقاته( 1363اهلل )صافی گلپایگانی، لطف

، تهران: المکتبة  8، جلد  بسوط فی فقه اإلمامیةالم(  1387طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن )

 .المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة

ابوجعفر، محمد بن حسن ) انتشارات اسالمى 6، جلد  الخالفه ق(    1407طوسى،  ، قم: دفتر 

 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

؛ بیروت: دار  اإلمامیةاللمعة الدمشقیة فی فقه  ه ق(    1410عاملى، شهید اول محمد بن مکى )

 الدار اإلسالمیة. -التراث 

، قم: مرکز  دراسات فی والیت الفقیه و فقه الدولة االسالمیهه ق(    1408منتظری، حسینعلی )

 جهانی علوم اسالمی. 

( فاضل  محمد  لنکرانى،  ق(    1422موحدی  الوسیلة  ه  تحریر  شرح  فی  الشریعة    –تفصیل 

 اطهار علیهم السالم.، قم: مرکز فقهى ائمه الحدود

( حسین  میرزا  محدث،  ق(    1408نورى،  المسائله  مستنبط  و  الوسائل  جلد،   18،  مستدرك 

 بیروت: مؤسسه آل البیت علیهم السالم. 
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