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  11392ي جنایی نامه در قانون» تخفیف حبس«

  *علی شجاعی
  

  )4/7/93:تاریخ پذیرش  -14/4/93:تاریخ دریافت(
  

  چکیده
اره اشـ » تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه«به  1392ي جنایی  نامه قانون 37ي بند الف ماده

» تقلیل«ي  اي است که دو تفسیر از واژه به گونه 37ي  گذار در ماده نوع نگارش قانون. »کرده است
کار رفته و هر دوي  در این بند در معناي عام به» تقلیل«ي  ي تفسیر نخست، واژه بر پایه. ممکن است

گذار، استناد بـه   قانون این تفسیر بر سه استدالل احراز نظر. گیرد را دربر می» کاهش و تبدیل کیفر«
این نوشتار با . ي تفسیر به سود متهم استوار است و قاعده) متن جنایی درونی از نوع بافتار هم(بافتار 

گذاري، هـدف   ي قانون ي استناد به معناي زبانی، پیشینه سنجش تفسیر نخست، از تفسیر دوم بر پایه
» تقلیـل «ي  کند؛ یعنی، بر آن است کـه واژه  ی میقانون و سایر بافتارهاي حاکم بر این مسأله پشتیبان

، امکـان  27ي  است و در نتیجه، بـه اسـتناد بنـد الـف مـاده     » کاهش کیفر«در این بند فقط به معناي 
  .تر دیگر وجود ندارد تبدیل کیفر زندان به کیفر مناسب

  

هـدف  گذار،  متن، نظر قانون تفسیر، تخفیف، تقلیل، تبدیل، بافتار، هم: واژگان اصلی
  قانون

                                                                                                                            
(Act)» قانون«است که از چند  (code)اي »نامه قانون«این قانون در واقع . است» قانون مجازات اسالمی«عنوان تصویبی .1
در ایـن  . یل شده استتشک) »قتل«و قانون » سرقت«، قانون»تعویق صدور حکم«قانون  ،»تخفیف مجازات«براي مثال، قانون (

ي  نامـه  قـانون از» قانون آیـین دادرسـی کیفـري   «و براي اشاره به  ي جنایی نامه قانوناز » مجازات قانون«نوشتار، براي اشاره به 
  .شود استفاده می جنایی آیین دادرسی

  شهر اسالم اسالمی واحدآزاددانشگاهشناسی   گروه حقوق جزا و جرماستادیار*
  shojaei@iiau.ac.ir

  .گزارم سودمند سپاس ي پیشنهادهاي متن و ارائهي مطالعه م دکتر مهرداد رایجیان اصلی براياگرامیاز دوست 
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  درآمد
» تخفیف مجـازات و معافیـت از آن  «در فصل چهارم خود با عنوان  1392ي جنایی  نامهقانون

روش نگارش این . کیفر را در چهار بند مشخص کرده است» تخفیف«گونگی چ 371ي  در ماده
یـده  کم در یک مورد به تیرگـی معنـایی ایـن مـاده و در نتیجـه دو تفسـیر از آن انجام       ماده دست

ي ایـن مـاده، تبـدیل کیفـر      این اختالف تفسیري ناظر به این پرسش است کـه آیـا بـر پایـه    . است
مقـرر شـده    1370ي جنـایی   نامـه  قـانون  22ي  گونه که در ماده آن(زندان به کیفري از نوع دیگر 

  . ممکن است یا خیر) بود
 1392ي  نامه میان قانونداند و از این نظر فرقی  تفسیر نخست پاسخ به این پرسش را مثبت می

دهـد و   بیند، در حالی کـه تفسـیر دوم پاسـخ منفـی بـه ایـن پرسـش مـی         نمی 1370ي  نامه و قانون
این نوشتار در آغاز تفسیر نخسـت از  . بیند می نامه تفاوتی اساسی از این نظرگاه میان این دو قانون

کند کـه   تفسیر را توجیه می و سپس این) بند الف(دهد  را در ترازوي سنجش قرار می 37ي  ماده
 1392ي  نامـه  قـانون  37ي  امکان تبدیل کیفر زندان به کیفري از نوع دیگر به استناد بند الف ماده

  ).بند ب(توان این کیفر را به میزان یک تا سه درجه کاهش داد  وجود ندارد و فقط می
  
  پذیري تبدیل کیفر زندانسنجش امکان. الف

تبـدیل را بـه    37، مقـنن در بنـد پ مـاده    )1. ، ص1393زاده،  قاضـی (ي تفسیر نخست  بر پایه
و در ... معناي تقلیل آورده است زیرا نوع مجازات همان است و مـدت آن کـاهش یافتـه اسـت     

پرواضح است که مقـنن در  ... داند  و یا تبدیل می) به معناي کاستن(بند ت تقلیل را اعم از تقلیل 
هـا   لغوي تبدیل یا تقلیل را مدنظر نداشته است وگرنه از آن بندهاي الف، پ و ت، معناي خاص

استناد نموده و قائل بود کـه   37کرد بر همین مبنا باید به صدر ماده  به جاي یکدیگر استفاده نمی
تر است  نحوي که به حال متهم مناسب تواند مجازات تعزیري را به دادگاه می«در بندهاي مذکور 

تـوان   لذا در مقام تخفیف مـی ) 37عین عبارت صدر ماده (» تبدیل کند به شرح ذیل تقلیل دهد یا
                                                                                                                            

حـال مـتهم   تواند مجازات تعزیري را به نحوي که بـه   در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می«.1
  :تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند مناسب

  ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه؛الف
  ـ تبدیل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه یک تا چهار؛ ب
  ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛ پ
  .»ن یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگرهاي تعزیري به میزا ـ تقلیل سایر مجازات ت
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تردیـدي نیسـت   . مجازات حبس را تقلیل داد یعنی کاهش مجازات و یا تبدیل به مجازاتی دیگر
گذار از کلمه تقلیل، هم معناي کاستن و هم معناي تبـدیل را افـاده نمـوده     ، قانون»ت«که در بند 

تواند کاستن و یا تبدیل نمودن مجـازات   هم مراد از تقلیل می» لفا«است به همین جهت در بند 
باشـد کـه    مـی  37هم به نفع متهم و هم مطـابق صـدر مـاده    » الف«این تفسیر از بند ... حبس باشد

توان بیان نمود کـه   در تأیید استدالل فوق می. مقنن به صراحت تقلیل و یا تبدیل را پذیرفته است
قانون سـابق اسـت و تقلیـل امـروزه همـان       22د همان موضع صدر ماده گذار در قانون جدی قانون

  ... .تخفیف سابق است 
: شـود  هـا پرداختـه مـی    این تفسیر بر سه نوع استدالل استوار است که در زیـر بـه سـنجش آن   

ي تفسـیر بـه سـود     ؛ و اسـتناد بـه قاعـده   2مـتن  متنی یا هم 1گذار؛ استناد به بافتارِ استناد به نظر قانون
  . هممت

  
  گذار استناد به نظر قانون. 1

پـذیري یـا    جدا از بحـث امکـان  . گذار استوار است استدالل تفسیرگر بر نظر قانون نخستین. 1
، )144-150. ، صـص 1390شـجاعی،  : بنگریـد بـه  (گـذار   ناپـذیري یـافتن نظـر نـاب قـانون      امکان

ي دو  بر پایـه ) به تفسیر استهاي ناظر  که فرآیندي تفسیري و تابع بحث(گذار  نظر قانوناستنباط
تفسـیر  . ممکـن اسـت   قـانون خودو ) هاي مجلس مانند مشروح مذاکره(گذاري قانونتاریخمنبع 

استوار اسـت؛ یعنـی، تفسـیرگر کوشـیده اسـت کـه بـر        ) یعنی خود قانون(نخست بر دومین منبع 
رواضح اسـت کـه مقـنن    پ«از دید تفسیرگر، . را بیابد 1392گذار  نظر قانون 37ي  ي خود ماده پایه

در بندهاي الف، پ و ت، معناي خاص لغوي تبدیل یا تقلیل را مـدنظر نداشـته اسـت وگرنـه از     
هـا   از آن ]مقـنن [وگرنـه  «تفسیرگر بـا ایـن مقدمـه کـه     . »کرد ها به جاي یکدیگر استفاده نمی آن

یده اسـت کـه   بـه ایـن نتیجـه رسـ    » کـرد  به جاي یکـدیگر اسـتفاده نمـی    ]یعنی از تبدیل یا تقلیل[
پرواضح است که مقنن در بندهاي الف، پ و ت، معناي خاص لغوي تبدیل یا تقلیل را مـدنظر  «

زیـرا، اگـر بپرسـیم کـه چـرا      . به یک معنـا، ایـن اسـتدالل اسـتداللی دوري اسـت     . »نداشته است
شـود  ، این پاسخ ارائـه مـی  »معناي خاص لغوي تبدیل یا تقلیل را مدنظر نداشته است«گذار  قانون

و اگـر بپرسـیم چـرا    . »کـرد  هـا بـه جـاي یکـدیگر اسـتفاده نمـی       از آن ]گـذار  قـانون [وگرنـه  «که 
                                                                                                                            
1. context
2. co-text
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گذار از این دو واژه به جاي هـم اسـتفاده کـرده اسـت، بـه احتمـال بسـیار ایـن پاسـخ داده           قانون
مقنن در بندهاي الف، پ و ت، معناي خاص لغوي تبدیل یا تقلیـل را مـدنظر   «شود که چون  می

.دهند اي به مخاطب نمی آگاهی تازهدر واقع، این دو گزاره هیچ . »ه استنداشت
  

گـذار مرتکـب    گفته آن است که قـانون  گیري پیش فرض تفسیرگر در نتیجه وانگهی، پیش. 2
» تقلیـل «و » تبـدیل «گذار واژگان  اشتباه نشده و آگاهانه این کار را انجام داده است؛ یعنی، قانون

تفسیر خـود   فرض در واقع، تفسیرگر با این پیش. کار برده است جاي هم بهرا با آگاهی کامل به 
عقالنی بـوده، ولـی اسـتداللی    /گذار در چنین نگارشی، خرَدبنیاد کرد قانونرا انجام داده که عمل

در این صورت، بایـد بـه ایـن پرسـش     . فرض ارائه نکرده است ي چرایی پذیرش این پیش درباره
و » تخفیـف مجـازات  «با کدام مبناي خرَدبنیاد در عنوان فصل از عبارت  گذار پاسخ داد که قانون

خرَدبنیادي . استفاده کرده است» تبدیل کند«یا » تقلیل دهد«در بخش آغازین ماده از دو عبارت 
کند، این دو عبـارت   گذار در قانون جنایی از دو عبارت استفاده می کند که اگر قانون ایجاب می

گـري   بنـابراین، اسـتدالل تفسـیرگر در نهایـت بـه خـودنقض      . داشـته باشـند   دو کارکرد متفـاوت 
شـود و بـا    گـذار آغـاز مـی    فـرض خرَدبنیـادي قـانون    انجامد؛ یعنی، سیر استداللی وي با پـیش  می

.یابد ناخرَدبنیادي آن پایان می فرض پیش
  
سابق اسـت و   قانون 22گذار در قانون جدید همان موضع صدر ماده  قانون«گفته شده که . 3

ي پیش که تفسـیرگر کوشـیده بـود تـا      بر خالف گزاره. »تقلیل امروزه همان تخفیف سابق است
احراز کند، روشن نیست که در این گزاره با استناد  37ي  گذار را با استناد به خود ماده نظر قانون

در . دلیـل بپـذیرد  دست آمده است و چرا مخاطب باید این گزاره را بی به کدام منبع این نتیجه به
دهد، در حالی که دلیل و منبـع اسـتناد    نسبت می 1392گذار  را به قانون اي واقع، این گزاره مسأله
توان خالف این گزاره  گونه که در بند ب اشاره خواهد شد، می همان .کند خود را مشخص نمی

.را با استدالل نشان داد
  

متن استناد به بافتار متنی یا هم. 2
. دهـد  تشـکیل مـی   مـتن  هـم یـا متنیبافتاراستدالل مورد استناد در تفسیر نخست را  دومین. 4

. تقسـیم کـرد   فرامتنـی بافتـار و  مـتن  هـم /متنـی بافتـار توان به دو دسته  بافتار را از یک نظرگاه می
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ي حقـوق جنـایی    شـود و در پهنـه   هاي همراه یا در کنار متن مورد تفسیر گفته مـی  متن به متن هم
خـود  . قـرار داد  هـاي ناجنـایی   مـتن  هـم و  هـاي جنـایی   مـتن  هـم ي  تـوان در دو دسـته   مـی  ها را آن
تقسـیم   برونـی هـاي جنـایی    متن و هم درونیهاي جنایی  متن هاي جنایی نیز به دو دسته هم متن هم

و  قــانونی دروني  تــوان در دو دســته  هــاي جنــایی درونــی را نیــز مــی     مــتن هــم. شــوند مــی
هـاي یـک    هاي قانونی و عنـوان  قانونی به سایر ماده هاي درون متن هم. داد جاي اي نامه قانون درون

نامـه و   هـاي یـک قـانون    اي بـه سـایر قـانون    نامـه  قـانون  هـاي درون  مـتن  قانون جنایی خـاص و هـم  
).222-269. ، صص1390شجاعی، (ارند هاي آن اشاره د عنوان

عنـوان   بـه (37ي  اي مختلـف مـاده  هـ  تفسیرگر براي توجیه تفسیر خود به عنـوان فصـل و بخـش   . 5
استناد اصلی تفسیرگر بـه بنـدهاي پ و ت ایـن    . استناد کرده است) قانونی متن جنایی درونی درون هم

کـار نبـرده    را در معنـاي دقیـق خـود بـه    » تقلیـل «و » تبـدیل «گذار واژگان  ها قانون ماده است که در آن
گـذار   دهنـد، قـانون   ند پ را انفصال تشـکیل مـی  با توجه به این که هر دو کیفر مورد بحث در ب. است
ي  ي ایـن تفسـیر، اســتفاده   بـر پایـه  . کـرد  اسـتفاده مـی  » تبـدیل «بـه جـاي   » تقلیـل «ي  بایسـت از واژه  مـی 

کـار   هـا بـه جـاي هـم بـه      دهد که این نشان می» تقلیل«در این بند به جاي » تبدیل«ي  گذار از واژه قانون
هـم بـه معنـاي    » تقلیـل «بـه همـین شـکل، در بنـد ت نیـز،      . روند ار میمعنا به شم رفته اند و در واقع هم

در مـورد بخـش دوم   (» تبـدیل کیفـر  «و هم به معنـاي  ) در مورد بخش نخست این بند(» کاهش کیفر«
کـاهش  (را در معناي عـام  » تقلیل«گذار در بند الف ماده نیز  در نتیجه، قانون. کار رفته است به) این بند

توان کیفر زندان را کـاهش داد و هـم    ي بند الف هم می کار برده است؛ یعنی، بر پایهبه) و تبدیل کیفر
.تبدیل کرد» تر باشد ل متهم مناسببه حا«توان به کیفري دیگر که  می

شده در جاي خود مهم است و ایرادي از  متن براي توجیه تفسیر ارائه استناد تفسیرگر به هم. 6
را در  هي بافتارهـاي مربوطـ   جا ست کـه تفسـیرگر همـه    ل در اینمشک. این نظر به آن وارد نیست

عمـل کـرده و فقـط     گزینشـی به بیان دیگـر، تفسـیرگر بـه شـکل     . تفسیر خود لحاظ نکرده است
، تفسـیرگر بـه   نخسـت . اند ي تفسیر وي بافتارهایی را در نظر گرفته است که پشتیبان و تأییدکننده

یعنـی  ) هاي جنایی مرتبط با موضوع نامه ها و قانون ر قانونبه معناي سای(برونیجناییهاي متن هم
هـاي   متن ، در مورد همدوم. توجه نکرده است 1370و  1361، 1352، 1304ي جنایی هانامه قانون

طور کامـل توجـه نکـرده     قانونی نیز، تفسیرگر به عنوان فصل و سایر بندها به جنایی درونی درون
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ا را بـه تفسـیر دوم   ره خواهـد شـد، توجـه بـه ایـن بافتارهـا مـ       گونه که در بند ب اشـا  همان. است
.شود رهنمون می

فرض استوار کرده اسـت کـه کیفـر     رسد که تفسیرگر تفسیر خود را بر این پیش به نظر می. 7
. زندان کیفر مناسـبی نیسـت و دادرسـان بایـد تـا جـاي ممکـن از توسـل بـه ایـن کیفـر بپرهیزنـد            

  )3. ، ص1393زاده،  قاضی(
دوارم این تفسیر با استقبال جامعه قضایی و محاکم مانع اعمـال حـبس، فقـط بـراي آن دسـته از      امی

ها و جـرم ارتکـابی سـازگار     گاه با پرونده شخصیت آن مرتکبینی باشد که تجویز مجازات حبس هیچ
  . نیست

شـمار   فرض بسیار مهمی هم بـه  که در جاي خود پیش(فرض نیست  مشکل در خود این پیش
فرض خود را بر متن تحمیل کرده و فقط بـه   ، بلکه در این مسأله است که تفسیرگر پیش)رود می

هـا و   تفسـیر چـارچوب  . فـرض باشـند   هایی از متن استناد کرده است که پشـتیبان ایـن پـیش    مؤلفه
بـه نـام رعایـت     حتیگرفتن رویکردها و معیارهاي تفسیري  نادیده. معیارهاي خاص خود را دارد

انجامـد کـه    پذیرفتنی نیست و به استبداد تفسیري می... مندي، دادگري و  قانونحقوق بشر، اصل 
هـیچ ایـرادي نـدارد کـه     . تـر هـم نیسـت    گذاري نباشـد کـم   تر از استبداد قانون خطر آن اگر بیش

فرض  و البته، گریزي هم از داشتن پیش(هاي خاصی به تفسیر متن بپردازد  فرض تفسیرگر با پیش
هاي تفسیري را باید بـا معیارهـاي    فرض پیش. اعتبار ندارد/فرضی هم روایی ، ولی هر پیش)نیست

برگشـتی میـان مـتن مـورد      و  یعنـی حرکـت رفـت   (1تفسیرشناختیدوري  مختلف، از جمله بر پایه
صرف این کـه کیفـر زنـدان کیفـر مناسـبی      . ، به آزمون درآورد)تفسیر و بافتارهاي حاکم بر آن

دهد کـه معنـاي    ز تعیین آن پرهیز کرد این اجازه را به تفسیرگر نمینیست و باید تا جاي ممکن ا
ي مـورد   فرض بـا بافتارهـاي حـاکم بـر مسـأله      زیرا، این پیش. فرض را برگزیند سو با این پیش هم

  ).شود ناسازگاري در بند ب مشخص میگونگی این چ(تفسیر سازگاري ندارد 
  

  ي تفسیر به سود متهم استناد به قاعده. 3
البتـه، ایـن   . دهـد  تشـکیل مـی   مـتهم سـود بـه تفسـیر ي قاعـده استدالل تفسیرگر را  ومینس. 8

سـویی تفسـیر    ي تکمیلی و پشتیبان دارد؛ یعنی، تفسـیرگر هـم   شده جنبه استدالل براي تفسیر ارائه
                                                                                                                            
1. hermeneutic circle دورِ هرمنوتیکی
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کننده و پشتیبان دو استدالل دیگر خود در نظـر   ي تفسیر به سود متهم را تقویت شده با قاعده ارائه
ي  ي پهنـه  هـاي تفسـیري ویـژه    هاي تفسیر محدود و تفسیر به سود متهم قاعـده  قاعده. ته استگرف

، 1392شـجاعی،  (گونه که در جاي دیگر به گستردگی بحث شده است،  همان. اند حقوق جنایی
ي تفسـیر اسـت؛ یعنـی،     ي تفسـیر بـه سـود مـتهم آخـرین مرحلـه       استناد به قاعده) 51-55. صص

قاعده استناد کرد که نتوان با هیچ استدالل دیگـري یکـی از معناهـاي قـانون      هنگامی باید به این
گـذار، بافتارهـاي    اگر بتوان با استناد به نظـر قـانون  . جنایی را بر معنا یا معناهاي دیگر اولویت داد

معنایی از قـانون را بـر   ... هاي تفسیري، هدف قانون جنایی و  مختلف حاکم بر قانون، سایر قاعده
ولـی، اگـر بـر    . 1اگر به سود متهم هم نباشد داد، همان معنا پذیرفتنی است؛ حتّیاولویت  دیگري

رو بود، در آن صـورت   ها باز هم تفسیرگر با دو تفسیر از قانون جنایی روبه ي استدالل ي همه پایه
ي  در بند ب خواهیم دیـد کـه در مـورد مـاده    . باید آن تفسیري را برگزیند که به سود متهم باشد

هدف قانون یک معنا را بر معناي دیگر اولویت داد و دیگـر   یتوان با استناد به بافتار و حتّ می 37
  .ي تفسیري نیست جاي استناد به این قاعده

  

  ناپذیري تبدیل کیفر زندان توجیه امکان. ب
یـن  ا. وجـود نـدارد   37ي  ي توجیه دوم، امکان تبدیل کیفر زندان بـه اسـتناد بنـد الـف مـاده      بر پایه

، اسـتنباط هـدف قـانون بـر     )مـتن جنـایی برونـی    هـم (گذاري  ي قانون تفسیر بر معناي زبانی متن، پیشینه
بافتارهــاي مــورد اســتناد را . مــتن جنــایی برونــی و اســتناد بــه ســایر بافتارهــا اســتوار اســت  ي هــم پایــه

در مقـام  (1392ایی ي آیین دادرسی جن نامه و قانون 1370و  1361، 1352، 1304هاي جنایی  نامه قانون
هـاي   ي بخـش  و همـه  1392ي جنـایی   نامـه  ، عنـوان فصـل چهـارم از قـانون    )هاي جنایی برونی متن هم

عنـوان   از ایـن بافتارهـا هـم بـه    . دهند تشکیل می) قانونی متن جنایی درونی درون همدر مقام (37ي  ماده
  .ل استفاده شده استعنوان دلیل مستق منبع استنباط معناي حقوقی و هدف قانون و هم به

  

  استناد به معناي زبانی. 1
زیرا، . به جاي هم درست نیست» تبدیل«و » تقلیل«کارگیري واژگان  از نظر معناشناسی، به. 1
؛ 642. ، ص1382انـوري،  (دادن کردن و کاهش یـا کـاهش   در لغت به معناي کم» تقلیل«ي  واژه

                                                                                                                            
، نطق در یک مجمع نیز مشمولِ این مـاده اسـت   )جرمِ افترا(1375يِ جناییِ  نامه قانون 697يِ  بر همین مبنا ست که در ماده.1
يِ تفسـیر بـه سـود     درنگ به قاعـده  توان بی نمی). استفاده کرده است» نطق در مجامع«گذار از عبارت  با وجود آن که قانون(

.متهم استناد کرد و نطق در یک مجمع را از شمولِ ماده بیرون دانست
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شـدن   عمـل جانشـین  «بـه معنـاي   » تبـدیل «ي و واژه 1)382. ، ص1381کاران،  صدري افشار و هم
عمل یا فرآیند عوض «و » عمل یا فرآیند تغییر یافتن وضع یا کیفیت چیزي«، »چیزي با چیز دیگر

تغییـر یـا دگرگـونی    «و ) 344. ، ص1381صدري افشار و همکاران؛ (» کردن چیزي با چیز دیگر
و » بـر مبنـاي نـرخ روز   عوض کردن پول کشـوري بـا پـول کشـور دیگـر      «، »چیزي به چیز دیگر

. کار رفته است به) 562و  561. ، صص1382انوري، (» جایگزین کردن شخصی با شخص دیگر«
دهد؛ یعنی، هـر دو   تشکیل می» تغییر«را » تقلیل«و » تبدیل«ي  ي معنایی مشترك هر دو واژه هسته

و در زبـان   هـاي لغـت   رسـد کـه در فرهنـگ    ولی، بـه نظـر مـی   . واژه بر تغییر چیزي داللت دارند
نـه بـراي   (تر براي تغییر درون یک پدیده یا مسـأله در مسـیر کـاهش     بیش» تقلیل«ي  روزمره واژه

براي تغییر چیـزي بـه چیـز    » تبدیل«ي  و واژه) ي دیگر تغییر یک مسأله یا پدیده به مسأله یا پدیده
یسـت و ایـن دو واژه   ویژه در مورد زبان روزمره مطلق ن هر چند این امر به(شود  دیگر استفاده می

.)کار روند در بسترهاي خاص ممکن است به جاي هم به
  

)متن جنایی برونی هم(گذاري  ي قانون استناد به پیشینه. 2
کـار   جداگانـه بـه  » تبـدیل «و » تخفیـف «، واژگـان  13042ي جنـایی   نامه در فصل نهم قانون. 2
 44ي  استفاده کرده است و با توجه به ماده» تخفیف«ي  از واژه 3نامه این قانون 43ي  ماده. اند رفته

رسد که معنایی عـام از ایـن واژه را در نظـر داشـته اسـت و آن را نـاظر بـه تبـدیل نیـز           به نظر می
کـار رفتـه اسـت و هـر دوي      روشنی در معناي عام به به» تخفیف«ي  ، واژه444ي  در ماده. داند می

                                                                                                                            
فرهنـگ افشـار و دیگـران؛    و صـدري  642. ، ص1382، انتشارات سخن، 1. ؛ چ1.، جفرهنگ فشرده سخن؛ انوري، حسن.1

  .382. ، ص1381وم، س. ؛ چمعاصر فارسی
  »فصل نهم ـ در تخفیف و تعلیق و اسقاط و تبدیل مجازات«.2
توان عفو نمود و یا مجازات آن را تخفیف داد مگر در مواردي کـه قـانون آن را قابـل عفـو      هیچ جنایت یا جنحه را نمی«.3

.»دانسته یا در مجازات آن تخفیفی داده است
طابق این قانون اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیـف مجـازات باشـد هیـأت حاکمـه      در موارد جنایات در صورتی که م«.4

  :هاي جنایی را به طریق ذیل تخفیف دهد تواند مجازات می
  ـ اعدام به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه؛1
  ـ حبس دائم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد؛2
  اقه به حبس مجرد یا حبس تأدیبی که کمتر از دو سال نباشد؛حبس موقت با اعمال ش. ـ3
  ـ حبس مجرد به حبس تأدیبی که کمتر از شش ماه نباشد؛4
  تبعید به اقامت اجباري یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین؛. 5
  .»محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن. 6
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در بخـش آغـازین خـود     1ایـن قـانون   45ي  دهمـا . گیـرد  را دربرمی» و تبدیل کیفر» کاهش کیفر«
و در بخـش دوم آن را در معنـاي   ) شـامل کـاهش و تبـدیل   (را در معنـاي عـام   » تخفیف«ي  واژه

.کار برده است به) یعنی کاهش(خاص خود 

اسـتفاده کـرده و آن را در   » تخفیـف «ي  نیـز از واژه  13522ي جنـایی   نامـه  قانون 46ي  ماده. 3
ي  در بخـش نخسـت ایـن مـاده از واژه    . کار برده است به) هش و تبدیل کیفریعنی کا(معناي عام 

.استفاده شده، ولی در بندها تبدیل کیفر به کیفري دیگر نیز آمده است» تخفیف«

فقـط بـه    353ي  در مـاده  1361ي جنایی  نامه ، قانون1352و  1304هاي  نامه بر خالف قانون. 4
هـاي ایـن تخفیـف را     بسـنده کـرده و مصـداق   » ...یـف دهـد   تواند مجازات را تخف می... «عبارت 

و  1304هـاي   نامـه  گذار در این ماده نیـز ماننـد قـانون    رسد که قانون نظر می به. روشن نکرده است
ویـژه کـه منبـع     را در نظر داشته است؛ بـه ) یعنی کاهش و تبدیل کیفر(معناي عام تخفیف  1352

.دهند تشکیل می 1352و  1304هاي  مهنا نامه را قانون اصلی تدوین این قانون

ي  اشاره کرده و مـاده » تخفیف مجازات«، عنوان فصل دوم به 1370ي جنایی  نامه در قانون. 5
. استفاده کرده است» تبدیل به مجازات از نوع دیگري نماید«و » تخفیف دهد«از دو عبارت  224
را روشن نکرده » تبدیل«و » تخفیف«هاي ، این ماده نیز مصداق1361ي جنایی  نامه سو با قانون هم

یعنـی  (را در دو معنـاي عـام   » تخفیـف «ي  واژه 1370گـذار   با توجه به عنوان فصل، قـانون . است
.کار برده است به) »کاهش کیفر«یعنی (و خاص ) »تبدیل کیفر«و » کاهش کیفر«

                                                                                                                            
تواند مجازات حبس تأدیبی را تا هشـت روز   ه مقتضی تخفیف باشد محکمه میدر موارد جنحه اگر اوضاع و احوال قضی«.1

.»تخفیف داده یا آن را تبدیل به غرامت نماید
که در  هاي جنحه و جنایت را بطریق زیر تخفیف دهد مگر این تواند در صورت وجود کیفیات مخففه مجازات دادگاه می«.2

  :قانون خالف آن مقرر شده باشد
  ؛1حبس دائم یا حبس جنائی درجه  ـ اعدام به1
  ؛2یا درجه  1ـ حبس دائم به حبس جنائی درجه 2
  ؛... 2به حبس جنائی درجه  1ـ حبس جنائی درجه 3
  ؛... اي  به حبس جنحه 2حبس جنائی درجه . 4
  .»اي تا حداقل حبس مزبور یا تا حداقل جزاي نقدي ـ حبس جنحه5
  .»...تواند مجازات را تخفیف دهد  راز کیفیات مخففه میدر مورد تعزیرات دادگاه در صورت اح«.3
تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیري و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از  دادگاه می«.4

  .»...تر به حال متهم باشد  نوع دیگري نماید که مناسب
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گـذار تـا سـال     انونگذاري جنـایی در ایـران، قـ    ي قانون گونه که مشخص است، در پیشینه همان. 6
اسـتفاده  » تبـدیل «و » تخفیـف «ي  استفاده نکرده، بلکه از دو واژه» تقلیل«ي  در این بحث از واژه 1392

) یعنـی کـاهش کیفـر   (و خـاص  ) کاهش و تبدیل کیفـر (را نیز در هر دو معناي عام » تخفیف«کرده و 
در » تخفیـف «ي  ل کاربرد واژهدر پی حل مشک1392گذار  رسد که قانون به نظر می. کار برده است به

ي تخفیـف را   به همـین دلیـل، واژه  . گذاري جنایی بوده است ي قانون دو معناي عام و خاص در پیشینه
تخفیـف در  «بـه جـاي   » تقلیل«ي  کار برده و از واژه به) یعنی کاهش و تبدیل کیفر(فقط در معناي عام 

در » تخفیـف «ي  نکردن از واژه استفاده. استفاده کرده است» کاهش کیفر«براي اشاره به » معناي خاص
.کند نیز بر همین مسأله داللت می 37ي  ي ماده بندهاي چهارگانه

» تقلیل دهـد «در عنوان فصل چهارم و دو عبارت » تخفیف مجازات«در واقع، عبارت عام . 7
روشـنی   باره به نایی در اینگذاري ج ي قانون و پیشینه 37ي  در بخش آغازین ماده» تبدیل کند«یا 

و ) معنـا  نـه هـم  (را دو مفهوم جداگانه و متفـاوت  » تبدیل«و » تقلیل«گذار  دهند که قانون نشان می
. داند می» تخفیف«عنوان دو مصداق متفاوت از مفهوم  به

گـذار فقـط از جهـت تنـوع دو      نپذیرفتن این مسأله به معناي پذیرش این نکته است که قانون
کـار بـرده اسـت و جداسـازي ایـن دو مفهـوم هـیچ         را در ایـن مـاده بـه   » تبدیل«و » لیلتق«مفهوم 

ي  در این صورت، در هر یک از ایـن بنـدهاي چهارگانـه   . کند کارکردي را در این ماده ایفا نمی
کار گرفت و هیچ تغییر معنایی هـم   را به جاي هم به» تبدیل«و » تقلیل«ي  توان واژه می37ي  ماده

  .دصورت نگیر
در این مـاده   1392گذار  کند که قانون افزون بر آن، پذیرش این مسأله بر این نکته داللت می

به معناي » تخفیف«کار برده است؛ یعنی،  معنا به را هم» تقلیل«و » تبدیل«، »تخفیف«ي  هر سه واژه
تقلیـل  «عنـاي  بـه م » تقلیل«و » تبدیل در معناي خاص و تقلیل«به معناي » تبدیل«، »تبدیل و تقلیل«

.کار رفته است به» در معناي خاص و تبدیل
ي  نامـه  گـذاري در خـود قـانون    روال قـانون  حتیگذاري جنایی در ایران و  این مسأله با روال قانون

اي را در دو معنـاي   گذار جنایی ایران گاهی واژه گونه که اشاره شد، قانون همان. سازگار نیست 1392
ي  برد، ولی تاکنون پیشینه نداشته است که در یک مـاده  کار می ده ــ بهدر یک ما یعام و خاص ــ حت

معنـا و در کنـار هـم     اي را که از نظر معناشناسی و کاربردي با هم متفاوت اند هـم  قانونی دو یا سه واژه
  کار برد؛ به
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استناد به هدف قانون. 3
 1392گـذار   دهـد کـه قـانون    ان مینش باره در این 1392و  1370جنایی ي  نامه ي دو قانون مقایسه. 8

کـاهش و   حکم بـه  1370ي  نامه زیرا، قانون. بوده است1370ي  نامه قانون 22ي  در پی حل مشکل ماده
گونگی آن را مشخص نکرده بود؛ یعنی، نه میزان کاهش کیفر روشن بـود و  تبدیل کیفر داده، ولی چ

شـجاعی،  : بنگریـد بـه  (کـرد   کیفر را نقض می مندي این امر هم اصل قانون. نه نوع و میزان تبدیل کیفر
انجامیـده بـود و در نهایـت     22ي  و هم در عمل به ناهماهنگی در اعمال ماده) 93- 101. ، صص1390

هـدف . کـرد  از دادگستري شانسی پشتیبانی کرده و اصـل برابـري افـراد در برابـر قـانون را نقـض مـی       
بـه  . هاي کـاهش و تبـدیل کیفـر بـوده اسـت      کردن مصداق حل این مشکل و روشن 1392گذار  قانون

تخفیـف در  «جـاي   به) یعنی کاهش(» تقلیل«ي  از واژه 1392جنایی ي  نامه قانون 37ي  همین دلیل، ماده
هـاي   استفاده کـرده و در چهـار بنـد مصـداق    ) کار رفته بود به 1370ي  نامه که در قانون(» معناي خاص
.کرده استص را مشخ) یعنی کاهش و تبدیل(این تخفیف 

باز هم در کاربرد واژگـان دقـت الزم را نداشـته اسـت و      1392گذار  با وجود این هدف، قانون. 9
گـذار در بنـد    در نگاه نخست، قانون. شده است 37ي  ساز تفسیر نخست از ماده دقتی نیز زمینه همین بی
به کاهش میـزان یـک کیفـر     کار برده است و آن را ناظر را در معناي دقیق خود به» تقلیل«ي  الف واژه

کار بـرده اسـت و آن را نـاظر     را در معناي دقیق خود به» تبدیل«ي  گذار واژه در بند ب، قانون. داند می
گـذار دو کیفـر    در بنـد پ، بحـث قـانون   . نـوع نیسـتند   جـنس یـا هـم    داند که کیفرها هم به هنگامی می

گـذار در ایـن بنـد     نوع اند و قـانون  س یا همجن این دو کیفر هم. است» انفصال موقت«و » انفصال دائم«
ایـن  . است» تقلیل«در این بند به معناي » تبدیل«بنابراین، . کرد استفاده می» تبدیل«ي  بایست از واژه نمی

گـذار در یـک    در بنـد ت، قـانون  . سازگار نیسـت » تبدیل«ي  گذار با معناي معناشناختی واژه کار قانون
هاي تعزیري به میزان یک یـا دو درجـه از    تقلیل سایر مجازات«(ق خود را در معناي دقی» تقلیل«بخش 

یـا  ... هـاي تعزیـري    تقلیل سـایر مجـازات  «(» تبدیل«را در معناي » تقلیل«و در بخش دیگر ) »همان نوع
کارگیري واژگان اشـتباه کـرده    گذار در به بنابراین، در این بند نیز قانون. کار برده است به) »انواع دیگر

.سازگار نیست» تقلیل«ي  زیرا، این کاربرد با معناي معناشناختی واژه. است
کـارگیري ایـن دو واژه در بنـدهاي پ و     گذار در به تفسر نخست در واقع بر اشتباه قانون. 10

و » تقلیـل «گـذار در ایـن دو بنـد واژگـان      ي این تفسیر، وقتی خود قـانون  بر پایه. ت استوار است
ي  توان با الهـام از آن گفـت کـه در بنـد الـف نیـز واژه       استفاده کرده، می را به جاي هم» تبدیل«
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ولـی، اگـر بـا توجـه بـه      . کـار رفتـه اسـت    بـه ) یعنی کاهش و تبدیل کیفر(در معناي عام » تقلیل«
گذار در این دو بنـد اشـتباه کـرده اسـت و ایـن کـار را        گفته بپذیریم که قانون هاي پیش استدالل

ي تفسیري است که  جام نداده است، گسترش این اشتباه خالف این قاعدهمند ان آگاهانه و هدف
اشـتباه  . گذار یا حکم استثنایی و خالف قاعده را نباید به سایر موردهـا گسـترش داد   اشتباه قانون
گذار را باید در چارچوب بنیادهاي حقوق جنایی و ابزارهاي تفسیري درست کرد نه  مسلم قانون

.گذار پشتیبانی کرد نادرست قانون اد و از این گذر از عملکردکه آن را گسترش د این

ها متن استناد به سایر هم. 4
در بنـد ت نیـز بـر ایـن مسـأله      » یا انـواع دیگـر  «و» هاي تعزیري سایر مجازات«دو عبارت . 11

یعنی کیفرهـایی جـز   (کیفرها سایرکنند که تبدیل کیفر به کیفري دیگر فقط در مورد  داللت می
گـونگی نگـارش   به بیـان دیگـر، چ  . ممکن است) اندایی که در بندهاي الف، ب و پ آمدهه آن

) موضـوع بنـد الـف   (گـذار در مـورد کیفـر زنـدان      دهد کـه قـانون   طور ضمنی نشان می بند ت به
یا انـواع  «گذار عبارت  بند ت تنها بندي است که قانون. ي تبدیل کیفر را بدهد خواهد اجازه نمی

خواسـت در مـورد کیفـر زنـدان نیـز حکـم بـه         گذار مـی  اگر قانون. آورده است را در آن» دیگر
.آورد مانند بند ت به نگارش درمی تبدیل آن به کیفري دیگر دهد، بند الف را نیز

) »هـاي جـایگزین حـبس    فصل نهم ـ مجـازات  «در (1392ي جنایی  نامه قانون 801ي  ماده. 12
کـار رفتـه    در معناي دقیق خود، یعنی کاهش کیفر، بـه » یلتقل«ي  دهد که واژه روشنی نشان می به

ها و اقـدامات تـأمینی    مجازات«با عنوان (نامه  از فصل دهم همین قانون 933و  902هاي  ماده. است
اند؛  کار برده را در معناي دقیق خود به» تبدیل«و » تقلیل«نیز واژگان ) »و تربیتی اطفال و نوجوانان

» تغییـر کیفـر بـه نـوع دیگـري     «را بـه معنـاي   » تبدیل«و » کاهش کیفر«عناي را به م» تقلیل«یعنی، 
نامـه در   همـین قـانون   1344ي  در مـاده » تبدیل«و » تقلیل««ي  جداسازي دو واژه. اند استفاده کرده

                                                                                                                            
توانـد بـه پیشـنهاد قاضـی      محکوم حاکی از اصالح رفتار وي باشد دادگاه میچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوي  چنان«.1

  »اجراي احکام براي یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد
مدت نگهداري را تا یک سوم تقلیل دهید یا نگهداري را به تسلیم یـا نوجـوان بـه ولـی یـا سرپرسـت       ... تواند  دادگاه می«.2

  .»....نماید قانونی او تبدیل 
ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تـأمینی و تربیتـی    تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات دادگاه می«.3

  .»اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگري تبدیل نماید
مجازات اشـد بـه یکـی از    در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر ... در جرایم موجب تعزیر «.4

  .»...گردد  اجراء شود، مجازات اشد بعدي اجراء می علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل
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 1نامـه  این قانون 139ي  سرانجام، ماده. این دو واژه داللت داردمعنایی ناهمبحث تعدد جرم نیز بر 
ایـن  . کار بـرده اسـت   به» کاهش میزان یک کیفر خاص«را در مورد » تقلیل«ي  نی واژهروش نیز به
این بوده اسـت کـه    1392ي جنایی  نامه ها آشکارا بر این مسأله داللت دارند که هدف قانون ماده

.کار برده شوند معناي دقیق خود بهاین دو واژه در 
  

آیـین دادرسـی   ي  نامـه  قـانون  483ي  هممکن است در پشتیبانی از تفسـیر نخسـت بـه مـاد    .13
) شدن آن شش ماه پس از انتشـار  و اجرایی 3/2/1393ي رسمی  انتشار در روزنامه(13922جنایی 

صراحت اشاره کرده است که در صورت گذشت شاکی  گذار به در این ماده، قانون. استناد شود
تـر بـه حـال     ی کـه مناسـب  بـه مجـازات  «یـا  » دهد تخفیف می«یا مدعی خصوصی، دادگاه کیفر را 

تواند کیفـر زنـدان را بـه     ؛ یعنی، به استناد این ماده، دادرس می»کند علیه باشد، تبدیل می محکوم
گـذار منـع    دهـد کـه ذهنیـت قـانون     بنابراین، این ماده نشان مـی . تر دیگر تبدیل کند کیفر مناسب

.ر زندان به کیفري دیگر نبوده استتبدیل کیف

ي  ي نگارش ماده ، شیوهنخست. توان به دو نکته اشاره کرد ین استدالل، میدر پاسخ به ا. 14
. اسـت  1370ي جنـایی   نامـه  قـانون  22ي  شـبیه مـاده   1392ي آیین دادرسی جنایی  نامه قانون 483

رسـد   اند و به نظر می نامه بوده واقعیت این است که دو گروه متفاوت درگیر تدوین این دو قانون
 37ي  بـه مـاده   483ي  هنگـام نگـارش مـاده    ي آیین دادرسی جنایی نامه قانون کنندگان که تدوین

ي جنـایی   نامـه  قـانون  22ي  توجهی نداشته اند و ذهن آنان درگیـر مـاده   1392ي جنایی  نامه قانون
بـه معنـاي   » تخفیـف «ي  ، در ایـن مـاده واژه  1370ي  نامـه  سو بـا قـانون   زیرا، هم. بوده است 1370

در حـالی  (کار رفتـه اسـت    به» تغییر کیفر به نوع دیگر«به معناي » تبدیل«ي  ژهو وا» کاهش کیفر«
                                                                                                                            

  : شود در تکرار جرایم تعزیري در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می«.1
ازات مرتکـب را تـا میـانگین حـداقل و     توانـد مجـ   الف ـ چنانچه مجازات قانونی داراي حداقل و حداکثر باشد، دادگـاه مـی   

  .حداکثر مجازات تقلیل دهد
  .»...تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد  ب ـ چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می

فنظر کنـد،  هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خـود صـر  «.2
در ایـن  . تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواسـت کنـد در میـزان مجـازات او تجدیـدنظر شـود       علیه می محکوم

300(العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده  علیه در وقت فوق صورت، دادگاه به درخواست محکوم (
تر بـه   دهد یا به مجازاتی که مناسب زات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف میکند و مجا این قانون، رسیدگی می

این رأي قطعی است. کند علیه باشد، تبدیل می حال محکوم«.  
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اسـتفاده  » تخفیـف «بـه جـاي   » تقلیـل «ي  براي کاهش کیفـر از واژه  1392ي جنایی  نامه که، قانون
  ).کرده است

ي  گـذار فقـط اجـازه    دهـد کـه قـانون    در این ماده نشان می» در حدود قانون«، وجود قید دوم
. گـونگی اعمـال ایـن دو نبـوده اسـت     را داده و هـدف آن تعیـین چ  » تبـدیل «و » خفیـف ت«اعمال 

نکـردن نـوع و میـزان کـاهش و تبـدیل کیفـر بـا اصـل          تر اشـاره شـد، تعیـین    گونه که پیش همان
ي جنـایی   نامـه  قـانون  37ي  در نتیجه، با توجه بـه ایـن کـه مـاده    . مندي کیفر ناسازگار است قانون
در معنـاي عـام را مشـخص کـرده اسـت،      » تخفیـف «می ست که چگـونگی  ي عا تنها ماده 1392

ي آیـین دادرسـی جنـایی را فقـط در      نامـه  قـانون  483ي  مقـرر در مـاده  » تخفیـف «دادرسان بایـد  
ي مقـرر در   بـه بیـان دیگـر، اجـازه    . اعمـال کننـد   1392ي جنـایی   نامه قانون 37ي  چارچوب ماده

اي مطلق مبنی بر تبدیل هر کیفري به کیفر دیگـر یـا    جازهاي است مشروط، نه ا اجازه 483ي  ماده
کیفر زندان را به کیفر  483ي  توانند به استناد ماده کاهش کیفر به هر میزانی؛ یعنی، دادرسان نمی

توانند این کیفر را به میزان یـک   می 37ي  دیگري تبدیل کنند و فقط در چارچوب بند الف ماده
.تا سه درجه کاهش دهند

  
  فتارگ پی

هاي تفسیري فقط یک معنـا از مـتن    ي استدالل ي همه در تفسیر یا معنایابی متن، گاهی بر پایه
در حالـت دوم، تفسـیرگر بایـد میـان     . دهـد  آید و گاهی مـتن معناهـاي متفـاوتی مـی     به دست می

گذار، توجه بـه سـاخت زبـانی و حقـوقی      مانند استنباط نظر قانون(هاي مختلف تفسیري  استدالل
هـاي   ون مورد تفسیر، بافتارهاي مختلف مرتبط با موضوع تفسیر، استنباط هدف قـانون، قاعـده  قان

برقرار کند و یکی از معناهـا را بـر    1وترازش سنجش) هاي تفسیري تفسیرگر فرض تفسیري و پیش
  . دیگري اولویت دهد

ي مهـم   کتـه ن. کنـد  آغاز میاهمیتی ندارد که تفسیرگر کار خود را از کدام استدالل تفسیري 
ي بافتارهاي مختلف حـاکم بـر    ویژه همه هاي تفسیري و به ي استدالل این است که تفسیرگر همه

ي  در ایـن میـان، مسـأله   . مسأله را در نظر بگیرد و در نهایت معناي مورد اولویت را مشخص کند
ایـد میـان   اي دارد؛ یعنی، تفسیرگر در توجه به بافتارهاي حـاکم ب  دور تفسیرشناختی اهمیت ویژه
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وبرگشت کنـد کـه سـرانجام جـزء و کـل در ایـن مسـیر         متن مورد تفسیر و بافتارها تا جایی رفت
در ایـن  . ي آن بتوانـد معنـاي مـتن را تشـخیص دهـد      دیگر را تکمیل کنند و تفسیرگر بر پایه یک

را  ي اجزاء همه. تر از کل دارد و نه کل ارزشی بیش از جزء مسیر، پیشاپیش نه جزء اهمیتی بیش
هاي تفسیري و سـپس کـل را نیـز در پرتـو اجـزاء و       باید در پرتو کل بافتارها و نیز سایر استدالل

ها بازنگري و سنجش کرد و در نهایت معناي ِنهایی متن مورد تفسـیر را بـه دسـت     سایر استدالل
دادن یـک   هاي تفسیري مختلف و اولویـت  گزینش یک استدالل تفسیري از میان استدالل. آورد

ي این استدالل خاص، ناقض دور تفسیرشناختی و موجب نـاروایی یـا    عنا بر معناي دیگر بر پایهم
  . شود اعتباري تفسیر می بی

هاي خاص نیز باید سرانجام به تأییـد   فرض فرض یا پیش چنین، استوارکردن تفسیر بر پیش هم
خود متن مورد تفسـیر  پیش از لحاظ . هاي تفسیري و دور تفسیرشناختی برسد رویکردها و قاعده

ها را بایـد بـه شـکل     فرض هاي تفسیري، پیش و در نظر گرفتن بافتارهاي مختلف و سایر استدالل
سـوگرایی در   هـا موجـب یـک    فـرض  گرفتن پیشاپیش پیش مطلق. موقتی و ناقطعی در نظر گرفت

هـر فرآینـد   تفسیر حقوقی ماننـد  . شود هاي تفسیري می انگاري شماري از استدالل تفسیر و نادیده
چـون آزادي،   هـایی هـم   هایی دارد که نباید بـه نـام مفهـوم    ها و محدوده حقوقی دیگر چارچوب

تفسیرگر معنـاگزین  . ها را نادیده گرفت آن... عدالت، برابري، کرامت انسانی، امنیت و /دادگري
حـاکم  هاي زبانی و حقوقی بر وي  است، ولی در این معناگزینی اختیار مطلق ندارد و محدودیت

  . است
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