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 رانای کیفری حقیق گیریشکل در آن نقش و عرفي جزای قانین
 **زادهخلیل ایرج* پورصبوری مهدی

 )82/1/69قاریخ پذیرش:  31/4/69قاریخ دریانت: (

 

 چکيده؛
 این اهمیّت. است ایران کیفرب ح وق قـوّالت قاریخ در ماهوب نامةقانون االین ق(ش. 8361) عرنی جزاب قانون

 ابهقانون ریرب اب ک ت قانون هم ون که است این ش ق ق ظیم( ش. 8311) ک ت نامةقانون ار بع  سال 21 که قانون

 صیلیقف ا هامجارات جرایمق نوین ب  بق سیم حیث ار قانون این. ده می قشکیل را ایران در خود ار بع  مجارات

 هم م رّرات این. دارد بسیارب اهمیّت استق بوده ساب هبی آن قصویب رمان قا ا داشنه ک ت قانون به نسبت که

. است شپی سال یکص  ایران اجنماعی ا ح وقی نره گ ده  ةنشان هم ا ایران کیفرب ح وق قـوّالت نشانگر

 ناصرب عه  در. دارن  مشراره ار پیش حنّی گذشنهق هابسال در ریشه ک ونی کیفرب ح وق نهادهاب ار بسیارب

 پذیرش مورد الی ش ن ق قرجمه عثمانی حکومت قوانین ار برخی ا( ح. 8189مصوب) نرانسه مجارات قانون

 اموال ا قاشخ علیه به جرایم ب  بق سیم. بودن  ال الهنصرت نظر مورد م رّرات این. نش ن  ااقع شاه ناصرال ین

 م الة در.  ش ایران کیفرب ح وق نظاح اارد رریق این ار ا گرنت صورت قانون این قوسط بار نخسنین ام یّت ا

 ش اسیونهگ ا بود چگونه عرنی جزاب قانون قصویب ا ق ظیم نرآی   که شودمی پرداخنه سئوال این به حاضر

 است. چگونه آن در کیفرها ا جرایم

 

 و مجراي شناسیگونه الدوله،نصرت عرفی، جزای قانون کيفری، حقوق تاريخ واژگان کليدی:

 .نهادشناسی ها،مجازات
 

                                                             
 ب مسئول(:ا جرح ش اسی دانشگاه شهی  بهشنی)نویس  ه جزااسنادیار گراه ح وق  *

m_sabooripour@sbu.ac.ir   

 دانشگاه شهی  بهشنی ش اسی ح وق جزا ا  جرح آموخنه کارش اسی ارش  ** دانش
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 مقدّمه
را پشت  شماربهاب بسیارب را سپرب کرده ا قـوّالت بیبزه ا کیفر در گذر رمان نرار ا نشیب

ال دارد. اب بیش ار چهار هزار سال هرین ساب هایژه بینما به  ةنویسی در م ط ان . قانونسر گذاشنه

. 8794ها )جرایم ا مجارات ةا اننشار رسال سزار بکاریاهاب بع ها ح وق کیفرب م رن با ان یشه

هاب ایجاد ح وق کیفرب نوین در ایران در عه  ناصرب به چشم ح( به اجود آم . نخسنین بارقه

عصر قاجار قـوّالقی در نظاح قضایی ایران پ ی  آم ق این قغییرات  خورد. اگرچه در ااایلمی

ع لیه مرکزب به اجود آم   ةخانامیرکبیر یو دیوان ة(. در دار71: 8263سطـی بود )رن یهق 

ش ه به مـکمه ا (. به رغم اخنیارات قفویض96: 8263که قا رمان عزلش برقرار بود )رن یهق 

مرکزب  ةع لی ةخانشمسی دیوان 8327یق ناصرال ین شاه در سال قصمیم براب ایجاد شعبات ایالن

را مج داً احیا نمود ا اخنیارات اسیعی به آن اعطا کردق الی این اق اح نیز مؤ ر نش . اب م قی 

ها قوانسن   عرایض خود را دران این ص  اقبع  ص  اق ع الت را به اجود آارد که مردح می

شمسی میررا حسین خان 8341(. در سال 77: 8263 ااح نیانت )رن یهق بریزن ق امّا این رایه نیز ق

سپهساالر سعی در اصالح نظاح قضایی در راسناب ایجاد یو نظاح عادالنه ا منمرکز داشتق امّا 

شمسی ناصرال ین شاه دسنور داد قا مجموعه 8399این اق اح نیز با شکست مواجه ش . در سال 

یی ق این شودق امّا اا ننیجه نهایی مأموریت مـوله را نپذیرنت. قوانی ی بر مب اب الگوب اراپا

ق اضا براب قأسیس ع الت خانه که پیش ار مشراره مطرح ش ه بودق در منمّم قانون اساسی 

شمسی در قهران قشکیل ش   8311مشراره صریـاً پذیرننه ش  ا پیرا آنق چهار مـکمه در سال 

قوانین  هاب بیشنرب براب ق ایندنبال این قضیه قالش کیفرب بود. به ةکه یکی ار آنها مـکم

شمسی مربوط به ارکان سارمان قضایی  8369سال  ةصورت گرنت. نظاح ح وقی ج ی  بر الیـ

داد. مبن ی بود که سلسله مراقب مـاکم را که صالحیت قضایی کیفرب ا م نی داشن  ق قشکیل می

ش  ایژهق ار جمله مـاکم مذهبیق ق سیم می مـاکم به ح وق عمومی )م نی ا کیفرب( ا مـاکم

 ها ه ور قابعکرد. در این رمانق مجاراتنفره ار قضات به دعااب رسی گی میا یو هیئت سه 

ق بخش نبود ا قـت قأ یر مالحظات سیاسیم رّرات مذهبی بود ا کیفیت دادرسی اصالً رضایت



 
 
 
 

337 

 
 

 ایران کیفری حقوق گیریشکل در آن نقش و عرفی جزای قانون

ال اله چهار ر چ ین نضایی بود که نصرت(. د81: 8269مالی ا اجنماعی قرار داشت )نلورق ب انیق 

منن قانون  ة. ش( نسبت به قهی8368سال بع  ار قصویب قانون شکلی اصول مـاکمات جزایی )

جزاب عرنی به ع وان قانونی ماهوب ا قصویب آن در هیأت دالتق به دنبال قعطیلی مجلس 

. ش( قوسط 8361نی )شوراب ملّی به ااسطه ج گ جهانی ااّلق اق اح نمود. قانون جزاب عر

 8ال اله نررن  عب الـسین میررا نرمانفرما ق این ش ه بود.نصرت

حاضر به قـلیل ارالعات قاریخ قـوّالت ح وق کیفرب در ایران بیش ار یو قرن پیش  ةم ال

سی قانون ال اله با مـوریّت بررشخصیّت علمی نصرت ةپردارد. قاک ون قـ یق مسن لی در بارمی

قضایی ایران صورت نگرننه -ن ش اب در قـوّالت یو قرن اخیر نظاح ح وقیجزاب عرنی ا 

اسی اب که صرناً پیرامون شخصیت سیاست. ب ین قرقیب این م اله منمایز ار مطالعات پراک  ه

   حاضر ری سه ب ةک  . م الال اله انجاح ش هق شکاف موجود در این رمی ه را برررف مینصرت

یرب ح وق گهم ون چگونگی نرآی   شکل هاییبه پاسخ پرسش قـلیلی-ا به راش پژاهشی

                                                             
شمسی منول  ش . نسب اب ار سمت پ رب به ننـعلی شاه ا ار سمت مادرب به مظفرال ین شاه  8397سال ال اله در نصرت. 8

(. اا قـصیالت دانشگاهی خود را قا م طع دکنرب در دانشگاه سوربن نرانسه گذران  ا در سال 7:   8272رس  )عاقلیق می

(. براب مطالعة بیشنر در 36:  8271ش  )اقـادیهق پیراق  الملل نرانسه نایلشمسی به دریانت درجة دکنراب ح وق بین 8362

(ق ار قاجار به پهلوبق قرجمة سی  رضا مررانی ا مصطفی امیربق چاپ داحق 8216مورد ابق ب گری  به: مـم  قلی مج ق )

(ق ایران: برآم ن رضا خانق بر اننادن 8271سیراس غ یق )؛ 941 -943هاب سیاسیق صص قهرانق موسسه مطالعات ا پژاهش

(ق چهل سال 8271؛ جالل عب هق )19هاق قرجمة حسن کامشادق چاپ داحق قهرانق اننشارات نیلونرق   قاجار ا ن ش انگلیس

(ق اس اد 8291)؛ جواد شیخ االسالمیق 897در صـ ه قضاییق سیاسیق دیپلماسی ایران ا جهانق چاپ داحق قهرانق نشر رساق   

م صوره اقـادیه ا سیراس سع ان یانق ؛ 81ق قهرانق اننشارات کیهانق   8مـرمانه ارارت خارجه برینانیاق چاپ داحق ج

)مجالس چهارح ا پ جم ق  ی یه(ق قهرانق  8(ق مجموعه مکاقباتق اس ادق خاررات ا آ ار نیرار میررا نیرارق چاپ االق ج8296)

؛ 321(ق قیمور قاش در صـ ه سیاست ایرانق چاپ داحق قهرانق اننشارات جاای انق   8273اقر عاقلیق )ب؛ 9نشر قاریخ ایرانق   

؛ شی ا 18ال اله نیرار: ار رایاب پادشاهی قا رن ان رضا شاهیق چاپ االق قهرانق نشر ناموق   (ق نصرت8272باقر عاقلیق )

پژاهشی قاریخق سال داّحق شمارة ششمق   -نامه علمیة نصلمجل« ال اله نیرار ا مجلس چهارحنصرت»(ق 8219م شئیق )

(ق سفرنامة بلوشرق قرجمة کیکاااس جهان اربق چاپ االق قهرانق اننشارات خواررمیق   8296؛ ایپرت نون بلوشرق )848

یرارق چاپ (ق مجموعه مکاقباتق اس ادق خاررات ا آ ار نیرار میررا ن8279؛ م صوره اقـادیه ا سیراس سع ان یانق )819

 )خاررات مـبس(ق قهرانق نشر قاریخ ایران. 3االق ج



  
   
  

 

111 

  

 1397 پاییز، وچهارمبیست، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم

ها در قانون ش اسی مجاراتش اسی جرایم ا گونهکیفرب نوین با ق این قانون جزاب عرنیق گونه

 پردارد.اجنماعی این قانون می-مذکور ا بررسی راایاب مخنل  ح وقی

  1فرآيند تنظيم و تصويب قانون جزای عرفی .1

ار جمله امورب است که نوع بشر ار همان ابن اب خل ت با آن دست ا پ جه نرح کرده جرح ا مجارات 

است؛ آنجا که پسران آدح به جان یک یگر اننادن  ا ب ابر ن لی نخسنین قنل عم  ارقکاب یانت. قا 

ها ارقکاب جرح ا مجارات نمودن مجرمین قابع قواع  ا قوانین خاصی نبوده استق قا ای که م ّت

رننه قوانین ا قواع ب براب امور اجنماعی انراد ا شکل قعاان شهران ان در جامعه ایجاد ش . ار رننه

نموق -قانون اار 3قوان به نرمان ااراکاگی اقان  مینخسنین قوانین ا م رّرات که ماهیّت کیفرب داشنه

هاب م رن ح وق ا ان یشهها اشاره نمود. آموره 4هاا قوانین هینی 2ایشنرق قانون حمورابی-قانون لیپیت

 . ح( ا ر سزار بکاریاق شکل گرنت. 8794) 1هاجرایم ا مجارات ةکیفرب با اننشار رسال

ایژه عه  ناصرب که سرآغار قـوّالت ا اصالحات در اضعیت حکومت قاجارها به  ةدر دار

اجنماعی ا ح وقی ایران بودق برخی نخبگان به ق این قوانین کیفرب پرداخن  ق ب ان ای که به 

قوان به م رّرات ها مینامهشخص شاهق هیأت دالت ا ... قصویب شود. ار جمله این م رّره ةاسیل

 د نوشنه در ن رات منع« قانون بر درجات ق بیه»ان اشاره کردکه قانونی قـت ع وان میررا ملکم خ

                                                             
ال اله آ ار ح وقی دیگرب نیز دارد که مجال مطرح نمودن آنها در این مخنصر نیست ا در م االت بع ب به آنها نصرت .8

 پرداخنه خواه  ش .

هاب علوح ق مجلة پژاهش«سومرب جایگاه نرمان ااراکاگی ا در قاریخ شکل گیرب ح وق»(ق 8268. حسین بادام یق )3

 . 16-26قاریخیق داره چهارحق شماره االق صص 

(ق قاریخ ح وق بین ال هرین باسنانق چاپ االق قهرانق 8213براب ارالعات بیشنر ب گری  به: حسین بادام ی )به کوشش(ق ) .2

 اننشارات ررح نو.

هاق قرجمة نرنار اکبرب رام یق چاپ االق قهرانق اننشارات نین هینی(ق  قوا8214براب ارالعات بیشنر ب گری  به: هرب هان رق ) .4

 ح وقی.

هاق قرجمة مـم علی اردبیلیق چاپ هفنمق (ق رسالة جرایم ا مجارات8263براب ارالعات بیشنر ب گری  به: سزار بکاریاق ) .1

 قهرانق نشر میزان.
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اسنفاده کرده بود. )مـیط « ن ره»بود. ملکم خان براب شمارش به جاب ماده یا اصل ار ااژه 

اب ار احم  کسراب که در رمان نامهها بع  نیز م رّره(. سال891-839ا 18-34: 8237ربارباییق 

(ق در هفناد ا هفت ب   877: 8296علی اکبر خان داارق دادسنان قهران بود )عاقلیق  ةیارارت ع ل

 (. 21-36: 8211قـریر در آم  )کسرابق  ةبه رشن

ال اله در نرانسه به قـصیل ح وق پرداخنه بودق قطعاً ار اجود قانون ار آنجا که نصرت

نامه خود ار آن قأ یر پذیرننه بود. . ح( آگاهی داشت ا در ق این قانون8189) 8مجارات نرانسه

ها گرننه قا ش اسایی ب  ب جرایم ا مجاراتق سیم ةشواه  بسیارب در قانون مذکور ار نـو

هاب کیفرب گویاب این مسئله است. در مجلس چهارح اقنی بـث بر سر برنامه دالت نهاد

اضاع صالح قوانین قضایی ا اششم که ناظر به ا ةماد ةال اله در بارالسلط ه پیش آم ق نصرتقواح

نی داد که قانون جزاب عر ةا شرایط ع لیه بودق به قفصیل سخن گفت ا ضم اً قوضیـاقی در بار

ال اله به آن بود. این قانون در کمیسیون با مشکالقی رابرا ش ه بود ا نصرت ةخود پیش هادده  

ع وان معاان ارارت ع لیهق ار آقاب م رس ق اضا کرد مسئله را بررسی ک  ق لیکن در شرف این 

اله به نکر ال کار مجلس بسنه ش  ا دالت با مشکل اجراب قانون مواجه گردی . ب ابراینق نصرت

اد ک   که قانون جزاب عرنی به رور موقت قا رمان اننناح مجلس اجراء شود انناد که پیش ه

 (.21: 8271)اقـادیهق 

در مجارات ا ا رات »قانون جزاب عرنی در چهار قسمت ق این ش ه بود. قسمت نخست آن 

ق قسمت «در ج ـه ا ج ایت نسبت به دالت»ق قسمت داّح آن «منرقبه بر آن ا سایر احکاح کلیه

هارح ا قسمت چ« در ج ـه ا ج ایت نسبت به انراد که مخل آسایش ا نظاح عمومی باش »سوّح آن 

ماده بود که قوسط هیأت دالت  241بود. این قانون شامل « در امور خالف ا مجارات آنها»آن 
                                                             

. ش( ا قانون موقنی اصتتتول مـاکمات جزایی 8294. ش(ق قانون مجارات عمومی )8361بتای  گفت قانون جزاب عرنی ) . 8

براب ان . نرانستته مشتتهور به کی هابِ ناپلئون اقنباس شتت ه  8191ا قانون قـ ی ات ج ایی  8189. ش( ار قانون مجارات 8368)

(ق جایگاه کانون اکالب دادگستتتنرب ا اکیل در جامعة 8261ادبق )ارالعات بیشتتتنر ب گری  به: علی حستتتین نجفی ابرن آب

ح وقی ا قانون آیین دادرستتی کیفرب ایرانق در: حستتین  غالمی )به کوشتتش(ق علوح ج ایی قطبی ی تتتتت مجموعه م االت    

 ا بع . 417نامة دکنر سیلویا قل باخق چاپ االق قهرانق نشر میزانق   نکوداشت
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شمسی قصویب  8361قمرب برابر با هشنم اسف   ماه  8221ش بهق پ جم جمادب االالی در جلسه سه

 لت اجراب موقت آن را به اقّفاق آراء قصویب نمود. البنه این قصویب م ی  بود اش . هیأت دا

به قی  ای که در موقع خودق قانون مزبور به » ]...[ قانون جزاب عرنی آم ه است:  ةآن قی  در مؤخر

 «.م امات م  ّ ه نیز پیش هاد ا پس ار قصویبق قطعیّت آن اعالح شود

ذکورق دلیل ای که این قانون در هیأت دالت به قصویب رسی  قانون م ةال اله در مؤخرنصرت

قانون جزاب عرنی ار ررف »ک  : ا در مجلس مطرح نش  ا به قصویب نرسی  را چ ین ذکر می

سوّح ق  ی یّه به مجلس شوراب ملّی پیش هاد گردی ه ا ار مجلس به کمیسیون قوانین  ةدالت در دار

ااسطه قعطیل مجلس ناقماح مان ه بود. ای جانب نظر به  ع لیه راجع ا مطرح مذاکره ش ه ا به

اهمیّت ا ضرارت اجراب قانون مزبوره کمیسیونی براب مراجعه به آن مرکب ار اشخا  بصیر ا 

مج ّدب در مواد قانون مزبوره ا جلب  ةبا ارالع ا مجرب در این امور قشکیل ا پس ار م اق

نوق را به هیأت دالت  ةا چهل ا هشت ماد نظریات ج اب مسیو پرنیق مسنشار ع لیهق سیص 

ش به پ جم جمادب االال سه ةپیش هاد ا ق اضاب اجراب موقت آن را نمودق هیأت دالت در جلس

 ...[«.]باالقّفاق لزاح اجراب موقت قانون مجارات را قص یق ا مواد نوق را قصویب نرمودن   8221

که مجلس سوّح به دلیل اقوع ج گ ااّل  ارارت اب در ارارت ع لیه ه گامی ةدر نخسنین دار

جهانی بسنه بودق قانون جزاب عرنی را قکمیل کرد ا به اجراء گذاشت. این قانون م قی نیز در 

ی  اصالحات ع لیه ج  ةم رسه عالی ح وق ق ریس ش . قابل ذکر است مورّخانی که به قاریخ 

ال اله در ان  ا ن ش نصرتقوجّه کردهان  بیشنر به اق امات مشیرال الهق نراغی ا داار پرداخنه

ین شخصی هاب چ ان . قطعاً آ ار ا نعّالیّتقأسیس دادگسنرب نوین را قا ح ّ ریادب نادی ه گرننه

که نخسنین قانون نسبناً جامع جزایی ایران را نگاشنه ا ب یانگذار دانشک ه ح وق در ایران استق 

قانون  ر ا قأ یرگذار بوده است. حنّی اگر ق ایندر قأسیس دادگسنرب به شکل امرارب بسیار مؤ 

 قضایی ا آغار اصالحات-عط  رنسانس ح وقی ةجزاب عرنی ا قأسیس دانشک ه ح وق را ن ط

 ایم.یران ب انیمق سخن گزانی نزدهاساسی در قشکیالت دادگسنرب ا
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ال اله در اااخر عمر گفنه ش ه که یکی ار اق امات اب در رمان حبس اق امات نصرت ةدر بار

 برها ا قاقلین هم سلولال اله در رن ان قصر با دردهاق جیبنصرت»بود: « ق این قانون جزاب عرنی»

ک  . در م ّت حبس عالاه بر نوشنن خارراتق به قلخی که در خارراقش ار آن یاد می ةبودق قجرب

رس  این عبارت امّا به نظر می(. 87: 8279)اقـادیهق سع ان یانق « ین قانون جزا ]...[ پرداخت.ق ا

ا  8291هاب شمسیق دا مرقبه در سال 8369ال اله یو مرقبه در سال صـیح نباش ق ریرا نصرت

(ق در حالی که 7: 8279بارداشت ش  )اقـادیهق سع ان یانق  8281ا یو مرقبه در سال  8296

هیأت دالت قصویب ش . ار یو  ةشمسی ق این ا به اسیل 8361ون جزاب عرنی در سال قان

امرار شراع به نوشنن » ]...[ نویس : ال الهق خودق در خاررات مـبس چ ین میررف نصرت

 «لوپواقون»هاب درس اح. این م  ّمه را ار یادداشتنموده« اصول قانون جزا»مفصلی براب  ةم  ّم

)اقـادیهق ]...[.« ا مراجعات دیگربق چه حاال ا چه بع  قکمیل خواهم کرد ک م ا باخذ می

را در داران حبس « کناب اصول قانون جزا»ال اله (. ار این راق نصرت49: 8279سع ان یانق 

ار ررف دیگر گفنه ش ه است که منن قانون جزاب «. قانون جزاب عرنی»ق این کرده است؛ نه 

(ق حال 87: 8279ال اله است )اقـادیهق سع ان یانق اس اد نصرت جل  داّح کناب ةعرنی ضمیم

« زاکناب اصول ح وق ج»این کناب نیستق بلکه منن  ةضمیم« قانون جزاب عرنی»آنکه منن 

مذکور ار  ةقوان چ ین ننیجه گرنت که م ظور نویس  این کناب ش ه است. ب ابراینق می ةضمیم

ا ر« اصول ح وق جزا»ال اله بوده است ا نصرت« جزا اصول ح وق»ق عبارت «قانون جزا»عبارت 

 قوان ناشی ار ایراداتاین مسئله را می«. قانون جزاب عرنی»در م ت حبس ق این کرده بود؛ نه 

 ةقوجّه ا عالق»نویس : قایپی یا سهو قلم دانستق ریرا همین نویس  ه در جایی دیگر می

هم  ان ادامه داشتق حنّی ه گامی که در رن ان  ال اله به مسائل ح وقی قا پایان عمر ابنصرت

: 8271اق )اقـادیهق پیر« پرداخت.« کنابی در مورد قانون جزا»قصر بارداشت بود به قهیّه ا ق این 

 (. 11ا  24

جراء ا ةال اله قانون جزاب عرنی را در ننرت بین مجلس سوّح ا چهارح موقناً به مرحلنصرت

 8361ق دالت آن را ملغی اعالح کرد. یع ی ار سال 8298سال گذاشت که با مخالفت علماء در 



  
   
  

 

191 

  

 1397 پاییز، وچهارمبیست، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم

مجرب بوده ا به دلیل مخالفت علماء ا قجمع  8298که قانون مذکور قصویب ش ه بود قا سال 

لغی اب در ن ه ن اردق مرداست ا پایهمردح در مسج  جامع قهران مب ی بر ای که این قانون شریعت

رس ق ریرا در موارد منع دب ار نون چ  ان موجّه به نظر نمیردا بودن این قاگردی . الی شریعت

به رسی گی دعااب ربق م رّرات شرعی ا ن هی صراحناً اشاره ش ه بود. ان کی  2418 ةجمله ماد

مونه به ع وان نبع  نیز در مجلس چهارحق قانون جزاب عرنی مورد انن اد علماب عصر قرار گرنت. 

نسبت به قانون جزاب عرنی ش ق نطق حاج شیخ اس اهلل اکیل  هایی که صراحناًیکی ار اعنراض

دالت اقت  ةششم ار برنام ةچهارح قانونگذارب ضمن بررسی ماد ةمجلس شوراب ملّی در دار

نی یو قانون جزایى عر»]...[ ک یم: راجع به اصالحات ع لیه بود که بخشی ار آن را عی اً ن ل می

ک م خود حضرت ااال پیش هاد ش ه است که به موقع اجراء گذاشنه شود ا گمان مى

ال اله( قص یق بفرمای   که این قانون در این مملکت ممکن نیست اجراء شود. بعضى ار )نصرت

وادش که اصالً قابل اجراء نیست ا بعضى ار مواد آن هم مخال  با شرع است ا مطابق قانون م

اساسى بای  آنها را قغییر داد. بعضى ار مواد آن هم قابل اجراء است که االن مـاکم جزا شراع به 

ان . اصالح ع لیه راجع به اصالح قانون نیست. یو قسمت ار اصالحات اجراى همان مواد کرده

 لیه راجع به اجراى قانون است. همین قانون موضوعه که امرار در دست حاکم است )الو ای که ع

ئیه ا قضا ةگوی   ناقص است( اگر کامالً به موقع اجراء گذارده شودق این همه شکایت ار قوّمى

   ک شود. این قانون به هیچ اجه اجراء نش هق نه مـاکم بر قکلی  خود عمل مىمـاکم قولی  نمى

    کان . حاال دلیل چه بود ا مـاکم چرا عمل نمىا نه ارراى ع لیه به م اح اجراى قانون برآم ه

ال اله نیز در م اح پاسخ به این شبهه که نصرت]...[«. ک م آن را هم در موقع خودش عرض مى

                                                             
هاب م ررة در این قانون در بارة م صرین ن ط ار حیث ج بة سیاسات عرنیه ا حفظ مجارات»کرد: چ ین م رّر می 241مادة  .8

اننظامات ملکیه است لیکن ق صیرات ا ج ایاقی که موانق موارین اسالمی ررق قع یب ا کشفش میسر ا ع وباقش مضراب 

ص ار رأب حاکم شرع منص ب امر قضا  ا معین استت راجع به مـکمة ج ائی اخنصاصی است که پس ار مـاکمة رسمی ا 

 «م صرین موانق ح اد ا قعزیرات م رّره در شرع اسالح مجارات می شون .
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 ستا ای که نرمودن  یو موادب ه»]...[ قانون جزاب عرنی خالف شرع است چ ین پاسخ داد: 

 ةـال اله در موقع ق  یم الیک م آقاب مشیرک   عرض میکه درست با موارین شرع مطاب ه نمی

این الیـه این مراعات را کردیم که این قوانین را در قـت نظر یو  ةااّلى ا ب  ه در موقع قهیّ

ین ایى بین اهاشخاصى که بصیرت کامل به قوانین شرعى ما دارن  بگذاریم قا اگر یو مخالفت

قانون ا موارین شرعى باش  اصالح شود الیکن البنه اگر یو هم ه خبطى ش ه باش  بار اصالح 

آن ار اظای  کمیسیون ع لیه ا مجلس شوراى ملّى است. ب  ه قادر بر اظهار ع ی ه قطعى نیسنم 

ر چ ین گان  ا اان ق چ ین عیوباقى که ذکر ش  در آن ن ی هالى آقایانى این قانون را مطالعه کرده

 ک م این اصالحات مشکلنمود. به هر حال گمان میبود هیچ دالنى اق اح به اجراى موقت آن نمى

قجربه  ةنباش ق ریرا حسن این قوانین همین است که با م نضیات اقت قابل قغییر ا اگر به ااسط

 ]...[.« نواقصى در آنها مشاه ه ش  قابل اصالح هسن   

راض به اعن ال الهان کی بع  ار مـ ق العلماء ا جواب نصرتآیت اهلل سی  حسن م رس نیز 

ق لب به اعنراض نسبت به قانون جزاب عرنی پرداخت که بیشنرین قأکی  اب بر غیرقانونی ا اب

 8قصویب قانون مذکور بود. ةغیرمنعارف بودن شیو

قاجار شکل خا  رن گی عشایرب ا م نضیات منع د انسانیق اقنصادبق  ةدر ایران دار

سیاسی ا نظامی آن باعث ش  که اجنماعات عشایرب شکل ا قرکیب خا  خود را پی ا ک   . بر 

الطوایفی حاکم بوده ا در مجموع نظاح عشایرب در م ش ا ایران ار دیربار نره گ ملو  ةجامع

حیات اقنصادب ا اجنماعی ایران حاکم بود. به این قرقیب بخش عظیمی ار ظرنیت انسانی ا 

یاسی ها ا آداب ا رسوح ا حیات سانیان به رعینی اربابان اخنصا  پی ا کردن . س ّتاقنصادب ایر

وده است الطوایفی با اجنماعی ایرانیان به رور قارعی قـت قأ یر رن گی عشایرب ا نظاح ملو 

رش قغییر در قفکّر سیاسی ا اجنماعی ا شیوة نگ قرین قغییر این عصرق(. اساسی17: 8272)شعبانیق 

به رن گی بود که به قغییر نسبی در ساخنار س ّنی ق رت انجامی . این امر که منأ ر ار ننایج  مردح

                                                             
اح مطابق سى 8249یکم صفر اش به بیستسوح؛ صورت مجلس یوح یواق جلسه سی4. مشراح مذاکرات مجلس ملىق دارة 8

 ره ا مرکز اس اد رسمی مجلس شوراب اسالمی.ق به ن ل ار: سایت رسمی کنابخانهق مو8299میزان 
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بودق یکص  « نچگونگی ریسن»قالش پانص سالة منفکّران اراپایی براب یاننن پاسخی مطلوب به 

در نظر ا در عمل « مشراعیت الهی شاهان»سال به درارا کشی . در این م ّت نه چ  ان روالنی 

ینی جایگزین آن ش . با قوجّه به اضعبه ع وان معیار مشراعیتق  «قانون»ورد قردی  قرار گرنت ا م

م ار پ ی  م   ا مردحکه گفنه ش ق قانون در عمل مشراعیت عاح نیانت ا ننوانست ساخنارب نظاح

ق ابخواهی بود )کسرهاب حرکت قانونآارد. ار این را خودکامگی که اجود آن ار جمله بهانه

کشور مشراعیت یانت. ایرانیان به ضع   ة( در ان   م ّقی داباره در ساخنار ادار892: 8249

اجنماعی ا اقنصادب خود در ران  دگرگونی آگاه بودن . ملکم خان درباره ضع  ا علّت آن 

ی ایران گ است به علّت ای که ایران ع الت قانونایران مفلو  استق  ایران ن یر استق»می نویس : 

ن ارد. به علّت ای که ارراب ایران ننوانسن   قبول ک    که عالاه بر ع ل شخصی ایشان ار براب 

 (.861: 8237)مـیط ربارباییق ]...[.« چه نوع کرامات علمی در دنیا ظاهر ش ه است  قرقی دالق

مشراط است. مهنی -نئودالی مسئله قابل قأمل دیگر در مورد اقنضائات نظاح اقنصادب سیاسی نیمه

ب ین قوضیح که اجراب ع الت در رمان قصویب قانون جزاب عرنی به راحنی با پول ا سلطه 

 ش . در همین بارهاجراء میحکاح م ارق مخنل  ایران ا اعمال نفوذ درباریانق معلق ا غیرقابل 

 ةرنامششم ار ب ةچهارح ق  ی یّه ضمن بررسی ماد ةالعلماء اکیل مجلس شوراب ملّی در دارمـ ق

دالت اقت که راجع به اصالحات ع لیه بودق به مشکالت اجرایی قانون جزاب عرنی ا به رور 

اب ا م امات دربارب در نظاح رلبی حکّاح م ط هکلی اجراب ع الت که اغلب ناشی ار ق رت

 اً ن ل پردارد که بخشی ار آن عیمشراط ایران یو قرن پیش است مینیمه -سیاسی نیمه نئودالی

قانون را به رور دلخواه خود مثل السنیو به هر ررف که  ةرئیس مـکمه یو ماد»]...[ شود: می

ده  ا همین رور براى دیگرى به ررر دیگر قفسیر نموده ا حکم کش  ا حکم میخواه  مىمى

مى حک ن یر ةک   ا آن این است که در بارک  . در االیات قانون براى ن یر ا غ ى نرق مىمى

 . مانها مىک    ا اگر یو نفر غ ى مـکوح شود اجرایش سالشود راد اجراء مىکه صادر مى

پس علّت در اصل قانون نیست الو ای که قکمیل الرح است ا ممکن است اگر بخواه   

 ةوقها بای  در بک   ق چه ش ه که اجراى این قانون براى آن شخص م ن ر سالقج ی نظرى مى



 
 
 
 

321 

 
 

 ایران کیفری حقوق گیریشکل در آن نقش و عرفی جزای قانون

اش را خالى ک    ا قوى سرى هم به اا براى شخص ن یر نوراً اجرا ش ه ا خانه اجمال بمان  ا

 8]...[.«بزن   

 شناسی جرايمگونه .2

ش اسی جرایم براب بار نخست در نظاح ح وق کیفرب ایران در قانون جزاب عرنی صورت گونه

ب  ب جرایم سیمق ب  ب خیلی دقیق نیستق ار این جهت که مالکی براب گرنت. هرچ   این ق سیم

هم ون جرایم علیه ام یّتق جرایم علیه اموالق جرایم علیه اشخا  ارائه نمودهق حائز اهمیّت است. 

ه هاب دیگرب هم ون جرایم علیه مشراربسنه به اهمیّت اجنماعی ا سیاسی برخی ار جرایمق گونه

ها ایر گونهیت ن اشنه یا در سبی ی ش ه بود که امراره یا موضوعیا جرایم علیه نظم عمومی نیز پیش

 گیرن . جاب می

(ق 78 ةجرایم علیه ام یّت دالت: مشارکت با اجانب ا اق اح علیه ام یت کشور )ماد -ال 

قسهیالت به دشمن ا  ة(ق ارائ73 ةچی ی با کمو دال خارجی علیه ام یّت کشور )ماداسباب

(ق مکاقبات صرناً نظامی ا سیاسی با دال خصم 72 ةمساع ت با آنها جهت اراد به کشور )ماد

 ة(ق ارقکاب جرح علیه منّـ ان ایران در م ابل دشم ان )ماد74 ةالی مضر به ام یّت کشور )ماد

جات نظامیق (ق قسلیم ن شه79 ة(ق انشاب اسرار نظامی ا سیاسی به مأمورین دال خارجه )ماد71

(ق همکارب با جاسوسان یا سرباران دشمن ا مخفی 77 ةادها به دشم ان )مها ا اسکلهب ادرق پادگان

( ا سبب م ابله 19 ة(ق سبب ش ن در اعالح ج گ دال خارجی به ایران )ماد76 ةکردن آنها )ماد

 (.18 ةبه مثل نمودن دال خارجی )ماد

 ةجرایم علیه ام یّت داخلی: سوء قص  بر حیات پادشاه ا هنو حرمت عل ی به اب )ماد -ب

(ق سوء قص  براب رحمت ب نی 12 ةقص  بر حیات الیعه  یا نررن ان پادشاه عصر )ماد(ق سوء 13

(ق هنو حرمت عل ی به الیعه  یا نررن ان پادشاه 12ا  13 ةا ص مه به پادشاه ا ااالد اب )ماد

(ق سوء قص  براب 14 ةالسلط ه )ماد(ق سوء قص  یا هنو حرمت عل ی نسبت به نایب12 ة)ماد

                                                             
 . م بع پیشین.8
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(ق ک کاش براب ارقکاب 11 ةر ااضاع دالنی یا قغییر قرقیب االیت عه  ا ... )مادان راض یا قغیی

( ا شراع به ارقکاب جرایم 19 ةجرایم علیه ام یّت داخلی ا یا قبانی براب ارقکاب آن جرایم )ماد

 (. 17ا  19علیه ام یّت داخلی )مواد 

جات ا قشون ب ان (ق قشکیل دسنه11 ةجرایم علیه نظم عمومی: اغوا ا قـریو به ج گ )ماد -پ

(ق 16 ةقبل )ماد ة(ق قهیّه ا ق ار  آذاقه ا اسلـه براب قشون مذکور در ماد16 ةارالع دالت )ماد

(ق اعمال خالف قانون کسانی که حقّ اعمال قواب دالنی 69 ةجعل ع ااین نظامی ا یا غصب آنها )ماد

(ق قـریو ا 63 ةی ار قبیل کشنی یا قورخانه )ماد(ق احراق ا یا قخریب اموال حکومن68 ةدارن  )ماد

(ق سردسنگی بر قشون 62 ةقرغیب قشون نظامی به ع ح اجراب اظای  نظامی ا سرپی ی ار مانوق )ماد

ا  61ها ا قشون خرابکار )مواد (ق عضویت در دسنه64 ةخرابکار ا یا ریاست ا نرمان هی بر آنها )ماد

 (. 66 ة( ا حمل سالح حربیه )ماد67 ة)مادجات خرابکار (ق همکارب با دسنه61

جرایم علیه مشراره: جرایم علیه ح وق ملّی مان   کم ا ریاد کردن قعرنه اننخاباتق ق لب  -ت

(ق جرایم علیه 897قا  893در آراءق قغییر اسم در قعرنهق خری  ا نراش آراء اننخابیه ا ... )مواد 

ا ق قوقی  غیرقانونی اشخا ق جلب به مـکمه آرادب مان   اق اح خودسرانه علیه آرادب اشخ

(ق جرایم 881قا  897ج ایت ب ان قـ ی ات قوسط قضاتق مسن ط ین ا مأمورین دالنی ا ... )مواد 

(ق قجاار مأمورین دالنی ار ح اد مأموریت 886قا  881مأمورین دالنی علیه مصالح کشور )مواد 

وسط یهق قوقی  یا قعلیق یو یا چ   ماده قخودق مان   اضع قوانین قوسط قضات یا ضابطین ع ل

آنهاق خراج قضات ا ضابطین ار ح اد اخنیارات ا دخالت در امور دالنیق رسی گی به دعااب 

هاق دخالت ارراءق معاانینق اعضاء ادارات ا ک خ ایان ا که صالح به آنها نیسن   قوسط دادگاه

 (. 834قا  886ع لیه ا ... )مواد م  ّ ه ا یا امر ا نهی به مـاکم  ة... در امور قوّ

(ق قلبق قخ یش ا ق  یص مسکوکات 834 ةجرایم علیه آسایش عمومی: قلب سکه )ماد -ث

(ق جعل مع وب 824قا  836(ق جعل اس اد ا مهور دالنی ا قزایر ا قرایج آنها )مواد 836قا  831)مواد 

(ق اسنفاده ار اس اد 827 ة)ماد (ق قزایر در نوشنجات قجارقی ا صرانی829ا  821یا مفادب )مواد 

عبور ا  ة(ق قزایر در قذکر849ا  826(ق جعل اس اد شخصیه ا اسنعمال آنها )مواد 821 ةمجعول )ماد
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 841(ق خیانت مأمورین دالنی در اظایفشان )مواد 841قا  848نامه )مواد نامه یا قص یقاقامت ا شهادت

(ق سوء 817قا  811(ق قع ّب مأمورین دالنی در اخذ ح وق )مواد 811قا  818(ق اخنالس )مواد 818قا 

(ق قع ّب مأمورین دالنی نسبت به 899قا  816(ق اخذ رشوه )مواد 816قا  817اسنفاده ار موقعیت )مواد 

(ق اشنغال به خ مت 879قا  878(ق قع ّیّات مأمورین دالنی نسبت به دالت )مواد 878قا  899واد مردح )م

(ق هنو حرمت ا ص مه 869قا  871(ق رغیان یا قمرّد )مواد 871قا  879دالنی بر خالف قانون )مواد 

(ق نرارب 399قا  866(ق امن اع ار انجاح اظای  قانونی )مواد 866قا  869ردن به کارگزاران دالنی )مواد 

(ق شکسنن مهر ا سرقت اس اد ار اماکن 383قا  398دادن مـبوسین ا مخفی کردن م صرین )مواد 

(ق غصب ع ااین ا ال اب ا مشاغل 386(ق قخریب اموال عمومی ا دالنی )ماده 386قا  383دالنی )مواد 

( ا الگردب 331قا  333(ق مشارکتق اجنماع ا مواضعه براب ارقکاب ج ایت )مواد 338ا  339)مواد 

 (. 324قا  331ا قک ب گرب )مواد 

(ق ضرب ا جرح 349قا  329(ق قه ی  )مواد 321ا  324قنل عم ب )مواد جرایم علیه اشخا :  -ج

(ق ضرب ا جرح خفی  311قا  346(ق قنل ا ضرب ا جرح غیر عم ب )مواد 346قا  349عم ب )مواد 

 398(ق بی عفنی ا بی ناموسی )مواد 398قا  311ی )مواد (ق قوقی  ا حبس غیر قانون317ا  319)مواد 

(ق ج ـه ا 379قا  397(ق مخالفت با مراسم دنن امواتق پ هان کردن جس  ا نبش قبر )مواد 397قا 

 (.318قا  374(ق شهادت دراغ ا اننراء ا بهنان )مواد 374قا  379ج ایات نسبت به ارفال )مواد 

قا  367(ق ارشکسنگی ا کالهبردارب )مواد 367قا  318 سرقت )موادجرایم علیه اموال:  -چ

(ق دسیسه ا ق لّب در کسب ا قجارت ا ص عت )مواد 299قا  293(ق خیانت در امانت )مواد 293

 (. 221قا  234( ا نهبق حرق ا قخریب )مواد 234قا  299

ق ها قوسط انراد مکلّ در امور خالف ا مجارات آنها: ق صیر در راشن کردن چراغ -ح

(ق 221 ةان اخنن کثاناتق س  کردن معابرق خوردن میوه درخنان دیگرب ب ان اجاره ا ... )ماد

قرار دادن اجساح   یله ا یا کثانات در م ابل مغاره یا ملو دیگربق قبول نکردن پول سالم ا 

(ق 249 ةاحنیاری در ران ن کالسکه ا گارب ا آرار حیوانات )مادعیبق شراع به ناسزاگوییق بیبی

گیرب ا رمالی ا ...ق گ ایی ا بیانات نراشیق به هم ردن آسایش مردحق اشنغال به جنگران
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(ق گالایز ش ن ا حمله به دیگربق قماربارب در 243 ةاساس که م انی آداب شرع باش  )مادبی

معابر ا بارارهاق ق صیر در نگه ارب مجانین ا حیوانات ا بی احنیاری در ران ن حیوانات ا آسیب 

رسان ن به حیوانات مردحق اسنعمال اسلـه ار راب بی احنیاریق ان اخنن کثانات به رور عم ب 

 (. 244 ةبر دیگربق نراش مأکوالت ناس  ا ... )ماد

 شناسی کيفرهاگونه .3

ری   ایرانی نیز ة. در جامعان داده ح وق کیفرب را به خود اخنصا  ةکیفرها ار دیربار قسمت عم 

 . قانون جزاب بی ی شها براب نخسنین بار به اسیله قانون جزاب عرنی پیشاسیع ا گوناگون مجارات

هایی مان   اع احق شود؛ مجاراتهاب ح وقی کیفرب را شامل میها ا نهادعرنی انواع جرایمق مجارات

کارک ان دالنی.  ةق در بارحبسق مـرامیّت ار ح وق اجنماعیق اخراج ار مملکت ا کسر ار ح و

مجارات حبس براب نخسنین بار در ایران قوسط این قانون به صورت گسنرده ش اسایی ا پذیرننه ش ق 

 8294ان  که این مجارات براب نخسنین بار در قانون دب ماه حال آنکه برخی اسنادان اشاره کرده

(. این در حالی است که 89: 8217 ش اسایی ش ه است )نجفی ابرن آبادبق دیباچه در برنار بولوق

زاب ک   گان قانون اخیر در نوشنار آن به قانون جقطبیق مواد هر دا قانون بیانگر این است که ق این

هاب بسیارب را ار آن اقنباس ان  ا بخشنظر داشنه . ح(8189عرنی ا م شأء آنق قانون مجارات نرانسه )

مواد بسیارب موجود است که  8263جارات اسالمی مصوب ان . حنّی هم اک ون نیز در قانون مکرده

ر حبس به رس  م شاء ایجاد کیفعی اً ار قانون جزاب عرنی اخذ ا اقنباس ش ه است. ب ابراینق به نظر می

رور گسنرده ا به قبع آن قولّ  ح وق کیفرب قانون جزاب عرنی است. ای و به بررسی ا معرنی هر 

 ریم.پرداها مییو ار این مجارات
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 . اعدام3-1

ها ا قانون هینی 8هاب ب نی است که در قوانین باسنانی مان   قانون حمورابیکیفر مرگ ار مجارات

هاب ( نیز موجود بوده ا در قمامی اداار قاریخ همواره ار جمله مجارات 833ا  899: 8214)هان رق 

داّح قانون جزاب عرنی ذیل ع وان  ةش ه است. این مجارات در ب   ااّل ار مادش ی  مـسوب می

اجراب مجارات اع اح در ایران بیش ار یکص  سال پیش قرذیلی آم ه است. -هاب قرهیبیمجارات

کمی خشن بوده ا شای  با در نظر گرننن شرایط رمانی ا اجنماعی آن داران ربیعی به نظر برس . 

قانون مذکور  9 ةکردن . ماداا ج ا میاجراب اع اح به این قرقیب بود که سر مجرح را ار ب ن  ةنـو

یگر نکنه قابل قوجّه د«. ک   هر کس مـکوح به اع اح ش ق سر اا را ار ب ن قطع می»دارد: بیان می

شودق مگر ای که دا شرط حاصل شود: ااّل ای که ای که ج اره مجرمین به خانواده آنها مسنرد نمی

ی که منعه  شون  قا ج اره را ب ان قشریفات خاصی خانواده مجرمین ج اره را رلب ک    ا داّح ا

کور مذ ةبی ی ش ه بود. آن رور که ار منن مادقانون مذکور پیش 7 ةدنن ک   . این دا شرط در ماد

مجرمین اع امی به خانواده آنها مسنرد نخواه  ش ق ریرا  ةآی ق اصل این است که ج اربر می

است ا چ ان ه ق اضاب ج اره ا دادن قعه  مب ی بر دنن  قـویل آن را م وط به ق اضاب آنها نموده

ن ه آاب به خانواده م نولین قـویل ا قسلیم نخواه  ش . ب ان قشریفات آن صورت نگیردق ج اره

. ها استاب ن ض اصل شخصی بودن مجاراتبه اضوح در این ماده قابل رؤیت استق به گونه

مجرح ا نه خانواده ااق بای  مجارات شودق حال دارد در مجاراتق ن ط شخص اصلی که بیان می

کم بر دنن ب ان قشریفات نوعی ق بیه ا مجارات دست آنکه قـویل ن ادن ج اره ا اخذ قعه  مب ی

نیز اع اح رن حامله را به پس ار اضع حمل م وط کرده است  89 ةراانی خانواده مجرح است. ماد

 شون . ننخاب مـکمه ا رنان در رن ان اع اح میق مردان در یو مـل عمومی به ا81 ةا ربق ماد

وارد بی ی ش ه بود. الی مکیفر مرگ ش ی قرین مجاراقی است که در قانون جزاب عرنی پیش

شمار است. نخسنین جرمی که داراب مجارات اع اح شود ا قع اد آن انگشتریادب را شامل نمی

                                                             
 329ا  336 ق836ق 889ق 891ق 38مواد  گری  به:ببی ی ش ه بود. در این باره نوع کیفر سالب حیات پیش 29در قانون حمورابی بیش ار . 8

 (ق قانون حمورابیق چاپ االق قهرانق نشر نگاه معاصر.8263در: حسین بادام یق ) قانون حمورابی
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ن باش . ایمه ا رحمت ب نی اب میاستق سوء قص  علیه حیات پادشاه یا سوء قص  براب ص 

مجارات سوء قص  بر حیات پادشاه یا براب ص مه ا »چ ین آم ه است:  13 ةمجارات در ماد

 «.رحمت ب نی ااق اع اح است

ذکر ش ه است:  12 ةداّمین جرح ار جرایم مسنوجب اع اح در قانون جزاب عرنی در ماد

 . «مجارات سوء قص  نسبت بـیات الیعه  ا ااالد پادشاه عصرق اع اح است»

به این شرح  14 ةقص  نسبت به حیات نیابت سلط ت عظمی است که در مادمورد سوّحق سوء

( در حق کسانی که به قرقیبات نوق نسبت 12) ةهاب مذکوره در مادمجارات»بی ی ش ه است: پیش

 . « ت عظمی سوء قص  یا عل اً هنو حرمت نمای   نیز قعلق خواه  گرنتبه نیابت سلط

ار قانون جزاب عرنی  324 ةچهارمین موردق مجارات عمومی قنل عم ب است که در ماد

وجّه به البنه با ق«. هر کس مرقکب قنل عم ب شودق مجارات ااق اع اح است»بی ی ش ه بود: پیش

در ج ـه ا ج ایات نسبت به انراد که مخل آسایش  -نه است جایگاهی که این ماده را در بر گرن

هاب م رّره در مجارات»دارد: همین قانون که بیان می 241 ةا مـنواب ماد -ا نظاح عمومی باش  

ن سیاسات عرنیه ا حفظ اننظامات ملکیه استق لیک ةم صرین ن ط ار حیث ج ب ةاین قانون در بار

رین اسالحق ررق قع یب ا کشفش میسر ا ع وباقش مضراب ق صیرات ا ج ایاقی که موانق موا

ج ایی اخنصاصی است که پس ار مـاکمه رسمی ا ص ار راب  ةا معین استق راجع به مـکم

حاکم شرع منص ب امر قضاق م صرینق موانق ح اد ا قعزیرات م رّره در شرع اسالح مجارات 

ق ار حیث مجارات عمومی 324 ةماد ش ه دربی یق ب یهی است که مجارات اع اح پیش«شون می

به صراحت ذکر ش ه که قانون جزاب عرنی صرناً  241 ةاست ا نه ار حیث قصا ق ریرا در ماد

ها نیز ار باب قعزیرات ا حفظ نظم است ا ح ادق دیاتق به جرایم عمومی پرداخنه ا مجارات

رع اکم شاخنصاصی ج ایی ا قوسط ح ةقصا  ا قعزیرات م صو  شرعی ار رریق مـکم

گیرد. چ ان ه به سبب برار شود ا مورد ص ار حکم قرار میمنص ب امر قضا رسی گی می

ج ایی اخنصاصی خارج شودق با قوجّه  ةمرقکب قنل عم ب ار صالحیت مـکم ةموانعیق مـاکم

سئله نمای  . این معمومی جرحق مـاکم ج ایی عمومی قضیه را رسی گی ا حکم صادر می ةبه ج ب
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مرقکب قنل عم ب به  ةهرگاه مـاکم»قانون جزاب عرنی به این شکل آم ه است:  321 ةدر ماد

نظاح  ةج ایی اخنصاصی خارج شودق نظر به ج ب ةسبب موجبات ا موانعی ار صالحیت مـکم

قوان   مجارات مرقکب را ده   ا میمملکنیق مـاکم ج ایی عمومی رسی گی کرده حکم می

مذکور  ةآن ه که در قسمت اخیر ماد«. بس دائم با قی  ب ه  یو درجه قخفی  دادهق حکم به ح

رس ق ع ح ذکر دلیل براب اعمال یو درجه قخفی  است که به نظر کمی عجیب به نظر می

یر قأ رس  مالحظات سیاسیق اجنماعی ا مصالح شاهزادگان قاجارب در ق این این ماده بیمی

قاجار بودن  شخصاً به مجارات رعایاب خود  ةار رایف نبوده استق ریرا در آن ایّاح اربابان که اغلب

 پرداخن   ا احنمال اقوع مرگ در حین ق بیه ا مجارات امرب عادب ا نراگیر بود. می

قوان آن را داخل در قسم چهارح دانستق اب میمورد پ جم اعمال مجارات اع اح که به گونه

 341 ةعلیه شود. این مورد در ماد یٌقطع آلت ق اسلی است که ظرف چهل رار م جر به نوت مج

هر کس آلت ق اسل کسی را قطع نمای ق مـکوح به حبس دائم با قی  »ب ین شرح ذکر ش ه است: 

علیه گرددق مرقکب خواه  ش . هرگاه عمل نوق در ظرف چهل رار موجب هال  مج یٌ

 . «مـکوح به اع اح است

رفل ا یا اشخا  عاجز در م ارق  مورد ششم اِعمال مجارات اع اح راجع به رها کردن

ل علیه گرددق م صر در حکم قاقسکونت است که چ ان ه باعث قل  مج یٌآبادانی ا بیبی

 سکونت ا یا ب خواه  بود. حال چ ان ه م صر به عم  اشخا  عاجز یا ارفال را در م ارق بی

بیان  373. ماده مرقکب قنل عم ب مسنوجب اع اح ش ه است 324 ةاهوا رها ک   ربق مادآب

قبل ]رها کردن در   ةهرگاه رفل یا شخص عاجزب که مورد جرح مذکور در ماد»دارد: می

ـیات الآبادانی ا دار ار مردح[ ااقع ش ه ار این جهت ص مه ا آسیبی ببی   که ماداحم ارق بی

ت داشنه االی علیه سمتباقی باش ق مرقکب اگر بیگانه باش ق حبس مجرد ا اگر نسبت به مج یٌ

 . «علیه قل  شودق م صر در حکم قاقل استباش ق حبس غیردائم با قی  خواه  ش . هرگاه مج ی

مورد هفنم ار موارد اعمال مجارات اع اح حریق اسباب دیگران استق چ ان ه موجب هال  

 هرگاه کسی کاه یا»دارد: ذکر ش ه است. این ماده م رّر می 231 ةنفوس شود. این مسئله در ماد
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خرمن یا هیزح قوده کرده یا گارب ا کالسکه خالی یا پر ار اشیاء م  وله را که منعلق به خود اا 

 ةنیست ا آدح در آن نباش ق آقش بزن ق مـکوح به حبس غیردائم با قی  خواه  ش  ]...[. در کلی

ر ق دب ابراین«. موارد مزبوره هرگاه حریقق اسباب هال  نفوس شودق م صر در حکم قاقل است

 324 ةاین جا نیز چ ان ه شخص م صر عم اً با اسنفاده ار حریق موجب قنل دیگرب شودق ربق ماد

 قانون جزاب عرنی مـکوح به اع اح خواه  ش . 

ب شودق ارقکامورد هشنم اسنفاده ار مواد مـنرقه ا بمب است که باعث مرگ دیگران می

  ش . قخریب اب یه ا عمارات به اسیله م جر به اع اح م صر عام  خواه 239 ةاین جرح ربق ماد

آالقی غیر ار حرق ا بمب که م جر به هال  نفوس شود نیز مجارات اع اح را در پی دارد که در 

هر کس به اسایل دیگر غیر ار »بی ی ش ه است: قانون جزاب عرنی ب ین شرح پیش 231 ةماد

ن اا نباش  کالً یا بعضاً خراب ک   یا ماشیبمب ا امثال آن ]...[ هر نوع ار اب یه را که منعلق بخود 

بخار را بنرکان  ]...[ هرگاه به ااسطه این ج ایت جراحنی به کسی اارد شود مجارات م صرق 

راینق در این ب اب«. حبس غیر دائم با قی  است ا اگر قنل نفس ااقع شود م صر در حکم قاقل است

 م صر عام ق اع اح خواه  بود. موارد نیز چ ان ه هال  نفس صورت بگیردق مجارات 

ن ل کرد که چ ان ه شخص مـکوح به حبس دائم با قی ق  21 ةقوان ار مادمورد نهم را می

مج داً مرقکب جرمی شود که همان مجارات )حبس دائم با قی ( را داشنه باش ق به مجارات اع اح 

قوسط  با قی  است مـکوح خواه  ش ؛ یع ی قکرار جرمی که مسنوجب ص ار حکم به حبس دائم

 شود. شخص مـکوح به همین مجارات موجب اع اح اا می

 . حبس3-2

ی ش اخنیق راانش اخنهاق به علل جامعهقرین مجاراتمطالعات قاریخی حاکی ار آن است که رایج

نردب ا اجنماعیق اقنصادب ا سیاسیق اشکال مخنل  سلب حیاتق قاریانه ا قطع اعضاب ب ن 

ها قمامیّت جسمانی بزهکار موضوع کیفر بوده است. ار ح اد دا س ه ان . ب ین قرقیبق س هبوده

نت. هاب ب نی را گریش به این سوق سلب آرادب به ع وان مجارات اصلیق به ق ریج جاب کیفرپ
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 ةسانق قـ ی  ا یا سلب آرادب مرقکب جرح قب یل به ضمانت اجراب کیفرب معمول در همب ین

 ایژه المللی ش . رن ان پیش ار ق این قوانین نوین بههاب کیفرب داخلی ا نیز نظاح کیفرب بیننظاح

در داران قاجار عبارت بود ار اراقی قاریوق مرروب ا کثی  که در آن جز ک   براب پا ا رنجیر 

: 8262براب گردن ا پشه ا شپش ا ساس براب اذیّتق دیگر هیچ چیز نبود )گودررب براجردبق 

بی ی مجارات حبس در آنق اجراب حبس در (. همزمان با قصویب قانون جزاب عرنی ا پیش41

هاب ایکنوریایی ( مرسوح بود. رن ان8691-8191هاب ایکنوریایی )لسنان ار رریق رن انح وق انگ

کاب یو اراد نرد به رن ان به سبب ارق ةبرانگیز گوناگونی داشتق ریرا در ننیجهاب پرسشق اقض

وب که انگار مرقکب یو  خالفق برخورد حاکمیّت با مرقکب بسیار سخنگیرانه ا ق   بودق به ـن

در انگلسنان مب اب اصلی قوانین رن ان در این کشور  8191ش ه است. قانون رن ان مصوّب  ج ایت

( نیز کیفر حبس بسیار رایج ا 8684-8191اب )بود. هم  ین در عصر مورد نظر ما در اراپاب قاره

ی لامراره ار یو سوق با قوجّه به لغو قانونی ا یا عملی کیفر مرگ ا به رور ک 8گیرانه بود.سخت

ا  3المللیها ا نیز در ح وق کیفرب بینهاب ب نی در ح وق کیفرب بیش ار نیمی ار کشورمجارات

 هاب مرقبط با ح وق اجنماعی در ااقعهاب مالی ا کیفرار سوب دیگرق با ع ایت به ای که مجارات

  هاب معمول در ح وق ادارب نیز هسن  ق کیفر سالب آرادب هم در جرایم ش یضمانت اجرا

. شودجایگزین مجارات اع اح ش ه ا هم ق ها ضمانت اجراب خا  ح وق کیفرب مـسوب می

ب ین قرقیب است که با موضوعیّت پی ا کردن چگونگی اعمال مجارات سالب آرادب در مکان 

و کل ها شرننار با مـکومان رن انیق علم اداره یا م یریت رن ان ةخاصی به ناح رن ان )حبس( ا ـن

مطالعاقی خا  در علوح ج ایی قجربی گردی  که امراره به لـاظ من وّع  ةیل به رشنگرنت ا قب 

م ارق ع وان هاب جامعههاق یع ی کیفرش ن ضمانت اجراهاب کیفرب ا قولّ  نسل ج ی  مجارات

                                                             
هاب اعمال کیفر در جوامع (ق قاریخ ة رن ان )سرنوشت شیوه8269. براب مطالعة بیشنر ب گری  به: جمعی ار پژاهشگرانق )8

 .269-327غربی(ق قرجمة مـم رضا گودررب براجردبق قهرانق نشر میزانق صص. 

المللق چاپ چهارح قهرانق نشر میزانق (ق ح وق جزاب بین8263براب مطالعه بیشنر ب گری  به: حسین میرمـم  صادقیق ). 3

 .488-278صص. 
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هاب کیفربق کیفرش اسی به خود گرننه است. با اجود اینق به رغم ج بش من وّع ش ن ضمانت اجرا

ب المللی مـسوها در ح وق کیفرب داخل ا بینقرین کیفرسالب آرادب هم  ان ار رایجمجارات 

رن ان ا کیفیّت رننار با رن انیان هم  ان بیشنرین  ةادار ةبه همین جهت است که شیوشود. می

م رّرات ا مطالعات را در کیفرش اسی به خود اخنصا  داده است )نجفی ابرن  آبادبق دیباچه در 

 (. 89ا  6: 8217بولوق  برنار

مجارات حبس به رور گسنردهق نخسنین بار در قانون جزاب عرنیق اارد ح وق کیفرب ایران 

ار  4ا  3بی ی ش ه بود که به قرقیب در مواد در قانون جزاب عرنی هشت نوع حبس پیشش . 

حبس دائم در -2حبس غیردائم با قی   -3حبس دائم با قی   -8باش :قانون مذکور به این شرح می

حبس  -7حبس غیردائم در مـبس قأدیبی  -9حبس مجرد  -1حبس غیردائم در قالع  -4قالع 

 حبس قک یرب. -1قابل ابنیاع 

ان ق در رن ان مخصو  این نوع حبس به اشخاصی که مـکوح به حبس دائم با قی  ش ه

ه اب کا مطابق نظام امه ش ه( مشغول اعمال شاقّه خواه   ش صورت م ی  )دست ا پا رنجیر رده

(. م ت حبس 1 ةبه موجب نرمان شاه براب آنها ق این ش ه است با آنها رننار خواه  ش  )ماد

شود ا قا رمان اقماح حیات مجرح ادامه خواه  داشت. الی دائم با قی  ار ع وان آن مشخص می

 ةسال نخواه  بود )ماد 81م ت مـکومیّت به حبس غیردائم با قی  کمنر ار سه سال ا بیشنر ار 

عیین دشاه قاب که به موجب نرمان پاان  در قلعه(. اشخاصی که مـکوح به حبس در قالع ش ه6

قوان   با انراد داخل در رن ان ا نیز با انراد خارج گردن . این گونه اشخا  میشود حبس میمی

(. 89 ةگردد مرااده نمای   )ماداب که به موجب نرمان پادشاه ق این میار رن ان ربق نظام امه

گر در ل نخواه  بود محبس در قلعه هرگاه غیردائم باش ق کمنر ار سه سال ا بیشنر ار پانزده سا

صورقی که شخص مـکوح به اخراج ار مملکت قبل ار ان ضاب م ت مجارات به خا  ایران 

مراجعت نمای ق همین که هویّت اا معلوح ش  به حبس در قالع مـکوح خواه  ش  ا م ت این 

م ت مجارات اخراج ار کشور ا بیشنر ار ضع  )دا برابر( آن  ةمـکومیّت کمنر ار باقیمان 

سال اخراج ار مملکت مـکوح  39(. ب ابراینق چ ان ه شخصی به 39ا  89نخواه  بود )جمع مواد 
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 81سال ار مـکومیّت در ایران یانت شودق ح اقل میزان مـکومیّت اا  3شود ا پس ار گذشت 

سال خواه  بود. این مورد ق ها اسنث ائی است که در قسمت  29سال ا ح اکثر میزان مـکومیّت اا 

 بی ی ش ه است. قانون جزاب عرنی در مورد میزان حبس غیردائم در قالع پیش 89 ةماد اخیر

هاب مخصو  ج اگانهق ب ان ان  در اقاقاشخاصی که مـکوح به حبس مجرد )انفرادب( ش ه

ق ای ی  ةقی  ا رنجیر حبس ش ه ا ار مرااده با دیگران مم وع هسن  ق مگر به قرقیبی که در نظام ام

سال نخواه   89بی ی ش ه باش . م ّت حبس مجرد کمنر ار دا سال ا بیشنر ار به دسنور پادشاه پیش

(. حبس قأدیبی در موارد ارقکاب ج ـه قوسط انرادق م رّر گردی ه است ا معموالً 88 ةبود )ماد

ی بر (. حبس قک یرب ار جهت امور خالن31 ةمجارات آن ار شش رار قا سه سال است )ماد

حسب درجات ا مراقب شخصیه کمنر ار یو رار ا بیشنر ار پ ج رار نخواه  بود ا هر رار 

(. مجارات حبس قک یرب در امور خالف 23 ةساعت کامل مـسوب نمود )ماد 34حبس را بای  

علیه قابل قب یل به اجه ن   است ا میزان آن با قوجّه به اسنطاعت کالً با رضایت ا میل مـکوح

قران منغیر است ا در  29کیفیّت ق صیر اا ا نظر مـکمهق ار رارب دا قران قا رارب  م صر ا

مواردب که با رضایت ا درخواست مـکوح علیهق حبس به اجه ن  ب )جزاب ن  ب( قب یل 

(. میزان اجه در حبس قابل 22 ةشودق میزان جزاب ب ل ار حبس بای  ح ی ناً معین شود )مادمی

قران )به صورت  ابت ا براب همه با هر شرایط ا اضعینی( قعیین ش ه  23رارب ابنیاع نیز ار قرار 

بال دارن ق ها به دنهایی را که سایر حبس(. مـکومیّت به حبس قابل ابنیاع مـرامیت29 ةاست )ماد

ق جزاب قک یرب ن ط حبس قابل ابنیاع است که با قلفیق با 1 ة(. ربق ماد28 ةشود )مادباعث نمی

هاب باش   ا حبسرار به رور کلی قابل ابنیاع می 1هاب یو قا شود حبسعلوح میم 23 ةماد

 ان . ن ط با قصریح قابل ابنیاع 899 ةبیشنر ار آن نظیر ماد
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شود که شخص جزاهایی که موجب سلب آرادب است ار رارب مـسوب می ةم ّت کلی

(ق چ انکه امراره نیز 83 ة)مادعلیه بر حسب حکم قطعی قابل اجراءق مـبوس ش ه است مـکوح

نیز آم ه است.  8263قانون مجارات اسالمی مصوّب  37 ةهمین رور است ا این م رّره در ماد

قانون جزاب  82 ةقانون مجارات اسالمی با کمی قغییر در الفاظ ا عبارات در ماد 37 ةقسمت داّح ماد

ان موقناً حبس ش ه باش ق میزعرنی م  رج است؛ یع ی چ ان ه شخص قبل ار ص ار حکم قطعیق 

قانون جزاب عرنی شراع به اجراب هیچ  84 ةآن در مـکومیّت اصلی لـاظ خواه  ش . ربق ماد

هاب جمعه نخواه  هاب رحلت ا شهادت معصومین ا رارمجاراقی در اعیاد مذهبی ا ملّی ا رار

د در قالع یا حبس مجرقانون جزاب عرنیق اشخاصی که به حبس با قی  یا حبس  81 ةبود. ربق ماد

قوان   یو نفر یا بیشنر را ار ررف خود براب ان  میشون ق مادامی که قـت مجاراتمـکوح می

قوان   در دارایی خود قصرنات امور رن گی خود قعیین نمای  ق الی شخصاً نمی ةاداره ا اقام

در اموال  اهلیّت دخالت شون قخودسرانه ب مای  . یع ی اشخاصی که به این سه نوع حبس مـکوح می

 . قوان   به این امور رسی گی ک   نمای  ه می ةده  ق الی به اسیلا دارایی خود را رأساً ار دست می

 . محروميّت از حقوق اجتماعی3-3
هایی است که ن ط قانون جزاب عرنی ار جمله مجارات 2 ةمـرامیّت ار ح وق اجنماعی ربق ماد

 وق اجنماعی بر خالف قصور رایج در رمان ماق در ایران یکص  سال قرذیلی است. مـرامیّت ار ح

ها قوانست به ع وان مجارات مسن ل مورد حکم قرار گیرد ا یا آنکه مکمّل سایر مجاراتپیش می

هر موردب که حکم به مـرامیّت ار ح وق »دارد: قانون مذکور بیان می 32 ةباش . در این باره ماد

اصلی صادر گرددق جمع مجارات مزبور با یو م ت حبسی که منجاار  اجنماعی به رور مجارات

قوانسن   مـرامیّت ار ح وق اجنماعی را به ب ابراینق دادرسان می«. ار سه سال نباش  جایز است

( در نظر 38 ةها ار قبیل حبس )مثل مادع وان مجارات مسن ل یو جرح ا یا مکمّل سایر مجارات

شود که حکم مـکمه قطعی ا قابل اجراء ش ه ار رارب شراع می بگیرن . سلب ح وق اجنماعی

باش  ا در مورد احکاح غیابی ار رمان اعالن ا اشاعه حکم ا چسبان ن صورت مص ق حکم بر درب 
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(. امّا جرایمی که مـرامیّت 87 ةعلیه غایب مـسوب خواه  ش  )قسمت داّح ماداقامنگاه مـکوح

قانون مذکور چ ین م رّر ش ه است که  87 ةبال دارن ق در ص ر مادار ح وق اجنماعی را قبعاً به دن

هاب حبس دائمق حبس غیردائم با قی ق حبس مجردق حبس در قالع ا اخراج جرایمی که مجارات

علیه را نیز ار ح وق اجنماعی مـراح خواه   کرد. ار مملکت را به دنبال دارن ق قبعاً شخص مـکوح

نماعی در برخی مواد نیز به ع وان مجارات اصلی جرح مورد ق  ین ااقع امّا مـرامیّت ار ح وق اج

( ا 891ا  846ش ه استق به ع وان مثال در جرح خیانت در اظای  قوسط مأمورین )موضوع مواد 

بی ی ش ه ( چ ین مجاراقی پیش833 ةارراء یا معاانین آنها )ماد ةم  ّ ه به اسیل ةم اخله در امور قوّ

بی ی اب پیشعلیه ار ح وق اجنماعی صراحناً مادهم ت رمان مـرامیّت شخص مـکوحبود. در مورد 

واد ارالق م -شود نش ه بودق الی آن رور که ار ارالق قانون جزاب عرنی در این رمی ه برداشت می

قر بولقر ا قابل قرس  که این مـرامیّت اب ب بود. این نظر آنگاه ربیعیبه نظر می - 32ا  87ق 33

هاب نره گیق اجنماعیق سیاسی ا ح وقی ایران یکص  سال پیش را که در ک   که ایژگیجلوه می

ها عموماً ش ی  ا منعصّبانه بودن  ا ح وق اجنماعی چ  انی براب شهران ان م ّ نظر آن مجارات

 2 ةماد 3ن ب   قوانیز آم ه بود می 4 ةماد 3نبودق در نظر گرننه شود. انزان بر اینق ربق آن ه در ب   

 8را اب ب ا قا آخر عمر در نظر گرنت.

 را بود:آ ار ص ار حکم مـرامیّت ار ح وق اجنماعی در قانون جزاب عرنی شامل موارد پیش

عزل ا اخراج مـکومین ار هر خ مت دالنیق مـرامیّت ار حقّ رأبق اننخاب کردنق اننخاب ش نق 

الحیت هاب دالنیق ع ح صنشان ةح وق ملّی ا سیاسی ا اسنعمال کلی ةجزء هیئت م صفه بودن ا کلی

اب که مـکومین ار مص ق ا ممیز ش ن ا هم  ین ع ح قبول شهادت آنان در معامالتق به گونه

اظهارات این اشخا  در ع لیه صرناً براب مزی  ارالعق اسنماع خواه  ش ق مـرامیّت مـکومین ار 

نسبت به ااالد خودق مم وعیت مـکومین ار حمل اسلـه ا داخل قیمومتق االیت ا اصایت مگر 

                                                             
 شودق به قانون جزاب. براب مشاه ة جرایمی که م جر به حبس دائم ا حبس غیردائم با قی ق حبس مجرد ا حبس در قالع می8

ق 891ق 892ق 899ق 19ق 18ق 21ق 86ق 87ق 2ب گری  به: مواد گردن ق ه م جر به اخراج ار مملکت میعرنی ا براب مشاه ة جرایمی ک

 قانون جزاب عرنی. 331ا  864
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نویسی ا ش ن در قشون ملّیق اسنخ اح در نظاح مملکنیق شغل م یربق معلمی م رسه ا رارنامه

مـرامیّت مـکومین ار اسنخ اح در کلیه داایر معارف )آمورش ا پرارش ک ونی( به ع وان معلمق 

 (. 33 ةناظم ا یا مبصر )ماد

قانون جزاب عرنی مـرامیّت موقّت ار برخی ح وق اجنماعی یا م نی یا  4 ة   داّح مادربق ب

خانوادگی نیز ممکن است در برخی ار موارد صادر شود که در هر صورت این مجارات ار 

نسن   قواشود. به ع وان مثال مـاکم ج ـه در بعضی ار موارد میهاب قأدیبی مـسوب میمجارات

 کل یا بعضی ار ح وق اجنماعی ا م نی مفصله ذیل صادر نمای  :حکم به مـرامیّت 

 هاب ایالنی ا بل ب؛اننخاب نمودن اعضاب پارلمان ا انجمن -8

 م نخب ش ن در موارد مزبوره؛ -3

 معین ش ن ا اشنغال به مشاغل هیئت م صفه یا به شغلی ار مشاغل ملّی ا دالنی؛ -2

 حمل اسلـه؛ -4

 قیم یا اصی ش ن؛ -1

مص ق بودن ا شهادت دادن در ع لیه یا در سایر موارد رسمی مگر ای که اظهارات آنها ن ط  -9

 قانون مذکورق صرناً مـاکم ج ـه در مواردب که قانون 31 ةالبنه ربق ماد براب ارالع باش .

قصریح کرده باش ق حقّ ص ار حکم مـرامیّت ار ح وق اجنماعی را خواه   داشت. دا گونه 

 بود.  3ا کسر ار ح وق 8که در قانون جزاب عرنی صراحناً آم ه اخراج ار مملکتمجارات دیگر 

 . ساير نهادهای کيفری3-4

نهادهاب کیفرب هم ون قکرار جرحق اس اطق قعلیق ا قخفی  مجاراتق عفوق قش ی  مجاراتق 

شرکت در جرحق شراع به جرحق معاانت در جرحق معانیت ار مجاراتق جبران خسارتق هیئت 

                                                             
 قانون جزاب عرنی.  331ا  864ق 891ق 892ق 899ق 19ق 18ق 21ق 86ق 87ق 2. براب ارالعات بیشنر ب گری  به: مواد 8

قانون اصول  872ا  878قانون جزاب عرنیق مواد  891ق 811ق 812ق 838ق 839ق 38ق 4. براب ارالعات بیشنر ب گری  به: مواد 3

 قانون اصول مـاکمات جزایی.  398مـاکمات ح وقی ا مادة 
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جرحق براب نخسنین بار در نظاح ح وق کیفرب ایران در قانون جزاب عرنی  ةم صفهق عوامل موجّه

بی ی ش ن . در این قانون قکرار جرح ذکر ش هق الی ار قع د جرح خبرب نیست. سؤالی که پیش

آی  این است که سکوت در قلمراب قع د جرح در این قانون به چه مع است ا قکلی  پیش می

 ال اله ع وان قع دها حاکم باش  ا نصرتجمع مجارات ةرس  قاع ح چیست؟ به نظر میقع د جر

کرد که ها را اجراء میجمع مجارات ةبی ی آن ن ی ه بود ا قاع جرح را نپذیرننه ا نیارب به پیش

ا (. اهمیّت ا ضرارت بررسی این نهاده27: 8261البنه به نظر چ  ان عادالنه نبود )شیخ االسالمیق 

باش : نخست ای که نهم شود اجود نهادهایی هم ون شراع به جرحق ار چ   جهت م ّ نظر می

قکرار مجاراتق عفوق جبران خسارتق مـ اد به چ   سال اخیر نبوده ا در ح وق کیفرب ایران 

اب بیش ار یو قرن دارد. داّح ای که اضعیت نهادهاب کیفرب در قانونی که منعلّق به بیش ساب ه

یفرب ح وق ک ةگردد ا قأ یرات این قانون بر پیکرباش ق راشن میقرن پیش ایران می ار یو

شودق ریرا این نهادها که براب نخسنین بار در قانون جزاب عرنی ایران بیش ار پیش آشکار می

ر هاب ایران مورد اقنباس قرابی ی ش ن ق حنّی بع ها در ق ظیم ا قصویب قانون مجاراتپیش

ان  به قاریخی این نهادها ا قغییراقی که در رول رمان داشنه ةح ای که ش اخت ساب گرنن  . سوّ

ر اضعیت قوان قغییانجام ق ریرا میاجرائی می-هاب ق  ی یکارایی ا بهنر ش ن عملکرد دسنگاه

آن نهادها ا مزایا ا معایب آنها را در رول رمان مورد قـلیل قرار داد ا بهنرین اضعیت را در 

 ین ج ی  قصویب کرد. قوان

 نتيجه

ق اینق قصویب ا اجراب قانون جزاب عرنی در نظاح ح وقی ایران م شاء قأ یرات ا 

هاب بسیارب در ق این قوانین جزایی بع  ار مشراره ا حنّی بع  ار ان الب اسالمی الگوبردارب

ن ال اله در بهنریبوده است. شخصیّت برجسنهق آگاهی بسیار ا قـصیالت عالی نصرت

صب پرشمار ا خطیرب که اب در داران حیات خود بر عه ه داشتق هاب اراپا ا م ادانشگاه

باعث ق این قانون جزاب عرنی ا در پی آنق انن ال نظاح ح وق کیفرب ایران ار عصر 
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ن در رمان قرین قانوقرین ا کاملکالسیو عرنی ش . این قانون مفصل ةپیشاکالسیو به دار

هاق نهادهاب ح وق ن است که جرایمق مجاراتخود ا ار این لـاظ نخسنین قانون مجارات ایرا

کیفرب ا ... را با قفصیل بسیار در خود جاب داده است. مجارات حبس براب نخسنین بار قوسط 

وان این قانون قش ه اارد نظاح ح وقی ایران ش . ب ابراین میب  باین قانون به رور گسنرده ا رب ه

ال اله اب موج  آن مـسوب نمود. ن ش نصرتبه گونهرا نخسنین م بع مطالعاقی ح وق کیفرب ا 

هاب ح وق در ایران ا قربیت ح وق ان ةح وق ا پیرا آن ب یانگذارب دانشک  ةدر قأسیس م رس

اب که هریو بع  ار اقماح قـصیالتق م شاء قأ یرات ا خ مات بسیارب به کشور خود در برجسنه

گ ان ق نبای  کمرنفرب به رور خا  بودهح وق کی ةعلم ح وق به رور کلی ا در عرص ةعرص

عات اهمیّت در مطال ةش ه ا ناچیز انگاشنه شود. ار این راق شایسنه نیست اق اماقی با این ان ار

قاریخ قـوالت ح وق کیفرب مورد غفلت ااقع شود. ب ابراینق قا هرگاه سخن ار ایجاد دادگسنرب 

نزان بر ناح علی اکبر خان داار یا نراغی ا شودق انوین ا قـوّالت در نظاح ح وقی ایران می

گفت  قوانال اله را نیز مهم قل ی کرد قا آنجا که به جرأت میمشیرال الهق بای  ن ش نصرت

یرانق نوین نظاح ح وقی در ا ةح وقی در قشکیل پیکر-چ ان ه قأ یر اق امات این رجل سیاسی

 بیشنر ار انراد نامبرده نباش ق کمنر نیست. 

ن جزاب عرنیق مجارات قاریانه ا جزاب ن  ب نیام ه استق مگر ای که بنوان اجه ب ل در قانو

را به  838ا  839ا کسر ار ح وق کارک ان دالنیق موضوع مواد  22ا  29ار حبسق موضوع مواد 

قوان قانونی ش ی  ا خشن مـسوب اب جزاب ن  ب مـسوب کرد. قانون جزاب عرنی را نمیگونه

ا جاب رس  ا قهاب دست میاعمال کیفر مرگ در آن به سخنی به قع اد انگشتکردق ریرا موارد 

پذیرب دارد براب مجارات مجرمین اسنفاده شودق ممکن سعی ش ه ار حبس که قابلیّت برگشت

ها به موجب این قانون ار ها در برخی موارد قا ح ادب ش ی  است. اعمال مجاراتهرچ   حبس

هاب ح ادق قصا ق دیات ا قعزیرات ور است ا اعمال مجاراتحیث حفظ نظم ا ام یّت کش

م صو  شرعی به اسیله مـاکم ج ایی اخنصاصی که مـاکمی شرعی بودن  ا بر اساس ن ه 

ش . جالب ای که در این قانون صراحناً به قعزیرات م صو  شرعی دادن ق انجاح میامامیه رأب می
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 ان اب ذکرش ه در این قانون در نوع خودق ااّلین بودهه( اشاره ش ه است. انواع مجارات241 ة)ماد

)مان   حبسق مـرامیّت اجنماعی ا ... ( ا مورد اقنباس کلیه قوانین جزایی بع  ار خود ار جمله 

هاب ا حنّی قوانین جزایی بع  ار ان الب اسالمی در سال 8294قانون مجارات عمومی دب ماه 

ب  ب ار اعمال مجرمانه است ق ج ـه ا ج ایت یو ق سیمان . خالفقرار گرننه 8263ا  8279

. ح( اارد 8189. ش( با اقنباس ار قانون مجارات نرانسه )8317که نخسنین بار در قانون ک ت )

قانون جزاب عرنی نیز ذکر ش ه است.  8 ةب  ب در مادح وق کیفرب ایران ش . همین ق سیم

ین ج ـه قأدیبی است ا خالف قک یرب. نخسنقرذیلی ا قرذیلی صرف استق -ج ایتق قرهیبی

هاب مالیق در قانون جزاب عرنی قابل مشاه ه است. اجراب مـکومیّت ةهاب ایجاد قانون نـوبارقه

اجراب حکمی که ار مـاکم جزایی صادر ش ه ا موضوع »داشت: قانون مذکور م رّر می 27 ةماد

آن مالی باش ق ار قبیل اسنرداد اصل مال ا خسارت ررف ا مخارج ع لیهق ممکن است به اسیله 

قوقی  ا حبس قا رمان قأدیهق به عمل آی ق مگر ای که مـکوح اعسار خود را  ابت ک   ا ماداح 

ه ا بات نرسی هق قوقی  خواه  بود. در صورت  بوت اعسار ا رهاییق ماداح که معسر که اعسار ب

 «. شودق مگر آنکه  انیاً منمکن شوداست ار اا مطالبه نمی

انون هاب بسیارق در قمکشجبران خسارت در مواقع قوقی  غیر قانونی که اخیراً بع  ار کش

اب مجزا داشت ا نفس انون جزاب عرنی مادهپذیرننه ش ه استق در ق 8263آیین دادرسی کیفرب 

 889 ةال اله بود. ماداین امر ناشی ار بلوغ ح وقی قجربه ا علم ق این ک   ه آنق یع ی نصرت

قوان  ار م عی خصوصی می 897 ةدر مورد ماد»داشت: قانون جزاب عرنی در این باره م رّر می

بت خسارت خود نمای  ا مبلغ خسارت راه دعوب ج ایی یا ح وقیق مطالبه ص ار حکم ار با

نسبت به اشخا  ا اسباب ا ااضاع ا احوال ا م  ار ضرر ا ریان اارده قعیین خواه  ش ق الی 

حکم به خسارت در مورد مـبوسیّت مـبوسی که به خالف قانون حبس ش هق در هیچ حال کمنر 

ونی شی ار قوقی  غیر قاننفس این مسئله که جبران خسارت نا«. ار رارب پ ج قومان نخواه  بود

در قانون مذکور ذکر ش ه ا ررق جبران قانونی آن نیز آم ه بودق بسیار مهم ا قابل قوجّه است. 

این ایراد اارد باش  که شای  هر شخصی  889 ةهرچ   ممکن است نسبت به قسمت اخیر ماد
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اش   چه شهره ب مسنـق دریانت رارب پ ج قومان خسارت نباش . اراذل ا ااباشی که به الگردب

قوقی  شون  ا چه نشون  قفاات چ  انی برایشان نخواه  داشتق الی اگر کارگر رحمت کشی 

یا معلمی قوقی  شود جبران خسارت مذکور موجّه خواه  بود. در هر صورت مجارات کیفرب 

ه لوقانون جزاب عرنی آم ه بود که بسیار صـیح ا موجّه ج 897 ةغیر قانونی در ماد ةک   قوقی 

 نمای . می

ط باش ق نخسنین بار به ربان ح وقی قوساصل قانونی بودن که ار اصول اساسی ح وق جزا می

میالدب مطرح گردی . این اصل در  8794به سال « ها جرایم ا مجارات ةرسال»در  سزار بکاریا

الف ا ان خهیچ عملی را به ع و»قانون جزاب عرنی نیز به این شرح پذیرننه ش ه است:  247 ةماد

قوان مجارات نمود مگر به موجب قوانی ی که قبل ار ارقکاب آن عمل م رّر ج ـه ا ج ایتق نمی

 ةقانون جزاب عرنیق کیفرهاب مذکور در این قانون ار حیث ج ب 241 ةربق ماد«. ش ه باش 

 رسیاسات عرنیه ا حفظ نظامات ملکیه است. ب ابراین ح ادق قصا ق دیات ا قعزیرات شرعیه د

شون . ان  ا جرایم مذکور ربق موارین اسالمی در مـاکم شرع رسی گی میاین قانون ذکر نش ه

 221 ةان . مثالً مادش اسی ا پیشگیرب اضعی قابل قوجّه ا اهمیّتموادب چ   نیز ار حیث جرح

ان  داران ا سایر اشخاصی که موظ )ب   ااّل( قانون جزاب عرنیق براب صاحبان م ارل ا دکان

ک   ق حبس قک یرب یو راره قعیین نموده هایشان را راشن نمای   ا ار این امر قخطّی میچراغ

ش اسی ا پیشگیرب اضعیق ارقکاب جرح در نواحی قاریو ا خلوت استق ریرا ار م ظر جرح

 قر ار نواحی راشن ا شلوغ است. بسیار آسان
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 منابع

 ( .8296اقـادیهق م صورهق ا سیراس سع ان یان .) مجموعه مکاقباتق اس ادق خاررات ا آ ار
 )مجالس چهارح ا پ جم ق  ی یه(ق چاپ االق قهرانق نشر قاریخ ایران. 8ق جل  نیرار میررا نیرار

 ( .8279اقـادیهق م صورهق ا سیراس سع ان یان .) مجموعه مکاقباتق اس ادق خاررات ا آ ار

 )خاررات مـبس(ق چاپ االق قهرانق نشر قاریخ ایران. 3ق جل  میررا نیرارنیرار 

 ( .8271اقـادیهق م صورهق ا سعاد پیرا .)ال اله: مجموعه مکاقباتق اس ادق خاررات نصرت
 .1ق چاپ االق قهرانق نشر کناب سیامو2ق جل  نیرار میررا نیرار

 ( .8268بادام یق حسین« .)ق «ر قاریخ شکل گیرب ح وق سومربجایگاه نرمان ااراکاگی ا د

  هاب علوح قاریخیق داره چهارحق شماره اال. مجله پژاهش

 ( .8213بادام یق حسین .)ق چاپ االق قهرانق اننشارات ررح نو.قاریخ ح وق بین ال هرین باسنان 

 ( .رسالة جرایم ا مجارات8262بکاریاق سزار .)ب مـم علی اردبیلیق چاپ هفنمق هاق قرجمه

 قهرانق نشر میزان.

 ( .8296بلوشرق ایپرت نون .)کیکاااس جهان اربق چاپ االق قهرانق  ق قرجمهسفرنامه بلوشر

 اننشارات خواررمی

 ( .8218پراینق ناصر ال ینق ا مـم  رسول دریا گشت .)ال اله ا میلسپو: پایان نصرت
 ق چاپ االق قهرانق اننشارات اساریر.ها در ایرانماموریت آمریکایی

 ( .8296چرچیلق جورج. پ .)غالمـسین میررا صالحق چاپ االق  ق قرجمهنره گ رجال قاجار

 قهرانق اننشارات ررین.

 ( .8263رن یهق حسن .)ق چاپ االق قمق پژاهشگاه قـول نظاح قضایی ایران در داره پهلوب اال

 حوره ا دانشگاه.

 ( .8272شعبانیق رضا .)اننشارات قومس.ق قهرانق مبانی قاریخ اجنماعی ایران 

 ( .8291شیخ االسالمیق جواد« .)ب آی  هق سال مجله« ال اله نیرار ا داسنان س وط ابنصرت

 پانزدهمق شماره یو ا دا.
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 ( .8291شیخ االسالمیق جواد .)ق چاپ داحق 8ق جل  اس اد مـرمانه ارارت خارجه برینانیا

 قهرانق اننشارات کیهان.

 ( .8261شیخ االسالمیق عباس .) ق چاپ االق قهرانق نشر میزان.. ها ا رایه هاد جرح: نظریهقع 

 ( .8218صفاییق ابراهیم .)ق چاپ االق قهرانق اننشارات اقبال.قاریخ مشراریت به راایت اس اد 

 ( .8272عاقلیق باقر .)ق چاپ االق ال اله نیرار: ار رایاب پادشاهی قا رن ان رضا شاهینصرت

 قهرانق نشر نامو.

 .ق چاپ االق قهرانق اننشارات علمی.داار ا ع لیه(. 8296) عاقلیق باقر 

 ( .8273عاقلیق باقر .)ق چاپ داحق قهرانق اننشارات جاای ان.قیمور قاش در صـ ه سیاست ایران 

 ( .8271عب هق جالل .)ق چاپ چهل سال در صـ ه قضاییق سیاسیق دیپلماسی ایران ا جهان

 داحق قهرانق نشر رسا. 

 ( .8271غ یق سیراس .)ق قرجمههاایران: برآم ن رضا خانق بر اننادن قاجار ا ن ش انگلیس 

 حسن کامشادق چاپ داحق قهرانق اننشارات نیلونر. 

 ( .8269نلورق ایلمق ا امین ب انی .)دکنر حسن رن یهق  ق قرجمهنظاح قضایی عصر قاجار ا پهلوب

 چاپ داحق قمق پژاهشگاه حوره ا دانشگاه.

 ( . 8249کسرابق سی  احم .)کنابفراشی پای ار.قهرانق ق در راه سیاست 

 ( . 8211کسرابق احم .)ق قهرانق نشر الکنرانیکی.قانون دادگرب 

 ( .8262گودررب براجردبق مـم رضاق م  ادبق لیال .)ق قهرانق نشر قاریخ قـوالت رن ان

 میزان.

 ( .8216مج ق مـم  قلی .)سی  رضا مررانی ا مصطفی امیربق چاپ  قرجمهق ار قاجار به پهلوب

 هاب سیاسی.داحق قهرانق موسسه مطالعات ا پژاهش

 ( . مجموعه آ ار میررا ملکم خانق چاپ االق قهرانق اننشارات علمی.8237مـیط ربارباییق مـم  .) 

 ( .8219م شئیق شی ا« .)ب نصل نامه علمیمجله« ال اله نیرار ا مجلس چهارحنصرت-

 قاریخق سال داحق شماره ششم.  پژاهشی
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 ایران کیفری حقوق گیریشکل در آن نقش و عرفی جزای قانون

 ( .ح وق جزاب بین المللق چاپ چهارحق قهرانق نشر میزان.8263میرمـم  صادقیق حسین .) 

 ( .کیفرهاب ج8217نجفی ابرن آبادبق علی حسین .)ق م ار دیباچه در: برنار بولوامعه

 . کیفرش اسیق قرجمة علی حسین نجفی ابرن آبادبق چاپ هشنمق قهرانق اننشارات مج

 ( .جایگاه کانون اکالب دادگسنرب ا اکیل در جامعة 8261نجفی ابرن آبادبق علی حسین  .)

ق در: حسین غالمی)به کوشش(ق علوح ج ایی 8261ح وقی ا قانون آیین دادرسی کیفرب ایرانق 

 نامة دکنر سیلویا قل باخق چاپ االق قهرانق نشر میزان. مجموعه م االت نکوداشت -قطبی ی 

 سیاست کیفرب »(. سیاست ج ایی 8216-69حسین. )سال قـصیلین آبادبق علینجفی ابر

ق ق ریرات درس سیاست ج اییق دارة دکنرب ح وق کیفرب ا «گراعواح –گرا عمل

 .ش اسیق دانشک ة ح وق دانشگاه شهی  بهشنیق قهرانق قهیه ا ق ظیم: باقرب نژادق ری بجرح

ج اییق به کوشش شهراح ابراهیمیق ایراست هفنمق قابل در: مباحثی در علوح . (8268آذرماه )

 (. www.lawtest.irدسنرس در: )

 ( .8212هان رق هرب .)ق قرجمه نرنار اکبرب رام یق چاپ االق  قهرانق اننشارات هاقوانین هینی

 ح وقی.

 ( .هاب اعمال کیفر در جوامع (. قاریخ ه رن ان )سرنوشت شیوه8269جمعی ار پژاهشگران

ر میزانگودررب براجردبق قهرانق نشغربی(ق قرجمه مـم رضا 
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Abstract 

Customary Penal Code (1916) is the first substantial code in Iranian criminal law. 

This Code was ratified 37 years after County Code (1879). Its importance is due 

to the fact that it makes the substructures of its post criminal codes. This Code is 

very important due to a new division of crimes, penalties and explanations of 

County Code which was unprecedented. These regulations show Iranian criminal 

law developments and Iranian legal social culture in 100 years ago. Many of 

current criminal law organizations go back to even pre-constitutional period. In 

Naseri period, French Penal Code (1810), and some of Ottoman regulations were 

translated, but they were not ratified by Naserredin Shah. These laws and 

regulations were accepted by Nosratodoleh. This article examines the  ratification 

of Customary Criminal Code and then analyzes typology of crimes and penalties. 
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