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 ارهای مع وها مدل ؛ییقضا ینیفرگزی ک تا ینی تقن یفرگذار ی ک از
 (رانیا ییقضا ۀیرو بر تأکید با)

رید محسنی   رضا رحیمیان، ف

 دهیچک

 قانون در ینی نو ی فریک یکردهای رو ییشناسا به منجر ران،یا در یشناختجرم و یقیتطب ریاخ مطالعات
 قلمرو در. است ینیتقن ییجنا استیس ۀعرص درها نگرش رییتغ دبخشی نو که دهیگرد یاسالم مجازات

 نوع نشی گز مقام در یفردهیکهای نظام از کی هر از یو تیتبع و یقاض نگرش نوع  ها،استیس نیا یاجرا 
  چهارچوب   نبود.  داشت  خواهد ی رفیک  عدالت  نظام  ۀشدفیتعر  اهداف  تحقق  بر  نیادیبن  ی تأثیر  فر،یک  زانیم  و
 ییقضاهای هی رو یریگشکل  به منجر ،یاسالم مجازات قانون در فریک نییتع یراهنما جامع اصول و
 ، شده حبس همچون ییفرهایک  از یرضروریغ و ی حداکثر ی ریگبهره  موجب تنهانه که دهیگرد یرمنسجمیغ

 زین «عدالت شدنیاتفاق» به منجر مختلف، شعب در اتقض ۀبازپروران ای انهیسزاگرا  دگاهید نوع  به بسته بلکه
  در  یاصول  یسازهی رو ،روایناز. است بوده مشابه و کسانی آن آثار و جرم نوع  که یحال در است؛ دهیگرد

 نینخستهای دادگاه احکام بر دنظریتجدهای دادگاه کارآمد نظارت مستلزم  سو کی از ،یجزائ احکام صدور
 یقانون مواد از یامجموعه در باید گذارقانون ز،ین ینیتقن ییجنا استیس سطح در گر،ید یسو از و است

 یریشگیپ  ینی فرگزیکهای  مالک  وها هی رو  در  تشتت  از  تا  کند  اقدام  فریک  نییتع  یراهنما  اصول  نییتع  به  نسبت
 .کند

 فر،یک نییتع اصول  ،ییقضا ۀی رو متناسب، فریک ،ییگرا حبس ،یفردهیکهای نظام: واژگان کلیدی
 ییگرا دهیفا
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 مقدمه
دادرسی کیفری، از حیث میزان تبعیت مقام قضایی از هر یک از الگوهای   فرایندصدور حکم در  ۀمرحل
 ۀشدبه اهداف تعریف دستیابییا عدم  دستیابیسرنوشت اصحاب پرونده و  اهمیتی بنیادین در ،کیفرگزینی

 عنوانبهگذار در تعیین آن را باید تأثیرازات و معیارهای اعمال و اجرای مج ۀشیو . در همین راستا،داردکیفر 
تواند واکنشی نسبت به مجازات باشد و بر همین مبنا، می مجازات در نظر گرفت که خود ۀ جزئی از پیکر

 ری تلقیضرو قانونی مجازات و الگوهای قضایی تعیین آن، امری کامالا های ایجاد توازن و تعادل میان مدل 
  (.2۵2 :۱3۸9 )مهرا، شودمی

 ۀکه پس از محکومیت بر پای  کیفردهی دادرسی  بر مبنای هر یک از اهداف کیفر و   گذارقانونکیفرگذاری  
مختلفی را طی کنند. های توانند در تعیین نوع و میزان کیفر راهمی ،کندگزینش کیفر می هایکی از این هدف

گردد و اگر هدف کیفر، می  شدن نظام کیفردهینامعین با هدف بازپروری، منجر بهبه این ترتیب، اعمال کیفر  
محکومیت تابعی از این هدف خواهد بود و منجر  ۀ سازی باشد، هم شدت کیفر زندان و هم طول دورناتوان 

یکرد بازدارندگی در اعمال کیفر، با هدف ترسانندهشودمی کردن کیفرهاتربه تنبیهی  وده کهبودن آن ب. رو
گرایی محور توجیه کیفر باشد، ا را در پی داشته باشد. در نهایت اینکه، اگر مکافاتفره کی تشدیدتواند می

یا دادرس کیفری، چه برداشتی از استحقاق و سرزنش داشته باشد، نوع و میزان کیفر  گذارقانونبسته به آنکه 
یکردهای پیشکیفر با تلفیقی از اهداف  ممکن است اعمال  یا  تعیینی برای مجرم متفاوت خواهد بود   گفته و رو

، اعطای اختیار به دادگاه جهت تعیین کیفر از میان روایناز (.۶7۵: 1388جانکی، )محمودی صورت پذیرد
در   .(۰۵: ۱39۱نژاد، )سبزواری گرددمی گوناگون کیفر، آزادی برای تعیین سیاست کیفری تلقیهای انتخاب

ان یابد تا از توالی فاسد آن پیشگیری شود. هدف از سام مندیاختیارات باید به شکل ضابطهعین حال، این 
ی  مؤثرنگارش این مقاله، تمرکز بر متغیرهای  و پاسخ به این  قضایی ایران ۀدر نوع و میزان کیفر در رو

شود می تبعیت کیفردهی ۀی تقنینی و قضایی ایران از کدام شیویجناهای در قلمرو سیاستهاست که پرسش
و معیارها را در تعیین کیفر مالک عمل قرار ها لفهؤکدام م باید ام صدور حکمگاه در مققاضی داد و اساساا 

در این پژوهش با تمرکز بر  ،چه متغیرهایی اقدام به تعیین کیفر تأثیربه عبارت دیگر، قاضی تحت  ؟دهد
ی نماید و بسترهای قانونی و  می  ،سالب آزادیهای  تصمیم ، در ادامه  کدامند؟قضایی    ۀقضایی تعیین کیفر در رو

در نظام کیفری ایران باشد،  شدهپذیرفتهو مبانی ها برای تعیین کیفر که متناسب با واقعیت یالگوی مناسب
  شود.می پیشنهاد داده
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 کیفردهی های . انواع نظام1
تولید محکوم در عدالت   فرایندکیفری نقض گردد.  ۀشود که قاعدمی کیفردهی، زمانی محقق اصولا 

)تولد  2ارتکاب جرم و نقض هنجار .2 ؛کیفری )کیفرگذاری(های تولد ارزش  .۱سه مرحله دارد:  1کیفری
محکوم(. به عبارت  یا )تولد مجرم رسمی کیفردهی به معنی تعیین مجازات برای مرتکب جرم .3مجرم( 

یه انگاریجرم ۀمطالع بهتر،  دهیپاسخ و اجرا ۀمرحل در کیفری قوانین سرنوشتتعیین  به معنی ثانو
یژه به کیفری  عدالت نهادهای سطح در( کیفردهی)  یعنی ،رسمی مجرم تولید به منجر که استها دادگاه و

ابرندآبادی، ی)نجف نامید متهم کردنمحکوم  یا کردنکیفری  توانمی را  مرحله این. شودمی کیفری  محکوم 
ی یی همچون پلیس، دادسرا، دادگاه، اجرا عدالت کیفری، عالوه بر متهم، نهادها فرایند(. البته در 37: ۱397

( و blak, 1994: 402) مجری آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات نیز مداخله دارندهای احکام و مقام
مند و مبتنی ، اتخاذ واکنش کیفری هدفرواینزامراجع قضایی در این زمینه محصور نیست.    ۀبه مداخل  صرفاا 

، باعث ارتقاء کارآمدی نظام عدالت کیفری شده و نیل به حقوق کیفری  سو با اهدافبر اصول علمی و هم
های براینداز جمله ؛ سازدمی تری محققعالمانه و عادلنه نحوبهناشی از اعمال کیفر را  ۀشداهداف تعریف

یکردهایی در مقام کیفردهی، افزایش اعتماد شهروندان به عدالت قضایی و حقوقی، شدن چنین نهادینه رو
یج های  کیفر، افزایش کارآمدی پاسخ  ۀگرایانشگیری از تکرار جرم، دستیابی بهتر به اهداف فایدهپی کیفری، ترو

 عنوانبهتر کیفر مؤثر تر، کارآمدتر وسو، بررسی انواع مناسب  اینگرایی در جامعه و... خواهد بود. از قانون
واجد اهمیت   خودخودیبه  تنهانهآن،    ۀاجرای بهین  ۀوو نیز نح  المللیبینیک ابزار در مبارزه با جرائم داخلی و  

و در نهایت توجیه مشروعیت این مبارزه و صرف ها که موفقیت و حیثیت سیاسی دولتبلعلمی است 
شروعیت سیاسی حکومت در گرو چنین مطالعات عمیقی گزاف مادی و انسانی برای آن و حتی مهای هزینه

مطالعه کیفردهی های انواع نظام ،مختصر صورتبه شماره این  (. در7: ۱392)صفاری،  استاز کیفر 
ی  مؤثربعد به تحلیل متغیرهای  شمارۀ تا بر مبنای آن، بتوان در  شودمی قضایی ایران  ۀبر کیفردهی در رو

 پرداخت. 

 محورکیفردهی جرم. نظام 1-1
ت که بر اساس آن، کسانی اس  کاراصل تساوی افراد در برابر قانون ناشی از تفکر موسوم به عدالت محافظه

اند، مستحق مجازات برابرند و اگر قرار باشد به هر دلیلی، مجازات متفاوتی بر که مرتکب جرم مشابه شده
در این نظام کیفردهی که نظام  (.43: 138۵جعفری، )یزدیان  به عدالت رفتار نشده است ،اعمال شود هاآن 

یژگیقاض شود،می نیز نامیده 3کیفرهای معین و ثابت مجرم، بر نوع و های ی در مقام تعیین کیفر بیش از و
، اصل اولیه و قدیمی تناسب رواینازشود و بر همین مبنا، تعیین کیفر نماید. می شدت جرم ارتکابی متمرکز

 
1. criminal justice system 

2. commission of crime. 

3. determinate sentencing 
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سزادهی و  ۀجرم و مجازات، مبنای عملکرد این نظام کیفردهی است. خاستگاه این اصل را باید در نظری
. ارتباط بین شدت جرم ارتکابی )میزان صدمه و قابلیت سرزنش متهم( و کردحقاقی جستجو عدالت است

یکرد در   استس استحقاق شدت مجازات، محور اصلی بحث الگوی تعیین مجازات بر اسا که البته این رو
ساختن کیفر با چنین دیدگاهی است که فردی (. دقیقاا ۶۶: 1394)رحمدل،  متحول گردید 1970 ۀده

هایی مثل تأسیسثابت و معین و نیز حذف های رود. گرایش به مجازاتمی الشعاع قرار گرفته و به کنارتحت 
و  آمریکا هاخیر در ایالت متحد ۀاز چند ده 1استحقاق عادلنه تعلیق مجازات و آزادی مشروط تحت عنوان

ای دریافت مجازات مشابه برای چند کشور دیگر برگرفته از همین تفکر است. به این ترتیب، برابری به معن
جعفری، )یزدیان گرددمی قضاوت و اجرا نیز مراعات ۀتقنین بلکه در مرحل ۀدر مرحل تنهانهجرم مشابه، 

که در  3است 2سه ضربههای ، قانون مجازاتآمریکاگرا در این سیاست کیفری عوام ۀ(. نمون4۵: ۱3۸۵
و در سال  ( clark, 1997: 21) افزوده شد آمریکاکیفری  راستای پاسخ کیفری به بزهکاران پرخطر به نظام

یب رسید. بر اساس قوانین سه ضربه، چنا 199۶  جرائمنچه شخصی دو بار مرتکب در استرالیا نیز به تصو
مواد مخدر شده و مجازات را پشت سر گذاشته باشد، در صورت ارتکاب هر جرمی  جرائمآمیز یا خشونت

بال بازی بیس  ۀاین قانون با الهام از قاعد  شود.می  مدت محکومس ابد یا طولنیسوم به مجازات حب ۀدر مرتب
 هر بازیکنی که سه بار توپ به وی اصابت کند از بازی اخراج، که مطابق آن «اخراج  آنگاهسه ضربه و »

یب شده است. در واقع در این قانون، مجازات حبس ابد یا طولنیمی بار شده، در اعمال مدت  شود، تصو
ترحم به پرهیز از مبتنی بر  ۀ( و اید120: 1392)فرجیها و مقدسی،  استبه معنای اخراج فرد از جامعه سوم 

 کند.می رناک را دنبالبزهکاران خط

یکردهای جناییییآمریکا»گر که از آن به سرکوبهای جنبشیا بازگشت به کیفر های جنبش  «شدن رو
افراد در  و بزهکارهای گروه  و سو، باید نظارت بر مجرم ست که از یک، متضمن این راهبرد اشودیاد مینیز 

و از سوی دیگر،  کردالعاده تشدید و فنی فوق صورتبهمعرض ارتکاب جرم یا منحرف و نیز کنترل آنان را 
ن ی ایقهر ۀ. دو نتیجکرد دیده را نفیپیشگیرانه از جرم و حمایت از بزه های اقدام و بازپروری مجرمهای اقدام

های حذف حقوق و آزادی نیز محدودسازی و بعضاا اجتماعی و دولتی و  ۀرا باید در گسترش شبکها نهضت
و منع  یوآمد، اصل برائت، دادرسی عادلنه، زندگی خصوصمانند حق برخورداری از آزادی رفت ) فردی

جو کرد که حقوق اساسی وتبعیض در برابر قانون( و اجتماعی )مانند حق اجتماعات و حق تظاهرات( جست
ناعدالتی فردی و » ۀ ردازد. در واقع، دولت با اجرای این سازوکار به ادارپمی هاآن و حقوق بشر به صیانت از 

 
1. just desert 

2. three strikes and you are out laws. 
یب شده تا بر اساس کارآیی آن، خاطر خواسسیاست سزاگرایی که بیشتر به  ۀترین نمون. بدیهی 3 یک تدبیر   عنوانبه ت مردم تصو

  ،استدیگر متفاوت برای مجرم، از یک ایالت به ایالت ها کنترل جرم، قانون سه ضربه است. گرچه معنا و نتایج هر یک از ضربه 
 گیرند.  می  یک ضربه در نظر  عنوانبه این مقررات جنایات شدید را  همۀ
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گیری شکل های (. فارغ از زمینه2۵9: 1384زاده کاشفی، )اسماعیل  پردازدمی «فقر»و  «اجتماعی
، نباید فراموش 1«کردن حقوق کیفری مک دونالدی »ئی به  آمریکاگذاران  موصوف و تالش سیاست های  جنبش

ۀ گرانشدن حقوق بشر تا حد زیادی، امکان توسل به حربه و امکانات بسیار سرکوبای و جهانیمنطقهکرد که  
سدی در برابر  عنوانبهحقوق بشر سلب کرده و ها حقوق بشر و قوانین اساسی را از دولت ۀخارج از محدود

(. 278: 1384زاده کاشفی، اسماعیل ) مال قدرت و حاکمیت به کار رفته استاز اعناشی های سوءاستفاده
خوردن انسجام از جمله برهم ،یکی از منتقدان کیفرهای معین و ثابت، از جهات مختلفی عنوانبهزیمرینگ 

حیث  و دادستان از گذارقانونحقوق جزا، ایجاد تناقض در قدرت تعقیب و واگذاری این قدرت از قضات به 
در تعیین و  گذارقانونز سوی قضات، قدرت بیش از حد ع اتهام و تعیین مجازات بر اساس آن اتعیین نو

افزایش کیفرها، افزایش تبعیض در تعیین کیفر نسبت به مجرمینی که در شرایط مختلف، مرتکب جرم مشابهی 
 (. ۵2: ۱3۸۵جعفری، یزدیان) به نقد کشیده است.اند و مسائلی از این قبیل، کیفرهای ثابت را شده

 محور. نظام کیفردهی مجرم 1-2
محور مطالعات جرم شناختی و کیفرشناختی، نظام کیفردهی جرم  تأثیرمیالدی و تحت    19در اواخر قرن  

عامل و متغیر  عنوانبهو تفکر عدالت استحقاقی تعدیل شد و در مقام کیفرگزینی، به شخصیت متهم نیز 
 2ه به نظام کیفرهای نامعین یا غیرثابتتوجه گردید. در این نظام کیفردهی کع و میزان کیفر  گذار دیگر بر نوتأثیر

نیز شهرت یافته است، دادگاه بنا به تشخیص خود و بر اساس  3کیفردهی مبتنی بر واقعیت مجرمانهیا 
یژگی نسبت   قانونی(  حداقل و حداکثر  ۀ)البته در محدود  متهم و با اختیارات قضایی گستردههای  شخصیت و و
رود. می  تفکرات مکتب تحققی به شمار  ۀمحور و نتیج. این نظام کیفردهی، قاضیکندمی به تعیین کیفر اقدام

و برابری در برابر قانون ها کردن مجازاتتعارضی بین اصول فردی تنهانهاز منظر طرفداران عدالت رادیکال، 
رسانی، تعین و ثبات مجازات ۀدر مرحل اسمین اسه برشود بلکه این دو مکمل یکدیگرند که نمی دیده

اصل تناسب »از  «اصل تناسب جرم و مجازات»جای بهدر این نظام کیفردهی، شود. میکمتر ها مجازات
که بیانگر همین معناست، ناشی از تکامل ها  کردن مجازات شود. اصل فردیمی  بهره گرفته  «مجازات با مجرم

 به فاعل عمل مجرمانه و شخصیت اوست. حقوق کیفری در مسیر توجه 
ل که در تعیین مجازات حتمابه وسعت اختیار قضات در تعیین میزان و گاه نوع مجازات، این ا نظربا 

یابد. می  گیرد، افزایشوضعیت جرم و مجرم، تمایالت و روحیات شخصی قاضی مبنای انتخاب قرار  جای  به
بر قانون وسیع قضات ممکن است به اصل تساوی اشخاص در برا   اما در مقابل باید گفت که اگرچه اختیارات

تواند تا حدود زیادی این نگرانی را کاهش دهد؛ کاری که می اعتماد به قضات باتجربه ،لطمه وارد کند

 
 (۱3۸9  بابایی، و  ک: غالمی)ن در جهت شناخت این مفهوم؛  بیشتر  ۀ. برای مطالع1

2. indeterminate sentencing 

3. real offence sentencing 
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 داده است انجاماین کشور  1994ر قانون مجازات مجازات دهای فرانسوی با حذف حتی حداقل  گذارقانون
کیفر و رعایت اصل تناسب  سازیفردی(. در همین راستا و به جهت اهمیت 329: 137۶)کوشا و شاملو، 

شده تعیینهای دادگاه، در محدوده»قانون مجازات فرانسه آمده است:  132-24 ۀجرم با مجرم، در صدر ماد
بر وقوع بزه و  را با توجه به اوضاع و احوال حاکم هاآن قانون، کیفرها را مورد حکم قرار داده و رژیم  موجببه

 «. .کند..می یینشخصیت مرتکب آن تع
 و محورجرمجای به مجازات تعیین فرایند اینکه برای را  زمینه حاکم جزایی مقررات ایران،در 

 .(37: 1390ابرندآبادی و آماده، )نجفی است کرده فراهم کامالا  باشد، محورقاضی صرفاا  بودن،محورممجر
یکرد جدید  ، در واقع به معنای شودتحلیل میقانون مجازات اسالمی که در ادامه ر د گذارقانونرو

 منشأرسد می . به نظراست محوری در تعیین کیفراز نظام جرم گذارقانون ۀگرفتن محتاطانفاصله
یکرد نیز آن باشد بودن محتاطانه علیه امنیت داخلی و خارجی  جرائماز جمله  ،جرائمدر برخی از که این رو

یکرد غالب کشور،  البته پذیرش اختیارات  محوری.محوری است تا مجرمهمچنان بر جرم گذارقانون رو
همان  ۀبلکه قاضی در محدود ؛ستیبودن جرم و مجازات نگفته، نافی اصل قانونیپیش ۀقضایی در زمین

یژگی خواهد داشت و مجرم، اختیار تعیین کیفر را های حداقل و حداکثر کیفرهای قانونی و با درنظرداشتن و
و نه متناسب با نوع جرم. چنانچه چنین  کندمی، نوع و میزان کیفر را متناسب با مجرم تعیین به عبارتی دیگر

یکردی مبنای تعیین کیفر قرار گیرد یک عامل در کنار سایر عوامل قانونی و فراقانونی در   عنوانبه، جرم فقط  رو
اند آن را نادیده بگیرد و با توجه به سایر عوامل نسبت به تعیین وتمی  خواهد بود و قاضی حتی مؤثرتعیین کیفر  
یک «التعزیر بما یراه الحاکم»فقهی  ۀ. قاعدکندکیفر اقدام  رد است که در فقه اسالمی، شاهدی بر این رو

اری نیز در نظر داشت که واگذرا  زمان باید این نکته  حقوق کیفری ایران نیز از این قاعده تبعیت نموده است. هم
 دیدگاه به متغیرهایی همچون بسته شود که قاضیمی هدف اعمال کیفر به قاضی باعثمطلق اختیار انتخاب 

یههای زمینه قانونی، مجازات میزان جنایی، ۀپدید به خود شخصی اتخاذی از سوی های شخصیتی خود، رو
شناسی، د نظیر جرمپیراحقوقی خو مطالعات وها آموزش  سطح جرم، ارتکاب ۀها، نحوسایر دادگاه

 چنین ناصواب نتایج جمله از. کند اقدامکیفر  تعیین به قبیل  این از نیز معیارهایی و شناسی جنایی و...جامعه
یه  به منجر که حبس همچون کیفرهایی از غیراصولی و حداکثری  گیری بهره  بر عالوه  غیرمنسجمی،های رو

 ؛کرد اشاره ها دادگاه با متفاوت کامالا  کیفرهای با کامیحا صدور به توانمی است، شده هانا زند در ازدحام
  .است بوده مشابه و یکسان آن، آثار و جرم  نوع  که حالی در

 کیفردهی رهنمودمحور. نظام 1-3
 ۀایالت متحدهای ایالت نظام کیفردهی رهنمودمحور که در کشورهایی همچون انگلیس و برخی از 

گردد، این می گفته تلقیکیفردهی پیشهای تعادل بین نظام ۀو نقط ودشمیسوتا، مشاهده نظیر مینه آمریکا
در تعیین کیفر فراروی قضات قرار داده و از این طریق، از   را کند که راهکاری میانه و منطقی  می  هدف را دنبال

الت مقننه ای ۀقو. کندمشابه جلوگیری های بین کیفرهای قانونی در وضعیت چشمگیرتشتت آراء و تفاوت 
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کید 1تعیین مجازاتاین ایالت از رهنمودهای های لزوم تبعیت دادگاهبر میالدی،  ۱9۸۰سوتا از سال مینه  تأ
یب ورزید و آن را  سازوکاری  ۀ(. هدف از رهنمودهای تعیین مجازات، تهیmorley, 2014: 2) کردتصو

و با هدف جلوگیری   کردهات تعریف  است که بر مبنای آن استانداردهای معقول و متناسبی را برای تعیین مجاز
یه   مرتکب بزه تضمین ۀتعیین کیفر، تناسب کیفر را با شدت بزه ارتکابی و میزان سابقهای از تشتت در رو

 (.  Edbled, 2011: 1) نمایدمی

، شورای رهنمودهای تعیین 2003قانون عدالت کیفری مصوب  170 ۀادم موجببهدر انگلستان نیز 
یهکه هدف آن، سامان دششناسایی  2مجازات تعیین کیفر است. شاید بتوان گفت تمایل های بخشیدن به رو

ی  ۀاین نظام کیفردهی بیشتر به سمت نظام کیفرهای معین است و در واقع با ارائ  راقضایی  ۀاین رهنمودها، رو
این  هی، درکیفرد ۀاما به جهت اهمیت این شیو ؛سوق خواهد داد بینیپیشبه سمت کیفرهای معین و قابل 

بار ناشی زیان  ۀپژوهش، عنوان مستقلی به بررسی آن اختصاص داده شده است. ایجاد تناسب بین کیفر و نتیج
گیری از کیفر کردن بهره کیفرگزینی، کاستن از شدت کیفرها، محدودتر در مقام از بزه، ایجاد نظام عادلنه

ی یفرهای خاص برای متهمینی که در شرایط استثنازندان، کاهش اختیارات قضایی در تعیین کیفر، تعیین کی
 ۀسازی داوطلباناند، حذف آزادی زودهنگام برای محکومین و شرکت در درمان و بازاجتماعیمرتکب بزه شده

ی داشته باشد، از جمله اهدافی است که نظام تأثیر هاآنبودن یان بدون اینکه بر مدت زمان زندانزندانی
 (.  champion, 2007: 8) کندمی را دنبال اهآنکیفردهی رهنمودمحور 

حداقل و حداکثر ) مشخص ۀ یک باز گذارقانونکاربست این رهنمودها هم به این صورت است که ابتدا 
کمیسیونی مرکب از نخبگان حقوقی و قضایی اعم از قضات و  آنگاهگیرد و می را برای هر جرم در نظر (کیفر

، کرده استمشخص  گذارقانونای که را در محدوده وض مختلف آن جرم ان دانشگاهی، فردانحقوقوکال و 
متناسب با این فروض  حداقل و حداکثر قانونی را که مقنن تعیین کرده است، ۀکنند و فاصلمی بندیطبقه

شود تا می و در نهایت مقداری آزادی عمل نیز به قاضی داده کنندمی مختلف به درجات خردتری تقسیم
مثال:  عنوانبه ؛(140: 1397پور، )صبوری کندخاص را در حکم خود لحاظ  ۀمجرمان ۀاف واقعبتواند اوص

بندی سرقت ساده و سرقت مشدد در دستهریزی شقوق مختلفی از جمله بزه سرقت، با طرح  درخصوص
 صورتبه ایدر شب یا روز بوده یا جداگانه، بزه موصوف را حسب اینکه با استفاده از سالح یا بدون آن بوده 

 کردهبندی  اموال مسروقه خصوصی بوده یا دولتی و متغیرهایی از این قبیل، تقسیمیا  جمعی یا فردی بوده دسته
 ؛دهندمی های کیفری قانونی قراراجرا ضمانتها مشمول یکی از بندیکی از دستهو حسب مورد، آن را در ی

مشخصی اختیار  دۀک از این شقوق، در محدوبا هر ی ارتکابی ۀای که قاضی با تطبیق رفتار بزهکارانبه گونه
فر حبس به اختیار قاضی در تعیین کی ۀنظام کیفردهی، محدود تردید در اینتعیین کیفر را داشته باشد. بی

زیرا که  ؛نخواهد بود ۱37۵قانون مجازات اسالمی ایران مصوب  ۶۵2 ۀشده در مادبینیپیش میزان اختیار  

 
1. Minnesota sentencing quidelines commission 

2. sentencing guidelines council 
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اختیار قضایی در تعیین حبس از سه ماه تا ده سال در نوسان است. بدیهی است  ۀحدوداین ماده، م موجببه
 دفاع نخواهد بود.و قابل  موجهاین میزان گستردگی اختیار قضایی به هیچ عنوان 

یکرد  موضوع صدر ، ایرانی در تعیین میزان مجازات در فرض تعدد و تکرار جرم گذارقانونشاید بتوان رو
قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱39 ۀو همچنین ماد ۱37 ۀهمان ماده و نیز صدر ماد 3 ۀ رو تبص ۱34 ۀماد

گاه  را نمونه  ۱392 ای که در این گونهرهنمودمحور دانست؛ به  به سمت عدالت  گذارقانون ای از گرایش ناخودآ
 کرده تالش    ارگذقانونحصر نخواهد داشت و  وحدضابطه و بیفروض، قاضی در اعمال تخفیف اختیارات بی

. ناگفته نماند که این نظام کیفردهی در کندضوابطی، قاضی را در میزان تخفیف و تشدید کیفر ارشاد  ۀبا ارائ
بلکه در پی آن است که قاضی را در تطبیق مجازات قانونی با جرم ارتکابی   ؛پی حذف اختیارات قضایی نیست

وه بر آن، رهنمودهای تعیین کیفر فراقانونی حفظ کند. عالپذیری نابجا از عوامل تأثیریاری رساند و او را از 
ل خطا و اشتباه آنان در این زمینه حتماو از ا کردهدادرسان و مجریان قانون را در مقام کیفرگزینی هدایت 

اصلی، )رایجیان تای در سوءاستفاده از قدرت و اختیارات قضایی خواهد داشو نیز نقش پیشگیرانه کاهدمی
کیفردهی، ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری، تسریع در  فرایند. افزایش شفافیت (۱۵: ۱397

 ۀ آن افزایش بازدارندگی مجازات از نتایج مثبت این شیو تبعبهروند صدور حکم، افزایش قطعیت مجازات و 
سی قرار مورد بررکیفردهی های مختصر، نظام ونحبه(. حال که ۱23: ۱397پور، )صبوری تعیین کیفر است
ی  ۀ گرفت، در شمار در تعیین نوع و میزان  مؤثرقضایی ایران، به تحلیل معیارها و متغیرهای  ۀبعد با تمرکز بر رو

 کیفر پرداخته خواهد شد.

 قضایی ایران ۀدر روی 1معیارهای کیفرگزینی. 2
ی و سپس در انتخاب نوع واکنش کیفر مؤثرو متغیرهای ها شناخت و تحلیل بسترها، شاخصه

یهمی  آن  ۀمند و عالماناین متغیرها و هدایت هدف  به  بخشیسامان  ها سازی اصولی و علمی دادگاهتواند در رو
بنیادی و  ۀبدیل ایفا کند. در همین راستا نکتکیفر باشد، نقشی شایان و بی ۀشدکه منطبق با اهداف تعریف

تی دوران کارآموزی قضایی متقاضیان ورود به و ح  کشورهای  اینکه از یک سو، در سطح دانشگاه  توجه  شایان
کیفرگزینی های ریزی آموزشی است، شیوهضروری مستلزم برنامه صورتبه واقعاا که  گونهآنقضاوت،  ۀعرص

یان و کارآموزان آموزش متناسب به شکل نظام شود و ساعات نمی دادهمند، علمی و کاربردی به دانشجو
علل و  از سوی دیگر، ؛محدود بوده و کارآیی لزم را نداردخصوص نیز  شده در اینبینیپیشآموزشی 

و اصول حقوقی که آنان در دوران تحصیل در ها حکم از آموزه  ۀکنندگرفتن قضات صادرفاصلههای زمینه
یههای ایش به کیفردهیگرهای زمینه اند و نیزکشور اکتساب نمودههای دانشگاه و ها حداکثری در برخی رو

جدیدی همچون کیفرهای جایگزین حبس، های تأسیسگیری و به عبارتی عدم اعتماد به نهادها و ره م بهعد

 
1. Sentencing 
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یق صدور حکم و...  شده است، بینیپیش 1392که در قانون مجازات اسالمی مصوب  معافیت از کیفر، تعو
 مورد بررسی پژوهشگران قرار گیرد.  باید است که مهمیاز مباحث 
ی است که حاکمیت از طریق آن نسبت به افرادی که قانون را نقض فرایندکلی  طوربهتعیین کیفر  ۀمرحل

(. ۶۵:  138۶)مهرا،    دهدمی  مستقلی ثابت شده است، واکنش نشان  ۀطی مرحل  شان قبالا و مجرمیت  اندکرده 
عیین کیفر برای قاضی، باعث خواهد شد تا در جهت تضمین و الگوهای تها تعریف و شناسایی ضابطه

ای که تناسبی با شخصیت مجرم ندارند، ضابطهمبنا و بیکیفرهای بی دادن بهحکمدادرسی عادلنه، از 
گیری قضایی شده به این الگوها و مبانی تصمیماجتناب گردد و قاضی نیز مکلف شود که در حکم صادر

و  1هایفر حبس، هزینهموجود این است که لزم است قاضی در مقام صدور ک ۀمسئلدر واقع  استناد نماید.
های منفی و مثبت تعیین کیفر را تأثیرفواید این کیفر را به شکلی صحیح و عالمانه مورد ارزیابی قرار دهد و 

. کندنسبت به کیفرگزینی متناسب اقدام  آنگاه و قرار داده مدنظروی و نظام عدالت کیفری  ۀبر متهم، خانواد
معیارهای عینی کیفردهی و  ، تحت عنوانجداگانه ۀ در دو شمار در کیفردهی مؤثردر این قسمت معیارهای 

 شود. میبررسی معیارهای شخصی کیفردهی 

 . معیارهای عینی کیفردهی2-1
که در پیوند با عوامل و  کردقلمداد  توان معیارهاییمی در تعیین کیفر را  مؤثرمعیارهای عینی یا بیرونی 

 نمایندمی  دهیجهت  ،در گزینش نوع و میزان کیفر    او  شۀو اندی   شرایط بیرون از شخصیت قاضی کیفری به فکر
در کیفر، شامل  مؤثر عمده وبه معیارهای عینی  (. در این شماره ۱4۵: ۱39۶رآبادی و دیگران، صو)من

یه  ای خواهیم پرداخت.معیارهای قانونی و معیارهای رو

  2قانون مبتنی بر . معیار1-1-2
گیری قضایی در جهت تعیین کیفر دانست. الگوی قاضی در تصمیم  ترینمهمقانون جزا را باید نخستین و  

فری، اصول کلی و بنیادین ناظر مقصود از قانون جزا در مفهوم اعم آن شامل قانون مجازات، آیین دادرسی کی
ی  ۀشدبر دادرسی عادلنه و اصول پذیرفته و  صادرشده از دیوان عالی کشور  ۀحقوق جزا و نیز آراء وحدت رو

توان مجموعه می  در تعیین کیفر را   مؤثربر همین مبنا، معیارها یا عوامل قانونی  نیز قوانین خاص جزایی است.  
یحی در سراسر مواد قانون  صورتبهیا  صراحتبهالگوهایی تعریف کرد که در قوانین مختلف جزایی،  تلو

 
دادگاه  ۱۰7 ۀشده از شعبصادر 9/3/۱39۸مورخ  9۸۰9977۱۱۱7۰۰33۱  ۀشمار ۀبر اساس بخشی از دادنام  مثال به عنوان. 1

تحقیق و صدور حکم و  تعقیب وهای سرقت هزار تومان وجه نقد، با این استدلل که هزینه  اتهام درخصوصکیفری دو شیراز، 
  متهمینی حاصل  ای است که از کیفردهی چنینگردد، به مراتب بیشتر از فایده می  بر نظام عدالت کیفری تحمیل آنکه اجرای 

 گردد، نسبت به تعلیق کیفر اقدام گردیده است. می
2. Legal model 
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به تنهایی   گیری قضایی،برای تصمیم  ین الگوگرفتن ااما مبنا قرار  ؛اندهکیفری برای تعیین شدت کیفر مقرر شد
 سازی کیفر نخواهد داد.برای متناسب مجالی را 

یسندگ  برخالف  ۀمثابمعتقدند در نظام حقوقی ایران، اصول راهنمای تعیین کیفر به که نااعتقاد برخی نو
قانون   ۱۸  ۀیر مادباید گفت که قسمت اخ  ،(۵34:  ۱39۵ناری،  )حسینی و دانش  ای قانونی وجود نداردمقرره 

یی قانونی، ضابطه عنوانبهمجازات اسالمی،  قابل نقد،  هرچندو اصول کلی ناظر بر تعیین کیفر را ها الگو
  زیر  موارد قانونی، مقررات با رعایت تعزیری، حکم صدور در دادگاه... »این ماده:   موجببهاست.  کردهبیان 

 ۀ ویش -ب ؛1جرم  ابکارت نیح یو یروان و یذهن تیوضع و بکمرت ۀزیانگ -الف :دهدمی قرار توجه مورد را 
 سوابق  -جرم؛ ت  ابک ارت  از  پس  بکمرت  اقدامات  -پ  ؛2آن   بارانیز  جینتا  و  فهیوظ   نقض  ۀ گستر  جرم،  ابکارت

ارزشمند های از نوآوری این ماده که  .«یو بر ری تعز تأثیر و بکمرت یاجتماع و یخانوادگ  ،یفرد تیوضع و
اصول  ۀکه به منزل را قواعد کلی ناظر بر کیفردهی  است، در واقع ۱392می مصوب قانون مجازات اسال

مذکور، ناظر بر شدت  ۀنماید. مالک مقرر در بند ب مادمی ند، تبییناراهنمای قانونی برای قاضی کیفری 
و به مقرر در بندهای الف و پ و ت همان ماده، ناظر بر میزان مسئولیت کیفری های جرم ارتکابی و مالک

 . استپذیری مرتکب جرم عبارتی، میزان سرزنش
کیدشده مبتنی بر شخصیت مرتکب جرم و گفتههای با توجه به تعدد مالک  بر این موضوع، گذارقانون تأ

، بیش از آنکه بر نوع جرم ۱392گفت که هدف اساسی کیفردهی در قانون مجازات اسالمی مصوب  توان می
کیدیت مرتکب ارتکابی متمرکز باشد، بر شخص کیفر  ۀدر پی تحقق اهداف بازپروران گذارقانونو  ورزیده تأ

بی و کیفررسانی صرف.  وضعیت  تأثیر از جمله ،گفتهپیشهای اطالق برخی از مالک هرچندبوده تا سرکو

 
دادگاه   ۱9 ۀشده از شعبصادر ۱39۱/ 3۰/۱۰مورخ  9۱۰997۰22۱9۰۱299 ۀشمار ۀ. در همین ارتباط، بخشی از مفاد دادنام1

احساسی   صورتبه آمیز را  تهم بوده و الفاظ تهدید م ۀمتضمن تهدید، خارج از توان و اراد  تجدیدنظر تهران با این استدلل که الفاظ  
 ۀ شمار ۀبخشی از دادنام موجببه است، حکم بر برائت متهم صادر نموده است.  کردهو به دور از اراده بیان 

مجلس،   ۀمتهم برگزارکنند»استدلل که این دادگاه تجدیدنظر تهران، با  4۱ ۀشعب 3۰/۱۰/۱39۱مورخ  9۱۰997۰224۱۰۱4۰4
اند و استعمال مشروب یا نگهداری  جشن تولد فرزندش، مجلس برگزار کرده و میهمانانش نیز کلیمی بوده عنوانبه وده و کلیمی ب

بات، حسب  شان با هدف استعمال خودشان، مشروع و قانونی است؛ بنابراین تظاهر به ارتکاب فعل حرام و  اعتقاد دینی مشرو
بات الکلی و خرید  ب واستعمال مشرو  ، حکم بر برائت متهمان صادر نموده است.«اندات الکلی نداشته فروش مشرو

دیوان عالی   ۱4  ۀشده از شعبصادر ۱9/۱۰/۱39۱رخ مو 9۱۰997۰9۰74۰۰۸2۰ ۀ شمار ۀ. در همین راستا، در بخشی از دادنام2
قانون مجازات    279  مادۀ]  میقانون مجازات اسال  ۱۸۶  مادۀدادگاه برای احراز و تطبیق میزان نقش متهم با  »کشور چنین آمده است:  

ید در حبس  تبعبه م حک ،با استناد به مواد... شناخته و نتیجتاا  مؤثر[ و تصدیق محاربه، اقدامات وی را ۱392اسالمی مصوب 
مشخص احصاء ننموده و معلوم نشده که اقدامات وی   طوربه فعالیت و اقدامات وی را  تأثیرمشارالیه را صادر نموده است لیکن 

برد اهداف گروهک شیطانی چه  مخربی بر جامعه گذاشته یا در چه مقطعی امنیت اجتماع را مختل کرده و یا در پیش ثیرتأچه 
یت یا تبعیت   مؤثردقیق و مشخص، اقدامات  طوربه ی به جا گذاشته است... بنابراین، لزم است دادگاه تأثیر متهم در جهت عضو

 «... . استزیرا میزان مجازات مقرر در حکم، غیرمتناسب با میزان فعالیت وی  ؛کنداز گروهک موصوف را احصاء نموده و معلوم 
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 ۀدر قسمت اخیر بند ت ماد که گونهآنآنکه،  خانوادگی متهم در میزان کیفر از جهاتی قابل نقد است. ضمن
تعزیر بر مرتکب جرم که ناظر بر آینده است، چگونه از سوی  تأثیرارزیابی میزان  ۀمذکور آمده است، نحو

نظر د، مالک و معیاری مدر این زمینه چیست؟ آیا اساساا  گذارقانوننظر دقاضی قابل احراز است؟ مالک م
است؟ تفاسیر   کردهطالق به قاضی واگذار  لابوده یا اینکه احراز این امر درونی ناظر بر آینده را علی  گذارقانون

مختلف قضایی در این خصوص، چگونه از سوی مرجع تجدیدنظر قابل بازبینی و بررسی های استنباط و
نظر دمهای  مالک   گذارقانونهایی از این قبیل که در پاسخ باید گفت، بهتر آن است که  مجدد است؟ و پرسش 

با پرهیز از  بازبینی ودقیق، صریح، قابل  صورتبهاز اعمال کیفر  خود را در کیفرگزینی و اهداف خود را
. ضمن آنکه قاضی را کندصریح مشخص  طوربهحکم را ۀ کنندو تکلیف قاضی صادر کردهگوئی بیان کلی

توان  می . فارغ از این نقدها،کندقانونی تعیین کیفر را ذکر های شده، مالکمکلف نماید که در حکم صادر 
کیفر با مجرم بوده است نه با جرم. این استنباط و تفسیر   سازیدر پی متناسب  گذارقانونر این ماده،  گفت که د

یهقانونی پیش ۀاز ماد نماید. آنچه این می گرا را متحول و تعدیلقضایی حبسهای گفته، بنیان بسیاری از رو
یت انون مجازات اسالمی است که در ق کیفر ۀکنندنماید شناسایی نهادهای جدید تعدیل می برداشت را تقو

 ۀکنندعمال سایر عوامل قانونی تشدیدتقنینی در نظام کیفری ایران بوده است. البته این امر، نافی ا   ۀفاقد سابق
شده  بینیپیشدر قوانین مربوط  گذارقانوناستثنایی از صورت  صورتبهکه درموارد خاص و  ستیکیفر ن
قانون  ۶9۵و  ۵27)مواد  بودن مرتکب جرمداری به جهت کارمند دولتالهبربزه کتشدید کیفر  مثالا  ؛است

استفاده از سالح در ارتکاب یا ( همان قانون ۶2۱ ۀماد) رباییدیده در جرم آدمسن بزه یا ( مجازات اسالمی
یژهبهاما اصل کلی در تعیین کیفر و  ؛( و...قانون مجازات اسالمی ۶۵4و  ۶۵2و  ۶۵۱)مواد  سرقت فر کی و

ی  قانونی راهبردی   ۀماد  عنوانبهرا    قانونی مغفول  ۀقضایی این ماد  ۀحبس، همان است که گفته شد. لزم است رو
بی بشناسد و دادگاهبه گفته را در نوع و میزان کیفر تجدیدنظر نیز احکامی که اصول بنیادین پیشهای خو

ی اندتهتعزیری نادیده گرف کیفر   ۀقضایی را به سمت و سوی اهداف بازپروران ۀ، نقض نمایند تا از این طریق، رو
 در قانون مذکور سوق دهند. 

 سازیفردی دیبا شودمی صادر دادگاه توسط که ی فریک هر قانون مجازات فرانسه، ۱32-۱ ۀماد اساس بر
 جهوت  با  را  شدهصادر فریک  یاجرا   می رژ  و  زانیم  ت،یقانون،ماه در  شدهنییتع  چهارچوب اساس  بر  دادگاه  .شود

های کارکرد  به  توجه  با   و  یاجتماع  ،یخانوادگ   ،یماد  تیوضع  زین  و  مرتکب  تیشخص  جرم،  ارتکاب  طیشرا   به
 ،2۰۱4 سال ۀیاصالح یط که ۱3۰-۱ ۀماد .کرد خواهد نییتع است، شده حیتصر  ۱3۰-۱ ۀماد در که فریک
 یریشگیپ جامعه، از تیحما نیتضم و تأمین منظوربه دارد: مجازاتمی مقرر ،شد الحاق مجازات قانون به
 دو یدارا  ،دهیدبزه  منافع تیرعا و حفظ یراستادر  زین و یاجتماع تعادل یایاح و دی جد جرم ارتکاب از

ی  در .یو یاجتماع یرسازیبازپذ و اصالح  لیتسه. 2 ؛مرتکب مجازات. ۱ :است لیذ شرح به کارکرد  ۀرو
لزوم  به کشور عالی دیوان بندیپای و گیری تسخ تقید، این متعددی، موارد در فرانسه، کشور قضایی

 یک در اینکه جمله از ؛است مشاهده قابل سازی نوع و میزان مجازات با شخصیت مرتکب و...متناسب
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 این بهرأی  متن در ،1حبس توجیه راستای در دادگاه .بودند شده محکوم تعلیق بدون حبس به نفر دو پرونده
ی  و ماهیت که بود پرداخته نکته  حبس کیفر یعنی مناسب، پاسخ یک ۀارائ مستلزم  ارتکابی، عمل یژگ و

کید نکته این بر خواهی،فرجام  درخواست بررسی راستای در عالی دیوان. است غیرمعلق  ۀزمین در که کرد تأ
 در هم آن و انتخاب آخرین عنوانبه مگر شود صادر تواندنمی تعلیق بدون حبس مجازات ای،جنحه امور

 سایر اینکه ضمن .نماید ایجاب را  حبس کیفر ،مرتکب شخصیت و ارتکابی عمل  تدش که صورتی
 2.برسد نظره ب نامناسب آشکارا  نیزها اجرا ضمانت
 ۀادار به آن اظهار بدون منازل، سقف بازسازی فعالیت به اندک درآمد دلیل  به فردی دیگری، ۀپروند در

 محکوم  حبس  سال دو  به  دولتی ۀمؤسس  یک  نزد  دروغین  رهااظ  و  درآمد  کتمان  اتهام  به  که  بود  مشغول  مالیات،
 برای تالش عدم دلیل  به را رأی  ۀکنندصادر  دادگاه عالی، دیوان ی،أ ر این از خواهیفرجام پی در. بود شده

 جنایی، امور در که ساخت خاطرنشان و کرد مذمت محکوم  اجتماعی و خانوادگی مادی، وضعیت بررسی
 وضعیت لحاظ با اختصاصی، طوربه کیفر این اینکه مگر ؛شود صادر تواندنمی تعلیق بدون حبس کیفر یک

 توجیه،  لزوم   برابر  در  عالی  دیوان  قضات ۀگیرانسخت موضع  این  .شود  توجیه  وی  اجتماعی  و  خانوادگی  مادی،
 طوربه و تکرار از پیشگیری  و اصالح  در آن ناکارآمدی حبس، زداییاجتماع آثار به آنان توجه از
 به شدهوارد شناختیروان خسارات شدت دلیل  به دادگاه دیگر،رأی  در 3. دارد  حکایت آن بودنزا ی،جرملک

 داده  تعلیق  بدون  حبس  به  حکم جرم،  تکرار  از  پیشگیری راستای  در  و متهمهای  پرونده تعدد  سالمند، ۀدیدبزه 
 به توسل که در بود ساخته انشن خاطر یأ ر نقض ضمن عالی دیوان ی،أ ر این از خواهیفرجام از پس. بود

 با باید بلکه ؛نیست کافی مرتکب شخصیت و عمل شدت به اشاره  صرف  انتخاب، آخرین عنوانبه حبس
(.  Didier, 2012: 389)  پرداخت  آن  تعدیل   امکان  عدم  به  هم  و  تعلیق  بدون  حبس  ضرورت به  صراحت، هم

 توجه درخور حجم به توجه با کشور، به مخدر دموا  کردنوارد در معاونت اتهام به فردی دیگری  ۀپروند در
 نشان خاطر ی،أ ر نقض و شکلی رسیدگی از پس عالی دیوان .شده بود محکوم  حبس سال سه به هروئین،

 سایر ۀ دربار توضیح از لیکن ؛اندنموده توجه آن آثار و جرم  شدت به فقط ماهوی رسیدگی در قضات کرد
  4.اندنموده غفلت هااجرا ضمانت سایر بودنبنامناس و مرتکب شخصیت جمله از عناصر،

ایجاد احساس ناپذیری موجب چنین نظام نرمش،منتقدان نظام کیفردهی مبتنی بر قانون معتقدند
عالوه  .معیارهای بالقوه مرتبط با تعیین کیفر عادلنه را ندارد ۀبه هم دستیابیگردد؛ زیرا توانایی می عدالتیبی

 
 ( ۱397 ،ابراهیمی و رحیمیان):  نکسیس جدید حقوقی؛ أبرای دیدن تحلیلی علمی از این ت .1

2. L'impossibilité d'aménager une peine d'emprisonnement sans sursis rapportée par le 

mandat de dépôt décerné par la juridiction correctionnelle, Arrêt rendu par Cour de 

cassation, crim, AJ Pénal 2013, p. 406. 

3. Dorothée Goetz, Nouvelle confirmation de l'obligation de motivation spéciale des peines 

d'emprisonnement ferme sans sursis, Dalloz actualité 02 mai 2016. 

4. Précisions sur la motivation des peines d’emprisonnement, Arrêt rendu par cour de 

cassation, crim, AJ Pénal 2017, p.96. 
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(. بنابراین، ۶72: ۱3۸۸جانکی، )محمودی مجرم را نیز در نظر بگیرد ۀنای بازپرورا تواند نیازه نمی بر آن،
مندی هاست، اصل قانونو مجازات جرائمبودن ل قانونیسو با اصاگرچه الگوی قانونی هماهنگ و هم

فع قاضی خود را به ن  یآورآرام از نظر کیفی تضعیف شده است؛ زیرا قدرت الزام  فرایندها نیز طی یک  مجازات
تواند کیفر را تا می ی که از این پس، قاضیطوربه ؛زمان افزایش یافته، از دست داده استختیاراتش همکه ا

 کاهش دهد.  ،میزانی که مایل است
 در فرانسه، کیفیات مخففه که لزم نیست اعمال آن توجیه شود، به قاضی اختیارات وسیعی در این زمینه

: ۱393)دلماس مارتی،    انسه نیز گسترش پیدا کرده استایی در قانون مجازات فردهد که این اختیارات قضمی
مکمل آن، باید از اصل قضامندی  عنوانبهنی تعیین کیفر و (. با این وصف، در کنار الگوی قانو۱۵۵

تواند نسبت به حکم می  دار قضاییمقام صالحیت  فقطسخن گفت. این اصل بدین معنی است که  ها  مجازات
بهار،  کند جازات و اجرای آن اقدامبه م بودن مفهوم قضامندی که اصل قضایی ۀاما توسع (.۶7: ۱392)نو

یفری را نیز در خود دارد، با ضرورت جدید مهمی، یعنی کیفیت قانون یا اصل رسیدگی و محکومیت ک
 قانونی اجتناب از خطرهای خودکامگی متون بودن قانون نیز همراه شده است. این مفهوم، سببکیفی

متون بودن آثار بینیپیش)دقت(، و قابل  ، صراحت1)قابلیت دسترسی( بودندسترسشود؛ زیرا مستلزم درمی
تواند به نمی ،(. معیار قانونی، اگرچه شرطی لزم و ضروری است۱۱۰: ۱393)دلماس مارتی،  قانونی است

یسندگاند به درستی اعبنابراین بای ؛گیری قضایی باشدتنهایی معیار کاملی برای تصمیم که اقدام  یتقاد نو
 . کرداذعان  ،(۱47: ۱39۶)منصورآبادی،  اندمحض بر اساس قانون را افسانه پنداشته

 ییقضا ۀمبتنی بر روی معیار .2-1-2
یه  اما  ؛ندمؤثرگیری قضات شود که بر تصمیممی ای تعیین کیفر، به متغیرهایی اطالقمعیارهای رو

(. به ۱4۸ :۱39۶منصورآبادی، ) ستین همحکم  ۀکننددرونی قاضی صادرهای رش[ مبتنی بر نگ]لزوماا 
یه تأثیرعبارتی بهتر، قاضی ممکن است تحت  ای، اقدام به تعیین کیفری نماید که با معیارها و عوامل رو

 یناول   آنکه  مسلم  شخصی و نیز نگرش و اعتقاد وی نسبت به کیفر مورد حکم متفاوت باشد. قدرهای  استنباط
یت عنوانبه که است هدفی کیفری، واکنش نوع بر گذارتأثیر عامل  ترینمهم و  کیفری سیاست یک اولو

های نمونه از سیاست  عنوانبهتوان  می  در توضیح بیشتر این الگو  .شودمی  گرفته  نظر  در  مجازات  برای  مشخص
کیفر حبس   مؤثرای بر نقش  وره ر د. دکردمدیریتی اشاره    های متفاوتاتخاذی مسئولن عالی قضایی در دوران 

 
دادگاه کیفری دو   ۱۰7 ۀ صادرشده از شعب ۱397/ ۵/۸مورخ  97۰9977۱۱۱7۰۱2۱3 ۀشمار ۀدادنام موجببه . در همین ارتباط، 1

نظرداشتن شغل وی که دامدار بوده است، استنباط نموده است که  بودن متهم و با درسواد علت کهولت سن و بی به شیراز، دادگاه 
بودن عمل توسط متهم ممکن نبوده و به دلیل جهل حکمی وی نسبت به موضوع، به استناد قسمت دوم  کسب اطالع از جرم  عرفاا 
 دم تمدید مجوز سالح تبرئه نموده است.م عقانون مجازات اسالمی، ایشان را از اتها ۱۵۵ مادۀ



 139۸پاییز  / 10۷مارۀ / ش ۸3دورۀ  /                                                

 

۷0 

کید 1کیفرگراهای و سیاست کالن های همین الگوها و سیاست تأثیرشود که بسیاری از قضات تحت می تأ
اقدام به تعیین  گیری از حبس،شخصی خود و اعتقاد به لزوم کاهش بهره های نگرش با وجود قضایی و بعضاا 

یکرد مدیریتی دیگر از سیاست ۀ ورو در د کنندمی مکرر کیفرهای حبس حداکثری گذاری قضایی با رو
کیداجتناب از کیفر حبس و    گرایی کیفری برالاعتد یههای  گیری از جایگزینبر بهره   تأ   سازی حبس اصرار و رو
ی تأثیرقضات با  بسیار پیش آمده است که شود. عالوه بر آنمی از  شده )معمولا قضایی اتخاذ ۀپذیری از رو

اقدام به  ،جنایی ۀپدید یک درخصوصجدیدنظر و دیوان عالی کشور( لی نظیر دادگاه تسوی مراجع عا
 شده در مرجع تجدیدنظر نقض نگردد. نمایند تا حکم صادرمی گیری تصمیم

 عنوانبه، کردتلقی  «دادرسی عادلنه»مقابل  ۀرا که شاید بتوان با مسامحه نقط «شدن دادرسیآماری »
یهنمونه دقتی در و بیها شتاب در دادرسیای در گزینش کیفر قابل ارزیابی است که به علت ای از معیار رو

ی به گونه ؛باشد مؤثرتواند بر نوع و میزان کیفر تعیینی می صدور حکم قضایی ایران مرسوم است  ۀای که در رو
کیدو بر آن  عملکرد مبنای سنجش  مورد رسیدگی،های آمار مثبت در پایان هر ماه از پرونده ۀشود، ارائمی تأ

مختومه در هر شعبه نسبت به تعداد های گرفتن تعداد پروندهبت به معنای پیشیگیرد. آمار مثمی قاضی قرار
کیفر و تفکر بیشتر قاضی در زمان صدور  سازیفردی ورودی به آن شعبه است. این امر، مجال های پرونده

 بین برده است. حکم جهت گزینش کیفر متناسب را تا حدود زیادی از 
داشتن هنجارهای فرهنگی حاکم بر محل وقوع جرم و استناد به این هنجارها در جهت کاهش درنظر

یهمی میزان کیفر را به تعیین حداقل مجازات ای در تعیین کیفر دانست. گرایش توان از جمله الگوهای رو
از جمله آثار استناد  ،بر میزان مجازاتقانونی و نیز تغییر عنوان مجرمانه از سوی قضات در جهت اثرگذاری 

یه  ،روایناز (. ۵3۸-۵4۵ :۱39۵ ناری،دانش و )حسینی تعیین کیفر استهای به هنجارهای فرهنگی در رو
شود می محاکمه جاآنازات صادره به دادگاهی که فرد در توان گفت که در برخی موارد نوع و میزان مجمی

اند، مشابه شده جرائمبه این ترتیب افرادی که مرتکب  2.ب شده استبستگی دارد و نه به جرمی که مرتک
مشهور  «عدالت کیفری جغرافیایی»متفاوتی متحمل خواهند شد. این واقعیت قضایی که به های مجازات

است. این قضات، تصمیمات خود ها متفاوت قضات دادگاههای زیادی ناشی از فرهنگ ۀ تا انداز ،شده است

 
  ۀ آموز ۀای و عملی به اعمال یا تحمیل کیفر بر جرم یا مرتکب آن است که بر پایاز کیفرگرایی یا کیفرباوری، گرایش آموزه  . منظور1

ل از:  نق سزاواری دادگرانه در گفتمان علوم جنایی معاصر شناخته شده است. به ۀکالسیک سزادهی یا سزاباوری و نظری
 . (۱3 :۱397اصلی، رایجیان )
سوم دادگاه تجدیدنظر ایالم، راجع به   ۀشده از شعبصادر 3۰/4/۱3۸2 مورخ 292 ۀشمارۀ نمونه در دادنام عنوانبه . 2

ی از  هایه، بارق است تجدیدنظرخواهی متهم که در بزه شروع به قتل عمد با اعمال تخفیف قضایی به یک ماه حبس محکوم شده
جغرافیایی قابل مشاهده است و قاضی در هنگام صدور حکم، وضعیت اجتماعی و فرهنگی حاکم بر محل سکونت متهم  عدالت 

... با توجه به بافت محل سکونت تجدیدنظرخواه، محکومیت وی به تحمل حبس موجب  »ر قرار داده و با این استدلل که  نظدرا م
 است.   کردهعیینی از سوی دادگاه بدوی را به جزای نقدی تبدیل ، کیفر حبس ت«شود می  گسیختگی کانون خانوادهازهم
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انتظار  هاآنبلکه بیشتر بر اساس آنچه جامعه از  ؛کنندنمی عتقادهای قضایی خود اتخاذساس ابر ا را صرفاا 
 (. 9۱: ۱3۸۶)مهرا،  کنندمی دارد، حکم صادر
یکردهایتوسل به عوام یه گرایی در رو ای است که قاضی جزایی تحت کیفری نیز از جمله الگوهای رو

منطبق   که لزوماا   کندمی  نشریات، اقدام به تعیین کیفری یا  عمومی    فشار افکاریا  ای  رسانههای  فضاسازی تأثیر
اند. بنابراین، ولی این عوامل بر تصمیم وی اثر گذاشته  ؛بر الگوی قانونی و الگوی نگرش شخصی وی نیست

یه  هاآن  ۀعوامل دیگری غیر از الگوهای قانونی که از جمل گذاری قضات ، بر تصمیماستای الگوهای رو
کیدترین مفهوم الگوی راهبردی،  ترین و جامعبه  ند.مؤثر کارگیری محض هبر موانعی است که قضات را از ب  تأ

 ۀنظر دادستان از سوی دادگاه جزایی، به انگیزد(. تعیین کیفر م۱49: ۱3۸۶مهرا، ) داردمی بازها نگرش
 ،لزوم تعیین کیفردگاه بر قاضی دا  نداشتناعتقاد رغمبهشده با اعتراض دادستانی، نشدن حکم صادرمواجه

 گیری قضایی تلقی شود. تواند از جمله الگوهای دیگر راهبردی در تصمیممی
واجد وصف حقوقی و نه کیفری   کردن رفتارهایی که از سوی متهم صورت گرفته و صرفاا مجرمانه توصیف

که  کردباید اذعان  1.از توسل به الگوی راهبردی باشد ی دیگر ۀتواند نمونمی است، از سوی برخی قضات
یه ۀها، نتیجبخشی از آمار محکومین در زندان  ناصحیح و غیرمنطبق با اصول حقوق کیفری و ای هچنین رو

 باشد.  ،متهمیا دیده اعم از بزه ، حقوق طرفین دعوا  ۀکنندتضمین باید اصول دادرسی منصفانه است که

   شخصی . معیارهای2-2
شود می گیری قضایی، به عواملی اطالقدر تصمیم مؤثری شخصی معیارهای عینی، معیارها برخالف
معیارهای قانونی  برخالفاین معیارها که از حکم است.  ۀکنندرشخصیت فردی قاضی صادکه مرتبط با 

که به فضای رسیدگی و  یاد کردمعیارهای نامعین یا معیارهای قضایی  بهاند، شاید بتوان با مسامحه نامعین
گاه دهد. هیچمی قرار تأثیری در تعیین کیفر را تحت ای پیرامونی مرتبط است و تصمیم قضایمراجع و نیروه

رأی  مگر به مدد بررسی شرایطی که ؛توان یافتنمی رشدهردپایی از این دسته معیارها یا عوامل در آرای صاد
به  صوص ارائه دهند؛توانند در این خمی یا با تکیه بر اطالعاتی که قضات استدر آن شرایط صادر شده 

 
، در 24/۱2/۱39۰مورخ  ۰۱7۵9 ۀشمار ۀی جزایی)سابق( تهران را در دادنامدادگاه عموم ۱۱7۱ ۀ. شاید بتوان این استدلل شعب1

ت تضمین بوده و در متن  اگرچه چک مستند شکایت، باب ». مفاد استدلل دادگاه چنین است: دانستراستای الگوی مورد بحث 
، اما با توجه به اینکه چک جهت  پیوست پرونده نیز دللت بر این امر دارد  ۀچک نیز، این موضوع قید گردیده است و استشهادی 

صدور چک، جهت   ۀکند و فلسفنمی بودن در متن آن، وصف کیفری چک را زائلبازپرداخت بدهی صادر شده و قید تضمینی 
نشدنی صادر نموده که در  در نهایت حکم بر محکومیت متهم به اتهام صدور چک پرداخت «امر دیگری. پرداخت بدهی است نه

ی  برخالف یید گردیده است.أنیز، تدادگاه تجدیدنظر  مورخ  9۸۰9977۱۱۱7۰۰9۸۰ ۀشمار ۀدادنام گفته،در بخشی از پیش  ۀرو
تالش در جهت قراردادن یک موضوع دارای  »مده است: دادگاه کیفری دو شیراز چنین آ ۱۰7 ۀشده از شعبصادر 2۵/۶/۱39۸

ین کیفری   ال از طریق نامشروع، با اصول متعددی از حقوق کیفری  قابل تفسیری همچون تحصیل م ماهیت حقوقی در قالب عناو
ی   « نیان نهد.دادرسی را بر مبنای اصولی عادلنه و منصفانه ب  فرایندقضایی باید از آن اجتناب نماید و   ۀمتعارض است که رو
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بررسی این دسته از عوامل نیازمند مطالعات میدانی و عبارت دیگر، جزء الزامات قانونی نیستند. شناسایی و 
(. این معیارها در دو بند جداگانه مشتمل بر معیارهای مبتنی بر ۱94: ۱394)الهام و کریمی،  تجربی است

یژگیینگرش قضا  قاضی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت که به نظر یتیشخصهای ی و معیارهای مبتنی بر و
 بیشتری بر ماهیت تصمیم قضایی خواهند داشت. تأثیررسد در مقایسه با معیارهای عینی، می

 1ییقضا مبتنی بر نگرش . معیار1-2-2
 تجربه، طریق از تمایل که از حاکی عصبی یا ذهنی شناختی به معنای حالتینگرش در مفهوم روان

 دارجهت  ی تأثیر  است،  ارتباط  در  آن  با  که  هاییموقعیت  و  موضوعات  تمامی  به  فردهای  پاسخ  بر  و  فتهایسازمان 
یا یا  ارضای  ها،ه انگیز ایجاد رفتارها، به دهیشکل  و سازیزمینه در ها،(. نگرش۵3۸: ۱3۶۸)برگ،  دارد پو

 شناسیروان  از  ایعمده  بخش  هاآن  ۀعمطال  دلیل  همین  به.  دارند  جدی  یتأثیرها  گرایش  به  دهیجهت  و  نیازها
 ، «نگرش» مفهوم  همچون است نتوانسته مجردی مفهوم  هیچ. است داده اختصاص خود به را  اجتماعی
. در معیار مبتنی بر  (۱۱9: تابی ،نیون )روش بالو و کند کسب اجتماعی شناسیروان در ایعمده موقعیت
کیدنگرش،  ی  دهد، صرفاا می شکل  ت را قضا بر این است که آنچه تصمیم تأ بلکه  ؛قضایی نیست ۀقانون و رو

موجود برای های ند. در واقع، قاضی باید کیفیات و روشمؤثرشخصی نیز بر نوع و میزان کیفر های نگرش
ی را با توجه به شناختی که از تأمینی را بشناسد تا بتواند کیفر یا اقدام تأمینیا اقدامات ها اجرای مجازات

انتخاب کند تا به وی اجازه دهد در بهترین شرایط به سازگاری مجدد اجتماعی دست   ،هکار داردشخصیت بز
 (. ۶۱: ۱372)بولک،  یابد

حکم نسبت به عواملی همچون نوع بزه ارتکابی، شخصیت متهم ۀ کنندنوع دیدگاه و تلقی قاضی صادر
شئونات دادگاه از سوی متهم رعایت  ع و  دفا  ۀحتی نحویا  وکیل در دفاع از حقوق متهم    پرونده، نقش و حضور

مثال چنانچه نگرش   عنوانبه  ؛گذار باشدتأثیرتواند در حکم صادره و نوع و میزان مجازات  می  وکیل وی و...  یا
ذهنی های فرض قاضی کیفری نسبت به حضور وکیل مدافع در پرونده، نگرشی منفی باشد و بر اساس پیش

نظر قاضی دکیل مدافع روند دادرسی را از مسیر مکه حضور و کندتجربیات شخصی، چنین تصور یا 
ای با سازد، ممکن است این نگرش، در نوع و میزان کیفر تعیینی در چنین پروندهمی کننده خارج رسیدگی

القای  ای که وکیل مدافع حضور ندارد، متفاوت باشد. در اینجا مقصود ما از نوع و میزان کیفر، لزوماا پرونده
شناختی بلکه در پی اعالم این واقعیت عینی و روان ؛شدن کیفر مورد حکم نیستتردیدتر یا خفیفمفهوم ش

مستقیم و بدون واسطه خواهد  تأثیرهستیم که بی هیچ تردیدی الگوی نگرشی قاضی در کیفر مورد حکم 
 داشت.

ی میزان آشنای کیفر زندان، وصدرخصگیری نگرش قاضی شکل  ۀدر نحو مؤثراز جمله متغیرهای مهم و 
شناختی، واقعیت اجتماعی و انسانی جرم را برای شناختی است؛ زیرا مطالعات جرمجرمهای وی با آموزه 

 
1. Attitudinal model 
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  گذار قانوناعم از ، کنشگران درونی و بیرونی نظام عدالت کیفری  عنوانبهکند که قرار است می کسانی بیان
گذاری  ابله با مظاهر مختلف بزهکاری سیاست ی مقبرا   ،دگاه و...کیفری، ضابط، بازپرس، دادستان، قاضی دا 

اندرکاران نظام عدالت کیفری ریزی صحیح دستبرنامه  نداشتنالبته به دلیل    (.۱9:  ۱393)پیکا،    کنند  و اقدام
شناختی و تراکم شدید و جرمهای کافی مسئولین مربوط نسبت به ضرورت آموزش نورزیدنو اهتمام

شود تا می شناختی برای قضات موجبنبودن امکان مطالعات جرمد فراهمفرسای کار قضایی و شایطاقت
 کنندبهره نبرند و نتوانند از آن در کاهش جمعیت کیفری استفاده ها که شایسته است، از این آموزش گونهآن 

بی،   (. ۱۱7: ۱39۶)میرخلیلی و یعقو
گذار خواهد بود و حسب تأثیر از متن قانون جزا نیز تفسیر قضایی ۀالگوی نگرشی قاضی حتی در نحو

دهد. از همین رو، چنانچه می انجاممتهم تفسیر مدنظر خود را از قانون یا دیده مورد، به نفع یا به ضرر بزه 
یا شناختی خود علمی و جرمهای قاضی بر اساس آموختهیا بودن کیفر حبس باشد فایدهنگرش قضایی بر بی

یژه بهه کیفرها و  نگرشی اعتدالی نسبت ب  تجارب قضایی، شناختی با نگرشی جامعهیا  کیفر حبس داشته باشد    و
ثروت  ۀاجتماعی و اقتصادی و توزیع ناعادلن های عدالتیجنایی، ارتکاب جرم را ناشی از بی ۀنسبت به پدید

کند بر اساس نگرش خود نسبت به تعلیق می ، طبیعی است که تالشکندطبقاتی در جامعه تلقی  ۀفاصلیا 
گیری حداکثری از اختیارات قضایی، مدت با بهره یا    کندحبس اقدام  های  تعیین جایگزینیا  ای کیفر حبس  اجر

در مواردی که بر اساس قانون جزا مختار به انتخاب کیفر حبس یا سایر کیفرها یا زمان حبس را کاهش دهد 
سیری از قانون که منطبق ت با تفممکن اسیا  کند    شدهر از حبس در حکم صادرباشد، اقدام به تعیین کیفری غی

 ۀدادنام از بخشی در راستا، همین در 1.بر الگوهای نگرشی اوست، نسبت به صدور حکم برائت اقدام نماید
: است آمده چنین تهران تجدیدنظر دادگاه ۶3 ۀشعب ۱2/۱۰/۱39۱ مورخ  9۱۰997۰2۶97۰۰۶9۸ ۀ شمار

 از پشیمانی نیز و نیت حسن عمالا  شاکی، گذشت بجل برای تالش با ضمناا  و است سابقه فاقد متهم چون»
 کیفر از ،روایناز. نیست ضروری زندان کیفر اجرای و اعمال است، کرده ثابت را  ارتکابی ۀمجرمان عمل 

 نقدی  جزای  کیفر  با  دادرسی  اهداف  تأمین  که  مواقعی  در  و شود  استفاده  معمولی  کیفر  یک  عنوانبه  نباید  زندان
 «.گردد استفاده زندان کیفر از نباید است، ممکن

از چنان   هانا مجازات زندان و جمعیت کیفری زند  درخصوصتوان گفت که نظام معانی ذهنی قضات  می
 نجامداتواند حتی به شکست سیاست جنایی یک کشور بیمی توجهی به آناهمیتی برخوردار است که بی

 ۀدرج بر اساس الگوی نگرشی، بسته به (. بدیهی است میزان اقدام قضات3۵: ۱397)قماشی و دیگران، 

 
دادگاه کیفری دو شیراز که مبتنی بر الگوی    ۱۰7  ۀ شده از شعبصادر   ۱۵/۶/۱397مورخ    97۰9977۱۱۰۰۸۸2  ۀشمار  ۀ.  در دادنام1

یکردی انتقادی به کیفر حبس، ضمن اشاره به نرخ بالی تکرار جرم از سوی زندانیانی که    نگرشی قاضی صادر گردیده است، با رو
مرز از کیفر حبس  وحد غیراصولی و بی های گیری شوند، یکی از علل این امر را بهره می  مرتکب بزه پس از خروج از زندان مجدداا 

جدید  های گیری شده که در تکرار جرم از سوی چنین مجرمینی، به نقش نهاد زندان و آموزش شیوه است و چنین نتیجه  کردهاعالم 
 توجه گردد. باید یکی از علل غیرمستقیم تکرار جرم  عنوانبه بزهکاری در زندان نیز، 
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مرجع رسیدگی اعم از دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیز دارای نوسان و شدت 
ر باشد، میزان آزادی عمل تن مرجع قضایی عالی أو با یکدیگر متفاوتند و هرچه درجه و شاست  و ضعف بوده  

های گذاری بر نگرشتأثیرتر و بیشتر خواهد شد. بنابراین، نیز گسترده هاآنقضات بر اساس الگوی نگرشی 
سازی آن به سمت پذیرش الگوهای نسبت به کیفر حبس و تالش در جهت رهنمونها  قضایی و اصالح نگرش

یکردهای حبسمی ارد،جنایی دهای شناختی که ریشه در واقعیتعلمی و جرم گرا، نرخ رو تواند با تعدیل رو
 تر نماید. را کندتر و به سامان هانا زندزایش جمعیت کیفری به اف

 قاضی  شخصیتیهای ویژگی بر مبتنی . معیار2-2-2
در این بند تالش خواهیم کرد با  ،استشناسی قضایی موضوع مطالعات مستقلی بحث از روان  هرچند

شخصیت،  1دون آلپورت . به نظر گورکنیمتوضیحی مختصر نسبت به موضوع، نسبت به تحلیل مطلب اقدام 
یایی است در درون فرد، از آن دسته از نظامسازمان  فیزیکی که رفتار و تفکر شاخص او را روانیهای بندی پو

کننده در و دارای نقش تعیین مؤثردیگر های (. از جمله زمینه3۱: ۱3۸7یر، )کارور و شی کنندمی تعیین
یژگیتصمیم  شدنقائل   با  تواننمی  کننده حکم است. البته نباید ودرشخصیتی قاضی صاهای  گیری قضایی، و

نیا، )آقائی کرد قربانی قاضی شخصی تمایالت پای به را  فردیهای آزادی  و حقوق و عدالت قاضی، اختیار به
اند: جز شخصیت مهم است که برخی اندیشمندان گفته چنانآن (. باید گفت که عامل شخصیت ۱۶: ۱3۸۵

  گری برای اجرای عدالت وجود ندارد.قاضی، هیچ تضمین دی
عامل  ترینمهم ند که در این میان، نظام خانواده را باید مؤثرگیری شخصیت عوامل متعددی در شکل 

 ۀ اثرگذار در این زمینه دانست. ساختار فیزیکی و روانی حاکم بر محیط خانواده، نوع تعلیم و تربیت، نحو
پذیری فرزندان همراه است و نیز تعداد اعضای خانواده که    مادر  روابط میان اعضای خانواده و پدر و یا با الگو

گیری شخصیت فرد و در نهایت در مقام قضاوت، گرفته در دوران کودکی و... در شکل نشئتروانی  های  عقده
تردید تظاهر بیرونی نیز خواهد گیری تمایالت درونی که بیبا مراجعین و شکل  برخورد و رفتار ۀدر نحو
تساهل یا تعادل در رفتار با متهمین از حیث تعیین نوع یا گیرانه کیفری سختهای آن تصمیم تبعبهو  ،داشت

واهد بود. عالوه برآن، شرایط فرهنگی و اجتماعی یک جامعه نیز بر شخصیت فردی خ  مؤثرو میزان مجازات،  
 قاضی اثرگذار خواهد بود. 

معه و جا آن ه ناشی از ساخت اجتماعی در جوامع سنتی، قضات دارای خصوصیاتی هستند ک
که از اوامر کنند می سنتی عادت ۀکه اشخاص معمولی در جامع گونه نابازرسی و نظارت است. همغیرقابل 

چرا تبعیت کنند، واکنش قضات نیز آن خواهد وبدون چونها رسوم و سنتوو دستورات مقامات بال و آداب
. بر طبق کنندگونه تغییر و تحولی را در آن به وجود آورند، تبعیت  یچبود که از نص قوانین بدون آنکه ه

که در قضات جوامع سنتی وجود دارد، پیروی خشک و  «شخصیت خودکامه»خصوصیات ساختمان 

 
1. Gordon alport 
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 انجامخود را    «وظیفه»گردد. قاضی  می  انعطاف از قانون باعث احساس رضایت و آسودگی خاطر آنانغیرقابل 
تغییرناپذیر اجتماعی است، سر های  که نماینده و پشتیبان سنت  «قانون»قدرت سحرآمیز  دهد و در مقابل  می

: ۱3۸9)صانعی،    سنتی فاقد ابتکار و خالقیت فکری است  ۀاز طرف دیگر، قاضی جامع  آورد.می  تعظیم فرود
۵۰2-۵29.)  

یژگی شخصیتی قاضی صادرکنند ت ، ممکن اسبودن باشدالنفس و ترسو حکم ضعیف  ۀچنانچه از جمله و
تماس تلفنی یک مقام متنفذ، اقدام به یا تذکر غیرقانونی مقام مافوق یا تهدیدهای طرفین پرونده  تأثیرتحت 

یک توانایی  1«شجاعت قضایی»پرونده نباشد. به همین جهت های که منطبق با واقعیت کندصدور حکمی 
انتقادها،  رغمبهو فشارها غلبه کنند و ها رسسازد تا بر تهدیدها، تمی ذاتی و درونی است که قضات را قادر

بیت و منزویاکنشو در همین ارتباط، چنانچه یک  2دهد. انجاممقدس خود را  ۀشدن، وظیفها، عدم محبو
 تأثیرتحت یا باشد  3پرخاشگریا مراجعین، به شدت بدبین یا قاضی از لحاظ شخصیتی، نسبت به متهمین 

یژگی با یینی در حکم، مجازات تعیا شده م صادرره بر صحت و درستی حکشخیصتی خودکامه، هموا های و
شده از سوی چنین شخصی از حیث ، بدیهی است که تصمیم قضایی اتخاذکندبودن آن اصرار اشتباه وجود

شناختی قرار گرفته و نسبت به تعدیل کیفر از سوی مرجع آن، باید مورد تحلیل روان ۀمقام صادرکنند
یژگینهج ۵3 ۀنامع( در ) ود. از همین رو است که حضرت علیتجدیدنظر اقدام ش های البالغه از جمله و

 4.شخصیتی قاضی را عدم پافشاری بر اشتباهات و دشوارنبودن بازگشت به حق از سوی او، اعالم نموده است
یژگی جاآن از   گونهآن به معنای  5«روی قضاییمیانه» مطلوب شخصیتی یک قاضیهای که از جمله و

یشتن شدن تمنیات، نیازها، تمایالت و احساسات تأثیرمنجر به بی داری و کف نفس است کهتوانایی خو
فت و أ چنانچه قاضی کیفری، بی هیچ ر ،(۱7۶: ۱3۸9صانعی، ) شودگیری قضایی شخصی در تصمیم

و  هانا وضعیت زندیا دیده آمیز بزه رفتار تحریکیا نظرداشتن اوضاع و احوال ارتکاب جرم ترحمی و بدون در
 مدت در حکمطولنیهای  اقدام به تعیین کیفرهای نامتناسب و حبس  ...فرزندان فرد متهم ووضعیت همسر و  

 سازی کیفر تعیینی از سوی مرجع عالی ضرورتی انکارناپذیر است. ، تعدیل و متناسبکند

 
1. Judicial courage 

قاله بنا به اذعان مترجمان، برگرفته از یک پژوهش گروهی با مشارکت لی لی بارنا، دوروتیا جوهاز و و سوما ماروک، تحت . این م2
یراگ داداس  پا ۀبکش»به  2۰۱7که در سال  استنظارت دورا و دی ناصری دولت آبا )نک:ارائه گردیده است  «آموزش قضایی ارو

 . (۱7۶ :۱39۶،  و صبوری
اند که هدف آن  شود و آن را رفتاری تعریف کردهمی  جمله مفاهیمی است که در روان شناسی اجتماعی مطرح. پرخاشگری از 3

یدزدن به خود یا دیگری باشد که روان صدمه بودن پرخاشگری و برخی دیگر و لورنز، معتقد به ذاتی  شناسان مشهوری همچون فرو
یتز معتقد به اکتسابی  پرخاشگری    أاند. ضمن آنکه گروهی از پژوهشگران دانشگاه ییل، منشپرخاشگری بودن همچون لئونارد برکوو

 . (۱97- 2۰۶ :۱3۸۶: کریمی، )نکاند را ناکامی فرد در رسیدن به هدف دانسته 
َلی اْلَحقِّ ا  . متن عربی مفهوم مورد 4 َن اْلَفْیء  ا  ، َو لیْحَصُر م  ة 

لَّ ی الزَّ  ذا َعَرَفُه... .استناد این است: ... َو ل یَتمادی ف 
5. Judicial temperance 
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یکرد خصیصهبرخی از روان  را مطرح  «گراییموقعیت » ۀئلسمرفتار،  بینیپیشای به شناسان در مقابل رو
 گرایی عبارت از این نظر است که متغیرهای موقعیتی در تعیین اینکه افراد چگونه عمل. موقعیتاندکرده 

شناختی (. در تطبیق مفهوم روان۱42: ۱3۸7)کارور،  از متغیرهای شخصیتی است ترمهمکنند، می
 الب یک نمونه به بیان مطلب پرداختهگیری قضایی، در قیمبر تصمها  گرایی با میزان اثرگذاری موقعیتموقعیت

یژگیمی یژگیگونهشخصیتی یک قاضی بههای شود. ممکن است و ها، تمایل بر ای باشد که بر اساس آن و
ای در شعبهیا اما همین فرد چنانچه در موقعیتی قضایی  ؛رعایت حقوق قانونی و انسانی متهمان داشته باشد

 خشن و خطرناک به وی ارجاع جرائممربوط به مرتکبین های ه پروندهکمشغول به کار شود  از دادگاه کیفری 
 شود و اقدام به تعیین کیفرهاییمی ، در این فرض متغیرهای موقعیتی بر متغیرهای شخصیتی وی غالبگردد

یژگیمی  شخصیتی وی نداشته باشد.های نماید که ممکن است قرابتی با روحیات و و

 نتیجه
ی  کنند کهمی تالش کیفری، گذارانسیاست وزه امر  و ضروری حداقلی، گیری بهره  سمت به را  قضایی ۀرو

یژه به کیفرها، از مندنظام  تفسیری ۀارائ درها دادگاه قضات نقش میان، این در. کنند هدایت حبس کیفر و
 به دستیابی راستای در و ربزهکا شخصیت با متناسب که کیفری  تعیین آن تبعبه و جزا  قانون مواد از منطقی
های مدل   میان  تعادل  و  توازن   ایجاد  ،روایناز  ؛بود  خواهد  بدیل بی  نقشی  باشد،  جزا   حقوق  ۀشدتعریف  اهداف
 هر اساس بر تقنینی کیفرگذاری بنابراین،. شودمی تلقی ضروری کامالا  کیفر تعیین قضایی الگوهای و قانونی

  صورت  گذارقانون نظردم اهداف از یک هر راستای در که اییضق کیفرگزینی و جزا  حقوق اهداف از یک
 اعمال  و  تعیین  بر این اساس،.  باشد  داشته  کیفری  عدالت  نظام  در  را   متفاوتی  هایبرایند  است  ممکن  پذیرد،می

 ؛گرددمی کیفردهی نظام شدننامعین به منجر بزهکار، سازیبازاجتماعی و بازسازگاری هدف با کیفر
 شخصیت  به توجه  با و  «مجرم  با  جرم   تناسب  اصل »  دادنقرار  مبنا  با  حکم،  صدور  مقام  در  قاضی  هک  ایگونهبه

 از. کند متناسب کیفرگزینی به اقدام گردد،می وی بازپروری به منجر که کیفری  واکنش بهترین اتخاذ و متهم
 «مجازات با جرم تناسب تینس اصل » دادنقرار مبنا با دادگاه باشد، سازیناتوان کیفر هدف اگر دیگر، سوی

 سزاگرایی  اگر  و  داد  خواهد  قرار  هدف  این  تعیین  راستای  در  را   محکومیت  ۀدور  طول   هم  و  زندان  کیفر  شدت  هم
 داشته سرزنش  و استحقاق از برداشتی چه کیفری  دادرس  یا گذارقانون آنکه به بسته باشد، کیفر توجیه محور
 اهداف  از  تلفیقی  با کیفر  اعمال  است  ممکنیا    بود  خواهد متفاوت  رممج  برای  تعیینی  کیفر  میزان  و  نوع  باشد،

یکردهای و یه این است بدیهی. پذیرد صورت گفتهپیش رو  از متفاوت احکام صدور موجب تتمتشهای رو
بر این . است بوده مشابه و یکسان جرم آثار و ارتکاب شرایط که حالی در ؛گردید خواهد مختلفهای دادگاه

 به بسته که است آن  اتفاقی عدالت از  مقصود. گفت سخن نیز «عدالت شدناتفاقی»  از بتوان شاید اساس،
 جرم  یک آثار و ارتکاب شرایط در شود، محاکمه دادگاه قاضی کدام نزد در و دادگاه ۀشعب کدام در متهم اینکه

 و شود مواجه نهسزاگرایا حکمی کلی طوربه و حداکثری حبس کیفر متضمن حکمی با شعبه یک در مشابه،
یت با قاضی که گردد مواجه حکمی با دیگر، ایشعبه در  بزهکار،  مجدد بازسازگارسازی هدف به بخشیاولو
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های مدل تحلیل  با روایناز . باشد گرفته بهره  کیفر ۀکنندتعدیل های تأسیس و نهادها از و نموده صادر
 البته رهنمودمحور، کیفردهی نظام قضایی، جنایی سیاست سطح در سو یک از که گفت توانمی کیفردهی،

یه  است  قادر  ایران،  کیفری   حقوق  اقتضائات  با  متناسب  و  شدهسازی بومی  راهبردی  با  افراط  میان  در  میانه  ایرو
 ایران  کیفری   نظام  برای  مناسبی مدل  تواندمی  و برگزیند کیفر  تعیین  در  را   کیفردهیهای  مدل  سایرهای  تفریط  و

 قانونی،  مواد  از  ایمجموعه  در  باید  گذارقانون نیز، تقنینی  جنایی  سیاست  سطح  در  دیگر  یوس  از  و  شود  تلقی
 کند. شناسایی را ها دادگاه کیفرگزینی بر ناظر جامع اصول

 منابع
 فارسی 

تهران:   ،ییجنا علوم  مقاالت مجموعه ، «مقید اختیار یا مطلق سلطنت : مجازات تخفیف»(، ۱3۸۵) حسین نیا،آقایی  ▪
 سمت.  اتانتشار

 مجله فرانسه«، و ایران حقوق تطبیقی مطالعه تعلیق؛ بدون حبس توجیه» (،۱397) رضا رحیمیان، و شهرام ابراهیمی، ▪
 . ۱۶  شماره رضوی، اسالمی علوم  دانشگاه ،کیفری حقوقهای آموزه

  ها«، جلوه و  علل: غربی کشورهای جنایی  سیاست  در کیفر؛ به بازگشتهای نبش »ج  (،۱3۸4حسن) کاشفی،  زادهاسماعیل  ▪
 . ۱۶و ۱۵  شماره ،حقوق و تاهیال تخصصی مجله

  قضایی  مجازات  تعیین  در  آرا تفاوت بر  خاص قانونی  و  فراقانونی   عوامل تأثیر»  (،۱394)  مهدی  کریمی، و  غالمحسین الهام،  ▪
 . ۵ و4 شماره ،2 دوره ،شناسیجرم  و  کیفری حقوق مطالعات ،«مشابه جرائم در

 اندیشه.  تهران: نشر هشتم، چاپ ،2 جلد، کاردان محمد علی ترجمه ،اجتماعی شناسیروان  (،۱3۶۸) کالین اتو برگ، ▪
 مجد.  ابرندآبادی، تهران: انتشارات نجفی حسین علی ترجمه ،کیفرشناسی (،۱372)  برنار بولک، ▪
 میزان. تهران: نشر ابرندآبادی، نجفی  حسین علی ترجمه سوم، چاپ ،شناسی  جرم (،۱393)  ژرژ پیکا، ▪
  مطالعه   کیفر،  تعیین  مرحله  در  فرهنگی  هنجارهای  به  استناد   قابلیت»  (،۱39۵)  حمیدرضا  ناری،  دانش  و  سیدحسین  ی،حسین ▪

 . 2شماره ،7 دوره ،تطبیقی حقوق مطالعات ،«آمریکا و آلمان ایران، کیفری نظام در تطبیقی
تهران:  ابرندآبادی، نجفی حسین  علی چاپ دوم، ترجمه ،جنایی سیاست بزرگهای نظام  (،۱393)  ریمی  مارتی، دلماس ▪

 نشر میزان.
ریه) ایران در کیفرزدایی: در دیباچه (،۱397) مهرداد  اصلی، رایجیان ▪  مجد.  چاپ اول، تهران: انتشارات ،(رویه و نط
 سمت.  تهران: انتشارات سوم، چاپ ،مجازات و  جرم تناسب (،۱394) منصور  رحمدل، ▪
تهران:    دوم،  چاپ  دادگران،  سیدمحمد  چاپ دوم، ترجمه  ،اجتماعی  شناسی  روان  ،)بی تا(  ادیل  نیون،  و  مارک  آن  بالو،  روش ▪

 .نشر مروارید

،  74، سال مجلۀ حقوقی دادگستری، «مک دونالدی کردن عدالت کیفری»، (۱3۸9)  بابایی، یوسف ؛غالمی، حسین ▪
 .7۰ۀشمار

  ، 3دوره ،تطبیقی حقوق دوفصلنامه ،«کیفری  گرایی عوام ظهور بسترهای» ،(۱392) محمدباقر مقدسی، ؛محمد فرجیها، ▪
 . ۱۰۰پیاپی شماره ،2شماره

 سیاست در زداییحبس  یایؤر و گراییحبس سیطره» (،۱397) حسین آبادی،محیپور  ؛داریوش بوستانی، ؛سعید قماشی، ▪
 اول.  شماره نهم، سال  ،کیفری حقوق  نامه پژوهش «،(کرمان شهر قضایی  حوزه موردی مطالعه) ایران  کیفری
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ریه (،۱3۸7) اف مایکل یر، شی و اس چارلز کارور، ▪   نشر  بهمشهد:  رضوانی، احمد چاپ دوم، ترجمه ،شخصیتهای نظ
 رضوی(.  قدس   آستان انتشارات)

 . 2۰و۱9 شماره ،حقوقی تحقیقات مجله ،«فرانسه جزای جدید قانونهای نوآوری »  (،۱37۶) باقر شاملو، ؛جعفر کوشا، ▪
ی تع نظام»  (،۱39۱) حجت نژاد،سبزواری  ▪  . حقوقیهای اندیشه نامهپژوهش ،«(تطبیقی  مطالعه) عمل تا نظر از: کیفر قو
یز صانعی، ▪  . نو طرح  انتشارات تهران: ،روانی و  اجتماعی عوامل با حقوق رابطه اجتماع، و  حقوق ،(۱3۸9)  پرو
  جرم و ریکیف حقوق مطالعات ،«ایران  حقوق در تعزیری کیفرگزینی سازی مند نظام» (،۱397)  مهدی پور، صبوری ▪

 شماره.  ،4۸دوره ،شناسی
 جنگل.  تهران: انتشارات ،کیفرشناسی (،۱392)  علی صفاری، ▪
 ،جنایی علومهای تازه مقاالت مجموعه ها«، ضرورت وها هدف  کیفردهی، »نظام (،۱3۸۸) فیروز جانکی، حمودیم ▪

 میزان،.  تهران: نشر ابرندآبادی، نجفی  حسین علی دکتر نظر زیر  نخست، چاپ
  تحقیقات   مجله  ،«(کیفر  کارکردهای  بر  تکیه  با)   انگلستان  کیفری  فرایند  در  آن  تعیین  چگونگی  و  کیفر»  (،۱3۸۶)  رینسن  مهرا، ▪

 . 4۵ شماره ،حقوقی
  شماره  ، 4۰ دوره ،تهران دانشگاه  حقوق فصلنامه ، «ولز و  انگلستان  در  مجازات تعیین رهنمودهای»(،  ۱3۸9)  مهرا، نسرین ▪

3. 
  ، کیفری  حقوق  پژوهش  مجله  ایران»،  و  آمریکا  در  قضایی   گیری   تصمیم  «الگوهای  (،۱39۶)  اندیگر  و  عباس  آبادی،  منصور ▪

 هجدهم.  شماره پنجم، سال
بی،  ؛سیدمحمود  میرخلیلی، ▪   ،راهبرد مجله ، «ها زندان کیفری جمعیت افزایش  قضایی عوامل بررسی » (،۱39۶) تقی یعقو

 .۸2 شماره
یژگی » (،۱39۶مصطفی) صبوری، ؛مهدی آبادی، دولت ناصری ▪   رفتار  و قضایی اخالق اصول خوب؛ قاضی یکهای و

 . 9۱ شماره ،قضاوت فصلنامه ،«ایحرفه
 شناسیجرم دانشنامه ،«آنهای گونه  و انتقادی شناسی جرم  بر درآمدی» (،۱397) حسینعلی  ابرندآبادی، نجفی ▪

 میزان.  تهران: انتشارات شیری، عباس دکتر کوشش به ،محکومان
 مجله ،«مجازات تخفیف در قاضی اختیارات واکاوی» (،۱39۰) غالمحسین آماده، و حسینعلی ،ابرندآبادینجفی  ▪

یژه ،حقوقی تحقیقات  . ۱39۰، ۵ شماره نامه  و
بهار، ▪  .۵  شماره  رضوی،  اسالمی  علوم   دانشگاه  ،کیفری  حقوقهای  آموزه  ،«هامجازات   قضامندی  اصل»  (،۱392)  رحیم  نو
 و فقه مجله ،«تر؟ عادلنه عدالتی یا فاحش تبعیضی ها؛ مجازات کردن فردی اصل» (،۱3۸۵جعفر) جعفری، یزدیان  ▪

 . ۱۱شماره سوم، سال ، حقوق
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