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 يل(تحل در فرض عدم قصاص يقاتل عمد يريحبس تعز يزانم يينتع مؤثر بر عوامل
 1)تهران استان در عمد قتل ايهپرونده يمورد

  
  ثابت مهدوي محمدعلي ،مهرا نسرين ،قاسمي قاسم ،اكبري شقايق

  
  )15/02/1400 تاريخ پذيرش: ،15/09/1399 (تاريخ دريافت:

  
  :چكيده
 پرونده كه فرضي در عمدي قاتل براي سال 10 تا سه بين حبس مجازات ميزان تعيين

 ارتكابي عمل شدت با مجازات كردن متناسب هدف با بايستي نگردد، منتهي قصاص به
 از استفاده با تحقيق، اين در. گيرد صورت محكوم، فردي سوابق و شخصيت با نيز و

 نوع ميان رابطة نظري، پشتوانة منزلة به قضايي هايپرونده اجتماعي ساختار نظرية
 نزاع تصميم، بقس مقتول، جنسي آزار جسد، با رفتار نوع ضربات، تعداد قتاله، آلت
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 قاتل، به دسترسي نحوة قاتل، تابعيت قاتل، اعتياد قتل، حين در جمعي دسته
 قاتل، توسط الكلي مشروبات مصرف عدم يا مصرف مجرد بودن، يا متأهل جنسيت،
. گرفت قرار بررسي تحت دم اولياي رضايت اعالم زمان و مقتول تابعيت و جنسيت
 مطالعة و مشاهده تكنيك از و است پيمايش هرفت كار به حاضر تحقيق در كه روشي
 هايپرونده تحقيق، جمعيت. است شده استفاده اطالعات آوري جمع براي هاپرونده
كه تا باشد يم 1380از سال  استان تهران جنايي دادسراي در مطرح شده عمد قتل

ونه پرونده از ميان آنها به مثابه نم 60 مختومه گرديده است. 1396قبل از خرداد 
بود.  يدهشده در پرونده درج گرديينحبس تع يزانپرونده م 49انتخاب شدند كه در 

 دو گروه مستقل  يانگينم يسةمقا ،1يرسونهاي پها از آزمونجهت تجزيه و تحليل داده

Test‐T تفاوت تحقيق، هاييافته با مطابق. شد استفاده 2يك طرفه واريانس تحليل و 
 دست به مستقل متغيرهاي مختلف هايگروه در تعزيري حبس ميانگين در معناداري

 ارتباط حبس، ميزان با دم، اولياي رضايت اعالم زمان ميان كه حالي در. نيامد
  .است داشته وجود معناداري

  
 يساختار اجتماع، قصاص يعدم اجراي، قاتل عمدتعزيري،  حبس :كليدي واژگان
  .قضايي، رضايت اولياي دم هايپرونده

  
  مسئله يانب و مقدمه
مورد  توانمي شناختيجامعه يا و كيفرشناختي اخالقي ـ فلسفي يا جنبة سه از را مجازات

مورد مطالعه  »در عمل« ياو  »در قانون« توانيم ينكاوش و پژوهش قرار داد. مجازات را همچن
 پاسخ و مجازات فلسفي و اخالقي توجيه هدف مجازات، به فلسفي ـ اخالقي رويكرد درقرار داد. 

 هدف مجازات، به كيفرشناختي رويكرد در كنيم؟مي مجازات چرا كه است پرسش اين به
. است جامعه در جرم كاهش و كنترل در آن تأثير مطالعة و مجازات كارآمدي و كارايي بررسي
 يبضر يشدر كاهش جرم و افزا تأثيري مجازات آيا كه اين است رويكرد اين در اصلي پرسش

 يطمجازات و شرا ينروابط ب ييهدف شناسا ي،شناختجامعه يكرده دارد؟ در رودر جامع يتامن
مجازات  يكردرو ين. در اشوديو اجرا م ييناست كه مجازات در دل آن تع يو فرهنگ ياجتماع
از رخداد مجدد آن در  يشگيريپ ي) برايفلسف يكرده به جرم (روو موجّ يپاسخ اخالق صرفاً

مستقل است كه  ينهاد اجتماع ،نگاه ين. مجازات در ايست) نيشناخت يكرد كيفرجامعه (رو

_______________________________________________________ 
1 Pearson 
2 one-way analysis of variance (one-way ANOVA) 
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از آن است. در  يشگيريكنترل و پ ياجرم و  يبس فراتر از سرزنش اخالق ييواجد كاركردها
آن،  يهاتمجازات و توج يمورد نظر برا يبه جرم، بسته به مبان يفلسفي ـ اخالق يكردرو

در اصالح و درمان محكوم مطرح است. به نقش آن  ياتناسب آن با جرم و  يرنظ يمالحظات
از شدت  يمجازات تابع يزانكه نوع و م ين استاصل بر ا يزن 1)يو(نرمات يو هنجار يلحاظ حقوق

 قاضي محور،جرم كيفردهي نظام در. باشدميو قباحت فعل و قصد مجرمانه  يناپسند ي وزشت
 و شودمي متمركز ارتكابي جرم شدت و نوع بر مجرم، هايويژگي از بيش كيفر تعيين مقام در
 ،»مجازات و جرم تناسب« قديمي و اوليه اصل رو،ازاين. كندمي كيفر تعيين مبنا، همين بر

 عدالت و سزادهي نظرية در بايد را اصل اين خاستگاه. است كيفردهي نظام اين عملكرد مبناي
 سرزنش قابليت و صدمه ميزان( ارتكابي جرم شدت بين ارتباط. كرد وجوجست استحقاقي

 كه است استحقاق اساس بر مجازات تعيين الگوي بحث اصلي محور مجازات، شدت و) متهم
  ) .ا 66: 1394 رحمدل،( شد متحول 1970 دهة در رويكرد اين البته

منحصر به  ،در عمل ياخواه در قانون و  ،عوامل مؤثر بر مجازات ي،شناختجامعه يكردرو در
 ياجتماع ةو رتب يگاهجا يرنظ ياجتماع يرهاي. متغيستندن يانونقي ـ و حقوق يعوامل فلسف

 يگاهرتبه و جا يزبازماندگان مقتول، و ن ياو  يمدافع، شاك يلوك او، ياقتصاد يتوضع محكوم،
مجازات در عمل نقش  ييندر تع تواننديهستند كه م عوامليآنها، همه از  يو اجتماع ياقتصاد

تر مهم يحت يدو شا ي،و حقوق يگفت كه به موازات مختصات قانون توانيكنند. در واقع م يباز
 ينمجازات مؤثر هستند. ا يزاننوع و م ييندر تع يفريك ةپروند ياز آنها، مختصات اجتماع

ه جرم قتل عمد، ب يبه نهاد مجازات عموم يشناختجامعه يكرديپژوهش در گام نخست، با رو
جرم قتل عمد  يمجازات عموم يينمؤثر در تع يتماعو اج يدنبال شناخت عوامل و عناصر قانون

 ياممعنا و پ يدنبال نقد و بررسه به مجازات ب ياخالقي ـ فلسف يبا نگاه ياست. در گام بعد
از استحقاق  يتابع يدمجازات با ي،جرم قتل عمد است. از نگاه اخالق يمجازات عموم ياخالق

ي و نقشباشد تر گناهبيهر جا مقتول،   سرزنش شدن باشد. در رخداد قتل عمد، يمحكوم برا
تر شرورانه يو از آن طرف هرچه قاتل، در فعل و در ذهن، نقش و قصد ،تر داشته باشدمعصومانه

 ينتر را دارند. ايدشد يانتظار پاسخ ي،تر داشته باشد، عموم مردم و عواطف اجتماعناپسندانهو 
زه متناسب و هماهنگ با انتظارات و عواطف قتل عمد در عمل تا چه اندا يامر كه مجازات عموم

 يهاموجود در دادنامه يهااحكام و مجازات يبررس يقاز طر توانيم ،است يو پسند عموم
 تعيين كشورها برخي و ايران جزايي قوانين درمربوط به قتل عمد مورد مطالعه و نقد قرار داد. 

 در مجازات تعيين واقع در و است بوده حداكثر و حداقل صورت به گذارقانون توسط مجازات
_______________________________________________________ 

1 normative 
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 ميزان تعيين در قاضي طرفي از .)413: 1394ي، (باهراست  شده واگذار قاضي نظر به بازه اين
 باستيمي نرماتيو مالحظات و حقوقي اصول اساس بر بلكه ندارد مطلق اختيار بازه اين در حبس
 ابزارهاي ترينمهم از متناسب، مجازات تعيين براي قاضي به اختيار تفويض. كند تصميم اتخاذ
 و حداكثر يا حداقل تعيين اختيار، اين پرتو در. است آن كردن فردي و مجازات قضايي تفريد

 به .)25: 1389(آماده،  شود مي پذيرامكان متعدد كيفرهاي بين از مساعد مجازات گزينش
  612 ةوضوع مادم يقاتل عمد يبرا يريحبس تعز يزانم يينرسد تعيبه نظر م يبترت ينهم

از جمله تناسب مجازات با  يبر اصول حقوق مبتنيدر فرض عدم قصاص،  يقانون مجازات اسالم
 سبق فقدان يا وجود قتل، روش چون عواملي تأثير تحت بايستيميبا مجرم،  ينجرم و همچن

 يمتفاوت باشد، از طرف ،به قاتل يدسترس و نحوة جمعي، دسته نزاع فقدان يا وجود تصميم،
در پرونده از  ياجتماع يا يفراقانون يمتأثر از عوامل يري،مجازات حبس تعز يزانممكن است م

 يو عوامل آنها جنسيت مقتول و و قاتل تابعيتمربوط به قاتل و مقتول مانند  هاييژگيجمله و
  موارد باشد.  ينا يرنظ

 كه آن گونه ،عمد قتل در سرزنش استحقاق ميزان با مجازات تناسب كه داشت توجه بايد
 بر كه، چرا. است مطرح عمومي مجازات در بيشتر است، گرفته قرار تقنين مورد ايران حقوق در

خود كه بر اساس  يقضات نه بر اساس احساسات و عواطف شخص قصاص، مجازات خالف
مجازات  يزانم يينعموم مردم، اقدام به تع يو عاطف يو انتظارات اخالق يضوابط و قواعد حقوق

  .نندكيم
  

  پژوهش پيشينة
 در قضات گيريتصميم در مؤثر اجتماعي و قانوني عوامل دنبال به پژوهش اين كه آنجا از

 تعيين هدف واقع در جنبه يك از باشد،مي قصاص عدم فرض در قاتل تعزيري حبس خصوص
 كلي، طور به و حيث، اين از. است بوده هايي پرونده چنين در قضات گيريتصميم الگوي
 كيفري نظام در قضات گيريتصميم الگوي و نحوه خصوص در متعددي هايمقاله و هاكتاب
 اندكي توضيحات ذكر با منابع اين از محدود تعدادي به كه است گرفته قرار نگارش مورد ايران

 كيفرگزيني تا تقنيني كيفرگذاري از« عنوان با ايمقاله در. شودمي بسنده آنها محتواي از
 در كه است شده مطرح سوال اين »)ايران قضايي روية بر تأكيد با( ومعيارها هامدل قضايي؛
 و شودمي تبعيت كيفردهي شيوة كدام از ايران قضايي و تقنيني جنايي هايسياست قلمرو
 مالك كيفر تعيين در را معيارها و هامؤلفه كدام بايد حكم صدور مقام در دادگاه قاضي اساساً
 تمركز با كيفر، تعيين به اقدام متغيرهايي چه تأثير تحت قاضي ديگر، رتعبا به دهد؟ قرار عمل
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 قضايي روية در كيفر تعيين قضايي و قانوني بسترهاي و كند،مي آزادي، سالب هايتصميم بر
 مباني و هاواقعيت با متناسب كه كيفر تعيين براي مناسبي الگوي ادامه، در كدامند؟
 هاينظام پژوهش اين در .شودمي داده پيشنهاد باشد، راناي كيفري نظام در شدهپذيرفته
 محور وجرم كيفري هاينظام از و كرده تقسيم دسته سه به را مجازات تعيين كيفري
 خصوص در پژوهش از ديگري بخش در و آورده ميان به سخن رهنمودمحور و محورمجرم

 رحيميان، و محسني( است دهش ارائه توضيحاتي ايران قضايي روية در كيفرگزيني معيارهاي
1398 :60(.  
 اين به» و ايران آمريكا در قضايي گيريتصميم الگوهاي« عنوان تحت ديگري مقالة در
. شوندمي صادر گوناگونى هاى عامل از اثرپذيرى با قضايى تصميمات كه است شده اشاره مطلب

 و متهم شخصيت به نده،پرو حقايق و بر محتويات افزون كيفرى هاىپرونده در هاعامل اين
 آن بر خود پژوهش در ايشان آنچه اما گردد،بازمي نيز كيفري عدالت نهادهاى كاركرد و ديدهبزه

 پيوندهاى واقعيت، بر تكيه با كه است طرحى الگو،. است قاضى ذهنى طرحوارة ورزند،مي تأكيد
 مبناي كه كلى رحط قضايى هاىپرونده در. دهدمي نشان را پديده اصلى هايعامل ميان

 و قضايي راهبرد يا استراتژي قاضي، نگرش قانون، تواندمي دهد،مي شكل را گيريتصميم
 قرار بررسي مورد گيريتصميم الگوي عنوان تحت يك هر كه باشد قاضي شخصيتي هايويژگي

 بديهي الگوي عنوان به ايخواننده هر ذهن در كه است الگويي نخستين قانون. گيرندمي
 چرايي پاسخ تنهاييبه قانون كه داشت توجه بايد اما گيرد،مي شكل قضات هايميمتص

 و استراتژي نگرش و بعدي هايپژوهش اساس همين بر. دهدنمي را قضات هايتصميم
 خود نوبة به نيز عوامل اين كه كردند اثبات و دادند قرار واكاوي مورد را شخصيتي هايويژگي

  .)150: 1396نژاد، رحيمي و شيدائيان ياوري و منصورآبادي و( ذارنداثرگ قضات هايتصميم بر
 ايمقاله كرد اشاره آن به توانمي قضات گيريتصميم الگوهاي زمينة در كه مقاالتي ديگر از

 كه دارد اذعان نويسنده. است »ايران حقوق در تعزيري كيفرگزيني مندسازينظام«عنوان  با
 ميسر مرحله اين در قضايي اختيارات ساختن مندنظام بدون كيفر تعيين فرآيند به دادن سامان
 ابتدا كه معنا اين به بيند،مي كيفردهي رهنمودهاي از استفاده در را حل راه و باشدنمي

 از مركب كميسيوني آن گاه و گيردمي نظر در جرم هر مجازات براي را مشخص بازة قانونگذار
 قانونگذار كه ايمحدوده در را جرم آن مختلف فروض ،قضايي و حقوقي نخبگان از نفر چند

 تعيين مقنّن كه را مجازاتي حداكثر و حداقل فاصلة و دهندمي سامان است، كرده مشخص
 نهايت در. كنندمي تقسيم خردتري درجات به مختلف، فروض اين با متناسب است، كرده
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 حكم در را خاص مجرمانة واقعة صافاو بتواند تا شودمي داده نيز قاضي به عمل آزادي مقداري
  .)128: 1397 پور،صبوري(كند  لحاظ خود

 پژوهش خاص، جرايم در قضات گيريبرتصميم مؤثر عوامل خصوص در خاص طور به
تأثير عوامل فراقانوني و قانوني خاص بر تفاوت آرا در تعيين مجازات قضايي در «با عنوان  يمايشيپ

 در است. گرفته صورت 1394 سال در عمدي جرح و ضرب ت وسرق بر تأكيد با» جرايم مشابه
شده است.  يمتقس يو فراقانون يقانون ةحداكثر مجازات به دو دست ةكننديينتع عواملپژوهش  ينا

در سراسر مواد  يحيبه شكل تلو يااست كه در قانون به صراحت  يمجموعه عوامل يعوامل قانون
 يخالف عوامل قانون بر ياند، اما عوامل فراقانونشده مقرر يفرشدت ك يينتع يبرا يفريقانون ك

 يممرتبط است كه تصم يرامونيپ يروهايو مراجع و ن يدگيرس يباشند و به فضايم يننامع
 تجربي و ميدانيمطالعات  يازمنددسته عوامل ن ينا ييدهد كه شناسايقرار م يررا تحت تأث ييقضا
 تجديد نظر و بدوي قاضي 53 ميان در سؤال 30 بر مشتمل اينامهپرسش پژوهش، اين در. است
 نظر از كه دهدمي نشان تحقيق اين از حاصل هاييافته. است شده توزيع مشهد قضايي حوزة

 تجري بيم و جامعه نظم در اخالل« خاص قانوني عامل دو پژوهش، اين آماري جامعة اعضاي
 حداكثر تعيين در معناداري تأثير ،»آن امثال و اسلحه و چاقو از استفاده« و »ديگران با مرتكب
 عامل 13 ميان از فراقانوني عوامل اثر خصوص در. دارند قضات توسط جرح و ضرب مجازات

 تعيين در معناداري تأثير جرم، ارتكاب براي قبلي ريزيطرح فقط پژوهش، اين در شدهشناسايي
  .)193: 1394يمي، كرالهام و ( دارد قضات توسط مجازات حداكثر

 بر ديدهبزه و مرتكب رابطة تأثير«با عنوان  يگريد يمايشيحاصل از پژوهش پ يهايافته
 يساختار اجتماع ياز تئور يريگبهره با »جرح و ضرب هايپرونده در سازش و گذشت
 ديدهبزه و مرتكب ميان عرفي پيوند و رابطه نوع كه است مطلب اين از حاكي يي،قضا يهاپرونده

 پژوهش اين در. باشد تأثيرگذار كيفري فرايند در كنشگران هايتصميم  و اماتاقد بر تواندمي
نشان  تحقيقحاصل از  يهايافتهقرار گرفت و  يمورد بررس شيراز در جرح و ضرب پروندة 80
 يفريك يندفرآ ييبر گذشت و سازش در مراحل ابتدا يدهدبزه مرتكب و يانكه رابطه م داد
گذشت و  يندمراحل فرآ ينتر تا آخريكموارد در روابط نزد ير برخبوده است، اما د يرتأثيب

 ييقضا يهاپرونده يساختار اجتماع يةبر نظر يدپژوهش با تأك ينا انشود. مؤلفيم يجادسازش ا
با اغماض  يده،دمرتكب و بزه ينتر بيمانهدر روابط صم يزآمخشونت يمجرا يمعتقد است كه حت

 يانم ينلذا آنچه در ا ،شوديبرخورد م ييدستگاه قضا يحت ايو  ينطرف يةاز ناح يشتريب
 يهاپرونده ساختار اساس بر قانون و است ييقضا يهاپرونده ياجتماع مسيركننده است يينتع

  ).1395يني، امفرجيها و (كند مي ييرتغ ييقضا
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 گيريتصميم الگوي خصوص در گرفتهصورت هايپژوهش شوديكه مالحظه م همان طور
 قرار نگارش مورد خاصي جرمگرفتن و اشاره كردن به  نظر و بدون در يشكل كل به ات،قض

 بر مؤثر فراقانوني و قانوني عوامل شده،اشاره پيمايشي هايپژوهش در طرفي از اند،گرفته
 پژوهش اين و است گرفته صورت سرقت و جرح و ضرب هايپرونده در قضات گيريتصميم
در خصوص  ييهامحكوم، داده يعوامل بر انتخاب مجازات حداكثر برا يرتأث ينظر از بررس صرف

است.  كردهارائه ن يزحبس ن يزانحداكثر م يينثر بر تعؤعوامل م يا يقاتل عمد يريحبس تعز
 نيز» ضرب و جرح يهابر گذشت و سازش در پرونده دهيدمرتكب و بزه ةرابط ريتأث«هش در پژو
هم  بوده است، آن دعوا اصحاب ميان خويشاوندي رابطة نفقدا يا وجود كه عامل، يك صرفاً
پژوهش  ينكه در ا يدر حال ،قرار گرفته است يمورد بررس ،ضرب و جرح يهادر پروندهفقط 

قضات در مورد  يريگدر تصميم اجتماعي و قانوني عوامل از متعددي طيف اثراست  شدهتالش 
 در رسدمي نظر به كه موضوعي. ردگي قرار بررسي مورد يقاتل عمد يريحبس تعز يزانم

 با.  است حوزه اين پژوهشگران توجه مستلزم و است نگرفته صورت ميداني پژوهش آن خصوص
مرتبط با موضوع پژوهش، دست كم در  يمتمام مفاه رسدمي نظر به آمده به عمل هاي بررسي
  اند. نشده ييهنوز شناسا ي،در مورد  قاتل عمد يريحبس تعز يزانمورد م

  
 پژوهش نظري مباني

 هايپرونده اجتماعي ساختار عنوان با جامع صورت به را خود نظرية 1976 سال در 1بلك
 در سپس. داد ارائه 4قانون رفتار كتاب در 3قضايي هايپرونده اجتماعي هندسة يا و 2قضايي
 عدالتو  5ناصحيح و صحيح اجتماعي ساختار جمله از هاييتابر كد بعد هايسال

 تمام به خود، نظرية بسط و شرح ، با7حقوق اجتماعي ساختار همچنين و 6شناختيجامعه
  .پرداخت قضايي پروندة بر تأثيرگذار اجتماعي فاكتورهاي و عوامل
 مختلف قانون مختلف، مردم و. دارد متفاوت قانون متفاوت، هايپرونده« بلك اعتقاد به
 هايتصميم شامل كه دارند، متفاوتي قانوني نتايج معموالً مشابه، هايتجاوز و هاقتل. دارند

_______________________________________________________ 
1 Donald Black 
2 the social structure of the case 
3 the social geometry of the case 
4 The Behavior of Law 
5 The Social Structure of Right and Wrong 
6 Sociological Justice 
7 The Social Organization of Law (edited by Donald Black and Maureen Mileski) 
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 محكوم كه آنهايي براي متفاوت هايمجازات شامل و است گناهيبي يا تقصير دربارة مختلفي
 اشخاصِ اجتماعي موقعيت در در آنها هايتفاوت از ناشي تنوع، اين. شوندمي داده تشخيص

 هر اجتماعي فضاي اساساً .است دعوا اجتماعي جهت از ناشي ديگر عبارت به و پرونده در درگير
. كندمي تغيير كه است ابعاد اين به توجه با و طريق اين به قانون و استعدي چندب پرونده
 نيز و آنها اجتماعي مرتبة با همگام پرونده، در طرفين ارتباط درجة و تعامل با همراه قانون،
) باال طبقة( فراسو عليه يا) رودستف طبقة( سو فرو عليه آيا كه شكايت اجتماعي مسير با همسو
 »كندمي تغيير ،)برابر اجتماعي لحاظ از اشخاصي عليه( برابرند و مساوي طرفين يا است

  ).1397اميني، (
 كه را قانوني كميت متنوعي، و متعدد اصول اجتماعي، جهان سراسر در« بلك، عقيدة به
 قابل و نوسان در قانون. كندمي بينيپيش و تشريح و دهدمي توضيح كند،مي جذب پرونده
 وضعيتي و موقعيتي قانون،. كندمي تغيير ديگر پروندة به پرونده يك از. است دگرگوني و تغيير
 تصور اين اگرچه. است نسبي قانون ديگر عبارت به و است وضعيت و موقعيت پيرو و تابع. است
 قانون قانون، بودن نسبي تئوري بر طبق اما است همگاني و عمومي قانون كه دارد وجود

 »وضعيتي« و »موقعّيتي« قانون،. است يكنواخت ،مشابه جرم نوع با پرونده دو مورد در ندرتبه
  .)همان(» جمعي و همگاني و عمومي تا است

 متفاوتي ساختار واجد پرونده هر ، تخصصي و فني خصوصيات و هاويژگي بر عالوه بنابراين
 شخصي چه كند؟مي دعوي اقامة ديگري شخص چه ليهع شخصي چه اينكه جمله از است

 حاميان بر مشتمل است ممكن همچنين است؟ پرونده در درگير كسي چه كند؟مي رسيدگي
 و هاويژگي. باشد) قاضي( ثالث شخص يا سوم طرف و) شهود و وكال( آنها از يكي يا طرفين

 اجتماعي موقعيت و وضع. هددمي تشكيل را پرونده اجتماعي ساختار افراد، اين هايخصيصه
 است ممكن يك هر اجتماعي موقعيت است؟ چقدر شاناجتماعي فاصلة است؟ چگونه كدام هر

 ممكن طرفين. نه يا باشد نزديك پرونده در درگير اشخاصِ ديگر به و باشد، ترپايين يا باالتر
 و شدهشناخته مترك اما ديگري از ثروتمندتر است ممكن يكي يا باشند، فقير يا ثروتمند است
. دارد وجود اجتماعي روابط و هاموقعيت از ايپيچيده ساختار ترتيب، بدين .باشد محترم يا مهم

 در گيريتصميم و بينيپيش را پرونده آن به رسيدگي چگونگي پرونده، اجتماعي ساختار
 همان).( كندمي هدايت را آن خصوصِ

  
   پژوهش هايفرضيه
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 مجرد يا متأهل جنسيت، قاتل، به دسترسي نحوة اعتياد، تابعيت، شامل قاتل هاي. ويژگي1
 قاتل تعزيري حبس ميزان بر قتل، حين در الكلي مشروبات مصرف عدم يا و مصرف بودن،
  .است مؤثر دم اولياي بخشش فرض در عمدي
 در عمدي قاتل تعزيري حبس ميزان در جنسيت و تابعيت شامل مقتول هاي. ويژگي2
  .است مؤثر دم ياياول بخشش فرض
 نوع ضربات، تعداد قتاله، آلت نوع جمله از عمد قتل ارتكاب احوال و اوضاع و كيفيت. 3
 نزاع فقدان يا و وجود تصميم، سبق فقدان يا وجود جنسي، آزار فقدان يا وجود جسد، با رفتار
  . است مؤثر دم اولياي بخشش فرض در عمدي قاتل تعزيري حبس ميزان در جمعي، دسته
 فرض در عمدي قاتل تعزيري حبس ميزان در دم اولياي توسط رضايت اعالم زمان  .4

  .است مؤثر دم اولياي بخشش
  

  پژوهش شناسيروش
 تحليل و گردآوري براي است كه هاتكنيك و هارويّه يا عملي ترتيبات از ايمجموعه روش

 اهميت. است اجتماعي يتواقع دربارة انديشيدن شيوة شناسيآيند و روشمي كار به هاداده
 به خود پژوهش با بداند كه دهدمي را بصيرت اين گرتحليل به كه اين است در شناسيروش
 خود نو تصورات تا دارند نياز ديد و تكنيك به نقاشان كه همان طور درست. برود خواهدمي كجا
 است عادي آنچه وراي به تا دارند نياز تكنيك به نيز تحليلگران بخشند، زندگي بوم، روي بر را

  .)30: 1398 ،2كربين و 1استراوس( آورند دست به اجتماعي حيات از تازه دركي و برسند
 در .)32: 1395ارسي،  ساعي(هستند  هابينش بر مبتني پژوهش هايروش اجتماعي علوم در

 و گرااثبات پژوهش در كه مسئله اين به توجه نيز و اثباتي ـ تجربي بينش اساس بر پژوهش اين
 به هاداده اين عرضة سپس و هانمونه مشاهدة و عددي هايداده گردآوري طريق از دانش كمّي،
  . است شده استفاده كمّي ـ پهنانگر تعميمي ـ رويكرد از شود، مي فراهم عددي، تحليل

 هايروش از. است شده استفاده مقطعي نوع از توصيفي ـ تحليلي روش از حاضر در پژوهش
 هايآزمون از و ها،داده توصيف براي معيار انحراف ميانگين، و درصد، فراواني، مانند توصيفي
افزار  نرم وسيلة به 3طرفه يك واريانس تحليل و مستقل، دو گروه مقايسة براي Test -T پيرسون،

_______________________________________________________ 
1 Anselm Strauss 
2 Juliet Corbin 
3  one-way analysis of variance (one-way ANOVA) 
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 در و 05/0 از كمتر هاآزمون معناداري سطح. شد استفاده هاداده تحليل براي 1اِساِسپياِس
 و كمّي نوع از وابسته متغير اينكه به توجه با. شد گرفته نظر در درصد 95 اطمينان حسط

 مستقل گروه چند يا دو از كيفي متغيرهاي و باشندمي اسمي و كيفي نوع از مستقل متغيرهاي
 آماري هايآزمون هايفرضپيش كمي، متغير بودن نرمال با توجه به تست و اندشده تشكيل
  .  ستا گرديده لحاظ
 به دستيابي وجويجست در كه چرا شودمي محسوب كاربردي تحقيق اين هدف، لحاظ از
 براي كيفري گذارانسياست و قانونگذاران استفادة مورد تواندمي آن هاييافته و است عملي هدف
 و معضل يك به پاسخگويي جهت در تالشي كاربردي تحقيق« كه چرا گيرد قرار قوانين اصالح
 راهنما شود مي كسب طريق اين از كه دانشي و دارد وجود واقعي دنياي در كه است يعلم مشكل

 ديگر سوي از .)76: 1387 ساروخاني،(» بود خواهد عملي هايفعاليت براي دستورالعملي و
 شناخت دنبال به نظري، سطح در پژوهش اين كه معنا بدين شودمي محسوب نيز نظري پژوهش،

  . است عمد قتل هايپرونده در زندان كيفري احكام در قضات ذهني الگوهاي معرفي و
  

  گيرينمونه روش و نمونه حجم آماري و جامعة
عمد مطرح شده در دادسراي جنايي  قتل هايپرونده كلية حاضر، پژوهش آماري جامعة

 مورد هايپرونده تعداد. است شده مختومه 1396 بوده كه قبل از خرداد 1380 از سال تهران
 به پرونده 49 نفس، قصاص به پرونده 38 ميان از آن كه بود عمد قتل پروندة 100 لعهمطا

 از. است شده منتهي زندان در فوت به مورد 2 و رايگان، بخشش به پرونده 11 بها،خون دريافت
است كه قاتل به جهت گذشت  يموارد در تعزيري حبس تعيين بررسي مورد فرض كه آنجايي
 بخشش به پرونده كه مواردي شده،مطالعه پروندة 100 از لذا است، هنشد قصاص دم اولياي
به عنوان  توانيپرونده را م 60در مجموع  يعني است، شده منتهي بهاخون دريافت و رايگان
 2 زين و است گرفته صورت قصاص كه يمورد 38 در يگردرنظر گرفت. به عبارت د يآمار ةنمون
 60 از. باشد يبررس قابل كه شود ينم گرفته نظر در يحبس اساساً زندان در فوت مورد

 مورد در معتبر ةداد مورد 49 در است، شده نييتع آنها مورد در يريتعز حبس كه ياپرونده
 يريتعز حبس زانيم پرونده، 49 در گريد عبارت به. دارد وجود يريتعز حبس زانيم
  . است بوده مشخص شده،نييتع

 انتخاب در دخالتي پژوهشگر كه معني بدين ،است بوده ساده تصادفي گيرينمونه روش
 براي يكسان معموالً و مساوي شانس از) هاپرونده(ها آزمودني از يك هر واقع در و نداشت نمونه

_______________________________________________________ 
1 SPSS (= Statistical Package for the Social Sciences = بستة آماري براي علوم اجتماعي) 
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 سه به هاپرونده به دسترسي جهت پژوهشگر كه توضيح اين با. اندبوده مندبهره شدن انتخاب
 تمامي كه كرد مراجعه تهران جنايي دادسراي احكام اجراي شعبه پنج مجموع از شعبه
 به ارجاع. شوندمي ارسال شعب اين به اجرا جهت تهران استان در دادهرخ عمد قتل هايپرونده

 صورت هاداده بيشتر تعميم قابليت و هانمونه انتخاب در تنوع ايجاد حيث از متفاوت شعبة سه
 و دفتر مدير از شعبه رياست موافقت با كه بود اين گونه هاپرونده به دسترسي نحوة. است گرفته

 گيرد قرار اختيار در بودن مختومه وصف با عمد قتل هايپرونده كه شدمي درخواست بايگان يا
 تحقيق عنوان مربوط، كارمندان توسط خاصي هايپرونده ارائة از جلوگيري جهت به حتي و
  . باشد داشته هاپرونده ارائة در اآنه سوگيري در تأثيري مبادا تا نشد تشريح درستيبه

 آماري نمونة عنوان به تعداد اين دليل دو به آماري، جامعة بودن مشخص عدم به توجه با
 فضاي جهت به آنها مطالعة امكان عدم و هاپرونده به دسترسي دشواري مهم، دليل. شد انتخاب
 بسيار تعداد مطالعة براي آن هم جدي و سخت بسيار ضوابط وجود و مربوطه دادسراي بر حاكم
 1396خرداد  تا 1394 اسفند از پرونده از تعداد اين مطالعة كه نحوي به بود، هاپرونده از اندكي
 به مداوم به صورت هاپرونده مطالعة امكان و انجاميد طول به ماه چهار و سال يك حدود يعني
 نرمال به توانمي آماري اظلح به دوم دليل مورد در. نبود ميسر دسترسي بودن غيررسمي جهت
 ممكن ليكن نيست ايدئال اگرچه نمونه 50 حدود معموالً كه كرد اشاره نمونه حجم تعداد بودن
  .كند كفايت است

  
  پژوهش متغيرهاي

 مشاهده يا گيرياندازه قابل كه دارد اشاره سازمان يا فرد از خاصيتي يا ويژگي به متغير
 .)109 ،1398 :1ولكرس( است متفاوت آن مقدار مطالعه ردمو سازمان يا افراد ميان در و است

. گذارندمي اثر آن بر يا شوندمي بازده باعث احتماالً كه هستند متغيرهايي مستقل، متغيرهاي
 يا مرجع شده،دستكاري آزمايشي، عمل متغير همچون هايينام با متغير نوع اين

 متغيرهاي به كه هستند متغيرهايي بستهوا متغيرهاي. شودمي ناميده نيز كنندهبينيپيش
شوند مي ناميده نيز اثر و بازده مالك، متغيراي وابسته، متغيرهاي. دارند بستگي مستقل

 .)110 ،1398 :ولكرس(
 اسالمي مجازات قانون 612 مادة موضوع تعزيري حبس ميزان پژوهش اين در وابسته متغير

  . است
  : از عبارتند مستقل متغيرهاي

_______________________________________________________ 
1 John W. Creswell 
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 بودن، مجرد يا متأهل جنسيت، قاتل، به دسترسي نحوة اعتياد، تابعيت،(قاتل  هايگيويژ. 1
  ).الكلي مشروبات مصرف عدم يا مصرف
  ).جنسيت و تابعيت( مقتول هايويژگي. 2
 وجود مقتول، به وارده ضربات تعداد قتاله، آلت نوع( قتل ارتكاب احوال و اوضاع و كيفيت.3

 نزاع فقدان يا وجود و تصميم، سبق فقدان يا وجود جسد، با رخوردب نوع جنسي، آزار فقدان يا
  )جمعي دسته
  .   دم اولياي توسط رضايت اعالم زمان. 4
 مختومه عمد قتل هايپرونده ها،داده به دسترسي و مقاله موضوع بررسي براي كه آنجا از

ها، طالعات و دادها يدر واقع منبع گردآور است، گرفته قرار مطالعه مورد تهران استان در
 .ها بوده استپرونده ةمطالع

 

  پژوهش يهايافته
 به. است بوده مشخص تعزيري حبس ميزان مورد 49 در مجموعاً  شدهمطالعه پروندة 60 از
 ةطبق 4پژوهش، در  يهاهيمجموع فرض تحقيق، هاييافته درك براي زمينه كردن فراهم جهت

مربوط به هر گروه  يآمار يهاها،    شاخصهيمون فرضآز يبرا نيشد و بنابرا يبندمجزا گروه
  . ديگرد ميتنظ يادر جدول جداگانه

  
  قاتل هايويژگي حسب بر تعزيري حبس ميزان ميانگين مقايسة براي ١تيآزمون  نتايج. 1 جدول

فراواني  متغير
 (درصد)

 انحراف ميانگين
 معيار

t df sig 

  ايراني تابعيت
 افغان

43)8/87(  
6)2/12( 

  ماه 9/62
 ماه 8/75

32/23  
04/38 

807/0- 47 453/0 

 به دسترسي نحوة
 قاتل

  دستگيري
 خودمعرفي

38)6/77(  
11)4/22( 

  ماه 10/65
 ماه 63/62

39/26  
63/22 

281/0 47 78/0 

  اعتياد اعتياد
 اعتياد عدم

17)7/34(  
32)3/65( 

  ماه 29/60
 ماه 81/66

43/19  
07/28 

853/0- 47 398/0 

  زن جنسيت
 مرد

4)2/8(  
45)8/91( 

  ماه 50/73
 ماه 75/63

18/26  
47/25 

732/0 47 468/0 

_______________________________________________________ 
1 t-test 
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  مجرد تأهل وضعيت
 متأهل

28)1/57(  
21)9/42( 

  ماه78/61
 ماه23/68

34/24  
88/26 

878/0- 47 384/0 

 مشروبات مصرف
 الكلي

  مصرف
 مصرف عدم

1)2(  
48)98( 

  ماه120
 ماه39/63

 -  
32/24 

303/2 47 026/0 

  
 و قاتل يهايژگيو به مربوط يرهايمتغ يآمار يهاشاخص ريسا و يفراوان 1 جدول در
 اطالعات. است گرفته قرار سنجش مورد يريتعز حبس زانيم با آنها ارتباط عدم اي ارتباط
 با. است گرفته صورت افغان نيتابع توسط قتلموارد  درصد 2/12 در كه دهد يم نشان جدول
ي معرف را خود نياتلق درصد 4/22 در و ه بودندشد يمتوار نيقاتل شتريب يامالحظه قابل تفاوت
 به زنان. اندبوده معتاد يافراد 7/34 زانيم با نيقاتل از يتوجه قابل درصد نيهمچن. كردند
 با تأهل و تجرد خصوص در. اندشده قتل مرتكب مردان از كمتر يامالحظه قابل اريبس مقدار
 ياندك اريبس موارد در ،تينها در و اند.شده قتل مرتكب نيمتأهل از شتريب مجردان ياندك تفاوت

  . است گرفته صورت يالكل مشروبات مصرف قتل هنگام در
 گروه دو نيانگيم ةسيمقا يبرا T آزمون جينتا ريتفس از استفاده با هاداده ليتحل و هيتجز
 زا كي چيه در ،1 جدول در شدهديق يمعنادار سطح مقدار به توجه با كه دهديم نشان مستقل

 رهايمتغ مستقل يهاگروه در يريتعز حبس نيانگيم در يمعنادار تفاوت قاتل، يهايژگيو
 افراد در شتريب نيانگيم وجود با يريتعز حبس زانيم با قاتل تيتابع نيب نيبنابرا. شدن افتي

 ندارد وجود نيانگيم در يمعنادار اختالف ،يرانيا تيتابع يدارا نيقاتل به نسبت افغان ةتبع
)453/0p= .(يمعرف در قاتل اقدام كه ديرسيم نظر به اگرچه قاتل، به يدسترس ةنحو مورد در 

 با كنيل ،رديگ قرار نظر مد يريتعز حبس زانيم در توانديم يانتظام و ييقضا مراجع به خود
 شيب يقدر ،كرده بودند يمعرف را خود كه ينيقاتل در حبس نيانگيم حاصله، يهاداده به توجه

 يانتظام و ييقضا مقامات توسط و بودند كرده فرار كه است ينيقاتل در حبس نيانگيم از
 نبوده معنادار نيانگيم تفاوت نيا =p 78/0 زانيم با تينها در اگرچه ،بودند شده ريدستگ
 ادياعت كه ينيقاتل حبس نيانگيم جدول، مندرجات به توجه با قاتل، ادياعت خصوص در. است

 كه آنجا از كنيل اندداشته مخدر مواد به ادياعت كه بوده ينيقاتل از شيب داننداشته مخدر مواد به
398/0p= ، توانيم قاتل تيجنس مورد در. باشدينم معنادار يآمار لحاظ به اختالف نيا 

 به توجه با كنيل است بوده شتريب مردان به نسبت قاتل زنان حبس نيانگيم كه كرد مشاهده
 نشده برقرار يريتعز حبس زانيم با قاتل تيجنس انيم يعنادارم ارتباط ، =468/0p نكهيا

حبس  ن،ينسبت به مجرد نيدر مورد متأهلاگرچه  كه دهديم نشان هاافتهي نيهمچن. است
 در اختالف  =384/0pي معنادار سطح مقدار به توجه با كنيل د شده است نييتع يشتريب
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 يالكل مشروبات مصرف مورد در ،تينها در. باشدينم توجه قابل يآمار لحاظ به هانيانگيم
 بودن معنادار از يحاك مقدار نيا و  =026/0p نكهيا رغم يعل كه شود داده حيتوض يستيبا

 جهت به كنيل است، يالكل مشروبات مصرف عدم و مصرف فرض دو در حبس نيانگيم تفاوت
 به يدبا رسديم ظرن به است بوده مورد كي فقط يالكل مشروبات مصرف در نمونه حجم نكهيا
  .ستينگر ديترد ةديد به افتهي نيا

  
  مقتول يهايژگيو حسب بر يريتعز حبس زانيم نيانگيم ةسيمقا يبرا t‐test جينتا. 2 جدول

فراواني  متغير
 (درصد)

 انحراف ميانگين
 معيار

t df sig 

  ايراني تابعيت
 افغان

42  
7 

  ماه 62
85/79 

 ماه

12/23  
44/34 

760/1- 47 085/0 

  زن نسيتج
 مرد

14  
35 

92/58 
  ماه

 ماه 80/66

52/23  
08/26 

980/0- 47 332/0 

  
 يدارا مقتول كه يموارد در اگرچه كه است مطلب نيا يايگو 2 جدول از حاصله جينتا

قضات در  بوده است، يرانيا تيتابع يكه مقتول دارا ينسبت به موارد است، بوده افغان تيتابع
 ،=p 085/0  نكهيا به توجه با كنيل ،اندكرده ي تعيينشتريب حبس مراتب به نيقاتلمورد 

 مقتول كه يموارد در. است نبوده معنادار يآمار لحاظ به دسته دو نيا در نيانگيم اختالف
 افغان تيتابع يدارا زين قاتل درصد 4/71 در يفراوان مورد 7 از است بوده افغان تيتابع يدارا
  . است بوده يرانيا تيتابع يدارا قاتل درصد 6/28 در و است بوده

 از شيب است بوده مرد مقتول كه يفرض در نيقاتل حبس نيانگيم نكهيا رغم يعل نيهمچن
 332/0 نكهيا به توجه با اما است بوده زن مقتول تيجنس كه بوده يموارد در حبس نيانگيم

p=، 14( است ودهب زن مقتول كه يموارد در نيهمچن. باشدينم معنادار نيانگيم اختالف نيا 
 يدارا قاتل درصد 1/7 در و  است بوده مرد تيجنس يدارا قاتل درصد 9/92 در) يفراوان مورد
 در. انددهيرس قتل به مردان توسط موارد اغلب در زنان بهتر عبارت به. است بوده زن تيجنس
 و است بوده مرد زين قاتل تيجنس درصد 4/91 در است بوده مرد مقتول تيجنس كه يموارد

 .است بوده زن قاتل تيجنس درصد 6/8 در
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 زانيم نيانگيم ةسيمقا يبرا 1طرفهتحليل واريانس يك و  t‐testپيرسون و  آزمون جينتا. 3 جدول
  ارتكاب احوال و اوضاع و تيفيك حسب بر يريتعز حبس

فراواني  متغير
 (درصد)

 انحراف ميانگين
 معيار

t df sig 

  متصمي سبق وجود تصميم سبق
 تصميم سبق فقدان

11)4/22(  
38)6/77( 

  ماه 55
 ماه 31/67

24/23  
60/25 

432/1- 47 179/0 

  جمعي دسته نزاع وجود جمعي دسته نزاع
 جمعي دسته نزاع فقدان

4)2/8(  
45)8/91( 

  ماه 25/51
 ماه 73/65

68/16  
82/25 

095/1- 47 279/0 

  جنسي آزار وجود مقتول جنسي آزار
 جنسي آزار فقدان

3)1/6(  
46)9/93( 

  ماه 33/76
 ماه 78/63

65/26  
42/25 

827/0 47 413/0 

  چاقو قتاله آلت نوع
  شمشير و قمه

  زهر و سم
  بدن اعضاي از استفاده
 (آهن)سخت  جسم

30)2/61(  
2)1/4(  

1)2(  
12)5/24(  
4)2/8( 

  ماه 26/59
  ماه 83
  ماه 36

  ماه 16/72
 ماه 25/79

09/23  
32/52  

 -  
96/20  
58/36 

 - 47 196/0 

 47 574/0 -  -  -  -  -  ضربات  دتعدا
  اقدام بدون كردن رها جسد با برخورد نوع

  بدن اعضاي بريدن
 جسد سوزاندن

42)7/85(  
4)2/8(  
3)1/6( 

  ماه 35/64
  ماه 78

 ماه 33/49

67/24  
30/37  
04/14 

 - 47 34/0 

  
 مشخص يريتعز حبس زانيم مورد 49 در يآمار نمونه 60 انيم از كه شويميم متذكر

 اوضاع و تيفيك به مربوط يرهايمتغ يآمار يهاشاخص ريسا و يفراوان 3 جدول در. است بوده
 قرار سنجش مورد يريتعز حبس زانيم با آنها ارتباط عدم اي ارتباط و قتل ارتكاب احوال و

قتل از شيب مراتببه ميتصم سبق فاقد يهاقتل زانيم كه دهديم نشان هاداده. است گرفته

_______________________________________________________ 
1 one-way analysis of variance (one-way ANOVA) 
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 يجمع دسته  نزاع نيح در قتل ياندك موارد در نيهمچن. است بوده ميتصم سبق يدارا يها
 اطالعات وفق كه شود نشان خاطر مطلب نيا يستيبا قتاله آلت نوع مورد در. است داده رخ

 2/61(ي توجه قابل زانيم به قتل ارتكاب يبرا چاقو از استفاده ها،پرونده ةمطالع از حاصله
 با افتهيارتكاب يهاقتل از يمين از شيب كه حيتوض نيا با ،ستا يفراوان نيشتريب يدارا) درصد
 بدن ياعضا از استفاده به مربوط يفراوان نيشتريب يبعد ةمرتب در. است گرفته صورت چاقو
  .است بوده درصد 5/24 با ضربه كردن وارد اي كردن خفه جهت پا و دست رينظ

 گروه دو نيانگيم ةسيمقا يبرا T آزمون جينتا ريتفس از استفاده با هاداده ليتحل و هيتجز
 دو از شيب يدارا كه ييرهايمتغ خصوص در طرفهكي انسيوار ليتحل آزمون نيهمچن و مستقل
 مقدار به توجه با كه دهديم نشان جسد، با برخورد نوع و قتاله آلت نوع ليقب از اندبوده سطح
 احوال و اوضاع و تيفيك به بوطمر يرهايمتغ از كي چيه در جدول در شدهديق يمعنادار سطح

 افتي رهايمتغ مستقل يهاگروه در يريتعز حبس نيانگيم در يمعنادار تفاوت قتل، ارتكاب
 شتريب نيانگيم وجود با يريتعز حبس زانيم با نيقاتل ميتصم سبق فقدان اي وجود نيب .شدن

 نكهيا به وجهت با م،يتصم سبق فاقد نيقاتل به نسبت ميتصم سبق يدارا نيقاتل در حبس
179/0p= ، در يجمع دسته نزاع ارتباط مورد در. ندارد وجود نيانگيم در يمعنادار اختالف 

 نيح در قتل كه يموارد در يريتعز حبس نيانگيم اگرچه ،يريتعز حبس زانيم با قتل نيح
 نزاع نيح در قتل كه بوده يموارد در حبس نيانگيم از كمتر است داده رخ يجمع دسته نزاع
 معنادار نيانگيم تفاوت نيا=p 279/0 زانيم با تينها در كنيل ،است نداده رخ يجمع تهدس

 را مقتول قاتل، كه ييجا در حبس نيانگيم اگرچه مقتول يجنس آزار خصوص در. است نبوده
 را مقتول كه است ينيقاتل حبس نيانگيم از شيب مراتب به است داده قرار يجنس آزار مورد
 نيا انيم يآمار لحاظ به يارتباط ،=p 413/0 نكهيا به توجه با اند،نداده رارق يجنس آزار مورد
  . شدن افتي گروه دو

 مشاهده مختلف يهاگروه در يريتعز حبس نيانگيم اختالف اگرچه قتاله، آلت مورد در
 رد توضيحاً. باشدينم معنادار نيانگيم در اختالف نيا، =p 196/0 نكهيا به توجه با كنيل شوديم

  . است شده استفاده 1تحليل واريانس آزمون از آن بودن يچندسطح به توجه با ريمتغ نيا خصوص
 574/0  مقدار و رسونيپ آزمون از استفاده با زين مقتول به وارده ضربات تعداد خصوص در
p= امدين دسته ب يريتعز حبس زانيم با مقتول به وارده ضربات تعداد انيم يمعنادار ارتباط.  

_______________________________________________________ 
1 analysis of variance (ANOVA) 
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 سه در يريتعز حبس نيانگيم در تفاوت ةمشاهد رغم يعل جسد با برخورد نوع صوصخ در
 قابل يآمار لحاظ به نيانگيم اختالف نيا ، =p 34/0  نكهيا به توجه با كنيل ،ريمتغ نيا گروه
  . باشدينم معنادار و نبود توجه

  
  دم ياياول تيرضا اعالم زمان و يريتعز حبس زانيم ارتباط مورد در رسونيپ آزمون ةجينت. 4 جدول

 دم ياياول تيرضا اعالم زمان شاخص ريمتغ

  رسونيپ يهمبستگ حبس زانيم
 يمعنادار سطح

743/0  
00/0 

 ،است بوده نرمال زين هاداده عيتوز و است يكمّ رهايمتغ دو هر كه مطلب نيا به توجه با
 يهمبستگ ونآزم از حبس زانيم و تيرضا اعالم زمان انيم ارتباط زانيم سنجش يبرا
 وجود يهمبستگ ريمتغ دو نيا انيم كه است مطلب نيا از يحاك جينتا. شد استفاده رسونيپ

 ارتباط ريمتغ دو نيا انيم نيبنابرا است مثبت r مقدار كه آنجا از= r)  743/0و  =0p(د دار
 زين گريد ريمتغ مقدار ر،يمتغ كي كاهش اي شيافزا با كه يمعن نيبد ،دارد وجود ميمستق

  زانيم نيهمچن. ابدييم كاهش اي شيافزا آن با همسو و بيترتبه rيباال زانيم انگريب 
  . است يهمبستگ
 گانيرا خواه( بخشش اعالم زمان تا قاتل بازداشت روز يزمان ةفاصل فاكتور دو انيم نيبنابرا

 در و رددا وجود يمعنادار ةرابط شدهنييتع يريتعز حبس زانيم با) بهاخون افتيدر يازا در اي
 است بوده مؤثر اريبس يقاض توسط شدهنييتع يريتعز حبس زانيم بر گذشت اعالم زمان واقع

 قرار جرم يخصوص ةجنب مورد در يقاض كه دم ياياول تيرضا اعالم از پس كه حيتوض نيا با
 زانيم نييتع به اقدام جرم يعموم ةجنب جهت به قرار صدور ضمن و كرده صادر بيتعق يموقوف
 در فرد كه باشديم يزمان ةباز به كينزد اريبس شدهنييتع حبس زانيم ،كنديم يريتعز حبس

  .است كرده يسپر بازداشت
  

  دادنامه حبس انيپا تا تيرضا اعالم ةفاصل. 5 جدول
 درصد يفراوان دادنامه حبس انيپا تا تيرضا اعالم ةفاصل

 33 3/73 سال كي از كمتر و سال كي

 12 7/26  سال كي از شيب

  
 روز يزمان ةفاصل و يريتعز حبس زمان مدت ةفاصل كه دهديم نشان 5 جدول يهاداده
 به است بوده سال كي از كمتر اي و سال كي هاپرونده درصد 3/73 در تيرضا اعالم تا بازداشت
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 مقرر حبس ت،يرضا اعالم زمان از سال كي از كمتر اي سال كي يزمان ةفاصل به كه يمعن نيا
 از شيب يزمان ةفاصل نيا درصد 7/26 در فقط كه يحال در ،است دهيرسيم انيپا به هدادنام در
  .است بوده سال كي

 زندان از يآزاد ةواژ يجا به ييابتدا ةدادنام در مقرر حبس زانيم عبارت يريكارگ به علت
 يبرا امكان نيا يريتعز حبس زانيم نييتع و بيتعق يموقوف قرار صدور از پس كه ستا نيا
 زانيم از يرأ به ميتسل باآيين دادرسي كيفري  442 ةماد استناد به كه دارد وجود هيعل حكومٌم

 1392مصوب  يفريك يدادرس نييآ قانون 442 ةماد نكهيا حيتوض. بكاهد شيخو تيمحكوم
 صادره حكم از دادستان كه يصورت در يريتعز يهاتيمحكوم تمام در«: دارديم مقرر

 يخواه نظر ديتجد مهلت انيپا از شيپ توانديم هيعل محكومٌ باشد، ردهنك نظر ديتجد درخواست
 ديتجد درخواست اي اسقاط را خود يخواه نظر ديتجد حق حكم، ةصادركنند دادگاه به رجوع با

 با العاده فوق وقت در دادگاه صورت، نيا در. كند مجازات فيتخف يتقاضا و دينما مسترد را نظر
 نيا. كنديم كسر را شدهنييتع مجازات چهارم كي تا و يدگيرس موضوع به دادستان حضور
 شدهنييتع حبس زمان مدت ،يريتعز حبس زانيم از منظور نيبنابرا ».است يقطع دادگاه حكم
 چهارم كي كسر از پس حبس زانيم نه باشديم بيتعق يموقوف قرار صدور ضمن دادنامه در

 محكومٌ است ممكن متعدد جهات به يريتعز بسح زانيم نييتع از پس نكهيا گريد ةنكت. حبس
 زمان مدت بر موارد نيا كه رديگ قرار عفو مورد اي كند استفاده مشروط يآزاد از بتواند هيعل

 ةدادنام در مقرر زمان مدت كه باشديم جهت نيهم به بود، خواهد رگذاريتأث ،شدهيسپر حبس
 تا بازداشت خيتار يزمان ةفاصل با و گيردمي قرار عمل مالك بيتعق يموقوف قرار صدور ييابتدا
  .است گرفته قرار سهيمقا مورد دم ياياول تيرضا اعالم روز

  
  

  گيرينتيجه
. با يردمورد سنجش قرار گ يريحبس تعز يزانعوامل مؤثر بر م شدپژوهش تالش  ينا در

بس ح يزانقاتل با م هايويژگياز  يك يچه ياندست آمده مه ب يتوجه به سطح معنادار
مستقل  يهاگروه بين يانگينبه عبارت بهتر تفاوت م يامد،دست نه ب يمعنادار ةرابط يريتعز
. در شدرد  1اول يةفرض يبترت ينمعنادار نبوده است و بد يوابسته به لحاظ آمار يرهايمتغ

_______________________________________________________ 
هاي قاتل شامل تابعيت، اعتياد، نحوة دسترسي به قاتل، جنسيت، ويژگيهاي پژوهش: فرضية اول از فرضيه 1

ين قتل، بر ميزان حبس تعزيري قاتل عمدي متأهل يا مجرد بودن، و مصرف يا عدم مصرف مشروبات الكلي در ح
 در فرض بخشش اولياي دم مؤثر است.
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 ي،سطح معنادار يزانبا توجه به م نيز يتو جنس يتاز جمله تابع مقتول يهايژگيو خصوص
 يتتابع ينكه مقتول ياند با فرضافغان بوده يتتابع يدارا ينكه مقتول يدر فرض نگينياتفاوت م

به شكل مشابه در مورد  يجهنت ينمعنادار نبوده است. هم ياند به لحاظ آمارداشته يرانيا
 يزانبا م ينمقتول يتجنس يانم يرخ داده است و در واقع ارتباط معنادار يزن ينمقتول يتجنس

 2سوم فرضية مورد. در نشداثبات  يزن 1دوم يةصحت فرض ينبنابرا  نشد. افتي يريحبس تعز
 يريحبس تعز يزانبا م فرضيه ينشده در ايدق ةوابست يرهايمتغ يانكه م شدياگرچه تصور م

ه ب يسطح معنادار يزانم يكنوجود داشته باشد ل يارتباط معنادار يشده توسط قاضيينتع
كه  ينيحبس قاتل يانگينكه م يمعن يناثبات رساند به ا مطلب را به يندست آمده خالف ا

اند تفاوت بوده يمكه فاقد سبق تصم ينيحبس قاتل يانگيناند با مبوده يمسبق تصم يدارا
به  يزمقتول ن يفقدان آزار جنس ياو وجود  ينداشته است. در مورد نزاع دسته جمع يمعنادار

معنادار نبوده است. در مورد نوع آلت قتاله  ي،به لحاظ آمار يانگيناختالف م يبترت ينهم
تفاوت به لحاظ  ينمتفاوت بوده است اما ا يرمتغ ينمختلف ا يهاحبس در گروه يانگيناگرچه م

 يريحبس تعز يزاننوع برخورد با جسد با م يانم يت،قابل توجه نبوده است. در نها يآمار
 ية. در خصوص فرضشدرد  يبرتت ينبد يزسوم ن يةو فرض يامددست نه ب يارتباط معنادار

را مطرح كرده بود  يريحبس تعز يزاندم با م ياياول يتزمان اعالم رضا يانكه ارتباط م 3چهارم
و در سطح  يمارتباط مستق ي،همبستگ يبمقدار ضر يزو ن يسطح معنادار يزانبا توجه به م

  . يدبه اثبات رس ييباال
 عمد قتل هايپرونده به كنندهرسيدگي قضات كه داد نشان هاداده تحليل و تجزيه و بررسي

 به قصاص عدم فرض در عمدي قاتل تعزيري حبس ميزان تعيين خصوص در تهران استان
 اين تعيين در هنجاري (نرماتيو) مالحظات و حقوقي قواعد و اصول وفق بايستي كه هاييعامل
 مبتني منسجمي سياست و بودند اعتنا ها بيبه آن عامل كردندمي توجه آنها به تعزيري حبس

 هايويژگي و ارتكابي جرم شدت با مجازات تناسب معناي به مجرم و جرم با مجازات تناسب بر
 توضيح. اندنگرفته پيش در را جرم ارتكاب احوال و اوضاع و شرايط و مجرم اجتماعي و فردي

_______________________________________________________ 
هاي مقتول شامل تابعيت و جنسيت در ميزان حبس تعزيري قاتل ويژگيهاي پژوهش: فرضية دوم از فرضيه 1

 عمدي در فرض بخشش اولياي دم مؤثر است.
تكاب قتل عمد از جمله نوع آلت قتاله، تعداد كيفيت و اوضاع و احوال ارهاي پژوهش: فرضية سوم از فرضيه 2

ضربات، نوع رفتار با جسد، وجود يا فقدان آزار جنسي، وجود يا فقدان سبق تصميم، و وجود يا فقدان نزاع دسته 
 جمعي، در ميزان حبس تعزيري قاتل عمدي در فرض بخشش اولياي دم مؤثر است.

رضايت توسط اولياي دم در ميزان حبس تعزيري قاتل عمدي زمان اعالم هاي پژوهش: فرضية چهارم از فرضيه 3
 در فرض بخشش اولياي دم مؤثر است.



  ن ميزان حبس تعزيري قاتل عمدي در فرض ...عوامل مؤثر بر تعيي

23  

 بر او تا است قاضي به اختيار اعطاي منزلة به مجازات خصوص در كف و سقف تعيين آنكه
 نيز و دارد وجود ديدهبزه يا مرتكب در كه هاييويژگي و پرونده احوال و اوضاع و شرايط اساس
. بپردازد متناسب مجازات تعيين به ارتكابي رفتار پذيريسرزنش ميزان و ارتكابي جرم وخامت
 آميزيسرزنش ميزان با هاييدر مورد پرونده اگرچه كه دهدمي نشان تحقيق اين هاييافته

 اين است، داده رخ اينجا در آنچه تري تعيين شود، اماسنگين هايمجازات بايد بيشتر اخالقي
  . كندنمي اثبات را مطلب

 نقشي تعزيري حبس ميزان تعيين در قاضي كه است مطلب اين از حاكي پژوهش هاييافته
 تا گيردمي تصميم ميد اولياي كه آنجا عمد قتل جرم برابر در عمومي واكنش و كندنمي ايفا
 ميزان كه توضيح اين با. گيردقرار مي دم اولياي تصميم الشعاع تحت نيز نكند، قصاص را قاتل
 تعزيري حبس ميزان با دم اولياي توسط رضايت اعالم زمان ميان ارتباط معناداري سطح
 وليايا گذشت جهت به تعقيب موقوفي قرار صدور از پس اندكي كه دهدمي نشان شدهتعيين

 و شودمي محاسبه تعقيب موقوفي قرار صدور تا دستگيري روز از شدهسپري حبس ميزان دم،
 در عمد قتل جرم عمومي جنبة باب از تعزيري حبس عنوان به اندكي تفاوت با مدت همان

 است قاضي يد در اختيار كه جايي در حتي كه است معني بدين واقع در. شودمي قيد دادنامه
 مجازات تعيين براي مالكي را قتل پذيريسرزنش ميزان دم، اولياي رضايت عالما از بعد كه

 و اوضاع و شرايط و مجرم اجتماعي و فردي هايويژگي و ارتكابي جرم شدت با متناسب حبس
 و شدهانجام فعل قباحت به توجه بدون نيز مورد اين در دهد، قرار جرم ارتكاب احوال
 اولياي رضايت اعالم زمان اساس بر را تعزيري حبس ميزان رم،مج اجتماعي و فردي هايويژگي

 چه. كندمي آزاد زندان از را قاتل دم اولياي رضايت اعالم از اندكي فاصلة به و كندمي تعيين دم
 توانسته كوتاهي زمان مدت عرض در قاتل ولي باشد رحمانهبي بسيار قتلي است ممكن بسا

 بوده رحمانهبي كمتر كه ديگري قتل مورد در كه حالي در د،كن جلب را دم اولياي رضايت باشد
 قصاص مورد فرد و نباشد كار در رضايتي اساساً  يا و كشيده درازا به گرفتن رضايت اين است،
  . گيرد قرار

 ذهن به را 2قضايي هايپرونده اجتماعي در مورد ساختار 1بلك تئوري مطلب، اين اثبات
 مسير با همراه و است وضعيتي و موقعيتي قانون كه است ناي از حاكي كه كندمي متبادر

 پيدا متفاوتي هايسرنوشت مشابه موضوع با هاييپرونده و كندمي تغيير پرونده اجتماعي
 را نوشته قانون پرونده، اجتماعي ساختار از متأثر كه دارد وجود اينانوشته قانون و كنندمي

_______________________________________________________ 
1 Donald Black 
2 the social structure of the case 



 1399، پاييز 3ة شمار ،چهاردهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

24 

 دم اولياي تصميم بر كه عمد قتل هايپرونده جتماعيا مسير رسدمي نظر به. گيردمي ناديده
 كنندةتعيين ترتيب همان به گذارد،مي تأثير نفس قصاص اجراي عدم يا اجرا خصوص در پرونده
 با هست، هم قصاص شدن منتفي فرض در عمدي قاتل براي شدهتعيين تعزيري حبس ميزان
 قتل هايپرونده اجتماعي ساختار از  جزئي خود دم، اولياي رضايت اعالم زمان كه توضيح اين
  . زندمي رقم عمدي قاتلين براي را متفاوتي هايحبس و شودمي محسوب عمد

 موازين به تهران استان در عمد قتل هايپرونده به كنندهرسيدگي قضات رسدمي نظر به
 نبةج در و هستند توجهبي تعزيري حبس ميزان تعيين در شناسيجرم هاييافته و حقوقي
 امرخود اين و باشندمي دم اولياي ارادة و خواست پيرو توجهي قابل نحو به نيز جرم اين عمومي
 در دهيمجازات اصول كلي به طور و شناسيجرم هاييافته و قانوني موازين ضعيف نقش گوياي
  .است دم اولياي ايهسته و اساسي نقش برعكس و عمد قتل تعزيري حبس تعيين

 سياست بر مبتني شدهتعيين پيش از و شدهانديشيده واكنش شودمي حظهمال ترتيب بدين
 از كه عدالتي. است اقتضايي عدالت مفهوم همان اين و ندارد وجود علمي ـ فلسفي اخالقي ـ

  .است متفاوت ديگر پروندة به پرونده يك
 اهداف با همسو و علمي اصول بر مبتني و هدفمند كيفري واكنش اتخاذ كه حالي در 
 شدهتعريف اهداف به نيل و شودمي كيفري عدالت نظام كارآمدي ارتقاي باعث ، كيفري حقوق
 برآيندهاي جمله از سازد.مي محقق تريعادالنه و ترعالمانه نحو به را كيفر اعمال از ناشي

 قضايي عدالت به شهروندان اعتماد افزايش كيفردهي، مقام در رويكردهايي چنين شدن نهادينه
 كارآمدي افزايش كيفر، گرايانةفايده اهداف به بهتر دستيابي جرم، تكرار از پيشگيري وقي،حق و

 انواع بررسي سو، اين از. بود خواهد... و  جامعه در قانونگرايي ترويج كيفري، هايواكنش
 نحوة نيز و جرائم با مبارزه در ابزار عنوان به آن ميزان و كيفر مؤثرتر و كارآمدتر تر ومناسب
 حيثيت و موفقيت بلكه است، علمي اهميت واجد خود خودي به تنها نه آن، بهينة اجراي
 و مادي گزاف هايهزينه صرف و مبارزه اين مشروعيت توجيه نهايت در و هادولت سياسي
 در مورد عميقي مطالعات چنين گرو در حكومت سياسي مشروعيت حتي و آن براي انساني
  .)7: 1392 صفاري،( است كيفر

  
  منابع

 و مصر ايران، حقوق تطبيقي مجازات: مطالعة تعيين در قضايي اختيارات )1389( غالمحسين آماده،
  . دادگستر نشر :تهران انگلستان،

  ي. نشر ن ترجمه ابراهيم افشار، كيفي، پژوهش مباني) 1398( جوليت كربين، انسلم؛ استراوس،
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 تعيين در آرا تفاوت بر خاص قانوني و فراقانوني املعو تأثير«) 1394( كريمي، مهدي الهام، غالمحسين؛
- 4  شمارة ،2  دورة شناسي،جرم و كيفري حقوق مطالعات مجلة ،»مشابه جرايم در قضايي مجازات

5  :212- 193. 
 نظرية يا »قضايي هايپرونده اجتماعي هندسة« نظرية بر تأملي« )1397( محبوبه اميني،
  .العلوم باقر ، دانشنامة پژوهش پژوهشكدة»بلك دونالد ورناب، پروفس حقوقي شناسيجامعه«
  .مجد انتشارات :تهران عمومي، جزاي حقوق بر نگرشي )1394( محمد باهري،
 حقوق در آزادي سلب حوزة در كيفردهي و كيفرگذاري« )1396(حسام  وند،عبدالعلي؛ ابراهيم توجهي،

  .41-90: 78 و 77 شمارة قضايي، حقوق هايديدگاه ،»انگلستان و ايران
 چاپ رشد، انتشارات ،تربيتي علوم و شناسيروان در آمار كاربردي  و احتماالت )1378( علي دالور،

  .هشتم
  .سوم چاپ سمت، انتشارات مجازات، و جرم تناسب) 1394( منصور رحمدل،

 شاراتانت فنون، و هابينش ، جلد دوم:اجتماعي علوم در تحقيق هايروش) 1387( باقر ساروخاني،
  . تهران فرهنگي علوم مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه

 چاپ برنا، بهمن انتشارات ،اجتماعي علوم در پژوهش نوشتاري هايمهارت) 1395( ايرج ارسي، ساعي
  .پنجم
نامه پايان ،»فرانسه و ايران در كيفري احكام اجراي قاضي جايگاه بررسي«) 1396( حسين شهبازيان،

  .نراق اسالمي واحد آزاد دانشگاه ارشد، كارشناسي
 حقوق مطالعات ،»ايران حقوق در تعزيري كيفرگزيني مندسازينظام«) 1397( مهدي پور،صبوري

  . 123-143: 1 شمارة شناسي،جرم و كيفري
  .جنگل انتشارات تهران: كيفرشناسي،. )1392( علي صفاري،
 در سازش و گذشت بر ديدهبزه و بمرتك رابطة تأثير«) 1395( محبوبه محمد؛ اميني، فرجيها،

  75-96: 3 شمارة جنايي، سياست و جزا حقوق نشرية ،»جرح و ضرب هايپرونده
 تركيبي، ترجمة عليرضا كيامنش و كيفي كّمي، رويكردهاي پژوهش: طرح) 1398( دبليو جان ول،كرس
  .طباطبايي عالمه واحد دانشگاهي جهاد انتشارات طوس، مريم داناي و

 معيارها و هامدل قضايي: كيفرگزيني تا تقنيني كيفرگذاري از« )1398( رضا رحيميان، ريد؛ف محسني،
  . 57 -78: 107 شمارة دادگستري، حقوقي مجلة ،»)ايران قضايي روية بر تأكيد با(

 گيريتصميم الگوهاي«) 1396( عباس نژادرحيمي مهدي؛ شيدائيان، جواد؛ ياوري، عباس؛ منصورآبادي،
  .143-164: 18 شمارة كيفري، حقوق پژوهش مجلة ،»آمريكا و ايران در قضايي

 نظام در كيفردهي الگوهاي تطبيقي تحليل« )1396( عباس مؤذن، مجيد؛ بيگي،نسرين؛ قورچي مهرا،
  . 105-140: 20 شمارة كيفري، حقوق پژوهش مجلة ،»انگلستان و ايران كيفري

  
 


