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 مقدمه

عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفيف مجازات و نيز ابراز رأفت و محبت نسبت به 

گردد. عفوي محکومان است که از طرف عاليترین مقام کشور و یا مرجع قانونگذاري اعطا می

گردد، عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی ناميده ترین مقام کشور اعطا میکه از طریق عالی

شود. عفو عمومی، بيشتر پس از انقالب ها، تشنجات سياسی یا در نتيجه پيش آمدهاي می

بزه هاي . ناگوار اجتماعی یا در اثر حوادث اتفاقی یا جنگ و خون ریزي اعمال می شود

بات و علل جرایم را به ارتکابی، بيشتر معمول آن اغتشاشات بوده اند و آن محيط خاص، موج

وجود آورده است. وضعيت استثنایی و بحرانی، افکار و روحيات مردم را متشنج می کند و 

مردم آرزوي صلح و آرامش دارند. تعقيب و گریزها باعث تداوم وضعيت بحرانی می شود، 

نها، که ولی نادیده گرفتن بسياري از جرایم ارتکاب یافته در آن شرایط و به فراموشی سپردن آ

همان عفو عمومی است، می تواند بهتر و سریع تر جامعه را به وضعيت عادي برگرداند. 

بنابراین، گاه عفو بهتر از مجازات، مصلحت جامعه را تأمين می کند و از ناآرامی ها که منشأ 

جرایم بسيار است، جلوگيري می کند. به نظر می رسد در این گونه موارد، عفو عمومی می 

کيفيت اعطاي عفو در قوانين قبل از  .یک اقدام تأمينی و پيشگيري از جرم تلقی شودتواند 

انقالب پيش بينی شده بود. اما بعد از پيروزي انقالب اسالمی در قوانين جزایی مورد غفلت 

           6قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 36ع از اصل قرار گرفته است و فقط با تفسير موسّ

 ت مجلس شوراي اسالمی دانست.به ظاهر اعطاي عفو عمومی را در صالحيّتوان می
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 بخش اوّل
 کلیّات 



 

اند. عالوه لغت در کتب خود معانی مختلف و متنوعی را براي عفو ذکر کرده دانشمندان علم

بر این، نویسندگان علم حقوق و مفسران و مترجمان قرآن نيز هر کدام، معناي خاصی از عفو را 

اند. بنابرابن، به تفکيک، عفو را در کتب لغت عربی، کتب لغت فارسی، مورد توجّه قرار داده

 دهيم.سخن حقوقدانان مورد بررسی قرار میقرآن، سخن فقها و 

 گفتار اوّل: عفو در کتب لغت عربی

 اند:در کتابهاي لغت معناهایی از این دست براي عفو آورده

 9الصَّفح: )َصفح عنه و ترک عقوبته( که به معناي گذشتن از مجازات جانی است.-6

 9ا از فالنی دفع کند.دفع سوء او بالء: )عافی اهلل فالناً( یعنی خداوند بدي ر -9

 4رساند.السّهوله او اليُسر: )یُقال: درک االمر عفواً َصفواً( که مفهوم سهولت و آسانی را می -9

توان به العطا، الکثره، الطلب، الفضل و ... اشاره از دیگر معانی ذکر شده در این کتب می

فرزندان( زیاد بياید را نيز  کرد. همچنين در کتب لغت عرب به معناي آنچه بر نفقه )حق عيال و

پرسند که چه چيزي را انفاق کنند، به گویند. در قرآن کریم آمده است: اي پيامبر از تو می

آید را انفاق کنند. و نيز به آنچه از آب بر آشاميدن زیاد بياید و آنان بگو آنچه بر نفقه زیاد می

کوترین نوع یک جنس نيز اطالق بدون زحمت و تکلف به دست آید و همچنين به بهترین و ني
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عالی و زمين بایر که در آن آثاري از حيات  5شود و به معناي شناخته شده هم آمده است.می

 1دیده نشود از دیگر معانی آن است.

 گفتار دوّم: عفو در لغت فارسی

در کتاب لغت فارسی، به طور عموم، عفو به معناي، از گناه کسی درگذشتن، بخشایش، 

  8و در مواردي به معناي مغفرت، ساقط کردنِ عذاب، احسان خواستن، آمده است. 3گذشت

عفو در لغت به معناي زیاد شدن، پوسيده شدن، نخواستن چيزي، اسقاط حق، تجاوز از گناه، 

همچنين به معناي بخشيدن و گذشت کردن از گناه کسی معنی شده   3و درگذشتن است.

 61است.

 کریمگفتار سوّم: عفو در قرآن 

در قرآن کریم در آیات متعددي از ماده عفو استفاده شده است که با توجه به کاربرد، معنی 

 66آن نيز متفاوت است. به عنوان مثال، گاهی در معنی از بين بردنِ اثر به کار برده شده است

، 64«عَنَّاوَاعْفُ » 69، در برخی آیات به معنی سقوط حق، استفاده شده است69«وَلَقَدْ عَفَا عَنُکمْ»
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13 /بخش اول: کلیات  

 

، به معناي گذشت از گناه و ترک مجازات 65«إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ َغفُور  « »عفوّ »گاهی با استعمال واژه 

وَالْعَافِينَ عَِن : »63، به کار رفته، و باالخره گاهی به معناي گذشتن از طلب، اراده شده است61آن

 68«.النَّاسِ

از این صيغه در قرآن کریم، همان مفهوم آنچه مسلّم است، این است که بيشترین استفاده 

 رایج و شایع آن، یعنی از گناه کسی گذشتن و بخشودن یا بخشایش است.

 گفتار چهارم: جایگاه اخالقی و دینی عفو

باشد اینکه عفو از جهت اخالقی یعنی چه و چه جایگاه و ارزشی دارد یکی از مباحثی می

اصواًل عفو در اخالق اسالمی داراي ارزش بسياري گيرد. که در این قسمت مورد بحث قرار می
باشد. در این قسمت تعدادي از آیات الهی و روایات ائمه معصومين که در این خصوص می

شود تا معلوم گردد که در اخالق اسالمی چقدر عفو و بخشش ارزش وارد شده است ذکر می
 داشته و مورد توصيه قرار گرفته است:

و انتقام  63«.َسيَِّئة  مِثْلُهَا فَمَْن َعفَا وَأَصْلَحَ َفأَجْرُُه عَلَى اللَِّه إِنَُّه ال یُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَجَزَاُء سَيئٍَة »-
بدي مردم همانند آن بدي است )نه زیادتر( و باز اگر کسی عفو کرده و بين خود و خصم 

 دارد.اصالح نمود پاداش او بر خداست و خدا ستمکاران را دوست نمی
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