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 ملخص البحث :

تكن العقوبة أمراً مستحدثاً فى حٌاة اإلنسان أو حالة طارئة فٌه، إنما تعد العقوبة من األمور لم 
 التى رافقت اإلنسان منذ والدته فٌمكن القول بان العقوبة نبعت من فطرة اإلنسان.

 ٌندف  نحو العقوبة وال ٌنسا  ورائاا إال بداف  من تك  الررائ  التابعة فى نسسه فاإلنسان ال
وتحدٌداً قد تكون تكبٌة لنداء غرٌ ة حب البقاء فم  وجود اإلنسان عكى األرض تكونت لدٌه 
فكرة واضحة عن مبدأٌن أساسٌٌن فى الحٌاة ما اال حتى اآلن ركنٌن من أركان المجتم  

 اإلنسانً هما:

 العمل الحسن وٌقابكه العمل الحسن أى )الثواب( -
 العمل السٌئ وٌقابكه العمل السٌئ أى )العقاب(  -

عكى هذا لم نكن لنجد مرحكة من المراحل التى مر باا اإلنسان وال عاداً من العاود التى تعاقبت 
 –رضٌة عكى قٌادته وتوجٌاه سواء كان هذا التوجه من وحى الدٌن أم كان من وحى القوانٌن األ



ٌخكو من مبدأ العقوبة عكى ما سوف نري، إذ أن مبدأ العقوبة ٌرتبط بحٌاة اإلنسان وبقاءه، وإذا 
أردنا دراسة العقوبة وفكسستاا البد لنا من معرفة األدوار التى مرت باا فالح  فى العقوبة ارتبط 

جتمعات اإلنسانٌة نسوئه بالسكسسة التى تدعم ح  الدولة فى العقاب والتطور الذى طرأ عكى الم
 وانتقالاا من مرحكة إلى مرحكة وصوال إلى وض  النظم القانونٌة وظاور الدولة ككٌان سٌاسً. 

ولقد ارتبط ظاور العقوبة بظاور الجرٌمة ذاتاا، األمر الذي ٌمكن معه القول بأن العقوبة لصٌقة 
سكطة وال ٌمكن السصل بٌن باإلنسانٌة، ولما كان نظام العقاب ٌرتبط بحقٌقته بمشككة الحرٌة وال

األمرٌن بحسبان أن وجود سكطة ذات سٌادة أمر ال م لممارسة الح  فى العقاب، لذا فسى 
 المراحل األولً لإلنسانٌة ارتبطت فكرة العقوبة بسكرة االنتقام من الجانب مرتكب الجرٌمة. 

رة أو القبٌكة ثم انتقل إلى فاالنتقام الذى بدأ بمرحكة االنتقام السردي دون تدخل من الجماعة العشٌ
 االنتقام ذو الطاب  العام الذى تتواله السكطة السٌاسٌة ض الخارجٌٌن عكى مصالح الجماعة. 

ولقد أصطبرت العقوبة فى نااٌات تك  السترة بالطاب  الدٌنً عكى أثر ظاور المسٌحٌة والسكر 
إلى العقوبة هدف جدٌد  الكنسً، فظارت فكرة العقاب بادف التكسٌر وفى مرحكة الحقة أضٌف

هو الردع الذي ٌعنً الرغبة فى من  وتحذٌر الكافة من اإلقدام عكى ارتكاب الجرٌمة فى 
المستقبل وٌشمل هذا كال من الجانً ذاته وهذا هو مضمون الردع الخاص وٌشمل بقٌة أفراد 

 (1) الجماعة وهذا هو الردع العام.

من األلم ٌقرره المجتم  مقدار الجرم الذى ارتكبه  ومن هنا ٌمكن القول بان العقوبة قدر مقصود
 الساعل لٌوق  كرهاً عكى من ٌرتكب جرٌمة وتوق  العقوبة بمعرفة السكطة المختصة. 
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