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  چکیده

 ریانکارناپـذ  و مسـلم ي امـر  اجتمـاع  هـر  دری عموم اخالق و عفت با ریمغاي رفتارها وقوع
 قبال در حکومتي سو از شده اتخاذ واکنش نوع ،رسدبه نظر مهم می انیم نیا در آنچه. است

 درهـا   آن يانگـار جرمنشان  جوامعی برخي سو از شده انتخاب راهبرد. است نامبردهي رفتارها
 را یـک  کـدام  و هکـرد  اعـالم   ممنوع دیبا راي رفتار چه که این .داردي فریک حقوق چارچوب

 و حقوق فلسفهي هاحوزه در دیبا که استی تسؤاال ،کرد خارجی قانون اعمال رهیدا از توانیم
 خـود  دیـ عقا و شـه یاندی مبـان  هبـ  نسبتی حقوق نظام هر .افتی یپاسخها  آن يبرا اخالق فلسفه

ی سـت یبرالیلي هاشهیاند از متاثر غرب حقوق نظامکند. را تعیین می هامجازات و هامرج محدوده
ي فـر یک حقوق نظام ،آن برخالف .است کرده انتخاب را اتیاخالق از تیحمای حداقل شیگرا

ي فتـاو  ویـی  روا منـابع ی بررسـ  ؛کندي شتریب تیحما اخالق از دارد بنا رانیای اسالمي جمهور
-همـذاکر  مشـروح  و »محرم فعل لکل ریالتعز« مشهور قائده بر هیتک با هیامام بزرگي فقها معتبر

 تورم کاهش« وی یزدا جرم. گذاردیم صحه امر نیا بري گذار قانون مجلس در هاي انجام شده
 موضـوع  بلکـه  ما يجامعه در تنها نه وبوده ی انتظام ویی قضاي ها دستگاه روز يلهامس» يفریک

-جامعـه «  و» یشناسجرم« در که مقوله دو نیا به رانیا در متاسفانه. استی جهان يجامعه بحث
-جرم در اخالق ریثأت قیتحق نیا در. است شده پرداخته کمتر شوند، می مطرح» یحقوقی شناس
ی اسـالم  مجـازات  قـانون  در راتیتعز ات،ید قصاص، حدود، يحوزه دری یزداجرم وي انگار

  شود.بررسی می
  

  : اخالق، جرم انگاري، جرم زداییکلمات کلیدي

                                                   
 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین  

 رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه کارشناسی ارشد  
  (نویسنده مسؤول) دانشگاه عالمه طباطبائیپردیس دانشجوي دکتري رشته حقوق جزا و جرم شناسی  
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  مقدمه  
هـاي مطالعـاتی و    ي در حوزه نی که هر کدام به نحواشناسی و متفکر مکاتب متعدد جرم

شناسـی جنـایی و حتـی    جامعـه  ،حقـوق کیفـري   ياخـالق، فلسـفه   ياز قبیل فلسـفه شمار بی
اساسـی   یدر پی راهـ و   پاسخ به سؤاالت همیشگی بشر بودهبه دنبال مندانه  دغدغه ،سیاست

  اند.  انسانی بوده يبراي استقرار امنیت و آرامش در جامعه
 يپدیـده  ،خـورد معـانی مجـازات    بـه گـوش مـی    "حقـوق کیفـري  " يهنگامی که واژه

گـی و  هـم ریخت  مفاهیمی کـه هـر کـدام یـادآور بـه      .شود مجرمانه و مجرم به ذهن متبادر می
تـرین مفهـوم    حقیقـت اصـلی  بوده و در اجتماعی  ي هاي پذیرفته شده نظمی در چارچوب بی

ایـن هـدف چگونـه     امـا رامش اجتماعی. و آ یعنی حفظ نظم ،حقوق کیفري نیز همین است
شـود و   تعیین می یمجازات چیست و با چه هدف ؟شود؟ آیا فقط با مجازات کردن محقق می

تصور کنیم پاسخ نیز سـاده اسـت.    شایداند و  در بدو امر ساده اهسؤال ؟اي دارد چه محدوده
هـا مواجـه    کنـیم بـا انبـوهی از پاسـخ     هاي کیفري مراجعه می هنگامی که به تاریخ اندیشه اما

معـانی مختلـف مجـازات چـه      و همچنـین  هـاي مجـازات   شویم. اینکه اهداف و ویژگـی  می
ي ایـن تکّثـر و    بـا همـه   ؟انسانی اسـت  و مجرم چگونه نداهستند و معانی مختلف جرم کدام

 کـه حفـظ و نگهـداري   باشـد  میها و هنجارهایی مورد وفاق است ارزش نسبتاًچه  آن ،تنوع
به توضیح نیست . نیاز ت داردبراي سعادت نوع بشر و زندگی انسانی او در دنیا ضرورها  آن

-بـه دهند. جوامـع   هر جامعه را اخالقیات تشکیل می يهنجارهاي پذیرفته شده که مهمترین
درسـت و  "و  "بد و خـوب "اصولی معین و شناخته شده دارند که معانی  ،از نوع دینیویژه 

از  .کنـد  شوند را تعریف مـی  و وظایف اجتماعی که فضیلت یا رذیلت شناخته می "نادرست
ا بـراي محافظـت از همـین    نهادهـاي قضـایی و کیفـري ر   ویـژه  بـه ها و  پیدایش دولترو این

خیلــی پیچیــده نیســت اگــر معتقــد باشــیم  . )123ص ،1379 (نوربهــا، انــد چــارچوب دانســته
نهادهاي کیفـري بـه دنبـال     .انسجامی آشکار در اهداف حقوق کیفري و اخالق وجود دارد

   .ند و این خود مفهومی اخالقی استاتحقق عدالت
مربـوط بـه علـم    را زا بـه علـوم انسـانی    ترین وابستگی حقـوق جـ   دانان معاصر مهمحقوق
دنبـال  مقررات اخالقی واکـنش خفیـف اجتمـاعی را بـه     رعایت نکردندانند. گاه  اخالق می

اعتنـایی   چون بیهاي اخالقی خفیفی هم با نکوهش، سرزنش و توبیخطور معمول بهدارد که 
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شـدید باشـد    العمـل  عکـس  دلیل اهمیت برخـی از مقـررات اخالقـی،   همراه است، اما اگر به
گیـرد.   هاي تأمینی پاسخگوي عمل ضد اخالقی است کـه عنـوان جـرم مـی    مجازات یا اقدام

ها را فقط ضمانت اجراي اخالقیـات بـدانیم    دانان نخواهیم مجازاتاگر همانند برخی حقوق
دارد تـا قـوانینی مـورد نیـاز اجتمـاع      وا میرا  گذار قانونهایی که تردید در کنار ضرورت بی

بـراي جلـوگیري از    ي دیگـر ز قـوانین وضـع شـده   ابسـیاري   کـه ، بایـد پـذیرفت   دوضع کنـ 
مجرمانـه   يطور اختصار در مورد مفهوم پدیدهگسترش رفتارهاي غیر اخالقی است. پس به

هـاي   ترین تعریف از جرم، نسبت به کنش توان گفت هر چند رایج و نسبت آن با اخالق می
تردیـد همـین    تـوان گفـت بـی    تـر مـی   با نگاهی دقیق اما شودانجام میمخالف نظم اجتماعی 

 هـاي اخالقـی یـک جامعـه قابـل اشـاره نیسـت        مفهوم نظم اجتماعی  بدون توجه به گرایش
بــیش از هــر چیــز در نیــز حقــوق کیفــري ایــران ). 61ص ،1384 (گروهــی از نویســندگان،

 قـوانین و اصـول   تربیشانگاري رفتارهاي ممنوعه متأثر از اخالق بوده و به عبارتی دیگر  جرم
   .حقوق کیفري ریشه در قواعد اخالقی دارند يدر حیطه
ي حقـوق  فالسفهویژه بهن ااي نیست و همواره متفکرحقوق و اخالق سؤال تازه يرابطه

ي حقـوق کیفـري بـه عنـوان ضـمانت اجـراي مقـررات        رابطـه  امااند به این موضوع پرداخته
  است.نشده سی حافظ نظم اجتماعی با اخالق چندان برر

 دانـد مـی » چگونـه بایـد زیسـت   « استاد مطهري اخالق را عبارت از علم زیسـتن یـا علـم   
. دانسـت مـی بهتر زیستن را در علم اخالق  يشیوهتوان گفت می .)356ص ،1362، (مطهري

بـه   دسـتیابی کـه بـا آن راه   اسـت  اند علمی گونه که متفکران دیگر گفتهبه عبارت دیگر آن
همـین   ااخـالق بـ   يریشـه . )75ص ،1361 (عثمان، آید دست میهات نفس بسعادت و یا نج

اند و  جو کردهوبعضی در آداب و رسوم جستمورد استفاده قرار گرفته را معنا که در متون 
را هـا   آن خـو گرفتـه و  هـا   آن هایی که جامعه به مـرور در رونـد تـاریخ بـا     همچنین در شیوه

ي  ي اساسـی فلسـفه   که مسأله »بد«و» خوب«کشف مبناي  به اینکه دربا توجه . است پذیرفته
متفاوت خواهیم بـود. بنـابر آنچـه پیشـتر     آن نیز به چه راه برویم، در تعریف باشد میاخالق 

 ياخـالق را بـه صـرف رفتارهـاي پذیرفتـه شـده       شناسانهگفته شد گاهی نگاه صرف جامعه
پسـندد و عقایـد    آنچه را که عموم مـی  دیگر هر بیاندهد. به اجتماعی و نفوذ یافته تقلیل می

  ها و اعتقادات مذهبی، اخالق است.عمومی می پذیرد صرف نظر از آرمان
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  مفهوم اخالق   -1
هـا، دانـش    جمع خُلق، خوي  اخالق چنین آمده است: ي، مقابل واژهنامه دهخدادر لغت

مفـرد آن   و بـوده ي عربـی  ا اخالق در اصل واژه .)15ص ،1377 (دهخدا، ها پیوندي خویش
کار رفتـه اسـت؛ اعـم از ایـن کـه      به معناي سرشت و سجیه به نامهباشد و در لغت می» خُلق«

  . )13ص ،1388 سجیه و سرشتی نیکو و پسندیده باشد یا زشت و ناپسند (مصباح یزدي،
ده است کـه در زیـر بـه چنـد     ش ارایهدر مفهوم اصطالحی، تعاریف متنوعی از این واژه 

  شود. میره مورد از آن اشا
مریکـایی، در اثـر جـاودان خـود     انام آشناي  يویل دورانت، فیلسوف، مورخ و نویسنده

شـود از آداب و   اخـالق، تشـکیل مـی   »  کنـد:  گونه بیان میز اخالق را ایناش ا تعبیر شخصی
. چـون  دانـد مـی حیاتی مهم و را براي خیر و تکامل خود ها  آن ی که اجتماعهایسنن و تقلید

گـذارد و در   بـاقی مـی   هـا و عـادت  هارود، اثر جادویی خود را بـر ایـن تقلیـد    می زمان پیش
تجـاوز  هـا   آن کند که چـون از حـدود   تکرار، براي فرد حکم طبیعت ثانوي پیدا می ينتیجه

و این همان وجدان و ضـمیر یـا    شودایجاد میکند، احساس ترس و پشیمانی و ننگ در وي 
تمـایز انسـان و حیـوان از     ير نظر داروین بیشترین وسـیله رود که د شمار میحس اخالقی به

عنوان قواعد علمی احترام برانگیز از اخالق به ویلیام جیمزدر تعبیري دیگر،  .»یکدیگر است
-ها یاد کرده که از دید وي در اصـطالح  ها و کاهش بدي در جامعه در راستاي رواج خوبی

  )  46ص ،1376 (ویلیام جیمز، : رود کار میبه زیر هاي
یـک کشـور    سـاکنان اخالق حسنه که حداقل موازین اخالقی متعارف یک قـوم یـا    -1

  است.  
  کند.   اخالق عمومی که نویسنده از آن به عنوان اخالق حسنه یاد می -2
  عناي ضوابط اخالقی و آداب و رسوم. اخالق و آداب به م -3

ان بـودن اخـالق عمـومی و    بـا وجـود یکسـ   این ایراد وارد اسـت کـه   بندي  تقسیمبر این 
پوشانی این دو مفهوم با یکدیگر، نیازي بـه  هم ياخالق حسنه از نقطه نظر نویسنده در نتیجه

  باشد.   و استفاده از اخالق حسنه وافی به مقصود می دوم نبوده يآوردن گزینه
پـذیرد؛ چـه آنکـه بـه اعتقـاد وي       با این حال نگارنده این تعریف اخالق عمومی را نمـی 

هم پوشانی در بعضی مواقع دو مفهوم مستقل بوده و با وجود اخالق عمومی و اخالق حسنه 
. مقصـود از اخـالق   کـرد را کالً در معناي اخـالق حسـنه اسـتعمال     توان اخالق عمومی نمی
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مشـی کلـی   بـا هـدف تعیـین خـط    اسـت کـه   هاي اخالقی  عمومی مجموعه معیارها و ارزش
ي بارهاز عقاید جاري در جامعه در به عبارت دیگر مجموعی د.شو رفتارهاي افراد تنظیم می

 که افراد آن اجتماع چه رفتار و منشی باید داشته باشـند اینمنش و رفتار اعضاي آن است نه 
حـال   باشـد، می نگاهی توصیفی ،به عبارت دیگر، در اینجا نگاه .)16ص ،1370 (اتکینسون،

یابـد. زیـرا اخـالق حسـنه در هـر جامعـه،        نی میعقال يآنکه در اخالق حسنه این نگاه جنبه
 يدهنـده هاي عقلی که تشـکیل  هاي مذهبی و داوري ترکیبی است از رسوم اجتماعی، تعلیم

گیریم که بر خـالف اخـالق حسـنه در     از این استدالل نتیجه می ،وجدان عمومی است. پس
نـد و اخـالق حسـنه    هـاي عقالنـی دخالـت ندار    اخالق عمومی الزاماً تعلیم مـذهبی و داوري 

  همان اصول اخالقی مقبول عقالنی جامعه است.  
نیکوکـاري   يالزمهها  آن کند که رعایت اخالق را مجموعه قواعدي تلقی می کاتوزیان

که احتـرام بـه ایـن قواعـد ریشـه در ضـمیر و نهـاد        اعتقاد دارد به کمال است. وي  و رسیدن
 دانـد  را محترم مـی ها  آن در وجدان خویش آدمی دارد و بدون نیاز به دخالت دولت، انسان

کـه اخـالق، نظـامی منسـجم از قواعـد و      اعتقـاد دارد  نگارنده  .)546ص ،1377 (کاتوزیان،
و نگـرش خـاص او    هـا اصول مورد تکریم و احترام هر فرد است که پیوندي ژرف با اعتقاد

دید خـود بـه   اویه اي خاص دارد و هر فرد از ز دارد. با این وصف اخالق براي هر فرد چهره
 شـاید شود، در نظر دیگـري   نگرد. به این دلیل آنچه در نظر یک فرد اخالق تلقی می آن می

  ضد اخالق باشد.  

  اخالق به عنوان منبع حقوق  -2
تـرین  تغییر قواعد حقـوقی همـواره جـزء مهـم     رتباط حقوق و اخالق و نقش اخالق درا

تـالش  شـدت  بـه ي اخالق بوده است. برخی  حقوق و همچنین فالسفه يهاي فالسفه دغدغه
) و 360ص ،1375 (فروغـی،  اخالق بپیرایند علم حقوق را از سایر ترکیبات نظیر تااند  کرده

-حداکثري قواعد اخالقی در حقوق گام برداشته منظور در نظر گرفتنبهاز طرفی برخی نیز 
  اند. 

بایسـت از هـر دوي ایـن    اخـالق بپـردازیم مـی    وق وي حقـ  پیش از آنکه به تبیـین رابطـه  
تـوان  مـی به اختصار آنچه که  اماي اخالق صحبت شده،  دربارهکنیم.  ارایهمفاهیم، تعاریفی 

بـه  گفت اشـاره بـه هـدف، قلمـرو و ضـمانت اجـراي آن اسـت.  حقـوق         » حقوق«ي  درباره
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قوقی غایت خـود را  شود. قواعد ح با هدف حفظ نظم و صلح در اجتماع تدوین می اختصار
انـد. شـعاع کـارکرد قواعـد حقـوقی،      برقراري نظم و عدالت در روابط اجتمـاعی قـرار داده  

برخالف قواعد اخالقی که گستردگی خاص خود را دارد؛ محدود به پیوندهاي اجتماعی و 
ي نظامی کند تا بوسیله تعامالت خارجی آنهاست.  هدف و قلمرو قواعد حقوقی ایجاب می

  اجتماعی را براي آن در نظر بگیریم.  انت اجراي مادي ومدون ضم
هر چند با اغماض بتوان یکی از اهـداف عـالی اخالقیـات را نیـز هماننـد حقـوق تنظـیم        

تـوان   تـر قواعـد اخالقـی را نمـی    شک قلمرو وسیعبیاما روابط و تعامالت اجتماعی دانست 
حقوقی دنیا  هايدر هیچ یک از نظامتماماً به عنوان الزامات قانونی پذیرفت. در حال حاضر 

در هــیچ یـک از قــوانین  طـور مثـال   ، بــهي رفتارهـاي اخالقــی بـا قـوانین یکــی نیسـت     دایـره 
افتادگان جرم به حساب نیامده است. در ي ایران کمک نکردن به مستمندان و از پا موضوعه

غلـب  از طرفی ضمانت اجراي قواعـد اخالقـی در منظـر شـرع، نـه کیفرهـاي ملمـوس کـه ا        
اي  اندیشانه به عقاب یا پاداش روز واپسین است همچنان که وجدان، محکمـه  باورهاي غیب

با این همه هیچ متفکري تفکیک کامل بین اخالق و  .رود شمار میهبراي بازخواست آدمی ب
طـور کـه گفتـه شـد همسـو بـودن برخـی از        تر همانمهمحقوق را ادعا نکرده است. از همه 

زنـدگی   روابـط انسـانی و برقـراري یـک     يتنظیم عادالنه ق؛ در قالباهداف حقوق و اخال
اسـت. رعایـت قواعـد اخالقـی موجـب       یباعث تأثیر و تـأثرات متقـابل  سعادتمندانه در دنیا، 

نظمـی و   بـی  دور ازاخالقیات فرد را براي تشکیل یک جامعـه بـه  شده و اصالح نفس انسان 
  شوند.  آن تدوین می هقواعد حقوقی نسبت بکند و این همان هدفی است که ظلم تربیت می

  انگاري  مفهوم جرم -3
توان تعریف زیـر را  میها  آن عمل آمده که از میانبهگوناگونی انگاري تعاریف از جرم

  شمار آورد:ترین تعریف بهکامل
ي اسـت کـه بـه    فراینـد ترك فعل،  یاانگاري یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل جرم"
 "شـود میواقع فتارهاي جدیدي به موجب قوانین کیفري، مشمول قانون جزا آن، ر يهوسیل

 آن يهکه ثمراست  فراینديانگاري جرمبه موجب این تعریف،  .)24ص، 1386 (درخشان،
کیفري موجود در قـوانین جزایـی یـک نظـام حقـوقی      هاي واناضافه شدن یک عنوان به عن

   باشد.  می
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و هـر کشـور بـا     بـوده انگاري نیز با توجه به نظام سیاسی هر کشـور متفـاوت   جرم فرایند
-ي که براي تصویب قوانین در آن وجود دارد، مراحل مختلفی را براي جرمفرایندتوجه به 

  کند.  میانگاري رفتارها طی 
یـا در   شـود انجـام مـی  تقدیم لوایح حقوقی به مجلس  باانگاري رفتارها یا در ایران، جرم

. بـراي نمونـه، مجلـس    شودانجام می ،شوندقوانین مختلفی که در مجلس تصویب می خالل
قانونی پیش فروش مسکن، عدم ثبت رسمی قرارداد پیش  يهدر جریان تصویب الیح شاید

د. بنابراین منظور از شمول قانون جزا بر رفتارها را در نظام حقوقی کنانگاري فروش را جرم
ع قانونی آن رفتار در قانون مجازات دانست بلکـه منظـور از قـانون    ایران، نباید وارد شدن من

  کرد. جزا را باید اعم از هر نوع قانون کیفري تلقی 
انگاري بهتر است در ابتدا با مفهوم جرم آشنا شویم. جـرم از   قبل از واکاوي مفهوم جرم

آن داشـته و   علـوم انسـانی سـعی در شـناخت واقعـی      بوده و بیشـتر مفاهیم انتزاعی و پیچیده 
د شـو  مربـوط اتخـاذ مـی    يدارند. تعریف این واژه متأثر از روش بحثـی اسـت کـه در رشـته    

تنـوع   بـاره شده در ایـن  ارایهشود تعاریف  همین امر موجب می .)178ص ،1386 (عالی پور،
جـرم در معنـاي حقـوقی فعـل یـا تـرك فعلـی اسـت کـه           طـور مثـال  بـه باشـد.  داشته زیادي 

در . )1مـاده  ،1370(قانون مجازات اسـالمی،  براي آن مجازات تعیین کرده است گذار قانون
رود کـه سرشـتی نـامطلوب در     کـار مـی  جرم براي اشـاره بـه رفتـاري بـه     ،شناسی دانش جرم

شـدت نـامطلوب   شود که به میگفته چارچوب نظام کیفري دارد. این مفهوم گاه به رفتاري 
هنجار یا نابهنجـار بـودن رفتارهـا و توجـه بـه عالیـق،       گاه چنین نیست. از آنجا که  امااست 

بـه  رو از این، داردهاي مختلف تفاوت بینی خاص افراد و جوامع در زمان ها، جهان وابستگی
بـه ایـن ترتیـب بـین     . )19ص ،1381 (وایـت،  بخشـد  جرم نیز مفهومی غیرقطعی و متغیـر مـی  

انگـاري   ملزومـی وجـود دارد. جـرم   انگاري ارتباط الزم و  مفهوم جرم از منظر حقوق و جرم
باشـد،  مـی انگـاري  جـرم  فرایند. مبدأ و منشأ پیدایش جرم همین است ملزوم و جرم الزم آن

هاي اساسی جامعـه   با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش گذار قانوني که به موجب آن فرایند
ه و بـراي آن  فعل یـا تـرك فعلـی را ممنـوع کـرد      ،و با تکیه بر مبانی نظري مورد قبول خود

این ضمانت اجرا پاسخ رسمی . )11ص ،1384 (بابایی، کند ضمانت اجراي کیفري وضع می
از رهگذر قواعد حقوق کیفري اعمال شـده و شـدیدترین    بوده ومجرمانه  يدولت به پدیده

. )91ص ،1386 (محمودي جـانکی،  شود هاي شخصی محسوب می مداخله در قلمرو آزادي
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درنظـر  می است که طی آن حکومـت بـا اقتـدار و البتـه بـا      انگاري اقدانهایت امر آنکه جرم
بـا   يقسمتی از اعمال و رفتارهـا وصفی کیفري به  ،انگاريبرخی ضوابط خاص جرم گرفتن
هدفمنــد گــزینش رفتارهــا توســط قــواي  ســازوکار. در واقــع، دهــدمــیمشــخص  يانگیــزه

  است. براي رفتار منتخب غیرقابل اجتناب آن تعیین کیفر  يثمرهبوده و حکومتی 

  زدایی  مفهوم جرم -4
ي طوالنی ندارد، با وجود ایـن در تـاریخ حقـوق جـزا      زدایی پیشینهجرم يمفهوم و واژه

نبـوده   به شـکل برنامـه  که هاي مختلف وجود داشته؛ هر چند  زدایی در زمانهاي جرمفرایند
و نـه افـزایش و کـاهش     داشـته است. زیرا میزان رفتارهاي انسانی مجازات شدنی، نـه ثبـات   

-جـرم  يدر عصر حاضر مسأله .)61ص ،1386 (گروهی از نویسندگان، وقفه داشته است بی
ایـن مسـأله ابتـدا بـا     و صـورت بحـث روز درآمـده    میالدي به 1960هاي زدایی از آغاز سال

 . )320ص ،1381 (وایت، زدایی کیفري مطرح شده استهدف تورم
موجب آنها، صالحیت نظـام کیفـري بـراي    هایی است که بهفرایندزدایی منظور از جرم«

واکنشـی نسـبت بـه شـکل خاصـی از رفتـار (یعنـی رفتـار          ياعمـال ضـمانت اجـرا بـه منزلـه     
ي تفسـیر   ي یـا شـیوه  گذار قانوناز رهگذر  شایداین اقدام  ،شود ي خاص) سلب می مجرمانه

  .  )10ص ،1386 ندگان،(گروهی از نویس »د. شوقضائیه از قانون انجام  يقوه
نحـوه  «مجـازات اسـالمی   قـانون   3زدایی در حقـوق ایـران طبـق مـاده     جرم يیک نمونه

مصـوب  » نـد کن هـاي غیرمجـاز مـی    و بصـري فعالیـت   مجازات اشخاصی که در امور سـمعی 
عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و « دارد:است که مقرر می 24/11/1372

محکـوم   .... هـاي  حسب مورد عالوه بر ابطال مجوز به یکی از مجـازات  .... بصري غیرمجاز
قانون مجازات اسـالمی   يهاي بازدارندهمجازات با تصویب کتاب تعزیرات و» خواهند شد.

 645و رأي وحـدت رویـه شـماره     یادشدهقانون  640 يبه موجب ماده 6/3/1375در تاریخ 
مجـاز در  نگهداري آثـار سـمعی و بصـري غیر    دیوان عالی کشور صرف 23/9/1378مورخ 

براي امر تجاري و توزیـع نباشـد فاقـد وصـف جزایـی      حدود بوده و صورتی که تعداد آن م
مجـازات اشخاصـی کـه در امـور      يقانون نحـوه «با تصویب قانون جدید  هر چنداعالم شد. 

 يدر مـاده  کـه  19/10/1386در تاریخ » دهندانجام میهاي غیرمجاز  سمعی و بصري فعالیت
االثـر  قوانین مغایر را ملغـی  يآن کلیه 13 يکرده و در مادهبیان را » دارندگان« يآن واژه 3
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اعالم داشته مجدداً داشتن آثار سمعی و بصري غیرمجاز هر چند معد براي تجارت و توزیع 
  نباشد وصف مجرمانه پیدا کرده است. 

  ییزداجرم انواع -4-1

  ی)رسم( یقانون ییزداجرم -4-1-1
 يقضـائیه  يي یا روشـی کـه بـه موجـب آن قـوه     گذار قانون يوسیلهبه شایدی یزداجرم

ی یـ زدای در مفهوم مضیق آن گاهی به جرمیزدا. جرمشودکند، انجام  قانون آن را تفسیر می
خـواهیم   بـریم کـه مـی    کار مـی نیز توصیف شده است. اصطالح اخیر را هنگامی به» رسمی«

 (محمـودي، یـا بالفعـل مقایسـته کنـیم.     » ی عملـی یـ زداجرم«مفهوم مضیق را با ی به یزداجرم
  .  )115ص ،1385

  )بالفعل( یعمل زداییجرم -4-1-2
عـدالت   نظـام هـاي   تـدریجی کـاهش فعالیـت    يعملـی، پدیـده   زداییمقصود ما از جرم

صالحیت  کیفري در قبال برخی رفتارها یا بعضی اوضاع است؛ هر چند که رسماً و قانوناً در
م نظـا قیـب کیفـري یعنـی    م تعنظادر هر دو  فرایندباشد. این  دست نیامدهبه، تغییري نظام آن

اصـطالح  بـه م یدر ارتبـاط بـا جـرا    فراینداین . شود م قانونی بودن واقع مینظاو  بودنمناسب 
ا با امشود؛ واقع میسنتی قرار دارد،  هايدر اعتقادها  آن می که اساسییا جرا» بدون قربانی«

م ناشـی از نقـض مقـررات    یم اقتصـادي خفیـف و جـرا   یویژه در قبال جـرا تفکرات مدرن به
بـه   عملـی  زدایـی جـرم  .)115ص ،1385 (محمـودي، اسـت  در چـالش   ی و رانندگییراهنما
-ذيطور مستقیم بهبا تغییرات در رفتار اشخاصی که  یکی ،یابد مختلف تحقق می هايشکل

 و کننـد  گزارش و افشاي عمل مجرمانه به پلـیس خـودداري مـی   نفع هستند، تا بدانجا که از 
 ها یـا ارجـاع   اندیشی) پلیس در عدم تعقیب بعضی پروندهبه علت احتیاط (مصلحتدیگري 

عملی در سطح وسیعی، مفهـوم   زداییهاي اجتماعی. بنابراین، مفهوم جرمنظامبه سایر ها  آن
  .  )301ص ،1377 (مهرا، گیردرا در نظر میم عدالت کیفري نظاانحراف از 
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  زدایی کاملجرم -4-1-3
-انگاري تلقی مـی زدایی به مفهوم دقیق و کامل آن مدنظر باشد، نقیض جرمهرگاه جرم

انگاري آن را کـامالً از  زدایی هر رفتار در شکل کامل آن، جرمعبارت دیگر، جرمد.  بهشو
 (شـیخ طوسـی،   ی نخواهد گذاشتانگاري آن رفتار باقبرد و دیگر هیچ اثري از جرمبین می

زدایی شود، دیگر عنـوان  براي مثال، هرگاه صدور چک بدون تاریخ جرم .)183ص ،1398
آثـار  اي به نام صدور چک بدون تاریخ وجود نخواهد داشت و این عنوان با تمامی مجرمانه

  طور کامل از نظام کیفري ایران حذف خواهد شد. و ملحقات آن به

  ناقص جرم زدایی -4-1-4
زدایی ناقص یا همان کیفرزدایی قرار گیـرد، ارتکـاب آن   هرگاه رفتاري مشمول جرم

همچنـان   گذار قانونو  شودانگاري شده محسوب میهمچنان در آن نظام قضایی جرمرفتار 
ه و تـدابیر  کـرد اما در مقام پاسخ به این جرم، از مجازات اسـتفاده ن  کندآن را جرم تلقی می
  .  )152ص ،85-84 (علیزاده اشکلک، کندا جایگزین مجازات میاجتماعی دیگري ر

و  شـود آن در نظام قضایی حفظ می يهبنابراین، با کیفرزدایی یک رفتار، عنوان مجرمان
هاي مرتبط با ارتکاب آن رفتار، همچنـان در صـالحیت مراجـع کیفـري     رسیدگی به پرونده

  . شودبوده و شخص مرتکب آن رفتار نیز مجرم تلقی می

  انگاري جرایم چهارگانه میزان تأثیر اخالق در جرم -5
یک  کردني انگارجرم جزا حقوق اصطالح در یا نیمعی فعل ترك یا فعل شناختن جرم

ی مبـان  نیـ ا گرفتن نظر در با گذار قانون و شودانجام میی مباني اپاره براساس همواره رفتار،
 مسـتوجب  رای عمل انجام یا واردي فریک حقوق يحوزه در را گوناگوني رفتارها که است

 در رایـ ز باشد؛ مبنا بدون تواندینمي رفتار چیهي انگارجرم. دهدیم صیتشخ فریک و عقاب
  . میهست روهروب گذار قانوني سو از افراد لیدل بدون مجرمانه يدهیپد با صورت نیا ریغ

-یمـ ي انگـار جـرم  راي رفتار ،یمباني اپاره داشتن نظر در با همواره گذار قانون نیبنابرا
طـور معمـول   بـه  و ردیـ گینمـ  قرار گذار قانون حیتصر مورد معمولطور بهی مبان نیا اما دکن

 اسـتخراج  گونـاگون ي رفتارهاي انگارجرمي مبنا به حیصري ااشاره ،نیقوان متن ازتوان نمی
  کرد.  
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 مجـالس  نکـرد  قـانع  قیـ طر از نیقـوان  تمـام  بیتصـو  کـه ی حقوقي هانظام ازی برخ در
 مشـروح  بـه  مراجعـه  بـا  ،شـود انجام می مقررات آن وجود ا توجه به ضرورتبي گذار قانون

ي بـرا  گـذار  قـانون  نظـر  مدی مبان بهي حدود تا توانیم روند، نیا در هاي انجام شدههمذاکر
 ران،یـ ای فعلی حقوق نظام مانند هانظامی برخ در اما. بردی پ گوناگوني رفتارهاي انگارجرم

 دری شـرع  وی نـ ید مقـررات  وجـود  اثبـات  صرف ،جرم آن با رابطه در قانون بیتصوي برا
 هـاي همـذاکر  مشـروح  بـه  مراجعـه  ،ییهـا نظـام  نیچن در و کندیم تیکفا مورد، هر با رابطه
 آن دري گـذار  قـانون ی مبـان  کشف بهی چندان کمک تواندینم قانون، آن کنندگانبیتصو
 عتیشـر  در کـه   مطلـب  نیـ ا اثبـات  صـرف  ران،یـ ای حقوق نظام در مثال؛ي برا. بکند مورد
 آني بـرا  و شـده ی تلقـ  جـرم  و حـرام ، نامشـروع ی جنسـ  يرابطـه  داشتن ه،یامام فقه و اسالم

 و کندیم تیکفاي انگارجرمي برا عمل نیای حقوق نظام نیا در است، شده نییتع مجازات
 يقـوه  بـه ی جنسـ  نامشروع روابطي انگارجرم ضرورتي براي گریدي مبنا چیه ستین الزم
ي انگار جرم با رابطه در رانیاي گذار قانون دستگاه در قیتحق نیبنابرا. دشو هیارا رانیا مقننه

 کـه  روسـت هروبـ ي دشـوار  نیـ ا بـا در ابتداي امر  ،یعموم عفت و اخالق خالفي رفتارها
 گنـاه  هیـ امامیـی  جزا فقه در کهیی رفتارهاي انگارجرم هنگام به ران،یاي گذار قانون دستگاه

-جـرم ی مبـان  بـه ی تـوجه  چیهـ  شـده،  گرفتـه  نظر در نیمع فریکها  آن يبرا و شده محسوب
 هـاي تیروا وی نید متون به دیبا ،یمبان نیا افتني یبرا جهینت در و ندارد رفتارها نیاي انگار

 عصـر  در معصـوم  بـه ی دسترسـ  عـدم  بـه  توجه با کهي امر د؛کر مراجعه نیمعصوم از منقول
 رعصور،یسا در نیمعصوم اقوال در رفتارها ازي اریبسي انگارجرمی مبان نشدن انیب و حاضر

 رفتارهاي انگارجرمی مبان کشفي دشوار نیترمهم واقع در. روستهروبي جد مشکالت با
 ياراده رامـون یپ تفحـص ي جـا  به موارد، ازي اریبس در محقق که است نیا رانیا حقوق در

  .  بپردازد مقدس شارع مدنظری مباني جووجست به دیبا ران،یا گذار قانون

  حدود يحوزه -5-1
 توجهی انسان شرافت و تیثیح ضد بر میجرای اخالق وی مذهبي هاحرمت به رانیا قانون

  .  دارد
 و تیـ ثیح ضـد  بر میجرای مذهب حرمت وی اخالق قبح يدامنه جیتدربه ،یخارج حقوق در

هـاي  در حقوق غـرب برخـورد جـدي بـا مرتکبـان جـرم       .است شده محدودی انسان شرافت
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داننـد و آن محـدود بـه    جنسی را صرفاً در موارد خاص، یک خطـر و تهدیـد اجتمـاعی مـی    
ایـن قبیـل جـرایم بـه      کـه  ایـن هاي یادشده صغیر بوده و یـا  ي جرمدیدهمواردي است که بزه

  حـدود  يحـوزه  در کـه  هـایی مجـر  شـتر یب رانیـ اي فـر یک حقوق در .عنف، انجام شده باشد
 بـه  واکـنش  در اسـت  شـده ي انگارجرم و شده گرفته هیامامیی جزا فقه از گذار قانون توسط

 وی اخالقـ  حرمـت تـا   خواسـته  گـذار  قـانون  وبوده  ناپسند قاخالاز نظر  که استیی رفتارها
  تصــــرف از مصــــون وبمانـــد   محتــــرم انکـــار،  رقابــــلیغی عـــ یطب وي زیــــغر روابـــط 

 ماننـد ی اخالقـ  نیمـواز  بـا  ریمغـا ی جنسـ ی شخصـ  انحرافی غرب جوامع در. باشد تعرض و 
ی قـانون  مقـررات  شمول از خارج ،تجاوز و عفت بدونی علن ریغی جنسي رفتارها و ءاستمنا

 بـا ی اخالقي هاارزش وی مذهب نیمواز براساس رانیا گذار قانون کهی لحا در. ردیگیم قرار
 برخـورد  ،اثبـات  صـورت  دری رعلنـ یغ وی علنـ  از اعم عنف به اخالق و عفتی مناف اعمال

 و نظـم  جـه ینت در و کرده تیحما جامعهی اخالقي هاارزش از قیطر نیا به تا کندیم دیشد
 فقـه  درویژه هب و اسالم در .)98ص ،1386 (صادقی، شود حفظ و نیمأت جامعه در هم تیامن

 توسـط   کامالًی اسالم مجازات قانون در حدود يحوزه در موجود میجرا که هیامامیی جزا
 ... و سـرقت  مسـاحقه،  زنـا،  ،يقواد چون؛همی اعمال ارتکاب شده، گرفته فقه از گذار قانون
 کـه  حیقبـ  و زشـت  اعمـال  نیـ ا مرتکـب  کـه  رای کسـ  مقدس شارع. شودیم محسوب گناه

، شـود یمـ ی عمـوم  عفـت  و اخـالق  شـدن  دارحـه یجر باعث و بوده حسنه اخالق با مخالف
 حدود يحوزه در موجود هايجرمی تمام وجود نیا با. داندمی قرار دیشد مجازات مستحق
 جـه ینت در وکـرده   دارحـه یجر رای عمـوم  عفتها  آن انجام که هستندی راخالقیغي رفتارها

  . زنندیم هم بر زین را جامعهی عموم تیامن و نظم

 قصاص يحوزه -5-2

 باشـد  برابـر  او تیـ جنا بـا  دیـ با و شـود یم محکوم آن بهی جان که استي فریک قصاص
 در کـه  اشـخاص ی جسـمان  تیتمام هیعل هايجرم .)14ماده ،1370 (قانون مجازات اسالمی،

 حـق  کـه  اسـت  هـایی مجـر  نیتـر مهم از ،شدهی بررس و بحث »اتیجنا« عنوانبهیی جزا فقه
 نیقـوان  در گذار قانون و داده قرار هدف را تعرض وي تعد از تیمصون اصل وی آدم اتیح

ی بـدن  صـدمات  رادیـ ا. اسـت  دهکـر ی نیبشیپ آني برا راي فریک واکنش نیدتریشدیی جزا
 جینتـا  زیـ ن گـاه  و شـده  اسـت  مجرمانـه  يجـه ینت نیترنیسنگ که مرگ حدوث بهی منته گاه
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 منـافع  شدن لیزا و عضو نقص یا قطع موجب که اطراف بر تیجنا صورتبه راي ترفیخف
  . داردی پ در است؛ آن

  :دادي جا عمده گروه دو در توانیم رای جسمان تیتمام هیعل اتیجنا
  ؛نفس مادوني عمد اتیجنا وي عمد قتل  :الف

  . نفس مادونیی خطا اتیجنا وي رعمدیغ قتل  :ب
 ازی روانـ  رکـن  تیـ موقع بـه  توجه با و میتقسی مختلف انواع به خود زین رعمدیغ اتیجنا

  .  )52ص ،1386 (صادقی، اندشده زیمتما گرییکد
 بـه  نسبت تعرض آن موجب به که اشخاص اتیح از گذار قانون تیحماي مبنا و اساس

 از تیـ حما لـزوم  و اسـالم  بـه  مـان یا  :است مختلف و متعدد دشویمی تلق جرمها  آن حقوق
 رای اسـالم  يجامعـه  و گـذار  قـانون  ،یاسالم يجامعهی اخالق قبول مورد نیمواز و هاارزش

 تیـ حما مـورد  جهت هر از رااند را که به این دین گرویده افرادي حقوق تا کندیم موظف
ي تعـد  نـوع  هر مقابل در آنانی اجتماع هايثتیح و ناموس مال، جان، از و داده قراري جد

 هماننـد  زیـ ن حـوزه  نیـ ا در. )57ص ،1386 (صادقی،کند  دفاع کس هر يهیناح از تجاوز و
 نظر مورد نیقوان ،افرادی جسمان تیتمام ازي فریک تیحماي برا گذار قانون ،حدود يحوزه
 در.  اسـت  اوردهیـ ن وجـود بـه  راي زیـ چیی تنهـا  بـه  خـود  و گرفتـه  هیـ امام فقه از یناع را خود

 قتـل  وي عمـد  قتـل  چـون هـم ی اعمـال  ارتکاب هیامام فقه در ژهیوهب و اسالم مقدس عتیشر
 و کـرده  تیحمای آدم اتیح از  اسالم در که اشخاص جان به تعرض کل در وي رعمدیغ

 بـه  کـه  رای کسـ  عمـل  مقـدس  شارع. شودیم محسوب رهیکب گناه شمارد؛یم محترم را آن
 مجـازات  مسـتحق  را او واسـت   دهکـر  محسـوب  گنـاه  دکنـ  تعرضی آدمی جسمان تیتمام

-به آن از مقدس شارع که را هچآن. است گرفته نظر در را قصاص مجازات اوي برا و دانسته
 در گذار قانون که بودهي احسنه اخالق خالف رفتار همان قتیحق در ،دهکر یاد گناه عنوان
 انجـام  رواز ایـن  .اسـت  داشـته  نظر در رفتارهاي انگارجرمي برایی مبنا را آني فریک حقوق

 اخـالق  و عفـت  خـالف ي رفتارهـا  قـت یحق در شـود یمـ  محسـوب  گناه فقه در کهی اعمال
 هـدفش  کـه  گـذار  قـانون  رواز ایـن  و پسـندد ینمـ  راهـا   آن زیـ ن جامعـه  که باشدمیي احسنه

 تیـ تمام هیـ عل اتیـ جنا اسـت  جامعـه  تیـ امن و نظـم  حفـظ  وی اخالقي هاارزش از تیحما
 شـارع  و بـوده  حسـنه  اخـالق  خـالف ي رفتارهـا  ازی روشن ينمونه که را اشخاصی جسمان
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 رااسـت   دانسـته  مجـازات  مسـتحق  را آن مرتکـب  و دهکـر  محسـوب  گناه را آن زین مقدس
  . است دهکري انگارجرم

  اتید يحوزه -5-3
 بـه  و اسـت  شـده  نییتع عضو یا نفس بر تیجناي برا شارع طرف از که استی مال ه؛ید

. )294مـاده  ،1370 (قـانون مجـازات اسـالمی،    شودیم داده او دمي ایاول ای یول یا هیعلیمجن
 گـذار  قـانون  حیتصـر  زیـ ن وی اسـالم  مختلـف  مـذاهب  اتفـاق  بهي رعمدیغ اتیجنا ارتکاب
 فرصـت  آن سیسـ أت کـه  اسـت ی جبرانـ  العمـل عکـس  هیـ د. اسـت  هید ضمان ثبوت موجب

 حـال  نیعـ  در و دهکـر  فراهمي فریک گرسرکوبي ابزارها به تمسک از زیگر در رای مناسب
 در که این به توجه با. کندپذیر میامکان زین را هیعلیمجن بر وارد صدمات و خسارات میترم

 اخـالق  موافـق  و داوطلبانـه  اقـدام  یـک  عنـوان بهي عمد اتیجنا در هید اخذی اسالم حقوق
 برابـر  در واکـنش  و شـده اسـت   هیتوصـ  و قیتشو ،باشدمی نیطرفی تراض به منوط که حسنه

 گـذار  قانون. است شده منحصر هید پرداخت به) خاصی طیشرا در مگر( يرعمدیغ اتیجنا
 فقـه  ژهیـ وهبـ  و اسـالم یـی  جزا فقه از حوزه نیا در که این به توجه باي فریک حقوق در رانیا

 اتیـ د يحـوزه  در موجود نیقوان ازي اریبس واقع در و است گرفته بهره کامالً هیامامیی جزا
 مجـازات  قـانون  در نیقـوان  نیـ ا کـردن  وارد بـا  اسـت  خواسـته  ؛باشـد میی فقه نیقوان همان
 از اول يدرجـه  در اتیـ د يحـوزه  در نیقـوان  نیا کردني انگارجرم قتیحق در وی اسالم

 دکنـ ي دوري فـر یک گـر سـرکوب ي ابزارهـا  بـه  توسـل  از و دهکر انتیص دهیدانیز مصالح
 و مستحسـن  حرکـت  نیـ اتـا   است خواسته دوم يدرجه در و .)251ص ،1386 (گلدوزیان،

 نظـر  از را اسـت  شـده  هیتوصـ  آن بـه   فراوان ثیاحاد و هاتیروا در کهی اخالق يدهیپسند
 دري فـر یک حقوق در رانیا گذار قانون رواز این. دهد قرار توجه و تیحما مورد زیني فریک

 توجـه  هیـ د مورد در مستحسن وی اخالقي هاارزش به اتید يحوزه دري انگارجرم هنگام
 خواسته شودیم محسوب دهیپسند وی اخالق حرکت یک هید پرداخت چون و داشته کامل

 بـه  توجـه  بـا . است دهکر محقق را امر نیا خودي فریک تیحما با و بگذارد صحه امر نیا بر
 آن به توجه با گذار قانونو  بودهی مبان ازی یک اخالق که شودیم جهینت شد گفته کهی مطالب

 کـه  اسـت  دهکری قانون وي فریک تیحما آناز  و داده قرار قصاصي جا به را هید پرداخت
  باشد.  می نیطرفی تراض به منوط و بوده مستحسن وی اخالق و داوطلبانه اقدام یک
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  راتیتعز يحوزه -5-4
 ،1387 (امـام خمینـی،   اندهکردعنوان تنبیه کمتر از حد تعریف در فقه امامیه، تعزیر را به

 تعزیر که تادیب و تنبیـه اسـت   يهدر واقع فقهاي امامیه با استناد به معناي لغوي واژ. )71ص
یزان این تنبیـه و تادیـب کـه مطـابق قواعـد      و با توجه به م )213ص ،1386 (راغب اصفهانی،

را بـراي ایـن نـوع مجـازات تعیـین       یادشـده شرعی باید کمتـر از میـزان حـد باشـد، تعریـف      
ها در فقه جزایی اسالم بـوده کـه ایـن    معنا نوع خاصی از مجازات تعزیر در يهژاند. وا کرده

» تعزروه و تـوقروه «عبارت  که اینکار نرفته است، ضمن قرآن کریم با این مفهوم بهدر ه ژوا
سوره فتح در معناي ادب کردن و نوعی مجازات نبوده بلکه به معناي یاري  9در آیه مبارکه 

 ،1383 (فاضــل مقــداد، امــا علمـاي آیــات االحکـام،  کـردن و یــاري رسـاندن آمــده اسـت.    
مجازات آزار دادن را که در رابطه با برخـی گناهـان در قـرآن بـه آن اشـاره شـده        )107ص

  اند. است، به معناي تعزیر دانسته
هاي عمومی و انقـالب در امـور   قانون مجازت اسالمی و نیز قانون آیین دادرسی دادگاه

(مصـوب   قـانون مجـازات اسـالمی    18ي هماداند. ه دادهیهایی را از تعزیر اراتعریف کیفري،
  تعزیر را چنین تعریف نموده است: ) 92سال 
مول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در تعزیر مجازاتی است که مش"

شـود. نـوع،   موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکـومتی تعیـین و اعمـال مـی    
مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سـقوط و سـایر احکـام تعزیـر بـه      

رات قـانونی مـوارد زیـر را    شود. دادگاه حکم تعزیري با رعایت مقـر موجب قانون تعیین می
ي مرتکـب و وضـعیت ذهنـی و روانـی وي حـین      دهـد: الـف) انگیـزه   مورد توجه قـرار مـی  

بـارآن؛ پ)  ي نقـض وظیفـه و نتـایج زیـان    ي ارتکاب جرم، گسـتره ارتکاب جرم؛ ب) شیوه
اقــدامات مرتکــب پــس از ارتکــاب جــرم و ت) ســوابق و وضــعیت فــردي، خــانوادگی و   

  . "یر تعزیر بر وياجتماعی مرتکب و تاث
تعیین نشده بودن نـوع و مقـدار تعزیـر     يهایران از نظری گذار قانون، بیان شدهدر تعریف 

ده کـر نظر حاکم واگذار ده و تعیین این موارد را بهکردر تمامی رفتارهاي قابل تعزیر تبعیت 
ده و کـر پیروي  ،عدم انحصار نوع تعزیر در زدن يهایران از نظری گذار قانوناست. همچنین 

  تعزیر را اعم از زدن دانسته است. 
  ده است:تعزیر را اینگونه تعریف کر ق.آ.د.ع.ا.ك نیز 2 يهماد 1 يهتبصر
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فعل   براي ارتکاب  مقدس اسالم  که در شرع  است از مجازاتی  شرعی عبارت  تعزیرات"
ترتیب آن به شـرح   تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده و واجب بدون   یا ترك  حرام

  . "باشدمندرج در قانون مجازات اسالمی می
با توجه به وجود اصـطالح تعزیـرات حکـومتی در نظـام      گذار قانون یادشده،در تعریف 

ده است تا ایـن دو  کرتعزیرات تالش  يهحقوقی امروزي ایران، با افزودن قید شرعی به واژ
در این ماده تعزیر را بـراي ارتکـاب    گذار نقانوعالوه، بهکند. مفهوم را از یکدیگر تفکیک 

هر فعل حرام یا ترك هر واجبی قابل اعمال دانسته و بدین ترتیب خود را در پرتگاه خـارج  
توان عبارت پایانی ها قرار داده است هرچند میمجازات م ویشدن از اصل قانونی بودن جرا

صـر در مـوارد مصـرح در قـانون     د که تعزیـرات منح کراي تفسیر گونهرا به یادشده يهتبصر
، نه تنها به اصل قابـل  یادشده يهدر تبصر گذار قانونمجازات اسالمی شناخته شود. در واقع 

انـد کـم توجـه بـوده اسـت،      انگاري شـده مجازات بودن رفتارهاي حرامی که در قانون جرم
بـودن گناهـان    ترین معناي آن نیز در نظـر گرفتـه و بـه قابـل تعزیـر     بلکه تعزیر را در گسترده

  ده است. کرکبیره نیز اکتفا ن
که کم و کیف کیفرهـا را نـامعین گذاشـته اسـت،      نظراز تعزیر، از این یادشده تعاریف 

  .  )153ص ،1382 (اردبیلی، ها نیز دانسته شده استمغایر با اصل قانونی بودن مجازات
-شده است، به ارایهان صرف نظر از انتقادات وارد بر تعاریفی که از تعزیر در قوانین ایر

مـی دانسـت کـه در    ینظام حقوقی ایران باید تعزیـرات را بـه معنـاي جرا   در رسد که نظر می
هـاي خاصـی نیـز در نظـر     مجازاتها  آن شده و برايبیان صراحت قانون مجازات اسالمی به

 گرفته شده است. به بیان دیگر، تعزیر در نظام حقوقی ایران از معناي شـرعی و فقهـی خـود   
تعاریفی از این نهاد در قوانین ایران که به تعاریف فقهـی آن   يیهارا با وجودفاصله گرفته و 

، واقعیت این است که تعزیر امروزه در نظام حقوقی ایران، نـه بـه تشـخیص    باشدمینزدیک 
قضات واگذار شده و نه در رابطه با هر فعل یا ترك فعل حرامی قابل اعمال است. تعزیرات 

-می در قانون مجازات اسـالمی گفتـه مـی   یظام حقوقی، در واقع به آن دسته از جرادر این ن
در فقه سابقه داشته است و اختیار قضات براي تعیین کم و کیف ها  آن انگاريشود که جرم

م نیز تنها در حدود تعیین شده در موادي از این قانون است که جرم بودن یمجازات این جرا
   .)23ص ،1384 نیا،(آقایی ده استآن رفتار در آن تصریح ش
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 ي حـوزه  در کـه ی مـ یجرا از گـر یدي اریبس و مزاحمت ،یحجاب یب افترا، و نیتوه جعل،
 اول نـد؛ دار انکـار  قابـل  ریـ غ جنبـه  دو اسـت،  شـده ي انگار جرم گذار قانون توسط راتیتعز
 خالفي رفتارکه  دوم این و اند دهکر مخدوش رای عموم نظم مجرمانهي رفتارها نیا که این

 جـرم  کـه  کـرد  ادعا بتوان دیشا ابتدا. است وستهیپ وقوع به جامعه دری عموم اخالق و عفت
ی اخالقـ ي هـا  آرمـان  و هـا  ارزش باها  آن  رتیمغا خاطر به مجرمانهي رفتارها کردن قلمداد
 جـرم ی عمـوم  نظـم  از تیـ حما دلیـل  بـه  صرفاً بلکه ستین اجتماع قبول مورد و شده شناخته

 کـه ی کسـان  هستند حقوق، ي سفهالف انیم در که گفت توان یمدر ابتدا  اما اند؛ شدهي انگار
 نظـم  و اخـالق  وحـدت ي معنـا  بـه  هیـ نظر نیـ ا. هستند» یعموم نظم دری شخص هینظر« رویپ

 میتوان یمن دیترد یب اما میندار باور اخالق وی عموم نظم وحدت به اگری حت. استی عموم
ی اخالقـ  مقـررات  از عـدول  گـاه . میباشـ  توجه یب اخالق وي فریک حقوق دیشدی وابستگ به

ــخف واکــنش ــ رای اجتمــاع فی ــال هب ــه کــه دارد دنب ــا معمــولطــور  ب    ســرزنش نکــوهش، ب
 تیـ اهم لیدل به العمل عکس اگر اما است؛ مأتویی اعتنا یب چون فیخفی اخالقي ها خیتوب و

ــام اقــدامات و مجــازات باشــد دیشــد ،یاخالقــ مقــررات ازی برخــ  عمــلي پاســخگوی نیت
 در میجـرا  ازي اریبسـ  کـه  مینـ یب یمـ  سـان  نیبـد  رد؛یـ گ یمـ  جرم عنوان که استی ضداخالق

 مینخـواه  دانـان  حقـوق  از یبرخ رینظ اگر. دارند اخالق به تجاوز در شهیر راتیتعز ي حوزه
 کـه یی ها ضرورت کنار در دیترد یب اما میبدان اتیاخالقي اجرا ضمانت صرفاً را ها مجازات

 نیقـوان  از گـر یدي اریبسـ  رفتیپـذ  دیـ با دارد یم وا اجتماع ازین مورد نیقوان وضع به را مقنن
.  اسـت ی اخالقـ  ریـ غي رفتارهـا  گسترش ازي ریجلوگي برا راتیتعز ي حوزه در شده وضع
 بـه  نظـر  مـورد  فعـل  تـرك  یا فعلي انگار جرم هنگام در رانیای اسالمي جمهور گذار قانون

 بخـش  در چـون  و داشـته  توجـه  اجتمـاع  شـده  شـناخته  و قبـول  مورد يهنجارها و ها ارزش
 دسـت  شـده؛  گرفتـه  فقـه  از میمسـتق طـور   بـه  که اتید و قصاص حدود، برخالف راتیتعز

ي هـا  ارزش و اخـالق  از بوده باز شتریب رفتارها یبرخ نکرد قلمداد جرم منظور به گذار قانون
ي انگـار  جـرم  را اخالق خالفي رفتارها و دهکري ا گستردهي فریک تیحما جامعهی اخالق

 گـذار  قـانون  توسـط  که راتیتعز بخش در موجودي رفتارها ازي اریبس نیبنابرا. است دهکر
  . است بودهی اخالقی مبان ازي فریک تیحماي راستا در است شدهي انگار جرم

خاصـی از   ي هعنوان اصطالحی براي اشـاره بـه دسـت    به "هاي بازدارنده مجازات"عبارت 
پس از انقالب اسالمی در ایران است و نه تنهـا در   گذار قانونمجازات ها، از جمله ابدائات 
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حقوقی نیز کاربرد این عبـارت  هاي  نظام حقوقی ایران تا پیش از انقالب، بلکه در سایر نظام
 بدین منظور فاقد سابقه است. در واقع بازدارندگی یکی از اوصاف اساسی هر نوع مجازاتی

 . )148ص ،1388 (مهرپور، را متعلق به مجازات خاصی دانست توان آن است و نمی
اي خــاص از  گــذاري دســته پــس از انقــالب، از ایــن عبـارت بــراي نــام  گــذار قــانونامـا  
در قانون  یادشدهاصلی هاي  ع مجازاتانواعنوان یکی از  را به و آنده کراستفاده ها  مجازات

را نیـز تنهـا بایـد در    هـا   است. بنابراین، تعریف این مجـازات ده کرمجازات اسالمی، انتخاب 
جو کرد. هرچند ابـداع ایـن اصـطالح نخسـتین بـار در      و قوانین کیفري پس از انقالب جست

 ارایـه اتفاق افتـاد امـا در ایـن قـانون تعریـف مشخصـی از آن        2و1کیفري هاي  قانون دادگاه
بود که ایـن نـوع مجـازات را تعریـف      1370نشده بود و این قانون مجازات اسالمی مصوب 

مجازات بازدارنده، تادیـب   "این قانون، 17 ي هبه موجب ماد .)408ص ،1384 (نوربها، دکر
مصـلحت اجتمـاع در    منظور حفظ نظـم و مراعـات   یا عقوبتی است که از طرف حکومت به

د از قبیـل حـبس، جـزاي نقـدي،     شـو  مـی  قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیـین 
تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامـت در نقطـه یـا نقـاط     

  . "و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن معین
کـه موجـب بـروز     شته اسـت بخش پنجمی وجود دا) 1375سابق (ق.م.ا در نظام جزایی 

ی که از امام گرفته شد و نسبت بـه  و استفتائاتها  و با توجه به ضرورتبود مناقشاتی نیز شده 
هـاي   مجازات«عنوان با اي که دارند، کامالً در اختیار حکومت قرار داده شده است و  سابقه

ند. یعنی مبناي تمام احکام سلطانیه و تعزیرات حکومتی در اختیـار  دش شناخته می» بازدارنده
ند. یعنـی  دشـ  شـناخته مـی   »هـاي بازدارنـده   ازاتمج«عنوان با و  ه بودحکومت قرار داده شد

امـر،   ي همبناي تمام احکام سـلطانیه و تعزیـرات حکـومتی در اختیـار حکومـت اسـت و بقیـ       
طلبد. در واقـع تنهـا جـایی     و عقالنی جامعه را می درستو تقویت درك  گسترش تشخیص 

حق جعل قانون را دارد و اصل قـانونی بـودن براسـاس اذن کلـی       به استقالل، گذار قانونکه 
که ایـن بخـش پـنجم در قـانون      استبوده هاي بازدارنده  شرعی وجود دارد، بحث مجازات

تعزیـري  هـاي   چهارگانه و ذیل مجازاتهاي  در قالب مجازات 92مجازات اسالمی مصوب 
  ت. گنجانده شده اس

 کـه ی میجرا از گریدي اریبس و کاال قاچاق ،یتلفن مزاحمت جادیا ،یمنیا کمربند نبستن
 ریغ ي جنبه دو است، شدهي انگار جرم گذار قانون توسط بازدارندهي ها مجازات ي حوزه در
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دوم  واند  دهکر مخدوش رای عموم نظم مجرمانهي رفتارها نیا که این اول ند؛دار انکار قابل
 تـوان  مـی  وجـود  نیـ ا با. است وستهیپ وقوع به جامعه در حسنه اخالق خالفي رفتارکه  این

 و نیتــدو  گــذار قــانون توســط حــوزه نیــا در کــهی مــیجرا ازي اریبســ کــه گرفــت جــهینت
 بــا اســت خواســتهی اســالم گــذار قــانون و دارد اخــالق در شــهیر اســت شــدهي انگــار جــرم
  .  بردارد قدم اخالق ازي فریک تیحماي راستا در رفتارها نیا کردني انگار جرم

  جرایم چهارگانه یی زدا جرم در اخالق ریثأت زانیم -6

  حدود يحوزه -6-1
منافی عفت که مخل کیان خـانواده هسـتند،   هاي  مند؛ جردارها حد  جرم  در چند مقوله، 

عنـوان یـک    تواند بـه  نمی مانند قوادي که بدترین نوع فساد اخالقی است و در هیچ شرایطی 
تهدید و ارعاب عمومی و سلب امنیت کـه از   یا فساد اجتماعی،  تجاري مطرح باشد، ي مقوله

  حدي هستند.   هاي مشوند، جر مصادیق مختلف محاربه محسوب می
شود. بـراي مثـال    می بخش دیگري از حدود به حقوق شخصی افراد (حق الناس) مربوط

است و خداوند این حق در قالب حد مطرح  ... تهمت زدن خاص به دیگران و  بحث قذف،
» حـدود «زدایی  در بحث جرم رو از ایندیده شناخته است و قابل حذف نیست؛  را براي زیان

گیرنـد. بـه هـر     نمی زیادي را دربر هاي مشوند که البته جر ما محسوب می ي خط قرمز جامعه
عـه مـا   توانیم وارد این حریم بشویم. البته این نکته که ترك حدود به مصلحت جام نمی حال

را  تـوان آن  مـی  نخواهد بود و یا سودي نخواهـد داشـت هـم بحثـی غیـر حقـوقی اسـت کـه        
  کرد.   يپیگیر

حدود، قصاص و دیات به نحو خاص ضمانت اجـراي کیفـري معـین و متعـدد      ي بارهدر
 )کیفري که دارند ي سبب فلسفه به(ها  آن زدایی از بینی و بیان شده است که امکان جرم پیش

مشمول تشـریع نـوعی مجـازات (تعزیـر بـه       ها مقسمتی دیگر از جر ي بارهوجود ندارد اما در
تـر از   (خفیـف » دون الحـد : «دارد معناي ضرب دون الحد) اعالم شده است که دو مشخصـه 

مقاالت  ي (در اختیار و به انتخاب حاکم) بودن. (علوم جنایی، مجموعه» بید الحاکم«حد) و 
مفهوم شرعی گناه و مفهوم حقوقی جرم و  ي دکتر محمد آشوري، رابطهدر تجلیل از استاد 

  .  )657دکتر سیدمحمد حسینی ص  ي نسبت تحریم و تجریم، مقاله
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تعزیري در صورتی که موضـوع دیگـر در   هاي  مجازاتهاي  با توجه به ویژگی رو از این
د. امـا  شـو زدایـی   تواند از سوي حکومت جـرم  می جامعه ضرر و یا قبح اخالقی نداشته باشد

طبق یک نظر فقهی: اگر شخصی جنینـی را کـه در آن   » قصاص« ي که در حوزه باید گفت
حسینی شـیرازي،  ( روح دمیده شده عمداً بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است

) و نظر فقهـی دیگـر،   381ص  ،1363، 42کتاب قصاص، نجفی اصفهانی محمدحسن، جلد 
و  417ص  ،2دانـد (خـویی، جلـد     نمـی  روح موجـب قصـاص  کشتن جنین را بعد از حلـول  

قانون مجازات  306) که ماده 45ص  ،کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر محمدهادي صادقی
زدایی  ) از این نظر [نظر غیرمشهور] تبعیت کرده که در واقع نوعی جرم92(مصوب  اسالمی

طور مثـال   بهنشده است. یا  واقع گذار قانوناقص است و جرم قتل عمد در این مورد از نظر ن
 انجـام شـده  ) کیفرزدایـی نـاقص   92ق.م.ا مصـوب   234حد لواط (مـاده   ي بارهدر حدود در

شـود یـا    نمی است یعنی اگر لواط بدون عنف و اکراه و شرایط احصان باشد فاعل آن اعدام
اسـت  انجـام شـده   ) کیفرزدایی ناقص 92ق.م.ا (مصوب 225زناي محصنه در ماده  ي بارهدر

تواند مجازات زناي محصنه را از سنگسار به اعدام یا صد ضربه شالق تبدیل  می یعنی قاضی
 کند.

  قصاص و دیات يحوزه -6-2
 و دیـات  حق شخصی و دفاع از حقـوق اشـخاص مطـرح اسـت. قصـاص       در این حوزه،

حقوق است و حـق   ي شود؛ گرچه در حوزه نمی و حکم محسوب معناي اخص، مجازات  به
سـت.  اناخته شده است، اما اختیار اقامه و اعمال آن با طـرفین و اصـحاب دعو  قصاص هم ش

هاسـت؛ چـرا کـه زیـان      اینجا هم حقی براي اشخاص در نظر گرفته شـده کـه در اختیـار آن   
فقـط شـامل    و دیـات  قصـاص  ي حـوزه  .هـم مفـروض اسـت   ها  آن اشخاص مسلم و حقوق

و صدمات بـدنی. ایـن مـوارد هـم از      جرح  مانند قتل، ،علیه تمامیت جسمانی است هاي مجر
جوامـع چنـین    ي شان جرم و مربوط به حقوق اشخاص هستند و هم همـه  واقعی ي نظر حوزه

الناس و شناخت افراد که  ما در سیاست کیفري با توجه به حق دانند. اتفاقاً  می اعمالی را جرم
بـه دیگـران انعطـاف     توانیم بهره بگیـریم، نسـبت   اجتماعی دیگر نیز از آن میهاي  در عرصه

یـک عنـوان مجرمانـه را در    هایش  مبا انواع جرو دیات  قصاص ي یم. پس حوزهداربیشتري 
  تواند حق شخصی افراد را ادا کند.  نمی کند و می کل به حدود اضافه
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  تعزیرات يحوزه -6-3
قسم چهارمی نیز در نظام جزایی ما وجود دارد که موجب بروز مناقشاتی نیـز شـده و بـا    

اي که دارند، کـامالً   و استفتائاتی که از امام گرفته شد و نسبت به سابقهها  وجه به ضرورتت
بـا   1375کـه در قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب      در اختیار حکومت قرار داده شده است 

. یعنی مبناي تمام احکام سلطانیه و تعزیرات ندشد می شناخته» هاي بازدارنده مجازات«عنوان 
گسترش تشخیص و تقویـت درك صـحیح    امر،  ي هیار حکومت است و بقیحکومتی در اخت

 طلبد.  براي مثال آیا مبناي جرم بودن عدم استفاده از کمربند ایمنـی،  و عقالنی جامعه را می
مصلحت است یا راه دیگري دارد که بتوان از آن استفاده کرد. یا جرم بودن چک بالمحـل   

قبح شرعی ندارد و عمل بالذات ها  آن که ذات عمل به هایی میا قاچاق کاال و بسیاري از جر
بـوده و   گـذار  قـانون ضرورت خاص الزم است و این ضرورت در اختیار  بهاما حرام نیست، 

عنوان ضـمانت اجرایـی مـدنی اسـتفاده کنـد و آنجـایی هـم کـه          تواند از جایگزین آن به می
ایش مجازات جـایگزین وضـع   ) براست ضرورت دارد (در چارچوبی که در مورد تعزیرات

 ي ارایـه زدایی و کیفرزدایـی کـرد و بـا     توان جرم می از تمام عناوین حکومتی رو از اینکند. 
عنوان ضرورت و نیاز و از باب اختیارات حکومـت   را بهها  آن هایی براي هر یک، جایگزین

دارد و اصـل   حـق جعـل قـانون را    به اسـتقالل،  گذار قانونقبول کرد. در واقع تنها جایی که 
(سـابق) یـا   بازدارنـده  هاي  قانونی بودن براساس اذن کلی شرعی وجود دارد، بحث مجازات

  است. تعزیرات حکومتی 
زدایـی را مطـرح کنـیم و از طـرف      اما چه ضرورتی دارد که از یک طـرف بحـث جـرم   

 خـواهیم ضـمانت اجرایـی ایجـاد کنـیم، بـه سـراغ کیفـر         مـی  دیگر براي هر فعل خاصی که
 هـا  ماختیار حکومت گسترده است و بسـیاري از جـر   ي م؟ در پاسخ باید گفت که دامنهبروی

توانـد بـراي    مـی  چرا که آن حوزه در اختیار کامـل حکومـت اسـت و    د، را دارناین ظرفیت 
تـوان   مـی  آن اگـر ایـن تعریـف را مبنـا قـرار دهـیم براسـاس        مجازات جایگزین تعیین کنـد. 

  زدایی را دنبال کرد. هدف جرمعنوان مبانی کلی، ایده و  به
بـا   .باشد، انعطاف قابل تـوجهی دارد  می تعزیرات که بحثی جدي نیز ي گسترده ي حوزه

توانیم جرم انگاري تعزیري بکنیم؟ تعزیـر از حیـث    می اي در چه زمینه توجه به اصل برائت، 
ي اصـالح  م مجازات فردي اسـت نـه قـانونی و بـرا    نظامجازات در اختیار قاضی است؛ یعنی 

  . توان به طرز بهتري بهره گرفت می ن هم از این روشامجرم
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 ناه قابل تعزیـر اسـت و منشـأ   گ است.اعمال تعزیرات در مقام مجازات، در اختیار قاضی 
آن هم الهی است؛ یعنی خارج شدن از حدود و چارچوب الهی که این خود خالف اخالق  

بیر قابل تعزیر نیست بلکه گناهان بزرگ قابل شود. اما مطلق گناه با این تع می دینی محسوب
تعزیرند. قید کبائر بین گناه و جرم، عموم و خصوص مطلق ایجاد کرده؛ یعنی هر فعل قابـل  

ایـن تجـریم یـا     ي حـوزه  رو از ایـن هـر گنـاهی قابـل تعزیـر نیسـت.       امـا تعزیري گنـاه اسـت   
اسـت کـه گناهـان     گـذار  ونقـان شود. اینجا جایگـاه   می گناه متفاوت ي ي با حوزهرانگا جرم

دروغ و  در پاسخ به این سـئوال کـه چـرا   و عنوان مصادیق جرم قابل تعزیر بداند.  کبیره را به
بایـد گفـت   چینی تعزیر ندارند و آیا نباید مالك تعیین تعزیر مشخص شـود؟   غیبت و سخن

بنـابراین بـه   عنوان آخرین ابزار کنترل رفتار اجتماعی محسوب شـده و   که: حقوق کیفري به
اخالق یا مذهب منطبق شود زیرا در ایـن صـورت    ي آن بر دامنه ي تواند دامنه نمی هیچ وجه

ــق واکــنش     ــراري نظــم عمــومی از طری ــورم کیفــري حاصــل شــده و در عمــل، برق هــاي  ت
پـذیر نیسـت. و بنـابراین در     ر حجـم وسـیعی از رفتـار انسـانی امکـان     بـ گـر کیفـري    سرکوب

بایست آن دسته از اعمال خالف اخالق یا  می تعزیري صرفاً هاي مانگاري در قلمرو جر جرم
 کنـد.  مـی  شـدت نظـم عمـومی را مختـل     د کـه بـه  کـر انگاري  خالف موازین شرعی را جرم

. گناهـان غیرکبیـره نیـز اگرچـه مجـازات      دارداختیار مقید در چارچوب  گذار قانونبنابراین 
 وظایف دیگـري را بـراي جامعـه ایجـاد     اخروي دارند و نوعی ناهنجاري هستند، با این حال

لزوماً مجازات نیست.  و گناهان، ها  جامعه در برخورد با این نوع ناهنجاري ي کنند. وظیفه می
هاي قابـل تـوجهی بـراي     اما ظرفیت پس اختیار تعزیرات هم در یک چارچوبی وجود دارد، 

پلــیس در  ثرگــذاراتــوان در ایــن ارتبــاط بــه نقــش  مــی قضــازدایی در تعزیــرات داریــم کــه
  کیفرزدایی توجه کرد. 

تعزیر هم واجب است؟ به فرض اجراي شوند؛ اما آیا  حدود، واجب محسوب میاعمال 
آیا اعمال تعزیر وجوبی دارد که غیر قابل صـرفنظر   کبائر باشند،  ي که تعزیرات در حوزه این

تعزیـر بـه    کردن باشد؟ تاکنون کسی بر وجوب تعزیر حکـم نـداده اسـت؛ چـون در اعمـال     
تعزیـر اصـالح و    دهـد کـه هـدف از    می حاکم اختیار داده شده است و این نوع اختیار نشان

در سـایر مـوارد اختیـار بـا      ،نص خاصی وارد نباشد اگر مثل حدود، البته  ،بازدارندگی است
نـد؛  کـف ندار  امـا عبارت دیگر؛ تعزیرات مجازاتی هستند کـه سـقف دارنـد     قاضی است. به
چـرا   مجازات اعدام نداریمتعیین حق عنوان مثال در تعزیرات  به اي دارند بستهیعنی حداکثر 
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عـدم تعیـین    ي بـاره و درکه مجازات اعدام تنها در چارچوب حدود وجوب دارند و الغیـر.  
با هـدف بازسـازي و اصـالح     "نوع مجازات"توان از  می که اینحداقل براي تعزیرات یعنی 

حـاکم بـر فقهـاي شـوراي      ي هـم نظریـه  و فقهـا   ي م نظریـه ه رو از اینمجرم، صرفنظر کرد. 
تـوان از   مـی  ي کشـور هسـتند، ایـن اسـت کـه     گـذار  قـانون نگهبان که ستاد فقهی حاکم بـر  

ارشـاد   و تـوبیخ، احضـار   غیرکیفري به جاي تعزیر استفاده کرد؛ یعنی تـذکر داد، هاي  روش
بـا   این یک روش کیفرزدایـی  جاي تعزیر استفاده کرد. هاي تربیتی به کرد و از حداقل روش

  هاي خاص قانونی بشوند.  توانند جایگزین مجازات می کهاست هایی  استفاده از نهاد

  امر به معروف و نهی از منکر -الف
در صورت اصرار بـر   ولو گناه صغیره،  امر به معروف و نهی از منکر در برخورد با گناه، 

 نظـر  نیست بلکه یـک امـر عمـومی اسـت. بـه     آن وجوب دارد. نهی از منکر یک امر قضایی 
توان پلیس را تعریـف کـرد، امـر بـه      می هاي مهمی که براساس آن رسد یکی از شاخص می

معروف و نهی از منکر است. این نهاد یک نهاد مادر و یک تأسیس نهادساز است؛ یعنـی از  
ــی    أدل ت ــر م ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــیس ام ــاد  س ــوان نه ــاعی   ت ــاوت اجتم ــاي متف    ه

تواند امر به معـروف و نهـی از منکـر باشـد، حـق       می را استخراج کرد. مبناي تشکیل دادسرا
تواند چنین باشد  می این فرضیه باشد یا مبناي شهرداري ي تواند اقامه می سیس پلیسأمبناي ت
انـد.   ت گرفتـه أاز آن نشـ اي  اجتماعی و رسـانه  هاي دیگري که حتی حقوق سیاسی،  و مقوله

هاي حکومتی خاص  شود براساس آن نهاد می فیت این نهاد واقعاً گسترده است ودامنه و ظر
یا غیرمفیـد   -را سامان داد و جایگزین مناسبی حتی براي برخی نهادهاي غیر ضروري جامعه

ــا    ایجــاد کــرد. مــی -در مقــاطعی تــوان از ظرفیــت نهــاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ب
گزینی تعزیر استفاده کرد؛ چون تعزیر با اختیاراتی کـه  براي جای دهی مناسب پلیس،  سازمان

نظـام  عنـوان تـذکر قلمـداد شـود. ایـن       تواند نقش ارشادي داشته باشد یا بـه  می در آن هست
د. اساساً زنـدان در  کرو بدین وسیله کیفرزدایی  هتوان جایگزین کیفر کرد را می بازدارندگی

هـاي دیگـري هـم اسـتفاده      تـوان از نهـاد   می شود بلکه نمی عنوان مالك اصلی تلقی تعزیر به
  کرد.  
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  مشارکت اجتماعی -ب
در اي  انـد. از جملـه قاعـده    بعضی از قواعد فقهی در نظام حقوقی مـا مغفـول واقـع شـده    

شـفاعت و کفالـت در حـدود    » الحـد  الحـد و ال کفالـه فـی    الشفاعه فی«  گوید: حدود که می
واقعـاً مسـلم و اثبـات شـد، بایـد او را مجـازات       پذیرفته نیست. اگر کسی شرب خمر کرد و 

پذیرفتـه    نفوذ هم در هر جایگاهی که باشـند،  قدرت و ذي نفع و ذي کرد.  وساطت افراد ذي
 نیست و حد خدا بدون اغماض باید اجـرا شـود. مفهـوم دیگـري کـه از ایـن قاعـده مسـتفاد        

  راقبتی بسیار خوب است. توان شفاعت کرد؛ چرا که یک نهاد م می که در تعزیر شود این می
بایـد  شـود یـا خیـر.     مـی  تعزیـري شـفاعت پذیرفتـه   هاي  آیا در مجازات که این ي بارهدر«

اله لنکرانـی در   عنوان مثال مرحوم آیت اختالف نظراتی وجود دارد، به باره که: در این گفت
رات) الـه شـیرازي در الفقـه (کتـاب الحـدود و التعزیـ       (کتاب حدود) و آیت تفصیل الشریعه

الـه صـافی در    یـت آقدند که در تعزیرات شفاعت وجود ندارد اما برخی دیگـر از جملـه   تمع
تقد است که در تعزیـرات شـفاعت وجـود دارد. مسـتند گـروه نخسـت آن       معکتاب التعزیر 
حـد] بـه معنـاي مطلـق مجـازات       [الشـفاعه فـی   حد، در مستندات این قاعده ي است که واژه

آن اسـت کـه در تعزیـرات بـه جـواز       درسـت شود، اما نظـر   می است که شامل تعزیرات هم
کنـد و در   می اصل، جواز شفاعت در تعزیرات را اقتضاء که اینشفاعت قائل شویم. جدا از 

» کـرد معین شـرعی اسـت، اکتفـا    هاي  حکم خالف اصل باید قدر متیقن، که همان مجازات
از طریق منـدرج،   که ایندر حدود پس از  که اینضمن ). 288، ص 1389 آبادي، (حاجی ده
امکان شفاعت و یا تخفیف در کمیت و تغییر » حد ال شفاعه فی« ي د بنا به قاعدهشحد اثبات 

شـود در مـواردي از    مـی  با دقت در معتبـره سـکونی روشـن   «در کیفیت آن وجود ندارد اما 
باشـد: اثبـات نشـدن     شود باید سه شرط وجود داشته می پذیرفتهها  آن حدود که شفاعت در

  . )288 ، ص(همان» حد نزد امام، ندامت و پشیمانی مجرم و رضایت مجرم به شفاعت
 کـه: بایـد گفـت   جاري است، » حد ال کفاله فی« ي آیا در تعزیرات قاعده که اینمورد در

انـد؛ برخـی از    این قاعـده را شـامل تعزیـر ندانسـته     1اله موسوي اردبیلی برخی از جمله آیت«
را  اجـراي آن  2یات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازي و نوري همدانی و سیسـتانی جمله آ

                                                   
 35ص  2ر.ك: مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفري، جلد 1

و نیز ر.ك به : فاضل لنکرانی؛ تفصیل  35-32صص  2ت مشورتی فقهی در امور کیفري، جلدر.ك: مجموعه نظریا 2
 236؛ شیرازي، الفقه؛ کتاب الحدود و التعزیرات ص 219الشریعه؛ کتاب الحدود ص 
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رسد باید  می نظر اند. به الشرایط  دانسته در تعزیرات منوط به صالحدید حاکم و مجتهد جامع
منجـر بـه    »حـد  ال کفاله فـی « ي گونه که اگر مالك قاعده باره تفصیل داده شود بدین در این
خاص حدود اسـت، کفالـت   » الحدود ال تاخیر فی« ي چون قاعده حد باشددر اجراي  تاخیر

 ال کفالـه «ي  اگـر مـالك قاعـده    امـا شود  می در قصاص و تعزیرات اشکالی ندارد و پذیرفته
ناممکن بودن اجراي حد بر کفیل (در فرض حاضر نساختن محکوم در وقـت مقـرر   » حد فی

تعزیرات و قصـاص  بی ارد بنابراین در باباشد) این مالك در تعزیرات و قصاص هم وجود د
  همان).  ( شود می هم جاري

 قلمـداد  اثرگـذار عنوان یـک نهـاد    به اگر شفاعت و کفالت تعریف شده را در تعزیرات، 
ن اعنـوان حمایـت و اصـالح مجرمـ     اجتمـاعی را بـه  هـاي   مشـارکت  ي توانیم دامنـه  می  کنیم،

توانـد از   مـی  ي خارج از زنـدان و مجـازات  ها کار گیریم. اعمال مراقبت گسترش بدهیم و به
هـایی در   طریق شفاعت باشد؛ یعنی پذیرش شفاعت در تعزیرات این اقتضا را دارد کـه نهـاد  

مؤسسات خیریه ضـمن ارتبـاط بـا پلـیس و دسـتگاه قضـایی حاضـر شـوند و بـا           مانندجامعه 
تحت  دارند، ن جوان را که محکومیت تعزیري ان و مجرماشرایطی خاص، برخی از محکوم

را بـه  هـا   آن جاي روانه کردن محکومان تعزیـري بـه زنـدان،    تربیت خود قرار دهند؛ یعنی به
جـاي تعزیـر، از ایـن مؤسسـات عمـومی و       توان به می کارگاه بازسازي آموزشی اعزام کنند.

هـاي   المنفعه براي تنبیه و مجازات اسـتفاده کـرد. بنـابراین ظرفیـت اسـتفاده از مشـارکت       عام
کشـور وجـود    ي در سیاسـت جنـایی تعریـف شـده     عنوان یک سیاست ضد جرم،  می بهعمو

  توانیم هنجار و مباح بدانیم؛ چـرا کـه حـرام تلقـی     نمی تعزیرات عناوین را ي دارد. در حوزه
  شوند. اما لزومی ندارد که براي برخورد با این محرمات از کیفر استفاده کنیم.  می

و یـا اسـتفاده از    کنـیم، در عـین حـال حـق عفـو کیفـر       یمـ  در کبائر که از کیفر استفاده
    دیگري را هم خواهیم داشت.هاي  جایگزین

  گیري یجهنت
به شـرح ذیـل     کرد  گرفت و عنوان نتیجه  توان می  این تحقیقاز  آزادنظر   عنوان به  چه آن

 :است
  اخالقیـات   جـراي ا  را فقط ضمانت  ها مجازات  نخواهیم  دانان  حقوق  همانند برخی  ـ اگر1
وا   اجتمـاع   مـورد نیـاز    قـوانین   را بـه وضـع    که مقـنن   هایی در کنار ضرورت  تردید بی ، بدانیم
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  از گسـترش   گیـري  وضع شـده بـراي جلـو     دیگر از قوانین  که بسیاري  دارد، باید پذیرفت می
  است.  اخالقی غیر  رفتارهاي

  تـرین  رایج  چند گفت هر  توان می  و نسبت آن با اخالق  مجرمانه  ي پدیده  در مورد مفهوم
  بـا نگـاه  شـود امـا    انجـام مـی    نظـم اجتمـاعی    مخالف  هاي به کنش  تعریف از جرم، در نسبت

  هـاي  توجـه بـه گـرایش     بـدون   تردید بی  نظم اجتماعی  همین مفهوم  توان گفت می  تري دقیق
  نیست.  قابل اشاره  یک جامعه  اخالقی

  عنـوان  بـه   و مـذهب   و اخالق نتیجه گرفتیم آنجا که از عرف  حقوق ي ـ در مورد رابطه2
است،   با اخالقیات  که این دو خود آمیخته  از آن جهت  آید به میان می  صحبت  حقوق  منابع

  حقـوقی   کـه قواعـد    آنجـا  اسـت  و همچنـین   گفت  سخن  و اخالق  حقوق  ي توان از رابطه می
  شوند. می  استخراج  هاي دینی و گزاره  یتو حیا  و کتب  مقدس  فاً از منابعصر

  و شـرافت   حیثیـت   بـر ضـد    هـا  مو اخالقی جر  مذهبی  هاي به حرمت  ایران گذار قانونـ 3
  ي که در حوزههایی  مجر  بیشترایران   کیفري جمهوري اسالمی  توجه دارد. در حقوق  انسانی

  شده  انگاري و جرم  گرفته شده  امامیه  از فقه جزایی  گذار قانون  توسط  دیات ، حدود، قصاص
چـه را    گفتـیم کـه آن   اسـت.   که اخالقـاً ناپسـند   باشد می  به رفتارهایی  واکنش  است درجهت

  اخـالق   همـان رفتـار خـالف     در حقیقـت   ده اسـت کـر عنوان گناه یاد  به  از آن  شارع مقدس
رفتارهـا    انگـاري  براي جرم  را مبنایی آن  کیفري  ایران در حقوق  گذار قانوناي بوده که  حسنه

  شـود در حقیقـت   مـی    محسـوب   که در فقه گنـاه   انجام اعمالی رو از این  در نظر داشته است.
رو  از اینو   پسندد را نمیها  آن نیز  است که جامعه  اي و اخالق حسنه  عفت  خالف  رفتارهاي

جامعـه اسـت     نظـم و امنیـت    و حفـظ   اخالقـی   هـاي  حمایت از ارزش  شکه هدف گذار قانون
از   ینو روشـ   بـارز  ي  را کـه نمونـه    و قصـاص   هاي حدود، دیـات  در حوزه  موجود هاي مجر

  و جـرم   کبیـره   گناه  با عنوانها  آن نیز از  بوده و شارع مقدس  اخالق حسنه  خالف  رفتارهاي
  ده است.کر  انگاري ، جرم دهکر  یاد

از   و بسـیاري دیگـر    بنـد ایمنـی   کمـر   کـاال، نبسـتن    قاچـاق  ، حجـابی  ، بـی  ـ جعل، توهین4
انگـاري   جرم  گذار قانونتوسط   هاي بازدارنده و مجازات  تعزیرات  ي که در حوزه هایی مجر

  ومینظـم عمـ    مجرمانه  این رفتارهاي  که یکی این  ند.دارانکار   غیرقابل  ي دو جنبه  شده است
  به وقوع  عمومی در جامعه  خالف عفت و اخالق  که رفتاري و دوم این  کنند می  را مخدوش

دلیـل   بـه   مجرمانـه   دن رفتارهـاي کـر   بتوان ادعا کرد که جرم قلمداد  شاید  پیوسته است. ابتدا
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  اخالقی و مـورد قبـول اجتمـاع نیسـت     ي هاي شناخته شده ها و آرمان با ارزشها  آن  مغایرت
کـه در میـان     بایـد گفـت   امااند،  شده  انگاري جرم  از نظم عمومی  حمایت دلیل بلکه صرفاً به

ایـن    هسـتند. » در نظـم عمـومی    شخصـی  ي یـه  نظر«  حقوق، هستند کسانی که پیرو ي  فالسفه
و   نظـم عمـومی    بـه وحـدت    . حتـی اگـر  استو نظم عمومی   وحدت اخالق  به معناي  نظریه

  کیفـري و اخالقـی    شـدید حقـوق    وابستگی  به  توانیم تردید نمی  بدون اما  داریمن  اخالق باور
و   تعزیــرات  ي در حـوزه  هــا مکـه بســیاري از جـر    بینـیم  وجـود مــی   . بـا ایــن  توجـه باشــیم  بـی 

  ایـران در هنگـام    گـذار  قـانون دارنـد و    بـه اخـالق    ریشـه در تجـاوز    هاي بازدارنـده  مجازات
داشـته    توجـه   اجتماع ي شده  هاي اخالقی مورد قبول و شناخته به ارزش  هارفتار  انگاري جرم

  است.
و   مجرمانـه   فعـل   شوند، در برخـی مـوارد   می  شناخته جرم  ها به دو نحو ـ در اسالم رفتار5

دیگـر    و در برخی  ، دیات است مانند: حدود، قصاص  بیان شده  آن در منابع شرعی  مجازات
واگذار شده است مانند: تعزیرات   آن به حاکم  و میزان مجازات  یک رفتارجرم بودن   تعیین

بپـردازد؛ کـه     انگـاري  اصـول آن بـه جـرم     ي دین و در محـدوده   حکمی  قواعد  که با رعایت
 امـا گرفـت    دنـ قـرار نخواه   ییـ زدا جـرم   و مسـتمر بـوده و مشـمول     ثابـت   نـوع اول   هاي مجر
باشـد، در صـورت    و دیات مـی   غیر از حدود، قصاص  هاي مکه شامل جر  نوع دوم  هاي مجر

  خصوصیت مجرمانه، امري ممکن است و اسالم با این پدیـده   رفع زدایی، عوامل جرم  تحقق
  مقـنن شـود،   انجام مـی قانون   صرفاً به استناد  انگاري که جرم  از آنجا  ندارد. همچنین  مخالفتی

،  طور نسبی که البته بهکند   ییزدا مجرمانه، جرم  ناویناز ع  تواند جامعه می  برحسب مقتضیات
  و هـم از لحـاظ  نظـم اجتمـاعی     انگـاري بـه اقتضـاي    ویژگی بازدارنـدگی جـرم    هم از لحاظ
توان از تمـام عنـاوین مجرمانـه     نمی شرعی  هاي ماز جر  ییزدا در جرم گذار قانون  محدودیت

شـرعی    هـاي  متوانـد از جـر   در ایران نمـی   ذارگ قانون، اصوالً  به سخن دیگر زدایی کرد جرم
  ی کند.یزدا طور کامل جرم به

  عبـارت » کامـل « ییزدا ؛ جرمکامل و ناقص گفته شد که  ییزدا جرم  دو نوع در موردـ 6
ی یـ زدا کـامالً برداشـته شـود، و جـرم      از یک رفتار  و مجازات  مجرمانه  که عنوان است از این

دیگـر    عبـارتی  یـا بـه  کند  تلقی جرم  چنان رفتاري را هم  که مقنن است از این  عبارت» ناقص«
ه و کرداستفاده ن  از مجازات  به این جرم  در مقام پاسخ اما  بماند  باقی  همچنان  مجرمانه  عنوان

  کند.  مجازات   دیگري را جایگزین  تدابیر اجتماعی
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حدود، قصاص، دیات وجود نـدارد    شرعی هاي مکامل در جر  زدایی جرم  چند امکان هر
  و اخالق  عفت  خالف هاي مجر  ها در این حوزه  موجود هاي مجر  بیشتربه این که   با توجه اما

  در جامعـه بـا همکـاري     و گسـترده  درسـت   سـازي  با یـک فرهنـگ    توانیم ، ما می حسنه بوده
بیشـتر  را نسبت به این موضـوع کـه     افراد جامعه  ربط هاي ذي و سازمان  و سیما  دولت و صدا

ه کـرد دارند آگاه   ریشه در اخالق  شرعی هاي مجر  ویژه هب  حقوق کیفري  ي در حوزه  ها مجر
  جامعه بتوان   توسط افراد  هاي اخالقی و رعایت موازین و ارزش  کردن اخالقیات  و با نهادینه

اما در آینده باشیم.   ها این جرم  قصزدایی نا و جرم  ها شاهد متروك شدن این جرم  به تدریج
بیشـتر  بـوده و    آن کامالً در اختیـار مقـنن    انگاري که جرم  هاي بازدارنده تعزیرات و مجازات

از  گــذار قــانون  حســنه بــوده و هــدف  و اخــالق  عفــت  در آن خــالف  هــاي موجــود رفتــار
تـوانیم بـا یـک     بـاز مـا مـی   از اخالقیات بوده اسـت    کیفري  ها حمایت این رفتار  انگاري جرم

  ی نـاقص و حتـی در بعضـی   یزدا در این باب، دست به جرم  و گسترده درست  سازي  فرهنگ
 زدایی کامل بزنیم. موارد جرم

توان گرفت این است که؛ در بحث تقارن یـا   می که از این تحقیقاي  ترین نتیجه مهم -7
صـورت   نسـبی بـه  اي  میان حقوق و اخالق، همواره الزم است یک قرابت و فاصـله  ي فاصله

 حقوقی تعدي و تفریط بیناز نظر  وجه میان این دو وجود داشته باشد. خصوص من عموم و
بـا بررسـی قـانون     تنها سودي ندارد بلکه ضررهاي آن به مراتب بیشتر خواهد بود.ه این دو ن

جمهـوري اسـالمی ایـران در قـانون      گـذار  قـانون رسیم که  می مجازات اسالمی به این نتیجه
از گونـه  مجازات اسالمی پا را از حـد فراتـر گذاشـته و یـک حمایـت حـداکثري و افـراط        

به وفـور   مندرج هاي توان در جرم دد آن را میاي متعه اخالق به عمل آورده است که نمونه
  زات اسالمی شده است.د که این خود باعث تورم کیفري در قانون مجاکرمشاهده 

  
  

   

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



61 
 زدایی در نظام حقوق کیفري اسالمی ایرانانگاري و جرمتأثیر اخالق در جرم

  منابع  
 قرآن کریم -
 ا،یـ ني علـو  سـهراب  ترجمه ،اخالق فلسفه بري درآمد). 1370( نسون،یاتک آرتولداف -
 . تهران کتاب، ونشر ترجمه مرکز
 تیـ امن هیعل میجرا حوزه دري انگار جرم وی فقه گفتمان). 1384، (نیحس ،ییبابا آقا -
  . 5 شماره دوم، سال ،یاسالم شهیاند و فرهنگ پژوهشگاه ،حقوق و فقه مجله، دولت و ملت

 امـام  دانشـگاه  ،3ی عمـوم ي جزا حقوق درس جزوه). 1384-1383( ،نیحس ا،ین ییآقا -
 .  )ع( صادق
  . تهران زان،یم نشر ،یعمومي جزا حقوق). 1382، (یمحمدعل ،یلیاردب -
 سـروش  میعبـدالکر  کوشـش  بـه  ن،ینـو  رسـاله ( لهیالوسـ  ریتحر ).1387، (ینیخم امام -

  . تهران آثار، نشر و حفظ موسسه ،ي)رازیش
قواعـد فقـه جزایی(حـدود و تعزیـرات، قصـاص و      ). 1389(آبادي، احمـد،   حاجی ده -

 . چاپ دوم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم ،دیات)
  کنفـرانس   ، مجموعه مقاالتدر قوانین  هاي اقتصادي انگاره). 1386، (درخشان، حمید -

  .  صادق(ع) ها، دانشگاه امام یارانه  مدیریت
 دانشـگاه  چـاپ  و انتشـارات  موسسـه  اول، جلـد  ،نامه لغت). 1377، (اکبر یعل دهخدا، -
  . تهران
، القـرآن   غریـب  فـی   المفـردات ). 1386(محمـد،   بـن   الحسین  ، ابوالقاسم راغب اصفهانی -

  .  قدس رضوي آستان  انتشارات
 . تهران زان،یم نشر ،اشخاص هیعل میجرا). 1386، (يمحمدهاد ،یصادق -
  . تهران چاپ ششم، نشر میزان، ،جرایم علیه اشخاص .)1382( صادقی، محمدهادي -
 ،االسـالمیه  دارالکتـب  الخـالف،  کتـاب هـ.ق). 1398( حسن، بن محمد جعفر طوسی، -

 . بیروت
ــد ازی روانشناســ). 1361( م،یعبــدالکر عثمــان، -  ،یاســالم دانشــمندان وی غزالــ دگاهی

  . تهران ،یاسالم فرهنگ نشر دفتر ،یحجت محمدباقر دیس ترجمه
، دانشـگاه  2درس آئـین دادرسـی کیفـري     ي هجزو). 1385(اشکلک، حبیب،  هعلیزاد -

  .  )امام صادق(ع
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  .  )1392(مصوب  قانون مجازات اسالمی -
  . ، دانشگاه تهرانحقوقی شناسی جامعه درس ي هجزو). 1387-1386( فیاض، ابراهیم، -
 انتشـارات  ،یابـوتراب  محمدصـالح  شـرح  و ترجمـه  ،العرفان کنز ).1383، (مقداد فاضل -
 . قم هیعلم هحوز

 . ، نشر البرز، تهرانسیر حکمت در اروپا). 1375(علی،  فروغی، محمد -
 . تهران انتشار،ی سهام شرکت اول، جلد ،حقوق فلسفه ).1377، (ناصر ان،یکاتوز -
 مطالعـات  مرکـز  ترجمـه  ،اروپـا یـی  زداجـرم  گزارش ).1384( سندگان،ینو ازی گروه -

  . تهران ل،یسلسب انتشارات ،ییقضا توسعه
 . تهران مجد، انتشارات ،یاسالم مجازات قانوني محشّا). 1386، (رجیا ان،یگلدوز -
ــر محمــد   مج). 1390حســینی، ســیدمحمد، ( - ــل از اســتاد دکت ــاالت در تجلی موعــه مق

و نسـبت تحـریم و تجـریم،     ، مقاله رابطه مفهوم شرعی گناه و مفهوم حقـوقی جـرم  آشوري
 تهران. 

 امـام ی پژوهشـ  وی آموزشـ  موسسـه  ،اخالق فلسفه ).1388، (یمحمدتق ،يیزد مصباح -
  . تهران ،ینیخم

  . تهران ،يهمشهر انتشارات ،یاسالم علوم بایی آشنا ).1380، (یمرتض ،يمطهر -
 حقـوق  وی اساسـ  قـانون  منظـر  از یـی  زدا جـرم  و قضـازدایی ). 1385، (جواد ،يمحمود -

 . 19 شماره ششم، سال ،يرضو دانشگاه حقوق و اتیالهی تخصص مجله ،يادار
ی حقـوق  قـات یتحق مجلـه ، فرزدایییک زدایی، جرم بري درآمد). 1377، (نینسر مهرا، -

 . 21 -22 شماره تهران، ،حقوق دانشکده
ي گــذار قــانون ریســ بــری نگرشــ رات،یــتعز سرگذشــت ).1368، (نیحســ پــور، مهــر -

  . 148 شماره ،وکال کانون مجله ران،یای اسالمي جمهور در راتیتعز
  .  نیآفر داد نشر ،یعمومي جزا حقوق نهیزم ).1382، (رضا ،نوربها -
 ریـ م ترجمـه  ،یشناسـ  جـرم  و جـرم  بـر ي درآمد ).1381، (اونیف نس،یه و راب ،وایت -
 . تهران دادگستر، انتشارات اصل،یی بطحا قیصد... ا روح
ی علـ  آرام، احمـد  ترجمـه  اول، جلـد  ،تمـدن  خیتـار  ).1376( دورانـت،  مزیج امزیلیو -
 . تهران ،یفرهنگی علم انتشارات شرکت پور، انیآر نیرحسیام ویی پاشا
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