
 
 
 

 

 
 

 انگاریجرم هایشیوهاصول و  مبانی،
 

 1عبدالقدیر سروشنگارنده: 

 چکیده 

 درگعرر بشعر  ممعود رعارجی دا ع ه و      ادوار جوامع  است که در تمام اعصار و  ییدهیپدجرم  

  هعا شواکعن  ،بعه ات اعا  زمعان و م عان     ؛ چنامچعه گردیعده اسعت  رو ه ب تطور و فزومی رو زمان با

و  یعی جزاحقعو     اصعال ا  م  فعت تیدیعد مرزهعا     امگعار  جعرم  ۀظریم در پی دا  ه است.م فاوتی 

میسوب  دزاد  افراآتلمرو  بر  تیدید وامگار  ن فعت یا ترک فعلی جرمآدر است که   ندیفرا

یده و سعن   یعملع   امگعار جعرم  .با عد  کارآمد  هاروش و بر اصول یمب نهمواره باید   ودکهمی

رتبعا   او حع    ارعق   ،تعدر   بنابراین با مفاهیمی چعون آزاد ،  ؛با دیمبرراس ه از ررد جمعی 

تر آمعد کاربسع ه و   امگعار  جعرم  زاد  میدودتر  عود دامنعۀ  آمس قیمی دارد. هرچه تدر  به سود 

 رواهد  د.

مبعامی و  : ایعن اسعت کعه   یی و موع ک ابخامه یتیلیل -توصیفیسخن مهایی این پژوهش، با  یوۀ  

حعاک  بعر     هعا شعه یامد .برمعد یمع کعار  ه ب هادولتست که ا هاییولوژ ایدی امگار  تاب جرم دامنۀ

 .با دیمو حداکثر  در موسان  یحداتل موین از لیبرال تا ات دارگر، جزاییحقو  

و در  مبعوده دولت و حاعور حعداکثر     ت به مدارلۀتای جزاییحقو   م در حوزۀزم  ب لیبرالی 

 بعه مظریعۀ   اات عدارگر  ۀیع مظر این در حالیسعت کعه  ؛ داردیبرم گام  فرد  ها آزادجهت حقو  و 

 کارآمعد عادالمعه و   جزاییبه حقو   یابیدست .ام امدیمحداکثر   امگار  و سیاست جناییجرم

                                                             
  ع هرا  . اس اد دامش دۀ حقو  و علوم سیاسی پوهن ون غالب 1
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 زاد  فعرد  و ارعق  وابسع ه    آبعه  کعه  این مگر ؛همواره مم ن میست هاتیواتعم ناسب با میازها و 

 ورد.آ به عمتن حمایت میز آو از  آن اح رام گرارد به ؛ بایدبا د
 

 تدر . و آزاد  ،جزاییحقو   ،ارق  ،مصلیت، ملیبرالیز، جرم امگار  :هادواژهیکل 

 مقدمه 

ومعاگون آن در  گ  هعا واکعنش  بعار انیزو آثعار  توامین جزایی ۀمدارلع آوررمجماهیت  دید و  

دیگعر،    و اتعداماتش از سعو   ارا یع ار  ۀتوسعع تعدر  عمعومی در    رواهفزونبرابر جرم و ماهیت 

دا عت  پعا    بعرا  تنهعا معه   کیفر حقو   مرزبند .کندیم  را ضعرور  امگعارجعرم ۀیمظروجود 

 رغ یعل ؛استحیاتی   کیفر رود مظامحفظ کعارایی و اع بعار   که برا  فرد  ها آزادحقو  و 

  طورجعد به  تعیین حدود حقو  کیفر  بعرا  این میاز، دیرزمامی میسعت کعه امدیشعمندان کیفعر

 ۀیع در مظر جزایعی حقعو     سعاز مندضابطهپعیش از آن، ضعرور   .امدبرآمده  سازهیمظردرصدد 

 کوجه ا  را .سیاسی دا  ند ۀارق  و فلسف ۀدر فلسعف ریشهکعه  ییهاهیمظرم عازا  ظعاهر  عد؛ 

فعلعی کعه    کیا تر دهدیمکه ام ام   کار  کسی را برا توامدیمماین است کعه دولعت  هاآن ۀهم

 .ه دالیت موجه و مشروعبمگعر بنعا  ؛از او سر میزمد، م ازا  کنعد

  و بعه میدودسعاز   امعد  عده عرضعه توجیعه م عازا      در آغاز برا گرچه ییکردها روچنین  

  امگعار جعرم   بعرا   پردازهیمظراما در مقام  ؛کردمدیمدولت در وض  عناوین م رمامه میز کمک 

 .است جزاییتعیین حدود حقو   ۀدیگعر س   دولت در اعمال م ازا  رو  میدودساز .میس ند

اوصعا  م رمامعه   مب نعی بععر    ت عویز-توصعیفی  ها مظریه ۀبا ارائحقو  جزا برری امدیشمندان 

م رمامه را   رف ارها  الزم بعرا  هایژگیورا از عناوین غیر جزایی م مایز کنند و  هاآنکو یدمد 

جهعت تیدیععد     سعاز هیع مظرمسعع قق  در مقععام    ییهاتقشچنین اگرچه  معیار بیان کنند، عنوانبه

در  جیتدربه امگار جرم ۀحوزدر   دهمطرح  هاهیمظر امعا ت؛مبعوده اس  حقعو  کیفعر  مرزهعا

 سعو نیع ادوم تعرن بیسع   بعه     ۀاز میمع  یآلمععام  مظریعۀ مری عایی و  ا -حقو ِ امگلیسعی  دو سنت فلسفۀ

 .امداف هیتوسعهو  گرف ه  ت
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از ایراد ضرر به دیگران   گیرپیش  دولعت را صرفا  برا ۀمدارلع  ورضر اصت ،اول مظریۀدر  

را بعه اع بعار    یجزایع   هعا تیع ممنوع یحقعوت حمایعت از مصالح  ،دومی مظریۀ، در  ماردیمم از 

 .سازدیممصالح مع بر موجه 

بایسعت ایعن   معی  برا  درک به ر و دریافعت م ی عه   ؟امگار  چیستماهیت و علت جرم ،فلسفه 

 ها  فرعی را میز پاسخ دهی  که:پرسش

، تامومگعرار بعر اسعا     افعراد مبامی جرم امگار  چیست؟ با توجه به اصت اباحعه و آزاد  اراد    

 کدام مبنا به جرم امگار  پردار ه است؟

 ها را بیان دا ت:می وان این فرصیه براسا  پرسش اصلی و سواال  فرعی پژوهش 

و مبایدهایی برا  اح رام  یدهاباتعیین ، امگار جرماصلی  هد  و فلسفۀ رسدیم به مظر - 

 ؛با دیمفرد   ها  آزاد حقو  و تأمینو 

 جامععه،  مصعالح  به حفعظ حقعو  افعراد،    امگار جرمم لف است در هنگام  گرارتامون - 

 و ... توجه ویژه دا  ه با د؛  مدارارق 

اح رام به حقعو  و  امگار  ریشه در باورهایی چون رسد که مبامی جرمچنان به مظر می -

 دارد. آدمی و حفظ کرامت امسامی و حقو  طبیعی ها آزاد

به تناسب  جزاییدر ک ب حقو   پراکندهو مبامی آن به صور   امگار جرمدر رصوص 

بعه   مامعه یعان پا یعا  همقال ،دومی حداتت به صور  ک ابکم ر م موعه م اما ؛امدگف هبیث سخن 

 ار صاصی به آن پردار ه است. گومۀ

کادمیک و ه  از جهت عملی حائز اهمیعت اسعت و   اور  و یتیقی  حاضر از دو جهت ت 

جهت  از ی ناسجرمجویان جزا و رصوص دامشه ب حقو  جزا و عرصۀاس فاده مورد  توامدیم

 ترار بگیرد. گرارانتامونو  وکقوریک و ه  مورد اس فاده تاا  و یت

تسعمت اعظع  و    ازآم اکعه  .یع  ابعرده تیلیلی بهره -از روش تیقی  توصیفی مقالهدر این 

چنین مقاال  حقوتی و ه  ،هامامهیانپابا مراجعه به ک ب و  امگار جرممه  کار توصیف مبامی 

 است.پردار ه  دهم رم ی به تبیین و تشریح موضوع ا ها یتسا
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 سیر جرم انگاری 

 است. ییویژه دارا  اهمیت جزاییامگار  از دیدگاه م اتب گوماگون جرم ۀسیر تاریخی مقول 

با ظهور  ؛ اماپاد اهان بود تاب  اراده ح ام و امگار جرماروپا تا پیش از ظهور م  ب کقسیک  در

اصلی ایعن م  عب کعه     ۀکقسیک و با توجه به س ون و پای چون ب اریا و بن ام در م  ب ؛م ف رامی

جعرم  ، زدیمع ارق  صدمه  جامعه ومناف   به بود رف ارهایی که م ازا و   یجرااصت تامومی بودن 

؛ وجعود  دمع مبعارزه برریز  آن یهعل ؛ زیرامباید مخالف ارق  با دتامون ؛ چنامچه دیدگاه دامس ه  د

هرچنعد  طرفعداران ایعن م  عب     ۀعقیعد  بعه  .بود کاربزه مع قد به اراده آزاد یزمپوتور م  ب .دا ت

ولعی اجعرا  م عازا  بعه جهعت دفعاع        ؛تربامی  رایط جسمامی و عوامعت اج معاعی اسعت    بزه ار

 ین؛ بنعابرا اج ماعی و به راطر حفظ امنیت عمومی و تامین حقو  اج ماعی افعراد ضعرور  دارد  

ولی در حالعت   ؛امدمشدهباید این ام ان وجود دا  ه با د که آزاد  افراد  که هنوز مرت ب جرم 

چعون بزه عار    امعا  ؛میعدود گعردد  یت سایر افراد اج ماع رطرماک ترار دارمد به منظور تامین امن

ی و تربی عی  تعأمین باید از تعدابیر و اتعداما     هاآنبرا  تربیت  و مم ن میست هاآنم ازا   ،میس ند

 .( 64: 1381 ؛گودرز ) اس فاده کرد

 یعۀ مظر ،عل  به تامون امارهتامومی مامند   هافرصترواهان برکنار  م  ب دفاع اج ماعی موین 

 رواهعد یماست و  جزاییحقو   ۀرع س در موارد  رواهان وسعت دامنجرم میال و... است و ب

 ،ییزداجرم م  ب با ام خاب سیاست جنایی، ینا صور  گیرد. هایی امگارجرم  هاینهزمدر برری 

و رواس ار  بوده هاینهزمدر برری  زدایی و پیشنهاد تاازدایی رواس ار میدود دن حقو  جزایفرک

 .( 67: همان)است  ده یاف هسازمان  یجرامامند  ؛جرایمی امگار جرم

توسعط   امگعار  جعرم مصعالح و منعاف  اج معاعی مقعوالتی اسعت کعه در        ،رعایت منعاف  فعرد    

مع قعد بعود هعر فعرد  تبعت از       ،دامشعمند امگلیسعی   ،بن عام  همواره باید مدمظر ترار گیرد. گرارتامون

ارت اب عمت م رمامه منعاف  اح معالی حاصعت از ارت عاب جعرم را بعا رطعرا  ما عی از کیفعر آن          

و مبعادر  بعه ارت عاب     گیعر  ی تصمسن ش و مقایسه مموده و با توجه به ترجیح ی ی بر دیگر  

تعیین کرده با د که عمت ارت ابی جرم است تا مرت ب  تبق باید  گرارتامون ،ین؛ بنابراکندیمجرم 

 .( 75: 1381 ؛گلدوزیان)آن تادر به سن ش فعلی که در صدد ارت اب آن است با د



183      
 

 سال  ش 

  جزاو کد 

1396 

 افغامس ان
 

 امگار ها  جرماصول و  یوه مبامی،

 افغامس ان 1396  جزاو کد 

 

و توامین اج ماعی دارا   تواعد ،م ازا و   یجرااز طر  دیگر با اح رام به اصت تامومی بودن  

م عاز و مشعروع تردیعد     هعا  یعت فعالو افراد در گس رش روابط و  گرددیماع بار و تدر  بیش ر  

 ،ینعی بواتع  و  طرفعی یبع گومه تبعیض باید در کمال برا  رف  هر گرارتامون ،ین؛ بنابرامخواهند کرد

 بعدا   دهیینتعکه تبت از وض  تامون بدامد کیفرها  کسی را م رم بشناسد و بدون آن کهآن بدون

را  هعا آن جزا ممنوعه و حداکثر  اعمال به چه کسی تیمیت رواهد  د با م ون تامومی کلی و عام،

حقعو  و   تعأمین روش هع  در راسع ا  ععدالت و امصعا  اسعت و هع  موجعب         یعن ا تعیین ممایعد. 

 .( 76 همان:)  ودیمافراد  ها  آزاد

امروزه مورد توجه م اتب گوماگون حقو  بشر در سطح  امگار جرماین دیدگاه عام در مورد  

ابزارهعا    ینترمه و از جمله  با دیممورد اح رام  یو به عنوان اصول عام حقوت ترارگرف هجهامی 

 تعأمین منعد و  سال  و تامون ۀبرا  ای اد یک جامع الب ه . ودیمسیاسی و اج ماعی میسوب  ۀتوسع

بهعره بعرد و پیامعدها و     امگار جرماز سازکار  توانیمماساسی  هرومدان تنها  ها  آزادحقو  و 

روهعا   از ای عاد تلع    یعز پره ی،جزایع دسع گاه ععدالت    ام اما  آثار و م ایج آن را مادیده امگا ت.

که  جزاییتاعیف تدر  ارقتی حقو   اح مال از اجرا  تامون، سوءاس فادهو ام ان  آمیزیضتبع

 امگعار  جرمفرآیند  ۀ رایط م رمامه به واسط ی ادا مفصت در مورد آن بیث رواهی  کرد، طوربه

با ام ظارا  عمومی و رواست اکثریت مردم از جملعه معوارد     جزاییبرری رف ارها و تطاب  تامون 

 است که در جرم دامس ن یک عمت باید مورد مظر ترار گیرمد.

 انگاری جرم یشناسمفهوم  

 ضعد تمعامی افععال    لزومعا  اب عدا بایعد گفعت کعه      ،امگار  اعمعال در جامععه  مبنا  جرمدر مورد  

این موضوع بایعد اضعافه کعرد کعه     بینند. در توضیح اج ماعی عنوان جرم را بر رود ممی هن ارها 

 طعور بعه تخریبی این افعال مسبت به جامعه باید به حد  با د کعه مظع  و آرامعش عمعومی را      ۀدرج

توجععه بععه  گععرارتععامونتوسععط  هععافعععتبررععی افعععال و تععرک  جععد  مخ ععت کنععد. در اعععقم جععرم

توافع    ۀاست. آمچه در مرحلمطرح ها  اج ماعی، ات صاد ، مرهبی و فرهنگی در جامعه راس گاه

امگعار  یعک   امگار  اهمیت دارد، توجه به بازدارمدگی و اصعقح م رمعان اسعت. در جعرم    بر جرم

د. ایعن  بینعی  عو  م ا  الزم برا  بازدارمدگی بیش ر افراد از ارت اب آن جرم پیش عمت باید تمامی
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پریر اسعت.  له با  د  م ازا  و در مظر گرف ن تمامی ابعاد حقوتی در تبال عمت مزبور ام انأمس

اصعقح م رمعان را    ۀلأگعرار بایعد بعه میعو  با عد کعه مسع       وندر ضمن موع م ازا  پیشنهاد  تام

هعا  فرهنگعی و   سو  دیگر در کنار تعیین م ازا  باید از تدابیر و اهرم کند. از نتأمی ازپیشبیش

 .اس فاده  ود میز اج ماعی م نوع جهت پیشگیر  از وتوع جرم

ترین تاعده در اح ساب عمت راصی به عنوان جرم، درج این موضوع در تعوامین و  اولین و مه  

اسعت.   جزاییبودن جرم از جمله اصول اولیه و بنیادین حقو   یمقررا  موضوعه است. اصت تاموم

در چارچوب تامون با عد؛ یعنعی اب عدا بایعد عمعت       ضرورتا طب  این اصت، تعیین عمت م رمامه باید 

 تدوین و تصویب  ود. این موضعوع از اهمیعت زیعاد  بررعوردار اسعت؛      تامونمورد مظر در تالب 

با توجه به حساسیت موضوع و وجود م ازا  در مقابت چنعین عملعی، م عازا  افعراد تبعت از       زیرا

امگعار   آگاهی از وجود یک جرم در جامعه رق  عدالت است. در کنار چنین اصلی برا  جعرم 

  اسع ثنا  امگعار  جعرم  کعه  ازآم عا  گرار  در این زمینه میز دتعت کعرد.  باید به کیفیت تامون ،افعال

امگار  یک عمت باید این اصت را مد مظر دا ع ه  در حین جرم گرارتامون آزاد  است، بناءً اصتبر

بعار اثبععا  ضععرور  جعرم دامسعع ن یععک عمعت بععر دوش کسععامی اسعت کععه تصععد      واتعع  در با عد. 

گعزین آزاد   را جعا   جزایعی میعدویت   رواهنعد یمع امسعان را دارمعد و    ها  آزادمیدودکردن 

رو  در این فاا و جرم امگا  ن یک عمت میازمند توجیها  پیش هرگومهکه  روستینا از ؛ممایند

 .با دیم و دالیت تو 

جعرم   ۀواژ»لیعا  لغعو     از .با عد یمع اسعت کعه  عنارت آن ضعرور       ییع واژه جرم امگعار   

و امگعار   بزه و رطا ،گناه ندار  که از دو کلمه جرم به معنیپیعنی امگارش جرم و یا جرم، «امگار 

 .( 461: 1380 ؛عمید) ف ر و ریال مرکب  ده است ،تصور ،به معنی پندار

از طری   گرارتامونکه بر اسا  آن  است  فرآیند در حقیقتامگار  از لیا  اصطقحی جرم 

اج ماعی و مظ  عمومی و علت و عوامت دیگر   هاارزشرا به جهت حفظ  یاعمال تصویب توامین،

گعرف ن هن ارهعا و   بعا در مظر  گعرار تاموناین فرآیند  در .(123: 1381 ؛)دلما  ممایدیمجرم تلقی 

یا تعرک فعلعی را ممنعوع و     فعت مبامی مظر  مورد تبول رود،بر یهت اساسی جامعه و با   هاارزش

-بر این اسعا  مطالععه جعرم    .( 17: 1384 ؛ییآتابابا) کندیموض   جزاییبرا  آن ضمامت اجرا  
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 ۀفلسعف  حقعو ،  ۀهمچعون فلسعف   ؛یرسعار ی زمب نعی بعر علعوم     بل عه  ؛میست  بعدتکامگار  امر  

امگعار  مب نعی بعر مبعامی مظعر  معورد تبعول        جرم یگردعبار به؛ با دیمسیاسی و علوم اج ماعی 

بر امعر   امگار جرمگفت مفهوم  توانیم ینبنابرا .(12-11 همان: ) ح ومت یا تدر  سیاسی است

جرم که مقنن م صد  آن است مش مت است که بعا توجعه بعه     جزاییجزایی و تدوین   گرارتامون

کعردن فععت در معنعا     تلقی جرم ؛یابدیمامگار  این مفهوم توسعه جرم ۀمای  کلم معامی موس  و

فرآیند  که به منظور جرم تلقی کردن یک فعت یا ترک  و. ( 76: 1377 ؛آباد  ابرمد م فی)موس 

  در معنا  مای . گرددیممشمول تامون جزا  جزاییفعت رف ارها  جدید که به موجب توامین 

 جزایعی و کقمی توسعت بعه تاععده     ی نار جامعه فلسفی، ها یشهر مراد از مبامی جرم امگار ، 

پاسخی به این پرسش است که چرا دولعت و جامععه بعه مماینعدگی از آن حع  دارد       ینچنه  است.

تاعده حقوتی  یشۀراما مبنا از (. 1: 1378 ؛کاتوزیان) کند آورالزاممن  یا  جزاییرف ار  را با تهدید 

اثرگعرار  دیگعر  آن چعون مبنعا و هعد  بعر یعک      ۀو هد  از غایعت و م ی ع   آوردیمسخن به میان 

 امگار  را بعه درسع ی  عنارت.   جرم یمبام ،م ازا اعمال   هاهد به  توجهیب توانیمم ،امدبوده

سیاسعی میعز در ارتبعا      ۀو فلسف هایشهامدبا  هرچند ،امدحقو  ۀهر دو در اصت موضوع فلسف مطالعه

اساسعی   هعا  یعه پا ما از اصعول،  مراد .با دیماما اصول جم  اصت به معنا  پایه و اسا  ؛ با ندیم

هسع ند کعه    ییهاتاعدهیا  هامقک در هر مظریه اس وارمد. ییدتأامگار  است که بر مبامی مورد جرم

بعا بعاور آن    گعراران تعامون کعه   کننعد یمامگار  را   ت داده و رو ن اصلی مظریه جرم  هاس ون

 بعا  ا رعایعت کننعد.  برا  جرم دامس ن رف اره توامندیمرا باید رعایت کرده یا  ییهامقکمبامی چه 

و بسع رها    هعا فعر  یشپع ح ع    در گفت که مبامی مسبت به اصول یا تواعد، توانیماین توضیح 

تا مرز درالعت دولعت    دهندیمرا مشان  جزایی ۀمدارل  هاچهارچوبامگار  و اصول ف ر  جرم

 آ  ار کنند. جزاییرا از درالت غیر 

 گرارتامونکه  است ییجزاورود به حقو   ۀبه عنوان درواز م ازا و   یجرااصت تامومی بودن  

-اگر یک ؛ امابا دیم ییدان جزاحقو اصلی  ت لیفغاز  برآسر ممایدیمامگار  رف ار  را جرم

عیعار و مقکعی از   بعر مبنعا  چعه م    گرارتامونکه   ودیممطرح  سؤالبرگردی  این  ترعقبگام به 

 .دامدیمافراد  ها  آزادحقو  و  ۀم از به درالت در حوزار  رود را امگطری  سازکار جرم
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امگعار  اسع ثناء   است و اعمال میدودیت از طریع  جعرم  اگر بپریری  که اصت بر آزاد  امسان  

بعار اثبعا     درواتع   د دا عت. هع بعه مفع  آزاد  افعراد وجعود روا     ییاماره یشههم ، ودیممیسوب 

افعراد را از   هعا   آزادکسامی است که تصعد میعدود کعردن     ۀضرور  وجود میدودیت بر عهد

زمعدگی   جزایی ها یتمیدودآزاد از  رواهندیمبر دوش کسامی که  مه امگار  دارمد،طری  جرم

رو  به مف  آزاد  وجعود دارد و هرگومعه پعیش    فر یشپگفت موعی  توانیمترتیب  ینبد ؛کنند

در پرتععو  هععاآنرف ععار   کن ععرلدر فاععا  آزاد رف ععار   ععهرومدان و افععزودن بععر منطقععه الععزام و  

 دالیت و توجیها  تو  است. یازمندم امگار  برری اعمال،جرم

 امگعار  جعرم  ۀکعه دربعار   کنعد یمع پیشعنهاد   جزایعی حقعو    ۀی ی از فقسف ، ن  کجاماتان  

 بیندیشی : گومهینا

 ییع گومعه بعه م عوالی و   طعور بعه بایعد آن رف عار    ،امگار  رف عار  هسع ی   جرم درصددزمامی که » 

 تعوان یممع  ل رهعا یفاز این  درگررصور    ست  در از میان سه فیل ر م زا عبور کند. آمیزیتموفق

اذععان    و دامس ن رف عار موجعه اسعت.   در صور  گرر از هر سه فیل ر جرم ؛ اماآن را جرم  نارت

)حبیب  «است امگار  موجه ه  الزم و ه  کافی برا  جرم آمیزیتموفقبه مظر من پاالیش  داردیم

 امگعار ، راج  به جرم گیر ی تصمسیس روش پاالیش در فرآیند أاو با ت دروات   (.4: 1384زاده؛ 

 امعد عبعار  که  دامدیمرا مس لزم عبور از سه مرحله یا فیل ر  جزاییتوامین  ۀیک رف ار به سیاه ورود

 از:

اول باید ثابت  ود که رف عار بعر اسعا  ی سعر       ۀاسا  این فیل ر در وهل بر فیل ر اصول: -الف 

صقحیت تاایی جامععه و یعا ات عدار     ۀاصت صدمه( در حیط مثق )امگار جرماصول مظر  راج  به 

 باید اثبا   ود که بعر اسعا  یعک سعر  اصعول و مبعامی مظعر ،        یگردعبار به؛ دول ی ترار دارد

فعرد   عهرومدان از طریع  ممنوعیعت و یعا ای عاد        ها  آزادحقو  و  ۀبه مدارله در حوز دولت

   (.4همان: ) م از است جزاییمیدودیت 

اتعدام   تعوان یممع  عملی از میان فیل ر اصول عبور کعرد،  کهینامیض  به :هافر یشپفیل ر  -ب 

دیگعر    آمیعز یتموفق  هاراهآن رف ار را بدون تفیص در مورد این ه آیا  امگار جرمدولت برا  

موجعه   تقلیعت دهعد وجعود دارد یعا     جزایعی ما ین مظام عدالت  یر کارگبهکه وتوع عمت را بدون 
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که واجد کم رین مزاحمت برا  فرد است و  ییهاروشکه  داردیمبیان  هافر یشپ یل رف دامست.

ارجعح   آوردیمع که مزاحمت بیش ر  را برا  او فراه   ییهاروشمسبت به  ،مرامه داردآکم ر جنبه 

 است.

یک رف ار م وست  ود کعه ب وامعد بعه     امگار جرمتنها هنگامی به  بایستیمح ومت  سانینبد 

 حت دیگر  برا  جلوگیر  از آن وجود مدارد دالیت تطعی و یقینی ثابت کند که جز م ازا  راه

  (.5: 1384حبیب زاده؛ )

 .یعرد گیمع رف ار مورد بررسی تعرار   امگار جرماین فیل ر عواتب عملی  در فیل ر کارکردها: -ج 

واضعح   هعا آنپیامدها  عملی در پعی دارد کعه بررعی از     جزایی ۀو اجرا  توامین موضوع یبتصو

و اثر برری دیگر مم ن است در زمان و م ان به طول بین امد  سازدیمرود را ممایان  یعا سر بوده،

باید سود و زیان اج ماعی اجرا و عدم اجرا  تعامون   دروات  و ع یب با د. یرکنندهگغافتو بسیار 

  . را ارزیابی و سبک و سنگین کرد یشنهاد پ  جزا

ب مبعارزه بعا عمعت میسعو    کار و  دیدترین راه ار تعامومی  آررین راه امگار جرم  کبدون  

و اجرا  م ازا  و میز ورود لطمه بعه آزاد  یعا    جزاییتعقیب  ،فو ها   ود. با توجه به هزینهمی

امگار  بر حرر بود. در این زمینعه تعا آم عا    باید از توسعه موارد جرم ،جس  راطی در تبال م ازا 

ها  جایگزین برا  مقابله بعا اعمعال ضعداج ماعی اسع فاده     گرار باید از  یوهکه مم ن است تامون

برا  تعیین رف ارها  م رمامه، گام بعد  رعایت توازن  الرکرفو و الزاما   با رعایت اصول .کند

بایعد معایعب و منعاف  حاصعت از      گعرار تعامون  :ت. در توضیح مطلب باید گفت کعه در این زمینه اس

کند. در این زمینه باید به میزان حساسیت رف عار مربعو  بعا     امگار  یک رف ار راص را بررسیرمج

گعرد آن عمعت   پی ۀامعه توجه کند. در مقابت به هزینها  فرهنگی و اج ماعی جگاهتوجه به راست

باید همیشه از مظریا  علمعا  حقعوتی بهعره گیعرد.      گرارتامونمیز توجه دا  ه با د. در این موارد 

 .ها  مظام حقوتی برا  مبارزه با یک رف ار توجه  ودچنین باید به عدم کارایی دیگر اهرمه 

امگعار   منفی جرم ۀ  اولین مکه  با دیمهمواره دارا  ابعاد مثبت و منفی بسیار   امگار جرم 

اهمیعت زیعاد     گعرار تعامون مامناسب پایین آمدن کیفیت اعمال میک  هرومدان است. در موارد  

رعق  تاععده     گعرار تعامون است. مم ن است م صعد    تیتابرا  ام ام برری اعمال مفید مردم 
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 هرومدان جامععه از ام عام اعمعال     جزاییاجبار  اساسا برا  ترک چنین افعالی م ازا  تعیین کند. 

بعه  ج( رداومعد ) بنابراین با توجه بعه این عه   ؛ کاهدچنین از کیفیت ام ام آن افعال میداوطلبامه و ه 

هعا   خصعی   در زمینعه  گعرار تعامون معورد  بعی  جزا ها تدر  اراده داده، باید از مقید کردن امسان

 خصعی و حعری     ۀد ام عان از ورود بعه حیطع   بایعد تعا حع    گعراران تعامون این عه   ماعافا  پرهیز  ود. 

درپی و اضافی من ر بعه وتعوع   ها  پیامگار از سو  دیگر جرم؛ اج ناب کنندمیز رصوصی افراد 

 م عازا  و   جعرای  ود. امروزه افزایش ح   م ون توامین مربو  بعه تعیعین   می جزایی تورم توامین

م ععدد موجعب ای عاد      جعرای تعیین  طر یک از ود. میسوب می آفرینمش تو  مامناسب امر 

،  ناسایی و اطقع  جرایاز طر  دیگر با ازدیاد  ؛ر آزاد  ا خاص رواهد  دبمیدودیت جد  

. با تعیین جرم بعرا  رف ارهعا    گرددمیتر برا   هرومدان عاد  جامعه مش ت هاآندتی  از وجود 

م ازا  در میان مردم پعایین   ود و ارزش رمگ میاهمیت، حقیقت م ازا  در ذهن مردم ک ک 

 گرددمی میاک  تااییعدلی و  مهادها  ها دردوسیهموجب افزایش   جرایافزایش  مهای ا آید. می

و تطبیع   رسعیدگی   رومعد  و جلوگیر  از تسعری  در  رسیدگیله باعث کاهش دتت در أاین مس که

 . ودمیعدالت 

به بعروز   من ر ،بارزیانعواتب  عقوه بر امگار  غیراصولی مم ن استباید توجه  ود که جرم 

مامناسب جرم تلقعی و بعه م عازا  حعبس      طوربهزمامی که عمت فرد   . ودمیدیگر  میز   جرای

مشینی با م رمان در دارت زمدان و  را در معر  رطر بزه ار  م دد تعرار   ود، ه می وم می

 .رواهد داد

 جرم انگاری اصول و الزامات 

در ایعن   هعا ی تصمو  هابرمامهو  هایاستس یابیارز عمومی است. ۀحوز ها یدهپداز  جزاحقو   

و اصول   ف ر م اتبحاضعر بعا توجعه بعه  ۀمقالع ، ودیمام ان پریر  آمدهدستبهساحت با م ایج 

کارکرد درومی و توصعیفی  توامدیم تنهامهچنین رهیعاف ی  که کندیمترسی   امگار جرمو الزاما  

 ؛دهععد  ارائه هاآنتفسعیر  ۀوی و   یجرا  بند یتقسو   معاهو  فهع  سعار ار حقعو  کیفعر  بعرا

 .ام ظعار دا عت   تعوان یمع را هع     یعا ت عویز   ام قعاد  کعارکرد ۀمفهعومی در مظریع ۀبل عه توسعع
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از مباحعث راجع     منشعأ بسعیار تنهامهفلسفی مه  کعه  ۀیمظرمعرفی دو  هد  نیادس یابی به   برا

 .، ضرور  داردامدبودهراص  طوربه  امگارعام و جرم طوربه  کیفر ۀیمظربه 

 انگلیسی امریکایی( )نظریۀ –اصل ضرر  

لیبعرال، در چعارچوب معیارهعا و     مظریۀمب نی بر  جزایی ها مظامدر  گرار  جزاو  امگار جرم 

مبعامی مظعر  مععین و رجعوع بعه مقحظعا  هن عار  و ارز عی          برت یهراص و با  ها میدودیت

چعون آزاد ، معدارا و    ؛هعایی ارزشدر پرتعو   ییع سعامان یفعر در چنعین   ک .گیعرد میمشخصی ام ام 

لیبرالعی هسع ند، مشعروعیت یاف عه و توجیعه       ۀهعر مظریع   هسعازمد  ها مؤلفه وات  در که رودمخ ار 

آزاد  و دفاع از  هبر اسا  اصول میدودکنند جزاتف ر لیبرال، تعیین و ترسی   بنا  سنگ . ودمی

میدودساز  در بیش ر موارد به دس اویز اصت ضعرر بعه غیعر،     این حداتلی است. امگار جرمموعی 

سعی  در سعنت امگلی . گیعرد معی اصت میدودکننده آزاد ، صور   ترینمه مشهورترین و  عنوانبه

-اصعت اساسعی جعرم    عنعوان به ؛اسعت گرف هضرر   تبر میور اصت   امگارجرم مری ایی، مظریۀا

ایعن اصعت تنها هدفی کعه   ۀپایع بر د.جان اس وار  میت دار ۀکه ریشه در مظری  ودیمتلقی   امگار

جامعععه بععررق  اراده و معیلش اعمعال  عود،        بعر هریعک از اعاععا    توامعد یم تدر  ،آن  برا

 .از ضرر به دیگران است  پیشگیر

رفع  ابهعام مهف ععه در مفهععوم ضععرر      اایعن اصعت بودمعد بعر ۀتوسعامدیشمندامی کعه درصعدد  

 .داس وار سازم کو یدمد اجزا و عناصر اصلی این ضعابطه را بعر میعور منعاف 

اسعت.  م صعور  گرف عه   زیبرالیتوسط ل  فرکیدر رصوص تلمرو حقو   اظهارمظرها ترینمه  

 ینی عاد تعوام  یرصعوص از آن زمعان، ا  ه ب ؛هدا   کیفر  حقو بر  یقیعم تأثیربرال یل یاسیس ۀیمظر

ا یعع  ه آزادکععسععت ا نیععم ازیععبرالیل تف ععر گرامیگععاه الزم دامسععت. را دولععته مدارلععه یععتوج  بععرا

از   ریجلعوگ  رعاطر  بعه  یس یاست و فقط با یت اساسیاهم   هرومدان دارا ی خص رودمخ ار 

ه ک یهدف تنها . ودمیاصت ضرر  نار ه  عنوان بهده ین عقیه اک گران میدود  ودیضرر به د رادیا

جامععه، بعررق      از اعاعا   مسعبت بعه عاعو    یییبعه میعو صعی    توامدمیت یمکآن حا راطر به

گعران  یه بعا آن مدارلعه بخواهعد از ورود ضعرر بعه د     کع است  ید، زمامیل تدر  مماا، اعم اناراده
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ن اح رام یدولت را در ع یمورد توجه اساس مسائته ک استن یاصت مزبور ا هد  ،دیمما  ریجلوگ

 د.ین ممایمأت ی خص رودمخ ار و   به آزاد

؛ اسعت  توجعه یبع و مسعبت بعه ضعرر بعه اج معاع       دیممایم دیتأک  بر ضرر فرد سنت ف ر این  

 هیع توجرتابعت یغدولعت   ، مدارلعۀ  عود یمموارد  هاامسانبه  یمیچ ضرر مس قیه که ییدرجا نیبنابرا

را   فعر کیاس فاده از حقعو    توامدیممه اصت مزبور ک کندیم اد یت را ا ن مشی، این تلقیاست. ا

 ۀاصعت بععه عنععوان یععک ضعابط      نیا د.یه ممایست توجیط زیت از مییحما  برا ییلهیوس عنوان به

الععزام  ععهرومدان و     ارقتی یا تامومی تدر  رسمی و اج ماع برا ۀکلی درصدد است ه  مدارل

 .فرد را میدود کند  افراد دیگر در آزاد ۀه  مدارل

، منع   افععراد   زادآمععاروا بععر    هعا تیمیدودتمرکز بر اعمال بر  :ماحصت تف را  این م  ب 

اصت ضعرر بععه یععک      ام قاد ۀیمادرون نیو ا  مدارلعه در آزاد  پدرساالرامه برادالیعت پریرش 

دیگعران، العزام    بعار انیع ز  دفاع از افراد در برابعر رف ارهعا    که برا ای عابی من هی  ده است ۀجنبع

 .موجه اسعت  دیگر

 آلمانی ۀینظر 

مصعععالح  عتیععماه ،جععرم و ضععرر بینععابینیععک مفهععوم  ۀمصععالح حقععوتی بععا ارائعع سععنت ف ععر  

تابعت دفعاع و    از حقعو   منعد مظاممصالح حقوتی یک بیان  نیدک ر .دامدیمارزش  را با  دهنیتام

 زیسعت همععه جوامععب    کهدارد  ه کعارکردهپریر است که از این حیث وجمنعاف  مشروع حمایت

همعه جوامعب حیعا  اج معاعی بعالقوه میازمنعد        .امدتیحماتابت   امگاراز طری  جرم بشر اج ماعی

آغعاز ایعن بردا عت     ۀکه مقطبیان دا ت  توانیمدیگر،   از سو؛ است  کیفر  هاواکنشبررعی 

بل ه تنها مصالح حقوتی که  ؛مقض  ومد توامندیممدتی  کلمه   بعه معنعا هاح این فر  بود کعه 

نافعی که مم ن است بعه  م ۀرقصه هم طوربه؛ امدی دممقض  که هسع ند هاح موضعوع و هعد  

لمعان  آدولعت    فرازوفرودهعا  براثرو  در بس ر زمانمظریه  نیا .امدتیحماف نعد میازمنعد مخعاطره بی

هععد  منفعععت حقععوتی توجیعععه      عد و بسعط و توسععه داده    جزایعی توسعط امدیشعمندان حقعو     

حمایت از حقو  افعراد، یعنعی حمایععت از منععاف  جمعععی،        بعه معاورا  گسع رش حقعو  کیفعر

، تامون از وسعیله بعه هعد     این مظریه در  .منعاف  اج معاعی و درمهایعت حمایعت از رود دولت بود
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حمایععت از   حرکععت  .تبعدیت  عد   گعرار تعامون تغییر   ت داد و مصالح حقوتی به عقیع  تامون و 

 پعس نیع ازا .را وسعت بخشععید  جزایی حقو  تلمرو حقعو  افعراد بعه سمت حمایت از مناف  تامون،

مقعض حعع  دولععت     بل ه ؛افراد مبود و ، منظعور مقعض حق دیماگر جعرم مقعض حع  میسعوب 

که  دامدیم مسائتمصعلیت حقوتی را  حقوتدان این میله ف ر  بینعدینگ »در اطاعت از آن بود: 

آن بایعد از طریع  هن ارهعا     دغدغعه یبو حفظ   دارو مگه کندیمآن را ارز مند تلقی  گرارتامون

 (.110 - 83:  1393؛ میمود  جام ی)تامین  ود

از  یبخشع تعاریخی بسعیار،  با فرازوفرودها یآرامبهو  جیتدربهدک رین آلمامی مصالح حقوتی  

 ؛موضعوع بیعث و بررسعی است امگار جرمحقو   عده کعه همچنعان در  ۀواژگان و ادبیا  فلسف

کامت مشأ  گرفت و بعه مفهععومی فراتععر از آن     ۀاز امدیش و مظریه از مفهوم مقض ح  برآمده نیا

 .دیمصلیت رسیعنی 

همین تطور تاریخی موجب  ده بررعی بعر ایعن اع قععاد با عند کعه دک عرین مصعالح حقعوتی          » 

هععع    امعه یگرا دهیع فا  چنعان کععه روی عععرد  معدارد، ه   از اصت ضرر فاصله زیعاد رود رودبه

 آن از م عایج  حع  را صعر  مظعر   کامععت حمایععت از     آرا بر هیت تف ر با  نیا« پیععداکرده اسععت

 .دامدیم  ضرور

 عدالت و جرم انگاری 

مهاد اج ماعی و ارقتی باید مهاد  معقول با د  ۀمنزلارقتی است و به  ۀاساسا  مسألعدالت  

را در توافع  معردم هعر عصعر بعه دسعت        و این رود موکول به این است که ماهیت عمت عادالمه

 هعا ارزشاصعول ارقتعی و    ،یعنی ح  مسعاو  همگعان در آزاد    ،اصت مخست عدالت آوری .

اگعر   ؛ت همگان به دست آینعد عقت عمومی و با ام ان مشارک ۀگس رکه در  امد عادالمههنگامی 

بعا  هعا  آندولعت از   جزایعی ارقتیا  حاصت تواف  و عقت مورد تأییعد عمعومی با عند حمایعت     

 با د. پریریهتوج توامدیمرعایت سایر  رایط 

گف ار  کردن عدالت و مشارکت مدادن همه در این فراینعد بعه وضع  تواععد ماعادالمعه      تک 

. مه  است که در هر عصر همه ب وامند در گعزینش و وضع  تواععد عادالمعه بعه روش      ام امدیم

ح ومت و وض  تواعد  ۀاداراین جهت، هر چه مشارکت مردم در  به مشارکت کنند. ییعاتقمه
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توجعه بعه    دوندس ه از تعوامین و مقرراتعی کعه بع     آن ،ینبنابرا؛ ترمدعادالمهتواعد  آن بیش ر با د،

  ععودیمع و بعا اجبععار از آمعان پیعرو  رواسعع ه      ععدهیعت تیمعمعومی بععر معردم    ۀرواسعت و اراد 

 هعا  یعه مظر کعه یعن ا یحتوضع  اسعت؛  ماعادالمعه  امگعار  جرمو   گرارتامونموع  ینا .امدماعادالمه

گف ار  رصل ی تک یهمگ ،دامس ندیمتدیمی و طبیعی عدالت که مابرابر  را ضرور  طبیعی 

-و تعک  ذهنعی تعک عقعت عمعومی بعه     ۀحعوز تیمیت الگو  عدالت از بیعرون   کهآنحال دارمد؛

گف عار  بعه کعاربرد    هر وضعیت تک ذهنی و تک ازآم اکهو  ام امدیمگف ار   دن وضعیت 

وض  ما عی   آنکه از   تواعد طبیعی، طوربه ؛است ماعادالمه آن وضعیت، رود ،ام امدیمزور 

میعز تعامومی کعه ریشعه در      امگعار  جرمو  عدالت تاایی ۀحوز در رواهد بود. ماعادالمه ، ودیم

تامون میصول ت امت ارقتی جامعه اسعت  »: مظر هایک و بهمبوده  عادالمه گس رۀعمومی مدارد،

 .«دول ی ۀارادمه وض  و 

 اخالق و جرم انگاری 

ت عویز  و دسع ور     سر ع ی مورد پریرش جامععه    هاارزشبرا  پاسدار  از  توامین جزایی 

 ۀبعر عهعد   کعه آنو تشوی  به ام ام کارها  ارقتی و درس ی و می ی، پعیش از   ینیآفرارزش دارد.

با عد   ینآفعر ارزش توامدیم سانآن ،جزا مدمی است.  هاروش کارکرد ارقتی ،جزا با دحقو  

حمایت از ارعق  از وظعایف    ،حقو  ۀبرری از فقسف ۀعقید به با د.که با رواست عمومی همراه 

 ۀاز فقسعف  ،یندولع » :کننعد یمع تلمعداد   از وظعایف تعوامین  آن را  تریافراطبرری  یح  دولت است.

وجود یک ارعق   » :عقیده دارد «ارق  کردن یالزام» در ک اب مشهورش به مام ،یسیمشهور امگل

م رف ارهعا  رعق  ارعق     و ام عا  ارقتییبو   ۀعقید به برا  جامعه ضرور  دارد.  ده نار ه

میمعود   ) «.امعدازد یمع اسعت و موجودیعت آن را بعه رطعر      باریانز مندتاعدهمنظ  و  ۀبرا  جامع

توجه  کنندیمکه وض   ییجزا ینتوامباید به پیامدها  ارقتی  گرارانتامون (. 240: 1382 ؛جام ی

تابت  هاآنتامون به لیا  سود رسامدن به افراد یا جلوگیر  از زیان رسامدن به  چنامچه ؛دا  ه با ند

اطاعت یعا   ۀدربار گیر ی تصمعاد  میز به هنگام  افراد .دهدیمرود را از دست  یدۀفا دفاع مبا د،

حقعوتی در کلیعه    هعا  یتمیدود ارقتی مواجه گردمد. تیامسعدم اطاعت از توامین اغلب باید با 
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ماهعا   کعه اغلعب باععث ای عاد تنعگ      هعایی یتمیعدود  ابعاد زمدگی راموادگی ررنه کرده است،

 (. 135:  1387 ؛موارتز)گرددیمارقتی 

دلیلعی بعر ضعرور      ،ارقتعی   هعا ارزشامروزه وجود برری توامین و تواععد حقعوتی حعامی     

حساسیت ارقتی در عملی به آن امدازه با د که با ارت اب آن  اگر از ارق  است. جزاییحمایت 

عمت، واکنش اج ماعی به صور  م ازا  بر  عخص تیمیعت گعردد، آم اسعت کعه رابطعه میعان        

 پیدا رواهد کرد. ت لی جزا ارق  و حقو 

میت م رمامه در رف ار م رمامه وجعود  به مام لزوم وجود تصد و سو جزا اصت مهمی در حقو   

  یبرری ازجعرا   بنددس ه طورینهم ؛ ودیمدارد که بدان رکن معنو  یا عنصر روامی جرم گف ه 

 ؛دهدیمحقو  مشان  ،  به عمد و رطا  میض، مفوذ ارق  را در این ر  ه ازعمدبهآن  برحسب

مدا ع ه با عد، تاضعی ح ع  بعه برائعت و         عمعد   سوءتصعد چنامچه  خص در ارت عاب جرمعی   

 . ودیماهدا  میسوب  ینترمه . در بین اهدا  سن ی حقو  جزا، هد  ارقتی از دهدیم

 ییگراارق مام  هب امگار جرمیک اصت  ۀمنزل بهالزام تامومی ارق  » یانگراارق از دیدگاه  

ذاتعی غیعر    طعور  بعه کردن یک رف ار بر این اسا  که  ممنوع است که  دهیانبتامومی به این   ت 

که موجب ضرر یا آسیبی به فاعت یا دیگر   ده با د یا مه از مظر ارقتعی  ارقتی است اع  از آن

 ،وظعایف حقعو  جعزا    ینتعر مه از  هاارزشمقش ارقتی و توصیف   ایفا بنابراین؛ «مشروع است

جزا باید ارق  را میز معد مظعر تعرار     حقو  آن در یک جامعه است. ۀگرامجدا  از مقش سرکوب

 به این مه  میز توجه کند. زمندیمدهد و عقوه بر م ازا  کسی که مظ  عمومی را بر ه  

ضعرور    ییع جامععه به عقیده لرد دولین وجود یک سر  ارقتیا  مش رک بعرا  حفعظ هعر    » 

از ه  بگسلند جامعه ت زیعه   کنندیمجامعه را به ه  م صت   ارقتی که اجزا  هاحلقه اگر است.

ح  دارد که توامینی را برا  مبارزه بعا اعمعال    ،جامعه باید از رود حمایت کند ینبنابرا؛ رواهد  د

امعا بعا    ؛جامععه حع  دارد ایعن کعار را ام عام دهعد       هرچنعد  حعال ینبعاا  رق  ارق  وضع  ممایعد.  

آن اسعت کعه بایعد حعداکثر      تعر توجعه تابتعملی چند  میز مواجه است که از همه  ها یتمیدود

زمعامی کعه از معرز     امعا  ؛تیمت گعردد  ،با دفرد  که تابت جم  با تمامیت جامعه  ها  آزادمیزان 

 (.15 - 14:  1380 ؛  رچی زاده) «باید عمت جرم  نار ه  ود. ، ودیمتیمت عبور 
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در جامععه   یعا  و ارقت هاارزشپاسدار  ،گرامهحقو  جزا باید عقوه بر توجه به مقش سرکوب 

حقعو  جعزا    ۀمطالعع  بعا  تعوان یمع جامععه اسعت و     هعا ارزشگر که حقو  جزا بیان ییدرجا با د.

بسیار مزدی ی بین حقو  جزا و ارق  به وجعود   ۀرابط ترارداداصولی را مورد  ناسایی   هاارزش

 .آیدیم

 با ، ودیماصولی در جامعه مطرح   هاارزشگر در آن هنگام که حقو  جزا در مقام توصیف 

  هعا ارزشکعه در هعر جامععه     آم عا  .کنعد یمع آن ارتبا  مزدی ی پیعدا    هاارزشجامعه و  ارق 

جزا میعز   حقو  است، ترارگرف همورد تبول اکثریت افراد جامعه  هاارزشارقتی وجود دارد و این 

 ،کننعد یمع مقابلعه   هعا ارزشرا  ناسایی کند و با م ازا  کسامی که با ایعن   هاارزشسعی دارد این 

-سعرکوب  ۀگفت که در حقو  جزا بین وظیف توانیمپس ؛ کند یفتوص یزماساسی را   هاارزش

هر دو مقعش   توامدیمجزا  حقو  .آیدیم نی به وجود سماگس ۀیک رابط هاارزشگر  و مقش بیان 

در  ارق  باپیومد  میز  توامدیماصولی   هاارزش کنندۀیینتعمقش  رصوصبهکند و  ایفا باه را 

این مقش  یول ؛حقو  جزاست ییمقشهاصلی ی ی از   هاارزشکه بیان  هرچند جامعه ای اد کند.

 در حقو  جزا مباید این ابهام را ای اد کنعد کعه بعین حقعو  جعزا و ارعق  تفعاوتی وجعود معدارد.         

پردارعت بعدهی توسعط     ععدم  میسعت.  جزایعی ارقتی دارا  ضمامت اجرا    هاارزشاز  یار بس

ایعن   یولع  موضوعاتی است کعه در تلمعرو ارعق  معرموم اسعت،      ازجمله... و گف ن دروغ بده ار،

یعنی تهدید  ،اج ماعی  هاواکنشاز طری   یتموردحمادر حقو  جزا به عنوان یک ارزش موارد 

 به م ازا  وات  مشده است.

زمدگی ماد  بشر و اف ار پیروان اصالت فرد باعث جدایی تواعد حقو  و ارق   ده  کهینباا 

از مفعوذ   معارواه رعواه  گرارتامون منب  حقو  به  مار آورد. ینترمه ه  ارق  را باید  هنوز است،

اجرا  تامون تواعد ارقتعی   تأمینارق  مییط رود مصون میست و ماچار است برا  حفظ مظ  و 

و   مارمدیمتا حد ام ان به کار  فرمان دهد که مردم میز آن را می و  یعنی؛ جامعه را رعایت کند

 عادتی را مهی کند که وجدان عمومی ه  از آن گریزان است.

بعه حفعظ مظع  در     حقعو   .امعد م فعاو   اجراو ضمامت  تلمرو ،اهدا حقو  از حیث ارق  و  

که بعین هعد     یتفاوت هد  از ارق  اصقح معایب  خص است. کهیدرحال جامعه توجه دارد،
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و اجرا  آن سبب  ده   گرارتامونمربو  به فنون  ا  الچنین ارق  و حقو  وجود دارد و ه 

اجرایعی تواععد    ۀاجرایی تواععد ارقتعی از حعوز    ۀحوز سان مبا د.یک رو این دو میزاست که تل 

 حقوتی م فاو  است.

به امواع وسعایت ا عخاص را    گرارتامونتواعد حقوتی ضمامت اجرا  ماد  و اج ماعی دارد و  

درومعی و معرهبی    ۀمامت اجرا  تواعد ارقتی فقعط جنبع  ض کهیدرحال ؛سازدیمماگزیر به اطاعت 

 ؛کاتوزیعان ) ثر وجعدان  عخص اسعت.   أبه آن فقط پاداش روز جزا و یا ت اع نایییبدارد و م افا  

1378 : 60 - 61 .) 

 ییسادهکار  یرارقتیغرف ارها  امگاریجرممعیارهایی برا   یاف ن معیارها  کلی جرم امگار ، 

به عقیده امیت دورکی  دربعاره  » الزام تامومی ارقتیا  است. ها  د وارمیست و این رود ی ی از 

ه بع  بعا مشع قتی رو   هرکعدام زیعاد  وجعود دارد کعه     هعا  یدگاهداعمال غیر ارقتی  امگار جرم

 بعر  یعه ت  اسعت.  یرپعر ام عان دولت برا  اجرا  ارعق  تنهعا در  عرایط اسع ثنایی      ۀمدارل روست.

حری  رصوصی را مابود  کهآنبیش از  امگار جرمهمچون معیار  عام برا   ؛تامومی ییگراارق 

 (. 341: 1387 ؛موبهار) «.کندیمویران  میز سازد ارق  و بنیادها  آن را

مزدیعک وجعود    ییع رابطعه که میان ارق  و حقو   آیدیمگف ه  د این م ی ه به دست  ازآمچه 

 و آداببل عه   ؛عقعت مبعوده   دسعت آورد اج ماعی است که تنها  یییدهپددارد. ارق  مامند حقو  

بعه عقعت   سعپس   ؛آوردیمع و عر  یک اج ماع با همگامی و همدسع ی معرهب آن را پدیعد     رسوم

حاک  بر این دو   هاارزشمباید از یاد برد که  حالینا با (. 487:  1387 ؛ساکت) ؛ ودیم سن یده

 اسعت،  یبررس تابتاز سه جهت  هاتفاو  ینا را مخلو  کرد. هاآنم فاو  بوده و مباید  باه مظام 

زمعان و م عان بسع گی     تناسعب بعه موضوعی است که  ۀلأمسکه میزان مزدی ی این دو مظام آن ی ی

ز حقعو   که بخش مهمی از ارق  هنعوز بعه حقعو  راه میاف عه اسعت و در مقابعت میع       دیگر آن دارد.

یعنعی   ،تقتی این دو روینازا ؛س و  کرده به مظ  کشیده است هاآن ۀروابطی را که ارق  دربار

که ح عی در معوارد    آن سوم است. یجزئبل ه همیشه  ؛م غیر دارد ییهحوز تنهامهارق  و حقو  

تعرار   هع   رو بل عه  ؛ عومد یممع در ه  ادغعام   گاهیچه کنندیمدیگر تقتی که این دو مظام با یک

 یراز ؛کنندیمرود را حفظ همین سبب تواعد حقوتی در تبال تواعد ارقتی اس ققل  به .گیرمدیم
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با سار ار تواعد  هاآناز تواعد دس ور  مس قت تعل  دارمد و سار ار  ییم موعهاین تواعد رود به 

 (. 11:  1381 ؛فلسفی) م فاو  است کامق ارقتی 

 انگاریمصلحت و جرم 4-3

  Public interest  بایعد دامسعت کعه مفهعوم مصعلیت عمعومی       هنگام بررسی یک جامععه 

سیاسعی   ۀدر سعاحت ادبیعا  و فلسعف    واتع   درمفاهی  است.  یزترینرامگب و مناتشه ینترمه  زجملها

 ۀعمومی که ترکیبعی وصعفی از دو واژ   مصلیت مفاهی  است. ینترکهنمصلیت عمومی ی ی از 

آن موع مصلی ی است که به عموم افراد یک جامعه تعل  دارد و در برابر  ،مصلیت و عمومی است

 که به افراد راصی تعل  دارد. رودیممصلیت عمومی آن موع مصالیی به کار 

بعر ایعن بعاور      و ارسطو بعود.  طرح ممود،بیث مصلیت را  یموعبهمخس ین فیلسو  غربی که  

پعس از تعرون وسعطی    ؛ ارز عمند اسعت   رود به رودبخ ی امر  است که فی النفسه و بود که میک

کعه مگر عی     و .داد تعرار ف عر  غعرب    ۀم مصعلیت عمعومی را در کعامون امدیشع    ماکیاولی مفهو

امسعان را کعه م ف عران تعدیمی آن را مفسعامیا         هعا رواسعت بدبینامه به امسان دا عت تمعایق  و   

تعدر  آ ع ار    صعور  به هاسترواو مع قد بود  دامستیمرا میرک اصلی رف ار و   مامیدمدیم

 است. یطلبجاهاصلی آن  ۀکه امگیز  ومدیم

درسعت با عد یعا     ا ولعی اطقتع   ؛ماکیاولی مع قد است که مم ن است امر  به مصعلیت مبا عد   

باید افزود کعه بیعث راجع  بعه مصعالح       ؛صور  هر در چیز  به مصلیت با د ولی درست مبا د.

راص هر جامعه  واحوالاوضاعو  یام و م یط زمامیاست و با توجه به  را ی  مسبیاز مفاه یعموم

اما پیش از آن باید گفت بر اسا  مبامی و اصول م  ب اصالت فعرد مفهعومی بعه     ؛با دیم فاو  م

اج معاعی   یئعت هجامععه و   اساسعا   یراز ؛ا  مصلیت و مف  جامعه وجود مداردمام مف  عمومی به معن

وجود مس قلی در رعارج   اج ماع امر  فرضی و غیر واتعی است و آمچه حقیقت دارد افراد هس ند.

اسا  آمچه در حقعو  بایعد معد مظعر با عد و       ینبرا ؛مچه وجود رارجی دارد امسان استآمدارد و 

مر عینی تصور جامعه به عنوان یک ا اصوال هد  اساسی تواعد آن به  مار رود مناف  افراد است و 

واتعی و مناف  و مصالیی جدا  از مناف  افراد غیر تابت تصور است. در ایعن م  عب هعد  تواععد     
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ولی گاه به دلیت تعار  مناف  افراد باید منعاف  فعرد بعه مفع  دیگعران       ؛مناف  افراد است تأمینحقو  

 (.68: 1370 ؛مدمی) میدود  ود

سعاد  اج معاع و ای عاد مظع  در     تأمینجم  هد  تواعد حقو   ،بر اسا  مظر پیروان اصالت 

دیدگاه طرفداران این م  ب هعد  اساسعی حقعو  حفعظ مصعالح       از زمدگی مش رک افراد است.

حقعو  بایعد زمعدگی و     بل عه  ؛ها تیدید و تقیید حقو  فعرد  میسعت  اج ماع است و مقش تامون تن

از افعراد   ییع م موععه جامععه   چراکعه  ریر و صقح جامعه سعو  دهعد،    سوبهروابط رصوصی را 

افعراد را بعه    اشبعالقوه واحد و دره  پیوس ه است که همه توان فعلی و  یییدهپدمس قت میست بل ه 

بر این  عقوه و آن چیز  میست جز ریر م موع و مناف  همه افراد. دهدیمسو  یک هد  جهت 

بل ه حقیق ی است کعه   ؛صالت فرد جامعه مفهومی اع بار  میستتصور طرفداران م  ب ا بررق 

فرد موجود  اج ماعی است که در راه  یگردعبار به؛ فرد تنها در چهارچوب آن تابت تصور است

حقو  عبار  است از حفظ  ۀو وظیف کندیمتیق  مصالح عمومی اج ماع با دیگران ارتبا  برترار 

مع قدمعد میاسعبه مفع  و     یبررع  مناف  و مصالح آن. تأمینبرا  کیان جامعه و به ردمت گرف ن فرد 

رفت مفع   ید پعر یع پعس با  ؛اسعت  یو ارقت یست، میاسبه هندسیم  میاسبه عدد یمصلیت عموم

 (.137-136: 1383 ؛کاتوزیان) تیثرکمف  برتر است مه مف  ا یعموم به معن

عبعار  اسعت از    یمف  عموم» :مع قد است ی ب تیقق روان میحقو  و از پ ی یاس اد بلژ دابن 

  .« یدآیبه وجود م یاسیاج ماع س هاآن ۀلیه به وسکاست  یسامکمصلیت م موع 

یعنی م ش ت از اعاایی است که در ح    ؛میز مع قد است جامعه یک پی ر م عول است بن ام 

اعاا  آن پی رمد و منفعت و مصلیت عبار  اسعت از سعرجم  منعاف  آحعاد اعاعایی کعه آن را       

و ح ومت بایعد در جهعت مصعلیت ععام با عد        گرارتامون کهیناتول  ینبنابرا؛ دهندیمتش یت 

آن   رو عی حعداکثر اعاعا   رآوردن بیشع رین  برابر با این حر  است که بگویی  باید در جهت بع 

 (.28: 1376 ؛ررمشاهی) جامعه با د.

بیث رارج اسعت و   ۀتعیین و تشخیص مصلیت که از حوصل کامت موضوع یاز بررسگر  ه  

همعواره   هعا مصعلیت  :این اسعت کعه   ؛که ذکر آن ضرور  است ییم  ه، طلبدیمم ال دیگر  را 

دیگر و یا مناف  فرد با مصلیت عامه در که گاهی مناف  افراد با یک ترتیبینابه ؛همسو میس ند باه 
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میست و الب عه   یرپرام انکه جم  بین مناف  فرد  و مناف  عمومی  ییگومهبه ؛گیردیمتعار  ترار 

 .با دیمترک آن دو میز مامم ن 

و این دولت اسعت   دهدیمتزاح  میان حقو  فرد  و اج ماعی همواره در هر مظام حقوتی رخ  

این گعزینش بعه  ع ت صعییح و      اگر .کندیمگزینش  هاآناه  و مه  میان  ییتاعدهکه بر مبنا  

 . ده است ارزشک ح    ود مظرداده  در اولویت ترار تریتاهمک مطلوب صور  مگیرد و ح  

فرد  است که در این معورد بسعیار  مع قدمعد     ها  آزادمه  توجه به حقو  و  ۀن م  این میا در

حع  رتیعب در برابعر حع       ۀبعه منزلع   هعا ح تزاح   ۀدر مظری توامدیممکه مف  عمومی یا ح  جامعه 

 بنیادین ترار گیرد.

 گیرییجهنت 

از و مشعروع رعود را    آورالعزام کعه تعدر     با عد یم هایییشهرهر مهاد حقوتی دارا  بنیادها و  

تیول در این  هر موعهمگی امسان بنیادمد و  امگار جرمسیاسی و  ها یهمظر .ممایدیمکسب  هاآن

 ات عا به دلیعت   ییترارداد گرابرآمده از  ییجزا ۀیمظر مد.آمهاد بر اسا  تغییر مگرش بر امسان پدید 

عمععومی دولععت، در    هعا  صقحیتبه حدود ار یارا  و آن بر تیدید تدر  عمعومی و تصعریح 

و حقو  افراد و تعیعین   ها آزاددولت در  جزاییۀ مدارل مندمظامتوجیعه  مشروعپعی یعاف ن مبعامی 

  اصت ضعرر و مصعالح حقعوتی کعه در چنعین سعنت ف ععر  مشهور هیمظردو  هعر .تلمرو آن اسعت

امععر    ارائعه کننعد کعه در بعاد      امگعار جعرم   برا ییهاهیمظر صددمد در امداف هیتوسعهو  زدهجوامه

مصعالیه بعه    .ار یارا  دولت در توست به کیفر با د میدودکنندهافعراد و   حعافظ حعداکثر آزاد

در اصعت ضعرر را تبیععین     ضعرر منعدرج  کعه   حعال نیعع  درر دو مظریه در هع  مفهعوم میعور عنوان

اصت ضرر راهی معدارد جعز    .دیممایم، اهعدا  موردحمایعت دک رین آلمامی را میز ترسی  کندیم

توصععیفی و   ییع هیع مظرکه م عل  ضرر را با تعریفعی از مصالح و مناف  تابت حمایت بیان کند تععا  این

 .به دست دهد  تیدیعد حقعو  کیفر  بعرا  هن عار

که این و با دیمایپیمدر مقابت، دک رین آلمعامی ایعن راه را از همعان اب عدا بعا میوریعت مصعالح  

وات  اضرار به منعاف  تابعت حمایعت را در کامون توجهش ترار  در .دیگویمماز ضرر سخنی  ظاهر به

 .دهدیم
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و  اسع وار گردیععده  ییهععاارزشهمامنعد هععر مهعاد دیگععر  بعر مبنععا  اصعول و      امگععار جعرم  

بعه   ییع یعژه وتوجعه   مخ لعف ف عر     هعا میلعه از ضعوابط و    مندبهرهباید با  جزایی گرارتامون

و  وض   ۀحقزاد  و حقو  آمیدودیت بر  هاآنکرامت و ذا  امسامی دا  ه با د و بر اسا  

  نا با د.آو ارقتی امسان  یاج ماع ابعاد روامی،با  و مماید

 هاسرچشمه 
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سید ابوالفات تاضی  عریعت   . برگردانحقوق یشناسجامعه (.1385. ) هامر لو  برول، .14

 .50 ص ،میزان مشر . تهران:چا  هف   .پناهی

 چعا  . یشناسجرم ۀدانشنام (.1377. )یدحم ها   بیگی، ،حسین یعل ، ابرمدآبادم فی  .15

 .76 ص دامشگاه  هید بهش ی، مشر . تهران:اول

. عمتومی و خصوصتی   یهتا حتوزه از  جزاییحقوق  یتحما (.1387. )ی رح موبهار، .16

 .341 ص ،جنگت مشر . تهران: چا  اول

 مقاالت:

 هاییتمحدودبر برخی  یدرآمد (.1384. )حمزه یرام و زینالی، میمدجعفر حبیب زاده، .1

 .4 ص ،1  ماره ،یتحقو مامه (،ضرور  ارزیابی مناف  و ماار ای اد یک جرم) عملی جرم انگاری

در مفاهیم قاعده  یتأمالت و منزلت انسانی، صلح ،حق (.1381. )اهلل یتهعدا  فلسفی، .2

 الملعت ینبع دف عر رعدما  حقعوتی     یۀمشعر  حقعوتی،  ۀم لع  .اخالقی و بشریت ارزش حقوقی،

 .11ص  ،27  ماره جمهور  اسقمی ایران،

از دیتد   انگتاری جرمقانون جزا و گستره  محدوده .(1381). میمدرضعا  گودرز ، .3

 .64 ص ،29  ماره حقوتی و تاایی دادگس ر ، ۀم ل ،جزاییمکاتب حقوق 

 :نامهپایان

 (.کار ناسعی ار عد   ۀمام یانپا) تطبیقی جرم انگاری مطالعه (.1380. )میسن   رچی زاده، .1

 .15و  14 ص تهران، دامشگاه تهران:

 لمتانی، آ کیتد بتر نظریتۀ   أحق مدار با ت انگاریجرم (.1393. )یروزف میمود  جام ی، .2

 .83-110ص  مه ،،  ماره سوم، سال ،جزایی حقوق


