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 چکیده
توجه به نوع سیاست جنایی اتخاذ شده هر دولت در قبال پدیدده رو آزادی شهروندان بادر حقوق کیفری، قلم

قانون اساسی سیاست کلی حداک  بدر ایدای حقدوقی و  4بزهکاری متفاوت است. از آنجا که به استناد اصل 

شدرعی را گذار نیز به تأسی از ایدن تأکیدد، حجدا  اجتماعی ایران باید مبتنی بر موازین اسالمی باشد قانون

های اجتماعی های مبتنی بر مسئولیتتحت حمایت قانونی )کیفری( قرار داده است. از یک طرف پیش ارض

عنوان ها و عینیت بخشی به اخالق در جامعه بههای ساختاری و مراقبت از آندولت در قبال پاسداشت ارزش

گیری از بزهدیددگی در برخدی جدرا   مبانی کالن و از طرف دیگر اعتقاد به جنبه پیشگیرانه حجا  در جلو

عنوان مبندای روان شدناختی در جایگداه عنوان مبنای بزهدیده شناختی و تولید حس امنیت در زندان بدهبه

  .گذار را بر آن داشته تا مقوله حجا  زنان را با حقوق کیفری پیوند دهدمبانی خرد، قانون

 

 ، مبانی خرد، قانون اساسی، ارزش، اخالق، بزه دیدگیحجا  شرعی، جرم انگاری، مبانی کالن واژگان کلیدی:
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 مقدمه

رتقای سطح کیفی زندگی شهروندان مخصوصاً در جوامع شهری تأثیر راتارهای ارهنگی معموالً در ا

مستقیمی داشته و رعایت هر چه بیشتر این راتارها از سدوی اادراد، بده عندوان یکدی از معیارهدای 

هدای سیاسدی، در بعیدی مدوارد بدر حسدش پدیش ادرض. شود. می گرایی شهروندان قیاوتاخالق

عمق ایدن ارتبداط و  بسته بهکند و ارهنگی ارتباط پیدا میبرقراری نظ  عمومی در جامعه با مسا ل 

کدارگیری ریدزی عمدومی در جهدت بده، برنامدهاین موضدوعثیرگذاری مسا ل ارهنگی در أکیفیت ت

)عال ،  «گیرددر دستور کار قرار میهای اجرایی عل  سیاست عنوان یکی از روشرهیاات حقوقی به»

ی حساسیت بیشتری را در رابطه با یک راتار ارهنگی از های سیاسچنانچه پیش ارض .(43: 1931

تواند زمینه مداخله حقدوق کیفدری را ادراه  آورده و در نتیجده نظد  عمدومی خود نشان دهد، می

گدردد، ارهنگی در رابطه با راتار مورد نظر، که ماهیتاً یک نظ  غیرسیاسی و غیرحقدوقی تلقدی مدی

       یرد.ماهیت سیاسی و حقوقی )کیفری( به خود گ

در یک نظام حقوقی، حقوق کیفری ارتباط بسیار تنگاتنگی با مفهوم نظ  عمومی دارد. بسته بده 

بینی و نوع اید ولوژی که بدان معتقد است چده برداشدتی از اینکه یک مدل سیاسی بر اساس جهان

 ةبنددی و نحدوها متفاوت خواهد بود. در این میان اولویتمفهوم نظ  عمومی دارد، به تناسش اندیشه

ترین مصداق آن یعنی حفظ حفظ نظ  عمومی در مه « مأمورِ معذورِ»استفاده از حقوق کیفری که 

گویای عمق نفوذ مفهوم این نظ  در سدطح مسدا ل اجتمداعی است امنیت جسمی، مالی و حیثیتی 

دایتگر هدهای عمومی و خصوصی است. در واقع، کیفیت برداشت از مفهوم نظ  عمومی، اع  از حوزه

هدای سدی و آزادیسیاست جنایی حاک  بر هنجارهای حقوقی از حیث اهمیت دادن بده حقدوق اسا

جدرم »انگاری اسدت. ترین ابزار حقوق کیفری برای ایجاد نظ  عمومی رهیاات جرم. مه اردی است

( که در حال حاضر 172: 1932بخش، )ارح« موضوعات مه  السفه سیاسیعنوان یکی از انگاری به

انتقدادی رقابدت یِ های مطرح شده در جرم شناسهای حقوقی آزادی خواه و نظریهه واسطه جنبشب

آن، راتارهای جدیدی  ةارایندی است که به وسیل»زدایی در پیش رو دارد، تنگاتنگی را با نهاد جرم

ین ا .(39: 1935 بیگی،)نجفی ابرندآبادی، هاش  «شودبه موجش قوانین کیفری مشمول مجازات می

اغلش اصلی ضمانت اجرا  ةکند و در این میان بدنراتار و ضمانت اجرا تبعیت می ةرهیاات از دو مؤلف

اادراد را در معدرض تهدیدد و اموال طور مستقی  و غیرمستقی  حیات و آزادی هایی که بهاز مجازات

توجده بده بادر ارایند جرم انگاری عوامل متعددی دخیدل اسدت. کده گردد. دهد تشکیل میقرار می

های موجود در ساختار و بااتار اجتماعی جوامع، این عوامل در غالش موارد متفاوت از یکدیگر تفاوت

های متنوع سیاسدی، مدذهبی، حقدوقی و جدرم های مبتنی بر دادهپیش ارضمی باشند و در واقع، 
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هدای گدذاریتسدازان سیاسدگیران و تصمی  قیاوت تصمی  ةشناختی تأثیر غیرقابل انکاری بر نحو

 . داردجنایی در رابطه با جرم انگاری 

هدای از ارزش ایپداره« حفدظ اجتمداعی»منظدور های اسالمی بهدولتویژه بهها برخی از دولت

 ةدینی در راستای سعادت مند سازی ااراد، در مالحظات جرم انگارانه خود، عالوه بر توجه بده حدوز

اند تا جامعه را بده ارزش مورد حمایت ورود پیدا کرده دلیل اهمیتعمومی به حری  خصوصی نیز به

شوند کده برخدی گذاران با چنین مدل سازی حقوقی باعث میسمت سعادتمندی سوق دهند. قانون

راتارها که ارتباطی به حقوق کیفری ندارد و مستلزم به کارگیری ابزارهدای ارهنگدی و غیرحقدوقی 

 ةدر همدین راسدتا و در یدک مصدداق، نحدوعرصه شوند.  است از طریق ارایند جرم انگاری وارد این

پوشش ااراد )و به خصوص زنان( در این جوامع نوعی ارزش محسو  شده و ورود حقوقی قانونگدذار 

 گیرد.در این حوزه، از جانش کلیت نظام سیاسی مورد استقبال قرار می

اسی و حقدوقی و تحدت تدأثیر گذار ایرانی نیز با توجه به مبانی ساختاری حاک  بر نظام سیقانون

با حمایت کیفدری از حجدا  های اقهی که حجا  را از احکام اصلی دین اسالم برمی شمرد دیدگاه

قانون مجازات اسالمی اشعار داشدته اسدت:  896در تبصره ماده سیاست جرم انگاری را پیش برده و 

بس از دو روز تدا دو مداه و زنانی که بدون حجا  شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حد»

. بدین ترتیش، اهمیت حجا  1«یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

تواندد بدر جدای سیاسدی و اجتمداعی مدی ةشرعی در کشور ما با توجه به تأثیرات مهمی که در حوز

 2شود.گذاری جنایی محسو  میدر سیاستیکی از الویتهای پایدار گذارد، 

ترین نوع سلطه در هر جامعه اسدت کده در حقدوق کیفدری بده به کارگیری قدرت حکومت، عالی»

یابدد  امدا اعمدال هرگونده قددرتی در ضدمن اینکده مزایدا و وسیلة ابزار قانونی جرم و مجازات نمود می

ی بده صدور هایکند امکاناتی را از بین می برد  چدرا کده متحمدل ایجداد هزیندههایی ایجاد میمواقیت

هایی کده دارای ابعداد متعددد مدالی، (  هزینده97و  98: 1964)بشدیریه، « مختلف برای دولدت اسدت.

تواند اجرای عددالت کیفدری را بده ها میاجتماعی و حقوقی بوده و ناهمسویی جرم انگاری با این هزینه

هدا بده ابی هزیندهارزید»هدای توسدعه پایددار بدا چدالش مواجده نمایدد. عنوان یکی از مهمترین مؤلفده

کند تا با آگاهی الزم و کاای راه حلی را انتخا  کنند که سطح راداه اجتمداعی سیاستگذاران کمک می

از بعد مالی هرگونه جرم انگاری به طدور  .(69: 1931)بابایی، انصاری، « را از نظر اقتصادی اازایش دهد

                                                           
 مالعدام در آنهدا از اسدتفاده کده هایی لباس اروشندگانی مجازات و تخلفات به رسیدگی نحوه قانون 4به موجش ماده  .1

ز در صورت داشتن پوشش خالف شرع قانوناً بدا ضدمانت کند، مردان نیمی دار جریحه را عمومی عفت و است شرع خالف

 اجرای کیفری مواجه خواهند شد. 

 نامگذاری شده است.« روز عفاف و حجا »تیر ماه تحت عنوان  21این اهمیت به اندازه ای است که روز  .2
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مبدارزه بدا بزهکداری در تمدامی مراحدلِ های قوه قیا یه در مستقی  و غیرمستقی  باعث اازایش هزینه

پیش و پس از وقوع جرم و نیز قبل و بعد از صدور حک  شده و این موضدوع بدر بودجده جداری کشدور 

های مالی جرم و مجازات هزینه هدایی اسدت کده حکومدت صدرف کشدف، هزینه»تحمیل خواهد شد. 

و این هزینه کرد با لحدا   .(125: 1966)یزدیان جعفری، « کندتعقیش، رسیدگی و اجرای مجازات می

شود کنند در واقع توسط آنان تأمین میمالیاتی که شهروندان برای ادارة امور جاری کشور پرداخت می

و عدم توایق دولت در مهار بزهکاری، منجر به ایجداد حساسدیت رواندی در شدهروندان و عددم ایفدای 

نی هر جرم و تعریف آن باید برمبنای خدط پیش بی»گردد. وظایف مالی آنان در قبال هیئت حاکمه می

گدذارد و گذاری در حقوق کیفری بدر نظدام اقتصدادی تدأثیر مدیمشی اقتصادی باشد  زیرا مقوله قانون

شدود و در سدطوح های دستگاه قیایی مدیای از درآمد سرانه کشورها صرف هزینههرساله بخش عمده

لحا  کمی و کیفی نیز جز با ایجاد پلدیس تخصصدی  مندی از نیروی انسانی کارآمد بهاجرایی نیز بهره

)شدمعی، « کندهای مالی زیادی را بر بدنه دولت تحمیل میممکن نیست که تحقق این مه  نیز هزینه

های اجتماعی، اعمدال محددودیت قدانونی بددون در نظدر گدراتن از منظر هزینه .(293و  296: 1932

ممنوعیت اعمال شده می تواند منجر به بی تدوجهی بده میزان اقبال شهروندان نسبت به محدودیت یا 

قانون از سوی آنان شده و به جهت عدم امکان اجرای راتاری که در زمره قاعده حقدوقی )کیفدری( در 

هدای امنیتدی نظمدیتواند منجر به بدیدار سازد و در سطح باال میآمده، اقتدار حقوق کیفری را خدشه

انگداری برحسدش ماهیدت واکدنش در نظدر گراتده شدده بدرای آن، گردد. همچنین از این منظر، جرم 

گردد و ذهدن آندان صورت بالقوه منجر به ایجاد ایایی آمیخته با احساس هراس برای شهروندان میبه

را با برچسش مجرمیت بالقوه و ترس از مجازات درگیر می نماید و همین امدر مندتب بده سدلش امنیدت 

ماعی می شود. از منظر حقوقی نیز جرم انگاری راتدار، بددون رعایدت روانی و اخالل در اعالیتهای اجت

اصول و قواعد حقوقی در نهایت با  سواستفاده را برای کنشگران عدالت کیفری باز نموده و منجدر بده 

خودکامگی قیایی خواهد شد  رویدادی که به جهت حساسیت جایگاه نظام قیدایی در تحقدق عددالت 

شدهروندان را در معدرض تحدیدد و « زیسدت بدوم حقدوقی»غیر مستقی  کیفری، به صورت مستقی  و 

تهدید قرار داده و در قیاوت شهروندان، به حقوق کیفری به عنوان ابزارِ در خدمت برخی اهداف خاص 

نگریسته می شود که بیش از آنکه در صدد تأمین امنیت عمومی باشد صرااً به دنبدال عینیدت بخشدی 

توسل به مجازات، مشروعیت سیاسی حکومدت و بده »واص است. در واقع های غیرعمومی خبه خواسته

تبع، مشروعیت حقوق کیفری را متزلزل خواهد کرد و اعتماد و خوش بینی نسبت به حکومدت، جدای 

« خود را به سوء ظن و بدبینی خواهد داد و آخراالمر به رویارویی حکومت با شهروندان خواهد انجامیدد

 .(927)ارح بخش، همان: 
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باشدد و ایدن جدرم انگداری ها مستثنی نمیجرم انگاری عدم رعایت حجا  شرعی نیز از این هزینه

شده است  از یک سو ایجاد نهدادی  1های متعدد درون سیستمی و برون سیستمیمنجر به بروز چالش

تحت عنوان گشت ارشاد که مهمترین علت وجودی آن برخورد بدا زندان ااقدد حجدا  شدرعی اسدت، 

ویژه زندان بدر دوش دولدت ی مالی بسیاری را از حیث جذ  و اسدتخدام نیروهدای جدیدد بدههاهزینه

گذارده که با توجه به ضرورتهای شرعی و عدم امکان استفاده از ظابطین مرد در مواجهه با زندان ااقدد 

از  توجه به عدم اقبدال برخدیحجا  شرعی، دولت ناگزیر از این هزینه کرد بوده است. از سوی دیگر، با

زنان به رعایت حجا  شرعی که وصف مقبولیت اجتماعی را با چالش مواجه کرده و بده جهدت اقددان 

سیاست جنایی  قیایی و اجرایی جدی، علیرغ  اقدامات انجدام شدده از سدوی گشدت ارشداد، حقدوق 

اسدته کیفری کارآیی بازدارندگی خود را از دست داده و روز به روز از اقتددار اجرایدی آن در اجتمداع ک

گدردد باعدث شده است. عالوه بر این، نحوه برخورد عوامل گشت ارشاد که  بعیاً با خشونت همراه مدی

شدود کده ظهدور چندین در زندان مدی« خشونت دیددگی حقدوقی»ایجاد احساس عدم امنیت و تصور 

ی بدر وضعیتی، در ابعاد مختلف زندگی زنان به ویژه در حوزه مقوله های مرتبط با اجتمداع اثدرات منفد

نماید. همچنین با توجه به ریشه مدذهبی حجدا  جای گذاشته و روزمرگی اجتماعی آنان را مختل می

شدود، تنفیدر از دیدن، آاتدی اسدت کده شرعی و خشونتی که بعیاً علیه زنان ااقد آن به کار گراته می

ه از نگاه زمامدداران تواند شهروندان را به طور کلی از عقاید دینی خود دور سازد. در واقع همانطور کمی

گدردد، مقابلده جامعه اسالمی ایران داشتن حجا  شرعی یکی از معیارهای سعادتمندی محسدو  مدی

تواند منجر به ایجاد حس تردید در شهروندان در خصوص اساس دین گردد که این امر خشن با آن می

باً در ایداهایی عمدومی کند با توجه به ایای ارتکا  جرم عدم رعایت حجا  شرعی که غالایجا  می

دهد و نحوه عملکرد کنشگران اجرایی در معرض قیاوت مشدهود سدایر شدهروندان قدرار جامعه رخ می

 احتیاط بیشتری همراه باشد.  گیرد، اجرای سیاست کیفرگرایانه با دقت ومی

از منظر رعایت اصول و قواعد حقوق کیفدری، نحدوه جدرم انگداری عددم رعایدت حجدا  شدرعی، 

های شخصی نمدوده اسدت. یکدی از اصدول جنایی قیایی و اجرایی را دستخوش اعمال سلیقهسیاست 

باشد، اصل قانون بودن جرم و مجازات بنیادی که اعتبار ذاتی حقوق کیفری منوط به پاسداشت آن می

باشد. بدر است و مهمترین شاخصه اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز صراحت و شفاایت در بیان می

این شاخصه، مقنن در مقام بیان، باید تعریف مشخصی را از راتار موضوع جرم انگاری ارا ه دهدد  اساس

و از هرگونه کلی گویی اجتنا  کند. عدم رعایت این شاخصه به این معناست کده اصدل قدانونی بدودن 

نکده مورد توجه مقنن قرار نگراته و مهمترین اصل حقوق کیفری نادیده گراته شده اسدت. نظدر بده ای
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قانون مجازات اسالمی تعریف مشخصدی از حجدا  ارا ده ننمدوده، بدرای  896قانونگذار در تبصره ماده 

قانون اساسی باید به مندابع اقهدی مراجعده کدرد و از آنجدا کده  187درک حدود و ثغور آن برابر اصل 

نایی قیدایی باشد و تعریف یکسانی وجود ندارد، لذا سیاست جعقاید اقها در این خصوص اختالای می

و اجرایی از رویه واحد تبعییت ننموده و همین امر مدی تواندد منجدر بده بدروز خودکدامگی کنشدگران 

هدای عدالت کیفری شود. در واقع، نحوه جرم انگاری عدم رعایت حجا  شرعی در تناقض بدا شاخصده

المللی به ویژه از ناصل قانونی بودن جرم و مجازات بوده و همین امر باعث طرح انتقاداتی در محاال بی

های حقوقی جدرم انگداری عددم رعایدت سوی مخالفان نظام اسالمی شده است که در چارچو  هزینه

 حجا  شرعی باید مورد توجه قرار گیرد.

منددی و بده تبعیدت از اایده الزم است با رویکدرد اایده -با توجه به نظام تحلیلی مبتنی بر هزینه    

، نسدبت بده حقدوقی تلقدی «اقتصاد جرم انگاری»یانه و مطالعه همه جانبه اصول جرم انگاری اایده گرا

کردن حجا  شرعی تجدیدنظر گردد و ابتدا بر اجرایی کردن راهکارهای ارهنگی و آموزشدی تأکیدد و 

در آخرین گام، ابزارهای حقوقی را به کار بست. در این نوشتار سعی شدده اسدت مبدانی کدالن و خدرد 

ت حجا  شرعی در سیاست جنایی ایران تحلیل شود و با راهکداری مدؤثر بدرای جرم انگاری عدم رعای

های گذاریگیری در وضع موجود ارا ه گردد. از آنجا کده در سیاسدتحجابی در قالش نتیجهمقابله با بی

گیدرد، ابتددا بده جنایی ابتدا اهداف کالن و سپس اهداف جز ی تر در دایره مباحثات قانونگذار قرار می

 گیرد.ی کالن پرداخته شده و سپس مبانی خرد مورد تجزیه و تحلیل قرار میمبان

 

 مبانی کالن  .1

های اقهدی، های حقوقی، در مبانی کالن جرم انگاری یک راتدار معمدوالً دیددگاهبا توجه به تنوع نظام

بیدنش  اید ولوژیکی و سیاسی که جنبه غیرحقوقی اما اثر حقوقی دارندد مدورد مطالعده قدرار گراتده و

های آن دارد، معیدار مداخلده جامعه و خوانشی که از تأثیرگذاری برخی راتارهای اجتماعی بر سیاسدت

آید. لذا، در هر حاکمیت سیاسی این دیدگاه ممکن است مطرح شدود کده حقوق کیفری به حسا  می

نظدر قدرار در جرم انگاری یک راتار قبل از هر چیز بایستی مبانی اعتقادی مورد حمایدت جامعده مدد 

    گیرد.
 

 پاسداشت ساختار اعتقادی  .1. 1

توان یاات که تمامی اعیای آن از عملکرد حاکمیت سیاسی احساس رضدایت ای را نمیهیچ جامعه

ای که نسبت به وضع موجود معترض بوده و در صددد آشدکار داشته باشد. در این میان هستند عده

های مستقی  اعالم نارضایتی خویش گاهی از روشساختن حس اعتراض خود می باشند. ااراد برای 
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طبیعی است کده اقددام »های غیر مستقی  می کنند. و بیان آشکار و گاهی اقدام به استفاده از روش

مورد اعتدراض ابزار و راتاری صورت گیرد که منظور معترضین و موضوع  ةغیرمستقی  باید به وسیل

ثمر دلیل نقص در گویایی و وضوح بیتراض غیرمستقی  بهبرای ناظران بیرونی معلوم گردد و گرنه اع

با آشکار شدن اعتراضات نوعی وااق و همبستگی اجتماعی میان  .(149غالمی، همان: «)خواهد ماند

تواندد نظدام حداک  را بدا میگیرد که این امر، به تدریب و در صورت عدم کنترل معترضان شکل می

هایت منجر به سلش مشروعیت سیاسدی و تغییدر آن گدردد. چالش بسیار جدی مواجه ساخته و در ن

هر نظام سیاسی بر اساس اطرت خود که بقا را بر زوال ترجیح می دهد، این حق را برای خود قا دل 

تواندد پایدداری سداختاری آن را مدورد است که در مقام دااع از خود، هر راتاری را که به نحوی می

   1و با سالح مجازات از خود دااع نماید. هجمه قرار دهد، جرم انگاری نموده

های های مربوط به براندازی سخت توسل به این اقدام مستلزم صرف هزینهبا توجه به پیچیدگی

هدای سیاسدی را در ذهدن دارندد. یکدی از هایی است که هدف تغییر در سایر نظامگزاف برای دولت

ا دقت در این مفهوم می توان نتیجه گرات ب»مفاهی  جدید عل  سیاست، مفهوم براندازی نرم است. 

اههای براندازی نظام اسالمی که در گذشته چندان مطرح و مورد توجده نبدوده اسدتفاده از یکی از ر

عندوان یدک مقدمده سدازی بدهکه  .(55غالمی، پیشین: «)موضوع حجا  زنان جوامع اسالمی است

ات ظاهری در سرلوحه کار منتقدان و راهبردی جهت پاکسازی ماهیتی نظام اسالمی از طریق تغییر

عنوان یکی از متغیرهای مه  دکترین حفظ نظام گیرد. از راتارهایی که بهمخالفان این نظام قرار می

جمهوری اسالمی مورد توجه قرار گراته، رعایت حجا  شرعی به عنوان یک الگدوی ظداهری زندان 

ظام اسالمی است و زنانی کده خدارا از است. در واقع، رعایت حجا  شرعی یکی از ملزومات حفظ ن

این چارچو  راتار می نمایند، به نوعی مخالفت و اعتراض خود را با نظام اسالمی اعالم مدی کنندد. 

کما اینکه در سالهای پایانی حاکمیت رژی  پهلوی با تقویت این دیدگاه که حجدا  زندان عداملی در 

عددی برای زنان با حجا  به خصوص در محدودیتهای متجهت تیعیف ساختار سیاسی نظام است، 

غالش سدازی ارزشدهای مدورد تأییدد نظدام سیاسدی کده  حوزه رسمی و مشاغل دولتی ایجاد گردید.

همنوایی اجتماعی را به دنبال نداشته باشد قاعدتاً به عنوان موقعیتی برای مقابلده بدا ایدن نظدام بده 

در قوانین بعد از انقال  اسالمی، ایدن  با جرم انگاری عدم رعایت حجا  شرعی»حسا  خواهد آمد. 

عقیده وجود دارد که حجا  جزء منااع ارزشی و اعتقادی جامعه است و به همدین دلیدل هد  الزم 

است از آن مراقبت شود و مخالفت با حجا  نوعی مخالفت با حکومدت ارزشدی جمهدوری اسدالمی 

زندان در ا  شدرعی از سدوی چنین نگرشی، عدم رعایت حجددر  .(141غالمی، همان: «)ایران است
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کده  شددهنوعی تمرد و اقدامی برخالف نظام دینی جمهوری اسدالمی تلقدی برخی حاالت می تواند 

باشد. لذا به نظر می رسد قانونگذار بده منظدور داداع از موجودیدت و درصدد تیعیف ساختار آن می

را بر آن دیدده کده بقای ساختار نظام ارزشی جمهوری اسالمی بر اساس حق طبیعی خود، مصلحت 

جرم انگاری و کیفرگذاری را در کنار ابزارهای ارهنگی و به ویژه آموزشی مدورد توجده جددی قدرار 

 دهد. 

 

  مراقبت ارزشی .2. 1

های مدورد عنوان ارزشتمامی جوامع برای تحقق یک زندگی توأم با امنیت و آرامش راتارهایی را به

 دانند. دی به این راتارها را مستحق واکنش میشناسند و هرگونه تعاحترام به رسمیت می

ش مطلد باشد و این مه  جامعه اعیای نظر از که شودمی گفته چیزی یا حالت امر به ارزش،»

ت ماهید و اجتمداعی تربیدت و تعلدی  بده اسدت بداارزش جامعده یدک مردم نظر از اموریکه چه 

در این میان ممکدن اسدت البته  .(199: 1972 صانعی،«)دارد ارتباط جامعه آن ارهنگیهای ارزش

تدأثیر برخدی عنوان یک ارزش مورد احترام به خطدا راتده و تحدتجامعه در مسیر شناخت راتار به

های به رسمیت شناخته شدده مالحظات غیرمنطقی قرار گراته باشد. قیاوت جامعه نسبت به ارزش

الت دادن عواملی خارا از دایدره همیشه مبتنی بر اصول عقالنی استوار نمی باشد و در این میان دخ

ها را با تفسیر دگرگون همراه می سدازد. اینکده آیدا جامعده در مسدیر واقعیات، ماهیت واقعی ارزش

عنوان ارزش مورد نیاز، دست به انتخا  درست زده یا مرتکش اشدتباه شناسایی راتار یا راتارهایی به

هدای مدورد حمایدت بده حقوقی کده ارزششده موضوعی است که محل تأمل است. با توجه به آثار 

گذاری همواره باید این آمادگی را داشته باشد تا در صدورتی دنبال دارد متولیان امرخاصه نهاد قانون

که این ارزش ها به خطا شکل تقنین به خود گراته باشد یا متعاقباً اهمیت آنها در قیداوت جامعده 

تغییر جایگاه و خروا آنها از قلمرو تقنین، اقددامات سطح اولیه خود را از دست داده باشد، نسبت به 

 قانونی و حقوقی الزم را انجام دهند.

ها با توجه به اهمیتی که نظام سیاسی، اجتماعی و حقوقی برای آنهدا قا دل اسدت از نظدر ارزش

 قدانون، وسدیله به است ممکن که اعمالی و وقایع»گیرند. های قانونی در یک ردیف قرار نمیحمایت

 وارد لطمده کندد مدی پیروی آنها از جامعه که هاییارزش به که هستند شوند، آنهایی تلقی جرمانهم

 کیفدری حقدوق تداری  طدول در همواره و بوده دایمی خصیصهی دارا هاارزش این از بعیی. کندمی

 و تهداشد متغیدر و احتمالی جنبه دیگر بعیی اما، عنف به تجاوز سرقت، قتل، مانند اند،داشته وجود

هایی که صبغه دا مدی دارندد بدا ارزش .(265 پیشین: ابرندآبادی، هاش  بیگی، نجفی« )اندنوسان در

شدود در صدورت تیدییع آنهدا وجدان عمومی جامعه گره خورده است.  این ارتباط عمیق سبش می
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ایدن مقابله با ناقیدان  ةتأثیر قرار گیرد  هرچند ممکن است نحواحساسات شهروندان به شدت تحت

ها بنا به دالیل خاصی در ادوار مختلف متغیر باشد اما این تغییدر و تحدوالت هیچگداه ماهیدت ارزش

برد. در مقابل برخی راتارها که به ذات خدود اهمیدت دا مدی نددارد تحدت دا می آنها را از بین نمی

ه سدازی شدده و در زمدرهای زودهنگام جامعده و بدا نگدرش حمایدت مقطعدی، رسدمیتأثیر قیاوت

شود. جایگاهی که با تغییر شرایط اهمیت خود را از دسدت داده های الزام آور تعیین سطح میگزاره

 گیرد.و دیر یا زود از قلمرو الزام خارا و در زمره راتارها  عادی قرار می

های موجود در جامعده کده که در مقام حفظ ارزشحقوق کیفری عالوه بر ایناز نگاه کارکردی، 

تواندد در آیندده، باشد، وظیفه شناسایی راتارهایی را که بده نوبده خدود مدیوجود آمده، می سابقاً به

عنوان یک راتار ارزشی مورد حمایت جامعه قرار گیرد نیز بر عهده دارد. لذا در این حیطه حقدوق به

 برد که در قس  اخیر عوامل متعدددی دخیدلگرایی بهره میگرایی و غایتکیفری از دو بینش واپس

 است که ماهیت نظام سیاسی و نگرش آن به کارکرد مفاهی  حقوقی بیشترین تأثیر دارد.

ها ارتباط تنگاتنگی با مفداهی  ایدد ولوژیک و نظدام سیاسدی وصف حقوقی یااتن برخی از ارزش

هدا در و نفوذ این اندیشهاید ولوژیکی های های سیاسی از آموزهمتأثر از آن دارد. تأثیرپذیری اندیشه

تواند منجر به حمایت حقدوقی از ترین وجه خود میدهی به جایگاه اجتماعی راتارها، در کاملهتج

عندوان ریدزی جندایی بدهنظدام برنامده»یک راتار ارزش تلقی شده گردد که در شدیدترین موقعیت 

یدزی رهای مورد نظر در برنامدهزیرمجموعه و تابع نظام کالن سیاسی ملزم به مداخله ارزشای سازه

با تغالش سیاسی/کیفری و تثبیت مصدادیق راتارهدای  .(55 - 54 :1932 ،)ایروانیان« گرددخود می

مورد حمایت در قوانین مربوطه از طریق جرم انگاری، بده تددریب راتارهدای تحمیدل شدده از بدنده 

اسی گردد که در نتیجه آن نوعی وحدت مفهوم در نظام سیعنوان باور جامعه تثبیت میحاکمیت به

گدذاری تزریق بی وقفه از سوی نظدام سیاسدی بده بدنده سیاسدت»گردد. البته و اجتماعی ایجاد می

ریدزی جندایی از هدای وارد شدده بده ارایندد برنامدهجنایی به معنای نشأت گراتن مجموعده ارزش

های تزریق شده بدا حیدات سیاسدی ایدد ولوژی اید ولوژی سیاسی و نیز به معنای پیوند کلیه ارزش

عندوان ارزش مدورد و در این میان برخی از راتارهایی کده بده .(55)ایروانیان، همان: « اک  نیستح

هدا، توجه نظام سیاسی قرار گراته از قلمرو مداخالت سیاسی مبرا است و در چارچو  سایر شاخص

 یابند.وصف حقوقی می

د راتارهددا و هددای حقددوقی متددأثر از پددیش اددرض هددای ایددد ولوژیکی، در برخددی مددواردر نظددام

کند و انتخا  مسدیر دیگدر غیدر عملکردهای کامالً شخصی ااراد نیز جایگاه ارزشی و دینی پیدا می
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در واقدع، هنجدار » گدردد. رو مدیهروبد 1آنچه که به رسمیت شناخته شده، با واکنش حقوق کیفری

تفسدیری  .(179: 1937)محمددی، « گذارنددهای دینی قدم به عرصه تقنین میجنا ی گاه از آموزه

ها نسبت به میزان ارتباط یک راتار شخصی با مفاهی  دیندی و مدذهبی ارا ده که از سوی اید ولوگ

گردد نقش بسیار مهمی در جرم انگاری این حوزه دارد. چنانچه تحلیل صورت گراتده حداکی از می

تواندد بنیدان آن باشد که یک راتار شخصی که منفرداً اهمیت چندانی ندارد اما عدم رعایت آن مدی

انگداری آن تحدت شدرایط خاصدی اید ولوژی حاک  را متزلدزل سدازد، جدرم  ةمفاهی  کالن در حوز

انتخدا  ادردی  ةپوشدش اادراد از راتارهدایی اسدت کده بایدد در حیطد ةنحو .تأیید بشود  تواندمی

 گیری شود و ورود به آن از مسیر حقوقی در شرایط عادی نیازمندد دالیدل تدوجیهی محکد تصمی 

های دیندی توصدیف گیرد و در زمره ارزشکه مفهوم حجا  وصف شرعی به خود میاست. اما زمانی

شدناختی خدارا و آزادی عمدل ادرد بدا شود، با مداخله حقوق کیفری از دایدره مفداهی  جامعدهمی

جددا و در اردی  اختیاری راتارهای قلمروین حالت حجا  از گردد. در امحدودیت جدی مواجه می

عدم رعایت آن، کنشگران عدالت کیفدری ملدزم  ةآید که در نتیجراتار شرعی اجتماعی در میشمار 

جمهوری اسالمی ایران در راستای جایگاه شدرعی و دیندی کده گذار قانونگردند. به مقابله با آن می

 جرم انگاری عدم رعایت حجا  2با حفظاند، اندیشمندان و اقهای اسالمی برای حجا  تفسیر کرده

عنوان ارزش دیندی الزم االجدرا و متدأثر از حجا  شرعی را به 1975شرعی از سوی بانوان در سال 

توجهی بده آن را مسدتوجش مجدازات قانون اساسی از طریق جرم انگاری، مورد حمایت و بی 4اصل 

 9دانسته است.

 

    اخالقی سازی جامعه .2. 1

ادردی و اجتمداعی بدوده و  ةخالق در دو حوزسعادت و خوشبختی جامعه در گرو رعایت معیارهای ا

اخدالق مجموعده قواعددی اسدت کده »گسست مفهوم خیر و شر نیز ریشه در مفاهی  اخالقی دارد. 

ها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال الزم است. قواعدد اخدالق میدزان تشدخیص نیکدی و رعایت آن

                                                           
این واکنش ممکن است با ضمانت اجراهای اداری و انیباطی نیدز همدراه باشدد. )ر.ش قدانون رسدیدگی بده تخلفدات  .1

 اداری، آیین نامه انیباطی نیروهای مسلح، آیین نامه انیباطی دانشجویان جمهوری اسالمی(

پیش بینی شده بود کده اشدعار مدی  1982ن تعزیزات مصو  قانو 192جرم عدم رعایت حجا  شرعی سابقاً در ماده  .2

 خواهندد محکدوم شدالق ضربه 74 تا تعزیر به شوند ظاهر عمومی انظار و معابر در شرعی حجا  بدون که زنانی» داشت:

 «شد. 

گدردد بداز مدی  1982با توجه به اینکه نخستین جرم انگاری در رابطه با حجا  شرعی پس از انقال  اسالمی به سال  .9

تا پنب سال پس از انقال  مسئله حجا  یک مقوله غیرحقوقی تلقی می شد ولیکن با توجده بده اخدتالف نظرهدایی کده 

 پدیدآمد سرانجام حقوق کیفری حمایت از حجا  شرعی را بر عهده گرات.
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دان خویش آنها را محترم و اجبداری آنکه نیازی به دخالت دولت باشد، انسان در وجبدی است و بی

توسعه مفاهی  اخالقی و تأثیر روزاازون آن بر راتارهای روزمدره با  .(53: 1965کاتوزیان، )« داندمی

ااراد، ضرورت توجه به این عنصر اساسی در مدیریت رویدادهای اجتماعی بدیش از پدیش احسداس 

شناختی در نحوه ارا ده راتدار ادردیِ معقدول شود. با توجه به تزاح  عل  اخالق با عناصر جامعه می

ویدژه حقدوق کیفدری حقدوق بده وند مستحکمی بین عل  اخالق و عل ویژه در سطح اجتماعی، پیبه

آن، اخالقِ حقوقی وارد عرصه  ةهای اخالقی شکل گراته که در نتیججهت حمایت قاطعانه از مقوله

توان آن را بده   السفه حقوق است که میرابطه حقوق و اخالق از موضوعات مه»تقنین شده است. 

ورطه خطرناکی تشبیه کرد که در رویارویی با آن ممکن است یک نظام حقوق نتواند بده سدالمت از 

هدا و مسدایل ایدن دو حدوزه آن خارا شود و نامعلوم بودن مرز میدان ایدن دو و آمیختگدی موضدوع

توجه به اینکده ممکدن اسدت واقع با در .(779: 1966محمودی جانکی، «)باشدتواند مشکل ساز می

عنوان راتار اخالقی ناصدوا  باشدد، گذران در شناسایی یک راتار بهگذاران و قانونبرداشت سیاست

لذا در چنین حالتی بدیهی است که حمایت حقوقی از آنچه که داخل در اخالق بوده صورت نگراته 

حقدوقی پدیدد خواهدد آورد. عدالوه بدر و این امر چالشی جددی در امدر مقبولیدت اجتمداعیِ الدزام 

گدذاری اخدالق در حقدوق منحصدر تأثیرای یک سویه نیست و بده رابطه حقوق و اخالق، رابطه»این

ای از قواعدد حقدوقی گذارد و ممکدن اسدت پدارهمی تأثیرشود، بلکه متقابالً حقوق نیز بر اخالق نمی

اند به تددریب جدزء اخالقیدات آمدهجرا در میجدید که در آغاز به اکراه پذیراته شده و به اجبار به ا

داندان مطلدق و جامعه شود، که البته این رابطه نزدیک و متقابل در همه جوامع و از نظر همه حقوق

ضدمن اینکده در وجده دوم ایدن رابطده، احتمدال  .(229: 1931دانش پدژوه، « )به یک اندازه نیست

به صرف برداشته شدن ضدمانت اجدرا، بسدیار شکست حقوق در نهادینه سازی اخالقی قاعده جدید 

تواند راتدار خاصدی را باالست. در واقع عل  حقوق با ابزارهای قانونی که در اختیار دارد هیچگاه نمی

عنوان راتار اخالقی حقیقی در جامعه پیاده سازی کند و در نهایت با معرای راتارهدایی در قالدش به

قادر به حفظ آن خواهد بود بدون اینکه به پایداری راتاری در اخالق تصنعی صرااً با الزام و مجازات 

 سطح گسترده دست پیدا کند.   

الزمه تالقی اخالق و حقدوق کیفدری، لدزوم جدرم انگداری قاعدده باید به این نکته توجه داشت، 

بدون این همراهی اجدرای قواعدد اخالقدی صدرااً قابدل و  اخالقی در سپهر این شاخه از حقوق است

مخالف، بدون تردید امروزه یکی از کارکردهدای حقدوق کیفدری نظرهای وجود با خواهد بود. توصیه

استفاده از حقوق کیفدری بدرای اجدرای . »است کماکان الزام ااراد به رعایت راتارهای صرااً اخالقی

در جددال اکدری  کدانونی اخالق از دشوارترین مباحث السفه حقوق کیفری است. یکدی از مباحدث

اداران نظریه گسست حقوق و اخالق و نظریه پیوند حقوق و اخالق، دور نگاه داشتن اخالق میان طر
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)نوبهدار، « قدانونی اسدتای از حری  خصوصدی از دایدره مدداخالت دولتدی و شخصی همچون جنبه

با این حال باید توجه داشت که چنانچه اخدالق شخصدی در مدراودات اجتمداعی اثدر  .(993: 1967

و مناسبات اجتماعی را بر ه  بزند لدزوم مداخلده حقدوق کیفدری توجیده پدذیر  مخر  داشته باشد

دارای  اخدالق بمداهو اخدالقن صرااً خود شخص متحمل ضرر گردد. خواهد بود  اگر چه در این میا

های خاصدی برخدوردار وجهه ارزشی و حقوقی اسدت. جدرم انگداری در حدوزه اخدالف از پیچیددگی

هدای عیندی ذهنی بودن مفهوم اخالق و گسست آن از بسیاری واقعیتامر ناشی از که این  باشدمی

دلیل وجود اختالف نظرهای تفسیری، جرم انگاری در ایدن زمینده را نیازمندد است  موضوعی که به

 نماید. بیشتر می و تأمل دقت

 با توجه به رسالتی که دین اسالم در جهت سعادتمند سازی ااراد و رساندن آنها به حیات طیّبه

ناپدذیر اخالقیات چه در حوزه اردی و چه در حوزه اجتمداعی، اجتندا  ةبر عهده دارد، ورود در حوز

می باشد. لذا هرگونه راتار از سوی ااراد جامعه که به نوعی باعث خروا آنان از مسیر سعادت گردد، 

آید که تدابیر منع کننده اع  از حقوقی و غیر حقوقی اتخاذ مقابله با آن رسالت تلقی شده و الزم می

اینکه در عرصه اجتماعی،  تدابیر حقوقی و به ویژه حقدوق کیفدری بدا توجه به گردد. در این میان با

به مسیر بازگرداندد، لدذا کدارگزاران دوباره تواند خارا شدگان از جاده سعادت را سرعت بیشتری می

حقوق کیفری برای رسیدن بده هددف مدورد نظدر را عملدی خیرخواهانده و  نظام اسالمی استفاده از

متعددد  هدایالگووارهعندوان مجدری گدذار نیدز بدهشمرند. در چنین نگرشی، قدانونخداپسند بر می

سازی جامعه نمدوده تدا بددین ترتیدش سدعادت همگدانی اید ولوژی سیاسی حاک ، سعی در اخالقی

نتیجه توجده واادر » م انگاری اسالمی اخالق جایگاه رایعی دارد ونصیش ااراد گردد  بنابراین، در جر

های اخالقی جرم محسو  شوند، حتی اگدر گذار اسالمی به اخالق آن است که تجاوز به ارزشقانون

   .(926: 1939زراعت، «)ضرر مستقی  متوجه ااراد یا نظ  عمومی نباشد

بیندی خدود، گسدتره مداخلده ت جهدانها از ماهیمعموالً سیاست جنایی بر حسش تبعیت دولت

حوزه دخالت حقوق کیفری برای تنظدی  اخدالق »کند. میاخالق را تنسیق  ةحقوق کیفری در حوز

هایی که بعد از انقال  اسالمی و در حقوق ایران بسیار گسترده است. شاید بتوان گفت یکی از حوزه

ا اادزایش داد، حدوزه اخدالق برپایی حکومدت دیندی و تصدویش قدوانین اسدالمی مداخلده کیفدری ر

و هدای که در ارتباط دارد نظام کیفری ایران با توجه به ماهیتی که  .(225: 1963آقابابایی، «)است

یدابی انسدان بده مندی و دستراستای سعادتکند، بسیاری از راتارهای اردی را در با آن دنبال می

ین دلیل است که در کشور مدا بسدیاری های اخالقی آورده است. به همکمالِ ممکن، در زمره ارزش

صورت قواعد حقوق کیفری درآمده و به گرایی دنیوی و اخرویهمسو با غایت کمال از قواعد اخالقی

های اردی بدرای کسدش ایران یکی از رهیااتگذار از منظر قانون برای آن مجازات تعیین شده است.
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حجا  شرعی بوده و داشتن چنین پوششی ایایل اخالقی و رعایت اخالق اسالمی در جامعه، حفظ 

ای باعث ارتقای منزلت اخالقی زنان در حوزه عمومی خواهد شد. اتخاذ چندین سیاسدتی در مرحلده

اراتر، به دنبال معرای یک سبک زندگی در حوزه عمومی برای زنان اسدت تدا بددین طریدق الگدوی 

گدذار در طدول ایدن قدانونشدود. جدید زن ایرانی با سیمایی اسالمی در سطح جامعه پیداده سدازی 

ندی را پدیش روی خوانش، در مهندسی اخالقی جامعه نفوذ به درون از طریق الزامات ظاهری و بیرو

 خود قرار داده تا نیت به کمال رساندن شهروندان را جامه عمل بپوشاند.

بطده بدا گذار باعث گردیدده کده در راهای ذهنی اخالقی از سوی قانونسازی پیش ارضحقوقی     

حجا  زنان، یک بینش کلی ایجاد گدردد کده بدر مبندای آن زندانی کده حجدا  شدرعی را رعایدت 

اخالقدی سدوق کنند و جامعه را به سمت بیهای اساد را در خود و جامعه ایجاد میکنند زمینهنمی

دهند. از سوی دیگر، در برخی تفکرات، حجا  شرعی اولین و آخرین معیار اخالق محسو  شده می

کشدد  گدویی کده تنهدا مولفده و هر گونه تخطی از این محدوده، کلیّت اخالای ارد را به چالش می

شناسی ااراد، داشتن یا اقدان حجا  شرعی است. اهمیت حجدا  شدرعی بده مثابده مقدمده اخالق

واجش رشد سایر ایایل اخالقی و به عنوان یک عامل مه  توسعه برای زنان در سدطح اجتمداعی در 

گدذار اسدتفاده از جقدوق کیفدری را کداای ندانسدته و ای اسدت کده قدانونوقی ما به اندازهنظام حق

سیاسدتی کده  1هایی را به خصوص در حوزه حقوق اداری برای زنان در نظر گراتده اسدت.ممنوعیت

هایی است که مددیریت مسدتقی  آن را خدود هیئدت حاکی از معرای الگوی دولتی حجا  در مکان

 رد. حاکمه بر عهده دا

 

 مبانی خُرد .2

های سیاسی و اید ولوژیک که صرااً جنبه نظدری و تئوریدک دارد، گذار از بینشدر این سطح، قانون

اارغ گشته و با پیش ارضهای بزهدیده شناختی و روان شناختی و تاثیرات عملدی کده عددم رعدات 

نگاری آن نمدوده اسدت. حجا  شرعی می تواند بر حیور ارد در جامعه داشته باشد، اقدام به جرم ا

در جوار مبانی اید ولوژیک مدار باید از تاثیر مبانی اایده گرایانه در جرم انگاری راتارهای مبداح نیدز 

دلیدل غلبده دااع کرد. در جرم انگاری عدم رعایت حجا  شرعی، این نگرش اایده مندی اگرچه بده

ن اهمیت آن از زاویه جرم شناختی و جریان اید ولوژیکی تا حدی کمتر مورد توجه قرار گراته، ولیک

 .است روان شناختی بسیار قابل توجه

 

                                                           
مصدو  قدانون مددیریت خددمات کشدوری  42و ماده  1972قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصو   29ر.ک ماده  .1

1968 
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     مبنای بزهدیده شناختی .1. 2

زیرا هرچند با وقوع جرم ادرد »توجه به نقشی که بزهدیده در ارتکا  جرم دارد واجد اهمیت است  

طدور ها  جدرم بددر ارتکدگردند اما در بسیاری از موارد شخص بزهدیده یا اارادی متحمل زیان می

بندابراین در معادلده چندد وجهدی  .(139: 1968نوربهدا، «)کندد.مستقی  یا غیر مستقی  دخالت می

کدارگیری و بده 1بزهکاری، یکی از راه حلها، توجه به تاثیری است که بزهدیده در وقوع جرم داشدته

 از یکدیلدت اسدت. منظور کاهش یا از بین بدردن ایدن دخاهایی اع  از کیفری و پیراکیفری بهروش

 گونده انحدراف راتارهای از برخی کردن وارد جرم، وقوع از پیشگیری منظور به کیفری تدابیر حقوق

 اجراهدای ضمانت ورود. »است دیگر جرا   ارتکا  برابر در سدی دادن قرار هدف با جرا   سیاهه به

 و نظریدات در یددبا را دیگدر جدرا   ارتکدا  از جلدوگیری هددف بدا انحراادات قلمدروی بده کیفری

 «کدرد جسدتجو کیفدری حقدوق کالسیک مکتش اندیشمندان از بنتام، ژرمی گرمجازات هایاندیشه

عنوان زودهنگدام را تحدت مداخلده ایدن که( 24 :1969 همکاران، و حسین علی ابرندآبادی، نجفی)

ومی به عنوان های حقوق کیفری عمجرا می که در آموزه انع یا بازدارنده مطرح نموده است.جرا   م

حقدوق کیفدری در برخدی مدوارد متمایدل بده مداخلده در »بندابراین شدود. جرا   حالت مطالعه می

ای مداخلده .(1727: 62-69)نجفی ابرندآبادی، « شده استهایی است که انحراف محسو  میحوزه

 که در سایه مطالعات بزهدیده شناختی جامه عمل به خود پوشانده است.

 ایدن از برخدی در اینکده، ابتددا  گیرد قرار نظر مطمح و توجه مورد منظر سه از باید مانع جرا  

 دیگدر خطرنداک جدرا   وقدوع از ممانعدت در سدعی انحرااات، حوزه به کیفری ورود با مقنن جرا  ،

 گذارقانون اگر مثال عنوان به. است شده مرتکش را منحراانه راتار آن که را دارد اردی همان توسط

 جدرا   ارتکا  از جلوگیری دنبال به خود اقدام این از کند،می انگاری جرم را سالحجاز غیر م حمل

 حامدل ادرد سدوی از کندد،می کمک جرم ارتکا  سهولت به سالح داشتن که یجرا م  یا مسلحانه

: 1966)بابدایی، « کنش گدری جدرم یداد شدده اسدت». از چنین رویکردی تحت عنوان است سالح

گذار توجه و تمرکز خود را از مرحله ماقبل جرم اصلی به مرحله بعدد از ، قانوندوم نگرش در .(199

های ارتکا  آن جرم نیز اصلی، که یکی از انگیزهآن انتقال داده و با جرم انگاری نتایب احتمالیِ جرم 

 گدذار در جدرم انگداریکند. مثالً اقدام قانونآید، قصد ارتکا  جرم اصلی را خنثی میبه حسا  می

                                                           
توجه به نقش مثبت بزهدیده در ارتکا  جرم در آثار ادبی نیز از دید نویسندگان پنهان نماندده اسدت. در یدک نمونده  .1

کشدته هد  از بدرای کشدته شددن خدود »بیدان داشدته:  "پیامبر و دیوانه"جبران خلیل جبران در یکی آثار خود به نام 

د بی تقصیر نیست...خطاکار ه  خطایی نمدی تواندد کدرد مگدر بدا اراده پاسخگوست و دزد زده ه  از برای دزدزدگی خو

 (   79-83: 1961خلیل جبران، «)پنهان خطادیده.
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، در جهت جلوگیری از ارتکا  جرم اصلی سرقت است  چده آنکده در 1خرید و اروش اموال مسروقه

برخی موارد، تبدیل مال مسروقه از طریق اروش آن، یکدی از انگیدزه هدای ارتکدا  سدرقت توسدط 

 از برخدی انگداری جدرم ماسدت، بحدث بدا مدرتبط باشد. سومین قس  از جرا   مانع کدهسارقان می

 جدرا   وقدوع از جلدوگیری هددف کیفدری، بدا اجدرای ضدمانت قلمرو به آنها کردن وارد و انحرااات

 واقدع در. اسدت بخشدیده تحقدق را منحراانه ابتددایی راتار آنخود،  که است اردی علیهخطرناک 

 برابدر در او، راتدار کردن ممنوع طریق از ارد از حمایت صدد در انگاری، جرم از نوع این با قانونگذار

 او علیده خدود جدرم ارتکدا  منظدور به انگیزه زایش باعث تواند می انحراای چنین که ستا کسانی

 بیندی پیش با را اشخاص سوی از خاصی راتار رعایت عدم قانونگذار اگر دیدگاه، این اساس بر. گردد

 بده نسدبت که دارد را مجرمینی انگیزه کاهش قصد کند، می تحمیل ااراد بر کیفری اجرای ضمانت

 ایجداد بدرای مدانعی تواندمی خاص راتار آن رعایت هستند و جرم ارتکا  انگیزه دارای خاصاش این

 .گردد آن تشدید یا انگیزه

صدورت بدالقوه ایدن تواندایی آگاهانده یدا ای روان شناختی تمامی ااراد جامعه بهبر اساس ارضیه

ک گی موضوعی است کده از یدبزهدید»ناآگاهانه را دارند که تبدیل به یک بزهکار یا بزهدیده شوند. 

سو همه ااراد در معرض آن قرار دارند و از سوی دیگر، در میان برخی طبقات اجتمداعی بده نسدبت 

در این راستا، حسش جنسیت ارد، میدزان  .(176: 1965کسن، «)طبقات دیگر بیشتر دیده می شود

ی از ارتکدا  برخدی جدرا   با توجه به باال بودن لدذت ناشد را   ارتکابی متفاوت خواهد بود.و نوع ج

نسبت به زنان، بزهکاران بالقوه، زنان را در قالش یک عنصر لذت تجس  نموده و با تحقق این انگیزه، 

را نسبت به ارتکا  جرم به ویژه جرا   جنسی علیه آنها مهیدا دیدده و قصدد خدود را عملدی  شرایط

ا   خشن می گردد خود معلول عنصدر نمایند. این انگیزه که در برخی موارد منجر به ارتکا  جرمی

باشد. در نتیجه باید تا حد امکان حتی نسدبت بده ادردی کده ارایندد جامعده می« ارصت مناسش»

پذیری را به نحو کامل طی کرده است، هر وضعیت یا موقعیتی که بدرای گدذار از اندیشده بده عمدل 

کده عامدل ارصدت در سدت هیچ جرمدی نی»ین است که مناسش باشد، را حذف نمود  زیرا ارض بر ا

 یدا تعجیدل ( و یا وقدوع آن را بده تدأخیر92: 1966السون و کالرک، «)وقوع آن نقش نداشته باشد

 نیندازد.

اغلدش بدزه »تواند باشدد. ثر در تحریک متجاوزان جنسی، وضع پوشش زنان میؤیکی از عوامل م

ون از مندزل، زمینده و کنند و بدا حجدا  نامناسدش در بیدرهای پوشش را رعایت نمیدیدگان مالک

 بدرای شدرعی حجدا  داشدتن .(423: 1931)میرخلیلدی، « نمایندانگیزه تجاوز جنسی را اراه  می

 انکدار قابدل جنسدی منحدراین انگیزه کاهش یا سلش در آن نقش که است متغیرهایی از یکی زنان،

                                                           
 قانون مجازات اسالمی 882ماده  .1
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گیری وضعی مدورد های پیشعنوان یکی از مؤلفهتواند بهو به عبارتی رعایت حجا  شرعی می ستنی

 و دارد منحدراین قبیدل ایدن جنسی تحریک در مستقیمی تاثیر زنان پوشش نحوهتوجه قرار گیرد. 

 ارتکدا  از آندان را جنسدی، تنشهای کاهش و زدایی جاذبه طریق از که است عاملی حجا  شرعی،

 لورنس و ونالس مارکوس توسط که روزمره اعالیت نظریه موجش به. داردمی باز زنان نسبت به جرم

 نگهبدان یدک نبدود و بدالقوه بزهدیدده بدا انگیدزه، بزهکدار عامل سه محصول جرم شده، ارا ه کوهن

 ایدن و بنیدان اسداس توامداً، و جمعی صورت به شده، یاد عامل سه وجود اینکه به توجه با. تواناست

 دشدواری بدا ن،قاصدی سوی از جرم ارتکا  یکی، اقدان با که است بدیهی دهد،می تشکیل را نظریه

 گدردد،می جنسی منحراین انگیزه کاهش باعثمعموالً  حجا  شرعی، که آنجا از. شد خواهد مواجه

 از را آندان و شدده محسدو  زندان علیده جنسدی، منحدراین اقدام برای مانعی ناکاای، انگیزه همین

 انظدار در رعایت حجا  شدرعی و بدا ظداهری متعدارف با زنان که زمانی» 1.داردمی مصون تعرضات

 ایدن مقابدل در دالیلدی بده بندا کده اارادی جانش از جنسی نامشروع تحریکات شوند، حاضر عمومی

 تجاوزات چشمگیر کاهش ااول، این نتیجه و رسدمی حداقل به باشند،می کنترل قوه ااقد تحریکات

 :1962 ،کدوهی.« )اسدت جنسی امور با مرتبط جرا    نیز و تجاوزات این از ناشی جنایات و جنسی

188).   

 زندان علیده جدرم ارتکدا  از پیشگیری در مهمی بسیار نقششرعی  حجا  رعایت ترتیش بدین

 .  گرددمی جنسی جرا    از خصوص به شان دیدگی بزه مانع آنان از زدایی جاذبه با و کندمی ایفا

الت گذار ایران به دنبال ایدن تفکدر کده تدأمین امنیدت ادردی و اجتمداعی مهمتدرین رسدقانون

آید و با این نگرش که برخی از راتارهای اردی مخل امنیت خود ارد بوده قانونگذاری به حسا  می

به معنای جلوگیری دولت از آسیش »شود در یک بینش پدرساالرانه که و موجش ورود ضرر به او می

سوی رعایت حجا  شرعی از ( عدم 123: 1968)محمودی جانکی، « باشدرساندن ااراد به خود می

نفدی خودمختداری، آندان را از زنان را جرم انگاری نموده تا بدین طریق با تأمین امنیدت ایزیکدی و 

بزهدیده واقع شدن مراقبت نموده و به عنوان یک جرم مانع، از ارتکا  جرا   اصدلی مقدمده زدایدی 

 تراشدی انعمد دنبدال بده انگداری،جرم سایه در زنان بر حجا  شرعی کردن تکلیف باکند. قانونگذار 

از طریدق  خداص منحراین برخی سوی از زنان به نسبت خاص جرا    ارتکا  راه سر مدار بر انگیزه

                                                           
با اینکه جرم عدم رعایت حجا  شرعی در راستای سیاست جنایی حاک  بر جرا   مانع تقنین شده با این حال برخدی  .1

رند که در ارتباط با عدم رعایت حجا  شرعی، خدود، جدرم مدانع بده شدمار مدی رود  از جملده جدرم جرا   نیز وجود دا

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات اروشندگان لباس هایی کده اسدتفاده از آنهدا در مدم عدام  9و  1موضوع مواد 

 خالف شرع است و عفت عمومی را جریحه دار می کند. 
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   بددون اینکده در ایدن نگدرش حمدایتیاسدت بدوده« پیشگیری وضعی کیفری مبتنی بر جنسیت»

 ثر در مقام بوده باشد.ؤرضایت یا عدم رضایت ارد م

 

 مبنای روان شناختی .2. 2

 برقدراری و اجتمداعی حدری  در امنیدت ای، تدأمینجامعده هر در حکومت وظایف ینترمه  زا یکی

 ارد کننده تهدید عوامل اقدان معنای به امنیت. است شهروندان روانی حوزه در بودن ایمن احساس

 زمدانی ایمندی احسداس. اسدت نظد  زنندده بره  عوامل نبود همچنین و روانی و جسمانی لحا  به

 امنیدت وجود و امنیت احساس. شود نمی کند تهدید احساس خود درون در ارد که شودمی حاصل

 اسدت ممکن که طوری به نیستند، منطبق ه  براغلش  و بوده یکدیگر از متمایز جنبه دو جامعه، در

 اجتمداعی امنیت ضریش کننده، تهدید عوامل که کنند امنیت احساس جامعه یک در حالی در ااراد

 بدودن پدایین و اجتمداعی امنیدت ضریش بودن باال وجود با جوامع برخی در» باشند. آورده پایین را

 :1966 نهداد، پداک« )باشند مواجه ناامنی احساس با مردم نظ ، زننده ه  بر و کننده تهدید عوامل

 لذا احساس امنیت در برخی موارد ارتباط مستقیمی با میزان ارتکا  جرم در جامعه ندارد. .(86-83
جامعه ای از امنیت صحبت کرد که امنیت روانی وجود داشدته باشدد. امنیدت  توان دروقتی می

روانی نیز خود ناشی از احساس امنیت است. احساس امنیت موضوعی است کده در بحدث بهداشدت 

شود. ارتباط امنیت با بهداشت روانی بدین صورت است کده وجدود امنیدت روانی به آن پرداخته می

های قابل شخص با وجود امنیت، احساس راحتی کرده، برای هدف»موجش آرامش و آسودگی است. 

کند. در حالی که همین شخص در حالت ناامنی، قدرت برنامه ریدزی ریزی میبینی خود برنامهپیش

« شدودو پیش بینی امور زندگی را ندارد و همه توان و انرژی او صرف مبارزه با پیامدهای ناامنی می

در اکثر جوامع، دولتها به دلیل استفاده سیاسدی از مقولده امنیدت در  .(58)آقابابایی، حسین، همان: 

گیرندد و کارزارهای انتخاباتی، غالباً تمدام تدالش خدود را بدرای تحقدق امنیدت عیندی بده کدار مدی

گیری احساس امنیت شهروندان به تبع امنیت عینیت گرا چندان مورد توجه نیسدت و همدین اندازه

ها احساس ایجداد امنیدت کنندد حدال آنکده در اذهدان شدهروندان دولتموضوع باعث می شود که 

احساس امنیت ایجاد نشده است. در چنین وضعیتی، حاالت ناخوشایندی مثل ترس، تشویش، تنش 

کند و در صورت عدم کنترل چنین وضعیتی، به تدریب ایدن احساسدات و اضطرا ، ارد را احاطه می

 رخدداد هدر پس در»آورد. در واقع را برای شخص به وجود میناخوشایند، اختالالت روانی متعددی 

 هدزاران آن دامنده روانشناختی، مقوله با آن تنیدگی ه  در لحا  به که نهفته مهمی مسئله جنایی،

کده  .(11 :1931 پدور،نیکوکار، همت« )دارد نام جرم از ترسو آن  باشد،می جرم از ترگسترده برابر

 .است د ارد یا اطراایان اوگویای احتمال بزهدیدگی خو
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ها برای تأمین امنیدت پایددار، ضدرورت دلیل توسعه زندگی شهری و عدم توانایی دولتامروزه به

عنوان یکی از متغیرهدای مهد  سیاسدت جندایی مشدارکتی بدیش از پدیش توجه به نقش جامعه به

 و سداز از تمداعیاج مشدارکت این جلش برای های سیاسی و حقوقینظام از شود. برخیاحساس می

 بدر را کیفدری و قهرآمیز واکنش نیز، ها نظام از ایپاره و جویندمی بهره ارهنگی و ارشادی کارهای

 تحقدق بده منجدر جامعده، طدرف از آن رعایدت عدم که را راتارهای اردی و خصوصی و گزینندمی

 امنیدت خدود، اقدام ینا با که کسی برای و داده قرار حمایت مورد مجازات، سالح با گرددمی ناامنی

   .کندمی تعیین مجازات نماید،می متزلزل را جامعه و خود

 بده توجده بدا و دارندد جامعده اهداف پیشبرد در که ایبرجسته نقش دلیلبه زنان میان، این در

 در امنیدت احساس خصوص به و امنیت به نیاز برخوردارند، آن از که خاصی جسمی و روانی شرایط

 . شودمی اساحس بیشتر آنان

 اهمیدت حا ز اسالمی جوامع در ویژهبه امنیت احساس و امنیت تحقق در که هاییلفهؤم از یکی

 حجدا  شدرعی، رعایت با زنان. باشدمی جامعه زنان استفاده مورد حجا  نوع و پوشش نحوه است،

 در و گردندد محسدو و سدایر زندان  خود امنیت احساس و امنیت تأمین در مهمی عامل توانند می

 بدا. گذارندد جدای بر پایدار توسعه یک تحقق در را خود کامل، تاثیرات آرامش با احساس، این سایه

 قدرار تعدرض مدورد کمتدر حجدا بدی زندان به نسبت معموالًشرعی  حجا  با زنان اینکه، به توجه

  ویدژه به و جرا   از بسیاری ارتکا  از مانعگردید شرعی همانطور که ذکر  حجا  داشتن گیرند،می

 بدا رابطده در زن رواندی آرامدش بده منجدر نهایت در مانع، همین. گرددمی زنان علیه جنسی جرا  

. قانونگذار با در نظر گراتن این موضوع کده رعایدت گرددمی خود و سایر زنان به نسبت جرم ارتکا 

یدت رواندی حجا  شرعی به عنوان یکی از متغیرهای عینی امنیت اجتماعی، باعث ارتقای حدس امن

رعایدت « انتشار مندااعِ»های اجتماعی است و با این پنداشت که این حس امنیت در پرتو در عرصه

شود اقددام بده جدرم انگداری در ایدن حجا  شرعی، در زنان ااقد این حجا  نیز تولید و تثبیت می

کنندد ه مدیزمینه نموده است. در واقع، رعایت حجا  شرعی نه تنها برای زندانی کده آن را اسدتفاد

کند بلکه به واسطه گسترش امنیت عینی در قلمرو جرا   علیده زندان بده حس ایمن بودن خلق می

طور کلی، زنان ااقد حجا  شرعی نیز این حس امنیت را در خدود احسداس کدرده و آن را از زندان 

 گیرند. دارای حجا  شرعی وام می

ه صرااً تحت انحصار ابزارهای حقوقی و البته باید توجه داشت که ایجاد حس امنیت در این حوز

باشد و استفاده از ظرایت های این نهاد باید به عنوان آخدرین راه حدل در ویژه حقوق کیفری نمیبه

نظر گراته شود. با تصور ماهیت اختیاری بودن حجا ، چنانچه نهادهای مسئول در ارتباط با رعایت 

چارچو  مقررات غیرحقوقی به طور کامل و بدا  حجا  شرعی از سوی شهروندان، وظایف خود را در
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احساس مسئولیت اجتماعی و ارهنگی انجام دهند، اساساً موقعیتی بدرای مداخلده حقدوقی و جدرم 

انگاری آن به وجود نمی آید  ولیکن به جهت کوتاهی نهادهای کنشگر در تحقق اهدداف ترسدیمی و 

صدلحت را بدر آن دیدده کده علیدرغ  به جهت حساسیت ایدد ولوژیکی هیئدت حاکمده، قانونگدذار م

های غیرحقوقی که وجود دارد، به صورت موازی و نده طدولی از اقتددار حقدوق کیفدری نیدز ظرایت

سازی حجا  شرعی بهره ببرد تا بدین طریق هدف مصونیت بخشدی آن جامده عمدل جهت نهادینه

ن آن، بده ندوعی بپوشد و در واقع ماهیت اختیاری بودن حجا  شرعی به جهت وصف اجباری یداات

 قربانی عدم تخصص و اقدان تعهد کاای کنشگران ارهنگی و آموزشی گردیده است.
 

 گیری و پیشنهاد نتیجه

سازی راتارهای اردی در عرصه اجتماعی جرم انگاری عدم رعایت حجا  شرعی در راستای اسالمی

مدورد توجده و تحت الشدعاع مفهدوم اقهدی حجدا ، رهیدااتی اسدت کده بعدد از انقدال  اسدالمی 

گذاران جنایی جمهوری اسالمی ایران قرار گرات تا در اندیشه نخست، این انقال  ارزشمند سیاست

به انحراف و انحطاط کشیده نشود. با توجه به اینکه بدر مبندای چندین جدرم انگداری ایدد ولوژیکی، 

را نقدض  حاکمیت به طور مستقی  در حری  خصوصی زنان ورود پیددا کدرده و ظداهراً حدری  آندان

هایی از اندیشه های تمامیت خواهی در آن به چش  بخورد  ولدیکن بایدد توجده کند، شاید گوشهمی

شود و از آنجا که شناسایی دقیق و داشت که این نگرش بیشتر به سیاست جنایی تقنینی مربوط می

جندایی  های سیاستعلمی سیاست جنایی حاک  بر جرم انگاری یک راتار بدون مطالعه سایر شاخه

از جمله سیاست جنایی قیایی و اجرایی تشخیص معتبری به دست نخواهد داد، لذا با مالحظده دو 

عمومی و  ةرسد زنان در انتخا  حجا  عرای و شرعی در حوزقس  اخیر سیاست جنایی به نظر می

ی اجتماعی از آزادی نسبی برخوردارند و با لحا  تسامح و تساهلی که مخصوصداً در سیاسدت جندای

توان در کلیت این هایی از دیدگاههای لیبرالیس  را میقیایی و تا حدودی اجرایی وجود دارد گوشه

سیاست جنایی مشاهده کدرد. در واقدع، در خدارا از حدوزه قانونگدذاری و در عرصده عملیداتی و بدا 

رف کند که ععدم رعایت حجا  را مذمت میمشاهده واقعیتهای اجتماعی، حقوق کیفری آن نوع از 

های قیدایی و اجرایدی از حکد  قدانونی و تدأثیر معرّف آن است. لذا به دلیل عدم تبعیت کامل رویه

تغایر مفهومی حجا  شرعی و عرای بر عملکدرد هدای جداری، رویده قیدایی و اجرایدی واحددی در 

برخورد با جرم عدم رعایت حجا  شرعی وجود ندارد و صرااً در رابطه با عدم رعایت حجدا  عرادی 

های ارشداد در سدطح های اجرایی نامشخصی با کنشگری نیروی انتظامی آن ه  در قالش گشتیهرو

های جنایی قانونی، قیدایی شود که بدین ترتیش تفریق و عدم وحدت میان سیاستجامعه دیده می

باشدد. بدا مداقده در مبدانی ایدد ولوژیکی و اجرایی در رابطه با عدم رعایت حجا  شرعی مشهود می
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آیدد کده وحددت تحدری  و بر جرم انگاری عدم رعایت حجا  شرعی این نکته به دسدت مدیحاک  

اخالقی و وحدت سیاست و اجتماع به واسطه دیددگاه ارزشدی/امنیتی  تجری  به جهت نگرش دینی/

پدیش روی خدود  های جندایی ارهنگدی آن راگذاریسیاستگذار در برخی راهبردی است که قانون

های متعدد درون سیستمی و برون سیستمی که جدرم وصف با توجه به چالشقرار داده است  مع ال

انگاری عدم رعایت حجا  شرعی ارا روی حقوق کیفری و مناسبات اجتمداعی قدرار داده پیشدنهاد 

های اجتماعی زنان، با تغیر نگدرش شود اوالً، قانونگذار ضمن اصالح ساختارهای مرتبط با اعالیتمی

و توجده  ه شکل اعلی و دخالت دادن جایگداه عرادی آن در ارایندد تقندینب نسبت به مقوله حجا 

دار آموزشدی و بدا های مدون و هددفریزیبیشتر به روشهای غیرحقوقی و با دست یازیدن به برنامه

عنوان الگوی مناسش حجا  زنان، این ندوع از توسل به تبلیغات ارهنگی در معرای حجا  شرعی به

و در  به شکل مسالمت آمیز با حجدا  غیدر شدرعی مقابلده نمایددبدواً و  پوشش را در جامعه ترویب

صورت عدم توایق در این مسیر با لحا  مناسبات عرای و واقعیات عینی به حقوق کیفری متوسدل 

های اجتمداعی به اعالیت با داشتن حجا  عرایکه  . ثانیاً، در راستای حمایت قاطعانه از زنانیگردد

قانون آیین دادرسی کیفدری مبندی بدر  297پردازند، همسو با بند ت ماده یخود در حوزه عمومی م

امکان صدور قرار بازداشت موقت در رابطه با جرم ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان موضدوع مداده 

نیز با هدف بازدارندگی بیشتر، از یدک طدرف را کتا  پنج  ق.م.ا، مجازات مندرا در این ماده  813

وی دیگر هرگونه امتیازات قانونی از جمله تخفیف و تعلیق را ممنوع نمایدد تدا ضدمن تشدید و از س

رعایت انسجام حقوقی و احترام به حری  خصوصی زنان، از راتار نامتعارف مردان نسبت به زندان در 

 عمومی نیز پیشگیری شود. محیط
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