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Abstract 

The decriminalization approach can be corrected in some individual or social dimensions. 

The dimensions of the veil are not limited to the individual scope and have many social 

effects, but the neglect of social effects and neglect of other dimensions are against the 

principles of Islamic law and can be criticized. The realm of law is not limited to the social 

sphere, and the individual and divine dimensions are not outside the sphere of law, and the 

entry of law into this realm is rationally defensible and is based on the correct drawing of 

the boundary between ethics and law; Accordingly, in this article, on the one hand, by 

presenting logical arguments for the entry of law into all necessary human relations, under 

the correct draw of moral and legal boundaries, criticizes arguments against entering the 

law in other cases to individual scope. On the other hand, as a violation argument, an 

attempt has been made to prove the entry of law into the subject of the veil by referring to 

and analyzing various domestic and foreign laws due to the social dimensions of the veil. 
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،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیهایعلومانسانینامۀانتقادیمتونوبرنامهپژوهش
522–9911،562،بهمندهمشمارةیازـپژوهشی(،سالبيستم،نامۀعلمی)مقالۀعلمیماه

 «حجاب ۀنفی ورود حقوق به گستر» ۀمرز اخالق و حقوق؛ نقدی بر نظری

 (و اروپا ،تطبیقی اسالم، ایران ۀمطالع)

*رضازهروی

 چكیده

، اسح   پحیير  در برخي مقوالت فردی يا اجتماعي تصحیي   زدايي و كيفرزدايي رويكرد جرم
یقحوقي بحرای اجاح ام در     ۀتوسح  برخي قحران  عممحي و عممحي یحاكي از تحرورت       اما

فحردی جياح  و ارحار     ۀاب اد پوشش منیصر به گاتر .های مرتبط با ی اب اس  هماهنگي
ارار اجتماعي و اغماض از اب اد ديگر ان خالف مبحاجي   تمیض بر ، امااجتماعي مت دد دارد

و اب حاد   ياح  اجتمحاعي ج  ۀوق منیصر به گاحتر قممرو یق .جقد اس  یقوق اسالمي و قابل
دفحا    یقوق جيا  و ورود یقوق به اي  میحدود  قابحل   ۀفردی و الهي جيز خارج از گاتر

در ايح    ،بحر ايح  پايحه   . و بر ترسيم صیي  مرز اخالق و یقوق استوار اس اس  عقالجي 
ارتباطحات   ۀعقالجحي بحرای ورود یقحوق بحه همح      ۀادل ۀاستدالل یمي با اران ،سو مقاله ازيک

 ۀن ورود یقوق به گاترامخالف ۀادل و ترسيم صیي  مرز اخالق و یقوق و تروری اجاان
استدالل جقضحي تحال     شكل به ،ديگر شود و ازسوی مي جقدفردی و الهي عفاف و ی اب 

ي ی حاب رد  اب حاد اجتمحاع   ۀواسط هتا با تیميل قواجي  مختمف داخمي و خارجي ب شود مي
ادل الدليل عمحي امكحان شحي    » ۀمثاب به «گوجه مقوالت اجكار ورود یقوق به اي »ۀ عممي جظري

 ارانه شود. «وقوعه

 .ی اب ،یقوق، اخالق، یقوق كيفری ۀمباجي جظری اسالم، فماف :ها واژهكلید
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 مقدمه. 1

هحا و   بر جظريه مطال ات عممي و مبتني ۀسياس  جنايي كنوجي ايران و ی م گاترد ۀدر گاتر
، (legal morality) گرايحي قحاجوجي   چحون اخحالق   هحم  يهحای مختمفح   شناختي جظريحه  عموم جرم
 (decriminalization) زدايحي  امثال ان با واژگاجي ازقبيل جرم ، و(labeling theory) زجي برچاب

دقيح  و  هحای   بررسحي  منظحور  ي را بهاب اد مختمف و ندك جاپیير ظهور مي ای اجتناب گوجه به
 بححا هححدفكيفرزدايححي ي نححي فراينححدهايي  .دارجححد ای عرتححه مححي هححای مقارجححه پححهوهش

درم حرض م حازات از تیمحل كيفحر و شحامل اجحوا         صِبخشي يک يا چند شحخ  رهايي
میمحي   ۀديحد  و جام ح   بحز   دسح   به يو كيفرزداي ،كيفرزدايي تقنيني، كيفرزدايي قضايي

ادبيات عممي و اجرايي مرتبط با یقوق طحر   در  اي  واژگان. (950: 9930)اجال  شود مي
 ۀهمح  ۀشحد  جگارجد  در اي  جوشتار با رويكرد صیي  اسحالمي و اصحال    .شوجد تكرار مي و

 ۀتوسح  و گريحزان   بحرای مقابمحه بحا قحاجون    بايحد   ،یال درعي  9.اس ی أر و هم ها مواف  ان
جقحش ماحتقيم   زيحرا   ،دكحر اقحدام   مرتبط با ی اب یها ياجا ام در هماهنگ یبرا يیقوق

جظحران   بحر صحایب   تحر و اجحرای محتررتر    قاجون جامع و شفاف در تیق  جظارت مطمحوب 
جيز  كردن هن ارها و دروجي كردن فرهنگ و جهادينه یر ارتقادرير قاجون أت و اس  د ش اربات

 جهحل  ۀبحا كيفرزدايحي و شحبه    وجحه  هحي   بحه شد  اس  و ايح  امحر    م شناختهاز اصول مامّ
صحیي    ۀتحابط  بحا  «درء» ۀچون قاعد عمال قواعدی هم( و ا90ِ :9911و زهروی جيا  )اقايي

مكمحل   جحوعي  بحه بمكحه   رد،( و امثحال ان منافحاتي جحدا   950: 9911)صفری و زهحروی   9ان
 .دهد كاهش ميعمال سميقه را اِ ۀزيرا گاتر ؛هاس  ان

  و اجرای یقحوقي و كيفحری صحیي    گیاری صیي  با تماج  ميان قاجون  جظرییيث  از
شدن فرهنحگ اخالقحي بحه فرهنحگ      مهندسي فرهنگي و تبديل یر ارتقادها  رير هريک از انأت

سحازبودن ان اسح  و    اسح  و از كاربردهحای یقحوق فرهنحگ     یقوقي ارتباط منطقي برقرار
فحردی بحه    ۀیقوق و اخالق را جبايد با اعطای یحوز  تیقي  مدققاجه یاكي از ان اس  كه مرز

موتحو  و   ۀبریاحب صحب    هحردو بمكحه   ،دكحر اجتماعي به یقوق ترسحيم   ۀاخالق و گاتر
داشحته  ريرگیاری أتواجند ورود و ت اجتماعي مي ۀفردی و هم در گاتر ۀشرايط ان هم در یوز

فرض اجیصار یماي  از امور مرتبط با فرهنگ در قممرو اخالقي فاقحد   پيش بنابراي و  باشند
 از جيحز  المممحي بحي   یقوقي اسناد برخي مت  و همقدم در یتي و 9اس  شرعيتوجيه عقمي و 

گحر   بيحان  0ایكام يا قواجي  برخي جيز عممي منظر از 4.شود  مي یماي  فرهنگي مقوالت برخي
اگر شحورای جگهبحان منحع     ،جموجه رایب .یماي  از اخالق اس  ۀورود عممي یقوق به گاتر
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 از درخصوص منحع صداوسحيما   90/99/32مورخ  ۀجظريند و در كرا برمبنای اي  مقوالت بنا 
پخحش   ۀرويح  بحي افزايش  گوجه استدالل كند كه پخش اگهي اي  از طري  ی بودجهتأمي  كار

موجحب دورشحدن ان سحازمان از اهحداف      ... های م اير فرهنحگ عفحاف و ی حاب و    ياگه
ايا شاهد ورود یقوقي به اي  مقحوالت هاحتيمه هرچنحد     ،دشو مي اساسيموردجظر در قاجون 

 امحا  اسح ، دليل جقضي بر اجكحار ورود یقحوق بحه ايح  گاحتر        فقطگوجه مصادي  عيني  اي 
ورود یقحوقي بحه    جداشت  يياتواجد تصور كار در اجرای باياری از اي  مصوبات ميشكا  

امری مقتضي تیميل اس  و بايحد برخحي    بنابراي  اي  مقوالت را به ذه  برخي متبادر كند و
هحای ایتمحالي در اجحرا     شود تا شكا  تیميل  ها هاي  مصوب های موجود درخألو  ها اشكال

 د.شوی اب یمل ج ۀمیور جفي ورود یقوق به مقول بر
 

 حقوق و اخالق مرز: استدالل حلی. 2

 ميحان  و جحد ا دو قانحل  ي ا تباي  به يو برخ تداخل به يمرز اخالق و یقوق برخ درخصوص
 تحر يكمح  ۀدسحت  دو بحه  را جظريحات  تحوان يم يكمّ یيث از و اراس  ت دد جيز تباي  به نقانال

 بحر  مبتنحي  هحای يحه یقحوق و جظر  یموسحع بحرا   ۀقانل به گاحتر  ياتجظر ،جخا  .دكر ميقات
 .مضي  قممرو
در موسحع   فقحط چه اشار  شد  زيرا ان ؛اربات اس  میوری ديگر تفكيک مقام ربوت از ۀجكت

در بنحابراي   و  ،تكحوي   ،قضحا  بودن تقني  و مقام تشريع اس  جه مقحام اربحات، ت قيحب،    يا مضي 
هحای   و بحرعك  در جظريحه   تواجد میدود و مضي  باشحد  ارباتي مي ۀگاتر موسع های ربوتاً جظريه
 كحه برخحي بحا    هايي اشكال باياری از ،ترتيب بدي  .ارباتي موسع ترسيم شود ۀمضي  گاتر ربوتاً

چحون جقحض یحريم     ي هحم ياهح  اشتبا  و توهم توس ه درمقحام اربحات اتهحام    مط اي  دو مقام بهخَ
و  (02: 9929اجد قابحل پاسحخ اسح  )صحفری و زهحروی       د كرخصوصي را به مقام ربوتي وارد 

یتي سياس  ارباتي یقوق ايران از اب اد مختمف بر سياحتم اربحاتي فراجاحه هحم تفحوق دارد      
را بحا هحم   اختصار اي  دو دسته از جظريحات   با اي  توتي  مقدماتي به (.993 :9920)زهروی 

 .كنيم مقاياه مي
 

 مضیق ۀدال بر حقوق با گستر های نظریه. 3

اجاحان بحا    ۀبه تنظيم رابطح  فقط نند كه یقوقك یقوق را مضي  مي ۀچنان داير اي  جظريات ان
هحا میحدود    رتاي  ايشان و ورود زيحان بحه ان  جبود  چون ی همهم در موارد اجاان ديگر ان
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را  يگاجه م حوز  (John Stuart Mill) استوارت ميلجان  (؛045 ،9 ج :9911 شود )كاتوزيان مي
فمتچر جيحز محرز یقحوق را بحا     . داجد اترار به غير مي برای دخال  دول  و یقوق مماج   از

جام ه و اختصاص اخالق بحه كشحمكش عقحل و     اختصاص یقوق به تنظيم روابط مردم در
جقحدهای  از  جظر صرف .(Fletcher 1987: 87) كند خواهش ي ني روابط دروجي اجاان ترسيم مي

هحای او كحه    جفي توجه و ورود یقوق به قممرو درون اجاان و قصد و داعحي  جظر ارانه از قابل
شحد  در جگحا     براسحا  مبنحای اشحار     ،(05 :9929)زهروی  مالیظه اس  جای خود قابل در

برخحي   .شحود  بحر ارحار اجتمحاعي ان محي     مبتني فقطی اب  ۀليبرالياتي ورود یقوق به مقول
امحا رفتارهحايي    ،اجحد  پوشش داشته ۀكشورهای اروپايي جيز بر همي  مبنا ورود یقوقي به مقول

هحای موسحع در قممحرو     ر رفتارهايي كحه در جظريحه  گيد گرايي و خودزجي و جن  چون هم هم
از  هحای غيرموسحع كحامالً    گن د در جظريحه  شود و در قممرو یقوق مي اجگاری مي یقوق جرم

اخحالق   ۀممك  اسح  در گاحتر   درجهاي شود و  زدايي مي جرم رج اس  ویقوق خا ۀگاتر
از گمحيم خحويش فراترجهحادن     را المثحل پحا   تحرب  ۀمثاب ها به شمرد  شود و ورود یقوق به ان

 ،اجگاری را جه ازادی و مبحاجي ليبرالياحتي   جظرياتي كه م يار جرم ،چني  هم .جكوهيد  تمقي شود
تواجنحد در   ( محي 92 :9929داجند )اردبيمحي   ماعي جاری ميبمكه جظم عمومي و هن ارهای اجت

ت بيحر قحانالن بحه     زيرا هرچند جظم عمحومي بحه   ؛ي ني یقوق مضي  قرار گيرجد ،همي  گاتر 
من طف اس  و يک جام حه در يحک زمحان ممكح  اسح        ... مبنابودن ان در زمان و مكان و

تش ورود كنحد و اجكحار امحری را    یقوق را توس ه دهد و یتي به قممرو فحرد و اعتقحادا   ۀداير
 . امحا یقوق موس ي ترسحيم شحود   درجتي ه،و  6خالف جظم عمومي و جظم اجتماعي تمقي كند

 كحه  دوم اي اي  امر مقط ي اس  و ممك  اس  در مقطع ديگری م كو  شود و كه  اول اي 
جظحم عمحومي    جوعحاً  كه سوم اي شود و  همان موردهای خاص میدود مي بهموردی اس  و 
قممحرو مضحي     هازادی و مباجي ليبرالياتي و درجتي ه یقوق بح  ۀسم  توس  جوامع النيک به

 3كند. سوق و گرايش پيدا مي

 

 موسع ۀدال بر حقوق با گستر های نظریه. 4

اجاحان بحا اجاحان     ۀموسع رسال  و قممرو یقوق را میدود بحه رابطح   ۀجظريات قانل به گاتر
شخص با خود  يحا خحالقش يحا ديگحری      ۀز ورود یقوق به رابطديگر جشمرد  و مواردی ا

كحه در جظريحات مضحي      دریحالي  ؛شمارد بمكه تروری مي ،و را جايزایتي با وجود رتاي  
 شود. به اي  رابطه جفي و جقد مي و اي اباً ورود یقوق سمباً
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ي ياهح  شحود و گحرايش   هحای مختمفحي ديحد  محي     يات موسع شحاخه رميان جظ ،ترتيب بدي 
اجد كه هم درمقام ربحوت و   مالیظه قابل(fascism)  فاشيام و (paternalism) چون پترجاليام هم

هحای   جظريه اما ؛و ایراز ،جد و هم درمقام ت قيب، قضا، ارباتا تقني  قانل به توس ه و گاتر 
شحخص بحا    ۀدرمقام ربوت قانل به ی  تقني  برای تنظيم رابط فقطفقهای اماميه  یبر ارا مبتني
و هرگوجه فیص و ت اح    ؛و قضا ،جه مقام اربات، ایراز، ت قيب ،د  و خالقش هاتندخو

 و قابميح  ت زيحر دارد   شحد  اسح    هحا منحع   گوجحه روابحط اجاحان    و كيف اي  و تفتيش از كمّ
 .(960: ق 9491)ج فريان 

 

 ثبوتی حقوق ۀهای تضییق گستر های نظریه چالش .5

هحای یقحوقي    های یقوقي ليبرال يا جظام جظام چند ايراد اساسي ديگر درخصوص موتو  به
طحر  اسح  كحه الزم اسح  قبحل از پاسحخ جقضحي ارانحه شحود و           بر جظم عمومي قابحل  مبتني
ايح    جد و برا من طف ،كه اشار  شد چنان ،بر جظم عمومي و اجتماعي های مبتني جاكه جظام ازان

ل جيز جريان يافتحه اسح  ايح     و درعم داردها جيز جريان  ليبرالياتي در ان های اسا  گرايش
جحای خحود    هحا جيحز در   اختصاصحي ان  یاهح هرچنحد ايراد  ،مينح ك مان طر  محي أا را توهايراد
 مل اس .أطر  و ت قابل

 

طریقتیاموضوعيتنظمعمومیوآزادی9.2
كه مااوات هحم   كمااي  .یيث مفهوم و مالک با عدال  ترادف جدارد جظم عمومي و ازادی از

محواردی كحه جظحم عمحومي و ازادی      یيث مصداق هرچنحد در  اما از ،جيا  م نای عدال  به
یيحث مصحداق    از درجتي حه شوجد كه عدال  جيز بر ان صحادق اسح  و    بر مصداقي مي منطب 

 ، امحا وجه داشحته باشحند   خصوص م  وعموم  ۀرابط (شد  ت ريف ۀبه جام  باته)ممك  اس  
. الک اجطبحاق ان دو متفحاوت اسح    در همان مصادي  مشترک محالک اجطبحاق عحدال  بحا مح     

 1،دشحو بودن ان یمايح    رف عموميجبايد از جظم يا عف  يا هر مفهوم ديگری به صِ ،بنابراي 
 .ای محوارد بحر هحم منطبح  شحوجد      كه ممك  اس  در پار  یماجند هر دو مفهوم متفاوت ديگر

دليل ویدت مالكشان جياح  و   ،بر يک مصداق شوجد چون سپيدی و اسب كه اگر منطب  هم
 بودن اس . بودن غير از مالک سپيد مالک اسب

بحودن   در موارد طريح  بحه عحدال     فقط.. . و ،تااوی جظم عمومي، ازادی، ،اي  اسا  بر
عحدال  از طريح     جيحافت   بايد در موارد تیقح   ،رجد. بنابراي موتوعي  جداگرجه جد وا مطموب
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 اي  اشكال كه با تیديحد ايح  محوارد ان    كه بديهي اس  .دكرها را تیديد  ها هريک از ان ان
هحای عينحي    شحود شحاخص   هم مدلل به عدال  امكان سوءاستفاد  از مفهوم عدال  طر  محي 

تفصيل پاسخ داد  شد  اس  و ايح    بهدر مكتب اماميه  وصخص هعمال عدال  بتشخيص و اِ
ماجحدن اجحرای    متحروک جام حه موجحب    عحادی  ايراد كه وتع قاجون برخالف جظم عمومي و

ر درير هن ارهحای یقحوقي   أتح  ،كه اول شود مي اي  پاسخ رفع د جيز باشو قاجون و جافرماجي مي
 جوامحع شحرقي اربحات شحد      در وصخص هب (رير جرماتيويته بر جرماليتهأت)هن ارهای اجتماعي 

 جحه دف حي و  و عمحال يحک سياسح  تحدري ي و پمكحاجي      با اِ دوم،عمال اس  و اِ و قابل اس 
سياسح    .پحيش گرفح    توان سياس  تقنيني تدري ي ت يير جظحم عمحومي را در   ع والجه مي

شحكل   كه در اعالم یرم  پمكاجي شرب خمر يا استرقاق در تاريخ یقوقي اسالم به ای تقنيني
كحه خاصحي  پمكحاجي و     اجحرا شحد و هنگحامي    یاميحز  موفقي صورت  بهو شد  مناسب طر 

چون منع اسحتفاد  از ت هيحزات    ه شكا  قواجي  متروكي همتدري ي ان جاديد  اجگاشته شد ب
هرچند برخي قممرو تیريم و ت ريم را برخالف جظر باحياری   ،بنابراي . من ر شد ای ماهوار 

اجحد )یاحيني    ( متفحاوت شحمرد   999: ق 9459یمحي  میقح    ؛926 :ق 9455از فقها )یمبي 
 رفع جيا . ي غيرقابلرف تخالف جظم عمومي با میرمات شرعي ماج صِ (31: 9919
 

هایپاسخبهآنمفاسدقلبیوانگيزشیوروش5.2
اجگحاری   برخي از منتقدان به موتع فقهای اماميحه در ترسحيم محرز یقحوق و اخحالق و جحرم      

( يحا ارتحداد يحا    62: ق 9494 شيرازی چون تنظيم روابط غيرعمني زوجي  )مكارم مواردی هم
باورهای ذهنحي و اجفاحي يحا باورهحای افحاقي       ۀیوز در ت بير خودشان .. كه بهيا .ی ابي  بي

و   ورود یقحوق بحه قممحرو فحردی موجحب مفاحد       كحه  گن حد م تقدجحد   تیقي  محي  غيرقابل
مقصحود ايشحان    ،ظاهراً .(364: 9919ف ل اخالقي اس  )میمودی جاجكي  ۀاجگيز ۀبرجد ازبي 

گوجحه و   ی رفتارهای مناف ها بروز و ظهور زمينه  همان چيزی اس  كه در بيان برخي ديگر به
چون برخي یقوق شهروجدی يا ج ات از كيفرهحای   ي همياهاوردن امتياز دس  تظاهر برای به

چنحي  جياح  و    لزومحاً  كحه  رسحد  جظر محي  به .(60: 9922شود )میق  داماد  ایتمالي ت بير مي
شحريف بحرای اج حام اف حال      ۀجزنيه در افرادی كه خودشحان فاقحد اجگيحز    ۀجیو موجب به صرفاً

كنند چني  امحری یحاد     تر  از كيفر ف ل اخالقي را رعاي  مي ۀجد و فقط به اجگيزا اخالقي
از  كحه میحال اسح     عقالً دارجدشريف برای ف ل اخالقي  ۀهايي كه اجگيز واال اجاان ،شود مي

ل اسح  و  تیصيل یاصح  ،زيرا اول ؛دجشومتأرر ديگری برای همان ف ل  ۀعم  ديگر و اجگيز
اگر در فرد اجگيز  برای ف ل اخالقي يا ترک ف حل غيراخالقحي وجحود دارد و یاصحل اسح       
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كحد  تیداكثر م تیصيل م دد اجگيز  كه بخواهد عم  منیصر همان رفتار شود میال اس  و
اگحر فحردی بحرای امحوری      شود كه محثالً  بالوجدان هم اي  امر تصدي  مي دوم،شود و  ان مي

چحه دليمحي دارد    ،باشحد  داشحته  كافي ۀاجه يا ی اب موردبیث ما اجگيزچون شهادت صادق هم
افحراد   . فقطان اجگيز  كند ۀشريف خود يا تميم ۀگزي  ان اجگيز تر  از كيفر را جای ۀاجگيز

ها را به اف حال اخالقحي ي نحي رعايح       تر  از كيفر ممك  اس  ان ۀاجد كه اجگيز فاقد اجگيز 
هرگز صرف ورود یقحوق بحه قممحرو فحردی موجحب       ،ي . بنابراظاهر یا  ف ل سوق دهد

برتر برای افحراد فاقحد    ۀهرچند ممك  اس  اجتخاب اجگيز ،شود ف ل اخالقي جمي ۀزوال اجگيز
تری را اي اد كند كه همي  دشحواری موجحب كمحال     اجگيز  يا مردد ص وب  و دشواری بيش

اگحر   كحرد  اسح .  برتر را اجتخحاب   ۀتر اجگيز مل و ص وب  بيشأشود كه با ت تر فردی مي بيش
خحاب م نحا جحدارد و ارز  چنحداجي جيحز      تاج ،قابل گزينش برای فرد جباشحد  ۀیداقل دو اجگيز
تقرب برای فحردی   ۀتوان به اجتخاب اجگيز درمقام تقريب استدالل يا تمثيل مي .جخواهد داش 

نحار گیاشحته و قمحب    شدن را ك تبرد و خنک ۀگيرد و اجگيز كه در تاباتان با اب سرد وتو مي
مندتر از رفتار كاحي اسح     چني  رفتاری ارز  .دكرند اشار  ك خود را متوجه ی  ت الي مي

مناسحب بحا    ۀبرتر اس  و درجتي ه تواجايي اجتخحاب اجگيحز   ۀكه جاتوان از گزينش قصد و اجگيز
اجحد  الحنف  بتو  د تا اي  فرد تح يف رو بايد اب را گرم ك وت يتي جدارداب سرد را در چني  

 جيحز جدارجحد؛   ارز  وااليحي  جدارجد گوجه قصدهای جيک كه تزایم وتوی باتقرب بگيرد و اي 
كحه خحال  مت حال جمحاز در      باا يک یكم  اي  زيرا فرصتي برای گزينش اجگيز  جيا  و چه

مراتب دشوارتر از جماز فحرادی اسح     كه قصد تقرب و دوری از ريا در ان به جماع  را با ان
تر فرد مصمي در جماز جماع  بهتر از اخحالص     باشد كه قصد اخالص كمارج  شمرد  اي

عشر اخالص مصلی  یل    »در تنهايي امكان قصد ريا جيا  و  .تر در فرادی اس  ظاهر بيش به
 در كحه تفصحيل ايح  بیحث در اصحول و فقحه      « الجماعه احسن من اخالصه ی  صیوه الفلرای  

مالیظحه   قابحل  «داعي بر داعحي »و جيز بیث  «عدم التفات به داعي م ارض»و مطمب د ۀیاشي
 .(912: 9910اس  )یايني 

ای از محوارد ممكح  اسح      زايي قواعحد تیديحدگر ازادی هرچنحد در پحار      جرم ،عالو  هب
موردتصدي  باشد و جتايج عممكرد جادرس  مقن  يا قضات يحا تحابطان اجحان موجحب بحروز      

فقحط   واكحنش اجتمحاعي   شناسيِ جرم ،بنابراي . قبول جيا  كمي  ان قابل ،برخي جرانم شود
اما اي  شاخه جيز هرگحز   ،شناسي بروز و ظهور جدی دارد های مهم جرم يكي از شاخه منزلۀ به

وقحو  جحرم ي نحي مقحن  و      ۀجیو جامع در پش  صحین  عمل جرم را به يجتواجاته اس  تمام
 م.جظام كيفری بودي یقرار دهد وگرجه شاهد ال ا ...قضايي و  ۀجام 
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ی(ووقوعیامتناعذات)آزادینکردنتحدیدبودننفیمقدور9.2
بر امتنا  اطالق ازادی برای موجودات كثيحر كحه دال    از مبایث جظری فمافي مبني جظر صرف

زمي  و بحرای مخموقحات بنحابر     م رب ۀبر امتنا  ذاتي اطالق ازادی برای همه بنابر جظر فالسف
یتحي بحا فحرض     كحه   فح تحوان گ  امتنا  وقوعي جيحز محي  یيث  ، ازاس اسالمي  ۀجظر فالسف

هحای   ها برای ابراز برخي مخالف  بودن ان زايي قواعد تیديدگر ازادی و میرک پیير  جرم
 جبودنايح  مقحدور   .ازادی مطم  مقدور جياح   یهن ار اعطا همدجي يا بروز اختيارات افراد جاب

 مالیظه اس : وقوعي از چند جایيه قابل
ای از جيازهای طالب ازادی ماجنحد شحهوت    في  افراد در سط  جام ه: پار ظر جظر از ،اول

میحدودي  منحابع و    جظحر  از دوم،اليتنحاهي يحا جزديحک بحه ان.      ۀمالي و جناي دارای گاتر
یتحي كاحاجي    ،بنابراي  .تزایم ان با ازادی ديگر افراد در سط  جام ه جظر از سوم،امكاجات. 

 جاچحار  بحه  اجحد  ديگحر مت حارض   جد كحه بحا يحک   ا رز  اجااجيازادی و مااوات دو اكه م تقدجد 
هحا را میحدود كحرد. ازادی بحه فحرد ت مح  دارد و        بايد ازادی كنند كه بندی مي گوجه جمع اي 

هرچند اي  ايحراد اساسحي بحه اسحتدالل اخيحر وارد       .(966 :9939مطهری ) مااوات به جام ه
دو موتحو  متاحاوی و جبايحد    جفاه ارز  جيا  مگر درخصحوص   شود كه مااوات في مي

گاهي طريقي اسح  بحرای رسحيدن     فقطكه ازادی  كمااي  .تااوی را با عدال  مترادف شمرد
عحدال  از طريح  ازادی بايحد     جيحافت   در موارد تیق  ،. بنابراي به عدال  و موتوعي  جدارد

 كرد.ازادی را تیديد 
 

 آزادینکردنتحدیدبودننفیمطلوب5.2

كحه  )ازادی مطمح    یزايي قواعد تیديدگر ازادی و فرض امكان اعطحا  با فرض پیير  جرم
 يولح  ،اجاان كمال اسح   یبرا یازاداي  اعطا مطموب جيا  و  پیيرجد( دو فرض مناقشه هر

زيحرا   ،كحه ازاد باشحد   ا يج  ي. هدف اجاان ا«يهدف كمالِ»اس  جه  «یا مهيوس كمالِ» یازاد
ازاد باشحد تحا بحه كمحاالت خحود        دياجاان با ي، ولس اازاد  يتكوينطور  بهاجاان از ابتدا 

بحرای   كند ازادی جيز طوركه اجرژی و عمر خود را برای تیصيل كمال صرف مي و همان برسد
 ؛بمكه مطموب جيز جياح   ،تنها مقدور جيا  جه ازادی مطم  ،ت بيرديگر كردن اس  و به صرف

  يتحر  يممك  اس  بحه عحال   یا ازادبكند كه بگوييم اجاان  شناسي منطقي یكم مي زيرا اجاان
عطحش و  چحه   چنحان  ونحد  كسقوط   يالاافم كماالت و مقامات برسد و ممك  اس  به اسفل

 یفراواجي اعطحا  ۀواسط هتمايل به كاب برخي امور ماجند امور اقتصادی يا یتي امور جناي ب
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 ،فحروكش كنحد   (محان يحا برخحي كشحورهای اروپحايي      چون برخي كشورهای هماايه هم)ان 
رفحت  يحا كحاهش     ازبحي   .باياری از جهادهای مفيد سط  جام ه و خاجواد  اسيب خواهند ديد

مطمحوب جياح  و    ،ها یاصل شحود  اشتها و تمايل به جن  مخالف یتي اگر با برخي ازادی
خحورد و   هحم محي    د كه ازاد گیاشته شد  و ل ح  ماجَ مرغي مي بهت بير استاد شهيد مطهری  به

 .(962 :9939مطهری )اد  و كاشاجه جدارد ديگر تمايمي به خاجو
 

 ثرازاوامرونواهیأنقضانحصارتحریکمت2.2

هحا   تحا ان اس   برخي افراد میرک یازاد هرچند در باياری از موارد اي اد میدودي  برای
خحود را   ۀاراد ۀجمحو  و« االجاان یريص عمي ما منحع »يا  «خالف ت رف»ازباب  كنندمخالف  

در اف حال   منیصحر  رر وتمح  میحرک  ايح  اوامحر و جحواهي   فقحط  بدون ترديحد  ، اما كنندجمايان 
 جكحردن  چه مقن  بگويحد فحالن رفتحار ماجنحد رعايح       ند و اگر بپیيريم كه چناناتيج اشخاص

 ،شحود  مي تر سبب تیريک برخي افراد ی اب يا داشت  فالن وسيمه جرم اس ، اي  امر بيش
 د.كن چنان فرض اجیصار را اربات جمي هم

نحد و بگويحد   كقحاجون مقاومح     مقابحل ا  در  ممك  اسح  فحرد دربرابحر تیديحد ازادی    
را هم یقوقي هحم   بخواهد وارد شود و انهرك ا  خواهم رعاي  كنم و اگرچه مقن  در جمي

 ۀجیحو موجبح   یحداقل بحه  )اي  امر تایحدودی میحرک باشحد    ممك  اس   ،اخالقي تمقي كند
 تنهحايي میحرک و   یقيق  اي  امر و جهحي بحه  درما ا «.منعاالجاان یريص عمي ما »چه  (جزنيه

های ديگری هحم وجحود دارد كحه شحخص براسحا  ان       میرکو جيا   فرد بهعم  منیصر
تحوان در رد ايح  اسحتدالل     محي  ،بنحابراي   .سح  اكه الزامي جيز  دهد با اي  اعمالش را اج ام مي

هاسح  و     فقط يكحي از میحرک  اما اي ،كنند  اس  كردن تیريک پاسخ داد كه تكميف و الزام
سم  كمحاالت يحا    كه از م ازات بترسد يا بخواهد به اي  ماجند ؛عوامل ديگری هم وجود دارد

 امحر  عم  غيراز تیريكي كه به ها به اي  ۀجاماجي يا شهواجي یرك  كند. همی سم  ارتا به
 بحاوجود  ،راي . بنحاب شود فرد يک كار را اج ام دهحد يحا جدهحد    شود باعث مي و جهي اج ام مي

امتثحال در   ،ا  از امر و جهحي اگحر الزامحات صحادر شحود      پیيری   سركش اجاان و تیرکجفْ
 أجاكحه اجیصحاری در منشح    ازان ، اماس اكه تیريک  با اي  و شود باياری از موارد میق  مي

كنندگي اوامحر و جحواهي جحافي ورود     ررجد صرف تیريکتتیريک جيا  و عوامل ديگر جيز م
پیيرد كه تنها دليحل ارتكحاب زجحا و     و هي  عقل سميمي جمي 2قممرو ی اب جيا یقوق به 
ی حابي   و بي ،قتل، زجا ،راستي اگر منع جبود اجد و به ها منع شد  قتل اي  باشد كه اي  سرق  و
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كحرد   ك  جبايد امر مي پ  هي  ،اطاع  جكند اجاان جبوده اگر قرار بود هر امری بكنيم و ... و
جحای دجيحا پیيرفتحه جشحد       ال ای جظام كيفری در هي . دش يفری بايد مم ي ميو جظام یقوق ك

 عم  منیصر  جيا . كنندگي تیريکْ تیريک كه باوجودداجد  زيرا دجيا مي ،اس 
، شحود  تر محي  برايش سخ رفتار  گرچه گا  ،فرد فرار از امر و جهي جيا  بهمنیصر ۀاجگيز

كه اي  امر و تیديد ازادی در تشحريع یقحوقي    با اي  .شود و دواعي ديگر دارد اما میال جمي
چنحان امحر امتثحال     ولحي هحم   ،كند شد  مي تكميف اطالق به تكميفْ ،كند مختصری تیريک مي

تحر   همي  دشواری موجب كمحال بحيش   ،طوركه در قام  پيشي  اشار  شد همان ،شود و مي
و اگحر یحداقل    كرد  اس خاب برتر را اجت ۀتر اجگيز مل و ص وب  بيشأشود كه با ت فردی مي
 خاب م نا جدارد و ارز  مطموب را جيز جدارد.تاج ،گزينش برای فرد جباشد قابل ۀدو اجگيز
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روی دربرابحر جظريحات ليبرالياحتي     ازاي  مضي  اس  و موسع و ارباتاً یقوق اماميه ربوتاً ۀيرجظ
منتقدان به یقوق اماميحه بحا    .طر  اس  قابل امروز كامالً یقوقِ ۀمطر  در ادبيات رايج فماف

به روابط اجاان بحا   را ترسيم مرزهای میدود برای یقوق و تیديد مضي  ان ورود یقوق
بحديهي اسح     .كنند و جاشايا  تمقي مي كنند ميی ابي جقد  اجگاری بي خود  ماجند جرم

ی حاب و پوشحش را    ۀليبرالياتي به گاحتر جظرات اخير ورود یقوق برخي كشورهای كه 
ان را مصحداقي از ورود یقحوق بحه     ،. بنحابراي  ننحد ك ازباب تب ات اجتماعي ان توجيه محي 

بر جواز ورود بحه   اصل پاسخ یمي كه مبتني درجتي ه داجند و فردی يا الهي جمي ۀرابط ۀگاتر
اصل اي  اسح   پاسخ یمي و  .جبايد م فول واقع شود اس شخص با خود   ۀقممرو رابط

شحخص بحا خحالقش و     ۀشخص با خود  و رابطح  ۀكه ورود یقوق به قممرو تنظيم رابط
دو شحخص   ۀیتي رابط ديگران وبه خود  يا  شخص با یيوان و اموال مت م  ۀیتي رابط

تشحريع و   ،اسح . بنحابراي   جحدارد و مطمحوب    ای در رتاي  هحردو هحي  میحیور عقمحي    
دليحل اربحات ان    فقط و 95اقرار رك  ان جيا  كه قط اًچون ارتداد  اجگاری جرانمي هم جرم
يحا   ،ميوطحي بهحا   خواری در خفحا،  جرم استمنا، شراب .(13: 9923 ديگران و )زهروی اس 

با تفكيحک   فقطشود  كه طر  مي هايي اس  و اشكال مواردای از همي   گرايي جموجه جن  هم
تفاوت تقني  و تشريع از سحای  اربحات و ت قيحب     و مقام و ربوت از اربات و مالیظه ۀساد
پاسخ اس  و درمقام اربات ایدی ی  تفتيش رفتارهای غيرمشهود و ارتباط شحخص بحا    قابل

بر اتهام جقحض یحريم خصوصحي     مبتنيی اهايراد يتمام . درجتي ه،جداردرا  خود  و خالقش
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ا از یقحوق اماميحه مرتفحع    هح  امر اتهگيد اهل تظاهر و ۀيا جفي اجگيز  از افراد و بروز يک جام 
 .(995: 9921)زهروی  شود مي

هحای   جظريه ۀجوعي در گاتر زجي به جظام یقوقي اماميه كه به امكان برچاب ،اي  اسا  بر
 ؛يا اجتگرياحتي منتفحي اسح     ،فاشياتي ي،تچون پترجاليا هايي هم گن د با برچاب موسع مي

ای را برای جظام یقحوقي   گاترد  ۀاربات گاترا هم درمقام ربوت هم درمقام ه زيرا اي  گرايش
اما اماميه در عي  توس ه درمقام ربحوت و ورود یقحوقي بحه تنظحيم روابحط مختمحف        ،اجد قانل

( شخص بحا خحال    ۀتنظيم رابط)و ديگران و یتي اشيا ماجند ارتداد  ،خالقش اجاان با خود ،
مطمح  خحودزجي،    ،(995 :9924اجگاری استمنا يحا یتحي عحزل جطفحه )الهحام و زهحروی        جرم

یيحث اربحاتي مضحي      از (ا یيحواجش يشخص با خود   ۀرابط).. . و ،ميوطي بها ،خودكشي
ای  محاد   هش مفاد فرمان )پوشي دارد  بمكه سياس  بز  كند، مي اس  و هرگوجه تفتيش را منع

 درو ازادی یتحي   ،اختيحار  ،یيحث تكحوي    در جظام یقوقي اماميه از بنابراي و  (یضرت امام
و اسح   تری به یحريم خصوصحي افحراد داد  شحد       های ليبرالياتي بهای بيش جظام مقاياه با
د  و در كحر اختيحار را میحدود    تشحري اً  ،تحر  ت بير ساد  شود و به مي  ميأتر ت ها بيش ازادی ان

 درمقحام اجحرا،   امحا  ،كنحد  د  و قاعد  وتع محي كرروابط تروری اجاان ورود  يتقني  به تمام
 سحتور و غيرعمنحي كحامالً   دو قضا اختيار افراد برای جافرمحاجي و عحدم امتثحال     ،بت قي ،تكوي 

 ازاد و تشحري اً  كه در جظام الهي اجاحان تكوينحاً   گوجه همان .موسع و بالقيد قرار داد  شد  اس 
 میدود به قواجي  مت دد در تمامي روابط خويش اس .
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ی اب یتحي اگحر ان را فحردی يحا      ۀبر جواز ورود یقوق به گاتر بر پاسخ یمي مبني عالو 
رد  و به تب ات اجتمحاعي ی حاب   جهوالمبنا و جدلي بات پاسخ عميتوان ازباب  مي ،الهي بداجيم
اجكار ورود یقوق به اي  مقوالت را از طري  اشار  به برخحي قحواجي  داخمحي و     ۀعممي جظري
 ارانه داد. «ادل شي عمي امكان وقو  شي وقوعه»استدالل  ۀمثاب خارجي به

 

حجابةتحليلورودحقوقفرانسهبهگستر9.1
 فراجاهی اب و پوشش در كشور  ۀي  عممي جقضي اجكار ورود یقوق به گاتربرخي مصاد

مالیظه اس  كه بحا عنايح  بحه گاحتر  فضحای م حازی و مفاسحد روزافحزون ان در          قابل
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( امحروز  995: 9920های قاجوجي ان )زهروی و ایمحدزاد   جمايي زجان در اي  فضاها و خأل ت 
بحا   در ايح  كشحور تحا چحه سحطیي      زجحان وتحو  مشحخص اسح  كحه      ديگر برای همه بحه 

محل و  أتحري  ت  م م  فراجاه بدون كوچک .جدا پوشش خود مواجه ۀدر جیو ييها  يمیدود
طحور   بحه ی اب صحیي  اسح  يحا خيحر      ۀكه ايا ورود یقوق فراجاه به مقول در اي  یترديد
ايح  ورود یقحوقي   كحه  تحوان گفح     جمحي . ی اب ورود یقوقي كرد  اس  ۀبه مقول يرسم

زيحرا ی حاب    ،ها بحود  اسح    ير ی اب در ازادی ديگران يا ازار ديگران يا ازار انرأازباب ت
ايح  تقنحي  فراجاحوی مصحداق عينحي       ،. بنابراي ازار يا میدوديتي برای ازادی ديگران جدارد

ترتيحب سحه گحام در ايح       بحدي   .شحود  شخص با خود  میاوب مي ۀورود یقوق به رابط
 مالیظه اس : خصوص قابل كشور دراي 

 بحود كحه هرگوجحه پوشحش     9554 سحال  قحاجون  بيصحو در گام جخا  اقدام فراجاه در ت
بحدون هرگوجحه ماحامیه و    در محدار  فراجاحه    را يمحیهب  یجمادهحا  گريديا یتي  یروسر
پوشحش   ۀاي  يک ورود یقوقي بحه مقولح   .دكرممنو   يرسم و يعمن طور ای و به كاری پنهان
اشخاصي چون دلما  مارتي فراجاحوی ورود یقحوق بحه ايح       ،یيث تیميل هرچند از .بود

 .(993: 9919كننحد )دلمحا  محارتي     و درقالب اجتگريام تیميحل محي   كنند مي مقوالت را منع
هم در برخي قحواجي  ديگحر    9554سال البته ورود یقوق فراجاه به اي  مقوالت یتي قبل از 

بحه   شكل جحدی  مدار  فراجاه بهاز  مالیظه اس  و باياری شكل غيرماتقيم قابل فراجاه به
هحای   عفتحي در برجامحه   دادجحد و بحي   ي جميپوشش اسالم بارا یضور  ۀخود اجاز اموزان داجش

 چون استخرهای مشترک موجب ه وم متديني  به مدار  خاص شد. مدار  هم
 شحدۀ  مطحر   های ت ارض هن ارهای اجتماعي و هن ارهای قاجوجي جيز كه يكي از اشكال

پوشش اس  در فراجاحه هحي  ارحری بحرای ل حو منحع قحاجوجي         ۀمخالفان ورود یقوق به مقول
هحي    ، امحا خح  يدر فراجاحه براجگ را ها  از واكنش يمه موجئما  يا فقط مورداشار  جداش  و

كم هن ارهای اجتمحاعي از خحود    زيرا بر اي  باورجد كه كم ؛در قاجون شاهد جبوديم را ت ييری
در گام دوم مقن  فراجاحوی بحاز    .و تابع هن ارهای یقوقي خواهد شد هدد مياج طاف جشان 

 ييدر فراجاحه جحدا  »ادعحای   بحاوجود ی اب را ادامه داد و  ۀمئهم ماير ورود یقوقي به ما
و  كردجحد عمل ماير مخالفان ی اب را دجبال ، در«دارد  يدر قواج يمهم گا يو دول  جا  يد

 9595 سحال  كشور در  يا يد  از ی اب در اماك  عموماستفا كه ای گوجه هب .توس ه هم ياف 
 د.شجاقض ان وتع زجان  یبرا وروي 905ۀ ميشد و جر منع

مالیظحه   ی اب جيز قابحل  ۀورود یقوقي فراجاه در مقول ۀدر گام سوم توس  ،جهاي در
ی حاب    يح م م  فراجاه طر  ممنوع يتخصص ونيايكماس  و بر همي  اسا  یتي 
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قرار داد كه البته بحا مخالفح  مواجحه     يموردبررسي خصوص یها و شرك  ها  در اداررا 
زيحرا   ،یيث تیميمي در اي  جوشتار مدجظر اس  وجحه مخالفح  اسح     چه از ان . اماشد

ارتبحاطي بحا مماج ح  از ورود یقحوق بحه      وجحه   هحي   بهشد   مباجي جظری و فكری مطر 
ازبحاب   فقحط  اسح   شحد    چحه طحر    یحداكثر ان  چون پوشش زجان جدارد و مقوالتي هم

جقحض شحاهدمثال    درجتي ه، 94.مبایث اقتصادی تب ي ان عميه اقتصاد فراجاه بود  اس 
يحد اسح  و   أيت كنحوجي قابحل   ۀيد مرز عممي یقوق و اخالق در فراجاح تاستدالل جقضي م

هحای ديگحر جيحز ماجنحد      اسحتدالل  ،. بنابراي بر ان وارد كرد ای شبههاز اي  یيث توان  جمي
و امثحال ان   اجد دول  بود  ۀجهادپرستاج یها اس يس يجان هموار  در فراجاه قرباجزكه  اي 

شحد  ازبحاب ورود    یيث جظری جاقض استدالل طر  از ، اماتواجد صادق باشد هرچند مي
ی اب جيا  و ورود یقوق به ارتباط فرد با پوشش خود  هرچند با  ۀیقوق به مقول

اگرچحه   اسح  و جقض عممي ترسيم مرز یقوق و اخحالق ليبحرال    یهای موردادعا داعي
 ۀمه را دارای وجهح ئطر  ارار اجتماعي ان و تال  برای طر  تب حات اجتمحاعي ان ماح   

صحرف   گرجحه و .فردی ان غالحب اسح    ۀهریال جنب به ،كند مان ميأفردی و اجتماعي تو
هحي  رفتحار    والًكحه اصح   خصوص با عنايح  بحه ايح     ارتباط ارار فردی و اجتماعي دراي 

اف حال جحواجیي و    يتمحام  توان ياف  كه ممیض در فرد باشحد و قط حاً   را جمي ای فردی
اي  موارد غمبه  مالک در ،دارد، بنابراي  جواریي ما تب ات اجتماعي و اراری كم يا زياد

 اجتماعي رفتارهاس . ۀفردی بر وجه ۀوجه
 

حجابةتحليلورودحقوقآلمانبهگستر5.1
 مالیظحه اسح ،   ی حاب قابحل   ۀجزنيحه بحه مقولح    ۀجیو موجب یقوق در كشور المان بهورود 

یيححث جم يحح  ماححممان تایححدودی مشححابه  هححای موردبیححث از هرچنحد المححان در تیميححل 
لیحا  تیميحل هن ارهحای     بحه  ،. بنابراي بمكه درصد باالتری از مامماجان را دارد س  واسپاجيا

تبحع كحل جهحان اسح  كحه براسحا         و البته اي  بحه شود  ديني مشابه تمقي مي اجتماعي درون
را  رويح پ  يتحر  شيب 9530كه اسالم در سال كه مقرر كرد   (Pew Research) ويپ یپهوهش ها

 كند. های اديان بروز مي چالش و 90خواهد داش  ها  يدر د
 فحالن    م مح     كحه ي منوال خواهد بود و ا ي به هم جيز مكاجي تب يض برمبتني هایتیميل

 .كنحد ياستدالل وارد جمح  ي ا به ایخدشه هي  96جكرد  ايال  فالن و كرد  چني  المان ايال 
را جظحم   يحار اس  كه المحان م   ي ا برمبتني خصوصدراي  طر قابل ۀشناساججرم هایتیميل
منحع ورود یقحوق بحه قممحرو      یمبنحا  يحار  م  وجحه  هي  بهداجاته اس  و  يال هر ا يعموم
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 یيحث  از يبرالياتيل يمبنا در عرض مباج يک منزلۀ به يهرچند جظم عموم .پوشش جبود  اس 
 .اس  جقدخود قابل یدرجا و متباي  عدال  با ا مكاجي و زماجي اج طاف

 ،شحد   بيتصحو   ينيمظاهر د  منع  قاجحون   يجو  شيپ فقط    يبرل  ال يدر اكه چرا  تیميل اي 
 93.ارانحه خواهحد بحود    جظم عمومي میمحي قابحل  جهاي  تصويب جشد جيز براسا  همان دراما 

شحخص ايشحان    جیو كمي و جاظر بر شحخص  كه قاجون اساسي اختيار شهروجدان را به ان یال
خوا  مالک را  درهرصورتد كه كراما دادگا  ان را جوعي و ايالتي تفاير  ،د  اس كرطر  

جي  المحاجي و  دو صورت بدون ترديد ورود عممي قحوا  شخصي بداجيم و خوا  جوعي در هر
هرچنحد اگحر    .دشحو  يحد محي  أيتبع ان یقوق المان به قممرو ی اب ت قضايي اجان و به ۀروي

شحكل   برخي با منع و برخحي بحا اختيحار و بحه     .تر اس  مالک شخصي باشد اشكال برجاته
 ت حويز ی حاب را  المحان   ال يا ای كه چند گوجه هب اس ،های مختمف  مت ارض بي  ايال 

پوشحش در   ۀمئماح  .اجد د كرطر   اندااست یبرا منع داشت  ی اب راو چند ايال   اجد كرد 
بحر   عحالو   و امحوزان  داجحش  فقحط  مطر  اسح  جحه   اندااي  كشور برخالف فراجاه برای است
ورود یقحوق بحه    ۀگر سياس  افتراقي اروپا بحرای جیحو   تقوي  جگا  یقوقي به پوشش بيان

 قممرو ی اب اس .

ی حاب   ۀدر مقول را های اروپايي جيز مشابه همي  ورودهای یقوقيبرخي از ديگر كشور
 یرا بحرا  ييهحا  طر  9596 سال ی جيز درهمند داجان برخي یقوق ديگر، ای در جموجه .اجد داشته
در امحاك    (يمنح يا هحای  از برقحع گرفتحه تحا كحال     ) پوشاجند يچه صورت را م هران  يممنوع

يحد ورود یقحوق ايح  كشحور     تم ،دشح ب جيصوتها  طر  كه هرچند اي  طر  كردجد عمومي
 ،تي  مرز یقوق شحمرد  جشحد   جشدن ان زيرا مبنای تصويب ؛پوشش اس  ۀاروپايي به گاتر

اجان مورداستناد بحود  اسح     یقوق شهروجدهمند و ی يقاجون اساسبمكه ت اير ایتمالي ان با 
د جيحز  شح هحد  ممنحو  خوا همنحد   يصورت در مدار  و ادارات دولتح  كه پوشش و ادعای اي 

 را همنحد  ای از جم يح   مالیظحه  قابحل درصحد  كحه   به ايح   تاكنون عممي جشد  اس  و باتوجه
ب يد اسح  چنحي     91شود افزود  ميبر اي  جم ي  روز هم  و روزبه دهند تشكيل ميماممان 

 .هايي رجگ منع یقوقي به خود گيرد و جهايي شود منع
 

حجابوعفافةتحليلابعادورودحقوقایرانبهگستر9.1
برخحي مصحادي     ۀدر استدالل یمي و جيحز ارانح   شد  های عقالجي مطر  از استدالل جظر صرف

جفي ورود یقوق بحه   ۀی اب و عفاف مصادي  جقض جظري ۀها به گاتر ورود یقوق اروپايي
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مراجحع   ،دشح كه اشحار    چنان .مالیظه و بررسي اس  ی اب در یقوق ايران جيز قابل ۀگاتر
اجحد كحه    تصويب رسحاجد   اي  موتو  به صگوجاگوجي را درخصو های هي مصوبمختمف قاجوج

 یاهح  هحا و اشحكال  هاس  و رفع خأل يكي از ان فقطقاجون م ازات اسالمي  691 ۀماد ۀتبصر
اسح  كحه ممكح      هحايي  هها جيازمند بررسي و جقد هريک از مصوب اجرای ان ۀموجود در جیو

را و مقحررات تحوابط    هحا  هايح  مصحوب   تحر  بيش .خصوص مورداستناد قرار گيرجد اس  دراي 
یقحوق ايحران بحه     يگر ورود عممي و واق  اجرای یقوقي كه بيان اما تماج  اجد، تشري  كرد 

شحورای اجقحالب اسحالمي در     ۀمصحوب . شحود  ها باشحد مالیظحه جمحي    گاتر  ۀی اب در هم
اگهي و تبمي حاتي  های  های كاجون كار و ف الي  ۀسي  و جظارت بر جیوأبرای ت 93/99/9901

هحای تبمي حاتي كحه از طريح       اگهحي » :دارد اي  مصوبه كه مقرر مي 90 ۀبا عناي  به ماد .اس 
يابد تابع مقررات ايح  مصحوبه    ...( پخش و اجتشار ميو  ،های همگاجي )راديو، تمويزيون رساجه

گحر از  و مصحداقي دي  گیارد باقي جميازلیا  شمول ان به صداوسيما هي  ترديدی  «باشد مي
ايح  مصحداق جيحز رمحرات     چحرا  كحه   اما اي  .ی اب اس  ۀورود عممي یقوق ايران به گاتر

جحواز ورود   ۀعممي مورداجتظار را در سط  مطموب فراهم جياورد  اسح  جبايحد جحاقض جظريح    
چحون یقحوق    زيرا قم  رمرات اي  مصوبه از اب اد ديگری هحم  باشد؛ها  یقوق به اي  گاتر 

 ؛60: 9929)اسحماعيمي   اس  و ارتباطي به محرز یقحوق و اخحالق جحدارد    مالیظه  رساجه قابل
.(30: 9912جناجي 

صرای  مقحرر   درخصوص عفاف و ی اب هرچند اي  مصوبه با اي  عنوان مفادی را به
گيحرد و پوشحش    محي  بحر  ای ايح  موتحو  را در   گوجحه  به« خ»و «  »اما در دو بند  ،دارد  جمي
تبمي حاتي كحه محروج فاحاد و بحرخالف عفح        »دارد:  رر محي اي  مصوبه مقح « خ»بند  .دهد مي

ماحتقل در قحاجون م حازات     یاي  موارد محواد  ،داجيم كه مي چنان «.عمومي باشد، ممنو  اس 
اجد و عف  عمحومي كحه مبنحای جظحم      تماج  ممنوعي  قاجوجي و شرعي داشته جيزاسالمي و 

 ؛26: 9919هي مطمح   )خاروشحا  جحه عفح  اسحالمي    ،گرفته اسح   عمومي اس  مالک قرار
 .(36: 9929زراع  

موتو  الزام كامل صداوسيما بحه رعايح     درموردي كه در اي  مصوبه ئماشكال و خ
كيفحي و یتحي اصحل     و يهحای كمّح   شاخص جكردن رسد تبيي  جظر مي عفاف و ی اب به

عفح   »گحزي  عبحارت    عف  و اخالق اسالمي اس  كه بايحد جحای   ۀدهند عناصر تشكيل
 شود. «عمومي
و جيز بحيش از   1/95/9902 مصوب صداوسيمای جمهوری اسالمي ايران ۀقاجون اداردر 

ای  گوجحه  كحدام بحه   امحا هحي    ،كنيم )يا موازي  اسالمي( را مالیظه مي «اسالم» ۀ  مرتبه واژدَ
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كحه در یكحم رسحمي مقحام م ظحم رهبحری        گوجه ارزيابي دقي  را ان ۀجيا  كه بتواجد زمين
 ند.كفراهم  92تصري  شد 

 درمحورد ي كحه در ايح  مصحوبه    ئح مد كه اشكال و خكرگوجه براورد  توان اي  ميیال،  بااي 
 جكحردن  دن صداوسحيما بحه رعايح  عفحاف و ی حاب مشحهود اسح  تبيحي         كر موتو  الزام

 در بندهای مختمف اس . موازي  اسالميي و كيفي و یتي مقصود از های كمّ شاخص
هحای سحينما،    درخصوص سياس  96/1/9939 در اجقالب فرهنگي  عالي  شورای،چني  هم

صحرای  از موتحو  عفحاف و     متني را تصويب كرد كه هرچند در ان بحه  صداوسيما ، وتئاتر
هحای ان و   ان بحه صداوسحيما و سياسح     توجحه با عناي  به  ، امای اب یماي  جشد  اس 

مصحوبه  تري  موتو  ايح    میوری منزلۀ تهاجم فرهنگي به ۀمئدرجظرگرفت  و طر  صري  ما
توجحه   امحا قابحل   ،توان ان را گامي هرچند باز هم كمي و غيرقابل ارزيابي و سن ش دقيح   مي
 شمار اورد. به

ازلیحا  فرهنگحي و    جام برد  شد  اس  كهاراری  ازم يار عيني  ۀدر اي  مصوبه بدون اران
مخاطبحان   ۀامحدن سحط  ذوق و سحميق    ي يتدريج به پحا  بهها  جد و ترويج انا هنری فاقد كيفي 

غيرعينححي  یلیححا  یقححوقي بححا م يححار غيرالزامححي بححه یدر ايحح  شححاخص امححر اج امححد. مححي
(intangibility)  مه در محرز  ئكه اي  ماح  الزامي تمقي شد  اس  و درجتي ه ص وب  سن ش اي

 ،چنحي   هحم  .شحود  مضحاعف محي   ،شحد   هحای گفتحه   براسا  شاخص ،یقوق اس  يا اخالق
مالیظحه   ...خحوا  اداری خحوا  كيفحری و     ،منظحر یقحوقي   از  اجرای واق ي گوجه تماج  هي 
 نحد كحه  ك بيحان محي   فقحط « اجحرا  ربط و تماج  مراجع ذی» با عنوان «ج»زيرا بخش  ،شود جمي
ربط ماحئول اجحرای مفحاد ايح  مصحوبه       های ذی تري  مقام اجرايي در هريک از دستگا  عالي

ان مقحام   ،يحب تتر بدي  .مقام اس  همان ۀهم برعهدتشخيص مصادي  مربوط  و خواهند بود
اما با ماهيح    ،ای یقوقي كند و اي  ي ني وتع گزار  خود  تكميف خود  را مشخص مي

 اجرای دروجي. و ساختاری اخالقي و تماج 
اصحول و مبحاجي   »با عنوان  6/99/9936 ۀديگر شورای عالي اجقالب فرهنگي مصوب ۀمصوب
اس  كه بنابر عبحارت جخاحتي  محدعي ان اسح  كحه       «های گاتر  فرهنگ عفاف و رو 

اب های مختمف در اهتمام به تقويح  عفحاف و ی ح    ي دستگا يهای اجرا رو  ۀدرصدد اران
سح ي  » كرد  اس  كحه كه مقرر  ييجا در ،جموجه رایب .س ابا جقدهايي مشابه مواجه  و اس 

 صحورتي  افحراد بحه   ساخته شود كحه جیوی  به  میيطشود فضای اجتماعي و فرهنگي جام ه و 
طبي ي در ان فضا به رعاي  عفاف و ی اب رغب  جمايند و بدان عادت كنند و از كارهحايي   

 «سح ي شحود  » ۀاز واژ .«به اسالم و جظام اسالمي گحردد پرهيحز شحود    جاب   كه موجب بدبيني
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گحاجي  ژ حد یقحوقي ان كحه مقتضحي وا    بُ در مقاياحه بحا  د  اس  كه بار اخالقي ان كراستفاد  
گوجحه   ورود یقحوقي ايح    ،. بنحابراي  تر اسح   رجگ كم كامالً ...و  «الزم اس » ،«بايد»چون  هم

مرجحع تصحويب بحا     جظحر  هرچنحد از  .موردجقد اسح   وترديد  ی اب قابل ۀبه مقول ها همصوب
 تحوان  و درجتي حه محي  یقحوقي جياح     ان امحا میتحوای   ،يممحواجه يک مرجع قاجوجي  ۀمصوب

گوجحه   بحودن ايح    ی اب و عفحاف بحا اسحتناد بحه جافرجحام      ۀبه مقولرا ورود یقوقي شكا  
یقوقي وتحع شحود و ب حد بحرای ادعحای جاكارامحدی ان        ۀزيرا بايد مقرر ؛ادعا كرد ها همصوب

 پايش و ارزيابي صورت گيرد.
 

 گیری نتیجه. 8

 :شود مي د جتايج ذيل استنباطشتفصيل و ماتدل تقديم  چه به براسا  ان
رير أو تح  ،اجحرای یقحوقي، اداری   گیاری صحیي  بحا تحماج     قاجونميان  ، جظر جظری از. 9

شدن فرهنگ اخالقي به فرهنگ یقحوقي   مهندسي فرهنگي و تبديل یر ارتقادها  هريک از ان
سحازبودن   و هميشگي وجود دارد و يكي از كاربردهای یقوق فرهنحگ  ،ررتارتباط ماتقيم، م

برالياتي يحا جظريحات   يهای ل ف جگر ان اس  و تیقي  مدققاجه یاكي از ان اس  كه برخال
 ۀفردی به اخالق و گاحتر  ۀمرز یقوق و اخالق را جبايد با اعطای یوز، بر جظم عمومي مبتني

تواجنحد   بمكه هردو بریاب اهمي  موتو  و شرايط ان محي  ،دكراجتماعي به یقوق ترسيم 
و  باشحند  داشحته ريرگحیاری  أو ت كننحد  اجتمحاعي ورود  ۀفردی و هحم در گاحتر   ۀهم در یوز

 .در ادبيحات یقحوقي اسحتفاد  شحود     «عفح  عمحومي  »جای  هب «عف  شرعي»بايد از  ،رو ازاي 
فرض اجیصار یماي  از فرهنگ عفاف و ی حاب در قممحرو اخالقحي فاقحد      طور پيش همي 

ايران و برخحي كشحورهای اروپحايي    و در قواجي  اسالم  ،. بنابراي توجيه عقمي و شرعي اس 
هرچند برخي از اي  قواجي  امروز  جاخ شحد    ،ورود یقوقي شد  اس ی اب  ۀجيز به مقول

پوشش خحاص وارد  جداشت  الزام به  جظر چون فراجاه یقوق را از برخي كشورها هم يا اس 
 ورود یقوق به اي  گاتر  اس  و استداللي جقضي و عممي اس . ۀيد جظريتاما م اجد، كرد 
ی حاب   ۀايران جيز شاهد ورود یقوق به مقولح یقوق  در یاتر دریال ،منظر عممي از. 9

 كحه در م حابر عمحومي    هركاحي  قاجون م ازات اسالمي بحا  691 ۀماد ۀمطاب  تبصرهاتيم و 
 هحايي  رسحاجه  درخصحوص  امحا  كرد.توان برخورد كيفری  ظاهر شود مي بدون ی اب شرعي

اجحرای    عمني گاترد  مشابه چني  تخمفحاتي فاقحد تحماج    ۀبا اي  گاتر صداوسيما چون هم
هحزاران   م حادل خصحوص   س  كه ارار سوء يک تخمحف درايح   ا اي  دریالي .یقوقي اس 

 .تخمف در م ابر عمومي اس 
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و فقحدان   م بحا خحأل  أی اب و عفاف در اغمب موارد تحو  ۀورود یقوقي ايران به مقول. 9
 دهحد  محي اخالقي میض به موتو   ۀو جنب كاهد ميیقوقي امر را  ۀاجراس  كه جنب تماج 

 كارشناسحان داخمحي   در باحياری از محوارد   وم فقهي و یقوقي اس  برخالف اصول مامّ كه
هرگوجحه  فاقد  چنان هماما  كنند، ميظاهر توابطي را ت يي   بهچون صداوسيما  هايي هم سازمان
صرای  جقض هريک از تحوابط را )بحدون اسحتثنا(     به گاهيو ی یقوقي اس  اجرا تماج 

های اصحمي كثحرت   أيكي از منش تواجد مي ای كه مهئ؛ مااجد اورد  شمار به شان داخميی  مدير 
 بنحابراي  د و شحو  تمقحي عمحال كامحل قحاجون    و درجتي ه جحاتواجي از اِ  691 ادۀم ۀن تبصرامرتكب
زيحرا   ؛عفاف و ی حاب تمقحي گحردد    ۀمئمدی ورود یقوق به مااتواجد دليل ادعای جاكار جمي

و  ياحتيم یقحوقي مواجحه ج   ۀواقع بحا يحک گحزار   دراي  تیميل سالبه به اجتفاء موتو  اس  و 
 .(19 :9916)هاشمي اجراس   اخالقي و فاقد تماج  ماهي ْ درمقرر  

 و اروپحا در  ،رانيح قواجي  مختمف در اسالم، ا ليتیم و يجیو استدالل جقض به ،ترتيب بدي 
 يعمح  ليادل الحدل  ۀمثابح  مقحوالت بحه    ياجكار ورود یقوق به ا ۀيجظر يی اب رد عمم ۀیوز

 یتفاوت كحه در قاحم  جخاح  ورود یقحوق كشحورها       يبا ا .وقوعه ارانه شد يامكان ش
 يجقضح  ياشكالمنزلۀ  بهگاتر  ی اب  یبرا رانيمنع ی اب و ورود یقوق ا یبرا يياروپا

ی اب را م حاز شحمرد  و    ۀكه ورود یقوق به مقولي ا يثی دو قام از هر اما ،يدارانه گرد
 ۀورود یقحوق بحه گاحتر    اجكحار » ۀيح جظر ي صر يجاف ي هالورود و درجتاجد مشترکمیق  كرد 

 بودجد. «ی اب
 

 ها نوشت پی
 

: 9911و زهحروی   جيحا  اقحايي  ؛999 -929: 9911بنگريد به صفری و زهروی ، برای اربات اي  ادعا9. 
 .930 -969: 9916زهروی  ؛92 -9

كحه یتحي جگحار      ای گوجحه  هدليل بي  یدود و خالف فقهای اماميه بح  جه بدون تابطه و تفكيک بي9. 
بنگريحد بحه    ،سحو  جظحر هحم   ۀنيم )برای مالیظح كمقرر  «درا»يم و ان را نرا رعاي  جك «درء»صیي  

بنگريحد بحه میقح  دامحاد      ،«درا»الف و جگحار   جظر مخ ۀبرای مالیظ؛ 60: 9929ابادی  یاجي د 
 .(قاجون م ازات اسالمي 999 ۀماد ؛13: 9916

رير جورماتيويته بحر جورماليتحه جيحز يحاد     أتر در اي  خصوص كه گا  از ان با ت بير ت برای تفصيل بيش9. 
 .01: 9919 ينيیابنگريد به  ،شود مي

4. For more explanation, see: Conscious that all peoples are united by common bonds, their 

cultures pieced together in a shared heritage, and concerned that this delicate mosaic may be 
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shattered at any time (Rome Statute of the International Criminal Court, Text of the Rome 

Statute circulated as document A/CONF.183/9 of 17 July 1998). 

تر درقالحب گحزار     شورای عالي اجقالب فرهنگي كه بيش 99/3/9914 ۀبند دوازدهم مصوبماجند 0. 
گحزار  تخمفحات ان    يو یتح اسح    يیقحوق  كامالً ديبدون ترد و اي  جهاد مهم طر  شد  اس 

بحط خصوصحي و اجتمحاعي بحه     روا ۀدر یحوز  يماسازمان صداوس»دارد:  كه مقرر مي یماجند موارد
« های جام ه در رعاي  یدود و ماانل شرعي و تحرويج گنحا  دامح  زد  اسح      كاهش یااسي 

 فاقد تماج  اجراس . ، اماا يج ي د یقوقفاقد بُ

زمي  در زمان گاليمه يا اجكار هولوكاس  در زمان یاتحر يحا اجكحار برخحي      بودن ماجند اجكار كروی6. 
 شود.من ر ديگری  مات كه به ایكام خاصمامّ

جظريحات   ۀبر جظم عمحومي در گاحتر   توان بر وتع عقمي جايگا  یقوق مبتني هرچند جميبنابراي ،  3.
در جهان یقوقي امروز چني  مبنحايي بحه تیديحد     و غالباً جوعاً ،مضي  قممرو یقوق صیه گیاش 

 .شود قممرو ان من ر مي جيافت  یقوق و توس ه ۀگاتر

 ؛29 :9929فارسححاجي  ؛62 :9912فححرد  بنگريححد بححه عنصححری  ،ديححدگا  مخححالف ۀبححرای مالیظحح1. 
 .40 :9929گركاجي  عظيمي

اگر كاي بگويحد امحر و جهحي     ،شد  ديگر و درمقام تمثيل برای تاهيل درک استدالل اشار  عبارت به2. 
 او را فقحط  چحون فشحاردادن فنحری اسح  كحه ايح  فشحار        پیيری او هم به تیريک به اجاان باتوجه

از يحک جایيحه    پاسخ اي  اس  كه اجاان فقط فنحر جياح  كحه صحرفاً     ،كند تیريک به جافرماجي مي
ولحي   ،فنری دارد ۀهرچند گاهي رویي)كند  چه او را فشار دهيم م كو  رفتارتیريک شود تا هر

 (.كند كنيم و او اطاع  هم مي به او امری مي و گاهي اجاان فنر جيا 

اجگاری ارتداد و ورود یقوق كيفحری اسحالمي بحه قممحرو ارتبحاط       رمج ۀبرخي برای توجيه فماف95. 
رفتارهای بيروجي و جحواریي مرتحد پح       اجد تا به شخص با خالقش و اف ال جواجیي تال  كرد 

ننححد كجام ححه و ارحار اجتمححاعي ان اسحتناد    و اقححرار فحرد مرتحد در   ،از ارتحداد ماجنحد تبميححظ، اظهحار   
يک از اي  رفتارها جه رك  مادی و جحه م نحوی ارتحداد را     هي  ،اولكه  ان یال. (944 :9934 )قرانتي

طوركحه   ارتداد جحرم م نحوی صحرف اسح  همحان      .دليل اربات جرم اس  و فقطدهد  تشكيل جمي
طوركحه اقحرار    همان ،سان بدي  .(36 :9929اجد )ميرمیمدصادقي  برخي جرم مادی صرف را مدعي

 دوم، ؛كند و ان اقرارها رك  جحرم جياح    ربات ارتداد ميكند اقرار ا قران  ديگر اربات سرق  مي و
اجتشار كتحابي كحه    ، بنابراي ،اجد یيث زماجي پ  از تیق  ارتداد واقع شد  ان رفتارها و اظهارات از

دهد موجحب تیقح  ارحار ارتحداد از زمحان         سال از زمان كتاب  ان صورت مييک مرتد پ  از دَ
شحدن   چون مطمقه الک اس  و م يار زمان ترتب ارار ارتداد هماجتشار جيا  و زمان تیق  ارتداد م

 .بر یحد ارتحداد اسح     ماتقل ت زير دارد و عالو طور  بهتبميظ كفر  سوم، اس ؛...  زوجه و ار  و
 ۀشحبه  درجهايح ،  .شخص بحا خحالقش قط حي اسح      ۀورود یقوق كيفری اسالم به رابط ،رو ازاي 
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دالل به یرم  و منحع ت اح  و تفتحيش عقايحد     جقض یريم خصوصي از طري  ديگر ي ني است
 دفع اس . ۀ ارباتي قابلي ني تضيي  داير

ای یضحرت امحام    محاد   هش يكي از ماتندات مهم اي  ادعا فرمان  .مگر در موارد خاص امنيتي. 99
قحاجون   وهفحتم  صدوشص  يکو طب  اصل اس  بديل  ن بيااس  كه عموم و اطالق  (ر )خميني 

برخحي قضحات فرهيختحه در     ۀكه رويح  كمااي  ؛دكری میاكم را صادر أبرطب  ان رتوان  اساسي مي
 .(440: 9926الهام و زهروی )شود  همي  راستا تیميل مي

عالمه میمدتقي ج فری اس  كه از مطالب مختمف مطحر  در   ۀبر جظري اي  م يار و مالک مبتني99. 
كحه   اجااجي ژجوم طر يا كتاب  ،راسل افكار جقد و بررسي، م قول یياتچون  ايشان هم های باكت

هرچنحد برخحي    .استنباط اسح   االت يوجاكو از ان استاد فرزاجه چاپ شد  اس  قابلتبراسا  س
های یيات محادی   ترورت فقط ظاهراً ، امااجد اجديشمندان غربي هم به مبنای ترورت استناد كرد 

كننحد   ان مالیظحه جمحي   ۀجاجبح  ترورت یيات اجااجي را با وس   همحه  و جم ي مقصود اس  و
 (.9، ج يخداشناس خالصۀ داك ، توما  س  وجه، بنگريد بهجم )برای

یقحوق كيفحری    ۀیيات جنحي  از گاحتر   كه كند تصري  مي «هايا جرم جود دارد» ۀگا  در مقال99. 
م عميحه  نجحرا  دربارۀطور اجال در دفا  اجتماعي موتع مشابهي  همي . فراجاه رخ  برباته اس 

 (.66 :9930اجال )كند  مي میهب ابراز
14. For more explanation, see: “Cocas (Keeling) Islands”, The World Fact Book, CIA, 

Retrieved. 27, January 2012: 541. 
15. For more explanation, see: “Islam Set to Become World's Largest Religion by 2075”, Study 

2017: 574. 
16. For more explanation, see: “Deutschland”, Deutschland (archived from the original, on 15 

January 2016), Retrieved 24 January 2016: 149. 

 ۀاختيار شهروجدان المحاجي در گحزينش جیحو    اس  كه  اي  ايد چه از مت  قاجون اساسي برمي و ان93. 
خحارج از صحرای  قحاجون اساسحي       ورتمبرگ  بادنپوشش اس  و یتي تصويب منع ی اب در 

پوشحش از تفاحير و جحه جحص قحاجون اساسحي        ۀواقع ت ويزی اس  كه در گزينش جیودراس  و 
جای بيان اختيحار   هد  اس  و بشمیق   المان  ياساس   قاجون   گا هم با استمداد از داد تیصيل شد ان

   یحريح گ  حميح تصحم  و ادعحا شحد  كحه     شدشهروجدان با بياجي مبهم و كمي و استداللي ت يف طر  
 كنند. مي  واگحیار  يمیحم یها ال يرا به ا   بار   يدرا

18. For more explanation, see: “Facts about the Muslim Population in Europe”, Pew Research 

Center, Retrieved 24 January 2016: 154. 

يحد. اجتظحار دارد   مايیرك  م موعه را تكميل يا تصحیي  ج گيری  اجداز  های قابل ت يي  شاخص. »92
عالي مشاهد  شود. توفي  شحما را از خداوجحد    های اي  تیول در اولي  سال مائولي  جناب جشاجه

 .(96/51/9911ای  خامنه)امام  «مت ال خواستارم
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 نامه كتاب

 ارحار ان در فقحه اماميحه،   تطبيقحي جهحل باحيط محتهم و      ۀمطال » ،(9911)زهروی رتا جيا، یاي  و  اقايي
 .9   ،یقوق داجشگا  تهران ۀداجشكد م مۀ، «یقوق كيفری ايران و امريكا

تهحران:   ،یاحي  ج فحي ابرجحدابادی    میمد اشحوری و عمحي   ۀترجم، دفا  اجتماعي (،9930)مارک  ،اجال
 داجشگا  تهران.

در فقحه   یيحات قبحل اج قحاد جطفحه     از یماي بررسي تطبيقي » (،9924)زهروی رتا غالمیاي  و  ،الهام
 .61   ،زجان بردی را  مطال ات ،«ايرانكيفری یقوق و اماميه 

از سكوت قحاجون در یقحوق    يجاش یها چالش يقيطبي تررسب» (،9926)زهروی رتا غالمیاي  و  ،الهام
 .9،   يقيمطال ات یقوق تطب ،«هيو فقه امام رانيا یفريك

 ميزان. تهران:، 9ج ، جزای عموميیقوق ، (9929)اردبيمي، میمدعمي 

 .تهران: شهر ،9 ، جگفتارهايي در یقوق رساجه، (9929)اسماعيمي، میا  

 جدا. :، تهرانم عميه عف  و اخالق عمومينجرا، (9929)اميريان فارساجي، امي  

 دليل ما. :قم، 9ج ، رسانل ی ابيه، (ق 9491)ج فريان، رسول 

 سيماجور تهران.تهران:  ،م قولیيات  (،9965)میمدتقي  ،ج فری

 .تدوي  و جشر ارار عالمه ج فری ۀساتمتهران:  ،طر  ژجوم اجااجي (،9919) میمدتقي ،ج فری

 سپهر. تهران: ،بررسي و جقد افكار راسل (،9964) میمدتقي ،ج فری

 ان. يه: اديب اروم ،  وق ق و ی  ه ق در ف  ويری ص و ت  ي وت ص  م نرا ج  ي ررس ب ، (9919)ادل  ي، ع اج ن ج

 ، قم: پهوهشگا  یوز  و داجشگا .قواعد فقه جزايي، (9929)ابادی، ایمد  د  یاجي

  تح  از  )مطحاب  بحا جظحر دَ    وگو ایكام جگا  و پوشش: ارايش، روابط، گف  ،(9910)یايني، سيدم تبي 
 ها.  مراجع عظام(، تهران: جهاد جمايندگي مقام م ظم رهبری در داجشگا 

 ،«مفهوم شرعي گنا  و مفهوم یقوقي جرم و جاب  تیريم و ت حريم  ۀرابط»، (9919)يدمیمد یايني، س
 مقاالت در ت ميل از دكتر میمد اشوری(، تهران: سم . ۀ)م موع جنايي عمومدر: 

 ، تهران: سم .سياس  جنايي در اسالم و ايران، (9919)یايني، سيدمیمد 

 .)ع( یرالمؤمنینامام ام مکتبۀقم:  ،الفقه الكافي في، (ق 9455)الدي   ج م  الدي  ب   یمبي، تقي

داركحردن عفح     بررسي فقهي و یقحوقي جريیحه  ، (9911)پور  ایاانرتا  و خاروشاهي مطم ، مهدی
 تهران: جنگل.، عمومي

ج فحي ابرجحدابادی،   یاحي    عمحي  ۀ، ترجمح های بزرگ سياس  جنحايي  جظام، (9919)ميرال  دلما  مارتي،
 ميزان. تهران:

 جنگل. :، تهرانم منافي عف نیدود جرا، (9929)   ا  ب ، ع   زراع

 .دادگاتر :هران، تجوجواجان و اطفال یقوق تطبيقي بررسي (،9924)صفری میا  رتا و  زهروی،
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 ،«اجزای غيررواجي در ركح  م نحوی جحرم   » (،9923)ایمدزاد   ، و رسولكاظميسيدعمي  ،رتا ،زهروی
 .0   ،91   ،اجااجي عموم های متون و برجامه یاجتقاد جامۀ پهوهش

 ،«و فراجاحه  رانيح اسحالم، ا  ييجنحا  اسح  يادلحه در س  كحردن  یفرد يقيتطب ۀمطال » (،9920)رتا  ،زهروی
 .05   ،اسالمي یقوق

 ،(«گيری از جرانم و تخمفات در پرتو خودپحايي )جظحارت همگحاجي دروجحي     پيش»(، 9929)رتا  ،زهروی
 .92   ،يجظارت و بازرس

و  ،اب حاد، ارحار   ان؛يزجحداج  يخصوصح  ميیحر  يقح يتطب يبررسح » ،(9921)سرگردان زينب رتا و  ،زهروی
 .16،   94 ۀدور ،ييیقوق قضا های يدگا د ،«ها شاخص

فقحه   یهحا  به امحوز   يبا جگاه یم از یزجان در فضا ييجما ت » (،9920)ایمدزاد  رسول رتا و  ،زهروی
 .35،   زجان یبرد مطال ات را  ،«رانيو یقوق ا هيامام

فحيض   ۀاجديشح كيفرزدايحي  تطبيقي مصاديقي از سياس   ۀمطال » (،9929) زهرویرتا میا  و  ،صفری
 و فقحه  هحای  پحهوهش  ،«ربحوتي و اربحاتي   ۀدر دو گاحتر  م حازات اسحالمي  قاجون  با تطبي  بر كاشاجي
 .اسالمي یقوق

مقحاالت در   ۀ)م موعح  ييعمحوم جنحا   ، در:«از اخحالق  یفريك  يیما» ،(9919) يجاجك یمیمود روزيف
 ، تهران: سم .(یاز دكتر میمد اشور ليت م
 تهران: در را  ی . ،0ج  ،تفاير جور (،9934)میا   ،قرانتي

 . صباتهران: ، شكني عف  عمومي و م ازات ان یرم ، (9929)كرماجي  و سميه گركاجي، هادی  عظيمي

 .ارار اجديشه تهران: ، ايران  وق ق ی در  ي وم م ع    ف ع  ردن دارك ه ريی ج، (9912)ا   ب رد، ع ف ری ص ن ع

 .تهران: شرك  سهامي اجتشار ،یقوق ۀفماف، (9911)كاتوزيان، جاصر 
 .داراالتواء بيروت:، 4ج ، االسالم شرانع، (ق 9459)یمي، ج فر ب  یا  میق  

 عموم اسالمي. تهران: ،ييقواعد فقه جزا، (9916)مصطفي سيد میق  داماد،

 صدرا. تهران: ،ارار شهيد استاد مطهری ۀم موع (،9939)مرتضي  ،مطهری

 .مدرسۀ االمام عی  ابن ابیطالب قم: ،9 ج ،النكا  كتاب، (ق 9494)مكارم شيرازى، جاصر 
 .تهران: ميزان ،م عميه اموال و مالكي نجرا، (9929)ميرمیمدصادقي، یاي  

 بحردی  را  مطال حات ، «بحدی ابي  اجگحاری  ق.م.ا در جحرم  691 مادۀ بر جقدی» (،9916)هاشمي، سيدیا  
 .93،   2 ،  زجان
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