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 شفاعت در تعزیرات به  حقوقي -جامعه شناختي فقهيرویکرد  

 1نسب  سجادی اهلل سیف
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   چکیده

به لحاظ اجتماعی و رویکرد جام افکار عمومی  با توسعه  تربیت  در روزگار کنونی  عه شناسی، اصالح و 

رنامه ریزی های بمجرمان از اهداف مهم مجازات می باشد. به گونه ای که هدف سیاست های جامعه و  

امات و تمهیدات اقدتنی است که محکومین تحت تاثیر  بروان شناسان، حقوقدانان و جامعه شناسان بر این م

موثر اصالح شده و مجدد به دامان جامعه ازگردند و مانند دیگران زندگی شرافتمندانه ای داشته باشند. در 

 این نوشتار رویکرد جامعه شناختی فقهی و حقوقی را ه شفاعت در تعزیرات مورد بررسی قرار می دهیم. 

 می  مطرح  فقهاء  آراء  و   فقهی  متون  در  آن  دنبال  به  و  روایی  متون  در  که  تعزیر   و  حدّ  تفاوتهای  از  یکی     

  خواست  درقاضی یا حاکم    از   کسی  چنانچه  ،   است   تعزیر  در  شفاعت  جواز  و  حدّ  در   شفاعت   جواز  عدم  باشد

 گویند  شفاعت  را وساطت و میانجیگری این ، عملی نماید را خواسته او  یا ببخشد راجرم فرد دیگری  کند

  مشفوعٌ  یا  و  مشفِع   پذیرد  می  را   شفاعت   کسی را که  آن  و  شفیع  و   شافع  دارد   را   درخواست   این  که   کسی   و

الناس   حق که از جنبه    کیفری  دعاوی  و  حقوقی  دعاوی  در  دعوی  اصحاب  بین  شفاعت ،    نامند   می  لَدَیه

اخالقی و غیر راهکار    نوعی  اللهیحق  کیفری  امور  در  مجرم  و  قاضی  بین نیز شفاعت   و  می باشندبرخوردار  

  منابع   در   ،  اسالم  توحیدیجهان بینی    رویکرد  از  برخاسته  که  است   حقوقی  قضایی در حل و فصل اختالفات

به واسطه اهمیت شفاعت در تعزیرات، این موضوع را نه تنها در فقه بلکه به لحاظ رویکرد  .  باشد  می  فقهی

 جامعه شناختی مورد مطالعه قرار داده ایم. 

 . شفاعت ، یفریک است ی س حدود ، ،ی، جامعه شناس راتیتعز،  یفریاحکام ک : ها واژه کلید 
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   مقدمه 

 اجرای   و  حکم  صدور  محاکمه،  و  دادرسـی  تعقیـب،  جرم،  کشف  مرحله:    قبیل  از  دادرسی  مراحل  وجود    

  در   شفاعت   به  ناظر  جواز شفاعت در تعزیرات،    دلهأ:  که  کند  می  مطرح  را   پرسش  این  خود   نوبه  به  نیز  آن

 مقصود:  که  دارد  وجود  سؤال  این  تعزیرات  در  شفاعت ممنوع  خصوص  در  همچنین  اسـت؟  مرحلـه  کدام

 نزد شفاعت  یا است؛ مراد قاضی یا امام نزد  شفاعت   آیـا اسـت؟ کسی چه نزد شفاعت  نکوهیده شفاعت  از

  حتی بسـیاری  است  نشده داده  پاسخ چندان حدیثی  و فقهی متون در سؤاالت قبیل  این جرم؟ از دیده زیان

  تفسـیر   بـر  تکیـه  بـا  بنابر این.  اند  کرده  سکوت  اتتعزیر  در  شفاعت   حکم  صریح  بیان  از  فقهـی  متـون  از

  شرایط   بررسی  با بایستی بلکهیافت   دست نمی توان  باره این  در روشنی پاسخهای به موجود  نصوص لفظیِ

 به  حقوقی  و  اجتماعی  لحاظ  به  میانجیگری  زمینه  تحلیل  و  تجزیه  و  مناط  تنقیح  یا  و  باب  این  روایات  صدور

 .  داد پاسخ موارد این

 معنای شفاعت  -1

  در  همچنین.  است   جفت   و  زوج  معنای  به  و  شده  گرفته  « وتر»  مقابل  در  «شفع»  ریشه  از  شفاعت   کلمه     

  در  شـفاعت .  است   چیزی  به  چیزی  کردن  ضمیمه  و  چیزی  کردن  برابر   دو   معنای   به  که  اندگفته  آن  معنای

  شافع . کرد  طلب  کسی از را چیزی یعنی: الیه شفع.  اسـت  وجـو  جسـت   و  طلـب  معنـای بـهلغت  اصـل

العرب   منظـور،  ابـن)  هستند  دیگری  برای  چیزی  طلب   و  وجـو   جسـت   در  واقـع  در  شفیع  و  لسان 

 مجاز   منفعت   جلب   در  شفاعت   واژه  اسـتعمال  و  اسـت  ضـرر  دفـع  بـرای  شفاعت(  151ص  ،7ج:1408

 عنصر  سه  کم  دست   شفاعت   مفهوم  تحقق  برای(  277ص  ،3ج  تفسیر التبیان ،    ه.ق ،  1408  طوسی،. )است 

  درخواست  وی  برای  که  کسی  یعنی  له،   مشفوعٌ  کند؛  می  شفاعت   که  کسی   یعنی  شفیع،:  است   ضروری

  درخواست  بنابراین،.  شود  می  شفاعت   درخواست  او  از  که  کسی  یعنـی  یـه،دَلَ  مشـفوعٌ  و  شـود؛  می  شفاعت 

 از  دیـده  بزه  تقاضای.  نیست   شفاعت   مصداق  بخشودگی،  برای  حاکم  و  امـام   یـا  دیده  بزه  از  بزهکار  خود

 مصداق  باشد،  دیده  بزه   خصوصی  حق  از  گذشت   مصداق  که  آنجا  تا  نیز  بزهکار  بخشـودگی   بـرای  حـاکم

  نـدارد،   ارتبـاطی  دیده  بزه  به  که  جرم  الهی  یا  عمومی  جنبه  بخشودگی  برای  او  درخواست   اما  نیست؛  شفاعت 

 که   است   چیزی  یا  کسی  تقویت   و  کردن  کمک  معنای  به  شفاعت   مجموع  در  .باشد  شفاعت   مصداق  بسا  چـه

  یعنی   است؛  سببیت   مصادیق  از   شفاعت   که   گفت   توانمی  کلی   طور  به .  است   کمک   نیازمند  و  بوده  ضعیف

 دلیل  به  مطلوب   به  رسیدن  نباشد  واسطه  اگر   چه.  مطلوب  و  هدف  به  رسیدن  برای  سبب   دادن  قرار  واسط

 ترینمهم  که  شایستگی  است   ضرر  دفع  و   خیر  جلب   شفاعت،  از  هدف  .نیست   شدنی  لب ط  کوتاهی  و  ضعف

  معنای  شفاعت   صورت  این  غیر  در  نماید،  تأثیر  شفاعت   تا  باشد  داشته  وجود  باید  حتماً  است،  شفاعت   شرط

 نباشد؛   گوییبیهوده  و  گزاف  شفاعت   صاحب   نزد  در  شفیع  شفاعت  باید  این  بر  عالوه  .داشت   نخواهد  درستی

 . باشد ممکن  و معقول که کند  درخواست  شفاعت  صاحب   از را امری شفیع بلکه

 مجرم  نفع به قاضی نزد شفاعت-1-1

متون  در«شفاعت »اصطالح        و  است    اسالمی  منابع  معنا  دو   و   اخروی  شفاعت   خصوص  در  یکی: به 

 در  دوم ،  ؛ است   خـطاکار  بـندگان  گناه  عفو  جهت   خداوند متعال پیشگاه  در   قیامت  در  الهی  اولیـاء  وساطت 
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 در  و  دیدگاه فقه اسالم  از   کهشفاعتی    . در دنیا    مجرم  نفع  به  قاضی  و  حاکم  نزد  کردن  شفاعت   خصوص

،  اسالم  جزایی  سیاست  اجرای   راستای  اشخاص  یا  شخص  وساطت   معنای   به  شفاعت  قابل توجه است 

این نوع شفاعت کم    ازی  فقه  منابعروایات و    در  .باشدمی  فلمتخّ  و  مجرم  نفع  بـهقاضی    نزد  شرایط  واجـد

   است .  رفته سخن و بیش

 شفاعت دنیوی در آیات قرآنی  -1-2

از جمله این آیه  .  است   شده  تأکید  احسان  و  خیر  امور  در  کردن  شفاعت   بر  طورکلی  به  کریم  قرآن  در     

  کان  و   منها  ِکفلٌ  له  یکن  سیئةً  شفاعةً  یشفع  مـن  و  مـنها  نـصیٌب  له  یـکن  حـسنةً  شـفاعةً  یشفع  من»  :  شریفه  

 هر  و  است   بهره  آن  از  را  او  کرد  نیکویی  شفاعت   کس  هر( »  85  آیه  نساء  سوره)  «مُقیتاً  ءشی  کل  علی  اللّه

  برای  تالش  همان  ،  آیه  این  در  شفاعت  از  مقصود  «  است   نصیبی  آن   از  را  او  نیز  کندمـی  بـد  شـفاعت   کس

 ، 3جالقــرآن ،    تفســیر  فــی  البیــان  مجمــع :  ق1406  طبرسی،. )است   نفر  چند  یا  دو  میان  صلح  ایجاد

 مفسران  از  بسیاری  نظر  به(   187ص  ،2ج بالمأثور    التفسیر  فی  المنثور  الدره.ق (    1413)  ،    سیوطی  /   ؛128ص

  نظر  به .  است   دیگری  حق  از  دفاع  شـفاعت،.    اسـت   شـفاعت   مصـادیق  از  یکی  تنها  دیگری  درباره  دعاکردن

  440ص    1ج  صافی ،  ه.ق ، تفسیر  1399  کاشـانی،  فـیض. )  اسـت   شـفاعت   مصـداق  هـم  شـر  دفع  برخی،

  روایات  وکریم    قرآن  در  که  مواردی  در .  دهد  نمی  دست   به  بد  و  نیکو   شفاعت   از  تعریفی  کریم  قرآن(  

.  نمود  مراجعه  عقالیی  مقبول  عرف  به  بایستی   است   نشده  قبیح  شفاعت   و   نیکو   شفاعت   از  خاصی  تعریف

  و  داشته هماهنگی  دینی  های آموزه با که   است  دارانی دین عرف البته  ارجاع قابل  و مقبول عرف از مقصود

. دهند  شکلپیشوایان دینی    سنت   وکریم    قرآن  مبانی  تأثیرتحت    را  خود  جـاری  هـای  هرویّ  تا  کوشند  می

  ر،شُـبّ. )  اند  کرده  تعبیر  و  تفسیر  شرع  با  موافق  شفاعت   به  را  نیکو   شـفاعت    ،  رانمفسّ  از  برخی  چند  هر

 نمی  حال  هر   در  نیکو   شفاعت  کـه  اسـت   درسـت(  121ص،  الکریم    ه.ق (تفسیرالقرآن  1403سیدعبدااهلل، )  

 عرف  به  کریم قرآن حالهإ  نوعی نیکو  شـفاعت  تعریف عدم رسد می نظر به اما باشد، شرع با مخالف تواند

 توسـعه  نوعی  مواردی  چنین  در  مسلمانان  یعقالئ  دریافـت   بـه  ارجـاع  ایـن.    اسـت   مسلمانان  یعقالئ

 . است  نیکو  شفاعت  درباره شرع با همدالنه عقالنـی  و عرفـی هـای  داوری بـاب گشـودن  و معنـایی

 به  دو  هر(    کفل)   کلمه  و(    نصیب )  کلمه  :»اظهار داشته است  در تفسیر این آیه شریفه    طباطبایی،  عالمه    

  یا   و  مزیّتى   آمدن  دست   به  و  حیازت  یا  و  نقیصه  ترمیم  براى  وساطت   نوعى  شفاعت   چون  و  است   معنا  یک

  جهت   همین  به  و  دارد  زندگى  شؤون  از  شأنی  اصالح  براى  سببیّت  نوعى   حقیقت   در  ،  است   اینها   نظیر  چیزى

  تا   حال  بود،  خواهد  شفاعت   و  وساطت   این  در  هم  سهمى  هست شأن    آن   خود  در  که  عقابى  و  ثواب  هر

 شفیع   مشترك  هدف عقاب و ثواب از سهم این و است  داشته دخالت  شأن آن  تحقّق در مقدار چه  وساطت 

 دارد  شر   و  خیر   از  نصیبى  شفیع  پس  باشد،  مى (  کند  مى  شفاعت   او   خاطر  به  شفیع  که  کسى: )   له  مشفوع   و

  عنوان   به   را  حقیقت  این  و  ...(   شفاعة   یشفع  من: )فرماید  مى   بحث   مورد  جمله  در  که   است   جهت  همین  به  و

  آنجا   و  نکنند،  شفاعت   کارى  هر  در  و  نیست   اثر  بدون  شفاعت   بدانند   تا  ،  فرموده  خاطرنشان  منین  مؤ   به  تذّکر

  چه )  نکنند،  وساطت شفاعت و    است   منافقین   هدف  که  فساد  و  شرّ  در  مثال  بکنند،  شفاعت   است   الزم  که

 به  خواهند  مى   که مشرکین  از منافقین  درباره   مخصوصا  ،(  مشرکین   غیر  از  منافقین  چه  و   مشرکین از  منافقین

 دادن  آن  اجازه  و  نکردن  جلوگیرى   آن  رشد  از   و  هرچند کم  را   فساد  ترك   چون  نکنند،  شفاعت   نروند  قتال
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 مستلزم  که  فسادى  برد،  بینش  از  توان  نمى   آسانى  به  که  است   فسادى  خود  شود،  بزرگ   و  کند  نموّ   فساد  که

  است  بد  کار  در  شفاعت   از  نهى  معناى  در   شریفه  آیه:    گفت   توان  مى  در نتیجه  .  است   نسل  و  حرث  هالکت 

 و  هستند  ارض  در   مفسدین  ،  طوائف  این  زیرا  ،  است   شرك   و  نفاق  و  طغیان  و  ظلم  اهل  شفاعت   یعنى  ،

 ،5  ج،    المـیزانتفسیر  ترجمه  ،    (  ه.ش  1373)  طـباطبایی،  حسین  مـحمد  .) کرد  وساطت   آنان  کار  در  نباید

  کـه  جایی   در  حاکم  نزد  مجرم  از  شفاعت   تجویز   در  صریح  شریفه  آیه  برداشت،  این   اساس  بر  (  299  ص

 به  توجه با مقابل، در .باشدمی صورت  این غیر در آن از نهی و منع و شودنمی مترتب  آن بر فسادی و شـر

  ایـن   در  .بـاشد  معاونت   و  رساندن  یاری  ،شریفه    آیه  در  «شفاعت »از  مراد  که  احتمال می رود  آیه،  مضمون

 این  نتیجه،  در.است   بد  کار  در  رساندن  یاری   از  منع  و  نیک  عمل  در  کمک  بر  تشویق  آیه  مـضمون  صورت

 تفسیر غالب مفسرین اسـاس بر  اما .ندارد مجرم نفع به  حاکم نزد شفاعت  موضوع به مـستقیمی ارتباط آیه

 مترتب  آن  بر  فسادی   و  شـر  که  جایی  در  ،حاکم  نزد  مجرم  از  شفاعت  تجویز  درشریفه صراحت    آیهاین    ،

   .دارد  نیست 

 جواز شفاعت در تعزیرات  فقهی  مستندات-2

 نفی  بر  ناظر  روایات   این ، برخی از    است   روایاتاکثراً    تعزیرات  در  شفاعت   أدله و مستندات جواز       

از ارجاع پرونده به قاضی    بعد  حدود  در  شفاعت   نـفی  در  ظـاهر  برخی  مطلق،  بطور  الهی،  حدود  در  شفاعت 

خی از در ذیل به توضیح بر  .باشندمی  است   عفو   مالک  امام  که  مواردی  در  شفاعت   جواز  به  مقید   بعضی   و  ،

 اینگونه روایات می پردازیم. 

 ،3ج:  ق1406  طبرسی،.« )ببرید  أجر  تا  کنید  شفاعت : »فرمودند    که  است   شده   نقل(  ص)  پیامبراکرم  از (    1

 ( 129ص

 حقوق  من  کانت   اذا  الحدود  فی  بالشفاعة  بأس  ال:  »  ند  فرمود  که  شده  نقلامـیرالمؤمنین علی )ع (    از(    2

ه.ق   1408محدث نوری ، )  »    «شفاعة  فال  االمام  الی  الحـد  رفـع  فـاذا  فعوها،ری  ان  قبل  فیها  یسألون  الناس،

 به اگر حدود، در شفاعت «  1548.49 حدیث  ،443 ص ،2 ج االسالم،  دعائم از 24/ 18 الوسائل مستدرك ( 

  تقاضای  توانمی  (حقذی  افراد)آنها  از  حـاکم  نـزد   دادخـواهی  از  قبل.ندارد  مانعی  است،  مربوط  مردم  حقوق

این روایت به صراحت بر جواز  .  نیست [ مؤثر] شفاعتیدیگر   شود  بـرده  امـام نزد حد  چون اما.کرد بخشش

 تحباب شفاعت در تعزیر داللت دارد.و بلکه بر اس

جرمی   در  زید  بن  اسامة«    فیه  الحدّ  الذی  الشی  فی   یشفع  زید  بن  اسامة  کان»  :ند  فرمود(ع )صادق  امام(    3

  درباره   اسامة.شد  آورده  پیامبر  نزد  بود  گشته  واجب   او  بـر  حـد  که  شخصی  کردمی  شفاعت   نداشت   حـد  کـه

) کلینی ،  )  شود نمی  شفاعت   حـدی  هـیچ  در.  «حدٍّ  فی  عُشفَتُ  ال»  :  فـرموداکرم )ص (   پیامبر.کرد  شفاعت   او

 (   1 حـدیث  ،254 ص  ،7 ج کـافی، فـروعه.ش (  1367

  ،   شهود  شهادت  به  حد  اثبات  از  پس: »است   آمده  در توضیح حدیث مزبور   المـنهاج  تکملة   مبانی  در    (  4

 بخشش یا  کفیل کفالت  با مـجرم آزادی که است؛چنان حرام آن تعویق و  واجب  آن اجرای در کردن شتاب

  منع   بـر  روایـاتی  و  ندارد  وجود  باره   این   در  آشکار  مخالفتی  هـیچ.  نیست   جایز  نیز  شفیع   شفاعت   با   او
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 - حدی  در  کسی  هرگز:»  است   آمده  آن  در  که  سکونی  معتبره  جمله  از  ، کنندمی   داللت   حدود  در  شفاعت 

 نـرسیده، امام به  که آنچه در اما.نـیست  آن مـالک امـام که  نـکند؛چـرا شفاعت   -شود برده امام نـزد چـون

  عدم   که  اسـت   ایـن  آمده  روایت   این  در  که  تعلیلی  مقتضای.«کن  شفاعت   دیدی،  را  مجرم  پشیمانی  اگـر

 امام  که   حـدودی   در  امـا.ندارد  را  آنها  عفو   اختیار  امـام  کـه  است   حدود  به  مـختص   حد  در  شفاعت  جواز

 آنها  در  شفاعت   از  مـانعی  ،  تعزیرات  در  یا  بـاشد،  شده  ثابت   اقرار  با  حد  که  موردی  مانند  دارد،  عفو   اختیار

 185 ص ،1 ج ، المنهاج تکملة مبانی  ، خوئی موسوی.«) » ندارد وجود

  اهل  روایی   منابع  در  کـه   اسـت   حـدیثی  دارد،  داللت   شفاعت   به  ترغیب   بر  عام  وصف  به  که   روایتی(    5

  الهیئات   ذوی  أقیلوا: »  است   فرموده  حضرت  آن  که  اسـت   شـده  نقل(  ص)  پیامبراکرم  از  عایشه  از  سنت 

»   405ص  ،11ج  اندلسی،)  «عثراتهم   بـه   اندلسی  حـزم  ابـن«   ببخشید  را  موجه   شخصیتهای  لغزشهای( 

:  که اسـت آمـده و شـده تأکید انصار منزلت و شأن بر آن در که کند می  اشاره( ص) اکرم  پیامبر از حدیثی

  اگر   حدیث  این  استناد  بـه  کـه   اسـت  معتقـد  او.«  درگذرید  آنها  بدکاران  از  و  بپذیرید  انصار  نیکوکاران  از»

  در   حتی  بگیرد؛  قرار  عفو   مورد  اسـت   واجب  برسد،   تعزیر مرتبه  به  که  باشد  ای  گونه  به  انصار  از  یکی  بدی

.  زد  حد  را  او  لباس  کناره  با  خمر  شرب  در  مـثالً  و  داد  تخفیـف  انصـاری  بـر   تـوان  مـی  نیـز  خفیـف  حدود

 هم  را   افراد  اجتماعی  منزلت   و  شأن  اعتبار  بـه  حـد  کیفیت   اجرای   در  تغییر  او  بدینسان (  406ص    همان،)

 .  است  کرده تجویز

یعنی اگر در حرمت و جواز شفاعت تردید پیدا   ( مقتضای اصل عملی نیز جواز شفاعت در تعزیرات است6

شود چنان چه بعد از فحص و تحقیق و کاوش به دلیلی که داللت بر حرمت داشته باشد دست نیافتیم ، به  

    .مقتضای اصل برائت شرعی و عقلی ، جواز آن اثبات می گردد

به نظر می رسد با مبانی فقهی و حدیثی ساز  دیدگاه  این       جواز   به  قول  زیرا.  گارتر باشدقابل قبول و 

  مجرم   عفو   که  جایی   دردر واقع با جواز عفو مجرم با وساطت شفیع چندان فرقی ندارد بنابر این    شـفاعت 

 طریق   به  شفیع  وساطت   با  عفوی  چنین  باید  پس  باشد،می  فقهاء  قبول  مورد  مطابق پاره ای روایات  حدی

ی به اقرار متهم ثابت می جرایم  مانند  عفو،  قابلحدّی    جرایم  کلیه  در  صورت،  این  در.بـاشد  جـایز  اولی

 حق  قصاص  از  عفو   که  آنجا  از  .باشدمی  مجاز  آن  پذیرش  و  شفاعت   به  اقدام  و همچنین تعزیرات ،  شود

  عسقالنی   حجر ابن.  آورالزام  امر  نهاست    بوده  شفاعت مصداق    عفو،  به  پیـامبر    امـر  است،(الناس   حق)آدمی

  ،است   جمیله  ایحسنه  خطاکاران  درباره  شفاعت :»که   کرده  نقل  را  قـول  ایـن  عـبدالبر  ابن  از  الباری  فتح  در

 ابن .«)  کند  اقامه  را  آن  که  اوست   بر  رسید،  حاکم  به  هرگاه  است؛و  نـرسیده   حاکم  به  خطا  که  مادام

  کـه   است  این  شفاعت   اسـتحباب  دیگر  دلیل(    95ص    / 2ج    الباری،  فتحه.ق (    1420)    ،عسقالنی  حجر

  شفاعت  بر  نیز،  و  نشود،  پذیرفته  او  شفاعت   اگر  حتی  است   کننده  شفاعت   برای  ثواب  و  اجر  تحصیل  مـوجب 

  شـفاعت  استحباب «اصل»بر  اما(.  مجرم)لهمشفوع  به  رساندن  سود از  عبارتست   آن  و  است  مترتب   نیکو  اثری

 این   شود،می  جامعه  و   فرد  ضرر   موجب  مجرم  از  کیفر  اسقاط  که   این  لحاظ  به  که،   شودمی  وارد  استثنائاتی

 . کندمی محدود را آن و سازدمی مشروع  غیر امری را رسانی منفعت 
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 به لحاظ فقهی و جامعه شناختی   ری تعز  نیی تع -3

 که  الحاکم«  یراه  بما  التعزیر»  قاعده  است،  دارا  را  بزهکاران  یبرا  ریتعز  نیی تع  اریاخت  یکس  چه  که  نیا  در 

  تیصالح  در  را  آن  ریتقد(.  320:  1414  ،یثان  محقق  ؛259:  1410  اول،  دیشه )  باشد  یم  فقها  عمل  مورد

 بر   باشد،  یم  دعوا  به  کننده  یدگ یرس  یقاض  حاکم،  از  منظور  که  معتقدند  یبرخ   است،  داده  قرار  یشرع  حاکم

 حهیال  در  مندرج  شرح  به  راتیتعز  نییتع  ،21/ 10/ 1362  نامه  در  نگهبان  یشورا   که  بود  یبرداشت  نیچن  اساس

 نمود،یم  سلب   قضات  از  را  ریتعز  نییتع  اریاخت  که  را  مجلس  ییقضا  ونیسی کم  1362  مصوب  راتیتعز  یقانون

  مقدار   و  نوع  نییتع  در  حاکم  نظر  رات،یتعز  در  چون»  داشت   مقرر  نی چن  و  اعالم  یشرع  نیمواز  ریمغا

 ریتعز  لیتعط  موجب   موارد  یبعض  در  خاص  مقدار  نییتع  و  است   معتبر  شرعا  مجرم  از  عفو   و  راتیتعز

 نیمواز  با  ریمغا  زین  ها  نییتع  گونه  نیا  لذا  گردد،  یم  مجرم  بر  ظلم  موجب   موارد  یبعض  در  و  الزم  و مناسب 

  ط یشرا  غالبا  که یکنون  قضات به راتیتعز نییتع ضیتفو  وجود نیا  با ،(38: 1368 پور، مهر) است« یشرع

  یی اجرا  مشکالت  اند،   شده  مأذون  یتیمسؤول  نیچن  ی تصد  در  ضرورت  جهت   از  و  نداشته  را  یاسالم  یقضا

  هینظر  طرفداران   از  یبرخ  رو  نیا  از  داشت،  خواهد  دنبال  به  را  ییقضا  هی رو  در  تشتت   بروز  رینظ  یمتعدد

 هر   یبرا   که  شوند  قائل  یاسالم  حکومت   یبرا  ،یثانو   عنوان  جهت   از  را  ار یاخت  نیا  که  داشته  آن  بر  را  ریاخ

 .نگردد اختالل دچار ییقضا امور و رفته نیب از مرج و هرج تا  داده، قرار ینیمع مجازات یجرم

 سیاست گذاری جامعه و تعزیرات-4

 دو  در  مسئله  نیا.  شود  آن  منکر  بتواند  یکس  که  ست ین  یمرا  یعلم  و دستاوردهای  یگذار  است یس  ارتباط

 یی دانا و  خرد  کاربست   خالل از  که است   یمسائل  و   معماها  از   سرشار  جهان  نکه، یا  اول  ابدی   یم  میتحک  باب

  در   گذاران است یس  که  هست   یحد  در  عامه،   نزد  علوم  ت ی مقبول  و  حرمت  که،  نیا  دوم  شودو  یم  حل  انسان

  تی مشروع تا ندینما  ابراز یعلم  یها آورده پرده پس در  را خود یها یگذار  است یس  مختلف، ی ها عرصه

 یبزهکار  خصوص  در  یگذار  است یس  یوابستگ  مسئله  راستا،  نیهم  در.  باشند  داشته  را  عامه  ت یمقبول  و

 ن یا  به  است   شده  همراه  ییجنا   علوم  توسعه  و  تحوالت  مسئله  با  یطرف  از  دانش،  هپشتوان  به  یاقتصاد  یها

  نیا  بر  که  است   متعدد  یعلم  یها   آموزه  از   استفاده  به   ناظر  جنبه؛   کی  از  یاخالق  علوم  تحوالت  که  یمعن

 ی  جنبه  از  و  اند  شده  داریپد  یاخالق  حقوق   قلمرو   در  نینابیب  و   یحقوق  را یپ  یها  شاخه   مثال  یبرا  اساس،

  علوم  ه،یزاو  نیا   پرتو   در  که  است   آن  با  مرتبط  مسائل  و  جرم  لیتحل  ی  چهیدر  رهگذر،  از  آن  توسعه  گر،ید

  رو   روبه  تیواقع  نیا  با   گر، ید  طرف  از  و   است   رفته  شیپ  یاخالق  مطالعات  ساختن  ی افتراق  سمت  به   یاخالق

 د، یتول  ؛یعنی   اقتصاد  ندیفرآ  به  زننده  ب یآس  یها  رفتار  از  همواره  ،یاقتصاد  تخلفات  و  ها  جرم  که،  است 

  طیشرا یتالق. شود یم دهیکش چالش به یاقتصاد نظم  و ارزشها ها  آن ارتکاب با که است  مصرف و پخش

 علوم  یها  دانش  مطالعات  و  حوزه  گسترش  و  دانش  بر  یمبتن  یگذار  است یس  لزوم  ی،اقتصاد  نابسامان

  و  گذاشته  یاقتصاد  یها   یهنجار  به   ده  پاسخ   مراجع  یپا  شیپ  در  معقول  و   یمنطق  ریمس   ک ی  تنها  ،یاخالق

 طرح  پژوهش  نیا  در  که  یموضوع  اما.  است   یاخالق  علوم  یها  دانش  و  یحقوق   قاهره  قوه  به  تمسک  هم  آن

 یمقدمات  بحث   صورت  به  اوال  که   است  ن یا  شد،  خواهد  شیپو   ی برا  یپاسخ  آن  ی  ه یزاو  از   و  گردد   یم  بحث 

 راتیتعز  سازمان  یعنی  یاقتصاد  یها  یناهنجار   به  ده  پاسخ  مراجع  نیمهمتر  از  یکی  ییقضا  شبه  ذات  توجه   با

 دانش   مشخصأ  و  یاخالق  علوم  یها  آورده   از  یریگ   بهره  مجوز  حد  چه  تا  سازمان  نیا  اساسا  ،یحکومت
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  یمنطق  اثبات  از  پس  و  دارد  ت یمدخل  سازمان  نیا  امور  در  زانیم  چه  تا  دانش  نیا   و  دارد  یاخالق  است یس

 چه   به  یاخالق  است یس  ی  سنجه  در  یحکومت   راتیتعز  سازمان  یها  یگذار   است یس   ت یوضع  جواز،  نیا

  است یسدر خصوص آنچه    .شد  واهدخ   داده  پاسخ  مسائل  نیا  گفتار  دو  یط  لذا.  باشد  یم  یاقیس  و  سبک

  را یز رسد؛ یم نظر به ناممکن است یس با   اخالق جمع ،ییابتدا نگاه در جامعه مدار نامیده می شود، یاخالق

 اعمال  و  قدرت  دغدغه  است،یس که  یحال   در  د،یگو   یم  سخن  حسنه  افعال  و  صفات  ل،یفضا  از  اخالق،

 ی ها  خواست   نیتأم  زین  و  قدرت  توسعه  و  حفظ  کسب،  یپ  در  مدار  است یس.  پروراند  یم  سر  در  را  سلطه

 و  لیفضا  کسب   شهیاند  در  امور،  نیا  به   یمنف  نگاه  با  ،یاخالق  انسان  که  یحال  در  است،  شیخو   ینفسان

 ی نم  را   یاختالف  نیچن  که  افت یدر  توان  یم  موضوع  دو  نیا  به  یثانو  نگاه  در.  است   ینفسات  لیرذا  زدودن

 را   اخالق  است،یس  فیتعر  در  یبازنگر  کی  با  توان  یم  بلکه  آورد،  شمار  به   مبحث   نیا  اتیذات  از  لزوما  توان

 4«یاخالق  استی س»  ابد،ی  یم  سامان  سرو  اخالق  محور  بر   که  یاستی س  رو،  ن یا  از.  داد  یجا  است یس  کانون  در

  و   آداب  بر   هیتک  با   ،یعرف  یها  یگذار  ارزش»  شکل،  نیبد  ، یاخالق  است یس  که   ن یا  به  ت یعنا   با.  دارد  نام

  ن یقوان  قالب  در  یرسم  یگذار  ارزش  و  جامعه  کل   افراد   و   گروه  هر  یاعضا  نیب   معمول  یها  باور  و  رسوم

 یانسان  جامعه  و  گروه   هر  در  ها  آن  نقض  موارد  به  ها   پاسخ  و   ها  ارزش  نیا   ت ی رعا  تیریمد  و   مقررات  و

  یمدن  ،یفریک  از   اعم  ی حقوق  یها  ارزش  به  ی انگار  بزه   ند یفرآ  چارچوب  در  و  بپوشد  ی نیتقن  لباس   چنانچه

 یگذار  پاسخ  به  دست   ها  آن  نیتضم  یبرا   همزمان  گذار  قانون  و  شود  لیتبد  یادار  و  یانتظام  ،یانضباط  و

 ده یگرد  مطرح  خرد،  و  کالن  سطح  در  یاخالق   است یس   کرد کار  نیهمچن  و است   شده  فیتعر  بزند«  متناسب 

 گردد؟  مشخص  یحکومت  راتیتعز  سازمان  ت ی صالح  و  یده  پاسخ  حوزه  اوال  گردد  مشخص  دیبا  است،

  استی س  دانش  مطالعات  حوز  در  یحکومت  راتیتعز  سازمان  یگذار  است یس  در  آیا  گردد  مشخص  دوما

 دانش  ت یمدخل  یها  بستر   تا ینها  و  ریخ   ا ی  گرفت   خواهد  قرار   یاخالق  و   یفریک   است یس   بالتبع  و  ییجنا

 ت یوضع:  قسمت   سه  یط  سواالت  نیا  به  پاسخ  جهت   گردد؟  نییتع  راتیتعز  سازمان  امور  در  یاخالق  است یس

  ت یوضع  أن  ی  هیزاو  از  و  یحکومت  راتیتعز  سازمان  ت یصالح  مورد  ی ها  یبزهکار  و  تخلفات  یتیماه

 دانش  نیا  ت ی مدخل  ی بسترها  تاینها   و  ی اخالق  استی س  دانش  منظر  از  ییقضا   شبه  و  یی قضا  مراجع  یکسانی

 سازمان  یده  پاسخ  ندیفرآ  و  ها  پاسخ  ها،  یناهنجار  .شد  خواهد  یبررس  یحکومت  راتیتعز  سازمان  در

 ناهنجار  کنترل  جهت   در  یاقتصاد  یها  یگذار  است یس  پرتو   در  یرانیا  گذار  قانون  که  آنچه  یحکومت  راتیتعز

 در  یده   سامان  به  صالح  و  سته یشا   را  آن  و   است   نهاده   ی حکومت  راتیتعز  سازمان   ی  عهده   بر   ، یاقتصاد  یها

، 1391) مهدوی،  .باشد  یم  یحکومت  نوع  از   یریتعز  تخلفات  قالب  در  یامور   است،  دانسته  موضوعات  آن

  قرار  کننده   مشخص  تخلفات،  ن یا  به  ییاعطا  ییها   پاسخ  و یده  پاسخ  ی  وه ی ش  و   تخلفات  ن یا  ت ی ماه  (111

  قسمت   سه در نیبنابرا.  بود خواهد یاخالق استی س دانش مطالعات حوزه  در سازمان نیا  نگرفتن ای  گرفتن

 کردن  یچیسرپ  بازماندن،  دن،یکش  واپس  یمعنا  به  ،"تخلف:  یریتعز  تخلف  قابل معنا کردن است:    مجزا

 ن یهمچن.  کردن  ادب  کردن،  منع  رساندن  یاری یمعنا به  یعزر  -عزر  شهی ر  از  ،(ریتعز  به  منتسب )  یریتعز.

 نییتب  و  حیتشر  باب  در  است   دهیگرد  انیب  مجدد   ت یمعص  از  مرتکب   بازداشتن  یبرا  الحد«،   دون  ضرب»

 ی هیبد  یموضوع  را  آن  و  داده  نشان  خود  از  یرغبت  یب  و  یتفاوت  یب  ینوع  یحقوق  جامعه  ،یریتعز  تخلفات

 یامر  میجرا  با  آن  قیتطب  و  یریتعز  تخلفات  ت ی ماه  قی دق  شناخت   واقع  در  اما.  است   دانسته  شده  شناخته  و
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  ی ن یراچ  یمهم  نقش  یحکومت  راتیتعز  سازمان  یها  یگذار  است یس   سرنوشت   در  آن،  از  حاصل  جینتا  و  مهم

 ای  فعل  از  اعم  یرفتار  هر: »یاسالم  مجازات  قانون  4  ماده  اساس  بر.  است   کشف  قابل  یمنطق  استدالل  و

 مجازات،  که ییآنجا  از  و   شود  ی م  محسوب  جرم  است شده  نییتع  مجازات  آن  ی برا  قانون  در   که فعل  ترك 

  رسوا   ،یآور  رنج  یادیبن  یها  یژگ یو  و بازپروردن  سزادادن،  ترساندن،  هدف  با  یاجتماع  ندهی سرکو   واکنش

  به  ییاعطا   یها  پاسخ  از  یاری بس  (112،  1391.) مهدوی،  باشد  یم  بودن«  یقطع  و   بودن  نیمع  ،یکنندگ 

  قالاط  مطابق  گرید  یسو   از.  باشند  یم  صه یخص  نیا  واجد  حبس  و  ینقد  یجزا  از   اعم  یریتعز  تخلفات

 مقررات  نقض«    ی حکومت  مقررات  نقض  ا ی  به   که  است   یمجازات  ریتعز»؛یاسالم  مجازات  قانون  18ماده

 باشد نموده منع را آن  نقض حکومت  که  است  ییها رفتار تمام شامل که دارد مطلق و عام یاتیب ، یحکومت

 ی فری ک  گذشته  نیقوان  به  چنانچه  ن،یا  بر   عالوه.  شود  یم  باشد،  کرده  نییتع  یمجازات  آن  ضمانت   یبرا  و

 و  جرم  نوع  نیتر  فیضع  که  باشد  یم  1304  مصوب  یعموم  تخلفات  می اب ی  یم  در  میباش  داشته  یا  مراجعه

  جنبه   از   یریتعز  تخلفات  چه  اگر  گردد،  یم  استنتاج  نیچن  نیبنابرا  شد  ی م  شناخته  جرم  حال  هر  به  البته

 ی  جنبه  از  اما  باشد،  ی م(  یانتظام  ،یادار)   تخلف  انواع  ر یسا  مانند  گاه،یجا   مناسبت   به  ی ساختار  و   یشکل

 ی دو  هر  با  که  است   یفرد  به  منحصر  اوصاف  یدارا  اساسا  و  دارد  مشترك   شهیر  میجرا   با  یذات  و  یماهو 

 : باشد یم لیذ ب یترت به اوصاف  نیا. است  متفاوت ها نیا

  ک ی  کسب  با  اوقات  یگاه  و  ست ین  یخصوص   به   یاستخدام  ی  رابطه  تابع  ،یحکومت  یریتعز  تخلفات-1 

  است  ارتکاب  قابل   افراد   عموم  توسط   و   خاص  مجوز  داشتن  بدون   اوقات  ی گاه  و (  یصنف  تخلفات  مجوز

 ( ارز و کاال  قاچاق تخلفات)

  حالت  در  مشدد  مراتب   یدارا  و(  یاندک   موارد  جز  به)فیضع  عموما  یریتعز  تخلفات  یها  مجازات  -2 

 . باشد یم  یاقتصاد و یمال عمدتأ  و گرفته  صورت تخلف ی رسته از تکرار،

  ی حکومت  یراتیتعز  تخلفات  اهدافی  ول  است،  یکی  یانگار   تخلف  و  یانگار   جرم  ی کل  هدف  چه  اگر-3 

 به   توجه  با   لذای  حکومت  شده  خارج  کنترل  از  امور  زمام  گرفتن  بدست   و  یگر  میتنظ  ،یتخصص  صورت  به

 ی فریک  حقوق ی  بدنه  از  ی بخش  بالتبع،  باشد،  ی م  جرائم  جزو   تیماه  یریتعز  تخلفات  شد،  مشخص  که  نیا

 نکه یا  تا  گردد  یم  برخورد  یو  با  متهم  همچون   و  است   متهم  ت،ی شکا  مخاطب   شخص  .ندیآ  یم  حساب  به

 و  گردد  مجازات  یستیبا  گردد،  یقطع  ی و  تیمحکوم  چنانچه.  گردد  صادر  یو  اتهام  خصوص  در  یحکم

 .باشد  آن  با ریمغا  و  متفاوت  یدادگستر یدادگاهها  یرا  اگر  یحت  گردد،  اجرا  دیبا الزاما  حکم  مورد  مجازات

 وصف  یدارا   عمدتا  باشد،  یم  آن  تیصالح  حوزه  در  که  یامور  در  یحکومت  رات یتعز  سازمان  یها  پاسخ

 و   یدهندگ  لیتقل  اثر   و  یساده  و  هیتنب  ت یخاص   ی دارا  یاجتماع  ی واکنشی  عنی  است،  یفریک   شبه  و  یفریک 

 یفریک  ت یماه  یدارا  عمدتا  سازمان  ت ی صالح  موضوع  تخلفات   به  یده  پاسخ  یابزارها.  «یدهندگ   کاهش

 م یده  قرار محور کی یرو بر را آنها اگر و است  متفاوت ابزارها نیا در ی فریک  صهیخص زانیم البته. هستند

  و   خی توب(  دهیگرد  حذف  1373  راتیتعز  قانون  اصالح  واحده  ماده  کی  تبصره  طبق)  تعهد،  اخطار،  تذکر،  از

 یفریک   ی  جنبه  که  حبس  و  ینقد  مهیجر  تا  است   غالب   آن  ی  رانهیگ   شیپ  و  یارشاد  جنبه  که  پرونده  در  درج

  هم  نامش از یحت که  ،یحکومت راتیتعز سازمان که طور همان اثانی . داشت  خواهد بر در را است  غالب  آن

 د،یگرد انیب قبل قسمت  در که یفاتیتوص به بنا ر،یتعز و است  یریتعز امور یمتصد یمرجع است، شخص
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  نوع   از  رات،یتعز  ت یریمد  یبرا  یسازمان  که  نیا  لذا  است،  یفریک   وصف  یدارا  ،یا  درجه  و  مرتبه  هر  در

 جادیا   -  است  مربوطه  هیتوج  یدارا  و  اند  نموده   فیتعر  آن  یبرا  هم  یشرع   منشاء  که  ی حکومت  راتیتعز

 نص  که  نیا  یحت  ،یفریک  یها  پاسخ  از  باالتر  ثالثا،.  است   آن  بودن  یفریک   شبه  بر  داللت   خود  است   شده

  ار یاخت  بر  داللت   شود،  ینم  دهید  یحقوق  مسلم  اصول  از  یحکومت  راتیتعز  سازمان  شعب   ت یتبع  بر  یحیصر

 که  هستند  یاصول  ،168  ،167  ،165  ،37 ،36  اصل  جمله از  اصول  نیا  بلکه ست ی ن  آنها  یریبکارگ  بر  سازمان

 راتیتعز  سازمان  بر  حمل  قابل  و  باشد  ینم  یدادگستر  یدادگاهها  و  قضات  مخصوص  و  دارد  ت یعام

 ی دولت  یسازمان  که  معنا  نیبد  ،است   ییقضا   شبه  یمرجع  یحکومت  راتیتعز  سازمان.  باشد  یم  هم  یحکومت

:  است   موضوع  نیا  نیمب  که  دارد  وجود  یمتعدد  موارد.  دارد  ییقضا  و  یحقوق  ت ی فعال  ماهیتا  و  عمال  اما  است 

 از  یک ی  است،  مردم  انیم  در  کشمکش  و  نزاع  رفع  یبرا  کردن  یداور  از  عبارت  که  قضاوت  اول،  وهله  در

  علیهم   معصوم  امامان  و  آله  و   علیه  اهلل  یصل   غمبریپ   یبرا  متعال  خداوند  جانب   از  که  است   یبزرگ   یمنصبها

 رانهیگ  سخت   یریگ   جهت   نیا  کنیل   . است   شده  نییتع  طیالشرا  جامع  ه یفق  یبرا   آنان  جانب   از  و  السالم

 ییقضا  یدانشگاهها  در  یقضات  که  یا  گونه  به  کرد  رییتغ  قضا  منصب   یتصد  طیشرا  و  دیگرد  لیتعد  بعدها

 ن یتأم  یفقه  و  یحقوق  النیالتحص  فارغ  توسط  ییقضا  مناصب   به  ازین  از  ی ا  عمده  بخش  و  دندیگرد  ت یترب

  ت یماه  ، ییقضا  منظر  از  چه   یادار  منظر  از   چه  یحکومت  رات یتعز  سازمان  ،یطرف  از  که   گفت  دیبا  .  دیگرد

 یمتصد  گذار،  قانون  توسط  شده  نییتع  یها  تیصالح  اساس  بر  که  معنا  نیبد.  باشد  ی م  پاسخگو   یسازمان

 آنها  یبرا   و  گردانده  ممنوع  را  آنها  نقض  قانونگذار  که  است   ییها  هنجار  نقض  به  ییپاسخگو   مرجع  و

  تی صالح  در  آن  به  ییگو  پاسخ  که  ییهنجارها  نقض  گر،ید  طرف  از.  است   کرده  فیتعر  اجرا  ضمانت 

  و   گذشته  حات یتوض  به  بنا   اما   است  شده بار  آن  بر   تخلف«»  عنوان  چه   اگر  است،  یحکومت راتیتعز  سازمان

  ی تیماه  یدارا  است   دهیگرد  ارائه  مجازات  و  جرم  از  یاسالم  مجازات  قانون  18  و  2  و  ا  مواد  در  که  یفیتعار  با

  ت یصالح  در   یها  هنجار  نقض  بودن،  گونه  بزه  در  یکس  اگر  محال،  فرض  در  یحت  البته  که  است   گونه  بزه

 بالوجه   راتیتعز  سازمان  یها  پاسخ  ت ی اکثر  بودن  یفریک   در  دیترد  کند،  دیترد  یحکومت   راتیتعز  سازمان

  متناسب  افتراقی  یفرهایک   واقع  در  و  است   نهفته  ها  پاسخ  نیا  در  اندك   ولو   فریک   یها  صهیخص  که  چرا  است،

 و   یلیتکم  را  ها  فریک   نیا  ت یماه  امر  انیمتصد  یبرخ  که  چند  هر.  باشد  یم  یاقتصاد  تخلفات  با  سازگار  و

  تی مدخل  ییقضا  مراجع  با  راتیتعز  سازمان  یکسانی  و  یهمپوشان  زانیم   نیهم  نیبنابرا   اند  دانسته  یتبع

 در  تا  دینما  یم  یالزام  یحت  و  مجاز  سازمان   نیا  یگذار  است یس  ی  عرصه  به  را  یاخالق  است یس  دانش

  سامان   را  مرتبط  یهنجارها  نقض  و  تخلفات  با  تقابل  در  را  سازمان  نیا  یده  پاسخ  ی  سامانه  مختلف،  سطوح

 معاضدت   و  یهمکار   جهینت  یاقتصاد  تخلفات   قبال  در  یحکومت  راتیتعز  سازمان  یفریک  است یس  .بخشد

 انتخاب  که  است   شده   «یفریک   است یس»   نام  به  ی گرید  علم  نشی آفر  باعث   جزا   حقوق   و   ی شناس  جرم  علم

 به  یعمر  ،ییامضا  نهاد  کی  مثابه  به  فریک   واقع،  در   باشد  یم  یبزهکار  هی عل  مبارزه  حیصح  روش  و  طریقه

  گرفته  خود  به یقرارداد حالت  ،یعیطب یها  جلوه  یط با که دارد شتریب بسا چه و یبشر یها تمدن یدرازا

.  است   داشته  را  خود  منتقدان  و  طرفداران  و  بوده  یفریک   حقوق  بزرگان  محافل  نقل  همواره  نهاد  نیا.  است 

 حفظ   یبرا  را  آن  گراها  اخالق  و  دانستند  یم  یخوشبخت  و  سعادت  عیما  را  فریک   کاران،  کیکالس  که  یحال  در

  با  انی گرا   تحقق  (86،  1390)صفری،.دانستند  یم  ی ضرور  و  الزم  جامعه  یاخالق  یهنجارها  و  ها  ارزش

 به  مربوط  و  شنیع  زاء  جرم  را  فریک   ،یبعد  نیمنتقد  ریسا  و  یکوفریانر  ن،یک   همچون  یافراد  یسردمدار
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 ی ده  پاسخ   در  ها  یگذار  است یس  ریناپذ  ییجدا  رکن  فریک   احوال،  نیا  ی  همه   با   دانستند  یم  ت ی بربر  دوران

  گرفته   شکل  یمتنوع  ی اخالق  استیس  یالگوها   کیفر،  وجود  عدم  ای   وجود  اساس   بر  و  است  بوده  ی بزهکار  به

 امر،   یباد  در  یاخالق  است یس  انی گرا  لی تحل  و  دانشمندان  یحت  که  است   بوده  یحد  به  فریک  ت ی اهم.  است 

 ،1803  سال در  بار نیاول  یبرا   ،یفریک   استی س  فن و  علم.  اند  بوده  نموده نییتب  را  یفریک  است ی س  ناخواسته

  سرکوب   یها  روش  ی   مجموعه  را  آن  که  «یفریک   حقوق »  کتاب  در  ،یآلمان   باخ  فوتر  فون  آنسلم  توسط

  و   گرفت   ی وجود  ت ی ماه  کرد،  فیتعر  دهد«  یم  نشان  واکنش  جرم  مقابل  در  آن  ی  لهیبوس  دولت  که  کننده

  است ی س  مفهوم  واقع  در   ،یاخالق  استی س مفهوم  سر   بر   بحث   ادامه  ست،یل   فون  چون؛  یدانشمندان  آن  از  پس

 ی معنا  به)   یفریک   است ی س  شود،  گفته  که  نیا  ن،یبنابرا.    (laresh,2017,132)  دادند  یم  بسط  را  یفریک 

  است یس  درآمد  شیپ  ،(یبزهکار  ی  دهی پد  به  حالت،  نیبهتر  در  گر  سرکوب  تایماه  یها  پاسخ  دادن  سامان

  انیب  بازپروراندن  و   یسزاده  ارعاب،  ،یعموم   ی گذار  فریک   اهداف  معموال.ستین  یگزاف   سخن   است،  یاخالق

  از  کیبار   ییها  رگه  میشو   یم  متوجه  یاقتصاد   تخلفات  یبرا ی  ادار  یها  فریک  یبررس  با  اما. است   دهیگرد

 یم  اهداف  نیا  یورا  ییها  فریک   نیچن  نشیچ  از  قانونگذار  است یس  و  اهداف   و  است   مستتر  اهداف  نیا

 یاقتصاد  تخلفات  که   موضوع  نیا  درك  و تخلفات  نیا  ارتکاب  علل  به  یعمق  نگاه  قانونگذار  واقع  در.  باشد

 شان ی ا  یها  آرزو  و  آمال  ن،یمتخلف  به  حمله  ضد  با  دیبا   یم  ارتکاب  مال  اندوختن  و  یمال  یها  زهیانگ  با  عمدتا

  ی ها  فر یک   اعمال  با  شانیا  کردن  مصرف  یبرا  تالش  ضمن  قیطر  نیا  از  و  است  داده  قرار  هدف  مورد  را

 ی لطمات  و  صدمات  یبازساز  یبرا  تالش  در  خرد  اقتصاد  و  بازار  کنندگان  اختالل  حذف  و  یطرف  از  یمال

 (ibid).است  دهیگرد وارد اقتصاد بطن  به تخلف ارتکاب اثر در که است 

 ی اقتصاد تخلفات به  راتی تعز  سازمان رویکرد-6

 تیجمع  به  گذرا  ی نگاه  و  است   مطرح  جوامع   هیکل  در   یاجتماع  دهیپد  ک ی  صورت   به   ینی شهرنش  امروزه 

 صورت  به   آنچه  وجود  روند  نیا  در  کنند؛  یم  یزندگ   شهرها  در  جهان  ت یجمع   از  یمین  دهد  یم  نشان  یشهر

 شیافزا. است  تخلفات و جرم شیپ از ش یب گسترش دهد یم رخ یشهر طیمح در ندی ناخوشا قت یحق کی

 ی ناامن  احساس   رفتن  باال  آن  موازات  به  و  ریاخ  یها  دهه  در  متخلفانه  اعمال  نینو   اشکال  ظهور   و  تخلفات

  ی اساس  یها  ینگران  از  یکی  صورت  به  جرم  و  تخلف  که  است   شده  موجب   تخلفات  و  جرم  وقوع  از  ترس  و

 یضرور  را  قلمرو  نیا  در  یگذار  است یس   و  یزیر  برنامه  مطالعه،  ها  حکومت   آن  یپ  در  و  دیآ  در  مردم

 از  یر یجلوگ   دنبال   به  جامعه  و  فرد  در  اصالحات  و  راتییتغ  جادیا  با  یر یشگیپ  رو  نیا  از   دهند  صیتشخ

  آموزش   قیطر  از  را  جامعه  یاعضا  که  است   آن  درصدد  یریشگیپ.  است   یشگیهم  و  داریپا  صورت  به  تخلف

  مجموعه   تخلف  از  یر یشگیپ  یها  برنامه.  کند  همنوا  و  آشنا  یاجتماع  قواعد  با  هیتنب   و  قی تشو   و   ت یترب  و

  ی نم  یخاص  نهاد  چیه  و  ردیگ   یم  بر  در  جامعه  مختلف  یها  بخش   در  را  ها  ت یفعال  و  ها  برنامه  از  یعیوس

  و   سو  کی  از  جامعه  یرسم  ینهادها  نیب  یهماهنگ  ینوع  اساس  نیبرا  و  باشد   ابعاد  همه در  آن   یمتول  تواند

 در  شهروندان  همه  دیبا.  باشد  یم  یضرور  مهم  نیا  تحقق  در  گرید  یسو  از  یمردم   ینهادها  مشارکت 

 مردم یتمام مشارکت  بدون و یریشگیپ اهداف از مردم یآگاه بدون یعنی شوند میسه تخلف از یریشگیپ

 سالم   در  بلکه   یساز  سالم  در   که  یریشگ ی   است   یاساس  اصل   دو  تحقق  ما   هدف  که   چرا.  گردد  ینم  یعمل

 کالم  در   که  است   ی عنوان  جرم،  از  یری شگیپ  .کند  ی م  فایا  را   یا  سازنده  نقش  اجتماع  و  فرد   داشتن  نگه
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 یبرا  که  یفریک   ریغ  و  یفریک   از  اعم  یاقدام  هر»  موسع،  مفهوم  در  یکوفریرنا  و  ایبکار  جمله،  از  یبزرگان

  که   یکرد یرو  اما .  است   شده  ریتعب  رد«ی گ   یم  صورت   جرم  ارتکاب  زانیم   کاهش  هدف  با  و  جرم  با  مقابله

  یاند،مبتن  داده  قرار  نظر   مد  یریشگیپ  فیتعر  در  ربط،  یذ  یالملل  نیب  و  ی مل  یها  نهاد  و  شناسان  جرم  اکثر

 ییها  ابزار  و  لیوسا  مجموعه»  جرم؛  از  یریگ   شیپ  اساس  نیا  بر.  است   جرم  از  یریشگیپ  مضیق  تعریف  بر

 طیمح  عوامل  به  نسبت   ت،یریمد  عمالا  ای  و  زا  جرم  عوامل  کردن  محدود  ای  حذف   آن،  قیطر  از  دولت   که

 مورد  یبزهکار  بهتر  مهار  یبرا  آورد،  ی م  فراهم   را  جرم  ارتکاب  فرصت   که  یاجتماع  طیمح  و  یکیزیف

 کنشگران  بر  عالوه  که  چرا  است،  مواجه  ت یجامع  عدم  رادیا  با  هم  فیتعر  نیا  البته«     دهد  یم  قرار  استفاده

 ی م  برخوردار  یریشگیپ  قلمرو  در  یمهم  گاهیجا  از  ز ین  یمدن  جامعه  از  برخاسته  گران  کنش  ها،  نهاد  و  یدولت

 جرم از  یری شگیپ  بر حق و  تیامن  حق  که  چرا است   یاخالق  استیس  یاساس  رکن  جرم  از   یریشگی پ   .باشند

  ،   جرم«  وقوع  از  یریشگیپ  قانون  هم  یعاد   نیقوان  سطح  در  هستند  بشر  یادیبن  یها  حقوق  جمله  از  که

 جرم،  از  یریشگ یپ  یعال  یشورای  نیب  ش یپ  با  ،یقانون  یانگاره  نیمهمتر  عنوان  به  ،  21/ 6/ 1394  مصوب

 جرم   از  یر یشگیپ  یراستا  در  قانونمند  حرکت  یراستا  در  مهم  یگام  قوه،  سه  ندگاهینما  و  سران  از  متشکل

   .است  برداشته

  گیری نتیجه 

 :است زیر شرح به آید می دست  به شده مطرح مباحث  از که نتایجی

 راتیتعز  سازمان  یاخالق  است یس  یها  جلوه  نیمهمتر  از  یعلم  یکردیرو  با  الزم  ساخت   ریز  جادیا  -1

 ی ریشگ یپ  معاونت   سیتأس  با  راهبرد  نی ا.  باشد  یم  یاقتصاد  ی  حوزه  تخلفات  از  یر یشگیپ  یبرا  یحکومت

 از  یر یگ  بهره  با  یتیحما   سازمان  کی  عنوان   به  سازمان  نیا  واقع  در.  دی گرد  یعمل  «یاقتصاد  تخلفات  از

  حرکت  و  ،یساز  ایپو   یراستا  در  یمهم  گام  مذکور  معاونت   سیتاس  با  یانسان  یروین  و  نینو   یها  یفناور

 . است  برداشته  یکنش و فعال عملکرد به  یواکنش و منفعل عملکرد از

  برای  است، نمـوده ترغیب  بدان و پذیرفته مطلق طور به را نیکو  شفاعت   کریم قرآن که این به توجه با - 2

  استحباب   و  مطلوبیت   بـر  اصـل  ،  نیازمنـدیم  اسـتوار  حجتـی  و  دلیل  به  پسندیده،  و  نیکو   شفاعت   پذیرش  عدم

  شفاعت  شده،  خارج  نیکو   شـفاعت   بـه  توصـیه  دلـهأ  شـمول  از  آنچه   از  نمتیقّ  قدر  ست؛ا  نیکو   شفاعت 

 نیز  ند  ا   ااهلل  حق  مصداق  که  آنها   ویـژه   بـه  تعزیـرات  در  شفاعتهـایی  چنین.  است  آمیز   تبعیض  و  ناموجه 

   نیست؛ جایز

 برای سالم قضایی  غیر نهاد یک شفاعت   که شود می استفاده شفاعت  باب در اسالم فقه های آموزه از – 3

   است   اجتماعی و اخالقی موضوعات و حقوقی  مسائل در اختالفات فصل و حل

  او   ندامت   و توبه  حالت   ویژه  به   و  بزهکار  روانی  روحی  وضع  به مواردی  در   شفاعت   جواز  عدم  یا  جواز  -4

 یا   و  بزهکار  برای  ای  فایـده  متضـمن  سختی  به  باك   بی  بزهکاران  و  متجاسران  از  شفاعت .  دارد  بستگی  هم

  جـرم  که  این  به  استناد  با  صرفاً  را  نباشد  نادم  اگر  حتی  بزهکاری  هر  از  شفاعت  تـوان  نمـی.  است   جامعه

 در  زیادی اندازه تا کیفری دعوای پیگیری و طرح که  این به  توجه با . نمود تجویز است، تعزیـری ارتکـابی
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  کـه   نیسـتند  برخـوردار  داللـی  قـوت  چنـان  از  شـفاعت   از  منع  روایات  است،  خصوصی  شاکی  اختیار

  قابل   اندازه  تا  الناسی  حق  جرایم  در  شفاعت   وضعیت  بدینسان،.  کنند  نفی  را   الناسی  حق  حـدود  در  شـفاعت 

 . است  متفاوت اللهی حق جرایم با توجهی
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