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Abstract: 

Expediency in criminology refers to a situation in which criminality must 

be based on the principle of expediency. On the other hand, criminology 

and, consequently, the criminal sentences in accordance with it and the 

guarantee of its implementation are affected by the category of expediency. 

Imagination is the basis for issuing criminal sentences as well as 

criminology, which in the legal and penal system of the Islamic Republic 

of Iran is based on the interests of the system. In certain circumstances, this 

institution has the right to go beyond the basic principles and texts of the 

constitution and Islamic norms. This kind of expediency has an important 

effect on the issue of criminality, which includes criminal, political, cross-

sectional inflation and the reactivity of criminal law. Therefore, according 

to the above statements in this article, we intend to examine the expediency 

in the process of criminalization and answer the main and fundamental 

question: where is the position of the category of expediency in 

criminalization? 
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 مداخله ی مصلحت در جرم انگاری و حدود و ثغور آن 

 1منوچهر عبداللهی

 2هما داودی گرمارودی

 3امیر سماواتی پیرو

 چکیده

مصلحت در جرم انگاری به حالتی اطالق می شود که جرم انگاااری ماای بابراات باار ا ااا  

اری و بااه عباا  حک احکااام کی ااری . از جانبی دبگر جاارم انگاا پیدا کنداصل مصلحت مصداق  

و قاعاادی ی مطابق با حک و ضمانت اجرای حک عاثیر پااربر از ملولااه ی مصاالحت ماای باشااند  

و در واقاا  ر از احکااام کی ااری دبگااری ماای باشااد  انگاری نیز خااود متاااثمصلحت در جرم  

مصلحت در جرم انگاری مبنای صدور احکام کی ری و هم چنین جرم انگاری می باشااد کااه 

در نظام  حلوقی و کی ری جمهوری ا المی ابراک عشخیص حک بر عدی ی مصلحت نظام ماای 

ص اولیااه قااانوک ا ا اای و مااوازبن ابن نهاد در شرابطی حق عبااور از اصااون و نصااو   باشد.

ا المی را دارا ت. ابن نوع مصلحت گرابی عاثیر مهمی بر موضااوع جاارم انگاااری دارد کااه 

. لاارا بااا عورم کی ری،  یا ی، ملطعی و واکنشی شدک حلوق کی ری از جمله نتابج حک ا اات 

طالعه کتابخانااه کی ی و با م-ش ع ریریوبا رعا بیانات فوق در ابن ملاله بر حک بودبم عوجه به  

و به ابن  وان اصلی و ا ا ی پا اا  در فرحبند جرم انگاری پرداخته    به برر ی مصلحت ای  

در پا اا  فرضاایه اباان گونااه   ؟کجا اات دهیم که جابگای ملوله ی مصلحت در جرم انگاری  

 ا ااتوار باار غیرا المی جزای حلوق هم و ا المی جزای حلوق در هممطرح شدی ا ت که 

 وجود نظر اع اق انگاری جرم مهم مبانی از بکی بعنواک مصلحت، ی پابه بر انگاری جرم بودک

 بااا مختلااف، حلااوقی هااای نظام و کشورها در که ا ت  مصلحت  مبنای و ععربف ابن و دارد

 مت اااوت جامعااه حک بر حاکم اصون و حکومت  اعتلادی مبانی و موجود های ارزش به عوجه

 .ا ت 

 انگاری،مصلحت،احکام کی ری،حلوق کی ری .جرم  واژگان کلیدی:
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 و بیان مسئله  مقدمه

شود کااه باار ا ااا  اصاال هابی گ ته میانگاریگرابانه به حک د ت جرمانگاری مصلحت جرم

های بابند. مصلحت م هومی رابااج و پرکاااربرد ا اات کااه برداشاات -مصلحت مشروعیت می

در نظام جمهوری ا المی؛ مصاالحت   انگاریمصلحت در جرم  معیار    .شودمت اوعی از حک می

مرج  عشخیص حک شورابی با انتخااار رهبااری عحاات عنااواک مجماا  عشااخیص .  نظام ا ت 

مصلحت نظام ا ت و ابن نهاد در شرابطی حق عبور از اصون و نصوص اولیه قانوک ا ا اای 

کی ری  و موازبن ا المی را دارا ت. نظربه جرم انگاری اصالتاً متک ل عحدبد مرزهای حلوق

ا ت. پر ش ابن ا ت که بنیاک نظربه های موجود در ابن خصوص مصالح و اهداف ا اات 

بکاای از جلااوی هااای مهاام مصاالحت در حااوزی در واق  به بیانی بابد اضافه نمود    با حق ها؟

باشد، که در حک مصالح عمومی موجود در جامعااه حلوق کی ری نلش حک در جرم انگاری می

کند، لیکن حک چه مهم ا ت ی در  یرتم قانونگراری کی ری عمل میبعنواک مبنای جرم انگار

باشد. بعنی مصلحت در جاارم انگاااری بااه ععیین م هوم مصلحت در را تای جرم انگاری می

کااه در ملالااه   چه معنا ت؟ و معیار و حد بلف مصلحت در زمینه ی جرم انگاری چیراات؟

باشیم کااه بااه روش گاارد حوری  حاضر در پی موشکافی از ابن موضوع به صورت م صل می

 کتابخانه ای برر ی خواهیم نمود.

 :کلیات و مفهوم شناسی1

 :مفهوم مصلحت1-1

 :مفهوم مصلحت در لغت1-1-1

االمر مصلحةٌ أىْ: خیاارٌ. ء: خالف فَرَدَ. فىدر کتار لغت مصباح المنیر حمدی ا ت: صَلَحَ الشى

 :والجم 

صالح ضد فراد ا ت. در امر مصلحت ا ت بعنااى در او خیاار (354:1412فیومی،  )  المصالح

 .ا ت. مصالح جم  مصلحت ا ت 

ما بتعاطای االنراک من االعمان الباعثااة علااى ن عااه،   و در أقرر الموارد ذکر شدی ا ت: عُرمّى

کنااد اعمااالى کااه ن عااى عابااد انراااک مااى(651:1421،  الخوری الشرعونی اللبنانی  )  .  مصلحة

 .مصلحت گ ته میشود

: "مصاالحة"جماا   "مصااالح"نامه دهخدا در ععربف واژی مصاالحت حماادی ا اات:  و در لغت 

چه موجب ح ااابش و  ااود باشااد. ها. و جم  مصلحت به معناى صالح و خیر کار، حکنیکى

مصالح معاش و معاد: چیزهابى که خیر و مصلحت دنیا و حخرت بااا حک عاااام ا اات. مصااالح 

چه خیر و مصاالحت صلحت: کارهابى که به خیر و صالح مردم ا ت، حکضد م ا د، جم  م

 (18541:1374)دهخدا،  کار بر حک مربوط ا ت«

 صلحت در اصول فقه م :1-1-2
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حبد، ذهاان انراااک متوجااه اباان مراا له وقتى  خن از ععربف اصطالحى بك واژی به میاک مى

اعتبااار و قاارارداد در حک فاان، بااودی شود که ابن واژی، محل بحث اهل فنّ حک و با موضوع مى

ا ت. بنا برابن براى شناخت معناى اصطالحى بابد منشأ جعل اصطالح حک وهدفى کااه اهاال 

 .کردند مورد عوجه قرار گیردفن براى حک دنبان مى

معتلدند که احکام شرعیه بر ا ااا  مصااالح و م ا ااد جعاال  -اعم از معتزله و امامیه-عدلیه  

اى وجود دارد. پس از پربرش ر مورد هرحکم شرعى مصلحت با م ردیشوند. بنابر ابن دمى

عبعیت احکام با مصالح و م ا د، در میاک اندبشمنداک اعم از شیعه و  اانى بحثااى در گرفتااه 

ا ت که ابن مصلحت، ثبوعاً چگونه ا ت؟ و رای کشف حک در ملام اثبات چیراات؟ بنااابرابن 

با مراعب و عناصر وابرته به حکم شرعی ععربف واژی مصلحت در اصطالح را بابد در رابطه  

 .کنیم

م هوم » :عواک ابن ععربف را در معناى اصطالحى مصلحت ارائه دادبر ا ا  مطالب فوق مى

با عنوانى که واق  و مصداق حک نزد شارع رجحاک داشته باشد، چه ابن رجحاااک را شااارع بااه 

بیاک کردی باشد و بااا بیاااک نکااردی  (یهوا طه ر ون باطنى )علل قطعى( و با ظاهرى )ادله ل ظ

 .باشد

قرم اوّن ععربف، مبیّن ملام ثبااوت و قراام دوم، مباایّن ملااام اثبااات ا اات. در اباان ععربااف 

عمومیت عبیین در ملام اثبات به ابن جهت بودی ا ت عا قون کرانى که قائل به مصالح مر له 

 .و با منطلة ال راغ و امثان حک هرتند را شامل شود

 :گوبدحمد  الم مدکور در ععربف اصطالحى مصلحت مىدکتر م

کند و در قلمرو قواعااد مصلحت عبارت ا ت از اخر چیزى که جلب من عت با دف  ضرر مى

 .عام شربعت باشد

بنابرابن مصالحى که با ملاصد شرع همخواک باشد و با حک منافات نداشته باشد، معیااار اماار و 

 (281:1364 الم مدکور،محمد  ) .باشدنهى در شرع ا الم مى

 :مصلحت در امور کیفری1-1-3

در هر نظام حلوقی، بك  لرله اصون ارزشی وجود دارد که ملررات حلوقی باار ا ااا  حک 

وض  می گردد و ابن ا صون ارزشی، عحت عنواک مبانی مطرح می شود. مبااانی مصاالحت در 

پیامدهای مصلحت و اباان کااه حلوق کی ری، واجد دوجنبه ابجابی و  لبی ا ت. با عوجه به 

مصلحت همچوک شمشیر دودم، می عواند مضراعی داشته باشد، لرا ضوابطی در جنبه ماااهوی 

)خراارو و شکلی پیش بینی شدی ا ت که در ملااام ا تصااالح بابااد مااورد عوجااه قاارار گیرد

: ت . نظربه مصلحت در  ه  طح بر  یا ت جنابی علینی ابراک عاثیرگرار ا (22:1397شاهی،

پابداری از اخااالق و ارزش  : طح جرم انگاری عالوی بر رعابت مبانی و اصولی همچوکدر 

های ا ا ی، ح ظ و عامین امنیت، عدالت و من  ح یب ر انی به غیر به عنواک پیش شاارط و 

با شرط الزم، عنصر ضرورت نیز به عنواک شرط کافی بابد وجود داشااته باشااد امااا در ملااام 
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و با عبدبل کی ر، نیاز به عنصر ضرورت نیرت. با عوجه به اصون و جرم زدابی و کی ر زدابی  

مبانی مریولیت کی ری از قبیل: خوا تن، دانرتن، عوانرتن ووقااوع خطااای کی ااری، مراایون 

دانرتن دختر نه  اله و با افراد مرلور االختیار بر خالف مصلحت بودی و ملااررات مربوطااه 

ه صااورت ضاامانت کااه بااا ا ااتحلاق عادالنااه، بااا بابد بازنگری شود واکنش در برابر جرم، ب

عدالت ا تحلاقی در ععارض قرار گیرد. رابطه مصلحت با فاباادی و  ااودمندی، بااه صااورت 

عموم و خصوص من وجه ا ت. مصلحت بااا عاادالت رابطااه ای دو ااوبه دارد: در عاادالت 

ماهوی، مصلحت مبنای عدالت به شمار ماای رود و در عاادالت صااورت و وصاا ی، عاادالت 

رچور مصلحت را عشکیل می دهد. با وجود ابن، اگر بااه ضااوابا عاادالت عوجااه نشااود چا

 .مصلحت با عدالت در ععارض خواهد بود

 :مفهوم جرم انگاری1-2

 هوم جرم انگاری در اصطالح حقوقی:مف 1-2-1

قانونگرار با در نظر گرفتن حک و با عطبیااق حک بااا معیارهااای خااود و   ا ت   عملیانگاری  جرم

مبانی موجود در جامعه انجام دادک و با ندادک کاری را در جامعااه ممنااوع بدانااد و باباات حک 

که با معیارهای اصلی جامعه ارعباط بریاری دارد و جرم انگاااری از   مجازاعهابی ععیین نمابد  

فرهنگ دبگری می عواند بریار مت اوت باشد برای مثااان جاارم   جامعه عا فرهنگی با جامعه عا

 انگاری در کشورهای ا الامی با کشورهای غیر ا المی بریار مت اوت خواهد بود .

 انگاری در حقوق کیفری اسالمجرم و جرم :1-2-2

از نظر ماوردی، جرم عبارت ا ت از محرمات شرعی که خداوند باار حنهااا علااار حاادی بااا 

ای از فلهاء ععربف جرم را عو عه دادی و ارعکار هر عمل و عدی ظر گرفته ا ت ععزبری در ن

باشد و با از  ااوی   (116:1376)دهلاک،اند خوای من  حک از ناحیه شارعممنوعی را جرم دانرته

  .حاکم ا المی

انگاری نیز با عوجه به ابنکه فرع بر وجااود نظااام  یا اای ا اات اگاار در حااوزی موضوع جرم

 ا ی دبن باشد که در مناب  فله موضوع و حکم حک بیاک شاادی بااه معنااای اعااالمارزشهای ا 

انگاری و عصوبب حکومت ا ااالمی، خواهد بود و اگر در زمری مرابل مرتحدثه باشد با جرم

و مشاامون ععربااف و اای  جاارم   (1377:418،  احماادی ابهااری)  عخلف از حک گنای و معصیت 

قانونگراری ما با عوجه به ابنکه دابری محرمااات شاارعی منطبااق باار خواهد بود ولی در حوزی  

دابری جرابم موضوعه نیرت جای ابن  اان باقی ا ت کااه  اگاار قانونگاارار خوا ااته باشااد 

عملی را که شرعاً حرام ا ت جرم عللی کند و برای حک ضمانت اجرای کی ری ععیین کند چه 

و حبااا عاااکنوک از ضااوابا   (332:1383دی،)حاجی دی حباااای راهنمای او اات؟میزاک و ضابطه

انگاری برخاای محرمااات و رهااا حلوق عرفی پیروی کردی ا ت با ضوابا دبگری برای جرم

 .کردک برخی دبگر داشته ا ت؟
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 قانونگذاری ایرانظام ن:جایگاه مصلحت در 1-3

 :مالکات و مدارک احکام شرع 1-3-1

ما حکم به الشرع حکم به العلل و کل ما مصلحت، مبنای کلیه احکام شرع ا ت. قاعدی:  کل  

حکم به العلل حکم به الشرع «، قاعدی کلی کالمی و اعتلادی مرلمی ا ت که در حوزی فلااه 

و اصون نیز وارد شد، و بك اصل و قاعدی اصولی مشهوری از حک ا تنتاج گردبد که به قاعدی 

ی علاال نراابت بااه در  بعناا   ; مالزمه « شهرت دارد. البته، قرمت دوم قاعدی مطلااق نیراات 

فلر ه و علل عام همه احکام شرع، عاجز و ناعواک ا ت. در هر حان، ناعوانانی علاال در در  

و بیاک مصالح و همه حکمتهابی که احکام شرع بر حنها بنا شدی ا ت، موجب خدشه و خلاال 

پربری قاعدی فوق نمی شود. ابن، به ضعف علل ما و حمادی نبااودک خودماااک در ادرا  همااه 

مصالح و حکمتهای احکام شرع برمی گردد. وظی ه علم فله، ععیین حلوق و عکالیف بناادگاک 

  .در رابطه با خداوند و نیز روابا با همدبگر می باشد

ابن حلوق و عکالیف، با ا تناد به مناب  احکام به د ت می حبند. مناب  احکام با مبانی احکااام 

ب  ا تنباط احکام در فلااه شاایعه بااه شاامار ماای ع اوت دارد. کتار،  نت، اجماع و علل، منا

 روند.

 استنباط احکام شرع  مدرک عقل و :1-3-2

بحث انگیزعربن دلیل با منب  ا تنباط احکام در فله شیعه، دلیل علاال ا اات. اصااولیاک شاایعه 

برای اثبات حجیت علل، از دروازی ای به نام حرن و قبح ذاعی با عللی وارد می شوند. مناب  

ولیه ا تنباط احکام، کتار و  نت بودند. اما بتدربج به دنبان افزابش فاصله زمانی با اصلی و ا

 نت ر ون اکرم)ص( و فوت صحابه و عابعاک حک حضرت و نیز اخااتالف در ع راایر کتااار 

 (123:1385) حقابابابی، .بعنی علل و اجماع، قوت گرفت   ;الهی، لزوم رجوع به دالبل دبگر

عوجیه حک، مباحث فراوانی در گرفت. دلیل علل، منبعی ا ت که بااا در کی یت حجیت علل و  

در نظر گرفتن مبانی، حکم مورد نظر عوجیه می شود. اما در دالباال و مناااب  دبگاار، بااه طااور 

اجمالی و کلی پربرفته می شود که همه حنها بر اصل مصلحت و حکمت ا ااتوارند. ونیااز در 

مبانی حک حکم بااه قطاا  و بلااین بر اایم کااه حک  حجیت و ا تنباط دلیل علل ما بابد برا ا 

حکم دارای مصلحت ا ت، و نیز مصلحت حک هیچ ععارض و عنافی با شرع ندارد. به عبارت 

دبگر، ممکن ا ت دربار علل، مبنا و دلیل حکم در بك جا جم  باشند. علل در ابن موارد، 

للی همگی جزء مبااانی مرتلالت ع .هم جزء مبانی برخی از احکام، و هم جزء دلیل حنها ت 

احکام محرور می شوند، و علل وشرع در ا تنباط حنها بکرانند. در غیر مرااتلالت عللاای، 

شرع مبانی دلیل علل خواهد بود و علل اجماال می پربرد که همه حنها مبتنی باار مصاالحت و 

  .حکمت هرتند
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د جننرم احکام شرع اولیه و ثانویه و نقش مصلحت در ایننا احکننام در فننر  یننن   :1-3-3

  انگاری

احکام شرع شامل اولی و ثانوی می باشند که علریم بندی ای  رابج می باشد کااه از گرشااته 

متداون بودی ا ت  بکی از اصلی عربن وبژگی هابی که می عواک برای احکااام شاارعی ثانوبااه 

لرا احکام ثانوبه احکامی هرتند که قاباال عغییاار ماای در نظر گرفت موقتی بودک حک می باشند 

 باشند که در ابن را تا به نظر بکی از محللاک اشاری ای خاهیم داشت که ملرر داشته ا ت :

بااا قرمتی از احکام ا المی احکام و قوانینی هرتند که در مرور زماااک بااه دالباال مصاالحت  

احکااام ثااانوی مااادامی کااه .  موارد غیر مصلحتی عو ا رهبر و ولی مرلماناک وض  می شود.

ها باقی باشد و موان  و م ا د حک نیز باقی و پابرجا باشد ثابت ا اات مصلحت و علل وض  حن

و هرگای ا بار حنها از بین رود احکام وابرته به ح نیز از بین خواهد رفت مثل عحااربم عنباااکو 

  که  ابلاً بدبن نحو بودی ا ت و اکنوک رف  گردبدی ا ت .

ابطه فی مابین احکام ثانوی قبل از صحبت در خصوص احکام وض  شدی حوکتی بر حنیم عا ر

و اولی را با بکدبگر مورد ملابره قرار دهاایم و وجااوی افتااراق و شااباهتهای حنهااا را برر اای 

می عواک اذعاااک داشاات . نیرتنددر ملابل بکدبگر  نمابیم .ابن دو احکام اعم از ثانوی و اولیه 

وم خصوص من که احکام ثانوی بخشی از احکام اولی محرور می شوند و نربت حک ها عم

وجه می باشدو بك اصل مطللی وجود دارد و حک ابن ا ت که احکام شرعی همگی اولیااه و 

احکام دولتی و  .ذل م می باشند و احکام ثانوبه موقت اند  همانطوری که  ابلاً اشاری داشتیم .

بکی از اصلی عربن وبژگی های احکام ثانوبه اباان ا اات .  حکومتی احکامی ا تثنابی نیرتند  

اما احکام حکومتی موقتی نیرااتند چراکااه عنصاار مصاالحت در   ه ابن احکام موقتی هرتند  ک 

با ابن اوصاف جابز   احکام دولتی و حکومتی به عنواک اصلی عربن عنصر محرور می شوند 

نیرت که ابن دو عنصر)احکام ثانوی و اولی ر( را در بك را تا قاارار دهاایم .احکااام ثانوبااه 

ه عو ا مراج  و مجتهدبن وض  شااوند و بنااا بااه صااالحدبد حنهااا در قابلیت ابن را دارند ک 

شرابا مختلف جوام  قابل عغییر هرااتند و احکااام دولتاای و حکااومتی نیااز در عشااخیص و 

 . صالحدبد مجتهدبن می باشند 

با عوجه به موارد بیاک شدی ابنطور به نظر می ر د که احکااام دولتاای و حکااومتی در شاامار  

در واق  الزم به ذکر ا ت که ابن احکام نشات گرفته از احکام شرعی ماای احکام اولیه باشند  

ولاای احکااام  ;شارع ، جاعل احکام اولیه ا اات   ولی ابن امر نیز قابل عوجه ا ت که  .    باشند  

. البتااه، مبااانی و اصااون اولیااه احکااام حکااومتی، عو ا حاکم وض  و جعل می گردد  دولتی  

 (74:1384زادی، ) حبیب  .توار ا ت برهماک اصون و کلیات اولیه شرعی ا 

همین عوامل موجب شدی ا ت عا برخی از محللاک معاصر، طرح علریم جدباادی از احکااام 

شرع را ارائه کنند، که برمبنای عازی و جدبدی ا ااتوار ا اات. در اباان علراایم بناادی، احکااام 

ا ااا  حکاام برابن  حکومتی به عنواک نوعی از احکام مرتلل، در کنار احکام قرار می گیرد.
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عمااومی. احکااام خصوصی و احکام  فردی،  احکام  شخصی،  احکام  شرعی برچهارگونه ا ت:  

فلیهاک در کتابها و گ ته هابشاک بیشتر از احکام فردی و خصوصی صحبت می کننااد و حک دو 

  احکام دبگر را زباد در نظر نمی گیرند و بداک اشاری ای نمی کنند.

احکام شخصی احکامی هرتند که برای افراد به خصوصی وض  گردبدی انااد احکام شخصی:  

مااوارد ، از قبیاال: عهجااد و حضرت محمد)ص( در نظر گرفته شد احکامی که برای    همانند  ;

  دبگری که در قرحک به وفور بافت می شود .

اگانه به حک د ته از احکامی اطالق می شود که برای فرد فرد جامعه به طور جداحکام فردی:  

وض  گردبدی ا ت و هر بك از افراد در جامعه حکم خاص خود را دارند  مثل نماز خواندک 

  که بر همه واجب ا ت .

به حک د ته از احکامی اطالق می شود که برای افراد خاصی در جامعااه در احکام خصوصی:  

ری ماای قوانین و ملررات در خصوص بی  که متوجه شخص باب  و مشتمثل    ;نظر گرفته اند  

 . باشد . و با ملررات مربوط به ازدواج و نکاح  که در خصوص شخص زوج و زوجه ا ت  

احکام عمومی احکامی ا ت که برای جامعه وض  می گردد و مخاطبش بااك احکام عمومی:  

و چنانچه ملصود افراد به طور جداگانه نیز باشند از حک جهت ا ت که اباان   جامعه می باشد  

جامعه خود بك عنواک انتزاعی ا ت. بااه اباان   جامعه را پدبد می حورند .افراد هرتند که بك  

 .« هم می عواک گ ت  دولتی احکام عمومی،  احکام  

  ابشاک درباری منب  ا تنباط احکام عمومی با حکومتی می گوبند .

. اقرام دبگاار از  کتااار و منب  ا تخراج ابن حکم ها با احکام دبگر ع اوت هابی در بر دارد 

موارد مصلحت و م ا ااد ،  یاحکامچنین  می شوند، ولی منب   گرفته  و علل و اجماع «     نت 

ولو ابنکااه کلیاااعی از حنهااا در کتااار و اانت هراات، مثاال:  اک   عمومی در جامعه می باشد  

عحکموا بالعدن « وبا امر به مراوات. در ابن قرم، برای ر یدک به چنین احکامی، بابد از هاار 

از علال که مصالح و م ا د عمومی را عشخیص می دهنااد، انتخااار قشر و جمعیتی، گروهی  

شوند و حنها را جعل کنند. پس، دلیل اصلی ابن احکام مصالح و م ا د ا ت و عشخیص ابن 

  مصالح و م ا د هم با برگزبدگاک جامعه ا ت.

مبتنی برمصلحت و احکام ثانوبه، رابطااه عمااوم و   دولتیاحکام    بینبا عوجه به علیدی فلیهاک،  

خصوص من وجه برقرار ا ت. احکام ثانوبه عناوبن خاصی دارد. اگر اباان عناااوبن موضااوع 

احکام حکومتی قرار بگیرد، به احکام ثانوبه حکومتی عبدبل می شود. امااا برخاای از عناااوبن 

ت فلیااه و مجتهااد حاااکم ثانوبه، فلا در صالحیت فلیه ا ت، و به حوزی حکومت و صالحی

 ;نمی حبد. بنابرابن، بازگشت برخاای از احکااام حکااومتی، بااه عناااوبن احکااام ثانوبااه ا اات 

« برماای ععبیر شهید صدر به  منطلة ال ااراغبا به    -همچنانکه برخی دبگر نیز به موارد بالنص  

ومتی گردند. همچنین، ارعباط احکام ثانوبه غیرحکومتی، احکام ثانوبه حکومتی و احکام حکاا 
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صالحیت فلیه م تی ا اات، و « در  نمودار ذبل نشاک داد. حوزی  الف  غیرثانوبه را می عواک در

  .« در صالحیت فلیه و مجتهد حاکم قرار داردحوزی  ر« و  ج

 

 

 لحت در نظام حقوقی و کیفری ایران:جرم انگاری بر مبنای مص2

 غیراسالمی جزای حقوق در گرایانه مصلحت انگاری جرم :2-1

 دو ابن و ا ت  فردی های حزادی رقیب  عربن مهم مصلحت  ا المی، غیر حلوقی های نظام در

 واقاا  در .نمابنااد می رقابت  بکدبگر با ها نظام ابن در ها قانونگراری روند در همواری م هوم

 کااه ا اات  اباازاری عنهااا  یا ی، و اجتماعی اقتصادی، های مصلحت  بر عکیه ها، نظام ابن در

 مصااالح ها مر، .دهد می قرار قانونگراراک اختیار در را فردی های حزادی کردک محدود امکاک

 باارای  مصااالح اباان اهمیاات  که ا ت  معتلد و دهد می قرار کی ری حلوق هرته در را عمومی

 برجرته حلوقداک دو وابگند؛ و بشك نیرت. دلیل ارائه به نیاز که ا ت  زباد قدری به زندگی

 ععرب ی ععرب ی ولی دانند، می  عمومی مصالح از حمابت  را کی ری حلوق از هدف نیز، حلمانی

 جای د ته دو را زندگی مصالح  و کنند می بیاک را حک از مصادبلی فلا و دهند نمی ارائه حک از

 و ا ت  ضروری و الزم جامعه در ها انراک اجتماعی زندگی برای که مصالحی بکی .دهند می

 صلح و اشخاص جرمانی عمامیت  ح ظ :مانند .شوند فراهم دولت  قهری نیروهای عو ا بابد

 ماای نشات جامعه در عمیق و دار ربشه اعتلادات از که مصالحی دبگری و .جامعه در عمومی

 (33:1380زادی، ) شکرچی حزاری. حیواک من  :مانند .گیرد

 :شودمی مورد  ه شامل غیرا المی، قانونگرراک نزد مصلحت 

 بااه ا اات  امااروزی ماادرک جواماا  عمام گیری شکل ا ا ی پابه اقتصاد :اقتصاد مصالح .الف

 جابگااای گاارو در نیااز المللاای بااین روابااا در کشااور هاار جابگای و  یا ی قدرت که طوری

 فااردی هااای حزادی اعطااای حتى و شهرونداک رفای عأمین .ا ت  جهاک در کشور حک اقتصادی

 .نیراات  پربر امکاک عوانمند ملی اقتصاد بك از برخوداری بدوک جامعه، هر در افراد به واقعی

 نگااای پیشاارفت  بااه رو و شااکوفا را ملاای اقتصاد عا دارند عالش همواری ها دولت  رو همین از

 را جواماا  اعضااای اجتماعی و فردی زندگی ش وک عمام اقتصادی، های بحراک امروزی .دارند

 فاارو  اامت  به را جامعه ا ت  ممکن اقتصادی، های  امانی به نا و دهد می قرار عأثیر عحت 

 و مااالی هااای بحااراک ابجاد از جلوگیری برای ها دولت  رو همین از .کشاند نیز معنوی پاشی

 مصااالح بنااابرابن، .دهنااد می انجام فراوانی عالش ها، بحراک ابن اثرات از کا تن و اقتصادی

 مصااالح، اباان رعاباات  و ا ت  برخوردار ای العادی فوق اهمیت  از همواری جامعه هر اقتصادی

 (44:1396)را  ،شود. می عللی جامعه هر گردانندگاک نظر مد وظی ه عربن مهم

 فااردی مصااالح ملاباال در غرباای حلوقی های نظام در اجتماعی مصالح :اجتماعی مصالح .ر

 بکاادبگر بااا متعددی موارد در واجنماع فرد مصلحت  ها، نظام ابن در که چرا شوند می مطرح
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و  فاارد عوأماااک اصااالت  حک در کااه ا ااالمی ع کری نظام خالف بر واق ، در . ندارد  ازگاری

 و فاارد اصااالت  م هااوم دو همواری غربی، فلر ی های اندبشه در ا ت، شدی پربرفته اجتماعی

 دو ابن از بکی از حمابت  در غربی اندبشمنداک و داشته قرار بکدبگر ملابل در اجتماع اصالت 

 انلااالر از پس وبژی به و اروپا در رنرانس وقوع از پس .اند نمودی فراوانی های ا تدالن مبنا

 در که ای گونه به بافت  گرترش غربی کشورهای در شدت به فرد اصالت  اندبشه فرانره، کبیر

 هااای نظام در خدشه قابل غیر مبانی و اصون از بکی عنواک به اندبشه ابن هجدهم، قرک اواخر

 فاارد به دادک اصالت  در افراط مضرات و معابب  عدربج به اما .بود شدی پربرفته غربی حلوقی

 و انصاااف بااا گراباای فرد در افراد که حموختند ها غربی و گراشت  عزابد به رو جوام  ابن در

 جامعااه علیااه خشااونتی چناااک اعمان به منجر موارد، از بریاری در و ندارد  ازگاری عدالت 

 عمابلی هیچ حناک زبرا نمابد می اجتماع ا ا  پاشیدک هم از به متمابل را ها حک  که شد خواهد

 .ندارند نیرتند، برخوردار مزبتی هیچ از حک در که اجتماعی پیشبرد به کمك برای

 مناااف  عااامین جهاات  در اری ابااز  یا اات  غرباای،  یا اای هااای نظام در  یا ی: مصالح .ج

 بااه هااا، نظااام اباان در  یا اای مصالح دبگر، عبارت به .گردد می عللی اجتماعی و اقتصادی

 کشااورها اجتماااعی و اقتصادی مصالح از عبعیت  به همواری و ندارند اصالتی هیچ خود خودی

 نظامهای در حک متداون معنای در  یا ت، که ا ت  معروف رو همین از .باشند عغییر می قابل

 مصااالح ععربف برای مشخصی ضابطه و اصل هیچ که چرا ندارد مادری و پدر غربی،  یا ی

  یا اای هااای نظااام در .ندارد وجود اجتماعی و اقتصادی مصالح از مرتلل شکل به  پا ی

 و ا ت  کشور هر اجتماعی و اقتصادی مناف  عامین برای های و یله دبپلما ی، د تگای غربی،

 .گیرند کار به مناف  ابن عامین برای را عالش حداکثر عا دارند وظی ه  یا یوک

 ایران جرم انگاری بر مبنای اصل مصلحت در نظام حقوقی:2-2

 دباادگای از کااه ا اات  روشاان ا ت، برخوردار ای وبژی جابگای از ا المی حلوق در مصلحت 

 خاااص موضوع بك از ای فابدی -هزبنه عحلیل مصلحت  عشخیص مال   ا المی، اندبشمنداک

 نظربااه با دارد، قرار ا المی دولت  اختیار در که ا المی حلوق در اصل ابن رو، ابن از .ا ت 

  نجش در که شدی شرط ا المی ی نظربه در که ابن جز به معنا ت  هم غرر انگار  ود ی

 صربح احکام با حشکار مغابرعی و گیرد قرار عوجه مورد شربعت  کلی اصون عمومی مناف   خیر

 پااس ابراک بر حاکم شیعی فلیهاک و خمینی امام مصلحت  ی نظربه در عازی .باشد نداشته شرع

 از :گوبااد ماای "شاطى ابوا حاق .ا ت  شدی عدون قضیه ابن از الزمی عا ا المی، انلالر از

 مصلحت  از هرنوع در ارزش ععیین ندارد وجود خود خودی به مطللی مصلحت  هیچ که حنجا

 بااا بحث  مورد من عت  که حک بر مشروط شود، می عابد حک از که ا ت  من عتی فزونی بر مبتنی

 خداوند که شرعی محرمات از ا ت  عبارت جرم ا الم دبن در ؟ باشد هماهنگ شارع ملاصد

 عو ااعه را جاارم ععربف فلهاء از ای عدی .ا ت  گرفته نظر در ععزبری با حدی حنها علار بر

 از بااا و باشااد شارع ناحیه از حک من  خوای اند دانرته جرم را ممنوعی عمل هر ارعکار و دادی
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 نظااام در کااه اعمالی و هرتند.  واقعی م ا د و مصالح عاب  ا الم ا المی احکام حاکم  وی

 کااه ا ت  علت  ابن به گیرند می فرار نهی و امر مورد و شود می محرور جرم ا الم جزابی

 و اموان با جامعه افراد باحیات ها حک علابد با اجتماع نظام ضرربه موجب  ها حک عر   با انجام

 در ع ااربا وعدم ها حک ح ظ اجتماع حان الزمه که ا ت  امور  ابر با و حناک حثیث  با حبرو با

 حکوماات  و نظااام صیانت  و اجتماعی و فردی مصالح ح ظ برای ا المی شربعت  .ها ت  حک

 اخااالق بااه متخلااق و متعهااد نیرومند، ای جامعه بلای ضمانت  برای و ا ت  جامعه ا ا  که

 معیارهااای و جرابم کلی طور بهدهد. می ک ر ها حک بر و عللی جرم را افعان از بعضی. فاضله

 الااف .باشااند ماای کلاای قرم پنج بر و شدی عنظیم گانه پنج مصالح ابن برا ا  انگاری جرم

 و وجرح قتل مانند مادی بعد از چه ا ت  شخص  ن س، به ععدی و عجاوز حنها در که جرابمی

 مان به ععدی و عجاوز ها حک در که جرابمی -ر . حبرو و حیثیت  هتك مانند معنوی بعد از چه

 هااا حک در کااه جرابمی -ت .ا ت  ی نرل به ععدی و عجاوز ها حک در که جرابمی -پ ا ت  ،

 .ا ت  علیدی و دبن به ععدی و عجاوز ها حک در که جرابمی - ث .ا ت  علل به ععدی و عجاوز

 در که کند می حکم چنین مورد ابن در وشرعی عللی میانی که ا ت  عوضیح به الزم ادامه در

 .ا اات  ملدم ، ا ت  کمتر ای م ردی و بیشتر مصلحت  دارای کدام هر مصالح و م ا د عزاحم

 می میاک از فا د انتخار و یله به افرد شود، می دف  کم ضرر ارعکار ی بو یله بریار ضرر

 کااه مصاالحتی گماااک باای و کننااد می پیدا برخورد بکدبگر با مصالح خود گاهی حتی و رود

 شود. می عرد ودمن فدای مصلحت  ا ت، کمتر  ودش

 ر اساس اصول حاکم بر قانون اساسی:مصلحت در جرم انگاری ب2-3

 ماای حزاد مختلااف رفتارهااای انجااام در افراد که ا ت  ابن بر اصل ابراک ا المی جمهوری در

 اباحه اصل خالف بر مجازات ععیین و انگاری جرم و باشد می برائت  و اباحه بر اصل و باشد

 کااه ابن بهتر عبارعی به و کند بیاک را انگاری ضرورت جرم بابد قانونگرار و باشد می ا تثنا و

 برای و عللی جرم را رفتاری عواک نمی دلیل وجود بدوک و باشد می دلیل نیازمند انگاری جرم

 مجلااس اختیار که ر د می نظر به ا ا ی قانوک 71 اصل به عوجه با.نمود ععیین مجازات حک

 انگاااری، جاارم طربااق از فردی های حزادی و حلوق بر محدودبت  اعمان در ا المی شورای

 بااه حاادود ابن از خارج عواند نمی مجلس و باشد می  ا ا ی قانوک در ملرر حدود«به ملید

 و ا ا ی قانوک در مصلحت  از ععرب ی هیچ ما کشور در و  .ورزد مبادرت کی ری قانونگراری

 قانونگرار بود بهتر مصلحت  گرتری به عوجه با که حالی در ا ت، نگرفته صورت عادی قوانین

 بگااوبیم بابد و.شود گرفته زمینه ابن در ها ا ت ادی  و  جلوی عا ورزبد می مبادرت امر ابن به

 مجازات، و جرم م هوم از انتزاعی های برداشت  برا ا  صرفا ابراک علنینی جنابی  یا ت  که

 عااورم بحااراک بااا را کی ااری عاادالت  نظام عنها نه افراطی های انگاری جرم با موارد بعضی در

 باای و نارضااابتی زمینااه فااردی، هااای حزادی و حلوق به عجاوز با بلکه  اخته، مواجه کی ری

 بعااالوی( 225:1383)قاضی،ا ت. نمودی مهیا نیز را جنابی  یا ت  واضعاک به جامعه اعتمادی
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 و کشور بر را هنگ ت  های هزبنه کشور های زنداک کی ری جمعیت  افزابش با امر ابن که، ابن

 باارای جامعااه  طح در فرهنگی و اجتماعی  و  حثار همچنین و ا ت  کردی عحمیل المان بیت 

 کااه داشااته باااالبی نلش ها خانوادی فروپاشی در و ا ت  نمودی ابجاد محکومین های خانوادی

  هاایچ ا ا اای قانوک نهم اصل ا ا  بر.ا ت  خارج ملاله ابن مجان از معضالت ابن برر ی

 اقتصادی، فرهنگی،  یا ی، ا تلالن به حزادی از ا ت ادی نام به ندارد  حق ملامی با گروی با فرد

 نااام بااه ندارد حق شخصی  هیچ و کند وارد ای خدشه کمتربن ابراک ارضی عمامیت  و نظامی

 و قااوانین وضاا  بااا چنااد هاار را، مشااروع های حزادی کشور ارضی عمامیت  و ا تلالن ح ظ

 - ابااراک ا المی جمهوری کی ری نظام در انگاری جرم به بادشدی اصل « از بین برد ملررات،

 اباان مصااونیت  باار را اصل و شمردی محترم را فردی های حزادی و حلوق ممکن نحو  بهتربن

 نمودی من  را قانونگراری و ملرراعگراری عو ا حلوق ابن  به ععرض حتی و دادی قرار حلوق

 مشااروع، هااای حزادی و حلوق در محدودبت  ابجاد مجوز عنها بادشدی اصل برا ا  و ا ت 

 ارضاای عمامیاات  و نظااامی اقتصادی، فرهنگی،  یا ی،  ا تلالن به خدشه ورود از جلوگیری

 فااردی هااای حزادی و حلااوق حااوزی در عااواک که می ا ت  صورت ابن در عنها و ا ت  ابراک

 کااه حک مگاار حزادند مطالب  بیاک در مطبوعات و نشربات :ا ا ی قانوک 24 کرد.اصل مداخله

 عوانااد ماای عادی قانونگرار اصل، ابن به عوجه با .باشد عمومی حلوق با ا الم مبانی به مخل

 حوزی ابن در انگاری جرم و مطبوعات و نشربات بر محدودبت  اعمان به اقدام صورت دو در

 حلااوق در اخااالن و ععرض از جلوگیری -2 ا الم؛ مبانی در اخالن از جلوگیری -1 : نمابد

 مااوازبن ملاای، وحاادت حزادی، ا ااتلالن، ، 26 اصاال در ا ا ی قانونگرار همچنین .عمومی

 و احزار حزادی اصل بر مشروع محدودبتهای عنواک به را ا المی جمهوری ا ا  و ا المی

 ملاارر ا ا اای قااانوک ششاام و بیراات  اصاال .ا ت  شناخته حنها در شرکت  حزادی و جمعیتها

 اقلیتهااای بااا ا ااالمی انجمنهای و صن ی و  یا ی های انجمن ها، جمعیت  احزار، :میدارد

 مااوازبن ملاای، وحاادت حزادی، ا ااتلالن، اصون که ابن به مشروط حزادند، شدی شناخته دبنی

 حنهااا در شاارکت  از عواک نمی را کس هیچ .نکنند نلض را ا المی جمهوری ا ا  و ا المی

  اخت. مجبور حنها از بکی در  شرکت  به با کرد من 
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 نتیجه گیری

 کااردک محاادود و انگاااری جاارم و ا اات  جامعه افراد حزادی بر اصل کی ری، حلوق قلمرو در

 اختیااارات را ااتا اباان در .دارد دلیاال بااه نیاز و د شو  می محرور ا تثنا بك اشخاص حزادی

 وجود بدوک و نیرت  حصر و حد بی مختلف، رفتارهای انگاری جرم ی زمینه در قانونگراراک

 نظااام در کااه مبانی و دالبل عربن مهم از بکی .نمود وارد خدشه افراد حزادی به عواک نمی دلیل

 مصاالحت  عنصاار ، قرارگرفتااه عوجه مورد انگاری مرج زمینه رد مختلف کی ری ق حلو  های

 اجتماااعی و  یا ی اقتصادی، مصالح در منحصر غیرا المی جزای حلوق در مبنا ابن میباشد،

 پیاادا ورود نیااز ها حک انگاری جرم عرصه در غربی های نظام در  کوالربرم روبکرد و ا ت 

 در اما میکند، پیدا وزک مادی مناف  چهارچور در که ا ت  عوجه مورد مصالحی حک در و کردی

 و  یا ی اقتصادی، مصالح از فراعر چیزی و پیچیدی امری مصلحت  ابن ا المی جزای حلوق

 معنوی مصالح دنیابی، ابن و مادی م ا د و مصالح بر عالوی که طوری به باشد، می اجتماعی

 و باشااد حلیلاای بابااد بودک، عمومی بر عالوی حک در نیز دنیابی مصالح و گیرد برمی در نیز را

 ا اات  الزم بلکه گیرد، برنمی در را هو  و هوی بر مبتنی مصالح غیرا المی های نظام مانند

 حلااوق متعااالی روبکاارد از نشاک امر ابن که باشد جامعه و انراک ععالی را تای در مناف  ابن

 مصااالح و مناف  از شرع در موجود ضوابا چهارچور در را جامعه و انراک ا ت که ا المی

 انراک ععالی که واقعی مصالح روی بر را خود حمابتی چتر و دارد می باز غیرحلیلی و وهمی

 جزای حلوق هم و ا المی جزای حلوق در هم واق  در .میکند باز دارد، دنبان به را جامعه و

 جاارم مهاام مبانی از بکی بعنواک مصلحت، ی پابه بر انگاری جرم بودک ا توار بر غیرا المی

 نظااام و کشااورها در کااه ا ت  مصلحت  مبنای و ععربف ابن و دارد وجود نظر اع اق انگاری

 حاکم اصون و حکومت  اعتلادی مبانی و موجود های ارزش به عوجه با مختلف،  حلوقی های

 نگارندی، نظر به مصلحت؛ عنصر به کی ری قوانین نیاز ی زمینه در .ا ت  مت اوت جامعه حک بر

 مصلحت  پربرش و باشد، مدنظر جامعه مصالح بابد ناگزبر کی ری قوانین کارحمدی  ح ظ برای

 بااا کی ااری حلااوق مراایر، اباان از کااه  اک حک ا ت  پوبابی و عحون باعث  کی ری حلوق در

 شااارع اگاار کااه بگوبااد که ا ت  ابن حک و شود همگام و همرای جامعه افراد زندگانی نیازهای

 حک باارای و عللاای جاارم را رفتااار ابن نمود، می انگاری جرم به اقدام زماک ابن در نیز ملد 

 .گرفت  می نظر در مجازات
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 منابع

 و ملاات  امنیاات  علیااه جاارابم حااوزی در انگاری جرم و فلهی گ تماک ،1385حرین؛ حقابابابی،

 ،5 شماری دوم،  ان ا المی، اندبشه و فرهنگ پژوهشگای حلوق؛ و فله مجله دولت،

ا المی،  ااان   های علنین، قم، نشر پژوهشگای فرهنگ و اندبشهدی حبادی، احمد؛ بابرتهحاجی

 ، چاپ اون، 1383

 عملاای های محدودبت  برخی بر درحمدی 1384 ، امیرحمزی ، زبنالی ،محمدجع ر، زادی حبیب 

 ، 49 شماری بازدهم  ان م ید دانشگای پژوهش علمی مجله م ید نامه انگاری، جرم

،جرم انگاری مصلحت گرابانااه ،پااژوهش حلااوق کی ری، ااان 1397خررو شاهی،قدرت اهلل،

 .20هشتم،شماری  

 ،1،اقرر الموارد،جلد  1421الخوری الشرعونی اللبنانی، عید،

 ،12،لغت نامه،جلدد  1374دهخدا،علی اکبر،

ان دهلاک، حمید؛ عاثیر زماک و مکاک بر قوانین جزاباای ا ااالم، مو رااه انتشااارات ماادبن،  اا 

 ، قم، چاپ اون، 1376

 ،حق و مصلحت،جلد اون،عهراک،انتشارات نو .1396را  ،محمد،

 حلااوق ارشااد کارشنا ی نامه پاباک انگاری جرم عطبیلی برر ی،1380 محرن، زادی، شکرچی

 عهراک دانشگای شنا ی، جرم و جزا

 دارالکتار،،قم ،انتشارات  1،المصباح  المنیر،جلد 1412فیومی،احمد بن علی،

 چاااپ میاازاک، نشاار عهااراک،  یا اای، نهادهااای و ا ا اای حلوق ،1383ابول ضل،  ید قاضی،

   بازدهم،

،صم،انتشااارات 6،مناااهج االجتهاااد فیاال رااالم  فیاالحکام،جلااد  1364محمد  ااالم ماادکور،
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