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with the principles of criminalization 

 

Abstract 

Drawing the concept of "crime" is the starting point of the path of criminal 

thought. In fact, the image of crime embodies other basic concepts of criminology 

(such as criminality and causation) as well as the basic concepts of the penal 

policy system (such as justice, criminality, and prevention). 

The definition of crime is in the realm of "beings", but the concept and nature of 

crime is in the realm of "musts". However, what behavior should be a crime is an 

issue that the legislator is facing, and since crime is a human phenomenon, it 

should be declared among the behaviors issued by natural or legal persons in 

accordance with the principles of criminalization, in accordance with the 

principles of criminalization. Pay the crime. 

The definition of crime varies depending on the type of religious or non-religious 

view of the world and man, as well as the method of discussion adopted in the 

relevant field. The definition of a crime also follows this method, but in criminal 

law, which is explained by the centrality of the law, the definition of a crime faces 

a serious challenge and is probably an artificial and predetermined definition 

waiting for the word "crime"; In such a way that its definition or non-definition 

is the same in criminal law. 

In most legal definitions of a crime, the legislature has defined a crime as: 

"Behavior for which punishment is prescribed by law"; By providing such a 

definition, criminal jurists consider their duty accomplished and safely analyze 

the elements of the crime; This is despite the fact that there are formal objections 

to this definition, such as; Ambiguity in determining and how to distinguish, lack 

of distinction of crime from similar concepts, lack of comprehensiveness and 

obstruction, and that this definition refers to the consequences, as well as 

substantive objections, including; The basis of criminology is not clear, the crime 

is an institutional crime, there is a lack of clear criteria and reference to the 

examples in the law, which is addressed in this study. 

Keyword: Crime-Definition of crime-Concept of crime-Legal definition-Criminal 

law. 
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 2دکتر ناصر قاسمي

 3محسن ديبانژاد 

 دهيچک

ار شودت  ياخت ري کـــه از جـــرميفري است. در واقـــ ت توـــو يشه ک يرِ اندينقطه آغاز مس جرم««م مفهوم يترس

ــناختياديم بنير مفاهيسا ــ ي)نظ  ين جرم شـ ــت شناسـ ــرم و  شـ ــر مرـ ــاهي( و نيـ ــم مفـ ن نظام  ياديم بنيـ

 .کند  يم يري( را صـورت بنديشـگي دالتت جرم انگـاري و پر يفري )نظيک   ياستگذاريس

ن ه  يا يباشــدت به  رارت  يدها« ميت جرم در قشمرو »بايف جرم در قشمرو »هســت ها«ت ل ن مفهوم و ماهيتعر

ن  يق ممبور در قوانيمواد  يم و برمرنايق مورح در قانون داريبه مواد  يجرم استت حالت ارجا   يچه رفتار

اـست که قانونگذار با آن   يد جرم باـشدت مـسهله ايبا  ين ه چه رفتاريمت ل ن ايپرداز يآن مموجود به ـشناخت  

  ي ا حقوقي يقيـصادره از اـشصاح حق  يان رفتارهايد از مياـستت با يده انـسانيک پديروبروـست و چون جرم 

 به ا الم جرم بپردازد. يت اصول جرم انگاريمنطرق باشدت با ر ا يجرم انگار  يکه با مران

ن روش بحثي که در رشته يانسان به جهان و انسان و همچن يني رديا غي ين يتعريف جرم بسته به نوع نگاه د

  يو روانشناس  يت جامعه شناسيهمچون جرم شناس يمربوطه اتصاذ مي گرددت متفاوت استت در  شوم انسان

ندت تعريف جرم نيم از اين روش ترعيت مي کندت اما که مرتني بر روش تحقيق  مدتاً ترربي و استقرايي هست 

در حقوق کيفري که با محوريت قانون تريين مي شودت تعريف جرم با چالش جدي مواجه است و احتماالً 

است؛ به گونه اي که تعريف يا  دم  "جرم"تعريفي مونو ي و از پيش تعيـين شـده در انتظار واژه  

 ن است. تعريـف آن در حقـوق کيفـري ي ـسا

ت: »رفتارينگونه تعرياز جرمت مقنن جرم را ا يف قانونيدر غالب تعار ت که در قانون برا  يف کرده اـس   ي اـس

ــد«؛ ـبا اراـ ه چنييآن مـرازات تع ــده ـباشـ  يافـته تشقيـ ـفه خود را انـرام  يوظ  يفريداـنان ک حقوق يفين تعرين شـ

ــر جرم ميـ ال راـحت ـبه تحشيـ کنـند و ـبا خيم ــت ـکه بر اين درـحاليپردازـند؛ ا  يل  ـناصـ رادات يف اين تعريسـ

ــ ش ــابهت جام  و مان  نرودن و يم جرم از مفاهيين و نحوه مراازتت فقدان تميياز جمشه؛ ابهام در تع  يش م مش

د و همچن يامدها ميف ناظر به پين تعريآن ه ا مشـص   يجرم انگار  ياز جمشه؛ مرنا  يرادات ماهو ين ايباـش

تت جرم نهادين ص  و ارجاع به موـاد  يسـ يتهسـ  يـس تت فقدان اـابطه مـش  يق مندرج در قانون وارد مياـس

 شود. ين پژوهش بدان پرداخته ميباشد که در ا

 .يفريحقوق ک   -يف قانونيتعر -مفهوم جرم -ف جرميتعر-جرمد واژه ها:يکل

 

  Mohseni@ujsas.ac.irتهران، ايران.  دانشيار گروه حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري ،1

 دانشيار گروه حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري ، تهران، ايران.2
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 مقدمه

ت  ان هاي گوناگوني از مفهوم جرم وجود دارد که هر کدام از آنتنراطها و اسـ ازديدگاه حقوقيت برداـش هات نـش

از واژه »جرم«   يشـگياسـتفاده م رر و هم  هاي  شمي و باورهاي ايد ولوژي ي متفاوتي هسـتند.دهنده ديدگاه

اـستت  (  يهينفـسه )بد  يا واـا  فين واژه کامالٌ آـش ار و ين تـوور غش  را به وجود آورد که ايمم ن اـست ا

ان رمر  يف واحديل ن تعر ناـس ت و انعطاپ پذ ياز »جرم« کماکان از نظر جرم ـش اصـطالح   يريمشـ ل اـس

ــاي  ين اد ا واداشته است که جرم وجود ندارد. به  رارت ديرا به ا  يجرم برخ ــوني ه ــداوم دگرگ ــا ت گر ب

ــه ي ر قــرار مــي دهندت نرايد اجتما ي و تحوالت بين المششي که همه  رصه هاي زندگي اجتما ي را تحــت ت

پنداـشت که کن اش پيرامون ماهيت جرمت به زمان نـجح حقوق کيفري بر ميگردد و اکنون ـسصن گفتن از اين 

طالح »جرم« برا ت. اـص ينيان اـس ناسـ   يپديدهت ت رار گفته هاي پيـش طالح »جامعه« برا يجرم ـش   ي به اندازه اـص

ا »دانش جرم« يان با مســامحه به »مطالعه جرم« تو  يرا م يت اســت. جرم شــناســ يحا م اهم  يجامعه شــناســ 

ن ييـستت مفهوم جرم تعيـست و مررم ک يچ  يم موـاوع جرم ـشناسـ ين ه ما بفهميا  ينت برايف کرد؛ بنابرايتعر

 (135-160 :1381 ردالفتاحت )  کننده و سرنوشت ساز است.

ــو يبا ــد و تعر يف جرم ميک مرحشه قرل از تعريت جرم يم که مفهوم و ماهيد متذکر ش جرم   يف قانونيباش

ماهيت   رد.يصـورت پذ يو اصـول جرم انگار يت و مفهوم جرمت مرانيسـت پ  از شـناخت ماهيرايعتاً ميطر

 .(566 :1366صشيرات   )  چيمي است که توس  آن به سؤال از چيستي شئ يـا چيـمي جـواب داده مـي شـود.

.( 92:  1374خوانساريت)  به  رارت ديگرت ماهيت هر چيمت نوع آن يعني مرمو ـــه ذاتيـــات آن چيـــم است.

ا م از واژة تعريف اسـت و تعريف وسـيشه   »ماهيت« به اين دليل اسـت که لف   "ماهيت جرم "انتصاب تعرير

عرّپ به وسيشه توورات ت به  نوان م"ماهيت يا چيستي"اي بــراي بيــان ماهيــت يــک چيــم اســت. هرچنــد  

ــر خــالپ فرايند ــا ب يک مرحشه به  قب برگشته و در جــستروي آن   "تعريف "معشوم تعريف مي شــودت ام

اســت کــه آيــا اساســاً ام ــان تعريف از چيم يا مواو ي يا لموم ارايه آن وجود دارد يا خير  اگر جرم فق  

ــوق کيفري مي بودت تعريف آن نه ام ان پ ــه از مواــوع حق ــر گرفت ــرم ب ذير بود و نه لمومي داشت؛ چه ج

ــد از آن ــان بايـ ــانون است و به گفته هابم قوانين فشسفه نيستندت بش ه اوامر و نواهي دولت اند که همگـ  قـ

ــيم کرد و ؛  (.Spjut,R.j,1984,p:3 )اطا ت کنند. ــري ترسـ اما اگر بتوان مرزي بين قانون کيفري و حقوق کيفـ

دانشي با روش بحث مصووح به خود معرفي کرد که پيشاپيش وابسته به يک معيار و پايه حقوق کيفري را 

ــم در اين ـشاخه از حقوق ميـسر   ــرم نيــ ابتدايي و از پيش تعيين ـشده به نام قانون نراـشدت کـشف ماهيت جــ

ـــــورت نميگيرد تا جرم را پديده اي خشق   خواهد بود. غير از اينت تعريف جرم منحوـراً از طريق قانون ـص

شده توس  قانونگــذار بــدانيم و بش ــه  شــوم انــساني ماننــد جامعه شناسيت فشسفهت روانشناسي و جرم 

 ( 180-213 :1389پورت  ي ال) .نيم سعي در شناخت آن دارند  يشناس

ــوح مفهوم جرم دو د ــ يدر خو ــناس ــت؛ طرفداران گرايپد  يدگاه در جرم ش ــ   يش هايد آمده اس از  يناش

ــر  يف قانونيرش تعريمفهوم جرمت با پذ يداريـ ناپا ــل به نسـ و  يت مفهوم جرم  از نظر مـ انيـ جرم و با توسـ

ن وســـعت دامنه جرمت مفهوم يت جرم و همچنير ماهييمفهوم جرم بســـته به ت  يدارين ناپايو همچن  يزمان

ل جرمتبا تمســک ت مســتقيقا ل به ماه يش هايدانند. در مقابل طرفداران گرا يم  يدار و ا تراريجرم را ناپا

عيبه واقع ناخت واقع يت جرم در مرحشه اول ـس ر  ييت جررگراييبر هنرارگرا  يمرتن  يت وجوديدر ـش  يو نـس
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ده جرم يبودن پد  يو اجتما  يت انســانيجرم را برحســب واقع  ينيت  يداشــته و در مرحشه دوم واقع  ييگرا

د تعر ا نـق د و در آخر ـب ــمردـن انونيبرشـ اهيمفهوم جرم از طر  يريف ـپذيجرمت تعر  يف ـق ـشه و يم حيق  بر مـف

ــونت ين ــان ينفن يو همچن   يبرهم زدن نظم  موم تيت هنرارمندرنگ و خش ــانيانس ــعيت انس در ارا ه  يت س

ــده اند و ديـ بر واقع  يمرتن  يدگاهيـ د ــتـقل جرم شـ ن به ينابيب يه ايـ بر فـقهت با ارا ه نظر يمرتن  يدگاه هايـ ت مسـ

انســان به جهان و انســان اســت که جرم   ينيرديا غي ينيگر نوع نگاه ديبه  رارت د  مفهوم جرم پرداخته اند.

 تو  ردالـوال   يفروـشان) ـسازد.يآن را موجه م ين و ا مال مرازات براييکند و تعيرا معنا دار م  يبودن  مش

  ي فراتر از آن نوع نگاه هر متصوــ  در هر رشــته  شم  يو حت( 98تا  97 : 1393ن  يو فرورد 1392اســفند 

از جرم ارا ه کند و آنچه در  يف متفاوتيتواندت تعاريحقوق و ...( م-يجرم شناس-يروانشناس-يه شناس)جامع

 باشد. ياز جرم م  يف قانونيتعر يباشدت چالش ها ين پژوهش مدنظر ميا

  جرم از  ف ارائه شدهي تعار .1

شــده باشــد. به نييآن مرازات تع يشــده که برافيتعر يا ترک فعشي نوان فعل ت جرم بهيفريدر حقوق ک 

هم موســ     (؛141 :1381 ردالفتاحت )    و کوتاه اســت«يصــر  ينيفت هرچند » ين تعري مت فتاحت ا يگفته

ا جرم ها رگذار آنـست که با آن که قانون يت دادنيـسرا  ييق. موـس  اـستتچراکه به رفتارهاياـست و هم مجـ 

 يفريتوان من  ک يرا م  يف مـشص  ن رده که چه رفتارين تعري. اينه مـجر اند و نه ـاداجتما  يدانـستهت ول

کند  به يا او تنها رفتار مررمانه را ا الم و کشف مين خواـستهت جرم اـست  ين چنيگذار اا چون قانونيکرد  آ

ول  يزبان فقه توجب ک   يرقانونيغ  يا ناقل  مرز رفتارهاين قانون کاـشف از واق  اـست  يا ايت آيو اـص فر با  يمـس

ت  آيکنندت چيافت ميپاـس  در  يفريرک يبا ابمار غ  يره اقتدار  موميکه در دا يگريد  يرفتارها ن يا  يا برايـس

  ي با برخم که  يشــو يف ناچار مين تعرينت با ايتوان ســراگ گرفت  همچنيم يبصواهو نه دل  ينيمرز مالک  

و ينو  شيـسندگان هم باور ـش ح در يرا  يدهياز دو  ق ي ين پندار به ي« جرم اـست. ايم که قانون جما »ـسرب اـص

ــ  ـبه ا ــت داده ميـپاسـ ــش برگشـ ــود ـکه آين پرسـ ـکه بـنا ـبه ا تـقاد نيا ايـ ـقت جرم وجود دارد  يا درحقيـ شـ

گذار اســت و اوســت که نظارت بالذات وجود نداردت بش ه محوــول قانون ي ال و انتقاديشــناســان رادجرم

گذار  پندارند که قانونيم  ياجتما -يروان  يتيـسازد  دـسته نصـستت جرم را واقعيرا م  يفرياز نوع ک   ياجتما 

انون ک يرد. در ايگ يفر در نظر ميش ک يآن را ا الم و برا   کـند. يت ميـ ـجامـعه حـما  يـهااز ارزش  يفرين نظرت ـق

  ي شان يگراها به آن معتقدند جرمت ـساخته اجتماع و دولت است که وصف مررمانه بر پت يدر نظر دومت که نـسر

 يفرينظام ک   يل اســت که هر کشــورين دليهمندارد و به  يت اجتما يکه واقعيزندت درحالياز افراد م  يبرخ

 .(61-99: 1379ت   گسن) خود را دارد.

ت که از نظر خارج يا ترک فعشياز نظر حقوق دانانت جرم »فعل  ش  و آرامش لطمه وارد م  ياـس  يبه نظمت ـص

بدون  (؛152: 1381نوربهات  )  سـازد«. يآن فراهم م  يبرا ييل با مرازاتت اـمانت اجراين دليکند و قانون بد

عهت بايد از سـاير ا مال و رفتار  ترديدت يک واقعه انسـاني مصالف نظم اجتما ي و يا مجـر به حال فرد يا جام

د تا بتوان آن را جرم ناميد.   راي  خاـصي باـش اپ و ـش تان  )آدمي متمايم و واجد اوـص به نقل از؛ ت 1387: دادـس

 (120-147  :1389 تيو کفاشت هاد ي رداله

ــتا ييهاتالش ــت. تعر  يو اجتما  يف جرم از نظر اخالقيتعر  يدر راسـ  نوان  ف جرم بهيبه  مل آمده اسـ

ت )هم( گرچه  ي نوان رفتار ـاد اجتما ف جرم بهياـستت فاقد دقت و ـصراحت اـست... تعر  يراخالقيرفتار غ
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ف يتعر يک رفتارت ولي يات ذاتيکند که جرم  مره و معشول اجتماع اسـت و نه خوـوصـ يه مين رمر ت يبه ا

اسـت که  يمينسـت که جرم چيف از جرم اين تعريترن و سـادهيترقيباشـد. دقينم  يحيق و صـريچندان دق

ــرفا چ يهنر يقانون جما آن را من  کرده اســـت.  چهار دهه بعدت آقا   ي ميهارت ا الم کرده که : )جرم( صـ

ســـت که ين  يک رفتار اـــد اجتما يند. جرم تنها  يگم يآن برم يســـت که قانونگذار  نوان »جرم« را براين

گذار نـسرت به که قانون يآن را داـشته باـشند. جرم ـصرفاً به هر نوع رفتار  يت ـسرکوبيمـسوول  يمقامات  موم

ود. جرم رفتاريندت گفته نميگمي« برميفريآن مرازات »ک  ت که اگر آن  يـش ايچنان که بااـس د وقو ش  يد و ـش

 :1381 ردالفتاحت )  شـود. ياز طرپ جامعه مواجه م يو رسـم يجد يا رات شـود با ا الم و ن وهش اخالق

160-135) 

ــگران حقوق ک   يبرخ ــالميچالش تعر"با  نوان   يدر مقاله ا يفرياز پژوهش  يف جرم در قانون مرازات اس

ــص  دارايـ ا م از فـعل    يف کرده اـند: »هر رفـتارينگوـنه تعري؛ جرم را ا"1392  يا ترک فـعل ـکه از ـجاـنب شـ

ــناد به يقابش ــورت  مدت اس ــاين قانون  يافته و در ايانرام   ير مديا غي يص ــوب مرش  ير قوانيا س ن مو

شــود.«؛  يمقرر شــده باشــدت جرم محســوب م  يتيو ترب  ينيآن مرازات و اقداما تهم يبرا ياســالم  يشــورا

 (.7-22: ص 1400ت ي)جعفر

ــت که قانون    يمي»جرم چف؛  ين تعريمتعادل و متعارپ از جرم وجود دارد؛ بر طرق اول  يف قانونيدو تعر اس

ه يف شرين تعريد؛ ايافمايبر دانش و فهم ما از جرم نم  يميف ساده اما دوپهشو چين تعريداند. ايآن را جرم م

ت که برخ  يفيتعر ان از هوش دارندت )آنان ماز روان  ياـس ناـس ت ها يميند( هوش چيگو  يـش ت که تـس  ياـس

 يا ترک فعشيـ کـند:» فـعل  يف مين تعرياز جرمت آن را چن  ينف ـقانو ين تعريرد.«. دوميگ يهوش آن را اـندازه م

  و کوتاه  يت صـرينياز را دارد که  ين امتياز جرم ا  يف قانونين تعريکه در قانون قابل مرازات اسـت.«. دوم

ت. الم)همان(؛    اـس وب   يدر قانون مرازات اـس ت: »ين نحو تعريجرم بد 1392مـو ده اـس  1هر رفتاري ف ـش

ف ين تعري« اشود.جرم محسوب مي  تا م از فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مرازات تعيين شده است 

ناختياز تعار  يارير بسـ يگ را که دامن  يابهام تت ندارد. اما مـش الت  د  يف جامعه ـش ده را مطرح ياز جرم اـس

 م؛يپرداز يف مين تعريا  يو ماهو  يرادات ش شيل به ايکه در ذ کنديم

 ؛يرادات شکلي ا .2

 ستامدهايپ ناظر به جرم  يف قانوني تعر. 2-1

محض سؤال    يخارج از مسا ل مربوط به فن حقوق  يطورکشرا بهيهستندت ز  يخوشرصت  يهاها انـسانحقوقدان

ــ  يکنند و هنگامينم ــش رس ــه آنيدندت انديهم که به مرحشه پرس  يآنچه حقوق را ارا ه م يبرا ندرتها بهش

ـست  پاـس   يچ  يفريال ـشود جرم ک ـسؤ  يفريدان ک ک حقوقين چنانچه از ن ـسايکند. بديدا ميجوالن پ  تدهد

 
ف جرم اسفاده شده  ي تعر  يا ترک فعل« برا ي ا »فعل  ي همچون »فعل«    يي، غالباً از واژه ها1392ن قبل از سال  يدر قوان  1

  ي فريرادات حقوقدانان کي بواسطه ا ين نوآوري بود و ا 1392مصوب  يقانون مجازات اسالم ياست و واژه رفتار نوآور

انتخاب شود که دربردارنده فعل، ترک فعل و حالت مجرمانه باشد، مقنن با اقتباس از   يست واژه اي باينکه مي دال بر ا

ا ترک فعل« از واژه »رفتار« استفاده  ي اشاره به »فعل    يکا به جاي نمونه آمر  ير کشورها از جمله قانون جزاي حقوق سا

 کرده است. 
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  ي شـــده در قانون اســـت که به موجب همان قانون با اـــمانت اجراينيبشيخواهد داد که مراد »هر  مل پ

ــ  اميفر ميـکه آن را ک   يـخاصـ ارتيمت مـرازات ميـن ه  ـر ــود«. ـب د  يگرت ويد  شـ ه( را از طريـ ـپ اـن ق يده )مررـم

ــ يبا  يکند. حال آن ه از نظر منطقيف ميفرت تعريک   يعنيمدت يانگيکه برم ييامدهايپ ات  يد با توجه به خوــوص

خود ) شوم   يجموه درســ  36م در صــفحه ي ان نيپروفســور بور  يف بمند. آقايده دســت به تعريژه آن پديو

د: »مينو ي( مييجنا ده   ينيبشيف کرد که در قانون پيا ترک فعل تعريفعل  يعني  يرا هر  مشتوان جرم يـس ـش

ــمانت اجرا ــرکوب م يفريک   ييو با ا ــود.«ت با ارا ه چن يس فه خود را يوظ يفريدانان ک حقوق  يفين تعريش

ــ يال راـحت ـکار خود را اداـمه ميـ کنـند و ـبا خيم يافـته تشقيـ انـرام  اـند ـکه   داده  ين ترجياز قوان  ياريـ دهـند  بسـ

اسـت که   ي  و اوصـافيارکانت شـرا يده ها داراير پديم همچون سـايرا جرم نياز جرم ارا ه ندهندت ز  يفيتعر

ــت ـکه ـبا ايف اراـ ه داد. ـقانونـگذار ـما جرم را تعريک تعريـ توان هـمه آنـها را در  ينم م ين  ييرادـهايف کرده اسـ

 :1385زرا تت  )  رهت اشــاره ن رده اســت.يان نتبه  نو   يتيو ترب ينين ه به اقدامات تهميروبروســت از جمشه ا

54). 

رفاً  ورت ايک فعل قابل مرازات به وسـ ياگر جرم ـص دت در آن ـص ت  يشه قانون باـش ن ام ان وجود خواهد داـش

ک قانون  يا وجود  يم. آيده  يمت در آن جايم جرم بناميخواهيواــ  کرد و آنچه را که م يکه ما هر نوع قانون

ار و  يرا برا  يـخاح ـکه مـرازات دت چنيل ميـ ژه تحميرفـت اريکـن کـند  يل ميـ خود ـبه جرم تـردرا خودـبه  ين رفـت

ــطالح  مل غيگرت آيد رارتبه ــت با اص ــطالح جرم مترادپ اس جرم   يرقانونيا هر رفتار غي  آيرقانونيا اص

ت  آ رفاً تعياـس ف مررمانه دادن به ا مال  يبرا  ين مرازات کافييا ـص ت که درغ  يوـص و نيراياـس رت جرم ـص

ا ياز مردم مرت ب شـــوندت آ  ياف گســـتردهيک  مل قابل مرازات را روزانه طيشـــدند  چنانچه  ينم يتشق

)و مقررات حاکم بر ـسر ت   يو رانندگ   يياز مقررات راهنما  ياريمثال بسـ  يتوان جرم در نظر گرفت  برايم

رفاً   ود بر طرق تعرياز رانندگان نقض م  يتوجهک نمونه اـست(ت روزانه توـس  تعداد قابليمراز که ـص ف يـش

 (.135-160: 1381 ردالفتاحت ) ها مررم هستند.ن تصشفات جرم بود و مرت ران آنياز جرمت ا  يقانون

ن  يبا ارا ه چن  گر(ي)به  رارت د  ن شـده اسـتتييآن مرازات تع يکه در قانون برا  يف جرم به هر رفتاريتعر

 يال راـحت ـکار خود را اداـمه ميـ  نـند و ـبا خيم  يافـته تشقيـ ـفه خود را انـرام  يوظ  يفريت حقوق داـنان ک يفيتعر

 يکه بر م ييامدهايق پيده مررمانه  از طرين فرض پديســتت چرا که در اين يف درســتين  تعريدهندت ل ن ا

ــ يـ با  يکـندت حال آنـ ه از نظر منطق يف ميفر تعريک  يعنيمد يانگ ــوصـ دهت  يـ ژه آن پديات ويـ دت با توجه به خوـ

ــت به تعرد ــصاح دف بمند. بر    جرميس ــان اش ــناس ــتند از آغاز تهش ــطرب هس ــ ل نگران و مج   يس

ن پرـسش همواره ذهن آنان را به خود مـش ول کرده اـست که يدر رب  آخر ـسده نوزدهم تاکنون ا يـشناسـ جرم

قتاً وجود  يت حقيفريشــان در متون ک فيتوصــ   يجرا م ورا  يق برايا به طور دقيقتاً وجود دارد يا جرم حقيآ

 يکشمهت بش ه جنحه ها  يحق حقوق  يات و معنايتنها جنانه  2در واق  مراد از جرم  يشــناســ در جرم  دارند 

ــاـمل آنـچه حقوقيا ـبه  ـرارت ديـ رد  يگ يم دربرميـها را ناکثر خالپ  يو حت  يريـتهد داـنان ـبا  ـرارت  گر جرم شـ

 .(102 يال 61  :1379گسنت )  شود. يکنندت م يمشص  م  يفريجرم ک 

 م مشابهيز جرم از مفاهييفقدان تم .2-2

 
2 crime 
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  يي از رفتارها  يعيف وسـ يشه قانون جرم اـستت ل ن طيت هر  مل قابل مرازات به وسـ يف قانونيبر اـسا  تعر

نســت که يانگر ايکانادا بک نوع برآورد در يکند. )يمرازات مقرر م يها به نو آن  يوجود دارد که قانون برا

ن رفـتارـها ممنوع و ـقاـبل مـرازاتت يتوان گـفت ـکه هـمه و هرـکدام از ايا ميـ هفـتاد همار نوع جرم وجود دارد( آ

ن يشــود. همچن يفدرال وجود دارد که در ســراســر کشــور ا مال م  ييک قانون جمايجرم اســت  در کانادا  

ــرپيقوان ت ا مال دارد.  الوه  يت قابشييايج راف يت ها و مرزهاينظر از موقعن فدرال هم وجود دارند که ص

هر يهانامهنييت آيالتين اينت قوانيبر ا ن  ين قوانيک از ايا هر نوع تصشف از هر يره هم وجود دارد. آيو غ  يـش

ت  يکه در قانون جما قابل مرازات هـستندت از نظر اهم يکه ا مالنيها جرم اـست  مـجافاً انامهنييمقررات و آ

ل که ين دلين تصشفات به ايا يا تماميباشندت تصشفات مهمت سرک و متوس  وجود دارند آي سان نميو شدت 

ــتندت با يهمه دارا ــوند  پذيمرازات هس ــوب ش  يقت به معنايجرمت درحق  يف قانونيرش تعريد جرم محس

ــفت مررم ــعه دادن ص ــ   ت به کليتوس ــتت چون بندرت کس ن يا چند تا از ايک يوجود دارد که    يمردم اس

انون  يت ـهايـ ممنو  ــد. از طرپ د  يـق انونيگر اگر تعريرا نقض ن رده ـباشـ ات  يف ـق  يـکه دارا  يجرم و تصشـف

نگ ودت در ايمرازات ـس تندت محدود ـش ان تصشفات مهم و ين خواهد بود که مرز مين صـورت مـش ل اين هـس

  ن مرز باـشدت دلرصواهانه و خودـسرانه خواهد بود. يا کنندهنييکه تع ين کرد  هر خطييتعد يـسرک را چگونه با

 (.135-160: 1381 ردالفتاحت )

همچنان در بند قانون اســـت و نه  -برخالپ انحراپ -جرم  ينقل شـــدت معنا  يد بر نظر دلما  مارتيبا تهک 

ــتقل و آزاد برا ــدينمونهت در تعر  يمس به  يآن مالک  يد ن رده و براياز هنرارها مقد  يفت آن را به انحراپ ش

  ي رد. جرم و کژرويگ يره جرم قرار ميکند که کدام رفتار در داين مييگذار است که تعاست. قانوندست نداده

ا  ا3)انحراپ( ند. گاهيتوانند در يف مين تعريت بر اـس ترک باـش   ي هر دو نقض هنرار اجتما   يک نقطه مـش

ــوندت مگر ايم يتشق ــ ارا بگو نيش ــد يم که جرمت انحرافييکه آش ــوب ميش ــود که با  يد از هنرارها محس ش

ف يکند. درهرحال بر اســـا  تعريآور ما الماميمن    يفرياجرار ک ها را با توســـل بهگذار آنقانون يطيشـــرا

ث  يح ان جرم و انحراپ ازياستت منشده  ي  بر نقض هنرار اجتما يکه در آن تور  يفياز جرم و تعر يقانون

شــناســان و ف جامعهيف دومت مانند تعرينقض هنرارت رابطه  ام و خاح من وجه برقرار اســت و بنا به تعر

رت آن دو از اجرم انت نـس ناـس ت. هر جرميـش و   يمانند هرگونه کژرو ين لحاظ  موم و خوـوح مطشق اـس

 .(1382:26ت  يجان  يمحمود)  شود.يم يانحراپ از هنرار تشق

اره ن رده اـستت ا يتيو ترب ينيبه اقداما تهم 1392مـووب   يقانون مرازات اـسالم 2ماده  ران در يمقنن ا ن ياـش

و  ينين اقدامات تهمييکه قانونگذار در قرال آنها اقدام به تع  ييف رفتارهايگردد که پ  ت ش يپرـسش مطرح م

ود  آ ينمودهت چه م  يتيترب ت  يجرم ن  يين رفتارهايا چنيـش داند و  يد آنها را جرم نميقانونگذار جد يعنيـس

ا  ي ؛(147 :1375نوربهات  )   گردد يت نميم در آنها ر ايل اصـول و اـواب  و قوا د حاکم بر جراين دليبه هم

  ي تيو ترب ينيمفهوم مرازات و اقدامات تهم  ي ـسان ـسازين  رارت به دنرال  يبا ا  ين ه قانون مرازات اـسالميا

ــد  ـبه  ـرارت د  يمـرازات م  يعنيـخاح    ييک نـهاد جمايـ در   د ـقاـ ل ـبه وـحدت يـ ا ـقانونـگذار ـجديـ گر آيـباشـ

به آنها اشاره شده بودت فاصشه   ين قرشين دو که در قوانيت ايبوده و از  نو  يتيو ترب ينيمرازات ها و اقداما تهم

آنها اقدامات  يذکر شـده در قانون را که برا  يرفتارها  قانونگذارظاهراً . (195 :1379ت  يشياردب)  گرفته اسـت 
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  ي تيو ترب ينياـشاره به اقدامات تهم  يفشـسفه وجودن ـصورت  يدر ات  داند ينم جرمن ـشدهت ييتع  يتيو ترب ينيتهم

ريا 41در ماده   المين قانون به هنگام تـش مانت اجرا يک اين تف يو همچن ي  قانون مرازات اـس ه ـا ن دو دـس

اره به قانونيز 6 13 و 125در ماده   ا  نوان فوـل  يره  يم و غيبودن جرا  ير مرمو ه فوـل چهارم به هنگام اـش

د صـــرفاً به يمعنا بوده و قانونگذار با ين دو دســـته اـــمانت اجرا در مواجهه با اطفال بيک ايدر تف   7دهم

ق مرازات ها يموــاداز م از ين يتيو ترب  ينياقدامات تام  يحاو  ينمود و اــمانت اجراها يمرازات اشــاره م

  به اقدامات ين رفتار ننموده و اقدام به توـريم که قانونگذار چنيينما يگشـتند. اما مالحظه م يمحسـوب م

رش قرار داده اـست.  يت را مورد پذيـستم  نو يظاهراً سـ  يعنيدر کنار مرازات ها نموده اـستت    يتيو ترب ينيتهم

ور ته ده داراين نظرت تعريد اييدر ـص ان بوده ودربرگ ن  يف انرام ـش اديقـو ق مررمانه مذکور در يرنده همه مـو

قوان ــالم  يجمهور  يين جمايمرمو ـه  نصواهـد بود.يا  ياسـ د  .(7-22  :1400ت  يجعفر)  ران  گر ياز طرپ 

فانه  ش اره مرما و منف   يچ جايت در هيرش  نو يرغم پذيمتهـس ل يدر محدوده  يقانون اـش ا  يا بصش  يک فـو

به  نوان    يجهان يکه معموالً در دســته بند  يينشــده و اــمانت اجراها  يتيو ترب ينيقســمت به اقدامات تهم

ا چند يک يت در  يرمرمو ه مرازات آمده اند )مانند ممنو يا زيشوند  يمحسوب م يتيو ترب ينياقدامات تهم

ــ شيـ فـعال )ـمانـند  يو ترع  يشيا ـبه  نوان مـرازات ت ميـ ( و 7و   6و   5ر درـجه يـبه  نوان تعم  يا اجتـما يـ   يت شـ

ــاد ــالم  23ق پانمده گانه مذکور در ماده يموـ  يعنيگردند؛  يل ميـ ه تحميـ ( بر مح وم  شيقانون مـرازات اسـ

 ي يبه  نوان نهاد مرما و مـستقل نداـشته و ـصرفاً آنها را   يتيو ترب ينيبه اقدامات تهم  يقانونگذار  مالً ا تقاد

تدالل را بپذيه اگر اداند ک  ي( ميو ترع  يشياز انواع مرازات ها )ت م ف مذکور  يمت در آن ـصورت تعريرين اـس

ــاره به اقدامات تهم 2در ماده   ــرپ به مرازات و  دم اش ــاره ص ت اما  واجد معنا خواهد بود  يتيو ترب ينيو اش

اره مرما به اقدامات تهم  يبرا  يهيتوج ل دهم از بصش دوم  13و  12ت 1در مواد   يتيو ترب ينياـش در فـو و ـص

ت. اياز کتاب اول نصواه رگردانيم داـش رگردان  ين ـس فانه منرر به ـس ده و چالشـ يتعر  يقانونگذار متهـس   ي ف ـش

 (همان)  راد نموده است.يجرم ا يعنيران يا يفرين مفهوم حقوق ک يتر يهيبد  يبرا

 ن و نحوه مجاازتييابهام در تع .2-3

ن صـورت چنانچه جامعه به يف شـودت در ايشه قانون تعري نوان فعل قابل مرازات به وسـ اگر جرم صـرفاً به

خواهد افتاد  اگر جرران خـسارت   ينظر کندت چه اتفاقاز مرازات ـصرپ يفريگر  دالت ک يد  يهاـستمينف  سـ 

 
هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، اسالمي مشتمل بر جرائم و مجازات  قانون مجازات 4

 شرايط و موانع مسؤوليت کيفري و قواعد حاکم بر آنها است. 
حکم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط   5

 و کيفيات مقرر در آن باشد. 
حکم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و کيفيتي که در قانون يا حکم    6

که از روي ه است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتي که از اين جهت حاصل شود، درصورتيدادگاه مشخص شد

المال  صورت، خسارت از بيتعمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت کيفري و مدني است و در غير اين 

 شود.جبران مي 
 ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان. فصل دهم ـ مجازات  7
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ــتور انـرام ـخدـمات اجتـما يـ بمه د ــوـندت آ  يبرخ  ين مـرازات برايگميـجا  ت8يده و دسـ ف  ي ا تعريـ از جرا م شـ

 (.135-160: 1381 ردالفتاحت )  ن جرا م خواهد بود يجرم باز هم شامل ا  يقانون

 و  ا ترک فـعليـ ا م از فـعل    يالمام دولت    9توان گـفت ارـکان مقوم جرم  ـرارتـند از:يم  يـبا ـمداـقه در رکن ـقانون

 .مرازات

ريت  يممنو ت يفرين ک يدر قوان  رايد نميحاً قيا المام  مل ـص رفاً به ارکان و ـش ود و ـص    مل مررمانه و يـش

اره م ود. منته يمرازات آن اـش تور آمرانه   يـش وح ک يا ناهيدـس ده  يفريانه قانونگذار در بطن نـو گنرانده ـش

تر اسـت.  مسـ  يفريدر باطن حقوق ک   10«يد انرام بدهي»نرا  يفرياز فالسـفه حقوق ک  ير برخياسـت و به تعر

ــري ش  يمنته ــورت قطعمان مرازات بهيا المام  ملت نوع و مي  به من  يرغم  دم تو ــص  تع يص ن ييو مش

ت يل جرا م و تصشفات ادارياز قر  ير المامات حقوقيگردد. جمء اول مقوم جرمت فوـل مشـترک جرم با سـايم

م و شـره جرم ير جراياز سـا  يفرياسـت و جمء دوم جرم )مرازات(ت وجه افتراق جرا م ک  يو ادار  يانجـراط

ــاز و بو يهاســت. الرته نرا مت از يژه مرازات برخالپ دوران قديد ناگفته گذاشــت که امروز اوصــاپ جرم س

ت  يخســروشــاه)انرامد. ين رمر به نوبه خودت به ابهام مفهوم  جرم ميســت. هميبرخوردار ن يواــوح چندان

1393: 23-  22). 

رهت قـود  ين که نتيره اـست و منظور از خطات اراده فعل اـست بدون ايمنظور از قـود مررمانهت اراده فعل و نت

ــود. پ  از آنـ ه ارـکان جرم تحقق پ ( بر مرتـ ب ينيد امـ ان ترـتب ر ر )مـرازات و اـقداـمات ـتهميـ دا کرد ـبايـ شـ

وول د)مـس ته باـش ص  ي(. برايفريت ک يوجود داـش را يم فراموش کرد. زيه را ني ش يد مرنيت جرم نرايماه  يتـش

ت جرم را يبا متجرر از جرم تفاوت دارد. ماه  يه گاهي ش يرد و مرنيگ  يه او صورت ميهموست که جرم  ش

ــرايد از طريبا ــناخت و تالش برايق ارکان و ش ــود  يف هايارا ه تعر  ي  آن ش را به يندارد. ز  يمتفاوتت س

کنند. حقوق   يان ميف را بيمواـوع تعر  يها  يژگ يف هات شـرح اسـمند که وين تعرير اهل منطقت همه ايتعر

ــان  يبرا  يف قانونيکنند که ارا ه تعر يدانان ا تراپ م ــت زين  يجرمت کار آس که قانونگذار  ييرا ارزش هايس

و محض توجه دارند  ييبه جنره قجـا  يم که حقوق دانان گاهيدياسـت و د يکندت نسـر  يرويد از آن ها پيبا

ان  يجرم که در قانون ب يف رســميرند.  الوه بر تعريگ  يم در نظر ميرا ن يو واقع  ياجتما  يجنره ها  يگاه

تتگاه ده اـس شحت ها  يف ميتوصـ  يجرم به واقعه ا  يـش رر زدن به مـو ود که موجب ـا ت  يمورد حما يـش

آن مرازات  يآن را جرم دانسـته و برا يشـود که نظام قانونگذار يدانسـته م  ي مش يشـود و گاه يقانون م

ا  مل  ي  يد:»جرمت نقض محرمات قانونيگو  يف جرم ميت در تعرييايتالين کرده اســت. کرارات دانشــمند اييتع

 يه نمي مل او را توج يحق  يا اجرايرد که  شت موجهه  يگ  يصـورت م يانسـان  ياسـت که از سـو   يخارج

ف ين تعريت جرم را چنيي ايت دانشــمند آمر11ت ين شــده اســت.« اســمييآن مرازات تع  يکند و در قانون برا

 
8 Community service orderse   افت دستمزد، به انجام ي شود که بدون در ين نوع احکام و دستورها مجرم وادار مي در ا

 ساعت بپردازد.  240تا  40ن يمدت ب ين برايا معلولي ر خانه سالمندان ين و تعميا تزئي  يمثل باغبان ييکارها
عت مراجعه کرد نه به فعل مرتکب  ي د به شري ط فعل حرام باي و شرابردن    يپ  يسه است با فعل حرام در فقه براي مقاقابل  9

 حرام. 
10 Ashworth, principles of criminal law, p.1. 
11  Smith. 
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 يکه به خود و جامعه وارد م  ياـرر ياسـت که دولت آن را برا  ياـد اجتما   يکرده اسـت:» جرمت رفتار

 .(51: 1975حومدت  )  کرده است.«  يکندت جرم انگار

 يفريت ک يگردد که مرازات فرع بر مسوول  يمعموالً  نوان م يفرين جرم در حقوق ک ي  مراحل ت و يدر تشر

نداشــته  يفريت ک يت اســناد نروده و مســووليتا مرت ب رفتار مررمانه در  الم خارجت واجد قابش يعنياســت.  

ت  يووليو م يفريت ک يره مســـوولين مرازات را نتيســـر نصواهد بود؛ بنابرايم مين  يباشـــدت ام ان مرازات و

ـــناد ميـ ت وـقابشيـ مررم  را ـبازخورد  يفريک  ــود از مررم  يت اسـ   ي ت را انـرام ا ـمال و رفـتارـهايـ دانـند و مقوـ

ناد به توانايدر  الم خارج دانـسته و قابش  يممنو ه قانون انـسان ها  يريپذ0ـسرزنش    يها  يژگ يها و و  ييت اـس

ود که مرت ب دارا يحاـصل م  يفرواـ  ي ين تف يدهند. در چن ينـسرت م چون   يباـشد ول يت ميمررم يـش

ه  شل و  وامل يمرازات هم نصواهد شد. کش يق اوليم نداشته و به طرين يفريت ک يت اسناد نداردت مسووليقابش

ن فرض ســؤال  يدارند. در ا  ين ا ريهمچون جنونت صــ رت اجرار و اشــتراه چن يفريت ک يمان  تحقق مســوول

ش ت که آ  ياـص را  توـس  يارت اب  يا ا مال و رفتارهايمطروحه آن اـس ص  فاقد ـش ت يـش ناد جرم هـس ا  ي  اـس

مررمانه را در   يگردد که خود قانونگذار ارت اب رفتارها يهم مطرح م  ين ســؤال در مواردير  مشــابه ايخ

که   ين زمانيرند و همچنيگ  يم  ين رشته جايدر ا  يداند که  شل موجهه جرم جمشگ ي  خاح موجه ميشرا

گرددت مرازات   ي  ميکه در قانون توـر يشيبنا به دال يهم دارد ول  يفريت ک يفرد مرت ب جرم شـده مسـوول

ود  ينم ه مرت ب رفتار ياز مرازات معاپ م يعنيـش جرم اـست و در  يکه در حالت  اد  يگردد. در رهر ـس

ف جرم به ارورت  يگردد حال با توجه به تعر  ين شده استت مرازات نمييقرال آن هم در قانون مرازات تع

وب نميآن مرازاتت ييتع ندت جرم محـس وند   يا ا مال مذکور چون فاقد مرازات هـس رفتار مررمانه  يعنيـش

نها در قانون مرازات ندارندت  يچ کدام از ايقانون چون ه يرت مرنونت مداف  مشـروع مهمور قانون و مرريصـ 

 به مرازات فوق الذکر در هر سه دسته صرفاً يد در ارتراط با نهادهايشود  قانونگذار جد  يجرم محسوب نم

ن  رارت اقدام به اختالط و  امتماج  شل  يستت بسنده نموده است و متهسفانه با ايا قابل مرازات نيشود  ينم

ــوول ــ ير معافيبا معاذ يفريت ک يموجهه جرم و  شل مان  مس راد نموده که يا  يت از مرازات پرداخته و چالش

ع ص  نم 2ف جرم در ماده  يا  دم انطراق با تعرين ا مال از لحاظ انطراق يت ايوـا د. در حال يمـش  ه  يباـش

اده »هر رفتار ارت اب ناد...« به تعريقابش  ياز جانب ـشص  دارا يبا الحاق  رار ـس  يم 2ف جرم در ماده  يت اـس

 .(7-22 :1400ت يجعفر)د. ين معجل را مرتف  نمايتواسنت ا

 جامع و مانع نبودن .2-4

طالح جرم  طالح ها  ي ياـص ت که هر چه در ارا ه يياز اـص ش ب  يفيتعر ياـس ترياز آن کوـش ده  يـش تت  ـش اـس

از  يافت و به قول موالنا: »هرکســ يتوان يجام  و مان  از آن نم  يفياســت. تعربدســت آمده  يت کمتريموفق

ناـسانت سـ دانانت جامعهار من«. حقوقيظن خود ـشد  ناـسان رادون و جرمياسـ يـش ناـسان هر و روان ال يـش ک يـش

ا   القه و دانش خو  ت دادند که بر همه آن  يفيش تعريبراـس که  يتوان خرده گرفتت درحاليها ماز آن بدـس

ه  يو اخالق  يحقوق  يـهافيتعر اجرمت بر جنـر ار  يـه هک   يهنـر دت تعريـ آن ـت ه و روان  يـهافيد دارـن اـن ـــ  پمشـ

ــناختروان ت  يجان  يمحمود)  کنند.يد ميمرت ب آن تهک   يهايژگ يا ويفعل مررمانه  يرفتار  يهابر جنره  يش

1382 :23). 
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ده يتعر رفاً  يجام  و مان  نروده و کشاز جرم در قانونت ف ارا ه ـش ته و ـص ر متـش شه جرم را در بر نداـش ه  ناـص

با   يفريت ک يمـسوولا  ي يف  نـور معنو يگر ت شياـشاره کرده اـست؛ به  رارت د  يو  نـور قانون يبه  نـور ماد

ــناد در ايقابش ف صــورت گرفته  يا تعريگردد که آ ين ابهام مطرح ميســت. لذا ايف مشــص  نين تعريت اس

 يآنها و اصــوالً ابهام موجود در خوــوح تشق  يا هر دويو   ير مديا جرم غياســت  يف جرم  مديتعر

« را ير مديغ يد »رفتارهايقانونگذار جدن صــورت که  ياســت بد  ير مديغ  ي»جرم« از اقدامات و رفتارها

د و حور از جرم يبدون ق  يدر مواجهه با جرم وقت يفريرا در حقوق ک ير  زيا خيشمارد   يق جرم مياز مواد

 يفريحاکم بر حقوق ک  يرياـصول تفسـ   يم« و در راـستايبودن جرا  يـشود با توجه به »اـصل  مد يـصحرت م

ف ير مد در ـشمول تعريق غياگر قانونگذار به دنرال ورود مـوادرا ـشامل ـشده و  ين اطالق فق  نوع  مديا

 .(23: 1380شت يآزما) د.يبه آن اشاره نما يحيا توريد يد با قيباشد با

طش  جرم از معنايتعر را يل و  يف مـو ته مربوطهت ـش ب رـش ته و برحـس شه داـش  يبر معان  يودي  و قيآن فاـص

که جرم را مورد مطالعه قرار   ييـشمندان و براـسا  رـشته هايف جرم بنابر نظر انديوارد ـشده اـست. تعر يل و 

د که جام  افراد  يرا برگم  يفيف مصتشف تعريان تعاريدهندت متنوع و متفاوت اـست. پ  مـش ل اـست از م يم

ت  يجرم توافق ندارند و در نها  ييف نهايت حقوق دانان بر سـر تعريفريدر حقوق ک   يار باشـد؛ حتيو مان  اغ

 شوند. يجرم م  يف قانونيم تعريف خودشانت تسشيرغم اظهار تعر  ي ش

 :ابيات زير برخي از کاربردهاي بمه يا بمه ار در مفهوم حقوقي امروزي است 

 (يوساز کار بمه چند يابي بمه                                              بيف ن بمه دور باش از ممه )فرد

 (ياز بمه کردنش  رب ماندند                                       بمه گر زين جنايتش خواندند )نظام

 :1393فعالت   )  (.يمن به جرمي ن رده معذورم                                         کم بمه اري پدر دورم )نظام

15). 

ک يف به  نوان  ين آن تعريق اسـت و بنابرايمجـ   يشيهم خ د ويمف  يشيجرم هم خ  يف قانونيتعرافمون بدان  

  ي ف قانونيباـشد. تعر  ينم  يـستت کافيچ  يا موـاوع جرم ـشناسـ يمررم اـست  ين ه چه کسـ ين اييتع يمرنا برا

رغم قابل مرازات بودنـشانت يکه  ش  ييل که اـصطالح »جرم« را به رفتارهاين دليموـس  اـستت به ا  يشيجرم خ

دهد.  يکنندت گســترش ميرا نقض م  يدهد و نه قوا د اجتما يرا مورد تراوز قرار م  ياجتما  ينه هنرارها

که نه از   ييو رفتارها  يکه نه مجـر هسـتند و نه اـداجتما   يجرم اصـطالح جرم را به ا مال يف قانونيتعر

ده اـست و نه مداخشه جامعه را به نو يطرپ اکثر عه  کندتيه ميدر آن رفتارها توج  يت جامعه مح وم ـش توـس

را که    ييف رفتارهاين تعرين  شت که ايق استت به ايمجـ   يشيجرمت خ  يف قانونيگر تعريدهد. از طرپ د يم

ــريقانوناً قابل مرازات ن ر قابل مرازات هســتندت از قشمرو مطالعات يغ  يرفتارها  يا مســاويه  يســتندت ل ن ش

ناسـ جرم وع )مطالعات يجام  ن يفيکند )تعر يخارج م  يـش ت(. اگر موـا ناسـ جرمـس ود به آن  يـش ( محدود ـش

ونت  تندت در انوع خـش انه مم ن يپرخاـشگرا  يا مطالعه رفتارهاين ـصورت آيها که در قانون قابل مرازات هـس

ل و يـ ا تحشيـ ده اـندت مـحدود گرددت آيـ ـکه محرـماـنه ا الم گرد  يـقات ـبا آن نوع از انحراـفاتيخواـهد بود  اگر تحق

ــ ييتر ــان  يـ شوانو يو م  يـکه هـندگر( مم ن خواـهد بود  همچـناني)د  ين و درـمان انحراـفات جنسـ ک ـخاطرنشـ
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ــازندت تعريم ــرفاً کفا يف قانونيس ــودت فراهم يکه بحث قاط  با  ييت مذاکرات رات در جايجرم ص د آغاز ش

 (.135-160: 1381 ردالفتاحت  ) کند.يم

ــودن اف ــوع ب ــا ترک افعالي را چيمي که به نام تعريف قانوني جرم مشهور گشتهت فق  قادر است ممن ــال ي ع

ــانون تعريف شود و  ــ  ق ا الم دارد. با اين وصفت برخي از حقوقدانان اصرار دارند که جرم فق  بايد توس

ــت؛ حال آن ه ماهيت جرم فراتر از  ــرم اس ــي از ج ــري  و دايم فق  قانون است که قادر به ارايه تعريفي ص

ــرم با   تي جــ دد بيان چيـس ته و در ـص ل به  شوم مرتر  با اين پديده اـست. قرول بآن گام برداـش د و يق  يتوـس

اياز موـاو ات   يف قانونيـشرط تعر اسـ يا مـس ناسـ يتحق  يل اـس اسـ يت ـاابطه و معيقات جرم ـش  شم را   يار اـس

خاح »جرم« و »مررم« بدان  يکند. محدود شدن به مطالعه جرم و مررمان و قرول کردن مقوله ها ينقض م

تت تحق ده اـس ناسـ يگونه که در قانون مقرر ـش ا ترار   يب  يو از نقطه نظر مش  يرا از لحاظ نظر  يقات جرم ـش

 .(180-213: 1389پورت حسنت   ي ال) گرداند. يم

مورد   يشــناســ اهداپ جرم يجرم را برا  يف قانونيت تعريکفا   دم  ياديشــناســان زشــناســان و جرمجامعه

ه يـشرفت  شم مطالعه رفتار مررمانه هـستندت توصـ يکه  القمند پ ين به جرم ـشناـساني  قرار داده اند؛ ـسشيتـور

ن مواـو ات  يده سـشيشه قانون جما رها سـازند. به  قيرادشـده به وسـ يد و بند ايکند که خودشـان را از قيم

ــتهيمقرر به وســ  ــمندان را برآورده نم يازهايها و نشه قانون جما خواس حقوق   يهارا که مقولهيکندت زيدانش

شــوند«. اطال ات ينم  يعت مواــوع ناشــ يقتاً از طريراســتاندارد« دارند و »حقيو غ  ير شميعت غي»طر يفريک 

ــ نيد هســـتندت قرل از ايمف  يمواـــو ات قانون  يمربوط به قانون جما و جرم و مررمان که برا شه  يکه به وسـ

 يکند که مطالعه هنرارهايـشنهاد مين پيرد. ـسشيد مورد پردازش قرار گ يردت بايـشنا  مورداـستفاده قرار گ جرم

و ات  شميپ يت برايرفتار رفت موـا ا  درـست تريپا  يـش م بدان گونه که در قانون  ياز مطالعه جرا يه و اـس

تت فراهم ميجما تعر ده اـس من تف   يامطالعهن  يآورد. چن يف ـش  يهاهنرارها با مقوله يبندک و طرقهيمتـج

آن را   ياـست که منطق  شم ين رمر ـارورتيگر مرزهاـست و ايو د  ياسـ يسـ  ياـست که فراتر از مرزها  يجهان

 (.135-160: 1381 ردالفتاحت ) کند.  يراب ميا

ــد که جرم حقينظر مبه ــت ب يقتيرس   ي و وجود  ياجتما   يتيث ماهين حيگذار و از ارون از اراده قانونياس

ــراهت نظامي ابت دارد که ما ــود. باوجودايگر مي ديبا   يفريک   يهاه ش ــريش نا ابت هم دارد که   ينت  ناص

ن يشــوند. ايمصتشف م  ين حقوق در کشــورهايل داده و موجب تفاوت ايآن را تشــ   ير و نســريبصش مت 

ود کهيم يناشـ   يو اجتما  ياسـ ياز  وامل سـ   يرت گاهييت  ت و گاه از  وامل و مت  يعيطر يرمر ـش   يي رهاياـس

اد ي (؛  61-99: 1379گـسنت  )  «يفريحقوق ک   يهاب يها با  نوان »آسـ گـسن از آن يرد که آقايگ يـسرچـشمه م

انيا کند.يم وع کـس ان رادمانند جرم  ين موـا ناـس ت که از جرم تعريـش  ارا ه دهند. ياسـ يسـ  يفي ال را واداـش

ــاحـران ـقدرت در    ينـ ه: »جرم رفـتاريبر ايمرنت  (17-22  :1374-75ت  يابراـندآـباد  ينرف) ــت ـکه صـ ک يـ اسـ

 يف هرچند بصشين تعريا ؛(  .Quinnery. R : 1970. P: 23)  آورند«يآن را به وجود م ياسيافته سينظام يجامعه

کندت يت ميتقو  يانگاره دولت در جرميما را در مرنا بودن نظر يکه اد ا يات را درخود دارد به گونهياز واقع

از رفتارها را مررمانه  ين صـاحران قدرت تنها بصشـ يتواند نشـان دهد که چرا همينانه بوده و نميار بدبيبسـ 

احران قدرت در اکنند  همچنان که معشوم ن ردهيف ميتوصـ  ت ـص کنند  يرا دنرال م يراد جرم چه هدفياـس

  ي هاها و برنامهبرآورده کردن خواـسته  ياسـ يسـ   يطشرت مـوال  و مفاـسد جامعهت نف يبه جامعهت ر ا يبصشـ نظم
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ن اســت که چرا  يف وارد اســتت اين تعريکه بر ا  يگريا گروه خاح و ...   اشــ ال ديح ومت    يد ولوژيا

 يافتگيدر نظام  يژگ ي  چه وـست يچ  ياسـ يسـ  يافتگياـست  مراد از نظامافته ـشدهينظام  ياسـ يمحدود به نظام سـ 

ــ  ــ يقدرت س   ي هاکه در دولت يدهد  درحاليآن قرار م يانحوــار  يژگ يرا و يانگاروجود دارد که جرم  ياس

ــرزنش اجتما  يا المام رفتاريمن     يم جرم بمعناين يتر از آن در جامعه بدوه و مهمياول را   ياشهيا قري  يکه س

  ي شناخت و روان  يشناختفت جرم را از مالحظات جامعهين تعرياست  افمون بر آنت اداردت وجود داشته يدر پ

 (.24  :1382ت يجان   يمحمود)  است.کرده يخال

هرت تر از بقف جامعهيان تعريمنيدرا انه از جرم پرطرفدارتر و ـش ناـس ت. دورک يـش ده ينام  يم آن را  مشيه اـس

ـــ ار و ـجدـکه »ـحاالت ـکامالً   فـتاحت در   يفت ـبه گفـتهين تعريکـند«. ايدار مـحهيرا جر  يوـجدان  موم  يآشـ

ــ  يو همگن  ييگراکه هم  يجامعه کوچک و ســنت دارندت ســودمند اســت. به نظر او درت جوام  بمر ت  يارزش

: 1381 ردالفتاحت )  سـاز باشـدتواند همواره چارهي« نميبنام »وجدان جمع يادهيپد يگرا و چندفرهنگکثرت

د در اينظر مبه .(148 وع وجدان جمعين جوام  ماهيرـس رت   يت و موـا د.  به جامعه همنـس گرا متفاوت باـش

اســا  وجدان   ياجتما  يادامه و اســتمرار زندگ  يبرا يانســان يراد نظميگرات توافق بر ادر جامعه کثرت

ن و يم واـــ  قوانيهمســـو با آن و ن يو فرد  ين نظمت در قالب اخالقِ اجتما يدهد. ايرا شـــ ل م يجمع

ن نظم را برهم بمـند و يکنـند. هر ـچه ايفـعال را فراهم م  ياجتـما  يکـند ـکه امـ ان زـندگ يدا ميـ نمود پ يمقررات

ــتيا ام ان همميجامعه را مصتل کند   ييايروند حرکت و پو  ــان  يس مصتشف و با    ياجتما   يهاها و گروهانس

ـــ ل    يد و ـباورـهايـ  ـقا ــان را مشـ دت مـناهمسـ د. ـحهيرا جر  يان ـجامـعهيچن  يتواـند وـجدان جمعيکـن دار کـن

رتر  يتر و سصتگين وجدان قو يدارندت ا  يادتريز  يوندهايگرا که اخالق مشترک و پوصفت در جوام  همنيباا

ت. همچنان که ام ان نقض وجدان جمع اسـ ين جامعه به دليدر ا ياـس تانه تحريل حـس باالتر  يريپذکيت آـس

م در جوام   ين جرايشـــتر اســـت. بنابرايب يفرير اخالق در حقوق ک يگرا اســـتت نقش و ته از جامعه کثرت

ــتر از ارزشيگرات بهم اشـ ذ  ياخالق  يـه ــ يو مورد ـپ اشـ ه کثرتيم  يرش  موم ـن امـع ــود و در ـج گرات از شـ

ــرورت ــترک را  يـکه امـ ان اداـمه زـندگ  ييحف  ـحداـقل ـها يو برا  يات جمعيـ ح  يـهااـ ک ـجامـعه  يـ در   مشـ

با    يک  مل اــداجتما يشــناســان آن را معموالً گر از جامعهيد  يکنند. برخيها فراهم مانســان يخاح برا

رکوبيم  يتيچنان ماهآن رور  يحف  نظام اجتما  يآن برا  يدانند که ـس روريبوده و   يموجود ـا فرض   يا ـا

ــود.  يم ــد  يبرا يفت هم مالک ين تعريدر ا(؛  .Paemelee, Maurice;,  , 1974, vol 14. P: 139-150)ش » مل ا

ت  يجان  يمحمود)  و کشـدار اسـت. يب و اـرر مفهوم نسـريبار« داده نشـدت چرا که آسـ انيا »زي«  ياجتما 

1382: 24). 

گران  ق  يبرخ ابق به »توـريد نيده دارند قانونگذار جديپژوهـش ا »در ي  قانون« و يم همانند قا ده انگاران ـس

ن ه  يباشد. ا يم  يبر قانون و قوا د و مقررات حقوق  يابتنا ي  به معناين توريقانون...«اشاره نموده است و ا

ته يدارا  يدر کـشورها شت   12حقوق نوـش ناخته مين و مهم تريتر  يقانون به  نوان اـص ودت   ين منر  حقوق ـش ـش

باـشد. اما ـسؤال و ابهام   ين مطشب ميد بر هميم تهک يد ني  قانونگذار جديوجود ندارد و قطعاً تـور  يچ ـش يه

 يهر حقوق دان  ين ـسؤال در وهشه اول برايد ايـست  ـشايرد که مراد از قانون چيگ  ياز آنرا نـشوت م  ياـساسـ 

د. اما وقت ييو ابتدا يهيبد ه ها  يبه نظر برـس اره م  يمرتر  با حقوق  موم يدر نوـش ودت آن    يبه »قانون« اـش ـش
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ــه معنا ــتعمال م يرا در س ــاد ييند و در هر معناينما ي امت خاح و اخ  اس ق آن را يدامنه و محدوده مو

اسـت که   ي ام شـامل هر مقرره المام آور ح ومت يقانون در معنات (12: 1373انت  يکاتوز )  دانند. يمتفاوت م

خاح قانون شـــامل موـــوبات    يگرددت در معنا يل ميبر شـــهروندان تحم  ياز جانب ح ومت در هر قالر

ن نامه ها ييرانت آيوت وزيموـوبات ه ين  ادين معنا قوانيگردد در ا يه ميه و قوه قجـا يپارلمان و قوه مرر

ا پارلمان هر کـشور به ياخ  ـصرفاً ـشامل مـووبات مرش   يرند و قانون در معنايگ   يتوانند جا يره نميو غ

ف  يدر تعر  يحات فوق وقتيباشد. حال با توا يهر کشور م  يبر قانون اساس يمرتن نوان تنها نهاد قانونگذار  

ا يســه گانه فوق اســت  آ  يک از معنايکند مقوــود کدام ين در قانون...« اشــاره مييجرم قانونگذار به »...تع

وبه برا رپ ذکر  رار قانون در  نوان هر مـو و يا  يـص ت  يب کننده آنت کفايراد جرم بدون توجه به مرج  تـو

که  نوان    يهر موـــوبه ا 2ف ماده  ين موجد جرم به شـــرح تعريا در الزم االجرا دانســـتن قوانيکند  آ يم

ن ابهامات مثرت  يتوان اکتفا نمود  اگر پاـس  ب  ا يکه ـصادر ـشده باـشدت م ي»قانون« داـشته باـشد از هر مرجع

   يما دامنه و محدوده جرم را توس يفريحاکم بر حقوق ک  يريباشد در آن صورت برخالپ اصول متعدد تفس

اط دامنه برخالپ حقوق و آزاديداده و ا ن يکه با ذکر  رارت »در ا  يخواهد بود. در حال يفرد يها ين انرـس

ايقانون   وراير قوانيا ـس الم  ين مـووب مرش  ـش هولت قابل رف  مي...« اياـس د.  ين ابهاما و نواق  به ـس   باـش

 (.7-22: 1400تيجعفر)

 يرادات ماهوي ا  .3

ت ته  يت بر بعد ماهو يفراحقوق يهافيدر تعر ود و به ويد نهاده مييجرم انگـش وريژگ يـش اپ ـص   ي ها و اوـص

اره نم ود. به هميجرم اـش رب چنيـش ف يگر تعرير دي. به تعريفيدارد تا توصـ  يت صـر ه هنراريفين تعرين ـس

ــوع  يکننده با اتصاذ فيکند و تعريم  يانـگاردرباره جرم يهنـرار  يک تووريـ ت از  يـ ت حـ ايفراحقوق ک مواـ

ـــته ـبه اتـصاذ دـهد. ـبه يف اراـ ه ميدـگاه خود را در ـقاـلب تعريـ ت ديانـگاردر قـرال جرم  يهنـرار  نوان نموـنه بسـ

بارت  اني( زيا اجتما ي يث اخالقياـست نادرـست )از ح  يتوان گفت که جرم  مشيخاحت م  ي رد هنراريرو

که گفته و ... همچنان  يت  موميت برهم زننده نظم و امنيه فرد از جامعهت اـــداخالقيد  شياجتماعت تهده  ي ش

ــد تعر ــت و درحق يانگاردرباره جرم ي رد هنراريانگر رويب  يف فراحقوقيشـ ــ ياسـ ف  يقت در مقام توصـ

ــتت به هميجرم ن  يهايژگ يو ـــرب نميسـ ــاح مفهوميتواند به اين سـ ف يتعر د. برخالپيآن کمک نما  يجـ

ف يشمارد. تعريکند و اوصاپ جرم ساز را برميجرم اشاره م  يهايژگ يجرم به و يف حقوقيت تعريفراحقوق

ارهآنيو ب  يف ـصوريک تعريبا ارا ه   يحقوق دت مالک   يبه بعد ماهو   ياکه اـش ته باـش دهد که يبدـست م يداـش

را از   يفري  داد و به تر  آن مرز حقوق ک يرمررمانه تشــصيتوان  مل مررمانه را از غ يبا اســتفاده از آن م

آورد: »...به ياز جرم م  يف حقوقيم داد. »هارت« در تعريهنرارمند تم يهار نظاميگر شــعب حقوق و ســايد

ــ  قانون اســت از طر يا نهيا ترک فعل رمر ين انرام  يتجــم يمعنا ــده توس   « يانوند با مرازات قيق تهديش

  ي درـصورت  يدر ر ر  مل خارج  يد: »نقض قانون ممش تيگو يف جرم مي»کارارا« در تعر  ؛(89 :1388هارتت )

شــده بدون ف ارا هيم ن ند و مســتوجب مرازات هم باشــد«. تعاريآن را ترو  يا ا مال حقيفه يکه انرام وظ

ازت ـاابطهها و اوـصاپ جرم يژگ يان وياتصاذ کنندت با ب  يآن ه موـا  هنرار دهند  يبه دـست م  يـصور ياـس

ــت. تعريکه فارق جرم از غ م يبودن جرم و مرازات ن  يانگر اصــل قانونيت بيحقوق  يف صــورير از جرم اس

بدان اشاره کرده    2م در ماده يران نيا  يشود و قانون مرازات اسالميبه آن اشاره م يفرين ک يهست که در قوان
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د باشد تا بتوان  نوان جرم را به آن اطالق  يبا  يها و اوصافک رفتار واجد چه مؤلفهياست. پرسش آنست که 

م از ارکان مقوم يا مرازات نيا ترک است  يا م از فعل  يا رکن مقوم جرمت المام دولتيگرت آيد يريکرد  به تعر

د  در ادب يجرم م ود. معموالً در ياز جرم غفشت م  ي نوان جم ت غالراً از مرازات بهيفريات حقوق ک يباـش ـش

اد13بـحث از ارـکان جرم انون  يت معنو يت رکن ـم انونيرا ذکر م   يو ـق ا فرض رکن ـق د و ـب ــورت  يکنـن ت در صـ

  ي اســـت که مرازاتت مندرج در رکن قانون ين در حاليدانند. ايت جرم را محقق ميو معنو  يتحقق رکن ماد

بر دو   يو وجود  يتقدم ارزشـ   يتواند محقق شـود. رکن قانونيجرمت بدون مرازات نم  يرکن قانوناسـت و 

ـشود و مرازات بدان منـجم ين مييا فعل تعيا م از ترک    ين رکنت المام ح ومتيگر دارد. به موجب ايرکن د

ه تعر  يم انونيد  يريگردد. ـب ــرايـراد مي»جرم« را ا  يگرت رکن ـق د و ارـکان و شـ ه آن را ا الم    يکـن ــ ـش متشـ

 ي ـمل کـندت مرتـ ب جرم م  يـبا رفـتار آـگاـهاـنه خود برخالپ رکن ـقانون  يدت در مرحـشه بـعد اگر فرديـ نـمايم

جرم مراجعه کرد نه به رفتار مرت ب   يد به رکن قانونيبردن با اوصــاپ جرمســازت با يپ  ين برايشــود. بنابرا

ت که از قرل وجود داردت صـورت  يکند بش ه به جرميراد نمين و ايين سـرب که مرت بت جرم را تعيجرم. بد

ــد. تميم  يخارج  ي( از مرحشه ارت اب جرم )تحقق جرم در  الم خارج( ميانگارراد )جرميم مرحشه ايبصش

 .(308: 1383گاستون و ژرژت ) د.ين اوصاپ جرم ساز کمک نماييتواند به تع

 است يسيتأس يجرم نهاد. 3-1

ان را از مسـوول  ياريده جرمت بسـ يده پديچيعت ب رنح و پيطر ناـس نگياز جرم ـش ف جرم ير تعرين و خطيت ـس

ت.  ش رپ کرده اـس ت يرغم اهميمنـو رنوـش ازت ـس   ي هااز کتاب  يارين جرم داردت بسـ ييف و تريکه تعر  يـس

ـشتر خودـشان را يدهند و بين موـاوع اختـواح نميبه ا يـشتر از چند ـسطري( بيـشناسـ )در مورد جرم  يدرسـ 

ــ   يف قانونيبا ذکر تعر ــ  يتينند. مررميبيم يجرم راا ــوص ــوح ي يو فطر يت ذاتيکه خو ک رفتار بصو

رفاً ين تت بش ه ـص ف و تعريـس ت که د  يفيک وـص تر از يب  يشين ما خيدهند. بنابرايگران به آنان رفتار مياـس ـش

را   يانهين جهت  اــرورت دارد که زمين رمر از ايم. ايکنيتوجه م  يفيآنچه که معمول اســت به مســا ل تعر

ــ ينشــان دادن ا  يتالش در راســتا  يفراهم ب ند برا «  يا »جهاني« يعيتحت  نوان جرم »طر يميه که چين قج

شــه و در يا ســرقت هميت هتک نامو  و ييرباا م از قتلت آدم  ين امر که رفتار بشــريوجود ندارد و ا رات ا

 .(135 -160 :1381 ردالفتاحت )  همه جوام  وصف مررمانه نداشته است 

ده باشد.  ي ق ل و آلتر همف ر و هميمثل ما  يسندگانيجرمت انـسان مررور است با نو   يف قانونيرش تعريبا پذ

ن يجرم ـصرفاً با نـس  قانون جما از ب « جرم اـست ويکنند که قانون جمات » شت و ـسرب اـصشيآنان اـستدالل م

انون جمات جرميرودت زيم دون ـق دارد .« گرـچه ا  يرا ـکه »ـب ه نظر  يوجود ـن ده ـب اـ دکنـن دالل ـظاهراً متـق ـــت ن اسـ

دتيم طه آم رـس فـس ت يم بودن آن هو ياما ـس ت م  يانريده منت هرمانو  بيبه  ق  .داـس که او   يد: وقتيگو يدرـس

ـــتدالل م ــتـقل از هر نوع  مش رد    يادهيـ معـنا و مفهوم جرمت ـبه اـندازه خود ـپد  ينيکـند ـکه ـکارکرد  ياسـ مسـ

ت.    يگذارقانون طالح و هم پد يعنياـس  يعني« دارند.  يگذار»مقدم بر قانون  يده جرم آـش ارا وجوديهم اـص

 نيد اييها به طور مـستقل وجود دارند. در تهن اـصطالحات در قانون دارند آنيکه ا  يرغم هر نوع کاربردي ش

 
با مرتکب   يو رکن معنو   يگذار است در مقابل رکن مادانگر اراده قانونيبه مرتکب ندارد و ب  يارتباط  يرکن قانون  13

  يگردد که مرتکب به وجود آورده است و رکن معنوي ( برمstate of affairs)  يت اموريبه وضع  يشوند رکن ماديبود م

 گردد.  ي( خاص مرتکب بر مstate of mind) يت ذهنيبه وضع
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داردت   يگذارمســـتقل از هر نوع  مش رد قانون  يبوده و وجود  يگذارده مقدم بر قانونيک پدياد ا که جرم 

 توان )به آنچه که گفته شد( ااافه کرد:يرا م يل متعدديدال

  ي ( برايا  رفي)مدون  يرســـم  يين جمايکه قوان  ي. در جوامعياســـت نه قانون  يده اجتما يک پدي. جرم 1

 ها ندارندت جرم وجود دارد. آن  يياجرا  يهان امانت ييا مال مررمانه و تعف و يتعر

ــ گردد و نه قانون جما. قانون جما بهي. منشــاء جرم به منشــاء جامعه برم2 برخورد با جرم  يبرا  ي نوان روش

 بوجود آمده است.

ت شـناخته اند و يرسـم  آن را به  يين جمايراد نشـده اسـت. بش ه صـرفا قوانيا  يين جمايشه قوانيجرم به وسـ 

تقل از چنيبنابرا   ي خاصـ   يکه رفتارها  يف کرد. قوا ديتوان توصـ  يم  يفرين ک ين قوانين جرم را به طور مـس

  يي ن جمايند نه قرل از آنها. قوانيآ  يبه وجود م  يين رفتارهايکنندت بعد از وجود چن  يرا قابل مرازات ا الم م

  ي ن  شت است که آن ا مال     العمل  خاح اجتما  يرند به ايگ  يرا مررمانه در نظر م  يکه ا مال خاص

ــم  ين واکنش اجتما يکند. قانون جما چن يراد ميرا ا ــ ل مدون در ميرا به رس ــناخته و آن را به ش  يت ش

ــت وـجدان  موم  ييل ـکه جـنايـ ن دليـبه ا  يم  ـکه  مشييد بگو يـ م: »ـما نـراير دورک يآورد. ـبه تعر ـحه  يرا جر  ياسـ

و جرم اســت؛    ييکندت جنا يحه دار ميجر  يل آن ه وجدان  موميد گفت آن  مل به دليکندت بش ه با يدار م

ــت بش ه با يد گفت  مشين نرايهمچن ــرزنش اس ــت پ  قابل س ــرزنش يچون جرم اس د گفت چون قابل س

 همان() استت پ  جرم است .«

 

 ستيمشخص ن يجرم انگار يمبنا .3-2

ــده هنوز از ـيک تعريفي برخوردار نروده ـکه مورد قرول همـگان قرار  جرم و مررم ـبا وجود تـعاريف انـرام شـ

م اني واجد ارزش باشد و به قول ماگنو  انمن  برژه: »جرم پديده ا ي است که  گرفتــه و در هــر زمــان و

 شت اين اختالپ در تعريف جرمت آن است که اين  همه به وجودش وافقنــد بــدون آن ــه آن را بشناســند.«.

ــونت ــه شناســانت قانونگــذارانت اخالقي فالسفهت زيست شناسانت   پديده بر حسب نظــر جــرم شناســانت جامع

ــف مذهريون و ... داراي مراني و صورگوناگون بوده بطوري که هر طيفي برحسب د ــه تعري يد خاح خود ب

 .(7-11 :1357مظشومانت  )  توصيف جرم و مررم پرداخته است. و

ــان جرم را اغشب مربود که جرم  يف قانونيتعر  يرادهايدن از ايگم يدور  يبرا ــناس دانند که يم  ين رفتاريش

وارد   يفريحقوق ک  يت رسـميدر صـالح ين رفتاريکه چننينظر از ات نامطشوب و زشـت دارد. صـرپيماه

شود.    يتشق  يانگارتواند ـاابطه جرمينم  ييتنهاا زـشت بودن رفتار بهيوجودت نا مطشوب نيا نه. باايـشده باـشد 

ــص يبرا يگريد  يهامالک  ــتي  ي  نامطشوبيتش ــت. به  يا زش ــد در اينظر مرفتارها الزم اس م يمورد ننيرس

متوـسل ـشوند. پ    ياجتما   يزندگ  يهامامها و الا ـارورتي  يـشناـسان ناچارند به مالک هنرار اجتما جرم

را رفتار مواــوع آنت دور ياســت. زرا دارا بوده  يت اجتما يهمواره حما -بر خالپ جرم-يپاســ  به کژرو

ره  يتواند در داين قا ده مياســت. ابه حســاب آمده  يمنداســت. جرمت نقض قا ده  يشــدن از هنرار اجتما 

د يا »نرايت شــود«  يد ر اياســت»باگذار گفتهل که قانونيه آن دلباشــد و مم ن اســت تنها ب  يهنرار اجتما 
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نـسرت با آن رفتار    يرابيا اي  يطور ـسشرکرد. حال آن که مم ن اـست اجتماع به  يرويد از آن پيانرام ـشود«ت با

و  د. هم  يموـا ته باـش ود.يم  يفرير حقوق ک ي مده بصش مت   يريگ ن رمر موجب ـش لينداـش   ي محمود) ـش

 .(27: 1382ت  يجان 

ر باشــدت بش ه در جوام  و يت يمفهوم  ابت و ال يســت که داراين ي يميا قانون في  يااــ يک قا ده ريجرم 

ابد. ي يم  يمتفاوت يان مصتشف معانيره و در رابطه با مذاهب و اديو غ  ياسـ يت سـ يت اجتما يحقوق يم تب ها

تانه تعر  يآن را به  مش  يبرخ رافتمندانه و خداپرـس ات ـش اـس گر آن  را يد يف نموده اند و برخيبرخالپ احـس

ن رو يباشـدت دانسـته اند. از ا يفريانسـان که مسـتوجب ک   ياز فعل خارج  ين دولت ناشـ ياز قوان ي ينقض  

-28  :1396ت يـسشطان)  ده اـست.يارا ه گرد يف مصتشفين ه موـاوع کدام  شم باـشدت تعاريجرم بـسته به ا  يبرا

27). 

ــت که در رو ــت که يبر  ش يو اراد يک  مل  مدي: »جرم يو حقوق  ي رد قانونيالزم به ذکر اس ه قانون اس

 رد  يدر رو  14شه دولت مرازات گردد.«ير ـشود و به وسـ يد دـستگيت و بصـشودن بودهت مررم باير قابل حمايغ

 .گردد يم  ياـد اجتما   يبا ث به وجود آمدن رفتارها  يقانون يارهاي: »سـسـت بودن معياجتما   -يقانون

هک  انونيد بر تعريـ ـت ــص ت تع  يف ـق ــ  دو مالک مشـ ا  ي يگردد.    ين مييجرم توسـ ارـه ن يـکه از قوان  ييرفـت

گر از منظر يان ديـ ـبه ب  15ک  ـمل.«يـ مـرازات    يبرا  يکنـند و دوم مقررات ـقانون  يو تـراوز م  يتصط  ياجتـما 

ــت. زيده »معموليک پديتوان گفت که جرم  يم  ياجتما  ــا  تنفر و ي« جامعه اسـ ــب احسـ را که بر حسـ

ه بر م  يانمـجار ه درـجه بروز تنفر و انمـجار در ـچارچوب    ين ميمدت معيانگ  يـکه بمهـ ار در ـجامـع گردد. الرـت

د  يمـشص  در افراد متفاوت م  يجامعو  توده)باـش  يارا: »هر گروه دين فرهنگي رد بيدر رو  .(96: 1380  تـس

ت که »هنرار« نام  ييارهايمع ود. ا يده مياز رفتار اـس ورت قانونيـش رورتاً به ـص ده يتدو  ين هنرارها ـا ن نـش

–را بهنرار )درـست( و نابهنرار )نادرـست(    يکه  ـجو آن اـستت  مش ياند؛ بش ه هر ک  از نقطه نظر گروه

ــ ) 16هر جامعه دارد«  يفرهنگ  يبه ارزشــها ين هنرارها بســتگيداند و ا يم -جرم - 215 :1379ت يصاونديش

گران به ياـست که د  ياـست که برچـسب خورده و جرم رفتار  ي: »مررم کسـ ي رد برچـسب زنيدر رو.  (196

محسوب   يا کررويخود به  نوان جرم   ي رد معتقد است که رفتارها به خودين رويا17آن برچسب زده اند. 

وند؛ بش ه ا ينم تند که به ا يفرهنگ  يگروههان افراد و يـش ب ميهـس  .زنند« ين رفتارها به  نوان جرم برچـس

ت ام انات  ين باشـند و از حقوق شـهرونديد در جامعه تهمي: » همه افراد باي رد حقوق بشـريدر رو  همان(.)

ا  ين و اجرا کند. پ  ان ار يد آنها را تجـمين شـوند و قانون جما بايتجـم …و   يت بهداشـتيت آموزشـ يرفاه

 (.163 :1380ت  ستوده)  .شود« يده مين حقوقت جرم ناميانحراپ از ا
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ستت مگر آن ه در تورات هم ارت اب آن من ت و  يره قابل مرازات نيجرم و در نت  يچ  مشيبراسا  تشمودت ه

د دو يح م مرازات درباره قاتل با  ياجرا  يمثالت برا يروت برانين شـده باشـد. ازاييآن مرازات تع  يهم برا

ر د؛ يح م در ـش ود«.ي»قاتل با يگريت و د 18»قتل ن ن«  ي يعت موجود باـش ته ـش به گفته تشمودت اگر   19د کـش

دت حت دت  مل جرم به معناييم تعياگر به صـراحت مرازات ن  يمن  از  مل موجود نراـش ده باـش خاحِ   ين ـش

 (.141-176: 1381ت  يمانيسش)  شود.ير ميتعر يمرازات آسمانست و مرازات ذکر شده به  يآن ن

ــايـ ـکه ـباچـناندانـند ـکه اگر وقوع آنيم  يم جرم را رفـتارين  يبرخ ــودت ـبا ا الم و ن وهش يـ د و شـ د ا ـرات شـ

ن بر  يمانند ک   يروان پمشــ ان( .Sack. F.;p:10)  شــود.يجامعه روبه رو م  ياز ســو   يو رســم  يجد ياخالق

و د ازگار يرا ـش شم آن ين يـس ص   يتوان آن را بيدانند که ميم  ياجتما   ياز ناـس ش و کم مـش ل  مده ـش

ـــرت  ــارـهادر واکنش نسـ   هـماهـنگ نـگه داردت در نظر  يـکه او را ـبا آن مح  يا  خودت ـبه گوـنهيمح  يـبه فشـ

ر  پ  يا خيتوان جرم دانـست  يفرد را م  يا هر ـش ل از ناـسازگاريفت گفته نـشده که آين تعريدر ا  20گرفت.

ده از جرم فراوانارا ه يهافيد کرد که تعرييتوان تهيم تندت اگرچه همه يک جام  و مان  نيچيه ياندت ولـش ـس

ناختف جامعهيکند و تعرياد ميت از آنچه هـست  يف حقوقيقت دارند. تعرياز حق  ياها بهرهآن ت از آن چه يـش

 د باشد.  يبا

سه از جرم آمده است که: هر چيمي را که دولتت جرم تشصي  بدهدت همانت   21ي(در تعريف حقوقي )رـسم

باشد. اين بدان معنا است که اگر  مشي در قانون جمات تحت  نوان جرم نوشته شده باشدت پ  همان جرم مي

ـــمار مي رود ــت مرتني بر . (20  :1386توايتت راب و هين ت فيونا)  ـملت يک  ـمل مررمانه به شـ در برداشـ

و هم جرايم مدني را   23ـشودت مانند تراوز يا ـسوء قـودت جرم هم ـشامل جرايم جمايي مي22اجتما ي« »آـسيب 

ــت که هر فعشي24احتياطيگردد؛ مانـند غفشت يا بيدربر مي به همراه خود   26يا ترک فعشي 25. اين بدان معناسـ

 د به شــيوه خاصــي مرازات شــوند.ها بايهايي را به دنرال دارد. بنابراين هر کدام از آنها يا خســارتآســيب 

ــوري در ا ر  دّه اي از حقوق(.  21:  1386وايتت راب و هين ت فيونات) دانان معتـقدند که نقض قانون هر کشـ

رازات هم باشــد که انرام وظيفه يا اِ مال حقي آن را ترويم ن ند و مســتوجب م مل خارجيت در صــورتي

 .(48: 1386 شي آباديت )جرم ناميده مي شود

ي ديگرت هر فعل يا ترک فعشي را که نظمت صــش  و آرامش اجتما ي را مصتل ســازد و قانون نيم براي آن  برخ

در حقوق جماي  رفي غالراً بر تعريف زير که (.  43 :1381دانشت )  دانندت تعيين کرده باشــدت جرم ميمرازا

قانونت آن را قدغن کردهت يا ترک  مشي  ـشود: »جرمت  رارت اـست از  مشي که براي جرم آمده اـستت ت يه مي

ته و بر آن  م ت«که قانون آن را الزم دانـس ته اـس جرمت از نظر    .(25: 1370فيضت) ل يا ترکت کيفري مقرر داـش

 
 . 13:20خروج،  18

 21ـ 16:35اعداد:  19
 . 150همان، ص 20

21 - Formal Legal Definition 

22 - Social harm 

23 - Assault 

24 - Negligence 
25 - Action 
26 - Inaction 
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اييت در قالب قوانين کيفري مـشص  مي اني و قـج ود و ارت اب آنت به قانونگذارت به  نوان يک مفهوم انـس ـش

 .(28:  1374)وليديت   شود.اجرايي متناسبت ممنوع ا الم ميصورت فعل يا ترک فعل با امانت  

جرم درحقوق جماي اسـالمي و در حقوق  رفي ازنظر ظاهري ي سـان ميراشـد و در هر دو سـيسـتم فعل يا  

  قانون يا خالپ موازين شـر ي باشـد جرم تشقي نموده و آن را قابل مرازات داشـته  ترک فعشي را که خالپ

شيت  ــاء آنان ميرين   اند ل ن اـص ــ المي و  وجه افتراق آنان از ناحيه منـش اء حقوق جماي اـس د. زيرا منـش باـش

ــام ــنت اله ــرآن و س ــه دارد و از ق ــالي ت ي مي گيردت ل ن منشاء   جرمت منشه الهي است و بر وحي خداي تع

ن هر حقوق جماي  رفي وجرمت قراردادي و وـاعي اـست که بر اسا  نظر گروهي از دانشمندان و حقوقدانا

 ( .192-209: 1393گرانتيحوصشه پو و د )  .تهيه و بوسيشه قواي تقنيني در هر کشوري توويب مي شود مشت 

ــت از »نقضِ ماديدر حقوق آلمان تعر ــهور جرم  رارت اس و (  110 :1999ت يالرازق) «يفريقانون ک   يف مش

ــت ـکه فق  ـبه رکن ـقانونين تعرينق  ا ــاره ا  يو ـماد  يف آن اسـ ن رده   يـبه رکن معنو  يتوـجه دارد و اشـ

 (.55 :1385زرا تت  )  است.

مندان حقوق جما رزده و ياطالق م يا ترک فعشيت جرم را به فعل ي رف  يدانـش وول ـس ص  مـس کنند که از ـش

ا ترک اـست که به ينرو اوالًت مقـوود از جرم تنها فعل يرا در نظر گرفته اـستت از ا يآن مرازات  يقانونگذار برا

ــاـمل هـمه جرايـ آورد. ـ ان  يوارد م  ياگران لطـمهيت ديـ ثيـجانت ـمالت ـنامو  و ح و   يت  ـمديـ جـنا  يم حتياًت شـ

ــتان که در مقام ب  يگردد. قانون جمايم مين ييخطا ــت و جرا يريتعم يهام و مرازاتيان جراياف انس م ياس

اح و د حدود )مانند ارتدادت تت هرچند تعريمحاربه و ...(ت قـو نيات را به فقه محول نموده اـس از  يف روـش

هات اصل  م و مرازاتيبودن جرا يجرم ارا ه نداده استت اما از مواد مصتشف قانون جما که در مورد اصل قانون

صوـ  وول يـش تت م  يبندم و طرقهيو تقسـ  يفريت ک يبودن مـس ده اـس اح داده ـش تفاده  يمرازات اختـو توان اـس

ــتان نکرد که جرم از منظر قانون ــت که در قانون ممنوع و برا يا ترک فعشيم هر فعل و يگذار اف انس آن    ياس

ث شدت و خفتت يم از حيست و سوم قانون جما مقرر شده است: »جراين شده است. در ماده بييمرازات تع

اسـت که مرت ب آن به  يتت جرميسـت و چهارمت جنايگردد. ماده بيف ميتوـنتت جنحه و قراحت  يبه جنا

اـست که مرت ب آن   يـست و پنرمت جنرهت هر جرميل مح وم گردد. ماده بيا حر  طو يا حر  دوام  يا دام 

ست سومت يمح وم گردد. ماده ب يش از سه همار اف انيب  ينقد  يا جمايپنح سال  يش از ـسه ماه اليبه حر  ب

سـه  يال  ينقد  يا جمايسـه ماه  يسـت و چهار سـا ت الياسـت که مرت ب آن به حر  از ب يجرم  قراحتت

ــت: چـنانـچه ن  ـقانون يف نـ اتين تعريمح وم گردد.« در ارتـراط ـبا ا  يهمار افـ ان در مورد   يـقاـبل توـجه اسـ

را جرم محســوب نمود. جرم تنها شــامل افعال خالپ   يچ  مشيتوان ه يرات وجود نداشــته باشــدت نميتعم

تت بش ه ترک فعشين دت ن يـس ود. هرچند ايم يم جرم تشقيکه به واجب قانون ممنوع باـش م ين قانون به جرايـش

گردد يم ميات نيرات نداردت بش ه شـامل حدود و قوـاح و ديپردازدت اما جرم اختوـاح به تعميم يريتعم

   (.65-84 :1391ت ياس ندر) کند. ين مييتعمان آن را شرع مقد  يکه م

ــت از هر يتعر يد هات آن را با  رارت کوتاه تريق  يبا حذپ بعجــ   يبرخ ف کرده و گفتند: »جرم  رارت اس

ا  يدر واق  جرم )  يعنيکه قانون آن را ممنوع ا الم کرده و فا شش را مسـتحق مرازات دانسـته اسـت«  يفعش

ــت از زيجنا ــتن قوانيت(  رارت اس ن ته (ت 320: 1376جوليو ت گولد ويشيامت کولبت  )  يين جماير پا گذاش

ــت ـکه ـنهيتوـجه اـقاـبل کـندت   يتـفاوت فرق مم  يـهاک دوـلتت در دورهيـ ک  ـمل از نظر يـ تنـها جرم بودن  ن اسـ
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ــورها و دولت يبش ه تعر ــورهايمصتشف ن  يهاف جرم در کش ــت. در کش که اهتمام بر حف    ييم متفاوت اس

اسـت از جمشه: در ف شـدهيسـتت جرم به دو صـورت تعرين نيچننيکه ا  يياسـت با کشـورها يفرد يآزاد

که مطابق قانون قابل مرازات باشدت جرم محسوب    يا ترک فعشيا م از فعل   يران: »هر رفتاريا  يفريحقوق ک 

ود و هيم تت مگر به موجب قانون برايرا نم يچ رمريـش   ي تيترب ينيا اقدام تهميآن مرازات   يتوان جرم دانـس

و ييتع د«. در ـس ده باـش آن    يرا که مطابق قانون برا يکه  مشنيمگر ا  تتوان مرازات کرديرا نم ي  کسـ ين ـش

فرانسهت  يفرين ک ي م( در مرمو ه قواني ت ماده  يسو  ييشدت مرت ب شود. )قانون جمان شده باييمرازات تع

که   يها اکتفا شـده اسـت. جرمامدهت فق  به ذکر نوع جرا م با توجه به مرازات آنياز جرم به  مل ن  يفيتعر

باـشد    ييجنافر آن  يکه ک   يباـشدت»جنحه« جرم يريکه مرازات آن تهد يباـشد »خالپ« جرم  يسـ يمرازات آن پش

هت ماده   يفرين ک يت« اـست )مرمو ه قواني»جنا ورهايب  يفرين ک ي م( در قوانيفرانـس تر کـش وسـ   يـش ت ياليـس   ي ـس

  ي رفته ـشده اـست؛ ازجمشه در ـشوروي ت پذيوسـ  يف نـشده و اطالق حالت خطرناک به افراد به معنايجرم تعر

ابق:» هر فعل  د و رژ  يا ترک فعلت که برايـس ورو  يو اجتما   ياسـ يم سـ ياجتماع خطرناک باـش تم  يت سـ يـش ـس

را به خطر اف نده و   يـستياليجامعه ـسوسـ   ين نظام قانونيکار و همچن ياسـ يحقوق سـ   يـستتياليـسوسـ  ياقتـواد

« 1ت بند »يـشورو  يفرين ک يقوان  ياديفر اـست.« )قانون و اـصول بنيمورد تراوز قرار دهدت جرم و مـستوجب ک 

ورو  يهايجمهور  يين جمايقوانناً در تمام ي( . ماده مذکور  7ماده   ت. بد  ياتحاد ـش ده اـس ابق ت رار ـش ن يـس

حف    يبودن مرازات برا يتر و حدود قانون يار وسـ يطه اطالق حالت خطرناکت بسـ ير جرم و حيت تفسـ يرو

به جرم مالحظه کرد؛ چراکه قشمرو    يـشناسـ توان در نگاه جرمين نگاه را ميـست. هميت مـشص  نيفرد يآزاد

ت  ينرو ) رد.يگ   يم دربر ميرا ن  يجامعه بشـود مانند قهر اجتما   يررسـميرا که موجب واکنش غ  يميجرم جرا

1391 :24-10  .) 

ــن  ــالمي دراي ــمندان اس فقهاي  ظام در کتب فقهي جرم را تعريف ن رده اندت ل ن برخي از محققين و دانش

 (.  36-37: 1372اص ريت ؛ )بـاره تعريراتـي دارنـد

دت جرم از نظر   .1 ت. اين تعرير نمي تواند بوـورت مطشق صـحي  باـش اجتما ي نقض نظام جامعه اـس

 .مرازات به  مشي است که ناقض قوانين الهي باشد زيرا شر اً  مل مررمانه و قابل

 :جرم  مشي است که قابل مرازات باشد و  مل مررمانه نيم اوصافي دارد .2

ت فعل اســت و زماني بوــورت ترک فعلت جرم همواره يک  مل خارجي اســت و اين  مل گاهي بوــور

جرم تشقي نمي شود و جرمِ  قيده وجود نداردت يعني توميم و  قيده هر چه  بنـــابراين توـــميم مررمانـــهت

 .است جرم باشد باشد جرم محسوب نمي شـودت امـا نشـر  قيـده مم ـن

ره از مقـــام حـــاکم و گناه يا جرم به معني  ام  رارتست از مصالفت کردن با اوامر و نواهي صاد .3

 .مقابل آن مقام احسـا  مسـؤوليت کـردن در

جرم در  رپ شـريعت  رارتسـت از ارت اب يک سـشسـشه از محظورات و ممنو ات شـر يهت که   .4

ــرک آن ــل و ت ــد  از فع  ناوين نهي فرموده و مرت رين آن را مستحق مرازات ميداندت   شارع مق

دانستت بش ه بايد ممنو يت   دت آن  مــل را نرايــد جــرمولي به صــرپ اين ــه  مشــي ممنــوع باشــ 
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ــود ـــناخـته شـ ــد ـتا آن  ـمل جرم شـ ـــماـنت اجراء جمايي ـباشـ ـــشه پو و ).. مشي توام ـبا اـ حوصـ

 .(192-209 :1393گرانتيد

ت:» ماه ناخت ارکان تـش   يت جرم به معنايهمانطور که فوق آمده اـس ت تا بتوان آن را يـش ل دهنده جرم اـس

ردت اما  يگ   يکمک م  27يجرم از  شم جرم شــناســ   يم داد.« مفهوم اجتما يي  و تميمشــابه تشــص  ياز نهادها

که   يف کرده اســت: »هر فعشين تعرياســت. روســوت جرم را چن 28ييه جمايآن وابســته به نظر  يمفهوم قانون

ا  د. قرارداد  يقرارداد اجتـم دگ   يرا نقض کـن ه زـن ا   يـک ه آن را   يم ميرا تنظ  ياجتـم امـع ه افراد ـج د و هـم کـن

که مصالف اخالق و  دالت باشد جرم است« در  يد:» هر  مشيگو  يف جرم ميرفته اند.« اما کانت در تعريپذ

ف دومت  دالت و يکه تعر  يشـده اسـت در حال يک ارزش تشقيبه  نوان    يف نصسـتت قرارداد اجتما يتعر

 (.53: 1385زرا تت )  شمارد. ياخالق را محترم م

به واسـطه اسـتفاده    ياديحاکم اسـتت تا حدود ز  يفريبه مواـو ات ک راج   يهاکه غالراً بر بحث  يآشـفتگ

  ي ت مفهوم جرم برايو  شوم اجتما   يجرم ـشناخت  يهااـست. در نوـشته  يکارم جرم مررم و بمهيمرهم از مفاه

تر(ت بدون در نظر گرفتن آن  ا خاحيتر  يدگاه  موميک ديتاً نامطشوب اســت )از ياســت که ماه  يابمار رفتار

ن محدودهت مفهوم يطه اياـست. در ح  يفريـستم ک يسـ   يت رـسميطه ـصالحيدر ح ين رفتاريکه تا چه اندازه چن

ن يســت. در همين نيچن  ينامطشوب اســتت اما گاه يطور جدشــود که بهيم يمحدود و رفتار  يجرم گاه

ــته ــ ياز ش کل    يان رفتاريب ين برايهات مفهوم جرم هم چننوش ــالحياز آن در ح  يا بصش ــميطه ص   ي ت رس

د مـسا ل  يمف يکامالً متفاوتت بررسـ   ين واژه در معناهايض اياـستفاده بدون ترع 29رد.يگ يقرار م يفريـستم ک يسـ 

ر اـست که مم ن اـست  يـشرح زم بهيک مفاهين تف يـسازد. تنها ايار مـش ل ميرا بسـ  ييزداو جرم يانگارجرم

 استفاده باشد:قابل

ــميطه صــالحيکه در ح  ييه رفتارهاي.اگر کش1 ــ   يت رس ــتم ک يس ــدردت خودبهيگ يقرار م  يفريس داً( يخود )ش

 يفريسـتم ک يسـ  يت رسـميطه صـالحيداً( نامطشوب در حي)شـد  يه رفتارهاي.  اگر کش2بودند و ينامطشوب م

ــ ن يا يحالت هر دونيگرفتند. باايطه آن قرار ميد در حيا بايگرفت و يقرار م و هم   يه هم از نظر واقعيفرا

را به حرکت    ييزداند جرميکه مم ن است فرآ  ياز  وامش ي ي يباشند. به  رارتيت نادرست مياز نظر هنرار

از اشـ ال   ياريگرت بسـ يسـتند. از طرپ دياز رفتارها نامطشوب ن  يمواـوع اسـت که بعجـ نيدرآوردت قرول ا

   يندت خارج از قشمرو و شـــراينمايها مقابشه مماً با آنيمســـتق يدولت  يکه نهادهاييجا  يا مال نامطشوب حت

تم ک يسـ  ت بگو يمانند. همچنيم  يباق يفريـس ت اـس الحيين نادرـس ميم که ـص تم ک يسـ   يت رـس تا آنرا  يفريـس

ت که به  يا تمادقابل  يراهنما مرده م يدولت  يموجب آن رفتار از نظر نهادهااـس ود. بهينامطشوب ـش ن يهمـش

ــ يـ دال ــت که مـفاهيما بر ا يعلت سـ طه يم که در حيحف  کن  يانواع رفـتارها  يرا برا يم جرم و بمهـ ارين اسـ

ا مطشوب نروده  ين مـستشمم قـجاوت در خووح مطشوب بودن  يرند. ايگ يقرار م  يفريـستم ک يسـ   ي  رـسميـشرا

هله مطشوب بودنت  يو رفتار موردنظر ن ا يکه آنيدر مورد ا يهنگام بررسـ اـست که به  ييهااز جنره ي يـست. مـس

رور  يانگارن جرميک رفتار و معيدر مورد  ت   يـا رورياـس ت جرم  يا ـا د مورد يحف  گرددت با  يانگاراـس

 
27  Criminology. 
28  La pdoctrine penal. 
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تور يرد. در قشمرو هنراريتوجه قرار گ    ي برا  يک  شت کافيک  شت الزمت اما نه يت »نامطشوب بودن« يو دـس

 (.301-312 :1376 – 1377مهرات  )  است. يانگارجرم

 ل است؛يم به شرح ذيف قانونى جرم نيمشصوات تعر

 ى از مشصوات قوا د حقوقىت ا م از حقوق جما و حقوق مدنىت امانت  يفرى جرم:  يامانت اجراى ک  .1

گرت دولت در يشه دولت. به  رارت دين اجراى قا ده اى از قوا د حقوقى به وسـ يعنى تـجمياجراى آن اـستت  

  شدهت از خود ييحقوقى توس  بعجى از افراد جامعه و براى ا اده نظم و جرران حقوق تجقرال نقض قوا د  

همان  .    العمل نشــان مى دهد. به     العمل دولت در مقابل مررمت »اــمانت اجرا« اطالق مى شــود

گونه که قوا د حقوقى متفاوت اســتت اــمانت اجراى آن هم گوناگون اســتت مانند: مثل اــمانت اجراى  

ىت مرازات خاح  ين اـمانت هاى اجرايک از ايرىت اـمانت اجراى مدنىت اـمانت اجراى ادارى. هر فيک 

 :خود را دارد

ــمانت اجراى ک  ــاحت پرداخت جماى نقدى  يا ــادره اموالت محروميفرى  رارتند از: حر ت قو ت از يا مو

رر و ز  ...د( ويحقوق اجتما ى )ترع مانت اجراى مدنى  رارتند از: بطالنت  دم نفوذت جرران ـا قاط  يـا انت اـس

انهت  ي  ـشفاهىت کـسر حقوق ماهي  کترىت توبيم  رارتند از: توبيـامانت اجراى ادارى ن  ...حق و اجراى تعهد و

 . ...تنمل رتره و

ف قانونى جرم به يتعرن اـست که چرا ـامانت اجرا را از مـشصـوات  ين جا مطرح مى ـشود ايـسؤالى که در ا

مار آورده اند  در پاـس  با د به هدپ  يد گفت: اگر نظام ک يـش فرى جامعهت فاقد پشـتوانه و اـمانت اجرا باـش

 .ديخودت که همان حف  نظم  مومى و استقرار  دالت استت نصواهد رس

ا2 ارى مـ  ذار از تعري.جرمت رفـت انونـگ دپ ـق ه: ـه امـع اى ـج ا نظم و ارزش ـه ان  بير ـب ام  و ـم راى جرمت ف ـج

ف يلت الزم اسـت قانونگذار در تعرين دليرى از رفتار مررمانه اسـت. به هميبرقرارى نظم در جامعه و جشوگ 

نت جرم ي  فرهنگىت اخالقىت مذهرى و ارزش هاى مورد قرول مردم را مدنظر قرار دهد. بنابرايجرمت تمام شرا

ر با ارزش ها و اــواب   يا نظم  مومى و م اا خوددارى از ا مالى اســت که مصالف بي رارت از انرام دادن 

ف قانونى جرمت و ي ى از مشـصوـات تعريهم به  نوان   «حاکم بر جامعه باشـد. گاهى از »قانونى بودن جرم

 .(68-76 :1381ت  يکرباس) اد مى کنند.ي ى از  ناصر متش شه آن يهم به  نوان  

 گردد  يق مسحوب مي ارجاع به مصاد  يف قانوني تعر .3-3

ان ذارت زـم انونـگ ه تعر  يمعموال ـق ه اختالـفات حقوق  يم  يميف چيـب د ـب ا  يپردازد ـکه بصواـه د  يـ ـپ ه يـ ا رويـ ان دـه

ان  يب 230که در ماده    يفيســت. تعريفت کار قانونگذار نيموجودت خالپِ مورد نظر او باشــد و گرنه ارا ه تعر

و جرم   32يدارد مانند جرم مدن  يگريت اقســام دياســتت اما جرم قانون 31يفريشــده اســت مربوط به جرم ک 

 
: » هر رفتاري اعم از فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات  1392مصوب    يقانون مجازات اسالم  2ماده    30

 شود«. تعيين شده است جرم محسوب مي 
31  Le delit penal. 
32 Delit civil. 
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ت ناظر به  يف قانون مرازات اـسالمينرا مورد نظر ماـست. اما تعريکه قـسم نصـست در ا 33يوانـجراط يحرفه ا

ــتت در حال ــامل ارکان نيف بايکه تعر  ير ر جرم اس ــد. رکن مادم  يد ش ا ترک يرفتار مثرت   يعنيجرم  يباش

ره اســـت  يموارد همراه با نت يک رکن جرم اســـت که در پاره ايدهدت   يل مي ره جرم را تشـــ يکه پ يفعش

ــول نت  يازيـ موارد ن  يد( و در برخيـ م مقي)جرا   ي گر جرمت رکن ـقانونيـره ـندارد )جرم مطشق(. رکن ديـبه حوـ

ت   المد آن را يقانون با يعنياـس د و منظور از قانونت قانون مرازات اـس ته باـش روع دانـس ت. بنابرا ينامـش ن  ياـس

ف يست. همان گونه که گفته شدت ارا ه تعرين  ينت کافيگر نامشروع باشد اما اين ديدر قوان  يمم ن است  مش

ش ه در آن مورد نظر اســتت ب ين رمر نه تنها در مورد جرم به مفهوم کشيســت و ايجرم بر  هده قانونگذار ن

شـود که قانونگذار به  يده ميد  ين در قانون مرازات اسـالميکند. بنابرا يم صـدق ميم نيق جرايمورد موـاد

ت قتل و ... نپرداخته اسـت. رکن سـوم جرمت رکن يريانت در امانتت سـرقت تعميهمچون خ  يميف جرايتعر

(  ير مديم غي)در جرا  يفريک   ي( و خطايم  مدياست که به صورت قود مررمانه )در جرا  يو روان  يمعنو 

 .(54-55: 1385زرا تت  ) کند. يدا ميظهور پ

تعريف قانوني از جرم چون حالت ارجا ي به مواديق مررمانه داردت اساساً تعريف محسوب نمي   يبه  رارت

شـود و بنابراين درک ماهيت جرم منحرپ به سـه مسـيري مي شـود که نهايتاً پرده از ماهيت جرم در مفهوم 

رايم استت نه نو ي خود بر نمي دارد: نصست بررسي مواديق مررمانه که در واق  بيان چيستي هر يک از ج

مفهوم کشي جرم. دوم اسـتفاده از داده هاي  شوم ديگرت به ويژه جامعه شـناسـي و اخالق که در اين صـورت  

فق  قالري از حقوق کيفري مي ماند و ـسوم مقايـسه جرم با  ناوين مشابه که اين شيوه نيم در راستاي تف يک 

اما بايد اذ ان کرد که جرم موـاو ي ميان  ؛(135-160  :1381 ردالفتاحت )  جرم اـست تا تـشصي  ماهيت آن

رشــته اي اســت و به قيمت غشرگي ســاير رشــته ها در تريين ماهيت جرم بايد از همه آنها در مراحث حقوق  

 .(180-213: 1389پورت   ي ال)کيفري سود جست.  

 مشخص يفقدان ضابطه ا. 3-4

ار يت اابطه و معيقات جرم شناسيتحق  يا مسا ل اساسياز مواو ات    يقانونف يد و شرط تعريق يقرول ب

ــ  گر محدود شــدن به مطالعه جرم و مررمان و قرول کردن مقوله يکند. به  رارت د ي شم را نقض م ياســاس

را از لحاظ   يقات جرم شــناســ يخاح »جرم« و »مررم« بدان گونه که در قانون مقرر شــده اســتت تحق يها

 .(180-213: 1389پورت   ي ال) گرداند. يا ترار م يب يو از نقطه نظر  مش ينظر

تعاريف پيش گفتهت نسـريت تعريف جرم را هويدا سـاخته که خود نتيره  دم معيار  ابت و مطشق در تعريف 

است؛ معياري که با آن بتوان در جوام  مصتشف و در زمانهاي متفــاوتت مفهــوم ي نواختي از جرم ارايه جرم 

ــود تعريف قانوني جرم ــايد اد ا ش ــريني کرده  ) داد. ش هر فعل يا ترک فعشي که قانون براي آن مرازات پيش

ــابتي اســت کــه قابشيــت معرفي جرم در ه.)شود استت جرم ناميده مي مة زمانها و م انها را دارد. ت تعريف  

اما بيان ياد ـشده براي ـشناـسايي جرم نه تنها تعريف محـسوب نمي ـشودت بش ه نامگذاري جرم به فعل يا ترک 

ــه قانون نيم در اينرا داللت نو ي داـشته و ـشامل قوانين مي ـشود و  ــت کــ فعل را ارجاع به قانون داده اـســ

رايم پرداخته اند. نهايتاً شناسايي جرم به فعل يا ترک فعل قابل کيفر  قـوانين نيـم بـه ذکـر ارکـان و شراي  ج

 
33 Delit disciplinaire. 



 

1781 
رم 

 ج
ني

انو
ف ق

عري
ي ت

اس
شن

ب 
سي

آ
 

 

ــه اين ــه اصــوالً  ــستي جــرم پاس  نميدهد و اجمايش را بيان نمي ند. تعريف قانوني جرم از پاس  ب ــه چي ب

جـــرم چيستت سرباز ميمند و با اشاره به فعل يا ترک فعل قابل مرازاتت صرفاً ذهـــن را بـــه مرمـــوع  

يمي که در قوانين احوا شدهت سوق ميدهد. برخي براي گريم از معرفــي جــرم بــر اســا  قانون جما  جرا

ــوادا اجتما ي که تعيين  ــدگاه ح ــي از دي ــود کامالً : ي  ــي ش ــاهر م معتقدند جرم از دو ديدگاه متمايم ظ

ــت قر ــورد مالم ــل م ــالن  م ار گيردت بايد به  قايد اکثر  جرم بر مرناي مطالعه اخالق است. اين ه آيا بايد ف

افرادجامعه توجه کرد که هيچ چيم به اندازه  قايد و اف ار  مومي قابل ت يير نيســت . در اين ميانت دولت به 

ــه وا  خاح و شراي  اساسي زندگاني اجتمــا ي آن   ــاري ب نمايندگي از جامعه براي تعقيــب کيفــري رفت

ــوادا ــدگاه ح ــد؛ دوم از دي ــي کن ــه م قجايي که جرم  مشي است که بر حسب مقررات قجايي براي    توج

تت بش ه نقض   ت. اين  مل نقض قوانين جمايي نيـس ده اـس آن  مــــل و نتــــايح آن مرــــازاتي مقرر ـش

ــت  ــا ي اسـ ــاي اجتمـ شده از جرم ف ارا هيتعار  يدر تمام  .(180-213 :1389پورت حسنت    ي ال)  هنرارهـ

اد در آن د  ييبنا ود که ايده مي دم تفاهم و گاهاً تـج وع ريـش ناخت دقين موـا ه در  دم ـش ت جرم يق ماهيـش

 .(21: 1393فعالت ) دارد.

دت متململ م يکه برا ييف هايتعر ت به ـش ده اـس ناخت ماه يجرم ارا ه ـش د اما ـش ت و مفهوم جرم با  يباـش

  ي ت برايو خـووصـ   يژگ يجرمت چهار و يانونـست و از مفهوم قيتوجه به آنچه در قانون آمده اـستت مـش ل ن

 هر جرمتقابل استحوال است؛

ــو  34يد در قالب رفتار ماديجرم با-اول ــان رد دهد. بنابرا  يو از س ــدن پين انديانس رامون جرم و رفتار  يش

ادره از غ انت جرم نيـص ت. الرته نير انـس ان ن يازيـس انيبه گفتن ندارد که منظور از انـس ت که از نظر    يم انـس اـس

 برقرار باشد.  35ت يد رابطه سرريره جرم هم بايان رفتار انسان و نتيت مسوول باشد. ميفريک 

ود که قابل مرازات  ياطالق م  يجرم به رفتار -دوم د. بنابرا ينيا اقدام تهميـش روع بودن يباـش رپ نامـش ن ـص

 دهد. ينه نم ملت به آن وصف مررما

را يافراد را مورد تعرض قرار داده باشـدت ز  يا موـال  اسـاسـ ي  ياجتما  ياز ارزش ها ي يد  يجرم با-سـوم

ت از خطرناک بودن مرت ب آن  يح ا  يا خطر شــود و از طرفيد ســرب وقوع اــرر يک طرپ بايجرم از 

اب نم  يگر چه رفتار  ينقض تعهد قرارداد  يد. بنابرانينما ت اما جرم به حـس ند اـس د. الرته ارزش ها يآ يناپـس

ال  افراد گاهي ت   يو ا ترار يح م  يا مـو شحن فرض م  يبرخ يعنياـس  ياز امور را قانونگذارت ارزش و مـو

ن جا  يم از هميبودن جرا يده نســريشــود و ا  يگفته م ين ارزش هات جرم قراردادياــد ا  يکند و به رفتارها

 م کرد.يتقس  يو قرارداد يعيم طريم را به جراين اسا ت جرايبر هم  36فالو   رد و گارويگ  يسرچشمه م

 
34 La materialite de I, infraction penal. 
35  La causalite. 
36  Garofalo. 
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اريقانونت وسـ -چهارم ت و اين جراييتع يشه انحـو ل قانونين خوـ يم و مرازات هاـس ه با  نوان اـص بودن   يـو

  ي م ـشاخه هايگر نيد و اـصول فراوان ديآ يجمء اـصول مـسشم حقوق جما به حـساب م 37م و مرازات هايجرا

 38ان جرم و مرازات.ياصل هستند مانند اصل تناسب من يا

جرم   يکه مورد اشاره قرار گرفتت ارکان و  ناصر  موم يان ارکان جرم است. اما ارکانيف جرمت همان بيتعر

ف جرم يـسازند و تعر يم  ين ارکانت جرم را به ـصورت کشي(. ايو رکن معنو  يت رکن ماديهـستند)رکن قانون

د شـناخته  يم بايدهند اما هر جرم به صـورت جداگانه ن يمورد نظر باشـد را ارا ه م  ين ه جرم خاصـ يبدون ا

 .(57: 1385زرا تت  )  ر است.يهر جرمت ام ان پذ  ين رمر با شناخت  ناصر و ارکان اختواصيشود و ا

هر کشــور باشــد و   ياز موارد قانون مرازات  موم ي ياســت که بر خالپ   يم »جرم  مشين  ياز نظر حقوق

ت که در زمان مع  يکسـ   مررم م ينياـس د.«  ي مل او بر خالپ قانون رـس ور باـش نا )کـش -164  :1341ت يـص

155). 

ماهيت يا چيستي جرم در  شوم انساني از طريق تعريف مفهومي آن شناخته مي شودت اما در حقوق کيفري  

ناخت ماهيت جرم به همان تعريف قانون از جرم ختم مي  تت فرايند ـش ا  آن قانون کيفري اـس ودکه اـس  ـش

از رفتار انتصاب و   يدهد که چرا انواع خاص ي  نميجرم توا  يف قانونيتعر(؛  180-213 :1389پورت   ي ال)

وند در حال يشه قانون قابل مرازات ا الم ميده و به وسـ يگرد يجرم تشق ابه    يگر رفتارهاي ه ديـش   ي ا حتيمـش

کند که  يان نميجرم ب  ييف قجــايباشــندت تعر يرقابل مرازات ميده و ترعا غيگر يرمررمانه تشقيغ  يمســاو

ا ــت بـن ار مم ن اسـ ان رفـت ه دال  چرا هـم ا آن برخورد    يشيـب ه ـب اـن المررـم ــود در ـح ه داليشـ ه ـب گر يد  يشيـ 

 .(135-16: 1381 ردالفتاحت )نه

 :جرم در اـصطالح با آنچه در ل ت مورد بحث قرار گرفت مـشابهت داردت فقها جرم را چنين تعريف کرده اند

ــل آن  جرم  رارت است از انرام دادن فعلت يا بر زبان راندن سصني که اسالم آن را  ــر فعـ حرام شمرده و بـ

ــته ــري را مقررداشـ است و يا ترک فعل يا قول که قانون اسالم آن را واجب شمرده و بر ترک آن کيفر  کيفـ

شده است که هرک  از اوامر و   نشات گرفته و ايـــن از آنرـــا  ت(37- 69: 1364فيضت )  مقرر داشته اســـت 

ــرمي خداي تعالي سرپيچي کند براي او کيفر و مرانواه را در اين اصطالح   زاتي معين شده است.بعجي جــ

مري ايرابي )مثرت( يا سشري)منفي( است کــه قــانون اســالم آن را اند: جرم رخاح خود چنين تعريف کرده  

حــرام کرده و بر ارت اب آن کيفري دنيوي مقرر داشته يا گفته اندت جرم امور ممنوع شر ي است که مرت ب 

امور ممنوع شر ي نيم بر دو قسم تقسيم کرده اند: يا انرام دادن منهي  نه   مرــازات ميشــود وآن در دنيــا  

ــم ــوي آن ني ــر دني ــد و کيف ي ي از چهار کيفر حدت تعميرت قواح و ديه مي  استت يا ترک مهمور به مي باش

 39باشد.

و  يت انسـانيشـوند که جرم واقع يا جرم وجود داردت متذکر مياز حقوق دانان در پاسـ  به پرسـش آ  يبرخ

ــ   ياجتما  رنگ در قالب  يت خشـــونت و نيگردند. ممنو   يم  داريرنگ پديته و در قالب خشـــونت و نداشـ

 
37  Principle de la legalite criminelle. 
38 Principle de la propritionnalite. 

 همان.  39



 

1783 
رم 

 ج
ني

انو
ف ق

عري
ي ت

اس
شن

ب 
سي

آ
 

 

 گردد ين مييآن احـسا  اـستت تر  يـاااحـسا   دالت که خاح نوع بـشر اـست و رـسالت حقوق جما که ار

ــنت  ) اين  يبرخ  .(61  يال  102  :1379گسـ د  يم بر مرـن ارمـن ه تعر  يمفهوم هنـر ه اراـ  ه    يفيـب از جرم پرداخـت

او) و (  33-62  :1393گران تيو د  ييورورا)  يم برهم زدن نظم  مومين  يو برخ(  115-134  :1395ت  يديـ ـج

 دانسته اند.  ت(43-68:  1394تشامشو ) يت انسانيانسان يرا نف  يدسته آخر مرنا

م  يتاً جرايت و نهايه اشصاح و اموال و مال يم  شيجرا يرنگ صرفاً برايده نگارنده مالک خشونت و نيبعق

اد مانيه تماميم  شيکه جرا يکاربرد داردت به نحو   ياقتـو ونت ا م از  يو معنو   يت جـس صاح غالراً با خـش اـش

م اديت و جرايه اموال و مال يم  شيهمراه بوده و  جرا  يا رفتاري يا کالمي  يجـس شه و يم غالراً با حين  يم اقتـو

ــندت ل ن ا يرنگ همراه مين ــابطه دربرگ يباش ــايه امنيم  شيرنده جراين ا ــد و  ينم  يش  موميت و آس باش

ــونت و ن ــافه کنيهارنگ بصو يچنانچه در کنار مالک خش ــرار به مناف  دولت را  اا »جرم م:  ييم و بگو يم اا

آن    يگردد و در قانون برا يدار ميرنگ و ااــرار به مناف  دولت پدياســت که در قالب خشــونت و ن  يرفتار

د.« هر چند با اييمرازات تع ده باـش ته جراين تعرين ـش ه دـس صاحت جرايم  شيف هر ـس ه اموال و يم  شيه اـش

ــايه امنيم  شيت و  جرايمال  ــ ش يراداتيم و ايکرد ف جرميره تعريرا داخل در دا  يش  موميت و آس از   يش

افه کردن ق ص  دارايجمشه اـا ناد«ت »در ايقابش  يد »ـش وب قوه مقننه« و »اقدامات ين قانون يت اـس ا قانون مـو

رنگ و ااــرار به  يکه در در قالب خشــونت و ن يرفتارن نحو؛ »يو بد 40ميم برطرپ کنيرا ن«  يتيو ترب ينيتهم

ر  يا ســاين قانون  يافته و در ايت اســناد ارت اب يقابش يگردد و از جانب شــص  دار يدار ميمناف  دولت پد

 يمقرر شـده باشـدت جرم محسـوب م يتيو ترب  ينيا اقدامات تهميآن مرازات   ين موـوب قوه مقننه برايقوان

 شوند. يف ممبور خارج ميره تعرياز دا  ير مديم غين صورت جراي ن در ايشود«ت ل

ــا ــان  يو نف  يو تراوز از هنرارهات برهم زدن نظم  موم يجمشه؛ مالک هنرارمندر مالک ها از يس ت  يانس

اً مرز ب يم  يم فارگ از آن ه کشي؛نيانـسان اـس ت انحراپ و يم مـشابه از جمشه ناـسازگارين جرم و مفاهيباـشندت اـس

 ف جرم باشد.يتعر يبرا  يتوانند مالک مناسريتصشف  را بر نشمرده و نم

ن يه بر اصل  دالت و حف  موال  پنرگانه؛ » قلت نف ت نامو ت ديجهت ت  ياسالم  م در حقوقيياگر بگو 

ل«؛ هر گونه تعد دت نظر به آن ه قوايبه ا  يو نـس ال  گناه باـش ر   يينن جماين مـو ات ـش وـص   ي در بصش منـو

ن محدوده ييدر تع ياـست و  از طرف ير  و ابدي ي( اليرات منـووح ـشر يات و تعمي)حدود و قـواح و د

 ي موم و خوــوح من وجه ف يت رابطه منطقياختالپ نظر وجود داردت و نظر به حاکم  يرات ح ومتيتعم

ف جرم يتعر يبرا ين اــابطه ايق مشــ ل بوده و چنين دو بدون ذکر موــادين گناه و جرمت بنظر مرز ايماب

 مناسب نراشد.

 

 
؛ جرم  "1392  يف جرم در قانون مجازا اسالمي چالش تعر"با عنوان    يدر مقاله ا  يفرياز پژوهشگران حقوق ک  يبرخ  40

ت اسناد به صورت  يقابل  يجانب شخص داراا ترک فعل که از  ي اعم از فعل    يف کرده اند: »هر رفتاري عرتنگونه  ي را ا

آن مجازات و اقداما    يبرا   ياسالم  ين مصوب مجلس شوراير قواني ا ساي ن قانون  ي افته و در اي انجام    ي رعمديا غي   يعمد

ف جرم در قانون مجازات  ي دون، چالش تعري ، فريشود.«؛ جعفر  ي مقرر شده باشد، جرم محسوب م  يتيو ترب  ينيتأم

 . 7-22صص ،همان، 1392  ياسالم
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 گيريجه ينت

ده از جرم م  يف هايغالب تعر يبا بررسـ  ف جرم بر حـسب  يتعر  يمرنا د کهيره رسـ ين نتيتوان به ا يارا ه ـش

متفاوت اسـت و  يک از  شوم انسـانين روش خاح در هريداشـه و همچن  ينيرديا غي ينيآن ه محقق نگاه د

ام ار  يدر تـم انونف  يتـع ار  از جرمت مقنن  يـق انون ب  يم  يجرم را رفـت د ـکه در ـق   ي نيش بيآن مـرازات پ  يرادانـن

نشدت   يينفسه شناسا  يف جرم فين تعري  باشدت چرا که در ايتواند صح يف نمين تعريدر واق  ا  ه است.شد

اد ن و نحوه مراازتت يياز جمشه؛ ابهام در تع  يرادات ـش شيد و فارگ از آن ايگرد يق مررمانه معرفيبش ه مـو

ــاـبهت ـجام  و ـمان  نرودن و آنـ ه ايم جرم از مـفاهييفـقدان تم ــد و   ياـمدـها ميـ ـناظر ـبه پ  فين تعريم مشـ ـباشـ

اسـتت فقدان    يسـ يتهسـ   يسـتت جرم نهاديمشـص  ن يجرم انگار  ياز جمشه؛ مرنا يرادات ماهو ين ايهمچن

 يفريف وارد اـست و بنظر حقوق دانان ک ين تعاريق مندرج در قانونت به ايـاابطه مـشص  و ارجاع به مـواد

رنگ و يمالک خشــونت و ن  ين راســتا برخير همجرم ارا ه دهند که د  ييشــناســا  يبرا ياريد مالک و معيبا

و   يم برهم زدن نظم  مومين  ياز جرم پرداخـته و برخ يفيـبه اراـ ه تعر  يمفهوم هنـرارمـند  يم بر مرـناين  يبرخ

ن مالک بنظر همان خـشونت  يکه مقرول تر  دانـسته اند. يت انـسانيانـسان  يجرم را نف  ييـشناـسا  يدـسته آخر مرنا

باـشد و چنانچه در کنار   ينم  يش  موميت و آـسايه امنيم  شيرنده جرايـاابطه دربرگ ن يرنگ باـشد ل ن ايو ن

ونت و ن افه کنيهارنگ بصو يمالک خـش رار به مناف  دولت را  اـا اـست که در   يم: »جرم رفتارييم و بگو يم اـا

ن شـده ييآن مرازات تع  يگردد و در قانون برا يدار ميرنگ و ااـرار به مناف  دولت پديقالب خشـونت و ن

ه  يم  شيت و  جرايه اموال و مال يم  شيه اشصاحت جرايم  شيف هر سه دسته جراين تعريباشد.«؛ هر چند با ا

د ياز جمشه ااــافه کردن ق  يشــ ش يراداتيم و ايف جرم کرديره تعريرا داخل در دا  يش  موميت و آســايامن

ص  دارا ناد«تيقابش ي»ـش وب قوه مقننه« و »اقدامات تهمين قانون  ي»در ا  ت اـس م ي« را نيتيو ترب ينيا قانون مـو

ــونت و ن ين نحو؛ » رفتاريم و بديبرطرپ کن ــرار به مناف  دولت پديکه در در قالب خش  يدار ميرنگ و اا

ص  دار ناد ارت اب يقابش يگردد و از جانب ـش اين قانون  يافته و در ايت اـس وب  ير قوانيا ـس قوه مقننه ن مـو

وب م يتيو ترب ينيا اقدامات تهميآن مرازات   يبرا دت جرم محـس ده باـش ود«ت  يمقرر ـش ورت يدر ا  بازـش ن ـص

ديم غيجرا ارج ميره تعريدا  از  ير ـم ه بگو   يف ممبور ـخ دت مگر آنـ  ــوـن ه جرايم تعرييشـ اظر ـب م يف جرم ـن

 ست.ين  ير مديغ
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 .29 ياپيت سال هشتمت شماره اولت پياجتماع  يفرهنگ

  ي مجله پژوهشهات 1392 يف جرم در قانون مرازات اسالميت چالش تعر(1400) دونيت فريجعفر .10

 .45ت شماره  20ت دوره يحقوق

ب  .11 امت کوـل د ويشـي ارت  ت(1376)  جوليو ت گوـل ازـي ام و ديگرانت ـم پرـه اقر  ـب ه  فرهن   علوم   ترجـم

 .چاپ اولت تهران اجتماعى،

يد محمودت محمديت شي .12 شه پوت محمودت مير خشيشيت ـس ي مفهوم جرم و مررم  (1393) حوـص ت بررـس

اولين   ،نيمب  يفرهنگران يمؤس  س  ه س  ف و مراني نظري پيشــگيري از وقوع جرم از منظر قرآن و رواياتت  

 کنگرهي بين المششي فرهنگ و انديشهي ديني.



 

1786 
ماهنامه 

علمي 
(

مقاله عل
مي

 _
پژوهشي

) 
جامعه شناسي سياسي ايران، سال 

پنجم
،شماره 

هشتم
 ،

مرداد
1401

 
 .ت يالقسم العامت جامعه ال و   ،يتي شرح قانون الجزاء الکوت  (1975)  حومدت  ردالوهاب .13

اه .14 روـش ت چاپ اول م،ي از جرم در قرآن کر  يريش گيمراحل س ه گانه پت  (1393)  ت قدرت الهيخـس

 .يآستان قد  راو  ياسالم يپژوهش هااد  يپژوهشگاه حوزه و دانشگاه و بن

ت مؤسسه  تهرانت  1374جشد اول و دومت چـاپ نوزدهمت    منطق صوري،ت (1374)  خوانساريت محمد .15

 انتشارات آگـاه.

 چاپ نهمت تهران : مؤسسه کيهان. مجرم کيست؟ جرم شناسي چيست؟  (. 1381دانشت تاج زمان. ) .16

 د.يدارال تب الرد ،يياالقانون الجن يمحاضرات فت (1999) ت محمديالرازق .17

 ققنون .جشد اولت چاپ اولت تهرانت   ،يعموم  يحقوق جزات (1385)  زرا تت  را  .18

توده .19  يتهرانت آوا ،)انحرافات  ي: )جامه ش ناس  ياجتماع يب ش ناس  يآس   ت(1380) ت اهلليت هدا ـس

 نور.

 .چاپ اولت تهرانت انتشارات مرد ،يو جرم انگار  يراسدموکت  (1396) ديت اميسشطان .20

 .16شماره   سال چهارمت   هفت آسمان،هودت ي  يفريم در حقوق ک يت جرا(1381)  نيت حسيمانيسش .21

 .ران نمايا  ،(يل جامعوي انحرافات: )مسا يجامعه شناست (1379)  ت داوريصاونديش .22

پژوهش مفهوم جرمت   يشـ ياند-ـسم و بازيت پـست مدرن(1394)يت مهديراريجو  يـشامشوت باقرت کاظم .23

 دوازدهم.شماره    سال چهارمتتفرييک  حقوق

ــان .24 نه و بســتر تولد ي؛ زميني؛ جرم و جهان ب(1392-1393)  ردالوــال  تت محمديشــاهنوش فروش

 . 74 - 75  شماره  تشهي مجله سوره اند مفهوم جرمت 

 .انتشارات ح مت ت فرهن  فلسفيت ترجمه منوچهر صانعي دره بيديت (1366)  صشيرات جميل .25

 .4شماره    ران،ي مسائل ات مررمانت  يدر شصو يق  شميت تحق(1341)ت محموديصنا  .26

 .28ت سال دوازدهمت شماره استيپژوهش حقوق و ست جرمت يت ماه(1389)پورت حسن ي ال .27

 يجرم انگار  يارهايســـت و معيجرم چت  (1386)نژاد يميل رحي ردالفتاحت  متت ترجمه اســـما  .28

 .41ت شماره  يدادگستر  يو حقوق  ييمجله قضاکدام است 

 تهران : انتشارات فردوسي. حقوق جنايي.(.  1386 شي آباديت  ردالحسين. ) .29

 .نهيچاپ اولت انتشارات نگاه ب ت جرم،يماهت (1393) رهيفعالت ط .30

ــا .31 ت جـشد اولت جرم و مررمت  اس  الميمق ارن ه و تطبيق درحقوق جزاي  ت   (1364)  فيضت  شيراـ

 .انتشـارات وزارت ارشـاد اسـالمي

 .شارات بهمنتانتهرانت  مقدمه علم حقوق،ت (1373)  انت ناصريکاتوز .32

 .58شماره  معرفت،ت جرم در فقه و قانون جمات  يت ماه(1381) يت محمد مهديکرباس .33

ــنت رمون .34 ه  شيـ ت آ(1379)گسـ ــ   يا جرم وجود داردت ترجـم اد  ين نرفيحسـ دآـب ق ات يتحق ت  يابراـن

 .30و  29ت شماره  يحقوق

  ي ان نامه دکتريت پايجرم انگار  يوه هاي، اص  وو و ش   يمب انت  (1382)  روزيت فيجان  يمحمود .35

 .دانشگاه تهرانتهرانت ت  ياسيت دانش ده حقوق و  شوم سيحقوق جما و جرم شناس
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 .جشد دومت انتشارات دانشگاه مشي جرم شناسي،ت  (1357) مظشومانت راا .36

  ، يقات حقوقيتحق ت ييت قجــازداييفرزدايت ک ييبر جرم زدا  يت درآمد(1376-1377)  نيمهراتنســر .37

 .22و  21شماره  

ال ت يفرهنگ  يمهندس  ت  شل و  وامل روانى جرم از منظر قرآن کريمت (1391)يت محمد هادينرو  .38 ـس

 .70و  69هشتمت شماره  

ــ   يت  شيابراندآباد  ينرف .39 ت ييتا داروين: روزيتدو ،ييجنا يجامعه ش  ناس   ت  (1374-75)  نيحسـ

 .يد بهشتيت دانشگاه شهيو جرم شناسارشد حقوق جما   يرات دوره کارشناسيتقر

 ن.يدادفر ت انتشاراتچاپ هفتمتتهران  ،يعموم  ينه حقوق جزايزمت (1381)  نوربهات راا .40

 .يدادگستر  يکانون وکال  ،يعموم  يجزانه حقوق يزمت (1375)  نوربهات راا .41

ا. ) .42 تت راب و هين ت فيوـن ــديقت  (.  1386واـي ه : مير روح اهلل صـ درآم دي بر جرم و جرم  ترجـم

 .ت چاپ دومت نشر دادگسترشناسي

عادتييورورا .43 ميت اکررت ـس ات هاـش  يير اخالق در جرم انگاري و جرم زدايت ته (1393)ديت حميت رـا

 .ت سال سومت شماره هشتمفرييپژوهش حقوق کرانت يا يفري اسالميدر نظام حقوق ک 

 .جشد دومت تهران : نشر داد  حقوق جزاي عمومي،(. 1374وليديت محمد صادق. ) .44

 .يت چاپ دومت نشرنو اخالق يقانون، آزاد ترجمه: محمد راس ت  ت(1388) هارتت هربرت .45

46. . See:rock,paul, 'the sociology of deviancy and conceptions of maral 

orders; brirrish j. of criminology, 1974, vol 14.  

47. Honor tony, about law introduction, p 55-56, also Elliot Catherine and  

quinn frances, criminal law.  

48. Paemelee, Maurice; criminology;  new York, macmillan ,reprinted 

49. Quinnery. R : social reality of crim, boston: little, brown, 1970.  

50.   Sack. F. conflicts and convergences of theoretical and methodological 

prespectives, in criminology;. 

51. Spjut,R.j; Hobbes definition of crime, Anglo-American law review, 

volume13,1984, 
 

 

 

 

 

 


