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 چکيده

و  5، توهين4، خيانت در امانت3، اعمال منافي عفت2، آزار و مزاحمت1قلب و كالهبرداري

و بسياري از جرايمي كه به طور مشخص عضو مجموعه حقوق جزاي اختصاصي به  6افترا

ه مخل نظم آيند، داراي دو جنبه انكارناپذير هستند.اول اين كه اين رفتارهاي مجرمانحساب مي

 رفتارهاي عمومي هستند و ثانياً اين كه رفتاري خالف در جامعه به وقوع پيوسته است. وقوع

 ميان اين در آنچه ير است. انكارناپذ و ي مسلمامر اجتماع هر در عمومي اخالق و عفت با مغاير

است.  هنامبرد قبال رفتارهاي در حكومت سوي از شده اتخاذ 7واكنش نوع ميرسد، مهم نظر به

هاي اخالقي نيست بلكه به دليل مغايرت آنها با آرمان 8جرم قلمداد كردن رفتارهاي مجرمانه

اند.ولي در همين ابتدا بايد گفت كه در ميان فقط براي حمايت از نظم عمومي جرم انكاري شده

اند.اين نظريه به معناي فالسفه حقوق، هستند كساني كه پيرو نظريه شخصي در نظم عمومي

اند. وحدت اخالق و نظم عمومي است.اينان گاهي نظم عمومي را نظم اخالقي يا معنوي ناميده

حتي اگر بر خالف نظريه پيش گفته به وحدت نظم عمومي و اخالق باور نداريم، ولي بي ترديد 

توانيم به وابستگي شديد حقوق كيفري و اخالق بي توجه باشيم.بعضي از حقوقدانان معاصر نمي

دانند.به هر حال كي ين وابستگي حقوق جزا را به علوم انساني مربوط به علم اخالق ميمهم تر

از مسائل مهم در حوزه رابطه اخالق و سياست جنايي، بحث پيرامون اخالق اعمال كيفراست. 

 ها و رويكردهايي هستيمهمانند سياست عمومي، در سياست جنايي نيز كم ابيش شاهد رويه

در اين مقاله سعي شده است تاثير  كندفي، توسل به ابزارِ كيفر را توجيه ميها هر هدكه در آن

 اخالق در جرم انگاري و جرم زدايي پديده مجرمانه بررسي شود.

 .جرم زدايي، پديده مجرمانه، جرم انگاري، اخالق :يديکل واژگان
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 2، قباد نادري1بيژن نجفی

 .دانشجو دكتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه 1
 .عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور 2

 
 نام نويسنده مسئول:

 بيژن نجفی

 ده مجرمانهیتاثير اخالق در جرم انگاري و جرم زدایی پد

 20/12/1338تاريخ دريافت: 

 13/2/1333تاريخ پذيرش: 
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 مقدمه
هاي اخالقي كه معموالً با نكوهش، سرزنش و توبيخگاه عدول از مقررات اخالقي واكنش خفيف اجتماعي را به دنبال دارد 

خفيفي همچون بي اعتنايي همراه است، اما اگر به دليل اهميت برخي از مقررات اخالقي، عكس العمل شديد باشد مجازات يا 

ها را زاتگيرد.اگر همانند برخي حقوقدانان نخواهيم مجااست كه عنوان جرم مي 3اقدامهاي تأميني پاسخگوي عمل ضد اخالقي

دارد، فقط ضمانت اجراي اخالقيات بدانيم ولي بي ترديد در كنار ضرورتهايي كه مقنن را به وضع قوانيني مورد نياز اجتماع وا مي

پس به طور اختصار    تبايد پذيرفت كه بسياري ديگر از قوانين وضع شده براي جلوگيري از گسترش رفتارهاي غير اخالقي اس

هاي توان گفت هر چند رايج ترين تعريف از جرم، در نسبت با كنشه مجرمانه و نسبت آن با اخالق ميدر مورد مفهوم پديد

توان گفت همين مفهوم نظم اجتماعي بي ترديد بدون توجه به پذيرد ولي با نگاهي دقيق تر ميمخالف نظم اجتماعي صورت مي

كننده نظم اجتماعي همان رفتارهايي هستند كه  10هاي مخدوشهاي اخالقي يك جامعه قابل اشاره نيست.در واقع رفتارگرايش

كنند و به اين وسيله آرامش و چارچوب امنيت بخش آن را از حالت تعادل و استقرار وجدان عموم افراد اجتماع را جريحه دار مي

نندگان تعادل و استقرار قرار بي ترديد اين اهميت و نفوذ اخالق است كه رفتارهاي خالف آن را در زمرة برهم ز كنند.خارج مي

به عبارت ديگر اساساً بايد نظم اجتماعي را همان مجموعه باورهاي عموميت يافته اخالقي اجتماع بدانيم كه در حالت  دهد.مي

توان گفت اساساً مفهوم جرم كه بنياديترين مفهوم حقوق كيفري است براساس استقرار قرار دارد.پس با اين مقدمات مي

 و ي اجتماعيشده پذيرفته رفتارهاي صرف به را اخالق شناسانهجامعه صرف نگاه گيرد. گاهيغير اخالقي شكل مي رفتارهاي

 اعتقادات و آرمانها از نظر صرف پذيردعقايد عمومي مي و پسنددعموم مي كه را آنچه هر ديگر بيان به دهد.مي تقليل يافته نفوذ

اي حقوق كيفري ماست بصورت كه اگر جرم انگاري نگاري يكي از مسايل اساسي و پايهجرم زدايي و جرم ا است. اخالق مذهبي،

 يد.آرخ ندهد جرمي نيست و به تبع ان حقوق كيفري به وجود نمي

 نكردن رعايت گاه دانند.علم اخالق مي به مربوط را انساني علوم به زا ج حقوق وابستگي ترين مهم معاصر حقوقدانان

 خفيفي هاي اخالقيتوبيخ و سرزنش ،11نكوهش با معمول به طور كه دنبال دارد به را اجتماعي خفيف نشواك اخالقي مقررات

 اقدامهاي يا باشد مجازات شديد العمل عكس اخالقي، مقررات از برخي اهميت بهدليل اگر اما است، اعتنايي همراههمچون بي

 .گيردجرم مي عنوان كه است اخالقي ضد عمل پاسخگوي تأميني

 كه ضرورتهايي كنار در ترديدبدانيم بي اخالقيات اجراي ضمانت فقط ها رامجازات نخواهيم حقوقدانان برخي همانند اگر

 براي ي ديگرشده وضع قوانين از بسياري كه پذيرفت بايد د، كن اجتماع وضع نياز مورد قوانيني تا ميدارد وا را 12گذار قانون

اخالق  با آن نسبت مجرمانه و پديدهي مفهوم مورد در اختصار به طور  پس است. اخالقي غير رفتارهاي ازگسترش جلوگيري

تر  دقيق نگاهي با اما شودمي انجام اجتماعي نظم هاي مخالفكنش به نسبت جرم، از تعريف ترين رايج چند هر گفت توانمي

 استاد ،نيست اشاره قابل جامعه يك اخالقيهاي گرايش به توجه بدون اجتماعي نظم همين مفهوم ترديدگفت بي توانمي

 دانست.اخالق مي علم در را زيستن بهتر يشيوه گفت توانمي مطهري علم يا زيستن علم از عبارت را اخالق مطهري

دست به نفس نجات يا و به سعادت دستيابي راه آن با كه است علمي گفته اند ديگر متفكران كه آنگونه ديگر عبارت به

 (.1)آيدمي

 

 ادبيات نظري 
 مفهوم حقوق کيفري -1

كه از به عنوان حقوق  آنبه حقوق كيفري بعد از  آنقسمتي از مفهوم حقوق كيفري به گذشته باز ميگردد و قسمتي از 

شود.كه در اين مبحث قسمت اخير مد نظر است.محققان در مورد ابتداي شكل گيري حقوق كيفري مدرن كيفري مدرن ياد مي

شـود بـه اعتقـاد برخـي ندارند. در واقـع، آنچـه كـه بـه عقيدة برخي ابتداي دوران حقوق كيفري مدرن محسوب مي اتّفاق نظر

رسد بين حقـوق كيفـري كالسـيك و حقوق ديگـر در قلمـرو حقوق كيفري كالسيك قرار دارد و برعكس. بنابراين، به نظر مي

ان آن را كالسيك يا مـدرن در نظـر گرفـت، هرچند آموزههاي حقوق كيفري كيفري مدرن دوراني وجود دارد كه همزمان ميتو

هايي از نفوذ توان نشانهگاه بـه طـور كامـل از حقـوق كيفـري مـدرن تفكيـك نگرديدهاند و حتّي امروزه نيز ميكالسيك هيچ
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يكي از حقوقدانان فرانسوي، اواسط قرن  هـا را در قـوانين و نوشـتگان حقـوق كيفري مشاهده كرد. با وجود اين،اين آموزه

به عقيدة او تا پيش از اين تاريخ تحول حقـوق كيفري ( 2)دانسته است  13گيـري حقوق كيفري مدرننوزدهم را آغاز شكل

ز: ساده و بسيط بوده است، اما بعد از اين تاريخ و تحت تأثير عوامـل سـه گانـه اي پيچيـده شـده است. اين عوامل عبارتند ا

تنوع مفـاهيم نظـري زيربنـاي مجـازات كيفـري، تولّـد مفهوم و انديشـۀ سياست جنايي و وجود فاصلۀ زماني در گذار از مرحلۀ 

گيري حقـوق فرانسه را نقطۀ آغاز شكل 1810برخي ديگر، تصويب قانون جزايي  (2)تحول به مرحلۀ تـأثير بـر قانونگـذاري

هاي حقوقي سراسر ايشان، آموزههاي جديدي كه در اين قانون وارد شد به تدريج بـر انديشـه كيفـري مدرن دانستهاند. از نظر

اي ديگر، ظهور عده( 3)گيري حقوق كيفـري مـدرن را ناديده گرفت توان تأثير اين قانون بر شكلجهان تأثير گذاشت و لذا نمي

 (.4)دانند مزمان ميحقوق كيفري مـدرن را بـا پيدايش مكتب نئوكالسيك قرن نوزده ه

با اين همه، اگر در مباني، آموزهها و اهداف حقوق كيفري كالسيك دقّت كنـيم خـواهيم ديـد كـه بخش عمدهاي از 

تحوالت قرن نوزدهم در قلمرو حقوق كيفـري كالسـيك قـرار دارد. حقـوق كيفـري كالسيك به عنوان انگارهاي كه در ميان 

هاي بكاريا، بنتام باشد، ريشه در انديشهرم، همزمـان طرفـدار رويكـرد فايدهگرايي و سزاگرايي ميواكنشهاي اجتمـاعي عليـه جـ

و فوئرباخ دارد و هـدف آن حمايـت از شهروندان در برابر خودسري قضات از يك سو، و مجازات هرگونه سوء استفاده از 

 باشد.آزاديهـاي فـردي از سوي ديگر مي

 

 مفهوم اخالق  -2

 اصل در خالق( 5)ها خويش پيونديدانش ها، خوي خُلق، جمع است: آمده چنين ي اخالقواژه مقابل دهخدا، غتنامهل در

 و سجيه خُلق كه اين از اعم است؛ رفته بهكار سجيه و سرشت معناي به لغتنامه در و باشدمي آن مفرد و بوده عربي اي واژه

 به زير در كه است شده ارايه واژه اين از متنوعي تعاريف اصطالحي، مفهوم در ناپسند و زشت يا باشد پسنديده و نيكو سرشتي

 شود.مي اشاره آن از چندمورد

 افراد كلي رفتارهاي مشي خط تعيين هدف با كه است هاي اخالقيارزش و معيارها مجموعه اخالق عمومي از مقصود

 آن افراد اينكه نه است آن اعضاي رفتار و دربارهي منش جامعه در جاري عقايد از مجموعي ديگر عبارت به شود.تنظيم مي

 اخالق در حال آنكه ميباشد، توصيفي نگاهي نگاه، اينجا در ديگر، عبارت به (6) باشند داشته بايد منشي و رفتار چه اجتماع

 و هاي مذهبيتعليم ي،اجتماع رسوم از است جامعه، تركيبي هر در حسنه اخالق زيرا يابد.عقالني مي يجنبه نگاه اين حسنه

 حسنه اخالق خالف بر كه گيريمنتيجه مي استدالل اين از پس، است. عمومي ي وجداندهنده تشكيل كه هاي عقليداوري

 عقالني مقبول اخالقي اصول حسنه همان اخالق و ند ندار دخالت هاي عقالنيداوري و مذهبي تعليم الزاماً عمومي دراخالق

 وي است. كمال به رسيدن نيكوكاري و يها الزمهآن رعايت كه كندتلقي مي قواعدي مجموعه را خالقا است.كاتوزيان جامعه

ها آن خويش وجدان در انسان دولت، دخالت به نياز بدون و دارد نهاد آدمي و ضمير در ريشه قواعد اين به احترام كه دارد اعتقاد

 .داندمحترم مي را

 

 ت رابطه مفهوم اخالق با مجازا-3 

دهد اگر مخالف اخالق، وجدان، عدالت و قانون باشد، جزاي آن با سرزنش، نكوهش، تنبيه، اعمالي كه انسان انجام مي

 .هاستتأديب ومجازات همراه خواهد بود.بحث بر سر منشأ پيدايش قوانين كيفري و داليل وضع مجازات

هاي اخالقي او تعيين كرده است و آيا اين اقدام با گرايشخواهيم بدانيم چرا بشر براي برخي رفتارها مجازات در واقع مي

اند.پروفسور گارو درباره موجبات متناسب است؟ برخي حقوقدانان در پاسخ به اين سؤال مستقيماً به مقوله اخالق اشاره كرده

  :گويدپيدايش قوانين كيفري مي

عامل اخالقي كه راهنماي بشر است و دوم آزادي دو عامل موجب پيدايش قوانين كيفري و مسئوليت گرديده است: اول 

بشر براي تنظيم اعمال و رفتار خود با اين عامل اخالقي.در واقع در بين مباحث مختلفي كه در حوزه اهداف مجازاتها مطرح است 

اين موضوع هدف اخالقي بسيار مورد توجه است.در اين ميان شايد ايمانوئل كانت فيلسوف قرن هجدهم آلمان بيشتر به  (7)
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در واقع بحث درباره نسبت رفتارهاي غير اخالقي و مجازاتهاست.كانت  15يا عدالت مطلق 14پرداخته باشد.مكتب عدالت آرماني

نيز براي جنبه اخالقي مجازات « ژوزف دو مستر»كند كه بزهكار كيفر ببيند.از طرفي معتقد است عدالت و اخالق ايجاب مي

ست. برخي حقوقدانان معاصر هم معتقدند در شرايط فعلي نيز اين هدف هرگز از نظر مقنن بدور نهايت اهميت را قائل بوده ا

نبوده است و به همين جهت هرچه جنبه ضد اخالقي جرم بيشتر باشد، مجازات تعيين شده شديدتر است.مثالً در جرائم بر 

قي شديدتري است، لذا مقنن هم مجازات ضداخالق و عفت عمومي چون جرم زناي به عنف با محارم داراي بار ضد اخال

هاي مجازات را برخي وجوه ارعابي، آزار دهندگي، تحقير آميز بودن و البته ويژگي( 7. )شديدتري براي آن در نظر گرفته است

به اين است كه ما از چه مكتب انسان شناختي  هايي داشته باشد بستهاند.اينكه مجازات دقايقاً بايد چه ويژگيجبراني آن دانسته

دانيم كه با محاسبه گري به دنبال تحقق آرزوهاي خويش و در كنيم.به طور مثال هنگامي كه مجرم را شخصي ميپيروي مي

آنگاه با گردد طبيعتاً بر اراده آزاد و اختيار او صحه گذاشته ايم و مسير به دست آوردن اهدافش مرتكب رفتارهاي مجرمانه مي

هاي تحقير مجازات بدنبال ترساندن او و باال بردن هزينه دستيابي به اهداف نامشروعش خواهيم بود.به هر تقدير حقوقدانان جنبه

آميز مجازاتها را از آن رو مورد توجه قرار داده اند كه حريم جامعه را در قبال عدم رعايت تقدس آن از طرف مجرمان 

توان تصور كرد براي فرد مجرم در قبال هي است بدون توجه به ارزشمندي و قداست اخالقيات نميكرده باشند.بدي 16محافظت

هاي اخالقي آشنا هستند و آگاهانه آنها را شود.در واقع مجرمين از آن حيث كه خود خوب به ارزشها تحقيري ايجاد ميمجازات

 اند مستوجب مجازاتند.نقض كرده

 

 مفهوم جرم انگاري -4

 به جديدي رفتارهاي ي آن،به وسيله كه ي استفرايند فعل، ترك يا فعل يك قانوني كردن تلقي جرم يا نگاريجرم ا

 جرم مفهوم با ابتدا در است بهتر انگاري جرم مفهوم واكاوي از قبل( 8)" ميشود واقع جزا قانون مشمول كيفري، قوانين موجب

 اين تعريف و دارند. داشته آن واقعي شناخت در سعي انساني علوم بيشتر و هبود پيچيده و انتزاعي از مفاهيم جرم شويم. آشنا

تنوع  باره اين در شده ارايه تعاريف شودموجب مي امر همين شوداتخاذ مي ي مربوطرشته در كه است بحثي روش از متأثر واژه

 كرده تعيين مجازات آن براي گذار انونكه ق است فعلي ترك يا فعل حقوقي معناي در جرم مثال طور به باشد. داشته زيادي

  است.

 اين دارد. كيفري نظام در چارچوب نامطلوب سرشتي كه رودكار مي به رفتاري به اشاره براي جرم شناسي، جرم دردانش

 و تارهارف بودن نابهنجار يا هنجار كه آنجا از نيست. چنين گاه اما نامطلوب است به شدت كه شودگفته مي رفتاري به گاه مفهوم

 و غيرقطعي مفهومي نيز به اينرو از دارد، تفاوت مختلف زمانهاي در جوامع و افراد خاص بيني جهان ها، عاليق،وابستگي به توجه

 انگاري ملزوم جرم دارد. وجود ملزومي و الزم ارتباط انگاري جرم و حقوق منظر از جرم بين مفهوم ترتيب اين به بخشدمتغير مي

 در با گذار قانون آن موجب به كه باشد،فراينديانگاري مي جرم فرايند همين جرم پيدايش منشأ و مبدأ ت.اس آن الزم جرم و

 و ه كرد ممنوع را فعلي ترك يا فعل خود، قبول مورد نظري مباني بر تكيه با جامعه و هاي اساسيارزش و هنجارها گرفتن نظر

 قواعد رهگذر از و بوده مجرمانه پديدهي به رسمي دولت پاسخ اجرا تضمان اين( 3. )كندوضع مي كيفري اجراي ضمانت براي

 .شودمحسوب مي هاي شخصيآزادي قلمرو در شديدترين مداخله و شده اعمال كيفري حقوق

جرم انگاري فرآيندي است گزينشي كه طي آن اعمال را به عنوان رفتار مجرمانه معرفي و براي آنها مجازات در نظر گرفته 

كند. ماعي اقدام به جرم انگاري ميتانونگذار با يك سياست جنايي تقنيني با اعتقاد به لزوم حداكثرآزادي فردي و اجشود قمي

  .گيرددر نظام كيفري اسالم نيز جرم انگاري اعمال مجرمانه مبناي احكام تكليفي صورت مي( 10)

 

 مفهوم پدیده مجرمانه  -5

شود كه حاالت قوي و مشخص وجدان جمعي و اجتماعي است، رفتاري تلقي ميديده مجرمانه كه داراي يك مفهوم مبني 

دار كند قانونگذار با تقيد به فرهنگ وآداب و رسوم و نيزمالحضات سياسي، ايدولوژيك با اقتصاد اقدام به جرم انگاري را جريحه

 كند. اعمال مجرمانه مي
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 ات و شرعيات در قوانين يتاثير اخالق -6

 به موارد، از بسياري در محقق كه است اين ايران حقوق رفتارها در جرم انگاري مباني كشف دشواري ينمهمتر واقع در

بپردازد.مثال در حدود قصاص  مقدس شارع مدنظر مباني جست وجوي به بايد ايران، گذار ي قانوناراده پيرامون تفحص جاي

 يا فعل حرام ارتكاب براي اسالم مقدس شرع در كه مجازاتي از است عبارت شرعي تعزيرات" ديات و ساير مجازات هاي شرعي.

 .در"ميباشد اسالمي مجازات قانون در شرح مندرج به آن ترتيب و گرديده مقرر مجازات مقدار و نوع تعيين بدون واجب ترك

 به شرعي قيد افزودن با ايران، امروزي نظام حقوقي در حكومتي تعزيرات اصطالح وجود به توجه با گذار قانون يادشده، تعريف

 براي را تعزير ماده اين در گذار قانون به عالوه، كند. تفكيك يكديگر از را دومفهوم اين تا است كرده تالش تعزيرات واژهي

 بودن قانوني اصل از خارج شدن پرتگاه در را خود ترتيب بدين و دانسته اعمال قابل واجبي هر ترك يا حرام فعل ارتكاب هر

 در منحصر تعزيرات كه كرد تفسير ايگونه به را يادشده پاياني تبصرهي عبارت ميتوان هرچند است داده قرار اتهامجاز و جرايم

 بودن مجازات قابل اصل به تنها نه يادشده، تبصرهي در گذار قانون واقع در شود. شناخته اسالمي قانون مجازات در مصرح موارد

 نظر در نيز آن معناي گسترده ترين در را تعزير است،بلكه بوده توجه كم اند دهش جرمانگاري قانون در كه حرامي رفتارهاي

 را كيفرها كيف و كم كه نظر اين از تعزير، از يادشده است. تعاريف نكرده اكتفا نيز گناهان كبيره بودن 17تعزير قابل به و گرفته

هاي باز دارنده را در كنار مجازات( 11)است  شده تهدانس نيز مجازاتها بودن قانوني اصل با است، مغاير گذاشته 18نامعين

تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري يا هاي تعزيري قابل تخفيف دانسته است.طبق اين ماده دادگاه ميمجازات

خففه عبارتند از: اوضاع تر به حال متهم باشد.جهات مباز دارنده را تخفيف دهد يا تبديل به مجازات از نوع ديگري كند كه مناسب

مجني عليه يا وجود  13واحوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است، از قبيل رفتار و گفتار تحريك آميز

انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.تصريح در مواد قانوني  به اين كه وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم باعث تخفيف 

  ها است.نشان دهنده تأثير رفتارها و نيات اخالقي و غير اخالقي در تعيين محدوده مجازاتمجازات اوست 

 

 تاثير اخالق در اعمال مجازات -7

ها مربوط است در واقع هاي شخصي مجرم در تعيين مجازاتها كه به دخالت دادن ويژگياصل شخصي كردن مجازات  

خالقي دارد.هر چند بعضي حقوقدانان منكر عنصر رواني جرم هستند و به نوعي عناصر ارتباط وثيقي با بحث رفتارها و نيات غير ا

دهند و به مسئوليت كيفري مطلق نظير جرايم سه گانه تشكيل دهنده پديده مجرمانه را به دو عنصر مادي و قانوني تقليل مي

ها را ي كردن اصل شخصي كردن مجازاتمادي صرف معتقد هستند. ولي ديگر حقوقدانان اساساً حضور عنصر رواني در عمل

هايي كه حدود نامعيني دارند اهميت دارد.هر چند تصلب دانند.بي ترديد بررسي عنصر رواني مجرم در تعيين مجازاتدخيل مي

 كند و آنها مكلفند براساسقانوني حقوق كيفري در بسياري از موارد دست محاكم را در صدور آرا در چارچوب معيني محدود مي

مقررات و قواعد موجود و بدون توجه به حواشي شخصي به صدور رأي مبادرت كنند ولي در انواع خاصي از مجازاتها )همچون 

توان نقش نيات اخالقي و غير هاي تعزيري و باز دارنده در قانون مجازات اسالمي جمهوري اسالمي ايران( بي ترديد ميمجازات

 (.12) راي اجراي اصل شخصي كردن مجازاتها در نظر گرفتاخالقي را در تشكيل عنصر رواني و ب

به همين ترتيب  از اين گذشته آنچه تعيين حداقل يا حداكثر مجازات ها، تخفيف يا تشديد آن، براي آنها قائل شده است

عكس كاهش ها نسبت به اقشار خاصي از قربانيان شدت يا بالهاي اخالقي باعث شده تاگاهي مجازاتگفتني است كه حساسيت

 .پيدا كند

 

 نتيجه گيري
 به نسبت در جرم، از ترينتعريف رايج چند هر گفت تواناخالق مي با آن نسبت و ي مجرمانهپديده مفهوم مورد در

 بدون ترديداجتماعي بي نظم مفهوم همين گفت توانتري مي نگاه دقيق با اما شودانجام مي اجتماعي نظم هاي مخالفكنش

هاي تعزيري قابل تخفيف هاي باز دارنده را در كنار مجازاتنيست.مجازات اشاره قابل جامعه يك هاياخالقي گرايش به توجه

تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري يا باز دارنده را تخفيف دهد يا تبديل دانسته است.طبق اين ماده دادگاه مي
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ال متهم باشد.جهات مخففه عبارتند از: اوضاع واحوال خاصي كه متهم تحت به مجازات از نوع ديگري كند كه مناسب تر به ح

تأثير آنها مرتكب جرم شده است، از قبيل رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب 

فيف مجازات اوست نشان دهنده تأثير جرم.تصريح در مواد قانوني به اين كه وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم باعث تخ

 ها است.رفتارها و نيات اخالقي و غير اخالقي در تعيين محدوده مجازات

 

 

 

 واژه نامه
Scam  كالهبرداري 

Harassment مزاحمت 

Acts of Chastity  اعمال منافي عفت 

Malversation خيانت در امانت 

Insult  توهين 

Defamation افترا 

Reaction  واكنش 

Criminal  مجرمانه 

Anti-morality  ضد اخالق 

Ruined  مخدوش 

Condemn  نكوهش 

The legislator قانونگذار 

Modern criminal law  حقوق كيفري مدرن 

Aryan justice عدالت ارماني 

Absolute Justice  عدالت مطلق 

Protect  محافظت 

Ta'zir تعزير 

Indeterminate نامعين 

Provocative اميزتحريك 
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