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 2931 هصَب هجازات قاًَى در ًاقص جراین بررسی
 

 فرٍغ سادات حسیٌی

 فاسس خلیذ الولل تیي داًطگاُ رشهطٌاسی، ٍ رضا حمَق اسضذ واسضٌاس

 

 چکیذُ

دس ٍالغ  .رشم ًاهیذُ هی ضَد روغ اسواى هادی ٍ هؼٌَی دس وٌاس ّن تِ قَسی وِ لاًَى ًیض آى سفتاس سا هزشهاًِ تلمی وٌذ

تِ ٍیژُ سیاست ویفشی همٌي  دس حمَق ایشاى ػلی سغن اّویت فشاٍاى رشاین ًالع،ٍ  دّذ َق رضا سا تطىیل هیحم  رشم رَّشُ

ّای آى پشداختِ ًطذُ  تشای پیطگیشی اص ٍلَع رشم یا ٍسٍد آسیة هستمین، تِ تؼشیف ایي رشاین ٍ تثییي چْاسچَب ٍ ٍیژگی

سداس تَدُ ٍ دلیل اغلی رشم اًگاسی آًْا ًیض ّواًٌذ غالة رشاین است. رشاین ًالع ّواًٌذ رشم تام اص لثح ارتواػی تشخَ

ِ رشایوی گفتِ هی ضًَذ وِ تا ٍرَد دستش داضتي لػذ هزشهاًِ واهل دس ت 1رشاین ًالع. هغایشت آًْا تا ًظن ػوَهی است

حمك ًوی ضَد یا همػَد هشحلِ ارشا یا ػول اتتش هی هاًٌذ، یؼٌی ػٌػش هادی آى ّا تِ ًحَی وِ دس لاًَى تؼشیف ضذُ است ه

دس هَاسدی اتفاق هی افتٌذ وِ حػَل ًتیزِ خاغی اص رشم تشای تحمك آى هَسد ًظش  أهشتىة ػوال حاغل ًوی ضَد. رشاین غالث

ػثاست رشم ًالع دس تشاتش  .لاًَى گزاس تَدُ لىي گاّی تٌا تِ دالیلی ایي ًتیزِ وِ همػَد هشتىة ّن تَدُ حاغل ًوی ضَد

 .هی ضَد ٍ رشم تام رشهی است وِ ّوِ ػٌاغش هتطىل آى تِ ًحَی وِ دس لاًَى تؼشیف ضذُ اتفاق هی افتذ رشم تام استؼوال

ن ًالع سا تِ ایتا تثؼیت اص فمْایی وِ ػمیذُ تش حشهت همذهِ حشام ٍ حشهت تزشی داسًذ رش 1392لاًَى هزاصات اسالهی 

هَرة تشخی ًظشات، رشم ػمین سا لاتل هزاصات اػالم وشدُ  تِسسویت ضٌاختِ است ٍ ضشٍع تِ تسیاسی اص رشاین، رشم هحال ٍ 

هَرة ًظش تشخی حمَلذاًاى ضشٍع تِ رشم، رشم هحال ٍ رشم ػمین  تِلثل  تشخالف لاًَى 1392لاًَى هزاصات اسالهی  .است

دس ایي همالِ . سٍش هَسد استفادُ ضًَذ سا دس اوخش رشاین لاتل هزاصات داًستِ است وِ اص هػادیك رشم ًالع هحسَب هی

 .تحلیلی هی تاضذ -تَغیفی

 

 .لاًَى تحَالت هزاصات، لاًَى رشم، تِ ضشٍع ًالع، رشاینّاي كلیذي:  ٍاژُ
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 : هقذهِگفتار اٍل

تَرَد آهذى رشم تِ ًَػی هستلضم یه غیشٍست است چشا وِ تا تحشیه اسدُ تَسیلِ اًگیضُ ضشٍع ضذُ ٍ تا تطَیك آى تِ ٍسیلِ 

هلوَس وِ  هػادیك رشاین ًالع دس حمَق رضا 1ًْایتأ تا تمَیت اػوال همذهاتی ٍ ارشایی تىویل هی گشدد.، تشغیة ٍ اًذیطِ

 فشآیٌذی رشموِ تیاى ضذ  ّواًكَس تِ رشم، رشم ػمین ٍ رشم هحال است. ضشٍع ،است تشیي دستِ تٌذی تشای رشاین ًالع
 ػول هختلف هشاحل رضا حمَق ػلوای ًظش اص وِ ی تاضذه آى هشتىة تَسف تشتیة تِ هشاحلی قی ًیاصهٌذ آى تحمك وِ است

 .رشم واهل اًزام ،ارشا تِ ضشٍع همذهات تْیِ رشم، استىاب لػذ یا هزشهاًِ اًذیطِ اص ػثاستٌذ ٍ هی ضَد ًاهیذُ هزشهاًِ

 لسوتی هشتىة است هوىي گاّی ٍلی هی یاتذ تحمك تام رشم ًوایذ قی سا فَق هشاحل توام هزشم وِ غَستی دس است تذیْی
 رضایی ٍغف ٍارذ ایٌىِ اص غشفٌظش تاضذ خاغی داضتِ ػٌَاى هی تَاًذ ًظش ایي اص ٍ یاتذ استىاب سا فَق چْاسگاًِ هشاحل اص

 خَد تِ هزشهاًِ ٍغف اغَلی غَست تِ (همذهات تْیِ) هشحلِ دٍم ٍ هكلك غَست تِ (رشم تفىش) اٍل هشحلِ .ًثاضذ یا تاضذ

ّای رشاین  اص تمسین تٌذیتٌاتشایي  ؛گشدد للوذاد لاًًَگزاس تَسف رشم هستملی ػٌَاى تِ خَد دٍم ِهشحل ایٌىِ هگش ًوی گیشًذ

توام ػولیات ارشایی رشم تا تِ اًتْا اًزام ٍ  –دسحمَق ویفشی ایشاى، تمسین رشاین تِ رشاین تام ٍ ًالع است. دس رشم تام 

وِ لػذ استىاب رشم تام سا داسد، تیص اص اًزام ػولیات ارشایی آى ضَد؛ اها دس رشم ًالع، هشتىة  رشم تِ قَس واهل هحمك هی

یا پس اص ضشٍع تِ ارشای  یا ًمع دس ٍسیلِ )هحال ًسثی( ٍ تِ دلیل ًمع دس خَد )رشم ػمین( ًمع دس ّذف )هحال هكلك( –

رشاین ًالع دس تٌاتشایي  2گشدد. ی )ضشٍع تِ رشم( تِ همػَد خَد ًایل ًوی ػولیات ارشایی، تِ دلیل ٍرَد هَاًؼی خاسد اص اسادُ

وٌاس اًذیطِ هزشهاًِ تا اػوال ٍ الذاهات هادی ٍ تیشًٍی ّوشاُ هی ضًَذ، اها ایي الذاهات تٌاتش حذٍث ٍلایؼی، تِ پایاى ًشسیذُ ٍ 

ست ٍ یا ًتیزِ هَسد ًظش فشد سا حاغل ًوی وٌٌذ. فلسفِ اغلی رشم اًگاسی رشاین ًالع تثؼیت اص سیاست ویفشی پیطگیشاًِ ا

 3.لاًَى گزاساى دس رشم اًگاسی رشاین ًالع تِ دًثال ایزاد هاًغ تشای ٍسٍد دس ٍسقِ رشم اص راًة هشتىثاى ّستٌذ

 : هفَْم شٌاسیگفتار دٍم

 جرم

دّذ ػثاستست اص ایي وِ اسواى هادی ٍ هؼٌَی دس وٌاس ّن گشدآیٌذ )دس اوخشیت  ی حمَق رضا سا تطىیل هی رشم وِ رَّشُ

 4قشفی لاًَى ًیض آى سفتاس سا هزشهاًِ تلمی وشدُ تاضذ.رشاین( ٍ اص 

 قصذ هجرهاًِ

اقالق هی ضَد وِ تِ ًظش  «لػذ هزشهاًِ». تِ ایي ػٌػش سٍاًی دس رشاین ػوذی، تشای تحمك رشم، ػٌػش سٍاًی الصم است

ذُ است ٍ همٌي دس هتَى لػذ هزشهاًِ یا سَء ًیت دس لاًَى تؼشیف ًط 5است. «سَء ًیت»تشخی حمَق داًاى، هتشادف تا 

لاًًَی تا استفادُ اص ػثاساتی ّوچَى: لػذ سشلت، لػذ اؾشاس، لػذ استفادُ ًاهطشٍع، ػالوا، ػاهذا ٍ اهخال آى داضتي لػذ 

تشای تثییي هفَْم لػذ هزشهاًِ دس اتتذا الصم است هفَْم اسادُ  6.هزشهاًِ سا دس استىاب رشم ػوذی هَسد تاویذ لشاس دادُ است

 7اسادُ استىاب ػول هزشهاًِ، یؼٌی خَاستي اًزام آى ػول. ;. اسادُ، یؼٌی خَاستيضَدسٍضي 

                                                           
 .1389، ضْشیَس اغفْاى تشسسی رایگاُ رشاین ًالع، ػلیشؾا رؼفشی، پایاى ًاهِ اسضذ - 1
 .30ظ  107ارتواػی دادسسی ضواسُ  –، فشٌّگی هاٌّاهِ حمَلی ،َى رذیذ هزاصات اسالهیضشٍع تِ رشم دس لاً، هحوذ ػلیاى - 2
 .1393 ،حوایت سٍصًاهِ فشیذٍى رؼفشی، - 3
 .1392، چیستی رشاین ًالع،ّادی هیشصایی تشصی ،حسیي آلایی ًیا - 4
 .49،1389 ضواسُ ، فػلٌاهِ هؼشفت،اًذیطِ تا ػول اص تحمك رشم، تشسسی حسي فشاّاًی، - 5
 .12، ظ 1347ػثذالحسیي ػلی آتادی، حمَق رٌایی، د اٍل، چاپخاًِ تاًه هلی ایشاى،  - 6
 .304 -305، ظ 1373پشٍیض غاًؼی، حمَق رضای ػوَهی، د اٍل، چاج گٌذ ٍ داًص،  - 7

http://jlviews.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://jlviews.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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 شرٍع بِ جرم

ضشٍع تِ رشم حالت هزشهی است وِ ضشٍع تِ ػولیات ارشایی رشم وشدُ است اها ایي ػولیات تِ دلیل ٍسٍد ػَاهلی غیش اسادی 

تاص وشدى لفل ٍ لثل اص تشدى هال تَسف پلیس دستگیش هی ضَد  هاًٌذ ساسلی وِ پس اص ضىستي دس یا ؛تِ پایاى ًشسیذُ تاضذ

 .دس ضشٍع تِ رشم اگش هاًغ خاسری غیش اسادی ٍاسد ًوی ضذ، احتوال ٍلَع رشم تام تا حذٍد صیادی حتوی تَد

 جرم ػقین

ًظش تِ دلیل ًمع دس رشم ػمین حالت هزشهی است وِ ػولیات ارشایی سا آغاص وشدُ ٍ تِ پایاى سساًذُ اها تاصّن ًتیزِ هَسد 

هاًٌذ وسی وِ تِ  :ٍی دس ایي تاسُ هخالی هی صًذ ٍ هی گَیذ .اتضاس یا تزْیضات یا ػذم هْاست هشتىة ٍ ... حاغل ًطذُ است

سوت دیگشی تیشاًذاصی هی وٌذ ٍلی تِ دلیل خیس تَدى تفٌگ احتشاق اًزام ًوی ضَد تِ ّویي دلیل لتلی ّن غَست ًوی 

شم ًالع، هاًٌذ ضشٍع تِ رشم احتوال ٍلَع ًتیزِ تَدُ است اها تِ دسغذ ووتشی اص ضشٍع تِ رشم. تفاٍت گیشد. دس ایي ًَع اص ر

 .آى تا ضشٍع تِ رشم ّن دس پایاى یافتي ػولیات ارشایی دس رشم ػمین تشخالف ضشٍع تِ رشم است

 جرم هحال

دُ است ٍلی تٌاتِ دالیلی اص رولِ هٌتفی ضذى رشم هحال حالت هزشهی است وِ رشم سا تِ ًحَ واهل تا ّوِ ػٌاغش اًزام دا

هَؾَع رشم ٍ... احتوال ٍلَع رشم واهال اص تیي سفتِ تاضذ هاًٌذ تیشاًذاصی تِ ضخػی وِ لثال هشدُ تَدُ است. دس رشم هحال 

 1.احتوال ٍلَع رشم ٍرَد ًذاسد ٍ ایي تفاٍت اغلی آى تا دٍ ًَع لثلی یؼٌی ضشٍع تِ رشم ٍ رشم ػمین است

 ًگاريجرم ا

 هثاًی تش تىیِ تا ٍ راهؼِ اساسی ٍ اسصضْای ٌّزاسّا گشفتي ًظش دس تا لاًًَگزاس آى هَرة تِ وِ است فشایٌذی رشم اًگاسی

 اًگاسی رشم اساس ایي تش .هی وٌذ ٍؾغ ویفشی ارشای ؾواًت آى تشای ٍ سا هوٌَع فؼلی تشن یا فؼل خَد، لثَل هَسد ًظشی

 (.1384:11 آلاتاتایی،) استارتواػی  ػلَم ٍ سیاسی فلسفِ حمَق، فلسفِ ّوچَى ساختی صیش ػلَم تش هثتٌی ٍ اهشی پسیٌی

 : پیشیٌِ تحقیقگفتار سَم

 392 صیش هزوَػِ فػل اٍل اص تخص سَم 124الی  122ایشاى تِ رشاین ًالع اص هَاد  1392دس لاًَى هزاصات اسالهی هػَب 

تؼؿی اص هػادیك رشاین ًالع اضاسُ وشدُ تَدًذ. دس لاًَى هزاصات فؼلی تِ ضشٍع ًیض تِ ّوِ یا   اضاسُ ضذُ است. لَاًیي ساتك

اها هػادیك دیگش  ؛تِ رشم اضاسُ هستملی ضذُ ٍ هزاصات تشای هشتىثیي آى هتفاٍت تا ًَع ٍ دسرِ رشم دس ًظش گشفتِ ضذُ است

لاًَى ًیاهذُ است ٍ تِ قَس ولی اص تشخی اص رشاین ًالع یؼٌی رشم ػمین ٍ رشم هحال هاًٌذ ضشٍع تِ رشم تِ غشاحت دس ایي 

ػثاسات ٍ اغكالحات تِ واس سفتِ است دس هَاد هشتَقِ دس ایي فػل لاًَى ٍ تا لحال اغَل تفسیشی ٍ حمَق ویفشی چٌیي 

اگشچِ رشاین ًالع ٍ ضشٍع تِ رشم  2.استٌثاـ هی ضَد وِ لاًَى گزاس رذیذ هػادیك سِ گاًِ رشاین ًالع سا پزیشفتِ است

َؾَع رذیذی ًیست ٍ دس تألیفات حمَق داًاى چِ دس لاًَى لذین هزاصات اسالهی ٍ چِ دس لاًَى رذیذ هزاصات اسالهی تِ ه

هاٌّاهِ : ضشٍع تِ رشم دس لاًَى رذیذ هزاصات اسالهی ًَضتِ هحوذ ػلیاى دس ایي هَؾَع پشداختِ ضذُ ٍ همالتی تحت ػٌَاى

ًَضتِ حسي فشاّاًی، فػلٌاهِ تشسسی تحمك رشم، اص اًذیطِ تا ػول ٍ  1392 دس سال ارتواػی دادسسی –، فشٌّگی حمَلی

چیستی ٍ  1392دس سال  دوتش سیذ یضداهلل قاّشی ًسةًَضتِ  تمشیشات حمَق رضای ػوَهیٍ  1389، سال 49هؼشفت ضواسُ 

سٍصًاهِ  رؼفشی، فشیذٍى ،ٍ رشم ًالع اص تؼشیف تا هزاصات 1392 ،ّادی هیشصایی تشصی، حسیي آلایی ًیا، ًَضتِ رشاین ًالع

ضشٍع )اًگاسی رشاین ًالع رشمٍ  1393ًَضتِ هحوذ ػلی رؼفشی دس سال  2. رضٍات حمَق رضای اختػاغی 1393 ،حوایت

                                                           
 .1393 ،حوایت سٍصًاهِ فشیذٍى رؼفشی، - 2
 ّواى - 1
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پژٍّطٌاهِ حمَق  ،هشتؿی قثیثی ٍ هْشداد اقْشیًَضتِ  1392َى هزاصات اسالهی تِ رشم، رشم هحال ٍ رشم ػمین( دس لاً

 تحمیمات دیگشی ًیض دس ایي هَؾَع غَست گشفتِ است. ٍ 1395پاییض ٍ صهستاى  2ویفشی، ضواسُ 

 : اّذاف تحقیقگفتار چْارم

، رْت ووه 1392زاصات اسالهی هػَب تالش دس رْت یه تؼشیف دلیك ٍ هستٌذ ٍ واستشدی اص رشاین ًالع دس لاًَى ه .1

 سساًی تِ حَصُ ػلن حمَق

 ػمین ٍ رشم هحال رشم ،همایسِ هشاحل ضشٍع تِ رشم یتشسس .2

 1392هزاصات هػَب  ٍؾؼیت حمَلی ٍ لاًًَی رشاین ًالع دس لاًَى يییتؼ .3

  جرم اًگاري  دالیل :گفتار پٌجن

تَاًذ سفتاسّای اضخاظ  وٌذ وِ حمَق رضا تا چِ هیضاى هی ایي اهش سٌّوَى هیتوییض رشاین ًالع دس هماتل رشاین تام ها سا تِ 

ّشگاُ سخي اص رشاین  .تَاى اص حمَق ویفشی ٍ ًمص آى دس هوٌَع ساختي سفتاسی استفادُ وشد سا وٌتشل وٌذ ٍ چِ ٌّگام هی

َسداس تَدُ ٍ دلیل اغلی رشم اًگاسی آًْا ًالع هی ضَد تایذ هتزوش تَد وِ ایي رشاین ًیض ّواًٌذ رشم تام اص لثح ارتواػی تشخ

ًیض ّواًٌذ غالة رشاین هغایشت آًْا تا ًظن ػوَهی است تِ ّویي دلیل ضایستِ است ایي رشاین سا اص غشف اًذیطِ هزشهاًِ 

تفىیه وشد، صیشا گاّی چٌیي تػَس هی ضَد وِ دس رشاین ًالع ایي اًذیطِ هزشهاًِ است وِ هزاصات هی ضَد دس حالی وِ 

رشاین ًالع دس وٌاس  .یي گًَِ ًثَدُ ٍ دس ّیچ یه اص سیستن ّای حمَق ویفشی اًذیطِ غشف هزشهاًِ لاتل هزاصات ًیستا

اًذیطِ هزشهاًِ تا اػوال ٍ الذاهات هادی ٍ تیشًٍی ّوشاُ هی ضًَذ، اها ایي الذاهات تٌاتش حذٍث ٍلایؼی، تِ پایاى ًشسیذُ ٍ یا 

وٌٌذ. فلسفِ اغلی رشم اًگاسی رشاین ًالع تثؼیت اص سیاست ویفشی پیطگیشاًِ است ٍ ًتیزِ هَسد ًظش فشد سا حاغل ًوی 

 1.لاًَى گزاساى دس رشم اًگاسی رشاین ًالع تِ دًثال ایزاد هاًغ تشای ٍسٍد دس ٍسقِ رشم اص راًة هشتىثاى ّستٌذ

 اًَاع جرم ًاقص :گفتار ششن

ن ًالع اًَاػی لایل ّستٌذ. تشخی تحت ػٌَاى رشاین ًالع تِ رشایوی رشای تشایدستِ تٌذی،   تا لحال هؼیاسّا ٍ ضاخع ّای

اها هلوَس تشیي دستِ تٌذی وِ تشای رشاین ًالع ٍرَد داسد ایي است:  ؛اضاسُ هی وٌٌذ وِ همذهِ استىاب رشم اغلی ّستٌذ

ضشٍع تِ ػولیات ارشایی  ضشٍع تِ رشم حالت هزشهی است وِ، ّواًكَس وِ تیاى ضذ .ضشٍع تِ رشم، رشم ػمین ٍ رشم هحال

هاًٌذ ساسلی وِ پس اص ضىستي دس یا  ؛رشم وشدُ است اها ایي ػولیات تِ دلیل ٍسٍد ػَاهلی غیش اسادی تِ پایاى ًشسیذُ تاضذ

تاص وشدى لفل ٍ لثل اص تشدى هال تَسف پلیس دستگیش هی ضَد دس ضشٍع تِ رشم اگش هاًغ خاسری غیش اسادی ٍاسد ًوی ضذ، 

 2.درشم تام تا حذٍد صیادی حتوی تَاحتوال ٍلَع 

رشم ػمین حالت هزشهی است وِ ػولیات ارشایی سا آغاص وشدُ ٍ تِ پایاى سساًذُ اها تاصّن ًتیزِ هَسد ًظش تِ دلیل ًمع دس 

لیل هاًٌذ وسی وِ تِ سوت دیگشی تیشاًذاصی هی وٌذ ٍلی تِ د ،اتضاس یا تزْیضات یا ػذم هْاست هشتىة ٍ ... حاغل ًطذُ است

خیس تَدى تفٌگ احتشاق اًزام ًوی ضَد تِ ّویي دلیل لتلی ّن غَست ًوی گیشد. دس ایي ًَع اص رشم ًالع، هاًٌذ ضشٍع تِ 

رشم احتوال ٍلَع ًتیزِ تَدُ است اها تِ دسغذ ووتشی اص ضشٍع تِ رشم. تفاٍت آى تا ضشٍع تِ رشم ّن دس پایاى یافتي 

رشم هحال حالت هزشهی است وِ رشم سا تِ ًحَ واهل تا ّوِ . ع تِ رشم استػولیات ارشایی دس رشم ػمین تشخالف ضشٍ

ػٌاغش اًزام دادُ است ٍلی تٌاتِ دالیلی اص رولِ هٌتفی ضذى هَؾَع رشم ٍ... احتوال ٍلَع رشم واهال اص تیي سفتِ تاضذ هاًٌذ 
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ًذاسد ٍ ایي تفاٍت اغلی آى تا دٍ ًَع  تیشاًذاصی تِ ضخػی وِ لثال هشدُ تَدُ است. دس رشم هحال احتوال ٍلَع رشم ٍرَد

تا تَرِ تِ رشم هحسَب ًوَدى رشاین ًالع دس اغلة سیستن ّای ویفشی رْاى،  .لثلی یؼٌی ضشٍع تِ رشم ٍ رشم ػمین است

اها  ؛ؾواًت ارشایی ًیض تایذ تشای ایي رشاین، دس لالة هزاصات ّا دس ًظش گشفتِ ضَد وِ هؼوَال سٍیِ تذیي گًَِ است أهسلو

ؾواًت ارشا یا هزاصاتی وِ تشای رشاین ًالع دس ًظش گشفتِ هی ضَد هؼوَال ًاصل تش اص هزاصاتی است وِ تشای رشم تام اػوال 

هی ضَد وِ هؼمَل ٍ هٌكمی ّن است صیشا احشّا ٍ تثؼات هٌفی ٍ هخل ًظن ػوَهی ایي رشاین اص رشم تام ووتش است ٍ 

دس لاًَى هزاصات اسالهی ایشاى تِ رشاین  .تٌاسة هیاى رشم ٍ هزاصات استسیاست ویفشی هؼمَل ٍ سٌزیذُ هستلضم سػایت 

اضاسُ ضذُ است. لَاًیي  1392صیش هزوَػِ فػل اٍل اص تخص سَم لاًَى هزاصات اسالهی هػَب  124الی  122ًالع اص هَاد 

لی تِ ضشٍع تِ رشم اضاسُ هستملی ًیض تِ ّوِ یا تؼؿی اص هػادیك رشاین ًالع اضاسُ وشدُ تَدًذ. دس لاًَى هزاصات فؼ  ساتك

هػادیك دیگش رشاین ًالع یؼٌی رشم  .ضذُ ٍ هزاصات تشای هشتىثیي آى هتفاٍت تا ًَع ٍ دسرِ رشم دس ًظش گشفتِ ضذُ است

ػمین ٍ رشم هحال هاًٌذ ضشٍع تِ رشم تِ غشاحت دس ایي لاًَى ًیاهذُ است ٍ تِ قَس ولی اص تشخی اص ػثاسات ٍ اغكالحات تِ 

سفتِ است دس هَاد هشتَقِ دس ایي فػل لاًَى ٍ تا لحال اغَل تفسیشی ٍ حمَق ویفشی چٌیي استٌثاـ هی ضَد وِ لاًَى واس 

 1.گزاس رذیذ هػادیك سِ گاًِ رشاین ًالع سا پزیشفتِ است

 ٍ هراحل تحقق شرٍع بِ جرم شرٍع بِ جرم :گفتار ّفتن

ولیات همذهاتی ٍاسد دس هشحلِ ارشایی رشم همػَد خَد ضذُ ٍ دس حالی دس ضشٍع تِ رشم هشتىة تا ػثَس اص لػذ هزشهاًِ ٍ ػ

، تذلیل هذاخلِ یه ػاهل خاسری اص سسیذى تِ ًتیزِ هَسد ًظش ًاوام هی هاًذ وِ تا اتوام واهل رشم تٌْا یه گام تالی هاًذُ

: هشتىة : اٍلشم دٍ ضشـ الصم است، تٌاتش ایي تؼشیف تشای تحمك ضشٍع تِ رٍلی اص آًزا وِ رشم تػَست ًالع هحمك گشدیذُ

ضشٍع تِ ارشای رشم ًوایذ: دس ٍالغ ضشٍع تِ ارشای رشم سا تایذ تشصخ هیاى اػوال همذهاتی ٍ ضشٍع تِ رشم داًست صیشا اػوال 

اػوال  ، تا اػوال هزاصات ّوشاُ است تٌاتشایي تایذ، ضشٍع تِ اوخش رشاینهمذهاتی رض دس هَاسد استخٌایی غیش لاتل هزاصاتٌذ

همذهاتی اص ضشٍع تِ ارشا توییض دادُ ضَد صیشا اگش اػوال همذهاتی دس ػٌَاى ضشٍع تِ ارشا داخل گشدد، رشم هحسَب هی ضَد 

 2.ٍ تِ ػٌَاى ضشٍع تِ رشم لاتل هزاصات خَاّذ تَد

اتوام آى دس احش اًػشاف ، ػذم ضشـ تحمك ضشٍع تِ رشم يیدٍه :هذاخلِ یه ػاهل خاسری تاضذ هؼلَل ،دٍم: ًاتوام هاًذى رشم

، ضشٍع تِ ارشای آى تٌوایذ وافی ًیست تلىِ ًیاص ، غشف ایٌىِ هشتىة. تشای ایٌىِ ضشٍع تِ رشم هحمك گشددغیش اسادی است

است هیاى فؼل هشتىة ٍ ًتیزِ هزشهاًِ ػاهلی وِ خاسد اص اسادُ اٍست هذاخلِ وٌذ ٍ هاًغ اص ایي گشدد وِ هشتىة تِ ًتیزِ 

، فاػل آى تِ استىاب ضشٍع تِ رشم هزاصات ًخَاّذ تٌاتشایي اگش ػذم اتوام رشم تِ سثة اًػشاف اسادی تاضذ ؛شسذدلخَاّص ت

 ، تِ هزاصات آى هحىَم هی گشدد.اگش همذاس ػولی وِ هشتىة گشدیذُ داسای ػٌَاى هزشهاًِ هستمل تاضذ الثتِ ضذ.

 (.1387:172گلذٍصیاى،)

 هراحل تحقق شرٍع بِ جرم

ٍ   یؼٌی هشتىة تایذ لػذ هزشهاًِ داضتِ تاضذ ٍ تشای استىاب یه رشم تػوین گشفتِ ؛ة لػذ استىاب رشم داضتِ تاضذ. هشتى1

 ػضم خَد سا رضم ًوَدُ تاضذ ٍ رْت اًزام یه رشم ٍاسد ػولیات ارشائی رشم هَسد ًظش گشدد.
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تفىش ٍ تػوین گیشی ٍ فشاّن ًوَدى ٍسایل ٍ  یؼٌی تایذ اص هشحلِ ؛. هشتىة ضشٍع تِ ػولیات ارشایی رشم هَسد ًظش ًوایذ2

هزشد لػذ استىاب رشم ّش  يیتٌاتشا ؛همذهات رشم گزضتِ ٍ دس حال اًزام ػولیات هادی )سوي هادی( رشم هَسد ًظش تاضذ

 تاضذ ضشٍع تِ رشم ًیست. -وِ فمف همذهِ رشم تَدُ ٍ استثاـ هستمین تا ٍلَع رشم ًذاضتِ -چٌذ تَأم تا ػولیات همذهاتی

یؼٌی رشم هَسد ًظش تِ قَس واهل هحمك ًطَد. چَى چٌاًچِ  ؛. ػولیات ارشائی ًثایذ تِ اتوام رشم ٍ تحمك آى هٌتْی ضًَذ3

رشم تام( هحمك گشدد دیگش رایی تشای قشح ضشٍع رشم تالی ًوی هاًذ. لزا ضشٍع تِ رشم دس صهاًی هكشح هی ضَد ) واهلرشم 

هزاصات  هشتىة ،ِ رشم همذهِ ی رشم تام است ٍ چٌاًچِ رشم تام اتفاق تیفتذوِ رشم واهل هحمك ًطذُ تاضذ. چَى ضشٍع ت

 (.1392لاًَى هزاصات  121تثػشُ هادُ ) ،(رشم تام سا خَاّذ داضت. )تحج رشم ػمین ٍ هحال

یواًی یؼٌی هشتىة تِ ػلتی غیش اص ًذاهت ٍ پط ؛تایذ غیش اسادی تاضذ -یؼٌی استىاب رشم تام -. ػلت ػذم تحمك ّذف هشتىة4

ًتَاًذ رشم سا واهل وٌذ. پس چٌاًچِ هشتىة تؼذ اص ضشٍع تِ ػولیات ارشائی رشم پطیواى ضَد ٍ رشم سا واهل ًگشدد ػول اٍ 

ضشٍع تِ رشم ًیست چَى خَد تِ اسادُ خَد ٍ اص سٍی اختیاس رشم سا واهل ًىشدُ است. پس لاًًَگزاس فشغتی تشای تشگطت 

ٍ تِ اٍ فشغت دادُ تا لثل اصاتوام رشم، اص ًظش خَد تشگشدد تذٍى ایٌىِ هزاصاتی دس هشتىة اص اتوام رشم خَد دادُ است 

تٌاتشایي دس رایی وِ هخالً ًفشدی تشای استىاب رشم آتص سَصی یه هاضیي، چٌاًچِ سٍی آى تٌضیي سیختِ تاضذ  ؛اًتظاسش تاضذ

اٍ ضشٍع تِ رشم ًثَدُ ٍ تذیي خاقش لاتل هزاصات  ٍلی لثل اص ایٌىِ آى سا آتص تضًذ پطیواى گشدد ٍ رشم سا واهل ًىٌذ ػول

 1ًیست ٍلی چٌاًچِ دس ضشف آتص صدى آى هاضیي تاضذ ٍ دستگیش گشدد ػول اٍ ضشٍع تِ رشم هحسَب هی ضَد.

 هجازات شرٍع بِ جرم :گفتار ّشتن

ؼییي ایٌىِ آیا ضشٍع تِ دس لاًَى لذین هادُ ی ػاهی دس خػَظ ضیَُ ی هزاصات ضشٍع تِ رشم ٍرَد ًذاضتِ است ٍ تشای ت

یه رشم لاتل هزاصات هی تاضذ یا خیش هی تایستی تِ غَست هَسدی تِ ته ته هَاد لاًًَی سرَع هی ضذ ٍ دیذُ هی ضذ وِ 

چٌاًچِ لاًًَگزاس تِ ضشٍع تِ آى رشم  وِ ؛آیا لاًًَگزاس دس ریل ّش رشهی ضشٍع تِ آى رشم سا ّن پیص تیٌی وشدُ است یا خیش

ضذ ٍ هزاصات آى سا تؼییي وشدُ تاضذ، رشم هحسَب هی ضذ ٍ چٌاًچِ لاًًَگزاس تِ ضشٍع یه رشهی اضاسُ تػشیح وشدُ تا

ق. ق  613، ضشٍع تِ رشم ًذاسد یؼٌی ضشٍع تِ آى رشم، رشم ًیست. هخالً دس هادُ ًىشدُ تاضذ گفتِ هی ضذ وِ آى رشم

شٍع تِ ػولیات لتل ًوایذ ٍ تِ ػلتی خاسد اص اسادُ اٍ لتل لاًًَگزاس تػشیح وشدُ تَد وِ ّش وس لػذ استىاب لتل داضتِ ٍ ض

سال حثس داسد. یا دس خػَظ رشم رؼل لاًًَگزاس تػشیح وشدُ وِ ضشٍع تِ رؼل رشم است  3هاُ تا  6هحمك ًطَد هزاصات 

 ٍ هشتىة تِ حذالل هزاصات رؼل هحىَم هی گشدد.

اص تغشیضات یا لػاظ یا حذٍد سا قی یه لاػذُ ی ولی سا تؼشیف  ضشٍع تِ رشم توام رشائن اػن 121هادُ  1392ٍلی دس لاًَى 

 121تِ ضشح ریل است: حسة هادُ  وِ ؛تؼییي ًوَدُ است تٌذ 3وشدُ ٍ هزاصات آى سا حسة ضذت رشم هَؾَع ضشٍع، دس 

لػذش هؼلك ٍ ضشٍع تِ ارشاء آى ًوایذ ٍ تِ ٍاسكِ ػاهل خاسد اص اسادُ اٍ   لاًَى رذیذ ّش وس لػذ استىاب رشهی وشدُ

ٍ دس غیش ایٌػَست تِ هزاصات ضشٍع تِ رشم هحىَم هی   تواًذ، چٌاًچِ الذاهات اًزام گشفتِ رشم تاضذ تِ هزاصات ّواى رشم

 ضَد.

                                                           
 .1392،اهیش الثَػلی تَسف ،1اص رضٍُ رضای ػوَهی  یلسوت ،ضشٍع تِ رشم تش اساس لاًَى هزاصات اسالهی - 1

 

http://alboali84.blogfa.com/post-141.aspx


فمِ ٍ حمَق سیاسی، ػلَم هكالؼات  

129 -140، غفحات 1396 تاتستاى، 1/2اسُ ، ضو3دٍسُ   

135 

 

 بٌابرایي دٍ حالت براي شیَُ هجازات شرٍع بِ جرم قابل تصَر است: 

هزاصات ّواى رشم هستمل تشای هشتىة دس ًظش . ایٌىِ ضشٍع تِ یه رشم ػٌَاى هزشهاًِ هستمل داضتِ تاضذ. دس ایي فشؼ 1

گشفتِ هی ضَد ٍ هشتىة دیگش تِ خاقش ضشٍع تِ رشم هزاصات ًوی ضَد. هخالً وسی تشای لتل اسلحِ ای سا تْیِ وشدُ ٍ تِ 

لػذ لتل تِ سَی دیگشی ًطاًِ هی گیشد ٍ ّوضهاى تا چىاًذى هاضِ تفٌگ، ضخػی تفٌگ سا اص اٍ تگیشد ٍ تذیي تشتیة تیش 

ًذاصی غَست ًگیشد. دس ایٌزا دس ٍالغ فشد ّن ضشٍع تِ لتل وشدُ است ٍ ّن ػول هوٌَع حول اسلحِ غیش هزاص ٍ لذستٌوایی ا

 تا اسلحِ هشتىة ضذُ است. دس ایٌػَست فشد فمف تِ هزاصات لذستٌوایی تا اسلحِ هحىَم هی ضَد ًِ ضشٍع تِ لتل.

تستگی تِ هیضاى هزاصات ّواى  121 هادُذ. دس ایي غَست تش اساس ریل . ضشٍع تِ رشم ػٌَاى هزشهاًِ هستملی ًذاضتِ تاض2

 هزاصات ضشٍع تِ آى رشم هتفاٍت خَاّذ تَد. تذیي تَؾیح وِ:  رشم )تا فشؼ هحمك ضذى تِ غَست تام(

صات تاضذ ضشٍع تِ آًْا هزا 3 تا 1دس رشائوی وِ هزاصات لاًًَی آًْا سلة حیات، حثس دائن یا حثس تغشیشی دسرِ  ضشٍع .1

 سال. 10 تا 5 اصیؼٌی تیص  4حثس دسرِ 

یؼٌی حثس  5است، حثس تغشیشی دسرِ  4تِ رشائوی وِ هزاصات لاًًَی آًْا لكغ ػؿَ است یا حثس تغشیشی دسرِ  ضشٍع .2

 سال. 5تا  سال 2تیص اص 

 اصثس تیص یؼٌی ح 6 دسرِاست تِ حثس تغشیشی  5تِ رشائوی وِ هزاصات آًْا ضالق حذی یا حثس تغشیشی دسرِ  ضشٍع .3

دس رایی وِ فشدی تِ یه رشم ػمین یا هحالی ضشٍع  ضشٍع تِ رشم ًذاسًذ. 8 ٍ 7 ٍ 6سال داسًذ. لزا رشائن دسرِ  2 تاهاُ  6

 .هضتَس همشس هی داسد 121وٌذ تاص ّن تِ هزاصات ضشٍع تِ ّواى رشم هحىَم هی ضَد. دس ایي صهیٌِ تثػشُ هادُ 

 جرائیا ػولیات از هقذهاتی ػولیات تفکیک ضَابط

 استثاـ ٍ تَدُ رشم همذهِ فمف وِ الذاهاتی ٍ ػولیات یا ٍ رشم استىاب لػذ هزشد» :داسد هی همشس رذیذ لاًَى 122 هادُ

 اص سا همذهاتی ػولیات تایذ تٌاتشایي ؛«ًیست هزاصات لاتل حیج ایي اص ٍ ًثَدُ رشم تِ ضشٍع تاضذ، ًذاضتِ رشم ٍلَع تا هستمین

 ؛اًذ دادُ پیطٌْاد سا هتفاٍتی ؾَاتف یىذیگش اص دٍ ایي ًوَدى رذا تشای داًاى حمَق. وشد رذا( مرش تِ ضشٍع) ارشائی ػولیات

 :اص ػثاستٌذ وِ

 هختلط ًظریِ-9رٌّی  ًظریِ-1 ػیٌی ًظریِ-2

  رشم دٌّذُ تطىیل ػٌاغش اص  یىی  غَست  تِ  چِ تاضذ،  رشم  لاًًَی  تؼشیف  هػذاق ، ضذُ  اًزام  اػوال اگش ، ػیٌی ًظشیِ اساس تش 

 هال تش( یذ  ٍؾغ)  ًْادى  دست هاًٌذ ، است  گشفتِ  غَست  رشم  تِ  ضشٍع تاضذ  هزاصات تطذیذ  ػَاهل اص  یىی  غَست  تِ  چِ ٍ

 ُ ضذ  اًزام  اػوال اگش ، رٌّی ًظشیِ  هَرة  تِ .ضَد هی  هحسَب  سشلت  تِ  ضشٍع ، لاًَى دس سشلت  تؼشیف  تِ  تَرِ تا  وِ  دیگشی

  حمَق دس  رشم  تِ  ضشٍع  همشسات .ضَد هی  تلمی  رشم  تِ  ضشٍع تاضذ،  همذهاتی  واسّای چٌذ ّش دّذ،  ًطاى سا  هشتىة  لكؼی اسادُ

  ضشٍع  تحمك  چَى 1. است  هزاصات دس اسفاق ٍ  ػیٌی ًظشیِ  تِ تیطتش  آى  گیشی سوت چٌذ ّش ، است  ًظشیِ دٍ ّش اص  تلفیمی ، ایشاى

 .یاتذ ًوی  هػذاق  رشم  تِ  ضشٍع ، احتیاقی تی اص  حاغل  رشائن یا  ػوذی غیش  رشائن دس 2داسد،  رشم  استىاب لػذ  تِ ًیاص  شمر  تِ

 3. ًیست  وشدًی تػَس  فؼل  تشن  تِ  هشتَـ  رشائن دس  رشم  تِ  ضشٍع  ّوچٌیي

                                                           
 . ش 1378  ، لن40 ـ 39  ، ظ1 ، د ضٌاسی رضا ٍ رشم  تا حمَق  ًژاد، آضٌایی سحیوی  اسواػیل - 1
 . ش 1376  ، تْشاى288 ـ 287  ، ظ1  ، د ػوَهی  رضای  ، حمَق پشٍیض غاًؼی - 2
 . ش 1368 ـ 1364  ، تْشاى184  ، ظ1  ، د اسالم ػوَهی  رضای  دس حمَق  ٍ تكثیك  ، هماسًِ ػلیشؾا فیؽ -3
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 جرم ػقین

ها پس اص قی هسیش تٌا تِ ػللی غیش لاتل پیص تیٌی تِ ًتیزِ هَسد دس رشم ػمین هشتىة تا پایاى هسیش هزشهاًِ پیص هی سٍد ا

، گام ّای تیطتشی تشداضتِ ٍ تِ اًتْای ػولیات تٌاتشایي هشتىة دس رشم ػمین ًسثت تِ ضشٍع تِ رشم ًظش خَیص ًوی سسذ

وطتي دیگشی دس هسیش اٍ ضخػی تِ لػذ  هخأل ارشایی سسیذُ است ٍلی تا ایي ٍرَد ًتیزِ هَسدًظش سا تِ دست ًیاٍسدُ است.

توة ساػت ضواسی هی گزاسد تا دس ساػت هؼیي وِ اص آًزا هی گزسد هٌفزش ضَد ٍ اٍ سا تِ ّالوت تشساًذ ٍلی تػادفأ دس آى 

 سسذ، آسیثی تِ اٍ ًوی ، تِ ػلت پیص آهذ استخٌایی آى ضخع اص آًزا ػثَس ًوی وٌذ ٍ تا ٍرَد اًفزاس توةساػت

 (.1380:225تاّشی،)

 هحالجرم 

، هخأل هتْن تِ لػذ لتل دس رشم هحال هشتىة تا پایاى هسیش هزشهاًِ پیص هی سٍد اها تِ دلیل آًىِ هَؾَع رشم ٍرَد ًذاسد

هتْن تِ لػذ  هخأل ،، یا ٍسایل هَسد استفادُ اٍ تشای استگاب رشم تی احشًذضخػی وِ لثأل هشدُ است تِ اٍ تیشاًذاصی هی وٌذ

ٍ تِ ًتیزِ هَسد ًظش خَد ًوی سسذ. دس حمَق رضا اهىاى  سا تِ رای سن دس غزای اٍ هی سیضدلتل ضخػی تِ اضتثاُ ضىش 

هزاصات هزشم رشم هحال دس هیاى حمَلذاًاى تشدیذ ٍرَد داضتِ است. ّوچٌیي ارشای ایي رشم ًوی تَاًذ ضشٍع ضَد چشا وِ 

تشخی اص حمَلذاًاى رشم هحال سا هستحك هزاصات  هماتل دس (.1380:136هیشفشدی،) استارشای آى اص ّواى اتتذا هحال تَدُ 

صیشا هؼتمذ تَدًذ اص لحال رشم ضٌاختی تیي ضخػی وِ ضشٍع تِ رشم هی وٌذ تا وسی وِ وِ رشم هحال سا اًزام  هی داًستٌذ

ذُ ای (. ػ1384:241ًَستْا،) اٍست، دس ّشدٍ هَسد ؾذ ارتواع تَدى هزشم ٍ حالت خكشًان هی دّذ تفاٍتی ًیست صیشا اغل

هحال  دس .ّن تیٌاتیي ػمیذُ داسًذ تا ایي تفسیش وِ هحال لاًًَی سا تذٍى هزاصات اػالم وشدُ اًذ ٍ هحال هادی سا لاتل هزاصات

، سوي تطىیل دٌّذُ رشم ٍرَد ًذاسد هاًٌذ تیشاًذاصی تِ یه رسذ اها دس هحال هادی ّشچٌذ اص ًظش لاًًَی هَؾَع رشم لاًًَی

، ًتیزِ ای وِ تایذ حاغل هی ضذُ تحمك ًیافتِ است ِ دلیل ػذم تىاپَی ٍسیلِ یا ػذم تىاپَی هَؾَعلاتل تؼشیف است ٍلی ت

 1هاًٌذ دستثشدى دس ریة خالی دیگشی.

 جرم بِ شرٍع بحث در جذیذ قاًَى تغییرات :گفتار ًْن

 ٍ رشم هكلك تِ ضَد هی تمسین ًِ یا ّست ًتیزِ ًیاصهٌذ رشم آیا ایٌىِ ّستٌذ دستِ 2 ًتیزِ رْت اص رشائن ،رضا حمَق دس

دادگاُ  تطخیع یا ها تطخیع تش تٌا ایٌىِ ًِ ًیست خاظ ًتیزِ ًیاصهٌذ وِ است رشهی ،سفتاسی رشم یا هكلك رشم .همیذ

 یه هتػل تِ آى تذًِ وِ وشدُ تؼشیف ای گًَِ تِ سا رشم لاًَى یؼٌی است رشم آى اص لاًَى تؼشیف تٌاتش .ًذاسد ًتیزِ تِ ًیاص

 ًظش غشف دادگاُ دس وزب ضْادت ادای رشم ،رؼل ،اًفاق تشن ٍ لاًًَی هزَص تذٍى سالح حول هاًٌذ است فؼل تشن یا لفؼ
 تشاساس .است ًتیزِ ٍ سفتاس ًیاصهٌذ همیذ رشم .ًذاسد اّویتی ،ًثاضذ یا تاضذ هَحش دادگاُ تػوین دس وزب ضْادت ایٌىِ اص

 ،رشم تِ ضشٍع رذیذ لاًَى دس .همیذ یا است هكلك رشم وِ دّین هی تطخیع است آٍسدُ ػول تِ رشم اص لاًَى وِ تؼشیفی

 رشم تِ ضشٍع یؼٌی تاضذ داضتِ سوي لاًًَی ایٌىِ ، هگشًثَد رشم ،رشم تِ ضشٍع 70سال  لاًَى صهاى دس .داسد ضگشفی تغییشات

 سوي صیشا تَدًذ رشم ستایی آدم تِ ضشٍع ،لتل تِ ضشٍع ٍ والّثشداسی تِ ضشٍع هخال ػٌَاى تَد. تِ رشم ،خاظ رشائن دس فمف
 احػائی سٍش اص رشم تِ ضشٍع اًگاسی رشم تشای ساتك لاًَى دس .است دادُ تغییش سا هثٌا رذیذ لاًَى اها ؛داضتٌذ لاًًَی

اها  خاظ ئنرشا دس ّن آى تَد وشدُ روش خاظ قَس تِ ٍ تَد ضوشدُ سا رشم تِ ضشٍع تَدى رشم هَاسد یؼٌی ضذُ تَد استفادُ

 ٍ ساتك ّای رشم تِ ضشٍع ایٌىِ ؾوي ،است تشدُ تْشُ رشم تِ ضشٍع تَدى رشم تشای ًَػی سٍش اص رذیذ لاًَى دس لاًًَگزاس
 وِ رشائوی تؼذاد ٍ ًَػی داًستِ سا ؾاتكِ ٍ هؼیاس رذیذ لاًَى دس ،وواواى داًستِ رشم سا ساتك لَاًیي دس ّای رشم تِ ضشٍع

                                                           
 .1395، 188: ٍاواٍی ساصگاسی آهَصُ ّای فمْی ٍ حمَلی، تشگشفتِ اص همالِ دوتش هشتؿی قثیثی، هْشداد اقْشی، همالِ رشائن ًلمع - 1
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 ایي .است ًطذُ ٍؾغ ػزلِ تا وِ لاًَى است ایي رذیذ لاًَى هحاسي اص .است دادُ افضایص سا است مرش ،رشهطاى تِ ضشٍع

 .1ًثَد پختگی ایي تِ ٍؾغ هی ضذ فؼلی غَست ٍ ضىل اص غیش اگش ضایذ ٍ ضذُ ٍؾغ استاًذاسد تػَست هَاد

 دس .است ًوَدُ ٍؾغ سا 122 هادُ ًَػی ؾاتكِ پزیشفتي ٍ است رشم ،رشهطاى تِ ضشٍع وِ رشائوی تؼذاد افضایص دس لاًًَگزاس

 ،تَدُ رشم ،تِ رشهطاى ضشٍع ساتمأ خاظ لَاًیي استٌاد تِ وِ رشائوی تش ػالٍُ رذیذ لاًَى 122 هادُ ،ج ،ب ،الف تٌذّای

 لكغ آى هزاصات وِ سا ولیِ رشائوی ّوچٌیي ٍ ّستٌذ پٌذ تا یه دسرِ اص تؼضیشی هزاصاتْای داسای وِ ّن سا دیگشی رشائن
 داسًذ تاال تِ حثس سال 2 هزاصات وِ حذالل رشائوی توام یؼٌی ًوَدُ رشم تِ ضشٍع احىام هطوَل است حذی ضالق یا ػؿَ

 تِ ضشٍع ،لثلی لاًَى قثك هخال ؛است داًستِ تِ رشم ضشٍع همشسات هطوَل سا داسًذ حذی ضالق هزاصات وِ رشائوی ولیِ ٍ
 اسادُ تذٍى ٍ ًوایذ رشم استىاب تِ ضشٍع ضخع غَستیىِ . دساست رشم فؼلی لاًَى هَرة تِ اها ًثَد رشم ،خوش ضشب رشم
 خیاًت، تِ ضشٍع ساتماً ٍیا ضَد هی هزاصات ٍ هحاووِ رشم تِ ضشٍع تِ ػٌَاى ٍ هحسَب هزشم ،تواًذ ًاتَاى رشم اتوام اص خَد
 لىي ًوایذ ارشا تِ ضشٍع ٍ وٌذ رشم استىاب ػذل ّشوس هی گَیذ رذیذ لاًَى .رشم است رذیذ لاًَى هَرة تِ اها ًثَد رشم

 یؼٌی ؛ضَد هی هزاصات هادُ ریل ضشح تِ وٌذ ارشایی سا لػذش ًتَاًذ یؼٌی تواًذ لػذش هؼلك اٍ اسادُ اص خاسد ػاهل تَاسكِ
 تش ًمذّایی .است افضٍدُ سا رشم تِ ضشٍع هػادیك .است افضٍدُ رشائن تؼذاد تش ٍ است وٌٌذُ اًگاسی رشم ای هادُ 122 هادُ

 ٍ ػام هؼٌای دس ارشای ػذالت تحج دس .تَد ًخَاّذ رضایی اضىاالت اص ػاسی هؼوَأل ًَػی ٍ ولی اًگاسی رشم صیشا است ٍاسد آى

 .است وشدُ تؼییي هیضاى هزاصات یه تِ سا هختلف رشائن تِ ضشٍع وِ است ٍاسد ایشاد ،ػام هؼٌای دس ویفشی حمَق فلسفِ

 اّویت لاًَى ایي دس هزاصاتْای تؼضیشی تٌذی دسرِ .است رشم رشهطاى تِ ضشٍع رشائن اوخشیت سد دیگش 122هادُ  قثك

، حثس دائن یا حثس تؼضیشی دسرِ رشائوی وِ هزاصات لاًًَی آًْا سلة حیات : تٌذ الف(گَیذ هی 122هادُ  .داسد تسیاسی

تَاى گفت یىی اص اضىاالت  هی .ضًَذ ىَم هیهح 4، دسغَست ضشٍع تِ رشم تِ حثس تؼضیشی دسرِ یه تا سِ هی تاضذ

، هزاصات لتل ػوذی 75لاًَى سال  612، ًَػی است. تِ هَرة هادُ است وِ هؼیاس رشم اًگاسی يیا 122لاًًَگزاسی دس هادُ 

 ؛. ایي خیلی هخثت ًیستسال حثس داسد 10تا  2. ضشٍع تِ لتل ّن هزاصات تؼضیشی سِ تا دُ سال حثس هحىَم هی ضَد

 2.یؼٌی هزاصات تؼضیشی ضشٍع تِ رشم تا هزاصات تؼضیشی استىاب رشم تام سا لاًًَگزاس تِ یه هیضاى لاتل هزاصات داًستِ است

تٌذ ب( تِ رشائوی اضاسُ وشدُ وِ هزاصات لاًًَی آًْا لكغ ػؿَ است هخل سشلت حذی یا لػاظ ػؿَ یا حثس تؼضیشی دسرِ 

 است 5، هزاصات حثس تؼضیشی دسرِ یؼٌی ضشٍع تِ رشم ایٌگًَِ رشائن ؛ًَذض هحىَم هی 5وِ تِ حثس تؼضیشی دسرِ  4

. لثال لاًًَگزاس دس حذٍد اختیاس رشم اًگاسی تشای تٌذ ج( اٍلیي لاًًَی است وِ ضشٍع تِ رشم حذی سا رشم اػالم وشدُ است

ػوذتاً تشگشفتِ اص لَل  61لػاظ سال  . لاًَى حذٍد ٍ. لاًًَگزاس دس حذٍد ّویطِ دست تِ ػػا ساُ هیشفتخَد لائل ًثَد

آهذًذ لاًَى سا دس تحج  70. دس لاًَى سال هطَْس فمْا تَد یؼٌی لَل غالة فمْا وِ تِ ارواع ًوی سسیذ ٍلی لَل غالة تَد

ّای حؿشت اهام خویٌی دس وتاب تحشیشالَسیلِ ٍ  حذٍد ٍ لػاظ اص لَل هطَْس فاغلِ دادًذ ٍ هٌكثك وشدًذ تا دیذگاُ

رساست لاًًَگزاس دس صهیٌِ حذٍد افضایص  92دس لاًَى سال  .تشروِ ػثاسات تحشیشالَسیلِ تَد 70ی اص هَاد لاًَى سال تسیاس

لثل تیطتش تاتغ هتَى فمْی تَد چشا وِ اػتماد تش ایي تَد وِ حذٍد هحذٍد تِ ًػَظ ضشػی است  ی. لاًًَگزاس دس سال ّایافت

، رشم ًثَد اها دس لاًَى رذیذ اٍلیي تاس است ضشٍع تِ رشم حذی تِ ّویي خاقش تَد وِ. یؼٌی حذٍد تایذ تاتغ ًع ٍ فمِ تاضذ

لاًًَگزاس دس لاًَى رذیذ دس هَسد ضشٍع تِ رشم  .ذ، رشم اًگاسی ضذُ اًضشٍع تِ حذٍدی وِ داسای هزاصات ضالق حذی ّستٌذ

تیزِ هی گیشین وِ ّیچ تؼاسؾی ٍ تٌالؿی ّن تا سال داسًذ سىَت وشدُ ٍ ً 2رشائوی وِ هزاصات حثس تؼضیشی پاییي تش اص 

، . اص آًزا وِ دس لاًَى رذیذ، هؼیاس ٍ تؼشیفی اسائِ ًذادُ است. لاًًَگزاس ّیچ را تشای ضشٍع تِ رشملَاًیي ساتك ٍرَد ًذاسد
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 52ات ػوَهی سال تَاى گفت تِ ًَػی سرؼت وشدُ تِ لاًَى هزاص لاًًَگزاس ضشٍع تِ رشم هحال سا رشم اػالم وشدُ است هی

وِ ضشٍع تِ رشم هحال سا رشم اػالم وشدُ تَد دس حالیىِ لثال رشم ًثَد. رشم هحال هاًٌذ ایٌىِ وسیىِ تِ لػذ سشلت دست 

، اساساً استىاتص . ایي هحال فیضیىی است وِ تِ ٍاسكِ ٍرَد هَاًغ خاسریدس ریة دیگشی هیثشد دس حالیىِ ریة خالی است

لاًًَگزاس تا ًْایت تؼزة دس تثػشُ . هحال لاًًَی -2هحال هادی )فیضیىی(  -1 :ًَع است 2رضا هحال . دس حمَق هوىي ًیست

، چٌیي رشهی هحال است . هحال لاًًَی یؼٌی اص لحال لاًًَیهحال هادی سا رشم اػالم وشدُ است ًِ هحال لاًًَی سا 122هادُ 

 1.ىن ضشٍع تِ رشم است، دس حیؼٌی دس لاًَى رذیذ ضشٍع تِ رشم هحال فیضیىی

 ًتیجِ گیري

ّای رشاین دس حمَق ویفشی ایشاى، تمسین رشاین تِ رشاین تام ٍ ًالع است. دس رشم تام، توام ػولیات ارشایی  اص تمسین تٌذی

اص  ضَد، اها دس رشم ًالع، هشتىة وِ لػذ استىاب رشم تام سا داسد، پیص رشم تا تِ اًتْا اًزام ٍ رشم تِ قَس واهل هحمك هی

اًزام ػولیات ارشایی آى، تِ دلیل ًمع دس خَد )رشم ػمین(، ًمع دس ّذف )هحال هكلك( یا ًمع دس ٍسیلِ )هحال ًسثی( ٍ 

تِ همػَد خَد ًایل  (ی هشتىة )ضشٍع تِ رشم یا پس اص ضشٍع تِ ارشای ػولیات ارشایی، تِ دلیل ٍرَد هَاًؼی خاسد اص اسادُ

ی است وِ ضخػی ضشٍع تِ ػولیات ارشائی آى وٌذ ٍلی رشم ٍالغ یا ًتیزِ حاغل ًطَد. هٌظَس اص رشم ًالع، رشه. گشدد ًوی

ضشٍع  .ضَد ضشٍع تِ رشم ًاهیذُ هی أًطذى رشم، هذخلیت ػاهل خاسری غیشاسادی است وِ اغكالح یىی اص غَس هختلف ٍالغ

وِ   ی رشم غَست گشفتِ است ٍ لثل اص آىای لثل اص استىاب رشم ٍ تِ هؼٌای الذاهاتی است وِ دس رْت ارشا تِ رشم، هشحلِ

ضَد اها تِ دلیل تشخَسد تا یه هاًغ خاسری، رشهی وِ ٌَّص تِ  رشم تِ هشحلِ ارشا دس تیایذ، دس ساستای استىاب آى اًزام هی

ة ٍ . ضشٍع تِ رشم، ًطاًِ ٍرَد لػذ هزشهاًِ دس تؼمیسسذ ضَد ٍ تِ سشاًزام ًوی قَس واهل غَست ًگشفتِ است، هتَلف هی

تىویل رشم است تِ ػثاستی اگش حیي استىاب رشم، ػاهلی خاسری دخالت ًىٌذ ٍ هاًغ تحمك رشم ًطَد، رشم تِ غَستی واهل 

تِ آى اختػاظ یافتِ است.  1392ّایی اص لاًَى هزاصات هػَب  گیشد. ایي هسالِ تِ لذسی اّویت داسد وِ تخص اًزام هی

، ّواًٌذ لاًَى ساتك ضشٍع تِ رشم سا هَسد تَرِ لشاس دادُ 1392هی هػَب سال لاًَى هزاصات اسال 122لاًًَگزاس دس هادُ 

است. تش اساس ایي هادُ، ّش وس لػذ استىاب رشهی وشدُ ٍ ضشٍع تِ ارشای آى وٌذ ٍ الذاهاتی سا وِ استثاـ هستمین تا ٍلَع 

ضَد ٍ  واًذ، الذام اٍ ضشٍع تِ رشم هحسَب هیسا ًیض اًزام دّذ اها تِ ٍاسكِ ػاهل خاسد اص اسادُ اٍ لػذش هؼلك ت رشم داسد

ضَد ٍ دس غیش ایي غَست تِ  چٌاًچِ دس لاًَى، هزاصات دیگشی تشای آى رشم همشس ضذُ تاضذ، تِ آى هزاصات هحىَم هی

 ضشٍع تِ رشم توام رشائن اػن اص تغشیضات یا لػاظ یا 121( هادُ 1392) ذیرذدس لاًَى  .ّای همشس هحىَم خَاّذ ضذ هزاصات

 وِ ؛تؼییي ًوَدُ است تٌذ 3حذٍد سا قی یه لاػذُ ی ولی تؼشیف وشدُ ٍ هزاصات آى سا حسة ضذت رشم هَؾَع ضشٍع، دس 

ٍ ضشٍع تِ ارشاء آى ًوایذ ٍ تِ ٍاسكِ   لاًَى رذیذ ّش وس لػذ استىاب رشهی وشدُ 121تِ ضشح ریل است: حسة هادُ 

ٍ دس غیش ایٌػَست تِ   لذاهات اًزام گشفتِ رشم تاضذ تِ هزاصات ّواى رشمػاهل خاسد اص اسادُ اٍ لػذش هؼلك تواًذ، چٌاًچِ ا

وِ اغَالً رشاین  1370تشخالف لاًَى هزاصات اسالهی  1392لاًَى هزاصات اسالهی  هزاصات ضشٍع تِ رشم هحىَم هی ضَد.

مَلذاًاى ضشٍع تِ رشم، رشم هحال هَرة ًظش تشخی ح ًالع سا تذٍى هزاصات اػالم وشدُ تَد اص سٍیىشد لثلی ػذٍل ًوَدُ ٍ تِ

لاًًَگزاس دس تثػشُ هادُ  ضًَذ سا دس اوخش رشاین لاتل هزاصات داًستِ است. ٍ رشم ػمین وِ اص هػادیك رشم ًالع هحسَب هی

 وٌذ وِ ّشگاُ سفتاس استىاتی، استثاـ هستمین تا استىاب رشم داضتِ، اها تِ رْات هادی وِ هشتىة اص آًْا ًیض تاویذ هی 122

تػوین لاقغ تش استىاب رشم اص سیكشُ  .ضذُ دس حىن ضشٍع تِ رشم است اقالع تَدُ، ٍلَع رشم غیشهوىي تاضذ، الذام اًزام تی

لاًَى رذیذ هزاصات اسالهی دس هَؾَع ضشٍع تِ رشم دست لاؾی سا تاص گزاضتِ است تا ضشٍع تِ  . احىام رضایی خاسد است
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 Abstract 

Crime occurs when there is a combination of mens rea and actus rea, so that the law also perceives that behavior 

as a criminal offense. In fact, the crime constitutes the essence of criminal law, and despite the great importance 

of inchoate crimes, the Iranian law, especially the criminal policy to prevent crime or direct harm, has not 

defined these crimes and explained its framework and features. Inchoate crimes, like complete crimes are 

socially indecent, and the main reason why they are regarded as criminal offenses is their being contrary to 

public order as is the case about most crimes. Inchoate crimes refer to crimes that, despite having full criminal 

intent, are left incomplete at the execution process or in practice, that is, their actus rea, as defined in the law, is 

not realized, or the actual purpose of the committor is not practically achieved. Crimes often occur in cases 

where achievement of a particular outcome of a crime is considered by the legislator, but there are cases where, 

for some reason, the result is not what the committor actually had intended. The phrase "inchoate crime" is used 

against complete crime, which is a crime all elements of which have occurred in the manner defined by the law. 

The Islamic Penal Code of 2013, following the jurists who believe in the prohibition of forbidden primary acts, 

have recognized inchoate crimes, announcing attempts for many crimes, impossible crime and incomplete crime 

to be punishable. The Islamic Penal Code of 2013, contrary to the previous law, has considered criminal 

attempts, impossible crimes and incomplete crimes- which are instances of inchoate crimes- to be punishable in 

the case of many offenses. A descriptive-analytical method has been used in this research. 

Keywords: inchoate crimes, criminal attempt, penal code, law changes. 

 


