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اسالم   یفر یک  استیدر س  یپوش بزه
  یقرآن هایبر آموزه تأکید با

 *سیدمحمود میرخلیلی  _______________________________________  

 دهکیچ

 و اجــرای کیفــر و ارعــاب حاصــل از آن انگاریفقط به جرممدار  سیاست کیفری هدفمند و غایت

ــدنمی ــری ، اندیش ــای کیف ــه از نهاده ــتفاده بهین ــه درصــدد اس ــهبلک ــالحمنظور ب ــان و ، اص درم

ی یکی از این نهادهاست کــه درجهــت پرهیــز از عــوارض پوش بزه. مجرمان است  پذیریبازجامعه

برچسب مجرمانه و اعطای فرصت بــه مجرمــان بــرای توبــه و بازگشــت بــه زنــدگی شــرافتمندانه 

بــا جایگــاه خــاص در  بلکــه نهــادی ،رابطه فرد با خدا نیستتوبه فقط .  شودمیاجتماعی استفاده  

کیــدکریم قرآن سیاست کیفری اسالم است که در آیات متعدد  ــ بزههرچنــد . اســتشــده  تأ ی پوش

تــوان گفــت سیاســت می  در نگاه کلی  ولی  ،همه جرایم و همه مجرمان قابلیت اجرا ندارد   درمورد 

 در جرایم کم
ً
 هــایآبی و تودهمجرمان یقــه  درمورد و  تر  اهمیتکیفری اسالم این سیاست را عموما

و در جــرایم مهــم و مجرمــان  اســت پذیرفتــه ،شــودمی  مردم که رفتار آنان لغزش و بیماری تلقــی

  .کندنمی آن را توصیه سفیدیقه

  .نیآای قرهپوشی، قضازدایی، سیاست کیفری اسالم، آموزه بزه ي: ديلك واژگان

  

 
 ). mirkhalili@ut.ac.ir(   علمیه قم   حوزه   ی عضو انجمن فقه و حقوق اسالم   و   دانشگاه تهران پردیس فارابی   ار ی دانش   * 
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    مقدمه 
اجــرای عــدالت، کــاهش آمــار جــرایم،   گونــاگونی ذکــر شــده اســت؛ ماننــداهداف    کیفر  برای

شناختی کیفــر، با درنظرگرفتن اهداف جرم  . ...مجرمان واصالح و درمان  مجرمان،   پذیری بازجامعه

رویکــرد امــروزی اعــاده حقــوق سزاگرایانه مکتب عدالت مطلقه و کالسیک یا  هایتوسل به اندیشه

که در مکاتب عدالت مطلقــه و کالســیک آنگاه  .نیست پذیربه کیفر توجیه کیفری یا جنبش بازگشت

شــد و می این امر در قالب اصل تساوی در حقــوق کیفــری دنبــال  و  فقط اجرای عدالت مد نظر بود

مرتکب جــرم ،  آورد می  چشمان فرشته عدالت بسته بود و شمشیر مجازات را برای همه یکسان فرود

 هایبــر اندیشــه تأکیــدامــا امــروزه بــا  ، شــدمی پیدایش پدیده مجرمانه تصورو اراده وی تنها عامل  

 ، که علت این پدیده فقــط اراده مرتکــب نبــوده  شده استاثبات  کم  آنها دست  انه و تعدیلگرایاثبات

فرهنگی و محیطی است کــه حاکمیــت و ،  اقتصادی،  عوامل اجتماعی  تأثیرشدت تحت  این اراده به

 فقــطدهــد کــه می نشان گوناگون هایمقایسه افراد رشدیافته در محیط اند.م زدهجامعه برای افراد رق 

 ســمتبهآنــان را  تری و محــیط اجتمــاعی بــا ایفــای نقــش قــوینبوده  در سرنوشت آنان دخیل    اراده

شگرف محــیط در   تأثیر  .)۸۵ص،  ۱۳۸۹،  و همکاران  کارنقره (  ده استکرسرنوشت کنونی هدایت  

:است بیان شدهو برجسته   خوبیبهاین روایت 

ــ   یهــر نــوزاد  :  یبــر فطــرت اله

ــ   ینصرانی،  هودیه او را  ک ن پدر و مادر او هستند  یشود و ایمتولد م ــ ( ننــدک یا مجــوس می ی، بحران

  .)۳۶۱ص ،۳ج ،۱۴۱۶

نــد و افقر فکری و فرهنگیهمچنین  مردم که دچار فقر و مشکالت اقتصادی و    هایتوده  درمورد 

توانند می افراد در چنین شرایطی چند درصد، است اقتصادی آنان را در کام خود فرو برده  هایبحران

اســت در   روشــن؟  نقش جامعــه چنــد درصــد اســت؟  مسبب رفتار مجرمانه در جامعه تلقی شوند

ن وظایفی که در قــانون اساســی ذکــر تریقصور جامعه و حاکمیت در انجام ابتدایی  ، جرایم  گونهینا

 ؛ی داشــته باشــیمنگــاهنیمکافی است به اصول قانون اساسی . در وقوع بزه دارد   تری نقش قوی،  شده

امور دیگر و بسیاری   یاخالق  لیرشد فضا  یمساعد برا   طیمح  جادیا  به  را دولت  که  اصل سوم    ویژه به

  .کندمی  مکلف

زیــرا   ؛توانــد اجــرای عــدالت باشــدها نمیاین توده  درمورد اجرای سرسختانه کیفر  اساس  براین
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خواهد مجری چنین عدالتی باشد که خــود بــر اســاس آمارهــا و روایــاتی کــه در پــژوهش می  کسی

ــ   ، شودمی  بیانحاضر   ؛ ده دارد بخش عظیمــی از ایــن تقصــیر در ارتکــاب چنــین رفتــاری را بــر عه

  :فرمایدمی  در عهدنامه خطاب به مالک اشتر است که امام علیدلیل همینبه

و بــا   ش قرار دهی مهربانی با مردم را پوشش دل خو  :

ــ یچونان ح مبادا هرگز. همه دوست و مهربان باش ــ اری باشــی کوان ش مــت یه خــوردن آنــان را غنک

. باشــندمی نشی گر همانند تــو در آفــری و دسته د  نی توی ای برادر ددسته،  اندمردم دو دسته  ؛ زیرادانی

اشتباهی  ا خواسته و ناخواستهی  شودمی  ی بر آنان عارض هایبیماریا  یزند  اگر گناهی از آنان سر می

د یه دوست داری خدا تو را ببخشــاک گونه  آن  !ریآنان را ببخشای و بر آنان آسان گ،  گردندمی  بکمرت 

  .)۸۵ص، ۳، ج۱۳۹۸عبده، ( رد یو بر تو آسان گ

  :فرمایدمی درادامهامام اساس  برهمین؛ یابدمیی معنا و مفهوم پوشبزه در چنین بستری 

 ؛ پــسداشتن آن از همه سزاوارتر استه رهبر امت در پنهانک وبی دارند  یمردم ع  :

آنچه از تو ه داوری در ک  بپوشانی ،داستی ه هوک و آنچه  ار گردانیکآش   ،مبادا آنچه بر تو پنهان است

ه دوست ک تا آن را  را بپوشانها توانی زشتیمی هک چندان  ؛ پسباشدمی  با خدای جهان  ،پنهان است

  .)۸۶(همان، ص خدا بر تو بپوشاند ،ده ماندیت پوش یداری بر رع 

کیفر امر مطلوب و دلخواهی نیست که اجرای آن همواره و در هــر شــرایطی مــورد   دیگرازسوی

کنند که کمر به نابودی جامعه می  در فرهنگ ما برخی متهم را بسان دیو تصور  متأسفانه.  باشد  تأکید

بــدون  دلیلهمینبــه؛ باشــدمیدر جامعــه مــا فرهنــگ غالــب  گرایــیکیفر  اســاسبراین؛  بسته است

 نجــات جامعــه ســببرا ها یفری اسالم همواره اجرای فراگیر کیفر در همه عرصهشناخت سیاست ک

بلکه  ، ی است که نفس کیفر در سیاست کیفری اسالم امر مطلوبی نیستدرحالامر  این  .  پندارندمی

 ، کــریم تعبیــرش از کیفــرقــرآن  .باشــدمینامطلوب و دارای عوارض منفی گسترده بر افراد و جامعه 

بدی را هر  ظاهر آیه این است که پاسخ    اگرچه  .)۴۰  :یشور(  »: «سیئه است

جــرم بودن هئَ یســَ کیفر هماننــد بودن هئَ یَس در مقام بیان  درحقیقت ، ولیآن باید دادهمسان با رفتار بد 
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 افراد جامعــه تحمیــلدیگر  خانواده او و  ،  که جرم عوارض منفی را بر بزهدیده  گونههمان  ؛ زیرا است

 درادامــهبنــابراین  ؛  باشدمی  و افراد جامعه  یخانواده و  ، ورود زیان بر بزهکارسبب  کیفر نیز  ،  کندمی

که درواقع ازآنجا  .)۴۰  :شوری» («:  فرمایدمی  آیه

توصیه به عفو و اصالح شده و برای آن اجر نزد خداونــد درنظــر گرفتــه   ، کیفر یک بِد ضروری است

علمــی   هایبا استفاده از پژوهشو  درصدد است با روش تحلیلی و توصیفی  حاضر  پژوهش  .  است

ی در فراینــد خــاص سیاســت پوشبزه ضرورت  ، کریمقرآن  آیات ویژه بهاسالم  هایشده و آموزه انجام 

آن از بودن  و فارغها  این سیاست و اختصاص آن به جرایم تودهبودن  ند و بر افتراقیککیفری را اثبات  

  .کند تأکیدی سفیدیقهجرایم  

  مفاهیم .۱
ارتکــاب  گرفتن و تجاهل نســبت بــه  نادیده   معنای به ی  پوش بزهپوشی یا  جرم  :ی در لغت پوش بزه 

موجب آن مقامات  و در اصطالح عبارت از روشی در آیین دادرسی کیفری است که به   جرم است 

قضایی از تحقیق، تعقیب و ادامه دادرسی راجع به یک جرم، منع و مرتکب و شهود نیز بــه عــدم  

ســتر کــه در آیــات و روایــات در  .  ) ۶۱، ص ۱۳۹۷ســلیمانی،  (   شــوند اقرار و شهادت تشــویق می 

  پوشش و پوشــاندن آمــده اســت   معنای به در منابع لغت    ،رفته   کار به ی  پوش بزهزدیک به  مفاهیمی ن 

،  حفظ ،  تمان ، ک إخفاء ،  ت موارا،  ة ی تغط ،  حجز ،  جّن ،  حجب های  واژه .  ) ۱  محور ،  ۱۳۷۶،  بستانی ( 

،  مصــطفوی (   بیان شده اســت برخی منابع  در  آنها    که تفاوتنزدیکی دارند  مفاهیم    حجر   و   حرس

  . ) ۴۹ص   ،۵ج   ،۱۳۶۰

عفــو   .)۲۹۴ص  ، ۱۴۱۶  ، منظــور(ابن  اســتبردن  ازمیــاننــابودکردن و  ،  معنای لغوی عفو  : عفو

، فــیض کاشــانی( ترک سرزنش و تــوبیخ اســت معنایبهبرداشتن از مجازات و صفح دست  معنایبه

ی اصطالحی پوشبزه مفهوم عفو گاهی چنان موسع است که    ، در کتب لغت  .)۱۸۰ص،  ۱ج،  ۱۳۹۹

عفــو عبــارت از رهــاکردن شخصــی اســت کــه مســتوجب مجــازات   ، در این منابع  .گیرد دربرمیرا  

ارتباط   بوده وپوشاندن    معنایبهعفو در آیات نیز گاهی    .)۲۵۸ص  ، ۲ج  ، ۱۴۱۰،  فراهیدی(باشد  می

«  ن در تفسیر آیــها مفسر.  استتر  ی نزدیکپوشبزه آن در این مفهوم با  

 پوشــاندن عمــل زشــت  معنایبــهعفــو از بــدی را    ، )۱۴۹  :نســاء(  »
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ــ ه بــه او بــدی  کسی را  کنام    کهچنان  ؛به زبان  نخست  :است  گونهدو    د که بهندانمی نــزد مــردم  ، ردهک

ــ ارا دربــاره او نگوک سخنان زشت به جهر و آشند و آبروی او را نزد مردم نبرد و  ک فاش ن  قســم دوم  .دی

ــ ایه در مقام تالفی ظلــم او برنکمعناست دینبه عمل است و آن ب،  پوشاندن ــ د و از او انتقــام نگی  ؛رد ی

 
ً
  .)۱۲۴ص  ، ۵ج ، ۱۴۱۷،  طباطبایی(  ز باشدیجا  هرچند شرعا

خداوند رسول خــود را بــه  ، )۱۹۹ :اعراف( »«  در آیه

گرفتن منظــور آیــه نادیــده.  کردنــدکند که به ایشان ســتم میهای کسانی سفارش میگذشت از بدی

برخــی   .)۳۸۰ص،  ۸ج  ، ۱۴۱۷،  طباطبــایی(  شــدی اســت کــه بــه حضــرت روا داشــته میهایبدی

 اســت  گونهاینکه در برخی آیات  بوده  شی  پوچشم  یمعنابه  ، متعدی شود  »عن«معتقدند اگر عفو با  

نیــز ر.ک:  /۳۴و  ۳۰ ، ۲۵ :شــوری /۱۵و  ۱۳ :مائــده /۱۵۹ :عمــرانآل /۱۹۹ و ۱۴۹ :نســاءر.ک: (

  .)۱۹ص  ، ۵ج ، ۱۳۷۱،  شییرق

 تأکیــدمــورد    پوشــیچشمنیــز    )۱۳  :مائــده(»  «  در آیــه

ــی معصــوماندر . اســت ــات اســالمی و ســیره تربیت ــو و گذشــت از ارزش و جایگــاه  ، روای عف

محمــدی ( شمارد عزت نفس در افراد می  سببعفو را    پیامبر  کهچنان؛  برخوردار استای  برجسته

  .)۲۰۱۳ص  ، ۳ج، ۱۳۷۵،  شهری ری

ایــن دو واژه   میــان  ، شناسان نوعی قضــازدایی بــودهی از نگاه جرم پوشبزه   : ی در اصطالحپوشبزه

کردن فــرد هــای خــارجآنان قضازدایی را عبارت از روش   ؛ زیرا رابطه عام و خاص مطلق برقرار است

دانند که ممکن است در هر مرحله از جریــان رســیدگی مظنون از فرایند رسیدگی قضایی کیفری می

مصــلحت قضازدایی هم ناظر بــه    .)۱۴۱ص  ، ۱۳۷۷،  بیگینجفی ابرندآبادی و هاشم(  صورت گیرد 

موقعیت اجتماعی فرد و سوابق اوست و هم مصلحت جامعه در پیشگیری از گسترش فضای   ، متهم

در سیاســت .  مجرمیت و پیامدهای منفی برچسب مجرمانه و احساس عدم امنیت را مــد نظــر دارد 

قضازدایی بــه  ، صالح نباشددر مواردی که تعقیب کیفری و تشکیل پرونده برای فرد به،  کیفری اسالم 

. ی و تجاهل نسبت به ارتکاب جرم استپوشبزه   هاراهیکی از  .  گیرد صورت می  های گوناگونیکلش

. عدم تشکیل پرونده قضایی اســت حالدرعیندعوت متهم و اخذ تعهد و تذکر به وی و  ، شیوه دیگر

جرایمــی کــه میــزان بســا چه :: «فرمایــدمی  امام علی

 اعالن اطالع از ارتکــاب بــه مجــرم اســتآنها    مجازات
ً
ــ یتم» (صرفا  /۱۸۸ص  ، ۱۳۶۶ی،  آمــد  یم



۳۲
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  .)۱۱۰ص ، ۱۸ج  ، ۱۴۰۴، الحدیدابیابن

کردن برخــی های غیرقضاییروش دیگر گری و میانجی ، قضازدایی مصادیق دیگری مانند داوری

جســتن از پیامــدهای منفــی دســتگاه قضــایی و دوریدعاوی کیفری نیز دارد که با هدف کاهش بار  

  .گیرد مجازات صورت می

  پیشینه  .۲
ی در سیاست کیفری اسالم بــه صــدر اســالم و زمــان حکومــت پوشبزه پیشینه  : در اسالم پیشینه  

یعنــی  ؛تعقیــب اســتبــودن الزامی ، اصــل اولیــه در اســالم . گرددبــازمی و امــام علــی پیــامبر

عــدم . موظف است مرتکب را تحــت تعقیــب قــرار دهــد  ، از اطالع از وقوع جرم   پسالعموم  مدعی

   ویژه بهاصرار بر اثبات  
ً
شــده درأ، ســبب    اللهی دارند و حاکمیت قاعدهجنبه حق  در حدود که عموما

ــ بزه فقها در طــول تــاریخ بــه ضــرورت  است   شــیخ صــدوق در کتــاب .  ی توجــه داشــته باشــندپوش

، ۱۴۱۳،  صــدوق(  کندمی  را نقل  »حدود را به شبهات دفع کنید«عبارت مشهور    الفقیهرهالیحض من

، طوســی(  کنــدمی  به دفع حدود بــه شــبهات اشــاره   المبسوطشیخ طوسی در کتاب    .)۷۴ص،  ۴ج

ی محقق .)۹۷ص،  ۷ج  ، ۱۴۲۸
ّ
ظاهر شبهه را در هرجــا ، )کتاب حدود( سالم اإل عئشرا در کتاب  حل

 ، دهدمی عمل خود را بودن جایزکه مرتکب احتمال 
ّ

 ( داندمی قمحق
ّ
  .)۹۹۳ص ، ۱۴۰۳، یحل

یابن
ّ
    در باب  سرائردر    ادریس حل

ّ
حــدود را «ایشان عبــارت  .قذف به موضوع پرداخته استحد

ــه شــبهات دفــع  ــ نکب باشــد میصــدور آن از معصــوم بودن را آورده اســت و مــدعی اجمــاعی »دی

ی  ادریس(ابن
ّ
نظــر  تأییــدضــمن  األفهام مســالکشهید ثانی در کتــاب  .)۵۲۰ص،  ۳ج  ، ۱۴۱۱،  حل

ی  محقق
ّ
، ۲ج،  ۱۴۱۳،  عــاملی  جبعی(  یکی از دالیل عدم مجازات را وجود شبهه دانسته است،  حل

  شدنساقط، والبرهان ةالفائدمجمعمقدس اردبیلی در کتاب    .)۳۵۹ص
ّ

را را در مــواردی بحــث حد

 ســّنت شیعه و اهــل میانو آن را مشهور است دانسته ه درأ و دلیل آن را روایت مربوط به قاعدکند  می

یرالوســیلهامام خمینــی در  ،  در میان فقهای معاصر  .)۴۸۹ص،  ۱۲ج،  اردبیلی(  داندمی از ایــن   تحر

 کند  میموضوع در کتاب حدود بحث  
ّ

آن را موجب سقوط  ، ق دانستهو شبهه را در موارد خاصی محق

  .)۴۱۲ص، ۲ج، ۱۴۰۳، یخمین( داندمی مجازات و ترک تعقیب وی

های اخیر پس از پیدایش مکتب تحققی در قرن نوزدهم و پس در سده  در غرب   : پیشینه در غرب



ک یفر یک  استی در س یپوشبزه     ی قرآن یهابر آموزه د یاسالم با تأ
۳۳

  

دغدغــه بازســازگاری ،  از آن مکتب دفاع اجتماعی به رهبری فیلیپو گراماتیکا در اواسط قــرن بیســتم

مکتــب دفــاع اجتمــاعی . جای سزادهی و اجرای عدالت مورد توجه قرار گرفتمجرمان با جامعه به

وجود آورد کــه بــا برچســب مجرمانــه ها بهها و محدودیتبود نظامی متفاوت از ممنوعیت  درصدد

ــ ا  .)۱۰۳ص،  ۱۳۷۵،  آنســل(  نــرود  میانزمینه بازگشت مجرمان به جامعه از ــ ن روش امی  ک ان تــرک

ــ و ن  یســازگاربازبــه    یآوریمجازات را بــا رو  یاجرا  ــ ز اصــالح از طری  فــراهم ی فــرکیریر غیق تــدابی

سیاست قضازدایی و حل و فصل اختالفــاِت دارای جنبــه کیفــری در مجــاری غیرکیفــری .  سازد می

مکتب دفاع اجتماعی نوین به رهبری مــارک   تأکیدسفیدی مورد  گری و ریشمیانجی،  داوری  ویژه به

  .)همان(  آنسل است

  های اسالمیی در آموزهپوشبزهاهمیت   .۳
ــ ،  گــرانیپوشاندن خطا و جــرم د  بر  تأکید  جهتدر ن تریفیازجملــه شــررا تغافــل  یامــام عل

«  در آیه  .)۵۰ص،  ۲ج  ، ۱۳۸۶،  طبرسی(  شمرندمیبربزرگوارکریم و  شخص    یارهاک

بــه رســول )  ۱۳  :مائــده(  »

ــ نظر  صــرف از لغــزش و خیانــت ایشــان  درگذر و  آنها    از  استگرامی اسالم سفارش شده   امــام   !نک

از   پوشیچشمتغافل و    را   سوم آنیکو    کیری ز  از موجبات اصالح معیشت و زندگی را دوسوم    باقر

  .)۱۶۷ص،  ۷۱ج، ۱۴۰۳، مجلسی( دانندگران میید  هایلغزش 

«  جاست که خداوند در آیهی تا بدانپوشبزه اهمیت  

تجسس ، شمردن آنسوء ظن و گناه کردناز منع پس ، )۱۲ :حجرات( »

  .استکرده  نهی آشکارا  سناد جرم به افراد را و اصرار بر اِ 

داند که خداوند عیوب انسان موجب آن می  ، پوشاندن عیوب افراد را ضروری دانسته  امام علی

از نگــاه ایشــان بــدترین مــردم کســی اســت کــه از  .)۴۲۷ص، ۱۲ج، ۱۴۰۸ ، نــوری( را بپوشــاند

ن ثمــره تــریها مهمحفظ آبروی انسان .)همان( شان را مستور ندارد های دیگران نگذرد و عیبلغزش 

  .)۷ص  ، ۷۵ج ، ۱۴۰۳،  مجلسی( ی استپوشبزه 



۳۴
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  یپوشبزهدامنه شمول   .۴
کسانی توصیه   درمورد   امام علی.  ی قرار گیرندپوشبزه توانند مورد  نمی  جرایم  است همه  روشن

،    که  ی دارندپوشبزه به  
ً
 فاقــد ســوابق ســوء مجرمانــه باشــند  ، هــای کوچــک شــدهمرتکب لغزش اوال

؛ )۴۰۵ص ، ۷۱ج، ۱۴۰۳، مجلســی /۲۱کمــت ح ، البالغــهنهج /۴۶۵ص، ۲ج، ۱۳۸۵، مغربــی(

  :قابل بررسی استی از جهات ذیل  پوشبزه لحاظ دامنه شمول ها بهمحدودیت  بنابراین

کسانی کــه . ی دانستپوشبزه توان مشمول نمی هر مرتکبی را  : مرتکب  لحاظبهمحدودیت    )الف 

نیستند و جرأت و جسارت خــود »  اتئالمروذوی«  تعبیر امام و بهاند  دارای سوابق مکرر مجرمانه

آنان هرچند نوع جرم ارتکابی ســبک   درمورد ی  پوشبزه تدبیر    ، اندنمایش گذاشتهبر ارتکاب جرم را به

ــ المروذوی« از که متهمامر این .  نبوده و مورد توصیه سیاست کیفری اسالم نیست  مؤثر  ، باشد » اتئ

اینکــه نه    ، ست که جزء افراد شرافتمند و آبرومند جامعه و فاقد سوابق مجرمانه باشدمعنابدین  ؛باشد

دار افراد سابقه درمورد . جامعه باشد سفیدیقهافراد  جزء  ،  شناسانجرم   تعبیربهاز طبقه متمول بانفوذ و  

«  در آیــه

مرتبه عذاب برای کســانی   خداوند وعده دو  ، )۱۰۱  :توبه(»  

 »« تفسیرکبیرفخر رازی در . اندو در نفاق خود تثبیت شده  اندکه دارای نفاقدهد  می

، ۶، ج۱۴۱۱، رازی( »«: کنــدمعنا می  گونهاینرا  

 /۳ :حــج( شــودخوانــده می ریــدمَ  ، است عتو و تمرد دائمی اینکه دارایبه  باتوجهشیطان    .)۱۳۱ص

 )(در آیــه «: کنــدبیان می گونهاین البیانمجمعطبرسی در تفسیر    .)۱۱۷  :نساء

، طبرســی(  »کردن در آن اســتن، جــرأت پیــداکردن یــا لجاجــتاستمرار داشتیعنی    مرنوا  معنایبه

بیــان های گونــاگونی احتمال ، دو مرتبه عذاب مذکور در آیه  درمورد   انمفسر  .)۱۰۰ص،  ۵ج،  ۱۴۱۵

  .)۳۲۱ص،  ۴ج، ۱۳۵۱،  کاشانی( عذاب دنیوی و اخروی استآنها   که مشهورتریناند  کرده

مرتکب  ی در مواردی مورد پذیرش است که فردیپوشبزه   : جرم ارتکابی  لحاظبهمحدودیت    )ب

   ویژه بــهر جــرایم مهــم  بنابراین د  ؛شده باشد»  عثرات«  های کوچک یالغزش 
ّ

النــاس و بــه حق  مخــل

، ســرقت،  محاربــه،  جاسوســیهمچــون  در جرایمــی  .  امنیت عمومی جامعــه قابــل اعمــال نیســت

طبــق اصــل  ، انــدازد مخاطره شــدید میکــه حقــوق افــراد و امنیــت جامعــه را بــه ...کالهبــرداری و

العموم با جدیت مــورد تعقیــب قــرار مدعیوسیله  بهمرتکب باید  ،  تعقیببودن  یا الزامیبودن  قانونی



ک یفر یک  استی در س یپوشبزه     ی قرآن یهابر آموزه د یاسالم با تأ
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جرایمــی کــه   دیگرلواط و جرایم علیه عفت عمومی یا  ،  مهم مانند زنا  هرچنددر برخی جرایم  .  گیرد 

ــ بزه ، باشــد که به متن جامعه کشیده نشده و علنــی نشــدهتا زمانی  ، ی دارد اللهحقجنبه   ی مــورد پوش

 یجــادر جــرایم علیــه امنیــت عمــومی .  دباشمیحدود به مفهوم عام مورد توجه  درأ    توصیه است و

سوره مائده به بیان مجازات سخت دنیــوی و اخــروی بــرای   ۳۳آیه    .ستین  ی و ترک دادرسیپوشبزه 

نحوی کــه ســپس در آیــه بعــد فقــط کســانی را اســتثنا به  ؛است  رض پرداختهاألمحارب و مفسد فی

از دستگیری از رفتار خود اظهار ندامت و پشیمانی کنند که نوعی کیفرزدایی اســت پیش  کند که  می

 شــودمی و پس از رسیدگی قضایی به موضوع و صدور حکم محکومیت از اجرای کیفــر خــودداری

  .)۳۴ـ۳۳ :مائده(

ــ بزه کــه  باره  ایندر  : )مخفی و علنی  جرایم(  کیفیت ارتکاب و کشف جرم   )ج ی فقــط شــامل پوش

شاید نتوان معیــار  ، شودیا شامل جرایم علنی نیز می شوندی کشف مینحوبهجرایم مخفی است که  

ایــن عنــوان بــدان اشــاره کــرد اینکــه اگــر کســی بــر ذیل  توان  یقین میآنچه به  کرد، ولیدقیقی ارائه  

ــ بزه مشمول راهکــار    ، دارد اصرار  رفتار مجرمانه خود    کردنعلنی اگــر افــراد بــر . ی نخواهــد بــودپوش

 اعتــذار و جبــراندست به ، لغزش شدن علنیا درصورت یپوشاندن خطا و لغزش خود اصرار ندارند 

ــ یار و بدون هک آش  صورت بهه  کاند  چنان گستاخ شده  یعنی  ، زنندنمی  میــاندر    ییاز رســوا  یچ هراس

ــ بزه اســتفاده از ، آورنــدمی یســت رویناشا  یارهــاکمردم به انجــام   ــ ز؛ نــاروا خواهــد بــودی پوش را ی

، ۱۳۸۱،  طجری (  است  ینک ان و مرزشیدن فرد به مرحله طغیاز رس  ی ریشگیپ  یتغافل برا   ی ریگکاربه

ض نبایــد ، آوردنــد یجاز است بــهین آنها جایه در دکعملی ،  اگر اهل ذّمه  مثالبرای  ؛)۹۸ص متعــرِّ

 تظــاهر و تجــاهر کردنــد  ز و در اسالم حــرام اســتیه در شرع آنها جاکاگر به اعمالی    لیو  ، آنها شد

  مقتضای اسالم در آن عمــل  به  ـ اح محارم ک شرب خمر و ن  مانند ـ
ّ

ــ حــد ــ ا تعزی  شــودمــیاعمــال ر  ی

 دانــد، یمپیامبر گرامی اسالم عفو و بخشش را شامل همه امــت    .)۳۶۸ص،  ۲ج،  ۱۳۸۵،  بهجت(

 پــس  محــارب   توبه.  )۸۹ص،  ۷ص،  ۱۴۰۱،  بخاری(  کنندمگر کسانی که آشکارا نافرمانی خدا می

ــ عالم برزخ   در  مثل توبهدستگیری موجب سقوط مجازات نیست و    یااز ثبوت   ــ  اســت امــتیا قی ه ک

  .)۳۵۶ص، ۴ج،  ۱۳۷۸،  طیب اصفهانی /۱۸  :نساء(  سودی ندارد 

رعایــت حرمــت و   انــد ورا به متجاهر به فسق اختصاص داده  بسیاریفقها در آثار خود مباحث  

ای که متنبــه گونهبهشمردن وی  جواز غیبت و خفیف«ازجمله در باب    ؛داننداحترام به او را الزم نمی



۳۶
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 ماننــدو » « چــونو با تعابیری  اندبه بحث پرداخته  »، شود

ــ تبر(  دارنــد  تأکیــدآن بر واکنش شدیدتر نسبت به مرتکبان علنی جــرایم    /۹۹ص،  ۱ج  ، ۱۳۷۱  ، یزی

  .)۲۸۰ص،  ۱ج  ، ۱۴۰۹ ، خمینی /۴۰۳ص  ، ۴۳ج، ۱۳۶۳،  نجفی

  یپوشبزهمبانی   .۵
و    باشــد می ی بر چه مبنا و اساسی اســتوار  پوش بزه ،  های اسالمی بدانیم در آموزه الزم است  

  ویژه بــه هــای اســالمی  یک از آموزه اینکــه کــدام در مطالب آتی  ؟  چرا باید مورد توجه قرار گیرد 

  ، دهــد از ارتکــاب جــرم را تشــکیل می   پوشــی چشم بنای ترک تعقیب و  سنگ ،  قرآنی های  آموزه 

  شود: می اختصار اشاره  به 

 عنوانبــهنفســه مطلــوب شــارع نیســت و چــون کیفــر فی : غیرکیفــریاولویت راهکارهای    )الف 

در موارد غیرضروری و ممکن به اجتناب از آن   ، شودگرفته می  کاربهبرای دفع مفسده جرم  ای  وسیله

های متعدد به عدم تمایل خــود نســبت بــه مجــازات اشــاره خداوند متعال به بیان.  توصیه شده است

«  در آیه.  است  کردهش  به گذشت و عفو نیز سفار  کرده، 

دهــد کــه از عفو و بخشش خود را ازجمله به کسانی وعده می) ۱۴۹ :نساء( »

نیز پس از آنکه احکام قصــاص بیــان شــده »  «  در آیه.  ها عفو نمایندبدی

او محســوب ) گناهان( فاره ک ـ ندکنظر صرف  و از قصاص ـ سی آن را ببخشدکاگر    فرمایدمیاست،  

 پیــامبر اکــرم . د کــراشــاره توان میسوره بقره نیز  ۱۸۷ به آیهباره دراین  .)۴۵  :مائدهر.ک:  (  شودمی

اگــر راه خروجــی از   .ن دفــع کنیــداناهــا را از مســلمتوانیــد مجازاتتاآنجاکــه می  :فرمودمکرر می

  .)۳۶۵ص،  ۷ج، ۱۴۰۳،  شافعی( سازیداو را رها   ، مجازات برای مسلمانی یافتید

در نظــام   ، انــددهکرو اندیشمندان نیز بــدان تصــریح  است  که در آیات و روایات آمده    گونههمان

 هتوان خارج از چقضایی اسالم نمی
ً
هــا بهانــه طریقیــت مجازاتبه ارچوب اصــول و ضــوابط صــرفا

، ۷ج، ۱۳۶۵، کلینــی /۴۷و  ۴۵ ، ۴۴ :مائــده /۲  :رنــور.ک:  (  یا تغییر داد  د کرحدود الهی را تعطیل  

هــا حدود و قصاص کــه مجازات مانند ـدر سیاست کیفری اسالم جز در موارد معدودی   .)۱۷۴ص

دست قانونگــذار   ، های بازدارندهموارد یعنی تعزیرات و مجازات  دیگردر    ـ ثابت و تعیین شده است

عطای اختیار به مقامات قضایی باز است و قانونگذار نیز با ابزارهــایی اواکنش یا    گونهبرای تعیین هر
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اختیار تعیــین مجــازات ، تشدید مجازاتتخفیف و ، بینی تعلیق مجازات و آزادی مشروطچون پیش

کــردن دســت قضــات را در فردی ...تبدیل مجازات از نوعی بــه نــوع دیگــر و،  بین حداقل و حداکثر

 ، ی نیستپوشبزه ی هرچند از مصادیق  پوشبزه شده در کنار  اشاره موارد  .  ها باز گذاشته استمجازات

  .دهدمی مبنا نشان انعنوبهرا   گراییولی سیاست شارع در پرهیز از مجازات

موجودی است کــه  ، انسان در نگاه اسالم   : کاهش آمار جرم با حفظ شرافت و کرامت انسان  )ب

 
ً
اســاس برهمین؛  مگر آنکه به دست خود به وادی هالکــت ســقوط کنــدباشد،  میدارای شرافت    ذاتا

خدا برای همه فرزنــدان آدم   ازسویکرامت را    ، )۷۰  :إسراء(  »«  خداوند در آیه

، نوریر.ک: ( شمرد از کعبه میتر  من را باالؤدر سخنی حرمت م  امام صادق.  در نظر گرفته است

  .)۴۱، ص۹، ج۱۴۰۸

   مجرم با ارتکاب جرم شک  بی
ً
ــ یحرمت و حــر،  اوال ــ یرا شکســته و قــانون د یم احکــام اله را  ین

،   ؛نقض کرده است
ً
خداوند به رعایت حدود و تبعیت از قوانین نیازمند .  ده استکربه خود ستم    ثانیا

عکس نقض آن موجب سقوط و رو ب  باشدمیرشد و تعالی انسان    سببنیست و رعایت حریم الهی  

هرکس مرتکــب   . درحقیقت)۱  :طالق» (: «تضرر خود فرد است

: «رشد و تعالی خود اوست،  درجهت منافع  ، جرم نشود و مقررات الهی را رعایت کند

هدف سیاست کیفری این است که مجرم با تنبه و آگــاهی کــه   .)۳۰  :حج(»  

از آلــودگی شــدن و پــس از پاک  از سقوط در ورطه گنــاه و بزهکــاری نجــات یابــد ، آورد دست میبه

 دلیلهمین؛ بــهرشد و پویایی خــویش ادامــه دهــد، عضو سالم جامعه به بالندگی  عنوانبهبزهکاری  

ها و تا نهایت امکان دورداشــتن آنــان از برچســب مجرمانــه کــه خــود از عوامــل حفظ آبروی انسان

مکــارم  /۷ص  ، ۷۵ج  ، ۱۴۰۳،  مجلســی(  اســتشــده    تأکیــددر سیاست کیفری اسالم    ، زاستجرم 

  .)۲۲۳ص،  ۲۴ج، ۱۳۶۵،  و همکاران  شیرازی

از اصول ارزشمندی که در سیاست کیفری اسالم مــورد    :واکنش علیه مجرمان کردن  فردی   ) ج 

توجه به شخصیت مجرم و شرایط ارتکاب جرم و تعیین واکنش عادالنــه و  ،  است   توجه واقع شده 

نسبت به فردی کــه    اهمیت کم اقتضا دارد گاهی در جرایم  کردن  فردی .  باشد می بر اساس آن    مؤثر 

سیاســت کیفــری اســالم در جــرایم  .  د و تعقیب صورت نگیردو تغافل ش   ،فاقد سابقه کیفری است 

    موضوع 
ّ

بندی واحدی رســیده و  به جمع   ،و اوضاع و احوال مرتکب جرمبا تعیین دقیق شرایط  حد



۳۸
 سیدمحمود میرخلیلی  

    عنوان با ن و ثابتی را  مجازات معیّ ،  در مواردی معدود 
ّ

هرچند در حــدود    است؛   ده کر   بینی پیش حد

  مؤمنــان   در روایتی از امیــر .  ی قائل شده است های ده و تفاوتکر تقنینی را اعمال  کردن  نیز فردی 

؟  خــوانی می قــرآن    آیا پرسید  ایشان    ،داقرار کر شان به سرقت  وقتی شخصی نزد ای   است:   نقل شده 

خاطر  دست تو را به   : « :  امام فرمود ،  خوانم سوره بقره را می   ! گفت آری 

  شخصی به نام اشــعث بــه امــام  : همین روایت آمده است   درادامه   ». تالوت سوره بقره بخشیدم

  درصــورتمگــر نمیــدانی  «   : فرمــود   امــام؟  کنی اعتراض کرد که چرا حدود الهی را تعطیل می 

اثبــات    درصــورتولــی    اســت،  قطع دســت   اجرای حکم و   قاضی مکلف به   ،نه با بیّ   سرقت   اثبات 

،  ۱۸، ج ۱۴۱۳،  عــاملی   حــّر ( »  ؟ باشد می   عفو یا    دست   قاضی مخیر به قطع   ،از طریق اقرار سرقت  

ی   / ۳۳۱ص 
ّ
  . ) ۲۱۳ص ،  ۹ج ،  ۱۴۱۵،  حل

قضــایی  کــردن  فردی   ، نــد ا های تعزیری در بسیاری از عناوین مجرمانه که مشمول مجازات 

.  گیرد مراتب و اوضاع و احوال ارتکاب جرم و سوابق مجرمانه صورت می ،  به شخصیت   باتوجه 

ــ بزه کیفرزدایــی و  ،  ها قضــازدایی واکنش کردن  های فردی ن جلوه تری مهم   ازجمله  .  ی اســت پوش

،  نبودن او دار شرایط مرتکب و سابقه ،  به اینکه قاضی با درنظرگرفتن شرایط ارتکاب جرم   باتوجه 

پــس  ؛  گیرد می تصمیم    به استفاده از این نهاد   ، شرایط بزهدیده یا انگیزه ارتکاب جرم ،  نوع جرم 

  . انجامد می   کیفر کردن  به فردی 

ین و آسان   ) د  ی استفاده از بهتر ی اســت کــه  هــای دنبال روش مجموع به اسالم در    : ن روش تر

  ی بــه انحــا   دلیل همین ؛ بــه کمترین آثار و عوارض را بر زندگی فردی و اجتمــاعی داشــته باشــد 

گریز از برخــورد کیفــری بــا مجرمــان اســت و شــیوه کیفــری را    درصدد مکان  اإل حتی گوناگون  

ن فــرد و جامعــه  اگر بزهکاری بسان بذر دشمنی و تــنش میــا .  د نگر می آخرین راهکار    عنوان به 

  : کند توصیه می کریم  قرآن    ، باشد 

بدی را به نیکوترین روش دفع کــن تــا کســی کــه بــین تــو و او   .نیکی و بدی یکسان نیست

  .)۳۴  :فصلت( همانند دوستی دلسوز گردد  ،دشمنی است

توانــد بــا تــدابیر این است که حاکمیت جامعه اسالمی باید تاآنجاکه می  باره دیدگاه اسالم دراین

از برخــورد کیفــری اجتنــاب   ، قضــازدایی  و  کیفرزدایی،  یپوشبزه های غیرکیفری و  پیشینی یا واکنش
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ضــمانت   عنوانبــهآخــرین اهــرم و    عنوانبهاستراتژی کیفری  .  بر این مبنا و اساس حرکت کند  کرده، 

هنگام تشخیص ضرورت برخورد با مجرمان بــا   امام علی.  شودمیاجرای قواعد حقوقی استفاده  

وقتــی هــیچ راه   :فرمــودمی»  «  المثل معروف عربیاشاره به ضرب 

بنــابراین  ؛)۵۰۳ص، ۳۱ج، ۱۴۰۳، مجلسی(  نهادن یعنی کیفر استداغ،  آخرین راه  ، درمانی نباشد

  ی این است که در موارد ممکن و درپوشبزه یکی از مبانی  
ّ

غیرکیفری استفاده  هایامکان از روش حد

  .مد نظر قرار گیرد آخرین راهکار و در موارد ضروری  عنوانبهشود و شیوه کیفری 

یــک حــق بــرای او شــناخته   مؤمن  از  پوشیعیب  : یک حق  عنوانبهپوشی  سن ظن و عیبُح   )ـه

شــاید   .شودینم  ساقطاست که با ارتکاب جرم    یحقوق شهروند  چون  یحقوق   قصودم  ؛شده است

زیرا مرتکــب   ؛نیستگونه  این  ولی،  نیست  مؤمن  که مرتکب جرم دیگر  وجود داشته باشداین تصور  

واجــب   مــؤمن  درمــورد را  پوشاندن تا هفتاد گناه کبیــره    امام باقر.  تعبیر شده است  مؤمن  کبیره نیز

   .)۲۰۷ص  ، ۲ج،  ۱۳۶۵،  کلینی(  شمرد می
ً
 این حق برای دیگران تکلیف حفــظ حرمــت افــراد  طبعا

 حتــی اگــر ، دی بدی بگو یمؤمن درباره که  ی را سک امام صادق کند.ولو مرتکبان جرایم را ایجاد می

 »«  مصادیق آیــهاز  ،  باشدده  یده و دو گوشش شنیدو چشمش د

پنجــاه نفــر بــر  اگــرحتــی  کــاظمامــام ازمنظر    .)۲۹۷ص  ، ۱۰ج،  ۱۳۷۲،  گنابادی(  شمرده است

او را بایــد  شنوند  افرادی که می،  خود او تکذیب کندولی    ، شهادت دهند  کسی  وسیلهبهارتکاب جرم  

 مشــمول آیــه ، صورت اگر بــه نقــل و اشــاعه ایــن خبــر بپردازنــددرغیراین؛ را  نه شهود  ، ندنکق  ی تصد

فاحشــه و اشاعه    رسول خدا از نگاه  .  خواهند بود)  ۱۹  :نور(  »«

  .)۳۵۶ص  ، ۲ج، ۱۳۶۵،  کلینی( مانند انجام آن استهار زشت ک

اعــم از درونــی و  ـزا انســان از عوامــل جــرم  پــذیری تأثیر کــهچنانهم : انســان پــذیریتربیت )و

کننــده نیــز مــورد ینقش عوامل تربیتی و خنث،  است  در سیاست کیفری اسالم پذیرفته شده  ـ بیرونی

کریم در آیات متعــددی قرآن    .شده است  بینیپیش  اساسبراینتوجه بوده و تدابیر پیشگیری از جرم  

ــ پــذیری انســان  و موعظه  پذیری و بر تذکر  کندمیه وعظ و تعبیر موعظه یا تذکر استفاده  از مادّ   دتأکی

ضرورت دارد که   رواشاره به این اصل ازآن  .)۲۴:  نور  /۹۰:  نحل  /۵۸:  نساء  /۲۳۱:  بقره (  ده استکر

مجرمــان را   پــذیری تربیت  ـ مکتــب تحققــی  همچون ـ  شناسیبرخی مانند دانشمندان مکاتب جرم 

ــ ن(کی آورنــدحســاب میو گروهی از آنان را جانی بــالفطره و مــادرزادی به  انددهکرانکار   ، ۱۳۷۳، ای
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: «داندها را دارای فطرت پاک الهی میاسالم همه انسان  کهدرحالی  ، )۱۵ص

 پذیری بیشتر از سخن اثر  ، و از رفتاراست  پذیر  تأثیرانسان از محیط اطراف خود    .)۳۰  :روم » (

 ، حّر عاملی( دانسته است ترمؤثرهای عملی تربیتی را از موعظه و پند  شیوه   تأثیر  امام صادق.  دارد 

  .)۲۴۵، ص۱۵، ج۱۴۱۳

زیــرا  ؛از رحمت الهی اســتای جلوه ، در شریعت اسالم حتی سیاست کیفری   : رحمت الهی  )ز

ها در مسیر سعادت دادن زندگی انسانجهت  ، مجرمانهدف از تشریع مجازات و برخورد کیفری با  

از ای  جلــوه   ارتباط دارد، حدود و مجازات  با  حتی مواردی که    کریمقرآن    آیات  مطابق.  و کمال است

 »«:  رحمت الهی است

، ســعادت  ســمتبهها  انســان  ، رحمت الهی اقتضا دارد به هر روش مشــروع و ممکــن  .)۸۹  :نحل(

خود  باره دراین پیامبر. رذالت و بزهکاری به دور باشند،  و از پستی  وندکمال و انسانیت رهنمون ش

« :فرمایــدمی کریم به پیامبرقرآن  خداوند دو مرتبه در. انداخترا به زحمت و سختی می

ت انــدوه از دســت ی میی گویعنی    ؛)۶  :کهف  /۳:  شعراء» (
ّ

خواهی جان خود را از شد

بلکــه یکــی از ابزارهــایی ،  هدف نیســت  ، مجازاتبنابراین  !  آورندمان نمییه آنها اک نیبخاطر ا  ، دهی

. و به کمال برسند و این رحمت واسعه را دریافت کننــد  گردندها از مسیر انحرافی بازاست که انسان

«  در آیــهخداوند  

هــای و فرمان ـ  ردنــدکخود ستم میه به  کهنگامی    آناناگر  کند  می  تأکید  ، )۶۴  :نساء» (

برای آنها  نیزامبر یردند و پکآمدند و از خدا طلب آمرزش میبه نزد تو می ـ گذاردندر پا میی خدا را ز

را ناشــی از رحمــت   خداوند نرمش پیــامبر.  افتندیو مهربان میپذیر  خدا را توبه  ، رد کاستغفار می

و او را بــه عفــو و طلــب دانــد  میجلوگیری از پراکندگی امت  آن را سبب  ستاید و  میداند و  میخود  

: «کندمغفرت امر می

  .)۱۵۹ :عمرانآل( »

کردنــد و بعــد بــا برخی افراد دارای نفــاق کــه اقــداماتی می  درمورد حتی    امی اسالم پیامبر گر

 عــذر را ،  با برخــورد همــراه بــا رحمــت  ، خواستندکردند یا عذر میزبانی نزد ایشان توجیه میچرب 

برخی از این افراد این صــفت واالی رســول   ولی  ، آورد نمی  پذیرفت و تخلف آنان را به روی خودمی

ن«گفتند پیامبر  و میکردند  میرا منفی تعبیر    خدا 
ُ
ذ

ُ
باور است و هر ادعا و عذری را یعنی خوش   »ا
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«  آیــه  .)۵۶۱ص،  ۲ج،  ۱۳۸۶،  طبرســی(  کندتصدیق می

با اشاره به این )  ۶۱ه:  توب (  »

؛ شــمرده اســت  تغافل و تجاهل نسبت به تخلفات افراد را ناشی از خیر و رحمت پیامبر،  موضوع

ــ بزه ن مبــانی  ترییکی از مهم  بنابراین  نبودن مجــازات اســترحمــت الهــی و هــدفجریــان  ،  یپوش

  .)۱۳۱ص،  ۳ج، ۱۴۱۰،  یاشانک  فیشر(

ــ  امام  دلیلهمین؛ بهحاکمیت اسالمی استصفات    ازجمله  پوشیعیب بــه مالــک اشــتر  یعل

  :دیفرمایصفات رهبر م مورد در

طبعــا در  ؛ زیــرااست او را از خود دور کن و دشمن بدار  جوتربینسبت به مردم ع  ایهر کس از رعا

آنها را   بیدر مقام مباش که ع.  آنها را بپوشد  گرانی از د  شتریوالی ب  یستیاست که با  هائیبیمردم ع

ــ فرمایم داوندآن را اصالح کنی ولی آنچه از تو پنهان است خ دیهر چه را دانی با  رای ز؛  بدانی تــا  دی

  .)۷۵ص ،۲ج، ۱۴۱۳ ،صدوق( پوشی را بر تو آسان کند بیرا بپوش تا خدا ع هایبد توانییم

ــ از صــفات مــردم  و بازگذاشــتن راه عــذر و توبــه  پوشیبیعاساس  براین گــاه  کی  اســترهبــر آ

  .)۹۲ص  ، ۵ج ، ۱۴۱۲،  یزی وح(

  یپوشبزهاهداف   .۶
 نتــریکند که به مهماهداف متعددی را دنبال می،  یپوشبزه سیاست کیفری اسالم در استفاده از  

  :کنیماشاره میآنها  

ی این اســت کــه پوشبزه یکی از اهداف    : جرایم در جامعهشدن  جلوگیری از اشاعه و لوث  )الف 

برخی اندیشمندان معتقدند باید در برخی مــوارد خــاص .  وقوع جرایم در جامعه شایع و علنی نشود

را به تغافل منسوب کنند تــا بــر  بلکه او  ، ده استکربر قبیح اقدام    که  نکنندمجرم را توبیخ و سرزنش  

معنای در کتـــب لغـــت بـــه تجاســـر .)۲۲۴ص ، ۱۳۵۶، طوســـی( کنـــدســـر تجاســـر اقـــدام ن

ــ کردن بــر چی ریدل  وکردن  یگستاخ  ی، شدن بر کسریدل  ، نمودنیرگیخ  ، نمودنیکشگردن ی آمــده زی

  .واژه تجاسر)  ذیل،  دهخدا (  است

ن تعبیــر ا برخی مفسر)  ۱۴۸  :نساء(  »«  در تفسیر آیه

 مــوارد   دیگرآن را اعم از تعدی به فرد و  ،  و در بیان مفهوم سوء  اندآیه را نوعی تشریع و تحریم دانسته
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« نورسوره   ۱۹در آیه    .)۱۲۴ص  ، ۵ج  ، ۱۴۱۷،  طباطبایی(  انددانسته)  مطلق جرایم(

 اســت.  شــده  تأکیــدبر مجازات شدید در دنیا  ،  اشاعه فحشادرباره  »  

منظور از فحشا نیز مطلق جرایم اعــم از زنــا و غیــر   هاست ومنظور اجرای حدود و مجازاتدراینجا  

تالش   و امام علی  در مقابله با نفس فحشا سیره پیامبر  ، ولی)۹۳ص  ، ۱۵ج  ، همان(باشد  میآن  

روایتی را از  مذکور،  در ذیل آیه سّنت اهلو  شیعهن ا برخی مفسر.  استپوشی و ترغیب به توبه  بر بزه 

حفظ آبــروی افــراد بــا  ، ارتکاب جرم  درمورد حتی  کنند که با استفاده از مضمون آننقل می  پیامبر

 /۵۵ص ، ۴ج، ۱۴۱۶، بحرانــی /۱۸۲ص ، ۱۸ج ، ۱۴۱۸، لــییزح( رعایت شرایطی در اولویت است

اســتفاده خداونــد از تعبیــر ،  ن در تفســیر ایــن آیــها برخی مفسر  .)۲۱۴ص،  ۷۲ج  ، ۱۴۰۳،  مجلسی

را دلیــل بــر اهمیــت زیــاد و ضــرورت   »«جای  بــه  »«

  .)۴۰۷، ص۱۴، ج۱۳۶۵،  رازی و همکارانیارم شک م( اندی دانستهپوشبزه 

 فرمــایش امــام علــیمطــابق  .  جرمشان اقــدام کننــدشدن  در حدود نباید به علنی  ویژه بهافراد  

، کنــدکه خــدا آن را ســتر مــی گونههمان ؛و آن را بپوشاندکند  باید توبه  ،  شود  هرکس مرتکب جرمی

    بر او،  خود را نزد ما فاش سازد   اگر کسی باطن و سّر   ولی
ّ

افشــا و   بنــابراین  ؛جاری خواهیم کــرد حد

  .)۳۱ص،  ۴ج  ، ۱۴۱۳، صدوق(  است  سّنت مخالف با  ، منظور تحمل مجازاتبه گناهاعالن  

تعیــین ،  و استفاده از کیفــر  انگارییکی از اهداف جرم   : پرهیز از استفاده افراطی از مجازات  )ب

ی را که ناقض هنجارهای خود حاکمیت بخواهد رفتارهایاگر  .  حدود رفتارهای افراد در جامعه است

 از مجــرم   مملوها  زندان  ازسویی  ، مرتکبان را کیفر دهدو    نموده  انگاریگسترده جرم   طوربه  ، داندمی

رند و بسیاری پیامدهای منفی خومی  افراد جامعه برچسب مجرمانه  انبوهی از  دیگرازسوی  ، شودمی

ــ بزه منطقی    هایکه سیاستدیگری خواهد داشت   در زدایــی  ی و کیفرزدایــی و در مــواردی جرم پوش

دنبال بــوده و بــهگرا  مجریان قانون کیفری در جامعــه نبایــد مجــازات.  شودمی  آنها اتخاذ  جهت رفع

بلکه بایــد در بســیاری مــوارد بــر اســاس   ، حجم انبوهی از افراد در زمره مجرمان باشندکردن  داخل

کــریم قرآن    در.  اتهامات مطرح در مرجع قضایی را به حداقل برسانند،  ی و اغماضپوشبزه با  ،  قانون

 /۱۳  :مائده(  »«:  شودتوصیه به عفو و صفح فراوان دیده می

  .)۱۰۹  :بقره  /۱۵۹  :عمرانآل

  :فرمایدپرهیز از افراط در برخورد شدید می درمورد  امام علی



ک یفر یک  استی در س یپوشبزه     ی قرآن یهابر آموزه د یاسالم با تأ
۴۳

  

ای ر کن و نسبت به آنان همچون حیوان درنــدهمحبت و مهربانی با مردم پُ ،  و دل خود را از رحمت

یا برادر دینی تواند یا همنوع تو در   ؛اندپس آنان دو گروه   ؛شمارد نباش که خوردن آنان را غنیمت می

  .)۸۴ص، ۳ج ،۱۳۹۸،  عبده(  خلقت هستند

جامعــه   ، مجرم معرفی شود  عنوانبهوقتی در جامعه کسی    : پرهیز از تبعات برچسب مجرمانه  )ج

عضو عادی و شــرافتمند در جامعــه   عنوانبهاعتبار خود را  بنابراین    ؛شناسداو را با این شخصیت می

برخورد یکسویه جامعه دچار   ازجملهدالیلی  دیگر چنین فردی خود بهضمن اینکه    .دهدازدست می

صــفت دائمــی  عنوانبــهمرور وصــف مجرمیــت را بــرای خــود و بــهشــود  میاختالل در شخصیت  

 .)۲۹۹ص  ، ۱۳۸۰،  ولــد و برنــارد (  شرایط بازگشت برای چنین فردی بسیار دشوار اســت.  پذیرد می

، برچســب مجرمانــه دلیلبــهی درجهت پیشگیری از توسعه آمار افــرادی اســت کــه پوشبزه سیاست  

های پشت ســر خــود را در جامعــه ی پلتعبیربهدهند و حرمت و شأن اجتماعی خود را از دست می

امــری طبیعــی و عــادی  عنوانبــهرفتار مجرمانه را برای خود   دلیلهمین؛ بهکنندشده تلقی میخراب

ــ مجــرم  روان  بر    مجرمانه  برچسب  اینکه  عالوه بر.  پذیرندمی ــ می  ثیرأت  یگــذارد و باعــث تثبیــت تیپ

فروپاشــی ،  دادن شغلازدست  همچونبار دیگری  دارای آثار زیان  ، گرددمی  ای مجرمانه در اوکلیشه

ی در موارد بنابراین  ؛کندبزهکاری میگی است که جامعه را دچار بحران خانواده و اختالفات خانواد

اولویــت .  از آن اجتنــاب شــودبایــد  های غیرکیفری هنجارها تقویت شــود،  با روش   است  ممکن  که

و از شــود تقویــت  در جامعــهذهنیت مثبت  جهت آن است که بایدهای پیشگیری اجتماعی بهروش 

ــ   امام علــی.  عمل آیدبههای تفکر منفی پیشگیری  جریان زمینه ر تشــبیه پــُ  یزنــدگی را بســان ظرف

  .)۳۸۴ص  ، ۴ج، ۱۴۱۳  ، صدوق(  تغافل است آن سوم و یکخیرخواهی  آن کند که دوسوم می

 عنوانبهمجرمیت شدن از تبدیل، خداوند ضمن سفارش به توبه و دوری از یأس از رحمت خود

« در آیــه. دارد وصف دائمی فرد و پیامد برچسب مجرمانه برحذر می

ــ ن  یهرگز چن  ، دی مان داریاگر ا  هکدهد  خداوند شما را اندرز می  ، )۱۷  :نور(»   اری را ک

 :یوســف(» «در آیه  .  دینک رار نک ت

 در آیــه. و از آن نهــی شــده اســتشــده های کافران شــمرده از ویژگی  وندیأس از رحمت خدا   ، )۸۷

) ۲۳  :عنکبوت (  »«

گرفتن از خــدا کــه انتهــای آن کفــر بنابراین گناه و فاصــله  شمرد؛میهای کافران  نیز یأس را از ویژگی
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در   دلیلهمینبــه  ؛زنــدگســترش بزهکــاری را دامــن می  ، یأس و ناامیدی در افراد بــوده  ، سبباست

 ضمن حفظ آبروی افــراد  توصیه شده)  عثرات(  اهمیتکمو    جرایم کوچکدر  سیاست کیفری اسالم  

«  :شــوداز این پیامد منفی جلوگیری  

ــ   ؛دیپوشی کنجوانمرد چشم  ]و[  تیهای افراد با شخصاز لغزش   : کس از آنهــا چیچراکه ه

 مجلســی، کنــد» (دســت اوســت و او را بلنــد میدســت خــدا بهکه  نیمگر ا  ، شودگرفتار لغزش نمی

  ).۴۰۵ص  ، ۷۱ج، ۱۴۰۳

و بــاالترین مردانگــی را نگهداشــتن   کنــدمی  تأکیدها  بر اهمیت حفظ آبروی انسان  امام علی

از نگاه ایشــان اگــر کرامــت افــراد محفــوظ   .)۸ص  ، ۷۵ج  ، ۱۴۰۳،  مجلسی(  داندآبروی انسان می

 کندنمی آن را با گناه خوار باشد، کسی که دارای نفس کریمه و بلند  .  یابدآمار جرم کاهش می  ، بماند

هــر امــر کوچــک و   درمــورد امــا اگــر بــا برچســب مجرمیــت    ، )۶۷۷ص،  ۱۳۶۶،  تمیمی آمــدی(

طبــق فرمــایش ایشــان بایــد منتظــر   ، شخصیت و عزت افراد در جامعه مخــدوش شــود،  اهمیتکم

  .)۱۱۷ص،  همان(  فرد باشیم ازسویمانه  رفتارهای انحرافی و مجر

ی این است که اگر کسانی مرتکب جــرم  پوش بزهیکی از اهداف    :تشویق به توبه و بازگشت   ) د 

قبح    همچنین   ؛ اصالح مجرمان مانند توبه سوق داده شوند   غیرکیفریهای  روش  سمت به   ،اند شده 

خداوند در  .  باز باشد باید  راه بازگشت و خودیابی  درواقع  .  جرم و گناه نیز در جامعه شکسته نشود 

به توبه نصوح یعنی توبه بدون    ،) ۸  : م ی تحر (   » «   آیه 

«   همچنین در آیــه .  کند بازگشت دعوت می 

از توصیه به استغفار و  پس    ،) ۵۲  : هود (   » 

رغم  بــه کسی که    درمورد  اسالمپیامبر گرامی  .  کند می   تأکید بر عدم بازگشت به مجرمیت  ،  توبه 

    اقرار به زنا و اصرار بر اجرای ،  تحذیر 
ّ

داشــت و  اگر مخفی می «   : مکرر فرمود ،  بر خود داشت حد

ایــن امــر منافــاتی بــا سیاســت    . ) ۱۸۶ص   ،۷ج ،  ۱۳۶۵،  کلینــی (   » برایش بهتر بــود   ،کردتوبه می 

تشــویق بــه توبــه و عــدم اقــرار در  .  کیفری اسالم در اجرای قاطعانه حدود با احراز شرایط نــدارد

    جرایم مستوجب 
ّ

در جرایمــی کــه دارای جنبــه    ، ولــی و منافی عفت عمومی مورد توجه است حد

    ـ   ... جاسوســی و   ،مانند قتل نفس   ـ الناس بسیار سنگینی را دربردارد  یا حق   است عمومی  
ً
قاعــدتا

در بحث از دامنه و قلمــرو    که چنان بنابراین  ؛  توبه عبارت از گزارش جرم و اقرار عندالحاکم است 
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  . ی نخواهد بود پوش بزهمشمول    ،اشاره شد 

یم خصوصی و آزادی   ) ـ ه  جامعــه و افــراد آن نیازمنــد آرامــش و    :های فردی حفظ حرمت حر

درپــی قابــل  هــای قضــایی مکــرر و پی این بهداشت و آرامش روانی با برخورد.  ند ا سالمت روانی 

واکــنش علیــه نقــض  .  گیــردواقعی در آخــرت صــورت می اجرای عدالت به مفهوم  .  جمع نیست 

منظور ایجاد امنیت و فضای سالم اجتماعی درجهت رشد استعدادهای  هنجارها در دنیا بیشتر به 

 روشن  .  باشد می انسانی و پرورش انسان کامل  
ً
بــا اجبــار و اکــراه    است که این رشد و کمال نوعــا

؛  نشیند بار می و حرکت انسان در فضای سالم به بلکه با تالش    ،آید نمی   دست ناشی از مجازات به 

شده در  و جرایم واقع   است سازی فضای جامعه  سیاست کیفری اسالم درجهت سالم دلیل  همین به 

ــ زمانی تا  ،  حریم خصوصی  مــورد تغافــل قــرار    ده باشــد،که آثار ارتکاب به متن جامعه کشیده نش

 )  ۱۲  : حجرات (   » «   در آیه اساس  برهمین ؛  گیردمی 
ً
  از هرگونــه تجســس مطلقــا

  «تجســس» ولــی    ،جوگری است و جست ی  ا معن به هردو    » تحسس « و    » تجسس « .  نهی شده است 

  
ً
   «تحسس» در امور نامطلوب و  معموال

ً
ــ آ ر مــی ی در امر خ   غالبا ،  مکــارم شــیرازی و همکــاران (   د ی

ممنوعیت تجسس در حریم خصوصی و زندگی شخصی    دربارهاین آیه   . ) ۱۸۳ص ،  ۲۲ج ، ۱۳۶۵

ضد امنیت عمومی منافاتی    ها و اقدامات بر افراد است و با ضرورت تجسس و مقابله علیه توطئه 

  . ) ۸۴ص ،  همان (   ندارد

  یپوشبزهمخاطبان   .۷
ن شــود فقــط مســئوالتصور می.  مخاطبان آن است  ، یپوشبزه درمورد  ن مباحث  ترییکی از مهم

ــ بزه تعقیب جرایم اعم از قضایی و اجرایــی بایــد   پوشــی دو دســته بزه درحقیقــت  ولــی کننــد، ی  پوش

  :مخاطب دارد 

ی مورد استناد قرار گرفــت پوشبزه درباره در بسیاری از آیاتی که   : مقامات قضایی و اجرایی  )الف 

 /۸۵  :حجــر  /۱۳  :مائــده(  به عفو و صــفح ســفارش شــده اســت،  باشدمی  پیامبرآنها    و مخاطب

ســازنده و همــراه بــا ، های اسالمی به برخورد انسانیحاکمیت جامعه بر اساس آموزه   .)۸۹  :زخرف 

خطاب به مالک  امام علی. استموظف مجرمان  پذیری تربیت و جامعهجهت  محبت و لطف در

ایشــان . کنــدمیاصرار والی و حاکم مصر به مهربانی با مردم و عدم اصرار بر مجازات   عنوانبهاشتر  
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هایی دارند که باید مورد لغزش   یدر جامعه اسالم  ـ مسلمان و غیرمسلماناعم از   ـدارد مردم    تأکید

 هاتأکیــدالبته ایــن  .)۴۲۸ص، ۷ج، ۱۳۹۸، عبده( پوشی از ناحیه حاکمیت قرار گیرد اغماض و بزه 

عنوان اصــل بــاکننــدگان حقــوق عمــومی در تعقیــب نقض) العموم مــدعی( بــا وظــایف حاکمیــت

  .تعقیب با شرایط خاص خود منافاتی ندارد و مکمل یکدیگرندبودن یا الزامیبودن قانونی

و گذشــت شــاکیان خصوصــی و  اهمیتکمگزارش جرایم شدن محدود : عموم افراد جامعه  )ب

ــ بزه توانــد دامنــه نهــاد  گذاری جنایی درجهت تشویق و تحریض بــدان میسیاست ی را توســعه پوش

کــریم قــرآن    خداوند در.  بخشد و دست مجریان عدالت کیفری را در اجرای چنین سیاستی باز کند

 گذرنــدهای دیگــران درمیدهد که از گناه و لغزش را به کسانی می  وعده غفران و رحمت خودمکرر  

 کنــدمنوط به آن مینوعی مغفرت خداوند را  دهد و بهعفو و گذشت را مورد امر قرار می  .)۲۲  :نور(

ن تــریباید دور :کنددر فراز دیگری از نامه خود به مالک اشتر سفارش می  علی  امام   .)۱۴  :تغابن(

 جویی را نسبت به مــردم دارنــدن آنان نزد تو کسانی باشند که بیشترین عیبتریمردم از تو و مبغوض 

  .)۴۲۹ص،  ۷ج، ۱۳۹۸،  عبده(

ســوره نــور مــورد بحــث قــرار گرفــت و روایــات   ۱۹ا آیه  ب  ارتباطممنوعیت تشییع فاحشه که در  

ن دالیلی است که همــه افــراد جامعــه مخاطــب ایــن تریخود از مهم  ، دارد   تأکیدمتعددی نیز بر آن  

ــ از قــول پ امــام صــادق. کنیممــی روایتی بســنده به ذکر  ؛ دراینجا فقطدستورند نقــل  خــدا  امبری

ماننــد ،  را به گوش همگــان برســاند  یهرکس خبر گناه زشت:  «:  کندیم

  .)۱۰۴ص  ، ۱ج  ، ۱۳۷۱، یبرق » (آغازگر آن کار زشت است

  یپوشبزهها و مشکالت  چالش .۸
ــ  ازسوی، رغم محاسن و اهداف بلندی که برای آن بیان شدی بهپوشبزه  ن مــورد نقــد نیــز امخالف

  :کنیمکه به مواردی اشاره می  است واقع شده

ــ بزه اتخــاذ سیاســت    : جنبه ارعــابی و بازدارنــدگی مجــازاتکردن  سست  )الف  ی در جــرایم پوش

پوشــی منــافی شــود کــه بزه ایــن ایــراد مطــرح می.  شــودان مورد انتقاد واقع میگرایمجازات  ازسوی

ابرنــدآبادی و نجفــی ( و دقت و سرعت در کشف است جرایم سیاست حتمیت و قطعیت در تعقیب

ــ بزه اگــر سیاســت  .)۲۹۱ص ، ۱۳۷۷، بیگیهاشــم ن و مبتنــی بــر اصــل ی تحــت ضــابطه معــیّ پوش
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ن بــه مقامــات ارچوب معیّ هیعنی بدون اصول و چ  ، عمال شوداای  سلیقه  طوربهمندی نباشد و  قانون

 ،  قضایی واگذار شود
ً
ی بــرای صورت این نهاد ارزشمند به ابــزاردراین.  چنین ایرادی وارد است  قطعا

 ولــی  ، ضمانت اجرای کیفری تبدیل خواهد شــدکردن  عمال نفوذ درجهت خنثیافرار از مجازات و  

شــده در بینیپیشن و بــا شــرایط  ن و مجرمان با خصوصیات معیّ ی که محدود به موارد معیّ درصورت 

مصــلحت بینی قــانون بــه تعقیب یعنی ترک تعقیب در مواردی که با پیشبودن  قانون باشد و مقتضی

به نهادی ارزشمند درجهت کاهش بــار ،  نیست را در بخشی از سیاست کیفری مورد توجه قرار دهد

بر اینکــه حتمیــت و قطعیــت در  افزون. دستگاه قضایی با اهداف و فواید ذکرشده تبدیل خواهد شد

   ویژه بهسیاست کیفری اسالم  
ً
ــ  در جرایمی که اثبات شده یــا امنیــت جامعــه را شــدیدا رار در خطــر ق

نــوع جــرم  لحاظبــههــم  ، بســیاری از مجرمــان. در جای خود مورد توجه واقع شده اســت  ، دهدمی

نحوه ارتکاب و احراز آن ممکن است امکــان قرارگــرفتن آنــان تحــت شــمول   لحاظبهارتکابی و هم  

پس از   ، )۲  :رنو(  »«  در آیه  کهچنان  ؛پوشی وجود نداشته باشدبزه 

با ایــن رویکــرد وقتــی . پذیرد نمی را ای  هیچ مسامحه،  اثبات جرم زنا بر اساس موازین قانونی اسالم 

    شرایط اجرای
ّ

هــا در اجــرای مجازات.  ی یا تســاهل و مســامحه نیســتپوشبزه جای    ، فراهم شدحد

 ، اجرای یک مجازات  ، در روایت  کهچنان  باشد؛می  تأکیدمورد    ، مواردی که شرایط الزم فراهم است

بــه فرمــوده   .)۱۷۴ص  ، ۷ج  ، ۱۳۶۵،  کلینی(  شمرده شده استتر  کنندهروز پاک از باران چهل شبانه

مغــرور  ، پوشی شد و مورد انتقاد قرار نگرفتندشان چشمبیاری از مردم چون از عیبس  :امام سجاد

  .)۲۸۱ص، ۱۳۶۳،  انیحّر ( شدند

 آنجاگران تاید یتغافل و پوشاندن خطا  : یپوشبزهدشواری تعیین معیار و شناسایی ضرورت    )ب

 درصــورت  کــرده،  یست خود احساس نگرانیناشا  یرفتارهاشدن  ارک ار از آشک ه افراد خطاکرواست  

تفــاوتی در برابــر رفتارهــای بی  معنایبــهی  پوشبزه .  کنندش اقدام  ی خو  یخطا  جبرانبه  ،  ارشدنک آش

با اهداف تربیتی   های خطاکاراناز لغزش   پوشیچشمبلکه عبارت است از  ،  نابهنجار دیگران نیست

های نابهنجار نقــش اساســی ی باید در پیشگیری و اصالح رفتارپوشبزه رو  ازاین  ؛و اصالح رفتار آنان

باشــد و نبایــد  ها نیــزشــیوه   دیگرمراقبت و استفاده از  ،  ی باید نظارت پوشبزه همزمان با  .  داشته باشد

  .د کرمرتکب را بدون هیچ تدبیر کلی یا خاص به حال خود رها 

عنوان اصــل  بــا موجب این اصل که گــاهی  به   :تعقیب بودن  تضاد و مغایرت با اصل قانونی   ) ج 
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شــده  جــرایم کشف   درمــوردمقام تعقیب موظف اســت    ،شود تعقیب نیز از آن یاد می بودن  الزامی 

در قــوانین فعلــی نیــز پــس از  .  آورد و مرتکبان را تحت تعقیب قرار دهد عمل  تحقیقات الزم را به 

دادن اختیــار  .  از تعقیب را ندارنــد کردن  نظر و صرف  پوشی چشم مقامات دادسرا حق  ،  کشف جرم

  قاضی صادرکننده حکم   یتعبیر به به مقامات دادسرا که قاضی نشسته و    نظر کردن از تعقیب صرف

  اشــکال در پاسخ به ایــن    . ) ۵۸ص ،  ۱۳۷۷،  صادقی و امامی (   با اصل مزبور منافات دارد  ،نیستند 

دراینجا نیــز  .  خوردکه تخصیص می مگر آن   ،هرحال هیچ اصل و ضابطه کلی نیست باید گفت به 

تعقیــب  بودن  الزم است در مواردی از اجرای اصل قــانونی   ،های مرجحی که ذکر شد با مصلحت 

  . نظر کردصرف

  پیشنهاد نتیجه و
ــ بزه ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه  گفته  پیشبندی مباحث  از جمع  هایی یکــی از ضــرورت پوش

کــریم قــرآن    آیات متعــدد  ویژه بهاسالمی    هایآموزه   تأکیدانکارناپذیر در هر سیاست کیفری و مورد  

  مملو از جمعیتی شود که  ها  شود زندانمیسبب  از این نهاد    کردنناستفاده.  است
ً
ــ صــرفا ی بــا لغزش

اگر حاکمیت به مسئولیت خطیــر خــود   اند.شدهها  اهمیت راهی زندانکوچک و ارتکاب جرایم کم

زا واقف نباشــد و بــدان جرم   هایو موقعیتها  و عوامل بزهکاری و حذف زمینهها  در مقابله با ریشه

 ،  اهتمام نورزد 
ً
گیرد که می  گیرانه کیفری در اولویت قرارو سختار  مداستفاده از رویکرد امنیت  طبعا

 پوشبزه در آن  
ً
در مقابــل .  انــه اســتگرایعوام   ی و قضازدایی جایگاهی ندارند و رویکرد مقابله اساسا

گاهی نسبت به حذف عوامل و زمینه  دلیلبهمردم نیز    ندارنــد و  ای  مطالبهها  عدم آ
ً
بــا اجــرای   صــرفا

بــر اســاس مبــانی علمــی و   ولو ـی  پوشبزه یا عفو و    به هرگونه تسامح  ، اقناع شدهها  قاطعانه مجازات

  .دهندنمی روی خوش نشان ـ اقتضای مصالح مبتنی بر آنبه

 می  پیشنهاد  ، به این نتایج  باتوجه
ً
 شــناختیسیاســت کیفــری بــر مبنــایی علمــی و جرم  ، شود اوال

ی در جای خود استفاده شود و ضــوابط پوشبزه ادهای مترقی و ارزشمندی مانند  استوار گردد تا از نه

 .  گردداستفاده از آن در قوانین کیفری روزآمد  
ً
بخشــی الزم در جامعــه ســازی و آگاهیفرهنگ  ، ثانیــا

مبتنــی بــر وجــود   امــراین مهم صورت گیرد که البته ایــن    ، جهت تحققبستر الزم   کردنبرای فراهم

صــورت شــاکی خصوصــی زیرا درغیراین ؛ی و اعتماد مردم به تدابیر حاکمیتی استسرمایه اجتماع
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   ؛بیندمی  آن را اجحاف و ستم در حق خود
ً
بســتر و   عنوانبــهبرخی تدابیر سیاست کیفــری کــه    ، ثالثا

نهــاد مراقبــت از مجرمــان در اگــر    مثــالبرای  شــود؛فراهم    ، ی در جامعه ضرورت دارد پوشبزه زمینه  

ــ بزه توانند ضمن اســتفاده از  می  برخی افراد  ، زندان فعال باشدخارج از   ایــن   هــایاز حمایت  ، یپوش

 کــهچنان ـاســتفاده از ایــن نهــاد کــه پشــتوانه آن  .  منــد شــوندنهاد برای پیشگیری از تکرار جرم بهره 

  .سیاست کیفری را متحول و کارآمد سازد  تواندیم  ، کریم استقرآن   آیات ـ بحث شد لیتفصبه
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