
1 
 

جزاین ػلیِ هٌافی ػفت فضای هجاسی ًسثت تِ رایزاى د سیاست جٌایی تقٌیٌی  

ایشاى. – داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ًشاق –داًـدَی دٍسُ دوتشی حمَق خضا ٍ خشم ؿٌبػی  –هحوذ حؼیي ٓجذلی   

ایشاى. – ی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ًشاقٓوَ ّیبت ٓلو –دوتش ؿْیذ ؿبًشی پَس   

ایشاى.  –ٓوَ ّیبت ٓلوی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ًشاق  -دوتش سٍح اهلل ػپْشی   

 

 چکیدُ

ّبی خبف آى، وِ ثب گؼتشؽ سٍصافضٍى خشاینِ ًبلن ٓفت ٍ اخالق ٓوَهی ّوشاُ ثب پیذایؾ فوبی ػبیجش ٍ  ٍیظگی

اؿخبكی وِ دس  ًحَُ هدبصات لبًَىهشٍسی داًؼت.  خشم اًگبسی ایي خشاین سا گشدیذُ ثیؾ اص پیؾ اص ػَی لبًًَگزاس

ثِ  اص خْبت هختلف ثب ًَالق ٍ ایشادّبیی هَاخِ اػت 1386ًوبیٌذ هلَة ّبی غیش هدبص هیاهَس ػؤی ٍ ثلشی فٔبلیت

  تش، حوبیت تش ٍ هٌؼدن ثب اتخبر سٍیىشد خبهْ 1388هلَة  یا سایبًِ ینگزاس وَؿیذُ دس لبًَى خشاّویي دلیل لبًَى

وِ دس هَاسد تٔبسم ثیي هَاد ایي  ّبی الىتشًٍیىی ثِ ٓول آٍسد سا اص ٓفت ٍ اخالق ٓوَهی دس هحیيویفشی هؤثشتشی 

فلل ثب لَاًیي هشتجي لجل اص خَد، فلل خشاین سایبًِ ای لبًَى هدبصات اػالهی دس ثشخی هَاسد ًبػخ ٍ دس ثشخی هخلق 

 ثبؿذ.لَاًیي لجل اص خَد هی

 ٌبیی تمٌیٌی، خشاین ٓلیِ هٌبفی ٓفت.ػیبػت خفوبی هدبصی،  ٍاصگاى کلیدی:

 هقدهِ

ثیٌی ًـذُ ثَد، ٍلی ثب گزس صهبى ٍ َُْس هـىالت اٍایل پیذایؾ فوبی هدبصی، همشسات خبكی پیؾ حمَلیًِبم  دس

گؼتشدُ ٍهْ لَاًیي ثشای ػبهبًذّیِ ایي هحیي هشٍسی داًؼتِ ؿذ ّش چٌذ وِ لَاًیي ّوگبم ثب گؼتشؽ ایي فٌبٍسی 

ی هٌذیِ ثٌْگبم ٍ ثبیؼتِّب ثِ ًَس ولی دس هبثٌِوبهل پبػخگَی ًیبصّبی ایي هحیي ًیؼت ٍ دٍلت ًجَدُ ٍ ثِ ًَس

دس وـَسّبیی وِ ٍاثؼتگی ای ؿذى وبسّب دچبس هـىالت فشاٍاًی ؿذًذ. ی سایبًِثِ دلیل ؿتبة خیشُ وٌٌذُ هدبصیفوبی 

ثِ ٌَٓاى یه ٍالٔیت اًىبس ًبپزیش ٍ یه خشم  دبصیهّبی فوبی ای داسًذ ثِ ًبٌّدبسیّبی سایبًِٓویمی ثِ صیش ػبخت

خَیٌذ، ثش ایي اػبع ثب افضایؾ ًگشًذ ٍ اص حمَق ویفشی ًیض ثِ ٌَٓاى یه اثضاس وٌتشلی ػشوَة وٌٌذُ ػَد هیهی

سا ثشای ثشخَسد ثب ایي خشاین  ّبی ػیبػت خٌبیی دس لبلت تمٌیٌی، لوبیی ٍ اخشاییساّىبسفوبی هدبصی سٍصافضٍى خشاین 

خَاّین  آى یٌٔی ػیبػت خٌبیی تمٌیٌی ؿَد. الجتِ ثب تَخِ ثِ هَهَّ ایي ًَؿتبس هب فمي ثِ هؼبئل لبًًَیِیـٌْبد هیپ

 پشداخت.

ّب اص اثتذای  اػت ٍ سفتبسّبی ًبُش ثِ آى پیـیٌِ داساین ٓلیِ ٓفت ٍ اخالق ٓوَهی دس ًِبم حمَق ویفشی هب ایًیف خش

اًذ ٍ دس ًَل صهبى چٌبًچِ لَاًیي ویفشی تىبفَی كیبًت اص ٓفت ٍ  اًگبسی ؿذُ تلَیت ًخؼتیي لَاًیي ویفشی، خشم

-ّب لبًَى یىی اص هؼبیلی وِ ًی ایي ػبل ت.گشفتِ اػ اًذ، اكالحبت ٍ الحبلبت الصم كَست هی وشدُ اخالق ٓوَهی سا ًوی

ن اػت، ثِ ًحَی وِ اهىبى اػتٌبد یاؽ ٍاداس وشدُ اػت، تغییش اثضاس استىبة ایي گًَِ خشا ا ثِ اكالح لَاًیي ویفشیگزاس س
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ٍ یب ثب تفؼیش هَػْ، لبثلیت تٌجیك ثش افٔبل هشتىجبى داسًذ وِ ایٌگًَِ تفؼیشی ثب  ثِ لَاًیي هَخَد ػلت گشدیذُ اػت

 ثبؿذ.اكَلِ ولی حمَق خضا ًبػبصگبس هی

تش ثِ  ّب اص خولِ حمَلی ٍ لوبیی ؿذُ وِ ثیؾ ّبی ػبیش ثخؾ استجبًبت هَخت تغییش ػشیْ ٍیظگی سی اًالٓبت ٍآٍ يف

اػت وِ خٌغ في آٍسی، ًَآٍسی اػت وِ اص ًشیك هشصؿىٌی اتفبق   ّبی ٓوَهی توبیل داسد. ایي دس حبلی حفَ چبسچَة

ّب ّن ثِ تٌبػت سؿذ  ٌىبن ثِ ًِش ثشػذ؛ دس ایي فوب خشمافتذ ٍ ؿبیذ حوَس ایي دٍ پذیذُ دس وٌبس ّن ثِ هٌٔبی اك هی

 .ثیؾ اص پیؾ هَسد تَخِ لشاس ثگیشد ثبیذ تدْیض ًِبم لوبیی ٍ آهَصؿیٍ  ّب ؿىل خذیذتشی ثِ خَد گشفتٌذ آٍسی في

ٓوَهی  آٍسی ٍ اػتفبدُ ّشچِ ثیـتش اص ٍػبیل استجبى خؤی اهىبى اًدبم خشاین ٓلیِ ٓفت ٍ اخالقاهشٍصُ ثب پیـشفت في

تَاى هٔف همٌي دس ٍهْ هوبًت اخشاّبی ویفشی ثِ ًحَ چـوگیشی افضایؾ یبفتِ وِ یىی اص دالیل ایي افضایؾ سا هی

 هتٌبػت ثب ایٌگًَِ خشاین داًؼت.

 .هفهَم شٌاسی1

 ًگبسًذُ ثِ تجییي ٍ ٍاوبٍی هفبّین همذهبتی ٍ ولیذی همبلِ خَاّذ پشداخت. دس ایي لؼوت

 . هفهَم جزاین ػلیِ ػفت ٍ اخالق ػوَهی 1-1

ّش وبسی هشثَى ثِ اهَس خٌؼی اػت وِ ثش حؼت ٓشف »دس تشهیٌَلَطی حمَق، ٓول هٌبفی ٓفت چٌیي تٔشیف ؿذُ وِ 

 (.473: 1387خٔفشی لٌگشٍدی، ) آٍس ثبؿذ ٍ لبًَى آى سا خشم ًگبسی وشدُ ثبؿذٍ احؼبػبت ٓوَهی ؿشم

خشاین ٓلیِ خبًَادُ آى دػتِ اص خشاین »ثب خبًَادُ استجبى داسد ٍ دس تٔشیفی آهذُ اػت: تَاًذ خشاین هٌبفی ٓفت، هی

وٌٌذ یب اػتَاسی ّؼتٌذ وِ ویبى ٍ ثمبی خبًَادُ یب لذاػت ٍ حیثیت ٍ ؿئَى خبًَادگی یب افشاد خبًَادُ سا تْذیذ هی

 (.19: 1385وبتجی، ) «گزاسًذهٌفی هیًوبیٌذ یب دس ًؼت ٍ تَالذ ٍ تٌبػل تبثیش سٍاثي خبًَادگی سا هتضلضل هی

 ًَس ثِ آًْب ًبلن سفتبسّبی هلبدیك ًْبیتب اخالق ٓوَهی اسائِ ًذادُ ٍ گزاس دس ّیچ یه اص لَاًیي تٔشیفی اص ٓفت ٍ لبًَى

تَاى ثِ ّشگًَِ اًتـبس، تَصیْ، هٔبهلِ ٍ اسػبل هحتَیبت هؼتْدي، دس یه تٔشیف ولی هی .اػت ؿذُ روش غیشخبهْ

ای یب ّبی سایبًِتشغیت، تْذیذ یب تٌویْ ٍ فشیت افشاد ٍ ّوچٌیي تؼْیل دػتیبثی ثِ اهَس یبد ؿذُ تَػي ػبهبًِتحشیه، 

ای داًؼت. الصم ثِ روش اػت وِ دس اثتذا فلل چْبسم الیحِ خشاین هخبثشاتی سا خشاین ٓلیِ اخالق ٍ ٓفت ٓوَهی سایبًِ

تٌِین ؿذُ ثَد ٍلی دس اكالحبت ثب ایي تَخیِ وِ خشاین ثب هحتَا ًبهبًَع ٍ  1ای تحت ٌَٓاى خشاین هشتجي ثب هحتَاسایبًِ

وٌذ دس ػبیش وـَسّب ٍ هخلَكب وٌَاًؼیَى خشاین ػبیجش ًیض حبٍی ًبسػب اػت ٍ هلبدیك خَد سا ثب ؿفبفیت ثیبى ًوی

بسی اػت یب ؿبهل ػبیش ًگًگبسی وَدوبى اػت ٍ هـخق ًیؼت آیب ٌَٓاى خشاین هشتجي ثب هحتَی هٌلشف اص ّشصُّشصُ

گش هَهَّ ثبؿذ؛ ثٌبثشایي تَاى ثِ خَثی ثیبىؿَد ٍ اص ػَی دیگش ایي ٌَٓاى داسای هفَْم ٓبهی اػت وِ ًویخشاین ًیض هی

ًوبیذ فلل چْبسم، خشاین داس هیوٌذ یب آثشٍ ٍ حیثیت افشاد سا لىِداس هیچَى خشاین ایي فلل یب ٓفت ٓوَهی سا خشیحِ

« خشاین ٓلیِ ٓفت ٍ اخالق ٓوَهی»اًذ وِ پیؾ ثیٌیِ ٌَٓاى ثشخی ثش ایي ٓمیذُق ٓوَهی ًبم گشفت. ٓلیِ ٓفت ٍ اخال

                                                           
1
. Content related offences. 
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ًگبسی یب خشاین هشتجي ثب هحتَا وِ ًِ تٌْب ٌَٓاى ثِ تٌْبیی پَؿیذُ ٍ ًبسٍؿي اػت، ثلىِ ػٌدؾ فوبی ثِ خبی ّشصُ

یجش وِ اص سیـِ، چْشُ ّوگبًی ٍ ٓلٌی ًذاسد ػبیجش ثب فوبی ثیشًٍی ٍ ثبس وشدى ٓفت ٍ اخالق ٓوَهی ثش فوبی ػب

  .(386: 1395پَس، ٓبلی) ًبپزیشفتٌی اػت

تَاى ایشاد گشفت ثِ ایي ثیبى وِ ثِ ٌَٓاى هثبل ٍلتی وِ دس یه ٍثگبُ تلبٍیش هؼتْدي ثِ وِ ثِ ایي ًمذ هی دس حبلی

تَاى آى سا ثش هحیي ٍالٔی ثبس وشد ٍ ًمذ ؿَد چَى دػتشػی ثِ ایي ٍثگبُ ثشای ٓوَم آصاد اػت هیًوبیؾ گزاؿتِ هی

 سػذ.ًوی اص ایي ًِش، لبثل پزیشؽ ثِ ًِش اًتخبة ایي ٌَٓاى كشفبً

 سیاست جٌایی تقٌیٌی. هفهَم 1-2

ؼَة ًوَد ثلىِ آى سا دس ٍالْ ثبیؼتی حه« ػیبػت خٌبیی ًخؼتیي الیِ»ػیبػت خٌبیی تمٌیٌی سا ًِ تٌْب ثبیؼتی 

 .(107: 1396الصسط، ّبی هدشهبًِ تلَس ًوَد )ٍ تٔییي وٌٌذُ ًَّ پبػخ دس لجبل پذیذُ« ّؼتِ اكلی ػیبػت خٌبیی»

 لبًَى اص الْبم ثب ٓبدی  فٔبلیت همٌي ٍ همشسات ٍ اكَلی وِ دس لَاًیي تمٌیٌی ٓجبست اػت اص ػیبػت خٌبیی لبًًَی یب

خٌبیی تمٌیٌی ّوبى تذثیش لبًًَگزاس دس تَاى گفت وِ ػیبػت ثِ ًَسخالكِ هیگشدد؛ هی ثیٌیپیؾ همٌي تَػي اػبػی

ػیبػت ثِ ٓجبست دیگش ؛ (29: 1394حوبًی، س) هَسد ٍاوٌؾ ٓلیِ خشم اػت ٍ ثِ ًِبم ػیبػی ّش وـَس ثؼتگی داسد

 .ثبؿذ خٌبیی تمٌیٌی ثب اػتفبدُ اص اثضاس لَاًیي وِ ؿبهل لبًَى اػبػی، لَاًیي خضایی ٍ آئیي دادسػی ویفشی هی

 تزرسی ػٌاصز هتشکلِ جزاین ػلیِ ػفت ٍ اخالق ػوَهی در فضای سایثز . 2

 ثشای آى وِ سفتبسی خشم تلمی ؿَد ٍخَد ػِ ٌٓلش الصم اػت: ٌٓلش لبًًَی؛ ٌٓلش هبدی ٍ ٌٓلش هٌَٔی اػت.

 ػٌصز قاًًَی. 2-1

گبًِ اص دیگش ٌٓبكش خشم هَسد اًذ ٌٓلش لبًًَی سا ًجبیذ ثِ ٌَٓاى یه ٌٓلش خذاًَس وِ ثشخی اػبتیذ اؿبسُ داؿتِ ّوبى

 ی ًَلی ٍ ًِ ٓشهی ثب ایي ٌٓبكش اػتثشسػی لشاس داد ٍ ایي ٌٓلش صیش ثٌبی ٌٓبكش هبدی ٍ سٍاًی ٍ داسای یه ساثٌِ

ٍلی ًجك ػٌت هٔوَل حمَلذاًبى ٍ ثشای تجییي هٌلت دس ایي ثخؾ هَاد لبًًَیِ ؛ (53-52: 1392)هیشهحوذكبدلی، 

 .ًوبیینهشتجي روش هی

 ّبی ػبثك ًیض تَخِ داؿت؛لبًًَگزاسی خشاین هشتجي ثب هحتَا ثب تَخِ ثِ تىثش ٍ تٌَّ آًْب ثبیذ ثِ ثشسػی ٌٓلش لبًًَیدس 

ثیٌی وشدُ  ػبثك، ثشخی اص خشاین هشتجي ثب هحتَا سا دس لبلت لَاًیي ٍ همشسات خضایی دیگش پیؾ لبًًَگزاسچِ هوىي اػت 

اًگبسی   یبًِ دس ایي لجیل خشاین دس حذ ٍػیلِ استىبة خشم اػت لضٍهی ثِ خشمثبؿذ ٍ ثِ لحبٍ ایٌىِ فوبی ػبیجش یب سا

 :ثبؿٌذ داؿتِ حبلت ػِ اػت هوىي ػبثك خضاییلَاًیي  هدذد احؼبع ًـَد. دس استجبى ثب خشاین هشتجي ثب هحتَا،

اهش دس ایي اػت وِ ایي لؼن اًذ ٍ ٓلت ایي  ثیٌی ًـذُ الف( ثشخی اص خشاین هشتجي ثب هحتَا دس لَاًیي خضایی ػبثك پیؾ

ًِش همٌي  یبثٌذ یب ایٌىِ ٍلَّ آًْب دس هحیي خبسخی ثٌب ثِ ثشخی هالحِبت هذ اص خشاین یب كشفب ثب فوبی ػبیجش هٌٔب هی

تجبدل اًالٓبت ٍ هحتَیبت, لبًًَگزاس الصم داًؼتِ اػت تب  ػشٓت لحبٍ ثِ سایبًِ ٍ ایٌتشًت هحیي دس ٍلی اًذ، ًگشفتِ لشاس



4 
 

لبًَى هدبصصات اػالهی  743دس هبدُ تَاى ثِ خشم آهَصؽ استىبة خشم  اًگبسی وٌذ. ثشای ایي حبلت هی آًْب خشم ًؼجت ثِ

 وشد. اؿبسُ

اًذ اهب دس فوبی هدبصی سایبًِ یب ایٌتشًت الصم اػت  ثیٌی ؿذُ ة( ثشخی اص خشاین هشتجي ثب هحتَا دس همشسات خضایی پیؾ

ىغ ثبیذ حیٌِ آًْب هحذٍد گشدد؛ ثِ ٌَٓاى هثبل دس استجبى ثب تَػِٔ هحذٍدُ یب هحذٍدُ آًْب تَػِٔ یبثذ ٍ یب ثشٓ

لبًَى ًحَُ هدبصات اؿخبكی وِ دس اهَس ػؤی  ػِهبدُ  ػِتَاى ثِ تجلشُ  اًگبسی ًؼجت ثِ همشسات خضایی ػبثك هی خشم

كغبس ثشای ًگْذاسی، ًوبیؾ، داسد وِ اػتفبدُ اص  همشس هی 1372ثْوي  24ًوبیذ هلَة  ّبی غیشهدبص هی ٍ ثلشی فٔبلیت

ٓشهِ، فشٍؽ ٍ تىثیش ًَاسّبی غیشهدبص هَهَّ ایي لبًَى، هَخت آوبل حذاوثش هدبصاتْبی همشسُ ثشای ٓبهل خَاّذ ثَد. 

وٌذ، هشٍسی اػت وِ پب سا فشاتش گزاؿتِ ٍ  دس فوبی ایٌتشًت ٍ سایبًِ ثِ لحبٍ خٌشات ثیـوبسی وِ اًفبل سا تْذیذ هی

 .اًگبسی ؿَد ب تٌویْ یب دَٓت یب تْذیذ ثِ دػتشػی ثِ هحتَیبت غیش هدبص ًیض خشمتحشیه یب تـَیك ی

لبًَى  640تَاى ثِ هبدُ  اًگبسی ًؼجت ثِ همشسات خضایی ػبثك دس فوبی ػبیجش هی ثشٓىغ دس استجبى ثب تحذیذ حذٍد خشم

ّش چیض خالف ٓفت ٍ اخالق هدبصات اػالهی اؿبسُ وشد وِ تدبست یب تَصیْ یب ػبخت یب دس هٔشم ٓوَهی گزاسدى 

یب ثیي اًالٓبت كشفب ّشصُ ثب اًالٓبتی وِ  اًگبسی وشدُ اػت ٍ دس ٍالْ تفبٍتی ثیي ثضسگؼبالى ٍ وَدوبى  ٓوَهی سا خشم

 ٍ اػتًیض لبئل ًـذُ اػت. اخشای ایي هبدُ دس هحیي ایٌتشًت ًِ تٌْب ٓوال غیشهوىي  ؿَدثشای همبكذ ٓلوی هٌتـش هی

ًیؼت. ثِ ّویي  لبثل تٌجیك ؿَد ثلىِ ثب هبّیت ٍ ؿشایي ایٌتشًت ًیض  هٌدش ثِ ثؼتِ ؿذى اوثش ػبیتْبی ایٌتشًتی هی

دلیل دس فوبی ػبیجش هشٍسی اػت وِ هحتَیبت ّشصُ سا هحذٍد وشد ٍ هٔیبسّبی ولی ٍ هجْوی ّوچَى خالف ٓفت ٍ 

 .اخالق ٓوَهی ثشای تـخیق هحتَیبت ّشصُ سا وٌبس گزاؿت

ٍ ایٌتشًتی  ایسایبًِ یػبهبًِاًذ ٍ  ج( ثشخی اص خشاین هشتجي ثب هحتَا خشایوی ّؼتٌذ وِ دس همشسات خضایی أًىبع یبفتِ

اًگبسی ایي لجیل اص خشاین ًیؼت ٍ ثب ایي وِ دس دػتِ خشاین هشتجي  لضٍهی ثِ خشم .ای هٌبػت ثشای استىبة آًْبػت ٍػیلِ

مشسات خضایی هشثًَِ لبثل ویفش ّؼتٌذ؛ هثل افتشا، تَّیي، ّته حشهت ًؼجت ثِ گیشًذ، ثش اػبع ه ثب هحتَا لشاس هی

 ...همذػبت ٍ

ّش  دس خلَف خشاین هٌبفی ٓفت دس فوبی ػبیجش ٍ اص ًشیك ایٌتشًت ًِش ثِ ایٌىِ هٌبثك هبدُ دٍ لبًَى هدبصات اػالهی

ثٌبثش ُبّش ایي  ؿَد. اػت خشم هحؼَة هی  سفتبسی آن اص فٔل یب تشن فٔل وِ دس لبًَى ثشای آى هدبصات تٔییي ؿذُ

هبدُ اگش ؿخلی فٔلی اًدبم دّذ وِ اص ًِش لبًَى خشم ؿٌبختِ ؿَد خشم هحؼَة ؿذُ ٍ هؼتحك هدبصات خَاّذ ثَد؛ 

لبًَى  167تَاى هدشهبًِ داًؼت، هگش ثِ هَخت لبًَى؛ ّشچٌذ ًجك تفؼیش ؿَسای ًگْجبى اص اكل ای سا ًویلزا پذیذُ

ای سا هٌٌجك ثش ثشخی سفتبسّبی هـوَل تٔضیش اص دیذگبُ فمِ ًوبئین ٍلی تب تین ثشخی خشاین سایبًِتَاًؼاػبػی هی

ای ًپشداختِ ثَد ای ثِ تَكیف خشم سایبًٌِّگبهی وِ لبًًَی دس هدلغ ؿَسای اػالهی تحت ٌَٓاى لبًَى خشاین سایبًِ

ای َاسد ًبدسی وِ تب وٌَى اكٌالحب ثِ ٌَٓاى خشم سایبًِای ًذاؿتِ اػت. هتَاى گفت وِ ًِبم لوبیی ایشاى خشم سایبًِهی

ّبی هجتزل ٍ هَسد تٔمیت لوبیی لشاس گشفتِ اػت ًیض تحت ٌٓبٍیي هدشهبًِ دیگشی ّوبًٌذ اًتـبس تلبٍیش ٍ فیلن

سد هؼتْدي ٍ ًِبیش آًْب ثَدُ اػت. ثب ایي ٍكف دس خلَف ٌٓلش لبًًَی ایي خشم ثبیذ دٍ همٌْ سا ثِ ًَس خذاگبًِ هَ

 ثشسػی لشاس داد؛ 
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 استىبة ٍػیلِ هخبثشاتی یب ای سایبًِ ّبی ػبهبًِ وِ اػت دادُ لشاس تَخِ هَسد سا خشایوی 1ایلبًَى خشم سایبًِ دس لبًًَگزاس

 گؼتشدگی ٍ خشاین ایي استىبة ػَْلت لىي اػت؛ هوىي ًیض ٍػبیل ػبیش ثِ تَػل ثب خشاین ایي استىبة ٍ ّؼتٌذ خشم

 خشاین لبًَى دس خبف ًَس ثِ سا خشاین اص دػتِ ایي وِ اػت داؿتِ آى ثش سا لبًًَگزاس ػبیجش فوبی دس آى ثبسصیبى ًتبیح

 .دّذ لشاس تَخِ هَسد ای سایبًِ

داسد؛ ثب ایي تفبٍت وِ دس ایي هبدُ ثِ اػتفبدُ اص ّویي لبًَى  640ؿجبّت صیبدی ثب هبدُ لبًَى هدبصات اػالهی  742هبدُ 

یب هخبثشاتی ثشای استىبة خشم اؿبسُ ؿذُ ٍ ًىتِ دیگش ایٌىِ دس وٌبس تَلیذ، اًتـبس ٍ هٔبهلِ ٍ هَاسد  ایّبی سایبًِػبهبًِ

ّن اػتفبدُ ؿذُ اػت تب « رخیشُ»لبًَى هدبصات اػالهی ثیبى ؿذُ ثَد دس ایي هبدُ اص ٌَٓاى  640دیگشی وِ دس هبدُ 

پشّیض وٌٌذ ووب ایٌىِ ؿجیِ ایي هؼئلِ لجال دس سای ٍحذت  افشاد اص رخیشُ اًجَُ ایي هحتَیبت ثِ للذ اًتـبس یب تدبست

دی، ٍیدی، دیّبی دادُ دس ایي هبدُ، ػیهٌَِس اص حبهل. ًیض هَسد تبویذ لشاس گشفتِ ثَد 78هلَة  645سٍیِ ؿوبسُ 

ت هَسد ؿَد وِ ثشای ًمل ٍ اًتمبل اًالٓبدیؼه، فلؾ هوَسی ٍ یب ّش ًَّ حبفِِ ػیّبس یب ٍػیلِ دیگشی هیفالپی

سػذ ایي ّبی كَتی ٍ تلَیشی اص ایي ًشیك ثِ ًِش هیثبؿذ وِ ثب تَخِ ثِ اًتمبل     دادُگیشد، هیاػتفبدُ لشاس هی

گشدد. ّش چٌذ ثٔوی اص دس توبد ٍ ُبّشا ًبػخ آى هحؼَة هی 1386هؼئلِ دس هَاسد هتٔذدی ثب لبًَى ػؤی ٍ ثلشی 

ؿَد وِ اهَس ػؤی ٍ لبًَى خبف ثَدُ ٍ فمي هـوَل افشادی هی 1386حمَلذاًبى هٔتمذًذ وِ لبًَى ػؤی ٍ ثلشی 

ای سا ًبػخ آى لشاس داد ٍ ادٓبی خَد سا ثب تَاى لبًَى خشاین سایبًِاًذ ٍ ثِ ایي تشتیت ًویی خَد لشاس   دادُثلشی سا حشفِ

هدبصات اؿخبكی وِ دس اهَس ػؤی ٍ وٌٌذ اص خولِ ایٌىِ ٌَٓاًی وِ ایي لبًَى داسد)لبًَى ًحَُ چٌذ اػتذالل تمَیت هی

گش ایي هٌلت اػت وِ ایي لبًَى هخلَف افشادی اػت وِ دس ایي حَصُ  ًوبیٌذ( ًـبىثلشی فٔبلیت غیش هدبص هی

ّب سا ًؼجت داد، اص دیگش دالیلی وِ ثِ آى تَاى ثِ اؿخبكی وِ فٔبل دس ایي حَصُ ًیؼتٌذ ایي هدبصاتفٔبلیت داسًذ ٍ ًوی

ذ ػیبق ثٔوی هَاد هٌذسج دس ایي لبًَى اػت وِ ثِ ٌَٓاى هثبل ثشای تىشاس خشم، دس خَدِ ایي لبًَى وٌٌاػتذالل هی

ّبی تىویلی ثشای هشتىجیي ایي سفتبسّب سا، هجي تدْیضات لشا ثیٌی وشدُ ٍ ّوچٌیي تٔییيِ هدبصاتهدبصات ؿذیذتش پیؾ

ثبؿذ. اص دالیل دیگشی آًْب ایي هؼبئل اػت هشتجي هی یدادُ وِ ثیـتش ثِ افشادی وِ دس ایي حَصُ فٔبل ّؼتٌذ ٍ حشفِ

ثب تَخِ ثِ »وٌٌذ یىی اص ًِشات هـَستی اداسُ حمَلی لَُ لوبئیِ اػت وِ گفتِ وِ دس تمَیت اػتذالل خَد ثیبى هی

لبًَى هدبصات اػالهی ٍ هبدُ ػِ لبًَى ًحَُ هدبصات اؿخبكی وِ دس اهَس ػؤی ٍ ثلشی فٔبلیت داسًذ،  640هبدُ 

 اًذ ای داسًذ ٍ اؿخبف ٓبدی اص ؿوَل آى خبسج دبصات هخلَف افشادی اػت وِ دس اهَس ػؤی ٍ ثلشی فٔبلیت حشفِه

 (.713 :1384ؿىشی ٍ  ػیشٍع، )

 . ػٌصز هادی2-2

                                                           
1

شماري  5/3/8311ای مصوب قاوون جرایم رایاوً 55تً موجة مادي .  

( 912( تا )927( ایه قاوون تً عىوان مواد )54( تا )8مواد )

قاوون مجازات اسالمي )تخش تعسیرات( تا عىوان فصل جرائم 

: ذیىظور گردام قاوون مجازات اسالمی میعىی فصل سی اي رایاوً

 روزوامً رسمی. 89/4/8311 -81942
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ثشای تحمك ّش خشهی، فٔل یب تشن فٔلِ هشتىت ثبیذ دس ؿشایي خبكی كَست گیشد وِ ایي ؿشایي هوىي اػت هشثَى ثِ 

 دیذُ، صهبى ٍ هىبى استىبة خشم، هبل، هَهَّ خشم ٍ یب ّش چیض دیگشی وِ آن اص ایدبثی یب ػلجی ثبؿذ.ثضّىبس، ثضُ

 .هزتکة2-2-1

 ثشای تحمك خشاین هَسد ًِش، اكَال هشٍستی ًذاسد وِ ٍكف یب ٍیظگی خبكی دس هشتىت ٍخَد داؿتِ یب ًذاؿتِ ثبؿذ ٍ

تَاًذ هشتىت خشم هَهَّ ایي هبدُ ثبؿذ ٍ  ثیبًگش ایي اػت وِ ّش وغ آن اص ؿخق حمیمی یب حمَلی هی« ّشوغ»لفَ 

 . كبحت تلبٍیش هؼتْدي اگش خَد هجبؿشت دس ایي خشم وشدُ ثبؿذ اص تحول ویفش ایي هبدُ هؼتثٌی ًیؼت

س آى سا هَسد تَخِ لشاس دادُ اػت. لبًًَگزاس ایشاى دس یبفتِ ثَدىِ استىبة خشاین، یىی اص اٍكبفی اػت وِ لبًًَگزا ػبصهبى

یبفتِ هَخت تـذیذ هدبصات  ًگبسی ثِ كَست ػبصهبى لبًَى هدبصات اػالهی تلشیح وشدُ وِ استىبة خشم ّشصُ 742هبدُ 

اػت وِ ایي ای دس ایي سٍصگبساى پیذا وٌذ آى  اّویت ٍیظُ  ًگبسی، یىی اص َٓاهلی وِ ثبٓث ؿذُ ّشصُهشتىجیي خَاّذ ثَد. 

ای یب هٌجَٓبتیِ كشف فبكلِ گشفتِ ٍ دس اوثش ًمبى دًیب ثِ  پذیذُ ٍ كٌٔتِ ثِ گشدؽ دسآٍسًذُ آى، اص یه خشمِ سػبًِ

خشم » تَاى گفت وِپیًَذد. دس تٔشیف ایي خشم ّوؼَ ثب ثشخی حمَلذاًبى هی یبفتِ ٍ فشاهلی ثِ ٍلَّ هی كَست ػبصهبى

ّن ٍ ثشای  غیش لبًًَی ٍ ّوبٌّگ گشٍّی هٌؼدن اص اؿخبف اػت وِ ثب تجبًی ثب ّبی یبفتِ ٓجبست اص فٔبلیت ػبصهبى

پشداصًذ ٍ ثشای سػیذى ثِ ّذف اص ّش ًَّ اثضاس  استىبة هؼتوش هدشهبًِ ؿذیذ هی تحلیل هٌبفْ هبدی ٍ لذست، ثِ 

 (.13: 1380ؿوغ ًبتشی،« )وٌٌذ هدشهبًِ ًیض اػتفبدُ هی

گزاس ایشاى لشاس گشفتِ ٍ آى ٓجبست اػت اص هیضاى ًمـی وِ هشتىت دس استىبة خشم ٍكف دیگشی ًیض وِ هَسد تَخِ لبًًَ

ّبی تٔییي هدبصات ثشای هشتىجیي سا ایي  داؿتِ اػت. دس ٍالْ لبًًَگزاس دس هبدُ ػِ لبًَى ػؤی ثلشی، یىی اص هالن

« الف»ل غیشاكلی. دس تجلشُ یه ثٌذ ًگبساًِ اػت یب خضء َٓاه داًؼتِ اػت وِ هشتىت، خضء َٓاهل اكلی تىثیشِ آثبس ّشصُ

ّبی اكلی( اهب تٔشیف ٍ  وٌٌذُ، وبسگشداى، فیلوجشداس، ثبصیگشاى ًمؾ ایي هبدُ، َٓاهل اكلیِ تَلیذ سا هٔشفی وشدُ )تْیِ

سػذ هملَد اص َٓاهل اكلیِ تىثیش، وؼبًی اػت وِ  هٔیبسی ثشای تـخیق َٓاهل اكلیِ تىثیش اسائِ ًذادُ اػت. ثِ ًِش هی

 اًذ. ؿذُ أع صًدیشُ تىثیش لشاس داؿتِ ٍ ػبیش تىثیشوٌٌذگبىِ خضء، اص آًبى تغزیِ هیدس س

-داس ٍ هبثٌیي دادگؼتشی، هذیشاى، وبسوٌبى ثخؾلبًًَگزاس دس هبدُ ّـت لبًَى ػؤی ٍ ثلشی ثشای هأهَساى كالحیت

ّبی خذاگبًِ دس داسًذ، هدبصاتّبی دٍلتی، ٓوَهی، خلَكی ٍ لوبیی ثِ التوبی ؿغلـبى آثبس هؼتْدي سا دس اختیبس 

ّب ٍ ػبصهبًْب یب  ّش یه اص وبسهٌذاى ٍ وبسوٌبى اداسُلبًَى هدبصات اػالهی ثشای  754ًِش گشفتِ ؿذُ اػت. دس هبدُ 

ّبیی  ّبی دٍلتی ٍ یب ٍاثؼتِ ثِ دٍلت یب ًْبدّبی اًمالثی ٍ ثٌیبدّب ٍ هَػؼِّب ٍ ؿشوت ؿَساّب ٍ یب ؿْشداسیْب ٍ هَػؼِ

ؿًَذ ٍ یب  ّبیی وِ ثب ووه هؼتوش دٍلت اداسُ هی ؿًَذ ٍ دیَاى هحبػجبت ٍ هَػؼِ فمیِ اداسُ هی ِش ٍلیوِ صیش ً

گبًِ ٍ ّوچٌیي ًیشٍّبی هؼلح ٍ هبهَساى ثِ خذهت  داسًذگبى پبیِ لوبئی ٍ ثِ ًَس ولی آوبء ٍ وبسوٌبى لَای ػِ

ثیٌی ، هدبصات هـذدی پیؾای ؿذُ ثبؿٌذ سایبًِ ٓوَهی آن اص سػوی ٍ غیشسػوی ثِ هٌبػجت اًدبم ٍُیفِ هشتىت خشم

ای هدشی اػت. ػِ ای دس هَاسد هـتشن لبًَى خشاین سایبًِؿذُ اػت. ثب تَخِ ثِ اخیشالتلَیت ثَدىِ لبًَى خشاین سایبًِ

یىی اص  ای روش ًگشدیذُ، یىی هشثَى ثِ ایٌىِحبلتی  وِ دس هبدُ ّـت لبًَى ػؤی گفتِ ؿذُ ٍلی دس لبًَى خشاین سایبًِ
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اًگبسی هشتىت یىی اص ایي سفتبسّب ؿًَذ چشا وِ هبدُ هزوَس هشثَى ثِ حبالت اؿخبف هٌذسج دس هبدُ ّـت دس اثش ػْل

لبًَى هدبصات اػالهی ًـًَذ ٍ گش ًِ دس ایي  751ٍ  749ثبؿذ. الجتِ ایي اؿخبف ثبیذ هـوَل اؿخبف هَاد ٓوذی هی

ّبی خلَكی االخشا اػت. حبلت دیگش ایٌىِ وبسوٌبى ثخؾاػالهی الصم ای لبًَى هدبصاتفشٍم ّن فلل خشاین سایبًِ

اًذ( سفتبسّبی لبًَى هدبصات اػالهی روش ؿذُ 751ٍ  749)ثدض اسائِ دٌّذگبى خذهبت هیضثبًی ٍ دػتشػی وِ دس هَاد 

ؤی ٍ ثلشی، هٌذسج دس هبدُ ّـت لبًَى ػؤی ٍ ثلشی سا هشتىت ؿًَذ. ٍ آخشیي حبلتی وِ دس كَست ٍلَّ لبًَى ػ

هبلی هجبدست ثِ اًتـبس هحتَیبت  ثبؿذ هشثَى ثِ هَسدی اػت وِ اؿخبف هٌذسج دس هبدُ ّـت ثشای اػتفبدُهدشی هی

 گًَِ ػَءًیت خبكی اؿبسُ ًـذُ اػت.ای ثِ ایيهؼتْدي ًوبیٌذ چشا وِ دس لبًَى خشاین سایبًِ

 دیدُ. تش2-2-2ُ

 ٌَٓاى ثِ سا خبكی ؿخق تَاى ًوی گشفتِ ٍ اكَال لشاس دیذُ ثضُ ثذٍى خشاین صهشُ خشاین ٓلیِ ٓفت دس فوبی ػبیجش دس

 اًؼبًی ؿشافت ٍ وشاهت ٍ خبهِٔ ٓوَهی اخالق ٍ ٓفت ٓلیِ خشم اكَال خشاین، ایي صیشا وِ. وشد هٔشفی خشم دیذُ ثضُ

دیذُ خشم ثضُ ٍ اػت وشدُ آًْب اًگبسیِ خشم ثِ الذام وِ ّبػت اسصؽ ایي اص حوبیت خْت لبًًَگزاس ٍ گشدًذ هی هحؼَة

دٌّذ.  ّبیی اػت وِ ایٌگًَِ اؿیبء ٍ آثبس سا هَسد اػتفبدُ لشاس هی توبهیت اخاللیِ خبهِٔ ٍ ًیض توبهیت اخاللیِ اًؼبى

گشدد.  دٌّذُ ایي خشاین لحبٍ ًوی دیذُ دس چبسچَة ٌٓبكش تـىیل ثٌبثشایي اكَال ٍخَد یب ٓذم ٍخَد ٍیظگی خبف دس ثضُ

افتبد وِ ثش گشفتِ اص وٌَاًؼیَى ای خشاین ٓلیِ هحتَا ٓلیِ اًفبل اتفبق هیػت وِ دس الیحِ خشاین سایبًِالصم ثِ روش ا

 خشاین ػبیجش ثَد ٍلی دس ًی سٍال تلَیت، ایي خشاین دس هَسد توبهیِ افشاد لبثلیت تحمك داسد.

 

 . هَضَع جزم2-2-3

هوىي  742تجلشُ چْبس هبدُ  اػت. ًجك« ٍ هجتزلهحتَیبت هؼتْدي »هَهَّ خشاین هٌبفی ٓفت دس فوبی ػبیجش 

ػؤی ٍ ثلشی  لبًَى، داسای هحتَایی هتٌی، كَتی یب تلَیشی ثبؿذ. لزا ثشخالف تجلشُ پٌح ثٌذ الف هبدُ ػِ  اػت دادُ

ي تَاًذ هؼتْد ای اكَات ٍ هتَى ّن هی اؿبسُ وشدُ اػت، دس لبًَى خشاین سایبًِ هؼتْدي آثبس ػؤی ٍ ثلشیوِ تٌْب ثِ 

لبًَى هدبصات  742سػذ ثب تَخِ ثِ تٔشیف ثیبى ؿذُ اص هحتَای هؼتْدي دس تجلشُ چْبس هبدُ  تلمی ؿًَذ. ثِ ًِش هی

 هؼتْدي هتٌی ثبؿذ، خٌؼی ٓول یب آهیضؽ تٌبػلی، اًذام ثشٌّگی، ثِ هشثَى ولوبت آى دس وِ هتٌی ّش اػالهی

 یب ٓلوی اػتفبدُ هبًٌذ خبكی ؿشایي دس اػت هؼتْدي هحتَای آى هَهَّ وِ الجتِ سفتبسّبیی .ؿَد هی هحؼَة

 همشس ّبیؿوَل هوٌَٓیت اص لبًَى هضثَس 743هـشٍّ ثب تَخِ ثِ تجلشُ هبدُ  ٍ ٓمالیی هللحت داسای وِ وبسثشدی

تَاى ثشسػی ًوَد؛ اٍل ایٌىِ ثگَئین ی فحـب سا اص دٍ دیذگبُ هیاًذ وِ خشٍج هَاسد هللحت اص ثحث اؿبِٓؿذُ هؼتثٌب

ای ساخْ ثِ هِی فحـب خشٍج تخللی اػت یٌٔی دس هَاسدی وِ ثِ ٌَٓاى هثبل كذا ٍ ػیوب ثشًبخشٍج ایي هَاسد اص اؿبِٓ

دّذ ٍ هملَد اص پخؾ ایي ثشًبهِ هشٍست ّـذاس ٍ ٓجشت آهَصی الـبس خبهِٔ اػت، هفبػذ ٍ فحـبء دس خبهِٔ ًـبى هی

ی فحـب هحؼَة ًـذُ ٍ ثش سا داسد، لزا اكال ایي هلذاق اؿبِٓ ّبثِ ایي دلیل وِ هللحت التوبی پخؾ ایي ثشًبهِ

ی فحـبء خشٍج تخلیلی سٍد. دیذگبُ دیگش ایي اػت وِ خشٍج ایي هَاسد سا اص اؿبِٓٓىغ وبهال اهش هٌلَثی ثِ ؿوبس هی
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ًگزاس ثٌب ثِ هللحتی، ی فحـبء ثبؿذ ٍلی لبًَتَاًذ هـوَل ٌَٓاى اؿبِٓثذاًین ثِ ایي ثیبى وِ ّش چٌذ ایي هَاسد ًیض هی

 سػذ.  تش ثِ ًِش هیای دیذگبُ دٍم لَیی لبًَى خشاین سایبًِهَاسدی سا اص حىن هَسد ًِشؽ خبسج وشدُ اػت. ثب هالحِِ

هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػت، اًدبم ّش یه اص سفتبسّبی هزوَس دس ایي هبدُ  742ٓالٍُ ثش هحتَای هؼتْدي وِ دس هبدُ 

اًگبسی ؿذُ اػت. ّوبًگًَِ وِ دس فلل اٍل اؿبسُ ؿذ، ًجك تٔشیف اسائِ ؿذُ دس  ی هجتزل ًیض خشمدس استجبى ثب هحتَا

ؿَد وِ دس حذ اػتْدبى گشدًذ ٍ تٌْب ؿبهل تلَیشی هی تجلشُ یه ایي هبدُ، هحتَای كَتی ٍ هتٌی، هجتزل تلمی ًوی

 ثبؿذ.ًیؼت ٍلی داسای كحٌِ ٍ كَس لجیحِ هی

-تَاى تحت ٌَٓاى اًحشاف تفؼیش وشد. ایي سفتبسّب ثِ چٌذ دػتِ تمؼین هیهَاد هزوَس سا هیثشخی اص سفتبسّبی هَهَّ  

ؿَد، ؿبهل ثشخی سفتبسّبی دیگش ًیض  ٓالٍُ ثش ایٌىِ ؿبهل اوثش خشاین خٌؼی هی وِ اًحشافبت خٌؼیؿَد. دس اثتذا 

هَػَی الخویٌی، ) ثیٌی ؿذُ ثبؿذّش چٌذ وِ دس فمِ ثشای ثشخی اص آًْب تٔضیش پیؾ گشدد وِ ٌَٓاى هدشهبًِ ًذاسًذ هی

ایي اًحشافبت ثش  هخشة اثش وِ …هثل اسهبی خٌؼی ثب حیَاًبت، اسهبی خٌؼی ثب اؿیبء، خَد اسهبیی ٍ (؛ 496: 1390

ایي سٍ الصم اػت تب اؿخبف صیش  ػبل دس ثشخی هَالْ اص اثش همبسثت ثیي دختش ٍ پؼش ثیـتش اػت. اص 18سٍی اؿخبف صیش 

ػبل دس ثشاثش ایي اًحشافبت هلًَیت یبثٌذ ٍ ثِ ّویي لحبٍ تجلیغ یب تحشیه یب تـَیك یب دَٓت یب فشیت یب تْذیذ ثِ  18

الجتِ اًدبم ایي  .اػت ؿذُ تلمی خشم ؿذُ،ؿٌبػبى ؿٌبختِ  ؿٌبػبى ٍ خشم استىبة اًحشافبت خٌؼی وِ ثشای خبهِٔ

ثبؿذ. الصم ثِ ای ثِ ًَس هٌلك خشم اًگبسی ؿذُ ٍ ػي ثضّذیذُ دس ایي خب هؤثش دس همبم ًویخشاین سایبًِ سفتبسّب دس لبًَى

  ًىتِ .ؿٌبػبى هشاخِٔ وٌذ ؿٌبػبى ٍ سٍاى حشافبت خٌؼی ثبیذ ثِ ٓشف پضؿىبى، خشماً تٔییي ثشای لبهی روش اػت وِ 

لبثل روش دیگش دس هَسد هَهَّ خشم ایي اػت وِ ّوبًگًَِ وِ دس ثخؾ توْیذاتی ایي پظٍّؾ ّن روش ؿذ، ٍالٔی یب 

ًگبساًِ، تأثیشی دس ٍلَّ یب ٓذم ٍلَّ خشم ًذاسد چشا وِ ّوبًٌَس وِ  غیشٍالٔی ثَدىِ كحٌِ تشػین ؿذُ دس ؿیء ّشصُ

وٌذ ٍ ٍالٔی یب غیش ٍالٔی ثَدىِ ثبؿذ وِ دس فشد ایدبد هیدبد تحشیىی هیاًگبسیِ ایي سفتبسّب ایگفتِ ؿذ اص دالیل خشم

كشاحتب ثِ ایي هؼئلِ اؿبسُ وشدُ لبًَى هدبصات اػالهی  742هَهَّ تأثیشی دس ایي اهش ًذاسد. لبًًَگزاس ایشاى دس هبدُ 

 .اػت

اس گشفتِ، وویتِ اؿیبء هؼْتدي یب ای وِ دس خلَف اٍكبف هَهَّ خشم وِ هَسد تَخِ لبًًَگزاس ایشاى لشآخشیي ًىتِ

ّبی  ؿَد. لبًًَگزاس دس هبدُ ػِ لبًَى ػؤی ثلشی یىی اص هالن هجتزلی اػت وِ ٓول هدشهبًِ ثش سٍی آى اًدبم هی

اًذ ٍ دس كَست ٓوذُ ثَدىِ آًْب،  داًذ وِ تَصیْ یب تىثیش ؿذُ تٔییي هدبصات سا ٓوذُ یب غیشٓوذُ ثَدىِ هحلَالتی هی

ایي هبدُ ًیض هالن تفىیه ٓوذُ اص غیش « الف»ی ثشای هشتىت دس ًِش گشفتِ اػت. دس تجلشُ دٍ ثٌذ هدبصات ؿذیذتش

 ٓذد ثَدىِ تٔذاد اؿیبء هَهَّ خشم لشاس دادُ ؿذُ اػت. 10ٓوذُ، 

 

 . ٍسیلِ ارتکاب2-4

ثِ ٓجبست  اػت.« دادُای یب هخبثشاتی یب حبهلْبی  ّبی سایبًِ ػبهبًِ»ٍػیلِ استىبة خشاین هٌبفی ٓفت دس فوبی ػبیجش 

، ای ٍ هخبثشاتی، ٍػیلِ تَلیذ، اًتـبسِسایبً   یػبهبًِپزیشد ٍ  ٓوَهی خبهِٔ كَست هی خشم ٓلیِ ٓفت ٍ اخالق دیگش؛ 
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ػؤی ٍ سػذ دس هَاسد هـتشن هیبى ایي لبًَى ٍ لبًَى  ثب تَخِ ثِ ایي ًىتِ ثِ ًِش هی .ایي هحتَیبت اػت ٍ... هٔبهلِ

االخشا ثبؿذ ٍ دٍ لبًَى ػبثك تٌْب دس  ای الصم لبًَى هدبصات اػالهی، لبًَى خشاین سایبًِ 640 ٍ ّوچٌیي هبدُثلشی 

هبًٌذ ًَؿتدبت، ًمبؿی استىبة  742االخشاػت وِ ثِ ٍػبیلی غیش اص ٍػبیل همشس دس هبدُ  خلَف آثبس هؼتْدٌی الصم

لبًَى  28جَٓبت استىبة یبثذ هـوَل هبدُ اًذ. چٌبًچِ اص ًشیك هٌیبثٌذ وِ ایي لجیل هَاسد اص هَهَّ ثحث خبسج

 ؿَد. هٌجَٓبت هی

 . ػٌصز رٍاًی3

تَاًوٌذی گیشد ٍ ایي ًیشٍی ًفؼبًی ّوبى  ثبًٌی ٍ ًفؼبًی ػشچـوِ هیدسًٍی/سوي هٌَٔی خشم اص یه ًیشٍی 

دّذ.  اسادُ فٔلیت یبفتِ، سوي هٌَٔی ٍ سٍاًی ّش خشم سا تـىیل هیادسان ٍ اػت؛ الجتِ اًؼبًی اختیبس /اسادُادسان/توییض ٍ 

ثِ ایي تشتیت وِ هشتىت ثب ٓلن ٍ اًالّ اص  گشفتِ ثبؿذ؛ای وِ ثِ ًحَ ایدبثی یب ػلجی ثِ استىبة خشم تٔلك  یٌٔی اسادُ

ًوَدُ ثبؿذ هدشهبًِ ٍكف ٓذم هـشٍٓیت ٍ غیشلبًًَی ثَدى سفتبس، فىش ٍ اًذیـِ خَد سا هتَخِ استىبة خشم ٍ سفتبس 

 .(346، 1: ج1396)هٌلَسآثبدی، 

 ثذٍى وِ اػت، سٍاًی ٌٓلش ًیبصهٌذ ثلىِ ثبؿذ،ًوی كشف هبدی خشاین صهشُ اصدس فوبی هدبصی  خشاین ٓلیِ هٌبفی ٓفت

 یه اص دس فوبی هدبصی، خشاین ٓلیِ هٌبفی ٓفت سٍاًی ٌٓلش تحمك ثشای. ًذاسد ٍخَد هشتىت آى تٔمیت اهىبى آى احشاص

یب  هؼتی خٌَى، هلٌَٓی، یب ًجیٔی خَاة حبل دس وِ وؼی ثٌبثشایي،. ؿَد احشاص دادى تغییش یب ػبختي دس ٓوذ ثبیذ ػَ،

خبف سفتبس ٓلیِ هٌبفی  للذ ثبیذ هشتىت دیگش، ػَی اص. ثبؿذهی ٓبم ػَءًیت فبلذ دّذ،هی اًدبم سا آوبل ایي اختیبسی

 . ثبؿذ داؿتِ ٓفت سا

 گیزیًتیجِ

تَاًذ دس دٍس تشیي ًمبى، هحتَای هدشهبًِ سا دس ػٌح ػبیجش ثِ ٌَٓاى فوبی خذیذ ٍ ًبهلوَع اػت وِ فشد هیفوبی 

اًگبسی ٍ ٍهْ هوبًت ّبی ایي فوب، خشمگؼتشدُ ثذٍى آى وِ َّیتؾ وـف ؿَد، هٌتـش ًوبیذ. ثب تَخِ ثِ ٍیظگی

سػیذ. دس حبل حبهش ثب ٍخَد سی ثِ ًِش هیاخشاّبی وبساهذ، خْت هٌوجي ػبختي فٔبلیت اؿخبف دس ایي فوب هشٍ

لبًَى خبف ٍ هوبًت اخشای ػٌگیي دس ایي حَصُ ثبص ّن ٍلَّ خشاین هذ  ٓفت ٍ اخالق ٓوَهی ؿبیْ اػت. ًِش ثِ آثبس 

ًبؿی اص ایي خشاین لضٍم ًِبم تمٌیٌی ٍ ٍاوٌـی هٌؼدن ٍ وبساهذ دس ایي حَصُ هشٍسی ثِ ًِش هی سػذ وِ سٍیىشدّبی 

ٍهْ لَاًیي هشتجي ثب خشاین ٓلیِ ٓفت ٍ اخالق ٓوَهی دس فوبی ػبیجش، هجیي ػیبػت ویفشی تمٌیٌی  هتفبٍت دس

ثبؿذ. ثب تَخِ ثِ خبف ٍ اخیشالتلَیت ثَدى هَاد هٌذسج دس فلل خشاین سایبًِ هٌؼدن لبًَى گزاس دس فوبی ػبیجش ًوی

دس خلَف تٔییي هیضاى هدبصات ٍ یب هدشهبًِ یبثین وِ دس هَاسد تٌبلن ٍ اختالف ای لبًَى هدبصات اػالهی دسهی

ثبؿذ. داًؼتي سفتبسی، ثب لَاًیي لجل اص ایي هَاد، هَاد فلل خشاین سایبًِ ای، ًبػخ ٍ دس هَاسدی هخلق لَاًیي هشتجي هی

 ّبی همشس دس ایي فلل ثب لَاًیي لجل اص آى ٍخَد ًذاسد.پَؿبًی ثیي هدبصات دس ًتیدِ ّن

ّب ًیض ثبیذ گفت وِ لبًَى گزاس ثبیذ ثِ توبهی وبسوشدّبی ویفش یٌٔی ًبتَاى ػبصی هدبصاتدس خلَف ًَّ ٍ هیضاى 

ثضّىبساى، ثبصداسًذگی ٓبم یب خبف، اكالح ٍ ثبصپشٍسی، تشّیت، تشریل، اسٓبة ٍ هؼبیلی اص ایي لجیل تَخِ داؿتِ ثبؿذ. 
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ش ایي ثَدُ وِ ثب ٍهْ هوبًت اخشاّبی ػیبػت ویفشی تمٌیٌی ایشاى دس خلَف خشاین هٌبفی ٓفت دس فوبی ػبیجش ث

هتٌَّ دس خْت تحمك وبسوشدّبی ویفش گبم ثشداسد. سٍیىشد لبًَى گزاس دس ثشخی اص هَاسد هتٌبػت ثب وبسوشدّبی ویفش 

ثَدُ ٍلی دس هَاسدی ًیض ٍاوٌؾ تٔییي ؿذُ ثشای سفتبس هدشهبًِ ًبهتٌبػت ٍ اكالح لَاًیي دس ایي گًَِ هَاسد هشٍسی ثِ 

 سػذًِش هی

 فهزست هٌاتغ

 .گٌح داًؾ، چبح ؿبًضدّناًتـبسات ، تْشاى: تزهیٌَلَصی حقَق(. 1387)لٌگشٍدی، هحوذ خٔفش یخٔفش

 ، تْشاى: ًـش هْبخش، چبح ؿـن.قاًَى هجاسات اسالهی در ًظن حقَقی کًٌَی .(1384)ؿىشی، سهب، ػیشٍع، لبدس

یافتِ تا رٍیکزد تِ  در قثال جزاین ساسهاىتزرسی سیاست کیفزی ایزاى  .(1380)ؿوغ ًبتشی، هحوذ اثشاّین

 .داًـگبُ تشثیت هذسع سػبلِ دوتشیسؿتِ حمَق ویفشی ٍ خشم ؿٌبػی،  الوللی، حقَق جشای تیي

 چبح اٍل.، تْشاى: اًتـبسات هدذ، هثاًی سیاست جٌایی تزاس جوهَری اسالهی ایزاى .(1394)حوبًی، هحوذس

 ، تْشاى: اًتـبسات خشػٌذی، چبح ػَم.اطالػاتحقَق کیفزی فٌاٍری  .(1395)پَس، حؼيٓبلی

)هَهَّ  سیاست کیفزی قاًًَگذاری ایزاى در جزاین تز ضد حقَق ٍ تکالیف خاًَادگی(. 1385وبتجی، هلٌفی)

 داًـگبُ اهبم كبدق )ّ(. حمَق ویفشی ٍ خشم ؿٌبػی،، سؿتِ ق.م.ا(، پبیبى ًبهِ وبسؿٌبػی اسؿذ 647ق  642هَاد 

، تشخوِ ٓلی حؼیي ًدفی اثشًذآثبدی، تْشاى: اًتـبسات هیضاى، درآهدی تز سیاست جٌایی.(1396)وشیؼتیيالصسط، 

 چبح پٌدن.

 دٍم. ، خلذ دٍم، لن: هؤػؼِ هٌجَٓبتی اػوبٓیلیبى، چبحتحزیز الَسیلِ .(1390)هَػَی الخویٌی، سٍح اهلل 

؛ خلذ اٍل، تْشاى: ثٌیبد هجزهاًِقَق کیفزی ٍ پدیدُ حقَق کیفزی ػوَهی، کلیات ح. (1394)هٌلَسآثبدی، ٓجبع

 مَلی هیضاى، چبح اٍل.ح

 ، تْشاى: ًـش هیضاى، چبح ّفذّن.جزاین ػلیِ اهَال ٍ هالکیت .(1392)هیشهحوذكبدلی، حؼیي


