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  چکیده
چرا که براي چیستی هر  ،ي است میان دو رشته حقوق و فلسفهارشتهماهیت جرم یک موضوع میان

یت نسب ؛درباره ماهیت جرم دو گرایش مهم همواره وجود داشته است باید گریزي به فلسفه نیز زد.موضوعی 
 ان براي افعالگراینسبی گروهی همچون، .اندپندار و ذات باور که هر یک برداشت متفاوتی از ماهیت جرم داشته

در  دانستند.می جرایم و جاعل اضعاالمري قائل نبودند و قانونگذاران را وهیچ حسن و قبح نفس از جمله جرم،
نفسه زشت و نیک و فیبرخی اعمال بالذات  ها بر این عقیده بودند که،آن بودند، ذات باوران گرایان،نسبی مقابل

قانون ۀوظیف و غیر قابل تغییر و پایدار هستند ،ندعقل قابل شناخت ۀوسیله هستند و در طبیعت واقعیت دارند و ب
در مقابل این دو دیدگاه افراطی گرایش سومی است که به جمع این دو  است. کشف اعمالنسبت به این  گذار

طرفداران این نوع از  ایم.نام نهاده (دو وجهی) بینابینپردازد و آن را گرایش یت جرم میهما ۀگرایش در زمین
و معتقدند در پس  د.انگرایش براي برخی جرایم ماهیت نسبی و برخی دیگر ماهیت ذاتی یا مطلق تصور نموده

اه عقل است و گ ۀوسیله مصالح و مفاسدي نهفته است که گاه قابل درك ب ،یک از اعمال ممنوع و مباح پرده هر
یلی هر یک از این مکاتب پرداخته صتر با ماهیت جرم به بررسی تفبراي آشنایی هرچه جامع و کامل لذا خیر.

  شده است.
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  مقدمه -1

براي جامعه  "جامعه "براي حقوقدان به اندازه شناخت "ماهیت جرم"شناخت 
استفاده مکرر و همیشگی از اصطالح جرم ممکن است این  شناس حائز اهمیت است.

که  در حالی آشکار و بدیهی است، کامالًوجود آورد که ماهیت آن ه تصور غلط را ب
اخالقی و اجتماعی به عمل  هایی در راستاي تعریف جرم از نظر قانونی،همواره تالش

 جرم"وال که ئاین س آن صورت نگرفته است.تعریف  هیچگاه تفاهمی بر وآمده 
ه که کمتر کسی را ترغیب به مطالع است وال بسیار بغرنج و پردردسريئس"چیست؟

بعدي است و از همان ابتداي خلقت جرم یک پدیده چند  ،هماز طرفی  نماید.آن می
هیوالیی که همیشه در ذهن انسان وجود داشته و  گیر بشر بوده است،انسان گریبان

 زوایاي آن بیشترباعث شده که حقوقدانان را ناگزیر به شناخت و بررسی هر چه 
   مشغول سازد.

 بایدبراي آنکه بدانیم جرم چیست، مفهومی انتزاعی است یا واقعا وجود دارد، 
ن هم آکه در ماهیت جرم اختالف باشد، تعاریف از  تا زمانی .سراغ ماهیت آن برویم

شود به نحوي که هر مکتبی بر اساس مبنا و معیار خود تعریفی از جرم میمتنوع می
زدایی انگاري یا جرمد و بر سر جرمندانماید یا هر کشوري اعمال خاصی را جرم می

 براي به تفاهم برسند و این در حالی است که این جرایمتوانند از برخی اعمال نمی
  شود که داراي سرشت واحد و فطرتی یکسان هستند.هایی در نظر گرفته میانسان

آشنایی و شناخت هر چه  آن است که الزمه تعریف جرم، ةنشان دهند موضوعاین 
فتن ماهیت یا بنابراین براي، داردماهیتی که ریشه در فلسفه  ماهیت جرم است. بیشتر

   و چیستی جرم باید به سراغ فلسفه حقوق رفت و از آن کمک جست.

که براي پی بردن به ذات و  یا موضوع و چیستی یک شئ ذات ،یعنی ماهیت
چیستی جرم باید بدانیم خوب چیست و بد کدام است؛ همانطور که اشاره خواهد شد 

خوب و بد با  و واقعیت وجودي وجود سر موضوعکاتب مهم در این زمینه بر م
برخی  چرا که ،گذاشته است تأثیرکه همین بر ماهیت جرم نیز  دیکدیگر اختالف دارن
و معتقدند  نیستندقائل  هاآنواقعیتی در  اصالًفید وسیاه و جرم براي خوب و بد و س
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در مقابل  انتزاعی هستند. کامالًهاست و ذهن خود انسان ۀهمه ساخته و پرداخت هااین
 هااینخیر  ،ذهن بشر باشند ۀتنها ساخت هااین شودگیرند که مگر میگروهی موضع می

ها را شناخته و کشف فطرت و عقل خود آن ۀوسیله در طبیعت وجود دارند و انسان ب
  نماید.و عرضه می

جعل جرم یا کشف "شویم،در کنار همین موضوع باز با پرسش مهم دیگر روبرو می
تقسیم .ایست که قدمتی دیرین درباره ماهیت جرم داردوجود شناسانه پرسش ،"جرم

که در آن هیچبندي فراحقوقی است یک تقسیم بندي ماهیت جرم به نسبی و مطلق،
بندي بر اساس این طبقه ،معنوي جرم مد نظر نیست -مادي -یک از سه رکن قانونی

از طرفی نسبی انگاشتن ماهیت جرم، همواره  پذیرد.واقعیت و هستی جرم صورت می
آورد و این دغدغه را به همراه دارد که سخن از وجود حقیقیت ثابت به میان نمی

هاي صاحب شعور جست که در این صورت تمام انسانحقیقت ثابت را باید در ذهن 
ابت حقیقت ث ،حقیقتی که تابع باور و ذهن باشد .توان از ثبات آن حرف زددیگر نمی

تواند نمی هاي زمانی و مکانی باشد،نیست و باوري که خود تابع شرایط و موقعیت
  حقیقت ثابت بیافریند.

گروهی از مطلق بودن آن سخن به میان می ،رمجگرایی ماهیت در مقابل نسبی
مستقل از هر نوع عملکرد قانون خود پدیده، ةماهیت جرم، به انداز آورند و معتقدند

مقدم بر "در حقیقت هم اصطالح و هم پدیده جرم آشکارا وجودي  گذاري است؛
یعنی علی رغم هر نوع کاربردي که این اصطالحات در قانون  دارند، "گذاري قانون
اد قوانین جزایی ایج ۀوسیله در حقیقت جرایم ب .ها به طور مستقل وجود دارندآن دارد،

  اند. آن را کشف و به رسمیت شناخته صرفاًنشده است بلکه قوانین جزایی 
پیچیده تبدیل شده است که براي  ةپرواضح است که امروزه جرم به یک پدید

که به  روش قانونی است، -1 :شد توان از دوطریق واردآن می بیشترشناخت هر چه 
 توصیف روانی) -مادي -مجرمانه بر اساس ویژگی و ارکان (قانونی ةموجب آن پدید

 شویم.با ماهیت آن آشنا نمی ،هاي جرمگیژشود در این روش جز با شناخت ویمی
گیرد یعنی بررسی ماهیت جرم، روشی است که فلسفه حقوق کیفري در پیش می -2
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موضوعات حقوق کیفري از جمله جرم با تمسک به مبانی و مباحث در این روش 
ماهیت جرم در کشور ما سابقه ندارد و واقعیتی فراموش  ۀشود. مطالعفلسفی مطالعه می

 ۀاز آن بدتر این است که حتی یک کتاب در زمین .شده است که با آن مواجه هستیم
هاي پدیدهآن به ماهیت فلسفه حقوق کیفري در کشور ما نوشته نشده است که در 

نها بر اساس روش اول صورت گرفته سفانه مطالعه جرم تأمت اشاره شده باشد، کیفري
نقش فرعی و تبعی جرم  فراموشی سپرده شده است. ۀو مفاهیم فلسفی آن به ورط

نسبت به مجازات در فقه جزا هم باعث گردیده تعریف جرم و شناخت چیستی و 
  گردد.هستی آن به سکوت برگزار 

وجود دارد  ساز که آیا جرم حقیقتاًدر پاسخ به این پرسش سرنوشت ،کهاینخالصه 
، گرایش ذات باور الف)گرایش نسبیت پندار ب) دو گرایش بزرگ وجود دارد: یا نه؟

نزد دانشمندان و حقوق فصل اول به برخی تعاریف جرم در مکاتب مهم، ابتدا در
مکتب مهم  ،گرا، عقاید آنگرایش نسبیبه مبانی  در فصل دوم .اشاره شده است دانان،

وم نیز گرایش ذات باور به همان سدر فصل  و نقد آن اشاره شده است. مرتبط به آن
یا دو  نیز از گرایش بینابینچهارم در فصل  بررسی شده است. نقد و مودترتیب فصل 

بت به نسبرجستگی این گرایش وجهی بحث و با دو گرایش قبل مقایسه گردیده و 
  مورد قضاوت قرار گرفته است. دو گرایش قبل

با کمک استادان گرامی و مطالعات بنده مرزهاي دقیق  شود،در این نوشتار سعی می
  ماهیت جرم تا حد توان ترسیم شود.

  
  جرم -2

جرم یکی از مفاهیم انتزاعی و پیچیده است که اکثر علوم انسانی سعی در شناخت 
دارند، امروزه هنوز هم مفهوم جرم از نظر ماهیت و واقعیت ناشناخته واقعی آن داشته و 

آن در علوم مختلف و برداشت  ۀبه نوع تحلیل و تجزی بیشترعلت این امر هم  است.
این موضوع امر بدیهی است که  گردد.میگذاران و مردم برقانون متفاوت اندیشمندان،

طعم که انسان خلق شده و  زمانیاجتماعی است و از  -جرم داراي واقعیت انسانی
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توان گفت این مرتکب جرم شده است و می زندگی در اجتماع را چشیده است،
تا زمانی که انسان در این  طلبی و خطا کار بودن انسان است،منفعت ةموروث که زاد
اي به ظاهر عادي و معمولی و در پدیده جرم، باقی خواهد ماند. کشد،جهان نفس می

اس اس شخصیت انسانی را متزلزل، کهایناثر مثبتی ندارد جز  آمیزيارنهایت انزج
بنابراین  گذاران و حاکمان را مشغول نماید.قانون ۀاعتماد جامع را سست و اندیش

به نحو شایسته و بایسته تبیین گردد و در راه این  نماید که مفهوم جرم،ضروري می
  از جرم گرفتار ساخت. حقوقیو پود برداشت  هدف نباید خود را در تار

اجتماعی از برخی اصطالحات مانند  ةشود تا این پدیدتعریف جرم موجب می
همچنین تعریف جرم بیانگر نگرش یک جامعه به  خطا و انحراف متمایز شود. گناه،

اعمال هنجارشکن است که احصاي اعمال مورد انزجار همان جامعه و اصل قانونی 
روان شناسی،بسیاري از مباحث جامعه از لحاظ نظري، بودن جرم را به همراه دارد.

شناسی و حقوق کیفري در ارتباط با جرم است که بدون شناخت جرم شناسی جنایی،
  ها پیوند برقرار کرد.نتوان میان آنمی ماهیتی از آن،

  
  ماهیت جرم ةباردر گراییتبیین نسبی -1-2

اي است که به ویژه جا پاي رشتهترین جستارهاي میاننگري یکی از برجستهنسبی
علوم انسانی ابتدا توسط  ةنگري در حوزنسبی استواري در فلسفه و حقوق دارد.

همه چیز  ۀآدمی سنج"ها یعنیآن ۀسوفسطاییان بنیاد نهاده شده است و پیام برجست
 (طبیعت) هاي دانش از گیتیکوششی در خور شایسته براي رویگردانی پژوهش "است

  ان بود. به خود انس
مصدر و به معناي نسبی بودن است و نسبی بودن خود منسوب به نسبت  ،نسبیت

رچه دو چیز است و ه ۀاست و نسبت به معناي عالقه و پیوستگی و برقرار شدن رابط
و جعفري  32: 1389میرهاشمی، ( ن در رابطه با چیز دگر تحقق پیدا کندآکه وجود 
   .)3633: 1381لنگرودي، 
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نگري دیدگاهی است که در نسبی انگلیسی)، -پوپر (فیلسوف اتریشی در دید کارل
ذهن و باور ما نسبی و متغیر است این باورها  ۀآن حقیقت نسبت به چارچوب یا زمین

مفهوم نسبی  .)92: 1378کاشفی، ( ممکن است از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییر یابند
پویا بود که شاید بتوان این طور تعبیر کرد  ايههاي مختلف به اندازبودن در دانش

 .شودن میآاز  ياویژهتعریف نسبیت خود نسبی است و در هر زمان و مکانی برداشت 
نچه مورد یقین آ نویسد:نگر معروف قرن شانزدهم مینسبی )1533-1592مونتینی (

  ).5: 1374(احمدي،  "است این است که هیچ چیز یقینی نیست
قواعد حقوقی باید متکی بر  ،که شودحقوق این مطلب بیان میگرایی در نسبی

ق مبناي حقو بر اساس این نگرش، حقایق ملموس و تجربی باشد نه حقایق معقول.
هاي حقوقی را باید تابع واقعیت ةهاي خارج از عقل محض است. و پدیدواقعیت

هاي دیدگاهملموسی دانست که با عقل تجربی قابل شناسایی است. پدید آمدن 
پوزیتیویستی در حقوق ناشی از ظهور پوزیتیویسم فلسفی در غرب بوده است و به 

هاي عقالنی گرایی در علوم و زیر سؤال رفتن شناختدنبال به وجود آمدن موج تجربه
اي در اثر تعالیم اگوست کنت، واقع شده است. اگوست کنت معتقد بود که هر شاخه

 ۀالهی به مرحلۀ مرحلاسی را طی کرده است و از اس ۀاز معرفت بشري سه مرحل
  لی. یعلمی یا تحصۀ انتزاعی یا فلسفی رسیده و از آن جا به مرحل

 ۀدینی و الهی داشته است وارد مرحل ۀبر این اساس حقوق نیز که در زمانی صبغ
علمی و تجربی رسیده است. حرکت تاریخی گرایش  ۀبه مرحل عقلی شده و نهایتاً

حقوق  ةتحصلی را به جاي متافیزیک و الهیات قرون وسطی قرار داد و در نتیجه پدید
از این زمان به بعد حقوق رنگ متافیزیکی خود را  .هاي تجربی گردیدنیز تابع واقعیت

   .از دست داد و منشأ الهی آن به فراموشی سپرده شد
حال به بررسی گرایش نسبیت  نگاهی گذرا به مفهوم نسبیت بود،آنچه گذشت 

طرفداران این گرایش معتقدند که اشتباه بس اساسی  پردازیم:پندار نسبت به مجرم می
رم ج اجتماعی خاص است.به نظر آنان، -است که فکر کنیم جرم یک واقعیت روانی

نهادهاي مسئول اجراي  ۀوسیله ایجاد حقوق جزا گرفته تا مرحله اعمال آن ب ۀاز مرحل
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م اختراع رج .بیش نیستها یک ساخته و بناي خودسرانه نظام اجتماعی مجازات
 یت نیست و تنها یک عمل خام است.عاجتماع است لیکن به هیچ وجه منطبق با واق

ن را به این عنوان متصف آشود زیرا نظام کیفري در واقع یک عمل مجرمانه تلقی می
بلکه  ت این وصف مجرمانه هیچ چیز محکم و جدي وجود ندارد،کند ولیکن پشمی

اي نظام جامعه هر بنابراین .یک عمل مادي در میان سایر اعمال انسان است صرفاً
زنی جز برچسبه کیفري خاص خود را دارد و بین بزهکاران و غیر آنان هیچ تفاوتی ب

  اول در قالب تصمیم خودسرانه نهادهاي نظام کیفري وجود ندارد. ۀاجتماعی دست
باید گفت نسبی بودن ماهیت جرم به این معناست که هیچ رفتاري بالذات بزه یا 

 ،در حقوق کیفري امروزه انگارد.نابزه نیست بلکه این اندیشه است که آن را چنین می
نگري سبین تأثیرتا حدودي تحت  (مطلق) و طبیعی بندي بزه به نسبی (قراردادي)دسته
بزهی است که نزد بشر کیفرشدنی نبوده است  قراردادي) -بزه نسبی (اعتباري است.
  اختالس... جعل و قلب سکه، مانند:

جرم وجود ندارد و هیچ عملی به خودي خود و فی اصالًگرایان معتقدند که نسبی
شود که جامعه و مردم آن را بزهکارانه نیست بلکه عملی بزهکارانه تلقی می نفسه،

فیلسوف  1به عقیده ادموند هوسرل .)21: 1389محمدي، ملک( قبیح و بزهکارانه بدانند
نفسه و ذاتا وجود ندارد و همه چیز قراردادي و در این جهان هیچ چیز فی قرن بیستم،

  .)34: 1386پوالنزاس، ( اعتباري است
کنند ولی این بیماري اجتماعی تشبیه مینگر جرم را به گروه از اندیشمندان نسبی

ها و عالیمی مشخص میزیرا بیماري در عالم واقع با نشانه ،تشبیه صحیحی نیست
جنبه محسوس و ملموس دارد و ممکن است به خودي خود مورد  بیشترشود که 

ها هرچند آسیب بررسی قرار گیرد اما هیچ عملی نیست که به خودي خود جرم باشد،
هاي عملی آن اقدام زیاد و مهم باشد ولی مرتکب آن هنگامی مجرم تلقی میو زیان

 به عبارتی دیگر .شود که افکار عمومی و اعتقاد گروهی از مردم وي را مجرم بشناسد

                                                            

1. Edmund Husserl  
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 ةعینی و بیرونی عمل نیست بلکه تعیین کنند ۀجنب ،کندآنچه عمل را به جرم تبدیل می
  .)49: 1385سلوك، خوش( عمل داردجرم قضاوتی است که جامعه در مورد آن 

گویند واقعیت گرایان براي جرم هیچ واقعیتی در وراي آن قائل نیستند و مینسبی
بخشد گذار به آن مییت جعلی و اعتباري و وضعی است که قانونعهمین واق جرایم،

گذار عملی را جرم اعالم کند آن عمل از هیچ واقعیتی ه قانونکآن زدر واقع تا قبل ا
برخوردار نیست و پس از وضع نیز قابل نسخ است و بعد از نسخ یکسره از بین می

گیرند که قوام و طور نتیجه می س اینپو دیگر اعتبار و ارزشی نخواهد داشت  رود
انگاري اعمال ها حق وضع و جرمهمچنین آن هستی جرم تنها به وضع و اعتبار است.

دولت "دانند به عبارتی امع آن دولت میرا متعلق به کسی جز مردم و در معناي ج
نه هیچ مرجعی  "که در اساس جرمی وجود ندارد. کند، در حالیجرم را تولید می

شناس فرانسوي نیز میجامعه امیل دورکیم، .)189-188: 1384(فالنگان،  ماوراء انسان
نفسه جرم نیست، بلکه آن عمل به آن علت هیچ عملی به خودي خود و فی نویسد:
شود بنابراین جامعه تعیین ه به آن عنوان جرم داده است جرم محسوب میعکه جام

  .)75: 1382محسنی، ( جرم بودن یا نبودن عمل است ةکنند
تب مک ،ودن حقوق و ماهیت جرم ایمان داردیکی از مکاتب معروفی که به نسبی ب

ع آن حقوق و به تب گذاران مکتب پوزیتیویستی یا اعتبارگرا،پایه پوزیتیویستی است.
دولت  ةدانند که در خواست و اراداعتباري و قراردادي می کامالًماهیت جرم را امري 

دولت تنها منبعی  ،گذاري زشت و قبیح نیستریشه دارد و هیچ عملی قبل از قانون
  آید.است که جرم از آن پدید می

نج پ ۀارائافراطی و معتدل این مکتب الزم است به  ۀقبل از پرداختن به دو شاخ
اشاره شود که در شناخت هر چه  معاصر تعریف زیر از پوزیتیویسم در علم حقوق

افراد بشر  (فرامین) قوانین ساخته و پرداخته -الف نماید.بهتر این مکتب کمک می
 »طور که هستنآ« یا قانون هیچ ضرورتی به ارتباط میان قانون و اخالق، -هستند. ب

  وجود ندارد. »آنگونه که باید باشد« و
باب تاریخی در مورد اس حقوقی ارزشمند است و باید از تتبعات تحلیل مفاهیم -پ

 هايقانون با دیگر پدیده ۀشناسی راجع به رابطجامعه تحقیقات یا مبانی قوانین،
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ز اشتغاالت یا غیره متمای اجتماعی، اهداف و از نقد قوانین در پرتو اخالقیات، اجتماعی،
  شود.

درست  حقوقی یک سیستم منطقی بسته است که در آن تصمیمات سیستم -ت
 از قواعد حقوقی از پیش معین شده، هاي منطقی،تواند با استفاده از شیوهقانونی می

  سیاسی و استاندارهاي اخالقی اخذ شود.  اجتماعی، بدون استناد به اهداف
تواند از رهگذر ها، نمیهاي ارزشی و اخالقی برخالف بیان واقعیتقضاوت -ث

  .)166-165 :1380 زمانی، ، ترجمههارت( منطقی اثبات شود استدالل یا دلیل
، افراطیون شود.افراطی و معتدل تقسیم می ۀاین مکتب در درون خود به دو شاخ

دانند و آن را یکسره نمیگونه واقعیتی را اعم از ثابت یا متغیر پشتوانه قانون هیچ
 در مقابل معتدلیون اگر چه واقعیات، ند.پندارمی ها و قراردادهادولت ةمخلوق اراد

در عوض واقعیت نسبی و متغیري را  ،کننداصول و قواعد ثابت و مشترك را انکار می
گیرد ت میأهایی که قانون از آن نشها واقعیتدر این دیدگاه سازند.جانشین آن می

شود. قابل تجربه و مشاهده است که در متن زندگی اجتماعی دیده می محسوس، کامالً
ها دیگر متفاوت است زیرا هر گروهی از انسان ۀاي به جامعها از جامعهاین واقعیت

برند و براي تاریخی و جغرافیایی خاص به سر می در زمان و مکان و شرایط اقتصادي،
بنابراین سخن گفتن از قوانین و اصول و  .کنندیروي میاي پایجاد نظم از قواعد ویژه

ها دور از ها و مکانزمان ۀها در همانسان ۀثابت و الیتغیر براي هم ،كجرایم مشتر
  منطق است .

حقوقی با رد نگرش ذات باوري ماهیت جرایم و با عطف نظر به آنچه  پوزیتیویسم
داند ثابت و وجود پیشین نمی(جرایم)را داراي ذاتی  هنجارهاي حقوقی "هست"که 

 .)29: 1386خاوري، تبیت، رضایی( کنده حکومت قلمداد میادو آن را مخلوق ار
همچنین از منظر این مکتب که امروزه دیدگاه غالب به خصوص در کشورهاي غربی 

جرایم به تبع تحوالت اجتماعی و تغییر  ۀکند و هممفهومی سیال پیدا می ،جرم است،
شوند مثال ممکن است عملی که در دولت تغییر میها به آسانی دستخوش حکومت

زدایی و چه بسا حمایت شود مانند شده در دولت بعدي جرمقبل جرم محسوب می
  سقط جنین... ،گراییهمجنس
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تبعیت از رویکرد  با مرحوم مصطفی رحیمی، بین اندیشمندان وطنی، در
هیچ عملی نیست که به خودي خود "نویسد:خصوص ماهیت جرم می رپوزیتیویستی د

مرتکب آن هنگامی  ها و صدمات فالن عمل هر قدر هم مهم باشد،جرم باشد زیان
 وي را مجرم شناسند شود که افکار عمومی و اعتقاد گروه اجتماعی،مجرم تلقی می

  .)21: 1358مقاله از لوي برول، کرویلیه، گورویچ، رحیمی،  3(گزیده و ترجمه 
جرایم  ،که توان این طور خالصه نمودوع نظر طرفداران این گرایش را میدر مجم

گذار ها به صرف انشا و تصویب و جعل قانونگونه واقعیتی ندارند و قوام آنهیچ
 نفسه عملی عادي هستند،اعمال بزهکارانه به سان سایر رفتارهاي آدمی، فی است.
  .)143: 1386(آلتمن،  کنندیها هستند که این اعمال را متصف به جرم مدولت

  

  ماهیت جرم ةباردر گراییتیببن مطلق -2-2
  گراییمعانی مطلق -الف

باشد و گرایی اخالقی، قابل پذیرش نمیاز مباحث گذشته معلوم شد که نسبیت
گرا نیز از مبانی مستدل و محکمی برخوردار نیستند و دالئل نسبیتمکاتب نسبیت
  مدعایشان را اثبات نماید.تواند گرایان نیز نمی

اندیشمندان و  .پردازیمگرایی میدر این قسمت به تحلیل و بررسی مطلقلذا 
  اند:محققان براي اطالق سه معنا ذکر کرده

  گویند؛اطالق در مقابل تقیید که به آن اطالق مفهومی نیز می الف)
  الوجود در مقابل امور موقتی؛اطالق به معناي امر مستمر ب)
کاربرد دوم و سوم  اطالق به معناي امر واحد ثابت در مقابل امور متعدد و متغیر؛ ج)

گرایی مراد از مطلق شود.معناي اطالق است که در مبحث مطلقیت و نسبیت مطرح می
ن موضوع آبه طور کلی این است که حسن و قبح افعال به هیچ امري خارج از ذات 

چه موضوعی متصف به حسن و قبح شد تنها به ها وابسته نیست. چنانو آثار واقعی آن
 کان،م افراد، شرایط مختلف، ن است.آخاطر خود ذات موضوع و آثار واقعی مترتب بر 

  .)31: 1389میرهاشمی، ( هیچ دخالتی در این اتصاف ندارد ... زمان،
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با این واژه بود.  بیشترگرایی براي آشنایی مطلب نگاهی گذرا به معانی مطلق این
گرایی و مکتب مرتبط با آن در این فصل خواهیم قبه تبیین و بررسی مطل حال،

  پرداخت.
  
  مکتب حقوق طبیعی -ب

ماهیت جرم را نسبی و جعلی می پنداران،همانطور که در فصل دوم گذشت، نسبی
در  انگاشتند.براي آن ارزش ذاتی و ماهوي قائل نبودند و آن را تصنعی می دانستند،

در ذیل به آن اشاره  گروهی براي جرم ماهیتی ذاتی قائل است، مقابل این نگرش،
  خواهد شد.

مکاتبی هستند که براي قوانین حقوقی،نوعی واقعیت عینی قائل هستند و قوانین را 
حقوق را از  دانند و بر همین اساس،االمري میحاکی از یک سلسله واقعیات نفس

دانند. بر اساس این دیدگاه اي جز کشف واقع ندارند میعلوم حقیقی که وظیفه
هایی همانگونه که قوانین طبیعی و ریاضی داراي واقعیتی عینی هستند و از واقعیت

قوانین حقوقی نیز  کند،ها استفاده میکنند که انسان در مسیر زندگی از آنحکایت می
 .ها بهره گرفتهایی هستند که باید در تنظیم روابط اجتماعی از آنکاشف از واقعیت

طرفداران این دیدگاه خود به دو  واقع است. ازر بنابراین مفاد قضایاي حقوقی اخبا
قانون را واقعیتی طبیعی  ۀوسیله واقعیت مکشوف ب گروه اول، شوند:دسته تقسیم می

  هاي طبیعی.دانند مانند سایر واقعیتو فطري می
 دانند.طبیعی می قوانین حقوقی را همانند قوانین طرفداران حقوق طبیعی یا فطري،

گویند همانطور که بدن انسان محکوم قوانین طبیعی است که علم پزشکی با آنان می
دهد که با عوامل و بیماري جسم انسان مبارزه ها به طبیب این قدرت را میکشف آن

جامعه نیز همانند بدن انسان داراي  ،کند و سالمتی و بهبود انسان را به وي بازگرداند
گذار است که همین قوانین طبیعی حاکم بر جامعه را عی است و بر قانونقوانین طبی

همانطور که علم پزشکی هیچ قانونی را وضع و از  پس، کشف و تعیین و تدوین کند.
قوانین  کند،بلکه قوانین موجود در طبیعت را کشف می کند؛جانب خود انشا نمی

  .)50: 1377پژوه و خسروشاهی، (دانش طبیعی حاکم بر جامعه هم باید کشف شوند
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 دانند.واقعیت مکشوف را واقعیت عقلی از نوع احکام عقل عملی می گروه دوم،
قوانین اجتماعی و حقوقی داراي واقعیتند با طرفداران  کهایندر  طرفداران حقوق عقلی،
 یولی بر این باورند که این قوانین اجتماعی از سنخ قوانین اند؛حقوق طبیعی هم عقیده

کار در  در حقیقت، 1بلکه از نوع احکام عقل عملی است. طبیعی و فیزیکی نیست؛
احکام و  این عقل است که با کمک ادراکات عملی بدیهی و روشن، گذاري،قانون

 کند.قوانین ناظر بر رفتار جمعی اعضا جامعه را استخراج می

هرچند مانند ادراکات نظري  بنابراین قوانین اجتماعی از نوع ادراکات عملی عقلند که،
با واقعیت بی ارتباط ولی، نیستند که جنبه کاشفیت از قوانین خارجی را داشته باشند،

ها از بدیهیات باید به و عقل به هنگام استخراج واستنتاج آن هاي خارجی هم نیستند
(ادراکات عقلیِ مربوط به حوزه  و امور عینی خارجی توجه داشته باشد. هاواقعیت

در مجموع  )111: 1389، مرکز اطالعات و مدارك اسالمی( 2ها)ها و نبایدباید -ملع
اساس دیدگاه طرفداران حقوق طبیعی و عقلی که قانون را به نوعی با واقعیت عینی  بر

باشد و قابل جعل از سوي کسی ذاتی آن می دانند اعتبار و مشروعیت قانون،مرتبط می
طبیعی و ریاضی اعتبار ذاتی دارند و از جانب کسی قابل نیست همانگونه که قوانین 

اعتبار هر حکم تکوینی و حقیقی وابسته به واقعیت است اگر عالم  اساساً وضع نیستند.
واقع را به درستی نشان دهد معتبر و صحیح است و اگر مطابق با امور عینی خارجی 

ینی قی هم که احکام تکوبنابراین احکام حقو نیست بی اعتبار و ناصحیح خواهد بود.
  کند صحیح واال ناصحیح و بی اعتبار هستند.و حقیقی هستند اگر حکایت از واقع می

با روشن شدن ماهیت قانون و منشا اعتبار آن از این دیدگاه طبعاً حقیقت قانون
گذاري در خصوص احکام و قوانین مبتنی قانون کهاینشود چه گذاري نیز معلوم می

                                                            
ادراکات عملی و هریک  -2ادراکات نظري  -1 ادراکات عقلی ما دو قسمتند: در توضیح این جمله باید گفت:. 1

  ادراکات اکتسابی -2 کات بدیهی،اادر -1 شوند:از آن دو بر دو قسم تقسیم می
مراد از آن، ادراك امور کلی مربوط به عمل است؛ یعنی عقل شایسته بودن یا ناشایسته بودن آن را درك . 2

ته است شایس "یعنی  "ظلم قبیح ال "و  "شایسته است انجام شود  "یعنی  "العدل حسن  "کند؛ براي مثال، می
  ."ترك شود 
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گذار نیز کسی است که بتواند و قانون چیزي جز کشف قانون نخواهد بودبر واقعیات 
  .)52 :1377خسروشاهی،  پژوه و(دانش این قوانین را کشف و ارائه نماید

 نفسه جرم هستند وفی ،معتقدند دست کم بخشی از جرایم حقوق کیفري، ۀفالسف
هم چنان که گارو فالو از اصحاب  .هاستکاشف آن صرفاً گذار (دولت)قانون ةاراد

بندي جرایم را به طبیعی و قراردادي تقسیم کرده در یک تقسیم مکتب تحققی ایتالیا،
ان انس از منظر وي برخی اعمال احساسات عالیه بشري از قبیل حس شفقت، ؛است

ها را تحت عنوان جرایم طبیعی کند و آندار میدرستکاري را جریحه تقوي، دوستی،
براي حفظ منافع خود وضع  )حکومت(دهد و گروهی دیگر از اعمال را جامعه می قرار

ها جرایم قراردادي نموده است و چه بسا احساسات عالیه بشري را نقض نکند و آن
  .)431، ص 1ابرندآبادي، مباحثی در علوم جنایی، جلد نجفی( هستند

لحاظ طبع و ماهیت خود نفسه و به برخی اعمال فی نویسد:گابریل تارد نیز می  
  .)430(همان،  زشت و جرم هستند عمل،

براي جرایم نوعی واقعیت عینی قائل هستند و جرایم  طرفداران گرایش ذات باور،  
جرم را از  دانند و بر همین اساس،االمري میرا حاکی از یک سلسله واقعات نفس

اخبار  ،نفس این نوع جرایم دانند.ها دارد میکشف آن ۀوظیف اموري حقیقی که دولت،
  .)50: 1377پژوه و خسروشاهی، دانش( از واقع است

ها را اعتقاد به جرایم طبیعی که بر گرفته از نگرش ذات باور ماهیت جرم است، آن  
شود این اعمال با باعث می کند،واجد ذات و ماهیتی الیتغیر و الیتخلف محسوب می

و همیشه مورد نفرت و گذشت زمان ماهیت خود را میان جوامع از دست ندهند 
  هاست.  نآچرا که قباحت و زشتی این اعمال جزء ذاتی  نکوهش باشند،

ها را در مقابل ناگزیر قائل به مطلق بودن جرایم است و آن، نگرش ذات باور    
می تأثیربی کان را در خصوص این جرایم،داند و تحوالت زمان و منسبیت مقاوم می

  .)143: 1389-1388بخش، فرح( داند
االمري قائل هستند که باید قانوناز جمله مکاتبی که براي جرایم واقعیتی نفس  

 این مکتب با سابقه ها را کشف نماید مکتب حقوق طبیعی یا فطري است.گذار آن
انکار  است که در طول تاریخ،ترین مکتب حقوقی بیش از هزار ساله خود مهم
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تا یکی دو قرن  دانشمندان زیادي را از شرق وغرب به خود جلب کرده است و عمالً
صول و هم اکنون نیز ا .قرار داده بود تأثیرین قسمت حقوق غرب را تحت بیشترپیش 

هاي نظام ۀاي را در کلیویژهمعیارهاي حقوق طبیعی تحت عنوان حقوق بشر نقش 
حقوق ۀ آنچه مسلم است این است که نظری نماید.بر سراسر گیتی ایفا میحقوقی حاکم 

طبیعی پیش از سقراط در میان سوفسطائیان یونان به صورت جدي مطرح بوده است 
حقوق واقعی است و حقوق موضوعه حقوق  اند که حقوق طبیعی،و آنان معتقد بوده

الم طبیعت ت تکوینی بر عتصنعی است و لذا بایستی تسلیم مقرراتی بود که به صور
  حکم فرماست.

  طور ترسیم نمود: بندي اینتوان عقاید این مکتب را در یک دستهمی  
ها موفق شده است ماهیت جرایم منطبق است با طبیعت اشیا که عقل به کشف آن -1

ها را کشف گذار است که آنقانون ۀوظیف بدین سبب و قبل از وضع قانون وجود دارند.
  نماید.

فطري هستند و حتی قبل از تشکیل جوامع بشري و تدوین احکام  برخی جرایم، -2
ت جوامع ماهی بدین سبب با تغییر و تحوالت در ،ها وجود داشته استدر ضمیر انسان

زناي  سرقت، گذارد و همیشه زشت خواهند مانند از جمله قتل،ها رو به زوال نمینآ
 در دنیا قانونی حقیقی، نویسد:معروف روم میبا محارم ... سیسرون یکی از حقوقدانان 

و موافق طبیعت و منطبق با عقل سلیم وجود دارد که در سرشت هر یک از ما  معتدل،
  .)150: 1348نیا، کی( تغییرناپذیر و سرمد است موجود است و دایمی،

ا ر ل آنکه خدا یا هر کس دیگري آندلیه نادرست نه ب قتل عملی نادست است،  
است  ردانسته بلکه زشتی این عمل در خود ماهیت قتل نهفته است و بشر قادردود م

  ن آن به آسانی پی ببرد.وددرت تعقل خود به قبیح بقبا 
عادات قرار  قبول اکثریت یا رسوم و جاي آنکه اعتبار جرایم را احساسات،ه ب -3

بهتر است که معیار در تشخیص مصالح و مفاسد اجتماعی درك عقل و مطابقت  ،دهیم
  آن با خواست فطري بشر باشد.
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چه  ،شودگذاري نیز معلوم میحقیقت قانون طبعاً با روشن شدن ماهیت جرایم،    
گذاري در خصوص احکام و قوانین مبتنی بر قانون ،نطور که اشاره شداهم کهاین

  کشف جرایم نخواهد بود.واقعیت، چیزي جز 
هاي تحقّقی و تاریخی با این پیروان مکتب در فصل دوم اشاره گردید،همانطور که 

بیعی ط هاي اخالقی، قواعدي برتر از قوانین اجتماعی یا ریشه فطري وفکر که آرمانت
سره انکار کها، یرا در یافتن بهترین راه حلدارند، مخالفند و توانایی عقل انسان 

 طرفداران مکتب حقوق طبیعی معتقد به قواعد واال وطبیعی هستند در مقابل،ند، اکرده
ها را کشف گذار باید آنباشد و قانونعقل انسان می ۀوسیله که قابل شناخت و درك ب

  نماید.
  
   درباره ماهیت جرم ذات باور) -گرا(نسبی تیببن گرایش بینابین -3-2

ن تفاوت با ای است، الیتغیراعم از ثابت و پایدار و متغیر و  واقعیت در این دیدگاه،
گاهی داري که آاز سوي مقام صالحیت هاي ثابت،بر اساس واقعیت گذاريکه قانون

اما براي هماهنگ ساختن این جرایم  صورت گرفته است. ،ها داردکامل به این واقعیت
سازوکارهایی در  ها،ین واقعیتگذاري بر اساس اهاي ناپایدار و نیز قانونبا واقعیت

توانند می نظر گرفته شده است و افرادي که آگاهی کامل به این سازوکارها دارند،
به وضع  ،هاآند و در پرتو آگاهی از نها هماهنگ سازرا با این واقعیت دیگرجرایم 

این دیدگاه از سوي مکاتب حقوق  د.سب در چارچوب قوانین ثابت بپردازنقوانین منا
ت گرفته از اراده أنش الهی و دینی مطرح شده است که احکام و مقرات شرعی را،

تکوینی او هماهنگی کامل دارد. در این گرایش  ةدانند که با ارادخداوند می تشریعی
قوانین حقوقی از جمله جرایم همچون قوانین فیزیکی نیستند که فارغ از هرگونه اعتبار 

ت از طرفی بریده و منقطع از واقعی .ود داشته باشندوجعل در متن واقعیت و طبیعت وج
بلکه مجعوالت و  گذار شمرد.ها را مخلوق جعل و انشا قانونهم نیستند تا یکسره آن

  .)46: 1391(خسروشاهی،  اعتباریاتی هستند مبتنی بر واقعیت با ماهیتی آمیخته
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اي قبیح و امکنه در این گرایش برخی جرایم ماهیتی ذات باور دارند و در هر ازمنه
ها را توان هیچگاه آنها در ذات آن اعمال است و نمیو زشت هستند و این زشتی آن
ل در مقاب.... زناي با محارم  ،گراییهمجنس سرقت، مباح ونیک پنداشت مانند قتل،

انگاري گذاران آن اعمال را جرمهم برخی جرایم بالذات زشت نیستند بلکه قانون
ها ضروري است در عین حال جامعه و روابط میان انسان ةبراي ادار نمایند، زیرامی

 شویی،پول دیگر نیز تفاوت داشته باشد مانند: ۀاي به جامعممکن است از جامعه
هاي گوناگون به اقتضاي ها و جوامع در زمانقوانینی که حکومت....  اختالس، توهین

شوند و قوانین نوشته با تناقض میهمواره دستخوش  کنند،هاي موقت وضع مینیاز
اما قوانینی که ملهم از شرایع الهی هستند اگر از  شوند،مقتضیات زمان دگرگون می

و  گیرنددستبرد قوانین وضعی بشر مصون بمانند هرگز با یکدیگر در تعرض قرار نمی
  .)24: 1379نیچه، ( دار همواره همساز با خاستگاه اصیل خود هستندهاي ریشهآیین

  
  ماهیت جرم در مکتب حقوقی اسالم -4-2

هم به دلیل مسلمان بودن و هم به دلیل استواري نظام  از آنجا که جامعه ایرانی،
حقوقی اش بر احکام اسالم (اصل چهارم قانون اساسی)،رابطه و عالقه استواري با 

تب مکبنده در این مبحث، از میان مکاتب حقوق الهی و دینی، به بررسی  اسالم دارد،
  پردازیم.حقوقی اسالم می

ي ناب و گذارد، اندیشهها اثر خود را میرکن اساسی آیین اسالم، که در تمامی عرصه
دیدگاه اسالم، نه تنها خداوند متعال خالق جهان هستی است از  .کامل توحید است

کند بلکه همو به تنهایی و بی هیچ شریکی جهان را تدبیر می ،)توحید در خالقیت(
و نیز قوانین حاکم بر افراد و جوامع انسانی را وضع می )(توحید در ربوبیت تکوینی

و انسان مکلف است که فقط از دستورات و قوانین  )توحید در ربوبیت تشریعی(کند 
  ).توحید در عبودیت(او اطاعت کند 

م، قی اسالبنابراین قواعد حقو سیستم حقوقی اسالم نیز از این قاعده مستثنا نیست و
کنند. البته در جاي خود ثابت همه به جعل و اعتبار الهی، اعتبار و مشروعیت پیدا می
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شده است که جعل حکم و قانون از سوي خداوند حکیم و علیم، هرگز گزاف نبوده 
و دستورات او بر اساس واقعیات جهان هستی و واقعیت انسان، و نیز مصالح و مفاسد 

ال مطلوب حقیقی او است؛ واقعیات، مصالح و االمري در جهت رسیدن به کمنفس
ها آگاهی کامل ندارد و به مفاسدي که جز خداوند خالق هستی و انسان، کسی بر آن

  همین جهت جعل قانون هم اختصاص به او دارد. 
اسالم، نه همچون مکتب حقوق طبیعی است که مالك قوانین و  مکتب حقوقی

قواعد حقوقی را تنها واقعیات عینی بداند و نه مانند مکتب حقوقی عقلی محض است 
که فقط دستورات عقل عملی را مالك حقوق و قانون قرار دهد، از سوي دیگر همانند 

 اًصرفماهیتی  حقوق را داراي ونیست که قانون هم مکاتب حقوق پوزیتویستی 
قراردادي و اعتباري بداند، بلکه قواعد حقوقی اسالم، ماهیتی دو رویه و مزدوج دارد، 

است؛ اعتباري است از آن جهت که متعلق جعل » واقعی -اعتباري«یعنی داراي ماهیتی 
تشریعی الهی  ةو واقعی است از آن جهت که اراد خداوند قرار گرفته است ةو اراد

تکوینی اوست و در نتیجه قوانین اسالم مبتنی بر واقعیات و مصالح  ةهمسوي با اراد
  . االمري استو مفاسد نفس

واقعیتی مکشوف است و نه  صرفاًتوان گفت قواعد حقوقی اسالم، نه بنابراین می
ده بلکه اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات، اعتباراتی که اعتبارکنن ،اعتباري مجعول صرفاً

  . و جاعل آن خداوند علیم و حکیم است
نگاه اسالم با نگاه دیگر مکاتب حقوقی متفاوت است. چرا که از یک سو از نگاه 

قل حقوقی با طبیعت و حکم ع ةمکاتب طبیعی و عقلی مبناي مشروعیت، انطباق قاعد
حقوقی که از این وصف برخوردار باشد مشروع است، اگرچه دولت است؛ هر قاعده 

اي که فاقد این وصف باشد، نامشروع است اگرچه و مردم آن را نپذیرند و هر قاعده
 -تیی پوزیتویسقمورد قبول دولت و مردم باشد. و از سوي دیگر از نگاه مکاتب حقو

  ت. امري اعتباري اس مبناي مشروعیت، -بر عکس نگاه مکاتب حقوق طبیعی و عقلی
اي حقوقی و مشروع محسوب اي را که دولت یا مردم الزامی بدانند قاعدههر قاعده

شود، اگرچه مخالف قوانین طبیعت و عقل باشد، و بر عکس هر قانونی را که دولت می
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روع تلقی خواهد شد، هر مشنا اي غیر حقوقی و احیاناًیا مردم، الزامی نپندارند، قاعده
  .هاي عقلی باشدطبق بر واقعیات و دادهچند من

الهی است. هر  ةحقوقی با اراد ةاما از نگاه اسالم، مبناي مشروعیت، انطباق قاعد
خداوند  ةمطلق حاکم بر جهان و انسان، یعنی اراد ةقاعده و قانونی که منطبق بر اراد

بر  گردد، اگرچه مورد قبول دولت و مردم قرار نگیرد وباشد مشروع محسوب می
بهره است، هر عکس قاعده و قانونی که با اراده الهی ناسازگار باشد از مشروعیت بی

الهی در مبحث حقوق  ةهاي کشف ارادچند مورد پذیرش دولت و مردم باشد. راه
  .اسالم مطرح خواهد شد

این مکتب، برداشتی دو وجهی از ماهیت جرم دارد از طرفی اعتباري و نسبی
خداوند قرار گرفته است و واقعی و ذات  ةمتعلق جعل و اراد ن جهت کهآگراست از 

 تکوینی اوست نتیجتاً ةباور است از آن جهت که اراده تشریعی الهی همسوي با اراد
  االمري است.این مکتب مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد نفس

ه ي ببیشترماهیت خوب و بد کمک  بارةاي به فرمایشات شهید مطهري دراشاره
  :شودشناخت هرچه بهتر ماهیت جرم داردکه در ذیل به آن اشاره می

 بعبالتهاي . خوببالتبع اند: بعضی بالذّات خوبند و برخیدو گونه ها بهخوب
 اند؛ براي مثال، عفت بالذات خوب است.هاي بالذاتاي براي رسیدن به خوبیوسیله

ی است. از این رو، در میان بعض رو، استثنابردار نیست، ولی حجاب بالتبع خوباین از
 حجابی خوب است.شود و در میان برخی دیگر، بیها خوب تلقی میاقوام و ملیت

معیار  دهد که خوب یا بد بودن امري نسبی است نه طبیعی)(همین امر نشان می
شی گردد، بلکه این امر ناحجابی برنمیتشخیص خوبی در این مسئله به حجاب و بی

 ست که در فطرت بشر نهاده شده است. حجاب به خودي خود واز صفت عفت ا
فت اي براي حفظ عبدون در نظر گرفتن عفت خوب یا بد نیست، بلکه چون وسیله

خوب است. ولی عفت صفتی است که خوبی بالذات دارد. حتی فاسدترین و  است،
اي بالذات، هعفتی بد است. بنابراین، خوبیترین زنان دنیا هم معتقدند که بیعفتبی

-151 :1385مطهري، ( اندهاي بالتبع، تغیرپذیر و نسبیاند، ولی خوبیمطلق و دائمی
به بیان دیگر، باید بین اصول ثابت اخالقی و افعالی که ذاتاً سبب تام حسن و  .)153
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اندـ مثل عدل و ظلم (و عفت در بیان استاد) با فروع و متغیرهاي اخالقی و افعالی قبح
وم از قسم د فرق گذاشت. یا حجاب در مثال استاد -حسن و قبح را دارندکه اقتضاي 

رو، با تغییر شرایط، حکم آن این است که همیشه در حد اقتضا خوب است، نه ذاتاً. از
  :فرمایدکند. استاد در این باره مینیز تغییر می

ودانه جااصول ثابت و  یعنی اصول انسانیت و اخالق، اصول و مبادي اولی زندگی،
  فروع است نه اصول. آنچه متغیر و نسبی است، است.

این که گفته "گوید: می» نسبیت اخالق«مرحوم عالمه طباطبایی در نقد نظریه 
شود نظریات مردم در اجتماعات مختلف در تشخیص حسن و قبح متفاوت است می

بیح قو چه بسا صفاتی که از نظر یک اجتماع مستحسن است از نظر اجتماع دیگر 
شوند، سخن صحیحی است ولی از جهت لزوم پیروي از اصول و فروع شمرده می

هاي اخالقی، اختالفی در کار نیست، بلکه تمام اختالفات ها و دوري از رذیلتفضیلت
   ".)68 :1384مطهري، ( استدر تطبیق بر مصادیق 

  

  گیرينتیجه -3
هاي زمینهنخست به پیش ۀمرحل شود؛طولی شناخته می ۀجرم یا بزه؛ در سه مرحل

 تعریف مفهومی از جرم، رغم لزوم ارائۀکند که در حقوق کیفري علیتعریف اشاره می
پردازد که به خود تعریف و چگونگی آن می دوم، ۀمرحل وجود ندارد. آن، ۀامکان ارائ

یا باید از طریق مصادیق مجرمانه معرفی  قبل جرم در حقوق کیفري، ۀبا توجه به مرحل
تسلیم تعریف  هاي دیگر سود برد و یا نهایتاًیا باید از تعریف و مفاهیم رشته ،شود

یجرم محسوب م قانونی از جرم شد که بر اساس آن هر فعل یا ترك فعل قابل کیفر،
تر شود تا معناي آن شفافسوم جرم با سایر عناوین مشابه مقایسه می ۀدر مرحل شود.
 ةدر ماد یابیم،درمی کنیم،مجازات اسالمی بررسی میکه جرم را در قانون  زمانی گردد.

در مقام تعریف  ،گذار همدو قانون مجازات اسالمی تعریفی از جرم نشده است و قانون
اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به  کید بر قانون،أاین ماده با ت جرم نبوده است.

نه از آن، تعریفی دستگیر  توان پی به ماهیت جرم برد وتصویر کشیده و از آن نه می
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ز نیا بدانیم چه عملی جرم است، ما براي آنکه در عالم ثبوت، اصالً شود.خواننده می
  به قانون نداریم بلکه در مسیر اثبات است که ما نیازمند قانون هستیم .   

ولی نباید تنها آن را پدیده ضد  جرایم واقعیت دارند شکی نیست، کهایندر 
را چ عملی بشناسیم که براي جامعه ضرر داشته باشد، کرد، و جرم رااجتماعی تعریف 

تواند جامعه وجود نداشته در حقیقت می .ضد اجتماعی نیست ةیک پدید که جرم لزوماً
ها عالوه بر این نه تن جرم مخلوق جامعه نیست. به بیانی دیگر،باشد ولی جرم باشد 

عملی توسط انسان و بر علیه خودش جرم شامل اعمال آسیبی به جامعه است بلکه اگر 
توان آن عمل را نیز باشد می همنیز صورت پذیرد و مخالف با کرامت انسانی وي 

شود چرا جرایم غربی و اسالمی دیده می ۀجرم دانست و اینجاست که تفاوت در سیاه
بنمایند و آسیها تنها آن دسته از اعمالی که مضر به حال جامعه باشد را نهی میآنکه 

و معتقدند بیش از این  کنندنمایند و دخالت نمیهاي انسان به خودش را رها می
را می -بارز ۀبه عنوان نمون -در نتیجه فاحشگی شود.ها میتعرض به آزادي انسان

شود با این استدالل که مربوط به روابط خصوصی انگاري نمیجرم یغرب جوامعبینیم در
دخالت ندارد ولی همین عمل در سیاهه جرایم کشورهاي گذار حق افراد است و قانون

کرامت  ۀتر از جامعاسالمی به عنوان یک عمل قبیح شناخته شده است چرا که مهم
  است که باید محترم شمرده شود.انسانی 

د تعریف از آن، ابتدا بای ۀقبل از ارائ در حقیقت براي آنکه بتوان جرم را شناخت،
ش ناگزیر باید با دو گراینکاش قرار گیرد و در این بین چیستی جرم مورد ک ماهیت و

این  ترین گرایشاتی که درمهم یگرایو نسبی یگرایمطلقآشنا شویم: مهم در این زمینه 
ولی مشاهده می جرم را مطرح نمودند. راه قدم نهادند و از این منظر یعنی ماهیت،

اولی چون  گرایی.ونه با نسبیشود گرایی شناخته میشود، ماهیت جرم نه با اطالق
تصویب قوانین مناسب و طرح ۀپویایی اجتماعی و مقتضیات زمان و مکان را که الزم

جامع ماهیت  در نتیجه ناتوان از درك یاد برده، را ازریزي حقوق کیفري مدرن است 
ماهیت واقعی جرم  کند،جرم است و دومی چون معیاري براي معرفی جرم ارائه نمی

در کنار این دو گرایش گرایش دیگري مطرح  ا الزم استلذ داند.نیافتنی میرا دست 
گرایش دووجهی یا بینابین که از نقایص دو مکتب قبل دیگر در  گردید تحت عنوان،
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در این گرایش برخی جرایم ماهیتی ذات باور دارند و در هر  نیست چرا که،آن خبري 
ها در ذات آن اعمال است و نمیزشتی آناي قبیح و زشت هستند و این ازمنه و امکنه

زناي با  ،گراییهمجنس سرقت، پنداشت مانند قتل،نیک ها را مباح وتوان هیچگاه آن
گذاران آن اعمال محارم .... در مقابل هم برخی جرایم بالذات زشت نیستند، بلکه قانون

ها ضروري است جامعه و روابط میان انسان ةنمایند، زیرا براي ادارانگاري میرا جرم
 داشته باشد مانند:.اي به جامعه دیگر نیز تفاوت در عین حال ممکن است از جامعه

هاي گوناگون ها و جوامع در زمانقوانینی که حکومت....  اختالس، توهین شویی،پول
وانین و قشوند همواره دستخوش تناقض می کنند،هاي موقت وضع میبه اقتضاي نیاز

اما قوانینی که ملهم از شرایع الهی هستند  شوند،نوشته با مقتضیات زمان دگرگون می
اگر از دستبرد قوانین وضعی بشر مصون بمانند هرگز با یکدیگر در تعرض قرار نمی

  .دار همواره همساز با خاستگاه اصیل خود هستندهاي ریشهآیینو  گیرند
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