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هم پوشانی  اســت.  کشته  عمد  به  را  نفر  یک  نفر، 
ــاد، نگفتم دلــیــل مــطــابــقــی، چـــون یک  ــ زی بــســیــار 
به  عمل  گــر  ا مثاًل  نیست.  مانع  و  جامع  جاهایی 
می گویید  شما  باشد  داده  انــجــام  کشنده  نوعی 
عمد.  قتل  نگوید  اســت  ممکن  او  ولــی  عمد  قتل 
شما  عمد،  قتل  می گوید  عــرف  هم  جاهایی  یک 
عرف  در  شنیدم  من  مثاًل  عمد.  قتل  نمی گویید 
گر با سرعت خیلی زیاد در اتوبان حرکت  می گویند ا
بکنی و یک نفر را بکشی این عمد است درحالی که 
لــذا  اســـت.  نـــزده  را  مــا چنین حــرفــی  ــذار  ــون گ ــان ق
هم پوشانی جدی بین واژه و حقیقت بیرونی وجود 
که از حقیقت  دارد. اما برخی از اسامی وجود دارند 
آن  خودش  قانون گذار  بلکه  نمی دهد  خبر  بیرونی 
از چیزهایی  کرده است. مثاًل یکی  اعتبار  را  مسأله 

کنید. که به قانون رجوع  هستید 
این مسأله خیلی واضح تر و شفاف تر می شود 
که در قانون  کنید  که شما به این نکته توجه  زمانی 
سال 1304 اصاًل قتل عمد تعریف نشده بود و فقط 
گفته بود قتل عمد موجب  گفته بود.  مجازاتش را 
رویــه ای آمده بود و  اعدام است. بعد رأی وحدت 
می رسد  نظر  به  بود  گفته  بود.  گفته  را  حالت  سه 
که در واقع آن رأی وحدت  این طوری عمد است 
رویه هم عمد را توسعه داده بود، چون آلت قتاله 
را عمد  آن  رویــه  رأی وحــدت  ولی  که قتل نیست. 
دانسته بود ولی شروع به جرم این طور نبود. یعنی 
جرم  در  معاونت  یا  جرم  به  شــروع  مانند  مباحثی 
حقیقت  که  است  مشخص  کاماًل  این ها،  مانند  و 
که  بیرونی یک چیز است، مارک و تگ چیزی است 
قانون گذار به آن می چسباند و قانون گذار می گوید 
کردم  گفتم و نام گذاری  که من  معنای این چیزی 
من  خصوص  و  عموم  نــام گــذاری  ایــن  که  چیست 

وجه معمواًل دارد.
ج  که در عالم خار یعنی برخی از چیزها هست 
بــرخــی چیزها  و  نـــام مــی شــود  آن  اســـت مــشــمــول 
باید  را  مسأله  این  لذا  نمی شود.  نام  آن  مشمول 
آن  کــه  مــا  حقوقی  تحلیل های  در  بکنیم  تــوجــه 
تعریف را ما از قانون می گیریم یا آن تعریف، تعریف 
عرف جامعه است، ما به قانون تحمیل می کنیم. 
مشخص  ایــن  اول  قانونی  تعاریف  در  باید  ابــتــدا 
یک  می کند.  فــرق  راه  شــد  مشخص  وقتی  ــود،  ش
گر شروع به جرم از حقیقت  مثال دیگر بزنم: مثاًل ا
از  گر  ا است.  یک جور  دایــره اش  بدهد  خبر  بیرونی 
از شروع به جرم  تعریف قانونی خبر داشته باشیم 
 92 سال  در  ما  قانون گذار  االن  می شود.  متفاوت 
در  را  محال  جرم   52 سال  در  ما  قانون گذار  مانند 
را در  امــا جــرم عقیم  به جــرم دانسته  حکم شــروع 
کردید  توجه  است.  ندانسته  جرم  به  شروع  حکم 
واضــح است:  اســت؟ دلیلش خیلی  ایــن طــور  چــرا 
چون تعریف قانونی در تعریف شروع به جرم جوری 
بارز  و  برجسته  مصادیق  از  یکی  که  شــده  نوشته 
اما جرم محال  به جــرم، جرم عقیم اســت.  شــروع 
این طور نیست، چون در جرم محال اصاًل موضوع 
ناچار است  باشد. پس  که جرم  نــدارد  جرم وجود 
قانون گذار بگوید این در حکم شروع به جرم است.
که آیا این تعریف، تعریف  با توجه به حرف اولم 
دو  االن  حــقــوق دانــان  حقیقی،  یــا  اســت  قــانــونــی 
که می گویند شروع به  دسته هستند. آن دسته ای 

دارد،  تعریف عرفی  دارد،  تعریف حقیقی  جرم یک 
تحمیل  قانون  به  باید  تعریف  آن  دارد.  دکترین 
که  کرده  اشتباه  قانون گذار  می گویند  این ها  شود، 
جرم عقیم را در حکم شروع به جرم ندانسته است. 
چون جرم عقیم یعنی رساندن عملیات اجرایی به 
به  شروع  که  حالی  در  نرسیدن.  نتیجه  به  و  انتها 
پس  جرم.  اتمام  عدم  و  جرم  به  شروع  یعنی  جرم 
نامش شروع  تمام شود دیگر  اجرایی  گر عملیات  ا
به جرم نیست. مخالفین می گویند شروع به جرم 
که یک واقعیت بیرونی ندارد، ما شروع به جرم را از 
که شروع  قانون می فهمیم. می خوانیم و می بینیم 
ارتکاب  بــرای  تالش  بگوییم  گر  ا چیست.  جرم  به 
که  جرمی  به  شــروع  از  کی  حا هم  واژه  ایــن  جــرم، 
جرم عقیم درش هست، هست. پس یک اختالف 
واژه  یک  شما  یعنی  می آید.  وجــود  به  طــوری  این 
گوش تان می خورد اواًل باید با خودتان  حقوقی به 
عرفی  تعریف  واژه  این  که  کنید  حل  را  مسأله  این 
که به قانون تحمیل می شود یا تعریف قانونی  دارد 
که به  دارد به تعبیر فقها، حقیقت شرعیه ای دارد 

کدام یک از این هاست. عرف تحمیل می شود. 
قانون  اســت.  عرف  مسلمًا  قــراردادهــا  در  مثاًل 
مدنی می گوید الفاظ عقود محمول است بر معانی 
اســت.  ــرده  کـ تکلیف  تعیین  آنــجــا  یعنی  عــرفــیــه. 
که در یک  که هر آنچه  تکلیف مردم مشخص است 
اختالف  زمان  در  آنچه  و  بود  شده  نوشته  قــرارداد 
مجلس  در  اســت.  عــرف  ــان  زب می کند  حل وفصل 
که  بـــوده  ــن اخــتــالف  شـــورای اســالمــی همیشه ای
با  اختالف  این  بنویسیم.  باید  چطور  را  قانون  ما 
سخنرانی آقای دکتر حداد عادل در مجلس هفتم 
با توجه به اینکه ایشان رئیس فرهنگستان زبان و 
بیشتری هم  بود یک شعله ی  فارسی هم  ادبیات 
باید همان طور  کاماًل  قانون گذار  که  گرفت  به خود 
در  ایشان  بنویسد.  قانون  می زنند  حرف  مردم  که 

کرد. این حوزه سخنرانی جدی 

سیاسی جرم بودن اعتباری یا حقیقی تأثیر
درتقنین

است  این  سیاسی،  جرم  با  بحث  این  ارتباط 
گفته  ــران  ای اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  که 
جرم سیاسی باید بر اساس موازین اسالمی تعریف 
دارد.  ــر  اث چند  اســاســی  قــانــون  جمله  ایــن  شـــود. 
امری  سیاسی  جرم  که  است  این  اثرش  مهم ترین 
که شما روی برخی  اعتباری است و برچسبی است 

   عده ای ممکن است شبهه به وجود 
بیاید و تفسیر ناروا ارائه دهند به خاطر 
ماند.  بــاقــی  کنم  فکر  ســه  مـــاده  همین 
کردن است. فردا یک  کم و زیاد  اما قابل 
جرم  هم  مطبوعاتی  جرایم  بگوید  نفر 
سیاسی هستند. جرایم مندرج در قانون 
مطبوعات را من جرم سیاسی می دانم. 
اصاح  را  دو  مــاده  می تواند  قــانــون گــذار 
کند و جرایم مطبوعاتی را اضافه کند. یا 
انتخابات  ع  موضو قانون  بگوید  نفر  یک 
چه ربطی به جرم سیاسی دارد، این ها 
در  شکی  هستند.  شــدن  زیــاد  و  کم  قابل 
برخی از آن ها وجود ندارد که می تواند از 

مصادیق جرم سیاسی باشد. 

کرده، مسأله شروع  که قانون گذار این نام را اعتبار 
وارد  حقوق  دانشکده  به  گــر  ا شما  اســت.  جــرم  به 
مرتکب شروع  به شما می گفتند  گر  ا بودید،  نشده 
یعنی  گیج می شدید.  به جرم شده، یک مقداری 
که تالش برای ارتکاب جرم  چه. واژه انگلیسی اش 
بــیــرونــی هم پوشانی  بــا واقـــع  ــت یــک مــقــداری  اس
بیشتری دارد. تالش برای ارتکاب جرم یعنی تالش 
به  شــروع  واژه  امــا  اســت.  نرسیده  نتیجه  به  کــرده 
که حقوق دانان ایرانی بعد از مشروطه هنگام  جرم 
کردند، این  کد 1250 خلق  کتابچه قانونی  نگارش 
که  است  برچسبی  و  است  اعتباری  امر  یک  کاماًل 
از  و  می چسباند  عمل  یک  روی  بر  قانون گذار  یک 
حقیقت بیرونی خبر نمی دهد. لذا شما برای فهم 
شروع به جرم خیلی بیشتر از فهم قتل عمد ناچار 


