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یا  بــوده  ایــن عمل در خیابان  که  ــواردی  م مگر در 
به  زنــای  البته  دارد.  خصوصی  کی  شا که  مــواردی 
متفاوت  حق الناسی  وجهه  داشتن  دلیل  به  عنف 
بــزه پوششی در  و  پــوشــش جــرم  ــقــررات  م اســـت. 
حقوق  به  کامًا  که  اســت  شــده  پیش بینی  قانون 
شهروندی مرتبط است؛ یعنی از حقوق شهروندان 
که  اســت  شــدن  پــوشــانــده  اســامــی  جمهوری  در 
که  همان طور  می کنید.  مشاهده  کامل  قانون  در 
عیوبًا  الــّنــاس  فی  »فـــإّنَ  فــرمــوده انــد:  امیر  حضرت 
عیب هایی  مردم  »بــرای  َسترها«؛  من  حــّقُ 

َ
أ الوالی 

کم از همه سزاوارتر است بر پوشاندن  که حا است 
که  است  مردم  شهروندی  حق  این  یعنی  آن هــا«؛ 
اینکه آن عمل به  عیوب آن ها تفتیش نشود؛ مگر 

 طور علنی اتفاق افتاده باشد.
از  کشور  کیفری   دادرســـی  آیین   1۲91 قــانــون 
قانون  ایــن  در  و  بــود  شــده  ترجمه  ناپلئون  قانون 
آن  در  دادگـــاه وجـــود داشـــت.  و  سیستم دادســـرا 
اول  ــت.  ــ داش تفتیشی  سیستم  ــرا  ــ دادسـ ــون  ــان ق
قوانین  یکسری  یعنی  مــاهــوی،  قانون  ما  انقاب 
بــه اضــافــه  بـــودیـــم،  گــرفــتــه  ــام  از اســ را  مـــجـــازات 
کیفری فرانسه  کیفری آیین دادرسی  مجازات های 
و مجازات های سنگین اسام را با سیستم تفتیشی 
فرانسه اجرا می کردیم. این شکاف باعث شده بود 
انجام می شد و  زیادی مجازات  که در عمل تعداد 
که وجه  سیستم اسامی تا این  همه فکر می کردند 
که سیستم اسامی در  حد شدید است. در صورتی 
کنار آیین دادرسی اسامی معنا پیدا می کرد. شما 
نمی توانید هیچ مجازات سنگینی را با یک بار اقرار 
کنید؛ درحالی که  حتی با وجود علم قاضی مجازات 
است؛  گرفته  نظر  در  اقرار  بار  چهار  آن  برای  اسام 
یعنی  بـــود؛  آن  روی  فــرانــســوی  سیستم  اســم  ــا  ام
و  بگردد  ــرود  ب که  بــود  مأمور  دادســتــان  تفتیشی! 
کند و او را برای مجازات  مجرم را بیابد و ادله جمع 

مجازات  از  دفــاع  بسپرد.  دادگــاه  قاضی  دســت  به 
کشف جرم،  شدن هم وظیفه ذاتی دادستان بود، 
کار دادگاه  جمع آوری ادله و دفاع از مجازات متهم 
از  باید  ادلــه  این  مقابل  در  ــاه  دادگ در  متهم  و  بود 
که سیستم اسامی  خود دفاع می کرد؛ در صورتی 
این گونه نیست،  به خصوص در جرائم منافی عفت 

کی شخصی وجود ندارد. که شا و اخاق 
خودشان  کــه  کسانی  توسط  اقـــرار  بــار  چهار   
بود  اســامــی  معیار  باشند،  ــده  دی را  منافی  عمل 
وجــود  روایـــات  در  متعددی  مــکــّرر  توصیه های  و 
که در این گونه جرائم شهادت ندهید؛ مثًا  داشت 
که من هیچ گاه در جرم زنا  امیرالمؤمنین می فرماید 
شهادت نمی دهم؛ چون ممکن است من شهادت 
بدهم و نفر چهارم شهادت ندهد و من به 80 حد 
بدهند  شهادت  نفر  سه  گر  ا شــوم.  محکوم  شاق 
هر سه شاق می خورند، باید چهار نفر باشند و هر 

چهار نفر هم شهادتشان صحیح باشد.
اسامی  جامعه  در  شهروندی  اساسی  حقوق 
کیفری  قوانین  اســت.  مسلمان  شهروندان  بــرای 
دادرســـی  آیــیــن   قوانین  مانند  اینکه  دلــیــل  بــه  مــا 
شده  نوشته  دیگری  جامعه  برای  و  بود  فرانسوی 
کرده  کامًا مشخص  بود، ماده ۲41 قانون مجازات 
که ضابط و قاضی موظف به پوشاندن جرم خاف 

کند. عفت است و حق ندارد، این جرائم را دنبال 
ــام؟هر؟ هـــم در  ــ ــن مـــوضـــوع را حــضــرت امـ ایـ
ــی بــه دلــیــل اینکه  کــردنــد؛ ول هشت فــرمــان بــیــان 
بود،  فرانسوی  قانون  و  بود  قانون شده  به  تبدیل 
نشده  کشانده  حقوق  به  و  نمی شد  اجرا  عمل  در 
گر برای  که ا بود. در پیام هشت ماده ای امام آمده 
و  لهو  آالت  و  رفتید  خــانــه ای  به  جاسوس  گرفتن 
لعب و فحشا وجود داشت، حق ندارید حتی آن را 
از  را نهی  که شخص  کنید، فقط حق دارید  ضبط 
کسی بیاید این ها را بیرون بگوید  گر  کنید و ا منکر 
گر یکی از مسئولین حکومت  خودش تقصیر دارد و ا
مجازات  نکند،  رعایت  را  پوشاندن  ایــن  اسامی 

می شود.
عمومی  و  خصوصی  حوزه  بین  تفکیک  امــروز 
را مشاهده می کنید. در قوانین ما حریم خصوصی 
مختلف  کشورهای  قوانین  در  امــا  نشده،  رعایت 
آن هــا  جامعه  ــرف  ع بــه  تــوجــه  بــا  خصوصی  حــریــم 
خصوصی  حریم  هم  اسام  در  است.  شده  تعریف 
گسترده تر  حتی  دارد؛  گسترده تری  بسیار  دایــره 
فلسفی  نظریات  بــا  بشری  ــروزی  امـ کــشــورهــای  از 

کنید مثًا  غربی. هر چند در ظاهر ممکن است فکر 
که درباره پوشش در اسام وجود دارد، در  مقرراتی 
نــدارد؛ پس مسئله حریم  مــدرن وجــود  کشورهای 
خصوصی در اسام این طور نیست که در کشورهای 
به  قضایی  ضابط  ورود  غــرب  در  می گویند.  غربی 
میان  تفکیکی  هیچ  و  اســت  بــاز  کامًا  افــراد  حریم 
جرائم عمومی و خصوصی وجود ندارد. آنجا جرم یا 
گر قابل  گذشت نیست؛  ا گذشت است یا قابل  قابل 
دادستان  وگرنه  کرد  شکایت  باید  که  بود  گذشت 
کشورهای غربی زنای با  کند. در خیلی از  باید ورود 
محارم جرم انگاری شده است و دادستان موظف 
کند؛  کار مجازات  کشف و در فرجام  است تفتیش و 
کی خصوصی نمی خواهد، اما این جرم در  یعنی شا

کی خصوصی است. مقررات اسامی نیازمند شا
که در عمل  مجازاتی بازدارنده و تربیتی است 
کند.  تــوبــه  و  تــقــوا  بــه  را توصیه  فــرد  و  نــشــود  اجـــرا 
مواقع  در  نــدارد.  جایگاهی  زمینه  این  در  تفتیش 
شما  و  نمی کند  ورود  دادســتــان  اخــاقــی  و  فــردی 
مشاهده  را  رویـــه  ــن  ای غــربــی  کیفری  نظریه های 
و  کند  ایجاد  فساد  خانه  کسی  گــر  ا امــا  نمی کنید؛ 
و  فساد  و  بزند  هــم  بــه  را  جامعه  عمومی  امنیت 
دادســتــان  ــد،  ده اشــاعــه  ــردم  م میان  در  را  فحشا 
کشورهای غربی حد وسط ندارد  ورود می کند. در 
بودید  مجرم  گر  ا نیستید  یا  هستید  مجرم  شما  یا 
و  را دربیاورد  ادله  و همه  کند  ورود  باید دادستان 
کــردن در اسام  کند ولی مجازات  ارائــه  به دادگــاه 
دنبال  به  امــا  هست  جــرم  یعنی  نیست،  ایــن طــور 
حقوق  از  حقی  ایــن  و  نیست  تــو  کـــردن  مــجــازات 
که سال ها مغفول مانده  شهروندی اسامی است 
بود و در قانون مجازات اسامی سال 139۲ به آن 

توجه شد.

نظر بــه راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده
چیست؟ جدید مجازات قانون دستاورد شما
ــاره درب تحولی و تغییر کــدام ســال هفت از بعد
قانونمجازاتدرذهنتاناست؟آیابخشهایی
کم ازآن یا بهقانوناضافه باید که وجوددارد
شودیابرطبقتجربهمناسبنبودوالزماست

کند؟ تغییر
اسامی  مجازات  قانون  دســتــاورد  مهم ترین 
مجازات  قانون  اســت.  آن  شــدن  نظریه دار   139۲
کشوری نظریه دارد. قوانین چین، آمریکا و اروپا  هر 
نظریه   دارای  کامًا  که  می بینید  نگاه  کنید،  که  را 

ــای شــدیــدی  ــازات ه ــج   در اســـام م
اما  شده،  ایجاد  قانون  بازدارندگی  برای 
بــوده  آن  بــه دنــبــال  قــانــون گــذار  در عمل 
مـــوارد مــجــازات نشوند.  کــه همه  اســت 
منافی  جرائم  و  وجه  آن  برجسته  مورد 
عفت و جرائم اخاقی بوده که بر خاف 
ــن دادرســـــی قبلی  ــی آی و  قــبــلــی  ــیــن  قــوان
می بینیم که سختگیری اثبات این جرائم 

در قانون بسیار زیاد شده است. 


