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 ران یا یفریک نظامافراد در  نیادینرابطه اخالق و حقوق ب

 
 *یگیب  یقورچ  دیمجدکتر  ،یرسول خدامراد

  رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ،یاسی گروه حقوق جزا، دانشکده حقوق و علوم س
 ( 98/ 10/ 21، تاریخ پذیرش:8/98/ 20: تاریخ دریافت)

 

 

 سرآغاز

کهه جتهت   ییدههاکرلمو ع  ریمجموعهه دهب ب  یبه معنا  1ییجنا  استیس
شاخه  ری ز ز یکیشود به عنو ن    یمجرمانه بکار گرفته م   بهیپب  تیریمب
بهوده  سهت    یادیهز  یبتایهب فهر ز و ن هشا  یفرید نش حقوق ک  یها
نظهام   نیآن و همچنه  یاسهیبسته به نظام س  یهرک ور  ییجنا  استیس

 م برو با دوجه به آد ب و فرهنگ حاک   منب نی نب  یبگاهتایو د  یحقوق
 سهت کهه  ی خهقق و هه    (1 سهت   یخاص  یها  یژگیو  یجامعه د ر 

 ی  هیگفت  ساس و پادو ن  یم  یهمو ره با حقوق دو مان بوده و  به نوع
 ر نیه   ییجنا  استیدر س  2ها دوسط قانونگذ ر  بیها و نبا  بیبا  نییدب  یبر 

 ی مر اری فر د  با  خقق بس نیادیبن قوقر بطه ح  یرو بررس نی ست   ز  
 یر بطه نظر ت مختلفه نیدر خصوص   ر یز  باشب   یمتم و قابل بحث م 

 نیادیه خقق و حقهوق بن یکیبه نزد یبه نوع هیکه هر نظر  بهیگرد  انیب
د ننب و  یحقوق م  نیو  ساس    هیپا   خقق ر   یبرخ  ی فر د  شاره د رد ول

   ب ننبیدر جب   ز هم م  زین نیدکتر ز  یو عبه    گریکبیمکمل  یبرخ

 یاسهیس یها، فرهنگ ها و نظامتا   هیهر حال به مو ز ت دفاوت  نب  هب
مقهام   ید شت و دلقکه طرز بر  میهست  یمختلف  یحاکم، شاهب قر ئت ها

 اسهتیمختله  در قالهب س  نیقو ن  بیدر قالب وضع و دصو  یقانونگذ ر
 کنب    یم  ب ینمود پ ییجنا
 
 

 
 مجرمانهه هبیهپب کیهدر خصوص  یکه متون قانون یزمان  گر،ید  انیبه ب

 اسهتیس انگریهگردد، در و قع ب  یم   بیدصو  یدوسط قانونگذ ر هر ک ور
مهورد نظهر   3مجرمانهه  هبیخاص آن ک ور در خصوص پب  ینیدقن  ییجنا
در   یشهب نظهام   یسهع  ر ن،یهدر    یبا وقوع  نققب  سقم (   2   باشب  یم 

 یقو  کیبر دفک یمبن ،یجتان جیموجود و ر   یحکومت  یچارچوب نتادها
و حفه   ینید یبرحکومت هیبا دک ،ییو  جر   ییقضا  ،ینونگذ رقا  ةنگا  سه

  یهو دعرمسهتقل    تیصقح  ید ر   ینتادها  قی ز طر  ی خقق  ی رزشتا
 ی سقم  ی ستقر ر نظام جمتور  امبِی ثر و پ  نیشبه، بنا نتاده شود  متمّتر

 یسابق،  بخصوص  رزشهتا  ی رزش ها  یدگرگون  ییجنا  استیبر بُعب س
دحهول نتادهها و مر جهع   ،یو  جتمهاع  یاسهیس  تارسهاخ  رییدغ  و4ی خقق
و  یکهردن  ز  صهول  خققه  تیگذشته و دبع  نیو نسخ  کثر قو ن  ییقضا
 ( 2   ست ینید
 

  5حقوق فیتعر 
و  ی سهتبلل  ی ست که به بررس  ی ز د نش  جتماع  یحقوق شاخه    علم

 ش،یب یهپ یپرد زد و چگونگ یروشمنب مقرر ت حاکم بر جامعه و دولت م 
 تا ر ههآن یو  ستنباط و بالخره  جر  ریدفس ب،یدحول، وضع و دصو ریس
 

 چکیده

 مها  نچهه کهه متهم  سهت ر بطهه    فر د  باشب نیادیهمان حقوق بن  ای نسانتا    یحقوق  ساس  نیدأم  بیبا  ییجز   نیهبف قو ن  نیدر  ی صلزمینه:  
نسبی و برقهر ری قق عب لت دح حقوق علی درجه  نسانیت  ست و هبف ه  که هبف علم  خقق رسانبن  نسان ب  ر ی ست  ز  د خقق با حقوق  فر 
بنهابر ین عهب لت و  نصهاف د ر ی دعامهل   نصاف نیز وسیله دخصیص عب لت و متناسب کردن قو عب آن در مو رد خاص  ست  نظم  جتماع  ست 

ق و بهین  خهق رخی حقوقب نان بایب  ز هرگونهه  خهتقطب با دو هبف مجز  هستنب و به نظر علمدنگادنگ با یکبیگر هستنب   خقق و حقوق، دو 
 پرد خته شبه  ست  فر د  نیادیر بطه  خقق و حقوق بن یمقاله به بررس نیرو در   نی ز هم  حقوق پرهیز نمود

کهه، در دخالهت  سهتدو نب به سمت عب لت برد رد  ین  های مثبتی که رویه قضایی کنونی  در جتت حقوق  فر د مییکی  ز گام  نتیجه گیری:
د نان و دور شهبن  ز ههبف  خقق( به دحجر فکری حقوق  دفکیک حقوق و دفریط  فر ط و دفریط دوری جستهرگونه     خقق در حقوق بایب  ز

 یگردد عو ط  شخصی د درس جایگزین  صول حقوقی گردد    ز طرفه نجامب و  فر ط در و رد کردن  خقق در عالم حقوق، سبب میعب لت می
 ح،یصهر نیوضع قو ن قیباشب  قانونگذ ر  ز طر  ی نسانتا و حف  چتار چوب  خقق  ی ساس  حقوق  نیأمد  بیبا  ییجز   نیهبف قو ن  نیدر  یم  صله

 حقوق شود  نیر  قو م بخ ب و مانع  ز نقض   ی صول یفریک استیس کی دخاذ  یهمگان، مبان یفتم بر  قابلروشن و  
 
 یرونبحقوق شت، حقوق ،ر نی  یفریک ستمیس ،نیدایحقوق بن،   خقق: واژگانلیدک

 majid.baygi@khu.ac.irنویسنبۀ مسئول: ن انی  لکترونیکی:  
 

mailto:majid.baygi@khu.ac.ir
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 یفا بهه بررسهعلم حقوق صهر  گر،ید  یدهب   ز سو  یمورد بحث قر ر م  
به  بنیشود  جتت رس ینظر قانونگذ ر خقصه نم افتیدرو   ینظام حقوق

ن که ببو میهست ییآموختن و به کار بستن آموزه ها  ازمنبیمقصود بال، ن
نظر قانونگذ ر نهاممکن  سهت   افتیو در ی ستنباط حقوق  آنتا، کار  ککم
 یجزئ مای ز علم حقوق هستنب؛ گرچه مستق یشک، جزئ یآموزه ها ب  نی 

  به طور خقصه،  صطقح علم حقهوق ستنبیجامعه ن  ر ز مقرر ت حاکم ب
خهاص   یرود  علم حقوق به معنها  یدر دو مفتوم خاص و عام به کار م 

 یو چگهونگ ید درس یچگونگ  ،یمقرر ت  لز م آور  جتماع  یررسآن، به ب
پرد زد  حقوق د ن ی  سهت کهه بهه دنظهیم رو بهط  یم  نیقو ن  نیوضع  
که عضو جامعه هستنب و در کنار   تتعی  شخاص و  فر د   ز آن ج جتما
  ( 3   میپرد زد  کننبیم   یزنبگ گریکبی
 

 6تعریف اخالق 

و چگونگی موصهوف منجیه    وکه  متل   ملکات(   خقق د نش صفات  علم
شبن و متخلق گردیبن بهه صهفات نجهات بخهش و رههایی  ز صهفات 

آن،  ز دتذیب نفه   هقك کننبه  ست   علم  خقق علمی  ست که در

 .و چگونگی ر بطه ی  فر د خانو ده با یکبیگر و با جامعه بحث می شود
 ط بههکه درباره ی ملکات  نسانی بحث می کنب؛ ملکادی کهه مربهو  فنی

ت کهه قو ی نبادی و حیو نی و  نسانی  وست  و هبف  ین بحث  ین  سه
م کنهب کهه فضایل ر   ز رذ یل جب  سازد؛ یعنی  ین علم می خو هب معلهو

کب م یک  ز ملکات نفسانی  نسان، خوب و بب و مایه ی کمال و فضیلت 
بب و رذیله و مایه ی نقص  وست دها آدمهی بعهب  ز   لکادی، وست و چه م 

 .ردتا، خود ر  با فضایل آر سته سازد و  ز رذ یل فاصله گینآایی شناس
ترکی  نب؛ وجهه م هو حکیمان  ز علم  خقق دعاری  زیادی نموده  فقتاء

شود،  ین  سهت کهه يایهت و ههبف که دقریباً در دمام دعاری  یافت می

 .(4  قو عب علم  خقق نیل به کمال معنوی و سعادت  ست

 

 قاخال حقوق افراد و ارتباط
 نب: ههبف  خقق و حقوق هر دو با دو يایهت مجهز  دنظهیم شهبه  قو عب

و کمهال   خقق، در یک کقم »رسانبن  نسان به  علی درجه  نسانیت  
 ست و هبف حقوق »دحقق عب لت نسبی و حف  نظم در  جتماع   ست 

گردد که هر دو در بسهیاری  ز مهو رد د ر ی  ما با  نبك دأملی روشن می

 :یکبیگرنب ببین دردیب که با  تركوجوه م 

وضع بسهیاری  ز قو عهب فقتهی و صهول عهام حقهوقی، مطهابق بها  -1
بسیاری نیز  ز آن  صول عام به   های  خققی  ست که مو د قانونی رزش

هها، پیمان وجود آمبه  نب  نظیر: وفهای بهه عتهب،  حتهر م بهه دعتهب ت و
همهان  خهقق   ایه،  گفتار،  نصهاف، وجهب ن  خققهی  صب قت در رفتار و

و  مثال آن که  ز فضائل پسنبیبه  خهقق هسهتنب،   ممب ر  با مرد  7جامعه
و جز یی و حقوق بین  لملهل  در حقوق نیز من اء بسیاری  ز  حکام مبنی 

در خصوص حقوق مردم  شهبه  سهت   عهب لت در نظهر مکتهب حقهوق 
ار فطری که دیبگاه  ین مکتب با عقل سلیم و فطرت پاك  نسانی سهازگ

در علهم  خهقق د ر ی  ب لت، مبنای  صلی حقوق  سهت  همهین عهتس 
 ( 4   رزش و فضیلت  خققی  ست

دهو ن کهامقً بیگانهه  ز یکهبیگر نمیدو علم  خقق و حقهوق ر    بنابر ین
د نست ولی بایب عنایت د شت که دضمین نظم  جتماع و برقر ری عب لت 

روی،  ز خه مهال نسبی در د نش حقوق، نسبت بهه دضهمین سهعادت وک
نظهر  د نهانحقوق  ولویت بی تری برخهورد ر  سهت  همانطورکهه برخهی

  : نبد ده
 لت نسبی در  جتمهاع  سهت،  ز قو عب حقوقی برقر ری نظم و عب  مقصود

هرچنب که در  ین ر ه  خقق نیز رعایت ن به باشب  به عنو ن نمونه: عبم 
   ست ستماع دین م مول مرور زمان شبه 

های دیگهر بهین  یهن دو دو علم، دفاوت  اوت درهبف فدمین   ساس ه  بر
آیب  به بیان ساده در، وقتی هبف يایی حقوق، دفهاوت حوزه به وجود می

آیب ؛ فاوت بین قلمرو و ضمانت  جر های  ین دو مورد به وجود می د رد د
قلمرو  خقق وسیع در  ز حقوق  ست بسیاری  ز مسائل در  خقق مذموم 

ضهمانت  جر ههای  ؛ ست نظیر: درويگهویی  8 جر   تنضما   نب ودر حقوق
 خققی جنبه درونهی ومعنهوی و خهروی د رد و ضهمانت  جهر ی قو عهب 

 (5  و جتماعی د ردمادی  جنبهحقوق، 
حقوق ر  نبایب با هم مخلهوط کهرد    ،  خقق ونظر برخی حقوق د نان  در

 زیر  خلط  ین دو، سبب  عمال عو طه  و  حساسهات بهه جهای  عمهال
گهردد و دتافهت آر ء همهان و در نتیجه صبور آر ی متعهار  می  9نوقان

 ( 6  بگذ ری به آن خ نود نیستنچیزی  ست که حقوقب نان و رویه قانون

 

 رانیا یشناخته شده افراد در نظام حقوق  10نیادیبن حقوق
 11مملکت  یقو   تیکه ناظر و حاکم بر  ساس حکومت و صقح  یقو عب

نام د رد  یقانون  ساس ی ست،  ز نظر ماهو  یفرد  یها  یو حقوق و آز د
د رد و بردهر  ز  تیهنقهش مرجع نیقهو ن گریدر قبال د یقانون  ساس   (7 
 یآز د، به خاطر نگتهب ر یوق  ست  در يالب حکومت هاقو عب حق  ریسا

 نیکه ر بط به  یمانیدولت ها به پ  12 ز دجاوز  یریلوگ ساس حکومت و ج
خهاص قائلنهب و  تیهثی حتر م و ح یاسس  نینقو  یآنتا و ملّت  ست، بر 
 یاسهیکه نظام س  یی(  ک ورها8   ساخته  نب  نیقو ن  ریآنتا ر  ممتاز  ز سا

مردم ر  د رنب معمولً دوجهه  یآز د ةی ست و د ع تیتوربر جم  یآنتا مبتن
مردبط با حقوق  میو حقوق ب ر د رنب و مفاه  یعموم   یتایبه آز د  یخاص 

و مقهرر ت   نی ن، سرلوحة قهو نوع شترونبر فع م  ز منا  یملّت و پاسب ر
دهو ن بهه دو دسهته  ی فر د ر  مه نیادیحقوق بن   (9   باشب  یک ورشان م 

و  13یمبن یها ی( و حقوق و آز دی شخص یفرد یتایآز د حقوق و  یِکلّ
حقهوق   انیهدر ب  یکهرد قهانون  ساسه  ی( دقسهم بنهبی  جتماع  یاسیس

آن دوجه کهرده  یو معنو یماد ( به هر دو بّعبی شخص  یفرد  یتایوآز د
 ( 10   ست

 

 افراد نیادیاخالق در حقوق بن ر یتاث
 ىیشامل هنجارها( آن دو 11و  خقق آشکار  با هم  ردباط د رنب    حقوق

و  د ره منهابع  گهر نیو ناظر بر منع  ضر ر به د کسانیهستنب با محتو ى 
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  بطههر  منهع و ر  گهر نیکهه ضهرر زدن بهه د  ىیهنجارها  عنىی  ;محبود
هماننهبى دنتها  نیهمهى کننهب    میر  دنظه عىیمنابع طب عیو دوز  کیدمل

ل نمهى شهود، بلکهه نهاظر بهه عو مه  14 ز  فعال ممنوعهه  ترستىشامل ف

»عمهل  کیهو  وضاع که بر سهاس آن   طیمثق، شر   ;هست  زین  گرىید
 گهر،ید انیممکن  ست موجّه دلقّى شود  به ب  ایساز و    تیمسؤول  انبار یز

دعتب ر   کینقض م روع  ایلز م آورى و ى که  خقق،  ل  حو  در  وضاع و
دعتهب  کیهبر همان  ساس  مکان د رد  زین  قانون  ،(12مى کنب    قیدصب
  بیه ز  جهر ى آن صهرف نظهر نما ایدى ر  به مرحله  جر  بگذ رد و قر رد 

 ز بازداب و دجلّى هنجارههاى  رى،یدقص تیقو عب حقوقى ر جع به مسئول
طهور  نیمانهه بهودن رفتهار فهرد يافهل  سهت  همهرجبه م  خققى ناظر  

مربهوط بهه  نیعادلنه، در قهو ن  عیدوزهنجارهاى  خققى درباره روش و  
 قیهدق  انی  به باببیدجلّى مى    ىیو د دگاه هاى قضا  هیعملکرد قوه مجر
مقهرر ت   ایهبازدهابى وجهود د رد،    نیچن  کی  ایمو رد ه    نیدر ه در همه  

 نعکاسى مطلوب باشب، مى   نیصوردى که چن  رر  دحقوقى  نتقاد  خققى  

 .ردیپذ
مسهلّم ماننهب   قىیبا دوجه به  صل بقا به عنو ن هبف  ساسى ب ر و حقا

قهبرت  نسهان هها و  بهىیدسهاوى دقر گر،یکهبی فهر د  ز   ىریپهذ  بیآس
 انیهنهاظر برمنهع  ضهر ر م   ىیهنجارهها  ریناگز  عى،یمنابع طب  تیمحبود

بهر ى  ىدر هر نظهام دسهتور  عىیطب  نابعو دملک م   عیفردى و نحوه دوز
 قیهبهه طر بیرفتار  نسان ها وجود د رد  حقوق و  خقق  نسانى با  میدنظ

مفهاد حقهوق  نیکه به  عتقهاد  و کهم دهر ى،یهنجارها  نی ولى شامل چن
 دعا کهه  نی:  بیمى گو  سمیتویباشب  وى ضمن دفاع  ز پوز  عىاست،یطب

حقهوق بهبون در نظهر   ست،نب رد، دروغ محض  ارىیحقوق مقك و مع
نظهام   ر یز  ؛اببی صق دحقق نمى    عى یمفاد حقوق طب  نیدر  »کمت  د ش

مقکى  نیچن بی ر  ست و باکننبه رفتار  ب میدنظ حقوقى، نظام دستورى
 ( 13  ر  د ر  باشب

 سهمیتویهم با دفاع  ز پوز  بعى یمفاد حقوق ط  نی»کم در  هینظر  رشیپذ
جهب   گریکهبیوق و  خهقق  ز حق رمنظ  نیسازگار  ست ه هرچنب که  ز  

و به  حتمال قوى  ;مو فق  ست  سمیتویپوز  هستنب ه و هم با دفاع  ز ضب
مبنهى بهر  ا دعه یهن مى کنب  درستى   ب ی ى پ  هینظر  نی ختصاص به چن
مهورد  بیهحقوقى در جهاى خهود با  سمیتویبا پوز  هینظر  نیسازگار بودن  

 ( 14   ردیبررسى قر ر گ بحث و
بهه عنهو ن موضهوع رو ن شناسهى   سهتىیتویوق پوزقح ز    مجموعه  کی

و ضع حقوق  ر یز ؛مى شود جادیدجربى يالباً بر ساس مقك    15 جتماعى
 ارید دگاه( سعى مى کنب مقك حقوقى ر  بر ساس مع  ایننه   خو ه قوه مق
  بهر ى نمونهه، »قو عهب بهورس  ور ق بتاد رکهه بهه بینما  هی خققى دوج
فاده  ز  طقعهات محرمانهه، وضهع با سوء سهت  امله ز مع  رىیمنظور جلوگ
وضهع  لینو مى باشب  دست کم بخ ى  ز دل  بهیپب  کی  باًیشبه  نب، دقر

مهى دو نهب باشهب کهه  16جىی سهتنباط دهبر  نیهبور،  قو عب مز  بیو دصو
سوء ستفاده  ز  طقعات محرمانه، منبع بى عب لتى در معامقدى  ست که 

 لیهدل نیهبه   10رو بط جنسى  ای   تسبر  معت  ا نصاف و عب لت در آن ه
جرم  ست که عمل مزبور  ز نقطه نظر  خققهى و هنجارههاى نهاظر بهر 

مختل  به   لیى مى شود   لبته حقوق به دلرفتار  نسانى جرم و خطا دلقّ

حتهى در مهو ردى   ابب،یدجربى دحقق مى    قتیموضوع  ز حق  کیعنو ن  
باشب، باز بررسى ققى  خ   ورىد   آنکه به نظر مى رسب من أ و خاستگاه  

 صهلى و کار مهبى آن، عققهه   زهیهن هان مهى دههب کهه  نگ  قیو دحق
موکقن خود  ست، خهو ه قانونگذ ر به عمل نمودن مطابق خو سته هاى  

مهوردى  صهر ر  نیچنه کیهنهه  در  ایهقضاودى د شته باشنب   نیآنان چن
شهتباه باشب،   خققىد ورى هاى   جهینت بیمزبور با ریدغ نکهیبر    بنیورز

 کیهسازوکارهاى مناسهب، د ورى  خققهى    انی ز م   ن،ی ست  با وجود  
 کیهازشناسى در هر صورت، ب مقك حقوقى  ست   جیمن أ متعارف و ر 

 ر یهز ؛و هم با مخال  آن سهازگار  سهت  سمیتویمن أى هم با پوز  نیچن
بهه  اظرد رد، نه بیبر آن دأک سمیتویحقوق و  خقق، که پوز  ىیجب   هینظر

هنجار به عنو ن قانون  ست و  ردباط با  دعاى دجربهى   کیوضع قانونى  
  ( 15  سازنبگان حقوق نب رد  هیمربوط به  فکار و  نب

 

 افراد نیادیحقوق بن نیدر خصوص ناقض رانیا  17قننم نظر 
 ر نیه  ییجنا  استیلزم  ست س  یگسترده قانون  ساس  بیدوجه به دأک  با

ملّت دوجه ن ان دههب و  نیادیضوع حقوق بنبه مو  یحب کثر  یبه گونه  
لزم  ینهیب شیو په  میمتّم باش  نیکارآمب در جتت حف     ینیشاهب قو ن
 فر د ملّت ر   ز حقوق   تیکه موجبات محروم   ی دمقابله با  فر  یدر ر ستا

 نیدر دهبو  ر نیه   ییجنا  استی  سردیآورنب صورت پذ  یفر هم م   نیادیبن
ملّت  ز همان  بتهب    یناقضان حقوق  ساسجتت مقابله با    یفریک  نیقو ن
دهو ن خهود ر  بهر مجهاز ت   1304مصهوب    یقانون مجاز ت عموم   یعنی

شهونب معطهوف  یحقوق م  نیکه متعر  به     یدولت  مقامات و مأمور ن
( 16 فر د مورد دوجهه بهوده  سهت    نیادیحقوق بن  هنموده  ست و همو ر

بها دحهولت  یسهقم  نقهقب   یروزیهپه   ز پ  بیگرد  بیهمانطور که ق
پهر  شی ز ب شیقانونگذ ر دوجه به حقوق  فر د ب  بگاهیو د  نیگسترده قو ن
قانون  نیو دقن بیر  نجام به دصودحول س نیکه   ییو دا جا بیرنگ گرد

قانون بارز حقوق  فر د جامعه  ست منجر  یکه به نوع  18یحقوق شترونب
م خص شبه و  یبحقوق  فر د جامعه به خو  اتیقانون کل  نیشب که در  

  ست  بهیگرد نیی ن ضانت  جر  دع نیناقض یبر 
 

 گیرینتیجه
کهبیگر هسهتنب ت  ز یحقوق دو د نش مجز  با دو هبف متفهاو   خقق و

حقهوق  ولی  ین جب یی به معنای دفکیک کامل بین مرزهای  خققهی و
های مختله  قانونگهذ ری دکتهرین حقهوقی، نیست بلکه حقوق در حوزه

در و قهع حقهوق و   های  خققی  لتام گرفته  سهت رزش  زرویه قضایی  
دو   خقق د ابه نسبی  ی د رنب و هبف م ترکی ر  دنبال می کننب  ههر

پی سعادت و کمال ب ر هسهتنب، منتتها کمیهت و کیفیهت آن هها در   در
دحقق  ین  هب ف، متفاوت  ست و نحوه عملکرد  ن ها با هم دفاوت د رد 

 ه حقوق جتت و خط م ی می دهب و  ین  خقق  ست که ب
های مثبتی که رویه قضایی کنهونی در جتهت حقهوق  فهر د یکی  ز گام

 جههینت  نیهبهه   بنی ین  ست که، رسهرد رد  دو نب به سمت عب لت بمی
درست  ست که در دخالت  خهقق در حقهوق بایهب  ز هرگونهه  فهر ط و 
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گهردد ب میدفریط دوری جست   فر ز در  خققی کردن نظام حقوقی سب
باورههای عهو م  ز عهب لت، جهایگزین  صهول   وعقیق شخصی د درس  

ن و وقهب ناحقوقی شود و دفهریط در  یهن  مهر سهبب جمهود فکهری حق
گردد و پیمودن ر ه دعهادل بهه دعهالی نظهام دورشبن  ز هبف عب لت می

نمایب  و قعیت حقوقی  ین  ست که در مهورد خلهط یها حقوقی کمک می
ر  پیمهود و  ز  عهادل خقق نیهز بایهب ر ه د  حقوق و  دفکیک بین مرزهای

دعهالی   روی بهه رشهب وهرگونه  فر ط و دفریط دوری جست دا  ین میانه
 دفکیهک حقهوق و خهقق( بهه دحجهر  دفریط  وق کمک نمایب نش حقد

 نجامب و  فر ط در و رد د نان و دور شبن  ز هبف عب لت میفکری حقوق
گهردد عو طه  شخصهی د درس ب میکردن  خقق در عالم حقوق، سب

  .جایگزین  صول حقوقی گردد
 یاسهحقوق  س نیدأم  بیبا ییجز  نیهبف قو ن نیدر  یهم  صل  ی ز طرف 
 نیوضع قو ن قیباشب  قانونگذ ر  ز طر   یسانتا و حف  چتار چوب  خقق ن
 اسهتیس کیه دخهاذ  یهمگهان، مبهان یروشن و قابل فتم بهر   ح،یصر
 یت یحقهوق شهود  بهب نیهخ ب و مانع  ز نقض  ر  قو م ب  ی صول  یفریک

و  یگهذ ر ریدأث یدر و روشن در باشب، جنبه ها  حیصر ست هرچه قانون  
 تیصر حت و شفاف یچنانچه فاکتورها شود  یم   تیوآن دق  در  یری گیپ

که  ز   یو مضر د  بیلحاظ شود،  فر د با دو زن فو   ییجز   نیقو ن  نیدر دبو
 یعمولً  ز  ردکهاب جهرم  نصهر ف مهشود، م  ی ردکاب جرم حاصل ان م 

 .دهنب
پ  می دو ن  ینگونه نتیجه گیری کرد که  خقق و حقوق د ر ی مفتوم 

قو نین حقوق ر   رزیابی می کنب  عهقوه بهر  یهن    خقق  یکسان نیست 
حکمایی که در کار  جتماع  نبی ه می کننب به  ین نتیجه رسیبه  نب کهه 

شت، زیبایی و لطافت ر  برد شت و فقهط  گر  خقق ر   ز کنار حقوق برد 
 ز زور و  قتب ر  طاعت کرد  پ  طرز  عمهال حهق بایهب  خققهی باشهب  

یت به قهو نین  خققهی دولهت آز د نیسهت کهه ههر با عناعقوه بر  ین، 
قانونی که خو ست به دصویب برسانب بلکه قهو نین و نیروههای  خققهی 

 خهقق چهون  ز  ذ مهی کننهب مانع آن هستنب و  خققیات در قو نین نفو
فطرت درونی ب ر سرچ مه می گیرد، لذ  همی ه و همه جا مقبول و قع 

سلیم و وجب ن بیب ر د رد، قر ر مهی   که عقلشبه و مورد دأییب هر فردی  
گیرد، پ  در قانون گذ ری می دو نب بسیار کارآمب و مفیب باشب و موجب 

صلی حسن و قبح  فعهال کاهش  ختقف نظرها قر ر گیرد، چر که محور  
عبل و ظلم  ست که مقکی ذ دهی و ثابهت بهر ی دعیهین  رزش  عمهال 

 ه شمار می آینب عمال ب ختیاری  نسان  ست و سنگ محک  ین  
 

                 خالقیا  یمالحظهها
مانت در  ین پژوهش مروری با معرفی منابع مورد  ستفاده،  صل  خقق  

 مولفین آثار محترم شمرده شبه  ست  د ری علمی رعایت و حق معنوی
 

 هنام واژه
 Criminal policy .1 سیاست جنایی

                              Legislation .2 قانونگذ ری

 Criminal phenomenon .3 پبیبه مجرمانه

 Ethical values .4  رزش های  خققی

                                           Rights .5 حقوق

           Ethics .6  خقق

 Community ethics .7  خقق جامعه

 Performance guarantee .8 ر ضمانت  ج

                                                Law .9 قانون

 Fundamental .10 حقوق بنیادین

                     Country forces .11 و ی مملکتق

   Rape .12 دجاوز

 Civil liberties .13 آز دی های مبنی

   Prohibited verbs .14  فعال ممنوعه

 Social psychology .15 رو ن ناسی  جتماعی

Gradual deduction .16  ستنباط دبریجی     

 Legislator .17 مقنن

 Citizenship rights .18 حقوق شترونبی 
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