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 اخالق در حقوق کیفری: 

 ایران جزایحقوق فقه امامیه ودرتحصیل دلیل  احترام به آزادی اشخاص و

 
 2یروزجائ یتبار ف ی، دکترحسن حاج2*یلیاسماع ی، دکترمهد1یلیروح اهلل خل

 . رانیآمل، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یاهلل آمل ت یواحد آ ،یو جرم شناس یفر ی گروه حقوق ک یدکتر یدانشجو .1
 . رانیقائمشهر، ا  ،یحقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسالم گروه .2

 ( 23/12/99، تاریخ پذیرش:99/ 10/ 20تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

بايد مفهوو  نههوا را باسامو مق حقووق  2براي فهم رابطه اخالق و حقوق
بر  3مجموعه قواعد الزا  نور کلي امت که به مسظور ايجاد هظم و عدالت

دولوت ضموم ش هودس اموتق  ت موي کسود و اط فور  يک جامعه حکوم 
بسابرايش قواعد حقوق الزا  نور امتق حقوق مجموعه اي اط بايد و هبايود  

اي رفتاري و کلي امتق بسوابرايش ضموم ماضي کوه مجوال  قاعدس  امتق
مقسسه در مورد خاص مي گ رهد حقوق ه ست طيرا حقوق بايد کلي باهود  

ايد ضابع نن باهسدق حقووق دو هود  ضما  کساهي که ممداق نن هستسد ب
اموتقرار عودالتق   -2ايجاد هظم    -1دارد که گاس با هم متعارض هستسد:  

ري فايدس مطلوب را هدارهدق اماس عدالت بايد بر طم سه ايش دو بدون ديگ

 4قواعود اخالقوي :هظم باهدق اما موضوع اصلي مورد بحث اخالق اموت
يش قواعد اط درون ضمم ش مي ضک ه بر وجدان هخص دارد  يعسي اعتبار ا

رون در حالي که قواعد حقوق اط فر  دولوت ضموم ش موي هوهد هه اط ب
 (ق 1) هود

 
 
 

 
ضوان ضسها بر وجدان اهوخاص ي حفظ هظم در جامعه هميااط نهجا که  بر

ضک ه کرد و بس اري اط مفاه م اخالقي ه اطمسود حمايوت قواهوهي هسوتسد 
اط قواعد اخالقي ضماهت اجرايي علم حقوق هکل گرفت و براي بس اري 
در علوم حقووق   5هواي اخالقويايجاد کردق در ايش م ان يکي اط چوال 

فالع هاصوح ،  يوک گوزارال خوال  ايک اظهار  ضحم ل دل ل امتق  
واقع  يک هوهته مجعول  هوهادضي درو  و يوا اظهوار هظور کارهساموي 

ات دقت يا مسحر   ممکش امت قاضي را به اهوتباس بکاواهد و موجبوبي
بور ضورورت  مکاضب اخالقي  گساهي را فراهم ماطدق ضأک دمحکوم ت بي

اص در ضموا  خهاي اهوو احترا  به نطادي  6پايبسدي به حقوق ههروهدي
مراحل دادرمي  ضرورت و اهم ت پرداختش به موضوع ضحم ل دل ول را 

 (3و 2) ماطددوچسدان مي
ري را ضحم ل دل ل يکي اط موضووعات اصولي و اماموي دادرموي ک فو

امکان اهتساب جور  و بوه  دهد ضا نهجا که بدون وجود دل ل ضاک ل مي
 ضبع نن اجراي مجاطات وجود هداردق

 

 چکیده

بوه هوم پ وهود که مراحل مختلف دادرمي ک فري را اط لحظه کاف جر  ضا صدور حکوم دل ل در امور ک فري ضرم م کسسدس خطي امت  زمینه:  
در حول محوور جموع نوري ادلوه و مو     ر کاف ج در ضما  هظا  هاي حقوقي پ  اطعدالت ک فري  عملکرد مجريانمىدهدقبه هم ش علت 

ق ري مطرح امت جستجوي حق قت مادي مطلق يا واقع وت اموتارطيابي و مسج  نهها دور مىطهد و نهچه به عسوان ماط و کاردل ل در امور ک ف
هسودق اط ايوش رو پوشوه  ه ميبه نن مکاضب اخالقي به امر نطادي اهخاص و احترا  ضوجه به ايش امر خط ر در حق قت هاهي اط اهم تي امت که 

  هکل گرفتق  حاضر با هد  بررمي احترا  به نطادي اهخاص و ضحم ل دل ل درفقه امام ه وحقوق جزاي ايران
دقوت يوا هار هظور کارهساموي بييک اظهار افالع هاصح ،  يک گزارال خال  واقع  يک هوهته مجعول  ههادضي درو  و يا اظ  گیری:نتیجه

بر ضورورت پايبسودي بوه  مکاضب اخالقي  گساهي را فراهم ماطدق ضأک دبه اهتباس بکااهد و موجبات محکوم ت بيا  ر  ت قاضيمسحر   ممکش ام
دوچسودان  هاي اهخاص در ضما  مراحل دادرمي  ضرورت و اهم ت پرداختش بوه موضووع ضحمو ل دل ول راههروهدي و احترا  به نطاديحقوق  

خا دن به عدالت ک فري امت   حمور فعوال دادرموي در کواوال ادلوه و دموت ياطيودن بوه ب سماعث ضجدر دادرمي ک فري  نهچه ب  .ماطدمي
يد در پرضو ضوابط قاهوهي ضع  ش و حدود و اعتبارات نن معلو  گرددق و در يک رويکرد کلي   چوارچوب حقووقي نطادي دل ل  با اصل  واقع ت امتق

 قبه مرطهاي ماروع ت ضحم ل محدود هدس امت گرديو فر  طادي دل ل اط يک فر  به مرطهاي دل ل ماروح اصل ن
 
 نطادي  اخالق  حقوق ههروهدي  ضحم ل دل ل  حقوق ک فري: واژگانلیدک

 dresmaeli@yahoo.comهويسسدۀ مسئول: هااهي الکتروه کي:  
 

mailto:dresmaeli@yahoo.com
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فوري هسوبت بوه مسوایل ديگور اط اهم وت بسوزايي ک دل ل در دعاوي  
برخوردار امت چرا که با ضمم سات امامي اهخاص بويشس امارس برایت که 

البته ادلوه معتبور و  واجه مي گرددقمي ضواهد ضحت ضأث ر دل ل قرار گ رد م 
واجد ارطال اثباضي بايد اط موي قاهوهگذار ماخص گردد ضا اصحاب دعوا 

اقد ارطال قمايي امتساع کسود و همچسو ش هو وسه فاط ضحم ل و ارایه ادل
هاي صح ، ضحم ل ادله و ضوابط خاص هاظر به نن ماخص گردد ضوا 

در ضحمو ل و ضقوديم دل ول هاي غ رقاهوهي و هاماروع اط ضومّل به ه وس
پ  فرح دعوا اط  جلوگ ري هودق گردد گاس باعث بطالن دادرمي مي که

)اصل برایت(  و به موجبي ااهگسموي قدرت عمومي عل ه کسي که بي
اي بوا محکو  کردن او به مجاطات با ضومل به هر وم له مفروض امت 

کوه بودهبال دل ل حاوي قواعدي امت  ها  و عسوان دل ل پذيرفته ه ستق
فريق هساخت اعمال يا دمت ابي به اهخاص اموت ضوا بوا کاف جر  اط 

مهوم ايوش   فوري در فرايسد دادرموي ک بررمي نهها به حق قت هایل نيدق
بوه همو ش  پذير خواهد بودقامکان  بررمي ادله  و فقط اط فريق ضحم ل

هود که دل ل در حقوق ک فري نطاد امت ولي چسو ش ادعوا علت گفته مي
در حق قت همه چ وز بايود در  صورت محدود قابل پذيرال خواهد بودق  به

 تقپرضو حکومت قاهون ضعريف هود و دل ل اط ايوش قاعودس مسوت سي ه سو
له بايد با اصل امامي ديگري که هماها اصل قاهوهي بودن اصل نطادي اد

 هماهسگ باهدق امت 

 

 دلیلمفهوم 

 )راس همايسودس(  )راهسموا(  در طبان و ادب پارمي اط جمله به معسواي  7دل ل
نمدس و جمع مکسّر نن در ( 5) )گواس( و )هااهه(  و  (4)  )رهسمون(  و  )راهبر(

بوه  فراهسه ه ز )دل ل( در طبان و ادب ات  متقيل ايا دال  طبان عربي )ادله(
به کار گرفته هدس و اط معساي پارمي دل ول (  6)  )هااهه(  و  معساي )هاهد(

)همايوان   ضوواناه م  دل ول را موياط ايش مف  با امتفادس  جدا ه فتادس امتق
-درحقوق هسگامي مخش اط دل ل مي  )هماياهسدس( ه ز معسا همودق  کسسدس( يا

بوه ب وان  اقوع هوودقگر حرکت عقل به موي ودادي هدايتهود که روي
بتواهد به امري مجهوول پوي  هاي يافته خود ديگر  هر گاس عقل اط هااهه

يسدق به هم ش اعتبوار اموت کوه گواس دل ول وگنن هااهه را دل ل مي  ببرد 
)هر چوه روح  اهدهود و گفتهمراد  به برهان و ق اس ه ز به کار بردس مي

دل ل در دو   حقوق  درعالم (ق 7) ق قت اقساع کسددل ل امت(را به وجود ح
بوه هور  خسوت در مفهوو  اخوص ه  مفهو  مورد ضوجه قرار گرفته امت 

ب سي هدس و در مراجوع قموايي اهون پ  هود که در قاي گفته ميوم له
با ضوجه به مواد  مبب اقساع وجدان دادرس به واقع ت امر مورد ادعا هودق

داليوول اثبووات دعوووا اط قوورار  يوول هون موودهي )بووه بعوود قووا 1257
( و با مراجعه بوه (قسم5(امارات 4( ههادت   3(امساد کتبي 2(اقرار 1ت:ام

)دل ول عبوارت اط اموري  در ننقاهون ني ش دادرمي مدهي کوه   194مادس  
-امت که اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع اط دعووا بوه نن اموتساد موي

گذار در امور و دعاوي حقووقي اط مفهوو  هود که قاهونمعلو  مي  همايسد(
قاضي اصوالً  چرا که در ايش هوع دعاوي   ل پ روي همودس امت اخص دل

عمالً وظ فه او اظهوار  مت سايي کسد و جز در موارد اهق  حَکَم را ايفا مي
هظر بر مبساي ادله ارایه هدس اط موي اصحاب دعوا امت و خود در مقوا  

به همو ش دل ول  اط اصحاب دعوا بر همي نيد ضحم ل دل ل به مود يکي 
-هود قاضي حقوقي بر مبساي حق قت صوري اضخا  ضمم م ميگفته مي

قواهون نيو ش  194دس فب عي امت که دل ول در موا  کسد و به ايش ضرض ب 
ي مدهي به عسوان امري که اصحاب دعوا براي اثبات ادعاي خوود دادرم

مل فراهم نوردن ع  مفهو  اعم   رد  دو    (ق  8)  ضعريف هود  دهسد ارایه مي
-همايد  پ  ايسکه گفته مويرس را اقساع ميومايلي امت که وجدان داد

اعم بکار رفتوه  دل ل در ايش مفهو   امت   )بار دل ل بر دوال مدعي(  هود
ه ه و ارایه ومايلي که وجودان دادرس ض به معساي نن امت که ضدارک و  

 به عهدس مدعي اموت  همايسد ميرا هسبت به واقع ت امر مورد ادعا اقساع  
ضه وه و  بويشس در مقوا  ضودارک  ور حقوقي ايش مفهو  هر چسد در ام (ق  9)

ولي اگر ب ذيريم که    معسا ه ستارایه دل ل اط موي خواهان يا خواهدس بي
پذيرفتوه هودس اموت و ايوش بوديش   8هظا  ادلوه قواهوهي  در امور حقوقي 

)قواهع کوردن و راضوي  ايبه معسواقساع ) 9معسامت که براي اقساع وجدان
بافش هخص که وي را اط ه وک و اي در کردن( و وجدان به معساي )قوس

هود کوه در مي اي پذيرفتهضسها ادله دادرس  ق(10) بد اعمال نگاهي دهد
مفهوو  دل ول بوه  ب سوي هودس اموتققاهون با ضوان اثباضي ماخص پ  

 اما در امور ک فوري  قکسدمعساي اخص نن در امور حقوقي ب اتر جلوس مي
ت گروهوي اط دل ل به مفهو  اعم نن مود هظور اموت و بوه همو ش جهو

را به اقامه دل ل را به )ضمه د ومايلي که بتواهد اعتقاد دادرس   هويسسدگان
اط نهجا که   در امور ک فري   اهدقضعريف کردس  درمت بودن ادعا ضام ش کسد(

گوردد و هود  ه مويارضکاب جر  باعث اختالل در هظم و امس وت جامعو
مسظوور دعواي ک فري  کاف حق قت و دمت ابي بوه مجور  واقعوي بوه 

خوود قاضوي   عالوس بر دادمتان يا هواکي   اعمال مجاطات قاهوهي امت 
يد به ضکم ل ادله و حتي ضحم ل ادله کامالً ز در صورت لزو  باک فري ه 

ن در طبوا جديدي که بتواهد در مرهوهوت محاکموه مووثر باهود ب ورداطدق
 گوردد ي فراهسه ه ز دل ل به دو مفهو  مومّع و مم ق امتعمال ميحقوق
دل ل به معساي اقامه واقع يا يک عمل يوا يوک واقعوه   عساي مومّع در م 

اي امت که براي اثبوات نن عمول يوا ه وس  معساي مم ق حقوقي و در  
هاي حقوقي فراهسه ه ز دل ل در فرهسگ ق(11) رودواقعه حقوقي بکار مي

هاي مورد قبول قاهون ضعريف هودس عسوان اثبات وجود عملي در ه وسبه  
چورا کوه  عريف در موضوعات ک فري بايد ضکم ل گردد ولي ايش ض  امت 

ن به هوخص و وجود عمل ه ست بلکه اهتساب ندل ل فقط هامل اثبات  
هماياهدن قمدي که ايش هخص در ارضکاب چس ش عملي   در ب اتر موارد 

ماط و کار دل ل در امور ک فري ب اوتر در جسوتجوي    ق(12)  داهته امت
ل نهکه در امور حقوقي گوراي  حا  يا واقع ت امت   حق قت مادي مطلق

دادرس موظف امت صرفاً طيرا  باهد  به ممت حق قت قمايي افزوهتر مي
بواقي بماهود و گوامي اط نن  همايسود اي که فرف ش ارایه ميدر ح طه ادله

)مجورا در دادرموي  در هظا  ادلوه قواهوهي  مخش به ديگر    هداردق  فراضر بر
اط هوم دور  ي()مواد ممکش امت حق قت قمايي و حق قت مطلق  مدهي(

دود کردن خود بوه ادلوه باهسد و در ايش هرايط اجبار قاضي مدهي در مح
نن دارد کوه علوي رغوم علوم بوه اظهاري فرف ش ممکش امت وي را بر 

صدور حکم کسود و بطوور حق قت مطلق مطابق حق قت قمايي اقدا  به  
ضمسي حق قت مطلق را هاديودس اهگواردق بورعک  چساهچوه در دادرموي 
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ضوان به دادرس اجاطس داد که ضسهوا بوا ضوجوه بوه مي  ي امت ک فري جار
دعووي را  فورف ش قساع وجدان خود و هه فقط ادلوه ابوراط هودس ضوموط ا

  ق(13) ف مله دهد
 

 10اصول وقلمرو تحصیل دلیل درفقه امامیه

  ضحمو ل دل ولقلمرو  داليلي که فقهاي عظا  در مورد اصول و  يکي اط
امت که به ايش موضوع اهارس   ه حجراتمورس مبارک  6نيه  کسسد حث ميب

قي خبري بدهد نن را بدون ضحق ق ه ذيريد   اگر فاماي مومسان)  کسد مي
مبادا که در اثر پذيرال بدون ضحق وق بوا قوومي در افت ود و بوه عواقوب 

سوريش دو روايوت فدر مورد هان هزول ايش نيه م   (نور دچار هويدقنپا ما
 اهد: نوردس
اهد که ايوش نيوه در موورد ول ودبش عباس نوردسگروهي اط جمله ابش   (الف

گردنوري طکات به موي د نمد  چرا که پ امبر گرامي او را براي  عقبه فرو
ان ي نهوفايفه بسي الممطلق گس ل داهتق هسگوامي کوه او بوه مسطقوه

م د مرد  اط هور و هادماهي به خافر نن همايسودس و فرموتادس پ وامبر اط ر
اموتقبال او هوتافتسد  اموا اط نهجوايي کوه در   ها ب رون ريختسد و بهخاهه

س اهوتبااهل ت م ان او و نن قب له درگ ري و دهمسي بوودس  بوه  روطگار ج
ت باطگات اهدق به هم ش جه سافتاد و پسداهت که نهان قمد جان او را کرد

 امبر گزارال کرد که نهان اط پرداخت طکات مرباط طدس و دمت بوه و به پ
ي پ کار بوا اهدق پ امبر هاراحت هد و به اهدياهت برداهتهفهورال و مخال

ي وحي فرود نمد و ايش نيه را بر قلوب مموفاي نن تهن افتاد که فرهنها
در مورد   ايش نيهاهد که  اي نوردساما پارس  (ب(ق  16-14)  حمرت فرود نورد

 اي اط حسادت ورطان و بدماريه همسر پ امبرگرامي فرود نمد  چرا که پارس
ه گواس بوه اي دارد کموطادسعپ امبر گزارال دادهد که ايش باهو  اهدياان به  
 علوياموا   )ص(  رود و گويي با هم مرومري دارهدق پ وامبرديدار او مي

ي ما ش هما ر را بگ ر و به خاههرا فرمتاد و فرمود: برادر ارجمسد   اي (ع)
برو  اگر خود مورد اهارس را هوزد ماريوه ديودي اط د  هماو ر بگوذران و 

ا ق نيوا فرموان نموادسپامخ داد: اي پ امبر خدا مش براي اهجوا    دق اوباطگر
طهسود هوا را هقو  مويده د که بسا مکه ضفت دس که با نن پوولدمتور مي

ه ست  يا ايسکه ممکش امت حاضر و عمل کسم و ديگر ه اطي به ضحق ق  
هوه   :پ وامبر فرموود  چ زي را بب سد و دريابد که غايب هتواهد دريابود  هاظر
ا کوه حاضوري چ وزي ر ها رفتار کش  چرابر اماس مع ارها و مالک  هما
ب سد که غايب هتواهد بسگرد و دريابد  بسابرايش با ضحق وق ب اوتر عمول مي
فرمايد: پو  اط دموتور پ وامبر هماو ر  را مي       )ع(  ام رمومسان  کشق

برگرفتم و رفتم و عموطادس ماريه را در مسزل او ديد ق با هما ر به مووي 
رفت و نهگاس خود را اط بواال که گريخت و اط درخت خرمايي باال  او رفتم  

ير افکسد که در ايش هسگا  به پات افتواد و پ وراهش او بواال رفوت و به ط
داردق باطگاتم و دامتان را به پ امبر گوزارال روهش هد که عمو جسسي ه

داد  و ضوض ، داد  که نن بسدس خدا اط رياه فاقود عموو جسسوي اموتق 
ي را اط خاهودان وحوي و ود: خداي را م اس کوه گسواس و پل ودپ امبر فرم 

ايسکه در نيه ي هريفه دمتور به ضحق ق و   ق(17)  داهته امترمالت دور  
دس مي فهماهد که نهچه بدان امر فرمودس  بررمي خبر فامق را ضعل ل فرمو
دهد و  ي فامق ضرض ب اثرامت به گفتهرفع جهالت امت و ايسکه اگر خو

پو  در   حاصل کسد ملعد بايد هسبت به مممون خبر او مل کسعبه نن  
داهسود و ي هريفه همان چ زي اثبات هدس که عقوال نن را ثابوت موينيه

کسسد و ايش همان امما هفي مي  همان عمل هفي هدس که عقال هم نن را
ي مزبور عا  امتق هامل ايوراد دمتور نيه(ق  18)  امت و هه حکمي جديد
 يه هستسدمخافب ن  مه  (قمات)  و باطپرمان  هودضهمت به متهم هم مي

نورهد و وقتي که مطمئش هاي جر  را به دمت ميايش نيه برگهءو در اجرا
کسسد و ايش نيه دل ول قوافع يهدهد  قرار ضعق ب و يا مسع ضعق ب صادر م 

کوه اموور  مداهو ري امت و مويفبراي حج ت امارات قمايي در امور ک 
 دوهمي مپ  هامل امور مدهي ه   دک فري اط ايش جهت خموص ت هدار

البته علماي علم اصول اط نيوه مزبوور در حج وت خبور واحود ه وز   ق(19)
گ ورد کوه ر مويکسسد و خبر واحد در صورضي مورد وثووق قوراامتفادس مي

البتوه م وان ايوش معسوا و    ق(23-20)  دي خبر هخص عوادل باهونورهدس
اضر  به دل ل بزرگ و ضقريرات قبلي مسافاضي وجود هدارد  چون در حال ح

موظوف  (قاضي)  ي افراد  دادرسهدن جوامع و عد  هساخت کاف  پ چ دس
و  امت که به هر خبري و دل لي اعتماد هکسد و خود ه ز در صدد ضحم ل

ر به دمت نوردن دل ل اقدا  کسدق البته معساي عد  اعتماد به اهوخاص د
د  هساخت و دادرمي به معساي فامق بودن نهها ه ست  بلکه به معساي ع

اهم وت ضحمو ل دل ول درحقووق   افي بوه نهوان اموتقعد  افم سان ک
فرمايود: اگور مي (ع)امال  ضا نهجامت که حمرت ام رالمومس ش  11ريفک 

گسواس بور ر بويفوک فر بماهسد بهتر امت اط نهکه يک هاهکار بيهزاران گس
موالي که در ايسجا بر حسب حديث فوق  ق(24) خال  حق به ک فر برمد

-گساس به ک فور همويبي  چه طماهي يک هفرنيد ايش امت که  جود ميبه و
ر هخموي فوي فرف ش اقدا  بوه ک ضوان فقط بر حسب ادلهنيا مي  رمد؟

و هامردود امت  براي  امري بر حسب حکم عقل قب ،کرد؟ فب عتآ چس ش 
  قاضوي و اصوحاب 13در هظوا  حقووق اموال  12اهجا  دادرمي عادالهوه
امور فب عتوآ  بدون ايوشباهسد و ق و ضحم ل ميدادرمي موظف به ضحق 

هوود چوون در هور طمواهي بزهکواران در عدالت در دادرمي محقق همي
کسسد و عدالت ه وز ادس ميفيد امتهاي جدارضکاب و ضوج ه جرايم  اط ه وس

براي مبارطس با نهها هاچار امت با مالحي متسامب مجهز گردد و اط فسوون 
مش ضحمو ل و گ وري اط فسوون علموي متموعلمي بهرس گ ردق ايش بهورس

 دقباهوساصحاب دادرمي و کارهسامان در ايوش طم سوه موي  ضحق ق ضومط
ضحم ل دل ل اط فر  هويسد: در حقوق امال   دکترجعفري لسگرودي مي

وي اموتساد کسود و عوضواهد اط قرایش در هر ده ست و او مي  وعممس  قاضي
و بايد بر فبوق نن  نورد حجت امتلمي که اط ايش فريق به دمت ميع

  ق(19) م دهد و احقاق حق کسدحک
 

  قلمرو تحصیل دلیل درحقوق جزای ایران
هر چسد بر  ه م هدقدر حقوق ک فري ايران با هظا  نطادي ادله مواجه خوا

قاهون نيو ش دادرموي ک فوري ايوران  374و  369و360اماس مفاد مواد 
درس و صوحه معلو  که قاهون گذار در صدد ضحمو ل اقسواع وجوداهي دا

اهه دل ل ضومط دادرمان امت و جز در برخي ر اصل ارطيابي نطادگذاردن ب
دس هموو ب سويکه ادله اثباضي خاصي را پو   (14)حدود و قماص اط جرايم

در مورد ماير جرايم اط اصل ضحمو ل نطادهوه ادلوه ضبع وت هموودس   امت 
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وجوود  اي که صراحتاً بر ايش دو بعد نطادي دل ل اهارس همايود مادس  امت 
ظا  ادله معسوي يا اقسواع ه پ  در حقوق ک فري ايران  ق( 25و   8)    هدارد

ضأک ود هودس وجداهي قاضي پذيرفته هدس و بر اصل ارطيابي نطاداهوه ادلوه 
در هظا  ادله نطاد قاضي در ارطيابي و برنورد دل ول نطاد اموت و بور   امتق

گ وري هموودس و همووارس اماس وجودان و اعتقواد بوافسي خوود ضموم م
ساي ادله ممون اط ايراد عد  کفايوت يوا ضعوارض د را بر مبضمم مات خو

 ارطال داليول همايدق بر هم ش اماس دادرس در کموال نطادي امتوار مي
ارطيابي همودس و در رد يا قبول نهها مختار اموت و محودود بوه   ابراطي را

گوذار هبوودس و بوا اموتفادس اط ضموامي وموايل و ماخته قاهونداليل پ  
اهاواي  و گيدرمو  خوودقت براماس اعتقاد بوافسي  قح  ات کافامکاه

 يا هظا  ادله معسوي ضوع گاس ضحت عسوانواط ايش م   ق(26)  يدماهيي م أر
 وت هوخص م رجرموان م دداق هووداهي قاضي ياد مويجدع وسا ستم اقم

  کسسوديابي ميرطي و امنطاداهه برر جود ه مولضحت ضعق ب را با ضوجه به اد
ون ب ش اهواع مختلف ادلوه  چو    تته ه سسواب  ل لي چ دالي که به هحدر  
گ وري ضموم م  بوارجون ادقمات ب  اردهدد وجو ه مراضبيللسمه  هگوچه 
اموت و اگور  ضورسع کسسوداقسايگر ه دلکه کدا  دل ل هسبت به اد دهمايمي

  بورنن امواس اهاواي دپ دا کرده گساهي هخصبي  يا   تم يق ش به مجر
موتهم  او را  ع ر نن به هففس  با ضهدقي باباا  و اگر هک نهه   دسکسي ميأر

ل ول دي  دي ک فري اصول نطاوعاددر    دفته هگاط ايسکه    قيسدهماضبریه مي
هور هووع  هسدضوامي ضعق ب شحاب دعوا و مسوول اص س امت و هد  رفتهپذي
 رفت که هو چگهت جه  هبايد    کسسد د ارایه  خول لي را براي اثبات مدعاي  د

اصل ضحمو ل  ت وسرما ه فه حکملر ضحم ل اداي بعدسگوهه ضابطه وقا
رمت امت کوه در اموور د امتق ارجو هرط قابل اق د    بدوناهه دل ل  دنطا

ون هقوا ل کش  تمس اده پذيرفته هدلع ااهوال به  ومي ضادطک فري  اصل ن
ايوش  ابو قادس اموتهود  قادي مطلوطن  نههاوري  نعجم  ضه ه و  طمورد فر  رد

جوا  هاص اخووهورايط    عودق قوابرفب  يدبا  داليلوري  نجمعضوض ، که  
 دادمراقمات  بلکهست  ه به قمات دادگاس    اظرهضسها  عد  ايش قوا  يرد وذپ

ملز  به رعايوت  خود ظايفو  در  زه ر   جب  و ضعق   ران کافومام   رمايو  
  ايت ولي بوه هور هو وسچسد نطاد ام  دل ل هر  ق(27)  هسدباقواعد مي  شاي

کوه ضوموط اصول  لييوت اصووبوا رعابايود    و  ددگورضحمو ل    هدضواهمي
 دمت نيدق گرددق بيضحم ل م  خالقا ماروع ت و

 

رعایت حقوق فردی و کرامت انسانی بعنووان اصول حواک  

 تحصیل دلیلبر 

  حقوق براي هر ک  حفظ هظم در اجتماع  در مقا  ضسظ م روابط مرد  و
 بخاودقضوان خاصي بوه نن موي  هسامد وامت اطهايي در برابر ديگران مي

فوردي  که به مجموع نهها  )حقوق( هامسدمي يي را )حق(ضواها  ت اط وايش ام 
 هوا وضواهوايي  ب واهگر مجموعوه  حقووق فوردي   بسوابرايش   هود گفته مي

اخت ارات قاهوهي افراد در اجتماع امت که بس اري اط ايش هوع حقوق ماهسد 
حق ضساوي در برابر قاهون الطمه کرامت اهسواهي   حق نطادي  حق ح ات 

 الطموه ح   وت و  م ه جهاهي حقوق باور سته هدس امت و حتي اعالداه
 مودهي و را پايبسدي به دو دمته اط حقووق يعسوي حقووق  15کرامت اهسان

 درقواه ش ملي و ق(28) اجتماعي داهسته امت حقوق اقتمادي و م امي و
ولي ضعريفي   المللي هر چسد به کرّات اط کرامت باري ياد هدس امت ب ش

)کراموت اهسواهي   اهودهفالموفه گفتو  برخي اط  امتق  هگرديدس  نن ارایه  اط
س ويوشبوه    بوا باور   براي هدايت يک ضمم م مسامب دربارس رفتار   عموما

معورض ضهديود  معسوي خوود در نهگاس که به هدت درضمام ت جسماهي و
پ  کرامت به عسوان هماد ضد خاوهت   هود(قمطرح مي  قرارگرفته باهد 

کرامت که به معسواي پواک بوودن اط   گرددقمعسوي مطرح مي  جسماهي و
عزت وهر  و کمال مخموص به نن موجود که کراموت بوه   ها گينلود

قدرت  به وامطه وجود امتعداد  ق ضعريف هدس (29)هودنن هسبت دادس مي
يابي بوه اهودا  بلسود ارادس به اهسان بخا دس امت و براي دمت  ضفکر و

پاموداري اط نن   احتورا  و  هظم عمومي   عدالت و  اهساهي اط جمله نطادي 
ضوريش کرامت اهساهي به عسوان مهوم  ش علت ق به هم(30)  ضروري امت

اي اط مجموعه مورد حمايت در هظا  حقوق بار ي هاارطال       مفاه م و
-عساصري امت که موجب ضمايز اهسان اط ماير موجودات موي  اوصا  و

فرايسد دادرمي ک فري  ق پ  در(31) خوامت  احساس و  هود يعسي ضفکر 
به ويشس مرحله ضحق قات مقدماضي ه ز ايش حقوق بايد موورد احتورا  قورار 

 گ ردق
 

 افراد رعایت زندگی خصوص -الف
نوري ادلوه بوا فلبد ضا به هسگا  جموعاصل ماروع ت ضحم ل دل ل مي

محول کوار افوراد ورعايوت حرموت  موأواي و احترا  به حريم مسوکش و
گمسوامي   بوا حفوظ اصول راطداري و  اضبات نهها مک  ت ومجموعه مرامال

جامعه را حريم خموصي ههروهدان  اهخاص واحترا  به حق خلوت نهها 
ط  ضمش ص اهت اط حقووق فوردي وکراموت اهسواهي نههوا ا  پاس داريم ضا

 بي اعتباري ادله اکتسابي جلوگ ري هماي مق مخدوال هدن و

اجتماعي   و  اخالقييک مفهو     حريم خموصي يک موضوع فرهسگي و 
جواموع   مکان در ضعريف نن هقو  بسو ار طيوادي داردق  امت که طمان و

ورويکورد نههوا بوه حوريم ي اط ايش مفهو  دارهد  ضعاريف گوهاگوه  مختلف 
هر چسد   گرددقخموصي افراد با هسجارهاي اجتماعي واخالقي ضسظ م مي

ه ولوي بو (ق 32) حريم خموصي ارایه گرديدس امت بسدي متسوّعي اطفبقه
احترا  به طهدگي خموصوي افوراد ورعايوت حوريم خموصوي   کلي فور  

 فوراد ومحل کوار ا  مسکش و  سزل طهدگي نهها  متممش احترا  به حريم م 
 مکاضبات نههامتق  محرماهه هگاهداهتش ارضباط و

با ضوجه به اهم ت حوريم خموصوي بوه عسووان يکوي اط ارطهومسدضريش 
جامعوه  صول مواطمان بخو ا  هاي حقوقي ضومعه يافتوه ومفاه م هظا 

هخمو ت ونطادي  مودهي بوه لحوار ارضبواط ضسگاضسوگ نن بوا کراموت و
در مقوا   ط حوريم خموصوي()اليحه حمايوت ا  2  مادسوامتقالل اهسان   

نهرا قلمرويوي اط طهودگي هور هوخص داهسوته   )حريم خموصي(   ضعريف
اهتظوار   با اعالن قبلي در چارچوب قواهون  )که نن هخص عرفا  يا  امت

وي به نن وارد هاووهد يوا بور نن هگواس يوا د ضا ديگران بدون رضايت  دار
يوا در نن  ع بوه نن دمترموي هداهوتهيا به افالعات راج  و  هظارت هکسسد

 هموراس افوراد   اهو اء  البسوه و  جسم   وي را مورد ضعرض قرارهدهسدققلمر
رضبافوات ا افالعوات هخموي و اي کار محله ساطل م   اماکش خموصي و
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در ايوش  با دقت  هود(قحريم خموصي محسوب مي  ان خموصي با ديگر
گوردد معلو  موي  مماديق بارط احترا  به طهدگي خموصي افراد ضعريف و

يم خموصي داراي مه رکش امامي امت که بر اماس ايوش موه که حر
داري يعسي محدوديت پخ  افالعوات در راط-گردد: الفرکش ضعريف مي

خلووت -ن اط ضوجه ديگران و جگمسامي يعسي محفور بود-مورد افراد  ب
پو  برخوي هويسوسدگان ( ق  31)  اورت مادي با افراد ديگريعسي عد  مج

اهد کوه مع ارها واماراضي را مطرح کردس  هقض حريم خموصي افراد براي  
نهچوه در وهلوه  -1دموته ضقسو م کورد: ضوان مهمتريش نهها را بوه دومي

علسوي و عموومي قوبال  بوه فوور  هخست به فرد مع سي اختماص دارد و
بوراي - 2  هوودي او محسوب ميجزو حريم خموص   مستار هادس امت 

بايود بوه  هوه  اهخاص هقض هدس اموت يوا  احراط ايسکه حريم خموصي
بسوابرايش بوه هظور   متعار  اط حريم خموصي ضوجه کردق  اهتظار معقول و

 ضوان حريم خموصي را ايسگوهه ضعريف کرد:رمد ميمي
خاص که ضمم م راجع به اهتقال يا عود  اهتقوال )قلمرو وي اط طهدگي اه

 اب عرفا  و هخما  ب  اهداطس ايش اهتقال  هحوس و  طمان   دربارس نن   افالعات
حريم  خلق ات  عقايد  صوت   ضموير   ها    هظ ر حق اهخاص بر  نههامتق
 (ق 33) ارضبافات خموصي( حق بر افالعات و اماکش خموصي  مساطل و

 ی و روانی افرادرعایت تمامیت جسمان -ب 
، و هواي صوح جسوتجوي ادلوه بور امواس هو وس در جهان اموروطي 
يوک ضورورت و  فعلي خالقي متسامب با ضمدن هاي اهماهسگ با ارطال

 گردد و عد  اعمال رفتارهاي غ راهساهي و ضحق ر کسسدس حتمي ضلقي مي

هواي اماموي نيد و يکي اط هموودساط حقوق غ رقابل اهعطا  به همار مي
ق اموروطس فرورق موستي (34) هوودماالر محسووب مويجامعه مرد يک 

بقت با ومي يا به علت عد  مطافر مغايرت با افکار عمضحم ل دل ل بخا
ادله اکتسابي  اهد و در يک دعواي ک فري ضحوالت اخالقي متروک هدس

فقط در صورت مطابقت با درجه ضمودن و فرهسوگ نن جامعوه پذيرفتوه 
هر دل لي که به فررقي مغاير با ح   وت و هورافت  بسابرايش  خواهسد هدق

با اهمال فاار ف زيکوي اي که قسم اط ادلهاهساهي ضحم ل گردد و يا هر  
اعمال خاوهت در قالب  گرددقمطرود مي و خاوهت به دمت نمدس باهد 

در مراحل ضحق ق و جستجوي ادلوه  جسمي يا رواهي  ضمامي اهکال نن 
ايش ممسوع ت عالوس بور ايسکوه هوامل  قبه فور مطلق مسع گرديدس امت

مي بر وي را ه ز دراصحاب دع هود مجريان دمتگاس عدالت ک فري مي
در طمان ضحم ل ادله به هفع خود و عل ه  همايد موظف مي گ رد و نهها را

در قواه ش عوادي  ق(35) اط ضومل به طور و خاوهت پره ز همايسد ديگري 
اهوهي بوراي رعايوت ماوروع ت در ضظم سوات قو و قاهون امامي ايران 

 يوت و ب سي هدس امت و اعمال هر گوهه هکسجه و اضحم ل دل ل پ  
ممسووع بوودس و اجبوار  الع و حتي اقرار موتهم طار براي کسب خبر و افن

اقرار يا موگسد اط هظر قاهوهي مجواط ه سوت و اعتبوار   هخص به ههادت
 گورددقاطات مويمتخلف مج هدارد و حتي در صورت هقض ايش مقررات 

و اکراس موتهم در هسگوا   قاهون ني ش دادرمي ک فري ه ز اجبار195 سماد
 قممسوع اعال  کردس امت اباطجويي ر

 

 رعایت اصل آزادی اطالعات-ج

فور که گذهت مهمتريش حقوقي که قواه ش امامي وامساد حقوق   همان
هظور  هاي فردي امت ونطادي هماها حقوق و کسسد بار بر نن ضاک د مي

ايش اصول اط حمايوت  پ ارفت جامعه  به نطادي فردي در طهدگي افراد و
يي را بوراي حفوظ نن در هواها ضموم شکومتح س وقاهوهي برخوردار هد

به کسي اجاطس ضعورض  جز در موارد قاهوهي  اهد ومقابل ضجاوط وضع کردس
احترا  به اصل نطادي افالعوات  يکي اط ايش حقوق  دهسدقرا همي به نن

)حوق  ه أت وطيوران( 12/4/1384)اليحه نطادي افالعات مموب متا
بخو   ساهها وضمامي اه حق فب عي نن ب ان  داهتش عق دس و اهديا دن 

هاپذير کرامت اهساهي امت(ق نطادي افالعات يا نطادي ارضبافات که جدايي
اط نن ياد مي هود در معساي عا  (ق  36)گاس ضحت عسوان)نطادي مطبوعات(

افالعات  و کسب نطاداهه اخبار فهو  )جست وجو جمع نوري وخود به م 
 هوا وطاداهه روطهامهن اهتاار طاداهه نهها اهتقال ومخابرس ن عقايد عمومي  و

مطالعه نطاداهوه  ضلويزيوهي  دريافت و هاي راديويي وپخ  نطاداهه برهامه

قوع در وا و .امت  (37) هاي ياد هدس(افت نطاداهه برهامهدري مطبوعات و
حفوظ  افالعات و مطبوعات در ب ان اخبار و  ها ونطادي رماهه  به مفهو  

موجه در اهتاار اخبار   ضأخ ر غ ر  پره ز اط هر گوهه  و  ودمسابع افالعاضي خ
رودقگاس اقدا  به ضحق قات مقدماضي براي ضحمو ل افالعات به کار مي  و
 اهتقوال وهوارا در رماهه نوري ادله ممکش امت نطادي مطبوعات وجمع  و

افالعات با ضحديداضي مواجه ماطد يا در افالع رمواهي بوه عموو    اهتاار
قواهون اماموي  24اصول  ايش اماس  بر قا ضأخ ر ايجاد همايدمرد  ماهع ي

ب وان مطالوب نطاد   مطبوعوات را در  هاوريات و  جمهوري امالمي ايران 
 هاور اخبوار و ايش بوديش معساموت کوه ضحمو ل و و (37)داهسته امت 

ضواهد در ه چ ک  همي مطبوعات امت و ها والعات حق قاهوهي رماههاف
 بوه همو ش دل ول  د همايدقاهي به عمو  ماهع ايجارمفالعا  اهتاار اخبار و

  7/2/1379و اصوالحي26/12/1364  ون مطبوعوات ممووبقاه    4  مادس
 به ماهسوور و  )ه چ مقا  دولتي يا غ ر دولتي حق هدارد  دارد کهمقرر مي
اهتاار اخبار  کسب و هم ش قاهون  5مادس  و اريات مبادرت کسد(کسترل ه
البته هماهطور که  مطبوعات داهسته امتق  خارجي را حق قاهوهي  داخلي و

رماهي ضا نهجا نطاد محسوب دارد افالعقاهون امامي اهعار مي24   اصل  
اخالل در مباهي امال  يا حقوق عمومي هباهود   هود که ب ان مطالب مي

  بور اصول نطادي مطبوعوات  قاهون مطبوعات ه ز ضمش ضأک د  6   سماد  و
 (ق31) اخص همودس امتموارد ضحديد کسسدس ايش اصل را م 

 

 گیرینتیجه
براي رعايت اخالق و احترا  به  نطادي اهسان  ضحم ل دل ل در محواکم 

موي بوه عسووان دل ل در ضمامي اهوواع دادر  دادرمي اهم ت طيادي داردق  

در هريعت امالمي باالخص . دس امتمهم هساخته هعامل اثر بخ  و 
مؤمس ش حديث ام رال  تمورس مبارکه حجرا 6فقه امام ه با امتسباط اط نيه  

گسواس در اموور جزايوي و فحوواي ب اهوات فقهوا در رابطه با قب، ک فر بوي
مي ضوان گفت که ضحم ل دل ل در فقوه اموال مي  ي حمول دل لدربارس
اي عوهقل ک فري هموارس هاظر به وادل   ق  ي دارداي فوالهي و ضاريخرياه

اي هقعووا وعاي احتمال وقلذا هرگاس ادله قدحادث هدس باه  الًقبکه    تام
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ن نع قووطعوي و وقاليول دضووان ايد  ايش ادله را هميهمرا در نيسدس ثابت  
قوع و موا بوه اثبوات ک فري به عبارت موجزضر ايسکه دل ل    ستهادواقعه  

هواي افرهاان ماخت که کاربرد هو وسخايد ما لم يقعق بو هه   پرداطيممي
باهود و ضساموب  طنوري دل ل بايد با خطر اجتماعي هاهوي اط جور  اجمع

گواس فريقوي  ديگر  نامتق به ب ا  ماروع تبي بودن  سه  يدم ش امر مؤه
ع اوروکه براي ضحم ل دل ل يک جر  با درجه اهم ت پاي ش  روهي هام 

روهوي   ري با اهم ت ب اتربراي جر  ديگرود همان فريق  يهمار م   به
ضما  ايش ضفاصو ل اصول ضساموب هو وس رددق با  گع ضلقي ميومار  اًمطلق

اهم ت جر  ارضکابي را هبايد ضا نهجا پ   برد که به هوعي موورد   دل ل با
 نوري دل ول قورار گ ورد گراهه براي فرق غ رماروع جمعامتفادس ضوج ه

ه کوارگ ري دا  و درفو  ضواهد بهمي ي که اصل ياد هدس هرگزبديش معس
لوذا هور مرجعوي کوه  را بهاهه اهم ت فراوان جر  ارضکابي ضوج ه همايودق

هود هاگزير امت ضا در ايش ذ و ضحم ل ادله ک فري هساخته ميمسئول اخ
هواي بوه مس ر حقوق جهواهي موتهم را محتور  باومارد و اط مرطبسودي

 قاوط هسمايدرمم ت هساخته هدس ضج
 

                 خالقیا  یالحظههام
ماهت در ايش پشوه  مروري با معرفي مسابع مورد امتفادس  اصل اخالق ا

 داري علمي رعايت و حق معسوي مولف ش نثار محتر  همردس هدس امتق
 

 هنام واژه
 Ethics .1 اخالق

 Law .2 حقوق

 Justice .3 عدالت

 Ethical rules .4 قواعد اخالقي

 Ethical challenges .5      چال  هاي اخالقي

 Citizenship rights .6 ههروهدي حقوق

 Reason .7 لدل 

 Legal evidence .8 ادله قاهوهي

 Conviction of conscience .9 اقساع وجدان

 Jurisprudence of Imamiyya .10 فقه امام ه

 Criminal justice .11 حقوق ک فري

 Fair judgement .12 دادرمي عادالهه

 Islamic legal system .13 هظا  حقوقي امال 

 Retribution .14 قماص

 Human dignity .15 کرامت اهساهي
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