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 مقدمه

متهم مورد  ايدمحض ارتكاب جرم، ب اصل كلي آن است كه به

عبارت ديگر هر پنج  به. تعقيب، محاكمه و مجازات قرار گيرد

دادرسي شامل كشف جرم، تعقيب، تحقيق، محاكمه و  مرحلة

ل بنا به با اين حا .اجراي مجازات در مورد مجرم طي شود

م خاصي گذار در مورد جرائ مصلحت جامعه، قانون جهاتي مانند

ن اصل يا. ستپوشي را مالك قرار داده ا اصل بزه( منافي عفت)

 يدادرس ستمياز اصول مهم در س يکيعنوان  که از آن به

د شو يم ادي يمقدمات يدگيرس طور اخص در مرحلةو به يفريک

مقنن در  زمينهن يهمدر .استگذار قرار گرفته  نظر قانون مطمح

و  يعموم يها دادگاه ين دادرسيقانون آئ ۳9 ةماد ةتبصر

ق در يامر تحق ي، اجرا1702مصوب  يفريانقالب در امور ک

کن درجهت ي؛ لبودعفت را ممنوع اعالم کرده  يم منافئجرا

، يخصوص يجامعه و حفظ حقوق شاک ياخالق يانت از فضايص

ن موارد يکه ابود ص زده يتخصت را در دو مورد ين ممنوعيا

 يوجود شاک»و  «يمشهود بودن بزه ارتکاب»د از بودن عبارت

ز يندوم يعني وجود شاكي خصوصي، که در موارد  «يخصوص

( نه دادسرا)كننده  دادگاه رسيدگيتوسط  فقطق را يانجام تحق

ب قانون مجازات يرو تا قبل از تصو ني؛ ازابودز دانسته يجا

ت ي، اعمال اصل ممنوع(ماه نودودو بهشتيمصوب ارد) ياسالم

د يمشروط و مق يعفت و اخالق عموم يم منافئق در جرايتحق

 بود و در يو مشهود نبودن بزه ارتکاب يخصوص يبه فقد شاک

درخصوص موضوع مطروحه ارائه  يليصورت چنانچه دل نير ايغ

دادگاه  يت دادگاه، قاضيق و در موارد صالحي، مقام تحقشد ينم

طرز ق درخصوص موضوع ممنوع بود؛ اما يجام امر تحقاز ان

طوري بود كه ، 1798 يقانون مجازات اسالم 841 نگارش مادة

جلوه عفت را استوارتر  يم منافئق در جرايت تحقياصل ممنوع

م منافي ممنوعيت تحقيق در جرائ داد، زيرا در اين ماده مي

ين آئقانون  47ة ماد ةنظر تبصرهيچ استثنائي مدعفت، بدون 

 178ة با اين حال ماد. دادرسي كيفري به تصويب رسيده بود

كه  1794اصالحي  1798ين دادرسي كيفري مصوب قانون آئ

 1702ين دادرسي كيفري ئقانون آ 47 ةماد ةرجايگزين تبص

با كمي تغييرات نسبت به سلف خود همان موضع که شده است 

 . را بيان داشته است

هاي آن در قانون  جلوه و پوشي و بزه سدر اين مقاله به مفهوم پلي

 1798ين دادرسي كيفري و در قانون آئ 1798مجازات اسالمي 

ة اصول حاكم بر در انتها به مطالع. پردازيم مي 1794اصالحي 

 .پوشي در اين دو قانون ماهوي و شكلي خواهيم پرداخت بزه

 مفهوم پليس در لغت 

  Politeraيوناني  ةفرانسوي و از ريش ،پليس ةاز نظر لغوي كلم

و نيز از  «هنر حكومت كردن»و  «سازمان سياسي»معناي  به

عناي شهر و جامعه گرفته شده م به Policia ،Police ةكلم

 (11:1727، انصاري و دهخدا، ذيل کلمه) .است

پليس چنين نوشته  ةاكبر دهخدا در معنا و مفهوم كلم استاد علي

 ةمعني پاسبان ادار به لفظ فرانسوي كه در فارسي ،پليس»: است

 ،شود و پليس مخفي نيز كاراگاه را گويند شهرباني استعمال مي

 «.يعني محتسبي كه لباس خاصي ندارد تا شناخته نشود

 (ذيل کلمه، دهخدا)

نويسد  پليس چنين مي ةاستاد محمد معين در معنا و مفهوم كلم

پليس  ةپليس يعني شهرباني، نظميه، پاسبان، محتسب و ادار»

آگاهي و  ةمعناي ادار پليس مخفي به ةعني سركالنتري و اداري

 (، ذيل کلمهمعين) .«گويند موران آن را كاراگاه ميأم

 طالح صمفهوم پليس در ا

بلكه هر كجا  ،رود كار نمي امروزه پليس در معني لغوي آن به

 .استشود معناي اصطالحي آن مدنظر  لفظ پليس استعمال مي

پليس را در سازمان رسمي كه  ،فوردكسآكه فرهنگ لغت  چنان

اش الزام افراد به پيروي از قانون و پيشگيري از جرم و  وظيفه

 ,Oxford dictionary).است کردهباشد تعريف  پاسخ به آن مي

Following word) 

. رفته است كار از نظر دكترين نيز پليس در معاني مختلف به

:  کرده استر ذكاستاد گاستون استفاني براي پليس سه معنا 

مقامات عمومي به  ةوسيل اول، مجموعه قواعدي است كه به

دوم، در معناي محدودتر كه در  .شهروندان تحميل شده است

شود، پليس را عملياتي  صورت محدود به حقوق اداري مي  اين
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مين آرامش، امنيت و سالمت عمومي أاند كه هدف آن ت دانسته

برخي اقدامات مناسب است و  ةوسيل از راه عمومي يا فردي و به

لت است كه نقش آن اي از كارمندان دو سوم، پليس طبقه

مين اجراي دستورات عمومي و اقدامات أعبارت است از ت

منظور تحقق هدف  تناسبي كه از طرف مقامات پليس بهم

برخي  (47:1700استفاني، ) .شود الذكر اتخاذ مي اساسي فوق

ن جامعه و سيستم قانوني عنوان ميانجي بي هديگر پليس را ب

 (12:1782  ميرشفيعيان،) .کنند كشور معرفي مي

پردازان علم حقوق، تعاريف و مفاهيم  حقوقدانان و نظريه

 «فاراليك»اند، پروفسور  کردهپليس بيان  ةمختلفي براي واژ

 :کند پليس را چنين تعريف مي ةواژ

موريتش ، كه مأپليس عبارت است از يك سازمان دولتي)

مين نظم ، تأجلوگيري از تخطي ،يت از قانون اساسيحما

 (70:1778 نيا، كي) (.عمومي و حفظ جان و مال اشخاص است

 شايد بتوان تعريفي ،پليس نوشته شد ةبا توجه به آنچه دربار

سازمان » :ارائه كرد ذيلشرح  هجامع و مانع در رابطه با پليس ب

ي و حفظ اش برقرار وظيفهكه  پليس يك سازمان دولتي است

، پيشگيري از امنيت عمومي، اجراي مقررات و نظارت اجتماعي

كار و حمايت از  م، كشف و تعقيب جرم، مبارزه با بزهئوقوع جرا

 .«باشد ديده مي بزه

 انواع پليس

پليس اداري و مانند پليس به اقسام مختلف تقسيم شده است، 

مي و خصوصي كه در اين گفتار به شرح پليس عمو  قضائي،

 .ها خواهيم پرداخت يك از آنهر

 ي  ئپليس اداري و پليس قضا

در . شود پليس اداري در دو مفهوم عام و خاص استعمال مي

اي كه دولت  پليس اداري هر نوع نظارت و مداخله ،مفهوم عام

عمل  هبراي حفظ نظم عمومي و فعاليت افراد در جامعه ب

، وضع آورد و طريق دخالت و نظارت در حفظ نظم مي

 ةصورت كلي در اين. ها است ها و مقررات و اجراي آن نامه ينئآ

جمهور تا يك كارمند ساده كار پليسي  مقامات دولتي از رئيس

 هايي اقدامدهند و مفهوم خاص پليس اداري كليه  انجام مي

ها و  نظمي منظور جلوگيري از وقوع جرائم، بي است كه به

 (80 :1727، انصاري) .آيد عمل مي هتشاشات بغا

كه  چنان گيرد وظايف پليس ذيل اين عنوان قرار مي ةعمد

 1779قانون نيروي انتظامي مصوب  4 ةماد بسياري از بندهاي

امنيت، اقدام الزم  مانند استقرار نظم و ،ناظر به اين وظيفه است

وظايف محوله،  ةكسب اخبار و اطالعات در محدود منظور به

طور  هب.  ...ن و مسئوال ، حفاظت ازحراست از اماكن و تجهيزات

وظايف اداري  ةاين قانون در حيط 4 ةبند ماد 87بند از  88كلي 

 .گيرد قرار مي

مفاهيم امنيت عمومي، آسايش  ةگيرند بر عمومي در يپليس ادار

عمومي و بهداشت عمومي است و پليس اداري اختصاصي داراي 

ي پليس اختصاص ،در مفهوم سنتي. دو مفهوم سنتي و جديد است

كند كه از نظر  مي ييها حكايت از مجموعه وظايف و فعاليت

دليل تبعيت  ليكن به ،هدف با اهداف پليس عمومي تفاوت ندارد

. شود آن از يك نظام حقوقي خاص از پليس عمومي متمايز مي

مثال پليس اختصاصي است كه براي پليس راهنمايي و رانندگي 

پليس . ستا وآمد خودروها هدف آن برقراري نظم در رفت

ت خاص است كه آن را راهنمايي و رانندگي تابع سازمان و مقررا

پليس گمرك، . سازد هاي اختصاصي متمايز مي از ساير پليس

آهن و غيره نيز همان اهداف سنتي  پليس اتباع بيگانه، پليس راه

 .كند نظم عمومي را دنبال مي

اين وظايف اين پليس متعدد و در عين حال بسيار مهم است و 

. پيوندد كه جرمي به وقوع مي شود  وظايف از زماني آغاز مي

بل از توان گفت وظايف پليس اداري ناظر بر ق عبارتي ديگر مي به

 .ي ناظر بر بعد از وقوع جرم استئوقوع جرم و وظايف پليس قضا

پليس مميز  ةهمين دليل گفته شده است كه وظايف دوگان به

بور نشان از زبلكه وظايف م ،ها از همديگر نيست انفكاك آن

ها الزم و ملزوم و  ها است و معرف اين است كه آن پيوستگي آن

اين  (88:1727انصاري، ) .متمم و مكمل يكديگر هستند

چه  معنا كه هر پيوستگي وظايف اثر متقابلي بر هم دارند، بدان

ميزان عملكرد پليس اداري بهبود يابد، ميزان جرائم كاهش يافته 
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ي خواهد قضائ مستقيمي بر ميزان عملكرد پليسه اثر نتيج و در

كه پليس اداري داراي ضعف  صورتي از طرف ديگر در .داشت

ناگفته  ،(1894:1727 ابراندابادي، نجفي) باشد جرائم افزايش يافته

چه در كشف جرم و دستگيري مجرم  پيداست كه در جامعه هر

بيند و  الوصف از وقوع جرم زيان مي سرعت داشته باشد مع

مهابادي، ) .ماند اثر اين جرائم در اذهان باقي مي ها مدت

12:1708) 

 ةعنوان ضابط قو ها به وظايف اين قسم از پليس كه اغلب از آن

هاي  ين دادرسي دادگاهقانون آئ 18 ةكنند در ماد يه ياد ميئقضا

در امور كيفري  1702عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب 

اين ماده، كشف جرم، بازجويي مقدماتي،  طبق .بيان شده است

، حفظ آثار و داليل جرم، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم

. ها است ي از وظايف آنئقضا هاي ابالغ اوراق و تصميم

بند وظايف  9قانون نيروي انتظامي در  4 ةماد 2همچنين بند 

 بر موارد فوق، مبارزه يه را بر شمرده كه عالوهئقضا ةظابطين قو

با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مبارزه با منكرات، پيشگيري از 

 .وقوع جرائم نيز ذكر شده است

ي بوده و ئقضا هاي پليس در ارتباط مستقيم با مقام ساي اينؤر

ظارت و تعليمات آنان به انجام ي خود را تحت نئاقدامات قضا

. شندي بائحقوقي و قضا ةهاي ويژ بايد داراي قابليت و رسانند مي

همانند لزوم تشخيص جرم و تفكيك رفتارهاي غيرمجرمانه، 

ها، آشنايي با  توانايي در تشخيص مصاديق قالب هريك از آن

ن، توانايي و تسلط ااساسي متهم و شاكي و شهود و مطلعحقوق 

هاي حقوقي  يافته  بر مسائل حقوقي و تسلط بر چگونگي انتقال

ي و چگونگي مالت ترميخود به ديگران و باالخره قدرت فهم عد

  (87: 1728باراني، ). كار بستن آن به

 پوشيبزه -1

ثار سوء زيادي را متوجه جامعه كشف و آشكار شدن جرم آ

با گسترش اخبار مربوط به ارتكاب جرم حساسيت . كند مي

عمومي نسبت به آن كم شده و ارتكاب آن عادي جلوه خواهد 

ترين  شتناكاين حالت يعني كاهش زشتي جرم، وح. كرد

. تواند امنيت و نظام جامعه را متالشي كند اي است كه مي پديده

 19 خداوند متعال در اين خصوص در آية (170: 1702صادقي، )

ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في »: فرمايد نور مي ةسور

الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا و االخره واهلل يعلم و انتم 

كه دوست دارند كار زشت در ميان  ني كسانييع. «ال تعلمون

خرت عذابي دردناك نان در دنيا و آمومنان شايع شود، براي آ

بر اين اساس، . دانيد داند و شما نمي خواهد بود و اين را خدا مي

ها مورد تأكيد  سازي جرم و جلوگيري از افشاي زشتي نهان

را در اين مباحث ديني و اخالقي  ةجلو. هاي ديني است آموزه

توان در بحث  قوانين كيفري ماهوي و شكلي مي ةحوز

ي هاي قضائ پوشي هم مقام در بزه. جستجو كرد« پوشي بزه»

 930 ةماد)مكلف به عدم تحقيق درخصوص كشف بزه هستند 

، هم خود مجرم ترغيب به عدم (قانون آئين دادرسي كيفري

شويق و هم شهود ت شود مي( مذكور ةماد 9 ةتبصر)اقرار به بزه 

با (. مذكور ةماد 0 ةتبصر) شوند و راهنمايي به عدم شهادت مي

پوشي را روشي شكلي در  توان بزه در نظر داشتن اين دو ماده مي

هاي  موجب آن مقام قانون آئين دادرسي كيفري دانست كه به

آن منع شده ي از تحقيق درخصوص كشف جرم و تعقيب قضائ

ه عدم قرار و گواهي به ترتيب تشويق ب و مجرم و شهود نيز به

 .دشون ارتكاب آن مي

 علل هياول و يباستان جوامع که در کردنشان د خاطريالبته با

 يقوا از يناش ها دهيپد آنان نظر در و شناختندينم را هادهيپد

 و شوم يقدرت به مستند را ناگوار واقعة هر و بودند يعال

 گروه ياورام به ،جرم و بزه زمان آن در. دانستنديم يمنياهر

 ،گانهيب کي قتل. افتيينم گسترش لهيقب و خانواده، کوچک

 جاديا دارد تعلق آن به مجرم که يگروه در را يواکنش چيه

 داخل در. شديم يتلق بزرگ يفتحة منزل به اغلب بلکه کرد؛ينم

 تا کنديم دارحهيجر را يجمع وجدان قًايعم که ياعمال ،گروه

 کي به نسبت و بودند ينسب نوعًا ابرخورده و بوده متنوع يحد

 نقض مثال براي نداشت؛ وجود يا مشابه يبرخوردها عمل

 قرار تياهم اول ةدرج در( يمذهب محرمات) تابوها از يبعض

 يبازهمجنس محصنه، يزنا به يچندان تياهم مقابل در دارند،

ن ين چنيد ايکه نبا (1385:87گسن، ) دادندينم فحشا و
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پوشي  و در مورد قلمرو بزه دانست يپوشبزه ةطيمسائل را در ح

ل ، قلمروي وسيع قائتوان براي اين نهاد بايد اذعان كرد كه نمي

 ةپوشي فقط دربار سياست بزه»به تعبير برخي از حقوقدانان . بود

ن ان اتفاقي قابل اعمال بوده معروفان به شرارت و مجرماكار بزه

 سازي اردي كه نهانعالوه در مو هب. شود اي را شامل نمي حرفه

ديدگان و  ويت حقوق بزهجرم مستلزم تضييع مصالح اهم و تق

جامعه و مانند آن باشد، مخفي  ةانحراف از مسير درست ادار

موران رسمي موظف به و مأ م جايز نبودهها و جرائ كردن زشتي

 (1385:122 ،گسن) .«اند كاران شده كشف جرم و مجازات بزه

ين دادرسي ازات اسالمي و قانون آئو قانون مجمقنن نيز در د

في عفت م منافقط در قلمرو جرائپوشي را  ة بزهكيفري محدود

همين قلمرو هم استثنائاتي را در نظر قرار داده است و البته در

در ادامه در مورد اين دو قانون صحبت خواهيم . گرفته است

 پوشي، پيش از آن تذكر اين نكته الزم است كه هدف بزه. كرد

پوشي  هدف بزه بلکه ست،ياو ن مجازات كار و عدم يت از بزهحما

امور  توضيح اينكه با افشاي. است جلوگيري از ترويج فحشا

صورت مكرر و هر روزه، از قباحت  زشت و فحشا، آن هم به

طرف ارتكاب آن كشيده  عمل كاسته شده و افراد مستعد به

 و شود شوند و در نتيجه به مرور باعث عادي شدن جرم مي مي

 يازسو چه ،جامعه در فساد رواج يعني جرم شدن يعاد نيا

 تيانسان افول به منجر و کار بزه جانب از چه و شهروندان گريد

 شوم آثار تا شوديم يمخف بزه پس، .شوديم جامعه آن يتباه و

  .نشود جامعه ريگبانيگر آن، رواج

  1798 اسالمي مجازات قانون در پوشي بزه هاي جلوه -8

شه در ير يهرکشور يفريو ک ين ماهويدر قوان يپوشطرح بزه

 ،يشناسجرم دگاهيد از آن دارد، ييف آن از جرم و شناسايتعر

 گفته يگروه اي يفرد آور انيز فعل ترک اي فعل هر به جرم

 باشد يانسان شئون با ريمغا و ياجتماع نظم مخّل که شوديم

مظلومان، ). باشد دهنش آن به متعرض مجازات قانون نکهيا ولو

 يفعل ترک اي فعل جرم، ،يفريک حقوق منظر از (117: 1390

 .باشد شده نييتع مجازات آن يبرا قانون موجب به که است،

 دگاهيد با ارتباط در توجه قابل نکتة (111: 1390مظلومان، )

 روش که است نيا جرم فيتعر در يشناسجرم و يفريک حقوق

 و جرم ةدهند ليتشک عناصر ليتحل و هيتجز يفريک حقوق

 يتوجه جرم ارتکاب ةزيانگ و يداع به و باشديم مجازات نييتع

 و جرم ارتکاب ةزيانگ و علل يشناسجرم نگاه در يول ندارد؛

ابرندآبادي،  نجفي) .رديگ يم قرار توجه مورد کار بزه تيشخص

د مورد توجه قرار داد آن است يکه با يمهم نکتة (88: 1388

دار ياز جرم پد يفريکرد و شناخت کيرو يمبنابر يوشپکه بزه

رگذار يثز بر آن تأين يشناختجرم يکردهايرو يول ،شود يم

مدار گرا و مجرم عدالت يفريدر نظام ک يکل طور باشند و به يم

 .دشو يده توجه مين پدياست که به ا

چند قانون مجازات اسالمي از قوانين ماهوي است و نبايد هر 

و نيز مقررات حاكم بر  ااثبات دعو ةادل مانندامور شكلي 

اما  فپوشي كه آن هم از امور شكلي است در آن مطرح شود بزه

توان در اين قانون  پوشي را مي چند ماده ناظر به بحث بزه

گيري نسبت به  البته برخي از اين مواد كه سخت. مالحظه كرد

نند شوند ما وليت كيفري دارند، ماهوي محسوب ميشرايط مسؤ

موجب حد، م در جرائ»: موجب آن اين قانون كه به 810 ةماد

بر داشتن علم، قصد  ول است كه عالوهمرتكب در صورتي مسؤ

وليت كيفري، به حرمت شرعي رفتار ارتكابي نيز و شرايط مسؤ

حرمت شرعي رفتار ارتكابي از  آگاهي نسبت به. «آگاه باشد

مستوجب حد هايي است كه مقنن نسبت به جرائم  گيري سخت

گيري نسبت به اثبات آن روا  ل شده و از اين حيث سختقائ

ن يان داشت که ايتوان بي، که به صراحت مداشته است

دارد و مقنن با گنجاندن  يپوششه در بحث بزهير يريگ سخت

بحث  کردندر وارد  يسع ،در مقررات حاضر ين شرطيچن

م ئه در مورد جران مقرريالبته ا .داردرا ن مقررات يدر ا يپوش بزه

مستوجب قصاص )م ديگر ت اعمال داشته و در جرائيقابل يحد

قانون جهل به همين  188 ةطبق تصريح صدر ماد( و تعزيرات

 دةما. وليت كيفري و مانع مجازات نيستحكم اصواًل رافع مسؤ

 در»: طبق اين ماده. اين قانون نيز مكمل اين ماده است 812

 اي قصد اي علم فقدان يدعاا متهم هرگاه حد موجب جرائم

 جرم ارتکاب زمان در را يفريک تيمسؤول موانع از يکي وجود
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 ادعا اگر و شود داده يو گفتار صدق احتمال که يصورت در کند

 صورت گرفته، شکنجه اي ارعاب و ديتهد با او اقرار که کند

در  .«شود يم رفتهيپذ سوگند و نهيب به ازين بدون مذکور يادعا

 موانع از يکي وجود اي قصد اي علم فقدان يادعان ماده يا

از موجبات  يکي يم حدئدر زمان ارتکاب جرا يفريک تيمسؤول

 جرائم که در يالبته در صورت ،دانسته شده است يپوشبزه

 اکراه، عنف، با عفت يمناف جرائم و االرض يف افساد و محاربه

 مسقط ادعا، م صرفئن جرايچراکه در ا ،اغفال نباشد اي شيربا

 يياز سو است؛ قيتحق و يبررس به موظف دادگاه و ستين حد

پوشي در تمامي  نوعي بزه ماهوي است كه به ةگر اين تنها ماديد

از اين ماده كه . شود جرائم مستوجب حد از آن استنباط مي

صورت  پوشي، كه به خصوص بزهشكلي در ةبگذريم اولين ماد

ذكر شده و ( اهويم)خالف قاعده در قانون مجازات اسالمي 

قانون مجازات اسالمي  841 ةمادپوشي است،  ناظر به بحث بزه

 ياثبات قانون ةدر صورت نبود ادل»: طبق اين ماده. است 1798

احتمال  جز در موارد عفت و انکار متهم به يبر وقوع جرائم مناف

که  يا موارديا اغفال يش يارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربا

عنف است هرگونه  نون در حکم ارتکاب بهن قايموجب ا به

جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار  ييق و بازجويتحق

  .«ممنوع است

اي كه درخصوص اين ماده قابل ذكر است اينكه از  اولين نكته

كند، جاي آن  آنجا كه اين ماده يك بحث شكلي را مطرح مي

مي ين دادرسي كيفري و نه قانون مجازات اسالدر قانون آئ

بر  يب؛ حتيرالتصويب حسب مقررات قانون اخيترت نيبد. است

ت، به صرف عف يدر جرائم مناف يخصوص يفرض وجود شاک

 ييا بازجويق ي، انجام هرگونه تحقياثبات ةانکار متهم و نبود ادل

ممنوع شناخته شده و فاقد  يمئن جرايجهت کشف و اثبات چن

مرقوم  ةماد ير منطقين حال تفسيبا ا. است يوجاهت قانون

ق، در آن دسته از يت تحقيت از آن دارد که اصل ممنوعيحکا

صورت پنهان و  هعفت قابل اعمال است که ب يم منافئجرا

لحاظ  ت بهين ممنوعيرا اعمال ايمستور صورت گرفته باشد؛ ز

که در  ينه امور ،از کشف امور مستور و پنهان است يريجلوگ

استتار است؛  ةصيقد خصو منظر عموم صورت گرفته و فا عامر

 09 ةماد 9ر بند يتعب مشهود و به يرو چنانچه جرم ارتکاب نيا از

ن او منظر ضابط عادر مر 02 يفريک ين دادرسيقانون آئ

م ئق در جرايت تحقيافته باشد، اصل ممنوعيارتکاب  يدادگستر

رأسًا بدون ارجاع به  يئنبوده و مقام قضا اعفت مرع يمناف

 .دنن خصوص معمول داريات الزم را در اقيد تحقين بااضابط

 (1۳: 1378گلدوزيان،  )

چراکه در . رسد ينظر م ن ماده در نگاه اول نقض غرض بهيدر ا

در جهت منع  ين ماده ظاهرًا در مقام برداشتن گاميکه ا  يحال

مردم برابر مسلمات شرع مقدس اسالم  يتيثيتجسس در امور ح

ن امور يدر ا يبازجوي ق ويهرگونه تحق يسو هاست، در را ب

و ق يهرگونه تحق"آنجا که گفته شده است . دارد يمفتوح م

 ." جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است يبازجوي

ران سابق مقرر يا يفريک يقانون دادرس 47 ةماد ةتبصر

 :داشت که يم

که  يمگر در موارد ،عفت ممنوع است يق در جرائم منافيتحق

بوده که در مورد  يخصوص يشاک يا دارايشد و جرم مشهود با

 .شود يدادگاه انجام م ير توسط قاضياخ

ار ير بر اختين قانون، دايا 47 ةران در متن ماديگذار ا قانون

 ين انتظامامورقات از مأيدادرس بر خواستار شدن انجام تحق

تثنا را از شمول آن اس" عفت يموارد مناف"کشف جرم،  يبرا

در : "ابدي ين عبارت آغاز شده و ادامه ميماده با ان يا. کرده است

توانند  يم ،قيعفت، دادرسان و قضات تحق ير از موارد منافيغ

قات در يتحق...".  ن ارجاع کنندابه ضابط...  ايش يتفت ياجرا

د منحصرًا توسط يعفت برابر تبصره آن ماده با يموارد مناف

 .دادگاه انجام شود يقاض

ران جز در يعفت در قانون ا يرائم منافق در جيت تحقيممنوع

دار  حهيکه جر يگر هنگاميعبارت د ا بهيموارد مشهود بودن 

وجود دارد،  يخصوص يا شاکيمطرح است،  يشدن عفت عموم

ر بر منع تجسس در يدا يالصدور اسالم بر احکام مسلم يمبتن

گونه موارد در  نيا. ت از مردم استيثياشخاص و هتک ح يزندگ

ست ير آن نيو قتل و نظا يربائ چون سرقت و آدم يهاي شمار بزه
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 يق مجدانه برايتحق يت مردم اقتضايکه مصلحت جامعه و امن

ن امور برعکس يدر ا. کشف عمل و مجازات مجرم داشته باشد

 . ح َکتم بر کشف شده استيجد بر عدم تجسس و تريکتأ

شروع  يواجب برا ةا مقدميشرط  شيکه گفته شد پ ينحو هب

قانون  47 ةماد ةن ماده، بنا به حکم تبصريبه جرائم ا يدگيرس

عفت،  يگر منافيموارد د يران، چون تماميا يفريک يدادرس

 يت شاکيشکا يکي. از دو شرط است يکيمستلزم احراز 

 يمذکور بر تمام ةتبصر. مشهود بودن جرم يگريو د يخصوص

 .عفت حکومت دارد يناظر بر جرائم مناف ينصوص قانون

جرائم "به  يدگيشروع رس يمشهود بودن جرم براشرط 

. در عنوان آن هم نهفته است" يعفت و اخالق عمومضد

در خفا انجام دهند هر  يا چند نفر هر کارين چنانچه دو يبنابرا

، از نظر عموم مقبول نباشد يو اخالق يچند از نظر ضوابط عفاف

ه جه آنچينتدر . ندارد يبا عفت و اخالق عموم يتيکن ضديل

 ةن فصل است، که در مادين عنوان ايمراد از جرائم مستنبط از ا

کردن عفت " دار حهيجر"قانون مجارات قبل از انقالب به  817

ن روابط دور از انظار يدر ا. شود يموسوم بود، حاصل نم يعموم

اندرکاران  دست يعفاف و اخالق خصوص تنها مسئلة يعموم

 .ن امور مطرح استيا

ن باب يقات است در ايتحق ز موجبات شروع، که اجرم مشهود

ف يتعر يفريک ين دادرسيقانون آئ 78 ةماد" ج"است در بند 

  نين بند در وصف جرم مشهود، آن را مشروط بديا. شده است

ن يهم." ناظر وقوع آن باشد يکه قاض يدر صورت: "دکن يشرط م

و  يعموم يها ل دادگاهيقانون تشک 7 ةماد رد 7در بند معنا 

 . هم تکرار شده است 1707الب انق

ن امورمأ يفريک ين دادرسيقانون آئ 47 ةاز آنجا که ماد

 يعفت منع کرده است و حت يرا از مداخله در امور مناف يانتظام

ها  ن خصوص بدانيرا در ا يميگونه تعل چيدادرس حق دادن ه

تخصص از شمول جرائم  گونه جرائم حسب قاعدة نيندارد، ا

 ين دادرسيقانون آئ 81 ةن، حسب مادامورأن ميکه ا يمشهود

 يرو نيبد. شود ي، صالح به مداخله هستند، خارج ميفريک

عفت  يدر جرائم مناف يوجه حت چيبه ه ين انتظاميمورمأ

ز مجاز به ي، ن«النادُر کالمعدوم»د است و يار بعيمشهود، که بس

ن موارد، يدر ا. ستندين ين دادرسيقانون آئ 12عمل برابر ماده 

ن ياست که مامور يکه وقوع آنها چون فرض محال است، کاف

 ير اعمال مخل نظم عموميچنان که در خصوص ساآن يانتظام

، يست مانند از دحام در معبر عمومين حال جرم نياست و در ع

. " نديک عده به تذکر اکتفاء نماياد توسط يز يجاد سرو صدايا

د به يمه جرم، نبارغم وجه اشتراک کليرا، عل" عفت يم منافيجرا

 .نمود يو امثالهم تلق ييقتل و جعل و آدم ربا يمثابه بزه ها

ن انتظامي افرادي را به اتهام از اين جهت در صورتي که مأمورا

ارتکاب جرم منافي عفت نزد دادرس بياورند، بر او فرض است 

آنان در جرائم  علت خالف قانون بودن مداخلة هکه متهمان را ب

شرط قانوني الزم براي رسيدگي به  د پيشقمنافي عفت و ف

قرار منع پيگرد متهمان را  و دهکرجرم، غيرقابل استماع اعالم 

و از آنجا که اين فرض که قاضي شخصًا ناظر عمل  دکنصادر 

منافي عفت باشد، بسيار نادر و در حکم معدوم است، اين سخن 

في عفت در اسالم، گزاف نيست که احکام مجازات اعمال منا

ائي که خود ُمثِبت اصل است، چون نجز موارد بسيار استث

 .ية تحذيري دارد تا اجرائشمشير داماکلوس جنب

وراي اين مطلب، ما با مفهوم مخالف آن قسمت از مخصص 

: گويد قانون مجازات هم سخني نداريم که مي 841 ةماد ياستثنا

آزار، ربايش يا اغفال يا احتمال ارتکاب با عنف، اکراه،  در موارد"

" عنف است موجب اين قانون در حکم ارتکاب به مواردي که به

هرگونه تحقيق و بازجويي جهت کشف امور پنهان و مستور از 

بلکه آن را از اين لحاظ که . سخني نداريم ست نيزامجاز  انظار

خالف اطالق عفت به عنف را هم، بر رسيدگي به اعمال منافي

سي کيفري مشروط به علني ن دادرقانون آئي 47 ةماد ةتبصر

هرچند اين اشکال . دانيم داند واجد ارزش افزوده مي بودن آن نمي

در حال حاضر در قانون مجازات عمومي وجود دارد که براي 

اعمال منافي عفت به عنف غير ار زنا دور از انظار عمومي نص 

مجازات قانون  770 ةقانوني وجود نداشته و ندارد، چرا که ماد

و  آمده بود" م ضدعفت و اخالق عموميئجرا"با عنوان قبلي هم 
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مواردي که اين عمل در خفا انجام  ةگيرند بدين مناسبت در بر

 .اين نکته اکنون مورد بحث ما نيست. شود نبود مي

مخصص  يعنيمورد بحث،  841 اشکال ما متوجه صدر مادة

وقوع جرائم  بر ياثبات قانون ةدر صورت نبود ادل" متصل شرط

  ين جهت در بادين شرط از ايا. است" عفت و انکار متهم يمناف

ه برخالف آنچه يتبادر اول رسد، که در ينظر م هغرض ب امر نقض

را،  يبه هرگونه اعالم يدگيدر حقوق اسالم منع شده است، رس

 .دارد ين نباشد، مجاز ميدر ب يخصوص ينکه شاکيولو ا

عفت و  يبر وقوع جرائم مناف يبات قانوناث ةادل" ا نبودياحراز بود 

جه ينتو در" يق و بازجوييتحق"خود مستلزم " انکار متهم

ن ياست، که برابر ا" پرداختن به امور پنهان و مستور از انظار

شود  يکه گفته م يمثال هنگام براي. ماده قرار است ممنوع باشد

هستند  اسناد ياکه محتو ييها ها، جز آن ن جعبهيباز کردن در ا"

که در جعبه باز نشود معلوم نخواهد شد  ي، تا هنگام"ممنوع است

 .ستيات آن چيمحتو

بر وقوع  ياثبات قانون ةدر صورت نبود ادل"ه ين عبارت شرطيا

ق با نص و بمنط يدر صورت "عفت و انکار متهم يجرائم مناف

سازگار  يفريک ين دادرسيو قانون آئ يروح منابع معتبر اسالم

 هاي تيکه در روا يشرح آت هب يها ناظر به مورداست که تن

آمده ( ع) يامبر و حضرت عليمربوط به پ يئقضا ةيمربوط به رو

ه، ينکه شخص مجرم، بر فرض زانيآن مورد ا. شود ياست تلق

که مجاز به  ين انتظامامورصالح، نه مأ يخود داوطلبانه نزد قاض

آنگاه، . دکنر ستند، به ارتکاب زنا اقراين امور نيمداخله در ا

 يها بزرگواران بوده است، دادرس پرسش نيا ةريچنان که س آن

ه ُمثِبت ک يانصراف از تکرار اقرار به دفعاتالقاي  يبرا يشتريب

تنها در  يشتريقات بيا تحقيعمل محسوب است از او بکند 

جاد شک و شبهه نسبت به يُمقر و ا يجهت احراز سالمت ِدماغ

تدرأ » درعا ةقاعد يل آورد تا مجراعم هب ير وياعتبار اقار

 .از عقوبت فراهم شود يو رهاي« الحدود بالشبهات

  179۳ كيفري دادرسي ينآئ قانون در پوشي بزه هاي جلوه -7

و  4/18/1798د مصوب يجد يفريک ين دادرسيئدر قانون آ

گفته در  شين پيقوان ةبرخالف هم 1794خرداد ماه  ياصالح

د يکبه صراحت مورد تأ يپوشن بزهن قانويا 178ة ماد ةتبصر

 :ان داشته کهين ماده بيدر ا .قرار گرفته است

عفت ممنوع  يق در جرائم منافيب و تحقيانجام هرگونه تعق»

ست، مگر ين خصوص مجاز نيدر ا يچ فردياست و پرسش از ه

 يدارا و يا شدهو منظر عام واقع  عاکه جرم در مر يدر موارد

ن صورت، يکه در ا باشد فتهيامانساز ف ياعن به کي و ياشا

ا اوضاع و احوال يت و يشکا ةق فقط در محدوديب و تحقيتعق

 .شود يانجام م يمقام قضائمشهود توسط 

وجود نداشته  يعفت هرگاه شاک يدر جرائم مناف -1 ةتبصر

ه به يرا توص يو يباشد و متهم بدوًا قصد اقرار داشته باشد، قاض

 .کند يپوشاندن جرم و عدم اقرار م

ط يمکلف است عواقب شهادت فاقد شرا يقاض -8 ةتبصر

 .را به شاهدان تذکر دهد يقانون

ده محجور يد ن ماده، اگر بزهيدر جرائم مذکور در ا -7 ةتبصر

در . ت داردياو حق طرح شکا يا سرپرست قانوني يباشد، ول

ا ي ير هجده سال است، وليکه سن او ز يده بالغيد مورد بزه

 «.دت داريز حق طرح شکاياو ن يسرپرست قانون

م ئن ماده مشخص و مبرهن است در جرايگونه که در ا همان

ت يع اصل را بر ممنوعيبد يگذار در اقدام عفت قانون يمناف

عفت گذارده است و موارد  يم منافئق در جرايب و تحقيتعق

افته ي بودن و سازمان يخصوص يشاک يبودن جرم، دارا مرعا

 ةو قاعد يطور کل دانسته است؛ به امستثن ن اصليبودن را از ا

 و است جامعه به متعلق يعموم يعام آن است که دعوا

 متهم بيتعق به جامعه از يندگينما به گريد نهاد هر اي دادستان

 علت نيا به و کند يم اقدام يعموم يدعوا انداختن انيجر به و

 از قانون، در شده ينيب شيپ موارد در جز که ستين مجاز دادسرا

 به اعتراض از اي و کند مصالحه يو با اي امتناع متهم بيتعق

. کند يخوددار باشد نشده تيرعا جامعه منافع آن در که يحکم

 است؛ جرم از متضرر به متعلق کاماًل يخصوص يدعوا برعکس

 ابتدا همان از توانند يم يو يقانون مقام قائم و وارث اي يو يعني
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 ةاقام صورت در اي و کنند نظر صرف يخصوص يدعوا طرح از

 و قيتحق ب،يتعق مراحل از کي هر در يخصوص يدعوا

 سازش و صلح متهم، با اي و مسترد را خود يدعوا ،يدگيرس

آشوري، ) واگذارند؛ يثالث شخص به را خود يدعوا اي و کنند

 يکه جرم شاک يخارج دانستن موارد خاص رو اين از (97:1720

 يباشد که حتيم يعيطب يامر يپوشبزه ةطيدارد از ح يخصوص

 .دشيت ميد رعايز بايد نکريان نميگذار ب اگر قانون

وجود  يکه شاک يطيگر مقنن در شرايتوجه د در اقدام جالب

تذکر  ةفيوظ»د کنن متهم بخواهد اقرار يچننداشته باشد و هم

قابل  ةز مقررين امر نيه که اکردرا مقرر  يپوشبر بزه« يقاض

ز ين يفقه ياست که با مبان يپوشو اعمال بزه جيدر ترو يتوجه

گذار قرار  که مورد اغفال قانون يمورد يول .دارد يسازگار

ن خصوص يدر ا يپوش بزه يبود با توجه به مبان الزم گرفته و

خصوص امکان شد، در يگذار مشخص م هم موضع شفاف قانون

همچون شهادت شهود  ياثبات ةر ادليبا سا يمئن جراياثبات چن

بدون  يچنانچه شهود" باشد که مشخص نشده که مثاًل يم

ر يبه تعب" بدوا يا اقراري وجود داشته و يخصوص يکه شاکآن

امر  به شهود يا باز قاضيآ، ن خصوص باشديگذار در ا قانون

د؟ کن ين خصوص ميعدم شهادت در ا ه به پوشاندن بزه ويتوص

م ئدر جرا قيتحق ب ويمبادرت به تعق ،ا براساس شهادت افرادي

ب در عمل يتعق ةاجاز ن امر ويرش ايکه پذ دکن يعفت م يمناف

 .  باشد يغرض م نقض ينوع و يپوش بزه يبا مبان يمناف

که در نمود  عفت يب در جرائم منافيمنع تعقگر يد يسواز

ز ين يقانون قبل 44 ةل ماديذ ةدر تبصر ابد،ييتحقق م يپوش بزه

د، ين وجود، در قانون جديا اب. گذار بوده است محل توجه قانون

 ةبرابر ماد. ن باره مقرر شده استيدر ا يتر گر و جامعيب ديترت

ق در جرم زنا و يب و تحقيانجام هرگونه تعق"ن قانون؛ يا 178

چ يعفت ممنوع است و پرسش از ه ير جرائم منافيلواط و سا

که جرم در  يست، مگر در مواردين خصوص مجاز نيدر ا يفرد

 نف ياع به ي ياشاک يداراو يا  شدهر عام واقع و منظ عامر

ق فقط در يب و تحقين صورت، تعقيا که در باشد فتهياسازمان

 يا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضيت و يشکا ةمحدود

 ".ودش يدادگاه انجام م

حفظ ، يپوشبزه ، گرچه به منظورمذکورت يت و ممنوعيمحدود

 يو شرع يخصوص ميت و حريثين و حأت شيرعا ،ينظم عموم

از  يريمتهم و جلوگ به ياحتمال يز از هرگونه افترايافراد و پره

 مئن جرايا افتةي گسترش فساد با استفاده از ارتکاب سازمان

ت يمطرح است؛ درصورت ممنوع پرسشن ياساسًا، ا يول است،

ن باره، چگونه مراتب قابل يق در ايب و تحقيهرگونه تعق

ن ي، چگونه ايا پرسشيق يتحق بوده و بدون هرگونه يريگيپ

ت بازپرس و يموضوع قابل احراز خواهد بود و با توجه به ممنوع

ا يت و يشکا ةق فقط در محدوديب و تحقيز تعقيدادستان و تجو

ف يت و تکليدادگاه، صالح ياوضاع و احوال مشهود توسط قاض

ست و قبل از صدور هرگونه ين باره چيا بازپرس در ايدادستان 

 يت ارسال برايفرخواست، پرونده چگونه قابليا کيت يمقرار مجر

به جرائم مزبور  يدگيت رسيز وضعيدادگاه را خواهد داشت؟ و ن

ن يا مزبور در ة؟ ماداسترمشهود مطروحه چگونه يدر موارد غ

ق و يتدق ةستيبوده و شا يزيباره، فاقد صراحت و هرگونه تجو

 .استل يتکم

 نين ماهوي و شکلي فوقپوشي در قوا اصول حاكم بر بزه -۳

ر قانون مجازات و تحليل مواد مذكور داز دقت در مطالب فوق 

توان اصول حاكم بر  ين دادرسي كيفري مياسالمي و قانون آئ

 .پوشي در اين دو قانون مهم كشور را به شرح ذيل استخراج كرد بزه

 عنوان اصل پوشي به پذيرش بزه -الف

مورد  9910مصوب  يالمقانون مجازات اس 0۳9 ةفارغ از ماد

 يفريک ين دادرسيئقانون آ 930ة در ماد توجه قرار گرفته است؛

آنکه در   بر ، عالوه991۳ماه  خرداد يو اصالح 9910 مصوب

است، از متن ماده و آنجا که  از آن نام برده صراحتًا هماد ةتبصر

عفت ممنوع است مبرهن  يم منافئق در جرايدارد تحقيان ميب

م و ئن جرايب در ايق و تعققيت تحقيگذار ممنوع نوناست که قا

ن امر يرفته است که ايک اصل پذيعنوان  در آن را به يپوشبزه

نه ين زميگذار در ا قانون يو نوآور است يعيک موضوع بدي

 .دشو يمحسوب م
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در قلمرو جرائم منافي عفت و  پوشي پذيرش اصل بزه -ب

 مپذيرش آن در ساير جرائ عدم

د شو يم يجار يپوشکه بزه يران تنها محليا يئضاستم قيدر س

قانون  930ة که در اصالحات ماد استعفت  يم منافئهمان جرا

ح قرار گرفته است و يمورد تصر صراحتًا يفريک ين دادرسيئآ

و اعمال آن را مجاز  يپوشنظام بزه ،ن موردير ايگذار در غ قانون

 .داندينم

اوز به عنف و تج)نافي عفت م مجرائپوشي در  بزه استثنائات -ج

 ...(وجود شاكي خصوصي و 

 .خواهد آمد ن بحث صراحتًايا ةمجموعرين استثنائات در زيکه ا

 بايد مجرمانه عةواق با مواجهه آن است که در يهياصل بد

 از عدول ازين برتر، يمصلحت مگر باشد امرع يپوشبزه مراتب

 اموال و تيامن از حفاظت مصلحت رينظ دارد؛ جابيا را اصل

 وقوع از بعد و عام طور به اّما. متهم مصلحت نيهمچن و يعموم

 نهان يپوشبزه نظام ياصل هدف که آنجا از مجرمانه، ةديپد

 اجتماع سطح در جرائم ةاشاع و افشا از يريجلوگ و ماندن

است يدر س يپوشبزه نظام جامع شمول از مورد دو باشد، يم

 فريک و بيتعق نظام يهابرنامه مشمول ،شده ران استثنايا يئجنا

 ُمجرا نظام يمنف آثار کنترل ريتداب به موارد نيا در و شوديم

 :اند از عبارت دو نيا شد؛ خواهد بسنده

 آشکار جرائم -۳-9

 مجرمانه ةديپد که است نيا يبرا يپوشبزه نظام تالش عمده

 جرائم در چه جرم، شدن آشکار با د؛شون ظاهر اجتماع سطح در

 ،شوديم مّطلع آن از ينوع به جامعه که هرجا چه و دمشهو

 نظام حساب از مورديب خرج و جرم داشتن يمخف در تالش

 نيمجرم نيهمچن جرم، به نيمتجاهر يتجّر ميب ،يپوشبزه

 انتقام ةدور و وسيمأ عدالت از را شهروندان پروراند،يم را بالقّوه

 از نکهيا وجود با رمسلمانيغ رو اين از. سازديم اياح را يشخص

 و مسکرات استعمال به تظاهر لحاظ به نشده، منع خمر شرب

  .شود مي ريتعز جرم، يتداع

 ستيبايم زين نجايا در که است آن توجه قابل و مهم تةنک

 جرم افشا اثر بر محّله کي اگر د؛شو تيرعا انتشار ةمحدود

 نمود يپاشسم را يشهر آن، درمان يبرا توانينم شده مسموم

 يعل جعل و حّدًا ءيش لکّل جعل( يوتعال سبحانه) اهلل اّن» که

کليني، ) ؛« حّدًا عّزوجّل اهلل حدود من حّدًا يتعّد من کّل

 يپوشبزه نظام ريتداب با انتشار ةمحدود تيرعا نيا (1407:931

 .شود يم معمول

 (گرانيد حقوق از تيحما: )يخصوص يشاک تيشکا -۳-0

  به تواند مي  كس هر و  است فرد هر  مسلم  حق  دادخواهي»

 افراد  همة. کند  رجوع  صالح  هاي دادگاه  به  دادخواهي منظور

 و باشند  داشته  دسترس در را ها دادگاه  گونه  اين دارند  حق  ملت

  حق  قانون  موجب  به  كه  دادگاهي از توان نمي را  كس هيچ

 امر نيا (1407:931 کليني،) .«كرد منع دارد را  آن  به  مراجعه

 جرم و نشود تيرعا يپوشبزه نظام مراتب که است آن مستلزم

 بر موّظف يفريک عدالت نظام زين نجايا در. شود انيع يحّد تا

 ديبا کنيل باشد؛يم شهروندان يعموم و يخصوص حقوق احقاق

  مجرم  قانون نظر از  كس هيچ و  است  برائت ، اصل» که دانست

  ثابت  صالح  دادگاه در او  جرم  كه  اين مگر ،شود نمي  شناخته

 در  يكسان مرد، و  زن از  اعم  ملت افراد  ةهم» پس .«شود

 ، سياسي ، انساني  حقوق  همة از و دارند قرار  قانون  حمايت

  اسالم  موازين  رعايت با  فرهنگي و  اجتماعي ، اقتصادي

 آحاد حقوق از توان متما با يپوشبزه نظام رو اين از .«برخوردارند

 ۀژيو ريتداب و ابزارها يريبکارگ با و نموده يابانيپشت شهروندان

 يپوشبزه امر بر شهروندان، خسارات داشتن منظور ضمن خود،

»  که است نيا دستور که داشت ادي در ديبا نمود؛ خواهد اقدام

 است يمرو که (9911:62دشتي، ) .«مااستطعت ةالعور فاستر

 سبحان يخدا از( ص) خدا رسول» ،«الّسرائر يتبل ومي» در

 و امبرانيپ و فرشتگان حضور در را او امت که کنديم درخواست

 ظاهر شانيا بر ها آن يهابيع تا نکند محاسبه امتان گريد

 سبحان يخدا جز هب که کند محاسبه را ها آن يطور بلکه ،دشون

 ياله خطاب و نشود آگاه شان گناهان بر يگريد او غمبريپ و

 ،مهربان هستم تو از خود بندگان به من بيحب يا: که رسد

 من ،شود آشکار تو ريغ نزد شانيا وبيع که يندار روا تو چون

 را آنان يتنهاي به خود من د؛شو ظاهر زين تو بر که ندارم روا
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 آگاه شانيهالغزش بر يکس من جز که چنان کنميم محاسبه

 (1410:021عاملي، ) .«نشود

 افته بودني مانساز -۳-9

پوشي بزه ةم منافي عفت را از حيطئهايي که جرااز ديگر ويژگي

د و در واقع اگر متصف به اين وصف باشد از مزاياي نظام کنخارج مي

که افته بودن است ي د، موضوع سازمانشمند نخواهد پوشي بهرهبزه

 .است مورد توجه قرار گرفته 991۳در اصالحات خرداد ماه 

يافته بودن به اين معني خواهد بود که  ازماندر واقع س

 با اشخاص از منسجم گروهي هماهنگي و غيرقانوني هاي فعاليت

 ارتکاب به قدرت، و مادي منافع تحصيل براي و همديگر تباني

 از هدف به رسيدن براي و صورت گيرد شديدي مجرمانه مستمر

 ناتري، شمس) .کنند  استفاده نيز مجرمانه ابزار نوع هر

1391:02) 

وجود  ييها يژگيم وئن جرايافته بودن اي سازمان يکه البته برا

 (1391:01ناتري،  شمس) :رنديگنظر قرار د مطمحيد که بادار

 ساختار ينوع يدارا کار بزه يها سازمان: يسازمان ساختار -9

 .هستند شکل يهرم ساختار عمدتًا و يسازمان

 و ستين يمقطع ها آن يها تيفعال يعني: يزمان استمرار -0

 .دارد ادامه مستمر صورت به

 کل بر را يمنسجم و واحد تيريمد که: يمرکز قدرت -9

 .کند  يم اعمال آن ي اعضا و سازمان

 نکهيا بر عالوه شکل يهرم ساختار :يالتيتشک مراتب سلسله -۳

 ينوع به ،سازد يم يضرور را يمرکز قدرت کي وجود

 .بود خواهد زين نيياپ  سطوح در يالتيتشک مراتب سلسله

 مستلزم يسازمان ساختار تداوم و حفظ: اعضا تيمحدود -2

 تيرعا به ريناگز اعضا ةهم که است آور الزام قواعد ينوع وجود

 .باشند يم آن

 وجود مستلزم يسازمان ساختار تداوم و حفظ: آور الزام قواعد -2

 نآ تيرعا به ريناگز اعضا ةهم که است آور  الزام قواعد ينوع

 .باشند يم

 ها سازمان گونه نيا توسط که يجرائم تيماه: کار ميتقس -1

 ييتنها به نفر کي که است يا گونه به ابندي يم ارتکاب

 نکهيا بر عالوه رو اين از دهد، انجام را آن يماد رکن توانند ينم

 از کدام هر است يضرور گريد هم کنار در نفر چند حضور که

 هر جهينت در و باشند يخاص عمل دار عهده ديبا زين ها آن

 خود ياعضا انيم ژهيکارو ميتقس کي يدارا کار بزه سازمان

 .بود خواهد

 گيرينتيجه

د يبا يپوش ز نسبت به مبحث بزهيران نيا يئاست جنايدر بحث س
ه بحث ياز فقه امام يسران با تأيا يئاست جناين داشت که سايب

 از منظر. است خود مقرر داشته يها را در مقرره يپوش بزه
 ينيتقن يئاست جنايان داشت که سيتوان ب يم يشناس گونه

بنا نهاده  يپوش بزه يعفت برمبنا يم منافئران در قبال جرايا
 افته باشديعفت با عنف ارتکاب ن يم منافئشده است و اگر جرا

 يشاک يدارا افته نبوده وي سازمان آشکارا و يا به نوعي و
ق در يو عدم تحق يپوش ل به بزهيتماگذار  نباشد، قانون يخصوص

ز ين ياختصار يدگيبه رس يه در مراحلين رويمورد آن دارد و ا
  ةدر تبصرران يا يئاست جناين سيدر بحث تقن. ده استر شيتعب
م ئدر جرا 1702مصوب  يفريک ين دادرسيئقانون آ 47 ةماد 1

که  يمورد در مگر ،ممنوع داشته است ق رايعفت تحق يمناف
ن يبوده باشد که ا يخصوص يشاک يدارا اي و هور باشدجرم مش

 مصوب يقانون مجازات اسالم 841ة ماد در ينوع ه بهيرو
 ةمرحل در يپوش ز بزهين ماده نيهم در مورد توجه بوده و 1798

 ييها ن مقررهيقرار گرفته است که وجود چن ديکق مورد تأيتحق
اوج  نکتة يولاست  يپوش گذار به بحث بزه ل قانونيگر م نشان

 178ة ماد توان درين مورد را ميران در ايا يئاست جنايتوجه س
 ةتبصر افت که دري 1794 مصوب يفريک ين دادرسيئقانون آ

 يرا در صورت يقاض گرفته شده  و کار به يپوش ن ماده لفظ بزهيا
 و دکن يم يپوش ه به بزهيقصد اقرار داشته توص که متهم بدوًا

ت قرار دارد  يتا آن درجه از اهم يپوش زهاست بين سيا د بريکتأ
  يقاض ةيناح ه تا متهم ازشدعفت، موجب  يم منافئکه در جرا

 يف گواهيهرچند تکل ه به عدم اقرار شود،يتوص ب ويترغ
مشارکت گواهان  و يپوش بزه يمبان يدر راستا يگواهان احتمال

 ةيهمچنان از ناح( شهادت ةبا ترک اقام) ن خصوصيدر ا
گذار انجام  قانون ياز طرف و ذار مغفول مانده است گ قانون

 يم منافئر جرايسا لواط و جرم زنا، ق دريتحق ب ويهرگونه تعق
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د عموم را ممنوع ياز د يمخف عفت را جهت کشف امور پنهان و
 يچ فرديه ن مورد تفحص ازيا ده که درشان يدانسته است و ب

 و مرعا درکه جرم  يموارد در ست مگريمجاز ن ن مورديا در
م ئا ارتکاب جرايباشد  يخصوص يشاک يا دارايمنظر عام باشد 

 ايا اغفال يآزار  ا در حکم آن، اکراه،يعفت به عنف  يمناف
ز دانسته شده يق جاين صورت تحقيا افته  باشد که دري سازمان

است   يپوش ز که خالف اصل بزهين صورت نيدر ا ياست، ول
 احوال موجود و وضاع وا ت ويشکا ةق فقط در محدوديتحق

در . دشدادگاه انجام خواهد  يتنها توسط قاض ه ويمشهود قض
انجام  يرسد چراکه در علن ينظر م به يز منطقين استثنا نيواقع ا

که  ياقدام است و هر فرد ةمصداق بارز قاعد ين فعليشدن چن
 گريد ياحترام نخواهد بود و ازسوة ستيه خود اقدام کند شايعل

 يتواند در راستا يگذار نم ز قانونين يخصوص يدر بحث شاک
نشان د خاطريالبته با. را زائل سازد يخود حق کس ةاعمال مقرر

 زين فحشا و منكرات و ةکه مصلحت جامعه و عدم اشاع کرد
د عموم مردم با يخته شدن قبح عمل در دياز ر يريجلوگ

د بر علت شده يز مزيعفت، ن يم منافئمجازات جرا محاکمه و
عنوان  به يپوش باب بزه از فقه، در يسگذار به تأ که قانون است

 .دکنموارد استثنا را محدود  اصل با تسامح برخورد کرده و

 مالحظات اخالقي

ز ارجاع به منابع ت اخالقي مربوط به نگارش متن و نيمالحظا

 .گرديد  رعايت

 تقدير و تشکر

اند،  ندهاز تمام کساني که ما را در تهيه اين مقاله ياري رسا

 .کمال تشکر را دارد

 سهم نويسندگان

نگارش اين مقاله بر اساس اصول نگارش مقاالت حقوقي در 

آوري منابع و نگارش توسط  تمامي مراحل تهيه پالن، جمع

 .صورت گرفته است هنويسند

 تضاد منافع

 .اين پژوهش فاقد هرگونه تضاد منافع است
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It is with the perpetration of a crime that the criminal should be normally exposed 

to suing, trial and punishment. In most of the criminal files, the actions by the 

police, as the executive officers of the justice department and the substructure of 

the formation of the criminal files, and, on the other hand, the disciplinary force, 

as one of the pillars of the judicial body, play a prominent role in the formation of 

fair trial. It is necessary for the legislative officials to exactly elaborate the duties 

and authorities of the police as the justice department’s executive officers, 

especially, in regard of the crimes against chastity that have to be taken into 

account with special sensitivity and delicacy for Islam rules that these crimes 

should not be performed at all. Based on the regulations of the criminal trial 

procedures and article 28 thereof, the general duty of the police as the justice 

department’s executive officers that work under the teachings and supervision of 

the judicial authority and that of the disciplinary force in the tangible crimes or in 

cases that there is a private plaintiff and/or when the forcible crimes against 

chastity and/or organized crimes are perpetrated is only limited to the preservation 

of the traces and proofs of the crime and prevention of the culprit’s escape and 

hiding and this limitation has become more intensified and more sensitive in the 

intangible crimes in such a way that the disciplinary force has no right to get 

involved in the investigation of such crimes that are perpetrated intangibly and in 

hidden places and such an authority has been granted to the penal courts and 

within the framework of the legal regulations. Based on article 44 of the law on 

penal trial procedures, the justice department’s executive officers announce the 

crime’s occurrence upon being informed thereof to the judicial authorities and 

they have no right to engage in such cases and such a prohibition of intervention 

in regard of the crimes against chastity has been due to Islam’s policy of hiding 

the offenses hence justifiable in the same line. The present article uses critical 

analysis method to study these principles and their exceptions. 
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