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 چکیده

انگاری و هنجارهاای اجتماا ی شا      قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی از برخورد نظام جرم
باشد و از سوی دیگار،   انگاری شدهملی جرمگیرد. بر اساس این روی رد، چنانچه از یک سو  می

ارت اب این رفتار با هنجارهای فرهنگیِ گروهی خاص سازگار باشد، اساتناد مات ب باه باورهاای     
گاردد کاه از  ن باه    گیری مف اومی مای  فرهنگی در مراح  مختلف فرایند کیفری موجب ش  

گیری از الگوهای کیفی و با ا ب رهشود. این تحقیق بقابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی یاد می
پژوهی، در تالش اسات تاا تار یر مت یار قابلیات اساتناد باه هنجارهاای         استفاده از روش نمونه

های این فرهنگی بر تعیین کیفر را در سه نظام حقوقی ایران،  لمان و امری ا بررسی نماید. یافته
باه قابلیات اساتناد باه هنجارهاای      دهد در نظام کیفری ایران، ام ان اساتناد  پژوهش نشان می

های مستوجب حد و قصااص وجاود نادارد و بازتااب     فرهنگی در مرحلۀ تعیین کیفر در مجازات
هاای تعزیاری مشااهده    ا ربخشی استناد به هنجارهای فرهنگی در تعیین کیفر تن ا در مجازات

رهاای فرهنگای و   شود. روی رد کنونی نظام حقوقی  لمان در پذیرش قابلیت استناد به هنجامی
هایی در اِ مال این دفاع درنظار گرفتاه اسات. در نظاام     ا ربخشی  ن بر تعیین کیفر، محدودیت

 دالت کیفری امری ا نیز توجه افراطی به قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی موجاب پاذیرش   
ظاام   ن در مراح  مختلف فرایند کیفری شده است. گرچه سه کشور مورد مطالعه نمایندۀ سه ن

ال( هستند، اماا در هار ساه نظاام، تار یر مت یار       ژرمنی و کامن-حقوقی مختلف )اسالمی، رومی
استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحلۀ تعیین کیفر  موماا  منجار باه اتخااا حاداق  مجاازات       

هاای  شود که البته در نظام حقوقی ایران، این موضوع اختصاص باه مجاازات  قانونی در رویه می
 ارد.تعزیری د
 کلیدی واژگان

 گرایی فرهنگی، هنجار فرهنگی.تعیین کیفر، قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی، کثرت
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 مقدمه
 (sentencing) تعیاین کیفار  ی ی از مفاهیب کلیادی در  لاوم جناایی و کیفرشناسای معاصار،      

رساتی  دای حساس در فرایند کیفری است. از این حیث، همچنان که برخای باه   نوان مرحلهبه
اند، شیوۀ ا مال و اجارای مجاازات و معیارهاای تر یرگاذار در تعیاین  ن را بایاد       یاد وری کرده

تواند واکنشی نسبت به مجازات باشاد   نوان جزئی از پی رۀ مجازات درنظر گرفت که خود میبه
ین های قانونی مجازات و الگوهاای قااایی تعیا   و بر همین مبنا، ایجاد توازن و تعادل میان مدل

(. در تبیین این موضوع باید توجه 352، ص9381شود ) م را،  ن، امری کامال  ضروری تلقی می
 ناوان مف اومی بر ماده از ایادۀ     داشت که هرچند قا دۀ مش ور تناساب جارم باا مجاازات باه     

ه حال، قرائت جدید از مف وم سزادهی با ت یا اینداند، باازای جرم میبهگرایی، کیفر را مام افات
بر معیارهایی ازجمله پیامدگرایی و  موزش اخالقی کیفر، معادلۀ میان تناسب جرم با مجازات را 

طوری که سازی مجازات با شخصیت مجرم گرایش یافته است؛ بهریخته و به سوی متناسبهببه
 حساب  ید و حتی از گردونه خاار  تواند یک  ام  در تعیین کیفر بهدر این میان، جرم تن ا می

(. به ایان  971، ص9312شده، محور اصلی مجازات، شخص مجرم قرار گیرد )محمودی جان ی، 
ترتیب، در این مرحله، دادرس با توجه به اوضاع و احوال موجود در پروناده، میازان مجاازات را    

های حقوقی، ازجملاه ایاران، اصاول راهنماای تعیاین کیفار       کند. در برخی از نظاممشخص می
ای قانونی وجود ندارد، اما در برخی دیگار از کشاورها، اصاول راهنماای دادرساان      مثابۀ مقررهبه

 Sentencing)برای تعیین کیفر مشخص شده است؛ ازجمله در انگلساتان قاانون تعیاین کیفار     

Act)  م و یا در امری اا اصاول راهنماای سااالنۀ کمیسایون تعیاین کیفار امری اا        9119مصوب 

(United States Sentencing Commission Guidelines Manual)    م، در ایان   2092مصاوب
 است که رویۀ قاایی تحت تر یر  ن قرار دارد.زمینه مقرراتی وضع کرده 

اصول راهنمای تعیین کیفر در امری ا در تعیین کیفر مؤ رند،  4برخی از مسائلی که در مادۀ 
های تعیین کیفر، سابقۀ ویهاند از: ماهیت و شدت جرم، وجود کیفیات مخففه و مشدده، ر بارت

های شخصی مت ب، میزان خسارات وارده و گذشت دیده، حالت میز بزهمح ومیت، اقدام تحریک
(. افازون  United States Sentencing Commission Guidelines Manual, 2012,P. 2دیده )بزه

اناد، برخای  واما     دهبر مت یرهای تر یرگذار بر تعیین کیفر که در قوانین کشورهای مختلف  م
غیررسمی نیز در مرحلۀ تعیین کیفار ا رگاذار هساتند؛ بارای مثاال، بار اسااس نتاای  برخای          

ها، دادرسان در تعیین کیفار باه سان بزه ااران توجاه دارناد و بزه ااران جاوان را باا          پژوهش
ات (. برخی دیگر از مطالعا Bushway et al., 2007, P.53کنند )های شدیدتر مح وم میمجازات

دهد که سن بزه ار، حالت روانی و سابقۀ مح ومیت نیز بر تعیاین کیفار ماؤ ر اسات     نشان می
(Boots, 2003, P.553بعای پژوهش .)       ها با تمرکاز بار اح اام دادرساان، مت یرهاای رسامی و
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اند. بر اساس این مطالعات، مت یرهای رسامی  غیررسمیِ ا رگذار بر تعیین کیفر را مشخص کرده
پاذیری بزه اار،   اند از ماهیت و شدت جارم، میازان سارزنش    بارت  (Legal Factors)یا قانونی

 Extra)سابقۀ مح ومیت و وجود کیفیات مخففه و مشدده. مت یرهای غیررسامی یاا فراقاانونیِ   

Legal Factors)  شود )ا رگذار بر تعیین کیفر نیز شام  سن، جنسیت و نژاد مت ب میDhami, 

2005, P.23به مت یرهای ا رگذار بر تعیین کیفر، پرسش اصلی این تحقیاق  ن اسات    (. با توجه
تواناد  که  یا استناد به فرهنگ قومی و ملی مت ب و قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی هب می

 بر تعیین کیفر ا ر گذارد.
هاای فرهنگای مختلاف اجتماا ی در کناار      گرایی فرهنگی، گروهدر کشورهای دارای کثرت

شود تاا  های متفاوت در اجتماع موجب میاین اساس، وجود فرهنگ کنند. برندگی میی دیگر ز
انگااری و  ها تقاب  نظام جارم های فرهنگی روبرو شود. ی ی از این چالشنظام اجتما ی با چالش

انگاری، فرهنگ حااکب  های جرم داب و رسوم فرهنگیِ بخشی از جامعه است. از نجا که در نظام
ها در گیرد، لزوم حداق  احترام به هنجارهای فرهنگی اقلیتریت مورد توجه قرار میبر گروه اکث

گرایای فرهنگای باا احتارام باه      دهد. از نجا کاه کثارت  های تعیین کیفر خود را نشان میسامانه
 هاای فرهنگای اسات   ها به دنبال یافتن راهی مناساب بارای پاساخگویی باه تناوع     برابری انسان

kymlica, 2014, P.24) ،)    بر این اساس، خاستگاه استناد به هنجارهاای فرهنگای در کشاورهای
انگاری شده باشد و از سوی دیگر، انجاام ایان   پلورالیستی، وقتی است که از یک سو،  ملی جرم

شاود. در ایان   رفتار بر اساس هنجارهای فرهنگیِ حاکب بر بخشی از جامعه، اماری مباات تلقای    
گیری مف ومی به نام فرهنگی در مرحلۀ تعیین کیفر موجب ش   صورت، استناد مت ب به رسوم

( که بار ایان پایاه، مات ب     Rentlen, 2009, P.61شود )قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی می
تواند در مرحلۀ تعیین کیفر به این مف وم استناد کند و دادرس بر ایان مبناا ح اب خاود را     می

است از: استناد مات ب  استناد به هنجارهای فرهنگی  بارت  در مقام تعریف، قابلیت صادر نماید.
به مجمو ۀ  داب و رسوم و  قاید قاب  قبول در یک گروه فرهنگی خاص که رویۀ قااایی  ن را  

(. به  بارت ب تر، در این شرایط، ن ادهای  ادالت کیفاری   Rentlen, 2009, P.79پذیرفته است )
فرهنگی در پی حمایت از برخی هنجارهای فرهنگای   با درنظر گرفتن راهبردهای مدیریت تنوع
 ,greenwalt).دفااع فرهنگای را پاذیرا خواهناد باود     هستند و از طریق توجه به  داب فرهنگی، 

2014, P.300) شده است که به ماوازات   البته، این ن تۀ م ب از سوی برخی اندیشمندان مطرت
های ناد به هنجارهای فرهنگی در نظامحاور فعال هیئت منصفه در محاکب کیفری، جایگاه است

 . (Hostettler, 2013, P.34)تر خواهدشد حقوقی رفیع

هایی از قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگای در کشاورهای   برای تبیین ب تر موضوع، مثال
کنایب. در بساترهای اجتماا ی ایاران، در برخای منااطق مارزی ازجملاه         مورد مطالعه اکر می
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در استان خراسان رضوی )در حاشیۀ مرز اف انساتان( و ش رساتان ساراوان در    ش رستان تایباد 
استان سیستان و بلوچستان )در حاشیۀ مرز پاکستان(، قاچاق کاال و مواد مخدر، ش   بسایاری  

رود. در برخی دیگر از نقاط کشور ازجملاه سانند  و مریاوان،    شمار میاز ساکنان این مناطق به
انگاری و رساوم  فرهنگ مردم است. در این شرایط، میان نظام جرم حم  و نگ داری سالت جزءِ

فرهنگی تعارض وجود دارد، زیرا از یک سو قاچاق کاال و مواد مخدر جرم است و از ساوی دیگار   
انجام این امور با هنجارهای فرهنگی سازگار است. چنانچه مت ب در مرحلۀ تعیین کیفر باه ایان   

ا حم  سالت( در بسترهای فرهنگی این ش ر کامال  ب نجار است و ن ته اشاره نماید که قاچاق )ی
دادرس استناد وی را بپذیرد، در این صورت قابلیت استناد باه هنجارهاای فرهنگای در تعیاین     

 کیفر ا رگذار خواهد بود.  
راهبرد کشورهای مختلف در پذیرش قابلیت اساتناد باه هنجارهاای فرهنگای و ا ار  ن در      

متفاوت است. استناد مت ب به هنجارهاای فرهنگای و پاذیرش  ن از ساوی     مرحلۀ تعیین کیفر 
دادرس در برخی کشورها سبب برائت مت ب و در برخی دیگار موجاب اِ ماال حاداق  مجاازات      

. برخی از هواداران ایان مف اوم نیاز پاا را فراتار ن ااده و       (fleiner, 2013, P.56)شود قانونی می
نیز سارایت    trial Step) -(Preگی به مرحلۀ پیش از محاکمهمعتقدند استناد به هنجارهای فرهن

تواند در صورت استناد مت ب به هنجارهاای فرهنگای، قارار    کند؛ به این معنا که دادستان میمی
 .(Song, 2007, P.65) منع تعقیب صادر نماید

 شاوند فراوانی مای (Honor Killing) های ناموسیِ های فرهنگی مرت بِ قت در  لمان، اقلیت
(maier, 2009, P.76این اقلیت .) شاوند کاه بار اسااس     های ناموسی میها در حالی مرت ب قت

رود، اماا بار اسااس برخای     شمار نمای مجمو ۀ قوانین کیفری  لمان، خیانتِ زن مجوز قت  او به
شاود. در ایان   روی ردهای فرهنگی، کشتن زن به دلی  خیانت، حق و ت لیف مرد محسوب مای 

انگاری و هنجارهای فرهنگی، نظام قاایی را در مرحلاۀ تعیاین کیفار    تقاب  نظام جرم حالت نیز
 سازد.با چالش روبرو می

در  پس از شش سال زندگی (moua) ای به نام مو ساله 23م جوان 9184در امری ا در سال 
به برقاراری  را  ربود و وی (frenso) این کشور، دختری به نام ژیونگ را از محوطه دانشگاه فِرنسو

رباایی از ماو    و  دم رابطۀ جنسی مجبور کرد. ژیونگ پس از این اتفاق به ات ام تجااوز باه  ناف   
 رساوم قبیلاۀ هموناگ    ی در مقام دفااع از خاود باه ی ای از    ش ایت کرد. مو  در جلسۀ رسیدگ

(Xiong)  به نام ازدوا  از طریق تسخیر (Marriage By Capture)  ین استناد کرد که بر اساس ا
های اصالی ایان فرهناگ  ن    رباید. ی ی از ویژگیفرهنگ، مرد جوان دختر موردنظر خود را می

 ,maier, 2009)  بایسات در برابار مارد مقاومات کناد     است که دختر با وجود رضایت قلبی، می

P.87شود.انگاری و نظام فرهنگی مشاهده می(. در این پرونده نیز تقاب  نظام جرم 
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مثابۀ نماینادگان ساه نظاام    های ایران، امری ا و  لمان بهسو، کشوره از یک با  نایت به این 
شوند و از سوی دیگار،  ژرمنی( محسوب می -ال( و نوشته )رومیحقوقی اسالمی، نانوشته )کامن

ترین کشورهای م اجرپاذیر  شناسی، در شمار م بوفق  مارهای موجود در حیطۀ دانش جمعیت
ای مزجی، در این مقاله در صدد (، از این حیث و به شیوه29ص ،9319گیرند )سلیمی، قرار می

پاسخ به این پرسش هستیب که از منظر حقوق تطبیقی، قابلیت استناد به هنجارهاای فرهنگای   
های قاایی سه کشور یادشده دارای چه جایگاهی است و این سه کشور در تعیین کیفر در نظام

اند. بر همین اساس، در ادامه ارهای فرهنگی را شناسایی کردهتا چه اندازه قابلیت استناد به هنج
رسامیت شاناختن قابلیات    با این فرضیه که  مل رد نظام  دالت کیفری ایاران در خصاوص باه   

شاود،  استناد به هنجارهای فرهنگی، در مقایسه با دو کشور  لمان و امری ا مثبات ارزیاابی نمای   
بر تعیین کیفر در ساه کشاورِ ماوردِ مطالعاه بررسای         ار قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی

 شوند.می
با توجه به موضوع موردنظر و ضرورت اتخاا تصویری جامع و گسترده در خصاوص موضاوع   
پژوهش حاضر، نوع تحقیقْ کاربردی است. در این پژوهش، افزون بار  ن اه بیاان مباانی نظاری      

رود، در نظاام  ادالت کیفاری نیاز دارای     ر مای شماای نو بهقابلیت استناد به دفاع فرهنگی، ایده
های  نان را در قبال تن ا واکنشباشد؛ زیرا  شنایی کارگزاران کیفری با این مف وم، نهکارکرد می

بنیاان در قباال   کند، بل ه موجب ر ایت سیاست جنایی دانشجرائب حوزۀ فرهنگ متناسب می
تحلیلای از ناوع کیفای اسات. در ایان       -یفیها نیز توصشود. روش گرد وری دادهاین جرائب می

سازی، به تشریح و تبیاین دالیا  چگاونگی و چرایای وضاعیت      روش، نگارندگان  الوه بر تصویر
ای حاص  شاده  رو، ابتدا موضوع تحقیق که از برخورد با موقعیت مسئلهایناز. پردازندمسئله می

ه نوع پژوهشی که باید انجام شود، شود. پس از بیان موضوع تحقیق و با نگرش باست، مطرت می
هاای  شاود. درن ایات، بار اسااس داده    اطال ات الزم در خصوص موضوع تحقیق گارد وری مای  

لیفی به ربا استفاده از منابع تشود. بر همین اساس، موجود، مسئلۀ موردنظر تحلی  و ارزیابی می
 وری اطال ات موجود ای جمعهای موردنیاز گرد وری شده است. برداده، و  لمانی زبان انگلیسی

پژوهی، روی ردهاای تطبیقای ماورد توجاه خااص قارار       در این زمینه، با استفاده از روش نمونه
ای، با تعادادی از  گرفت. از سوی دیگر، برای تبیین مفاهیب نظری مورداستفاده از منابع کتابخانه

که ی ی از اصول اخالقی  نجا هایی صورت گرفت. ازضابطان قاایی نقاط مختلف کشور مصاحبه
در روش مصاحبه، محرمانه بودنِ ا اای جامعۀ  ماری است، از اکار ناام ایان افاراد خاودداری      

هااا در جلسااات مختلااف شااوندههااا و مصاااحبهکنناادهکناایب. از گفتگااوی میااانِ مصاااحبهماای
تطبیاق  ای  م   مد، سپس از سوی نگارندگان این مقاله باا مناابع کتابخاناه   برداری بهیادداشت

داده شد و برای تبیین موضو ات مربوط تحلی  گردید. شایان اکر است که به فراخور موضوع و 
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هاای  های موجود، ام ان استناد به هنجارهای فرهنگی در سازمان این پژوهش بنابه فرضایه داده
ه موجود، در سه محور  مده بررسی شده است. بر این اساس، در ادامه، جایگاه قابلیت استناد با 

هنجارهای فرهنگی بر تعیین کیفر، در سه بحثِ فقادان ا ربخشای، گارایش باه سامت حاداق        
جرم، تحلی  و ارزیابی خواهاد   مجازات قانونی، و ت ییر  نوان مجرمانه با ا رگذاری بر رکن روانی

 شد.
 

 جایگاه قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی بر تعیین کیفر
هاای حقاوقی   ارهای فرهنگی در مرحلۀ تعیاین کیفار در نظاام   استناد به قابلیت استناد به هنج

همراه دارد. در برخی کشورها، قابلیت استناد به هنجارهاای فرهنگای در   مختلف   ار متفاوتی به
شاود و  تعیین کیفر ا ری ندارد. در برخی دیگر، استناد به این دفاع موجب صدور ح ب برائت می

بلیت استناد به هنجارهای فرهنگای موجاب ت ییار  ناوان     در برخی دیگر نیز استناد مت ب به قا
گاردد. در ایان بخاش    مجرمانه و ا رگذاری بر تعیین کیفر و یا ا مال حداق  مجازات قانونی می

 کنیب.  ار قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی بر مرحلۀ تعیین کیفر را بررسی می
 

 فقدان اثربخشی. 1
ش(، 9312قااانون مجااازات اسااالمی )مصااوب  94مااادۀ در نظااام حقااوقی ایااران و باار اساااس 

 95اند از: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. بر اساس ماادۀ  های مقرر در این قانون  بارتمجازات
حد مجازاتی است که موجب، ناوع، میازان و کیفیات اجارای  ن در شارع مقادس،       »این قانون 

هاای خااص، در   ه در برخی از فرهنگتوان به این ن ته اشاره کرد کحال می«. تعیین شده است
شود که منطبق با قذف است. پرسشی که به اهان  گفتگوهای روزمره افراد،  باراتی استفاده می

رسد این است که در صورت وجود چنین فرضی،  یا استناد به هنجارهای فرهنگی در نفی یا می
خ به ایان پرساش   کاهش مسئولیت نسبت به  دم تحقق جرم حدی قاب  پذیرش است؟ در پاس

باید گفت، حدود ال ی اصوال   ابت و ت ییرناپذیرند. به  بارت دیگر، ویژگی اصلی حدود مشاخص  
های مساتوجب حاد، میازان    هاست. اما در دیگر مجازاتبودن مقدار، کیفیت و ت ییرناپذیری  ن

ا باات   کیفر  ابت است. قرینۀ دیگری که در قانون مجازات اسالمی  ابت بودن جارائب حادی را  
هاای حقاوقی چاون تخفیاف، تعادد و ت ارار در خصاوص جارائب و         کند، کاربسات ترسایس  می

 های شر ی  ابت و نامت یرند.دهد که مجازاتهای تعزیری است. این امر نیز نشان میمجازات
بر اساس قانون مجازات اسالمی، گاه شرایطی موجب تشادید یاا تخفیاف کیفرهاای حادی      

قانون مجازات اسالمی، مرد مترهلی که قب  از دخاول مرت اب زناا     221شود. بر اساس مادۀ می
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 شاود. بار اسااس   سال قمری مح اوم مای   شود، به حد جلد، تراشیدن سر و تبعید به مدت یک
قانون مجازت اسالمی نیز اموری از قبی  مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع  227مادۀ 

گاردد، مانناد ایادز و سافیلیس،     ی طرف مقابا  مای  ای که موجب خطر برااز مقاربت یا بیماری
کند. تمامی این موارد ارتباطی به قابلیات اساتناد باه هنجارهاای     زوجین را از احصان خار  می

هاای مساتوجب حاد، تحلیا      فرهنگی ندارند و صرفا  برای ا بات اص  ت ییرناپذیر بودن مجازات
 شوند.می

ایران در برخای ماواد قاانون مجاازات اساالمی،      گذار شود، قانونطور که مالحظه میهمان 
بینی کرده است. مواد یادشده در قاانون مجاازات کاه    تشدید یا تخفیف کیفرهای حدی را پیش

اند، از یک سو، اح اام اساتثنایی درنظار گرفتاه     های حدی را پذیرفتهتشدید یا تخفیفِ مجازات
و از ساوی دیگار در اح اام اساتثنایی     شوند، زیرا اص  بر ت ییرناپذیر بودن حدود ال ی است می

باید به قدر متیقن اکتفا نماییب. بر اساس اص  چ ارم قانون اساسی نیز کلیۀ قاوانین و مقاررات   
گفته که موجاب تشادید یاا تخفیاف کیفرهاای      باید بر اساس موازین اسالمی باشد و مواد پیش

که شارع مقادس در ماواردی   شوند، خود برگرفته از اح ام شر ی هستند؛ به این معنا حدی می
های حدی را پذیرفتاه اسات. در اح اام شار ی     بنابه دالی  مشخص، تشدید یا تخفیف مجازات

مثاباۀ  اما  مخففاه در    توان موردی را یافت که قابلیت استناد به هنجارهاای فرهنگای باه   نمی
توانند رسان نمیگفته، دادهای پیشتعیین کیفر درنظر گرفته شده باشد. لذا با توجه به استدالل

اص   ابت باودن  »با استناد به قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی، کیفرهای حدی را برخالف 
، بر اصا   ابات باودن حادود     291دستخوش ت ییر نمایند. قانون مجازات در مادۀ « حدود ال ی

دود شار ی  تواند کیفیت، نوع و میزان حا دادگاه نمی»ال ی ترکید کرده است. بر اساس این ماده 
ها تن اا از طریاق توباه و    را ت ییر یا مجازات را تقلی  دهد یا تبدی  یا ساقط نماید. این مجازات
بناابراین، در ایان حالات    «.  فو به کیفیت مقرر در این قانون قاب  سقوط، تقلی  یا تبدی  است

ت باودن  فقدان ا ربخشی قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی بر تعیین کیفار باه شااخص  ابا    
 شود.برخی اح ام مربوط می

در نظام حقوقی ایران، در برخی دیگر از شرایط، مجاازات موجاود در ماتن قاانونْ منعطاف      
قانون  8گیرد. برای مثال در مادۀ نبوده و قانون تن ا یک مجازات را برای جرم ارت ابی درنظر می

کاس هاروئین، مارفین...را    هار  »ش  مده است: 9381اصالت قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 
 30بایش از   -9شاود: ...  وارد کشور نماید یا... با توجه به میزان مواد به مجازات ای  مح وم می

هاای دادرساان در   بنابراین، ی ی دیگر از چالش«. گرم ا دام و مصادره اموال ناشی از همان جرم
نی در مرحلاۀ تعیاین کیفار    پذیرش قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی، به  مل رد نظام تقنی

گردد. در این حالت، مم ن است دادرس قابلیت استناد به هنجارهاای فرهنگای را   قانونی باز می
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بپذیرد، اما از نجا که قانون تن ا یک مجازات را برای جرم خاص درنظر گرفته اسات و حاداق  و   
دهاد  را مالک قارار مای  ناچار کیفر قانونی حداکثری برای مجازات تعیین ن رده است، دادرس به

 (.908، ص9312ناری، )دانش 
،  اما   2005تاا ژوئان ساال     2004از سوی دیگر، در  لمان و میان بازۀ زمانی اکتبر ساال  

خیانت به خانواده موجب شد که هشت زن در این کشور جاان خاویش را از دسات بدهناد و از     
ور کاه در اصا  تابعیات    م نیز چ   دختر و زن م ااجر باه ایان کشا    2099تا سال  9119سال 
(. بار اسااس   Böhmecke, 2005, P.9برساند )  قت ای و  سیایی داشتند، به دلی  مشابه بهترکیه

های حامی حقوق زنان، ساالنه بایش از  بر وردهای سازمان مل  متحد، ضابطان قاایی و جنبش
ر امری اا،  کب صاد زن در اروپاا ازجملاه در  لماان و همچناین د     هزار زن در ج ان و دست پن 
(. United Nations General Assembly, 2002, P.4شاوند ) های ناموسی واقع مای دیدۀ قت بزه

شاوند. ایان قتا  پیاماد     های ناموسی مای ها نیز در نظام قاایی  لمان مرت ب قت برخی اقلیت
ه بار  خیانت به خانواده، جامعه یا باورهای دینی است. در تمامی این موارد ارت اب  م  مجرمانا 

اساس هنجارهای فرهنگی صورت گرفته است. اما پاساخ نظاام قااایی  لماان باه ایان شارایط        
چیست؟ محاکب کیفری  لمان در طول زمان روی رد متفاوتی نسبت به ا مال قابلیت استناد باه  

م دادرساان  2002تاا   2009هاای  اند. در سالهنجارهای فرهنگی در مرحلۀ تعیین کیفر داشته
در اختنااق قارار دادن   »ساپتامبر و راهبارد    99  فاای سیاسیِ ناشای از حاد اۀ    لمانی به دلی

کردند. در ، به قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحلۀ تعیین کیفر توج ی نمی«هااقلیت
های حامی حقوق زنان و ا رگاذاری بار نظاام قااایی در ایان کشاور       کنار این امر، رشد جنبش

به قابلیت استناد باه هنجارهاای فرهنگای در مرحلاۀ تعیاین کیفار        توج ی دادرسانموجب بی
(؛ بنابراین، نظام قاایی  لمان در این دورۀ زمانی به قابلیت استناد maier, 2009, P.241شد )می

تاا   2002هاای  به هنجارهای فرهنگی در مرحلۀ تعیین کیفر تاوج ی نداشات. در فاصالۀ ساال    
های حقوق بشری در تعیین کیفر به قابلیت استناد باه  روهم محاکب  لمان به دلی  فشار گ2004

م رویۀ نظام قاایی  لمان در ماورد توجاه   2004کردند، اما از سال هنجارهای فرهنگی توجه می
به قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحلاۀ تعیاین کیفار ت ییار کارده اسات. در دوران       

لماان ا ربخشای قابلیات اساتناد باه هنجارهاای       ها و ا اای هیئات منصافه در    کنونی، دادگاه
هاای مطالعاات   اناد. یافتاه  هاایی مواجاه کارده   فرهنگی در مرحلۀ تعیین کیفر را باا محادودیت  

ای دهد قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگای در هایپ پروناده   شده در این حوزه نشان میانجام
ایی  لمان از یک سو چنانچه از موجب صدور ح ب برائت نشده است. در روی رد کنونی نظام قا

س ونت فرد در  لمان مدت زماان طاوالنی گذشاته باشاد، ایان فارد در صاورت ارت ااب جارم          
تواند در مرحلۀ تعیین کیفر به هنجارهای فرهنگی اساتناد کناد و از ساوی دیگار چنانچاه      نمی
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گای  مشخص شود فرد جزءِ  ن فرهنگِ خاص نبوده اسات، ام اان اساتناد باه هنجارهاای فرهن     
 (.maier, 2009, P.242) شودمنتفی می

گفته، ماهیت جرائب حدی در نظام قاایی ایران با ث شده اسات تاا   با توجه به مطالب پیش
قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در خصوص این جرائب منتفی باشد. در نظام قاایی  لماان  

فرهنگای در مرحلاۀ تعیاین     م به قابلیت استناد باه هنجارهاای  2002و  2009های نیز در سال
ساپتامبر( و فرهنگای    99شد؛ امری کاه ریشاه در مساائ  سیاسای )حاد اۀ      کیفر توج ی نمی

هاایی در  پس از بازۀ زمانی دو سااله دوبااره محادودیت    های حامی حقوق زنان( داشت.)جنبش
 پذیرش قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در نظام حقوقی  لمان ش   گرفت.

 

 به سوی تعیین حداقل مجازات قانونی گرایش. 2
گارایش باه   »ی ی دیگر از تر یرات قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی بر تعیین کیفر، راهبرد 

است. بر اساس این روی رد، دادرساان باا اساتناد باه هنجارهاای      « سوی حداق  مجازات قانونی
سوی حاداق  مجاازات گارایش    فرهنگی و در انتخاب میان حداکثر و حداق  مجازات قانونی، به 

 کنند.پیدا می
تعزیر مجازاتی است »قانون مجازات اسالمی  مده است:  98در نظام حقوقی ایران و در مادۀ 

موجب قانون در موارد ارت اب محرمات شر ای که مشمول  نوان حد، قصاص یا دیه نیست و به
گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به یا نقض مقررات ح ومتی تعیین و ا مال می
شاود. دادگااه در صادور    موجب قانون تعیاین مای  تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر اح ام تعزیر به

انگیازۀ   -دهاد: الاف  ماورد توجاه قارار مای    ح ب تعزیری، با ر ایت مقررات قانونی، موارد زیر را 
شیوۀ ارت اب جارم، گساترۀ نقاض     -مرت ب و وضعیت اهنی و روانی وی حین ارت اب جرم. ب

ساوابق و وضاعیت    -اقادامات مرت اب پاس از ارت ااب جارم. ت      -بار  ن. پوظیفه و نتای  زیان
دانایب، بیشاتر   یطاور کاه ما   هماان «. فردی، خانوادگی و اجتما ی مرت ب و تر یر تعزیر بار وی 

هاای اصالی   های موجود در نظام کیفری ایاران از ناوعِ تعزیاری اسات. ی ای از ویژگای      مجازات
پذیری  نان و اختیار دادرسان در مرحلاۀ تعیاین کیفار بار اسااس      های تعزیری انعطافمجازات
ران، رسد در نظاام قااایی ایا   نظر میبه است.« اِ مالِ حداق  و حداکثر مجازات قانونی»راهبرد 

ام ان استناد به قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگای در جارائب تعزیاری وجاود دارد. بررسای      
دهاد در جارائب تعزیاری، دادرساان     های قاایی مختلف در کشور نشان میهایی در حوزهپرونده

پذیرناد.   نوان  ام  مخففه در مرحلۀ تعیین کیفر میقابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی را به
های غربی، ازجمله سنند  و مریوان جزءِ هنجارهای رای مثال، حم  سالت در برخی ش رستانب

رو، هنجار فرهنگی حم  ساالت در برابار جارم حما      اینرود؛ ازشمار میفرهنگی این مناطق به
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گیرد. بررسی دو پرونده در ش رستان سنند  )از طریق انجام مصاحبه با ضاابطان  سالت قرار می
دهد که دادرسان در مرحلۀ تعیین کیفر قاایی به این باور فرهنگی توجاه  ( نشان میدادگستری

هاای حاصا  از   اند. بر اساس یافتهو حداق  مجازات قانونی را برای این جرم درنظر گرفته داشته
های  میق با ضابطان دادگستری در ش ر سانند ، نیاروی انتظاامی در شا ر سانند       مصاحبه

عدادی سالت را کشف کند و با  بات گازارش جارم، پروناده را باه دساتگاه       م لف است ماهانه ت
های مختلف پروناده را باه دادسارا    قاایی معرفی نماید. ضابطان نیز پس از کشف سالت از روش

های حما   شود. بررسی پروندهدهند و پس از تف یب ات ام، پرونده به دادگاه ارجاع میارجاع می
دهد که دادرسان این ش رستان در مرحلۀ تعیین کیفر باه  ن میسالت در ش رستان سنند  نشا
کنند. شدت ا ربخشی هنجارهای فرهنگی بر تفسیرهای قااایی  حداق  مجازات قانونی اکتفا می

در این حوزه تا  نجاست که دادرسان بادون اساتناد مات ب باه قابلیات اساتناد باه هنجارهاای         
کنند. بار  به باورهای فرهنگیِ این منطقه توجه میفرهنگی نیز خود رأسا  در تعیین کیفر قاایی 

هاای حما    اساس اظ اراتِ چند تن از دادرسان این ش رستان، چنانچه برخی دادرسان پروناده 
گیرناد؛ زیارا باه    سالت را با کیفر شدید پاسخ دهند، تحت فشار سازمانی هم اران خود قرار مای 

طق اماری ب نجاار اسات )داناش نااری،      گران  دالت کیفری، حم  سالت در این مناا باور کنش
 (.999ص ،9312

ای نیز ب نجاار و معماول اسات. بارای مثاال در      در این منطقه استفاده از تج یزات ماهواره
شوند. ای در محیط روستا نصب میهای ماهوارهروستای دزلی از توابع ش رستان مریوان، گیرنده

ها به شورای ح  اخاتالف ارجااع   ین پروندهبررسی سه پرونده در این مورد نشان داده است که ا
ها متخلفان به جریمۀ بیست هازار توماانی مح اوم شادند. ایان      شوند. در تمامی این پروندهمی

توان بر اساس قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی تحلی  کرد. بار  ضمانت اجرای خفیف را می
ای وی استفاده از تج یزات مااهواره  های  میق با دادرس پرونده، از نجا کهاساس نتای  مصاحبه

داند، قابلیات اساتناد باه هنجارهاای فرهنگای متخلفاان را       را منطبق با هنجارهای فرهنگی می
 است. پذیرفته و ضمانت اجرای خفیفی برای  نان درنظر گرفته

رساد اساتناد باه قابلیات اساتناد باه هنجارهاای        نظر مای بنابراین در نظام قاایی ایران، به
ی تن ا در جرائب تعزیری مم ن است، زیارا کیفرهاای تعزیاری دارای حاداق  و حاداکثر      فرهنگ

بوده، دادرسان اختیار الزم را برای تعیین کیفر بر حسب اوضاع و احوال مختلاف دارناد. گرچاه    
هاای فق ای از ایان مف اوم     ای پلورالیستی در  رصۀ فرهنگی دارد و قرائات دفاع فرهنگی ریشه
حال، در برخی متون فق ی نیز ردپای دفاع فرهنگی در  رصۀ اینی نیست؛ بادارای سابقۀ تفصیل

توان مشاهده کرد. برای مثال، مرحاوم شا ید اول در کتااب قوا اد، ایا  بحاث       تعزیرات را می
لو اختلف فی االهانات فی البلدان، ر ی فای کا    »فرماید: های میان حدود و تعزیرات، میتفاوت
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شان، در خصوص جارم تعزیاریِ تاوهین و تحقاق  ن بایاد باه هنجارهاای        به باور ای«. بلد  ادته
هاا تاوهین   فرهنگی توجه کرد. بر اساس نظر ش ید، مم ن است برخی  بارات در بعای م اان 

 (.944، ص9400تلقی شوند و در برخی بسترهای فرهنگی، مصداق توهین نباشند ) املی، 
شود. رایط خاصی قت   مد تعریف میدر مجمو ۀ قوانین کیفری  لمان، کشتن فرد تحت ش

در نظام حقوقی  لمان برخالف نظام  دالت کیفری امری اا، انگیازۀ مرت اب تار یری در  ناوان      
هایی چون خشب و انتقام موجب ت ییر قت  از رو، ارت اب قت   مد با انگیزهمجرمانه ندارد؛ ازاین
در ارت اب  (Base Motive) «زۀ بنیادیانگی»شود، اما دادگاه  الی  لمان به  مد به غیر مد نمی

جرم توجه دارد. بر اساس این مف وم هرگاه  ما  مجرماناۀ فارد، پاساخ باه رفتااری نامناساب        
 کناد ن کیفار باه  ن انگیازه توجاه مای     ازجمله خیانت به همسر باشد، دادرس در مرحلاۀ تعیای  

(-Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Menschenrechtsverletzungen im 

Namen der Ehre, 2005, P.22.) 

  اۀ قاوانین  لماان نیاماده اسات، اماا      اگرچه قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در مجمو
 در مرحلاه تعیاین کیفار باه  ن توجاه      گیارد و دادرساان  ای   نوان انگیزۀ بنیاادی قارار مای   

 اسااتناد بااه  س از اسااتناد بااه قابلیاات کننااد. بساایاری از مت مااان در ایاان کشااور پاا   ماای
 ,maierاناد ) هنجارهای فرهنگی، در مرحلۀ تعیین کیفر با حداق  مجازات قاانونی مواجاه شاده   

2009, P.241.) 
در پروندۀ مو  در امری ا، دادستان با صدور قرار مجرمیت، مو  را مجرم تشخیص داد. وکیا   

ه کرد. بر اساس طور مشخص به این رسب در قبیلۀ همونگ اشارمدافع مو  در جلسۀ رسیدگی به
ناه، ناه، مان    »این رسب، دختر با وجود رضایت قلبی باید مقاومت کند و تا  خرین لحظه بگوید: 

 (.Song, 2007, P.90) (No, no. I am not ready) « مادگی ندارم
با پاذیرش اساتناد باه هنجارهاای فرهنگای در         (M.gomes) جومزدادرس دادگاه  الی ام.
زات قانونی در مرحلاۀ تعیاین کیفار در ایان پروناده چناین اساتدالل        توجیه ا مال حداق  مجا

برای ارت اب هر جرمی احراز قصد مجرمانه ضروری است. در این پروناده، نباود قصاد    »کند: می
رباایی  دهد  م  مرت اب، تجااوز و  دم  مجرمانه و ارت اب  م  بر اساس بافت فرهنگی نشان می

همین اساس، دادرس در مرحلۀ تعیین کیفر با توجاه باه   (. بر Song, 2007, P.91« )نبوده است
 قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی، میزان مجازات را کاهش داد.

شاود کاه در نظاام قااایی ایاران، همساو باا        گفته چنین استنباط مای های پیشاز بررسی
رسایدگی   های  لمان و امری ا، توجه به هنجارهای فرهنگی در روناد معیارهای موجود در کشور
 و منجر به کاهش مجازات شده است. جرائب تعزیری ا ر گذاشته
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 تغییر عنوان مجرمانه و اثرگذاری بر تعیین کیفر. 3
های حقوقی استناد مت ب به هنجارهای فرهنگی در مرحلۀ تعیاین کیفار موجاب    در برخی نظام

فرهنگی بر تعیین کیفر ا ر  رو، قابلیت استناد به هنجارهایاینشود و ازت ییر  نوان مجرمانه می
ای پس از  ن ه از قصاد همسارش مبنای بار     ای در کشور  لمان، مرد ترکیهگذارد. در پروندهمی

قت  رساند. دادرس پرونده در مرحلاۀ تعیاین کیفار باا اساتناد باه       طالق  گاهی یافت، وی را به
(. Louis, 2004, P.67هنجارهای فرهنگی، وی را به کمترین درجۀ قت  غیر مد مح اوم کارد )  

در این پرونده، تمامی ارکان جرم قت   مد وجود داشت، اما استناد مت ب در  خرین مرحلاه باه   
انگیزۀ ناموسی موجب ت ییر  نوان مجرمانه از جرم قت   مد به کمتارین درجاۀ قتا  غیر ماد     

ر جادایی  سال زندگی در  لمان و دو با 25سالۀ اف ان پس از  49ای دیگر پزشک شد. در پرونده
شادت  از همسرش، وی را مورد تجاوز قرار داد و سرانجام در بار  خر به دلی  ناموسی، وی را باه 

ات ام قت   مدی را رد کرد، زیرا باه    (Sacher) مجروت کرد که منجر به فوت شد. دادرس ساچر
 ,Louis, 2004ا تقاد وی، رفتار مرد اف ان ناشی از باورهای فرهنگی و انگیزۀ بنیادی بوده است )

P.68).   در این پرونده نیز انگیزۀ نشئت گرفته از هنجارهای فرهنگی موجب شد تا قت   مد باه
 قت  غیر مد تبدی  شود.  

، م اجر چینی، یک سال پس از زنادگی در   (chen)ای در نظام قاایی امری ا، چِندر پرونده
قت  رساند. دادستان استناد مت ب نیویورک، با اطالع از روابط جنسیِ پن انِ همسرش، وی را به 

به هنجارهای فرهنگی را شایستۀ قرار منع تعقیب ندانست و با صدور قرار مجرمیت به ات ام قت  
 مد وی را روانه دادگاه کرد. چِن در جلسۀ رسیدگی، به بسترهای فرهنگی کشور چین در قبالِ 

تواند در صورت خیانتِ همسار،  خیانت اشاره کرد. بر اساس فرهنگ حاکب بر این کشور، مرد می
(. در مرحلۀ رسیدگی با استناد مات ب باه قابلیات اساتناد باه      Louis, 2009, P.87وی را ب شد )

،  (Burton Pasternak)شاناسِ مشا ور، باورتن پاساتِرناک    هنجارهای فرهنگی، دادرس از انسان
ص ایان دفااع   شناسی کشور چین، د وت کرد تا نظر خاود را در خصاو  متخصصِ حوزۀ فرهنگ

هاا باه خیانات    ا الم نماید. پاسترناک برخوردهای شدید و حتی قتا  را پاساخ معماول چینای    
همسرانشان ا الم کرد. دادرس پرونده نیز با پذیرش استناد به هنجارهای فرهنگای، چِان را باه    

بناابراین در نظاام قااایی     ح ب قت  غیر مد درجۀ دو به پن  سال حبس تعلیقی مح وم کارد. 
 .(Song, 2007, P.91) شود ا نیز توجه به انگیزۀ مرت ب موجبِ ت ییر  نوان مجرمانه میامری

شود و گفتنی است که انگیزه، ف ری است که پیش از ارت اب جرم در اهن مرت ب پیدا می
کشاند. به  بارت دیگر، انگیزه هادف اصالی مرت اب در ارت ااب     وی را به سوی ارت اب جرم می

ج ت در معامالت است. در این باره شایستۀ یااد وری اسات کاه اماروزه در      جرم و نظیر مف وم
ای از شاود و حتای پااره   حیطۀ  لوم جنایی، هرچند انگیزه محرک شدید ارت اب جرم تلقی مای 
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حال، نظام تقنینای  ایندهندۀ جرم گرایش دارند، باشناسان بر ورود انگیزه در  ناصر تش ی جرم
طور غالب در مرحلۀ رسیدگی در دادگااه و صادور ح اب    را صرفا  و به اغلب جوامع،  ام  انگیزه

، 9384؛ گلدوزیان، 982، ص9381اند )نورب ا،  نوان ی ی از کیفیات مشدده یا مخففه شمردهبه
(. شایان اکر است که در نظام حقوقی ایران اصوال  انگیزه تر یری در ماهیت جرم نادارد؛  989ص

ر انگیزه در ماهیت جرم مطلق نیست، بل ه در برخای ماوارد، ازجملاه    این، اص   دم تر یباوجود
گاذار انگیازه را جازء    انگیزۀ اضرار به غیر یا تشویش ااهان  مومی در جرم نشر اکاایاب، قاانون  

ها، انگیزه جزئی از ارکاان  است. بنابراین، در برخی حالت دهندۀ جرم قلمداد کرده ناصر تش ی 
گذار انگیزۀ شرافتمندانه موجاب  در برخی شرایط نیز به ح ب قانون شود.دهندۀ جرم میتش ی 

قانون مجازات اساالمی،   38(. در بند پ مادۀ 49، ص9312گردد )اردبیلی، تخفیف در کیفر می
 ادم  »وجود انگیزۀ شرافتمندانه ی ی از ج ات تخفیف شمرده شده است. با توجه به اص  کلای  

این ن تاه دقات داشات کاه اصاوال  انگیازه در تحقاق  ناوان          توان به، می«تر یر انگیزه در جرم
رو، شاود. ازایان  دهندۀ جرم، بزه محقاق مای  گانۀ تش ی مجرمانه ا ری ندارد و با جمع ارکان سه

رسد که ت ییر  نوان مجرمانه بر حسب توجه باه انگیازۀ فرهنگای بادون وجاود ناص       نظر میبه
گفتاه، باا جماع ارکاان     ر اسااس اصا  پایش   منادی باشاد؛ زیارا با    قانونی، خالف رژیاب قاانون  

 شود.دهندۀ بزه، جرم محقق می ی تش
 

 نتیجه
هاای حقاوقی مختلاف    برانگیز در نظامقابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی از موضو ات چالش

گرایی فرهنگی و پیامادهای ساوء پاذیرش قابلیات اساتناد باه       است. برخورد میان مبانی کثرت
های حقوقی را در دوراهی اتخاا یا  ادم گازینش قابلیات اساتناد باه      هنجارهای فرهنگی، نظام

های اجتما ی هنجارهای فرهنگی قرار داده است. از یک سو، احترام به هنجارهای فرهنگی گروه
کناد و  خاص، پذیرش قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحلۀ تعیین کیفر را توصیه مای 

گیری  ارف و فرهناگ   اجرای قانون کیفری به دلی ِ سبقت از سوی دیگر، پیامدهایی چون  دم
دیدگی،  دم پاذیرش  زایی قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی و ت رار بزهاز قانون، ویژگی جرم

 کند.  های حقوقی تحمی  میقابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در این مرحله را بر نظام
اسخ به پرسش اصلی ) یا استناد به فرهنگ قاومی  های این پژوهش در مقام پبر اساس یافته

تواند بر تعیاین کیفار ا ار گاذارد؟(،     و ملی مت ب و قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی هب می
های حقوقی ماورد مطالعاه باا شادت و     توان گفت که استناد به هنجارهای فرهنگی در نظاممی

ای حقاوقی مختلاف در پاذیرش قابلیات     هاست. بر این اساس، روی رد نظامضعف پذیرفته شده 
های مارتبط  استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحلۀ تعیین کیفر متفاوت است. با بررسی پرونده
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با نظام حقوقی ایران، فرضیۀ ابتدایی ما دالِّ بار نباود روی ارد منساجب در پاذیرش اساتناد باه        
ی ا بات گردید؛ زیارا در نظاام   هنجارهای فرهنگی در مرحلۀ تعیین کیفر در میان دادرسان ایران

قاایی ایران، از یک سو، ام ان پذیرش استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحلۀ تعیین کیفار در  
های مستوجب حد و قصاص وجاود نادارد و از ساوی دیگار، اصاوال  انگیازه در       خصوص مجازات

رساد در  نظار مای  ایان، باه  وجاود تواند داشته باشاد. باا  ماهیت جرم و میزان مجازات نقشی نمی
توانند قابلیت استناد به هنجارهاای فرهنگای را در مرحلاۀ    خصوص جرائب تعزیری، دادرسان می

ش باا ناو وری   9312تعیین کیفر مورد توجه قرار دهند، زیرا قاانون مجاازات اساالمی مصاوب     
ا قانون، این اختیار و بل ه حق ر 98ایجادشده در خصوص اصول راهنمای تعیین کیفر ای  مادۀ 

 های فرهنگی نظر اف نند.برای دادرسان قائ  شده است تا به شاخص
نظام قاایی  لمان در سه دورۀ زمانی، سه روی رد متفااوت را نسابت باه ا ربخشای قابلیات      

م باا  2002تا  2009های استناد به هنجارهای فرهنگی بر تعیین کیفر اتخاا کرده است. در سال
نیستی، قابلیات اساتناد باه هنجارهاای فرهنگای را رد      های فمتوجه به فاای سیاسی و جنبش
م قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی مت یار  2004تا  2002کرده است؛ در دورۀ دوم، از سال 

هاایی در پاذیرش   م تااکنون محادودیت  2004در تعیین کیفر م ب شمرده شده است؛ و از سال 
 وجود  مده است.کیفر به قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی و نقش  ن در تعیین

اسات، اماا   رسامیت نشاناخته  مثابۀ دفاع بهدر امری ا هیپ ن اد قاایی و قانونی، فرهنگ را به
های کیفاری و مادنی پذیرفتاه شاده     قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در بسیاری از پرونده

مری ا، بر تبلور ایان  است. پذیرش افراطی قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در نظام قاایی ا
گرفته، نظام قاایی های صورتمف وم در مرحلۀ تعیین کیفر ا ر گذاشته است. بر اساس پژوهش

امری ا، قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی را در مراح  مختلف فرایند کیفری مورد توجه قرار 
)تعقیب کیفاری(،   ایمحاکمهگران  دالت کیفری در امری ا در چ ار مرحلۀ پیشدهد. کنشمی

رسیدگی، تعیین کیفر و تجدیدنظرخواهی، به این مف وم توجه کرده، بر اسااس  ن، تصامیمات   
 نمایند.قاایی خویش را ا الم می

گرچه احترام به باورهای فرهنگی مختلف در کشورها ضروری است، اما توس  افراطی نظاام  
با  نقاد اسات؛ چراکاه ایان راهبارد از       قاایی امری ا به قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی قا

رو ایندیدگی شود. اززایی داشته، از سوی دیگر، مم ن است موجب ت رار بزهسویی ویژگی جرم
شود روی رد نظام حقوقی امری ا با راهبرد کنونی نظام کیفری  لمان و ایران متفاوت مشاهده می

هایی در پذیرش قابلیت اساتناد  ودیتاست، زیرا بر اساس روی رد فعلیِ نظام قاایی  لمان، محد
به هنجارهای فرهنگی وجود دارد. در نظام کیفری ایران نیز ام ان توس  به هنجارهای فرهنگی 

هایی از نوع قصاص وجود ندارد، اماا دادرساان امری اایی باه     در خصوص جرائب حدی و مجازات
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به هنجارهای فرهنگای را  صورت مطلق و حتی در مراح  مختلف فرایند کیفری، قابلیت استناد 
پذیرند. توجه به قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در مراح  مختلاف فرایناد کیفاری در    می

دهد که استناد مت ب به هنجارهای فرهنگای در نظاام قااایی امری اا گساترده      امری ا نشان می
از مرحلۀ تعیاین  شود تا گاه قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی پیش است. این امر موجب می

کیفر در تصمیب قاایی ا ر گذاشته، موجب صدور قرار منع تعقیب گردد؛ حال  ن ه مم ن است 
رو گرچه قابلیات  اینباشد. از طور کام  محقق شدهدهندۀ جرم بهدر برخی شرایط ارکان تش ی 

نحاو  استناد به هنجارهای فرهنگی در نظام قااایی امری اا باه نسابت نظاام کیفاری ایاران باه        
تری پذیرفته شده است، اما استناد مات ب باه هنجارهاای فرهنگای و ا رگاذاری  ن بار       گسترده

شود تا پذیرش افراطی ایان مف اوم در   تصمیمات قااییِ پیش از مرحلۀ تعیین کیفر موجب می
نظام قاایی امری ا بر تر یر مت یر قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی بر مرحلاۀ تعیاین کیفار    

های کمتری در مرحلۀ تعیین کیفر به قابلیت استناد ذارد و موجب شود دادرسان در پروندها ر گ
به هنجارهای فرهنگی توجه نمایند؛ زیارا قابلیات اساتناد باه هنجارهاای فرهنگای در صاورت        
پذیرش دادستان در مرحلۀ تعقیب، ا ر خود را بر تصامیمات قااایی گذاشاته اسات. در فارض      

تواناد  لیت استناد به هنجارهای فرهنگی از سوی دادستان(، دادرس میمخالف ) دم پذیرش قاب
در صورت جمع شرایط در مرحلۀ تعیین کیفر به این مف وم توجه کارده، کیفار متناساب را در    

 ح ب لحاظ نماید.
رسد که گرایش باه ساوی حاداق  مجاازات قاانونی، ب تارین روی ارد        نظر میاین، بهوجودبا

طور که مطرت شد، بدون وجود نص قانونی، انگیزه تر یری اشد؛ زیرا همانموجود در این زمینه ب
حال، چالش موجود در این زمینه در نظام کیفری ایاران،  ابات و   ایندر  نوان مجرمانه ندارد. با

همه، پیشن اد نگارندگان در این خصوص  ن اسات کاه   اینت ییرناپذیر بودن حدود ال ی است. با
های فرهنگی در حدود ال ی نیز پذیرفتاه شاود؛ زیارا    مختلف ازجمله انگیزه هایتوجه به انگیزه

درست است که خداوند مجازات مرت بان حدود ال ی را تعریاف و مشاخص کارده اسات، اماا از      
ها در قیامت قطعیت وجود ندارد )به دلی  اات رحمان و رحایب  سو، در خصوص مجازات  نیک

های گذاران و نظاممبتنی بر مسامحه و تخفیف بوده، قانون خداوند( و از سوی دیگر، حدود ال ی
رو، باه  ایان مدار قادر به اجرای حدودی نیستند که در اختیار خداوند منان است. ازحقوقی انسان

مثابۀ راهبردی اساسی در نظام کیفری ایاران، ماا را   های حدی بهحداق  رساندن ا مال مجازات
دود ال ی نیز به انگیزه توجه کنیب. البتاه، ایان امار باه اصاالت      رساند که در حبه این نتیجه می

 قانونی و تحول در ساختار و فرهنگ سازمانی حاکب بر نظام قاایی ایران وابسته است.
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