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در نامگذاری حقوق جنائی
مجله پژوهشهای حقوقی (علمی ـ ترویجی) ،شماره  ،19نیمسال اول 1199
صفحات  181الی  ،169تاریخ وصول ،1199/2/5 :تاریخ پذیرش1199/5/11 :

درنامگذاریحقوقجنائی
*

دکترقاسممحمدی

چکیده :آن شاخه از حقوق که متکفـل بحـث از جـرم و مجـازات اسـت ،گـاه
حقوق جوائی ،گاه حقوق کیفری و گاه حقوق جنـائی نامیـده شـده اسـت .نـام
اخیر مبتنی بر بررسی جرم و دو نام دیگر مبتنی بر بررسی مجازاتهـا برگویـده
شدهاند .به نظر میرسد با توجه به اشکال معنایی واژه جوائی و ناکارآمدی واژه
کیفری از پوشش دادن مجموع محتوای این شاخه از حقـوق اصـطالح حقـوق
جنائی برای یاد کرد از این حوزه مطالعاتی مناسبتر باشد.
کلیدوا هها :حقوق جوائی (جوا) ،حقوق کیفری ،حقوق جنائی ،نامگذاری

درآمد
حقوق جنائی به بحث از جرمها و کیفرها میپردازد .این دوگانگی موضـوع موجـب شـده
است که در نامگذاری این شاخه از حقـوق نیـو دو رویکـرد کلـی را شـاهد باشـیم .یکـم،
رویکردی که با تکیه بر ماهیت ضمانتاجرای این حوزه از حقوق به نامگذاری آن پرداخته
است و دوم ،رویکردی که با تکیه بر ماهیت تکلیف هنجاری موجود در قواعدش بر آن نام
2
نهاده است .طرفداران رویکرد یکم این شاخه از حقوق را حقوق جوائی 1یا حقوق کیفری
نامیدهاند و طرفـداران رویکـرد دوم آن را حقـوق جنـائی 3خوانـدهانـد .بـر مبنـای همـین
* عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

mohammadi.q@gmail.com

 .1به عنوان نمونه ،نک :عبدالوهاب حومد ،الحقوق الجزائیه العامه ،دمشق ،الطبعه السادسه.1981 :
 .2به عنوان نمونه ،نک :ابراهیم پاد ،حقوق کیفری اختصاصی ،ج  ،1تهران :انتشـارات دانشـگاه تهـران ،چـاپ
سوم.1152 :
 .3به عنوان نمونه میتوان به عنوان کتاب دکتر علیآبادی اشـاره کـرد .نـک :عبدالحسـین علـیآبـادی ،حقدوق
جنائی ،ج  ،1انتشارات دانشگاه تهران .1110 ،البته وی در متن کتاب از اصطالحات حقوق جوا و حقـوق جوائـی
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نامگذاری قواعد این شاخه از حقوق نیو گاه قاعدۀ جوائی ،گاه قاعدۀ کیفری و گـاه قاعـدۀ
جنائی نامیده شدهاند.

الف) حقوق جزائی
اصطالح حقوق جوائی مبتنی بر ضمانت اجرای قواعد این حوزه از حقـوق و شـاید بـرای
گریو از اشکاالت وارد بر اصطالح حقوق کیفری 4بر ساخته شده است .بـدین ترتیـب کـه
ابتدا ضمانت اجراهای این دسته از قواعد حقوق (اعم از کیفر و اقدامات تأمینی و تربیتـی)
جوا نامیده شدهاند و پس از آن این نام برای نامگذاری شاخه حقوقیای که به بررسـی ایـن
قواعد میپردازد به کار بسته شده است .5اما این نامگذاری دو اشکال عمده دارد :یک اینکه،
کلمه جوا (به معنی پاسخ و پاداش) چه در ریشه عربـی و چـه در کاربسـت فارسـیاش از
سویی معنایی گستردهتر از کیفر دارد؛ چندان کـه «جـوای خیـر« (بـا معنـی پـاداش نیـک)
اصطالحی متداول در محاورات عربی و فارسی به شمار میآید و از سوی دیگر به واسـطه
معنای واکنشیای که میرساند اقدامات تأمینی و تربیتی را که جنبهای پیشگیرانه دارنـد در
برنمیگیرد .6دو اینکه ،وجود پاسخ یا ضمانت اجرا ،در تمام شاخههـای حقـوق بـه عنـوان
یک مشخصه ماهوی شناخته میشود و نمـیتـوان آن را ویژگـی شـاخه خاصـی از دانـش
حقوق دانست .7چندان که برخی حقوقدانان اصطالح جوا را در قلمرو حقوق مدنی نیو بـه
کار بستهاند.8
البته به کارگیری اصطالحهایی چون :قوانین جوائی ،9امر (یا امور) جوائی ،10حکـم (یـا
احکام) جوائی ،11دادگاههـای جوائـی ،12مسـؤولیت جوائـی 13و پرونـده جوائـی 14توسـط
نیو بهره برده است .همان ،ص .1
 .4به ویژه اشکال نخستین که دربارۀ آن مطرح خواهیم کرد.
 .5عبدالوهاب حومد ،نفسالمصدر ،ص .8
 .6محمود نجیب حسنی ،شرح قانون العقوبات اللبنانی :القسم العام ( 2مجلـد) ،مجلـد  ،1بیـروت :منشـورات
الحلبی الحقوقیه ،الطبعه الثالثه ،1998 :ص .8
 .7عبدالفتاح مصطفی الصیفی ،القاعده الجنائیه ،بیروت :الشرکه الشرقیه للنشر و التوزیع ،1986 ،ص .8
.8

 ،حقوق مدنی ،ج  ،ه ،

،

،7

 .9مواد  1و  6ق.م.ا.
 .10ماده  19ق.م.ا( .امور جوائی) و تبصره  1آن (امر جوائی)
 .11مواد  21و  19ق.م.ا .و ماده  12ق.آ.د.ک.
 .12تبصره  1ماده .19
 .13عنوان باب چهارم از کتاب اول (کلیات) ق.م.ا( .حدود مسؤولیت جوائی)

.
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قانونگذار میتواند توجیهی برای استفاده از اصـطالح حقـوق جوائـی باشـد .ایـن توجیـه
هرچند با اشاره تلویحیای که به اصل قانونی بودن ـ به عنوان یکـی از بنیـانهـای حقـوق
جنائی ـ دارد ،میتواند در کسوت استداللی متین جلوه کند اما چنـد نکتـه دربـاره آن قابـل
توجه است:
 .1حقوق جنائی در شناسایی جرم و کیفر ملوم به رعایت نظر قانونگذار است امـا ایـن
به معنای متابعت دانشمندان حقوق در تقسیمبندیها و نامگذاریهای علمی از قـانونگـذار
نیست15؛
 .2استخدام اصطالحهای فوق توسط قانونگذار ایرادهای یاد شـده را نمـیتوانـد حـل
کند؛
 .1قانونگذار در به کارگیری اصطالحات و مفاهیم از دقت علمـی برخـوردار نیسـت و
واژهها و عبارات او اغلب به معانی عرفی قابل حملاند ،نه مصطلحات علمی.
برخی حقوقدانان همین ترکیب را به صورت حقوق جوا 16به کـار گرفتـهانـد کـه ایـن
اصطالح عالوه بر اشکال واژگانی یاد شده با اشکالی ساختی نیو مواجـه اسـت .چـون واژه
جوا ساخت وصفی ندارد و رابطه زبانی میان حقوق و این واژه در اصطالح «حقـوق جـوا«
رابطهای اضافی (مضاف و مضافالیهی) است از اینرو تنها به عبارت «حقـوقِ مربـوط بـه
جوا« قابل تحلیل بوده نمیتواند حقوق را در معنای دانشی ویژه توصیف کند.

ب) حقوق کیفری
برخی حقوقدانان ایرانی اصطالح حقوق کیفری را بـرای اشـاره بـه ایـن شـاخه از حقـوق
برگویدهاند چندان که برخی از حقوقدانان عرب نیو نام قانون العقوبات 17را بر آن نهادهانـد.
این اصطالح نیو هرچند بر مبنای ضمانت اجرای این شاخه از حقوق ساخته شـده اسـت و
بدین ترتیب تا حدودی ماهیت این شاخه از مطالعات حقوقی را روشن میسـازد امـا ـ بـه
 .14ماده  0ق.ت.د.ع.ا.
 .15عوض محمد ،قانون العقوبات :القسم العام ،اسکندریه :دار المطبوعات الجامعیه ،1990 ،ص .29
 .16به عنوان نمونه ،نک :محمدعلی اردبیلی ،حقوق جزای عمومی ( 2جلد) ،تهران :میوان ،چاپ ششم1182 :؛
رضا نوربها ،زمینه حقوق جزای عمومی ،تهران :گنج دانش ،چاپ بیستم1188 :؛ محمدعلی معتمـد ،حقوق جزای
عمومی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.1151 ،
 .17عوض محمد ،نفسالمصدر؛ محمود نجیب حسنی ،نفسالمصددر؛ احمـد فتحـی سـرور ،اصدول قدانون
العقوبات :القسم العام ،قاهره :دارالنهضه العربیه1961 ،؛ محمود محمود مصـطفی ،اصدول قدانون العقوبدات فدی
الدول العربیه ،قاهره :دارالنهضه العربیه.1969 ،

111

مجله پژوهشهای حقوقی ()15

ویژه با توجه به تحوالت اخیر حقوق جنائی ـ دچار اشکاالت متعددی است:
 .1کیفر تنها تدبیری نیست که حقوق جنائی به کار مـیبنـدد بلکـه اقـدامات تـأمینی و
تربیتی نیو یکی از مهمترین ابوارهای مورد استفاده حقوق جنائی است ،که این عنوان آنها را
در برنمیگیرد.18
 .2امروزه در قالب راهبردهای پسرونده سیاست جنائی ،19دولـتهـا بـا کیفرزدایـی از
عناوین جنائی میکوشند تا با حفظ جرم بودن راهحلی غیرکیفری برای پاسخدهـی بـه آنهـا
بیابند.20
 .1توجه به پیشگیری و جبران آثار جرم که امروزه با عنـوان عـدالت ترمیمـی 21دنبـال
میشود حقوق جنـائی را بـه سـمت بهـرهگیـری از راهکارهـای مشـارکتی 22و حتـی گـاه
قراردادی 23پیش میبرد که بیشک گسست این شاخه حقوقی از کیفر را دوچندان میکند.
با اینحال در توجیه این نامگذاری سه استدالل را میتوان مطرح کرد:
 .1کیفر به عنوان مهمترین ابوار مورد استفادۀ این شاخه از حقوق ،در این نامگذاری بـه
کار گرفته شده است و تصریح بدان نافی دیگر ابوارها و تدبیرها نیست24؛
 .2معیار جرم بودن یک عمل ،تعیین کیفر قانونی برای آن است از اینرو این نامگـذاری
کامالً از ماهیت این شاخه از حقوق حکایت میکند25؛
 .1قانونگذار خود در بسیاری مواقع در اشاره به مباحث این شاخه از حقـوق اصـطالح
قانون مجازات 26یا ترکیبهایی چون آئین دادرسی کیفری ،27سـجل کیفـری ،28محکومیـت
 .18محمود نجیب حسنی ،نفسالمصدر ،ص .0
 .19جهت مالحظه راهبردهای پیشرونده و راهبردهای پسرونده ،نک :میری دلماس مارتی ،نظامهای بدزرگ
سیاست جنائی ،ج  ،ترجمه :علیحسین نجفیابرندآبادی ،تهران :میوان ،چاپ اول ،1186 :صص .69-91
 .20برای مالحظه برخی راه حلهای غیر کیفری ،نک :علی صـفاری ،کیفرشناسدی ،تهـران :انتشـارات جنگـل،
چاپ اول.1188 :
 .21نک :حسین غالمی ،عدالت ترمیمی ،تهران :سمت ،چاپ اول.1185 :
 .22نک :گزارش جرمزدایی اروپا ،ترجمه :واحد ترجمه مرکو مطالعات توسعه قضـائی ،قـم :سلسـبیل ،چـاپ
نخست ،1180 :صص .111-161
 .23نک :فرانسواز آلت مَئس« ،قـراردادی کـردن حقـوق کیفـری« ،ترجمـه :رضـا فـرجاللهـی ،مجلده حقدوقی
دادگستری ،ش  ،50بهار  ،1185صص .185-188
 .24احمد فتحی سرور ،نفسالمصدر ،صص .1-0
 .25عبدالفتاح مصطفی الصیفی ،نفس المصدر ،ص .5
 .26عالوه بر عنوان کلی قانون ،مادۀ  5ق.م.ا.
 .27مادۀ  21ق.م.ا .و همچنین عنوان قانون آئین دادرسی کیفری و مادۀ  1آن.
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کیفری ،29مسؤولیت کیفری ،30آثار کیفری ،31امـور کیفـری ،32دادگـاه کیفـری ،33و تعقیـب
کیفری 34را به کار بسته است.35
اگر از پاسخ استدالل اخیر که در بند قبل گفته شد ،در گذریم در پاسخ به استدالل یکم
نیو اشاره بدین نکته کافی به نظر میرسد که بـه کـار گـرفتن یـک واژه در معنـایی اعـم و
فراگیر تنها زمانی امکانپذیر است که واژه مذکور از نظر لغوی چنین ظرفیتی را داشته باشد
حال آنکه کیفر در هیچ معنایی (نه حقیقی و نه مجازی )36نمیتواند در بر گیرنـده اقـدامات
تأمینی و تربیتی باشد.37
استدالل دوم که مهمترین توجیه این نامگذاری میتواند باشد از دو جهت قابل مناقشـه
است :نخست اینکه ،نفس این استدالل حاکی از آن است که موضوع اصـلی ایـن شـاخه از
حقوق نه کیفر بلکه جرم است ،چه اینکه کیفر تنها به عنوان عامل شناسـایی جـرم اهمیـت
مییابد؛ دو اینکه ،تعریف جرم به آنچه در قانون برای آن کیفر تعیین شـده اسـت ،تعریفـی
شکلی از جرم است که به هیچ روی از ماهیت آن حکایت نمیکند و از این رو خود محـل
مناقشه و تأمل است و نمیتواند این نامگذاری را بر نامگذاریهای مبتنی بر جـرم رجحـان
بخشد.
شاید طرفداران این نامگذاری توجیه دیگری را نیو بـه اسـتدالل خـود بیفواینـد ،بـدین
مضمون که این اصطالح هم حقـوق جنـائی مـاهوی و هـم حقـوق جنـائی شـکلی (آئـین
 .28مادۀ  12ق.م.ا.
 .29تبصره  1مادۀ  82مکرر ق.م.ا.
 .30مواد  09و  51ق.م.ا.
 .31تبصره  5مادۀ  82مکرر ق.م.ا.
 .32مواد  58و  82ق.آ.د.ک.
 .33بند و مادۀ  1ق.ت.د.ع.ا( .دادگاه کیفری استان) و مادۀ  0ق.ت.د.ع.ا( .دادگاههای کیفری).
 .34بند ی مادۀ  1ق.ت.د.ع.ا.
 .35این مسأله در نامگذاری قوانین در کشورهای دیگر مانند لبنان (قانون العقوبات اللبنانی) و فرانسه نیـو قابـل
مشاهده است.
 .36استعمال لفظ در معنا از سه حال خارج نیست :یا استعمال در معنای موضـوعٌلـه اسـت کـه بـدان حقیقـت
میگویند یا استعمال در معنای غیر موضوعٌله اما مناسب با آن است که آن را مجاز مینامند و یا استعمال در معنای
غیر مناسب است که غلط میشمارند .در این باره ،نک :محمدرضا مظفر ،اصول الفقه ،ج  ،1قم :مرکو النشر مکتب
االعالم االسالمی ،الطبعه الثانیه ،1015 :ص .26
 .37عبدالفتاح مصطفی الصیفی ،نفسالمصدر ،ص 5؛ جالب اینکه الیحه قانون مجازات اسالمی کـه کلیـات آن
در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده است در ماده  121-19اقدامات تأمینی و تربیتی را در شمار کیفـرهـا
آورده است.
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دادرسی جنائی) را در بر میگیرد و از این منظر بر بقیه نامگذاریهـا تقـدم دارد .38امـا ایـن
توجیه نیو خود عالوه بر ایراد نخست باال؛ با این اشـکال روبـهروسـت کـه آئـین دادرسـی
رشتهای مستقل از حقوق ماهوی است .توضیح اینکه آئین دادرسی چه جنائی و چـه مـدنی
به شیوه عمل نهادهای قضائی میپردازد و از این منظر در زمره حقوق عمـومی اسـت .ایـن
نکته در آئین دادرسی مدنی با توجه به تعلق پروندههای موضوع آن بـه حقـوق خصوصـی
بیشتر خودنمایی میکند.39

ج) حقوق جنائی
اصطالح حقوق جنائی که مبتنی بر ماهیت موضوع این شاخه از حقوق پدیـد آمـده اسـت،
چندان که بین ایرانیان رواج دارد توسط برخی حقوقدانان عرب نیو به کار رفته است .40امـا
این نام نیو با مناقشههایی چند روبهرو بوده است:
یک آنکه ،جنایت یکی از اقسام سهگانه جرم در کنار جنحـه و خـالف اسـت و بـدین
ترتیب شامل همه انواع جرم نمیشود.41
دو آنکه ،جنایت منصرف به جـرم علیـه تمامـت جسـمانی اسـت و حتـی در صـورت
عمومیت ،بخشی از جنایتها و جنحهها را شامل میشود اما بخش عمدهای از جنایتهـا و
جنحهها و همه خالفها بیرون از دائره شمول آن میمانند.
سه آنکه ،امروزه تقسیم جرمها به سه نوع مذکور که جنایت یکی از آنهاست در کشـور
ما به کار نمیرود و از این رو اصطالح جنائی اساسـاً از هـیچیـک از انـواع جـرم حکایـت
نمیکند.
چهار آنکه ،منظور از مطالعه جرم بررسی اثر قانونی آن (کیفر) است که این نـامگـذاری
هیچ توجهی بدان ندارد.
در بررسی مناقشههای باال از آخرین مورد آغاز میکنیم .در نامگـذاری نمـیتـوان تمـام
آنچه را در یک دانش مطرح میشود متذکر شد بلکه بـر اسـاسِ موضـوع ،هـدف یـا روش
مطالعه نامی مناسب برای دانش انتخاب میشود حال آنکه کیفر نه موضوع ،نه هـدف و نـه
روش مطالعه حقوق جنائی است .در صورتی که جنایت حداقل به نحو موجبه جوئیه محور
 .38عوض محمد ،نفس المصدر ،ص .1
 .39نک :ناصر کاتوزیان ،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ،تهران :شـرکت سـهامی انتشـار و
بهمن برنا ،چاپ شانودهم.1162 :
 .40عبدالفتاح مصطفی الصیفی ،نفس المصدر ،ص .8
 .41محمود محمود مصطفی ،شرح قانون العقوبات :القسم العام ،قاهره :دارالنهضه العربیه ،1980 ،ص .1
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اصلی این شاخه از حقوق است.
اشکال سوم در تقابل با اشکال یکم و دوم قرار دارد :صدر آن جایی برای طرح اشـکال
نخست باقی نمیگذارد و ذیل آن مغلوب دقت اشکال دوم میشود .چه اینکه از سـویی بـه
درستی به عدم کاربرد تقسیم سهگانه جرم در حقوق امـروز ایـران اشـاره دارد و از سـویی
دیگر بر انکار معنای واژگانی جنایت استوار شده است .حال آنکه چـه ایـن تقسـیم معتبـر
باشد چه نباشد ،جنایت ،واژهای است با معنایی مستقل که بـا توجیـه زبـانی مناسـب قابـل
بهرهبرداری است.
در پاسخ به اشکال دوم باید توجه داشت که انصراف مورد بحث چنـدان کـه در مـورد
معنای ادعا شده در اشکال یکم نیو صادق است ناشی از اسـتعمال ایـن واژه در معـانی یـاد
شده است و ریشه در موضوعٌله واژگانی یا استعمال عرفـی آن نـدارد .گـو اینکـه مصـطلح
فقیهان تأثیری در کاربرد حقوقی آن نداشته و در میان حقوقـدانان در قالـب یـک اصـطالح
همچنان در عرض جنحه و خالف فهمیده میشود.
اگر بدانچه گفته شد این نکته را بیفواییم که کاربرد اصطالحی یک واژه مانع از اسـتفاده
از آن در معنای اصلی حقیقی یا معنای اصطالحی دیگر نمیشود ،به ویژه بـا تمـایو قلمـرو
فقه و حقوق و در میان نبودن تقسیمات سهگانه جرمها ،42این راه همـوارتر خواهـد بـود و
ضعف مناقشات وارد شده بر این نامگذاری کامالً آشکار میشود.
جنایت در استعمال عرفی حاکی از بوهای سنگین است .چندان که مردم بـه بسـیاری از
اقدامات خالف مروت نیو جنایت میگویند .مثالً اگـر کسـی مجموعـه پوشـاک یـا غـذای
مربوط به گروهی کودک بیسرپرست را مورد دستبرد قرار دهد یا همسر و فرزند خردسـال
خود را بینفقه رها کرده و با صرف هوینهای گواف به دنبال گرفتن همسر دیگری بـرود در
مکالمات عرفی اقدام او به سادگی جنایت خوانده میشود ،حتی اگـر دومـی جـرم قلمـداد
نشود .این در حالی است که معنای واژگانی جنایت نیو قریب بـه همـین مضـمون اسـت و
مطلق جرم را در بر میگیرد .لغتنامه دهخدا واژه جنایت را در معنای «گناه« و «گناه کردن«
آورده و در نقل از کشاف اصطالحات الفنون افووده است که «جنایت هر فعلی باشد که آن
را منع کرده باشند« و سسس به تمام اقسام جرم علیه عِـرض و نـاموس ،علیـه امـوال ،علیـه
نفس و علیه اطراف بدن  ...اشاره میکند و یک یک مثال میآورد .43فرهن فارسـی معـین
نیو جنایت را به معنی «گناه کردن«« ،بوه کردن« «تباهکاری«« ،بوهکاری« و «گناه بورگ« آورده
 .42البته الیحه قانون مجازات اسالمی تقسیم سهگانه مورد بحث را در مـاده  122-1خـود مجـدداً احیـا کـرده
است.
 .43علیاکبر دهخدا ،لغتنامه ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دوم (دوره جدید).1166 :
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است .44این معانی دقیقاً با معنای عربی واژه نیو همخوانی دارد جو آنکه در آنجـا ایـن واژه
معنای چیدن میوه نیو میدهد .45بدین ترتیب مشاهده میشـود اشـکاالتی کـه بـر اصـطالح
حقوق جنائی گرفتهاند ارتباطی با معنای واژگانی جنایت ندارد و تنهـا بـر ذهنیـت متـأثر از
مصطلحات متکی بوده است.
عالوه بر آنچه آمد ،باید توجه داشت که در حقوق جنائی افوون بر بررسی جرم و کیفر
آن ،مفاهیم گوناگونی چون مشارکت ،معاونت ،مسؤولیت ،اسباب اباحـه و قصـد  ...مطـرح
میشود که ذیل عنوان حقوقی جنائی به واسطه ارتباط با جرم قابل ذکر خواهند بود.46

نتیجهگیری
47

به رغم آنکه برخی نویسندگان معتقدند که فرقی میان ایـن مصـطلحات نیسـت از سـویی
میتوان اصطالح حقوق جوائی را فاقـد دقـت دانسـت و از سـویی دیگـر شـاید بتـوان دو
اصطالح حقوق کیفری و حقوق جنائی را چندان که در کاربرد اصطالح سیاسـت جنـائی و
سیاست کیفری نیو مشاهده میشود 48با مفاهیمی که نسبت میان آنها عـام و خـاص مطلـق
است به کار برد .به تعبیری گویاتر اگر حقوق جنائی را دانش مطالعه جرم و آثار قـانونی آن
بدانیم الجرم کیفر نیو در قلمرو مطالعاتی آن قرار میگیرد 49حال آنکـه اگـر ایـن شـاخه از
حقوق را حقوق کیفری بنامیم و دانشی معطوف به کیفر قلمداد کنیم اساساً وجهه توجه مـا
از جرم ـ به عنوان تکلیفی هنجاری ـ به سوی کیفر ـ به عنـوان نـوعی خـاص از ضـمانت
اجرای قانونی ـ منصرف خواهد شد ،کـه بـدین ترتیـب دامنـه مباحـث از منظـر عمـوم و
خصوص متغیر خواهد بود .نکتهای که خود موجب ترجیح اصطالح حقوق جنائی خواهـد
بود زیرا با تطوری که پاسخ قانونی به جرم دارد بهتر آن است که نامگذاری متکی بـر جـرم
اتفاق افتد و نه متکی بر آثار قانونی آن.50
 .44محمد معین ،فرهنگ معین 8( ،جلد) ،تهران :انتشارات امیرکبیر ،چاپ هشتم.1161 :
 .45محمد بن یعقوب فیروزآبادی ،القاموس المحیط ( 0مجلد) ،بیروت :داراالحیاء للتراث العربی،

.1012

 .46محمود نجیب حسنی ،نفسالمصدر ،ص .8
 .47مأمون سالمه ،قانون العقوبات :القسم العام ،قاهره :دارالفکر العربی ،الطبعه الثانیه ،1968 :ص .8
 .48در این باره ،نک :علیحسـین نجفـیابرنـدآبادی« ،از سیاسـت کیفـری تـا سیاسـت جنـائی (دیباچـه)« ،در:
کریستین الزرژ ،درآمدی به سیاست جنائی ،تهران :میوان ،چاپ اول ،1182 :صص .9-22
 .49مصطفی العوجی ،القانون الجنائی العام ( 5مجلد) ،الجزء االول :النظریه العامه للجریمه ،بیروت :مؤسسـه
نوفل ،الطبعه الثانیه ،1998 :ص .29
 .50عبدالفتاح مصطفی الصیفی ،نفس المصدر ،ص .6
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حقوق جنائی متضمن مجموعهای از قواعد حقوقی است کـه جملگـی آنهـا را نیـو بـه
مناسبت نامی که برای این شاخه از حقوق برگویدیم مـیتـوان قاعـده جنـائی 51نامیـد و از
اصطالح قاعده جوائی یا قاعده کیفری چشم پوشید.
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On the Title of Criminal Law
Ghassem Mohammadi (Ph. D.)
A branch of law which deals with crime and punishment is titled
occasionally criminal law, punitive law and penal law. The latter title
is selected on the base of crime examination, while the others are
rested on the examination of the punishments. Considering the
semantic forms of “Criminal” and the inadequacy of “Penal” to cover
overall content of this branch of law, it appears that the term of
“Criminal Law” is more appropriate for this research field to be titled
with.
Keywords: Punitive Law (Punishment), Criminal Law, Penal Law,
Titling, Iranian Penal Code

