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Abstract 
One of the basic principles in criminal law is the 
principle of legality of crimes and punishments. 
Crimes, punishments and their qualities under the 
above principle must be foreseen. Different 
legislatures have incorporated this principle into 
either criminal law, constitutions, or our rights. In 
the present study, with a descriptive-analytical 
method and using library sources, we investigate 
the case of fasting or not in the scope of the 
mentioned principle. The religion of Islam, by 
bringing the rule of ugliness of the eagle of 
Balabian, has confirmed the principle of legality of 
crimes and punishments, and judges should 
consider such a principle in their rulings, and 
behavior that is not considered a crime in the law 
can not be ruled and interpreted. Judges must also 
be within the framework of the principle, and 
behavior such as fasting in public, although 
morally ugly, but until explicitly criminalized in 
the law, can not be interpreted by Article 638 of 
the Islamic Penal Code approved in 1996, which is 
made of words and phrases Vague took advantage 
of such behavior and criminalized it. Because 
human actions and omissions, no matter how 
reprehensible and harmful to the social system, are 
not punishable as long as there is no provision for 
it in the law. In other words, human actions are 
permissible as long as the legislator does not 
criminalize the act or omission of the act and does 
not prescribe a punishment for it. 

Keywords: Fasting, Forbidden Act, the Principle 
of Legality of Crimes and Punishments, Article 
638 of the Islamic Penal Code 1996..  

  چکیده

اصل قانونی بودن جرائم ، یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفري
در لواي ها  آن ها و کیفیات مجازات، جرائم. ها است و مجازات

هاي  قانونگذاري. بینی شده باشد بایست از قبل پیش اصل فوق می
در قوانین اساسی و یا  این اصل را یا در قوانین جزایی یا، متفاوت

در پژوهش حاضر با . اند همچون حقوق ما در هر دو گنجانیده
اي به بررسی  تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه-روش توصیفی

خواري در دایره اصل مذکور  موردي جرم بودن یا نبودن روزه
قبح عقاب بالبیان بر  با آوردن قاعده، دین مبین اسالم. پردازیم می
ها صحه گذاشته است و  ل قانونی بودن جرائم و مجازاتاص

قضات در احکام صادره باید چنین اصلی را مدنظر قرار داده و 
توانند مورد  رفتاري را که در قوانین جرم تلقی نشده است را نمی

حکم قرار دهند و تفسیر قضات هم باید در چهارچوب اصل 
 هرچندالءعام خواري در م مذکور باشد و رفتاري همچون روزه

داراي قبح اخالقی است اما تا زمانی که به صراحت در قوانین 
کتاب پنجم  638توان با تفسیر ماده  نمی، انگاري نشده باشد جرم

ها و  که از واژه 1375مصوب ) تعزیرات ( قانون مجازات اسالمی
عبارات مبهم بهره برده است چنین رفتاري را جرم انگاشت و 

چرا که فعل و ترك فعل انسان هر اندازه . تمجازات در نظر گرف
مادامی که در قانون ، آور باشد نکوهیده و براي نظام اجتماعی زیان

به بیان . قابل مجازات نیست، بینی نشده است حکمی براي آن پیش
مادامی که قانونگذار فعل یا ترك فعل را جرم نشناسد و ، دیگر

  .باح استافعال انسان م، کیفري براي آن تعیین نکند

اصل قانونی بودن ، فعل حرام، خواري روزه: واژگان کلیدي
 کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 638ماده ، جرائم و مجازات

  . 1375مصوب ) تعزیرات (
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  مقدمه

جرائم و ، برابر این اصل. ها است اصل قانونی بودن جرائم و مجازات، ین اصول در حقوق کیفريتر مهماز 

ارات مبهم نه تحت عب، ها باید از قبل در قانون به صورت دقیق و مشخص و عینی تعیین شده باشند مجازات

اصل سی و ششم قانون اساسی در این راستا بیان . ها گردد و کلی که سبب تورم هر روزه جرائم و مجازات

 2و ماده » . حکم به مجازات و اجراي آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد«: دارد می

ر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در ه«: نیز بیان داشته است که 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

المللی از جمله  این امر در قواعد بین» . گردد جرم محسوب می، قانون براي آن مجازات تعیین شده است

1»11«اعالمیه جهانی حقوق بشر در ماده 
2»22«المللی کیفري در ماده  و همچنین در اساسنامه دیوان بین 

 

3اصل یکصد و شصت و هفتم از یر منطقیتفس. شده است پرداخته
ه با توجه کند ک یجاب میا یقانون اساس 

                                                      
هر کس متهم به ارتکاب جرمی باشد، تا وقتی تقصیر او طی محاکمه علنی که در آن هر گونه تضمین ضروري بـراي   -1

شود. همچنین هیچ کـس بـه علـت ارتکـاب عملـی یـا       گناه محسوب میدفاع تأمین شده باشد قانونا به ثبوت نرسد، بی

المللی در هنگام ارتکاب، جرم قتی که آن کار به موجب قوانین ملی یا بینخودداري از عملی محکوم نخواهد شد مگر و

 محسوب باشد. نیز هیچ کس به مجازاتی بیش از مجازات مقرر در هنگام ارتکاب جرم محکوم نخواهد شد. 

ـ    -2 ا هیچ کس به موجب این اساسنامه مسئولیت کیفري نخواهد داشت مگر این که عمل وي، در زمان وقـوع، منطبـق ب

  الملل) است.  یک از جرائم باشد که در ص�حیت (دیوان کیفري بین

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبـر اسـ�می    -3

ارض قـوانین مدونـه از   تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یـا تعـ   یا فتاواي معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی

 رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. 
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 يدر دعاو یاجازه مراجعه به منابع فقه، یبودن جرم و مجازات در قانون اساس یرش اصل قانونیبه پذ

  ).9، 1383، زاده حبیب( شود یمجازات مه منجر به خلق جرم و کباشد  يمنصرف از موارد، يفرکی

و  یر اصول قانون اساسیر نادرست از آن و بدون توجه به سایت اصل مزبور و تعببا توجه به اطالق عبار

ن برداشت موجب یا. ز دانسته استیجا يفرکی يرا در دعاو یبه منابع فقه یمراجعه قاض، یاصول حقوق

از  1375مصوب ) تعزیرات ( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 638ه قانونگذار در ماده کده یگرد

در حالی . استفاده نموده تا راه براي تفسیر این ماده فراهم شود، »تظاهر به عمل حرام«و مبهم  یلکعبارات 

. اصل تفسیر محدود از قانون و محدود کردن دایره جرایم است، ین اصول در حقوق جزاتر مهمکه از 

؛ گردد یکدیگر می سبب تداخل قوا در، و افزایش گسترده ماده 638این نوع تفسیر از ماده ، عالوه بر این

چرا که صالحیت وضع قانون در انحصار قوه مقننه است و سپردن این امر به قضات نوعی دخالت در 

بایست با هرگونه تفسیر  همچنین با توجه به قواعد فقهی و شرعی می. هاي قوه مقننه است صالحیت

  .لفت نمودمخا، گرددها  آن نادرست از قوانین که سبب توسعه جرائم و افزایش تعداد

رفتار تظاهر ، پردازند الذکر یکی از رفتارهایی که قضات به مجازات آن می حال با توجه به مطالب فوق

خواري طبق قوانین  شود که آیا رفتار تظاهر به روزه این سوال مطرح می؛ خواري در مالءعام است به روزه

. ر در دو بخش تنظیم شده استپژوهش حاض، کیفري ایران جرم است؟ براي پاسخ به پرسش مطرح شده

سپس در بخش دوم به بررسی و تحلیل ، متن و موضوع راي است، کار بخش نخست شامل گردش

  .شود خواري پرداخته می رویکرد فقهی و حقوقی مجازات روزه

  متن و موضوع راي دادگاه، کار گردش- 1

  کار گردش- 1- 1

» ك. م«و » م«فرزند » ك. ع«هاي آقایان  نام حسب گزارش ضابطان دادگستري مبنی بر این که دو نفر به

اند که  در پارك مردم همدان در حال کشیدن سیگار در مالءعام در ماه مبارك رمضان بوده» ع«فرزند 

شوند و بازپرس شروع به تحقیقات مقدماتی نموده و متهمان با اقرار به این  دستگیر و به دادسرا اعزام می

 638نمایند و بازپرس به استناد ماده  یمانی کرده و تقاضاي مساعدت میموضوع از رفتار خود ابراز پش

قرار جلب به دادرسی صادر و  بدون استدالل 1375مصوب ) تعزیرات ( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی

  .شود پرونده توسط دادستان با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفري دو همدان ارجاع می



 یـ فصلنامه تمدن حقوق 1401 ، تابستان11شماره ، 5دوره   540

 

  متن راي - 2- 1

4راي دادگاه
دادگاه کیفري دو همدان به  102شعبه  العاده جلسه در وقت فوق 01/04/1399به تاریخ : 

دادگاه با ، تحت نظر قرار دارد 9900140پرونده کالسه . تصدي اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است

رسیدگی  مالحظه اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان ختم

، »ع«فرزند » ك. م«در خصوص اتهام آقایان . نماید را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راي می

» ك. ع«آزاد با قرار وجه التزام و ، فاقد سابقه محکومیت کیفري، مجرد، باسواد، شغل نقاش، 1378متولد 

آزاد با قرار وجه مؤثر، میت کیفري فاقد سابقه محکو، مجرد، باسواد، شغل دانشجو، 1372متولد » م«فرزند 

موضوع کیفرخواست صادره از دادسراي عمومی و ) خواري روزه( التزام دائر بر تظاهر به عمل حرام

با این وصف که حسب گزارش مرجع انتظامی نامبردگان در ماه مبارك رمضان در ، انقالب همدان

مشهود بودن بزه ارتکابی ، ه گزارش مرجع انتظامیبا عنایت ب. اند خواري نموده مالءعام اقدام به عمل روزه

و دستگیري متهمین در حین ارتکاب بزه و اقرار صریح و مقرون به واقع متهمین در این دادگاه و سایر 

بزهکاري متهمین از نظر این دادگاه محرز و مسلم است و به استناد مواد ، امارات و قرائن موجود در پرونده

کتاب پنجم قانون  638و ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  164و  141، 140، 19، 18، 14، 12، 2

هریک از متهمین را به تحمل ، کتاب پنجم تعزیرات 1375مصوب ) تعزیرات ( مجازات اسالمی

لیکن با توجه به جوانی و فقد سابقه کیفري . نماید هفتادوچهار ضربه شالق تعزیري درجه شش محکوم می

شوند به استناد  بینی اصالح آنان در آینده که مرتکب جرمی نمی و پشیمانی آنان و پیشو اظهار ندامت 

مجازات شالق تعزیري را به مدت یک سال ، 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  54و  52، 49، 46مواد 

دیه و تعزیر ، چنانچه در مدت مذکور هریک از متهمین مرتکب بزه عمدي موجب قصاص. نماید تعلیق می

راي صادره حضوري و ظرف بیست روز . مجازات تعلیق شده لغو و اجرا خواهد شد، تا درجه هفت شوند

. باشد هاي محترم تجدیدنظر همدان می از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه
5

  

                                                      
  جزایی سابق)   102دادگاه کیفري دو شهر همدان ( 102شعبه  990988129600129پرونده ک�سه  -4

-شبعه دوم دادگاه عمومی بخش �لجین. اتهام: ارتکاب فعل حـرام (روزه  9809988131700143نک: پرونده ک�سه  -5

مبنی بر ایـن   18/02/1398یق استعمال دخانیات). راي دادگاه: در خصوص گزارش مرجع انتظامی مورخه خواري از طر

خـواري از طریـق اسـتعمال    که فردي به هویت آقاي م. و. فرزند الف، در انظار عمومی مبـادرت بـه فعـل حـرام (روزه    

خصوصا گزارش مرجع انتظامی و اظهـارات   دخانیات) نموده است. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده،

قـانون مجـازات    638متهم موصوف، انتساب بزه معنونه به متهم موصوف را محرز و مسـلم دانسـته و مسـتندا بـه مـاده      
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  موضوع راي - 3- 1

 نون مجازات اسالمیکتاب پنجم قا 638خواري در مالءعام با استناد به ماده  مجازات کردن رفتار روزه

هر کس «بند اول ، در حالی که ماده مذکور از دو بند تشکیل شده است، است 1375مصوب ) تعزیرات (

عالوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز ، علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید

در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس «وم و بند د» گردد ضربه شالق محکوم می) 74( تا دو ماه یا تا

 حبس از ده روز تا دو ماه یا تا دار نماید فقط به باشد ولی عفت عمومی را جریحه آن عمل داراي کیفر نمی

به آن موضوع بپردازد و مشخص ، دادگاه بدون این که با استدالل» . ضربه شالق محکوم خواهد شد) 74(

شماره ماده را مورد اشاره قرار داده ، صرفاً ده مذکور استناد کرده استکند که به کدام یک از بندهاي ما

از دو بند  638در حالی که بین حقوقدانان و قضات بر این موضوع اتفاق نظر وجود دارد که ماده . است

باشد که  بند دوم ماده می، تشکیل شده و آنچه سبب اختالف در تفسیرهاي حقوقی و قضایی شده

ه کاربردن الفاظ کلی و مبهم موجب چنین اختالفی گردیده و برخی از قضات با استناد به این قانونگذار با ب

  .پردازند خواري می بند به مجازات رفتار روزه

                                                                                                                                   
نماید. راي صادره ظرف مدت بیسـت  ، نامبرده را به تحمل پنجاه ضربه ش�ق تعزیري محکوم می1375اس�می مصوب 

  باشد.  تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان همدان میروز پس از اب�غ قابل 

در  20/03/1396رایی متفاوت ولی با استد�لی صائب و همسو با نتیجه پـژوهش نگارنـدگان مقالـه آمـده اسـت: بـه تـاریخ        در 

تظاهر بـه عمـل    شعبه دهم دادیاري دادسراي عمومی و انق�ب شهرستان اس�مشهر. اتهام: 9609982884800501پرونده ک�سه 

خواري). قرار دادسرا: ریاست محترم دادسراي عمومی و انق�ب شهرستان اس�مشهر احتراما؛ در خصـوص گـزارش   حرام (روزه

انگـاري بزهـی   خواري) با توجه به عدم جرمموسی آباد) علیه م. ن دائر بر تظاهر به عمل حرام (روزه 16مرجع انتظامی (ک�نتري 

قانون مجازات اسـ�می (تعزیـرات)    638 ي و با توجه به این که معتقدین به جرم بودن عمل مذکور، مادهخوارتحت عنوان روزه

 قسـمت اول مـاده   گانـه خواري در م�ءعام، شرط سوم از شرایط سـه دهند، در حالی که عمل روزهرا مستند ادعاي خود قرار می

رر در قانون) یعنی داشتن کیفر مقرر در قـانون را نداشـته و شـرط دوم    (علنا و در اماکن عمومی، حرام بودن عمل و کیفر مق 638
دار کـردن  دار کـردن عفـت عمـومی) یعنـی جریحـه     (کیفر نداشتن نفس عمل و جریحـه  638 قسمت دوم ماده از شرایط دوگانه

دارد رسـی کیفـري کـه اشـعار مـی     قـانون آئـین داد   306 مـاده  باشد، زیرا با توجه و استناد به تبصرهعفت عمومی را نیز دارا نمی

» منظور از جرایم منافی عفت، جرایم جنسی حدي، همچنین جرایم رابطه نامشـروع و تعزیـري ماننـد تقبیـل و مضـاجعه اسـت      «
کند، لذا بـا توجـه بـه جـرم نبـودن عمـل       دار نمیخواري از جمله جرایم منافی عفت نبوده و عفت عمومی را جریحهنتیجتا روزه
گردد. قرار صـادره مسـتندا بـه مـاده     از قانون آئین دادرسی کیفري صادر و اع�م می 265منع تعقیب مستندا به ماده  ارتکابی، قرار

باشد. دفتر پرونده در اجـراي مـاده   قانون مزبور ظرف ده روز از تاریخ اب�غ قابل اعتراض در دادگاه کیفري دو اس�مشهر می 270

  مشهر برسد. در صورت موافقت از آمار کسر، به شاکی اب�غ وا� به نظر برسد.  فوق فورا به نظر دادستان محترم اس�
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استناد دادگاه کیفري دو در مقام تبیین موضوع و تطبیق آن با حکم ، الذکر حال با توجه به مطالب فوق

  .ورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم دادقانون را از دو رویکرد فقهی و حقوقی م

  خواري رویکرد فقهی و حقوقی مجازات روزه - 2

  خواري رویکرد فقهی مجازات روزه - 1- 2

 الناس و حقوق) احکام اهللا( اهللا تقسیم احکام شرعی به حقوق، ابتدا مسئله مهمی که باید به آن اشاره کنیم

ها واجب  ایی است که خداوند انجامش را بر انساناهللا آن دسته از کاره حقوق: است) احکام اجتماعی(

هاي معنوي و  تنها رعایت حریم الهی و رسیدن به خیرها و دوري جستن از آسیب، کرده و هدف آن

روزه و حرمت نگاه به نامحرم از ، وجوب نماز. مثالً اخالقی افراد است و ربطی به حقوق دیگران ندارد

ها  گز به این معنا نیست که خداوند به انجام این کارها از سوي انساناهللا هر البته حقوق. اهللا است حقوق

بلکه به این ؛ به خداوند زیانی رسانده است، نیازمند است و اگر انسان برخی یا همه این امور را رعایت نکند

، معنا است که خداوند براي تدبیر امور انسان و پرورش استعدادهاي معنوي و اخالقی او حدود

. کند هاي ربوبی الهی را محقق می هدف، هایی را قرار داده که رعایت آن ها و طرح چهارچوب

ها و امتیازاتی که خداوند براي هر فرد انسانی بر عهده دیگر افراد قرار  الناس عبارت است از بهره حقوق

ناموس ، جان، الم، حق برخورداري از منزلت اجتماعی و آبرو. مثالً داده و دیگران نباید آن را تضییع کنند

  .الناس است از شمار حقوق، و دیگر چیزهایی که به هر فرد تعلق دارد

خواري این است که اگر کسی در ماه مبارك رمضان از  یکی از احکام فقهی اسالم در باب روزه

بلکه اگر کسی ؛ مرتد شده است، خواري کند و چنین کاري را حالل بشمرد روي علم و با تعمد روزه

. باز هم محکوم به ارتداد است، خواري مبادرت نورزد ري را حالل بشمرد هرچند خود به روزهخوا روزه

شود و اگر براي  با بیست و پنج ضربه تازیانه تعزیر می، خواري کند ولی آن را حالل نداند اما اگر روزه

ن است که در شود و احتیاط واجب ای در مرتبه سوم اعدام می، خواري کرد و تعزیز شد بار دوم روزه

مستند شرعی این حکم در فقه اسالمی روایات ). 38، 2ج، 1392، یزدي( شودمرتبه چهارم اعدام 

گوید  سماعه می: هاي معتبر روایی ثبت شده است السالم در کتاب صحیحی است که از اهل بیت علیهم

اند که سه بار در  رفتهدرباره این موضوع پرسیدم که مردي را در ماه مبارك رمضان گ) ع( از امام صادق

برند و بار اول و دوم  بار او را به نزد حاکم می هر: امام فرمود. خواري کرده است میان دیگران روزه
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6شود میتعزیر و در مرتبه سوم اعدام 
  ).245، 1385، قمی اشعري( 

 اگر بر ،رهیما ثبت شده است که مرتکبان گناهان کب یین مضمون در منابع روایات متعددي با ایروا

 آشکارسازي، رهیاز گناهان کب یکیشوند  یدر مرتبه سوم کشته م، شده باشد يدو بار حد جارها  آن

7و از جمله روزه ماه مبارك رمضان است یبه ترك واجبات اله) تجاهر(
). 314، 18ج، 1374، حرعاملی( 

  .د باید تعزیر شودخواري جرم است و هرکس مرتکب این رفتار شو همانطور که مشخص شد در فقه روزه

آیا تعزیر هر کس که حرامی انجام داد یا «اله صافی تحت عنوان  اما در پرسشی از آیت اهللا شیخ لطف

: و اقوال و ادله را بررسی کرده و در پایان نوشته است، واجبی را ترك کرد جایز است؟ این بحث را مطرح

و فتاواي بزرگان ) ع( و امیرالمومنین) ص( پیامبر رهروایات و سی، احادیث، با توجه به آیات قرآنی، بنابراین

، توان به جواز تعزیر بدانچه حاکم تشخیص دهد در خصوص اعمالی که موجب آزار مردم می، اصحاب

اختالل در امنیت عمومی و اعتماد مردم به یکدیگر و به طور ، فساد امور، هتک حیثیات، اخالل در نظام

در صالحیت حاکم است و در مواردي که در صورت رخ دادن خالف  ها آن کلی اعمالی که رسیدگی به

قطع و یقین یافت و در مواردي که جواز تعزیر مسلم و ، رود برخورد کند شرع از ولی امر انتظار می

آیتی و ( و) 1390، 1404، صافی( ». استاصل مقتضی عدم جواز ، به نیست و مشکوك است مقطوع

اي است که حضرت امام  اشاره، اي که نباید از آن مغفول ماند ما نکتها). 19، 1387، بیات اسفندیاري

فقهاي شوراي نگهبان که تعیینی بودن نوع و میزان مجازات تعزیري در قوانین  در پاسخ به نامه) ره( خمینی

ل بیان آقایان فقها مبتنی بر فرض حاکم شرع بودن قضات شاغل بالفع«: فرمایند می، دانستند را غیرشرعی می

قضا را ندارند و حتی به نظر من با اذن و یا نصب از  در صورتی که اکثر این شاغلین شروط شرعیه، است

شود و تصدي آنان در امور قضا فعال از باب  جانب ولی امر نیز عنوان حاکم شرعی براي شان ثابت نمی

سب موارد موقتا تعیین اکل میته است لذا دستور دادیم که آقایان با تحدید مناسب درجات تعزیر را ح

  ).122، 1374، مهرپور( ». نمایند

خواري و  هاي اخالقی و قبح پدیده روزه شود این که براي حفظ ارزش آنچه به ذهن متبادر می

بینی شده است نظیر استفاده از عنصر امر به  سازوکارهاي دیگري نیز پیش«، جلوگیري از تجري این عمل

                                                      
ـ    -6 رَّات قَ لَـاثَ مـ انَ و قَد أَفْطَرَ ثَ ضَ مرِ ری شَه لٍ أَخَذَ فجنْ ر (ع) ع أَلْتُهقَالَ: س هاعم نْ س إِلَـی   صحیحه سماعه: ع ع دفَ الَ یـ

ی الثَّالث. قْتَلُ فامِ فَیالْإِم    

  اصحاب الکبائر کلها إذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه.   -7
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در اسالم امر به معروف و نهی از منکر از ؛ باشد مؤثرتواند  ارد زیادي میدر موکه  معروف و نهی از منکر

هاي  ها و رذائل و سقوط در پرتگاه ین فرائضی است که موجب صیانت افراد و جامعه از آلودگیتر مهم

به عنوان راهبرانی که عالوه بر هدایت معنوي ) ع( و حضرت علی) ص( سیره نبی اکرم، گردد اخالقی می

دار و خلیفه مسلمانان نیز بودند حاکی از آن است که ایشان به این دو  زمام، و ارشاد اخالقی امتجامعه 

شخصا به عنوان یک ، ها نهاد و فریضه شرعی اهتمام تام داشتند و براي حفظ جامعه اسالمی از کژي

اجراي این امر  ،گرفتند پرداختند یا براي این امر مهم نائب می محتسب به ارشاد و تنبیه متخلفان می

 »استشده  اختصاص به گناهان خاصی نداشت و حتی شامل مسائلی چون اختالل امر بازار می

  ).100، 1392، مسجدسرایی(

  خواري رویکرد حقوقی مجازات روزه - 2- 2

8»638«صدر و ذیل ماده 
به دو جرم متفاوت  1375مصوب ) تعزیرات ( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 

9»211«و قسمت ذیل ماده سابقه تقنینی در ماده  کند اشاره می
. دارد 1304قانون مجازات عمومی مصوب  

  :براي تحقق جرم ماده مذکور باید مجموع شرایط ذیل فراهم باشد

علنی بودن رفتار که متضاد پنهانی بودن یا همان خفیه است که در . علنی بودن است، شرط اول آن

. سرقت حدي شرط تحقق جرم است
10

گردد و فرد باید قصد آشکار  لنی بودن به عنصر روانی باز میع 

این عمل را پنهانی انجام دهد  يلذا اگر فرد؛ کردن عمل خود را داشته باشد و بدان تظاهر و تجاهر کند

. اماکن و معابر عمومی است، شرط دوم تحقق آن در انظار. مشمول عنوان مجرمانه فوق نخواهد بود

11علنی بودن در بند الف. گردد هم مکان و هم معابر بر می، م به انظارعمومی و علنی بودن ه
 214ماده  

                                                      
: هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، ع�وه بر کیفـر عمـل بـه حـبس از ده     638ماده  -8

ود کـه نفـس آن عمـل داراي کیفـر     گردد و در صورتی کـه مرتکـب عملـی شـ    ) ضربه ش�ق محکوم می74روز تا دو ماه یا تا (

  ) ضربه ش�ق محکوم خواهد شد.  74حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ( دار نماید فقط به باشد ولی عفت عمومی را جریحه نمی

جا آورد از یک ماه تا یک سـال حـبس تـادیبی یـا بـه       : هرکس علنا عملی که منافی عفت عمومی است به211ماده  -9

  نج الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد. تادیه از بیست و پ

  : هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.  1392قانون مجازات اس�می مصوب  268بند ث ماده  -10

از نقطه نظر قوانین جزائی (خواه این قانون و خواه قوانین جزائی دیگر) مقصود از ارتکـاب عمـل بـه طـور علنـی       -11

اي  اعم از این که محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد و یا ارتکاب آن در امکنـه  ارتکاب آن در مرئی و منظر عموم است

  خانه و نمایشگاه و مانند آن. هاي عمومی و قهوهاست که معد براي پذیرفتن عموم باشد از قبیل حمام
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پس مالك علنی بودن این است که مکان معد تردد . تعریف شده بود 1304مکرر قانون مجازات عمومی 

یعنی قابلیت حضور داشته و امکان ورود و خروج آن براي افراد وجود داشته ، و حضور آزادانه مردم باشد

  .شرط سوم تظاهر یا همان ارتکاب متظاهرانه رفتار است که مترادف و هم معنی با واژه علنا است. اشدب

کتاب  638اي که در مواجهه با ماده  اولین نکته. شرط چهارم حرام بودن فعل صورت گرفته است

ظور مناصوالً آن است که ، رسد به ذهن می 1375مصوب ) تعزیرات ( پنجم قانون مجازات اسالمی

عمل حرام ؛ اي دارند طیف گسترده، اعمال حرام، دانیم قانونگذار از عمل حرام چیست؟ همانطور که می

کتاب و سنت نیز ، با تفحص در منابع فقهی. فاقد تعریف مشخص است، در قوانین کیفري و بعد از انقالب

بعضی از صرفاً منابع فوق  شود و در تعریف جامعه و مورد اتفاق و اجماع فقها از عمل حرام مشاهده نمی

بعضی از واژگان مترداف با عمل حرام در کتاب و سنت . اند مصادیق محرمات مورد اشاره قرار گرفته

جرم  1392قانون مجازات اسالمی  2مطابق ماده ... فسق و، فساد، فحشا، خطیئه، سیئه، اثم: عبارتند از

ست و لذا رفتار مجرمانه به طور مشخص باید در رفتاري است که در قانون براي آن مجازات تعیین شده ا

  .بینی شده باشد قانون بیش

از طرف . شود مادي و روانی محقق نمی، در حقوق موضوعه هیچ جرمی بدون اجتماع عناصر قانونی

دیگر ضابطه مشخص و قانونی براي تشخیص رفتار حرام وجود ندارد و مفهوم و مصادیق آن در حقوق 

شمار محرمات در قلمرو فقه اسالمی نیز اندك نیست و ابهام در توصیف رفتار . موضوعه مشخص نیست

بر تعداد  1375مصوب ) تعزیرات ( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 638مجرمانه موجب شمول ماده 

. و مخصوص به خود دارند گردد که هر کدام عنصر مادي و مستقل جداگانه کثیري از محرمات می

همچنین اطالق عبارت . فاقد عنصر مادي مشخص است) تظاهر به عمل حرام( ده مزبوربنابراین موضوع ما

مستوجب ، که در شرع دارد» کیفر عمل حرام«در آن جا که تظاهر به عمل حرام را عالوه بر ، ماده فوق

شامل کیفرهاي ، به حسب ظاهر عالوه بر کیفرهاي مصرح در قانون، مجازات مقرر در ماده دانسته است

این دیدگاه با عنایت به نظر مشهور فقهاي امامیه مبنی بر جواز اعمال . شود رج در منابع فقهی نیز میمند

  ).12، 1383، زاده حبیب( گردد می تأییدتعزیر در مورد ارتکاب هر عمل حرام 

 کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 638گردد که کیفر نفس عمل حرام که به دستور ماده  مالحظه می

به نحوي ، باید توامان با کیفر مصرح در ماده مذکور در حق مرتکب اعمال شود 1375مصوب ) یراتتعز (

عدم تعیین کیفر عمل حرام در ماده مربوطه به نحو مصرح و منجز موجب تزلزل . آور رها شده است شبهه
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به  1375 مصوب) تعزیرات ( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 638عنصر قانونی جرم مذکور در ماده 

موضوع تعلق قصد ، با نامشخص بودن نوع رفتار مادي. گردد قابل مجازات می» رفتار مجرمانه«عنوان یک 

نقض و تزلزل در . یعنی عنصر روانی نیز غیرقابل اثبات است، و اراده مرتکب به تحقق رفتار موردنظر

 گردد می» جرم«مثابه یک به » تظاهر به عمل حرام«عناصر مادي و روانی سبب عدم شناسایی عنوان 

  ).13، 1383، زاده حبیب(

شود بلکه  بنابراین هر فعل حرامی را شامل نمی. شرط پنجم داراي کیفر قانونی بودن فعل حرام است

قانونگذار به دلیل تجري داشتن . انگاري قانونی شده باشد داراي مجازات قانونی باشد و جرمحتماً باید 

12»701«مانند ماده مجازات تعزیري مضاعفی ، رفتار حرام و مجرمانه ارتکابیرفتار فرد عالوه بر مجازات 
 

شارب خمر را عالوه بر اجراي حد به  که 1375مصوب ) تعزیرات ( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی

این است که قید ، اي که قابل توجه است نکته. کند به مرتکب تحمیل می، کند تعزیر نیز محکوم می

با وجود آن که صدر ماده به ، وجود ندارد) صدر ماده( ن عفت عمومی در قسمت اولدار شد جریحه

، معلوم نیست که به چه دلیل مجازات مضاعفی دارد، اعمالی اشاره دارد که مجازات خاص خود را دارند

آیا صرف این که عملی ، دار نکند به چه دلیل باید مجازات شود اگر عمل یاد شده عفت عمومی را جریحه

دار شدن عفت عمومی خواهد شد؟ واضح است هر  موجب جریحه، لزوماً در انظار عمومی انجام شود

دار شدن  موجب جریحه، لزوماً به صرف این که در مالءعام انجام شود) به ویژه گناهان صغیره( گناهی

  ).148، 1386، هاشمی( الزم دانستپس باید احراز چنین شرطی را نیز . عفت عمومی نیست

 638سایر شرایط صدر ماده ، آیا به جز شرط فقدان کیفر قانونی، شود آن است لی که مطرح میسوا

نیز باید وجود داشته باشند یا خیر؟ هرچند با  1375مصوب ) تعزیرات ( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی

مانی محقق ز این شرط؛ داند دار کردن عفت عمومی را شرط می عنایت به این که ذیل ماده شرط جریحه

شود که اوال فعل ارتکابی در امکان عمومی باشد و ثانیا متظاهرانه و علنی باشد در غیر این صورت  می

در ذیل ماده و ، پس این دو شرط مقرر در صدر ماده. دار شود چگونه ممکن است عفت عمومی جریحه

  .استنهفته است و وجود آن الزم ، عفت عمومی را جریحه دار نماید، در بطن شرط

خواهد بود یا خیر؟  638خواري منبطق با ماده  الذکر آیا تظاهر به رفتار روزه حال با توجه به مطالب فوق

                                                      
مال نمایـد،  : هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمـومی مشـروبات الکلـی اسـتع    701ماده  -12

  شود.  ع�وه بر اجراي حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیري محکوم می
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کتاب پنجم  638پس با صدر ماده ، خواري فاقد وصف قانونی است در پاسخ باید اشاره کرد تظاهر به روزه

عالوه بر کیفر «این ماده عبارت ا در زیر. باشد منطبق نمی 1375مصوب ) تعزیرات ( قانون مجازات اسالمی

کند که در قانون مجازات  نشان دهنده آن است که ماده اساساً در رابطه با اعمال حرامی صحبت می» عمل

به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا هفتادوچهار ضربه ، عالوه بر کیفر عمل«؛ براي آن کیفر تعیین شده باشد

لذا جرائم موضوع این ماده قبالً در ، تعزیرات و حدود است، کیفر منظور از» . گردد شالق محکوم می

خواري که هیچ حکم مصرحی در قانون مجازات  بنابراین رفتاري همچون روزه. اند انگاري شده قانون جرم

در زیر ماده نیز شرط مهم ، پس باید با ذیل ماده آن را بررسی کنیم. گنجد در صدر ماده نمیاصوالً ندارد 

  .دار نماید که رفتار ارتکابی عفت عمومی را جریحه آن است

) ع( به کسر» عفت«کلمه   در فرهنگ فارسی عمید. ابتدا الزم است مفهوم عفت عمومی مشخص شود

کلمه  شده و پاکدامنی و ترك شهوت بیان، پرهیزکاري، پارسایی، به معناي بازایستادن) ف( و فتح

پاکدامن و کسی که از کار حرام خودداري ، پارسا، رهیزکاربه معناي پ) ف( و کسر) ع( به فتح» عفیف«

و به معنی زن پارسا و » عفیف«مؤنث » عفیفه«جمع آن است و » اعفا«و » اعفه«کند ذکر گردیده است و  می

به معناي ) ع( به فتح» عفاف«پاکدامن و عفیفات و عفائف به معناي جمع آن است و همچنین کلمه 

پارسایی پرهیزکاري و ، پاکدامنی، خودداري ازکار زشت و ناروا، سایی کردنپار، بازایستادن از حرام

به » عفت«: شده است گونه تعریف این» عفت«نامه دهخدا نیز  در لغت). 1443، 2ج، 1375، عمید( است

). 378، 2ج، 1377، دهخدا( داري است خویشتنپاکدامنی و ، نهفتگی، معناي پارسایی و پرهیزکاري

» اول«پرهیزکاري و پاکدامنی و در تداول به کسر ، به معنی پارسایی» عفت«نگ معین همچنین در فره

عفت در لغت حاصل شدن حالتی «: فرماید می، راغب اصفهانی). 156، 3ج، 1385، معین( شود میتلفظ 

شود و اصلش بسنده  وسیله آن از غلبه و تسلط شهوت جلوگیري می براي نفس و جان آدمی است که به

 ». استعفاف نام دارد، ر گرفتن چیز اندك است و طلب عفت و پاکدامنی و بازایستادن از حرامکردن د

عفاف و «: کند گونه تعریف می را این» عفاف«همچنین شهید مطهري ). 339، 1ج، 1412، اصفهانی(

 تأثیرتحت ، یعنی رام بودن قوه شهوانی تحت حکومت عقل و ایمان؛ پاکدامنی یک حالت نفسانی است

عفت در مقابل : فرماید می) ع( امام علی). 150، 1373، مطهري( ». شره نداشتن، قوه شهوانی نبودن

 ». هاي نفسانی است رغبتی نسبت به خواسته عفت بی«: فرماید هاست و همچنین در روایتی دیگر می شهوت

مفهوم عام آن ؛ استمفهوم عام و خاص  يعفت دارا«: دارند برخی از فقها بیان می). 1366، آمدي تمیمی(
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در برابر  يدار شتنیاست و مفهوم خاص آن خو یو نفسان یل افراطیدر برابر هر گونه تما يدار شتنیخو

  ).283، 1381، مکارم شیرازي( ». است یجنس يبندوبار بی التیتما

مایل داري در برابر هرگونه ت یک مفهوم عام که عبارت است از خویشتن، دو مفهوم دارد» عفت«بنابراین 

افراطی نفسانی و مفهوم خاص آن خودداري از تمایالت افراطی جنسی است که غالباً در روایات وکتب 

 تأکیدشده و به آن بسیار  داري در امور جنسی است که برترین عبادت شمرده اخالق منظور از عفت خویشتن

طه و معیار خاص قانونی نیز ذکر نکرده است و حتی ضاب» عفت عمومی«مقنن در قانون تعریفی از . شده است

دهنده این نوع  در نتیجه عناصر کلی تشکیل. ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان عفت عمومی را شناخت

ناگزیریم در تفسیر عفت عمومی به شرع رجوع کنیم و آن را در معناي محدود همان . ها مشخص نیست جرم

تفسیر به نفع متهم و ، زیرا این تفسیر با تفسیر منطقی قوانین. در امور جنسی و اعمال منافی عفت قلمداد کنیم

در  1375مصوب ) تعزیرات ( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 638زیرا ماده . اصل برائت سازگاري دارد

با مداقه در مواد . آمده است 1375ذیل فصل جرایم ضد عفت و اخالق عمومی در قانون مجازات اسالمی 

خواري اخالق  هرچند رفتار تظاهر به روزهبنابراین ؛ نوعی به مسائل جنسی اشاره دارندهمه به ، این فصل

دار کردن اخالق عمومی فاقد وصف کیفري است و به عبارتی دیگر  دار کند ولی جریحه عمومی را جریحه

اي انگاري کرده و نه رفتاره دارکننده عفت عمومی را جرم رفتارهاي ناقض و جریحهصرفاً قانونگذار 

را که  غیبت و دیگر افعال حرام، گویی زیرا اگر چنین دیدگاهی نباشد دروغ. دارکننده اخالق عمومی جریحه

  .کند را نیز باید منطبق با ذیل ماده دانست دار می اخالق عمومی را جریحه

اداره حقوقی قوه قضائیه هم در پاسخ به این  04/10/1398مورخه  997/98/7شماره نظریه مشورتی 

ها و ابهاماتی که در خصوص فعل حرام از اصول سی و ششم و  با توجه به اختالف برداشت که تعالماس

قانون مجازات اسالمی و ضرورت تفسیر مضیق در  220و  69یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده 

دن چادر یا ها آیا ارتکاب افعالی نظیر کشی قوانین کیفري و رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

خواري در  روسري از سر زنان توسط دیگري که منجر به کشف حجاب و شکایت زن گردد و یا روزه

  :دارد مالءعام واجد وصف کیفري است یا خیر؟ موید این دیدگاه است که بیان می

مصوب ) تعزیرات ( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 638مقنن کیفري طبق ماده : نظر اکثریت«

حالتی که نفس آن عمل حرام در ، اول: داند دو صورت ارتکاب عمل حرام را قابل کیفر می در 1375

) تعزیرات ( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 637ماده ( قوانین داراي کیفر معین باشد مانند مضاجعه
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ث که در صورت ارتکاب این رفتارها توسط شخص در انظار و اماکن عمومی و معابر باع) 1375مصوب 

محکومیت وي به ده روز تا دو ماه یا تا هفتادوچهار ضربه شالق عالوه بر کیفر مذکور در ماده خاص 

عمل حرامی که در قوانین ، دوم؛ در این موارد مکان جرم عامل مشدده کیفر محسوب شده است. شود می

دار شدن  اعث جریحهباشد لیکن ارتکاب آن در انظار و اماکن عمومی و معابر ب کیفري داراي مجازات نمی

» دار شدن عفت عمومی جریه«قانون یاد شده  638بنابراین شرط اعمال کیفر ذیل ماده . عفت عمومی شود

است که احراز آن امري قضایی است و ارتکاب هر عمل حرام در معابر و انظار و اماکن عمومی باعث 

. شود نمی 1375مصوب ) عزیراتت ( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 638اعمال مجازات ذیل ماده 

دار شدن  خواري نیز اگرچه عملی حرام است لیکن تنها در صورتی قابل کیفر است که باعث جریحه روزه

قابل کیفر ، خواري هرچند در مالءعام یا اماکن عمومی صورت گیرد عفت عمومی شود و صرف روزه

اگرچه این رفتار ، ومی یا معابر نیزدر خصوص کشیدن چادر و روسري از سر زنان در اماکن عم. نیست

شود و  لیکن با توجه به این که رفتار مذکور تعرض نسبت به زنان محسوب می، باشد ارتکاب فعل حرام می

کتاب پنجم قانون  619باشد و به طور خاص در ماده  ارتکاب آن تنها در اماکن عمومی و معابر جرم می

همان  638موردي براي مراجعه به ماده ، انگاري شده است جرم 1375مصوب ) تعزیرات ( مجازات اسالمی

) تعزیرات ( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 638طبق ماده  يمقنن کیفر: نظر اقلیت. قانون وجود ندارد

حالتی که نفس آن عمل ، نخست: داند ارتکاب عمل حرام را در دو صورت قابل کیفر می 1375مصوب 

که در صورت ارتکاب ) گفته قانون پیش 637ماده ( ر معین باشد مانند مضاجعهکیف يدر قوانین دارا، حرام

به ده روز تا دو ماه یا  يموجب محکومیت و، این رفتارها توسط شخص در انظار و اماکن عمومی و معابر

در این موارد مکان جرم عامل . شود تا هفتادوچهار ضربه شالق عالوه بر کیفر مذکور در ماده خاص می

باشد لیکن  مجازات نمی يدارا يعمل حرامی که در قوانین کیفر، دوم؛ ه کیفر محسوب شده استمشدد

بنابراین شرط . دار شدن عفت عمومی شود ارتکاب آن در انظار و اماکن عمومی و معابر باعث جریحه

ر شدن دا جریحه«، 1375مصوب ) تعزیرات ( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 638اعمال کیفر ذیل ماده 

قضایی است و ارتکاب هر عمل حرام در معابر و انظار و اماکن  ياست که احراز آن امر» عفت عمومی

اگرچه  يخوار بنابراین روزه. شود قانون مجازات اسالمی نمی 638عمومی باعث اعمال مجازات ذیل ماده 

  ». از آن خروج موضوعی دارد، لیکن با توجه به مفهوم عفت، عملی حرام است

کتاب پنجم قانون مجازات  638خواري را با ماده  هرچند نتوان رفتار روزه، ید با ایراد به این موضوعشا
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توان از ظرفیت تعزیرات منصوص شرعی بهره برد  مجازات کرد اما می 1375مصوب ) تعزیرات ( اسالمی

1392قانون مجازات اسالمی مصوب  115که قانونگذار نیز در تبصره دوم ماده 
13

ن تعزیرات اشاره بر ای 

در پاسخ باید خاطر نشان کرد که مقنن بدون این که به تعریف و تعیین مصادیق تعزیرات . کرده است

احکامی را از موضوع تعزیرات منصوص شرعی خارج دانسته است و ، صرفاً منصوص شرعی بپردازد

آن پرداخته و اشعار شناسی  اداره حقوقی قوه قضائیه به مفهوم 28/05/1392مورخ  45نظریه مشورتی شماره 

شود که در شرع مقدس اسالم براي یک عمل  تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می«: داشته

بنابراین مواردي که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی . نوع و مقدار کیفر مشخص شده است، معین

تعزیر ، نوع و مقدار آن معین نگردیدهبه طور کلی و مطلق براي عملی تعزیر مقرر شده است ولی ، دیگر

با رجوع به فقه در بین فقها در خصوص مصادیق آن اختالف نظر » . شود منصوص شرعی محسوب نمی

این ) ره( اند با مداقه در کتب فقهی تنها عالمه مجلسی وجود دارد و هر کدام مصادیقی را مطرح کرده

، در بین این اقسام رفتاري با عنوانکه  اند تعزیرات را به صورت مبسوط در پنجاه قسم برشمرده

لذا مجازات کردن این رفتار هم با استناد به تعزیرات منصوص ، خواري در مالءعام وجود ندارد روزه

  ).67، 1410، مجلسی( نخواهد داشتشرعی محمل و مستندي 

  نتیجه

جرائم و ، برابر این اصل. تها اس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات، ین اصول در حقوق کیفريتر مهماز 

نه تحت عبارات مبهم و ، ها باید از قبل در قانون به صورت دقیق و مشخص و عینی تعیین شده باشند مجازات

دارد  اصل سی و ششم قانون اساسی در این راستا بیان می. ها گردد کلی که سبب تورم هر روزه جرائم و مجازات

قانون مجازات  2ماده . ها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشدکه حکم به مجازات و اجراي آن باید تن

نیز بیان داشته است که هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن مجازات  1392اسالمی مصوب 

مواد در  1789المللی از جمله اعالمیه حقوق بشر و شهروند  قواعد بین. گردد جرم محسوب می، تعیین شده است

  .اند به بیان این اصل پرداخته 51و  10در مواد  1948و همچنین اعالمیه جهانی حقوق بشر  8و  7

یکی از مباحث مهمی که همه ساله با شروع ماه مبارك رمضان در دادگستري و بین قضات مطرح 

گارش قوانین مقنن در تدوین و ن که دهد ها نشان می بررسی. خواري است جرم بودن یا نبودن روزه، است
                                                      

)، 27) و مـواد ( 8) و بنـدهاي (الـف) و (ب) مـاده (   7: اط�ق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (2تبصره  -13

  شود.  وص شرعی نمی) این قانون شامل تعزیرات منص105) و (94)، (93)، (46)، (45)، (40)، (39(
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ها و عبارات مبهم استفاده کند تا منجر به تفسیرهاي ناصواب از سوي قضات شود و  کیفري نباید از واژه

بعد این که حسب اصول پذیرفته شده حقوقی در قوانین ماهوي برخالف قوانین شکلی که تفسیر به 

ین مقرره حقوقی پایبند تفسیر باید مضیق باشد و قضات هم باید به چن، گیرد صورت موسع صورت می

بایست مرز  خواري در مالءعام هرچند داراي قبح اخالقی است اما می رفتارهایی همچون روزه. باشند

این که در ماه مبارك رمضان افرادي که به هر دلیلی ؛ اخالقیات را از هنجارهاي اجتماعی جدا نماییم

را سلب ها  آن محروم نماییم و در واقع آزاديدار نیستند را از خوردن و آشامیدن در معابر عمومی  روزه

تواند با هیچ کدام از  نمی، را مجرمانی بدانیم که شایسته مجازات هستندها  آن نماییم و در غیر این صورت

دار در معابر  این که افراد در ماه مبارك رمضان براي احترام به افراد روزه. اصول دموکراسی مطابق باشد

توان آن را در  اخالقی است و اساسا نمیکامالً کنند یک بحث  ن و آشامیدن نمیعمومی اقدام به خورد

توان آن را  حتی اگر فقها حکم بر حرمت چنین عملی داده باشند باز نمی. ذیل حقوق جزا بررسی نمود

  .دانست، انگاري هرگونه رفتاري که به زعم فقها گناه است دلیلی بر جرم

به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله موارد مربوط : مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است
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