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دیباچه
تکریم دانشمندان ،در واقع تکریم دانش است و چه مکانی مناسبترر از دانشرگاه بررای ایرن
کار ،که مهد علم و دانش است .استاد دکتر حسین آقایینیا یکی از بزرگان دانش حقوق ایرن مررز
و بوم است که در آموزش حقوق و پرورش دانشجویان این رشته سهمی درخور تقردیر داشرته و
دارد .سالها تدریس حقوق کیفری در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا و نیرز دورههرای
آموزش ضمن خدمت قضا

دادگستری و تألیف چند عنوان کتراب و ترجمره آثراری از حقروق

دیگر کشورها ،تنها بخشی از تالشهای استاد در این راه است .بخشی دیگر از فعالیتهای اسرتاد،
کمک به اداره دانشکده حقوق و علوم سیاسری دانشرگاه تهرران در سرطوح معاونرت فرهنگری و
دانشجویی و نیز مدیریت گروه حقوق جزا و جرمشناسی است .سرالمت نفرس و درسرتکاری در
کنار دانش و نظمی مثال زدنی سبب موفقیت استاد در امرور فروق شرده کره گرواه آن نیرز تربیرت
چندین نسل از دانشجویان عزیز ،قضا

شریف و وکالی گرامی است کره برخری از آنهرا خرود

هماکنون رهرو راه پر افتخار ایشان در مراکز علمی و آموزشی هستند.
از اینرو ،از چندی پیش ،شماری از همکاران ایشان در دانشگاه تهران ،که هرم محرل تحصریل
استاد و هم محل خدمت ایشان در کسو

معلمی تا هنگام بازنشستگی بوده در صدد برآمدنرد ترا

با برگزاری مراسمی در این دانشگاه به تجلیل از مقام علمی ایشان بپردازند .بردیهی اسرت کره برا
توجه به سابقه عضویت استاد در گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسری
و سابقه چند سال مدیریت ایشان بر این گروه ،اعضای این گروه ایرن وظیفره را بریش و پریش از
همه احساس نموده و با همکاری مؤسسه تحقیقا

علوم جزایی و جررمشناسری دانشرگاه تهرران

برنامهریزی در این باره را آغاز نمودنرد .از همران ابتردا ،سرنت پسرندیده رایر در دانشرگاههرای
کشورهایی که حقوق آنها بر نظام حقوقی ما تأثیر گذار بوده و قبل از پیروزی انقالب اسرالمی در
کشورمان دنبال شده و پس از آن نیز در این کشور احیاء شده اسرت ،مرورد توجره قررار داشرت.
مطابق این روش ،که دیگر میتوان از آن به عنوان عرف دانشگاهیان نام برد ،جمعری از همکراران
یک استاد ،در یک اقدام علمی مشترک گرد هم آمده ،هر یک مقالهای نگاشته و برا چراآ آنهرا در
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یک مجموعه ،آن را به آن استاد اهداء میکنند.
بدین ترتیب ،در برنامهریزی برای برگزاری مراسمی در نکوداشت استاد آقرایینیرا ،دعرو

از

سایر اساتید حقوق کیفری برای مشارکت در تهیه این مجموعه مورد تصویب قررار گرفرت ،چره،
برای اهل علم ،دریافت هیچ هدیهای دلپذیرتر از این مجموعهها نیسرت؛ بررای همکراران علمری
استاد هیچ متاعی ارزنده ترر از حاصرل اندیشره آنهرا نیسرت و بررای علرم هریچ فرصرتی بهترر از
گردهمایی جمعی از اندیشمندان یک رشته برای تولید دانش نیست .بیتردید ،و بدین ترتیرب ،برا
افزوده شدن بر منابع علوم جنایی در کشورمان ،دانشجویان حقوق نیرز افرقهرای نروینی را پریش
روی خود یافته و در فراگیری این علوم یا توسعه آموختههای خود از آن بهره خواهند برد.
باری ،دیری نپایید که تعداد زیادی از همکاران گرامی به دلیل عالقهای که به اسرتاد آقرایینیرا
داشتند از این اقدام استقبال نموده و به نگرارش مقالره و ارسرال آن بررای در در ایرن مجموعره
پرداختند ،همکارانی که برخی از آنها در گذشته از دانشجویان استاد بروده و هرماکنرون از اسراتید
ارزنده دانشگاه محل خدمت خود هستند .برخی از همکاران استاد در سایر گروههای آموزشی نیز
با اطالع از این اقدام ،به جمع همکاران خود در گروههای حقوق جزا و جرمشناسی پیوسرته و در
ابراز اراد

و احترام به ایشان با آنها همراه شدند .مجموعۀ حاضر با بریش از سری مقالره در سره

حوزۀ حقوق کیفری ماهوی ،حقوق کیفری شکلی و جرمشناسی ،حاصل این همردلی و همراهری
است که به پاس یک عمر تالش علمی استاد دکتر حسین آقرایینیرا و بره ترتیرب حرروف الفبراء
براساس نام نویسندگان در اینجا در و به ایشان تقدیم میشود .امیدوارم کره همکراری اسرتاد برا
گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده ،کره حکرم بازنشسرتگی موجرب قطرع کامرل آن نشرد،
همچنان ادامه داشته باشد و دانشجویان عزیز ما از وجود ایشان همچنران بهررهمنرد شروند .بررای
ایشان سالمتی و طول عمر و برای همسر گرامیشان ،که جرای خرالی ایشران در چنرین روزی و
چنین مراسمی در بزرگداشت استاد به خوبی احساس میشود ،رحمرت واسرعه و آرامرش ابردی
آرزومندیم.
در پایان ،از دوست و همکار عزیز جناب آقای دکتر فیروز محمودی جرانکی ،رئریس محتررم
مؤسسه تحقیقا

علوم جزایی و جرمشناسی دانشگاه تهران ،و همکار عزیرز جنراب آقرای دکترر

جمشید غالملو ،از اعضای پرتالش گروه ،برای تمامی زحماتی که در برگزاری مراسم نکوداشرت
استاد و آماده شدن این کتاب متقبل شدند ،سپاسگزاری میکرنم .از دیگرر همکرار گرامری گرروه،
جناب آقای دکتر عباس شیری ،که چاآ ایرن اثرر را در نشرر میرزان ،بره عنروان ناشرر برگزیرده
دانشگاهی کشور ،بر عهده گرفتنرد ،صرمیمانه تشرکر مرینمرایم .برازخوانی و ویررایش مقراال
دریافتی ،و در نهایت ،آمادهسرازی آنهرا بررای آغراز فراینرد چراآ کتراب نیرز مرهرون زحمرا
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دانشجویان عزیز تحصیال

تکمیلی دانشکده ،خانمها فائزه منطقی ،یاسمن خادمی ،زهرا سبزعلی

پور و آقایان سینا رستمی و محمدرضا عبدیان است که از آنها تشکر میکنم .بریشرک ،کترابی برا
این حجم ممکن اسرت همچنران دارای برخری اشرکاال
دانشجویان عزیز رهیده و در برخی صفحا

ترایپی و نگارشری باشرد کره از دیرده

آرمیده باشرد .از ایرن بابرت ،از خواننردگان محتررم

پوزش میخواهیم و میدانیم که اگر بدانند دلیل این امر شتاب برای تسریع در مهیا ساختن کتراب
برای مراسم نکوداشت استاد در «آبان» ماه بوده ،پوزش ما را خواهند پذیرفت ،که «آبان» مراه ،مراه
تولد استاد است.

علی خالقی
مدیر گروه حقوق جزا و جرمشناسی

