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 دهيچک  مقاله اطالعات

 يپژوهش: نوع مقاله

 01-0: صفحات
 رويکرد نوينعمال و رفتارهاي منافي عفت به عنف يا تهديد، ديدگان ا حمايت از بزه 

شناسان قرار داده  ديده روي بزه ديدشناسي را پيش هاي اخالقي بر بزه ثر از ديدگاهمتأ
کاري در  بزه ،ديدگي مکرر تري چون بزه بيش مشکالت ديدگان با اين بزه. است

ديده  تعيين جايگاه بزه .رو هستند هاي روحي و جسماني روبه آينده، انواع بيماري
تثبيت موقعيت و جايگاه او  و احياءاحقاق حقوق وي و  منظور بهنخستين گام  ةمنزل به

امروزه با ظهور علم . کردسزايي را ايفا خواهد  هيند عدالت کيفري نقش بادر فر
عنوان رکن مخفي  ديده، ديگر به مکتب عدالت ترميمي، بزهشناسي متعاقب  ديده هبز

نگاه داشته نيست؛  هواقعي و حق وي، در حاشيو جايگاه شمار نيامده  م بهئجرا
م منافي عفت ئبه قربانيان جرا  ي متفاوتي نسبتئشاهد رويکرد سياست جنا نظر اين از

اصلي آن است که قوانين و مقررات ما تا چه  پرسش. باشيم به عنف، از گذشته مي
نوشتار م منافي عفت به عنف دارند؟ مدار در جرائ ديده اندازه نگاهي حمايتي و بزه

يند ام منافي عفت به عنف در فرئدر جراديده  حاضر، طيف اجمالي از جايگاه بزه
 او در بر نياز موردي هاي مختلف حمايت مجرمانه تا بررسي ادله و گونه ةتکوين پديد

گذار در قوانين کيفري ايران با  دهد که قانون رو نشان مي تايج تحقيق پيشن .گيرد مي
م منافي عفت به عنف و با ئيدگان جرا د الهام از ادله و مباني فقهي حمايتي از بزه

شناسي، توجه خويش را بيش از پيش به  هاي علم جرم گيري از آخرين يافته بهره
ف داشته است؛ لکن با اين وجود جبران خسارت از وي، معطوديده و طرق  بزه
اتخاذ  رو نيازمند اين از ؛خورد به چشم مي زمينهاي در اين  هاي عديده ها و چالشءخال

کيد اساسي بر أو ت انگاري و به تبع آن کيفرانگاري حمايتي هاي خاص جرم سياست
م يدگان اين جرائ د بزهبر معنوي و رواني وارد  هاي مادي، سازوکار جبران خسارت
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 مقدمه

 ةعنوان پديد به( اجبار يا تهديد) رفتارهاي منافي عفت به عنف

باشد که در  جمله مسائل مهمي مياز مخرب اجتماعي

طرح و  شناسي قابل ژه جرمي به ويئهاي مختلف علوم جنا شاخه

عنوان  باخصوص رويکرد جديدي در اين . باشد بررسي مي

« مجرمانه ةديدگان و نقش آنان در تحقق پديد حمايت از بزه»

 لحاظ عاطفي،ئم ازگونه جرا ديدگان اين بزه .ظهور كرده است

در . شوند ميهاي جدي  دستخوش آسيب... رواني و  اجتماعي،

اصلي پاسخ دهيم که آيا  پرسشاين مقاله برآنيم که به اين 

م ئمدار به جرا ديده قوانين و مقررات ما نگاهي حمايتي و بزه

 ةهاي گذشته در حوز منافي عفت به عنف دارد يا خير؟ پژوهش

 ةچناني در حوز توجه آن منافي عفت، جرائمديدگان  بزه

 ةبر اين در حوز و عالوه نداردزدايي در اين حوزه  سارتخ

توجه به تصويب قانون مجازات اسالمي  هاي تقنيني با سياست

نيازمند بازنگري مجدد در اين خصوص  8911جديد مصوب 

دهد  ي خود را نشان مييجان موضوع در اهميت اي. باشيم مي

در جامعه  جرائماي در ارتکاب اين  که با افزايش قابل توجه

مختلف  هاي ضرورت نوشتار حاضر چالش. مواجه هستيم

جوامع مختلف انساني  ةنسي است که کليو جرائم ج ها انحراف

اهميت آن و گوشزد نکات پيدا و  نظردرگير آن هستند و از اين 

نظر  به ي ضروريئگذاري جنا پنهان آن بر متوليان سياست

حاضر ابتدا با  ن موارد، ساختار مقالةبا توجه به اي. رسد مي

اي توضيح داده  شناسي شروع و مفاهيم اساسي و پايه مفهوم

ي برمبناي ئاي سياست جنا شود که براساس مفاهيم پايه مي

ران در مدار در فقه اماميه و حقوق کيفري اي ديده رويکرد بزه

رو به ادله و مباني  ازاين. گيرد سنجش و آزمايش قرار مي بوتة

همچنين به  ،مدار پرداخته ديده فقهي در رويکرد بزه

بران خسارت مداري در تعيين مجازات و حکم به ج دهدي بزه

در فقه و  جرائمديدگان اين  ي از بزهئهاي اجرا پرداخته و حمايت

افزودني است با توجه به اينکه . شود ميحقوق ايران تشريح 

خذ از رويکرد عدالت ترميمي يا سازشي که مت شناسي دهدي بزه

اي  رشته صورت ميان شناسي ريشه دارد به است و در جرم

شناختي  قي و گفتمان جرمحقو فقهي،)مطالب در سه بخش 

  .گفته خواهد شد( گذاري مشارکتي ترميمي يا سياست

 شناسي  مفهوم -8

موضوع مقاله، ابتدا به تبيين و  ةجانب منظور درک دقيق و همه به

 .بررسي مفاهيم اصلي و اساسي موضوع تحقيق خواهيم پرداخت

 ده يد بزه -8-8

کار گرفته شده  گناه، خطا به يمعنا به يدر زبان فارس" بزه" ةواژ

ند يگو يم يده را به شخصيد رو بزه نيااز (واژه ذيلمعين، ). است

 ةده از واژيد بزه کلمة. بر او واقع شده باشد که گناه و خطا

(Victim) يعيوس ةگستر ةبردارنداقتباس شده است که خود در 

 .رديگ يم مختلف آن را در بر يها است و گونه ياز انواع قربان

که  شود مي گفته يده در اصطالح علم حقوق به شخصيد بزه

از  يکي. شودان يمتحمل ضرر و ز يکه از وقوع جرم

ده ارائه کرده است به يد که از بزه يفيشناسان، در تعر دهيد بزه

در هر  يقربان ةواژ ين مفهوم گسترده اشاره کرد و در باور ويا

ند ياشاره به هر کس که به برآ يش و کم ممکن برايمفهوم ب

رود؛  يکار م ب دچار شده است، بهيا آسيان يا هرگونه زي يمنف

بر پايه اين ديدگاه بزه ديده شخصي است که به دنبال رويداد 

يک جرم به آسيب بدني،رواني،در رنج عاطفي زيان مالي يا 

. آسيب اساسي به حقوق بنيادي خود دچار شده باشد 

حقوق،  ينولوژيمؤلف ترم.(:001:031اصلي،  رايجيان)

به ضرر او واقع شده  يداند که جرم يم يه را کسيعل يمجن

  (120:0310لنگرودي،  جعفري). است

 عنف  -8-1

در برابر رفق  و يرحم يخشونت و ب يمعنا و به يعرب واژةعنف 

ابن ؛ 2:1:0011 طريحي، ؛130:0132 ،مصطفي). و مدارا است

 (223:0001، يوميق؛0013:0211،جوهري؛0:1:0311،فارس ابن

شدت »در برابر « و لطافت ينرم» يمعنا فق در اصل، بهر

از رو منظور  نيا از (001:0313 ،الفراهيدي). باشد يم «خشونت و

 يفارس اتيعنف در ادب. سازش است عدمعنف، خشونت و 

 0310 ن،يمع) .آمده است يشدت، قساوت و درشت يمعنا به

http://lib.eshia.ir/40660/5/149/%D9%84%D9%8A%D9%86
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در  يشدت، تندي، درشت انيدر کالم فقها عنف براي ب (23:1:

کار  و در مقابل رفق و مدارا به اجبار بردن زور و کار رفتار، به

؛ 0002:312حلي،  ؛ عالمه203:0000 عالمه حلي، .رفته است

مورد،  دو خاص در طور به يدر ابواب فقه (231 :0002 روحاني،

 اتيدر باب د يکي: قرار گرفته است يعنف موضوع حکم شرع

موارد ثبوت  انيفقها در ب اتيدر باب د. باب زنا در گرييو د

که اگر به سبب عنف  اندپرداخته موضوع نيبه ا ات،يدر جنا هيد

از  يکي رجماع،يغ دادن در ضم و فشار ايدر جماع  يو سخت

 ريغ)امر در اجانب  نيا ايشود  گرييتلف د موجب نيزوج

 ةيکار برده ضامن د که عنف به يشود، شخص واقع (نيزوج

. ستا باب زنامورد دوم در  (11: 0001 خويي،) .است گرييد

زناي به عنف را در کنار زناي  ريفقهاي معاصر تعب يبرخ

اند که منظور  برده و آن را موجب حد قتل دانسته کار به ياکراه

کامل از زن صورت گرفته  ارياخت است که با سلب يياز آن، زنا

 :0001 سبحاني، و 011، 311 :801١ لنکراني، فاضل) .باشد

0:1) 

که  ديآ يدست م به نيمفهوم عنف در کالم فقها چن ياز بررس

اند و مرادشان از  کار برده لغوي خود به معناي عنف را در شانيا

 گريعبارت د به است؛ عنف، استفاده از زور و خشونت و تندي

 مفهوم نيمعناي لغوي ا فقها در موارد استعمال عنف، نظر به

عنف در اصطالح فقها منطبق برمعناي لغوي  نيبنابرا اند؛داشته

است براي  يعنف عنوان ،ياصطالح حقوق در .باشد يخود م

با سلب  اغلبخشن و  رفتار که توأم با آزار و اعمال و يجرائم

. ابندي يم و به ضرر او ارتکاب دهيد مقاومت بزه رغم ياراده و عل

 نکهيمگر ا ست،يخود جرم ن خودي عنف در رفتار، به عمالا

 ،يمانيا) .باشد يتوأم با ارتکاب جرم اي شود يبه جرم يمنته

 ،هيبا الهام از فقه امام يدر قانون مجازات اسالم (311: 0311

االرض،  يعنف در موارد زنا و لواط، محاربه و افساد ف ةواژ

 .کار رفته است به ...ذ و مساحقه و يتفخ

 

  يدگاه فقهياز د يمفهوم بزه جنس -8-9

 .است ياله يا هيو عط يفطر يامر يجنس زةيدر اسالم غر

آن  يو اخالق يکه در چهارچوب و قالب قانون يالبته در حالت

است  ين صورت امرير ايدر غ .ازدواج قرار داشته باشد يعني

است که در  نظرن يز اا .د شارع مقدسيشد يو مورد نه يمنف

دانسته نشده  زئجا يجنس ةزيوجه سرکوب غر چيه اسالم به نيد

« استعفاف»است؛ بلکه هرگاه امکان ازدواج فراهم نباشد، به 

ن هم لفروجهم يوالذ» (0310::00جباف، ک). شود يامر م

ر يمانهم فانهم غيازواجهم او ما ملکت ا يحافظون اال عل

و آنان كه ) «وراء ذلک فاولئک هم العادون ين فمن ابتغيملوم

كنند مگر بر همسران يا  يحفظ م( از گناه)خود را  يها دامن

پس . شان كه در اين صورت، درخور مالمت نيستند كنيزان

. (كه جز اين را طلب كنند، اينان همان تجاوزگرانند يكسان

در دو بخش  يجنس جرائم يدگاه فقهياز د (:-3مومن،  ةسور)

ه، جرم يامام ياز نظر فقها. است يبررس رات قابليحدود و تعز

 جرائم ةيمستوجب حد و بق جرائماز  يزنا، لواط، مساحقه و قواد

 . باشد يرات ميشمول تعزمورد يجنس

ه و حقوق يعفت به عنف در فقه امام ين عمل منافييتب -8-0

 رانيا

اشخاص  هيهستند که عل يجرائمجمله عفت از  يمناف جرائم

 يها که در نظام يخاص تيعلت اهم و به رديگ يصورت م

 جرائمدسته از  نياند ا شده لئقا جرائمنوع از  نيا يبرا ينيتقن

 ،جرائم نيشوند و در ا يمطرح م يا عنوان و فصل جداگانه با

و  يجسمان ةمتهم است و نه بر صدم لمقبوريتمرکز بر رفتار غ

 نياز ا ياشخاص نام هيعل جرائمعلت است که در  نيهم به

که  يو آثار مخرب هاديعلت تهد شود و به يبرده نم جرائم

 زيامروزه ن .ه استجرم بود ،امياالميدارند از قد جرائمگونه  نيا

 شده يانگار جرم نامشروع، يروابط جنس در تمام کشورها،

 هيگرفته از فقه امام که الهام رانيا يفريدر حقوق ک .است

زنا و  نيعناو باو  راتيتعز ات وي، دباشد در دو بخش حدود يم

هرکدام  يپرداخته شده و برا جرائم نيبه ا...  لواط و مساحقه و

در  (32:0311شيري، ) .مجازات درنظر گرفته شده است

هر چه  يبه معن يعفت به امور جنس يحقوق مناف ينولوژيترم
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آور  ک جامعه شرميتر که به حسب عرف و احساسات  عيوس

رد آورده شده يا شروع در آن صورت نگيمنظور مواقعه  هباشد و ب

 ( 111:0310لنگرودي،  جعفري) .است

م يتقس ران به دو دستهيا يئعفت در قانون جزا يمناف جرائم

عفت مستلزم حد  يمناف جرائم -0 :ازاند  است که عبارت شده

اول با الهام از منابع  دستة. ريعفت مستلزم تعز يمناف جرائم -2

ذ و مساحقه، حد يحد زنا، حد لواط و تفخ: عبارت است از يفقه

حد  حد مسکر، حد سرقت، ،يحد سب نب حد قذف، ،يقواد

که در کتاب دوم  ةدست .االرض يو افساد ف يحد بغ محاربه،

که عبارت  شده انيب( راتيتعز) يپنجم قانون مجازات اسالم

 . ر از زنايغ ينامشروع و عمل مناف است از رابطة

منافي عفت  جرائمخصوص اعمال منافي عفت غير از زنا در در

مختلف، در فقه اسالمي تنها  هاي ان حالتمستلزم تعزير از مي

البته انواع و  .شده استطور صريح به چند مصداق معين اشاره  به

ن زن و مرد جنسي بي رابطة مختلف ديگري براي هاي حالت

ارتباط  هاي تگر حالنظير مصافحه و دي ،تصور و تحقق است قابل

ها و  جسمي و فيزيکي بين زن و مرد که برخي از اين تماس

 روابط ممکن است بدون انگيزه التذاذ جنسي صورت گيرد، ولي

فيزيکي و جسمي  هاي ارتباط ةسالم کليحال شارع مقدس اهر به

بين زن و مرد فاقد علقه نکاح را تحريم و مستوجب تعزير شرعي 

قانون مجازات اسالمي  220 ةار در مادذگ قانون. دانسته است

 .حد زنا را در برخي موارد اعدام دانسته است 0312مصوب 

خصوص زناي به عنف يا قانون مذکور در« ت»زجمله در بند ا

 2 ةهمچنين تبصر .است سوي زاني که موجب اعدام زانياز اهاکر

هرگاه کسي با زني که راضي به »: دارد نيز بيان مي 220 ةماد

خواب يا مستي زنا کند رفتار او  حال بيهوشي،با او نباشد در زناي

 ندر زنا از طريق اغفال و فريب داد .در حکم زناي به عنف است

تهديد و يا ترساندن زن اگرچه  دختر نابالغ يا از طريق ربايش،

در تطبيق . «موجب تسليم شدن او شود حکم فوق جاري است

بيان داشت فقها در کتب فقهي  ه بايدمذکور با فقه امامي ةماد

هاي اغتصاب، غصب فرج يا مکابره براي بيان تجاوز  خود از واژه

معناي غصب استعمال شده اغتصاب در .اند کردهبه عنف استفاده 

. معناي گرفتن چيزي از روي ستم است صب بهاست و غ

است و « کبر»ز مشتق از لغت مکابره ني (010: 0013 جوهري،)

معناي اصطالحي اين دو  .شود معناي قهر و غلبه استفاده ميدر

رضايت  باشد و حمل بر عدم واژه از معناي لغوي آن خارج نمي

 . ديده دارد بزه

 «عفت يعمل مناف»و « روابط نامشروع»ت يماهبا  درخصوص

عفت تفاوت  ينامشروع و عمل مناف ن رابطةيرسد ب ينظر م به

؛ استگر متفاوت يکدين دو مفهموم از يوجود داشته باشد و ا

دن از يا بوسيدادن  مانند دست ينامشروع شامل رفتار ةرابط

ر از زنا شامل يعفت غ ياما عمل مناف ،شهوت است يرو

ة رو رابط نيازا .رديگ همبستر شدن بدون آنکه دخول صورت

عفت باشد و از  يمناف يتر رفتارها نامشروع مصداق عمل ساده

اما . ها تفاوت قائل شده است ن آنينگارنده ب نظرن يا

بدون آنکه  يقانون مجازات اسالم 133گذار در مادة  قانون

هر دو مجازات شالق  يو برا قائل باشددو موضوع ان يم يفرق

است که عمل  ين درحاليا .تا نودونه ضربه را مقرر داشته است

ان يم يکيزيو ف يق تماس جسمير از زنا، از طريعفت غ يمناف

گونه  چيهنامشروع  ةکند اما در رابط يدا مين تحقق پيطرف

  .شود ين حاصل نميان طرفيم يو جسم يکيزيتماس ف

فقهي اعمال منافي عفت در رويکرد  ةمباني و ادل -2

  مدار ديده بزه

بر  دهيد بزه يو موافقت قلب ليمعناي تما به جرائمدر  تيرضا

هاي او انجام  حقوق و آزادي هيبرخالف قانون عل يتعرض نکهيا

 رييگ که مانع از شکل يتيرضا (011،0312،اردبيلي) .رديگ

عاري از  ارادة بر يمبتن ديبا شود، يم جرائممفهوم عنف در 

 .داشتن اراده را داراست ييباشد که توانا يسوي شخصاز بيع

و اراده را داشته باشد؛  تيدارابودن رضا تياواًل قابل ديبا دهيدبزه

فاقد اراده معنا ندارد و اگر به هر  اشخاص در تيرضا رو اين از

او به وقوع جرم،  تيرضا سلب شود، دهيد اراده از بزه يقيطر

با  بايد فرد تيرضا. نباشد وبيارادة وي مع ًايثان. است يمنتف

از روي  تيرضا گريد انيب اي سالم ابراز شده باشد، به اراده

در فرد  يعدم آگاه اي ارياز فقدان اخت يناش و ديترس و تهد
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 ،يالهام و برهان)باشد  آزادانه و اگاهانه يتينباشد، بلکه رضا

002:0310) 

 جرائمرود،  يها به کار م که عنف در آن يجرائمرو تمام  نيازا

 آنچه .ستيممکن ن رعمديغ جرائم اند و وقوع عنف در عمدي

نام برد، فقدان اراده  توان يعنف م يعنوان عنصر اساس از آن به

 تيفقدان اراده و رضا نيا. است دهيد در بزه تيرضا فقدان اي

 اغلب. و وجودي جادييا :کند يم دايبه دو صورت تحقق پ

 اعمال عنف ازسوي مرتکب جرم، با سلب اراده از فردي که

 يعنيهمراه است؛ ( دهيد بزه)نسبت به او اعمال شده  عنف

درواقع . کند يم جاديرا ا تيرضا عدم فقدان اراده و نيمرتکب ا

 تواند يم زور با فشار و و دهيد آمدن بر ارادة بزه مرتکب با فائق

از  يگاه ناش دهيد فقدان اراده در بزه. وي شود هيمرتکب جرم عل

و  ديآ يفائق م هيعل يمرتکب بر قدرت مجن که است نيا

را از  شيخو يجسمان تيو تسلط وي بر تمام دهيد بزه ييتوانا

مادي مرتکب مثل ضرب  هاي صورت اقدام نيدر ا. برد يم نيب

 کند يرا سلب م شيبر اعضاي بدن خو دهيد قدرت بزه جرح، و

و ارادة وي از  نداردبرابر مرتکب را  در امکان مقاومت دهيد و بزه

از  يناش دهيد فقدان اراده در بزه گريعبارت د به. رود يم نيب

ها امکان صدور  است که در آن ييهاتيقرارگرفتن او در وضع

است که  يمصداق آن، زمان. او وجود ندارد سويفعل ارادي از

 ارييشوعدم ه هاي تحال ده را دريد بزه يهاي مرتکب با اقدام

اي که ارادة  به درجه نو امثال آ يمست ،يهوش يخواب، ب رينظ

او شود؛  هيقرار دهد تا بتواند مرتکب جرم عل کندسلب  را فرد

مواد  اي يهوشيب ايآور  خواب داروي با خوراندن نکهيمانند ا

ارادة  ره،يغ و زميپنوتياستفاده از ه ايگردان  کننده، روان مست

. شود يو مانع مقاومت او در برابر جرم ارتکاب کردهوي را سلب 

شدن  لئاز عنف هستند، سبب زا يمذکور که مصداق هاي اقدام

قادر به  دهيد بزه يتيموقع نيچندر. شوند يم دهيد ارادة بزه

 فقدان اراده و. ستيعدم انجام عمل ن ايانجام  انيم دنيبرگز

خود در  دهيد است که بزه يزمان ،صورت وجودي به تيرضا

از فعل  يامر ناش نيوجود ندارد و ا او است که اراده در يتيوضع

 ينقش تيوضع نيا جاديمرتکب در ا يعني ست؛يمرتکب ن

وجود دارد  تيعدم اراده و رضا تيوضع نينداشته است، بلکه ا

علت  نکرده است؛ مانند فردي که به جاديآن را ا مرتکب و

فردي که بر  ايبدنش ندارد  اعضاي بر يقدرت ،يجسم يناتوان

آن  امثال گردان و روان اي يهوش يمادة ب اريياثر مصرف اخت

 نياگر مرتکب از ا طيشرا نيدر ا. االراده شده است مسلوب

و مرتکب جرم  کندخود سوءاستفاده  نفع به دهيد بزه تيموقع

مهم است،  آنچه رايشود، مفهوم عنف محقق شده است؛ ز

 نيکه مرتکب ا کند ينم ياست و تفاوت دهيد فقدان اراده در بزه

براي  دهيد از فقدان اراده در بزه ايشده  را موجب اراده عدم

 ،دادجو و برهاني) .باشد کرده استفادهوي سوء هيارتکاب جرم عل

0311: 000) 

گاه  ست؛يهمراه ن دهيد با سلب اراده از بزه شهيعنف هم تحقق

همواره  گريد انيب به شود؛ يسلب م دهيدبزه و رضاي ارياخت

 ليرا تشک عنف تيکه ماه ستين دهيد فقدان اراده در بزه

 ده،يد رغم عدم زوال اراده در بزه مواقع به يدر برخ دهد؛ يم

حالت آنچه  نيدر ا. شود يم يمصداق عنف تلق مرتکب فعل

 تيرضا ، عدمشود يم مرتکب سبب اطالق عنف بر عمل

 مرتکب داراي اراده بوده و دهيد درواقع اگرچه بزه. است دهيد بزه

انجام نداده است، اما چون  دهيد زوال ارادة بزه ثيح از ياقدام

اي  اراده ح،يصح تيرضا ياست و مقتض وبيمع دهيد ارادة بزه

 ست؛يتحقق عنف ن مانع وي تيرضا باشد، يم بيعاري از ع

 تيرضا واقع شده که ديشد ديموردتهد دهيد که بزه يمانند زمان

قرار گرفته باشد که  بيمورد اغفال و فر اي ستيوي آزادانه ن

 اي زيرمميغ ،نابالغ ده،يد بزه اي ستين آگاهانه وي تيرضا

 تيبراي اعالم رضا الزم صيمجنون باشد که فاقد قدرت تشخ

و ناسالم  وبيمع دهيد سه فرض چون ارادة بزه نيا در .است

. شود ميفقدان اراده ملحق  به مناط حياز باب تنق باشد، يم

مانع  و اي فاقد اثر بوده اراده نيحاصل از چن تيسبب رضانيبد

 (001: 0311 ،دادجو و برهاني) .ستيتحقق عنف ن

 آور ضمان و ادلة تبيين مباني -1-8

و  يمدار دهيد بزه يآور فقه ضمان و ادلة يرو مبان شيدر گفتار پ

قاعدة جمله عفت از يمناف جرائمدگان يد جبران خسارت از بزه
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 «سالماال ضرار فيال الضرر و» ةقاعدو  اليبطل دم امرء مسلم

 .رديگ يقرار م ين و بررسييمورد تب

 جرائمدر  يمدار دهيد و جبران خسارت بزه يفقه يمبان -1-1

 عفت به عنف يمناف

 الضررر و »و « اليبطل دم امرء مسلم» يفقه ةل دو قاعديدر ذ

و  يمردار  دهير د برزه  يفقهر  يعنوان مبان به« سالماال الضرار في

عفرت بره عنرف بره      يمناف جرائمدگان يد جبران خسارت از بزه

 .شود يم يل بررسيتفص

 قاعدة اليبطل دم امرء مسلم -1-1-8

باشد،  يم يمذکور که از قواعد پرکاربرد فقه ةمطابق با قاعد

 يمناف جرائمده يد آن را به جبران خسارت از بزه ةتوان گستر يم

 يطيمذکور در هر شرا ةاست قاعد يهيبد. م داديز تعميعفت ن

فوق در فقه  ةبنا بر قاعد. دارد يي، کاراشودجبران  بايدکه ضرر 

ها محترم بوده و تا آنجا که ممکن است  جان انسان ياسالم

که  يخته شود و درصورتيالدم ر محقون يها خون انسان نبايد

. شودسته جبران يشا ةبه نحو بايدوست، ين موضوع به وقوع پيا

ا يکه قاتل مشخص نباشد و  يصورتن قاعده دريا جهينتدر 

ه گرفتن از يامکان د يليآنکه اگر قاتل معلوم است اما به هر دل

را ي، زالمال است تيب ةعهدة مقتول بريد ،او وجود نداشته باشد

ن يت اياهم. شود يمال مين صورت خون مقتول پاير ايدر غ

گر ياست که بر عموم تمام قواعد و اصول د يا اندازهقاعده به 

 يبرتر و ناظر به علل وجود ةمزبور، قاعد ةعدحاکم است؛ قا

ا يروابط فرد با فرد  ةکنند ميگر و تنظيحکومت، اصول و قواعد د

ن احکام و قواعد تا يا ةحکومت با فرد است؛ اما گستر ةرابط

از فقها  يبرخ. برتر نباشد ةاست که در تعارض با قاعد ييجا

 .دانند يق در موارد متعدد ميتطب و قابل ين قاعده را کليا

  (02:0013، خويي)

 «الضرار والضرر » ةقاعد -1-1-1

است که کاربرد  يجمله قواعد فقهاز «الضرار والضرر » ةقاعد 

مذکور در  ةم قاعديتعم. دارد يو حقوق يدر مسائل فقه يفراوان

دگان آن از يد از بزه ييزدا خسارتعفت به عنف و  يمناف جرائم

 يدر اسالم جبران نشده باق يچ ضررياست که ه نظرن يا

 که از رسول مکرم اسالم يتيقاعده از روا نياصل ا. ماند ينم

ن يت در اين روايتر مهم .اخذ شده است ،وارد شده( ص)

 اين .است جندب بن سمرة ت مربوط به داستانيخصوص روا

 -2ضرر و الضرار ال -0: ت شده است يث به سه نحو روايحد

. مومن يالضرار عل الضرر و -3االسالم  يالضرار ف الضرر و

اول آن  ه نوع مشترک است نحوةآنچه مسلم و متواتر در س

: اند حضرت فرموده تيروا نيدر ا (003 ::031 محمدي،) .است

شود  ينه م ماسال نيدر د يعني ،«االسالم الضرار في ضرر وال»

نظر  به. ضرر وارد ساخت گرانيو نه به د کردبه خود ضرر وارد 

معروف الضرر و  ثيالضرر و حد ةرسد که مفاد قاعد يم

عدم  نيندارد و ا تيآن است که ضرر در اسالم مشروع ،الضرار

 نيقواعد و قوان يتشريع و اجرا ةمشروعيت مطلق بوده و مرحل

 ةضرر را در مرحل (ص) امبريگر پيعبارت د به. شود يرا شامل م

 زيافراد اجتماع ن نيروابط ب ةداند و در مرحل يم يتشريع منتف

شارع  يوارد کرد، مورد امضا يضرر يگريبه د ياگر کس

 . نخواهد بود

منافي  جرائممداري در  ديده تحليل فقهي و حقوقي بزه -9

 عفت 

دنبال  را به ياريبس يو روان يآثار جسم منافي عفت جرائم

تجاوز گاه . است يجسمان يها بياز آثار تجاوز، آس يکيدارد؛ 

 ،يتنها عضو جنس که نه رديگ يصورت م يبا چنان خشونت

افراد  برخي .نديب يم بيآس زين يبدن قربان ياعضا گريبلکه د

شان  توان ايندارند  را توان دفاع از خود نکهيا ليدل جامعه به

که  يدر معرض تجاوز قرار دارند؛ افراد شترياست، ب فيضع

 نيواهمه دارند از ا تياز شکا ايدارند  تيبه شکا يدسترس

به شکل قاچاق وارد  اياند  از خانه فرار کرده راياند؛ ز دسته

خودشان دچار مشکل  ،کنند تياند و اگر شکا شده يکشور

اند که  يا گونه به يو روان يروح تيلحاظ وضع به ايشوند  يم

خود را  ةتوانند خواست ينم ايشود  ينم يتوجه شان يبه ادعا

 يهابيشدت آس نيترشيب. و به مخاطب منتقل کنند انيب

به  يگروه يتجاوزها ايدر تجاوز به کودکان  يجسمان

 ::031ه، جورکوي محمدي). شود يساالن مشاهده م بزرگ

http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A8&action=edit&redlink=1
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 يهابيآس. است يروان يها بيتجاوز، آس گريآثار د از( 021

شدت  تياز تجاوز، گاه در نها يناش يروان يها و ضربه يروح

عنوان  تجاوز، به انيقربان يها بيکه از آس يياست؛ تا جا

 تيوضع. رود يسخن م «پس از تجاوزها يسندرم ضربه روح»

لحاظ بازتاب و بهشود که جرم تجاوز  يتر م ميوخ نظراز آن 

 گريد جرائمبا  يديده و بستگان و بزه يبرا يآثار اجتماع

وارد شود  يکس ةبه خان ياگر دزد نکهيا حيتفاوت دارد؛ توض

 يجسمان تيبه تمام ياگر کس اياش را ببرد،  و اثاث خانه

 ايباخته  مال ،کندبه او وارد  يا صدمه و تعرض کرده يشخص

کند و  يم تيمراجعه و شکا سيبه پل يمصدوم به راحت

تجاوز قرار  مورد ياگر زن يشود؛ ول يم يئقضا بيخواستار تعق

تواند  ينم ،يو روح يجسم هاي هصدم ةرغم هم به رد،يبگ

ديده  بزه يمراجعه برا نيا. کند تيشکا سيبه پل يسادگ به

افتاده است  شيکه برا يکردن اتفاقسخت است و بازگو اريبس

و  تر سخت، مرد است شهيکه اغلب بلکه هم سينزد پل

و  يو ليآنچه اتفاق افتاده است، برخالف م نکهيکردن ا ثابت

باشد؛ افزون  يتر م مراتب سخت به زور بوده، به ديتهد ايبا زور 

. مفصل دارد يکه شرح و رنج يبر شرم و ننگ اجتماع

 هژيو يتيحما يئو قضا يدرمان ،يا مشاوره رياساس، تداب براين

 يالزم برا هاي مرا به اقدا دگانيد بزهگونه  تا اين است ازين

 .کند ييراهنما ها رفته است آنکه بر  يستم ،يئقضا يريگيپ

 پيگيريکند و  ميها را ترم آن يو روان يجسم يهابيآس

محذورات مذکور را برطرف  و کرده ليموضوع را تسه يئقضا

 اتينشر ژهيو به ها هينشر ياز آنجا که برخ نيهمچن .کند

با  جرائم نيا انيبه ب شتر،يجلب مخاطب ب يسودجو برا

امر  نيو اکنند  ياقدام م اتيو جزئ زيانگ وسوسه يترهايت

از  دنيپرس نيزکند و  يم ديديده را تهد بزه يو آبرو تيثيح

مدافع  ليوک يسومحاکمه از ةتجاوز در جلس اتيجزئ يبرخ

شود و شرم و  يم دهيد بزه تيسبب آزار و اذ ،ياز شاک متهم

 منظور به، سزاوار است شود مي ييگو او مانع از پاسخ يايح

و پرسش از  اتيدر نشر اتيجزئ نيانتشار ا ده،يد از بزه تيحما

 گريد از .شودمحاکمه ممنوع  هاي هتجاوز در جلس اتيجزئ

 يدهاياز او در برابر تهد تيحما ده،يد از بزه تيحما يها جنبه

کار و  موارد، بزه يدر برخ رايکار و افراد وابسته به اوست؛ ز بزه

کنند که  ياقدام م يو انيديده و اطراف بزه ديبستگان او به تهد

در  ژهيو ديده به از بزه تيحما يدارد سازوکار الزم برا ضرورت

؛ ازجمله حفاظت از اطالعات شود ينيب شيپ جنسي جرائم

قطع  اي نيفتدکار با بستگانش  ديده تا به دست بزه بزه يشخص

 ديديده را تهد از بازداشتگاه تا نتواند بزه رونيکار با ب ارتباط بزه

در مباحث بعدي به  (:031:031 جورکويه، محمدي) .کند

منافي  جرائممدار در  ديده حقوقي رويکرد بزه تبيين فقهي و

 . مپردازي عفت مي

و  يل فقهيتحل)به عنف  عفت يمناف جرائمدر  قيتحق -3-0

 )يحقوق

ين دادرسي کيفري مصوب ئقانون آ 012 ةار در مادگذ قانون

کيد داشته أمنافي عفت ت جرائمبر ممنوعيت تحقيق در  0312

است گرفته از سي تنشأبايست  اين ممنوعيت را مي. است

پوشي بر مباني عقلي  ديده مبناي اين بزه. پوشي اسالم دانست بزه

سنت استوار بوده و مشروعيت خود را  و نقلي ازجمله قرآن،

 .داند مي اءدر ةائمه معصومين و قاعد هاي تبرگرفته از آيات، رواي

نفع  به( پوشي ديده بزه)يکرد رسد اين رو نظر مي در نگاه اول به

باشد،  مي پذير البته تاحدودي اين ديدگاه توجيه .ديده باشد بزه

وآمد مکرر  رفت موجب ،جرائمگونه نياثبات ا يتالش برا چراکه

شده و موجب  يئقضاو  يبه مراجع انتظام دهيد بزه

شود و ممکن است از  يم يو يروح هاي خاطرات و تألمديتجد

مانند  دهيد نامناسب افراد و نهادها با بزه ييگو پاسخرهگذر رفتار و 

منجر  زيشخص ن ةيثانو يدگيد به بزه ،يئبا مراجع قضا سيپل

. نخست باشد يدگيد از بزه ندتريناخوشا ،امر نيبسا ا شود و چه

اما با تدقيق در اين خصوص مشاهده  (0:0311: ،ياصلانيجيرا)

زيرا  .مدار ديده است تا بزهکارمدار  شود اين رويکرد بيشتر بزه مي

نظر داشته  جرائمگونه  ديدگاه فقهي بر مکتوم و مستور ماندن اين

ديده دستخوش تغيير قرار  رو ممکن است حقوق بزه ازاين .است

ار با درنظر گرفتن اين موضوع به ذگ رسد قانون نظر مي به. گيرد

 قانون مجازات اسالمي 200 ةو در ماد داردآن توجهي شايسته 
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طور صريح تجاوز به عنف را از شمول سياست  به 0312مصوب 

مداري  ديده بزه يئپوشي خارج و مشمول سياست جنا ي بزهئجنا

 . است کرده

 کار مجازات بزهن ييتع ده دريد حق بزه -9-1

از  يکيآن  ياجرا يفر و چگونگين کييده در تعيد مشارکت بزه

دارند  ليتمادگان يد باشد و بزه يده ميد مهم بزه يهاازين

آن دخالت  ين مجازات و اجراييم در روند تعيهرگونه تصم

کار و  ن مجازات بزهييده در تعيد رش حق بزهيپذ. دداشته باش

 يران تا حدوديآن در حقوق کشورها ازجمله ا ياجرا يچگونگ

 يريگ ميران حق تصميدر حقوق ا. توجه قرار گرفته است مورد

ا عفو مطلق از يه يد مطالبة، قصاص يضمانت اجرا ةباردر

ا کمتر از يشتر يب يا صلح بر مبلغيه و يا عفو در برابر ديقصاص 

 يت نظم عموميلزوم رعا (213 :0311، شيري) .ه وجود دارديد

تا با  کند ميجاب يا يفرد يها يو حفظ حقوق و آزاد

 يها م به پاسخيبتوان يو فن يعلم يدستاوردها يريکارگ به

بدون . ميابيمتنوع دست  يها در قالب مجازات يفريمتناسب ک

ن ييحاکم در تع يارات در چارچوب قانونياخت يشک اعطا

ت تناسب يرعا منظور به ين راه مناسبيمتنوع و مع يها مجازات

 يريتعز يها در مجازات مقنن .ن جرم و مجازات استيب

اعمال مجازات را توسعه داده  منظور به يعملکرد قاض ةمحدود

ن يچن حداقل و حداکثر هستند و هم يها دارا را مجازاتيز ،است

باشد و در  يم ريمخ يليتکم يها اعمال مجازات منظور به يقاض

ز به يد مجازات را نيها و تکرار و تعدد، تشد بحث شدت مجازات

در  (1:: 0311 ،مهر معتمدي) .است کردهمحول  يار قاضياخت

ت يثيم با آبرو و حينکه ارتباط مستقيبه ا جنسي با توجه جرائم

ده يد فر با توجه به بزهين کييده دارد، قضات در هنگام تعيد بزه

ده را يد خاطر بزه يموجبات تشف يفر انتخابيتوانند با نوع ک يم

، راتيدر بخش تعز يجنس جرائمن در يبنابرا. فراهم آورند

 يمجازات متناسب ،دهيد تواند با توجه به بزه يم يبه راحت يقاض

د هنوز حبس يترد يتوان گفت ب يم رو نيااز. را انتخاب کند

 يفريگوناگون ک يها ن مجازات در نظاميتر ياصل عنوان به

که  يحد جرائمدر  (22 :0311، صفاري) .شود يمحسوب م

فر داده ين کييده در تعيد به بزه يدارند حق يالله حق جنبة

ده يد است بزه يالناس حق که جنبة يحد جرائماما در  ،شود ينم

اما موضوع . باشد يفر مين کيياز حقوق در تع يبرخ يدارا

با مجازات  يجنس جرائمران در مورد يز در قانون ايبرانگ بحث

هرگاه جرم احراز شود بدون  يحد جرائمدر . باشد يم يحد

که  يکار بزه رو اين از. شودد اعمال يمجازات با يچ کوتاهيه

 ياز مجازات زنا يراحت را انجام داده به يا حانهين عمل وقيچن

. شود ميمجازات  يگريعنوان د باابد و ي يم ييبه عنف رها

تواند  ين مجازات ميين عملکرد قضات در هنگام تعيبنابرا

 ثرؤدگان ميد ن بزهيت از ايگذار در حما نسبت به خالء قانون

ه مرتکب با اعمال خشونت و ک يباشد، خصوصًا موارد

ده او را موردتجاوز قرار داده يد انه نسبت به بزهيوحش هايي اقدام

عنوان  بامکن است متحقق زنا  ،ط خاصيو با توجه به شرا

عنوان  بارو مرتکب  نيازا. نشودبه عنف و اکراه مجازات  يزنا

بر  عالوه. شودرو  گر با اعمال مجازات متناسب روبهيد ةمجرمان

جبران خسارت  بايدفر ين کييهنگام تع يموارد  فوق قاض

 (:1: 0313، نژاد رحيمي) .نظر داشته باشدز دريده را نيد بزه

عنف را  ،جرائم يدر برخ ت از فقه اسالم،يبا تبع گذار قانون

بودن توأم .مجازات مرتکب دانسته است ديبراي تشد يموجب

که  دهيد بر بزه يروح اي يعمل مجرمانه با فشارهاي جسم

جرم را  بارانيز جينتا استسوي مرتکب از اعمال عنف جةينت

 شيافزا مستلزم رييپذ سرزنش شيو افزا کردهمضاعف 

شکستن  ايدر سه جرم زنا، لواط و محو  عنف .مجازات است

 ديتشد ينيعلت ع ،يدولت هاي پلمپ و سرقت نوشته ايمهر 

مصوب  يقانون مجازات اسالم 230، 220مواد ) است فريک

رات يبخش تعز يقانون مجازات اسالم 01: ةو ماد 0312

 دنبال مجازات را به شيصورت تحقق، افزاو در (:033مصوب 

عدم تحقق، عمل مرتکب کماکان لکن درصورت  دارد؛

از ارکان  جرائم نيدر ا عنف رايمجازات خواهد بود؛ ز قابل

 بلکه باشد، يمنتف زيکه با نبود آن، جرم ن ستيجرم ن ةلمتشک

مجازات است و  ديبحث، فقط علت تشدمورد جرائمعنف در 

جرم با تمام ارکان آن واقع شده است و  آن، درصورت انتفاي
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مجازات  ديبارز تشد جلوة .ابدي ينم ديتنها مجازات مرتکب تشد

. است عنف از عنف، در دو جرم زناي به عنف و لواط به يناش

عنف  ريتأث گرانيدو جرم، ب نيدر ا( اعدام)شدت مجازات مقرر 

اثري براي  نيگذار چن قانون جرائم رياست که در سا مجازات در

بر  عالوه (033:0311 ،دادجو برهاني و) .استعنف قائل نشده 

 ةواسط شدت مجازات، قواعدي چون عدم سقوط مجازات به

 000 ةدو ماد ةتبصر) و لواط درصورت تحقق عنف توبه در زنا

ادعاي متهم به عدم سقوط حد به صرف  ،(0312ا مصوب .م.ق

و جواز ( 0312ا مصوب .م.ق 201 مادة 0ة تبصر)عنف  وجود

ا مصوب .م.ق 200 ةماد) عنفه عفت ب يمناف جرائمدر  قيتحق

را  جرائموقوع عنف در  به  مقنن نسبت رييگ سخت ،(0312

گاه يشده درخصوص جا ت به مطالب گفتهيبا عنا .دهد ينشان م

 يمناف جرائمکار باالخص  هن مجازات بزييده در تعيد و نقش بزه

ار در قانون که به آن پرداخته ذگ د قانونيکرد جديعفت و رو

با  جرائمن نوع يار درخصوص اذگ قانونشود  يشنهاد ميپ ،شد

تر  منظور نقش فعال مدارانه به دهيد کرد بزهيو رو يتيحما ينگاه

 يسازوکارها ينيب شيفر به پيک ين و اجراييده در تعيد بزه

درد و رنج حاصل از وقوع ن يپرداخته، تا ضمن تسک يقانون

 يريشگيمتحمل شده موجب پ دهيد که بزه يجرم و آالم

 . شود جرائمن دسته از ياز ارتکاب ا يفريک

 حکم به جبران خسارت در يمدار دهيد بزه -9-9

چند اين فرض وجود دارد که با باالبردن خطر ارتکاب جرم هر

کيفري ارتکاب جرم  ةباالبردن هزينبر روي زنان از طريق 

و  اردگذب رکاران تأثي ها توسط بزه در فرايند گزينش آن دتوان مي

ن فرض اما اي. ديدگي زنان را کاهش داد نتيجه ضريب بزهدر

عنف و اکراه به خصوص زناي  جنسي به جرائمخصوص در

عدم رعايت عدالت کيفري در احراز جرم و اعمال  موجببيشتر 

 ةدر مرحل گرايش به عدالت ترميمي .است شدهمجازات آن 

چند بيشتر قرباني و ترميم ن منافع هرمحاکمه، توجه به تأمي

از ارتکاب جرم از امور  پيشوضعيت او در اعاده وضع به شرايط 

سوزانه و با  دل بايدمهم در راستاي حمايت از زنان است که 

ان آن هاي ديدگان، به شکايت رعايت احترام به شخصيت بزه

آنان حق دارند که براساس قانون ملي خود . رسيدگي کرد

، فيض). وارده را خواستار شوند هاي تع خسارجبران سري

ديدگان در طول  ي بايد براي بزهئدستگاه قضا (0310:::

 کردندادرسي در راستاي تأمين حق دفاع و برطرف 

 ةهاي مطالبه شد کمک کردنديده و فراهم  هاي بزه نگراني

کار با تحمل  بزه (13: 0311 فيليزوال و لوپز،) .آنان اقدام کند

بيان ديگر بدهي  دهد و به مجازات، فقط تاوان عمل خود را مي

نوع  (012: :031، پيروز سماواتي) .پردازد خود را به جامعه مي

ديده به چه نوع  کند، بزه جرم ارتکابي است که مشخص مي

خود را دارد که  ةاي نيازهاي ويژ ديده هر بزه. مساعدتي نياز دارد

توجه قرار گيرد، که در ترميم خسارت از  مورد طور فردي د بهباي

يکي از اصولي که در تعيين مجازات از  .شودديده بايد لحاظ  بزه

اهميت روزافزوني برخوردار است، جبران خسارت ناشي از جرم 

 مبناي فکري اين امر تنها بر برقراري. کار است توسط بزه

ست، بلکه به کار و جامعه استوار ني مجدد تعادل ميان بزه

که با عمل  هايي تزان خسارکاران از نوع و مي ساختن بزه آگاه

صورتي را درکند، زي اند نيز تکيه مي شان ايجاد کرده ضدقانوني

شان آشنا شوند به  کاران با نتايج و آثار اعمال مجرمانه که بزه

 به هر حال (:33:031، گروهو) .خواهند برد خطاي خود بهتر پي

جنسي بسيار  جرائمديدگان  واردشده درخصوص بزه هاي هصدم

سازد و نظام  باشد و وجدان جامعه را نيز متأثر مي شديد مي

وجود  ههاي ب بتا به ترميم آسي دارد عدالت کيفري را بر آن مي

بديهي است درنظر گرفتن حق جبران خسارت بر . آمده بپردازد

منافي عفت و اعمال آن  جرائمديدگان  ديدگان باالخص بزه بزه

اعمال . باشد هاي وارده مي ببخش آسي نتا حدودي تسکي

 صورت غيرقابل انعطاف، فرصت چنداني براي ارتباط مجازات به

که مجازات  اما درصورتي. کند نميميان طرفين دعوا ايجاد 

 ةدر مرحل عنوان بخشي از رويکرد ترميمي درنظر گرفته شود، به

سپس به . کند ميول اعمال خود تلقي ؤاول فرد مرتکب را مس

کردن اين فرايند به جامعه  کند که درصورت سپري او تفهيم مي

جنسي که  جرائمدر  (011 :0313اسي، عب) .شود برگردانده مي

ديده در موقعيت ترس و وحشت قرارگرفته و همچنين با  بزه
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است،  شدهترين حريم او تجاوز  توجه به اينکه به خصوصي

تواند به  تنهايي نمي اعمال مجازات براي مرتکب به رو اين از

که اگر در واکنش   درصورتي. ديدگان بپردازد حمايت از اين بزه

نسبت به اين جرم از تدابير ترميمي به همراه مجازات استفاده 

ميمي و عدالت کيفري را از نوعي تقابل ميان عدالت تر ، بهکنيم

کار  گر بهتوانيم در تکميل يکدي ها را مي آن ايم و ميان برده

ديده امري  هاي وارده بر بزه جبران خسارت رو اين از .گيريم

گذار با  باشد و قانون ضروري و موردتأييد عقل و شرع نيز مي

ديده  هاي وارده بر بزه اتخاذ تدابيري نسبت به رفع ضرر و زيان

ديده،  هاي وارد بر بزه ازجمله خسارت :کند مياز او حمايت 

جسم يا اموال  خسارت مادي که آن خسارتي است که بر

ديده واقع شده و تماميت جسماني يا موقعيت مالي و  بزه

دهد، صرفًا بخشي از آنچه  الشعاع قرار مي اقتصادي وي را تحت

ابرندآبادي،  نجفي) .آن مواجه است ديده با باشد که بزه مي

ديده،  هاي ديگر وارده بر بزه ازجمله خسارت( 003: 0311

وقوع جرم و باشد که درد و رنج حاصل از  خسارت معنوي مي

وقوع جرم  ةحاکم بر لحظ ديده تحت تأثير فضاي آالمي که بزه

، شود ميديدگي مضاعف وي  و پس از آن، که گاه سبب بزه

ترين و بارزترين  مهم. شود معنوي نام نهاده مي هاي تخسار

ها  معنوي غيرقابل تقويم بودن آن هاي خسارت ةصخصي

بودن معياري نبه سبب  ها اين دسته از انواع خسارت. باشد مي

. باشند محاسبه و برآورد نهايي مي سختي قابل ، بهواحد يا کلي

ديده نيز  در بسياري از موارد، شخص بزه اغلببر اين  عالوه

ه ئ، به دادگاه اراها تزان خساراطالعات صحيحي از نوع مي

خسارت  اصطالح  به که مواردي در اينکه ضمن. دهد نمي

شود، بيشتر شامل از دست رفتن حيثيت  کار برده مي معنوي به

ها و  که رنج حاليدر. است ديدگي آبروي شاکي به خاطر بزه و

 .ديگري است ةرواني و عاطفي مقول هاي تخسار

توان  مي فوقهاي  با بررسي (13: 0310 ،ابراندآبادي ينجف)

بر  تواند با تدابير جبران خسارت عالوه گذار ايران مي گفت قانون

 منافي عفت جرائمديدگان  جاي آن، از بزه ا بهکيفري يحمايت 

خصوص مثال در براي. مد داشته باشداحمايت کافي و کار

و  با رويکرد ترميمي دتوان مزاحمت بانوان در اماکن عمومي مي

 بسا اين عملکرد در ، چهکندثرتري ؤجبران خسارت اقدام م

همچنين  .شودثر ؤم جرائمديدگي زنان در اين نوع  کاهش بزه

سکوت منظور  رامون آن بهبکارت و مباحث پي ةدرخصوص ازال

وجود آمدن  موجب به ،ار در بعضي از فروض مسئلهذگ قانون

درخصوص جبران . ابهام و تشتت آراي محاکم شده است

 ةالبکاره درصورت ازال به عنف و اکراه، ارش خسارت در زناي

البته در . نباشدديده مکَره  ، حتي اگر بزهشود ميبکارت پرداخت 

نظر بعضي از قضات  بهعمل آمده از دادگاه کيفري  بررسي به

ديده است،  البکاره همان جبران خسارت بزه اين است که ارش

بدن  يز جزء اعضااي ديگر معتقدند که چون بکارت ني اما عده

البکاره نوعي ديه است ولي نظر غالب همان  رو ارش ايناست، از

که زني  صورتيدر (012:0311 ،دادجو و برهاني). نظر اول است

رد ممکن است باکره نباشد، گي جنسي قرار مي تجاوز که مورد

تواند حمايتي  رو ايجاد وحدت رويه در اين خصوص مي ايناز

در اين . باشد منافي عفت جرائمديدگان  اي بزهرقانوني ب

اري ذگ ار در ادوار مختلف قانونذگ خصوص رويکرد قانون

 212 ةگذار در ماد از انقالب قانون پيش .استمتفاوت بوده 

بکارت را درصورتي که با رضايت  ازالة قانون مجازات عمومي

بعد از  .دانسته است فرد نيز بوده مشمول جبران خسارت معنوي

قانون مجازات اسالمي مصوب  000 ةار در مادذگ قانون ،انقالب

 کردبيني  شطور مطلق مهرالمثل پي بکارت به ازالة براي 0331

وجود آمد، اما با تصويب  هزيادي در اين خصوص ب هاي که ابهام

 110و  1:1باالخص مواد  0312قانون مجازات اسالمي سال 

صراحت  ار بهگذ د و قانونانجامي ها ن ابهامتا حدودي به رفع اي

مهرالمثل در  بر البکاره عالوه نيز به پرداخت ارش 230 ةدر ماد

الوصف  مع .عنف الزام داشته استزناي به عنف و در حکم 

رويکرد ترميمي حدودي با  ي تقنيني ايران تائسياست جنا

را  جرائمگونه  ديده اين موجبات حمايت از بزهجبران خسارت 

  .فراهم آورده است

منافي عفت در  جرائمديدگان  از بزه يئهاي اجرا حمايت -9-0

 فقه و حقوق
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دولت،  يکه از سو ييها تينداز حماا عبارت يئاجرا يها تيحما

صورت  به يا خصوصي يعموم يها ها، نهادها و ارگان سازمان

ند، يآ يده بر ميد از بزه يبانيت و پشتينهاد درصدد حما مردم

در  يفريک يدگيند رسيده در فرايد از حقوق بزه يبرخ. باشد يم

از  يکيعنوان  س بهيپل. ابدي ينمود م يئعملکرد اجرا ةحوز

با خصوص در يفرينظام عدالت ک يئاجرا يها اهرمن يتر مهم

ن يکه نخست ييجا دارد و از آن يثرؤم و مينقش مستق ةديد بزه

رو نوع  نيرد، ازايگ ين نهاد صورت ميده با ايد برخورد بزه

 يريگ شکل يس به درخواست زنان در چگونگيواکنش پل

 .ثر استؤار ميبس يفريده نسبت به نظام عدالت کيد دگاه بزهيد

 يها تيتواند در قالب حما يم يئاجرا يها تيگر از حماينوع د

ن موضوع در يا يچند که ظاهرًا بررسهر. رديصورت گ يامداد

توان نقش  ينم يشود ول يگنجانده نم يفريت کيحما ةطيح

ت ير حمايتوانند مکمل تداب ينه مين زميکه در ا ييمهم نهادها

 يفريرکيغ ينهادهارا هدف يکرد، ز يپوش باشند چشم يفريک

متفاوت و  يکن با ابزارياست، ل يفريک يهمان اهداف نهادها

ها  دن به همان خواستهيدنبال رس به يفريرکيغ ياستيس

 (11 :0311محمدي، ). باشند يم

 ديدگان   ي از بزهئزدا نقش دولت در خسارت -9-0-8

است که  نيد يدولت، نوع ةفيوظ تيماه ،يضمان يبر مبانبنا

 ،يفيتکل يبر مباناما بنا. دولت است ونيديده و مد بزه ن،يدا

بر بنا گريد ريتعب به. دولت، اعانه و کمک است فهيوظ تيماه

 ياست که برا يديده حق دست اول، جبران خسارت بزه يمبان

دستة  يحقوق؛ اما بنابر مبان ريسا هيجعل شده است، شب هديد بزه

. خواهد بود يوجوب يف دولت برمبنايتکلجبران خسارت  ،دوم

دگان از منظر فقه يد از بزه يئزدا ل نقش دولت در خسارتيدر ذ

 .رديگ يقرار م يبررسو حقوق مورد

 يدگان جرائم منافيد از بزه يئزدا دولت و خسارت -9-0-8-8

 رانيعفت در حقوق ا

تواند  يعفت م ين مسائل در جرائم منافيتر د از مهميترد يب

را   جرائمن نوع يا يو خشن جسمان يروحبار  انياز آثار ز ياندک

. باشد يم يو معنو يبکاهد جبران خسارت از طرق مختلف ماد

خاص وارده متناسب باشد و  ةد با صدميز بايجبران خسارت ن

رو  نيازا. پرداخت شخص محکوم مرتبط باشد ييد با تواناينبا

ا مجرم يکار  بزه يکه پرداخت خسارت تمامًا ازسو يصورتدر

نظر  به .باشد يز در دسترس نمين يگريشود و منبع د ينمجبران 

 ين خسارت و غرامت ماديمتأمنظور  بهد يها با رسد دولت يم

ن است يشود ا ينجا مطرح ميکه در ا پرسشي يول. کننداقدام 

حاضر به  شيبار خوانياعمال ز يبرا يکه حت يدولت ايآ که

از اعمال  يحاضر است خسارت ناش ست،ين ارتپرداخت خس

از کشورها، دولت  ياريدر بسرا جبران کند؟  گرانيد بارانيز

س يستأ ها پرداخت خسارت يبرا يخاص ةوياتخاذ و ش يمقررات

 يقو يمبان ايدولت، مبنا  تيولؤمس ديناچار با به .است کرده

از  تيدولت در حما رياز قصور و تقص انيم نيدر ا. داشته باشد

بحث شده  يمبان ريو سا ياز قرارداد اجتماع زيديده و ن بزه

که  ييباال اريبس ةنيهز با توجه به هاتيتوج نياست، اما ا

کند، چه  يم ليالمال تحمتيخسارت بر ب يدولتجبران 

در حقوق  (:31:031 ،هدايت زاده و عظيم) دارد؟ يگاهيجا

ن ين خصوص که به ايدر ا ين و مقررات مشخصيران قوانيا

ن باالخص ياز قوان يچه برخده نشده است، اگريدمهم بپردازد 

ن و يگر قوانيد 0312مصوب سال  يقانون مجازات اسالم

توسط دولت  دگانيد ، بر لزوم جبزان خسارت بزهها نامه بخش

ک ين موارد به يکدام از ا چيطور مشخص ه اما به ،اند نظر داشته

جبران در موارد خاص آن  فقطاند و  ر عام نپرداختهيفراگ ةقاعد

که  يازجمله موارد. رفته شده استيکار پذ بزه يخسارت ازسو

دگان و يد از بزه يطور خاص درخصوص جبران خسارت برخ به

  011مواد  به توان يم .دارد دن و مقررات وجوين در قوانامتهم

قانون مجازات  030، 021، 330، 0:1ة ماد 3 ة، تبصر031و 

 يفريک ين دادرسيئقانون آ ::2 ةو ماد 0312مصوب  ياسالم

ن موارد در يان شد ايطور که ب همان .کرداشاره  0312مصوب 

صورت پراکنده و در موارد خاص بوده و  ن و مقررات بهيقوان

 يعفت از رو يز باالخص منافيآم خشونت جرائمدرخصوص 

عنوان  با يا حهيحال حاضر الدر. باشد يگشا نم اجبار و اکراه راه
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ت بانوان در برابر ين امنيتأمانت، کرامت و يص»حة يال

که در بند  شدهه به دولت ارسال يئق قوه قضاياز طر« خشونت

 يوزات دادگستر يکه برا يفيآن ازجمله تکال 03 ةماد 2

ت از بانوان با يصندق حما يانداز است، راه کرده ينيب شيپ

 . ده و جبران خسارت آنان استيد ت از بانوان بزهيهدف حما

 جرائمدگان يد از بزه يئزدا حکومت و خسارتش قن -9-0-8-1

  هيعفت به عنف در فقه امام يمناف

از  يئزدا رو نقش حکومت و خسارت شينگارنده در گفتار پ

تقدم جبران  عدم ايتقدم را در دو بند  يدگان در فقه اسالميد بزه

جبران  ةفيعدم سقوط وظ ايسقوط و  دولت فيخسارت بر تکال

ن و ييمورد تب يحکومت در فقه اسالم يخسارت با ناتوان

 .م داديقرار خواه يبررس

 فيتقدم جبران خسارت بر تکال عدم ايتقدم  -9-0-8-1-8

 ياز منظر فقه دولت

موظف است جبران  حکومت ،فقه اسالم يضمان يبنابر مبان

عهده دارد مقدم  که به يفيتکال ريرا بر سا دهيد خسارت بزه

 حيتوض. وجود ندارد يالزام نيچن ،يفيتکل يبر مباناما بنا. بدارد

از  ده،يد پرداخت خسارت بزه ،ياول مبان ةبر دستبنا نکهيا شتريب

صورت  نيدر ا. دولت است ةخواهد بود که برعهد ياحکام وضع

 يفيتکال ريديده و سا پرداخت خسارت بزه يدولت برا ةاگر بودج

نکند، دولت موظف است  تيکفا است حکومت ةعهد که به

بر اما بنا. مقدم بدارد فيکالت ريديده را بر سا جبران خسارت بزه

است مانند  يفيتکل ده،يد پرداخت خسارت بزه ،يدوم مبان ةدست

اهم و  تيبا رعا ديپرداخت، دولت با ةو از نظر رتب فيتکال ريسا

البته  .مقدم بدارد فيتکال رياهم را بر سا فيتکل يمهم، اجرا

است که در حکم  نيا يفيبر حکم تکل يتقدم حكم وضع يمبنا

در مورد )اشتغال ذمه  رو اين از .ستيقدرت شرط ن ،يوضع

 يفياما حکم تکل. ستيبه قدرت بر پرداخت منوط ن( يبده

است و در  يمنوط به قدرت بر پرداخت بده( وجوب پرداخت)

ساقط  يفيقدرت بر پرداخت ندارد، حکم تکل ،که شخص يفرض

ديده  هآور، جبران خسارت بز ضمان يبر مبانآنکه بنا جهينت .تاس

آبادي،  ده حاجي). دولت خواهد بود فيتکال گريمقدم بر د

302:0311) 

جبران خسارت با  فهيسقوط وظ  عدم ايسقوط  -9-0-8-1-1

 يدر فقه اسالم دولت يناتوان

جبران خسارت  ،يفيتکل يمبان ةيبر آنچه گذشت و بر پابنا

باشد و از  يدولت م ةعهد است که به يشرع يفيديده تکل بزه

 يباشد، درصورت ناتوان يآنجا که تكليف، مشروط به قدرت م

اما . شود يساقط م اساسًا فيتکل نيدولت در پرداخت خسارت، ا

 نيسقوط ا موجبدولت  يالمال، ناتوانتيبودن ب ضامن ةيبر پا

است تا  يدولت باق ةبرعهد فهيوظ نيشود و ا ينم فهيوظ

 (303:0311آبادي،  ده حاجي) .کندکه آن را پرداخت  يزمان

و  يمدار دهيد است بزهيس يدر راستا يب فقه اسالميترت نيبد

ده به يد از بزه يئزدا در خسارت يده، سعيد جبران خسارت از بزه

 ييتوانا نبوددرصورت  يکه حت ينوع به داردمختلف  انحاي

س يسعنوان تأ بهالمال  تيب ةفيدولت در پرداخت غرامت، وظ

با نقش دولت، دانسته که در هرصورت جبران خسارت  يمواز

را در فقه  يمدار دهيد گاه بزهيجا يکرد به درستين رويا. کند

 .سازد يان مينما

 گيري نتيجه

ار يموضوع بسمخرب  ةديعنوان پد عفت به يمناف يرفتارها

خود را نشان  ييجان موضوع دريت اياهم. باشد يم يمهم

در  جرائمن يدر ارتکاب ا يا توجه ش قابليدهد که با افزا يم

و  جرائمن يا دگانيد ت از بزهيرو حما نيااز. ميجامعه مواجه هست

در . است يضرور يآنان امر يو معنو يجبران خسارت ماد

جمله زنا به عفت از يمناف جرائمق يه به ذکر مصاديفقه امام

خود  ين فقها در کتب فقهيهمچن .اشاره شده است... عنف و 

ان تجاوز به يا غصب فرج در بياغتصاب  يها تر از واژه شيب

کرد يه رويفقه امام يبا بررس. اند کردهعنف استفاده 

. مشاهده است قابل جرائمن خصوص از يدر ا يمدار دهيد بزه

و رکن عنوان د البکاره به ازجمله پرداخت مهرالمثل و ارش

رسد  ينظر م اگرچه به. جبران خسارت در جرم زنا به عنف

و  يق مبانيدگان از طريد ن نوع بزهيجبران خسارت ا يطورکل به
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اليبطل دم » ةقاعدجمله ازديده  خسارت بزهجبران  يفقه ادلة

 ،«االسالم يالضرر و الضرار ف» ةو قاعد «امرء مسلم

 يمناف جرائمده يد به بزهگذار  دگاه قانونيد. باشد ير ميپذ امکان

به  يمانند زنا يا ن مجرمانهين کردن عناويبا مع فقط عفت

رکردن مرکز فساد و ئعفت، اداره و دا يعنف و اکراه، عمل مناف

 ي، تعرض و مزاحمت بانوان در اماکن عمومينگار فحشاء، هرزه

ف کامل و روشن از جرم و بدون ضمانت يبدون تعر... و 

ن يا يازهايو ن يئزدا توجه به خسارت متناسب و عدم ياجراها

از  يبرخ ديشد يضمانت اجرا نيهمچن .استدگان يد نوع بزه

موجب عدم به عنف  يدر زنا اتيمانند سلب ح ،جرائمن يا

د يران در قانون جديار اذگ البته قانون. شود مين جرم ياثبات ا

و  يتيکرد حمايبا رو 0312مصوب  يمجازات اسالم

 110 يال 1:1ن موضوع باالخص در مواد يمدار به ا دهيد بزه

زن  ةديد م خسارت بزهيمجازات و ترم ةبا نحودرخصوص 

ت موجب عدم يزوج ران وجود رابطةين ايدر قوان .پرداخته است

ازمند ين موضوع نيشده که ا يجنس جرائمتحقق عنف در 

از فقها درخصوص  ين خصوص برخيالبته در ا .است يبازنگر

ت همسر يبکارت بدون رضا ز ازالةياکراه و ن يزش از رويآمبا 

 .شده است ين عمل مرتکب کار حراميزوج با ا ،اعتقاد دارند

ن يبنابر ا (330:0010 نجفي، ؛011 :0001، اصفهاني فاضل)

ف عنصر يتعر ،عفت يمناف جرائم ةديد از بزه تيحما منظور به

 .رسد ينظر م به يصورت واضح و روشن ضرور عنف به

ق از عنف در بحث زنا يف دقيار بدون تعرگذ که قانون يطور به

 يقانون مجازات اسالم 220 ةق آن در ماديبه ذکر مصاد فقط

 عفت، يمناف جرائم ه ازديد بزه مشکالتاز  يکي. پرداخته است

اثبات موجود در قانون  ةرا ادليز. اثبات است ةضعف در نظام ادل

رد يگ يدر خفا صورت م يجنس جرائم تر بيشنکه يبا توجه به ا

  .ت اعمال ندارديقابل

ن ياصالح و تقن :رسد ينظر م با درنظر گرفتن موارد مطروحه به 

ت از يعفت با تبع يجرائم مناف ةد در حوزيجد يفريمقررات ک

ن نوع يا ياثبات ت ادلةيمد به همراه تقوکارا يئاست جنايس

کرد بار ير روييتغز يد و نيجد يعلم يها ق روشياز طر جرائم

متهم  يسوت ازياثبات باالخص درخصوص عنف و عدم رضا

عفت به  ياز بعد جبران خسارت در جرائم مناف. باشد يضرور

ه و قانون يدهد، رو يران نشان ميو قانون ا يئقضا ةيرو ،عنف

 يرو برا نيازا ،ن خصوص وجود ندارديدر ا يخاص و مستحکم

ت از کرامت يو حما ين مشکل و جبران خسارت واقعيحل ا

ت يحما منظور به يصندوق شود مي شنهاديده پيد بزه يانسان

  .شودجاد يدگان ايد بزه براي يفور
 

 مالحظات اخالقي

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

 .گرديد  رعايت

 تقدير و تشکر

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

 .کمال تشکر را دارد

 سهم نويسندگان

نگارش اين مقاله بر اساس اصول نگارش مقاالت حقوقي در 

آوري منابع و نگارش توسط  تمامي مراحل تهيه پالن، جمع

 .صورت گرفته است نويسندگان

 تضاد منافع

 .اين پژوهش فاقد هرگونه تضاد منافع است
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 منابع و مآخذ

  يفارس منابع. الف

 الصحاح تاج اللغة و (.ق8017) حماد بنليجوهري، اسماع -

 .نييدارالعلم للمال: چاپ اول، بيروت .صحاح العربية

موسسة آل البيت  ،ناشر.الفقهاء تذكرة(. ق0000) عالمه حلي، -
 قم ، مجلد پنج، ياألول: الطبعة ،السالم إلحياء التراث عليهم

 . المطلب في تحقيق المذهب يمنته (.ق0002) ، عالمهيحّل -

مؤسسة الطبع والنشر في اآلستانة الرضوية : المطبعة ناشر،

جلد  األولى: الطبعة مجمع البحوث اإلسالمية: المقدسة الناشر

 .پنجم

چاپ . ديده جبران خسارت بزه(. 8911)، احمد  يآباد ده يحاج -

  .يشه اسالميپژوهشگاه فرهنگ و اندناشر ، ،اول

 لد دوازدهم،ج .المنهاج تکمله (.ق8081) دابوالقاسميس ،ييخو -

 .مالعل هنيمد: قم وهشتم، اپ بيستچ

جلد . المنهاجمباني تکمنله . (ق8017)ابولقاسم ديس خويي، -

 .اآلداب مطبعه: نجف ،دوم

چاپ  .شناسي حمايتي هديد بزه .(8911) مهرداد ،ياصل انيجيرا -

 .دادگستر: تهران .دوم

 جلد سيزدهم، .فقه الصادق .(ق8081) دصادقيس ،يروحان -

 .الکتابدار: قم اپ اول،چ

هاي  ديدگان، حقوق و حمايت بزه» (.891١) مهرداد ،اصلي رايجيان -

  81شماره ،پژوهش حقوق و سياست ةمجل .«بايسته

: ترجمه. شناسي ديده بزه. (8911) زوال و ژرار لوپزيلينافيژ -

 .مجد :تهران چاپ دوم، وند،ياهلل کردعل روح

عدالت ترميمي، تعديل تدريجي  .(891١)ر يام ،روزيپ يسماوات -
چاپ  .(با ديباچه دکتر نسرين مهرا)عدالت کيفري يا تغيير آن 

 .نهينگاه ب :تهران ،اول

 .ميقرآن کر -

ناشر  ،نظام القضاء و الشهاده (.ق8081) جعفر ،يسبحان -

  چاپ اول،جلد اول،  ،السالم هيامام صادق عل مؤسسه

 حقوق و ترميمي عدالت از هايي جلوه .(8911) عباس ،يريش -

 به ،ياسالم حقوق در ييها شهياند کتاب در منتشره .اسالمي

 .(ع) صادق امام دانشگاه انتشارات :تهران ،يگدليب ديسع اهتمام

 .جنگل :تهران ،اول چاپ .کيفرشناسي .(8911) يعل ،يصفار -

جلد  ،چاپ سوم. البحرين مجمع(. 8011)ن ي، فخرالديحيطر -

 مكتب نشر الثقافة االسالمية: لناشرسوم ،ا

 ،اول چاپ .ديده در فرايند کيفري بزه (.8919) ري، امياسعب -

 .دادفر :تهران

 الروضه (.ق8081) (يثان ديشه) يعل بننيالدنيز ،يعامل -

 .داوري: قمچاپ اول،  .هيالدمشق شرح اللمعه يفيه البه

 خسارت جبران» (.891١) هيهد ت،يهدا ي وزاده، شاد ميعظ -

مجلة  .«خسارات ترميم نحوة تا کودک عليه جرم از ناشي

  س(87) ١، هاي حقوق کيفري پژوهش

 :قم ،چاپ اول. المسائل جامع (.ق801١)محمد  ،يلنکران فاضل -

 .قلم ريام

کشف اللثام و (. ق0001) حسن محمدبن ،ياصفهان فاضل -
دفتر  :قم چاپ اول،جلد دهم،  .االبهام عن قواعد االحکام

  .ه قمين حوزه علميمدرس ةوابسته به جامع يانتشارات اسالم

: جلد پنجم، قم .العين كتاب (.8919) احمد بن ليخل ،الفراهيدي -

 .اسوه

مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي  .(8918) رضايعل ،ضيف -

سازمان و چاپ انتشارات  :، تهرانچاپ ششم. عمومي اسالم

 . يوزارت و فرهنگ ارشاد اسالم

: المطبعة ،2،الطبعهالمنير مصباح(. ق8081) محمد ، احمدبنيومقي

 .المطبعة العصرّية

رفتارشناسي جنسي در انديشه » (.8910) محمدباقر کجباف، -

 17شماره،فصلنامه مطالعات راهبردي زنان ديني

عدالت ترميمي و حقوق » (.891١) مارک جسن، گروهو -

شمار ، دادگستر ةمجل ،روزيپ ير سماواتيام :ترجمه .«ديده بزه

(81 :) 

 .سپهرانتشارات  ،چاپ هفتم .نامه لغت .(8910) ن، محمديمع -

شناختي جرائم  بررسي جرم (.891١)ه يجورکو ،يمحمد - 
 .يشه اسالميپژوهشگاه فرهنگ و اندانتشارات . جنسي

  .زانمي :تهران. قواعد فقه(. 891١) ابولحسن محمدي، -
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حمايت از زنان در برابر  .(8911) يمهد ،مهر يمعتمد -

 .تونيبرگ ز :تهران ،اولچاپ  .خشونت

گري از  گري و واسطه روسپي» .(8911)محمدرضا  ،محمدي -

 رشتة ارشد نامه کارشناسي پايان .«شناسي هاي نوين جرم نظرتئوري

 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز، شناسي وجرمحقوق جزا

في المستدرک  هنهج السعاد(. م0111) محمدباقر ،يمحمود -

 .سسه النعمانؤم انتشارات،چاپ اول، جلد هشتم، . هالبالغ نهج

 عيشرح شرا يجواهر الکالم ف (.ق8010)محمدحسن  ،ينجف -
 .يالعرب التراث اءيدار اح: روتيبچاپ هفتم،  .االسالم

السالم عبد: المحقق .معجم مقاييس اللغة (.ه8911)ابن فارس -

 .دار الفكرجلد چهارم،انتشارات، ،محمدهارون

کرامت انساني در حقوق  (.8917) نژاد يميرح ل،ياسماع -

 .زانيم :رانهتچاپ اول،  .کيفري

  .کيفري حقوق اصطالحات فرهنگ (.8911)عباس  ،يمانيا -

 .يهست نامه :تهرانچاپ دوم، 

 ميزان، نشر عومي، جزاي حقوق ،8911محمدعلي، اردبيلي،-

 .پنجم چاپ

بر درآمدي (. 8910)ن و برهاني، محسن يحس غالم الهام، -

 .زانيم: تهران. حقوق جزاي عمومي

مفهوم و جايگاه » (.8911) ، محسن؛ دادجو، مهسايبرهان -

چهاردهم ، حقوق اسالمي ةمجل. «عنف در حقوق کيفري ايران

(١9)، 

 .ترمينولوژي حقوق(. 8910) محمدجعفر ،يلنگرود يجعفر -

 .گنج دانش انتشارات،پانزدهم،  چاپ
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The protection of victims, acts against rape or threat to rape has put new approach 

for victimologists. Victims of these crimes are faced with more problems such as 

frequent victimization, future victimization, mental and physical diseases. 

Determining the position of the victim as the first step in achieving his rights and 

restoring and fixing his position in the criminal justice system will play a 

significant role. Today the victim is no longer considered as a hidden pillar of 

crime. Therefore one can see different criminal policy approaches to victims of 

crimes against chastity. The main question is how far our laws and regulations 

have a protective view for crimes against chastity? This article is a brief overview 

about the victim of crimes against chastity in criminal procedure from 

investigation to various forms of the required support. The legislator by 

considering the Shia jurisprudence, paid attention to victims of these more than 

before but there is still some gaps that should be paid attention. 
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