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  ۱۳۹۲ ، بهار ـ تابستان۵شمارة ، دانشگاه علوم اسالمي رضويحقوق كيفري، هاي  آموزه

  
  دهيد ز بزهيآم يكرفتار و گفتار تحر

   قضايي ايرانةدر قوانين و مقررات كيفري و روي
    ١يعبدالرضا جوان جعفر  
    ٢دهيفرهاد شاه  

  چكيده
را بايـد  اب آن كر ارتبعوامل مؤثر  تمامي   جرم،   ةجانب ق و همه  ي شناخت دق  يبرا

ت يده و وضـع   يـ د ار، به بـزه   ك بزه ينار بررس كگر، در   يبه عبارت د  . كرد يبررس
 وقـوع آن ماننـد      يهـا  را جـرم و علـت     يـ  ز ؛پرداختـه شـود   بايـد   ز  يـ  ن ييجنا شيپ

 نقـش  ةمطالعـ . اسـت يكـي از آنه  ده  يـ د ه بـزه  كـ گرنـد   يديك متصل به    يها حلقه
توانـد   ي مـ  ،اب عمـل مجرمانـه    ك ارت ينشگران اصل ك از   به عنوان يكي   ،دهيد بزه

 حاضر  جستاردر  . اب جرم شود  كند ارت يتر فرا  يل قو ي بهتر و تحل   كموجب در 
 يشناسـ  دهيـ د  بـزه يهـا  افتـه ي، بـه لحـاظ     يشود تا قانون مجازات اسالم     ي م يسع
ده، نقش آن در    يد ز بزه يآم يك، در توجه به رفتار و گفتار تحر       )نينخست (يعلم
 برخـورد  ة بـه نحـو    ي با نگاه  ي،ف مجازات و  يان تخف كمار و ا  كفر بزه كين  ييتع

  .ي شودن موضوع بررسيها با ا دادگاه
                                                        

 ۲۶/۲/۱۳۹۲: تاريخ پذيرش ـ ۳/۱۰/۱۳۹۱: تاريخ دريافت.  
  .(arjaafari@gmail.com) استاديار دانشگاه فردوسي مشهد. ١
  .(farhad_shahideh@yahoo.com)) نويسندة مسئول (شناسي  و جرمجزاشناس ارشد حقوق كار. ٢
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ديـده،   آميز بـزه   ديده، رفتار و گفتار تحريك     دهندگي بزه  شتاب :يواژگان كليد 
  .جنايي، تخفيف مجازات بزهكار وضعيت پيش

  مقدمه
 در مقـام حـل      هكـ شناسـان     از جرم  يا ، عده يشناس م سده پس از تولد جرم     يمتر از ن  ك

گر جـرم،   ينشگر د ك جرم بودند، مطالعات خود را بر        يشناس  و علت  يارك بزه يمعما
ردنـد تـا    كز  كـ  متمر ، فراموش شـده بـود     يفركيند عدالت   يه در فرا  ك» دهيد بزه «يعني

ن تحـوالت   يـ  ا ةجـ ينت. سازندن جرم مشخص    يوكت  را در  يت و يسهم، نقش و شخص   
تـوان   يب، مـ  يـ ن ترت يبد . بود »ي علم يشناس دهيد بزه« نامد با   ي جد اي  ق، تولد رشته  يعم

 ي و  سـنت  ِتيـ ه بـا انتقـاد از ماه      كـ  اسـت    يا  رشـته  ي، علمـ  ِ  يشناسـ  دهيـ د ه بـزه  كگفت  
  .ي، پديد آمدشناس  جرمِ حورارمكبزه

ار كـ اش بـا بزه  ت او، رابطهيده، شخصيد ، بزهي علميشناس دهيد  بزه يبر اساس مبان  
بـه عبـارت    . شود ي م ياب جرم بررس  كند ارت يران عامل در ف   ير ا يو عوامل مختلف تأث   

... يك و ، تحر ياركت، هم يده با رضا  يد  موارد، بزه  يه در برخ  كتوان گفت    يگر م يد
اب جـرم   كـ  ارت ياران بالقوه را برا   ك و بزه  داردن عمل مجرمانه    يوك در ت  ينقش اساس 
ا بـه  راران كـ  توجـه بزه ياتكـ دگان مقصر با بروز رفتارها و حر  يد بزه. ندك يوسوسه م 

، سرشت و اعمـال  ي زندگةويات، شي خصوص ،مي جرا ي و در برخ   كنند  خود جلب مي  
 ي بــراي وي قبلــيه اســتعداد و آمــادگي شــبيزيــار چكــ او بــا بزهةده و رابطــيــد بــزه
  . استگيديد بزه

ن جـرم   يوكـ  مهـم در ت    ياب جـرم، نقـش    كـ ند ارت يدن به فرا  يده با شتاب بخش   يد بزه
ر ي تقص١گيشناسان مانند هانس فون هنت دهيد  بزهيخبر، چنان كه داشته باشد تواند    مي
ز يــآم يــكرفتــار و گفتــار تحر. داننــد يشتر مــيــاران بكــدگان را از بزهيــد  بــزهيبرخــ
ه كـ  اسـت    يا وهيآنـان شـ   نكـردن    و مراقبـت     ياطيـ احت ي، بـ  يانگـار  دگان، سهل يد بزه
و  سـازد   مـي ننده را روشـن     ك يكاب جرم و عوامل تحر    ك اوضاع و احوال ارت    ِتياهم

دهـد   يهـا را نـشان مـ       اب آن كـ م با اوضـاع و احـوال ارت       ي جرا يارتباط تنگاتنگ برخ  
گ تحـت   يتاب فون هنت  كدگان در   يد  به بزه  يرد علم يكن رو ينخست. )۲۷۶: ۱۳۹۰بابايي،  (

                                                        
1. Hans von Hentig. 



  

ك
حري

ار ت
گفت

ر و 
رفتا

 
 بزه

ميز
آ

 
ن و

واني
در ق

ده 
دي

.../ 
هش

پژو
ها

۱۲۹  

ت يـ  بـه شـدت از ماه      يو.  منتـشر شـد    .م ۱۹۴۸ در سـال     ،بزهكار و قربـاني او     عنوان
نشگر ك صرفاً ، جرممِي مستقي قربان كهعتقد بودرد و مك انتقاد يشناس  جرمِ حورم مجرم

  .)۴۱: ۱۳۹۰صادقي فسايي و ميرحسيني، (ست يمنفعل ن
 يشناسـ  دهيـ د  بـزه يه از دستاوردهاكاب جرم كده و نقش او در ارت    يد توجه به بزه  

 ،شـناس  ن سان، جرم  يبد. تواند مؤثر باشد   يز م ي ن يفركي يها  در قضاوت  ، است يعلم
ه اعمـال مجرمانـه را بـا قـانون          آورد كـ    به شمار نمـي    يني ماش ةب را به مثا   يفركي يقاض
ار و علـل و     كات و حاالت بزه   يد به خصوص  ي با ي قاض ،دگاهين د يدر ا . دهد يق م يتطب
ب جـرم شـده اسـت       كـ ه در آن مرت   كـ  ياب جرم و اوضـاع و احـوال       ك ارت يها زهيانگ

دگاه، يـ ن د يـ  ا  بـا گـسترش    ١.نـد كتوجـه   ) دهيد ز بزه يآم يكمانند رفتار و گفتار تحر    (
از . شـود  يشتر فـراهم مـ    يها ب  ردن مجازات ك ي عدالت و تحقق اصل فرد     ي اجرا ةنيزم

 اسـت، ه ردن مجـازات  كـ  ي اصـل فـرد    يهـا   از جلـوه   يكـي ات مخففـه    يفكيه  كآنجا  
  ارات قـضات و يـ  بـا وسـعت اخت    يي، قـضا  ةفـ ات مخفّ يـ فكي ةه توسـع  كـ توان گفت    مي

 اسـت  بـودن جـرم و مجـازات مـالزم           ي قـانون  ةتجاوز به اصالت و اعتبار مطلـق قاعـد        
 ،ارك بزهيف براي در خصوص ِاعمال تخفيارات قاضي هرچند اخت،)۱۱۶: ۱۳۸۴باهري، (

  يارات قاضـ يـ را اختيـ  ز؛هـا نـدارد   م و مجـازات   ي بـودن جـرا    ي با اصـل قـانون     يرتيمغا
 را  ينيهـا و اقـدامات تـأم       د مجـازات  يـ ز با يـ گـذار ن    قانون باشد و قـانون     ةد در حوز  يبا

: ۱۳۸۵زراعـت،   (ار توجـه شـود      كت بزه ين مجازات به شخص   ييند تا هنگام تع   كمشخص  
  .)۱۴۰ـ۱۳۹

 بـه   ين قبل و پس از انقالب اسالم      يران در قوان  ي ا يياست جنا يده در س  يد نقش بزه 
 يعامل» يكتحر« ۱۳۰۴ يدر قانون مجازات عموم   . استيافته  اس  ك انع يصورت نسب 

 ي نـشده بـود، امـا قاضـ        ينـ يب شيار شود، پـ   كف مجازات بزه  يه موجب تخف  مستقل ك 
 يبرا. دهدف  يار تخف ك در مجازات بزه   ،هياوضاع و احوال قض   به  توانست با توجه     يم

ده توجه  يد  از طرف بزه   يك، تحر ۱۳۵۲ ي اصالح ين بار در قانون مجازات عموم     ياول
                                                        

بينـي حـداقل و حـداكثر مجـازات           پـيش  با ۱۳۰۴اولين بار در قانون مجازات عمومي       به اين موضوع،    . ١
ده  و كيفيـات مـشدّ  ) قـانون مـذكور  ۴۵ ـ ۴۴مـواد  ( قضايي ةبيني كيفيات مخفف  براي بيشتر جرايم، پيش   

  .شدتوجه ) مانند تكرار جرم و تعدد(
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  ١.را به خود جلب كرد گذار قانون
 مـتهم  ياركـ جـب بزه ه موك ي اوضاع و احوال خاص ،ن قانون ي ا ۴۵ ة ماد ۳در بند   

. ات مخففـه بـود    يفكي ة از جمل  ،هيعل يز مجن يآم يكشده بود، مانند رفتار و گفتار تحر      
 ۱۳۶۱ ي قانون راجع به مجازات اسالم۳۵ ةز به موجب مادين پس از انقالب ن    يدر قوان 
گـذار   قـانون . شـد ن موضوع توجه ي ا به۱۳۷۰ ي قانون مجازات اسالم   ۲۲ ة ماد ۳و بند   

 همچنـان رفتـار و      ۱۳۹۲د مـصوب    يـ  جد ي قـانون مجـازات اسـالم      ۳۸ ةدر بند پ ماد   
ار دانـسته   كـ  بزه يريـ ف مجـازات تعز   يـ ده را موجـب تخف    يـ د ز بزه يآم يكگفتار تحر 

  .است
 ،اب جـرم  كـ ده در ارت  يـ د  بـزه   ه خاسـتگاه توجـه بـه نقـش        كب، از آنجا    ين ترت يبد

ن يـ ، ا ي اسـت  مـ  عل يشناس دهيد  به نام بزه   يشناس  از جرم  يدي جد ة رشت ةموضوع مطالع 
دگاه يـ  از دي علمـ يشناس دهيد  بزهيها  دادهيبررس. طلبد ي را م  يشتريببررسي  مبحث  

هـا،    دادگـاه يي قـضا ية و روياب جرم در قانون مجازات اسالمكده در ارت يد نقش بزه 
گـذار    توجـه قـانون    ،ن موضـوع  يـ را ا ي ز ؛دهد ين پژوهش را نشان م    يضرورت انجام ا  

ــا ــاري ــه رفتــار و گفت ــزهيــآم يــك تحرران را ب  ِاعمــال آن را در يده و چگــونگيــد ز ب
  . نشان دهدتواند  مي٢ها دادگاه

                                                        
در صـورتي   « بدون ذكر جهات تخفيف، به بيـان عبـارت           ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومي     ۴۵ و   ۴۴مواد  . ١

 امـا در  ،بـسنده كـرده بـود   »  تخفيف مجازات باشدِ  مقتضي ،كه مطابق اين قانون اوضاع و احوال قضيه       
در .  تغييراتـي داشـت    ۱۳۰۴كيفيـات مخففـه نـسبت بـه قـانون            ۱۳۵۲قانون مجازات عمومي اصالحي     

، البته به صورت تمثيلي     ۱۳۰۴خالف قانون     مصاديق جهات تخفيف، بر    ۱۳۵۲قانون مجازات عمومي    
 مكلـف شـد تـا جهـات و داليـل تخفيـف       ۱۳۵۲ذكر شده بود و قاضـي در قـانون مجـازات عمـومي           

  :، از قبيـل   دارد كيفيـات مخففـه جهـاتي        ،قـانون  اين   ۴۵ ةطبق ماد . مجازات را در حكم خود قيد كند      
هـاي مـتهم كـه در شـناختن شـركا و       اظهـارات و راهنمـايي  . ۲ ؛گذشت شاكي يا مدعي خصوصي  . ۱

اوضاع و احوال خاصـي كـه       . ۳ ؛معاونان جرم و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده، مؤثر باشد            
عليه يا وجود  آميز مجني ر و گفتار تحريك   ها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتا        متهم تحت تأثير آن   

 تحقيـق كـه    ةاعالم متهم قبل از تعقيب و يا اقـرار او در مرحلـ            . ۴ ؛ شرافتمندانه در ارتكاب جرم    ةانگيز
اقدامات يا كوشش متهم .  ۶ ؛ متهم ةوضع خاص شخص و يا حسن سابق      . ۵ ؛مؤثر در كشف جرم باشد    

  .ي از آنبه منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناش
 قـضايي مـشهد در دسـترس بـوده          ةهـاي حـوز    هاي قضايي دادگـاه    از آنجا كه در اين پژوهش پرونده      . ٢

  .اند شدههاي اين حوزه تحليل   دادگاهياست، آرا
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ن و مقررات يده در قوانيد ز بزهيآم يكرفتار و گفتار تحر .۱
  راني ايفركي

و يـك سـو     ده از   يـ د  بـزه  يدهنـدگ   شتاب ية بر نظر  ي مبتن يشناخت دهيد  بزه يشناس علت
 را متحـول    يي حقـوق جنـا    يكالسـ ك گر، اصـول  ي د يدگان از سو  يد  بزه يشناس گونه

 مفهـوم   يـة هـا بـر پا     يكالسـ ك، نئو يشناسـ  دهيـ د ش بـزه  يدايش از پ  ي پ ةدر سد . ساخت
 ةمـ ي در ن  ي ولـ  ،ن دانـسته بودنـد    كـ  را مم  ١اركفر بزه كيف  يافته، تخف ي  نقصان ِتمسئولي
فـر  كي يريرپـذ يي تغ ي بـرا  يهيدند تا تـوج   يوشك ي م يشناسان علم  دهيد ستم، بزه ي ب ةسد
ده يـ د ه نقش بـزه   كن بود   ي آنان ا  يةفرض. ابنديده ب يد  بزه يريپذ ل سرزنش ي دل ار به كبزه

). د مـؤثر باشـد    يـ ا با ي(ار مؤثر است    ك بزه ييت جنا مسئوليزان  ي، در م  ييند جنا يدر فرا 
ده يـ د  بـزه  يد بـرا  يـ ت جد مـسئولي ف  يـ  تعر ي معاصر در راسـتا    يين سان علوم جنا   يبد

 هجـدهم و    يهـا   سده يشناس و جرم  ييه به حقوق جنا   ك يكالسك يةنظر. متحول شد 
 اسـتوار   ك و حالت خطرنا   ييت جنا مسئولي دو مفهوم    يةشد، بر پا   ينوزدهم محدود م  

ز يـ ده ن يـ د  بـزه  ي، بـرا  يشناسـ  دهيـ د  مطالعـات بـزه    ية معاصر، بر پا   ية نظر ي ول ،شده بود 
را » تمسئولي« مفهوم   يجا» سرزنش«ه مفهوم   كن تفاوت   ي با ا  ،شود يت قائل م  مسئولي
  .)۱۱: ۱۳۹۰زكوي، (د گرفته است يمان جددر گفت

ده در  يـ د ر بـزه  يا تقـص  يـ  يوتـاه ك، فـرض    ي به طور ضمن   ي علم يشناس دهيد در بزه 
  :ديگو يه فوئر باخ مي ك به طور،شود ياب جرم مطالعه مكارت

ه بر سر او آمده و  ك است   يزي هر چ  أده علت و منش   يد م دقت شود، بزه   ياگر در جرا  
  .)۸۳: ۱۳۸۵،  پيروزسماواتي(ده خود مقصر است يد بزه

ده يـ د ر بـزه  يت و تقـص   يـ  نتـوان فـرض را بـر مجرم        شايد يفركيدر حقوق    هرچند
                                                        

 در لغت به معناي سبك كردن، كاستن، تسكين دادن و آرام كردن است              »تخفيف دادن « يا   »تخفيف«. ١
توان گفت كه قبـل از       رسي مختصري از كيفيات مخففه در ايران مي       با بر ). ۹۶۹ و   ۲۹۹: ۱۳۸۱معين،  (

. دهنده در مواردي ديده شـده اسـت         كيفيات تخفيف  ،استقرار اسالم و ِاعمال مقررات جزايي اسالمي      
 در كاهش ميزان مجازات وي مـؤثر        ، عملكرد متهم  ةدر ايران باستان، بيگانه بودن، حسن سابقه و نحو        

 در مجازات يا تخفيـف  هتوانست و مي داشته است   ر كلي شاه اختيارات مطلق      همچنين به طو  . بوده است 
: ۱۳۸۰نوربهـا،   (گيري كند و يا اينكه اختيارات خود را بـه قـضات شـاهي تفـويض نمايـد                    آن تصميم 

  ).۱۲ـ۳۴/۱۱ـ۳۳ش
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اب جـرم   كـ  مـؤثر در ارت    يده عـامل  يـ د  موارد، بزه  يه در بعض  كني با توجه به ا    ١،دانست
توانـد   ي مي قاض يي،جنا شيت پ ياو در وضع  » دهندة  شتاب«ردن نقش   كاست، با لحاظ    
  .ف دهدي تخفيريم تعزي جراار را دركمجازات بزه
ه بــا رفتــار و گفتــار كــ يدگانيــد متــر از بــزهكت يــ حمايران بــرايــگــذار ا قــانون

 يي، قـضا  ةات مخفف يفكياند، در نهاد     اب جرم داشته  ك مؤثر در ارت   يز نقش يآم يكتحر
  .رده استك ينيب شين موضوع را پيا

  يي قضاةات مخففيفكيده و نهاد يد ز بزهيآم يكرفتار و گفتار تحر
تـوان گفـت     ي نشده است، اما مـ     »فيتخف«ح از   ي صر يفي تعر ،راني ا يفركين  يدر قوان 

ه موجـب   كـ  عبارت است از اوضـاع و احـوال مقـرون بـه جـرم                »ات مخففه يفكي«ه  ك
ات يـ فكي«ر عنـوان    ي در متن قانون آمده باشد، ز      »فيتخف«اگر  . ف مجازات شود  يتخف
 قـضات طبـق   ير نـشده باشـد، ولـ      كن ذ اگر در متن قانو   . رديگ ي قرار م  »ي قانون ةمخفف
 »يي قـضا  ةات مخففـ  يفكي«ها را    ف دادن را داشته باشند، آن     يار تخف ي عام اخت  يا قاعده
نـد  ك ين م ييگذار تع   را قانون  ي قانون ةات مخفف يفكي. )۳۰۶۵: ۱۳۸۸جعفري لنگرودي،   (نامند  

 بـا   ي قاضـ  يگاه. ردكتوان استناد    يها نم   به آن  ،ستير ن كه قانون متذ  ك يو در موارد  
شود  يرو م  ه روب ـ  اب جرم كده در ارت  يد ز بزه يآم يكمانند رفتار و گفتار تحر     ـ ياتيفكي
ه ي كـ  هـا توجـه شـود در حـال          بـه آن   ،ف مجـازات  يند در تخف  ك يم م كه عدالت ح  ك

  .رده استك نينيب شيها را پ گذار آن قانون
ه ي كـ زمـان شـود؛ چـه    مـي ال مزبور برطـرف    ك اش يي قضا ةات مخفف يفكيبا وجود   

ص دهنـد،   ين تـشخ  ي سـنگ  ،آمـده اسـت   براي بزهكـار    ه در قانون    را ك  يم مجازات كح
ن رو، بـا وجـود عوامـل        يـ از ا . نـد ي ِاعمـال نما   ي و يف مجازات را برا   يتوانند تخف  يم

 ،بكـ ات مرت ي مجـازات و انطبـاق آن بـا خـصوص          ييردن قـضا  ك يمخففه، اصل فرد  
  .)۲۴۳: ۱۳۶۸آبادي،  علي(شود  ير ميپذ انكگذار ام م و مستمر قانونيبدون دخالت مستق

                                                        
شـود، موضـوع ضـمانت       يت بررسـي مـي    مـسئول يت است و وقتي     مسئول متضمن   »تقصير« ةكاربرد واژ . ١

 مـشمول ضـمانت اجـرا       ،ديـده بابـت ايـن تقـصير        اما بزه . گردد وقي و كيفري نيز مطرح مي     اجراي حق 
بدين سان حمايـت    . شود تا مجازات مرتكب، تخفيف داده شود       شود، بلكه اين تقصير موجب مي      نمي

  ).۵۳/۱۴ـ ۵۲ش: ۱۳۸۴نجفي ابرندآبادي و ديگران، (شود  اي كمتر مي ديده زهبكيفري از چنين 



  

ك
حري

ار ت
گفت

ر و 
رفتا

 
 بزه

ميز
آ

 
ن و

واني
در ق

ده 
دي

.../ 
هش

پژو
ها

۱۳۳  

ن يـ  در ا  ١.دارداي دراز     پيـشينه ران  يـ  ا ةن موضـوع  ي در قـوان   يي قضا ة مخفف كيفيات
 پرداختـه   يي قـضا  ةن جهات مخففـ   يي به تب  ۱۳۹۲ ي قانون مجازات اسالم   ۳۸ ةرابطه ماد 

 توجه بـه    ٢.كندح  يم تصر كح ف را در  يرده تا جهات تخف   كلف  كاست و دادگاه را م    
نقـش  اشاره به   گذار   ه قصد قانون  تواند باشد ك    بيانگر اين نكته مي   ،  »...لي قب از«عبارت  

 دسـت   ۱۳۹۲ ي قانون مجازات اسـالم    ۳۸ ة ماد يعنبوده است؛ ي  ده  يد ز بزه يآم يكتحر
 اب جـرمِ  كـ ده در ارت  يـ د ه بـزه  كـ گـر را هـم      ي د ي را باز گذاشته است تا مـوارد       يقاض
 و  ي اخالقـ  يهـا  يژگـ ي و ،اركـ ده بـا بزه   يد مانند ارتباط بزه  (ار نقش داشته است     كبزه

 در  يب، قاضـ  يـ ن ترت ي بـد  ٣.ات مخففه قـرار دهـد     يفكيق  ي از مصاد  )دهيد  بزه ياجتماع
ل مجـازات  يا تبـد يـ ف يـ  تخفايهـا بـر    در مجازات آن يده ان نوسان كه ام ك يميجرا

ار كـ ا آن را بـه نفـع بزه       يـ ل دهد و    يزان مجازات را تقل   يتواند م  يوجود داشته باشد، م   
  .ندك ليتبد

  ات مخففهيفكي مشمول ِ يابكت جرم ارتيماه
مگـر در مـوارد     (بر خالف قوانين عرفي كه كيفيات مخففه را غالبـاً در تمـام جـرايم                

، قـانون مجـازات     ي پس از انقالب اسـالم     ةن موضوع يرفته بود، در قوان   ي پذ ٤)استثنايي
                                                        

 و مجـازات عمـومي      ۱۳۰۴ به قوانين مجـازات عمـومي مـصوب          ، قضايي ةيني كيفيات مخفف   تقن ةسابق. ١
  .گردد  برمي۱۳۵۲اصالحي 

رفتـه  كـار    بـه » ...عبارتند از «كه در قوانين قبلي آمده بود، قيد        » ...يلاز قب «در اين ماده به جاي عبارت       . ٢
يت مـسئول زان تقـصير و  تخفيف مجـازات از ميـ  . به موارد خاص منحصر شود است تا جهات تخفيف

كند كه صرفاً موجب تخفيف مجـازات    كاهد، بلكه مصلحت خاصي را تأمين مي       گاه نمي  بزهكار هيچ 
  ).۲۰۷: ۱۳۹۰اردبيلي، (شود  بزهكار مي

بـا  .  پرداختـه اسـت  ۱۳۷۰ قـانون مجـازات اسـالمي    ۲۲ ة قانون مذكور، تقريباً به بازنويسي ماد   ۳۸ ةماد. ٣
تـوان گفـت كـه        مـي  ۱۳۹۲ و قـانون مجـازات اسـالمي         ۱۳۷۰ازات اسالمي    قانون مج  ۲۲ ة ماد ةمقايس

 الهــام گرفتــه و ناآگاهانــه يــا ۱۳۵۲ از قــانون مجــازات عمــومي ۱۳۷۰گــذار در ســال  اگرچــه قــانون
 ۱۳۹۲كار گرفته است، در قانون مجـازات اسـالمي           شناسي علمي را به    ديده آگاهانه، مطالعات بزه   نيمه

گـذار بـراي     كـه قـانون     بـه طـوري    ،شناسي علمي توجـه كـرده اسـت        ديده  بزه ا آگاهي بيشتر به مباني    ب
 ۳۸ ةبند پ ماد  : استفاده كرده است  » ديده بزه «ةاز واژ » عليه مجني «ةنخستين بار به جاي استفاده از واژ      

اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار             « به   ۱۳۹۰قانون مجازات اسالمي    
  .اشاره نموده است»  شرافتمندانه در ارتكاب جرمةديده يا وجود انگيز زهبآميز  تحريك

  . قضايي در جنايت و جنحه امكان داشتة ِاعمال كيفيات مخفف۱۳۵۲در قانون مجازات عمومي . ٤
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 يهـا  ازاته مجـ  كـ ات  يـ ر از حدود، قصاص و د     يات را در غ   يفكين  ي ِاعمال ا  ،اسالمي
  .)۳۸۷: ۱۳۹۰نوربها، (رفته است ي پذ، دارنديثابت و مشخص

 يهـا   را در مجازات   يي قضا ةات مخفف يفكي ۱۳۷۰ ي قانون مجازات اسالم   ۲۲ ةماد
م ي آن را فقـط در جـرا       ۱۳۹۲ ي قانون مجـازات اسـالم     ۳۷ ة و بازدارنده و ماد    يريتعز
ازدارنده در قانون مجـازات     ه عنوان ب  كد گفت   يهرچند با . دانند ي قابل اجرا م   يريتعز

 يري تعز يها ل عنوان مجازات  يها ذ  ن گروه از مجازات   ين رفته و ا   يد از ب  ي جد ياسالم
  .اند قرار گرفته
ن يدر ا . ندكات مخففه را ممنوع     يفكيتواند اعمال    ي م ينيم مع يگذار در جرا   قانون

هـد،  ف د يـ تواند مجـازات را تخف     ي نم ،ات مخففه يفكيرغم وجود     به يصورت، قاض 
  :دارد يان ميه بكرات ي در بخش تعزي قانون مجازات اسالم۶۶۶ ة مادةمانند تبصر

 بـه اتهـام     يت قطعـ  يـ ومكه سارق سـه فقـره مح      ي ك رار جرم سرقت در صورت    كدر ت 
ن مجـازات اسـتفاده    يـي تواند از جهـات مخففـه در تع        يسرقت داشته باشد دادگاه نم    

  .دينما

  ارك مجازات بزهفي دادگاه در تخفيارات قانونيحدود اخت
د ي تـشد ي مناسب است، البته نه برا     ي عمل به قاض   ي آزاد ي مقدار ي اعطا ،از نظر بنتام  
 فرد نسبت به    يكرود   يه گمان م  ك ياهش مجازات در موارد   ك يه برا كمجازات، بل 

ن رو، دادگاه به    ياز ا . )۲/۲ش: ۱۳۸۸آشوري،  ( دارد يمتركت  مسئوليا  يگر خطر   ي د يفرد
زيابي هر پرونده و مطالعه در خصوصيات و روحيات متهم و اوضاع            صورت عيني و با ار    

ديـده يكـي از    آميـز بـزه   كه رفتار و گفتار تحريك و احوال ناظر بر آستانة ارتكاب جرم ـ 
  .)۲۷۰: ۱۳۹۰مكان،  آقايي جنت( تواند ميزان مجازات را تعيين كند ـ مي مصاديق آن است

 طـرف بـا     يـك ، از   يفـ يرد تخف يكـ  رو ن مجـازات بـا    يـي گذار در رابطه بـا تع      قانون
ر نمـوده و از  ي مخ ،ر مقرّ ة را در محدود   يثر، قاض ك و ا   مجازات در قالب اقلّ    ينيب شيپ

ار را در   كـ ل مجـازات بزه   يا تبـد  يـ ف  يـ ات مخففه، تخف  يفكي ينيب شيگر با پ  يطرف د 
 ي،ن حداقل مجـازات قـانون     ييه تع ك از آنجا    .رده است كز  ي تجو يري تعز يها مجازات

ر اسـت، بـا اسـتناد بـه     يپـذ  انكـ ز اميـ  نيي قـضا ةات مخفف يفكيا استناد به    يود  بدون وج 
ل يـ  تقل ۱۳۹۲ ي قـانون مجـازات اسـالم      ۳۸ ةبنـد پ مـاد     ات مزبور و با استناد بـه      يفكي
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ل مجازات مقرر بـه نـوع مناسـب         يا تبد ير در قانون و     متر از حداقل مقرّ   ك به   مجازات
  .)۱۲۷ و ۱۱۷: ۱۳۸۹آماده، ( است ي اجبار،گريد

 يهـا  ن مجـازات  ييده در تع  يد ز بزه يآم يكر رفتار و گفتار تحر    يتأث
  يريتعز
اهش كـ ار را   كـ  بزه  مجـازاتِ  ،آنپيـرو    و   يريپـذ  ه سـرزنش  ك است   ي عامل يك،تحر
نش كــار را بــه واكــه بزهكــده اســت يــد  از بــزهي مــستلزم رفتــار،ن امــريــا. دهــد يمــ

  .دي نمايكانه تحريجو يتالف
ن رو، معتقدند   ي از ا  .دانند ي جرم م  يه را علت اصل   ديد بزهاز سوي    يك تحر يبرخ

ب را بـه  كـ ده، مرتيد  بزهيوقت. ، نه مباشر جرماستب شده   ك جرم را مرت   ،دهيد بزهكه  
دهـد، در واقـع      ينتـرل رفتـارش را از دسـت مـ         كه  كـ رسـاند    يزش م ي از انگ  يا درجه
شـود   ي منتسب م  ي است و عمل به و     ك محر ةديد  در دست بزه   يب جرم، ابزار  كمرت

 يـك ه تحر كـ انگر آن اسـت     يـ ه ب يـ ن نظر يـ رسد ا  يبه نظر م  . )۵۴/۱۰۲ش: ۱۳۹۰نهاد،   پاك(
ست و در يـ گونـه ن  نيـ ه اي كـ  در حـال ،امـل اراده اسـت  كن رفـتن  يشه موجب از ب  يهم
  .شود نميب ك موجب جنون مرتيك تحر، از مواردياريبس

ل نتركص و قدرت    ي تشخ ةشود قو  يننده موجب م  ك يك وجود عوامل تحر   يگاه
ب از كن است قصد مرتكن حالت مميدر ا. ن برودي از بـ يا جزئي يلكبه طور  ـرفتار  

ن راستا،  يدر ا .  موجود نباشد  ي و يفركيت  مسئولي ي الزم برا  ين برود و عنصر روان    يب
 عـذر  ك مـال يا عده. استهايي متفاوت بيان شده   ديدگاه يك، عذر تحر  ي مبنا يبرا

 ة موجـب زوال اراد    يكه، تحر ين نظر يدر ا . انندد ي م ي درون ي را اجبار معنو   يكتحر
اب جـرم   كـ  ارت ةزيـ را انگ يـ زپذيرنـد؛     را نمـي  دگاه  يـ ن د ياها    دادگاه. شود يب م كمرت

د به يل شدي است، مانند ميطلب  و جاه  يطلب ز، منفعت ين غرا كيد به تس  يل شد يمعموالً م 
ال و يـ  امنيـ نتـرل ا كه حقوق جـزا در مقـام   ي ك، در حال  ي و تعصب مذهب   ييجو انتقام

 يا تواند خدشه ي نميك، تحرةجينترل در نت ك ةب زوال قو  ين ترت يبد. احساسات است 
  .)۲۵: ۱۳۸۹گلدوزيان، (ند ك شخص وارد يفركيت مسئوليبر 

ل يـ ب بـه دل   كـ ه مرت كـ داننـد    يننـده مـ   ك معذور ي را دفـاع   يكگر تحر ي د يگروه
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ر در يتقـص ت و مـسئولي ننـده، از  كت معذوري وضع يكا  ي يژگي و يك از   برخورداري
 شـدن  اموجـب مبـرّ   ن اسـت كـ ننده مم كت معذور يوضع. شود ي م اقبال عمل خود مبرّ   

 را مثـال    يـك  تحر ،ن گـروه  يـ ا.  عذر ناقص باشـد    يكت نشود و    مسئولي از   يامل و ك
ن سـان بـه نظـر       يبـد . )۱۸۸: ۱۳۹۰صـادقي،   رمحمدمي(داننـد    ي عذر نـاقص مـ     يك از   يخوب
 انـسان شـود، از اسـباب        ةفـتن اراد  ن ر ي موجب از بـ    يك،ه تحر ك يرسد در صورت   يم

 ي جزئـ  ة اما اگر خدش   ١، در قتل در فراش    يك مانند تحر  ؛ است يفركيت  مسئوليرافع  
را ه  يـ ن نظر يـ ا. ات مخففه شمرده شـود    يفكين است از    ك مم ،دينترل وارد نما  ك ةبه قو 

 ةات مخففـ  يـ فكيده در   يـ د ز بـزه  يـ آم يـك  و رفتار و گفتار تحر     ٢يارتجال ريدر قذف غ  
ن، يـ بـا وجـود ا    . دديتوان   ي م ،شود ير ِاعمال م  يفر تعز كي يم دارا يدر جرا ه  ك ييقضا
را يـ  ز ؛ توجـه شـود    ،ده اسـت  يد ر بزه ي تقص ةدهند ه نشان نيز ك  آگاهانه   يكد به تحر  يبا

ده يد ده گرفتن نقش مؤثر بزه    ينترل، موجب ناد  كمبنا قرار دادِن صرِف از دست دادن        
  .شود ياب جرم مكدر ارت

ر گفتــار و رفتــار يه تــأثكــن بحــث مطــرح اســت يــ اي علمــيشناســ دهيــد در بــزه
گ يـ  هنت يتـ ؛ ح  مجرمانه را دارد   ةشي به فعل رساندن اند    يي توانا ،دهيد ز بزه يآم يكتحر

ه  كـ  شـناخت  نندهك يكعامل تحر را  ده  يد بزهتوان    مي ،تر قيبا نگاه دق  كه  معتقد است   
ن، يـ بـا وجـود ا  . (von Hentig, 1940: 305) افتـد  ي، جـرم اتفـاق نمـ   ي ويكبدون تحر

دانـد، از    ي مـ  »يـك تحر« ي علمـ  يشناسـ  دهيـ د ه مطالعات بزه  ك را   ين است مورد  كمم
ف يـ ان تخف كـ اماز  اسـاس آن      نداشـته باشـد تـا بـر        يـك  تحر  عنـوانِ  ي،دگاه حقوق يد

                                                        
 ،هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم بـه تمكـين زن داشـته باشـد              . ١

توانـد    فقط مـرد را مـي      ،ه باشد كه زن مكرَ    در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي           تواند مي
 بخـش  :قانون مجازات اسـالمي  ( حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل اسـت        . به قتل برساند  

  .)۶۳۰تعزيرات، مادة 
ز بـه دليـل گفتـار        وي نيـ   ،كنـد  شخـصي را قـذف مـي      فـردي،   ارتجـالي، پـس از اينكـه         در قذف غير  . ٢

 آيـد كـه در قـانون        قذف متقابل پـيش مـي      ،كند و در اين حالت     آميز قاذف، وي را قذف مي      تحريك
رد زير حد قـذف در هـر مرحلـه از مراحـل تعقيـب، رسـيدگي و اجـرا         ادر مو  «:بدان اشاره شده است   

د، خـواه مختلـف     ها همانن   هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آن          ـ  ث...  :شود ساقط مي 
قـانون   (»  شـش اسـت    ة ضربه شالق تعزيري درج    ۷۴ تا   ۳۱ مجازات مرتكبان در بند ث،       :تبصره. باشد

  .)۲۶۱ مادة :۱۳۹۲، مصوب مجازات اسالمي
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ن اسـت   كـ  مم ي علمـ  يشناسـ  دهيـ د ه بـزه   ك ، چنان بتوان سخن گفت  ار  ك بزه مجازات
   او را  ي و اجتمـاع   يستيـ  ز يهـا  يژگـ يلـت، و  ده، غف يـ د  بـزه  ةاَعمال و رفتـار ناآگاهانـ     

  ننـد و صـرفاً    ك ن ين مـوارد تـوجه    يـ هـا بـه ا     ار بداند، اما دادگاه   ك بزه يكموجب تحر 
 يشناسـ  يا قربـان  يـ  ي علمـ  يشناسـ  دهيـ د امـا قلمـرو بـزه     . دنار باش ك مجازات بزه  در پي 

 احـراز   ي بـرا  يف قاض يلكن افزون بر ت   يبنابرا. ندك ين م يي تع يفركي را حقوق    يفركي
 يتواند عـامل  يده ميد ر بزهيل مجازات بر او، تقصي تحميار براك بزهيفركيت  سئوليم

، آن را   ف مجـازات  يـ  تخف يبـرا نـدارد تـا      يفـ يلك ت ي البته قاض  ؛مخففه محسوب شود  
  .ِاعمال كند

 ي مشخـص  ي در چـارچوب نظـر     يكران، تحر ي ا يفركين  يرسد در قوان   يبه نظر م  
در . انـد  ردهكـ  اشـاره    آننده به   كه صورت پرا   ب ين در موارد  يقرار نگرفته است و قوان    

توانـد در   ي مـ يـك ها، عنصر تحر ل ثابت بودن مجازاتيدله  ات ب يحدود، قصاص و د   
 عام توجه   اي  صورت قاعده ه  ن موضوع ب  يگذار به ا   اب جرم مؤثر باشد، اما قانون     كارت
تـل در   م ماننـد ق   ي جـرا  يار برده شود و تنها در برخ      كم به   ي جرا ةرده است تا در هم    كن

 افـراد   يفركيت  مسئوليب و رفع    ك مرت ةده را موجب سلب اراد    يد  بزه يك تحر ،فراش
 مجازات توجه   ةدهند فيز به آن در قالب عامل تخف      ي ن يارتجال ريدانسته و در قذف غ    

  .رده استك
م مـشمول حـدود، قـصاص و        يه در جـرا   كـ  عام را    اي  گذار بهتر است قاعده    قانون

ف يـ ران تخف يـ  ا يفـر كيرا در نظـام     يـ  ز ؛ار بَبـرد   كـ   بـه  ،اربرد داشـته باشـد    كز  يات ن يد
ين ا. ستين موارد قابل اجرا ن    ي، در ا  يك تحر ةجياب جرم در نت   كمجازات به علت ارت   

ــه دل برخــورد دو ــه ظــاهراً ب ــگان ــع شــرعي ــودن ا يل موان ــد ثابــت ب ــ مانن ن دســته از ي
. هـا در تعـارض اسـت       ار در آن  كـ  بزه يفـر كيت  مـسئولي  ياست، اما با مبان   ه  مجازات

 و نـاقص مخـدوش   ي به صورت جزئـ يب حتك آزاد مرتة، اراديكر اثر تحربهرگاه  
ب جـرم شـده     كـ  آزاد مرت  ةه بـا اراد   ك يتوان او را مانند شخص     يشده باشد، چگونه م   

  فر داد؟كياست 
ن يـ  مطـرح اسـت ا    يـك  از تحر  يت ناشـ  يـ ه در خصوص معاف   ك يت، سؤال يدر نها 

ف يـ  و تخف  يكار تحر يه مع يتوج يست؟ برا ي چ يكرش عذر تحر  يار پذ يه مع كاست  
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ب جرم شده است، دو نظر كده، مرت يد  بزه يكر تحر يه تحت تأث  ك يارك بزه مجازات
  . دارندي خود استدالل خاصية نظري برايكه هر كوجود دارد 
نتـرل بـر    كار  كـ ده، بزه يـ د  بزه يكر اثر تحر  ب  كه  معتقدند ي ذهن يةداران نظر  طرف

ن يـ د بـا توجـه بـه ا   ين رو، با  ياز ا . دهد يت م ح را از دس   ي قضاوت صح  ييرفتار و توانا  
ه تحت ك يخطر شخص. مي قائل شوي وي برايمترك يفركيت مسئولي ي،حالت روان

 و بـا آرامـش   ي قبلـ ةه بـا نقـش  ك يسكشود، از    يب جرم م  ك مرت ،جانيا ه ير خشم   يتأث
 ين رو، مـصالح اجتمـاع     يـ از ا . متـر اسـت   كار  ي بـس  ،شـود  يب م ك را مرت  يامل جرم ك
 ي مجـازات و   ي،اركـ بزهچنـين   ن  يي پا كه با توجه به حالت خطرنا     كند  ك يجاب م يا
  .)۷۴۴: ۱۳۸۲صانعي، (ابد ياهش ك

البته .  مطرح استيفركيت  مسئولي يةده و تجز  يد ر بزه ي تقص ة مسئل ي،ني ع يةدر نظر 
 ،آمده وجود  به يِك در برابر تحر   ينشكچه وا » يانسان عاد «ه  كار  ين مع يبا استفاده از ا   

ه در  كـ  يسؤال. شود ي محدود م  يكنش افراد در مقابل تحر    ك وا ةنيزمخواهد داشت،   
 همـان   ة در حوز  ،شده يك تحر ِ  اركبزه نشكا  يه آ كن است   يشود ا  ي مطرح م  بارهن  يا
ه ين نظر يدهند؟ ا  يط از خود نشان م    يه افراد متعارف در آن شرا     ك است   ييها نشكوا

د يـ ن استدالل با  يرا طبق ا  ي ز ؛تر است  يك نزد ي علم يشناس دهيد  بزه ي مطالعات ةبه حوز 
ن يـ ار را بـا توجـه بـه ا        كـ رد و مجازات بزه   كم  كار  ك بزه يده را از خطا   يد  بزه يخطا

  .ن نمودييموضوع تع
 ي فـرد  يهـا  يژگـ يار، عالوه بر و   يرسد بهتر است با استفاده از هر دو مع         يبه نظر م  

ضـاع و  نش عمـوم افـراد جامعـه در آن او   كـ رگـذار اسـت، وا  ينش افراد تأث  كه بر وا  ك
  . صادر شوديتر م عادالنهكده شود تا حيز سنجياحوال ن

را از  يـ  ز ؛شـود  يمديده  ار  يش به استفاده از هر دو مع      يران گرا ي ا يفركيدر حقوق   
اوضاع و احوال خـاص     « به   ۱۳۹۲ ي قانون مجازات اسالم   ۳۸ ة طرف، بند پ ماد    يك

اب كـ در ارت ... يـا ده  يد ز بزه يآم يكل رفتار و گفتار تحر    ياب جرم، از قب   كمؤثر در ارت  
 يار ذهنيط خاص هر جرم، مع   يگذار با توجه شرا    ه منظور قانون  كند  ك ياشاره م » جرم
ه كـ رد كـ تـوان اشـاره    ي ماننـد قتـل در فـراش مـ      يگـر، بـه مـوارد     ياز طـرف د   . است
 تمـام مـردان در زمـان        ي را بـرا   يـك ان تحر كـ ، ام ينـ يار ع يـ رش مع يگذار با پـذ    قانون
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  . نموده استينيب شيگانه پيبمرد  همسر با ي همبسترمشاهدة
ز يـ آم يـك ران در خـصوص نقـش تحر      ي ا يفركين و مقررات    ي قوان يپس از بررس  

 يهــا ر دادهيور و ســاكن مــذيقــواناكنــون بــه بازتــاب اب جــرم، كــده در ارتيــد بــزه
  .ميپرداز ي ميي قضاية در روي علميناسش دهدي بزه

  قضايي ايران      روية    ده دردي بزه    آميز گفتار تحريك  و  بازتاب رفتار. ۲
عمـال  ده در قالب اَ   يد  بزه ةدهند تواند به نقش شتاب    ي م ي،فركي يها  در پرونده  يقاض
 او  يريپـذ   منجر به سـرزنش    وي ةدهند را نقش شتاب  ي ز ؛ندك توجه   يز و يآم يكتحر

متـر  كت  يـ ار و حما  كف مجازات بزه  ين است منجر به تخف    كت مم يشود و در نها    يم
تواند  يز م يده ن يد ا غفلت بزه  ي يتوجه ي، ب يك آگاهانه وه بر تحر  عال. ده شود يد از بزه 
واقـع   تعـرض    يـك  ةديد ه بزه ك يبه فرد مست  باره  ن  يدر ا . اب جرم مؤثر باشد   كدر ارت 

ن يا. ردكتوان اشاره    يم ،رده است ك خود را قفل ن    يه خودرو ك يا شخص يشود و    يم
رانه يل رفتار خطرپذ  يه به دل  وند ك ش  خوانده مي  »آل دهيا ريدگان غ يد بزه«دسته از افراد    

رايجيـان  ( ي هـستند   همـدرد  ةستيـ متـر شا  ك در حفاظت و مراقبت از خـود،         يوتاهكا  ي
  .)۸۷: ۱۳۹۰اصلي، 
ران، يـ  ا يي قـضا  يـة ده در رو  يد ز بزه يآم يك بازتاب رفتار و گفتار تحر     ِ  لي تحل يبرا
ه در  يـ صاص و د  ر، حد، ق  يفر تعز كي يم دارا يد در جرا  ين موضوع را با   ي ِاعمال ا  ةنحو

 يهــا  بــه پرونــدهيت دسترســيــبــا توجــه بــه قابل. ردكــ ي بررســيــي جزايهــا دادگــاه
 قلمـرو   ،ورك مـذ  يي قـضا  ة محقق، حـوز   ي مشهد برا  يي قضا ة حوز يفركي يها دادگاه
  .استقرار گرفته  اسناد يها يبررس

م مـستوجب   يده در جـرا   يد ز بزه يآم يكبازتاب رفتار و گفتار تحر    
  راني ايي قضايةر در رويتعز
 بنـد   بر اساس اب جرم و    كده در ارت  يد  بزه يگذار ريزان نقش و تأث   ي با توجه به م    يقاض

 ي را برا  يمتناسبتعزيري  تواند مجازات    يم ،۱۳۹۲ ي قانون مجازات اسالم   ۳۸ ةپ ماد 
  .رديار در نظر بگكبزه
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،  شـد  ي مشهد منجر به صـدور رأ      ييه در دادگاه جزا   ك ۹۰...۲۸ ة شمار ة پروند در
 پس از بردن بار به تهران، به مـشهد          است و  ين شهر ي ب ةرانند» ك «ي آقا :تآمده اس 

  در ،»ق«آقـاي   نـار   كدر  را  همـسرش   و  شـود    ي صبح وارد منزل مـ     ي حوال .گردد يبرم
ور   حملـه  ي و يبـه سـو   » ق «ين حـال آقـا    يـ در ا . بينـد   مـي حال استعمال مواد مخـدر      

قـات  يدر تحق . نـد ك يفـرار مـ   ز  يو زن ن  زنند    مياو را    و برادرش  »ك «ي و آقا  شود  مي
قـبالً  است كه  گفته يبه و» ك «يه همسر آقاكان داشت   يب» ق «ي آقا ،گرفته صورت

از ت خـود را     ياكشـ  و آنگـاه     بوده و اآلن مدتش تمـام شـده اسـت         » ك «ي آقا ةغيص
ز با توجه بـه     يدادگاه ن . راد ضرب و جرح اعالم نمود     ي بر ا  يمبنو برادرش   » ك«آقاي  
، ۴۷،  ۴۲ات بالوجه متهمان، آنان را به اسـتناد مـواد           يرونده و دفاع  ل موجود در پ   يدال

 ةث جنبـ  يـ ه از ح  يـ  به پرداخـت د    يقانون مجازات اسالم  ...  و ۲۹۴،  ۲۶۹ ة ماد ۲ ةتبصر
 قـانون مجـازات   ۶۱۴ ة جـرم بـه اسـتناد مـاد     ي عمـوم  ةث جنب ياز ح ، و    جرم يخصوص
 به لحاظ اوضـاع و      يالم قانون مجازات اس   ۲۲ ة ماد ۵ و   ۳ يت بندها ي و با رعا   ياسالم

را بـه   » ك «يب جـرم شـده اسـت، آقـا        كر آن مرت  يه متهم تحت تأث   ك ياحوال خاص 
  .)۱۳۵: ۱۳۹۱شاهيده، ( كردوم ك محيريتحمل هفت ماه حبس تعز

 حـضور مـرد   ةل مـشاهد  يـ  بـه دل   ،اركـ د بزه ي شد يك پرونده با توجه به تحر     يقاض
، هـا بـوده     آن ي قبلـ  ييو آشـنا   از رابطـه     يه ناشـ  كنار همسرش   كگانه در منزل و در      يب

ه، يف داده است، اما در خصوص د      ي تخف يري را در خصوص حبس تعز     يمجازات و 
  .استتغييري نداده زان آن ي در مبه دليل ثابت بودن مجازات،

بـه  بـا توجـه    ي قاضـ ، مـشهد مطـرح شـد   يي قـضا ةه در حوز كگر  ي د يا در پرونده 
 ي آقـا  ۹۰...۵۵ ة شـمار  ةرونـد در پ . اهش داد كار را   ك مجازات بزه  يك،موضوع تحر 

از خواهر  دخالت و   » و«خانم  كه  ابان در حال ضرب و شتم خواهرش بوده         يدر خ » ج«
نش نـشان   ك وا ين به و  يو توه » و«ز با حمله به خانم      ين» ج «يآقا. كند  ميت  ي حما يو

ت از همـسرش    ي حما ياست، برا » و«ه شوهر خانم    ك» ح «ي آقا ،نين ح يدر ا . دهد  مي
ه كـ اظهـار داشـت   » ج «يگرفته آقا قات صورتيدر تحق. شود ير م يرگد» ج «يبا آقا 
ر و بـا  يه از همسرت طالق بگكنيان اين و بي دروغ يها  را با وعده   يخواهر و » و«خانم  

ن يـي  ضمن تع  ،قاتيپس از ختم تحق   دادگاه  . رده است كن، اغفال   كبرادر من ازدواج    
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ه يـ بـه پرداخـت د    ...  و ۲۹۴،  ۴۷طبـق مـواد     ز  يرا ن » ح «ي، آقا »ج «ي آقا ي برا مجازات
 و به ي قانون مجازات اسالم۶۱۴ ة جرم طبق مادي عمومةو به جهت جنبمحكوم كرد 

ب جـرم شـده و رفتـار و         كر آن مرت  يه متهم تحت تأث   ك يلحاظ اوضاع و احوال خاص    
 قرار يراد ضرب عمديرا مورد اهانت و ا   » و«ه خانم   كه  يعل يمجنآميز    يكگفتار تحر 

  .)همان(وم نمود ك محي نقديال جزايون ريليداخت ده مداده است، به پر
با از  ز  ي ن ي و و  را تحريك كند  ار  ك بزه ،دهيد ات بزه كا گفتار و حر   ياعمال  بسا    چه

البته صرف اوضاع و احوال موجود لزوماً       . ب جرم شود  كمرتدست دادن كنترل خود     
 بـا   يـك رص مـصداق تح   ين رو، تـشخ   يـ از ا .  شود يكتواند موجب استناد به تحر     ينم

 ينـ يب شي عـدم پـ    يـك، تحقـق تحر   و تأثيرگذار در     ط مهم ي از شرا  يكي. دادگاه است 
 يا ا گفتار متهم به گونه    ي رفتار   يدر موارد . ده است يد ز بزه يآم يكرفتار و گفتار تحر   

ن يـ و بعـد از ا    اسـت    ينـ يب شيده قابل پ  يد ز بزه يآم يك تحر يها نشكه بروز وا  كاست  
 ١»سـاخته يـك خود  تحر«گـر، در    يبه عبـارت د   . شود يب جرم م  كاقدامات، متهم مرت  

 مثـال،   ي بـرا  ؛ متهم بـوده اسـت     نخسِت اقدام   ةجيده در نت  يد ز بزه يآم يكاقدامات تحر 
 بپـردازد،  يز متقـابالً بـه فحاشـ   يـ  نيو وكند ن به طرف مقابل  ي به توه  ، آغاز اگر متهم 

 يجـرح و  ده، اقـدام بـه ضـرب و         يـ د  از عمل بـزه    يت ناش يآنگاه متهم به علت عصبان    
را اگـر مـتهم از قبـل بتوانـد اقـدامات            يـ  ز پـذيرفتني نيـست؛    يـك، ند، استناد به تحر   ك

 يـك  بـودن مواجهـه بـا تحر       يند، موضوع ناگهان  ك ينيب شيده را پ  يد ز بزه يآم يكتحر
گـردد   يمتـر مـ  ك ،نتـرل بـر رفتـار   ك يشود و احتمال از دسـت دادن ناگهـان        ي م يمنتف

  .)۱۱۷ـ۵۴/۱۱۵ش: ۱۳۹۰نهاد،  پاك(
بـا  » ج «يور اشـاره شـد، آقـا      كاب جرم مـذ   كند ارت ي فرا يه در بررس  كطور   انهم

 خودسـاخته   يـك  موجـب تحر   ،است» ح «يه همسر آقا  ك» و«ن به خانم    يحمله و توه  
، منجـر بـه ضـرب و جـرح هـر دو      يريـ جاد درگيو ا» ح «ي آقاِ  نشكشده و بعد از وا    

 يست و از سـو نيـ قابـل اسـتناد   » ج«آقـاي   ةسـاخت يك خود سو، تحر يكاز  . شود يم
اهش كـ  موجـب    ،ت از همـسرش   يـ بـه خـاطر حما    » ح «ي شـدن آقـا    يـك گر، تحر يد

                                                        
1. Self induced provocation. 



 

وزه
آم

 
ري

كيف
وق 

حق
اي 

ه
/

ان 
بست

ـ تا
هار 

 ب
۱۳۹

۲
 / 

رة 
شما

۵

۱۴۲  

زان ي در م  ي قاض ،ن پرونده يدر ا . شده است به سبب ايراد ضرب و جرح        ي و مجازات
ل حملـه و  يبه دل» ح «ي آقايكدر تحر» ج «يرد، اما به نقش آقا    كجاد ن ي ا يرييه تغ يد

را با توجـه بـه اوضـاع و         » ح «يازات آقا  توجه نموده است و مج     ين به همسر و   يتوه
اب جرم  كده در ارت  يد در ارتباط با نقش بزه    . اهش داده است  ك ،م بر جرم  كاحوال حا 

 مـوارد   ي در برخـ   يبـه اعتقـاد و    . ردكگ اشاره   ي هنت يةتوان به نظر   ين پرونده، م  يدر ا 
 نجـا يدر ا ( مفعول است    يسك مجرمانه فاعل و چه      اي   در واقعه  يسكست چه   يروشن ن 

از همـسرش اشـاره     » ح «يو دفاع آقـا   » ح «يبه همسر آقا  » ج «ي آقا ةتوان به حمل   يم
ل يـ ، اما به دل   )مفعول(ده  يد است و هم بزه   ) فاعل(ار  كهم بزه » ج «يدر واقع آقا  . ردك

و در  ) افتـه اسـت   يف  يـ  تخف »ح«آقـاي    مجـازات    ،»ح «ي آقـا  يك در تحر  ير و يتقص
 او شـده،    يدگيد ه منجر به بزه   ك را   ي عمل ن است ك مم يي نها ةديد ز بزه ي موارد ن  يبرخ

اي كـه بـا رفتـار يـا گفتـار            ديده مانند بزه (تسهيل كرده و در آن تأثيرگذار بوده باشد         
: ۱۳۸۴ويليـامز،  () ديـ  نما يـك اب جـرم تحر   كـ ننـده را در ارت    ك يا قربـان  يـ ار  كـ بزهخود،  

  .)۴۱/۴۰۸ش
. بـل مـشاهده اسـت     ز قا ي ن ۸۸...۵۶ ة شمار ة در پروند  يكبازتاب توجه به عذر تحر    

 با وجود داشـتن همـسر، بـا         ، مواد مخدر است   يه قاچاقچ ك» ب «ين پرونده آقا  يدر ا 
تمـام  » ب «يه آقـا  كـ  يپـس از مـدت    . ندك ي ازدواج م  يشود و با و    يآشنا م » و«خانم  

وم كـ ر و بـه حـبس ابـد مح        يند، دسـتگ  ك يفراهم م » و« خانم   ي را برا  يانات زندگ كام
 ،فرسـتد  يمـ » و« خـانم    ياز زندان برا  » ب «يه آقا ك يادي ز يها اميبا وجود پ  . شود يم

 ي تمـام ثـروت و     كن فرصت خـود را مالـ      يدر ا » و«ند و خانم    ك يافت نم ي در يجواب
 و بـه    كند  مي، از زندان فرار     يد عصب ي شد يكر تحر يز تحت تأث  ين» ب «يآقا. ندك يم

جـروح  مبـا چـاقو     ه در منـزل خـواهرش بـوده اسـت،           كـ را  » و«همراه برادرش، خانم    
ت يَبَرد، اما در نها ي با خودرو به منزل همسر اولش م،پتوكند و پس از پيچيدن در      مي

ت ياك شـ  ييربـا   آدم دليـل ها بـه     از آن » و«خانم  . شوند ير م يپس از چند ساعت دستگ    
 پرونده با توجـه  يقاض. شود ي مشل منزلي سرقت وسايز مدعيد و خواهرش ن ينما يم

 به اوضاع و    ،هشد صادر ي، اما در رأ   شمرد  مي را محرز    ييربا  آدم ،ات پرونده يبه محتو 
و بـا   كنـد     مـي  توجـه    ،ب جـرم شـده بودنـد      كـ ر آن مرت  ين تحت تـأث   اه متهم ك ياحوال
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وم كـ  مح ي نقـد  يال جزا يون ر يلي را به پرداخت ده م     يكها، هر     مجازات آن  تخفيف
 و عنـصر   بـوده  ييربـا   آدم ةه مقدمـ  كـ ل آن يـ ز به دل  يدر رابطه با جرم سرقت ن     . سازد  مي
شـاهيده،  ( كنـد   مـي ن جـرم تبرئـه      يها را از ا     جرم سرقت وجود نداشته است، آن      يروان
۱۳۹۱ :۱۳۷(.  
 ي زنـدگ  كسـب . ل اسـت  يـ ده قابـل تحل   يـ د  بـزه  ي زندگ ك سب يةن پرونده از زاو   يا
ه كـ  عوامـل    يبرخـ . اب جرم مؤثر باشـد    كده در ارت  يد  بزه يدهندگ در شتاب تواند    مي
ن اسـت احتمـال نقـش       كـ  مم ،باشـند  ي مـرتبط مـ    گيديـ د طور خاص بـه خطـر بـزه        به

ماننـد ارتبـاط بـا      (ش دهنـد    ياب جـرم افـزا    كـ ند ارت يده را در فرا   يد  بزه يدهندگ شتاب
خـانم  . (Muftic & Boufard, 2007: 327–364) ندستيـ  نيـك ، اما مـستلزم تحر )ارانكبزه

در ادش و تـصاحب آن      يـ ل ثروت ز  ي به دل  ي قاچاقچ يكرابطه با   برقراري  پس از   » و«
و فـرار وي از     » ب «يد آقـا  ي شد يكه در زندان بوده است، موجب تحر      ك ياب و يغ

ل ارتباط  يبه دل » و« خانم   ي زندگ ةوي و ش  كن سب ي همچن .شود   مي به قصد انتقام  زندان  
ن يـ امـا ا  دهـد،     افـزايش مـي    را   ي و گيديـ د ان مواد مخـدر، خطـر بـزه       ي با قاچاقچ  يو

ل عـدم   يـ بـه دل  » و«ن خـانم    ينـ همچ. نـشده اسـت   » ب «ي آقا يكموضوع موجب تحر  
ز هنگـام   يـ  ن ياب جرم داشـته اسـت و قاضـ        ك مؤثر در ارت   يمراقبت الزم از خود، نقش    

اهش كـ  ييربا اران را در جرم آدم    ك، مجازات بزه  يشناخت دهيد  با نگاه بزه   يصدور رأ 
رات يتـوان بـه تـأث      يز مـ  يـ ن جرم سرقت ن   ابكم برائت مرت  كدر خصوص ح  . داده است 

 اسـت و    يـك ز عذر تحر  ين ن ا متهم ةد علت تبرئ  ي شا يعني ؛ردك اشاره   يك تحر يضمن
  .رده استك جرم سرقت اشاره يه آن به عدم عنصر رواني توجيز براي نيقاض

م مـستوجب   يده در جـرا   يد ز بزه يآم يكبازتاب رفتار و گفتار تحر    
  راني ايي قضايةه در رويحد، قصاص و د

ز در  يآم يك تحر ي نقش ،دهيد زهن است ب  ك مم ي علم سيشنا دهيد دگاه بزه يهرچند از د  
ران بـه   ي ا يفركيه داشته باشد، در حقوق      يم مستوجب حد، قصاص و د     ياب جرا كارت
اما با .  ندارديريز تأثيفر نكيزان  ين م يين رو، در تع   ي از ا  ،ن موضوع توجه نشده است    يا

 اصـالح مقـررات     ،)ماننـد قتـل در فـراش      (نـه   ين زم يـ  اسـتثنائات موجـود در ا      هتوجه ب 
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 علـت  ضروري است، بـه ايـن  م ين دسته از جرا  يد در ا  ي جد ين مقررات يو تدو  موجود
ديدگان به ساير جرايمي كـه       كه جرم مزبور موضوعيت ندارد و رويكرد علمي به بزه         

ل ي قاعـده تبـد    يكتواند به    ي است و م   يرند، قابل تسر  يگ ي قرار م  يبند مين تقس يادر  
  ١.شود

 در  ۸۲...۵۴ ة شـمار  ةتوان در پروند   يرا م ن موضوع   ي از ا  يا ن راستا، نمونه  يدر هم 
 مهـم   ي نقـش  ، شدن قاتـل   يكن پرونده، تحر  يدر ا .  مشهد مشاهده نمود   ييدادگاه جزا 

 بـه نـام     ي جـسد شخـص    ۱۳۸۲ ه در سـال   كـ ب  ين ترت يبد. اب قتل داشته است   كدر ارت 
اب قتل حاضر بـود،     كه در محل ارت   ك» ص«شف شد و خانم     كدر منزلش   » س «يآقا

 ،ه در چند نوبت به منزل مقتول رفت و آمد داشته بـود            ك» ص« خانم   .دگردير  يدستگ
را از  » و«ست روز قبل با مقتول آشنا شدم و وصف خـانم            يه در حدود ب   كان داشت   يب
ه را ديـدم كـ    » و«خـانم    ،در شب حادثه هنگام خروج از منزل مقتول       . ده بودم ي شن يو

» و« آن شـب، خـانم       دركـه   مشخص شـد    پس از انجام تحقيقات     . وارد ساختمان شد  
، »و«ت از خـانم  ياك دم مقتول با شـ    ين رو، ول  ياز ا . را به قتل رسانده است    » س «يآقا

خالف  ه متهم و مقتول بر    ك معلوم شد    ،قاتيپس از تحق  .  قصاص نفس نمود   يتقاضا
. اسـت  ي تقلبـ هـا  ة آن و عقدناماند ردهك، ازدواج نيگانان و همساياظهاراتشان به آشنا 

                                                        
ديـده در ارتكـاب      توان استثنايي بر جرايم مستوجب قصاص دانست كه نقش بـزه           قتل در فراش را مي    . ١

ِ  تـرين عامـل   اسـت، زيـرا اصـلي   را بـه خـود جلـب    گـذار    و پيرو آن تعيين مجازات، توجه قـانون        جرم
و را تحريـك   شوهر ،عمل ناشايستارتكاب  همسر و مرد بيگانه با كنندة اين قتل، آن است كه   توجيه

گـذار   ناي شديد است كه قانو      به اندازه  گانديد و تقصير بزه   اند دهكر خود را فراهم     ديدگي اسباب بزه 
در استان كهكيلويـه و بويراحمـد،        ۲۳...۷۵ ة شمار ة در پروند  براي نمونه، . كند  ميتل حمايت   اهم از ق  
جـوابي  كـسي   چـون    زند و  مي دررود و     ميبه منزل   ديروقت   ش در روستا،  پس از اتمام كار   » م«آقاي  
مـشاهده   عريـان    شخـصي  به همـراه     زده  وحشت يكند و زنش را در حالت      را باز مي  در  دهد با لگد     نمي
بـا  كند و پس از درگيري و اطمينان به عمل نامشروع آن دو با توجه به شواهد موجود، شـخص را                     مي

به انجام عمل نامـشروع     دادگاه نيز با توجه به اقرار صريح همسر قاتل          . رساند ضربات متعدد به قتل مي    
كه ي بر عريان بودن جسد مقتول       مبناخالقي مقتول در روستا و اظهارات شهود        فساد   ة سابق با مقتول و  

حكـم بـه برائـت      ،   قانون مجازات اسالمي   ۶۳۰ة  ، با استناد به ماد    ارتكاب عمل نامشروع است   دليلي بر   
تـوان گفـت كـه قاضـي بـه           با بررسي رأي مذكور مـي     ). ۸۵ ـ ۸۱: ۱۳۸۱صبري،  (صادر نمود   » م«آقاي  

. توجـه نمـوده اسـت      بيگانـه    شـخص وي از سـوي     تحريك شـديد     و» م«برانگيخته شدن غيرت آقاي     
يكي ديگر از موضوعاتي است كه      نيز  در روستا   وي   اخالقي   ديده، مانند فساد    ي اخالقي بزه  ها ويژگي

  .شناسي علمي مّد نظر قاضي قرار گرفته است ديده مباني بزها توجه به ب
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 ي تماس گرفته و خواسـتار رابطـه بـا و   يه مقتول چند بار با وكنيان ايب متهم با  خواهر
ار يه بـس  ين قـض  يـ دن ا يه خـواهرش هـر بـار بعـد از شـن           كـ ز بوده است، اظهار داشت      ين

 بـا   يچون از ارتبـاط و    كه  رد  كان  يز در اظهاراتش ب   يمتهم ن . شد ي م يناراحت و عصب  
كه  با صراحت گفت     ينم، اما و  ك او رفتم تا با او صحبت        ةخواهرم مطلع بودم به خان    

د و من هم چـاقو را  يشك من چاقو يت به رويو از شدت عصباندارد  رابطه  م  با خواهر 
گر ي چون د؛ماز كشتن او خوشحال هست    ردم و   ك گرفتم و به قلبش زدم و فرار         ياز و 
او سال گذشـته بـه عنـف بـه مـن      . ندك را مانند من بدبخت  يگري دختران د  دتوان ينم

پس از اسـتدالل  . ردمك ني اعتراض،دانستم ي اما چون او را شوهر خودم م  رد،كتجاوز  
 اسـتان خراسـان     يفركي، قضات   ي بر دفاع مشروع متهم و جنون و       ي متهم مبن  يالكو

ل يـ به دل آنكه  به جهت   رد كردند،    دفاع مشروع را     ي ادعا ،هشد صادر ي در رأ  يرضو
اد زدن خطر را دفـع      يت با فر  توانس يم» و«خانم   ،اد مردم ي هوا و رفت و آمد ز      يروشن

 ثابت نـشد و  ي قانونكي پزشيها شيرغم آزما ز بهي در هنگام جرم ني جنون و  و ندك
 يقانون مجازات اسـالم   ...  و ۲۲۷،  ۲۰۷،  ۲۰۶ة  ، بند الف ماد   ۲۰۵ با استناد به مواد      يو

  .)۱۳۶: ۱۳۹۱شاهيده، (د شوم ك دم مقتول، به قصاص نفس محي وليو حسب تقاضا
اب كـ ار در ارت  كـ ده و بزه  يد  بزه يتوان در قالب نقش ارتباط قبل      ي را م  ن پرونده يا

ه ارتبـاط  كـ دهـد    ي نشان م  ي علم يشناس دهيد پژوهش در قلمرو بزه   . ردك يجرم بررس 
 ييجنـا  شي پـ يهـا  تيجـاد وضـع  يه در اكـ  مهم است اي  ار مسئله كده و بزه  يد ان بزه يم

 ي قبلة از رابطي ناشيا  تا اندازهاركده از طرف بزهيد انتخاب فرد بزه. نقش قاطع دارد  
ان كـ  از ار  يكـي ده را   يد  بزه ي، علم يشناس دهيد بزه. )۲۷۸: ۱۳۹۰بابايي،  (ن آن دو است     يب

توجهي، (نـد  ك يفا مي مؤثر اين جرم نقشيوكر تيه در مس  داند ك   مي ييجنا شيت پ يوضع
 و  يـك  تحر ق وسوسـه،  يا ناخودآگاه از طر   يده خودآگاه   يد ، بزه از اين رو  . )۲۸۶: ۱۳۷۷
اران بـالقوه   كـ  بزه ةشه بـه عمـل مجرمانـ      يند گذر از اند   يع فرا يموجب تسر ... يب و ترغ
جـه  ين نت ي قتل انجام داد و بـد      ة دربار يا ، مطالعه ۱۹۵۶گ، در سال    ي هنت يآقا. شود  مي

ت كـ حر يء منفعـل و بـ     ي شـ  يـك صـرفاً   ) مقتـول ( جرم قتـل     ةديد ه بزه كافت  يدست  
: ۱۳۸۴نجفـي ابرنـدآبادي و ديگـران،        (اب قتـل اسـت      ك ارت نيست، بلكه ركني فعال در فرايند     

  .)۵۳/۱۲ـ ۵۲ش
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  مهـم در   ينقـش » س «يو آقـا  » و« خانم   يي و آشنا  يور، ارتباط قبل  ك مذ ة پروند در
» و«ده شدن خـانم     يد ه موجب بزه  كم تجاوز به عنف     ي جرا ييجنا شيت پ يجاد وضع يا

ناخودآگـاه بـا    » س «ين آقـا  يهمچنـ . شـد، داشـته اسـت     » س «ي قتل آقا  ،تيو در نها  
 يـك موجـب تحر  » ص«و ارتباط نامـشروع بـا خـانم         » و«جاد ارتباط با خواهرِ خانم      يا

  . قتل شده استةشه به عمل مجرمانيند گذر از انديع فرايو تسر» و«خانم 
 يـك تحر«ئلة  مـس ،ردكـ ن اشـاره   ه آ توان بـ   ين پرونده م  يه در ا  ك يگريموضوع د 

ه بعـد از    كـ ات است   يك از تحر  يا  مجموعه ،ته انباش يكمنظور از تحر  . است ١»انباشته
و بـه اوج    دهند    ميباره خود را نشان      يك است، به    يه معموالً جزئ  ك يكن تحر يآخر

ن ي بـ  ي زمان ةجاد فاصل يه با ا  كن مبحث وارد است آن است       يه به ا  ك يانتقاد. رسند يم
 ابـد ي مـي  ييجـو   انتقـام ةرود و جنبـ  ين مـ ي فرد از ب   يجانينش، حالت ه  ك و وا  يكتحر

از » و«ه خانم ك سو، از آنجا يكور، از ك مذةدر پروند. )۱۱۷ـ۵۴/۱۱۵ش: ۱۳۹۰نهاد،  پاك(
رده بود، پـس    كدا  ياش بارها اطالع پ    با خواهر پانزده ساله   » س «يارتباط نامشروع آقا  

 از  .شـود  ي انباشـته مـ    ي و يـك شـود و تحر    ي م يبه شدت عصب  » ص« خانم   ةاز مشاهد 
 بـر داشـتن ارتبـاط نامـشروع بـا           يز مبن يآم يك تحر ياه گر، مقتول با صحبت   ي د يسو

از . نـد ك يحملـه مـ  » و«، با چاقو به طرف خـانم    كيك و استفاده از الفاظ ر     يخواهر و 
 ي و ،دهيـ د مشروع بـزه   ري غ يكر آن و با توجه به تحر      يز تحت تأث  ين» و«ن رو، خانم    يا

 ي تـوجه  يـك حر استان به موضـوع ت     يفركين، قضات   يبا وجود ا  . رساند يرا به قتل م   
  . را صادر نمودنديم قصاص وكردند و حكن

قـضات بـه    نكـردن   توجـه ي اصـل  يهـا   از علت  يكي ،ثابت بودن مجازات قصاص   
 يـك، گـرفتن تحر   را در نظـر   يـ  ز ؛هاسـت  ن دسـته از مجـازات     ي در ا  يكموضوع تحر 

 در  ياريـ  اخت ،ه قـضات  كـ  يار است، در حـال    كف مجازات بزه  يا تخف يل  يمستلزم تبد 
 اي  ده از جنبه  يد  بزه يِك به تحر  ياما گاه . ندارندم مستوجب قصاص    يجرازان  ير م ييتغ
، رسـاند  ي را بـه قتـل مـ       يار با اعتقاد بـه مهـدور الـدم بـودن، و           كه در آن بزه   كگر  يد

تـوان   ي مـ  ،ننـد ك  ي به آن توجه مـ     يگاهقضات  ه  كن حالت   يدر ا . توان توجه نمود   مي

                                                        
1. Cumulated provocation 
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  .ديدرا تر  فيل آن به مجازات خفيار و تبدك قصاص بزهعدم
 اسـتان   يفـر كي در دادگـاه     ۱۳۸۸ در سـال     ۸۸...۶۴ ة شمار ةن موضوع در پروند   يا

  بـا » ج «ي آقـا  يپـس از تمـاس تلفنـ      . ديـ  گرد ي منجـر بـه صـدور رأ       يخراسان رضو 
» ج «يه آقـا  كنيل ا يبه دل  و   ندك ي شام دعوت م   ي را برا  يو» الف «ي، آقا »الف «يآقا

 ي، قبلـ  ة، بـا نقـش     گرفته بود  لميها ف  صحنهرده بود و از آن      ك تجاوز   يبارها به همسر و   
 ة به خان  يه آن شب و   كان داشت   يقات ب يمتهم در طول تحق   . كند  قصد مي  را   يقتل و 

ان داشت  ين ب ي همچن يو. سراغ او را گرفت   ناراحت شد و     همسرم  نبودن   از    و ما آمد 
 يگيهـا در همـسا     آن.  مربوط به قبل ازدواجمان است      با همسرم  ي و يي آشنا ةه نحو ك

  رده و بـا اغفـال او،      كـ اش دعـوت     خانم مـن را بارهـا بـه خانـه         » ج «يآقا. اند هم بوده 
  ردكـ    مـي هيـ  همـسرم مـدام گر   ،ازدواجمـان  و پـس از      رده اسـت  كـ    مـي   تجاوز يبه و 

م گـرفتم   ين تـصم  ي همـ  ي برا ؛ردكف  ين اتفاقات را تعر   ي، ا جويا شدم  علت را    يو وقت 
ست؟ گفـت مـرگ     يـ انـت چ  يدم جـواب خ   ي پرسـ  يآن شب از و   . نمك را دعوت    يو

نم، بگـو همـسرت     ك يام و باز هم م     ردهك؟ گفت   يا كردهدم تو با زنم زنا      يپرس. است
ه از قبـل آمـاده      كـ  يل بـا چـوب    يـ ن دل يبه هم . نمك   مي ش را پخش  يها يلمد وگرنه ف  يايب
  .دميـ چي پ شابـل تلفـن را دور گـردن       كم  ي زدم و سـ    يرده بودم، سه ضربه بـه سـر و        ك

اب قتـل، دفـاع از ناموسـش بـوده و           كـ علـت ارت  كه  رد  كاعالم  متهم در پرونده بارها     
ز بزه را   يدادگاه ن . ل اعتقاد به مهدورالدم بودن به قتل رسانده است        يرا به دل  » ج «يآقا

 را ي نمـود و و يه عمد تلقـ يم شبكرا در ح » الف «يقابل قصاص ندانست و عمل آقا     
 بــه يانون مجــازات اســالمقــ...  و۲۹۷ة  مــاد۲ ة، تبــصر۲۳۱ ة مــاد۴بــا اســتناد بــه بنــد 

وم نمـود  كـ  جـرم مح ي عمـوم ة بـه لحـاظ جنبـ   يريـ ه و ده سال حبس تعز   يپرداخت د 
  .)۹۰ـ ۸۹: ۱۳۹۱شاهيده، (

تـوان   ياب جـرم مـ    كـ ده در ارت  يـ د  بـزه  ةدهند دگاه نقش شتاب  ياز د را  ن پرونده   يا
اب كـ ده در ارت  يـ د ا نقش اثرگذار بزه   يده  يد  بزه يدهندگ  شتاب يةدر نظر . كرد يبررس

 )ورك مذ ةدر پروند » ج «يو آقا » ب«مانند ارتباط خانم    (ار  كده و بزه  يد  بزه جرم، ميان 
در .  اسـت  ي قابل بررسـ   ي علم يشناس دهيد دگاه بزه يه از د  ك وجود دارد    ييايتعامل پو 

 خود جلـب  ياران بالقوه را به صورت آگاهانه به سوكده، بزهيد  بزهين راستا، گاه يا
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ده در وقوع جرم، بسته به نقش  يد  بزه يا اثرگذار ي ١يگدهند ن سان شتاب  يبد. كند مي
موضـوع  ه  كـ  فعال   يدهندگ در شتاب .  باشد ٣ا منفعل ي ٢تواند فعال  يده م يد ا رفتار بزه  ي
 شدن به صـورت     يت قربان ين است با ن   كده مم يد ق آن است، بزه   ين پرونده از مصاد   يا

ق ي و تـشو   يـك  با تحر  دهيد رد، بزه يكن رو يدر ا . ندك كمكآگاهانه به عمل مجرمانه     
دهـد   ي قـرار مـ    ييها تي در موقع  يند و خود را با آگاه     ك ي عمل م  كبه صورت محر  

اب جـرم شـتاب     كه به ارت  ك يا دهيد بزه. سازد  مي وقوع جرم را فراهم      ي اصل ةنيه زم ك
  ٤.شود يدهد، سرزنش م يم

 يهـا نقـش     از آن  يـك ه هـر    بررسي كـرد كـ    توان    مي ده را يد ن پرونده دو بزه   يدر ا 
است » الف «يهمسر آقا » ب« طرف، خانم    يكاز  . اند  خود داشته  يدگيد ؤثر در بزه  م
 تجـاوز قـرار     در معـرض   بارها   ي،و حضور در منزل و    » ج «يل ارتباط با آقا   يه به دل  ك

از . شـد  بـه او تجـاوز نمـي   د ي شا،رفت ي نميه اگر به منزل و ك يگرفته است، در حال   
                                                        

ايـن  هنتيـگ   . شـوند  محسوب مي  ديده گي بزه دهند  شتاب ةبنيامين مندلسون و هنتيگ از طراحان نظري      . ١
ديده، بزهكاران    اين مفهوم كه بزه    ةاين نظريه بر پاي   . دكر مطرح   ۱۹۴۰ ةنخستين بار در ده   را  اصطالح  

 بررسـي  ۱۹۷۳شناسـي در سـال    ديـده   بزههمايشگذارد، در نخستين  دهد و بر آنان اثر مي   را شكل مي  
ديـده را عـاملي      ن ُولفگانـگ در تحقيقـات خـود بـزه         شناساني چـون مـاروي     بر همين اساس، جرم   . شد

در نظـر   ). ۵۳/۸۸ــ  ۵۲ش: ۱۳۸۴،   اصـلي  رايجيـان (انـد    دهنده و اثرگذار در ارتكاب جرم دانسته       شتاب
 ةدهنـد  ديده يكي از كيفيـات تخفيـف       دهنده يا اثرگذار بزه    مندلسون كه وكيل مدافع بود، نقش شتاب      

دهندگي با تحريك بايد گفـت كـه          شتاب ة ارتباط نظري  رةبادر). ۳۷: ۱۳۹۰،  همو (استكيفر بزهكار   
ــدحاتي مــشابه و در عــين حــال متمايزايــن دو اصــطال ــزه شــتاب. ن ديــده اصــطالح  دهنــدگي عمــل ب

انگيزد،  ديده اشاره دارد كه بزهكار را براي ارتكاب جرم برمي           اعمال شخص بزه   شناختي است كه به    جامعه
ه برند و به طور كلي، ب       هاي كيفري به كار مي     قي است كه دادگاه   ديده اصطالح حقو   اما تحريك توسط بزه   

  .(Wolfgang, 1993: 167-183) ديده به دليل تحريك بزهكار اشاره دارد ميزان مسئوليت كيفري بزه
2. Active precipitation. 

3. Passive precipitation. 

طريق تحريك، با بزهكـار بـالقوه تعامـل     ديده به صورت ناآگاهانه از       دهندگي منفعل نيز بزه    در شتاب . ٤
و يا موقعيتي كه      شخصي يديدگان بدون قصد و با توجه به خصوصيات        اين دسته از بزه   . كند برقرار مي 

. كننـد  ديـده شـدن خـود ايجـاد مـي          براي بزه را  گيرند، استعداد خاص و آمادگي الزم        قرار مي در آن   
تـوان در    ديـدگي او را مـي      وقـوع بـزه   وي و بالتبع،    ديده يا همراه      وجود عناصر جذاب در بزه    همچنين  

بـا  آزاري،   البته در مواردي ماننـد سـالمندآزاري و كـودك         . دهندگي منفعل ارزيابي كرد    قالب شتاب 
، ولـي غالبـاً     شـود   مجرمانـه مـي    ة سوء اسـتفاد   گيرد و از آنان     صورت مي رفتاري  بدگناه   ديدگان بي  بزه

  .پذير نيستند سرزنش
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قـرار دارد   » ج «يگر، آقـا  يطرف د در  . دانست مقصر   ةديد توان بزه  ي را م  ي رو، و  اين
 بـر پخـش     يمبنـ » الـف  «يد آقـا  يـ و بـا تهد   » الـف  «يه بارها با تجاوز به همسر آقـا       ك
اب قتـل   كـ  ارت ةنـ يرده و زم  كـ  يـك  را به شدت تحر    ي مستهجن همسرش، و   يها لميف

از علـت  » ج «ي آقـا  يتوان بـه آگـاه     ين خصوص م  يدر ا . استساخته  را فراهم   خود  
 اشـاره   ش بـه همـسر    ي بر قصد تجـاوز مجـدد و       يمبن» الف «ي آقا يكرتح  و يمهمان

 يدگانيـ د بزه. دهد ياب جرم قتل نشان م    ك را در ارت   ي فعال و  يدهندگ ه شتاب كرد  ك
 يدهنـدگ   در شـتاب   ويـژه دهنده و اثرگذار در وقوع جـرم دارنـد، بـه             ه نقش شتاب  ك

ف مجـازات   يل تخف كشتواند به    ين امر م  يا. بايد بيابند  يمترك يفركيت  يفعال، حما 
  .رديار صورت گكبزه

ه كـ ده شـود    يـ ن عق يـ  منجر به ا   ي،دهندگ  شتاب يةه هرگاه نظر  كد توجه داشت    يبا
ار، كـ ار دارد و بزهكـ ا برابر بـا بزه يشتر  ي ب يري خود تقص  يدگيد ند بزه يده در فرا  يد بزه
رم اب جـ كـ ت ارتمـسئولي بار بايد دگان يد  قلمداد شود، بزهيابك بزه ارت يقي حق يقربان

بايـد  هـا     دادگـاه  يشه در آرا  ين اند ي ا ين جهت، از نفوذ افراط    يبد. شندكرا به دوش ب   
  :در انگلستان اظهار داشتاي  قاضي پروندهمثال، ؛ براي دكر يريجلوگ

 ي خـودرو  يكهنگام از    ه شب ك دختر است    يك ي برا يشيت عدم دوراند  ين نها يا
ه در  كـ ح ندارد   ي به تصر  ازي ساده است و ن    يليد، خ ي سوار شدن نما   ي تقاضا يشخص

 .»نـد ك ي را درخواست مي جنسة رابطيارش برقراركن ي با اين دختري چن،واقع امر 
 ي مجازات حبس براي به جايا رهي ل۲۰۰۰ ةميوم نمودن مرد متجاوز به جر  كدر مح 

 از مـسامحه    ياديـ زان ز يـ ل م يـ دل«ه زن بـه     كـ ن بـود    يـ  بـر ا   يآن جرم، استدالل قاض   
  .)۴۱۱ـ۴۱/۴۰۹ش: ۱۳۸۴ويليامز، ( » مقصر بوده استيتكمشار

ــد ــ مــشهد نيفــركيدر دادگــاه شــده  طــرح ي قبلــةدر پرون ــه لحــاظ ي ز هرچنــد ب
ن علـل وقـوع قتـل       يتـر   از مهم  يكي يدهندگ  و شتاب  يك تحر ي، علم يشناس دهيد بزه

رده اســت و نقــش كــن موضــوع نيــ بــه اياديــ پرونــده توجــه زيبــوده اســت، قاضــ
ار در كـ ت بزهمـسئولي ه موجـب عـدم   كتل در فراش مانند ق(ده را يد ز بزه يآم يكتحر

ار كـ د ندانـسته تـا مجـازات از دوش بزه         يقـدر شـد     آن )دانـد  يگانه و همـسر مـ     يقتل ب 
 ي قتل از عمد به شبه عمد شده است، اعتقاد آقاة آنچه باعث تنزل درج.برداشته شود 
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  .باشد  مي»ج «يبه مهدورالدم بودن آقا» الف«
هـا، قتـل عمـد شـناخته         ها نيز اين دسته از قتل      اي دادگاه با وجود اين، در بعضي از آر      

ديـده و     شوند كه علـت آن را در ضـرورت وجـود رابطـة عليـت ميـان تحريـِك بـزه                      مي
تـوان جـستجو كـرد؛ بـراي مثـال در پرونـدة شـمارة             ارتكاب عمل مجرمانة بزهكـار مـي      

ازيابي آبروي از   شده بود، انگيزة خود را ب     » ف«كه مرتكب قتل آقاي     » ح« آقاي   ۴۷...۱۱
چنـد  » ف«وي بيان داشـت كـه چـون آقـاي        . دانست رفته بر اثر عملكرد مقتول مي       دست

و با اعالم ) دانم تجاوز كرده بود يا نه نمي(سال پيش قصد تعرض به مادرم را داشته است 
ام شـده اسـت، قـصد كـشتن او را             به همة آشنايان و اقوام باعث آبروريزي من و خانواده         

 را بـه قـصاص نفـس        ، وي دادگـاه س قاضي پرونده بـا توجـه بـه اقـرار او در              سپ. داشتم
  .)۲۹۳ـ۲۹۲ :۱۳۷۶بازگير، (م مزبور را ابرام نمود كز حيشور نك يوان عاليوم و دكمح

ار را بـه  كـ ت بزهمـسئولي  يـك، ه تحركـ ني اي برا:توان گفت  ين پرونده م  ي ا بارةدر
ر آن قـرار    يار تحت تـأث   كبزه ةد موجب شود اراد   ياهش دهد، با  كاب جرم   كل ارت يدل

 يا د بـه انـدازه    يـ  با يـك ن تحر يهمچنـ . اب جرم سوق دهد   ك ارت يو او را به سو    گيرد  
 و يـك ان تحرين، ميبنابرا. ندكار خلل وارد ك بزه ة به اراد  يبه طور قابل قبول   كه  باشد  

ن يـ ز ا يـ اب جـرم ن   كـ نـد ارت  يد باشد و در فرا    يت با ي عل ة رابط ،ارك بزه ةمتأثر شدن اراد  
را چند سال پـس     » الف «ي، آقا »ح «ي آقا ،ورك مذ ةدر پروند . استمرار يابد د  ي با رابطه

 ي صـرفاً بـرا    ين موضوع مطمـئن نبـوده،     ه از ا  ي ك از تجاوز به مادرش، آن هم در حال       
ان يـ ت ميـ  علة فقـدان رابطـ    ةدهند ه نشان كش به قتل رسانده است      ي خو ي آبرو بيايباز
 ي به درست، پروندهيقاض. (Felicity & Arie, 2009: 58)اب جرم است ك و ارتيكتحر

 محقـق  ي در صورت يكرا تحر ي ز يك؛ دانسته است نه تحر    ييجو ن موضوع را انتقام   يا
 ي زمـان  ييجـو   زائل شده است، اما انتقام     يا نسب ي انسان به طور مطلق      ةه اراد كشود   يم

.  قـرار دارد   يعـ يت طب يط بر رفتار خود در وضع     ه فرد از لحاظ تسلّ    كرد  يگ يصورت م 
اد دارد و در يـ ت زيـ شـده، اهم   يك تحر نش فردِ ك و وا  يكن تحر يمسلماً مدت زمان ب   

 يختگـ يه موجب فـرو نـشاندن برانگ      ك باشد   يا  به اندازه  ي زمان ةن فاصل يه ا ي ك صورت
 و سـزاوار مجـازات      گيـرد   قرار مي  ييجو  انتقام ة او در زمر   ي، اقدامات بعد  گردد يو

  .)۱۱۳: ۱۳۹۰صادقي، رمحمدمي(خواهد بود 
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نتـوان   بـاره ن  يـ شده در ا   ي بررس يها ن پرونده با پرونده   ين ا ي ب ، امر ي در ابتدا  شايد
بـه اعتقـاد مهدورالـدم      ه هرچنـد در رابطـه بـا قتـل           كتوان گفت      مي افت، اما ي يتفاوت

رده اســت، قــضات در كــ نيا كــار اشــاره شــدن بزهيــكگــذار بــه تحر بــودن، قــانون
 توجـه   يـك ن اسـت بـه عنـصر تحر       كـ ز مم يـ  ن )ن پرونـده  يمانند ا (ور  ك مذ يها پرونده

بـه  قـصد تجـاوز     ش  يچـون چنـد سـال پـ        «:دارد يان م يه متهم ب  كرا از آنجا    ي ز ؛ندينما
. ردكـ اب جـرم را مـشاهده       كـ  و ارت  يكن تحر ياد ب ي ز ةتوان فاصل   مي ،»...داشتهمادرم  
ن است  كز مم ي پرونده ن  يرده است و قاض   كدا  ي پ ييجو  انتقام ةن، قتل مزبور جنب   يبنابرا

 ي بـودن قتـل آقـا      يم به عمـد   كاب جرم، ح  كر اوضاع و احوال ناظر بر ارت      يحت تأث ت
  .داده باشد» ف«

مانند رفتار و   (ي   علم يده شناس يد  بزه يها افتهي ِاعمال   ي چگونگ بارة در ،تيدر نها 
توان گفت كه با توجه به اختياري بودن ِاعمال كيفيـات            مي) ديده آميز بزه   گفتار تحريك 

 ،ريفر تعز كي بام  ي وجود ندارد و قضات در جرا      بارهن  ي در ا  ي ثابت يي قضا يةمخففه، رو 
 حجم يي، قضاةات مخففيفكيبرد كار بودن ياريعالوه بر اخت. نندك ي عمل ميا قهيسل

شناسي، مانع از توجه آنـان بـه رفتـار و            ديده ها و ناآشنايي قضات با دانش بزه       زياد پرونده 
با م  يدر جرا . شود ير م يم مستوجب تعز  ي جرا ابكده در ارت  يد ز بزه يآم يكگفتار تحر 

 يهـا   متعدد مانند ثابت بودن مجازات     يالتكز قضات با مش   يه ن يفر حد، قصاص و د    كي
هـا بـه رغـم اعتقـاد بـه            پرونـده  يدر برخـ  چه بسا قاضـي     ن رو،   ياز ا . ند مواجه وركمذ
ده، يـ د ز بـزه  يـ آم يـك ر رفتار و گفتـار تحر     ي تحت تأث  ،م مانند قتل  ي جرا ياب برخ كارت
  .ندكن ييب تعك مرتي برايك،عذر تحرمؤثر نبودن ل يم قصاص را به دلكح

  يريگ جهينت
 ي و دسـتاوردها   يشناسـ   جرم يها  از داده  يفركي عدالت   يها  نظام يريرپذي تأث ،امروز

امـا از   .  ملمـوس اسـت    يشـود، امـر    ير م ي تعب يشناس دهيد ه از آن به بزه    ك ينيدانش نو 
 يو از سـو نـدارد   ييشور مـا غنـا   كـ  در   يشناسـ  دهيـ د ات بزه ي سو، ادب  يكه از   كآنجا  

 ي اسـالم و ثبـات برخـ       يـي  فقـه جزا   ين دانش با موانع جد    ي ا رداربكرش و   يگر، پذ يد
اس كـ  انع يشناس دهيد  بزه يها افتهيه  كتوان انتظار داشت     يها مواجه است، نم    مجازات
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ن ي نـو يهـا  اربرد دادهكـ رش و يپـذ . دنران داشته باشـ  ي ا يفركي در نظام عدالت     جّدي
 ان سخن بدان معنـ    يا.  آن در جامعه است    يك تئور يرش معان ي مستلزم پذ  ي،شناس جرم

ران يـ  ا يفـر كي در نظـام     يگـاه يچ جا ي هـ  ي علمـ  يشناسـ  دهيد  بزه يها ه آموزه كست  ين
 يگـذار  ران در دو ُبعد قانون    ي ا يفركيه نظام عدالت    كدهد   يها نشان م   يبررس. ندارد

 ين دانـش بـه صـورت      يـ  ا يهـا   از داده  ،ذشـته و حـال     در گ  يي، قـضا  يـة و به تبع آن رو    
  .رفته استير پذيملموس تأث

اب جـرم، در    كـ ده در ارت  يـ د ران در خـصوص نقـش بـزه       يـ  ا يفركيرد نظام   كعمل
اب جـرم   كـ در ارت كـه   ده  يـ د بـزه اگرچـه بـراي     .  است يابيفر قابل ارز  كين  ييند تع يفرا
ار كـ در مجـازات بزه   تـوان حـداقل      يرد، م كن  ييد نتوان مجازات تع   ي، شا استل  يدخ
ه كـ  اسـت    ياتيـ فكي ةده نمونـ  يـ د ز بـزه  يـ آم يـك رفتار و گفتـار تحر    . ف قائل شد  يتخف
م ين موضـوع در جـرا    يـ ا. دهـد  يف قرار مـ   ي از تخف  ي برخوردار ةب را در آستان   كمرت
 يه به صورتيم مستوجب حد، قصاص و د     ير جرا يتر و در سا    عي به صورت وس   يريتعز

گانـه و همـسر در      يز ب يـ آم يـك  آن را در نقش تحر     يها نمونه. رفته است يمحدودتر پذ 
  .ردكتوان مشاهده  يقتل در فراش م

ربـايي، مزاحمـت     از آنجا كه در برخي جرايم مانند قتل، ايـراد ضـرب و جـرح، آدم               
غير از زناـ   و ارتكاب عمل مجرمانه پس از مشاهدة رابطة نامشروع همسر ـ براي بانوان

ديده ممكن است بيشتر ديـده       آميز بزه    گفتار تحريك  هاي رفتار و   شخص بيگانه، جلوه  با  
گذار حداقل در اين دسته از جرايم به عنـصر تحريـك مـستقالً               شود، شايسته است قانون   

  .بيني تخفيف مجازات، قاضي را به ِاعمال آن مكلف سازد با پيشند و كاشاره 
بررســي رويــة قــضايي ايــران نــشانگر آن اســت كــه فقــدان پــذيرش مبــاني نظــري   

هاي اين دانش  شناسي علمي مانند بخش قانون، تأثير خود را بر ميزان كاربرد داده ديده بزه
دهـد كـه    مطالعـات نـشان مـي   . هاي كيفري بر جـا گذاشـته اسـت    در رسيدگي به پرونده 

 ۳۸ها به صورت محدود، آمادگي دارند كه در مواردي خاص مانند بند پ مـادة                 دادگاه
ديده در فرايند گذار مرتكب از انديشه        ا توجه به نقش بزه     ب ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمي    

با اين همه، هنوز تـا كـاركردي كـردن    . به عمل، ميزان مجازات مرتكب را كاهش دهند       
  .شناسي در دو حوزة قانون و روية قضايي راهي طوالني در پيش است ديده دانش بزه
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  شناسي كتاب
 ة حقـوق دانـشكد  ةفصلنام، »راني مخففه در حقوق ااتيفكي قواعد ناظر بر   يابيارز«، محمد،   يآشور .۱

  . ش۱۳۸۸، ۲ ة، شمار۳۹ ة، دورحقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
  . ش۱۳۹۰ ، جاودانه جنگل، تهران،حقوق كيفري عمومين، يان، حسكم  جنتييآقا .۲
ـ (اختيارات قضايي در تعيين مجـازات       ن،  يآماده، غالمحس  .۳  تطبيقـي حقـوق ايـران، مـصر و          ةمطالع

  . ش۱۳۸۹، تهران، دادگستر، )لستانانگ
  . ش۱۳۹۰زان، يست و چهارم، تهران، مي، چاپ بحقوق جزاي عمومي، يعلي، محمدلياردب .۴
  . ش۱۳۹۰زان، ي، چاپ دوم، تهران، مشناسي باليني جرم، ي، محمدعلييبابا .۵
 ققنـوس،    تهـران،  ،)قتل عمد ( ديوان عالي كشور     ي آرا ةينيقانون مجازات اسالمي در آ    داهللا،  ير،  يبازگ .۶

  . ش۱۳۷۶
  . ش۱۳۸۴، چاپ دوم، تهران، مجد، نگرشي بر حقوق جزاي عمومي، محمد، يباهر .۷
ـ ،  »ران و انگلـستان   ي در حقوق ا   يا  و آثار مطالعه   ي؛ مبان يكعذر تحر «ر،  ينهاد، ام  كپا .۸  حقـوقي   ةمجل

  . ش۱۳۹۰، ۵۴ ة، شماردادگستري
 و يفـر كي حقـوق  يتـر ك د ةرسـال ،  ديـده در سياسـت جنـايي ايـران         جايگاه بزه ،  ي، عبـدالعل  يتوجه .۹

  . ش۱۳۷۷ت مدرس، ي، دانشگاه تربيشناس جرم
، چاپ چهارم، تهـران، گـنج دانـش،         ژي حقوق ومبسوط در ترمينول  جعفر،  ي، محمد  لنگرود يجعفر  .۱۰

  . ش۱۳۸۸
ـ ،  »ييدگان و نظـام عـدالت جنـا       يد بزه«، مهرداد،   يان اصل يجيرا  .۱۱  ة، شـمار   حقـوقي دادگـستري    ةمجل

  . ش۱۳۸۴ن ز و زمستايي، پا۵۳ـ ۵۲
 مطالعـات و  ة، تهـران، مؤسـس  )شناسـي و علـوم جنـايي    ديـده  تحـوالت بـزه  (شناسي   ديده بزه،   همـو  .۱۲

  . ش۱۳۹۰ شهر دانش، ي حقوقيها پژوهش
  . ش۱۳۸۵، تهران، ققنوس، حقوق جزاي عموميزراعت، عباس،   .۱۳
  . ش۱۳۹۰، تهران، مجد، شناسي حمايتي ديده ديدگان خاص در پرتو بزه بزه، ي، مهديوكز  .۱۴
، تهـران، نگـاه   عدالت ترميمي؛ تعديل تدريجي به عدالت كيفري يـا تغييـر آن         ر،  يروز، ام ي پ يسماوات  .۱۵
  . ش۱۳۸۵نه، يب
در قانون مجازات اسالمي و چگونگي      ) علمي(شناسي نخستين    ديده  مباني بزه  ةمطالعده، فرهاد،   يشاه  .۱۶
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