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An Analysis of Anthropological Criminology from the Viewpoint of Initial 
Victimology in Qisas (Retaliation) Punishment with an Emphasis on Imam 

Khomeini’s Views

Majid Aghaei1

Abstract 
This analytical-descriptive research work intends to clarify anthropological 
criminology in the area of initial victimology in Qisas (retaliation) punishment 
with an emphasis on Imam Khomeini’s views. The paper clarifies resorting to 
rational choice and victim precipitation theory, rule of action and instigation, 
greater contribution of perpetrator than accessory under certain circumstances 
stipulated in religious rules, and victimization of passive, faultless and instigating 
victims in view of Imam Khomeini. Depending upon an intention to commit a 
crime, murder without Qisas punishment, unprotected outlaw, be it absolute or 
relative, such as right of self-defense, killing wife in other man’s bed, father-child 
incest, consent of the victim in murder case, lack of equality between delinquent 
and victim in view of reason and religion are all effective in victimization in 
Qisas. The difference between Auguste Comte’s anthropological criminology 
and theological views in Imamiya and Islamic jurisprudence, reflected in Imam 
Khomeini’s views, lies in mere determinism and empiricism where Comte 
considers man a one-dimensional creature while Islam focuses on religious 
anthropology and says Quran and traditions are compendiums of knowledge and 
the Imams from among men are infallible.
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واکاوی انسان شناسی جنایی از منظر بزه دیده شناسی اولیه 
درکیفر قصاص با تکیه بر اندیشه های امام خمینی )س(

مجید آقایی1

چکیده: هدف از پژوهش تحلیلی-توصیفی حاضر تبیین انســان شناختی-جنایی در 
کید بر آرای امام خمینی اســت. این  حوزه بزه دیده شناســی اولیه در کیفر قصاص با تأ
مقاله تمســک به نظریات انتخاب عقالنی و نظریه شتاب دهندگی بزه دیدگی و قاعده 
اقدام و تحریک کنندگی و اقوی بودن ســبب از مباشــر بــا ویژگی های خاص احکام 
تعبــدی، بــزه دیدگی بزه دیدگان منفعل و بی تقصیر و محــرک را در آرای امام خمینی 
تبییــن می نمایــد. بزه دیدگی در قصاص بســته به اباحه فعل جانــی و هدر بودن خون 
مقتول و مهدورالدم بودن اعم از مطلق یا نســبی نظیر دفاع مشــروع و قتل همســر در 
فــراش اجنبی و یا رابطه ابوت و بنوت، رضایت بزه دیده در قتل، عدم تســاوی بزهکار 
و بزه دیــده در عقــل و دیــن در بزه دیدگی مؤثر اســت. تفاوت انسان شناســی جنایی 
اگوســت کنت با نظرات الهی فقه امامیه و اســالم که در آرای امام منعکس گردیده، 
در جبر و تجربه گرایی صرف و تک بعدی قلمداد کردن انسان توسط اگوست کنت و 
انسان شناســی دینی و جامع العلوم دانستن قرآن و روایات، با راهنمایانانی مصون از خطا 

و اشتباه، در اسالم است.
کلیدواژه ها: بزه دیده شناســی اولیــه، کیفر، قصاص، امام خمینی، انسان شناســی 

جنایی، دفاع مشروع.
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مقدمه
مردم شناســی جنایی1، جرم شناســی2، انسان شناسی جنایی و سبب شناســی جنایی، عناوینی 
است که افرادی نظیر سزار لومبروزو3 نویسنده کتب مرد جنایتکار و زن جنایتکار، ساترلند4 
نویســنده کتاب جرم شناســی و رافائل گاروفالو5 در قرن نوزدهم در جستجوی عوامل وقوع 
جرم و انحرافات در انســان و شــناخت عوامل بزهکاری در او و ارائه طرق درمان این پدیده 
شــوم، به کار بســتند. عده ای چون دورکیم6 به جرم در تعریف این واژه ها متمســک شدند 
)بریــث نــاچ 1394: 161( و جرم را پدیده غیرعادی نمی داند و جزء کاملی از هر جامعه ســالم 
می داند )Turner1993:135(؛ و عده ای چون لنیل7، الواســتین8 و استانسیو9 به مجرم و عوامل 
بــزه کاری در تعریف خــود تکیه کردند. آنان معتقدند: جرم شناســی مطالعه کامل و جامع 
انســان است و با توجه و دقت مستمر جهت شناســایی هر چه بهتر علل بزه کاری و راه های 
درمان آن می کوشــند و اضافه می کنند که: جرم شناســی علم بررســی جامع و کامل انسان 
است )نجفی توانا 1380: 9(. مارک آنسل در کتاب دفاع اجتماعی ضمن بررسی تحوالت نوین 
حقوق جزا، با اشــاره به پیدایش بزه دیده شناســی می نویســد: یکی از ویژگی های تحوالت 
جدید علوم جنایی این اســت که پس از ملحوظ داشــتن عمل مجرمانه و شخصیت مجرم، 
توجــه خود را بــه زیان دیده از جرم معطــوف می نماید. این تحول موجــب پیدایش علمی 
نوین به نام بزه دیده شناســی شــده اســت که بزه دیده از جرم را همانند مجرم، موردبررسی 
قــرار می دهد )توجهی و نجفی ابرندآبــادی 1378: 73(. از موضوعاتی که به عنوان یک وضعیت 
ماقبل جنایی و مؤثر در ارتکاب جرم، توجه جرم شناســان را به خود معطوف کرده، شخص 
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»بزه دیده« یا »قربانی جرم« اســت. اهمیت این عنصر به گونه ای اســت که در زمانی نسبتًا 
کوتاه، زمینه ایجاد شــاخه جدیدی در جرم شناسی، به نام »جرم شناسی بزه دیده شناسی« را 
فراهم آورده اســت )پیکا 1370: 29(. بزه دیده شناسی اولیه به مطالعه ویژگی ها و نقش بزه دیده 
در تکوین جرم و نیز رابطه قربانی جرم با مجرم می پردازد و در حقیقت بزه دیده شناسی اولیه 
شاخه ای از جرم شناسی علت شناسانه است که در آن نقش بزه دیده در وقوع جرم و به عنوان 
یکی از علل و عوامل ارتکاب جرم از ســوی بزهکار بررســی و در کنار سایر علل و عوامل 
جرم زا قرار می گیرد و در مقابل بزه دیده شناســی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی 
پیشگیرانه شیوه های پیشگیری از بزه دیدگی را بررسی و مطالعه می کند )توجهی 1383: 616(. 
مطالعــه تعامل بزه کار و بزه دیده در فرآیند ارتکاب جرم و به دنبال آن طبقه بندی بزه دیدگان 
به اتفاقی، بالقوه یا پنهان، بزه دیده خاص، بزه کار بزه دیده نقش و سهم بزه دیده در پیشگیری 
از جرم و سرانجام طبقه بندی جرائم بر اساس معیار بزه دیده از مهم ترین محورهای مطالعاتی 
و دســتاوردهای بزه دیده شناسی نخستین )علمی( محســوب می شود )رهامی و دیگران 1387: 
119(. وردهایم1، بنجامین مندلســون2 و ون هانتیک3 از پیشــگامان بزه دیده شناسی4 در دهه 
1970 میالدی بودند )لوپز و فیلیزوال 1379: 77(. فون هانتینگ به شــدت از ماهیت مجرم مدار 
جرم شناسی اســتفاده کرد و معتقد بود قربانی مستقیم جرم صرفًا یک کنشگر منفعل نیست 
)Fattah1991: 45(. تکیه بر جبر اعم از زیستی، محیطی و روانی و تجربه گرایی و مادی گرایی 
محض5 و تصور انســان به عنوان موجودی تک بعدی با الهام از افکار اگوست کنت، اساس 
شــاخه های مختلف انسان شناســی جنایی عرفی )غربی( را تشکیل می دهد. َاگوست کنت6 
ســه مرحلــه را در جوامع تعریــف می کند. مرحله ربانی یا خداشناســی یــا الهیات. مرحله 
ماوراءالطبیعه یا همان مرحله فلسفی که بدان تعقلی هم می گویند و مرحله تحققی و صنعتی. 
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در مرحله اول انســان ابتدا به بت پرستی و شــرک روی می آورد و نهایتًا یکتاپرستی و اعتقاد 
به الهیات و وجود خداوندی که بی همتاســت؛ یعنی یگانه پرســتی، غایــت و نهایت دوران 
ربانــی اســت. در دوران دوم، عقل آدمی در امور، دنبال علت می گردد و ســرانجام منتهی 
بــه یک علت به نام طبیعت می شــود. در مرحله ســوم، تخیل و تعقل هر دو تابع مشــاهده 
و تجربه می شــوند و انســان به جای پریشــانی و خیال بافی به مشــاهده و محاسبه پرداخته و 
نتایجی به دســت می آورد. مرحله ربانی را کودکی و فلســفی را جوانی و تحققی را پختگی 
می نامند )گرســون 1363: 88(. َاگوست ُکنت به دلخواه خود مرحله تحققی را نهایت بشریت 
خوانــد و محققین نیز کورکورانه دانش جرم شناســی را با دیکته َاگوســت کنت تنها تجربی 
می دانند. این دیکته َاگوســت کنت به معنای کنار گذاشتن دین و انسان شناسی دینی است؛ 
زیرا مرحله اول فلســفه کنت مرحله ابتدایی و ربانی اســت. طرد متافیزیک و بعد معنوی و 
فطری انسان ها و اعتقاد به اومانیســم1 و جدا کردن امور ماورالطبیعه اساس کار جرم شناسی 
تحققی و َاگوست کنتی است )آقایی 1397: 67(. در آموزه های آسمانى اسالم، پس از مسئله 
»خدا« محوری تریــن مســئله »انسان« به شـمار آمده و آفرينش جهان، فرستادن پیامبران و 
نزول کتاب هــای آسـمانى بـرای رسـاندن او بـه سعادت و رستگاری حقیقی، صورت گرفته 
است )جاثیه: 45؛ آل عمران: 164(. امام خمینی می گوید: »انسان مثل حیوانات نیست که یک 
حد حیوانی داشــته باشد و تمام بشود. انســان یک حد مافوق حیوانی و یک مراتب مافوق 
حیوانی، مافوق عقل ]دارد[ تا برسد به مقامی که نمی توانیم از آن تعبیر کنیم؛ و ]از[ آن آخْر 
مقــام مثاًل تعبیر می کنند ]به [ »فنا«، تعبیــر می کنند »کاألُلوِهیه«« )امام خمینی الف 1385 ج 4: 
186(. ایشان معتقدند: »آن ها ]مکتب های غیرتوحیدی[ فقط متوجه به این هستند که حفظ 
دنیایشــان را بکنند؛ و حفظ اینکه انتظامات باقی باشد. فقط دنبال این هستند که نظم برقرار 
باشد؛ و اگر نظم برقرار باشد، دیگر بشر هر کاری می خواهد بکند«)امام خمینی الف 1385 ج 7: 
287(. نظر به اشــتراک موضوع و هدف جرم شناســی و دین و انسان شناسی دینی و اختالف 

1. فلسفه ای است که انسان را معیار و میزان همه چیز قرار می دهد و سرشت انسانی و حدود و عالیق طبیعت 
آدمی را به عنوان موضوع می گیرد. اعتقاد به اصالت بشر یا بشر انگاری در برابر اصالت خداوند است و انسان 
را یگانه حقیقت جهان می داند و هرگونه خدا گرایی و متافیزیک مانند وحی وادیان آســمانی را نفی می کند 

و بشر را فرمانروای مطلق طبیعت می داند )زرشناس 1381: 39(.
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در راهنمایان این دو مسیر جرم شناسی عرفی به سرمنزل مقصود نخواهد رسید؛ زیرا انسان را 
تک بعدی می داند. احســاس بی نیازی به خداوند سرمنشأ طغیان و انحراف است. »َکالَّ ِإنَّ 
ْن َرآُه اْســَتْغنی « )علق: 7 - 6(؛ »حقًا که انسان سرکشی می کند، همین که 

َ
ْنســاَن َلَیْطغی * أ اْلِ

خود را بی نیاز پندارد«.
اختالف در راهنمایان مکتب اگوســت کنتی و اســالمی مشهود است. رسول خدا )ص(  
َنا َمِدیَنُة اْلِعْلِم َو َعِلٌیّ َباُبَها« )مجلســی 1404 ج 40: 203(. من شــهر علم هســتم و 

َ
فرمودند: »أ

علــی دروازه آن اســت. امیرمؤمنان علی )ع( فرمودند: »آنچه بــوده و خواهد بود علم آن در 
قرآن اســت و علم تمام قرآن در ســوره فاتحه است و علم تمام سوره فاتحه در بسم الله است 
و علم تمام بســم الله در حرف باء اســت و من نقطه زیــر باء هستم«)مســتنبط 1392: 177(. 
ابوحمزه ثمالی از امام محمدباقر )ع( نقل می کند که رســول خدا فرمودند: »هیچ چیز نیست 
که شــما را به بهشــت نزدیک و از آتش جهنم دور کند، مگر آنکه شما را به آن امر کردم و 
هیچ چیز نیست که شما را به آتش نزدیک و از بهشت دور سازد، مگر آنکه شما را از آن نهی 
کردم«)حر عاملی 1409 ج 17: 45(. شــباهت در موضوع و هدف بین مکتب اگوست کنتی و 
اســالمی نیز مشخص است. لیکن هدف در جرم شناسی عرفی با توجه به طرد دین و ماوراء 
و خداوند سبحان تکامل مادی انسان است. امیرالمؤمنین علی )ع( فرموده اند: »معرفة النفس 
انفع المعارف« )خوانســاری 1359 ج 6: 148(؛ »ســودمندترین دانش ها خودشناســی است«. 
ُه« )خوانساری 1359 ج 6:  همچنین خاتم النبیین )ص( فرموده اند: »َمْن َعَرَف َنْفَســُه َفَقْد َعَرَف َرَبّ
172(؛ »کســی که خود را بشناســد همانا پروردگارش را شناخته است«. آنچه از این روایات 
برمی آید این اســت که: الزمه خداشناســی خودشناسی اســت. لذا رسیدن به هدف اصلی 
تقرب درگرو خودشناســی اســت. جرم شناسی درواقع انسان شناســی و بهترین علوم بوده و 
شــناخت انســان و پیچیدگی های او و خودشناســی و دوری از انحراف و جرم و تقرب به 
خداونــد و تکمیل مکارم اخالقی هدف مشــترک دین و جرم شناســی اســت. امام خمینی 
در پیروی از قرآن و اهل بیت -علیهم الســالم- به عنوان بزرگ ترین و برجســته ترین مرجع و 
تأثیرگذارترین آن ها در این حوزه می گوید: انسان موجود پیچیده ای است که معنای حقیقی 
آن را جز خداوند و آنان که از الهامات الهی برخوردارند کسی نمی داند )امام خمینی الف 1385 
ج 14: 8(. ماهیت انســان تنها برای خداوند سبحان و کســانی که با علوم الهی تعلیم یافته اند 
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قابل دستیابی اســت. لذا بعید نیست که این حدیث شریف که می فرماید: »َمْن َعَرَف نفَسه 
ه« این گونه تعبیر شــود که با توجه به محال بودن شــناخت خدا، این نتیجه را  فقــد َعَرَف رَبّ
برداشت کنیم که شناخت انسان هم محال است؛ زیرا وقتی شرط، یعنی شناخت خدا محال 
شــد مشروط یعنی »هرکس خود را بشناســد نیز محال خواهد گردید« )ر. ک. به: امام خمینی 
الف 1385 ج 14: 8(. عقول فالســفه بزرگ و نیز علمای طب مادیین در شــناخت این انســان 

متحیرند )ر. ک. به: امام خمینی 1377: 14(. از ســوی دیگر اســالم انســان ها را دارای فطرت 
ِتی َفَطَر الّناَس َعَلْیها« )روم: 30(. ازآنجاکه انسان به عقل  پاک الهی می داند. »ِفْطــَرَت الّلِه الَّ
و اراده مجهــز است می تواند همـه گرایش هــای خـود را كنترل كند و تحت فرمان عقل و 
دين درآورد و نفوذهای خارجى را قطع كند. خويشتن را ز هر قیدوبنــد نفسانى و ظاهری 
آزاد سازد و مالك خويشتن شــود و هدف و غایت اصلی تربیت دینی و اسالمی همین است 
)جعفری 1388: 78(. در مصادیق بزه دیده شناسی اولیه نیز امام با الهام از مفاهیم دینی و الهی 
احکامی را در نقش بزه دیده در فرآیند جرم بیان می کند که پایه این احکام نه جبری است و 
نه آزمایشگاهی و تجربی محض. احکام مهدورالدم، قتل در فراش، دفاع مشروع، قتل فرزند 
توسط پدر و قتل دیوانه و رضایت در قتل و نقش قربانیان آن ها در وقوع آن، از اهم موارد در 
بزه دیده شناسی اولیه در کیفر قصاص است که امام در کتاب تحریرالوسیله بدان پرداخته اند. 
هدف از این پژوهش که به روشی تحلیلی –توصیفی انجام گرفته است، تبیین مبانی و مصادیق 
دینی بزه دیده شناسی اولیه در کیفر قصاص در آرای امام خمینی به عنوان انعکاس آورده های 
فقه امامیه و دین اســالم در بزه دیده شناسی به عنوان شاخه ای از انسان شناسی جنایی است تا 
اثبات نماییم بزه دیده شناسی نه تنها علم نوینی نیست بلکه ابداع آن نیز متعلق به غرب نبوده 
و احــکام شــریعت نبوی با مقدمه جامعی که بیان گردید قرن هــا جلوتر به تبیین این مفاهیم 
پرداخته است: امری که شارل ریموند فرانسوی بدان اقرار نموده است که اسالم 1200 سال 

درزمینۀ جرم شناسی از غرب جلوتر است )نجفی توانا 1385: 33(.
به لحاظ پیشــینه تحقیــق عنوان بزه دیده تقریبًا واژه نوینــی در فرهنگ حقوقی و جزایی 
ماســت، اما به صورت پراکنده و دسته بندی نشــده در اقوال فقها نظیر امام خمینی و احکام 
دین مبین بدان پرداخته شــده است. از اولین پیشگامان تحقیق در این حوزه استاد مهدی کی 
نیا استاد جرم شناسی دانشگاه تهران است. ایشان عالوه بر کتاب جرم شناسی )کی نیا: 1373( 
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در مقاله ای با عنوان بزه دیده شناســی یا مجنی علیه شناسی به تبیین مفهوم آن پرداخته اند )کی 
نیا: 1370(. علیوند و احمدی در سال 1379 با ترجمه مقاله ای از لوپز و ژینافیلیزوال، درزمینۀ 
بزه دیده شناســی اولیه، به فهم بیشتر از بزه دیده شناســی در حقوق کیفری همت گماشتند. 
لیکن در این آثار تنها به کلیات مفاهیم بزه دیده شناسی پرداخته شده و کودک نوپای بزه دیده 
شناســی در ایران در حال شــکل گیری بوده است میر خلیلی ســال 1385 در مقاله بزه دیده 
شناســی پیشــگیرانه با نگاه به سیاست جنایی اسالم، به بررســی انواع بزه دیدگی با رویکرد 
اسالمی پرداخت. و ارتباط بین سیاست جنایی در اسالم و بزه دیده شناسی را تنها در کلیات 
تبیین نمود. ســیدی و موسوی بیگی 1392 به بیان موارد دقیق تر بزه دیده شناسی و بیان اقوال 
مختلف فقها و آیات و روایات به بیان انطباق آورده های بزه دیده شناسی در مفهوم کلی، اعم 
از اولیه و ثانویه با مجازات قصاص، پرداخته اند. حاتمی و اسدی 1398 نیز حقوق بزه دیده را 
در اســالم و اسناد بین المللی مقایسه کرده و گریزی به موارد بزه دیده شناسی اولیه در اسالم 
و اسناد بین المللی زده اند. پژوهش حاضر با ژرف نگری و باریک بینی و غور در اندیشه های 
فقهی- جزایی امام خمینی به عنوان فقیهی برجســته به طور خــاص، )بعضًا با انطباق با اقوال 
ســایر فقها و کمک گرفتن از آیات و روایات( که اقوال ایشــان در تدوین نظام جزایی ایران 
نقش عمده دارد، ارتباط بین نظام فقهی-جزایی غالب شیعه امروز را در پرتو دیدگاه های امام 

خمینی با مفاهیم بزه دیده شناسی تبیین نموده است که امری نوظهور است.

1. مفهوم بزه دیده و انواع آن:
از دیدگاه موســع بزه دیده کسی است که یک خسارت قطعی، آسیبی بر تمامیت شخصی او 
وارد آورده اســت و اکثرًا افراد جامعه هم به این مسئله اذعان دارند )لوپز و فیلیزوال 1379: 96(. 
مادۀ 10 قانون آئین دادرســی کیفری مصوب 1392، بزه دیده را شخصی معرفی می کند که 
از وقــوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواســت کند، 
شــاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، مدعی خصوصی نامیده می شود. 
victim به معنای موجود زنده ای که برای خدایان قربانی شــود و در فرهنگ ادبی فرانســه 
به کســی اطالق می شــد که فدای عالیق و آمال خود می شود و همچنین کسی که خود را 
فدای خوشــبختی دیگران کند و در این راه متحمل ضرر شــود )نجفی توانا 1385: 32؛ انوری 
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1382: 290(. قربانی شــدن را به مجرمانه و غیر مجرمانه تقسیم می کنند. بزه دیدگان مجرمانه 
در تقسیم بندی بنجامین مندلســون به پنج دسته تقسیم می شوند )برجس و دیگران 1393: 88(: 
1.   بزه دیــده کاماًل بی گناه: نظیر کودکان وزنان و ســالمندان اقلیت ها و مهاجرین و مجانین 
که بزه دیدگان منفعل به لحاظ شــرایط جســمی و محیطی و انسانی هستند. لزوم پایبندی به 
اعتقادات دینی و عدم پذیرش فرهنگ غیردینی از ســوی مهاجرین و اقلیت های مســلمانان 
ســبب می شــود تا جامعه میزبان تحریک شــده و به صورت منفعل و فعال نقش اقلیت ها در 
بزه دیدگی دیده شــود. جرائم ناشــی از تنفر از همین مقوله اند. جرم ناشــی از تنفر، رفتاری 
بزهکارانه اســت که تمامًا یا بخشی از آن به واسطه افکار یا رویکردهای منفی نسبت به یک 
گروه ازنظر نژاد، قومیت، مذهب، جنســیت، جهت گیری جنسی یا معلولیت به وجود آمده 
ست. فرد بزهکار بر پایه  ویژگی های یادشده، بر این باور است که بزه دیده فاقد ارزش انسانی 
است )برجس و دیگران 1393: 543(. فقدان ارزش انسانی در نگاه بزهکار او را وادار می کند تا 
ابتدائًا بر جســم و فیزیک بزه دیده آسیب وارد نماید. 2. بزه دیدگان جاهل: بزه دیدگانی که 
با اندک فکر و برنامه ریزی و یا هوشــیاری می توانستند جلوی خطر را بگیرند.3. بزه دیدگان 
داوطلب: این قســم از بزه دیدگان دارای مسئولیت مســاوی با بزه کار بوده و شرایط موجود 
را انتخاب نموده اند و هر عقل ســلیمی می توانســت آن را پیش بینی کنــد. مقاربت با یک 
روســپی و ابتال به بیماری ایدز از همین مقوله است.4. بزه دیدگان محرک: مندلسون معتقد 
اســت این بزه دیده اندکی گناهکارتر از بزهکار است. شوهر بددهنی که توسط همسرش به 
قتل می رســد. داشتن مشــارکت فعال در تعاملی که احتمال آسیب دیدگی در آن وجود دارد 
)بزه دیده انفعالی(.5. بزه دیدگان مقصر: انحصارًا مســئول بزه دیدگی خویش هســتند، مثاًل 

مهاجمی که در اثر دفاع مشروع کشته می شود...)بزه دیده انفعالی(

2. مفهوم قصاص
 قصــاص در لغت از ماده قصص اشــتقاق گردیده و به معنی تتبع، قطع، مســاوات، قصه و 
قود اســت )ابن منظور ١٤١٤ ج ٧: ٣٤٩(. اصطالح تمامی فقها قود را قصاص گویند و قود در 
لغت یعنی کشتن و قصاص نمودن قاتل به سبب قتلی که انجام داده است )ابن منظور ١٤١٤ ج 
269:3(. قصاص در لغت به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است )ابن منظور 1414 ج 11: 190(. 
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عبدالقادر عوده قصاص را چنین تعریف می نماید: »قصاص آن اســت که مجرم باید مشابه 
و همانند عمل خود، مجازات ببیند«)عوده ٢٠٠٥ :١٣٢(. محمدجواد مغینه در تعریف قصاص 
می نویســد: قصاص در اصطالح عبارت است از اینکه مجنی علیه، حق خود را مانند تعّدی 
که به او شــده اســت، از تعّدی کننده بســتاند )مغنیه١٤٢٠: ٢١١(. صاحب جواهر می نویسد: 
پیگیری و دنبال کردن اثر جنایت است به گونه ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی 
بر او وارده ســاخته اســت بر خود او وارد نماید )نجفی 1412 ج 42: 7(. به سخن دیگر قصاص 
عبارت اســت از این که »جنایتــکار« همانند کاری که انجام داده اســت مجازات گردد و 
قصاص کننده عین آن عمل جنایت را نسبت به او انجام دهد )نجفی 1412 ج 42: 7(. ماده 16 
قانون مجازات اسالمی اشعار دارد: »قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا 
و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود. قصاص به دودسته 

قصاص نفس و قصاص عضو تقسیم می شود«)زراعت 1392: 76(.

3. مفهوم بزه دیده شناسی
بزه دیده شناســی یا مجنی علیه شناسی یا شــناخت مجنی علیه، شاخه جدیدی از جرم شناسی 
اســت که به بررسی قربانی مســتقیم جرم می پردازد؛ بنابراین شناخت بزه دیده و آنچه مربوط 
به او می شــود موضوع این دانش است. در این دانش شــخصیت و صفات زیستی، روانی، 
اختالل و خصوصیات اجتماعی و فرهنگی بزه دیده و سهم او در تکوین جرم و رابطه اش با 
مجرم موردبررســی قرار می گیرد )کی نیا 1370: 12(. گاگلیموگولته1 بزه دیده شناسی را روش 
یا دانشــی می داند که هدفش مطالعه شــخصیت، بیولوژی، روانشناســی، ویژگی های ممیز 
اجتماعی و فرهنگی بزه دیده و بررسی روابط وی با جرم و مجرم و مشخص ساختن نقش او 
در ارتکاب جرم است )کالدرون 1386: 78(. کالدرون2 بزه دیده شناسی را روش تلفیقی معرفی 
می کند که ضمن مطالعه و بررســی قربانی جرم در راستای دستیابی به یک سیاست متمرکز 
که بزه دیده محور اســت تالش می کند )کالدرون 1386: 78(. بزه دیده شناسی اولیه به مطالعه 

1. Gugliemo Gulotta 
2. Calderon
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ویژگی های زیست شــناختی و روان شــناختی و اخالقی بزه دیده، مشخصه های اجتماعی و 
فرهنگــی او و نقش وی در تکوین جرم و نیز رابطۀ قربانی جــرم با بزه کار می پردازد )ویلیام 
1382: 266(. در حقیقت بزه دیده شناســی اولیه شاخه ای از جرم شناسی علت شناسی1 است 
که در آن نقش بزه دیده در وقوع جرم به عنوان یکی از عوامل ارتکاب جرم از ســوی بزه کار 
بررسی شــده و در کنار ســایر عوامل جرم زا قرار می گیرد. بزه دیده شناسی حمایتی، شاخه و 
جنبشــی سیاسی است که در آن توجه به بزه دیدگان و امکان جبران خسارت وارده از طریق 
ترمیم آثار بزه در فرآیند کیفری، یکی از محورهای سیاســت جنایی اســت. بدین ترتیب در 
فلســفه جدید عدالت کیفری، هدف اولیه حقوق جزا التیام بخشیدن به صدمه وارده، ترمیم 
ضرر و زیان و جبران و پیشــگیری از جرم در آینده اســت )عبدالفتاح 1378: 396(. نتایج این 
حمایت هــا، بازیابــی اقتدار بزه دیدگان و فائق آمدن به ضعف ها و رهایی از گوشه نشــینی و 
عزلت و افسردگی های اجتماعی از شرایط مشابه به شرایط قبلی که او را بزه دیده بالقوه نموده 
است، می باشد. این حمایت هم در قالب حمایت های معنوی و هم حمایت های قانون است 
و هدف از این نوع بزه دیده شناســی حمایت مالی، عاطفی، حیثیتی، پزشکی و اجتماعی از 
بزه دیدگان و تأمین حقوق، خواسته ها و نیازهای آنان توسط جامعه و به خصوص نظام عدالت 
کیفری2 است. )لوپز و فیلیزوال 1379: 54( در اسالم نقش بزه دیده در وقوع و پیشگیری از جرم 
و بازدارندگــی در تکرار جرم به طور همســو و موازی با بزهکار و ســایر عوامل وقوع جرم و 
گناه موردتوجه قرارگرفته است. امام خمینی یکی از علل و عوامل پذیرش ظلم و بزه دیدگی 
را عدم تزکیه نفس می شــمارد و می گوید: »زیر بار ظلم رفتن مثل- ظالم- ظلم کردن، هر 
ْفَلَح َمْن َتَزّکی ، در نماز عید، این سوره را مستحب است 

َ
دواش از ناحیه عدم تزکیه است؛ َقْد أ

ِه َفَصّلی .  ْفَلَح َمْن َتَزّکی  و َذَکَر اْســَم َربِّ
َ
ه: َقْد أ ه، ذکر اســم اللَّ بخوانند. امر به تزکیه و ذکر اللَّ

ه و صلوه، اینها مراتبی است، اگر ما به این رسیده بودیم، نه حال انفعالی  تزکیه، ذکر اسم اللَّ
پیدا می کردیم برای پذیرش ظلم و نه ظالم بودیم « )امام خمینی الف 1385 ج 18: 499(.

1. Criminology of Etiology
2. Criminal justice system
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4. نظریه ها و مبانی نظری: 
چهار نظریه 1- انتخاب عقالنی؛ 2- فعالیت روزمره؛ 3-سبک زندگی؛ 4- شتاب دهندگی 

در بزه دیده شناسی اولیه مطرح است.

1-4. نظریه انتخاب عقالنی1:
تشــریح انگیزه ها و موقعیت ســنجی و اصالت ســودمندی از ارکان این نظریه است. نظریۀ 
اصالت نفع و ســودمندی »ژرمی بنتام2« در مکتب فایدۀ اجتماعی بیانگر دیدگاه ســنجش 
سود و ضرر در رفتار مجرمانه و سنجش سود حاصله از جرم و ضرر حاصله از انجام آن بود 
که با ســنجش این دو مقوله و ســنگینی کفه ترازو به نفع سود تحصیل شده از جرم، مجرم 
دســت به رفتار مجرمانه می زند. در دیدگاه بنتام طبیعت انسان ها زیر حکومت و سلطۀ سود 
و زیان است )آقایی 1396: 166(. ترنر فرض های نظریه انتخاب عقالنی را به قرار زیر فهرست 
می کند: الف( انســان ها هدف دار و هدف جو هستند. ب( انســان ها دارای مجموعه ای از 
ترجیحات یا منافعند که به شــکل سلســله مراتبی تنظیم شده اســت. ج)انسان ها در گزینش 
مســیرهای رفتاری خود، به اشــکال زیر به محاســبه عقالنی می پردازند: 1. سود مسیرهای 
مختلــف رفتار با توجه به سلســله مراتب ترجیحات؛ 2. هزینه های هر گزینه برحســب منافع 
ازدست رفته؛ 3. بهترین راه بیشینه سازی منافع)Turner 1998: 304(. نظریه انتخاب عقالنی 
دینی استدالل می کند که مردم بر اساس انگیزه های دینی )مثل رستگاری( در جهان کنونی 
زندگی می کنند و بااین حال بایســتی برای چگونگی دســتیابی به اهدافشان تصمیم بگیرند؛ 
درواقــع نظریــه انتخاب عقالنی دینی، رفتــار دینی را نوعی رابطه تبادلــی در نظر می گیرد، 
به گونــه ای که افراد به طور دینی متعهد می شــوند، اگر به طور پیوســته طلب خود را به خدا 
ســر موعد مقرر و بر طبق قوانین دینی بپردازند، آنگاه طبق تعهد دینی شــکل گرفته خداوند 
جوایــزی را به آن ها عطا می کند. طبق این نظریــه، انتخاب عقالنی دینی انگیزه اصلی برای 
 )Finke and Stark 1992: 45(.عمل دینی و اســتفاده از ماوراءالطبیعه جهت حفظ پاداش هاست

1. Rational choice theory
2. Germi Bentham



سـال بیست و سوم / شمـارۀ نود و یک/ تابستان 1400/صص 27 - 1پژوهشنامۀ متین12

عالمــه طباطبایی می گوید: در اثر انحــراف فطرت از مجرای طبیعــی،  دایرۀ عقل تنگ تر 
می شــود و چه بســا اموری عقالنی و خردمندانه محسوب شوند و حال آنکه به معنی حقیقی 
کلمه، خالف عقل باشند، مثاًل اگر در سایۀ حب به دنیا و غفلت زدگی قلمروی تشخیصش 
به مصالح و مفاسد دنیوی و خیرات و شرور این جهانی محدود شود- دقیقًا همان عقالنیتی 
کــه علم زدگان و ســکوالرها در نظر دارنــد -دیگر عقل نامیده نمی شــود )طباطبایی 1417 ج 
2: 245(. هزینه های بالقوه رفتار مجرمانه و ســودهای پیش بینی شــده و محاسبه سود و زیان 
محوریــت دارد. بــزه کار، بزه دیده ای را انتخاب خواهد نمود که موانع کمتری در ســر راه 
حصول نتیجه مجرمانه داشــته و فرصت های بیشتری را برای بزهکار فراهم نماید؛ لذا ارتباط 
عقالنیت مجرم و عقالنیت بزه دیده در کشــمکش قرار می گیرد. نقش بزه دیده در انتخاب 
عقالنی بزه کار مؤثر اســت. توان بزه دیده در کاهــش جذابیت خویش در انتخاب عقالنی 
آزموده می شــود. خطر بزه دیدگی به طور مســاوی بین افراد جامعه توزیع نشده است )ویانو 
1367: 47(. عده ای از افراد بنا به دالیل و ویژگی های خاص، بیشــتر از ســایرین در معرض 
جذابیت و انتخاب شدن از ســوی بزهکاران قرار می گیرند. جذابیت، قابلیت کنترل بودن، 
امکان دسترسی آســان، فقدان خطر یا کم خطر بودن و در یک کالم سهل الوصول بودن در 
گزینش بزهکاران مؤثر اســت. »ژان پیناتل« آنان را به بره هایی تشبیه می کند که گرگ ها را 

به سوی خود جلب می کنند )کی نیا 1373 ج 2: 13(.

2-4. نظریه فعالیت روزمره:
نظریۀ فعالیت های روزمره که ادعا می کند انســان ها به طور عقالنی، کنش نشان می دهند و 
مرتکب جرم می شــوند. متخلفان باانگیزه، دربارۀ منفعت و ضرر عمل خود می اندیشــند و 
سعی در به  حداکثر رساندن منافع و به  حداقل  رساندن زیان خود دارند و با توجه به این امر، 
 Wang 2002:(.هدف های مناســبی را جســتجو می کنند که بدون محافظان توانمند هستند
557( در مقام پاســخ به این پرســش اســت که چه عواملی تمایل به ارتکاب بزه را مســاعد 

می کند و موقعیت و شــرایط بزه دیده و یا آنچه را شرایط مشرف بر وقوع جرم می نامیم تا چه 
اندازه در وقوع جرم مؤثر اســت )پی فرانک و دیگران 1383: 243(. برخی فعالیت های روزمره 
زندگی ســبب ایجاد موقعیت های بهتر برای بزه دیده واقع شــدن می شوند. جرم در این نظریه 
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زمانی واقع می شــود که بزه کار احتمالی و آماج مناسب جرم در زمان و مکان واحدی باهم 
مقارن شده و محافظینی که قادر به پیشگیری یا کنترل آن هستند در آن لحظه حضور نداشته 
باشــند )کالرک و اک 1388: 71(. تفاوت در فعالیت های روزمره افراد را بیش از دیگران برای 
تجاوز، سرقت و خشونت جذاب می کند. مناطقی که در نقاط داغ بزه کاری، یعنی مناطقی 
از شــهر که در آنجا بیشــترین آمار جرم وجود دارد مشهورند و افراد از رفتن به آنجا اجتناب 
می کننــد و در اثــر عدم حضور نگهبان و عدم نظارت و کنتــرل، مجرمان معدود افرادی را 
که در آن منطقه هســتند یا رفت وآمد می کند به عنوان قربانیان مناســب برای اعمال مجرمانه 
خویش انتخاب می کنند )پی فرانک و دیگران 1383: 243(. فلوســن وکوهن در این نظریه بیان 
کردند که احتمال وقوع جرم در زمان، با جابه جایی مردم در حین انجام فعالیت های روزمرۀ 
هر روزشان تغییر می کند؛ یعنی جغرافیای مربوط به این فعالیت ها کمک می کند ویژگی های 
مربــوط به آســیب پذیری قربانی و انگیزۀ متخلف معلوم شــود. همچنین نظریۀ فعالیت های 
روزمره معتقد است جرم در بستر فعالیت های معمولی روزمره و به طرزی نسبتًا فوری اتفاق 

.)Bruinsma 2014: 70-88( می افتد که احتمااًل برای مجرم، فضای آشنا یا عادی است

3-4. نظریه سبک زندگی:
یکی از اولین تالش ها برای تبیین قربانی شــدن کیفری است. این نظریه به »گات فردوسن« 
و »النگ« منسوب است. این نظریه به دنبال آن است که به این سؤال که چرا برخی افراد و 
گروه ها بیش از سایرین در معرض خطر بزه دیدگی قرار می گیرند پاسخ دهد. مجرد زیستی، 
زیاده روی در شرب خمر و مسکرات استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی، معاشرت با مردان 
جوان، رفت وآمد شــب هنگام در اماکن عمومی و زندگی در شــهرهای بزرگ از شــیوه های 
زندگی اســت که فرصت سازی مجرمانه ایجاد کرده و بزه دیدگی را قوت می بخشد. سبک 
زندگی در تولید اندیشــه  مجرمانه و فرآیند به فعالیت رســاندن آن مؤثر بوده و تســریع فرآیند 
ارتکاب جرم را به دنبال دارد. حادثه تأســف بار خمینی شــهر اصفهان را می توان در ســبک 
زندگــی تحلیل کرد. بــزه دیدگان این عمل مجرمانه به واســطه اینکه با صدای بلند مشــغول 
تفریحــات نامتعارف بودند، موجب توجه دو جوان حاضر در باغ مجاور شــد و به همراه 12 
نفر از دوســتان خود با پوشــانیدن صورت های خویش به باغ حمله کرده و مردها را در اتاقی 
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حبس و زن ها را به مکانی دیگر منتقل و مورد تجاوز قرار می دهند )آقایی 1397: 224(. حضرت 
محمد)ص( فرمودند. »بهترین ارزش زن فاصله گرفتن از منظر مردان نامحرم اســت« همچنین 
َساِء« در مجامع عمومی میان زنان و مردان  َجاِل َوالِنّ ْنَفاِس الِرّ

َ
ایشــان می فرمایند: »َباِعُدوا َبْیَن أ

نامحرم فاصله ایجاد کنید )حر عاملــی 1409 ج 20: 68-67(. خداوند در قرآن می فرمایند: »َفال 
ذی فی  َقْلِبِه َمَرٌض َو ُقْلَن َقْواًل َمْعُروفا« )احزاب: 32(. َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَیْطَمَع الَّ

4-4. نظریه شتاب دهندگی:
نظریات فعالیت های روزمره و سبک زندگی بسیار به هم نزدیک بوده و بیانگر رکن جذابیت 
در بزه دیده هستند که نوع فعالیت ها و یا شیوه زندگی می تواند بزه دیدگان را جذابیت بخشیده 
و آن هــا را آماج جرم مجرمین نماید. با جمع بنــدی نظریات انتخاب عقالنی و فعالیت های 
روزمره و سبک زندگی به نظریه شتاب دهندگی مندلسون و هانتیک می رسیم. بر اساس این 
نظریه موقعیت و ماهیت رفتار بزه دیده در فرآیند ارتکاب جرم تأثیر می گذارد؛ زیرا موقعیت و 
سبک و شیوه زندگی شهروندان می تواند در انگیزه مند شدن بزهکاران احتمالی برای گرایش 
به ارتکاب جرم، نقش عمده ای را ایفا کند. بزه کار پس از مشاهده فعالیت روزمره و سبک 
زندگی و سنجش و ارزیابی منطقی و عقالنی فرصت هایی که در اثر این نوع و شیوه زندگی 
از ســوی بزه دیده برای وی )بزهکار( فراهم می شــود، شــرایط را لحاظ کرده و در صورت 
ســنگینی کفه ترازوی سودمند بودن، مرتکب جرم می شــود. این مؤلفه ها در شتاب دادن به 
فرآیند تکوین بزهکاری ســهیم بوده و بزه دیده به عنوان یک عنصر شتاب دهنده، مجرم را در 
این فرآیند یاری می کند )لوپز و فیلیزوال 1379: 80(. نظریه شــتاب دهندگی در بزه دیده شناسی 
در قالب شــتاب دهندگی فعال و منفعل از مجموع روایات و احادیث در جرائم منافی عفت 
به دست می آید. پوشش صحیح زنان، عدم خلوت با نامحرم، کراهت آرایش غلیظ، کراهت 
عطر زدن و خارج شــدن از منزل توســط زنان و... همگی بیانگر نظریه شتاب دهندگی در 
بزه دیده شناســی اســت. ا مام رضا )ع( فرمودند:  خداوند نگاه کردن به موهای زنان را حرام 
کــرده )زنان ازدواج کرده محجوبه و غیر آن ها(؛ زیرا نگاه کردن شــهوت انگیز مردان باعث 
تهییج جنســی و تهییج جنســی موجب فساد اســت )حر عاملی 1409 ج 14: 0 14(. رسول خدا 
)ص( فرمودند: زنان حق عبور از وســط مســیر را ندارند بلکه باید در پناه دیوار و حاشیه معبر 
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حرکت کنند و هر زنی که خود را معطر و خوشبو سازد و سپس از خانه خارج شود، همواره 
مــورد لعنت خواهد بود تا موقعی که به خانه بازگردد )کلینی 1388 ج 6: 553(. امام صادق )ع( 
می فرمایند: که امیر مؤمنان علی )ع( زن ها را از کاکل گذاشتن در وسط سر جمع کردن موی 
پیشــانی و از نقش خضاب بر کف دست، نهی نمود و فرمود: همانا زن های بنی اسراییل به 

جهت جمع کردن موی پیشانی و نقش خضاب هالک شدند )کلینی 1388 ج 6: 555(.

5. مصادیق بزه دیده شناسی اولیه درکیفر قصاص:
برخی مصادیق مربوط به شــرط مهدورالدم بودن در قصاص است. نظیر اعتقاد به مهدورالدم 
بــودن، قتــل زن در فراش و دفاع مشــروع و برخی مربــوط به فقدان شــرایط قصاص نظیر 

عدم تساوی در دین و عقل، رابطه ابوت و بنوت و رضایت به قتل )اتانازی( است.

1-5. مهدورالدم بودن و اعتقاد به آن:
تنها علت مهدور بودن، زوال عصمت شــخص است و زوال عصمت، یا به دلیل زایل شدن 
سبب آن است و یا به خاطر ارتکاب جرائمی است که باعث مهدور بودن می شود. همچنین 
در مورد زوال سبب عصمت آمده: قاعده عمومی در شریعت اسالم این است که خون ها و 
اموال دارای احترامند، یعنی مباح نیســتند و اساس آن یا ایمان است و یا امان. معنای ایمان، 
اســالم و تســلیم شــدن و معنای امان عهد و پیمان بســتن، مانند عقد ذمه و نظایر آن است 
)عوده 1403: 245(. کشته شدگان )بزه دیدگان( در مهدورالدم مطلق و نسبی قربانیان بی نظمی 
در دادرســی اســالمی و قانونی هســتند. حدودی که کیفر مرگ دارند )مطلقًا( و قصاص 
)به صورت نســبی( و دفاع مشــروع و قتل در فراش در این حوزه قرار دارند. امام خمینی در 
کتاب دیات تحریرالوســیله می گوید: اگر شــخصی را به اعتقاد اینکه مهدورالدم است یا به 
اعتقاد قصاص بکشــد، پس خالف آن آشکار شود، یا به گمان اینکه او شکار است بکشد 
پس معلوم شــود که انســان بوده است، به شبه عمد ملحق می شود )امام خمینی 1379 ج 2 و 1: 
937(. مثال معروفی در این مورد عنوان شــده به این شرح که مهدورالدم بودن سلمان رشدی 
مورد فتوای امام خمینی قرارگرفته، پس عنصر قانونی قتل ســلمان رشدی فتوای امام است نه 
اعتقاد ذهنی کســی، حال اگر کســی شخصی را با این اعتقاد که آن شخص سلمان رشدی 
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اســت )به لحاظ شباهت قیافه یا ...( بکشد و بعد مشخص شود، که او سلمان رشدی نبوده 
و قاتل در تشخیص مصداق و موضوع، دچار اشتباه شده است. اگر چیز مسموم را جلوی او 
بگذارد به گمان اینکه خون او هدر است، پس خالف آن آشکار شود، قتل عمد نیست و در 
آن قودی نیست )امام خمینی 1379 ج 2 و 1: 904(. فاضل لنکرانی در شرح این مورد می نویسد: 
دلیــل عدم ثبوت قتل عمد در این فرض آن چنانکه در تعریف موجب گذشــت، لزوم قتل 
به نحو عدوان اســت. به عبارت دیگر قتل عمد با وجود نفس بی گناه واجب می شود و ثبوت 
دیه به واســطه عدم بطالن خون محقون الدم است )فاضل لنکرانی 1385: 53(. )قاعده حرمت 
خون مسلمان(. این موارد مربوط به اشتباه در شخصیت است لیکن در اشتباه در هویت امام 
عقیده بر قصاص دارند؛ یعنی فرد می خواهد بزه دیده بی گناهی را بکشد ولی بی گناه دیگری 
را می کشد. تعبیر امام خمینی در قتل خطای محض ما را به همین مطلب می رساند: خطای 
محض که از آن به خطایی که شــبهه ای در آن نیســت، تعبیر می شــود، آن است که فعل و 
همچنین قتل را قصد ننماید، مانند کســی که شکاری را رمی نماید یا سنگی را بیندازد پس 
به انســانی بخورد و او را بکشد؛ و از این قبیل است جایی که انسان مهدورالدمی را تیر بزند 
پس به انســان دیگر بخورد و او را به قتل برساند )امام خمینی 1379 ج 2 و 1: 937(. مهدورالدم 
بودن یکی از بزه دیدگان بالقوه )کسی که به جای او دیگری کشته شده( یا بالفعل )کسی که 
مقتول واقع شده( شرط الزم حذف قصاص و ثبوت دیه است. بزه دیده ای که به نحو عدوان 
و بدون قصد مباح قاتل کشــته می شوند بزه دیده بی گناه بوده و قانون حمایت کامل از آنان 
دارد. بزه دیده در فرض اشتباه در شخصیت به عنوان یکی از اضالع وقوع جرم مدنظراست. 
شــاید شــباهت بیش ازحد مقتول و بزه دیده به فرد موردنظر قاتل و شــرایط وی را در قربانی 
شدن تسهیل نموده و بزهکار طعمه خویش را به تصور ذی حق بودن به قتل می رساند به این 
تصــور که قانــون نیز از او حمایت می کند و با قاعده انتخاب عقالنی و محاســبه ضررهای 
بعــدی و اباحه رفتــار و فقدان مجازات او را برگزیده اســت. در اشــتباه در هویت، امام با 
حمایت از بزه دیــده در قالب بزه دیده بی گناه، قصاص قاتل را حکم می دهد. اباحه قتل در 
مهدورالدم بودن ناشــی از اقوی بودن ســبب )بزه دیده( نسبت به مباشر است. مقتول با رفتار 
خویش حمایت شرع و قانون را از خود سلب نموده است. تصور به مهدورالدم بودن، قصد 

مرتکب را با شرایط بزه دیده در مهدورالدم بودن تلفیق می نماید.
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2-5. بزه دیدگان قتل زن در فراش اجنبی:
امام خمینی در این فقره با پذیرش دیدگاه مشهورمی گوید: اگر مردی را ببیند که با همسرش 
زنا می کند و بداند که زن به خواســته او تن داده )و رضایت داشته( است حق دارد که هر دو 
را بکشد و گناهی نکرده و بر او قصاص نیست؛ و بین اینکه هر دو محصن باشند یا نباشند و 
اینکه زن دائمی باشد یا موّقت و اینکه دخول به او شده باشد یا نه فرقی نیست. در مواردی که 
زدن و مجروح ساختن و کشتن جایز است، فقط جواز آن بین او و بین خداوند است و درواقع 
چیــزی بر او نیســت، ولی در ظاهر قاضی طبق موازین قضاوت حکــم می کند؛ بنابراین اگر 
مردی را بکشــد و ادعا کند که او را با زنش دیده اســت و شهودی مطابق آنچه شارع مقدس 
مقرر فرموده، نداشته باشد حکم به قصاص او می شود و همچنین است در مورد اشباه و نظایر 
آن )امام خمینی 1379 ج 2 و 1: 383( اولین توجیه در بزه دیدگی این فقره دفاع مشــروع اســت. 
بعضی هم با تقســیم دفاع مشروع به دفاع مشــروع خاص و دفاع مشروع عام اقدام به این نوع 
قتل را از مصادیق دفاع مشــروع عام که هدف آن دفع منکر و صیانت اخالق و نظم و امنیت 
جامعه است، دانسته اند )عوده 1413 ج 1: 511(. به نظر عده ای مبنای ماده 630 نه دفاع مشروع، 
بلکــه تحریک و تهییــج روحی مرتکب و درواقع خروج او از حالــت عادی تفکر و تعقل و 
امــکان تصمیم گیری صحیح به خاطر مواجه شــدن با حالت مذکور در ماده اســت و همین 
حالت تهییج و تغییر وضعیت روحی اســت که او را از مجازات جرم ارتکابی معاف می نماید 
)صمدی 1340: 55(. به نظر می رسد نظر امام تبعیت از قول اکثریت را دارد... قید در حال زنا 
دیدن، مهدورالدم بودن همسر مرد را تأیید نموده و بزه دیده در این مورد بزه دیده مقصر است. 
لذا مقنن و امام هیچ حمایتی از وی نمی کنند. قید اکراه زن وعدم جواز قتل وی مؤید همین 
دیدگاه اســت. از ســوی دیگر در مورد زانی متجاوز در صورت احصان همین حکم جاری 
است. لیکن نظریه تحریک کنندگی مرد زانی در فرض نبود شرایط احصان قابل توجه است. 
بزه دیده مقصری که نقش تحریک کنندگی او سبب قتل اوست. نقش جنسیت در بزه دیدگی 
زنان توسط شوهران قابل توجه است؛ هرچند می توان گفت زن محصنه با بی دقتی در انتخاب 
و اجرای قاعده انتخاب عقالنی خود را در معرض بزه دیدگی قرار می دهد. رفتار قربانیان در 
این مورد را نهایتًا می توان با نظریه شــتاب دهندگی بزه دیدگی تحلیل نمود. در دفاع مشــروع 

بزه دیده با حمله بر دیگری موجبات قتل یا نقص عضو خویش را فراهم می آورد.
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3-5. دفاع مشروع:
امام خمینی ضمن بیان احکام بزه دیده مهاجم و تکلیف شــرعی مدافع در دفع خطر مهاجم 
بزه دیده به اصول ذیل پایبند اســت: 1. حق و تکلیف شرعی بودن دفاع بر اساس قواعد نفی 
ســبیل و حرمت خون و جان مســلمان؛ 2. حفظ حقوق مهاجم بزه دیده در شــرایط تناسب 
در دفــاع و حملــه و تقارن دفــاع و حمله و فعلیــت آن؛ 3. حمایت از بزه دیــده مهاجم و 
محقون الدم بودن وی با مقرر نمودن شــرایط خاص در دفاع نظیر رعایت قاعده )االســهل 
فاالســهل(؛ 4. انذار بر بزه دیده مهاجم که مســلمان مورد هجوم وی نیز از شرایطی در دفع 
خطر بهره مند اســت و شرع و قانون حامی اوست؛ 5. اســتناد به اباحه رفتار مدافع در قتل و 
ضرب وجرح به دلیل تقصیر بزه دیده و اقوی بودن ســبب )مقتول و بزه دیده مهاجم( از مباشر 
)مدافع(؛ 6. هدر بودن خون بزه دیده و فقدان مسئولیت مدنی بر اساس تقصیر اولیه بزه دیده 
مهاجم و اقوی بودن ســبب از مباشــر؛ 7. تسلیم شــدن و پذیرفتن ظلم برایش جایز نیست. 
لذا مدافع نمی تواند بزه دیده واقع شــود و بزه دیدگی در اســالم نظیر بزهکار بودن مذموم و 
نکوهیده اســت.8. فرار برای جلوگیری از کشتار به عنوان راه آسان تر خالصی ممکن بوده 
هر وســیله ای جهت جلوگیــری از بزه دیدگی قاتل و مقتول در حــدود احکام به کار گرفته 
می شــود تــا از هرگونه بزه دیدگی جلوگیری شــود.9. وجوب مقاتله بــا بزه دیده مهاجم ولو 
با احتمال کشــته شــدن مهاجم در صورت حمله به اهل خانه، زنگ خطری برای بزه دیده 
مهاجم است که از حمله دست بردارد. درصورتی که در حمله به مال وجوب مقاتله بااحتیاط 
بــه ترک مقاتله تغییر حکم می دهد )امام خمینــی ب 1385 ج 1: 557-553(. 10. مجنون بزه دیده 
مهاجم دیه اش بر عهده عاقله است که قانون و امام به این امر اشاره دارند )امام خمینی ب 1385 
ج 2: 556(. )احکام بازدارنده با حفظ کرامت مســلمین و رعایت قاعده نفی سبیل و حرمت 
خون و مال و ناموس مســلمین در کنار قاعده اقوی بودن ســبب از مباشر که همان بزه دیده 
کاماًل مقصر است اساس احکام دفاع مشروع در بزه دیده شناسی اولیه در قصاص از دیدگاه 
امام راحل اســت.( انتخاب عقالنی محکوم به شکست و قاعده تحریک کنندگی و شتاب 
دهندگی در بزه دیدگی سبب بزه دیده واقع شدن مقتول مهاجم و هدر رفتن خون وی و اباحه 
رفتار مدافع در غیاب حیات اجتماعی اســت. تساوی در دین یکی از شرایط قصاص است. 
درصورتی که مســلمانی غیرمسلمان را عمدًا به قتل برساند به دلیل عدم تساوی در دین با غیر 
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مسلمین قصاص نشــده و بزه دیده باوجود کشته شدن از روی عمد و بزه دیده بی گناه بودن 
به دلیل ویژگی دینی بزه دیده ای بالقوه محســوب می شود این امر از شرایط زیر بنایی و مهم 
احکام اســالمی و درراه گرویدن افراد به اسالم به عنوان دین اکمل و قاعده نفی سبیل وضع 
گردیده اســت. امام می گوید: پس مسلمان به کافر کشته نمی شود، درصورتی که به کشتن 
کّفار عادت نداشته باشد. بین اصناف کّفار- از ذمی و حربی و کسی که طلب امان نموده 
و غیر آن- فرقی نیســت؛ و اگر کافر قتلش حرام باشــد مانند ذمی و معاهد، مســلمان برای 
قتل او تعزیر می شــود و دیه ذمی را برای آن ها غرامت می کشــد. اگر مسلمان به کشتن اهل 
ذّمه عادت داشــته باشــد بعد از رد زیادی دیه اش، قصاص نمودن از او جایز است؛ و بعضی 
گفته اند که این حّد اســت، نه قصاص. ولی این قول ضعیف اســت. ذمی به ذمی و به ذّمیه 
با رد زیادی دیه و ذّمیه به ذّمیه و به ذمی بدون رد زیادی، مانند مســلمین، کشــته می شود؛ و 
بین یکی بودن ملتشــان و اختالفشــان در آن فرقی نیست؛ پس یهودی به نصرانی و برعکس 
و مجوســی به آن ها و برعکس، کشــته می شــود )امام خمینی ب 1385 ج 2: 553(. پرسشی که 
ممکن اســت در اینجا مطرح شــود این اســت که آیا در مواردی همچون قتل عمدی فرزند 
توســط پدر، کافر توســط مسلمان، مجنون توسط عاقل که قصاص شــرعًا جایز نبوده و دیه 
پرداخت می گردد دیه جنبۀ بدلی اجباری دارد یا مجازات اصلی جنایت عمدی است؟ برخی 
عقیده دارند در مواردی نظیر قتل توســط پدر، دیه مجازات اصلی محسوب نمی گردد؛ زیرا 
مجازات اصلی قتل عمدی اواًل و بالذات قصاص اســت. لیکــن وصف ابوت مانع اجرای 
قصاص گشته و دیه جایگزین آن می گردد )عوده 1413: 175(. متقاباًل برخی دیگر معتقدند که 
اساسًا مقنن مرتکب قتل عمدی را مستحق قصاص نمی داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از 
قصاص با او مواجه می شود و لذا این مواد را باید با سقوط قصاص متمایز دانست. در سقوط 
قصاص قاتل مستحق قصاص اســت و مانعی ایجاد می گردد )آقایی نیا 1384: 166( و موجب 
ســقوط آن می گردد؛ مانند گذشت شــاکی و فوت قاتل. به عبارت دیگر، در این قبیل موارد 
اساســًا قصاص محقق نمی شــود و آنچه به عنوان دیه پرداخت می گردد جنبۀ اصلی دارد، نه 
بدل از قصاص. در این رابطه قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد 
پدری مجنٌی علیه نباشــد؛ بنابراین چنانچه قاتل پدر، عاقل، مســلمان و مجنٌی علیه، عاقل و 
در دین با مرتکب مســاوی باشد. درحالی که مقتول به ترتیب فرزند، دیوانه، کافر و... باشد، 
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اساســًا قصاص ثابت نمی شود، نه اینکه قصاص ثابت است لیکن به دیه تبدیل می شود. امام 
خمینی نیز تابع نظریه اخیر است )امام خمینی 1379 ج 2 و 1: 911(.

4-5. عدم تساوی در دین و عقل:
 اجماع که صاحب جواهر مدعی آن شده است )نجفی 1412 ج 42: 150( به انضمام قاعده نفی 
سبیل )فاضل لنکرانی 1387: 128( و روایات )حر عاملی 1409 ج 29: 108( از اهم دالیل بزه دیدگی 
اقلیت دینی در قصاص اســت. احکام بیان شــده به معنای جواز کشتن غیرمسلمان نبوده و 
اذیت و آزار اقلیت های دینی بر طبق روایات اسالمی حرام و پیامبر آزار بی دلیل آن ها را آزار 
خود دانسته و این امر را سبب دشمنی با رسول خدا قلمداد نموده است )بحرانی 1404: 271(. 
امام خمینی در خصوص تســاوی در عقل می گوید: عاقل به دیوانه کشته نمی شود؛ اگرچه 
دیوانه ادواری باشــد- با بودن قتل در حال دیوانگی او- ولی اگر عمد یا شــبه عمد باشد دیه 
بر قاتل ثابت اســت و اگر خطای محض باشــد بر عاقله است؛ و اگر دیوانه قصد او را کرده 
پس او، از خودش دفاع نموده چیزی از قود و دیه بر او نیست و دیه از بیت المال مسلمین به 
ورثه او داده می شــود )امام خمینی 1379 ج 2 و 1: 913(. اواًل این مسئله اجماعی است و روایت 
معتبری دارد. ثانیًا مســاواتی در میان عاقل و مجنون نیست، به همین دلیل جایز نیست عاقل 
را به خاطر قتل مجنون قصاص کرد؛ ولی دیه ثابت است. مجنون به دالیل جسمی و فیزیکی 
در بزه دیدگی بالقوه مدنظر است از سوی دیگر حمله وی در دفاع مشروع نیز متأثر از همین 
شــرایط جسمی و روحی و استعداد بزه دیدگی اوست. شرایط نفس االمری که مقنن و شرع 
مقرر نموده اســت وی را در معرض بزه دیدگی قــرار می دهد. همان طور که وی )دیوانه( از 
مسئولیت کیفری مبری است و این امر ناشی از شرایط خاص اوست، در بزه دیدگی نیز وی 
بزه دیده مقصر فاقد مسئولیت است. بزه دیده ای که مباشرت را در اعمال بر عهده دارد لیکن 

سبب اقوی از مباشر که قوای حاکم و بیت المال است مسئول پرداخت دیه است.

5-5. فقدان رابطه ابوت:
امــام صادق )ع( فرمودند: پدر برای قتل فرزندش قصاص نمی شــود، ولــی اگر فرزند عمدًا 
دســت به قتل پدر بزند، قصاص می گردد )شــیخ طوســی 1411 ج 10: 237(. روایت معروفی از 
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پیامبــر اکرم )صلی الله و علیه و آله( وجود دارد که خطاب بــه فردی فرمود: تو و اموالت برای 
پدرت هســتی )شــیخ صدوق 1378 ج 2: 96(. بزه دیدگی فرزند از احکام شرعی و الزامی و به 
دلیل رابطه ای اســت که شرع این رابطه را ناشی از قدرت ایجادی پدر در حق فرزند می داند 
و این دو روایت مؤید همین اســتدالل است. فرزند بزه دیده بی گناهی است که بنا بر شرایط 
مولد بودن پدر حق قصاص را بدون اینکه نقشی در وقوع جرم داشته باشد از دست می دهد. 
این مدل بزه دیدگی را باید بزه دیدگی شــرعی نامید. این حکم جواز قتل فرزند توســط پدر 
نبــوده و به نظر می رســد در صورت عادت پدر به فرزند کشــی می توانــد وی را در قالب 
افســاد فی االرض مجازات کــرد. هرچند پدر عالوه بر پرداخت دیه بــه مجازات حبس نیز 
محکوم می شــود. رابطه ابوت را باید تســهیل کننده در این مدل قتل ها دانست. امام خمینی 
در شــرط سوم از شرایط قصاص در تحریر الوســیله می گوید: انتفای پدر بودن است؛ پس 
پدر به واســطه قتل پســرش، کشته نمی شود و ظاهر آن اســت که پدر پدر کشته نمی شود و 
به همین منوال. کّفاره و همچنین دیه از پدر به واســطه کشــتن پسرش، ساقط نمی شود؛ پس 
دیه را به غیر خودش از ورثه ادا می کند و خود او از دیه ارث نمی برد. پدر با کشــتن پســرش 
کشــته نمی شود و لو اینکه کفو او نباشــد، بنابراین پدر کافر به کشتن پسر مسلمانش کشته 
نمی شــود )امام خمینی 1379 ج 2 و 1: 911(. پدر منشــأ پیدایش فرزند و نیز مســئول و متکفل 
رشــد و پرورش و تربیت اوست و با زحمات طاقت فرســا و تحمل سختی های فراوان، نهال 
وجودی خود را که ثمر عمرش است، آبیاری می کند و این عوامل باعث می گردد که چنین 
حادثه ای به نــدرت اتفاق بیفتد و تکرار گردد، به همین جهت و به دلیل مراعات حق پدری 
از قصاص او صرف نظر شــده است. البته این تخفیف، چیزی از زشتی کار او نمی کاهد از 
طرف دیگرکســی که از این جنایت بیشترین آسیب را می بیند در درجه اول خود او و سپس 
خانواده اوســت چراکه او ضربه شــدید و مهلکی به خود و خانواده خود وارد آورده است و 
انصاف نیســت که به خاطر این عمل در چنین شرایطی قصاص شود؛ زیرا تقاضای قصاص 
او نیز یک امر احساســی و غیرعقالنی اســت. پس اسالم قصاص او را ممنوع کرده است، 

اما در این شرایط، دیه بر او ثابت است و باید آن را به سایر وارثین بپردازد )مراغی بی تا: 62(.
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6-5. رضایت مجنی علیه:
امام خمینی با انتخاب شــیوه مقنن در سال 1370 و قانون معتبر سال 1392 برخالف دیدگاه 
مقنــن در ســال 1361 می گوید: اگر بالغ عاقلی به دیگری بگویــد: »مرا بکش وگرنه تو را 
می کشــم« برای آن دیگری قتل او جایز نیست و حرمت قتل از بین نمی رود، لیکن اگر بعد 
از آن که از او اطاعت نکرد به او حمله نماید تا او را بکشــد برای این شخص به عنوان دفاع، 
جایز بلکه واجب اســت او را بکشــد و چیزی بر او نیست؛ و اگر به مجرد وعید دادن او، او 
را بکشد گناهکار است و آیا قود بر او می باشد؟ در آن اشکال است؛ اگرچه ارجح عدم آن 
اســت، چنان که عدم دیه هم بعید نیست )امام خمینی 1379 ج 2 و 1: 907-906(. مقنن در سال 
1361 با تبعیت از نظر خویی، عفو مجنی علیه قبل از مرگ را ســبب سقوط قصاص ندانسته 
و حــق را برای ورثه پابرجا می داند؛ و مبنای آن »اســقاط مالم یجب«، یعنی حقی که هنوز 
ایجاد نشــده قابل اسقاط نیست می باشد. حق، قصاص است و زمان ایجاد آن پس از مرگ 
اســت و متعلق به ورثه اســت. قصاص عوض و بدل از نفس نیست بلکه حق عقوبتی است 
که شــارع برای ولّی مقتول قرار داده اســت ساقط نمی شــود مگر به وسیله عفو کسی که بر 
قصاص والیت دارد البته بعد از فعلیت یافتن قصاص )مرعشــی نجفی 1415: 48(. اختالف در 
احکام، ناشــی از اختالف در شــناخت بزه دیده جرم قتل عمدی و صاحبان حق است. امام 
باقر )ع( فرمودند: مؤمن بر هر بالیی مبتال می شــود )هر بیماری و دردی( و هرگونه می میرد، 
اما خودکشــی نمی کند )بروجردی 1378 ج 31: 231( و خداوند در آیه 29 و 30 ســوره نساء بر 
حرمت خودکشــی نظر دارد و وعده عذابی دردناک را می دهد. تقاضا برای خاتمه دادن به 
زندگی را می توان در قالب خودکشــی مثاًل در اقوی بودن ســبب از مباشر به لحاظ اکراه یا 

تحریک روانی مباشر مورد تحلیل قرارداد.

نتیجه گیری
با ظهور مکتب تحققی در قرن نوزدهم و متعاقب آن بزه دیده شناسی بنجامین مندلسون وفون 
هانتیک، انسان شناســی جنایی وارد زاویه دید خاصی تحت عنوان بزه دیده شناســی علمی یا 
اولیه شــد که سعی می کرد نقش بزه دیده را به عنوان یکی از عوامل وقوع جرم بررسی نماید. 
توسل به افکار اگوست کنت در مادی گرایی و تجربه گرایی محض و انکار دین و متافیزیک 
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و تک بعدی قلمداد کردن انســان سبب خروج افکار دینی از انسان شناسی جنایی و بزه دیده 
شناســی در غرب گردیده است. کیفر قصاص و در مفهوم کلی تر مرگ شدیدترین واکنش 
به اعمال مجرمین اســت که نقش بزه دیده در این فرآیند موردتوجه است. دین مبین اسالم و 
قرآن کریم با جامعیت کامل و با اشــتراک هدف با انسان شناسی جنایی و بزه دیده شناسی با 
قدمت بســیار و غنای فراوان تمامی دیدگاه های جرم شناســانه را عمومًا و بزه دیده شناسی را 
اختصاصــًا تبیین می نماید. معصومین به عنوان راهنمایان مصون از خطا و اشــتباه فرمول های 
بزه دیده شناسی اولیه را در قالب روایات و تفاسیر از کالم وحی ارائه می دهند؛ که پیامبر )ص( 
َنا َمِدیَنُة اْلِعْلِم َو َعِلٌیّ َباُبَها«. امام خمینی با جزئی نگری بیشــتری در بزه دیدگی 

َ
فرمودند: »أ

اولیه در قصاص با تمســک به نظریات انتخاب عقالنی و نظریه شتاب دهندگی بزه دیدگی 
و قاعده اقدام و تحریک کنندگی و اقوی بودن ســبب از مباشر با ویژگی های خاص احکام 
تعبدی، بزه دیدگی و قربانی شــدن در مورد بزه دیدگان منفعل و بی تقصیر و محرک را تبیین 
می نماید. بزه دیدگی در جرائم علیه اشخاص و قصاص بسته به اباحه فعل جانی و هدر بودن 
خون مقتول، اعم از مطلق یا نسبی نظیر دفاع مشروع و قتل همسر در فراش اجنبی و یا رابطه 
ابوت و بنوت، رضایت بزه دیده در قتل، عدم تساوی بزهکار و بزه دیده در عقل و دین در بزه 
دیدگی مؤثر است. بر جرم شناسان اسالمی واجب است تا ضمن تبیین مفاهیم روایی و قرآنی 
و دینی در انسان شناسی جنایی، ضمن دفاع از حقانیت علمی و جامعیت احکام اسالمی در 

غنای انسان شناسی دینی بکوشند.
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