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 چکیده؛
ما در شود، اگر میی جسمانی جلوهصورت نوعی صدمهی رفتارهای مجرمانه علیه اشخاص غالباً بهاگرچه نتیجه

که در منتهی شود، ترس از ایندیده برخی موارد، رفتار ارتکابی ممکن است به ایجاد صرفِ ترس و وحشت در بزه

ترس  که براثردیده بدون اینها، بزهی نزدیک خشونت علیه او به کار گرفته خواهد شد. در این موقعیتآینده

ی روانی ای وارد آورد، دچار نوعی صدمهکه صدمهایجادشده اقدامی علیه خود یا دیگری انجام دهد، از قبیل این

وان گفت تمامیت روانیِ وی مورد تهاجم قرار گرفته است. در نظام کیفری انگلستان، تای که میگونهشود، بهمی

طور گونه رفتارها بهگذار ایرانی به ارتکاب اینباشد، اما قانونی معینی میاین نوع تهاجم واجد عنوان مجرمانه

ررسی د. این در حالی است که بانها ناگزیر به تعیین ارش متمایل شدهکه دادگاهطوریخاص توجه نکرده است، به

عیین مجازات و نیز ت انگاریتطبیقی رفتارهای یادشده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، حکایت از لزوم جرم

 صورت خاص دارد.ها، بهتعزیریِ متناسب برای آن

  

 .بودن الوقوعقریب خشونت، اِعمال ترس، تهاجم، واژگان کلیدی:

                                                           
 تهران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق یدانشکده شناسیجرم و کیفری حقوق گروه دانشیار *

 :(مسئول ینویسنده) دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریاز شناسی جرم و کیفری حقوق در دکتر **
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 مقدمه؛

ارتکاب رفتاری از سوی مرتکب منجر به ایجاد ترس از مورد خشونت قرار گرفتن گاهی اوقات، 

ی جرم دهندهکه این تأثیرِ رفتار مرتکب جزء عناصر تشکیلنحویگردد، بهدیده میدر بزه

ه این نتیجه در ک ی خاصی استشود. به تعبیر بهتر، ارتکاب جرم مقید به تحقق نتیجهمحسوب می

ن، شود. افزون بر ایدیده متبلور میالوقوع در بزهوحشت از خشونتِ قریبقالب ایجاد ترس و 

 955د که مشمول موادی ماننشود تا اینرفتار ارتکابی منتهی به ایراد صدمه یا مرگِ شخصی نمی

ی موردبحث، آنچه براثر رفتار مرتکب گردد. درواقع، در رفتارهای مجرمانه 1956« ق.م.ا» 901و 

یر دیده نظنوعی حالت روانی در بزهایجاد ترس از خشونت است که گاهی به  دهد، صرفِرخ می

دیده دچار احساس وقوع خشونت بر خود که بزهنه این 6انجامد،می 1اختالل استرس پس از سانحه

 و براثر آن، صدمه یا مرگی روی دهد. شود

لیه ای از تهاجم عگونهرو، باید پذیرفت که صرفِ ایجاد ترس از خشونت در دیگران، ازاین

از  ی دیگر نیز جزئیالبته، ایجاد ترس در برخی عناوین مجرمانه تمامیت روانی اشخاص است.

حال، این دسته از رفتارهای مجرمانه، مقتضیات آید، بااینی جرم به شمار میدهندهعناصر تشکیل

شود. برای وردبحث میی مها با رفتار مجرمانهکه موجب تفاوت آن خاص خود را دارا هستند

، قصد ارعاب مردم از عناصر خاصِ جرمِ محاربه است که 1956« ق.م.ا» 675ی مثال، طبقِ ماده

ی الزم برای تحقق جرم همانا ، اما نتیجه9شودمی صورت سوءنیت خاص الزم برای آن لحاظبه

                                                           
1. Post-traumatic stress disorder 

 طبیعی یسانحه یا تصادف، جنگ، یجبهه در حتمی مرگ از فرار دنبال به که حاد اضطراب عالئم به اصل در اختالل . این6

 طرخ ضمن در افراد از بعضی اما کند،می حفظ را خود کنترل واقعه جریان در بیمار معموالً. گرددمی اطالق شود،می شروع

 واکنش یزن دیگران در است ممکن و بوده مشخص فرار برای ثمربی تالش زدگی،وحشت با که گردندمی هراس واکنش دچار

 هاآن توانمی و هستند هیپنوتیزم قابل آسانیبه و باشندمی پذیرتلقین نهایتبی زدهوحشت بیمارانِ این. آورد وجود به هراس

 (.1192: 1951 پورافکاری) نمود وادار مناسب رفتار مورد در دستورها اطاعتِ به را

انی در که شهید ثطوری. الزم به ذکر است که قصد ارعاب مردم از سوی تمامی فقهای امامیه ضروری دانسته نشده است، به9

که قصد ترساندن مردم را داشته باشد یا یعنی اعم از آن« ... قصد االخافه ام ال علی اصح االقوال»تبیین محاربه آورده است: 
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س ، مال یا ناموقصد جانکه براثر کشیدن سالح از سوی مرتکب به 1ایجاد ناامنی در محیط است

افزون بر این، نوعی عمومیت در این جرم ضروری دانسته شده  آید.ها پدید میمردم یا ارعاب آن

: 1925؛ پیمانی 191تا  199: 1950بافرانی  ؛ پور95تا  97: 1956ر.ک. میرمحمد صادقی است )

ن در حالی ، ای(129تا  190: 1927؛ موسوی بجنوردی 905تا  605: 1972؛ شاهرودی 29تا  21

 ی موردبحث الزم نیستند.شده در رفتارهای مجرمانهاست که شرایط اشاره

 باشند:قرار زیر میطرح در این تحقیق بههای قابلبا توجه به مطالب باال، پرسش

 ـ واکنش نظام کیفری ایران و انگلستان در قبال این نوع از ایجاد ترس در اشخاص چگونه است؟

گذار انگلیسی دارای چه وجوه مثبت یا منفی ایرانی در مقایسه با قانون گذارـ رویکرد قانون

 باشد؟می

ی اول، باید دانست که در حقوق کیفری انگلستان، در مواردی در پاسخ به این سؤاالت، در وهله

تهاجم »شود، زیر عنوان دیده میالذکر در بزهکه رفتار مرتکب موجب ایجاد ترس به شکل فوق

ه ی مستقلی وجود ندارد که باست، اما در حقوق کیفری ایران، عنوان مجرمانه تعقیبلقاب 6«ساده

بنابراین، ضمن تحلیل عناصرِ تهاجم ساده در انگلستان، رویکرد  این مورد اختصاص یافته باشد؛

لفِ و با شناخت ابعاد مخت گرددهای کیفری ایران در قبال این قبیل رفتارها بررسی میدادگاه

                                                           
(. در خصوص مفهومِ ترساندن مردم در جرمِ محاربه، ر.ک. 19/699: ج1956تر )شهید ثانی بر قول صحیح باشد، بنانداشته 

 .962ـ962: 1950فاضل لنکرانی 

ی الزم برای تحقق محاربه آن است که در خارج موجب رعب و وحشت شود )زراعت )الف( . برخی بر این باورند که نتیجه1

بر سلب امنیت تأکید کرده است، نه ایجاد وحشت. درواقع،  1956« ق.م.ا» 675ی لی است که ماده(؛ این در حا655: 1959

باید گفت که پدید آمدن ناامنی در محیط مفهومی عام دارد که ممکن است براثر ایجاد وحشت در مردم نیز حاصل شود، اما 

تقویت  1970« ق.م.ا» 129ی ماده 1ی به تبصرهایجاد رعب و وحشت ضروری دانسته نشده است. برداشت یادشده با توجه 

کسی که به روی مردم سالح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، »کرد: شد، زیرا این تبصره مقرر میمی

ی در محیط ازجمله تصریح به ایجاد ناامن 1956« ق.م.ا» 675ی گذار در مادهکه تغییر عبارات قانون؛ توضیح آن«محارب نیست

 و عدم اشاره به لزوم ایجاد رعب و وحشت، مؤید آن است که پدید آمدن هراس ضرورتی ندارد.

2. Common assault 
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راهکار پرداخته  یگیری و ارائهی آن با نظام کیفری انگلستان، به نتیجهو مقایسه یادشده رویکرد

 شود.می

 ترس از اِعمال خشونت؛ ایجادتبیین مفهومِ  .1

)تهاجم ساده( در حقوق کیفری انگلستان، نوعی تهدید به عنفِ جسمانی  خشونتایجاد ترس از 

علیه شخص دیگر است، اما اِعمال خشونت جسمانی از جمله شرایط الزم برای تحقق این جرم به 

نیز  6«تهاجم به معنای قانونی کلمه»یا  1«تهاجم روانی»آید. این جرم که با عناوینی مانند شمار نمی

 تعریف است:به شرح زیر قابلشود، شناخته می

طور معقولی از اِعمال فوریِ خشونتِ شود، دیگری بهی آن سبب میوسیلهبه شخصعملی که 

 & Curzon, L. B. and Richards, P. H. 2007: 37) جسمانیِ غیرقانونی نسبت به خودش بهراسد

 ؛(38

دمه به دیگری ص صورت فیزیکیدهد که شخصی تالش کند تا بهاین جرم زمانی روی می

درنگ احساس خطر کند. تماس هجوم بی که موجب شود، شخصِ موردنحویوارد آورد، به

جسمانیِ واقعی ضروری نیست؛ حرکات تهدیدآمیز که هر شخص متعارفی را به وحشت اندازد، 

 .(Hill, Gerald N. and Thompson Hill, Kathleen 2009: 31)توانند تهاجم را شکل دهند می

چنین، در تبیین مفهوم این عنوان مجرمانه گفته شده است، هرگونه نمایش زور و قدرت هم

ن رفتار ترتیب، ایاینی بدنی باشد. بهدیده را هراسناک کند یا در انتظار صدمهکه بزهنحویبه

نظر (. با در 106: 1926یابد )آقائی ای زده شده باشد، تحقق میکه عمالً ضربهمجرمانه بدون این

ه ی جسمانی بگونه ایراد صدمهشود که در تهاجم ساده هیچگرفتن این توضیحات روشن می

ترین رُکن این جرم پدید آمدنِ ترس از اِعمال خشونت در دیده ضروری نیست، بلکه مهمبزه

                                                           
1. Psychic assault 

2. Technical assault 
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. افزون بر این، باید خاطرنشان کرد که اگرچه در جرمِ تهدید و اخاذی، برخی 1دیده استبزه

(، از قبیل 91 ـ 92: 1959آبادی و اعتمادی ای این جرم وجود دارد )ر.ک. حاجی دههویژگی

همه، جرمِ موردبحث، ارکانی را دارا است، ، بااین2عدم لزوم تماسِ جسمانی و یا اِعمال خشونت

هدید و که در جرمِ ت ی خاصترس و یا مقید بودن به نتیجه نظیرِ شرطِ فوری بودن خشونتِ مورد

 رح نیستند.اخاذی مط

 ایجاد ترس از اِعمال خشونت؛گذاری ی قانون. پیشینه2

گیری این عنوان است، به این معنا که شکل 9الکه تهاجم ساده جرمی مبتنی بر کامنرغم اینبه

ی برخی گردد، اما بنا به گفتهها برمیکننده به پروندهقضات رسیدگی هایتصمیممجرمانه به 

چنان قدیمی است که آغازش در نظام کیفری انگلستان گُم حقوقدانان انگلیسی، این جرم آن

 See)رد گیی قضایی صورت میوجود، تبیین عناصر این جرم با توجه به رویهشده است. بااین

Carr, Claudia and Johnson, Maureen 2013: 98). 

عنوان جرمی کیفری و مبتنی بر قانون مدوّن تعریف به 1522ساده از سال  تهاجمدرهرحال، 

رسیدگی و مجازات گردید. اگرچه این قابل 15229قانون عدالت کیفری  995یشد و طبقِ ماده

قانون با اصالحاتی روبرو شده، اما در خصوص جرم موردبحث همچنان بدون تغییر باقی مانده 

 است.

                                                           
 شود )ر.ک. کار( نیز یاد میPure Assault« )تهاجمِ محض». به همین خاطر، گاهی اوقات از جرمِ موردبحث زیر عنوان 1

 (.179: 1952و جانسِن 

 5605570669101269ی ی شمارهکردنِ تهدید، مانع از اِعمال مجازاتِ جرمِ تهدید است؛ دادنامه . باید متذکر شد که عملی6

 (.229و  229: صص 1959 ی قضائیهدادگاه تجدیدنظر استان تهران )پژوهشگاه قوه 91ی ، شعبه62/16/1956مورخ 

3. Common law offence 

به معنای بخش استفاده  Section یواژهمخفف  Sانگلستان، از حرف  کیفرین نظام . الزم به ذکر است که در مقررات مدو9ّ

 در نظر گرفت.« قانونی ماده»معادل  توانی یادشده را میواژه، وجودبااین شود.می

5. S. 39 of the Criminal Justice Act 1988 
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ی با توجه به مفهومی که از جرم تهاجم ساده ارائه شد، در حقوق کیفری ایران، عنوان مجرمانه

طور که اشاره شد، در تهاجم ساده شود، زیرا همانمشابهی در قوانین سابق و کنونی یافت نمی

ت نآید، بلکه رفتار متهم صرفاً موجب ایجاد ترس از خشوی جسمانی وارد نمیگونه صدمههیچ

یماری نوعی بای باشد که به اندازهدیده بهشود. درواقع، اگر ترس ایجادشده در بزهدر دیگری می

ند ی جسمانی هرچکه به حدّ جنون برسد( و منشأ ایجاد آن ایراد صدمهروانی بینجامد )بدون این

حال، ااینتعقیب باشد. بوجرح قابلخفیف از سوی مرتکب باشد، ممکن است با عنوان ایراد ضرب

ای از رفتارها که منجر به ایجاد استرسِ حاد یا ترس ی قضایی ایران گاهی اوقات برای دستهرویه

های که این رویکرد دادگاه و وحشت در دیگران شده است، به تعیین ارش مبادرت کرده است

این  رایران در تحلیل عناصر اختصاصی جرمِ موردبحث بررسی خواهد شد. در اینجا تنها به ذک

که تعیین ارش برای جنایاتی که شرعاً مقدار خاصی دیه برای آن در نظر شود میمطلب بسنده 

گذار قرار موردپذیرش قانون 19211قانون دیات  79ی موجب مادهگرفته نشده باشد، نخست به

 1956« ق.م.ا» 995ی و سرانجام بر اساس ماده 19706« ق.م.ا» 927ی گرفت، سپس طبقِ ماده

 . کان صدور چنین حکمی تصویب شدام

 ایجاد ترس از اِعمال خشونت؛ . عنصر قانونی3

که ال است، اما نظر به اینکه تهاجم ساده در حقوق کیفری انگلستان، جرمی کامنرغم اینعلی

این قانون  95ی وجود این جرم را تصدیق کرده است، باید طبقِ ماده 1522قانون عدالت کیفری 

ی مذکور در خصوص جرمِ تهاجم ساده )ایجاد ترس از خشونت( مورد تعقیب قرار گیرد. ماده

                                                           
عنوان دیه برای آن تعیین نشده هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شد و شرعاً مقدار خاصی به»داشت: . این ماده مقرر می1

 «.باشد، جانی باید ارش بپردازد

است؛ ر.ک. پاورقی  1921قانون دیات  79ی مانند مادهبدون هیچ تغییری در عبارات دقیقاً به 1970« ق.م.ا» 927ی . متن ماده6

 قبل.
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خواهند بود و شخص مقصر به  6، جرایم اختصاری1تهاجم ساده و ایراد ضرب»دارد: میمقرر 

شده بندیِ پذیرفتهدر درجه 9بایست به پرداخت جزای نقدی که از سطح ها میهرکدام از آن

 ؛9«ماه نباشد، یا هر دو، محکوم گردد 2تجاوز نکند، حبس برای مدتی که متجاوز از  9]مقررشده[

قانونی به تعیین نوع و میزان مجازات جرم بسنده کرده شود، این ماده مالحظه می طور کههمان

اجعه به رو، مرتواند برای تبیین عناصر اختصاصی تهاجم ساده راهگشا باشد. ازایناست و نمی

های انگلستان برای بررسی عناصر جرم الزم است؛ موضوعی که به هنگام های دادگاهپرونده

 گیرد.مدنظر قرار میتحلیل این جرم 

 995ی ی قضایی، باید به مفاد مادهدر مقابل، در حقوق کیفری ایران، با پذیرش رویکرد رویه

ای بر عضو یا هرگاه در اثر جنایت صدمه»اشاره کرد. در این ماده مقرر شده است:  1956« ق.م.ا»

 ینی از آن به شرح مندرجمنافع وارد آید، چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت مع

در این قانون مقرر شده باشد، مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش 

 ؛«آن قابل مطالبه است

                                                           
 شود.ترک به هر دو جرمِ تهاجم ساده و ایراد ضرب مربوط میطور مش. این ماده به1

که در ها کمتر است، ازجمله اینباشند که تشریفات رسیدگی به آن. جرایم اختصاری به معنای آن دسته از جرایمی می6

ها در ند، تنی مجرمان این جرایم، هیئت منصفه حضور ندارد. جرایم موردبحث که دارای ماهیتِ کمتر شدیدی هستمحاکمه

 Huxley-Binns, Rebecca ی مفهوم این جرایم، ر.ک.ی بیشتر دربارهشوند. برای مطالعههای صلح رسیدگی میدادگاه

and Martin, Jacqueline 2014: 167. 

عدالت  مطرح شد و بنابر قانون 1526ی قانون عدالت کیفری وسیلهبندی جزای نقدی اشاره دارد که به. این اصطالح به درجه9

ار های انگلستان به کی میزانِ جزای نقدی از سوی دادگاهبندی یادشده که برای محاسبهاصالح گردید. درجه 1551کیفری 

 تواند مورد حکمی حداکثر جزای نقدی است که میباشد و هر سطح دربرگیرندهدر نوسان می 9تا  1شود، از سطح گرفته می

بندی موردبحث، حداکثر پنج هزار پوند از درجه 9افه کرد که میزان جزای نقدی در سطح قرار گیرد. بر این اساس، باید اض

 ی بیشتر در این خصوص، ر.ک.است. برای مطالعه

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/48/part/III/crossheading/introduction-of-

standard-scale-of-fines#commentary-c1933859 

4. Common assault and battery shall be summary offences and a person guilty of either of 

them shall be liable to a fine not exceeding level 5 on the standard scale, to imprisonment 

for a term not exceeding six months, or to both. 
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د ، اما در اینجا باید متذکر ششودمیهای ایران به مباحث آتی موکول تحلیل رویکرد دادگاه

 ماده قانونی )نسبت به مواد قانونی سابق(، اضافه نظر از برخی تغییرات در عبارات اینکه صرف

 باشد.توجه میدر کنار عضو، قابل« یا منافع»شدن عبارتِ 

 ایجاد ترس از اِعمال خشونت؛ . عنصر مادی4

عنصر  یگانهآید، اجزاء سهی موردبحث از جرایم مقید به شمار میکه رفتار مجرمانهنظر به این

های انگلیسی دارد. این اجزاء عنصر مادی با توجه برخی پرونده مادیِ جرم در مورد آن مصداق

 باشند.تحلیل میخوبی قابلهای ایران بهو آراء دادگاه

 رفتار فیزیکی؛ .4-1

ی وسیعی ی خاصی نیست، بلکه گسترهرفتار فیزیکیِ الزم برای جرم موردبحث محدود به گونه

اب یابد. افزون تواند ارتکعل، با گفتار نیز میکه عالوه بر فعل یا ترک فنحویگیرد، بهرا دربرمی

ی رفتار ی جسمانی نیست، محدودهبر این، ازآنجاکه تحقق جرمِ تهاجم روانی مستلزم هیچ صدمه

دیده سوی بزهبنابراین، برای مثال، اگر متهم سالح گرمی را به گردد؛تر نیز میفیزیکی آن وسیع

طرف وی بگیرد، یا حرکات تهدیدآمیزی را علیه او انجام دهد، با وجودِ نشانه برود، چاقویی را به

ای . در این راستا، مثال سنتی(Loveless, 2012: 517)دهد سایر شرایط، تهاجم ساده رخ می

ان دادن و با تک« تو دردسر افتادی»گوید: شود و میدیده نزدیک میهذکر است: متهم به بزقابل

، لذا با افتددیده از اِعمال خشونت به هراس میکند. تردیدی نیست که بزهمُشت، او را تهدید می

وجود سایر شرایط الزم )ازجمله وجودِ عنصر روانی موردنیاز( متهم به علت تهاجم ساده مقصر 

 (.  79: 1956رینگ شناخته خواهد شد )هِ

یگر تواند منجر به تهاجم ساده شود، اما این عقیده دتنهایی نمیشد که گفتار بهسابقاً تصور می

دآمیز نباشد. بسا به نحو دیگری چندان تهدیتواند منتهی به فعلی شود که چهقانون نیست. گفتار می

اگر روز عید میالد مسیح »گوید: می دیدهبَرد و به بزهدر مواردی که متهم مُشت خود را باال می
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، این گفته داللت بر آن کند که بلند کردن مُشت تهاجم ساده نبوده است، «زدمنبود، تو را می

(. 72توانست تهاجم موردبحث باشد )همان: خوبی میکه بدون این گفته، عمل یادشده بهدرحالی

های انگلستان، حتی سکوت موجب اهشده از سوی دادگهای رسیدگیهرحال، در برخی پروندهبه

، متهم چندین بار به 15521ی آیرلند تحقق این جرم دانسته شده است. در این راستا، در پرونده

که ای را ارائه کردند، مبنی بر ایندیدگانِ زن ادلهکرد. بزهتعدادی زن تلفن کرده و سکوت می

یح دهند که از چه چیزی ترسیده بودند. توانستند توضزده شده، اما نمیدر اثر این عمل وحشت

نهایی یا تمحکومیت به خاطر تهاجم روانی از سوی مجلس اعیان تأیید و مقرر شد که گفتار به

تند دیدگان آگاهی نداشتوانسته مبنای جرمِ تهاجم روانی را تشکیل دهد، چراکه بزهسکوت می

ننده به در کترسیدند که تلفناالً میکاری را داشته است، احتمکه متهم بعدازآن قصد انجام چه

 & See also, Storey)ی آینده به آنان حمله کند ها بیاید و ظرف یک یا دو دقیقهی آنخانه

Lidbury, 2009: 137) ِالبته، باید توجه داشت که در چنین مواردی، رفتار ارتکابی شامل صرف .

 عملی نظیرِ تلفن کردن است. سکوت به معنای واقعی کلمه نیست، بلکه سکوت همراه با

دیده ای دنبال بزهی دو ساله، متهم در خالل دوره15576ی کانستنزا به همین ترتیب، در پرونده

نامه به او  200بر بالغ چنینهمکرد. وی کالم و متعددی با او قرار میهای تلفنیِ بیافتاده و تماس

ه را تهدید به شمار آورد. زن باور داشت که متهم شدهای فرستادهدیده دو مورد از نامهنوشت. بزه

وسیله تلنگری زده و احتمال دارد که در هر زمانی به او حمله کند. متهم محکوم به ارتکاب اینبه

ی آخر را خوانده، تهاجم روی داده است که زن دو نامهو مقرر شد که هنگامی تهاجم روانی شد

(Geary 2002: 57 & 58)شود، در این پرونده نیز متهم با ارتکاب رفتار مالحظه می طور که. همان

دیده شده، لذا های تلفنیِ بدون کالم( موجب ترس از اِعمال خشونت در بزهخود )ازجمله تماس

وجود، برخی حقوقدانان انگلیسی از این موضع انتقاد جرم موردبحث تحقق یافته است. بااین

یک منتهی به ایراد نامه که هیچ 200دیده بعد از دریافت بزهاند، با این استدالل که چگونه کرده

                                                           
1. Ireland [1998] AC 147 

2. R v Constanza [1997] 
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دانسته است، در چه زمانی ی خاص که متهم نمیخشونت نشدند، پس از خواندن یک یا دو نامه

سد که رباره از اِعمال خشونت نسبت به خود ترسیده است؟ به نظر مییکخوانده خواهد شد، به

س از دریافت نامه یا تماس تلفنی، نه از خشونت جسمانی بلکه دیده پباید قائل به آن شد که بزه

ی روحیِ ها موجب ورود ضربههای تلفنی یا نامههراسد، چراکه تماساز خشونت روحی می

 . (2: 1951)کالرکسون  شودفوری )اعم از دلواپسی، اضطراب، نگرانی و غیره( می

 حاد یا های مربوط به ایجاد استرسِوندهدر حقوق کیفری ایران نیز قلمرو رفتار فیزیکی در پر

ل ممکن حاکه رفتار ارتکابی درعینطوریترس و وحشت محدود به موارد معینی نشده است، به

های وجود، آنچه از برخی آراء دادگاهتعقیب باشد. بااینی دیگری نیز قابلاست با عنوان مجرمانه

مواردی  ی قضایی بیشتر بهس و وحشت در رویهتوان برداشت کرد، این است که ایجاد ترایران می

که بیل اینیابد تا ترک فعل یا گفتار؛ از قصورت فعل نمود میشود که رفتار فیزیکی بهمربوط می

ای وارد آورد، کند که به او صدمهدیده سعی میطرف بزهمرتکب با سنگ زدن یا شلیک گلوله به

ی شده یا گلولهنکرده است و سنگ پرتابگیری ماند، چراکه درست هدفاما ناکام می

شود که عمل ارتکابی نوعی جرم عقیم تلقی میرود. درنتیجه، با وجود اینشده به خطا میشلیک

عنوان دیده از اِعمال خشونت خواهد شد. به، موجب ترسِ بزه(965: 1929استفانی و همکاران )

ه بود، ی بدنی تعقیب شدر ایراد صدمهنمونه، در یک پرونده که مرتکب که به اتهام تسبیب د

دیده، به موجب رأیی از دادگاه عمومی جزایی قم به علت پدید آوردن استرسِ حاد در بزهبه

ی مرد در حق از باب ارش به پرداخت نیم درصد دیه 1956« ق.م.ا» 995و  995استناد مواد 

   1مصدوم محکوم شد.

د موجبات چون گفتار نتواننهای رفتار همکه سایر گونههمه، مطلب باال به این معنا نیست بااین

دیده که مرتکب با تهدیدهای لفظی خود در بزهتحقق ترس و وحشت را فراهم کنند، مانند این

« ق.م.ا» 279ی توان به ماده، در این رابطه میچنینهمترس از اِعمال خشونت را به وجود آورد. 

                                                           
 ی موردی. مطالعهدادگاه عمومی جزایی قم،  106ی ، شعبه65/7/1959مورخ  5905576910600966ی ی شماره. دادنامه1
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ماده، در مواردِ ایجاد نقص در عقلِ شخص، مرتکب باید نیز توجه داشت. مطابق با این  1956

کند که جنایت براثر ایراد ضربه و جراحت پدید آمده باشد یا و تفاوتی نمی ارش پرداخت کند

ی ترساندن و مانند آن. به دیگر سخن، منشأ ایجاد نقص در منفعت مذکور حائز اهمیت درنتیجه

ی حاصله از عمل ارتکابی، تعیین ارش را مقرر کرده هگذار با توجه به نتیجتلقی نشده و قانون

 و ی ایجاد ترس از اِعمال خشونت نیز صادق باشدرسد که این حکم دربارهاست. به نظر می

ته است دیده اهمیتی نداشدرواقع، بتوان گفت که در چنین مواردی نیز منشأ ترس ایجادشده در بزه

 د، مرتکب را ملزم به پرداخت ارش خواهد کرد.و هر نوع رفتاری که موجب اثر یادشده گرد

 شرایط الزم برای تحقق جرم؛ .4-2

توان گفت که جرمِ تهاجم ساده )روانی( روی داده است در حقوق کیفری انگلستان، هنگامی می

ع بودنِ خشونتِ الوقواند از: غیرقانونی بودن و قریبکه شرایطی به اثبات برسند. این شرایط عبارت

 شود:ی این دو شرط توضیح داده میادامه، دربارهترس. در  مورد

رقانونی غی»شود، باید وصفِ دیده از اِعمال آن هراسان میاولین شرط این است که خشونتی که بزه

ترس قانونی باشد، جرمِ تهاجم ساده تحقق  که خشونتِ موردبنابراین، درصورتی را دارا باشد؛ 1«بودن

آید، این است که خشونت چه زمانی قانونی محسوب ا پیش مینخواهد یافت. پرسشی که در اینج

شده در شرایط موردنظر، با اِعمال یک شود؟ در پاسخ باید گفت که اگر عنف به کار گرفتهمی

شده کند، به علت ترس ایجادمعقول باشد، آنگاه، شخصی که سعی در توسل به آن می 6ی عینیضابطه

دالیل  آید تا شخصی کهکه پلیس درصدد برمیمثال، هنگامیای دیده مسئول نخواهد بود. بردر بزه

ی رهو در اثر اقدامات پلیس، از قبیل محاص را دستگیر کند ارتکاب جرم از سوی او بسیار متقن است

آید، ی شخص و تالش برای ورود به آن، ترس از اِعمال خشونت در شخص مربوط پدید میخانه

 است.جرمِ تهاجمِ روانی واقع نشده 

                                                           
1. Unlawfulness 

یا قضاوت او در  العملعکس( است که حسب مورد reasonable person. معیار این ضابطه، یک شخص متعارف )6

 .شودمیبررسی  موردنظرجایگاه فرد 
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دیده باید از اِعمال که بزهدومین شرطِ الزم برای تحقق تهاجم روانی، عبارت است از این

خشونتی است که  1الوقوع بودنِخشونت بهراسد. تأکید در اینجا بر ویژگی قریب« الوقوعِقریب»

شود. این شرط به معنای آن نیست که تهدید به خشونت کارگیری آن هراسان میدیده از بهبزه

اشد که دیده باید هراسان شده باجرا شدن باشد، بلکه بزهباید فوراً، در معنای چند ثانیه بعد، قابل

(. پس هرگاه 129: 1959ی نزدیک متحمل خشونت غیرقانونی خواهد شد )کراس در آینده

ی بعد شود، عمل ارتکابی برابر با تهاجم روانی نخواهد شخصی تهدید به ایراد صدمه در سه هفته

ور دیده در حضالوقوع بودن به معنای آن است که مرتکب و بزهطورکلی شرطِ قریببود. به

 ،15296 پلیسِ واکینگ یادارهاسمیت علیه سربازرس ی حال، در پروندهیکدیگر باشند. بااین

رغم ی زنی با قصد ترساندن وی، تهاجم تشخیص داده شد، بهی خانهنگاه کردن از طریق پنجره

 :See Herring, 2011)ای وجود نداشت که متهم سعی داشته تا وارد اتاقِ زن شود که هیچ ادلهاین

102; Molan 2001: 763 & 764)ای بسته و رهکه زن، متهم را از طریق پنج. درواقع، با وجود این

بُرد تا از پنجره رد شده و باعث خشونت غیرقانونی و برای متهم کمی زمان می شده دیده بودقفل

انستنزا آیرلند و کهای الوقوع بودن محرز دانسته شد. پروندهدیده شود، شرطِ قریبنسبت به بزه

 ، چراکه این ترس درها اشاره شد، نیز بر لزوم احراز این شرط تأکید دارندتر به آنکه پیش

ه کرده ها حملزمان کوتاهی به آنکننده در طول مدتدیدگان ایجاد شده بود که شخصِ تلفنبزه

 و دست به خشونتِ جسمانی بزند.

که صرفِ ایجاد ترس از اِعمال خشونت، عنوان در مقابل، در حقوق کیفری ایران، با این

توان تا در مواد قانونی، اما می آن توجه شده است ی قضایی بهای است که عمدتاً در رویهمجرمانه

گفته الزم است. دلیل این امر آن است که اوالً، آن قائل به آن شد که وجود هر دو شرط پیش

دسته از رفتارهایی که صفت قانونی بودن دارا هستند، از قبیل آنچه ضابطان دادگستری در راستای 

 توانند منشأ رفتاریای نمیدید در هیچ نظام کیفریتردهند، بیایفای وظایف خود انجام می

                                                           
1. Immediacy 

2. Smith v Chief Superintendent of Working Police Station [1983] 
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د، باشنمجرمانه باشند. البته، بدیهی است که در این رفتارها رعایت شرایطی ضروری می

که اگر مأمور مربوط از حدود وظایف خود خارج شود، ممکن است با لحاظ سایر شرایط نحویبه

تعقیب باشد )ر.ک. خالقی عمال خشونت قابلای مانند ایجاد ترس از اِبه خاطر رفتار مجرمانه

ده دچار دیتوان استنباط کرد، در مواردی که بزهی قضایی ایران می(. ثانیاً، از رویه97 ـ 25: 1959

 بایست برای اِعمالای که مرتکب میاسترسِ حاد یا ترس و وحشت شده بوده، فاصله زمانی

الوقوع بوده توانسته گفته شود که قریبکه می ایگونهخشونت جسمانی طی کند، کوتاه بوده، به

در همین راستا، در رأیی از دادگاه عمومی جزایی دزفول، متهمان که با ارتکاب رفتارهای است. 

نند، از کدیده شوک عصبی )ترس و وحشت( وارد میی توهین، تهدید و تخریب، به بزهمجرمانه

ی کامل، درصد دیه 9/6داخت ارش به میزان دیده به پرحیث ایجاد کردن ترس و وحشت در بزه

و از جهت جرمِ تهدید به  [1956« ق.م.ا» 995و  995]مواد  1970« ق.م.ا» 959و  927طبقِ مواد 

ضربه شالق تعزیری، ازنظر جرمِ تخریب به دو سال حبس تعزیری و برای جرمِ توهین و  79

، محکوم 1979قانون تعزیرات  255و  277، 202میلیون جزای نقدی، به استناد مواد فحاشی به یک

و رأی صادره در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان و نیز دیوان عالی کشور مورد تأیید  شوندمی

الوقوع بودن محرز بوده است، زیرا . باید پذیرفت که در این پرونده، شرط قریب1گیردقرار می

دیده رس از خشونتِ فوری در بزهرفتارهای متهمان ازجمله توهین و تهدید، موجب ایجاد ت

 شدند.می

ی دیده باور دارد، در آیندهدر جهت تقویت مطلب باال باید گفت، اصوالً در مواردی که بزه

نسبتاً دور ممکن است خشونت علیه او به کار گرفته شود، چندان احساس ترس نخواهد کرد، 

                                                           
ی قضائیه پژوهشگاه قوه) دیوان عالی کشور 5ی ، شعبه69/10/1951مورخ  5105570505900599ی ی شماره. ر.ک. دادنامه1

که مستند محکومیت متهمان به جرمِ تهدید بوده است،  1979ات قانون تعزیر 255ی رسد که ماده(. به نظر می29و  29: 1959

مربوط به جرمِ تهدید  1979قانون تعزیرات  225ی و ماده باشد، چراکه این ماده به جرمِ افتراء عملی اختصاص داردصحیح نمی

 عنوان مستند حکم ذکر شده است.به 255ی شده در این مجموعه، مادهاست، اما در رأی چاپ
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 انونیزم، ازجمله توسل به نهادهای قی تدبیر الچراکه داشتنِ فرصت کافی برای اندیشیدن درباره

 کند.ی زیادی از ایجاد ترس و وحشت جلوگیری میتا اندازه

 ؛ی مجرمانهنتیجه .4-3

ی مجرمانه از رفتار آید، تحقق نتیجهبه شمار می 1که تهاجم روانی، جرمی مقیدبا توجه به این

ارتکابی متهم ضروری است. این نتیجه در جرم موردبحث عبارت است از پدید آمدنِ ترس از 

ست، دیده اباشد، ترس ایجادشده در بزهدیده. آنچه در اینجا حائز اهمیت میاِعمال خشونت در بزه

متهم را نبیند، یا باور نکند که تهدید به اجرا در  دیده حرکات تهدیدآمیزِکه اگر بزهطوریبه

 را با حرکات« ب»سعی کند که « الف»رو، اگر یابد. ازاینخواهد آمد، تهاجم روانی تحقق نمی

ند، این کدار تلقی میفقط به او بخندد، چراکه حرکات او را خنده« ب»تهدیدآمیز بترساند، اما 

زیاد احتمالای باشد که بهگونه. البته، اگر شرایط به(Herring 2011: 102)جرم روی نداده است 

موقع اجرا گذاشته خواهد شد، پدید نیاید، تهاجم روانی که خشونت فوراً به گونه ترس از اینهیچ

ان دادن باشد، با تکسرعت در حال حرکتی میکه شخصی که در قطار بهشود، مانند آنمحقق نمی

 Card 2012: 178)سکوی ایستگاه منتظر ایستاده است، تهدید کند مُشت خود، دیگری را که در 

& 179). 

دیده است، نه امکان اجرای درواقع، آنچه باید بررسی شود، ایجاد هراس و وحشت در بزه

سازد که روشن می 15726ی لوگان علیه دادستان تهدید از سوی مهاجم. در همین راستا، پرونده

که اِعمال خشونت در شرایط موردنظر عمالً است، درصورتی دیده هراسانکه بزهتا وقتی

های مردی از سوی بازرسِ که مالیاتپذیر نباشد، اهمیتی ندارد. در این پرونده، هنگامیامکان

مالیاتی در حال بررسی شدن بود، وی کشویی را باز کرد و سالحی را به بازرس نشان داد. مرد 

ته گونه تهدیدی را نداشکه قصد اِعمال هیچاو مبنی بر این محکوم به تهاجم روانی شد. استدالل

                                                           
1. Result offence 

2. Logdon v DPP [1976] Crim LR 121 
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توانسته تهدید را اجرا کند، چراکه سالح در حقیقت فقط یک سالح تقلبی بوده است، و نمی

کرده  دیده ایجادنامربوط تشخیص داده شد. واقعیت این بود که متهم ترس از خشونت را در بزه

، 15271ی لم اجم ساده کافی بود. برعکس، طبقِ پروندهبود و همین برای محکوم شدن او به ته

دیده از خشونتِ غیرقانونی هراسان نشده باشد، عنصر مادیِ تهاجم روانی ارتکاب نیافته هرگاه بزه

 ای گردد که توسط متهم اِعمالدیده در حقیقت متحمل خشونت غیرقانونیاست، حتی اگر بزه

 .(See also, Jefferson, 2013: 488; Fionda & Bryant, 2000: 26)شده است 

درهرحال، باید دانست که خشونت به معنای معمول خود )رفتاری همراه با عصبانیت و اذیت 

ه کردنِ ناخواستدیگر، در این جرم، ایجاد ترس از هرگونه لمسعبارتو آزار جسمی( نیست. به

ت، کارگیری آن هراسان شده اسدیده از بهو عنف یا خشونتِ غیرقانونی که بزه کندکفایت می

و  «زنمتصمیم دارم که تو را ب»که شخصی به دیگری بگوید: اینالزم نیست شدید باشد، مانند 

. علت این امر آن است که (Martin & Storey, 2013: 363)وسیله، وی را تهدید کرده باشد اینبه

و در  دهدرا مورد تهاجم قرار می دیدهی اول تمامیت روانیِ بزهایجاد ترس از خشونت در وهله

این رابطه، شدت خاصِ خشونتِ مورد ترس در اصل ایجاد اختالل در سالمت روانی حائز اهمیت 

دیده بسا وضعیت روانیِ بزهنیست، گرچه در مواردی که خشونتِ مورد تهدید شدیدتر است، چه

 بیشتر دچار اختالل شود.

رسد حقوق کیفری انگلستان بود، اما به نظر میمطالب یادشده در خصوص تهاجم روانی در 

ها در مورد ایجاد ترس از خشونت در حقوق کیفری ایران نیز صادق باشد. که بسیاری از آن

ری تواند در نظام کیفهمه، باید پذیرفت که معنای خاصی که از خشونت اشاره شد، نمیبااین

« ق.م.ا» 995و  995که آنچه از مواد ایران مبنای صدور حکم به پرداخت ارش قرار گیرد، چرا

 در این مواد، بدون تردید عملی« جنایت»ی ویژه با در نظر گرفتن واژهشود، بهبرداشت می 1956

 کند.کردنِ ناخواسته را به ذهن متبادر میفراتر از صرفِ لمس

                                                           
1. Lamb [1967] 2 QB 981 
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دیده هتوان گفت، ایجاد ترس در بزاست که می 1ی ذهنیافزون بر این، با اِعمال یک ضابطه

کافی است، حتی اگر درواقع امر مرتکب امکان به اجرا گذاشتن تهدیدات خود را نداشته باشد، 

 یهای ایران حکایت از آن دارند که گرایشِ رویهاین در حالی است که آراء یادشده از دادگاه

به  نای عینی است؛ با این توضیح که مرتکب یا در رسیدسوی مالک قرار دادن ضابطهقضایی به

طورکلی، رفتارهای ی جسمانی( ناکام مانده است، یا بهمقصود خود )مثالً ایراد نوعی صدمه

دیگر  شده است. بهای بوده که ترس از خشونت در هر شخص متعارفی ایجاد میگونهمرتکب به

دیده کافی نخواهد بود، بلکه الزم است رفتار مرتکب قابلیت سخن، صرفِ باور ایجادشده در بزه

 طور عینی داشته باشد.ایجاد چنین باوری را به

 ایجاد ترس از اِعمال خشونت؛عنصر روانی  .5

برای محکومیت متهم به خاطر جرم ارتکابی، افزون بر عنصر مادی جرم، الزم است عنصر روانی 

ی طور که مادهآن نیز احراز گردد. عنصر روانی که باید همزمان با عنصر مادی محقق شود، همان

 9و سوءنیت خاص 6نیز اشاره دارد، در جرایم مقید از دو جزء سوءنیت عام 1956« ق.م.ا» 199

ه معنای و جزء دوم ب شود. جزء اول به معنای قصدِ ارتکاب رفتار فیزیکی جرم استتشکیل می

دارد که در تحقق جرایم عمدی، علم مرتکب مقرر می 199ی قصدِ نتیجه است. افزون بر این، ماده

ی قصد در ارتکاب رفتار بایست احراز گردد؛ که این مورد درواقع، الزمهموضوع جرم میبه 

باشد. منظور از علم به موضوع در این ماده، اعم است از علم به موضوعی که جرم بر مجرمانه می

 (؛627: 1956واحوال الزم برای تحقق جرم )مصدق شود و علم به شرایط و اوضاعآن واقع می

گفته ، ازآنجاکه ایجاد ترس از خشونت، جرم عمدیِ مقید به نتیجه است، اثبات اجزاء پیشبنابراین

 ضروری خواهد بود.

                                                           
1. Subjective Test 
2. General Intent 

3. Specific Intent 
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های کیفری ایران و انگلستان، الزم است با توجه به توضیحات یادشده، در هردوی نظام

ی ترس عامد باشد که مستلزم آگاهی به ماهیتِ رفتار مرتکب در ارتکاب رفتارهای ایجادکننده

ی عواملی مانند تأثیرگذاری مواد مخدرِ استعمال شده یا موردنظر است. پس هرگاه وی درنتیجه

عی )هیپنوتیزم( فاقد عمد در ارتکاب رفتار موردنظر باشد، جرم موردبحث تحقق خواب مصنو

را  ی سوءنیت خاصمنزله، به1، مرتکب باید قصدِ ایجاد ترس از خشونتچنینهمنخواهد یافت. 

از  ی رفتار مربوط قصد داشته باشد که ترسدارا باشد؛ به این معنا که مرتکب با ارتکاب عامدانه

 دیده ایجاد کند.غیرقانونی و فوری را در بزه اِعمال خشونتِ

، تهاجم روانی با 15796ی وِنا موجب پروندهالبته، باید متذکر شد که در حقوق انگلستان، به

پروایی ، بی15519ی سَویج؛ پارمینتر تواند ارتکاب یابد. افزون بر این، طبقِ پروندهپروایی نیز میبی

س از بینی کند که ترعنا که خودِ متهم باید این خطر را پیشکند، به این مکفایت می 9ذهنی

 For)حال، به اَعمال خود ادامه دهد دیده ایجاد خواهد شد، اما بااینالوقوع در بزهخشونتِ قریب

Further Reading, See Wilson, 2011: 297; Wells & Quick, 2010: 237 & 238; Finch & 

Fafinski, 2011: 136)،تفاوت بی دیدهمرتکب نسبت به امکان ایجاد چنین تشویشی در بزه . درواقع

عنوان شوخی ایمیلِ تهدیدآمیزی به ایلی ارسال کند، با عدم بوده است. برای مثال، اگر چارلز به

که ممکن است ایلی آن را جدی تلقی کند، چارلز به علت تهاجم روانی مقصر وقوف بر این

که ایلی آن را جدی بگیرد، وجود دارد، مقصر نسته که احتمال ایندانخواهد بود، اما اگر وی می

 .(Herring, 2010: 59) باشدمی

االتر تر از قصد و بپروایی که درواقع نوعی عنصر روانیِ پایینهرحال، در حقوق ایران، بیبه

اد ترس از ی عنصر روانی ایجمنزلهتواند به، نمی9مباالتی استاحتیاطی و بی)یا شدیدتر( از بی

                                                           
1. Intention to cause apprehension of violence 

2. Venna (1975) 3 All ER 788 

3. Savage; Parmenter [1991] 1 AC 699 

4. Subjective Recklessness 
« ق.م.ا» 199ی ی مادهمباالتی در تبصرهاحتیاطی یا بی. ممکن است استدالل شود که با توجه به حصری نبودن مصادیق بی9

ای از مصادیق تقصیر جزایی در حقوق کیفری ایران است. در پاسخ باید یادآور شد که پروایی نیز گونهتوان گفت که بیمی
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، در جرایمی که وقوع 1956« ق.م.ا» 199ی خشونت در نظر گرفته شود، چراکه مطابق با ماده

 باید احراز شود. این مقرره« علم به وقوع آن»ها منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا آن

دهد، یمپروایی در حقوق انگلستان را تشکیل که رُکن مهمِ بی «بینیپیش»حاکی از آن است که 

ه، در مقایسه تردید علم داشتن به وقوع نتیجتلقی شود، به این دلیل که بی« علم»ی مثابهتواند بهنمی

بینی که در مواردِ پیششود. ضمن اینی باالتری از حالت ذهنی محسوب میبینی آن، درجهبا پیش

ورد که مندهد، یا اینبینی شده است، اصالً روی نتیجه، این احتمال وجود دارد که آنچه پیش

متفاوتی رخ دهد؛ اما در مواردی که علم به وقوع نتیجه وجود دارد، موارد یادشده اصوالً متصور 

بنابراین، در حقوق ایران، عنصر روانیِ ایجاد از ترس از خشونت محدود به قصد خاصِ  نیست؛

ای و بینی چنین نتیجهو پیش دیده یا علم به ایجاد ترس و وحشت در او استایجاد ترس در بزه

 تواند موجبات تحقق این جرم را فراهم آورد.نادیده گرفتن آن نمی

 ایجاد ترس از اِعمال خشونت؛. مجازات 6

مجازات تهاجم ساده )ایجاد ترس از اِعمال  1522قانون عدالت کیفری  95ی مطابق با ماده

شده بندیِ پذیرفتهدر درجه 9خشونت( در انگلستان عبارت است از: جزای نقدی که از سطح 

ها. بدیهی است که با و یا هردوی این مجازات ماه 2]مقررشده[ تجاوز نکند، یا حبس تا حداکثر 

تواند با ه میکنندگذار انگلیسی، قاضی رسیدگیتوجه به تعیین حداکثر مجازات از سوی قانون

ند دهد، حکم کتشخیص می واحوال خاص هر پرونده به میزان مجازاتی که متناسبلحاظ اوضاع

(See also, Hooper & Ormerod, 2011: 241). 

                                                           
ها ردوی آنکه در ه مباالتی محدود کرده استاحتیاطی و بیذکور تقصیر جزایی را به دو نوع بیی می نخست تبصرهجمله

پروایی ور که در بیطبینی کند و سپس آن را نادیده بگیرد؛ آنکه خطر را پیشورزد، نه اینبینی خطر قصور میمرتکب در پیش

از تمامی مصادیق تقصیر جزایی در حقوق کیفری ایران شدیدتر پروایی بنابراین، باید قائل به آن شد که بی دهد؛روی می

 و شونداست، طوری که در حقوق انگلستان، گاهی اوقات جرایم عمدی با این حالت ذهنی نیز قابل تحقق دانسته می

ق کیفری وپروایی در حقی مفهوم بیی بیشتر دربارهها را با یکدیگر خلط کرد؛ برای مطالعهدرهرصورت، نباید معنای آن

 .99تا  90: 1951؛ جکلین 91تا  92: 1922؛ چایلدز 105تا  52: 1950انگلستان، ر.ک. کالرکسون 
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و لحاظ « ق.م.ا» 995ی ها با در نظر گرفتن حکم کلی مذکور در مادهاما در ایران، دادگاه

این قانون مبادرت به تعیین ارش در موارد ایجاد ترس از خشونت یا استرسِ  995ی کردن مفاد ماده

، افزون بر مواد مذکور، برخی مواد نیز 1956حال، در قانون مجازات اسالمی بااین. 1کنندحاد می

 6صورت خاص به موضوع تعیین ارش در موارد ایجاد ترس یا اختالل روانیوجود دارند که به

 باشند: توجه میاشاره دارند. این موارد به شرح زیر قابل

ل و نقصان حافظه و نیز اختالل روانی، در زوا»دارد: مقرر می 1956« ق.م.ا» 272ی ماده

 ؛«که به حد جنون نرسد، ارش ثابت استدرصورتی

از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع » اِعالم داشته است: 1956« ق.م.ا» 702ی ماده

دیگر مانند المسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، 

 «.و غش موجب ارش است ترسی، گرسنگ

طور خاص طرف، موضوعِ ایجاد ترس و وحشت به، ازیک1970در قانون مجازات اسالمی 

حکم کلی تعیین ارش این قانون که به 927ی مورد توجه قرار نگرفته بود و از طرف دیگر، ماده

اصی اً مقدار خشد که جنایتی بر عضو کسی وارد شود و شرعاشاره داشت، به مواردی مربوط می

بِ زَند توان به تعیین ارش بابت آسیمیعنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد. از جمله این موارد به

تر ساعد که در امتداد شست قرار دارد( که دچار محدودیت اعلی )استخوان نازک و کوتاه

افع ای بر منصدمهجایی که ی اخیرالذکر بهبه تعبیر دیگر، ماده .9حرکتی شده است، اشاره کرد

                                                           
دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛  92ی شعبه، 12/5/1956مورخ  5605770670901192ی شمارهی دادنامهچنین، ر.ک. هم. 1

ژوهشگاه پدنِ شاکی در بیمارستان شود، مستوجب ارش است )که استرس ناشی از منازعه که منجر به بستری شینامبنی بر 

 (.291: ص 1959ی قضائیه قوه

. باید پذیرفت که اگر مرتکب با اعمال خود سعی در ایجاد وحشت یا استرسِ حاد در دیگری کند، حداقل در برخی موارد، 6

 شود.دیده دچار نوعی اختالل روانی میبزه

 (.59و  59: 1950دادگاه تجدیدنظر استان تهران )زندی  19ی ، شعبه2/2/1922مورخ  772ی ی شمارهر.ک. دادنامه. 9
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وعی نهای خود بهدر نظریهی حقوقی قوه قضائیه هم آمد، تصریحی نداشت. ادارهشخص وارد می

 باشند:قرار زیر میها بهکرد. برخی از این نظریهدیده تأکید میبر لزوم ایراد صدمه بر جسم بزه

 :69/11/1929مورخ  2791/7ی ی شمارهنظریه

مجازات اسالمی بر فعل جانی، مستلزم انجام یک عمل فیزیکی است قانون  927ی شمول ماده»

ای وارد شود که در قانون برای آن دیه تعیین نشده و به آن ارش علیه صدمهکه براثر آن بر مجنی

وجرحی گونه ضربعنه هیچی مشتکیو چون در خصوص مورد استعالم از ناحیه گیردتعلق می

 ؛«قانون مذکور نخواهد شد 927ی شمول مقررات مادهبه شاکی وارد نشده، لذا مورد م

 :62/6/1929مورخ  1966/7ی ی شمارهنظریه

ی جانی مربوط به جنایتی است که بر عضو ق.م.ا. پرداخت ارش از ناحیه 927ی صراحت مادهبه»

وجب مو چون به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشدکسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به

امل ی کی از بین بردن هرکدام از پاها تا مفصل مچ نصف دیهقانون مذکور دیه 962و  912اد مو

ق.م.ا. باشد،  962و  912تعیین شده است، بنابراین چنانچه جنایت مورد سؤال از مصادیق مواد 

ز که جرح وارده به کیفیتی باشد که باعث قطع و اباید برای آن دیه تعیین شود نه ارش، مگر آن

نوعی ایجاد نقص عضو نموده باشد که در این صورت مورد از بین بردن پا نشده باشد، بلکه به 

 ؛«موارد تعیین ارش خواهد بود

ها ی جسمانی و عدم توجه به صدمات وارده بر منافع )که بعضی از آنعلت تأکید بر صدمه

ن یا اختالل روانی( در قانوی صدمات روانی در نظر گرفته شوند، ازجمله ایجاد ترس باید در زمره

، آن است که فقهای امامیه اغلب در تبیین مفهوم ارش 1های فوقو نظریه 1970مجازات اسالمی 

ه.ش.:  1929ازجمله ر.ک. النجفی نوعی بر ایراد صدمه بر عضوی از اعضای بدن تأکید دارند )به 

که این امر موجب شده است که برخی نویسندگان نحوی، به(111: 1926؛ گرجی و همکاران 122

                                                           
: 1959ی قضائیه )مذکور در زراعت )ب( ی حقوقی قوهاداره 69/11/1971مورخ  9999/7ی ی شمارهر.ک. نظریه چنین،هم. 1

 (.92و  99
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.ک. رهای جسمانی تأکید کنند )در توضیح معنای ارش، بر خسارت وارده بر عضو یا خسارت

، اما این به معنای عدم جواز تعیین ارش در جنایت بر منافع (995ی ، ذیل ماده209: 1956زراعت 

ها دیه اند که در مورد منافعی که برای آنه تصریح کردهکه برخی فقهای امامیطوریباشد، بهنمی

وجود، به نظر . بااین1مقدر تعیین نشده است، ازجمله به وجود آوردن ترس، باید ارش تعیین شود

رسد که تجویز تعیین ارش از سوی فقها در مورد ایجاد ترس محدود به جایی است که رفتار می

ن شود. به تعبیر دیگر، اگرچه کالم فقها در ایدیده میزهارتکابی موجب نوعی ترسِ مستمر در ب

ای از اِعمال خشونت در دیگری، مجوزی همه، ظاهراً ایجاد ترس لحظهرابطه اطالق دارد، بااین

أل قانونی در ای از خبرای تعیین ارش نیست. با پذیرش این دیدگاه، باید قائل به آن شد که گونه

ای از اِعمال خشونت که ایجاد ترس لحظهطوریود دارد، بهوج 1956قانون مجازات اسالمی 

 باشد.دارای ضمانت اجرای کیفری نمی

های پیشین بررسی شدند، حکایت از های کیفری ایران که در بحثهرحال، احکام دادگاهبه

االجرا شدن قانون مجازات اسالمی ی قضایی حتی قبل از تصویب و الزمآن دارند که در رویه

که تمایل به تعیین ارش در موارد ایجاد ترس و وحشت وجود داشته است. مضافاً بر این 1956

 های کیفری ایران مبنی بر تعیین ارش در مورد ایجاد ترسبسا بتوان گفت که رویکرد دادگاهچه

تفاده و اس شوددیده دچار ترس و وحشتِ مستمری میاز اِعمال خشونت ناظر به جایی است که بزه

شده مؤید این امر است. البته، ازآنجاکه ایجاد در آراء اشاره« استرسِ حاد»هایی مانند الحاز اصط

اید توان با قاطعیت رد کرد، اما بتصور است، دیدگاه مخالف را نمیای نیز قابلاسترس حادِ لحظه

اوم تد ی زمانیِ طوالنیها، غالباً در برههپذیرفت که استرسِ حاد و ترسِ شدید، یا اثرات آن

 یابد.می

 

                                                           
؛ الفاضل 961)موسوی خمینی بی تا: ...« لمس و حصول الخوف فی ذهاب المنافع التی لم یقدر لها دیه الحکومه، کالنوم و ال. »1

 (.922ه.ق.:  1996اللنکرانی 
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 ؛انگلستان و ایران کیفری هاینظام اشتراک و افتراق وجوه. 7

ام ترین وجوه افتراق و اشتراک دو نظشده در بندهای پیشین، مهمبا در نظر گرفتن مباحث طرح 

 شود:کیفری ایران و انگلستان، در خصوص ایجاد ترس از اِعمال خشونت، در جدول زیر ذکر می

 ایجاد ترس از اعمال خشونت به مثابه تهاجم علیه تمامیت روانی اشخاص

 قانونیر صنعالف. 

مورد  طور خاصخشونت را بهگذار انگلیسی، ایجاد ترس از در حقوق کیفری انگلستان، قانون

انگاری قرار داده و برای آن عنصر قانونی معینی در نظر گرفته است، اما در حقوق کیفری جرم

ی مقدر، حکمِ کلی تعیین ارش در موارد عدم تعیین دیه ی قضایی با استناد بهایران، اگرچه رویه

ایرانی  گذاروجود، قانونست، بااینقائل به تعیین ارش در موارد ایجاد وحشت و استرسِ حاد شده ا

طور ویژه مورد توجه قرار نداده است. البته، در برخی مواد قانون مجازات چنین رفتاری را به

به امکان صدور حکمِ ارش در موارد ایجاد اختالل روانی یا ترس تصریح شده  1956اسالمی 

 است.

 ب. عنصر مادی

ترس از خشونت در هر دو نظام کیفری مورد محدود به  . رفتار فیزیکی الزم برای تحقق ایجاد1

که افزون بر فعل یا ترک فعل، ممکن است با گفتار نیز محقق طوریی خاصی نشده است، بهگونه

 شود.

ی موردبحث در هردوی حقوق ایران و انگلستان مشابه هستند. این . شرایط تحقق عنوان مجرمانه6

 ترس. الوقوع بودن خشونتِ مورددن و قریباند از: غیرقانونی بوشرایط عبارت

. هرچند ایجاد ترس از اِعمال خشونت هم در نظام کیفری ایران و هم در نظام کیفری انگلستان 9

آید، اما مفهوم خشونت در این دو نظام کیفری با یکدیگر متفاوت است. از جرایم مقید به شمار می

ایران، ما در کند، ادیده کفایت میی بزهکردنِ ناخواستهکه در انگلستان، صرف لمستوضیح این

 کردن را به ذهن متبادر، رفتاری شدیدتر از لمس«جنایت»امکان تعیین ارش در موارد ارتکاب 
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 ؛برآمد .8

ا ت های ایران، مبنی بر تعیین ارش در موارد ترس از اِعمال خشونتدادگاهاگرچه رویکرد فعلیِ 

وجود، گذار ایرانی به صدمات روانی سرپوش گذاشته است، بااینتوجهی قانونحدودی بر کم

ی این هباشد. دلیل عمدتعیین صرفِ ارش برای ایجاد ترس از اِعمال خشونتِ فوری قابل انتقاد می

که گاهی طوریگذارد، بهدیده، بر سالمتی روانش میکه ایجاد ترس در بزه انتقاد، اثراتی است

نوعی حالت یا حتی بیماری روانی منتهی شود. افزون بر این، اهمیت ترس اوقات ممکن است به 

طور مستقل در علم طورکلی، موجب شده است که این موضوع بهاز جرم و خشونت به

ی ذهنی، حتی در صورت عدم کند. افزون بر این، در حقوق انگلستان، با اِعمال یک ضابطهمی

شود. این در حالی امکان به اجرا گذاشته شدنِ تهدیدات از سوی مرتکب، این جرم محقق می

ی عینی است، به این معنا که صرفاً به باور ایجادشده های ایران به ضابطهست که گرایش دادگاها

 شود، بلکه رفتار ارتکابی از سوی مرتکب باید قابلیت ایجاد ترس از خشونتدیده اکتفا نمیدر بزه

 طور عینی داشته باشد.را به

 ج. عنصر روانی

در ایران و انگلستان از دو جزء سوءنیت عام )عمد عنصر روانی جرمِ ایجاد ترس از خشونت 

؛ و این دیده( تشکیل شده استارتکاب رفتار ارتکابی( و سوءنیت خاص )قصد ایجاد ترس در بزه

وجود، در ی یادشده است. بااینی عنوان مجرمانهدرواقع وجه مشترک این دو کشور در زمینه

 یابد.ته از نوع ذهنی( نیز ارتکاب میپروایی )البانگلستان، این عمل مجرمانه با بی

 د. مجازات

 9طح سدر نظام کیفری انگلستان، مجازات تهاجم ساده عبارت است از: جزای نقدی تا حداکثر 

اما در  ها؛و یا هردوی این مجازات ، یا حبس تا شش ماهشده ]مقررشده[بندیِ پذیرفتهدر درجه

 شده در موارد ایجاد ترس و وحشت، تعیین ارش است.بینیپیشنظام کیفری ایران، تنها واکنش 
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؛ فارال و 291تا  292: 1959مگوایر و همکاران )ر.ک. شناسی مورد تحقیق قرار گیرد جرم

ی روانی و و در برخی قوانین خاص، وارد آوردن صدمه (Lee & Farrall 2008؛ 1956همکاران 

به خطر انداختن سالمت روانیِ اشخاص ممنوع اِعالم شده و مستوجب مجازات دانسته شده است 

رسد، (. بر این اساس، به نظر می1921نوجوانان  از قانون حمایت از کودکان و 9و  9)ر.ک. مواد 

 گذار ایرانی، راهکارهایی مانند موارد زیر را در نظر داشته باشد:مناسب است که قانون

 الوقوع:انگاری مستقلِ ایجاد ترس از خشونت قریبجرم  

در  و ها حائز اهمیت استی سالمتی جسمانی آناندازهکه سالمت روانیِ اشخاص بهنظر به این

ضعیت تر از وای موارد، حتی ممکن است بتوان قائل به آن شد که وضعیت روانی شخص مهمپاره

که شخصی یکی از دستانش قطع شده است، اما به علت برخوردار جسمانی او است، مانند این

بودن از سالمت روانی چندان فقدان عضو خود را احساس نکند، در مقایسه با شخصی که دچار 

مند تواند از سالمتیِ جسمانی خود بهرهای که نمیگونههای بسیار شدیدِ روانی است، بهیناراحت

چون رویکرد اتخاذشده در نظام کیفری انگلستان، گذار ایرانی، همشود، ضروری است که قانون

ی عنوان رفتارهارا به ای یا مستمری ترس از خشونت، اعم از ترس لحظهرفتارهای ایجادکننده

 بینی کند.ی مجزایی در قانون مجازات کشور پیشمانهمجر

« منحرمت ایذاء مؤ»تواند در آنچه با عنوان می چنینهمانگاری این دسته از رفتارها مبنای جرم

وجو شود؛ زیرا (، جست6/9901ه.ق.: ج 1907در روایات اشاره شده است )ازجمله ر.ک. کلینی 

آورند، مشمول غصب پروردگار بندگان مؤمن را فراهم میاشخاصی که به نحوی موجبات ایذاء 

 گیرند.قرار می

 

                                                           
  اللههِ ع یَقُولُ قَالَ اللههُ عَزه وَ جَلهمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ. »1

مْ یَکُنْ مِنْ خَلْقِی فِی الْأَرْضِ فِیمَا بَیْنَ لِیَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنِّی مَنْ آذَى عَبْدِیَ الْمُؤْمِنَ وَ لْیَأْمَنْ غَضَبِی مَنْ أَکْرَمَ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنَ وَ لَوْ لَ

تَغْنَیْتُ بِعِبَادَتِهِمَا عَنْ جَمِیعِ مَا خَلَقْتُ فِی أَرْضِی وَ لَقَامَتْ سَبْعُ سَمَاوَاتٍ وَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ إِلها مُؤْمِنٌ وَاحِدٌ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ لَاسْ

 «.أَرَضِینَ بِهِمَا وَ لَجَعَلْتُ لَهُمَا مِنْ إِیمَانِهِمَا أُنْساً لَا یَحْتَاجَانِ إِلَى أُنْسِ سِوَاهُمَا
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 دیده:تعیین مجازات تعزیری متناسب با وضعیت روانیِ بزه  

ه افزون و جایی ک شوددیده صرفاً هراسان میتواند بین مواردی که بزهگذار میدر این راستا، قانون

برای  و شود، تفکیک قائل شودیا شدید دچار مینوعی حالت یا بیماری روانیِ خفیف بر آن، به 

ده دچار دی، طول مدتی که بزهچنینهمها مجازات تعزیریِ متناسبی در نظر بگیرد. هر یک از آن

تواند در تعیین مجازات تعزیری لحاظ شود. برای مثال، شود، میترس یا حالت روانی می

گردد، یهای یادشده مدیده دچار حالتکه بزهگذار با توجه به کمتر یا بیشتر بودنِ مدتی قانون

ی مرجع گیری نهایی را بر عهدهو سپس، تصمیم ای از میزان مجازات را تعیین کندمحدوده

 کننده به پرونده قرار دهد.رسیدگی
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Abstract 
Although the result of criminal behaviour against the person is often shown 

as some sort of physical injury, but in some cases, the committed behavior 

may cause the victim to fear and panic, fear that violence will be used 

against themself in the near future. In these situations, the victim without 

takes action against themself or another, because of the fear created, such 

as inflicting some harm, suffers some kind of psychological harm, so that 

it can be said that their psychical integrity is assaulted. In the English 

criminal system, this type of assault has a certain criminal title, But Iranian 

lawmaker do not pay attention to committing such conducts specifically, 

so the courts have to determine Arsh. However, comparative study of the 

mentioned behaviors in the two Iranian and English criminal systems 

indicates the need to criminalize, and also to determine the appropriate 

Taeziri punishment for them, in particular.. 
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