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چکیده 

در ارتــکاب جــرم تنهــا مجــرم نقــش نــدارد؛ بلکــه گاهــی اوقــات مجنی علیــه نیــز 

ــکاب جــرم نقــش  ــل اجتامعــی، بیولوژیکــی و... در ارت ــر عوام ــکال بناب به شــکلی از اش

داشــته و باعــث ارتــکاب جــرم علیــه خــود می شــود. سیاســت جنایــی قدیــم تنهــا تأکیــد 

ــی  ــل و عوامل ــا عل ــود ت ــت وجو ب ــت و در جس ــرم داش ــکاب ج ــرم در ارت ــش مج ــر نق ب

ــی  ــت جنای ــی سیاس ــت؛ ول ــوق داده اس ــرم س ــکاب ج ــه ارت ــرم را ب ــه مج ــد ک را دریاب

ــگاه  ــی جای ــان بررس ــرده و خواه ــی ب ــرم پ ــکاب ج ــه در ارت ــش مجنی علی ــه نق ــدرن ب م

ــوژی  ــام ویکتومول ــدی به ن ــاخۀ جدی ــن رو ش ــت. از ای ــرم اس ــکاب ج ــه در ارت مجنی علی

ــه را  ــش مجنی علی ــا نق ــد ت ــود آم ــدرن به وج ــی م ــت جنای ــی( در سیاس )مجنی علیه شناس

در ارتــکاب جــرم بررســی کنــد؛ چــون گاهــی نقشــی کــه مجنی علیــه در ارتــکاب جــرم 

ایفــا می کنــد، باعــث تخفیــف مجــازات مجــرم می گــردد. بنابرایــن در نــگارش ایــن مقالــه 

ــه علــل و عواملــی پرداختــه شــود کــه فــرد را در معــرض مجنی علیــه  ــا ب کوشــش شــده ت

واقع شــدن قــرار می دهــد.                                                                                         

واژگان کلیدی: جرم، مجرم، قانون، رشیعت، مجنی علیه، اجتامع و تحریک.

تحلیل نقش مجنی علیه در ارتکاب جرایم

حمیرا ولی زاده
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مقدمه

به صــورت عمــوم ایــن مجــرم اســت کــه به حیــث عامــل جــرم شــناخته شــده و در ارتــکاب 

ــوم  ــیک و عل ــزای کالس ــوق ج ــر حق ــه. از نظ ــه مجنی علی ــش دارد، ن ــی نق ــل جرم عم

جنایــی کالســیک، مجــرم همیشــه به حیــث گنــاه کار و مقــر تلقــی گردیــده و برعکــس 

ــته  ــی در گذش ــود. یعن ــناخته می ش ــاه ش ــوم و بی گن ــخص معص ــث ش ــه به حی مجنی علی

بیشــر توجــه جرم شناســان بــه مجــرم بــود؛ طــوری کــه مجــرم به صــورت انحصــاری متــام 

ــه نقــش  ــوری جرم شناســی ب ــود. در تئ توجــه جرم شناســان را به خــود معطــوف ســاخته ب

ــیپ  ــت پرنس ــا درنظرداش ــاً ب ــد. بن ــه منی ش ــی، توج ــل جرم ــکاب عم ــه در ارت مجنی علی

کالســیک جایــی کــه مجنی علیــه در ارتــکاب جــرم نقــش خواهــد داشــت، جایــی 

ــن  ــی کالســیک در ای ــوم جنای ــد؛ با آن هــم حقــوق جــزا و عل ــی منی مان ــرای مجــرم باق ب

ــت  ــالً: هــرگاه در حال ــد؛ مث ــول می منای ــتثناآت محــدود را قب پرنســیپ رصف بعضــی اس

ــر و  ــده مق ــردد، دفاع کنن ــل گ ــب مقاب ــردن جان ــث ازبین ب ــخص باع ــروع ش ــاع م دف

گنــاه کار شــناخته منی شــود و مقــر واقعــی خــود مجنی علیــه اســت، زیــرا در واقــع ایــن 

ــد  ــز چن ــورت ج ــر ص ــه ه ــت. ب ــده اس ــه گردی ــوع حادث ــث وق ــه باع ــود ک ــه ب مجنی علی

مــورد اســتثنای در علــوم جنایــی کالســیک اســتثناآتی وجــود نــدارد و به صــورت عمــوم 

علــوم جنایــی کالســیک مجــرم و مجنی علیــه را در دو قطــب مخالــف قــرار می دهــد؛ بــا 

ایــن مفهــوم کــه یکــی به حیــث مقــر و گنــاه کار و دیگــری به حیــث شــخص معصــوم 

و بی گنــاه دانســته می شــود. )ولیــدی، 1382: 10( 

       در علــوم جنایــی مــدرن و کریمنولــوژی جدیــد موضــوع بــه ایــن شــکل منی باشــد؛ 

ــش  ــه نق ــرم، ب ــش مج ــر نق ــالوه ب ــرم ع ــه ج ــه ب ــس در رابط ــق و تجس ــه در تحقی بلک

ــه در ارتــکاب عمــل  ــرای درک بهــر نقــش مجنی علی ــز توجــه می شــود. ب ــه نی مجنی علی

ــکاب  ــه ارت ــوری ک ــامن ط ــت ه ــد: نخس ــرح کردن ــی را مط ــان مطالب ــی، جرم شناس جرم

عمــل جرمــی تصادفــی و اتفاقــی نیســت -اگــر تصــادف می بــود بایــد همــه مرتکــب جــرم 

ــراد  ــده اند و اف ــرم ش ــب ج ــار مرتک ــراد چندین ب ــی از اف ــه بعض ــی ک ــدند، در حال می ش

دیگــری از هنــگام تولــد تــا دم مــرگ اصــالً مرتکــب عمــل جرمــی نشــده اند- مجنی علیــه 

ــد همــه از جــرم متــرر  ــود، بای ــز تصادفــی منی باشــد؛ اگــر تصــادف می ب واقع شــدن نی

می شــدند، در حالــی کــه بعضــی افــراد در طــول عمرشــان اصــالً از جــرم متــرر نشــده اند 
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ــار متــرر  ــار از جــرم متــرر گردیــده و حتــا از یــک جــرم چندین ب و عده یــی چندین ب

شــده و مجنی علیــه واقــع شــده اند. مــورد دوم کــه جرم شناســان مطــرح کردنــد ایــن 

ــرم  ــکاب ج ــوی ارت ــرم را به س ــی مج ــی و بیرون ــل درون ــله عوام ــی یک سلس ــه وقت ــود ک ب

می کشــاند و مجرم شــدن او را حتمــی می ســازد، چــرا مجنی علیــه را انتخــاب کــرده 

اســت و چــرا در مــورد اشــخاص دیگــر مرتکــب جــرم نشــده اســت. 

ــرم  ــکاب ج ــرم در ارت ــش مج ــر نق ــالوه ب ــان، ع ــی جرم شناس ــور و بررس ــد از غ        بع

ــت  ــون وضعی ــی چ ــه عوامل ــد ک ــد کردن ــدند و تأکی ــز ش ــه نی ــش مجنی علی ــه نق متوج

درونــی، جســامنی، اجتامعــی، جنســیت و رفتــار و ســلوک مجنی علیــه و... مجــرم را وادار 

ــر  ــکاب جــرم انکارناپذی ــه در ارت ــن نقــش مجنی علی ــد. بنابرای ــکاب جــرم می منای ــه ارت ب

اســت و حتــا یکــی از عوامــل جــرم به شــامر مــی رود. از ایــن رو در رونــد بررســی جــرم 

ارزیابــی نقــش مجنی علیــه در ارتــکاب جــرم رضوری اســت؛ چــون امــکان دارد گاهــی 

ــا مجــرم یــا اغلــب نقــش کم تــر را در ارتــکاب جــرم داشــته  مجنی علیــه نقــش همســان ب

ــت او در ارتــکاب  ــزان دخال ــه و می ــی نقــش مجنی علی باشــد کــه در ایــن حــاالت ارزیاب

ــه  ــاالت مخفف ــاد ح ــث ایج ــا باع ــش داده ی ــا افزای ــش ی ــرم را کاه ــازات مج ــرم، مج ج

می گــردد. 

1- علل و عوامل مجنی علیه واقع شدن افراد

نظــر بــه این کــه متامــی اشــخاص مســاویانه مجنی علیــه واقــع منی شــوند، بعضــی از 

ــن  ــع می شــوند. از ای ــه واق ــه مراتــب بیشــر مجنی علی ــر و بعضــی دیگــر ب اشــخاص کم ت

موضــوع چنیــن اســتنباط می گــردد کــه بعضــی از اشــخاص هیــچ مســاعدت مجنی علیــه 

واقع شــدن را ندارنــد و در بعضــی از آن هــا ایــن مســاعدت کم وبیــش وجــود دارد و 

ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــر ب ــد. نظ ــاد می باش ــدید و زی ــت ش ــر نهای ــی دیگ در برخ

ــه  ــد ک ــوی می باش ــدید و ق ــی ش ــه اندازه ی ــخاص ب ــی از اش ــدن بعض ــه واقع ش مجنی علی

ــرم  ــن مج ــه عی ــا مجنی علی ــد ی ــع می گردن ــرم واق ــن ج ــه عی ــه مجنی علی ــا همیش ــا آن ه حت

یــا عیــن مجرمیــن قــرار می گیرنــد؛ مثــالً: بعضــی از اشــخاص همیشــه فریــب می خورنــد 

ــرد. از  ــورت می گی ــه بری ص ــت و کیس ــرم رسق ــه ج ــخاص همیش ــی از اش ــه بعض ــا علی ی

ــوالً  ــدن معم ــه مجرم ش ــوری ک ــه هامن ط ــیم ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــاال ب ــات ب توضیح

ــس و  ــه چان ــوط ب ــز مرب ــدن نی ــه واقع ش ــت، مجنی علی ــادف نیس ــاق و تص ــه اتف ــوط ب مرب
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ــتگی دارد. در  ــوص بس ــل بخص ــاعدت ها و عوام ــله مس ــه یک سلس ــوده و ب ــادف نب تص

واقــع مســلم اســت کــه بــرای متامــی اشــخاص کم وبیــش خطــر مجنی علیه شــدن وجــود 

ــان  ــورت یکس ــه به ص ــرای هم ــر ب ــت. اگ ــاوی نیس ــه مس ــرای هم ــر ب ــن خط ــا ای دارد؛ ام

ــدند.  ــع می ش ــه واق ــاویانه مجنی علی ــور مس ــخاص ط ــام اش ــد مت ــرد، بای ــل می ک عم

       عوامــل مجنی علیــه واقع شــدن را می تــوان در چندمــورد خالصــه کــرد: عوامــل 

ــه و  ــار مجنی علی ــه روش و رفت ــوط ب ــی مرب ــیولوژیک، عوامل ــل سوس ــک، عوام بیولوژی

ــش، 1394: 78( ــی. )دان ــت روان ــاد مامنع ــدم ایج ــوۀ ع ــف ق ــه ضع ــوط ب ــی مرب عوامل

الف( عوامل بیولوژیک

ــازی  ــی را ب ــش مهم ــخص، نق ــدن ش ــه واقع ش ــک در مجنی علی ــل بیولوژی ــاً عوام بعض

ــوند: ــیم می ش ــوع تقس ــه ن ــه س ــک ب ــل بیولوژی ــد. عوام می کن

1. ســن: انســان ها به صــورت عمــوم در متامــی مراحــل و مــدارج ســنی، طــور مســاویانه 

مجنی علیــه قــرار منی گیرنــد؛ بلکــه در بعضــی از مراحــل ســن، بیشــر و در مراحــل دیگــر 

ــن ترتیــب انســان ها در متامــی مراحــل  ــه همی ــد. ب ــرار می گیرن ــه ق ــر مجنی علی ســن، کم ت

ســن، مجنی علیــه عیــن جــرم یــا قــرار منی گیرنــد؛ بلکــه در بعضــی از مراحــل ســن، خطــر 

یــک نــوع جرایــم و در مراحــل دیگــر ســن، خطــر نــوع دیگــر جرایــم علیــه آنــان بیشــر 

ــت  ــۀ طفولی ــخاص را در مرحل ــدن اش ــه واقع ش ــا مجنی علی ــا دارد ت ــن ج ــد. بنابرای می باش

و مرحلــۀ ســاملندی مــورد بحــث و مطالعــه قــرار دهیــم. )هــامن: 16(

یــک( دورۀ طفولیــت: یکــی از عوامــل مجنی علیــه واقع شــدن اشــخاص را ســن تشــکیل 

ــرار  ــرم ق ــی ج ــرض قربان ــر در مع ــخاص بیش ــه اش ــنی ک ــل س ــه مراح ــد و از جمل می ده

می گیرنــد، مرحلــۀ طفولیــت اســت. در ایــن مرحلــه اطفــال بنابــر ضعــف و ناتوانی ناشــی از 

صغــر ســن و ویژگی هــای ســنی متامیــز نســبت بــه بزرگ ســاالن بیشــر قربانــی جــرم واقــع 

می شــوند. البتــه اطفــال در مراحــل مختلــف رشــد از جرایــم مختلــف متــرر می گردنــد؛ 

ــم فرزند کشــی،  ــۀ رشــد در معــرض جرای ــا مراحــل اولی ــی ی طــوری کــه در مراحــل جنین

ــط  ــم مرتب ــرورش، واگــذاری اطفــال، جرای ــن، شــیرندادن، عــدم مواظبــت و پ ســقط جنی

بــا مــواد دارویــی، خوراکــی و لــوازم بــازی اطفــال، تــرک اطفــال و اختطــاف اطفــال قــرار 

می گیرنــد و بــه همیــن ترتیــب در مراحــل مراهقــت و نوبالغــی اطفــال مجنی علیــه جرایــم 

چــون رضب و جــرح، بهره بــرداری اطفــال در جرایــم مــواد مخــدر، بهره گیــری از نیــروی 
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کار اطفــال، تــرک انفــاق اطفــال، جرایــم جنســی علیــه اطفــال و جرایــم مرتبــط بــا بیــامری 

ــد. ــرار می گیرن اطفــال ق

ــه  ــت ک ــی اس ــمی و روان ــوای جس ــش ق ــاملندی کاه ــت(: س ــاملندی )کهول دو( دورۀ س

در اثــر گذشــت زمــان رخ می دهــد و در کشــورهای مختلــف بــا توجــه بــه رشایــط 

فرهنگــی و رشایــط زندگــی متفــاوت می باشــد. میــزان مجنی علیه شــدن ســاملندان بیــش 

ــایر  ــش از س ــاص بی ــم خ ــاملندان در جرای ــیب پذیری س ــی آس ــت؛ ول ــایرین نیس از س

افــراد می باشــد. بــا توجــه بــه مطالــب بیان شــده مجنی علیــه واقع شــدن ســاملندان را 

ــال ناقــص  ــرک افع ــا ت ــل ی ــذر فع ــه از رهگ ــاملندانی ک ــان کــرد: س ــه بی ــوان این گون می ت

قوانیــن جزایــی از جملــه قوانینــی کــه سو ء اســتفاده از قــدرت ممنــوع کرده انــد، به شــکل 

ــی، رضر و  ــج عاطف ــی، درد و رن ــا روان ــمی ی ــیب جس ــل آس ــی متحم ــا گروه ــردی ی ف

زیــان اقتصــادی یــا آســیب انســانی نســبت بــه حقــوق بنیــادی خــود می شــوند. همچنیــن 

ــه ســاملندان صــورت می گیــرد، مــوارد ذیــل می باشــد: آزارهــای  آزارهایــی کــه نســبت ب

جســمی، آزارهــای روان شناســی یــا عاطفــی، آزارهــای جنســی، آزار جامعه شناســی، 

ــاملندان  ــا س ــاری ب ــوع بدرفت ــت. موض ــادی و غفل ــی و آزار نه ــی، آزار خانوادگ آزار مال

از جملــه تازه تریــن انــواع خشــونت در ســاحۀ جرم شناســی می باشــد. تــا ســال های 

۱۹۶۰ ـ ۱۹۷۰ کــودک آزاری و همــه آزاری مــورد توجــه جرم شناســان بــود؛ ولــی از آغــاز 

ــان،  ــه جرم شناس ــان توج ــه واقع شدن ش ــاملندآزاری و مجنی علی ــوع س ــال ۱۹۸۰ موض س

ــاور  ــن ب ــدگاه مجنی علیه شناســی ای جامعه شناســان و روان شناســان را جلــب منــود. از دی

ــی،  ــم مثــل رضب و جــرح، آزارهــای عاطفــی و روان وجــود دارد کــه ســاملندان از جرای

ــرداد، 1385  ــوند. )مه ــع می ش ــه واق ــی مجنی علی ــای جنس ــرد و آزاره ــر، ط ــد، تحقی تهدی

)62 :

2. از نــگاه جنــس، خطــر مجنی علیــه واقع شــدن اشــخاص یکســان نیســت؛ بلکــه نوعیــت 

جرایمــی کــه مــردان و زنــان قربانــی آن می شــوند، متفــاوت می باشــد. مــردان مجنی علیــه 

ــرار  ــی ق ــم مال ــا جرای ــل ی ــرح، قت ــل رضب و ج ــونت آمیز از قبی ــامنی و خش ــم جس جرای

می گیرنــد؛ در حالــی کــه زنــان مجنی علیــه جرایــم علیــه عفــت و اخــالق قــرار می گیرنــد. 

بنابریــن جنســیت عامــل مؤثــر در مســاعدت مجنی علیــه واقع شــدن اشــخاص می باشــد.

3. وضــع جســمی و فزیکــی: از نــگاه وضــع جســمی و فزیکــی نیــز مســاعدت مجنی علیــه 
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واقع شــدن اشــخاص فــرق دارد. چــون اشــخاص قــوی و ســامل کم تــر در معــرض قربانــی 

ــی برعکــس اشــخاص کــر، کــور، گنــگ، ضعیــف، نحیــف  ــد؛ ول ــرار می گیرن از جــرم ق

ــت کاران  ــن و جنای ــد. مجرمی ــرار دارن ــه از جــرم ق و مریــض بیشــر در معــرض مجنی علی

ــا  ــود ی ــاع از خ ــکان دف ــه ام ــد ک ــاب می کنن ــه انتخ ــث مجنی علی ــانی را به حی ــر کس بیش

مراجعــه بــه مقامــات ذیصــالح از آن هــا کم تــر متصــور باشــد.

ب( عوامل اجتامعی )سوسیولوژیک(

ــا سوســیولوژیک، در مســاعدت مجنی علیــه واقع شــدن افــراد دارای  عوامــل اجتامعــی ی

ــغل و  ــوری ش ــه کتگ ــه س ــوان ب ــی را می ت ــل اجتامع ــد. عوام ــزایی می باش ــت بس اهمی

پیشــه، وضــع زندگــی و وضــع اقتصــادی تصنیــف منــود.

1. نوعیــت شــغل و پیشــه: نوعیــت شــغل و پیشــه بعضــاً در مجنی علیــه واقع شــدن 

ــرض  ــراً در مع ــات اک ــدگان عراده ج ــال: رانن ــور مث ــی دارد؛ ط ــرات مهم ــخاص تأثی اش

خطــر مجنی علیــه جرایــم ســایر راننــدگان قــرار می گیرنــد یــا کســانی کــه خزانــه دار 

هســتند، در معــرض رسقت هــای مســلحانه قــرار می گیرنــد؛ در حالــی کــه ایــن نــوع خطــر 

بــه ســایر اشــخاص کم تــر متوجــه می باشــد. )دانــش، 1394: 5(

مســاعدت  در  اشــخاص،  اجتامعــی  زندگــی  وضــع  چگونگــی  زندگــی:  وضــع   .2

مجنی علیــه واقع شــدن آن هــا بــدون تأثیــر نیســت؛ طــور مثــال: کســانی کــه زندگــی 

ــرار  ــرم ق ــه از ج ــر مجنی علی ــر در خط ــد، بیش ــزوی دارن ــرد و من ــی منف ــی یعن غیراجتامع

ــد و  ــاع کنن ــود دف ــد از خ ــا منی توانن ــه آن ه ــد ک ــور می کنن ــن تص ــرا مجرمی ــد، زی دارن

همچنــان اشــخاص دیگــری نیــز وجــود ندارنــد کــه از آن هــا حامیــت و پشــتیبانی کننــد.

ــا  3. وضــع اقتصــادی: وضــع اقتصــادی، هامن طــوری کــه در مســاعدت جرمــی نقــش ب

اهمیتــی دارد، در مســاعدت مجنی علیــه واقع شــدن اشــخاص نیــز نقــش دارد؛ مثــالً افــراد 

پــول دار معمــوالً در معــرض جرایــم مالــی )اختطــاف یــا رسقــت( قــرار می گیرنــد، افــراد 

نــادار چــون خودشــان پــول ندارنــد، ممکــن اســت از ســایر جرایــم متــرر شــوند، ولــی 

ــد. مجنی علیــه از جرایــم مالــی قــرار منــی گیرن

ج( عوامل روانی )سایکولوژی(

ــه  ــاعدت مجنی علی ــرم، در مس ــکاب ج ــر ارت ــالوه ب ــایکولوژی، ع ــا س ــی ی ــل روان عوام

ــوری  ــه دوکتگ ــراد ب ــی اف ــی متام ــگاه روان ــت. از ن ــذار اس ــز تأثیرگ ــراد نی ــدن اف واقع ش
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ــی. ــی و دماغ ــالالت عقل ــه اخت ــاب ب ــراد مص ــامل العقل و اف ــراد س ــد: اف ــیم می گردن تقس

ــگاه وضــع  ــه از ن ــه کســانی اطــالق می شــود ک ــراد ســامل العقل ب ــراد ســامل العقل: اف 1. اف

ــی  ــی و دماغ ــالل عقل ــچ اخت ــوده و هی ــال ب ــادی و نورم ــی، ع ــی و عقل ــت دماغ و حال

نداشــته باشــند. به صــورت عمــوم افــراد ســامل العقل ماننــد افــراد مبتــال بــه امــراض عقلــی، 

ــر  ــا کم ت ــدن در آن ه ــاعدت مجنی علیه ش ــد و مس ــرار می گیرن ــرم ق ــرض ج ــر در مع کم ت

می باشــد.

2. افــراد مصــاب بــه اختــالالت عقلــی و دماغــی: بــه کســانی اطــالق می شــود کــه وضــع 

روانــی، دماغــی و عقلــی آن هــا عــادی و نورمــال نبــوده و دارای بعضــی اختــالالت عقلــی 

ــه اختــالالت عقلــی و دماغــی  و دماغــی باشــند. به صــورت عمــوم علیــه افــراد مصــاب ب

طــور تقریبــی متامــی انــواع جرایــم بــه ســهولت واقــع شــده می توانــد. ایــن افــراد بــه ســه 

ــد:  کتگــوری ذیــل تقســیم گردیده ان

یــک( معلولیــن عقلــی و دماغــی: معلولیت هــای عقلــی و دماغــی زمانــی به وجــود 

می آیــد کــه قــوۀ عقلــی و دماغــی انســان درســت انکشــاف نکــرده باشــد. از نظــر 

کریمنولوگ هــا معلولیــن عقلــی و دماغــی بــه ســه گروه تهی مغــزان، ســبک مغزان و 

می شــوند. دســته بندی  بی عقــل  یــا  کــودن 

دو( بیــامری عقلــی و دماغــی: ایــن بیــامری انــواع متعــدد دارد: مریضــی عقلــی و دماغــی 

ســایکوز و نــروز را می تــوان در ایــن فهرســت قلمــداد کــرد. )فرج الهــی، 1389: 22(

ــوا  ــان را احت ــخصیت انس ــام ش ــه مت ــت ک ــی اس ــکروز، بیامری ی ــکروز: س ــامری س 1( بی

ــار  ــا غیرعــادی رفت می کنــد؛ یعنــی انســان در متامــی ســاحات زندگــی خــود غیرنارمــل ی

ــن رو  ــی دارد؛ از ی ــن مریض ــه چنی ــد ک ــض منی فهم ــکروز مری ــامری س ــد. در بی می کن

ــد. ــر منی کن ــض فک ــود را مری ــون خ ــردد، چ ــل منی گ ــم متحم ــاد ه ــج زی درد و رن

ــوا  ــان را احت ــخصیت انس ــام ش ــه مت ــت ک ــی اس ــروز مریض ــی ن ــروز: مریض ــامری ن 2( بی

ــا ایــن  حــال،  نکــرده و فــرد فقــط در یــک ســاحۀ خــاص زندگــی غیرنارمــل می باشــد؛ ب

در ســاحات دیگــر کامــالً عــادی و نورمــال رفتــار می کنــد. در ایــن بیــامری چــون بیــامر 

ــامری  ــه بی ــر ب ــود و بیش ــل می ش ــری را متقب ــج بیش ــت، درد و رن ــامر اس ــه بی ــد ک می دان

ــویش و  ــری، وســواس، تش ــروز را هیس ــامری ن ــواع بی ــن ان ــد. مهم تری ــر می کن خــود فک

ــد. ــکیل می ده ــی تش افرسدگ

یم
را

ج
ب 

کا
ارت

ر 
 د

یه
عل

ی 
جن

ش م
 نق

ل
حلی

ت



۵۹
رۀ 

ام
 ش

م،
2 ا

9 
ل

سا
ل، 

وا
ارن

څ
ی 

هش
ژو

- پ
ی

لم
 ع

مۀ
ل نا

ص
ف

124

ســه( مجانیــن: مجانیــن بــه کســانی گفتــه می شــود کــه اختــالالت عقلــی و دماغــی آن هــا 

ــل  ــه دلی ــد. ب ــک کنن ــد تفکی ــوب را از ب ــد خ ــا منی توانن ــیده و این ه ــون رس ــد جن ــه ح ب

ــرم  ــه ج ــا مجنی علی ــده ی ــرم ش ــب ج ــب مرتک ــی، اغل ــی و دماغ ــوۀ عقل ــی ق ــالل کل اخت

ــد. ــرار می گیرن ــراد ق ــایر اف س

د( عوامل مربوط به ضعف قوۀ ایجاد مامنعت روانی

ویکتمولوگ هــا یــا مجنی علیه شناســان عقیــده دارنــد کــه بعــد از این کــه مجرمیــن و 

جنایــت کاران مجنی علیــه خــود را به منظــور ارتــکاب جــرم انتخــاب می کننــد، هــر 

مجنی علیــه بــا درنظرداشــت توانایــی خــود کم و بیــش یک نــوع مامنعــت روانــی و 

اخالقــی را در مجــرم ایجــاد می کنــد؛ یعنــی چگونگــی مقاومــت مجنی علیــه باعــث 

می گــردد کــه در مجــرم یک نــوع تــردد و دودلــی راجــع بــه ارتــکاب جــرم ایجــاد گــردد. 

بعضــی اوقــات ایــن قــوۀ مامنعــت در مجنی علیــه بــه حــدی زیــاد می باشــد کــه حتــا مجــرم 

از ارتــکاب جــرم منــرف می گــردد؛ امــا در بعضــی دیگــر ایــن قــوۀ بــه حــدی ضعیــف 

و ناچیــز می باشــد کــه منی توانــد مجــرم را از ارتــکاب جــرم منــرف ســازد. نکتــۀ مــورد 

ــوۀ  ــوع ق ــد، یک ن ــرار می گیرن ــه ق ــه مجنی علی ــانی ک ــی کس ــه متام ــت ک ــن اس ــه ای توج

ــه هــر  ــوه نظــر ب ــن ق ــد؛ بلکــه ای ــی را در مجــرم ایجــاد منی کنن ــی و اخالق مامنعــت روان

ــت  ــوۀ مامنع ــاد ق ــی ایج ــر چگونگ ــاس از نقطه نظ ــن اس ــر ای ــاوت دارد. ب ــه تف مجنی علی

اخالقــی و روانــی توســط مجنی علیــه، مجنی علیــه را بــه دوکتگــوری: مجنی علیــه مختلــط 

ــم. ــیم می کنی ــتقل تقس ــزا و مس ــه مج و مجنی علی

1. مجنی علیــه مختلــط: در بعضــی مــوارد مجــرم بــرای ارتــکاب جــرم شــخص دیگــری را 

ــه انتخــاب  ــرای ارتــکاب جــرم مجنی علی ــه انتخــاب نکــرده و خــود را ب به حیــث مجنی علی

می کنــد؛ یعنــی در همچــو حالــت مجــرم و مجنی علیــه باهــم یکــی می باشــد. مجــرم 

ــوع  ــن ن ــه ای ــت ک ــت اس ــن جه ــد و از همی ــد می باش ــخص واح ــک ش ــه ی و مجنی علی

مجنی علیــه را به نــام مجنی علیــه مختلطــه نــام نهــاده می توانیــم؛ چــون مجنی علیــه و مجــرم 

باهــم خلــط می گــردد. در صورتــی کــه مجنی علیــه مختلطــه باشــد، قــوۀ مامنعــت اخالقــی 

و روانــی یــا قــوۀ انــراف از جــرم، یــا اصــالً ایجــاد منی گــردد یــا این کــه نهایــت ضعیــف 

و ناچیــز می باشــد؛ زیــرا مجــرم در برابــر خــود یــک شــخص دیگــر را منی بینــد کــه از جــرم 

او متــرر گــردد، خــودش از جرمــش متــرر می گــردد. بهریــن مثــال مجنی علیــه مختلــط 
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ــم. ــوده می توانی ــاهده من ــی مش ــاری به خوب ــرم انتح را در ج

2. مجنی علیــه مجــزا و مســتقل: مجنی علیــه مجــزا و مســتقل در واقــع معکــوس مجنی علیــه 

ــه از  ــند و مجنی علی ــی منی باش ــم یک ــرم باه ــه و مج ــی مجنی علی ــد؛ یعن ــط می باش مختل

ــرم  ــر مج ــتقل در براب ــزا و مس ــه مج ــت. در مجنی علی ــتقل اس ــزا و مس ــالً مج ــرم کام مج

ــه مجنی علیــه مختلــط  ــه مســتقل وجــود دارد. در همچوحــاالت نســبت ب یــک مجنی علی

ــت  ــردد. در حال ــاد می گ ــر ایج ــرم قوی ت ــراف از ج ــوۀ ان ــا ق ــی ی ــت اخالق ــوۀ مامنع ق

مجنی علیــه مســتقل نیــز قــوۀ انــراف از جــرم همیشــه یکســان و مســاویانه منــی باشــد؛ 

بلکــه نظــر بــه چگونگــی مجنی علیــه ازهــم متفــاوت می باشــد. مجنی علیــه مجــزا و 

مســتقل را نیــز بــه  دو دســته تقســیم منــوده می توانیــم: مجنی علیــه دارای شــخصیت 

ــینی، 1394: 211( ــی. )حس ــخصیت فیزیک ــه دارای ش ــی و مجنی علی حکم

ــکاب  ــرای ارت ــن ب ــات مجرمی ــی اوق ــی: بعض ــخصیت حکم ــه دارای ش ــک( مجنی علی ی

جــرم عــوض اشــخاص حقیقــی، اشــخاص حکمــی یــا معنــوی ماننــد مؤسســات و 

ــه دارای  ــاً هــرگاه مجنی علی ــد. بن ــه خــود انتخــاب می کنن ــث مجنی علی ــا را به حی رشکت ه

ــی  ــی و روان ــت اخالق ــوۀ مامنع ــاد ق ــوم ایج ــورت عم ــد، به ص ــی باش ــخصیت حکم ش

آن ضعیف تــر می باشــد. از همیــن جهــت اســت کــه بعضــی از اشــخاص به آســانی، 

ــه  ــا سوءاســتفاده از دارایی هــای عام ــه ی ــکاب اختــالس، رسقــت دارایی هــای عام ــه ارت ب

ــرح  ــی مط ــخاص فیزیک ــر اش ــر در براب ــم دیگ ــا جرای ــت ی ــرگاه رسق ــد. ه ــت می زنن دس

ــخاص  ــث اش ــود را به حی ــا خ ــر آن ه ــده و در براب ــل نش ــرم متوص ــکاب ج ــه ارت ــد، ب باش

صــادق و پاک دامــن معرفــی می کننــد.

دو( مجنی علیــه دارای شــخصیت حقیقــی یــا فیزیکــی: گاهــی مجنی علیــه مجرمیــن 

شــخصیت حکمــی یــا معنــوی نبــوده و شــخص حقیقــی یــا فیزیکــی می باشــد. در همچــو 

ــه حقیقــی  ــه حکمــی در مجنی علی ــه مجنی علی ــراف از جــرم نســبت ب ــوۀ ان حــاالت، ق

قوی تــر و شــدیدتر ایجــاد می گــردد. بایــد به خاطــر داشــته باشــیم کــه متامــی کســانی کــه 

ــوده  ــاد من ــرم ایج ــان را در مج ــراف یکس ــوۀ ان ــد، ق ــرار می گیرن ــی ق ــه حقیق مجنی علی

ــن  ــال، معتادی ــخاص کهن س ــل، اش ــت در طف ــوۀ مامنع ــن ق ــال: ای ــور مث ــد؛ ط منی توانن

مــواد مخــدر، معتادیــن مروبــات الکلــی، مجانیــن یــا اشــخاص ضعیــف و ناتــوان، نســبت 

ــردد.                                ــاد می گ ــر ایج ــر و ضعیف ت ــادی کم ت ــخاص ع ــه اش ب
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هـ( عوامل مربوط به روش و رفتار مجنی علیه

در برخــی مــوارد، اگــر چگونگــی تکویــن اوضاعــی کــه منجــر بــه ارتــکاب عمــل مجرمانه 

ــا مجنی علیه یــی روبــه رو خواهیــم شــد کــه طــور ضمنــی  شــده اســت را بررســی کنیــم، ب

رضایــت داشــته یــا مرتکــب را تحریــک یــا تشــویق منــوده اســت. )مصطفــی زاده، 1396: 

ــا تحریــک  ــد. موضــوع رضایــت ی ــه فعــال گوین ــه را مجنی علی ــه مجنی علی 124( این گون

مجنی علیــه را در دو جــزء: نقــش زنــان در جرایــم جنســی و رضایــت مجنی علیــه به بحــث 

می گیریــم. 

ــی  ــی، بعض ــر مجنی علیه شناس ــرم: از نظ ــکاب ج ــه در ارت ــک مجنی علی ــش تحری 1. نق

ــی  ــه در جرم شناس ــد ک ــاد می کنن ــن ایج ــرای مجرمی ــی ب ــش ویژه ی ــت و کش ــراد جذابی اف

ــه  ــان مجنی علی ــی زن ــی، گاه ــه جرم شناس ــر ب ــوند. نظ ــده می ش ــوه« نامی ــه بالق »مجنی علی

ــی،  ــبک زندگ ــده، س ــده و اغواکنن ــار تحریک کنن ــار، گفت ــا رفت ــون ب ــتند؛ چ ــوه هس بالق

ــۀ ارتــکاب جرایــم جنســی علیــه خــود را  ــا مجــرم زمین جایــگاه اجتامعــی و رابطه شــان ب

فراهــم می ســازند. بــه هــر انــدازه کــه شــیوۀ زندگــی یــک زن بازتــر باشــد، فعالیــت شــغلی، 

ــم  ــاد باشــد، بیشــر در معــرض جرای ــه زی ــات فراغتــش در خــارج از خان تفریحــی و اوق

جنســی قــرار می گیــرد. از ایــن رو در جرایــم جنســی گاهــی زن را مقــر جــرم دانســته و 

مقر بــودن او باعــث تخفیــف مجــازات مجــرم می گــردد؛ چــون ایــن فــرض وجــود دارد 

کــه اگــر ایــن مســاعدت جرمــی در زن وجــود منی داشــت، هرگــز مجــرم مرتکــب عمــل 

ــد. ــه وی منی ش ــی علی جرم

ــه ارتــکاب جــرم  ــه ب ــه در ارتــکاب جــرم: گاهــی، مجنی علی 2. نقــش رضایــت مجنی علی

علیــه خــود رضایــت نشــان می دهــد. در همچوحــاالت رضایــت مجنی علیــه باعــث 

ــت را در  ــن حال ــال ای ــد. مث ــه وی بزن ــرم علی ــکاب ج ــه ارت ــت ب ــرم دس ــا مج ــردد ت می گ

ــی  ــم. گاه ــرده می توانی ــاهده ک ــی مش ــوس، به خوب ــالق و نام ــت و اخ ــه عف ــم علی جرای

مجنی علیــه، نه تنهــا بــه ارتــکاب جــرم علیــه خــود رضایــت نشــان می دهــد، بلکــه 

ــالً: شــخصی کــه از شــدت مریضــی  ــد؛ مث ــکاب جــرم را خواهــش و تقاضــا می منای ارت

ــد  ــا منای ــب تقاض ــد، از طبی ــته باش ــود نداش ــی خ ــه صحت یاب ــد ب ــده و امی ــتوه آم به س

ــاالت  ــدی، 1382: 28( در همچوح ــد. )ولی ــه ده ــات او خامت ــه حی ــه ب ــا زرق ادوی ــه ب ک

ــادرت  ــه ارتــکاب جــرم مب ــه وجــود منی داشــت، مجــرم هرگــز ب اگــر رضایــت مجنی علی
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منی کــرد. پرسشــی کــه در ایــن زمینــه مطــرح می گــردد ایــن اســت کــه مجــرم مســؤولیت 

جزایــی دارد یــا خیــر؟ آیــا رضایــت مجنی علیــه باعــث زوال مســؤولیت جزایــی مجــرم یــا 

ــر؟  ــا خی ــد ی ــده می توان ــؤولیت او ش ــت در مس ــث خف ــل باع حداق

ــی،  ــؤولیت جزای ــه در زوال مس ــت مجنی علی ــر رضای ــه اث ــت ک ــد گف ــخ بای        در پاس

ــت از  ــرای حامی ــوق روم، ب ــی در حق ــر تاریخ ــت. از نظ ــه اس ــی و عامیان ــۀ قدیم اندیش

ــود. امــروزه، رضایــت  ــه شــده ب ــه اشــخاص پذیرفت ــم علی ــراد در برخــی از جرای ــع اف مناف

ــرا در وقــوع هــر عمــل جرمــی،  ــه عامــل موجــه جــرم محســوب منی شــود؛ زی مجنی علی

عــالوه بــر حیثیــت خصوصــی جــرم از آن جهــت کــه بــه منافــع خصوصــی افــراد لطمــه 

ــه  ــت ک ــن باب ــد. از ای ــز باش ــی نی ــت عموم ــد حیثی ــد واج ــرم می توان ــب ج ــد، تعقی می زن

ــه وجــود دارد کــه رضایــت  ــی در زمین ــه اســت، قاعــدۀ کل جــرم مخــل نظــم و امــن عام

ــی کــه مجــرم  ــی مجــرم منی گــردد. از آن جای ــه باعــث ســلب مســؤولیت جزای مجنی علی

در موجودیــت رضایــت مجنی علیــه مرتکــب عمــل جرمــی شــده و انگیــزۀ قبلــی و انگیــزۀ 

پســت بــرای ارتــکاب جــرم نداشــته و قصــد وی رهایــی شــخص از درد و رنــج غیرقابــل 

ــی در  ــود؛ ول ــته می ش ــؤول دانس ــرم مس ــه مج ــال گرچ ــن ح ــت، در ای ــوده اس ــل ب تحم

ــتفید  ــه مس ــت مخفف ــد از حال ــود و می توان ــه می ش ــر گرفت ــف در نظ ــازات وی تخفی مج

گــردد.
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نتیجه گیری

ــده باشــد.  ــۀ جســمی و روحــی دی ــال جــرم، صدم ــه شــخصی اســت کــه به دنب مجنی علی

گاهــی، در ارتــکاب جــرم عــالوه بــر مجــرم مجنی علیــه نیــز می توانــد ماننــد یــک 

عنــر فعــال به نحــوی از انحــا دخالــت داشــته باشــد، چــون مجنی علیــه واقع شــدن 

ــه  ــود دارد ک ــی وج ــی و بیرون ــل درون ــل و عوام ــله عل ــه یک سلس ــت؛ بلک ــی نیس تصادف

یــک فــرد را در معــرض مجنی علیــه از جــرم قــرار می دهــد. از آن جایــی کــه مجنی علیــه 

ــه  ــش مجنی علی ــی نق ــۀ جرم ــی واقع ــگام بررس ــد هن ــت دارد، بای ــرم دخال ــکاب ج در ارت

ــد، باعــث  ــا می کن ــکاب جــرم ایف ــه در ارت بررســی گــردد، چــون نقشــی را کــه مجنی علی

تخفیــف مجــازات مجــرم می گــردد. بنابرایــن، دســتگاه عدلــی و قضایــی مکلــف اســت 

حیــن رســیدگی واقعــۀ جرمــی نقــش مجنی علیــه را در ارتــکاب جــرم درنظــر داشــته باشــد 

تــا از یــک جانــب عدالــت جنایــی بــه وجــه احســن تأمیــن گــردد و از جانــب دیگــر بــرای 

افــراد جامعــه تفهیــم گــردد کــه تــا آن جــا کــه امــکان دارد، علــل و عواملــی کــه آن هــا را 

ــرد. ــن ب ــد، از بی ــرار می ده ــرم ق ــه از ج ــرض مجنی علی در مع
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