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در . دهی به جرایم جنسی با توجه به سیاست تقنینی هر کشوری متفاوت است نظام پاسخ
که در  فقهی و حقوقی عنوان داشت درحالی توان یمدهی را  نظام حقوقی ایران، نظام پاسخ

که جرایم جنسی به چه  کند یمنظام حقوقی انگلیس، دکترین حقوقی و رویه قضایی معین 
دهی  نظام حقوقی ایران، در راستای پاسخ رسد یمبه نظر . دهی شود نحوی در محاکم پاسخ

جنسی با توجه به متون فقهی،  جرایم گستره، عملکرد بهتری داشته و جرایمبه این نوع 
؛ باشد یمرسیدگی به آن نیز متفاوت  نحوهو  جرایمتعیین شده و شرایط اثبات این نوع 

ال است، هر رفتار جنسی  لیکن در نظام حقوقی انگلیس که بر گرفته از نظام حقوقی کامن
جنسی  جرایم همهکه بدون رضایت صورت گیرد، جرم تلقی گردیده و این معیار برای 

دهی  حاکم بر پاسخ ینیتقن استیسرو پژوهش حاضر با هدف بررسی  از این. یکسان است
ن به روش توصیفی و تحلیلی به این و انگلستا رانیا یدر نظام حقوق یبه جرایم جنس

نتیجه دست یافته که نظام حقوقی ایران بر مبنای فقهی و حقوقی و نظام حقوقی انگلیس 
 .دهی کرده است جنسی پاسخ جرایمنیز با توجه به دکترین و رویه قضایی به 
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 مقدمه

جنسی، همواره دغدغه اکثر قانونگذاران در  جرایمپیشگیری از 
به این نوع  دهی پاسخکشورهای مختلف بوده است که الگوی 

مبارزه با این نوع . متفاوت است یا نوشتهدر هر حقوق  جرایم
از سیستم حقوقی  تر متفاوتدر نظام حقوقی ایران  جرایم

. دینما یمپیروی  ال کامنانگلیس است که از نظام حقوقی 
معمواًل وجه مشترکی نیز در این دو سیستم حقوقی در 

بنای که بر م شود یمدیده  جرایمراستای مبارزه با این نوع 
الگوی . ی حاکم هستندسیاست تقنینی، قضایی و اجرای

رغم الگوی  علی ستیبا یمجنسی  جرایمبه  دهی پاسخ
انع از شکل گیرد که م ییها تیحماقانونگرایی بر اساس 

 طور بهدر حقوق ایران و انگلیس، . شود جرایمارتکاب این نوع 
با سطوح  جرایمبه این نوع  دهی پاسخمشترک در راستای 

مختلف پیشگیری همچون پیشگیری اولیه، ثانویه، ثالثه، 
کیفری، غیر کیفری، وضعی، اجتماعی، رشد مدار، مدیریتی 

رو هستیم و این موضوع توانسته پاسخ مناسبی در  هروب... و
جنسی  جرایمبه  دهی پاسخالگوی . جنسی باشد جرایمراستای 

. در حقوق ایران و انگلیس، از جهاتی متفاوت از یکدیگر است
که در  است جرایماین تفاوت در مبنای مقابله با این نوع 

ات و ن و همچنین روایحقوق ایران مبتنی بر فقه امامیه و قرآ
این مبنا در حقوق انگلیس مطابق رویه قضایی  .احادیث است

جنسی اقدام به  جرایمو آرای محاکمی است که در خصوص 
، جنسی جرایمبه  دهی پاسخدر راستای . اند نمودهاصدار حکم 

جنسی مؤثر  جرایممردم نهاد نیز در برخی  یها سازمان
سی که جن جرایمدر راستای  سیاست جنایی مشارکتی. هستند

 است، جرایمبه این نوع  دهی پاسخالگوی مناسبی در جهت 
بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی 

پیشگیرانه یا )کنشی  گونهبه دو  که در فرایند کیفری است
هدف . قابل تقسیم است( پاسخگو یا منفعل)و واکنشی ( فعال

 جرایمدر  اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه
 پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق جنسی،
در رفتارهای اجتماعی است که به آن  یساز فرهنگ

و بیانگر نقش مردم در  شود یمپیشگیری اجتماعی نیز گفته 
کلی در مقاله  طور به .باشد یم جنسی جرایمکاهش ارتکاب 

به  دهی پاسخحاکم بر  ینیتقن استیسرو به بررسی  پیش

از ابعاد  و انگلستان رانیا یدر نظام حقوق یجنس جرایم
 .شود یممختلف قانونی پرداخته 

 مفهوم شناسی -0
مفهوم شناسی، جزء الینفک هر پژوهشی است که ذیاًل به دو 

 .اشاره خواهد شد جرم جنسی و اصطالح پرکاربرد فحشا

 و جرم جنسی در حقوق ایران مفاهیم فحشاتبیین  -0-0
فحشا در لغت به معنای معصیت، عمل زشت، بدی که از حد 

فحش و . (ذیل کلمهمعین، )است بگذرد یا زنا و نابکاری 
فحشا و فاحشه به معنای هرگونه رفتار و گفتاری است که 

در قرآن مجید . (401 :3393اصفهانی، )باشد زشتی آن بزرگ 
: نیز گاهی در همین معنای وسیع به کار رفته است، مانند

والذین یجتنبون کبائر االثم و الفواحش؛ کسانی که از گناهان »
ابن منظور در . «کنند یبزرگ و از اعمال زشت و قبیح اجتناب م

فحشا به معنای گفتار و رفتار : سدینو یمتعریف این واژه 
که لفظ  شود یمناپسند و قبیح است و در احادیث بسیار دیده 

کار رفته است و منظور از آن، گناه و معصیتی است  فاحشه به
 /30 :3322ابن منظور، )است که زشتی و قبحش بسیار 

387). 

در بسیاری از موارد، فاحشه به »: سدینو یمهمچنین ابن کثیر 
نظیر چنین تعریفی . «شود یمل منافی عفت استعمال ممعنای ع

در مصباح المنیر نیز آمده است و جوهری صریحًا متذکر 
. که فحشا به معنای فاحشه و معادل آن است شود یم

فیروزآبادی، فاحشه را به معنای گناهان دارای قبح شدید و 
هرآنچه خدا از آن نهی کرده است، دانسته و فحشا را به معنی 

. (433 /7 :تا فیروزآبادی، بی)است ندادن زکات تعریف کرده 
به  نویسنده مجمع البحرین به این نکته اشاره دارد که فحشا

( گفتار و رفتار قبیح و ناپسند و نیز بخل و خّست)هر دو معنا 
 .(342 /4 :3321طریحی، )است به کار رفته 

نویسنده التحقیق فی کلمات القرآن الکریم در این باره 
اساسی این کلمه، زشتی آشکار است و  شهیر که سدینو یم

فرق این ماده با کلمات قبح، هجن، سوء، کراهت، فضح، ضّر 
و فساد در این است که قبح در برابر حسن است، ولی این قید 
که در ظاهر باشد، اعم از اینکه در گفتار باشد یا رفتار و هجن 
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سوء، چیزی . مطلق طور بهو قبح و ناپسندی در عیب است، نه 
ت که در حد ذات خود نیکو نیست، چه در صورت یا در غیر اس

ضّر در برابر نفع قرار دارد و در . آن و در جایی که ملعوم باشد
جایی است که معلوم نباشد و گاهی به خودی خود مطلوب 

. باشد یمفساد، اختالل در عمل یا رأی و در برابر صالح . باشد
کراهت . را گویندفضح، برمال شدن بدی و ظهور و اشتهار آن 

آشکار . در قبال حب، به معنی چیزی است که مطلوب نیست
سازی گفتار بد، ابراز بخل و خّست، تعّدی از حق در مقام 
رفتار و عمل همگی از مصادیق ریشه و اساسی است که ذکر 
شد و عصیان اگر آشکار و شدید باشد، فاحشه و فحشا خوانده 

همگی از مصادیق ... ه وبدی، منکر، ظلم، زنا، گنا. شود یم
 ستندین، ولی معادل دقیق آن باشند یمفحشا و فاحشه 

 .(31-32 /8 :3472مصطفوی، )

جرم جنسی به طیف وسیعی از رفتارهای جنسی غیر اجتماعی 
شده و  انگاری جرم که در قوانین هر کشوری شود یماطالق 

وجه  مسألهبرای آن مجازات تعیین گردیده است و همین 
مبنی بر  یها خشونتجنسی یا  یها خشونتتمایز آن از 
و  شود یمجرم جنسی به اشکال متعددی واقع . جنسیت است

 شود ینم دیده بزهفاقد رضایت  یها مقاربتتنها محدود به 
بلکه شامل هرگونه رفتارهای جنسی غیر قانونی از لمس تا 

از جرم  آنچه که برای ارائه تعریف. ردیگ یمتجاوز را در بر 
تجاوز به عنف اهمیت دارد تمایز میان اشکال مختلف جرم 

تجاوز جنسی  یها واژهمیان . جنسی و خشونت جنسی است
 4و آزار جنسی 3تعرضات جنسی 7، خشونت جنسی،3به عنف

 ،شوند یمگاهی اوقات به جای یکدیگر استفاده ... و
بر  ها واژهعالوه بر این معانی . زیادی وجود دارد یها تفاوت

. حسب زمان، مکان و فرهنگ هر مملکتی متفاوت است
همچنین تعاریف حقوقی از انواع خاص خشونت جنسی ممکن 

لذا . است متفاوت از تعاریف پزشکی یا جامعه شناختی آن باشد
بسیار مهم است که متخصصان و پزشکان مربوطه از تعاریف 

 .حقوقی این جرم آگاه باشند

                                                           
1- Rape 
2- Sexual Violence 
3- Sexual Ossoult 
4- Sexual Abus 

 جرم جنسی در حقوق انگلیسو  مفاهیم فحشاتبیین  -3-7
از رفتارهای جنسی و مرتبط  یا گستردهقوانین انگلیس، طیف 

به این پدیده  دهی پاسخو به  کند یم انگاری جرمبا آن را 
 جرایماز جمله جرایمی که در قالب فحشا و . پرداخته است

جنسی در قوانین انگلیس مورد توجه قرار گرفته است را 
 عنوان نمود که در مصادیقی همچون تجاوز جنسی توان یم

تجاوز، اجبار، قاچاق جنسی انسان، ختنه زنان، اجبار ازدواج، 
تحقیر جنسی، قوادی، برهنگی عمومی و فحاشی عمومی، 

 انتقال بیماری جنسی، خرید و فروش خدمات جنسی، فحشا،

داللی و دزدی، تجاوز قانونی و کودک آزاری، سوء استفاده از 
نظافت کودک، ایجاد و داشتن پورنوگرافی  موقعیت اعتماد،

مجرم جنسی،  عنوان بهکودکان، پورن انتقامی، عدم ثبت نام 
زنا، لواط، حمله سادومازوخیسم، محارم بزرگساالن و کودکان، 
دو همسری، چندهمسری، بدجنسی، حیوان گرایی، نکروفیلیا 

داد جنسی را مورد مطالعه قرار  یها یبازو فروش اسباب 
(Stuart, 2010: 1) .کلی فحشا و جرم جنسی  طور به
به طرق مختلفی بدون رضایت انجام شود و با توجه  تواند یم

به این رکن، فحشا و جرم جنسی به هر گونه رابطه غیر 
به یکی از مصادیق پیش  تواند یمکه  گردد یمرضایی اطالق 

 .گفته انجام گردد

ارضای »، یعنی انگلیستجاوز جنسی در سیستم قضایی 
سال  ۰1حدود « جنسی زن با اعمال زور و برخالف میل او

در این تعریف، تجاوز، تنها مقاربت . قبل تصویب شده بود
شامل نفوذ یا دخول به واژن توسط آلت تناسلی )واژینال 

شود و تجاوزهایی  ، با اجبار و عدم رضایت زن تفسیر می(مرد
ی دهانی، تجاوز ها از نوع مقاربت تحت زور از مقعد یا مقاربت

 و شد اگر منجر به جراحات جدی هم میبا یک جسم حتی 
داد و در بسیاری از موارد  تجاوز به مردان را پوشش نمی

های قضایی در صورتی که قربانی تحت تأثیر الکل یا  حوزه
توانست مدارک کافی ارائه کند، شکایت  مواد مخدر بود یا نمی

این تعریف قدیمی بسیاری از . کردند را تحت تجاوز ثبت نمی
مردان را به  موارد تجاوز به زنان و کلیه موارد تجاوز به

ای به  گسترده صورت بهو از همین رو هم  شناخت ینمرسمیت 
خاطر کمتر نشان دادن آمار واقعی تجاوزات جنسی مورد انتقاد 
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های دولتی و  در تصویب تعریف جدید، گروه .گرفت قرار می
 .اند پای هم نقش مهمی ایفا کرده کارگزاران دولتی پابه

 یهی به جرایم جنسد بر پاسخ قلمرو تقنینی حاکم -2
ی در حقوق جنس جرایمبه  دهی پاسخحاکم بر  ینیقلمرو تقن

ایران و انگلیس با توجه به منشأ پذیرش آن متفاوت است که 
ذیاًل به بررسی سیاست تقنینی حاکم بر هر دو کشور پرداخته 

 .خواهد شد

 حقوق ایران -2-0
 پس از تحصیل ادله دهی پاسخ -2-0-0

به این مفهوم است که ادله  لیپس از تحص دهی پاسخ
جنسی پس از تحصیل ادله صورت  جرایممجازات مرتکبین 

 3387ک مصوب .د.آ.ق 307 ماده« 3» تبصرهطبق . ردیگ یم
منافی عفت و در  جرایمبازپرس مکلف است که در خصوص 
در  3.توصیه نماید جرایمخصوص عدم اقرار وی در این نوع 

منافی عفت، اصل بر عدم تعقیب و تحقیق است زیرا  جرایم
تعقیب و تحقیق در جرم زنا »: قانونگذار چنین مقّرر داشته است

اّما بر این قاعده،  «.و لواط و سایر جرایم منافی عفت ممنوع است
جرم در مرئی و -3: دو استثناء به شرح زیر وارد شده است

. کایت کندشاکی خصوصی ش -7منظر عام واقع شده باشد؛ 
در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا 

با . شود یماوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام 

                                                           
تعقیب و  انجام هرگونه»: 3387قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  307ماده . 3

تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از 

هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و 

منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق 

ط قاضی دادگاه انجام فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توس

 .شود می

در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود  -0تبصره 

نداشته باشد و متهم بدوًا قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن 

 .کند یجرم و عدم اقرار م

ان قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهد -2تبصره 

 .تذکر دهد

دیده محجور باشد، ولی یا  در جرایم مذکور در این ماده، اگر بزه -3تبصره 

دیده بالغی که سن او زیر  در مورد بزه. سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد

 .«هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد

قانونگذار، حق تحقیق درباره چنین جرایمی را از  ،این ترتیب
مقامات قضایی دادسرا سلب و به دادگاه سپرده است در این 

با یک یادداشت اداری  وضعیت دادستان مکلف است پرونده را
 شود یمنکته جالبی که در قانون مشاهده . به دادگاه بفرستد

، هرگاه شاکی وجود نداشته جرایماین است که در این نوع 
باشد و متهم مستقیمًا به قاضی دادگاه مراجعه و قصد اقرار به 

منافی عفت داشته باشد قاضی مکلف است وی را  جرایم
و همچنین عواقب شهادت فاقد توصیه به عدم اقرار کند 

. (54 :3403مهابادی، )دهد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر 
یک آن موجب محکومیت  تبصرهو  307تخلف از ماده 

قانون نظارت  33به موجب ماده . انتظامی تا درجه چهار است
انتظامی  یها مجازات 32/2/3380بر رفتار قضات مصوب 

قضات سیزده درجه است که درجات یک تا چهار آن عبارتند 
توبیخ کتبی -7توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی، -3: از

کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از  -3با درج در سابقه خدمتی، 
کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از  -4یک ماه تا شش ماه، 

بنابراین به دلیل . (011 :0411خالقی، )سال شش ماه تا یک 
منافی عفت، وادار و اجبار نمودن به اقرار و  جرایمقبیح بودن 

همچنین شکنجه دادن وی در جهت اخذ اقرار صحیح 
قانون آئین دادرسی  307 مادهست که ا رو و از این باشد ینم

 جرایمنیز تذکر بازپرس را در مورد  3387کیفری مصوب 
 .منافی عفت تجویر نموده است

در خصوص  3387مصوب  قانون مجازات اسالمی 323 ماده
انکار  7.ی را معین کرده استشرایط و آثار نیز انکار بعد از اقرار

بعد از اقرار، در هر مرحله ولو در هنگام اجرای مجازات، در 
شده است و در قانون از موجبات استثنایی  بینی پیش جرایم

( سنگسار)مانند کیفر رجم . شود یمسقوط مجازات، محسوب 
یا حد قتل که سالب حیات است و همچنین کیفر اعدام در 

علیه امنیت مانند محاربه، بغی و افساد فی االرض و  جرایم

                                                           
از اقرار موجب سقوط مجازات انکار بعد »: 3387ا مصوب .م.ق 323ماده  -7

که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این  جز در اقرار به جرمی نیست به

صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در 

زنا و لواط صد ضربه شالق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت 

 «.گردد می
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سب النبی یا توهین به مقدسات است که موجب سقوط 
ولی به جای اعدام و رجم در زنا . شود یم جرایمکیفرهای این 

، با انکار پس از جرایمدیگر  و لواط، صد ضربه شالق و در
این . باشد یماقرار، مستوجب جبس تعزیری درجه پنج 

و تبدیل الزامی مجازات، از ابتکارهای قانونگذار  انگاری جرم
 . (49 :3383 واعظی نژاد،)است جزایی نوین 

 ها سمناز طریق  دهی پاسخ -2-0-2
 22 ماده .باشند یممؤثر  جنسی جرایمدر پیشگیری از  ها سمن

 که به موضوع زنان 3387قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
نیز اشاره داشته  جنسی بر علیه آنان جرایمو پیشگیری از 

نهادی که اساسنامه آنها  های مردم سازمان» :دارد یمبیان  ،است
در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای 

یست، منابع طبیعی، میراث ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط ز
فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، 

های فوق اعالم جرم  در زمینه یتوانند نسبت به جرایم ارتکاب می
  «.کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند

مردم نهاد را  یها سازمانیکی از مهمترین قوانین در راستای 
مشارکت و تعامل نهادهای مردمی دستورالعمل نحوه  توان یم

که نقش و جایگاه  عنوان نمود 3389با قوه قضائیه مصوب 
. شناسی قضایی نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است دیده بزه

های  مقدمه دستورالعمل مزبور، مشارکت در زمینه
گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از  سیاست

ح و سازش، نظارت بر اجرای دیدگان، میانجیگری و صل بزه
قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان را 

مردمی در نظر گرفته است و همچنین مبحث  ینهادهابرای 
 04ای به موضوع مشارکت در سیاست گذاری در مواد  جداگانه

های  معاونت»: دارد ایجاد کرده است که بیان می 09و 
مسؤول مکلفند در فرآیند راهبردی، حقوقی و سایر مراجع 

ها و  نامه گذاری، تهیه و تدوین لوایح قضایی، آیین سیاست
مردمی  یها، حسب مورد، از تجربه و تخصص نهادها دستورالعمل

. «همکار در سطوح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی استفاده نمایند
دیدگان  اختصاص مبحث سوم به مشارکت در حمایت از بزه

ص مبحث چهارم و حق مشارکت آنان در و اختصا( 21ماده )
بیان کننده این ( به بعد 23ماده )میانجیگری و صلح و سازش 

ها بر سیاست جنایی  نکته است که نقشی فراتر از تأثیر سازمان

ها اجازه  ها در نظر گرفته شده و به آن مشارکتی برای آن
های قانون  ، چون کمک به سیاستییها نهیزممشارکت در 

ضایی اعطا شده است که در فصل چهارم این گذاری و ق
 .دستورالعمل مقرر گردیده است

دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه 
 دینما یم اهداف بسیار مهمی را دنبال 3389قضائیه مصوب 

مزبور بیان  مادهدر . بدان پرداخته شده است 3 مادهکه در 
 قوهمشارکت و تعامل نهادهای مردمی با : گردیده است که

 :یابد قضاییه با رعایت موارد زیر تحقق می

 رعایت کرامت انسانی( الف

 ؛های مشروع دفاع از حقوق و آزادی( ب

 ؛حفظ و احیای حقوق عامه( پ

 ؛ری از وقوع جرم و مقابله با فسادپیشگی( ت

 ؛سازش و صلح و ترمیمی عدالت های برنامه از گیری بهره( ث

 ؛پذیری، همبستگی و انسجام اجتماعی یتمسؤول( ج

 ؛پذیر یت از محرومان و اقشار آسیبحما( چ

قضایی و اطالعات طرفین و احترام  یها پروندهمحرمانگی ( ح
 .به حریم خصوصی اشخاص مرتبط با پرونده

مردم نهاد نیز در  یها سازماناز جهاتی نیز موضوع فعالیت 
آن آمده  4 ماده دستورالعمل مزبور تبیین گردیده است و در

موضوع فعالیت نهادهای مردمی در اجرای این دستورالعمل »: است
مشارکت عمومی و همکاری در راستای صیانت از : عبارت است از

حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با 
های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم،  یفساد، دفاع از آزاد

شناختی،  میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان
مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، 
سالمت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران یا اشخاص 
دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، 

دیدگان و  طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزهمنابع 
آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازاتهای جایگزین  خانواده

 .«آنها حبس و معاضدت به محکومان و حمایت از خانواده

دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه 
ر در قانونگذا 73 ماده« ث»و در بند  3389قضائیه مصوب 

شناسایی و جمع آوری ادله » این خصوص بیان داشته است که
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ها و مؤسسات مرتکب قاچاق زنان و  مرتبط با اشخاص، گروه
را در  ها سمنکه حمایت حداکثری و فعالیت  ،«کودکان

 .رساند یمگردآوری ادله در فرایند دادرسی 

دستورالعمل مارالذکر نیز بیان  41 مادهاز سوی دیگر، در 
در فرآیند  توانند ینهادهای مردمی همکار م»: گردیده است که

رسیدگی حقوقی و یا کیفری به منظور حمایت از زنان فاقد مکان 
دیده، متهم یا مجرم جهت  سکونت اعم از خواهان، خوانده، بزه

 .«نمایند اسکان ایمن موقت آنان اقدام

ا فاقد یباشند،  یه زنان زندانک ییانسان، جادر خصوص قاچاق 
ت یه موقعکقرار گرفته باشند  یانکا در میت باشند، یاسناد هو
را ید خواهد بود، زیف موسع، مفین تعری، اشناسند ینمخود را 

ن است کمم یکیزیه اجبار فک شود یم ینه تنها شامل موارد
م ه یه شامل مواردکاستفاده شود، بل یاستثمار جنس یبرا

ه کف شده یتضع اش هیروح آنقدر یه قربانکخواهد شد 
 عنوان بهار کت جهت یاعالم رضا یرا برا اش اراده تواند ینم

 .(384-381، 3399ذاقلی، ) دینمامؤثر اعمال  طور بهفاحشه 

 و مجازات انگاری جرماز طریق  دهی پاسخ -2-0-3
یکی دیگر از  ،و مجازات انگاری جرم قیاز طر دهی پاسخ

جنسی از  جرایمتقنینی است که در راستای  یها استیس
نزدیکی آگاهانه مرد بالغ، برای مثال، . اهمیت برخوردار است

، عقد نکاح ها آنعاقل، قاصد و مختار با زنی بدون اینکه بین 
در نزدیکی  یا شبههدر خصوص چنین عقدی یا  یا شبههیا 

اقسام و شرایط تحقق جرم زنا . زنا گویند را وجود داشته باشد
اجرای مجازات  نحوهاثبات آن و همچنین کیفر و  یها راهو 

مصوب  قانون مجازات اسالمی 737تا  773این جرم در مورد 
 . مقرر گردیده است 3387

در کشور انگلستان، تنها، اقسام خاصی از آموزش جنسی از 
، جرایماز جمله این . شده است انگاری جرمروی رضایت، 

قانون  33و  30زنای با خویشاوندان است که به موجب مواد 
جرمی است که برحسب سن  3812جنسی مصوب  جرایم

براساس این . متفاوتی برخوردار است یها مجازات، از دیده بزه
قانون، صرف وجود رابطه خویشاوندی برای اثبات جرم کافی 

، دختر و نوه است و منظور از خویشاوند در مورد مردان بزه کار

دختر، خواهر یا مادر وی و برای یک زن، پسر و نوه پسر، پدر 
و  30کیفر این جرم نیز به موجب مواد . باشد یمیا برادر وی 

بدین صورت  3812جنسی مصوب سال  جرایمقانون  33
سال مرتکب این  33است که اگر نسبت به یک دختر زیر 

به آن نیز، جرم شود، مجازاتش تا حبس ابد است و شروع 
سال  33باالی  دیده بزهاما اگر . همین اندازه مجازات دارد

کامل انجام پذیرد  صورت بهباشد، در موردی که عمل 
سال حبس و در صورتی که عمل انجام  2مجازات آن، تا 

سال حبس  7شده، شروع به این جرم تلقی شود، مجازات تا 
آمیزش ضمن اینکه، تحریک به . شود یمبرای مرتکب مقرر 

 7جنسی با محارم نیز، به اندازه شروع به این جرم، یعنی تا 
 .(322 :3390مهر،  معتمدی)داشت سال حبس کیفر خواهد 

 از طریق پیشگیری کنشی و واکنشی دهی پاسخ -2-0-4
 ستیبا یم جنسی جرایمکن نمودن  هت نابودی و ریشهدر ج

در  جرایمالزم در جهت پیشگیری از این نوع  یها نهیزم
 یها نهیزمیک کشور موجود باشد تا  یها نوشتهحقوق 

ناشی از فحشا  جرایم. به چشم نیاید جرایمگسترش این گونه 
زنا، لواط، مساحقه، شرب خمر، قوادی و هر نوع بزه  تواند یم

جنسی و غیر اخالقی باشد که در حقوق ایران و حقوق 
نیز مجازات  جرایمشده و برای اینگونه  انگاری جرماسالمی، 

بیان نمود که  توان یم با این وجود. در نظر گرفته شده است
مؤثر واقع گردند  توانند یمدر گسترش فحشا، عوامل مختلفی 

هر کشوری وجود دارد   نوشتهکه با تدابیری که در حقوق 
جامعوی یا رشد مدار از  یها یریشگیپبا توجه به  توان یم

 .وگیری کردبر جامعه جل ییها بیآس وقوع چنین

 توان یمجنسی  جرایمدر راستای پیشگیری از  رسد یمبه نظر 
بهترین نوع پیشگیری را پیشگیری کیفری عنوان داشت که 

. پیشگیری غیر کیفری، عملکرد بهتری دارد مقایسه بادر 
ابزارهای  کارگیری بهبا  جنسی جرایمپیشگیری کیفری در 
سازی  از طریق ارعاب، ناتوان و شود یمحقوق کیفری اعمال 

پیشگیری . پردازد یمو بازپروری به پیشگیری از ارتکاب جرم 
آغازین در تاریخ  یها گامبخش  قضایی یا کیفری تداعی

حقوق کیفری است که با استفاده از خصوصیات ارعابی و 
در پی مقابله با جرم و پیشگیری در  بازدارندگی مجازات،
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با توجه به بند پنجم اصل . تسطح فردی و جمعی بوده اس
اقدام مناسب »قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که  091

را از وظایف قوه  «برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمان
ماده یک قانون پیشگیری از « ب»قضاییه قرار داده است، بند 

به موجب . از این رویکرد ذکر نمود یا نمونه توان یمجرم را 
پیشگیری قضایی عبارت است از تدابیر و اقدامهای »این بند 

دستگاه قضایی در خصوص اصالح مجرمان و استفاده مناسب از 
قرارهای تأمینی و ضمانت اجراها و جلب اعتماد عمومی نسبت به 

این نوع پیشگیری بعد از ارتکاب جرم  .«نهادهای عدالت کیفری
آینده  و هدف آن جلوگیری از تکرار جرم در ردیگ یمصورت 

 .(71-72 :3383مهدوی، )است 

پیشگیری وضعی، نوعی از پیشگیری غیرکیفری یا کنشی 
است که تأکید بر وضعیت و موقعیت، زمان و مکان وقوع 

که ارتکاب جرم  یا گونهدارد؛ به  جنسی جرایمی همچون جرم
، یا فرصت ارتکاب جرم از وی شود یم تر سختبرای بزهکار 

و یا خطر شناسایی و دستگیری وی را افزایش  شود یمگرفته 
این اقدامات مقدم بر وقوع جرم است؛ بنابراین . دهد یم

این اقدامات ممکن است ناظر به . شود یمپیشینی نیز نامیده 
این نوع از پیشگیری . تکالیف نهادهای پلیسی باشد وظایف و

مانند ) شود یموضعی، پیشگیری انتظامی یا پلیسی نامیده 
، ها پاسگاهسیار،  یها گشتر پلیس در جامعه از طریق حضو

و نظایر آنها، استفاده از تجهیزات فنی نظیر  ها یکالنتر
نگاری اجباری در  دوربین مدار بسته در اماکن عمومی، انگشت

ایست  یها پستمسافربری و ایجاد  یها نالیترمو  ها فرودگاه
با این وجود، . (38 :تا شیری، بی) (ها گلوگاهو بازرسی سیار در 

بندی همانند سایر  منظور از پیشگیری وضعی در این تقسیم
مداخالتی است که برای جلوگیری  ها یبندتقسیم  تعاریف و

های ارتکاب  از وقوع جرم به ویژه از طریق کاهش فرصت
 .جرم و افزایش خطر ارتکاب جرم طراحی شده است

رم ارائه در تعاریف مختلفی که درباره پیشگیری وضعی از ج
 :شود یم، دو رکن اساسی در پیشگیری وضعی دیده اند شده

دشوار کردن و کاهش امکان ارتکاب جرم و از بین بردن 
. جرم که محرک فرد به ارتکاب جرم است یها تیجذاب

در تعریفی مختصر ارکان اساسی پیشگیری  ولش وفرینگتون 

پیشگیری » :اند کردهمدار را این گونه بیان  وضعی یا موقعیت
وضعی به مداخالتی اشاره دارد که برای جلوگیری از وقوع جرم از 

ها و افزایش خطر و دشواری ارتکاب جرم  طریق کاهش فرصت
پیشگیری وضعی فرایند  (72 :تا شیری، بی) «.اند طراحی شده

و  دهد یممشهور گذار از اندیشه به عمل را تحت تأثیر قرار 
عوامل . تا این فرایند را قطع کند آورد یماقداماتی به عمل 

مؤثر در این فرایند از یک سو انگیزه و تمایل درونی مجرم 
است و از سوی دیگر شرایط پیرامونی وی و اوضاع و احوال 
موقعیت ارتکاب جرم هدف پیشگیری و صغی به هم زدن 
وضعیت ماقبل بزهکاری و یا انجام اقداماتی در آن وضعیت 

کاهش : دو جهت گیری عمده دارنداست که این اقدامات 
جرم ُمعد ارتکاب جرم و باال بردن هزینه ارتکاب  یها تیوضع

این نوع پیشگیری . (72-72 :3382نجفی ابرندآبادی، )
خشونت آمیز  جرایم یها یریشگیپبهترین نوع از  تواند یم

گروهی یا  یها رسانه یها برنامهکودکان با القاء گرفتن از 
 .جمعی باشد

 حقوق انگلیس -2-2
ریزان کشور انگلستان  آمیز استفاده عملی برنامه تجربه موفقیت

جرایم مردم نهاد در پیشگیری از انواع مختلف  یها سازماناز 
شناسی  دیده بزهویژه در زمینه  جنسی علیه زنان و کودکان، به

الگویی مناسب برای سیاستگذاران اجتماعی  تواند یمحمایتی 
دیدگان  بزهایران در اعتماد به نهادهای مردمی در حمایت از 

مدار  چه بیشتر راهکارهای موقعیتالبته برای موفقیت هر. باشد
باید از نیروهای پلیس  جرایمگونه  و فنی درباره این

حمایتی از  یها برنامهدیده و متخصص در اجرای  آموزش
 .جنسی استفاده کرد جرایم دگاندی بزه

و حمایت  دیدگان بزهخاص  یها گونهدر انگلستان نیز مسأله 
ن در مسؤوالوسیعی مورد توجه سیاستمداران و  طور بهاز آنان 
مثال  عنوان به. دولتی و غیردولتی قرار گرفته است یها بخش

به قوانین و مقررات خاص وضع شده برای اشخاص  توان یم
 یا گونهپذیر از سوی مجلس این کشور اشاره کرد؛ به  آسیب

از موارد عناوین انتخاب شده برای قوانین  یا پارهکه حتی در 
برای  دیدگان بزهنشانگر اهمیت و جایگاه خاص این دسته از 

ن آیین دادرسی مانند قانو ،سیاستگذاران آن کشور خواهد بود
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 میالدی و 7002مصوب ( پذیر اشخاص آسیب)کیفری 
قانون حفاظت و حمایت  ؛3892 یدادرساصالحی قانون آیین 

همچنین در این کشور در . 70023 ریپذ آسیب یها گروهاز 
مذهبی، رهنمودها و  یها گروهقالب ایجاد شرکت و حتی 

حمایت از اشخاص  نهیزممتعددی در  یها دستورالعمل
به تعریف اشخاص  ها آنوضع شده است که در  پذیر آسیب
و اهداف حمایت از  ها روشآن، اصول،  یها گونه، پذیر آسیب

گوناگون  یها تالشاین امر حاکی از . آنان پرداخته شده است
مختلف  یها بخشانجام گرفته در این کشور توسط مقامات 

 توان یمنمونه،  عنوان به. باره است دولتی و غیر دولتی در این
اسقف ایی مجلس اداره یسبه برخی از رهنمودهای جامع کل

احترام نسبت به تمامی  به مانند تعهد ؛انگلستان اشاره کرد
کلیسایی، تعهد به حمایت از افراد  جامعهدر  پذیر آسیبافراد 
، انتخاب و آموزش افرادی که در درون جامعه پذیر آسیب

یتی نسبت به این افراد دارند، پاسخ سریع و مسؤولکلیسایی 
ارتکاب یافته نسبت  یها جرم بدون تأخیر به شکایت و اعالم

به این اشخاص و همکاری با پلیس و مقامات محلی در 
تحقیق و بازجویی، برخورد توأم با احترام و شان این دسته از 

حقوقی،  یها تیحماافراد، حق برخورداری این اشخاص از 
اطالع رسانی از طریق وب سایت و غیره، ارائه خدمات به 

رد مذهبی به منظور و استخدام یک ف کارگیری به، ها آن
کشی و سواستفاده از اشخاص  ترساندن افرادی که قصد بهره

و رهنمودهای  ها دستورالعملهمچنین . را دارند پذیر آسیب
حمایت از اشخاص  یها طرحدیگر در انگلستان در قالب 

 .تهیه شده است ها بخشاین  توسط پذیر آسیب

احراز عنف  ،نکته دیگر اینکه آنچه در نزد محاکم مهم است
برای اثبات عنصر . بودن عمل است نه صرف عدم رضایت زن

روانی این جرم در کشور انگلستان، صرف عدم رضایت زن 
نکته دیگر اینکه براساس قوانین موجود، مرد باید  .کافی است

در اثنای عمل جنسی، علم بر عدم رضایت داشته باشد و 
باشد  اعتنایی کرده اینکه نسبت به آن مسامحه و بی

ضابطه عدم رضایت  کارگیری به. (323 :3390 مهر، معتمدی)
متناسب با فضای فرهنگی انگلستان است زیرا در این کشور 

                                                           
1- Safeguarding Vulnerable Group Act (2006). 

روابط جنسی با رضایت طرفین آزاد است و طبیعی است که 
عنصر تجاوز به عنف در این قبیل کشورها عدم رضایت باشد 

به عمل لیکن در کشورهایی نظیر ایران حتی رضایت طرفین 
و  شود یمجنسی از عناصر عمل مجرمانه محسوب 

ضابطه عنف عنوان محرمانه دیگری به عمل  کارگیری به
برای تحقق این جرم بهتر باشد  رسد یماما به نظر . دهد یم

جای استفاده از ضابطه عنف از مالک عدم رضایت استفاده  به
ن نماییم زیرا ضمن اختالف نظرهای متعددی که بر سر راه ای

در بسیاری موارد امکان اثبات آن موجود  ،مفهوم وجود دارد
فرد ناتوان از مقاربت است، یا حتی در  ،در برخی موارد. نیست

برای رهایی از  دیده بزهمواردی در دادگاه مشاهده شده که 
و برای جلوگیری از دخول، وانمود به همراهی با  وجرح ضرب

ی که قابل صورت بهدر این موارد عنف  ؛مرتکب نموده است
در برخی موارد . تاثبات عمل تجاوز باشد تحقق نیافته اس

برقراری رابطه دوستی دارند  رضایت به  هرچند که طرفین
حاکی از رضایت به عمل جنسی نیست و در  مسألهولی این 

امکان اثبات وجود  ،صورت وقوع تجاوز به دلیل این ضابطه
یا به  زدیگر یمندارد و مرتکب به راحتی از اجرای قانون 

 .شود یممجازاتی کمتر محکوم 

با بررسی و جستجویی که نگارنده انجام داده اولین قانون 
مدونی که توسط مجلس قانونگذاری انگلستان در خصوص 

یعنی  3974تعرضات جنسی به تصویب رسیده است به سال 
 7در این سال قانون ولگردی. گردد ن پیش برمیحدود دو قر
در این قانون برای اولین بار تعرضات . رسد یمبه تصویب 

و ناپسند  3انگیز جنسی غیر فیزیکی نظیر ارتکاب رفتار شهوت
و همچنین تصویب و  4نمایی و افشای وقیحانه چون عورت

و مورد  بینی پیشتشویق کودکان به ارتکاب چنین عملی 
ی چون به نمایش جرایمهمچنین . قرار گرفت یانگار جرم

گذاردن تصاویر مستهجن در اماکن عمومی و معبر در این 
توسط قانون  3893شد که البته در سال  بینی پیشقانون 

توسط  7003و همچنین سال  1«کنترل نمایش وقیحانه»

                                                           
2- Vagarnecy Act, 1824. 
3- Lewd and Lascivious Conduct. 
4- Indecent Exposure. 
5- Indencent Display (Control) Act, 1981. 
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 جرایممواد مربوط به این دسته از « جنسی جرایمقانون »
 .کامل نسخ شد طور به

و در « قانون پلیس کالن شهر» 3938پس از این در سال 
به تصویب رسید « قانون ضوابط پلیس شهری» 3942سال 

که این قوانین، که هردو در حال حاضر منسوخ هستند، 
جنسی به طرق  یها مزاحمتی چون ایجاد انواع جرایم

گویی جنسی، ارتکاب رفتار  متلک و مختلف، از قبیل توهین
وقیحانه در حال مستی در معبر عام، افشای وقیحانه و 

 .قرار گرفت بینی پیشمورد ... نمایشگری جنسی در خیابان و

به « علیه اشخاص جرایمقانون » 3923پس از آن در سال 
این اولین قانون مصوبی بود . تصویب مجلس انگلستان رسید

 جرایم بینی پیشگسترده به اختصاصی و تقریبًا  طور بهکه 
در این قانون . پرداخت یمجنسی و باالخص تعرضات جنسی 

تجاوز به عنف، بازداشت غیر قانونی به قصد » عنوان بهفصلی 
وجود داشت که در آن  «تجاوز و به فساد کشیدن زنان

ی چون تجاوز به عنف، بسترسازی و فراهم کردن جرایم
وسط استفاده از فریب و سال ت 73جنسی با دختر زیر  مراوده

سال، حمله  37سال و  30جنسی با دختر زیر  مراودهنیرنگ، 
و تماس جنسی به عنف علیه زنان، ربودن زن به قصد تجاوز 
به وی، تعرض جنسی به یک مرد به قصد لواط با وی و 
هرگونه تعرض جنسی و تماس جنسی به عنف علیه مردان و 

مواد . شد بینی یشپو تعرضات جنسی  جرایمبسیاری دیگر 
و  3921مربوط به تعرضات جنسی در این قانون در سال 

محدودی نسخ شد و در نهایت این قانون در  طور به 3991
کامل نسخ  طور به« جنسی جرایمقانون »توسط  3812سال 
 .گردید

سال، قانونگذار انگلستان به این نکته پی  10بعد از گذشت 
جنسی کامل و  جرایمبرد که قوانین انگلستان در خصوص 

جامع نیست و رویه قضایی مبتنی بر حقوق عرفی نیز به 
بین قضات کارآمدی خود را از  دالیل وجود اختالف نظر زیاد

بنابراین به فکر تصویب قانونی تخصصی در . دست داده است
جنسی افتاد که در آن به شکل جامع و فراگیر  جرایمخصوص 

ده و این خأل قانونی را پر کر بینی پیشجنسی را  جرایمتمامی 

در سال « جنسی جرایمقانون »در نتیجه این توجه . کند
 .تصویب شد 3812

این قانون که متشکل از چندین فصل با عناوینی چون 
آمیزش جنسی »، «آمیزش جنسی با زور و یا تهدید وارعاب»

غیر  جرایم»، «زنا با محارم»، «سال 32با دختران زیر 
ربودن و بازداشت « »تعرضات و تهاجمات جنسی»، «طبیعی

اداره »، «فحشا و بستر سازی برای آن»، «غیرقانونی انسان
و  جرایمپایه و اساس  ها سالتا  بود،... و« فاحشه خانه

 3884تعرضات جنسی در انگلستان قرار گرفت و در سال 
 کامل طور به 3«قانون عدالت کیفری و نظم عمومی»توسط 

 3818تغییر کرد و یا مواد مربوط به آمیزش معلولین در سال 
نسخ شد و مواد مربوط به  7«قانون بهداشت روانی»توسط 

لواط و اعمال منافی عفت غیر از لواط میان مردان  انگاری جرم
شد و بارها مورد  یا عمدههای مختلف دچار تغییرات  در سال

، 3822در سال به این ترتیب که ابتدا  اصالح قرار گرفت؛
اصالح شد و  7000و بعد از آن در سال  3884پس در سال س

این قانون  دربارهآنچه که . نسخ شد 7003در نهایت در سال 
قابل توجه است، ابتدا این نکته که در این قانون احکام 

این  ًایثانشد،  بینی پیشدر خصوص شروع به تعرضات  یا ژهیو
 جرایمقانون »وسط ت 7003کامل در سال  طور بهقانون 
به حیات خود  7003تا  3812نسخ شد و از سال « جنسی

البته الزم به ذکر است که موادی از این قانون که . ادامه داد
خانه است با کمی اصالح هنوز معتبر  فاحشه ادارهدر مورد 

 .بوده و نسخ نشده است

پردازان  نظریه یها افتهیبراساس الزم به ذکر است که 
ارتکابی بزهکاران  جرایمثیر مثبتی بر نرخ أبیکاری ت انگلیسی،

ثیری أحالی که در مورد دختران چنین ت در پسر دارد،
 اند کردهآنان خاطر نشان . نیست جنسی جرایمدر  العاده فوق

 گذارد ینمثیر یکسانی أت جنس دختر و پسر، که بیکاری بر دو
با این . ارتکابی آنان نیز متفاوت است جرایمو بنابراین نرخ 

ثیر بیکاری بر دختران و افزایش أبر ت وجود، در تحقیقات دیگر
 ,Box & Hale)است کید شده أارتکابی آنان ت جرایمنرخ 

1983: 35-49). 

                                                           
1- Criminal Jastic and Public Order Act, 1994. 
2- Mental Heal. 



 0410  بهار ،اول، شماره دومدوره فصلنامه فقه جزای تطبیقی، / 019 

 

 گیری نتیجه
در نظام  یجنس جرایمبه  دهی پاسخحاکم بر  ینیتقن استیس

. با توجه به منشأ آن متفاوت است و انگلستان رانیا یحقوق
 جرایماز  دهی پاسخدر نظام حقوقی ایران که پیشگیری و 

کیفری و غیر کیفری مورد مطالعه قرار  صورت بهجنسی 
 جرایمگرفته است، مقررات مختلفی در راستای مبارزه با 

در  توان یمجنسی در حقوق ایران وضع گردیده است که 
 یها مجازاتاسالمی، قانون  قوانینی همچون قانون مجازات

تعزیری، قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مورد 
بر خالف حقوق ایران، در حقوق انگلیس . بررسی قرار داد

جنسی وضع  جرایمقوانین مختلفی در راستای پیشگیری از 
 جرایمروند قانونگذاری در انگلستان در حوزه . گردیده است

حقوقی این کشور مبتنی بر  جنسی، علی رغم اینکه نظام
حقوق عرفی یا حقوق نانوشته است از حدود دو قرن پیش 

تر شده و این امر به تطابق این  آغاز شده است و تکامل یافته
با . زمان کمک کرده استقوانین با خواست و نیاز جامعه در 

چه که آمد و با توجه به سیر قانونگذاری در ایران و دقت به آن
با کشوری چون انگلستان به این نتیجه  یا سهیمقانگاه 

و از ) جرایممهم و پراهمیتی چون  موضوعخواهیم رسید که 
جنسی در کشورمان محجور مانده است ( همه مهمتر تعرضات

و با قوانین قدیمی و پوسیده که بعضًا مبتنی بر نظارت فقهای 
ا این پدیده شوم صدر اسالم تدوین یافته است، به مبارزه ب

 .ه شده استپرداخت

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت

 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

و  نخستنگارش مقاله توسط نویسنده  :سهم نویسندگان
 .نظارت بر آن توسط سایر نویسندگان بوده است

مقاله به در انجام این که  تمامی کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .نمایم میتشکر  اند، کمک نموده نگارندگان

مین اعتبار مالی ون تأبداین پژوهش  :اعتبار پژوهشمین تأ
 .سامان یافته است

 منابع و مآخذ
 منابع فارسی. الف

ها در قانون آئین دادرسی  نکته (.0411) یخالقی، عل -

 .شهردانش چاپ هجدهم،: تهران .کیفری

بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین »(. 3399)ذاقلی، عباس  -
پژوهش حقوق و  .«المللی برای رسیدگی به بزه قاچاق انسان

 .393-704(: 72)33 ،سیاست

درآمدی بر پیشگیری وضعی و  (.تا بی)شیری، عباس  -
دفتر تحقیقات کاربردی پلیس  :تهرانچاپ اول،  .آن یها گونه

 .پیشگیری ناجا

حمایت از زنان در برابر  (.3390) یمهر، مهد معتمدی -

 .انتشارات برگ زیتون :تهرانچاپ اول،  .خشونت

چاپ اول، جلد دوم،  .فرهنگ فارسی (.3390)معین، محمد  -

 .امیرکبیر :تهران

دادرسی کیفری آئین  (.0410)مهابادی، علی اصغر  -

 .دوراندیشان :تهرانچاپ هفتم،  .کاربردی

پیشگیری )پیشگیری از جرم  (.3387)مهدوی، محمود  -

 .سمت :تهرانچاپ دوم،  .(رشدمدار

ادله اثبات دعوی در امور  (.3383)محمدرضا  نژاد، واعظی -

 .جاودانه :تهرانچاپ اول،  .کیفری

پیشگیری عادالنه  (.3382) نینجفی ابرندآبادی، علی حس -
مجموعه مقاالت در تجلیل از استاد  .از جرم در علوم جنایی

 .سمت :تهران چاپ هفتم، دکتر محمد آشوری،

جلد دهم،  .لسان العرب(. 3322) نیابن منظور، جمال الد -

 .دار الصادر :بیروتچاپ اول، 
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به تحقیق مریم مرعشی،  .مفردات (.3393)اصفهانی، راغب  -

 .المکتبه المرتضویه الحیاء آثارالجعفریه :تهرانچاپ اول، 

جلد چهارم،  .مجمع البحرین (.3321) نیطریحی، فخرالد -

 .مکتبه المرتضویه :تهرانچاپ اول، 

جلد دوم، . قاموس المحیط (.تا بی) نیفیروزآبادی، مجدالد -

 .دارالکتب العلمیه :بیروت

التحقیق فی کلمات القرآن  (.3472)مصطفوی، حسن  -

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی :تهرانجلد نهم،  .الکریم
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