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دهيچك  

 بد، و خوب گوناگونِي ها زهيانگ با افراد گاه. است پديدو جرمي نسبتاً نو مزاحمتاز ي ا گونه مصرانه بيتعق

 شونده، بيتعق ديشا. شوند يم آزار و تياذ موجب قيطر نيبد و نديپا يم و كرده بيتعق وستهيپ را گريدي افراد

. شود ) مشدد مصرانه بيتعقي (جنس تجاوز و قتل مانندي دتريشد جرائم ةديد بزه و ردهك دايپي ناگوارتر سرانجام

 مانند ، ژهيو يريتداب و ها واكنش وي انگار جرم مستقل طور به كا،يآمر متحدة االتيا ماننديي كشورها در مصرانه بيتعق

 بلكه ندارد، وجود عنوان نيا باي جرم ران،ياي فريك حقوق در. است شده اتخاذ زين ت،يمحدود و حفاظتي دستورها

 نييتع جز كه است شدهي نيب شيپ ،١٣٧٥ مصوب راتيتعز قانون ٦١٩ مادة جمله از آن، ازي قيمصاد و ها جلوه

 بهي ده پاسخ و مصرانه بيتعق جرم اركان و تيماه ليتحل مقاله نياي اصل موضوع. دربرنداردي گريد ريتدب مجازات،

ي زندگ سبك رييتغ به باتوجه رسد يم نظر به. استي قيتطب كرديرو با وي فيتوص-يليتحل روش با يفريك حقوق در آن

 اريبس مصرانه بيتعق ارتكاب ها، رسان اميپ وي مجاز يِاجتماعي ها شبكه رواج با ژهيو به ،ياجتماع روابطي الگوها و

 وي ارندگبازد توان ينم ،يعادي ها واكنش و عامي ها يانگار جرم با تنها كه است شده شيپ از تر آسان و شتريب

 زين و كودكان و زنان به رفتار نيا دگانيد بزه ازي فريك تيحما كردن بسنده. داشت انتظار را مؤثر و مناسبيي پاسخگو

 كردن منوط وي نيتأم ريتداب فقدان ،يمجاز مصرانه  بيتعق به توجه عدم و  يعمومي ها مكان به آن دكردنيمق

 باي كشورها سه،يمقا در كه است موجودي قانوني ها نقصان نيتر همم از جرم، اثبات از پس بهي قانوني ها تيحما

  .دارندي بهتر تيوضع مصرانه، بيتعق قانون

  .ينيتأم اقدام ،يانگار جرم خشونت، ت،ياذ و آزار مزاحمت، مصرانه، بيتعق ي:ديكل واژگان
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  مقدمه

 خود به نوي كالاش روز روزبه ،ياجتماع تحوالت و رييتغ با خشونت، و آزار و تياذ مزاحمت،

 وي ارتباطي ها يورافن ريگ چشم شرفتيپ ،يزندگ سبك رييتغ ،ينيشهرنش گسترش. است گرفته

 شهروندان شدنِ يقربان شيافزا كم دست اي شيدايپ موجب ،ياجتماع روابط شيافزا وي دگرگون

ي فتارر دري پافشار و اصرار. است شده ١»مصرانه بيتعق« نام به مزاحمت ازي ا گونه ةواسط به

 و زيآم محبت و كيني ها زهيانگ با اگري حت او، تيرضا بدون فرد دنييپا وي گريد به نسبت

 و شدن بيتعقي وقت درواقع، .دهد يم  آزار را مدنظر فرد و دربرداشتهي نديناخوشا باشد، دوستانه

ي راض تنها نه امر نيا به او كه است معنا نيا به باشد، نديناخوشاي شخصي برا گرفتنقرار نظر تحت

 بار انيز آثار خود انيقربان ايبر همواره مصرانه بيتعق. است او آزار و تياذ موجب بلكه ست،ين

 يآزاد و مختل راها  آن يعادي زندگ گاه و دارد همراه بهي خانوادگ وي شغل ،ياجتماع ،يروان

 گريدي ها يدگيد خشونت مصرانه، بيتعق امديپ معموالً ن،يا بر افزون. كند يم محدود راها  آن

ي زنان از درصد ٩٠ باًيتقر كه شد مشخصي دانيمي ا مطالعه در نمونه،ي برا. است شوندگان بيتعق

 مصرانه بيتعقي قربان ابتدا دند،يرس قتل به خودي زندگ كيشر توسط كايآمر متحدة االتيا در كه

  (Sheridan et al., 2019: 172). بودند

ي گريد قراردادن نظر تحت و دنييپا با خاص طور به كه است مزاحمت ازي نوع مصرانه بيتعق

 بند كرده، توجه رفتار نيا به كهي ا  مقرره نيتر مشخص ران،يا دري نيتقن ةنيشيپ نظر از. دهد يم رخ

 دخترها، كهي كسان: «داشت يم مقرر كه است ١٣٢٤ مصوبي خالف امور نامه نييآ ٣ مادة ١٧

 الير ١٠٠ تا ٥٠ از و روز ٧ تا ٤ ازي ريتكد حبس به ،نديانم يم ٢بيتعق مصراً را ها زن پسرها،

 فيتعر نه مستقل، طور به مصرانه بيتعق ران،ياي كنونيي جزا نيقوان در.» شوند يم محكوم غرامت

 ازي برخ حال، نيباا. است گرفته قراري انگار جرم مورد ر،يفراگ و مشخصي ا گونه به نه و شده

 موضوع جرم نشيتر مهم كه است شدهي نيب شيپي اسالم مجازات قانون در مصرانه بيتعق قيمصاد

 قانون ٦٤١ مادة موضوع جرم ن،يهمچن ٣.است  كودكان و زناني برا مزاحمتي عني ،٦١٩ مادة

                                                           
1. Stalking 

 ها برتري داشته باشد. تقنيني، شايد از اين جهت نيز معادل فارسيِ تعقيب مصرانه بر ديگر معادل ةنيبر همين اساس، يعني پيش .٢

اي با  اليحه ،ترين آن هايي براي برخي تغييرات قانوني برداشته شده است كه از جمله مهم هاي گذشته گام در سالگفتني است كه  .٣

است كه از سوي قوة قضاييه، به دولت فرستاده شده كه برخي از » صيانت، كرامت و تأمين امنيت بانوان در برابر خشونت«عنوان 

هرگاه در اماكن عمومي مردي عمداً بدن «اين اليحه:  ٥٠براي نمونه، به موجب مادة  گيرد. مصاديق تعقيب مصرانه را نيز دربرمي

همچنين، فحاشي و ». گردد به شالق درجه هشت محكوم مي ،نحو با وي تماس ايجاد كند خود را به بدن زني بزند يا به هر

هاي مستهجن يا صرف ارسال  ديگر نيز، ارسال پيام اي است. در ماده انگاري شده  كاربردن الفاظ ركيكي كه حد قذف ندارند، جرم به
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 مصرانه بيتعق مصداق گريد شود، يم شناختهي تلفن مزاحمت عنوان با كهي اسالم مجازات

  .شود يم محسوب

ي ده پاسخ عدم زين و مصرانه بيتعقي انگار جرم عدم رِيپذ ينيب شيپ امديپ نيتر مهم اصوالً 

 زين و جرم نيا تيماه شناخت. بود خواهد شتريب يِدگيد خشونت وي ورز خشونت آن، بهي افتراق

 نظر از چه وي انگار جرم نظر از چه اند، داشته آن به ژهيو توجه كهيي كشورها تجربه بايي آشنا

 ابتدا ،يا كتابخانه ابزار وي فيتوص-يليتحل روش با مقاله نيا در. اشدب سودمند تواند يم ،يده پاسخ

ي بررس آزار و تياذ و مزاحمت مفهوم با آن ونديپ و تفاوت و مصرانه بيتعق تيماه و مفهوم

 حقوق دري قيتطب طور به آن بهي فريكي ها پاسخ و جز حقوق نظر از آن اركان سپس، و شد خواهد

  .شود يم ليتحل است، مصرانه بيتعق ضد ييِجزا نيقواني دارا كه كايرآم متحدة االتيا و رانيا

  

  شناسي تعقيب مصرانه مفهوم و گونه .١

  تيماه و مفهوم .١-١

ي سيانگل فرهنگ در .كرد نامع كردن دنبال در يپافشار ديبا را ١مصرانه بيتعق ،يلفظ نظر از

ي برا شخص كي دنييپا و بيتعق جرم: «است شده فيعرت گونه نيا مصرانه بيتعق ،آكسفورد

 ةارائ كه است نيا تيواقع (Oxford, 2005: 1490).» شود او آزار و ترس موجب كهي طوالن زمان

 گاه و بوده مواجهي دگرگون با وستهيپ چراكه ست؛ين آساني ليخ مصرانه بيتعق از ثابتي فيتعر

 به منحصر محدود، فيتعر درتعقيب مصرانه . است دربرگرفته را گسترده گاه و محدودي ا دامنه

 و مردان را مرتكبان كه معنا نيا به است؛ محور تيجنس باًيتقر و است دنييپا و بيتعقي رفتارها

ي رفتارها گريد دن،ييپا و بيتعق بر افزون گسترده، مفهوم در .رديگ يم نظر در  زنان را دگانيد بزه

 باعث گاه البته كه شود يم  شامل راي بدني ها بيآس راديا وي جنس مزاحمت مانند انهيآزارگرا

  .)Choon & Sheridan, 2017: 2-3( شود يم آن ةدامن ةانداز از شيب گسترش

 سال در .كند كمكي ليخ آن نهيشيپ ازي آگاه مصرانه، بيتعق مفهوم بهتر دركي برا ديشا 

 به را كايآمر وقت جمهور سيرئ گانير رونالد ،وريجوني نكليه جان نام بهي فرد كه يزمان ١٩٨١

                                                                                                                                              
انگاري و براي آن مجازات در نظر گرفته شده است. در اين اليحه نيز فقط زنان  رواني شود، جرمو هايي كه باعث آزار روحي  پيام

 اند. موضوع حمايت قرار گرفته

؛ ١٥: ١٣٩٠پور،  اند: صبوري استفاده كرده مت و آزارتعقيب به قصد مزاحجاي تعقيب مصرانه، از عبارت  . برخي پژوهشگران به١

  .٥٣: ١٣٩٤اند: حسيني و اعتمادي،  را معادل فارسي قرار داده» به دنبال كسي افتادن«برخي نيز 

توانست در  كه نمي چنان ؛بود )adjustment problems(مبتال به اختالل سازگاري  (.John Hinckley Jr)جان هينكلي جونيور  .٢

  زا خود را كنترل كند.  هاي استرس تموقعي
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 اما بود،ي اسيس او زهيانگ كه رفت سمت نيا به ها گمان تمام ،بست گلوله به همراهش ميت همراه

 گريباز قراردادن ريتأث تحت ةزيانگ با و٢يروان اختالل به ابتال دليل به او ،ها گمان و ظن تمام برخالف

 در »يتاكس راننده« لميف) بود داده يگريروسپ به تن معاش امراري برا كه ساله ١٢ي دختر( زنِ

 ،تينها در كه كرده تصور ايدني منج را خود لم،يف اول نقش ةشيهنرپ از ديتقل با تا بود تالش

 كايآمر دري گريد مشابهي ها پرونده ،آن از پس. شد ختم جمهور سيرئ نافرجام ترور بهي و ميتصم

 ييكايآمر گريباز رفش بكار ١٩٨٩ سال در ؛گرفت قرار توجه مورد همه از شيب يكي كه شد مطرح

ي رخدادها نيا .ديرس قتل به ايفرنيكال التيا در باردو رابرت نام به خود انطرفدار ازي كي توسط

 نداشتندي ا نهيشيپ ال كامن در آن از شيپ كه شدند معروف مصرانه بيتعقي ها پرونده به ييجنا

)Davis; Frieze & Maiuro, 2002: 1.( كرد،ي گذار قانون رابطه نيا در كهي لتايا نينخست ،نيبنابرا 

 دنبال به ١٩٩٣ سال در ).Davis, 2001: 388( نبودي كامل قانون البته كه بود ١٩٩٠ سال در ايفرنيكال

 ١يفريك عدالتي مل انجمن بهي دادگستر دپارتمان عدالتي مل ةمؤسس كنگره، درخواست

 كه شود مادةآ ٢مصرانه بيتعقي الگو ونقان عنوان با الگو قانونِ كي سينو شيپ تا داد تيمأمور

 ريسا و متحدة االتيا  ةكنگر ميتقد و هيته قانون نيا سينو شيپ ١٩٩٣ سال در ب،يترت نيبد

 با مقابلهي براي قانون وي انگار جرم را رفتار نيا كايآمر التيا پنجاه تمام ١٩٩٩ سال تا. شد ها التيا

 مصوب مصرانه بيتعقي الگو قانون كه استي فتنگ ).٣١٤: ١٣٩٧ و،يلف( كردند بيتصو بزه نيا

 به را  آن ،يراتييتغ با االتيا نيقوان و دهد يم ارائه االتياي برا الگو و نمونه كي تنها ،١٩٩٣

 و تيجنا عنوان به گريدي برخ در ،جنحه عنوان به ها التياي برخ در جرم نيا. رسانند يم بيتصو

 مجازات البته كه شود يم شناخته تيجنا عنوان به هم و جنحه عنوان به هم ،گريدي برخ در

  ).Carter, 2016: 30( است متفاوت مختلفي ها التيا در زين شده درنظرگرفته

 ريدرگ عامدانه) الف كه هركس: «است شده مقرر مصرانه بيتعقي الگو قانون ٢ مادة در

 بيآس از متعارف انسان كي شود باعث كهي ا گونه به شود، خاصي شخص هيعلي رفتاري نديافر

 ةخانواد ياعضا ازي كي اي خود مرگ از اي بترسد كشينزد ةخانواد ازي عضو اي خود بهي بدن

 اي خود بهي بدن بيآس ازي مشخص فرد كه بود يم آگاه ديبا اي است آگاه) ب بهراسد؛ كشينزد

 اي ودخ مرگ ترس از اي گرفت خواهد قرار متعارف ترس تيموقع در كشينزد ةخانواد ازي عضو

 خود به صدمه از مشخصي ترس موجب اقداماتش) پ د؛يترس خواهد كشينزد ةخانواد ازي عضو

 ةخانواد ازي عضو اي خود مرگ ازي مشخص فرد ترس باعث اي شود كشينزد ةخانواد ازي عضو اي

   .پيشين)( »است  شده مصرانه بيتعق جرم مرتكب شود؛ كشينزد

                                                           
1. National Association of Criminal Justice 
2. Anti- Stalking Law 
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 منظور. است شده انيب ٢ مادة در كاررفته هب اصطالحات ازي برخ مفهوم ،قانون نيهم ١ مادة در

 اي يكالمي دهايتهد مكرر رساندن اي يكس بهي بدن وي داريد مكرر استمرار ،»يرفتار نديفرا« از

ي كس به ميرمستقيغ اي ميمستق طور بهها  آن ازي بيترك اي رفتار قيطر ازي ضمني دهايتهد اي يكتب

 بيتعقي الگو قانون در و ٢٠٠٧ سال در جرم نيا. است شتريب اي دوبار ،»مكرر« از منظور. است

 ةدامن دربرگرفتن موجب كه شد ئهاار براي آن ييها شنهاديپ وقرار گرفت ي نيبازب مورد مصرانه،

 منظور« :كرد مقرر كه بود قانون نيا ٢ مادة پ بند مهم،ي رهاييتغ از. گرديد رفتارها ازي تر گسترده

 با كه رسد يم نظر  به ).٣٠٥: همان( »است دهيد بزه طيشرا در متعارف انانس متعارف، انسان از

 تر كينزدي شخص بهي نوع ازي دگيد بزه صيتشخ اريمع ،»ديده بزه طيشرا در« عبارت شدن افزوده

 اي سن بودن نييپا مانندي طيشراي دارا دهيد بزه كه دارد وجود احتمال نيا مثال،ي برا. است شده

 احساس زودتر اي شتريب ندارد،ي طيشرا نيچن كه نفر كي از شود يم باعث كه باشد يماريب به ابتال

 بيتعق جرم تحققي برا ديگري ديتهديك بار  الگو،ي جزا قانون ٢ مادة به باتوجه. كند ترس

 و ترس موجب زين بار  كي نيهم و شده بيتعق بار كي يفرد چنانچه پس. كند ينم تيكفا مصرانه

 دنيد صدمه اي شدن كشته به بار كي اگر است طور نيهم. شود ينم واقع جرم نيا شود، او ةدلهر

: است شده ارائه ١٩٩٠ سال در مصرانه بيتعق ازي فيتعر ايفرنيكاليي جزا قانون در. شود ديتهد

 ٢مزاحمت و آزار مورد اي ١كند بيتعق راي گريد مكرر صورت به تيسوءن با و عمداً كه هركس«

 ترس تيموقع در را فرد آن و شودي و در محسوس ديتهد جاديا باعث قصد يرو از و دهد قرار

 :Finch, 2001( »است  شده مصرانه بيتعق جرم مرتكب دهد، قرار ديشدي بدن بيآس اي مرگ از

125.(   
 مزاحمت به مشخصاً ب،يتعق رفتار كنار در ايفرنيكال قانون در ،شود يم مالحظه كه طور همان 

 جرم اي انهيآزارگرا رفتار با مصرانه بيتعق رفتار نيب گاه كه است نيا تيواقع. است شده اشاره زين

 اغلب دو نيا كه يا گونه به شود؛ يم برقراري اديز اريبسي كينزد و ونديپ ٣مزاحمت، نام بهي گريد

                                                           
1. Follow 
2. Harass 
3. Harassment 

استفاده شده است كه همگي درست  غيرهآوري، اذيت و آزار و  ستوه هاي فارسي گوناگوني مانند مزاحمت، به براي اين واژه، معادل

سو، آنچه از اذيت و آزار بيشتر به ذهن متبادر  وجود اين، شايد مزاحمت از اين جهت بهتر باشد كه از يك با .رسند ظر مين  به

بودن رفتار، رفتارهاي همراه با  شرط تكراري رغم انتقال بهترِ آوري نيز به ستوه شود، وجه جنسي و بدني است و از سوي ديگر، به مي

كند. حال آنكه در تعريف موسع و كنوني، تماس بدني برخالف ميل نيز  بدني را به ذهن متبادر نمي آزار جنسيِ همراه با تماس

عنوان جرم يا خشونتي عليه  شود و فقط به آزار رواني منحصر نيست. بديهي است مزاحمت در اينجا به مشمول اين واژه مي

زارگرايانه (جنسيتي، جنسي، نژادي، مذهبي و ...) را زيادي از رفتارهايِ آ ةاشخاص (تماميت معنوي) منظور است و دامن

هاي نابرابري مانند كارفرما و كاركنان، استاد و دانشجو  اي و آموزشي و در موقعيت هاي حرفه طور عمده در محيط گيرد كه به دربرمي

كه برخي آن را  است (Sexual Harassment)هاي مزاحمت، مزاحمت جنسي  ترين گونه دهد. يكي از مهم رخ مي غيرهو 
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 گرفته نظر در همسان گاه و هم با مرتبط يمفهوم نظر از اي شده نوشته هم با يواژگان نظر از

 ،مصرانه بيتعق با مقابله قانونجاي  به كايآمر يها التياي برخ در نمونه،ي برا نكهاهمچن .شوند يم

. كنند يم انيب را جرم كي قانون دو هر درواقع، كه است  شده  بيتصو ١مزاحمت با مقابله قانون

 كه است  شده بيتصو ٢ييجزا مزاحمت قانون كانادا، مانند يگريد يها كشور در طور، نيهم

 ٣مزاحمت برابر در تيحما قانون. است  شده يانگار جرم مصرانه بيتعق به مربوط يها رفتار

 به  نسبت را يشتريب يها رفتار مصرانه، بيتعقي انگار جرم با زين ولز و انگلستان در ١٩٩٧ مصوب

 قانون بيتصو با كه )Mullen & Pathe, 2002: 275( است داده پوشش كايآمري ها التيا نيقوان

. گرفت قرار توجه مورد خاص و مستقل طور به مصرانه بيتعق ،٢٠١٢ سال در ٤ها يآزاد از تيحما

 و يافراط  ةعالق اي مزاحمت را رفتار نيا مصرانه،  بيتعق ضد نيقوان بيتصو از شيپ كايآمر در

   ).Carter, 2016: 359( گرفتند يم نظر در ٦يخانگ خشونت ها، پرونده از يبرخ در و ٥يوسواس

 دو هر چراكه است؛  نشده ارائه يفيتعر مزاحمت يبرا كايآمر متحدة االتيا نيقوان در ،درواقع

 كنار در راها  آن و گرفته نظر در كساني موارد شتريب در را مصرانه بيتعق و مزاحمت ،عبارت

 نيهم به ).Ibid( دانند يم مزاحمت جاديا يبراي روش را مصرانه بيتعق اي و كنند يم استفاده گريكدي

 انگلستان ١٩٩٧ مزاحمت برابر در تيحما قانون به مراجعه ديشا مزاحمت فيتعر ةارائ يبرا ،ليدل

 ٨يشانيپر و دلهره جاديا اي ٧هراساندن شامل مزاحمت قانون، نيا هفتم بخش در كه باشد گشاتر راه

 يرفتار دنيفرا توان يم مصرانه بيتعق جرم عناصر از يكي عنوان بهرا  مزاحمت. شود يم افراد در

 آزار، و تياذ باعث و رديگ يم انجام خاص يشخص به نسبت كه كرد فيتعر يرقانونيغ و آگاهانه

 كوتاه، و سادهي انيب به ).Davis, Op.cit: 495( شود يم فرد ١٠يزدگ وحشت و ٩رنجش هراس،

 ،)مصرانه( اصرار نفسِ درمعموالً زيرا  است؛ مصرانه بيتعق تيماه از يبخش اغلب مزاحمت

  .است نهفته آزار و نجشر

                                                                                                                                              
 ةرسد دامن ) كه به نظر مي٢٢: ١٣٧٧اند (شايان مهر،  وجود مخالفت او تعريف كرده اندازي جنسي يك فرد نسبت به ديگري با دست

جنسي نيز نوعي مزاحمت جنسي  ةهاي شهواني و اصرار بر پيشنهاد برقراري رابط داشته باشد و رفتارهايي مانند نگاه تري وسيع

 شود. محسوب 

1. Anti Harassment law 
2. Criminal harassment 
3. Protection from Harassment Act 
4. Protection of Freedoms Act 
5. Obsession 
6. Domestic violence 
7. Alarming 
8. Distress 
9. Torment 
10. Terrorizes 



   
  ٤٤٥ اي تطبيقي در حقوق كيفري ايران و اياالت متحدة آمريكا                                  عقيب مصرانه؛ مطالعهت

 

 استفاده ١يوسواس بيتعق اصطالح از مصرانه، بيتعق تيماه درنظرگرفتن با شناسان رواني برخ

 كه مزاحمت و ديتهد از مدت يطوالن وي رعاديغ نديفرا كي: «اند كرده فيتعر نيچن را آن و كرده

 ديتهد نديفرا از منظور نجايا در ).Korkodeilou, 2020: 31(» رديگ يم انجام خاص فرد كي به نسبت

 ف،يتعر نيا. است شونده بيقعت تيرضا برخالف رفتار ارتكاب بار دو از شيب شامل مزاحمت و

ي رو نديفرا نيا كهي ريتأث به آنكه بدون ؛است  دانسته ٢يرفتار نديفرا كي صرفاً را مصرانه بيتعق

 نديفرا را مصرانه بيتعق هشگران،پژو از گريدي برخ. كند توجه گذارد، يم شونده بيتعق فرد روان

 متعارف شخص كي ترس احساس باعث كه دانند يمي ا مداخله اي و ناخواسته مزاحمت و بيتعق

   ).Meloy; Sheridan & Hoffmann, 2008: 292( شود يم

 مناسب مصرانه بيتعق از فيتعر نيا رسد يم نظر  به شده ارائه فيتعار به باتوجه درمجموع،

ي برقراري براي ناراض فرد كردنِ يراض براي اغلب كه مكرري ها مزاحمت و دنييپا ب،يتعق«: باشد

   (Scheb and Scheb II, 2011: 153)».شود يم انجام ارتباط

 

  يشناس گونه .١-٢

 رخ بستر دو در رسد يم نظر به كه است رفتار نيا ارتكاب بستر ،مصرانه بيتعق با مرتبط موضوع

 هم ،يواقعي فضا در جرم نيا رخدادي ها نمونه گرچه ي.مجاز بستر وي واقع بستر: هد يم

 يبرا آسان و مناسب اريبسي بستري مجازي ها شبكه و نترنتياي ول بوده، تر جيرا هم و تر يميقد

  .است كرده فراهم مصرانه بيتعق ارتكاب

  

  بستر رويداد ةيبر پا يشناس گونه .١- ٢-١

ي برقرار ان،يپا يبي ها نامه رسالا. دهد يم رخي عواق بستر در اشخاص، دنييپا و بيتعق شترِيب

ي ها بيتعق كار،  محل اي خانه درب اي خودرو ةشيشي رو غاميپ اشتنگذ تلفن، قيطر از تماس

 نيتر مهم جمله از ز،يآم خشونتي رفتارها اي و هيهد فرستادن و عشق ابراز د،يتهد مستمر، و مكرر

 :Hirtenlehner; Starzer & Weber, 2012( استي واقع يفضا در مصرانه بيتعقي ها جلوه و قيمصاد

 امور در تجسس و كردن دنبال ،يقرباني شخص اطالعات يجوو تجس وي ريگيپ ن،يا بر  افزون ).1

 تالش و دارد حضور آنجا در اغلب ديده بزه كهيي ها مكان در شده يزير برنامه و عامدانه حضور او،

 بيتعق اي ،)Katja; Sheridan & Roberts, 2010: 685( دهيد بزه ليتما برخالف ارتباطي رقراربي برا

 بيتعق موارد گريد از )Fraser et al., 2010: 41( ابي مكاني ها سامانه اي يمخفي ها نيدورب با افراد

   .استي واقعي فضا در مصرانه

                                                           
1. Obsessional following 
2. Course of conduct 
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استفاده ابزار مورد  ،يواقعي فضا در افراد بيتعق باي مجاز بستر و روش زيتما وجه نيتر مهم

 را بشري زندگ رياخي ها سال دري جهاني مجاز ةشبك .براي ارتكاب آن، يعني اينترنت است

. اند داده شكل رييتغ آن از متأثّر زين مصرانه، بيتعق جمله از جرائم، و دهدا قرار ريثأت تحت شدت به

 استفاده با و كند دايپ دست دهيد بزه اطالعات به تواند يم تيمحدود بدون ،نترنتيا ة ليوس به بزهكار

ي فضا قيطر از مصرانه بيتعق .دهد ارآز را او و شود دهيد بزه مزاحم آمده دست به اطالعات از

 تواند يم افرادي خصوص ميحر به حمله باي آسان به رايز ؛است بيتعق از خطرناكي شكلي مجاز

 از استفاده نوعاً توان يم را١يمجازي فضا در مصرانه بيتعق ).Sainz, 2018: 14( دهد آزار راها  آن

 دهيد بزه چند اي كي به نسبت مجرمانهي شكل به ،ترس و آزار د،يتهد ازي زانيم جادياي برا نترنتيا

 تينها در كهي برخورد تا دكنندهيرتهديغي ها رايانامه ادنفرست از تواند يم امر نيا كه دانست

ي برخ ).٣٨٨ :١٣٩٤ شانكار،يجي ك( باشد ريمتغ دهيد بزه و بزهكار انيم در ،شود مرگ موجب تواند يم

 وي مجازي فضا در رخداده ةمصراني ها بيتعق چهارمِ سه حدود در كه دهد يم نشان ها پژوهش

 همسر اغلب ،موارد نيا در بزهكار. است داشته وجودي قبليي آشنا ديده بزه و بزهكار نيب ،يواقع

 نيشتريب معشوقه و نيشيپ همسر البته كه بوده هديد بزه ارهمك اي هيهمسا ،خانه هم معشوقه، ن،يشيپ

 ةمصران بيتعق معضالت از .)Fraser et al., Op. Cit: 49-51( دارند را نترنتيا قيطر از بيتعق آمار

 نيا در بزهكار اينكه و كرد اشارهي و اقامت محل و بزهكار تيهو ودنب يمخف به ديبا ،يمجاز

ي ترس آنكه بدون ؛كند يم بيتعق مصرانه طور بهي مجازي فضا در را افراد آسودهي خاطر با موارد

 قيطر از آزاردهندهي ها اميپ ارسال روش، نيا قيمصاد جمله از. باشد داشتهي قانون گرديپ از

 است دهيد بزه به  هرزنامه ارسال اي نستاگراميا پ،ا واتس تلگرام، ل،يميا مانندي مجازي ها رسان اميپ

ي وقت ).Wall, 2001: 141( باشد ناخواسته اميپ هزاران ةروزان افتيدرتواند  مي آن ة جينت كه

 ،يعادي حت ،ييمحتوا هر با آن بر اصرار و متعددي ها اميپ ارسال نباشد،ي راض كننده افتيدر

  .ديآ حساب به جرم نيا قيمصاد از تواند يم

 و اوكالهاما ا،آالسك زونا،يآر گان،يشيم مانند ها التيا ازي برخ كايآمر  متحدة التايا در

 زين نيريسا و اند كرده بيتصوي مجازي فضا در مصرانه بيتعقي برا مستقلي قانون ورك،يوين

ي مجازي فضا در مصرانه بيتعق به راي بخش و كرده اصالح را خود ةمصران بيتعقضد نيقوان

  بيتعق به قانون ازي بخش اختصاص اي خاص يقانون بيتصو ).Ibid: 315( اند داده اختصاص

  .دهد يم نشان را جرم از گونه نيا تياهم وي گستردگ ،يمجازي فضا در مصرانه

                                                           
1. Cyber stalking 



   
  ٤٤٧ اي تطبيقي در حقوق كيفري ايران و اياالت متحدة آمريكا                                  عقيب مصرانه؛ مطالعهت

 

  مرتكبان ةيبر پا يشناس گونه .٢- ٢-١

 توان يمي كلطور به يول است، نشده ارائه مصرانه بيتعق انبزهكار ازي واحدي بند دسته تاكنون

ي ها يژگيو سبراسا) نخست: كرد ميتقس  عمده ة گون دو به را مصرانه بيتعق انبزهكار

 نيتر شاخص گونه، دو  نيا انيم از. مرتكبان منفعت و زهيانگ ةيپا بر) دوم و مرتكبان يِشناخت روان

 به رپژوهشگ سه مشهور،ي بند دسته كي در كه است مرتكباني شناخت رواني ها يژگيو ةيپا بر آن

  اختالل به مبتال و ٣شهيپ عاشق ،٢يجنس مجنون ةگون سه به را نمرتكبا ،١نيل و شارما زونا،ي ها نام

  .اند كردهي بند ميتقس ٤ساده  يوسواس

 تر شيپ نكهيا بدون اغلب كه هستند يجنس جنون به مبتال كنندگانِ بيتعق نخست، ةگون

 ازي نوع به مبتال و داشته عاشقانهي ا رابطه دهيد بزه با خود ذهن در باشند، داشته دهيد بزه باي ا رابطه

 كنندگان بيتعق همانند كه اند معروف شهيپ عاشق كنندگان بيتعق به دوم،گروه  .هستند انيهذ اختالل

 عاشقانهي ا رابطه در خود طرف از هستند، مشهوري افراد اغلب كه  دهيد بزه با ،يجنس جنوني دارا

 تر، گستردهي روان اختالل كي ازي بخش شگانيپ عاشق انيهذ كه تفاوت نيا با هستند؛ي احساس و

 سوم گونة .هستند مرد آن مرتكبان شترِيب و استي دوقطبي تيشخص اختالل ايي زوفرنياسك مانند

ي قبل ةرابط خود ة ديد بزه با ن،يشيپ ةگون دو برخالف كه هستند سادهي وسواس كنندگان بيتعق ،نيز

 دهند يم آزار و كرده بيتعق وستهيپ طور به را خود طرف رابطه، خوردن هم به از پس اغلب و  داشته
)Mullen & Pathe, Op.cit: 289.(  

ي ها يبند دسته شده، انجامي ها پژوهشي مبنا بر مرتكباني زشيانگي شناس گونه نظر از 

 مرتكبان كا،يآمر ٥عدالتي مل ةمؤسس گزارش حسب نمونه،ي برا. است شده ارائهي گوناگون

ي سرخوردگ بهي جبراني ها پاسخ ده،يد بزه آوردن در كنترل تحت مانند ييها زهيانگ با مصرانه بيتعق

 جرم نيا مرتكب ت،يعصبان ايي يجو انتقام و حسادت و تعصب ،يروان وي روحي ها گره و

 بزهكاري گاه. اند گوناگون جرم نيا ارتكاب يها زهيانگ ن،يبنابرا ).Sainz, Op.cit: 17-18( شوند يم

 طالق گريدكي از طرف دو هكي زمان همانند د؛شو يم گذاشته كنار اي شده زده س پ دهيد بزه توسط

 نسبت كهي حسادت و تعصب دليل به مرد و داشتند مشتركي زندگ گريكدي با آن از شيپ اي اند گرفته

 روابطي برقرار دنبال به بزهكاري موارد در. كند يم بيتعق راي و دارد، سابق كيشر و همسر به

 تا پردازند يم دهيد بزه ازي وسجاس و بيتعق به كه هستند همي افراد. است دهيد بزه با دوستانه

 از كه يبيآس دليل به بزهكار زين گاه و كنند دايپ او به تجاوز اي دهيد بزه به حملهي براي فرصت

                                                           
1. Zona, Sharma, and Lane 
2. Erotomania 
3. Delusional disorder 
4. Love obsessionals 
5. National Institute of Justice 
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 و شناختي برا. دهد يم قرار آزار و بيتعق مورديي جو انتقام ةزيانگ با را او شده، متحمل دهيد بزه

ي ها مصاحبه اي دهيد بزه با كننده بيتعق فرد رفتار و ارتباطات قيطر از توان يم بزهكار  زهيانگ فهم

   ).Davis, Op.cit: 304-305( دكر استفاده ريدرگي ها طرفي ها صحبت و بزه با رابطه در دهيد بزه

 ةگون. كرد ميتقس گونه  شش به را كنندگان بيتعق توان يم مرتكبان، ةزيانگ ةيپا بري طوركل به

 دهيد بزه مورد نيا در. هستند ورزشكاران و هنرمندان مانند ١يورمشه افراد كنندگانِ بيتعق نخست،

 احساساتي ارضاي برا وي شخص كامالً او ة زيانگ و شود يم انتخاب بزهكار توسطي اديز دقت با

ي اليسر مجرمان درواقع كه هستند ٢ران شهوت كنندگان بيتعق دوم،  ةگون. است خودي درون

 انتخاب دارند،ي جذابي ها يژگيو كهي ا بهيغر افراد نيب از را شانيها دهيد بزه و شده محسوب

 منفعت و پول افتيدر جزي ا  زهيانگ كه اند معروف ٣يشكارچ كنندگان بيتعق به سوم، ةگون. كنند يم

 با كنندگان بيتعق چهارم، ةگون. ندارند دهيد بزه باي عاطف وي شخصة رابطه نوع چيه و نداشتهي مال

 اي تمسخر مورد و شده زده  پس اوي سو از ،ديده بزه به شانعشق خاطر به هك هستندي عاطف ةزيانگ

ي عاطفي سرخوردگ نيا به پاسخ در افراد نياي ورز خشونت درواقع، ٤.اند شده واقع او ريتحق

. اند  داشته مشتركي زندگ دهيد بزه باي زمان كه هستند ٥يخانگ كنندگان بيتعق پنجم، ةگون. است

 بزهكار د،مور نيا در. كنند يمي زندگ هم با كهي افراد اي كردند ازدواج هم با كهيي ها زوج مانند

 مصرانه بيتعق مرتكب تنها نه تينها در كه  يطور به دهد يم قرار بيتعق تحت را خود مقابل طرف

 سال در كهي قيتحق در. شود يمي منته خشونت به اغلب شونده بيتعق دنييپا و بيتعق بلكه شده،

 به كهي زنان ددرص ٩٠ باًيتقر كه شد زده نيتخم ،گرفت صورت كايآمر  متحدة االتيا در ١٩٩٧

 بودند گرفته قرار مصرانه بيتعق مورد قبالً دند،يرس قتل به خود نيشيپي جنس كيشر دست
)Ibid: 

172.( 
 نيا. كنند يم بيتعق را ٦مداران استيس كه هستندي كنندگان بيتعق ششم، ة گون سرانجام،

ي ها خشونت گريد اي قتل ةزيانگ با اغلب و رديگ يم انجام شده يزير برنامه صورت به ها بيتعق

  .)Ibid: 21( است همراه بار مرگ

 گاهيجا و سواد سطح سن، ت،يجنس مانندي عوامل همواره شدن، واقع دهيد بزه با رابطه در

 دگانيد بزه از درصد ٨٠ باًيتقر ،يدانيم پژوهش كي در مثال،ي برا. رسد يم نظر به مهمي اجتماع

 و مجرد افراد ،گريدي پژوهش با مطابق طور نيهم ).Wall, Op.cit: 279( بودند زنان مصرانه بيتعق

 ). Reyns & Englebrecht, 2012: 798( رنديگ يم قرار جرم نيا ةديد بزه بيشتر دپوستان،يسف
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ي ها يژگيوي بررس ،مصرانه بيتعق ةدربار گرفته انجامي ها پژوهش شترِيب در كه استي گفتن

 مصرانه بيتعق كه يپوست اهيس افرادي دگيد بزه گاه مثال،ي برا. است  شده گرفته دهيناد دهيد بزه

 اي يالكل مشروبات كهي زنان طور،  نيهم. دشو ينم گرفتهي جدي رسم مقامات طرف از شوند، يم

 & Kinkade; Burn( گرفتند يم قرار مصرانه بيتعق مورد بيشتر بودند، كرده مصرف گردان روان مواد

Fuentes, 2005: 6( .به نسبتي جنس شيگرا كهي افراد يا يتيدوجنس افراد ،گريدي پژوهش طبق 

 تجربه را افراد ريسا به نسبت مصرانه بيتعق و مزاحمت ازي بيشتر ة تجرب، داشتند خود جنس هم

 خودي رفتارها با بزهكار قاتاو شتريب در .)Sheridan; Scott & Campbell, 2019: 1391( اند كرده

   .كند يم مخدوش و محدود را دگانيد بزهي آزاد
 

  اركان جرم تعقيب مصرانه .٢

 مرتبط نيقوان و ندارد وجود مصرانه بيتعق عنوان با يمشخص جرم ،رانياي كنونيي جزا نيقوان در

 آنكه بدون ،١٣٧٥ مصوبي اسالم مجازات قانون راتيتعز كتاب ٦٤١ و ٦٣٨١ ،٦١٩ مواد موجود،

   .دشون   محسوب رفتار نيا از مصاديقي تنها توانند يم باشند، جامع

 اماكن در هركس« :دارد يم مقرر ١٣٧٥ مصوبي اسالم مجازات قانون راتيتعز كتاب ٦١٩ مادة

 تيثيوح شئون مخالف وحركات الفاظ با اي بشود زنان اي اطفال مزاحم اي متعرض معابر، اي يعموم

 نيا». شد خواهد محكوم شالق ضربه ٧٤ تا و ماه شش تا دوماه از حبس به ،كند نيتوه آنان به

 تعرض، از منظور رسد يم نظر به. نيتوه و مزاحمت تعرض،: است رفتار سه شامل هماد

 و است مشخص نيتوه فيتكل. )٥٠٩: ١٣٩٢ ،يرمحمدصادقيم( استي بدن تماس و كردن يدراز دست

 همان در نجايا در مزاحمت. است ريتفس قابل ساده، نيتوهي عني قانون، همان ٦٠٨ مادة ةيپا بر

 حكم درواقع،. باشد آن قيمصاد ازي كي تواند يم مصرانه بيتعق و است رفته كار به معمولي معنا

 مصرانه بيتعق دگانيد بزه ازي فريك تيحماي برا گذار قانون حكم نيتر كينزد ديبا را ٦١٩ مادة

  .شد خواهد ليتحل كه دارند هم باي مهمي ها تفاوت اركان نظر از ن،يا وجود با ؛دانست

  

  رفتار .٢-١

 در است ممكن رفتار نيا. است دنييپا و كردن بيتعق مشخص ورط به مصرانه بيتعق جرم در رفتار

                                                           
با تظاهر به عمل حرام و قسمت  همادقسمت تقسيم كرد. قسمت نخست  توان به دو را مي ٦٣٨مادة  ةر مجرمانگفتني است كه رفتا. ١

. هركدام از اين عناوين خود داراي مصاديقي هستند. از جمله استارتكاب عمل منافي عفت مورد بحث  ه بادر رابط هماددوم 

تواند از  كه مي استهاي هيزآلود  ل است، تجسس در امور افراد و نگاهتأم قابل همادمصاديقي كه در رابطه با هر دو قسمت اين 

 آيد.  حساب   مصاديق تعقيب مصرانه به
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 در فرد بيتعق جرم نياي سنت ةگون در كه قدر همان ن،يبنابرا. دهد رخي مجاز اي يواقعي فضا

 اي ها رسان اميپ از  امكيپ فرستادن وي تلفني ها تماس است، نظورم غيره و ابانيخ و كوچه

 البته كه است جرم نيا مشمولنيز ي مجازي فضا قيطر از افراد كردن تجسس و فتنرنظرگ تحت

   پذيرد. مي  تحقق مثبت فعل با تنها

 در ظرمدن رفتار كه است شرط ن،يبنابرا ؛»ي...رفتار نديفرا« شد گفته مصرانه بيتعق فيتعر در

 مصرانه بيتعق درواقع،. ابدي ارتكاب مشخص دهيد بزه هيعل مرتكب توسط بار دو از شيب جرم نيا

 ديبا البته. ابدي ارتكاب بار دو از شيب ديبا آن ةدهند ليتشك رفتار كه رسد يم نظر  به عادت بهي جرم

 دابي ارتكاب بار دو حداقل واحد رفتار ستييبا عادت به جرم در كه داشت نظر در زين را نكته نيا

 ابدي ارتكاب مشابه نوع كي بار هر ست،ين الزمي رفتار نديفرا در كهي حال در ؛)٣١٢: ١٣٩٥ ،يلياردب(

 همان كه جرم نياي كيزيف رفتار ،مجازات قانون ٧١٢ مادة در مثالي برا ).٥٨: نيشيپلفيو، (

بار كي مرتكب چنانچه صرانهم بيتعق در اما ابد،ي يم ارتكاب بار دو از شيب ،استي گر يتكد 

 د،ينما بيتعق ابانيخ در را او بار كي و رديبگ تماس دهيد بزه همراه تلفن با بار كي و بفرستد نامه

 كي رفتار چندي ول است،  نشده تكرار بارها مشابهي كيزيف رفتار كي هرچند است؛ داده رخ جرم

 .ندا هداد ليتشك راي رفتار نديفرا

ي ول شده،ي انگار جرمي عمومي ها مكان در كودكان و بانوان مزاحمت ،هگفت شيپ ٦١٩ مادة در

ي سخن شود، يم واقع مزاحمت ،يعناصر چه با وي طيشرا چه در نكهيا ةدربار و مزاحمت اركان

 بيتعق تواند يمها  آن ازي كي كه باشد داشتهي گوناگون قيمصاد تواند يم مزاحمت. است نشده گفته

 اي تلفن شماره گرفتن اي دادن به و فتديب راهي زن دنبالي مرد چنانچه اساس، نيا بر. باشد دنييپا و

 ازي ك. يبود خواهد هماد نيا مشمول رفتارش كند، اصرار شونده بيتعق تيرضا برخالف نامه

 تكرار ،٦١٩ مادة موضوع جرم در كه شود يم آشكار نجايا در مصرانه بيتعق با هماد نياي ها تفاوت

 نيا بتوان است ممكن. استي كاف انهيآزارگرا رفتار بار كي باي حتي مزاحمت هر و ستين شرط

 زين نجايا در لذا و شود يم حاصل اصرار و تكرار با مزاحمت اساساً كه كرد ارائه را ريتفس

 درخواست زن از كننده بيتعق اگر فوق، فرض در صورت  نيا در. است شرط رفتار مكرربودن

  .است نداده رخ مزاحمت شود، منصرف رفتارة ادام از او ليتما عدم با و كند تلفن شماره افتيدر

ي انگار جرم مصرانه بيتعق قيمصاد از راي ديجد رفتار ،يفناور شرفتيپ با رانيا گذار قانون

 مقرر راتيتعز قانون ٦٤١ مادة دري تلفن مزاحمت جاديا. استي تلفن مزاحمت بزه آن و است كرده

 مزاحمت جاديا اشخاصي برا گريد يمخابرات يها دستگاه اي تلفن ة ليوس بهي كس هرگاه: «دارد يم

 ماه شش تا كي از حبس به مرتكب مخابرات، شركت خاص مقرراتي اجرا بر عالوه د،ينما

ي ريگ شماره صرف و است مثبت فعلي تلفن مزاحمت جرم در مجرمانه رفتار.» شد خواهد محكوم
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 فراهم را بزه نيا ليتشكي برا الزم ةمجرمان رفتار زين مكال شدن  ردوبدل بدون تماسي برقرار و

   ).٦٤: ١٣٩١ پور، يعل و زاده بيحب( آورد يم

 هركس: «دارد يم مقرر كه است مصرانه بيتعق باي گريد مرتبط جرم راتيتعز قانون ٦٣٨ مادة

از  حبس به لعم فريك بر عالوه ،دينماي حرام عمل به تظاهر معابر وي عموم اماكن و انظار در علناً

 كه شودي عمل مرتكب كهي صورت در و گردد يم محكوم شالق ضربه ٧٤ تا اي ماه دو تا روز ده

 دو تا روز ده از حبس به ،دينما دار حهيجر راي عموم عفتي ول باشد ينم فريكي دارا عمل آن نفس

ي فيتعر كهي عموم عفت مانند يمبهم عبارات رغم به.» شد خواهد محكوم شالق ضربه ٧٤ تا اي ماه

ي رهايتفس و دارد ريتفس به ازين هركدام كه حرام عمل يِكل عبارت و ندارد مجازات قانون در

 قسمت در مصرانه بيتعق قيمصاد از گريدي كي گفت بتوان ديشا است، داشتهي پ در زيني متفاوت

 كه نامحرم زن به زآلوديه نگاه و شدن رهيخ ماننديي رفتارها مثال،ي برا. است آمده هماد نيا دوم

 و تكرار شرط به جمله از ،يطيشراي ط دارد، زيني شرع حرمت و بوده مزاحمت جادياي نوع

 افرادي خصوص ميحر در كردن يجاسوس و تجسس .باشد مصرانه بيتعق قيمصاد از تاًيماه اصرار،

 اتيآ در افراد امور در تجسس هرچند. ديآ يم حساب به مصرانه بيتعق قيمصاد گريد از زين

 حرام اعمال جمله از و شدهي نه ١متعدد اتيروا و ثياحاد نيهمچن و ميكر قرآن ازي متعدد

 افراد امور دري نپنها و انهيمخف صورت به اطالعات آوردن دست به همواره تجسس تيماه اما است،

 ازي كي عنوان به تجسس كه گفت توان ينم ،لذا ).٨١-٧٩: ١٣٩٧ همكاران، وي صالح( ٢است  بوده

 چراكه است؛  شده واقعي انگار جرم مورد ٦٣٨ مادة حكم اول بخش با مصرانه بيتعق قيادمص

 تجسس تيماه با شرط نيا كه كند حرام عمل به تظاهر ديبا فرد راتيتعز قانون ٦٣٨ مادة مطابق

  .است تضاد در است انهيمخف صورت به كه

 ا،ياسترال كانادا، كا،يآمر دةمتح االتيا همچونيي ها كشور در مصرانه بيتعق ران،يا برخالف

 نينخست از. استي مستقل جرم ،يياروپا گريد كشور چند و دانمارك آلمان، انگلستان، وزلند،ين

 دهيد بزه شد، مصرانه بيتعق با رابطه در خاصي قانون نيتدو به ها كشور توجه باعث كهي ليدال

 ةنيشيپ به نخست، بند در . )Kinkade; Burn & Fuentes, Op.Cit: 12( بود مشهور افراد شدن واقع

                                                           
 از گمان بد بردن به برادران ديني خود و ،اند افرادي را كه ايمان آورده، شريف حجرات ةسور ١٢ ةآي. به طور مثال خداوند در ١

روايتي منتسب به معصوم در رابطه با منع و  ،است. همچنين  راحتاً نهي كردهكردن ص همچنين تجسس در احوال مردم و غيبت

ثالثه يعذّبون يوم القيامه... المستمع الي «توان به اين روايت اشاره نمود:  آن مي ةاز جمل ؛حرمت تجسس در امور افراد بسيار است

 .)٩٣تا:  (حويزي، بي» حديث قوم و هم له كارهون

جاسوس نيز كسي است كه  به معناي شناخت چيزي با دريافت نامحسوس و ظريف است و» سج« ،لغت تجسس ة. ريش٢

 .)٧٩آورد (همان:  دست مي  سروصدا خبر به بي
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ي الگو قانون ٢ و ١ مادة به جمله از ،يقانون فيتعاري برخ و مصرانه بيتعقي انگار جرمي نيتقن

  . ميكرد اشاره ،١استي شنهاديپ نمونه كي تنها البته كه مصرانه بيتعق

 البته و نيربهت ازي كي ينويلياي جزا قانون ديشا ،يالتيا ةموضوع نيقوان ازي كي عنوان به

 و ٢ييجنا ةدرج جرمِ ه،مصران بيتعق قانون نيا موجب به. باشد موجودي ها نمونه نيرتريگ سخت

  : است شده محسوب ٣ديشد نوع از گاه

(الف) هركسي عامدانه و بدون توجيه قانوني شخصي را حداقل در دو نوبت جداگانه تعقيب 

  نظر قرار دهد يا تركيبي از آن و: كند يا تحت

ا يدر هر زمان احساس تهديد به ايراد آسيب جسماني فعلي يا آتي، تهاجم جنسي، حبس ) ١(

  ايكي از اعضاي خانواده او باشد؛ يا يمحدوديت را منتقل كند و تهديد متوجه آن شخص 

ا يا آتي، تهاجم جنسي، حبس ي) آن شخص را در درك منطقي صدمات بدني فعلي ٢(

  ايمحدوديت قرار دهد؛ 

ا در آينده يكي از اعضاي خانواده بالفاصله يرا در هراس منطقي قرار دهد كه ) آن شخص ٣(

 ا محدوديت شود.يدچار صدمات جسمي، تهاجم جنسي، حبس 

(a-5) صورت آگاهانه  هشود كه قبالً به جرم تعقيب شخص ديگري ب شخصي مرتكب كمين مي

  ك مورد محكوم شده باشد:يو بدون توجيه قانوني در 

  دهد؛ و نظر قرار مي ا همان شخص را تحتيكند  را دنبال مي ) همان شخص١(

ا محدوديت منتقل يا آتي، تجاوز جنسي، حبس ي) تهديدي براي صدمات جسمي فوري ٢(

  كند؛ و مي

  شود. كي از اعضاي خانواده آن شخص مييا ي) تهديد متوجه آن شخص ٣(

  صورت:  هب» دهد قرار ميشخصي را تحت نظارت «ك متهم ي) قانون آمده است كه dدر بخش (

شخص يا محل ديگري كه توسط  ةنقلي ة) حضور در بيرون از مدرسه، محل كار، وسيل١(

) قراردادن دستگاه ردياب ٢ا (يا محل زندگي او به غير از محل اقامت متهم يشخص اشغال شده 

  ا اموال شخص. يالكترونيكي روي شخص 
                                                           

يندي رفتاري عليه شخصي خاص شود، اهركس كه الف) عامدانه درگير فر«قانون الگوي تعقيب مصرانه مقرر شده است:  ٢مادة  .١

نزديكش بترسد يا از مرگ خود يا يكي از  ةسان متعارف از آسيب بدني به خود يا عضوي از خانواداي كه باعث شود يك ان گونه به

 ةبود كه فرد مشخصي از آسيب بدني به خود يا عضوي از خانواد نزديكش بهراسد؛ ب) آگاه است يا بايد آگاه مي ةخانواد ياعضا

نزديكش خواهد ترسيد؛ پ)  ةگ خود يا عضوي از خانوادنزديكش در موقعيت ترس متعارف قرار خواهد گرفت يا از ترس مر

نزديكش شود يا باعث ترس فرد مشخصي از مرگ خود يا  ةاقداماتش موجب ترسي مشخص از صدمه به خود يا عضوي از خانواد

 »نزديكش شود؛ مرتكب تعقيب مصرانه شده است. ةعضوي از خانواد

2. Felony 
3. Serious felony 
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به معناي حركت در » كردن شخص ديگر دنبال«) تصريح شده است كه كلمات eدر بخش (

ا (ب) براي يكند  ديگر حركت ميجاي   بهزيرا اين شخص از جايي  ؛نزديكي نسبي با شخص است

رود.  كار ميه كوچك است ب ةك منطقيا حركات او محدود به ينزديكي با شخصي كه ثابت است 

موارد زير در محل اقامت كردن شخص ديگري شامل  كند كه دنبال ) اشاره ميeحال، بند ( بااين

ا تهديد ناشي از يا كتبي يبه معناي تهديد كالمي » انتقال تهديد«تعريف  ،)g( متهم نيست. در بخش

ا كتبي تعريف شده است. سرانجام، بخش يا رفتارهاي كالمي يها  ا تركيبي از گفتهيالگوي رفتار 

ون جزاي ايلينوي چنانچه مرتكِب كند. در قان طور موسع تعريف مي ه) عضو خانواده را بh( فرعي

  به جرم مشدد محكوم خواهد شد: ،كي از موارد زير را نيز مرتكب شوديتعقيب مصرانه، 

  ) باعث آسيب بدني به قرباني شود؛١(

  قرباني را محدود كند؛ يا )٢(

شده در بخش فرعي  ا دستور منع رفتارهاي توصيفيدستور توقيف موقت، دستور حفاظت  )٣(

)b( )يايلينو ١٩٨٦قانون خشونت خانگي سال  ٢١٤خش ) ب١ Ill. ST. 720 ILCS 5 / 12- 

7.4(a) را نقض كند (Scheb & Scheb, 2011: 153-154). 

 در. است همسان شيب و كم زين گريدي ها التيايي جزا نيقوان در جرم نيا طيشرا و اركان

 با و عمداً هركس: «است شده فيعرت گونه نيا مصرانه بيتعق ا،يفرنيكال يجزا قانون ٦٤٦ (a) مادة

 قصد با و دهد قرار ٢مزاحمت و آزار مورد اي ١كند بيتعق راي گريد مكرر صورت به تيسوءن

 مرتكب كند، محسوس ديتهد را او اش، خانواده اي خود تيامن از ترس تيموقع در فرد قراردادن

 https://leginfo.legislature.ca.gov, Last visited: 20 January(...» است  شده مصرانه بيتعق جرم

2021.(  
  

  واحوال اوضاع و طيشرا .٢-٢

 الزم مصرانه بيتعق جرم تحققي برا زيني گريد طيشرا رفتار، در اصرار و تكرار شرط بر افزون

. است مزاحمتي عيطبي ژگيو شرط نيا. است شونده بيتعق تيرضا عدم نخست، شرط. است

 احساس د،يپا يم و كند يم بيتعق را او كهي مشخص فرد توسط نكهيا ازي زن چنانچه ن،يبنابرا

 لانتقا بلكه ست،ين شرط جرم نيا در لهيوس. دهد ينم رخي جرم باشد، داشته خوش و تيرضا

 در چه رفتار نيا حال است؛ مهم ،گردد يم همراه زيدآميتهدي رفتار با عمدتاً كه وحشت و ترس

 جرم نياي كردار چه وي گفتار چه ،ينوشتار صورت به چه ؛يمجاز صورت به چه وي واقعي فضا

ي ليخي رفتار نديفرا نيا بودنبلند و كوتاه ).Rens & Englebrecht, Op.Cit: 790( سازد مي را محقق

                                                           
1. Follow 
2. Harass 
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 شود  ليتشك اعمالي سر كي از و باشد هدف در استمرار ة دهند نشان ديبا رفتار بلكه ست،ين مهم

)Ibid: 497.( به را دهيد بزه بزهكاري عني باشد؛ نامشخصي ا ندهيآ متوجه دتوان يم ديتهد ن،يهمچن 

 ديتهد در. باشد حيصر اي يضمن صورت به نكهيا از اعم ،كند  ديتهد ندهيآ زمان دري كار انجام

 شده ديتهد متوجه كند، يم دايپ او از كهي شناخت و بزهكاري قبلي ها رفتار براساس دهيد بزه ، يضمن

 بهي طناب و كرده انيعر كامل طور به راي عروسك بزهكار كه  يزمان مانند .كند يم احساس را آن و

 مزاحمت از كه ٦١٩ مادة ).Davis, Op.Cit: 392( گذارد يم دهيد بزه خواب تخت در و بسته گردنش

 مزاحمت جرم در ،يمخابراتي ها دستگاه اي تلفني عني له،يوس اما. ستين لهيوس به ديمق گفته، سخن

 مخابرات شركت سيتأس قانون ١ مادة ١ ةتبصر با مطابق. است شرط ٦٤١ مادة موضوعي تلفن

 و صداها و ريتصاو و ها نوشته و عالئم ارسال و انتقال از است عبارت مخابرات از مقصود: «رانيا

 نيا در .»يسيالكترومغناط ةيرو هر اي و نور اي و ميس يب اي ميس ةليوس به گريد اطالعات هرگونه

ي ها دستگاه و )١٨-١٧ :١٣٩٥ ،يانگوت( است يعموم اي يخصوص و ثابت اي همراه از اعم تلفن ه،ماد

 ١شود يم نترنتيا و ميس يب جر،يپ تلكس، فاكس، نمابر،ي ها دستگاه شامل گريدي مخابرات
  ).٥٤٥: ١٣٩٧ ،يرمحمدصادقيم(

 مرد و زن از اعم و نبوده شرطي كنون كرديرو در دهيد بزه و بزهكار تيجنس گذشته، برخالف

 محدود كودك و زن به را دهيد بزه كه راتيتعز قانون ٦١٩ مادة حكم تفاوت جهت، نيا از. است

 نيا در مردان با هسيمقا در زناني دگيد بزه بودنِ غالب را لشيدل بتوان ديشا. است مشخص ،كرده

 كهي نحو به ند،هست زنان جرم، نيا انيقربان شترِيب كه دهند يم  نشان مطالعاتي برخ. دانست جرم

 كردن خارج ن،يا وجود با .(Jordan, et al., 2003: 148 ) است مردان برابر چهارها  آن يدگيد بزه زانيم

. استي ناموجه ضيتبع و نبودهي رفتنيپذ ،ادشدهي مادة موضوع جرم دري فريك تيحما از مردان

 از درصد هشت و مردان از درصد دو كا،يآمر متحدة االتيا در گرفته صورتي ها پژوهش طبق

 نيا كه )Ibid( كنند يم گزارش را خود شدنِ واقع مصرانه بيتعق خود،ي زندگ طول در زنان

  .است جرم نيا محورنبودن تيجنسة دهند نشان

 مصرانه بيتعق در ،يعموم معابر و كناامي عني است، شرط ادشدهي مادة در كه زين مكان

 از منظور .شود واقعي مجازي فضا دري حت وي خصوصي ها مكان در تواند يم و ندارد تيموضوع

 نيا هرچند ؛باشند داشته حضور آن در بتوانند اشخاص هقوبال كه استيي جا معابر وي عموم اماكن

 نيا از كه )١٣٩٢ زراعت،( نباشد حاضر آنجا دري شخص جرم ارتكاب ة لحظ در كه دارد وجود امكان

                                                           
يابد  ها ارتكاب مي هاي اطالعاتي و يا عليه آن ها و شبكه سامانه ةوسيل مي است كه بهئم سايبري شامل تمام جرائطوركلي جرا به. ١

)Chopin, 2017: 2(. 



   
  ٤٥٥ اي تطبيقي در حقوق كيفري ايران و اياالت متحدة آمريكا                                  عقيب مصرانه؛ مطالعهت

 

ي فضا شامل تنها ن،يهمچن و است مصرانه بيتعق از رمحدودت گفته شيپ مادةي مكان ةدامن جهت،

 .شود يمي واقع

  

  جهينت .٢-٣

 مطلق جرم دهد، يم رخ رفتار صرف به كه ميريبگ نظر در رفتارمحوري جرم را مصرانه بيتعق اگر

 و ترس جاديا موجب اگري حت دنييپا و بيتعق ماننديي رفتارها صورت، نيا در. بود خواهد

 نيا ددانستنيمق رسد يم نظر به. بود خواهدي كاف جرم تحققي برا نشود، ندهشو بيتعق دري آشفتگ

 جرم نيا در هجينت. شود خارج آن شمول از ،هستند اثر يب اساساً كهي موارد تا است تر معقول جرم

 كهي فرض در ن،يبنابرا. است خانوادهي اعضا و خود تيامن به نسبت خطر و دلهره و ترس احساس

 بيتعقي ها پرونده در .شود ينم محقق جرم ،گرفته قرار بيتعق مورد كه نداند اساًاس شونده بيتعق

 كه داردي واكنش بهي بستگ اغلب آن اثبات كه كند اثبات را دهيد بزه دنِيترس ديبا دادستان ،مصرانه

 واكنش كي واكنش، نيا موارد بيشتر در. دهد يم نشان خود از شدن بيتعق هنگام در دهيد بزه

 ).Davis, Op.cit: 392( شود يم دهيد بزه در ترس اثباتي برا اريمع شدن مبهم باعث و ستيني منطق

   ).Ibid: 393-396( است داشته ديتهد قصد واقعاً متهم شود اثبات كه ستين الزم البته

ي برا كه است جهينت به ديمق كايآمريي قضاي ها حوزه شتريب در مصرانه بيتعق جرم درواقع،

 در ).٣١٤: نيشيپلفيو، ( دهد قرار ترس تيموقع در را دهيد بزه بزهكار كه استي ورضر آن، احراز

 نيا فيتعر در مهمي عنصر كه ١ترس و رعب عنصر سر بر پژوهشگران انيم در و ها التيا شتريب

 پاسخ كي ترس: «است كرده فيتعر گونه نيا را ترس ٢نزير. دارد وجوديي رأ هم است، جرم

 و ها نماد اي دهد يم بروز خود از جرم به نسبت فرد كه استي هنذ شيتشو كي وي عاطف

 ,Reyns & Englebrecht)(ت اس جرم با روشدن روبه در فردي ذهن حالت نگر ايب كهاست يي ها نشانه

Op.cit: 794. ارسال اي هيهد فرستادن دن،ز تلفن چونيي ها رفتار اغلبِ داشت نظر در ديبا ن،يابرابن 

 در ديبا بلكه ،شوند ينم محسوب جرميي تنها به ،هستند مصرانه بيتعق جرم ة هندد ليتشك كه ليميا

 ايآ كه داد قراري بررس وي ابيارز مورد را  آن و شود توجه ها رفتار نيا وقوع طيشرا به مورد نيا

 رخ مصرانه بيتعق جرم بود مثبت پاسخ چنانچه ر؟يخ اي شود يم ترس و ديتهد احساس موجب

  ).Sheridan et al., 2019: 1389( دهد يم

 
  قصد .٢-٤

 ارتكاب و عام تين سوء وجود ن،يبنابرا. استي عمدي جرم مصرانه بيتعق ،يروان ركن نظر از

                                                           
1. Fear  
2. Reyns 
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 رسد يم نظر بهي ول است، ريتأث يب بد و كين ةزيانگ. استي ضرور دنييپا و بيتعق رفتار ةعامدان

 قصد وجود البته. باشد شرط احمتمز و ترساندن خاص قصد جرم، نيا دبودنيمق به باتوجه كه

 ةجينت وقوع به علمي عني ،يتبع و ميرمستقيغ قصد احراز و ستين ازين حيصر و ميمستق خاصِ

  .استي كاف ،ياسالم مجازات قانون ١٤٤ مادة رياخ قسمت در مندرج

 دوسومِ حدوددر . ندارد وجود كايآمريي قضاي ها حوزه دري كساني كرديرو ،ارتباط نيهم در

 خاص تيسوءن و) مصرانه بيتعق انجام قصد( عام تيسوءن بهي روان ركن ليتشكي برا ها لتايا

 صرفي روان ركن ليتشكي برا كايآمري ها التيا از چهارم كي در ١.است ازين) ترساندن قصد(

 بيتعقي روان ركن كايآمري ها التيا ازي كم شمار نيهمچن. كند يم تيكفا عام تيسوءن وجود

 بند به باتوجه و حال نيباا .)٣١٢-٣١٠: نيشيپكي جيشانكار، ( دانند يميي پروا يب از كلمتش را مصرانه

 آگاه ديبا اي است آگاه كهي هركس: «دارد يم مقرر كه مصرانه بيتعق الگوي قانون ٢ مادة» ب«

 قرار ترس تيموقع در كانشينزد ازي كي اي خود به مرگ اي يبدن ةصدم از يمشخص فرد كه بود يم

 بيتعق الگوي قانون كه نمود ادعا توان يم .»شود يم  شناخته مصرانه بيتعق بزه مرتكب رد؛يگ يم

. شود يم  گفتهي احتمال تيسوءن آن به كه رديگ  يم نظر دري روان ركن مورد در راي فرض مصرانه

 ار احتمال نيا ديباي ول ،ستين خود رفتار از جهينت حصول دنبال به مرتكب آن در كهي فرضي عني

 رابطه در ).٣٥٥: همان( دارد وجود بار انيز هجينت حصول احتمال ،رفتار انجام با كه كرد يمي نيب شيپ

 فرد مصرانه بيتعق الگوي قانون ٢ مادة» ب« بند در شده ينيب                                                   شيپ حكم مطابق زين مصرانه بيتعق با

 را مقابلش طرف ،هدد يم انجام كهي رفتار با كه برسدي آگاه نيا به و دهدب را احتمال نيا ديبا

  . هد د يم قرار ترس تيموقع در كانشينزد اي خود مرگ وي بدن ةصدم به نسبت

  

  ها و تدابير . واكنش٣

 زا بيآس رفتار كي برابر دري قو و مهم اريبسي ريتدب و واكنش مجازات نييتع وي انگار جرم

 كه ما كشور در و شدهي انگار جرم مصرانه بيتعق كهيي كشورها در ن،يبنابرا. شود يم محسوب

 مرتكبان مجازات ،يقانون واكنش نينخست گرفته، قراري فريك تيحما موضوع آن قيمصاد ازي برخ

 جرم، تكرار ازي ريشگيپي برا خاصي بازدارندگ بر افزوني فريكي ها پاسخي نيب شيپ. است

ي جرم سو، كي از خوديي گو كه استي ا گونه به مصرانه بيتعق تيماه. دارد زين عام يِارعاب كاركرد

 در كه شد اشاره. استي اصل جرمي براي مقدماتي جرم اغلب گر،يديي سو از و است مستقل

 وي بدني ها بيآس همچوني ديشدي ها يدگيد خشونت مورد سرانجام شونده بيتعق مواقع، شتريب

                                                           
د ديگري را در روي قص عامداً ويا از روي آگاهي ديگري را تعقيب كند... از«دارد:  قانون جزاي كاليفرنيا مقرر مي ٦٤٦،٩. بخش ١

 .»بدني يا مرگ قرار دهد... ةموقعيت ترس از صدم
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 و ،رفش ربكا ،ييكايآمر مشهور گريباز دنيرس قتل به مشهورش، ةنمون كه رديگ يم قرار مرگي حت

 رانياي فريك عدالت نظام. بوديي جنا رخداد نيا متعاقب ،مصرانه  بيتعقيي جزا قانون بيتصو

 تيحما عدم نخست،: است رو هروب مشكل دو با كپارچه،ي و مستقلي انگار جرم عدم دليل به

  .شده ينيب شيپي فريكي ها پاسخ مؤثرنبودن دوم، و نهمصرا بيتعق انيقربان از جامعي فريك

ي امكان نيچن اي و ندارد دسترس دري اثبات ةادل اي ديده بزه مواقع، شترِيب در كه است نيا تيواقع

ي برا. استي نيتأم وي تيحما يِفور ةمداخل ازمندين و ستين متصور اوي براي دگيد بزه هنگام در

 توسط مدام غيره و دانشگاه، كار، محل ،يعمومي ها مكان ابان،يخ ،يزندگ محل در كهي زن مثال،

 ازي خالصي براي قانون حل راه چه عمل در رد،يگ يم قرار نظر تحت و شده دهييپا و بيتعقي مرد

 نخواهد افتيدري مؤثر پاسخ بخواهد، كمك سيپل از او اگري حت دارد؟ آزاردهنده تيوضع نيا

 ستين جرم كردن، بيتعق صرف كه بود خواهد نيا سيپل مأمور پرسش نينخست احتماالً رايز ؛كرد

 امكان كهي قانون ضابط عنوان به سيپل. ندارد مداخله ةاجازي قانون نظر از ندهد، رخي جرم تا و

ي ها  تيمحدود با دارد، را مصرانه بيتعق چوني مشهود جرائم در زودهنگام ةمداخل و حضور

ي امكان نيچني ا ژهيو يِقانون مقرره نكهيا مگر ،است رو هروبي سيپل وي نيتأم ريتداب اتخاذ دري قانون

 اعمال ةاجاز جرم، اثبات از شيپ و مشخصي طيشرا در كهي ا يقانون مقرره كند؛ فراهم اوي برا

 موقت دستور صدور مانندي اقدامات. كند زيتجو ديده بزه تيامن نيتأم و جرم كنترلي برا راي اقدامات

 رندهيشگيپ اقدامات به آن ازي برخ كه ديده بزهي زندگ و كار محل به متهم شدن كينزد عدم بري مبن

  .اند برده نام

 تا است جرم وقوع از شيپ ييرهايتدب و ها مداخله به ازين مصرانه بيتعق جرم در درواقع،

 و ستنديني هيتنب كامالً ها، مجازات ازي بخش. بماند امان دري احتمال بيآس و خطر از هدف، شخصِ

ي اسالم مجازات قانون در يتبع وي ليتكمي فرهايك قالب در كهيي ها آن ازي برخ نمونه،ي برا

 دري نيتأم اقدامات ،اوالً ).٣١١: ١٣٩٦ ،يلياسماع( دارند رندهيشگيپ وي نيتأمي تيماه اند، شدهي نيب شيپ

 شدن يقطع و جرم اثبات از پس باشد، شده ينيب شيپ كهي قالب هر از نظر صرف رانياي حقوق نظام

 منع و نيمع محل در ياجبار اقامت مانندي ليتكميي فرهايك نكهيا رغم به ،اًيثان .است رياجراپذ حكم

 كي عنوان به تواند يمي اسالم مجازات قانون ٢٣ مادة موضوع نيمع يها محل اي محل در اقامت از

 مصرانه بيتعق جرم ةدربار ريابتد نيا كه رسد ينم  نظر بهي ول ،رديگقرار استفاده مورد ينيتأم اقدام

  ١.باشند وگپاسخيي تنها به كم دست

                                                           
هرگاه شخصي «بيني كرده بود كه به نظر مفيد بود:  ضمانت احتياطي را پيش ١٤در مادة  ،قانون اقدامات تأميني كه نسخ صريح شد. ١

گردد يا هرگاه شخصي كه محكوم به مجازات  بيم آن رود كه واقعاً مرتكب آن جرم ،كه ديگري را تهديد به ارتكاب جرمي كرده
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» ت« بند به باتوجه .باشد ديمف تواند يم زيني فريكي دادرس نييآ قانوني ها تيظرف از استفاده 

 دريي قضا مقام توسط متهم بازداشت قرار صدور ،قانون نيا ٢٣٨ مادة» پ« بند زين و ٢٣٧ مادة

 و بانوان تياذ و آزار و مزاحمت جاديا جرمدر  .دارد وجود دادسرا در محاكمه از شيپ ةمرحل

 بند به باتوجه است، مصرانه بيتعق بزه قيمصاد ازي كي كه راتيتعز قانون ٦١٩ مادة موضوع فالاط

 اي وي عموم نظم در اختالل جاديا باعث متهم آزادبودن كهيي جا فوق، قانون ٢٣٨ مادة» پ«

. دنمو صادر موقت بازداشت قرار توان يم ،شود يمي و خانواده اي يكشا جان خطرافتادن به موجب

ي نيتأم ةجنب و بوده دهيد بزه از محافظت يبراي مورد نيچن در موقت بازداشت قرار صدور درواقع،

  .دارد رندهيشگيپ و

 بيتعق دگانيد بزهي دسترس ،يعمل وي قانون نظر از هكي حقوق مشكالت رسد يم نظر به

 وي ضرور راي ميترم وي ررسميغي كردهايرو از استفاده كند، يم محدود عدالت به را مصرانه

 آن دگانيد بزه و است اشخاصي معنو تيتمام هيعلي جرم مصرانه بيتعق. دينما يم مؤثرتري حت

ي ها انيز جبران مرتكب، مجازات از شيب كه ننديب يمي جد آزاري روان وي روح نظر از شتريب

 دهند يم نشاني جنسي ها خشونت نهيزم در گرفته انجام مطالعاتي برخ. دابي يم تياهم واردشده

 امكان آوردن فراهم ،ديده بزهي واقعي ازهاين بر تمركز با فراخ،ي معنا در ،يميترمي الگوها كه

 آزارگر، فرد با روشدن هروب به الزام عدم ده،يد خشونت سرزنش عدم ،يدگيد بزه شدن دهيشن

 خشونت دگانيد بزهي ازهاين به بهتري ا گونه به مرتكب،ي واقعي ريپذ تيمسئول وي ساز مسئول

  ).١٣٩٩ ،يديرمجيم( دهد يم پاسخ

 توسط تيمحدود و حفاظت احكام همچون يا ژهيوي هاسازوكار كايمرآ متحدة االتيا در

 و برجس( است شدهي نيب شيپ دهيد بزه يروان وي بدن تيامن از تيحما يبرا نيمدي ها دادگاه

 انجام توان يم دهيد بزه شيآسا و تيامن حفظ يبرا كه ياقدامات جمله از ).٤٤٤-٤٤٣: ١٣٩٥ ان،همكار

 از يكي ديتهد عدم يبرا ١تعهدنامه. است بزهكار محدودكردن جهت در يمختلف احكام صدور ،داد

 صادر دادگاه توسط كه يحكم طبق آن در .شود يم دهيد بزه از كه است اي يقانون يها تيحما

 نيا اعمال با بتوان تا شود يم ها تيمحدود و طيشرا يسر كي از يرويپ به مجبور بزهكار ،رددگ يم

 او خانواده اي دهيد بزه بهاز سوي بزهكار  است ممكن كه اي ياحتمال يها بيآس از ها تيمحدود

 در كه نمود صادر زين ٢حفاظت دستور/حكم توان يم دادگاه صيتشخ با. شود يريجلوگ آيد، وارد

                                                                                                                                              
دادگاه بنا بر تقاضاي شخص تهديدشده يا متضرر از جرم  ،صريحاً نظرش را بر تكرار جرم اظهار نمايد ،جنايي يا جنحه گرديده

 .»الضمانه متناسب براي اين امر بدهد تواند از او بخواهد تعهد كند مرتكب جرم نگرديده و وجه مي

1. Peace bonds 
2. Protection order 
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 با ،١تيمحدود حكم طور  نيهم. است خانواده در خشونت برابر در دهيد بزه از حفاظت هتج

 يدارا خود زين حكم نيا .شود يم صادر بزهكار و دهيد بزه انيم تماس و ارتباط كردن كم هدف

 كيشر اي همسر مورد در فقط و شود صادر خانواده دادگاه توسط ديبا ابتدا كه است ضوابطي

 يمدن اقدامات ة رمجموعيز ،رياخ حكم دو كايآمر متحدة االتيا در البته. دور داردامكان ص يجنس

 يو با توان يم ،بگذارد پا ريز را احكام نيا بزهكار اگر كه است يحال در نيا. ديآ يم حساب به

 است؛ همراه ينيمأت يتيماه با همواره احكام گونه نيا صدور ).٤٥١: همان( نمود يفريك برخورد

 ييها كشور در را احكام نيا. نمود نيمأت را دهيد بزه شيآسا و تيامن توان يم حكم نيا با چراكه

  .افتي توان يم متجاوزان و مزاحمت انبزهكار يبرا انگلستان و كايآمر متحدة االتيا مثل

 به باتوجه كه دارند انيهذ اختالل مانندي ا يروان اختالالت ،مصرانه بيتعق انبزهكاري برخ 

 تكرار دمع باعثها  آن كردن مجازات صرف و هستند  مراقبت و درمان ازمندين ،دارند كهي تيوضع

 تحت انبزهكار از وعن نيا اكثر كه است بهتر و شود ينم اصالحشان نينهمچ وها  آن يسو از بزه

 ٢)SMART( يروان پاسخ شسنج گروه نام باي نهاد كايآمر در راستا نيهم در. درنيگ قرار درمان

 متخصص كي از كه گروه نيا. است  شده ليتشك د،يآ يم حساب به سيپل دپارتمان از يبخش كه

ي روان اختالالت عالئم كه راي مظنونان است، شده ليتشك قانوني اجرا مأمور كي و روان بهداشت

 مراقبت تحت ديبا و ستاي روان اختاللي دارا بزهكار اينكه با رابطه در و كردهيي شناسا ،دارند

  ).Davis, Op.Cit: 343-345( كنند يم  اظهارنظر رد،يبگ قرار

 شود، يم يبازدارندگ باعث زاتمجا از ميب اينكه تصور و مجازات به اندازه از شيب ةيتك امروزه

 ريتداب به اتكا جرائم، كاهشي برا همواره ).٢٩٨: نيشيپاسماعيلي، ( ستين كارآمد و مؤثر چندان

 با رابطه در. است ياديز مثبت جينتاي دارا و بوده آمد كار ريمس نيا در نهيهز صرف و رانهيشگيپ

 و ريتداب نيب ديبا. است تياهمي دارا ريتداب ريسا از شيب رانهيشگيپ ريتداب زين مصرانه بيتعق

يي قضا ويي اجراي ها واحد كهي اقدامات و هد يم انجام بزه نيا با رابطه در دهيد بزه فرد كهي اقدامات

 با رابطه دريي قضا ويي اجراي ها واحد كهي اقدامات جمله از. شد قائل تفاوت ،دهند يم انجام

 از .است ٣)TMU( ديتهد تيريمد واحد ليتشك اند، داده انجام متحدة االتيا در مصرانه بيتعق

 نوي جرم زين كايآمر در مصرانه بيتعقكه يي آنجا از. است ديدته احراز جرم، نياي اصل عناصر

. افتي اختصاص آن به مربوط اتيشكا به يدگيرسي برا سيپل ازي كوچك بخش ،شد يم محسوب

 نيا كه دندينام ديهدت تيريمد واحد پرداخت، جرم نيا بهي دگيرس و كنترل به كهي بخش نينخست

                                                           
1. Restraining order 
2. System-Wide Mental Assessment Response Team  
3. Threat management unit  
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 معروف گريباز شدن كشته و مصرانه بيتعقي پ در ١٩٩٠ سال در كه بوديي ها نشست  ةجينت واحد

 است شهر سطح دري جدي ها ديتهديي شناسا واحد نياي اصل ةفيوظ. شدند ليتشك) رفش ربكا(

 آموزش واحد، نيا فيوظا گريد از. شود ينم مصرانه بيتعق موضوعِ ديتهد به مربوط اتنه البته كه

 يآرا با كهي افراد وي دادگستري وكال نيهمچن و كارآگاهان و سيپل افسران جمله از افراد، به

 استي جدي ها ديتهديي شناساي برا ها واحد ريسا و شهردار مثل ند،ا هديرسي گاهيجا بهي عموم
)Davis, Op.Cit: 338-342.( 

 نقش رب ،شد منتشر همتحد االتيا عدالت دپارتمان توسط ١٩٩٩ سال در كهي گزارش در 

 و آموزش دري نترنتيا خدمات نصب وي بانيپشت رانيمد وي نترنتيا خدمات ةدهند ارائهي ها شركت

 ). Ibid( شد ديكأتي مجازي فضا در مصرانه بيتعق و مزاحمت با مقابله در فرادا تيتقو

ها  آن ازي برخ ديشا كه بزند سر دهيد بزه ازي مختلفي رفتارها بزه وقوع هنگام در است ممكن

 كاهشي برا كهيي ها هيتوص با رابطه در ،نيبنابرا. شود دهيد بزه به مربوط طيشرا بدترشدن موجب

 در. كرد تيرعا را اطياحت جانب ديبا شود، يم دهيد بزه فرد به بزه كي بار انيزي ها امديپ زانيم

 دگانيد بزه كهي راهكار با رابطه در كايآمر  متحدة االتيا در ٢٠١٤ سال دري قيتحق ،مورد نيهم

 در آن جينتا كه گرفت صورت ،دادند يم انجام بزه نيا با مواجهه در مصرانه بيتعق و مزاحمت

 از درصد ٤٧ حدود قيتحق نيا در ،مثال يبرا. كند كمك دهيد بزه به واندت يم مواردي برخ

 شامل كه داشتندي انفعالي كرديرو و بودند  كرده انتخاب را مسئله حل راهكار دگانيد بزه

 اي) كارآگاهاني (ا حرفه افراد از كمك طلب س،يپل به بزه دادن گزارش ،بزهكار با رودرروشدن

 اصطالحاً و بزهكار با تماس عدم راهكار از گريدي گروه البته. شد يم آدرس رييتغ وي معمول

 ليتشك را گان ديد بزه از درصد ٣٠ حدود كه كردند يم استفاده مشكل از دورشدن و دادن يجاخال

 ةدست. دادند يم رييتغ را خود ارك محل اي منزل به رفتن اي بازگشت ريمس مثال، عنوان به. دادند يم

 چيه و گرفتند شيپ در بزه نيا به نسبت منفعلي كرديرو كه دادند يم ليتشكي دگانيد بزه را آخر

 كه بود بزهكار بهي توجه يب راهكارشان عمالً و دادند ينم انجام بزه نيا به پاسخي براي رفتار رييتغ

  ).Podana & Imrikova, 2014: 801 & 802(را دربرداشتند  دگانيد بزه از درصد ٢٣ حدود

 يبرخ كه هندد يم بروز خود از يمتفاوتي ها رفتار مصرانه بيعقت با مواجهه در افراد ن،يابرابن 

 باعثها  آن ازي برخ و سيپل به دادن گزارش مثل ؛است درست و ثرمؤ طيشرا آن درها  آن از

 نيرت جيرا ديشا. بزهكار بهيي اعتنا يب مثل ؛شود يم دهيد بزه به نسبت بزه نياي ها امديپ بدترشدن

 ثابت تلفن هشمار رييتغ. است كينزدها  آن به دهيد بزه كه باشدي افراد از كمك درخواست ،راهكار

ي كارها مخصوص ةشمار و كار مخصوص ةشمار( مختلفي ها تلفن شماره از استفاده همراه، اي

تغيير  امكان درصورت وي شخص اطالعات قرارگرفتن عموم دسترس در از يخوددار ،ي)شخص

 ).Maran et al., 2017: 2610( ، از ديگر راهكارهاي موجود استمحل كار
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 ها نامه ا،يهدا ها، ليميا ها، اميپ حفظ وي نگهدار كه باشد داشته نظر در را نكته نيا ديبا دهيد بزه

ي قانون بيتعق روند گردد يم باعث ،شود يم مربوط بزهكار به كهيي ها زيچ تمامي طوركل به و

 به نترنتياي فضا در كهي انبزهكار با رابطه در طور نيهم. شود دنبالي شتريب تيموفق با بزهكار

 انبزهكار اغلب كند، ييشناسا را بزهكار فرد تيهو بتواند دهيد بزه اگر ،پردازند يم مصرانه بيتعق

 بهها  آن قدرت تمام چراكه ؛دهند يم انيپا خود بيتعق و مزاحمت به داوطلبانه صورت به

   .)٣٨: ١٣٩٠ ادمز،( است نتشايهو بودن يمخف

 و كمك افتيدري برا تواند يم زين دهيد بزه از كننده تيحماي ها گروه و ها نهاد يبرخ وجود

 تياذ و آزار توقف يِنترنتيا گاهيپا مشابه ؛باشد مؤثر اريبس كارآمدي ها هيتوص از استفاده نيهمچن

 كاهش جهت در زنان به كمكي برا كه كايآمر متحدة االتيا در )WHOA( زنان هيعلي نترنتيا

   ).٤١١ و ٤١٠: نيشيپكي جيشانكار، ( است ايجاد شده آنان هيعل آزار و خشونت

 وجود همواره ها، يدگيد بزه انواع با رابطه در رانهيشگيپ ريتداب ازي مهم بخش يِاثربخشي برا

 در نمونه،ي برا. است الزم گوناگوني ها بزه با رابطه در جامعه افراد به مناسب و هنگامب آموزش

 چه نكهيا و جرم نيا به نسبتي آگاه عدم علت به دگانيد بزه ازي اريبس مصرانه بيتعق با رابطه

 از محافظت باعث كهي اقداماتي برخ انجام از ،گردد محسوب مي مصرانه بيتعق يرفتار نوع

  ).Philips et al., 2004: 74( مانند يم محروم ،ها نهاد از كمك درخواست نيهمچن و شود يم خودشان

  يريگ جهينت

 نيا. است افتهي شيدايپ ،ياجتماع تحوالت موازات به كه است ديجد نسبتاً جرمي مصرانه  بيتعق

ي نوع خود مصرانه بيتعق رسد يم نظر به كهي نحو به ؛داردي ناگسستني ونديپ تمزاحم با جرم

 و بيتعق رفتار از اعم شود، يم منظور مصرانه بيتعق از آنچه گاه ه،يپا نيهم بر. است مزاحمت

يي كشورها. دارد ارتباط آن با اي بوده همراه دنييپا و بيتعق با كه استيي ها مزاحمت ازي برخ

 اتخاذ با را مصرانه بيتعق نيقوان و زده مستقلي انگار جرم به دست كايآمر متحدة تااليا مانند

 و بيتعق از پس درواقع،. اند كرده بيتصو دگان،يد بزه ازي تيحما عمدتاً رِيتداب و ها استيس

 با مقابله اي بيتعق قانون ،مختلفي ها التيا در اش، كننده بيتعق توسط مشهور فرد كي شدن كشته

ي افتراق ريتداب رفتار، نياي براي فردهيك وي فرگذاريك كنار در كه شد بيتصو مصرانه بيتعق

 .است كرده زيتجو را تيمحدود و تحفاظ يِنيتأمي دستورها صدور همچون رندهيشگيپ وي نيتأم

 با چنانچه ها التياي برخ نيقوان دري ول شده، گرفته نظر در جنحه ةدرج با جرم نيا اصوالً

 محسوب تيجنا و مشدد ةمصران بيتعق ةگون از شود، همراه شونده بيعقت بهي بدني ها بيآس

ي برخ در و عام تيسوءن باي جرم مصرانه بيتعقيي جزا نيقوان ازي برخ در ن،يهمچن. شود يم
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 ارائهي متفاوت اريمع زين جهينت نظر از كه، همچنان. است شده محسوب خاص تيسوءن ازمندين گريد

 نيقوان گريد در است، شرط ديده بزه هراس و دنيترسي نيقوان در اگر كهي ا گونه به است؛ شده

  .است اريمع متعارف انسان كي هراس و ترس

 كه است يناقص و پراكنده مواد به محدود مصرانه بيتعق و نبوده نيچن ران،ياي فريك حقوق در

 آشكارتر رفتار، نيا قيمصاد و تيماه بيشتر هرچه شناخت با تيوضع نيا ازي ناشي امدهايپ

 مصوب راتيتعز قانون ٦١٩ مادة مانند مصرانه، بيتعق قيمصاد ازي برخ تنها درواقع، .شود يم

 اي يافتراق ريتداب ينيبشپي ،يانگار جرم از رت مهم ديشا نه،يمز نيا در. است شدهي نيب شيپ ،١٣٧٥

 مواقع،ي اريبس در. باشند داشته جرم نيا آماج يِدگيد بزه از رندهيشگيپ وي نيتأمي تيماه كه است

 از كه كند ينم رفتاري ا گونه به مرتكب اساساً اي ندارد جرم اثباتي براي امكان اي فرصت ديده بزه

 انتساب وي فريك بيتعقي براي وجه ،ييقضا وي سيپل كنشگران ريتفس براساس ژهيو به ،يقانون نظر

 سخت ديبپا را او و كند اتراقي فردي زندگ محل دري زن اي مرد كهي تيوضع تصور. شود دايپ اتهام

 نيقوان در نكهيا از نظر صرف دهند؟ يم اجازه را سيپل ةمداخلي كنونيي جزا نيقوان ايآي ول ست،ين

 تاب ادشده،ي ٦١٩ مادة جمله از ها نيهم دارد، وجود باره نيا دري شمار انگشت مواديي جزا

ي مجازي فضا از نكهيا بر افزون هماد نيا. ندارد راي ا انهيآزارگرا يِرفتارها نيچن به دادن پوشش

 دور هك كرده منحصر مردان به را بزهكاران و زنان به را دگانيد بزه ،يسنت نگاهي مبنا بر بوده، غافل

 دربرابر اگر. ستين روا ،يروان شيآسا و تيامن ارزش يِانگار ساده. استي امروزي زندگ تيواقع از

 افراد زين انهيآزارگراي رفتارها با رابطه در شده، اتخاذي مشخص استيسي بدني زا بيآسي رفتارها

 و مانعي جرمي نوع به درواقع مصرانه بيتعقي انگار جرم. اند ييجزا وي قانوني ها تيحما ازمندين

ي ا رندهيشگيپ ريتداب واست ي جنس وي بدني ها بيآس مانندي دتريشد جرائم وقوعي برا بازدارنده

  .كرد خواهدي ريشگيپي قرباني گيدآزارد وي دگيد خشونت ةادام از ،ينيتأمي دستورها همچون
 
  منابع

  يفارس) الف
  .١٦٠-١٨٨ صص ،٢٣ ش زنان،ي راهبرد مطالعات ،»يابانيخي آزارها در خشونت تكثر« ،)١٣٨٢( نصراهللا ،يآقاجان .
 ،٤ ش معرفت، و حكمت اطالعات ،يچاوشاهللا  روح ةترجم ،»يمجازي فضا در مزاحمت« ،)١٣٩٠( سونيال ادمز،. ٢

  .٣٦-٣٩ صص
  .زانيم :تهران ،٥٠ چ ،١ ج ،يعمومي جزا حقوق ،)١٣٩٥ي (محمدعل ،يلياردب. ٣
 حقوق مطالعات ،»يحقوق نظام بستر در جرم مهار رنده؛يشگيپ عدالت« ز و زمستان،پايي ،)١٣٩٦( محمد ،يلياسماع. ٤

  .٢٩٧-٣٢٦ صص ،٩ ش ،يشناس جرم وي فريك
  .كتاب كانين: تهران ،١ چ ،يتلفن مزاحمت ،)١٣٩٥( فرحناز ،يانگوت. ٥



   
  ٤٦٣ اي تطبيقي در حقوق كيفري ايران و اياالت متحدة آمريكا                                  عقيب مصرانه؛ مطالعهت

 

 ،٦ ش ار،ي قانون ،»يريشگيپ و مقابله ،يجنس آزار با رابطه در رانياي فريك استيس« تابستان، ،)١٣٩٧( سهينف ،يباقر. ٦
  .٤١٩- ٤٣٣ صص

 حميدرضا ترجمة ،كاربردها و ها هينظر ؛يشناس ديده بزه ،)١٣٩٥( آلبرت رابرتس، ؛ليچر رگر، ؛ولبرت آن برجس،. ٧

  .زانيم: تهران ،١ چ ،يمحمد ملك
حميدرضا  مةترج ،مجرمانه رفتار وي نترنتيا جرائم كشف ؛يمجازي فضاي جرمشناس ،)١٣٩٤ي (ك شانكار،يج. ٨

  .زانيم: تهران ،١ چ ،يمحمد ملك
 ش ،يفريك حقوق ةپژوهشنام ،»يتلفن مزاحمت جاديا جرم ليتحل« ،)١٣٩١( عادل پور، يعل ؛محمدجعفر زاده، بيحب. ٩

  .٦١-٨٤ صص ،٦
 رد اشخاص، يروان تيتمام هيعل يتهاجم مزاحمت؛« پاييز و زمستان، ،)١٣٩٤( ريام ،ياعتماد ؛دمحمديس ،ينيحس. ١٠

  .٤٩-٧٢ صص ،١٠٨ ش ،يقيتطب حقوق ةمجل ،»انگلستان و رانيا يفريك يها نظام

  .هيالعلم مطبعه: قم ،نيالثقل نور ،)تا يبي (عبدالعل ،يزيحو. ١١

  .ققنوس: تهران ،٢ چ ،٢ ج ،)راتيتعزي (اسالم مجازات قانون شرح ،)١٣٩٢( عباس زراعت،. ١٢

  .هانيك انتشارات سازمان: تهران ،يقيتطب رفالمعا رهيدا). ١٣٧٧( رضايعل مهر، انيشا. ١٣
ي حقوق يفقهي بررس« بهار و تابستان، ،)١٣٩٧( رضا ،يسرنق كخواهين ؛يدمهديس ،يصالح ؛يدهاديس ،يصالح. ١٤

  .٧٧- ٩٨ صص ،٢١ ش ،ياسالم حقوقي فقهي مبان ،»آني ئاستثنا موارد و تجسس

 ،يحقوقي رسان اطالع ةفصلنام ،»مزاحمت برابر در اطفال و زنان ازي فريك تيحما« ،)١٣٩٠ي (مهد پور، يصبور. ١٥

  .٩-١٩ صص ،١٣٩٠ بهار ،٢٥ ش
 رفاهي پژوهش- يعلم ةفصلنام ،»يجنس آزار انواع ةتجرب« ،)١٣٩٤(  اصغر يدعليس ،ينوروزي نيحس ؛نيحس ،يكرد. ١٦

  .٧-٣٠ صص ،٥٧ ش ،ياجتماع
 نيحس ةترجم ،كايآمر متحدة االتياي فريك نظام دري بدن صدمات و قتل و تيسبب ،)١٣٩٧( آر نيوا و،يلف. ١٧

 .زانيم: تهران ،٤ چ ا،ين ييآقا

 .نگار  دانش دان حقوق: تهران ،زنان هيعل خشونتي كالبدشكاف ،)١٣٨٥( نيشه ،يمالورد. ١٨

  .زانيم: تهران ،٢٥ چ ،١ ج ،اشخاص هيعل جرائم ،)١٣٩٧( نيحس ،يرمحمدصادقيم. ١٩
 براي عدالت فيبازتعر: يجنس خشونت هاي پرونده در فرييكة مداخل جينتاي ابيارز« ،)١٣٩٩( دهيسپ ،يديرمجيم. ٢٠

  .٢٧٧-٢٥٧ صص ،١٣٩٩ تابستان و بهار ،١ ش ،يشناس جرم وي فريك حقوق مطالعات ،»يجنس خشونت دگانيد بزه
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