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 مقدمه 
ایراد هر گونه ضرر و  40و  39در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ، از جمله در اصول 

. از لطمه به حقوق معنوي انسانها منع شده  10ق  32 23و  22خسارت ممنوع شده و طبق اصل 

ق . ا .  171است و اگر خسارتی به حيثيت و شرافت و سرمایه معنوي کسی وارد آید طبق اصل 

شود و در قوانين عادي نيز تلویحاًو یا با الصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوي باید جبران 

و آبرویی شده است که این امر نشانگر توجه شایان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوي 

ي قوانين و مقررات ،  م که با بررسی در محدودهیباشد . به هر صورت سعی بر آن دار می

قانون مسئوليت مدنی و آیين دادرسی کيفري و مجازات اسالمی و باالخص قانون اساسی و 

از جرم به ویژه در آثار  و تجزیه و تحليل پيرامون خسارت حاصله منابع معتبر فقهی به بحث

حقوقی وکيفري آن بپردازم ، تا انشاء اهلل با تبيين وجاهت و مشروعيت این موضوع ، توجه و 

، مورد عمل مراجع محترم قضایی و مورد توجه و رسيدگی وجبران خسارت ناشی از جرم 

ي دستيابی بيشتر به نظم واقعی و استقرار عدالت و  واقعی گردد، باشد تا زمينه حقوقدانانتاکيد 

ایجاد محيط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخالقی ، تامين آزادیهاي سياسی و اجتماعی ،ایجاد 

قانون اساسی فراهم آید ، و با وضع قوانين امنيت و آسایش همگانی و سایر اهداف مندرج در 

متقن و محکم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در این زمينه ، مراجع محترم قضایی و امنيتی ، 

دارند ، با اتکا به چنين قوانين  همانگونه که اموال مردم را از تعدیات و تجاوزات محفوظ می

را نيز که از اهميت و اولویت بيشتري مستحکم ، حيثيت و اعتبار و احساسات اشخاص حقيقی 

هاي اجرایی براي این  برخوردار است از تعرضات و تعدیات محفوظ و مصون دارند و ضمانت

قوانين الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزین را از فکر تجاوز و تعدي به افراد باز دارد و 

 خسارهاي وارده به زیان دیدگان را مرتفع نماید . 



 

 اول فصل
 كلیات

 



 

براي روشن شدن مفهوم خسارت معنوي ضروري است ابتدا تعریف خسارت معنوي و 

گرفته و سپس در فصل نخست هاي حقوقدانان در این زمينه مورد تحقيق و ارزشيابی قرار  نظریه

این بخش پس از تعریف خسارت و بيان انواع آن ، مفهوم خسارت معنوي و انواع آن و 

ي تاریخی آن در اسالم و در قوانين کهن و در نظام حقوقی فرانسه مورد بررسی قرار  پيشينه

ن و مبانی ي آ گرفته و در پایان ضمن ارایه تعریف مورد نظر و ارکان خسارت و شرایط مطالبه

 نظري مسئوليت ناشی از ایراد خسارت معنوي مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

ودر فصل دوم پس از بررسی خسارت معنوي در حقوق اسالمی به موضع حقوق ایران و 

هاي ناشی  فرانسه در حقوق کيفري و کيفري به تفحص و جستجو خواهيم پرداخت تا مسئوليت

 سایی و ارائه کنيم . از ایراد خسارت معنوي را شنا

در این فصل ابتدا پس از تعریف خسارت و انواع آن تعاریف گوناگونی که توسط اساتيد و 

صاحب نظران براي خسارت معنوي و انواع آن شده طرح و مورد بررسی قرار گرفته و 

ترین تعریف ارائه می شود و سپس منشاء و کيفيت اعتبار خسارت معنوي و تطور  مناسب

آن ، در دین اسالم و نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی خواهد شد . و در مباحث تاریخی 

ي آن و مبانی نظري مسئوليت ناشی از ایراد خسارت  بعدي نيز ارکان خسارت و شرایط مطالبه

 معنوي مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

براي ارائه تعریف مناسب از خسارت معنوي الزم است معناي لغوي خسارت روشن شده و  

سپس انواع خسارت و مالک تقسيم بندي آن معلوم شود. و طرح یک مسئله علمی و ارائه 

پاسخ مناسب آن منوط به دریافت مبادي تصوري و تصدیقی آن مسئله است . لذا مسئله جبران 

ت که مهمترین مبدأ تصوري آن مفهوم خسارت است ، بنابراین مالی خسارت معنوي امري اس

بحث از معناي لغوي و اصطالحی خسارت ، امري ضروري و اجتناب ناپذیر است .و اصل 

جبران خسارت معنوي منشاء و فطري انسانی دارد که موضع ادیان الهی با توجه به مقتضيات 
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ین مبحث تطور تاریخی آن نيز به نحو زمانی خود تنها معرّف دگرگونی شکل آن است که در ا

 شود .  مختصر ارائه می

گردد و در  ي خسارت از لغات زبان عربی است که درزبان فارسی نيز استعمال می کلمه

 هاي لغت مختلف براي این کلمه معانی مشابه و احياناً مختلفی ذکر گردیده است :  فرهنگ

معنی « زیان کردن در تجارت » به معنی « الوسيط المعجم » چنانکه کلمه خسارت در  

اند و مولف المنجد ضرر را به معناي ضد نفع ،شدت ضيق ، سوء حال و نقص شیء  نموده

( مولف قاموس المحيط و قابوس الوسيط آن را به 447م . ،ص  1973دانسته است .)معلوف 

 است .معناي ضد نفع ، شدت ، سوء حال ، نقص دراموال و انفس دانسته 

راغب اصفهانی با عنایت به استعمال این لغت در قرآن کریم ، ضُرّ ) وزن فُعْل ( را به معناي 

گوید که ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد مانند فقدان علم ،عفت یا  بد حالی دانسته و هم او می

ه مقابل نفع وزن فَعل ( پيوست در بدن مانند نقص عضو یا در حال مانند کمی مال و جاه و ضَرّ )

 ( 293، ص 1404بکار رفته است )راغب االصفهانی ، 

هاي زیان و ضرر است )دهخدا،  ي خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژه کلمه

زیانکاري ،  -2ضرر کردن ،زیان بردن  -1و به معناي  523 -524، صص  2، ج  1337

( ازاین رو در معناي زیان گفته شده 1419ص  1375زیان ، ضرر است ) معين  -3زیانمندي 

 -3آسيب و صدمه  -2ضرر مادي یا معنوي ، خسارت مقابل سود و نفع  -1است زیان به معنی 

( در معناي کلمه ضرر لغت 1767نقصان ، زیان بردن و ضرر رسانيدن است ) همان منبع ، ص 

زیان ،  -3سانيدن گزند ر -2زیان وارد آوردن  -1اند ، ضرر عبارتست از  شناسان نوشته

  (2186گزند و آسيب ) همان منبع ص  -4مقابل نفع  خسارت ،

» دکتر جعفر لنگرودي در کتاب ترمينولوژي حقوق درباره معنی خسارت آورده است 

 دو معنا دارد .« فقه  –خسارت مدنی 
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 الف ( مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگري شده به متضرر داده

 شود .

 (260، ص 1376ب( زیان وارد شده را هم خسارت گویند ) لنگرودي ، 

اگر چه کلمه خسارت از مفاهيم بدیهی و روشن است ، تأمّل در آثار لغت شناسان ما را در  

دریافت موارد استعمال آن رهنمون می شود . با دقت در موارد استعمال خسارت و کلمات 

می گيریم که این کلمه در زبان فارسی به معناي مصدر ، اعم  مترادف آن در زبان فارسی نتيجه

ي  ي خسارت کلمه از الزم و متعدي ، و اسم مصدر بکار گرفته است .و معادل فرانسوي واژه

"Dommaye","Prejuduce" . است 

( بعضی از حقوقدانان داخلی 21، ص  4، ج 1376خسارت تعریف قانونی ندارد ) لنگرودي ، 

اند ولی  و ضرر را مترادف تلقی کرده و یکی را به جاي دیگري استعمال نموده ي خسارت واژه

ي خسارت عالوه بر  ي ضرر است چون کلمه ي خسارت اعم از کلمه ه باید توجه داشت که واژ

معناي زیان که به دیگري وارد می شود بر تاوان و غرامتی که به زیان دیده داده می شود نيز 

در هر جا که نقصی در اموال :» نویسند  از حقوقدانان در تعریف ضرر میکند . برخی  داللت می

اي  ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سالمت و حيثيت و عواطف شخصی لطمه

 ( 697،ص 1، ج 1954سنهوري ، « ) گویند ضرر به بار آمده است. وارد شود می

ي از بين رفتن مالی باشد یا به  به واسطهضرر ممکن است :» اند  برخی نيز در بيان ضررنوشته 

این تعریف به تبعيت از «. ي فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است واسطه

قانون آیين دادرسی مدنی ارائه شده و از جامعيت برخوردار نيست. بدیهی است  728ذیل ماده 

قوق، تعریف خود را از یک مفهوم حقوق دانان باید با عنایت به قانون و عرف و دیگر منابع ح

یابی به مفهومی که از جامعيت  ارائه دهند. چه ،اتکا به یکی بدون دیگري چه بسا او را از دست

دارد ، باید اذعان کرد که مفهوم خسارت و ضرر از مفاهيم عامه است  برخوردار باشد باز می

یابی تنوع و  بيشتر ناظر به دست دانان در تعریف آن ، که ذاتاً روشن و بدیهی است و ورد حقوق

تکثر موارد و مصادیق آن است . در قانون مدنی ایران هنگامی که از خسارت ناشی از عدم 
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آید ، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی که از  ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به ميان می

، 227،  221شد) مواد با کنند منظورشان جبران ضررهاي وارد شده می تأدیه خسارت بحث می

 ( 407، ص 1366، قانون مدنی ( ) امامی ، 229

با هم به « ضرر و زیان » قانون آیين دادرسی کيفري عناوین  16و  14، 13، 12، 9در مواد 

هاي مترادف در نگارش قانون این ذهنيت را پدید می  کار رفته است. این نوع به کارگيري واژه

هاي  آورد که قانون گذار براي این دو واژه معناي متفاوتی قائل است چون بکارگيري واژه

ر قانون واحد ، مغایر با منطق نگارش قانون است . با تأمل در معناي این دو واژه در مترادف د

شود ، بنابراین آن را باید بر تسامح در مقام نگارش قانون حمل کرد .  این مواد تفاوتی دیده نمی

ضرر و زیان » در عرف قضایی کشور ما اصطالح :» اند  نوشته  برخی از حقوقدانان در این زمينه

بدون اینکه هر یک از کلمات آن داراي آثار حقوقی ویژه اي باشد متداول شده و در اغلب  «

هاي حقوقی و قضایی و حتی در متن بعضی از قوانين دیگر نيز با همين ترکيب به کار  نوشته

 ( 272، ص  1368آخوندي ، « ) رفته و مصطلح شده است 

المی ایران و در بسياري از مواد قوانين از قانون اساسی جمهوري اس 171قانونگذاردر اصل 

 ي ضرر استفاده کرده است . مختلف عادي براي ارائه مفهوم خسارت از واژه

در آثارفقيهان متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد  

رت به و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است . درمتون فقهی متاخرین نيز مفهوم خسا

 ي ضرر بيان شده است . ي واژه وسيله

:» نویسد  مرحوم موسی خوانساري در تقریرات درس فقيه و اصولی مبرز ميرزاي نائينی می 

ضرر عبارتست از فوت آنچه که انسان آن را داراست ، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال 

او به جهت اتالف یا تلف ناقص  یا جوارح ، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوي ا ز اعضاي

گویند ضرر به او وارد  شود یا شخص بميرد یا به عرض او لطمه وارد آید در این صورت می

در موردي که مقتضی آن تمام و کامل شده « عدم نفع » آمده است ، بلکه با عنایت به عرف 

( مرحوم 198، ص  2ق ج  1421 -1418)نجفی خوانساري ، « آید باشد ضرر به حساب می
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ضرر مصدر ) ضر ( نقص در سال یا :» شيخ محمدحسين حلی در تعریف ضرر آورده است 

 « نفس یا آبرو است همانگونه که در کتب لغت بدان تصریح شده است 

مولف در کتاب القواعد الفقهيه ضرر را به معناي از دست دادن هر یک از مواهب و 

مند  یا هر چيز دیگر که انسان خود از آن بهرههاي زندگی اعم از جان ، مال و حيثيت  نعمت

 (49، ص 1، ج  1411مکارم شيرازي ،  است ، دانسته )

پس در فقه نيز همانند حقوق ، سلب حيات فرد ، از دست دادن سالمتی جسم ، نقص در 

اموال، فوت، منفعت مسلم ،از بين رفتن حيثيت و اعتبار شخص ، لطمه به عواطف شخصی، 

و مذهبی فرد و از دست دادن هر گونه سرمایه و دارایی و حقی که شخص  خانوادگی، ملی

مندي آن در نزد عرف وجود دارد ،  مند بوده است یا اقتضاي بهره واجد آن بوده و از آن بهره

 خسارت وضرر به شمار می آید. 

یابد . خسارت به اعتبار اینکه به  خسارت و ضرر به اعتبارات مختلف تقسيمات متفاوت می

یک شخص وارد می شود ، فردي و از آن جهت که به یک گروه یا جمع وارد شود ، درحالی 

که نتوان فرد معين یا افراد مشخصی از آنها را متضرر به شمار آورد، جمعی تلقی می شود ) 

  (105 -109، صص 1375لوراسا ، 

و خسارت را از آن جهت که به مال تعلق می برخی از نویسندگان حقوق اسالمی ضرر 

گردد، ضرر مالی و بدان دليل که به بدن وارد می شود ، خسارت بدنی و بدان جهت که به 

بندي در حقوق فرانسه هم  اند . این تقسيم عرض و شرف تعلق می گيرد ، خسارت معنوي دانسته

 وجود دارد .

ها و حقوق مالی وارد می شود  ه به داراییبسياري از حقوقدانان ، خسارت را از آن جهت ک 

ي معنوي است خسارت معنوي  خسارت مادي و از آن جهت که موجب لطمه بر سرمایه

هاي حقوقی و در قوانين بسياري از کشورها از این تقسيم  اند . در بسياري از نوشته دانسته

 ( 258، ص  1355خسارت پيروي شده است.)صفایی ، 


