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 چکیده
ب موضوعه ایران مورد خسارت معنوی مفهوم جدیدی است که در قوانین مصو

ق جبران این نوع اما شناسایی ماهیت و کیفیت طر ،گذار قرار گرفته استتأکید قانون

گوردد  ایون نووع    های اصلی فراروی این حووه  تلیوی موی   عنوان چالشخسارات، به

عنوان خسوارات موادی را نداشوته باشود،     خسارت به هر ضرری که قابلیت اطالق به

گردد  البته شرایط کلی حاکم بر شناسایی ضررهای مادی، در این نوع ضورر  تعبیر می

های متعددی سنجی جبران این نوع خسارات، دیدگا مکاننیز جریان دارد  در همینه ا

ترین دلیل مخالفین بر جبوران ایون   دانان مطرح گردید  است، مهممیان فیها و حیوق

باشود  اموا موافیوان بوا اسوتناد بوه       نوع خسارات عدم امکان تعیین دقیق میزان آن می

ظ حرمت اشخاص قواعدی مانند قاعد  الضرر، نفی عسر و حرج، اتالف و لزوم حف

هایی مانند تعیین کارشناس یا و امکان سنجی تعیین میزان این نوع خسارات با روش
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تعیین میدار قدر متیین بر مبنای معیارهوای موجوود بور ضورورت جبوران ایون نووع        

 اند خسارات تأکید نمود 

 دیلکی: 

 

 اگن

 

  شناسی، فیه امامیه، حیوق ایرانجبران خسارت معنوی، ماهیتو ا ژ

 مقدمه
نیالب و پس اه آن موورد  خسارت معنوی مفهومی است که در دو برهه پیش اه ا

مکرر قانون مجواهات   252گذار واقع گردید  است  برای نخستین بار ماد  نظر قانون

به موجب ماد    بینی کردمس له ترمیم خسارت معنوی را پیش 5921عمومی مصوب 

مکورر و   222و  222و 222واد های مذکور در مو مزبور هر کس مرتکب یکی اه جرم

شد، عوالو  بور مجواهات میورر بوه تأدیوه خسوارت معنووی         این قانون می 221ماد  

بعود اه    شود علیه که در هر حال کمتر اه پانصد ریال نخواهد بود محکووم موی  مجنی

قودم را   5992قانون اصالح بعضی اه مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1ماد  

هر متضرری اه جرم اجاه  داد که اه دادگا  تیاضای جبران ضورر   فراتر گذاشت و به

در این ماد  آمد  بود که در صورت تیاضای متضرر اه جورم    و هیان معنوی را بکند

عنوان خسارت معنووی بوه   دادگا  با توجه به نوع جرم و میزان آن و حیثیت طرف به

مشارالیه بپورداهد بعود اه   پرداخت مبلغی که متناسب بداند محکوم خواهد کرد که به 

قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید و قابل مطالبوه   1ماد   5991آن در سال 

های معنوی با وضوح و روشنی کامل در آن بیان گردید و بواالخر   بودن ضرر و هیان

با تصویب قانون مس ولیت مدنی قواعد موجود در این همینه توسعه بیشتری گرفت و 

و هیان معنوی در عرف محاکم ایران متداول گردیود، موواد هیوادی اه    پرداخت ضرر 

این قانون به خسارت معنوی اختصاص پیدا کرد و در تثبیت و قابل جبران بوودن آن  

 52و  1و  2و  2و  5در نظام حیوقی ایران هیچ جای تردیدی را روا نگذاشت موواد  

و آن را قابل جبران دانست   قانون مس ولیت مدنی صراحتاً اه مس ولیت مدنی نام برد



قانون اخیرالذکر که اختصاص به انتشارات خالف واقع که به حیثیت و اعتبار  2ماد  

(  212، 5، ج5932ساهد، اختصاص دارد )آخونودی،  و موقعیت دیگری هیان وارد می

الذکر امکان مطالبه ضرر معنوی اه سوی دختری که در قانون فوق 1همچنین در ماد  

خووابگی  استفاد  اه هیر دست بودن حاضر بورای هوم  ءال حیله یا تهدید یا سواثر اعم

نیز کسی کوه بوه حیثیوت و     52همچنین در ماد    است  بینی شدنامشروع شد ، پیش

شود، اختیار پیدا کورد  اه کسوی کوه    اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می

و معنوی خود را بخواهد  طبق ماد   جبران ضرر و هیان مادی  است  لطمه وارد آورد

که حسب مورد تشخیص و طرییوه جبوران    است  آن نیز به قاضی اختیار داد  شد 9

تواند حسب موورد  باشد، بنابراین او میخسارت در موارد مختلف بر عهد  قاضی می

با در نظر گرفتن پروند  و نتایج حاصل را اه آن و اوضاع و احوال حسب مورد حکم 

مادی دهد  اقدام قانونی بعدی در این خسارت معنوی اه طریق مادی یا غیران بر جبر

قانون صدرو  59و نیز ماد   5911قانون صدور چک مصوب  2توان به ماد  همینه می

که صوادرکنند   بود که درصورتی در این قانون بیان شد   اشار  کرد 5911چک سال 

ظایر آن کتباً دستور عدم پرداخوت  چک به استناد مفیود، سرقت، جعل شدن چک و ن

داد سوپس خوالف ادعوای وی کوه باعو  عودم پرداخوت        را به بانک می چکوجه 

چهارم وجوه  گردید، دستوردهند  عالو  بر مجاهات به پرداخت یکبود، ثابت میشد 

طوور کوه مشواهد     شد، هموان محکوم می چکعنوان خسارت معنوی دارند  چک به

جبران  ،که اوالً است  گذار حاکم بودی این اندیشه بر قانونشد، قبل اه انیالب اسالم

  استمطالبه آن به صورت مادی و پولی ممکن  ،خسارت معنوی و ثانیاً

بور اسواس    5921اه انیالب اسالمی با فسخ قانون مجاهات عمومی مصوب پس 

و اصوالح قوانون    5921قانون مجواهات اسوالمی مصوو ب     5922اصالحی  221ماد  

 221و اصالح تبصور  مواد     5922ک بر اساس قانون صدور چک مصو ب صدور چ



ق آ  د  م تغییری در نحو  نگرش 521قانون آیین دادرسی مدنی به شرح تبصر  ماد  

مینن نسبت به جبران خسارت معنوی و خصوصواً راجوع بوه طریوق جبوران آن بوه       

ون آیین دادرسوی  گذار ایرانی در جریان تصویب قانقانون  شودصورت مالی دید  می

 2دست به اقدامی عجیب هد و خسارت معنوی را کوه در بنود    5922کیفری مصوب 

هوای قابول   عنوان یکوی اه ضورر و هیوان   قانون آیین دادرسی کیفری پیشین به 1ماد  

بوه آن اشوار     5922مطالبه اه سوی مدعی خصوصی بود، حوذف نموود و در قوانون    

که برخوی تصوور کننود کوه دیگور خسوارت        گذار سبب شدهمین اقدام قانون  نکرد

  معنوی در نظام حیوقی ایران جایی ندارد و اه سیسوتم حیووقی ایوران حوذف شود     

البته اقدامات دیگری نیز در حال وقوع بود که افراد را وادار بوه پوذیرش ایون      است

طور مثال در همان همان کمیسیون استفتائات و مشاورین شورای عالی کرد بهنکته می

اقودام دیگور در    5 ایی اعالم داشته که مطالبه هیان معنوی فاقد مجوه شرعی استقض

این همینه که سبب این تصور اشتبا  در اذهان حیوقدانان شد  بود، اظهار نظر شورای 

در چراکه بود،  5931قانون مطبوعات مصوب  92ماد   5نگهبان در خصوص تبصر  

قوانون   92د مخصووص در حکوم مواد     بوود کوه در مووار    تبصر  آن ماد  بیان شود  

در تبصر  آن ماد  بیان شد  بوود کوه در مووارد    چراکه  ،بود 5931مطبوعات مصوب 

قانون مطبوعات طرح دعوای خسوارت معنووی مجواه و     92مخصوص درحکم ماد  

بود که حسب مورد تیویم خسارت معنوی به مال  دادگا  مکلف به رسیدگی آن شد 

نظر خود دربار  ایون تبصور  بیوان    در اظهار اما شورای نگهبان بود، بینی شد نیز پیش

نهایتاً تبصر  مذکور   کرد که تیویم خسارت معنوی به مال مغایر مواهین شرعی است

که صراحتاً جبران خسارت معنوی را نفی کند، میورر داشوت کوه در موورد     بدون این

اراتی که اه ذکر مطلب تواند برای مطالبه خسی میقفوق شاکی اعم اه حیییی یا حیو
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و دادگا  مکلف است نسوبت بوه    کندمزبور بر او وارد آمد ، به دادگا  صالح شکایت 

 آن رسیدگی و حکم میتضی صادر کند 

 5992ق آ د ک 1ماد   2بعد اه حذف بند  ،شودطور که مشاهد  میبنابراین همان

مبنوی بور    و اظهوار نظور شوورای عوالی قضوایی و شوورای نگهبوان        5922در قانون 

غیرشرعی بودن تیویم خسارت معنوی به وجه نید همه این عوامول باعو  شود کوه     

که خسارت معنوی در نظام حیوقی ایران دیگر جایی نودارد و در  کنند ای تصور عد 

پذیرفتنود و اقودام   ها بسیاری اه دعاوی مربوط به خسارت معنوی را نمیعمل دادگا 

که واقعیت امر چیوز دیگوری اسوت و    رحالیکردند، دبه صدور خسارت معنوی نمی

هوا بوه خسوارت معنووی     توانست مانع صدور آرای دادگا کدام اه موارد باال نمیهیچ

قانون اساسی صراحتاً به خسارت معنوی اشار  کرد  به جبران  52اصل چراکه شود، 

ر گا  در اثر تیصیر یا اشوتبا  قاضوی د  است، جایی که اشار  شد که هر  آن حکم کرد

موضوع یا در حکم یا تطبیق حکم بر مورد خواص ضورر و هیوان موادی یوا معنووی       

متوجه کسی گردد در صورت تیصیر طبق مواهین اسالمی میصر ضامن است؛ عالو  

ق  م  م صراحتاً به خسوارت  52و  1و  2و  2و 5بر این موارد مختلفی اه جمله مواد 

هوا نیوز در ایون    گونه خسارتایناند و حکم بر جبران خسارت اه معنوی اشار  کرد 

شد  در قانون مطبوعات نیوز  و  بر این موارد حتی تبصر  مطرحهمینه وجود دارد؛ عال

صراحتی در همینه منع صدور حکم به خسارت معنوی در میابول وجوه نیود وجوود     

گذار ماهرانه بدون تصریح به این موضوع طور که دید  شد، قانونهمانچراکه ندارد، 

شامل خسارت معنوی نیوز   دتوانرا به کار برد  که می «خسارت»کلی لفظ به صورت 

 932طور مثوال در مواد    گذار در قانون مجاهات اسالمی بهعالو  بر این قانون  شودب

قانون مزبور آورد  بود که هر جنایتی که به عضوو کسوی وارد شوود و شورعاً میودار      

طور که همان  جانی باید ارش بپرداهد باشد، عنوان دیه برای آن تعیین نشد خاصی به



 932ها دیه معین نشد  است و مطابق مواد   شود در جراحاتی که برای آنمشاهد  می

قانون مزبور بایستی توسط دادگوا  ارش تعیوین گوردد؛ بورای دادگوا  امکوان تیودیم        

 ( 512، 5922های معنوی و صدور حکم به جبران با پول وجود دارد )پروین، هیان

تورین  صوریح  5922قانون مجاهات اسوالمی قوانون سوال     122و  بر آن ماد  عال

های معنوی به نحو موادی را در میوان قووانین    تواند باشد که جبران هیانمستندی می

در این ماد  آمد  بود که در هر   استه موضوعه و در فیه مطرح و به رسمیت شناخت

دد، مانند خواب، لمس یا موجب جنایتی که موجب هوال یا نیص بعضی اه منافع گر

ها شوود و دیوه آن معوین نشود  باشود، ارش تعیوین       وجود آمدن بعضی اه بیماریبه

به مسوائل غیرموادی، روحوی و روانوی، روشون و       122شود؛ بنابراین شمول ماد  می

قانون مجاهات قبلی و مسائل فیهوی ایون    122مستنبط اه ماد   ،بنابراین  واضح است

سارت معنوی به مال و امور مادی در اسوالم بوه رسومیت شوناخته     است که تیویم خ

گوذار  الذکر قوانون بعد اه تصویب تمام قوانین فوق  و مغایرتی با آن ندارد است  شد

تواند جبران تمام ضورر و  بیان کرد که شاکی می 5915ق  ا  د  ک مصوب 51در ماد  

جورم را مطالبوه کنود و در     الحصول ناشی اههای مادی و معنوی و منافع ممکنهیان

، هیان معنووی عبوارت اه   است  تبصر  آن به تعریف هیان معنوی پرداخته و بیان کرد

  صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبوار شخصوی خوانوادگی یوا اجتمواعی اسوت      

قوانون   525طور که بیان شد، در همان فعلی با توجه بوه وجوود اصول    همان ،بنابراین

و وجوود مووارد    اسوت   مس ولیت مدنی صراحتاً نسخ نگردید که قانوناساسی و این

تووان قائول بوه    الجملوه موی  فی 5912ا  د  ک مصوب سال  51پیرامونی اه قبیل ماد  

وجود خسارت معنوی در نظام حیووقی ایوران و لوزوم بوه جبوران آن در ایون نظوام        

را حیوقی حکم کرد، اما چگونگی جبران آن مطلبی است که موضووع بحو  بعودی    

 دهد تشکیل می



شوود   ، بلکه خسارت معنوی هم شامل مینیستخسارت منحصر به ضرر مادی 

پیشرفت تکنولوژی و پیچیودگی  واسطه بهخسارات معنوی اه جمله مباحثی است که 

ای را در کالبود قووانین مودنی    جدید خصوصاً بعد اه انیوالب صونعتی جریوان تواه     

ن حوه  به دلیل مادی نبودن متلعق خسارت، وجود آورد و در ای کشورها و جرایم به

هوا وجوود دارد  اموا در    ها و جبران خسوارت آن تردیدهایی در پذیرش این خسارت

نظام حیوقی ایران با توجه به صراحت پذیرش میررات خسوارت معنووی در متوون    

قانونی متفاوت اه قبیل قانون مس ولیت مدنی و قانون مجاهات اسالمی، قوانون آیوین   

ی کیفری، بسیاری اه محاکم اه صدور احکام در همینه خسارت معنوی امتنواع  دادرس

که طبق قوانون  صورتیباشند، درقائل به وجود آن در نظام حیوقی ایران نمی ،ورهید 

آور بوود  و واردکننود    مس ولیت مدنی هرگونه ضرر اعم اه مادی و معنوی مس ولیت

کارافتادگی، نه معالجه، خسارت اهچون هزیو خساراتی هماست آن موظف به جبران 

افزایش مخارج هندگی و حتی خسارت معنوی قابل مطالبه است  اه طرفوی اهمیوت   

ضووع بسویاری اه   در همان فعلی موچراکه است،  ناپذیرپرداختن به موضوع نیز انکار

مادی مربوط به شخصیت انسان اه قبیل حیثیت و آبرو و عواطف ها امور غیرخسارت

باشد که همگی آن ممکن است حسب موورد ایجادکننود  خسوارت    و احساسات می

ای جوز  ها چار معنوی برای فرد باشد که جهت جبران خسارت اه این قبیل خسارت

ها و چگوونگی جبوران آن در مووارد و مصوادیق     شناخت مصادیق این قبیل خسارت

 مختلف نیست  

ان آن در فیوه و  در این نوشتار به بررسی و تحلیل خسارت معنوی و نحو  جبور 

شود و دیدگا  موافیان و مخالفان جبران خسارت معنوی، در حیوق ایران پرداخته می

ای و به روش توصیفی و تحلیلی بوا تمسوک بوه    یک نگا  با استفاد  اه ابزار کتابخانه

 شود های خسارت معنوی پرداخته میمنابع فیهی و قوانین ناظر بر چالش



 تعریف و انواع خسارت معنوی
شود  گاهی متعلق ضورر، اموور موادی اه    ضرر اصوالً به دو دسته کلی تیسیم می

موادی مربووط بوه    اهی موضوع ضرر ممکن اسوت اموور غیر  باشد و گقبیبل اموال می

شخصیت انسان مانند حیثیت یا آبورو، عواطوف و احساسوات و امووری اه قبیول آن      

هوا  ن به بعضوی اه ارهش دار کردن و لطمه هدباشد  برخی خسارت معنوی را جریحه

(  برخی دیگر خسارت معنوی 2تا، اند )امامی، بیکه جنبه معنوی دارند، تعریف کرد 

اند که ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلیات غیرموالی  گونه تعریف کرد را این

تووان واردکننود  آن را   روان، آبرو، آبرو و جسم  خسارت معنوی که موی مانند انسان 

جبران نموود، عبوارت اسوت اه خسوارات وارد  بور حیثیوت یوا اعتبوار و          محکوم به

ق  م  م هور حوق   5شخصیت و خسارات وارد بر جسم، روح، آهادی و به تعبیر ماد  

(  دکتر امامی نیز معتید بودند که ضرر معنوی عبارت است 12، 5932دیگر )شهیدی، 

بدون مجوه قانونی  اهصدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخصی که در اثر عمل

 ( 2تا، )امامی، بی است  دیگری یافت شد

دکتر صفایی نیز خسارت معنوی را عبارت اه کسر حیثیت یا اعتبار اشوخاص یوا   

اند  به عبارت دیگر خسارت معنوی هیانی است که به حیثیت صدمات روحی دانسته

غیرموالی   باشد  تجاوه بوه حیووق   یا آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شد 

انسان حتی لطمه هدن به احساسات دوستی، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجوی  

توانود مجووه مطالعوه    شوود، اموروه  موی   ای عارض شوخص موی  که در نتیجه حادثه

(  اه مجمووع نظورات دکتورین حیووقی     212، 5911خسارات معنوی باشد )صفایی، 

ارتی اسوت کوه چهور  موالی و     گونه استنباط کرد که ضورر معنووی خسو   توان اینمی

ب رنوج  ولوی سوب   ،هنداقتصادی ندارد و به حیوق مالی و دارایی مادی او صدمه نمی

ماننود نیوص بودنی، لطموه بوه شورافت و        ؛مالی اوستاخالقی و لطمه به حیوق غیر



بنوابراین    رنج ناشی اه مور  خویشوان   و شهرت شخصی و خانوادگی، سلب آهادی

سارت، عموماً صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار گونه خمتعلق خسارت در این

گوذار نیوز در قوانون آیوین دادرسوی      شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است که قوانون 

 ،است  عنوان موضوعات خسارت معنوی نام بردها بهنیز اه آن 5912کیفری مصوب 

هتک  این قانون هیان معنوی را عبارت اه صدمات روحی یا 51ماد   5تبصر  چراکه 

 داند حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی می

 :ضررهای معنوی ممکن است ناشی اه یکی اه دو امر باشد

های فردی و حیثیت هدن به یکی اه حیوق مربوط به شخصی و آهادیالف( لطمه

 توان مجموع آن را سرمایه معنوی نامید و شرافت که می

هوای شوغلی، هنوری،    مانودن اه عالقوه   های روحی، محوروم ب( در نتیجه صدمه

های عاطفی، لطموه بور   های جسمی و شکستعلمی، اه دست دادن هیبایی هماهنگی

دید  که بخش احسواس  کلی احساس اخالقی هیانطورهای دینی و بهاعتیاد و ارهش

به عبارت دیگر ضرر معنوی یا کسر حیثیت و اعتبار اسوت   ؛است  معنوی نامید  شد

گشواد ،  وسیله نامه سرسزا بهاعتبار در اثر افترا و نای  کسر حیثیت و یا صدمات روح

های ناروا به اشخاص ظاهرالصوالح و    و صودمات روحوی نیوز     اوراق چاپی، نسبت

 ( 2تا، مانند آالم روحی ناشی اه مر  خویشاوندان )امامی، بی

اه  شناسایی حیوق معنوی افراد، حرمت تعرض به آن و مس ولیت اخروی ناشوی 

هوای  های حیثیتی، اعتبوار و منزلوت اجتمواعی و سوایر دارایوی     رسانی به جنبهآسیب

و بوا  نودارد  غیرمادی دیگران اه نظر فیه امامیه و سایر مذاهب اسالمی جوای تردیود   

که احتورام  کرد طور قطع اعتراف توان بهتأملی گذرا در احکام و دستورات شرعی می

ها به مراتب بیش اه تالشی به رعایت حدود و ثغور آنها و اهتمام گونه سرمایهبه این

  در قرآن کریم استه ها صورت گرفتهای مادی انساناست که در مورد حفظ دارایی



هشوتی  دربوار   آیاتی  ؛مادی استهای متعالی و غیرد که حافظ ارهشآیاتی وجود دار

های هشوت  مکوچک شمردن دیگری، تمسخر و اهانت غیبت، به کار بردن الفاظ و نا

ها دارای حرمت و عیوبت دنیوی و اخروی است، در همینوه  آیاتی که نیص آن 5    و 

روایات و سنت نیز، روایات هیادی پیرامون حفوظ آبورو و حیثیوت افوراد کوه هموان       

فرمودند: اگور   ؟ع؟مثال امام صادق برای ؛های معنوی انسان است، وجود داردسرمایه

ه موجب کسر حیثیت وی و اه بین بوردن موروت و   کسی علیه مؤمن سخنی بگوید ک

و موقعیت اجتماعی وی را به مخاطر  انداهد، خداوند او را اه والیوت  شود منزلت او 

شود که شیطان نیز پوذیرای  ارهش مینماید و چنان بیو سرپرستی خویش بیرون می

در فیوه   طوور کوه گفتوه شود    (  بنابراین همان322، 5932گردد )الحر العاملی، او نمی

های غیرمالی و حیوق شخصیتی افراد اه جملوه حیثیوت و شورافت    اسالمی بر ارهش

ها، اهمیت بسیار هیادی داد  شد  و تجاوه به این حیوق حرام و سوبب مجواهات   آن

تواند متجاوه بور حیووق مزبوور را    ؛ و حاکم میاست  دنیوی و اخروی قرار داد  شد

ه کو عرض به حیوق افراد موجب حد  است، چنوان ای موارد تحتی در پار   تعزیر کند

یعنی دادن نسبت به هنا یا لواط به دیگوری بودون دلیول، ایون عمول       ،در مورد قذف

  است  تاهیانه تعیین شد 22مستوجب حد  شرعی یعنی 

های وارد  کامالً مشهود در رویه قضایی نیز عدم کفایت دیه برای جبران خسارت

و  عنوان خواهان اقدام به تیودیم دادخواسوت ضورر   یه بهعلای مجنیدر پروند   است

نمایود و ادعوای هزینوه معالجوه و     هیان ماهاد بر دیه تیدیم دادگا  حیوقی تهران موی 

 95/1/33 _ 22نماید  دادگوا  بودوی طوی دادناموه شومار       افتادگی میخسارت اهکار

خوانود  را بوه    حیوقی یک تهران با استدالل که دیه برای متهم عنوان مجواهات دارد، 

نماید  لویکن ایون   پرداخت مبلغ د  میلیون ریال ضررو هیان ناشی اه جرم محکوم می
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در شوعبه سووم    55/2/32 _ 322/9دادنامه در اثر اعتراض خواند  طوی ریی شومار    

با این استدالل که دیه ذاتاً امر مالی و ضمان است و  ؛گرددعالی کشور نیض میدیوان

طالبه ضرر و هیان مجوه شرعی ندارد، دادنامه مورد تجدیود  با وصف پرداخت دیه م

ای دیگر شخصی برای مطالبوه مبلوغ دو میلیوون ریوال     گردد  در پروند نظر فسخ می

بابت ضرر و هیان ناشی اه جرم شکستگی شدید اسوتخوان و ضوربه مغوزی بور اثور      

ه مودت  تصادف رانندگی در دادگا  حیوقی ساری اقامه دعوی نمود  و مدعی شد  ک

و مبلغ مزبور را اه باب تسبیب  استه سه ما  تحت معالجه بود  و بهبودی کامل نیافت

نماید  خواهان در جلسه دادرسی افزود  است: خواند  مجموعاً به پرداخت مطالبه می

ام، ولوی هزینوه   را دریافوت کورد   هزار تومان بابت دیه محکوم شود  کوه آن   11مبلغ 

که فرهنودم دچوار بیمواری روانوی     ، مضافاً بر ایناست  غ بودمعالجه بیشتر اه این مبل

هوایی خواهود بوود )کاتوهیوان،     ی وی در آیند  مستلزم تحمول هزینوه  دارنگهشد  و 

5922 ،229)  

 کیفیت جبران خسارت معنوی در قوانین موضوعه
تیریباً چراکه باشد، نظران حیوقی و فیهی در این همینه میعمد  اختالف صاحب

دانان قائل به مس ولیت معنوی در نظام حیوقی اسوالم و ایوران   محییان و حیوقاکثر 

هسووتند؛ امووا اخووتالف در چگووونگی جبووران آن اسووت و برخووی اه آن جهووت کووه   

انود کوه پوس خسوارت     های معنوی قابل جبران نیستند، به این نتیجه رسید خسارت

  تصوور غلوط اسوت   کوه ایون   ، درحالینداردمعنوی در نظام حیوقی ایران جایگاهی 

موضووع و متعلوق خسوارات معنووی،     چوون  شود، که جا ناشی میمشکل اصلی اه آن

؛ بنوابراین جبوران موادی    هسوتند اموری مانند حیثیت و آبرو و عواطف و احساسات 

که معمووالً پوول وسویله معیوار سونجش قورار       آنجاها با پول نید وجود ندارد و اهآن

توان با معیاری مشخص سنجید و بوه پوول   ا نمیکه امور غیرمادی رآنجاگیرد و اهمی



بح  اه خسارت معنوی در نظام حیوقی اسالم و ایران با مشکل عملوی   ،تبدیل کرد

که ایون نظور   باشد، درحالی شود عملکرد درستی نداشتهکند که باع  میبرخورد می

  نیستصحیح 

بوه   تبیین دقیق و چگونگی جبران خسوارت ضوررهای معنووی بایود قائول     برای 

صورت که نحو  جبران آن با توجه به آثاری کوه خسوارت معنووی    تفصیل بود، بدین

هوای معنووی   گواهی نتیجوه هیوان   کوه  چنوان کند، کند حسب مورد فرق میایجاد می

بورای  دید  قرار بگیرد، تواند مورد مطالبه هیانخسارت مادی است که با تیویم آن می

علیه یک تاجر که در اثور آن قوادر بوه فوروش      تبلیغ نارواواسطه بهمثال در جایی که 

، اگر بتوان اثبات کرد که تنها این عامل باع  نفروختن کاال یا است  کاالی خود نشد

و رابطه سببیت میان عمل فورد و نتیجوه اتفواق افتواد       است  کمتر شدن مشتری شد

اموا گواهی   وسیله وجه نید شود،  توان قائل به جبران خسارت وارد  بهوجود دارد می

  باشود مواقع هیان وارد  صرفاً جنبه معنوی داشته است و قابل تیویم به وجه نید نمی

مثال اگر معلمی برای  ؛شودرسانند  محکوم جبران هیان معنوی میدر این موارد هیان

، اه این جهت خسارت معنوی به است  خطاب کرد «دهد»آموهی را سر کالس دانش

آموهان به اشتبا  لسه بعدی همان معلّم در حضور همه دانش، در جاست  او وارد شد

ای در ستونی اه یا اگر سردبیر روهنامه ،کندخود اعتراف کرد  و اه او عذرخواهی می

نویسود و اه ایون بابوت خسوارت     شخصی موی دربار  آمیز اش مطلبی توهینروهنامه

ه درج عوذرخواهی در  توانود او را محکووم بو   شود، دادگا  میمعنوی به فرد وارد می

ق  م  م 52گذار در ذیل ماد  طور که قانوندید  بکند، همانهمان ستون اه فرد آسیب

هند، بیان و در باب کسی که به حیثیت دیگری لطمه می است  به این نکته اشار  کرد

تواند در صورت اثبات تیصیر عالو  صودور حکوم بوه خسوارات     کرد  که دادگا  می

ان اه طریق دیگر اه قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم و جرایود و  مالی به رفع هی



  کندامثال آن اقدام 

ها در جایی است که خسارت معنوی باع  آثار گونه خسارتشق دیگری اه این

گوا   مثوال هر بورای   ؛های غیرمادی قابول جبوران نیسوت   که اه را  است  غیرمالی شد

ایون  واسوطه  بوه که متحمل شود سارتی عمل دیگری جراحتی یا خواسطه بهشخصی 

شود، در این مووارد بایود   آسیب و درد و رنج و آالم روحی هیادی را فرد متحمل می

توان عوضی را در برابر این آالم و دردهای متحمل شد  یا ضورباتی را  دید که آیا می

شود، تعیین کرد یا خیر؟ عمود  اختالفوات   که به عواطف و احساسات افراد وارد می

ای به نحوی که عود   ؛ها باهگشت داردخسارت معنوی به این شق اه خسارتدربار  

تووان  کوه نموی  و اهآنجا آثار خسارت در این موارد غیرمادی اسوت چون معتیدند که 

ین موارد قابل جبران موادی  االصول اسنجش برای امور غیرمادی در نظر گرفت، علی

د اه بعد اخالقی و مذهبی بورای آن آثواری   توانباشند، بلکه صرفاً میمادی نمییا غیر

اخالقی بود  و حسب مورد ممکن هنند  فردی غیربه این نحو که فرد صدمه ؛بار کرد

است که مرتکب فعل حرام شرعی شد  باشد، که اگور در قوانون مجواهاتی بورای آن     

 ای دیگور عود  با ایون حوال     آن مجاهات را تحمل کندباید باشد، فرد  قرار داد  شد 

برای در این موارد معیاری اگرچه با این بیان که معتیدند که ؛ دارندای متفاوت عیید 

موادی نیوز بوه    د ندارد و اصوالً اقودامی غیر گیری و تبدیل آن به وجه نید وجوانداه 

ای دیگر معتیدند که در مواردی با توجه بوه اطوالق   اما عد  ،کندالتیام فرد کمک نمی

مدنی که تعیین خسارت و نحو  جبران آن را بر عهد  قاضوی  قانون مس ولیت  9ماد  

بوا ایون    ؛عنووان خسوارت تعیوین کورد    توان میداری وجه نید را به، میاسته گذاشت

هوای  تموام آالم و درد و رنوج  کنند  تواند جبراناستدالل که اگرچه این وجه نید نمی

همین عامول کفایوت   تواند قدری خشنودکنند  باشد، میچون شد  فرد باشد، متحمل

 کند می



، اسوت ه واسطه ضرر مادی که دیگری بر او وارد سواخت مثال شخصی که بهبرای 

هوا درد و  ایون عمول  واسوطه  بوه باشود و  های جراحی پیاپی میمجبور به تحمل عمل

هنند  را بوه مبغلوی وجوه نیود     اگر شخص هیان  های هیادی را تحمل کرد  استرنج

این وجه نید به مسافرت رفتوه و انودکی حوال عموومی او     واسطه محکوم کنیم که به

ایون مبلوغ مسولماً    اگرچوه   ؛باشود کنند  ایون مبلوغ موی   بهتر شود، همین عامل توجیه

باشد؛ اما دربار  ایون شوق سووم بایود کموی      کنند  تمام آالم و دردهای او نمیجبران

در ابتدا باید گفوت    بیشتر توضیح داد و بایستی در موارد متفاوت قائل به تفصیل شد

توان منجر به خسارت معنوی قابل جبران دانست، که مطلق تحمل درد و رنج را نمی

متعارف شدید بود  و غیر قابل تحمل و غیربلکه در مواردی که این درد و رنج بسیار 

مثوال هموانی کوه پودر یوا موادر       بورای  بایستی قائل به خسارت معنووی شود؛    ،است

تصادف واسطه بهی هیادی هم به اعضای خانواد  خود ندارد، ای که وابستگسالخورد 

هایی که فرهنودان اه  دردهاو رنجواسطه بهتوان گفت کند، در این موارد نمیفوت می

اند، قائل به خسوارت معنووی شوویم، در ایون     فوت پدر و مادر در خود تحمل کرد 

الهمه آن اتفاق بود  موارد گویی این درد و رنج که خیلی هم شدید نیست، به نحوی 

توان اه جبران آن گذشت، اما اگر در مواردی این درد و رنج بسیار شدید و حاد  و می

توان قائول بوه خسوارت    باشد، در این موارد میاست و غیر قابل تحمل برای فرد می

عمول  واسوطه  بوه طور مثال همانی که پدر و مادری جوان نخبه خود را معنوی شد؛ به

پودر و موادر یوک درد و رنوج     چوون  توانیم بگوییم که دهند، میمی دیگری اه دست

اند، اگر بابت مطالبه خسارت معنوی در و فرسود  شد تحمل کرد  بسیار شدید و را 

توان با تمسک به این شق سوم که بیان شد این محاکم اقدام به طرح دعوا کردند، می

 اشد درد و رنج را تا حدی التیام بخشید، هرچند اندکی ب

و  5912قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  21الهم است که به ماد  اینجا اما در 



این قانون بیان داشوته کوه شواکی     51گذار در ماد  های آن اشار  کرد که قانونتبصر 

الحصول ناشوی اه  های مادی و معنوی و نافع ممکنتواند جبران تمام ضرر و هیانمی

که هیان معنوی عبوارت اسوت اه    است    این ماد  آمدجرم را مطالبه کند و در تبصر

طوور  هموان   صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی خانوادگی یا اجتماعی

شود، تعریف قانونی نیز همان تعریف مشهور و معوروف اه خسوارت   که مشاهد  می

این ماد  بیان شد  که کمی قابول تأمول اسوت،     2معنوی است، اما حکمی در تبصر  

که خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیر  است  این ماد  بیان شد 2ذیل تبصر  

شود و این عبارت به این معنا است که اگر کسی مرتکب منصوص شرعی و دیه نمی

تووان اه  دیگور نموی   ،، گوردد استجرمی که مستوجب دیه یا تعزیر منصوص شرعی 

طور که بیش اه این بیان شد  اندلیل این امر هم  باب خسارت معنوی اقامه دعوا کرد

معتیدند که دیه بیشتر اه باب جبوران خسوارت معنووی اسوت، توا      فیها این است که 

(  البته این نظر دیدگا  غلطی هم نیسوت،  595، 5912جبران خسارت مادی )صفایی، 

باشد؛ به هموین  شد  میبلغ مشخص فارغ اه میزان ضرر واردواقعاً دیگر یک مچراکه 

گذار این رویه را دربار  جرائمی که مستوجب دیوه اسوت، بیوان    ه قانوندلیل است ک

کوه ایون تعزیرهوا    یم موجب تعزیر منصوص شورعی نیوز اهآنجا  کرد  و در مورد جرا

  گذار آن را در ایون همینوه بیوان کورد    میدارشان یک میدار ثابت و معین است قانون

دی که جرمی به وقوع نیفتواد   ؛ بنابراین طبق قانون در سایر موارد یعنی در مواراست

تووان در  باشود، موی  یا جرمی است که مستوجب دیه یا تعزیر منصوص شرعی نموی 

صورت سایر شرایط مطالبه خسارت معنوی نمود و با توجه به سایر قرائن و اوضواع  

کار بست و حکم میتضی در این همینه را شد  را بهو احوال یکی اه سه را  قبلی بیان

  کردصادر 



 ان مستندات فقهی در تأیید جبران خسارت معنویبی

 الضرر. قاعده 1

ترین این مسوتندات وجوود قاعود  معوروف و     طور که بیان شد یکی اه مهمهمان

؛ ایوون قاعوود  اه هموور  مشووهورترین قواعوود اسووت« ا السالمفووی  الرضژ  و  الرضا ژ »مشووهور 

آیوات و روایوات   ای مسلّم که مستند آن حکم عیول،  قاعد  ؛شد  فیهی استپذیرفته

شوود، ایون   طور که در علم اصوول بحو  موی   (  همان922، 5932باشد )انصاری، می

هایی است که داللوت بور عمووم    ت عبارت نکر  در سیاق نفی است و بنابراین اه هی

البتوه    اسوت   بنابراین طبق این قاعد  هیچ حکم ضرری در اسالم جعل نشد ؛کندمی

که احکام ضرری را اه شریعت اسوالمی دور  عالو  بر اینباید بیان کرد که این قاعد  

ساه باشد و در مواردی کوه اه عودم وجوود حکموی ضورری      تواند قاعد کند، میمی

البته برخی فیها در این همینه اشوکال    ساه نیز بشودتواند قاعد متوجه کسی شود، می

کند، ل باهدارند  عمل میعنوان عامقاعد  الضرر صرفاً بهبر این باورند که اند و کرد 

(  929، 5152گذاری و اثبات حکم را داشته باشد )خوانسواری،  که نیش قانوننه این

فلسوفه و انگیوز  جعول ایون     چراکوه  رسد این نظر، نظر صوابی نباشد، اما به نظر می

قانون، جلوگیری اه تجواوه بوه حوریم دیگوران، حفوظ نظوم عموومی و حفاظوت اه         

جامعه است، میتضی شمول آن نسبت به احکوام عموومی نیوز     مجموعه دارایی افراد

ت مو تووان وارد سواخت کوه حوداکثر حک    هست؛ البته بر این نظر نیز این ایراد را می

باشد  بنابراین امکوان  س میادادن حکم نوعی قییرو تسراهاین ؛نه علت ،حکم است

الن قیواس  گذار بوه جهوت بطو   و انگیز  جعل این حکم توسط قانونتوسل به فلسفه 

 باطل خواهد بود 

است که واقعواً چوه تفواوتی میوان ضررشناسوی اه      مطرح در هر حال این سؤال 

تووان تصوور نموود توا نفوی یکوی اه       احکام وجودی با هیان ناشی اه فیدان حکم می



ضروری؛ این واقعیت اسوت  ت عیلیه دانست و نفی دیگر را غیرضروری و اه مستیال

نسبت به احکام عدمی  الضرربه پذیرش گسترش قاعد   که بسیاری اه بزرگان فیه را

بنابراین در مورد  ؛(222، 2، ج5929و نائینی،  11، 5921)نراقی،  است  نیز وادار کرد

دیود   ان آن مستلزم تحیق ضورر بورای آسویب   خسارت معنوی نیز اهآنجاکه عدم جبر

عالو  بر   ان شدشود و با توجه به عمومیت نفی ضرر در این قاعد  باید قائل به ضم

  دربار  رفع ضرر معنوی بوود  ؟ص؟این موارد استعمال حدی  الضرر اه پیامبر اکرم

سمر  بن جندب دارای درختی در ملک یکوی اه صوحابه بوود کوه بوه      چراکه  ،است

د و مورد صوحابی اه ایون عمول     یو گردهای واهی بدون اجاه  وارد ملک او موی بهانه

که موضوع را به گوش ای نکرد تا اینکر داد، افاد خسته شد  و هر چیدر به سمر  تذ

های مختلفی سمر  را راضوی بوه   در ابتدا با روشکوشیدند پیامبر رساند و ایشان نیز 

نرفتن بدون اجاه  به آن ملک کنند، ولی چون سمر  انسانی لجوج بود، سخن پیوامبر  

اه ریشوه بکون و   دستور داد کوه درخوت را    صحابیرا نیز نادید  گرفت و پیغمبر به 

انوود؛ بنووابراین و ال ضوورار را فرموود   الضورر جلووی او بینووداه و بعود اه آن عبووارت   

  )خمینی، است  طور که اشار  شد، مصداق مورد ضرر در این ضرر معنوی بودهمان

5921 ،92   ) 

در تبیوین   ؟ره؟البته در کنار آنچه بیان شد، باید در نظر داشت مبنای امام خمینوی 

بلکه مبنای ایشان ایون   ،باشدو قصد سمر ، بیان نفی حکم ضرری نمی ررالضقاعد  

وارد صوحابی  اصوالً با این اقدام ضرر مادی به چراکه  ،است که حکم حکومتی است

نشد  بود؛ بلکه پیامبر اسالم این آهارهای روحی و خسارات معنوی را مصداق قاعد  

توان ه بیان شد در دیدگا  دیگری می  لکن در کنار آنچاسته و ال ضرار دانست الضرر

ه قلع درخت در جهت جبران خسوارت معنووی   ب ؟ص؟تحلیل نمود که حکم پیامبر



 جلوگیری اه ادامه خسارت بود برای بلکه  ،قبل نبود

 صا. اصل لزوم حرمت اشخ2

اهانت، تحییر، هتک حیثیت اشخاص به حکم عیل، آیوات و روایوات و اجمواع    

که برای این عمل مجاهات خاصی در شورع تعیوین   ورتیممنوع و حرام است و درص

کند که نوع و میزان آن به نظر حواکم بسوتگی   نشد  باشد، حاکم مرتکب را تعزیر می

دید ، شوخص را  تواند اه طریق الزام به پرداخت مبلغی پول به هیانحتی او می ؛دارد

 تعزیر کند 

 . قاعده اتالف3

مربوط به ضمان است به تلف مال اختصواص  این قاعد  که فیها به اعتیاد برخی 

، 5152مراغوی،  شود، )حسوینی مالی هم میهای غیر، بلکه شامل حیوق و ارهشندارد

خاطر همین گفته شد : فیها در اثبات ضمان در مواردی نظیور اتوالف موال،    (  به191

حیوق، منافع مالی، نیص یا عیب عضو، جراحت و مانند آن بیشتر به قاعود  اتوالف   

 ( 191، 5152مراغی، کنند )حسینیتناد میاس

 . قاعده نفی عسر و حرج4

هم مستند به آیات و روایات است، عدم قبولی جبران خسارت معنوی این قاعد  

دیود  خواهود   ناپوذیر هیوان  یعنی مشیت شدید و تحمل ،موجب عسر و حرجبسا چه

 شد 

 . سایر موارد خاص5

اخبار به جبران خسوارت معنووی فتووا    بر اساس روایات و فیها در موار خاص، 



اند: متجاوه باید مهرالمثل بپرداهد کوه  اند: مثالً در مورد تجاوه جنسی به هن گفتهداد 

(  همچنوین  592، 5922نوااد،  در واقع برای جبران خسارت معنووی اسوت )سولطانی   

تعیین دیه نیز در مورد صدمات جسمانی برای جبران خسارت معنوی و ارتبواطی بوا   

طور در ارش هرگا  جنایت وارد بر عضو میودار خاصوی   همین  های مالی نداردانهی

عنووان ارش  نظر اه ضرر مادی مبلغوی بوه  عنوان دیه تعیین شد  باشد، حاکم صرفبه

 کند که برای جبران خسارت معنوی است تعیین می

 کیفیت جبران خسارت معنوی در منابع فقه

 ک به تعزیر. جبران مادی خسارت معنوی با تمس1

مانع بودن جبران مادی خسارت معنوی در سعی در بال ،تعزیربه برخی با تمسک 

اه نظور لغووی بوه معنوای تعظویم، تأدیوب،        «تعزیور »(  92، 5939فیه دارند )صافی، 

سرهنش و جلوگیری است )همان(  در اصطالح معنوی در فیه تعزیر لغوی به معنای 

هایی گفتوه  در اصطالح فیهی به مجاهات  تعظیم، تأدیب، سرهنش و جلوگیری است

قاعد  فیهی مسلمی در این   باشدشود که تعیین مجاهات آن به نظر حاکم شرع میمی

یا حرامی را مرتکب  ،تواند هر کس را که واجبی را ترکهمینه وجود دارد که امام می

 شود، تعزیر نماید  طرفداران این نظر که قصود دارنود خسوارت موادی خسوارت     می

معنوی را جریمه تلیی کرد  و اه باب تعزیر، سوعی در ایجواد مبنوایی فیهوی جهوت      

شووند،  مشروعیت آن ایجاد کنند، با این بیان اصالً اه باب جبران خسارت وارد نموی 

فورد بوا ایوراد خسوارت     چون بلکه این پرداخت مادی را نوعی جریمه تلیی کرد  و 

حاکم اسالمی طبق قاعد  حق دارد  ،است  معنوی به دیگری مرتکب فعل حرامی شد

این   تواند الزام به پرداخت مبلغی پول باشدکه او را مجاهات کند که این مجاهات می

 ،و حداقل در نظام حیوقی ایران قابل اجورا نیسوت  دارد اه چند جهت اشکال دیدگا  



 کهاینهای معنوی عمل حرام شرعی نباشد و ممکن است منشأ تمام خسارتچراکه 

  ن است خود این ایراد خسارت معنوی به دیگران ذاتاً عمل حرام شرعی نباشود ممک

عالو  بر این اگر بخواهیم اه حوه  مجاهات وارد بح  شویم، بوه مشوکالت عملوی    

تواند این باشد که ممکن است بسویاری اه  کنیم که اه جمله آن میهیادی برخورد می

تنهوایی در قوانون   باشد، خود بوه معنوی به دیگری شد  این اعمال که سبب خسارت 

انگاری قرار گرفته و حاکم اه باب تعزیور، مجواهاتی را اه قبیول شوالق بوا      مورد جرم

تواند اه تعزیور  هندان با جرایم نیدی برای آن در نظر گرفته باشد؛ بنابراین دیگر نمی

اهات استفاد  کند، هیرا یک مرتبه در قانون جزایی اه آن بهر  برد  و بر حسب آن مج

تواند اه تعزیر دربار  همان جرم و دیگر نمی است  بینی شدتعزیری برای مجرم پیش

آن چون  ،واحد استفا  کند؛ عالو  بر آن با توجه به اصل قانونی بون جرم و مجاهات

ن ایون نظور بسویار سوخت     فت، پوذیر  بینی نشدخسارت مادی در قوانین جزایی پیش

  است

 الضرربا تمسک به قاعده  . جبران مادی خسارت معنوی2

تووان پیموود، قاعود     را  دیگری که برای اثبات جواه مطالبه خسارت معنوی موی 

شد  فیهی و مبتنوی بور   اه همر  مشهورترین قواعد پذیرفتهاین قاعد    نفی ضرر است

آن، ایون  دربوار   روایات نبوی است که بح  شد  فارغ اه همه مباح  دقیق نظوری  

های معنوی است و اگر هم نتوان جواه جبران مادی را جبران هیان گر لزومقاعد  بیان

ای را ثبت کرد که چنوین ضوررهایی را قابول    توان بطالن نظریهاه آن فهمید، یییناً می

کوه حکوم   طور که بیان شد، صدق ضرر به ضرر معنوی و ایون همان  داندجبران نمی

انصواف و عودالت وحودت    خود مستلزم ضرر است و توجه به اینجا عدم ضمان در 

تواند مؤید جبران خسارت معنوی در نظام حیووقی  مالک نیز اه مواردی است که می



هوای معنووی قابول    با آنچه گذشت جریان قاعد  الضرر در همینه آسویب   ایران باشد

کند، ضررهای وارد  به هر کس خووا  متعلوق آن   ای که بیان میپذیرش است، قاعد 

آور بود  و بایستی جبران شووند  امور معنوی باشد، مس ولیت امور مادی باشد و خوا 

های جبران ممکن است پرداخت مبلغی پول باشد؛ اه طرف دیگر مطرح و یکی اه را 

تواند مؤیود  بودن مباح  مربوط به خسارت معنوی در قانون مس ولیت مدنی نیز می

 دیگری در این همینه باشد 

 و پاسخ به آن بیان ایرادات مخالفان خسارت معنوی

اه بیان مفهوم خسارت معنوی باید گفت که در برابور کسوانی کوه معتیدنود     پس 

های معنوی نیز قابل جبران و مشمول قواعد کلی مس ولیت مدنی هستند، گورو   هیان

و نتوایج نوامطلوبی در پوی    است که پذیرش این اصل ناممکن  نددیگری بر این باور

است که در میان تمام دالیلی که این گرو  برای  خواهد داشت  نکته شایان توجه این

  اند کسی مدعی عدم صدق ضرر بر موضوع مورد بحو  نشود  نظریه خود ارائه داد 

است اشکالتی  ، ، بلکه آنچه موجب گرایش این عد  به ایجاد نظریه جدید شداست

 برخوی اه ایون    (513، 5911گیورد )لووراس،   گانه جای میبندی سهکه در یک دسته

ایرادات اه جهت نظری و برخی اه جهوات فنوی و برخوی دیگور اه جهوت اخالقوی       

ها در هر کدام اه این سه قسوم پرداختوه   باشد که در این قسمت به بیان ادعای آنمی

 شود ها پاسخ داد  میشود و در ادامه به آنمی

 . ایراد عملی1

وی بوه نظور   هوای معنو  نخستین ایرادی که در را  حکم به لزوم جبوران خسوارت  

این   ساهی آن با پول استگیری میزان ضرر وارد  و معادلرسد، عدم امکان انداه می



ا قیموت دردهوای   راستی بهای دستی که اه کار افتاد  چیسوت؟ یو  عد  معتیدند که به

توان تعیین کرد؟ اه سوی دیگر مگور  شد  را چگونه میهای ریختهشد  و اشکتحمل

هوا را  سر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صودمات روحوی آن  توان کبا پرداخت پول می

( اه این 212، 5125جبران، ها برگرداند؟ )نجماند به آنجبران و آنچه را اه دست داد 

له ضمان مماثلت میان ضرر  گذشته ایراد دیگر در این همینه این است که اصل در مس

تووان بوه   بوار  موی  ایون در  شودوارد  و چیزی است که برای جبران خسارت داد  می

( نیز 511 آیه )بیر ، {میکَ لَ دیَعَ اَاعت َمَ َثلَ مَ لیهَب َعَوَادَ اعت َمَف َیکَ ل َدیَعَ اعت ََنَ مَ ف َ}آیاتی نظیر 

هوای معنووی بوا آنچوه اه     استناد نمود، اکنون باید پرسید آیا شباهتی میوان خسوارت  

 شود، وجود دارد؟مادیات در عوض آن پرداخت می

پرداخوت مبلغوی وجوه    اگرچه توان گفت که در ابتدا دات میدر پاسخ به این ایرا

باشد، در مورد جبران ضرر و هیان حل عملی جبران خسارت میترین را نید متداول

مثال انتشار ریی محکومیوت  برای  ؛بینی نمودتری پیشحل مناسبتوان را معنوی می

رد  را بایود بوه   کسی که به شرف و حیثیت دیگری لطمه وارد کرد ، ضرر معنووی وا 

بنابراین را  جبران خسارات معنوی منحصور در پرداخوت    ؛بهترین وجهی جبران کرد

حلوی جوز   اه طرف دیگر حتی اگور را    های دیگری نیز وجود داردپول نیست و را 

عودم امکوان   اگرچوه  توان به آن قائل شد، هیورا  پرداخت وجد نید نیز باقی نماند می

مادی با پول امری غیرقابل تردید و مسلم اسوت،  های غیرگیری و محاسبه هیانداه ان

تواند دستاویزی برای فرار اه مس ولیت قرار گیرد، هیرا هدف اه مس ولیت مودنی  نمی

دید  کامالً به وضع پیشین خود باهگردد، هیرا چنین هدفی حتی در آن نیست که هیان

پرداخوت  بوا  آیا   گرددیطور کامل رعایت نمهای مادی نیز بهجبران خسارت اه هیان

هوا  طوور کامول جوایگزین آن   بوه  دتوانبهای کاالی عتییه یا تابلویی هیبا و مشهور می



گردد؟! بنابراین هدف اه جبران خسارت این نیست که فرد کامالً به وضعیت ما قبول  

اسوت  خود باهگردد، بلکه جبران انداه  که آالم روحی را تسکین دهد کافی خسارت 

این خرسندی قادر نیست انودو  و  اگرچه   رسندی را در فرد ایجاد کندتواند خو می

مثال کسی کوه  برای تواند کافی باشد؛ طور کامل اه بین ببرد، ولی میتأثر عاطفی را به

، در ایون موورد   اسوت   های جراحی متعدد تحمل کرددردهای هیای را ناشی اه عمل

ول که این شخص بتواند بوا آن بوه   محکوم کردن واردکنند  هیان به پرداخت مبلغی پ

هوای او کاسوته شوود، عادالنوه خواهود بوود        و کموی اه درد و رنوج  بورود  مسافرت 

کننود   شوود، جبوران  در این مثال پولی که اه این بابت داد  می ،بینیدطور که میهمان

 ای در این مسیر باشد کنند تواند عامل خشنودهد بود، ولی میآالم و دردهای او نخوا

 . ایراد فنی2

کنند طرفداران این نظریه بیان می  این ایراد نیز تفاوت چندانی با ایراد قبلی ندارد

اند های معنوی با پول و امثال آن به سادگی امکان ندارد و بیان داشتهکه سنجش لطمه

آوری بود  و تعیوین غراموت بوه    ای تکلیف مشیتکه الزام دادرسان به چنین محاسبه

ای العاد  دقیق و مشکل است  باید پذیرفت کوه دلیول فنوی توا انوداه      قاین طریق فو

 ناپوذیر شوود، انکار ها مواجوه موی  مشکالتی که قاضی با آناگرچه ولی  ،صحیح است

(  درسوت اسوت کوه    513، 5911این مشکالت غیر قابل رفع نیست )لوراسیا،  ،است

ود نودارد و در هور   های معنوی بر پوول وجو  فرمول واحد و روشنی برای تیویم هیان

مورد باید اوضاع و احوال و قرائن خاص آن را در نظر گرفت، اما دشوواری اجورای   

ای برای فرامووش سواختن آن   یک اصل حیوقی مبتنی بر عدالت و انصاف نباید بهانه

سوی رفع های بلندی بهتوان با تعیین عوامل عمد  و مؤثر گامعالو  بر این می  باشد

شدت تیصیر یا میزان ضرر به بار آمد  و عوواملی  مانند عواملی  ؛این مشکل برداشت



 گشا باشد تواند را اه این دست می

 گیرینتیجه

هوای فوراروی نظوام حیووقی ایوران      خسارت معنوی و جبران آن یکی اه چالش

  اه دیدگا  شارع اسالمی هیچ تردیدی در پذیرش اصل مفهوم خسارت معنوی است

وانین موضوعه کشوور وجوود نودارد و قاعود  الضورر کوه اه       و جبران آن در فیه و ق

عمد  اختالفات  ،اما  گذاردمسلّمات فیهی است آن را پوشش داد  و بر آن صحه می

طور که بیان شد، در همان فعلوی بوا توجوه بوه     باشد  هماندر چگونگی جبران آن می

بردارنود   ردد قانون مسو ولیت مودنی کوه هموه د    قانون اساسی و مواد متع 525اصل 

باشود، تردیودی در   باهشناسی مفهوم خسارت معنوی و لزوم چگونگی جبران آن می

اعتبار آن وجود ندارد و دربار  چگونگی جبران خسارت معنووی نیوز بوا توجوه بوه      

ق  م  م به دادگا  داد ، به این صورت که دادگا  ابتودا بایسوتی بوه    9اختیاری که ماد  

که گاهی نتیجه حوال پروند  توجه کند به این صورت نتیجه وارد  و سایر اوضاع و ا

مادی قابل جبران است که در این موارد دادگا  بایسوتی حسوب   وارد  به صورت غیر

دید ، در مواردی نیز مانند موارد عذرخواهی کردن اه هیان ؛آن به صدور حکم بپرداهد

، کوه در ایون   ددارخسارت وارد شد  مالی است و قابلیت تبدیل شدن به وجه نید را 

که فردی که در معورض تهموت و   مانند این ؛کندصورت حاکم به وجه نید حکم می

اگر بتوان   است  و به این واسطه مشتریان او کم شد استه افترای دیگری قرار گرفت

آن اقدامات بود  و رابطه سببیت عرضوی  واسطه بهثابت کرد که این کم شدن مشتری 

دید  را به میوداری وجوه نیود    و هیاننمود  واند به آن حکم تبرقرار است، دادگا  می

ای است کوه اه را   شق سوم در جایی است که نتیجه واقع شد  به گونهکند  محکوم 

شود  موالی نبوود ، اه    د  است و اه طرفی چون نتیجوه واقوع  غیرنیدی قابل جبران نبو



ن نمود  در این مووارد  توان خسارات وارد شد  را کامالً جبراطریق وجه نید نیز نمی

ها قابلیت خسارت معنوی را ندارنود، بلکوه   ن شد که اوالً تمام آالم و دردها و رنجابی

باشند، بایستی آن دسته اه آالم و دردهایی که غیر قابل تحمل بود  یا بسیار شدید می

ها بوا توجوه بوه    اه طریق نیدی جبران خسارت صورت گیرد که در این موارد دادگا 

واقع شد  و سایر اوضاع و احوال و خواست خواهان مبلغی را بابت خسوارت   نتیجه

توانود  کنند  تمام آالم و دردها نبود ، اموا موی  طرفگرچه برکند که امعنوی تعیین می

هوای  اه دردها و رنوج  ،و تا حدی ولو اندکشود عامل خشنودکنند  فرد تلیی مثابه به

 5912گذار در قانون جدید در سال د که قانونبح  باید اشار  کرپایان در   او بکاهد

که خسارات معنووی   است  قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرد 51ماد   2در تبصر  

 ،طور که بیان شود در جرایم موجب تعزیر منصوص شرعی و دیه وجود ندارد  همان

 معمووالً دیوه را بوه نووعی خسوارت     فیهوا  که چون است این نحو  بیان به این دلیل 

باید بیان کرد که هرچند این بیوان   ،دانند که ربطی به خسارت اصلی نداردمعنوی می

باشد، اما در جرایم موجب تعزیر منصوص شورعی  در جرایم موجب دیه، صحیح می

 اسوت   گذار این بوود اگر هدف اه بیان قانونچراکه است، صحیح نبود  و قابل انتیاد 

ن اسوت و حکوم بوه بویش اه آن در حووه       ها در فیوه معلووم و معوی   که مجاهات آن

گوذار در حووه  حودود چنوین     ، پس چورا قوانون  است  خسارت معنوی صحیح نبود

 ؛باشود نیز میزان مجاهات دقییاً معلوم و معین می آنجادر  ؟است  مطلبی را بیان نکرد

بنابراین در وضع موجود با التفات به تمام قوانین موجود در همینه خسوارت معنووی   

قوانون آ  د  ک صودرو    51مواد    2وان بیان کرد که در اکثر موارد به جز تبصور   تمی

بنوابراین در جرایموی کوه مسوتوجب       مانع اسوت حکم بر جبران خسارت معنوی بال

هایی کوه ناشوی اه   و همچنین در حوه  خسارتنیست تعزیر منصوص شرعی و دیه 

آخور بوه میونن محتورم     توان قائل به خسارت معنووی شود و در   جرم نیست، نیز می



وضعیت خسارت هائد بر دیوه را در قووانین مواهوی همچوون      ،شود: اوالًپیشنهاد می

 ،ثانیاً ؛قانون مجاهات اسالمی مشخص نمود  و قضات را اه سردرگمی رهایی بخشد

کارافتوادگی را بوا حودود و ثغوور خوویش قابول مطالبوه دانسوته و         هزینه عالج و اه

 وی را در قانون تعیین نماید های جبران خسارت معنشیو 
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