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چکیده   
ت یافتن قصد مجرمانه، عوامـل مختلفـی نقـش    سی در فرایند فعلیشناهاي جرمیافتهبر اساس 

دیدگان به عنوان یکی از این عوامل، بزهخاص زیستی، روانی و اجتماعیهايویژگی. کنندایفا می
جنـایی اهمیـت   هـاي پـیش  گیري وضـعیت همواره در محاسبات مجرمان براي ارتکاب جرم و شکل

هـداف مناسـب و   هاي ذاتی خـود ا ویژگیاظلحبه افراد نظیر زناندر این راستا برخی . زیادي دارد
.باشـند مـی دیدگی در معرض بزهمستعد و ،بیش از سایرینمحسوب شده ومطلوبی براي بزهکاران 

-دیدگان بالقوه آسیببزه"یا"دیدگان مستعدبزه"ولیکن صرف نظر از اینکه معموالً زنان به عنوان 

که منجر بـه ارتکـاب عمـل مجرمانـه شـده      چگونگی تکوین اوضاعیاگر ؛ شوندشناخته می"پذیر
اي روبرو خواهیم شد که با برخی از اعمال و رفتارهـاي خـود   دیدهاست را نیز بررسی نماییم، با بزه

این در حالی است که زنان به مثابه نقشـی کـه در   . اي داردبه طور ضمنی در وقوع جرم نقش عمده
تواننـد در  رنـد، بـا رعایـت برخـی مسـائل مـی      تکوین و ارتکاب برخی جرایم نظیر جرایم جنسی دا

نگارندگان در ایـن مقالـه در پـی آن    . پیشگیري از وقوع بسیاري از این جرایم نیز نقش داشته باشند
هستند طی دو بخش مجزا بیان کنند، زنان چگونه با رفتار و اعمال خود، در ارتکاب و پیشگیري از 

.دیدگی در جرایم جنسی نقش دارندفرایند بزه

دیدگی زنان، جـرایم جنسـی، پیشـگیري از جـرایم     دیدگی، بزهبزه: واژگان کلیدي
.جنسی
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مقدمه 
باشـند، از جملـه   اي که از دو جنس مخالف میجنسیت و روابط جنسی براي بقاي موجودات زنده

- از ایـن رو یکـی از کهـن   ). 581: 1376کـی نیـا،   (رودشمار میمظاهر اصلی و ارکان تعریف حیات به

انحرافـات  «هاي موجود در جوامع بشـري پدیـده   ترین انواع انحرافات بشري و کجرويین و با سابقهتر
قدمت تاریخی انحرافات جنسی با قدمت پیـدایش موجـود زنـده    . باشدمی2»جرائم جنسی«و 1»جنسی

بـا  برخی از انحرافات جنسی همچون زنـاي سـاده و زنـاي    ،که در قانون حمورابیبه طوري. برابر است
6و ایـران باسـتان  5یونـان قـدیم  4هـا، آشوري3،هاهمچنین در قوانین هیتی. انگاري شده بودمحارم جرم

نجفـی ابرنـدآبادي و بـادامچی،    (هایی از انحرافات و جرایم جنسی مورد توجـه قـرار گرفتـه بـود    نمونه
. باشـند ایم مهـم مـی  جرایم جنسی از جمله جرایم مورد اهتمـام جامعـه جهـانی و جـر    ).60ـ62: 1383

ضرورت و اهمیت تحقیق در حوزه جرایم جنسی و ارائه راهکارهایی براي پیشـگیري و مقابلـه بـا ایـن     
جـرایم  .شود که به پیامدهاي وخیم آن به اجتماعات بشري توجه کنیمجرایم زمانی بیشتر مشخص می

بـاالیی داشـته و منجـر بـه     هاي روانی و فرهنگـی بسـیار  جنسی آثار اجتماعی بسیار منفی و حتی آسیب
از نظـر سـاختار   مـا کشـور  در ایـن زمینـه بـا توجـه بـه اینکـه      . گرددباري در جوامع میوبندفساد و بی

باشـد و از طرفـی جـرایم جنسـی یـک معضـل       ترین کشورهاي جهـان مـی  جمعیتی جزء یکی از جوان
هـا، ضـرورت   سـیب ؛ لـذا بـراي جلـوگیري از تشـدید ایـن آ     شـود اساسی براي جوانـان محسـوب مـی   

. شودپیشگیري از چنین جرایمی براي مقابله با این معضل احساس می
مـوجی از نگرانـی   در حال حاضر گسترش انحرافات و جرائم جنسی در کشورهاي مختلـف، 

هـاي متفـاوت   ایـن وضـعیت سـبب شـده تـا حـوزه      . در میان صاحبان اندیشـه را برانگیختـه اسـت   
این پدیده را به هر شکل، در دسـتور کـار خـود قـرار دهنـد و      معرفت، در گذشته و حال، مطالعه 

. بخشی از توجه خود را به فهم، تبیین و ارائه راه حل مناسب جهت مقابله به آن اختصـاص دهنـد  
تحقیقـی، دسـت کـم در حـد یـک نظریـه در بـاب        7هـاي متعـدد  نتیجه آنکه در هر یک از حوزه

1. Sexual perversion
2. Sexual offences

.اي سنگینی بودانحرافاتی همچون نزدیکی با حیوانات و زناي با محارم جرم دانسته شده و داراي کیفرهدر این قوم.3
.برخی انحرافات جنسی مانند همجنس بازي و زناي با عنف مورد جرم انگاري قرار گرفته استدر این قوم .4
در یونان قدیم همجنس بازي بین مردان به قدري رایج بود که در افسانه و آثار ادبی و هنري آن کشور رسوخ کرده و .5

). 1386:38ولیدي، (ه یافته بودحتی در آداب دینی و مذهبی آنان نیز را
در دربار پادشاهان رایج بوده است؛ زیرا عدة زیادي زن ) اعم از زنان و مردان(در ایران باستان نیز میل به همجنس بازي .6

.عقدي، کنیز و غالم در آنجا حضور داشتند که برقراري رابطه با جنس مخالف برایشان امکان پذیر نبود
شناسی، تعلیم و تربیت، مطالعات فرهنگی، شناسی، حقوق، جرمشناسی، جامعهشناسی، ژنتیک، روانون زیستهایی همچحوزه.7

... .پزشکی قانونی و
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. روي ارائه شده استانحراف و کج
هاي علوم جنایی حاکی از آن اسـت کـه   یافتهدیدگی زنان در جرایم جنسی، هدر خصوص بز

جـرایم . دهـد آمیز، باالترین میـزان را بـه خـود اختصـاص مـی     این جرایم، بعد از جرایم خشونت
بـارترین و تأسـف بـدترین ازیکـی عنـوان بههموارهتاریخطولدرعنفبهتجاوزبویژهجنسی
وشـأن آورد، بـه مـی بـار بـه کـه متعـددي خسـارات برعالوهآندرکهاستشدهتلقیجرایم

نمونه بارز این دسته از جرایم، تجاوز به عنـف  .گیردمیصورتعظیمتوهینینیزانسانیکرامت
گیرد و یـا حـین ارتکـاب جـرایم دیگـري مثـل       جرایم جنسی یا به طور مستقل صورت می. است

در اکثـر قریـب بـه اتفـاق مـوارد، بـا بـه        . افتـد مـی سرقت و ورود به عنف به منزل دیگري اتفـاق  
ــا قتــل یــا ایــراد شــدید جســمانی بــه زن تــوأم     کــارگیري زور و خشــونت همــراه اســت و گــاه ب

در جرایم جنسی برخـی از زنـان بـه عنـوان یکـی از طـرفین عمـل        ). 97: 1388داوودي، (شودمی
غـواي مـردان و یـا بـا سـبک      کننـده ماننـد تحریـک، وسوسـه، و ا    مجرمانه با انجام اعمال تسـهیل 

هاي روزانه، بعضاً نقش مؤثري در تکوین جرایم جنسـی دارنـد و   زندگی و نوع خاصی از فعالیت
ایـن در حـالی اسـت کـه همـین      . گردنـد باعث تسریع فرآیند گذر از اندیشه به عمل مجرمانه می

ي از وقـوع  اي در پیشـگیر تواننـد نقـش عمـده   دیدگان با رعایـت برخـی مسـائل و نکـات مـی     بزه
.بسیاري از این جرایم داشته باشند

اوالً اینکـه  . به دنبال پاسخگویی به دو سؤال عمده و اساسـی اسـت  حاضرپژوهشسانبدین
پـذیرتر تبـدیل کـرده    دیدگان بـالقوه آسـیب  هاي ذاتی زنان که آنها را به بزهنظر از ویژگیصرف

یم جنسی نقش داشته باشند؟ ثانیاً زنـان در  توانند در ارتکاب و تکوین جرااست، چگونه زنان می
پیشگیري از وقوع جرایم جنسی چه نقشی دارند؟ براي این منظور نگارندگان پـژوهش حاضـر را   
به دو بخش تقسیم کرده که در بخش نخست به نقش زنان در ارتکاب و تکوین جـرام جنسـی و   

شـایان ذکـر اسـت ایـن     . نـد ادر بخش دوم به نقش زنان در پیشـگیري از جـرایم جنسـی پرداختـه    
تدوین شـده کـه گـردآوري مطالـب در ایـن      » تحلیلی-توصیفی«پژوهش بر مبناي روش تحقیق 

، کتـب، مـدارك و   مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسـناد اي بوده و نوشتار به صورت کتابخانه
.باشددیدگی زنان میتحقیقات به عمل آمده در خصوص بزه

ارتکاب جرایم جنسینقش جنسیت مؤنث در )1
گیرنـد کـه برایشـان    اصوالً بزهکاران بالقوه درانتخاب قربانیـان خـود، افـرادي را در نظـر مـی     

بزهکاران پیش از ارتکاب جرم، ریسک ارتکاب جـرم را بـا مقایسـه    . زحمت کمتري داشته باشد
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ز میزان مجازات احتمالی که در صورت کشف جرم و تعقیب، باید تحمل کنـد و سـود حاصـل ا   
دیده به عنوان یکـی  بزهدر حال حاضر ). 131ـ 130: 1388دادبان و آقایی، (کنندآن مشخص می

هـاي کیفـري جوامـع    شود کـه امـروزه مـورد توجـه نظـام     از کنشگران فعل مجرمانه محسوب می
دیـده را یکـی از ارکـان    بـزه ،شناسیدیدهعلم نوین بزهدر این راستا لذا .مختلف قرار گرفته است

برخـی عوامـل   و کنـد داند که در مسیر تکوین جرم نقشی مـؤثر ایفـا مـی   جنایی میت پیشوضعی
ارتبـاط میـان   4قابلیـت کنتـرل،  3دیده،جذابیت بزه2قابلیت دسترسی،1جواري و نزدیکی،نظیر هم

دیـدگی زنـان در جـرایم جنسـی مـؤثر      بـه طـور خـاص در بـزه    6میزان خطر،5دیده و بزهکار،بزه
در این قسمت نگارندگان بر مبناي نظریات جرمشناسی سـعی  ).91: 1383ی، رمضان نرگس(است

. در بیان نقش زنان در ارتکاب جرایم جنسی دارند

7دیدگی در جرایم جنسیکننده بزهدیده تسریع زنان به عنوان بزه) 1-1

چگونگی تکوین اوضاعی که منجر به ارتکاب عمل مجرمانه شده است اگر در برخی موارد 
اي روبرو خواهیم شـد کـه بـه طـور ضـمنی در وقـوع جـرم رضـایت         دیدهبررسی نماییم، با بزهرا

یکـی  دیـده بدین ترتیب بزه. داشته، همکاري کرده و یا مرتکب را تشویق و تحریک کرده است
دهنـدگی  شـتاب «بنیـامین مندلسـون و هنتیـگ از طراحـان نظریـه      .باشـد از عوامل علّی جـرم مـی  

دیـده، یکـی از   یـا اثرگـذار بـزه   دهنـده  در واقع در نظر مندلسون نقش شتاب. ندهست8»دیدگیبزه
به اعتقاد هنتیـگ، در  ). 37: 1390، 1رایجیان اصلی، ج(دهنده کیفر بزهکار استکیفیات تخفیف

برخی موارد روشن نیست چه کسی در یک واقعه مجرمانه فاعل و چه کسـی مفعـول اسـت و در    
دیـدگی او شـده را تسـهیل    نهایی ممکن است عملی را که منجر بـه بـزه  دیده برخی موارد نیز بزه

دیده با گفتار خود، بزهکار یا قربانی کننده را در ارتکـاب  مثالً بزه. کرده و بر آن تأثیرگذار باشد
).408: 1384ویلیامز، (جرم تحریک نموده باشد

1. Proximity
2. Accessibility
3. Attractive
4. Manageability
5. Relationship
6. Scale of Risk
7.- Victim precipitation

وآمد به رفتار آنان، تعامالت شیوه زندگی و رفت: دهنده از قبیلزنان به دلیل شماري از عوامل شتابطبق این نظریه، .8
-آمیز، پوشش تحریکهایی که انحراف و اعمال مجرمانه در آن رونق دارد، حرکات و گفتار تحریکخصوص در مکان

دیده یه به طور غیرمستقیم اشاره به تقصیر یا قصور بزهاین نظر. شونددیده جنسی میهاي صمیمی با مردان، بزهکننده و ارتباط
شناسی دیدههاي اولیه دانش بزهتوان در آموزهاز این رو، تجلی اصلی این رهیافت را می. دیدگی خویش دارددر فرآیند بزه

. شناسی نخستین مشاهده نموددیدهیعنی، بزه
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مطـابق حقـوق ایـران،    دیده در فراینـد تعیـین کیفـري نیـز    درخصوص نقش رفتار و اعمال بزه
توان دیده که در ارتکاب جرم دخیل است، شاید نتوان تعیین کیفر کرد، ولی میاگرچه براي بزه

بـه عبـارت دیگـر رفتـار و گفتـار      . مندي از تخفیـف شـد  حداقل در مجازات بزهکار قائل به بهره
قــرار دهــد1توانــد مرتکــب را در آســتانه برخـورداري از تخفیــف دیــده، مـی تحریـک آمیــز بــزه 

دیده در سیاست جنـایی ایـران در قـوانین قبـل و     نقش بزه). 152: 1392جعفري و شاهیده، نجوا(
. باشـد پس از انقالب اسالمی در مواردي از موجبات اعطاي تخفیف مجازات بـراي بزهکـار مـی   

2باشـد مـی 1392قانون مجازات اسـالمی مصـوب   38ماده » پ«نمونه بارز آن در حال حاضر بند 

دیده را از یکی از مواردي دانسته است که بزهکار بواسطه آن آمیز بزهرفتار یا گفتار تحریککه
. مند شودتواند از تخفیف مجازات بهرهمی

دهنـدگی و تحریـک بایـد گفـت کـه ایـن دو       شایان ذکر است در خصوص ارتبـاط شـتاب  
دیـده، اصـطالحی از علـوم    دهنـدگی بـزه  شـتاب . اصطالحاتی مشابه و در عین حال متمایز هستند

امـا  . انگیزنـد دیدگی خویش برمیاجتماعی است که اشاره به اعمالی دارد که بزهکار را براي بزه
شـود و  هاي کیفري استفاده میدیده اصطالحی قانونی است که توسط دادگاهتحریک توسط بزه

همچنـین،  . ره دارددیده بواسـطه تحریـک بزهکـار اشـا    به طور کلی به میزان مسئولیت کیفري بزه
دیده بـا عمـل خـود سـبب ارتکـاب      دیده به طور ضمنی بیانگر آن است که بزهدهندگی بزهشتاب

-شود، اما الزامـاً متضـمن سـرزنش بـزه    جرم توسط دیگري یا سرعت بخشیدن به ارتکاب آن می

.دیده نیست

دیده مقصر در جرایم جنسیزنان به عنوان بزه) 2-1
و هـر  ي مبتنی بـر آزادي اراده و قـوه تشـخیص و تعقـل انسـان اسـت،       اصوالً مسئولیت کیفر

دار شدن اراده یا قـوه تمییـز فـرد شـود، بـر مسـئولیت وي       وضعیتی که موجب محدود و یا خدشه
انتخـاب آگاهانـه و آزادانـه انجـام     انسان در شرایط عادي افعال خود را بر اسـاس . گذاردتأثیر می

گاه با آزادي اراده انجام یـا  ن است که فرد ابتدا تفکر کرده، آندهد، یعنی حداقل فرض بر ایمی
آیـد  بر اثر تحریکات وارد شده، وضعیتی در فـرد پدیـد مـی   اما گاهی. گزیندترك عمل را برمی

دهـد و اعمـالی را   که قدرت کنترل اعمال و رفتارش را به صورت مطلـق یـا نسـبی از دسـت مـی     

سایر جرایم موجب حد، قصاص و دیات زبه صورت محدودتر تر و دراین موضوع در جرایم تعزیري به صورت وسیع.1
پذیرفته شده است

دیده یا آمیز بزهاوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک«: دارداین بند چنین اشعار می.2
»وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
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.شدي قرار داشت هرگز مرتکب نمیدهد که اگر در شرایط عادانجام می
استفاده کرد، » دیدهبزه«به عنوان یکی از کسانی که براي نخستین بار از اصطالح 1مندلسون

رادیـده بـزه نوعپنجوبررسی کردهرابزهوبزهکاربادیدهبزهبینروابطتحقیقاتشراستايدر
بـا دیدهبزه3دیده با حداقل تقصیر؛بزه2گناه؛بیدیده کامالً بزه: ازعبارتندکهکند،میبنديدسته

بـا دیـده بـزه 5؛اسـت مقصـر بزهکـار ازبیشکهايدیدهبزه4؛مجرمباهمسانمجرمانهمسئولیت
بنـدي، مندلسـون در دسـته    در این تقسـیم ). 53-52: 1379فیلیزوال، ولپز(6تاممجرمانهمسئولیت

یش از بزهکار مقصر است و به عنوان یک عامل محـرك و  اي اشاره دارد که بدیدهچهارم به بزه
در این راستا، مردان نیـز ممکـن   .کندکننده موجبات تحقق جرم علیه خودش را فراهم میتسهیل

است براي توجیه رفتار خود زنان را علت و زمینه بروز جرم بدانند و حتی بعضاً ادعا نماینـد زنـان   
.اندنه شایسته آزار و اذیت بودهشخصیت مجرماوضعیت ظاهري یا به دلیل 

شـمردن و انـزواي   کند، جـز تحقیـر زن، کوچـک   پیامدي که این دیدگاه در جامعه ایجاد می
شود چنانچه شاکی زن باشـد ممکـن اسـت    در بسیاري از موارد به وضوح مشاهده می. وي نیست

عـدم رعایـت   در پی شکایت، خود با انواعی از اتهامات جدیـد مبنـی بـر اینکـه خـودت بواسـطه      
: 1393آبـاد،  دانشـورثانی و انـوري کـاظم   (شـود پوشش و پویش مناسب مقصر هستی، مواجه مـی 

مـده در ایـن زمینـه نـوع پوشـش زنـان بـه        آاین موضوع در برخی تحقیقات میدانی به عمـل  ). 18
به عنوان نمونه در یکی از ایـن  . دیدگی زنان معرفی شده استعنوان یکی از عوامل اصلی در بزه

وشـدن اسـت، تعقیـب  روسـري ومـانتو آنهـا پوشـش کـه زنانیدر بینکیفحقیقات، قاپیدنت
انـواع  ازبـوده آرایشباروسريومانتوآنهاپوششکهزنانیبیندرخوردنتنهوشنیدنمتلک
همچنـین در تحقیـق مشـابه دیگـري از میـان      ). 82: 1389فاضـلیان،  (اسـت بیشـتر هاپوششدیگر

و جامعـه اخالقـى امنیـت بـه آسیب رسـانى موجبرابدحجابىدرصد5/77، مصاحبه شوندگان
مزاحمـت  عامـل رابـدحجابى درصد9/78و اخالقىجرائمعاملرابدحجابىنیزدرصد2/54

امـا نگارنـدگان معتقدنـد مسـلماً بـه طـور       ). 136-138: 1382کرامتی، (کنندبراي بانوان تلقی می

1. Mendelson
.دیدهبزهکودكگویند مانندآل هم مییا ایدهناآگاهدیدهاین دسته را بزه.2
یکموجباتتجربی،وسایلبهبا  توسلکهزنیمانند. شوندنیز شناخته میجهلازناشیدیدهاین دسته به عنوان بزه.3

.می بیندرانادانی خودوجهلسزايرفتن جانش،دستازباوآوردمیفراهمراناقصزایمان
رادردهاتواندو نمیمبتالستالعالجبیماريیکبهکهايدیدهبزهمانند.استمختاروآگاهدیده،بزهنوعاین.4

.دهندپایاناشبه زندگیکهکندمیالتماسخوداطرافیانبهبنابراینکند،تحمل
.کندمیتحریکجرمارتکاببهرامجرمخودرفتاربادیده محرك است کهبزهماننددیدهاین نوع بزه.5
.رساندقتل میبهو وي راکردهدفاعخودازمشروعدفاعحالتدرمتهموبردمیدیگري هجومبهخودکهايدیدهبزهمانند.6
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ها را همیشه به رفتار و اعمال تحریک آمیز زنـان بـه عنـوان    جاريتوان وقوع برخی نابهنقاطع نمی
دیده نسبت داد، چرا که شاید در برخـی مـوارد شـاهد آن باشـیم کـه علیـرغم اینکـه زنـی در         بزه

واقـع شـدن در برخـی جـرایم     دیـده رعایت حجاب کوتاهی نکرده است باز هـم در معـرض بـزه   
لذا تحلیل ایـن موضـوع بـه صـورت تـک بعـدي       .باشدهاي خیابانی میخاص جنسی یا مزاحمت

.تواند خیلی بر واقعیت منطبق باشدنمی

در جرایم جنسی1قابل سرزنشدیده زنان به عنوان بزه) 3-1
تواننـد نقـش تسـهیل کننـده داشـته      دیدگان از این حیث که در فرآیند ارتکاب جرم مـی اصوالً بزه

بـه رادیـدگان با تشریح این موضـوع، بـزه  2میان کریستی،شوند که در این باشند به دو دسته تقسیم می
درکـه هسـتند اشخاصـی کـه 3آلغیرقابل سرزنش یا ایـده دیدهبزه: دسته اول. کندمیتقسیمدستهدو
افـرادي دیـدگان ایـن بـزه  .پذیرنـد مـی سادگیبهرابودندیدهبزهوضعیتجرم،ازضربه خوردنپی

نیازمنـد وشایسـته بلکـه سـرزنش نیسـتند،  قابـل تنهانهوشوندمیمردهشگناهبیوپذیرآسیبناتوان،
بـه که در مقابل خشونت خانگیزنییادیده،بزهیا کودكسالمندزنمانند.هستندمراقبتوکمک

ایـن  . هسـتند 4آلدیـده قابـل سـرزنش یـا غیرایـده     دسته دوم بزه. مزمن تبدیل شده استآزاردیدهیک
اند به نـوعی مسـتحق   ن که در مقابل دسته قبل  با رفتار و اعمالی که از خود بروز دادهدیدگادسته از بزه

رفتـه سـرقت بـه نتیجـه درونکـرده قفـل راخودخودرويکهاتومبیلیهمانند مالک. سرزنش هستند
او اتومبیـل سـوار غریبـه، جـوان یـک همراهـی پیشـنهاد پـذیرفتن بـا هنگـام شـب کهاست یا دختري

در واقـع ایـن نـوع از    ). 87: 1384اصـلی، رایجیـان (گیـرد مـی قـرار آزارمـورد نتیجـه دروشـود مـی 
انـد، بـه   کننده عمـل کـرده  دیدگان به علت اینکه در وقوع جرم همانند یک عامل محرك و تسهیلبزه

.شونددیده قابل سرزنش شناخته میعنوان بزه
رش جرایمی است کـه در آینـده در   دیدگان، پیامدهاي آن در گزامهمترین تأثیر سرزنش بزه

شـوند  کننـد و سـرزنش مـی   هـاي منفـی دریافـت مـی    دیدگانی که پاسـخ بزه. دهدمورد او رخ می
). George & Martinez, 2002: 110-119(کمتر تمایل دارنـد تـا جـرایم بعـدي را گـزارش نماینـد      

در آینـده پرهیـز   5ثـانوي دیـدگی  دهند تـا از بیـان بـزه   بدین ترتیب، این دسته از افراد، ترجیح می
1. Victim blaming.
2. Christie
3. Ideal Victim
4. Non-ideal Victim

رد تهاجم واقع شده، به علت برخورد غیرموجه عوامل نظام عدالت کیفري در بسیاري از موارد شخصی که یک بار مو.5
به دلیل رفتار ناشایست و دیدگی معموالًاین نوع از بزه.دیدگی ثانویه نام داردشود که بزهدچار آسیب هاي مهمی می

.آیدوجود میمراجع انتظامی و قضایی به قهرآمیز 
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عـددي کـه نسـبت بـین بزهکـاري حقیقـی و بزهکـاري قـانونی یـا          (1لذا رقم سیاه یا مخفی. کنند
اعتبـاري آمـار   در چنین جرایمی بسیار باالست به طـوري کـه باعـث بـی    ) دهدقضایی را نشان می

بـه یـک کـوه    نظـران، آمـار جنـایی را    صاحببرخی در این راستا . جنایی در این زمینه شده است
اش زیر آب، پنهان است و قلـه کوچـک از آن پیداسـت و    اند که قاعدهیخی در دریا تشبیه کرده

کند کـه فقـط تـوده شـناور     هاي دقیقی در اختیار نداشته باشد فکر میاگر ناخداي کشتی دستگاه
لـذا انتقـادي کـه بـه     ).  231: 1382نجفـی ابرنـد آبـادي،    (کوچکی در مقابل کشـتی وجـود دارد  

دیدگان وارد است آن است که پس از مطالعه کنش متقابل مجرم و قربـانی،  رویکرد سرزنش بزه
اسـتفاده  هایی را براي سـوء تواند زمینهدیده ممکن است مورد سرزنش قرار گیرد و این امر میبزه

همچنین گسترش این عمـل باعـث عـدم تسـاوي جایگـاه و منزلـت       . و دفاع از مجرم فراهم آورد
.گرددو قربانیان جرم میمجرمان 

به نظر نگارندگان براي احتراز از رقم سیاه بزهکاري در این قبیل جرایم، راهکارهاي زیـادي  
وجود دارد ولیکن با عنایت به اینکه مرجع انتظـامی بـه عنـوان عوامـل دسـتگاه عـدالت کیفـري،        

ضـابطان  د مناسـب  برخـور کننـد، لـذا   دیدگان به آنهـا مراجعـه مـی   نخستین مرجعی هستند که بزه
ایـن مهـم نیـز    . داشـته باشـند  ثانویه دیدگی از بزهپیشگیري تواند نقش بسزایی در می،دادگستري

هاي مختلف قابل تحقق است که یکی از مهمترین آنها اسـتفاده از ضـابط   ها و شیوهخود با روش
یـین دادرسـی   قـانون آ 42خوشـبختانه در مـاده   . باشـد دیده زن اسـت، مـی  زن در مواردي که بزه

بــازجویی و «: بــدین نحــو ایــن موضــوع مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت1392کیفــري مصــوب 
دیده زن و با رعایـت  تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش

اجرایـی  شایان ذکر است اهمیت این موضوع در این قانون با ضـمانت ».موازین شرعی انجام شود
2.قانون مرقوم بیان شده است به وضوح قابل مشاهده است63در ماده که 

قدم در جرایم جنسیدیده محرك و پیشزنان به عنوان بزه) 4-1
کـه  بـه طـوري  .در این زمینه برخی عوامل نقش مؤثري در محاسبات بزهکـار بـالقوه دارنـد   

که برخی از آنها عبارتنـد  3دارنددیدگی زنان در کلیه جرایم برخی از عوامل نقش مؤثري در بزه
1. Hidden Part of criminality - Dark Number

این قانون 42دارد در صورتی که ضابطان ازمقررات ماده بیان می1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 63ماده .2
.تخطی و تخلف کنند، به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد

دآگاه یا ناخودآگاه میان زن و مرد وجود دارد، کشش جسمانی و روانی که به طور خو«معتقدند نیزدر این راستا برخی.3
شوند یا درنقاط خطرناك آمیز بیشتر در دختران جوانی که با پسرها دوست میاین تمایل وسوسه. فقط در مجرم وجود ندارد

شود که بدین ترتیب، به نوعی خود را در معرضزنند که امکان ربودن آنها زیاد است، دیده میو غیرمعمولی قدم می
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ماننـد رفتارهـاي نسـنجیده و    . دهـد دیـدگی را افـزایش مـی   رفتارهایی که خطر یا فرصـت بـزه  : از
دیـده آن را  دیده که حاکی از دعوت یا ترغیب باشد؛ تسهیالتی که خـود بـزه  وسوسه برانگیز بزه

هاي خلوت کـه  ور زنان در مکانآورد، مانند حضآگاهانه یا ناآگاهانه براي وقوع جرم فراهم می
دیـده، ماننـد   کنـد؛ همچنـین صـدور عالیمـی از سـوي بـزه      دیـدگی آنـان را زیـاد مـی    احتمال بزه

هاي خاص همگی به نـوعی  حرکات، اشارات و حاالت خاص بدنی یا قرار گرفتن او در موقعیت
).248: 1385سلیمی و داوري، (دیدگی زنان در جرایم مختلف مؤثر استدر بزه

شناسی فعالیت نمـوده  دیدهنیز یکی به عنوان یکی از جرمشناسانی که در حوزه بزه1شافر
دیدگان را بر اساس میزان مسئولیتشان در ارتکاب جرم به هفت دسته تقسیم کـرده  بزه. است

دیـدگان محـرك و   بـزه –تـوان در دو دسـته   دیده در جرایم جنسی را مـی است که زنان بزه
دیدگان محرّك در واقع افرادي براساس نظر شافر بزه2.بندي قرار دادقهاز این طب- پیش قدم

شوند و به هستند که با بروز رفتار یا حرکاتی موجب جلب توجه بزهکار به سوي خویش می
ــره   ــد ب ــل، مانن ــول ژان پینات ــی     ق ــب م ــود جل ــوي خ ــه س ــرگ را ب ــه گ ــار  اي ک ــد رفت کنن

با این گروه، شافر معتقد به تقسیم مسئولیت در رابطه). 118، 1381رایجیان اصلی، (کنندمی
پس ضروري است، تا قسمتی از مسـئولیت را بـر عهـده    . دیده استکیفري بین بزهکار و بزه

هـاي مختلـف،   احتیاطی و بـه روش آمیز و بیزنانی که با انجام اعمال تحریک. آنان قرار داد
نماینـد،  ه با بزهکـاران بـالقوه مـی   محل کار یا فضاي مجازي، اقدام به برقراري رابط: از قبیل

دهنـد کـه از ایـن حیـث قابـل سـرزنش و تـا        دیدگی جنسـی قـرار مـی   خود را در معرض بزه
تـوان بـه مـوردي اشـاره کـرد کـه در آن تـردد        به عنـوان نمونـه مـی   . حدودي مسئول هستند

ع عریان زن در حیاط منزلش در حالی که از دیده شدن خودش توسط مردان غریبه مطلـ نیمه
بوده و اسباب تحریک جنسی بزهکـار و تسـهیل در وقـوع جـرم تجـاوز بـه عنـف را فـراهم         

3.آورده و نهایتاً منتهی به قتل وي توسط بزهکار شد

).225: 1371ایبراهمسن، (»دهندحمالت جنسی قرار می
1. Schaefer

دیده داراي مشکالت بزه-2دیده بدون رابطه با بزهکار بزه-1:پنج دسته دیگر از بزه دیدگان در این طبقه بندي عبارتند از.2
-87نجفی ابرند آبادي، (یدگان سیاسیدبزه-5دیده خود بزه-4دیده داراي مشکالت اجتماعی بزه-3بیولوژیکی و فیزیکی 

).2645ـ2646: 1386
در این پرونده بزهکار ضمن اعتراف به ارتکاب تجاوز و قتل در خصوص انگیزه قتل اظهار داشت که وي مدتی قبل در .3

تحریک شده همان ساختمان نیمه کاره مشغول به کار بوده و در اثر تردد مکرر آن زن در حیاط منزل به صورت نیمه عریان 
است و در یک فرصت مناسب به قصد تجاوز وارد منزل گردیده و در نهایت، به خاطر شکستن مقاومت وي او را در حین 

.)184: 1379پرویزي، (تجاوز به قتل رسانده است
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نقش جنسیت مؤنث در پیشگیري از جرایم جنسی)2
هـا، کیفـر بـه عنـوان تنهـا راهکـار       هاي دور تا مـدت براي مقابله با جرایم جنسی نیز از گذشته

این در حالی اسـت  . شدشناخته و به کار گرفته می) از جمله جرائم جنسی(لیه بزهکاري مبارزه ع
هاي کیفري و سـرکوبگر، صـرفاً   شناختی و دانش پیشگیري، شیوهکه امروزه با تکوین علوم جرم

هاي غیرکیفـري ماننـد   شود و در مقابل به روشتأثیر ارزیابی مینوعی مبارزه با معلول و بسیار کم
زا و راهبردهـاي فرهنگـی   هـاي جـرم  ها و موقعیـت ر اجتماعی بازدارنده، با از بین بردن زمینهتدابی

تواننـد  لذا همانطور که زنان به عنـوان یکـی از طـرفین جـرایم جنسـی مـی      . شودتوجه بیشتري می
نقش تکوینی در تحقق این جرایم داشته باشند، با رعایت برخی مسائل و اتخـاذ تـدابیر منتهـی بـه     

در ادامـه بـه برخـی از مـواري کـه      . اي داشـته باشـند  گیري نمادهاي پیشگیرانه، نقش عمـده شکل
.دیدگی جرایم جنسی مؤثر باشند، اشاره شده استتواند در پیشگیري از بزهرعایت آنها می

اصالح سبک و شیوه زندگی ) 1-2
& Meier(اسـت دیدگی کیفـري ها براي تبیین بزهنظریه سبک زندگی یکی از اولین تالش

Meithe, 1993: 459-499 .(   منسـوب اسـت و در پـی    2و هینـدالنگ 1این نظریه بـه گـات فردسـن
هـا بـیش از دیگـران در معـرض خطـر      بررسی این موضوع اسـت کـه چـرا برخـی افـراد و گـروه      

. مطابق این دیدگاه، آنان بر این باورند که جرم، یک واقعـه اتفـاقی نیسـت   . دیدگی قرار دارندبزه
نـوع  . دیدگی بر اساس سبک زندگی افراد و رفتار و کردار آنان در زندگی متغیـر اسـت  که بزهبل

هاي شـغلی، تفریحـی و   پذیري آنها دارد زیرا هر قدر فعالیتزندگی افراد نقش کلیدي در آسیب
تـر و در نتیجـه بیشـتر در معـرض     اوقات فراغت وي در خـارج از خانـه بیشـتر باشـد، در دسـترس     

دیـدگی زنـان در   سان، این نظریه، توزیـع نـامنظم بـزه   بدین. جنسی قرار خواهد گرفتدیدگی بزه
نمونـه  براي. کندجرایم جنسی را در زمان و مکان، بر حسب تفاوت شیوه زندگی آنان، تبیین می

مجرد زیستن، زیاده روي در نوشیدن مشروبات الکلی، استفاده از وسـایل حمـل و نقـل عمـومی،     
جوان، رفت و آمد شب هنگام به اماکن عمومی و زندگی در شهرهاي بـزرگ  دان مرمعاشرت با 

,Gottfredson(بـرد دیدگی زنان در جرایم جنسی را باال میکه نرخ بزهاست هاي زندگیاز شیوه

1984: 31 .(
همچنین شیوه و سبک زندگی افراد ممکـن اسـت در تولـد اندیشـه مجرمانـه و سـپس در       

1. Gottfredson
2. Hindelang
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بــه ایــن اندیشــه، از طریــق تســریع فرآینــد ارتکــاب جــرم و در نتیجــه   فرآینــد فعلیــت بخشــیدن
توانـد  زا و پرخطر در جرایم جنسـی، مـی  رفتارهاي جرم. دیدگی و تحریک بزهکار مؤثر باشدبزه

توانـد ناشـی از   در نتیجه رعایت نکردن پوشش صحیح و تحریک مرتکبان ناآشنا باشد و هم مـی 
هاي کـاري و تحصـیلی بـا افـراد آشـنا باشـد کـه ایـن         در محیطهاي نامتعارف ها و ارتباطدوستی

بنـابراین،  . دهددیدگی را افزایش میارتباط زمانی که با آن جذابیت و بروز همراه باشد، خطر بزه
هاي پرخطر بیشـتر رفـت   هاي مجرمانه و خطرناك و زمانهرچه زنان با اشخاص بزهکار یا محیط

. دهندرا افزایش میدیدگی خود و آمد کنند میزان بزه
البته در تحلیل مصادیق موجـود در ایـن زمینـه بایـد دقـت الزم را بکـار گرفـت چـرا کـه در          

آمیـز  بسیاري از موارد شاهد آن هستیم که برخی با تحلیل سطحی از مسائل، صرفاً رفتار تحریک
گـران و  تحلیـل به عنوان نمونه برخـی  . داننددیده را عامل اصلی وقوع برخی جرایم جنسی میبزه

هـا و  رفتـار 1اصـفهان، خمینـی شـهر   بـار مفسران علوم مختلف در بیان علت وقـوع حادثـه تأسـف   
را بـه شـدت جلـب    و. داننـد دیدگان را عامل اصلی تحقق ایـن واقعـه مـی   تفریحات نامتعارف بزه

قصر وقـوع  دیدگان را منگارندگان در این زمینه معتقدند اینکه در این حادثه صرفاً بزه.کرده بود
اي بدانیم، باید قائل به این باشیم که هیچ زنی حتـی در منـزل و در حضـور همسـرش     چنین حادثه

اي پوشش داشته باشد که موجب تحریک دیگران شـود چـرا کـه احتمـال اینکـه از      نباید به گونه
.اي فردي وي را مشاهده کند و موجب بروز چنین وقایعی بشود، هستیک گوشه

باشند کسانی هسـتند کـه   طرناك، که برخی از آنها همان مجرمین جنسی میاغلب جانیان خ
کنند؛ بنابراین متأهل بـودن بـه طـور کلـی از عوامـل      اي تشکیل نداده و مجرد زندگی میخانواده

بازدارنده جنایی است و در کاهش جرم و یا الاقل در پیشـگیري از بـروز برخـی از انـواع جـرائم      
تحقیقـات متعـددي ارتبـاط میـان تجـرد و      «در این راسـتا  ). 758: 1382نیا، کی(جنسی مؤثر است

هاي جنسی آنـان بـه اثبـات رسـانده اسـت؛ دقـت در       افزایش سن دختران و پسران را با بزهکاري
رساند که بیشتر زنان و مردان مجـرم جنسـی مجـرد هسـتند و     آمار جرائم جنسی این مطلب را می

بچه و شوهر مشغول بوده اسـت مرتکـب جـرم شـده باشـد،      کمتر دیده شده زنی که به خانواده و 
یابد و با افزایش افـراد و زنـان   بنابراین هر قدر میزان ازدواج باال رود، آثار جرائم زنان کاهش می

از اینـرو  ). 122: 1341حجازي، (»رودمجرد میزان جرائم و انحرافات جنسی زنان و مردان باال می
واسطه ه دیدگان این عمل مجرمانه ببزه. ندسال بود29ا ت23که در سنین مرد 8زن و 6نفر که شامل 14در این حادثه .1

نفر 12مراه هتوجه دو جوان حاضر در باغ مجاور جلب شده و بهاینکه با صداي بلند مشغول تفریحات نامتعارف خود بودند، 
دیگر ها را به مکانهاي خویش به باغ حمله کرده و مردها را در اتاقی حبس کرده و زناز دوستان خود و با پوشاندن صورت

.دهندمنتقل و مورد تجاوز قرار می
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تشکیل خـانواده و فـراهم کـردن امـر ازدواج بـراي آنـان از       حمایت دولت از جوانان در راستاي
توانـد از میـزان جـرائم    گـردد، مـی  طریق رفع موانع و مشکالتی که مـانع از تشـکیل خـانواده مـی    

.جنسی بکاهد
به شـمار آمـده و   » واحد بنیادین جامعه«در قانون اساسی جمهوري اسالمی، خانواده به عنوان 

هاي خـود  ریزيف شده است که در همه قوانین و مقررات و برنامهاز همین رو نظام اسالمی موظ
همچنین قانون اساسی در اصل چهل و سـوم  1.به موضوع آسان کردن تشکیل خانواده توجه کند

را بـه عنـوان یکـی از ضـوابطی کـه      » امکانات الزم براي تشکیل خانواده بـراي همـه  «در بند یک 
. ن اسـتوار گشـته اسـت را، مـورد توجـه قـرار داده اسـت       اقتصاد جمهوري اسالمی ایران بر پایه آ

اي که امکان ازدواج آسان براي همه افراد آن وجود نداشته باشد، لذا همـواره  شک در جامعهبی
اي وجود دارند که براي ارضاي تمـایالت جنسـی خـود بـه راهکارهـاي غیـر شـرعی و غیـر         عده

2.قانونی روي آورند

انه تغییر نوع فعالیت روز) 2-2
ایـن  . این نظریه را براي تکمیل نظریه شیوه و سبک زندگی مطرح نمودند4و فلسون3کوهن

کنـد و  نظریه در مقام پاسخ به این پرسش است که چه عواملی تمایل به ارتکاب جرم را بیشتر می
نـامیم، در وقـوع   دیده یا آماج جرم و یا آنچه که شرایط مشرف بر ارتکاب جـرم مـی  موقعیت بزه

دیـدگی در  به وقوع پیوسته و بزهبراساس نظریه فعالیت روزانه؛ عمل مجرمانه. باشدرم مؤثر میج
). 26: 1385السـتی و حســن پــور،  (ارتبـاط بــا طبیعـت خصوصــیات زنـدگی روزانــه انسـان اســت    

هـاي اجتمـاعی زنـان در ارتبـاط اسـت و همزمـان بـا تغییـر ایـن          دیدگی بـا تعامـل  بزهکاري و بزه
به عبارت دیگر، همان متغیرهـایی  . کندخصوصیات، نرخ جرایم علیه آنان نیز تغییر میها و تعامل

هـاي ارتکـاب جـرم را    دهد، فرصتهاي برخورداري از مزایاي زندگی را افزایش میکه فرصت
. دهدهم افزایش می

از آنجایی که خانواده واحد بنیادي جامعه اسالمی «: دارداصل دهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران چنین اشعار می.1
هاي مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداري از قداست آن وریزياست، همه قوانین، مقرارت و برنامه

».استواري روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد
تشکیل خانواده بالضروره یک عامل ثبات و سازش اجتماعی است؛ زنان «: در بیان اهمیت این موضوع برخی معتقدند.2

راي همسر و نیکو سیرت و پارسا، کانون خانوادگی را با حسن تدبیر و سلوك به کانون آسایش و سعادت و بهشت موعد ب
)758: 1382کی نیا، (».کنندفرزندان خود تبدیل می

3. Cohen
4. Felson
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هاي روزانه زنان شامل هر فعالیت اجتماعی معمـولی اسـت کـه آنـان بـراي بـرآوردن       فعالیت
هـاي روزمـره خـویش، آمـاج     زنان، براساس فعالیت. دهندزهاي اساسی زندگی خود انجام مینیا

ها، بـه دلیـل نـوع و میـزان فعالیـت      بر همین اساس، برخی موقعیت. مناسبی براي بزهکاران هستند
اي اسـت  چراکه اجتماع، انباشته از مجرمین برانگیخته. تر هستنداجتماعی براي وقوع جرم مناسب

رو، پـایین بـودن ایمنـی و محافظـت وسـایل، اشـیاء،       از ایـن . باشـند ده ارتکـاب جـرم مـی   که آمـا 
یازیدن به ارتکـاب جـرایم توسـط چنـین مجـرمین بـالقوه فـراهم        هاي مناسبی را براي دستآماج

). 33: 1379گودرزي، (کندمی
و آنهـا  در نظریه فعالیت روزانه، ممکن است جرم در زندگی روزمره زنان ارتکاب پیدا کنـد 

باشد این است که چـه موقـع   دیده اعمال مجرمانه شوند، اما آنچه که نیازمند توجه بیشتري میبزه
از ایـن  . گیـرد یابد و چگونه درزندگی روزمره آنـان جـاي مـی   جرم جنسی علیه آنان ارتکاب می

بـدین  . پیوندد که شرایط سه گانه فـوق الـذکر مهیـا باشـند    منظر، زمانی جرایم جنسی به وقوع می
جهت، از یک طرف، زنان باید از تبدیل خود به آماجی جذاب براي بزهکاران جلوگیري نموده 

: توانـد در قالـب اشـخاص یـا وسـایل باشـد، از قبیـل       هایی که میو از طرف دیگر، وجود محافظ
زنـی، بـراي   هـاي پیشـگیري از جـرم و مـأموران گشـت     ها، مراقبت والدین، سیاستتوجه همسایه

دیـده واقـع شـدن زنـان     ردن اشخاص از رفتار مجرمانـه بـه کـار بـرده شـوند تـا از بـزه       منصرف ک
شـود  دیدگی زمـانی بیشـتر مـی   از همین رو، طبق نظر کوهن و فلسون، بزه. پیشگیري به عمل آید

). Cohen & Felson, 1979: 588-608(هاي توانا کم باشند یا وجود نداشته باشندکه محافظ
کننـد،  ف، الگوهاي زندگی روزمره، افراد را از خانه و خانواده دور مـی سان، از یک طربدین

کننـد و از طـرف دیگـر، کـاهش     تا جایی که بزهکاران، زنانی بدون محافظ کارآمد را پیـدا مـی  
شـوند،  هـاي اجتمـاعی غیررسـمی را کـه باعـث محافظـت کارآمـد مـی        اجتماعات سنتی، کنتـرل 

گـذاران جنـایی در هـر جامعـه بایـد بـدین       ن رو، سیاستاز ای). 129: 1383پیز، (کندتضعیف می
دیــدگی زنــان در حــوزه جــرایم جنســی توجــه نماینــد و بــا افــزایش   موضــوع در خصــوص بــزه

هاي غیـر رسـمی و اسـتفاده از    هاي رسمی، آگاهی رسانی به مردم در جهت انجام نظارتنظارت
دارد بـا اتکـاء بـر ایـن     که رهیافت جدیدي است کـه سـعی   1هاي پیشگیري وضعی از جرمروش

دیده، به تبیین پیشـگیري از جـرم بپـردازد    جنبه یا ضلع از مثلث اشاره شده، یعنی آماج جرم یا بزه
. دیدگی زنان در جرایم جنسی به کار گیرندتالش خود را در راستاي کم کردن بزه

).99ـ128: 1390، ابراهیمی(: رجوع کنید بههاي پیشگیري از جرم در خصوص تکنیک.1
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ها و روابطبازنگري در برخی معاشرت) 3-2
رفقـا و  . نـدگی خـویش میـل بـه رفاقـت و دوسـتی دارد      انسان بنا به فطرت خود در سراسـر ز 

گیرند بلکه هر شخصی با توجه به درجه دوسـتی و صـمیمتی کـه بـا     دوستان نه تنها با هم انس می
توانند در امور مادي و معنوي دوستان خـود نفـوذ کـرده و دانسـته یـا نادانسـته روي       هم دارند می

تـأثیر دوسـت و همنشـین در جهـت مثبـت و منفـی       . عقاید و اخالق و رفتار دیگري تأثیر گذارند
کنـد و  ها در پی رفاقت و معاشرت، بـر یکـدیگر نفـوذ مـی    تأثیري شگفت است، زیرا نفس انسان

کند، خواه موضوع سرایت نیکویی و درستی باشـد و  خوي و خصلت یکی به دیگري سرایت می
پــذیري جوانــان بــه ویــژه تــأثیر ). 110: 1380دلشــاد تهرانــی، (خــواه ســرایت پلیــدي و تبهکــاري

لـذا انتخـاب   . جوانانی که تازه به بلوغ رسیده اند از دوستان و همسـاالن خـود بسـیار بیشـتر اسـت     
دوست و معاشرت با همساالن خود، در به انحراف کشیده شدن فرد بـه ویـژه انحرافـات جنسـی،     

دوران بلـوغ او  چه آنکـه مهمتـرین دغدغـۀ جـوان در ایـن     . باشدبسیار مهم و از مسایل حیاتی می
باشد که اگر دوستان وي از افـراد  بوده و به دنبال برخی پرسش ها و سواالت دراین خصوص می

. منحرف و ناباب باشند بی شک از آنها تأثیر خواهد پذیرفت
در این میان والدین باید بـا همـه وجـود تـالش نماینـد معاشـران خـوبی بـراي فرزنـدان خـود           

ایـده بـراي آنهـا خواهـد داشـت، اوالً اینکـه فرزندانشـان ناخودآگـاه         این امـر دو ف . انتخاب کنند
کنند و دیگر اینکـه از  کماالت معاشرت با افراد خوب را اقتباس کرده و به نیکی گرایش پیدا می

در . هاي زشـت آنهـا مصـون خواهنـد مانـد     معاشرت با افراد فاسد و آلوده برکنار مانده و از آفت
یـا ویلتـی   «: همین بس که خداوند متعال در قرآن کریم می فرمایداهمیت نقش دوست و معاشر، 

واي بـرمن،  «در روز رستاخیز اهل جهنم و عذاب به خود می گوینـد  . »1لیتنی لم اتخذ فالناً خلیال
هـاي ایمـانی   منظور این است که ایشان سرمایه» گزیدمکاش فالن کس را به عنوان دوست برنمی

داند و کسی کـه او را گمـراه نمـوده اسـت دوسـت ایشـان       د میخود را دوست فاسد و آلوده خو
گـذارد قابـل   تأثیري کـه دوسـت بـر فـرد مـی     . بوده است و این نشان از تأثیرپذیري دوست است
از نظـر جرمشناسـی نیـز، نظریـه پیونـد افتراقـی       . مقایسه با راهنماي و اندرز پدران و مادران نیست

.ها داردا و دوستیهادوین ساترلند اشاره به همین معاشرت
شـوند  رفتـار و منحـرف مـی   تکیه اصلی نظریه ساترلند نیز این است که افراد به این علت کج

صدیق سروسـتانی،  .(هاي غیرانحرافی آنها استهاي انحرافی آنان بیش از ارتباطکه تعداد ارتباط
باشـد، بیشـتر در   هر چقدر فرد با افـراد و دوسـتان فاسـد و انحرافـی معاشـرت داشـته      ). 48: 1387

28سوره فرقان، آیه .1
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هاي آنها را قبـول  گیرد و از آنها تأثیر پذیرفته، خرده فرهنگمعرض انحراف و تبهکاري قرار می
در سـنین بلـوغ احتیـاج بـه داشـتن دوسـت و رفیـق،        . آیـد کند و نهایتاً مجرم و منحرف بار میمی

ر بـراي نوجـوان   شـوند و هـم امنیـت خـاط    زیرا آنها هم محـرم راز  مـی  . شدید و فوق العاده است
شـود مسـأله جنسـی اسـت، کـه گـاه       در این سنین یکی از مسـائلی کـه بحـث مـی    . کنندایجاد می

دهنـد، زمینـه انحـراف جنسـی را فـراهم      کننده که دوستان در اختیار هم قرار مـی اطالعات گمراه
در دوست بد و تبهکار میل به فساد و تبـاهی را در آدمـی تقویـت مـی کنـد و انسـان را      . آوردمی

.کندمسیر سقوط و شقاوت یاري می
ها امري حساب شـده باشـد   ها و همنشینیاز این رو والدین باید توجه داشته باشند که دوستی

اهمیت انتخاب دوسـت و  . ي آن باشندو فرزندانشان با کسانی رفاقت و دوستی نمایند که شایسته
ه در توصـیه بـر فرزندانشـان در    ، پیـامبر و سـایر ائمـ   )ع(معاشر تا جایی اسـت کـه حضـرت علـی     

این همه تأکید براي آن است که تأثیرپـذیري  1.اندانتخاب آن و شناخت وي تأکید فراوان نموده
توانـد  هـاي حسـاب نشـده مـی    هـا و رفاقـت  انسان در رفاقت و معاشرت بسیار زیاد است و دوستی

والـدین ایـن امـر را کـه     بـدین ترتیـب الزم اسـت   . نتایج تلخ و مصائب سنگین در پی داشته باشد
.باشد، به ویژه در دوران بلوغ، براي فرزندان خود جدي بگیرندیکی از مسائل مهم تربیتی می

احتیاطدیده بیپیشبینی مسئولیت براي بزه) 4-2
تواند آنان را بیشتر در معرض تهاجم قرار دهـد و  همانطور که اشاره شد شیوه زیستن افراد می

هاي جرم زا، تا حدود زیادي از این امـر پیشـگیري نمایـد،    اند با حذف موقعیتتودیده نیز میبزه
توان با الگوي شیوه زندگی و فعالیت روزانـه وي نیـز پیونـد    لذا اقدامات خود مراقبتی آنان را می

هاي ظاهري زنان و عدم پوشش مناسب که زمینه جلـب توجـه بزهکـاران    از این رو، ویژگی. داد
هـاي  تـردد در مکـان  هایی ناشـناخته و خلـوت بـدون همـراه،    ، حضور در مکانآوردرا فراهم می

-سوار شـدن در اتومبیـل  خلوتی که امکان دسترسی به پلیس یا کمک دیگران بسیار پایین است،

هاي ناشناس و خلوت بدون همراه، معاشرت با مـردان جـوان، اعتمـاد بـه افـراد غریبـه و رفـت و        
دیدگی زنان در جرایم جنسـی اسـت کـه قـبالً هـم بـه       از علل بزههاي بارزيآمدهاي شبانه نمونه

.باشندآنها اشاره شد و از دیدگاه پیشگیري از جرم قابل مالحظه می
هاي اصلی جرایم جنسی و ایجاد تحریک و یـا  همچنین در دسترس بودن زنان به عنوان آماج

تمایـل بـه برقـراري رابطـه بـا      باشـد و  شان میقدم شدن آنان که در بردارنده رضایت ظاهريپیش

).137-99: 1380دلشاد تهرانی، : (جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به.1
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کنـد، عامـل   افراد ناشناس یا ایجاد شرایطی که انگیـزه کـافی بـراي تجـاوز بزهکـاران ایجـاد مـی       
یاد کـرد، در کشـورهایی کـه    » پذیريبزه«این  وضعیت که باید از آن به . قربانی شدن آنان است

زنـان بـه شـمار    آیـد، عامـل عمـده خشـونت جنسـی علیـه      روسپیگري در آنها جرم بـه شـمار مـی   
توانـد، بـه جـاي حمایـت از ایـن      لذا دستگاه عدالت کیفري می). 158ـ159: 1385السان، (آیدمی

کرنـد، چـه بسـا    دیدگان، از بزهکارانی حمایت کنـد کـه اگـر آنـان را تحریـک نمـی      دسته از بزه
زیـرا،  .تواند به پیشگیري از جرم کمـک کنـد  در این راستا، این رویکرد می. شدجرمی واقع نمی

یابند که اگر باعث تحریـک بزهکـار شـوند، از حمایـت کیفـري کمتـري برخـوردار        زنان در می
1.خواهند شد

.انجـام داد 2مطالعات وسیعی در مورد مسئولیت کـارکردي 1968در این زمینه شافر در سال 
تکاب جـرم  دیده را پیش از ارتکاب جرم، در جریان ارهاي میان بزهکار و بزهها و تعاملاو کنش

در نظریـه مسـئولیت کـارکردي، آحـاد جامعـه داراي نقشـی       مورد بررسی قـرار داد و پس از آن
دیـده  انجامـد و نقـش بـزه   کارکردي در پیشگیري از گزینشی هسـتند کـه بـه خطـا و تجـاوز مـی      

دیـده را  دهنده بـزه بر این اساس شافر غفلت و نقش شتاب. باشددیدگی خود میجلوگیري از بزه
شناسی به دنبال پیشبرد تدابیري اسـت کـه   دیدهاز طرف دیگر، بزه.دانستقوع جرم مؤثر میدر و

هـاي  هـایی، آمـاج  هـا و موقعیـت  بتواند از خطرهاي احتمالی ناظر به بعضی افراد کـه در وضـعیت  
تـوان  از این رو، مـی ). 51: 1389پیکا، (شوند، پیشگیري کنندمناسبی براي بزهکاران محسوب می

.یشگیري از جرم و مسئولیت کارکردي، پیوند ایجاد کردمیان پ
عدم حمایـت کیفـري یـا تقلیـل آن، گذشـته از اینکـه خـود نـوعی تنبیـه و مجـازات بـراي            

سـازي آنـان   شـود، سـهم مـؤثري در خـود ایمـن     دیدگان محسوب مـی احتیاطی بزهکوتاهی و بی
بـدین ترتیـب، زنـان بایـد اقـدامات و      . دهـد دیدگی سـوق مـی  داشته و افراد را به پیشگیري از بزه

بـه  . دیدگی خویش در جـرایم جنسـی انجـام دهنـد    هاي الزم را در جهت پیشگیري از بزهمراقبت
اي که دارد در باشد که به خاطر خطرناکی بالقوههایی میعنوان نمونه بدحجابی یکی از انحراف

جـرایم  «ه از آنهـا بـه عنـوان    گونـه جـرایم کـ   ایـن . انگاري شده استقانون مجازات اسالمی جرم
بـدین  . کننـد شود، با فلسفه پیشگیري از سایر جرایم در مجموعه قوانین رسـوخ مـی  یاد می3»مانع

ها اجتناب نکنند، بعضاً خود مجرم محسوب ت در برخی کشورها از جمله انگلستان افرادي که از این وضعشایان ذکر اس.1
).190: 1380معتمدي مهر، (شوندمی

2. Functional responsibility
لقوه ، جرایمی هستند که فرد را در آستانه جرایم اصلی قرار می دهند و خطر با(accessory offences)جرایم مانع.3

.آنان زیاد است
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تواند در وقوع این دسـته از جـرایم نقـش بسـزایی داشـته      ترتیب، از آنجا که نوع پوشش زنان می
اصـلی آن خـود زنـان    باشد، لذا جرم انگاري بدحجابی از ایـن منظـر ضـرورتی اسـت کـه منتفـع      
ایـن رویکـرد در   . باشـد خواهند بود، زیرا موجب پیشگیري از این گونـه جـرایم علیـه ایشـان مـی     

به نوعی پذیرفتـه شـده اسـت و قانونگـذار بـا      ) تعزیرات(قانون مجازات اسالمی 638تبصره ماده 
از نقـش مهـم   انگـاري بـدحجابی   دیده و اثرگذاري او در ارتکاب جرم، با جـرم توجه به نقش بزه

1.باشد غفلت نورزیده استهاي بارز آن میدیدگی که بدپوششی از مصداقپیشگیري از بزه

پـذیري او را  پذیرش این ادعا که در جرایم جنسی، جذابیت زدایـی از قربـانی جـرم، آسـیب    
چرا که در فرآیند انتخـاب قربـانی در ایـن دسـته از جـرایم،      . کند، چندان مشکل نیستکمتر می

ارتکـاب جـرایم جنسـی در    . گیـرد هاي ظاهري قربانی مورد توجه جدي بزهکار قرار مـی ژگیوی
ــه     ــه، کــه از جمل بســیاري از مــوارد در چهــارچوب رویکــرد عرضــه و تقاضــا و گــزینش عاقالن

به عبـارتی دیگـر   . باشد، قابل تحلیل استشناسی انحرافات اجتماعی میرویکردهاي تبیین جامعه
صـفار  (گـذارد دیده در جریان انحراف و کجروي صـحه مـی  نقش آفرینی بزهدر اینجا بزهکار به 

دیـده و نقـش   زاي بـزه توان در این جا از رفتارهاي پرخطر و جـرم لذا می). 98: 1382دستگردي، 
آن در باال بردن انگیزه مجرمانه مرتکب سخن گفت که پرهیز از آن، شخص را از دایره انتخـاب  

.دهدیا احتمال آن را کاهش میقربانی توسط بزهکار خارج 

گیرينتیجه
جرائم جنسی از جمله جرایمی است که میزان قابـل تـوجهی از جـرایم کشـورها را بـه خـود       

جـرایم و  ییـاب علت. تواند خود را عاري از این جرم بدانددهد و هیچ کشوري نمیاختصاص می
هـاي علـوم جنـایی خصوصـاً     هجـرایم مختلـف همـواره یکـی از دغدغـ     ثر و مطلوب بـا  ؤمبارزه م

براي پیشگیري و مقابله با هر جرمی نیاز هست تـا ابتـدائاً عوامـل مـؤثر در     . بوده استشناسی جرم
گیري آن جرم شناسایی شود و سپس جهـت کـاهش وقـوع جـرم مـورد مطالعـه،       تکوین و شکل

. تدابیر و راهکارهاي متناسب ارائه شود
و سؤال اصلی در زمینه نقش جنسیت مؤنت در ارتکاب براي این منظور نگارندگان با طرح د

و پیشگیري از جرایم جنسی را مورد بررسی قرار دادند که در مقام پاسخگویی به سـؤال نخسـت   
هـا و  احتیـاطی توان گفت، بیمبنی بر چگونگی نقش زنان در ارتکاب و تکوین جرایم جنسی می

زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر «): تعزیرات(قانون مجازات اسالمی 638مطابق تبصره ماده .1
».شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي محکوم خواهند شد
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دیدگی در جرایم جنسـی  تواند موجبات بزهمیهاي زنان در مراودات و رفتارهاي خود مباالتیبی
قـدم و عامـل   دیـده محـرك یـا پـیش    توان از آنها تحت عنوان بزهکه میرا فراهم کنند، به طوري

-دیدگی و یا حتی عاملی قابل سرزنش و مقصر در تکوین جـرایم جنسـی و بـزه   تسریع کننده بزه

. دیده شدن خود نام برد
پـژوهش مبنـی بـر نقـش زنـان در پیشـگیري از جـرایم        همچنین در خصوص سـؤال دوم ایـن   

تواند، زنان و رفتارهاي آنان را به عنـوان  توان اذعان کرد که کمی تدبیر و تأمل میجنسی نیز می
البته دسـتیابی بـه ایـن مهـم مسـتلزم آگـاهی       . یک مانع بزرگ در تحقق جرایم جنسی تبدیل کند

تغییر در مدل سـبک زنـدگی و   . باشداز آن میهاي اجتناب هاي پر خطر و روشزنان از وضعیت
آمیـز و از بـین بـردن عـواملی کـه      زدایی و کـاهش وسـایل تحریـک   هاي روزانه، جذابیتفعالیت

ــی   ــالقوه م ــاران ب ــویق بزهک ــک و تش ــمموجــب تحری ــه   گــردد، از مه ــت ک ــداماتی اس ــرین اق ت
اینکه جرایم جنسی بیشـتر  از این رو، به لحاظ . دهدپذیري زنان را در این زمینه کاهش میآسیب

تواننـد  گیرد، لذا زنان مـی در قالب عرضه و تقاضا و گزینش عقالنی بزهکاران بالقوه صورت می
کنـد، خـود را از دایـره انتخـاب     دیـدگی آنـان را زیـاد مـی    با اجتناب از رفتارهایی که امکان بـزه 

. بزهکاران بالقوه خارج و یا احتمال آن را کاهش دهند
گـذاران  توجـه سیاسـت  :آیـد پس از بررسی این موضوع، نتایج زیر به دست میبدین ترتیب،

دیده در فرآینـد فعلیـت یـافتن پدیـده مجرمانـه بـه       تقنینی، قضایی و اجرایی به نقش مؤثر زنان بزه
عنوان یک عنصر فعال در جرایم جنسی و گسترش مرزهاي اقدامات پیشـگیرانه بـه آنـان؛ انجـام     

پذیري، بـا دشـوار نمـودن فرآینـد     ستاي خارج نمودن زنان از موقعیت بزههاي الزم در راآموزش
خیز و اطالع رسـانی بـه زنـان جهـت مراقبـت در      هاي جرمارتکاب جرایم جنسی؛ شناسایی مکان

دیده واقع شدن در جرایم جنسی هسـتند  ها؛ شناسایی زنانی که مستعد بزهرفت و آمد به آن مکان
سـازي؛ بـازنگري زنـان نسـبت بـه برخـی       و ترویج فرهنگ خود ایمنهاي الزم از آنان و مراقبت
دیده واقع شدن زنان در آن روابـط هسـت؛ تسـهیل امـر     هایی که احتمال بزهها و دوستیمعاشرت

بینی ساز و کارهـاي قـانونی در   ازدواج و فراهم آوردن امکان تشکیل خانواده براي جوانان؛ پیش
دیـده واقـع شـدن خـود     حمایت کمتر از زنانی که در بزهجهت تخفیف کیفر بزهکاران به منظور

توانـد موجـب   کننـد کـه خـود ایـن موضـوع مـی      در زمینه جرایم جنسی، نقش اساسـی ایفـاء مـی   
.پیشگیري کیفري از ارتکاب این دسته از جرایم شود
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