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دیده در ارتکاب جرایم جنسی نقش زنان بزه
  )با تکیه بر قوانین و مقررات کیفري و رویه قضایی ایران(

  
  **فرهاد شاهیده - *عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي

  
  )2/9/93: تاریخ پذ یرش-17/12/92:تاریخ دریافت(

  ده چکی
اي  هـا جـذابیت و کشـش ویـژه     ، بعضی از افراد یا آماج)علمی(شناسی نخستین دیدهاز نظر بزه

. شـود  دیدگان بـالقوه یـاد مـی   عنوان بزه ها به شناسی از آن کنند که در جرمکاران ایجاد می براي بزه
و گفتـار  رفتـار  . هاي پیش جنایی اسـت دیده همواره یکی از عناصر مناسب وضعیت بدین سان، بزه

هاي زنان ممکن اسـت زمینـه مناسـبی را بـراي ارتکـاب       احتیاطی کننده و اغواءکننده و بی تحریک
هــاي جـرم، نقــش  عنـوان آمـاج   افـزون بـر ایــن، آنـان بــه   . جـرایم جنسـی علیــه آنـان فــراهم آورد   

. کننـد یافتن اندیشـه مجرمانـه ایفـاء مـی     اي در گذر از اندیشه به عمل مجرمانه و فعلیت کننده تعیین
کـاران دارنـد، در    اي کـه بـا بـزه   هـاي زیسـتی، جایگـاه اجتمـاعی آنـان و رابطـه      چنین ویژگـی  هم

به همین دلیل شناخت عواملی کـه خـود زنـان در    . باشدکاران تأثیرگذار می شان توسط بزه انتخاب
توانـد بـه   کند امري ضروري است که میشان را فراهم میدیدگی ایجاد آن مؤثر هستند و زمینه بزه

این مقاله به دنبال بررسی این . دیدگی آنان در حوزه جرایم جنسی نیز کمک نمایدپیشگیري از بزه
توانند در ارتکاب جرایم جنسی علیه خود ایفاي نقش نماینـد؟ و آیـا   موضوع است که آیا زنان می

  قانون مجازات اسالمی و رویه قضایی ایران بدین موضوع توجه دارند؟ 
  

  .شناسی نخستیندیدهدیدگی، زنان، جرایم جنسی، بزهبزه: ي کلیديهاواژه

                                                                                                                            
دانشیار گروه حقوق کیفري و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد*

)نویسنده مسؤول(اه شهید بهشتی شناسی از دانشگ کارشناس ارشد حقوق کیفري و جرم**
farhad_shahideh@yahoo.com
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  مقدمه
شوند تـا سـهم،   متمرکز می» دیدهبزه«شناسی بر کنشگر دیگر جرم، یعنی  مطالعات نوین جرم

نتیجه این تحوالت عمیـق، تولـد رشـته    . نقش و شخصیت وي را در تکوین جرم مشخص نمایند
  1.ودشناسی بدیدهجدیدي با عنوان بزه

باشـد و   دیده شناسی نخستین مانند سایر علـوم جنـایی داراي محورهـاي خـاص خـود مـی      بزه
دیـده در فرآینـد ارتکـاب     کار و بزه تعامل بزه: اند از گیرد عبارت مطالعاتی که در آن صورت می

دیـده  دیـده بـالقوه یـا پنهـان، بـزه     دیده اتفاقی، بـزه بزه(دیدگان بندي بزهجرم و به دنبال آن، طبقه
بنـدي   دیده در پیشـگیري از جـرم و سـرانجام طبقـه    ،  نقش و سهم بزه)دیده بزه -کار خاص و بزه

  )119ص : 1387رهامی و دیگران، . (دیدهجرایم بر اساس معیار بزه
-دیـده اي از بـزه  شـاخه «: تـوان چنـین تعریـف کـرد    شناسی نخستین را میدیدهبدین سان، بزه

دیده و پردازد؛ شخصیت بزهدیده در ارتکاب جرم میو سهم بزهشناسی است که به مطالعه نقش 
کار و سرانجام نقـش و سـهم قربـانی     خصوصیات روانی، اجتماعی و زیستی او، روابط وي با بزه

  ».کندجرم را در تکوین بزه مطالعه می
. کنـد شناسـی کیفـري را حقـوق کیفـري تعیـین مـی       شناسی نخستین یـا قربـانی  دیدهقلمرو بزه

انگـاري   شناسی کیفري، قربانیان اعمـالی را کـه در قـانون مجـازات، جـرم      عبارت دیگر، قربانیبه
شناسـی   شناسی از مسـائل مربـوط بـه علـت    دیدهالگوي این گرایش از بزه. کنداند مطالعه می شده

دیده شناسی عبارت دیگر، بزه به. شود دیده در اعمال و رفتار مجرمانه تشکیل می جرم و نقش بزه
  . کندکار توجه می دیده و بزهلمی به تعامل و روابط پویاي میان بزهع

آمیـز، بـاالترین میـزان را بـه خـود اختصـاص        جرایم جنسی علیه زنان، بعد از جرایم خشونت
طـور مسـتقل    جـرایم جنسـی یـا بـه    . نمونه بارز این دسته از جـرایم تجـاوز جنسـی اسـت    . دهدمی

عنف بـه منـزل دیگـري     یم دیگري مثل سرقت و ورود بهگیرد و یا حین ارتکاب جراصورت می
                                                                                                                            

در سـال  » کـار و قربـانی او   بـزه «تحت عنوان ) Hentig(دیدگان در کتاب هنتیگ  مند با بزه نخستین رویکرد علمی و نظام .1
شناسی انتقاد کرد و معتقد بود، قربانی مستقیم جرم صرفاً یک  مدار جرم وي به شدت از ماهیت مجرم. م پدیدار گشت.1948

که گـاه خـود آن را سـاخته باشـد یـا       نیست، یعنی وي ممکن است در ارتکاب جرم نقش ایفاء کند، بدون آنبازیگر منفعل 
در این مورد که چه کسی بـراي نخسـتین   ) 11ص : 1384نجفی ابرندآبادي و دیگران، . (پیامدهاي آن را محاسبه کرده باشد

،مندلســون )Van Dijk(بـه بــاور وان دیـک   . ردشناسـی را بـه کــار بـرد، اخـتالف نظــر وجـود دا     دیــدهبـار اصـطالح بـزه   
)Mendelson ( ولی عزت فتاح بـر ایـن بـاور    . اي، به کار برداین اصطالح را در مقاله 1947نخستین کسی بود که در سال

در ارتباط با قتل عمدي به کار ) Wertham(از سوي فردریک ورتام  1949است که این اصطالح براي نخستین بار در سال 
  )82ص : 1384رایجیان اصلی، . (هاي دیگر نیز کشانده شدسپس به جرمرفت و 
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کارگیري زور و خشونت همراه است و گـاه بـا    در اکثر قریب به اتفاق موارد، با به. افتداتفاق می
) 97ص : 1388داوودي، . (شودقتل یا ایراد شدید جسمانی به زن توأم می

، بایـد بـه   »صـی، محیطـی  عوامـل شخ «عالوه بـر بررسـی   جرایم جنسی، شناسی  در مقام علّت
این عنوان عامل مؤثر در ارتکاب  نیز به 1دیده یا آماجبزه زنانعوامل وضعی، یعنی سهم موقعیت 

دیده یا آماج جرم در چارچوب موقعیـت موجـود   بزهزنان از این رو، . توجه شوددسته از جرایم 
شـرف بـر ارتکـاب    عوامل وضعی، شرایط و اوضاع و احـوال م . شوددر ارتکاب جرم مطالعه می

آمیـز   این قلمرو مطالعاتی به نقش سرزنش. کندجرم است که ارتکاب آن را تسهیل یا دشوار می
  . کند شناسانه توجه می دیده در فرآیند ارتکاب جرم از نظر علتبزه

دیـده در جـرایم جنسـی صـرفاً یـک آمـاج منفعـل جـرم          بدین ترتیب، گاهی اوقات زنان بزه
رتکاب عمل مجرمانه ایفاء نکنند، زیرا در مسـیر تکـوین جـرم و در نهایـت     نیستند که نقشی در ا

دیـدگی، خـود    کنند که گاه علت وقوع جـرم و بـزه   شدن، عوامل متعددي ایفاي نقش می قربانی
کننـد   دیدگی خود را فراهم مـی  زنان هستند، بدین صورت که با اعمال و رفتار خود موجبات بزه

  .ی ارتکاب جرم هستندو یکی از عناصر و عوامل اصل
از دیـدگاه نقـش زنـان در ارتکـاب جـرایم      ) علمی(شناسی نخستین دیدههاي بزه بررسی داده

ها، ضرورت انجام این پـژوهش را نشـان    جنسی در قانون مجازات اسالمی و رویه قضایی دادگاه
کاران  ک بزهگذار ایران را به تسهیل ارتکاب جرم و تحری دهد؛ زیرا این موضوع، توجه قانون می

البتـه بـا توجـه بـه      2.نمایـد ها را ارزیابی مـی  بالقوه از سوي زنان و چگونگی اعمال آن در دادگاه
هاي کیفري استان خراسـان رضـوي، ایـن دسـته از آراء در مقالـه      دسترس بودن آراء دادگاه قابل

  .حاضر بررسی شده است
تکـاب جـرایم جنسـی، بـا بررسـی      دیده در ارشود تا نقش زنان بزهدر جستار حاضر سعی می

کاران، با نگـاهی   شناسی نخستین و  معیارهاي انتخاب زنانِ قربانی توسط بزهدیدهمبانی نظري بزه
  . ها با این موضوع بررسی شودبه قوانین و مقررات کیفري ایران و نحوه برخورد دادگاه

                                                                                                                            
1. Target

ماده . داندحد زنا را در مواردي که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شالق می 1392قانون مجازات اسالمی    230ماده .2
از ایـن  . دانسـت ا صـد تازیانـه مـی   حد زناي زن با مردي که واجد شرایط احصان نباشـند ر  1370قانون مجازات اسالمی  88

شود و صرفاً ناظر بر موردي است که زنا با رضایت طـرفین باشـد و   تعریف، زناي محصنه و زناي به عنف یا اکراه خارج می
  .شوداي که غیرمحصن باشد به صد ضربه شالق محکوم میزانی یا زانیه
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  دیدگی زنان در جرایم جنسی بزه: گفتار اول
  دیده در جرایم جنسی   زهسبک زندگی زنان ب. 1

 & Meier. (ها براي تبیـین قربـانی شـدن کیفـري اسـت      نظریه سبک زندگی یکی از اولین تالش

Meithe, 1993: p 459-499 (    منسـوب اسـت و در پـی     2و هینـدالنگ  1این نظریـه بـه گـات فردسـن
دیـدگی   بـزه ها بیش از دیگران در معرض خطـر   بررسی این موضوع است که چرا برخی افراد و گروه

دیـدگی   مطابق این دیدگاه، آنان بر این باورند که جرم یک واقعه اتفاقی نیست، بلکـه بـزه  . قرار دارند
نـوع زنـدگی افـراد نقـش     . بر اساس سبک زندگی افراد و رفتار و کردار آنان در زندگی متغیـر اسـت  

هـاي   اشد، یعنـی فعالیـت  زندگی یک زن بازتر ب ها دارد زیرا هر قدر شیوه پذیري آن کلیدي در آسیب
تر و در نتیجـه بیشـتر در    شغلی، تفریحی و اوقات فراغت وي در خارج از خانه بیشتر باشد، در دسترس

دیـدگی زنـان    بدین سان، این نظریه، توزیع نـامنظم بـزه  . دیدگی جنسی قرار خواهد گرفت معرض بزه
  . کند ان، تبیین میدر جرایم جنسی را در زمان و مکان، بر حسب تفاوت شیوه زندگی آن

ــاده  ــه، مجردزیســتن، زی ــراي نمون ــی، اســتفاده از وســایل   ب روي در نوشــیدن مشــروبات الکل
هنگام به امـاکن عمـومی و زنـدگی     وآمد شب دان جوان، رفتمرونقل عمومی، معاشرت با حمل

دیدگی زنان در جـرایم جنسـی را بـاال     که نرخ بزهاست  هاي زندگی در شهرهاي بزرگ، ازشیوه
  )Gottfredson, 1984: p 31(3.بردمی

در . دیـده قابـل تحلیـل اسـت     از زاویه سبک زندگی بزه 87...83در این راستا، پرونده شماره 
که براي استعمال مواد مخدر به منزل » ت«که با داشتن رابطه قبلی با آقاي » ح«این پرونده، خانم 

را خورده و به زنـا بـا   » ت«غین آقاي هاي درو وآمد داشته، بیان داشت که فریب وعده آنان رفت
اعـالم  » ت«شـکایت خـود را از آقـاي    » ح«در همین راستا، شوهرِ خانم . وي رضایت داده است

براي مصرف مـواد مخـدر بـه    » ت«ابراز داشت آقاي » ح«عمل آمده، خانم  در تحقیقات به. نمود
                                                                                                                            
1. Gottfredson
2. Hindelang

ها را بـه شـدت جلـب کـرده     توجه افکار عمومی و رسانه1390شهر یاد کرد که سال ادثه خمینیتوان از حبراي نمونه می3.
سـال   29تا  23مرد که میانگین سنی آنها  8زن و  6نفر که شامل  14در این حادثه که در عصر روز سوم خرداد رخ داد، . بود

شهر و برداشتن پوشش هاي اسـالمی  شان در خمینیتاناي تفریحی، با گرفتن باغ یکی از دوسبوده و به قصد برگزاري برنامه
 12همراه ه با باال رفتن صداي این افراد، توجه دو جوان حاضر در باغ مجاور جلب شده و ب. به رقص و پایکوبی می پرداختند

ا را به مکـان  هاي خویش به باغ حمله کرده و مردها را در اتاقی حبس کرده و زن هنفر از دوستان خود و با پوشاندن صورت
 کـه  تـوان گفـت  بدین ترتیب، میwww.aftabnews.ir:به نقل از سایت آفتاب. دیگر منتقل و مورد تجاوز قرار می دهند

هـاي  نه وقوع جـرم و عـدم اجتنـاب از موقعیـت    اگاهآآمیز، تسهیل نادیدگان این عمل مجرمانه بواسطه رفتارهاي تحریکبزه
  .باشندن حادثه میثري در وقوع ایؤزا عامل مدیدهبزه
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از مـدتی بـا پـاپوش درسـت      کردند، اما پـس آمد و با همسرم مواد مخدر استعمال میخانه ما می
نیـز بـا   » ت«آقـاي  . کردن براي همسرم، وي به جرم نگهداري مواد مخدر به حبس محکـوم شـد  

هـاي دروغـین   آگاهی از عدم حضور همسرم مرا اغفال نمود و با ابراز عالقه به من و دادن وعده
دادگـاه  . ن حاملـه شـدم  مبنی بر انجام امور اقامت من در دبی، به زنا با او رضایت دادم و در اثر آ

، »ت«و ادعاي زنـا بـا آقـاي    » ح«دلیل شکایت خانم کیفري استان خراسان رضوي نیز که قبالً به 
وي را به دلیل اقرار به زنا علیه خودش و دوري از همسرش که در زندان بـوده اسـت، بـه زنـاي     

مبنـی  » ت«رات آقـاي  غیرمحصنه محکوم کرده بود، این بار نیز به لحاظ فقدان ادله کافی و اظها
نیز » ح«که شوهرِ خانم ها در زمانی وآمد وي به منزل آن و رفت» ح«بر عدم رابطه جنسی با خانم 

قـانون آئـین    177قـانون اساسـی و مـاده     37حضور داشته است، حکم برائـت وي را طبـق اصـل    
  .هاي عمومی و انقالب در امور کیفري صادر نموددادرسی دادگاه

ممکــن اســت در تولــد اندیشــه مجرمانــه و ســپس در فرآینــد  زنــان گی شــیوه و ســبک زنــد
و در نتیجــه ارتکــاب جــرایم جنســی فرآینــد ز طریــق تســریع ابخشــیدن بــه ایــن اندیشــه،  فعلیــت

زا و پرخطـر خـانم    در پرونده مـذکور، رفتارهـاي جـرم   . کار مؤثر باشد دیدگی و تحریک بزه بزه
و دوستی و ارتباط نامتعـارف  » ت«حریک آقاي در نتیجه رعایت نکردن پوشش صحیح و ت» ح«

برده است، خطـر  با وي چه در زمان حضور شوهرش و چه در مدتی که وي در زندان به سر می
هاي  کار یا محیط بنابراین، هرچه زنان با اشخاص بزه. دیدگی جنسی وي را افزایش داده استبزه

دیدگی خود را افـزایش   نند، میزان بزهوآمدک هاي پرخطر بیشتر رفت مجرمانه و خطرناك و زمان
پـژوهش در  . در این پرونده، ارتباط قبلی و آشنایی بین طرفین جرم نیز قابل توجه است. دهندمی

اي مهم است  کار مسأله دیده و بزه دهد که ارتباط میان بزهشناسی نخستین نشان می دیدهقلمرو بزه
اي ناشـی از   تا انـدازه ) »ت«مانند آقاي (کار  رف بزهاز ط) »ح«مانند خانم (دیده و انتخاب فرد بزه

در پرونده مورد بحث، حضـور شـوهر در   ) 278ص : 1390بابایی، . (رابطه قبلی بین آن دو است
دیـده بـالقوه   را با توجه بـه ارتبـاط قبلـی، بـزه    » ح«، خانم »ت«زندان موجب شده است که آقاي 

زا ـ هرچنـد   دیدههاي بزهبا عدم اجتناب از موقعیت نیز» ح«چنین، خانم  هم. مناسبی در نظر بگیرد
  .شدن خویش شده است دیده واقعناآگاهانه ـ موجب بزه

کاران و زنـان بـه عنـوان     وجود آمده بین بزه هاي احتمالی به در نهایت باید گفت که موقعیت
ه بـه تصـمیماتی   سان، با توج بدین. کند ها تغییر می دیدگان بالقوه با توجه به سبک زندگی آن بزه

نسبتاً قابل ان دیدگی آن کنند، احتمال بزه هاي زندگی اتخاذ می که زنان براي برگزیدن انواع شیوه
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دیدگی برخی زنان ناشی از انتخاب نوع سبک زندگی آنـان اسـت کـه     علت بزه .است بینی پیش
  . کند دیدگی راکم یا زیاد می خطر بزه

  
  رایم جنسیدیده در ج فعالیت روزانه زنان بزه. 2

ایـن  . نظریه را براي تکمیل نظریه شیوه و سبک زندگی مطـرح نمودنـد  این 2و فلسون1کوهن
ایـن  مقام پاسخ به این پرسش است که چه عواملی تمایل بـه ارتکـاب   جرایم جنسی در نظریه در

 چـه کـه شـرایط مشـرف بـر      و یا آنیا آماج جرم دیده زنان بزهکند و موقعیت م را بیشتر میایجر
  ؟باشددر وقوع جرم مؤثرمی، تا چه حد نامیم جرم میتکاب ار

دیدگی در ارتباط با طبیعت وقوع پیوسته و بزه بهبراساس نظریه فعالیت روزانه، عمل مجرمانه 
ــه انســان اســت  ــدگی روزان ــور،  الســتی، حســن(. خصوصــیات زن ــزه) 26ص : 1385پ کــاري و  ب

هـا  زمـان بـا تغییـر ایـن تعامـل      ط اسـت و هـم  هـاي اجتمـاعی زنـان در ارتبـا     دیدگی بـا تعامـل  بزه
.کندوخصوصیات، نرخ جرایم علیه آنان نیزتغییرمی

این نظریه ارتباط زیادي با نظریه سبک زندگی دارد، زیرا در سبک زنـدگی، عـواملی ماننـد    
هـاي خطرنـاك و معاشـرت بـا مـردان جـوان؛       هاي پرخطر یـا بـه مکـان   وآمد زنان در زمان رفت

-دیده بالقوه و نبود محافظ توانا همراه باشد، امکـان بـزه  کار با انگیزه، بزه مثلث بزههنگامی که با 
کـه ایـن دو نظریـه مکمـل یکدیگرنـد،       البتـه در عـین ایـن   . کنـد دیدگی جنسی آنان را بیشتر می

توان گفت در فعالیـت روزمـره   طوري که می. هاي مزبور وجود دارندهایی نیز میان نظریهتفاوت
-دهـد، امکـان بـزه   دي که فرصت برخورداري زنان را از مزایاي زندگی افـزایش مـی  همان موار

هـایی ماننـد اسـتفاده از ابزارهـاي جدیـد      فعالیـت . توانـد زیـاد کنـد   دیدگی جنسی آنان را نیز می
توان گفت که نقش ، اما در نظریه شیوه زندگی به نوعی می...الکترونیکی، شغل و حرفه زنان و 

وآمـد در شـب هنگـام، ارتبـاط بـا افـراد        ر جرایم جنسی پررنگ است و بـا رفـت  دیده دزنان بزه
  . دیدگی خود را زیاد کنند امکان بزه... هاي خلوت و ناآشنا، حضور در مکان

از همـین رو، بـر اسـاس    . شدن زنان در جرایم جنسی بـه شـرایطی بسـتگی دارد    دیده واقعبزه 
دارد که سه عامل در یک زمـان  نی احتمال بیشتريوقوع بزه دیدگی زمانظریه کوهن و فلسون، 

  :امل عبارتند ازواین ع. و مکان با هم جمع شوند
                                                                                                                            
1. Cohen
2. Felson
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1حضور مرتکبین باانگیزه) الف

  2وجود آماج یا افراد مناسب) ب
 Farel &  Philips(. نبود محافظ یا مدافع براي اهداف یا افراد یا آماج محافظـت نشـده  ) ج

,1995: p 384(  
» م«در ایـن پرونـده خـانم    . بررسی نمـود   87...49توان در قالب پرونده روزانه را مینظریه فعالیت 

دلیل نداشتن پـول، آنـان بـه او     کند و بهمراجعه می» م«و » الف«براي خرید گوشت مرغ به مغازه آقاي 
ازه ها وي را پشت یخچال مغـ  بدین ترتیب، آن. دهند در قبال دادن پول و مرغ پیشنهاد رابطه جنسی می

را بـه وي نـداده و وي   » م«کنند و پس از آن مبلغ مورد نظر خانم برده و با وي رابطه جنسی بر قرار می
دادگاه نیز با عنایت به فقدان ادلـه اثبـاتی در رابطـه    . کندها شکایت می عنف از آن نیز به اتهام تجاوز به

ط به دلیـل زنـاي غیرمحصـن و بـا رضـایت      عنف، متهمان را از اتهام انتسابی تبرئه نموده و فق با زناي به
دیدگی زنـان در   وجود آمدن بزه براي به. طرفین، هر سه نفر را به صد ضربه شالق حدي محکوم نمود

  :شوند زمینه جرایم جنسی موارد زیر باید تحقق یابند که در این پرونده نیز مشاهده می
کـدیگر در زمـان و مکـان را دارا    دیده باید موقعیت برخورد بـا ی  کار و بزه که، بزه نخست آن

که، نوعی تـنش یـا    دوم آن. براي خرید» م«و » الف«به مغازه آقاي » م«باشند، مانند مراجعه خانم 
دیـده را بـه چشـم موضـوعی     کار، بزه وجود آمده باشد تا بر این اساس، بزه ادعا میان آنان باید به

به دلیل نیاز مالی و نداشـتن  » م«نده که خانم شدن بنگرد، مانند این پرو دیده واقع مناسب براي بزه
کـار   که، بـزه  سوم آن. آماج مناسبی براي ارتکاب جرم بوده است» م«و » الف«شغل از نظر آقاي 

یابی به هدف مورد نظر را داشته باشد،  کارگیري زور و تهدید براي دست باید تمایل و توانایی به
اند و پشت مغازه مکـان مناسـبی بـراي ارتکـاب      فر بودهکه دو ن » م«و » الف«در این پرونده آقاي 

در نهایـت  . انـد  شـان داشـته   یابی بـه هـدف   ها بوده است، تمایل زیادي براي دست جرم توسط آن
کـار، آن را موقعیـت مناسـبی بـراي اسـتفاده یـا تهدیـد بـه          که شرایط باید طوري باشد که بزه آن

بـا  » م«و » الـف «در پرونده مزبور نیز آقاي . هدتشخیص د استفاده از زور در راه رسیدن به هدف
توجه به فراهم بودن شرایط ارتکاب جرم، پس از رابطه جنسی، با تهدید حتـی مبلـغ مـورد نظـر     

  3.را به وي ندادند» م«خانم 
                                                                                                                            
1. Motivated offender
2. Suitable target
3. See: Hindelang, M.J., Gottfredson, M.R. and Garofalo, J. (1978) Victims of Personal 
Crime: An Empirical Foundation for a Theory of Personal Victimization. Cambridge, 
MA: Ballinger. 
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ها  در نظریه فعالیت روزانه، جرم در زندگی روزمره زنان ممکن است ارتکاب پیدا کند و آن
باشد این است که چه موقع چه که نیازمند توجه بیشتري می ه شوند، اما آندیده اعمال مجرمانبزه

. گیـرد یابد و چگونه در زندگی روزمره آنان جـاي مـی   جرم جرایم جنسی علیه آنان ارتکاب می
. الـذکر مهیـا باشـند    گانـه فـوق   پیوندد که شرایط سهوقوع می از این منظر، زمانی جرایم جنسی به

کـاران پیشـگیري    ، زنان باید از تبدیل خود به آماجی جذاب براي بزهبدین جهت، از یک طرف
تواند در قالـب اشـخاص یـا وسـایل باشـد، از      هایی که می نمایند و از طرف دیگر، وجود محافظ

زنـی،   هـاي پیشـگیري از جـرم و مـأموران گشـت      ها، مراقبت والدین، سیاست توجه همسایه: قبیل
شـدن زنـان    دیـد واقـع   مجرمانه به کار برده شوند تـا از بـزه  براي منصرف کردن اشخاص از رفتار 

شود که  دیدگی زمانی بیشتر می از همین رو، طبق نظر کوهن و فلسون، بزه. عمل آید پیشگیري به
  )Cohen & Felson, 1979: p 588-608. (هاي توانا کم باشند یا وجود نداشته باشند محافظ

کننـد  وزمره، زنان را از خانه و خانواده دور میبدین سان، از یک طرف، الگوهاي زندگی ر
از طرف دیگر، کاهش اجتماعات سـنتی،  . کنندکاران، زنانی بدون محافظ کارآمد پیدا می و بزه

پیـز،  . (کنـد  شوند، تضعیف مـی  هاي اجتماعی غیررسمی را که باعث محافظت کارآمد می کنترل
ر جامعه باید بدین موضوع در خصـوص  گذاران جنایی در ه از این رو، سیاست) 129ص : 1383

ــا افــزایش نظــارت  بــزه هــاي رســمی،  دیــدگی زنــان در حــوزه جــرایم جنســی توجــه نماینــد و ب
هـاي پیشـگیري    هاي غیررسمی و اسـتفاده از روش  رسانی به مردم در جهت انجام نظارت آگاهی

کـار   ی بـه دیدگی زنـان در جـرایم جنسـ    تالش خود را در راستاي کم کردن بزه 1وضعی از جرم
  .  گیرند
  

  2دیده در جرایم جنسی دهندگی زنان بزه شتاب. 3
دیده، رابطه او با مرتکـب و نیـز    شناسی در فضایی متولد شد که منش و شخصیت بزه دیده بزه

دیده یا موضوع یا آماج جرم در آن قـرار   اوضاع و احوال موجود در آستانه ارتکاب جرم که بزه
بخشـیدن بـه ایـن اندیشـه      دیشه مجرمانه و سپس در فرآینـد فعلیـت  داشته، ممکن است در تولد ان

. دیـده هسـتند   دهنـدگی بـزه   بنیامین مندلس و نوهنتیگ از طراحان نظریه شـتاب . تأثیر داشته باشد
                                                                                                                            

شده، یعنی آماج جرم یـا   پیشگیري وضعی رهیافت جدیدي است که سعی دارد با اتکاء بر این جنبه یا ضلع از مثلث اشاره.1
: 1390، ابراهیمـی، شـهرام  (: بنگرید بـه هاي پیشگیري از جرم روشدر خصوص . دیده، به تبیین پیشگیري از جرم بپردازد بزه

  ).99ـ128صص 
2. Victim precipitation
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شناسـان   گـذارد، جـرم   دهد و بر او تـأثیر مـی   کار را شکل می دیده، بزه براساس این فرضیه که بزه
عنـوان عامـل    دیـده را بـه   نیـز در تحقیقـات خـود، بـزه     2و امیـر 1دیگري ماننـد مـاروین ولفگانـگ   

در نظر مندلسون که در واقـع  . دهنده و تأثیرگذار در ارتکاب عمل مجرمانه بررسی کردند شتاب
دهنده کیفر  دیده یکی از کیفیات تخفیف دهنده یا اثرگذار بزه یک وکیل مدافع بود، نقش شتاب

به اعتقـاد هنتیـگ، در برخـی مـوارد روشـن      ) 37ص / 1ج: 1390رایجیان اصلی، (. کار است بزه
نیست چه کسی در یک واقعه مجرمانه فاعل و چـه کسـی مفعـول اسـت و در برخـی مـوارد نیـز        

دیـدگی او شـده را تسـهیل کـرده و بـر آن       دیده نهایی ممکن است عملی را که منجر بـه بـزه   بزه
کننده را در ارتکاب جـرم تحریـک    ار یا قربانیک دیده با گفتار خود، بزه مثالً بزه. تأثیرگذار باشد

)408ص : 1384ویلیامز، . (نموده باشد
جـرایم  چه در برخی موارد چگونگی تکوین اوضاعی که منجـر بـه ارتکـاب    بدین سان، چنان

طـور ضـمنی در    اي روبرو خـواهیم شـدکه بـه    دیده بزهزنان شده است را بررسی نماییم، با جنسی 
بـدین  . انـد کـرده ه، همکاري کرده و یا مرتکب را تشویق و تحریک ارتکاب جرم رضایت داشت

. دیده یکی از عوامل علّی جرم استبزه، ترتیب
در ایـن پرونـده   . قابل تحلیـل اسـت    87...58دیده در پرونده شماره دهندگی بزه نظریه شتاب

نا شـده و  آشـ » ك«پس از خروج از منزل با پوششی نامناسب، با آقاي  1385در سال » ش«خانم 
صـبح روز  . کننـد گذرانند و باهم نزدیکی نیز مـی می» ك«شب را تا صبح در منزل خواهر آقاي 

سوار خودرو کرده، اما چون وي را شناخته اسـت  » ك«وي را از مقابل منزل آقاي » ه«بعد آقاي 
از روي  ده نیـز  بـر  شود، اما نـام  می» الف«سوار بر موتور آقاي » ش«سپس خانم . کند او را رها می

و به همراه » خ«با خودروي آقاي » ش«در این مرحله خانم . شودترس، در خیابان از وي جدا می
بـه خانـه   » ش«کننـد و سـپس خـانم    اي رفته و آنان نیز بـا وي زنـا مـی   به باغ مخروبه» الف«آقاي 
یـز آنـان   دادگاه کیفري استان ن. شودعنف می گردد و با شکایت از متهمان، مدعی تجاوز بهبرمی
اما با تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در دیوان . نمایدعنف به اعدام محکوم می دلیل تجاوز به را به

با جوانـان  » ش«همراهی خانم . گیردعرض صورت میعالی کشور، رسیدگی مجدد در شعبه هم
. باشـد دهنده رضایت و رغبـت وي مـی  هاي خلوت مانند باغ، نشانمجرد و حضور وي در مکان

تـر از حـد متوسـط جامعـه     را پـایین » ش«شکی قانونی در گزارش خود، ضریب هوشـی خـانم   پز
                                                                                                                            
1. Wolfgang
2. Amir
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کـه وي بـه    خصـوص آن  شدن کرده است، به دیده واقعدانسته است و همین امر وي را مستعد بزه
دلیل اختالفات خانوادگی از منزل فرار نموده و در ایـن مسـیر بـراي ارضـاي تمـایالت جنسـی و       

داراي » ش«اگر خانم . ردي که بر سر راه وي قرار گرفته همراه شده استعاطفی خویش با هر ف
بود براي ارضاي تمایالت خویش و یا حتی پـس از مشـاهده اختالفـات اعضـاي     هوش کافی می

جاي فرار از منزل و سوار شدن بر خودروهاي افراد  نمود و بهخانواده راه حل دیگري انتخاب می
. شـد ا احتیاط و مراقبت از خود موجـب ارتکـاب ایـن جـرایم نمـی     جوان و رفتن به منزل آنان، ب

عنـف   دیده تجاوز بـه عنف کرده باشند و او بزه هرچند ممکن است در واقع آنان به وي تجاوز به
واقع شده باشد، اما در نهایت، دادگاه کیفري استان با توجه به عدم وجود دالیل کافی در مـورد  

هـاي  قانون آئین دادرسـی دادگـاه   177قانون اساسی و ماده  37صل عنف و با استناد به ا تجاوز به
جا عنف صادر نمود، اما از آن عمومی و انقالب در امور کیفري حکم بر برائت آنان از تجاوز به

قـانون   100و  88انـد، بـا اسـتناد بـه مـواد      کـرده » ش«ها بارها صریحاً اقرار به زنا بـا خـانم    که آن
  .  عنوان حد زنا محکوم نمود ز آنان را به صد ضربه شالق بهمجازات اسالمی هر یک ا

دیـده در فرآینـد   بـزه  زنـان طور غیرمستقیم اشاره به تقصیر یـا قصـور    دهندگی به نظریه شتاب
هـاي اولیـه   تـوان در آمـوزه  از این رو، تجلّی اصلی ایـن رهیافـت را مـی   . دیدگی خویش دارد بزه

ــزه ــزه  دیــدهدانــش ب ــی، ب ــه . شناســی نخســتین مشــاهده نمــود  دیــدهشناســی یعن ــدگاه نظری در دی
کار تعامـل   دیده و بزهدیده در ارتکاب جرم، میان بزهدیده یا نقش اثرگذار بزهدهندگی بزه شتاب

که با افراد زیادي رابطه داشته و در مسیر خود هر فردي که » ش«مانند خانم (پویایی وجود دارد 
شناسـی   که از منظر مسائل مربوط به علت) هی کرده استبر سر راه وي قرار گرفته است را همرا

شناسـی نخسـتین   دیـده  بدین ترتیب، بزه. دیده در ارتکاب جرم قابل بررسی استجرم و نقش بزه
عنـوان یکـی از    به» ش«در پرونده مزبور، خانم . نامند نیز می 1گرا شناسی تعامل دیده را بزه) علمی(

کـاران   کننده ماننـد تحریـک، وسوسـه، و اغـواي بـزه     تسهیل طرفین عمل مجرمانه با انجام اعمال
بالقوه نقش مؤثري در تکوین جرم داشته و باعث تسریع فرآیند گذر از اندیشه به عمل مجرمانـه  

  .  شده است
رفتـار و  : دهنـده از قبیـل   دیده، زنان به دلیل شماري از عوامل شـتاب  دهندگی بزه طبق نظریه شتاب

شدن تسـهیل نمـوده    که ارتکاب جرم را با نیت قربانی» ش«مانند رفتار خانم (آمیز آنان گفتار تحریک
                                                                                                                            
1. Interactionist victimology
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هایی که انحـراف و اعمـال مجرمانـه     خصوص در مکان وآمد به ، تعامالت شیوه زندگی و رفت)است
منظور ارضاي نیازهـاي جنسـی خـود؛     با فرار از منزل به» ش«در این پرونده نیز خانم (درآن رونق دارد

، پوشـش  )کنـد  هـاي مخروبـه رابطـه جنسـی برقـرار مـی       هـا و در مکـان   ختلـف در منـزل آن  با افـراد م 
بـا پوشـش   » ش«آمیـز خـانم    ماننـد حرکـات تحریـک   ( هاي صمیمی با مردان  کننده و ارتباط تحریک

  .شوندجرایم جنسی می دیده، بزه)نامناسب و ارتباط نامتعارف با مردان و همراهی کردن با آنان
بـردن از   احتیـاطی و رنـج   بـا حرکـات و رفتـار خـود و بـا بـی      » ش«ور، خـانم  در پرونده مـذک 

کـاران بـالقوه کـرده و فرصـت ارتکـاب جـرم را        اختالالت روانی، اقدام به تحریک آگاهانه بزه
آمیـز را امـاره   در این خصوص اگـر تحریـک یـا شـرایط تحریـک     . براي آنان فراهم نموده است

کاران بالقوه توسط او در وقوع تجاوز جنسـی   یک شدن بزهرضایت بدانیم، قاضی پرونده به تحر
عنف حکم بـه برائـت    توجه نموده است و با توجه به فقدان دالیل کافی، در مورد اتهام تجاوز به

.را نوعی رضایت به ارتکاب جرم دانسته است» ش«داده است، زیرا اعمال و رفتار خانم 
بایـد  دیـده در جـرایم جنسـی     نان بـزه توسط زدهندگی و تحریک  در خصوص ارتباط شتاب

دیـده   بـزه  زنـان دهندگی  شتاب. گفت که این دو اصطالحاتی مشابه و در عین حال متمایز هستند
دیـدگی   کـار را بـراي بـزه    اصطالحی از علوم اجتماعی است که اشـاره بـه اعمـالی دارد کـه بـزه     

هـاي   توسـط دادگـاه   اصطالحی قـانونی اسـت کـه    آناناما تحریک توسط . انگیزند خویش برمی
زنـانی کـه در جـرایم جنسـی     طور کلی بـه میـزان مسـئولیت کیفـري      شود و به کیفري استفاده می

دیـده   دهنـدگی بـزه   چنین، شتاب هم. شوند، اشاره دارد دیده واقع می کار، بزه بواسطه تحریک بزه
نسـی توسـط   دیده با عمل خود سبب ارتکاب جرایم ج طور ضمنی بیانگر آن است که زنان بزه به

گونـه از   شـوند امـا الزامـاً متضـمن سـرزنش ایـن       دیگري یا سرعت بخشیدن بـه ارتکـاب آن مـی   
در مقابل، تحریک توسط آنان مفهوم ضـمنی شـدیدتري دارد کـه بـه درجـه      . دیدگان نیست بزه

دیـدگی در زمینـه جـرایم جنسـی، توجـه       دلیل فراهم کـردن زمینـه بـزه    شان که به پذیري سرزنش
  )Wolfgang, 1993: p 167-183. (نماید می

نیـز قـرار   دیـده   توانند در چارچوب نظریه سبک و شیوه زندگی زنان بزه این دو اصطالح می
واسـطه   تواند منجر بـه تفـاوت در میـزان خطـر بـه      تنوع در سبک و شیوه زندگی زنان می. گیرند
شـدن زنـان در    عدیـده واقـ   طور خاص بـه خطـر بـزه    سایر عوامل که به. دهندگی آنان باشد شتاب

ممکـن اسـت   ...) شـود، شـغل و    مانند زمانی که در بیرون سپري می(جرایم جنسی مرتبط هستند 
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 & Muftic. (دهنـدگی آنـان را افـزایش دهـد، امـا مسـتلزم تحریـک نمـی باشـند          احتمال شتاب

Bouffard, 2007: p 327-364(
هـاي جنسـی مطـرح     وع خشـونت بیشـتر در مـوارد وقـ   ، »دیدهتسریع ارتکاب بزه توسط بزه«مفهوم

  .کننده مستقیم یا مثبت در ارتکاب جرم باشد تواند عامل تسریع دیده می این بدان معناست بزه. است
تواند فعال یا  دهندگی یا اثرگذاري زنان در ارتکاب جرم، بسته به نقش یا رفتارشان می شتاب

. منفعل باشد
صورت آگاهانـه بـه عمـل     شدن به قربانیزنان ممکن است با نیت 1:دهندگی فعال شتاب. 1-3

صورت محرك عمـل   دیده با تحریک و تشویق به دراین رویکرد، زنان بزه. مجرمانه کمک کنند
دهندکه زمینه اصلی وقـوع جـرم را فـراهم     هایی قرار می کنند و خود را با آگاهی در موقعیت می

طـور ضـمنی    بـه شناختی خود،  دیدهبه دنبال مطالعات بزه 1971و  1967هاي  امیر، در سال. آورند
دیـده در تحمـل جـرم بـه     بسـا خـود بـزه    عنف، چه این اندیشه را مطرح کرد که در جرم تجاوز به

عنـف همیشـه    دیـدگان تجـاوز بـه    از دیدگاه او بـزه . شده باشد نوعی مرتکب کوتاهی یا تحریک
عنـوان دعـوت یـا     تباه بـه گناه و منفعل نیستند و اغلب با رفتارهایی که از طرف مجرمان بـه اشـ   بی

  )Amir, 1971: p 259-264(.دهند شود، تجاوز به خودشان را شتاب می فرصت تعبیرمی
کار بـالقوه   دلیل تحریک بزه اي اشاره نمود که طی آن، زن به توان به حادثه در این راستا، می

ازه زنـی  جنـ  :بدین صـورت کـه  . زمینه وقوع قتل و تجاوز جنسی علیه خود را فراهم نموده است
اي که در حال ساخت بود قرار داشـت و پـس از    کاره شان روبروي ساختمان نیمه جوان که منزل

تحقیقات گسترده منجر به دسـتگیري یـک   . تجاوز به قتل رسیده بود توسط پلیس کشف گردید
او ضمن اعتراف به ارتکاب تجاوز و قتل در خصوص انگیزه قتل اظهار داشـت کـه وي   . نفر شد

کار بوده و در اثر تردد مکـرر آن زن در حیـاط    کاره مشغول به در همان ساختمان نیمه مدتی قبل
قصد تجاوز وارد منزل  عریان تحریک شده است و در یک فرصت مناسب به صورت نیمه منزل به

  . گردیده و در نهایت، به خاطر شکستن مقاومت وي او را در حین تجاوز به قتل رسانده است
عریان زن در حیاط منزلش در حالی که از دیده شدن خودش توسط  د نیمهدر مثال فوق، ترد

کار و تسهیل در وقـوع جـرم    صورت آگاهانه سبب تحریک جنسی بزه مردان غریبه مطلع بوده به
  )184ص : 1379پرویزي، رضا، . (عنف منجر به قتل گردیده است تجاوز به

                                                                                                                            
1. Active precipitation
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کـار   هانه از طریق تحریـک، بـا بـزه   صورت ناآگا گاهی زنان به1:دهندگی منفعل شتاب. 2-3
دیـدگان بـدون قصـد و بـا توجـه بـه خصوصـیات         ایـن دسـته از بـزه   . کنـد  بالقوه تعامل برقرار می

اي که دارند و یا در مـوقعیتی کـه قـرار دارنـد، اسـتعداد خـاص و آمـادگی الزم بـر اي          شخصی
وجود یـا همراهـی عناصـر     چنین، هم. کنند ایجاد میدر زمینه جرایم جنسی شدن را  دیده واقع بزه

ــان و بــه تبــع آن وقــوع بــزه  ــه همــراه آن تــوان در قالــب  شــان  را مــی دیــدگی جــذاب، در و یــا ب
  . دهندگی منفعل ارزیابی کرد شتاب

خصـوص   بهـ  دهنده و اثرگذار در وقوع جرم دارند دیدگانی که نقش شتاب بدین ترتیب، بزه
توانـد بـه    ایـن امـر مـی   . متـري قـرار بگیرنـد   دهندگی فعال ـ باید مورد حمایت کیفري ک  درشتاب

  .کار صورت گیرد شکل تخفیف مجازات بزه
  

  دیده در جرایم جنسی زنان بزه2نقش تقصیر و کوتاهی.4
م توسط ویلیام رایان در کتابی به همـین  .1970اصطالحی است که در اوایل سال » دیده تقصیر بزه«

 :Ryan, 1971. (کند دیدگان را سرزنش می ارد که بزهنام رایج شد که اشاره به جریان ایدئولوژیکی د

p 9-11 (دیده را به میان کشـید  دیده، اندیشه تقصیر بزه شناختی مفهوم بزه چنین، فتاح در حوزه جرم هم
دیـده مقصـر،    بر ایـن اسـاس، بـزه   . شونددیدگان مقصر جدا می گناه از بزه دیدگان بیکه بر پایه آن بزه

دیـدگان   مقصـر شـناختن بـزه   ) Johnes, 2000: p 120. (دردي کمتري است کسی است که شایسته هم
خـاطر جرمـی کـه در مـورد او ارتکـاب       دیده بـه  دهدکه بزه عمل تحقیرآمیزي است که زمانی رخ می

  )Victim blame, 2007: p 1. (شود طور کلی یا جزئی مسئول شناخته می یافته است، به
ی جـرایم جنسـ  هـا در ارتکـاب    دلیل نقـش اثرگـذار آن   را بهده دی زنان بزهشناسی نخستین،  دیده بزه

آنـا ن دیـده و رفتـار    بدین ترتیـب، در فرآینـد گـذر اندیشـه بـه عمـل مجرمانـه، بـزه        3.کند سرزنش می
جـرایم  بخشـیدن بـه ارتکـاب     کـردن و شـتاب   تواند شرایط و اوضاع و احوال مناسـبی بـراي آسـان    می

کـار بـراي تعیـین مجـازات، تقصـیر       حراز مسئولیت کیفري بزهعالوه بر ضرورت ا. فراهم نمایدجنسی 
                                                                                                                            
1. Passive precipitation
2. Victim blaming. 

که براي روزنامه دیلـی تلگـراف صـورت گرفتـه بـود،       1994سسه گالوپ در سال ؤبر اساس نتایج حاصله از نظرسنجی م.3
بیشتر از نیمـی  . استمقصر میز باشد، تا حدودي آ عتقد بودند که اگر پوشش زن تحریکدهندگان متعداد یک سوم از پاسخ

نها اظهار داشتند اگر زن با اختیار خود به منزل مرد برود و یا به او پاسخ مثبت دهد و بعد تصمیمش را عوض کند و چهل آاز 
 :Elliott & Quinn, ,2000). قصر اسـت م ثیر مشروبات الکلی یا مواد مخدر باشد،أدرصد می گفتند اگر زنی تحت ت

p.134)
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بدین جهت، در جرایم جنسی، تقصـیر  . کار نقش داشته باشد تواند در کاهش مسئولیت بزه دیده می بزه
. آمیز شده اسـت از مسـئولیت معـاف نمایـد     دیده ممکن است مردي را که مرتکب اعمال خشونتبزه

)Blaming the victim, 1998: p 1.(           بـدین سـان، در اغلـب پرونـده هـایی کـه زنـان توسـط مـردان
واسـطه اعمـال آزاردهنـده مـردان مقصـر شـناخته        گیرنـد، زنـان بـه   کار مورد آزار و اذیت قرار مـی  بزه
عبـارتی   بـه . نماینـد مـی اسـاس اسـتفاده    هاي بی در این راستا، مردان براي رفتار خود از توجیه. شوندمی

شـان   را مقصر بداننـد یـا ادعـا نماینـد زنـان بـه دلیـل شخصـیت مجرمانـه          دیگر، آنان ممکن است زنان
  )Henning & Holdford, 2006: p 110-130. (اندشایسته آزار و اذیت بوده

بیشـتر  . گردنـد  دیده در تجاوزهـاي جنسـی ظـاهر مـی    هاي آشکار سرزنش بزهترین نشانه مهم
انگیز بودن و اغوا کننده بودن  دن، وسوسهکننده بو واسطه تحریک دیده تجاوز جنسی، بهزنان بزه

عنوان افرادي بی دفاع،  کار به در مقابل، طبق این رویکرد غیرعلمی، مردان بزه. شوندسرزنش می
عنوان یک واکنش نشان دهنده، به تحریک جنسی توسط  سر خورده به لحاظ جنسی و صرفاً، به

هـاي   به شکل پاسخدیده  زنان بزهسرزنش ) Zur, 1994: p 15-36.  (شوندزنان در نظر گرفته می
شـود و اگـر ایـن امـر در مـورد      ظـاهر مـی  ... آشـنایان و ، هـا، فامیـل   منفی از طرف قـانون، رسـانه  

آثـار   ندارند، صورت گیـرد  ارتکاب جرایم جنسیگناه که هیچ مسئولیتی در قبال  دیدگان بی بزه
، پیامدهاي آن در گـزارش  دیده هزنان بزمهمترین تأثیر سرزنش . منفی و مخربی خواهد گذاشت

هـاي منفـی دریافـت    دیدگانی کـه پاسـخ   بزه. دهد جرایمی است که در آینده در مورد او رخ می
 & George. (شوند کمتر تمایل دارند تا جرایم بعدي را گـزارش نماینـد   کنند و سرزنش میمی

Martinez, 2002: p 110-119 ( دهنــد تــا از  مــیبــدین ترتیــب، ایــن دســته از افــراد، تــرجیح
1.دهنددیدگی ثانوي درآینده پرهیزکنند و بنابراین، جرایم بعدي را گزارش نمیبزه

قربانیـان جرایمـی از قبیـل جـرایم     دیدگان آن اسـت کـه، معمـوًال    انتقاد وارده بر سرزنش بزه
شـدن   دلیل عواملی چـون مقصردانسـتن خـود و تـرس از مطـرح      جنسی، اخاذي و کالهبرداري به

لذا با مشـکل رقـم   2،دهند دیدگی خود را گزارش نمی ، بزهانود و در پی آن، سرزنش آنگناه خ
اعتبـاري آمـار    رقـم سـیاه باعـث بـی    . شـویم  کاري واقعی روبرو می نشدن آمار بزه سیاه و مشخص

                                                                                                                            
1. See: Coates, L., Richardson, c., & wade, A.(2006 May). Reshaping Responses to 
Victim of Violent Crime Presented at Crime. Presented at Cowichan Bay, B.c., Canada, 
May 2006.

حسـین و   ابرنـدآبادي، علـی   نجفـی : (نشـده در ایـران بنگریـد بـه     هاي گزارشدیدگیبزهخصوصدربیشترمطالعهبراي.2
).78ـ79صص : 1378توجهی، عبدالعلی، 
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نظران، آمار جنـایی را بـه یـک کـوه یخـی در دریـا تشـبیه         جنایی شده است تا جایی که صاحب
پنهان است و قله کوچک ازآن پیداست و اگـر ناخـداي کشـتی    ، اش زیرآباند که قاعده کرده

کنـد کـه فقـط تـوده کـوچکی در مقابـل        دستگاه یا رادار دقیقی در اختیار نداشته باشد فکر مـی 
  )231ص : 1382نجفی ابرند آبادي، . (کشتی شناور است

د، نیز ممکـن اسـت   باشندیده غیرمستقیم میدیده که بزهاین دیدگاه در خصوص خانواده بزه
اي به قصد عزیمت بـه مشـهد از   ساله 15دختر  90...97از این رو، در پرونده شماره . صادق باشد

کند و پس از آشنایی بـا بانـد فسـاد، بـا اشـخاص مختلـف ارتبـاط نامشـروع ایجـاد          خانه فرار می
نیـز پـس از    پـدر وي . شوندکند و پس از مدتی، باند فساد شناسایی و اعضاي آن دستگیر میمی

اطالع از ارتباط نامشروع آنان با دخترش ابـراز داشـت چـون شـنیده بـودم عکـس دختـرم را در        
دلیل حفظ آبرو و ترس از سرزنش شـدن توسـط دیگـران حتـی فـرار      کنند به روزنامه آگهی می

اند نیز به همان دلیل شـکایتی  دخترم را گزارش نکردم و اکنون که اعضاي این باند دستگیر شده
  )14ص : 1391-1390شاهیده، . (ندارم

دیـده وارد اسـت آن اسـت کـه پـس از مطالعـه کـنش         انتقاد دیگري که به سرزنش زنان بزه
توانـد   دیـده ممکـن اسـت مـورد سـرزنش قـرار گیـرد و ایـن امـر مـی           متقابل مجرم و قربانی، بـزه 

سترش این عمـل باعـث   چنین گ هم. هایی را براي سوء استفاده و دفاع از مجرم فراهم آورد زمینه
  .گردد عدم تساوي جایگاه و منزلت مجرمان و زنان قربانی جرایم جنسی می

را بـه چـالش   » گنـاه  کـامالً بـی  «و» کامالً مقصـر «دیده  هاي بزه بندي دیدگان دسته سرزنش بزه
اساساً، این رویکـرد تأکیـد دارد کـه    . خصوص اگر شتاب و تحریک مورد نظر باشد ، بهکشد می

کـار همیشـه    دیـده و بـزه   گناه ممکن است تحریف واقعیت باشـد و بـزه   دي گناهکار و بیبن دسته
  )Vinao, 2006: p 433(.کامالً متمایز نیستند

  
  دیده در جرایم جنسی مسئولیت کارکردي زنان بزه.5

ها و  او کنش. انجام داد 1م مطالعات وسیعی در مورد مسئولیت کارکردي.1968شافر در سال 
دیده را پیش از ارتکاب جرم، در جریان ارتکاب جرم و پس از آن  کار و بزه میان بزههاي  تعامل

در نظریه مسئولیت کارکردي، آحـاد جامعـه داراي نقشـی کـارکردي در     . مورد بررسی قرار داد
دیـده پیشـگیري از   و نقـش بـزه   ستند کـه بـه خطـا و تجـاوز میـان جامعـه      پیشگیري از گزینشی ه

                                                                                                                            
1. Functional responsibility
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دیـده را در وقـوع جـرم     دهنده بـزه  راین اساس شافر غفلت و نقش شتابب. دیدگی خود است بزه
شناسـی در زمینـه نقـش    دیـده در این راستا، بزه) Shafer, 1964-1968: p 152(. دانست مؤثر می

زنان در ارتکاب جرایم جنسی به دنبال پیشبرد تدابیري است که بتواند از خطرهاي احتمالی ناظر 
کـاران محسـوب    هـاي مناسـبی بـراي بـزه     ها و موقعیت هایی، آماج به بعضی زنان که در وضعیت

تـوان میـان پیشـگیري از جـرم و      از این رو، می )51ص  : 1389پیکا، . (شوند، پیشگیري کنند می
  .مسئولیت کارکردي پیوند ایجاد کرد

آمیـز وي مـورد توجـه     در فرآیند انتخاب قربانی در جرایم جنسـی، رفتـار و گفتـار تحریـک    
ارتکاب جرایم جنسی در بسـیاري از مـوارد در چـارچوب رویکـرد     . گیردکار قرار می هجدي بز

شناسـی انحرافـات    عرضه و تقاضـا و گـزینش عاقالنـه، کـه از جملـه رویکردهـاي تبیـین جامعـه        
دیـده در  آفرینـی بـزه   کـار بـه نقـش    به عبارتی، در اینجا بـزه . باشد، قابل تحلیل استاجتماعی می

تـوان در  لذا مـی ) 98ص  : 1382صفار دستگردي، . (گذاردروي صحه می جریان انحراف و کج
دیده و نقـش آن در بـاال بـردن انگیـزه مجرمانـه      این جا از رفتارهاي پرخطر و جرم زاي زنان بزه

کاران خـارج یـا    ها را از دایره انتخاب قربانی توسط بزه مرتکب سخن گفت که پرهیز از آن، آن
  .     هدداحتمال آن را کاهش می

هـا   توانـد آنـان را بیشـتر در معـرض تهـاجم قـرار دهـد لـذا آن        از آنجا که شیوه زیسـتن زنـان مـی   
بـدین ترتیـب،   . زا، تا حدود زیـادي از ایـن امـر پیشـگیري نماینـد      هاي جرمتوانند با حذف موقعیتمی

زنـان  . نیز پیونـد داد توان با الگوي شیوه زندگی و فعالیت روزانه وي  اقدامات خود مراقبتی آنان را می
بایست در مواردي مانند حضور در مکان هایی ناشـناخته و خلـوت بـدون همـراه، سـوار شـدن در       می

کـه  وآمـدهاي شـبانه   هاي ناشناس، معاشرت با مـردان جـوان، اعتمـاد بـه افـراد غریبـه و رفـت       اتومبیل
اقـدامات الزم را بـه عمـل    هـا و  دیدگی در جرایم جنسی هسـتند، مراقبـت   هاي بارزي از علل بزه نمونه

هـاي   دیده در پیشگیري از جرایم جنسی نیازمنـد آگـاهی وي از وضـع   مشارکت فعال بزهالبته، . آورند
هـاي خلـوتی کـه امکـان دسترسـی بـه        حضور و تردد در مکان. هاي اجتناب از آن است پرخطر و راه

یکی هوا، وضع پرخطر اسـت  هاي خاصی مثل تار پلیس یا کمک دیگران بسیار پایین است و در زمان
هـا   لذا در برخی کشورها از جمله انگلستان افـرادي کـه از ایـن وضـع    . و اجتناب از آن ضروري است

  )190ص  : 1380معتمدي مهر، . (شوند اجتناب نکنند، خود مجرم محسوب می
بـه جـاي حمایـت از زنـانی کـه نقـش مـؤثري در        ، توانـد دسـتگاه عـدالت کیفـري مـی    چنین،  هم

بسـا   کردند، چـه تحریک نمیآنان را  کارانی حمایت کند که اگر یدگی جنسی خود دارند، از بزهدبزه
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تواند به پیشگیري از جرم کمک کنـد، زیـرا،    این رویکرد میدر این راستا، . شدندمرتکب جرمی نمی
کار شوند، ازحمایـت کیفـري کمتـري برخـوردار خواهنـد       یابند که اگر باعث تحریک بزهزنان درمی

که خود نوعی تنبیـه و مجـازات بـراي     عبارت دیگر، عدم یا تقلیل حمایت کیفري گذشته از آن به. شد
سازي آنـان داشـته و    شود، سهم مؤثري در خود ایمن دیده محسوب میاحتیاطی زنان بزه کوتاهی و بی

اقـدامات و  بدین ترتیـب، زنـان باید   .دهددیدگی در جرایم جنسی سوق میها را به پیشگیري از بزه آن
  .دیدگی خویش انجام دهند هاي الزم را در جهت پیشگیري از بزه مراقبت

انگاري و کیفرگـذاري برخـی    توند از وقوع این جرایم با جرمگذار نیز می دیده، قانونعالوه بر بزه
بـدحجابی  . نمایـد  1گـردد، پیشـگیري کیفـري   دیدگی خـود او مـی  ساز بزه دیده که زمینهرفتارهاي بزه

هـاي دینـی و اخالقـی، در قـانون مجـازات       دلیـل حمایـت از ارزش   هایی است که بـه از انحرافیکی 
در بخـش  (قـانون مجـازات اسـالمی     638سان، در تبصره مـاده   بدین. انگاري شده است اسالمی جرم

زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شـوند بـه حـبس    «: آمده است) تعزیرات
  » .تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي محکوم خواهند شد از ده روز

انگــاري نشــده اســت و  هرچنــد، بــدحجابی بــراي پیشــگیري از جــرم تجــاوز جنســی، جــرم  
گذار عالوه بـر هـدف مزبـور، شـاید      توان گفت قانون اما می 2انگاري آن جنبه شرعی دارد، جرم

هـاي  زیـرا پوشـش  . ایم جنسی علیـه زنـان نیـز توجـه نمـوده اسـت      ناخودآگاه به پیشگیري از جر
تحریک کننده و نامناسب ممکن است موجب وسوسه انگیزي و ترغیب افرادي شود که انگیـزه  

توانـد  در کشور ما، این علت، در کنار سـایر عوامـل، صـرفاً مـی    . ارتکاب جرایم جنسی را دارند
گونـه کـه گـاهی عکـس     آن را تسهیل نماید، هماندیدگی جنسی زنان را فراهم کند و زمینه بزه

بـه همـان صـورتی کـه در      –اگر به امر پوشش و حجـاب  3.آن نیز ممکن است مصداق پیدا کند
تـوان ادعـا کـرد    با رویکرد پیشگیري از جرایم جنسی بنگریم، مـی  -هاي دینی آمده استآموزه

                                                                                                                            
پیشگیري کیفري با تهدید کیفري تابعان حقوق کیفري از یک سو، وبه اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی  .1

 براي مطالعـه بیشـتر  . در مقام پیشگیري عام و خاص از جرم است ،اند از سوي دیگررا نقض کردههاي کیفري که ممنوعیت
  ).به بعد  584ص : 1390بادي، علی حسین، آنجفی ابرند(: به بنگرید

  ).44-46صص : 1391آقابابایی و موسوي، : (هاي شرعی حجاب بنگرید به براي مطالعه ریشه .2
ها  اي است که مردم آنا به عنوان جرایم مانع یاد می شود، پشت کردن به هنجارهاي اجتماعیه این گونه جرایم که از آن.3

ایـن دسـته از جـرایم در برابـر جـرایم      . هاي دینی ناسازگار استمانند کشور ما که در آن، بدحجابی با ارزش. را پذیرفته اند
 فـرد را در آسـتانه  هسـتند کـه  تارهـاي خطرنـاکی   حـاالت و رف ،  (accessory offences)جـرایم مـانع  . اصلی قرار دارند

نجفی ابرند (. زیاد استبراي ارتکاب قرار می دهند و خطر بالقوه آنان ... مانند قتل و تجاوز جنسی و » اصلی«جرایم  ارتکاب
  )26ص : 1383علی،  حسین بادي،آ
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. دیدگی جنسی اسـت ر مقابل بزهکه یکی از دالیل آن کارکرد پیشگیرانه براي حمایت از زنان د
زدایی مطلـق از زنـان    دنبال جذابیت هرچند ممکن است این تصور ایجاد شود که ادعاي مزبور به

نشین کردن آنان و عدم حضور آنان در اجتماع بـه بهانـه امکـان ارتکـاب جـرایم جنسـی        و خانه
ور امـن تـرِ زنـان در    سـاز حضـ   توسط مردان است، اما اتفاقاً باید گفت که پوشش مناسـب زمینـه  

  .دیدگی آنان در این دسته از جرایم استجامعه و کاهش بزه
تـوان در پرونـده   کاران بالقوه براي ارتکـاب جـرایم جنسـی را مـی     بدحجابی و امکان تحریک بزه

اي کـه در مشـهد بـدون رعایـت حجـاب      سـاله  19در این پرونده دختر . مالحظه نمود 12...24شماره 
کننده در حال خرید لوازم آرایشـی بـوده اسـت، توسـط مـأموران      شرعی و با لباس و آرایش تحریک

وي در تحقیقات به عمل آمـده اذعـان داشـته    . مبارزه با مفاسد اخالقی دستگیر و به دادسرا معرفی شد
. انـد ه او متلک گفته و پیشنهادهاي داشتهاي در خیابان شده که بکه چندین بار باعث جلب توجه عده

دلیل نمایـان بـودن    جلسه دستگیري وي به با توجه به گزارش پلیس امنیت اخالقی، صورتدادگاه نیز
هاي کوتاه، تصویر پیوست پرونـده و اعترافـات وي و بـا اسـتناد بـه تبصـره       موي سر و استفاده از لباس

قـانون وصـول برخـی از درآمـدهاي      3مـاده   1یـت بنـد   قانون مجـازات اسـالمی و رعا   638ذیل ماده 
  . میلیون ریال جزاي نقدي محکوم نمود 3دولت، وي را به پرداخت مبلغ 

  
  کاران در جرایم جنسی  زنان قربانی توسط بزههاي انتخاب مؤلفه: گفتار دوم

سـبه  چون یـک فـرد محا   گیرد، در عمل هم بنتام معتقد است فردي که تصمیم به ارتکاب جرم می
هـایی کـه ممکـن اسـت از جـرم نصـیبش        کردن مزایا و معایب یا منافع و رنج» با سبک و سنگین«گر 

کـار، انسـانی آزاد، بـاهوش و باتحمـل اسـت کـه        بـزه . او قاضی منافع خود اسـت . کندشود، رفتار می
).67ص  : 1390پرادل، . (»اصل حسابگري جزایی«زند  طور واقعی دست به محاسبه دقیق می به

.. کارانی که به دلیل اخـتالالت روانـی، عقلـی، منشـی و      کار بالقوه، به جز بزه بدین سان، بزه
شوند، مانند هر انسان دیگري، موجودي عقالنی است که به دنبال موازنـه میـان   مرتکب جرم می

بـر مبنـاي نظریـه انتخـاب     . اي اسـت کـه قصـد ارتکـاب آن را دارد     منافع و مضار عمل مجرمانـه 
هـاي   در نظریـه . اي در مورد ارتکاب رفتار مجرمانـه دارنـد  هاي آگاهانهمرتکبین انتخابعقالنی 

زند کـه   مجرم در جرایم جنسی شخصی است که دست به انتخاب می 1مشهور به گزینه عقالنی،
                                                                                                                            
1. Rational choice theory

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



59
  دیده در ارتکاب جرایم جنسی نقش زنان بزه

شناسان، در اکثر موارد، قربانیان جـرایم   دیده بر اساس اعتقاد بزه. باشد آزاد وي می بر مبناي اراده
  )Fattah, 1991: p 222. (شوند دقت و احتیاط توسط مجرمان شناسایی و انتخاب میبا 

عنـوان تالشـی    نظریه انتخاب عقالنی به تشریح انگیزه مجرم براي ارتکاب جـرایم جنسـی بـه   
هـا را   گیري است که فرصت کند و این عقالنیت فرآیند تصمیم براي رفع نیازهاي عادي نگاه می

البتـه فرآینـد   . کنـد  هاي بالقوه عمل و سودهاي پیش بینی شـده تعیـین مـی    نهبراي رفع نیازها، هزی
پـردازد،   گیري، نه تنها به کار محاسبه براي تصمیم به  ارتکاب جرایم جنسـی مـی   عقالنی تصمیم

بر این اساس، از یک طرف باید خاطرنشان . کند بلکه زمان و مکان ارتکاب جرم را نیز تعیین می
م جـرایم از جملـه جـرایم جنسـی، داراي عقالنیتـی محـدود اسـت و همـه         کرد که مجرم در تما

از طرف دیگر، اگر چه منطقی بـودن یـک رفتـار    . کنند کاران به یک اندازه معقول رفتار نمی بزه
هـایی   هاي فرد مجرم متفاوت است اما جرایم گوناگون به دلیل انتخاب مجرمانه با توجه به انگیزه

کاران پیش از ارتکـاب   بزه. بهره نیستند ر کامل هم از دالیل عقالنی بیطو یابند که به ارتکاب می
ریسک ارتکاب جرم با سنجش میزان مجـازات  . سنجد جرایم، سود و ضرر حاصل از جرم را می

احتمالی که در صورت کشف جرم و تعقیب باید تحمل کنـد، بـا سـود حاصـل از آن مشـخص      
بـدین مفهـوم کـه هرچـه هزینـه      )  131ــ 130صص : 1388دادبان، حسن و آقایی، سارا . (شود می

ارتکاب جرم، احتمال دستگیري و محکومیت آنان کمتر باشد به همان نسـبت احتمـال ارتکـاب    
تر ـ ماننـد زنـانی کـه رفتـار و       کار با یافتن آماج جرم سهل یابد، زیرا بزه جرایم جنسی افزایش می

  . شود منفعت بیشتري نصیبش می آمیز دارند ـ و ارتکاب جرم علیه آنان گفتار تحریک
  :توان این گونه برشمرد دیدگی زنان را می بدین ترتیب، عوامل بزه

ماننـد رفتارهـاي نسـنجیده و    . دهـد  دیدگی را افزایش مـی  رفتارهایی که خطر یا فرصت بزه -
  .دیده که حاکی از دعوت یا ترغیب باشد برانگیز بزه وسوسه

آورد،  آگاهانه یا ناآگاهانه براي وقـوع جـرم فـراهم مـی     دیده آن را تسهیالتی که خود بزه -
  . کند دیدگی آنان را زیاد می هاي خلوت که احتمال بزه مانند حضور زنان در مکان

دیده یا آماج بزه هنگامی که هدف بی حفاظ باشـد؛ حملـه، خـواه     حفاظ بودن زنان بزه بی -
  .کند تر می نکاران آسا بر ضد اشخاص و خواه بر ضد اموال؛ براي بزه

دیده، مانند حرکات، اشـارات و حـاالت خـاص بـدنی یـا       صدور عالیمی از سوي زنان بزه -
شـدن   دیـده واقـع   پذیري یـا اسـتعداد بـزه    هاي خاص که نشانه آسیب قرار گرفتن آنان در موقعیت
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 در راستاي تبیین ایـن عامـل،  ). 248ص : 1385سلیمی و داوري، . (کاران است آنان در مقابل بزه
دیـده شناسـی   شناسـانی اسـت کـه در حـوزه بـزه     دیـده که یکی از بـزه  1توان به مطالعات شافرمی

شـان در   دیـدگان را بـر اسـاس میـزان مسـئولیت     وي بزه. نخستین فعالیت نموده است، اشاره نمود
دیده در جرایم جنسی را بر همین اساس، زنان بزه. ارتکاب جرم به هفت طبقه تقسیم کرده است

  3.بندي جاي داد از این طبقه 2-دیدگان پیش قدم و محركبزه -ن در دو دستهتوا می
دیدگانی هستند که به عمد و بـا آگـاهی، بـا انجـام رفتـار و       دیدگان پیش قدم یا فعال، بزهبزه

اي کـه در  دیـده زنـان بـزه  . کننـد  دیدگی خویش نقش ایفـاء مـی   آمیز در وقوع بزه گفتار تحریک
کار را به سوي  آمیز بزه ها و رفتارها و حرکات تحریکا پوشیدن لباسبعضی تجاوزهاي جنسی ب

دیـده  در بسیاري موارد، بزه. باشند دیدگان میاي از این دسته از بزه نمایند نمونهخویش جلب می
کاران  کند و بزهنقش اساسی در تکوین عمل مجرمانه ایفا می... با رضایت، همکاري، تحریک و

زدگی،  توانند با بی مالحظگی و شتابپس زنان می. کندکاب جرم وسوسه میبالقوه را براي ارت
  . انگیزي، ترغیب ومساعدت، زمینه مناسبی را براي ارتکاب بزه علیه خویش فراهم کنند وسوسه
گیرند که برایشـان زحمـت   کاران بالقوه درانتخاب قربانیان خود، معیارهایی را در نظر می بزه

هـاي قربانیـان جـرایم جنسـی، عامـل مـؤثري در انتخـاب        ز این رو، ویژگیا. تري داشته باشد کم
شـان   پیش قدم شدن زنـان کـه در بردارنـده رضـایت ظـاهري     . کاران بالقوه است ها توسط بزه آن

است و تمایل به برقراري رابطه با افراد ناشناس یا ایجاد شرایطی کـه انگیـزه کـافی بـراي تجـاوز      
دیـده در جـرایم جنسـی    هاي اخالقـی و اجتمـاعی زنـان بـزه    از ویژگینماید، کاران ایجاد می بزه

. یـاد کـرد  » بزه پذیري«کند که باید از آن به ها وضعیتی را براي آنان ایجاد می این ویژگی. است
  )158ـ 159صص : 1385السان، (

کـاران و نحـوه برخـورد دیـوان عـالی       دیده در انتخـاب وي توسـط بـزه   هاي بزهنقش ویژگی
در این پرونده، آقـاي  . مالحظه نمود  27...33توان در  پرونده شماره ا این موضوع را میکشور ب

                                                                                                                            
1. Schaefer

دیدگان پیش قـدم آگاهانـه و بـه عمـد زمینـه ارتکـاب جـرایم        ك در آن است که بزهدیدگان پیش قدم با محرتفاوت بزه .2
دیدگان محرك با درجه کمتري از آن و با بی احتیـاطی، خـود را درمعـرض ارتکـاب ایـن       کنند، اما بزهجنسی را فراهم می

  .دهنددسته جرایم قرار می
دیـده داراي مشـکالت    بـزه .2کار  دیده بدون رابطه با بزه بزه. 1:ازاند  بندي عبارت دیدگان در این طبقه دسته دیگر از بزه 3.5

نجفـی ابرنـد   : (برگرفته از. دیدگان سیاسی بزه. 5دیده  خود بزه. 4دیده داراي مشکالت اجتماعی  بزه. 3بیولوژیکی و فیزیکی 
  ).2645ـ2646صص : 1386-87علی،  آبادي، حسن
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به اتهام معاونت در » ج«و آقاي » ب«عنف نسبت به خانم  به اتهام زناي محصن و تجاوز به» الف«
در این پرونده پس از اظهـارات متنـاقض   . شوندجرم متهم تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر می

ها با وي سابقه دوستی داشـته و طبـق    عنف، مشخص گردید آن در خصوص تجاوز به» ب«خانم
اند و ، وي با رضایت خود سوار خودرو شده است و به خارج از شهر رفته»الف«اظهارات آقاي 

» ج«آقـاي  . عنف بودن زنـا شـد   عنف به وي تجاوز کرده است، اما در تحقیقات بعدي منکر به به
به من گفت از خودرو پیاده شو و بعد از پنج دقیقـه شـنیدم خـانم    » الف«آقاي  نیز بیان داشت که

. در حال زنا است و وي را به زور به عقب کشـیدم » الف«کشد و رفتم دیدم آقاي فریاد می» ب«
قـانون مجـازات    82و بنـد د مـاده    105دادگاه نیز با توجه به محتویات پرونده با اسـتناد بـه مـاده    

همان  43را نیز با استناد به ماده » ج«عنف به قتل و آقاي  عنوان زناي به را به» الف«اسالمی، آقاي 
عالی کشـور،   پس از اعتراض و ارسال پرونده به دیوان. قانون به پنجاه ضربه شالق محکوم نمود

با توجه به محتویات پرونده اگرچه وقوع اصـل زنـا محـرز و مسـلم     «: مرجع مزبور چنین رأي داد
طور طبیعی و متعارف فراهم است ولی با عنایت  رسد و زمینه براي حصول علم به آن بهمینظر  به

و ...) حسـب استشـهادیه   (به اظهارات مضطرب و احیاناً متناقض شاکیه و اشتهار به فساد اخالقـی  
سایر قرائن، عنفی بودن زنا مسلم نیست و حداقل مورد شبهه است که به مقتضاي الحـدود تـدرء   

بـازگیر،  (» ... .االشـاره نقـض و    هذا دادنامـه فـوق   توان حکم به قتل متهم نمود علی ت نمیبالشبها
  )178ـ  176صص : 1378

گونـه تفسـیر   توان اینشناسی نخستین، میدیدهرأي دیوان عالی کشور را با توجه به مبانی بزه
بـوده اسـت و   دهنده رضـایت وي در ارتکـاب جـرم زنـا     نشان» الف«کرد که فساد اخالقی خانم 

وآمـدهاي وي بــه   سـبک و شـیوه زنـدگی وي در قالـب داشـتن ارتبــاط بـا مـردان جـوان، رفـت         
دیـده  هـا، احتمـال بـزه   هاي نامتعـارف و غیراخالقـی بـا آن   خیز و ارتباطهاي خلوت و جرممکان
هـاي  بدین ترتیـب، دیـوان عـالی کشـور بـا توجـه بـه ویژگـی        . شدن او را افزایش داده است واقع

دیده و شیوه زندگی وي، نقش او را در ارتکاب جرم لحاظ کرده اسـت و حکـم بـه    بزه اخالقی
  )31–28ص : شاهیده، همان. (عنف را رد نموده است زناي به

گیـرد، وجـود   هـا انتخـاب صـورت مـی     کـه دربـاره آن  اي  دیـده  زنان بزهدسته از  در مورد آن
سان، فقدان خطر یا کـم خطـر بـودن    هایی چون جذابیت، قابلیت کنترل، امکان دسترسی آ مؤلفه

هــاي مــادي و اجتمــاعی ارتکــاب جــرم، احتمــال موفقیــت، احتمــال کشــف جــرم،     آن، هزینــه
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عبـارت دیگـر    به. دستگیري، محکومیت و میزان مجازات، در امر گزینش آنان سهیم خواهد بود
تـوجهی،  . (رددیدگی ارتباط و تشابه عمیقی وجـود دا  کاري و بزه توان مدعی شد که میان بزهمی

  )285ص  : 1377
 90...04در این راستا، عوامل مؤثر در انتخاب قربانی توسط مجرم را با بررسی پرونده شماره 

در ایـن پرونـده، خـانم    . توان تحلیل نمـود  مطروحه در دادگاه کیفري استان خراسان رضوي، می
، بـه  »ن«شنایی بـا آقـاي   کننده، پس از آ ساله و با پوششی نامناسب و تحریک 18متأهل و » الف«

هاي استان خراسـان رضـوي سـوار خـوردوي او شـده و بـه محـل        همراه او در یکی از شهرستان
، همه »ن«در این حین پس از آمدن دوستان آقاي . روندزدن در اطراف شهر می خلوتی براي قدم

ه خانـه آنـان   کنند و وي شب نیز بـ با وي رابطه جنسی برقرار می» الف«آنان طبق اظهارات خانم 
ربـایی   در طی تحقیقات اظهـار داشـت کـه آدم   » الف«خانم . شوندرود که همگی دستگیر میمی

. عنـف بـوده اسـت    نبوده و با رضایت خودم سوار خودرو شدم، اما رضایت بـه زنـا نداشـتم و بـه    
ارهـا  متهمین نیز بیان داشتند که چند بار از وي سؤال کردیم که آیا شوهر داري، که ایشـان نیـز ب  

گفت مجردم و پول الزم دارم، ولی با این حال با وي زنا نکردیم و مرتکب اعمال نامشروع غیـر  
کـه اگـر  خـانم     پس از تکمیل تحقیقات و با توجه به اوضاع و احوال پرونده و ایـن . از زنا شدیم

رفـت، لـذا   گرفـت، بـا رضـایت خـود بـه خانـه متهمـین نمـی        عنف مورد تجاوز قرار می به» الف«
دادگاه کیفري استان نیز با توجه بـه ایـن مـوارد و بـا اسـتناد بـه       . ضایت وي به زنا احراز گردیدر

بـه  » الـف «عنف را منتفی دانست و زناي محصنه را نیـز در خصـوص خـانم     ، زناي به»درأ«قاعده 
قـانون مجـازات    67دلیل ادعاي اکراه از جانب وي عـدم وجـود یقـین بـرخالف آن طبـق مـاده       

قانون مجازات اسالمی به شـالق تعزیـري محکـوم     637فی دانسته و آنان را طبق ماده اسالمی منت
  1.نمود

                                                                                                                            
دیدة مشخصی ندارند و یا شناسی، بزهدیدهها، جرایمی وجود دارد که از نظر بزهامروزه در قوانین جزایی بسیاري از کشور .1

که دو یا چند نفر با رضایت یکدیگر مرتکب دیده، ضرر با خواسته خودش به او وارد شده است و یا ایندرصورت وجود بزه
دیـده  جـرایم بـدون بـزه   . شـوند خوانده می »دیدهجرایم بدون بزه«شناسی اصطالحاً این جرایم در جرم. اندعمل مجرمانه شده

یابـد، ماننـد تملـک مـواد مخـدر، روابـط جنسـی        دیده مستقیم ندارد و یا با رضایت طرفین صورت ارتکاب میمعموالً یا بزه
بـا توجـه بـه    ) 182ص : 1382ال، . ویلسون، جیمز و کلینـگ، جـرج  . (گرينامشروع با رضایت بین افراد بزرگسال و روسپی

در بحث مـورد نظـر مـا    . توان گفت که یکی از مصادیق آن روابط جنسی نامشروع استدیده و میایم بدون بزهشناخت جر
دیـده  یعنی زناي با رضایت طرفین، باید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا در صورتی که جرم منافی عفت بـا رضـایت بـزه   

ي مرتکب مؤثر باشد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که تواند در مسؤولیت کیفرصورت گرفته باشد، رضایت مذکور می
تواند منتفی باشد که مجازات صـرفاً بـراي حفـظ منـافع خصوصـی      از نظر منطقی، تقصیر و مسؤولیت جزایی در صورتی می
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  :توان این گونه بر شمرددیدگی جنسی را می ضمن بررسی پرونده مزبور، عوامل مؤثر در بزه
در اکثر جرایم جنسی مانند پرونـده پـیش گفتـه، برقـراري تمـاس       1:هم جواري و نزدیکی. 1

  . ضروري استجسمی با قربانی 
دیـده نقـش مهمـی در     در بسـیاري مـوارد در دسـترس بـودن زنـان بـزه       2:قابلیت دسترسـی . 2

هـاي روزانـه، شـیوه     هاي شخصی، شغلی، فعالیت ویژگی. کار به ارتکاب جرایم دارد گرایش بزه
شود آنان آماجی قابل دسـترس بـراي تحقـق جـرم قـرار       دیده موجب می زندگی و رفتارهاي بزه

با بی احتیاطی سوار خودروي افراد ناشناس شده است و به » الف«ر این پرونده نیز خانم د. گیرند
تنهایی با آنان در مکانی خلوت قدم زده است و از این طریق خود را در دسترس متهمان پرونده 

  . قرار داده است
توجـه  دیده با بروز رفتـار یـا حرکـاتی موجـب جلـب       برخی از زنان بزه3:دیدهجذابیت بزه. 3

اي کـه گـرگ را بـه سـوي خـود       شوند و به قول ژان پیناتل، مانند بره کار به سوي خویش می بزه
دیـدگان؛ یکـی    بنـدي شـافر از بـزه    با توجه بـه طبقـه  ). 118: 1381رایجیان اصلی، (کنند جلب می

 در رابطـه بـا زنـان   . دیدگان محرك هستنددیده در جرایم جنسی، بزههاي زنان بزهدیگر از دسته
دیـده   کـار و بـزه   اي که محرك هستند، شافر معتقد به تقسیم مسـئولیت کیفـري بـین بـزه     دیدهبزه

: 1379تـوجهی،  . (پس ضروري است، تا قسـمتی از مسـئولیت را بـر عهـده آنـان قـرار داد      . است
هـاي   احتیـاطی و بـه روش   آمیـز و بـی   این دسته از زنـان بـا انجـام اعمـال تحریـک     ) 80ـ79صص 

نماینـد  کاران بالقوه می محل کار یا فضاي مجازي، اقدام به برقراري رابطه با بزه: لمختلف، از قبی
احتیـاطی شـدید در    هـا بـا بـی    چنین، آن هم. دهنددیدگی جنسی قرار میو خود را در معرض بزه
اي شوند که کاران بالقوه توانند مستقیم یا غیرمستقیم موجب تحریک بزهعدم مراقبت از خود می

                                                                                                                            
نفـع از عالقـه و حـق خـود، مـوردي بـراي تعقیـب و        تشریع و تأسیس شده باشد، زیرا در این صورت با وجود انصـراف ذي 

دانیم غرض از تأسیس و تشریع مجازات عموماً حفظ نظم، منافع و حقـوق  که میاما به طوري. ازات متجاوز وجود نداردمج
دیده، بنابراین، دیده اصلی از جرم جامعه است، نه فرد و در ارتکاب جرم، جامعه متضرر اصلی است نه بزهزیان. عمومی است

  )350ص : 1384باهري، . (یت کیفري تأثیري نداردعلیه در تقصیر و مسؤولاصوالً رضایت مجنی
کنند و با حرکات و رفتار خود به دهند یا او را تحریک میکاران بالقوه قرار می زنانی که ابزار ارتکاب جرم را در اختیار بزه

زنا مسؤولیت کیفري که خود در جرم کنند، عالوه بر اینآگاهی یا حتی آگاهانه ارتکاب جرم را تسهیل میغلط و از روي نا
دلیـل  بـه   -در صورتی که محصن نباشـند   -شوند تا مجازات مردان شوند، سبب میدارند و مشمول مجازات حدي واقع می

در پرونده فوق الذکر نیز، پس از رد ادعاي تجاوز به عنف و با توجه به عدم تأثیر رضـایت  . انتفاي عنف و اکراه کاهش یابد
  .و دوستانش، خود وي نیز به کیفر شالق محکوم شده است» ن«جرم زنا، عالوه بر آقاي در ارتکاب » الف«خانم 

1. Proximity
2. Accessibility
3. Attractive
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هـاي خـانم   در این پرونده نیز، جذابیت جسمی و ویژگـی  .ارتکاب جرایم جنسی را دارندانگیزه 
کننده وي، نقـش مـؤثري در انتخـاب شـدن او      ، مانند پوشش و ظاهرو حتی لحن تحریک»الف«

  . توسط متهمان براي ارتکاب جرم داشته است
عنـوان   ش زنـانی را بـه  کاران با انتخاب عقالنـی خـوی   در جرایم جنسی، بزه 1:قابلیت کنترل. 4

در پرونـده  . کنند که در صورت مقاومت او توانایی کنترلش را داشـته باشـند  دیده انتخاب می بزه
سال داشـته و طبیعتـاً از نظـر جسـمانی      18» الف«که از یک طرف، خانم  مزبور نیز با توجه به این

پرونـده حضـور یافتـه و در     پذیر بوده و از طرف دیگر، به دلیل نیاز مالی، در منزل متهمان آسیب
  .ها قابل کنترل بوده است هاي خلوت نیز آنان را همراهی نموده است؛ براي آنمکان
رابطه قبلی و آشنایی زن و مرد نقش مهمی چه در تکـوین   2:کار دیده و بزه ارتباط میان بزه. 5

بـا تجاوزهـاي    به موجب تحقیقـاتی کـه در ارتبـاط   . دیده دارد جرایم جنسی و چه در انتخاب بزه
جنسی در کشورهاي غربی انجام شده است، مشخص گردیده که نزدیک به دو سوم از تجاوزها 

صـورت گرفتـه   ) شامل دوستان، آشنایان، عشـاق صـمیمی و خویشـاوندان   (توسط مرتکبان آشنا 
 & Ulman. (انـد  است و بر عکس، یـک سـوم از مرتکبـان ایـن جـرایم، اشـخاص بیگانـه بـوده        

Filipas & others, 2006: p 798(  
بـراي  «. دیده باشد کننده از طرف بزه آمیز یا تسهیل تواند ناشی از رابطه تعارض این ارتباط می

طور خودآگاه یـا ناخودآگـاه میـان زن و مـرد وجـود دارد،       مثال، کشش جسمانی و روانی که به
رد کـه در  فقط در مجرم وجود ندارد، بلکه این کشش از سوي زن نسبت بـه مـرد هـم وجـود دا    

طـور ناخودآگـاه    اغلب یک زن به. آورد اي فراهم می تعرض را تا اندازهبسیاري از موارد انگیزه 
آمیز در دختـران جـوانی دیـده     تمایل دارد که به زور مورد تصرف قرار گیرد، این تمایل وسوسه

ه امکـان  زنند کشوند یا در نقاط خطرناك و غیرمعمولی قدم میشود که با پسرها دوست میمی
د را در معـرض حمـالت جنسـی قـرار     ها زیـاد اسـت و بـدین ترتیـب، بـه طـوري خـو        ربودن آن

با متهان پرونـده رابطـه   » الف«در این پرونده نیز خانم ) 225صص : 1371ایبراهمسن، . (»دهندمی
شده و پس از » ن«احتیاطی شدید سوار خودروي آقاي  قبلی داشته است به نحوي که ابتدائاً با بی

آن با قدم زدن در مکانی خلوت به همراه وي، انگیزه تعرض را در او ایجاد کـرده و خـود را در   
  .و دوستانش قرار داده است» ن«معرض حمالت جنسی آقاي 

                                                                                                                            
1. Manageability
2. Relationship
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کاران به هنگـام نقشـه ارتکـاب جـرم، میـزان خطـر و احتمـال موفقیـت و          بزه 1:میزان خطر.6
آنان مزایا و معایب عمـل خـویش   ) 91ص  :1383رمضان نرگسی، . (گیرد شکست را در نظر می

نـوع جـرم ارتکـابی،    : هاي ارتکاب جرم که براي مثال شامل سنجد و پس از سنجش هزینه را می
از این رو، زنانی که . زنند باشد، دست به انتخاب می دیده و احتمال دستگیري وي می انتخاب بزه

جرایم جنسی آماج مناسبی از دیدگاه  بدون رعایت احتیاط و با ایجاد زمینه مستعد براي ارتکاب
برند و موجب تشـویق   باشند، احتمال موفقیت آنان را در ارتکاب جرم باال می کاران بالقوه می بزه

  . گردند آنان به ارتکاب  جرم می
از نظر قضات دادگاه کیفري استان در رأي صادره حضور در محل خلوت براي قدم زدن در 

با رفتار خود موجب » الف«خانم . است» الف«الحظگی شدید خانم م دهنده بیاطراف شهر نشان
شـدن خـویش    دیـده واقـع  قدم شدن، نقش مـؤثري در بـزه  تحریک مرتکبین شده است و با پیش

و همـراه شـدن مجـدد وي و    » الـف «زاي خـانم  از این رو، رفتارهاي پرخطر و جـرم . داشته است
 رتکاب این جرم است که در رأي صادره قابلهاي رضایت وي به اها، جلوهحضور در منزل آن

، تجـاوز  »الـف «در این راستا، قضات دادگاه کیفري استان با احراز رضایت خـانم  . مشاهده است
عنف را منتفی دانسته و حکم به ارتباط نامشروع و کاهش شدید میزان مجازات مـرتکبین ایـن    به

  .اندجرم داده
 65ز تحقیقاتی که در شهر تهران بر اسـاس مصـاحبه بـا    هاي یکی ا توان به یافته در نهایت می

شـوندگان، قربانیـان اصـلی     در ایـن تحقیـق، مصـاحبه   . ساله انجام شـده اشـاره نمـود    60تا  19زن 
جنسـی  دانند که خودشان نیز در ارتکـاب جـرایم    جرایم علیه زنان را بانوان و دختران جوانی می

ی احتیاطی و بی مالحظگی، نوع فعالیـت روزمـره،   ها عوامل فردي نظیر ب آن. نقش مؤثري دارند
نوع رفتار و پوشش زنان و دختران را، از یک سـو و ناکارآمـدي و یـا نبـودن قـوانین حمـایتی و       

ــاع از خــود، درهــم  اجتمــاعی، عــدم آمــوزش روش ریختگــی فضــاي شــهري، وجــود   هــاي دف
هـاي اجتمـاعی و    امانیخیز و مخفی نظیر زیرگذرها و معابر تاریـک، وجـود نابسـ    هاي جرم مکان

هـاي فیزیولوژیـک و زیسـتی را از سـوي دیگـر       کاري و فقر، در کنـار ویژگـی   اقتصادي نظیر بزه
صـادقی فسـایی و میـر حسـینی،     . (داننـد  در زمره از جمله مهم ترین دالیل قربانی شدن زنـان مـی  

  )39ص : 1390

                                                                                                                            
1. Scale of Risk
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  گیرينتیجه
عمل مجرمانـه بـا انجـام اعمـال تسـهیل کننـده       عنوان یکی از طرفین  در جرایم جنسی، زنان غالباً به

دیـده زا نقـش    هاي روزانـه بـزه   مانند تحریک، وسوسه، و اغواي مردان و یا با سبک زندگی و فعالیت
بـدین  . گردنـد  مؤثري در تکوین جرم دارند و باعث تسریع فرآیند گذر از اندیشه به عمل مجرمانه می

دیدگی اسـت، در مـوارد زیـادي،     کاري یکی ازعوامل بزهدیده در بزه ترتیب از آنجا که مشارکت بزه
البته این مشارکت گـاهی آگاهانـه   . کم و بیش حتی در عنصر مادي جرم یا تسهیل آن مشارکت دارد

از همین رو، زنانی که با حرکات و رفتار خود گـاهی بـه غلـط و    . گیرد و گاهی ناآگاهانه صورت می
کنند که فرصت ارتکاب جرم را براي مرتکب فـراهم   ی میهای از روي غفلت اقدام به تسهیل وضعیت

ایـن موضـوع تـا    . باشند تري می دیدگان، شایسته حمایت کم سازند، از دیدگاه رویکرد سرزنش بزه می
چـه کـه مسـلّم اسـت، آن اسـت کـه        ها نیز قابل مشاهده است، اما آن حدودي در رویه قضایی دادگاه

هـا بـه صـورت علمـی و آگاهانـه اعمـال نمـی شـود و          ر دادگـاه شناسی نخستین د دیده هاي بزه دیدگاه
قضات گاهی شاید ناآگاهانه به نقش مؤثر زنان در ارتکاب جرایم جنسی مانند زنا توجـه نمـوده و آن   

  . کنند را در رأي صادره منعکس می
شناسـی نخسـتین، پیشـگیري از     دیـده  هـاي مطالعـاتی در بـزه    که یکـی از حـوزه   با توجه به این

مشـارکت فعـال   . نمایـد  دیده نیز نقش مهمی ایفا می باشد، در این راستا، بزه شدن می دیده واقعبزه
هـاي   هـاي پرخطـر و روش   دیده در پیشگیري از جرایم جنسی مستلزم آگـاهی او از وضـعیت   بزه

زدایـی و   هـاي روزانـه، جـذابیت    تغییر در مدل سـبک زنـدگی و فعالیـت   . باشد اجتناب از آن می
کاران بالقوه  آمیز و از بین بردن عواملی که موجب تحریک و تشویق بزه ل تحریککاهش وسای

از . دهـد  پذیري زنان را در این زمینـه کـاهش مـی    ترین اقداماتی است که آسیب گردد از مهم می
کـاران   که جرایم جنسی بیشتر در قالب عرضه و تقاضا و گزینش عقالنی بزه این رو، به لحاظ این

دیـدگی آنـان را    توانند با اجتناب از رفتارهایی که امکان بزه گیرد، لذا زنان می یبالقوه صورت م
. کاران بالقوه خـارج و یـا احتمـال آن را کـاهش دهنـد      کند، خود را از دایره انتخاب بزه زیاد می

  :آید بدین ترتیب، پس از بررسی این موضوع، نتایج زیر به دست می
دیده در فرآینـد فعلیـت    و اجرایی به نقش مؤثر زنان بزهگذاران تقنینی، قضایی  توجه سیاست

عنوان یک عنصر فعـال در جـرایم جنسـی و گسـترش مرزهـاي اقـدامات        یافتن پدیده مجرمانه به
.پیشگیرانه به آنان
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بینی تدابیري چون جلوگیري از تظاهر به فساد و  جنایی با پیش هاي پیش از بین بردن وضعیت
.هاي مساعد جرم زا در جرایم جنسی راي محو زمینهکاران بالقوه ب تحریک بزه

.شناسی نخستین توسط دست اندرکاران سیاست جنایی دیده هاي بزه کار بردن یافته به
پذیري، با دشوار نمودن  هاي الزم در راستاي خارج نمودن زنان از موقعیت بزه انجام آموزش

.فرآیند ارتکاب جرایم جنسی
وآمـد بـه آن    و اطالع رسانی به زنـان جهـت مراقبـت در رفـت    هاي جرم خیز  شناسایی مکان

.ها مکان
هـاي الزم از   شدن در جرایم جنسی هسـتند و مراقبـت   دیده واقع شناسایی زنانی که مستعد بزه
.سازي آنان و ترویج فرهنگ خود ایمن

کاران بـه منظـور حمایـت کمتـر از      بینی سازوکارهاي قانونی در جهت تخفیف کیفر بزه پیش
کنند که خود  شدن خود در زمینه جرایم جنسی، نقش اساسی ایفاء می دیده واقع انی که در بزهزن

.تواند موجب پیشگیري کیفري از ارتکاب این دسته از جرایم شود این موضوع می
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