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چکیده
هدف ﺳیﺎﺳت جﻧﺎیی مشﺎرﮐﺗی واﮐﻧشی یﺎ ﺛﺎﻧویه ،دﺧﺎﻟت دادن مردم و ﻧهﺎدهﺎی ﻏیردوﻟﺗی در فرایﻧد ﮐیفری ،ﭘس
از وﻗوع جرم اﺳــ  .بزه دیدهشﻧﺎﺳی ﺛﺎﻧویه ﺿمن مطﺎﻟعه جﺎیﮕﺎه بزه دیده در فــــرایﻧد ﮐیفری ،او را شﺎیﺳﺗه
حﺳــﺎﺳــیت موﺿــوع حمﺎیت از بزه دیده و ارﺗبﺎط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ آن بﺎ فرایﻧد ﮐــــیفری ،ﺿرورت ﺗوجه به ﻧﻘش و
جﺎیﮕﺎه بزه دیده در این فرایﻧد و ﺗحﻘﻖ ﺳیﺎﺳت ح ــــمﺎیت از بزه دیده را ﻧ ــــمﺎیﺎن میﺳﺎزد .چرا ﮐه ارﺗکﺎب
جرم و رﺧداد بزه دیدﮔی در واﻗﻊ مﻧجر به مراجعه بزه دیده به دﺳﺗﮕﺎه ﻋداﻟت ﮐیفری می شود و بــــدینﺳﺎن،
بزه دیده بهﻋﻧوان دیﮕر ﮐﻧشﮕر اﺻﻠی ﭘدیده مجرمﺎﻧه وارد فرایﻧد ﮐیفری میﮔردد .از این رو این ﭘرﺳـ

اﺳـﺎﺳـی

مﻃرح میﮔردد ﮐـه ﺗوجـه بـه ﻧﻘش و جﺎیﮕﺎه بزه دیده ﺗﺄﺛیراﺗی بر حﻘوق بزه دیدﮔی ﺛﺎﻧویـه در ﻧظـﺎم ﮐیفری ایران
داشﺗـه اﺳت .در ﭘﺎﺳﺦ فرﺿیـه ﭘژوه

بر این موﺿوع ﺗﺄﮐید داشﺗـه اﺳت ﮐـه ﺗوجـه بـه ﻧﻘش و جﺎیﮕﺎه بزه دیده

میﺗواﻧد موجبﺎت ﭘیشﮕیری از بزه دیدﮔی ﺛﺎﻧوی ﻗربﺎﻧیﺎن جرم را فراهم ﺳﺎزد .در ایران به دﻟیل ﺗﻘﺳیمبﻧدی جرایم
به ﻗﺎبل ﮔذشت و ﻏیر ﻗﺎبل ﮔذشت ،بسترهﺎی مﻧﺎﺳبﺗری برای دﺧﺎﻟ

بزه دیده در ﺗعیین و ﻧحوة اجرای مجﺎزات

مشﺎهده میشود .هر چﻧد مشﺎرﮐت بزه دیدﮔﺎن در ﺗعیین و ﻧحوة اجرای مــــجﺎزات در مــــواردی مﺛل ﻗﺻﺎص،
ممکن اﺳت مﻧجر به ﺗشفی ﺧﺎﻃر آﻧﺎن شود.
ﮐﻠیدواژﮔﺎن :بزه دیدهشﻧﺎﺳی ﺛﺎﻧویه ،ﻧظﺎم ﮐیفری ایران ،بزه دیده ،ﻋـداﻟت ﮐیفـری ،مشﺎرﮐت مدﻧی.

 .1دانﺸجوی دکترای حﻘوق ﺟزا و ﺟرم شناسی ،واحد کرﻣانﺸاه ،دانﺸگاه آزاد اسالﻣی ،کرﻣانﺸاه ،ایران.
 .2استادیار گروه حﻘوق ،دانﺸگاه کردستان،سنندج،ایران (نویسنده ﻣسئول)sh.mohammadi@uok.ac.ir .
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دﺳـــﺗرﺳـــی به ﻋداﻟت میداﻧد.
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مـﻘدمه
ﺑزه دیدهﺷﻧاﺳﯽ ﺑه دﻧﺑال یافتن روشهایﯽ در جهت ارتﻘای ﺣﻘوق ﺑزهدیدﮔان اﺳـت و ﺑه ویژه ﺑر ﻣﺷارﮐت ﺑزهدیدﮔان
در فرآیﻧد ﻋداﻟت ﮐیﻔری تاﮐید ﻣﯽﺷود .در پﯽ ﻧاﮐارآﻣدی ﺳیﺳتم ﻋــــ ـ اﻟت ﮐیﻔری ﺳـــﻧتﯽ و دیدﮔاههای ﺳزادهن ه و
ﺑازپروراﻧـه درﺣل ﻣﺷﮑﻼت ﺑزهﮐاری ،ﻋداﻟت ترﻣیﻣﯽ ﺑا ﺑهرهﮔیری از روشهـایﯽ از ﻗﺑیل ﻣیاﻧجیﮕری ﻣوجب ﮔردیده
اﺳ ـــت ،ﺳهاﻣداران پدیده ﻣجرﻣاﻧه در رف ــ ﺧﺻوﻣت و ﺣل ﻣﺷــﮑل فﯽ ﻣاﺑین ﺣﺿــرر فﻌال داﺷته و جنبهی ﺣﻣایت
از ﺑزهدیده ﻣورد توجـه ویژه ﻗرار ﮔیرد .ﺑزهدیـ ﮔﯽ ﺛاﻧویـه ﻣﻔهرﻣﯽ اﺳت ﮐـه از یﮏ طرف ﺑـه ﺑزهدیده ﻏیرﻣﺳتﻘیم و آﻧچـه
در ﺑزهدیده ﺷﻧاﺳﯽ ﺛاﻧویـه ﻣطرح ﻣﯽﺷود ﻧزدیﮏ اﺳت و از ﺳوی دیﮕر ،ﺑـه ﺑزهدیدﮔﯽ ﻧاﺷﯽ از رویـه ﻗﺿایﯽ اطﻼق
ﻣﯽﺷود .یﮑﯽ از دیـ ﮔـاههـا درﺑارة ﻋﻠل ﺑزهدیدﮔﯽ ﺛاﻧویـه ،ﻧظریـه اﻧتﺧاب ﻣﻧطﻘﯽ ﺑزهﮑـاران اﺳـــت .ﻣطاﺑﻖ این ﻧظریـه،
ﺑزهﮐاران آﻣاجهای ﺑاﻟﻘوة ﺧود را ﺑا ﺣساﺑﮕری اﻧتﺧاب ﻣﯽﻧﻣایﻧد .یﮑﯽ از ﻧتایﺞ این ﻧظریه پـــذیرش این ﻣسئﻠه اﺳت
ﮐه تﺣﻠیـــ

ﻣﻧطﻘﯽ از ﻣوﻗﻌیـــتها در ﻣواردی زﻣینه ﺑزهدیـــ ﮔﯽ ﻣجـــ د ﺑرﺧﯽ ﺑزهدیدﮔان را فراهم ﻣﯽﺳازد.

ﻣﺷــارﮐت جاﻣﻌه ﻣﺣﻠﯽ ﺑه ﻋﻧوان رویﮑرد ﻧوین ﻣﮑتب ﻋداﻟت ترﻣیﻣﯽ در تﻼش اﺳـت تا ﺑه وﺳیﻟه اﻗداﻣات ﻣوجود
فﺼﻠناﻣه ﻋﻠﻤی (ﻣﻘاﻟه ﻋﻠﻤیـﭘﮋوهﺸی) ﺟاﻣﻌهشناسی سیاسی ایران ،سال دوم،شﻤاره چهارم(ﭘیاﭘی)8زﻣستان1398

درﺳیاﺳت جﻧایﯽ ﻣﺷارﮐتﯽ ،راهﮑـار پیﺷﮕیراﻧـه اجتﻣاﻋﯽ را ﺑرای ﺑزهدیدﮔﯽ ﺛاﻧویـه تﺑیین ﻧﻣاید .ﻣﺷارﮐت ﻣدﻧﯽ در
پیﺷﮕیری از ﺑزهدیدﮔﯽ ﺛاﻧویه ﺑاﻋث ترﻣیم ﺑزه دیده و تﻐییر وﺿﻌیت ﺑزه دیده و ﺑزه ﮐار ﻣﯽ ﺷود.
هر ﭼﻧد تاریخچه ورود اﻧدیشههای جﻧﺑش ﺑزهدیده ﺷﻧاﺳﯽ ﺛاﻧویه ﺑه ﮔﻔتﻣان جرمﺷــﻧاﺳــﯽ ایران ﺑه ﺑیش از یﮏ دهه
پیش ﺑر ﻣﯽﮔردد ،وﻟﯽ این اﻧدیشهها ﺑا تﺻــــریب ﻗاﻧون آیین دادرﺳــــﯽﮐیﻔری در ﺳــــال 1392وارد ﺳیاﺳت تﻘﻧیﻧﯽ
ایران ﮔردید و ﺳاز و ﮐارهای ﺣﻣایتﯽ ﻣتﻌددی ﺑرای ﮐاهش آﻻم آﻧان پیشﺑیﻧﯽ ﮔردید .ﺑ ـــزه دیدهﺷﻧاﺳﯽ ﺣ ـــﻣایتﯽ
ﺑر این اﻧدیﺷـــه اﺳتوار اﺳت ﮐـه جاﻣﻌـه ﻣــــــﺣﻠﯽ و ﮐل جاﻣﻌـه ﺑا ﻣرﮐزیت ﻧظام ﻋداﻟت جﻧاﺋﯽ ﺑاید در تﻣام ﺳطرح
ﺳیاﺳتﮔذاری جﻧاﺋﯽ (تﻘﻧیﯽ ،ﻗﺿاﺋﯽ ،اجراﺋﯽ و ﻣﺷارﮐتﯽ) توجه ﺑه ﺣﻘوق ﻣادی و ﻣﻌﻧوی ﺑــــزه دیده را ﻣدﻧظر ﻗرار
ده و طﯽ تداﺑیر ﺑ ـــرﻧاﻣه ریزی ﺷ ـ ـ ه ﻣوﻗﻌیت ﺣ ـــﻘوﻗﯽ ﺑ ـــزه دیده در ف ـــرایﻧد ﮐیﻔری ﻣورد توجه ﻗرار ﮔرفته ،
ﻧیازهای ﺑــایﺳته وی ﻣرتﻔ ﮔردد.
ﻧیاز ﺑه ﻣﺷارﮐت در تﻌیین ﻣجازات و ﻧﺣوة اجرای آن یﮑﯽ از ﻧیازهای ﻣهم ﺑــزه دیدﮔان اﺳت  .ﮔاهﯽ و ﺣتﯽ
در ﺑﺳــیاری ﻣوارد ،ﻣهمترین ﻧیاز ﺑزه دیدﮔان ،ﻣﺷــارﮐت در تﻌیین ﻣجازات و ﻧﺣوة اجرای آن ،ﻋﻧوان ﻣﯽﺷــرد.
«افزایش تﺣﻘیﻘات ﻣرﺑوط ﺑه ﺑزه دیدﮔان ،پرﺳش های ﺑزرﮔتری را درﺑارة ه ف اﺻﻠﯽ ﻋداﻟت ﮐیﻔری و جایﮕاه
ﺑــــــزه دیده در آن ،ﻣــــــ رح ﺳــــــاﺧته اﺳت .این تﺣﻘیﻘات ،آﺷﮑار ﺳاﺧته ﮐه ﻋﻣوم ﻣردم ،آن ﮔوﻧه ﮐه
اﻧتظار ﻣﯽرفت ،ﺧیﻠﯽ اه تنبیه و ﻣ ــــجازات ﻧ ــــﺑوده و ﺑﺳیاری از ﺑزه دیدﮔان از پیدا ﺷ ـ ن فرﺻــتﯽ ﺑرای
جﺑران ﺧﺳــــارت یا ﺣتﯽ ﻣﺻــــاﻟ ه ﺑه جای ﻣجازات ﺳـنتﯽ ،اﺳــــتﻘﺑال ﻣﯽﮐﻧﻧد( ».ﺷـیﻌه ﻋﻠﯽ و همﮑاران،
.)289:1394
اینﮑه ﺑزهدی ﮔﯽ ﺛاﻧویه ﺑه ﻣیزان ﻗاﺑل ﻣﻼﺣظهای ﺑه افزایش ﻣیزان جراﺋم ﮐــــــﻣﮏ ﻣــــــﯽﮐﻧد ،در دو دهه اﺧیر
ﻣورد ﺷﻧاﺳایﯽ ﻗرار ﮔرفته اﺳت .جﻠوﮔیری از ﺑزه دی ﮔﯽ ﺛاﻧویه ﻣﯽتواﻧد ﻣیزان ﻗــــاﺑل ﻣﻼﺣظه ای از جــــراﺋم
را پیشﺑیﻧﯽ ﮐﻧد .ﻣﻧاﺑ ﻣﺣدود ﻣوجود ﻣﯽتواﻧد ﺑه ﺻورت ﻣؤﺛرتری ﺑا در ﻧظرﮔرفتن اﻣﮑان پیشﺑیﻧﯽ جرم از ﻧاﺣیه
افراد ﺑزه دی ه ﺑه ﮐار ﮔرفته ﺷــرد .اﻣروزه ﺑه ﻧظر ﻣﯽرﺳـ اتﺧاذ رویﮑرد ﻣﺷــارﮐت ﻣﺣور در ﻧظام ﻋداﻟت ﮐیﻔری
ﻧه یﮏ اﻧتﺧاب ﺑﻠﮑه ﻣﺑدل ﺑه ﺿرورتﯽ اجتﻧاب ﻧاپذیر ﺷ ـ ه اﺳت .ه ف اﺻﻠﯽ ﻧظریه ﻋداﻟت ت ـــرﻣیﻣﯽ در ﻣراﺣل
ﻧﺧﺳتین ،ﺣﻣایت از ﻣﻧــاف

ﺑــزه دیــ ه ﺑــرده اﺳــت (ﻧجﻔﯽ.)4 :1384،

ﺑنظر ﻣﯽرﺳ ـ رویﮑرد ﻗاﻧرﻧﮕذار ﮐیﻔری ایران ﺑه ﺑزهدی ه ﺷــناﺳــﯽ ﺛاﻧریه ،رویﮑردی ﻧرپاﺳــت .ﻣاده یﮏ ﻗاﻧون آیین
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دادرﺳﯽ ﮐیﻔری ( )1392ﺑرای اوﻟین ﺑار ،واژه ﺑزه دیده را ﺑهﮐار ﺑرد و یﮑﯽ از اه اف ﻗـــــــــاﻧون یادﺷده را ﺣﻔظ
ﺣﻘوق ِﺑزه دیده ﻋﻧوان ﻧﻣود .ﻣ ـ ـــاده  10همان ﻗاﻧون در تﻌریف ﺑزه دیده ﻣﻘرر ﻣﯽدارد« :ﺑزه دیده ﺷخصﯽ اﺳت ﮐه از
وﻗوع جرم ﻣتﺣﻣل ﺿ ـــرر و زیان ﻣﯽﮔردد و ﭼناﻧچه تﻌﻘیب ﻣرتﮐب را درﺧواﺳ ـ ـ ـــت ﮐﻧد« ،ﺷ ـ ـ ـــاﮐﯽ» و هرﮔاه
جﺑران ﺿـــرر و زیان وارده را ﻣ اﻟبه ﮐﻧد« ،ﻣدﻋﯽ ﺧﺻوﺻـــﯽ» ﻧاﻣیده ﻣﯽﺷـــرد( "».ﺷـــیری .)80:1397،اﮔر ﺷاﮐﯽ،
ﻋﻼوه ﺑر تﻌﻘیب و دﺳتﮕیری ﻣجرم ،ﺑه دﻧﺑال طرح ادﻋای ﺿـــــرر و زیان وارده ﺑه ﺧود اﺳـــــت ،ﺑاید در دادﺳرا،
ﺷــﮑایت ﺧﺻــرﺻــﯽ ﻣورد ﻧظر ﺧود را ﻧیز ﻣطرح ﮐﻧ ـ تــا ﺑه آن ﻧیز رﺳی ﮔﯽ ﺷرد .هرﭼﻧ ـ اﻣروز ﺑر ﻧیازهای دیﮕر
ﺑزه دیدﮔان ،از جمﻠه ﻧیاز ﺑه جﺑران ﺧﺳارت ،پرداﺧت ﻏراﻣت ،اﻟتیام ،ﺣسّ اﻣﻧیت و ﻧظایر اینها تﺄﮐید ﻣﯽﺷـــــرد ،اﻣّا
ﮐﻣاﮐان ﻧیاز اﺻــﻠﯽ آﻧان ﮐیﻔر ﺑزه ﮐار و ﺣتﯽ اﻋطای اﺧتیار درﺑارة ﻧﺣوة اجرای آن اﺳــت .ﺑزه دیده ﺷﻧاﺳﯽ ﺑه دﻧﺑال
روش هـایﯽ اﺳت ﮐـه ﺑزه دیده را در فرآیﻧد اجرای ﻋداﻟت ﻣﻠزم ﺑـه ﻣﺷارﮐت ﻣﯽﮐﻧد .ترس از ﺑزه دیدﮔﯽ دوﺑاره ،هراس
اﺧﻼﻗﯽ و ﮔﺳترش ﻋوامﮔرایﯽ ،این ﻧیاز را ﻋﻣﻼً ﺑه ﻣرﮐز ﺛﻘل ﺧواﺳته های ﺑزه دیده تــﺑدیل ﮐــرده اﺳــت .ﺑزه دیدﮔان
ﻣﯽ ﺧراهنـ همـان ﺑﻼیﯽ ﮐه ﺑر ﺳرﺷان آﻣده ،ﺑر ﺳر ﺑزه ﮐار ﺑیاید و او هم ﻣوﻗﻌیت فﻌﻠﯽ ﺧود را از دﺳت ﺑ ه  .ﺣتﯽ
اجراء ﻣﯽﮐﻧﻧد.
در جرایم ﻣﺳتوجب تﻌزیر ،ﺣﻖ ﺑزه دیده درﺑارة تﺧﻔیف ﻣجـازات ،آزادی ﻣشروط ،تﻌﻠیﻖ ﻣجـازات ،تﻌویﻖ ﺻدور
ﺣﮑم ،ﻧظام ﻧیمه آزادی ،ﻋﻔو ،ﻣرور زﻣ ـ ـــان ،ﻣ ـ ـــجازات های جایﮕزین ﺣﺑس ،ﻣجازات های تﺑﻌﯽ و تﮑﻣیﻠﯽ
ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽﮔیرد .تﺣﻘیﻖ ﻣرﺑوط ﺑـه ﻣیزان و ﻋواﻗب ﺳیاﺳت ﮔـذاری در ﺧﺻوص ﺑزه دیدﮔﯽ ﺛاﻧوی،
درک این ﻧﮑته را ﮐه ﭼرا این اﻣر واﻗ ﻣﯽﺷــــرد تﺣت اﻟﺷــــﻌاع ﻗرار ﻣﯽ ده  .تﮑرار یﮏ جرم ﻋﻠیه یﮏ
ﺑزه دیـ ه ﻣﯽتواﻧد ﺑـه ﻋﻧوان یﮏ تﺻﻣیم ﻣﻧطﻘﯽ از جاﻧب ﺑزه ﮐـار ﺑاﺷد .دﻻیل ﺑزه دیـ ﮔﯽ ﺛاﻧوی از ﻧظر ﻋـ م
تﻧاﺳ ـ

ﺧطر ﻣاﻗﺑل جرم اوﻟیه و ﻣرﻗﻌیتهای واﺑﺳــت آن ﻣورد ﺑررﺳــﯽ ﻗرار ﻣﯽﮔیرﻧد ،ﺑه این ﺻورت ﮐه ﭼﮕوﻧه

جرم اوﻟیه ،ﺑزه دی ﮔﯽ ﺛـاﻧوی را ﻣﺣتﻣلتر ﻣﯽﺳازد.
-1بزه دیده شﻧﺎﺳی
 1-1ﺗعریف بزه دیده شﻧﺎﺳی
واژه ﺑزه دی ه ﺷـناﺳـﯽ در ﺳـال  1949ﺑرﺳـیﻠه یﮏ روان پزﺷـﮏ آﻣریﮑایﯽ ﺑنام «فردریﮏ ورتهام»وﺿـ ﺷـ  .او
ﻧخســتیب ﺑار ایب واژه را در ﮐتاب ﺧرد ت ت ﻋنران«ﻧمایش ﺧشــرﻧت»ﺑﮑار ﺑرد (ﻗاﺳــمﯽ و ﻣﻘ م فرد .)85:1396،
ﺑزهدیده ﺷــﻧاﺳــﯽ یا جرمﺷــﻧاﺳــﯽ ﻣجﻧﯽﻋﻠیهﺷــﻧاﺳــﯽ ،جدیدترین رﺷــته از جرم ﺷــﻧاﺳــﯽ واﮐﻧش اجتﻣاﻋﯽ
اﺳــــت و ﺑه رﻏم اینﮑه در ﺑطب داﻧش جرم ﺷــــﻧاﺳــــﯽ ﻣتوﻟد ﺷـــ اﻣا ﺑه ﻣرور زﻣان تﺑدیل ﺑه یﮏ ﻗﻠﻣرو
ﻣطاﻟﻌاتﯽ ﺧاص ﺷـ  .اﻣروزه ﻧیاز جرم ﺷـﻧاﺳـﯽ ﺑه ﻣ اﻟﻌه ﻗرﺑاﻧیان جرم ،ﻣﻣﮑن اﺳـت واﺿـﺢ و آﺷـﮑار و
ﺣتﯽ تا ﺣدودی ﺑ یهﯽ ﺑه ﻧظر ﺑرﺳـــ  ،اﻣا ﭼﻧین ﻧیاز آﺷـــﮑاری ﺑه ﻣدت ﺑیش از یﮏ ﻗرن از دایره توجه جرم
ﺷــﻧاﺳــان دور ﺑود (اﻟﺳــتﯽ و ﺣﺳــب پور .)26:1385 ،ﺑزه دیده ﺷــﻧاﺳــﯽ یا ﻣجﻧﯽﻋﻟیه ﺷــﻧاﺳــﯽ ﺷــاﺧه از جرم
ﺷـﻧاﺳـﯽ اﺳـت ﮐه ﺑه ﺑررﺳـﯽ ﻗرﺑاﻧﯽ ﻣﺳـتﻘیم جرم ﻣﯽپردازد؛ ﺑﻧاﺑراین ﺷـﻧاﺧت ﺑزه دیده و آﻧﭼه ﺑه او ﻣرﺑوط
ﻣﯽﺷ ـــرد ﻣوﺿ ـــرع این داﻧش ﻧوین اﺳ ـــت .در این داﻧش ﺷخصیت ،ﺻ ـــﻔات زیﺳ ـــتﯽ ،رواﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و
ﺧﺻــــرﺻــــیات اجتﻣاﻋﯽ و فرهنﮕﯽ ﺑزه دیده و ﺳهم او در تﮑوین جرم و راﺑ ه اش ﺑا ﻣجرم ﻣورد ﺑررﺳــــﯽ

بازخورد رهیافتهای بزهدیده شناسی ثانویه در نظام کیفری ایران

در ﺷــﮑ های افراطﯽتر ،ﮔاهﯽ ﺑزه دیدﮔان ﺷــخصــاً دﺳت ﺑه ﮐار ﻣﯽﺷوﻧد و آﻧچه ﻋداﻟت ﻣﯽداﻧﻧد در ﺣﻖ ﺑزه ﮐار
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ﻗرار ﻣﯽﮔیرد (ﻗاﺳــــﻣﯽ و ﻣﻘدم فرد .)1396: 80 ،همچنیب «ﺑزه دیده ﺷــــﻧاﺳــــﯽ ﺑدون هیچ ﺑﺣث و تردیدی
ﺷــاﺧه ای از جرم ﺷــﻧاﺳــﯽ ﺑهﺷــﻣار ﻣﯽرود ،ﺑزه دیده ﺷــﻧاﺳــﯽ ﺑه هر ﻣﺳــﺄﻟه ای ﮐه ﻣرﺑوط ﺑه ﺑزه دیده ﺑاﺷــ
توجه ﻣﯽﮐﻧد :ﺷــﺧﺻــیت ﺑزه دیده ،ویژﮔﯽهای زیﺳــتﺷــﻧاﺧتﯽ ،روانﺷــﻧاﺧتﯽ و اﺧﻼﻗﯽ او ،ﻣﺷــﺧﺻه های
اجتﻣاﻋﯽ  -فرهنﮕﯽ اش ،رواﺑطش ﺑا ﻣجرم و ﺑاﻻﺧره ﻣﺷـــارﮐتش در وﻗوع جرم» از طرف دیﮕر ﻣﻧدﻟﺳـــرن ﺑا
توﺳـــﻌه ﻣﻔهرم ﺑزه دیده؛ ﺑزه دیده ﺷـــﻧاﺳـــﯽ را ﺑه ﮐیﻔری ﮐه فﻘط ﺑزه دیدﮔان جرایم ﮐیﻔری را ﻣد ﻧظر ﻗرار
دارد و ﺑزه دیده ﺷناﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﮐه ﺑه تﻣاﻣﯽ ﺑزه دیدﮔان (آﺳــــیب دیدﮔان) ﻣاﻧﻧد ﺑزه دیدﮔان ﺣرادث ،ﺑزه دیدﮔان
جاﻣﻌه ،ﺑزه دیدﮔان دوﻟت و ﻧهاد های واﺑسـته ﻣﯽپردازد تﻘﺳیم ﮐرده اﺳت .ﺑر ایب اﺳـاس ﺑزهدی ه ﺷـناﺳـﯽ ﺑه دو
ﻧرع اوﻟیه و ﺛاﻧریه ﻗاﺑ تﻘسیم اﺳت.
 1-2چیﺳﺗی بزهدیدﮔی ﺛﺎﻧویه

فﺼﻠناﻣه ﻋﻠﻤی (ﻣﻘاﻟه ﻋﻠﻤیـﭘﮋوهﺸی) ﺟاﻣﻌهشناسی سیاسی ایران ،سال دوم،شﻤاره چهارم(ﭘیاﭘی)8زﻣستان1398

این ﻧوع از ﺑزهدیده ﺷــﻧاﺳــﯽ در اﺛر تﺣول و توﺳﻌه ﺑزه دیدهﺷــﻧاﺳــﯽ اوﻟیه ﺑوجود آﻣده اﺳــت ﮐه دﻏدﻏه آن،
ﺑهتر ﺳ ـــاﺧتن ﺳ ـــرﻧوﺷ ـــت ﺑزه دیده ﺑا ارایه ﮐﻣﮏ ،ﺣمایت های ﻣادی و ﻣﻌﻧوی و جﺑران ﺧسارت های وی
ﻣﯽﺑاﺷــ و اﻧواع ﻣﺧتﻠف از ﺣمایت ها را در ﺷــرایط ﮔوﻧاﮔون ﻧﺳــﺑت ﺑه ﺑزه دیدﮔان پیشنهاد ﻣﯽﮐﻧد ﮐه در
ذیل ﺑه تﻌدادی از آﻧها اﺷاره ﻣﯽﺷود
 -1ﺣﻣایت از ﺑزه دیدﮔان ﺑﻼفاﺻﻟه پس از تﺣﻘﻖ جرم از ﻗﺑیل ﺣمایت های پزﺷﮑﯽ ،رواﻧﺷﻧاﺧتﯽ؛
 -2ﺣﻣایت از ﺑزه دیده در ﻣرﺣﻟه دادرﺳﯽ از ﻗﺑیل تﻔهیمﺣﻘوق و فراهم آوردن ﻧیاز های ﺣﻘوﻗﯽ؛
 -3از ﺑزه دی ـ ه در ﻣرﺣﻟه تــاﻣین ﺿ ـ ـ ـ ـــرر و زیــان از ﻗﺑی ـ تــاﻣین ﺧﺳ ـ ـ ـ ـــارت زیــان دی ـ ه از ﻣﻧــاﺑ

ﺣﻣــایــت

دوﻟتﯽ (رایجیان اﺻﻠﯽ)13:1381 ،
ﺑزهدیده ﺷﻧاﺳﯽ اوﻟیه 4اﺳاﺳاً جﻧﺑه ﻧظری داﺷــــت و توجه اﺻﻠﯽ آن ﻣﻌطرف ﺑه ویژﮔﯽهای ﻗرﺑاﻧیان و رواﺑط آﻧها
ﺑا ﺑزهﮑـاران جرایم ﺑود .ﺑـه ﻣوازات تﺣوﻻت ﻋﻠﻣﯽ ،ﺷاﺧـه دیﮕری از ﺑزهدیده ﺷﻧاﺳﯽ ﺑوجود آﻣد ﮐـه از آن تﺣت ﻋﻧوان
جﻧﺑش ﺳیاﺳﯽ و ایدﺋوﻟوژیﮏ ﺑزهدیده ﺷﻧاﺳﯽ ﺛاﻧویه یاد ﻣﯽﺷــــرد .ﺑﻧاﺑراین ﺑزهدیده ﺷﻧاﺳﯽ ﮐه اﺑتدا رویﮑردی ﻋﻠﻣﯽ و
ﻋﻠتﺷﻧاﺳاﻧه ﺑه ﺑزهدیده داﺷــت ﺑه یﮏ جﻧﺑش اجتﻣاﻋﯽ ﺣاﻣﯽ ﺑزهدیدﮔان و دفاع از آﻧان تﺑدیل ﺷد.
ﻧﮕراﻧﯽ از ﺣﻘوق و آیﻧده ﺑزهدیدﮔان ،در اﺑتدا ﺑﺻورت ﺑرﻧاﻣههای جزﺋﯽ دوﻟت در راﺳتای جﺑران ﺧﺳارت از ﺑزهدیدﮔان
جرایم پدیدار ﮔﺷت .اﺣیای ﻣجدد ﺣﻣایت از ﺣﻘوق ﺑزه دیدﮔان توﺳـــط جﻧﺑش «فﻣیﻧیﺳـــم» ﺑود ،جﻧﺑﺷـــﯽ
ﮐه از ﺑزه دیدﮔان جرایم هتﮏ ﻧاﻣرس ﺑه ﻋﻧف و تجاوز جﻧﺳــــــﯽ ﺑه ﺷــــــ ت ﺣﻣایت ﮐرد و ﻣطاﻟﻌات ﺑزه
دیده ﺷــــــﻧاﺳــــــاﻧه ،ﺑزه دیدﮔان و ﻧﻘش و ﺳهم آﻧان در ارتﮑاب این جرایم را ﻣردﮔرایاﻧه و ﻣذﮐرﻣدار تﻠﻘﯽ
ﮐردﻧد .هم اﮐنرن ،پژوهشﮕران فﻣیﻧیﺳ ـ ـــت ﻗت های ارتﮑاﺑﯽ از ﺳ ـ ـــری ﻣردان را ﺑه ﻣنزﻟه پاﺳ ـــﺧﯽ ﺑه ﺑ
رفتارهای ﺑﻠﻧدﻣدت این یاران ﻗدیﻣﯽ ﻣ اﻟﻌه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .پﺷــــــتیﺑاﻧان ﺑزه دیـــ ه ،ایب ﻧﮕرش ها را ﺑه ﻣنزﻟه دﻟیﻠﯽ
ﺑرای دفـاع از ﻣردان ﻣرتﮑـ

ﺑﮑـار ﻣﯽ ﺑرﻧـ (ﺑیژﻧﯽ ﻣیرزا و ﺷاﻣﻠو)16:1396 ،

 -4ﺑزه دﯾدهﺷـﻧﺎﺳـﯽ اولیه ،ﺑه مطﺎلعه وﯾژگﯽ هﺎ و ﻧﻘش ﺑزه دﯾده در ﺗﮑوﯾن ﺟرم و ﻧﯾز راﺑطه ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺟرم ﺑﺎ مﺟرم مﯽﭘردازد و در ﺣﻘﯾﻘت ﺑزه
دﯾدهﺷـﻧﺎﺳـﯽ اولیه ﺷﺎخه ای از ﺟرم ﺷـﻧﺎﺳـﯽ علت ﺷنﺎﺳﺎﻧه اﺳـت که در آن ﻧﻘش ﺑزه دﯾـده در وﻗوع ﺟرم و ﺑعﻧوان ﯾﮑﯽ از علـل و عوامـل
ارﺗﮑـﺎب ﺟرم از ﺳـــــوی ﺑزه کﺎره ﺑررﺳﯽ و در کﻧﺎر ﺳﺎﯾر علل و عوامل ﺟرم زا ﻗرار مﯽگﯾرد (ﺑﯾژﻧﯽ مﯾرزا و ﺷﺎملو .)16:1396،الﮕوی ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ
اﯾن ﺟرﯾﺎن ﺑزه دﯾده ﺷـﻧﺎﺳـﺎﻧه از مﺳـﺎﺋل مرﺑوط ﺑه علت ﺷــﻧﺎﺳــﯽ ﺟرم و ﻧﻘش ﺑزه دﯾده در رخدادهﺎی مجرمﺎﻧه ﺗﺷــﮑﯾل مﯽﺷــود و
ﺑه عﺑﺎرﺗﯽ ﺑزه دﯾده ﺷـﻧﺎﺳـﯽ ﯾﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷـﻧﺎﺳـﯽ کﯾﻔری ﺑه ﺗعﺎمل ﭘوﯾﺎی مﯾﺎن ﺑزه دﯾده و ﺑزه کﺎر ﺗوﺟه مﯽ کﻧد (ﻗﺎﺳـمﯽ و مﻘدم
ﻓرد.)83:1396،

ﺑدین ترتیب ﺑود ﮐه رویﮑرد ﻋﻠت ﺷ ـــﻧاﺧتﯽ ﺑه ﺑزهدیده ﺑه ﻋﻧوان یﮑﯽ از ﻋﻧاﺻ ـــر جرم رفته رفته جای ﺧود را
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ﺑه جﻧﺑش ﺣﻣــایــت از ﺣﻘوق ﺑزه دی ـ ﮔــان داد .ایب جهت ﮔیری ﺣﻣــایتﯽ ﺑه ت ـ ریﺞ در ﻗواﻧین داﺧﻠﯽ ﮐشرر
ها و اﺳــﻧاد ﺑین اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣورد توجه ﻗرار ﮔرفت و در هیمب راﺳــتا ﺑود ﮐه ﻣﻔهرم رفتار ﻣﻧﺻــﻔاﻧه در ﻣﻘــاﺑــ
ﻣﻔهرم دادرﺳ ـ ـ ـ ـــﯽ ﻋــادﻻﻧه ﮐه ﻧــاظر ﺑه ﺣﻘوق ﻣتهم در فرآیﻧ ـ ﮐیﻔری اﺳ ـ ـ ـ ـــت در ﻗطﻌﻧــاﻣه  1985ﺳــازﻣان
ﻣﻠل درﺑاره «اﺻــ اﺳــاﺳــﯽ ﻋداﻟت ﺑرای ﻗرﺑاﻧیان جرم و ﺳــرء اﺳــتﻔاده از ﻗدرت» ﻣطرح ﺷــ  .تﺣوﻻت
ایدﺋوﻟوژی ﺑزه دیده ﺷﻧاﺳﯽ ﺳﺑب پیدایش پیمایش های ﺑزه دیدﮔﯽ ﻧیز ﺷد.
ﺑا اهمیت پیداﮐردن ﺑزه دیده ﺷـــــﻧاﺳــــﯽ در جهان ،پیمایش های ﺑین اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣهمﯽ ،افزودن ﺑر پیمایش های
ﻣﻠﯽ در ﺑﺳــــیاری از ﮐﺷـــررها اﻧجام ﺷـــ  .همچنیب اﻧجمب های ﻣتﻌددی ﺑه همت ﺧود ﺑزه دیدﮔان و یا
ﻣؤﺳــﺳــات دوﻟتﯽ و یا جنبش های ﺳــیاﺳــﯽ ،ﻋﻘیدتﯽ ایجاد ﺷــ  .از جمﻠه این اﻧجمب ها ﻣﯽ توان ﺑه
اﻧجﻣن ﺑزه دی ـ ﮔــاﻧﯽ ﮐه توﺳ ـ ـ ـ ـــط ﻗرﺑــاﻧیــان جرایم ﺧــاص ﻣــاﻧﻧ ـ ﻗرﺑــاﻧیــان ﺑﻣ ـ

ﮔــذاریها و یــا واﻟ ـ ین

اطﻔــال ﺑه ﻗتــ رﺳــــــــــیــ ه اﺷــــــــــاره ﮐرد .از دیﮕر ﻧﻣوﻧه های اﻧجمب ها ﻣﯽ توان ،اﻧجمب های ﻗرﺑــاﻧیــان
تجـــاوز ﺑه ﻋﻧف ،اﻧجمب های طرفدار ﺣﻘوق زن ،اﻧجمب های ﮐﻣﮏ ﺑه ﺑزه دیدﮔان و ﻣیاﻧجیﮕری را ﻧام ﺑرد ﮐه
 1-3ﭘیﺎمدهﺎی بزه دیده شﻧﺎﺳی ﺛﺎﻧویه
اﻟبته این تﺣول ﺑزه دیده ﺷــﻧاﺳــﯽ و پیمایش های ﺣﻣایت از ﺑزه دیدﮔان ﺧاﻟﯽ از پیاﻣد جدی ﻧﺑود .یﮑﯽ از
پیـاﻣـ هـای آن توجـه دوﺑاره ﺑـه ﻣﻔهرم جرم در جرایم ﺳﻧتﯽ اﺳت .جرایﻣﯽ ﮐـه ﻗرﺑاﻧیان آن ﻣﻠﻣوس ،ﻣﺳتﻘیم و
ﻗاﺑل رویت هستن و دیﮕر از جرایﻣﯽ ﮐه ﺑزه دیده ﻧدارﻧد یا ﻗاﺑل رویت ﻧیﺳــــــتﻧد ﺑﺣﺛﯽ ﻧﻣﯽ ﺷــــــرد و ﺑه
ﻋﺑـارتﯽ آﻧها تنها از جرایﻣﯽ یـاد ﻣﯽ ﮐﻧﻧـ ﮐه اﺻـــــطﻼﺣـا ﺑه آﻧها جرایم ﺧیـاﺑـاﻧﯽ یـا یﻘه آﺑﯽ ﻣﯽﮔویﻧـ
و جرایم آپارتﻣاﻧﯽ ،اﻗداﻣات ﺑاﻧدی و جرایم اﺷــﺧاص ﺣﻘوﻗﯽ ﮐه ﺳب

آﺳی

های اجتﻣاﻋﯽ ﺷــ یدی ﻣﯽ

ﺷـــرﻧد ،ﺑه ﺑرته فراﻣوﺷـــﯽ ﺳـــپرده ﺷــ ه اﻧد؛ ﻋﻠﯽ رﻏم ایﻧﮑه جرایم ﺳـــازﻣان یافته و ﮔروهﯽ ﻣﻣﮑن اﺳـــت
ﻣیﻠیرن ها ﻧﻔر را ﻗرﺑــاﻧﯽ ﮐﻧﻧــ  .ﺣتﯽ ﻣﯽ توان ﮔﻔــت ﺑطرر ﮐﻠﯽ در ﻣورد ﺑﻘیه اﻗــ اﻣــات آﺳــــــــــیــ
رﺳ ـ ـ ـ ـــان اجتﻣاﻋﯽ ،ﺣتﯽ آﻧهایﯽ ﮐه ﺑه ﻋﻧوان جرایم ﻗاﻧوﻧﯽ توﺻ ـ ـــیف ﻣﯽﺷ ـ ـــرﻧد ﺑه همیب ﻣﻧوال اﺳ ـ ـــت
(رایجیان اﺻﻠﯽ.)15:1381 ،
پیاﻣد ﻣﻧﻔﯽ دیﮕر این اﺳــــــت ﮐه جهت ﮔیری ﺣﻘوق جزایﯽ و ﻋداﻟت ﮐیﻔری ﺑه ﺳــــــﻣت ﺳزادهﯽ ﻣجرﻣان
ﻣﯽﺑاﺷـ و ﻣتﻌاﻗب آن ﻣﻔهرم اﺻــﻼح و درﻣان ﻣجرﻣان ﮐﻧار ﮔذاﺷته ﺷـ ه و ﺣﻘوق ﺑزه دیده ﮔان ﻣطرح ﻣﯽ
ﺷــــرد؛ و ﺑه ﻋﺑارتﯽ ،طرفداران این ﻧوع ﺑزه دیده ﺷــــﻧاﺳــــﯽ در ﻣﻘاﺑل ﺣﻘرق ﺑزه ﮐاران ،ﺣﻘوق ﺑزه دیدﮔان
را ایجاد ﮐرده اﻧد.
ایب پیاﻣ ها و دیﮕر ایراداتﯽ ﮐه از ﺳــری ﺑزه دیده ﺷــﻧاﺳــان و جرم ﺷــﻧاﺳــان ﻣطرح ﮔشته اﺳــت ،ﺳــﺑب
ایجاد ﺷــﮑاف و جهت ﮔیری در ﺑزه دیده ﺷــﻧاﺳــﯽ ﺷــ ه و ﺑﯽ طرفﯽ و ﻋیﻧیت را در ﺑزه دیده ﺷــﻧاﺳــﯽ
تﺣت اﻟﺷــــــــﻌاع ﺧود ﻗرار داده اﺳــــــــت؛ ﺑ رریﮑه ﻣا را همراره ﺑا دو رویﮑرد  ،جهت ﮔیری ﻋﻠﻣﯽ (ﺑزه
دیده ﺷ ـــﻧاﺳ ـــﯽ اوﻟیه) ،جهت ﮔیری اﻧﺳ ـــان دوﺳ ـــتاﻧه (ﺑزه دیده ﺷ ـــﻧاﺳ ـــﯽ ایدﺋوﻟوژیﮏ – ﺳ ـــیاﺳ ـــﯽ)،
در ﺑزه دیده ﺷـــﻧاﺳـــﯽ ﻣواجه ﮐرده اﺳـــت .فرق این دو رویﮑرد در آن اﺳـــت ﮐه ه ف ﺑزه دیده ﺷـــﻧاﺳـــﯽ
ایدﺋوﻟوژیﮏ  -ﺳــیاﺳــﯽ دفاع از ﺑزه دیده ﺑه ﻋﻧوان ﻗرﺑاﻧﯽ جرم اﺳــت ،ﺑدون ایﻧﮐه ﻧﻘش او در ارتﮑاب جرم

بازخورد رهیافتهای بزهدیده شناسی ثانویه در نظام کیفری ایران

فﻠﺳـــﻔه وجودی آﻧها ﮐمﮏ های ﺣﻘوﻗﯽ ،ﻣادی و رواﻧﯽ ﺑه ﺑزه دیدﮔان اﺳت.
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ﻣورد توجه و ﺑررﺳ ـــﯽ ﻗرار ﮔیرد؛ در ﺣاﻟیﮐه ﺑزه دیده ﺷ ـــﻧاﺳ ـــﯽ ﻋﻠﻣﯽ ،ﺑه ﺑزه دیده ﺑه ﻋﻧوان ﮐﺳ ـــﯽ ﮐه در
ارتﮑاب جرم ﺳهم داﺷته ﻧﮕاه ﻣﯽ ﮐﻧد و او را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽ ده .
ﺑﻧاﺑراین ﻣﯽ توان ﮔﻔت اﮔرﭼـه دفاع از ﺣﻘوق ﺑزه دیده ﮔاﻣﯽ ﻣﺛﺑت و ﻗاﺑل تﺣﺳین اﺳت ،اﻣا ﻧﺑاید ﺑا دفاع از
ﺣﻘوق ﺑزه دیــ ه ،ﺣﻘوق ﺑزه ﮐاران را فراﻣوش ﮐﻧیم و ﻧﺑــایــ ﻣطــاﻟﻌــات و اﻗــ اﻣــات ﺳــــــــــیــاﺳــــــــــﯽ و
ایـ ﺋوﻟوژیﮑﯽ ﺑرای دفــاع از ﺑزه دیـ ه را ﺑــا واﻗﻌیــت ﺑزه دیـ ه از ﻧظر ﻋﻠﻣﯽ تﻔﮑیــﮏ ﮐﻧیم ،ﭼرا ﮐه در ﻣواردی ﺑزه
دیده ﺧود ﺑاﻋث ارتﮑاب جرم ﻣﯽ ﺷـرد و در واﻗ ﺳهمﯽ در تﻘﺻـیر دارد؛ و در پاره ای دیﮕر از جرایم ،جرم
ﺑه ﻣجرم و ﺑزه دی ه هر دو ﻗاﺑل اﻧتﺳاب اﺳت.
فﺻل ﭼهارم :تﻧوع جرم ﺷﻧاﺧتﯽ ﺑزه دیدﮔان اﮔر هر اﻗدام ﺧﻼف یا ﻣﻐایر ﻗاﻧون ﮐه دارای وﺻــــــ

ﻣجرﻣاﻧه اﺳت

هماﻧن ﻣﺛﻠﺛﯽ تﺻ ـــرر ﺷ ـــرد .جرم ،ﻣجرم و ﺑزه دیده اﺿــﻼع ﺳه ﮔاﻧه آن را تﺷــﮑیل ﻣﯽ دهن  .ﺑزه دیدﮔان یﮑﯽ
از اﺿـــﻼع ﻣﺛﻠث جرم هستن ﮐه ﻧﻘش آﻧها از ﻧظر جرم ﺷـــﻧاﺳـــان ﺑه دور ﻧﻣاﻧده و از اوای دهه  70ﻣیﻼدی در
رﺷــته جدیدی ﺑﻧام ﺑزه دیده ﺷــﻧاﺳــﯽ ﺑه ﺑررﺳــﯽ ﺑزه دیدﮔان جرایم پرداﺧته ﺷــ ه اﺳــت .جرم ﺷــﻧاﺳــان ﺑه
فﺼﻠناﻣه ﻋﻠﻤی (ﻣﻘاﻟه ﻋﻠﻤیـﭘﮋوهﺸی) ﺟاﻣﻌهشناسی سیاسی ایران ،سال دوم،شﻤاره چهارم(ﭘیاﭘی)8زﻣستان1398

دﻟیل تﻧوع ﺑزه دیدﮔان در طﺑﻗه ﺑﻧدی آﻧها ﺑا ﻣﺷـــﮑﻼتﯽ ﻣواجه ﮔردیده اﻧد و در این ﺧﺻـــرص دی ﮔاههای
ﻣﺧتﻠﻔﯽ اﺑراز ﺷــــــ ه اﺳــــــــت .این تﻧوع ﺑزه دیدﮔان ﻣوجب طﺑﻗه ﺑن ی های ﮔوﻧاﮔوﻧﯽ ﺑر اﺳــــــــاس
ﻣﻌیارهای ﻣتﻔاوتﯽ همچرن ﺿــﻌف و ﻧاتواﻧﯽ ،جﻧﺳــیت ،وﺿــﻌیت ظاهری و فردی و  ...ﺷ ـ ه اﺳــت .اﻏﻠب
جرم ﺷـــﻧاﺳـــان ﻣیزان ﻧﻘش و ﻣﺳﺋوﻟیت ﺑزه دیدﮔان یا ﺿﻌف و ﻧاتواﻧﯽ آﻧان را ﺑیش از ﺳایر ﻋواﻣل ﻣورد توجه ﻗرار
داده اﻧد.
 1-4ﺗﺄﺛیر یﺎفته هﺎی بزه دیدﮔی ﺛﺎﻧویه
ﺑزه دیدهای ﮐـه ﻧــظام ﻋداﻟت ﮐیﻔری را پناه ﮔاهﯽ ﺑرای ﺷﻧاﺳایﯽ ﺣــﻘوق ﺧــرد و ﺑه رﺳــﻣیت ﺷــﻧاﺧتن
ﺑزهدیدﮔﯽ ﺧود ﻣﯽداﻧد ،ﭼﻧاﻧﭼه پس از ﻣراجﻋه ،ﺑه ه ف ﻣوردﻧظر ﺧود دﺳت ﻧیاﺑد ﭼه ﺑﺳا ﺑه ﻋﻣﻠﮑرد ﻧظام
ﻋداﻟت ﮐیﻔری ﺑدﺑین ﺷ ـ ـــرد .ای ـ ـــب اﻣ ـ ـــر ﻣﯽتواﻧد آﻻم ﻧاﺷﯽ از ﺑزه دیدﮔﯽ را تﺷدید ﮐﻧد .ای ـ ـــب ﻧ ـ ـــرع
ﺑ ـ ـــزه دیدﮔﯽ ﺑه ﺑ ـ ـــزه دیدﮔﯽ ﺛ ـ ـــاﻧویه ﻣﻌروف ﺷد .تﺣتتﺄﺛیر این یافته جرمﺷﻧاﺧتﯽ و در جهت پرهیز از
آﺛار و تﺑﻌــات ﻣﻧﻔﯽ آن ﺑه تدریﺞ ﺳازو ﮐارهای ﺣﻘوﻗﯽ در جهت رﻋایت ﺣﻘوق ﺑزه دیده در ﻧظر ﮔرفته ﺷ ـ ـ
و ﻣﻔاهیمﯽ ﻣاﻧﻧد دﺳ ـــترﺳ ـــﯽ ﺑه ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اﻟت و رفتار ﻣﻧﺻ ـــﻔاﻧه،ﮐه ﻧاظر ﺑه ﺣﻘوق ﺑزه دیده ﺑود ،پدیدار
ﮔﺷـــت .ﺑﯽتردید در ﮐﻧار واﻗﻌیت ﻋﻠﻣﯽ ﻣذﮐور رﺷــ و ﮔﺳـــترش رﻋایت ﻣﻌیارهای ﺣﻘوق ﺑﺷـــر در ﺳـــطﺢ
جهاﻧﯽ و ﻣن ﻘه ای در ﺷــﮑلﮔیری ایب ﺳازوﮐارها ﻣؤﺛر ﺑوده اﺳــــــــــــــت .ﺳازو ﮐارهای ﺣﻘوﻗﯽ ﻣذﮐور
ﺣﻘوق اﺑتدا در ﺳــطﺢ داﺧﻠﯽ و ﺑه ویژه رویه ﻗﺿــایﯽ ﺑرﺧﯽ از ﮐشررها پذیرفته ﺷــ  .ﺑه تدریﺞ ﻧظام های
داﺧﻠﯽ تﻼش ﮐردﻧــ ﮐه ﺑه ﺣﻘوق ﺑزه دیــ ه جنبه ﻗــاﻧوﻧﯽ دهن (زیﻧــاﻟﯽ و ﻣﻘــ ﺳــــــــــﯽ .)232:1391،ﺑه
ﻧﺣوی ﮐه «ﻧیروی ﺿــرﺑت رﺋیس جمهرری درﺑاره ﻋداﻟت ﺑرای ﺑزه دیدﮔان» (آﻣریﮑا) 10در ﺳــال 1982تﺷــﮑیل
ﺷد .وظیفه این ﮐﻣیته ارزیاﺑﯽ ﻧیازهای ﺑزه -دیدﮔان در فرآیﻧد ﻧ ـــظام ﻋ ـ ـ اﻟت ﮐیﻔری ﺑود.این ﮔروه تــــﻼش
ﮐـــــــــرد ﮐه ﺑا هزاران ﺑزه دیده ،ﺣﻘوﻗ ان ،ﻗاﺿﯽ و پزﺷﮏ و ﻣداف ﺣﻘوق ﺑزه دیده ﻣﺻاﺣﺑهﮐﻧد .این ﮐﻣیته در
ﮔزارشﺧود ﺑیان ﻣﯽدارد ،ﺣاﻟﯽﮐه ﺑه ﺣﻘوق ﻣتهمان توجه ﻣـــــــــﯽﺷود ،ﺣـــــــــﻘوق ﺑزه دیدﮔان ﻧادیده ﮔرفته
ﺷــــــــ ه و ﺑـــــــــزه دیدﮔان پس از تﺣﻣل درد و رﻧﺞ ﺑزه دیدﮔﯽ ﺑه طرر ﻣﮑرر ﻣورد ﺑازجویﯽ ﻗرار ﻣﯽﮔیرﻧد،
ﻣجﺑوراﻧ ـ ﮐه تجرﺑه ﺑزه دی ـ ﮔﯽﺷ ـ ـ ـ ـــان را ﺑه طرر ﻣﮑرر ﺑــازﮔو ﮐﻧﻧ ـ  ،از جریــان پروﻧ ـ ه ﻏیر ﻣطﻠ ﻧﮔه داﺷته
ﻣﯽﺷوﻧد و ﻣجﺑور ﻣﯽﺷوﻧد ﮐه ﺑه طــــــرر ﻣﮑرر در دادﮔاه ﺣﺿور پیدا ﮐﻧﻧد .اینﮔوﻧه اﻗداﻣات ﻣوجب ﻣﯽﺷـرد

ﮐه ﺑزه دیدﮔان پول و درآﻣد ﺧود را در ﻣﺳــــیر پر پیچ و ﺧم فرایﻧد ﻋداﻟت ﮐیﻔری از دﺳـت دهن ﺑه ﮔرﻧه ای
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ﮐه ﺣتﯽ ﺑرﺧﯽ ﺑیان ﻣﯽدارﻧد ﮐه تجرﺑه ﺣــﺿور در ﻧــظام ﻋداﻟت،دردﻧــاک تر از تجرﺑه ﺑزه دیدﮔﯽ ﻧاﺷــــﯽ
از جرم اﺳــــت .این ﮐﻣیته ﺑا آﮔاهﯽ از این ﻣﺳــــاﺋل تﻼش ﮐرد جهت رف ﻣﺷــــﮑﻼت ﺑــزه دیدﮔان در
اﺣﻘاق ﺣﻘوق ﺧود پیشنهاداتﯽ را اراﺋه ﮐﻧد .ﺑﻧاﺑراین ﺑا توجه ﺑه یافته های ﺧ ـــرد از ط ـــرز ﻋ ـــــــــﻣﻠﮑرد
ﻧظام ﻋداﻟت ﮐیﻔری پیشـــنهاداتﯽ را اراﺋه داد .ﺑه تدریﺞ این پیشـــنهادها در ﻗواﻧین ﻋادی ایاﻟت های ﻣﺧتﻠف
آﻣریﮑا ﮔﻧجاﻧده ﺷد .ﻧه تنها ﻗــــــراﻧین ﻋادی پیشنهادهای این ﮐﻣیته را ﻋﻣﻠیاتﯽ ﮐردﻧد ﺑﻠﮐه ﺣتﯽ در ﺑرﺧﯽ از
ایاﻟت ها ،ﻗواﻧین اﺳاﺳﯽ ﻧیز جهت درج ﺣﻘوق ﺑزه دیدﮔان اﺻﻼح ﺷد (زیﻧاﻟﯽ و ﻣﻘدﺳﯽ.)233:1391،
 1-5اﺳﺗمرار ﻧداشﺗن حﻘوق بزه دیده در فرایﻧد زمﺎن
از دیﮕر تﺄﺛیر یافته های ﺑزه دیدﮔﯽ ﺛاﻧریه ﺑر ﺣﻘوق ﺑزه دیده ،اﺳــتﻣرار ﻧداﺷــتن ﺣﻘوق ﺑزه دیده در فرایﻧد زﻣان
اﺳــت ﮐه ﺑﻌد از ﮔذﺷــت ﻣدت زﻣان ﻣﻌین ﺷـ ه در ﻣادة 107ﻗـــــــاﻧون ﻣجازات اﺳــﻼﻣﯽ ( ،)1392اجرای
اﺣﮑام ﻗطﻌﯽ تﻌزیری ﻣوﻗوف ﻣﯽﺷـرد .این ﻣوارد اﻋم از جرایم ﻗاﺑل ﮔذﺷـت و ﻏیر ﻗاﺑل ﮔذﺷـت اﺳـت.
ﻣــــــرور زﻣــــــان از ﻗواﻋد آﻣره ﺣﻘوق ﮐیﻔری اﺳت ﮐه ﺑا ترجه ﺑه فﻠﺳفه و اه اف ﻣجازات ها وﺿ ﺷده
ﺑــــﺧﺷﯽ از ﻧیاز های ﺑزه دیده در آن توجه ﺷده اﺳت .ﻣرور زﻣان ﻧافﯽ ﺣﻘوق ﺑزه دیده در ﺿرر و زیــــان
ﻧ ـــــــاﺷــﯽ از ج ـــــــرم ﻧیﺳــت .ﺑه همیب جهت ﻣاده  113ﻗاﻧون ﻣجازات اﺳــﻼﻣﯽ ( )1392ﻣﻘرر ﻣﯽدارد :
«ﻣوﻗوف ﺷدن تﻌﻘیب ،ﺻ ـ ـ ـ ـ ور ﺣ ـ ـ ـــﮑم ی ـ ـ ـــا اجرای ﻣجازات ،ﻣاﻧ
ﻧیﺳــت و ﻣتﺿــرر از جرم ﻣﯽتواﻧد دﻋوای ﺧﺻــرﺻــﯽ را در ﻣرج

از اﺳتیﻔای ﺣﻘوق ﻣدّﻋﯽ ﺧﺻوﺻﯽ

ﺻــاﻟﺢ اﻗاﻣه ﻧﻣاید ».در ﻣواردی ﮐه ﺑزه

دیده ﺳاﻟها تﻼش ﮐرده تا ﻣوفﻖ ﺑه ﻣﺣﮑوم ﮐ ـ ـ ـ ـــردن ﻣ ـ ـ ـ ـــرتﮑب ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ه اﺳت .ﺑا اجرای ﻣرور زﻣان
ﻣجازات ،ﺑاید ﻣجدد اً ﻣﺑادرت ﺑه طرح دﻋوای ﺿــرر و زی ـــــــان در دادﮔـــــــاه ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﻣاید .در واﻗ ﺑه
ﻧوﻋﯽ دﭼار ﺑزه دیدﮔﯽ ﺛاﻧویه ﻣﯽﺷود .ﻟذا ،اطﻼق ﻣاده یاد ﺷــــــ ه ﻗــــــاﺑل اﻧــــــتﻘاد اﺳت و ﺑایﺳتﯽ در
جهت ﺣﻔظ ﺣﻘوق ﺑزه دیدﮔان ،اﻋﻣال ﻗاﻋدة ﻣرور زﻣان ،اﺻﻼح ﮔردد .ﻣاده  109ﻗاﻧون ﻣــــجازات اﺳــــﻼﻣﯽ
( )1392اﻋﻼم داﺷته ﮐه در جرایم ذﮐر ﺷده در ﻣادة یاد ﺷده (جرایم ﻋﻠیه اﻣ ـ ـــﻧیت داﺧ ـ ـــﻠﯽ و ﺧ ـ ـــارجﯽ،
جرایم اﻗتﺻــادی ﺷاﻣ ﮐﻼهبرداری و جرایم ﻣوﺿــرع تﺑﺻــره ﻣاده 36ﻗاﻧون یاد ﺷــ ه و جرایم ﻣوﺿــرع
ﻗاﻧون ﻣــــﺑارزه ﺑــــا ﻣــــراد ﻣﺧدر( ﻣرور زﻣان اجرای ﻣجازات اﻋﻣال ﻧﻣﯽﺷود .ﻣﯽتوان در ﺑﻧد ﺑﻌ ی همان
ﻣـــاده ﻧـــیز ﺷرط ﺑرﺧورداری از ﻣرور زﻣان ﻣجازات را ،پرداﺧت ﺿرر و زیان ﻧاﺷﯽ از جرم اﻋﻼن ﻧﻣود".
 -2بزهدیدﮔی ﺛﺎﻧویه و ﻧظﺎم ﻋداﻟ

ﮐیفری

 2-1حﻖ بـزه دید ه در بز ه دیدﮔی ﺛﺎﻧویه در جـرایم مﺳﺗوجب حد ّ
در اﺣادیﺛﯽ درﺑاره ﺣد ّ ﺳــرﻗت ﻧیز ﺑه ﺣﻖ ّ ﺑزه دیده توجه ﺷ ـ ه اﺳــت .ﻣﺛﻼ ً در ﺣدیﺛﯽ اﻣام ﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادق
(ع ) فــــــــرﻣودﻧد« :ﻣن أﺧذ ﺳارﻗاً فﻌﻔا ﻋﻧه فذﻟﮏ ﻟه ( »...وﺳاﺋل اﻟﺷیﻋه ،ج ، 18اﻟﺑاب 17ﻣن اﺑواب ﻣﻘدﻣات
اﻟﺣدود ،اﻟﺣدیث )3ﺣﻖ ّ ﻋﻔو ﺳــارق توﺳــط ﺑزه دیده پیشﺑیﻧﯽ ﺷـ ه اﺳــت .ایـــــــب ﺣــــــﻖ ﻣﺣدود ﺑه
ﻗﺑل از ﺷﮑایت ﺷــــ ه ،وﻟﯽ ﺑــــﻌد از ﺷﮑایت ﺑﺧﺷش پذیرفته ﻧﻣﯽﺷود ،ﻟذا در اداﻣه روایت آﻣده اﺳت ...« :و
اﻧﻣا اﻟهبه ﻗﺑــ أن یرف اﻟﯽ اﻻﻣــام  »...در روایتﯽ دیﮕر هم پیــاﻣﺑر (ص) ﻋﻔو ﻗﺑــ از ﺑﺧﺷــــــــــش را ﻧیﮑو داﻧﺳتﻧد.
(همان  ،ﺣـ یث )2

بازخورد رهیافتهای بزهدیده شناسی ثانویه در نظام کیفری ایران

اﺳــت ،ﺑه همیب جهت ﻣوافﻘت یا ﻋدم ﻣوافﻘت ﺑزه دیده در اِﻋﻣال آن تﺄﺛیری ﻧدارد ،ﺑﻧاﺑراین فــــــــــــﻘط ﺑه
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ﺑر همیب اﺳاس ﻣشـهرر فﻘیهان اﻣاﻣیه ،ﻗﺑل از ﺷﮑایت ،ﺳرﻗت را ﺣﻖ اﻟﻧاس داﻧﺳتﻧد( .ﺧوﺋﯽ )313 ،1403 ،همیب
ﻣﺑﻧا ﻣﯽتواﻧد در ﺳ ـ ـــایر جرایم ﺣدّی ﻣﺛل زﻧای ﺑه ﻋﻧف ،اﮐراه و یا اﻏﻔال ﺑزه دیده هم ﻣورد ترجه ﻗرار ﮔ ـــیرد
(ﺷیری .)90:1397،ﻣــﻣﮑن اﺳت ﺑزه ﮐار در ﻣوارد فوق توﺑه ﻧﻣاید ،در این ﺻورت ﻣجازات وی ﺑر اﺳـاس ﻣوازین
فﻘهﯽ و ﻗاﻧوﻧﯽ ﺳـــاﻗط ﻣﯽﺷـــرد .اﮔر ﺑزه ﮐار ،ﺑه ﻋﻧف ،اﮐراه و یا اﻏﻔال ﺑزه دیده ،ﻣرتﮑب زﻧای ﺑا وی ﺷود و
تـرﺑه ﻧـﻣاید ،ﻣجازت ﺣـ ّی درﺑارة وی ﺳاﻗط ﺧراه ﺷد.
در این ﺻورت تﮑﻠیف ﺑزه دیده ﭼـه ﺧراهـ ﺷد؟ آیا ﺣﻘوق وی ﺑدون ﮐیﻔر ﺑزه ﮐـار تﺄﻣین ﺧراهـ ﺷد؟ در واﻗ
ﻋدم ﮐیﻔر ﺑزه ﮐار ،ﻧوﻋﯽ ﺑزه دیدﮔﯽ ﺛاﻧویه ﻧﺳﺑت ﺑه وی ﻣﺣﺳوب ﻣــــــﯽﺷود .در ﻗــــــاﻧون ﻣــــــجازات
اﺳ ـ ـــﻼﻣﯽ ( )1392این ﻧارﺳ ـ ـــایﯽ ﺑرطرف ﺷ ـ ـ ـ و ﻗاﻧوﻧﮕذار ﺑه ﺣﻘوق ﺑزه دیده در این ﻣوارد توجه ﮐرد.
طﺑﻖ تﺑﺻره  2ﻣاده 114ﻗــــــاﻧون یــــــاد ﺷده« :در زﻧا و ﻟراط هر ﮔاه جرم ﺑه ﻋﻧف ،اﮐراه و یا ﺑا اﻏﻔال ﺑزه
دیده اﻧجام ﮔــــیرد ،ﻣــــرتﮑب در ﺻــــررت توﺑه و ﺳﻘوط ﻣجازات ﺑه ﺷرح ﻣﻧدرج در این ﻣاده ﺑه ﺣﺑس یا
ﺷّﻼق تﻌزیری درجه ﺷـــــــــش یا هر دو آﻧها ﻣﺣﮑوم ﻣﯽﺷود ».ﮐیﻔر ﺣدّی ﭼون دارای جﻧﺑ ﺣﻖ اﻟﻠهﯽ اﺳت

فﺼﻠناﻣه ﻋﻠﻤی (ﻣﻘاﻟه ﻋﻠﻤیـﭘﮋوهﺸی) ﺟاﻣﻌهشناسی سیاسی ایران ،سال دوم،شﻤاره چهارم(ﭘیاﭘی)8زﻣستان1398

ﺑ ـ ـ ـــا توﺑه ﺳاﻗط ﻣﯽﺷود ،وﻟﯽ ﺑه جهت رﻋایت ﺣﻖ ّ ﺑزه دیده ﻣﯽتوان او را ﮐیﻔر ﮐرد .این ﻣاده ﭼﻧین ﺣﻘّﯽ
را در ﻧظام ﺣﻘوﻗﯽ ایران ،ﺑرای اوّ ﻟین ﺑار ﺑه رﺳﻣیّت ﺷﻧاﺧت.
 2-2حﻖ بز ه دیده در بزه دیدﮔی ﺛﺎﻧویه در جرایم مﺳﺗوجب ﻗﺻﺎص
ﺣﻖ ّ ﻗﺻاص در جﻧایات ﻣتﻌﻠّﻖ ﺑه ﺑزه دیده یــــــــــــا وارث طﺑﻖ ﻣاده  348ﻗاﻧون ﻣجازات اﺳﻼﻣﯽ ()1392؛
«ﺣﻖ ّ ﻗﺻ ـ ـ ـــاص ﺑه ﺷ ـ ـ ـــرح ﻣﻧدرج در این ﻗاﻧون ﺑه ارث ﻣﯽرﺳ ـ ـ ـ ـ  "».وی ﻣﯽﺑاﺷ ـ ـ ـ ـ  .ﻣادة 347
ﻗاﻧون ﻣجازات اﺳـــﻼﻣﯽ ( )1392در این ﺑاره ﻣﻘرر ﻣﯽدارد« :ﺻـــاﺣب ﺣﻖ ّ ﻗﺻـــاص در هر ﻣرﺣﻠه از ﻣراﺣل
تﻌﻘیب ،رﺳـــــیدﮔﯽ یـــــا اجرای ﺣﮑم ﻣﯽتواﻧد ﺑه طرر ﻣجاﻧﯽ یا ﺑا ﻣﺻاﻟﺣه ،در ﺑراﺑر ﺣﻖ یا ﻣال ﮔذﺷت
ﮐﻧد ».ﻗاﻧون ﻣجازات اﺳــــﻼﻣﯽ ( )1392ﺑه طرر ﮔﺳــــترده ای اﺑﻌاد ﺣﻖ ّ ﻗﺻــــاص را در ﻣواد  347تا 367
پیشﺑیﻧﯽ ﻧﻣوده اﺳت".
در ﺣﻘوق ﮐیﻔری ای ـ ـــران ﺑ ـ ـــیﺷترین ﺣﻖ در جرایم ﻣﺳتوجب ﺿﻣاﻧت اجرای ﻗﺻاص دیده ﻣﯽﺷود .ﺣتﯽ
ﺑر اﺳــــاس ﻣوازین فﻘهﯽ اﻣﮑان ﻣﺑاﺷــــرت ﺑزه دیده در اجرای ﻗصاص هم پیشﺑیﻧﯽ ﺷــــ ه اﺳــــت /".ﻗرآن
ﮐریم ﻣﯽفرﻣاید« :ﻣَنْ ﻗُتِل َ ﻣَظْﻠُوﻣاً ف َـﻘَد ْ ج َـﻌَﻠْﻧا ﻟِوَ ﻟیّﮫ ﺳُﻠْطاﻧاً» (اﺳراء .)33 /
ﺣﻖ ّ تﻌیین ﻣجازات در ﺿــــﻣاﻧت اجرای ﻗﺻــــاص ﺑرای ﺑزه دیدﮔان اوﻟیه و ﺛاﻧریه هر دو ﺑه رﺳــــﻣیت
ﺷﻧاﺧته ﺷده اﺳت .در جﻧایات ﮐﻣتر از ﻧﻔس ،این ﺣﻖ ّ ﻣتﻌﻠﻖ ﺑه ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐه از وﻗ ـ ـ ـ ـــرع ج ـ ـ ـ ـــﻧایت
ﻣﺳتﻘیﻣاً آﺳیب دیده اﺳت .در ﻣــادة  365ق.م.ا ( )1392ایــب ﺣــﻖ را ﺑرای ﺑزه دیده اوﻟیه پیشﺑیﻧﯽ ﻧﻣود ه
اﺳــــت« :در ﻗتل و ﺳــــایر جﻧایات ﻋﻣدی ،ﻣجﻧﯽ ٌﻋﻠیه ﻣﯽتواﻧد پس از وﻗوع جﻧایت و پیش از فوت ،ازﺣﻖ ّ
ﻗﺻاص ﮔذﺷت ﮐرده یا ﻣﺻاﻟﺣه ﻧﻣاید و اوﻟیای دم و وارﺛ ـــان ﻧ ـــﻣﯽتواﻧﻧد پس از ف ـــرت او ،ﺣﺳب ﻣورد،
ﻣطاﻟﺑه ﻗﺻاص یا دیه ﮐﻧﻧد ( »...ﺷیری ..)91:1397،هر ﭼــﻧد در دﻧــیا ﺣﻖ ّ تﻌیین ﻣجازات یا هر ﮔرﻧه توافﻘﯽ
ﺑا ﺑزه ﮐار ﺑرای ﺑزه دیدﮔان ﺛاﻧویه پذیرفته ﻧﺷده اﺳت ،وﻟﯽ در ﺣﻘوق ایران ﺑا تـﺑﻌیت از ﻣـرازین فــــﻘهﯽ،
ﭼﻧین ﺣﻘّﯽ پذیرفته ﺷده اﺳت ،ﻣواد  350 ،348و  351ﻗاﻧون ﻣجازات اﺳﻼﻣﯽ ( )1392ایــــــب ﺣﻖ ّ را ﺑرای
اوﻟیای دم یﻌﻧﯽ وراث ﻗاﻧوﻧﯽ ﻣﻘتول ﺑه رﺳ ـ ـ ـــﻣیّت ﺷ ـ ـ ـــﻧاﺧته اﺳ ـ ـ ـــت .ﺣتّﯽ اﮔر اوﻟیای دم یا ﺑرﺧﯽ از
آﻧان ،ﺻﻐیر یــــــــا ﻣــــــــجﻧون ﺑــــــــاﺷﻧد ،ﺣﻖ ّ آﻧان در تﻌیین ﻣجازات یا توافﻖ ﺑر دریافت ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺑه
ﻋ ـ ـ ـ ـــﻧوان دیه یا ﻣﺻاﻟﺣه و ﮔذﺷت ،ﻣﺣﻔوظ اﺳت و آﻧان ﻣﯽتواﻧﻧد این ﺣﻖ ّ را وفﻖ ﻣواد  354و  356ﻗاﻧون

ﻣجازات اﺳﻼﻣﯽ ( ،)1392اﻋﻣال ﻧــــــﻣایﻧد .در رأِی وﺣــــــ ت رویه  31ﻣورخ  1365/8/20ﻧیز در این ﺑاره
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ﻣﻘرر ﻣﯽدارد« :در ﻣورد ﻗتل ﻋﻣدی اﮔر ﺑﻌﺿﯽ از اوﻟی ـ ـ ـــاء دمﮐ ـ ـ ـــﺑیر و ﺑﻌﺿﯽ دیﮕر ﺻﻐیر ﺑاﺷﻧد و اوﻟیاء دم ﮐﺑیر
تﻘاﺿای ﻗﺻاص ﻧﻣایﻧد ﺑا تﺄﻣین ﺳهم ﺻــــــﻐار از دیه ﺷــــــرﻋﯽ ﻣﯽتواﻧﻧد جاﻧﯽ را ﻗﺻــــاص ﻧﻣایﻧد/"»....
ﺣتّﯽ اﻣﮑان اﺳــتیﻔای ﻗﺻــاص ﻣﺳــتﻘیﻣاً توﺳــط ﺑزه دیده ﻧیز در ﺣﻘوق ایــــــران وجــــــرد دارد .ﻣادة
 418ﻗاﻧون ﻣجازات اﺳـــﻼﻣﯽ (« )1392اﻣﮑان اﺳـــتیﻔای ﻗﺻـــاص توﺳـــط ﺻاﺣب ﺣﻖ ّ ﻗﺻاص » و در ﻣادة
 419همان ﻗ ـــاﻧون ﭼ ـــﻧین ﺣﻘّﯽ را ﺑه رﺳﻣیّت ﺷﻧاﺧته اﺳت« :اجرای ﻗﺻاص و ﻣﺑاﺷرت در آن ،ﺣﺳب ﻣورد،
ﺣﻖ ّ وﻟﯽ ّدم و ﻣجﻧﯽ ٌﻋﻠیه اﺳــــت ﮐه در ﺻــــررت ﻣرگ آﻧان،این ﺣﻖ ﺑه ورﺛه ایﺷان ﻣﻧتﻘل ﻣﯽﺷود».
«رفته رفته ،ﺣﻘوق ِ ﺑزه دیدﮔان ﺛاﻧویه ،ت ـ ـ ـــﺄﺛیر ت ـ ـ ـــﺣوﻻت ﺑ ـ ـ ـــزه دیدهﺷﻧاﺳﯽ ارتﻘاء یافته اﺳت .روﺷنترین
ﻧﻣوﻧه ﺑه ﺧاﻧراده های ﺑزه دیدﮔان ﻣﻘتول ﺑاز ﻣﯽﮔردد .اﮔرﭼه این افراد ،ﺑزه دیدﮔان اوﻟیه ﻧـــــــــــــــیﺳتﻧد .اﻣّا
اﺣتﻣاﻻ ً ﺿرﺑه ای ﻋﻣیﻖتر از هر ﺑزه دی ه دیﮕری را تﺣﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺿرﺑه ﻧاﺷﯽ از یــــﮏ داﻏــــ دار ﺷــــ ن
ﻧاﮔهاﻧﯽ ،اﻏﻠب ﺑا پﻠیدی یﮏ ﺣﻣﻟه یا ﺑﯽاﺣﺳاﺳﯽ در یﮏ ﻗتل ،ترﮐیب ﻣﯽﺷود( ».زﻧدر.)859:1393 ،
در ﺣﻘوق ای ـ ـــران ،در ﻗ ـ ـــتل ،اوﻟی ـ ـــاء دم ﺻاﺣب ﺣﻖ ﺷﻧاﺧته ﻣﯽﺷوﻧد .اﻣّا ﺑرای ﺳایر ﺑزه دیدﮔان ﺛاﻧویه
اﺳت.
 2-3حﻘوق بزه دیده در بز ه دیدﮔی ﺛﺎﻧویه در ﻧظﺎم ﻧیمه آزادى
طﺑﻖ ﻣــــاده  56ﻗــــاﻧون ﻣــــجازات اﺳــــﻼﻣﯽ (« :)1392ﻧــــظام ﻧیﻣه آزادى ،ﺷیوهاى اﺳــــت ﮐه
ﺑ ـــراﺳاس آن ﻣﺣﮐوم ﻣﻰتواﻧد در زﻣان اجراى ﺣﮐم ﺣﺑس ،فﻌّاﻟیّت های ﺣرفه ای آﻣوزﺷ ـ ـ ـــﻰ ،ﺣرفه آﻣرزی،
درﻣاﻧﻰ و ﻧظایر اینها را در ﺧارج از زﻧــــــــ ان اﻧــــــــجام ده  .اجراى این فﻌاﻟیت ها زیر ﻧظر ﻣراﮐز ﻧیﻣه
آزادى اﺳت ﮐه در ﺳــــــازﻣان زﻧــــــ ان ها و اﻗــــــ اﻣات تــــــﺄﻣیﻧﯽ و تــــــرﺑیتﻰ تــــــﺄﺳیس ﻣﻰﺷود».
(ﺷیری .)99:1397،ﺣﻘوق ﺑزه دیده در ﻧظام ﻧیﻣـه آزادی در ایران طﺑﻖ ﻣاده  ،57ﻧظام ﻧیﻣـه آزادی فﻘط در
ﺣبس های تﻌزیری درجه پﻧﺞ تا هﻔت ﻗاﺑل اجراﺳــت ".تا ﺣدودی رﻋایت ﺷ ـ ه اﺳــت .ﺑر اﺳــاس ﻣاده 57
ﻗاﻧون یاد ﺷـ ه ...« :دادﮔاه ﺻــادرﮐﻧﻧده ﺣﮑم ﻗطﻌﯽ ﻣﯽتواﻧد ﻣﺷــروط ﺑه ﮔذﺷــت ﺷــاﮐﯽ و ﺳــپردن تﺄﻣین
ﻣﻧاﺳــــ

و تﻌه ﺑه اﻧجام یﮏ فﻌاﻟیت ﺷــــﻐﻠﯽ ،ﺣرفه ای ،آﻣوزﺷــــﯽ ،ﺣرفه آﻣرزی ،ﻣﺷــــارﮐت در تداوم

زﻧدﮔﯽ ﺧاﻧوادﮔﯽ یا درﻣان اﻋتیاد یا ﺑیﻣاری ﮐه در فرآیﻧد اﺻــﻼح یا جﺑران ﺧﺳــارت وارد ﺑر ﺑزه دیده ﻣؤﺛر
اﺳــت ،ﻣﺣﮑوم را ﺑا رﺿایت ﺧود او ،تﺣت ﻧظام ﻧیﻣه آزادی ﻗرار ده »...
در ﻣاده یاد ﺷده در دو ﻣورد ﺑه ﺣﻘوق ﺑ ـــزه دیده ت ـــرجه ﻣﯽﺷود ،ﻧﺧﺳت اﻋطای آن را ﻣﺷروط ﺑه ﮔذﺷت
ﺷــاﮐﯽ داﻧﺳــته و دوم ایﻧﮐه ﺑه تﺄﺛیر ﻧظام ﻧیﻣه آزادی در جﺑران ﺧﺳــارت ﺑزه دیده توجه ﺷ ـ ه اﺳــت .ﻣﺛﻼ ً
ﭼﻧاﻧﭼه ﺑزه ﮐار ﺑــــــتواﻧد در ایــــــام ﮐار ﺑه فﻌاﻟیت ﺷﻐﻠﯽ ﺑــــــپردازد و درآﻣــــــ ی ﮐﺳب ﮐﻧد ﻣﯽتواﻧد از
ﻣ

همان درآﻣد ،ﺿﻣن تﺄﻣین ﻧیاز های ﺧود ،ﺑه تدریﺞ ﺿرر و زیان وارده ﺑه ﺑزه دیده را جﺑران ﻧﻣاید.
-3مشﺎرﮐت بزه دیده در فرایﻧد دادرﺳی ﮐیفری

ﻋداﻟت ترﻣیﻣﯽ ،ﺑرﺧﻼف ﻋداﻟت ﮐیﻔری ﮐه دﻋــــرای ﮐیﻔــــری را ﺑه ﻋﻧــــران دﻋــــرایﯽ ﺑــــین دادﺳتان و
ﻣتهم ﻣﺣﺳوب ﻣــﯽﮐﻧد ،ﺑــر این اﻋــتﻘاد اﺳت ﮐه دﻋوای ﮐیﻔری در اﺻ ـ ـ ﻣــتﻌﻠــﻖ ﺑه ﻣتهم ﺑزه دی ه و (در
ﺻـررت آﺳـیب دیدﮔﯽ) جاﻣﻌه ﻣﺣﻠﯽ اﺳـت و از این رو ﻣﺷـرق ﻣﺷـارﮐت ﺑزه دی ه ،ﺑزه ﮐار و جاﻣﻌه ﻣﺣﻠﯽ
اﺳت ( .ﻏﻼﻣﯽ ) 1390: 18،اﮔــــــر ﺑــــــزه دیــــــ ه ﻧتواﻧــــــ ﻣداﺧﻟه و ﻣــــــﺷارﮐت ﻻزم را در فــــــرایﻧد

بازخورد رهیافتهای بزهدیده شناسی ثانویه در نظام کیفری ایران

ﻣث ﺷهرد و ﻧــــــاظران ﺻ نه جرم ،در ﻧظام های ﻋداﻟت ﮐیﻔری ﺣﻘﯽ در تﻌیین ﻣجازات در ﻧظر ﮔرفته ﻧﺷده
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ﻋـــــــ اﻟت ﮐیﻔری ﺑﻧﻣاید ،در واﻗ ﺑه ﻧوﻋﯽ دﭼار ﻧاﻣﻼیﻣات ﺛاﻧوی و ﺑزه دی ﮔﯽ ﺛاﻧوی ﺷــ ه اﺳـــت .ﺑه
ﻣﻧظرر پیﺷــﮕیری از «ﺑزه دی ﮔﯽ دوﻣین » اﺻــﻼﺣات ﻣهمﯽ در ﺳاﻟهای اﺧیر در ﻧظام ﻋداﻟت ﮐیﻔری ﺑه ﻋﻣل
آﻣ ـ ـ ه اﺳ ـ ـ ـــت ﮐه از ﻣهم ت ـــرین اﻧها ﮐاهش ﻣ

ودیت های ﻣرﺑ ـــرط ﺑه ﻣﺷ ـــارﮐت ﺑ ـ ـ ـــز ه دی ـ ـ ه در

فرایﻧــ دادرﺳــﯽ اﺳــت( .ﺷــیری )1388،449،ﻋدم ﺑرﺧورداری ﺑزه دی ه از جایﮕاه ﺷایﺳته در اﻏﻠــ

ﻧظام

های ﺣﻘــــرﻗﯽ ﺳــــﺑب ﺷــــ ه اﺳت ﮐه از آﻧها ﺑه «اﺷــــﺧاص فراﻣــــرش ﺷــــ ه »تﻌﺑیــــر ﺷــــــرد.
(رایجیــــــان )1384: 95،در جریــــــان ﻣذاﮐرات ﮐﻧﻔراﻧس رم این ﺑﺣث ﻣطرح ﺷــــــ ﮐه ﺻرف ﻣجــــازات
جﻧایتﮑـــاران ﮐـــافﯽ ﻧیﺳـــت زیرا اﮔر اجرای ﻋداﻟت از جاﻧب ﺑزه دی ﮔان اﺣﺳاس ﻧﺷود ،ﻋ اﻟت ﻧخراه ﺑرد
و ﺑه ﻣ ـ ـــﻧظ ـ ـــرر اج ـ ـــرای ﻋداﻟت ﺑرای ﺑزه دی ﮔان ،دیوان ﺑاید ﺣﻘو پیرو ﭼﻧین دی ﮔاهﯽ ﺑ ـــرد ﮐه ﺳﻌﯽ
ﺷده اﺳت ﺑا اﻗتﺑاس از ﻧظام ﺣﻘوﻗﯽ ﮐاﻣن ﻻ ،ﺑــــزه دیــــ ﮔان ﻧیز ﻧﻘش ﻣؤﺛرتری در فــرایﻧد تــﺣﻘیﻖ ،
تـﻌﻘیب و ﻧهایتا رﺳیدﮔﯽ در دیوان داﺷته ﺑاﺷﻧد( .ﺻـاﺑر.)1388: 186.،
اﺳاﺳناﻣه دیوان ﮐیﻔری ﺑین اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻗواﻋد دادرﺳــﯽ و ادﻟه 2در ﻣوارد ﻣ ـ ـ ـ ـ ـــﺧتﻠف ﺧ ـ ـ ـ ـ ـــرد ﺑه ﺑیان ﺣﻖ
فﺼﻠناﻣه ﻋﻠﻤی (ﻣﻘاﻟه ﻋﻠﻤیـﭘﮋوهﺸی) ﺟاﻣﻌهشناسی سیاسی ایران ،سال دوم،شﻤاره چهارم(ﭘیاﭘی)8زﻣستان1398

ﻣﺷارﮐت ﺑزه دی ه در فرایﻧد دادرﺳﯽ اﺷاره ﻣیﮑﻧﻧد .در ﺑﻧــــ  3ﻣــــاده  68اﺳاﺳــناﻣه آﻣــــــــ ه اﺳــــت «:در
ﻣــــــــــــراردی ﮐه ﻣﻧاف ﺷــﺧﺻــﯽ ﺑزه دی ﮔان در ﻣﻌرض تﻌرض ﻗرار ﻣیﮕیرد ،دیوان اجازه ﺧراه داد ﮐه
ﻧظرات و ﻣواردی ﮐه ﻣــــــــرجب ﻧﮕراﻧﯽ آﻧان اﺳت اراﺋه ﺷود و در ﻣراﺣل ﻣﺧتﻠف دادرﺳﯽ ﮐه توﺳط دیوان
ﻣﻧاﺳب تﺷﺧیص داده ﻣــــیﺷود ،ﺑه ﻧــــﺣــــری ﮐه ﻣﻧــــافﯽ یــــا ﻣﻌــــارض ﺑــــا ﺣﻘوق ﻣتهم و ﻧیز دادرﺳﯽ
ﺑیطرفاﻧه و ﻣﻧﺻﻔاﻧه ﻧﺑاﺷد ،ﺑررﺳﯽ ﺷود .ﻧظرات و ﻣ ـ ـ ـــرارد ﻧ ـ ـ ـــﮕراﻧﯽ ﻣزﺑور ﻣیتواﻧد توﺳط ﻧﻣایﻧدﮔان ﻗاﻧوﻧﯽ
ﺑزه دی ﮔان اراﺋه ﺷود ،ﻣﺷروط ﺑر آﻧﮐه ﺑه ﻧ ـ ـــظر دیوان و ﺑ ـ ـــر اﺳ ـ ـــاس ﻗواﻋد دادرﺳﯽ و ادﻟه ﭼﻧین اﻣری
ﻣﻧاﺳب تﺷﺧیص داده ﺷود» (ﻏﻼﻣﯽ و رﺳتﻣﯽ ﻏازاﻧﯽ.)48:1392 ،
ﺧﺻوﺻیات و ویژﮔﯽ های ﺣاﮐم ﺑر ﻣرﺣﻟه دادرﺳﯽ اﻗتﺿا ﻣﯽﮐﻧد ﮐه طرفین جرم ﻣﺷارﮐت ﺑیﺷتری در طــــﯽ ایــــب
فــــــرایﻧد داﺷته ﺑاﺷﻧد .ﻣﻼک هایﯽ ﮐه در این ﮔﻔتار ﺑه آﻧها اﺷاره ﻣﯽﺷود جزء ت اﺑیری هستن ﮐه در ﺣﻣایت از ﺑزه
دیده ﻗاﺑ ترجه هستن .
 3-1حمﺎی

هﺎی ﮐﻠی

 3-1-1درﺧواﺳت ﺗرک محﺎﮐمه
درﺧواﺳت ترک ﻣﺣاﮐﻣه از ﺳوی ﺑــزه دیده را ﮐه در تــﺑﺻره 1ﻣاده 177ﻗاﻧون آیین دادرﺳﯽ ﮐیﻔری 1378پیشﺑیﻧﯽ
ﺷده اﺳت ،از ﻣواﻧ دادرﺳﯽ ﺑاید ﺑه ﺷﻣار آورد ﮐه ﻣــــﯽتواﻧد ﻧﺷاﻧﮕر ترجه ﺑه ﺑزه دیده ﻧیز ﺑاﺷد.اﻧﮕیزهء تﺄﺳیس ﭼﻧین
ﻧهادی ﺣﻣایت ﻣﺳتﻘیم از ﺑــــزه دیده اﺳــــت و ﻣــــﻘﻧن در ﺳیر فﮑری ﺧود در ﺻدد ایجاد فرﺻت ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﻧاﺳب و
ﺷایﺳته ﺑرای ﺑزه دیده اﺳت.ﭼﻧین ﻣ ـ ـ ـــرﻗﻌیتﯽ اهرمﺿﻣاﻧتﯽ اﺳت ﮐه ﺑزه دیده ﻣﯽتواﻧد از آن در راﺳتای جﺑران ﺿرر و
زیان ﻧاﺷﯽ از جرم ﻣتهم اﺳـــتﻔاده ﮐـــﻧد و ﭼـــﻧاﻧﭼه ﻣتهم از جﺑران ﺧﺳــــارت ﻣﻧﺻــــرف ﺷــــرد یا تﻣایل ﭼﻧداﻧﯽ
ﺑه جﺑران ﺧﺳ ـ ـــارت ﻧداﺷ ـ ـته ﺑاﺷ ـ ـ ـ ﻣجددا درﺧ ـ ـ ـــراﺳت ت ـ ـ ـــﻌﻘیب ﮐﻧد.اﺻوﻻ ﻣتهم ﺑرای ﺧﻼﺻﯽ از ﻣﺣاﮐﻣه
و ﻋدم ﻣراجههء ﺑا ﻣﺣﮑوﻣیت ﮐیﻔری اﻗــــــ ام ﺑه جــــــﺑران ﺧﺳارت را ﻣﯽپذیرد و در این زﻣیﻧه تﻼش ﻣﯽﮐﻧد ﮐه این
اﻣر ﺑه ﻧوﺑهء ﺧود ﺣﻣایت از ﻣتهم ﻣ ـ ـ ـــﺣﺳوب ﻣ ـ ـ ـــﯽﺷود و ﻣ ـ ـ ـــﻘﻧن در ﺻدد ﺑوده اﺳت تا ﺑا ایجاد ﭼﻧین فرﺻتﯽ
وی ﺳزاوار ﮐیﻔر ﻧﺑاﺷد و در ﻣــــــﺳیر فــــــرایﻧد اجرای ﻣجازات ﻗرار ﻧﮕیرد .اﻟﺑته اراده جﻠب اتهام ﻧﺳﺑت ﺑه ﻣتهم و
ﺳﻠب اتهام از وی از ﺳــری ﺑزه دیده و ﻋـــــــ م ﻣــــــﺣدودیت زﻣاﻧﯽ در اﺳـتیﻔای ﭼﻧین ﺣﻘﯽ،ﻣتهم را در ﻣظان
ترجهات اتهام آﻣیز ﻗرار ﻣﯽ ده (اﺑراهیمﯽ.2)307-308 : 1384 ،

 3-1-2رﺳیدﮔی ﻏـیﺎبی
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ی ـــﮑﯽ از اﻣتیازاتﯽ ﮐه ﺑزه دیده از آن ﺑرﺧوردار اﺳت رﺳیدﮔﯽ در ﻏ ـــیاب ﻣتهم اﺳ ـــت .رﺳیدﮔﯽ ﻏیاﺑﯽ از تﺄﺧیر در
رﺳیدﮔﯽ و ﺑﻼتﮑﻠیف ﻣاﻧدن تــــــــــــﻌﻘیب جــــــــــــﻠوﮔیری ﻣﯽ ﮐن  .هر ﭼن ﭼنیب رﺳیدﮔﯽ ﺑه ﻧﻔ ﻣتهم ﻧیﺳت و
ﺣتﯽاﻟﻣﻘدور ﺑاید جﻠﺳات ﺑا ﺣ ـــﺿور وﮐ ـــیل ﻣتهم یا ﺧود وی یا هر دوی آﻧها تﺷﮑیل ﺷ ـــرد اﻣ ـــا در اﺛــر طرﻻﻧﯽ
ﺷدن فرایﻧد دادرﺳﯽ ﺑزه دیده ﺑـــیﺷتر ﻣـــتﺿرر ﻣﯽﺷود .ﻗاﻧونﮔذار ﺑرای ایﻧﮐه ﺑزه دیده از این رهﮕذر دﭼار ﺑزه دیدﮔﯽ
ﻧﺷود دادﮔاه را ﻣــــــﮑﻠف ﺑه تﺷﮑیل جﻠﺳات دادرﺳﯽ ﻏیاﺑﯽ ﮐرده اﺳــــــت (ﻣاده 181ﻗاﻧون آیین دادرﺳـــــــــﯽ
ﮐـــیﻔری  .)1378رﺳیدﮔﯽ ﻏیاﺑﯽ از ﻣوجﺑات تﺳری دادرﺳـــﯽ و تسهی اﻣﮑان ﺻدور ﺣﮑم ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود.
 3-1-3ﺳﺎزش و درﺧواﺳ

آن

فراهمﮐردن زﻣینهء ﺻﻠﺢ و ﺳــــازش ﻣــــیان طرفین دﻋوا یﮑﯽ از ﺷیره هایﯽ اﺳــــت ﮐه از دیــــرﺑاز رایﺞ ﺑوده و
اﻣ ـــروزه ﺑ ـــراﺳاس یافته های جﻧﺑش ﻋداﻟت ت ـــرﻣیﻣﯽ از ﻣﻼک های جهاﻧﯽ ﺣﻣایت از ﺑزه دیده در فرایﻧد ترﻣیﻣﯽ یا
اﺣیاﺋﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود.ﻧهاد ﺻﻠﺢ و ﺳازش یﮑﯽ از اﺑزارهای ﺣــــــــــــﻣایت از ﺑزه دید ه اﺳت و زﻣاﻧﯽ ﮐه اﻣﮑان
ﺻـــﻠﺢ و ﺳـــازش ﻣطرح ﻣـــﯽﺷود،ﻧـــیازهای ﺑـــزه دیدﮔان و ﻣﺳﺋوﻟیت های ﻣتهمان جهت جـــــــﺑران ﺧﺳــارت
دیدﮔﯽ ﻣطرح ﮐﻧد و ﺑه طرر ﮐﻠﯽ،ﺑه درک و ﺷــــﻧاﺧت ﻋــــﻠل و اﻧــــﮕیزه وﻗــــــــــرع جرم ﮐﻣﮏ ﻣــــــــــﯽﮐﻧد و
ﺿـــــــــــــــﻣن توجه ﺑه ﻧیازهای ﺑزه دیده و ﻣیزان ﺧﺳارت واردﺷده،ﻣتهم یا ﺑزه ﮐار را ﺑرای جﺑران در ﺑراﺑر ﺑزه دیده
پاﺳخﮔو ﻣـﯽﺳازد.
ﻣــــــراردی ﮐه ذﮐر ﺷد در پﯽ ﻧﺷﺳت ﺑزه دیده و ﻣتهم و تﻌاﻣﻼت ﻧــــــاﺷﯽ از آن ﺣــــاﺻل ﻣــــــﯽﺷود زیــــــرا
طـــرفین دﻋوا پذیرفته اﻧ ﮐه در ﮐﻧار یﮑدیﮕر ﻗرار ﺑﮕیرﻧد و در ﻣررد پیاﻣ های ﻣﻧﻔﯽ جرم ﮔﻔت وﮔو ﮐﻧد و در ﺻورت
ﺣﺻول توافﻖ ﻣﻧطﻘﯽ و ﻣﻌﻘول آن را ﺑه ﻣرﺣﻟهء اجرا در آورﻧد.ﺣتﯽ دﻻیل درﻣاﻧﯽ ﻗاﺑل ت ـ ـ ـ ـ ـــرجهﯽ در ﺧﺻــرص
ﺑازﮔویﯽ ﻣﮑرر داﺳـــتان ﻣجرﻣاﻧه در جﻠﺳـــات ﺳـــازش ﺑرای ﺑزه دیده وجود دارد .در ﻣﻘررات دادرﺳـــﯽ ﮐیﻔری
ایران،ﻣاده  195ﻗاﻧون 1378اﺻــﻼح ذات اﻟﺑین را پیشﺑیﻧﯽ ﮐرده اﺳــت ﮐه ﺑراﺳاس آن ،در اﻣوری ﮐه ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺑا ﺻ ـ ـــﻠﺢ ط ـ ـــرفین ﻗﺿیه ﺧاتﻣه پیدا ﮐﻧد ،دادﮔاه ﺑرای اﺻﻼح ذات اﻟﺑین ﮐوﺷش و جه ﮐافﯽ ﺑه ﻋم ﺧراه آورد.
ﻣﻘﻧن ﺑرﻗراری ﺻﻠﺢ و ﺳازش ﻣیان طرفین دﻋوا ر ا در جراﺋم ﻗاﺑل ﮔذﺷــت ﻣورد تﺄﮐید ﻗرار داده اﺳــت و ﺑــــــــــــا
ترجـه ﺑـه اطﻼق ﻣادهء ﻣذﮐور در ﺻــــــﻠﺢ و ﺳازش ،در جراﺋم ﻏیرﻗاﺑل ﮔذﺷت ﺑزه دیده ﻣﯽتواﻧد ﺑـه ﻣنزﻟـهء ﻣدﻋﯽ
ﺧﺻوﺻﯽ و از ﺣیث ﺿرر و زیان ﻧاﺷﯽ از جرم ﺑا طرف دیﮕر جرم (در ﺻ ــــررت ت ــــرافﻖ) وارد ﻣذاﮐره و ﺳازش
ﺷود .همچنیب ﺣ ـ ـــﺻول ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــازش ﻣﻣﮑن اﺳ ـت ﻣﻧجر ﺑه ﮔذﺷ ـــت ﺑزه دیده از ﺷ ـــﮑایت ﺧود ﺷ ـــرد و از
ﻧظر دادﮔاه ﺑـه اﻋﻣال جهـات ﻣﺧﻔفـهء ﻗﺿاﺋﯽ در ﺣﻖ ﻣرتﮑب جرم ﺑیﻧجاﻣد .درﺧواﺳت ﺳازش و تﺣﻘﻖ آن ﺑر ﻋهـ ه
طــــــرفین دﻋــــــراﺳت و ﻗاﺿﯽ دادﮔاه ﺻرفا ﻣــــــجاز ﺑه تﺷویﻖ ﺑه ﺳازش اﺳت و اجﺑاری ﺑرای پذیرش ﺳازش و
ﺣﺿور در جﻠﺳهء ﺳــــازش ﻧیﺳـــت .این ﻣوارد از ﻧﻘاط ﻗوت ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑه ﺳـــازش اﺳـــت ﮐه ﺑا ﺑرﺧﯽ از
ﻣﻼک های جهاﻧﯽ در زﻣیﻧهء ﺳازش همخراﻧﯽ دارد .ﺑــــــاتوجه ﺑه وﺿﻌیت ﻣوجود ﺑهتر اﺳت ﻗاﻧونﮔذار این ﻧهاد را
از ﻣرﺣﻟه ﺷــروع تا ﺧاتﻣه فرایﻧد تﻌﻘیب پیشﺑیﻧﯽ ﮐﻧد تا فرﺻــت تﺻــﻣیمﮔیری ﺑیﺷـتری ﺑرای طرفین دﻋوا ایجاد ﺷود و
از طرف دیﮕر در ﺻورت ﺣﺻول ﺳازش در ﻣــراﺣل اوﻟیه تﻌﻘیب از تﻘب هزینه های زﻣاﻧﯽ ،اﻗتﺻ ـ ـ ـــادی و هزینه
های ﻧاﺷ ـ ـ ـــﯽ از ﺑه ﮐارﮔیری ﻧیروی اﻧﺳ ـ ـ ـــاﻧﯽ در ﻗوه ﻗﺿ ـ ـ ـــاﺋیه جﻠوﮔیری ﻣﯽﺷ ـــرد و ﺑزه دیده در ﻣدت زﻣان
ﮐ ـ ـ ـ ـ ـ ـــﻣتر و ﺑا ﺻرف هزینه های ﮐﻣتر ﺑه ﻧتیجهء ﻣطﻠوب ﻣﯽرﺳ ـ و در ﺻــررت اﻣﮑان ﻣتهم از ﻣ ـ ـ ـ ـــــظان

بازخورد رهیافتهای بزهدیده شناسی ثانویه در نظام کیفری ایران

وارده در اوﻟویت ﻗرار ﻣﯽﮔیرد.ﺻــﻠﺢ و ﺳــازش،ﺑه ﺑزه دیده فرﺻــت ﻣﯽ ده تا دﻏ ﻏه های ﺧود را درﺑ ـــاره ﺑ ـــزه
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اتهام رهایﯽ ﻣﯽیاﺑد و ﺑزه ﮐار از ﻣﺳــــیر پذیرش پاﺳـخ های دﺳتﮕاه ﻋداﻟت ﮐیﻔری در ﻣورد جرم ﺧارج ﻣﯽﺷود.ﻧﮑته
ﻣهم آن اﺳت ﮐه تســـهی ﮐﻧﻧدﮔان اﻣر ﺳازش ﺑا دریافت آﻣرزش های ﻻزم و ترجه ﺑه پروﻧدهء ﺷﺧﺻیت طرفین دﻋوا
در جﻠﺳات ﺷــرﮐت ﮐـﻧﻧد.
 3-1-4رﺳیدﮔی به دﻋوای ﺧﺻوﺻی ﺿمن دﻋوای ﻋمومی
یﮑﯽ از تداﺑیر ارزﻧده ای ﮐه ﺑرای ﺣﻣایت از ﺑزه دیده پیشﺑیﻧﯽ ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ه اﺳت رﺳیدﮔﯽ ﺑه دﻋوای ﺿرر و زیان ﻧاﺷﯽ
از جرم در ﺣین رﺳیدﮔﯽ ﺑه دﻋوای ﮐــــیﻔری اﺳت .دادﮔاه ﺑرای تسهی دﺳــــترﺳﯽ ﺑزه دیده ﺑه ﺳــــاز وﮐارهای
جﺑران ﺧﺳ ـــارت و ﻣﻣاﻧﻌت از تﻘب هزینه های ﺑیﺷ ـــتر از ﺳ ـــری ﺑزه دیده ﻣﮑﻠف اﺳ ـــت در طرل دادرﺳ ـ ـــﯽ ﺑه
دﻋوای ﺧﺻــــــرﺻــــــﯽ ﻧیز رﺳــــــیدﮔﯽ ﻧﻣاید (ﻣاده  207ﻗاﻧون آیین دادرﺳــــــﯽ ﮐیﻔری  .)1378ﻣطاﺑﻖ این ﻗاﻋده،
ﻣﻘﻧن رﺳـــیدﮔﯽ ﺑه دﻋوای ﺧﺻوﺻﯽ در ﺣین دﻋوای ﻋﻣوﻣﯽ را تﺄﮐید ﮐرده اﺳـــــت .رﺳـــــیـ ﮔﯽ دادﮔـاه ﮐیﻔری
ﺑه دﻋوای ﺣﻘوﻗﯽ زیــاﻧ یـ ه از جرم جزء ﻟوازم اجــازهء طرح دﻋوای ﺧﺻــرﺻــﯽ در ﺿــﻣن دﻋوای ﻋﻣوﻣﯽ از طرف
ﺑزه دیده اﺳــت .در واﻗ ﺑا ﭼــــــــــــﻧین تــــــــــــ ﺑیری ﺑه ﺣﻣایت ﺣﻘوﻗﯽ از ﺑزه دیده ﺑرﺧاﺳته و (ﻣاده  597ﻗاﻧون

فﺼﻠناﻣه ﻋﻠﻤی (ﻣﻘاﻟه ﻋﻠﻤیـﭘﮋوهﺸی) ﺟاﻣﻌهشناسی سیاسی ایران ،سال دوم،شﻤاره چهارم(ﭘیاﭘی)8زﻣستان1398

ﻣجازات اﺳــﻼﻣﯽ  )1375ﺑرای تﺿــﻣین رﺳــیدﮔﯽ ﺑه دﻋوای ﺧﺻوﺻﯽ ﺿﻣاﻧت اجرای ﮐیﻔری ﻗاﺋل ﺷده اﺳت.
 3-1-5حﻖ درﺧواﺳت ﺗحﻘیﻖ از حﺎﺿرین در جﻠﺳه بدون احﺿﺎر ﻗبﻠی
ﺑه ﻣـــــــــرجب ﻣاده 191ﻗاﻧون آیین دادرﺳﯽ ﮐیﻔری ،1378دادﮔاه ﻣﮑﻠف ﺑه اﺳتﻣاع اظهارات و تﺣﻘیﻖ از افرادی
اﺳ ـــت ﮐه ﻗﺑﻼ اﺣﺿ ـــار ﻧﺷ ـ ـ ه اﻧد و ﻣتهم یا ﻣدﻋﯽ ﺧﺻ ـــرﺻ ـــﯽ تﺣﻘیﻖ از آﻧها را درﺧواﺳ ـــت ﻣﯽﮐﻧ ـ ـ  .وجود
ﭼﻧین ﻣوﻗﻌیتﯽ ﺑرای ﻣتهم و ﺑزه دیــــ ه در دادرﺳــــــــــﯽ دو ﻧﮑته را روﺷــــــــــب ﻣﯽﺳــازد.ﻧخست ،ﻗاﻧونﮔذار در
ﺣدود ﻗاﻧون اجازه ﻣطﻠﻖ ﮐﺷـــ

ﺣﻘیﻘت را تجویز ﮐرده اﺳـــت .دوم ،ﻣﻘﻧن ﺳﻌﯽ در ایجاد تسهیﻼت ﺑیﺷتر در روﻧد

اﺛﺑات دﻋوا ﺑرای طرفین داﺷته اﺳت ﭼ ــــرا ﮐه ت ــــﺣﺻیل دﻟیل از جاﻧب طرفین دﻋوا و اراﺋه آن در اﺛ ـــﺑات ادﻋ ـــا یا
دفاع از آن،از ﺣﻘوق ﻣﺳﻠم و ﺷﻧاﺧتهﺷدهء طرفین دﻋوا در دادرﺳﯽ هاﺳت ،ﻣﻘﻧن اراﺋﮫ دﻻیل تﺣﺻــــیلﺷــــ ه را آزاد
ﻣﯽداﻧد و دادﮔاه ﻣﮑﻠف ﺑه پذیرش آن اﺳت تا ﺣﻘیﻘت ﮐﺷف و از اﺷتﺑاه ﻗـاﺿﯽ جـﻠوﮔیری ﺷـرد.
 3-1-6حمﺎیت ویژه یﺎ افﺗراﻗی از بزه دیدﮔﺎن ﺧﺎص
ﺣﻣایت از ﻧ ـ ـ ـ ـ ـــاتواﻧان ﺑ ـ ـ ـ ـ ـــزه دیده یﮑﯽ از اﻗداﻣاتﯽ اﺳــت ﮐه در ﺑرﻧاﻣه های ﺳــیاﺳــت جﻧاﺋﯽ ﺳــازﻣان ﻣﻠل
ﮔﻧجاﻧده ﺷده اﺳت .ﺑرای ﻧﻣوﻧه،ﻣاده 25اﻋﻼﻣیه جهاﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑــــــــﺷر ﺑه ﻣــــــــﺣترم ﺷﻣردن ﺣﻖ زﻧدﮔﯽ آﺑروﻣﻧد و
تﺄﻣین اجتماﻋﯽ همه اﺷﺧاص (از جﻣﻟه ،افــــــراد ﺑیﻣار و دارای ﻧﻘص ﻋﺿو) اﺷاره دارد .ﻣجﻣ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳازﻣان ﻣﻠل
ﻧیز ﺑا تﺻویب اﻋﻼﻣیه ﺣﻘوق ﻧاتواﻧان از همه ﮐشرر ها ﻣﯽ ﺧراه تــــــــا در جهت ﺣــﻣایت از ﻧاتواﻧان تداﺑیر ﻣﻠﯽ و
ﺑین اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧود را ﺑرای ﺛﺑت این اﻋﻼﻣیه ﺑه ﻋﻧوان ﺑــﻧیان و ﭼهارﭼوﺑﯽ ﻣﺷــــترک ﮔسترش دهن  .ﻗاﻧونﮔذار ایران هم
از این اﻣر ﻏافل ﻧﻣاﻧده و از ﺑزه دیدﮔان دارای ﻣﻌﻠوﻟیت جﺳﻣﯽ ﺣﻣایت ﮐرده و از طــــرف دیــــﮕر داﻣــــنهء ﺣﻣایت
ﺧود را ﮔﺳترش داده و ﻣتهمیب و ﺷهرد طرفین دﻋوا را هم در این ﺣﻣایت پوﺷـــش داده اﺳـــــــــــــــــــــت و
افــــــــــــــــــرادی ﮐه در ﻣﻘام ﻣتهم ،ﺷاه یا ﻣطﻠ دارای ﻣﻌﻠوﻟیت جسمﯽ هستن در ﮐﻧار ﺑزه دیدﮔان ﻧاتوان از
ﺣـــــــﻣایت ﻣـــــــﻧدرج در ﻣــــــاده

 204ﻗاﻧون آیین دادرﺳـﯽ ﮐیﻔری 1378ﺑهرهﻣﻧد ﻣﯽﺷـرﻧد .در این ﻣاده ﺑه

ﺣﻣایت از ﻣﻌﻠوﻟین جﺳــﻣﯽ پرداﺧته ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه اﺳ ـ ـــت .اﻣا ﺑهتر ﺑود ﮐه ﻣﺻادیﻖ ﻣﻌﻠوﻟیت اﺣﺻا ﻧﻣﯽﺷد و ﭼﻧاﻧﭼه
اﺣﺻا ﻣﺻادیﻖ ﻣﺻﻠﺣت ﺑ ــــرد ،اهم ﻣ ــــــــﺻ ـــادیﻖ ﻣﻌﻠوﻟیت ذﮐر ﻣﯽﺷ ــ  .ﺑرای ﻧﻣوﻧه در ﻣورد ﻧاﺑیﻧایان ﮐه یﮑﯽ
از ﻣﺻ ـــادیﻖ ﺑارز ﻣﻌﻠوﻟیت جﺳ ـ ـ ـــﻣﯽ اﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت اﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارهای ﻧﺷ ـ ـ ـ ـ ه اﺳ ـ ـ ـــت و ﻣﻘﻧن
ﺻــــرفا ﻣﻌﻠوﻟین ﮐر و ﻻل را ذﮐر ﮐرده اﺳت (اﺑراهیمﯽ.)311:1384،

-4ﻧﻘش و ﺗﺄﺛیر مشﺎرﮐت مدﻧی در ﭘیشﮕیری از بزه دیدﮔی ﺛﺎﻧویه
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 4-1ﻧﻘش
یﮑﯽ از ﺳیاﺳت های اداره ﺷهر ،ﺳـــیاﺳـــت پیﺷـــﮕیری ﻣﯽﺑاﺷـــ ﮐه ﻣﺑتﻧﯽ ﺑر ﻣﺷـــارﮐت اﺳـــت« .این
ﺳــیاﺳــت از آﻏاز ﺳال  1980ﺑه دﻧــــﺑال اجــــرای پیﺷﮕیری ﻣﺣﻠﯽ از ﺑزه ﮐاری ﻣﯽﺑاﺷد ﮐه ایــــب اﻣــــر در
ﺷورای پیﺷـــﮕیری ﻣن ﻘه ای ﻣطرح ﺷـــ ه و رویﮑرد آن ﺑه ﮐارﮔیری اجتﻣاﻋﯽ اﺳـــت ﮐه ﻣﺳـــﺋوﻟیتپذیر و
ﻣﺳــﺋول ﮐﻧﻧده ﺑاﺷد( ».ﻻزرژ )157 : 1390،ﺳیاﺳت جﻧایﯽ ﻣﺷارﮐتﯽ ،ﻣﺣل ﺑ ـــﺣث ﻣ ـــﺷارﮐت ج ـــاﻣﻋه و ﻣردم
در اﻣوری اﺳت ﮐه ﺑه آﻧها ﻣرﺑوط ﻣ ـــﯽﺷود« .ﺳ ـــیاﺳت جﻧایﯽ ﻣﺷارﮐتﯽ ﻧوﻋﯽ از ﺳیاﺳت جﻧایﯽ اﺳت ﮐه ﺑا
ﻣﺷارﮐت وﺳی

جاﻣﻋه ﻣ ﻧﯽ همراه اﺳت و ه ف آن اﺳتﻔاده از ﺳایر ﻧهادهای واﺳ ـ ـــط ،ﺑه ﻏ ـ ـــیر از پﻠیس

و ﻗوه ﻗﺿــــاﺋیه ﺑرای اﻋتﺑار ﺑﺧﺷــــیدن ﺑه ﺳــــیاﺳــــت جﻧایﯽ تﻘﻧیﻧﯽ و ﻗﺿــــایﯽ و ﻧیز اﺳــــتﻔاده از ﻗدرت
رﺳــاﻧه ها ،اﻧجمب ها و ﺷهروﻧ ان ﺑرای فراهم ﺳــاﺧتن زﻣیﻧه اجرایﯽ آن اﺳــت( ».ﻻزرژ )150 :1390 ،ﺑه ﻧظر
ﻣﯽرﺳد ﻣﺣل اﺻــﻠﯽ ﺑــﺣث پیــﺷﮕیری از وﻗوع جرم در ﺳیاﺳت جﻧایﯽ ﻣﺷارﮐتﯽ ﺑاﺷد .آﻧﭼه ﮐه در اﻗﺳــام
پیﺷــﮕیری از وﻗ ـ ـ ـ ـ ـــرع ج ـ ـ ـ ـ ـــرم ﻣطرح ﻣﯽﮔردد ﺣﮑایت از ﻧوﻋﯽ واﮐﻧش اجتﻣاﻋﯽ دارد ﮐه ﺑا ﻣجازات
ﻣجرم ﺣﺿــرر داﺷ ـته ﺑاﺷ ـ  .در این ﻣیان ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ اﺑیر پیﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـــﮕیراﻧه ﻣ ـ ـ ـ ـ ـــﺷــارﮐتﯽ ﺑه ﻣثاﺑه یﮑﯽ از
اﺑزارهای ﻋﻣده تﺣﻘﻖ ﺳــیاﺳــت جﻧایﯽ ﻣﺷــارﮐتﯽ ﻣطرح اﺳــت .در ﺧﺻــرص ﺑزه دیدﮔﯽ ﺛاﻧویه ﺑــــــــــــاید
اذﻋــان داﺷــت ﮐه در ﮐتب ﻣطرﺣﯽ ﻣاﻧﻧد «داﻧﺷﻧاﻣه ﺑزه دیدهﺷﻧاﺳﯽ و پیش ﮔیری از جرم» ﺑه این ﻣهم پرداﺧته
ﻧﺷــ ه اﺳــت و این ﻗﺳــم از ﺑزه دیدﮔﯽ ،در ﮐتب ﺧاص ﺑزه دیدهﺷــﻧاﺳــﯽ ﻧیز تﺑیین ﻧﺷــ ه اﺳــت  .ﺑزه
دیدﮔﯽ ﺛاﻧویه ،همان ﺑزه دی ﮔﯽ ﻧاﺷــﯽ از ﻣراجﻋه ﺑه ﺳــیﺳــتم ﻗﺿــایﯽ اﺳــت( .ﻧجﻔﯽ اﺑرﻧدآﺑادی)440 : 1393،
از طرفﯽ ﻣﯽ تـــــــــــــــران ایـــــــــــــــب تﻌریف را ﻧیز ﺑرای ﺑزه دیدﮔﯽ ﺛاﻧویه ﻣطرح ﮐرد ﮐه ﺑه ﺑزه دیدﮔﯽ
ﻏـیرﻣﺳتﻘیﻣﯽ از آن تـﻌﺑیر ﺷـرد.
ﻣﺷــارﮐت ﻣردم در ﻣرﺣﻟه پاﺳخ دهﯽ ﺑه واﮐﻧﺷــﯽ ،ﺑﺧﺷــﯽ ازاین ﻣوﺿــرع را ﺑه ﺧود اﺧتﺻــاص ﻣﯽ ده ﮐه
این ﻣﺳ ـ ـــاﻟه اﺑﻌاد و جﻠره های ﻣﺧتﻠﻔﯽ دارد ﮐه از ظرافت ها وپیﭼیدﮔﯽ های ﺧاﺻ ـ ـــﯽ ﺑرﺧورداراﺳــــــت و
ﺑﺳیارﻣهم و ﺑﺣث اﻧﮕیز ﻣﯽﺑاﺷد( ».ﻗﻣﯽ اویﻠﯽ .)503 :1397 ،ای ـــب پاﺳ ـــخ ﻧیاز ﺑه این تﺣﻘیﻖ دارد ﮐه ﭼﮕوﻧه
و ﺑه ﭼه ﺷﮑﻠﯽ ﺑهتریب تاﺛیر ﺧــــــــرد را در زﻣــــــــینه پیﺷﮕیری از جرم ﻧﻣایان ﻣﯽﺳازد .از ﺳوی دیﮕر ،ﮔاه
فرهنگ یﮏ جاﻣﻌه ﻣورد ﺳـــرء ﺑرداﺷـــت ﻗرار ﻣﯽﮔیرد و فرهنﮕﯽ ﮐه ﺧود پایه اﻋﻣال پیﺷﮕیراﻧه اﺳت ،ﻧیازﻣﻧد
ﻧظارت و ﮐﻧترل ﻣﯽﺷود .اﺻطﻼح جرایم فرهنﮕﯽ ،ﺑ ـ ـ ـ ـ ی

ﻣﯽ ﺑاﺷد .از آن جهت ﮐه تﻌبیری تاﮐﻧون از آن

ﺻورت ﻧﮕرفته اﺳت و تﻌریﻔات پیراﻣون آن ،ﻧتراﻧسته اﺳت ترجهات اﻧدیﺷﻣﻧدان داﺧ ـ ـ ـــﻠﯽ را ﺑه ﺧود جﻠب
ﻧﻣاید .ﻟﮑن ﻣﻌﻧای اوﻟیه ای ﮐه از آن ﺑه ذهب ﻣتﺑﻠور ﻣﯽﮔردد ایــــــــب اﺳــــت ﮐه فرهنﮕﯽ ﮐه ﺧود جــــرم زا
ﻣــﯽﺑاﺷد ﻣورد ﻧــظر اﺳــت .اﻟﺑـته ﻣﯽتوان اینﮕرﻧه ﻧیز ﻣﻌﻧا ﮐرد ﮐه جــرایم فرهنﮕﯽ ،اﻋﻣاﻟﯽ ﺿد اﺧﻼﻗﯽ و
ﺿد اجتﻣاﻋﯽ اﺳت ﮐـه در ﺣرزه فرهنـگ رخ ﻣﯽ دهـ  .فرهنـگ ﻣجمرﻋـه ای از دﺳتاوردهـای جاﻣﻋـه در زﻣیﻧـه
پیشرفت های ﻣادی و ﻣ ـ ـــﻌﻧوی اﺳت ﮐه از ﺳوی ج ـ ـــاﻣﻋه ﻣ ـــررد اﺳتﻔاده ﻗرار ﻣﯽﮔیرد و ﺷاﻣل ﺳنت های
فرهنﮕﯽ اﺳت ﮐه در ﺧدﻣت پیﺷرفت آتﯽ ﺑﺷریت ﻗرار دارﻧد .ﻋﺑارت دیﮕری ﮐه در این ﻣــــرﺿوع ﻧــــیاز ﺑه
تﺑیین دارد  ،ﻣدیریت ﺷهری ﻣ ـ ـــﯽﺑاﺷد .ﻣ ـ ـ ـ یریت ی ـ ـــﻌﻧﯽ ﮐارﮐردن ﺑا اف ـ ـــراد و ﮔروه ها ﺑرای رﺳیدن ﺑه
ﻣــــــﻘاﺻد ﺳــــــازﻣان وظایف ﻣدیریت ﻋﺑارتﻧد از ﺑرﻧــــاﻣه ریزی ،ﺳــــــــــــازﻣــــاﻧ هﯽ ،ﻧظــــارت و اﻧﮕیزش.

بازخورد رهیافتهای بزهدیده شناسی ثانویه در نظام کیفری ایران

فاﺻﻟه داﺷته و تﻣایل ﺑر این دارد ﮐه ﻗــــــﺑﺢ ﻋــــــﻣﻠﯽ را ﺑه ﻣجرم ﺑﻔهماﻧ و در ﻣراﺣل پیﺷﮕیری آن ،در ﮐﻧار
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تﻣــــاﻣﯽ این وظــــایف ﺑرای ﻣــــ یریــــت ﺷهری ﻧــــیز ﻣتﺻور اﺳت( .ﻣــــرﺳوی )166 :1390 ،ﻣدیریت ﺷهری
ﻧﺧﺳت ﺑا ﺷﻧاﺧت از ﻣجمرﻋه ﺷهری ،ﺑه ﻧیاز ها و دﻏ ﻏه ها ﻣــــﯽپردازد و ﺳپس ﺑرای ﺑهتر ﺳــــاﺧتن فﺿای
اجتﻣاﻋﯽ ،رویﮑردی آیﻧده ﻣﺣور را پیﺷه ﺧود ﮐرده و در ﻧهایت اﻣر ،ﺑه جهاﻧﯽ ﺷــــ ـ ن و ایده آل ﺷــــ ـ ن
ﻣــــــــــــــﯽاﻧدیﺷــــ  .زﻣاﻧﯽ ﮐه ﺻــــﺣﺑت از اﻗداﻣات ﻣﺷارﮐتﯽ ﻣــــﯽﺑاﺷد ،از ﭼــــﻧد جهت دارای اهمیت
ﻣــــﯽﺷود ﮐه ﻣهم تریب آن ،ﺑرﻧاﻣه هایﯽ اﺳــــت ﮐه در ﺳطﺢ ﻋﻣوم جاﻣﻌه ﻣطرح ﻣﯽﮔردد ﮐه ﺑه ﻧتیجه رﺳیدن
آن ﻣورد ترجه همه افرادی اﺳــــت ﮐه از آن ﻣــــــــطﻠ

ﺷده اﻧد .ﻧتیجه آن ﻣﯽﺷود ﮐه ﺑرﻧاﻣه ها و اﻗداﻣات

ﺳ ـــیاﺳت ج ـــﻧایﯽ ﻣ ـــﺷارﮐتﯽ ﻧ ـــﺳﺑت ﺑه ﺳ ـــایر ﺳ ـ ـ ـــیاﺳ ـت های جﻧایﯽ ﻣتﻔاوت ﺑوده و ﺑه دﻟیل آﻧﮑه
ﻣﺧاط

آن ﻋﻣوم جاﻣﻌه ﻣﯽﺑاﺷ ـ ـ ـ ـ  ،از ﻧظر ﻣﺑاﻧﯽ ،ﺳ ـ ـ ـ ـــاﺧتــار ،ﻣﻔهرم و روش ،از ﮐیﻔیــت ﺑهتریﺑرﺧوردار

اﺳ ـ ـ ـ ـــت .ﭼرا ﮐه ﺑرای ﺑه ﻧتیجه رﺳ ـ ـ ـ ـــی ـ ن این ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـــیاﺳ ـت ها ﺑاید ﺑه درﺳــتﯽ ﺑرای همﮕان تﺑیین
ﺷــرد و این اﻣر ﻧیاز ﺑه ﻣ اﻟﻌه و ﺑرﻧاﻣه ریزی ﺑیﺷــتری دارد .ﺳــاﺧتار ﺳــیاﺳــت جﻧایﯽ ﻣﺷــارﮐتﯽ ﺑه دﻟیل
آﻧﮑه در ﺳــطﺢ ﻋﻣوم جاﻣﻌه جاری ﻣﯽﮔردد ،ﺑا ترجه ﺑه زﻣ ـ ـ ـــان و ﻣ ـ ـ ـــﮑان تﺑیین ﻣﯽﺷود .ﮔاه ﺳیاﺳت
فﺼﻠناﻣه ﻋﻠﻤی (ﻣﻘاﻟه ﻋﻠﻤیـﭘﮋوهﺸی) ﺟاﻣﻌهشناسی سیاسی ایران ،سال دوم،شﻤاره چهارم(ﭘیاﭘی)8زﻣستان1398

پیﺷﮕیراﻧه ﻣورد ﻧظر اﺳت و ﮔاه ﺳیاﺳت ﺳرﮐوﺑﮕراﻧه دراﻧدیﺷه ﻋﻣوم جاﻣﻌه جایﮕاه دارد« .اﺻــطﻼح ﺳــیاﺳــت
جﻧایﯽ ﻣﺷـــارﮐتﯽ تﻣام ﻣﻌﻧا و ﻣﻔهرم ﺧود را ﺑا هم جواری زﻣاﻧﯽ و ﻣﮑاﻧﯽ ﮐـــــــــﻧشﮔران پیـــــــــﺷﮕیری،
ﺳرﮐوﺑﮕری و ﺑازپذیری اجتﻣاﻋﯽ ﺑزه ﮐار و ﻧیز پــاﺳـخ های دوﻟتﯽ و جــاﻣﻌوی؟ ﺑه پـ یـ ه ﻣﺿــــــاﻋف اﻧﺣراف
و ﺑزه ﮐاری پیـ ا ﻣﯽﮐﻧـ ( ».ﻗﻣﯽ اویﻠﯽ .)504 ،1397
اﻋﺿای جاﻣﻌه ﻣﺣﻠﯽ در ﻧتیجه وﻗوع جــــــــــرم ،ﻧیازهایﯽ پیدا ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐه در راﺳتای آن ،ﺑاید ﻧﻘش هایﯽ
ایﻔــــا ﮐﻧﻧد .طرفداران ﻋداﻟت ترﻣیﻣﯽ ،ﻣﻌتﻘدﻧد ﮐه وﻗتﯽ دوﻟت ﺑه ﻧام ﻣا جرم را از آن ﺧود ﮐرد ،اﺣﺳاس ﻣا
ﺑه ﻋﻧوان جاﻣﻌه ی ﻣﺣﻠﯽ را ﻧادیده ﮔرفت .جواﻣ

ﻣﺣﻠﯽ ﺑه واﺳـ ه ی وﻗوع جـــــرم ،تـــــﺣت تﺄﺛیر ﻗرار

ﻣﯽﮔیرﻧد و ﻧﺳـــﺑت ﺑه ﺑﺳـــیاری از جرایم ﺑاید ﺑه ﻋﻧوان ﺑزه دیده ﺛاﻧوی ﺻـــاﺣب ﻧﻔ و ﺳهم تﻠﻘﯽ ﺷـــرﻧد.
اﻋﺿــــای جاﻣﻌه ﻣﺣﻠﯽ در فرایﻧد ترﻣیم تواﻧایﯽ ایﻔای ﻧﻘش های ﻣهمﯽ را دارﻧد و ﻣﻣﮐن اﺳــــت ﻧﺳــــﺑت ﺑه
ﺑزه دیدﮔان و ﺑزه ﮐاران و همچنیب ،ﻧــــــــــــﺳــﺑت ﺑه ﺧودﺷــان ﻣﺳــووﻟیت هایﯽ را تﻘﺑل ﮐﻧﻧد.پدیده ﻣجرﻣاﻧه
ھﻣواره در ﻧظم ﻋﻣوﻣﯽ جواﻣ

ﺑﺷری ایجاد اﺧتﻼل ﮐرده اﺳت و اﻣﻧیت جاﻧﯽ ،ﻣاﻟﯽ ،ﻣﻌﻧوی ،اﻗتﺻادی و

ﺳیاﺳﯽ اﻧﺳاﻧها و دوﻟتها را در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار داده اﺳت.واﮐﻧش جواﻣ

در ﻣـــﻘاﺑل ایـــب پدیده ،اﺑـــتدا از

طریﻖ تدوین ،وﺿــــ اﻋﻣال روﺷها و اﺑزارهای ﻗهر آﻣیز و ﺳــــرﮐوﺑﮕر ﺑاتوﺳــــ

ﺑه ﻧهادهای ﻣﺧتﻠف ﺣﻘوق

ﮐیﻔری اﺑراز ﻣﯽﺷــرد .در ای ـ ـ ـ ـ ـــب ﺻــررت ﺳــیاﺳــت ﻣﺑارزه ﺑا پدیده ﻣجرﻣاﻧه ﮐه ﻋم تاً ﻣجهز ﺑه اﺑزارهای
ﮐ ـ ـ ـــیﻔری اﺳ ـ ـ ـــت و رﺳاﻟتهای «ﻋﺑرت اﻧﮕیزی» و «ارﻋاب اﻧﮕیزی»را دﻧﺑال ﻣﯽ ﮐن  ،همان ﺳــیاﺳــت ﮐیﻔری
یا ﺳــیاﺳــت جزایﯽ اﺳــت ﮐه در واﻗ در ﻗﻠﻣرو «ﺳــیاﺳــت ﺣــــــــــــﻘوﻗﯽ» هر دوﻟت ﻗرار ﻣﯽﮔیرد( .ﻣﻔهرم
ﻣﺿیﻖ ﺳیاﺳت جﻧایﯽ) ﻟیﮑب دوﻟت های ﻣتﺣول و پویا ،ﺑه ویژه پس از پایــــــــــان جــــــــــﻧگ جهاﻧﯽ دوم،
ﺑرای ﻣهار ﺑزه ﮐاری ،ﻋﻼوه ﺑر اﻋﻣال ﻗواﻋد و ﻧهادهای ﻣﺧتﻠف ﺣﻘوق ﮐیﻔری ،از ﻧهادهای ﺳــــــــــــایر ﻧظاﻣها
ﺣـــــــﻘوﻗﯽ (ﺣﻘوق اداری ،ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ ،ﺣﻘوق پزﺷــﮑﯽ )... ،و ﻧیز از ﺣﻘوق پیﺷــﮕیری از جرم ،ﺑه ﻋﻧوان
تﺄﺳیس ﻣ ـ ـ ـــﺳتﻘل از ﺑازدارﻧدﮔﯽ و پیﺷﮕیری ﻋام و ﺧ ـ ـ ـــاص ﻧ ـ ـ ـــاﺷﯽ از تدوین و اجرای ﻧظام ﮐیﻔری،
اﺳـتﻔاده ﻣﯽﮐﻧﻧد .در این ﺻـررت ﺳـیاﺳـت ﻣﺑارزه ﺑا پدیده ﻣجرﻣاﻧه دارای هسته ای ﻣرﮐزی ﺑه ﻧام ﻧظام ﮐیﻔری
اﺳــــــــت ،ﻟیﮑن ﺣول آن ،ﺣﻘوق پیﺷــــــــﮕیری و ﺳــــــــایر ﻧظاﻣهای ﺣﻘوﻗﯽ ﻧیز ﻗرار دارد ﮐه «ﺳیاﺳت
جــــﻧایﯽ» یا ﺳیاﺳت ﮐﻧترل (ﻣهار) جرم را تﺷﮑیل ﻣﯽ ده (ﻣﻔهرم ﻣوﺳ

ﺳیاﺳت جﻧایﯽ) .ﺳیاﺳت جﻧایﯽ ،در

این ﻣﻔهرم ﮔﺳـــترده ،در ﻗﻠﻣرو «ﺳــیاﺳــت جﻧایﯽ» هر دوﻟت ﻗرار ﮔرفته و ﻣتﺣول ﻣﯽﺷــرد ﮐه در واﻗ

ﻣﻔهرم
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ﻣوﺳ ﺳیاﺳت ﮐ ـــیﻔری اﺳ ـــت .ﺑدین ترتیب «ﺳیاﺳت ﮐیﻔری» جزیﯽ از ﺳیاﺳت جﻧایﯽ تﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔردد( .ﻧجﻔﯽ
اﺑرﻧدآﺑادی)291 :1374 ،
«ﻣﺷـــارﮐت ﻣردم در ﻋداﻟت ﮐیﻔری ﻧیز دﺳـــت ﮐم در ﺳه ﻗﻠﻣرو ﻣهم ﻣورد توجه ﺳـــازﻣان ﻣﻠل ﻣتﺣد ﻗرار ﮔرفته
اﺳت :ﺷ ـــرﮐت دادن ﻣ ـــردم در ﻧﺣوهء اجرا و اﻋﻣال ﮐیﻔر ﺳاﻟب آزادی و جایﮕزین های آن (ﻗواﻋد توﮐیو)،
و ﺑه ویژه طرز رفتــار (اﺻ ـ ـ ـ ـــﻼﺣﯽ) یــا زﻧ ـ اﻧیــان (ﻣجمرﻋه ﻗواﻋ ـ و ﻣﻘررات ﺣ ـ اﻗ ـ ﻣﻠ ـ ﻣتﺣ ـ درﺑاره
رفتار (اﺻﻼﺣﯽ) ﺑا زﻧداﻧیان) ﺷرﮐت ﺷهروﻧ ان در ﻣـــــــــراج

ﻗـــــــــﺿایﯽ ﺧاص رﺳیدﮔﯽ ﺑه جرایم اطﻔال

ﻣؤﺳــــــﺳــــــات ویژه اﻋﻣال تصمیم های ﻗﺿــــــایﯽ درﺑاره ﺻــــــﻐار ﺑزه ﮐار (ﻗواﻋد ﺑیجیﻧگ) و ﺳــــــراﻧجام
اﺳ ـ ـ ـ ـــتﻔــاده از اﻧجﻣب های و اﺑتﮑــارهای ﻣردﻣﯽ در ﺣﻣــایــت از ﺑزه دی ـ ﮔــان و اﺷ ـ ـ ـ ـــﺧــاص تﺣــت
تﮑﻔ ـ آﻧــان اﻋﻼﻣیه اﺻول اﺳ ـــــاﺳﯽ ﻋ ــــ اﻟت درﺑ ـــــاره ﻗرﺑاﻧیان ﺑزه ﮐاری و ﻗرﺑاﻧیان ﺳوء اﺳ ـــــتﻔاد از
ﻗ ـ ـ ـ ـ رت ( .ﻧــجﻔﯽ اﺑرﻧدآﺑادی )291 : 1374،ﺑاید پیش از این ﻧیز ﺑر این ﻧﮑته اذﻋان داﺷت ﮐه پیﺷﮕیری از
جرم ،ﺑاﻻﺧص پیﺷﮕیری اجتﻣاﻋﯽ در ﺳیاﺳت جﻧایﯽ ﻣﺷارﮐتﯽ ﻗاﺑل ط ـ ـ ـ ـــرح اﺳ ـ ـ ـ ـــت و ﻧ ـ ـــــــﻣﯽتوان
ﻣﯽﺷـرد تا ﻣوفﻘیت در این اﻣر از ﻟﺣاظ اجرایﯽ و درک اهمیت آن افزایش یاﺑد.
 4-2ﺗﺄﺛیر
ﻣﺷــارﮐت ﻣردم در پیﺷــﮕیری از ارتﮑاب جرم ،یﻌﻧﯽ ﺳــاﻟمﺳــازی جاﻣﻌه و ﻣــــــــــــﺑارزه ﺑا «ﮐارﮐردھای
اجتﻣاﻋﯽ» ﮐه جرم زا هستن  ،یﮑﯽ از ﻣﺻ ـــادیﻖ ﺳ ـــیاﺳ ـــت جﻧایﯽ ﻣﺷ ـــارﮐتﯽ اﺳ ـــت .ﺷ ـــرﮐت دادن ﻣردم
یا اﺻــطﻼﺣاًًً دادرﺳــان ﻣ ـ ـ ـ ـ ـــردﻣﯽ در ﻋداﻟت ﮐ ـ ـ ـ ـ ـــیﻔری و ﺑه ویژه در ﻣرﺣﻠه ﻣ اﮐمه ﮐیﻔری (ﻣﺛﻼ
هیﺄت ﻣنصﻔه) و ﺳــراﻧجام اجازه ﺣــــــــــــﺿــرر ﻣــــــــــــردم یا اﻧجﻣن های ﻣردﻣﯽ در اﺻــﻼح ﺑزه ﮐاران
(زﻧداﻧیان) ﮐﻣﮏ ﺑه ﺧاﻧواده آﻧان،ﮐﻣﮏ ﺑه ﻗرﺑاﻧیان ﻣﺳــــــــتﻘیم جرایم (ﺑزه دیدﮔان) و ﻗرﺑاﻧیان ﻏــــــــــــــــــیر
ﻣﺳــــــــتﻘیم ﺑزه ﮐاری (ﺧاﻧواده یا افراد تﺣت تﮑﻔل ﺑزه دیدﮔان)  .....از ﻣﺻادیﻖ ﺳیاﺳت جﻧایﯽ ﻣــــﺷارﮐتﯽ
ﻣــﺣﺳوب ﻣـﯽﺷود(ﻗﻣﯽ اویﻠﯽ.)506 ،1397 ،
ﻣﺷــارﮐت ﻣدﻧﯽ در پیﺷــﮕیری از ﺑزه دیدﮔﯽ ﺛاﻧویه ،دو اﺛر ﻣﺳــتﻘیم دارد .ﻧﺧﺳــت آن ﮐه ﺑاﻋث تــــــــــــرﻣیم
ﺑ ـ ـ ـ ـــزه دیده ﻣﯽﺷود و دوم آن ﮐه وﺿﻌیت ﺑزه دیده و ﺑزه ﮐار را تﻐییر داده و تاﺛیر ﻣﯽﮔذارد .ﺷرح این دو اﺛر
در اداﻣه این ﮔـﻔتار طـرح ﺧراه ﺷد
 4-3ﺗرمیم بزه دیده
ﺑزه دیده ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐه از ارتﮑاب ﻋﻣل ﻣﺧاﻟف ﻗ ـ ـــاﻧون ،ﻣ ـ ـــتﺿرر ﺷ ـ ـ ـ ه اﺳت .ﺿرر در فﻘه ﺑه ﻣﻌﻧﯽ
ﺻــــــــ ﻣه جاﻧﯽ زدن ﺑه ﺧود و دیﮕری ،تجاوز ﺑه ﺣیﺛیت دیﮕران و ﻟطمه زدن ﺑه ﺣیﺛیت ﺧود ،تﻌرض ﺑه
ﻧاﻣوس دیﮕران ،اتﻼف و ﻧاﺑودﮐردن اﻣوال ﺧود و دیﮕران و تجاوزﺑه ﻣال ﻏــــیر ﻣاﻧﻧد ﻏــــﺻب وﺧــــیاﻧت
دراﻣاﻧت واﺧتﻼس ،ﻣﻣاﻧﻌت از وجود پیدا ﮐردن ﻧﻔﻌﯽ ﮐه ﻣﻘتﺿــﯽ وجود آن ﺣاﺻــ ﺷــ ه اﺳــت (یاﻋدم اﻟﻧﻔ
آن) ﻣـــاﻧﻧد ﮐﻧدن درﺧـــتان ﻣیوه ﮐه ﺷﮑرفه دارد .ﺿرر در ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑه واﺳطه از ﺑین رفتن
ﻣــــــــــــاﻟﯽ ﺑــــــــــــاﺷــ

یا ﺑه واﺳ ه فوت ﺷــ ن ﻣﻧﻔﻌتﯽ ﮐه از اﻧجام تﻌه ﺣاﺻــ

ﻣﯽﺷــ ه اﺳــت.

(جﻌﻔری ﻟﻧﮕرودی )415 ، 1392،ﺑه هر ﺣال ﺑا ترجه ﺑه ﻣﻌﻧﯽ ﻟﻐ ـــری وﻋ ـــرفﯽ درت ـــﻌریف «ﺿرر» ﺑه طرر اﻋم
از ﻧظر ﺣﻘوق جزا ﻣﯽتوان ﮔﻔت ﺿرر یا ﺧﺳارت ،ﻋﺑارت اﺳت از ﮐﺳر دارایﯽ و ﺛــــروت یــــا از ﺑین رفتن

بازخورد رهیافتهای بزهدیده شناسی ثانویه در نظام کیفری ایران

پیﺷﮕیری اجتﻣاﻋﯽ را تنها از یﮏ ﻧهاد تﻘاﺿــا ﻧﻣود .دﺧـــــــاﻟت آﺣـــــــاد جاﻣﻌه در اﻣر پیﺷــﮕیری ﺑاﻋث
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ﻣاﻟﯽ یا هر ﻧوع ﻟطمه زدن ﺑه ﺳــــــﻼﻣت و تﻣاﻣیت جﺳــــــﻣﯽ و ﺣیﺛتﯽ و ﺣرﻣت اﺷــــــﺧاص ،یا فوت ﻣﻧﻔﻌت
ﻣﺳــﻠم اﺷــﺧاص (اﻋم از ﺷــــــــــــــﺧص ﺣﻘیﻘﯽ یا ﺣﻘوﻗﯽ) ﮐه از جرم ﻧاﺷــﯽ ﺷــ ه ﺑاﺷــ ( .جﻌﻔری
ﻟﻧﮕرودی )416 ،1392 ،ﺑزه دیده ﺑا ﺿــــرری ﮐه ﻣتﺣﻣل ﺷده اﺳت ،ﻧیاز ﺑه این دارد ﮐه ﺣــــ اﻗل از ﺳــــری
آﺣاد جاﻣﻌه ﻣورد توجه و ﻟط

ﻗرار ﮔ ـــیرد .ﺣ ـــال اﮔر این ﺑزه دیده ،ﻋﻼوه ﺑر ﺿرری ﮐه ﻣتﺣﻣل ﺷده اﺳت،

ﻣورد ﺳرزﻧش جاﻣﻌه ﻗــــرار ﮔیرد ،ﺣاﺻل آن ﻋدم ﮔزارش ﺑــــزه دیدﮔﯽ ﺧراه ﺷ  .ﺳــــرزﻧش ،تــــﻣﺳﺧر و
ﺑـــﯽ توجهﯽ ﺑه ﺑزه دیده ،ﺣاﺻﻠﯽ ﻣاﻧﻧد ﻋـــ م ﮔـــزارش ﺑزه دیدﮔﯽ را ﺑه دﻧﺑال ﺧراه داﺷت ﮐه ﻧهایتاً
ﺑاﻋث ﻣﯽﺷود ﺑزه دیده ﺧود ﺑه فﮑر اﻧتﻘام افتد و ﻋﻘب ﮔردی ﺑه دوره اﻧــــــــــــتﻘام جویﯽ را رﻗم زﻧد .از
ﺳــــــــری دیــــــــﮕر ،راهنمایﯽ ﮐردن و ﺣﻣایت ﻋاطﻔﯽ از ﺑــــــــزه دیده ،ﻣــــــــﯽتواﻧد ﺑازﮔﺷت وی را ﺑه
جاﻣﻌه تﺳری

ﺑﺧﺷد .ﺑدین ﻣﻌﻧا ﮐه ﺑزه دیده ﺿﻣن این ﮐه اﻗدام ﺑه اﺧذ ﺣﻖ ﻣﯽﻧﻣاید ،در ﻣجازات و ﺑ ـ ـــرﻗراری

ﻧ ـــظم جاﻣﻌه ﻧیز ﻣﯽتواﻧد ﻣ ـــرﺛر واﻗ ـ ـ ﺷود .ﻧﮕارﻧده ﻣﻌتﻘد اﺳ ـــت ﮐه درﺻد ﻗاﺑل ترجهﯽ از ﺑزه دیدﮔان
ﻧﻣﯽداﻧﻧد ﮐه ﻣورد ﺣﻣایت ﻗاﻧون و جاﻣﻌه هستن و همیب اﻣر ﺑاﻋث ﻣــــــــــــﯽﺷــرد تا ﺑزه دیدﮔﯽ آﻧان تﮑرار
فﺼﻠناﻣه ﻋﻠﻤی (ﻣﻘاﻟه ﻋﻠﻤیـﭘﮋوهﺸی) ﺟاﻣﻌهشناسی سیاسی ایران ،سال دوم،شﻤاره چهارم(ﭘیاﭘی)8زﻣستان1398

ﮔردد (ﻗﻣﯽ اویﻠﯽ.)507 :1397 ،
 4-4اﺛـرﮔذاری بـر بـزه دیده و بزه ﮐﺎر
از یﮏ ﺳو ﺷﺧص ﺑــــــــزه دیده ﻣاﻧﻧد ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐه از ﻋﻣﻠﯽ ﻣجروح ﺷده و جراﺣت او ﺑا فﻌل و اﻧﻔﻌاﻻتﯽ
ﻣتوﻗف و ﺑهبرد ﻣﯽﺑاید .از طـــرف دیـــﮕر ،ﺑزه ﮐار ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐه تﮑرار ﺑـــزه و افـــزایش ﺑــزه دیده را در
جاﻣﻌه ته ی ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﺷارﮐت ﻣــــــ ﻧﯽ ﻣــــــﯽتواﻧد ﺑر هر دو ﻣﺷﮑل آتﯽ ﺑزه دیدﮔﯽ تاﺛیر ﮔذار ﺑاﺷد .از یﮏ
ﺳو ﺑا ﮐﻣﮏ ﻣﺷارﮐت ﻣدﻧﯽ ،طرف اﺻﻠﯽ جــــرم ﻣـــ یریت ﻣـــﯽﺷود و از طرف دیﮕر ،ﺑزه دیده و جاﻣﻌه
ترﻣیم ﺷده و اﻣـﻧیت و آراﻣـش ﻣـﺣﻘﻖ ﻣـﯽﺷود.
 4-4-1مـدیریت بزه ﮐﺎری
ﻋداﻟت ترﻣیﻣﯽ اﻧﺣﺻ ـ ـــار رﺳ ـ ـــیدﮔﯽ ﺑه جرم را از ﺻ ـ ـــﻼﺣیت ﻋداﻟت ﮐیﻔری ﺧارج ﻣﯽﮐﻧد .ﺑه جاﻣﻌه ﻣﺣﻠﯽ
اجازه ﻣﯽ ده در روﻧد ترﻣیﻣﯽ ﻣﺷــــــارﮐت ﮐرده و ﺑه ﻋﻧوان ﮐﻧﺷــــــﮕر دیﮕری ﮐه از جرم ارتﮐاﺑﯽ ﻣتﺄﺛر و
ﻣــــــــــــــتﺿــــرر ﺷــــ ه اﺳــــت ،ﻧظرها و ای ه های ﺧود را در ﻣورد تﻌیین پاﺳــــخ ترﻣیﻣﯽ ﻣطرح ﮐن .
همچنیب ،جاﻣﻌه ﻣﺣﻠﯽ فرﺻــــــتﯽ ﻣﯽیاﺑد ﮐه در ﻋداﻟتﯽ ﻣﺷــــــارﮐتﯽ و جاﻣﻌوی ،از اﻣﮐاﻧات و ظرفیت های
ﺧود ﺑهرهﮔرفته و در پاﺳخ دهﯽ ﺑه جرم ﺑه آﻧها ﻣــتوﺳل ﺷــرد .ﺑﻧاﺑراین ،در ﻋداﻟت ترﻣیﻣﯽ ،ﮐل جاﻣﻌه و افﮐار
ﻋﻣوﻣﯽ ﮐه دوﻟت و ﻧهادهای ﺣاﮐﻣیت ﻣﻌرف آﻧها هسـتن  ،ﻣﯽتواﻧﻧد در آن ذی ﻧﻔ ﺑاﺷﻧد .جاﻣﻌه ی ﻣﺣﻠﯽ ﺑه
ﻋﻧوان ﺑزه دیده ﺛاﻧوی در روﻧد ترﻣیﻣﯽ ﺷــــــرﮐت ﻣﯽﮐﻧد و طرف ﻣذاﮐره ﻗرار ﻣﯽﮔیرد .دﻟیل ﺣـــــــــــــــﺿور و
ﻣ ـ ـ ـ ـــﺷارﮐت دهﯽ جاﻣﻌه ﻣﺣﻠﯽ این اﺳت ﮐه ﺑا وﻗوع جرم ،جاﻣﻌه ی ﻣﺣﻠﯽ اﺣﺳاس ﺧطر ﮐرده و فﺿ ـــای
اﻣن ﺣاﮐم ﺑر آن ﻣتﺷ ـــﻧﺞ ﻣﯽﺷ ـــرد .در ﻋداﻟت ترﻣیﻣﯽ ،ﻣﻧاﺳ ـــﺑت ﺣﺿ ـــرر و ﻣﺷ ـــارﮐت ج ـ ـــاﻣﻌه ﻣ ـ ـ ـ ﻧﯽ
ﭼه ﺑه ﺻورت ﺳازﻣان یافــــ ـته و ﭼه ﺑه ﺻورت ﺧود جرش فراهم اﺳت و ﺑدین ﺳان ،در های ﻋداﻟت ﮐیﻔری
ﺑه روی ﻣردم ﺑاز ﻣﯽﺷــــرد .در ﻋداﻟت ترﻣیﻣﯽ ،دﺳــــتﮕاه ﻗﺿــــایﯽ ﺑه ﻣﺛاﺑه ﻧهادی ﺧود ﮐﻔــا و ﺑسته ﻋﻣل
ﻧﻣﯽﮐﻧد.
جاﻣﻌه ﻣدﻧﯽ ﺑــــــا ﻣﺷارﮐت ﺧود ،از یﮏ ﺳو ،ﺧدﻣات ﺣﻣایتﯽ و ﻣﺳاﻋدتﯽ را ﺑه ﺑزه دیده اراﺋه ﻣﯽ ده و
از ﺳــــــری دیﮕر ،ﺑه ﺑزه ﮐار در ایﻔای ﺑهتر تﻌه های ﺧود ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .ﻋداﻟت ترﻣیﻣﯽ در جﺳــــــتجوی
تﻘویت ﻣﺷارﮐت و ﺣﺿور جاﻣﻌه ی ﻣﺣﻠﯽ ﺑه ﻣﻧظرر پیﺷــــــﮕیری از تﮐرار جرم در آیﻧده اﺳت .ﻣﯽتوان ﮔﻔت

یﮐﯽ از ﻣهمتریب ﻧتیجه هایﯽ ﮐه ﻋداﻟت ترﻣیﻣﯽ در راﺑطه ﺑا جاﻣﻌه دﻧﺑال ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﺳــﺄﻟه پیﺷــﮕیری از ﺑزه ﮐاری
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اﺳــــت .جرم ،ﻣوجب ایراد ﺿــــرر و زیان اﺳــــت ،ﻋﻼوه ﺑر این ،وﻗوع جرم آﺷــــﮐار ﮐﻧﻧد ه وﺿــﻌیت
ﻧــــــــــــاﻋادﻻﻧه ﻗــــــــــــﺑل از وﻗوع جــــــــــــرم ﻧیز اﺳــت .وﺿــﻌیت پیش ﮔﻔته ﺣاﮐﯽ از ﮐارﮐرد ﺿــﻌیف
ﻧهادهای جاﻣﻌه ی ﻣدﻧﯽ در تدارک اﻗ ام ها و تداﺑیر پیﺷــﮕیراﻧه ی اجتﻣاﻋﯽ و ﺳــاﻟم ﺳــــــــــــــازی ﻣ یط
های اجتﻣاﻋﯽ جرم زا ﺳت و ﻧﺷان دهن ه ﻗﺻور جاﻣﻌه ی ﻣدﻧﯽ در توجه ﺑه رفــ

ﻋـــﻠل و ﻋواﻣل جرم زا

در ﺑﺳتر جـاﻣﻌـه اﺳت ،ﻣﻣﮐن اﺳت ﺑـه وﻗوع تﻌـارض هـا ،ﮐﺷﻣﮐش هـا و درﮔیر ی هـا ﻣیان ﺑزه دیده و ﺑزه ﮐـار
ﻣﻧجر ﺷــــــرد؛ ﺑه ﮔرﻧه ای ﮐه در آیﻧده ﭼﻧین ﻣواردی ﺑه ﺻورت وﻗوع رفتار ﻣجرﻣاﻧه در جاﻣﻌه ﻧﻣود پیدا ﮐﻧد.
ﺑ ـ ـ ـ ین ت ـ ـــرتیب ،ﻧ ـ ـــظام ﻋداﻟت ترﻣیﻣﯽ ﺑه ﻣﻧظرر ﻣﺷارﮐت دادن ﺳازﻧده ی ﻧهادهای جاﻣﻌه ی ﻣــ ﻧﯽ ﺑه
ﻋﻧوان ﻧتیجه ای ترﻣیﻣﯽ ،ﻧﻣــایﻧ ـ ﮔــان جاﻣﻌه ی ﻣ ـ ﻧﯽ را در فرایﻧ ـ ی پویــا و اﻧﻌطــاف پــذیر ﮔرد هم ﻣﯽآورد و
ﺑــا ﭼــاره اﻧ ـ یﺷ ـ ـ ـ ـــﯽ ﺑرای ﺣــذف ﻣوﻗﻌیــت اجتﻣــاﻋﯽ جرم زا در جاﻣﻌه ،ﺑــاﻋ ـ

ﻣﯽﺷ ـ ـ ـ ـــرد تا ﻧهادهای

جاﻣﻌوی از این ﻧظام ،ﺣمـایـت هـای ﻣادی و ﻣﻌﻧوی ﮐﻧﻧد.ﻧتیجـه ی ترﻣیﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑـه جـاﻣﻌـه ی ﻣدﻧﯽ ،ﻣداﺧﻟـه
دادن آن در ﻣدیریت دﺳتﮕاه ﻋداﻟت و ﮔﺳترش ﻧﻘش و ﻧﻔوذ افراد و ﻧهـادهـای جـاﻣﻌـه ﻣدﻧﯽ  ،ﺑـه ﻣﻧظرر ﻣهـار
دﺳـتیاﺑﯽ ﺑه آﻧهاﺳت ،ﻋﺑارتﻧد از :ایجاد روﺣیه ی ﻣردم ﺳـاﻻری در جاﻣﻌه ،ﺑه ﻋﻘب راﻧدن ﻧظام ﻋداﻟت رﺳـﻣﯽ
ﺑه ﻧﻔ جاﻣﻌه ی ﻣ ﻧﯽ  ،ﮐاﺳــتن از ﻣﺣدوده های ﺑﯽ ﺣد و ﻣــــــــــــرز و ﻋــــــــــــﻧان ﮔﺳیخته ﻗوای ﻋﻣوﻣﯽ،
ﺑرﮔرداﻧدن ﺣﻖ تﺻﻣیم ﮔیری ﺑه ﻧﻣایﻧدﮔان اﻗﺷار جاﻣﻌـه ی ﻣدﻧﯽ و تﺣﻘﻖ ﻋداﻟتﯽ ﻣﺣﻠﯽ و ﻣردﻣﯽ جاﻣﻌـه ﻣﺣﻠﯽ
در ﻧتیجه وﻗوع جرم ،اﻣﻧیـت ﺣـاﮐم ﺑر ﺧود را از دﺳـــــت داده و رواﺑط اجتﻣاﻋﯽ آن دﭼــار تــﻧش ﺷده اﺳت
و ﺑاید ﺣﻖ داﺷتـه ﺑاﺷد ﮐـه در روﻧد رﺳیدﮔﯽ ﺑـهجرﻣﯽ ﮐـه آن را ﻧیز ﻣتﺄﺛر ﺳاﺧتـه ،ﻣﺷارﮐت ﮐرده و ﺑاید ﺑـه
دیدﮔاه های ﻧﻣایﻧدﮔان جاﻣﻌه ی ﻣﺣﻠﯽ ﻧیز توجه ﺷود(ﻗﻣﯽ اویﻠﯽ .)508 :1397
 4-4-2ﺗرمیم اجﺗمﺎﻋی ﻧﺎشی از جرم
ﻧتیجه تــــــــرﻣیﻣﯽ دیﮕــــــــری ﮐه ﻋداﻟت ترﻣیﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑه جاﻣﻌه ﻣدﻧﯽ ﺑه همراه دارد ،ترﻣیم ﮔﺳﺳت ها و
اﺧتﻼل های اجتﻣاﻋﯽ جاﻣﻌه اﺳ ـــــت .ﻋداﻟت ترﻣیﻣﯽ ﺑا ﻣﺷ ـــــارﮐت دهﯽ طیف ﮔﺳ ـــــترده ای از افراد و
ﻧهادهای جاﻣﻌه ی ﻣدﻧﯽ ،آﺛار ترﻣیﻣﯽ ﺧود را در ﺳـــــطﺢ ﮔـــــﺳترده تـــــری ﺑر جا ﻣﯽﮔذارد .ﻋداﻟت
ت ـ ـــرﻣیﻣﯽ در ج ـ ـــﺳتجوی ﺑ ـ ـــازﮔرداﻧدن وﺣدت و هماهنﮕﯽ ﺑه ﭼیزی اﺳت ﺑه در ﻧتیجه ای ارتﮐاب جرم،
ﮔﺳﺳته ﺷده اﺳت .جرم ،ﻣوجب ایجاد ﻧوﻋﯽ اﻧﺷﻘاق ﻣیان ﻣردم (تﻘﺳیم ﻣردم ﺑه ﺑــــزهﮐار و ﺑــــزه دیده) و ﻧیز
ﻧوﻋﯽ ﮔﺳﺳتﮕﯽ و ﺷﮐاف در جاﻣﻌه ای ﻣﺣﻠﯽ اﺳت ﮐه در واﻗــــــــــ  ،یﮐﯽ از ﻣهمتریب زیان ھای ﻧاﺷﯽ از
ارتﮐاب جرم اﺳت .رویﮐرد ترﻣیﻣﯽ در ﺻدد تدارک تمهیـ اتﯽ ﺑرای ایجاد آﺷتﯽ و توافﻖ ﺑین ﺑزهﮑـار و ﺑزه
دیده و ﺑازﮔرداﻧدن هر دوی آﻧــــــان ﺑه جاﻣﻌه اﺳت .رویﮐرد پیش ﮔﻔته ،ﻣﻌتﻘد اﺳت ﮐه ﻧﻘش های ﺑزه دیده و
ﺑزهﮑار ﺑاید ﻣ ـ ـ ـ ـ ـــرﻗتﯽ ﺑاﺷ ـ

ﻧه دایم .هر ﮐدام از ﻧﻘش های پیش ﮔﻔته ،ﺑاید ﺑه آیﻧده ای رهنمرن ﺷود ﮐه

از ﮔذﺷته (توأم ﺑا ﺧاطره جرم) رهاﺳت و ﺑ ــــیش از آن در ﭼ ــــﻧﮕال جرﻣﯽ ﮐه ﻣرتﮐب ﺷده یا ﻣتﺣﻣل ﺷده
اﺳت .ﻧﺑاﺷد( .ﻏﻼﻣﯽ.)725 ،1385 ،
در طﯽ روﻧد تــــرﻣیﻣﯽ ،رواﺑــــط اجتﻣاﻋﯽ ﺻ ﻣه دیده تﺻﺣیﺢ ﻣﯽﺷود و اﺧتﻼﻟﯽ ﮐه پس از وﻗوع جرم در
رواﺑط ﻣﺣﻠﯽ ،دوﺳــتﯽ ،ﮐاری ،ھﻣﺳــایﮕﯽ و توازن زﻧدﮔﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﺑوجود آﻣـــــــ ه اﺳـــــــت تــــــرﻣیم
و ﺑازﺳازی ﻣﯽﺷود .ﺑا وﻗوع جرم در جاﻣﻌه ،رواﺑط و ﻣﻧاﺳﺑات ﻣﺣﻠﯽ دﭼار تﻧش ﺷـــــ ه و ﺧــــــﺻوﻣت

بازخورد رهیافتهای بزهدیده شناسی ثانویه در نظام کیفری ایران

ﺑزه ﮐاری و ﺧﻧﺛﯽ ﺳ ـــازی ﻋواﻣل ج ـ ـ ـ ـ ـ ـــرم زاﺳ ـــت .ﺑدین ترتیب ﻧتیجه هایﯽ ﮐه ﻋداﻟت ترﻣیﻣﯽ در ﺻ ـ د
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آﻣــــــــــــیز ﻣﯽﺷــرد .ﺑﻧاﺑراین ،در ﻧتیجه روﻧد ترﻣیﻣﯽ از فﺿــای ﺣاﮐم ﺑر جاﻣﻌه ﮐه ﺑا ارتﮐاب جرم ،ﻧظم و
آراﻣ ـ ـ ـ ـــش از آن ﺳ ـ ـ ـ ـــﻠب ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ه ،تﻧش زدایﯽ ﻣﯽﺷود و ﻧﻣایﻧدﮔان جاﻣﻌه ی ﻣﺣﻠﯽ ﺑا ﻣﺷارﮐت در
روﻧد ترﻣیﻣﯽ و ﻣشاه ه ی تﻼش ﺑزهﮑار در ایﻔای تﻌه های ت ـ ـــرﻣیﻣﯽ ﺧود و این ﮐه ﺑین ﺑزه یده و ﺑزهﮑار
اﺻﻼح ذات اﻟﺑین ﺻورت ﮔرفته ،ﺑر آن ﻣﯽﺷوﻧد ﮐه در رواﺑط ﻣﺧدوش ﺷــــ ه ی ﺑــــین جاﻣﻌه ی ﻣﺣﻠﯽ و
ﺑزهﮑار ﻧیز تجدید ﻧظر ﮐرده و ﮐدورت زدایﯽ ﺑه ﻋﻣل آورﻧد .ﻋداﻟت ترﻣیﻣﯽ در ﺻــ د ایجاد ﺻـــﻠﺢ در جاﻣﻌه
از رهﮕذر آﺷــتﯽ دادن طرفین و ترﻣیم ﺧﺳــارت های ﻧاﺷــﯽ از جرم اﺳــت .از دیدﮔاه ﻋداﻟت ترﻣیﻣﯽ ،جاﻣﻌه
ﻣﺣﻠﯽ ،ﺑ ــــزه یده ﺛ ــــاﻧوی ﻣ ــــﺣﺳوب ﻣﯽﺷود و ﺑﻧاﺑراین ،طﺑیﻌﯽ اﺳت ﮐه او ﻧیز در این ﻧتایﺞ ترﻣیم ﺑﺧش
ﺳهیم ﺑاﺷــ  .جرم ﺻ ﻣه ای اﺳــت ﮐه ﺑه اﺷــــــــــــــﺧاص و جاﻣﻌه ی ﻣﺣﻠﯽ و ﺷبﮑه ی اجتﻣاﻋﯽ وارد
ﻣﯽﺷود و ﺑﻧاﺑراین ،ترﻣیم اﺧتﻼل ایجاد ﺷده در ﻧظم و توازن جاﻣﻌه ﻣــــــــﺣﻠﯽ ه ف ﻋداﻟت ترﻣیﻣﯽ و ﻧتیجه
ای اﺳــــــت ﮐه در این ﻧظام ﺑر آن تﺄﮐید ﻣﯽﺷــــــرد .جایﮕاه جاﻣﻌه در ﺑزه یدﮔﯽ ﺑه ﺳه زﻣــــــــــــــــــان
ﺑـــــــازﻣﯽﮔردد .زﻣـــــــان ﻧﺧﺳـت پیش از ارتﮑاب ﺑزه اﺳـت ﮐه ﺑا تﺑیین اﻗداﻣات پیشپیراﻧه اجتﻣاﻋﯽ ،ﻧﻘش

فﺼﻠناﻣه ﻋﻠﻤی (ﻣﻘاﻟه ﻋﻠﻤیـﭘﮋوهﺸی) ﺟاﻣﻌهشناسی سیاسی ایران ،سال دوم،شﻤاره چهارم(ﭘیاﭘی)8زﻣستان1398

ﻣﺛﺑت جاﻣﻌه اﺣــــراز ﻣﯽﮔردد .زﻣان دوم ﺑه ﻟ ظه ارتﮑاب جرم ﺑاز ﻣﯽﮔردد ﮐه ﻣ اﺧﻠه ﺻﺣیﺢ ﻧاظری ﺻ نه
جرم و ﻣاﻧ

ﺷدن آﻧهـا ﻣﯽتواﻧد پیﺷﮕیری را ﺑـه همراه داﺷـــتـه ﺑاﺷد .زﻣان ﺳوم ﻧیز ﺑـه پس از ارتﮑاب جرم

ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷود و ﻣﯽتواﻧد از ﺑزهﮑار ﺑخراه ﻣجدداً ﻣرتﮑب جرم ﻧﺷود و ﻣذﻣوم ﺑودن ﻋــــــﻣل در جاﻣﻌه را ﺑه
ﺑزهﮑار ﺧاطر ﻧشان ﺳازد .ﺑ یهﯽ اﺳت ﺑرﺧورد ﺧردﺳراﻧه و ارتﮑاب ج ـــرم دی ـــﮕر ،ﻋدم ﻣﻘاﺑﻠه ﺑا ﺑزهﮑار ،ﻋدم
تﺷویﻖ ﺑه ﮔزارش ﺑزه یدﮔﯽ ،ﮔم ﮐردن ﻣﺳیر ﺻﺣیﺢ ﺑرﺧورد ﺑ ـــا ﻣساﻟه و ﻧیز پاﺳخ ﻧاﻣﻧاﺳب  ،ﺑاﻋث ﻣ ـــﯽﺷود تا
جاﻣﻌه در ﻗــﺑال ﺑزهﮑاری ،تــراﻧا تــﺻور ﻧﮕردد .اﮔــر تﻣام ﮐﺳاﻧﯽ ﮐه از ﮐﻧار ﭼﻧین ﺻ نه های ﻣجرﻣاﻧه ای
ﺑــــــــــا ﺑﯽ ترجهﯽ ﻣﯽﮔذرﻧد ،ﺑداﻧﻧد ﮐه این ﻧﺣوه ﺑرﺧورد ﭼﮕرﻧه ﻣرتﮑب را جری ﮐرده و وی را تﺷویﻖ ﺑه
تﮑرار آن هم ﺷدیدتر ﻣﯽﻧﻣاید و در آیﻧده ای ﻧزدیﮏ این اتﻔاق ﺑــرای اطﻔال ،ﺧاﻧواده وی ﻧیز تــﮑرار ﻣﯽﺷود،
ﺑه طرر ﻗط در اﻗدام ﺧود تجدیدﻧظر ﮐرده و ﺑه فــــﮑر ﭼاره در ﻣﻘاﺑل این ﻋﻣل ﺧراهن افتاد .ﻣﺷارﮐت ﻣدﻧﯽ ﺑا
اتﮑا ﺑه این ﺷرایط ،در تــــﻼش اﺳــــت تا در پیﺷﮕیری از ﺑزه یدﮔﯽ ﺛاﻧریه ﻣــــرﺛر واﻗــــ ﺷــــرد .ﺑدین
ﻣﻧظرر در ای ـــب ﻣ ـــﺑﺣث ،اﺑتدا ﭼﮕوﻧﮕﯽ و ﺳپس اﻗ ـ ـ ـ اﻣات و ج ـ ـــایﮕاه ﻣﺷارﮐت ﻣدﻧﯽ ﻣورد ارزیاﺑﯽ ﻗرار
ﺧراه ﮔرفت (این جمﻠه ﻧیاز ﺑه ﺣذف دارد .ﻗﻣﯽ اویﻠﯽ.)510 :1397 ،
ﻣﺷارﮐت ﻣدﻧﯽ در ﮔرو ﺳه اﻗدام ﻣ ــــرﺛر اﺳ ــــت تا از ﺑ ــــزه یدﮔﯽ پی ــــﺷﮕیری ﻧ ــــﻣاید .آﻣوزش ،ﺣﻣایت
و ﻧظارت .ﻣهمتریب اﻗدام ،آﻣوزش اﺳــت ﮐه در ﺻــررت آﻣوزش اطﻔال ﮐه در ﺑرﺧورد ﺑا اطﻔال زﻧان زﻧداﻧﯽ
ﻧیز هستن ﺑــــاید این ﻧﮑته تﺑیین ﺷود ﮐه رفــــتار آﻧــــان ﻣــــﻧجر ﺑه ﺑــــزه یدﮔﯽ این افراد ﻧــــﺷود .از
ﺳــــــــری دیﮕر این آﻣوزش ﻣرﺑوط ﺑه ﺳایر آﺣاد جاﻣﻌه ﻧیﺳت .ﺑﻠﮑه پدراﻧﯽ ﮐه همسرﺷان زﻧداﻧﯽ ﺷده اﻧد،
ﻧــیاز ﺑه آﻣــرزش دارﻧد .اﻗدام ﻣهم دیﮕری ﻧیز در این ﺧــﺻوص وجــرد دارد و آن ﺣــﻣایت از اطــﻔال
فــــــرزﻧدان ﺑزهﮑاران اﺳت .در این راﺑ ه ﻻزم اﺳت تا از ﻧیازها و ﺷرایط آﻧان اطﻼﻋاتﯽ ﺑه دﺳت آید و ﺑر
اﺳ ـــاس این اطﻼﻋات ،ﺣﻣایت های ﻣﺧتﻠف اﻗتﺻ ـــادی ،اجتﻣاﻋﯽ و  ...ﺑرﻧاﻣه ریزی ﺷ ـــرد .ﺑه طرر ﻣﺛال،
فرزﻧدی ﮐه ﻣﺷــــﮑل ﻣاﻟﯽ دارد و از ﻧظر اﻗتﺻــــادی ﺑا ﮐﻼهبرداری روﺑرو ﺷــــ ه و ﺑزه یده ﮐﻼهبرداری ﻧیز
ﻣﯽﺷـرد ،ﻧیاز ﺑه ﺣﻣایت اجتﻣاﻋﯽ و اﻗتﺻـادی دارد .ﻧظارت ﺣﻠﻘه ﻣﻔﻘوده دیﮕری اﺳـت ﮐه ﺷاید ﮐم ارزش
ﺑودن یا ﺑﯽ ارزش ﺑودن ﻣ ـ ـ ـــﺣیط پی ـ ـ ـــراﻣون ﺑاﻋث ﺷده اﺳت تا اجتﻣاع در ﻣﻘاﺑل ﺑزه ﮐار و ﺑزه یده ﻋﮑس
اﻟﻌﻣﻠﯽ ﻧﺷان ﻧ ه (ﻗﻣﯽ اویﻠﯽ.)511 :1397 ،

 4-5ﻧﻘﺎط ﻗوت و ﺿعف مشﺎرﮐت جﺎمعه مدﻧی در ﭘیـشﮕیری از بـزه دیدﮔی ﺛﺎﻧویه
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ﺑه ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﺑرای ﻣﺷارﮐت جاﻣﻌه ﻣدﻧﯽ در پی ـ ـ ـــﺷﮕیری از ﺑ ـ ـ ـــزه دیدﮔﯽ ﺛاﻧریه ،ﻧﻘاط ﻗوت و ﺿﻌﻔﯽ
ﻗاﺑل ﺑیان اﺳـــت ﮐه این ﮔﻔتار ،ﺑه ﺑررﺳـــﯽ ﻣهمتریب ﻧﻘاط ﻗوت ،ﻣاﻧﻧد آﺳـــان ،ﮐم هزینه و ﻣوﺛرترین ﺑودن
اﺷـاره دارد و ﺑه ﻧﻘاط ﺿﻌﻔﯽ ﻣاﻧﻧد فﻘدان ﺿـﻣاﻧت اجـرا ،زﻣان ﺑر و یﮑﺳان ﻧﺑودن تاﮐید دارد.
 4-5-1ﻧﻘﺎط ﻗوت
ﻣﺷ ـــارﮐت جاﻣﻌه ﻣدﻧﯽ از ﺳه جهت ﻧﺳ ـــﺑت ﺑه ﺳ ـــایر راهﮑارهای پیشﮕیراﻧه ﻣﻔید تر ﻣﺣﺳ ـــرب ﺷ ـ ـ ه و
اﻧتﺧاب آن ﺑه دﻟیـ ﻗطﻌﯽ ﺻورت ﮔرفته اﺳـت:
 -1آﺳان ﺑردن :ایب ﺷیره اﮔرﭼه در ﺑخش های ﻣختﻠﻔﯽ اﻧجام ﻣﯽ ﺷرد وﻟﯽ ﻣﯽ تراﻧ ﺳاده ﺑاﺷ و تاﺛیر
ﺧود را ﺑﮕذارد .ﺑه طرر ﻣﺛال ،ﻋﺑارت ﺳــــادهای ﻣاﻧﻧد این ﮐه فردی را از اﻗدام ﻣجرﻣاﻧه ﺑا ﻏیر اﺧﻼﻗﯽ ﻧهﯽ
ﻧـﻣاید ،ﻣﯽتواﻧد ﻣﺷارﮐت در پیﺷﮕیری از ﺑزه دیدﮔﯽ ﺛاﻧریه ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود.
 -2ﮐم هزینه ﺑردن :اﮔرﭼه ﮔاه ﻣشـارﮐت ﻣ ﻧﯽ از طریﻖ رﺳـاﻧه ﻣﻠﯽ ﺑرده و هزینه دار اﺳـت .ﻟﮑب در ﻣﻘاﺑسـه ﺑا هزینه ﺑزه
ﮐاری و ﺷرایط ﻣوجود در اﻋﻣال ﺷیوه های پیشﮕیراﻧه ﻣ ـ ـ ـــﻔید ﺑه ﻧ ـ ـ ـــظر ﻣﯽرﺳد  .پیﺷــﮕیری اجتﻣاﻋﯽ ﮐه
ﻧﺳﺑت ﺑﺳیار اﻧدک ﺑه ﺷﻣار ﻣﯽآید.
 -3ﻣرﺛرتریب ﺑردن :ﺑه ﻧظر ﻣﯽ رﺳ ـ ﻣشــارﮐت جاﻣﻌه ﻣ ﻧﯽ و پیشــﮕیری اجتماﻋﯽ را ﺑای ﻣرﺛرتریب راه در ﻣﻘاﺑﻠه ﺑا
ﺑزه دیدﮔﯽ ﺛاﻧریه داﻧﺳت .ﭼرا ﮐه ﻧ ـــﻣﯽتوان ﺑ ـــﺧﺷﯽ از جاﻣﻌه را تنها آﻣوزش داد و ﺑاید تﻣام افراد در اجرای
آن ﺳهیم ﺑوده و ﻧﻘش ﺧود را اجرا ﮐـﻧﻧد (درویﺷﯽ و جﻠیﻠیان.)203:1394،
 4-5-2ﻧـﻘﺎط ﺿعف
ﻋﻠﯽ رﻏم وجود ﻧﻘاط ﻗوت در ﻣﺷارﮐت جـاﻣﻌـه ﻣدﻧﯽ و پیﺷﮕیری از ﺑزه دیدﮔﯽ ﺛـاﻧریـه ،ﻧﻘاط ﺿﻌﻔﯽ ﻧــــــیز
وجرد دارد ﮐه ﻣهمتریب ﻣوارد آن ﺑدین ﺷرح اﺳت:
 -1فﻘ ان ﺿـماﻧت اجرا :اﮔر ﺷـخصـﯽ از جاﻣﻌه ،اﻗ ام پیشـﮕیراﻧه ﺧرد را اﻧجام ﻧ ه  ،ﻣررد ﺑازﺧراﺳـت ﻗرار ﻧمﯽ ﮔیرد.
ﺑﻠﮑه ﻣمﮑب اﺳــت ایب ﻣ ﻠ

طرح ﺷــرد ﮐه اﻧجام ﻣشــارﮐت اﺧتیاری ﺑرده و ﻧمﯽ تران افراد را ﻣجبرر ﺑه اﻧجام آن

ﮐرد.
 -2زﻣان ﺑر ﺑردن :در ﻣشــارﮐت جاﻣﻌه ﻣ ﻧﯽ و تاﺛیرپذیری از آن و از طرفﯽ اجرای آن در جاﻣﻌه ﻧیاز ﺑه زﻣان داﺷــتب
دارد و ﻋمﻼً زود ﺑازده و ﻣرﻗتﯽ پاﺳخ ﻧخراه داد.
 -3یﮑســان ﻧبردن :اﺧتﻼف طبﻘاتﯽ و ﺷــرایط ﻧاﻣســاوی در اﺳــتﻔاده از اﻣﮑاﻧات و از طرفﯽ اﻣﮑان اجرای راهﮑارها
ﻣشــارﮐت ﻣ ﻧﯽ در جاﻣﻌه ﺑرای همﮕان یﮑســان ﻧبرده و آﻣرزش یا ﺣمایت های ﻣشــارﮐتﯽ ﻣمﮑب اﺳــت ﺑر اﺛر
ﻣرﻗﻌیت ﻣﮑاﻧﯽ تﻐییر یاﺑ (ﻗمﯽ اویﻠﯽ.)511 : 1397 ،
ﻧتیجه ﮔیری
ﺣﻖ ّ جﺑران آﺳیﺑهای ﻧاﺷﯽ از جرم ﺑرای ﺑــــــزه دیدﮔان ﺑه رﺳﻣیت ﺷناﺧته ﺷده اﺳــــــت .راه های ﻣﻧاﺳﺑﯽ هم ﺑرای این
ﺣﻖ ّ در اﺳـــﻧاد ﺑین اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺣﻘوق داﺧﻠﯽ در ﻧظر ﮔرفته اﺳـــت ،وﻟﯽ ﮐﻣاﮐان ﺣﻖ ّ ﺑزه دیده در تﻌیین ﻣجازات و ﻧﺣوة
اجرای آن ﺑا ﭼاﻟش های جدی از دیدﮔاه فﻠسﻔه ﺣﻘوق ﮐیﻔری و ﺑزه دیدهﺷـــــــــﻧاﺳــــــﯽ روﺑروﺳـــت .از طرفﯽ
ﻣــــــــــــــﺷــارﮐت ﺑــــــــــــــیﺷــتر ﺑزه دیده در این ﺑاره ﻣﻧجر ﺑه تﻘویت ﺣسّ اﻧتﻘامجویﯽ و ﮐیب ﺧراهﯽ ﻣﯽﮔردد و از

بازخورد رهیافتهای بزهدیده شناسی ثانویه در نظام کیفری ایران

پیش از این ﻣطرح ﺷـ  ،ﺑا فرهنگ ﺳــازی همراه اﺳــت .این فرهنگ ﺳــازی در طــرل زﻣان ﺑوده و هزینه آن ﺑه
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طرف دیﮕر ﺑﯽاﻋتﻧــــایﯽ در ترجه ﺑه ﻧظرات وی ،ﻣﯽتواﻧــــ ﻣﻧجر ﺑه ﺑزه دیــــ ﮔﯽ ﺛاﻧریه در ﺣﻖ ّ ﺑزه دیده ﮔردد .این
پارادوﮐس ﻧظری دارای ،ﺑازتاب ﻣهمﯽ در رویــــﮑردهای ﻧظری ﺑه ﻣوﺿوع اﺳت .هنرز در اﺳﻧاد ﺑین اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑه
ﺑزه دیدﮔان ،در این ﺑاره تﻣایل ﭼﻧداﻧﯽ دیده ﻧﻣﯽﺷود  .در ﻗواﻧین ﮐﺷــــررهای ﻣــــــــــــــﺧتﻠف ﻧیز ،ﺑا دﺧاﻟت ﺑزه دیده
درﺑارة تﻌیین ﻣجازات ﻣﺧاﻟﻔت ﻣﯽﺷــــرد ،وﻟﯽ درﺑارة ﻧــــﺣوة اجــــرای ﮐــــیﻔر و ﺑه ﮐارﮔیری ﻗواﻋد ارفاق آﻣیز ﻧظیر
آزادی ﻣﺷروط ،آزادی زود هنﮕام ،تﻌﻠیﻖ ﻣراﻗﺑتﯽ و  ...تا ﺣدودی ﻧظرات ﺑزه دیده ﺷﻧیده ﻣــﯽﺷود .در ایــران ﺑه دﻟیل
تﻘﺳیمﺑﻧدی جرایم ﺑه ﻗاﺑل ﮔذﺷت و ﻏیر ﻗاﺑل ﮔذﺷت ،ﺑﺳترهای ﻣﻧاﺳبتری ﺑــرای دﺧــاﻟت ﺑــزه دیده در تﻌیین و ﻧﺣوة
اجرای ﻣجازات ﻣشاه ه ﻣﯽﺷود .هر ﭼﻧد ﻣﺷارﮐت ﺑــــزه دیدﮔان در تﻌیین و ﻧﺣوة اجرای ﻣــــجازات در ﻣــــراردی ﻣﺛل
ﻗﺻــــاص ،ﻣﻣﮑن اﺳــــت ﻣﻧجر ﺑه تﺷــــﻔﯽ ﺧاطر آﻧان ﺷــــرد .وﻟﯽ ﻣﻣﮑن اﺳــــت ﺑه افزایش دﺷــــﻣﻧﯽ و افزایش
ﺧﺷــرﻧت در جاﻣﻌه ﮔردد .در ﻣواردی هم ﻣﻣﮑن اﺳــت ﺑه زیادهﺧواهﯽ ﺑزه دیدﮔان ﻣﻧجر ﺷــرد و ﺑزه دیدﮔان اﺑزار ﻗدرتﻣﻧد
ﻧظام ﻋداﻟت ﮐیﻔری را در ﺳــرﮐوب ﺑزه ﮐاران ،ﻣورد ﺳــرءاﺳــتﻔاده ﻗرار داده و ﺑــا ته ی ﺑزه ﮐاران ﺑه ﻣجــازات ﮐردن،
ﺑیش از ﺣﻖ ﺧود را ﻣ اﻟبه ﻧﻣـــایﻧـ ـ  .ﺑزه ﮐاران هم ﮐه ﺑین تﺣﻣـ ـ ﻣﺣﮑوﻣیت یا توافﻖ اجﺑاری ﺑا ﺑزه دیده راهﯽ ﻧدارد،
توافﻖ ﮐﻧد ،وﻟﯽ ﺑه فﮑر ﮔرفتن اﻧتﻘام دوﺑاره از وی ﺑر آید و این ﭼﻧین جاﻣﻌه در یﮏ ﺳــــﻠﺳــــ

اﻧتﻘام و ﻣجازات ﻗرار

فﺼﻠناﻣه ﻋﻠﻤی (ﻣﻘاﻟه ﻋﻠﻤیـﭘﮋوهﺸی) ﺟاﻣﻌهشناسی سیاسی ایران ،سال دوم،شﻤاره چهارم(ﭘیاﭘی)8زﻣستان1398

ﺑﮕیرد و هر ﺷــﮑایتﯽ ،ﺷــﮑایت دیﮕر را ﺑه دﻧیا ﺑیاورد .ﻟذا ،ﺑاید ﺑا ایجاد ﺑﺳــترهای فرهنﮕﯽ ﻣﻧاﺳــ

و اﺳــتﻔاده از

ظرفیت ﻧهادهای ﻣدﻧﯽ ،ﺿـــﻣن ﺷــــــﻧیدن ﺻــــ ـ ای ﺑزه دیدﮔان درﺑارة ﻣجازات و ﻧﺣوة اجرای آن ،ﺑه تﺣﻘﻖ ﺳــــــازش و
آﺷــتﯽ ﺑین ﺑزه دیده و ﺑزه ﮐار ﮐﻣﮏ ﮐرد و ﺑ ینرﺳیﻠه از وﻗوع جرم در آیﻧده ﻧیز پیشﮔیری ﻧﻣود.
ﻻزم اﺳــــت ﺑرای ترجیه ﺑزه دی ﮔﯽ ﺛاﻧوی ﺑه ﺻــــررت فوق اﻟﻌاده ﻋﻣل ﻧﻣود .در ﺷــــﻣار زیادی از اﻧواع جــــــراﺋم
ارتﮑاﺑﯽ ،تﮑرار آﻧها ﻧاﺷﯽ از ﻣاهیت و اوﺿاع و اﺣوال تﮑرار جرم اﺳت .ﺑه ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐه تﺋوری اﻧتﺧــــاب ﻣﻧطﻘﯽ
ﺑزه ﮐار ﺑه ویژه در ﻣورد ﺑزه دی ﮔﯽ ﺛاﻧریه ﺑه ﺧوﺑﯽ ﮐــارﺑرد دارد .جراﺋم ﻋﻠیه یﮏ ه ف ﺧــــاص توﺳط ﺑزه ﮐاران ﺳاﺑﻖ،
ﺑر ﻣﺑﻧای تجارب ﺑزه دی ﮔﯽ ﻗﺑﻠﯽ و تﺻور ﺧطرات و ﻣﻧاف ﺷناﺧته ﺷـــ ه ،اﺳـــتوار اﺳـــت .این اﻧتﺧاب ﻣﻧطﻘﯽ ﺑر
ﻣﺑﻧای ﻋﻠم ﺑزه ﮐار ﺑا اﻧﮕیزه در ﻣورد ﻣﻧاﺳ ـ

ﺑودن ﺑزه دی ه و اﺣ ـ ـ ـــتﻣال ف ـ ـ ـــﻘد ﻣراﻗ

های ﻗاﺑل اﺳت .ﺑرای جراﺋم

ﺛـاﻧریـه ﻋﻠیـه یﮏ هـ ف ﮐـه توﺳط ﺑزه ﮐـاران ﻣﺧتﻠف ﺻورت ﻣﯽﮔیرد ،ﻋواﻣل تﺻﻣیمﮔیری ﻣﻧطﻘﯽ ﮐـه اﻧتﺧاب هـ ف هـا را
تﺣت تـــﺄﺛیر ﻗـــرار ﻣﯽ دهن آﻧهایﯽ ﺧراهن ﺑود ﮐه ﺑزه ﮐاران ﻗﺑﻠﯽ را ﺑه ه ف ﻗرار دادن ﺑزه دی ه ﺧاص تﺷویﻖ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺑزه دیده در ﻋداﻟت ﮐیﻔری ﺳــﻧتﯽ ،ﮐﻧﺷــﮕری فراﻣوش ﺷــ ه و ﻣﻧﻔﻌل تﺑدیل ﺷــ ه ﺑود .ﻋدم اﻋتﻣاد و اطﻣیﻧان ﺑزه دیدﮔان
ﻧﺳﺑت ﺑه ﺣﻣایت فرایﻧدﮐیﻔری از آﻧان ،ﻣﻧجر ﺑه ﻋدم رجوع ﺑــــزه دیدﮔان ﺑه دادﮔﺳتری و توﺳل ﺑه روش های ﻏیررﺳــــﻣﯽ
ﺣل و فﺻ ـ ـ اﺧتﻼف های ﮐیﻔری ﺷ ـ ـ ه اﺳ ـــت .ﻣﺷ ـــارﮐت ﻣدﻧﯽ در پیﺷ ـــﮕیری از ﺑزه دی ـ ﮔﯽ ﺛاﻧریه دو ﻧﻘش را ایﻔــا
ﻣﯽ ﮐﻧ ـ -1 :ترﻣیم ﺑزه دیـ ه و -2اﺛرﮔــذاری ﺑر ﺑزه دیـ ه و ﺑزه ﮐار .اﺛرﮔذاری ﺑر ﺑزه دیده و ﺑزه ﮐاری ﺑ ـــا ﻣدیریت ﺑزه ﮐاری
و ترﻣیم اجتﻣاﻋﯽ ﻧاﺷﯽ از جرم ﺻ ـــررت ﻣ ـــﯽ ﮔ ـ ـ ـ ـــیرد .ﻣﺷارﮐت ﻣدﻧﯽ در پیﺷﮕیری از ﺑزه دی ﮔﯽ ﺛاﻧریه دارای ﻧﻘاط
ﻗوتﯽ ﻣاﻧﻧد -1 :آﺳان ﺑودن- 2،ﮐم هزینه ﺑودن-3 ،ﻣوﺛرترین ﺑودن اﺳت .ﻧﻘاط ﺿﻌف ﻣﺷارﮐت ﻣدﻧﯽ در پیــــــﺷﮕیری از
ﺑـــزه دیدﮔﯽ ﺛاﻧریه ﻋﺑارت اﺳت از-1 :فﻘدان ﺿﻣاﻧت اجرا - 2زﻣان ﺑر ﺑودن -3یــــــﮑﺳان ﻧﺑودن .از ﺳوی دیﮕر ،ﻣﻔهرم
ﺑزه دیدﮔﯽ ﺛاﻧریه اجﻣال دارد .ﺑدین ﻣﻌﻧا ﮐه ﻋده ای ﺑزه دیدﮔﯽ ﺛاﻧریه را همان ﺑزه دیدﮔﯽ ﻏیرﻣﺳــــــــتﻘیم ﻣﯽ داﻧﻧد و هر
ﺷــــــــﺧﺻﯽ ﻣــــــــﯽ تواﻧد ﺑزهﮑار ﺑاﺷد (اﻋم از ﺣﻘوﻗﯽ و ﺣﻘیﻘﯽ) و ﻋده ای ﺑزه دیدﮔﯽ ﺛاﻧریه را تــــــﮑرار ﺑزه دیدﮔﯽ
ﺑرای ﺑزه دیده ﻧﺧﺳت از یﮏ جرم در زﻣان تﻌاﻣل و ﻣراجﻌه ﺑا ﻧظام ﻗﺿایﯽ ﻣﯽداﻧﻧد  .در این ﮔرﻧه ،ﻧظام ﻗــــــﺿایﯽ و
ﮐــــارﮐﻧاﻧش ،ﺑزه ﮐار ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑر این اﺳاس ،ﺑا تﻼش ﺑرﺧﯽ از اﺳاتید ﻧیز ،واﺣــ ﺑــزه دیدﮔﯽ ﺛاﻧریه در ﻣراﮐز
دادﮔﺳتری اﺳتان ها ﺑه وجود آﻣده اﺳت.
در ﺧﺻوص ﻣ ـــﻘررات ﺣ ـــاﮐم ﺑ ـــر فرایﻧد ﮐیﻔری ایران ﻣﯽتوان ﮔﻔت ﮐه ﻗاﻧونﮔذار در یﮏ ﻧﮕرش ﮐﻠﯽ ﺣﻣایت از ﺑ ـ ـ ـ ـ ـــزه
دیده را پـذیرفتـه و ﺑرﺧﯽ از ﺣمـایـت هـا ﺑـه ﺻورت ﻣﺳتﻘیم ﻣترجـه ﺑزه دیده اﺳت و در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﺑزه دیده ﺑـه ﺻورت ﻏیرﻣﺳتﻘیم
ﻣورد ترجه ﻗــــرار ﮔرفته اﺳت .وﻟﯽ ﭼﻧین ﻧﮕرﺷﯽ ﻧیاز ﺑه تﻘویب و ﮔﺳترش دارد .ﺑه ﻋﺑارت ،دیﮕر ﺣــــﻣایت از ﺑــــزه دیدﮔان

ﻧیازﻣﻧد جایﮕاه ویژه و ﻣﺳتﻘل در تدوین ﺑرﻧاﻣه های ﻧــــــظری و راهبردی ﺳــــــیاﺳت جﻧاﺋﯽ اﺳت و ﻻزﻣه آن پیشﺑیﻧﯽ طرح
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جــــــاﻣ ﺣــــــﻣایت از ﺑزه دیدﮔان اﺳــــت .ﭼﻧین طرﺣﯽ ﺑاید زﻣینه ﺣﻣایت ﻣطﻠوب از ﮐﻠیه ﺑزه دیدﮔان را فراهم ﺳاﺧته و
ﺑـــــــا پیــــشﺑیﻧﯽ تداﺑیر ﺣﻣایتﯽ ویژه یا افــــتراﻗﯽ در ﻣــــررد ﺑزه دیدﮔان ﺧــــاص ﺑه یﮏ ﺳــــیاﺳت جــــﻧاﺋﯽ ﺑزه
دیدهﻣدار جاﻣه ﻋﻣل ﺑپوﺷاﻧد .ﻣﻘﻧن همراره در ﺻــــــــــ د ﺣــــــــــﻣایت از ﺑزه دیده ﺑوده اﺳت .ﺑرای ﻧمرﻧه تــــﺄﺳیس ﻧهاد
درﺧواﺳت ت ـــرک ﻣ اﮐمه ﮐ ـــیﻔری از اﻗداﻣاتﯽ اﺳت ﮐه ه ف اﺻﻠﯽ آن ﻣﺷارﮐت دادن هرﭼه ﺑیﺷتر ﺑزه دیده در فرایﻧد ﻋداﻟت
ﮐیﻔری اﺳت و ﻧﺷاﻧﮕر آن اﺳت ﮐه دﺳت اﻧدرﮐاران ﻧــظام ﻋــ اﻟت جﻧاﺋﯽ ﺣﻣایت از ﺑزه دیده را از رﺳاﻟت های اﺻﻠﯽ ﻧــظام
ﻋــ اﻟت جــﻧاﺋﯽ ﻣــﯽداﻧﻧد و دﻏ ﻏه تﺣﻘﻖ هر ﭼه ﺑـــــیﺷتر آن را دارﻧد و در این راﺳتا ترجه افزونتر ﺑه ﻣﻼک های جهاﻧﯽ
را در دﺳتور ﮐار ﺧود دارﻧد .ﻧرآوری های ﻗاﻧوﻧﯽ در ﺣﻣایت از ﮐــردﮐان و ﻧــرجواﻧان و زﻧــان در ﻗاﻧون ﺣﻣایت از ﮐودﮐان و
ﻧوجواﻧان ﻣﺻوب  1381و ﻗاﻧون ﻣ ـــﺑارزه ﺑ ـــا ﻗ ـــاﭼاق اﻧ ـــﺳان ﻣ ـــﺻوب  1383از جمﻠه اﻗداﻣاتﯽ اﺳت ﮐه در زﻣینه ﺣﻣایت از
ﺑزه دیدﮔان در ﺳطﺢ ﺳیاﺳت جﻧاﺋﯽ تﻘﻧیﻧﯽ ﻧﻣود پیدا ﮐرده اﻧد.
افزون ﺑر اینها ،ﺑررﺳ ـــﯽ جایﮕاه ﺑزه دیده در فرایﻧد ﮐیﻔری ایران ﻧﻣایاﻧﮕر آن اﺳ ـــت ﮐه ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـــﻘﻧن ﺿ ـــﻣن پذیرش اﺻ ـــــرل
تﺿــــــــــــﻣین ﺣﻘوق ﺑزه دیده در ﻣراﺣل ﻣﺧتﻠف فرایﻧد ،ﻣﻼک های ﺣﻣایت از ﺑزه دیده را در ﻣراﺣل ﮐﻠﯽ ﻣذﮐور پیشﺑیﻧﯽ ﮐرده
اﺳ ـــت .ﺑا ترجه ﺑه وﺿ ـــﻌیت ﻣوجود اﻟﮕوی ﻣطﻠوب تدوین ﺳ ـــیاﺳ ـــت جﻧاﺋﯽ جاﻣ در جهت ﺣ ـــﻣایت از ﺑ ـــزه دیده اﺳت.
ﺣﻣایت از ﺑزه دیده ﻧﺑاید ﺑه ﺣﻘوق ﻣﺳـــﻠم و اﺻول ﺑﻧیادی تﺿﻣین ﻣوﻗﻌیت ﻣتهم و ﺑزه ﮐار در فرایﻧد ﮐیﻔری ﺧ ﺷه ای وارد ﺳازد
و طرفین دﻋوا ﺑاید ﺑتواﻧﻧد فرﺻت ﻣﻧاﺳب ﺑرای دﺳترﺳﯽ ﺑه ﻋداﻟت را داﺷته ﺑاﺷﻧد.
راهکﺎرهﺎ
راهﮑارهای زیر ﺑرای دﺳتیاﺑﯽ ﺑه این اﻟﮕـر ﻣـﯽتواﻧﻧد راهﮕشا ﺑاﺷد:
ترﺳیم ﻣوﻗﻌیت ﺣــــــﻘوﻗﯽ ﺑــــــزه دیده در ﮐﻠیه ﻣراﺣل فرایﻧد ﮐیﻔری و ترجه ﺑه ﻧیازهای او در طﯽ فرایﻧد و رف این ﻧیازها ﺑر
ﺣﺳ ـ ـ ـ

تﻘدم و ﺿ ـ ـــرورت .ﺑه ﻋﺑارت دیﮕر ،ﺷ ـ ـــﻧاﺳ ـ ـــایﯽ ﻧیازهای ﻋﻣوﻣﯽ و ﻧیازهای ویژه ﺑــزه دیدﮔان ﮐه رف آﻧها در

ﺣـﻣایت از ﺑـزه دیدﮔان ﺿروری اﺳت.
ترجه ﺑه ﺣﻘوق اﻧﺳــاﻧﯽ -اﺧﻼﻗﯽ ﺑزه دیده در ﮐﻧار ﺣﻘوق ﻋیﻧﯽ -ﻣادی ﺑزه دیده ،زیرا او در ﻣﻘام یﮏ اﻧﺳــان ﻋﻼوه ﺑر ﺧراﺳته
ها و ﻋﻼیﻖ ﻣادی ،دارای ﻋﻼیﻖ و ﺧراﺳته های ﻣﻌﻧوی ﻧیز هست.
تﻘویت و تــــــــﺷویﻖ اذهان ﻋﻣوﻣﯽ جاﻣﻌه و ﺑزه دیده در ﻣراجﻌه ﺑه دﺳتﮕاه ﻋداﻟت ﮐیﻔری جهت اﻋﻼم جرم و وﺿــــــــﻌیت
ﻧاﺷ ـ ـ ـــﯽ از ارتﮑاب جرم ،زیرا جاﻣﻌه ﻣﺣﻠﯽ و ﮐل جاﻣﻌه ﺑاید در ﻣﺳ ـ ـ ـــیر ﺣﻣایت از ﺑزه دیدﮔان ﮔام ﺑردارﻧد و ﺧود را در اﻣر
اطﻼع از وﺿـــﻌیت ﺑـــزه دیدﮔان و ﮐﻣﮏرﺳاﻧﯽ ﺑه آﻧان ﻣﺳﺋول ﺑداﻧﻧد .ﻟذا ﺑاید این ذهنیت در اجتﻣاع و دﺳـــت اﻧدرﮐاران ﻧظام
ﻋداﻟت جﻧاﺋﯽ ایجاد ﺷــرد ﮐه ﻧﺧﺳــتین ﮔام در ﺣ ـ ـــﻣایت از ﺑزه دیده ﺑه رﺳﻣیت ﺷﻧاﺧتن ﺑزه دیده و آﮔاهﯽ از ﺑزه دیدﮔﯽ اوﺳت
و ﺑهتریب اﻗدام ﻣ ـ ـــوﺛر در ای ـ ـ ـ ـ ـــب زﻣینه ،تﺷــریﻖ ﺑزه دیده در ﻣراجﻌه ﺑه دﺳــتﮕاه ﻋداﻟت ﮐیﻔری و تﺿــﻣین ﺳاز و ﮐارهای
ﺣﻣایتﯽ اﺳت .در واﻗ  ،تﺷویﻖ ﺑزه دیده و اراﺋه ﺧدﻣات و ﮐﻣﮏرﺳاﻧﯽ ﺑه او ﺑه ﻣنزﻟه دو روی ﺳـﮑه هسـتن ﮐه همراره ﺑاید در
ﮐﻧار هم ﻗرار ﮔیرﻧد.
ﺳﺎز و ﮐﺎرهﺎ
ﻋﻼوه ﺑر اینها ،ﺑـــا ترجه ﺑه ﻣﻘررات دادرﺳﯽ ﮐیﻔری فﻌﻠﯽ ایران ،پیشﺑیﻧﯽ ﺳازوﮐارهای ﺣﻣایتﯽ زیر ﻣﯽتواﻧﻧد ﮐارﺳاز ﺑاﺷﻧد:
 .1تدوین ﺑرﻧاﻣه های راج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﺑه ﻣﺳــاﻋدت های پزﺷ ـ ﮑﯽ ﺑه ﺣﻣایت پزﺷــﮑﯽ از ﺑزه یده :ﺑا ترجه ﺑه اینﮑه در ﺑرﺧﯽ از
جراﺋم ﺑ ـ ـــزه یده ﺑا آﺳی

های جﺳﻣﯽ و رواﻧ ـ ـــﯽ ﻣراجه ﻣﯽﺷود ،اﻣدادهای پزﺷﮑﯽ اوﻟین ﮔــام ﺣﻣــایتﯽ ﺑه ﺣﺳ ـ ـ ـ ـــاب

ﻣﯽآی ـ  .ﺑه همیب دﻟی ـ  ،پیشﺑیﻧﯽ واﺣ های پزﺷ ـ ـ ـ ـــﮑﯽ  -ﻗﺿ ـ ـ ـ ـــاﺋﯽ ﺑه ﻋﻧوان واﺣ های ﺧدﻣات درﻣاﻧﯽ واﺑسته ﺑه ﻗوهء
ﻗضاﺋیه ﻻزم ﺿروری ﺑه ﻧظر ﻣﯽرﺳد.

بازخورد رهیافتهای بزهدیده شناسی ثانویه در نظام کیفری ایران
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 .2ایجاد ﻣراﮐز ﻣــــــــــــﺷــاورهء روانﺷــﻧاﺳــﯽ و ﻣ اﺧﻠه در ﺑﺣران ﻋاطﻔﯽ :هر ﺑزه دیده ای ﻣﻣﮑن اﺳــت از ﻟﺣاظ ﻋاطﻔﯽ
دﭼار آﺳـــیب ﺷـــرد و درد و رﻧﺞ ﻧاﺷــﯽ از آن تا ﻣ ت ها ﺑزه دیده را آزار ده  .ﻋ م ترجه ﺑه ﭼﻧین آﺳی

هایﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت

ﺑه اﺧتﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑیﻧجاﻣد و او را ﺑا ﺻـ ﻣات ﺑـیﺷتری ﻣراجه ﺳازد.
 .3ایجاد فضـاهای ﻣﻧاﺳــــ

ﺑرای ﺣﺿــــرر ﺑزه دیده و ﺷـهرد وی در تﺄﻣین اﻣﻧیت جﺳــــﻣﯽ ،روﺣﯽ و ﻋاطﻔﯽ آﻧان در زﻣان

ﺣﺿــــرر در دﺳــــتﮕاه پﻠیس یا دﺳـــتﮕاه ﻗﺿـــاﺋﯽ .از آﻧجا ﮐه ﺑزه دیده و ﺷهرد وی ﻧﺑاید رویاروی ﻣتهم یــا اطــرافیان او
ﻗرار ﮔیرﻧد و ﺑرای اینﮑه هریت ﺷهرد ﺑرای ﻣتهم و اطرافیان او ﻣﻌﻠوم ﻧﺑــاﺷ ـ ـ ـ ـ ـ  ،اتاق های ج اﮔاﻧه ای ﺑرای ﺣﺿ ـ ـ ـ ـــرر
طرفین دﻋوا و ﺷهرد و اطرافیــان آﻧها ﻣﯽتوان در ﻧظر ﮔرفت .همچنیب ،ﻣﯽتوان جهت جﻠوﮔیری از ته ی و ارﻋــــــاب ﺑــــــزه
دیده و ﺷـــهرد وی یا تهـ یـ اطرافیان و ﺧاﻧواده آﻧهـا تداﺑیر تﺄﻣیﻧﯽ دیﮕری پیشﺑیﻧﯽ ﮐرد .ﭼنـاﻧچـه ﺑزه دیده یا ﺷـــهرد وی
درﺧواﺳـــت ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد پﻠیس ﺑاید در ﺳری ترین زﻣان ﻣﻣﮑن ﺑه یاری آﻧها ﺑﺷتاﺑد.
 .4پیشﺑیﻧﯽ ﺳ ـــازوﮐارهای تسهی ت ـــﻌیین وﮐیل یا وﮐﻼی ﻣداف  :ﻣ ـــﻘررات دادرﺳ ـــﯽ ﮐ ـــیﻔری ﺣﺿور وﮐی ـ از جاﻧب ﺑزه
دیده در ﮐﻠیه ﻣراﺣل فرایﻧــ ﮐیﻔری را پذیرفته و ﺑرای داﺷــــــــــتن وﮐیــ ﻣﺣــ ودیتﯽ ﻗاﺋل ﻧﺷده اﺳت .اﻣا در ﻣواردی ﮐه ﺑزه
دیده تــــــراﻧایﯽ ﻣــــــاﻟﯽ تـــــﻌیین وﮐیل ﻧدارد ،دﺳتﮕاه ﻗﺿاﺋﯽ هیچ ﮔرﻧه ﻣﺳﺋوﻟیتﯽ را در زﻣینه تــﻘﺑل ﺣﻖ اﻟرﮐاﻟه ﻧپذیرفته
فﺼﻠناﻣه ﻋﻠﻤی (ﻣﻘاﻟه ﻋﻠﻤیـﭘﮋوهﺸی) ﺟاﻣﻌهشناسی سیاسی ایران ،سال دوم،شﻤاره چهارم(ﭘیاﭘی)8زﻣستان1398

اﺳت .ﻟذا تﻌیین وﮐیل در ﺻورت درﺧواﺳت ﺑزه دیده و پرداﺧت ﺣﻖ اﻟرﮐاﻟه از ردیف ﺑردجه دادﮔﺳ ـ ـ ـ ـــتری در ﺻ ـ ـ ـ ـــررت
ﻋدم تﻣﮑن ﻣاﻟﯽ ﺑزه دیده از اﻗداﻣات ﺷایسته ای اﺳـت ﮐه ﻗاﻧونﮔذار ﻣﯽتواﻧد پیشﺑیﻧﯽ ﮐﻧد.
 .5ﻣﻌافیت ﺑزه دیده از پرداﺧت هزینه های دادرﺳﯽ و ﺣــــذف رﻋایت تﺷریﻔات تﻘدیم دادﺧواﺳت در این ﻣوارد.

مﻧﺎبﻊ
 .1ﺑاﺑایﯽ ،ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ" .)1390( .ﺑزهﮑاران پیشینه دار ،از ﺳـــــرﮐوﺑﯽ ﺑزه ﮐاران ﺧطرﻧاک تا ﻣدیریت ﺧطر ارتﮑاب جرم" .ﻣجﻠه
تﺣﻘیﻘات ﺣﻘوﻗﯽ ،ﺑهار ،ﺷﻣاره  ،53ﺻص 213-183
 .2ﺑیژﻧﯽ ﻣیرزا ،طیبه ؛ ﺷــــاﻣﻠو ،ﺑاﻗر " .)1396( .دادرﺳــــﯽ ترافﻌﯽ در پرتو ﺑزه دیده ﺷــــﻧاﺳــــﯽ اوﻟیه در ﺣﻘوق ایران و
اﺳـــــﻧـاد ﺑین اﻟﻣﻠﻠﯽ" .ﻣجﻠه :تﺣﻘیﻘـات ﺣﻘوﻗﯽ آزاد ،ﺑهار ،ﺷـــــﻣـاره  ،35ﺻص .23-12
 .3ﺑیﮕﯽ ،جﻣــال؛ یزداﻧﯽ ،ﺣﮑیمه " .)1397( .ﻧﻘش ﺑزه دیــ ه ﺑر ﻣﺳــــــــــﺋوﻟیــت ﺑزهﮑار در ﻗــاﻧون ﻣجازات اﺳــﻼﻣﯽ از ﻣﻧظر
آﻣوزه های ﺑزه دیده ﺷـﻧاﺳـﯽ ﻋﻠﻣﯽ" .ﻣجﻠه تﺣﻘیﻘات ﺣﻘوق ﺧﺻـرﺻـﯽ و ﮐیﻔری ،ﺑهار ،ﺷﻣاره  ،39ﺻص
 .4پرادل ،ژان« ،تاریخ اﻧ یشه های ﮐیﻔری» ،ترجمه ﻋﻠﯽﺣﺳـــــــــین ﻧجﻔﯽ اﺑرﻧدآﺑادی ( )1381ﭼاپ اول ،اﻧتﺷارات ﺳﻣت،
تهران
 .5جﻌﻔری ﻟﻧﮕرودی ،ﻣﺣﻣدجﻌﻔر .)1392( .ترﻣیﻧوﻟوژی ﺣﻘوق .تهران :ﮔـﻧﺞ داﻧـش
 .6جوان جﻌﻔری ﺑجﻧوردی ،ﻋﺑداﻟرﺿــا ؛ ﺳــیدزاده ﺛاﻧﯽ ،ﺳــید ﻣه ی ؛ ﻣاﻟدار ،ﻣ

ﺛه ؛ ﺣﺳــب زاده ﻣشه ی ،ﻣﺣﻣد.)1395( .

" تیپ ﺷـــﻧاﺳـــﯽ تطﺑیﻘﯽ ﺑزه دیدﮔﯽ زﻧان افﻐاﻧﯽ و ایراﻧﯽ ﺳـــاﮐن ﻣشه فصﻠناﻣه زن در ترﺳﻌه و ﺳیاﺳت ،دورة ، 14
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 .8ﺣﺳــیﻧﯽ ،ﺳــید ﺣﺳــین ؛ ﻣوﺳــری ﺑایﮕﯽ ،ﺳــید ﻋﻠﯽ " .)1392( .ﻧﺣوه اﻧﻌﮑاس آورده های ﺑزه دیده ﺷـــﻧاﺳـــﯽ
در ﻣجازات ﻗﺻـــاص (رویﮑرد فﻘهﯽ -ﺣﻘوﻗﯽ)" .فصﻠناﻣه فﻘه و ﻣﺑاﻧﯽ ﺣﻘوق
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻣاره  ،5زﻣﺳتان ،ﺻص .24-1
 .9ﺧویﯽ ،ﺳیداﺑواﻟﻘاﺳم 1403( .ق) .ﻣﺑاﻧﯽ تﮑﻣﻠ اﻟمنهاج ،ج اوّل ،ﺑیروت :دار اﻟزهرا.

 .10درویﺷــــــﯽ ،ﺑاﺑﮏ؛ جﻠیﻠیان ،ﻣﺣﻣدرﺿــــــا " .)1394( .ﻣیاﻧجﯽ ﮔری ﮐارآﻣدترین روش جایﮕزین ﺣــ اﺧتﻼف ﺑرای
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تﺣﻘﻖ ﻋـ اﻟـت ترﻣیﻣﯽ" .تﺣﻘیﻘـات ﺣﻘوﻗﯽ آزاد ،تـاﺑﺳـــــتـان ،ﺷـــــﻣـاره  ،27ﺻص .207-175
 .11دهخ ا ،ﻋﻠﯽاﮐﺑر  .)1341( .ﻟﻐت ﻧاﻣه ی فـارﺳﯽ دهخ ا ،تهران :ﭼاپخاﻧه ی داﻧﺷﮕاه تهران.
 .12رایجیان اﺻـﻠﯽ ،ﻣهرداد " .)1381( .ﻣوﻗﻌیت اطﻔال ﺑزهﮑار -ﺑزه دیده در ﺣﻘوق ﮐیﻔری ایران
ﻣجﻠه دی ﮔاه های ﺣﻘوق ﻗﺿایﯽ ،ﺑهار ،ﺷﻣاره  ،25ﺻص .30-3
 .13رایجیـان اﺻـــــﻠﯽ ،ﻣهرداد " .)1384( .ﺑزه دیـ ﮔـان و ﻧظـام ﻋـ اﻟـت جﻧـاﺋﯽ" .ﻣجﻠه ﺣﻘوﻗﯽ
دادﮔﺳتری ،پاییز و زﻣﺳتان ،ﺷﻣاره  52و  ،53ﺻص .117-85
 .14رایجیان اﺻﻠﯽ ،ﻣهرداد .)1384( .ﺑزه دیدهﺷﻧاﺳﯽ ﺣﻣایتﯽ ،اﻧتﺷارات دادﮔـﺳتر ،ﭼـاپ اول.
 .15رایجیان اﺻﻠﯽ ،ﻣهرداد .)1381( .ﺑزه دی ه در فرایﻧد ﮐیﻔری ،تهران ،اﻧتﺷارات ﺧــــط ﺳــــرم،
ﭼاپ اول.
 .16رﺳوﻟﯽ آذر ،اﺻﻐر " .)1390( .ﺑزه دیده ﺷﻧاﺳﯽ".
 .17زﻧدر ،ﻟوﺳیا .)1393( .ﺑــزه دیدﮔان ،ترجمه دﮐتر ﺣﻣیدرﺿا ﻣﻠﮏ ﻣﺣﻣدی ،ﻣﻧدرج در داﻧشناﻣه
جرمﺷﻧاﺳﯽ آﮐﺳﻔورد ،جﻠد  ،2ﭼاپ اوّل ،تهران :ﻧﺷر ﻣیزان.
تﺣﻘیﻘات ﺣﻘوﻗﯽ ،ﺑهار ،ﺷﻣاره  ،57ﺻص .272-227
 .19اﻟﺳـتﯽ ،ﺳـاﻧاز؛ ﺣﺳـب پور ،ﻣﻌصرﻣه " .)1385( .ﺑزه دیده ﺷـﻧاﺳـﯽ و پیﺷـﮕیری از ﺑزه دیدﮔﯽ
ﻣجﻠه دادرﺳﯽ ،ﺧرداد و تیر ،ﺷﻣاره  ، 56ﺻص .27-24
 .20ﺳﻣاواتﯽ پیروز ،اﻣیر " .)1384( .ﻧاتواﻧان ﺑزه دیده؛ از ﺑایسته های جرم ﺷﻧاﺧتﯽ تا ﻗواﻧین و
ﻣﻘررات ﮐیﻔری"  .ﻣجﻠه ﺣﻘوﻗﯽ دادﮔﺳتری ،پاییز و زﻣﺳتان ،ﺷﻣاره  52و  ،53ﺻص -168
.119
 .21ﺷــــیروی ،ﻣهسا ؛ رﺳــــتﻣیان ،ﺣنظﻠه" .)1390( .ﺑررﺳــــﯽ ﻧﻘش اراده در تﺣﻘﻖ ﻣﺳــــووﻟیت ﮐیﻔری در ﻧظریات
جرمﺷ ـ ـ ـــﻧاﺧتﯽ و تﺄﺛیر آن ﺑر ﻣﺳ ـ ـ ـــووﻟیت ﮐیﻔری ﻣﻧﺣرفین جﻧﺳ ـ ـ ـــﯽ " .ﻣجﻠه :ﺣﻘوق پزﺷﮑﯽ ،تاﺑﺳتان ،ﺷﻣاره ،17
ﺻص .84-43
 .22ﺷــــــیری ،ﻋﺑاس .)1388( .جﻠره هایﯽ از ﻋداﻟت ترﻣیﻣﯽ و ﺣﻘوق اﺳــــــﻼﻣﯽ ،ﻣﻧتﺷــــــره در ﮐتاب اﻧ یشه هایﯽ
در ﺣﻘوق اﺳــﻼﻣﯽ ،ﺑه اهتمام ﺳﻌید ﺑیﮕدﻟﯽ ،تهران :اﻧتﺷارات داﻧﺷﮕاه اﻣام ﺻادق
 .23ﺷـیری ،ﻋﺑاس " .)1397( .ﺣﻖ ﺑزه دیده در تﻌیین ﮐیﻔر و ﻧﺣوه ی اجرای آن " .فصﻠناﻣه دیدﮔاه
های ﺣﻘوق ﻗﺿایﯽ ،ﺑهار ،ﺷﻣاره  ، 81ﺻص .105-77
 .24ﺷیﻌه ﻋﻠﯽ ،ﻋﻠﯽ ؛ زارع ،وﺣید؛ زارع ،ﻣجتﺑﯽ" .)1394( .جایﮕاه ﺳ ـــیاﺳ ـــت جﻧایﯽ ﻣﺷ ـــارﮐتﯽ واﮐﻧﺷ ـ ـ ـ ـــﯽ در ﻣرﺣﻠه
تﻌﻘیــ

ﮐیﻔری در ﺣﻘوق ایران" .فصﻠناﻣه ﻣطــاﻟﻌــات ﺣﻘوق ﮐیﻔری و جرم ﺷناﺳﯽ ،دوره  ، 2ﺷماره  4و  ، 5زﻣستان ،ﺻص

. 310-278
 .25ﺷـیرازی ،اﮐﺑر« .)1392( .ﻋداﻟت ﻗﺿایﯽ؛ درﺳﯽ از تجرﺑه و تاریخ» ،تهران  ،ﻣجﻠه ﮐاﻧون وﮐﻼی دادﮔﺳتری ﻣـرﮐز.
 .26ﺻ ـــــاﺑر ،ﻣﺣﻣ ــــ «.)1388( .آیـــــین تﻌﻘیــــ

ج ـــﻧایـــــات در دادﺳ ـــــــرای دیـــــران ﮐیﻔ ـــــری ﺑین

اﻟﻣﻠﻠﯽ» ،فصﻠناﻣه ﺣـﻘوق ،ش .2
 .27ﺻــﻔاری ،ﻋﻠﯽ " .)1382( .تﺄﻣﻠﯽ ﺑر ﺑزه دیدﮔﯽ و اﻧواع آن " .ﻣجﻠه تﺣﻘیﻘات ﺣﻘوﻗﯽ ،پاییز و
زﻣﺳتان ،ﺷﻣاره  ،38ﺻص .302-259

بازخورد رهیافتهای بزهدیده شناسی ثانویه در نظام کیفری ایران

 .18زیﻧاﻟﯽ ،اﻣیر ﺣﻣزه ؛ ﻣﻘدﺳـﯽ ،ﻣﺣﻣد ﺑاﻗر " .)1391( .ﺣﻖ ﺑزه دیده ﺑر اﻣﻧیت و اطﻼع رﺳـاﻧﯽ در فرایﻧد ﮐیﻔری " .فصﻠناﻣه
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 .28ﻋﻠیوردی ﻧیا ،اﮐﺑر ؛ ﺻـــاﻟﺢ ﻧژاد ،ﺻـــاﻟﺢ " .1392( .ﮐارﺑﺳـــت های ﻧظریه ﮔزیﻧش ﻋﻘﻼﻧﯽ در تﺑیین جرایم و اراﺋه
دﻻﻟت های ﺳــــیاﺳــــتﯽ ﺑرای پیﺷــــﮕیری از جرم " .ﻣجﻠه ﮐارآﮔاه ،دوره دوم ،ﺳال هﻔتم ،زﻣﺳتان ،ﺷﻣاره  ،25ﺻص -9
.26
 .29ﻏﻼﻣﯽ ،ﺣﺳــــین ؛ رﺳــــتﻣﯽ ﻏازاﻧﯽ ،اﻣید .)1394( .زﻣینه های ﻋداﻟت ترﻣیﻣﯽ در اﺳاﺳناﻣه دیوان ﮐیﻔری ﺑین اﻟﻣﻠﻠﯽ.
فصﻠناﻣه تﺣﻘیﻘات ﺣﻘوﻗﯽ آزاد ،تاﺑﺳــتان ،ﺷــﻣاره  ، 27ﺻــص . 173 -205
 .30ﻏﻼﻣﯽ ،ﺣﺳین .)1385( .ﻋداﻟت ترﻣیﻣﯽ ،ﭼاپ اوّل ،تهران :اﻧتﺷارات ﺳﻣت.
 .31ﻏﻼﻣﯽ ،ﺣﺳین .)1390( .ﻋداﻟت ترﻣیﻣﯽ ،ﭼاپ دوم ،ﺳﻣت
 .32ﻗاﺳـــﻣﯽ ،ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ؛ ﻣﻘدم فرد ،ﻣﺣﻣد " .)1396( .ﺑررﺳـــﯽ ﺣﻖ ﺳـــﮑوت ﻣتهم در آیین دادرﺳـــﯽ ﮐیﻔری از ﻣﻧظر
«ﺑزه دیده ﺷــــﻧاﺳــــﯽ»" .فصﻠناﻣه ﻣطاﻟﻌات ﻋﻠوم ﺳــــیاﺳــــﯽ ،ﺣﻘوق و فﻘه ،ﺑهار ،دوره ﺳوم  -ﺷﻣاره  ،1/3ﺻص -75
.92
 .33ﻗﻣﯽ اویﻠﯽ ،اﻟهام ( " .)1397جایﮕاه ﻣﺷــــارﮐت ﻣدﻧﯽ در پیﺷــــﮕیری از ﺑزه دی ﮔﯽ ﺛاﻧریه
ﻗاﻧون یار ،تاﺑﺳتان ،ﺷﻣاره  ، 6ﺻص .513-501

فﺼﻠناﻣه ﻋﻠﻤی (ﻣﻘاﻟه ﻋﻠﻤیـﭘﮋوهﺸی) ﺟاﻣﻌهشناسی سیاسی ایران ،سال دوم،شﻤاره چهارم(ﭘیاﭘی)8زﻣستان1398

 .34ﻻزرژ ،ﮐریﺳتین .)1390( .درآﻣدی ﺑر ﺳیاﺳت جﻧایﯽ .تــرجﻣه ﻋــﻠﯽ ﺣﺳین ﻧجﻔﯽ اﺑرﻧدآﺑادی،
تهران :ﻣیزان
 .35ﻣوﺳــــری ،ﺳــــید ﻣﺣﻣدجواد .)1390(.ﻧﻘش ﻣدیریت ﺷهری در ﮐﻧترل آﺛــــــــــــــار اجتﻣاﻋﯽ ﺷهر ﻋسﻠریه .پایان ﻧاﻣه
ﮐارﺷﻧاﺳﯽ ارﺷد ﻣدیریت ﺷهری ،تهران ،داﻧﺷﮕاه ﻋﻼﻣه طﺑاطﺑایﯽ
 .36ﻧاﺻری پﺷت درﺑﻧدی ،ﺷهاب اﻟدین " .)1397( .ﺑزه یده و اﻧواع آن در ﺳیاﺳت جﻧایﯽ ایران".
 .37ﻧجﻔﯽ اﺑرﻧدآﺑادی ،ﻋــﻠﯽﺣﺳین .)1384( .ﻋــ اﻟت تــرﻣیﻣﯽ در اﺳﻧاد ﺳازﻣان ﻣﻠل ﻣتﺣد ،دیباﭼه
ﺑر ﮐتاب ِ :جرم ،ﺑزه دیدﮔان و ﻋداﻟت.
 .38ﻧجﻔﯽ اﺑرﻧدآﺑادی ،ﻋﻠﯽﺣﺳــین .)1393( .ﻋداﻟت ترﻣیﻣﯽ ،دیباﭼه در :پرادل ،ژان :تــــــــــــاریخ اﻧ یشه های ﮐیﻔری،
ترجﻣ ﻋﻠﯽﺣﺳین ﻧجﻔﯽ اﺑرﻧدآﺑادی ،ﭼاپ ﻧهم ،،تهران :اﻧتﺷارات ﺳﻣت.
 .39ﻧجﻔﯽاﺑرﻧدآﺑادی ،ﻋﻠﯽ ﺣﺳین .)1374(.ﺳیاﺳت جـــــﻧایﯽ ﺳـــــازﻣان ﻣﻠل ﻣتﺣد .ﻧشریه تﺣﻘیﻘات ﺣﻘوﻗﯽ ،ﺷﻣاره .18
 .40ﻧجﻔﯽ اﺑرﻧدآﺑادی ،ﻋﻠﯽ ﺣﺳــــــین .)1382( .تﻘریرات درس جرﻣﺷــــــﻧاﺳــــــﯽ (پیﺷــــــﮕیری) ،دورة ﮐارﺷــــﻧاﺳــــﯽ
ارﺷــ  ،ﻣجتﻣ

آﻣوزش ﻋاﻟﯽ ﻗم ،ﺑه ﮐوﺷــش ﻣه ی ﺳــیدزاده  ،ﻧیمﺳــال دوم ﺳــال

 .41ﻧجﻔﯽ اﺑرﻧدآﺑادی ،ﻋﻠﯽ ﺣﺳــین .)1384( .ﻋداﻟت ترﻣیﻣﯽ در اﺳــﻧاد ﺳــازﻣان ﻣﻠل ﻣتﺣد {دیﺑاﭼه در} هنریﮏ ﮐاپتین -ﻣارک
ﻣاﻟچ ﻧیﮐل؛ جرم ،ﺑزه دیدﮔان و ﻋداﻟت ،ترجمه اﻣیر ﺳﻣاواتﯽ پیروز ،تهران ،اﻧتﺷارات ﺧﻠیﻠیان ،ﭼاپ اول.

