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Protecting victims from a police perspective 

 

Abstract 

Victim protection is one of the new topics in criminal law that the methods of 

protection of victims of crime by the police include such things as the general 

attitude of protecting victims, stabilizing their legal status and compensating them 

for material and moral damages. As a result of committing a crime, various 

material and spiritual losses are inflicted on the lives, property, honor, dignity and 

soul of the victims and their relatives. How government authorities respond to 

victims can be effective in reducing their harm. The role of the police, as the first 

institution to which victims refer, is very valuable and significant in reducing 

injuries and providing for their needs and wants. The type of action and behavior 

of the police (in general) interaction can reduce the crime-related harm to the 

victim or, conversely, aggravate them, so it is necessary, given the importance of 

such a role for the police, to: The various aspects of this support should be 

examined. In this study, the support of the police for the victim is examined. The 

present study is a problem-oriented applied research in terms of application; 

Therefore, the main purpose of this study is to identify the theoretical foundations 

of police protection of victims. As a result, in recent years, the idea of victim 

protection has attracted the attention of criminologists, legislators, judicial 

officials and the police, and significant steps have been taken to protect victims. 

The police is the first institution that victims face. They play an important role in 

reducing the harm caused by crime and protecting the victims. 
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 چکیده

از های حمایت از قربانیان جرم حقوق جزاستتتت ره     نوینمباحث  جملهدیدگان ازحمایت از بزه

تثبیت موقعیت حقوقی آنان   ، دیدگاننگر  رلی آن حمایت از بزهشتتتامو موا دی هم ون  ستتتوی سلی 

 مختلفیمادی   معنوی  ضتتر    زیانهای، د  اثر ا تکاب جرم های مادی   معنوی آنهاستتت جبران خستتا  

دهی مراجع د  نحوه ساستت شتتومیدیدگان   بستتتگان آنان ح     ان بزهآبر      ، ناموس، مال، متوجه جان

ا لین نهادی ره  عنوانبه  نقش سلی  مثمر ثمر باشتتدی آنان هاآستتی تواند د  راهش دیدگان مید لتی به بزه

  های آنان بستتیانیازها   خواستتته تأمین  خستتا ا     هاآستتی د  راهش ، رننددیدگان به آن مراجعه میبزه

ی ناشی هاآسی تواند رلی تعامو( سلی  می طو به  قابو توجه است  نوع عملکرد   برخو د    فتا ) ا زنده

بنابراین ضتتتر    دا د با توجه به  ؛آنها  ا تشتتتدید رند، راهش داده   یا برعک  دیدهبزهاز جرم  ا برای 

 به حمایت سلی بر سی شود د  این سژ هش  حمایتهای گوناگون این جنبه، اهمیت چنین نقشی برای سلی 

سژ هش حاضتتر از لحاک را برد جزت تحقیقا  را بردی مستتأله محو    گیردمیمو د بر ستتی قرا   دیدهبزه از

سایی مبانی نظری حمایتی سلی  از  شنا سی سژ هش  سا ست؛ لذا هدف ا شمی دیدهبزها د  س  د  نتیجه  د با

سال شة حمایت از طی  سان، قانوندیدبزههای اخیر اندی شنا ضایی   گان موج  توجه جرم  گذا ان، مقاما  ق

سلی  نخستین  گان صو   سذیرفته استدیدبزهنیز سلی  شده   اقداما  قابو توجهی د  جهتتتت حمایت از 

های ناشتتی از جرم   آستتی  رم شتتدن  نقش فرا انی د   ندشتتومی  بر  گان با آن دیدبزهنهادی استتت ره 

  گان دا ددیدبزهحمایت از 
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 مقدمه (1

 مشتا رت د   ا خود سایدا ی   سیر زی انحصتا ی، هایمأمو یت   ضتربتی عملیا  جایهب نوین سلی 

 از جدی بستتتیا  طو هب تقریباً ره تحوالتی   تغییر   هانشتتتی    فراز این  داندمی اجتماعی   ابط   عمومی

 موجباتی است نموده اهداف   د  اعمال شدید نوسانا  دچا   ا جهان سلیسی هایسازمان میالدی 1۹۷0 سال

 خود استراتژی یافته، تجلی موفق سلی  نماد   مهمترین نشان عنوانبه رننده سیشگیری سلی  تا آ  د فراهم  ا

 تنظیم تد ین، مردم برای   مردم با بایستمی ره مردمی، سلی  تدا را  تعلیما    تعابیر، تدابیر، مبنای بر  ا

 جزت سلی  افراد از یک هر: استتت چنین نوین سلی  شتتعا  استتاس این بر   نهاده بنا د آید اجرا مرحله به  

 بنابراین ؛استتتت جنایی فرایند اصتتتلی بازنده دیدهبزه  دباشتتتمی سلی  یک خود مردم افراد از یک هر   مردم

   حمایت مقوله به جهانی عمومی اقبال   توجه سال اخیر ۲5 د   باشد داشته ا  باید نیز  ا نقش ترینسر نگ

ساعد  صه د  چه دیدهبزه م ست چه   ملی گذا ی قانون یعر  محو  د  جهانی   ایمنطقه هاییگذا سیا

ستگاه مقاما  توجها  ضایی د سان،جامعه، ق ستمدا ان شنا سانجرم حقوقدانان،، سیا سان دیدهبزه   شنا  شنا

 صنعت ترین شد به    دیدگانبزه به دهیسر ی  صنعت بیستم قرن اخر دهه د  یکهطو به  است گرفته قرا 

 تحقیقاتی   مطالعا  زمینه این د  اگرچه نیز ایران د   استتت بوده بریتانیا   شتتمالی آمریکای هایرشتتو  د 

سط سان  جرم محققان تو ست شده گرفته انجام شنا ستگاه د  عمو د   لیکن ا ضایی د  بعد از آثا ی ایران ق

 اجرای، داد ستی، مقدماتی تحقیقا  مرحله چها  د  دیدهبزه ره حالیستت د  این  گرددمین حمایتی مالحظه

سری نیازمند حکم اجرای از بعد   حکم ست حمایتی اقداما  یک ست از تعادل بتواند تا ا   ا باز خود  فته د

 - سرس باز) تحقیق مقام سلی ، هم ون رنشتتگرانی با استتت ممکن ریفری عدالت دستتتگاه د  دیدهبزه  یابد

 دیدهبزهبین مافی مناس  ا تباط   صحیح برخو د عدم، شود مواجه حکم اجرای قاضی، دادگاه قاضی ،(دادیا 

شگران   ستگاه رن ضایی د ست ممکن ق ضایی از دادخواهی ا  اعتماد سل    ثانوی دیدگیبزه موج  ا    ق

 بر  ا ده لطما    این نیازها رنا  از سادگی به نباید بنابراین  گردد بزهکا ی   شخصی انتقام به منتهی شاید

 رنشگران از یک هر  ظایف دایره شمول د  مدا  ظایف حمایت رردن  ا د مستلزم امر این   گذشت دیدهبزه

  ابطه د   ا سویایی   فعال نقش یک دتوانمیره  است رنشگرانی مهمترین از یکی سلی  میان این د  ،دباشمی

شته عهده بر دیدهبزه با شد دا سته با عموماً سلی  ره چرا با ( اتهام مظان د  افراد، بزهکا ، دیدههبز) افراد سه د

 د تواند سلی  به تنهایی نمی د باشتتمی دیدهبزه با عملکرد سلی  محو های از یکی یعبا تبه ؛دا د را  ستتر 

دیده   راهش آسیبهای ناشی از جرم موفقیت الزم  ا رس  رند   د  این  استا نیازمند همراهی حمایت از بزه

تنها به انجام  ها   تذررا  سلی ؛ نههمکا یهای خود    عایت توصیه، با دیدهبزه  باشدمی دیدهبزه  همکا ی 

شتتود، به رند، بلکه میزان آستتیبهایی  ا ره از ناحیه جرم متوجه ا  میصتتحیح   بهتر  ظایف سلی  رمک می

 به تد یج به ،دیدگانبزه از ال اصتتلی این مقاله این استتت: آیا حمایتؤستت .دهدمیزان قابو توجهی راهش می

 از  ستتد حمایتبه نظر می د؟   فرضتتیه آن این استتتشتتومیداده  تستتری غیرمستتتقیم قربانیان از حمایت

قربانی تستتری  خانواده   تکفو تحت افراد دا ند، ا تباط مستتتقیم قربانیان با نوعی به ره افرادی به دیدگانبزه

  رندمیسیدا 
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 (تعا یف   مفاهیم۲

 ( مفهوم سلی ۲-1

را  نمی امر زه سلی  د  معنی به  مال می ،  دلغوی آن  جا لفظ سلی  استتتتع که هر ر نای بل شتتتود مع

اصطالحی آن مد نظر می باشد چنانکه فرهنگ لغت ارسفو د سلی   ا د  سازمان  سمی ره  ظیفه ا  الزام 

 افراد به سیر ی از قانون   سیشگیری از جرم   ساس  به آن می باشد تعریف نموده است 

سه معنا  سلی  د  معانی مختلف به را از نظر درترین نیز  ستفانی برای سلی   ستون ا ستاد گا ست  ا  فته ا

د م،   مجموعه قواعدی است ره به  سیله مقاما  عمومی به شهر ندان تحمیو شده است ،ا ل د:اننمودهذرر 

سته، شودصو   محد د به حقوق ادا ی مید  معنای محد دتر ره د  این اند ره هدف سلی   ا عملیاتی دان

سالمت عمومی از  اه عمومی یا فردی   به، مین آ امشأآن ت ست   امنیت    س  ا سیله برخی اقداما  منا  

ست از تسلی  طبقه، سوم ست ره نقش آن عبا   ا ستو ا  عمومی  أای از را مندان د لت ا  مین اجرای د

ما  سلی   قا ره از طرف م ناستتتبی  ما  مت قدا هدف استتتتاستتتی  منظو بها خاذ تحقق  لذرر ات فوق ا

ستفانی،شود می شو  معرفی هبرخی دیگر سلی   ا ب( 48:13۷۷)ا ستم قانونی ر سی عنوان میانجی بین جامعه   

 (18:1358میر شفیعیان ،) دنماینمی

یهحقوق نان   نظر یان ، سردازان علم حقوقدا فاهیم مختلفی برای  اژه سلی  ب عا یف   م ننمودهت د، ا

سلی  عبا   استتت از یک ستتازمان د لتی، ره »نماید:  اژه سلی   ا چنین تعریف می« فا الیک»سر فستتو  

مین نظم عمومی   حفظ جان   مال اشتتخا  أمو یتش حمایت از قانون استتاستتی جلوگیری از تخطی، تأم

  (6۷:13۹8نیا،ری)«است

شرح  شاید بتوان تعریفی جامع   مانع د   ابطه با سلی  به  شد   ذیوبا توجه به آن ه د  با ه سلی  نوشته 

اجرای ، ا  برقرا ی   حفظ امنیت عمومی ظیفه ره ستتتازمان سلی  یک ستتتازمان د لتی استتتت» :ا ائه ررد

با بزه را    حمایت از مقر ا    نظا   اجتماعی، سیشتتگیری از  قوع جرایم، رشتتف   تعقی  جرم، مبا زه 

  «باشددیده میبزه

 دیدهبزهمفهوم  (۲-۲

سی  دیدهبزه اژه  شتقا  انگلی ست« victim»یکی از م صی به   ا    یداد دنبال به ره دشومی گفته شخ

  فته را  به «قربانی» معنای به فا ستتی نوشتتتگان د « victim»  اژه  می بیند آزا    زیان   آستتی  جرم یک

ست سی  اژه د  «قربانی»  ا ست به نیت به آنکه یا آن ه» یعنی شنا ضایت آ  دن د  ،«دشومی ذبح خدا ند  

 دلیو( )به آنکه» ،«زلزله ……تصتتادف قربانی: بدهد دستتت از  ا خود جان ناخواستتته ای،حادثه اثر بر آنکه»

سته گرفتن قرا   مشکو دچا  دیگری عمو موج  به یا نامناس  محیط   دشوا   ضع د  ا ادی غیر   ناخوا

    نج یا زیان   آستتی  این هرگاه جنایی، علوم نوشتتتگان د  (1۷08:138۲انو ی،) «استتت شتتده مصتتیبت  

 گویند می «دیدهبزه» یا «جرم قربانی» زیان دیده فرد به باشد، برخاسته انسان مجرمانه  فتا  از سختی

   دیدهبزهشتتناستتی د  جهان ره د  تعریف  دیدهبزهآ  ترین نظریه سردازان از دیدگاه تا یخی، یکی از نام

 -شناس مصری تبا جرم–ا ائه ررده عز  فتاح  victim اژه  شناسی به نسبت راملی از گذ گستره آن گونه
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سی ره به یک برایند منفی  شا ه به هر ر ست  به با   فتاح  اژه قربانی د  هر مفهوم بیش   رم ممکن برای ا ا

د، خواه آن زیان یا آسی  مالی، بدنی یا به شکو د د   میآسی  دچا  شده باشد، به را   یا هر گونه زیان یا

  1   نج عاطفی باشد

ره بر سایه آن ۲شتتناستتاندهای گوناگونی  ا برای قربانی شتتدن انستتان میبدین ترتی ، فتاح عوامو   شتتیوه

لرزه(، قربانی )مانند ستتیو   توفان   زمین هایی از قربانیان  ا هم چون قربانی   یدادهای طبیعیگونه توانمی

بیما ی )مانند ایدز،  با     (، قربانی یک ستتانحه )مانند سر  شتتدن از روه(، قربانی جنگ، قربانی فقر، قربانی 

 ( شناسایی ررد دیدهبزه  سرانجام، قربانی جرم ) تبعیض، قربانی ستم   بیدادگری

شتتخصتتی استتت ره به دنبال  دیدهبزه»چنین تعریف ررد:  توانیم ا  دیدهبزهبا توجه به آن ه گفته شتتد، 

  یداد یک جرم به آسی  بدنی،   انی، د د    نج عاطفی، زیان مالی یا آسی  اساسی به حقوق بنیادی خود 

برای این  -یعنی بزه–گی دیدبزهاین استتت ره خاستتتگاه  دیدهبزهنکته رلیدی د  تعریف «  دچا  شتتده باشتتد

 3هم   تعیین رننده است تعریف بسیا  م

جرم مانند  دیدهبزه» ا چنین تعریف نموده استتت: دیدهبزه شتتناستتی، دیدهبزههان  فون هنتیگ سد  علم 

 ا د  مفهوم مضتتیق خود مطرح  دیدهبزههنتیگ  رستتی استتت ره رالبد عمو مجرمانه  ا تشتتکیو داده استتت 

شناسی،« علیه استساخت ره ناظر بر مجنی  (victim) یکی از مشتقا   اژه انگلیسی دیدهبزه از نظر  اژه 

بیند ره این آستتی  زیان یا آزا  می آستتی    د ره به دنبال   یداد یک جرم،شتتومیبوده  به شتتخصتتی گفته 

ست بدنی، شد مالی   عاطفی، ممکن ا ساسی به حقوق بنیادی  ی با سی  ا  11سازمان ملو متحد نیز د    یا آ

فردی یا گر هی  طو بهگان رستتانی هستتتند ره دیدبزه»ید: نمامیگونه معرفی ین ا ا دیدهبزه 1۹85دستتامبر 

شده سی  جسمانی یا   انی،  نج   حی، یژه د  زمینههاین خسا   ب اند متحمو خسا     های مربوط به آ

این خسا ا  ناشی از افعال یا ترك  د باشمیخسا   مادی   ا د شدن لطمه بز گی به حقوق اساسی افراد 

ثانیاً نشتتتان دهنده تخلف از مقر ا  حقوقی  ،رندمیافعالی استتتت ره ا الً قوانین جزایی یک د لت  ا نقض 

گان جرایم از یک طرف  برای ستتوت استتتفاده از قد   از طرف دیدبزهاستتت ره د  زمینه حقوق بشتتر برای 

گان دیدبزهاعالمیه اصول بنیادی عدالت برای  1ماده   (۹۷:1388 لپز،)«اندشناخته شده الملوبیندیگر، د  سطح 

گان دیدبزه»ید: نمامی ا این گونه معرفی  دیدهبزه قربانیان ستتتوتاستتتتفاده از قد   نیز د  تعریفی مشتتتابه،

اند ره د  سی فعلها یا ترك فعلهای ناقض قوانین ریفری د لتهای عضتتو از جمله قوانینی ره ستتوت اشتتخاصتتی

  نج عاطفی،   انی، د به شتتکو فردی یا گر هی به آستتی  بدنی،انرردهاستتتفاده مجرمانه از قد    ا ممنوع 

شده سی به حقوق بنیادی خود دچا   سا سی  ا صادی یا آ صلی،)«اند زیان اقت تعدادی از  (166:13۹0 ایجیان ا

شخا  برای  ست س  تعریف دیدبزهحقوقدانان معتقدند ره چون د  این اعالمیه از  اژه ا شده ا ستفاده  گان ا

د این تعریف خالی  سمیره به نظر ( 18:1388عزیزی،  )د بر دا نده اشخا  حقیقی  حقوقی است دیدهبزه

ست، شکال نی شنهاد  دیدهبزهلذا نگا نده این تعریف  ا برای  از ا ست ره  دیدهبزه :رندمیسی شخصی حقیقی ا

                                                           
1 Fattah , E.;Criminology: Past,Present and future; p. 147 
2 Fattah, E.;understanding of criminal victimization, pp. 6-7 
3 Robots, heidy and stef vandegniste; reparation for victims of gross and systemadtic human 

rights violations. p.89. 
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ی هاآسی   انی، عاطفی، مالی، حیثیتی    مستقیم یا غیر مستقیم هدف آسی  بدنی، طو  فردی یا گر هی،به

د  نتیجه یک عمو مجرمانه اتفاق  هاآستتی های فردی، قرا  گرفته استتت ره این آزادی استتاستتی به حقوق  

  افتاده است

 گیدیدبزهمفهوم  ۲-۲-1

نه  ا  نهگی میدیدبزهعمو قربانی رردن مجرما ند  عمو مجرما گردد؛ ای ره شتتتخر قربانی آن میگوی

تواند قتو، ستتترقت، تجا ز به عنف   بستتتیا ی از جرایم دیگر باشتتتد، فردی هم ره قربانی چنین عمو می

ره جرایم متنوع هستند  گونه نای همعبا تبهممکن است زن، مرد، سیر یا جوان باشد  گیردمیای قرا  مجرمانه

 (13:13۷6)مرتضوی،اند گان هم متنوع   گوناگوندیدبزه

 گیدیدبزهانواع  (۲-3

 گی ا لیه   ثانویهدیدبزه۲-3-1

 امکان ره هم نان دهد،  خ   (    حیوانا ، طبیعت انسانی غیر عامو یک سی د  است ممکن شدن قربانی

 گیدیدبزه یا مجرمانه شتدن قربانی آن به صتو   این د  ره دهد   ی انستانی مجرمانه  فتا   هگذ  از دا د

ستقیم دیدهبزه دیگر، عبا  به  گویندمی ستین، یا م صی نخ ست شخ ستقیم آماج ره ا  قرا  مجرمانه  فتا  م

 یا ستترقت بزه د  باخته قتو، مال د جرم مقتول مانند دشتتومی شتتناخته بزهکا   استتطهبی قربانی   گیردمی

  هگذ  از ره دشومی نامالیماتی شامو د م گیدیدبزه  جنسی تجا ز جرم د  مکره زن یا دختر   رالهبردا ی

 جنایی، نظام عدالت  یژهبه) نهادها از برخی یا( دیدهبزه د ستتتان   خانواده اعضتتای مانند) افراد ساستتخگویی

 گوناگون سیامدهای برگیرنده د  د م گیدیدبزه سایه، این بر  دشومی  ا د دیدهبزه به   (   دادگاه دادسرا، سلی ،

   افراد از ناشی گی،دیدبزه برای (حیثیتی   عاطفی) معنوی   (مالی   انی، بدنی،) مادی نامناس    نامطلوب

 را  به نیز  ا همبستتته گاندیدبزه اصتتطالح معنا، همین د   استتت مجرمانه   یداد برابر د  ساستتخگو نهادهای

 با دادگاه تا سلی  از ریفری عدالت دستتتتگاه  فتا  استتتاس، این بر  (۲05:1384 ایجیان اصتتتلی، )برندمی

   مادی شتتده  ا د یهاآستتی  جبران جهت د    باشتتد انصتتاف با توأم   مهربانی ررامت، با باید گاندیدبزه

سیله بدین تا بردا ند مؤثری هایگام معنوی ساس دیدهبزه   ستگاه   رند آ امش   امنیت اح  د   ا عدالت د

  ررد سیشگیری د م( نامالیما ) گیدیدبزه از توانمی طریق این از لذا  خود مقابو د  نه ببیند خود رنا 

 مکر    د با ه گیدیدبزه ۲-3-۲

  ا گیدیدبزه با  د مین برای شتتخر ره دانستتت موا دی بر ناظر توانمی  ا د با ه گیدیدبزه اصتتطالح

 گیدیدبزه دیگر زمانی د    دهدمی رف از ستتترقت سی د   ا اموالش با  یک ره رستتتی مانند ،رندمی تجربه

 حقوق د  جرم تکرا  الگوی از الهام با اینجا د   رندمی تجربه  ا( سیشتتین جرم با نامشتتابه یا مشتتابه) دیگری

 از توانمی نامند،می عام تکرا   ا نامشابه جرم تکرا    خا  تکرا   ا مشابه جرم تکرا  آن سایه بر ره ریفری

 (ناهمستتتان د جرم گیدیدبزه) عام د با ه گیدیدبزه  ( مشتتتابه جرم د  گیدیدبزه) خا  د با ه گیدیدبزه

سته فرایند گیدیدبزه هرگاه  لی  گفت سخن شد ایسیو صو  نج   د د آن سی د  ره با  از توانمی شود، حا
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 چون هاییسدیده از برخاسته هایگیدیدبزه سایه، این بر  آ  د میان به سخن مکر  هایگیدیدبزه یا گیدیدبزه

 مو د سیوستتته طو به معموالً خا  گاندیدبزه آنها سی د  ره  ا ستتالمندآزا ی   آزا ی همستتر آزا ی، رودك

 از هم نین  نامید سایدا  یا مستتتتمر گیدیدبزه توانمی ند،شتتتومی مجرمانه  اقع استتتتفاده ستتتوت با بد فتا ی

 (405:13۹1نو بها،  )ندرنمی یاد نیز سریالی گاندیدبزه به هاگیدیدبزه این آماج اشخا 

 هستتتند، افستتردگی     انی مشتتکال  به ابتال خطر د  دیگران برابر د  گاندیدبزه از نوع این ره آنجا از

   انی هایبیما ی انواع معرض د    اندمتزلزل دیگران   خود با صتتتمیمانه   ابط د  ندا ند، نف  به اعتماد

   انی، هایحمایت با باید مذرو  افراد د  آن شتتدن مزمن   گیدیدبزه تکرا  از سیشتتگیری برای  دا ند قرا 

 آنان با ره رودرانی از حمایت با توانمی دیگر، عبا  به  باشتتتیم آنان سر  ی باز فکر به مادی   عاطفی

 مراقبت   خانوادگی هایخشونت د  دیدهبزه زنان از محافظت   نگهدا ی مرارز ایجاد با یا دشومی بد فتا ی

 جهت د ( گاندیدبزه د مانگاه) خشن هایز ج اصالح هایبرنامه اجرای   جنسی هایخشونت گاندیدبزه از

  روشید گیدیدبزه نوع این از سیشگیری

 گر هی   فردی گیدیدبزه ۲-3-3

 هاینقض» عنوان با مفهومی سیدایش   شتناستی دیدهبزه   بشتر حقوق مقوله د  تعامو سرتو د  تعبیر این

 معموالً ره فرد یک ساده گیدیدبزه به فردی گیدیدبزه  است شده مطرح «د ستانه بشر حقوق   بشری حقوق

 ترك   هافعو یا هانقض این قربانیان از   این از  دا د اشتتا ه ،دهدمی  خ داخلی ریفری قوانین نقض سی د 

 نستتبت به تعبیر گر هی گیدیدبزه  لی  ندرنمی یاد نیز فردی گاندیدبزه یا دیدهبزه افراد به مجرمانه هایفعو

 بودن گر هی  د  می را  به بشر حقوق زمینه د  یالمللبین شده شناخته هنجا های نقض برای ره است نوی

ها گیدیدبزه کاب سی د  ره گاندیدبزه بز گ هایگر ه به تن یا  ا ت ند) یالمللبین جنا    زدایینستتتو مان

شا ه اند،شده قربانی( جنگی هایجنایت سیونی شریف  دا د ا  گر هی یا ها گر ه منزله به  ا گاندیدبزه این ب

سته افراد از سته به  اب ضعیت یا عوامو با  ها، با هاعقیده هاد صیف خا  های  ستگی این ره رندمی تو   اب

 اند گان گر هیدیدبزه، نمونه برجسته دیدهبزههای قومی یا مذهبی سازد  اقلیتگی میدیدبزه آماج  ا آنان

 گاندیدبزهتحوال  تا یخی اندیشه حمایت از  ۲-4

 جوانترین از یکی ستتال، 60 از رمتر قدمتی با شتتناستتیهدیدهبز جنایی، علوم مختلف موضتتوعا  میان د 

 تارنون آن استتتعدادهای   قابلیتها از بستتیا ی جهت، همین به  دشتتومی محستتوب شتتناستتیجرم هایگرایش

 توانایی ره گونهآن   گذ اندمی  ا خود تکامو   بلوغ مراحو آن تئو یهای عال ههب  است هماند باقی ناشناخته

ست بر دا د، شته، تأثیر موجود، جنایی هایسیا  نیافته  ا خود  اقعی نمود نیز آن را بردی ابعاد نتیجه د  نگذا

ست ستر  مکات    ظهو   ا سیک چون جزایی مهم گ ضوع این ساختن خا ج د  نیز، تحققی   رال  از مو

 یا مستتتقیم صتتو  به تا ی  اد ا  از برخی د  دیدهبزه عنصتتر  جود، این با  استتت نبوده ثرؤانز ا م   ابهام

ماعی  ارنش بر غیرمستتتتقیم بو د  مختلف جوامع اجت قا ی  مو د د  بویژه بزهکا ی، م قدا    مجرم تعق  م

  است گذاشته تأثیر مجازا 
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 گان سیش از ظهو  مکات  جزاییدیدبزهموقعیت تا یخی  ۲-5

سی دیدهبزه سی   گاندیدبزه علمی مطالعه مفهوم به شنا  جرم، د  ا تکاب آنها نقش    یژگیها تأثیر بر 

صی انتقام هاید  ه از یکهیچ د  صو ستانی د ل   خ صر د  حتی   با ست نبوده مطرح جزایی، مکات  ع   ا

 آن، مشتتتر عیت   مجازاتها اجرای  ی د  دخالت حتی   مجازاتها ضتتتعف   شتتتد  د  دیدهبزه تأثیر لکن

سته سته حقوقی موقعیت از ،هبود توجه شای شته هایهد   د  آنان برج ستری سیدایش از سیش بویژه گذ  دادگ

 سیدایش ۂد     خصتتوصتتی انتقام د  ه د  گاندیدبزه حقوقی موقعیت گفتا  این د   رندمی حکایت عمومی

 گیرد:می قرا  بر سی مو د زیر بند د  قال  د  باستانی د ل

 خصوصی انتقام د  ه د  گاندیدبزه حقوقی موقعیت( الف

 ریفری دعا ی د  دیدگانبزه نقش افول   د لتها سیدایش( ب

 

 

 خصوصی انتقام د  ه د  گاندیدبزه حقوقی موقعیت ۲-5-1

ساس بر صی انتقام د   د  دیدگانبزه تا ی ، شهاد  ا صو سته حقوقی موقعیت از خ  برخو دا  ایبرج

ست اید  ه تنها  ا هد   این بتوان شاید  اندبوده  د  رامو صو  به مجازا ، اجرای   مجرم تعقی  ره دان

 نمودهمی معین  ا آنها  ارنش محد د؛ بستتتگانشتتان،    آنان قد   میزان ره ایگونهبه بوده گاندیدبزه دستتت

ست شفی خاطر به صرفاً جانی مجازا  د  ه این د   ا  معنوی حیثیت   اجتماعی موقعیت ترمیم   دیدههبز ت

ضمن  عبید  ؤ ف درتر  است بوده ا  هشد تضییع حقوق   خسا   جبران منظو بههم نین    ا  دیدهآسی 

سه صر مقای صی انتقام ع صو سفه تبیین   عمومی انتقام د  ه   خ شان ،هد   د  این د  هامجازا  فل  خاطرن

شته   اج د  ه د  هر د  اگرچه مجرم دادن ریفر ره یدنمامی ست دا سفه لکن ا صر د  مجازا  اجرای فل  ع

صی، انتقام صو ساس بر خ صالح   منافع مالحظه ا  منافع  عایت جهت به عمومی انتقام د  ه د    دیدهبزه م

ست بوده جامعه شر عیت تنها نه د  ه این د  (58:1۹۷۹) ؤ ف،  ا ساس بر مجازاتها م صیت   حقوق ا  شخ

سیله نیز آن اجرای بلکه بوده، سذیرتوجیه دیدگانبزه ست شدهمی عملی دیدگانبزه بو  صالحی جا ید درتر  ا

شمردن ضمن سدمی د  ه این د  هامجازا   یژگی بر  مجرمین مجازا  اغل  قدیم، ابتدائی جوامع د  :نوی

  استتت شتتدهمی اجرا ا ، منستتوبین یا علیهمجنی شتتخر  ستتیلهه  ب بوده فردی قصتتا  یا انتقام صتتو  به

شری اجتماعا  ره تد یجهب شرفت ب سانها   نموده سی شینی سوی به ان  اجرای اند،هآ  د   ی تمدن   شهرن

 شتتتده محول آن نمایندگان   اجتماع عهده به   شتتتده خا ج ا  رستتتان   علیهمجنی دستتتت از مجازا 

 (13:13۹5صالحی،)«است 

 از مجازا  اجرای   انتقام اخذ قبیله،  ئی  یافتن قد     خصوصی انتقام نسبی تعدیو د  ه د  چه اگر

 اصتتتلی محو  هم نان  ی لکن ،استتتت شتتتده محول قبیله  ئی  به   خا ج ا  بستتتتگان   دیدهبزه اختیا 

  است بوده هامجازا  مشر عیت

 ریفری دعا ی د  گاندیدبزه نقش افول   د لتها سیدایش ۲-5-۲
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 تضتتعیف جوامع جنایی ستتیاستتت د  گاندیدبزه موقعیت بتد یج آنها، قد   تقویت   د لتها سیدایش با

ست گردیده سا   اخذ جای به نفع خود به غرامت گرفتن   ریفری دعا ی د  د لتها افراطی مداخله  ا  به خ

 های یژگی از (18:13۷3آبادی، علی)محارم، به  جوع د  گاندیدبزه الزام   خصوصی انتقام منع ،هدیدهبز نفع

 د  ه نویستتندگان البته  استتت انجامیده دیدگانبزه حقوقی موقعیت افول به نهایت د  ره استتت د  ه این مهم

 از حمایت   دیدگانبزه شده دا جریحه احساسا  تسکین  ا،  سالت مجازاتها مهمترین هم باز باستانی، د ل

سته آنها حقوق سطو خطابه د  نمونه عنوانبه  انددان ست آمده ا  ست ریفر، ره ا ضات  ا علیهمجنی باید نخ  ا 

 (1۷:1381)سرادل، بیند می آزا  دیدههبز خاطر به ره بداند باید بزهکا    رند

سنده هم نین شر عیت علو از یکی آتن، شبهای رتاب نوی  منزلت   مقام حفظ جهت د  تال   ا ریفر م

 اقتدا  آغاز   جوامع گستر  با لکن است  دانسته ا  شرافتمندی راهش    ی تحقیر از جلوگیری   دیدهبزه

 حقوقی موقعیت جرائم، عمومی ابعاد اهمیت بر تأرید    نگردید عملی اندیشتتتمندان هایتوصتتتیه د لتها،

  داد قرا  خود الشعاع تحت  ا دیدگانبزه

 شناسی د  تحوال  اخیر ریفری دیدهبزهسیشینه  ۲-6

از ستتتوی اندیشتتتمندان    دیدهبزهی ا ل قرن بیستتتتم میالدی توجه خا    مستتتتقو به تا ا اخر نیمه

ره حد د رمتر تا این(314:138۹صفا ی، )نشده بود (16:1384نجفی ابرندآبادی، )گذا ان علوم جناییسیاست

سی )یک قرن بعد از تولد جرم از شمندان به  یژه جرم18۷6شنا سمت (، نگاه اندی سان به  تغییر « دیدهبزه»شنا

شتتناختی علت»سیشتتگیری از جرم   تکمیو مباحث  منظو بهجهت سیدا ررده استتت  این دستتته از دانشتتمندان 

صیت «جنایی شخ شناخت  صو این تال اننموده  نقش  ی د  ا تکاب جرم  دیدهبزه، تال  برای  ها، د  حا

 بود « شناسی دیدهبزه»ایجاد  شته جدیدی به نام 

سال  ست ره اگرچه تا  شا ه قرا  گیرد این ا از سوی  دیدهبزهتوجه مستقو به  1۹41مطلبی ره باید مو د ا

ست سیا شمندان    ست ره آنها هیچ اعتقادی به اندی شده بود؛ اما این بدین معنی نی   جبران  دیدهبزهگذا ان ن

شته شان  ا ندا سا ا   ا ده به ای سا    ا ده به خ توجه   اعتقاد آنان بوده  مو د دیدهبزهاند، بلکه جبران خ

له جرم، أمنافع اجتماعی به دلیو اهمیت مستت تأمیناستتت  لی این امر د  حقیقت، فرع بر مبا زه با بزهکا    

س سایش عمومی بوده ا سوفان د   عنوانبه ت لز م مبا زه با آن   حفظ نظم   آ شمندان   فیل مثال، اغل  اندی

سیم   بیان  سه نقش   هدف  ا تر ست  »د ره انرردهیونان قدیم برای ریفر  از جمله آن اهداف، انتقام جویی ا

سیله ست  فته ریفر د  نزد یونانیان قدیم، قبو از هر چیز   ست برای اعاده آبر ی از د   همزمان  دیدهبزهای ا

د مجدد حیثیت   قد    ی، با توهین به شتتتخر توهین رننده یعنی مجرم چندان ره ا   ا خوا  ییأبرای ت

 ا آ ام بخشتتد   به  ی نفع برستتاند   برای ا  نوعی لذ  به  دیدهبزهرند  د   اقع ریفر باید قل  برآشتتفته 

ضایت  تأمینیا ژ می بنتام نیز «   جود آ  د ستفاده از دا ایی  ررد   ا با اهمیت تلقی می دیدهبزه  عال ه بر ا

 (18:1381سرادل،  )بزهکا ، باید د  موا د لز م برای این امر به خزانه عمومی مراجعه ررد 

شناسان ایجاد نشده بلکه از سوی شاعران   شناسان   یا جامعهابتدا توسط جرم« شناسی دیدهبزه»اصطالح 

شناسان  دیدهبزه»ای ره از اینها تحت عنوان گونهبه ؛ مان نویسانی مانند توماس دی روینسی ایجاد شده است
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ستماتیک د با ه شومییاد « ادبی سی سال دیدبزهد  اما ا لین مطالعه  شمندی به  1۹41گان جرایم د   توسط دان

  ستتتپ  د  « دیدهبزهمالحظاتی د با ه تعامو میان مجرم   »ای تحت عنوان ابتدا د  مقاله« فون هنتیگ»نام 

 صو   گرفته است « مجرم   قربانی ا »د  رتابی تحت عنوان  1۹48سال 

  بزهکا    نقش  دیدهبزهگان، ا تباط متقابو میان دیدبزهفون هنتیگ د  این رتاب، به مطالعه نظری انواع 

شتتتان از طریق تحریک   اغوای مجرم اصتتترا    زیده استتتت  بعد از فون هنتیگ، گیدیدبزهگان د  دیدبزه

شمندانی  سال دان سون )ابتدا د   سال  1۹4۷مانند مندل سپ  د   سه    ست د  فران (، 1۹56د  رنگره بخا 

د   دیدهبزه تأثیر(   دیگران با طرفدا ی از دیدگاه فون هنتیگ، اعتقاد بر 1۹۷1(، عز  فتاح )1۹58 افگانگ )

 اند گان داشتهدیدبزهشناسی ا تکاب جرم   گونه

سی ا لی دیدهبزهرلی، طو به سی ریفریقربانی»ه ره به شنا سی تعامودیدهبزه»  نیز « شنا معر ف « گراشنا

الواقع، بیانگر ادامه د  ایجاد آن استتت  فی دیدهبزهاستتت   به نوعی مرتبط با توصتتیف علی از جرم   نقش 

شناسی جنایی است ره د  بستر جرم شناسی مطرح شده است  د  نظام جزایی مباحث علمی مربوط به علت

شتتناستتی علت شتتناختی  دیدهبزهموا دی  ا نام برد ره د  حقیقت به نوعی منطبق با دیدگاه  توانمیایران نیز 

  13۹0ق م ا   516  ماده  ۲6۲ماده  5  بند  3۷ماده  3است مانند بند 

 یژه اعتراض های ستتتیاستتتی   عقیدتی، بهجنبش تأثیرشتتتناستتتی تحت  دیدهبزهمرحله د م از تحوال  

سال های  شر ع  دیدهبزههای   با انتقاد از دیدگاه 1۹۷0طرفدا ان حقوق زنان، از آغاز  شناسی علمی یا ا لیه 

ست   شقدم د  این زمینه بوده ا سون، بانی   سی سی د  این مرحله از تحوال ، بر  دیدهبزهشده بود  مندل شنا

گان مستتتقیم یا دیدبزهعاطفی   سزشتتکی از -های گوناگون اعم از مادی، جستتمانی،   انیندیشتته حمایتا

 گی   تثبیت حقوق   منافع شان استوا  است دیدبزهغیرمستقیم جرایم، تعدیو  ضعیت 

جاد گرایش جدیدی از  ندیشتتتمندان د  این د  ه مبتنی بر ای یدهبزه  یکرد ا به  د ناستتتی معر ف  شتتت

یا افراد تحت تکفو  دیدهبزهشناسی با این استدالل ره  دیدهبزهاست  طرفدا ان این « شناسی حمایتیدهدیبزه»

اند، د   با تحمو جرم دچا  مشتکال  مادی،   انی   عاطفی شتدهانرردهگی  ا تجربه دیدبزه ی، د  هرحال 

ست یژه باید د  رلی   نظام ریفری به طو بهاعتقاد دا ند ره جامعه  -های تقنینیگیریها   جهتیگذا سیا

 (5:1384شایان،) گان  ا بیش از گذشته مو د توجه قرا  دهند دیدبزهقضایی خود مصالح   منافع 

، توسعه   تکامو 1۹80   1۹۹0های سه دهه گذشته، به  یژه دهه-شناسی طی د  دیدهبزهاین گرایش از 

یا « ستتازیآ  ی اطالعا    نظریهد  ه تحکیم، جمع» عنوانبه ستته دهه-ای ره از این د گونهیافته استتت؛ به

  مجرم   اطرافیان آنان،  دیدهبزهگری میان ، میانجیدیدهبزه ضتتتع قوانین   مقر ا   یژه، جبران خستتتا   

های گان، برنامهدیدبزهگی، ا ائه خدما  به دیدبزه هایی آنان از آثا   منظو بهگان دیدبزهحمایت   رمک به 

 (50:1385)شیری،ها   اصول عدالت ترمیمیها،    را گیری سایر برنامهه  بزهکا    ب دیدهبزهمالقا  میان 

 یاد شده است 

ی برگزا  شده د  ا اخر المللبینهای دست رم تا رنگره توانمیگان  ا دیدبزه، توجه به الملوبیند  سطح 

شت رلی عدالت ریفری  1800دهه ا ل  شررت رنندگان، بازگ سیا ی از   دیابی ررد ره د  آنها، برای نمونه، ب



 

1053 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

هشتم
 ،

مرداد
1

140
 

سازمان ضوعی ره  ست رردند، مو سا    ا د خوا ی حقوق ریفری   المللبینهایی مانند انجمن به جبران خ

 اند سرداختههای اخیر بدان شناسی د  سالی جرمالمللبینجامعه 

ی المللبینخستین همایش گان متمررز بود، ندیدبزهخا  بر  طو بهی ره المللبیناما نخستین نشست مهم 

 دیدهبزهانی ستتی  جامعه جهأد  استترائیو برگزا  شتتد   به ت 1۹۷3شتتناستتی بود ره د  ستتال  دیدهبزهد با ه 

سال  سی  شد  1۹۷۹شنا سازمان ملو متحد  منجر  ستا،  سیوند  این  ا سناد   رنوان سد  ا له أهای متعدد م

قیم مو دتوجه قرا  داده مستتتقیم   یا غیرمستتت طو بهگی   حمایت از آنان  ا دیدبزهگان سیشتتگیری از دیدبزه

گان   قربانیان دیدبزهاصتتول استتاستتی عدالت برای »گان، اعالمیه دیدبزهترین ستتند  اجع به استتت ره مهم

 ت اس 1۹85« سوتاستفاده از قد  

ند  نه المللبینها   تحوال  نقطه ا ج تال « گاندیدبزهی المللبینمنشتتتو  » عنوانبهاین ستتت ی د  زمی

سند مهم دیدبزه صول آن د  چند  ست  به دنبال آن، مقر ا    ا ست مانند ی نیز انالمللبینگان ا عکاس یافته ا

سازمان یافته ف سازمان ملو متحد برای مبا زه با جرایم  سیون  س۲5)ماده  ۲000راملی رنوان سنامه دادگاه (، ا ا

 ( ۷5   68)مواد  1۹۹8ی  م المللبینریفری 

شو ای ا   توانمی ایمنطقهد  سطح  شا ه ررد   شو ای ا  سا د  این زمینه ا سال به تال   با  1۹83سا د  

رای ، نخستتتتین گام ب«با های خشتتتونتگان جرمدیدبزهرنوانستتتیون ا  سایی سرداخت غرامت به »تصتتتوی  

برداشته «  لتی یا عمومیجبران د»نام گان  ا د  چا چوب مفهومی بهدیدبزهی رردن اندیشه حمایت از المللبین

د   موضتتوع حمایت از شتتومیبا  محد د های خشتتونتگان جرمدیدبزهاستتت  البته این رنوانستتیون تنها به 

مو د سذیر  قرا  داده  بر  اژه غرامت تأریدمادی با  صو  به  گان  ا تنها د  چا چوب جبران د لتی دیدبزه

جایگاه »های متعدد مانند گان  ا د  توصتتیه نامهدیدبزهاستتت  به دنبال آن، شتتو ای ا  سا اندیشتته حمایت از 

گان   دیدبزه( توصتتتیه نامه رمک به 1۹85د  چا چوب حقوق ریفری   آیین داد ستتتی ریفری ) دیدهبزه

 ( به تصویر رشانده است 1۹۹۹گری د  امو  جنایی )(، میانجی1۹8۷گی )دیدبزهسیشگیری از 

، رشتتو های متعدد جهان از جمله ایاال  1۹85د  ستتال « گاندیدبزهی المللبینمنشتتو  »بعد از تصتتوی  

 ؛دانهرردمتحده آمریکا، رانادا، استرالیا، انگلی    سایر رشو های ا  سایی قوانین   مقر ا  مشابهی  ا  ضع 

 تأمینگان   دیدبزههایی از اقداما  انجام گرفته د  خصتتتو  حمایت از مثال، د  انگلی ، نمونه عنوانبه

(   1۹۹0) دیدهبزهیا منشتتتو   ۲005« گاندیدبزهنامه اجرایی آیین»اشتتتا ه نمود به:  توانمیحقوق آنان  ا 

 1( 1۹۹6اصالحی آن )

                                                           

1 The victims charter د  خصو  « دیدهبزهمنشو  »نام ای بهدفترچه 1۹۹0:  زا   رشو  انگلستان د  سال(

دچا  اصالح   تکمیو شده است   1۹۹6گان( صاد  ررده است ره این منشو  د  سال دیدبزهچگونگی  فتا  با 

گان است  به نظر برخی از اندیشمندان، دیدبزه سانی به نسخه جدید منشو   اجع به بیان استاندا دهای خدما 

گان دیدبزهگان د  حقیقت تالشی برای ساس  به اعالمیه اصول اساسی عدالت  اجع به دیدبزهتصوی  منشو  

 بوده است  1۹85  قربانیان سوتاستفاده از قد   
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د  قال   گان به  یژه از طریق حمایت مشتتا رتی   مردمیدیدبزهرشتتو  انگلستتتان د  زمینه حمایت از 

شگامان تلقی  عنوانبهها   نهادهای دا طل  گر ه ستان با سذیرشومییکی از سی سیون ا  سایی د  انگل   رنوان

 1۹۹0ال ستتت، د  1۹85گان دیدبزهفوق االشتتتعا    اعالمیه معر ف ستتتازمان ملو متحد د  زمینه حمایت از 

رلی، د   طو بهست  نموده ا« دیدهبزهمنشو  »سط  زا   رشو  اقدام به انتشا  سند  اهبردی به نام میالدی تو

ضوع حمایت از  ستان مو سازماندیدهبزهنظام عدالت ریفری انگل ملو متحد د   ، هماهنگ با اعالمیه معر ف 

 (۲۹0:1383 یلیامز،  ) گیردمی، به د  شکو حمایت  سمی   مشا رتی انجام 1۹85گان دیدبزهزمینه 

صلی مطالعا    تحقیقا   سان، از جمله فون هنتیگ   مندل دیدهبزهیکی از محو های ا سون بحث شنا

سی   ابط میان بزهکا     سیم دیدهبزهسیرامون بر  ست  یکدیدبزهبندی انواع   تق گان، دیدبزهی از انواع گان ا

ست ره از اینها با عنا ین دیگربی دیدهبزه آل از ایده دیدهبزهون هنتیگ یا فنهان به تعبیر  دیدهبزهی مانند گناه ا

سذیر د  این نوشتا  مفهومی گان/ اشخا  آسی دیدبزهد  منظو  از شومینیز یاد ( 5۲:1388لپز، )نظر مندلسون

 معادل عنا ین مذرو  است 

 گاندیدبزهمبانی حمایت   ضر    تعامو سلی  با  (3

 گاندیدبزهمبانی حمایت از  (3-1

 گاندیدبزهمبانی نظری حمایت از  3-1-1

 قربانی  ابطه  نینهم   جرم تکوین د  دیدهبزه نقش    یژگیها مطالعه به آغاز د  ره شتتناستتی دیدهبزه

  سیعتری اندازچشم یش،خو قبلی هویت حفظ ضمن ،1۹۷0-۷5 سالهای ا اخر از بود، سرداخته مجرم با جرم

 عمو یافتن فعلیت هب توجه بد ن انستتان، یک عنوانبه دیدهبزه شتتخصتتیت آن د  ره داد، قرا  توجه مو د  ا

 به گان،دیدبزه از حمایت عنوان تحت ره تحول این  شتتتد  اقع نظر مد جرم  قوع د   ی دخالت   جنایی

سی دیدههبز» سی دیدههبز» یا «ثانوی شنا شی شنا سی  به سویک از روتاه زمانی د  گردید، معر ف «رن  تأ

 د  قوانین حولت ایجاد به دیگر ستتوی از همزمان   دیدگانبزه از حمایت صتتند قهای   هاانجمن ستتازمانها،

 وستتطت خستتا   تأمین   دیدگانبزه حقوقی موقعیت   حقوق مالحظه جهت د  رشتتو ها از برخی جزائی

  شد منجر د لتها

 نوعی به ره افرادی یعنی جرم غیرمستتتقیم قربانیان از حمایت به تد یج به ،دیدگانبزه از حمایت هعال هب

 داده شد  تسری( قربانی خانواده   تکفو تحت افراد دا ند، ا تباط مستقیم قربانیان با

 الف: مبانی ایدئولوژیک

 زیربنای دا ای  ا دیدههبز از حمایت خویش، انتقادی شتتناستتی دیدهبزه د «ما بای»   «لیت  الک» آقایان

 مذه  از متأثر یا مذه  بر مبتنی حقوقی نظامهای د  مطل  این اصتتتوالً  1دانندمی ایدئولوژیک   فلستتتفی

 همه د  استتت، گرفته قرا  تعدی مو د ناحق به ره ایدیدههبز از دفاع   مظلوم از حمایت زیرا  استتت صتتادق

                                                           
1 Walk late 3- Mawby 4- Mawby, R.I. & Walkiate, S., critical victimology london, Sage 

Publications, 1994, P.173. 
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سالم، از تکالیف د   یژهبه الهی ادیان شنودی موجبا  از   شرعی ا ستگا ی   خدا ند خ  شمرده بندگان  

  است شده

 هنجا ی مبنای( ب

  اندنموده اشتتا ه جامعه د  دیدگانبزه از حمایت ا زشتتی ابعاد به فوق، مبنای تأیید ضتتمن دیگر برخی

 از بلکه جزا حقوق های ستتالت جزت جامعه، یک ا زشتتهای از ساستتدا ی   دفاع ره آنجائی از دیگر عبا  به

 باالخر   مظلومان نیازمندان، از حمایت دیگر سوی از   دشومی محسوب جامعه آن جنائی سیاست اهداف

 جنائی هایستتیاستتت د،شتتومی محستتوب جوامع ا زشتتهای جزت ند،باشتتمی نیز نیازمند نوعاً ره دیدگانبزه

 :نویسدمی فتاح آقای  استا همین د   بگذ ند مهمی چنین مسئله از تفا تیبی با ندتوانمین

  شتود محستوب جامعه استاستی ا زشتهای از بخشتی باید آنان، به رمک   بزهکا ی قربانیان از حمایت

 از  بگستراند  یشه جامعه آن رلی نظام اعماق د  اعتقادی نظر از باید گاندیدبزه به نسبت جامعه هر تعهدا 

 ره بخواهیم اگر  دا د بستتتزا اهمیتی شتتتود، ستتتیراب آنها از دیدگانبزه حقوق ره قانونی منابع ایجاد   ،این

ست   اقداما  ستانه مالحظا  بر عال ه نظر، مو د هایسیا شرد  ضعیت   دیدگانبزه مو د د  ب  بر آنان،  

 مستتئولیت نیز   جامعه تعهدا  اجتماعی   حقوقی هایسایه استتت الزم باشتتد، مبتنی نیز دیگری معیا های

 (8۹:13۷1 )فتاح،نمائیم تعیین هدیدهبز نسبت به  ا بزهکا 

 د لتها قصو ( ج

 گستتن آقای  دانندبزهکا ی می از جلوگیری د  د لتها ناتوانی از متأثر  ا دیدهبزه از حمایت دیگر ایهعد

 ،«ثانوی شتناستی دیدههبز» ظهو  جنبش   اجتماعی  ارنش شتناستیجرم گیریشتکو چگونگی مو د د ( 3)

 ۲0 د  بزهکا ی مدا م   صعودی  شد از د  جلوگیری غربی جوامع ناتوانی اثر بر جنبش این ره است معتقد

 ۂچا  تنها جرم، علو مو د د  عمو قد   فقدان اثر بر ره ایگونه به استت، آمده  جود به اخیر ستال 30 الی

 از بعضی خصو ، همین د   است شده عنوان مجرمانه سدیدۀ اثرا  تخفیف   دیدگانبزه از حمایت ممکن،

 قصو ی از ناشی  ا د لتها توسط دیدگانبزه خسا   تأمین هایصند ق تشکیو (1۹۹:13۷۹ )گسن،محققین

حیا     آزادی باالخر حقوق، امنیت، از حراستتتت   نظم ایجاد همانا ره خود  ظیفه د  ره د لتها دانندمی

شمی شهر ندان سا اتی صدد د  موظفند هاد لت دیگر عبا  به  اندشده مرتک  د،با شند جبران خ  ره با

  آنهاست خود هایسستی   روتاهی معلول آن از بخشی

 قضایی غیر فصو   حو( د

ست این شده، ذرر گاندیدبزه از حمایت طرح مبنای توجیه د  ره دیگری  جه    دیدهبزه از حمایت ره ا

 ریفری حقوق الغات برای ره شتتود تلقی جنبشتتی ابزا های از دتوانمی ا ، بر  ا د هایخستتا   فو ی تأمین

سو  آن، قهرمان ره جنبش این  رندمی مبا زه سمن لوك» هلندی سر ف ست، «هول  زدائی، ریفر: مرحله سه د  ا

ستم الغات باالخره   زدائی اتهام سته جزا حقوق با مبا زه به ریفری سی ست برخا ستا همین د   ا  از حمایت  ا

 از حمایت آنکه بیشتتتر توضتتیح  شتتود  اقع مؤثر بستتیا  جنبش این اهداف تحقق جهت د  دتوانمی دیدهبزه

 نهایتا غیر   خصومت قطع   مصالحه به سابق گرانهسرروب  ارنش تبدیو د   ی خسا ا    جبران دیدهبزه

 تال ( تحققی مکت  بانیان ایتالیایی اثباتیون ره دشومی مشاهده لذا  دا د بسزایی نقش دعا ی ساختن قضایی
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 زیربنای ره آنجائی از دیدهبزه از حمایت طرح تردید، بد ن  نمایند قلمداد حقوقی موجودی  ا بزه تا ندرنمی

 فصتتو   مصتتالحه آن از باالتر   علیه مجنی خستتا ا  تأمین   استتت ستتتایش قابو دا د اخالقی   انستتانی

صومت ضائی غیر طریق به خ ستانه جبران   (14۲:1381)سرادل،میانجیگری جمله از ق  امری زیان،   ضر  د 

  ندرنمی مبا زه ریفری حقوق الغات برای ره شتتود جنبشتتی نباید دستتتا یز مطل  این لکن  استتت سستتندیده

  باشد بزهکا  ریفری مسئولیت رننده زایو تنهایی به دتوانمین خسا   تأمین دیگر، عبا  به

 بزهکا ی تقلیو( ه

 ایدئولوژیکی،   ا زشی ابعاد از گذشته گان،دیدبزه از حمایت طرح مبانی مهمترین از یکی د سمی نظر به

سیا  نقش ست بزهکا ی تقلیو د  آن ثرؤم   ا زنده ب  خویش گیدیدبزه د  دیدهبزه اگر حتی دیدگاه، این با  ا

   خستتا   تأمین   حمایت این طرفی از زیرا استتت، منطقی امری  ی از حمایت باشتتد داشتتته هم دخالت

شفی ست گیدیدبزه   بی ا گی انز ا، ضعف، معلول ره مکر  گیدیدبزه از  ا ا  خاطر ت ست، نخ صون ا   م

 گراهام» ره گونهناهم اصتتوال  دشتتومی بزهکا ی گستتتر    فردی انتقامهای مانع دیگر ستتوی از   یدنمامی

 د م، بزه  قوع خطر میزان د،انررده نشان خاطر مکر  بزددیدگی توجیه د  «سیز رن»   «فیلیپ  رو یتا» ،«فا ل

یه یدد، عل بال د   ی  ارنش نوع به بزدد یت 1 دا د بستتتتگی ا ل بزه ق ما یدهبز از ح ل  د  خواد ،هد  قا

 یافتن باز با  ی تا دشومی موج  معنوی،   مادی هایحمایت قال  د  خواد   قضایی   قانونی هایحمایت

سردگی   انز ا از  هایی   هاضعف جبران   خویش اقتدا  شابه موقعیت از اجتماعی، اف  ره قبلی، موقعیت م

ستن با عال ههب   شود خا ج بود، ساخته بالقوه دیدهبزه یک  ی از سی  از را    انتقام خطر ا ،   حی یهاآ

   ریفری محارم به نستتتبت اعتماد عدم از ناشتتتی ارثرا فردی هایانتقام زیرا  یابد می تقلیو جرم، ا تکاب

حقوقی  موقعیت گرفتن نادیده ادله، آن از یکی ستتپا  یک تعبیر به ره دا د دالیلی مربوطه، قضتتایی ضتتابطین

   مدنی هایبه جنبه اشتتا ه با إنریکوفری جهت همین د   استتت ریفری مراجع   قوانین توستتط دیدگانبزه

سدمی ریفری هایجایگزین ادا ی سهیو با :نوی سی ت سی   داد  ستر شتن د ضایی، مراجع به دا  از میتوان ق

 دادسراها، مقابو د  هم نین  نمود جلوگیری هغیر   هارا ی رتک شخصی، حقوق اجرای خودسرانه انتقامها،

ست باید سی  به د ساً ره  رالیی زیرا زد، بی ا گان  رالت تأ  ابتذال به  ا را  ند،شومی انتخاب مجانی    أ

 ترمیم   حقوق از دفاع بود، خواهد قضتتتائی دادگاه نوع یک ره جدید اقدام این با آنکه حال   اندهرشتتتاند

 خود به عمومی جنبه باید نوین تأستتی  این اما گرفت، خواهد انجام ستتریع   ستتهو   مؤثر  اقعاً خستتا ا ،

قامها  شتتتته یک از جلوگیری برای عالی  ستتتیله یک تا گیرد یا، )ریگردد  خیانتها   هاآزا ی مردم   انت ن

48:13۹8) 

شته ،دیدهبزه از حمایت بنابراین شی ابعاد از گذ شگیری د  مؤثری نقش آن، ا ز  زیرا دا د، بزهکا ی از سی

 نتیجه د   دشتتومی بزهکا  انستتان یک به دیدهبزه تبدیو مانع هم   یدنمامی جلوگیری مکر  گیدیدبزه از هم

ساعد  ره گونهناهم شک م ضی حتى بیما ، د مان د  سز شته دخالت خود شدن مریض د  ره مری ست، دا  ا

                                                           
1 Farrell Graham, Philips Coretta & Pease Ken, 1998, Why Does Repeat Victimization Occur. 

British Journal.criminal, vol 35, No.3, P. 396. 
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 به نهایت د  نیز دیدهبزه از حمایت است، جامعه سازی سالم   بیما ی آن خطر بردن بین از برای تال  عمالً

 دشومیمنتهی  جرائم آما  تقلیو

 گان از دیدگاه سلی دیدبزهمبانی حمایت از  3-1-۲

 الف: حفظ ررامت انسانی

صو 6 د بند ایران حقوق د  سی قانون د م ا سا سانی  االی ا ز  به ا شا ه ان ست ررده ا  د  هم نین   ا

 موازین   اخالق  عایت شتتتهر ندی، حقوق حفظ   مشتتتر ع هایآزادی به احترام قانون  احده ماده 4 بند

 ك د آ ق 6 ماده براستتاس    استتت گرفته قرا  تأرید مو د گاندیدبزه یعنی دادخواهان با مواجهه د  استتالمی

گردد  د  قانون آیین داد سی ریفری  تضمین    عایت باید ریفری داد سی فرایند د  گاندیدبزه حقوق 13۹۲

 بط د  ، شاهد   سایر افراد ذیدیدهبزهالزم است ضابطان دادگستری با مقام تحقیق د  اسرع  قت، از متهم، 

شخا  م سی آگاهی دا ند یا خیر؟ اگر ا سبت به حقوق خود د  فرایند داد  سؤال رنند ره ن ذرو  از سر نده 

شند باید برگه شته با ستفاده رنند   یا حقوق خود آگاهی دا ستند از این حقوق ا ضات رنند ره مایو نی ای  ا ام

ره د خواست اعمال آنها  ا بنمایند  هم نین اگر اشخا  مذرو  از خودآگاهی نداشته باشند، مقام تحقیق این

(  د  اینجا 13۹۲قانون آیین داد ستتی ریفری  5۲   5 دادگستتتری باید به آنها تفهیم نمایند  )مواد یا ضتتابطین

شت ره  دیدهبزهبه نقش سلی  د  تفهیم   آگاهی  توانمی شا ه دا شر ع توانمی  متهم از حقوق خود ا د د  

 گذا  باشد تأثیردعوی ریفری 

سی مراحو تمام د  13۹۲ آ د ك، ۷ ماده د   مقاما  تمام سوی از شهر ندی  عایت حقوق ریفری داد 

 نامهآیین  است الزامی دا ند مداخله ریفری فرایند داد سی د  ره اشخاصی سایر   دادگستری ضابطان قضایی،

  ا انسانی ررامت قبیو از  فتا ی مها تهای آموز  ،5 ماده 5 بند د  نیز دادگستری ضابط عنوان احراز اجرایی

  است آ  ده شما  به دادگستری-ضابطان آموز  اهداف از

سمی نظر به س   فتا  د  ستری ضابطان نامنا ست سایر   دادگ  د  ریفری عدالت نهادهای اند را ان د

   انگا ی ستتهو این موا د از بستتیا ی د    گردد  ی بنیادین حقوق گرفتن نادیده باعث دیدهبزه با برخو د

 این چون حتی   گردد دیدهبزه د    انی   حی یهاآسی  شدن  ا د موج  ناصحیح  فتا های یا   روتاهی

  جود به منجر دشومی ریفری عدالت دستگاه به دیدگانبزه اعتمادیبی   شدن د   باعث نامناس   فتا های

 ممکن دیدهبزه یا شاری ره دشومی نامالیماتی شامو» فرعی یا   ثانویه گیدیدبزه شود ثانویه گیدیدبزه آمدن

 آن د   حضتتو   اقدام شتتکایت با ا تباط د  ادا ی   قضتتایی مراجع  ( ضتتابطین) سلی  مراجع د  استتت

 دیدهبزه ره نامالیماتی   هاتندخوئی، هاحرمتیبی ها،بداخالقی فشتتا ها،  اقع د  یعنی ؛شتتود، متحمو مراجع

ست ممکن صلی   ا لیه گیدیدبزه آن بر   شود متحمو ریفری فرایند جریان د  ا  مراجع د  آن بابت ره ا ا

ست ررده سیدا حضو  مربوط  اعالم   گزا   دلیو به هم نین   (۲3:1384آبادی، نجفی ابرند)«شود افز ده ا

 گاندیدبزه با دادگستری-ضابطان  فتا  بنابراین  یابد افزایش بزهکا ی سیاه  قم گاندیدبزه توسط جرم نکردن

 این د  ره(6۷:13۹0) ایجیان اصلی،  باشد  ازدا ی   همد دی با همراه   طرفانهبی دلسوزانه، محترمانه، باید
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 د  تا گیرند قرا  خا  آموزشتتهای تحت ریفری فرایند ا ران از یکی عنوانبه دادگستتتری ضتتابطان  استتتا

  دهند نشان خود از مناسبی  فتا    بوده مسلط خود بر نیز شرایط بدترین

 ب: نظم عمومی

ست   شن آن ه ست این ا ضای ره ا صلی علت عمومی نظم اقت ست سلی  سیدایش ا سی ابزا ی ره ا سا  ا

سی بر نهاد این به جامعه عمومی نیاز   د  می شما  به جامعه د  امنیت   نظم حفظ   قانون اجرای برای  ر

شیده ست سو ضاییه سلی » عنوان تحت امر زی معادل د  ره سلی  این   نی شتر ق  مبدأ د،شومی یاد آن از بی

  ررد سیدا اهمیت داد   عدل استقرا  لز م   امنیت   نظم  جود ره ررد جستجو زمانی از باید  ا آن ایجاد

دعوی عمومی ناشی از جرم موضوع اصلی داد سی ریفری است  اقامه این دعوی   تعقی  آن برای حفظ 

صیانت از حقوق   آزادی های فردی    ست ره  تأمیننظم عمومی،  سایش   آ امش حق جامعه ا ضمین آ   ت

د   ظیفه اقامه   تعقی  دعوی عمومی د  تمامی مراحو داد سی شومیبه  سیله نمایندگانش د  دادسرا اعمال 

های اخیر،    د   الوصتتف د  دهه  معرندمیریفری به عهده دادستترا استتت   دادستترا نقش مدعی  ا بازی 

شناسی به حوزه سیاست جنایی رشو ها، باعث تعدیو این  دیدهبزهشناسی   جرمهای ها   آموزهبازتاب یافته

یکی از نهادهای نظام  عنوانبهی ره امر زه دادسرا طو بهگرایش   تفکر رالسیک د  دادسراها گردیده است، 

گان دیدبزههای متعددی د  قبال دا   ظایف   مستتتئولیتعدالت ریفری عال ه بر  ظایف گفته شتتتده، عهده

ترین مراحو فرایندجنایی استتت به عهده مقاما  ره تعقی  جرایم ره یکی از حستتاسجرایم استتت، چه آن

د   از آنجایی ره شتتالوده   استتاس یک سر نده ریفری اغل  د  دادستتراها طرح  یزی   سایه باشتتمیدادستترا 

سهوشومیگذا ی  شتن حقوق طرفین انگا ی، بید، هرگونه  گان جرایم دیدبزهباالخر توجهی   نادیده انگا

  آثا    عواق  ناخوشایندی  ا به دنبال خواهد داشت

 ج:  عایت عدالت قضایی

شف جرم، ضایی،   ند ر سیر عدالت ق سی    مرتک ، تعقی  جرایمی ره د   تحقیق سیرامون جرم، داد 

شه ایجاد  شف حقیقت    رندمیاجرای حکم خد اجرای عدالت ایجاد رند،   آن  ا رند نموده یا موانعی د  ر

 ای ره برخیهای ریفری دنیا قرا  گرفته استتت؛ به گونهقانونگذا ان ستتیستتتم توجه مو د د  ستتالهای اخیر

گذا  اجرای هدف اصتتلی قانون   قانون .اندفصتتلی  ا د  قانون جزا به این جرایم اختصتتا  داده رشتتو ها

  اصتتولی استتتوا  خواهد بود ره د  آن اجرای عدالت   گیری فرایند داد ستتی ریفری بر سایه عدالت شتتکو

 ریفری  عایت گردد 

ضایی  ا  صحاب دعوی   مقابله با عواملی ره  توانمیاز آنجا ره هدف عدالت ق سا ی د  بین ا  عایت ت

ند برشتتتمرد  بنابراین برای حارمیت عدالت قضتتتایی د  جامعه رنمید  فرایند عدالت قضتتتایی ایجاد اخالل 

سته ا سایی   به موقع با آنشای شنا ستند  ا  ضایی ه ها برخو د نمود  ست، اعمالی ره مانع تحقق عدالت ق

های مهم عدالت اجتماعی استتتت ره اجرای آن جزت مهمترین اهداف حقوق جزا عدالت قضتتتایی از شتتتاخه

ی جرائمی شناسای (6۷:1384)صادقی،شود  تأمینها از سوی د لت تضمین   باشد ره باید اجرا   تحقق آنمی

گردند  اجد اهمیت استتتت چرا ره د  نظام ریفری ره باعث جلوگیری از تحقق اجرای عدالت قضتتتایی می
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شه شد خد سی باعث خواهد  ضمینا  ریفری د    ند داد  سی عادالنه   ت ای به این نظام  ا د را آمد، داد 

 نگردد   عدالت قضایی به نحو احسن اجرا شود 

 د: حارمیت قانون

ستقالل   ضایی سیشبی ا سی عادالنه د  جامعه طرفی نهاد ق ضمین رننده داد  شرط حارمیت قانون   ت

قانون اساسی جمهو ی اسالمی ایران استقالل قوه قضاییه مو د  156   5۷است  به همین مناسبت د  اصول 

وق مدنی   سیاسی ی حقالمللبینمیثاق  114طو  د  بند سوم از ماده گذا  قرا  گرفته است  همینقانون تأرید

د از عناصر ذاتی   غیر قابو انتزاع یک محارمه عادالنه   شومیرلی موازنه قوا خوانده  طو بهآمده است آن ه 

  (۷8:1386)هاشمی،منصفانه است 

سط قوه  سأله برقرا ی تعادل   توازن بین حقوق فردی   اجتماعی د  چا چوب قانون تو بدین ترتی ، م

یفری امری الزم   ضتتر  ی استتت  النهایه د   استتتای تحقق بخشتتیدن به این مهم، از های رقضتتاییه د  نظام

سو، باید با  ضع قوانین به دستگاه قضایی قد     اختیا  رافی داد تا حقوق ریفری  ا اعمال   اجرا رند  یک

ا   ا  یعنی جرم  ا رشتتتف   مجرم  ا تعقی    س  از محارمه محکوم به مجازا  نماید   یا حکم برائت

ضا  ستقرا  عدالت   اجرای آن د  سرتو حارمیت قانون نیز د  جامعه اقت سوی دیگر ا ره  رندمیصاد  رند  از 

ی ره مأمو ان طو بهقد     اختیا  دستتتگاه قضتتایی باید د  حد   مرز معینی بر طبق قانون محد د شتتود  

 تهدید قرا  دهند  اجرای قانون جزا نتوانند حقوق   آزادی های اساسی مردم  ا مو د

 گان از منظر سلی دیدبزهانواع حمایت از (4

س  ینحوه ست فردی امنیت تأمین برای فقط جرم به سلی  سا سترده آثا    تبعا  بلکه نی  با  آن بر ایگ

 ینحوه   دباشتتتمی دیدهبزه از حمایت برای حکومتی ینماینده ا لین مواقع از بستتتیا ی د  سلی   گرددمی

 یا جرائم از گونه ردام با رندمی تعیین ره استتتت سلی  زیرا  گذا دمی دیدهبزه بر ماندگا ی اثر آن برخو د

 نوع مابین تمایز با سلی   گرفت نادیده باید  ا هاتعرض ردام   گردد برخو د جدیت با باید نابهنجا  اعمال

 به خود با  ا متفا   برخو دهای خستتتا تی د مانی،، اجتماعی جها  تمامی از دیدگانبزه ممیزا    جرائم

  فتا   احدی   مطلق شکو به هاخشونت یهمه برابر د  خود عملکرد فرایند د  نباید   داشت خواهد همراه

ند باط د  سلی  العموعک  مثالً ؛ر عا ی با ا ت ید جزئی خانوادگی د فا   با جا ز جرائم از مت  عنف به ت

 :باشد عادی گاندیدبزه از متفا   ایگونههب باید خا  دیدگانبزه با سلی  تعامو ترتی  بدین  باشد سریالی

 دیدهبزهحمایت از اطفال  (4-1

شته جامعه د  خاصی جایگاه رودك مدیدی هایمد  برای ست ندا  جوامع گستر    تحول با لیکن   ا

  جود بسیا ی تعا یف طفو برای  شدند برخودا  خاصی جایگاه از اطفال   رودران اجتماعی هایسیشرفت  

شده بالغ ره گرددمی اطالق فردی به رودك رلی، طو به اما دا د شد ن سناد  با صو  د  یالمللبین ا  تعیین خ

ضو هاید لت برای  ا  هنمودهایی رودك، سن ستا، این د   رندمی توجیه یا تکلیف ع سیون  ا  حقوق رنوان

 رودری ایران، مقر ا    قوانین مطابق (۲4:1380گویی، )آقایی رندمی تلقی رودك  ا سال 18 زیر فرد رودك،

 سال سانزده   نه سسران   دختران برای ترتی  به بلوغ سن   باشد نرسیده شرعی بلوغ حد به ره است رسی
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ست شده تعیین قمری تمام صوب نوجوانان   رودران از حمایت قانون مطابق  لیکن ،ا  افراد ،1381 سال م

 رهاین بد ن گذا قانون بنابراین ؛ندشتتتومی برخو دا  مذرو  قانون د  مند ج هایحمایت از ستتتال 18 زیر

 بنابراین ؛استتت ررده مشتتخر آن تابعان برای  ا قانون شتتمول تنها دهد، ا ائه قانون این د  رودك از تعریفی

سی دیدهبزه طفو ست ر سی  دچا  غیرقانونی فعو ترك یا فعو موج  به ره ا سمی، آ    عاطفی     انی ج

سا   سمی خا  های یژگی بودن دا ا لحاک به رودران  گردد مالی خ سبت   حی   ج ساالن به ن    بز گ

 باید هستند، خود مراقبین   سرسرستان،  الدین سوی از حمایت نیازمند بوده تکامو    شد مرحله د  رهاین

   نگهدا ی مستتئوالن همان بزهکا ان، اطفال گیدیدبزه موا د از بستتیا ی د   گیرند قرا   یژه حمایت مو د

 استمرا    تکرا  با جرم ا تکاب ماهیت   نوع اینصو   د  ره ندباشمی رودران سر      آموز    تربیت

ست همراه سی  آمدن سدید موج  رودك بر جرم منفی تبعا    ا  به   گرددمی ا  د  سایدا    مخرب یهاآ

ی  همین ید دیدهبزه طفو ترت نده عنوانبه سلی   گیرد قرا  خا  حمایت مو د با مای  حفظ جهت د لتی ن

 هایاقدام بتواند تا باشتتتد آنها با خا  ا تباط برقرا ی به قاد  باید اطفال بزهدیدگی موا د د  افراد حقوق

  دهد ترتی   ا ستتالم  شتتد امکانا  از برخو دا ی جهت دیدهبزه رودك ستتاختن توانمند جهت د  مؤثری

 از ره باشتتد رستتانی از یا ا   الدین از یکی استتت ممکن دهدمی قرا  بد فتا ی مو د  ا رودك ره شتتخصتتی

   دا ند قرا  امنیت د  آنجا د  رودران ظاهرا ره باشد مؤسساتی را رنان از یکی یا   رندمی نگهدا ی رودك

ستی رودك ره گیردمی صو   حالی د  ها بد فتا ی این تمام شد برخو دا  امنیت از دیگران از بیش بای    با

 شتتتده اعمال های بد فتا ی شتتتاهد یا   رند حمایت ا  از دتوانمین هی ک  ره افتد می اتفاق محیطی د 

سبت شد  ی به ن ساس سناه بی  ا خود طفو ترتی  همین به  با  یدیدهبزه به شدن تبدیو از بعد   رندمی اح

شن ایچهره   گیردمی شکو ا  د  جنایت   جرم ا تکاب های زمینه چندبا ه  نقش ا  ذهن د  اجتماع از خ

ستقیم  ابطه فرا ان مطالعا  چنان ه  بنددمی  د  اختالل  رندمی یدأیت  ا بزهکا ی   خانواده د  اختالل بین م

 خانواده ره یطو به عواطف بودن نامناستت  ،گیردمین شتتکو عاطفه اصتتالً ره عاطفه فقدان، عاطفی   ابط

 مهمترین از یکی  دشتتتومی انحرافی باعث  فتا های بوده باال آن های نزاع   تعا ضتتتا    بوده نابهنجا 

سط انحرافی  فتا های مو د د  شده شناخته هاینظریه ست گردیده مطرح بولبی جان تو  به نیاز رودك ره ا

 دتوانمی آن عواق ، شتتود مختو نزدیک  ابطه این چنان ه اگر  دا د خود ماد  با مدا م   نزدیک ی ابطه یک

 افراد اساساً " (6۷:1383)دیوی، گردد دیگران با معنادا    د ست ی ابطه یک ایجاد د  رودك ناتوانی به منتج

 عاملی   محو ا لین خانواده لذا دا ند، قرا  خود یخانواده اعضتتتای  فتا    افکا  تأثیر تحت تولد از س 

 خود اجتماع   فرهنگی با طفو آن طریق از ره دا د  ا رانالی حکم خانواده"  گذا دمی تأثیر  فتا  د  ره است

 قرا  تأثیر تحت  ا طفو مستتتتقیماً خانوادگی رمبودهای   نقصتتتها  جود ترتی  همین به  دشتتتومی وسأنم

 ره رستانی با   خانواده اعضتای ستایر   ماد    سد  استت تقلید اطفال های یژگی مهمترین از یکی  دهدمی

 خانوادگی محیط د  مثالً گیرندمی قرا  اطفال تقلید مو د هموا ه ،دا ند برعهده  ا اطفال نگهدا ی مستتئولیت

شتتامبیاتی، ) رندمی  ا سد بز گ تقلید دستتت به عصتتا   گذا ده چشتتم به عینک رودك ره دشتتومی مشتتاهده

 میان این د   ندشومی نامناس  یا   مناس  الگوی اطفال برای غالباً مسئول   خانواده افراد بنابراین (88:13۷4

 اعضتتتای از یکی ره موا دی د  طفو شتتتدن دیدهبزه( ۲ خانواده بودن مجرم (1: یمرنمی اشتتتا ه مو د د  به
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 شخصیت  الدین شد بیان ره همانطو   دا د بزهکا انه  فتا  بر نیر مندی تأثیر امر این ؛دباشمی مجرم خانواده

شته آلودگی  الدین از یکی چنان ه ،دهندمی شکو  ا فرزندان  د  دیگر ر  هر از بیش آنها فرزندان باشد، دا

 احتمال نیز دشتتتومی  اقع دیدهبزه خانواده رانون د  طفو ره موا دی د   گرفت خواهند قرا  آلودگی معرض

سالی د  نابهنجا   فتا های   جرم ا تکاب خطر سیا  بز گ   فتا  سوت مو د ره اطفالی مثال بود خواهد باال ب

 سوی به  ا آنها  ضعیت این ره ایگونه به ندشومی بدنامی   گناه، شرم احساس دچا  گیرندمی قرا  جنسی

 گری  ستتپی   جنستتی  فتا  ستتوت مستتتقیم  ابطه تحقیق چندین رهیطو به  دهدمی ستتوق جنستتی جرائم

 مو د   قتو بین آشکا  ا تباط یک قتو به محکوم افراد موا د از برخی مطالعا  د   دهدمی نشان  ا نوجوانان

 ندشتتومی قتو مرتک  ره رودرانی میان د  دیگر تحقیقی   اندداشتتته رودری د  ان د  گرفتن قرا  بد فتا ی

 موضتتوع بنابراین ؛دا دمی بیان آنان  فتا  از الگوبردا ی   سرخاشتتگر  الدین با رودك همانندستتازی  ا عامو

 نه اطفال با ا تباط   برخو د ره چرا است برخو دا  زیادی بسیا  اهمیت از آنان به  سیدگی ینحوه   اطفال

 (1۹۹:1385)معظمی، گیردمی خود به نیز سیشگیرانه یجنبه بلکه حمایتی یجنبه فقط

یدهبزه رودك بو د قدامی هر از ق ید ا ند با ماع ره بدا فاع ا  حقوق از اجت هد د ها  ا خود تا ررد خوا  تن

 عواق  از باید رندمی طفو از استفاده سوت به اقدام ره دیگری ر  هر یا  الدین دیگر طرف از  نکند احساس

 خو دن گره به توجه با   شد بیان سلی  سریع   آسان دسترسی بحث د  ره طو همان  باشد آگاه خود عمو

شی دیدهبزه اطفال شخا     الدین  فتا  سوت از نا سئول ا ضانت م  احیای جهت دیگر ا گان یک  جود ح

سکین   اجتماعی   ابط شنج محیط از طفو نمودن د   طفو، ت ست   الزم مت  د  موج  همین به  ضر  ی ا

  گشت ایجاد 1۲3 تلفن شما ه با اجتماعی ا  ژان  طرح ایران

ضو  از بعد سلی  ست این شود آن متوجه باید ره امری ا لین بزه  قوع محو د  ح  منزلت   نأش ره ا

 مذه ، سن، تولد،  ضعیت جن ،  نگ، نژاد، از نظر صرف رودك ررامت   منزلت  بشما د مغتنم  ا رودك

 اگرچه (1۷۹:1384عباچی، ) شتتود  اقع احترام مو د باید اقتصتتادی  ضتتعیت باالخر   اجتماعی  ضتتعیت

ست شده قائو تفا   مخالف هایجن  میان ماهوی حقوق  باید آنها بودن رودك صرف به رودران  لیکن ا

 قومی، ملی، خاستگاه مذه ، زبان، جنسیت، سوست،  نگ قوم، نژاد، از نظر صرف ،بگیرند قرا  حمایت مو د

 ا تباط ینحوه میان این د  باشد، داشته  ا دیدهبزه اطفال با ا تباط برقرا ی توانایی باید سلی  س     (  دا ایی

ا تکابی  بزه گاهی مثال برای ؛بود خواهد متفا   مرتک  فرد   گرفته صو   بزه نوع به توجه با برقرا  شده

 سوی  الدین از جرم اعالن   معرفی صو  این د   است طفو آشنای   نزدیک اشخا  از غیر فردی توسط

شخا    شنا ا  راهش د    دهندمی انجام  ا الزم مداخال  ابتدا خود  الدین نحو بدین  سذیردمی صو   آ

 نزدیک آشتتنایان    الدین خود خشتتونت   جرم مرتکبین گاهی  لیکن ،  زند می اهتمام   ستتعی جرم آثا 

 توسط یا سذیردمی صو   طفو خود توسط یا جرم آگاهی   اعالن ینحوه صو   این د  ره ندباشمی طفو

، ستتوختگی مانند دباشتتمی غیرجنستتی هایخشتتونت صتتو  هب طفو بر ا تکابی بزه گاهی، دیگر اشتتخا 

سکین بر عال ه صو   این د  ره خونریزی   جراحت شکستگی،  مدا ای  حشت   زدگی هیجان حالت ت

 جنستتی جرائم بصتتو   طفو بر ا تکابی بزه گاهی   گرددمی برخو دا  زیادی بستتیا  اهمیت از نیز سزشتتکی

شد گونه دیگر مدا ا هایشیوه باید نیز صو  این د  ره گیردمی صو   شخیر با بتواند باید سلی   با  ت
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صی اینکه تا رند یاد حامی فرد عنوانبه ا  از طفو ره نماید برقرا  ا تباط دیدهبزه طفو با ایگونههب خود  شخ

 شخصی دنبال به سناه بی یشتابزده فرد هم ون دیدهبزه طفو  است شده اعزام محو به تکلیف ادای برای ره

سی ا لین   نماید حمایت ا  از ره گرددمی شت خواهد برخو د ا  با  هگذ  این از ره ر شمی سلی  دا    دبا

 به رودك د با ه بازگشت     انی   جسمانی  ضعیت بهبود یزمینه ،رندمی قرا  بر ا  با ره ا تباطی با سلی 

  یدنمامی فراهم  ا جامعه

 دیدهبزهحمایت از زنان  (4-۲

شونت ست حقیقتی دیدهبزه زنان بالتبع   زنان علیه خ سیجرم مباحث د  ره ا سی،  دیدهبزه   شنا شنا

سته نمودی شونتها انواع سایر از تربرج ست یافته خ شری جوامع  ا شرفته از اعم ب سعه حال د    سی از ، تو

 زنان علیه خشتتونت  دهندمی نشتتان دیدهبزه زنان بر شتتده   ا هایخشتتونت نگران  ا خود خا  اید ی ه

ضمن شونت عمو گونه هر مت سیت بر مبتنی آمیزخ شمی جن سی  موجده محتمالً یا لز ماً ره دبا   نجی یا آ

 ره آزادی ا ست محد دیت یا محر میت ایجاد برای تهدیدی   شد خواهد زن بر   انی یا جنسی، جسمانی

  دهدمی  خ زن خصوصی زندگی قلمر  د  با اجتماعی حیا  د 

 به دیدگانبزه برای  ا گیرهمه   رو فواید ره استتت بوده هایینهضتتت علو از یکی زنان علیه خشتتونت

ره  هستتتتند هاییجنبش دیدگان،بزه به رمک هایجنبش بز گترین، متحده ایاال  د   استتتت داشتتتته همراه

 هستند زنان   مردان بین برابری خواهان فقط نه هاجنبش این  اندشده آغاز فمینیستی هایانجمن  سیلههب

طرف  از   دباشتتتمی زنان دیدگیبزه اهمیت مبین خود ره ندرنمی نفی  ا زنان علیه هایخشتتتونت بلکه

ستین عنوانبه سلی  عملکرد    فتا  دیگر سمی مرجع نخ شونت زنان از حمایت   سزایی د  تأثیر، دیده خ  ب

 سلی  مناستت  برخو د  دا د ریفری عدالت هایدستتتگاه از دیدهبزه برداشتتت گیریشتتکو   هاآستتی  جبران

شته چشمگیری تأثیر دیدهبزه  ضایت   امنیت احساس ایجاد د  دتوانمی شد دا سنجیده  فتا  مقابو د    با  ن

  آ  د دنبال به  ا ریفری عدالت دستتتتگاه به مراجعه از سشتتتیمانی   ناامنی ترس، ح  استتتت ممکن آنها

 ترتی  همین به بگیرد صتتتو   خانواده غیر محیط د  یا   خانواده محیط د  استتتت ممکن زنان دیدگیبزه

 :ییمنمامی بندیتقسیم ذیو طریق به  ا زنان دیدگیبزه

 :خانه محیط د  دیدهبزه زنان با سلی  ا تباط 4-۲-1

 شتتناستتانه دیدهبزه   شتتناستتانه جرم هایسژ هش د  نو هایسدیده از یکی یمنزله به خانگی خشتتونت

ست ساخته مطرح خود سیرامون  ا گوناگونی هایدیدگاه ست از برخی رهچنان  ا شه هافمینی صلی ی ی  این ا

شونت ساال انه اجتماعی ساختا  د   ا هاخ ستجو سد  شونت، آنان با   د   ندرنمی ج  تنها  ا خانگی هایخ

 بازتاب خانگی خشونت چون بلکه  دا د  جود مرد   زن یک میان ی ابطه د  ره انگاشت ایسدیده توانمین

ساال  اجتماعی نظام یک ست سد   نظر د  زنان یهمه بر مردان همه برتری   حارمیت شکو به  ا آن باید، ا

 بلکه نیست اجتماعی عرف از ناشی فقط خانواده د  مرد   زن جایگاه حال هر د  (160:1380)سلیمی، گرفت

صی های یژگی   خانوادگی سنت  نتیجه ندرنمی ازد اج هم با شخر د  ره هنگامی  دا د تأثیر آن د  شخ

ست ممکن ازد اج این شبختی ا سازگا ی   اختالف یا آنان زندگی خو شد نا شق  با  ز جیت بقای باعث ع
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شونت مقابو طرف د    گرددمی شونت این ارثر  دشومی جدایی باعث خ  ره دهدمی   ی علت این به هاخ

اعمال  از هدف   استتت گردیده محر م، شتتدهمی محستتوب ا  از جزئی   بوده ا  به متعلق ره چیزی از مرد

 از دست ره  ا آن ه رندمی سعی خشونت طریق از مرد لذا  است محر میت این بردن بین از سعی خشونت

  گرداند باز خود به سندا دمی  فته

رمتر  هادیدهبزه ستتایر د  شتتاید ره ندباشتتمی خاصتتی های یژگی دا ای خانواده محیط د  دیدهبزه زنان

شاهده شان   حی  نج زنان گاهی دیدگیبزه از بعد جملهمن گردد م  ره سندا ندمی   ررده احساس  ا شوهر

ضی د  لکن، دا ند  ا آنها به رمک توانایی   ندا د آنها دیدگی   مجددبزه جز اینتیجه هیچ آنها عمو موا د بع

 صحبت دا ندمی   ا بر آنها شوهرانشان ره هاییخشونت از ندرنمی  أجر رمتر دیدهبزه زنان دیگر برخی د 

 متعرض ز ج  تعقی  طرح   اعالم جستتتا   از مانع اجتماعی   عاطفی اقتصتتتادی، های ابستتتتگی رنند

سر شکو به غالباً خانه محیط د  زنان دیدگیبزه  گرددمی شی یا آزا ی هم سرر  د  این  دشومی نمایان هم

 یرلیه به  اقع د   استتتت خانگی هایخشتتتونت د  زنان دیدگیبزه هایگونه ترین ایج یمنزله به سدیده

 ممکن آن حالت شدیدترین   ندشومی مرتک  همسرانشان به هاز ج معموالً ره هاییخشونت   هابد فتا ی

  نامید خانگی خشونت دایره توانمی، بیانجامد همسر رشتن به است

 خا جی هایخشونت از دیدهبزه زنان 4-۲-۲

 خانگی خشتتونت اگرچه دا ند داخلی دیدگیبزه از بیشتتتر گستتتردگی خانه از خا ج گیدیدبزه د  جرائم

  لیکن ،گیردمی بر د   ا تهدید   جسمی شدید یهاآسی  تجا ز،، قتو از  ا اشخا  علیه جرائم رلیه تقریباً

 هایخشونت د  طرفی از   دشومین شامو  ا      قاچاق    باییآدم سرقت، جملهمن دیگر جرائم از بسیا ی

 مرتک  خانه محیط از خا ج دیدگیبزه د  لیکن   دباشتتتمی دیدهبزه با قبلی آشتتتنایی دا ای مرتک  خانگی

  دباشمی مؤثر دیدهبزهبا  ا تباط برقرا ی   برخو د نحوه د  ره دیگر عوامو از بسیا ی   است غریبه فردی

جستتمانی    اجتماعی هایاختالل دچا  یافته ا تکاب آنها   ی بر ره یبزه نوع به توجه با گاندیدبزه این

ها د مان گاهی   گردندمی   انی   یان تا آن مادی ستتتال جامد،می طول به مت  به توجه با    جود این با ان

   هستند زنان   رودران جدید، دنیای د  خشونت قربانیان بیشترین نیز هنوز زن   رودك موضوع حساسیت

  دا ند  ا حمایت به نیاز بیشترین ره است شهر ندانی از صنعتی جوامع حفاظت   حمایت رمی مبین امر این

  ا خود تال  نهایت باید قشر این از حمایت جهت د  د لت اجرایی باز ی از بخشی عنوانبه سلی  بنابراین

 یالمللبین هایجرم از سذیریآستتتی  این  دا د مؤثری نقش ا  دیدگیبزه د  زن سذیریآستتتی   دهد انجام

 گاندیدبزه این دیگر طرف از ،گیردمیبر د   ا ساده سرقت یک تا گرفته جنسی تو یسم زنان، قاچاق جملهمن

سردگی دچا  ضطراب شدید، اف شت، ا شفته خواب خوابی،بی زدگی، ح شتهایی،بی، آ  شدید، فرمانبردا ی ا

 ناخن، یا انگشتتتت گرفتن گاز ندا ند، ره  اقعیت مزمن د دهای از شتتتکایت، طلبیانز ا   گیریگوشتتته

شی، د با ه سردازیخیال سیا ی مد  آن ترمیم امکان ره ندشومی      خود مالمت   سرزنش خودر  طول ب

 بود؟ خواهد چه سلی   ظیفه میان این د   رشدمی
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 نسبت مسئولیت ح  ایجاد، سذیرآسی  اقشا  به نسبت سلی  حساسیت افزایش توانمی سلی   ظایف از

 امداد سانی مرتک ، شناسایی فو ی، تعقی  سریع، العموعک ، اقداما  رردن تخصصی   زنان جوییسناه به

 آسان دسترسی جهت ایمنطقه مناس  فواصو د  سلیسی هایسایگاه  جود  برد نام  ا        جرم از اثر  فع  

 شتتبکه یک د  ستتریع تماس هایتلفن به سلی  امکانا  تجهیز، انتظامی مررز تریننزدیک به زنان موقع به  

 علیه خشتتونت مرتکبین با د  برخو د انتظامی نیر ی مجزای   ایحرفه هایشتتاخه تربیت، مناستت  ا تباطی

 دیدهبزه شرایط د  سیرامون، شناختی  جرم شناختی  ان شناسانه،جامعه، ریفرشناسانه هایآموزه ا ائه با زنان

   اجتماعی مددرا ی   قضتتایی نهادهای با تنگاتنگ همکا ی طریق از امنیت ایجاد   سلی  هایدانشتتکده د 

ستند تدابیری مهمترین از د مانی  از حمایت د   یژه یدیده آموز  نیر های تربیت   تقویت جهت د  ره ه

  دباشمی زن سلی  را گیریهب آن مهم موا د از یکی ره یدنمامی ضر  ی دیدهبزه زنان

 معمول دیدهبزهحمایت از  (4-3

 هله  د  ره استتت این دیدهبزه معلوالن برای ترمیمی   مراقبتی حمایتی، تدبیر هرگونه اتخاذ شتترط سیش

سی  برای بندیضابطه چها چوب معلول، از تعریفی ا ائه با نخست  این زمینه د  تا شود ا ائه آنان سذیری آ

 تعریف د  اینجا به  ررد اعمال سذیرآسی  قشر این به نسبت  ا ایشایسته ریفری مدیریت    یزیبرنامه بتوان

 م یینمامی بسنده

 د  اختالل رننده منعک  معلولیت» : رندمی تعریف چنین  ا معلولیت بهداشتتتت جهانی ستتتازمان -الف

 به نظر هستند، فرد د  موجود هایآشفتگی دهنده نشان معلولیت   ناتوانی بنابراین است؛ فرد فعالیت عملکرد

سی به ناتوان فرد سازمان این  یک انجام برای توانایی فقدان یا محد دیت گونه هر دا ای ره دشومی گفته ر

  است فعالیت

صوب معلوالن از حمایت جامع قانون د  -ب شت 16 م صره د  1383 سال ا دیبه بیان  خود 1 ماده یتب

شخیر به ره گرددمی اطالق افرادی به قانون این د  معلول»: دا دمی سیون ت شکی رمی ستی سازمان سز ، بهزی

 ایجاد  ی عمومی را ایی   ستتالمت د  توجهی قابو   مستتتمر اختالل   انی ذهنی، جستتمی، ضتتایعه اثر بر

 دا ای اخیر تعریف«  گردد اقتصتتادی   اجتماعی هایزمینه د  فرد استتتقالل راهش موج  ره یطو به گردد

سته نکا  شمی ایشای سته سه به ضایعا  قانون این منظر از، نخست: دبا سمی، د سیم   انی   ذهنی ج  تق

 قرا  لحاک مو د ریفی   رمی لحاک از آنرا اختالل  اژهی به نستتبت توجه قابو   مستتتمر قید، د م  دشتتومی

ستتما اتی ) ررد اطالق  ی به  ا معلول لفظ توانمین، فرد د  اختالل  جود صتترف ترتی  بدین، استتت داده

عا یف به باتوجه (1۲6:136۹سیر ز،  ی  میزان ره گردیممی متوجه فوق ت )امیرخانی، معلوالن سذیریآستتت

 را های   ستاز خا  هایگونه از مندیبهره شتایستته، سذیریآستی  دلیو به   استت باال بستیا  (11:1358

س  حمایتی   ترمیمی شمی ناتوانی میزان   نوع با متنا سی  میزان  اقع د   ندبا  ره دشومی موج  سذیریآ

 ا  ناتوانی   دهد قرا  مدنظر  ا فرد سذیریآستتی  مؤلفه، مجرمانه فعو به مجرمانه اندیشتته از گذا  د  بزهکا 

  قوع بدنبال دیدهبزه معلوالن حال هر د   رند ایفا ا  یمجرمانه یاندیشتتته فعالیت بخشتتتیدن د  مهمی نقش

ضعیت د  جرم سیا   خیم   ضاعف  نج نوعی به   گیرندمی قرا  معلول غیر دیدگانبزه از تریب  متحمو  ا م
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 خدما  رنندگان ا ائه   د مان متولیان به زیادی اندازه تا سذیریشانآسی  به توجه با دیدهبزهمعلوالن   دشومی

ستند سته ه ستگی این    اب شی های  نج   آالم بیان به معلول نیاز دلیو به  اب ست جرم تحمو از نا  یعنی  ا

سته نیازها، رردن مطرح نیازمند چیز هر از بیش دیدهبزه معلول ست خود انتظا ا    هاخوا  ی  ره یطو به  ا

 به بیان مطال  با یا   داده بر ز  ا خود دیدگیبزه از ناشی هایتجربه   مال أت بتواند د مانی گفتا   هگذ  از

 از حمایت جرم   رشتتف جهت د  د لتی نماینده عنوانبه سلی  ترتی  بدین  یابد دستتت   انی تخلیه نوعی

 هایشخواسته   توقعا  به ره رند احساس معلول رهیطو به  باشند دیده  ا ای یژه هایآموز  باید دیدهبزه

 ا تکابی بزه اثبا  جهت د  ابزا ی عنوانبه تنها  ی از   دشتتتومی گذاشتتتته احترام ریفری عدالت فرایند د 

 با باشد ندیده معلوالن با ا تباط برقرا ی د   ا الزم آموزشهای اگر سلی  (46:13۷۲)صالحی، ندرنمین استفاده

 موانعی، رند اعمال  ا دیدهبزه حمایتی هایجنبه شایسته   بایسته دتوانمین دا د  اه سر د  ره موانعی به توجه

 شده ذهنی ناتوانی دچا  بزه اثر بر مثالً است،  فته دست از شدن دیدهبزه اثر بر مها تهایی چه رهاین جملهمن

  قوع دنبال به بوده آلزایمر به مبتال قبالً ره معلول دیدگانبزه رهاین یا  ، نیست رردن صحبت به قاد  اصالً  

 با سلی  از ای یژه بخش باید دلیو همین به  (۲8:136۹)ستتتما تی،ندشتتتومی شتتتدید افستتتردگی دچا  جرم

 فرد به منحصر رامالً فرایندی ره بخشی توان فرایند د  تا گردد ایجاد معلول دیدگانبزه   بزهکا ان تخصر

 جستتمانی،،   انی نظر از  ا دیدهبزه معلول توانمندستتازی اقداما  سرتو د  فنی هایمستتاعد  با تا دباشتتمی

 تجربه رند،  ا گیدیدبزه رهآن از قبو ناتوان فرد مستتلما برگرداند، جرم از قبو  ضتتعیت به اجتماعی عاطفی،

  دباشمی اجتماعی نقش ایفاگر   بوده هاییفعالیت دا ای اجتماع سطح د  تبعاً

 سالمند دیدهبزهحمایت از  (4-4

ست حقیقتی سالمندی شته  جود تا ی  طول تمام د  ره ا ست دا شرفت با رهیطو به ا  راهش   علم سی

 از است یافته افزایش سرعت به رشو ها همه د  سالمندان جمعیت  لد   زاد ضعیف  شد   میر مرگ سریع

 بزه برابر د ، عاطفی-  انی   جستتمی  ضتتعیت بر توجه با ره استتت رامو انستتانی ستتالمند دیگر طرف

 قوای راهش مختلف، هایبیما ی تغذیه، ستتوت ا  سذیریآستتی  عوامو جمله از  دا د باالیی سذیریآستتی 

ست از، دماغی صرف، هادندان دادن د سمانی قد   عدم،  زن افزایش یا راهش دا  ها، م ست ج  همین به  ا

 د   ا ای یژه ریفری حمایت افتراقی جنایی ستتیاستتت اعمال با شتتناستتی دیدهبزه نوین هایگرایش ترتی 

 ا ائه ستتتالمندآزا ی از گیریسیش یالمللبین شتتتبکه ره تعریفی د   رندمی اعمال گاندیدبزه این با برخو د

، توقع با مأتو ره ای ابطه هر د  مکر ، یا  احد صتتتو  به مناستتت  اقدام عدم یا فعو ترك فعو،»: یدنمامی

 دایره دشومی گیدیدبزه از صحبت ره هنگامی رو د  «شود سالمند آسایش سل    نا احتی یا آسی  موج 

سم، بزه شمول  با سالمند   زن رودك، از اعم دیدهبزهشخر    دشومی شامو  ا مال   عواطف،   ان، ج

نابراین ؛گیردمی بر د   ا گوناگونی مباحث، سذیریشتتتان آستتتی  میزان بر عنایت  فرد دیدهبزه ستتتالمند ب

ست ایسالخو ده  بد فتا ی توجهی،بی یا غفلت بدنی، بد فتا ی مانند نامطلوب فعو ترك یا فعو اثر بر ره ا

شیبهره   انی، ستفاده سوت   مادی ر شد دیدهزیان مالی ا ست ایسدیده دیدگیبزه این  با شت عمدتاً ره ا  س

 (۲38:136۹)زندی،  ماندمی مراقبتی سنهان مرارز   هاآسایشگاه یا هاخانه بسته د های
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سلم صف شده انجام عمو ره دهدمی  خ زمانی دیدگیبزه یسدیده د  سلی  مداخله اًم شته جزایی    دا

 ره جرائمی د    رالهبردا ی جرائم تا   گرفته خیابان د  ستتاده ستترقت از مالی جرائم د  ستتالمندان  باشتتد

سمانی تمامیت تعرض به منتهی  از اطالع از بعد سلی  میان این د   دا ند باالیی دیدگیبزه قابلیت دشومی ج

 ستتتالمند با برخو د د  باید سلی  ره  فتا ی رنند بینیسیش  ا خاصتتتی تمهیدا  باید محو د  حضتتتو  بزه

 مهمترین از یکی سالمند شان حفظ   احترام  عایت ره چرا باشد احترام با مأتو رامالً باید باشد داشته دیدهبزه

  ا الزمه اقداما  باید سلی  سذیریآسی  میزان   گیدیدبزه میزان، بزه نوع بر توجه با  دباشمی سلی   ظایف

 اقدام این  ررد اشا ه بزه از سالمند فرد نزدیکان   آشنایان آگاهی به توانمی سلی  مفید اقداما  از دهد انجام

 هاییمزیت دا ای مذرو  اقدام  استتتت مؤثر دیدهبزه با مفید ا تباط برقرا ی امکان   بزه اثر  فع جهت د 

 احستتاس رندمی برخو د خود آشتتنایان از یکی با دیدهبزه ستتالمند  قتی زیرا: جرم اثر راهش-1  دباشتتمی

 خلقیا  از اطالع جهت دیدهبزه از غیر فرد با مصتتتاحبه امکان-۲  یابدمی راهش ا  سریشتتتانی   اضتتتطراب

ست ممکن دیدهبزه مثال برای دیدهبزه خا  های یژگی    فتا ها ،دیدهبزه شد آلزایمر دچا  ا  بعد سلی    با

 بزه اثر بر است ممکن گاهی   نکند سیدا دست اینتیجه گونه هیچ به مصاحبه انجام   بزه محو د  حضو  از

   امن محیط به ا  انتقال جهت سلی   ظایف از صتتو  این د  رند معرفی  ا خود آشتتنایان از رستتی نتواند

شنایان هویت   مکان از آگاهی شمی ا  نزدیکان   آ  نزدیکان طریق از نیاز مو د اطالعا  رس  امکان-3  دبا

شنایان   شنایی به توجه با آنها زیرا دیدهبزه سالمند آ   ابطه ا  با ندتوانمی  احتی به دیدهبزه سالمند با قبلی آ

سیا   قت باید سلی  ره اطالعاتی   رنند برقرا   رند، رس  دیگر تخصصی  احدهای از رمک با  ا زیادی ب

شنایان طریق از  احتیه ب صاحبه صو   د  سلی  گیردمی نزدیک آ  طریق از ابتدائاً باید دیدهبزه سالمند با م

شکی   مددرا ی  احدهای ضایی سز شخر  ا سالمند هایگفته بودن اطمینان قابو میزان ق  بر سپ   رند م

ستاندا د هایشیوه طبق بر آنها نظر طبق صاحبه شد گفته قبلی مباحث د  رهچنان ا  سپ   بکند بازجویی   م

 هایستتر ی    مناستت  هایمراقبت   بخشتتیتوان خدما  باید دیدگیبزه میزان   بزه نوع به توجه با سلی 

  رند تأمین سالمندان برای  ا امدادی
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 گیرینتیجه

شوند   مستحق های مادی   معنوی گوناگونی میآسی  ممکن است دچا د  اثر  قوع جرم، بزه دیدگان 

مکات  مختلف های اخیر، تا سیش از ده  باشتتتندهای مختلف عدالت ریفری میهای قانونی دستتتتگاهحمایت

شتند   به حقوق   نیازهای بزه دیدگان شناختی   نظامجرم شتر به متهم   حقوق ا  توجه دا های حقوقی، بی

شتتناستتان، دیدگان موج  توجه جرمهای اخیر اندیشتتة حمایت از بزهد  طی ستتال شتتدتوجهی نمی اصتتالً

دیدگان صو   ی د  جهت حمایت از بزهگذا ان، مقاما  قضایی   نیز سلی  شده   اقداما  قابو توجهقانون

ست ست ره بزه ،سذیرفته ا ستین نهادی ا شدن  نقش فرا انی د   ندشومی  بر  دیدگان با آن سلی  نخ  رم 

نیاز به دیدگان، موفقیت سلی  برای حمایت از بزه  دیدگان دا دهای ناشتتتی از جرم   حمایت از بزهآستتتی 

سیدگی به سر نده اعم از اعالم بزه همکا ی شف جآنان د  مراحو مختلف   صحنة جرم، ردیدگی، ر م، حفظ 

های سلیسی   حتی نظا   آ  ی ادله   مدا ك، سیگیری سر نده،  عایت توصیهشناسایی متهم یا متهمین، جمع

، برای موفقیت هرچه   ندبراین بارا شناسان انتظامی   باشدبر عملکرد سلی  د  نحوۀ  سیدگی به سر نده می

دیدگان نیز توجه مو ان سلی  از بزهأهای مدیدگان، الزم است به خواستهبیشتر سلی  د  حمایت قانونی از بزه

دیدگان با سلی  صداقت دیدگان  عایت   اجابت شود عبا تند از: بزهها ره باید از سوی بزهاین خواسته  شود

ابت رنند، اطالعا  الزم  ا د  اختیا  سلی  قرا  بدهند، به سؤاال  سلی  های سلی   ا اجداشته باشند، دعو 

شان  شند، مشخصا  رامو   دقیق خود  ا به سلی  ا ایه رنند، توقعات س  دقیق بدهند، سیگیر سر ندۀ خود با سا

  ها   هشتتدا های سلیها   امکانا  سلی  باشتتد، به توصتتیهمتناستت  با  ظایف   اختیا ا    نیز محد دیت

های غیرقانونی بپرهیزند، از عجله   تحت فشتتا  قرا  دادن سلی  خوددا ی نمایند، توجه رنند، از د خواستتت

از اقداما  خودستترانه سرهیز رنند، از انتقام جویی خوددا ی نمایند، د  را  سلی  دخالت نکنند، از شتتکایا  

   اهی   نیز ریفری جلوه دادن دعا ی حقوقی سرهیز نمایند
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