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  ی: جنس خشونتي هاپرونده دري فری کۀ مداخل جی نتای ابی ارز

  ی جنس  خشونت دگانی دبزه ي برا عدالت فی بازتعر

  

  

  يدیرمجیم  دهیسپ

  ی فرهنگ مطالعات وی انسان علوم پژوهشگاه اریاستاد

  ) 1399/ 6/ 24 :ب یتصو  خیتار  - 9/1398/ 19: افت یدر خی تار(

 

دهیچک  

  دگان یدبزه  از  مؤثر  تیحماي  برا  عدالتی  رسمي  سازوکارها  بستر  دری  نی تقن  گفتمان  تالش  ،یتجرب   مطالعاتی  گواه  به

هاي محدودي  از آن جهت که نظام عدالت کیفري ظرفیت   است؛  نبوده  مقصود  بهی  کافیی  تنهابهی  جنسي  هاخشونت 

ی در پاسخ به جرائم  فهم و روشندیدگان دارد که همین امر منجر به دگرگونی قابلبراي تأمین نیازها و مطالبات این بزه

هاي حقوقی شده است. نتیجۀ این مقاله که از نظر ها و معیارهاي عدالت ترمیمی در بیشتر نظامجنسی منطبق با مؤلفه

به  ،نوع و  روش کیفی  به-توصیفی  ،لحاظ  با  است،  رایجتحلیلی  از  یکی  اطالعات،  کارگیري  گردآوري  ابزارهاي  ترین 

با   سالۀ  دیدة خشونت جنسی در کنار مطالعۀ چندینبزه  15کیفري یک استان تهران و  قاضی دادگاه    20یعنی مصاحبه 

  ، یجنس  خشونت  دگانیدبزه  مطالبات  و  منافع  به  محوردهیدبزه  کردیرودهد  رویۀ شعب مختلف دادگاه مزبور نشان می

ان، هرچند ناآگاهانه، و قضات نیز در وضعیت کنونی نظام عدالت کیفري ایر   است ی  میترم   عدالت  اقتضائات  با  سوهم

  کنند. هاي خشونت جنسی اتخاذ میسوتر با اقتضائات عدالت ترمیمی در پروندهمراتب همتصمیماتی به

  

  يدیکل واژگان

  . دهیدبزه عدالت منافع و ازهاین مرتکب، ،ی میترم عدالت ،یجنس خشونت ده،یدبزه
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  مقدمه 

گونه تعریف کرد: «هر رفتار خشن  ن ، خشونت جنسی را ای2011سازمان بهداشت جهانی در سال  

و وابسته به جنسیتی که موجب آسیب جسمی، جنسی یا روانی و یا رنج زنان شود. چنین رفتاري  

تواند با تهدید، اجبار، یا سلب مطلق اختیار و آزادي صورت گرفته و در جمع یا پنهان باشد» می

)World Health Organization, 2011ان خشونت جنسی را عبارتی عام دانست  تو ). با این تعریف می

تعرض جنسی،  اي از جرائم جنسیِ همراه با خشونت را از جمله تجاوز جنسی،  که طیف گسترده 

بدون اینکه  شود؛  اذیت و آزار جنسی، سوءرفتار جنسی، استثمار جنسی و قاچاق جنسی شامل می

تعاریف، خشون بیشتر  در  اساس  همین  بر  موارد شود.  این  به  رفتار  محدود  نوع  هر  به  ت جنسی 

شود که از لمس بدن قربانی شروع و گاهی تا مرحلۀ تجاوز جنسی به او نیز  غیرمتعارفی گفته می

  .)211: 1398؛ ناظریان و دیگران، 39: 1396(رضایی و آبدار، ابد یگسترش می 

ي  اری بسي  هاتالش  تاکنون،ي  الدیم  هفتادۀ  ده  از  ،یجنسي  هاخشونت   انواعی  گستردگ   بر  نظر

ي  هاخشونت   ژهیوبه  و   سو   کی  از  آن  مختلف  اشکال  برابر   در  زنان  ژه یوبه  افراد،  از  تیحماي  برا

  که   است   رفتهیپذ  صورت  عدالت ی  سنت  وی  رسم  نظام  چهارچوب  در  گر،ید ي  سو   ازی  خانگی  جنس

  وضع   ،یجنس  تجاوزی  قانون  قیمصاد  و  فیتعار  ترکردنگسترده  چوني  موارد  به  توانیم  جمله  از

 ترتیب   بدین  و  جرم  نیا  دیدگانبزه  پیشین  جنسیِ  رفتارهايۀ  سابق  درنظرنگرفتن  براي  ینیقوان

.  کرد  اشاره  کایآمر  متحده  االتیا   و  کانادا   ا،یاسترال  چونی  حقوقي  هانظامی  بعض  در  1آنان  از  حمایت 

ي  براي  ودعا  طرحي  برایی  هاراه  گشودن  ،یدگ یدبزه  اثبات  و  دییتأ  لوازم  و  اقتضائات  برداشتنانیازم

  و   کارکنان  آموزش  2، یجنس  جرائمي  برا  سزادهنده   وی  هیتنبي  ها پاسخ  شیافزا  خسارت،  گرفتن

  دادرسی  فرایند از اطالع  بر دیدگانبزه حق غرامت، ي  هاطرحی معرف ، يفریک  عدالت اندرکاراندست 

بزه  3متهمان   خصوص  در  کیفري تأثیر جرم بر خود،و فرصت استماع اظهارات  از    4دیده در مورد 

  ).Koss & Achilles, 2008: 45هاي انجام یافته است (دیگر تالش

تواند بهترین و  رویکرد سنتی و رایج به عدالت همیشه نمی  این اصالحات در حالی است که  

طور مؤثر و کارآمد پیچیدگی و طیف دیدگان باشد؛ بهترین پاسخ به نیازهاي این گروه از بزهمناسب 

هاي اثربخشی را براي پیشگیري از آن ارائه  حلتنهایی راهرا مدیریت کند و بهها  گستردة این پرونده

 
1.Establishing rape shield protections 

مودن فرصتی براي نرسانی به افراد و فراهمهاي طوالنی، ثبت مشخصات مجرمین جنسی، اعالم گزارش و اطالعاز جمله مجازات . 2

 .)Opening avenues for civil justice( حمایت یا جبران خسارت از طریق عدالت مدنی

3. Right to notification 
4. Victim impact statements 
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عباسی،  ؛  Herman, 2005; Murphy, 1998 2016; ; Zinsstag, 2017; Barone,Mcglynn, 2011(  1دهد 

مهم1382 جمله  از  می).  عوامل  این  اترین  امکان  به    ،مرتکب ي  سو   از  ت ی واقع  یِنشی گز  ۀ رائتوان 

  ف یط  بهی  توجهیب  و ی  روان  حمالت  دعوا،  اصحاب  انیم  خصمانه  رقابت   ،یفاتیتشر  ۀمواجه

هدف نمادین و   دیبا  فهرست   نی ا  به.  کرد  اشارهي  فریک   عدالت   نظام  دری  جنس  جرائم  ازي  ا گسترده

،  )Daly, 2001: 1(   هاي ناشی از جرمابزارگرایانۀ حقوق کیفري، یعنی تأیید رسمی و دولتی آسیب 

به  تنها  جرم  دولت تلقی  علیه  تخطی  نوعی  به Barone, 2016: 4(  2مثابۀ  دولت  رسمیت )،  شناختن 

تنها مالک دعوا و مصادرة عدالت از سوي ويبه نظام عدالت کیفري ساختار جنسیت ،  عنوان    زدة 

  ةدیدفرد بزههاي منحصربهو ویژگی  3) جو انتقام  دهیدبزه  ۀافسان  و  زنان   به  مردان  تجاوزۀ  افسان(یعنی  

جنس افزود  ی و آسیب خشونت  نیز  را  آن  از  ناشی   ,Mercer & Madsen, 2011: 23-24; Zehr(هاي 

  و   تنها  ،يفریک   حقوق  منابع  به  توسل  بای  تیجنس ي  ها ب یآس  جبرانِي برا  تالش  رو،نیااز  .)195 :2001

 نیا  در  ت یموفق  وي  روزیپ  کی  عنوانبه   دینبا  را  آن  در  ریاخي  هاينوآور   و  ست ین  ممکن  راه  نیبهتر

ی  میترم  عدالت   شگامانیپ  ازي  ار ی بس  اساس،  نیهم  بر  2Daly, op.cit( .4 :.(  آورد  شمار  به  صهعر

  از  دیبا او ،یجنس خشونت  ةدیدبزه  دادنقرار هیحاش دري جابه که باورند نیا بر زهر هوارد همچون

  ). .Zehr, op.cit( باشد عدالت  ندیفرای  اصل سهامداران

با آغاز سال  ترتیب،  بدین    درخشونت جنسی مجدداً  )،  Daly, 2016: 1(  میالدي  2010حدوداً 

بین اینقرار گرفت المللی  مرکز توجهات  ترغیب مرتکب بر پذیرش   . ولی  بر تشویق و  بار بیشتر 

گام برداشتن  و  حلمسئولیت  براي  ارتکابی،  هایی  رفتار  پیرامون  توضیحاتی  بیان  مسئله،  وفصل 

بزه به  شراپیشنهاد جبران خسارت  در  با روشدیده  که  چهارچوب حقوقِ  یطی  در  و  انسانی  هاي 

این   مجدد  وقوع  عدم  تضمین  به  نسبت  جامعه  مسئولیت  همچنین،  و  شود  رفتار  وي  با  مرتکب 

) شد  تأکید  جایگزین  )Barone, op.cit.: 17جرائم  خواه  و  مکمل  خواه  سازوکارهایی  به  نیاز  لذا،   .

دیدگاه جامعی  ت نظام عدالت کیفري بتواند  اي از مشکالعدالت رسمی احساس شد که با رفع پاره

نیازهاي سهامداران اصلی این گروه از جرائم را  دیده داشته و  نسبت به منافع جامعه، مرتکب و بزه

تأمین کند؛ دیدگاهی که بیش از آنکه واقعۀ مجرمانه را فرصتی براي نمایش قدرت عمومی بداند،  

 
گزارش  این.  1 بر  بنا  جنسی  خشونت  که  است  شرایطی  رسانهدر  گواهی هاي  به  لکن  است،  رایج  بسیار  و  گسترده  رفتاري     اي، 

  ). 53: 1395، شود (زینستاخدیدگان آن جبران نمیهاي علمی، جرمی است که خسارت اکثریت بزههاي روایی و گزارشبیینت

2. A wrong against the state 
3. The myth of the vengeful victim 

مطالع .  4 دیدگاه  ۀبراي  خصوص  در  مداخلبیشتر  ضرورت  بر  که  بزه  ۀهایی  زنان  از  تأکید ونت  خش  ةدیدکیفري  خانگی       جنسی 

خشونت جنسی خانگی در نظام عدالت کیفري ایران»،    ةدید)، «حمایت از زنان بزه1398کنند، ر.ك: آذري، هاجر؛ بابازاده، زهرا (می

  . 280- 259، صص 2، ش 49شناسی، دوره  مطالعات حقوق کیفري و جرم
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تبع این تفکر، این نتیجه حاصل شد که چه  کند. بهاد  دیده و مرتکب قلمدآن را امري مرتبط به بزه

بسا طرق دیگر عدالت هم بتواند از عهدة وظایف عدالت رسمی و سنتی مانند بازپروري، سزادهی،  

 و این چنین شد که عدالت ترمیمی )Miller, 2011: 15حمایت از فرد و بازگشت به جامعه برآید (

اموربه در  تفکر  جدید  الگوي  یک  عدالت   )183:  1382غالمی،  (  کیفري  مثابۀ  دوبارة  تعریف   با 

)Kennan & Zinsstag, 2014: 93ندی فرا  از   خارج  در  کهی  ررسمیغي  ها هیرو  ازي  امجموعه«  عنوان) به 

: 1395  استرنگ،(»  کندی م  استفاده  هاتعارض  و  اختالف  حلی  سنتي  ابزارها   از  اغلب یی  قضای  دگ یرس

کی.  شدی  معرف  ،)19 عدالت  بزهبرخالف  مقصرانگاري  بر  تنها  که  شرایط،  فري  بهترین  در  و  دیده 

ترمیمی   عدالت  دارد،  نظر  مرتکب  ارفاق  با  توأم  و  متناسب  مجازات    استوار   محور  سه  برصدور 

 تبعبه  و  است   شده  جادیا  محورت ی جنس  وی  جنس  سوءرفتار  کی  ازی  ناش   کهی  بیآس  فهم)  الف:  است 

  و   ییگو پاسخي  برایی  فضا  جادی ا)  ب  ، آن  اصالح   و  میترمی  چگونگي  برای  حلراه  داکردنیپ  آن

 جاد یا با جرم ةدوبار ارتکاب خطرِ  کاهشي  برایی هاگام اتخاذ و  مرتکب ي سو  از  ت ی مسئول رشیپذ

  و ی  جنسي  رفتارها  فرهنگ  اصالحي  برا  جامعه  به  کمک)  ج  وي  و  دري  رفتار  معنادار  راتییتغ

در   کهی  عدالت.  مردانهی  هژمون  وی  جنس  تجاوز  ازی  فرهنگ ي  هات یرواة  دوبار  نگارش تنها  قطعاً 

  .)Payne, 2009: 11(شود مجازات مرتکب و جلوگیري از ارتکاب بیشتر جرائم جنسی خالصه نمی

پرونده در  کیفري  مداخلۀ  تجربیِ  نتایج  ارزیابی  با  مقاله  مؤلفهاین  جنسی،  خشونت  هاي  هاي 

پایه رویکرعدالت را براي بزه محورِ عدالت ترمیمی به بحث  دیدهد بزهدیدگان خشونت جنسی بر 

میمی نشان  و  یجابه  دهیدبزه  اگر  بود،  خواهد  چگونه  عدالت دهد  گذارد    وی  فرع  کنشگر  کي 

 ند یفرا   نیای  اصل  ت یشخص  1است،  حاکمي  فریک   حقوق  کیالکتید   منطق  در  که  چنانآن  ت،یاهمکم

  . باشد

  با   که شد  انتخاب ها داده ریتفس و  ل یتحل سپس ف،یتوص ي برای  فیک ۀ مطالع  روش منظور، نیا به

  پاسخ ي برا تالش در  ،یشناسروان و حقوق  يِ ارشتهانی م کردیرو و  محوردهیدبزه کردیرو کی اتخاذ

  مطالعه  مورد  يهادادگاه  ییقضا  گفتمان  بر  حاکم  یۀرو  نخست،:  است ی  کل  و  مهم  پرسش  دو  به

  ن یتأم  يبرا  تالش  و  یجنس  خشونت   دگاهیدبزه  يهادغدغه  و  ازها ی ن  به  توجه  زانیم  درخصوص

  ده ید  که  یبیآس  نوع  به  توجه  با  یجنس  خشونت   ةدیدبزه  کی  دوم،.  شودیم  یابیارز  چگونه  هاآن 

  .کندی م یابی ارز چگونه يفریک  عدالت  نظام به مراجعه از را خود  تجربه و دارد ییازهای ن چه است،

 
برد که معتقد به جمع نقیضین  سزاگرایی از منطق دیالکتیک بهره می  ۀهگل یکی از فیلسوفان سزاگرا است. او در تفسیر اندیش  .1

کند. در این معنا، جرم نفیِ حقِ آزادي است و متضاد جرم یعنی کیفر نفی این نفی  است؛ در مقابلِ منطق صوري که آن را نفی می

جعفري و کرد سزاگرایی حاکم است (جوانرو، کیفر داراي مطلوبیت ذاتی است. لذا، در منطق دیالکتیک، روی  خواهد بود. از همین

 ). 73: 1391ساداتی، 
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  ک ی  يفریک   دادگاه  ی قاض  20  با  دساختارمنمه ین  و  قی عم  ۀمصاحب  از  ها،داده  يگردآور  يبرا

  تجربه   با  یشاک   عنوانبه  که  یدگانیدبزه  از  نفر  15  و  یبرف  گلوله  يِ ریگ نمونه  روش  به  تهران  استان

 هدفمند،   يریگنمونه  روش  به  کردند،  مراجعه  دادگاه  نیا  به  محارم  با  يزنا  و  یجنس  تجاوز

 تا  مهرماه  ۀفاصل  در  داشتند،  طباقان  قیتحق  يازهاین  با  وجه  نی بهتر  به  که  یفیک   و  یراحتمالیغ

 هدف  ،یفیک   روش  کی  عنوانبه  یپژوهنمونه  روش  در  است   روشن.  شد  استفاده  1398  اسفندماه

  ک ی  جز.  بود  نوسان  در  سال  40  تا  15  از  آنان  سن  و   مؤنث   یهمگ  دگانیدبزه.  ستین  هاافتهی  میتعم

  مرتکب  با  کوتاه  ولو   ییآشنا  ۀسابق  ،بودند  شده  بکارت  ۀازال  بود،  داده  رخ  آنچه   اثر  در   یهمگ  نفر،

  و   شدیم  يبندمیتقس  يدکتر  يدانشجو  تا  گرفته  آموزدانش  از  یفیط  در  التشانیتحص  زانیم  داشتند،

  .بودند مجرد هیبق نفر کی جز

. گرفتند  قرار  یبررس  مورد  دقتبه  متن  به  يسازادهیپ  از  پس  ها مصاحبه  زی ن  هاداده  لیتحل  يبرا

  و   هاداده  تا  رفت یپذ  صورت  باز  صورتبه   يکدگذار.  شدند  استخراج  و  يرکدگذا  ه،یاول  میمفاه

 در  تا  شیپاال  مرحله،  هر  در  يکدگذار   از  آمدهدست به  يهامقوله.  شوند  میمفاه  به  لیتبد  هاامیپ

  .شدند يبنددسته ق یتحق يِمحور مقوالت در ت ینها

ي  ازهاین  نیترمهم  ،یمیترم  دالت ع  محوردهیدبزه  کردیرو  اتخاذ  با  ابتدا  ادامه  در  ب،یترت  نیبد

 ,Zehr, 1990: 191-195, 200-203; Strange(ي  فریک   عدالت   دستگاه  ازی  جنس  خشونت   دگانیدبزه

2002: 8-23; Daly, 2016: 8,)  زانیم  ث یح  از  مطالعه  موردي  هادادگاهی  کنون  ت یوضع  سپس  و  انیب 

  . شودیم گذاشته بحث   به ارهایمع نیا با انطباق

  يفریک  عدالت نظام ازی جنس خشونت  دگان ی دبزه مطالبات و ازهاین .1

 ةزمر  در  راي  ریپذت ی مسئول  و  3دهیدبزه  سرزنش  عدم  2،دییتأ  1،مشارکت ی  تجربي  هاافتهی  ازی  انبوه

 ;Strange, op.cit.: 8-23( اندبرشمردهی  جنس  خشونت   دگانیدبزهي  ازهاین  و  مطالبات  نیترمهم

Backer, 2014: 216; Herman, 2005: 585-589; Bennett, 2007: 261; Koss, 2010: 221-222; Keenan, 

2014: 28; Zehr, 1990: 191-195, 200-203.(  

 ، یمیترم  عدالت   منظر  از.  است   مشارکت   ،یجنس  خشونت   دگانیدبزه  مطالبات  نیترمهم  ازی  کی

 خصوص   دری  کاف  اطالعات  ،آنکه  نخست .  ردیگ ی م  خود  بهی  مختلفی  معان  دهیدبزه  مشارکت 

شود تا تمایل خود  دیده داده و از او خواسته میفرایندهاي حقوقی براي رسیدگی به پرونده به بزه

را نسبت به هریک از سازوکارهاي رسمی یا غیررسمی، داخل و یا خارج از نظام عدالت کیفري  

دیده از میزان  ). عالوه بر این، مشارکت یعنی دادن اطالعات کافی به بزهDaly ,10 :2016ابراز کند (
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3. Vindication 
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شود تا مرتکب را در تر از آن اینکه این اجازه به او داده  و مهم  1پیشرفت پرونده در فرایند رسیدگی

هاي ارتکاب جرم از او سؤاالتی بپرسد  و در خصوص انگیزه  2جلسات رسیدگی خطاب قرار داده

تماد من سوءاستفاده کنی؟ کار را با من کردي؟ چطور توانستی از اع(مانند اینکه چرا من؟ چرا این  

. معناي دیگر مشارکت آن است که اجازة آغاز و ادامه فرایند رسیدگی و میزان  )Ibid: 10( و غیره)

و فراتر از آن به دالیل و   )Baron, op.cit.: 9(پذیرش است دیده قابلمشارکت در آن فقط از سوي بزه

بزهانگیزه موارد  بیشتر  در  که  اساسی جرم  تالهاي  میدیده  آن ش  به  را  قضایی  مقامات  ذهن  کند 

  . شودسمت رهنمون سازد هم، توجه کافی مبذول 

 دییتأ  ، یجنس  خشونت   دگانیدبزه  مهمي  هادغدغه  از  گرید ی  کی  ،یمیترم  عدالت  منظر  از

هاي ناشی از دیده مبنی بر اصل وقوع جرم و آسیب گویی بزهکنشگران قضایی بر راستی و درست 

.  ) Daly, 2016: 12(دیده بدون سرزنش اخالقی او است  دیدگی بزهاختن تجربۀ بزه شنرسمیت آن و به 

اندازة کافی بر «بزرگ، جدي و سنگین» بودن رفتار مرتکب  به این منظور، مقامات قضایی باید به

سرزنشی از سوي    اندازة کافی گفتگو کنند. در مقابل، هیچهاي ناشی از آن به تأکید و پیرامون آسیب 

دیده یا حتی اطرافیان و مقامات قضایی صورت نگیرد و در صورت رخداد نیز به چالش  بزهخود  

از بزهکشیده   اتهام  اثبات  بار  منتقل شود و  شود.  دیده به مقامات قضایی، جامعۀ محلی و مرتکب 

بزه  خانوادة  اعضاي  ترتیب  بزهبدین  توصیف  در  قضایی  مقامات  و  دوستان  یا  آنچه دیده  از  دیده 

  3دیده را بگیرند.»اصطالح «طرف بزهق افتاده است و پیامدهاي ناشی از آن، بهاتفا

دیده، اهمیت برابر و حتی گاه بیشتر  دهد تأیید و تصدیق بزهنشان می  4مطالعات تجربی هرمان 

  ).Herman, op.cit.: 20بودن رفتارش دارد (از اعتراف مرتکب بر اشتباه، غیراخالقی و غیرقانونی

  ک ی  از  که  است ی  جنس  خشونت   دگانیدبزهي  ازهاین  نیترمهم  از  گریدی  کی  زین  سرزنش  عدم

ۀ  واقع  که  است   آن  ازی  حاک  گر،یدي  سو   از  و  دهید بزه  با   جامعه  اتحاد   و ی  بستگهم  ةدهندنشان  سو 

ي  خطای  بدنام  بار  دیبا  که  است   مرتکب   نیا   برعکس  شود،ینم  او یی  رسوا  موجب   تنهانه  دادهرخ

 و   هدف  که  مهم  نیا  از  اطالع  با  یجنس  خشونت   دهیدبزه  واقع،  در.  کشد  دوش  بر  را  خودی  ارتکاب

 میترم   و  آوردندست بهي  برا  تالش  در  جدبه  اوست،  ساختنيمنزو  ت ینها  در  جرم  ارتکاب  جهینت

رو، در ). ازاینIbid: 20-21(  است   جامعه  با  شیخو   ارتباط  وی  اجتماع  گاهیپا  احترام،  عزت،  ةدوبار

شود که  بودن رفتار مرتکب و نیز بر این مهم تأکید میبر غیراخالقی و غیرقانونی  عدالت ترمیمی

بزه علیه  مرتکب  (رفتارهاي  است  بوده  اشتباه  وي Daly, 2016: 13دیده،  رفتار  اینکه  بدون   )؛ 

قابلبی ابتدا  از همان  کوچک و  در  اهمیت، خطایی ساده،  این،  بر  داده شود. عالوه  بخشش جلوه 
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3. Others have come to side with the victim’s account of what happened 
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رها یا کارهایی در جهت سرزنش مرتکب و نیز براي اصالح خطاي ارتکابی بر اساس  عمل هم رفتا

تواند به اشکال مختلفِ نمادین و مادي جبران خسارت مانند شود که میدیده اتخاذ میتوافق با بزه

دیده و حتی مجازات باشد  هاي مالی به بزهیا کمک  پرداخت   1عذرخواهی، برگزاري مراسم یادبود،

)Ibid( .  

دیدگان خشونت جنسی است.  گویی نیز آخرین مورد از مطالبات بزهپذیرش مسئولیت و پاسخ

  تیمحکوم  و  مرتکب   دانستنگناهکار  صرفِ   محور،دهید بزه  عدالت   منظر  از   وی  میترم  عدالت   در

نیست  مسئولیت ي  معنا  به   دادگاه  دري  و او  ازاین)Clark, 2015: 25(پذیري  و  .  تأکید  بر  رو، عالوه 

بزه تال تصدیق  تأیید و  از  که حاکی  تقصیر مرتکب  براي احراز  به  ش  دیده هم است، وي مکلف 

آسیب  ارتکابی، جبران  رفتار  بزهتوضیح  از  و صادقانه  واقعی  و عذرخواهی  آن  از  ناشی  دیده  هاي 

) محکومیت  Daly, 2016: 15-18است  و  تقبیح  اشکال  از  یکی  مجازات  گرچه  دلیل،  همین  به   .(

کیفررساندن مرتکب  اي به بهدیدگان نه عالقهدهد بزهولی مطالعات تجربی نشان میمرتکب است،  

برمالنمودن حقایق   و  افشاگري  دنبال  به  بیشتر  بلکه  از وي،  گذشت  و  عفو  به  نه حاضر  و  دارند 

). ممکن است چنین تصور شود که این وضعیت دربارة Herman, op.cit.: 591-593( ماجرا هستند

میدیدگان خش بزه ولی  نیست،  ایران صادق  در  گفت دست ونت جنسی  یافتهتوان  تجربی  کم  هاي 

ی  معرف  و  تجاوز  وقوع  از  پس  روز  کی  که  نهة  شماردیدة  این تحقیق حاکی از آن است که تنها بزه

  بود،   شده  حاضر  دادگاه  در  خود  خانواده  با  همراه  مرتکب   از  ت یشکا  اعالمي  برا  ،یقانونی  پزشک  به

لزوم   یمابق  و  داندی م  مرتکب   تجاوز  به  پاسخ  ن یترمناسب   ار  اعدام  مجازات بر  گرچه 

تأکید میمسئولیت  از سوي پذیري مرتکب  به این پرسش که دقیقاً چه رفتاري  پاسخ  اما در  کنند، 

کنند که مایل  دانند، اعالم میمرتکب یا چه تصمیمی از سوي قضات را مؤثر در تحقق این امر می

نفر از بزه به اعدام او نیستند. س   مرتکبي  برا  مناسب  مجازات  نوع   بری  روشنبه  که  هم  دیدگانیه 

  با ی  همگ  کنند،یم  دیتأک   مرتکب   هیتنب  لزوم  بر  تنهاي  فریک   تیشکا  از  خود  هدف  انی ب  در  و  حیتصر

: است   معتقد   که  سهة  شمارة  دیدبزه  مانند.  دانندیم  مرتکب ي  برا  هیتنب  نیبهتر  را  آن  زندان،  به  اشاره

ة شمارة  دیدبزه  ا» یندازمیب  زندان  به  را  او  دیبا.  بشود  اعدام  گذارمی نم  اما.  بشود  هیتنب  دیبا  آدم  نیا«

  چه   پرسمیم  او   از».  ست ین  صاحب یب  هم  قدرهاآن  ایدن  ندیبب  تا  شود  هیتنب   خواستم: «دیگو یم  که  ده

  دوازده ة  شمارة  ندشو مصاحبه  ا» یبرود  زندان  و   رندیبگ  را  کارش ۀ  پروان : «دیگو یم  پاسخ   در   ؟یهیتنب

  به ی  راض: «اوست   هیتنب  خواهان  فقط  و  ست ین  مرتکب   اعدام  دنبال  به  کندیم  دیتأک   مشابه  طوربه  که

  پاسخ   داند،یم  مناسب   رای  هیتنب  چه  پرسمیم  زین  او  از.»  دارم  او  ه یتنب  بر  نظر  شتریب.  ستمین  اعدامش
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«دهدیم   محسوب   اوي  برای  بزرگ   هیبتن  فرزند   و  زن  ازي  دور  رایز  است؛  خوب  شیبرا  زندان: 

  .» شودیم

کردن مرتکب و سرزنش وي، لزوماً مساوي با تحمیل درد و  از منظر عدالت ترمیمی نیز محکوم

کیفررساندن وي نیست. لذا، در شرایطی که محکومیت از منظر عدالت کیفري به  رنج فیزیکی و به

سو  عدالت ترمیمی، محکومیت از یک  معناي استفاده از سازوکارهاي تنبیهی و سزاگرایانه است، در  

دنبال ابراز ندامت و تأسف از خطاي ارتکابی خود، با عذرخواهی براي  یعنی آنچه مرتکب باید به

آنچه ضروري است جامعه براي نکوهش و  از سوي دیگر، یعنی  انجام دهد و  رفع و اصالح آن 

  تقبیح مرتکب بر عهده گیرد.

 دیدگان خشونت جنسیحور به نیازهاي بزهم دیدهپژوهی رویکرد بزهنمونه .2

  دگانیدبزهي ازهاین تحق زانیم و ی  چگونگ خصوص در مطالعه موردي هادادگاه یۀرو بخش نیا در

ی  فرصت  نمودنفراهم  و   مرتکب   سرزنش   ق،یتصد  و  دییتأ  مشارکت،   محورِ  چهار   دری  جنس  خشونت

  که ي  اهیرو.  شودیم  گذاشته  یبررس   و  بحث   بهي  ویی  گو پاسخ  وي  ریپذت یمسئولي  برا  مناسب 

  . است  بوده دگانیدبزه ن یاي ازهای ني حداکثر نیتأمي برا  عدالت  فیبازتعر  ضرورت مولود

  ده ی د بزه به مشارکت حق دادن. 1-2

  پرونده   به ی  دگ یرس  امکان  بر  ناظر  مشارکت   نخست ي  معنا  خصوص  دری  تجربي  هاافتهی  ۀجینت

 مخالفة  شوندمصاحبه  قضات  شتر یب  دهدیم  نشان  عدالت،ی  سنت  وی  رسم  نظام  از  خارج  ای  داخل

  صورتبه  ،دادگاهی  رسم  نظام  از   خارج  دری  جنس  خشونت ي  هاپرونده  بهی  دگیرس  شنهادیپ

  قانون   حیصر   مخالف  را  آن  و  هستند ی  میترمي  هابرنامه  و  سازوکارها  به   توسل  با  وی  ررسمیغ

  نشود، ی  نیبشیپی  روشني  ارهای مع  که  یزمان  تا  است   معتقد  که  دوة  شماری  قاض  جمله  از.  دانندیم

  است   معتقد  هم  پنجة  شماری  قاض .  شودیم   منجری  نامطلوب  جینتا  به   و  است   فسادآور  امکان  نیا

  مرجع   و  نهاد  به  دینبا  هاپرونده  لی قب  نیا   ،یجنس  خشونت ي  هاپرونده  ماندنمکتوم  لزوم  لیدلبه

 نظام   داخل  دري  راهکار  فکر  به   است   بهتر  و  شوند  ارجاع  عدالت ی  رسم  نظام  از  خارجي  گرید

ی قاض  نزد  فقط  دیبای  دگ یرس  و  دهدینم  اجازه  قانون«  نکهیا  انیب  با  هم   دهة  شماری  قاض.  بودی  رسم

  و  کرده   نییتع را حکم قانون است  معتقد» باشد، ر یالغ وی انتظامي رو ی ن نه دفتر، نه حکمة صادرکنند

  . کرد عمل توانینم آن خالف

 هدف  با  هاآن  دفاتر  ای  هادادگاه  شعب   داخل  دري  واحد  استقرار  نهادشیپ  با  قضات  مقابل،  در

 اند؛موافقی  میترم  مداخالت  و  سازش  و  صلح  جادیاي  برای  جنس   خشونت ي  هاپرونده  غربال

  حالت   ن یبهتر  در  و  برائت   ب،ی تعق  منع  قرار  به  حکم  ،یدگ یرس  ند یفرا  کردنيادار  با   نکه یاي  جابه
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  يِ حداکثر  نیتأمي  برا  کهی  ررسمیغي  سازوکارها  با  مداخله  نیا.  شود  صادر  زنا  دون  نامشروع ۀ  رابط

ي  و  موافقت   و  دهیدبزه  به  آن  شنهادیپ  با  رد،یپذیم  صورت  جامعه  البته  و  مرتکب   ده،یدبزهي  ازهاین

ی  دگ یرسي  برا ی  قاض  به  نشود،  ختم  سازش  و  مطلوب   جهینت  به  که ی  صورت  در  و   شودیم  آغاز

  هرچهي براي  گرید ات یجزئی ن یب شیپ و تأمل ازمندین شنهادیپ نیا  دهرچن. شد خواهد  ارجاعي فریک 

 زمان   و  هاپرونده  حجم  از  کاستن  چونی  لیدالبه  قضات  غالب ی  ول  است،  آن  شدنیاتیعمل  بهتر

 دارد،  وجودي  و  مطالبات  و  ازهاین  د،یدبزه  داستان  دنیشني  برا  دادگاه  اتاق  از  خارج  در  کهي  شتریب

یشماری  قاض  ملهج  از.  اندموافق  آن  با «دیگو ی م  باره  نیا  در  که  کة    حل ي  شورا  مثلي  نهاد: 

  وجود  دعوا   ن یطرف  نیب   سازش  و   صلح  امکان   ا یآ  ندیبب  ابتدا.  کند  عمل   لتری ف  عنوانبه  ابتدا  اختالف

ي برا  تالش   از   پس  نباشد،  امکان  نیا  که  آنگاه  و  نشود  ارجاع  دادگاه  به  گرید  بود،  اگر.  ریخ  ای  دارد

یی  جو صرفه  ضمن  صورت،  نیا   در  است ی  هیبد.»  میبرو  قضات  سراغ   به  آنگاه  ،یمیترم  مداخالت

  کم دست  ای  و رفته  نیب  از هم عدالت ی سنت و ی رسم مداخالت ازی  ناشي هاب ی آس قضات، وقت در

  . ابدییم کاهش

هاي  رویۀ دادگاهدیده،  پیرامون معناي دیگر مشارکت، یعنی ارائۀ اطالعات کافی از پرونده به بزه

نشان میم مطالعه  باالي پروندهورد  تراکم  ارجاعی،  دهد حجم و    با  را   دهیدبزه  مالقات  امکانهاي 

  پرونده، شرفت یپی چگونگ و زانیم  از اطالعي برای دگ یرس وقت  از  خارج در کنندهیدگ یرس قضات

 رممکن، یغ  میینگو   اگری  قاض  از  گرفتنمشورت  و ی  قانونی  پزشکۀ  جینت  شهود،  متهم،  ت یوضع

 ازی  بعض  هم  ان یم  ن یا  در.  سازدی م  همراه ی  قاضة  کننددلسرد  ریتعاب  با   و   کوتاه   دشوار،  اری بس  نیقیبه

  مانند .  نگرندیم  دی تردة  دید  با  پرونده  ت یوضع  از  اطالع  ضرورت  بری  مبن  دهیدبزه  ازین  نیا  به  قضات

 ده یدبزه«  که  داندیم  نیا  در  را  خود   بای  خصوص  مالقات  از  دهیدبزه   هدف  که  هشت ة  شماری  قاض

  تی وضع  نیا.»  گرفت   خواهدی  میتصم  چه  باالخره  که  بکشد  رونیبی  قاض  زبان  ریز  از  خواهدیم

  طرح  وی  دگ یرسۀ  جلس  در  متهم  بای  شاک   رفتنمصافبه  امکانی  عنی  مشارکت،  گریدي  معناة  دربار

اي  هدیدگان پرسشاین در حالی است که بیشتر بزه.  است   صادقي  حدود  تا  ز یني  و  ازیی  هاپرسش

ها برایشان فراهم نشده و خود نیز  فراوانی از مرتکب دارند که تا آن زمان فرصت و امکان طرح آن

تواند پاسخی دیده فرصتی است که میاند. دادگاه براي بزهها نرسیدهاي براي آنکنندهبه پاسخ قانع 

پرسش بزهبراي  دادگاه  وقتی  حتی  که  است  حدي  تا  امر  این  اهمیت  بیابد.  از  هایش  را  دیده 

منع میگفت  مرتکب  با  مستقیم  بیوگوي  با  او  میکند،  احساس  گاه  امر،  این  به  کند الزم توجهی 

هاي مرتکب، وي را طرف خطاب قرار داده ترشدن موضوع یا برمالکردن دروغاست جهت روشن

  هایی از او بپرسد.و پرسش
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  توسط   تنها  مشارکت   سطح  و   زانیم  و ی  دگ یرسۀ  ادام  و  آغاز  زیتجو ي  معنا  در  مشارکت   اما  و

ی  برخ  دری  ول  ابد،ین  تحقق  فرصت   چندان  رانیایی  قضا  نظام  در  رسد یم  نظر  به  گرچه  که  دهیدبزه

  و ی  پوشبزه  اصل   به ي  بندیپا  رغمیعلی  قاض  محارم،  باي  زنا  ژه یوبهی  جنس  خشونت  قیمصاد

  و   آغاز  جزي  اچاره  د،گرد  مواجه  حقيذ  عنوانبهی  شاک   اصرار  با  اگر  پرونده،  نگاهداشتنمکتوم

 دادگاه  اگر  محارم  باي  زنا  در: «دی گویم  باره  نیا  در  نهة  شماری  قاض.  داشت   نخواهدی  دگ یرسۀ  ادام

ي  اوه یش   است   ممکن   شود،  شتری ب  فساد  به   منجر  مسئله،  نیا  اثبات  بهي  پافشار  که   نمود  مالحظه

 داشتهی  دگ یرس  و  قاتیتحق  به  اراصری  شاک   نکهیا  مگر  گردد؛  پرونده  شدنبسته  به   منجر  تا  کند  اتخاذ

  است،   مواجه  متهم  حقوق  و  حقيذ  اصرار  ،یشاک   حقوق  با  که  دادگاهي  برا  موارد  گونهنیا  در.  باشد

 ده،ة  شمار  قضات  مشابه  طوربه.»  داشت   نخواهدی  شاک   خواسته  مطابق ی  دگ یرس ۀ  ادام  جزي  اچاره

  و  اصرار  صورت  در  تنها  ر،یاخي  معنا  در  را  دهیدبزهي  برا  مشارکت   حق  زین  زدهیس  و  دوازده

  . هستند قائل ،یدگ یرسۀ ادام و آغاز بهي  وي هايریگیپ

  به   توجهي  معنا  در  مشارکت   دهدیم  نشان  ز ین  دگانیدبزه  با   مصاحبهۀ  جینت   راستا  نیهم  در

  صورت   در   تنها  ،یکافۀ  ادل  وجود  رغمیعل  پرونده،  به ی  دگ یرسة  نحو  در   دهیدبزه  نظرات  و  دگاهید

  . شودیم محقق محارم باي زناي هاپرونده در ژه ی وبهی شاک ي ها يریگیپ و اصرار

  ده ی دبزه یی ادعاي هابیآس و جرمی اساس ي هاتیواقع بر د یتأک. 2-2

  ک ی  بای  جنس  خشونت   دهیدبزهي  ادعا  قیتصد  و  دییتأ  زانیم  ث یح  از  رانیایی  قضا  گفتمانی  ابیارز

  گوناگون   اشکال  و  مختلف  فروض  به  جهتو   مستلزم  امر  نیا  و  ستی ن  سریم  واحد  وی  کل  لیتحل

  . است ی جنس يهاخشونت 

بزه یک  الگوي  از  قاضی  وقتی  که  کرد  تأکید  انکارناپذیر  حقیقت  این  بر  باید  ابتدا،    دیدةدر 

تصمیمبی در  حمایت  مستحق  و  بزهگناه  مدعاي  قبول  براي  رفتار  گیري  یک  وقوع  بر  مبنی  دیده 

هاي عدالت  عنوان یکی از مؤلفهدیده بهو تصدیق ادعاي بزهکند، تأیید  جنسیِ ناخواسته تبعیت می 

است:  معتقد  که  یک  شمارة  قاضی  جمله  از  است.  مواجه  اساسی  و  پیشینی  مانع  یک  با  ترمیمی 

ها «ادعاهاي تجاوز جنسی براي ما تازگی ندارد... عنف به آن معناي واقعی و حقیقی در این سال

است...     قصد   و  افکنده  دام  مرتکب ي  برای  شاک   هاپرونده  ن یا  رصدد  60  در  که  میمعتقد  مانبوده 

  کهی  کسانة  عمدطور مشابه بر این باور است که «ادعاي  » و یا قاضی شمارة سه که بهداردي  اخاذ

 سر   هم ي  اقصه  ک. یدارندي  اخاذ  قصد  و  است   نیدروغ  وی  واه  کنند،یم  عنف  به  تجاوز  ت یشکا

 آنگاه   و  رسندینم  توافق  به  هم  با   گرید  مسائل  و  مبلغ  سر.  اشتندد  ارتباط  هم  با  سابقاً  هانیا.  کنندیم
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» اظهاراتی از .رندیگ یم  را  هادادگاه  وقت .  است   شکل  نیا  به  درصد  90  در  که  کندیم  ت یشکا  خانم

  قاضی تکرار شد.  20این دست، در مصاحبه با هر 

از اشکال دیگري  هاي جنسی حاکی  همه، مطالعۀ دقیق عملکرد قضات در انواع خشونت با این

به  و  تصدیق  و  تأیید  بهاز  بزهرسمیت نوعی  تجربۀ  ادعاي  شناختن  است  ممکن  هرچند  است.  دیده 

بهبزه از خشونت دیده  گوناگونی  انواع  در  نشود، ولی  پذیرفته  کامل  و  طور  با سطوح  هاي جنسی، 

ا عدم سرزنش او و  دیده از ورود آسیب به وي گرفته تاشکال مختلفی از تأیید و تصدیق ادعاي بزه

دیده در در نهایت رهایی از بار اثبات اتهام از سوي قاضی مواجهیم. لذا، تأیید و تصدیق تجربۀ بزه

خشونت  اشکال  بهتمام  و  شکل  یک  به  جنسی  رویۀ شعب  هاي  مطالعۀ  نیست.  نحو صددرصدي 

تف مورد،  این  در  تهران  استان  یک  کیفري  دادگاه  را  مختلف  ذیل  فرض  سه  میان  ضروري  کیک 

  سازد: می

دیدة تجاوز جنسی و آنگاه که میان  در مورد ادعاي فریب در ازدواج از سوي بزه  - نخست

: در این مورد پیوسته امکان سطحی از تأیید و  طرفین جرم سابقاً رابطۀ دوستی وجود داشته است

خدشه    خاطرتصدیق از سوي قاضی وجود دارد. گرچه ممکن است قاضی رفتار ارتکابی متهم را به

اکراه، به عناصر تشکیلبر عنصر عنف و  منطبق بر  کامل  این  طور  از  نداند و  دهندة تجاوز جنسی 

با به او را تبرئه کند، ولی  دیده مبنی بر  شناختن میزانی از تقصیر مرتکب، ادعاي بزهرسمیت حیث 

آسیب  و  ازدواج  در  اطالفریب  چون  سازوکارهایی  اتخاذ  با  عمل  در  او،  بر  وارد  مرحلۀ  هاي  ۀ 

تحقیقات، دادن فرصت مناسب به طرفین براي رسیدن به یک توافق، تهدید مرتکب مبنی بر صدور  

خسارت جبران  عدم  صورت  در  تکمیلی  حتی  مجازات  و  ازدواج  پیشنهاد  جرم،  از  ناشی  هاي 

و  منوط او  سوي  از  ازدواج  پیشنهاد  قبول  و  شاکی  رضایت  جلب  به  مجازات  در  تخفیف  کردن 

و در غیر این صورت، تبدیل عنوان اتهامی تجاوز به عنف به رابطۀ نامشروع به عنف و  اش  خانواده 

دیده مبنی  هاي بزهنوعی بر گفتهدیده دارد و در واقع، بههاي وارد بر بزهاکراه، سعی در جبران آسیب 

گذارد. همانند قاضی شمارة یک که  بر وقوع یک رفتار جنسی خالف میل و رضایت او صحه می

 کند:گونه توصیف می رویۀ را این این

  چون   باشد،  بوده  باکره  دختر  اگر  ژهیوبه  است؛  شده  مرتکب   طمعی  قربان  ده،یدبزه  مینیبب  اگر« 

 و  میکنیم  صادر  هم  موقت   بازداشت .  میریگ یم  مرتکب   ازی  نی سنگ  نیتأم  ،...است   ناقص  قانون

  انجام   لزومی  حت  ای   دورافتادهي  مرز ي  روستاها   در  اقامت   مثالً  دیشدی  لیتکم  مجازات   کی  سپس

  را  دختر  آالم  تا  میکنیم  تالش  برسد  دستمان  که  آنجا  تا.  جا  هماني  شهرداري  برای  خدماتي  کارها

 شانیا.»  مؤثرند  اریبس  ازدواج  در  ب یفري  هاپرونده  در  ژهیوبهی  لی تکمي  هامجازات.  میبده  نیتسک

 کامل  طوربه  تواندینم  و  است  ناقص  قانون   چون: «کندیم  حیتصر  خود  سخنان   از ي  گریدي  جا  در
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  دختر ی  سادگ   و  تیمعصوم  وی  پاک  و   صداقت   به  ما   اگر  بکند،ی  تی حما   اصالً  و  کند  خسارت  جبران

  تالش ی  قربان  از  ت ی حماي  برا  اما   ست،ی ني  اعتقادی  قیحقي  معنا  به  عنف   به   نکهی ا  با  م،یببری  پ

  .»است  مهم اریبس هم دهید بزه و مرتکب  سن مورد نیا در البته. میکنیم

  شنهاد یپ  ا ی یل یتکم  مجازات  صدور   به  مرتکب   دیتهد  نکهیا  بر  دیتأک  با  زین  شش ة  شماری  قاض

 در  او  به  کمک  و  دهیدبزه  طیشرا  به  توجه  جهت   در  تنها  ،يو  لی تما  صورت  در  دهیدبزه  با  ازدواج

 مجرد  نیطرف اگر ازدواج، در ب ی فر موارد در: «داردیم انیب  ،است   وارده ي ها ب یآس از ی بخش جبران

 فیتخف  با  حتماً  ما   اورند،یب  ازدواج  سند  اگر .  میدهیم  ازدواج  شنهادیپ  هاآن  به   ما  باشند،  بوده

 روند به  توجه با. میکنینمي جار  گرید هم را زنا حدی حت. شودیم  نیچن  هم اکثراً. میکنی م برخورد

  حکم   232ة  ماد  اساس  بر  و  میدهینم  نیطرف  به   هم  را  اقرار  مرتبه  چهار  ةاجازی  حت  پرونده  شرفت یپ

 ختم  ازدواج  به  که  هم  اگر!  دیبود  غهیص  هم  با   که   هللاءا شاان  رابطه  از  قبل  که  مییگو ی می  حت.  میدهیم

  کارگشا   اریبس  که  23ة  ماد  بای  لیتکم  مجازات  ةعالوهب  میدهیم  رعنفیغي  زنا  حد  به  حکم  نشد،

 دهیدبزه  شروط  رشیپذ  به  حاضر  مرتکب   شده،   که  همی  لیتکم  مجازات  نیا  ترس  از  چون.  است 

  » .شودیم

  شنهاد یپ  و  سو   کی  از  ازدواج  در  ب ی فر  بری  مبن  دهیدبزهي  ادعا  قبول  با  دهیدبزه  قیتصد  و  دییتأ

 شتریب  یۀرو  در  ،گریدي  سو   از  آن  ازی  ناش ي  هاخسارت  جبران  بهي  و  اجبار  و  متهم  به  ازدواج

 مشاهده  نوزده  و  زدهیس  دوازده،  ده،  نه،  ،هفت   پنج،  ةشمار  قضات  جمله  از  شوندهمصاحبه  قضات

  . شودیم

 عدم   و   دهیدبزه  اشتباه  نکردنيداوری  عنی  پنج،  ةشماری  قاض  نظر  از  ده یدبزه  قیتصد  و  دییتأ  البته

 ارتباط   ها،پرونده  نیا  اتفاقبهب یقر  در: «دیگو یم  برداشت   نیا  حیتوض  در   شانیا.  مجرمانه  ۀواقعی  نف

  به   خانم  گاه.  شودی م  منجری  کشانتقام  و  انتقام  به  ت ی نها  در  کار  که  بوده   شیپ  از  نفر  دو   نیا  نیب

 خانم  آنگاه  و   شودیم  آشکار  مرد  سوء   قصد  بعد  و  کندیم  قبول  را ی  جنس  رابطه  ازدواج،  اعتماد

  د، یکرد  اشتباه  شما  خانم  که  ندیگو یمی  شاک   به  همکارها  اکثراً  موارد  نیا  در.  کندیم  ت یشکا  به  اقدام

 دری  شاک   است   ممکن.  میکني  داور   را  شانی ا  اشتباه  دینبا  ما  که  معتقدم   هم  باز  من.  ..وی  رفت  چرا

ی  دگ ید بزه  ۀتجرب  شناختنت یرسمبه  لذا،  .»ست ین  واقع ی  نف  بر  لیدل  اما  باشد،  داشتهی  اشتباهات  گذشته

 بر   اذعان  به  عمل  در  ،يو  قیتصد  و  دییتأ  در  نخست   گام  عنوانبه  دهیدبزهی  اخالق  سرزنش  بدون

ة شماری  قاض.  شودیم  منجر  دوم  گام  عنوانبه  هاآن  جبراني  برا  تالش  و  جرم  ازی  ناشي  هاب یآس

« دیگو ی م  راستا  ن یهم  در  پنج   باشد،  ت یرضا   با   اگر   بکارتۀ  ازال   که   است  آمده  قانون  در  گرچه: 

  ده یدبزهي  هاب یآس   و  هاخسارت  جبران  بر  نظر  و  میهست  مخالف  ما   اما  رد،یگ ی نم  تعلق  البکارهرشا

  سرانجام   نشود،  محقق  نیطرف  انیم  سازشي  گرید  شکل  هر  به  ای  و  ازدواج  شنهادیپ  اگر  .»میدار
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  خود   زین  هیرو   نیا  که  شودیم  صادر  متهمي  برا  فقط   البته  ،اکراه  و  عنف  به  نامشروع  ۀرابط  به  حکم

  قضات   نظر  در  را  مرتکب   رفتار  که  دارد  دهیدبزهي  ادعا  ازی  زانیم   قیتصد  و  دییتأ  از  نشانی  نوعبه

  . است  ساخته سرزنشقابل

محارم  - دوم با  زناي  بزهدر  تصدیق  و  تأیید  پرونده:  در  شکل  دیده  اما  محارم  با  زناي  هاي 

می خود  به  براي دیگري  تالشی  هیچ  او  باشد،  ضعیف  قاضی  نظر  به  جرم  اثبات  ادلۀ  اگر  گیرد. 

با مختومهجمع نکرده و  بیشتر  ادلۀ  پرونده، در عمل مرتآوري  به تعهدات اخالقی و  کردن  را  کب 

دهد. صورت، به بهزیستی تحویل میدیده را به بستگان و در غیر این  سازد و بزهدینی رهنمون می

دیده، مرتکب به  ولی اگر ادلۀ قوي و وقوع جرم از نظر قاضی محرز باشد، با تأیید و تصدیق بزه

  1گردد. اشد مجازات محکوم می

ای  را  رویۀ  این  ترسیم می نقاضی شمارة یک  «گونه    و   است  سخت   محارم  باي  زنا   اثباتکند: 

 ادیز  هاپرونده  نیا  در  اصوالً  شبهات.  میکنینم  ادله  ریدرگ   را  خودمان  ادیز.  داردی  نیسنگ  مجازات

  نکه یا  رغمیعل.  خانه  جداکردن  مانند   م؛یدهیم  قرار  عمل  مالك   را  بازدارنده  عوامل  شتریب  آنجا.  است 

 و  میکنینم  ادلهي  آورجمع  به  مکلف  را  خودمان  شرعاًی  ول  است،  گرفته  صورت  کار  نیا  میدانیم

  اخذ   با  ای  میدهیم  لیتحو   بستگانش  ای یستیبهز  به  را  دهیدبزه  ب یترت  نیبد  و  میدانیمی  کاف  را  انکار

  کند ی م  عنوان  گونهنیا  را  میتصم  ن یا  لی دل  ادامه،  در  شان یا.»  میسپاریم  او  خود  به  مرتکب   از  تعهد

  محقق  دختري  برای  میترم  چیه  هم  متهم  مجازات  با.  میدار  نظر  هیقض  مستورماندن  به  شتریب«  که

 باشد،  ف یضع  ادله  اگر  واقع  در.  کند  میترم  تواندینم  هم  مجازات.  شودیم  هم  بدتر  بلکه  شود،ینم

 ات مجاز  اشد  نباشد،ي  اشبهه  هم  شرعاً  و  باشد  ادله  اگر  اما.  رسدینم  هم  جرم  ثبوت  ۀمرحل  به  اصالً

» ایشان در مورد یک نمونه پروندة زناي با محارم که در آن داماد به مادر زن خود .میکنیم  صادر  را

ۀ ادل.  میستین  دنبالش  چندان.  ندارد  وجود  پروندهي  ریگیپ  بهي  جد  ةارادگوید: «تجاوز کرده بود، می

.  است   ادی ز  و  اد ح  ار یبس  مسائل  نیا ی  خانوادگ   وی  اجتماع  ب ی آس.  میدانیم  نشدهارائه  رای  شرع

  شود یم   ایآ  که  مین یبب  میهست  نیا   دنبال  شتری ب  ما  االن.  زندیم  ب یآس.  زندیم  هم  به  را  خانواده  آرامش

  ر یدرگ   چندان  ما  باالست،  سنشان  کهي  افراد  مورد  در...  ریخ  ای  کرد  وفصلحلي  طور  را  مسائل  نیا

.  است   گفته  دروغ  مییگو ینم.  است   بوده  عنف  واقعاً  که  میدار  دهی عقی  عنی  م؛یشو ی نم  عنف  اثبات

  بر   مرد  حرمت   بحث  چون.  رفت   طفره  دیباي  نحو به  زن  مادر  به  داماد  تجاوزة  پروند  نیهم  در  مثالً

  » .است  کرده تجاوز مادرش به که است  خودش زن

 
توجهی بر  رسیدگی، تأثیر قابل ۀدیده بر ادامتر ذکر آن گذشت، میزان اصرار بزهطور که پیشالبته در هر دو فرض مزبور، همان  .1

  حقانیت وي در ذهن قاضی دارد.
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  دادگاه  استیس  محارم،  باي  زنا   خصوص  درطور مشابه قاضی شمارة شش هم معتقد است: «به

 حکم ي  اجرا  از   پسي  امدهایپ  ةعالو به   طرف  کی  از  مجازاتی  نیسنگ  مه  شعلت.  است ی  پوشبزه  بر

 رفتار  ت ینها  در  و  مهیننصفه   میکنیم ی  سع  را  اقرار.  است   سخت   اثباتش  قیطر.  است   گرید  طرف  از

  هللا ءاشاان  مییبگو   که  بوده  نیا  بری  سع  موارد  جور  نیا  در...  میبدان  عفت ی  مناف  عمل  حد  در  را  مرد

 هم   اخف  مجازات  بر  حکم  که  حد  نیا  تای  حت  است؛   کردنمنصرف  بر   شتال.  است   نبوده  نیچن

  » .مینده

بزه منظر رویکرد  از  این رویه  است  بهدیدهبدیهی  نادیدهمحور  از جمله  دلیل  و  نیازها  انگاشتن 

هاي وي در نحوه پیشبرد پرونده، محل دیده در فرایند رسیدگی و توجه به دیدگاهحق مشارکت بزه

  نقد است.

جنسی:    - سوم تجاوز  در  متهم  و  شاکی  از  هریک  تأهل  فرض  این در  هم در  موارد    گونه 

 .سمت احراز جرم رهنمون سازددارد؛ حتی اگر علم قاضی او را بهپوشی  قاضی بیشتر نظر بر بزه

دیده چندان محتمل نیست. قاضی شمارة دو دلیل  پس در این مورد هم تأیید و تصدیق ادعاي بزه

  متأهل ی  شاک   که یی  هاپرونده  دردهد: «گونه توضیح میخی همکارانش را ایناین تصمیم خود و بر 

 به  متأهل  افراد  در  میمعتقد  همکارانم،  ازی  بعض  ن یهمچن  و  است ی  فقه  کردمیرو  چون...  است 

 محرز  را  عنف  به  نامشروع  ۀرابط  اما  ،نکرده  احراز  را  عنف  به  تجاوز   که  است   ترکینزد  صواب

» .است   نشده  واقع  اصالً  همی  جرم   که  مییبگو   شدهی  حت  خانواده؛  انی ک   حفظ  يبرا  ژهیوبه.  میبدان

 و  صلح  و  مجازات  عدم  سمت به  کالً  را  هاخانمدارد: «تصریح بیان میایشان در ادامۀ سخنان خود به

 او  ةخانواد  انیک   پرونده  شدنبسته  با  میکن  فکر  که  مرد  چه  و  زن  چه  نیمتأهل.  میکنی م  ب یترغ  سازش

 درگوید: «» قاضی شمارة شش نیز در اظهارنظري مشابه می.میکنیم  را  کار  نیا  ما  ،شد  خواهد  حفظ

 چون  جرائم  نیا  در  شود،یم  مطرحی  تیشکا  و  هستند  متأهل  آقا  و  خانم  که  هاپرونده  ازي  سر  کی

ي برا  تالش  ن،یسنگ  مجازات  صدور  از  فرار  خاطربه  دادگاه  است،  نینگس  اریبس  مجازاتش

  ا ی   است   انی م  دري  فرزند  کهیی  جا   مثالً  ا . یشودینم  ماجرا  اصل  وارد  و  کندی م  پرونده  کردنمختومه

دربارة رویۀ  .اندکرده   ازدواج   تازه نیز  تهران  استان  یک  دادگاه کیفري  از شعبات  یکی  دفتر  » مدیر 

می  خود  «شعبۀ    ق ی دقی  ل یخ  معموالً  باشند،  متأهل  جرم  طرفِ  دو  هر  ژهیوبه  کهی  فرض  درگوید: 

  که ی  حال  در  نبوده؛ي  ارابطه  اصالًیی  گو   که  کنندیم  استنباطي  جور   شانی هاحرف  از..  .شوندینم

  ».کنندینم احراز را رابطه و  جرم عامدانه خودشان نکهیای عن. ی است  بوده که  است  معلوم کامالً

دیدگی تا  شناختن تجربۀ بزهرسمیت دیده و بهلذا، در این موارد هم تأیید و تصدیق ادعاي بزه

طور کلی بر  رسد این رویه به تعبیر قاضی شمارة چهار بهي دور از انتظار است که به نظر میحد

ی  انسان ت یث یح  و آبرو حفظ  با منطبق که فقه و مقدس شرع نظر به توجه بااین مبنا استوار باشد که «
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 دنبال  هب  دیبا  بلکه  آن،  استحکام  و  لیدل  اثبات  دنبال  به  دینبا  عفت ی  مناف  مسائل  دری  قاض  است،

  از   و  است   قائلي  ار یبس  ارزش  آبرو  حفظي  برا  اسالم  نیمب  نید  طرف  کی  از  که چرا  باشد؛  تبرئه

  او   در  اشتباه  احتمال  و  است   خطاکار  موجود  کی  اساساً  انسان  که  داشت   توجه  دیبا  ،گرید  طرف

ی  خالق ا  و ی  انسان  فیوظا   ازی  ک ی  وبی ع  ستر   و   حرمت  حفظ  که  خاطر  ن یا  به  البته  و   دارد  وجود 

  ».است  ترمهم زین قضاوت ۀفیوظ از فهیوظ نیا که  ماست 

ها تا به این مسئلۀ مهم هم باید توجه داشت که گرچه اکثر قضات در این پرونده  ،حال  با این

ویژه در زناي با محارم دارند، ولی این سیاست جنایی  پوشی و عدم اثبات جرم بهحدي نظر بر بزه

صی از همان ابتدا در میان نباشد. لذا، این استدالل که در  اسالم در جایی است که حق شاکی خصو 

  صورت ضعف ادله قاضی نباید به دنبال کسب دلیل باشد، محل تأمل است. 

رغم اهمیت حق  دهد علیهاي دموگرافیک آنان نشان میدیدگان و بررسی ویژگیمصاحبه با بزه

  را   ازین  ن یا  تحقق  رانیایی  قضا  تمان گف  بر   حاکم  یِسازمان  فرهنگ  دیدگان،مشارکت براي بیشتر بزه

یی  هاب یآس  زانیم   ده،یدبزه  سن  چونیی  هامؤلفه  انیم  نیا  در  بلکه.  سازدی نم  سریم  آنان  تمامي  برا

 و  نوع  در  ازدواج،  در  ب یفر  اصل  احراز  ژهیوبه  و  است   آمده  واردهي  و  بهی  جنس  رابطه  اثر  در  که

  . است  ندهکننییتع اریبس دهیدبزه  بای قاض رفتاری چگونگ

  مرتکب سرزنش و تیمحکوم در روشنی موضع اتخاذ. 3-2

اکثر پرونده هاي تجاوز جنسی مرتکب را خواه در حین تحقیقات مقدماتی و خواه در  قضات در 

بزه بهحضور  بزهدیده  ادعاي  بر  و  توبیخ  و  نسبت  شدت سرزنش  بزهدیده  تجربۀ  اذعان  به  دیدگی 

پروندهکنند که مشاهدات مشارکتی محقق دمی هاي تجاوز جنسی در شعب ر جریان رسیدگی به 

دوم   جلسۀ  در  حضور  جمله  از  است؛  مطلب  این  مؤید  تهران  استان  یک  کیفري  دادگاه  مختلف 

هایی چنین  رسیدگی به یک نمونه پروندة تجاوز جنسی که در جریان آن قاضی شمارة شش پرسش

از متهم میسرزنش از این کارهای آمیز  کنی چرا تا االن داري؟، فکر میت برنمیپرسد: «چرا دست 

است؟، چطور میخانواده  نگذاشته  سند  تو  براي  اینات  رفتار  توانی  اخالق  و  قدر خالف وجدان 

دیده که متأسفانه کم نیست، اصوالً در غیاب مرتکب صورت  کنی؟» در مقابل، سرزنش اخالقی بزه

بزهمی براي  ابتدا  این سرزنش از همان  بهدیده هپذیرد.  بزهگونهم روشن است؛  که  دیدة شمارة اي 

همه بال سر من آمده، حاال من باید خودم را  د اینیگوید: «حاال شما فکر کنچهارده در این باره می 

  کدام تقصیر من نبوده است.»پیش قاضی، یک آدم خوبی نشان بدهم که به خدا هیچ

به تقبیح  و  سرزنش  تحاین  حین  و  محارم  با  زناي  در  شد.ویژه  مشاهده  مقدماتی    قیقات 

بزهگونهبه پدربزرگ  یا  برادر  پدر،  اغلب  که  مرتکب  رفتار  که  تا  اي  قاضی  نظر  از  هستند،  دیده 
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شود که بهتر دیده مطرح میبخشش عنوان و این پیشنهاد مکرراً براي بزهحدودي از همان ابتدا قابل

گفت  این  به  بگذرد.  پرونده  متهم  از  شم است  قاضی  از  ارة  وگوي  یکی  در  شاکی  و  هشت 

بهپرونده پدر خود  از  که مادري  با محارم  دلیل تعرض به دخترش شکایت کرده بود و  هاي زناي 

می نیز سال عنوان  مرحلۀ  داشت خودش  در  است،  داشته  پدر  از سوي  را  مشابهی  تجربه  پیش  ها 

» کنید:  توجه  مقدماتی    کهی  بکن  ت ی شکاي  اومدي  پاشد  حاال  بوده،  شیپ  سال  9ی:  قاضتحقیقات 

-ینم  اگر  اماي.  دار  برادرهات  و  پدر  ةخانواد  سر  بری  منت  هی  تازهي  جورنیا  ...بده  ت ی رضا  ایب  ؟یچ

 وی  کن  ثابت ی  نتوان  اگر  که  گفتند  برادرهام:  خانم  .قانون  ةهدع  به  بگذار   پس  ،یبده  ت ی رضای  خواه

!  بده  ت یرضا  برو  پسی:  ضقا.  می اندازیم  زندان   به  را  تو   و  میکنیم  شرفي  ادعا  ما  ،ینده  ت یرضا  ای

ی  بکش  حرف  من  ازي  داوم  ایآی:  قاض   .کشمیم  را  خودم  من  ،يبد   ت یرضا  اگر  گفته  دخترم:  خانم

  من   شیآسا   برادرهام.  شدمی  عاص  خدا  به.  آقا  حاج   نه :  خانم  شه؟ی می  چ  اتپرونده  ۀ جینت  که  رونیب

 چه  شما  خدا،  به  را  تو .  دیکن  فی تکل  نییتع  مني  برا  شما  تا  آمدم.  خدا  به  شدم  خسته.  گرفتند  را

  پس   ای  بده  ت یرضا  هم  حاال.  االن  چه  و  قبالً  چهي  بود  مقصر  خودتم  گمی م  منی:  قاض  د؟ییفرمایم

  ».بکند  را خودش کار قانون اربگذ

  در ی  پوشبزه  اصل  به  قضات  شتریبي  بندیپا  و  سو   کی  از  مجازات  بودننیسنگ  رسدیم  نظر  به

ي  هاپرونده  شتری ب  دري  اهیرو  به  ده یدبزه  با  رای  قاض  زیآمسرزنشي  رفتارها  گر،یدي  سو   از  اسالم

  زیآمکیتحري  رفتارها  ای  سکوت  لیدلبه  دهیدبزه  آن   در  کهي  اهیرو.  است   کرده  لیتبد  محارم  باي  زنا

 . شودیم واقع  سرزنش مورد اغلب 

  مرتکب  ۀفعاالن يری پذ تیمسئول و ییگو پاسخ  بر د یتأک. 4-2

دلیل پیوندي که با اهداف رویکردهاي سزاگرایانه دارد، بیشتر مورد  ، بهاین مؤلفه از عدالت ترمیمی

پذیري  رساندن موانع مسئولیت حداقلکند با بهاي که او تالش میگونهگیرد؛ بهتأکید قاضی قرار می 

دیده، فعاالنه او را  اي براي انتقال احساس تأسف و پشیمانی وي به بزهنمودن زمینهمرتکب و فراهم

ق به پذیرش مسئولیت کند. در یک نمونه از مشاهدات مشارکتی، رئیس دادگاه قاضی شمارة  تشوی

  به  خواهمیم  هم  من  ،يدار  کمک  به  از ین  االن  تو«...  گوید:  نه خطاب به مرتکب تجاوز جنسی می

  تی مسئول.  گرفتم  ت یبرا  يدیجد  میتصم  دیشایی.  بگو  را  ت یواقع  که  داردی  بستگ  اما.  کنم  کمک  تو 

  اما ی.  دان  خود  حاال...  رمیبگ  تو ي  براي  گرید  میتصم  دهمیم  قول  هم  من.  ریبگ  عهده  بر  ار  کارت

  اگر .  است   گفتارش  در  صداقت   ةدهندنشان.  دیگو یم  را  قت یحق  دارد  یشاک   نیبب.  ییبگو   راست   دیبا

  صادق   اگری.  باش   صادق  کنمیم  هیتوص  پس  .بردند  را  من  زور  به  گفتیم  د،یبگو   دروغ  خواست یم

 در  ،یباش  صادق  اگر  اما.  انداخت ی  ن  عرب  کهي  برویی  جا  تا.  دهمیمی  لیتکم  مجازات  ،ینباش
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  خودت  از  را  طانیش: «دیگو یم  زین ي  گریدي  جا  در  .»ین یبیم  حتماً  را  اشجهینت  دادگاه،یی  نها  حکم

  راست  در  تو،   به  کمکی.  کنیم   ترقی عم  را   خودت  چاه  ،ییبگو   واقع  خالف  هرچقدر  ... کن  دور

  ز یني  گرید  ةپروند  در  شانیا.  کندیم  دیتأکی  شاک   گفتار  در  صداقت   بر  هم  بارها  و »  است   تو یی  گو 

 من   ...ست ین  دهیچیپ  چندان  تت یوضع  چون  بگو،  را   قت یحق  نزن،ی  خاک  به: «دیگو یم  متهم  به  خطاب

  باره   نیا  در  زین  پنجة  شماری  قاض»  .دارم  را  تو   به  کمک  قصد  چون  رانه؛ پد  هم  آن  کنم،یم  هیتوص

  در   صداقت .  است   ارفاق  عدم  و  عمل  شدت  دری  مهم  عامل  خودش  هم  صداقت   عدم: «دیگو یم

 .»دارند فرق هم با هانیا کند،ینم  ندامت  اظهار کهی کس و گفتار

 شرطشیپ  او،  رفتار  و  گفتار  در  صداقت   و  مرتکب ی  مانیپش  ابراز  ،است   مشخص  که  طور  همان

 در  که  یجرائم  مجازات  بودننی سنگ  لیدلبه  هک   معنا  نیبد.  است ي  ریپذت یمسئول  موانع  از  کاستن

  نشان  هیرو.  روندیم  طفره  ت یمسئول  رشیپذ  از  نیمتهم  اغلب   شود،ی می  دگ یرس  ک ي یفریک   دادگاه

ی  شاک  با  متهم  ازدواج  شنهادیپ  و  مجازات  در  فیتخف  چون  يایقی تشو ي  هاوعده  از  قضات  دهدیم

- ت ی مسئولي  برای  لیتکم  مجازات  به  تکب مر  دیتهد  تا  گرفته  ،باشد  ایمه  طشیشرا  کهی  صورت  در

از    سازوکارها  نیا  نکهیای  ول.  برندیم  بهره  مرتکب   دري  ریپذ مرتکب  در  ترس  ایجاد  جمله  از 

ی  موضوع  شود،یم  منجر  او  در  ن یراست  تأسف  وی  مانیپش  احساس  به  اندازه  چه  تا  اجراي مجازات

آن است که از نظر هاي تجافتهیبا این حال،  .  است   مستقل  قیتحق  ازمندین  که  است  از  ربی حاکی 

بزه همیشه  تمام  مرتکب  تأسف  و  پشیمانی  ابراز  و  عذرخواهی    نیسودمندتر  و  نیترمهمدیدگان، 

 ةزیانگ  به   نسبت   اساساً   دگانیدبزه  ازي  اریبس  کهچرا   ست؛ ین  جرم  از ی  ناشي  هاب ی آس  جبران  ةو یش

  مرتکب   دری  واقع  تأسف  وی  مانیپش  ۀتجرب  امکان  وی  عذرخواه  ارزش  ،یاهعذرخو   از  مرتکب 

  ک ی  با  کهی  آشت  و   سازش  و  صلح  ۀشیاند  اصلي  برا  کهی  حال  در  و  ستندین  نیبخوش   چندان

ی  افتنیندست  اریبس  عمل در را آن تحقق ند،اقائلي  ادیز ارزش است، ریپذامکان نیراست ی عذرخواه

ي  بازی  نوع  راي  وی  عذرخواه  و  مرتکب   تأسف  و  ندامت   ابراز  آن،  از  فراتري  اعدهی  حت.  دانندیم

  ابراز ی»  شاک   دهان  بستن«  هدف  با  هشتة  شمارة  دیدبزه  ریتعب  به   که   کنندی م  عنوان  کارانهب یفر

 دیشدي  فریک ي  هامجازات  اعمال  بهي  اعالقه  دهیدبزه  است   ممکن  که  نسبت   همان  به  لذا،.  شودیم

  حداقل  مرتکب  بای  آشت و  صلح  موافق هم زانیم  همان به  است  ممکن باشد،  نداشته مرتکب  حق در

ی  تلق  واقعریغ   وی  واهي  امر  عنوانبه  را  مرتکب  با  صلح  به  دنیرس  اساساً  را یز  نباشد؛  امري  ابتدا  در

«دیگویم  احساس   نیا  انی ب  با  که  پانزده  ةشمار  ةدید بزه  مانند.  کندیم   را   اعدامش  وقت   چیه  من: 

 دنبال  شتریب  منم...  مخالفم  هامآد  اعدام  با  اصالً  من  چون  نبود؛  مهم   میبرا  اعدامش.  خواستمینم

 پس   .»باشد  کردهي  رییتغ  کنمینم   فکر  اصالً  و  ست ای  احساسیب  کامالً  آدم  او  اما  بودم،ی  عذرخواه

  مرتکب   با  صلح  به  را  خود  لی تما  دگانیدبزه  ازی  اندک   تعداد  فقط   که  ست ین  آورتعجب   چندان
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  در ی  عدالتیبی  نوع  را   آن  ماندهیباق  و  کردند  ابراز  امري  باد  در  کمدست   ،مطلوب  هدف  کی  عنوانبه

ي برا  آنان،  نظر  از.  شودیم  لیتحم  آنان  به  گران یدی  آسودگ   خاطربه  تنها   که   شتندپندایم  خود  حق

  با  را  خود  که  است   آسان  اریبس  کنند، ی م  مرتکب   از  گذشت   به  قی تشو   را  دهیدبزه  تنها  کهی  ناظران

. کنندی  راض  است،  بخششي  برا  دهید بزه  بر  ارفش  حاصل  که  پرونده  به  دادنخاتمهی  واه  احساس

  است  بهتر  مرتکب،   از   گذشت ي  برا  دهیدبزه  بر  فشاري  جا به  دگان یدبزه  ن یا  باور   به   رو،نیااز

  . کرد  قیتشو ت یمسئول نیراست رشیپذ به را مرتکب 

ي ریپذت ی مسئول  و  ییگو پاسخ  عدم  از  دگانیدبزه  شتریب  دهدیم  نشان  نیهمچن  قیتحقي  هاافتهی

  بر   صادقانه  دادگاه  محضر  در  مرتکب   اگر  رسدیم  نظر  به.  کنندیمی  ناراحت   ابراز  شدتبه  مرتکب 

  در.  داردی  توجهقابل  اثر  دهیدبزهي  هاب یآس  ازی  بخش  آالم  در  د،ی نما   اقرار  شیخو ی  ارتکابي  خطا

  که ي  حد  تا  هستند؛  متعجب   متهم  انکار  از  اری بس  خشم   و  زیآمهیگالی  حالت  با  دگانید بزه  شتر یب  واقع

  مرحله   نیا  به  دادگاهی  دگ یرس  روند   ای  شوندیم  مواجه  ت یمسئول  ازي  و  فرار  و  متهم  انکار  بای  وقت

 هدف  که  کنندی م  عنوان  صراحت به  اما.  کنندیم  مجازات  اشدي  تقاضا  آنان  ازي  اریبس  رسد،یم

  بر  است ي  فشار  ماهر  که  مرتکب   رساندنفریک به  نه  شد،  عنوان  هم  ترشیپ  که  طور  همان  آنانی  واقع

ي  هاب یآس   جبران  ت یمسئول  است،  کرده  اشتباه  نکهیا  قبول  با   عمل  در  سپس  و   سخن  در  ابتدا  تا  او

  که   ياگونهبه.  ردی گ   عهده  بر  یقیحق  و  نیراست  صادقانه،ی  عذرخواه  کی  با  را  دهید بزه  بر  وارده

  دانستن ت ی اهمیب  وي  و  تعهد  عدم  مرتکب، ی  توجهیب  را  ت یشکا  علت   دگان،یدبزه  ازي  اریبس

  و   ت ی مسئول  رشیپذ  صورت  در  را  مرتکب   از  گذشت ی  آمادگ   و  کنندیم  عنوان  آمدهشیپ  ت یوضع

 رایز  کنند؛یم  خاطری  آسودگ   احساس  دگانیدبزه  ازي  اریبس  ،صورت  نیا  در.  دارند  اوی  عذرخواه

  مرتکب  ابندییم  نانیاطم  و  شوندیم  رها  خود  سرزنش  از  شده،  آشکار  خانواده  بر  شانی گناهیب

  . است  جبران درصدد و مانیپش

  ی جنس خشونت دگان ی د بزهي ازهاین به پاسخي برای ضرورت: عدالت فی بازتعر .3

  ک ي یهادغدغه  و  مطالبات  منافع،  رامونیپ ي  فریک   عدالت ي  هانظام  ازي  اری بس  دری  تجربي  هاافتهی

 عدالت  اهداف  و  اقتضائات  با  محور دهیدبزه  عدالت   قرابت   ازی  حاک   ،یجنس  خشونت   ةدیدبزه

 ةشدین یبشیپي  ایمزا  کهي  اگونهبه.  است ی  رسم  عدالت   اقتضائات  و  اهداف  با  تقابل  وی  میترم

ي  ازهای ن  به  محوردهیدبزه  کردیرو  اتخاذ  لزومی  عنی  ،دگانیدبزه  از  گروه  نیاي  برای  میترم  عدالت 

  سهیمقا   دری  جنس  يهاخشونت   از ی  ناشي  هاب ی آس  در  تفاوت  به  توجه   ،یجنس  خشونت   دگانیدبزه

  دگان ید بزه  با  سهیمقا  دری  جنس  خشونت   دگانیدبزه  شتریبي  ریپذب یآس  بر  اذعان  و  جرائم  گرید  با

  مداخالت   به  توسل  مرتکب،  از  تیحما  دری  حتی  میترمي  کردهای روي  کارآمد  البته  و  جرائم  گرید
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ی  سنت  وی  رسم   ۀخلمدا  ۀجینت  خاطر،  نیهم   به  درست .  کندیم  هی توج  هاپرونده  نیا  در  رای  میترم

  موجب   لزوماً  شهیهم  زیآمت یموفقی  حقوق  ۀجینت  کی  به  افتنیدست   و  مزبوري  هاپرونده  در  عدالت 

  حاصل  جینتا   با  متناظر  شهیهم  ده یدبزه  هدف  را یز  شد؛  نخواهد  دهیدبزهي  خرسند  و  خاطر   تیرضا

 از  دهیدبزه  تصور  اًاساس  که  مهم  لِیدل  نیا  به.  ست یني  فریک ي  اجراها مانت ض  و  ریتدابي  اجرا  از

  و   دییتأ  به  ازین  دهیدبزه:  شودینم ی  ندگ ینما  چندانی  رسم  عدالت   نظام  ازی  بخش  چیه  در  عدالت 

  اثبات ي  برای  عموم  چالش  کی  تحمل  به  ملزم  را  او  دادگاه  کهی  حال  در  دارد؛ی  اجتماع  ت ی حما

  خود ی  زندگ   انی رج  بر  کنترل  و  قدرت  ازی  احساس  ۀتجرب  ازمندین  دهیدبزه.  کندی م  خود  صداقت 

  از ي ادهیچیپ ۀمجموع از اطاعت به  ملزم  را او  دادگاه آنکه حال است؛  خشونت  واقعه از پس درست 

  چی ه  و  هاآن  ازی  درست  درك   چی ه  اساساً  است   ممکن  که  کندیم   ی کیبروکراتي  ندهای فرا  و   قواعد

  به   هم  آن  خودی  دگ یدزهب  داستان  انی بي  برای  فرصت  ازمندین  دهیدبزه .  باشد  نداشته  هاآن  بر ی  کنترل

 به  کندیم  ملزم  را  او  دادگاه  کهی  حال  در  است؛  خود  انتخاب  بهی  تی موقع  و  فضا  در  و  خود  روش

 میمستق  ۀمواجه  از  اغلب   دهیدبزه.  کند  انی ب  و  مرور  گذرانده،  خاطر  از  دوباره  را  تجربه  آن  تمام  نکهیا

  .کندی م متهم با چهرهبهچهرهۀ  واجهم به ملزم را او دادگاه آنکه حال کند؛ی م زیپره مرتکب  با

  در  ،یمیترم  مداخالت  به  توسل  با  دگانیدبزه  نیاي  برا  عدالت   فیبازتعر  طیشرا  نیا  در

  . است  ریزناپذیگری ضرورت ،ی جنسي  هاخشونت   با برخورد در عدالت  نظام بهتر هرچهی اثربخش

  ي ریگجهینت

  ۀ مداخل  جینتای  ابیارز  ث یح  از  هرانت  استان  کي یفریک   دادگاه  مختلف  شعب   بر  حاکم  یۀرو  ۀمطالع

ی  مشارکت  ةمشاهد  مورد   نیندچ  و  دگانیدبزه  با  مصاحبه  ،یجنس  خشونتي  هاپرونده  دري  فریک 

  در  ژهیو بهی  جنس  خشونت   دگانیدبزهي  برا  عدالت   فیبازتعر  ضرورت   که  است   آن  ازی  حاک 

  شده   احساس  زین)  مطالعه  موردي  آمار  ۀجامع  در   کمدست (  رانیایی  قضا  گفتمان  در  ،ریاخ ي  هاسال

بندي  هاي ترمیمی را به شکل صفر و صدي در نظر نگیریم و در این بین به رتبهاگر مداخله  و  است 

امتیازبندي میو  باشیم،  قائل  گوناگونی  بههاي  جلوهتوان  کلی  ترمیمی صورت  رویکرد  از  هایی 

  هاي خشونت جنسی مشاهده کرد. قضات را در پرونده

به   توجه  با  به ولی  توسل  براي  ایران  قضایی  گفتمان  بر  حاکم  سازمانی  و  ساختاري  موانع 

دادگاه نظام  از  خارج  در  ترمیمی  بهمداخالت  و  به ها  مستقیم  رسیدگی  ضرورت  مشخص  طور 

نیز سیاست بزهپرونده در دادگاه و  آنچه را که    رسد پوشی اسالم، به نظر میهاي خشونت جنسی 

عدال نظام  فعلی  وضعیت  در  پروندهبتوان  در  ترمیمی  رویکردهاي  کاربست  براي  کیفري  هاي  ت 

خشونت جنسی توصیه کرد، همانا اتخاذ «زبان ترمیمی» و براي مثال، کاربرد «زبان آسیب» است که  
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شده و تمام آن چیزي است که براي جبران و اصالح واقعۀ مجرمانه  به معناي شناسایی آسیب واقع

 از   شیبیی  قضا  گفتمان  در  است ی  کاف  فقط  منظور  نیابه    هاي ناشی از آن ضروري است.و آسیب 

ي  برایی  رهایمس  سپس  و   محورت ی جنس  وی  جنس  سوءرفتار  ازی  ناش  ب یآس   بر  قانون  نقض  بر  تمرکز

 در ی  حت  لذا،.  کرد  تمرکز  دهیدب ی آس  نیطرفي  بهبود  به  کمک  و  مرتکب   ۀفعاالني  ریپذت یمسئول

  زبان   زبان،  است ی  کاف  فقط  است؛  ریپذامکاني  حد  تای  میترم  کردیرو  اتخاذ  همی  سنتي  هامحکمه

 در  آن  اهداف  و  اقتضائات  و  عدالت   ةدوباري  زپردامفهوم  با  کهی  زبان  همان.  باشد  ب یآس  و  میترم

 طرف   از  و  دهیدبزهي  هاب یآس  و  ازهاین  منافع،یی  شناسا  بر  طرف  کی   از  یجنس  خشونت ي  هاپرونده

  . کندی م تمرکز ب مرتکي ری پذت یمسئول و آن جبران بر ،گرید
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