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 چکيده

 به ناظر تفکر و کیفری عدالت به نگرش در آمده وجود به تحوالت از یکی نتیجه ترمیمی عدالت در

 در را جرم در درگیر طرفین کلیه که است آن بر ترمیمی عدالت. باشدمی گذشته دهه دو در جرم

 قضا و زداییجرم که است ینا هدف میانجیگری مانند ابزارهایی با و دهد مشارکت فرایند این

 فراهم درصدد همچنین. نکند تعقیب را متهم دارد امکان که جایی تا است این اصل و شود زدایی

 به وارده لطمه و صدمه درک جهت دیده بزه جایگاه شناسایی. هست دیده بزه خاطر تشفی کردن

. باشدمی ضروری امری د،کن ترمیم را صدماتی چنین تواندمی اقدامی چه اینکه تعیین نیز و وی

 جهت اقدام و جرم از ناشی مسئولیت پذیرفتن عنوانبه ارتکابی جرم قبال در بزهکار گوئی پاسخ

 وجودی که جنسیت لحاظ به زنان میان این در. شودمی تعریف جرم، از حاصله صدمات ترمیم

 الزم و شوند کاربزه هناخواست که دارد بیشتری احتمال است غالب آنان در احساسات و دارند لطیف

 در که است ذکرقابل. گیرد قرار موردتوجه بیشتر حیطه این در ترمیمی عدالت زمینه این در است

 مرور با اما است نشده لحاظ کاربزه زنان مجازات تخفیف در ترمیمی عدالت ظاهربه ایران حقوق

 عدالت زن، جنسی شرایط به هتوج با که یافت توانمی فقه، برتکیه با و اسالمی مجازات قانون

 .است پیداکرده را مهمی جایگاه بزهکار زنان مجازات تخفیف در ترمیمی

 .کیفری قانون بزهکار، زنان مجازات، تخفیف ترمیمی، عدالت :يديکل واژگان
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 مقدمه
 و بومی هایپاسخ طریق از آن، از آگاهی .است نموده رشد شود، تجربه آنکه بدون که است کیفری عدالت از تئوری یک ترمیمی، عدالت

 جدید شکل به ترمیمی عدالت توسعه و پیشرفت لیکن .است شدهحاصل دارند، وجود حاضر حال در هم و درگذشته هم که جرم به عرفی

 این .است گرفته نقرو کانادا در 0791 دهه اواسط در که است آغازشده کاربزه و دیده بزه میان میانجیگری هایبرنامه اولین زمان از احتماالً

 و دیده بزه به که محاکمه از پیش هایبرنامه قالب در قرارگرفته، مورداستفاده جوان بزهکاران مراقبتی تعلیق جایگزین عنوانبه هابرنامه

 از دیگری وعن که است فلسفی ساختاری ترمیمی عدالت. یافت رواج دادند،می آن بررسی جهت قاضی به را خاصی حکم پیشنهاد اجازه بزهکار

کند هوارد زهر از پیشگامان عدالت ترمیمی با ترسیم زنجیرهای تصریح می. کندمی عرضه را کیفری عدالت و جرم به نسبت تفکر و اندیشه

ی ها غیرترمیمی یا ترمیمدر مقابل، برخی از آن. شوند کامالً ترمیمی هستندترمیمی مطرح می که برخی از نهادهایی که تحت عنوان عدالت

ترمیمی صرف جبران خسارت نیست بلکه جبران  عدالت (71: 0811)زهر،  داردنیز نهادهای بینابین وجود  دودستهکاذب بوده و بین این 

، توجه و هاآنشود که نقطه اشتراک همه های گوناگونی را شامل میعدالت ترمیمی برنامه. و بزهکار است کاربزهخسارتی ناشی از مشارکت 

دیده و بزهکار های جامعه، بزهدیده و بزهکار در مقابلـه بـا بـزه و اثـرات آن بـا تکیـه بـر نیازها و قابلیتآفرینی جامعه، بزهقشالتفات به ن

 (.18: 0811)عباسی،  است

ل علیه نظام یک عم عنوانبهعدالت ترمیمی بزه را . کندعدالت ترمیمی، مخالفت خود را با عدالت سزادهنده، از مفهوم بزه آغاز می

هدف اصلی نظریه عدالت ترمیمی در مراحل نخستین، (. 15: 0811کند )شیری، میـراد تعریف افاجتماعی، روابط انسانی و نقض حقوق 

وضعیت  و سرنوشت بزهکار، تری ارائه شدپردازی جامع(. در تحوالت بعدی، نظریه19: 0811است )نجفی،  ه دیده بودهحمایت از منـافع بـز

در درون  ...قرار گرفت موردتوجهرسیدگی و حتی تعیین و اجرای مجازات  محلی و حتی مصالح کل جامعه نیـز در مراحـل مختلـف جامعه

رویکرد سو رویکرد ناب خواه و از سوی دیگر رویکرد بیشینه خواه. عدالت ترمیمی، دو گرایش عمده از هم تفکیک شود: از یک جنبش طرفدار

، عدالت که بر مبنای رویکرد دومدرحالیکیفری سنتی را خواهد گرفت،  جای نظام عدالت تدریجبهعدالت ترمیمی  هناب خواه معتقد است ک

ناشی از ارتکاب  مسائلوفصل اصالح و القای اصول ترمیمی به آن، برای حل ترمیمی در کنار یا در قالب عدالت کیفـری سنتی همراه بـا

اه بیشتر بر فرایندهای ترمیمـی و رویکـرد بیشـینه خـواه بـر براینـدهای ترمیمی تأکید دارد که البته در رویکرد نابخو رودجـرم بـه کـار می

 .عمل بنا به اقتضائات هر موقعیت خاص، ممکن است یکی از این دو بر دیگری ترجیح داده شود

 اینکه تا شد.می محسوب مجرمانه پدیده با برخورد سازوکار تنها عنوانبه"سزادهی بر مبتنی کیفری عدالت" طوالنی مدتی برای

 مرورزمانبه ،حال. بااینگذاشت جای بر خود از آثاری و کرده ظهور نیز "بزهکاران بازپروری و اصالح بر مبتنی کیفری عدالت"تدریج به

 در و منظور بدین کنند. پیدا دست خود فاهدا به اندنتوانسته کهنحویبه دارند، را خود معایب و ایرادات باال الگوی دو از یک هر کهمشخص 

 در جدیدی الگوی ترمیمی عدالتباشد. می "عدالت ترمیمی" به مشهور که کرد ظهور نوینی رویکرد دو، این هاینارسایی از رهایی جهت

 بزه بر وارده هایخسارت هویژبه هاخسارت ترمیم و بزه وقوع از ناشی مسائل فصل و حلّ و دیده بزه حقوق احیای بر که است جنایی سیاست

 مانند سازوکارهایی قالب در گفتگو، و مذاکره طریق از ،محلی جامعۀ و بزهکار و دیده بزه فعال و آزادانه مشارکت با بزهکار احیای نیز و دیده

 از میان این در آنچه .نمایدمی تأکید اجماعی توافق و مصالحه به رسیدن و هاحلقه مدل و خانوادگی و گروهی هاینشست و میانجیگری

 جدید الگوی این شناختیجرم و اخالقی و دینی مبناسازی برای .است ترمیمی عدالت نظری مبانی شناخت است، برخوردار زیادی اهمیت

 و ثبات به ،جنایی سیاست قلمرو در آن هایبرنامه و فرایندها کردن نهادینه بر عالوه تا شناخت را مفهوم این نظری هایبنیان بایستی کیفری،

 که است شدهارائه ترمیمی عدالت نظری مبنای عنوانبه متعددی نظریات امروز به منظور تا بدین .نمود مؤثری کمک نوین پارادایم این دوام

 باز شرمسارینظریه  "،"جرم سازیخنثی ظریۀن"،"کیفری حقوق الغاگرایی نظریۀ"، "اجتماعی کنترل نظریۀ": از اندعبارت هاآن ترینمهم

 ."نفس احیای دکترین"و  " کنندهاجتماعی 

 سه طی بایستی و بوده کیفری عدالت نظام و کیفری حقوق عملکرد از ناشی بزهکاری، " کیفری حقوق الغاگرایی نظریه" مبنای بر

 و نمود استفاده ترمیمی و مدنی اداری، اجراهای ضمانت از و کرده ملغی را کیفری حقوق نظام ،زدایی کیفر و زدایی قضا زدایی،جرم مرحلۀ

 آموزة که است این در دیدگاه این با ترمیمی عدالت ارتباط .جست بهره سازمسئله هایوضعیت به رسیدگی در مردمی جامعۀ مشارکت از نیز

-وضعیت مدیریت برای هاآن موردنظر مدل که معتقدند الغاگرایان حتّی و بوده رویکرد این با منطبق دقیقاً ترمیمی عدالت در خواهیناب مدل

 هر که کنندمی یاد مردمی شوراهای مشارکت نیز و ترمیمی اجراهای ضمانت از الغاگرایان چنینهم .باشدمی ترمیمی عدالت ،سازمسئله های

 (.17: 1111)رایت و دیگران،  است متبلور ترمیمی عدالت در دو

 شخص اجتماعی قیود شدن سست و تضعیف نتیجۀ بزهکاری نظریه، نای مطابق .باشدمیهیرشی  "اجتماعی کنترل نظریۀ"دیگر نظریۀ

 د خو اطرافیان با قوی عاطفی هایعلقه و هاوابستگی شخصی اگر آن، مبنای بر که است عاطفی وابستگی نظریه، این عناصر از یکی. است

 که جهتازآن ترمیمی عدالت(. 71: 0811یگران، ولدود) شودمی جرم مرتکب کمتر باشد داشته (و... همکاران همساالن، دوستان، )والدین،
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-مشارکت با بزهکاران اجتماعی های علقه که دارد تالش خود هایبرنامه در و دانسته اشخاص بین روابط در گسست و اختالل موجب را جرم

 .است ارتباط در ظریهن این با شود، جرم مرتکب کمتر آینده در تا شدهتقویت بزهکار و دیدهبزه و محلّی جامعۀ اعضای دهی

 آن بیانگر نظریه این .باشدمی "شرمنده سازی اجتماعی کننده " است شده ارائهاسترالیایی  ویت برایث جان سوی از که دیگری نظریۀ

 البتّه .ش خواهد شرمسار جرم ارتکاب خاطر به. است حساس و مهم بزهکار برای آنها دیدگاه که خود اطرافیان توسط بزهکار که است

 نخواهد محقّق شدن بازاجتماعی هدف صورت، این غیر در .او انسانی کرامت و حیثیت نه است ارتکابی فعل بر ناظر فقط وی حامیان سرزنش

 فرایند در. است سنّتی کیفری عدالت دستگاه برایند که شودمی محقّق رسواکننده یا طردکننده وصف با سازیشرمنده از دیگری صورت و شد

 فضای یک در ارتکابی بزه از حاصله شرم تحقّق اثر در و کندمی درک خود به نسبت را اطرافیان حساسیت و عالقه بزهکار سازی،شرمنده

 (.51: 0871، دیگران و )وایت نکند حس را شرم تلخ تجربۀ دیگر تا باشد قانون مطیع شهروند بعد، به این از که نمود خواهد سعی آمیز،احترام

 اَعمال سنجش و ارزیابی به منجر که است فرایندهایی دارای ترمیمی عدالت که است ترتیب بدین نظریه این با یترمیم عدالت ارتباط

 این نتیجۀ در و است اجتماعی هنجارهای و هاارزش برخالف او رفتار که شودمی متوجه بزهکار فرایند، این در .شودمی خود توسط بزهکار

 از مصون مطلوبی نحو به کنندگان مشارکت تمام انسانی حیثیت و شأن ترمیمی فرایندهای در دیگر طرف از و گیردمی خشم خود به ارزیابی

 شرم با و کند می حس را خود به احترام احساس ترمیمی فرایندهای در بزهکار .است صادق اصلی چنین هم بزهکار مورد در و بوده تعرّض

 در حاصله شرم محقّقین برخی نظر به چنین هم. گیرمی قرار شدن اجتماعی باز مسیر در وا به دیگران احترام مالحظۀ و بزه ارتکاب از ناشی

 .شودمی دیدگانبزه روانی التیام به منجر و داشته دیدگان بزه برای عاطفی و روانی ترمیمی اثرات بزهکار وجود

 مثابۀ به انسان یک احیای است، اخالقی و دینی یها آموزه از منبعث که نظریه این اساس بر است. "دکترین احیای نفس"نظریه دیگر 

 و فساد از او نجات و انسان هدایت و ارشاد .باشدمی حکمی چنین علّت هاانسان ذاتی کرامت و الهی نفخۀ وجود که بوده هاانسان تمام احیای

 مفاهیمی حتمی مرگ از فرد نجات نیز و هشد هاییخسارت متحمل که انسانی (عاطفی روانی، مادی،) جانبۀ همه ترمیم و جبران گمراهی،

 عدالت .دهد می قرار توجه مورد را انسان زیستی و روانی مادی، ابعاد تمامی نظریه، اینبکار رفنه است.  "احیا" عبارت برای که هستند

-می ارمغان به هاآن برای است دیدهبزه احیاءکنندة که را واقعی عدالت دیدگان،بزه به وارده هایخسارت کلّیۀ ترمیم با جهت یک از ترمیمی

 واقعی شرم ایجاد با دیگر سوی از و بوده دیدهبزه با کاربزه شده مختل روابط ترمیم و انسانی های ارزش احیای دنبال به ترمیمی عدالت. آورد

 و کرامت به احترام ترمهم همه از و میمیتر فرایندهای جریان در مطلوب تربیتی الگوی ارائۀ و هاآن اخالقی اندازچشم تغییر و کارانبزه در

 بزه خطر از را او و زدایدمی دیدهبزه از را دیدگیبزه تلخ هایتجربه زیرا ؛گرددمی بزهکاران و دیدگان بزه احیاء موجب کار،بزه انسانی حیثیت

 در و آوردمی عمل به ممانعت دیده بزه اجتماعی یافسردگ و انزوا از و نموده فراهم روانی خاطر امنیت او برای و دهدمی نجات مجدد دیدگی

 وی، کرامت داشتن گرامی و او اخالقی دیدگاه تغییر و وی به مجرمیت برچسب الصاق از جلوگیری و شرم ایجاد طریق از هم بزهکار مورد

 (.15: 0817)رحیمی نژاد،  کندمی فراهم را هاآن انسانی هایقابلیت احیای موجبات

و  ماتزا دیوید توسط نظریه این .است "جرم سازی خنثی نظریۀ "ده گردی ابراز ترمیمی عدالت نظری بنیان عنوان به که تینظریا دیگر از

 هم بزهکاران ارزشی نظام به مقید مجرمان تمام که است آن بر بزهکار خصوص در سایکس و ماتزا دیدگاهارائه شده است.  سایکس گرشام

 اتّفاق چگونه جرم ارتکاب اینکه مورد در اما ؛دارند قبول دیدگاه این در .هستند جامعه را متعارف هایارزش و پذیرندمی را خود عمل زشتی

 قرار هاتیموقع آن در جوانان که کرد جو جست خاص هایموقعیت در باید را اطفال بزهکاری علّت که دهد می پاسخ چنین ماتزا افتد،می

 و نوجوانی دورة استرس که دهدمی اجازه آنان به جوانان تشکّل این .کندمی جمع هم دور را هاآن هک محیطی و پیرامون محیط یعنی ؛دارند

 منجر است ممکن هاتشکّل این از برخی .دهدمی دست جوانان به همبستگی و بودن جمع احساس یک تشکّل این در. کنند خنثی را جوانی

 که شرایطی در اما ؛دارند مثبت کارکرد االصول علی لها تشک این .باشمی زا جرم وضعیت آن شود که وضعیتی تحقّق و تفاهم سوء یک به

 ورود و ازدواج و کار به موفّق جوان، و نوجوان فرد اگر پس. شودمی دائم و مستمر هاکلتش این باشد، نداشته فعال اجتماعی موقعیت و کار فرد

 و شده جرم ساززمینه شوند، دایمی هاتشکل این زمانی اگر اما ؛شودمی خارج تشکّل از فوراً کند، پیدا اجتماعی هویت که شود هاییفعالیت به

)نجفی  باشد داشته اجتماعی هویت و رسمی فعالیت دارد، کار استعداد که سنی در نشود موفّق شخص که است صورتی در آن

 ای گونه به .سازندمی اثربی هاییتوجیه با را ها آن ولی تعارفند،م اخالقی اعتقادهای دارای بزهکاران که است معتقد ماتزا(. 0819انبرآبادی،

 پیوند متعارف اخالقی نظم به بزهکاران که کندمی تأکید ماتزا نظریۀ. کنند گناه احساس آنکه بی شون، بزهکارانه اعمال مرتکب بتوانند که

 گفت باید خالصه طور به(. 51: 0811)ولد و دیگران،  کنند آزاد بندها و قید آن از را خودشان باید بزهکارانه اَعمال ارتکاب برای و خورندمی

 ولی نهند،می ارج را جامعه بر حاکم مقرّرات و قواعد که حال عین در بزهکاران که است گونه این به سایکس و ماتزا یهنظر کلّی چارچوب که

 استفاده با و نموده موجه خود، فنون براساس را جرم ارتکاب که گیردمی شکل هاآن ذهن در روانی فرایندی جرم، ارتکاب و شکنیقانون برای

 کنند.می رها اجتماعی قیود از را خود سازوکارها این از
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 ملموس مجازات قانون در که جدید کیفری قوانین تقمین در اسالمی جمهوری جناحی سیاست رویکرد به توجه با رسد می نظر به

 با است، یافته ارتقاع نتیجه در و دارد سابق قانون به نسبت یتوجه قابل جایگاه تقریبا نیز (دیده بزه به توجه) ترمیمی عدالت جایگاه باشدمی

 در ترمیمی عدالت های زمینه موضوع چون هم مهمی مسائل با رابطه در اصولی و حقوقی مطالعات و ها بررسی نقش و تاثیر اهمیت به عنایت

 از و سو یک از ها دیدگاه تطبیق و مقایسه تجلی منظور به ها دیدگاه و تفاسیر از کلی استنباط دایره یک ایجاد شناسی، جرم و جزا حقوق

 مجازات تخفیف در ترمیمی عدالت پژوهش جهت بررسی این لذا است، بوده نظر مد ها دیدگاه افتراق و اشتراک نقاط روی بر تمرکز سویی،

 .است گرفته انجام بزهکار، زنان

 

 بيان مسئله
های بحران در اثر مسائل و مشکالت اجتماعی نظیر فقر، بیکاری،ه جرم و بزهکاری است ک، پدیده یکی از معضالت اجتماعی جوامع

مذهبی و در کل بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی ت اجتماعی، دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، تضعیف اعتقاداو  اقتصادی

ها، دستخوش بحران و زندگی آنو  زنان هم از مشکالت اجتماعی در امان نیستند؛ ری منحصر به مردان نیست،بزهکاآید. جرم و می پدید

تأثیر اجتماعی و فرهنگی د، لیکن اگرچه ممکن است تعداد زنان مجرم کمتر از مردان باششوند. گردد و گاهی مرتکب جرم میمی نابسامانی

که مرتکب جرم  زنان به دلیل نقش مهم مادری و تربیتی و پایه و ستون خانه بودن در صورتی. ستبزهکاری زنان بسیار بیشتر از مردان ا

باشد،  مادر به هر دلیلی اعم از فوت، طالق، بزهکاری و... در خانه حضور نداشته شوند، اثرات منفی بسیار زیادی در خانواده دارند. زمانی که

خانواده به تباهی و بزهکاری  زن بلکه ممکن است نسل یک با بزهکاری زنان نه تنها یکبنابراین شود. یتربیت فرزندان دچار اشکال م

-می. شودتخفیف مجازات یکی از نهادهای مهم حقوقی است که در تعیین نوع مجازات و در مرحلـه اعمال آن به کار گرفته میکشیده شود. 

تخفیف مجـازات . شود باهم متفاوت استبا آنچه در حقوق تخفیف خوانده میتوان گفت که این نهاد ازلحاظ تعیـین و اعمال در فقه اسالمی 

حقوقی پس از قطعیت حکم اعمال شده و نوع و میزان آن حتماً در قانون باید مشخص شده باشد برخالف فقه که در مسائل بـسیاری قبـل 

در مواردی مانند مجازات تعزیری بـه صـالحدید قاضـی از قطعیـت حکـم و در مراحـل تعیـین حکـم تخفیفات اعمال می شود و از طرفی 

. اصلی وجود دارد به عنوان اصل برابری افراد در قبال قانون انونق .گردعنوان تخفیف اعمال میدهد بهعمل شده و آنچه او تشخیص می

در متون . ندکز معیار دوگانـه استفاده نمیگذار هنگام تعریف جرائم و تعیین مجازات احقوق کیفـری برای همه تابعان یکسان است و قانون

وجود در برخی موارد  این فقهی نیز آمده است که در اسقاط حد شفاعتی نیـست و هم چنـین در اجرای آن کفالت و تأخیری وجود ندارد با

نا بر اساس جنسیت و حمایت از جنس یکی از این موارد، استث. گیرندشود و بعضی از تابعان موردحمایت قانونی قرار میاستثنائاتی دیده می

ازنظر ت. البته این تفاوت در مجازات به جهت تفاوت در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد و تفاوت بین وظایف و تکالیف آنها هس. زن است

ها الزاماً ین تفاوتهایی با یکدیگر دارند، اما اهای طبیعی و خصوصیات روحی و جسمی تفاوتاسالم بدون تردید زن و مرد از جهت ویژگی

ای اسـتواری نظام خلقـت و تحکیم روابط اجتماعی و رها نیست، بلکه بدین معناست که خداوند حکیم ببـه معنی ناقص بودن یکی از آن

انواده هم چراکه نظام خ. های متناسب خود را به عهده بگیرندهایی را در خلقت زن و مرد قرار داده تا هر یک مسئولیتنظام خانواده تفاوت

های خانوادگی زن و های زن و مرد موجب تفاوت هایی در حقوق و مـسئولیتصرفنظر از اینکه تفاوت. به تدبیر نیازمند است و هم به عواطف

 خلقت است. با توجه به مطالب فوق الذکر ما در این تحقیق به ترین شاهکارهایشود، اساساً این مسئله یکی از عجیبشود یا نمیمرد می

 بزهکار هستیم. زنان مجازات تخفیف در ترمیمی عدالت ررسیدنبال ب

 
 

 مبانی نظري

 عدالت ترميمی
 در است (.081 0111)طریحی، ظلم ومقابل مساوات (.171: 0891 شرتونی، )خوری امور در روی میانه معنای به عدالت لغت، در

 یا کردن خلل اصالح و کردن مرمت معنای به لغت در نیز ترمیم (.111 :0811 مطهری،) است شده آورده ها استحقاق رعایت نیز، اصطالح

 (.17: 0891رود )معین،  می کار به چیزی، خرابی

 مشارکت با تا یند می هم گرد هستند، دخیل مجرمانه حادثه در که اششاصی تمام ن، وسیله به که است فرایندی ترمیمی عدالت

: 0811نجفی انبرآبادی، ) کنند اندیشی چاره جرم، وقوع از بعد جامعه و بزهکار و دیده بزه یندهآو مجرمانه عمل نتایج و ثار مورد در یکدیگر

 یک در را جامعه کلی طور به و نفع ذی های طرف که خود است جرم فصل و حل بر مبتنی رویکرد ترمیمی عدالت دیگر، عبارت به (؛11

 (.81: 0815قانونی مرتبط میکند )فروزش،  نهادهای به فعال رابطه
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 تاریخچۀ عدالت ترميمی

عدالت ترمیمی را به قدمت تاریخ زندگی  ن، تاریخچـۀااز محقّق برخیدررابطه با پیشینۀ عدالت ترمیمی، دو دیدگاه کلّی وجود دارد. 

بشر و برای همۀ مردم ترمیمی را به عنوان الگوی برجستۀ عدالت جنایی در سراسر تاریخ  عدالت برای نمونه، جان برایث ویت،. دانندبشر می

 (.191: 0811د )بریث ویت، نمایمطرح می جهـان

و حلّ و فصل اختالف د و شدنهای ترمیمی اجراء میاست که در طول تاریخ زندگی بشر سنّت استدالل این دسته از محقّقان این

است  پ، مدعیهمین رابطه، المار ویت کم در. ـدشگردید، انجام میای که منتهی به سازش و مصالحه میهای قومی و قبیلهطریق برنامهاز

این جوامع برای  گرفت و این موضوع ناشی از قابلیتحتّی در موارد قتل عمد صورت می که خونخواهی به ندرت در میان جوامع اسکیمویی

جوامع اسکیمویی ها ها و سنتتوسط آلبرت اگالش مطابق با عرف "ترمیم و جبران"ت نظر ایشان ابداع عبار به .حلّ وفصل اختالفات بود

 (.59: 0777 0ید )ویتی کامپ،نمااجتماعات انسانی قلمداد می ایشان تاریخچۀ عدالت ترمیمی را از زمان تشـکیل. بود

های ترمیمی در جوامع بومی وجود داشته است، ولی رویکرد سزادهی و ایرادی که بر این دیدگاه وارد است این است که گرچه برنامه

عطف سابقۀ عدالت ترمیمی در مفهوم نوین به تاریخ تشکیل "بنابراین ؛ای مورد استفادة این جوامع بودجویانه به طور گستردهمانتقا

های تاریخی است انسانی اغراق آمیز بوده و ناشی از مطالعه سطی نگرانه مردم شناسی و استفاده گزینشی از مثال اجتماعات

 (.111: 10775)سیوستر،

ولین کسانی که از این اصطالح میالدی ظهور کرد. ا 0791یمی به عنوان یک رویکرد نوین در عدالت کیفری در دهۀ عدالت ترم

 0779شود، درسال الت ترمیمی یاد میگالش که از او تحت عنوان واضع اصطالح عد بودند. "آر. بارنت "و "آلبرت اگالش" استفاده کردند

 (.18: 0811کرد )غالمی،  ضرورت توجه به عدالت ترمیمی تأکید رب ": استرداد خالقدادای تحت عنوان فراتر از استرمقالهدر

 edhicseای به نام در نشریه "نوین عدالت کیفری پارادایمترمیم: م ای به نادر همین سال در آمریکا تحت عنوان مقاله «بارنت .آر»

اختالف ها به عنوان  "ای تحت عنوان نروژی با انتشار مقاله "ینیل کریست"ل در همین سا. عدالت ترمیمی را تشریح وتبیین نمود

توسط مقامات عدالت کیفری و مقامات عمومی ه و بزهکار تشبیه نمود کبزه دیده  "دارایی و مال  " ختالف برخاسته از جرم را به"دارایی

 ترمیمی اصلی پیشگامان از یکی عنوان به زهر هوارد 0711ت و بایستی به مالک اصلی آن برگردانده شود. در سال جامعه به سرقت رفته اس

 این در زهر هوارد مطالعات .نمود تشریح را ترمیمی عدالت جامع مدل"عدالت سزادهی -عدالت ترمیمی" عنوان تحت کوتاهی مقالۀ یک طی

 عمومی تحول حقیقت در دانیم می یمنطق و انگاشته طبیعی را آن ما حاضر حال در که کیفری عدالت فعلی نسخۀ و نمونه که داد نشان سال

 (.11: 0811)عباسی،  است بوده اخیر قرن دو طول در تنها کیفری، عدالت کالسیک های نظریه

 حمایت تحت کانادا در میالدی 0791سال  در نیز بزهکار با بزهدیده میان سازش ایجاد های برنامه قالب در ترمیمی عدالت برنامۀ اولین

-هم که (؛91: 0811)غالمی،  شد اجراء کاربزه -دیدهبزه هچهر به چهره مالقات و گریمیانجی روش از استفاده با منونیت و محلّی کلیسای

 شدن جهانی حال در رویکرد این استرالیا، و نیوزیلند کانادا، آمریکا، اروپا، در ترمیمی عدالت هایبرنامه از گسترده استقبال به توجه با اکنون

 .است
 

 دالت ترميمیدیدگاه هاي ع

 دیدگاه سزا گرایی
 "است: معتقد و دارد گذشته به نظر همواره این گرایش شد. مطرح کانت توسط مطرح است، کیفر در امروزه که معنایی به سزاگرایی

 بحث مورد گرایان نیز عنوان تکلیف تحت اغلب که اینان، دیگر: عبارت به ."است کیفر مستحق است شده مرتکب جرم که جهت بدان فرد

 8است )بونیم، مجرم استحقاق سزاگرایان عقیده به کیفر مبنای لذا شود؛ می کیفر جرم مستحق ارتکاب با فرد که معتقدند شوند، می واقع

نمایند. هارت در کتاب نظرمی نماید، توجیه را تواند کیفرمی که اصلی امری عنوان به مجرم شایستگی و استحقاق به (. سزاگرایان79: 1111

 او؛ عقیده به دارد. قرار برآن کیفرگرایی که شمارد برمی ر و مسئولیت راکیف

 .باشد داده انجام را نادرستی عمل که شود می کیفر زمانی فرد-0

 .باشد جرم شرارت با متناسب یا برابر باید کیفر -1

                                                           
1 Weitekamp 
2 Sylvester 
3 Boonin 
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 0است )هارت، خوب اخالقاً یا عادالنه خود خودی شده به انجام عمداً که اخالقی بدی برای اعمالی درد که است آن کیفر توجیه -8

0751 :11.) 

 این به اینان دارند. توجه آن عامدانه ارتکاب برای کیفر تحمل به فرد استحقاق و عمل نادرستی به سزاگرایان است، مشخص چنانکه لذا

 هنگام قضایی مقام توجیه، این در نمایند.نمی توجه خیر؟ یا داشت خواهد بر در آینده در را ای نتیجه و فایده تحمیلی کیفر آیا که موضوع

 بزه نقش و خسارت جبران بنابراین .کند می تعیین را فرد شایسته کیفر آن اساس بر و نموده توجه فرد ی اراده و عمل به تنها کیفر تعیین

 .شود می واقع توجه مورد کیفر یزانم تعیین سایه در آنهم فرعی طور به تنها وجود، صورت در و باشد می رنگ کم بسیار نظریه این در دیده

 

 گرایی فایده دیدگاه
 تنها و بودند نگر گذشته که سزاگرایان، دیدگاه برخالف بنابراین گردد،می توجیه یآورد م بار به که نتایجی منظر از کیفر دوم، دیدگاه در

 به و هستند نگر آینده گرایان فایده نداشتند، توجه کیفر از شده تحصیل نتایج به و نمودندمی توجه جرم ارتکاب جهت به فرد استحقاق به

 از دیگران و مجرم بازدارندگی چون مفید نتایج که است موجه کیفر اعمال از نوعی و زمانی تنها اینان نظر از دارند. خاص توجه کیفر نتایج

 حوزه در اخیر قرن دو نفوذ با های تئوری از یکی گرایی فایده کیفری تئوری .آرد بار به را جرم ارتکاب از مجرم سازی ناتوان یا و جرم ارتکاب

 گرایان اخالق نظر از نماید.می مهم بسیار گرا فایده گرایان اخالق عقاید بررسی لذا دارد. گرایی فایده اخالق در ریشه که است بوده مجازات

 شد بنا امر دو پایه بر نظریه این استدالالت دهد. لذا شافزای را نفع که است صحیح عملی که دارد وجود اخالق در مبنایی اصل یک گرا فایده

 اند.ه

 .است فایده است، خوب آنچه الف.

 .باشد می فایده افزایش به مربوط خاص طور به عمل یک بودن اخالقی .ب

 عمل داردمی بیان نظریه ینا واقع در دهد.می افزایش را فایده این که است رفتاری اخالقی عمل که دارند اتّفاق نظر این بر گرایان فایده

 بیشترین برای را فایده بیشترین که است اخالقی عملی و باشد اخالقی که است درست زمانی (دولت از غیر اشخاص یا دولت از اعم) شخص

 آن های ایگزینج نگاه آ بسنجد، را عمل آن مضار و منافع باید است، عملی انجام صدد در فردی دیگر: هرگاه عبارت به باشد؛ داشته افراد

 کنار در را هاارزیابی این نتیجه نهایت در و بپردازد مضار از منافع کسر سپس به و دهد تشخیص را هریک مضار و منافع و دریابد را عمل

 اگر :مثال ایبر برگزیند. اخالقی عمل عنوان به باشد، داشته دربر را منفعت باالترین مضار از منافع کسر از پس که عملی و داده قرار یکدیگر

 الف عمل انتخاب برای کافی مقدار خوبی این باشند، داشته خوبی واحد 01، 01، 11ترتیب  به که شوند گرفته در نظر ج ب، الف، عمل

 می یباق اعمال برای این فایده واحد 7، 1، 9ترتیب  به دوازهم این کسر از پس واحد باشد، 0، 1، 01ترتیب  به نیز آنها مضار اگر بلکه نیست؛

که  است ذکر به الزم .باشد می اخالقی و صحیح ج اعمال عمل، سه این میان از بنابراین باشد. می ج عمل برای فایده بیشترین نتیجه در ماند؛

 برای فایده بیشترین شد، بیان که چنان منظور، نیست؛ بلکه شخصی فایده "ها اگوئیسم"همچون  نفع یا فایده از گرایان فایده مقصود

 توجیه قابل زمانی تنها دارد: کیفرمی بیان شود، می مطرح کیفر حوزه در که هنگامی تئوری این .باشد می عمل آن از متأثر افراد رینبیشت

 کیفرهای اعمال بین یا و کیفر مختلف اقسام بین که معنا بدین .باشد داشته جایگزین عمل هر مقابل در را فایده بیشترین که است اخالقی

 یعنی درگیر افراد بیشترین برای را فایده که بیشترین برگزیند را واکنشی یا و کیفر است ملزم دولت جرم، علیه واکنش اقسام ودیگر سنتی

 با و کیفر به یازیدن دست بدون شود اثبات اگر نتیجه (. در71: 1111بونیم، ) باشد داشته دربر بزه ناکرده بزهکارو از اعم جامعه شهروندان

 به نخست، وهله در حداقل دولت، توسل اخالقی نظر از نمود، تحصیل بیشتری فایده توانمی کیفری غیر اعمال یا کیفر هایجایگزین اعمال

 است. ناموجه کیفر

 

 عدالت ترميمی در ایران
 همواره ایران در کیفری عدالت اجرای گذشته، قرن طول در گذرد.می ایران در گذاری قانون از سال صد از بیش ایران در ترمیمی عدالت

 مقابل در آن کردن رسمی و دولتی فرآیند بر ناظر ایران در کیفری عدالت اجرای هایچالش مهمترین از بخشی است. بوده نشیب و فراز در

 یا حاکمیت چالش در دهد،می نشان ایران در گذاری قانون سال صد یمطالعه لیکن است. بوده کیفری عدالت رسمی نظام تاسیس و ایجاد

 به امر این است. کرده خود آن از را کیفری امور در عدالت اجرای از فردی به منحصر و اساسی سهم دولت، حال به هر قانون، حاکمیت دمع

 ساختار ایجاد با ترتیب بدین است. شده محقق جزایی، محاکمات اصول قانون یعنی کیفری؛ عدالت اجرای بر ناظر قانون اجرای و وضع با ویژه

 مجازات قانون ماهوی جزایی قانون وضع و آن بعدی اصالحات و 0117 مصوب جزایی محاکمات قانون اصول در کیفری عدالت یاجرا رسمی
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 و دولت توسط کیفری عدالت اجرای کیفیت تشخیص و قلمرو تعیین تعریف، شدن، دولتی فرآیند آن بعدی اصالحات و 0811 مصوب عمومی

 صد حدود طول در نتیجه در شده، معین جزایی عدالت اجرای و تحقیق تعقیب، مراحل از کدام هر در جرم از دیدگانبزه نقش و سهم میزان

 در بزهکار دولت آفرینی نقش و مخاصمه و مبارزه کالسیک الگوی از متاثر عدالت اجرای شکلی، لحاظ به کیفری، عدالت رسمی اجرای سال

 بوده هامجازات و جرایم تعیین و دولت رقیب بی نقش از متاثر کیفری عدالت تشخیص و تعریف ماهوی لحاظ به و کیفری رسیدگی فرآیند

 (.97: 0811است )ساقیان، 

 عدالت به نسبت که ومتنوعی متعدد انتقادهای از بخشی آن به آوری روی علل و هاویژگی ترمیمی؛ عدالت قوانین در تطبیقی بررسی

 از معتقدند ازحقوقدانان برخی است. جهانی دوم جنگ از پس کیفری نظام شدن شناسی جرم متوجه است، شده مطرح کالسیک کیفری

 شده منتقل آن مرتکب های انگیزه و شخصیت به مجرمانه عمل وخامت و شدت میزان از کیفری دادگستری و قوانین گاهگرانی که زمانی

 بازدارندگی قدرت و دهندگی سزا صالبت است، رفتهگ خود به درمانی پزشکی اجتماعی های جنبه و صبغه کیفری حقوق طریق این از و است

 پیشنهاد حقوقدانان قبیل این است. گردیده متزلزل زیادی اندازه تا نیز کیفر و جرم میان تناسب اصل سان بدین و شده تضعیف هامجازات

 به مربوط کالسیک های اندیشه به عینو به باید بازدارندگی، ایجاد و سزادهی یعنی کیفری؛ نظام اصلی کارکرد احیای برای که کنندمی

 پاسخ شایسته و مستحق که را جرم اخالقی قبح ومیزان بازگشت بکاریا و کانت هایدیدگاه عمدتا یعنی هامجازات شدت قطعیت حتمیت

 استحقاقی فرهایکی "یا  "استحقاقی کیفری عدالت"نظریه  یعنی کیفری؛ به عدالت رویکرد این داد. قرار معیار است باآن متناسب کیفری

 (.81: 0811کند )نجفی ابرند آبادی،  می تلقی مجازات هدف و کارکرد از صالحیت، خارج را بزهکاران اصالح واقع در جرم "وشایسته بایسته

 

 یميدر مورد عدالت ترم ییها دگاهدی
 ای «ینیعدالت تخم» ای «یسنجش عدالت»مدل  ،یفریمدارکردن نظام ک تیبر امن دیبا تأک ییکایشناسان وحقوقدانان آمر جامعه

بپردازد، خطر بزهکار را برآورد کند و با توجه به  یو اداره بزهکاران و بزهکار تیریبه مد دیاند که بارا مطرح کرده «دیجد یفرشناسیک»

 نیکرده است بدهد. بد وارد یکه و یخسارت زانیخود رابه م یاصالح و مسؤول کردن بزهکار جا شد،یندیاو ب مهار و یخطربه نگهدار زانیم

است که  ییهامدل، هدف درواقع نظارت و کنترل گروه نیدهد. درا یکارخود قرار م اریرامع یبزهکار ت خطریریمد یفریسان، عدالت ک

 فیتعر یتر شود. گفتمان عدالت سنجشجامعه قابل تحمل یبرا یبزهکار زانیکه خطرجرم وم چنان درمعرض خطر ارتکاب جرم قرار دارند،

-شهیاند قیاز تلف ،یفریعدالت ک یتیریمد دگاهید کیبلکه از  ست،ی، نی(بازپرور) ینینظر بال ا ازی ی(سزادهندگ) یفرد ازنظر اخالق فیو توص

 زیو ن رندهیگشیپ یوضع یهاها و اقدامنظارت ریو سا یکیطرفدار نظارت الکترون واقع، کند و در یم تیتبع یفرشناختیـ ک یاقتصاد یها

خطر  زانیاست از م یبه حبس تابع تیشدن محکوم یطوالن نیبنابرا است، نزد افراد یبرآورد خطر بزهکار یمختلف برا یهاتستانجام 

 (.011: 0811 پیشین ؛یابرند آباد ی)نجف ندهیمجرمانه بزهکار در آ

سزادهنده و بازپرورانه عدالت ی هامدل یهاجنبه یبعض قیآن، با تلف یجنبه سزادهندگ تیبر مجازات و تقو هیتک یجا به گرید دگاهید

)محله،  اجتماعیو  یخانوادگ یشبکه ها ای یجامعه محلی ازهایو ن دگانیلحاظ منافع و حقوق بزه د زیها ونازآن یدیجد قرائت و یفریک

 شنهادیپ یفریعدالت ک یرارا ب یراه سوم ایپس از وقوع جرم، مدل  (و... دهیوبزه د بزهکار یوخانواده ها دوستان گان،یهمسا کار، طیمح

 .مشهور شده است اگریبخش و اح میعدالت ترم ای «یمیترم عدالت» اند که بهکرده

 

 یشناس دهیبزه د يدستاوردها

 زیخشونت آم میجرای که زنان قربان یستینیجنبش فم یهاتیداند فعالیوکمک م تیرا در هر حال مستحق حما دهیکه بزه د یتیحما

قضات، ابتدا بر فعال  یو بعض یمردم یمحل ییقضا شبه یابتکارها زیکند و ن یم یتلق یاژهیو یـ عاطف یـ روان یماد تیحما ستهیرا شا

بزهکار  یازهایو نه ن ـ( دهیبزه د) یشاک یمطالبات و خواسته ها یرگذاریو تأث یفریک یدادرس ندیدرطول فرآ یشاک -دهیکردن نقش بزه د

 (.0811 ؛ی)شجاع کرد یم دیتأک ییقضا یهامیتصم یریگبر جهت

 

 تخفيف در تعزیرات زنان بزهکار
ندارد و اینطور نیست که به صورت  یارتباط اشخاص دارد و مطلقاً در دست حکومت است بنابراین به یحوزه وسیع یطورکلتعزیرات به

 :گویدیم تعزیر در تعریف جزایریقانون دربیاید. 

: 0107، جزیری«)لوگیری نمایدج جرم ای که از ارتکاب مجددگونه به گیردیرت مدید حاکم صو حاست که به صال یتعزیر تأدیب»
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 یحکومت اسالم یفقه ی. در مباننمایدیم تعزیر به مرا سنجیده و سپس اقدا مو مجر جرممادی و معنوی  بوانج یحاکم تمام بنابراین

اینگونه نیست. بنابراین تعزیر  حدود در کهی درحال کندیییر مغشده، ت مانجا جرمو  لفاعل، مفعو لتعزیر با نگرش به حا مقدار :آمده است

: 0117منتظری، ) ود نداردجو مبین مرد یگونه تفاوتهیچ یحدود شرع رایجا در یول گرددیبندی م هجو شئون افراد، در ببرحس مرات

581-585.) 

صدور  جبمو یبرابر نیستند و عوامل گوناگون یشرایط و دارایآنجا که همه مجرمین در ارتکاب و شکستن حریم قانون یکسان نبوده  از

از قبل  مواردب در غال م. مقدار تعزیر در اسالشودیم ظلحا باین مطل یها در فقه اسالماز مجازات بسیاری از آنها شده است، لذا در جرم

دار بودن و  و سابقه ماست که در آن، شخصیت مجراین  تعزیرات صوصیاتخدارد. از  یبستگ یدید قاض تعیین نشده است و به نظر و صالح

. این شودینظر گرفته م در است، جرمدیگران از ارتکاب  یاو و ارعاب و بازدارندگ حاز مجازات که تربیت و اصال هدف یا نبودن او و همچنین

کردن آمده  لوگیری و حمایت و یاریج ، منع،معنای مالمت و سرزنش به« عَزَرَ»وی تعزیر نیز مطابقت دارد زیرا تعزیر از ریشه غبامعنای ل

در حد  لطور مثا شده است بهه گرفت نظر در ممجر هاییو ویژگ طشرای نیز یحدود اله خیرای برجا در( 150/ 1: 0101 منظور،ی اب) است

و  ینا، همسر داشتن زانمتعدد دیگری مؤثر است. همچنین در حد زط او و شرای یمال سارق و اضطرارط مسروقه، شرایل سرقت، مقدار ما

در نوع و میزان تعزیر دارد یا نه به دو  یلخد ینسیتجدر اینکه تفاوت  فقها. مد نظر است یاز همسر شرع ینسجو استفاده  تمتع امکان

 .شوندیم بمردان تأدی قبیح نیز مانندل صوص تعزیرات و تعرض به اعماخ. شیخ مفید قائل است که زنان در شدهاند دسته تقسیم

ای با میزان تأثیرپذیری  هر کس در برابر اعمالش رابطه مسئولیت در مسائل تعزیرات مدارند. به نظر مکار یدسته دیگر نظر متفاوت اما

بوده و  تریها احساساتانمخ ه به اینکهجبنابراین و با تو هات را در نظر بگیرد؛جاین  مباید تما یدارد و قاض جرم میزان وی از عوامل مختلف و

 آنها با مردان تفاوت دارد. خطاهای کیفر گیرند،یهای شیطان قرار مودتر تحت تأثیر وسوسهز

 

 تعویق و تخفيف براي زن حامله و مرضعه
ولو اینکه حمل او از زنا باشد  شودینم ، بر زن حامله اقامهجلدم باشد یا رجحد، »دیگر از تخفیفات زنان در حد زنا این است که  ییک

های نوزاد مرضع کهیضرر بر فرزند او باشد و درصورت ستر جلددر الد کهیدرصورت .گردد خرجآن  سضع حمل نماید و از نفاکه و یتا زمان

 (.181/ 8: 0108 ،یحل« )افتد-یبه تعویق م دهدیاش را شیر مکه بچه یحد تا زمان اقامه نداشنته باشند،

های دادگاه یقانون آیین دادرس 178 ماده و شالق موضوع م، اعدابل، صل، قترجمقصاص،  ماحکا اجراینامه نحوه آیین 5ماده  در

 بعد . همچنین استشودینم اجرایا حد یا قصاص نفس  مزن حکم اعدا سبارداری و نفا مایا در: و انقالب در امور کیفری آمده است یعموم

لطمه  موجبحکم  اجراییا دادستان مربوط،  حکم رکنندهصاد ییا پزشک معتمد و تأیید قاض یاز وضع حمل چنانچه به تجویز پزشک قانون

 .واهد افتادخبه تعویق  یسالگ 1مجازات تا رسیدن طفل به سن  اجرایکه در این صورت  باشد ب قطع شیر مادربطفل به س یبه سالمت

 ادله: یبررس

 اطر چند دلیل است:خو این به  شودینم اجرابر زن حامله  حد

 قاعده اهم و مهم =الف

 سبیل بر کودکم قاعده وزر و عد = ب

 قاعده الضرر ج=

 روایات = د

نزد شارع  ساست که نفوم معلو یاز طرف است و واجبحد  اجرای خودحد مانند  اجرای: تسریع در ()قاعده اهم و مهم اولبیان دلیل 

 اطر در دوران امر بین اهم و مهم،خهمین مهمتر از ترک تسریع اقامه حد است. به  محترمهس و نفوء نیست که حفظ دما یاند و شکممحتر

کافی است زیرا علت  وف از آنخندارد بلکه مجرد  وجودکودک  گدر این مورد نیاز به علم و یقین داشتن به مر .شودیم ممهمتر مقد مورد

 ود حکم است نه در حقیقت تا علم به آن معتبر باشد.خحکم در 

ای که عمر حکم به سنگسار او داده آمده کنه ایشان در مورد زن زناکار حامله )ع(علی  ماما : در حدیثی از(قاعنده وزر) مبیان دلیل دو 

 فرماید: هیچداوند میخل رحم او داری؟ ختیاری نسبت به فرزند داخداری، اما چه ا ]زناکار بودن او هواسط به[ای بر زن بود فرمود: اگر سلطه

ای داللت حدیث کامالً واضح است که به واسطه گناهی که مادر انجا داده است سلطه (11 /ر)فاط کشده دیگری را بر دوش نمیاکسی بار گن

 (.895: 0108)عاملی،  ندارد و برای حفظ حقوق فرزند باید حد بر زن حامله به تعویق بی افتد وجودبر فرزند او 

فساد شیر بر او عارض  حد مرضی مانند اجراییا پس از  برود و بینحد از  اجرای: هرگاه مادر به واسطه ()قاعده الضرر مبیان دلیل سو 

شود در این حالت با تمسک  مترین غذای اوست محرو بورده و یا از شیر مادر که مناسخنوزاد به هم  جشود مزامی موجبگردد که به تبع 

شود. این قوا مشهور وارگی میخایان شیرب تأتیر حد تا پموجرای حد است، حکم به جادله تسریع در ا جمیعبه قاعده ال ضرر که حاکم بر 
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ود داشته باشند که او را جای و فقها است و شهید ثانی نیز در مورد زن حامله آن را پذیرفته است و حتی در موردی که برای نوزاد مرضعه

شدن حد به  لاست. دلیل موکو ر پس از والدت نوزاد منوط کردهیحد زانیه را به بعد از شرب اولین ش اجرایشیر دهد و تحت تکفل بگیرد، 

( ع)و حضرت علی  (ص): از پیامبر (روایات)بیان دلیل چهار  .ماند این است که غالباً نوزاد بدون نوشیدن از آن زنده نمی ءبعد از شرب لبا

 .اقامه حد نمودند لوردن شیر به مدت دو ساخمروی است زنی که نزد آنان اقرار به زنا کرد او را رام نکرده و پس از تولد نوزاد و 

وردن و خبه زمانی دانسته که کودک توانایی  لحد زنا را موکواجرای واردشده است،  مدر این مقا (ع)علی  مدر حدیثی که از اما

وضع  ی از فقها در مورد زن حامله عالوه برخاطر برخود را حفظ نماید. به همین خطراتی مانند افتادن در چاه خآشامیدن را داشته باشد و از 

 اند. حد دانسته اجراینیازی طفل از حضانت را نیز شرط  وردن، بیخنای کودک از شیر غحمل و است

 

 یجنس میجرا در قابل سرزنش دهیدزنان به عنوان بزه
که  شوندیم میباشند به دو دسته تقس کننده داشته لیتوانند نقش تسه یارتکاب جرم م ندیکه در فرآ ثیح نیاز ا دگانیدبزه اصوالً

 که آلدهیا ایسرزنش  رقابلیغ دهید. دسته اول: بزهکندیم میتقس دودسته را بـه ـدگانیموضـوع، بـزه د نیا حیتشر ، بایستیکر انیم نیدر ا

 رویپذبیآس ناتوان، افرادی دگانیبزه د نی. ارندیپذیم یبودن را به سادگ دهیدبزه تیوضع ضربه خوردن از جرم، یپ هستند که در یاشخاص

-کودک بزه ایمانند زن سالمند  ؛هستند ومراقبت کمک ازمنـدین و سـتهیبلکـه شا سـتند،یتنها قابل سرزنش ن ونه شوند-یشمرده م گناهیب

. هستند آلدهیرایغ ایقابل سـرزنش  ـدهیدشده است. دسته دوم بزه لیمزمن تبد دهیآزارد کی به یکه در مقابل خشونت خانگ یازنی ده،ید

 هستند. همانند مالک سرزنش مستحق یاند به نوعکه از خود بروز داده یکه در مقابل دسته قبل با رفتار و اعمال دگانیداز بزه ن دستهیا

 ـکی یهمراه شـنهادیپ رفتنیدختری که شب هنگـام با پذ ای است رفتـه به سرقت جهیخودرا قفل نکرده ودرنت که خودروی یلیاتومب

 دگانیدبزه نـوع از نیدر واقـع ا(. 0811:19 ،یاصـل انیجی)را ردگییمورد آزارقرار م جـهیشـود ودر نت یمـ او ـلیسوار اتومب بـه،یجـوان غر

 .شوندیقابل سرزنش شناخته م دهیدبزه عنوان انـد، بهعمل کرده کنندهلیعامل محرک و تسه کیدر وقوع جرم همانند  نکهیبه علت ا

که  یدگانید. بزهدهدیاو رخ م مورد در نـدهیاست کـه در آ یمیآن در گزارش جرا امدهاییپ دگان،یدسرزنش بزه ریتأث نیمهمتر

 (.001: 1111 0جورج و مارتینز،) نماینـدبعدی را گـزارش  میدارند تا جرا لیتما کمتر شوندیکنند و سـرزنش میم افتیدر یهای منفپاسخ

عددی که  یمخف ای اهیکنند. لذا رقم س ـزیپره ندهیآ در ثانوی یـدگیبزه د انیاز ب تا دهندیم حیدسته از افراد، ترج نیا ب،یترت نیبد

 یباالست به طوری که باعث ب اریبس یمیجرا نیدر چن دهدیرا نشان م ییقضا ـای یو بزهکـاری قانون یقیبزهکاری حق نینسـبت بـ

اند که کرده هیتشب ایدر در یخی کوه کیرا به  یینظـران، آمار جناصاحب یراستا برخ نیشده است. در ا نهیزم نیدر ا ییجنا اعتبـاری آمار

 کندینداشته باشد فکر م اریدر اخت یقیهای دقدستگاه یناخدای کشت اگر و داسـتیآب، پنهان است و قلـه کوچک از آن پ ریاش زقاعده

 دگانیدسرزنش بزه کردیرو لذا انتقادی که به. (0811:180ابرند آبادی،  یوجـود دارد )نجف یدر مقابل کشـت یکوچک کـه فقـط توده شـناور

-نهیزم تواندیامر م نیو ا ردیممکن است مورد سرزنش قرار گ دهیدبزه ،یوارد است آن است که پس از مطالعه کنش متقابل مجرم و قربـان

و  مجرمان و منزلت گاهیعـدم تسـاوی جا عمل باعـث نیگسترش ا نیهمچن دفاع از مجرم فراهم آورد. و را برای سـوء اسـتفاده ییها

 .گرددیجرم م انیقربان

مرجع  نکهیبه ا تیبا عنا کنیدارد ول وجود ادییراهکارهای ز م،یجرا لیقب نیبزهکاری در ا اهینظر نگارندگان برای احتراز از رقم س به

کنند، لذا برخورد مناسب یها مراجعه مبه آن گاندیدهستند که بزه یمرجع نینخست فـری،یبه عنوان عوامل دستگاه عـدالت ک یانتظام

مختلف  هایوهیها و شبا روش خود ـزیمهم ن نیداشـته باشـند. ا هیثانو یدگیداز بزه رییشگیدر پ یینقش بسزا تواندیم دادگستری، ضابطان

 11باشد. خوشبختانه در مـاده اسـت، می زن دهیددر مواردی که بزه زن ها اسـتفاده از ضـابطآن نیاز مهمتر یکیقابل تحقق است که 

 و ییموضوع مورد اشاره قرار گرفته است: بازجو نینحو ا نیبد 0871مصـوب  فـرییکی دادرس نیـیقـانون آ

ذکر  انیشا .انجام شود یشرع نیمواز ـتیزن و با رعا دهید توسط ضابطان آموزش دیاز زنان و افراد نابالغ درصورت امکان با قاتیتحق

 شده است به وضوح قابل مشاهده است. انیقانون مرقوم ب 58که در ماده  ییقانون با ضـمانت اجرا نیموضوع در ا نیا تیاهماست 

 

 اطياحتیب دهیدبراي بزه تيمسئول ینيبشيپ
 هایتیبا حذف موقع دتوانیم زین دهیدبزه در معرض تهاجم قرار دهد و شتریآنان را ب تواندیافراد م ستنیز وهیکه اشاره شد ش همانطور

 ـزیروزانه وی ن تیو فعال یزندگ وهیبا الگوی ش توانیآنان را م یاقدامات خود مراقبت لذا د،ینما رییشگیامر پ نیاز ا ادییجرم زا تا حدود ز

 ییهاحضور در مکان آورد،یفراهم م را جلب توجه بزهکاران نهیظاهری زنان و عدم پوشش مناسب که زم هاییژگیرو، و نی. از اداد وندیپ

                                                           
1 George,W.H, and Martinez 
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است، سوار شـدن  نییپا اریبس گرانیکمک د ای سیبه پل یکه امکان دسترس یخلوت ناشـناخته و خلـوت بدون همراه، تردد در مکـان هـای

بارزی از  هایشبانه نمونه آمدهای و رفـت و بهیناشناس و خلوت بدون همراه، معاشرت با مردان جـوان، اعتماد به افراد غر هایـلیدر اتومب

 نیهمچن .باشندیاز جرم قابل مالحظه م رییشگیپ دگاهیاشاره شد و از د هاآن اسـت که قبالً هم بـه یجنس میزنان در جرا یدگیدعلل بزه

ظاهریشان  تیشدن آنان که در بردارنده رضا قدمشیپ ـایو  کیتحر جادیو ا یجنس میجرا یهای اصلدر دسترس بودن زنان به عنوان آماج

 یقربان کنـد، عاملیم جادیبـرای تجاوز بزهکاران ا یکاف ـزهیکه انگ یطیشرا جادیا ایافراد ناشناس  به برقراری رابطه با ـلیو تما باشـدیم

عامل  د،یآ یها جرم به شمار مدر آن گرییروسپ کـه ییکرد، در کشورها ادی «رییپذبزه»از آن به  دیکه با تیوضع نیشدن آنان است. ا

 نیاز ا ـتیبه جای حما تواند،یم فرییلذا دستگاه عدالت ک(. 011 ـ 0811:017)السان،  آیدیم زنان بـه شـمار هیعل یخشونت جنس عمده

 کردیرو نیراستا، ا نی. در اشدیواقع نم یجرم ند، چـه بسـادکر ینم ـکیآنان را تحر رکند کـه اگ تیحما یاز بزهکاران دگان،یاز بزهد دسته

 کمتـری برخوردار فـرییک ـتیبزهکار شوند، از حما کیکه اگر باعث تحر ابندییدر م زنانزیرا  ؛از جرم کمک کند رییشگیپ به تواندیم

 خواهند شد.

-کار و بزهبزه انیهای مها و تعاملکنش او. داد انجـام کارکردی تیدر مورد مسئول یعیمطالعات وس 0751شافر در سال  نهیزم نیدر ا

کارکردی، آحاد جامعه دارای  تیمسئول هیقـرار داد در نظر یپس از آن مورد بررس و ارتکاب جـرم انیز ارتکاب جرم، در جرا شیرا پ دهید

. بر باشدیخود م یدگیداز بزه رییجلوگ دهید و نقش بزه دمانجا یهستند کـه بـه خطا و تجاوز م ینشیاز گز رییشگیدر پ کارکردیی نقشـ

 شبردیبه دنبال پ یشناسدهیدهبز گر،ی. از طرف ددانستیوقوع جرم مؤثر م در را دهیدهنده بزه دش شتاباساس شافر غفلت و نق نیا

برای بزهکاران  یمناسب هایآمـاج ،ییهاتیها و موقعتیافراد کـه در وضع یناظر به بعض یاز خطرهای احتمال بتواند اسـت که رییتداب

 .(0817:10 کا،ی)پ کنند رییشگیپ شوند،یمحسوب م

 نکهیآن، گذشـته از ا ـلیتقل ای فرییک تیحما عدم. کرد جادیا وندیکارکردی، پ تیاز جرم و مسئول رییشگیپ انیم توانیرو، م نیاز ا

و افراد را  داشته سازی آنانمنیشود، سـهم مؤثری در خود ایمحسوب م دگانیدبزه یاطیاحتیو ب یکوتاه و مجازات برای هیتنب یخود نوع

در  شیخو یدگیداز بزه رییشگیالزم را در جهت پ هایمراقبت اقدامات و دیزنـان با ب،یترت نیدهد. بدیسوق م یدگیداز بزه رییشگیپبه 

مجازات  قانون ای که دارد دربالقوه یکه به خاطر خطرناک باشدیم ییهااز انحراف یکی ینمونه بدحجاب عنوان به انجام دهند. یجنس میجرا

در  میجرا ریاز سا رییشگیبا فلسفه پ شود،یم ادی« مانع میجرا»ها به عنـوان که از آن میگونه جرا نیمانگاری شده است. اجر یاسالم

 باشد، داشـته یینقـش بسزا میدسته از جرا نیدر وقوع ا تواندیاز آنجا که نوع پوشش زنان م ب،یترت نیکنند. بدیرسوخ م نیمجموعه قوان

 میگونه جرا نیاز ا رییشگیموجب پ رایبود، ز خواهند آن خود زنان لیاست که منتفـع اص یمنظر ضـرورت نیاز ا یجابلذا جرم انگاری بدح

به  توجه شده است و قانونگذار با رفتهیپذ ی( به نوعراتی)تعز یقانون مجازات اسالم 581ماده  تبصره در کردیرو نیباشد. امی شـانیا هیعل

های بارز از مصداق یکه بدپوشش یدگیداز بزه رییشگیپ از نقش مهـم یو در ارتکاب جرم، با جرم انگاری بدحجابو اثرگذاری ا دهیدنقش بزه

 کند،یم کمتر او را رییپذبیجرم، آس یاز قربان ییزدا تیجذاب ،یجنس میادعا که در جرا نیا رشیپذ است. دهیغفلت نورز باشدیآن م

 یکار قرار ممورد توجه جدی بزه یظاهری قربان هاییژگیو م،یدسـته از جرا نیدر ا ینتخـاب قربانا ندی. چرا که در فرآستیچندان مشکل ن

 نییتب کردهاییرو عاقالنه که از جمله نشیعرضه و تقاضا و گز کردیاز موارد در چهارچوب رو ارییبس در یجنس می. ارتکاب جراـردیگ

انحراف و  انیدر جر دهیدبزه ینیبزهکار به نقش آفر نجایا در گرید یاست. به عبارت لیقابل تحل باشد،یم یانحرافات اجتماع یشناسجامعه

در باال  آن و نقـش دهیزای بزه دو جرم رخطرجا از رفتارهای پ نیدر ا توانیلذا م(. 0811:71 دستگردی، گذارد )صفاریکجروی صحه م

-یاحتمال آن را کاهش م ایتوسط بزهکار خارج  یقربان انتخـاب رهیاز دااز آن، شخص را  زیمجرمانه مرتکب سخن گفت که پره زهیبردن انگ

 .دهد

 

 نتيجه گيري
که زنان به علت  ر تاکنون تحقیقی انجام نشده و قانونی صریح به این موضوعمجازات زنان بزهکا فیدر تخف یمیعدالت ترمدر رابطه با 

توان بیان داشت که هم در فقه و هم در حقوق به با کندوکاو در قانون می شرایط از عدالت ترمیمی برخوردار باشند اشاره نشده است اما

لذا با توجه به  توجه به جنسیت زن و روح لطیفی که دارد تخفیفاتی را در نظر گرفته است که می توان در قالب عدالت ترمیمی قلمداد نمود.

 بررسی نتایج زیر حاصل شد.

 مچنانچه مرتد شوند اسال .گیرندیقرار م تأثیر اند و زودتر تحتو فکری نوعاً با مردها متفاوت یسازمان دفاع ظها ازلحابه اینکه زن نظر

 یاحساسات به توجه. بنا گردندیم درجه بندیو شئون افراد،  بالف حدود، برحس مراتختعزیرات بر. ها کیفر آسانتری قرار داده استبرای آن

واسطه قواعد اهم و مهم، وزر و الضرر، حد به است. تخفیف ختلف، تعزیر آنان نسبت به مردان دارایبودن زنان و تأثیرپذیری در برابر عوامل م

بزهکاران بالقوه صورت  یعقالن نشیقالب عرضه و تقاضا و گز در شتریب یجنس میجرا نکهیلحاظ ابه  شودیاری نمجبر زن حامله و شیرده 
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بالقوه خارج و  بزهکاران انتخاب رهیکند، خود را از دایم ادیآنان را ز یدگیکه امکان بزه د ییرهااجتناب از رفتا با توانندیم لذا زنان رد،یگیم

 دهیپد افتنی تیفعل ندیدر فرآ دهیبه نقش مؤثر زنان بزهد ییو اجرا ییقضا ،ینیتقن گذاران استیوجـه ست احتمال آن را کاهش دهند. ای

الزم در راستای  هایآموزش بـه آنان؛ انجام رانهیشـگیو گسترش مرزهای اقدامات پ یسجن میعنصر فعال در جرا کی عنوان مجرمانه بـه

 فیتخف جهتدر یساز و کارهـای قـانون ینیبشیپ ؛یجنس میجرا ارتکاب ندیبا دشوار نمودن فرآ ری،یپذبزه تیخارج نمودن زنان از موقع

د وکنند که خیم فاءیا ینقش اساس ،یجنس میجرا نهیزم در واقع شدن خود دهیکه در بزهد یکمتر از زنان تیبزهکاران به منظور حما فریک

 شود. میدسته از جرا نیاز ارتکاب ا فرییک رییشگیپ توانـد موجـبیموضوع م نیا
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