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Abstract
Increasing the rate of hate crimes can be considered as one 
of the most important and challenging topics in the field of 
criminology today. The crime of hatred has components that 
pay attention to these components, the development of a sup-
portive victimization approach, “prevention of victimization” 
and “controlling the fall of the victim’s mental health mea-
sures in the post-morale cycles”. It’s necessary.The recent 
strategy is based on the fact that the obvious clinical signs in 
a victim of violence are from the moment of the victim to the 
beginning of the second cycle of psychological trauma. At 
the same time that these situations affect the victim, crimi-
nal proceedings are initiated against the offender. «Having 
a” post-traumatic stress disorder “can lead to secondary vic-
timization of the victim of the crime and slow down the tran-
sition to the post-victimization cycle and does not measure 
the recovery of his mental health.The present article, after 
briefly describing the concept of a crime arising from hatred, 
presents the process of development and symptoms of post-
traumatic stress disorder on the body and mind of victims of 
violent crimes, which, in view of those injuries, distort crimi-
nal justice. And reproduces the victim.

Keywords: hate crime, women victims Mental health 
measures,criminal justice system.
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تتبعی بر لــزوم حمایت از ســامت معنوی زنان 
بزه  دیده جرم  های برخاســته از نفرت در ســامانه 

عدالت جنایی1
مهسا شیروی2 

چکیده
جرم  های برخاســته از نفــرت را می توان یکی از چالــش برانگیزترین مباحث 
امروزی در حوزه جرم شناسی دانســت. جرم برخاسته از نفرت دارای مولفه هایی است 
که توجه به این مؤلفه  ها، بسط رویکرد بزه  دیدگِی حمایتی از زنان را به عنوان دو مقوله 
پیشــگیری از بزه  دیدگی و مهار ســقوط سنجه  های ســامت روانی بزه  دیدگی زنان در 
ســیکل  های زمانِی پس از   بزه  دیدگی« ضرورت می  بخشد. راهبرد اخیر، مبتنی بر توجه 
به این واقعیت اســت که از لحظه آغاز فرایند کیفری علیه بزهکار، که زنان بزه دیده نیز 
در آمد و شــِد خواسته یا ناخواســته به مراجع انتظامی و قضایی و رفتار کارکنان نظام 
عدالت کیفري که خود می تواند به »اختال فشــار روانی پس   از ســانحه«، بیانجامد و 
گذر از ســیکل پس از   بزه  دیدگی را ُکند و ســنجه  های رو به  ترمیِم سامت روانی زنان 
را به محاق   بََرد. به همین منظور، نوشــتار حاضــر ضمن توصیف اختصاری مفهوم جرم 
برخاســته از نفرت و فرایند تکوین و ُعروض اختال فشــار روانی پس  آسیبی بر جسم و 
روان زنان بزه  دیده جرم های برخاسته از نفرت در صدد پاسخ به این سوال اساسي است 
که راهبردهای حمایتی از بزه دیدگی زنان متعاقب جرم های برخاســته از نفرت درنظام 
عدالت کیفری چیست و غمض  نظر از آن آسیب  های وارده، بی توجهی سامانه های عدالت 
کیفــری تا چه میزان می تواند بازبزه  دیدگی زنان را در این فرایند فراهم می  ســازد ؟ در 
پاســخ، مي توان این گونــه نتیجه گیري کرد، در نظام عدالت کیفــری نه تنها هیچگونه 
حمایــت های افتراقی معنوی و روانی از زنان در برابر خشــونت های برخاســته از نفرت 
و جرایم آن در قوانین موضوعه ی ایران به رســمیت شــناخته نشده بلکه حّتی در اندک 
مواردی که مقّنن تاشی ناچیز برای حمایت از زنان بزه دیده داشته، به دلیل ساختارهای 

فرهنگی موجود به این موضوع در مرحله ی عمل هدف قوانین مصّوب تأمین نمی شود.
واژگان کلیدی: جرم برخاســته از نفرت، زنان بزه  دیده، ســنجه های سامت 

معنوی، سامانه عدالت کیفری.

1- تاریخ دریافت مقاله 1399/09/07، تاریخ پذیرش مقاله 1399/12/19
2- استادیار گروه حقوق، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسامی، پردیس، تهران، ایران
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درآمد
نفرت های مبتنی بر جنســیت ، بزه دیدگی افراد را در جرم های برخاســته از 
نفرت در پرتو مفهوم جنســیت، بررسی می کند. از این رو، اعتقاد بر آن است که صرف 
تعلق افراد به یک گروه جنسی خاص، موجب ارتکاب جرم برخاسته از نفرت علیه آنان 
می شود. بر اساس این رویکرد، ریشه ارتکاب جرم های برخاسته از نفرت، جنسیت افراد 
اســت. بر اساس یافته های ِجِنس1، جنســیت، نماینده اي براي دخترها و زنان است.2 
وی هم  چنین اظهار داشته، استانداردهاي پیش فرض این است که مرتکبان تنفرهاي 
جنایی، مردان و قربانیان آن زنان هســتند. اما ســوالی که در این جا مطرح می  شــود 
این اســت که آیا به  واقع متغیر جنســیت، بزه د  یدگی ناشــی از رفتارهاِی متعصبانه را 
نســبت به مردان نادیده می  گیرد؟ این تفکر که مرتکبان جرم  های خشونت آمیز غالبا 
بخشــی از یک گروه مسلط و قربانی، یک تابع است، ممکن است با نظریه های جامعه 
مردســاالر تشدید یابد. اما آن چه که به نظر می  رسد آن است که با وجود درستی این 
فرض که مــردان مرتکبان اکثر بزه  ها، به ویژه جرم  های خشــونت بار اند، اما به گفته 
کونل3 »مرد محوری کل داستاِن جرم نیست« و با توجه به هژمونی مرد محور، مردان 
نیز می  توانند بزه دیده جرم  های خشــونت بار باشند. حتی برخی آمار نشان می دهد که 
مردان و زنان ممکن است به صورت مکرر، بزه  دیده خشونت خانگی قرار بگیرند، اما به 
طور تقریبی، درصد قابل توجهی از مردان، کمتر مجروح می شوند و به احتمال کم به 
دنبال کمک های پزشکی می روند. به همین دلیل است که آمارهای رسمی بزه  دیدگی 
آن ها به مراتب کمتر از زنان گزارش می  شــود. بر اســاس یافته های اسپاک4 در سال 
2008، خشــونت خانگی باعث احســاس اضطراب، ترس، خود نفرتی و افسردگی در 

میان قربانیان می شود که درصد آن در زنان نسبت به مردان بیشتر است.
جرم  های برخاسته از نفرت علیه زنان از جمله جرایمی هستند که در بسیاری 
از نظام های حقوقی کشورهای دنیا تحت عنوان جرمی مستقل و یا در دل عناوین 

1- Jennens
2- Gender is a Proxy for Girls and Women
3- Connell
4- Splak
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مجرمانه ی دیگر قابل تعقیب و مجازات هستند. این جرم  ها به دلیل ماهیت خاصشان 
و شــرایط طرفین درگیر در جرم از پیچیدگی های فراوانی در نحوه ی مقابله با آن 
برخــوردار بوده و توّجه ویژه ای را می طلبد. نحوه ی واکنش در برابر جرایم به طور 
اعم و خشــونت های برخاســته از نفرت به طور اخص در طول ســال های متمادی 
مبتنی بر عدالت کیفری بوده که همچنان نیز با شّدت و ضعف در کشورهای مختلف 
ادامه دارد. پیروي از تفّکر عدالت کیفري یا ســزادهی در برخورد و مواجهه با جرایم 
که خاســتگاه آنان همانا حقوق کیفري مي باشد، بیش از چهار هزار سال در جوامع 
بشــري دارای قدمت است. اّما اگر بخواهیم آن را به نحوي مدرن به عنوان رشته اي 
نظــام مند در نظر بگیریم عمري حدود دو قــرن دارد.تفّکر عدالت کیفري به ویژه از 
دو قرن پیش تاکنون به عنوان تفّکر غالب، اقتضاي برقراري عدالت را مجازات مجرم 
یا بزهکار با توّجه به نوع و شــّدت جرم ارتکابي مي دانســت. از دهه  هاي آخر ســده 
ی بیســتم تاکنون، نظــام عدالت کیفري به دلیل عملکــرد و نتایج خاّص آن مورد 
انتقادها و اعتراض هــاي نظریه پردازان حقوق کیفري و جرم شناســي قرار گرفت. 
اعتقاد منتقدین این نظریه بر این اســت که عدالت کیفري، هم بزه دیده، هم بزهکار 
و هم جامعــه را به نفع اِعمال اقتدار عمومي از طریق قوانین کیفري فراموش نموده 
و یا حّداقل نقشــي در خور و شایســته به آن ها نداده اســت. به طور یقین این نوع 
عدالــت به نفع بزه دیده و افراد جامعه و حّتي به نفع بزهکار نیســت. چرا که حّتي 
شخص بزهکار که در نظام مزبور محور توّجهات قرار گرفته است، چیزي جز محوري 
کــه موضوع تحمیل اخطارها و مجازات هاســت نخواهد بود. بزه دیده در این عدالت 
کمترین ســهم و نفع را مي برد، در حالي که بیشترین آسیب را از جرم متحّمل شده 
است.با توّجه به انتقادات وارد بر نظام عدالت کیفری و با افزایش نرخ ارتکاب جرم در 
دهه هاي اخیر، ناکارآمدي عدالت کیفري در راه مقابله با بزه بیش از پیش نمایان شد 
و با شــکل گیري دیدگاه عدالت ترمیمي توّجه به بزه دیده نیز داراي اهّمیت گردید. 
در سال1997 میادی، »آربارنت1« در نشریه اي به نام اخاقیات2 در آمریکا مقاله اي 
تحت عنوان »ترمیم، پارادایم نوین کیفري« منتشر نمود و با تشریح و تبیین عدالت

1- Arbarnet
2- Ethics
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ترمیمــي، بــراي اّولین بار این اصطــاح را به کار برد. چند ســال بعد و همزمان با 
گســترش اندیشه هاي مبتني بر عدالت ترمیمي، »هوارد زهر« آمریکایي در مقاله اي 
تحت عنوان »عدالت ترمیمي- عدالت ســزادهي« به تبییــن مدل عدالت ترمیمي 
پرداخت و ارتباط آن را با نظاام کیفري سّنتي تشریح نموده و نشان داد که بسیاري 
از اصول رسمیت یافته ی عدالت ترمیمي، در طول سالها و قرن هاي متمادي، تاریخ 
زندگي بشر را تشــکیل داده است.دیدگاه  هاي حاکم در خصوص عدالت ترمیمي را 
مي توان به دو دســته ی کلّي تقسیم نمود. دیدگاه ناب خواه و دیدگاه بیشینه خواه. 
نــاب خواهان بر ایــن اعتقادند که عدالت ترمیمي براي تحّقق مشــارکت جامعه در 
فرآیند رســیدگي به جرم به دنبال حذف نظام عدالت کیفري است و با قضازدایي در 
تاش براي جلوگیري از نقش آفریني دستگاه هاي قضایي براي رسیدگي و واکنش به 
جرم و تقویت مشارکت هر چه بیشتر اعضاي جامعه در فرآیند واکنش به جرم است. 
در مقابل بیشــینه خواهان حذف کامل دســتگاه قضایي را قبول ندارند. به زعم آنان 
عدالت ترمیمي رویکردي مکّمل عدالت کیفري محسوب مي گردد و نباید قائل به رد 
و الغاء کامل سیستم عدالت کیفري باشیم. آن ها عدالت ترمیمي را به شکل خالص 
آن نمي پذیرند. بیشینه خواهان معتقدند که نکته ی حائز اهّمیت نتیجه ی ترمیمي 

است، نه فرآیند ترمیمي. بنابراین بیشینه خواهان را بایستي نتیجه محور دانست.
در ایــن که کدام یک از این دو دیدگاه را بایــد پذیرفت اختاف نظر وجود 
دارد. اّما واقعیت این اســت که نمی توان بــه الغاء نظام کیفری رأی داد. زیرا اّوالً در 
خصوص برخی از جرایم امکان اعمال فرآیندهای ترمیمی وجود ندارد. چرا که برخی 
از جرایم اساســاً به واسطه ی جنبه ی عمومی مورد تعقیب قرار می گیرند و بزه دیده  ی 
خاّصــی در آن ها وجود ندارد تا با حضور وی نشســت های ترمیمی صورت پذیرد. 
جرایمی مانند اختاس یا جاسوسی را می توان به عنوان نمونه ای از این جرایم نام 
برد. ثانیاً آن که برای ورود به فرآیند ترمیمی وجود برخی از شرایط ضروری است و 
فقدان حّتی یکی از آن ها سبب بیهوده شدن فرآیند ترمیمی خواهد شد که به تمام 
این موارد در مباحث بعــدی خواهیم پرداخت. ثالثاً در صورت عدم پایبندی بزهکار 
به تعّهدات خود در فرآیند ترمیمی چاره ای جز توّسل به نظام سّنتی عدالت کیفری 

باقی نخواهد ماند.
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در مقابــل این واقعیت را نیز نمی توان نادیده گرفت که عدالت ترمیمی در 
خصوص بسیاری از جرایم خرد و دارای بزه دیده مانند خشونت علیه زنان که عمدتاً 
سبب از هم پاشــیدگی روابط انسانی و آسیب های روحی می گردد، عملکرد بسیار 
مناســب تر و مفیدتری نســبت به نظام عدابت کیفری دارد. زیرا مهم ترین ویژگی 
عدالت ترمیمی تاش برای بازسازی روابط مخدوش شده ی حاصل از جرم و کاهش 
آثار سوء رفتارهای مجرمانه بر بزه دیده و احساس رضایت بیشتر وی به دلیل ایفای 
نقش ســهامداران جرم، به ویژه بزه دیدگان در فرآیند عدالت است. بنابراین به نظر 
می رســد که باید به عدالــت ترمیمی به عنوان مکّملی بــرای نظام عدالت کیفری 
نگریسته شــود و در تاش بود تا حّد امکان به سوی گسترش فرآیندهای ترمیمی 

گام برداشت.

1. مفهوم شناسی جرم برخاسته از نفرت
ماهیت جرم   برخاسته از نفرت با سازوکاری خشونت    آمیز نسبت به گروه  های 
اقلیت، این طبقه از جرم   را در مقایســه با ســایر جرم  ها تبدیل به گونه منحصر به 
فردی ساخته اســت. آن  چه که امروزه به عنوان »جرم برخاسته از نفرت« شناخته 
شده است1، مسئله  ای قدیمی ا  ست اما فقدان تعریف جامع و مانع از آن، از مشکات 
بســیاری از نظام  های عدالت کیفری اســت. از آنجایی که نقطــه پیوند بزه  دیدگِی 
اقلیت  ها، جرم برخاســته از نفرت است، بنابراین پیش شــرط اتخاذ هرگونه تدابیر 
حمایتی، مراقبتی و ترمیمی برای اقلیت  های بزه  دیده این است که در وهله نخست 
با ارائه تعریفی از جرم برخاسته از نفرت، چارچوب ضابطه مندی برای مولفه  های آن

1- جرم های خشــونت آمیز برخاسته از تعصب و تبعیض امروزه تحت عنوان »جرم برخاسته از نفرت« نام گرفته 
اند.این نام گذاری پیامد پیکار موفقیت باِر گروه های ضدنژادپرستی، گروه های طرفداران حق های زنان و مانند آن 
بوده است. بر همین اساس، این گروه ها برای گستراندن تعریف قانونی این جرم به رفتارهایی که به دلیل قومیت، 

مذهب، نژاد یا جهت گیری جنسِی بزه دیده نیز ارتکاب می یابد پافشاری کردند. برای مطالعه بیشتر بنگرید به:
Ryken Gratte, Valerie Jenness, Examining the Boundaries of Hate Crime Law: Dis-
abilities an the Dilemma of Difference (2001), Journal of Criminal Law and Crimi-
nology, Volume 91, P: 65 -  Mclaughiln, Eugene, and John Muncie (2006), The 
Sage Dictionary Of Criminology, London: Sage Publications, P:194.
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ارائه شــود. با توجه به آن  که جرم برخاســته از نفرت تاکنون موضوع پژوهش  های 
دقیق و فنی جرم  شناسانه- جامعه  شناسانه قرار نگرفته است )نش مانی و اندرسون 
2002 ،ص27( و تعریف دقیقی از آن ارایه نشــده اســت، اما برخی از اندیشمندان 
جرم  شــناس و جامعه  شــناس تاش خود را برای ارایه تعریف  هایی از این جرم بکار 
گرفته  اند. مطابق تعریف کونین1 فراســر2 و تامسون3 جرم های برخاسته از نفرت را 
می توان انگیزه های تحریک شــده مجرماِن متعصب به واســطه نژاد، قوم، ناتوانی، 
گرایش جنســی و ملیت دانســت که منجر به ارتکاب جرم های خشونت آمیز علیه 
فرد، اموال و یا اجتماع می  شــود )یو تینگ لی و همکاران 2007 ،ص 69(. خانم  ها 
لزلــی ولف4 و لوییس کوپلند5 معتقدند جرم برخاســته از نفرت: »خشــونت علیه 
گروه  هایــی از مردم که به نظــر اکثریت افراد جامعــه از ارزش و احترام برخوردار 
نیستند و کســانی که در زمینه  ها و عرصه  های دیگر نیز رنج می  برند و به هیچ  گونه 
روشی برای جبران خسارتی برای بی  عدالتی  ها سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در 
حق  شــان روا شده است دسترسی ندارند«. تعریف دیگری نیز از سوی خانم شفیلد 
ارایه شده اســت که به  نظر می  رسد کامل  تر باشد: »منشاء خشونت  های برخاسته از 
نفرت، انگیزه  های سیاسی و اجتماعی است و به کمک نظام عقیدتی  ای که سعی در 
مشروع سازی آن  ها دارند تقویت می  شوند؛ بنابراین چنین خشونت  هایی مجموعه  ای 
از وقایع جداگانه و مجزا نیســتند، بلکه بیشتر حاصل وجود فرهنگ  های سیاسی  ای 
هستند که حقوق و امتیازات را بر اساس ویژگی  های خاص زیستی و اجتماعی افراد 
و گروه  ها تقســیم می  کنند« )لزلی ولــف و لوییس کوپلند، 1994، ص 9(. با وجود 
آن  که این تعاریف با نگاهی جرم شناســانه  -جامعه شناســانه ارائه شده  اند و در فهم 
خاســتگاه  های شکل  گیری فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن به ما کمک می  کند، اما 
باید به این نکته توجه داشــت که این موضوع به عنوان آســیبی تنها اجتماعی از 
محدوده علوم اجتماعی خارج شده و به حوزه حقوق کیفری پای نهاده است و با توجه به

1- conin
2- Fraser
3- Tomson
4- Leslie Wolf
5- Lois Copeland
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ســطح آسیب های وارده قادر بود تعریفی دقیق از این جرم ارائه کرد. مجمع مبارزه 
با توهین و افترای آمریکا، هرگونه جرمی را که بطور واقعی یا ادراکی به دلیل نژاد، 
رنگ، مذهب، تبار، ملیت، ناتوانی، جنســیت یا موقعیت جنســی بزه دیده، ارتکاب 
یابد، جرم مبتنی بر نفرت تلقی می  کند. مؤسســه آموزش ملی آمریکا، جرم مبتنی 
بر نفرت را جرمی قلمداد می  کند که انگیزه آن، دشــمنی علیه بزه  دیده بر اســاس 
اعتقادات یا خصوصیات جســمانی یا روانی، شــامل نژاد، قومیت و موقعیت جنسی 
وی چه بطور واقعی1 یا ادراکی2 باشــد )عباچی، مریم، 1388، ص 23(. با توجه به 
تعریف  های ارایه شــده درمی  آبیم که اصطاح جرم  های برخاسته از نفرت، جلوه  ای 
از هژمونیگــروه3 )نجفی ابرندآبادی، علی حســین و هاشــم بیگی 1397، ص 77( 
اکثریت در جهت تقابل با باورهای گروه اقلیت اســت. تعاریف موجود در عین حال 
که متضمن مفهوم  های متعددی هســتند، اما دربرگیرنده مشابهت های زیادی نیز 
می  باشند. بنابراین حلقه مشترک در تمام این تعاریف دو عامل »جرم« و »انگیزه  های 
مبتنی بر تعصب و نفرت در مرتکب« است. در نتیجه با توجه به توضیحات بیان شده

1- Actual
2- Perceived

3- در فرهنگ فارســی معین، هژمونی به برتری، سروری و ســلطه تعریف شده است. از نظر گرامشی به عنوان نظریه 
پرداز اصلی این مفهوم، هژمونی یعنی تولید رضایت و اجماع فرهنگی. به عبارت دیگر، هژمونی به معنای نوعی رضایت 
خود ســاخته و خودانگیخته اســت. بر خاف ایدئولوژی که حالتی باال به پایینی، زورمندانه، همراه با فریب و نیرنگ 
دارد، هژمونی آنچنان در تمام ابعاد زندگی انســان ها تنیده می شود که در قالب عقل سلیم درمی آید. مجموعه ای از 
عرف، عادات، راه رفتن، حرف زدن، سلیقه و ... که همگی می توانند، قالبی هژمونیک داشته باشند و افراد حتی متوجه 
نشــوند که در سیطه هژمونی قرار دارند. برای مطالعه بیشتر بنگرید به : گرامشی آنتونیو ، ترجمه حبیب راثی تهرانی، 
کتاب ماه علوم اجتماعی، شــماره 16، تیر 88، ص 104 . بنابراین، می توان چنین گفت که هژمونی چگونگی تســلط 
یک گروه اجتماعی بر گروه دیگر را بر اســاس شاخص های مختلفی چون امور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نشان می 
دهد. از این رو و در بطن ســاختارهای اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جوامع مختلف، اعتقاد عمومی بر این اســت که 
گروه های اکثریت در قبال اقلیت های فرهنگی، نژادی و ... دارای برتری هســتند. البته به نظر می رســد که به موازات 
افزایش قدرت جامعه مدنی و تاش گروه های حقوق بشــری جهت برقراری تساوی میان افراد، از شدت هژمونی گروه 
های اکثریت کاســته شود. با این حال، از آن جا که هژمونی گروه های اکثریت ریشه در تاریخ سیاسی جوامع مختلف 
دارد و نظام های سیاسی نیز گاه از به حاشیه راندن اقلیت ها استقبال می-کنند، می توان چنین نتیجه گرفت که در 

حال حاضر نیز اجماع جهانی در خصوص رفع هژمونی گروه های قدرت وجود ندارد. 
20- جهت مطالعه ی بیشتر ر.ک به: مهدی کی نیا، پیشین، صص 202- 200 و میر احمد هاشمی فرد، مسایل و 

اختافات جنسی در زن و مرد، نشر شرکت سهامی مهر، تهران، چاپ پنجم، سال 1383، ص 205.
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به نظر می  رسد، جرم  برخاسته از نفرت را می توان چنین تعریف کرد: »جرم برخاسته 
از نفرت انجام هر عملی اســت که با انگیزه  های برخاســته از تعصب و نفرت شکل 
می  گیــرد و دلیل عمده بزه  دیدگی در آن نژاد، رنگ، دین، ملیت، جنســیت، جهت 
گیری خاص جنســی، باورهای سیاسی، عضویت در گروه  های خاص، معلولیت، سن 

و پایگاه اجتماعی و اقتصادی بزه  دیده است«.

2. زنان آماجگاه جرم های برخاسته از نفرت
با توجه به آن  چه که در بخش واژه شناسی جرم برخاسته از نفرت بیان شد 
می  توان جرم  های برخاسته از نفرت علیه زنان را  این  گونه تعریف کرد »هرگونه رفتار 
خشونت آمیز و تبعیض آمیز مبتنی بر تعصبات جنسی که لزوماً یا محتما منجر به 
آســیب یا رنج جسمانی، جنسی و روانی و باعث محروم کردن و یا محدود ساختن 
زنان از حقوق و آزادی  های اساسی فردی و اجتماعی در زمینه  های گوناگون گردد«.

جرم  های برخاســته از نفــرت علیه زنان می  تواننــد در دو حوزه عمومی و 
خصوصی رخ دهد. حوزه خصوصی شامل تمامی اشکال خشونت در محیط خانواده 
نســبت به زنان می  شود که تحت عنوان »خشــونت خانوادگی« از آن یاد می  شود. 
خشــونت خانوادگی در ســاده ترین تعریف  ، عبارت است از » خشونت میان اعضای 
خانواده و معموالً همســران که به شــکل تعرض یا عمل خشــونت بار دیگری با به 
کار بردن نیروی بدنی همراه با خشــم و شــدت به قصد آسیب زدن انجام می  شود 
)حســامی، سمیه، 1384، ص 20(. اما برای آن  که خشــونت خانگی مشمول جرم   
برخاســته از نفرت شود، بدون شــک باید مبتنی بر نفرت جنسیتی باشد. در حوزه 
عمومی جرم برخاســته از نفرت علیه زنان در بســیاری از مــوارد به خاطر آداب و 
رســوم و سنت  های مذهبی و یا ناهماهنگ با قوانین و مقررات موجود در هر کشور 
رخ می  دهد برای نمونه، می  توان به حادثه اسیدپاشی مورخ 26 مهرماه سال 1393 
اشــاره کرد. در این حادثه چهار نفر از زنان قربانی این جرم واقع شــدند. پیرامون 
علل انگیزه مرتکب یا مرتکبان اســید پاش و این که چرا زنان را آماج رفتارهای خود 
انتخاب کرده  اند، نظریات گوناگونی ارایه شــد که مهم ترین آن، نســبت دادن این 
رفتارها به گروهی از مردان متعصب مذهبی در اصفهان بود. همچنین باید به این
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نکته اشــاره نمود که برخی از زنان ممکن اســت بصورت مکرر، آماج این جرم قرار 
گیرند و بزه دیدگی را تجربه کنند، در حالیکه دیگران چنین سرنوشتی را نداشته و 
نهایت یکبار بــزه دیدگی را تجربه می کنند. بزه دیدگی مکرر به بزه دیدگی مجدد 
اشــخاص، مکانها و آماج هایی که پیشــتر هدف جرم قرار گرفته اند، اشــاره دارد. 
)میرخلیلی، سید محمود، 1395160ص( در ادامه به بارزترین شاخص ارتکاب جرم 

برخاسته از نفرت و آثار آن علیه زنان اشاره خواهیم کرد.

2-1. خشونت شاخصی بازر در ارتکاب جرم  های  برخاسته از نفرت 
علیه زنان

خشونت در لغت به معنی تندخویی و درشت خویی و مترادف با پرخاشگری 
است.)فرهنگ معین، ذیل واژه ی خشونت( پرخاشگری اعمال خصمانه ای است که 
از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشــیاء آســیب می رساند. آسیب زدن به 
دیگران روش های مختلفی دارد. می توان کســی را تحقیر کرد، به او اهانت نمود یا 
دشنامش داد )آســیب روانی( و یا برای نابودی او تاش کرد )آسیب بدنی(. در هر 
دو مورد هدف آسیب رســاندن، یعنی تحمیل نوعی درد و رنج است. می توان وجه 
تمایز خشــونت با دیگر انواع پرخاشگری را در شــّدت آسیب دانست.) مهرآرا علی 
اکبر، 1373، صص 161- 160( در این میان برخی از نویســندگان خشونت را تنها 
ایجاد آسیب های فیزیکی و جسمانی دانسته و میان آن با آسیب های روحی قائل به 
تفاوتند. رونالد بلک برن خشونت کیفری را کاربرد غیر قانونی زور شامل دیگرکشی، 
تهاجم، سرقت، تجاوز و سایر تهاجم های جنسی می داند. )رفیعی فر شهرام و بهنام 
 Black بهــراد، به نقل از: موالوردی شــهیندخت، 1385، ص 19( فرهنگ حقوقی
نیز خشــونت را اســتفاده از زور فیزیکی غیر قانونی با قصد ایجاد صدمه می داند. با 
این وجود می گوید که برخی از دادگاه ها معتقدند که خشونت محدود به رفتارهای 
فیزیکی یا آســیب نیست، بلکه دربرگیرنده ی تهدیدات به وسیله ی هرگونه کلمات 

یا افعال است. )دیکشنری بلک(
به نظر می رسد که محدود کردن معنای خشونت به اعمال زور و اکراه ماّدی 
یا فیزیکی چندان صحیح نبوده و اصوالً بهتر است از تعریف خشونت به اعمال زور
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و اکراه خودداری نمود. زیرا این تعریف را نمی توان تعریفی جامع و مانع برای دربر 
گرفتن معنای مورد نظر از خشونت دانست. به عنوان مثال در خشونت های خانگی 
از نوع کامی که مردی نسبت یه همسر خود مرتکب توهین و بکاربردن الفاظ نابجا 
گردیده و روح وی را می آزارد، مرتکب خشونت به مراتب شدیدتری از ضرب و جرح 
ســاده شده اســت. زیرا آثار چنین رفتارهایی اگرچه ماّدی نیستند، بسیار شدیدتر 
و پایدارتر اســت. بنابراین بهتر اســت تا خشــونت را به معنی هرگونه سوءاستفاده 
از قدرت در جهت اعمال فشــار بر دیگران، با هر وســیله اعم از ضرب و جرح، ایذاء 
روحی، رفتارهای جنســی به عنف و هرگونه تهدید و توسل به قدرت با هدف اثبات 
برتری و دســتیابی به خواســته های فردی، به نحوی که احتماالً باعث آسیب های 

مشّخصی به قربانی خواهد شد دانست.) عظیم زاده شادی، 1384، ص 206(
اگرچه خشــونت امری ناپسند بوده و چه نسبت به مرد و چه نسبت به زن 
مستوجب تقبیح است، اّما امروزه خشونت علیه زنان و راهکارهای مقابله با آن بیش 
از گذشــته مورد توّجه جوامع و فرهنگ هاســت که می توان آن را حاصل تغییرات 
فکری ناشــی از رشــد بینش ها و نگرش های انســانی دانســت. با این وجود تفّکر 
سّنتی و دیرپای حاکم بر تمامی جوامع، حّتی کشورهای توسعه یافته که به تمامی 
موضوعات نگاهی مردســاالرانه دارند و زنان را به نوعی شهروند درجه دوم محسوب 
می کنند، موجب می گردد که خشــونت های صورت گرفتــه علیه زنان نه تنها در 
بسیاری از موارد جنبه ی توجیهی به خود بگیرد، بلکه راهکارهای مناسب به منظور 
جبران زیان های ماّدی و معنوی ناشــی از خشونت برای زنان نادیده انگاشته شود. 
از طرف دیگر بســیاری از زنان نیز به دلیل عــدم امید به حصول نتیجه، از گزارش 
خشــونت ها و پیگیری موضوع از طریق مبادی ذیربــط خودداری می کنند. وصف 
بارز جرم  های برخاســته از نفرت از ســایر جرایم، ماهیِت خشونت  آمیز آن  ها است. 
از این  رو، ارتکاب جرایم این حوزه، ممکن اســت با خشونت جسمی یا روانی همراه 
گردد. خشونت  های جسمانی معموال خود را در قالب جرایم علیه تمامیت جسمانی 
برای نمونه قتل، ضرب و جرح و ایراد هر نوع آســیب جسمانی بازنمایی می  کند. اما 
خشونت  های روانی، با هدف قرار دادن روح و روان بزه  دیده، شاخص  هایی دارد که آن 
را از خشونت  های جسمانی جدا می  کند. اولین تفاوت میان خشونت  های جسمانی
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و روحی آن اســت که عموماً، پیامدهای خشــونت جســمانی زودگذر هستند. به 
اســتثنای جرایمی چون قتل و آسیب  های شدید جسمانی، دیگر انواع خشونت  های 
جســمانی در اثر مرور زمان، بهبود می  یابند. در نقطه مقابل، خشــونت  های روانی 
دارای آثــار بلندمدتی هســتند. به عنوان مثال، توهین و تهدیــد به مثابه برخی از 
انواع خشــونت  های روانی ممکن اســت در طول زمان، ادامه داشــته باشد. دومین 
تفاوت میان خشونت  های جسمی و روانی آن است که خشونت  های جسمانی به کار 
رفته در جرایم برخاســته از نفرت، آثار فیزیکی مشــخصی را در بردارد؛ حال آن  که 
خشــونت روانی به دلیل آن  که با روان بزه  دیده اقلیت، سروکار دارد و متعرض جسم 
وی نمی  شود، فاقد هر گونه آثار مشخص و ملموسی است. این امر اهمیت خود را در 
ادله اثبات کیفری نشان می  دهد. از یک  سو، با توجه به آن  که خشونت  های جسمانی 
همواره رد و نشانی را از خود به جا می  گذارند و از سوی دیگر، علم پزشکی قانونی در 
چند دهه اخیر، پیشــرفت  های فراوان داشته است، عموماً بزهکاران حرفه  ای جرایم 
برخاســته از نفرت در پی آنند تا جرایم خود را در قالب خشونت  های روانی مرتکب 
شوند؛ زیرا از این طریق می  توانند بزه  دیده اقلیت را با چالش اثبات جرم مواجه کنند.

2-2. بزه  دیدگی معنوی اثر بارز جرم  های برخاسته از نفرت
فرض بر آن اســت که شدت آثار جســمانی و روانی خشونت  های جرم  های 
برخاســته از نفرت علیه زنان نسبت به سایر اشکال تجاوز شدیدتر است. در گزارش 
ارایه شــده از سوی پزشکان بیمارستان ویرجینیا در آمریکا بیان شد که برای نمونه 
تعــداد آســیب  های وارده بر تعداد زیادی از بزه  دیدگان زن کــه مورد تهدید و آزار 
قرار گرفته  اند شــامل آسیب به ســر، تجاوز به عنف و جراحات شکستگی در چند 
ناحیه از بدن بوده اســت )مک کال، 2005، ص 142(. هرک1، گیلیس2 و کوگان3 
روان  شناســان برجسته آمریکایی در مطالعه خود اعام کردند؛ »که آثار روانی باقی 
مانده جرم  های برخاسته از نفرت علیه بزه  دیدگان زن نسبت به جرایم مشابه، اما 

1- Herek
2- cogan
3- Gilis
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بدون انگیزه  های متعصبانه بیشتر مخرب می  باشند« )هرک، کوگان و گیلس،2003ص 
244(. همچنین اخیرا این رویکرد در گزارش ارزیابی برنامه های پیشگیری آمریکای 
شمالی به در خواســت کنگره آمریکا در دانشــگاه مریلند بروی زنان قربانی انجام 
شــد مورد تاکید قرار گرفت ) برادی و استفان 2016 (. آنان هم  چنین در پژوهش 
خود به بررســی علل و عوامل عدم  گزارشی  دهی جرم از سوی بزه  دیدگان جرم  های 
برخاسته از نفرت نیز توجه کردند. زیرا مداخله اجرای قانون برای فعالسازی خدمات 
به شــاهد، قربانی، دست  یابی به درمان مناسب در راستای سامتی پزشکی و روانی 
و دستگیری و مجازات مجرم امری ضروری است )هرک، کوگان و گیلس،2003ص 
252(. همانطور که در مطالب باال بیان شــد قربانیان خشــونت بویژه خشونت  های 
برخاســته از نفرت ممکن اســت مجموعه  ای از مشکات عاطفی را تجربه کنند. در 
این میان اســترس پس از ســانحه1 شایع ترین آن  هاســت. اختال استرس پس از 
سانحه در پنجمین چاپ کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختاالت روانی )انجمن 
روانپزشکی آمریکا، 1994( عبارت است از: »مجموعه  ای از عایم که در پی مواجهه 
با عامل فشــارزای بسیار شدید پیدا می  شود«. فشاری که به موجب اختال استرس 
پس از ســانحه ایجاد می  شــود می  تواند به قدری زیادی ناتوان کننده باشد. الگوی 
شــناختی اختال استرس پس از ســانحه بر این فرض مبتنی است که افراد مبتا، 
از پردازش یا توجیه حادثه  ای که موجب تســریع اختال شده است ناتوانند. آنان به 
تجربه قربانیت خود ادامه می  دهند و با روش  های اجتنابی می  کوشــند که از تجربه 
دوباره بزه  دیدگی و آســیب خود دوری کنند. بر اساس الگوی رفتاری، این اختال 
در مســیر پیدایش خود از دو مرحله می  گذرد: نخســت مرحله ضربه و دوم مرحله 
یادآوری فیزیکی و ذهنی )احمدی، عبادهلل، بقولی حسین، 1382 ، ص  64(. موضوع 
حایز اهمیت دیگر که هم  پوشانی قابل توجهی با استرس پس از سانحه دارد حادث 
شــدن افسردگی و اضطراب در شخص قربانی است. کسلر و همکاران وی دریافتند 
که 36/6 درصد از قربانیانی که اســترس پس از حادثه در آن  ها تشخیص داده شده 
به طور همزمان نشــانه  های افسردگی شدید را نیز داشته  اند. در یک پژوهش مشابه 
کیل پاتریک و همکارانش گزارش داده اند که در یک نمونه پژوهی 48/5 درصد از

1- Post-traumatic stress (PTS )
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زنان بزه  دیده جرم های برخاسته از نفرت مبتا به استرس پس از سانحه از افسردگی 
نسبتا شدیدی رنج می برند.

3. حمایت عاطفی از آسیب  های روانِی زنان بزه دیده در پرتو سالمت معنوی
ارتکاب هر جرمی، عاوه بر آن که خســارات مادی و آســیب  های روانی  ای 
را بــرای بزه دیده به همــراه دارد، موجب آزردگی خاطر احساســات و عواطف وی 
نیز می شــود. آالم روحی ناشــی از ارتکاب جرم، به عواملی چون شدت جرم، نحوه 
ارتکاب، انگیزه ارتکاب جرم و ... وابســته اســت. از این رو، به نظر می رســد که به 
موازات افزایش شدت جرم، خشونت آمیز بودن آن و ارتکاب با انگیزه های نفرت آلود، 
آزردگی عاطفی نیز افزایش یابد. یافته های پژوهش ها نشــان می دهد که بزه  دیدگی 
عاطفی که از آن  ها تحت عنوان تاثیرپذیری  های آغازیِن جرم یاد می  شود دربردارنده 
پیامدهایی از قبیل احساس ترس، خشم، درماندگی و شوک است)هندبوک، 1999، 
ص 91(. از آنجایی که احساس ضعف و آسیب  پذیری که جرم  های برخاسته از نفرت 
در اقلیت  های بزه  دیده در قبال وقوع جرم ایجاد می  کنند بســیار شدیدتر از تأثیراتی 
اســت که همان جرم بر افراد عادی می  گــذارد، طبعا دامنه بزه  دیدگِی عاطفِی زنان 
نیز به مراتب گسترده تر می  باشد. بسیاری از قربانیان در یک پژوهش میدانی اعام 
کردند که در روش زندگی خود، مکان  ها و مرزهای منطقه ای که پیاده از آنجا عبور 
می  کنند، شیوه  ای که با دیگران معاشرت دارند و ... تغییراتی ایجاد کرده  اند و ترس 

بطور کلی زندگی آن  ها را بهم ریخته است )لوین برایان ،1999 ،ص 25(.
مطابــق مفهوم نظریه الگوی جرم مرزهای منطقه ای اشــاره به مکان های 
دارد که مردم در آن زندگی یا کار می کنند یا به دنبال ســرگرمی هستند.) محمد 
نســل، 1395، ص8( این مســئله که فرد اقلیت در پی رویداد مجرمانه احســاس 
می  کند که بزهکار، اقلیت بودن وی را جوالنگاهی برای ارتکاب جرم نســبت به وی 
قــرار داده به هرچه وخیم  تر گردیدن درد و رنــج عاطفی وی که در قبال کابوس و 
افسردگی نمایان می  شود دامن می  زند. بنابراین درد و رنج عاطفی برخاسته از جرم 
نفرت آمیز بزه  دیدگی عاطفی را حادتر می  نماید و در این  جاست که لطمات عاطفی 
وارده بر اقلیت  های بزه  دیده ممکن است آثار و پیامدهای ناگوارتر و حتی وخیم  تری
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داشته و به یک آسیب یا بیماری روانی بیانجامد. بر اساس شواهد موجود، کارگزاران 
کیفری، از یک ســو، می تواننــد از طریق حمایت های عاطفی، فرایند بازگشــت به 
دوران قبل بزه دیدگی را ســرعت بخشند و از ســوی دیگر، با عدم حمایت عاطفی، 
موجبات بزه دیدگی دومین بزه  دیدگان را فراهم آورد. بنابراین، انتظار آن اســت که 
نهادهای عدالت کیفری در مورد بزه دیدگان جرم های برخاسته از نفرت، حمایت  های 
عاطفــی- حیثیتی را در اولویــت برنامه های خود قرار دهنــد. هم چنان که الگوی 
عاطفی - حیثیتی بر حمایت روانی از بزه دیدگان جرم های برخاسته از نفرت تأکید 
می کنــد، بزه دیدگی دومین موجود در این قلمرو را نیز مورد نکوهش قرار می دهد؛ 
زیرا همان طور که مطرح شــد، بزه دیدگان جرم های برخاســته از نفرت به دالیلی 
چون آســیب پذیری، در اقلیت و غیر خودی بودن، اســتعداد باالیی در بزه دیدگی 
دومین دارند. از این رو، الگوی مورد اشــاره، نه تنها بزه دیدگی دومین را رد می کند، 
بلکه رســالت نهادهای عدالت کیفری را در برخورد مهربانانه با بزه دیدگان و حمایت 
عاطفــی از آن ها، تعریــف می کند. از این رو، الگوی عاطفــی - حیثیتی، را در پرتو 

راهبردها و سازوکارهای اجرایی حمایت مورد بررسی قرار خواهیم داد.

3-1. راهبردهای حمایت عاطفی در نهادهای عدالت کیفری
هنگامــی که صحبت از حقوق و نیازهای بزه دیدگان می شــود، بی درنگ، 
مســئله  لزوم جبران خســارت از بزه دیدگان به ذهن می رســد، ولی کسانی که از 
نزدیک بــا بزه دیدگان در تماس بوده و یا خود، بزه دیده واقع شــده اند، به خوبی 
اهمیت نیازهای انســانی بزه دیدگان را نیز درک می کنند. حقوق انسانی - اخاقی، 
بخشــی از حقوق ذاتی، یکســان و انتقال ناپذیر بزه دیده است که به شأن، منزلت 
و کرامت انســانی وی باز می گردد و لزوماً جنبه حقوقی ندارد. ویژگی این حقوق، 
اخاقی بودن مفاهیم آن اســت. اخاقی بودن مفاهیم این دسته از حقوق، به این 
معنی نیست که پشتوانه  رعایت آن نیز می بایست تکیه بر قواعد اخاقی در جامعه 
باشد، بلکه این حقوق می بایست »جامه  قانون« پوشیده و مورد حمایت قرار گیرند 
)رایجیان اصلی مهرداد، 1390، ص 36(. می توان مهم ترین حقوق انســانی اخاقی 
بزه دیدگان را به چند دسته تقسیم کرد که عبارتند از بکارگیری آموزه  های عدالت 
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ترمیمی، هم دردی و احترام به شــأن بزه دیدگان و ارایه فرصت به بزه  دیدگان برای 
تعریف نحوه ارتکاب جرم. هر چند رعایت و توجه به این حقوق در عمل، همواره از 
یکدیگر قابل تفکیک نیســت و گاهی بــا حقوق عینی و مادی بزه دیدگان نیز پیوند 
می خورد، ولی برای پرداختن دقیق تر به این موضوع و بررسی جایگاه آن در حقوق 

ایران چاره ای جز تفکیک این موضوعات از یکدیگر نداریم.

3-2. فرآیندهای ترمیمی و جرم برخاسته از نفرت علیه زنان
با توّجه به وضعیت و شرایط خاص برخی از گونه های بزه دیدگان و به دلیل 
برخی عوامل اجتماعی، فرهنگی و دیدگاه های حاکم بر ســامانه های مجری عدالت 
کیفری، وجود حمایت های ویژه و خاص از آن ها ضروری و اجتناب ناپذیر اســت. 
الزم به ذکر اســت که عدالت کیفری همواره با واژه سیســتم همراه است و عموماً 
گفته می شــود سیستم عدالت کیفری. از طرفی معادل فارسی واژه سیستم، سامانه 
است از این رو در زبان فارسی گفته می شود سامانه عدالت کیفری یا دستگاه عدالت 
کیفری. )نجفی ابرندآبادی، علی حســین ها، ص 21، 1392( سامانه عدالت کیفری 
ضامن و نگهبان حقوق و آزادی های فردی و امنیت جانی و مالی افراد است. گفتنی 
اســت که عدالت کیفری برای به انجام رساندن وظایف خود، از یک سلسله امکانات 
به عنوان ورودی برخوردار اســت و نتیجــه و خروجی آن امنیت خواهد بود.) بیات 

بهرام و شرافتی پور جعفر، 1397، ص 45(
زنان بزه دیده ی جرم  های برخاســته از نفرت به دلیل شــرایط خاص خود 
نیازمند حمایت های ویژه ای هستند. بدیهی است که این حمایت ها صرفاً از طریق 
تعقیب و مجازات بزهکار امکان پذیر نخواهد بود. بلکه مهم ترین عامل در این میان 
تاش برای بازســازی روحی و روانی بزه دیدگان و دســتیابی به راهکارهایی برای 
فرو کاســتن از بحران های عاطفی ایجاد شده است. نمی توان این واقعیت را نادیده 
گرفت که زنان قربانیان عمده ی خشونت و تعصب در خانه هستند که این مسأله به 
دلیل آســیب پذیری زنان به واسطه ی وجود عاملی تحت عنوان جنسیت است. بر 
همین اساس زنان بزه دیده به طور اعم و زنان بزه دیده جرم  های برخاسته از نفرت 
به طور اخص شایستگی بیشتری در دریافت حمایت دارند. با توّجه به مطالب پیش
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گفتــه، نظام عدالت کیفری به دلیل تمرکز بر روی جرم و مجازات بزهکار و غفلت از 
بــزه دیده در فرآیند عدالت، نمی تواند نقش مؤثّری در حمایت های روانی و عاطفی 
از زنان بزه دیده ایفا کند. تنها طریق ایجاد چنین حمایت هایی استفاده از روش های 
ترمیمی در راســتای عدالت است. بر همین اساس در این مبحث به چگونگی ایفای 

نقش فرآیندهای ترمیمی در دستیابی به این هدف می پردازیم.

3-2-1.جایگاه زنان بزه دیده جرم  های برخاسته از نفرت در فرآیند های 
ترمیمی

مطالعه و توّجه به بزه دیدگان در جرم شناســی را به طورکلّی می توان به دو 
شــاخه تقسیم نمود. شــاخه ی اّول اعمال نظر به نقش وسهمی دارد که بزه دیده در 
ارتکاب جرم ایفا می کند و براین اندیشــه اســتوار است که شخص بزه دیده نیز می 
تواند در ارتکاب جرم از نقش و ســهمی برخوردار باشد. در این نگاه بزه دیده، فردی 
مقّصر است و به عنوان عامل جرم با وی برخورد می شود که اصطاحاً به آن »مقصر 
انگاشتن بزه دیده1« اطاق شده و بزه دیده مورد سرزنش قرار می گیرد. به این شاخه 
بزه دیده شناسی جرم شــناختی می گویند.)نیازمند ندا، پیشین، ص25( شا خه ی 
دوم مربوط به حمایتی است که جامعه می بایست به طور کلّی از بزه  دیدگان به شیوه 
های گوناگون به عمل آورد که به آن بزه دیده شناسی حمایتی گفته می شود. اگرچه 
نقش بزه دیدگان در بروز برخی از جرایم مانند جرایم مالی همچون ســرقت به دلیل 
عدم رعایت اصول حفاظتی و یا ضرب و جرح به دلیل رفتارهای تحریک آمیز قربانی 
غیر قابل انکار اســت، اّما نباید فراموش کرد که اّوالً زنان بزه دیده ی خشونت خانگی 
در اغلب موارد بدون داشتن هیچ گناهی آماج رفتارهای خشونت آمیز قرار می گیرند 
و بحث مقّصر دانســتن بزه دیده در این میان منتفی اســت و ثانیاً نگاه خشک و غیر 
منعطف به تقصیر بزه دیده در وقوع جرم، پاک کردن صورت مســأله و به نوعی ایجاد 

جواز ضمنی وقوع جرم توسط مجرم است.
اگرچه بی احتیاطی و بی مباالتی بزه دیده در وقوع جرم باید مورد بررســی 
قرار گرفته و در برخی جرایم - مانند ضرب و جرحی که با تحریک و شروع درگیری

1- Victim blaming
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توّســط قربانی جرم آغاز شــده - در تعیین نوع و میزان مجازات مرتکب جرم مورد 
لحــاظ قرار بگیرد، اّما به عقیده ی نگارندگان این مقاله نمی توان این مســأله را به 
تمامی جرایم، به ویژه جرایم خشــونت آمیز علیه زنان تسّری داد. به عنوان مثال آیا 
عدم رعایت حجاب متعارف و اســتفاده از لباس های جلب توّجه کننده توّسط زنان 
را می توان مجّوزی برای ارتکاب جرم تجاوز به عنف دانست؟ آیا زن قربانی تجاوز به 
عنف باید مورد سرزنش قرار گیرد یا به دلیل بحران های شدید روحی حاصل از بزه 
دیدگی مورد حمایت های ویژه قرار گیرد؟ آیا مطلق دانستن بزه دیده شناسی جرم 
شناختی موجبات تجّری مرتکبین جرایم علیه زنان که عمدتاً مردان جامعه هستند 
را فراهم نمی سازد؟ به ویژه آن که به دلیل بافت و فرهنگ مردساالر جوامع، به ویژه 
جامعه ی ایران امکان تضییع حقوق و نادیده انگاشتن نیازهای حمایتی زنان بیش از 
مردان فراهم است. از طرف دیگر همانگونه که ذکر شد، عموم خشونت های خانگی 
علیه زنان بدون هرگونه تحریک از سوی بزه دیده صورت می پذیرد. به عاوه اگرچه 
در نظام عدالت کیفری به بحث ضرر و زیان های وارده بر بزه دیده توجه شده و آثار 
سوء عمل مجرمانه بر بزه دیده از مبانی تعیین نوع و میزان مجازات به شمار می رود، 
اّما حمایت از بزه دیده و جبران زیان های معنوی وی مغفول واقع می شود. این در 
حالی است که بیش از هر شخص دیگر بزه دیده است که از ارتکاب جرم آسیب دیده 
و نیازمند حمایت اســت. وی می خواهد که درد و رنج هایش شــنیده شود تا درپی 
آن بزهکار نیز احســاس شرمساری و ندامت کرده و در وی حس مسئولیت در قبال 
عمل ارتکابی اش شکل بگیرد. بر همین اساس باید با استفاده از آموزه های بزه دیده 
شناســی حمایتی و فرآیندهای ترمیمی درصــدد حمایت از زنان بزه دیده جرم  های 

برخاسته از نفرت برآییم.
به طور کلّی بزه دیده شناســی حمایتی 3 دوره را پشــت سر گذاشته است. 
دوره ی اّول مربوط به قبل از پیدایش بزه دیده شناســی جرم شناختی است که طی 
آن در حقوق کیفری جبران خســارات وارد بر بزه دیدگان به رسمیت شناخته شد و 
یکی از جنبه های تعیین نوع و میزان مجازات همانا توّجه به آسیب ها ولطمات وارد 
بر بزه دیده بود.) نجفی ابرند آبادی علی حسین، ب، 83- 1382، ص 1539(. مرحله 
ی دوم مربوط به پیدایش بزه دیده شناسی حمایتی است. دورانی که بزه دیده مرکز
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توّجــه قرار گرفت و عقیده بر این بود که حقوق کیفری نمی تواند با اعمال مجازات 
اّوالً احســاس ترس و عدم امنیتی را که در بزه دیده ایجاد شــده اســت رفع کند، 
ثانیــاً از جبران وترمیم آســیب ها ولطمات وارد بر بزه دیده ناتوان اســت و ثالثاً با 
سزادهی بزهکار، احساس ندامت و پشیمانی نسبت به ارتکاب جرم و به تبع آن حس 
مســئولیت نســبت به بزه دیده در مرتکب ایجاد نمی گردد. لذا بزه دیده به عنوان 
فردی که عدالت کیفری آن را به دســت فراموشــی سپرده و حاشیه نشینی اختیار 
کرده اســت که می بایست مورد مساعدت و حمایت خاص قرار بگیرد.) نیازمند ندا، 
ص 28(. مرحله ســوم مربوط به دوران شــکل گیری عدالت ترمیمی است. در این 
دوران آن چه که بزه دیده شناسی حمایتی عنوان کرده بود بسط وتوسعه یافت. اگر 
تا این زمان به لطمات فیزیکی و مادی توّجه می شــد، آسیب ها و خسارات معنوی 
و عاطفی در عدالت ترمیمی در درجه ی نخســت اهّمیت قرار گرفت و برای ترمیم 
و جبران این آســیب ها و لطمات، عدالت ترمیمی پیشنهاد گفت وگو و مواجهه ی 

مستقیم بزه دیده و بزهکار را مطرح کرد.) نیازمند ندا، ص 28(
نکتــه ی حایز اهّمیت در عدالت ترمیمی نقش بزه دیده در فرآیند عدالت و 
توّجه به خواســته ها و نیازهای وی اســت. بزه دیده از فرصت الزم برای بیان درد و 
رنج ها و ترسی که به واسطه ی جرم ارتکابی متحّمل شده است برخوردار می گردد 
و می تواند خواســته های خود را از بزهکار سؤال کند و به این ترتیب تا حّد زیادی 
آســیب ها و لطمات معنوی وعاطفی وی جبران و ترمیم می شــود و بزهکار نیز به 
واســطه ی گفت وگو با بزه دیده احساس ندامت کرده و حّس مسئولیت پذیری هم 

در وی ایجاد می گردد.
بنابراین با توّجه به مطالب مذکور، به نظر می رســد عدالت ترمیمی بستری 
مناســب بــرای وارد کردن زنان بزه دیده جرم  های برخاســته از نفــرت به منظور 
رســیدگی به جرم ارتکابی علیه آن ها باشــد. زیرا عدالت ترمیمی برخاف دستگاه 
عدالــت کیفری که زنان بزه دیده در آن به نوعی  بزه دیدگی ناشــی از تشــریفات 
رســیدگی را هم تجربه می کنند، می تواند چتر حمایتی خود را بر آن ها گسترده و 
به بازسازی روابط مخدوش میان بزهکار و بزه دیده بپردازد. در واقع بزه دیدگان در 

جرایم خشونت علیه زنان به عنوان بازیگر اصلی ایفای نقش می کنند.
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3-2-2. هم دردی و احترام به شأن زنان بزه دیده جرم های ناشی از نفرت
یکی از حقــوق بنیادی بزه دیده، »احترام« به بزه دیده اســت و بر پایه  آن، 
رفتار همه کســانی که به گونه ای با بزه دیدگان در ارتبــاط اند، باید با هم دردی و 
احترام به شأن آن ها همراه باشد1. نادیده گرفتن این دسته از حقوق و بی احترامی 
و رفتار نامناســب با بزه دیدگان،موجب بزه دیدگی دومین آن ها می شــود. پاره ای از 
پژوهش ها نشــان داده اســت که برخی از بزه دیدگان، رفتار دست اندرکاران عدالت 
جنایی را با خود بســیار ناراحت کننده، اهانت بار، نامنصفانه و بی اعتنا به عواطف، 
حقوق، نیازها و منافعشان می دانند، تا آن جا که گاهی عملکرد این نظام را به منزله  
»دومین بزه دیدگی« خود انگاشته و آن را از جرم اصلی بسیار ناراحت کننده تر می 
شــمارند. به عبارت دیگر، گاه، آالم روحی ناشــی از رفتار نامناسب نهادهای عدالت 
کیفری با بزه دیدگان از آزردگی خاطِر ناشــی از ارتکاب جرم، بیش تر است. این امر، 
به ویژه در مورد بزه دیدگان جرم های برخاســته از نفرت صادق است؛ زیرا استعداد 
بــاالی آن ها در بزه دیدگــی دومین، همواره آن هــا را در معرض چالش های روحی 
جدید قرار می دهد. این در حالی اســت که هم دردی و احترام به شــأن بزه دیدگان 
در پرتوی مدل عاطفی - حیثیتی، به ویژه، در مورد بزه دیدگان جرم های برخاســته 
از نفرت، دارای اهمیت اســت. بر این اســاس، فرض بر آن است که بزه دیده، انسان 
دارای کرامتی اســت که به دالیل مختلــف، بزه دیدگی را تجربه کرده و آالم روحی 
بســیاری را در اثر ارتکاب جرم، به جان خریده است. از این رو، وی نیازمند حمایت 
حیثیتی و عاطفی در نهادهای عدالت کیفری اســت تا با فراموشی رخداد مجرمانه، 
هر چه ســریع تر به زندگی عادی خود بازگردد. بنابرایــن، نهادهای عدالت کیفری 
باید در راســتای حمایت از بزه دیده و کمک به بازگشت شرایط وی به حالت عادی، 
وی را مــورد حمایت روحی قــرار دهند و کرامت وی را لحــاظ کنند. هم دردی و 
احترام به شــأن بزه دیــدگان در پرتوی مدل عاطفی - حیثیتی نــه تنها، اقتضای 
رفتــار کرامت مدار با بزه دیدگان جرم های برخاســته از نفرت را دارد، بلکه این ایده 
را در اولویت برنامه های خود قــرار می دهد که نهادهای عدالت کیفری باید منتظر 
بزه دیدگان جرم های برخاسته از نفرت باشند. بنابراین، بر خاف رویه موجود در 

1- news.police.ir
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برخی ســامانه ها که بزه دیده به عنوان ســربار و عامل مشکل زا در نهادهای کیفری 
معرفی می شــود، در این الگو، از یک سو، بزه دیده فردی است که می تواند هر لحظه 
اقدام به گزارش جرم کند و از ســوی دیگر، نهادهای عدالــت کیفری باید همواره 

منتظر وی باشند و رفتار کرامت مدار با وی را مد نظر قرار دهند.
البته، الزمه برخورداری بزه دیدگان از رفتاری محترمانه و دلسوزانه مستلزم 
تغییر دیدگاه دســت اندر کاران قضایی و کسانی است که با بزه دیدگان در ارتباط اند. 
در نظــام عدالت کیفری ایران، میزان برخورداری بزه دیــدگان از رفتار محترمانه و 
دلســوزانه، فاقد ضمانت اجراهای واقعی است و صرفاً در قالب قانون گاه ها یا منشور 
اخاقی ســازمان قضایی و پلیسی، خود را نشان می دهد. به عنوان مثال، در تمامی 
بخش نامه ها و منشــورهای اخاقی نهادهای مرتبط بــا بزه دیدگان از جمله پلیس 
)نیوز(1 و قوه قضاییه )دادایران(2، به تکریم ارباب رجوع اشــاره شــده است. وجود 
عبارات کلی و زیبا، بدون داشتن ضمانت اجرا، یکی از مشکات اصلی رعایت احترام 

بزه دیدگان جرم های برخاسته از نفرت در این قلمرو است.

3-3. توسعه خدمات مشاوره بر بهبود سالمت روانی زنان بزه دیده 
در فرایند غیرکیفری

یکی از ســاده  ترین اشــکال حمایت عاطفی از بزه  دیدگان جرم  های برخاسته 
از نفــرت در پرتو مدل عدالت ترمیمی به  واقع عذر خواهــی بزهکار از اقلیت بزه  دیده 
اســت که با این کار احساس امنیت خاطر احیا شــده و و ی دیگر خود را در معرض 
خطر بزه  دیدگِی مکرر تصور نمی  نماید. با وجود شــکل های مختلف برنامه های عدالت 
ترمیمی، تمامی آن ها نمود مشترکی دارند و آن این است که بزه دیدگان اقلیت فرصت 
می یابند تا پیامدهای جرم بر زندگی شــان را شرح دهند و پاسخ تمام سواالت ناگفته 
خــود را درباره چگونگی رویــداد مجرمانه دریافت کنند و نیز در چگونگی پاســخ گو 

نمودن بزه کار، نسبت به رفتار بزه کارانه مشارکت داشته باشند.
ساختار فرآیندهای عدالت ترمیمی نیز به گونه ای طرح ریزی شده است که

1- news.police.ir
2- www.dadiran.ir
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گفت وگو و بیان آزادانه احساســات و دیدگاه ها از اجزای ضروری و جدا نشدنی آن 
محســوب می شوند.جرم شناسان معتقدند: »یکی از عوامل التیام و بهبودی یا فایق 
آمدن بر تجربه ناخوش آیند »تحمل جرم  های برخاســته از نفرت« توسط اقلیت  ها، 
آن اســت که وی فرصتی برای بیان ماجرا و سرگذشــت خود، آن چنان که اتفاق 
افتاده است، داشته باشــد. دالیل درمانی قابل توجهی در این خصوص وجود دارد. 
برای بزه دیده مهم است که بتواند داستان تنش  ها و ترس  های خود را چندین مرتبه 
باز گو کند. غالباً برای بزه دیدگان جرم  های برخاســته از نفرت مهم است که داستان 
تحمل جرم را به کسانی بگویند که عامل ارتکاب آن بوده اند تا به آنان بفهمانند که 
ارتکاب جرم چه تأثیری بر زندگی شــان داشته است«  )هوارد زهر1383، ص53(. 
بیان دیدگاه ها و نگرانی های بزه دیده، افزون بر اینکه نیاز عاطفی- حیثیتی بزه دیده 
را تأمین می کند، برای اصاح دیدگاه های دســت اندر کاران عدالت، جامعه محلی و 
حتی بزه کار نســبت به بزه دیدگان نیز مفید است. بیان پیامدهای جرم می تواند در 
جهت اصاح حالت »بی تفاوتی عاطفی« در بزه کار و تقویت »احســاس مسئولیت 
پذیری« و پاسخ گو نمودن وی تاثیر گذار باشد. گفت وگو پیرامون پیامدهای واقعی 
و ملمــوس جرم بــر بزه دیدگان، هم چنین موجب دســتیابی به هدف کلی ارتقای 
»درک عمومی نســبت به جرم  های برخاسته از نفرت« و نیز »شناسایی زمینه ها و 

علل و عوامل اجتماعی نگرش  های متعصبانه« خواهد بود.
البته گونــه دیگری نیز از حمایت عاطفی به شــکل تشــکیل انجمن  های 
مساعدت به بزه  دیدگان که به نوعی برای اقلیت  های بزه  دیده نقش پشتیبان عاطفی 
را ایفا نمایند نیز در تعدیل لطمات عاطفی ناشــی از بزه  دیدگی تاثیر  گذار است زیرا 
اصــوال اقلیت  ها تمایل دارند کــه با افرادی که از نظر آســیب  پذیری و ویژگی  های 
اقلیتی در وضعیتی همسان با آنان قرار دارند در تعامل باشند و لذا با مراجعه به این 
انجمن  ها که متشــکل از همین افراد دارای ویژگی  های اقلیتی هستند و در گذشته 
نیز چنین بزه  دیدگی  ای را تجربه نموده  اند، احساس همدردی و دلسوزی بیشتری به 
آنان منتقل می  شود، که این خود می  تواند عامل مهمی در ترمیم بزه  دیدگی عاطفی 
فرد اقلیت به شما آید) فرانیکیش ، 1989 ، 67( .این نکته را نیز نباید از نظر دور 
داشت که بین آسیب  های جسمی و آسیب  های روانی ارتباط نزدیکی وجود دارد.
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این ارتباط ویژه در مواردی که آســیب جســمانی شدیدی به فرد اقلیت وارد شده و 
آثار آن همچنان بروی بدن باقی مانده مشهود می  باشد، بدین توضیح که به هر میزان 
که آثار آســیب  های جســمی دوام بیشتری داشته باشــد، به همان مقدار نیز بهبود 
آسیب  های روانی که فرد اقلیت بدنبال وقوع جرم متحمل گردیده، به تعویق خواهد 
افتاد، زیرا آثار آسیب  های جسمی همواره یکی از یادآوری  های همیشگی جرم است. 
اقلیت  های بزه  دیده با مشــاهده آثار آسیب  های جسمی ناشی از جرم همواره خاطره 
تلخ تجربه بزه  دیدگی خود را در ذهن مرور می  نماید. لذا تدارک تمهیداتی در تسریع 
روند بهبود آســیب  های جسمی می  تواند بر سامت و بهداشت روانی اقلیت بزه  دیده 
تاثیری مثبت بگذارد. اقلیت بزه  دیده به علت وقوع جرم و رفتارهای تحقیرآمیزی که 
بــه همراه ارتکاب جرم صورت می  گیرد، احســاس اعتماد به نفس خود را به کلی از 
دســت می  دهد. بنابراین حمایت پزشکی از آنان از رهگذر توسل به روان پزشکان و 
روان شناســان در درجه نخست اهمیت قرار دارد. بنابراین هنگامی که روان پزشک 
یا روان شــناس مشــغول بازیابی سوابق از رهگذر پرسیدن ســواالتی از اوست، و نه 
تنهــا باید از بکارگیــری واژگان یا برخوردهایی که حس ســرزنش را به وی منتقل 
می  کنند خودداری کند بلکه باید قادر به کنترل احساســات وی نیز باشــد تا بتواند 
حمایت پزشــکی و مداوای لطمات و صدمات ناشی از جرم را به مطلوب  ترین شکل 
ممکن انجام دهد. در اقلیت بودن خود باعث ورود شــوک به شخص می  شود و آماج 
جرم قرار گرفتن وی، شــوک مضاعفی را بر او وارد می  کند که باعث دشــوار شــدن 
روند درمان می  گردد. که این خود به خوبی بیانگر عوامل تاثیر گذار بر شــوک ناشی 
از بزه  دیدگــی، پیامدهای درونی بزه  دیدگی برای اقلیت  ها و عوامل تشــدید کننده و 
یا تحمیل کنندگی بزه  دیدگی وی می  باشــد )سماواتی پیروز امیر، 1388، ص115(. 
افزون بر این، در مواردی  که اقلیت بزه  دید  ه قصد دارد بزه  دیدگی خود را کتمان کند، 
واکنش  هایی که به سبب شوک ناشی از بزه  دیده شدن می  باشد از قبیل عدم آرامش، 
بیزاری، احساس ترِس از مورد سرزنش قرار گرفتن و ترس از بزه  دیدگی مجدد را بروز 
می  دهد. در این هنگام دغدغه اقلیت  های بزه  دیده که باعث می  شود از اعام بزه  دیده 
شدن خود اجتناب ورزد، آن است که تصور می  کند با چنین کاری مورد تافی  جویی 
بزهکار قرار خواهد گرفت و به ناچار تنها مفر رهایی از این دغدغه را پنهان نمودن
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بزه  دیدگــی خود می  داند و چنانچه دغدغه  ها و نگرانی  هــای اقلیت بزه  دیده در این 
مرحله مورد توجه قرار نگیرد فرایند درمان به شــکل ناقص متوقف خواهد شد که 

پیامد ناگریز آن، بزه  دیدگی مجدد فرد اقلیت است.
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برآمد
از مجموع آنچه در این نوشــتار بیان شد می توان عنوان داشت از آن  جایی 
که موضوع بزه  دیدگی زنان بویژه خشــونت علیه زنان به عنــوان موضوعی پویا در 
تمام جوامع مطرح اســت، واکنش  های اجتماع و انگاره  های فرهنگی تثبیت شــده 
در جهت بقای ســنت  های پذیرفته شــده اخاقی را می  توان قطعاً عاملی آسیب  زا 
در آســیب  پذیری پایدار و پیچیده زنان بزه  دیده دانست. فرایندی که به واسطه آن، 
می  تواند این گروه اقلیت را درگیر آســیب  های روان  شــناختی در سطح باالیی کند. 
برخی از انواع آســیب ها برای نمونه تجاوز، تجاوز جنســی، آزار جنسی، آسیب  ها و 
جراحات ناشی از حمات جسمانی، توهین و ... نسبت به این گروه جنسی بی شک 
نه تنها نســبت به دیگران آزاردهندگی بیشــتری دارد بلکــه احتمال درگیر کردن 
آنان به اســترس پس از ســانحه را نیز افزایش می  دهد. بر این اســاس شناسایی و 
آگاهی از عواملی که بروز خطر استرس پس از سانحه را در این گروه از بزه  دیدگان 
آســیب  پذیر افزایش می  دهد برای نمونه توجه به عائم بالینی مشهود در بزه  دیده  ی 
خشونت: توهم روزانه، کابوس بازبزه  دیدگی، بازآفرینی تجربه  های رو  ان  پریش شوک 
مزمن و توهم و ترقیق رابطه ذهن وی با واقعیت، نه تنها الزم است بلکه با مشخص 
نمودن آن  ها می  توان مداخله  های موثری در پیشــگیری و برآورده ساختن نیازهای 
خاص قربانیان طراحی کرد. توجه به این مؤلفه  ها، بسط رویکرد بزه  دیدگِی حمایتی 
و توســعه و بهبود ســامت معنوی را ضرورت می  بخشــد. همزمان که این حاالت 
بر بزه  دیده عارض می  شــود، وجود تأثیر انکارناپذیر باورهای پذیرفته شده فرهنگی 
و اجتماعی در ترســیم واکنش  های نامطلوب نظام عدالت کیفری نســبت به زنان 
بزه  دیــده در برخوردهای غیرآگاهانه نســبت به آنان و عدم دسترســی  به امکانات 
مناســب در بهبود بزه  دیدگی ناشی از جرم  های برخاســته از نفرت، کمبود جامعه 
مدنی فعال و حامی حقوق قربانیان، استمرار بی توجهی و سهل انگاری نظام عدالت 
کیفــری در قبال این گروه از آســیب دیدگان، واکنش  های منفی و ســتیزه  گرایانه 
جامعه، پاسخ  های ســرکوب  گرایانه نظام عدالت کیفری برای نمونه رفتار آزارنده یا 
نامناســب مأموران پلیس، دادســرا و دیگر کارکنان نظام عدالت کیفري را تثبیت 
نموده و در برخی موارد مانع از تغییر جهت گیرِی کان سیاست  گذاری  های صورت
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گرفته می  شــود. و این بزه  دیده    ی مبتا به »اختال فشــار روانی پس   از سانحه«، با 
بزه  دیدگِي ثانویه  ی مواجه و گذر وی از دو سیکل   پس  بزه  دیدگی را ُکند و سنجه  های 

رو به  ترمیِم سامت روانی وی را به محاق می  بََرد.
اگرچــه جوامع مختلف من جمله ایران درصدد دســتیابی به راهکارهایی 
برای مقابله با این دســته از جرایم و گشودن چتر حمایتی خود بر سر بزه دیدگان 
خشــونت ها که عمدتاً زنان را در برمی گیرد هستند، اّما این پرسش وجود دارد که 
این اقدامات تا چه میزان در دســتیابی به اهداف مورد نظر موّفق عمل کرده اند؟ 
مهم ترین نکته در این میان آن اســت که آیا بسترهای الزم برای حمایت از زنان 
بزه دیده ی خشــونت بویژه خشــونت های برخاســته از نفرت در جوامع مختلف 
فراهم شده اســت یا صرفاً با جرم انگاری و تاش برای سزادهی مرتکب از طریق 
نظام عدالت کیفری در راه مقابله و محو خشــونت های خانگی گام برداشــته می 
شــود؟ اهّمیت این موضوع در این مســأله نهفته اســت که اّوالً بزه دیده در نظام 
عدالت کیفری نادیده گرفته شــده و هیچ گونه تاشی به منظور حمایت معنوی و 
روانی از وی صورت نمی گیرد. این در حالی است که بزه دیده بیشترین صدمات و 
آسیب ها را از جرم متحّمل شده و صرف مجازات مرتکب نمی تواند آن چنان که 
باید در کاهش آثار سوء عمل مجرمانه مؤثّر واقع شود. به ویژه آن که در جرایمی 
مانند جرم های برخاسته از نفرت  علیه زنان گاه به دلیل وجود روابط نزدیک میان 
مرتکب و قربانی شــّدت این آثار بسیار بیشتر خواهد بود. ثانیاً در قوانین بسیاری 
از کشــورها از جمله ایران به حمایت از زنان در برابرچنین خشونت و جرایمی در 
قوانین موضوعه ی آن ها رســمیت داده نشــده و حّتی در اندک مواردی که مقّنن 
تاشــی ناچیز برای حمایت از زنان بزه دیده داشته، به دلیل ساختارهای فرهنگی 
موجود و نگاه مردســاالرانه به این موضوع در مرحله ی عمل هدف قوانین مصّوب 
تأمین نمی شــود. با توجه به مجموع جهات یاد شــده توجه به توسعه و سامت 
معنوی زنان بزه  دیده جرم  های برخاسته از نفرت نه تنها ضروری است، بلکه اتخاذ 
رویکردهای چندوجهی و گســترده و تاش در جهت استانداردســازی معیارهای 
جرم  انگاری و تعیین فاکتورهای خطر در سطوح مختلف نظام عدالت کیفری برای 
نمونه پلیس، دادسراها و ...  در ارتباط با جمع آوری و تحلیل داده  ها با استفاده از 

یافته های روان  شناسی و جرم  شناسی حایز اهمیت می  سازد.
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