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چکیده 

زمینه و هدف :گسترش جرایم جنسی عواقب ناگواری چون از بین رفتن احساس امنیت ،سستی بنیان
خانواده ،جریحهدار شدن احساسات عمومی ،شیوع بیقانونی در جامعه و حتی سایر جرایم غیرجنسی را به
دنبال خواهد داشت .زنان به عنوان بزهدیدگان مستعد ،بالقوه و بزهدیدگان آسیبپذیر در جرایم ،به ویژه
جرایمجنسی میباشند .ویژگیهای خاص زیستی ،روانی و اجتماعی زنان بزهدیده به عنوان یکی از عواملی،
همواره در محاسبات مجرمان برای ارتکاب جرم و شکلگیری وضعیتهای پیش جنایی بر مبنای نظریه-
های فعالیت های روزمره ،سبک زندگی و جرمشناسی آبی اهمیت زیادی دارد.
روش :روش انجام پژوهش حاضر ،توصیفی و تحلیلی است.

نتایجویافتهها :راهکارهای پیشگیرانه غیرکیفری که بهمنظور دشوار کردن ،پرخطر کردن یا جاذبهزدایی
فضا برای کسانی که قصد ارتکاب جرم دارند ،انجام میشود ،با شناخت عوامل اصلی موثر بر وقوع جرم
امکانپذیر است که این راهکارها در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است .کنترل و نظارت و جاذبهزدایی
از آماج و آموزش و استفاده از وسایل ارتباط جمعی ،اطالعرسانی و رسانهها از مهمترین راهکارهای از
بزهدیدگی جنسی هستند که اجرای آن در کاهش آمار جرایم جنسی تاثیر بهسزایی دارد .
کلیدواژهها:بزهدیدگی زنان ،بزهدیده جنسی ،جاذبهزدایی از آماجها ،آموزش ،نظارت و کنترل رسمی.
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مقدمه 
جرایم جنسی از کهنترین انحرافهاای بشاری اسات کاه ردپاای آن را مایتاوان در طاول تااریخ


ازبزهدیدگیجنسیزنان

روشهایموثرپیشگیری


نویسندگان :هنگامه ناطقه میرزایی ،بهروز گلپایگانی ،محسن رهامی

مشاهده کرد .تا اوایل قرن بیستم ،به انگیزهها و تمایالت جنسی افاراد بشار و مساایل مارتب باا آن،
آنگونه که از نظر روانشناسی در خور اهمیت است ،توجهی نمیشد .در اوایل قرن حاضار باود کاه
فروید ،بنیان گذار مکتب روانکاوی ،با ارائه نظریات خود در مورد پدیدههای جنسی و نقش آن در
سلوک و رفتار انسان محافال پزشاکی و علمای دنیاا را باه خاود آورد و انساان را متوجاه واقعیاات
جدیدی درباره امور جنسی کرد که تا آن زمان نسبت به آن بیاطالع بودند.
بدینسان ،جنسیت و تمایالت جنسای از معماولتارین مجهاوالت بشار و یکای از بازر تارین
تعارضهای موجود در جواما بشاری باوده ،باه نحاوی کاه متااثر از شارای  ،و عوامال اجتمااعی،
اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی جوام یا اجتماع واق شده است .بدیهی است روابا جنسای متاداول،
از نقطه نظر خاص در هر مقطعی از زمان و در هر جامعه به طورکلی در دو مجموعه مشروع یا مباح
و نامشروع یا مجرمانه طبقه بندی میشود .لذا ،مجرمانه بودن هر یک از اشکال این روابا  ،باه نظاام
هنجاری و ارزشی جامعه مورد نظر در مقط زمانی مورد بررسای ،بساتگی دارد .همچناین ،تعریا
موجود از نظم عمومی که مورد حمایت حقوق کیفری قارار مای گیارد و چگاونگی اعماال قواعاد
جرمانگاری نیز در دستهبندی مذکور تاثیر عمیقی دارد.
با این اوصاف ،یکای از باسابقهترین انواع انحرافات بشری و کجارویهاای موجاود در جواما
بشاری ،پدیاده «انحرافاات جنسی» و «جرائم جنسی» میباشد .قدمت تاارییی انحرافاات جنسای باا
قدمت پیادایش موجاود زناده برابر است ،به طاوری کاه در قاانون حماورابی ،برخای از انحرافاات
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جنسی همچون زنااای ساااده و زنااای بااا محاارم جارمانگااری شاده باود (نجفاای ابرناادآبادی و
باادامچی .)60:1383 ،همچنین ،در قوانین هیتیها ،آشوریهاا ،یوناان قادیم ،بابل ایااران باسااتان و
تمدن شرق باستان و مصر باستان ،نمونههایی از انحرافات و جرایم جنسی مورد توجاه قارار گرفتااه
باود.
یکی از تازهترین و در عین حال با اهمیتترین موضاوعاتی کاه طای چناد دهاه اخیار در علاوم
جنایی به طور کلی و در علم جرمشناسی به طاور خااص مطارح شاده و مباحا زیاادی را در پای
داشته ،موضوع بزهدیده است .این موضوع به اندازهای حایز اهمیت است که به طور قطا مایتاوان
ادعا نمود مثل بزه ،بزهکار و کیفر که تا پایان جنگ جهانی دوم یگانه شکل هندسی علاوم جناایی
بوده ،را بعد از جنگ جهانی دوم ،میصوصا طی چند دهه اخیر تغییر شاکل داده اسات و باا اضاافه
شدن ضل اساسی بزهدیده ،به مرب بازه ،بازهکاار ،بازهدیاده و کیفار تبادیل شاده اسات (رهاامی و
دیگران.)11 :1389 ،

توجه به پیشگیری وضعی تاثیر غیرقابلانکاری در کاهش جارم باه طاور عاام و کااهش جارایم
جنسی به طور خاص خواهد داشت .انگیزه نگارندگان از انتیاب ایان موضاوع ،مطالعاه و شاناخت



بالقوه جرایم جنسی ،زنان و کودکان (بزهدیده ایدهآل جرایم جنسی) ،در جارایم جنسای و بررسای
آموزش و توصیه محافظات ،کااهش فرصات جارم و وضا قواعاد اسات کاه یکای از روشهاای
پیشگیری از جرایم به ویژه جرایم جنسی است.


پیشینه 
آقاعباساای ،خواجااه ونااد و لطفاای خاچااک ( .)1400در پژوهشاای بااا عنااوان «ت أ ثیرازدواجدر
پیشگیریازجرایمجنسیدربینجوانانشأررکأرج» ،باه ایان نتیجاه رسایده اسات کاه
پیشگیری از بروز جرایم معقولترین راهبرد جرمشناسان در مقابله با گسترش جرایم است .بر هماین
اساس ،پیشگیری عمومیت ویژه ای در راستای مقابله با جرایم یافته و بر همین اساس ،این پژوهش با
هدف مطالعه میدانی تاثیر ازدواج در پیشگیری از جرایم جنسی در بین جوانان شهر تهران را مطالعه
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شرعی و واقعیات اجتماعی نیز سازگار باشد .ضرورت این پژوهش عاالوه بار بررسای بازهدیادگان

ازبزهدیدگیجنسیزنان 

روشهایموثرپیشگیری


روش هایی است که از طرق میتل

واجد آثار پیشگیرانه وضعی از جرایم جنسی باوده و باا مباانی

کرده است.
اکرمی و محمدی نیا ( .)1399در پژوهشی با عنوان «کلینیکبزهدیدهشناسأیدرتاأاوز
جنسیونقشآندرپیشگیریازجرائموآسیبهایناشأیازآن» ،غالباا کشاورهای

کشورها پاسخهای به غیر از مجاازات باه تجااوز جنسای دادهاناد؛ یعنای آنهاا تنهاا ماالک خاود را

تجاوز جنسی و نحوه اثبات آن دارای ضع

بوده ،در ماورد حمایات از بازهدیادگان ایان دساته از

جرایم نیز هیچ گونه اقدامی در باب خسارتهای عاطفی و روانی انجام نداده است و در بسایاری از
موارد به دالیل بسیاری مشاهده شده کاه قربانیاانی نیاز کاه دسات باه شاکایت زدهاناد ،باه خواساته
خویش نرسیدهاند.
رضوی فرد ،رباط جزیی و عمرانی( .)1397در پژوهشی با عناوان «پیشگیریازبزهدیأدگی
جنسیدرشبکههایاجتماعی» به این نتیجه رسیدهاند کاه پیشاگیری اجتمااعی جامعاهمادار از
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دنیا از گذشته تاکنون گامهای بزرگی در راه اصالح قوانین مربوط باه تجااوز جنسای و حمایات از
قربانیان آن برداشتهاند .در بح تجاوز جنسی ،اغلاب کشاورهای دیگار قاوانین خاود را باه سامت
جزئی گرایی پیش برده و باع حفظ حرمت و کرامت اشیاص از تعرض و تجاوز شدهاند و غالب

بزه دیدگی جنسی در فضای سایبر باید مورد توجه قرار گیرد .این گونه پیشاگیری ساعی در تغییار و
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بهبود اوضاع اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی دارد که باه ناوعی زمیناهسااز بزهکااری و بازهدیادگی
هستند .لذا ،بهتر است بگوییم هدف پیشاگیری اجتمااعی جامعاهمادار ،مباارزه باا عوامال جارمزای


ازبزهدیدگیجنسیزنان

روشهایموثرپیشگیری
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محیطی است .از نمونه راهکارهای این ناوع پیشاگیری مایتاوان باه اقادامات و تادابیر آموزشای و
تربیتی ،اشتغالزایی ،کمک به تشکیل خانواده و غیره اشاره کرد .از دیگر ساو ،مایتاوان باه برخای
نمونه اقدامات نظارتی که در چارچوب نوعی پیشگیریهای وضعیتمادار قارار مایگیرناد ،اشااره
نمود .بهکارگیری ابزارهای نوین مدیریتی از جمله نرمافزارهای مدیریت هوشمند برای سااماندهای
محی مجازی مورد استفاده کودکان و نوجوانان از دیگر راهکارها است.
مبانینظری 
فعالیتهایروزمره 

.1تئوری
2
1
نظریه فعالیت روزمره از سوی دو جامعهشناس به نامهای الرنس کوهن و مارکوس فلسون مطارح
شد .بر اساس نظریه کوهن و فلسون ،زمانی بزهدیدگی احتمال بیشتر واق شدن دارد کاه ساه عامال
در یک زمان و مکان جم شود .این سه عامل عبارتند از :ال  .فراهم بودن انگیازه بارای مرتکباان.

ب .وجود هدفهای مناسب 3ج .فقدان امنیت مؤثر (نبود محافظ یا مداف برای اهاداف یاا افاراد یاا
آماج محافظت نشده) (کرامتی معز و میرخلیلی .)4 :1399 ،براین اساس ،عناصار اصالی عبارتناد از
فرصت ارتکاب جرم ،مجاورت یا در معرض بودن با مجرمین و عناصر تسهیل کننده ارتکااب جارم

که در این نظریه مورد بح

و بررسی قرار میگیرند.

در این نظریه ،برای جلوگیری از بازهدیادگی بار روی دو عامال ،یعنای هادف مناساب و عادم
محافظت کافی تمرکز میشود؛ بادین معنای کاه ماا در جامعاه همیشاه افارادی را داریام کاه بارای
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ارتکاب جرم انگیزه دارند .حال ،برای پیشگیری از جرم اوال ،باید اهداف مجرمانه را کااهش دهایم
و ثانیا ،نظارتها و محافظتها را بیشتر و کارآمدتر کنیم (کرامتی معز.)83 :1399 ،
نتیجه طبیعی نظریه فعالیت روزمره ،تمرکز بر پیشگیری وضاعی باه عناوان راهکاار پیشاگیری از
وقوع جرم است .از این رو ،فلسون در پژوهشهای بعدی خود بر پیشگیری وضعی متمرکز گردید.
برخالف پیشگیری اجتمااعی کاه بار فارد بزهکاار و یاا بهساازی محای اجتمااعی متمرکاز اسات،
پیشگیری وضعی با مداخله در محی  ،به دنبال از بین بردن و کاهش موقعیت هایی است کاه منتهای
به شکلگیری جرم میشود .از این رو ،بیشی از تکنیک های پیشگیری وضعی ،بر بزهدیاده باالقوه
و آماج جرم متمرکز است (پاک نهاد.)246 :1399 ،

1. Lawrence Cohen.
2. marcus Felson.
3. Suitable Targets.
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.2تئوریسبکزندگی 
این نظریه به گات فردسن 1و هیندالنگ منسوب است و طبق آن ،هر قدر یک فارد شایوه زنادگی
2



شیص با افراد بزهکار یا با محی های مجرمانه یا محی های خطرناک یاا در زماانهاای خطرنااک
بیشتر رفت و آمد کند ،شانس بزهدیدگی خود را افزایش میدهد» (حسینی و صفری.)156 :1394 ،
بر مبنای این دیدگاه ،علت بزهدیدگی برخی از اشیاص ،شیوه و سبک زندگی آنهاست.
هیندالنگ و همکارانش معتقدناد ویژگای هاای شیصای در سابک زنادگی فارد و در نتیجاه،
احتمال بزهدیدگیاش موثر است .آنهاا سان ،جنسایت ،وضاعیت تاهال ،میازان درآماد و ناژاد را از
عوامل دخیل در این زمیناه دانساته و معتقدناد الگوهاای رفتااری مارتب باا ایان فاکتورهاا موجاب
میگردد فرد خواسته و یا ناخواسته نقش خاصی را در جامعه در پیش بگیرد و این نقش ،در سبک
زندگی فرد و در نتیجه ،میزان مواجهه با فاکتورهای ریساک بازهدیادگی ماوثر اسات (پااک نهااد،
.)237 :1399
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بزهدیده شدن او بیشتر است (کرامتی معز و میرخلیلی .)6 :1399 ،به تعبیار دیگار« ،هار چقادر یاک

ازبزهدیدگیجنسیزنان 

روشهایموثرپیشگیری


بازتری داشته باشد ،یعنی فعالیتهای شغلی و تفریحای و اوقاات فراغات وی بیشاتر باشاد ،احتماال

طراحان این نظریه با استناد به نتایج مطالعاات و نظرسانجی از بازهدیادگان بیصاوص مطالعاات
صاورت گرفتااه توسا اداره سرشاماری ایاااالت متحااده آمریکاا در شااهرهای میتلا آن کشااور
دریافتند که ارتباطات معنیداری بین بزهدیدگی اوضاع و احوال جانبی بزهدیدگان و شایوه زنادگی
آنها وجود دارد .بدینسان این نظریه ،توزی نامنظم بزهدیدگی زنان در جرایم جنسای را در زماان و
مکان ،بر حسب تفاوت شیوه زندگی آنان ،تبیین میکند .برای نمونه ،مجرد زیساتن ،زیاادهروی در

1. Gottfredson
2. Hindelang

 .3برای نمونه میتوان از حادثه خمینیشهر یاد کرد که سال  1390توجه افکار عمومی و رسانهها را به شدت جلب کرده بود.
در این حادثه که در عصر روز سوم خرداد رخ داد 14 ،نفر که شامل  6زن و  8مرد که میانگین سنی آنها  23تا  29سال بوده و به
قصد برگزاری برنامهای تفریحی ،با گرفتن باغ یکی از دوستانشان در خمینیشهر و برداشتن پوششهای اسالمی ،به رقص و
پایکوبی میپرداختند .با باال رفتن صدای این افراد ،توجه دو جوان حاضر در باغ مجاور جلب شده و به همراه  12نفر از دوستان
خود و با پوشاندن صورتهای خویش به باغ حمله کرده و مردها را در اتاقی حبس کرده و زنها را به مکان دیگر منتقل و مورد
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عوامل کالن تقارن زمانی و مکانی بزهکار -بزهدیده؛ اول شب در محلاههاای پاایین شاهر زماان
مناسبی برای انواع بزه میباشد ،زیرا در این محلهها کوچاه تناگ و تاریاک و مناساب بارای اناواع

فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

نوشاایدن مشااروبات الکلاای ،اسااتفاده از وسااایل حماال ونقاال عمااومی ،معاشاارت بااا مااردان جااوان،
رفتوآمد شب هنگام به اماکن عمومی و زندگی در شهرهای بزر  ،از شایوههاای زنادگی اسات
3
که نرخ بزهدیدگی زنان در جرایم جنسی را باال میبرد.

تجاوز قرار میدهند .به نقل از سایت آفتابwww.aftabnews.ir :
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جرایم میباشد .در این صورت ،شناسایی مجرم سیتتر میشود .سبک زندگی بزهدیده هام ماوثر
در بزهدیدهگی اوست .زن و مردی کاه روزاناه سااعات زیاادی را در بیارون خاناه باه سارمیبرناد،


ازبزهدیدگیجنسیزنان

روشهایموثرپیشگیری
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احتمال بزهدیدگی آنها باال میرود.
جرمشناسیآبی
.3تئوری 
اصطالح جرمشناسی آبی ظاهرا اولین بار توسا «اساالومیر ماارکر دو» در کتااب «جامعاه شناسای
آبی» در سال  2012به کار رفته و سپس ،این عنوان توس سایرین مورد استفاده قرار گرفته اسات و
موضوع اصلی این رشته از جرمشناسی ،چگونگی جرایم علیه بزهدیدگان خااص مانناد کودکاان و
زنان ،چرایی آن روشهای پیشگیری کنترل و مبارزه باا آن ،حتای اصاالح بزهکااران و حمایات از
بزهدیدگان می باشد .این رشته جدید که ظاهرا به نوعی در پیوند با علام بازهدیادهشناسای نیاز قارار
میگیرد ،با استفاده از سازوکارهای علم جرم شناسی و ظرفیت نظری و علمی آن ،درصادد مطالعاه
جرایم جسمی و جنسی ارتکابی علیه قربانیان خواص و درعینحاال شاناخت مجارمین ،علال وقاوع
جرایم مذکور ،روشهای حمایت مادی و معنوی ،ارائه رهنمودهای ارشادی به کشورها بارای اتحااد
روشهای کنشی و واکنشی در مقابله با بزهکاری به ویژه در ارتباط باا کودکاان بازهدیاده و شااهد
ارتکاب جرم ،قتلهای جنسیتی زنان و دختران میباشد (نجفی توانا.)130-129 :1400 ،
این جنبش آبی که به شدت مورد توجه نهادهای بینالمللای باه ویاژه ساازمان ملال متحاد قارار
گرفته است ،بسترساز برگازاری کنگاره هاای پانج سااله در زمیناه پیشاگیری و واکانش کیفاری و
تصویب اسنادی می باشد .کنوانسیون مبارزه با جرم ساازمانیافتاه فراملای و پرتکال یکام در زمیناه
ساارکوب و پیشااگیری از قاچاااق بااانوان و کودکااان در سااال  2000قطعنامااه شااورایی اقتصااادی و
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فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم


اجتماعی درباره رهنمودهای دادگستری در موضوعات مربوط به کودکاان بازهدیاده و گاواه جارم
 ،2005سالنامه پیمایشهای بزهدیدگی  ،2010و قطعنامه اقدام علیه قهر های مربوط به جنسیت زناان
و دختران  2013و ...و اسناد دیگار بارای حمایات از جلاوگیری از بازهدیادگی کودکاان و زناان و
حمایتهای بعد از قربانی شدن گردیده است.
روش 
روش انجام پژوهش حاضز توصیفی و تحلیلی و با اساتفاده از مطالعاات و منااب کتابیاناهای انجاام
شده است.


یافتهها 
حمایت از بزهدیدگان جرایم جنسی (راهکارهای بازتوانی) ،هدف اعمال تدابیر پیشاگیرانه حماایتی
بر روی اشیاص است که یک بار بزهدیده جرایم جنسی واق شدهاناد؛ لاذا ،باهدنباال پیشاگیری از
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تکرار بزهدیدگی و غرق شدن آنها در انواع جرائم و انحرافات جنسی ،با اناواع حمایاتهاا هساتیم.
اگرچه پس از وقوع جرم ،پیشگیری مفهوم خاود را از دسات مایدهاد ،اماا باه جهااتی حمایات از



کمکها و حمایتها حتی پس از وقوع جرم میتواند از پیشارفت آثاار جارم و بازه و بازهدیادگی
بیشتر فرد جلوگیری کند.
غالبا به بزهدیدگان (به ویژه بزهدیدگان جرایم جنسی) با تحمل جرم ،آرامش روانای خاود را از
دست داده و تنها با مجازات مرتکب التیام نمییابد ،بلکه به مراقبتها و درمانهای روانی نیاز دارند
تا به وض قبل از تحمل جرم برگشت و آثار آن اعاده گردد .قربانی در جرایم جنسی مانناد تجااوز
به عن  ،زنا با محارم ،لواط و ...عالوه بر خسارت مادی ،خسارت روانی شدید را متحمل میشاود
و نیاز به کمک و حمایت روانی دارد که ایان امار مساتلزم یاک فرآیناد تیصصای درماان و التیاام
میباشد.
روانشناسان پیدایش انحرافات جنسی را در بح با بزهکاران جنسی به تجارب اولیه فارد نسابت
میدهند که فرد را به انجام اعمال انحرافی ترغیب یا شرطی میکند؛ سوءاستفاده جنسی از کودک،
او را به ادامه آن در بزرگسالی یا برعکس ،اقدام باه ساوءاساتفاده از دیگاران وا مایدارد (اوحادی،
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موجب تسکین بزهدیده و تشفی خاطر وی و جلوگیری از انتقامجوییها میگردد و از سوی دیگار،

ازبزهدیدگیجنسیزنان 

روشهایموثرپیشگیری


بزهدیدگان پس از وقوع جرم واجد اهمیت و دارای ابعاد پیشگیرانه است .از طرفی ،این حمایاتهاا

 .)212 :1385سوءاستفادههای جنسی مکرر از یک زن (آن هام در ازا پاول) باه طاور قطا موجاب
دستههای از بیماریهای روحی میشود ،بیصوص که غالبا فرد روسپی در معاشرتها بدترین افراد و
برای تسکین آالم خود بدترین مسکنها (مواد میدر و الکل) را برمیگزیند .بناابراین ،بازهدیادگی
این افراد خود عاملی برای بزهکاری آنهاا مایباشاد .بازهدیادگی و بزهکااری دو روی یاک ساکه

آستانه ارتکاب جرم مطالعه میشود و از این رو میتوان باا تحات حمایات قارار دادن بازهدیادگان
جرایم جنسی از جمله حمایتهای روحای و روانای ،ماالی و عااطفی و ساپس ،اصاالح و درماان و
بازپروری آنها ،از بزهدیدگی مکارر و ساپس ،بزهکااری پیشاگیری مایشاود (نجفای تواناا:1400 ،
.)133
پیشگیری به عنوان یک رویکرد سیاسات جناایی حکیماناه ،مفیاد وماوثر در اولویات اول اکثار
نظامهای حقوقی مبتنی بر تدبیر و پژوهش نه تنها در سطح ملی جایگااهی بسایار واال دارد ،بلکاه در
سطح فراوانی نیز نهادهای بینالمللی به ویژه سازمان ملل متحد توجاه ویاژهای را باه امار پیشاگیری
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پاکسرشت را خدشهدار میکند) نوعا به بزهکاران جنسی تبدیل میشوند .همانطور که گفته شاد،
بزهدیدگی به عنوان یک عامل اصلی در بزهکاری ،درچارچوب عوامل وضعی یا عوامل موجود در
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میباشند ،میصوصا بزهدیدگان جرایم جنسی (باه دلیال اینکاه اصال حیاا و عازت و شارف انساان
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مبذول داشته است و اسناد و معاهدلت متعاددی در ایان موضاوع باه منظاور بیاان اصاول راهباردی
پیشگیری و ارشاد نظامهای ملی به تصویب رساندهاند.


ازبزهدیدگیجنسیزنان

روشهایموثرپیشگیری
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در انواع روشهای پیشگیرانه غیرکیفری تالش میشود تاا باا مداخلاههاای زودهنگاام از وقاوع
جرم جلوگیری شود .به عبارت دیگر ،پیشگیری غیرکیفاری مبتنای بار تادابیری اسات کاه درصادد
حذف یا کاهش عوامل جرمزا بوده تا از این طریق در مسیر ارتکاب جرم مان ایجاد شود.
مفهوم مضیق پیشگیری تنها اقدامات غیرقهرآمیز را شامل میشود ،در صورتی که معناای موسا
پیشگیری ،اقدامات قهرآمیز و همچنین اقدامات غیرقهرآمیز را در برمیگیرد .پیشگیری غیرقهرآمیاز
به دو بیش پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی تقسیم میگردد .در پیشگیری اجتمااعی علال و
عوامل جرمزا اعم از اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،وراثتی ماورد بررسای قارار مایگیارد و هادف
جلوگیری از بروز فکر وتصمیم مجرمانه در ذهن افراد است ،اما پیشگیری وضاعی عباارت اسات از
اقدام به محدود کردن فرصتهای ارتکاب جرم یاا مشاکلتار کاردن تحقاق ایان فرصاتهاا بارای
مجرمان بالقوه.
روشهای پیشگیری از جرایم جنسی مستلزم شناخت ماهیت این جرایم در ضامن یاک نگارش
کلی با استفاده از رشتههای میتل علوم انسانی است .برخی جرایم ،بیشاتر توسا ماردان و برخای
دیگر ،بیشتر توس زنان ارتکاب مییابد .دستهای دیگار از جارایم وجاود دارد کاه خاواه از ساوی
مردان خواه توس زنان ارتکاب یابد ،مبتنی بر تفاوتهای بیولوژیک بین زن و مارد اسات و تحات
عنوان جرایم جنسی طبقهبندی میشوند .جرایم جنسای در مفهاوم عاام خاود شاامل هار ناوع رفتاار
جنسی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد .جرایم جنسای بعاد از قتال و ضارب و
جرح از مهم ترین جرایم در جهان به شمار میرود که بزه دیده و جامعه را به شدت متاثر میساازد.
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بر اساس چنین برداشتی از جرایم جنسی میتوان روشهای پیشاگیری از آن را در قالاب آموزهاای
جرمشناختی مورد مطالعه قرار داد.
زوضعیتپیشجنایی 

.1جلوگیریا
وضعیت پیشجنایی در جرایم جنسای علیاه زناان ،مجموعاه اوضااع و احاوال خاارج از شیصایت
بزهکار است که بر عمل مجرمانه مقدم هستند و سبب تدارک عمل مجرمانه میشاوند و باه قسامتی
که به وسیله شیص مفهوم و محسوس هستند ،اطالق میشود» .در هر وضعیت پیشجناایی بایاد دو
عنصر اساسی را تشییص داد :واقعه یا یک رشته از وقای شاکلگیاری نقشاه و طارح جناایی را در
ذهن بزهکار موجب شده است و اوضاع و احوالی که تدارک و ارتکاب جرم را شامل شده اسات.
نیستین عنصر ،شامل بروز یک واقعه یا یک رشته وقایعی است که نقشه جنایی را ناگهاان در ذهان
بزهکار آینده پدیدار میسازد؛ به عنوان مثال ،پوشش نامناسب زنان که میتواند منشأ جرایم جنسای
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علیه آنان باشد .عنصر دوم برای وضعیت ماقبل جنایی در وقایعی استقرار دارد که کم یا بیش بارای
آینده مطلوب هستند و او را در وضعیتی قرار میدهند تا نقشه جنایی خود را تحقق بیشد .تاثیر ایان



جنایی بستگی دارد (گسن.)195-193 :1394 ،
برخی از جرایم جنسی علیه زنان ممکن است توس افراد آشنا و اشیاصی صاورت بگیارد کاه
رابطه قبلی با بزهدیدگان داشته و به نحوی با او مراوده داشتهاند .نقش زنان در اقدامات خاودمراقبتی
که در راستای کاهش خطر بزهدیدگی آنها در جارایم جنسای بکاار مایرود ،بسایار اساسای اسات.
مشارکت فعال بزهدیده در پیشگیری از جرایم جنسی نیازمناد آگااهی وی از وضا هاای پرخطار و
راههای اجتناب از آن است .حضور و تردد در مکانهای خلوتی کاه امکاان دسترسای باه پلایس یاا
کمک دیگران بسیار پایین است و در زمانهای خاصی مثل تاریکی هوا ،پرخطر است و اجتنااب از
آن ضروری است .لذا ،در برخی کشورها از جمله انگلساتان افارادی کاه از ایان وضا هاا اجتنااب
نکنند ،خود مجرم محسوب میشوند (معتمدی مهر .)190 :1380 ،در همین راستا ،مایتاوان گفات
زنانی که هنگام شب و در تاریکی به تنهایی از منزل خارج میشوند ،عموما احساس امنیت کمتاری
میکنند و شبها چنانچه در منزل تنها باشند ،نسبت به مردان بیشتر خطر بزهدیاده شادن را احسااس
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باقی خواهد ماند .بزهدیده واق شدن زناان در جارایم جنسای باه برخای شارای در وضاعیت پایش
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اوضاع و احوال در «فعلیت یافتن» عمل مجرمانه قاط است .بدون آنها ،نقشه جنایی بیتردیاد نقشاه

میکنند (رستمی تبریزی.)294 :1388 ،
در پرونده «ار» علیه «آلن» در سال  ،1982قاضای ریچاارد انگلیسای اظهاار داشات« :بارای یاک
دختر ،این نهایت مسامحهکاری است که شبهنگام از یک خودروی شیصی ،تقاضای سوار شدن
نماید .در واق امر به احتمال زیاد ،چنین دختری با این کار ،تمایل خود را به برقراری رابطه جنسای

مشابهای در این زمینه وجود دارد« :هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضاایت انجاام گرفتاه باشاد،
چیزی ثابت نیست» (تبصرهی  1ماده  658قانون مجازات اسالمی مصوب .)1392
.2کاستنازفرصتهایکجروی 
کاستن از فرصاتهاای کاجروی و زدودن محای هاای اجتمااعی مضار معضاالتی مانناد بیکااری،
ولگردی ،تکدیگری ،وجود زنان خیابانی و دهها نمونه دیگر از عواملی هستند که زمینه و موقعیت
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مشااارکتی 1مقصاار بااوده اساات( ».ویلیامز،کاااترین .)410-409 :1384 ،در کشااور ایااران نیااز قااانون
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نشان داده است ».و در توجیه محکوم نمودن مارد متجااوز باه یاک جریماه 2000لیارهای باه جاای

.1منظور از مسامحه مشارکتی ( ،)contributory negligenceفعل یا ترک فعل بزهدیده میباشد که محرک یا تسهیلکننده
جرم است.
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ارتکاب بزه را فراهم مینمایند .مبارزه با این علل و عوامل که هرکادام باه عهاده یکای از نهادهاا و
ادارات اجرایای اسات ،مایتواناد از بازهکاااری پیشاگیری نمایاد .تاالش بارای زدودن محای هااای


ازبزهدیدگیجنسیزنان

روشهایموثرپیشگیری


نویسندگان :هنگامه ناطقه میرزایی ،بهروز گلپایگانی ،محسن رهامی

اجتماعی مضر برای جوانان و کاهش فرصتهاای کاجروی و پیشاگیری از تحریاک انگیازه آناان
برای ارتکاب جرایم جنسی ،تاثیرگذار است .روسپیگری یا خرید و فروش اشیاص ،خطار جادی
برای امنیت جوانان است و به تیلفات نوجوانان نیز کمک میکند.
همچنین ،جم آوری متکدیان که خود زمینهساز بسیاری از جرایم ازجمله جرایم جنسی هستند،
از دیگر وظای

نهادهای اجرایی است که میتواند به کاهش نرخ این گونه جرایم کماک شاایانی

کند .در شهر توکیو ،پایتیت ژاپن در سال 1964م ،فرمان توسعه سالم جوانان صادر شد .هدف این
فرمان تشویق تاثیرات فرهنگی مناسب در جوانان و زدودن محای هاای اجتمااعی مضار اسات .ایان
زدودن شامل جم آوری روسپیها و سالمسازی محای  ،تعیاین نشاریههاای مضار و کنتارل فاروش
آنها ،کنترل رفتن جوانان به دیدن فیلمهای شهوتانگیز ،کنترل تبلیغاات مضار و رفاتن جواناان باه
سینماها و باشگاههای بولینک بعد از نیمه شب میباشد .اصل در اجرای این فرماان ،مقیاد شادن باه
اشتغال سالم است .بنابراین ،کنترل مقتدرانه تنها هنگامی که واقعا الزم است ،به کار بارده مایشاود.
به عبارت دیگر ،به هدایت آزادی بیش ازکنترل پلایس بایاد توجاه شاود (میرخلیلای-255 :1388 ،
.)256
تغییر دادن شرای و وضعیت در زمانها و مکانهاای خااص جارمخیاز (مانناد مکاان هاایی کاه
خلوت بوده و حضور نیروهای پلیس نیز کم است) می تواند در کاهش آمار جرایم موثر باشد .لاذا،
عدم تردد زنان (به عنوان قربانیان اصلی جرایم جنسی) در ساعات و مکان های خلاوت ،کاه امکاان
مراقبات از افااراد در معاارض بازهدیاادگی در آن شاارای کاام اسات ،نصااب ابزارهااای الکترونیکاای
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دوربینهای مداربسته ،کیوسک و گشتهای پلیسی در خیابانها و امااکن خلاوت شاهری ،سااخت
فیلمهای پلیسی و نصب روشنایی (تیرهای چراغ برق) میتواند منجر به کاهش آمار ارتکاب جرایم
جنسی گردد.
.3پرهیزازتحریکبزهکارانبالقوهتوسطزنان 
در میان انواع بزهدیدگان ،زنان بزهدیده جزو بزهدیدگان باا میازان آسایبپاذیری بااال قارار دارناد.
سوءاستفادههای جنسی ،تجاوز جنسی و مزاحماتهاای جنسای را مایتاوان جازو مصاادیق جارایم
جنسی در خصوص زنان دانست .جرایم جنسی علیه زناان ،بعاد از جارایم خشاونتآمیاز ،بااالترین
میزان را به خود اختصاص میدهد .نمونه بارز این دسته از جارایم ،تجااوز باه عنا اسات .جارایم
جنسی یا به طور مستقل صورت میگیرد و یا حین ارتکاب جرایم دیگاری مثال سارقت و ورود باه

عن

به منزل دیگری اتفاق میافتد .در اکثر قریب به اتفاق موارد ،باا باهکاارگیری زور و خشاونت

همراه است و گاه با قتل یا ایراد شدید ضربات جسمانی به زن توأم میشود (داوودی.)97 :1388 ،



شبهنگام ،که احتمال بزهدیدگی آنان را افزایش میدهد ،نشان دادن عالیمی از سوی زناان ،مانناد
حرکات ،اشارات و حاالت خاص بدنی و بایحفاا باودن زناان بازهدیاده یاا آمااج بازه (سالیمی،
داوری.)248 :1385 ،
گاهی اوقات زنان بزهدیده در جرایم جنسی صرفا یک آماج منفعل جارم نیساتند کاه نقشای در
ارتکاب عمل مجرمانه ایفاء نکنند ،زیرا در مسایر تکاوین جارم و در نهایات قرباانی شادن ،عوامال
متعددی ایفای نقش میکنند که گاه علت وقوع جرم و بزهدیدگی ،خود زنان هستند؛ بدین صورت
که با اعمال و رفتار تحریکآمیزشان موجبات بزهدیدگی خود را فراهم میکنند و یکای از عناصار
و عوامل اصلی ارتکاب جرم هستند.
زنان بزهدیاده ای کاه در بعضای تجاوزهاای جنسای باا پوشایدن لبااسهاا و رفتارهاا و حرکاات
تحریکآمیز بزهکار را به سوی خاویش جلاب ماینمایناد ،نموناهای از ایان دساته از بازهدیادگان
میباشند .در بسیاری موارد ،بزهدیده با رضایت ،همکااری ،تحریاک و ...نقاش اساسای در تکاوین

نویسندگان :هنگامه ناطقه میرزایی ،بهروز گلپایگانی ،محسن رهامی 

ارتکاب جرایم جنسی فراهم میکنناد ،مانناد حضاور آنهاا در مکاانهاای خلاوت باه خصاوص در

ازبزهدیدگیجنسیزنان 

روشهایموثرپیشگیری


رفتارها ،گفتار و پوشش تحریکآمیز زنان ،تسهیالتی که خود زنان آگاهانه یاا ناآگاهاناه بارای

عمل مجرمانه ایفا میکند و بزهکاران باالقوه را بارای ارتکااب جارم وسوساه مایکناد .پاس زناان
میتوانناد باا بایمالحظگای و شاتابزدگی ،وسوساهانگیازی ،ترغیاب ،مسااعدت یاا فاراهم نماودن
تسهیالت ،زمینه مناسبی را برای ارتکاب بزه علیه خویش فراهم کنند (شاهیده.)23 :1391 ،

غیرعلمی محسوب گردیده و در ادبیات جرمشناسی به حاشیه رانده شد .اما با اعالم شکست اندیشه
اصالح بزهکاران« ،رونالد کالرک »1به عنوان پرچمدار پیشاگیری وضاعی ،آن را باه شاکل ناوینی
ارائه نمود (پاک نهاد.)252 :1399 ،

فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

دپارتمان تحقیقات جرم شناسی دولت انگلستان طراحای وتجرباه شاد .تاکیاد عماده ایان نظریاه در
رابطه با ریشهیابی بزهدیدگی آماج ها ،اشاره به فرصتها وموقعیتهای مناسب جرم دارد .با رشد و
توسعه جرمشناسی خصوصاا اندیشاه اصاالح و باازپروری ،پیشاگیری وضاعی اندیشاهای قادیمی و
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زداییازآماجها


جاذبه
.4
نظریه پیشگیری وضعی که درصدد فهم چگونگی فرایند بزهدیدگی آماجها و کاهش میزان اسات،
به عنوان یک نظریه علمی ،اصالتا تاسیسی انگلیسی میباشد.این نظریه در زمان مدیریت کالرک بر

1 . Ronald Clarke.

117



آماج به معنی نشان ،نشانه و هدف است و منظور از آماج جرم در متون جرمشاناختی ،مجموعاه
اهدافی است که میتواند مورد تهاجم یا در معرض تهاجم قرار گیرد .آماج جرم میتواناد ماال (در


ازبزهدیدگیجنسیزنان

روشهایموثرپیشگیری
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سرقت و )...یاا انساان (در آدمرباایی و ...باشاد) زناان و کودکاان باه عناوان آمااج جارایم جنسای
میباشند .اصطالح تقویت آماج جرم 1در مورد یکی از روشهای پیشگیری از جارم بکاار مایرود

که از سوی پلیس مورد حمایت بسیار قرار گرفته است و هدف آن به عنوان نموناه ،افازایش امنیات
فیزیکی آماجهای جرم ،مثال خانه خود را تا آنجا که ممکن است ،ایمن کنیاد ،قفالهاا پنجارههاا و
درها باید در وض مناسبی باشند؛ اگر به آپارتمان یا خاناه جدیادی نقال مکاان کردیاد ،قفالهاا را
عوض کنید .واحد پیشگیری جنایت پلیس محلی میتواند درمورد ضددزد کردن محال ساکونت و
در نتیجه ،ضدتجاوز کردن آن شما را راهنمایی کند تا بدین وسیله کار مجرمین به هنگاام ارتکااب
جرم مشکلتر گردد (گیدنز و بردسال.)59 :1397 ،
زنان که یکی از قربانیان اصلی جارایم جنسای هساتند ،در قاوانین کشاورهای میتلا از جملاه
ایران مورد توجه قرار گرفتهاند .این موضوع موجب ایجاد گروههاای مردمای و حمایات جواما از
این دسته از بزهدیدگان شده است .از جمله مهمترین راههای پیشگیری از بزهدیادگی ،محافظات از
زنان است که همواره در معرض بزهدیدگی جنسی هستند.
در دسترس بودن زنان بزهدیده یکی از عواملی است که عالوه بر تحریک بزهکااران باالقوه باه
ارتکاب جرم و ایجاد انگیزه مجرمانه ،موجب مای شاود بادون هایچ ماانعی قصاد مجرماناه خاود را
درباره هدف مورد نظر عملی سازند .حضور پلیس در مکانهایی کاه خطار بازهدیادگی را افازایش
میدهد ،میتواند آسیبپذیری آنها را به حداقل برساند (میرخلیلی.)73 :1383 ،
با نگاه علتشناسانه به عوامل مؤثر در بزهدیدگی زنان در زمینه جرایم جنسی میتوان گفت کاه
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شیوه زندگی ،فعالیات روزماره و نقاش تأثیرگاذار آناان بارای مثاال ،در قالاب تحریاک و تشاویق
بزهکاران بالقوه در ارتکاب جرایم جنسی ،جذابیتزدایی از زنان به روشهای میتل مانند حجااب
و پوشش مناسب ،آسیبپذیری آنها را کمتر میکند .اگر به موضوع پوشش ،با رویکارد پیشاگیری
وضعی از جرایم جنسی بنگریم ،میتوانیم ادعا کنیم که یکی ازدالیل آن ،کارکرد پیشگیرانه بارای
حمایت از زن در مقابل بزهدیدگی بوده است (آقابابایی و موسوی.)47 : 1391 ،
.5نظارتوکنترلرسمی 
نظارت و کنترل رسمی ایان راهکاار کاه معاروفتارین روش پیشاگیری وضاعی شاامل اساتفاده از
نیروهای پلیس و کنترل و مراقبت سازمان ها و نهادهای دولتی است که پیشاگیری از جارم از جملاه
کارکردهای آنهاست .البتاه ،بارای نظاارت رسامی ،آنچاه مای تواناد نقطاه مثبتای در باهکاارگیری
1. target hardening.
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ابزارهای نظارتی و البته ،ارتقای رویتپذیری از طریق ایجاد روشنی روشنایی هاای پیراماونی شاود،
ایجاد حالتی است که فرد در آن به خودایمنی میرسد؛ زیارا رفتارهاای مشاکوک در یاک محای



میکنند .این مساله میتواند از بزهدیدگی گروههای آسیبپذیر پیشگیری کند.
حضور پلیس ،وضعیت پیشجنایی را تغییر داده ،نوعی پیشگیری وضعی ایجاد میکند ،میتاوان
برخی اقدامات آنها را پیشگیرانه تلقی کرد .درایران نیز با هدف پیشگیری وضعی ،پلایس تیصاص
پیشگیری ،تاسیس گردید و عمدتا به ارائه مشاورههای پیشگیرانه میپردازد( ابراهیمی.)114:1393،
نیروی انتظامی(پلیس) میتواند نقاش پررناگتاری در زمیناه آماوزش و آگااهیرساانی حاوزه
جرایم جنسی داشته باشد؛ به عنوان مثال ،در کشور ایاالت متحده امریکا پلیس با آماوزش باه زناان
(خودداری از نوشتن نام خود در دفترچه تلفن به عنوان زن تنها یا اجتناب از حضور با ماردان غریباه
در فضاهایی مثل آسانسور و کوچههای خلوت و تاریک ،اساتفاده از روشانایی الما هاا در مناازل
و )...در کاهش پیشگیری جرایم جنسی نقش خود را ایفا میکند (گیدنز و بردسال .)167 :1397 ،با
توجه به اینکه از سال  1385پلیس پیشگری از جرایم تاسیس و از سال  1377پلایس زن باه صاورت
گسترده در نیروی انتظامی شروع به کار کرد ،این امکان وجود دارد بیشای بارای آماوزش جارایم
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جمله جرایم جنسی ،در برخورد با سایرین یاا ورود باه برخای مکاانهاا ،جاناب احتیااط را رعایات

ازبزهدیدگیجنسیزنان 

روشهایموثرپیشگیری


قابل رویت ،آسانتر تشییص داده میشود .بناابراین ،افاراد آسایب پاذیر در برابار برخای جارایم از

جنسی و راهکارهای کاهش فرصتهای کجروی به زنان توس نیروی پلیس زن صورت گیرد.
باارخالف پیشااگیری اجتماااعی ،پیشااگیری وضااعی قاباالرویاات و ماادرن اساات .نصااب برخاای
تجهیزات ،بالفاصله آثار خود را نشان میدهد .بدون اینکه این ناوع پیشاگیری ،بیواهاد یاا بتواناد،
جایگزین واقعی سرکوب گردد ،به عنوان یاک ابازار افازایش کاارایی پلایس ماورد اساتفاده قارار

تحت حاکمیتش افزایش دهد؛ با استفاده از این ساز وکارها ،به کنترل کل جمعیت میپردازد.
لیکن ،با عنایت به اینکه مرج انتظاامی باه عناوان عوامال دسااتگاه عاادالت کیفااری ،نیساتین
مرجعی هستند که بزهدیدگان به آنهاا مراجعاه مایکنناد ،لاذا برخاورد مناسااب پلایس ،مایتواناد
نقش بسزایی در پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه داشااته باشااند .ایاان مهاام نیااز خاود باا روشهاا و
شیوههای میتل قابل تحقق است که یکی از مهمترین آنها اساتفاده از ضااب زن در ماواردی کاه
بزهدیده زن اسات ،مایباشاد .خوشابیتانه در مااده  42قااانون آیااین دادرساای کیفااری مصااوب
 1392بادین نحاو ایان موضاوع ماورد اشااره قارار گرفتاه اسات« :باازجویی و تحقیقات از زناان و
افراد نابالغ درصورت امکان باید توس ضابطان آموزشدیده زن و با رعایات موازین شرعی انجاام
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مداخله کند .بنابراین ،پیشگیری وضعی به ابزاری برای افزایش قدرت شناسایی و دساتگیری پلایس
تبدیل شده است .از طرفی ،پلیس بدون اینکه نیاز باشد ،تعاداد نیروهاای خاود را در کال سارزمین
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میگیرد .تشدید نظام کنترل ،ارتکاب جرم را به تاخیر انداخته و وقت بیشتری به پلیس مایدهاد تاا
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شود» .شایان ذکر است ،اهمیت این موضوع در این قانون با ضامانت اجرایای که در ماده  63قاانون
مرقوم بیان شده است ،به وضوح قابل مشاهده است.1



ازبزهدیدگیجنسیزنان

روشهایموثرپیشگیری
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.6آموزش
بسیاری از خانوادهها در اثر جهالت ،سقوط فرزندان خود را تسهیل میکنند این خاانوادههاا مساایل
جنسی را با فرزندان خود مطرح نکرده و آموزش کافی نمیدهند .لذا ،کودک در طول رشاد خاود
غریزه همجنسی را به صورت غل و نادرست از گروه دوستان و همساالن یاد میگیرند و به فاردی
منحرف تبدیل میشوند .به بیان دیگر ،طبق قاعده و اصال تطاابق تربیات باا مقتضاای طبیعات رشاد
انسان نباید کاری کرد که فرد دچار دچار بلوغ زودرس گاردد .ایان بلاوغ زودرس رشاد انساان در
دیگر ابعاد خلقی عاطفی شناختی اجتماعی جنسی و مانند آن را نیز دچار مشاکل آشافتگی سااخته،
از مسیر طبیعی خود منحرف میسازد .نتیجه چنین وضعیتی تنها به باروز مشاکالت روحای و روانای
افراد محدود نمی شود ،بلکه تجربههای غل جنسی دوران کودکی شیصیت و عملکارد انساان در
بزرگسالی را نیز تحتالشعاع قرار میدهد و او را از امکان تعامل مناسب اجتماعی با اجتماع و افاراد
باز میدارد که این گسستگی اجتماعی خود میتواند زمینهسازه انحرافات جنسی او را فاراهم ساازد
(حاجی ده آباادی .)190 :1385 ،از ایان رو ،الزم اسات کاه آماوزش و تربیات جنسای در مراحال
میتل

رشد متناسب با رشد سایر ابعاد فرد صورت بگیرد تا از باروز چناین مشاکالت و انحرافاات

جنسی پیشگیری به عمل آید.
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آموزش باید نهادهای رسمی به ویژه همه دساتانادرکاران نظاام دادگاری جناایی و نیاز دیگار
نهادهای اجتماعی مانند آموزش و پرورش را از گذر رساانههاا و روشهاای تبلیغااتی و شایوههاای
آموزشی مناسب پوشش دهد .مهمترین ابزارهاایی کاه در روزگاار ماا کاه عصار ارتباطاات نامیاده
میشود ،میتوان از آن برای افزایش آگاهی درباره موضوعهای مربوط به بزهدیادگان بهارهگیاری
کرد ،عبارت است از بروشاورها ،باولتنهاای خباری ،پایگااههاای اینترنتای ،پوساترها و تبلیاغهاای
رسانهای که افزون بر این نقش حمایتی ،خوشبیتانه برای افاراد و نهادهاای جامعاه مانناد رساانههاا،
طراحان گرافیک نیز کارآفرین و درآمدزاست .آموزش درست و مناسب نه تنها تواناییهای دست
اندرکاران درگیر با مسائل بزهدیدگان را باال میبرد ،بلکه گسترش آن در ساطح همگاانی باه طاور
نامسااتقیم در پیشااگیری از باازهدیاادگی نیااز نقااش دارد (رایجیااان اصاالی .)79 :1390،آمااوزش و
تحصاایالت در افاازایش کیفیاات زناادگی تااک تااک افااراد و همچنااین ،توسااعه کلاای کشااور نقااش

 .1ماده  63قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392بیان میدارد در صورتی که ضابطان ازمقررات ماده  42این قانون تیطای و
تیل
120

کنند ،به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

فوقالعاده مهم و انکارناپذیری دارد ،باه خصاوص دربااره زناان و دختاران اهمیات بیشاتری دارناد
(طغرانکار.)210 :1389 ،



شیصی ،استفاده میشود .با اجرای این برنامهها به شاگردان آموزش داده میشود تاا موقعیاتهاای
نامتناسب را بازشناسد ،در برابر فریبکاری و اجبار مقاومات کنناد ،از موقعیات بگریزناد و بار لازوم
مطل کردن دیگران واق

شوند (دادستان .)297 :1390 ،مشارکت فعال بازهدیاده در پیشاگیری از

جرایم جنسی نیازمند آگاهی وی از وضعیتهای پرخطر و راههای اجتنااب از آن اسات .حضاور و
تردد در مکانهای خلوت و در زمانهای خاصی مانند تاریکی هوا ،تعطیالت و مکاانهاایی کاه در
صورت بروز خطر امکان دسترسی به پلیس یا کمک سایرین بسیار پایین اسات ،وضاعیت در خطار
محسوب شده و اجتناب از آن ضروری است (حدادزاده نیری.)40:1388 ،
آگاهی و دانش موجب رف بسیاری از معضالت و مشکالت زنادگی فاردی و اجتمااعی انساان
میشود و اغلب معضالت اجتماعی بهویژه معضل بزهکاری و بزهدیادگی ناشای از جهال ،ناادانی و
بیتوجهی و غفلت است؛ الزم است با آگاه نمودن مردم نسبت به جرایم و شیوههای اتیاذ مجرمین
و توصیهها و آموزشهای الزم برای گروههای خااص بازهدیاده مادنظر قارار گیارد؛ باا راهانادازی
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کتاب یاا ساینرانی) بارای کااهش خطار سواساتفاده جنسای و افازایش مهاارتهاای حفاظ ایمنای

ازبزهدیدگیجنسیزنان 

روشهایموثرپیشگیری


در حال حاضر ،در مدارس ایاالت متحده امریکا بایش از پایش از برناماههاای آموزشای (فایلم،

برنامههای تلویزیونی به طور مستمر جارایم واقا شاده در ساطح شاهرها بصاورت کلای باه اطاالع
همگان رسانده شود و با تجزیه و تحلیل آن آگاهی های مناساب و ضاروری در اختیاار ماردم قارار
گیرد؛ اخباار مرباوط باه آدم رباایی تجااوز جنسای معماوال وقتای اعاالم مایشاود کاه یاا مجرماان
دستگیرشده باشند یا آن جنایت بارها تکرار شده باشد .آنگاه مقامات مسول خبر را اعالم مایکنناد

نتیاهگیری 

بحثو
از میان روشهای میتل پیشگیری از جرایم جنسی ،پیشگیری وضعی از اهمیت ویژهای برخوردار
است؛ چرا که در این نوع پیشگیری ،محور بح اقادامات جامعاه ،دولات و بازهدیادگان احتماالی
است .پیشگیری وضعی به افراد جامعه میآموزد که چگوناه خاود را از خطار باه تهدیادهای حفاظ
نمایند .لذا ،این نوع از پیشگیری هزینه کمتری را به جامعه تحمیل میکناد و عماوم افاراد جامعاه را
در امر پیشگیری از جرم دخیل مای کناد .راهکارهاای پیشاگیرانه غیرکیفاری کاه باهمنظاور دشاوار
کردن ،پرخطر کردن یا جاذبهزدایی فضا برای کسانی که قصد ارتکاب جرم دارند ،انجام میشاود،
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گروههای خاص بزهدیده و آگاه نمودن این گروهها از شایوه و روشهاای ارتکااب جارایم جنسای
توس بزهکاران میتوان آمار این گونه جرایم را تا حد زیادی کاهش داد.
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(میرخلیلاای)374-373 :1383 ،؛ بنااانبراین ،بااا اطااالعرسااانی بااهموق ا و آمااوزشهااای الزم جهاات
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با شناخت عوامل اصلی موثر بر وقوع جرم امکانپذیر است که ایان راهکارهاا در ایان مقالاه ماورد
توجه قرار گرفته است .مطالعات نوین جرمشناسی بر کنشگر دیگر جرم بزهدیده متمرکز مایشاوند
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تااا سااهم یعناای نقااش و شیصاایت وی را در تکااوین جاارم مشاایص نماینااد .کنتاارل و نظااارت و
جاذبهزدایی از آماج از موارد پیشگیری وضعی در جرایم جنسای مایباشاد .تحکایم بنیاان خاانواده
نظارت و مراقبت والدین بر معاشرت فرزندان و استفاده آنان از وسایل ارتباط جمعی ،اطالعرساانی
و آموزش رسانهها از مهمترین راهکارهای پیشگیری وضعی از جرایم جنسی هستند کاه اجارای آن
در کاهش آمار جرایم جنسی تاثیر بهسزایی دارد.
آموزش و تربیت جنسی و شناخت مراحل رشد جنسی انسان و یاری رساندن باه وی بارای طای
کردن مسیر صحیح رشد جنسی ،همچنین اطالع از نحاوه ایجااد انحاراف یاا اخاتالل در رفتارهاای
جنسی و روشهای درمان یا برطرف کردن این عوامل در مصاون مانادن آحااد جامعاه از ارتکااب
جرایم جنسی و خالف عفت عمومی و محافظت قربانیان بالقوه از آسیبهای ناشی از ارتکااب ایان
گونااه جاارایم تاااثیر بساازایی خواهااد داشاات .لااذا ،تاادوین و اجاارای برنامااههااای پیشااگیرانه بااا
جهتگیریهای یاد شده میبایست در اولویتهای کنشگران اجتمااعی اعام از نهادهاای دولتای و
غیردولتی قرار گیرد .همچنین ،میتوان بیان داشت که افزایش کنتارلهاای رسامی و غیررسامی در
جامعه ،شناسایی زنانی کاه در معارض خطار بازهدیادگی قارار دارناد و آماوزش روشهاای دفااع
شیصی به آنان اعمال محدودیت در رفت و آمدهای شابانه و یاا تاردد در مکاانهاایی کاه امکاان
بزهدیدگی را افزایش میدهد ،نقش مهمی در پیشگیری از بزهدیدگی جنسی زنان دارد.
توجاه سیاساتگاذاران تقنینی ،قضایی و اجرایی به نقش مؤثر زنان بزهدیده در فرآیناد فعلیاات
یاافتن پدیاده مجرماناه باه عنوان یک عنصر فعال در جارایم جنسای و گساترش مرزهاای اقادامات
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پیشاگیرانه باه آناان ،انجاام آموزشهای الزم در راستای خارج نمودن زنان از موقعیت بازهپاذیری،
باا دشاوار نماودن فرآیناد ارتکاب جرایم جنسی ،شناسایی مکانهای جرمخیز و اطالعرسااانی بااه
زناان جهات مراقبات در رفت و آمد به آن مکانها ،شناسایی زنانی که مستعد بزهدیاده واقا شادن
در جرایم جنسی هساتند و مراقبتهای الزم از آنان و ترویج فرهنگ خاودایمنسااازی ،بااازنگری
زناان نسابت باه برخای معاشرتها و دوساتیهاایی کاه احتماال بازهدیاده واقا شادن زناان در آن
روابا هسات ،تساهیل امار ازدواج و فراهم آوردن امکان تشکیل خانواده برای جوانان ،پایشبینای
سازوکارهاای قاانونی در جهت تیفی کیفر بزهکاران باه منظاور حمایات کمتار از زناانی کاه در
بزهدیاده واقا شادن خاود در زمینه جرایم جنسی ،نقش اساسای ایفااء مایکننااد کااه خااود ایاان
موضاوع مایتواناد موجاب پیشگیری کیفری از ارتکاب این دسته از جرایم شود.
برخورد با پدیده بزهکاری با سالح کیفر ،واکنشی موفقیتآمیاز نباوده اسات .اصاوال مباارزه باا
معلول بدون توجه به علت ،در نهایت اقدام مفید و نتیجهبیشی نیواهد بود .احتساب میارج ناشای

از اجرای کیفر و اقدامات تربیتی و تامینی و هزینههای ناشی از جرایم به بزهکار ،بازهدیاده و جامعاه
رقم هنگفتی را به ما نشان میدهد که اگر مدیران یک کشور به درجهای از تعالی فکری برسند کاه



نیازهای افراد جامعه همت گمارند ،بی گماان خواهناد توانسات از رشاد کمای و کیفای جارایم در
جامعه جلوگیری نموده و پدیده بزهکااری را مهاار نمایناد .باا انادکی بررسای ثابات مایشاود کاه
هزینههای ناشی از جرم و خسارت وارده به مجرم و قربانی ،میارج مصروفه برای تعقیب ،تحقیاق و
دادرسی و اجرای حکم در ماورد حکام در ماورد مجارم کاه اصاطالحا «هزیناه بازهکااری» نامیاده
میشود ،اگر برای پیشگیری جرم به مصرف برسد ،در درازمدت از لحا مالی نیاز باه نفا جواما
نیواهد بود.
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خود را وق

پیشگیری از وقوع جرم نموده و یا صرف هزینههای فوق ،نسابت باه رفا کمبودهاا و

ازبزهدیدگیجنسیزنان 

روشهایموثرپیشگیری


به جای صبر کردن و در کمین نشستن تا جرمی اتفاق بیافتد و مرتکب تحت تعقیب قرار گیرد ،هام
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 شاهیده ،فرهاد .)1391( .مطالعه مبانی بزه دیده شناسی نیساتین در قاانون مجاازات اساالمی و چگاونگیاعمال آن در آراء دادگاهها[ .پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته حقوق کیفری و جرم شناسی ،دانشگاه شهید
بهشتی].
 داوودی ،هما .)1388( .بزهدیده شناسی زنان و زمینههای مؤثر در کاهش جرایم .دو فصلنامه فقه و حقوقخانواده (ندای صادق).89-107 ،)50(14 ،
https://flj.journals.isu.ac.ir/article_40009.html

 دادستان ،پریرخ .)1390( .روانشناسی جنایی .چااپ نهام .ساازمان مطالعاه و تادوین کتاب علاوم انساانیدانشگاهها.
 رایجیان اصلی ،مهرداد .)1390( .بزهدیدهشناسی .جلد اول .چاپ اول .موسساه مطالعاات و پاژوهشهاایحقوقی شهر دانش.
 رستمی تبریزی ،لمیاء .)1388( .درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرم شناسای .مجلاه تحقیقاات حقاوقی12 ،(.279-317 ،)50

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56280.html



 گسن ،ریموند .)1394( .جرم شناسی نظری .ترجمه مهدی کینیا .مجم علمی وفرهنگی مجد. گیدنز ،آنتونی؛ بردسال ،کارن .)1397( .جامعهشناسی .ترجمه حسن چاوشیان .چاپ سیزدهم .نی. معتمدی مهر ،مهدی .)1380( .حمایت از زنان در برابر خشونت ،چاپ اول .زیتون. میرخلیلی ،سید محمود .)1388( .پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاهی به سیاست جنایی اساالم .چااپاول .سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 میرخلیلی ،سید محمود .)1383( .پیشگیری وضعی از نگاه آموزههای اسالم .فصالنامه حقاوق اساالمی1 ،(.59-76 ،)1

نویسندگان :هنگامه ناطقه میرزایی ،بهروز گلپایگانی ،محسن رهامی 

http://cps.jrl.police.ir/article_95006.html

ازبزهدیدگیجنسیزنان 

روشهایموثرپیشگیری


 رهامی ،محسن ،نجفی ابرندآبادی ،علی حسین؛ حیدری ،علی مراد .)1389( .جرایم بدون بزهدیده .چااپدوم .بنیاد حقوقی میزان.
 طغرانکار ،حسن .)1389( .حقوق سیاسی اجتماعی زناان قبال و بعاد از پیاروزی انقاالب اساالمی ایاران.چاپ دوم .مرکز اسناد انقالب اسالمی.
 کرامتی معز ،هادی .)1399( .بزه دیده شناسی کودکان در شبکه های مجازی .چاپ اول .دادگستر. کرامتی معز ،هادی؛ میرخلیلی ،ساید محماود .)1399( .پیشاگیری رشادمدار از بازهدیادگی کودکاان درشبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی معلمان منطقه پنج شهر تهران) .فصلنامه مطالعاات پیشاگیری از
جرم.1-22 ،)56( 15 ،

http://hoquq.iict.ac.ir/article_22640.html

 نجفی ابرند آبادی ،علی ،بادامچی ،حسین .)1383( .تاریخ حقوق کیفری بینالنهرین .چاپ اول .سمت. نجفی توانا ،علی .)1400( .جرمشناسی .چاپ دوم .آوای حکمت. ویلیامز ،کاترین .)1384( .روش زندگی وتاثیر گذاری بزهدیده بر وقوع جرم .ترجمه علی صفاری .مجلاهتحقیقات حقوقی.)41( 8 ،
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