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 چکیده 
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 مقدمه

برار  های متعددی برای برخورد با رفتار سررزن  شاخص ،حقوقیآشکار است که از نظر اخالقی و 

 ،ها ممکن است به وضعیت مرتکب، قربانیاین شاخص. شودیک فرد در نظر گرفته می مجرمانةیا 

 برخری  ةعقیرد آمیر،،  رفتارهرای خورونت   دربرارة . واقعه و امثال آن مربوط باشد احوال یا اوضاع و

 را خورونت  به هاپاسخ ،عمده طور به مرتکب و قربانی اجتماعی هاینق  که است این بر محققان

 ,Gottfredson & Gottfredson: 1988; Miethe, 2004) کندمی تعیین حقوقی و اخالقی سطح دو در

p.229). ةطررفین جررا اشراره کررده و معتقدنرد درجر       ةطور شفاف، بره نروع رابطر    خی دیگر بهبر 

توصریفی در تعیرین نترای      یطور سرنتی، متییرر   ها، بهصمیمیت و پیوند میان مرتکبان و قربانیان آن

برار تققری و تصرور    های عدالت کیفری در دعاوی مربوط به انواع جرائم خوونتو تصمیم قضایی

 .(Black, 1976, pp.40-48) شده است

 سروی  از غیرعادالنه و ناروا رفتار که اگراشاره کرده است  اخالق نیکوماخوسدرکتاب  ارسطو

 بره  کمرک  از خرودداری  مثرال،  بررای . است ترغیرعادالنه و نارواتر ،گیرد انجاا دوستان و ن،دیکان

 زدن صدمه از پدر، به زدن صدمه ،همچنین .است بارتر بیگانه سرزن  به کمک از از خودداری برادر،

رسد عقت چنین کراهتری  به نظر می .(Hessick, 2007-2008, p.344) است دیگر شدیدتر شخص به

تررین  تررین و صرمیمانه  در این موضوع نهفته است که ن،دیکان و دوستان به دلیر  داشرتن ن،دیرک   

دن به یکدیگر نوعی ز تنها از یکدیگر انتظار لطف و محبت بدون جبران دارند، بقکه صدمه روابط، نه

 . است طور کقی این اقداا خالف اخالق استفاده از رفتارهای بدون انتظار ن،دیکان بوده و بهسوء

اگرچه به شک  غیرعمد ناپسند است، بقکه منظور ارتکاب  زدن البته منظور این نیست که صدمه

ت بره صرورت   زیررا برخری صردما    ،و برا سروءنیت اسرت    زدن صردمه  ةیک رفتار به قصد و انگی،

 .دشون غیرعمدی و اتفاقی ایجاد می

طرور   بره  ،ت اجتمراع ئر پاسخ هی نوعاً داده استشناسی نوان های مطالعاتی دانومندان جرا یافته

آمیر، میران    طرور خراب بره ارتکراب جررائم خورونت       به ،ها مراجع عدالت کیفری و دادگاه کقی و

تر از پاسخ به ارتکاب این جرائم  خفیف ینویژه در روابط زوج بهد، اشخاصی که روابط ن،دیک دارن
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 ةمحققران حروز  (. Black, 1976, pp.40-48) بین اشخاصی است که روابط دورترری برا هرم دارنرد    

ها در مقایسه با جررائم  بار ارتکابی توسط بیگانه عدالت کیفری نی، بر این باورند که جرائم خوونت

چنان شایع اسرت کره بره    ها این دیدگاه آنبیر آنبه تع. شوند منجر مین،دیکان بیوتر به عدا تسامح 

 (.Hessick, 2007-2008, p.344) عمومی در حقوق کیفری تبدی  شده است منطق

، جررائم  موجود در این روابطیا عالیق  ،به عقت ساختار روابط ساده و صمیمانهرسد به نظر می

 ،طررفین  ةاض، یا برخورد سادشوند نی،، با اغمآمی،ی که در چارچوب این روابط واقع می خوونت

مرتکرب و   ةتحقیق کنونی نیر، برا بررسری تر ریر رابطر     . شودحتی دستگاه عدالت کیفری مواجه می

را تبیرین   طرور عمیرق آن   دیده بر وقوع گذشت یا رسیدن به سازش در جرائم ضرب و جرح، به ب،ه

در  29ترا   08 های سال یزمان ةضرب و جرح در دور ةپروند 08 ةهای تحقیق از مطالعداده. کند می

برا روش تحقیر     ،و کیفی ،SPSSاف،ار  نرابا  ،کمی های روش شهر شیراز به دست آمده است که با

در ایرن  . ه اسرت گرفتر ها و مصراحبه برا وکرال و قضرات انجراا      پرونده ةمطالع هایو با اب،ار محتوا

ترین روابط متعقق بره  کدیده، به ش  دسته تقسیم شده است که ن،دیپژوه ، رابطة ب،هکار و ب،ه

محر ، آشرنا، در نهایرت، دسرتة     هرم  -همکار – زوجین، پس از آن سایر بستگان، دوستان، همسایه

 . ها استبیگانه

 چارچوب نظری و تحقیقات پیشین

سازوکارهای قانونی از سوی طررفین دعروا، یرا مراجرع قضرایی در هرر پرونرده،         کارگیری بهمی،ان 

کننرده   نگرش افراد مداخقره  اگر. ها به موضوع مطرح شده باشدکن  آنتواند گویای نگرش و وا می

کرارگیری   بره گیرانه، فعاالنره و تهراجمی باشرد، میر،ان     ، سختیادشدهدر فرایند کیفری به موضوع 

گررا داشرته باشرند،    نسبت به موضوع رویکرد تسامح اگر و بر عکس، ،است اب،ارهای قانونی بیوتر

سراختار   ةنظریر  برا  مطرابق . شروند ی برای ح  و فص  دعوا متوس  مری کمتر به سازوکارهای قانون

گیرانه و به دنبرال آن عردا تسرامح در حر  و     اجتماعی پرونده، از موضوعاتی که بر نگرش سخت

 .های میان طرفین دعوا استصمیمیت و ارتباطفص  دعوا ت ریرگذار است، می،ان 

فاصرقة   هرر چره  . اسرت  غیرفعرال  خویواوندان و دوستان ن،دیکان، میان «قانون» تعبیر بقک، به
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شرود   مری  زیراد  نی، وفص  دعوا قانونی برای ح  های روش اعمال باشد، بیوتر دعوا طرفین ارتباطی

(Black, 1989, pp.18 & 23) . ،اختالف یا جرمی میان ن،دیکان واقرع شرود، آنران     اگربه این ترتیب

رت طرح دعوا، پقیس و مقامرات قضرایی نیر،    کنند و در صو کمتر به شکایت و طرح دعوا اقداا می

 .شوند و کمتر به این اب،ارها متوس  می کنند کارگیری اب،ارهای قانونی و رسمی احتیاط می بهدر 

نیر، بره شررح آتری، گرواه       اند، کردهآزمون  حققانی که پس از طرح این نظریه، آن راهای میافته

ه گرفتر انجراا   آمی، خوونت مئجرا بارةدر الدیمی 9888سال  در که تحقیقی در. است یادشده ةنظری

 ن،دیکران  از سروی  جررح  و ضررب  و خانگی خوونت قربانیان که است آن از حاکی هایافته ،است

 .(Dugan & Apel, 2005, p.777)دهند  گ،ارش پقیس به را خود دیدگی هب، که نداشتند تمای 

 های ارتکرابی  خوونت از پقیس عاطال ،شهروندان و پقیس روابط بارةدر بقک تحقیقنتای   طبق

 هرم  برا  دورتری روابط که بودند کسانی پقیس همیوگی موتری و کم بسیار ن،دیکان عقیه یکدیگر،

طور عاا  یادشده به روابط ن،دیکان بههای  یافته .(Black, 1970, p.106; Black,1980, p.106) داشتند

 .دیدگی خود تمای  ندارد از ب،هدیده، اعم از زن یا مرد، به ابر ب،ه. مربوط بوده است

 مورابهی  الگروی  برا  ت کید کرده اسرت، محققران   زنان عقیه خوونتبر  که دیگری تحقیقات در

 درخواسرت  بره  کمری  بسریار  میر،ان  به ن،دیکان خود، از سوی خوونت قربانیان که اندشده مواجه

نبرود   گونره ایرن  هرا  بره غری دربرارة  کره  حرالی  در. اندداشته قضایی تمای  مقامات یا کمک از پقیس

(Felson & Hoskin, 1999, p.411 )دیرده بره   حاکی از آن است کره بر،ه   یادشدههای مطالعات یافته

دیردگی  بر،ه تقاا توسط مرتکب، طردشدن و غیرره،  های مختقف یا ترس از انوابستگی ماننددالیقی 

  . کند خود را کتمان و از اطالع به پقیس خودداری می

 تحقیقرات  طبرق  .کنرد نیر، ایرن موضروع را ت ییرد مری      در جوامرع سرنتی   رفتهگ تحقیقات انجاا

 برا  دعاوی و هااختالف آفریقایی دیگر کوورهای برخی و تان،انیا کوور قبای  برخی در گرفته انجاا

 حضرور  برا  و رسرمی  هرای  روش غیررسمی تا فرایندهای و هاآیین طی افراد، تعام  سطح به توجه

 فراترر از در ایرن جوامرع، روابرط صرمیمانه      .(Black, 1976, p.66) شد قضایی رسیدگی می مقامات

در یرک روسرتا، روش حر  و فصر  یرک       دلیر   به همینط اعضای خانواده و ن،دیکان است، رواب
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روسرتاها و  سراکنان   اختالف میران آمی،، غیررسمی است و روش رسمی به  موضوع، حتی خوونت

در عصرر کنرونی نیر،    . تباط صمیمانه نداشته باشندمحدود است که آشنایی و ار ختقفهای م محیط

تعققرات افرراد    ةجویی با می،ان و درج در بین اسکیموها، انتقاا. هایی از آن مواهده شده استنمونه

در بین قوا ماسا، در کوورهای آفریقایی کرامرون و چراد، اعضرای یرک     . به یکدیگر متناسب است

امرا   ،وخورد کننرد ، با یکدیگر زدشوداحات سطحی میتوانند با چوب که موجب جرطایفه، تنها می

، امرری کره   ریر،ی همرراه اسرت، زدوخرورد کننرد     توانند با نی،ه که با خرون های مختقف، میطایفه

های سنتی به عنروان الگروی    بدین سان، محیط (.992، ب7801 روالن،) انگی،دجویی را برمی انتقاا

باعر  مصرونیت    ست که در عصرر حاضرر نیر، تقربیراً    تر روابط صمیمانه، عامقی ا تر و وسیع ب،رگ

 . شود رسمی یا غیررسمی، میطور  بهگرانه،  های سرکوب ب،هکار در برابر واکن 

توان گفت ساختار روابط افراد و می،ان صمیمیت میان آنان، عامقی است کره بره    طور کقی، می به

دیده  در موارد اندکی که ب،ه. دشو آمی، منجر می آمی، جرائم خوونت وفص  غیررسمی و مسالمت ح 

در نهایرت،   و ،ترمیمری  های عدالت کیفری معمروالً  کند، پاسخ به دستگاه عدالت کیفری مراجعه می

 .یافته است تحمی  مجازات تخفیف

 دیده بر گذشت و سازش در تحقیق کنونیمیان مرتکب و بزه ةتأثیر رابط

یابرد،   مری قضایی، با صقح و سازش خاتمره  گاهی دعوای میان طرفین بدون ورود به مرجع  اگرچه

شدت تن  موجود میان آنان یا وجود دعوای قبقی برین طررفین و    مانند به دلی  موضوعاتی معموالً

کان، دوسرتان  حتی وساطت ن،دی یابد، میها غقیان متعاقب آن شدت ضرب و جرح، احساس و کینه

ها به مرجع قضرایی وارد  الف و دعوای آناخت ،بنابراین. ه موضوع خاتمه دهدتواند ب و ب،رگان نمی

مرجرع قضرایی    قبر  از ورود بره   طررفین ختقرف، دعروای     میر در این تحقیق نی، بره دال . شودمی

بر حصول گذشت و سرازش در فراینرد کیفرری بررسری      آنانت ریر روابط وفص  نوده است و  ح 

در مراحر  تحقیرق و    و عقت و چگرونگی آن  ،با توجه به می،ان متفاوت گذشت و سازش .شود می

ورود پرونده به دادگاه ترا اجررای   و  تعقیب تا زمان صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه،

 .اندطور مج،ا بررسی شده ، این مراح  بهحکم
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 دیده بر حصول گذشت و سازش تا صدور کیفرخواستبزهمیان مرتکب و  تأثیر رابطة

شاکی نسربت بره    واکن بر  اطرفین دعو ةپرونده، نوع رابطساختار اجتماعی  ةنظری با اگرچه مطابق

وا برر گذشرت و سرازش در    طرفین دع ةدر این تحقیق رابط ،ت ریرگذار است رفتار مجرمانة مرتکب

ت ریرگرذار نبروده   مراح  تحقیق و تعقیب تا زمان صدور کیفرخواست و ارجاع پرونرده بره دادگراه    

درصرد از   88/88 تنهرا  یعنری زوجرین،   ،رابطره  تررین ، در ن،دیک7اطالعات جدول  مطابق با .است

 90/71مربوط به سایر بستگان نی، به همرین ترتیرب، دارای   دستة . اندمنجر شدهها به سازش پرونده

هرا بره سرازش و    درصرد از پرونرده   91/91در بین گروه دوستان، میر،ان  . درصد سازش بوده است

 7نیر، برر اسراس آمرار جردول       مح  ایه و همهمس ةبه همین ترتیب، دست. مصالحه ختم شده است

ارتباطی میان طرفین دعروا و حصرول    ةدر نتیجه، هیچ ارتباط معناداری بین فاصق. همین طور است

  .شودسازش مواهده نمی
 

 تا زمان صدور کیفرخواست، بر حصول گذشت و سازش اطرفین دعو ةرابطتأثیری   بی. 1جدول 

 مجرمیت جمع کل
 منجر گذشت یا سازش

 موقوفی تعقیب

 رضایت

 شاکی و متهم ةرابط

 تعداد 8 2 2
 زوجین

 درصد 88/88 22/22 788

 تعداد 9 79 71
 بستگانسایر 

 درصد 71/90 08/19 788

 تعداد 8 0 77
 دوست

 درصد 91/91 19/19 788

، همکار، همسایه تعداد 8 79 78

 درصد 98 08 788 مح  هم

 تعداد 1 0 79
 آشنا

 درصد 88/88 22/22 788

 تعداد 2 78 72
 بیگانه

 درصد 87/81 20/18 788

 تعداد 97 82 08
 جمع ک 

 درصد 98/88 11/28 788
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 طبیعی است در این مرحقه، به نسبت دورترشدن روابط طرفین، می،ان گذشت و سرازش کمترر  

کمری   ةطالعر زوجین که م ةروابط ن،دیک مانند دست بارةاز درخواست مجازات مرتکب باشد، اما در

، چرایری و چگرونگی میر،ان بسریار انرد       کررد میان شاکی و متهم را بر سازش ت یید ن ةت ریر رابط

 .باشددیدگان نیازمند بررسی و تبیین کیفی نی، میسازش میان ب،هکاران و ب،ه

های کمی، اصرار بر این نکته دارد که ها، بر خالف یافتهشونده همحتوای اظهارات برخی مصاحب

سایر اعضای خانواده بره مراجرع قضرایی     یازن و شوهر  مربوط بههای می،ان اندکی از پرونده فقط

درصرد از   98تنهرا  »: گویرد مری  9ة شرمار ة شروند  مصاحبه. رسدو به صدور حکم می شود  میوارد 

منظرور بسرتگان   )های سایر اعضای خانواده درصد از پرونده 8های خوونت میان زوجین و پرونده

 را دربرارة های مورد مطالعره ایرن ادعرا    محتوای پرونده. «رسدحکم می به صدور( استدرجه یک 

 بررای مثرال   .کندخونی داشته باشند، ت یید می ةسایر اعضای خانواده، در صورتی که دو طرف رابط

ة می است که ولگردی و ارتکاب خوونت عقیره خرانواده را پیور   هتمشاکی پدر در یک پرونده که 

زمانی ه است و در دادسرا، گرفتطرح شکایت، تنها به منظور تهدید مرتکب انجاا  .است خود کرده

 .کند، پدر از وی گذشت میکندکه فرزند اظهار ندامت می

فرزنردی کره   ، یادشده ةمحتویات پروند با مطابق .نی، همین روال حاکم استدیگری  ةدر پروند

او مورد ة و خانواد وی  است، توسط مادربه دنبال طالق پدر و مادرش، خواهان جدایی از مادر خ

و پرس از  کررده اسرت   صررفاً بررای تنبیره آنران، شرکایت       شاکی قرار گرفته است،جرح ضرب و 

کره پردر بره     یرک پرونرده   در حالی کره در . دکن درخواست عفو از جانب آنان، وی نی، گذشت می

،رگ  کره از همسرر   والیت از فرزند کوچک خود، که از همسر کنونی وی است، عقیره فرزنرد بر   

نکررده  است، در دادسرا نی، از دعروای خرود عردول     کردهمتوفای  است، به دلی  ضرب، شکایت 

رسد دخالت فرد دیگری، یعنی حضور مادر طفر  کره پیونرد خرونی برا مرتکرب       به نظر می. است

 .استدر عدا گذشت ت ریرگذار ، نداشته

ها مبتنری برر ایرن    ها و پروندهایر مصاحبههای حاص  از بررسی سزن و شوهر نی،، یافته دربارة

 بررای  قروی  ةانگیر،  در غالب موارد، افرراد  شود، وارد قضایی مرجع به پروندهاگر  است که معموالً
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. توان به عنوان اولین دلی  به دخالت و همراهی ن،دیکان اشاره کررد دارند که می را موضوع پیگیری

خرانوادة  را مورد ضرب و شرتم قررار داده اسرت و     مرد همسرشدو پروندة موابه؛  نمونه دررای ب

زن،  ةحضور و پوتیبانی خانواد. اندوا حضور رابت و محکم داشتهدر جریان شکایت و دعدیده، ب،ه

برر درخواسرت خرود    وی ، بره همرین دلیر    است و  کردهتر او را در دعوای خود استوارتر و راسخ

شرود وی حاضرر بره    دیرده باعر  مری   یکان بر،ه حمایت خانواده و ن،د ،بنابراین. مصمم بوده است

 .پذیرش درخواست مصالحه نوود

تر میان طررفین و  و باع  گسست بیو کنند میمقاب ، گاهی ن،دیکان ب،هکار وی را همراهی در 

بررای  ، که زن و شوهر 78ة شمار ةدر پروند ،نمونهبرای . اند نرسیدهبه مصالحه و سازش  در نتیجه،

انرد  مورد ضرب و جرح قررار داده ، مرد را ادران زناند، برالق حاضر شدهدعوای طمصالحه دربارة 

. دارشدن احساس و توهین به شخصیت خود حاضر به مصالحه نیسرت  دیده، به دلی  جریحهکه ب،ه

حاضرر بره گذشرت و     ،میر  خرود   بر خرالف دیده شود ب،هوارده باع  می ةگاهی نی، شدت صدم

مسرائ    .شردت مجرروح شرده اسرت     ، زن توسط شوهر خود بههیک پرونددر  مثالً. مصالحه نباشد

دیرده فرراهم نورود، زیررا او مایر       باع  شده است امکان گذشت در این مراح  برای ب،ه یادشده

 . کندای حق خود را مطالبه است به گونه

هرای زن و  برا توجره بره کثررت ارتبراط      .موضوع دیگری نی، وجود داردزوجین،  ةدر میان دست

ایرن   اگرر بنرابراین،  . شده میان آنان نیر، بیورتر اسرت    های واقعها و گاهی خوونتتالفشوهر، اخ

ممکرن اسرت، دلیر      ،وفص  نورود  ، حتی در مرجع قضایی ح ها، میان آنانها و خوونتاختالف

آنان از طرح ایرن   مدارا با یکدیگر نبوده و انگی،ة باشد که زوجین حاضر به تحم  و آن، این ةعمد

 7 ةشرمار  ةشروند  مصراحبه . وقروع طرالق باشرد    های خانواده و عمدتاًناد به آن در پروندهدعوا، است

 ةشوند مصاحبه. «کنداین دعاوی در روابط زن و شوهری، به دعوای طالق ارتباط پیدا می»: گوید می

کند، هر چی،ی را مستمسک بررای  وقتی اختالف زن و شوهر شدت پیدا می»: گویدنی، می 8 ةشمار

هرای   بنابراین، یکی از گ،ینه .«های کیفری استدهند و یکی از این موارد پروندهفوان قرار میاختال

ای برا  چه رابطه ،دیده قب  از ارتکاب آن ب،هکار و ب،هة کیفیت پاسخ به جرا این است که کنند تعیین
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ای از شناسی، بخ  عمرده تحقیقات جرابا مطابق  .(Wagel, 1981, pp.263-270) اندداشتهیکدیگر 

ها، مسبوق به رابطه است که به دنبال اختالف و کومک  طرفین در طرول زمران حراد     خوونت

، 7801-7802نجفی ابرنردآبادی،  ) ویژه بین ن،دیکان و زوجین مصداق دارد این موضوع به. شودمی

مردت بره وجرود     طروالنی یی در هابنابراین، از آنجا که عوام  ایجاد چنین خوونت .(292-288ب

 .تر استتر و پیچیدهها نی، موک آن دربارةآمده است، فرایند گذشت و سازش 

، برا بررسری اوضراع و    کنرد تالش مری  ی سازش میان طرفینربرقرا برایاگرچه دادگاه همواره 

سازش تری را صرف تالش برای  ها، در چنین مواردی نی،، نیرو و زمان کماحوال و جوانب پرونده

هرا، سرازش راه حر  مناسربی     دانند در زمان شدت اخرتالف زیرا بنا بر تجربه می کند، ها میمیان آن

 0و  8 هرای  ههرای شرمار  شرونده  مصراحبه . مروقتی و صروری اسرت    طور نیست و اگر هم باشد، به

دلی   کند که دعوا را به صقح و سازش ختم نماید، اما گاهی، بهدادگاه همواره تالش می» :گویند می

 .«ای دربرنردارد و نتیجره  رسد که تالش برای حصول سازش فایدهعمق اختالفات، به این نتیجه می

تالش دادگاه برای حصول سازش میان طرفین، محدود به دعاوی ن،دیکان نیست، اما با توجه البته، 

ا هر به ضرورت حفظ استحکاا خرانواده، دغدغره قضرات، بررای حصرول سرازش در ایرن پرونرده        

 . تر استمقموس شدنی و اهدهمو

دادگاه تا پس از  به دعوا از زمان ورودبر گذشت و سازش ا ارتباطی میان اصحاب دعوة تأثیر فاصل

 اجرای حکم

یا چگونگی قرارگرفتن طرفین در این مراح   رسیدگی،از مراح  یک ممکن است خصوصیات هر 

یکری از  . ت ریرگرذار باشرد   ازشات مختقرف از جمقره سر   شده، بر موضوع و شرایط ناگهانی حاد 

که در ایرن   استکند، سازش موضوعاتی که در مراح  مختقف فرایند، روندهای متفاوتی را طی می

  .مطالعه خواهد شدقسمت نی،، روند حصول آن با توجه به ت ریر روابط طرفین بر آن، 

امرا  . برود اگرچه تا زمان صدور کیفرخواست، رابطرة طررفین برگذشرت و سرازش ت ریرگرذار ن     

و اجررای   صردور ، در نهایرت،  پرونده به دادگاه با ورود دهدنوان می 9اطالعات مربوط به جدول 

، بیورترین میر،ان   فرض ابتداییبر خالف . است یافتهها اف،ای  حکم، می،ان سازش در برخی دسته
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گرروه  متعقرق بره   سایر بسرتگان نیسرت، بقکره     ترین گروه مانند زوجین وسازش، متعقق به ن،دیک

 .استدرصد سازش  19/19 بادوستان 
 

 بر حصول گذشت یا سازش  اجرای حکمتا از ورود به دادگاه طرفین دعوا،  ةرابط تأثیر نسبی. 2جدول 

 عدم سازش جمع کل
در دادگاه تا اجرای سازش 

 حکم

 رضایت                               

 متهم شاکی وة رابط

 تعداد 2 8 2
 زوجین

 درصد 21/22 88/88 788

 تعداد 8 2 71
 سایر بستگان

 درصد 17/88 92/21 788

 تعداد 0 8 77
 دوست

 درصد 19/19 91/91 788

 تعداد 1 77 78
 مح ، همهمکار، همسایه

 درصد 22/92 81/18 788

 تعداد 8 1 79
 آشنا

 درصد 21/17 88/80 788

 تعداد 78 2 72
 بیگانه

 درصد 28/89 81/11 788

 تعداد 80 19 08
 جمع ک 

 درصد 81/18 28/81 788

ترر پنداشرته   تر و صرمیمانه ، دارای روابط ن،دیکة دوستانگروه زن و شوهرها در مقایسه با دست

پس از دو . انددرصد سازش، بعد از گروه دوستان قرار گرفته 21/22شوند، در حالی که با می،ان  می

برا  . انرد رین می،ان سرازش را بره دسرت آورده   ش، بیوتدرصد ساز 28/89با  هابیگانهگروه یادشده، 

توجره   ةها و فقدان عالیق موتر ، ایرن موضروع نیر، شایسرت    ی ن،دیک بین آنا رابطه نبودتوجه به 

شرده، در مقایسره برا صردور حکرم محکومیرت و        ها، می،ان سازشِ حاص اما در سایر گروه. است

هرای  برین گرروه  موضوع سازش در این مرحقه یچیدگی پ ةدهندمجازات بسیار کمتر است که نوان

 . است یادشده
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رسد عق  و عوام  مختقفی در ایرن مرحقره گذشرت و سرازش را در برخری روابرط       به نظر می

ایرن عوامر    . ه استشددیده اما در برخی دیگر مانع سازش بین ب،هکار و ب،ه ،ن،دیک تسهی  کرده

 .گرفت مورد بح  قرار خواهدباشد که  و غیره جویی حس انتقااممکن است اختالفات قبقی، 

 بر گذشت در گروه دوستان انهپیوندهای دوست تأثیر

های زوجین و سایر بسرتگان،  اگرچه دوستان از لحاظ می،ان ارتباط و پیوند با یکدیگر، پس از دسته

درصد رسرید کره    19/19سازش در دادگاه و بعد از صدور حکم به می،ان  ة سوا قرار دارند،در دست

های کیفی نی، به شررح زیرر بره چگرونگی ایرن      یافته. ها استدسته بین همةاالترین می،ان سازش ب

 .پردازدموضوع می

نظر و اختالف کراری   دو دوست صرفاً به عقت اختالف ددهنوان میها پرونده محتوای برخی

 دشرده یاشده است، اما گذشت زمان کدورت منجر به ضرب و شتم  یادشدهدرگیر شده و درگیری 

 98ترا   99ها طرفین جوانان در این پرونده. اند کردهو طرفین در دادگاه مصالحه  است را از بین برده

انرد و بره دنبرال    همکار نی، بروده مح  و بودن، هم کالسیاند که عالوه بر دوست و همای بودهساله

پرونده در دادگراه   ، کهو پس از مدت زمانی تقریباً دوماهه شده استواقع  جراخوم و هیجان آنی 

 . انددهکرمطرح شده است، اقداا به صقح و سازش 

ها، دوستان کمتر با یکدیگر اختالف مهم این است که بر خالف زن و شوهر و سایر گروه ةنکت

و  حق و تکقیف اسرت  ة، کمتر دربردارندهاای دارند، زیرا روابط آنریوهو تعارض منافع اساسی و 

اند و همین ادی از قبی  وضعیت سنی، فرهنگی، عقمی و غیره، مرتبط شدهبه دلی  توابهات زی فقط

دوستی و ارتبراط آنران و بره دنبرال آن،     ة توابهات و روابط عاطفی حاص  از آن، باع  تقویت پای

در روابرط افقری کره    . بهترشدن روابط پس از وقوع خوونت، و ایجاد گذشت و سازش شده است

 ،های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امثال آن، میان افراد بسیارهتمراتب وجود ندارد و شبا سقسقه

 ،های اجتماعی برین افرراد کمترر و در نتیجره    تصور وجود برتری ،ها حداق  استهای آنو تفاوت

برخی، این تصور وجرود دارد کره از دیرد     ةبه عقید. های میان آنان نی، بیوتر استپیوندها و ارتباط

اجتماعی در جامعه همسران و   ةه، جرائم ارتکابی میان افرادی که از نظر طبقکنندهای رسیدگیمقاا
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 .(Black, 1976, p.85) براال نیسرت   شدت اعمال ارتکابی افراد طبقة پایین عقیه طبقة شبیه هستند، به

هرا تهدیرد جردی بررای نظرم       زیررا آن  ،تر اسرت بنابراین، پاسخ به جرائم ارتکابی میان آنان خفیف

 .(Dawson, 2005, 2006, p.1431) شوند ی نمیاجتماعی تقق

های اجتماعی از وقوع خوونت یا شدت آن پیورگیری  این نگرش، شباهت و همسانی با مطابق

اوسرت کره    ةکند و عقت عدا تحمی  مجازات شدید بر مرتکرب، عردا شردت رفترار مجرمانر     می

 . شدید نظم عمومی و مستوجب پاسخ شدید نیست ةتهدیدکنند

 پرونرده،  یرک  نمونه دررای ب .ت ریر وجود و حضور دوستان موتر  طرفین است موضوع دیگر

خرود را   ةسرال  98لفظی، دوست  ةساله بوده است، در حین کار، به دنبال مواجر 18متهم که فردی 

دارشردن احسراس و تعررض بره     جسمی و جریحه ةدیده، به دلی  ضربمورد ضرب قرار داد که ب،ه

که با وسراطت   کرددادرسی، از وی گذشت ن ةهمکاران تا زمان جقسشخصیت خود بین دوستان و 

بنرابراین، دوسرتان مورتر  از زمران وقروع      . وفص  شد و میانجیگری دوستان موتر  موضوع ح 

 نرد، تا میان طرفین آشتی ایجاد کنند و از آنجا که به نحو مساوی به هر دو ن،دیک تالش کردندجرا، 

 .کنندر  کرده و معموالً وساطت آنان را رد نمینی، این موضوع را د متهمشاکی و 

دت صردمه بروده اسرت، امرا بررای      ، شر در برخی موارد نی،، عقت عدا سازش تا ایرن مرحقره  

 98، دو دوسرت  یرک پرونرده  نمونره در   برای. شودجقوگیری از تحمی  مجازات، سازش ایجاد می

 اقو بره شراکی جرحری وارد کررده    ة چر و متهم به وسیق ،درگیر شده اطرافیانساله به دنبال تحریک 

 .ندکرداست، اما پس از صدور حکم، طرفین با یکدیگر مصالحه 

رسد اگر شاکی متهم را در معرض تهدید مجازات قانونی ببینرد، بررای   بر این اساس، به نظر می

البته باید گفت که در این مرحقره از آنجرا کره تهدیرد     . کند تالش مینجات وی از تحم  مجازات 

. دآورتررمیم رابطره بره عمر  مری      بررای مرتکب نی، خرود اقردامات الزا را    ،قطعی است مجازات

دیده تسرریع رسریدگی و   همیوه توقع و انتظار ب،ه»: گویدمی 1 ةشمار ةشوند طور که مصاحبه همان

بنرابراین،  . صررف کررده اسرت   ( مادی و معنوی)زیادی  ةدادن به موضوع است؛ زیرا وی ه،ین پایان

دیده بسیار مهم است و اگر مرتکرب ترالش در جهرت تررمیم     ت مرتکب در قبال ب،هرویه و سیاس
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اما اگر تالشی در این جهرت  . شودتر حاص  میصدمات وارده به او نماید، گذشت و سازش، ساده

 .«طور طبیعی کمتر است ننماید، انتظار گذشت نی، به

نداشرته اسرت،    جرا دخالتی در این گروه، معموالً موضوعات خاب و مسائ  پیوینی در وقوع

در مقایسره برا    اخرتالف شردت   ،بوده اسرت، بنرابراین   یادشدهناشی از جرا  فقطشده رنج  ایجاد

د اما از آنجا که این رنج  به نوعی درگیری عاطفی نی، ایجا. ها کمتر استمیان سایر دسته اختالف

که طرف مقاب ، برای ارتباط آنان  کند میدیده اطمینان ب،ه. ترمیم رابطه بسیار مهم است کرده است،

آمرده   هرای پری   برخورد و صدمه ،زیرا در روابط دوستانه، بی  از آنکه اختالف ،ارزش قائ  است

عاطفی است که پایه و اساس آن  ةشدن یک رابط ، نگرانی طرف مقاب  از گسستهایجاد کند کدورت

زش از طریرق تررمیم رابطره و    بنابراین، مرتکب نق  مهمی در ایجراد سرا  . حس اعتماد بوده است

 .دیده داردجقب اعتماد ب،ه

 زوجینسازش میان  بر حصول متقابلو منافع  هاتأثیر وابستگی

فرض اولیره انتظرار بیورترین     زمینةارتباطی است، در  ةترین فاصقاز آنجا که گروه زوجین، ن،دیک

دعراوی   درصد از میر،ان کر    21/22، 9مطابق با جدول می،ان گذشت در این گروه وجود دارد، اما 

شرده،   هرای واقرع  سازش. است که در مقایسه با گروه دوستان کمتر است منجر شدهسازش  آنان به

یعنی زمانی که بره   .نظر انجاا گرفته استدادرسی، پس از صدور حکم بدوی یا تجدید ةحین جقس

وجرود دارد کره یرک    « نونقدرت قا»ای به ناا متهم اربات شد، فراتر از قدرت وی نیروی بازدارنده

 .شودبرای او محسوب می تهدید جدی

در این مرحقره گذشرت بیورتری     چهدیده که غالباً زن است، اگرها، ب،هپرونده محتوای با مطابق

توانرد  دیرده نیر، مری   کند که رفترار بر،ه  القا می ،، چنین گذشتی به مرتکب که شوهرش استکند می

زن  ،بنابراین. او و چه قدرت قانون که انعکاس رفتار او استچه قدرت حقیقی  ،مندانه باشدقدرت

خود را به وی نو شود دهد، به او یادآور میان میبا گذشت از مرد، عالوه بر اینکه قدرت 

 .هر رفتاری باشد دادن تواند و نباید مختار به انجاا

دی در برابر مررد دارد و  از آنجا که زن قدرت فی،یکی محدو»: گویدمی 1ة شمار ةشوند مصاحبه

 که
 نمی



   77                                                   1315بهار و تابستان ، 1 ، شمارة1دورة ، حقوق جزا و سیاست جنایی 

 

شردن   ام  دیگری است که در ضرعیف پنداشرته  جسمی که مرد بر او وارد کرده است، نی، ع ةصدم

نمایرد و بره ایرن    سپردن مرد به تیغ مجازات، برای وی قدرت ایجراد مری   ،وی مؤرر است، بنابراین

سرال   8نی که مرد بره  زما یک پرونده، محتوایمطابق با . «دهدواسطه قدرت خود را به او نوان می

خره، زن درخواسرت  محکروا شرد، براال    های دیگر برای جررائم همرراه آن  زندان و دیه و مجازات

البته باید گفت، معموالً مرتکب در اصرار برای حصول سازش، تا ایرن مرحقره   . سازش را پذیرفت

 ةپروند. پندارددر این زمان است که در واقع، خود را ضعیف می. قدر مصر و مقتمس نبوده استآن

مرتکب که پرس از ضررب و جررح شردید     . دهدطور صریح این موضوع را نوان می نی، به دیگری

سال حربس و  دو  بود، پس از رؤیت حکم صادره که متضمن مجازات کردههمسرش من،ل را تر  

ها بود، بازگوته و هم،مان با درخواسرت تجدیردنظر، مصرر برر سرازش      دیه در کنار سایر مجازات

تهدید جدی قانون عقیه خود، به این نحو اصررار برر سرازش     ةدر حقیقت، مرتکب با مواهد. است

ضعف و اصررار وی، در مقابر  گررفتن مطالبراتی حاضرر بره        ةاز مواهدپس دیده نی،، ب،ه. دکن می

دادن قردرت خرود، برا گذشرت از      رسد، در این مرحقه، زن عالوه بر نوانبه نظر می. سازش است

تواند از وی امتیرازاتی را  ه و میکردکه مرد را به خود مدیون  کندرا به او القا می کتهمرتکب، این ن

 .مطالبه کند

پایرداری   بررای شده میران زن و شروهر را در دادگراه     سازش واقع 2 ةشمار ةشوند البته مصاحبه

هرا  میران آن های اخالقی ها و حائ زیرا حریم .خواندها ناموفق میزندگی موتر  و روابط میان آن

بنابراین، چنرین سازشری بره ربرات     . انددرروی یکدیگر قرار گرفتهاست و دو طرف رو از بین رفته

توانرد درسرت   این موضوع می. تنیست و در پی عوام  دیگری حاص  شده اسمنجر ها زندگی آن

رد سرازش  ها، زن در برابر کسب منرافع یرا امتیرازاتی برا مر     محتوای برخی از پروندهبا مطابق  .باشد

به شرطی که مخرار  زنردگی    کندزن به سازش با مرد توافق میپرونده،  یک مثال در برای. کند می

زن بررای   در پرونردة دیگرری  . ی، از زندگی مرد خار  شودآنان را بپردازد و خود ن ةفرزندان و نفق

 .شودطالق، حاضر به سازش با مرد می آوردن امتیازاتی در دست به

، امرا سرازش بره ایرن     یابرد  میو زندگی موتر  نی، ادامه  کندن با مرد سازش میاما گاهی نی، ز
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و اسرتنادی   کنرد و امتیاز منفی برای مواقع ضروری اخذ  که از او یک نمرهپذیرد  انگی،ه صورت می

او را در  کتبی برای اختالف احتمالی و درگیری آتی بعدی داشته باشد و شاید بتروان گفرت عمرالً   

توان می .است ز اقدامات بعدی وی پیوگیری حاص  کردها قرار داده است و به نوعی افوار و تنگن

 . از چنین سازشی، به سازش بازدارنده و پیوگیرانه یاد کرد

در این مراح ، زن به یک اقناع درونی رسریده و قرانع شرده    »: گویدمی 8ة شمار ةشوند مصاحبه

وی رضایت درونی حاص  شرده اسرت و اکنرون     بنابراین، برای. است که حق خود را گرفته است

 ةتروان گفرت در ایرن مروارد، انگیر،     می. های بعدی همسرش دارداستناد محکمی در برابر خوونت

 .«دیده یعنی زن است سازش صرفاً یک امتیاز برای ب،ه

تروان گفرت در ایرن    طور قاطع مری  ، بهگرفته های انجااها و مصاحبهبه حکایت محتوای پرونده

اگرچه گراهی  . یک وسیقه است سازش در راستای اهداف مختقفی واقع شده است و اصوالً مرحقه

برا توجره بره اهرداف و     سازش برای طرفین و حفظ زندگی آنان مهم باشرد،   نی، ممکن است واقعاً

 ةهای عاطفی و انگی،ها، ت ریر عالیق و ارتباطسازش در این مراح  و شدت اختالف بین آن انگی،ة

 .کمتری در این امر دخی  است موتر ، به می،ان بسیار حفظ زندگی

 سازش در گروه بیگانه پیامدهای واقعه بر وقوعنداشتن  اهمیتآشنایی و به دنبال آن، ناتأثیر 

یچ انتظاری وجود نردارد  ، هاجتماعی پروندة قضایی و فرض ابتدایی ساختار ةنظری با اگرچه مطابق

در ، ها ت ریر بگذارد سازش و گذشتِ بین آن وقوعبتواند بر گر نسبت به یکدیبودن طرفین  که بیگانه

بعرد از گرروه    ةدرصد رسیده اسرت کره در مرتبر    28/89ها به این مرحقه، درصد سازش بین بیگانه

در مقایسره برا میر،ان آن در    از گذشت و سرازش   چنین می،انی. قرار گرفته است زوجیندوستان و 

 .است ترو آشنایان، بسیار زیاد مح ، بستگانهای همسایه و همگروه

های مرادی و  ، مربوط به ه،ینهموضوعاولین . وسو گرای  دارد های کیفی نی، به این سمتیافته

ترافیکی  ادرةیک ح ، درمتهم ،یک پروندهنمونه در برای . داردرا دربرمعنوی است که پیگیری دعوا 

د ضرب و شتم قرار داده است، اما شراکی  را مور که از شهر دیگری آمده، درگیر شده و او با شاکی

بین دو شهر و در اوای  ورود پرونده به دادگاه، به دلی  مسائ  مربوط بره   وآمد رفتپس از چندماه 
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وآمد شاهد و مطقع بین دو شهر و سرایر مسرائ  مربروط، از مرتکرب      های رفتاربات جرا و ه،ینه

 .دکرگذشت 

دالی  و اربات ادعرا کره    کردن مطرحدر دادگستری و بنابراین، به دلی  صرف زمان برای حضور 

مادی و معنروی اسرت، شراکی متمایر  بره گذشرت از مرتکرب در یرک          های نیازمند صرف ه،ینه

ی ناگهرانی و همرراه برا عرذرخواهی     اجرا کره ناشری از واقعره    ةزیرا ه،ین ،خوونت ناگهانی است

ویژه اینکه گاهی به دلی   به. وده استهای بعدی رسیدگی کمتر بمرتکب بوده است، در مقاب  ه،ینه

کره   کررده اسرت  رساندن طرفین، روند رسیدگی را طوالنی  سازش به برایبودن واقعه، دادگاه  ج،ئی

شاکی بی  از اینکه نفع خود را در پیگیری  ،بنابراین. کنندو با یکدیگر سازش  وندطرفین خسته ش

 . بیند خود میدعوا ببیند، طول زمان را باع  اتالف وقت و نیروی 

ه دلیر  طرول مردت    اسرت، در نهایرت بر    نکرده ها اگرچه شاکی گذشتحتی در برخی پرونده

 در ،مثرال  بررای . بموقع مرتکب در دادگاه، دعوای خود را رها کرده اسرت  رسیدگی و حاضرنودن

یرر  گرد در خیابران، درگ دوره ة، که شاکی به عنوان خریدار و متهم به عنوان یک فروشندیک پرونده

های پیاپی در دادرسری حضرور   اند و متهم نی، زماناند و از آنجا که شاهدان ماجرا پراکنده شدهشده

طرول  سال دادرسی  8یا  9طوری که حدود ، بهاست کردهاست، شاکی بارها تر  تعقیب  یافتهنمی

یر   به دل نی،های دیگر  در پرونده. ئه شده استبا نداشتن دلی ، مرتکب تبر ،در نهایت .کویده است

 .ده استتر  تعقیب کر آنان، شاکی عدا شناسایی دقیق مرتکبان و حاضرنودن

شردن زمران    مرتب و عدا دسترسی به ادلره و طروالنی   حاضرنودنبنابراین، ناآشنایی طرفین و 

و  هرای گذشرت  ده اسرت، زیررا ه،ینره   کرر رسیدگی، برای این موارد شراکی را وادار بره گذشرت    

 ةمطالبر  ، این است که در این دستهدیگرموضوع . رسیدگی بوده است ةز ه،ینکمتر ا نکردن، پیگیری

. کردن دعوا امر ناپسندی نیست، برای رهاپول و امور مادی چه به عنوان دیه و چه در مقاب  سازش

ها، مسائ  مالی چه به شک  دیره یرا بیورتر از آن،     در بین بیگانه»: گویدمی 8 ةشمار ةشوند مصاحبه

شرود، گراهی اوقرات ایرن     در برابر گرفتن دیه یا پول گذشت حاصر  مری   شد و عمدتاًبامطرح می

در ت ییرد ایرن مروارد،     .«شرایع در دادگسرتری موراهده شرده اسرت      موضوع به عنروان یرک رفترار   
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دیده باید به نحوی ترمیم شود و های واردشده به ب،هکه صدمه کندنی، ت کید می 9 ةشمار ةشوند مصاحبه

درمران پرداختره    ة، ه،ینیادشدهار زیادی پول به وی پرداخته شود، عالوه بر اینکه با مبقغ زمانی که مقد

 .دشو دیده نی، فراهم می،هبشود، به نحوی رضایت می

آشنایی و به نازیرا بیگانگان، به لحاظ تواند واقعیت داشته باشد، این موضوع بین افراد بیگانه می

د و کننر  قی در ارتباط با یکدیگر، چنین مسائقی را مطررح مری  دنبال آن عدا داشتن محظورات اخال

ها، برا  اغقبِ دعاوی میان بیگانه. شودوفص  میدکی از دعاوی که با کدخدامنوی ح ج، موارد ان به

افراد اولویرت دارد و از آنجرا کره میران      ةزیرا پول و مسائ  مالی برای هم ،استشدنی  جبرانپول 

قی و عاطفی کمتر است، پول و مسائ  مادی جایگ،ین بسیار مناسبی برای ها، انتظارهای اخالبیگانه

تصادی جامعه نی،، مقتضی چنرین  که گاهی شرایط اقویژه  ، بهدیده استب،ه ةی و ترمیم صدمیجودل

 .وستدهایی استداد

دیرده  ، مربوط به شدت و ضعف جرائم مورد گذشت و اقناع درونری بر،ه  اما نکتة درخور توجه

 مردتی  معموالً خیابان در شده واقع هایدرگیری از بسیاری»: گویدمی 2 ةشمار ةشوند بهمصاح. است

 وآمرد  رفرت  از حاص  هایموقت تحمی  با ابتدا دارد تمای  شاکی اما ،شودمی سازش به منجر بعد

 .«ببخود را وی مال و دیه اخذ با سپس و دهد شکنجه را وی مرتکب، به به مراجع قضایی

 ه معموالً ضرب و جرح ساده بروده شد سازش به ها، برخی دعاوی ختمعات پروندهاطال با مطابق

که مربوط به ضرب ساده برین  ای   نمونه، در پرونده برای .اندطور اتفاقی درگیر شده و طرفین نی، به

در . انرد  کررده ساله بوده است، پس از چندین جقسه، طرفین برا هرم مصرالحه     71و  72دو نوجوان 

او را ای سراله  79نوجروان  ی به دنبال درگیری برا دخترر   اساله 71نی، پسر نوجوان  1 ةرشما ةپروند

، مواردیدر چنین . شودپس از چند جقسه رضایت حاص  میمورد ضرب و شتم قرار داده است و 

اند و صررفاً بره دنبرال    بار عم  نکردهجرا، طرفین نی، به نحو خوونت بودن ساده و ج،ئیعالوه بر 

 . اندو پرخاشگری مرتکب جرا شدههیجان 

که ة دیگری در پروند. ه استکردشدن مرتکب از وی گذشت  دیده به محض تنبیهگاهی نی، ب،ه

 مرتکب جررا شرده  ، درگیری حاص  شده است و به دنبال آن، مرد ایساله 91 -98بین زن و مرد 

دیده ب،هبنابراین، . دت کروی گذش دیده ازاست، پس از صدور حکم و به دنبال اصرار مرتکب، ب،ه
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هرای مرادی و معنروی    است، پس از تحمی  ه،ینره  قصد تالفی و انتقاا قانونی از مرتکب داشتهکه 

 .ده استکرحاص  از ارتکاب جرا به مرتکب، با وی سازش 

مسائقی که در روابرط  نداشتن طرفین، برخی  ارتباطآشنایی و نابیگانه، به عقت  ةبنابراین، در دست

شردن موضروع،    شود از قبی  وجود اختالف قبقی و حیثیتری شدن موضوع می موجب پیچیدهن،دیک 

دیرده  شدن و امثال آن، منتفی است و در نتیجه، بر،ه  توجه به مسائ  مادی به دلی  حقیر محسوب بی

نورینی   ها و منرافع حاصر  از دعروا، از موضرع خرود عقرب      پس از مدتی و به دنبال ارزیابی ه،ینه

 . کنند می

 های دارای ارتباطبین سایر گروه نکردن ر سازشختالفات سابق دأثیر ات

هرای زیراد در   هرا بره دلیر  شرباهت    ها و همسایهمح هایی از قبی  سایر بستگان، آشنایان، همگروه

بی  و ها روابط طرفین کمگروه ایناگرچه در  .شدد هبح  خوادر این قسمت رسیدن به سازش، ن

می،ان سازش در میان سایر بستگان، ترا  . ها بسیار کمتر استدر میان آن می،ان سازش ن،دیک است،

و آشرنایان بره    22/92محر  بره   درصد، همسرایه و هرم   17/88به  فقطمراح  پایانی فرایند کیفری، 

میران طررفین دعروا،    ها که از لحراظ میر،ان رابطره    بیگانه ةدرصد رسید که در مقایسه با دست 21/17

 .ار کمتر است، بسیآخرین گروه است

ترین موضوعی که حتی ترا آخررین مرحقره، مرانع      دهد اولین و مهمها نوان میمحتوای پرونده

دار برین  هرای ریوره  ، وجرود کردورت  شرود ها میاین دسته های مربوط بهتحقق سازش در پرونده

فرات  اختالان، سرایر بسرتگ   میران دسرته   .گیردها نو ت می های سابق آنطرفین است که از اختالف

 وفص  دعروای کنرونی   بنابراین، ح . استمنجر شده و ضرب و جرح  ،خانوادگی قبقی به درگیری

زیرا زمانی که شرخص راه حر     ،اختالفات دیگری است ةتر است که خود، نتیجپیچیدهبه آن دلی  

شرده   وفص  خوونت واقع بار دیده است، ح های خوونتاختالفات رفتاری و کالمی را، در پاسخ

 . تر نی، خواهد شدر پیچیدهبسیا

 گرروه  در مثرال  بررای . اسرت  حراکم  وضعیت همین نی،، آشنایان و هامح هم گروه دو میان در

 کنرونی  کیفرری  دعوای به که است قبقی مقکی اختالف به مربوط هامحتوای برخی پرونده مح  هم
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 ،بنرابراین  .دارد وجود وضعیت نی، همین آشنایان گروه به مربوط هایپرونده در و است شدهمنجر 

 سرازش  بررای اصرقی   است، یکی از موانرع  شده جرح و ضرب وقوع باع  که سابق، هایکدورت

به روشی حذف نوود، امکان حر  دعروای    یادشدههای است و تا زمانی که کدورت کیفری دعوای

 .کیفری نی، موک  است

، اتفراقی  هرا ی این گروهمیان اعضا که خوونت مواردیتوجه این است که حتی در  ة شایاننکت

 در. ، شاکی در مراح  نهایی و پس از صدور حکم عقیه متهم، حاضر به گذشرت شرده اسرت   است

 ةشده است، شاکی در دادگراه و در جقسر   جرا واقعبین آشنایان به دنبال بحثی لفظی که  ای پرونده

هرایی، میر،ان   چنین دسرته بنابراین، در . ها گذشته استهای متهمان از آنرسیدگی با اصرار خانواده

های ناگهانی اند  است و در این موارد نی،، شاکی خواهان تهدیرد قرانونی مرتکرب و بره     خوونت

ه اقنراع رسرید، از مرتکرب گذشرت     گرفتن از وی است و پس از آنکه، به این وسیقه ب نحوی انتقاا

  .کند می

 ایرن  در»: گویدمی 1ة مارش ةشوند مصاحبه. بین طرفین است مسئقهشدن  موضوع دیگر، حیثیتی

 گویرد می همه به و مقاب  طرف به ایگونه دیده، بهب،ه و است شده حیثیتی هاآن برای مسئقه موارد

های فوق نی، مواهده شد، شراکی، تنهرا زمرانی از    طور که در تماا پروندههمان .«او است با حق که

 . «بودن خود را اربات نماید کب، محقنماید که به تماا افراد پیرامون وی و مرتمرتکب گذشت می

 کدخدامنوری  که در این مروارد،  است عقیده این بر 0 ةشمار ةشوند مصاحبه مانند برخی اگرچه

 تر ریر  شرود، یمر  مطررح  دادگراه  در دعروا اگرر   دهرد مری  نوران  هرا پرونده محتوایگذارد،  می ت ریر

مرة  دیده مصر است که به ه، ب،ههای یادشدهدر پرونده .است کم بسیار کدخدامنوی و گری میانجی

د و زمانی که این امر محقق شد، از مرتکب کنبودن خود را تفهیم و اربات  افراد، حتی قضات، محق

ای از آنجا که طرفین با یکدیگر ارتباط و مراوده دارند و عده .کندکرده یا با وی سازش میگذشت 

ة پوشی و گذشرت را نوران  سایرین، شاکی، چوماند، در مقاب  ها مطقع شدهنی، از دعوای کنونی آن

های مختقرفِ  پندارد، در نتیجه، وی با تحم  ه،ینهشده می مسائ  حاد  همةضعف خود در مقاب  

زیررا افرراد   . فرایند دادرسی نی، طروالنی شرود   حتی اگردعوا، قصد رسیدن به مقصود خود را دارد، 
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شرده   از صردمة جسرمی حاصر    ترر  سرخت  پنداشتن خود را شده از ضعیف توهین و تحقیر حاص 

ویژه در مواردی کره   کند، بهتر میها را برای انتقاا جریپندارند و معموالً این جنبه از موضوع آن می

 .مدتند طرفین در یک رابطة طوالنی

بره  . طرور توممران اسرت    آسیب جسمی، به معنای تعرض به تمامیت معنوی و جسمی طرف به

دیده را بودن ب،ه ل شخص بر جسم خود، تعرض دیگری به وی، ضعیفعبارت دیگر، با وجود کنتر

. مالی انتظار داشت مسائ  واسطة به را آن توان جبرانبه او و سایرین تققین کرده است و حتی نمی

. کند می سخیف و حقیر طرف مقاب ، مقاب  در مالی، شاکی را داشت و انتظارات مادی وزیرا، چوم

خود از  کردن خوم خاموش راه، بهترین که کند، پیدا انتقاا برای حقیراه باید بنابراین، به زعم خود

 .است قانونی طریق انتقاا

  نتیجه

دیده ت ریری برر وقروع گذشرت در    نوع پیوند و رابطة میان مرتکب و ب،ه های تحقیق نوان دادیافته

هرا بیورتر   ر برخی دستهمی،ان گذشت و سازش د گذارد، اما آخرین مرحقه مراح  ابتدایی دعوا نمی

داند کره پیونردهای قروی    طور میمطالعة کیفی دالی  این امر را این. شوداز درخواست مجازات می

میان طرفین و وساطت دوستان موتر  آنران، باعر  جقروگیری از تحمیر  مجرازات برر مرتکرب        

ن و شروهرها را  ها و تالش برای اخذ امتیازات و منافع مختقرف ز شود، در حالی که فقط رقابت می

هرا در مقایسره برا سرایر     پس از گروه دوستان و زوجین، بیگانره . کند وادار به گذشت و سازش می

هرای  های کیفی، عقت آن را نبود اختالفیابند که یافتهها به می،ان بیوتری از سازش دست میگروه

قت اولیة وقروع ضررب و   ها عداند، در حالی که در سایر دستهسابق منتهی به دعوا در این دسته می

 .جرح اختالفات و دعاوی سابق بوده است که دعوا ضرب و جرح آن را شدیدتر نی، کرده است

هرای   نکتة درخور توجه این است که در مواردی کره رابطرة طررفین بتوانرد در اتخرای تصرمیم      

. برت اسرت  متناسب برای ترمیم، پیوگیری و بازدارندگی ت ریرگذار باشد، نق  این عوام  مهم و مث

بافت فرهنگی و اجتماعی خاب یک جامعه بر شدت و ضعف توجه به این عوام  و ت ریر مثبت و 

   .کندگران کیفری را شدیداً کنترل میکن های  ممنفی آن نق  دارد و تصمی
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