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 چکیده
. لذا به موارد یابدمیاهمیت عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری برقراری  ،زنان نرخ جرم با افزایش

شود. به منظور بررسی مؤثر بر کیفرگذاری جرایم زنان شامل اراده ارتکاب جرم و پیامدهای کیفر پرداخته می
ری و مفهوم نقش استفاده شده است. روش پژوهش کیفی و از طریق مصاحبه این موارد از نظریه فشار ساختا

 .باشدمینیمه باز با چهار گروه فقهای دینی، قضات و وکال، دانشجویان حقوق جزا  و فعاالن حقوق زنان 
شود، اراده را منفعل و زمینهه ارتکهاب جهرم    های مختلف بر زنان وارد میفشار ساختاری که در موقعیت

سازد. از سوی دیگر، کیفرها پیامدهای مضاعف و شدیدتری مانند مشکالت جسهمی  ها را فراهم مینتوسط آ
و روحی، طرد خانوادگی و اجتماعی برای زنان در بر دارند. این شرایط ضرورت اعمال رویکردی حمهایتی در  

ه را بهرای زنهان   هها و ییهر  کیفرگذاری از قبیل تخفیف در نوع و میزان مجازات، حذف کامل برخهی مجهازات  
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 مقدمه. 1

اخت و دور از هرگونه تفهاوت حقهوق زنهان و    های فمینیسم، بر اصل برابری کامل و یکنویالب شاخه

ها، در کتاب انقیاد میل یکی از متفکران تأثیرگذار بر فمینیست« جان استوارت»مردان تأکید دارند. 

-اصل حاکم بر روابط میان دو جنس خطا است. برابری کامل را باید جهای » نویسد:گونه میزنان این

گونه که در اسالم نیز اشهاره شهده اسهت،    همان اما (.33:1333استوارت میل،«)گزین این اصل نمود

بودن همیشه به معنای مشابهت نیست و گاهی حتی تشابه در حقوق و تکهالیف و موقعیهت    مساوی

هها بهه   گهذاری ( و ضروری اسهت در سیاسهت  12:1381عدالتی است)مطهری،زنان با مردان، عین بی

همهین امهر در     ل دو جنس توجهه الزم را داشهت.  های موجود و ییرقابل انکار و ییر قابل زواتفاوت

عنوان عدالت جنسیتی مطرح شده است و در واقع امری فراتهر از برابهری اسهت    های اخیر تحتسال

 1جنسهیتی  عهدالت الیحه برنامه ششم توسعه(.  111های کشور نیز شده است)ماده که جزء سیاست

عایت تناسب زنان و مردان در دسترسهی بهه   ر» عنوان یکی از مصادیق عدالت اجتماعی به معنای به

از آنجها کهه    .(81:1388آذربایجهانی، «)شهود همه امکانات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قلمداد مهی 

از حقهوق   -نهه عامهل دیگهری    -دلیل زنهانگی خهویش  ویژه بهطبق گواهی تاریخ، زنان از مقطعی، به

یجهه جامعهه بشهری، ایشهان را در موقعیهت      ، در نتبایسته خود در اثر یلبه مردانگهی محهروم مانهده   

فروتری نسبت به مردان قرار داده است، طهرح مقولهه عهدالت جنسهیتی بیشهتر در خصهو  زنهان        

 یابد.مصداق می

گذاری دهد، دستگاه قانونای برای اجرای عدالت مدنظر قرار میهایی که هر جامعهیکی از حوزه

های مطرح در این قلمرو، نیز به دنبهال تحقهق ایهن    عنوان یکی از موضوعاست که قوانین کیفری به

های عدالت در حقوق کیفهری  عنوان یکی از شاخصهدف است. پس برقراری عدالت جنسیتی نیز به

شهود کهه در   گونه استنباط میباید مورد توجه قرار گیرد. با نگاهی گذرا به قوانین کیفری ایران، این

ههای جنسهیتی مهدنظر    ههای حهدی، تفهاوت   تین مجهازا قانون مجازات اسالمی کم و بیش در تعیه 

قرارگرفته است و در برخی موارد برای زنان، تبعیض مثبت اعمال شده است. یکی از این موارد زنای 

با زن پدر و زنای مرد ییر مسلمان با زن مسلمان و زنای به عنف است که در بندهای سه گانه مهاده  

جازات اعدام پیش بینی شده است و از این نظر نهوعی تبعهیض   ق.م.ا. تنها در مورد مرد زناکار م224

و تبصهره یه     243، 228های مثبت نسبت به زنان است. هم چنین در این زمینه می توان به ماده

 قانون مجازات اسالمی اشاره کرد.  224ماده 

ه های تعزیری این تفاوت مورد توجه قهرار نگرفتهه اسهت ایهن در حهالی اسهت که       اما در مجازات

ها در نظام حقوقی ایهران، جهرایم تعزیهری هسهتند. جهرایم      ترین دایره جرایم از حیث مجازاتوسیع

                                                           
1. Justice Gender 



ری ... لت جنسیتی رد کیفرگذا تحلیل ساختاری عدا
 3 (02، )ایپپی  9318 پاییز و زمستان  ، دوم ، شمارهدهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال      

 

   

درصهد از عنهاوین مجرمانهه قهوانین کشهور را بهه خهود         3تا  2مشمول حد و قصا  و دیه حداکثر 

ههایی هسهتند کهه در شهرع مقهدس بهرای آنهان        دهند. منظور از جرایم تعزیری، جرماختصا  می

ق.م.ا : 18گذار قرار گرفته است. به موجب مهاده  شخص نشده و تعیین آن در اختیار قانونمجازات م

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصا  یا دیهه نیسهت و بهه موجهب قهانون در مهوارد       »

 «.ارتکاب محرمات شرعهی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد...

ت جرایم تعزیری، عدالت را در برابری جستجو کهرده، بهدین معنها    گذاران در تعیین مجازاقانون 

گذار کیفری پذیرد و در واقع قانونتبیین قواعد کیفری شکلی به صورت کلی و عام صورت می» که 

ها در پرتهو اصهل برابهری افهراد در برابهر قهوانین از معیهار یها         ها و تعیین مجازاتهنگام تعریف جرم

(. بنابراین سعی شهده کهه مجهازات    113:1384نجفی ابرندآبادی،«)کندمیاستاندارد واحدی پیروی 

 های تعزیری عاری از مالحظات جنسیتی باشد.  

ای دارند، الزم اسهت  گذاران در کیفرگذاری به اهداف مجازات توجه ویژهکه قانونبا توجه به این

م. مطابق رویکهرد سهزاگرا بها    برابری مجازات را در قالب اهداف کیفرگذاری نیز مورد تبیین قرار دهی

انهدازه مهردان بهرای زنهان تعیهین      کارکرد تنبیهی مجازات،  اگر برای مثال مجازات بدنی )شالق( به

شهود. در  شود، بطور یقین به دلیل توانایی جسمی کمتر زنان، درد و سختی بیشتری به زن وارد می

یتهوان گفهت زنهان بهه دلیهل روحیهه       نگر با کارکرد اصالحی مجهازات نیهز بهاز م   یالب رویکرد آینده

گرانه، ترس و تاثیرپذیری بیشتری نسبت به مردان از ی  مجازات خواهند داشهت. در واقهع   محافظه

تهر از مهردان   اصوال مفهوم ترس در زنان بیش» تر است، زیرا ها در زنان بیشکارکرد ارعابی مجازات

شهوند و از  ها زودتهر از مهردان مرعهوب مهی    ریشه دارد و معموال زنان در برخورد با خشونت مجازات

رسهد کهه بها    پس به نظر می . (Balkan and Berger, 1979:207)«شودتکرار جرم جلوگیری می

پذیرش تفاوتهای جسمانی، روانی و اجتماعی زنان و مردان، کیفرگذاری برابر آنان، مورد تردید قهرار  

زنان و مهردان در کیفرگهذاری دارای اهمیهت    گیرد. هر چند توجه به تفاوتهای جسمانی و روانی می

باشد لهذا تمرکهز ایهن    ناختی میشفراوانی است ولی با توجه به اینکه موضوع مورد مطالعه ما جامعه

 تواند تأثیرگذار بر کیفرگذاری جرایم زنان باشد.  پژوهش بر تمایزات اجتماعی زنان است که می

« همبستگی اجتمهاعی » اشد و افراد جامعه را به سویتواند در جامعه نافذ باز این رو، قانونی می

های ارزشی و هنجاری جامعه برخاسته باشد. حتی اجرای قانون نیز به سوق دهد که از بطن و زمینه

های حمایت کننده آن قانون در جامعه بستگی دارد، زیرا اگر قهانونی برخاسهته از   ها و شالودهساخت

شود. گر چهه  شد، هزینه اجرا و نظارت قانونی بر آن سنگین میعرف، ارزشها و هنجارهای جامعه نبا

هها،  دولت نقش محوری در تولید و بازتولید قوانین دارد، ولی فرهنگ عمومی جامعه که حاوی ارزش

تواند در مفید بودن یا مضر بودن قهوانین و مقهررات رسهمی،    هنجارها و الگوهای اجتماعی است، می
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چون قهوانین و مجازاتهها بهرای    »شناسی حقوق معتقدند که ردازان جامعهپمؤثر باشد. در واقع نظریه

رفاه حال شهروندان، افزایش انسجام اجتماعی و ترمیم هنجارها و ارزشهای مورد تجاوز قهرار گرفتهه   

شود، پس بایستی نظرات شهروندان در مورد تناسب مجازات با جرم، قهدرت بازدارنهدگی،   اعمال می

گذاری مدنظر قرار گیرد، تنهها در ایهن   زدایی از مجرمین، در قانونفیت توانشدت و شکل اجرا و ظر

صورت است که کیفرهای نظام حقوقی از نظر اکثریت جامعه عادالنه و معقول به نظهر خواههد آمهد    

 (.44:1384)دورکیم،

انون ای را بهه شهکل قه   گذار مادهشناسان حقوق، برای اینکه قانونبنابراین با توجه به نظر جامعه

ای را گران عدالت کیفری ضرورت وجهود چنهین مهاده   تصویب کند ابتدا باید مردم و مخصوصا کنش

گران دستگاه قضهایی  احساس کرده باشند، از این رو پژوهشگر قصد دارد که با استفاده از نظر کنش

 ضرورت کیفرگذاری جنسیتی را تحلیل و بررسی نماید.

قانونی که دارای ابعاد جنسیتی هستند مورد بررسی قرار در برخی مطالعات حقوق کیفری، مواد 

ها تفاوتهای جنسیتی را در (. این پژوهش1331؛ یزدانیان، 1331؛ نصیری، 1331اند)حامدپور،گرفته

میزان و نوع مجازات تعیین شده در حدود و قصا  و دیه بیان کرده و به وجود ههی  گونهه تفهاوت    

توانهد سهرآیازی بهرای مطالعهه در     ده است و همین مطلب میجنسیتی در جرایم تعزیری اشاره نش

جرایم تعزیری باشد. چنانچه در پژوهشی نیز با استفاده از مفهوم سندرم زنان کته  خهورده سهعی    

شده است که ارتکاب رفتارهای مجرمانه توسط زنان را با استناد به اختالل روحی و فشار روانی پس 

یفری ایران را مورد انتقاد قرار داده است که به این اخهتالل حهاد   از آن، توجیه کند و نظام عدالت ک

های خارجی نیهز  (. البته در پژوهش1331زنان مجرم در مجازات آنان، توجهی نمیکند )میرمجیدی،

چههالش فمینیسههتی در حقههوق  "درمقالههه  کمههابیش ایههن انتقههاد وجههود دارد بههه عنههوان مثههال    

ن شده که کل حقوق جهزا از مهوارد جز هی گرفتهه تها      صراحتا بیا (Schulhofer,1995.P82)"جزا

موارد کالن، بر اساس مالحظات و دلواپسی مردانه بنا شده است و به زنان نه به عنوان قربهانی و نهه   

آمار جرایم زنان و روند ضمن اشاره به  نیز 1یابرجستهکتاب در به عنوان مجرم توجهی نشده است. 

پرداختههه  زنهدان بهر زنهان    هههای مختلهف مثهل  مجهازات  تهاثیر بهه   رشهد آن در کشهورهای مختلهف   

هها و  تهوان گفهت کهه دیدیهه    بندی این مطالعات مهی در جمع (Molloch; Mclvor, 2010).است

مالحظات زنان، در قوانین کیفری بسیاری از کشورها از جمله ایران بازتابی ندارد. لذا ایهن پهژوهش   

بدنبال چگونگی برقهراری عهدالت جنسهیتی  در     شناسانه و انتقادیدرصدد است با رویکردی جامعه

 کیفرگذاری جرایم تعزیری بپردازد.  

 باشد:هایی که در این پژوهش به دنبال پاسخگویی آن هستیم، بدین شرح میپرسش

                                                           
1. Women, Punishment and Sociol Justice 



ری ... لت جنسیتی رد کیفرگذا تحلیل ساختاری عدا
 11 (02، )ایپپی  9318 پاییز و زمستان  ، دوم ، شمارهدهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال      

 

   

های اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی نابرابر زنان و مردان در ارتکاب جهرم توسهط   موقعیت  -الف

 زنان چه اثری دارد؟

ین مجازات تعزیری مسهاوی در قهانون بهرای زنهان و مهردان کهه مرتکهب جهرم مشهابه          تعی -ب

 تواند داشته باشد؟شوند، چه تاثیری در ابعاد اجتماعی و خانوادگی زندگی زنان میمی

تواند اجرای عدالت جنسیتی چگونه درکیفرگذاری جرایم تعزیری، توجه به جنسیت زنان می -ج

 را برقرار نماید؟

یابد، در ایهن  بخش دوم مقاله به مبانی نظری اختصا  می ها،پاسخگویی به این پرسشبرای     

تبیهین   هها در از ایهن نظریهه  شود. ها پرداخته مینظریه فشار ساختاری مرتن و نظریه نقشبخش به 

سواالت پژوهش در ادامه مقاله استفاده خواهد شد. در بخش سوم مقاله، روش تحقیق بکار رفتهه در  

های مصاحبه شهونده و جزییهات مربهوط بهه افهراد      شود و چگونگی انتخاب گروهشرح داده میمقاله 

ههای پههژوهش، اطالعهات بدسههت آمههده از   ههها بیهان شههده اسهت. در ادامههه و در بخهش یافتههه   گهروه 

بنهدی  ها، به تحلیل و جمعگردد. پس از آن در بخش بحث و بررسی یافتهشوندگان ارا ه میمصاحبه

شود. در بخش انتههایی، پهس از بیهان نتهای      شوندگان پرداخته میت آمده از مصاحبههای بدسداده

 حاصله از این پژوهش، نهایتاً به سواالت مورد بررسی پاسخ داده شده است.

 

   مبانی نظری. 2

توانهد تاثیرگهذار بهر کیفرگهذاری جهرایم زنهان باشهد، تفکیه          چارچوب نظری به دو مبحث که می

 شود:  می

 آثار و پیامدهای کیفر برای زنان  - راده زنان در ارتکاب جرم، دوما -نخست
 

 اراده زنان در ارتکاب جرم .1 .2

شود که مسهوولیت  از اصول مهم در حقوق کیفری این است که مجازات تنها درباره کسی اعمال می

تکمیهل   یها همهان   "اهلیهت جزایهی  "کیفری او احراز گردد. مسوولیت کیفری نیز بر دو پایه اساسی 

استوار است. لذا از منظر حقهوق جهزا، فهردی را     "اراده آزاد"قوای عقالنی و ادراکی فرد و همچنین 

توان مسوول دانست که عالوه بر توانایی ذهنی برای تشخیص امور، از اراده آزاد در ارتکاب رفتهار  می

در طول تهاریخ در مسهیر    عنوان زیربنای مسوولیت کیفریمند باشد. توجه به عنصر اراده بهنیز بهره

ی مطلهق و  شناسهی قا هل بهه اراده   افراط و تفریط قرار گرفته است به طوری که برخی نظریات جرم

اند. نظریه ای که این دو دیدگاه را اعتدال بخشید، اراده نسهبی اسهت   برخی قا ل به فقدان اراده بوده
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مهل بیرونهی و درونهی دسهتخوش تزلهزل      ها در اثر عوای انسانکند در بعضی موارد ارادهکه بیان می

 گردد و مجازات بایستی با اراده فرد تعیین شود. می

تأثیر توان گفت که زنان در مقایسه با مردان، تحتطور قطع میبا پذیرش دیدگاه اراده نسبی، به

ی و گیرند. هر چند که نباید از تأثیر عوامهل درونهی ) زیسهت   عوامل درونی و بیرونی متفاوتی قرار می

دلیل خارج بودن از موضوع پژوهش، از پرداختن به ایهن عوامهل   روحی( بر اراده زنان یافل بود اما به

پردازیم تا روشن سازیم که با توجهه بهه   کنیم و به تبیین عوامل بیرونی و اجتماعی میصرف نظر می

 این شرایط، آیا زنان و مردان دارای اراده یکسانی در ارتکاب جرم هستند؟

  

 بیین شرایط و عوامل بیرونی بزهکاری زنانت .1. 1 .2

است. رابرت.کی.مرتن از پیشگامان این نظریه، 1"فشار ساختاری"درباره جرم، نظریه ی  نظریه کالن

هها  عنوان ی  مکانیزم علی در گرایش افراد به سوی انحرافات و بزهکهاری ساختارهای اجتماعی را به

ها ذاتا منحرف نیستند، بلکهه  براین اصل استوار است که انسان دانست. مبنای تووری فشار مرتنمی

 .(Merton,1996.p54)شوند در اثر فشارهای ساختاری به سوی انحراف و بزهکاری کشیده می

دانهد کهه   ویژه فرهنگ و ساختارهای اجتماعی مهی مرتن جامعه را ترکیبی از عناصر ساختاری به

های نهادینهه و  راه»ی قواعد عمل جمعی و دومی تعیین کنندهها و اهداف و کننده ارزشاولی تعیین

 است.  2«مشروع رسیدن به اهداف

به نظر وی، گروه بهنجار همان اکثریت مطیع و بهنجاری هستند که در تمهام ابعهاد بها فرهنهگ     

شهوند در  گرا و همنواگرایهان نامیهده مهی   اند این گروه که تطابقکلی جامعه همراه و همساز و مطابق

مسیر رسیدن به اهداف مقبول جامعه از مسهیرهای مجهاز خواهنهد گذشهت و عهرف و هنجهاری را       

خواهند پذیرفت که از نظر نظام اجتماعی مسلط، مجاز و مشروع شناخته شهده اسهت ایهن گهروه را     

 .(Merton,1938.p673)توان گروه بهنجار خطاب نمودمی

و عالیقی است که توسط فرهنگ جامعهه  پس اولین عنصر در نظریه مرتن شامل اهداف، مقاصد 

باشد که عنوان خواستارهای مشروع مورد پذیرش اکثریت جامعه مطرح میتعریف و تعیین شده و به

های فرهنگی( به طور مستقیم بندی شده که برخی از آنها )هدفدر ی  سلسله مراتب ارزشی دسته

شهود. عنصهر دوم،   وسهیله آنهها تعیهین نمهی    کند، اما به شناختی ارتباط پیدا میهای زیستبا سا قه

ههای فرهنهگ را   ها و هنجارهای مشروع رسهیدن بهه اههداف و آرمهان    ها، راهساختار فرهنگی، شیوه

                                                           
1.structural strain theory  

2. Institutionalized Legitimate Means 
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های مجاز و کند و هر گروهی ناگزیر است تا اهداف فرهنگی خود را با راهتعیین، تنظیم و نظارت می

های کارآمد وقتی یکی نیسهتند،  دهنده با راهمها و هنجارهای نظنهادی شده منطبق کند. این روش

سازند، ولی با هنجارهها و  راههای دیگری نیز وجود دارد که کارآمد بوده و نیل به اهداف را آسان می

فروشی و نظایر آن کهه امنیهت   دستورات اخالقی جامعه تضاد دارند، مانند احتکار، سرقت، تقلب، تن

گهامی کهه میهان اههداف فرهنگهی و راهههای نههادی شهده،         کنهد و هن اخالقی جامعه را تهدید مهی 

خهواری، روسهپیگری و ارتکهاب انهواع جهرا م      هماهنگی وجود نداشته باشد، فریبکاری، فساد و رشوه

 افزایش و امنیت اجتماعی کاهش می یابد.

های اصلی، ارزشها و نیازهای منبعث از فرهنهگ و  از نظر مرتن انحراف در پی شکاف بین انگیزه 

آموزنهد  وی افراد در فرایند اجتماعی شهدن مهی   آید. به نظرها به وجود میکانات تحقق این انگیزهام

که چگونه اهداف فرهنگی مهم را بشناسند و در همان حال وسایلی را که از نظر فرهنگهی پذیرفتهه   

آن شده و مورد تایید است برای رسیدن به آن اهداف برگزینند. هنگهامی کهه امکهان دسهتیابی بهه      

اش گردند و رفتار جانشین ممکن است نتیجهاهداف وجود نداشته باشد افراد به دنبال جانشینی می

در دیدگاه مرتن انحراف در جامعه رواج دارد زیرا جامعه . (Merton,1957.p89)رفتار انحرافی باشد

و مناسهبی را  ها و شرایط برابهر  کند بدون آنکه فرصتافراد را جهت دستیابی به موفقیت ترییب می

برای نیل به این موفقیت فراهم سازد. این امر سهبب ایجهاد نهوعی گسسهت میهان ههدف و وسهایل        

 (.1331و گیدنز، 1383و ارمکی، 1333گردد )ریتزر،دستیابی به آن می

هر چند که نقطه تمرکز مرتن در این نظریه روی طبقه اقتصادی فرودست جامعه  اسهت و بهه    

توانهد تهاثیر   یده گرفتن عوامل فردی نیز مورد انتقاد است اما به درستی مهی دلیل تقلیل گرایی و ناد

شرایط و عوامل بیرونی را در اراده نسبی  زنان بزهکار تببین نماید. در قرن اخیر، به دلیهل افهزایش   

ورود زنان به حوزه عمومی، آنان با حقوق فردی و اجتماعی خهود بیشهتر آشهنا شهدند و بهر خهالف       

ی از اهداف مطلوب جامعه برای زنان و مردان یکسان تعریف شدند که مهواردی از آن  گذشته، بسیار

ال، آرامهش و ...  شامل وضعیت اقتصادی مطلوب، دارا بودن استقالل در خانواده و داشتن همسر ایده

کنهد  باشد. پس با وجود اینکه ساختار فرهنگی اهداف مشابهی را برای زنان و مردان تعریهف مهی  می

های نابرابری را جهت رسیدن به این اههداف میهان زنهان و مهردان     ختارهای اجتماعی، فرصتاما سا

توزیع میکند به طوریکه همه راهها و ابزارهای مشروع برای مردان بیشتر از زنان مهیاسهت و همهین   

 .تواند یکی از عوامل افزایش بزهکاری زنان در سالهای اخیر باشدمی
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 فر برای زنانآثار و پیامدهای کی. 2. 2

در راستای تحقق اهداف نظام عدالت کیفری،  شرایط بزهکار در میزان و نهوع کیفهر، حها ز اهمیهت     

که که زنهان و مهردان از   توجه به اینباشد. بااست و یکی از این شرایط، عواقب کیفر برای بزهکار می

ایسهه بها یکهدیگر    دو جنس متفاوت هستند، در این قسمت بهه پیامهدهای کیفهر بهرای آنهان در مق     

 شود. پرداخته می

توانهد منجهر بهه نتهای      های جسمی و روانی زنهان در تحمهل کیفهر مهی    هر چند بررسی ویژگی

تأثیرگذاری در جهت کیفرگذاری جنسیتی شود ولی با توجه به خارج بودن از موضوع این پهژوهش،  

ر برای زنان با تأکیهد بهر شهرایط    شود. لذا در ادامه به تبیین آثار و پیامدهای کیفنظر میاز آن صرف

ههای زنهان و مهردان در جامعهه و     پردازیم. از همین رو باید بهه نقهش  اجتماعی و خانوادگی آنان می

 خانواده اشاره کنیم.

عنهوان   2"جورج هربرت میهد  "و  1"هورتون کولی"مفهوم نقش را در ابتدای قرن بیستم چارلز  

وسعه پیدا کرده است. نقش اجتماعی به جایگاهی گفتهه  کردند و تا کنون به صورت منظم و علمی ت

فرد در طهول  » دهد. شود که فرد با قرار گرفتن در آن، کارهای )الگوی عمل( خاصی را انجام میمی

کنهد و ترکیهب مجموعهه    زمان ایفها مهی  پی یا همدرهای گوناگون را در مراحل پیزندگی خود، نقش

( ههر  341:1333کهوزر،  «)دهدرده است شخصیت او را شکل میهایی که از تولد تا مرگ ایفا کنقش

باشد که شامل تکالیف و حقوق آن نقش است و به تبهع  نقشی دارای انتظارات نقشی خا  خود می

گیرد. به تعبیر بهتر بها اینکهه   های جنسیتی زنان و مردان، انتظارات متفاوتی شکل میآن برای نقش

دلیل نگاه متفاوت جنسهیتی کهه   عملکردها مشترک هستند، اما بهزن و مرد در بسیاری از رفتارها و 

 رود.های خا  از ایشان انتظار میجامعه به آنها دارد انجام یا ترک بعضی از رفتارها و فعالیت

در بسیاری اوقات ارتکاب جرم در مورد مردان ی  کردار و واکهنش عهادی و طبیعهی محسهوب     

سهن و سهاالن،   ز جمله مشکالت زندگی، تشویق و تهاثیر ههم  شود که در پاسخ به عوامل متعدد امی

گیرد. بالعکس در مورد زنان، نقض قوانین کیفهری یه    ضرورت و نیاز، طمع و امثال اینها شکل می

شود که نیازمند تبیین و توجیهه اسهت. در واقهع بزهکهاری     پدیده ییر عادی و نامانوس محسوب می

ههای طبیعهی   مراه است و به عبارت دیگر، مخالف ویژگیزنان با نقض باورهای جنسیتی اجتماعی ه

زنان و مورد قبول جامعه است. در نتیجه جامعه، مجرمیهت زنهان را ناشهی از عهدم توفیهق آنهان در       

( و یها  41:1388)رسهتمی، داندمهی های بیولوژیکی زنانهه  های طبیعی و گرایشتطبیق خود با ویژگی

                                                           
1. Charles Horton Cooley 

2. George Herbert  Mead 
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ی  بیماری زنانه مطرح می شود که با عدم عقالنیت و عدم  عنوانکند، بهطور که شوالتر بیان میآن

کههاری مضههاعف قههرار   ای کههه زنههان را در معههر  بههزه   ثبههات روانههی همههراه اسههت. پدیههده    

 .(Showalter,1987.p34)دهدمی

رود دوری از هر نوع انحراف و کجهروی اسهت   پس یکی از انتظارات جنسیتی که از نقش زن می

کنند و بهه سهختی   گیرانه رفتار میاد جامعه با زنان مجرم بسیار سختکه در صورت ارتکاب آن، افر

 های سابق خود در جامعه و خانواده بازگردد.  تواند به نقشمی

توان گفت که نادیده گرفتن عامل جنسیت در کیفرگذاری به دو بندی ادبیات نظری میدر جمع

 :دلیل، حقوق کیفری را از هدف خود یعنی عدالت دورتر میکند

ها و ابزار رسیدن به اهداف مشروع نسبت به مردان دارند زنان دسترسی کمتری به راه -نخست 

 شود.شود و در نتیجه اراده آنان منفعل میکه منجر به وارد شدن خلل به اراده آنان می

ها و انتظارات اجتماعی و خانوادگی زنان، خا  و متفاوت از مهردان  که نقشتوجه به اینبا -دوم

 باشد.تری میست، در نظر گرفتن کیفر یکسان برای آنان دارای آثار و پیامدهای متفاوت و سختا

 

 روش تحقیق .3

نگر، رسیدن به حقیقهت  برای بسیاری از محققان کیفیشود و صورت کیفی انجام میاین پژوهش به

آوری راه جمهع از ایلهب  یابی به اطالعات عمیق و دقیق، هدف اصلی پژوهش است. این امهر  و دست

های پهژوهش خهود را   های دقیق دست یافتنی است و برای رسیدن به این هدف، محققان سوالداده

ههای اصهلی پهژوهش    ای موجود، در قالب سوالهای زمینهکنند و آنان را بر اساس تووریفرموله می

ها، رفتارهها  حالرحها ممکن است به تحقیق درباره زندگی افراد، شآورند. این نوع پژوهشمیخود در

الملل معطوف باشد )استروس های اجتماعی یا روابط بینو همچنین درباره کارکرد سازمانی، جنبش

 (.1،13:1381و کوربین

هها در تحقیهق کیفهی عبارتنهد از: : مشهاهده،      های اصهلی جمهع آوری داده  طور خالصه روشبه

بیشهتر از مصهاحبه    در ایهن روش،  (.81:1381و فرهنگی،312:1383مصاحبه و تحلیل اسناد )دالور،

شهههود کهههه محقهههق شهههرایط را کنتهههرل   شهههود تههها مشهههاهده و سهههعی مهههی  اسهههتفاده مهههی

توان به گردآوری اطالعهات ایهن   بهترین ابزاری که از طریق آن می. (Donmoyer,2001:181)کند

ای پرسشهگر، بایهد صهرفا موضهوعه    » بهاز  باز است. در مصاحبه نیمهه پژوهش پرداخت، مصاحبه نیمه

                                                           
1. Strauss & Corbin 
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توانهد احسهاس و   ها جواب دریافت دارد. پاسخگو نیز نمیمعینی را مطرح کند و فقط در خصو  آن

 (.214:1381)ساروخانی،« دهد، در کمال آزادی ابراز کندعقیده خود را آن طوری که ترجیح می

های خاصهی بهه دسهت آورده    گاهی اوقات ممکن است ضرورت یابد که اطالعات از افراد یا گروه

، زیرا انواع خاصی از افراد  قادر به ارا ه اطالعات مورد نظر هستند. در این مهوارد بهرای انتخهاب    شود

-شود و بها گیری ییرتصادفی هدفمند )از پیش تعیین شده( استفاده میهای مورد نظر، از نمونهگروه

آوری باشهد لهذا بهرای جمهع     که موضوع مورد مطالعه این پژوهش کامال تخصصهی مهی  توجه به این

بنابراین نمونه خهود را از بهین    کنیم.ها استفاده میاطالعات از این نوع نمونه گیری در انتخاب گروه

که نظراتشان به این پژوهش جههت سهاختن    دهیمگروه از متخصصان در این موضوع قرار می هارچ

 :ای درباره عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری کم  شایانی خواهد کردایده

را عالمهان دینهی قهرار     اولباشهند، دسهته   که قوانین ما همه برگرفته از فقهه مهی  اینبه توجه با 

ههای کیفهری   کنشهگران دسهتگاه   ومدهیم که بر منابع فقهی قوانین تسلط کافی دارند. دسهته د می

کهاری  صورت تجربی با این موضوع سر و کار دارند و بنا بر شرایط مانند قضات و وکالء هستند که به

تهری نسهبت بهه موضهوع مهورد      اند و دید واقهع بینانهه  که با زنان بزهکار برخورد داشتهها است سال

التحصهیالن و دانشهجویان   دسته دیگر نیز دانش آموختگان این حوزه که شهامل فهار    مطالعه دارند.

انهد  دهشناسی هستند، افرادی که به تازگی وارد مباحث علمی حقوقی و کیفری شحقوق جزا و جرم

و بنابراین با مباحث جدید در کیفرگذاری آشنا هستند و همچنین به دلیهل جهوان بهودن، آمهادگی     

شهامل  نیهز  را چهارم دسته در نهایت  .بیشتری برای شنیدن نظریات جدید و پذیرش تغییرات دارند

و  کهه ایهن افهراد بهه خهوبی بها مشهکالت        دلیهل ایهن  دهیم بهه  فعاالن نهادهای مدنی زنان قرار می

 .های زندگی زنان آشنا هستند و دیدیه بهبود شرایط فعلی زنان را دارندسختی

هها نیهز از روش تصهادفی گلولهه برفهی اسهتفاده       همچنین در انتخاب افراد در داخل این گهروه  

یهری از آن بهرای   گکنیم بدین صورت که آمارگیر پس از شناسایی یا انتخاب اولین واحهد نمونهه  می

 گیرد.  گیری استفاده یا کم  میب دومین واحد نمونهشناسایی و انتخا

اثربخشی و کیفیت پژوهش کیفهی باشهد،    ةکنندتواند تضمینمی اطمینان از بسندگی در نمونه 

مانهد را حهداقل و از ههدر رفهتن     ای که بتوان دستیابی به اطالعات مطلوب را تضمین و پهس گونهبه

دسهتیابی بهه بسهندگی در    به بیانی دیگهر   (Morse,2001:717)نیروی انسانی و ... جلوگیری کرد 

پس از نگهاه   (Mac-Neel,2005:5). تحقیق، از بررسی شواهد مربوط به اشباع قابل دستیابی است

نظران تعداد نمونه در تحقیق کیفی باید بر اساس اشباع نظری باشد یعنی در پاسخ سهواالت  صاحب

بینهی  ابراین تعداد معینی از قبل برای مصهاحبه پهیش  به تکرار برسیم و مورد جدیدی گفته نشود بن
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های ذکر شده، مورد مصاحبه قهرار گرفتنهد تها بهه اشهباع      نشد و در نهایت تعداد افرادی که از گروه

 کنیم.نظری رسیدیم را در جدول ذیل مشاهده می

 

 تعداد های مصاحبه شوندهگروه
 جنسیت

 مرد زن

 1 - 1 فقها و عالمان دینی

 1 4 11 وکال قضات و

 8 3 11 شناسیالتحصیالن و دانشجویان رشته حقوق جزا و جرمفار 

 - 11 11 فعاالن نهادهای مدنی در زمینه حقوق زنان

 21 21 41 مجموع

 

 هایافته .4

های های مختلف )شامل زنان و مردان( بر این باورند که وضعیت فعلی زنان در بخشهمه افراد گروه

 8اصال مناسب نیست و فاصله زیادی تا رسیدن به وضعیت مطلوب داریهم. حهدود   مختلف جامعه ما 

نفر از پاسخگویان نیز معتقدند که اوضاع زنان نسبت به گذشته بهتر شده است ولی با این حال ایهن  

کنند. مصهاحبه شهوندگان در بیهان مشهکالت     های متعدد در مورد زنان اشاره میعده نیز به تبعیض

 ددی را مانند نابرابری اقتصادی، نابرابری قانونی و نابرابری فرهنگی بیان کردند.زنان موارد متع

 

 فشار ساختاری و ارتکاب جرم از سوی زنان. 1. 4

-نفر( بر روی آن اتفاق نظر داشتند، تأثیر زیهاد نهابرابری   31یکی از مواردی که اکثریت پاسخگویان)

هها را علهت   نفر( ایهن نهابرابری  21ای از این افراد )های موجود بر ارتکاب جرم از سوی زنان بود. عده

نفر( نیز آنرا علت ییرمسهتقیم   11ای )دانستند و عدهمستقیم و اصلی ارتکاب جرم از سوی زنان می

دسته اول معتقد بودند که نابرابری و تبعیض در هر شرایطی ممکهن  دانستند. و دور ارتکاب جرم می

اگهر  ثیرگذار نیست و أاز قانون وادار کند و جنسیت هم خیلی ت است که فرد را به انحراف و کجروی

وجود بیاید ممکن است آنها را وادار به ارتکاب جرم کند. اما دسهته  این شرایط برای مردان یا زنان به

یکی از عوامل ارتکاب جرم است ولی نباید آن  کردند که هر چند شرایط سخت و نابرابردوم بیان می

را به عنوان ت  علت جرم بدانیم. نظر این گروه بر این بود که از بین مجموعه عواملی که فرد را بهه  

زا، ضعف اخالقی و شخصیتی، عدم پایبندی به دهد )مثل حضور در محیط جرمسمت جرم سوق می



 (02، )ایپپی  9318 تانپاییز و زمس ، مدو، شماره دهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  زاده و طوبی شاکریمنش، سعید معیدفر، محمدجعفر حبیباعظم بدری            18

 

ای برای بقیه عوامهل ارتکهاب   ری دارد و نقش تقویت کنندهتثیر مهمأقانون و ...( نابرابری و تبعیض ت

 کند.جرم بازی می

 شود.در ادامه عواملی از نابرابری که پاسخگویان بیان کردند، ذکر می
 

 عامل اقتصادی .1. 1. 4

عنوان اولین عامل مطرح شده از سوی پاسخگویان برای ارتکهاب  کمبود و مشکالت اقتصادی زنان به

دیت بازار کار برای زنان در مقایسه با مردان، عدم تناسب اشتغال موجود با وضهعیت  جرم بود. محدو

زنان، درآمد ناچیز برخی مشایل موجود از جمله عوامل اقتصادی مطرح شهده بهود. پاسهخگویان بهه     

 تواند آنها را ایجاد کند.  گری و سرقت اشاره کردند که عامل اقتصادی میهایی مثل روسپیجرم

 

 عامل قانونی .2. 1. 4

عنوان عامل تأثیرگذار مستقیم و ییرمستقیم ارتکاب جرم از سوی زنهان بیهان    یکی از مواردی که به

هایی مثهل نداشهتن حهق طهالق،     باشد. نابرابریویژه در حوزة خانواده میهای قانونی بهشد، نابرابری

شهود  به جرایم خاصهی مهی  ازداواج دختر با اذن پدر، فقدان حق حضانت و سرپرستی فرزندان منجر 

 آید:که در ذیل می

نفر از پاسخگویان معتقد بودند که نقص قوانین خانواده مثل لزوم 11: خیانت )رابطه فرازناشویی(

اذن پدر در نکاح دختر و نداشتن حق طالق برای زنان، خیلی اوقات منجر به عدم وفاداری زنهان بهه   

 گوید:شود. یکی از وکال چنین میب خانواده میهمسر خود و داشتن رابطه جنسی خارج از چارچو

چند موکل زن برای طالق داشتم که با وجود شرایط ناگوار زندگی، متاسفانه موفق به گهرفتن  » 
حکم طالق نشدند. حتی دو نفر از آنان مستقیماً به قاضی گفتند که اگر با طالق ما موافقهت نکنیهد   

 «.افتیم و مقصرش شماییدبه گناه می
قع برخی از زنان دلیل روابط فرازناشویی خود را در قالب تالفی وضعیت زندگی خود توجیه در وا

یابنهد، بهه ایهن    رفت از زندگی ناخوشایند زناشویی خهود نمهی  کنند و وقتی هی  راهی برای برونمی

 آورند.روابط رو می

کهال و قضهات   نفر نیز به جرم قتل و همسر کشی اشاره کردند این افهراد شهامل و   3 همسرکشی:

دلیل موانهع قهانونی مرتکهب    بودند که خود مستقیما با مواردی برخورد کرده بودند که زنان مجرم به

 گفت:همسرکشی شده بودند. یکی از قضات چنین می

ی  مورد خانم داشتم که به زور پدر با فردی که او را دوست نداشت، ازدواج کهرده بهود و در   » 
ظر خودش بود ولی موفق به ازدواج با او نشده بهود، ارتبهاط داشهت و    همان زمان با فردی که مورد ن
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چون نتونسته بود از همسر خودش طالق بگیرد با همین دوستش تصمیم به قتل همسهرش گرفتهه   
 «.بودند و اون رو اجرایی کرده بودند

، های مورد مطالعهه درصد از پرونده 11دهد که در در زمینه همسرکشی نیز نشان می تحقیقاتی

انهد دوری و  کهه در آن قهرار داشهته    اند با درخواست طهالق از موقعیهت رنه  آوری   زنان سعی کرده

اجتناب کنند اما عواملی از جمله موانع قانونی و طوالنی شدن جریان طالق، فقهر خهانواده پهدری و    

کالت عدم استقالل مالی زن، ترس از جدایی از فرزندان موجب شده بود که زنان مذکور با وجود مش

های بسیار به زندگی زناشویی ادامه داده و دست آخر برای رهایی از چنین موقعیت به یایهت  و تنش

دشههواری، در نبههود راهکارهههای قههانونی و در دسههترس، دسههت بههه قتههل شههری  زنههدگی خههود     

 (.1381و آشوری  1383،معظمی)بزنند

 

 عامل فرهنگی )مردساالری( .3. 1. 4

دلیل وجود فرهنگ مردساالری در جامعه و خانواده است، زنهان را  تر بههای فرهنگی که بیشنابرابری

های سنگینی شوند. چنهد  دهد تا جایی که ممکن است مرتکب جرمتحت فشارهای مختلف قرار می

دلیهل رفتهار شهوهر) کهه     نفر( بیان کردند به مواردی برخوردند کهه زنهان بهه   4نفر از قضات و وکال )

هها و  آنها بود( مثل ضرب و شتم شدید ، آزار جنسی و سایر محهدودیت  برخواسته از ذهن مردساالر

 ها، اقدام به قتل همسر خود کرده بودند.آزار و اذیت

های گوناگون و عدم توزیع مناسب حقوق و امتیازات توان گفت که پاسخگویان نابرابریپس می 

ستند و این همان مفهوم نهفته در دان، سبب اراده منفعل زنان و موثر در ارتکاب جرم میرا اجتماعی

توان از همه افراد جامعهه تکهالیف و مسهوولیتهای یکسهانی     عدالت اجتماعی است که در صورتی می

انتظار داشت و در صورت عدول از آن یکسان مجازات کرد که برای همه امتیازات و حقوق اجتماعی 

 به یکسان در دسترس باشد.

 

 نان و مردانتأثیر متفاوت مجازات بر ز. 2. 4

تقریبا همه افراد مصاحبه شونده به تأثیر متفاوت مجازات بر زنان و مهردان اعتقهاد داشهتند و همهه     

بیان کردند به دلیل تفاوتههای جسهمی، روحهی و اجتمهاعی کهه بهین زنهان و مهردان وجهود دارد،          

گذارد. در ادامهه  میهایی نظیر شالق، زندان و جریمه مالی نیز تاثیر متفاوتی بر آنها به جای مجازات

 پردازیم.به مواردی از پیامدهای اجتماعی مجازات که توسط مصاحبه شوندگان ذکر شده، می
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 برچسب بزهکاری  .1. 2. 4

شهود  جامعه از زنان انتظار جنسیتی خاصی دارد که یکی از آنها دوری از جرم و مجازات تعریف مهی 

های اخالقی و انسانی را زیر پا گذاشته اسهت  ارزش در واقع اگر زنی مرتکب جرم شود، گویی نه تنها

-تر خواهد بود. از همهین رو مهی  بلکه از زنانگی خود نیز عبور کرده است که پیامدش برای او سخت

تهر از مهردان اسهت.    تر و سنگینتوان گفت که دا  ننگ جرم و مجازات بر پیشانی زنان بسیار بزرگ

 کرد:ها چنین بیان مییکی از قاضی

یب و عار زنی که به زندان رفته خیلی بیشتر از مردی است که به زندان رفته اسهت و خیلهی   ع»
 «.کنند با گفتن جمالتی مثل زندان جای مرد استاوقات زندان رفتن مرد را حتی توجیه هم می

قهوانین   ههای کننهده عنهوان عهدول  شوند نه تنها بهگویی جامعه به زنان بزهکاری که مجازات می

انهد، نیهز   خود گام برداشتهکند بلکه به عنوان افرادی که فراتر از مرزهای جنسیتیرخورد میجامعه ب

 کند.مقابله می

 

 طرد اجتماعی  .2. 2. 4
خورد، دیگر از سوی جامعهه  نظر پاسخگویان بر این بود که زنانی که انگ مجازات بر پیشانی آنان می

های اجتماعی خود از قبیل نقش شههروندی، شهغلی   شتواند به نقشوند و به سختی میپذیرفته نمی

رود ولی مردان این شانس را دارند که میبازگردد. هر چند اعتماد جامعه به مردان مجرم نیز از بین 

ها گذشت و دیگر مرتکب جرم جدیدی نشهدند دوبهاره بتواننهد بهه     که از محکومیت آنپس از زمانی

شهود کهه   کهار بهرای زنهان اینقهدر سهخت مهی      که ایهن تیهای اجتماعی خود بازگردند در صورنقش

در حقیقت ارزیابی منفی جامعه از زنان مجرم سبب کاهش بسیار اعتبهار  رسد. ییرممکن به نظر می

 شود.اجتماعی آنان نسبت به مردان مجرم می

 

 طرد خانوادگی .3. 2. 4

ظارات خاصی است که در صورت نقش دختر)فرزند(، همسر و مادر برای زنان در خانواده همراه با انت

شوند و گاهی فرصت بازگشتن به نقهش ههای   برآورده نکردن این انتظارات از سوی خانواده طرد می

خانوادگی خود را از دست می دهند. یکی از این مواقع ارتکاب جرم توسهط زنهان و مجهازات شهدن     

جرم زندانی شود یا شهالق بخهورد،   عنوان مباشد. از دیدگاه پاسخگویان، جامعه زنی را که بهها میآن

 داند.شایسته نقش همسر و مادر  نمی
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 اقتصادی تنگنای مالی و  .4. 2. 4

از آنجا که زنان دارای استقالل مالی نیستند و در اکثریت موارد دسترسی به منابع مهالی ندارنهد در   

در هر جرمی که متهم که دو مورد هنگام محکومیت، آسیب بیشتری از مردان خواهند دید. اول این

کهه زنهان بهه    که هنگهامی باشند قادر به گرفتن وکیل برای دفاع از خود در دادگاه نیستند و دوم این

مین آن نخواهند بود بنابراین مجبورنهد کهه در   أپرداخت جریمه مالی محکوم شوند معموال قادر به ت

 ازای آن زندان را تحمل کنند.
ههای  توجه به نقهش ن گفت که آثار و پیامدهای کیفر در زنان باتواتوجه به نظر پاسخگویان میبا

اجتماعی و خانوادگی از مردان بیشتر است و کیفر یکسان پیامدهای متفاوتی برای آنها در پهی دارد  

 و چه بسا درد و رنجی مضاعف بر زنان تحمیل کند.  

تعزیری نباید برابر باشهد   مجازات زنان و مردان در جرایم دهند کهها نشان میبدین ترتیب یافته

دانسههته و عههدم تفکیهه  جنسههیتی شههوندگان وضههعیت فعلههی کیفرگههذاری را نامناسههب و مصههاحبه

ای کیفرگهذاری در بخهش جهرایم    دانسهتند. عهده  های تعیین شده در قانون را قابل نقد مهی مجازات

نیز پا را از این نیهز  ای خواندند که گویی زن و مرد برایش فرقی ندارد و عدهتعزیری را کورجنس می

 کردند که کیفرگذاری در جرایم تعزیری کامال مردمحور است.فراتر گذاشته و عنوان می

تردیهد   "اصل تساوی مجهازات "دلیل تعداد کمی از پاسخگویان نیز در کیفرگذاری جنسیتی، به 

رویهه قضهایی    نمودند که با وجود اصل فردی کردن مجهازات، قاضهی در  ای نیز بیان میکردند و عده

دهد. اگر چه نظر یالب افراد موافق کیفرگهذاری  جنسیت مجرم را در تعیین مجازات مدنظر قرار می

 جنسیتی بودند ولی الزم است در پاسخ به این اشکاالت مواردی بیان شود.

در پاسخ به شبهه اول قابل ذکر است که لحاظ عدالت جنسیتی در سیاست کیفری و در تقنهین  

م لحاظ اصل تساوی در برابر قانون و برخورداری شهروندان از حقوق برابر نیسهت بلکهه   به معنای عد

تلفیق اصل تساوی و عدالت، مقتضی لحاظ جنسیت اسهت. همچنانکهه لحهاظ اصهل فهردی کهردن       

ها ناقض اصل تساوی در برابر قانون نیست بلکه به همان دالیل فوق ناشهی از تلفیهق اصهول    مجازات

دری  سیاست جنایی عقالنی، سهنخیت و کارآمهدی اصهول و قواعهد حقهوق       کیفری متفاوت است.

 شوند.  کیفری در مقابل و متناوب با یکدیگر لحاظ و خوانش می

این است که اصل فردی کهردن هرچنهد بهرای     شودمطلبی هم که در پاسخ شبهه دوم بیان می

ثیر أته و خیلهی اوقهات تحهت    ایجاد عدالت بسیار ضروری است ولی کامال به اراده قاضی بستگی دارد

گیرد تا جایی که گاهی دو بزهکار با ارتکاب جهرم مشهابه و بها شهرایط تقریبها      سلیقه قاضی قرار می

قضات هر قدر هم کهه وجهدان   » رو شوند. یکسان در دو شعبه مختلف با دو حکم کامال متفاوت روبه

اسهت اسهتنباط آنهها در تعیهین     های مختلف دارنهد و ممکهن   قضایی خود را تربیت کنند، باز سلیقه
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(. بهه ریهم نقهش مهوثر و     113:1333سهمیعی، «)ی مسوولیت مجرم با یکدیگر متفهاوت باشهد  درجه

انکارناپذیر کیفیات مخففه در تعدیل و تفرید قضایی مجازات، استفاده دادگاه از این امکان قانونی بهه  

ی سهت و اراده قاضهی اسهت. اداره   امری کامال اختیاری و منهوط بهه خوا   .ا.ق.م 33داللت ظاهر ماده 

درباره  یید زده و تصریح نموده که عدم اعمال این مادهأحقوقی قوه قضاییه نیز بر این استنباط مهر ت

( پس در 13:1331شود) نجفی ابرندآبادی، محکوم علیه از موارد مخدوش بودن حکم محسوب نمی

ده و قاضهی را مکلهف بهه اعمهال آن     گهذار تشهخیص دا  حالیکه در قانون، ضرورت تخفیهف را قهانون  

کند، در کیفیات مخفف قضایی تشخیص ضرورت تخفیف و اعمال آن از اختیارات مقهام قضهایی   می

 است.

 هنگهامی کهه  توان با اتکا به این اصل در امر کیفرگذاری جنسیتی ش  کهرد، زیهرا   بنابراین نمی

 و ای عمهل کنهد  بخواههد سهلیقه  شود کهه  جنسیت در قانون ذکر شود این اختیار از قاضی سلب می

 شود به زنان نگاه ویژه داشته باشد و برای آنان تبعیض مثبت قا ل باشد.موظف می

 در نمودار ذیل مدل نظری ضرورت کیفرگذاری جنسیتی ارا ه شده است.
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 گیرینتیجه .5

رات مختلهف،  های اجتماعی و تغییپویایی و تحول پذیری نظام قضایی و جزایی متناسب با دگرگونی

سازد و این دستگاه سیاست جنایی و نظام کیفری را به یه  سیسهتم   پذیر میتحقق عدالت را امکان

گو با لحاظ مبانی و اهداف مشخص و در نظر گرفتن شرایط متحول، مجهز می سازد. با توجهه  جواب

ت و عدم کهارایی  بسبه این اصول و قواعد کلی و اهداف از پیش تعیین شده، قوانین جزا هرگز در بن

همراه با تحوالت نوپدید جوامع که منجر  ایستند.مانند و از مسیر رشد و تکامل و توسعه باز نمینمی

مفهاهیمی ماننهد عهدالت اجتمهاعی و     های فکری در کیفرگذاری نیز شده اسهت،  به دگرگونی مکتب

   .  یابدمیبیشتر اهمیت دستگاه قضایی و قوانین کشورها عدالت جنسیتی در 

هدف نهایی حقوق کیفری و دستگاه عدالت کیفری اجرای عدالت نسبت به بزهکاران اسهت کهه   

عنهوان  شوند و لذا یقینا برقراری عدالت جنسیتی نیز بهاین بزهکاران هم شامل زنان و هم مردان می

 های عدالت در حقوق کیفری باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از شاخص

ههای  بر این باورند که وضعیت فعلهی زنهان در بخهش    عه در این پژوهشمورد مطالافراد  اکثریت

های مختلفی از نهابرابری شهرایط زنهان در جامعهه را بیهان      جنبه ومختلف جامعه ما مناسب نیست 

در سهاختارهای  بنهابراین زنهان    .کردند، مانند نابرابری اقتصادی، نابرابری قانونی، نهابرابری فرهنگهی  

خانوادگی دارای جایگاه فرودستی هستند و خیلی اوقات برای رسهیدن   و یاقتصادی، سیاسی، حقوق

تواند یکی از عوامل می آورند و همینبه اهدافشان به دلیل فقدان ابزار مشروع به ارتکاب جرم رو می

   افزایش بزهکاری زنان در سالهای اخیر باشد.

کهرد و پهذیرفت کهه فقهط      پوشهی هر چند به راحتی نمیتوان از دالیل فردی ارتکاب جرم چشم

عوامل ساختاری در ارتکاب جرم زنان تاثیر داشته باشد، اما نتای  این پژوهش، نشان از تاثیر فهراوان  

فشار ساختاری در سطوح مختلف بر زنان مجرم دارد. وضعیت نابسهامان اقتصهادی زنهان و محهدود     

ان بهه روسهپیگری و سهرقت    بودن فرصتهای اشتغال برای آنان نسبت به مردان، سهبب رو آوردن آنه  

هها یکهی از عوامهل خیانهت و     شود. نداشتن حق طالق و وجود فرهنهگ مردسهاالری در خهانواده   می

 همسرکشی شناخته شده است و ...

عهدالت اجتمهاعی    ای بهرای گر این است که پاسخگویان اهمیت ویهژه های این پژوهش نشانیافته

ی و امتیازات اجتماعی و تعادل آن با تقسیم وظهایف  منابع ماد ةعادالنتوزیع  که در آن قا ل هستند

مسهوولیت زنهان و مهردان بهه تناسهب میهزان       پهس الزم اسهت کهه    . گیردصورت میها و مسوولیت

ههای  و بر زنان محروم از منابع و فرصت باشددسترسی آنها به منابع و برخورداری از حقوق، متفاوت 

ود. ضمن آنکه زنان به عنوان جمعیت کم برخهوردار  اجتماعی باید مسوولیت کمتری از مردان بار ش

 .هستندسزاوار سرزنش اجتماعی کمتر از مردان در قبال جرم ناشی از فشار ساختاری 
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ها داریم، باید کیفرها نیز در مواجهه با جرایم اگر انتظار تحقق عدالت را از طریق اجرای مجازات

ای را در تهوان وضهعیت عادالنهه   کیفر ناعادالنه نمهی  بهره نباشند وگرنه باارتکابی، از وصف عدالت بی

هنگامی که وضعیت زنان در بسترهای اجتماعی، قانونی و فرهنگی با مردان برابهر  جامعه برقرار کرد. 

نیست و آنها برای رسیدن به اهداف خود دسترسی الزم را به وسایل مشروع ندارند، انتظار مسوولیت 

آنها در صورت تخطی از ایهن مسهوولیت، بها عهدالت همخهوانی نهدارد.        برابر با مردان و مجازات برابر

های مختلف جامعه بهه  زنان در تمام حوزه و فرودستی گاهی مسووالن و سیاستگذاران برای نابرابری

شهوند، پهس نبایهد هنگهام     دالیلی مثل تفاوتهای جسمی، روحی و اجتمهاعی زنهان مستمسه  مهی    

ان مجرم نیز، قا ل بهه برابهری باشهند. و اگهر بهه اصهل برابهری        کیفرگذاری و تعیین مجازات برای زن

شود و بنا بر این اصل، کیفرگذاری برای زنان و مردان یکسان تعریف می شهود در  مجازات، توجه می

جههت تهأمین یکسهان حقهوق      1ابتدا باید به برابری که در اصل سوم و اصل بیستم قهانون  اساسهی  

شود زیرا قانون و فرهنگی برای زنان و مردان آمده است، توجه  انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی

 ها اولویت دارد.  اساسی بر سایر قانون

همچنین نتای  این پژوهش بر روی آثار و پیامدهای مضاعف کیفر بر روی زنان را خهاطر نشهان   

نوع انحهراف  رود دوری از هر یکی از انتظارات جنسیتی که از نقش زن میسازد. بدین صورت که می

. کنندگیرانه رفتار میدر صورت ارتکاب آن، افراد جامعه با زنان مجرم بسیار سخت وو کجروی است 

و در  دنه های سابق خود در جامعهه و خهانواده بازگرد  د به نقشنتوانبه سختی میشده زنان مجازات 

اشهی خهانواده زنهان    شهود همچنهین احتمهال فروپ   نهایت منجر به طرد آنان از خانواده و جامعه مهی 

 محبوس بسیار بیشتر از مردان محبوس می باشد.

تواند برای تقویت نظم اخالقی و روابط اقتدار موجهود دارای کهارکرد یها    در واقع هر مجازاتی می

کژکارکرد یا هر دو باشد که در این پژوهش روشن شد که ی  مجازات هر چقدر برای مهردان دارای  

ه صورت مضاعف است. یکی از اهداف مجازات، اصالح فرد و از بین بردن کژکارکرد باشد برای زنان ب

باشد. بدین ترتیب هنگامی که ارتکاب جرم زنان بیشتر از اینکه بهه  ی ارتکاب جرم در وی میانگیزه

های فردی و شخصیتی آنان باشد ناشی از ساختار معیوب جامعه است، پس با مجهازات  دلیل ویژگی

زا برای زنان تغییهری نمیکنهد و  نهه    نظر بدست نخواهد آمد زیرا  ساختار جرم آنان نیز اهداف مورد

تنها نمی تواند در جهت هدف اصالح رفتار مجرم عمل نماید بلکه بر احسهاس محرومیهت نسهبی او    

                                                           
ل سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را بهرای تهأمین حقهوق همهه جانبهه      برابر بند چهاردهم اص .1

 افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای همه و تساوی عموم مردم در برابر قانون به کار گیرد.

ن قرار دارند و از همه حقهوق  همچنین به موجب اصل بیستم تمامی افراد ملت اعماز زن و مرد یکسان در حمایت از قانو

 انسانی، سیاسی،  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند.
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افزاید و حتی ممکن است حالت انزجار نسبت به هنجارها و قوانین جامعه در او پدید آید. با ایهن  می

راری نظم و عدالت در جامعه، مجازات مجرم ضروری است هر چند سهاختار اجتمهاع   حال جهت برق

 ی اهداف خود نرسد.هم تأثیر مهمی در ارتکاب جرم داشته و مجازات هم به همه

کنهد بایهد بهه دو مهورد     کیفرگذاری مهی  کههنگامی و گذار نباید از باال باشدنگاه قانوناز این رو 

عه بنگرد و مشکالت زنان را بررسی کند و سپس تهاثیرات و پیامهدهای   توجه کند ابتدا به سطح جام

 هسهتند های برابر محهروم  مجازات را بر زنان در نظر بگیرد. وقتی زنان از حقوق، امتیازات و موقعیت

های کنهونی نظهام عهدالت کیفهری در کیفرگهذاری جهرایم       سیاست؟ برابر باشندها چرا باید مجازات

اهیم عدالت اجتماعی و عدالت جنسیتی در جامعه تناقض دارد، بلکه بها اههداف   تعزیری نه تنها با مف

گهاهی اوقهات یه      خود نظام عدالت کیفری یعنی برقراری و اجرای عدالت نیز تضادی آشهکار دارد. 

کند و وضعیت را کند بلکه دورتر هم میمجازات برای زن نه تنها ما را به اهداف مجازات نزدی  نمی

ای جز رو آوردن مجدد به جرم )حتی بدتر از دفعه قبل( بهرای  زند که چارهری رقم میبرای زنان طو

گذارد. اما اگر حقوقدان با توجه به علل و عوامهل اجتمهاعی بزهکهاری، ایهن مسهأله را      آنان باقی نمی

تر در زمینهه علهل بزهکهاری از یه  سهو و تهأثیر       مورد عنایت قرار دهد، به دیدی وسیعتر و صحیح

 تها از سوی دیگر دست خواهد یافت.مجازا

نادیده گرفتن عامل جنسیت در تعیین مجازات ما را از دسترسی به عدالت دور خواهد کرد؛ زیرا 

یابد کهه زنهان و مهردان ههر دو دارای ویژگیهها و      برابری کیفر بدون توجه به جنسیت وقتی معنا می

لهذا  ی و اصالحی یکسانی داشهته باشهد.   موقعیت های یکسانی باشند و کیفرهای مشابه، تاثیر تنبیه

 یعنهی  ی آیازین فعالیت نظام عدالت کیفریی توزیع منصفانه حقوق و تکالیف باید از مرحلهاندیشه

تها مهانع از تصهویب و اتخهاذ قهوانین ییرعادالنهه و        گیردگذاران قرار مد نظر سیاست "کیفرگذاری"

زمینهه  دالت اجتمهاعی در جامعهه بایهد پهیش    آمیز آنها شود. پس توجه به چگونگی عاجرای تبعیض

بنابراین با توجه به فشهار سهاختاری کهه در     برقراری عدالت کیفری توأمان با عدالت جنسیتی باشد.

های مختلف اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی بر زنان وارد میشود کهه زمینهه ارتکهاب جهرم     موقعیت

ههای اجتمهاعی و   ه کیفرهها بهر موقعیهت   آنان را فراهم می آورد، همچنهین پیامهدهای مضهاعفی که    

خانوادگی زنان دارند، یقینا عدالت جنسیتی با کیفرگذاری برابر زنان و مردان قابل دسترسی نیسهت  

داشهتن رویکهردی   و نیاز به رویکردی حمایتی برای زنان در کیفرگذاری جرایم تعزیری داریم. البته 

کند امها بهه منظهور    قراری عدالت کم  میمحور و حمایتی در کیفردهی هم تا حدی به برجنسیت

گرایهی قضهات در رونهد کیفردههی،     استقرار کامل عدالت جنسیتی در نظام قضایی و پرهیز از سلیقه

 الزم است که رویکرد جنسیت محور در کیفرگذاری اعمال شود.
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 های برقراری عدالت جنسیتی در نظهام کیفهری،  دستاورد نهایی پژوهش این است که یکی از راه

گرایانه برای زنان بزهکار و متناسب با جنسیت آنان در کیفرگذاری درپیش گرفتن رویکردی تسهیل

باشد، که دارای بسترهای حقوقی و اسالمی و جامعه شناختی نیز اسهت. بهه طهور    جرایم تعزیری می

ی تواند در دراز مهدت بهرا  های جنسیتی در کیفرگذاری میها و روشگذاری در سیاستقطع سرمایه

 های آنها سودمند باشد.جامعه و نظام عدالت کیفری و همچنین مجرمین زن و خانواده

 

 پیشنهادهای پژوهش

دسهت آمهده بهه صهورت     در نهایت برای رسیدن به وضعیت مطلوب پیشنهاداتی که از این مطالعه به

 شود:  خالصه بیان می

 ر شود. اقدامات تربیتی و اصالحی برای زنان در کیفرگذاری بیشت -الف 

جرایم ی  بار براساس جنسیت مطالعه شوند و مشخص شود که جنسیت چقدر در ارتکاب  -ب

 جرم تاثیر دارد و بعد این مالحظات را در کیفرگذاری لحاظ کنیم.

 ها تکمیلی برای زنان.های جایگزین و مجازاتاستفاده از مجازات -پ

 تخفیف ) در نوع و میزان(مجازات برای زنان  -ت

ر برای مردان در قانون تا سه درجه تخفیف عنهوان شهده اسهت بهرای زنهان یه  درجهه        اگ -ج

 تر هم در نظر گرفت.پایین

 ها مثل شالق و تبعید، زیرا به صالح زن و جامعه نیست.حذف کامل برخی مجازات -د

 ها برای زنان و مردان در قانون، کامال مجزا از هم تعیین شود.مجازات -ر
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