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ژپوهشناهم حقوق کیفری
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مطالعه تجربی جرم کودکهمسری در گفتمان تقنینی و قضایی ایران از منظر جرمشناسی
انتقادی (به روش برساختگرایی اجتماعی)
1

دکتر هاجر آذری

2

دکتر سپیده میرمجیدی
تاریخ دریافت7911/71/71 :

تاریخ پذیرش7011/1/79 :

چکیده
از منظر جرم شناسی اتقایا ،ب هکاریام مقیازر از تظیام س اسی ب اجقایاص ب اوقبیا ،هی یژه سیاتقام
واتون گذام ب صدالت ک فر تاز ر صاحبان توع ودمت است .از جال تظریة هرساتتگرای اجقایاص کی
واصدهگذام ،م تظام تان ن یا وضای ما محد  ،ه مفقاماای م ،اتد ک منافع اول ت حاکم ما ه تطر م -
اتداز .،لذا جرایم مفاا م حاوو جک ،م موام ،تاص یک هرسیاتق اجقایاص ،م شیرای تیاص زمیات
مرات اسقند .این ماال ها مطالع  03پر تده محاکم تاتوا،ه شیرر م ویم ،م سیا  9011مبیاحب هیا
وضات مرهوط تاتوا،هاا کو،کانب از منظر جرمشناس اتقاا ،مشخباً هر مبنا سنت هرساتتگرای ب
 ،جنب از جرم کو،کااسر (ما،ه  646ق.م.ا) ما یر سن واتوت از ،اج ،یگیر مفریوم مبیلحت ،م
از ،اج کو،ک (ما،ه  9349ق.م) تحل ل م کند .یافق اا حاک از هرساتق هو،ن این  ،جنب تنرا هراسیا
مع اماا اول ت حاکم هر فرایند واتونگذام است .لذاب پ وسق امران هرساتتز،ای از آناا جو، ،ام.،
واژگاااک کدیاادی جییرمشناس ی اتقاییا ،ب گفقاییان تان ن ی ب گفقاییان وضییای ب جییرم کییو،کااسییر ب
هرساتتگرای اجقااص ب مبلحتب سن از ،اج.
 .9اسقا،یام حاوق ک فر

جرمشناس ب گر ه مطالعات زتانب ،اتشیگاه تره یت میدم ب

 h.azari@modares.ac.ir

ترران .ایران( .تویسنده مسؤ )

 .2اسقا،یام حاوق ک فر جرمشناس ب پژ اشرده مطالعات س اس
مطالعات فرانگ ب تررانب ایران.

م اه ه نالالل حاوقب پژ اشگاه صلوم اتسات
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مقدمه
از مرمترین تاداا ام ،هر صالرر ،هرت کنشگران س است جنای ،مهامة پامها جرایم مفیاا م
حاوو ب اتقساب پایگاا ص ن ایدئولوژیکب صایل سیل ا تواتیدن آتریا ،م آمیوزهایا مسیلم
شرص تبدیلشان ه صومتاا ودس تادتاپذیر است؛ تا هیدینترت ی،ب امریان ارگوتی تر،ییدب
تالش هرا اصالح آترا ما مخالفت ها اوع تاا ودس تشان ،اند هر،اشیت تیو ،ما هی ،یگیران
تحا لکنند.
این ضع ت از منظر جرمشناس اتقاا ،ب از آنم ست ک واتونگذام حاوق ک فر کاقیر هی
جرایم مرتب ها ودمت س اس اوقبا ،یعن اصاا ب تبا ماا س استایا اصیحاب ویدمت
اول تاا حاکم م پر،از .،هلر تظام ک فر ه گوت ا تدامک ،ییده شیده اسیت کی سیلط آتیان
اسییقارام یاهیید (تافی اهرتییدآها ،ب  .)93 :12-9019از اییینم ب تظییام تان نی وضییای اصاییال ما
جرماتگام م کند ک منافع اول ت حاکم ما ه تطر اتداز( ،تاف اهرتدآها ،ب .)9322 :9013
از تظر آس  ،اجقااص شناسان ت ک جرم مفروم اسیت کی هیر اسیا مع امایا وضیا تایا
حاکا ت ایاا ،م شو، ،م زمان مران تغ ر م کند .این گر ه ها تاک د هر آس ،اا جسیاات ب
اوقبا ،ب م ات فرانگ مطالع فارب تاهراهر ه صدالق اا اجقااص هر این ها متد کی جیرم
تاش از تضا ،م ان منافع مبالح طبای صیاح ،سیرمای ویدمت اول یت ودمتانید س اسی
اوقبا ،از یک سو منافع اکثریت اصضا جامع از سو ،یگر است (ااان.)9303:
از جال تظری اای ک هرقر م تواتد ها ماا ت اتقاا ،تو ،اوع یت فراینید واتونگیذام ما از
این منظره تبویر هرشدب تظری هرساتتگرای اجقااص است.
این تظری ش وهاا معاو تو ،از ،مک پدیدهاا اجقااص را ه پرسش گرفق م پذیر ،کی
ماوالت ک ،م تبوص این اوع تاا ه کام م م تدب از لحاظ تامیخ ب فرانگ ب اجقااص س اسی
،م هرا زمات مرات تاص شرل گرفق هرساتق تعامالت اجقااص زتدگ م زمرهاتد ( یونهرب
.)220 :9011
هرساتت گرایان ه شقر ،م پ فرم آتند ک ار پدیده توس ذان سیوژه هی ی صیومت ا،ماکب
ک یک اوع ت اجقااص اسیت
تعریف م شو .،از این منظرب هر،اشت ما از اینک
احسا
ک ت ستب تو ،یک محبو اجقااص است .ه اا ن ،ل لب فرایند تعریف شیرای ایااراً
مسئل ،ام اجقااص ه صنوان یک اوع تب از ااا ت کل د ،م این م یرر ،هرتوم،ام است(Spector
، )& Kitsuse; 1987:54; Best, 2004:14-29م مااهلب ورائتاا ایدئولوژیکب ص ن ب اهژکق یو
ازل از اوع تاا تبدیل آناا ه صیومتایا ودسی تادتاپیذیر (البقی تی ،م تبیوص تایام
اوع تاا)ب محل تامل است.
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ه اینترت ،ب هدیر است گوتگ تعریف اوع تاا اجقااص ه یژه کسات ک آن تعریف
ما ،م وال،اا زهات تو ،امای م ،اند؛ ،م گوتگ هرساتت یک اوع یت اجقایاص هسی ام مریم
است.
،م این معناب پامها از مفاا م حاوو ه صومت صام ( البقی جیرم هی طیوم اتی ) تی امیر
مسلم9بص ن کا هلر محبو تعریف اجقااص یک هرساتق اجقااص است ک پایگاه مسیقال
از ذان کنشگر تعریف کننده آن تدام.،
هدینترت ،ب هرساتتگرایی اجقایاص از ییک سیو هیر پایی سینق مشیاه هیا تحل یل آسی ،
اجقااص شناسان از سو ،یگر ها اتخاذ م یرر ،جرمشناسی اتقایا ،ب فراینیداا واتونگیذام
صالرر ،صاحبان ودمت تفوذ ،م جامع ما ه تاد کش ده ها طرح پرسیشایا هن یا،ین پ رامیون
تحوه هرساتت پامها اوع تااب معقاد است هعض از اوع تاا تق ای ورام،ا،ایا وواصید سیاتق
شده اتساناا اسقند از اینم ب ا چ هن ات تدامتد.
از جال آنااب جرم موضوع ما،ه  646واتون ماازات اسالم پ رامون جرم کو،کااسر است.
مطاهق این ما،ه« :از ،اج وبل از هلوغ هد ن اذن ل مانوع است .ناتچ مر ،ها ،تقیر کی هی

حد هلوغ ترس ده هرتالف مارمات ما،ه  9349ق.م تببره ذیل آن از ،اج تااید ه حبس تعکییر
از شش ماه تا  ،سا محروم م گر.»،،
ها جو ،این حاایت ک فر ارگاه ل هرتالف مارمات ما،ه ، 9349تقر تو ،ما ه صاد از ،اج
،یگر ،مآ م،ب فاود مسئول ت ک فر حاوو است ,زیرا ماازات موضوع میا،ه  646صیرفاً هیرا
ز ج مارم شده است؛ ترقة مرم ،م این ما،ه ک ،م پیژ اش حاضیر مشخبیاً موضیوع تحل یلایا
اتقاا ،هرساتتگرایات ورام توااد گرفت؛ شر ط مارم ،م ما،ه  9349واتون میدت هیرا تحایق
جرم کو،کااسر موضوع ما،ه  646ق.م.ا است.
،م ما،ه  9349ق.م از ،اج وبل از سن هلوغ منیوط شیده اسیت هی اذن لی هی شیرط مصاییت
،ا،گاه .هدینترت ،ب تحایق جیرم کیو،کااسیر موضیوع میا،ه  646ویاتون
مبلحت ها تشخ
ماازات اسالم مشر ط ه صدم تحاق  ،شرط مارم ،م ما،ه  9349واتون میدت یعنی صیدم اذن
،ا،گاه شده است.
ل یا صدم مصایت مبلحت ه تشخ
لذاب ،مک صح ح از این جرم ب الجرم ،م گر تحل ل صح ح از ما،ه  9349واتون مدت مشخباً
،م تبوص حداول سن واتوت از ،اج هر،اشت کنشگران وضای از مفروم مبلحت تاار هر تایویک
کو،کااسر است

1. Taken-for-granted
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مدافعان از ،اج طفل زیر سن هلوغ ه اذن ل ها احراز شرط مبلحت توس ،ا،گیاه؛ افیکایش
حداول سن از ،اج ه تعب ر ،یگرب مخالفت هیا جیرم کیو،کااسیر ما هی تیوص مخالفیت هیا
غ رواهل تغ یر صنیوان می کنند.لیذاب
آموزهاا شرص فار تاار هر امر مسلمب اهد ب ماد
هرا تشان ،ا،ن اینر این معنا از کو،کااسر ه ش از ار یکب هازتیاه از ،غدغی ایا هرتی
کنشگران حاکم هر فرایند واتونگذام هر،اشت شخب کنشگر تعریفکننده آن است ک تنرا ،م
طو زمان ه ،ل ل ودمت کنشگران پ ر ز ،م فرایند واتونگذام تبدیل ه امیر مسیلم نیان
هازتاای شده است ک گوی امران ای چ تغ یر ،م ایین امیر ص نی مادسیوجو ،تیدام ،؛ از تظریی
اتقاا ،هرساتتگرای اجقااص هرا تحل ل جرم کو،کااسر اسقفا،ه شد تا هقیوان هی کایک
مفر ضات آن-از جال این گکامه مرم ک گاه هر،اشتاا موجو ،از اوع ت ما ه مثاه تو ،اوع ت
جران ت تنرا هر،اشق از آن م تگریم ک ساتق ذان ماسیت ،م تق ای هی سیا،گ امریان
هرساتتز،ای ،ام -،این پ ام ما ه تواتنده منقال تاو ،ک هر،اشت غال ،از حیداول سین ویاتوت
از ،اج مفروم مبلحت تنرا یک هرساتق اجقااص ت یک حا ایت اهید ازلی اسیت .هیدین
منظومب ،م این تحا ق از م ش تحل ل اتقاا ،محقوا آما وضیای هیا م یریر ،هرسیاتتگرایاتی ب
ذان تعریفمحوم ه مفاا م حاوو اسیقفا،ه شیده اسیت، .م ایین پیژ اش  03پر تیده محیاکم
تاتوا،ه شرر م وم ،م شش ماا تخست سا  9011موم ،هرمس ورام گرفت .مباحب ها وضیات
تبرگان محاکم ه م ش ،لف مباحب ها تاتوا،هاا ه م ش گلول هرف اتقخاب تبا،ف هیر
اسا تاایل آتان ه مشامکت ،م مباحب هو،ه اسیت .آما محیاکم محقیوا آمای ت یک هیر اسیا
م کان ،سقرس ه آتان صومت پذیرفت .لذا ،سقرس آزا،ات ا هرا تحل ل اا پر تیدهایا هی یژه
پر تدهاا تاص الشهراتگ ک جو ،تداشت ک این امر یر از محد ،یتاا تحا ق حاضر هو.،
الزم ه ذکر است اتخاذ م یرر ،هرساتتگرای اجقایاص ،م ماالی حاضیر هی معنیا تا،ییده-
اتگاشقن تاداا ام ،هر این تظری ت سقر صایدتاً از تاطی تظیر پوزیق وسیق ذاتگرایی مطیرح
م شو،؛ از جال این ک طوم م توان تاام ،اتش اا اویتاا اجقااص ما محقال ،اتستب
را ک آتگاه اا ک س ا ،سقخوش تغ یر ،ائای توااید هیو ،ای چ حید میرز تظیم
واصده ا ،م ح ات اجقااص جو ،تخوااید ،اشیت، .م پاسیا هایید گفیتب تظریی هرسیاتتگرایی
اجقااص ه اصقبام م کان پایبند ه اوع تاا تامج از ذان ه س جرییان ما،یریا ب مبقنی هیر
مقن پستمدمن تاس م م شو،
ما،یرا اا ه طوم کل ایده جو ،یک اوع ت ص ن مسیقال ما م ،کیر،ه اای یک ما ییک
هرساتت اجقااص م ه نند .این ،سق حق تظری تو،شان ما ت ک یک هرساتت اجقااص م ،اتند.
هرت ،یگر ها اتخاذ م یرر مبقن هر مقنب مووع ت حد سی ما اتخیاذ کیر،ه معقادتید پیامها
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اوع تاا اساس جو، ،ام ،تا توان گفت ار ک یک هرساتت اجقااص است، ..غدغ ایین
،سق ب فرم مشرالت اجقااص از وب ل جرم اتحراف است .آناا هراین ها متد ک شرای ه تو،
تو،ب مشرالت اجقااص ما تا ساز،ب هلر آن آناا ما ه مشرالت اجقااص هد می کنیدب ایین
است ک آناا گوت تعریف م شوتد گوت از سو هخشاا گوتاگون جامع هی آتریا اکینش
تشان ،ا،ه م شو .،هرساتتگرای پست مدمن ام هرا هرمال کر،ن فرماا هدیر اتگاشق شده
جلوگ ر از ها م ه حقا ت وطع ت تاام پدیدهاا ه کام م م .)Henry,2009,6-8( .،
ماال حاضر م یرر ،م ات از این تظری هرا تشان ،ا،ن فرم طب عی شیده میا از میشی ایا
فار از ،اج زیر سن هلوغ مفروم مبلحت ،م جرم کو،کااسر ب تشیان ،ا،ن پ امیداا منفی
این شرل تاص از تثب ت معنا گشو،ن ماهاا ،یگر هیرا فریم آن مقکلیک کیر،ن تظیامایا
معنای حاکم اتخاذ تاو،ه است
،م ا،ام تظر ه الحاق ایران ه کنواتس ون حاوق کو،ک جو ،تفا تاای م ان ووات ن ایران
مفا ،کنواتس ونب هحث ها تعامض گفقایان حایوق هشیر گفقایان محافظی کیام ،م تعرییف جیرم
کو،کااسر آغاز م شو .،سپس تااهل گفقاانایا تان نی ،م هرسیاتت حیداول سین ویاتوت
از ،اج از اهقدا تبوی، ،م سا  9090تا امائ طرح کیو،کااسیر ،م مالیس ،م سیا 9016
آتگاه واصدهساز وضای از مفروم مبلحت ،م ماام تفس ر میا،ه  9349ویاتون میدت هی منظیوم

تاویک کو،کااسر موم ،تحل ل اتقاا ،ورام م گ ر.،
نش مطال، ،م  ،هخش تان ن وضای ب حا این پ ام ه تواتنده است ک م  ،کنشیگر
تان ن وضای ه ترت  ،تاار هر حداول سن واتوت از ،اج مفروم مبلحتب منایر هی هرسیاتق
شدن جرم کو،کااسر ،م ما،ه  646واتون ماازات اسالم شده است کی تی تنریا ،م حااییت
ک فر مؤزر از کو،کان ،م هراهر از ،اج ازرهخش ندات تدام،؛ هلر شومهخقات پ وسق ها اهقنیا
ااوامه هر آن تاک د م شو.،
آن هر آموزهاا شرص ب توج
الزم ه ذکر است تاکنون پژ اشاای نید از سیو تویسیندگان ایین ماالی هرمبنیا سینت
گیوتگ مفیع آتریا ،م
هرساتتگرای هرا ه تبویر کش دن تعامض ،م فرایند جیرماتگیام
ترایت ساتت اجقااص جرم از طریق ووات ن ضع شده هر اسا پ ر زمندان این هاز ودمتب اتاام
یافق است .9اما آتچ توآ م تفا ت پژ اش حاضر ما ها سایر مااالت ،م این حوزه تب ن م تاایدب

 .9هرا مطالع ه شقر ،م این هامه از جال تگاه کن د ه :
 م رما د ب سپ ده؛ آذم ب ااجر ()9433ب «هرمس ولارمدم حاوق ک فر جرمشناس ب  ،مه ا ب شاامه ا

مبداو کو،کآزام از منظر هرساتتگرای اجقااص »ب
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م تاایدب هرساتتز،ای از هر،اشتاا غال ،پ رامون حداول سن واتوت از ،اج مفروم مبیلحت
،م از ،اج کو،ک است؛ موضوص ک ه طوم ااکمان مرهوط ه سی حیوزه مطالعیات جیرمشناسی
اتقاا ،ب جامع شناس واتوتگذام ک فر ت ک حاوق ک فر است.
 .1تعارض گفتماک حقوق بشری با گفتماک محافظهکار در تعریف جرم کودکهمسری
یر از مبا،یق حایوق هشیر جریانشیاو کی هی ش از ایر یک ،مکرامیت ذاتی اتسیان میشی
،ام(،حس ن ب)4 :9024ب حاوق کو،کان است ک ،م تق ا شرلگ ر تظام ه نالالل حاوق هشیر
کو،کانب حاایت یژه از آتان ه صومت صام ،م هراهر مفقاماا تاوض حاوق آناا ه صیومت تیاصب
شناسای پذیرش جرات شده است( .زینال ب ، .)41 :9019مطو ،ا اا گذشق موضوع حاوق
کو،ک ه صنوان یر از مباحث صاده حاوق هشر شناتق مشخباً ،م کنواتس ون حاوق کو،ک
مبوب  9121منعرس شده است ایران ت ک ،م سا  9032ها حق شرط صیدم مغیایرت هیا حایوق
اسالم ووات ن ،اتل هدان ملحق گر،ید (آذم ب طباطبائ ب .)1 :9016
این کنواتس ون ت تنرا فررسق از حاوق کو،ک ما فیراام تایو،ه؛ هلری ترقیة مرمتیرب تگیرش
کنواتس ون ه کو،ک ه صنوان «موضوع» حق است .هر این اسا ب مفریوم مبیلحت کیو،ک کی ،م
کنواتس ون ها صنوان «مبالح صال کو،ک» 9طرح شیدهب ،م اویع مفریوم ییژها ،م تظیام حایوق
ه ن الالل است ک جایگکین اصل مفاه کو،ک شیده است(حسی نب ااشیا ب ایدایتب ادیی ب:9016
.)909
ها این حا ب مبرم هو،ن اصل مبیلحت صال ی کیو،ک البقی کامکر،ایا مقنیوع آنب ضیر مت
شفافساز تب ن ار ه شقر این مفروم ما ند هراهر م ساز،؛
این اصیل مبقنی هیر هی مسیا ت شیناتقن البقی محید  ،کیر،ن حیق فیر ،هکمگسیا ،م
تبا م گ ر از طرف کو،ک است .تنرا ه این ،ل ل ک کو،ک ،م شرای فعل تو ،فاود تاره ییا
تواتای وضا ت تبا مگ ر است .این اصل ا چ اشامها ه تحوه اصاا آن ،م تظاماا حایوو
تدام ،ا چ واصده مشخب ما تب ن تا کند؛ جک اینر مبلحت صال طفل هاید ازاایم مالحظیات
هاشد.
ها جو ،ن ن تگاه یژها ه کو،ک ه صنوان موضوع حق پس از گذشت حید  23 ،سیا از
زمان تبیوی ،کنواتسی ونب ای چ تعرییف جیامع شیفاف از اصیطالح «منیافع صال ی کیو،ک» ،م
 م رما د ب سپ دهب حب ،زا،هب محاد جعفرب فرج راب محادب ام د ب جل ل ()9011ب «تحل ل هرساتتگرایات فراینیدجرماتگام ،م ایران هر اسا تظری اوع ت اجقااص جرم»ب پژ اش حاوق ک فر ب سا راممب شاامه 94
1.The best interest of child
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اجقایاص ایر

کنواتس ون امائ تشدهب هلر ه ،مسق اصاا آن ها توج ه شرای تاص فرانگی
کشوم ه تظاماا حاوق ،اتل اگذام شده است.
،م این م انب مسال از ،اج کو،کان جرم کو،کااسر از جال موام ،اسیت کی هیا اصیل
مبلحت صال کو،ک از جرت تع ن حداول سن از ،اج امتباط تنگاتنگ ،ام.،
،م اا ن ماسقاب اهرام موجو، ،م ما،ه احده  9349واتون مدت مبیوب 9029کی ،م آن از ،اج
،ا،گیاه صیالح
کو،کان زیر سن واتوت ما منوط ه اذن ل ب ها شرط مصایت مبیلحت هی تشیخ
،اتسق استب از جال مفا ،واتوت است ک هدان جریت کی از اژه «مبیلحت» معیات مقفیا ت
هر،اشت م شو ،ها توج ه اینر مبلحت هر اسا صوامل مخقلف فرانگ ب اوقبا ،اجقایاص
احراز م شو،ب ،اما اجاا هو،ه م تواتد زم ن سویاسقفا،ه تض ع حاوق کو،کیان ما فیراام
ساز ،ک اا ن امر
ک ه محل تکاع  ،گفقاان حاوق هشر گفقاان محافظ کام ،م جرم کو،کااسر ،م این
موضوع تبدیل شده است.
،م حا اتب ایاا ،تعا ،م ان حاوق کو،کب از یک طرف حاوق شرص فار شناتق شده
هرا ل اهرام ،م م کان ولار اذن ل ،م تاویک از ،اج کو،ک از طرف ،یگرب یر از مرمترین
مسائل حوزة حاایت از حاوق کو،کان ،م تظاماای است ک مرلیف هی مصاییت احریام شیرص ،م
مبیلحت طفیل
واتوتگذام ک فر اتد .ه یژه آتر تاویک کو،ک ااسر ام هیر مبنیا تشیخ
،ا،گاه (کنشگر وضای ) گیاه اایراه
توس ل (کنشگر غ ر مسا غ ر وضای ) ام تشخ
ها اهرام ،م اما،ه واتونگذام ،م هرساتت مفروم مبلحت ااراه است.
گفقاان حاوق هشر از یک طرف معقاد است ،م اودامات تان ن وضای ب مبلحت طفیل هایید
ه صنوان ا لویت اا تبا مگ ر اا ،م تظرگرفق شیو .،لیذا کیو،کااسیر ما از مبیا،یق جیرم
کو،کآزام تشوتت صل کو،کان م ،اتد.
از طرف ،یگر؛ گفقاان مااهلب معقاد است ،م آموزهاا اسیالم تع ی ن سین از ،اج ،م ولایر
اتق امات ل است ک ها اسقنا ،ه حدیث «اتت مالک اله ک» اتق یام لی ،م تیک یو کیو،ک ما
تامحد  ،م ،اتد، .محال ک هنا هر وو مشروم فاراب حدیث مکهوم تنرا مرهوط ه اموم صیرفاً میال
آن ام ،م حد مفع ت از است1ب ل ه اتق ام ل ،م تک یو کو،ک گسقرش یافق هی صنوان امیر
الیقغ ر تلا م شو.،
 .9ش ا صد قب من ال یحضره الفا ب ج 0ب ص 933ب ومب ،فقر اتقشامات اسالم ب اپ  ،مب 9490ق؛ ش ا صد قب معات االتبامب
ص 911ب ومب ،فقر اتقشامات اسالم ب اپ ا ب 9430ق.
هرا مطالع مسقندات ه شقر تگاه کن د ه http://vasael.ir/fa/news/5812/ :
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این شراف م ان گفقاان حاوق هشر گفقاان حاکم هر تظام حاوق ،اتلی هیر سیر موضیوع
جرم هو،ن از ،اج کو،ک کو،کااسر ب ب ،م ترایت منار ه تبوی ،میا،ه احیده  9349ویاتون
مدت ،م سا 9029ه این شرل گر،ید ک « :صاد تراح ،تقر وبل از مس دن ه سن  90سا تایام
شاس پسر وبل از مس دن ه سن  91سا تاام شاس منوط است ه اذن ل ه شرط مصاییت
،ا،گاه صالح».
مبلحت ها تشخ
گر سع هر این هو،ه است ک ار  ،گفقاان ه تحو ترک  ،گر،تدب اما مطالع تاره م ی
،ا،گاهااب تشان م ،اد این تق ا ،م صال پ وسق حاصل تبو،ه است؛ زییرا تفسی رهر،ام هیو،ن اژه
مبلحت ک م تواتد ط ف از مبا،یق گوتاگون از مفقاماا تبا اات ما هاتوج هی ذاین سیوژه
تفس رکننده آن ه منکل «مبلحت ،م از ،اج کو،ک» تعریف تاایدب مصایت مبلحت صال کو،ک ما
ه حاش ماتده است.
فادان پایگاه ص ن این مفروم ،م آموزهاا شرص از یک سو ها تشقت تفریر تان نی ،م طیو
 ،مه واتونگذام ،م تبوص تعریف سن از ،اج از سو ،یگر
اتقالفتظر تشقت م ی وضای ها تدا م فرایند هرساتت هر،اشتاا جدید از مفروم مبیلحت
معلوم م گر ،،ک ا،صا ص ن ت ،اشقن هر،اشتاا غال ،از مفروم مبلحت ،م آموزهاا شیرص
ماب ها تر،ید مواج م ساز،
هر این اسا ب ،م ا،ام اهقدا صومتهند اا گوتاگون واتونگذام از حداول سن از ،اج ،م طیو
ند  ،مه واتونگذام سپس ورائتاا مخقلف کنشگران وضای از ما،ه  9349واتون مدت تاار
هر اا ن امر مفروم مبلحت ه هحث گذاشق م شو ،تا معلوم گر ،،مدصا تحا ق حاضر مبنی
هر هرساتق هو،ن تاویک کو،کااسر امتباط آن ه مفقاماا مارن کنشگران تعریف کننده آنب
گوت هر پای ا اسقوام است.
 .2جرم ازدواج کودک ،جوالنگاه تقابل گفتماکهای تقنینی در برساخت مفهوم مصدحت
اجقااص از ،اج زیات ک از لحاظ
واتونگذام ،م سا  9090ها ،م تظر گرفقن ااا تبآزام فر،
تولد فرزتد مقوج کو،ک هو،ه استب از ،اج ،م سن ن پای ن ما مانوع تاو ،سین
جسا ب م ح
از ،اج ما  92 91سا تاام ،م تظر گرفت .اما ب ،م شرایط کامالً اسقثنائ ه ،تقیران پسیرات
ک ه  91 90سا تاام مس ده هو،تدب ،مصومت ک مبلحت آناا اوقضا م کر،ب اجیازه ،ا،ه شید
تا ها تاویک ،ا،گاه از ،اج کنند (صفای بامام ب  .)39:9010مبلحق ک واتونگذام هیرا معاف یت از
شرط سن ،م تظر گرفق هو،ب اصم از مبالح جسا ب م ات ب ح ث ق ب مال معنو هیو( .،کاتوزییانب
.)63 :9012
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ما،ه  9349واتون مدت مبوب 9090بحد  43 ،سا هی ح یات تیو ،ا،امی ،ا ،تیا آنکی هیا
تبوی ،ما،ه  20واتون حاایت تاتوا،ه ،مسا  9010تسا شد .ه تظر م مس د اسقثنا مذکوم ،م
ما،ه  9349موج ،افکایش از ،اجاا زیر سن ن  92 91گسقر،گ موام ،اسقثنا هیر اصیل شیده
هو( ،اسد ب  .)923 :9012هدین ترت  ،واتوتگذام س ر صعو ،افکایش سن ما ه ترت  ،هرا ،تقیر
پسر از  91ه  92از  92ه  23سا ه تبوی ،مسیات د کی اتقاا،ایا زییا ،ما از جریت صیدم
اتطباق ها صرف شرای جامع م سقای ،م پ ،اشت( .صفای بامام ب .)32:9010
ه ،ل ل ا،صا مطاهق تبو،ن ما،ه  20واتون حاایت تاتوا،ه ها موازین اسالم ب واتوتگذام پیس از
اتاالب ماد،اً این ما،ه ما اصالح تاو ،موج ،تسا ما،ه پ شی ن شید .هیدین ترت ی ،میا،ه 9349
واتون مدت سا 9069مارمتاو« :،تراح وبل از هلوغ مانوع است» .تببیره میا،ه  9349ایم منیع
واتوت موجو، ،م ما،ه ما ها ذکر مصایت مبلحت کو،کب ه توص هرطرف تاو، ،م ترایقاین تببیره
،مسا  9033هدین شرح اصالح تگامش گر،ید« :صاد تراح وبل از هلیوغ هیا اجیازه لی هی شیرط
مصایت مبلحت مول صل صح ح م هاشد».
واتونگذام ،م واتون حاایت تاتوا،ه  9010ها توج ه تقایا کی از میا،ه  9349ویاتون میدت
پ ش ن حاصل شده هو،ب سن از ،اج ما هد ن توج ه آس ،اا تاشی از آن افیکایش ،ا،؛ .ازطیرف
،یگر تبوی ،ما،ه  9349واتون مدت ،م سا  9069ام ماه گریک شد هرا الدین ک ه هرات -
مبلحت هد ن ،تالت ،ا،سقان اودام ه تک یو کو،کان تو ،م تاو،تد .لذاب هام ،یگیر ویاتونگیذام
،مصد ،اصالح آن هرآمد، .م طرح اصالح ما،ه ، 9349الیل ااچون تاز ر منف این ما،ه هر ایاا،
تاهرناام ،م کاتون تاتوا،ه ه تبوص هر سالمت جسا ز ج نب زیر سوا مفقن ایران ،م محافل
ه نالالل ب سویاسقفا،ههرت افرا ،از اصل اتق یام تحا یل از ،اجایا اجبیام هی کو،کیان ،م
تق ا آزام سوی آن هر ز ج ن مطرح گر،ید (شرر ب .)923 :9023
هدینترت ،ب مالس شوما اسالم ،م  9031/1/23طرح ما ه تبوی ،مساتد ک هیا مخالفیت
مبلحت تظام امجاع ،ا،ه شد .ترایقاً مااع ،م
شوما تگربان م هر ه تبع آن ه مااع تشخ
تامیا  9029/4/9ما،ه احده  9349واتون مدت ما اصالح هدین ترت  ،حداول سین از ،اج ما هی
 91 90سا تاام شاس افکایش ،ا ،تببره ما،ه پ ش ن ما ها اتقالف ،م احراز مبلحت توسی
،ا،گاه صالحب ،م مقن ما،ه اصالح گنااتد.
،م این طرح هناهراین هو ،ک از ،اج ،تقران زیر  90سا منع گر ،،کربنا ه ،الیل مثل فومیت
تداشقن ه یژه مغایرت افکایش حداول سن از ،اج ها شرع اسیالمب صیحت ویوات ن فعلی میوام،
،یگر ه اتک ا مفت.
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از منظر سنت هرساتتگرای این امر تشان م ،اد ،م صومت ک این طیرح تبیوی ،می شیدب
هسا الش ام اساساً ،مهیامه ایین مفریوم
ام اکنون ها مفروم مقفات از مبلحت مواج هو،یم
حاوو جو ،تا ،اشت.
هدینترت ،بطبق آترین اصالح ما،ه  9349کی هی حیداول سین از ،اج اتقبیاص ،ام،ب تریاح
،تقر پسر زیر سن واتوت ب ها اذن ل ه شرط مصایت مبلحت البق هی شیرط احیراز مبیلحت
مع یام ،و یق از مبیلحت امائی ب
توس ،ا،گاه صالح م سر شدب هد ن آن ک تعریف مشیخ
آشراما معلوم گر ،،ک از تظر فار حاوو ،م تبوص تاویک از ،اج
ولار الیت ل مشخ
کو،کب تاهع تظری الیت تام ل یا اذن ا است.
هدیر هو ،ها این اهرام ،م هرساتق واتونگذامب گوت ،ست کنشگران وضای غ ر وضای ،م
تعریف اجرا واتون هاز گذاشق زم ن تشقت وضای فراام م شو.،
،م ا،ام ب تاکامآمد واتون ،م حاایت از کو،کیان هی یژه ،تقیران ،م هراهیر از ،اج مطالبی
جدان جاع جامع ایرات موج ،شد فعاالن حاوق کیو،ک فراکسی ون تااینیدگان زن مالیس
تواسقام افکایش حداول سن از ،اج ،تقران ه  96سا پسران هی  92سیا مانوص یت از ،اج
،تقران زیر  90سا گر،تد طرح ماها تام«طرح کو،ک ااسر » کی از سیا ، 9011م ،سیت
مطالع هو،ب ،م آذم ماه ، 9016م توهت مس دگ مالس ورام ،اند.
این طرح ،م ترایت ،م جلس صلن مررماه سا  13مالس ها یک فومیت تبیوی ،شید تیا صاید
از ،اج ه ن سن ن  90تیا ، 96م ،تقیران  96تیا ، 92م پسیران ما منیوط هی اذن لی مصاییت
،ا،گاه ه شرط ،اشقن واهل ت صحت جسا هرا تک یو ها تظر پکشک ویاتوت
مبلحت تشخ
تااید .ل کا س ون حاوو وضای آن ما ه ،الیل گوتاگون مقووف کیر ،کی هی گفقی یری از
تاایندگان صضو فراکس ون زتان مالسب این طرح صادتاً هناه ،الییل «فاری شیرص » «کپی -
هر،ام از طرحاا غره » موم ،مخالفت ورام گرفت
فاصل گرفقن از ووات ن ،ین صرف سنق ااراه ها هدفرا از ووات ن شرص احا،ییث ،ینی
ها مضاون زواب ،ت و اتر از ،اج ،تقر ،م سن پای ن مقرم تاو،ن مدافعان طرح هی اویدام
غ ر فار ،م شرایط است ک از ،اج کو،ک هرتالف ،یگر موضوصات ک ه تبریح میش ،م مبات
شرص ،ام،ب ،م م ان فارا اجااع کامل م این موضوع جو ،تیدام .،هیرا مثیا پاسیا آییت ا
مرامم ش راز ،م اسقفسام این مسال از سو هرت تاایندگان مالس ه م شن تاک د هرت مع یام
هلوغ جسا جنس ب هلر هلوغ صال ،ام.،
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البق هرت مخالفان افکایش سن از ،اج کو،کب معقادتد هاید مسیال فای حریومق ما ت یک هیر
مشر ص ت این مسال افک  .،هدین معن ک از ،اج کو،ک از منظر فا حرومق مارن اسیت فای
،م ماسقا محرم ت طفل هاشد ت تک یو ه معنا اابسقر .9
اسقدالل ک تشان از ،یدگاهاا مقفا ت م ان موافاان از ،اج کو،کان ،ام،؛ نیان کی هرتی
حق هر مناهع شرص فار مسال احا،یث م ایات ت ک تاک د تدامتد اسقدال ایا مقفیا ت
مطرح م کنند ک تنرا مسقند هر فا حرومق است.
البق این مخالفت ،م حال ها تاسک ه گفقاان ایدئولوژیک میذاب اصیرام هیر مغیایرت طیرح
کو،کااسر ها شرع ماد اسالم ،ام ،ک اتفاواً اا ن اتقالفتظراا هی م شین مثبیت میدصا
تگامتدگان مبن هر فادان ارگوت جنب ازل ص ن تاویک از ،اج کو،ک ،م آموزهاا ،ین تنرا
هازتاای آن ه مثاه امر مسلم طب ع اسیت .آتیان تنریا از ،اج کیو،ک ما هی گوتی ا تعرییف
م کنند ک هر،اشت ذان ت ما از آناا ،م وال ،مفروم «مبلحت» شرل هگ ر.،
سخنگو کا س ون حاوو وضای مالس ،م این هامه م گوید« :من مقوج تای شیوم یرا

صده ا اصرام ،امتد مغایر شرع ماد اسالم سن از ،اج ما هاال هبرتید  ... ...میا ،م اینایا هایید هحیث
اسالم ما مد تظر ورام ،ا م  ...هرا تبا مگ ر ،مهامه موضوع سین از ،اج هایید هی شیرع ماید
اسالم مجوع شو ... ،تگاه اسالم ،مهرگ رتده اا گ ر است هاید مبقن هر تبا مگ ر هاشد تی
اینر سن ،م اسالم مااز شناتق م شو،ب ها واتوتگذام غل محد ،ه سن مانوص از ،اج شو»،
این ضع ت از منظر هرساتتگرای صال ه هر اینر ه معنیا مخالفیت هیا م یریر ،اتقایا ،هی
،اتش تلا م شو،ب ااچن ن تامیخ فرانگ هو،ن اتسان ما ت ک ه ،یده تر،ید می تگیر .،اینری
،یدگاهاا ما ه جران شناتقاان از آنب محبیو تعیامالت تامیخانید م یان آ،م یان اسیت ،.م
تق ا ب ،مک ما از جران ش وه هازتاای آنب تامیخ فرانگ ااچن ن تبا،ف است .هی ایین
معنا ک م تواتسق م جرانه ن اویتاا ،یگر ،اشق هاش م .جرانه ن اا اویتاای ک ،م
طو زمان تغ ر م کنند.
حا آتر مخالفان ها م ،این اسقدال حق ه توجر ه آموزهاای کی هیر ضیر مت اتطبیاق
تبا اات مفقاماا اتسان ها اوقضائات م ز تاک د ،ام،ب از جال حدیث از حضرت صل (ع) مبنی
هر لک م تطب ق تره ت فرزتدان ها زمان تویشب موضیع هن ا،گرایاتی ،م تبیوص موضیوع ،م پی ش
گرفق اتد پ وسق ،اتش هشر ما هر مبنا شالو،ها فراتظر اسقوام م سازتد ک ما کنشاا
تبا،ف هشر ورام ،ام.،
 .9تشست هرمس طرح افکایش حداول سن از ،اج ،م آی ن تظر موافاان مخالفانب  92آذم 12ب پژ اشگاه صلوم اتسات
فرانگ
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تگاا ه تامیخچ تع ن سن از ،اج ،تقران پسران تشان ،ا، ،یدگاهایا مخقلفی ،م ایین
زم ن جو، ،اشق ،م هرت از هرا اا تامیخ سن از ،اج س ر صعو، ،م هرتی از  ،مهایا
س ر تک ل ،اشق است .اما گوت ؟ مگر ت اینر ه تعب ر مخالفان افکایش حداول سین از ،اجب ایین
موضوع امر مخالف تبریح شرع مبن هر از ،اج کو،کان هو،ه است؟ پس گوت است ک ،م طو
این سا اا ااوامه شااد اتخاذ مواضع گوتاگون کنشگران مخقلف ،م تبوص موضوع اسق م؟
،م پاسا کاف است ه جنس گفقااناا حاکم هر فرایند واتونگذام ،م طیو ایین سیا ایاب
تظام معنای حاکم هر اریک از آتان اتقالف ،م مبات معرفق اشیان توجی کر.،آتگیاه هی م شین
پ وتد م ان تظری گفقاان هرساتتگرای اجقااص معلوم م گر .،،اینر گوت ها کامهر ،زهان ،م
یک حوزه تاص (گفقاان)ب حاایق هازتاای م شوتد .یعنی ایین زهیان اسیت کی حایایق ما ایایا،
م کند تغ ر م ،اد .پس جران اجقااص محبو گفقااناا است .این گفقااناا اسقند ک ه
اوع ت معنا م ،اند جران اجقااص ،م تق ای اای ن فراینید معناهخشی اسیت کی هرسیاتق
م شو ،تغ ر م کند، .م تق ا ب هدیر است ک ها تغ ر ،م گفقاانااب جران اجقااص ه تبیع
آن اوع تاا ت ک تغ ر م کنند؛ زیرا ار گفقاان هر اسا جران معنای تو ،هی اوع یتایا معنیا
م هخشد، .م تبوص جرم کو،کااسر ک تاهع تعریف مبلحت است ام ضع ه اا ن منیوا
است .یعن ارکنشگر تحتتاز ر صناصر گفقاات تو ،ه آن معنا هخش ده هرساتق است.
،م این موم،ب ه طوم کل  ،گفقاان سروالم وبل از اتاالب گفقایان میذاب پیس از اتایالب
تاشآفرین کر،هاتد.
گفقاان حاکم هر واتون سا  9090ک  43سا ه ح ات تو ،ا،ام ،ا ،تا ،م سا  9010تسیا
گر،ید ها تفا ت واهل توجر سن از ،اج ما افکایش ،ا ،گفقاان مذاب هعد از اتاالب ک هی ،ل ل
حاکا ت غلب ،م حوزة واتونگذام ب ،م سا 9069ب سن از ،اج ما ه شدت کااش ،ا ،ماید،اً
،م سا  29اصالح ه واتون فعل تبدیل شد.گر ،م ار  ،گفقاان واتونگذام ه ضیوح هنیا هی
،الیل فرانگ اجقااص س اس ب  ،ام سر،مگا ،م تع ی ن سین ویاتوت از ،اج هیو،ه اسیت
آتگاه گوت است ک هرت مخالفان جد اصالح ویاتون پ رامیون سین از ،اج پ وسیق هیر پایگیاه
تادتاپذیر این امر ،م آموزهاا شرص تاک د م مزتد.
مشخ
واتونگذام هرا ماا تاو،ن تو ،از تشقت فرر ب اتق ام تبا مگ ر ،م ن ن مسال مرای ما
ها هذ هخشش ه ل ،ا،گاه اگذام تاو ،ه جا مفع تعیامض م یان گفقایانایا مخقلیفب
تالش کر ،ه ن گفقااناا موجو ،تاا ع تاو،هب هد ن اینر مسو ل ت تبا مگ ر ،م این حوزه
ما ه صرده هگ ر، ،ست کنشگران وضای غ ر وضای ما ،م تبا مگ ر ،م این امر هیاز تگیذام.،
فامغ از اینر گوت این امر ،م صال م تواتد اصل حاکا ت واتون ما تاض تااید.

مطالعه تجربی جرم کودکهمسری رد گفتمان ...

ژپوهشناهمحقوقکیفری/سال دوازدهم،شمارهدوم،پایزوزمستان(،0011ایپپی )40

01

تغ ر تشقت فرر ایدئولوژیک ،م س ر واتونگذام ایین میا،ه کی هی ضیوح حراییت از
هرساتق هو،ن مفروم کو،ک ااسر هر اسا غلب گفقاان حاکم شیرای اجقایاص فرانگی
زمان تو، ،ام،بصامدات ه سات محاکم ت ک سوق ،ا،ه شد اینااان تاد مرم این توشقام هیر م یی
واتونگذام است؛ گوی ک آگااات ه توص واصدهساز وضای ما ،م تبوص مفروم مبلحت تایویک
تاو،ه است ار تشقت تعامض افرام ،ماین زم ن ه شقر م شو،ب میدص ان کیو،ک ااسیر ب
ه شقر ه شقر ،ست ه ،امان شریعت م شوتدب گوی ه ،تبا آتند ک شیریعت ما ،م ایین زم نی
فاود صاالت ت تشان ،اند؛ شریعق ک ت فا صرف ک صاالت ت ما ت ک مد تظیر ویرام ،ا،ه فاریا
ودیم صال صرف ما ه توه جک مناهع اسقنباط احرام شرص ه شاام م آ متد.
 .3قاعدهسازی قضایی در مقام تفسیر مفهوم مصدحت در گفتماک قضایی
اگر ،م تبوص سایر پدیدهاا مفاا م حاوو اصوالً ها تعامض منیافع کنشیگران ،م سیطح تانی ن
مواجر مب ،م جرم کو،کااسر موضوع ما،ه  646ق.م.ا ک هرا تحاق این جرم هی میا،ه 9349
مبیلحت
واتون مدت امجاع ،ا،ه شده استب از ،اج زیر سن واتوت منوط هی اذن لی تشیخ
توس ،ا،گاه شناتق شده استب از سطح تان ن صبوم کر،هب تعامض گفقااناا موجو، ،م سطح
وضاب تو ،ما تشان م ،اند.
،م حا اتب ااانطوم ک مفاا م حاوو مقازر از م اه پ چ ده س اس ب اجقایاص فرانگی
،م ماام تان نب ص ن ت م یاهندب ،م مرحل اجرا صال ت ک سینت هرسیاتتگرایی ااچنیان ا،امی
،ام .،هناهراین هرساتق شدن ت تنرا ،م سطح گفقاان تان ن تاتا تا یاهدب هلر ،م مرحل اجیرا
،م سطح وضای ام هسا هرساتق اا مقفا ت از آتچ ه تبوی ،مس ده استب پدیدام گیر.،،
،م اوع هرساتتگرای ااچون یک فرایند از زمان تان ن تا زمان اجرا ا،ام ،ام.،
،م جای ک تظام تان ن م تواتست ه هرقرین شرل مارین هی حااییت از کو،کیان هپیر،از،ب
گفقاان حاکم ه گوت ا تالش کر ،ها هیاز گذاشیقن ،امنی ولایر میوام ،مایاز از ،اج کیو،ک
،ا،گیاهب ،غدغی ایا گفقایان مکهیوم ،م صی ن حیا –هی زصیم تیو-،
اگذام آن ه تشخ
،غدغ اا حاوق هشر ما مرتفع تااید.
مقعاوباً مشاه اتقالف تظر ،م م ان کنشگران تان ن ،متعریف مفروم مبلحت البق هی تبیع
آن جرماتگاشقن کو،ک ااسر بتشقت واهل مالحظ ا م ان کنشگران وضای ،م تبیوص از ،اج
کو،کان مخ ،ا،ه ک ،م صال ،م طو زمان منار ه حاکا ت هرساتق شدن م یی ا ،یگیر ،م
گفقاان وضای پ رامون مفروم مبلحت گر،ید.
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این پژ اشب ه منظوم هرمس تحل ل گوتگ تاز ر ذان ت کنشگران وضای ،م تفس ر مفیا،
واتوت ازرگذام آن ،م حاایت از کو،کانب 03پر تده از م ان پر تدهاا محاکم تاتوا،ه اسقانویم
شرر م ،م سا  9011ما ه جرت ند ووم ق هو،ن ب موم ،هرمسی تحل یل ویرام ،ا،ه اسیت.
جد ذیل تاایاتگر ذان ت کنشگران وضائ ،م تفس ر مفا ،واتوت از مبلحت مقغ راا مد تظر
آتان ،م ماام صد م ما م هاشد.
ذهنیت کنشگراک قضایی در تفسیر مفاد قانونی

-9

مبلحت ه مثاه صدم مفسده

-2

حاکا ت مبلحت توص

متغیرهای مد نظر کنشگر قضایی در صدور رای

-1
-2
-0
-4

مضایت اذن ل
صرف منطا جغراف ای
سن هلوغ
مضایت کو،ک ه از ،اج

 .1 .3مصدحت به مثابه عدم مفسده
یافق اا این مطالع م دات تشان م ،اد صرف تبو ،مفسدهب هخش از این پر تیدهایا ما هی تیو،
اتقباص ،ا،ه گویا آن است ک وضات اصوالً صرف تبو ،مفسیده ما کیاف هیرا از ،اج کیو،ک
م ،اتند.
ه طوم مشخ ،م23پر تده واض صرفاً ها اسقنا ،ه هلوغ فرر کو،کیان اویدام هی صید م ما
از ،اج تاو،ه اسقدال تو ،ما هر صرف تبو ،ضرم کاف اسقوام م ساز ،هیر ایین هیا م اسیت کی
ت از ه جو ،منفعت هرا طفل ت ست، .م حال ک ه تظر م مسد اطالق حاکم هر مبیلحت مید
تظر ما،ه  9349ق.م حرایت از مبلحق فراتر از صرف صدم جو ،مفسده ،اشق هاشد9.
 .9هرا مطالع ه شقر ،م این تبوص ک صدم جو ،مفسد لک ماً ه معنا جو ،مبلحت ت ستب تگاه کن د ه
:طباطبای یک ،ب س دکاامب صر ه الوزا ب وم :مؤسس تشر اسالم ب 9423ق.قب ج1ب ص .)693حر مب س ّدمحادتاىب
االصو العام للفا الااامنب وم :مؤسس آ الب ت:ب چ2ب ه تا ص .411-416هرت از مقاترین ت ک ها اسقنا ،ه آی
 912سومه اتعام معقادتد ک از ،اج هر تبرفات مال ا لویت ،ام ،مبلحت ما ه تراح ت ک تعا م ،ا،هاتد (مرامم
ش راز ب  .)00- 04 :9023ااچن ن ،م م ان مقادم ن ون صالم حل اصقبام جوب مبلحت ،م تبرفات مال
مشروم استب (زاره مجب انب  .) 60 :9023لذا فارا از مااوع م ایات ک ه مبلحت ،م اموم مال اشامه ،ام،ب مبلحت
،م از ،اج ما اسقخراج اسقنا ،کر،ه اتد ک ون تراح هر تبرفات مال ا ل است صال ه هر آن اموم مال ،م ماایس ها
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این ضع ت یعن اسقحال مفروم مبلحت از یک معنا ایااه ( جو ،منفعت) ه هر،اشیت
ه تعب ر هرساتتگرایانب هرساتق ا سلب (صدم مفسده) از مرحل تان ن گرفق تا وضیاب هی م یی
ودمتاند ،م ،ا،گاهاا موم ،مطالع تبدیل شده است ک ا الًب تاش از ضیع میبرم میا،ه 9349
واتون مدت ب زات اًب حاک از تب ن اوع ت هرحس ،مفاا ا اسیت کی هی ولایر شیخ تعرییف
کننده تعلق ،ام ،ک آزا ،صال واض ما ،م هرساتت مبا،یق یک مفروم حاوو تشان م ،اد ک
گوتگ احراز مبلحت تایویک
این ن ن کو،کااسر ما ها هر،اشت تاصح ح تو ،از سق
تر یو م تااید.
،م این ماسقاب مباحب ها یاز،ه واض محاکم تاتوا،ه تشان م ،اد آتیان هر،اشیتایا ،یگیر از
مبلحت ه تعب ر هرساتتگرای ب تاام اسقنباطاا ،یگر از مبلحت ما «تبف » یا «سرکوب» یا
آناا ما ه مفاا ا ک از ولار تو ،شخ سر شا گرفق اسیتب ترجای تفسی ر می کننید.
هدینترت ،ب کن شگران وضای ضان تنث کر،ن تعامیف مقعامض تامج کر،ن آناا از فرایندب ،م
گام هعد مبلحت ما هر حس ،تظام معنای موم ،وبو تو ،ک صادتاً میش ،م آموزهایا شیرص
،ام ،تعریف م کنند این هر،اشت تو ،از مبلحت ما نان صال سل ا م ،اتند ک آن ما اااتیا
تو ،اوع ت از مفروم مبلحت ولادا ،م کنند .ه صنوان تاوت واض پر تده شیاامه 1ب صلی مغیم
اینر معقاد ه صدم هلوغ فرر طفل ؛ ل هر حس ،اسقنا ،ه حدیث « اتت مالک اله ک» حریم
واطع مبن هر تاویک از ،اج ما صرفا هر اسا تظر ل هد ن توج ه سایر ا،ل صا،م تاو ،معقاید
هو ،هاید ن ن کر،؛ را ک ا چ مفسدها از این از ،اج گریباتگ ر کو،ک تخوااد شد
یا واض پر تده شاامه  29ک مفروم سلب مبلحت ،م ما،ه ما ه حد هیدیر می پنداشیت
ک ترل ف واض ه ل ما مبن هر امائ ،ل ل هرمس آترا ،م یام وب منفعیت هیرا طفیلب هی
طومکل غ رضر م م ،اتست.
،م اا ن ماسقاب ،ا،هاا تاره تحا ق تشان م ،اد واض ب ها این اسیقدال کی لی ب مالیک
فرزتد استب ه مضایت پدم اکقفا م کندب هد ن آتر ،الیل پدم مبن هیر جیو ،مبیلحت ،م از ،اج
هرمس شو. ،یعن ،مکنام احراز هلوغ جسا ب صرف مضایت ل کفاییت هیرا صید م حریم از ،اج
،ام .،فامغ از اینر ،ل ل م تواتد هاشد 23.پر تده از ماایوع  03پر تیده حراییت از ایین م یی

از ،اج واهل جبران ت ک م هاشدب لذا مصایت مبلحت ،م تراح ه طریق ا ل شرط استب مسقند  ،م حدیث صح ح از
فضل هن صبدالاالک است ک از امام صا،ق (ع) تال م کند صحت صاد ما مشر ط ه مضایت جد م کنند ل مضایت
ه معنا صدم مفسده ت ست هلر ه معنا مصایت مبلحت از جات ،جد مول صل است .پس ،م صومت صدم
مصایت مبلحت صاد هاطل است (مرامم ش راز ب ااان.)01 :
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،ام،.،م حال ک اگر صرف مضایت پدم ،م از ،اج طفل کاف هو،ب ما،ه  9349پ ش ن ه تحو کنوت
تغ ر تا یافت.
البق ،م موام ،ام ک ،الیل ل موضوص ت ،اشق هاشدب موام ،ون حفظ آهر ب صدم اصقاا،
ه جامع مح ب از ،اج ساهق کو،کب زبت از ،اج ،ائم مناسی ،هیو،ن ضیع ت ز ج مایامن هیا
مبلحت اتگاشق ه تبع آن جواز از ،اج طفل صا،م شده است.
صال ه هر اینک گاا ل ا چ ا،ل ا امائ تا ،اد صرفاً هرمبنا مضایت ا حرم هی تایویک
از ،اج صا،م م شو ،یا گاا ،الیل ک امائ م کند لک ماً تفع تاص هرا طفل مقرت ،ت سیت
واض آن ما تنرا ه ،ل ل ،فع مفسده م پذیر،ب هلر هرمس  92پر تده ت ک تشیان می ،اید وضیات
صرفاً ها اسقااع ا،ل ل ب حرم ه تک یو کو،ک ما صا،م می تااینید مقاسیفات م  ،محقیوای هی
موضوع تدامتد،.محال ر موافات پدم ک صادتاً ایم تیاار هیر تبیو ،مفسیده اسیتب صیرفاً هخشی از
مبلحت ،م از ،اج ما شامل م شو ،الیت ا هاید ،م جرت حاایت از کو،ک هاشید ایین امیر
است ک هاید ه لحاظ موضوص ،م ،ا،گاه زاهت شو.،
،م  93پر تده از مااوع  03پر تده ام اریک از وضات هر مبنا ورائتاا شخبی تیو،ب هی
مفروم مبلحت معنای مقفا ت م ،اند .مبلحتاای از جنس مال گرفق تا اجقااص فرانگ .
این م ی پراکنده م ان وضات مس دگ کننیده کی ،م میوام ،ایم هی تعب یر هرتی موجی،
«تبع ض وضای » م گر( ،،صا،قتژا ،تائ ن ب 9012ب )24-11؛ ،م حال اسیت کی اتقظیام می م ،
مقضان جو ،منفعیت هیرا
تاویک از ،اج کو،کان ه صومت واتوت ت ازمند جو ،مبلحق صال
،م زمان آینده هاشد.
،م زمان حا
کو،ک ه اتضاام ،فع ضرم از
ل وائالن ه «مبلحت ه مثاه مفسده» یا ااان گفقایان غالی،ب الییت لی ما مطلیق هی
معنا مالر ت تام م ،اتند یعن ل ایر اویدام ما کی اما،ه تایو،ب می تواتید اتایام ،اید؛ زییرا
اتق ام،ام تام فرزتدش استب حق م تواتد ه ا ضرم ام هرساتد صاد ،اما مفسده هاشدب زییرا آن
ما امق از هرا پدم ،م تظر گرفق اتد9 .
البق تعدا ،اتدک از فارا ک صادتا جکی مقاترین اسقندب معقادتید مصاییت منفعیت ،م از ،اج
کو،ک الزم است صرف صدم مفسده کاف ت ست حق ،م صومت تر،ید هی ن  ،مبیلحتب هایید
مبلحت اوو ما هرا کو،ک ،م تظر گرفت (ااشا ب .)942 :9011
ضر مت احراز منفعت از از ،اج طفل توس ،ا،گاه کامالً مقناار ها ا،ه یات موضیوع ،م گفقایان
صلا ت ک م هاشد؛ ه گوت ا ک مبلحت موم ،تظیر ،م حایوق کیو،ک ت یک هی معنیا «مصاییت
 .9هرا مطالع ه شقر تگاه کن د ه  :کااا ب صل ب مئ س ا،امه مطالعات حاوو
https://www.isna.ir/news/95032917137

وضای ووه وضای ب مباحب ها تبرگکام ایسنا:
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تضا ن هرقرین منافع» است ک امر زه ،م این مشق مطالعات ب از آن ها صنوان منافع صال ی کیو،ک
تعب ر شده است ک ه م شن ه امر فراتیر از صیرف صیدم مفسیده ،اللیت ،ام( ،ااشیا ب :9011
.)949

م یرر ،م انذان ب تعریفمحوم هرساتتگرایات وضات ه مفروم مبلحتب ،م حال اسیت کی
،م این سا اا ار هام ،م تاد هر،اشت وضات از مفروم مبلحتب سخن ه م ان آمده استب هالفاصیل
این تاد ما ها امجاع ه آموزهاا ماد شرص م ،تاو،هاتد .ه توج ه این مرم ک ن ن هر،اشق
ارگک مدتظر شامع ماد تبو،ه است ت تنرا ،م ورآن هدان اشامه تشدهب هلر ،م مناهع فاری ت یک
موم ،اتقالف است (صظ مزا،ه ام،ه ل ب  )114 :9013این تنرا هازتاای آتان از سیق مبیلحت
،م از ،اج کو،ک کامهر ،زهان ،م این حوزه است ک یک پدیده اجقااص ما هیا توج ریات شیرص
غ ر شرص مقفا ت هعضاً مقعامض ه منکل یک اوع ت اجقایاص هرمی سیازتد، .م اویع اتیقالف
تظراا فار شرص تاک د مررم هر یک فقوا شرص ،م این تبوص ،اللت هر این مطل، ،ام،
ک تنرا گفقاان مسل ب غلب هر تظام واتونگذام ،اشق است (ساا ،ب سا  2 :16تا)92
 .2 .3حاکمیت مصدحت نوعی بر مصدحت شخصی در تفاسیر قضایی
،ا،ه اا م دات حاک از آن است ک وضات صادتاً مبلحت توص ما مید تظیر ویرام،ا،ه آن ما هیر
مبحلت شخب ترج ح ،ا،هاتد.ه گوت ا ک این تبا م ه ن وضات م اج یافق تبیدیل هی م یی
وضای گشق است.لذاب ،م صال مبلحت شخب هی حاشی ماتیده شیده اساسیا تیوجر هی آن
تا شو .،ایناا ،م حال است ک ه تظر م مسدآتچ ،م مقن ما،ه  9349مد تظر واتوتگذام هو،هب
مبلحت توص ،م مااهل تببره حاک از ضر مت مصایت مبلحت شخبی طفیل توسی لی ییا
،ا،گاه ا ست.آن ام هرا کو،ک ک وا،م ه تبیا م گ یر ،م تبیوص امیوم مریم زتیدگ تیو،
ت ست.لذا تا توان صرفاً هنا ه ،الیل ما ،یا فرانگ امثالرم مبلحت شخبی طفیل ما ورهیات
مبلحت توص کر.،اما آتچ ک ،م م ی مخ م ،اد صد م آما مقعد ،اغل ،ت هر مبنیا مبیلحت
هو،ه است.
شخ طفلب ک صادتاً مبقن هرمبلحت توص
هر اا ن اسا ب ،ا،هاا م دات این پژ اش ا چ پر تدهای ما ک ،اللت هر مبلحت شخبی
طفل ،اشق هاشدب یافت ترر .،هرا تاوت ب ،م پر تدها ب پدمها ذکر صدم مشد ،تقرشب ،ل ل تریاح ا
ما اتقاا شغل طرف صاد تراح مطرح م کند صریحا صنوان م کند ها از ،اج طرف نب ز ج (فیر،
غ ر از فرزتدش!) امران اتقاا ه شرر موم ،تظر تو ،ما ،ام.،
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ا لویت مبلحت توص هر مبحلت شخب ،م حال است ک ها جو ،اینر توج فا ب توجی هی
مبلحت شخ کو،ک هو،ه استب اما واتونگذام ها اسقفا،ه از اژه مبلحت ه صومت کلی ب تفسی ر
غ ر وضای سپر،ه ک ،م طو زمان ه مبلحت توص تعب ر شده است.
آن ما ه کنشگر وضای
مسالة صرف صا،ت فرانگ حاکم هر منطا یا ووم ت تاص مقااض ت ک از ،یگیر یافقی ایا
این پژ اش است ک منار ه صد م اجازه از ،اج است .البق تر،ید جو ،تدام ،ک واض از لحاظ
کر،ن مسال صرف صا،ت شرای زمات مرات ب ،م صید م احریام گرییک تیدام .،تیاز ر ا ضیاع
فرانگ ب اوقبا ،اجقااص ،م تک یو کو،ک واهل اترامت سقاما از آتاای ک از ،اج کو،ک تبعات
غ ر واهل جبرات ،م پ ،ام،ب تع ن محد ،ه واتون حاکا ت اصل واتون ،م این تبوص ضیر م
است .از پر تدهاا موم ،مطالع ب حد  2 ،پر تده از شررم  93پر تده از شرر وم وضات صیراحقا
هر حاکا ت مسالة صرف اشامه تاو،هاتد ک صیرفا هرتاسیق از مبیات فرانگی ویوم هر،اشیت
واض مس دگ کننده است.
جد ذیل تاایاتگر مشخبات پر تده اا موم ،هرمس تگامتدگان م هاشد ک ه ،ل یل حفیظ
محرماتگ ،ا،هاا از ذکر کالس پر تدهاا تو،،ام م شو.،
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ااانطوم ک پ داستب از ،اج کو،کان گر از ار  ،منظر حاوق اسالم حایوق هشیر ب از
مبیلحت ،م از ،اج کیو،ک هیا سیخا ت
حساس ت یژها هرتوم،ام استب ل مقاسفات تشخ
هس ام ه کنشگران وضای غ ر وضای اگذام شده است ک ه سا،گ م تواتد طب ع ترین حاوق
هشر کو،ک ما ،م معرض تض ع ورام ،اد .جدا از تااهل م ان حاوق ،اتل کنواتس ون حاوق
کو،ک ،م تبوص سن از ،اج ورام گرفقن تظام حاوق ،اتل ،م معرض اترامیات حایوق هشیر ب
این امر ه صرده ل وضات ک ه سا،گ مارین اسیت تحیت تیاز ر گفقایان
اگذام تشخ
س اس یا اجقااص حاکم حرکت کنندب کامالً ،م تضا ،ها منافع حاوق اتسات کیو،ک کرامیت
است.
،م این م انب مارو هو،ن مبلحت ،م واتون مسال ا است ک ه ضوح امران سویاسیقفا،ه از
آن ما از یک طرف هرا کنشگران غ روضای از جال ل فراام کیر،ه صیدم ضیوح ،م تعرییف
مبلحتب این امران ما ه ا ،ا،ه است تا ها امائ ارگوت ،ل ل مبن هیر
تع ن مع اماا ،م تشخ
مبلحت طفلب ،متواست صد م اذن از ،اج ما ه محرا امائ تااید.
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از طرف ،یگرب هرساتق واتونگذام از مفروم مبلحت ،م ما،ه  9349ق .مرم آن اتیدازه اتقکاصی
است ک مبا،یق مقعد ،ما ،م هرمی گ یر ،هیدین ترت ی،ب وضیات ما ،م احیراز مبیلحت  ،یام
سر،مگا م کند .ه یژه اینر مبلحت تاهع صوامل مخقلف فرانگ ب اوقبیا ،اجقایاص احیراز
م شو، ،اما اجاا است.
،م اوعب این ما،ه از جال موا ،واتوت است ک جدا از جواز مسا واتوت از ،اج زییر سین
واتوت ک هدان جرت ک از مفروم مبلحت ند معن هر،اشت م شو،ب ،اما اجاا اسیت؛ هلری
تفس ر واض از ،ایرهشاو مبلحت محد  ،کر،ن آن ه صدم مفسده صیرف ییا گسیقرش آن هی
سایر مبا،یق صامتر مبلحتب ها سوی اسقفا،ه از اجاا واتون ب ،م صال منار ه هرساتق اا ویو
ماارات ا از آن تا اصل حاکا ت واتون ،م این حیوزه مایوز صیریح واتوتگیذام ،م اصطیا
آزا ،صال وضای تسبقاً تامحد  ،ه وضیات ،م هی کامگ ر تفاسی ر شخبی تیو ،شیده هسیقر
مناسب ما هرا حاکا ت گفقااناا تاص فراام تاو،ه است ک ها سوگ ر ایا اییدئولوژیک ییا
فرانگ تاصب ترایقاً م تواتد منار ه تض ع حاوق کو،کان شو .،تفاسی ر ییا هرسیاتق ایای کی
پ وسق تحت شرای زمات مرات ب امران هرساتتز،ای از آناا فراام است هیدین ترت ی ،ایین
امران جو، ،ام ،ک ه ،یگر هرساتق اا مارن ک ه تظر م مسد تک،یر ه شقر ه تفع صامی
،ام،ب فرصت ه شقر ،ا ،تا هقوان ضان تام ن مبلحت کو،کب اصل حاکا ت واتون ما ،م جای ک
ها کو،ک ه صنوان موضوع واتون سر کام ،امیم ،و اا ه منظوم حاایت از این وشر مظلیوم هی
صداب اصاا تاو ،هدین ترت  ،زم ن هرساتق اای  ،م از اصو اوقضائات جریانشیاو حایوق
کو،ک ما تا حد مارن محد  ،کر.،
اگذام ن ن آزا ،صال ه کنشگران وضای ،م ودمت ک البق تا حد ت ک تاش از ضیعف
محد ،یت زهان ،م اتقاا معات استب م تواتد منار ه تاض اصل حاکا یت ویاتون شو(،سیپ ده
م رما د ب ، .)23 :9012م جای ک م ،ات م مفاا م حاوو اااتند سایر پدیدهاا اجقااص ،م
تاز ر تازر از گفقااناا غال، ،م جامع اسقند تااما جنب ص ن تدامتدب تنرا ماه هرا حفاات
از حاوق آحا ،مر،م ه تبوص اوشام ضع ف آس ،پیذیرب حاکا یت ویاتوت اسیت کی فیامغ از
محد ،یت اا زهات ه  ،م از غلب گفقاات تاصب هد ن اجاا اهرامب ضامن حاوق شیرر تد
هو،ه آزا ،صال وضای ما ه حداول مارن هرساتد.
ار ند تگامتدگان هر این ها متد ک آزا ،صال وضای ،م جا تو ،ه شیرط کی سینا ده
فامغ از تعببات ه کام گرفق شو،ب هس ام امزشاند استب اما هیاز گذاشیقن ،سیت کنشیگر وضیای
حق غ ر وضای ،م موام ،تظ ر جرم کو،ک ااسر جواز ساتقن وواصد وضیای ما ،م حیوزها
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محبیو گفقااتریا

نتیجهگیری
این پژ اش هرا پاسا ه این پرسش مرم اتاام شد ک گوت طرز تفرر کنشگران تان ن ب وضای
هر مبنا جرمشناس اتقاا ،تظری هرساتتگرای اجقایاص هیر پدییده اوعی تارهی تظ یر
کو،کااسر تاز رگذام است گوت کامهر ،این تظری ،م هسقر تانی ن وضیا می تواتید حایوق
کو،کان ما مقازر ساز،؛ ها این ادف ک هر پای م یرر ،جرمشناس اتقاا ،ت متگاا هی جامعی -
شناس واتونگذام ک فر تشان ،ا،ه شو ،گوت کنشگران م تواتند ها معنا،ا هی ییک پدییده
اجقااص ب تفاس ر تو ،ما ه مثاه اوع ت اجقااص ه جامع صرض کنند .آتچنان ک ه مثاه امیر
ص ن ب اهد اا شگ جلوه تااید سپس هیا ،ا،ن جنبی ودسی هی آنایاب امریان مخالفیت هیا
هرساتق اا تو ،ما از ،یگران سل ،تاایند.
لذاب هرمالکر،ن تشریح فرماا هدیر اتگاشق شده تبدیل آناا ه اهژهاا هالاوه هحث
تاد ،م تق ا آما،ه تغ ر ه صبامت سا،هترب شناسای تاد هر،اشتاا غال ،کی حیو مرکیک
ودمت سازماتدا شدهاتد ک م تواتد ماال س اس ه گکین اا مارن ،یگر هداد ،م تق ا ه
هربییو ،ا ضییاع مناییر شییو،؛ ،م یییک کییالم هرسییاتتز،ایی از اوع ییت هییدیر اتگاشییق شییده
کو،کااسر ب ادف اتقاا ،پژ اش حاضر است.
ه این منظومب پالن تحا ق ها تارکک هر  ،گفقاان تان ن گفقایان وضیای طراحی شید، .م
هخش تخستب ها تشان ،ا،ن س ر تحیو تیامیخ حیداول سین ویاتوت از ،اج ،م طیو نید  ،مه
واتوتگذام ،م هخش  ،م ها تشان ،ا،ن م ی محاکم موم ،مطالع ک از سوی مبلحت ما ه مثاه
صدم مفسده از سو ،یگر آن ما صرفاً ه مبلحت توص فر م کااند.
ها توج ه پرسش تحا قب تق ا این پژ اش تشان م ،اد:
تخستب تع ن حد اول سن از ،اج ،م واتون ک ،م ندین سا گذشق پ وسق ،م حا افکایش
کااش هو،ه است ه تبع آن جرم هو،ن کو،کااسیر ب ییک محبیو گفقایات اسیت .هیدین
اهد تدام ،پ وسق امران اصالح تادیدتظر ،م آن مقبوم اسیت؛
مفروم ک ا چ هن ان ماد
را ک این واتون ت مبقن هرآموزهاا مسلم شرص ک تنرا هر،اشیت صیدها ازکنشیگران از ایین
آموزهاا است ک مقاسفات پس از گذشت مدت زمان واهل توجر از زمان تبوی ،آنااب ،م تظر میا
امر طب ع ص ن جلوه م کند .هرساتق ا ک ه م شن ها جو ،تغ یرات پ وسیق ویاتوت ،م
تبوص موضوع؛ آشرام است ک هرآینید تبیا اات کنشیگران گوتیاگوت اسیت کی ایر کیدام هیا
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،لبسقگ اا منافع تاص ،م این فرایند تاشآفرین کر،هاتد، .م حال ک مطاهق آن ،م حایوق
اساس مطرح است هر اسا اصل حاکا یت ویاتونب اتقظیام می م  ،هرآینید اویدامات کنشیگرانب
،مهر،امتده جنب حاایق از صام ه صومت کل وشر آس ،پذیر ه صومت تاص هاشد..
 ،م .هاز گذاشقن ،ست وضات ،م ا لویت ،ا،ن ه مبلحت توص هیر مبیلحت شخبی طفیل
فر کاسقن مبلحت ه معنا صرف صدم مفسده حاک از آن است کی معیات مخقلیف هیرا ییک
مفروم م تواتد منار ه تفس ر مخقلف شده حاوق کو،کان ما ،م جرم کیو،ک ااسیر هی تحیو
منف مقازر ساز.،
وضات ،م آما تو ،صرفاً هر مبنا مضایت اذن ل ب صیرف منطای جغراف یای سین هلیوغب
اودام ه صد م مأ م تاایند .ه توص ک ،م هرت پر تدهااب حق کو،ک ،م محرا حاضر ت ست
هلری مضیایت ا ت یک هی صیومت
یا از صلت حضوم تو ،تاآگاه است ت تنرا مبلحت شخبی
آگااات تا،یده گرفق م شو.،
،م مرحل وضاب تاهع هن ان-
هدین ترت ،ب گر مسال از ،اج کو،کانب ،م مرحل تان ن
اای اهد غ ر واهل تغ ر پنداشق شدهاتد صادتاً مسقند ه آموزهاا شرص اسقدال م شوتد
،مست ه اا ن ،ل ل ه سخق م توان اسقدالل هر تالف آن طرح کر،؛ ل ها تگاا ه فرایند
تبوی ،ما،ه  9349واتون مدت تغ رات این ما،ه ،م سا اا هعد حق ،متواسیت اصیالح آن
،م سا  9016تحوه تفس ر وضات اصاا آنب معلوم م شو ،مبلحت تنرا ییک مفریوم حایوو
تفس رپذیر لذا ه شدت تاهع صناصر گفقاات کنشگر سوژه تعریف کننیده آن اسیت ،م ایین
م ان گاه کنشگران مدافع حاوق کو،ک ه اتدازه کاف ودمتاند تبو،هاتد تا هرساتق تو ،از اوع ت
هسا وراهت ه شقر ها تفع صام ،ام،ب تبدیل ه اوع ت تاایند.
ما ک
البق ،م تبوص «تفع صام » هاید ه  ،مسال مرم توج ،اشت :الف .اهرام ،م مفریوم منفعیت
صاوم ب موج ،اشقباه ،م مبداق تفس راا مقفا ت مقنیاوض از ا لوییتایا تفیع صامی ،م
تق ا ه حاش ماتدن آن ،م فراینداا جرماتگام م شو .،لذا ارگک ه وطیع یای ن تای تیوان
واتوت ما ،م ماسقا تام ن تفع صام یا ،م مااهل آن ،اتست، .م اا ن ماسقاب اما تسب گرای ذات
پ شفرضاا هرساتتگرای این امران ما فراام م ساز ،ک توص فایا تیوب از اوع یت ما از
توص فاا ت ندان توبب تا ک ،ا م .ب .ار ند تاام کنشگران فرایند جرماتگام از مسیا
غ ر مسا ب ااگان هر لک م تاایندگ تفع صام ه انگام جیرماتگیام ایا تاک ید ،امتید میداتالت
حاوو ک فر تو ،ما ها اسقنا ،ه این ادف توج م تاایند؛ ل ووات ن ه تبوی ،م مسیاتند
ک اکنشاا هازتوم،اا اجقااص هی انگیام پیس از تید ین تبیوی ،آتریاب توسیل هی ایین

مطالعه تجربی جرم کودکهمسری رد گفتمان ...

ژپوهشناهمحقوقکیفری/سال دوازدهم،شمارهدوم،پایزوزمستان(،0011ایپپی )40

41

مداتالت ما هرا حفظ منفعت صاوم ها تر،ید مواج ،م تبوص موم ،ام ضع هی اای ن منیوا
است.
اکنون ها گذشت نیدین سیا از تبیوی ،میا،ه  9349ویاتون میدت م یی محیاکم ،م ایین
تبوص تقایو پ امداا ه ،ست آمده از اجرا آنب مخالفت کنشگران اوشام گوتاگون جامعی
ها واتون مرهوط ب تا حد صدم پذیرش اجقااص واتون تک ،تاهعان آن م شن است ،مست ه اا ن
،ل ل است ک تاحد  ،ه طوم تسب م توان هرت گفقایانایا حیاکم هیر موضیوع کیو،ک-
ااسر ما ،م ماایس ها ،یگر ب ،م ماسقا تفع صام از جال منفعت کو،کان هرقر امزیاه کر.،
رامم .ها م ه هرساتتگرای اجقااص ب تق ا ا تدام ،جک آتر واهل ت هرساتتز،ای ب تادیید
تظر جایگکین اوع تاا ما ها هرساتق اای کمضرمتر ااسوتر ها تفع صام فراام م ساز .،هد ن
اینر مخالفت ها آن اوع تاا ه معنا مخالفت ها شامع ماد تعب ر گر.،،
هدین ترت  ،پ شنرا ،م شو ،ک تظام تان ن ب سن از ،اج کو،ک ما هیا توجی هی اوع تایا
اجقااص موم ،هازه ن ماد ،ورام ،اد ها تبوی ،واتوت صریح صام از اهرام ه تاام جدا ایا
تاتواسق وضات ،م تبوص تعب ر تفس ر مفا ،واتوت تاتا ،اید .میوا ،ویاتوت هایید مشیخ
شفاف هاشد وضات ما  ،ام تشقت اهرام تساز .،تاک د هر مبیلحت شخبی طفیل میالک ویرام
،ا،ن سن مشد صال کو،ک ه کامگ ر شات اا ص ن منطبق هر اوع یات جامعی از جالی
پ شنرا،ات تگامتدگان ه کنشگران تان ن است ک م تواتد ماه ما هر جوالن کنشگران وضائ غ ر
وضائ هبند ،از حاوق کو،کان حاایت کند.
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