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  دهيچك
را  آن افـراد و تابعـان   ةهمـ  يعنـي  ،حقوقي غيرشخصي است اصوالًحقوق كيفري 

 ،زن يتامـا حمايـت از جنسـ   . سان اسـت  يك برايشانحقوق  اينو  شود مي شامل
 غلـب ادر  ،اصل يناستثنا بر ا حكم دراو  آفرينشتفاوت در ساختار طبيعي  دليل به

 معيـاري زن بودن متهم  رسد نظر مي به. شده است يرفتهكشورها پذ يفريك هاي نظام
و  نوعي تبعيض مثبـت  كه استمراجع قضايي  جانباز  وي مجازاتكاهش  ايبر

نظير  شناختي در كنار عوامل زيستچنين  هم. كنند اعمال ميوي  در حقرا  حمايتي
نيـز   زنـان  جنسيت ،كند ميپذير  غلب اطفال و سالمندان را آسيباكه  ،ديده سن بزه

 آنانتر  پذيري بيش آسيب دليل ن بهامعياري افزايشي در تعيين مجازات متهم منزلة  به
شرايط و ضعف جسمي زنان از ميان  دليل ني كه قربانيان خود را بهامتهم نقش دارد،

در غالـب  ( هـا  اين پژوهش ميداني با نگرش به ايـن فرضـيه   .گزينند اين قشر برمي
كه زن بودن  ،)است كردهتوجه ويژه  ه اين مسئلهبهاي حقوق كيفري كشورها  نظام

موجـب تشـديد مجـازات     ثير داردأت وي در كاهش مجازاتكه  ينافزون بر امتهم 
قضـايي حـاكم بـر     ةجـوي انديشـ  و است، در جسـت نيز متهمان جرايم عليه زنان 

رسد در سـنجش   نظر مي در نظام حقوقي ايران است كه بهها   ضرورت اين حمايت
 شـك  بـي شود و چرايي آن  ديدگاه قضات كيفري ايران چنين حمايتي مشاهده نمي
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  مقدمه. 1
خلقـت   آغـاز از همان  را افراد انساني و استانكارناپذير  واقعيتي جنسيت در نظام آفرينش

حيات  ةزنجيرگذار  سو پايه  از يكاين تمايز ديرينه . است كردهبه دو گروه زن و مرد تقسيم 
گـاه   پايداري است كـه پايـان آن هـيچ    ةمقايسساز رويارويي و  بشري و از سوي ديگر زمينه

 اساساً جنسيت عاملي بـراي تفـاوت در مجـازات   . )223: 1383هاشمي، (فرانخواهد رسيد 
 دليـل  بهو مرد  المللي بر تساوي حقوق زن تأكيد اسناد و مقررات ملي يا بين ؛ بنابرايننيست

. شـود  را شامل نمي) هاي حمايتي ضتبعي( هاي مثبت تبعيض و هاي منفي است نفي تبعيض
اشاره كـرد و در  انون اساسي جمهوري اسالمي ق 20توان به اصل  ر رأس مقررات ملي ميد

المللي  المللي حقوق مدني و سياسي و نيز ميثاق بين ميثاق بين 3 ةمادالمللي  ميان مقررات بين
كنوانسيون رفع تبعـيض عليـه زنـان،     2 ةماداجتماعي و فرهنگي، بند الف ، حقوق اقتصادي

در  اين مستندات ةجملجهاني حقوق بشر از  ةاعالمي 2 ةمادو نيز  ،منشور ملل متحد 1 ةماد
نظـام حقـوق    درزمينـه  در اين ). 790: 1368 ،پناهي شريعت( استتبعيض حمايتي از زنان 
كه ملهم از حقوق اسـالم   ،و مقررات فعلي جمهوري اسالمي ايرانكيفري كشورهاي غربي 

  .شود ميهايي ديده  تفاوت است،

 يعموم مجازات قانون 46 مادة در بار نينخست ها مجازات مقولة در ايران كيفري مقررات
  :ماده اين مطابق. كرد بيني پيش را مثبت تبعيض 1304 مصوب

ها حـبس بـا    زن ةكليچنين  همها متجاوز از شصت سال است و  در حق مرداني كه عمر آن
ها به حبس مجرد تبـديل خواهـد    شود و مجازات آن اعمال شاقه و حكم اعدام جاري نمي

  .كه حكم براي ارتكاب به قتل عمدي صادر شود مگر اين ؛شد

نسـبت مـردان در    به اندر ساير موارد زن ،عمداستثناي مجازات قتل  مطابق اين حكم به
ايـن امتيـاز در    ،تحوالت قانوني ةدر ادام. دارند امتياز مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه

سري  يكزنان  براي صداقياي م گونه شد و به باطل 1352 اصالحات قانون مجازات عمومي
تعداد  ين شرعي بهتطبيق قوانين با مواز در زمينةانقالب اسالمي  پس از .امتيازات باقي ماند
هـاي   هـا در مجـازات   ايـن تفـاوت   تر بيشبه همين علت . اضافه شد صداقاين استثنائات م

بـه   زانـي  مانند مجازات ،)110- 80 :1388يزديان جعفري، ( شود حدي و قصاص ديده مي
بررسـي   چنين هم. و تفاوت آن با زانيه كه صد ضربه شالق است است عنف كه اعدام بوده

هـاي مثبـت و    از نـوع تبعـيض   هـا  از آنتعـدادي  دهد  اجراي مجازات نشان مي يها تفاوت
ـ  از جمله؛ است  به صرف داشتن جنسيت و اصطالح حمايتي به در اجـراي مجـازات   خير أت



 111   كريمي مهدي

چنـين   هـم اند تا سه ماه بعد از وضع حمـل و   زنان حامله يا زناني كه تازه وضع حمل كرده
در  ؛بـه دو سـال برسـد    شـان دهند تا زمـاني كـه طفل   ميزناني كه اطفال رضيع خود را شير 

قانون مجازات اسالمي نيز در  262 ةماد .صورتي كه اجراي مجازات ضرري به طفل برساند
  :كرده استمقام حمايت از زنان بيان 

بنابراين با  ؛نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود ،كـه محكوم به قصاص است ،زن حاملـه
هــا يعنــي    جسماني بانوان و موقعيــت خــاص طبيعــي آن    هاي خاص توجه به ويژگي

گذار، اجراي مجازات را به تـأخير انداختـه  بارداري، وضع حمل، نفاس و استحاضه، قانون
توان گفت كه علت تأخير در اجراي حكم ضعفي است كه در ايـن   طور كلي مي به .اسـت

 .)147 :1384 ،مهرا( شود ميدوران بر زن عارض 

قضـات از   ةتعيين مجازات و چگونگي اسـتفاد  درديده  جنسيت متهم و بزه دليلبه اين 
در اين قسمت از پژوهش  بنابراين. استثر ؤمها  اختيارات قانوني خود براي تعيين مجازات

 .كنيم مياز ديدگاه نظري بررسي را تعيين مجازات  دراين متغير ثيرگذاري أتچگونگي 

  
  بررسي نظري. 2

  متهمجنسيت  1.2
 همةشامل يعني  ؛حقوقي غيرشخصي است بر اصل برابري افراد در قانون، حقوق كيفري بنا

ها از معيـار   م و تعيين مجازاتيگذار هنگام تعريف جرا قانون به اين دليل. استافراد جامعه 
در نظام حقوق كيفري ايـران توجـه بـه     .)111: 1384دوالكوئيستا، ( كند دوگانه استفاده نمي

اما  ،آحاد جامعه بيانگر اين مدعاست همةاصل قانوني بودن جرم و مجازات و شمول آن بر 
يك امتياز و حمايـت بـراي برخـي تابعـان از ايـن اصـل عـدول         منزلة در موارد استثنايي به

البتـه ايـن    ؛ستيكي از اين موارد استثنا براساس جنسيت و حمايت از جنس زن ا. شود مي
وظـايف و   ميـان   خلقت زن و مـرد و تفـاوت   طبيعتتفاوت در  دليل تفاوت در مجازات به

تفاوت طبيعي مبنـا قـرار    فقطدر وضع احكام و تكاليف  ،عبارت ديگر به .ستها تكاليف آن
 ديگـر نيسـت   يتجنسـ  بـر  يتيـك جنسـ   رجحان خلقت و آفـرينش گيرد و به معناي  مي

كـه در   اسـت رسد زن بودن متهم از جملـه معيارهـايي    نظر مي به. )57: 1384 مهرپور،(
زنان  در قبالپليس و مراجع قضايي  مجموع ثيري كاهشي دارد و درأها ت تعيين مجازات

 كننـد  اعمـال مـي   بـاره     متهم رويكردي اغماضي دارند و نوعي تبعيض مثبت را در ايـن 
  ).125 :1385فرجيها، (
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و  نـد پذيرتر تـر و آسـيب   ضـعيف در كشور ما تلقي عمومي آن است كه زنان از مـردان  
بـراي   پسنديده و مطابق معيارهـاي اخالقـي نيسـت و اصـوالً    ها  آن حق اعمال خشونت در

  .نيستالزم  چندانيزنان شدت عمل    رسيدن به اهداف مجازات
 انجام شـده جرايم زنان  بارةدر كشورهاي غربي در متفاوتير تحقيقات ياخ هاي در سال

هــاي متمـادي دچـار     كه ميزان جرايم زنـان در طـي ســال    اند به اين نتيجه رسيده واست 
و درواقع تعداد آن با افزايش معنـاداري مواجه بـوده   است شده فراوانيتغييرات و تحوالت 

اين  ابراينبن. است يند توسعه، نسبت جرم زنان در كـل جـرايم افـزايش يافتـهاو همراه با فر
از ). Hart, 1982: 477( كيـد دارد أامر خود بر ضرورت انجـام مطالعـات ميـداني گسـترده ت    

 برابـر  در تـر  تـر و روحيـة لطيـف    دليل وضعيت رواني شـكننده  زنان بهشناسان  ديدگاه جرم
تر  هاي خفيف عمال مجازاتو ا دهند ميتر واكنش نشان  سريعها  خاصيت اصالحي مجازات

  .)564 :1368نيا،  كي( است ثرؤمها  اصالح آننيز براي 
دست زدن در را ها  زيرا آن ،كند تري مي زنان احساس خطر كم جانبجامعه از  چنين هم

هاي خطرنـاكي كـه زنـان در     در عمل نيز حالت .داند ميقادر نهاي مهم و بزرگ  به شرارت
 مشـابه در مـردان اسـت   هـاي   تـر از نمونـه   گذارنـد كـم   مـي  ايران از خود به نمايش ةجامع

 اند مردان ارائه داده وزنان م يجرارا براي  ده به يكبرخي نسبت  و) 28 :1386مخصوصي، (
ايران براي حفاظت از خود به اعمال خشونت زيـاد و   ةبنابراين جامع ؛)54: 1376ميالني، (

تر  زنان بيشدر ها  چنين كاركرد ارعابي مجازات هم .بيند نمينيازي شدت عمل در مقابل زنان 
زنان در برخورد  و معموالً داردتر از مردان ريشه  مفهوم ترس در زنان بيش اصوالً زيرا ؛است

تـر نيـز    هاي كـم  مجازات با بنابراين ؛شوند زودتر از مردان مرعوب ميها  مجازات با خشونت
 .)Balkan and Berger, 1979: 207( شـود  مـي و از تكرار جرم جلـوگيري   شوند مي مرعوب

تـر از مـردان اسـت     هايي مانند شالق نيز براي زنان بسـيار سـخت   تحمل مجازات چنين هم 
  .شود تري از مجازات حاصل مي وآزاردهندگي كيفر براي زنان با ميزان كم

نسـبت  بـه  تر بودن مجازات زنان مـتهم   مصالح نيز در خفيفبرخي رعايت  در اين ميان
  :ند ازا ح عبارتلاين مصا .استثر ؤاند م شدهها  مرداني كه مرتكب همان بزه

هاي ايراني زن نقشـي   در خانواده: نقش محوري زن در كانون خانواده در ايران. 1
اي كـه دور كـردن او از خـانواده اغلـب باعـث از هـم        گونه به .محوري را برعهده دارد

بـر نقـش همسـري     افـزون  در خانوادهزن هنگامي كه . شود پاشيدگي كانون خانواده مي
در و بـه او  آورد  دست مي بهه در جامع تري بيشاهميت  گيرد مادري را بر عهده مي نقش
همـين   .شـود  كنندة اصلي نسل بعدي و الگوي رفتاري فرزندان نگريسته مـي  تربيت مقام
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تـري   با متهمان زن با احتياط بيش برخوردشود قضات در  نگاه به زن است كه باعث مي
طمه زدن به نقش محوري زن در لتا حد امكان از  بكوشندبه اعمال مجازات بپردازند و 

  .ندپرهيزبخانواده 
هم گسيختگي خانواده و درهم ريخـتن سـازمان    به زندان افكندن مادران منجر به از

 ؛ بنـابراين بسيار منفي بر فرزنـدان آنـان دارد   اثرهاييشود و  مي روحي و تربيتي كودكان
توجـه قضـات بـه همـين      مجـازات زنـان   رسـد كـه يكـي از عوامـل كـاهش      مي نظر به

  .باشد مصالح
امـروزه   :اي مانند زنـدان  هاي پرخطر و آلوده لزوم دور نگه داشتن زنان از محيط. 2
هـايي سرشـار از رفتارهـاي پرخطـر و نيـز آموزشـگاهي بـراي         هاي ايران به محيط زندان

از  كوشـند  ميها  زندانقضات نيز با علم به اين وضعيت . اند رفتارهاي مجرمانه تبديل شده
كـه   كننداي تعيين  گونه و كيفر زنان متهم را به كننداجتناب ها  اين محيط درقرار دادن زنان 

  .اي اجتناب شود و از چنين مواجهه زندان داشته باشندبا تماس را  ترين كم
ايـن اسـت كـه     شـود  زنان متهم مـي  مجازات ي كه موجب كاهشدرواقع يكي از علل

 شـايان و اختيارات است م تعزيري مقرر شده يانون براي جراقهايي كه در  مجازات تر بيش
 زندان است كه تبعـات منفـي   حبس و است متهم به قضات داده كيفرتوجهي براي تعيين 

زنـان را از گرفتـار شـدن در ايـن      كوشـند  ميدر نتيجه قضات  ؛دهمراه دار بهرا  شماري بي
  .كنند مي تر انتخاب كم را مجازات حبس؛ بنابراين تبعات منفي تا حد امكان برهانند

مالحظـات زيسـتي و    بـر  گذار ايراني در قلمرو حقـوق كيفـري شـكلي نيـز بنـا      قانون
افتراقـي   ةكـه حـاكي از سياسـت ويـژ     ،زنان، قوانين و مقررات متفـاوتي را  ةجسماني ويژ

 ان بــا ريفـري ايـ  در حقوق ك. است  وضع كرده ،آميز به متهمان و مجرمان زن اسـت ارفاق
 ؛ زيـرا كه جنسيت نبايد در اعمال قواعد حقوقي اشخاص تـأثيري داشـته باشـد    وجود اين

 گـذار بنـا   ساني داشته باشند، قانون اشخاص بـه حكم اصل برابري قانون بايد موقعيت يك
 ةويـژه در مرحلـ   دارد، بـه ريشـه  مالحظاتي كه حتي گاهي در قواعـد فقهـي و شـرعي     رب

. زنـان و مـردان، قائـل بـه تبعـيض مثبـت شـده اسـت         بازجويي و اجراي مجازات ميـان 
گذار مقررات  قانون استي زنان و موقعيت خانوادگي آنان موجب شده يتسنهاي ج ويژگي

  .)45: 1393 ،تدينو  زادگان مؤذن( بيني كند پيشمتفاوتي را در راستاي حمايت از آنان 
 ميـزان  اعمـال  در مـتهم  بـودن  زن متغيـر تـأثير   دربـارة ، كه نامه پرسشنخست  پرسش
را  اسـتان  كيفـري  قضات هاي ديدگاه است، تخفيف قسمت در مجرم بر تحميلي مجازات

  .بررسي كرده است
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 ديده جنسيت بزه 2.2

آن بررسـي   هـم بيـرون از   توان هم درون خانه و ديدگي زنان را مي بزه ةزمين پيش يا استعداد
هـاي   هدفها را  كه آن شناختي خاص زيست هاي تخصوصيدليل  خانه به بيرون از در. كرد

ممكن اسـت در معـرض تعرضـات جسـمي و      و دهد كاران بالقوه قرار مي مناسبي براي بزه
هـاي   در خشونت »كاري رقم سياه بزه«دليل باال بودن  در درون خانه به و جنسي قرار بگيرند
منظور از رقم سياه ميزان  .)45: 1383 ،زينالي( دياب پذيري زنان افزايش مي خانوادگي، آسيب

 .كاري قانوني و جرايم اعالم شده است بزه در مقايسه باواقعي جرايم عليه زنان 

زمينه و استعداد  پيش شناختي و اجتماعي خاص زيست وضعيتدليل  زنان به در اين ميان
كـاران بـالقوه قربانيـان     شناختي، بزه هاي جرم اساس يافته دارند و بررا  گيديد بزه برايقبلي 

 ةها خطر و هزينـ  كنند كه ارتكاب جرم بر روي آن از ميان افرادي انتخاب مي اغلبخود را 
مطلـوبي    پذيرتر از مـردان آمـاج   افراد بالقوه آسيب منزلة بهنان بنابراين ز ؛باشدنداشته بااليي 
 .روند شمار مي بهها  براي آن

مطرح  پرسشهمواره اين  واست  زنان وجود داشته بدرفتاري با ةكشورها پديد ةمدر ه
مناسـبي   عليه زنـان سـاختار    خشونت مبارزه با بوده است كه آيا نظام عدالت كيفري در امر

ـ      پديـد موجب  پرسشر؟ پاسخ به اين خي يادارد  نـام  ه آمـدن نـوع ديگـري از خشـونت ب
 ،رسمي هاي قدرت خشونت سياسي با عملكرد اهرم .خشونت سياسي يا قانوني شده است

صورت غفلت از حقوق انسـاني   اين نوع خشونت به. شود عليه زنان اعمال مي ،يعني دولت
پشـتيباني از برابـري حقـوق زن و    فقدان صورت  يابد و به ميگذاري انعكاس  زنان در قانون

هـاي فرهنگـي دولـت تجلـي      ريزي برنامه در ويژه بهو  شود گذاري ظاهر مي مرد در سياست
هاي خاصي از ديـن و   به سخن ديگر، خشونت سياسي عليه زنان به استناد برداشت .يابد مي

  ).382 :1379 ،كار( هنجارهاي اجتماعي تقويت شده و گسترش يافته است
زنان براي محيط كار مريكا ادر  .شود ميرفته نيز ديده  خشونت عليه زنان در جوامع پيش

اتفـاق   شـان يانهمتا دسـت  به قتل است كه ت كه علت اصلي مرگ زنان كارگر اي اس گونه به
تخمين زده شده است كـه در انگلسـتان از هـر ده زن     هاي شخصي گزارش ةپاي بر. افتد مي

آزار . شـوند  به مـدتي طـوالني دچـار آزار جنسـي مـي      شان يشغل حيات ةهفت نفر در دور 
در حالت اخيـر،  . جنسي ممكن است رويدادي منفرد يا الگوي رفتاري پيوسته و ثابت باشد

ممكن است . شوند رو مي معمول كار خويش با دشواري روبه وضعيتدر حفظ  اغلبزنان  
آزار جنسـي در محـل كـار    . كلي از كارشان دست بكشـند  بهمرخصي استعالجي بگيرند يا 

هـاي جنسـي    منظـور تحميـل خواسـته    اده از اقتدار شغلي يا قدرت بـه استف منزلة تواند به مي
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هنگامي كه بـه   از جملههاي خشني به خود بگيرد؛  اين كار ممكن است شكل. تعريف شود
تـر   بـيش . جنسي رضـايت دهـد يـا اخـراج شـود      روابطيا به كه شود  گفته مي يكارمند زن

شـامل فهمانـدن ايـن    آزار اين نـوع   تر است؛ براي مثال  جنسي تا حدودي زيركانه هايآزار
 و داشـت همراه خواهد  بههاي ديگري  پاداش هاي جنسي  مطلب است كه پذيرفتن خواهش

 پي در را نوعي مجازات مانند جلوگيري از ترفيع ها برآورده نشود  خواستهگونه  چه اين چنان
 ).215: تا بيمارلين، ( خواهد داشت

عمـومي   ةدر هشـتاد و سـومين جلسـ    1999دسامبر  17مجمع عمومي سازمان ملل در 
 79ي و بـا توافـق نماينـدگان    يـ سوم اجرا ةو براساس گزارش كميت شپنجاه و چهارم ةدور

 »روز جهاني حذف خشونت عليه زنان« با عنواننوامبر  25تعيين روز  ةنام كشور عضو، قطع
  .كردرا تصويب 
دومينـيكن از سـوي    ةآن نماينـد  نويسـي كـه دو مـاه پـيش از     پـيش  بر بنانامه  اين قطع
. شـد بـود صـادر    دادهنهـاد   ي مجمع عمومي پـيش يسوم اجرا ةكشور به كميت 74نمايندگان 

را بـر   »روز جهاني حذف خشـونت عليـه زنـان   «كه عنوان  ،نويس مزبور براساس مفاد پيش
دهـي   ربط را به سازمان المللي ذي ها و نهادهاي بين سازمان همة خود داشت، مجمع عمومي

. كنـد  مـي  خشـونت عليـه زنـان در آن روز دعـوت     ةهايي گسترده در طـرح مسـئل   فعاليت
كـه  را هـايي   هاي مزمن عليه زنان فرصـت  كند كه اعمال خشونت نويس خاطرنشان مي پيش

و اقتصادي در جامعه دارند  ،هاي حقوقي، اجتماعي، سياسي دست آوردن برابري آنان براي به
خشـونت   بر مفهـوم عبـارت   كهخواهد  چنين از مجمع مي يس همنو اين پيش. كند نابود مي
  .كندكيد أت اًمجدد عليه زنان

كه نتيجـه يـا    شود اطالق مي گونه خشونت براساس جنسيت هربه خشونت عليه زنان 
كـه   نظر از ايـن   صرف ،يا رواني زنان باشد ،صدمه يا آزار فيزيكي، جنسي اش پيامد احتمالي

با تهديد  ممكن استچنين رفتاري . هاي عمومي يا در زندگي خصوصي رخ دهد در محيط
  .و در جمع يا خفا رخ دهد انجام شوديا اجبار يا سلب مطلق اختيار و آزادي 

 2 ،1مواد  ويژه به 1392و قانون مجازات اسالمي مصوب با بررسي حقوق كيفري ايران 
و تعيـين   ،تعريف جرم، احـراز آن  دربارةار گذ يابيم كه قانون درميكتاب اول در كليات  3و 

هنگام اجـراي مجـازات    اما ،است نشدهل ئقانث تفكيكي ؤمذكر و م يتجنس ميانمجازات 
، در يكـار  مقابـل بـزه   ةدر نقطـ . قائـل اسـت  تفكيك جنسـيتي   ،هاي شرعي ويژه مجازات به
از  يـت حما بـراي گـذار   كه قانون يبه طور ؛است شده اي يژهتوجه و يتجنس به يدگيد بزه
 .را در نظر گرفته است يتجنس يدگاند بزه
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 گذار ايران در جلوگيري از عسر و حـرج زن در محـيط خـانواده و كـاهش     اقدام قانون
 ةمـاد . شود مي  قانون مجازات اسالمي مشاهده 645و  642هاي رواني بر وي در مواد  آسيب
حفـظ   راسـتاي نيز در  645 ةو در ماد جرم دانستهزن توسط مرد را  ةعدم پرداخت نفق 642

كه بـدون   مردي را زوجيت، ةامنيت و آسايش زن و رفع عسر و حرج از وي در اثبات رابط
به مجـازات حـبس    كندو رجوع  ،ت به ازدواج دائم، طالقرسمي مبادر اسناد دفاتر ثبت در

زن نشـدن  توجه در اين ماده مجـازات   شايان ةنكت .تعزيري تا يك سال محكوم كرده است
گذار در اين ماده  اما قانون شود، اگرچه عقد ازدواج با قصد و رضاي زوجين واقع مي. است

است، مجـازات  كرده كه مبادرت به ازدواج بدون ثبت آن در دفاتر رسمي  ،صرفاً براي زوج
ة مـاد  اگرچه به اين الزام در پرداخت نفقه نيز استنكاف زوج از بارةدر. بيني كرده است پيش

 ةمـاد اما اعطاي وصف كيفري به عمل تارك انفـاق در  ، اشاره شده است مدنيانون ق 1106
 ةنفقـ  ةمطالبـ موجب سرعت بخشيدن به احقاق حق زوجه در  انون مجازات اسالميق 642

 ةمـاد ديده، تـدوين   بزهگذار در توجه به جنسيت  از مصاديق ديگر عملكرد قانون. حال است
كنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار  وهينتو اعطاي وصف كيفري به انون اخير ق 619
كس در اماكن عمومي يا معابر، متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان  هر ،اين ماده براساس. است

بـه حـبس از دو تـا     كنـد، ن و حيثيت به آنان توهين ئوشود يا با الفاظ و حركات مخالف ش
  :توجه است درخور نظراين ماده از چند . ضربه شالق محكوم خواهد شد 74شش ماه و تا 

 ،نداشـت كيفري  ةجنب مردان قبال در كه ها ابانيعمل مزاحمت در معابر و خ سو كيز ا
شـرطي سـبب    هيچ قيـد و  عنوان مزاحمت بي ذكر .قابل مجازات دانسته است انزن در قبال

ة مـاد  ةحيط در ،عرف موجب به زحمت انداختن ديگري شود نظر عملي كه در شود هر مي
ها  در معابر و خيابان اناهانت به زن ،گيرد و از سوي ديگر قرار  انون مجازات اسالميق 619

تـرين نكتـه در    مهـم . نسبت توهين ساده دانسته شده استبه مستوجب مجازات شديدتري 
. بودن جرم است ناپذير و گذشت شده ه عمل مرتكبعمومي ب ةاعطاي جنب مذكور 619 ةماد

چنان زشت است كه حتي گذشت  تعرض به اطفال و زنان در انظار عمومي آن، از نظر مقنن
به رابطه و  يتوجه بيالبته  ،كند نميشاكي خصوصي نيز مجرم را از تعقيب و مجازات معاف 

 .از نقايص اين ماده استمي قانون مجازات اسال 619 ةمادديده در  كار و بزه قرابت بزه

عكس ايـن سياسـت هـم    بـر البته  ؛ي كرده استهاي حمايتدرواقع مقنن از حقوق زنان 
 برابر است؛ از جملههاي شرعي  شود كه عمدتاً مربوط به مجازات يافت مي  قانوني ياحكام
در به اين ترتيب كـه  . مرد و زناجراي مجازات قصاص  نبودن يا برابر زن و مرد ةدي نبودن
 قاتل و عليه زن باشد  اگر مجنيآمده است  1392قانون مجازات اسالمي مصوب  382 ةماد
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اگـر از   .كـه نصـف ديـه بـه او پرداخـت شـود       مگر آن ؛شود قصاص نمي مرد مسلمان، مرد
گذار به حمايـت از   قانون ايراندر نظام حقوقي  در كل ،نظر كنيم هاي شرعي صرف مجازات

  .بيش توجه داشته استو   كم يتتوجه به جنس ديده با بزه
افزايشي در تعيـين  ثير أتكه در ايران  استاز معيارهايي  ديده بزهرسد زن بودن  مي نظر به

را از ميـان زنـان    شـان متهمـاني كـه قربانيان   در قبالايران  ةجامع. استمجازات متهم داشته 
تـري در   بـيش و خواسـتار اعمـال شـدت     كـرده تري  كنند احساس انزجار بيش مي انتخاب

تـر   پذيري بيش آسيب .1 :استاين احساس ناشي از دو عامل مهم  .مجازات اين افراد است
چنـين   و هـم  ايران وجود دارد ةدر جامعكه  احساسات و تعصبات مذهبي خاص .2و  زنان

  .زناندر روابط با  لزوم رعايت حريمي خاص
لحاظ جسمي از مردان  به عموماًتوان چنين اظهار نظر كرد كه زنان  مي عامل نخست دربارة
پذيري باعث شـده اسـت كـه     آسيبو همين  استتر  سادهجسمي بر آنان  ةغلبو  ندتر ضعيف

ي باشد كه با سوءاستفاده از نامجرممجازات شديدتر  و آنانتر از  بيشجامعه خواستار حمايت 
  ).122Johnsonagel and N :1994 ,( گزينند برمي را از ميان زنان شاناين ضعف جسمي قربانيان

صورت زنـي مـالي را از او بـه سـرقت      به يبراي مثال هرگاه سارقي با نواختن يك سيل
كند تا سرقتي كه در آن سارقي  مي تري اين سرقت احساس انزجار بيش برابر درجامعه  ،ردبب

زن را فاقد توانايي جسمي تحمل حتـي يـك    زيرا ؛را بربايد شپس از درگيري با مردي مال
  .بيند مي پذيرتر از مرد آسيبتر و  حساسداند و وي را در مقابل آزار  مي سيلي
چنين احساسات و تعصبات مذهبي به زنان و لزوم رعايت حريمي خاص در روابط با  هم

 برابـر  از ديگر عواملي است كـه وجـدان جامعـه را در    ،ايران وجود دارد ةجامعدر  كه ،ها آن
در ايران مفـاهيمي ماننـد    درواقع. كند مي تر تحريك زن است بيش ديده بزههايي كه در آن  بزه

هـاي فكـري و اعتقـادي افـراد      اليـه در  مطرح است كه عميقاً »ناموس«يا  »محرم و نامحرم«
شود افراد جامعه به رعايت حريم خاص در روابط با زنان  مي نفوذ كرده است و باعث هجامع
البته حدود اين حريم با توجه به سطح اعتقـادات مـذهبي و باورهـاي قـومي      ؛بند باشند پاي
ايـران   ةدر جامعـ  در هر حال وجود چنين حريمي را در روابط زن و مـرد  است، اماتفاوت م

اين حريم با تعصبات قومي نيز ارتبـاط تنگـاتنگي دارد و گـاه از حـدود      .توان انكار كرد نمي
  .شود مي ارچوب مجاز شرعيهارتباط زن و مرد حتي در چو مانع  رود ميشرعي نيز فراتر 

شود كه جامعه صرف نظر از ضـعف   مي وجود چنين حريمي در روابط زن و مرد باعث
و مـتهم را از ايـن بابـت نيـز مسـتحق       دنپذيرجسماني زنان، عبور يك مرد از اين حريم را 

صـرف زيـر پـا گذاشـتن ايـن حـريم باعـث تحريـك          ،بيان ديگر به .تشديد مجازات بداند
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اي  خانـه  براي مثال اگر سـارقي وارد . شود مي ايران ةجامعاحساسات عمومي عليه متهم در 
 ةجامعـ بـرد،  بو مالي را به سرقت  شودشود كه مردي تنها در آن حضور دارد و با او درگير 

ي تنها در آن خواب بوده و بدون ايران در مقايسه با حالتي كه سارقي با ورود به منزلي كه زن
تـري   واكـنش كـم   ببردمالي را به سرقت  كندكه آزاري به وي برساند يا حتي او را بيدار  اين

بنـابراين   .شـود  مـي  تر تحريك سرقت نخست كم بارةدهد و احساسات عمومي در مي نشان
انـي و  گـذار از بـانوان را بايـد در خصوصـيات جسـمي و رو      تر قانون جديحمايت  ةانگيز
شك تشـديد مجـازات جـرم     بي. جو كردو مردان جست در مقايسه باها  پذير بودن آن آسيب

بر اعتبار به مكان جـرم، جنسـيت و زن    افزونقانون مجازات اسالمي  619 ةمادارتكابي در 
  .)443: 1386ميرمحمد صادقي، ( ديده است بودن بزه
 ةشايسـت ديدگي آنان نقش دارد، زنـان را   بزهكه بيش از هر چيز در  ،پـذيري زنـان آسيب
ديــدگي   ويژه بـزه به ،زنان ةديدگي دوبار گيري از بزه پيش. دهد مي اي قرار ويژههاي  حمايت

ديــده   كنـد كـه از زنـان در مقـام بــزه      ايجاب مـي  ،هاي كيفري قضـايي در جريان دادرسي
بـودن   هرچنـد علنـي   زمينـه در اين  .)24: 1384رايجيان اصلي، (شود هاي مناسب  حمايت

دليل نظم عمـومي يـا    شده است، گاهي به دانستهدادرسي از لوازم رعايت دادرسي منصفانه 
جــا كــه    اخالق حسنه يا امنيت عمومي، ايـن علنـي بـودن محــدود شــده اســت و آن   

ي منظور احترام به شهروندان اجتماع و حفظ جايگـاه فرد به، شود ميها تهديد  كرامت انسان
م يجـرا ويژه احترام به شأن و منزلت بانوان در جـرايم منـافي عفــت و   به ،ها و اجتماعي آن

عـدول  علني بودن دادرسي كيفري از اصل  بودن آن داده شده است و يسـرّ ةاجاز ،جنسي
  ).50: 1387 نژاد، رحيمي( شده است
 و شدت تعيينبخش  در) زن بودن متهم( متغير اين تأثير دربارة نامه پرسش دوم پرسش

  .است شدهلحاظ  مجازات مجرم تشديد
  

  بررسي ميداني. 3
  شناسي تحقيق روش 1.3

يـا پاسـخ بـه     ها هاطالعات براي آزمون فرضيآوري  جمعكه تحقيق حاضر به  اينبا توجه به 
جـا كـه نتـايج تحقيـق بـه يكـي از        و از آنپـردازد   ميمربوط به وضعيت فعلي  هاي پرسش

انديشد، كاربردي است و از نظر روش  مي پاسخ داده و براي آن راه چارهمشكالت سازمان 
  .است و ماهيت توصيفي و از نوع پيمايشي
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  ديده بزهتعريف عملياتي جنسيت متهم و  1.1.3
 است و افراد جامعه مشترك بوده ميانشود كه  مي ا صفت يا عاملي اطالقي متغير به ويژگي

: متغيرهـاي مسـتقل  . 1 :شود ارد و به دو گروه تقسيم ميدمتفاوتي هاي  ي و ارزشمقادير كم
تابع : وابسته متغيرهاي. 2 ؛گذارند مي ثيرأمتغيرهاي ديگر ت درنقش علت را بر عهده دارند و 

 ).45: 1386 ،نيا  حافظ( آيند مي شمار ها به يا معلول آن اند تغييرات متغير مستقل

ديده ناظر به ارزيابي و سنجش شدت جـرم   بزهدر اين تحقيق جنسيت متهم و جنسيت 
متغير  در حكمچنين خفت و شدت آرا در تعيين مجازات  هم. اند متغيرهاي مستقل در حكم

  .وابسته در نظر گرفته شده است

  قضات از جانبدر تعيين مجازات  آرا شدت و خفت عملياتي تعريف 2.1.3
علت صدور احكام خفيف و شديد  ،عبارت ديگر به. استوابسته اين متغير به متغير مستقل 

هريـك از   هاي تو خصوصيها  ديده است كه ويژگي در جرايم تابعي از جنسيت متهم و بزه
پژوهش  ةامري كه فرضي ،اند متغيرهاي مستقل خود در صدور احكام شديد يا خفيف دخيل
  .است بر آن استوار است و نتايج حاصل در مقام اثبات صحت فرضيه

تعيين حـداقل مجـازات   در كار تأثير معناداري  عامل زن بودن بزه: اولة يفرض )الف
  ؛متهم دارد

تعيين حـداكثر مجـازات   در ديده تأثير معناداري  بزهعامل زن بودن : دومفرضية  )ب
  .متهم دارد

  
  يزمان و يمكان ةمحدود 2.3

 ،كه جزو پنج شهر بزرگ كشـور اسـت   ،ي مشهديقضا ةحوزمكاني  ةمحدوداين تحقيق در 
آماري شـامل قضـات    ةجامع. است 1392محدودة زماني تحقيق نيز سال . استه شدانجام 
تعداد اعضاي . است ي مشهديقضا ةو تجديد نظر حوز) عمومي و كيفري(هاي بدوي  دادگاه
ـ   . است نفر 53آماري  ةجامع صـورت   هبا توجه به تعداد كم اعضاي جامعه همگـي اعضـا ب
 48برخـي از اعضـا تعـداد    نكـردن  دليـل همكـاري    بـه  امـا  ،نظر قرار گرفـت مد شمار  تمام

يك نمونه مد نظر قرار  منزلة نفر به 48بنابراين به دو دليل تعداد  .آوري شد جمعنامه  پرسش
ثانياً اعتقاد محقق بر اين است . آوري نشد جامعه جمع ياوالً اطالعات همگي اعضا :گرفت

قابليت ) هاي بدوي و تجديد نظر مشهد دگاهداقضات (دست آمده از اين جامعه  بهكه نتايج 
اي  نامـه  پرسـش چنين براي سنجش متغيرهاي تحقيـق از   هم. تعميم به كل كشور را نيز دارد
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درصد از اعضاي نمونه به تأثير زياد  23شود كه  مي ، مشاهده2براساس جدول و نمودار 
درصـد   9/47دارند و  اعتقاد تعيين حداكثر مجازات متهم در ديده بزهزياد زن بودن بسيار يا 

بنابراين از نظر اعضـاي نمونـه عامـل     ؛دارنداعتقاد تر از متوسط اين عامل  اعضا به تأثير كم
  .نيستفوق مؤثر 

منظور تشخيص نوع آزمـون   به. نظر اين تحقيق ارائه شده استمد  هاي هدر ادامه، فرضي
اسميرنف استفاده شده ـ  يعني آزمون كلموگروف ،آماري الزم، از آزمون نرمال بودن عوامل

 .ارائه شده است 3نتيجه در جدول . است

  اسميرنف ـ آزمون كلموگروف .3جدول 
  كار بزه بوده زن دهيدبزهبودنزن 
 48 48 نمونهحجم

 124/1 292/1 )رنفياسمكلموگروف ـ(Zآمارة

 160/0 071/0 يداريمعنسطح

آزمـون   3دو عامـل جـدول    داري هـر  بـودن سـطح معنـي    05/0تر از  با توجه به بزرگ
  .اند بوده  اسميرنف، عوامل مد نظر نرمال ـ گروفوكلم

اي  نمونـه  تـك  tنخسـت از آزمـون    ةفرضـي نرمال بودن عامل، براي بررسـي  به با توجه 
صفر در اين آزمون متوسط بودن ميزان تأثير عامـل مـد نظـر در     ةفرضي. استفاده شده است

  .استقضات  دست بهتعيين حداقل مجازات 
  مجازات حداقل تعيين بر كار بزه بودن زن عامل t آزمون. 4 جدول

  يآزاد درجة t  عامل
 سطح

  يدار يمعن
  نانياطمفاصلة

  باال كران نييپا كران
 3360/0  - 3777/0  907/0 47 -117/0 كاربزهبودن زن

آزمـون   05/0اسـت كـه از خطـاي     907/0داري اين عامل  ، سطح معني4با توجه به جدول 
ميـزان تـأثير در سـطح     ،عبارت ديگر به .صفر است ةبه معني پذيرش فرضيو اين  استتر  گربز

 شده جامعة بررسياز نظر اعضاي % 95بنابراين با اطمينان  نيست؛محسوس  است و متوسط بوده
  .قضات ندارد جانباز داري در تعيين حداقل مجازات  معنيتأثير » كار زن بودن بزه«عامل 

اي  نمونـه  تـك  t ديده نيز با توجه به نرمال بودن آن، از آزمـون  عامل زن بودن بزه دربارة
صفر در اين آزمون نيز متوسط بودن ميزان تأثير عامـل زن بـودن    ةفرضي. استفاده شده است

  .استديده در تعيين حداكثر مجازات  بزه
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  مجازاتديده بر تعيين حداكثر  عامل زن بودن بزه tآزمون  .5جدول 

  يآزاد درجة t متهم  عامل
 سطح

  يدار يمعن
  نانياطم فاصلة

  باال كران  نييپا كران
  - 2078/0 - 0839/0 005/0 47 -966/2 دهيدبزه بودن زن

 امـا  است،تر  آزمون كوچك 05/0داري عامل مد نظر از خطاي  سطح معني 5در جدول 
تر از متوسط بودن ميـزان   به معني كم اطمينان منفي است كه ةفاصلدو كران باال و پايين  هر

زن بـودن  «، عامـل  شـده  مطالعـه  ةجامعـ از نظر اعضـاي  % 95بنابراين با اطمينان  است؛تأثير 
  .تعيين حداكثر مجازات ندارد درداري  معنيتأثير » ديده بزه

  
  گيري نتيجه. 4

مـتهم در  در مقـام  آن است كه جنسيت زن چه در شرايطي كه يد ؤمو نتايج ها  بررسي داده
جرم است در صدور مجـازات مـتهم    ةديد شود و چه زماني كه بزه محضر دادگاه حاضر مي

وي  »ديـده شـدن   بزه«و  »مجرم بودن زن«وصف  ،عبارت ديگر به .ثيري نداردأزن و مجرم ت
 ميانافزايش مجازات مجرمي كه قرباني خود را از  موجبي براي كاهش مجازات زن متهم و

فراقانوني  يعامل منزلة وصف زن بودن و عامل جنسيت به نيست؛ بنابراينزنان انتخاب كرده 
 .داننـد  مـي نثر ؤندارد و قضـات آن را مـ  ثيري تأمحاكم كيفري ايران  شدة در مجازات صادر

قضايي در نظام حقـوق كيفـري ايـران دخالـت دارد      ةانديشكه چه داليلي در بروز اين  اين
هاي حقـوقي   غلب نظاماهم در شرايطي كه در آن  .است يموضوع پژوهشي مستقلشك  بي

اسـت  شرايط خاص زنان پذيرفته شده  دليل قضايي به يفرض پيش منزلة به »جنسيت زن«دنيا 
اين تبعيض مثبت . شود مي در تعيين مجازات اعمال» معياري كاهشي و افزايشي«در حكم و 

استثنا بر اصل برابري تابعان حقوق جزا پذيرفتـه شـده    منزلة گونه كه بدواً اعالم شد به همان
ـ   ــ  و جايگـاه و نقـش اجتمـاعي    ،ساختار طبيعي، رواني است؛ زيرا در هـر   انفرهنگـي زن

فـرض روانـي حـاكم بـر      اصوالً پيشكه  رسد نظر مي به ، اماپذيرد مياي اين استثنا را  جامعه
بـر    از صدور حكم عادالنه و مبتنيديدگاه قضات كيفري ايران آن است كه هيچ عاملي مانع 

اين بديهي و منطقي است . شده است منجرو اين امر به اعالم چنين نظرياتي نيست عدالت 
داري در  بدون جانب بايدگذار باشد و قاضي ثيرأتقاضي ي أركه هيچ عاملي نبايد در صدور 

قاضـي   كـه  كنـد  يهمان عدالت اقتضا م ، اماو جز به عدالت نينديشد باشدي أرمقام صدور 
بـر عـدالت و انصـاف     صدور حكم مبتنـي  برايكيفري در موارد بسياري عوامل متعددي را 



 ... ؛ مطالعة مورديپژوهش ميداني تأثير جنسيت زن در تعيين مجازات كيفري   124

فقر، درآمد، انگيـزه كـه جـزو     تحصيالت، سن، مانندعواملي . ثر بداندؤو م كندخود لحاظ 
شوند و در اين  ميو با عنوان عوامل فراقانوني تعريف وند ر شمار مي بهمراجع پيراموني جرم 

  .شود ميديده نيز جزو اين عوامل احصا  قطعاً جنسيت مجرم و بزه زمينه
اجـراي حكـم برخـي تبعيضـات      ةنحوحدود و قصاص و  ةحوزدر  ويژه بهمباني فقهي 

ترديـد  نبايـد  . اشـاره شـد  ها  تر به آن پيشكه  است خاص و مثبت را براي زنان لحاظ كرده
اسـت توجـه بـه عامـل جنسـيت زن و       »الحاكم يراه بما«تعزيرات كه  ةمحدودداشت كه در 

  .رديگ يم قرار نظر مطمح سهولت به آن به يارفاق گرشن
حاصـل از تحقيقـات    ةنتيجـ كـه   ،هاي عمومي كيفري دادگاهصادره از ي أردو  پاياندر 

  :شود ميدرج  ،كند ييد ميأتميداني را 
كيفري سرقت  ةساله، سابق 36ي كيفري متهم زن، ماي مطروحه در دادگاه عمو در پرونده
دادگاه ضـمن توجـه بـه     .كرده است اقدامو مجدداً به سرقت پنج عدد انگشتر  داشته است

 656 ةمـاد منـدرج در  ) حـبس و شـالق  ( را مشمول مجـازات  شكيفري وي، مجازات ةسابق
  .ه استدانست )تعزيرات( قانون مجازات اسالمي

دار،  خانـه  مـتهم، زن، ) وي كيفـري دادگـاه بـد  ( عـرض  هم ةشعبمطروحه در  ةپرونددر 
كيفري بوده و به سرقت پانزده ميليون ريال وجه نقد و مقداري ظروف  ةسابقسواد، فاقد  بي

قـانون   656 ةمـاد بـرده را مشـمول حـبس منـدرج در      دادگاه نام. كرده استاقدام كريستال 
  .ه استدانست )تعزيرات( مجازات اسالمي
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