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چکیده
رواج و اقبال گستردة دیدگاه هاي منعطف جزایی نسبت به زنان بزهکار و طرح دادرسی افتراقی آنان،
كه گاه به جرم شناسی فمینیستی نسبت داده می شود ،ضرورت شناخت موضع گیري اسالم نسبت
به این مسئله را ایجاب می كند .بدین جهت و با عنایت به خأل موجود در عرصة نظریات اسالم محور
در این مسئله ،مقالة حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مبانی غنی اسالمی در پی اثبات
سه مورد است :نخست اینکه سده ها پیش از پیدایش جرم شناسی فمینیستی ،سیاست جنایی اسالمی
به دادرسی افتراقی زنان بزهکار توجه كرده و به همین دلیل در طرح و دفاع از دادرسی افتراقی زنان
و دفاع از آن پیشقدم بوده است؛ دوم آنکه برخالف اعتقاد جرم شناسی فمینیستی ،مبناي دادرسی
افتراقی زنان در اسالم ،مبتنی بر جنسیت آنان نیست؛ بلکه به حسب اقتضاي عدالت و رأفت همه
جانبة اسالمی ،شرایط و موقعیت هاي مختلف زنان بزهکار ،ازجمله زایمان و موقعیت هاي طبیعی و
اختصاصی آنان ،از دید ژرف نگر و جامع فقه مخفی نمانده و مبناي لزوم افتراق دادرسی در موارد
مذكور شده است؛ سوم آنکه سیاست جنایی ایران ،اگرچه در موارد متعددي منطبق با سیاست جنایی
اسالم است و نمونه هایی از دادرسی افتراقی زنان در آن دیده می شود ،اما هنوز وضعیت موجود این
مسئله در نظام قضایی ،فاصلة زیادي با وضعیت مطلوب در سیاست جنایی اسالم دارد كه الزم است
در قوانین جزایی و سیاست جنایی ایران ،بیش از پیش لحاظ شود.
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مقدمه
در جرمشناسي فمینیستي در بسیاري از موارد ،علل ارتکاب جرم زنان را عواملي ميدانند
كه مبنا و ماهیت زيستي دارد(وايت و هینز ،1394 ،ص)269؛ حال آنکه محیط اجتماعي پیرامون
هرشخص كه در آن زندگي ميكند و به فعالیت ميپردازد ،نقش مهمي در تکوين شخصیت
او دارد؛ حتي ميتوان گفت كه محیطهاي موقت مانند محیط آموزشي و شغلي و تفريحي
نیز در ساختار و شکلگیري شخصیت فرد مؤثرند و او را تحتتأثیر قرار ميدهند و به
همان اندازه كه در تعلیم و تربیت افراد و عادتدادن آنان به انطباق با زندگي عادي اجتماعي
مؤثرند ،در انحراف و بزهکاري آنان نیز مؤثرند؛ بنابراين چنانچه شخصیت افراد در محیط
ناسالم شکل گیرد ،ميتواند زمینهساز ارتکاب جرايم مختلف شود و او را به اين وادي
سوق دهد .براساس بند  4ماده واحدة قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق
شهروندي ،رعايت اخالق و موازين اسالمي در جريان تحقیقات و كشف و تعقیب جرايم
ضروري است .موازين اخالقي و شرعي ايجاب ميكند در تحقیق و بازجويي از زنان در
جريان رسیدگيهاي كیفري ،از يکطرف ،بهمنظور حمايت و احترام به مقررات شرعي و
ارزشهاي ديني ،ضوابط و قواعد خاصي رعايت شود و ازطرفديگر ،بهجهت حفظ كرامت
بانوان و آسايش و امنیت رواني آنان ،اقدامات الزم را ضابطان قضايي آموزشديدة زن
انجام دهند كه اين امر نیز بر لزوم دادرسي افتراقي زنان ،صحه ميگذارد.
گسترش چشمگیر ديدگاههاي فمینیستي در بستر عمومي جامعه و محیطهاي علمي و
دانشگاهي بهويژه با محوريت موضوعات حقوقي ،مسائل اختالفبرانگیزي چون لزوم
دادرسي افتراقي زنان بزهکار را مطرح كرده است كه غالباً قصد نشاندادن چهرهاي منفعل
از اسالم را دارد؛ بنابراين بررسي و پرداختن مبنايي به آنها از ضروريترين اولويتهاي
پژوهشي تعهدمحور است .در مواجهه با اين جريان ،رويکردي افراطي و منفعالنه شکل
گرفته است .اين رويکرد كه متأسفانه در محیطهاي آموزشي و پژوهشي ،بهطور
چشمگیري در حال توسعه است ،پذيرش مطلق ديدگاههاي فمینیستي (ازجمله اين مسئله)
را منطبق با مقتضیات و ضروريات جامعة بشري امروز دانسته و سعي در عملیاتيكردن
و بوميسازي اين نظريه دارد .ازطرفي در رويکردي متفاوت و تفريطي ،با صبغهاي بهظاهر
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اسالمي ،هرگونه نظريه و ديدگاه منتسب به فمینیست ،بهطورمطلق و بهشدت مطرود
ميشود .اين موضعگیري ناصواب باعث معرفي چهرهاي غیرواقعي بلکه غیرمنطقي از
اسالم ميشود؛ بنابراين بهمنظور بررسي ريشهاي و مبنايي اين مسئله اختالفبرانگیز
استناددادهشده به جرمشناسي فمینیستي و اثبات پیشقدمبودن اسالم در دادرسي افتراقي
زنان ،سدهها پیش از پیدايش جرمشناسي فمینیستي ،در اين مقاله سعي شده است تا با
تبیین احکام مترقي اسالمي در خصوص دادرسي زنان بزهکار ،گامي كوچک در جهت
تبیین چهرة علمي ـ كاربردي و جامع احکام اسالمي برداشته شود .مقاله حاضر كه
براساس هدف ،كاربردي و براساس ماهیت و روش ،توصیفي ـ تحلیلي است ،به دلیل خالء
موجود در عرصة بیان نظريات اسالممحور در دادرسي افتراقي زنان ،درصدد تبیین اين
مسئله از سه منظر است :نخست اينکه از نظر فقه امامیه و ديدگاه روبهگسترش فمینیسم،
لحاظ ويژگيها و شرايط متفاوت جسمي ـ روحي زنان بزهکار ،تا چه حد در تعیین و
اجراي مجازات آنان مؤثر است؟ و اصالً ارتکاب جرائم زنان مبتني بر چه عواملي است؟
معلول ساختار زيستي و فیزيولوژي آنان است يا معلول ساختار اجتماعي و يا پاسخ
تفصیلي ديگري دارد؟ دوم اينکه توجه به تمايزات زن و مرد در تعیین و اجراي مجازات
آنها ،ابتدا از سوي فمینیستها مطرح شده است يا پیش از پیدايش فمینیسم ،در اسالم و
فقه امامیه مطرح شده بود؟ و سوم اينکه سیاست جنايي تقنیني ايران كامالً با ديدگاههاي
فقهي ،مطابقت دارد يا در اين مسئله نیازمند بازنگري است؟
بهمنظور بررسي دو ديدگاه فمینیسم و اسالم نسبت به ارتکاب جرائم زنان ،ابتدا تطورات
ديدگاههاي فمینیستي در فرازونشیب زمان و عوامل مؤثر در بسترسازي و پیدايش آن و
نیز ديدگاههاي فمینیستي معاصر و تأثیر پستمدرن بر جرمشناسي فمینیستي مطرح ،و به
خاستگاه و عوامل پیدايش اين نظريه پرداخته شده است و سپس ضمن بیان اشکاالت و
انتقادات واردشده بر اين مسئله ،ديدگاههاي فقه امامیه كه نشان پرچمداري در اين مسئله
است ،مطرح و در خاتمه ،سیاست جنايي تقنیني جمهوري اسالمي ايران در محدودة بحث،
ازجهت انطباق با مباني و احکام غني اسالمي بیان شده است.
به طوركلي برخالف دادرسي افتراقي كودكان و نوجوانان بزهکار(كه همسو با اسناد
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بینالمللي حقوق بشر مورد پذيرش ايران قرار گرفته و در اصالحات قانون مجازات اسالمي
 1392اعمال شده است) ،در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران ،به دادرسي افتراقي زنان
بزهکار پرداخته نشده است .درحاليكه با ديدي منصفانه و بهدور از پیشداوري با تکیه بر
مباني غني اسالمي به نظر ميرسد در سیاست جنايي اسالمي الزم است در مواردي ،قائل
به دادرسي افتراقي زنان شد؛ البته اين بدان معنا نیست كه مبناي جواز و لزوم دادرسي
افتراقي زنان« ،جنس» آنها است؛ بلکه با محوريت لزوم اجراي عدالت همهجانبه و فراگیر
اسالمي ،خصوصیات و ويژگيهاي خاص زنان در شرايط و موقعیتهاي مختلف ازجمله
زايمان و بیماريهاي اختصاصي آنان لحاظ شده و در تقرير احکام جزايي مربوط به آنها
مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراين ،ديدگاه مشفقانة معاصر كه همسو با جرمشناسي
فمینیستي ،مواردي چون سرقت زنان نسبت به مايحتاج ضروري آنها را در بعضي از
شرايط خاص ،مجرمانه تلقي نميكند و يا حداقل مستوجب برخورداري از علل مخففه جرم
ميداند ،برخالف ظاهر بديع آن ،امري جديد نیست ،بلکه پیش از پیدايش فمینیسم ،در اسالم
و احکام فقهي بدان توجه شده است كه با الهام از احکام فقهي دالّ بر لزوم دادرسي افتراقي
زنان از ديدگاه اسالم ،آيین دادرسي افتراقي زنان به طور مستقل پیشنهاد شده است.

مفهومشناسی مصطلحات
 .1دادرسی افتراقی زنان
دادرسي افتراقي زنان شیوهها و روشهايي است كه به وسیلة آن ،دولتها پاسخهاي
كیفري و غیركیفري خود را در مورد پديدة مجرمانه ،براساس شرايط و مقتضیات گونههاي
مختلف بزهکار و بزهديده و بزه سازماندهي ميكنند(حسني ،1397 ،ص .)146همچنین منظور
از «جرم» در مسئلة مورد بحث ،معناي مطلق و گستردة آن در جرمشناسي است .بنابراين
اگرچه جرم در مفهوم مضیق و معروف(ماده  2قانون مجازات اسالمي) ،هر فعل و ترك
فعلي است كه قانون براي آن مجازات يا اقدام تأمیني در نظر گرفته است ،اما جرم از منظر
جرمشناسي داراي مفهومي گستردهتر است؛ ازاينرو عالوه بر پوششدادن جرايم قانوني،
شامل هر نوع انحراف و رفتار مخالف با هنجارهاي اجتماعي و عرف و ارزشهاي مورد
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پذيرش جامعه ميشود؛ اعم از اينکه مجازاتي براي آن در قانون لحاظ شده باشد يا خیر.

 .2فمینیسم
فمینیسم حاصل افراط محرومیت حقوقي دوران گذشته و بازتاب مظلومیت زن اروپايي
نسبت به ستم گسترده علیه او بود كه از بسیاري از حقوق سیاسي ـ اجتماعي خويش
محروم شده بود .البته مطالبات حقوقي فمینیسم در بستر زمان تطور يافته است .نتیجة
حقوقي موج نخست فمینیسم(1848ـ1920م) تحتتأثیر فمینیسم لیبرال ،تحت عناوين
برابري در حقوق مالي و ازدواج و حق مالکیت زنان بروز كرد(عظیمزاده اردبیلي ،1396 ،ص103؛

وايت و هینز ،1394 ،ص )248و زمینهاي را فراهم كرد تا زنان در غرب در موارد عديدهاي به
حقوق مدني ـ اجتماعي برابر با مردان برسند(اعزازي ،1386 ،ص .)5فمینیسم ،ابتدا در قالب
نامگذاري نهضت نوپاي حقوق زنان به كار رفت(بستان ،1387 ،ص .)11موج نخست ،بهرغم
اصالحات بخشي از قوانین و مقررات ،نتايج ثمربخشي نداشت؛ ازاينرو ،بهتدريج موج دوم
با داعیة اضمحالل «فرهنگ مردساالر» تحتتأثیر فمینیسم راديکال ،جهت برابري كامل زن
و مرد در تمامي حوزههاي اجتماعي و رواني و فرهنگي شکل گرفت(مکالفین ،1389 ،ص)3؛
اما موج سوم كه از دهة  80به بعد پديد آمد و هماكنون نیز ادامه دارد ،با طرح گستردة
تغییر مباني از طريق تشويق و ترغیب و حمايت از لزوم ايجاد  NGOها و كنوانسیونها
همراه است .صاحبنظران فمینیست در طي دو دورة پیش ،به تحقق كامل خواستة خويش
با محوريت برابري همهجانبه در كلیة عرصههاي اقتصادي و سیاسي و اجتماعي دست
نیافتند؛ بنابراين به اين نتیجه رسیدند كه براي تحقق كامل فمینیسم ،بايد كار مبنايي و
فرهنگي ،راهکار اساسي و بنیادين قرار گیرد(عظیمزاده اردبیلي ،1396 ،ص.)117

 .۳جنس ،جنسیت
از نکات تأملبرانگیز در نظريات فمینیستي ،قائلشدن به تمايز میان مفهوم «جنس» 1و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sex
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«جنسیت» 1است .درواقع جنس ،نوعي طبقهبندي زيستي است كه پاية آن را ويژگيهاي
ژنتیکي افراد تشکیل ميدهد؛ اما جنسیت ،شامل نقشهاي اجتماعي و رفتارهايي است كه
فرهنگ و جامعه براي جنسها قائل ميشود .اين نقشها كه دامنة انتظارات رفتاري از جنس
مرد و زن را مشخص ميكند ،درحقیقت ساختاري اجتماعي دارد ،نه ساختاري زيستي و
ازپیشتعیینشده(اعزازي ،1386 ،ص140؛ وايت و هینز ،1394 ،ص249ـ )250و مبتني بر پیشفرضهاي
مربوط به جنسیت و تفاوت جنسیتي است(هیدنسون ،1389 ،ص .)133فمینیستها مفهوم
جنسیت را در دهة 1970م ،بدين جهت ابداع كردند كه بیان كنند نسبت زنان با مردان در
همه فرهنگها يکسان نیست و در گذر زمان تغییر ميكند؛ ازاينرو نظرية جنسیت براي
زنان و مردان« ،جايگاه اجتماعي» قائل است نه «جايگاه زيستشناختي»(روباتم ،1387 ،ص.)16

البته گاهي «جنس» و «جنسیت» به مفهوم مترادف به كار ميروند ،اما در حقیقت منظور از
جنس ويژگيهاي بیولوژيک فرد و منظور از «جنسیت» نقشهايي است كه اجتماع براي
زنان و مردان مطرح ميكند .بهعبارتديگر در جنسیت ،انتظارات اجتماعي از رفتار مناسب
هر جنس مدنظر است كه مبناي اين تفاوتهاي جنسیتي ،به نگرشها و باورها و هنجارها
و ارزشهاي جامعه نسبت داده ميشود(عیسيخاني ،1383 ،ص131ـ.)135

فمینیسم و جرائم زنان
 .1دیدگاههاي فمینیستی معاصر و پست مدرنیسم
ديدگاههاي حقوقي فمینیستي معاصر نهتنها يکسان نیست ،بلکه از تکثر و تنوع زيادي
برخوردار است .برخي جرمشناسان فمینیست با تکیه بر تبعیضهاي آشکار جامعه در
برخورد با بزهکاران زن و مرد ،فرضیة جنسيكردن را با معیارهاي «قدرت» و «اخالق»
مطرح كردهاند .براساس اين فرضیه ،زناني مجرم قلمداد ميشوند كه از هنجارهاي حاكم
بر رفتارهاي جنسي و اخالقي جامعه تخطي كنند و در برخي جرمهاي دو سويه ،مثل رابطة
نامشروع ،درحاليكه نسبت به زن با خشونت و قدرت رفتار ميشود ،نسبت به مرد مجرم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gender
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كه در طرف ديگر اين جرم دو سويه قرار دارد ،چنین رفتاري نميشود .دستهاي ديگر از
جرمشناسان فمینیست بر تحقیقاتي كه دربارة قلمرو بزهديدگي زنان است ،تأكید دارند و
در اين عرصه تالش ميكنند؛ درحاليكه برخي ديگر از آنها به فعالیت سیاسي
پرداختهاند(وايت و هینز ،1394 ،ص275ـ .)286در تحوالت اخیر عرصة جرمشناسي فمینیستي،
«فناوري» عرصة مهمي براي فمینیسم معاصر است؛ زيرا روابط مادياي كه همراه با آن
ظهور مييابد ،تأثیر مهم و بهسزايي بر هنجارها و ارزشها و هويتهاي جنسیتي
دارند(فرنچ ،1373 ،ص .)17همچنین از تحوالت معاصر عرصة جرمشناسي فمینیستي،
آزاديهاي گسترده و نگراني و بياعتماديهاي جديد در همین زمینه است كه يکي از
مشخصههاي جامعة پايان سدة بیستم است كه تحتتأثیر پست مدرن قرار گرفته است؛
چراكه با تفکر پست مدرن ،هر آنچه مقدس است كنار گذاشته ميشود(مددپور ،1381 ،ص)67

و اين امر ،از مهمترين مباني و اساس نگرانيها و بياعتماديهاي معاصر است.

 .2ماهیت جرمشناسی فمینیستی
جرمشناسي فمینیستي ،مجموعه ديدگاههايي است كه در مباني با يکديگر مشترك و
مبتني بر ساختارهايي هستند كه متأثر از تجارب عرفي و اجتماعي و تفاوتهاي جنسیتي
در جامعهاند .از ديدگاه جرمشناسان فمینیست ،جامعة كنوني مبتني بر سرمايهداري سلطه
مداراجتماعي (سیستمي مبتني برجنسیت ونگرشهاي جنسیتي اجتماعي) است كه بر دو
ركن اساسي «تبعیض جنسیتي» و «قدرت» بنا نهاده شده است« .تبعیض جنسیتي» ناظر به
مجموعه رفتارها و نگرشهاي تحقیرآمیز نسبت به يکي از دو جنس است و مردان براساس
«قدرت» زنان را تحت سلطه و اقتدار خود قرار ميدهند؛ بنابراين نظريههاي فمینیستي به
بررسي واكنش مؤسسات و نهادهاي مقابلهگر مانند پلیس و نیروهاي انتظامي و دادگاههاي
كیفري و زندانها ،كه اصليترين نهادهاي مجازاتي مجرمیناند ،در جهت استقرار نگرشهاي
جنسیتي ميپردازند(رستمي تبريزي ،1388 ،ص282ـ.)283

مبنا و زيرساخت فکري جرمشناسي فمینیستي «اومانیسم» است؛ كه درحقیقت ،تنها
انسان را معیار سنجش همهچیز ميداند(بیرو ،1370 ،ص .)164در پیدايش مکاتب حقوقي ،از
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اومانیسم به انسانگرايي و اصالت بشر تعبیر شده كه به نیازهاي فردي بشر توجه داشته
است(عظیمزاده اردبیلي ،1396 ،ص (Hornby & Wehmeier,1998, p.528;67درواقع يک جريان
فکري افراطي در مقابل تفريط گرايي مسیحیت در سدههاي میاني است(زيبايينژاد،1382 ،

ص18ـ .)20همچنین برخي از پیروان اين ديدگاه با تکیه بر «قدرت و كنترل» معتقدند كه بنیاد
رفتار اجتماعي در داخل خانواده شکل ميگیرد و غلبه و قدرت مردان و سلطة آنان بر
زنان ،تعیینكنندة رفتار اجتماعي آنها است .مطالعات صورتگرفته نیز نشاندهندة اين است
كه والدين نسبت به معاشرتهاي دختران و پسران خود تفاوت قائلاند و نسبت به دختران
سختگیري بیشتري اعمال ميكنند(رستمي تبريزي ،1388 ،ص .)286 ،285جرمشناسان فمینیست
در خصوص «متغیر جنس» ،ديدگاههاي مختلفي ابراز كردهاند كه مهمترين آنها عبارتاند
از:
الف .نظريههايي كه تمام توجه خود را صرف مطالعه و تحلیل و بررسي بزهکاري مردان
كرده و از متغیر جنس و شرايط ويژة بزهکاران زن غافلاند.
ب .نظريههايي كه قائل به تمايز دو مفهوم جنس و جنسیت نیستند يا در حد بسیار نازلي
آن را پذيرفتهاند و معتقدند زنان ،طبیعت ثابت زيستياي دارند كه تعیینكنندة طبیعي اين
قشر محسوب ميشود.
ج .نظريههايي كه تأثیر مناسبات جنسي را بر افراد انکار ميكنند(روباتم ،1387 ،ص،273
.)274

بسیاري از صاحبنظران ،جرائم زنان را مرتبط با جرائم جنسي دانستهاند .اين جرائم،
غالباً ماهیت خالف عفت عمومي داشته و موضوع آنها ارتباط و آمیزش جنسي
است(عابدينژاد مهرآبادي ،1390 ،ص .)293 ،285از ديدگاه برخي از افراد فمینیست تندرو ،حتي
ازدواج نوعي فحشاي عمومي و سوءاستفادة جنسي قلمداد شده و بر اين اساس خانواده
نیز داراي ساختاري ستمآلود است .به عقیدة سیمون دو بووار(1986م) ،دو عامل اصلي
بندگي زن« ،ازدواج» و«مادري» است(چراغي كوتیاني ،1387 ،ص .)40براساس نگرش اومانیستي
جريان فمینیسم ،ازآنجاكه تمايل و خواست شخصي انسان ،مالك و محور ضوابط و قواعد
حقوقي است ،بسیاري از مصاديق ابتذال اخالقي ـ اجتماعي همچون همجنسبازي
مشروعیت مييابد و بسیاري از محدوديتهاي اخالقي و شرعي نیز مجاز شمرده
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ميشود(حسیني ،1379 ،ج ،17ص .)156مسئلة مهمي كه در زمینة اهداف مجازات جرائم جنسي
توجه متخصصان علوم مرتبط را به خود جلب ميكند ،اين است كه اجرا و تحمیل مجازات
براي اعمالي كه مجرم در گذشته مرتکب شده است ،بايد با توجه به میزان خطري باشد كه
در جهت ارتکاب جرم در آينده وجود دارد(حسیني ،1379 ،ص)286؛ البته احتمال عدمرعايت
بيطرفي در ارزيابيها نیز وجود دارد و ازاينرو صحت پیشبیني امکان تکرار جرم ،مورد
ترديد واقع شده است(نجفي ابرندآبادي ،1388 ،ص .)748 ،747بنابراين در برخي از كشورها
ازجمله نیوزيلند در برخورد با جرائم جنسي ،متخصصان حوزة روانشناسي و اجتماعي
نیز مشاركت و اظهارنظر ميكنند و حتي در عملیات اجرايي نیز مداخله دارند .بدينصورت
كه هر مجرم را با معیارهاي سنجش ،ارزيابي ميكنند و تحت اقدامات نظارتي گستردهاي
قرار ميدهند( .)vess, 2009, p.267همچنین در اين خصوص برخي كشورها قانوني خاص
وضع كردهاند؛ ازجمله قانون مگان در برخي اياالت آمريکا و مشابه آن در انگلیس كه
براساس آن بايد اطالعات مجرمان جنسي ثبت و بهنحو مقتضي اطالعرساني

شود( vess,

 .)2009, p.267برخي از صاحبنظران نیز جهت جلوگیري از ارتکاب جرائم مشابه بعدي،
راهکار مجازات حبس براي مدت نامحدود را براي اين مجرمان ،مطرح كردهاند(الیت و كوئین،

 ،1387ص .)242اين در حالي است كه با بررسي و مطالعة اجمالي قوانین جزايي ايران چنین
برآورد ميشود كه تکیة اصلي در مجازات جرائم جنسي ،حبس و شالق است ،بدون اينکه
به طبقهبندي مجرمان از جهات مختلف ،ازجمله میزان خطر آنها در آينده و وضعیت
اقتصادي و اجتماعي آنها توجه شود .درحاليكه امروزه تحقیقات نشان ميدهد كه
برنامههاي درماني و اصالحي تأثیر بسیاري(تا  40درصد) بر كاهش اينگونه جرائم داشته
است(.)England Aytes & Olsen & Zakrajsek & Murray & Ireson , 2001, p.229-230

 .۳دیدگاههاي جرمشناسی فمینیستی در ارتکاب جرائم زنان
تمايز و تطور ديدگاههاي جرمشناسي فمینیستي در ارتکاب جرائم زنان ايجاب ميكند
كه با صرفنظر از تمايزات قابل اغماض ،به وجوه اشتراك وافتراق آنها پرداخته شود:
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الف ـ وجوه اشتراک دیدگاههاي جرمشناسی فمینیستی در ارتکاب جرائم
زنان
تمامي نگرشها و ديدگاههاي مختلف فمینیسم ،براساس نارضايتي از وضعیت گذشته
و موجود زنان(به دلیل سلطه و تفوق مردان) و ستم جنسياي است كه به لزوم تبیین علي
نابرابري و تبعیض اين رابطه ميانجامد؛ ازاينرو صاحبنظران فمینیسم ،كتب و مقاالت
بسیاري را به بیان كشف و طرح و نقد علتهاي نابرابري مذكور اختصاص دادهاند كه در
مورد ارتکاب جرائم زنان نیز اين مسئله بهروشني صدق ميكند .جرمشناسان فمینیست
دربارة علت ارتکاب جرائم زنان وحدتنظر ندارند و برخي اين مسئله را به مسائل زيستي
ـ سرشتي زنان مرتبط دانسته و ريشة اصلي آن را تهییجپذيري يا مسائل عاطفي و روحي
ـ رواني قلمداد كردهاند؛ اما همگي در اين امر مشتركاند كه به دلیل سلطة مردان و ستم
جنسي ،به زنان اجحاف شده است.
در نقد وجوه مشترك ديدگاههاي جرمشناسي فمینیستي در ارتکاب جرائم زنان ،بايد
گفت ازآنجاكه خداوند حکیم درجهت استواري نظام خلقت و تحکیم روابط اجتماعي و نظام
خانواده ،تفاوتهايي را در خلقت زن و مرد قرار داده است تا هريک مسئولیتهاي متناسب
خود را به عهده گیرند(بخرد ،موسويان و درويشي ،1397 ،ص ،)134انصافاً وجود تفاوتهاي
زيستي ـ اجتماعي زنان و مردان اجتنابناپذير است و نميتوان آنها را ناديده گرفت و حکم
به برابري زنان و مردان داد.

ب ـ وجوه افتراق دیدگاههاي جرمشناسی فمینیستی در ارتکاب جرائم زنان
دربارة گسترة اختیار يا محدوديتهاي زنان بزهکار در ارتکاب جرم ،اختالفنظرهاي
زيادي میان صاحبنظران فمینیست وجود دارد .تنوع و تکثر ديدگاههاي جرمشناسانه
فمینیستي ،مانع بیان رويه و نظر واحد درخصوص علل و عوامل ارتکاب جرم زنان بزهکار
و درنتیجه پذيرش اختیار و محدودة آن يا عدم پذيرش اختیار و آزادي آنها به واسطة جبر
و فشار اجتماعي وارد بر آنان ميشود؛ چراكه صاحبنظران فمینیست ،ديدگاههاي غیرقابل
جمع و متمايز و متفاوتي در مسائل زنان و خانواده و ريشههاي مشکالت وجرائم زنان
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دارند(مشیرزاده ،1383 ،ص .)132اين در حالي است كه تمامي انواع فمینیسم بهمنظور كاهش
تبعیض و درنهايت شکست آن ،خواستار تغییرات گستردة اجتماعي و اقتصادي و سیاسي
و فرهنگياند(فريدمن ،1381 ،ص .)5براساس آنچه گذشت ،به نظر ميرسد با محوريت موضوع
مورد بحث ،اين ديدگاهها به چهار مقوله ذيل تقسیم ميشود:
ب ـ .1فمینیسم لیبرال(میانهرو) :فمینیسم لیبرال ،عامل اصلي وضعیت نامساعد
اجتماعي زنان و ازجمله بزهکاري آنها را ناشي از عدم مساوات سیاسي و تبعیض نسبت
به مردان ميداند و بر اين باور است كه با رفع تبعیض و اعطاي حقوق سیاسي مساوي به
زنان ميتوان اين وضعیت را مساعد و مطلوب كرد(يزداني و جندقي ،1388 ،ص.)83

ب ـ .2فمینیست رادیکال(جناح چپ) :فمینیست راديکال معتقد است مناسبات
مردساالرانه بر تمامي ابعاد زندگي فردي ـ اجتماعي زنان سايه افکنده است و بايد با تمامي
مظاهر اين قدرت و سلطة مردانه به مقابله و ستیز پرداخت(وايت و هینز ،1394 ،ص.)256 ،255

ب ـ .۳فمینیسم فرهنگی :اين رويکرد درواقع شماري از مشخصههاي زنان (ازجمله
غمخواري و بخشندگي) را نوعي برتري اخالقي اين جنس نسبت به جنس مخالف محسوب
كرده است و راهکار وصول به وضعیت مطلوب فردي ـ اجتماعي زن را در گرو كنارهگیري
زنان از جامعه مردان ميداند .از اين ديدگاه ،جامعة مطلوب جامعهاي است در دست زنان
كه در آن وصول به همه چیز حتي فرزندآوري بدون نیاز به وجود مردان ،ممکن بلکه
مطلوب است(وايت و هینز ،1394 ،ص .)257برخي از صاحبنظران فمینیست با آرمان معروف
تقاضاي برابري زنان با مردان مخالفتاند و بر اين باورند كه اين تقاضا منحصربهفرد
بودن زنان را انکار ميكند(روباتم ،1387 ،ص .)12موضوع زنان در مقام منجیان اخالقي نیز،
هم در میان قانونگراها و هم در میان مخالفان آنها مطرح شده است(مصفا ،1375 ،ص.)79

ب ـ .4فمینیسم اجتماعی :اين دسته كه به آنها فمینیسم خانگي يا مادرانه هم اطالق شده
است ،برخالف فمینیستهاي تندرو معاصر ،در شکل سنتي(مسیحي ـ يهودي) بهشدت
حامي خانواده بودند و حتي به تفاوتهاي میان زنان و مردان احترام ميگذاشتند و معتقد
بودند كه طبیعت ،پرورش كودكان را بر عهدة زنان نهاده و خانواده عامل اصلي استواري
هر جامعه است(ريترز ،1380 ،ص)467؛ ولیکن دولت ملزم و موظف است كه از مادران حمايت
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كند(گاردنر ،1389 ،ص169ـ)171؛ بنابراين براساس آنچه بیان شد و با عنايت به اينکه فمینیسم
تفسیر واحدي ندارد ،تاريخ واحدي نیز نخواهد داشت(يزداني و جندقي ،1388 ،ص.)84

علل و عوامل اجتماعی ،مادي و غیرمادي ارتکاب جرائم زنان بزهکار
بررسي اجمالي ارتکاب جرائم زنان بزهکار از بعد « كنشي» و افزايش نرخ جرم آنان از ديدگاه
اجتماعي ،مادي و غیر مادي ،نکات و مسائل قابل تأملي دارد كه ميتواند مؤيد لزوم «واكنش»
متفاوت نسبت به آنان و دادرسي افتراقي زنان باشد.

 .1بزهکاري زنان از دیدگاه اجتماعی
جرائم زنان در دنیاي معاصر برخالف گذشته كه «ارتکاب جرم» عملي مردانه به حساب
ميآمد؛ معضلي است چالش برانگیز با حواشي و تالي فاسدهاي متعدد؛ كه از ابعاد مختلف
درصدر اقدامات واكنشي سیستمهاي قضايي قرار دارد؛ البته هنوز هم غالباً زنان محتاط
بوده و بدين سبب ،ارتکاب جرم درآنان نسبت به مردان كمتراست(رستمي ،1388 ،ص302ـ)294؛

اما از آنجا كه زنان اصليترين ركن درساختار فرهنگي و تربیتي نسل آينده جامعه
ميباشند ،بزهکاري آنان موجب نگراني بوده و مقابله و مواجهه با آن نیازمند تدابیر و
اقدامات جدي و برنامهريزي منسجم پیشبیني شده در سیاست جنايي است .نظريههاي
جرمشناسي و جامعهپذيري فمینیستي در موارد عديدهاي علل ارتکاب جرم زنان را معلول
و حاصل عواملي ميدانند كه مبنا و ماهیت زيستي دارد .اركان و پايههاي نظريات
جرمشناسي فمینیستي بر دو فرض مسلّم استوار است:
 .1حالت تهییجپذيري كه آن را ويژگي ذاتي جنس مؤنث ميدانند.
 .2نیاز به وابستگي در جنس مؤنث به دلیل عاطفيبودن آنها(وايت و هینز ،1394 ،ص267
ـ.)285

صاحبنظران فمینیست در حوزة جرمشناسي زنان در خصوص نظريههاي جامعهپذيري
و تبیینهاي زيستي ،ديدگاههاي خويش را بر سه محور زير بیان كردهاند:
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الف .نظريههاي جامعهپذيري و تبیینهاي زيستي ،بر معیار دوگانة مبتني بر دو ركن
اخالق و قدرت قرار دارد كه زير بنا و پايه و اساس آن ،درواقع عدم لحاظ تفاوت و تمايز
معنادار دو مفهوم و مقولة جنس و جنسیت است.
ب .طبیعت ثابت زيستي زنان در نظريات جامعهپذيري وتبیینهاي زيستي ،پیش فرض و
مسلم قلمداد شده است ،به گونهاي كه حتي نميتوان آن را از نقشهاي اجتماعي ثابت زنان
متمايز ساخت.
ج .در استداللهاي بیانشده در نظريات مورد بحث ،تکیه بر نارسايي زيستي زنان است
كه ذاتي آنها لحاظ شده است ،بنابراين جرمشناسان فمینیست ،فرآيند جرمانگاري را
بهشدت متأثر و منفعل از فرضهاي جنسگرايانه ميدانند(وايت و هینز ،1394 ،ص.)269

مهمترين علل و عوامل ارتکاب جرائم زنان را ميتوان در دو دستة مادي و غیرمادي
بررسي كرد؛ اگرچه اين عوامل بههیچعنوان علت تامة بزهکاري نیست و عوامل متعددي
درارتکاب جرم مؤثر است كه در رأس آنها فقدان يا ضعف ايمان و اعتقادات مذهبي افراد
است كه به رفتارهاي فرد جهت ميدهد و در شرايط دشوار ،موجب بروز رفتارهاي
غیراخالقي و ارتکاب جرم ميشود .به عبارتي پیروي از دين ،بر زندگي اجتماعي و غیرديني
افراد نیز تأثیر ميگذارد(شايگان ،جبلي ،1389 ،ص.)79

 .2علل وعوامل مادي ارتکاب جرائم زنان بزهکار
عوامل مادي اگرچه مهمترين علل اجتماعي ارتکاب جرائم زنان بزهکار به شمار ميرود،
لیکن مختص زنان بزهکار نیست و بدون لحاظ جنس و جنسیت ،مشترك است .اعتیاد يکي
از عوامل اجتماعي مؤثر در ارتکاب جرائم زنان بزهکار است كه در طب جديد از آن تحت
عنوان «وابستگي به دارو» ياد ميشود .بهعبارتي اعتیاد ،مصرف مکرر هر نوع مواد مخدر
و محرك و دارو و الکل است كه فرد به آن وابستگي جسمي يا رواني پیدا ميكند و احساس
آرامش و لذت مييابد و بدون استفاده از آن دچار دردهاي جسماني و ناخوشايندي و
هرگونه تغییرغیرعادي ميشود(شايگان و جبلي ،1389 ،ص .)79معتاد كسي است كه بر اثر
مصرف مکرر و مداوم ،متکي به مواد مخدر يا دارو شده باشد و درواقع قرباني هر نوع
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وابستگي دارويي يا رواني به مواد مخدر ،معتاد شناخته ميشود .فقر و بیکاري نیز ازجمله
عوامل قطعي و تأثیرگذار در پیدايش جرم و ارتکاب آن است .توزيع ناعادالنة ثروت در
جامعه نیز باعث افزايش فاصلة طبقاتي ميشود و اثرات مخربي در پي دارد كه پیدايش
جرم و اشاعة آن در جامعه از آن جمله است .فقر و انحرافات اجتماعي(جرم به معناي أعم)،
ازجمله پديدههاي مرتبطي هستند كه تحقیقات و پژوهشها در عینحالكه رابطة مستقیم
میان آنها را رد ميكند ،وجود همبستگي میان آن دو را تأيید ميكند .بر اين اساس ،فقر يکي
از مسائل اجتماعي است كه در وقوع انحرافات و افزايش میزان آن بهويژه جرائم زنان ،در
زمینة اعتیاد و سرقت تأثیر فراواني دارد .تحقیقات نشان ميدهد كه جرائمي همچون اعتیاد
و سرقت در زنان ،غالباً از مشکالت اقتصادي و فقر ناشي شده است و با هدف تأمین نیاز
و كسب درآمد صورت ميگیرد ،اما در جرائم ديگر مثل سقط جنین و قتل ،نقش فقر و
مشکالت اقتصادي كمتر مشاهده ميشود .بر اين اساس ،فقر ميتواند انگیزهاي قوي در
تمايل و رويآوري به كجرويها و ناهنجاريهاي اجتماعي باشد؛ همچنان كه رفاهطلبي در
رويآوري به برخي جرائم ،انگیزهاي قوي است .البته برخي صاحبنظران نیز معتقدند كه
بزهکاري ،در خانوادههايي با وضعیت مالي مناسب بیشتر است(رستمي تبريزي،1388 ،

ص285ـ)286؛ بنابراين جمعبندي و نظر واحدي در اين خصوص وجود ندارد.
در رويکرد ديني نیز ارتباط میان فقر و انحرافات اجتماعي تأيید شده است .چنانچه در
روايت آمده است« :کاد الفقر أن یکون کفرا»؛ يعني نزديک است كه فقر انسان را به كفر
بیندازد(كلیني1407 ،هـ ،ج ،2ص .)307در بررسي میزان تأثیر فقر و مشکالت اقتصادي در جرائم
زنان ،الزم است كه به برخي نکات بهطورويژه توجه شود؛ ازجمله تفاوتهاي طبیعي و
شرايط جسماني و روحي و عاطفي و اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي بین زن و مرد كه
موجب تمايز در نوع و میزان انحراف و كجروي و باالرفتن نرخ جرائمي ازقبیل اعمال منافي
عفت و اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در زنان ميشود(اسفندياري ،1382 ،ص.)13

 .۳علل وعوامل غیرمادي ارتکاب جرائم زنان بزهکار
محیط زندگي نابسامان ،ناكامي ،شکست در زندگي ،فقدان زندگي متعارف و بهنجار و
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متناسب با زندگي اكثريت مردم جامعه ،مانند مورد خشونت قرارگرفتن ازسوي بیگانه يا
خانواده ،خیانت همسر يا ازدواج مجدد وي و طالق والدين ازجمله علل و عوامل غیرمادي
ارتکاب جرائم زنان بزهکار محسوب ميشوند(شايگان و جبلي ،1389 ،ص.)81

در موارد متعددي زنان بزهکار ،بزهديدهگاني هستند كه جهت احقاق حق خويش به
محاكم دادگستري مراجعه كردهاند ،اما به دلیل اطالة دادرسي يا پیچیدگي فرايند دادرسي
يا ديگر عواملي كه خارج از ارادة آنها بوده است و به سیستم قضايي برميگردد ،رأساً
اقدام به گرفتن حق خود كردهاند كه اين امر موجب ارتکاب جرمهاي مختلفي شده
است .درواقع ميتوان گفت اطالة دادرسي و ناامیدشدن زن از رسیدن به حقوق قانوني خود
و ترس از پايمالشدن آن ،سبب ارتکاب بسیاري از جرايم شده است.
از ديگر عوامل غیرمادي مؤثر در ارتکاب جرائم زنان ،عدم توجه همسر به نیازهاي
عاطفي و جنسي او است .توجه به برطرفكردن نیازهاي جنسي و عاطفي همسر ،اختصاص
به زوجه ندارد و زوج نیز الزم است به اين امر اهتمام ورزد .در روايات متعدد ،آراستگي
و رعايت بهداشت و خودآرايي مردان متأهل ،زمینهساز تعفّف همسران آنها قلمداد شده
است كه عدمرعايت آن ،سبب بيمیلي زنان به رابطة جنسي ،كراهت از زوج و چه بسا
موجب ارتکاب جرم شود .از امیرالمؤمنین علي(علیه السالم) روايت شده است كه آراستگي
مردان موجب عفت زنان مىشود و عدم آراستگي آنان باعث ميشود كه زنان ،عفت خويش
را از دست بدهند و از اخالق پیامبران ،پاكي و نظافت و آراستگي است(حرعاملي1409 ،هـ،

ج ،20ص .)246حديث ديگري از امام باقر(علیه السالم) به همراه ذكر سیرة ايشان در اين
مسئله نیز مؤيد اين معناست(مجلسي1403 ،هـ ،ج ،46ص.)293

با توجه به مطالب يادشده به نظر ميرسد افزايش نرخ جرم زنان ،در ابتدا با ويژگيهاي
شخصیتي و روحي و رواني و فیزيکي آنها «تکوين» مييابد و سپس در بستر جامعه و
شرايط اجتماعي «تثبیت» ميشود؛ ازاينرو الزم است با توجه به اين عوامل در«واكنش»
نسبت به جرائم آنان ،مصاديقي از «دادرسي مطلوب افتراقي زنان» و سازگاري آن با مباني
فقهي و سیاست جنايي ايران بررسي شود و در قانونگذاري و اجرا نیز به آن توجه ويژهاي
شود.
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رسیدگی به جرائم زنان بزهکاردرفقه امامیه
دادرسي افتراقي زنان كه ازآن به تخفیف مجازات ياد ميشود ،در مسائل مختلفي از ابواب
فقهي مشاهده ميشود كه بیانگر ديد عمیق و ژرفنگر فقه به شرايط و روحیات و
خصوصیات رواني زنان ،در تشريع و اجراي احکام و نگرش حمايتي اسالم به زنان است.
در ادامه مصاديقي از دادرسي افتراقي زنان در فقه امامیه در تأيید اين مسئله مطرح ميشود.

 .1تخفیف مجازات براي مستحاضه و نُفَساء
اجراي حد ،به مجرد بیم بیماري به تأخیر ميافتد و تا زماني كه بیمار ،سالمتي خود را به
دست آورد ،به تعويق خواهد افتاد(فاضل هندي1416 ،هـ ،ج ،10ص)377؛ و اين برخالف رجم يا قتل
است(طوسي1407 ،هـ ،ص .)701برخي زن مستحاضه را برخالف حائض ،در حکم مريض
دانسته؛ و تأخیر حد زن نفساء را احوط شمردهاند(موسوي خمیني1425 ،هـ ،ج ،2ص)465؛

درحاليكه برخي از بزرگان ،صرفاً حد بر زن نفساء را در صورت عدم ضعف وي قابل اجرا
واقامه ميدانند(طوسي ،1387 ،ج ،8ص .)5گويند تخفیف در مورد امراض فقط براي ارفاق به
محکوم نیست بلکه بهخاطر محترمبودن حیات اوست(حکیم1427 ،هـ ،ص .)178شايان ذكر است
كه عدم تأخیر حدّ درمورد حائض به اين دلیل است كه حیض بیماري تلقي نميشود و عرفاً
حالت غیرعادي به حساب نميآيد؛ بههمینخاطر در عموم ادله مرض داخل نميشود؛ حتي
گفته شده است كه عرف ،حائضشدن زن را دلیل بر صحت مزاج او ميداند(نجفي1404 ،هـ،
ج ،41ص.)342

 .2عدم اجراي حدسرقت نسبت به زوجه
در سرقت حدي ،چنانچه سرقت زن ،از خانة شوهر صورت گرفته باشد ،حد بر او جاري
نميشود؛ البته برخي علماي بزرگوار ،ازجمله شیخ طوسي ،ابنادريس ،عاملي جبعي(شهید
ثاني) ،اين حکم را مقید به عدم محرزبودن مال زوج نسبت به زوجه كردهاند(طوسي1400 ،هـ،

ص716؛ ابنادريس1410 ،هـ ،ج ،3ص486؛ عاملي جبعي1410 ،هـ ،ج ،9ص .)242صاحب جواهر نیز
معتقد است كه اگر سرقت به اندازة نفقه باشد ،اشکالي ندارد(نجفي1404 ،هـ ،ج ،41ص.)74
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در اين موضوع به اضطرار نیز توجه شده است و برخي از بزرگان معتقدند« :اضطرار
در جايي معنا دارد كه صبر بر آن ممکن نباشد؛ مانند گرسنگي»(مقدس اردبیلي ،بيتا ،ج،1
ص ،)636و برخي ديگرمعتقدند« :مضطر كسي است كه از تلف خويش بیم داشته باشد»(حلي،

1413هـ ،ج ،3ص .)333برخي از صاحبنظران نیز با تعبیر انتخاب استراتژي براي رهايي از
آن موقعیت ،به مسئلة اضطرار اشاره ميكنند(نجفي ابرندآبادي ،1388 ،ص.)325

 .۳عدم قتل زن مرتد
درصورتيكه زن مرتد شود ،چه ملي باشد ،چه فطري ،كشته نميشود ،بلکه به حبس ابد
محکوم ميشود و درصورتيكه توبه نکند ،اين حکم اجرا ميشود(عاملي جبعي1413 ،هـ ،ج،15

ص26؛ نجفي1404 ،هـ ،ج ،41ص ،)611درحاليكه مرد مرتد فطري بالفاصله پس از اثبات ارتداد
و مرد مرتد ملي پس از دادن مهلت و در صورت عدم توبه ،محکوم به قتل ميشود.

 .4تخفیف براي زنی كه بدون شوهر حامله شده
چنانچه زني كه شوهر ندارد ،حامله شود ،حد بر وي جاري نميشود؛ مگر اينکه چهار
مرتبه اقرار به زنا كند يا بر اين امر بینه اقامه شود .درعینحال ،هیچكس حق سؤال از او و
همچنین تفتیش از اين قضیه را ندارد .برخي از بزرگان در اين مسئله ادعاي اجماع كردهاند
(نجفي1404 ،هـ ،ج ،41ص.)295

 .5تخفیف در مجازات مساحقه
مورد ديگري كه براي زنان ،مجازاتي سبکتر از مردان در نظر گرفته شده است ،مجازات
جرم همجنسبازي آنها است .حد لواط براي فاعل ،در صورت عنف ،اكراه يا دارابودن شرايط
احصان ،اعدام و در غیراينصورت ،صد ضربه شالق است و در هر صورت حد لواط براي
مفعول ،چه با وجود احصان يا عدم آن ،اعدام است؛ درحاليكه حد مساحقه صد ضربه شالق
است .البته در حد سحق ،درصورتي كه زن محصنه باشد ،میان علما اختالفنظر است و
برخي از علما قائل به اعدام شدهاند(حرعاملي1409 ،هـ ،ج ،28ص166؛ انصاري1415 ،هـ ،ص)315؛ و
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درمقابل ،برخي نیز همان صد ضربه شالق را كافي ميدانند(موسوي خمیني1425 ،هـ ،ج،2
ص.)470

 .6زنان محارب
در محاربه ،اگرچه برخي از علما ،قائل به تفاوت بین زن و مرد نشدهاند(طوسي1407 ،هـ،
ج ،5ص ،)470اما درمقابل برخي نیز قائل به عدم اجراي اعدام زن محارب هستند(حلي1413 ،هـ،

ج ،9ص .)259به طوركلي در اجراي حدود يا تعطیلي آن در زمان غیبت امام معصوم(ع)
اختالفنظر وجود دارد(شاكري گلپايگاني ،1385 ،ص83ـ ،)87و قانون مجازات اسالمي از نظر
نخست پیروي كرده است.

 .7تخفیف در مجازات قوادي
كیفر مردي كه مرتکب قوادي شده ،ابتدا  75ضربه شالق است ،سپس موي سر او را
ميتراشند و در شهر بین مردم ميگردانند و همچنین طبق نظر برخي از فقها ،ازجمله شیخ
طوسي ،او را تبعید ميكنند ،ولي مجازات زن با جرم مذكور ،فقط شالق با همان تعداد
است(نیکزر و مهريزي ،1397 ،ص)4؛ فارغ از عدم تجانس حکم تراشیدن موي سر ،تبعید زن
نیز با وجود نقش مادري و همسري وي ،امري مشکل به نظر ميرسد(خوش صورت و كاظمي،
 ،1397ص.)85

در ادامه با مقايسة سیاست اسالم در اين امور و سیاستهاي موجود در قوانین ايران،
به دادرسي زنان در نظام حقوقي ايران پرداخته ميشود.

رسیدگی به جرائم زنان بزهکار در نظام حقوقی ایران برمبناي فقه
امامیه
قانونگذار ايران بهصورت پراكنده مقرراتي وضع كرده است كه برخي از آنها بهطورصريح
و برخي ديگر بهطورضمني ،در مقام اجراي قوانین توسط قضات ،ميتوانند موجب دادرسي
افتراقي در پروندههاي زنان بزهکار شوند؛ لیکن اين موارد با اشکاالت جدي ذيل مواجه
است:
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 .1اين مقررات منسجم نیستند؛ بلکه در البهالي مقررات عمومي و بدون نگاه تخصصي
ويژه ،صرفاً با انگیزة حمايتهاي موردي از زنان ،تقرير شدهاند.
 .2در اجراي برخي از اين موارد ،دستورالعمل و آيیننامههاي اجرايي و نیز ابزارهايي
مورد نیازمند است كه توجه ويژة مقنن و نهادهاي سازماني مربوط به زنان و نیز دستگاه
قضايي را ميطلبد.
در خاتمه ،فارغ از پرداختن به امور افتراقي ماهوي(مانند تفاوت در سن بلوغ ،سهم
االرث ،قواعد نکاح و طالق يا جرم مزاحمت بانوان و جرايم حدي خاص زنان) به برخي از
مقررات مربوط به امر دادرسي شکلي ،بهطورخاص اشاره ميشود.

 .1قانون آیین دادرسی كیفري
اين قانون ،مهمترين منبع دادرسي در امور كیفري است كه در مقام كشف جرم ،تعقیب
متهم ،تحقیقات مقدماتي ،میانجيگري ،صلح میان طرفین ،نحوة رسیدگي ،صدور رأي ،طرق
اعتراض به آرا ،اجراي آرا و رعايت حقوق متهم ،بزهديده و جامعه ،مقرراتي وضع كرده
است .ازآنجا كه رويکرد قانونگذاران كیفري ايران نسبت به متهمان و مجرمان زن ،براساس
ماده  42قانون جديد آيین دادرسي كیفري ،مبتني بر رعايت موازين شرعي است كه اين
امر ،درعمل موجب ارفاق و تفاوتهاي اجرايي ميشود ،لیکن كاستيها و خألهاي متعددي
دارد كه الزم است به آن توجه شود .هرچند نیروي انتظامي در فرايند كیفري ايران ،درجهت
رفع خألهاي قانوني ،با طرح كالنتريهاي خاص بانوان ،كوشیده است با رويکرد حمايتي ـ
ارفاقي و با درنظرگرفتن ويژگيها و اوصاف خاص بانوان ،عملکرد ضابطان قضايي و
نیروهاي پلیس را نسبت به زنان جامعه تغییر دهد و بهبود بخشد؛ اما از آنجا كه اين تالشها
در قانون پیشبیني نشده است و جنبة عمومي هم ندارد و فقط در برخي از شهرهاي بزرگ
مانند تهران ،صورت ميگیرد ،الزم است كه قانون آيین دادرسي كیفري به اين موارد توجه
ويژهاي داشته باشد(مهرا ،1384 ،ص .)152در برخي مواد قانون آيین دادرسي كیفري مصوب
 94ميتوان تفاوتهايي را در دادرسي میان زنان و مردان مالحظه كرد ،مثالً در مادة 42
اين قانون مقرر شده است« :بازجويي و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان
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بايد توسط ضابطان آموزشديدة زن و با رعايت موازين شرعي انجام شود» .در اين ماده
قانونگذار خواسته تا بهدلیل ضروريات شرعي و نیز امنیتخاطر رواني زنان در فرايند
دادرسيها و تحقیقاتي كه از ايشان ميشود ،پلیس زن را در شمار ضابطان عام قرار دهد؛
هرچند قید «در صورت امکان» اين مقرره را از حالت الزامي خارج ميكند .همچنین در مادة
 250اين قانون در میان مواد مربوط به قرارهاي تأمین كیفري مقرر ميدارد كه قرار تأمین
و نظارت قضايي بايد با وضعیت روحي و جسمي و سن و جنس و شخصیت و حیثیت
متهم متناسب باشد .در اين ماده هرچند بهطور خاص به لزوم تناسب قرار تأمین كیفري،
براي زنان تصريح نکرده ،اما با توجه به اينکه يکي از معیارهاي تناسب را توجه به جنس
متهم قلمداد كرده ،بهطورضمني قضات را ملزم به توجهكردن به جنس زن در تعیین نوع و
میزان قرار تأمین كیفري كرده است.

 .2قانون مجازات اسالمی
هرچند اين قانون ،علي االصول دربرگیرندة مقررات ماهوي در امور كیفري است ،ولي
از عمومات برخي مواد اين قانون ميتوان جنبههاي دادرسي و شکلي را نیز به دست آورد
و آن موارد را بهعنوان ابزارهاي در اختیار قاضي ،جهت اعمال دادرسي افتراقي محسوب
كرد؛ مثالً ذيل فصل چهارم در مادة  38اين قانون با عنوان «تخفیف مجازات و معافیت از
آن» ،از جهت تخفیف مجازات ،به وضع خاص متهم و نیز اوضاع و احوال خاص مؤثر در
ارتکاب جرم اشاره شده است كه در مواردي جنسیت متهم(زنبودن او) ميتواند از
مصاديق آن محسوب شود .همچنین در استفاده از نهادهاي تعويق صدور حکم(مادة ،)40
تعلیق اجراي مجازات(مادة  )46و مجازاتهاي جايگزين حبس(مادة  ،)64قضات ميتوانند
مواردي كه مرتکب زن است و شرايط مقرر در مواد فوق نیز برقرار است ،از اختیار خود
در اعمال نهادهاي مذكور ،بهره برند تا عالوه بر اقدام جهت اصالح و تأديب متهمان زن،
از ورود آسیب جسمي و روحي و اجتماعي به زنان بزهکار و نیز خانوادههاي آنها
جلوگیري شود .هرچند در امکان استفاده از نهادهاي مذكور تفاوتي میان زنان و مردان
وجود ندارد ،اما در اهداف يادشده در دادرسي افتراقي زنان ،مطلوب است كه قضات محترم
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در جرايم مربوط به مرتکبان زن ،از نهادهاي فوق به نفع زنان و در پي آن ،خانوادة آنان
و جامعه استفاده كنند.

 .۳آییننامه نحوة اجراي احکام قصاص ،رجم ،قتل ،سلب حیات ،اعدام،
شالق
در اجراي ماده  216قانون مجازات اسالمي( )1394و مادة  549قانون آيین دادرسي
كیفري ،آيیننامة نحوة اجراي احکام قصاص و رجم و قتل و سلب حیات و اعدام و
شالق( )1398به تصويب رئیس قوه قضائیه رسید .اين آيیننامه كه مشتمل بر  148ماده
است دربرگیرندة نکات مهمي در نحوة اجراي مجازات و نیز دادرسي زنان است كه
براساس آنها ،لزوم دادرسي افتراقي زنان پیشنهاد ميشود؛ مثالً در مادة  10آيیننامة
مذكور ،مواردي را كه دستور تعويق اجراي مجازات صادر ميشود ،برشمرده است كه
تعدادي از آنها مربوط به دادرسي افتراقي زنان است و دوران بارداري و شیردهي و حیض
و استحاضة آنان را از عواملي دانسته كه اجراي برخي مجازاتها را به تعويق مياندازد.
در نحوة اجراي مجازات شالق حدي و تعزيري میان زنان و مردان ،بهصراحت
تفاوتهايي را در اجرا بیان ميكند .اين موارد شامل تفاوت در نوع و میزان پوشش هنگام
اجراي مجازات شالق ،خوابیده يا نشستهبودن متهم و لزوم استفاده از مأموران اجراي زن
است(مواد  131به بعد آيیننامه) .همچنین مجازات تراشیدن موي سر را براي زنان ممنوع
اعالم ميكند(ماده  120آيیننامه) .دربارة مجازات رجم نیز چنانچه مصلحت در اجراي آن
به تشخیص مقامات يادشده وجود داشته باشد ،تفاوتهايي را در نحوة اجراي آن بر پاية
مباني شرعي برميشمرد(مواد  51به بعد آيیننامه) .همانگونه كه پیش از اين اشاره شد،
اين امور مبتني بر پیشینة فقهي بوده و از فقه امامیه ،نشأت گرفتهاند.

یافتههاي پژوهش
 .1درجرمشناسي فمینیستي ،اعتقاد به تمايز جنسیتي ،زيربناي سیستم كیفري را تشکیل
ميدهد كه دفاع ازحقوق زنان بزهکار را صرفاً با محوريت و مالك قراردادن جنسیت آنها
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مطرح ميكند؛ درحاليكه در اسالم ،تمايز احکام فقهي مربوط به دادرسي افتراقي زنان
بزهکار ،اقتضاي عدالت و رأفت قضايي همه جانبه و فراگیر اسالم است ،نه مبتني بر جنسیت
آنان .برايناساس ،فارغ از جنسیت زنان بزهکار بهطور مطلق ،شرايطي ازقبیل قرارداشتن
آنان در دوران بارداري ،زايمان يا بیماري و شرايط خاص ،موجب شده است تا آنان از
حمايتهاي ويژة كیفري برخوردار شوند.
 .2برخالف آنچه امروزه در برخي محیطهاي دانشگاهي حقوقي ،جرمشناسي فمینیستي
را پیشقدم در دفاع از حقوق كیفري زنان بزهکار ميدانند ،سدهها پیش از پیدايش
جرمشناسي فمینیستي ،اسالم ،پیشقراول و پرچمدار دفاع منطقي از آنان بوده است .در
احکام فقهي اسالم(بهويژه فقه امامیه) ،دادرسي متفاوتي نسبت به زنان بزهکار اعمال شده
است .با جعل و تبیین اين احکام متمايز ،ديدگاه مثبت سیاست جنايي اسالم نسبت به
دادرسي افتراقي زنان بزهکار ،در شرايطي ويژه مشخص ميشود كه مبین ديدگاه جامعنگر
و نوانديش اسالم است.
 .3برخالف اختیار وآزادي يکسان زنان با مردان در ارتکاب جرائم ،ويژگيها و
خصوصیات جسماني و روحي ـ رواني آنان درشرايطي خاص ،بسیاري از آنان را در
موقعیتهاي آسیبپذيرتري نسبت به مردان قرار ميدهد .مواردي ازجمله تأثیرات
بزهديدگي آنان بر ارتکاب جرم ،فشار اجتماعي و همچنین عدم امنیت مطلوب اقتصادي در
برخي بانوان(بهويژه كساني كه داراي اعتمادبهنفس و ايماني قوي نیستند كه به آنها
استقامت و ايستادگي در هر شرايطي را بدهد) موجب پديدآمدن نوعي اضطرار در آنها
ميشود و بدينجهت زمینة ايجاد ارتکاب برخي جرائم را فراهم ميآورد كه ميتواند با
وجود عناصر و شرايط الزم ،اركان مسئولیت كیفري را لرزان كند و از باب اضطرار،
موجب پديدآمدن علل مخففه و جهات تخفیف مجازات شود.
 .4با عنايت به گستردگي مصاديق و جزئیات دادرسي افتراقي زنان ،در احکام و مباني
فقهي ،سیاست جنايي ايران هنوز فاصلة معناداري با سیاست جنايي اسالم دارد .بنابراين
بهرغم اينکه نمونههايي از دادرسي افتراقي زنان در سیاست جنايي ايران ديده ميشود ،اما
اين موارد صرفاً با انگیزة حمايتهاي موردي از زنان بزهکار و بدون مالحظات تخصصي
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ويژه ،درنظر گرفته شده است كه توجه ويژة مقنن و دستگاه قضايي را ميطلبد و نیازمند
دستورالعملها و آيیننامههاي اجرايي و ديگر ابزارهاي الزم مستقل و كاربردي است .اين
امر مرهون بهرسمیتشناختن دادرسي افتراقي زنان بزهکار ،بهطور مستقل و صريح و
شفاف در قانونگذاري و تصويب و اجرا ،براساس آموزهها و احکام مترقي فقه امامیه است.
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حسني ،محمد( .)1397سیاست جنايي افتراقي در سنت علوي با تأكید بر عهدنامه مالک.
فصلنامه علمي پژهشي حقوق اسالمي ،)58(15 ،ص145ـ.173
حسیني ،ابراهیم( .)1379فمینیسم علیه زنان .فصلنامه كتاب نقد ،شماره  ،17ص150ـ.175
حکیم ،محمد سعید(1427هـ) .مسائل معاصرة في فقه القضاء .نجف :دارالهالل.
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حلي ،حسن بن يوسف(1413هـ) .قواعد االحکام في معرفه الحالل و الحرام .قم :دفتر
انتشارات اسالمي.
خوشصورت موفق ،اعظم؛ كاظمي ،محمدخان( .)1397جنسیت و مجازات در فقه و حقوق
ايران .مطالعات فقهي و حقوقي زنان و خانواده ،)1(1 ،ص79ـ.96

رستمي تبريزي ،لمیاء( .)1388درآمدي بر رويکرد جنسیتي جرمشناسي .مجله تحقیقات
حقوقي ،)50(12 ،ص279ـ.317
روباتم ،شیال( .)1387زنان در تکاپو :فمینیسم و كنش اجتماعي(حشمتاهلل صباغي ،مترجم).
تهران :شیرازه.
ريترز ،جرج( .)1380نظرية جامعهشناسي در دوران معاصر .تهران :علمي.

زيبايينژاد ،محمدرضا( .)1382درآمدي بر شخصیت زن در اسالم :بررسي مقايسهاي
ديدگاه اسالم و غرب .قم :نصايح.
شاكري گلپايگاني ،طوبي( .)1385سیاست جنايي اسالمي .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي.
شايگان فريبا؛ جبلي ،معصومه( .)1389بررسي عوامل فردي مؤثر بر گرايش به بزهکاري
زنان .پلیس زن ،)13(4 ،ص63ـ.100
طوسي ،محمد بن حسن(1407هـ) .تهذيب االحکام .تهران :دارالکتب االسالمیه ،چاپ چهارم.
ــــــــــــــ(1387هـ) .المبسوط في فقه االمامیه .قم :المکتبه المرتضويه الحیاء االثار
الجعفريه.
ــــــــــــــ(1400هـ) .النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي .بیروت :دارالکتاب العربي ،چاپ
دوم.
عابدينژاد مهرآبادي ،زهرا( .)1390سنجش و مديريت خطر مجرمان جرائم جنسي.

مجموعه مقاالت همايش ملي علمي ـ كاربردي پیشگیري از وقوع جرم قوه قضايیه.
مشهد :میزان ،ص285ـ.293

عاملي جُبَعي(شهیدثاني) ،علي بن احمد(1410هـ) .الروضة البهیة في شرح اللمعه
الدمشقیة(سید محمد كالنتر ،شارح) .قم :كتابفروشي داوري.

دادرسي افتراقي زنان بزهکارازديدگاه اسالم با نگاهي به جرمشناسي فمينيستي 73 

ــــــــــــــ(1413هـ) .مسالک االفهام الي تنقیح شرايع االسالم .قم :مؤسسه معارف
االسالمیه.
عظیمزاده اردبیلي ،فائزه( .)1396حقوق خانواده در اسالم و غرب .تهران :انتشارات دانشگاه
امام صادق(ع).
عیسيخاني ،زهره( .)1383نابرابري در ترازو برابري جنسیتي .فصلنامه كتاب نقد( ،ش،)31
ص131ـ.144
فاضل هندي ،محمدبن الحسن(1416هـ) .كشف اللثام .قم :دفتر انتشارات اسالمي.
فرنچ ،مارلین( .)1373جنگ علیه زنان(توراندخت تمدن ،مترجم) .تهران :انتشارات علمي.
فريدمن ،جین( .)1381فمینیسم .تهران :آشیان.
كلیني ،ابوجعفر(1407هـ) .الکافي .تهران :دارالکتب االسالمیه ،چاپ چهارم.
گاردنر ،ويلیام( .)1389جنگ علیه خانواده(معصومه محمدي ،مترجم) .قم :دفتر مطالعات و
تحقیقات زنان.
مجلسي ،محمدباقر(1403هـ) .بحاراالنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار .بیروت:
دارالتراث.

مددپور ،محمد( .)1381نیمنگاهي به جريان پست مدرن در تفکر معاصر ايران .فصلنامه
كتاب نقد( ،ش ،)22ص67ـ.88
مشیرزاده ،حمیرا( .)1383مقدمهاي بر مطالعات زنان .تهران :وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوري ،دفتر مطالعات و برنامهريزي فرهنگي و اجتماعي.
مصفا ،نسرين( ،)1375مشاركت سیاسي زنان در ايران .تهران :ارغوان.
مقدس اردبیلي ،احمد بن محمد(بيتا) .زبدة البیان في احکام القرآن .قم :انتشارات مکتبة
االئمة المرتضويه الحیاء االثار الجعفرية ،چاپ دوم.
مکالفین ،جان( .)1389زنان و نظريه اجتماعي و سیاسي(حمیرا مشیرزاده ،مترجم) .تهران:
شیرازه.
موسوي خمیني ،روحاهلل(1425هـ) .تحريرالوسیلة .قم :دفتر انتشارات اسالمي.
مهرا ،نسرين( .)1384زن و حقوق كیفري .تهران :سرسبیل.
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نجفي ابرندآبادي ،علي حسین( .)1388جزوه مختصر جرمشناسي(مجتبي جعفري،
تدوينگر) .تهران :دانشگاه شهید بهشتي.
نجفي ،محمد حسن(1404هـ) .جواهرالکالم في شرح شرايع االسالم .بیروت :داراالحیاء
التراث العربي ،چاپ هفتم.

نیکزر ،نیکو؛ مهريزي ،حسین( .)1397تأثیر جنسیت زنان بر تخفیف مجازات جرايم حدي
در فقه امامیه .يزد :دانشگاه يزد.
وايت ،راب؛ هینز ،فیونا( .)1394جرم و جرمشناسي(علي سلیمي ،مترجم) .قم :پژوهشگاه
حوزه و دانشگاه.
هیدنسون ،فرانسیس( .)1389زنان و مقوله جرم(محمد تقي نوري ،مترجم) .تهران :مجد.
يزداني ،عباس؛ جندقي ،بهروز( .)1388فمینیسم و دانشهاي فمینیستي .تهران :دفتر
مطالعات و تحقیقات زنان.
قانون مجازات اسالمي ،مصوب .1392
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