
 شناسیجرم ردــدر خانواده با رویک حقوق زن حوزة در ریــکیف مداخلة

 فمینیستی

1عبدالهی محمدجواد

 2سمیه رئیسی وانانی

 چکیده

های خا  است که با توسعه ها و استراتژیگیریها، تفکرات، جهتای از ایدئولوژیجریان فمینیسم، مجموعه

های زنان، درصدد ایجاد ساختارهای جدید برای زنان است تا بتواند پاسخگوی نیازهای آنان بوده و جنبش

قا نماید. این پژوهش بر اساس رو  توصیفی نگاشته شده و سعی بر آن بوده است ای را به آنان الهای تازهارز 

شناسان به تا ضرورت مداخلۀ کیفری در حوزۀ زنان در خانواده مورد بررسی قرار گیرد. شاید نگاه دقیق جامعه

ند معۀ زنان، بتواساختار سنتی خانواده در جامعۀ ایران و کمک به تاییر و اصال  نگاه متعصبانه و مردانه به جا

جانبۀ کیفری در ساز تثبیت حقوق زنان در جامعه باشد و به نحوی راهی برای عدم نیاز به مداخلۀ همهزمینه

ای از جرایم حوزۀ زنان در حوزۀ خانواده باشد. در حقوق داخلی، قانون حمایت خانواده جدید نسبت به پاره

رسد مداخلۀ کیفری جهت حمایت از حقوق زنان در ظر میخانواده، ضمانت اجرای کیفری وضع شده است. به ن

باشد.حل و تنها در مواردی که دیگر راهکارها مؤثر واقع نشوند، ضروری میخانواده، به عنوان آخرین راه

جرم شناسی فمینیسم، حقوق اسالم، خانواده، حقوق زنان، مداخلۀ کیفری ها:کلیدواژه
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 مقدمه

جتماعی  بنیادین اهمیت فراوانی در حفظ ساختار سالم اجتماع دارد؛ به نحوی که خانواده به عنوان واحد ا

ای سالم محقق می شود. خانواده نقش مهمی در های اخالقی با رشد در کانون خانوادهوصول انسان به آرمان

اعمال سعادت فرد و اجتماع ایفا می کند؛ محیقی است که در آن امکان تجاوز به آزادی افراد و ارتکاب 

ت دعضو اصلی نهاد خانواده، نقشی غیر قابل انکار را در سعا به عنوانی نظم عمومی وجود دارد. زنان زنندهبرهم

ها را به تکاپو در راستای کنترل چنین اقداماتی به اندیشیدن تدابیری فرزندان ایفا می نمایند. این وضعیت، دولت

با  فر و جرم انگاری رفتارهای متعاردن تدابیر، استقاده از کیی ایجهت حمایت از زنان وا می دارد. از جمله

کیفری معتقدند اختیار دولت در مداخله محدود است و باید از کیفر به  ۀموافقان مداخلاعضای خانواده است. 

خالع اصل بوده، اجرای آن نیازمند  ،انگاریکیفری از رهگذر جرم ۀعنوان آخرین راهکار استفاده شود. مداخل

 (005:  0197. )یزدانی و مقدسی،جیه استتو

( در پاریس 0966فمینیسم، اصقالحی است که برای نخستین بار در کنفرانس بین المللی زنان در سال )

رودستی ها ریشه فتبیین شد. فمینیست "شارل فوریه"پردازان فرانسوی به نام استفاده و توسط یکی از نظریه

ل ستم اینکه عام همد و تال  کردند این کانون مهم و حیاتی زندگی بشر را با تودانستنزنان را کانون خانواده می

 ها، زنان را در گردابی سهمگیننگر آنبر زنان است، از میدان بیرون کنند. غافل از اینکه نگاه تک بعدی و جزئی

ود، هرگز با میزان ظلم و شداری بر زنان روا داشته میای که ستمی که امروزه در نظام سرمایهانداخته به گونه

ا در هکند، قابل مقایسه نیست. از این رو، بسیاری از فمینیسترود خانواده بر زنان وارد میستمی که گمان می

به نقش مثبت خانواده نیز توجه نشان دادند، و این نکته مورد تأکید قرار گرفت که نباید خانواده به  0961دهه 

و باید در کنار ابعاد منفی، به ابعاد مثبت آن نیز توجه شود. می توان گفت جریان عنوان کلیتی یکپارچه نفی شود 

فمینیسم، هرچند با ادعای دفاع از حقوق زنان پا به عرصۀ مبارزه با ستم علیه زنان نهاد، اما بدون توجه به ابعاد 

ی و سپس تال  برای اعمال پردازگوناگون زندگی بشری و بدون آگاهی از نیازهای واقعی هر دو جنس، به نظریه

های عملی خا  درباره زنان و مردان پرداخت. از این راه، نه تنها ستم علیه زنان را محو نکردند، بلکه سیاست

 (667 :0161 )معظمی،.ساز ظلمی مضاعف بر زنان شدندخود زمینه

واز یا ه بررسی جدر این پژوهش که با رو  توصیفی نگاشته شده است، از منظر جرم شناسی فمینیستی ب

 عدم جواز وضع کیفر در مسائل مربوط به حقوق زنان خواهیم پرداخت.
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 فمینیسم-0

در فرانسه  یالدیم 0661بنیانگذار نخستین انجمن حق رأی زنان در دهه« اوکلراوبرتین»را واژه فمینیسم 

 ۀراه یافت و پس از دههای سده بیستم به انگلستان و ایاالت متحده وضع نمود. این واژه در نخستین سال

و بر آمدن موج دوم فمینیسم، استفاده از آن برای کسانی که حامی بهبود وضعیت زنان در جامعه  یالدیم0951

باورانه و برافراشتن بیرق مبارزه با تبعیض، فمینیسم با دیدگاه زن (0105: 0161. )لیپست،تر گشتبودند، متداول

شود که فمینیسم چیست؟ مکت ، دانش یا جنبش. ر نهایت مشخص نمیچیند، دای میاز خرمن هر دانش خوشه

 گاه نتوانستم درست بفهمممن خودم هیچ» :گویدهای معروع میاز فمینیست« ربکا وست»دلیل نیست که بی

ی یا یک روسپ« وول شل»کنم که مرا از زنی دانم هر وقت احساساتی را بیان میفمینیسم یعنی چه؟ فقط می

 (69: 0176 . )مرجع فمینیسم،«گویند فمینیسیتکند، به من مییمتمایز م

را  هاستینیفم ،یمقالعات حقوق یهااز شاخه یکیجرم، به عنوان  یپردازهینظر ۀبه زنان در حوز یتوجهیب

 یتیشد که بخش عمده مقالعات جنس یشناسجرم ینظر یدر مبان یبه انتقاد واداشت و باعث شروع مقالعات

شناسی فمینیستی . در خصو  مداخلۀ کیفری در حقوق خانواده نیز جرمدهندیم لیم را تشکدرباره جر

 اتخا  یفریک استیاز خانواده، س تیحما یدر راستا یفریک ییاجرا یهااز جمله ضمانتنظر می باشد. صاح 

ت که شامل ترک ( اسقانون مجازات اسالمی 506-507)مواد  یخانوادگ فیتکالو بر ضد حقوق  میشده در جرا

ازدواج، طالق، رجوع، انفاق، ازدواج با زن شوهردار و معتده، به عقد درآوردن زن شوهردار و معتده، عدم ثبت 

تواند در بوتۀ نقد و بررسی قرار گیرد که این مداخالت برای حمایت ازدواج قبل از بلوغ و تدلیس در نکا  که می

د؟ و اساساب پیامدهای ناشی از مداخلۀ کیفری در حوزۀ خانواده موج  باشاز زنان تا چه میزان کافی و ضروری می

 حفظ کیان خانواده است یا فروپاشی؟ و اگر نیاز به مداخله باشد چه جرائمی در اولویت قرار دارد؟ 

فمینیسم به عنوان یک جنبش اجتماعی برای دفاع از حقوق زنان، یا آنچه این پنداشته شده، عموماب به 

ها استراتژی محوری خود را بر مبنای عصر خود متکی بوده است. فمینیستهای مسلط فکری همیانمکات  و جر

برابری زن و مرد، جلوگیری از ظلم و ستیز علیه زنان و تولید قواعد فراملیتی به منظور ایجاد اتحاد بین زنان قرار 

گرایان زن ر خانواده، ازدواج همجنسهای خاصی چون خلعیت والیت و سرپرستی مرد بدادند که با هنجار شکنی

های همسری و مادری زنان همراه بود. به اعتقاد )لزبین ها(، اشتاال زنان در تمامی سقو  شالی و نکوهش نقش

است و مفهوم جنسیت، منشأ تبعیض علیه  "نقش های جنسیتی"ها احساس برتری مردان، مربوط به فمینیست

ویت زن برآمدند تا با رشد عواملی چون آگاهی، ایجاد اعتماد به نفس و زنان می باشد، لذا در صدد تاییر ه

های موجود برای آنان، پارادایم اجتماعی را فراهم کنند که به زعم خویش، بستر مناسبی برای تشکیل هویت
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ر ضاز فیلسوفان و مورخان فرانسوی عصر حا "ژنویو فرس"آزادی و برابری زنان با مردان در تمامی سقو  بود. 

ا هبرابری یک مسأله مرکزی در اندیشه فمینیستی است، این مسأله در واقع بیانگر ایده»در این زمینه می نویسد: 

و آمال فمینیستی در نقد تسلط مردان و خواست یک تعادل پایاپای میان مردان و زنان است. در حقیقت 

متعامل  هاینماید، لذا سیستمقیاد زنان تلقی میفمینیست مردان را در جایگاه مسلط دیده و ارتباط با آنان را ان

 (69: 0161گیرد. )دوانی، ها قرار میزنان  و مردان، به طور نمونه خانواده، به شدت مورد تاخت و تاز فمینیست

 فمینیستی پردازاننظریه نظریات-2

توان یک ی زنان، نمیتر از آن در دنیای واقعی، یعنی در زمین مبارزات اجتماعها و پیشدر جهان نظریه

رچه گ ها اشاره دارد.ورزیها و سیاستنظریه مجموعه متکثری از فمینیسم به. تعریف واحد از فمینیسم ارائه داد

ای هها به فرودستی زنان آگاه و خواهان رهایی آنان هستند، ]اما[ بر سر علل این فرودستی یا راههمه فمینیست

بندی اقع، جنبشِ فکری فمینیسم، انواع گوناگونی دارد. هر کوششی برای طبقهرهایی توافق کاملی ندارند. در و

ز بخواهی و ناقص اتواند دلبندی میهای فمینیستی انبوهی از مشکالت به همراه دارد. هر نوع نظام طبقهنظریه

های ظریهنبنابراین،  .بندی هستیمبا این وجود، برای رسیدن به تعاریف و کس  شناخت ناگزیر از مقوله .کار درآید

مرور شده اند. فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیستی و « معاصر»و « کالسیک»مقر  فمینیستی در دو دسته 

ای ههای اصلی نظریهها را شاخهفمینیسم رادیکال، سه گرایش سنتی فمینیستی هستند که می توان آن

زنان در اواخر قرن نوزدهم، همواره در ادبیات فمینیستی دانست. این سه گرایش فمینیستی از آغاز جنبش 

های کالسیک ها را نظریهتوان این گرایشر واقع، مید (006: 0171 . )زینلی،ها قابل ردیابی هستندفمینیست

های وششک. اندشده های معاصر بر مبنای نقد، تعدیل یا ترکی  آنها ساختهفمینیستی دانست که سایر نظریه

م های مهای به روی دانش بشر گشوده و پرسشاندازهای تازهاز دویست سال گذشته چشم فکری زنان در کمتر

ها خود به سدی در برابر درک چند و چون آن، هابسیار به میان آورده است. اما تنوع و تضارب شگفت آور اندیشه

 ( 0195. )تان ، رزماری، بدل شده است

مینیسم ف، فمینیسم لیبرالمعاصر فمینیستی عبارتند از:  هایهای کالسیک و نظریهبه طور کلی، نظریه 

فمینیسم (، گرا )عریانیسمم حقیقتیسپسافمین ه،فمینیسم روانکاوان، فمینیسم رادیکال، مارکسیستی

 فمینیسم اسالمی، فمینیسم پسااستعماری، فمینیسم سیاه، مدرنفمینیسم پست، سوسیالیستی

 فمینیسم اسالمی-3

اصقالحی است که عمدتاب در غرب و توسط دانشگاهیان و روزنامه نگارانی که بر « میفمینیسم اسال»      

 هایکردند، مقر  شد. هدع این محققان از به کار بردن این اصقال ، توضیح تال روی جوامع مسلمان کار می
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در چارچوب دینی  کرده و مدرن مسلمانای از زنان تحصیلای است که از طرع عدهخواهانه و اصال  طلبانهحق

گیرد. به تعبیری، فمینیسم اسالمی گفتمان و عملی فمینیستی است که از درون به یک پارادایم صورت می

وی گیرد و در جستجفمینیسم اسالمی فهم و قدرتش را از تفسیر مترقی قرآن و سنت می. اسالمی متصل است

های دهه اصقال  فمینیسم اسالمی طی سال. حقوق و عدالت برای زنان و مردان در تمامیت وجودشان است

 . )کشاورز،به تدریج در چندین منققه جهان، پدید آمد و ابتدا در حوزه آکادمیک و دانشگاهی مقر  شد 0991

0167 :15) 

منشاء ایجاد این  ،آبادی، پروین پایدار و نیره توحیدیاز نظر زنان دانشگاهی ایرانی، همچون افسانه نجم

به « فمینیسم و اسالم»این اصقال  را در کتابی به نام  0995است. دانشگاهی سعودی در سال مفهوم در ایران 

 91فریقایی، در دهه آکار برده است. همچنین، اصقال  یا واژه فمینیسم اسالمی در ترکیه و کشورهای مسلمان 

در چهار گوشه  91ط دهه در مقاالت دانشگاهی به کار رفته است. در مجموع، اصقال  فمینیسم اسالمی از اواس

های مسلمانی هستند که تمایلی به صفت اسالمی ندارند، چرا که البته، فمینیست. امت اسالم منتشر شده است

مورد قبول همه مسلمانان  خاصی برای اسالم است که الزاماب« سیاسی»امروزه این صفت مبین موافقت با نقش 

اصقالحاتی کامالب متضاد نیستند، بلکه همیشه « الییک»و « مذهبی»های نیست. باید توجه داشت که واژه

فراتر  «الییک –مذهبی »هایی بین این دو وجود دارد. به همین علت، فمینیسم اسالمی از دوگانه پیچیدگی

رود. فمینیسم اسالمی از حقوق زنان، برابری دو جنس و عدالت اجتماعی از طریق دادن یک جایگاه محوری می

م ها یگانه نیستند. به بیان دیگر، بیش از آنکه در فمینیسکند. گرچه این استداللی اسالمی، دفاع میهابه استدالل

در مجموع، . شان مرکزیت داردمحور باشد، گفتمانِ زنان مسلمان در دفاع از حقوقهای مذهبیاسالمی، اندیشه

 دهند. فمینیسم اسالمیان انجام میشهای مذهبیفمینیسم اسالمی نتیجه تالشی است که زنان در داخل بافت

 .در کشورهایی با اکثریت مسلمان و نیز در کشورهای که در آنها اقلیت مسلمانی وجود دارند، پدید آمده است

دازان پرفمینیسم اسالمی در میان مهاجران مسلمان در اروپا در حال گستر  است. از زنانی که در جهان به نظریه

 (06: 0167 . )کشاورز،ند، می توان به فاطمه مرنیسی اشاره کردفمینیسم اسالمی شهرت دار

کند که به نحوی خواستار برابری بحث می اسالمطور کلی فمینیسم اسالمی در ارتباط با نقش زنان در به

باشد. به عبارت می تبعیض جنسیتین در وجوه زندگی عمومی و خصوصی بدون هیچ نوع کامل همه مسلمانا

بر پایه و اساس یک چارچوب  عدالت اجتماعیو  برابری جنسیتی، حقوق زنانهای اسالمی از دیگر فمینیست

گیرد و در جستجوی حقوق و عدالت برای می قرآنکنند. فمینیسم اسالمی فهم و قدرتش را از اسالمی، دفاع می

ام بر اصل برابری تم قرآنتمامیت وجودشان است. برهان اساسی فمینیسم اسالمی این است که در  مردانو  زنان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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را مردود دانسته و خواستار برابری زن و مرد  تبعیض جنسیو  مردساالریکند؛ بنابراین افراد بشر تأکید می

 در یفمینیست جریانات ترینقوی از یکی عنوان به اسالمی ها در اجتماع( است. فمینیسمی)همچون دیگر برابر

 آنان به بخشی آگاهی نیز و اسالمی جوامع در زنان زندگی سقح به ارتقابخشیدن در مؤثری نقش مدرن، دنیای

 تاذیه سالمیا هم و فمینیستی هایایده از هم همزمان طور به که اسالمی فمینیسم شناخت. است داشته

 .نیست فهم قابل اسالمی جوامع در اسالم با آن رابقه و فمینیسم وضعیت از اجمالی درک با جز کند،می

 هدایت هایفعالیت با و است جامعه در زنان ساختاری نشینیحاشیه از انتقادی آگاهی اسالمی فمینیسم

 بر همه برای را انسانی تمامیت که کند جادای ایجامعه تا است درگیر جنسیتی قدرت روابط تاییر سوی به شده

 ملع اسالمی فمینیسم واقع، آورد. در فراهم ستم ساختارهای از آزادی و برابری انسانی جنسیتی، عدالت اساس

 جامعه از جدیدی نسخه خواهدمی و شودمی مقر  اسالمی پارادایم درون در که است فمینیستی گفتمان و

 و گذشته نقد آینده، اسالمی جامعه سازیآلایده. است متفاوت آن در زنان نقش هک کند ایجاد آل ایده اسالمی

 ر مق سنتی اسالم با مخالفت در آزادی، و زنان به ظلم درباره اسالمی فمینیسم نظریه. داندمی مجاز را آینده

 . است شده تحریف و سنتی و استعماری اسالم از ترمتعالی منظر، این از حقیقی اسالم. است شده

 هایفمینیست. است خصوصی و عمومی حوزۀ در جنسیت، از نظر صرع مسلمانان کامل برابری آن هدع

 اسالم چهارچوب در است ممکن که کنندمی دفاع اجتماعی عدالت و جنسیتی برابری زنان، حقوق از اسالمی

 رسکوال و غربی هاییستفمین هایگفتمان از چنینهم جنبش پیشگامان. دارد ریشه اسالم در گرچه نباشد،

 رسمیت به منسجم جهانی فمینیستی جنبش از بخشی عنوان به را اسالمی فمینیسم نقش و اندکرده استفاده

 مختلف مناطق در و است جهانی ایپدیده اسالمی فمینیسم شد مدعی توانمی که روست این از. شناسندمی

 باشند کشورهایی از هاآن چه دارند، جای خودشان هایکشور در که است شده ایجاد زنانی توسط دنیا پراکنده

 است. گستر  حال در غرب در که چهآن قدیمی، کوچک اجتماعات از یا و مسلمان اکثریت با

 شناسیاز منظر جرم  حقوق خانواده-0

رزه اطرق مباز زا شناسی علم تقریباب جدیدی است که مرتبط با علوم دیگر بوده و به بررسی عوامل جرمجرم

. ردازدپجرم می های اصالحی و تربیتی و یا درمانی برای جلوگیری از تکراربرای پیشگیری از بزه و اجرای رو 

درخصو   را تدابیری گوناگون، مقررات و قوانین در قال  اسالم، هایآموزه از تأسی به کشورمان گذارقانون

 نهاد این به نیز المللبین سقح در کشورمان داخلی وقحق کنار است. در داشته مقرر انگاری در حوزۀ خانوادهجرم

به عالوه،  شده اند. آن از حمایت به موظف هادولت و تلقی جامعه اتکای نققه خانواده، و پرداخته شده مقدس

 است.  شده تأکید مرد و زن جنسیتی تبعیض عدم بر همواره

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
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 هابیانیه ها،سازمان اعالمیهذرد اینگمی متحدملل سازمان تأسیس از کهمدتی  طول در رواین از

 تهدیدی هاآن ارتکاب که جرایمی است. کرده صادر حقوق بشری مختلف موضوعات در متعددی هایوکنوانسیون

 و نکا  واقعه ثبت عدم مثل دهند،می رخ خانواده قداست علیه جرائم این از اند. برخی متنوع است، خانواده برای

 برخی و و کودکان زنان علیه خشونت نظیر گردند،می واقع خانواده نهاد هایبنیان و مبانی تحکیم علیه برخی دیگر،

 رفتارها، این انگاریجرم است گیرند. بدیهیمی هدع را خانواده اعضای مستقیماب انفاق، ترک همچون نیز دیگر

 که است این بر اعتقاد زیرا زد؛ خواهد رقم کشورمان مقررات داخلی و قوانین در را خانواده نهاد از کیفری حمایت

 و باشد نظم مجری و نهاد این استحکام سب  تواندمی خانواده بنیان به زدن بدون آسی  متناس  کیفری حمایت

 کیفری، ضمانت اجراهای به توسل مسلماب کیفر، آثار و اهداع از فارغ نیز و انگاریجرم مهم معیارهای نظر ازصرع

 به البته است، توجیه قابل حربه، عنوان آخرین به ها،آن کارآیی عدم یا غیرکیفری هایابزار فقدان صورت در فقط

 (05: 0190 عمل نباشد. )غالمی، اصل از بارترزیان آن، اجرای آثار که شرطی

 جرایم علیه زنان در بستر خانواده-5

 ناگواری را تأثیرات ادگی،خانو جرایم است. گردیده مبدل شمولجهان پدیده یک به خانوادگی، جرایم امروزه

 باور به این محققین از برخی است. گردیده جهان در مختلف اجتماعات هاینابسامانی باعث و گذاشته اجتماع بر

 هایایجاد خشونت باعث و کرده باز اجتماعی ساختارهای در خشونت برای را راه خانوادگی، جرایم که هستند

 شخص بر آن، شخصی اساس بر که گرددمی اطالق برخوردی یا و عمل به خانوادگی جرایم است. اجتماعی گردیده

 دید از که برخورد، نوع این نماید.می وارد اخالقی یا و فیزیکی صدمه خانواده، چارچوب یا و حومه در عمداب، دیگری،

: 0171نیا،  نماید. )کی تبارز های مختلفیگونه به تواندمی است، شده تعریف معنوی یا فیزیکی حقوقی، صدمۀ

 گردد:( چند گونه مختلف جرایم علیه زنان در بستر خانواده در ادامه بررسی می60

 آزاری همسر-5-0

تعریفی عام و گسترده دارد و در واقع هرگونه آزار فیزیکی یا روانی زن به وسیلۀ « همسر آزاری»مفهوم 

 عبارتند شودمی مردان توسط آزاریزن موج  که عواملی تواند در این محدوده قرار بگیرد. برخیهمسر  می

 خودپنداره است، داریخانه فقط زن نقش به اینکه اعتقاد زن، اقتصادی نسبی ناتوانی مردانه، اقتدار به اعتقاد از:

 همسرکشی گیرد.می را مردان جان  قضایی نظام اینکه اعتقاد به است، کودک مانند زن اینکه به اعتقاد زنان، منفی

های شیوه به و رساندمی قتل به دلیل هر به را خود زندگی شریک و همسر آن که در است آزاری مسره حد آخرین

 مردان عمدتاب خشونت است. داده روی کردن خفه و کردن، مسموم زدن، دار زدن، آتش کردن، پرت زدن، ضربه

 است. دفاعی عموماب زنان خشونت و تهاجمی
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بوده و باید آن را از اختالفات خانوادگی که ممکن است در  ای مرضیآزاری پدیدهبدیهی است که زن

 تواندهای بسیاری وجود داشته باشند، تفکیک نمود. اگرچه حاد شدن یک اختالع خانوادگی گاه میخانواده

منجر به آزرده شدن طرع ضعیف اختالع که اغل  زن خانواده است بشود، ولی این امر معموالب مققعی و موقتی 

دلیل شوهران خود قرار آزاری به صورت مزمن و دائمی مورد ا یت و آزارهای بیآنکه قربانیان زناست. حال 

دهند. این آزارها به حدی است شان به هر بهانه کوچکی آنها را مورد ضرب و جر  قرار میگرفته و یا شوهران

 شود. که گاهی اوقات باعث پناه بردن زن به مراجع قانونی می

 دارند. قرار فراوان هایو آسی  خشونت در معرد مردان، به نسبت شانفیزیکی قوای تمایز دلیل به زنان

 داشته وجود بر زنان آنان توسط آسی  ایراد امکان شرایقی هر در شود باعث می به زنان نسبت مردان نیرومندی

 ارتکاب خشونت در مرد را زنی شودمی آمیزخشونت اعمال ماندن پنهان سب  که خانواده نهاد خصوصی بودن باشد.

 عاطفه، پایه بر آن ابتنای یا نهاد خانواده بودن خصوصی بهانه به تواننمی مواردی چنین کرد. در خواهد ترمصمم

 توسط که هاییخشونت مورد در افتراقی انگاریجرم لزوم در نتیجه، کرد. تجویز را زن به گوناگون هایآسی  ورود

 توجه نداشته بدان تاکنون گذارقانون که امری است؛ ضروری آسی  اصل از رهگذر شود،تحمیل می زنان  بر مردان

 ایراد شده بیان نظر بر است، جرم انگاری شده دیگران به جر  و ضرب ارتکاب که استدالل این با برخی شاید است.

 و ضرب مرتکبان سایر با مقایسه در خویش همسر خشونت علیه مرتکبان مجازات در تساوی گفت باید اما گیرند؛

 وقوع از پس همیشه )حتی وی همسر، به نسبت وجه فیزیکی وضعیت بر زیرا عالوه است؛ دور از انصاع  جر ،

 است. فراهم آسی  بیشتر ایراد برای و زمینه است خویش همسر دسترس در عموم، انظار از دور در موقعیتی جرم(

 کند. اقدام وجه علیه خشونت جرم انگاری افتراقی به آسی ، اصل از استفاده با تواندمی گذارقانون نتیجه، در

 0961های جنبش فمینیسم در دهه های به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت همسر آزاریبحث 

المللی ل جهانی و بینئبا حرکت موج دوم فمینیسم و با متمایل کردن رویکرد این جنبش به سمت مسا 0991و

تند کید داشأهای غربی در این دهه بر این امر تی پیدا کرد. در واقع بسیاری از فمینیستتر زنان، نقش پررن 

ل و مشکالت جهانی زنان از جمله مصادیق مختلف خشونت مثل تجاوز، آزار جنسی خویشاوندی، ئکه مسا

که  باور بودند ها بر ایندر واقع آن باید بیش از پیش در دستور کار این جنبش قرار گیرد.غیره  گری ویپروس

به جهانی بهترین نمونه نابرابری جنسی است که می تواند نه تنها به  له مبتالأبه عنوان یک مس همسر آزاری

حقوقی زنان بلکه به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر مورد بررسی و درخواست قرار گیرد.  ۀعنوان یک مقالب

 علیه خشونت هرگونه حذع" اعالمیه در سازمان ملل مجمع عمومی 0991ها در سال در راستای همین فعالیت

های بسیاری در این زمینه در المللی مقر  کرد و از آن پس فعالیتنبی قانون یک عنوان به را مسأله این "زنان
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اینکه  و با شعار محوری جنبش فمینیسم مبنی بر 0961-0971کشورهای مختلف صورت گرفت. در سال های 

، زنان، تجربیات شخصی خویش را از مسائلی چون خشونت، به مرکز "ر سیاسی استامر شخصی خود یک ام"

 ۀبه حوز خصوصی ۀهای تحقیقاتی خود کشاندند و خواستار تاییر رویکردهای فمینیستی از مرکزیت حوزتحلیل

ی ازگویعمومی شدند. در واقع این امر سب  شد تا زنانی که تا پیش از این مجبور به پنهان کردن و یا عدم ب

شان بودند، فرصت پیدا کنند تا از تجربیات شخصی خویش در مجال فراهم آمده رفتارهای خشونت آمیز بر علیه

 (16: 0166 . )السان،سخن به میان آورند

 طالق و نکاح واقعه ثبت عدم-5-2

 صریحاب که اظیالف به قبول و ایجاب به شودواقع می نکا »مدنی:  قانون 0156 ماده و اسالمی قواعد اساس بر

 اثبات تا شد خواهد موج  امری چنین ندارد. نیاز را خاصی نکا  تشریفات بنابراین،« کند. ازدواج قصد بر داللت

 در مسیر وضعیت این از برخی است ممکن نتیجه شود. در فراهم استفادهسوء برای دشوار و زمینه زوجیت رابقه

 موضوع این کنند. را انکار رابقه زوجیت شان،نفسانی تمایالت قتحق و نکا  از انعقاد پس کرده، استفاده منفی

 ( در00 :0169 آبادی، ده شود. )حاجیمی آن نکا  از ناشی فرزندان به آن تبع به و به زوجه ضرر ورود سب 

 برای عاملی شود، وارد فرزندان و زوجه بر نکا  ثبت عدم اثر است در ممکن که هاییآسی  از پیشگیری نتیجه

که  امری صورت گیرد.  کیفری مداخلۀ آسی ، اصل به توسل با تا است فراهم امکان حتی این است. دولت اخلۀمد

 نکا  ثبت عدم انگاری ( اقدام به جرم0190خانواده ) حمایت قانون 09 مادۀ در و داشته توجه بدان نیز گذارقانون

 است. کرده

 با مقابله برابر مهمی در بسیار راهکار تواندمی آن، عضایا و خانواده از حمایت حیث از طالق، و ازدواج ثبت

 همچون وقایعی با گاه که جهت آن ویژه از به اقدام، این باشد. مشترک زندگی در احتمالی ناخوشایند پیامدهای

 ابد. دریانکار می غیرقابل ضرورتی هستیم، روبرو غیره و انکار نس  یا اثبات زوجه، یا زوج انکار زوجیت، اثبات لزوم

 آن، انفساخ و دائم، فسخ نکا  ثبت ،61 ماده در ابتدا 0190 مصوب خانواده حمایت قانون در مقنن راستا همین

 مذکور وقایع ثبت عدم انگاریجرم با 09ماده  در سپس نمود الزامی را طالق یا بقالن نکا  اعالم و رجوع و طالق

 دائم، ازدواج به رسمی دفاتر در ثبت بدون مردی چنانچه»ده: این ما موج  به است. کرده حمایت خانواده نهاد از

 الزامی موقت نکا  ثبت که مواردی در یا خودداری آن ثبت از ماه یک تا رجوع از یا پس اقدام نکا  فسخ یا طالق

 درجه تعزیری یا حبس و پنج درجه نقدی جزای پرداخت به واقعه ثبت به الزام ضمن کند، امتناع آن ثبت است از

 استنکاع طالق یا نکا  بقالن اعالم و انفساخ نکا  ثبت از که مردی مورد در مجازات این شود.می محکوم هفت

 «.است مقرر نیز کند
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 شرط نیز و طرفین توافق خانواده، حمایت قانون 60 ماده به موج  موقت نکا  بودن الزامی موارد دیگر از

مصوب  کنوانسیون سوم مادۀ که نحوی به دارد؛ نیز المللیبین وجهۀ ازدواج، واقعه ضرورت ثبت است. عقد ضمن

 شماره ققعنامۀ که براساس ازدواج ثبت و ازدواج برای سن حداقل ازدواج، در رضایت درباره متحد ملل سازمان

 اعالم گردیده تصوی  بشر، حقوق جهانی اعالمیۀ 05ماده  به کامل احترام با و سازمان این عمومی مجمع 0751

 «. برسند ثبت به مناس  رسمی اسناد دفتر یک در صالح وسیلۀ مقامی به باید ها ازدواج همه»ارد: دمی

 شوهردار زن با ازدواج-5-3

 در است. شده نیز محسوب جرم قانونی، منع بر عالوه است، دیگری عدۀ در که زنی یا و شوهردار زن با ازدواج

هرگاه کسی عالماب زن شوهردار یا زنی را که در عدۀ »شده:  مقرر 0176 مصوب اسالمی، مجازات قانون 501 ماده

دیگری است، برای مردی عقد نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هجده میلیون ریال 

شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طالق و یا اسناد رسمی باشد برای ضربه شالق محکوم می 70جزای نقدی و تا 

 « تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید. همیشه از

 مجرمانه فعل مرتک  دیگر، فرد با نکا  صورت در است، دیگری عدۀ در یا قید زوجیت در زنی که همچنین

 قداست از دیگری است، عدۀ در که زنی یا شوهردار زن با ازدواج انگاریجرم با مقنن ترتی ، بدین شده است.

 یکی است؛ وارد نیز نقدهایی اشاره، مورد 500 و 501 مواد به هرچند ست.ا آورده عمل به کیفری حمایت خانواده

 کرد اصال  امروز اقتصادی وضعیت اساس بر را آن باید و است بسیار نازل مواد این در مقرر نقدی جزای مبلغ اینکه

مورد  در ماده دو این آنکه دیگر نکته آورد. عمل به نقدی جزای اعمال رهگذر از کیفری مؤثرتری حمایت بتوان تا

 قید در زن باز مرد عقد نکا  شاهد و داشته حضور نکا  عقد صیاه اجرای جلسه در است ممکن که افرادی دیگر

 (09: 0166 ندارد. )رهبر، حکمی باشند، دیگری عده یا زوجیت

 ازدواج با طفل-5-0

تر است. ازدواج قابل مالحظه های جدید با وقوع ازدواجاهمیت سن در تشکیل خانواده با توجه به ایجاد نقش

گردد، مثالب نقش شوهر یا پدر بودن برای مرد و نقش مادر های جدیدی برای طرفین عقد میمنجر به ایجاد نقش

 رود. زوجین بایدها نیز انتظاراتی از هر یک از طرفین عقد نکا  مییا همسر بودن برای زن. بر اساس این نقش

رود درک نماید. در صورتی که ها و انتظاراتی را که از آنها میوانند اهمیت نقشدر سنی قرار داشته باشد که بت

ک رود، درها میها و انتظاراتی را که از آنطرفین عقد نکا  در سنی قرار داشته باشند که نتوانند اهمیت نقش

ی زناشویی نتوانند آن ها و انتظارات ازدواج نمایند، ممکن است در زندگنمایند و یا بدون آگاهی از این نقش
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ها و انتظارات را برآورده نموده و در نتیجه کانون گرم خانواده را به کانون اغتشا  و گسیختگی مبدل نقش

 سازند. 

سازمان ملل متحد، ازدواج کودکان را به هر نوع ازدواج در زیر سن هجده سال، قبل از اینکه دختر به لحاخ 

یت های زناشوئی و بچه داری را داشته باشد، اطالق می کند و بر همین جسمی و روانی آمادگی  پذیر  مسئول

مبنا در مواردی که کودک در زیر این سن ازدواج کند، ازدواج زود هنگام رخ داده است.) بابانژادو همکاران، 

0199 :06 ) 

 این رو ازدواج عالوه بر این، ازدواج در سنین پایین ممکن است اثرات جسمانی مضر بر فرد داشته باشد. از

هایی جهت حمایت از اطفال بسیار  ضروری است و الزم است در سنین پایین نهی گردیده است. اتخا  سیاست

در اصالحات قانونی مورد لحاخ قرار گیرد، چیزی که تاکنون نه تنها محقق نشده بلکه با تاییرات نامناس  قانون 

 در سالدر آخرین اصالحات،   تر هم شده است.ین پایین شایعهای اخیر، متأسفانه ازدواج دختران در سندر سال

گذار به منظور تأمین نظر شورای سال به طور کلی منع نشده است بلکه قانون 06و  01زیر ازدواج اطفال  0160

 01عقد نکا  دختر قبل از رسیدن به »چنین تنظیم نموده است: قانون مدنی را این 0010نگهبان، متن ماده 

سال تمام شمسی منوط است به ا ن ولی به شرط رعایت مصلحت و با  06ام و پسر قبل از رسیدن به سال تم

توان دختران و پسران زیر شود در حال حاضر به سه شرط میهمانقور که مالحظه می« تشخیص دادگاه صالح.

 61نماید. ماده نققی مینظران غیر مسال را آماده ازدواج دانست. امری که از دید بسیاری از صاح  06و  01

قانون مدنی در نظر گرفته شده است که بر اساس  0100قانون حمایت از خانواده به عنوان ضمانت  اجرای ماده 

قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم   0100ماده هرگاه مردی برخالع مقررات آن، 

ه نقص عضو یا مرد دائم زن منجر گردد، زوج عالوه بر پرداخت می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی ب

دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج عالوه بر پرداخت دیه به 

هرگاه . همچنین بر اساس تبصره این ماده از قانون حمایت از خانواده، حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود

ل نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده سئوری، مادر، سرپرست قانونی یا مولی قه

تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر 

 .است

را برای ازدواج کودکان از طریق قانون مدنی که راه  0100تال  برخی از نمایندگان مجلس برای اصال  ماده 

باز گذاشته تاکنون بی نتیجه بوده است. طر  ممنوعیت ازدواج کودکان یا افزایش حداقل سن ازدواج  "ا ن پدر"

از سوی فراکسیون  0197معروع شد از طر  های مهمی است که در سال  "کودک همسری"نیز که به طر  
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که همگی اعضای آن  [ ن رأی اکثریت کمیسیون قضایی مجلسزنان مجلس تدوین شد و با مخالفت و در پایا

قانون مدنی را بدین شکل  0100ای که  در صورت تصوی ، ماده الیحه رد شد و به تصوی  نرسید. ]مرد بودند! 

 06سال تمام شمسی و پسران قبل از رسیدن به  05عقد نکا  دختران قبل از رسیدن به سن " داد: تاییر می

ولی و حکم دادگاه به شرط احراز رشد جسمی و روانی  ، منوط به رعایت مصلحت کودک، ا نسال تمام شمسی

 "است.

سال تمام  05سال تمام شمسی و پسران قبل از رسیدن به  01ازدواج دختران قبل از رسیدن به  -تبصره 

 شمسی ممنوع است.

 فریب در ازدواج-5-5

 در که اییا زوجه زوج .نهدمی بنیان را اعتماد اقتصد. است صداقت شوهر، و زن میان سالم روابط جوهر

 المتس امروزه. کندمی تزلزل را دچار خانواده کانون خود رفتار با نیست، صادق خود همسر با زندگی تشکیل بدو

 جنس دو هر هاآسی  این. باشدمی و غیره اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، مختلف هایآسی  معرد در جامعه

 توانمی هاآسی  این جملۀ از. دهدمی قرار خقر معرد در را دو این از گاه یکی اما شودمی ملشا را زن و مرد

 فاتاثبات ص مفهوم به نکا  در تدلیس. کرد اشاره شوهر و زن ویژه به یکدیگر با افراد روابط فری  در رواج به

. است زوجین روابط و تیرگی هخانواد نظام فروپاشی عوامل جمله از دروغین، صورت به عیوب رفع یا مقلوب

 گردد. )ولیدی، دارلکه دروغ، و کارانهفری  با رفتارهای که است آن از ترارز  با بسیار خانواده، ساحت اساساب

0161 :16) 

 مجازات قانون 507 ماده باره، این در هست. نیز کیفری موج  آثار نکا  عقد در فری  به توسل این، بر عالوه اما

 از واهی امور به را خود طرع ازدواج عقد از قبل زوجین، از یک هر چنانچه»مقرر نموده:  0176 مصوب اسالمی

 و دهد فری  امثال آن و تجرد خا ، سمت و شال اجتماعی، موقعیت مالی، تمکن عالی، تحصیالت قبیل داشتن

 نکته«. گرددمی محکوم الس دو تا شش ماه از تعزیری حبس به مرتک  شود، واقع آنها از یک هر مبنای بر عقد،

 متقلبانه، اقدام یک صورت به مثبت مادی فعل با فقط ازدواج در فری  آید؛می بر ماده منقوق از اینکه  کر به الزم

 (66: 0166 دهد. )صفار،می رخ افتد می اتفاق کالهبرداری جرم در آنچه نظیر

 انفاق ترک-5-6

 و هنجارها ای،هر رابقه کردن منضبط برای زیرا نیست ورتص قابل متقابل حقوق وجود بدون خانواده نهاد

 خانواده، اعضای میان مهم روابط از جمله شود. جلوگیری آن گسیختگیهم از و تشتّت از تا است الزم قواعدی

النفقه یابد. افراد واج می جلوه اقارب نفقه و زوجه نفقه دو صورت به نفقه پرداخت قال  در که است مالی روابط
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ارتند از: زوجه، اوالد و اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی. تفاوت مبنای لزوم پرداخت نفقۀ عب

زوجه در عقد ازدواج دائم و موقت، موج  شده که سیاست اتخا شده در این زمینه متفاوت باشد. در حالی که 

طرفین است. لذا برخالع آنکه در عقد دائم  الزام به پرداخت نفقه در ازدواج موقت مبتنی بر قرارداد فی مابین

گردد، در عقد موقت این امر فاقد عنوان مجرمانه عدم پرداخت نفقه موج  اعمال ضمانت اجرای کیفری می

 خانواده های دادگاه از توجهی قابل آرای نیز عمل در که است خانواده حقوق مهم مباحث از یکی نفقه است. مسأله

هر کس با داشتن استقاعت مالی »: 0190مصوب  خانواده حمایت قانون 16 ماده اساس بر یابد.می اختصا  بدان

نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخا  واج  النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از 

 « نماید.روز تا پنج ماه حبس محکوم میسه ماه و یک

انگاری قرار گرفته فاق زوجه و ترک انفاق افراد واج  النفقه غیر از زن، مورد جرمدر این ماده دو جرم ترک ان

 متعارع طور به که البیت اثاث و غذا البسه، مسکن،»از:  است مدنی عبارت قانون 0017 ماده تصریح به نفقه .است

بر اساس «. اعضا قصانن یا مرد واسقۀ به او احتیاج یا زن عادت صورت در متناس  باشد و خادم زن وضعیت با

 مقابل در را فرد پذیریآسی  که طوری به است دیدگیبزه عوامل از سن و جنسیت شناسانه، دیدهبزه مقالعات

 است مدنی حقوق مفاهیم از فرزند، و زن دادن به نفقه اگرچه دلیل، همین دهد. بهمی افزایش هاکژروی و جرائم

 جرم از هدع است. شده انگاری جرم شرایط، حصول با آن عدم پرداخت و یافته کیفری صباه کشورها اغل  در اما

 تارک که نحوی به است کیفری صورت به خانواده در کودکان و زنان از تربیش چه حمایت هر رفتار، این انگاری

 ترک نیز ما حقوقی کشور نظام ( در66: 0166 شود. )کاتبی،می مجازات شرایط، همه حصول با خانواده، انفاق در

 است. ماده 0190 مصوب خانواده قانون حمایت 61مادۀ  حاضر، حال در آن قانونی رکن و شده انگاریجرم انفاق

 نفقه تأدیه از یا ندهد او تمکین صورت در را خود زن نفقه استقاعت مالی، داشتن با کس هر»دارد: می مقرر مرقوم

 مادی رکن ترتی ، بدین« شود.می محکوم شش رجهد تعزیری حبس به کند النفقه امتناع واج  اشخا  سایر

 پرداخت عدم -ج زوجه تمکین -ب زوج، مالی استقاعت -الف از: است عبارت ماده این براساس انفاق جرم ترک

 نفقه. 

ند کحال این سؤال مقر  است که آیا امکان مداخلۀ کیفری برای دریافت نفقه، رابقۀ زوجین را بهتر می    

 در باشد.نفقه می دریافت حق زنان مهم مالی حقوق جمله خ به این سؤال باید چنین گفت که ازیا خیر؟ در پاس

 تمکین، )همچون: وجوب شرایط  کر شمردن نفقه، تکلیف نفقه، میزان و مفهوم تبیین از پس متعدد قانونی مواد

 دائمی، ارتداد جنون طالق، ،نکا  فسخ زنان، عیوب نکا ، انحالل )همچون: موارد سقوط و مردان( ریاست زوجیت،

 و )حقوقی اجرایی هایضمانت دانسته و مرد شخصی دیون و اقارب نفقه بر متقدم را زنان نفقه پرداخت و ...(.
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گذار که قانون است حدی تا زنان زندگی هایهزینه و نفقه تأمین عالوه اهمیت به است. نموده تأدیه مناس  کیفری(

بی سرپرست )که از مصادیق آن  زنان حمایت از  ری اسالمی ایران به نحو اطالققانون اساسی جمهو 60در اصل 

 خاطر و امنیت آرامش با زنان داند تامی اسالمی دولت عهده بر را پرداخت نفقه می باشد( و فراتر از آن بیمۀ آنان 

 و خود قانونی و رعیش تکالیف انجام ضمن فرد خود به منحصر و خصوصیات هاویژگی ، استعداد کارگیری به با

 ( 06 :0169 گردند. )محمدزاده، جامعه سالمت و سعادت شریف موجبات و کریم نسلی پرور 

 دلیل به بلکه کند،نمی زنان مالی استقالل و شرایط بهبود کمکی به تنها نه زنان مسلم حق این لذا حذع

 فردی تضییع حقوق مردان، مسئولیت دمع و کودکان حقوق تضییع خانواده، بنیان فروپاشی اجباری زنان اشتاال

است. همچنین  زنان حقوق به آشکار ظلم همسفره موج  به تبدیل و زنان همسری و مادری نقش هویت، سل  و

ع تواند کمکی به رفباید این نکته را مدنظر داشت که تعیین مجازات حبس برای زوج در مورد ترک نفقه نمی

خواهان رسیدگی به ترک نفقه است، با ارائه راهکار  ،وقتی شاکی ی بنماید.های زندگمشکل زوجه در تأمین هزینه

توان گفت به درخواست شاکی رسیدگی شده است، نه با فرستادن متهم به زندان و از بین برای پرداخت نفقه می

ز تواند ااصوالب وقتی دادگاه می. تواند از طرع شاکی درخواست گرددنمی بردن زمینه پرداخت نفقه که منققاب

زن و  ۀمین نفقأهای جایگزین مثل اجبار کارفرما به پرداخت نفقه از مال کارگر یا کارمند اقدام کند و ضمن تراه

 مجازات حبسسودمندی   توان ازاستحکام خانواده را فراهم آورد، نمی ۀفرزند، از آمار زندانیان کاسته و زمین

  برای رفع این مشکالت سخن گفت.

 نسقط جنی-5-1

 نیز ادیان مختلف در و بوده درگیر آن با پیوسته بشری، جوامع که است هاییپدیده جمله از جنین سقط

 از برخی در تاریخ طول در طوری که به نیست یکسان پدیده، این با کشورها برخورد است. بوده مقر  همیشه

 انتظارات دلیل به جنین سقط اصوالب ند.انداشته برخورد کیفری آن با گاه و کرده انگاریجرم را آن گاه کشورها،

 اندیشمندان توسط آن وقوع با مقابله و پیشگیری برای نیز راهکارهایی آن، از و گذشته شده منع اجتماعی، و مذهبی

 (66: 0176 است. )مظفری، ارائه شده

 عمد، به باشد، که ای مرحله در هر را، خود جنین زنی هرگاه»دارد:  می مقرر اسالمی مجازات قانون 706 ماده

 در معموالب«. شودمی پرداخت او عاقلۀ یا توسط مرتک  مورد حس  جنین، ببرد، دیه بین از خقا یا عمد شبه

 مادر، جانبهیک رضایت با چه و رضایت والدین با چه اندکرده صادر جنین سقط بودن ممنوع به حکم که هایینظام

 اساسی رکن از حمایت اصل و خانواده بقای الزمۀ سویک از ینسقط جن ممنوعیت است؛ شده توجه زیر جهات به

است.  جامعه بر حاکم هایارز  قانونی و اخالقی شرعی، هایجنبه بر تأکید و توجه سوی دیگر، از و تلقی جامعه
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 ادهخانو حوزۀ مقنن در توسط که رفتارهایی انگاریجرم عدم یا و انگاریجرم مورد در فراوان نظرات وجود لذا با

بوده  شاهد را خانواده بنیان تحکیم و جهت حمایت در کیفری مداخله مقلوب تأثیرات همواره است گرفتهصورت

 است. شده متبلور نیز بین المللی اسناد در داخلی بلکه حقوق در تنها نه مناس  راهکار این ایم.

 قانونی خالء نمود. توجه جامعه مقتضیات و نیازها به باید همواره این حوزه، در حمایتی هایزمینه افزایش برای 

 خصو ه آن ب اعضای و نهاد این قداست از حفاظت در بسزایی نقش آنها در کیفری مداخلۀ ها کهزمینه از برخی در

 جای داخلی، قوانین در هاانگاریهمۀ جرم وجود با است. حوزه این در اساسی مشکالت از دارد را کودکان و زنان

 خالی شخصیتی و حیثیتی هایحمایت جمله از و کودکان زنان به نسبت ویژه به اساسی ایهحمایت از برخی

 اعمال و داشته اشاره هاحمایت نوع این به کودکان و زنان از حمایت به المللی مربوطبین اسناد تمام که چرا است؛

 (616: 0166 میالنی، اند. )شمشیریدانسته عضو هایدولت برای را تکلیفی آنان

انگاری سقط جنین در تضاد با حقوق زن است یا خیر؟ در پاسخ به حال این سؤال مقر  است که آیا جرم

 برای معضلی به عنوان که وافر حال عین در اما خامو  جرایم از یکی جنین این سؤال باید چنین گفت که سقط

 و کنندمی نرم پنجه و دست ی،اقتصاد و سیاسی مشکالت و فقر و انسانی تورم جمعیت با که کشورهایی تمامی

 میان جنسی روابط خصوصی، حریم حفظ و فردی به حقوق احترام بهای برای پرداخت مترقی کشورهای در هم

 (006 :0167 است. )مهاجرین، گردیده شناسانجرم و دانانحقوق موجد دغدغه اند،گذارده آزاد را افراد

لولیت های خا ، با تصوی  ماده واحده سقط درمانی در در کشور ما به منظور کاهش تولد نوزادان با مع

که به  0160بر اساس قانون سال  ، امکان دریافت مجوز برای سقط قانونی جنین ایجاد شده بود.0160سال 

توانستند با انجام آزمایش در سه ماه اول بارداری، برای ، تمامی زنان باردار میبودطر  کشوری غربالگری مشهور 

تولد نوزادانی که نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی دارند، گزینه سقط جنین را انتخاب  جلوگیری از

سال در ایران مانع به دنیا آمدن کودکانی شد که یا زندگی مادر را به خقر  06این رو  در مدت  .کنند

 نمایندگان مجلس  0199ل در سااما  .انداختند یا عمرشان کوتاه و پرمشقت بود و یا نقص کروموزومی داشتندمی

 .گرفتندقوانین موجود در  به تاییرتصمیم  "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده "با ارائه طرحی موسوم به 

 "نقانو در صورت تصوی  نهاییمجلس این طر  را برای اجرای آزمایشی به مدت هفت سال به تصوی  رساند. 

، قانون قبلی مربوط به سقط جنین آن  65ن و طبق ماده در شورای نگهبا  "جوانی جمعیت و حمایت خانواده

با اجرایی شدن این قانون، امکان سقط های درمانی  .به تصوی  رسیده بود نسخ خواهد شد 0160که در سال 

به شدت محدود خواهد شد و رنج نگهداری از نوزادان با معلولیت های خا  به دو  زنانی است که در جایگاه 

 در موقعیتی نامقلوب و ناگوار قرار می گیرند. مادری،  ناخواسته
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 دیه و فمینیسم-6

برانگیز است و شبهات زیادی را در ا هان مردم ایجاد کرده است و از امروزه یکی از مسائل مهمی که بحث

مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصا  و دیه بین زن ومرد است. 

مرد تفاوت است. در صورتی که امروزه  امامیه در قصا  و دیه بین زن وه پیروی از فق ن مجازات اسالمی،قانودر 

رد و م کید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن وأالمللی تها و اسناد بیندر بسیاری از کنوانسیون

کت و جنبشى فکرى و اجتماعى که گرایى به عنوان حرفمینیسم یا زن. باشدعدم تبعیض براساس جنس می

ت و شتاب هاى اخیر شددر دهه ،سزا دارد و اندیشمندان بسیارى را به خود مشاول ساخته استه اهمیتى ب

هاى مثبت یا منفى را از سوى ایشان یگیرترى یافته و اندیشمندان مسلمان را به چالش کشیده و موضعبیش

هایى نو هاى اسالمى حوزههاى نظرى و عملى این نهضت با اندیشهها و تقابلچنان که تعامل موج  شده است.

 هاى اسالمى و قرآنى پدید آورده است. ها و کنکا در پژوهش

أله دیه مس ،نگاهى تقبیقى بدان بیفکنیم ،ترین مباحث حقوقى که در این میان شایسته استاز جمله مهم

رابری دیه زن و مرد با مقر  شدن قانون جدید مجازات بحث فمینیستی ب. زن و نابرابرى آن با دیه مرد است

هاست فعاالن حقوق هایی که بین حقوق زنان و مردان در ایران وجود دارد سالتفاوت. اسالمی بسیار داغ است

های گوناگون از مسئولین مختلف تقاضای برداشتن گامی ها به رو زنان را به واکنش واداشته و باعث شده آن

د امروزه توان و بایاین در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان، میداشته باشند. ها ن تفاوتبرای رفع ای

ف رسد تاکنون دلیل نصچراکه به نظر می .این مشکل را برطرع کرد و به برابری دیه میان زنان و مردان حکم داد

 انین شرعی بر عهده مرد گذارده شده است. عنوان شده بود که طبق قو بودن دیه زن نسبت به مرد بار اقتصادی

ها همانند مردان مسئولیت اقتصادی دارند و زنانی هستند که سرپرست در زمان کنونی در بسیاری از موارد زن

ه زن با نابرابرى دی. تواند توجیه منققی داشته باشدبنابراین نصف بودن دیه زنان نمی .شوندخانوار محسوب می

ودن زن انسانى بشهروند و نیمهناقص الخلقه و نیمه ،جنسیت گرایى ،نشان از زن ستیزى سم،فمینیمرد در نگاه 

قانون مجازات اسالمى که دیه زن مسلمان در  110و  111راى نمونه در مقاله )فمینیسم اسالمى( ماده بدارد. 

فته که زن را نصف مرد جلوه کند در شمار قوانینى قرار گرقتل عمد و غیرعمد و دیه اعضا را نصف مرد معرفى مى

نقص در آفرینش و ، بسیارى از مواد قانون قصا » :گویدکراسى( نیز مىودر کتاب )فمینیسم و دم دهد.مى

ت جدیدى از دیه زن در اسالم هستند ئاین گروه خواستار قرا ،پى دارد. بر این اساس جنس دوم بودن زن را در

ستیزى توان به برابرى حقوق زن و مرد رسید و تصور زنآیات و روایات مى و بر این باورند که با تفسیر متفاوتى از

 (65: 0161 )بهرامی،.« میان برد و فرودستى زنان در اسالم را از
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جزایی تا  سیاست تدوین در اسالمی، قانون دیه زن و مرد مجازات جدید قانون تصوی  از پیش تا در ایران

 از اعم مسلمان زن قتل دیه 0171 مصوب اسالمی مجازات قانون 111 ۀماد طبق گرفت. قرار ایراد مورد حدی

 در ولى گیرد،مى تعلق عمدى غیر جر  یا قتل دیه به چند هر است. مسلمان مرد دیه نصف عمدى، غیر و عمدى

 به قصا  دیه، بر تراضی با و بگذرد قصا  از علیهمجنى یا دم ولى ممکن است 667 مادۀ وفق هم عمد صورت

 شده، که ناقص عضوى دیۀ که این مگر است؛ برابر هم با مرد و زن عضو دیه و قصا  تبدیل گردد. همچنین دیه

 به را عضو آن دیه نصف که کند تواند قصا مى هنگامى زن صورت، آن در که باشد کامل دیه ثلث از بیش یا ثلث

 بپردازد.  مرد

 جنایت ایراد شارع برای طرع از که داندمی مالی را دیه ،0196 مصوب اسالمی جدید مجازات قانون 07 ماده

 قانون موج  به ندارد، قصا  جهتی به هر که مواردی در عمدی جنایات یا و منافع و اعضا نفس، بر غیرعمدی

 و شده تعیین شرع در که است همان کامل دیۀ پرداخت قانون، موارد همین 609 مادۀ بر اساس است. شده تعیین

شود. می اعالم و تعیین رهبری مقام نظر براساس تفصیل به قضائیه قوه رئیس سال توسط هر یابتدا در آن میزان

با اصال  بخش حدود، قصا  و دیات قانون مجازات اسالمی، ( 0196طبق قانون جدید مجازات اسالمی مصوب )

ران مرد از محل صندوق جب ۀزن تا دی ۀالتفاوت نرخ دیبهساله و پس از تأیید شورای نگهبان ماطی یک قانون پنج

بدون تاییر در حکم فقهی این قانون، دیه زن  ،شود که با این تعریفهای بدنی بیمه مرکزی پرداخت میخسارت

باتوجه به تأکید قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر تساوی افراد اعم از زن و مرد و  شود.و مرد برابر می

یر مسلمان با مسلمان با استناد به حکم حکومتی مقام معظم رهبری صدور حکم مشابه در خصو  تساوی دیه غ

تواند بر اساس مصالح عمومی و ضروری گذار می، قانون0160توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 

جامعه با توجه به معیارهایی مانند نظم عمومی، مذه ، آداب، فرهن  و اخالق، دیۀ زن را برابر با دیه قانونی 

 (09: 0195ین نماید. )عباسی،مرد تعی

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 زن، میان پایدار و صحیح روابط وجوب آن، استواری و پویایی شرط و است انسانی جامعۀ اساسی رکن خانواده

 و گریهدایت بهترین پیش سال 0011 بشری، حیات راهنمای ترینعالی عنوان اسالم به است. فرزندان و شوهر

جامعۀ  است. خانواده از صیانت بر ناظر نوعی به اسالم تمامی دستورهای داده، انجام را خانواده مورد رد پردازینظریه

 مختلف هایزمینه در اسالم و راهکارهای اصول کردن پیاده در سعی شیعی، کشور ترینمهم عنوان به ایران کنونی

 آثار جنبش خصو  به کشور به غرب فرهن  ورود جمله از متعددی، عوامل تأثیر تحت امر این ولی کرده،
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است.  نموده رن  کم مواردی در را اسالمی هایآموزه که است و غیره سنتی پدرساالری فرهن  بازمانده فمینیسم،

 پردازان مسائل اجتماعی قرار گرفته است. به همین دلیل مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و نظریه

ها روا داشته از حقوق زنان در مقابل ستمی که در طول تاریخ بر آن های فمینیستی با داعیه دفاعجریان

اند. نقش خانواده در وضعیت پردازی پرداختهخانواده وارد گشته و درباره کارکردهای آن به نظریه ۀشده، به حوز

نواده، عمومی زنان و تأثیر آن در روابط قدرت میان دو جنس، خشونت خانوادگی، کنترل مردان بر زنان در خا

مردان از کار زنان، نقش دولت در تنظیم  ۀنقش کار زنان در اقتصاد و تأثیر آن در نظام اقتصادی جامعه، استفاد

روابط درون خانواده، نقش خانواده در بازتولید زنانگی و مردانگی و تقسیم کار مبتنی بر جنسیت، از جمله مسائلی 

 .اندهای فمینیستی مورد توجه قرار گرفتهر خصو  در نگه هستند که در مقالعات خانواده و ب

 فرهنگی امواج سایر همانند اما گردید، متولد آن جوامع پذیر  و قبول مورد دالیل به غرب در فمینیسم اگرچه

 مورد نیز را آن درنوردیده، را ایران جامعه از جمله جوامع، سایر جارافیایی و فیزیکی مرزهای غرب، از ساطع شده

 زنان و کرده تعریف مردان را تاکنون جهان که است آن بر ناظر فمینیستی هاینظریه هستۀ داده است. قرار تأثیر

 تساوی بر مبتنی فمینیستی، هایتمامی نظریه اصلی مبانی رو، این اند. ازشده انگاشته مردانه نادیده تعریف این در

 هانمادپردازی ها،ایدئولوژی مسلم است، آنچه ت.اس ....و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، هایهمۀ زمینه در مرد و زن

 است. امروزه متمایز شدت دیگر به فرهن  با فرهنگی از زنان، با مرتبط مشخص اجتماعی -ساختاری ترتیبات و

 ادهجمله خانو از ای،عدیده مشکالت مادری، نقش حذع و آزادی جنسی بر فمینیسم جنبش تأکید اثر بر غرب در

 کودکی، تجاوز سنین در بارداری نامشروع، کودکان جنین، بازی، سقط همجنس رواج چند والد، خانواده والد، تک

 است.   شده غربی جامعه اساسی مشکالت از...  و کودکان به تجاوز محارم، به

 از را خود حیاتی وظیفۀ سه خانواده فمینیسم، تأثیر جنبش تحت غرب در که گفت توانمی خالصه، طور به

 و تعلیم و نسل تولید مرکز عنوان به خانواده -6 مشخص؛ چارچوبی در جنسی نیازهای ارضای -0داده؛  دست

 را مرد و پیش زن سال 0011 در اسالم که است حالی در اقتصادی. این پشتوانه عنوان به خانواده -1 تربیت؛

 جایگاه در مرد و زن که است داده نشان و کرده اعالم را تقوا برتری عامل تنها و داندمی یکدیگر کنندۀ کامل

 در که کرده تعریف خصوصیاتش با متناس  نقشی کدام هر برای برابری، این به توجه با و اندایستاده برابر انسانی

 موازین کوشدشیعی، می مخصوصاب و اسالمی جامعه یک عنوان به مانند. ایرانمی امان در آفات گزند از آن چارچوب

 است.  انکار ها غیرقابلحوزه برخی در فمینیستی نفو  تفکرات اخیر هایدر سال ولی کند؛ اجرا جامعه در را اسالمی

ترین نیاز امروز جامعه برای تدوین قوانین حمایتی و متناس  با شرایط روز کشور در رسد ضروریبه نظر می

رایط عد دینی متناس  با شحوزۀ زنان، داشتن فقهائی با دانش حقوقی و شجاع است تا بتوانند در جهت تفسیر قوا
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امروز زنان، راهگشای حل تقابل حقوق و فقه در حوزۀ وضع قوانین باشند. آنچنان که وقتی در  مباحث متون 

اری از درسیم، با توجه به منسوخ شدن بردهداری میفقه، به بررسی قوانین دین مبین اسالم پیرامون مسأله برده

اب می شود، الزم است فقهای فهیم و شجاعی باشند تا تاییرات و پرداختن به مسائل مربوط به آن اجتن

تری برای گذار، آزادی عمل بیشهای الزم در این خصو  را انجام دهند تا جامعه حقوقی و قانونگشاییگره

 حمایت حقوقی از زنان در جامعه داشته باشند. 

 های تحقیقمحدودیت

گیری دارای ع تا مراحل اجرا و تجزیه و تحلیل و نتیجههر تحقیقی از ابتدای امر یعنی انتخاب موضو

های مختلف را دارند ها در پژوهش به محققانی که قصد تحقیق در زمینههایی است. بیان محدودیتمحدودیت

های های تحقیق به امر پژوهش در زمینهکند تا با دیدی باز و آگاهی از موانع، کمبودها و محدودیتکمک می

 کنیم:ها اشاره میهایی است که به آنند. این تحقیق نیز دارای موانع و محدودیتمشابه بپرداز

رغم جستجو در کلیه منابع علمی، محقق با توجه به جدید بودن و به روز بودن موضوع مورد پژوهش، علی -

 نتوانست موضوعی مرتبط با عنوان پژوهش به دست آورد.

وج  شده خدمات تحقیقاتی از قبیل دسترسی به کت ، مجالت، که م داشتدر این زمینه مشکالتی وجود  -

 یا فقدان از ناشی مشکل این از بخشی نباشد. ممکن راحتی به هاکتابخانه در غیره های اطالعاتی و0آمار، بانک

 فوق بود. تحقیقات منابع از یک هر کمبود

هبی های فمینیستی با باورهای مذشناسی فمینیستی و مختلط شدن تمایل به دیدگاهانتقادهای وارد بر جرم-

 جامعه، باعث محدود بودن منابع جهت پرداختن به موضوع مورد بحث بوده است. در
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Critique of Criminal Intervention in the Field of Women 
Based on Feminist Criminology 
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Abstract 

The term feminism was first coined at the international conference of women 

in paris in 1982 by a french theorist named charles fourier. Feminism means a 

set of specific ideologies, thoughts, orientations and strategies that seek to build 

and develop women's movements for the rights of this human population. With 

its three waves, this movement seeks to create new structures for women so 

that it can meet their needs and instill new values in them. Feminism in the 

context of society became a movement that, following the establishment of 

certain social contracts, was accompanied by approaches such as the struggle 

against patriarchy, gender supremacy, and propaganda controversy.  This 

research has been written based on a descriptive method and an attempt has 

been made to examine the necessity of criminal intervention in the field of 

women and family according to the necessity of today's society.  In iranian law, 

according to the family protection law, some crimes in the field of women in the 

family are guaranteed criminal execution. It seems that criminal intervention to 

protect women's rights in the family is necessary as the last resort and only in 

cases where other solutions do not work. Sociologists' careful view of the 

traditional structure of the family in iranian society and helping to change and 

reform the fanatical and masculine view of women's society, can pave the way 

for the consolidation of women's rights in society and a way to avoid the need 

for comprehensive criminal intervention in the family.  

Keywords: Women, Family , Punitive  Interference , Criminology , Feminism 

 

 




