نقش جنسيت در مجازات
مجرم

جعفر يزديان جعفري٭

چكيده
ً
اساسا جنسيت عاملي براي تفاوت در مجازات نيست ،اما در نظام حقوقي
اسالم و به تبع آن مقررات فعلي جمهوري اسالمي ايران تفاوتهايي از اين
حيث ديده ميشود .اين تمايزات را در سه دسته ميتوان خالصه نمود :تفاوت
در نوع و ميزان مجازات ،تفاوت در معافيت از مجازات و تفاوت در اجراي
مجازات .در اين تحقيق معلوم ميشود تفاوتهايي در حد زنا ،همجنس
بازي ،قوادي و ارتداد بين زنان و مردان وجود دارد؛به عالوه براي مردان در
برخي جرايم معافيتهايي پيش بيني شده است؛ همچنين در اجراي مجازاتها
براي زنان تخفيفاتي در نظر گرفته شده است .آيا اين تفاوتها معارض با
اصل تساوي افراد در برابر قانون و نتيجتا غير عادالنه است؟ در اين نوشتار
سعي شده بر اساس ادله عقلي ،اصول و مفاهيم شناخته شده در حقوق کيفري
به اين سوال پاسخ داده شود .در انتها ضمن نقد و بررسي حقوقي ،خألهاي
قانوني بيان شده است.
کليدواژه
جنسيت ،زن ،مرد ،جرم ،مجازات ،حقوق کيفري
ـ تاريخ دريافت 88/7/26 :؛ تاريخ تأييد88/9/22 :
٭ـ دكتراي حقوق جزا و جرمشناسي ،عضو هيأت علمي دانشگاه کاشان
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طرح مسأله

جنس��يت واقعيتي انکارناپذير در نظام آفرينش بوده که افراد انساني را از

همان ابتداي خلقت به دو گروه زن و مرد تقسيم کرده است .اين تمايز ديرينه

از يکسو پايهگذار زنجيره حيات بشري و از سوي ديگر زمينهساز رويارويي و

مقايسه پايداري است که پايان آن هيچ گاه فرا نخواهد رسيد (ر.ك .هاشمي:1383 ،

ص .)223تأثير جنس��يت در علوم جنايي را در دو مقوله مجزا ميتوان بررس��ي
نمود :يکي نقش آن در بزهکاري و ديگري تأثيري که در حقوق کيفري .مقوله
اول مرتبط با جرمشناختي بوده و از تفاوتهاي موجود در بزهکاري مردان و
زنان و علل آن مباحثي مطرح ميشود .اما در حقوق كيفري بحث از تفاوتهايي
بين مردان و زنان اس��ت .در مقوله اخير به نظر ميرسد مطالب در سه مبحث

قابل بررسي است؛ يکي عناوين مجرمانه ،بدين معنا که برخي جرائم را مختص
مردان و برخي را فقط زنان ميتوانند مرتكب شوند .دوم مسئوليت کيفري و
حدود آن و وجود تفاوت بين مس��ئوليت کيفري زن و مرد و مبحث س��وم به

مجازاتها اختص��اص دارد .در هريک از اين مقوالت ميتوان يک بار نقش
جنسيت را در بزهکاري و بار ديگر در بزهديدگي بررسي نمود .مقاله حاضر تنها

از بعد جنسيت بزهکار به مسأله نگريسته است.

بناب��ر اصل برابري اف��راد در قبال قانون ،حقوق کيف��ري ذات ًا حقوقي غير

ش��خصي است .يعني براي همه تابعان يکس��ان است .بدينجهت قانونگذار

هنگام تعريف جرائم و تعيين مجازاتها از معيار دوگانه استفاده نميکند (ر.ك.
1ـ به عنوان مثال در حقوق کيفري ايران جرم بيحجابي را فقط يک زن ميتواند انجام دهد (ماده
 638ق.م.ا ).جرم ترک انفاق فقط با مرتکب مرد قابل انجام است (ماده  642ق.م.ا.).
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حمايت براي برخي تابعان از اين اصل عدول ميشود .يکي از اين موارد استثنا
بر اساس جنسيت و حمايت از جنس زن است .البته اين تفاوت در مجازات
ت بين وظايف و
به جهت تفاوت در س��اختار طبيعي خلقت زن و مرد و تفاو 

تکاليف آنها ميباشد .به عبارت ديگر «در وضع احکام و تکاليف تنها تفاوت
طبيعي مبنا قرار ميگيرد و به معناي پايينتر دانستن يک جنس نسبت به جنس

ديگر نيست» (مهرپور :1384 ،ص .)57لذا تأكيد اسناد و مقررات ملي يا بينالمللي
بر تساوي حقوق زن و مرد جهت نفي تبعيضهاي منفي است و تبعيضهاي

مثبت (تبعيضهاي حمايتي) را شامل نميشود.

مق��ررات کيفري ايران در مقوله مجازاتها اولين بار در ماده  46ق.م.ع.

مص��وب  1304تبعيض مثبت را پيشبيني نمود .مطاب��ق اين ماده« :در حق
مرداني که عمر آنها متجاوز از ش��صت س��ال اس��ت و هم چنين کليه زنها

حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاري نميشود و مجازات آنها به حبس

مج��رد تبديل خواهد ش��د ،مگر اين که حکم براي ارت��کاب به قتل عمدي
صادر شود» .مطابق اين حکم ،به استثناي مجازات قتل عمدي در ساير موارد

زنها از امتيازي نس��بت به مردان در مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه
برخ��وردار بودند .در ادامه تح��والت قانوني ،اين امتياز در اصالحات قانون

1ـ در رأس مقررات ملي ميتوان به اصل  20ق.ا.ج.ا.ا .اشاره کرد و در ميان مقررات بينالمللي
ماده  3ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و نيز ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي اجتماعي و
فرهنگي ،بند الف ماده  2کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ،ماده  1منشور ملل متحد و نيز ماده 2
اعالميه جهاني حقوق بشر از جمله اين مستندات است.
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مجازات عمومي  1352نسخ شد و به گونهاي موردي نسبت به زنان امتيازاتي
باقي ماند .پس از انقالب اس�لامي به جهت تطبيق قوانين با موازين شرعي
به تعداد اين استثنائات موردي اضافه شد و به همين علت اکثر اين تفاوتها

در مجازاته��اي حدي و قصاص ديده ميش��ود و در تعزيرات کمتر چنين

مواردي ديده ميش��ود .با بررسي مقررات موجود ،تفاوت جنسيتي مجازات
را در سه دسته ميتوان طبقهبندي نمود:

ت در معافيت از مجازات و تفاوت
تفاوت در نوع و ميزان مجازات؛ تفاو 

در اجراي مجازات .بررس��ي دقيق اين تفاوتها نشان ميدهد آيا همگي از

نوع تبعيضهاي مثبت و به اصطالح حمايتي هستند يا برخي احتما ًال تبعيض
منفي بوده و مغاير با اصل تساوي شأن انساني زن و مرد است.

 )1تفاوت در نوع و ميزان مجازات

اين موارد ش��امل تفاوت در برخي از اقسام حد زنا ،حد همجنس بازي،

ح��د قوادي و حد ارتداد اس��ت .البته اين مقاله درص��دد توجيه مقدار اين

تفاوت نيست؛ بلکه اصل تفاوت مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
1ـ )1تفاوت در حد زنا

1ـ1ـ)1زناي به عنف

مطاب��ق م��اده  67ق.م.ا .امکان پذيرش ادعاي اکراه ب��ه زنا در مورد مرد

1ـ مطابق ماده  2آئين نامه راجع به اجراي حکم اعدام مصوب  1307اجراي حکم اعدام نسبت به
زن حامله تا چهل روز پس از وضع حمل به تأخير ميافتاد.
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مج��ازات اعدام را فقط براي مرد زناکار مرد پيشبيني نموده اس��ت .يعني

مجازات زانيه مک ِره (در صورت خالي بودن از س��اير کيفيات مشدده) همان

مجازات زناي س��اده يعني  100ضربه تازيانه اس��ت .برخي حقوقدانان در

توجي��ه اين تفاوت بيان نمودهاند« :تجاوز به عنف نس��بت به زن آثار وخيم
حيثيتي بيش��تري نس��بت به همين عمل از س��وي زن بر مرد دارد» (مير محمد

صادقي :1386 ،ص .)500به نظر ميرسد ،اگر چه مجرميت زن با مرد در اين جرم
يکسان است (شدت ذهني جرم) اما به لحاظ نتيجه و اثري که جرم بر مجني

مکره بيشتر از مرد َ
عليه بر جاي ميگذارد (شدت عيني جرم) زيان زن َ
مکره

بوده و در مجموع ش��دت جرم از س��وي مرد بيشتر از زن است .لذا رعايت
«اصل تناس��ب» اقتضا ميکند که مجازات مرد ش��ديدتر از زن باشد .با اين
توضيح تفاوت مزبور نه تنها مغاير با اصل عدم تبعيض نيس��ت؛ بلکه نوعي

برابري و رعايت عدالت در مجازات است.
2ـ1ـ )1زنا با زن پدر

اگر مردي با زن پدر خود زنا کند ،مطابق بند ب ماده  82ق.م.ا .زاني اعدام

ميگردد .حال اگر عکس اين حالت اتفاق بيفتد يعني زني با شوهر مادر خود
زنا کند ،با سکوت قانون بايد اين مورد را نيز به مثابه زناي ساده (در صورت

خالي بودن از ساير کيفيات مشدده) در نظر گرفت که مجازات زن  100ضربه
1ـ ماده  82ق.م.ا« :حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان و غير جوان و محصن و غير
محصن نيست ...د زناي به عنف و اکراه که موجب قتل زاني اکراه کننده است».
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ش�لاق است .ش��ايد علت اين تفاوت در مفهوم عرض و ناموس در عادات
و رسوم ايرانيان باش��د؛ اساس ًا بر مبناي فرهنگي تاريخي ،عرض و ناموس،

بيش��تر براي مردان اس��ت .بر اين اس��اس وقتي مردي اي��ن عمل را انجام
ميدهد ،به نام��وس پدر خود تجاوز کرده؛ زيرا ناموس زن در حکم ناموس

خود تلقي ميش��ود .اما وقتي مشابه اين عمل توسط زن صورت ميگيرد به

ناموس مادر تجاوزي نش��ده يا کمتر تعرض شده؛ زيرا عرض و ناموس زن،
ع��رض و ناموس مرد اس��ت ولي زن ،عرض و ناموس مس��تقل ندارد (ر.ك.

آزمايش :1384 ،ص .)100در نتيجه اگر تفاوتي به نفع مجازات زن ديده ميش��ود؛

بدين علت اس��ت که آسيب وارده به حيثـيت پدر به مراتب بيـشتر از آسيبي
اس��ت که به حيثيت مادر وارد ميشود .اينکه چنين فرهنگ ،آداب و رسومي

ريشه در خلقيات طبيعي زن و مرد داشته باشد ،جاي تامل و بررسي است.
3ـ1ـ )1زنا با نابالغ

مطاب��ق تبصره م��اده  83ق.م.ا« .زناي زن محصنه ب��ا نابالغ موجب حد

تازيانه است» (حال آن که مجازات همين عمل با بالغ اعدام (رجم) است).
اما اگر مرد محصني با دختر نابالغي زنا کند ،اين زنا عالوه بر اين که مجازات
زناي محصنه را خواهد داشت ،ممکن است از باب زناي به عنف نيز مشمول

حک��م تعدد معنوي جرم گردد که در ه��ر حال مجازات هر دو عنوان ،اعدام
ـ در این خصوص ماده  227مصوبه جدید قانون مجازات اسالمی کمیسیون قضایی مجلس مقرر
میدارد« :در زنا با محارم نسبي ،چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه فقط صد ضربه
شالق است».
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زناکار کيفيت مخففهاي در مجازات اس��ت ،اما برعکس براي مرد زناکار نه
تنها تخفيفي ايجاد نميکند ،بلکه ممکن اس��ت منجر به تشديد در مجازات
گردد .به عقيده برخي «اين تخفيف جايز نبوده و حتي بايد به جهت شناعت

و قبح بيشتر اين عمل نسبت به زناي زن محصنه با مرد بالغ ،مجازات بيشتري

هم داشته باشد» (موالوردي :1387 ،ص .)143اگر موضوع را از بعد مقايس ه

اين دو عمل با جنسيت متفاوت مرتکب ،بررسي شود ،به نظر ميرسد همان
توجيه��ي که در خصوص زناي به عنف بيان ش��د ،در اي��ن مورد نيز صادق

است .يعني شدت نتيجه جرم و اثري که بر مجني عليه بر جاي ميگذارد ،در
زناي يک زن با پسر بچه خيلي کمتر از اثر زنا توسط مرد با دختر بچه است.
آن چه يک دختر بچه بزهديدي زنا از دس��ت ميدهد ،خيلي بيشتر از چيزي

اس��ت که يک پسر بچه قرباني زنا از دس��ت ميدهد .پس مجازات متفاوت
براي مرد و زن از اين حيث موجه است.

اما در مقام مقايس��ه جرم با مرتکب مشابه نسبت به مجني عليه متفاوت

يعني وقتي که اين جرم توس��ط زني با مرد بالغ و نابالغ صورت گيرد ،ش��ايد
توسل به مفاهيم صرف ًا استحقاقي جوابگو نباشد .اگر مبناي مجازات حدي،

بيشتر فايدهگرايانه از نوع بازدارندگي باشد ،شايد پاسخ مسأله داده شود؛ در
مفهوم ارعاب و بازدارندگي براي اين که مجازات اثر بازدارنده داشته باشد،

بايد اثر رنجآور آن با نفعي که مجرم از جرم تحصيل کرده ،قابل قياس باشد.

در اين حال نفع جرم ،لذت جنسي است .لذتي را که يک زن در زناي با مرد
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بالغ ميبرد ،بيشتر از لذت اين عمل با يک پسر بچه است ،لذا براي مرعوب
ش��دن وي در وضعيت زنا با نابالغ ،نياز به مجازات کمتري است ،چون نفع
حاصل از جرم نيز کمتر است .شايد همين تحليل در توجيه تفاوت مجازات
زن و مرد نيز قابل اس��تفاده باش��د .بدين معني که لذت و نفع جنسي مرد در

اين مورد بيش��تر از زن ميباشد .لذا براي تحذير مرد ،مجازات بيشتري الزم
است.به عالوه وقتي مجازاتي براي حالت کامل جرمي تعيين شد ،عقل حکم

ميکند ،براي حالت ناقص بايد به قدر متيقن اکتفا شده و مجازات را کاهش
داد .خصوص ًا اگر اين مجازات مربوط به نظامي باش��د که ترديد در آن براي

رفع مجازات کافي است.
4ـ1ـ )1زناي متأهل

م��اده  87ق.م.ا .مجازات زناي مرد متأهل يعني مردي که قبل از نزديکي

با همسر خود ،مرتکب زنا شده ،عالوه بر شالق ،تراشيدن موي سر و تبعيد

ميداند .مفهوم مخالف ماده اين اس��ت که ب��راي زن متأهل چنين مجازاتي
وجود نداش��ته و مشمول حکم زناي س��اده ( 100ضربه شالق) ميشود .در

نتيجه مجازات مرد ش��ديدتر از مجازات زن خواهد بود .ش��كي نيس��ت كه
ارتکاب اين نوع زنا نس��بت به زناي س��اده قبيحتر اس��ت؛ يعني فردي که با
وجود داش��تن همسر (زوجه يا زوج) مرتکب زنا ميشود؛ گرچه هنوز عمل

1ـ در مورد جرم زنا رواياتي وجود دارد که اين تحليل را تقويت ميکند ،در روايتي از امام رضا  7آمده:
«علت زدن بر بدن زناکار با شديدترين نوع زدن آن است که وي با بدنش زنا کرده و همه بدن از زنا لذت
برده است بنابراين زدن ،مجازات وي و عبرت غير اوست( »...بروجردي :1387 ،ج ،30ص.)671
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چرا زن و مرد در اين خصوص يکس��ان نيستند؟ براي اين سوال پاسخهاي

متعددي ميتوان در نظر گرفت:

ش��ايد بخشي از اين تفاوت به س��رزنش پذيري کمتر زن نسبت به مرد

برگردد .اساس�� ًا ابتکار عمل زناشويي بيش��تر با مرد است .حياء زنان و جنبه

انفعالي زن مانع ميش��ود که بتواند آن گونه که مايل اس��ت از همسر مشروع
خود تمتع جنسي داشته باشد .حال آن که در مورد مردان اين امر کمتر اتفاق

ميافتد .بنابراين قبح زناي مرد متاهل بيش��تر از زن متاهل اس��ت ،در نتيجه

مجازاتش نيز بايد بيشتر باشد .امـا از بعد ديگر ميتوان به مسأله نگريست و

آن توجه به نوع مجازاتهاي اضافي پيشبيني شده براي مرد است .مجازات
تراش��يدن موي سر که يک مجازات ترذيلي و عليه حيثيت و آبروست براي
زن به مراتب شديدتر از مرد است .مو براي زنان جنبه زيبايي بيشتري نسبت

به مردان دارد .اگر قرار بود اين مجازات براي زن نيز باش��د ،به خاطر اين
تفاوت طبيعي ،بر زنان اجحاف ميشد .در مورد مجازات تبعيد نيز به همين
ترتيب اس��ت «مجازات تبعيد براي زنان دردناکتر از مردان است .رنج انزوا

و احساس تنهايي که دامنگير بسياري از زندانيان است در مورد زنان به اوج

خود ميرسد» (بستان :1388 ،ص« .)208اين مسئله شايد به تفاوتهاي روحي و
رواني زن و مرد برگردد؛ وابس��تگي زن و استقالل مرد به لحاظ رواني امري

1ـ از مقايسه مواد  368و  369ق.م.ا .در بحث ديه مو نيز ميتوان به اين تفاوت پي برد به گونهاي
که مطابق ماده 369ق.م.ا .ديه موي زن در صورتي که دوباره برويد معادل مهرالمثل زن است ،حال
آن که براي مرد ،طبق ماده 368ق.م.ا .مستوجب ارش است.
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طبيعي اس��ت ،زيرا موقعيت فيزيکي متفاوت زنان و مردان ،رواني مـتناسب

با خود را ميطلبد» (حس��يني و ديگران :1384 ،ص .)441به عالوه در مورد بسياري
از زنان مجازات تبعيد موجب جدايي آنان به عنوان يک مادر از فرزندانشان

ميگ��ردد .امري که براي اغل��ب مادران غير قابل تحمل اس��ت .در فرهنگ

ايراني اسالمي زن داراي نقش خانوادگي خاصي است که مجازات تبعيد به
جهت ممانعت از حضور وي در خانواده منجر به آس��يب به کانون خانواده

خواهد شد؛ مردان نوع ًا وظيفه نانآوري در خارج از منزل را بر عهده دارند

و عمدت ًا زنان عهدهدار وظيفه نگهداري و تربيت فرزندان هستند .لذا اعمال
چني��ن مجازاتي بر زن قطع ًا معارض با نقش خانوادگي وي ميباش��د؛ حال

آنكه حفظ كيان خانواده يكي از مهمترين مباني جرم شناختن جرايم جنسي
در نظام حقوقي اسالم است .حتي ميتوان مدعي شد ،شارع براي حفظ اصل

ش��خصي بودن مجازات نخواس��ته با اعمال مجازات بر زن ،خانواده بيگناه

وي را ني��ز مجازات کند .البته تبعيد مرد بر خانواده هم اثر س��وئي دارد ،اما
اثر منفي تبعيد زن بيش��تر است .به جهت وضعيت خاصي كه يك زن دارد،

احتمال اينكه تبعيد زن موجب ترويج اينگونه جرايم در محل تبعيد و توسعه
فساد شود ،بيشتر از حالتي است كه در مورد تبعيد مرد اتفاق ميافتد؛ بنابراين

احتماال نوعي پيش��گيري وضعي از بزهكاري نيز در اين زمينه مد نظر شارع

بوده است.

1ـ امکان اشتغال در محل تبعيد براي مرد يا استفاده از پسانداز مواردي هستند که مانع وظيفه نان
آوري مرد علي رغم تبعيد وي نميشوند.
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در م��اده  110ق.م.ا .حد همجن��س بازي را براي مردان (لواط) اعدام و

در م��اده  129ق.م.ا .براي زنان (مس��احقه)  100ضربه ش�لاق تعيين نموده
است .حال آيا نسبت به مردان تبعيض روا داشته ميشود؟ درست است که

عنوان هر دو جرم ،همجنس بازي اس��ت ،اما با در نظر گرفتن س��اير احکام

فقه اس�لامي ،همجنس بازي مردان بسيار شنيعتر از زنان است .از آن جا كه

همجنس بازي يک انحراف جنس��ي ،غيراخالقي و جرم محسوب ميشود؛
اخالق اقتضا ميکند ،انس��ان ميل جنسي خود را به طور طبيعي و از مجراي
معمول��ي ارضاء نماي��د .چون ارضاء اين ميل به ط��ور طبيعي براي زنان در

جامعه مش��کلتر از مردان است ،لذا انحراف از اين مسير طبيعي براي زنان

قبح کمتري نسبت به مردان دارد .به بيان ديگر زنان براي ازدواج معمو ًال بايد
منتظر مردان باشند ،حال آن که مردان با چنين محدوديتي مواجه نيستند .هم

چنين امکان تعدد زوجات (دائم يا موقت) براي مردان وجود دارد .اما براي

زن بيش از يک ش��وهر ممنوع اس��ت .پس اگر مردي به عمل انحرافي روي
آورد؛ قباحت اخالقي عمل وي بسيار بيشتر از مشابه اين عمل توسط يک زن

است .لذا مساوي بودن مجازات اين دو خالف موازين عدالت ميباشد.

1ـ در ماده  234مصوبه جدید قانون مجازات اسالمی کمیسیون قضایی مجلس آمده است « :حد
لواط براي فاعل ،درصورت عنف ،اکراه يا دارا بودن شرايط احصان ،اعدام و در غير اين صورت
صد ضربه شالق است .حد لواط براي مفعول در هر صورت اعدام است».

89

سال دوازدهم  /شماره  /45پاییز 1388

2ـ )1همجنس بازي

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال دوازدهم  /شماره  / 45پاییز 1388

3ـ )1حد قوادي

م��اده  138ق.م.ا .مجازات قوادي را براي مرد ش��ديدتر از زن قرار داده

و عالوه بر ش�لاق ،تبعيد س��ه ماه تا يک سال را نيز در نظر گرفته است .اين
تفاوت از منظر توجه به مفهوم جرم و در راس��تاي ماهيت مجازات اضافي

ميتوان بررسي نمود .در بعد اول دو مقدمه الزم است:

او ًال مطابق ماده  135ق.م.ا .قوادي عبارت از مرتبط کردن دو نفر يا بيشتر

ب��راي زنا يا لواط اس��ت .پس ماهيت ًا قوادي نوع��ي معاونت خاص در جرم
اس��ت .به طور طبيعي هر وقت که مرتبط کردن براي عمل زنا صورتگيرد،

واس��طه (قواد) ميتواند از هر دو جنس مرد و زن باش��د؛ اما در عمل لواط،
واس��طه معمو ًال مرد اس��ت و کمتر پيش ميآيد که زني واسطگي دو مرد را
نمايد .از طرفي براي لواط به جهت انحرافي بودن آن نياز به معاونت شخص
ثالث بيشتر احساس ميشود .پس در مجموع با تعريف موجود ،قاعدتا آمار

قوادهاي مرد ،بيش��تر از قوادهاي زن اس��ت .ثاني ًا مجازات اضافي پيشبيني
شده ،تبعيد است که از نظر کارکردي نوعي مجازات طرد کننده و خنثيکننده

ميباش��د .به لحاظ مفاهيم جرمش��ناختي ،وقتي جرمي توسط گروه خاصي

(اينجا جنس مرد) بيشتر صورت ميگيرد ،با مجازات بيشتر آن گروه ،ميتوان

به هدف ناتوان س��ازي انتخابي به عنوان يکي از مکانيزمهاي فايدهگرايانه
مجازات دس��ت يافت .به همين جهت مجازات مرد قواد بيش��تر از زن قواد
است تا با دور کردن وي از محل زندگي ،آمار اين جرم كاهش يابد.

 Selective incapacitationـ1
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ش��د ،اين جا نيز صادق اس��ت .شايد سؤال ش��ود پس چرا در حد محاربه،

چنين مجازاتي (تبعيد) براي زن پيشبيني شده است؟ (ر.ک .ماده  190ق.م.ا ).او ًال

محاربه با توجه به تعريف آن در ماده  183ق.م.ا (.دست بردن به سالح براي

ايجاد وحش��ت در جامعه ) جرمي توأم با خش��ونت اس��ت كه کمتر توسط
زن��ان ص��ورت ميگيرد .ثاني ًا به فرض ارتكاب اين جرم توس��ط زن ،کيفيت

اج��راي تبعيد محاربه با تبعيد س��اير حدود متفاوت اس��ت و همين تفاوت
عامل اشتراک زن و مرد در مجازات محاربه است .صراحت ماده  193ق.م.ا.

محاربي که تبعيد ميشود ،بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت
و مراوده نداشته باشد .حال آن که در ساير حدودي که مجازات تبعيد دارند،

محکوم ممنوع از معاش��رت با ديگران نيست .به عبارت ديگر اگر قرار باشد
محکوم در تبعيد با هيچ کس مراوده نداش��ته و به نوعي محبوس ش��ود ،چه

تفاوتي ميکند که چه نقشي به لحاظ خانوادگي دارد ،زيرا اص ً
ال فرصت ايفاي

نقش را پيدا نميکند .در حقيقت فلسفه تبعيد در محاربه با ساير تبعيدها يك
تفاوت اساسي دارد که چون مرتکب آن خطرناکتر است ،براي خنثي کردن

خط��ر وي عالوه بر تبعيد ،بايد در محل تبعيد ني��ز تحت مراقبت قرار گيرد
تا طرد کامل باش��د .در حقيقت نفع و مصلحت جامعه بر نفع مجرم يا ساير

اعضاي خانواده ترجيح دارد.

1ـ نظريه شماره  7/1577اداره حقوقي قوه قضاييه مورخ « :1376/4/3فرق تبعيد در محارب با تبعيد
در زنا آن است که در تبعيد به عنوان محاربه محکوم عليه حق مراوده و معاشرت با ديگران ندارد و
به همين علت از آن به عنوان حبس در تبعيد نيز نام برده ميشود.»...
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4ـ )1حد ارتداد

از ديگ��ر م��وارد تفاوت در مجازات زن و مرد ،حد ارتداد اس��ت .اگر چه

قانونگذار متعرض اين حد نشده ،اما در منابع فقهي ،به اين حد اشاره شده و
مجازات مرتد مرد و زن نيز متفاوت تعيين شده است .در کتب فقهي مجازات

مرتد فطري (فردي که از اصل مسلمان بوده و بعد کافر شده) «اگر مرد باشد،
اعدام ،ولي اگر زن باشد ،مجازات نوعي حبس با اعمال شاقه است تا زماني که

توبه کند و اگر توبه نکرد ،اين حبس تا زمان مرگ وي ادامه خواهد يافت» (شهيد

ثان��ي :1371 ،ج  ،28ص .)342ب��ه نظر برخي «اين تفاوت به خاطر جبران اجحافي
اس��ت که در طول تاريخ بر زنان روا شده و اسالم براي رفع اين ستم و نشان
دادن کرامت زن به جامعه ،اين تبعيض را قائل شده است» (موسوي بجنوردي:1384 ،

ص .)88برخي ديگر «اين تفاوت را حمل بر امتيازاتي کردهاند که خالق براي زن
در نظ��ر گرفته تا با توجه به ارزشها ،خصوصيات و ويژگيهايي که در زن به

وديعه نهاده شد ،بار ديگر فرصت اصالح خويش را پيدا کند» (جهانگيري:1385 ،

ق بايد به تعريف جرم ارتداد و
ص .)320به نظر ميرسد براي يافتن پاسخي دقي 
وضعيت طبيعي زن توجه نمود .در تعريف ،ارتداد را کفر بعد از ايمان دانستهاند

(ر.ک .شهيد ثاني :1371 ،ج  ،28ص« .)316لذا براي تحقق اين جرم به عنوان يک جرم
عمدي نياز به احراز عنصر معنوي به صورت س��وء نيت قطعي در کافر شدن

است» (مرعشي :1373 ،ج ،1ص .)92از طرفي به لحاظ خصوصيات روانشناختي
1ـ الزم به توضيح است که بنابر عقيده برخي از فقهاء «صرف بازگشت از اسالم ،منجر به تحقق عنوان
ارتداد نميشود ،بلکه عناد و خطرناکي فرد براي اسالم نيز الزم است» (مرعشی :1373،ج ،1ص.)92
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هس��تند (ر.ك .کينيا :1373 ،ج ،1ص« .)158لذا آس��انتر از مردان تحت تأثير قرار
گرفته و تغيير عقيده ميدهند» (جهانگيري :1385 ،ص« .)352ش��خصيت زن چون
موج در تالطم اس��ت و باال و پايين م��يرود و اين صعود و نزول رفتارهاي
روان��ي در جنس زن ،با اس��اس فيزيولوژيک بدن وي در ارتباط اس��ت؛ بر

خالف هورمونهاي مردان که ترش��حي دايمي و يکنواخت دارند و موجب
ثبات خلق و عاطفه ميش��وند؛ هورمونهاي زنان در نوس��ان است و همين
نوس��ان هورموني حاالت رواني متفاوتي را در آنان پديد ميآورد» (حسيني و

ديگران :1384 ،ص.)431

شايد به همين علت ش��ارع براي تحميل مجازات سنگيني چون اعدام،

احتي��اط نموده ،چون ممکن اس��ت ،تغيير عقيده از ايم��ان به کفر ،مبتني بر
احساسات موقت و زودگذر باشد ،مجازات اعدام را از زنان رفع کرده ،چون

امکان بازگش��ت آنها را به دين محتمل دانس��ته و بحث توبه را مطرح نموده

اس��ت .قرينه ديگر براي تقويت استدالل فوق اين است که در مرتد ملي نيز
چون اسالم آنها س��ابقه کفر دارد ،مجازات اعدام برداشته شده؛ زيرا در اين

مورد نيز تغيير عقيده از کفر به ايمان و س��پس از ايمان به کفر ،نشان از عدم
ثبات عقيده مجرم دارد .ممکن است دليل مذکور اخص از مدعا باشد چون

همه زنان تحت تأثير احساس��ات و عواطف تصميم نميگيرند (ر.ك .مرعش��ي،

 :1379ج ،2ص .)188ام��ا بايد توجه داش��ت که قانونگذار احکام را با توجه به
غالب مخاطبين وضع ميکند و تحت موارد خاص و استثنايي نيست ،به ويژه
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اگ��ر توجه به وضعيت غالب مبتني بر تخفي��ف در مجازات ،مطابق با اصل

برائت ،احتياط در «دماء» و «درء» در حدود باشد.
 )2تفاوت در معافيت از مجازات

در معافيت از مجازات نيز بين زن و مرد تفاوتهايي ديده ميشود ،البته

اين تفاوتها بر مطلق جنس��يت بنا نش��ده ،بلکه به خاطر صفتي است که بر
جنس خاصي عارض گشته است .مطابق با منابع فقهي که قانونگذار نيز از آن

پي��روي کرده ،در برخي جرائم معافيتهايي براي برخي مردان در نظر گرفته
ش��ده که براي زنان چنين معافيتي وجود ندارد .پدر بودن يا شوهر بودن مرد

عامل اين معافيتهاست.

1ـ )2پدر و معافيت از مجازات

معافيت در حدود ،قصاص و تعزيرات عبارتند از:

1ـ1ـ« )2معافي��ت پدر يا ج��د پدري از حد قذف به خاطر قذف فرزند»

(تبصره ماده  149ق.م.ا.).

2ـ1ـ« )2معافيت پدر از حد سرقت به خاطر سرقت مال فرزند» (بند 11

ماده  198ق.م.ا.).

3ـ1ـ« )2معافي��ت پدر ي��ا جد پدري از قصاص ب��ه خاطر قتل يا جرح

فرزند» (ماده  272و  220ق.م.ا.).

4ـ1ـ« )2معافي��ت پدر از تعزير ربا به خاطر ربا دادن يا گرفتن از فرزند»

(تبصره  3ماده  595ق.م.ا.).
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موارد سقوط مجازات حدي يا قصاص ،مالزمه با سقوط تعزير ندارد ،بلکه

ميتوان پدر را مشمول مجازات تعزيري قرار داد؛ در خصوص قذف ،تبصره

ماده  149ق.م.ا .و در مورد قصاص ،ماده  220صراحت ًا به اين مطلب اش��اره
دارد ،در مورد س��رقت نيز ماده  203ق.م.ا .هر نوع سرقتي را که فاقد شرايط

حد باشد ،مشمول تعزير اعالم ميکند.

اما علت اين تفاوت در معافيت چيس��ت؟ به چه دليل اين معافيت براي

مادر (يا جد مادري) پيشبيني نش��ده اس��ت؟ در اين نوش��تار تنها برخي از
حکمتهاي اين معافيت بيان ميشود.

در مواردي بحث صرف ًا اقتصادي است ،مث ً
ال سرقت «شايد فلسفه وضع

حکم ،وجود اين شبهه باشد که چون نفقه فرزند بر پدر واجب است ،اموال
فرزند در واقع از پدر ناش��ي ميشود» (مير محمد صادقي :1374 ،ص .)212بنابراين

نبايد به خاطر تحصيل مال از فرزند ،توس��ط پدر ،وي را مجازات نمود ،به
ويژه که قاعده «درء در حدود» حاکم است .مشابه همين استدالل را در مورد

ربا نيز ميتوان بيان نمود .اما در خصوص قذف و قصاص اين اس��تدالل به
جهت غير مالي بودن موضوع جرم ،کار برد مس��تقيم ندارد .اگرچه در مورد
قصاص ،باز نقش اجتماعي و اقتصادي پدر به طور غير مستقيم دخيل است.

به بيان ديگر دوام خانواده و اتکاي آن بر قدرت اقتصادي پدر بيشتر از مادر
بوده؛ لذا مصيبت قتل فرزند کافي اس��ت و مصيبت قصاص پدر نبايد به آن

اضافه ش��ود تا مشکالت ساير اعضاي خانواده مضاعف گردد .ممکن است
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برخي مادران نيز چنين نقش��ي را در خان��واده ايفاءکنند ،پس در اين موارد
معافيت شامل مادر نيز بشود؛ اما بايد توجه داشت که داشتن نقش با تکليف
به داشتن نقش  ،متفاوت است .اگر در عمل برخي مادران داراي چنين نقشي

باشند ،به لحاظ قانوني ،تکليفي بر اين امر ندارند و از آنجا که هر حقي ،نقطه

مقابل يک تکليف است ،با نبود تکليف ،حقي نيز متصور نخواهد بود.

البته در اين زمينه ديدگاه مخالفي وجود دارد که به جاي تاکيد بر انحصار

معافيت براي پدر ،سعي در تسري اين معافيت به مادر دارد .به اعتقاد برخي

اين که در روايات اسم پدر آمده ،شايد به اين علت است که اكثراً ،قتل فرزند
توس��ط پدر اتفاق ميافتد ن��ه مادر؛ چرا که عطوفت ش��ديد مادر به مراتب

فزونتر از محبتهاي پدر اس��ت .بدينجهت روايت راجع به نوع و غالب
موارد بوده و جواب معصوم نيز ناظر آن (ارتكاب توس��ط پدر) اس��ت .لذا

اين که حکم مادر متفاوت از حکم پدر باشد (چه در قصاص و چه در قذف)
خيلي يقيني نيس��ت (ر.ك .جهانگي��ري :1385 ،ص .)342پس اگر اين معافيت بنابر
حفظ حرمت پدر است؛ به جهت آن که مطابق آيات و روايات عظمت مادر

همرديف پدر و گاهي باالتر ميباشد ،حفظ حرمت و شأن مادر نيز شبيه پدر
اقتضاي معافيت از مجازات را دارد (همان .)297 ،اينکه معافيت مزبور ش��امل

مادر نيز ميشود ،بستگي به حکمي دارد که پشتوانه آن قرار گيرد .اگر مالک
1ـ البته ممکن است در برخي از برهه هاي زماني قتل فرزند توسط مادر بيشتر از پدر باشد و آن در
ايام پس از زايمان است که افسردگي پس از وضع حمل موجب تنفر شديد برخي مادران از نوزاد
خود شده تا جايي که حتي ممکن است اقدام به قتل وي نمايند  .اما در اين موارد بايد پيش از توجه
به مجازات و بحث معافيت از آن به اصل مسووليت کيفري چنين زني توجه داشت .
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مادر نميش��ود .اما اگر مالک حفظ حرمت باش��د بعيد نيس��ت که اين حكم
شامل مادر نيز بشود.

2ـ )2شوهر و معافيت از مجازات

اين معافيت شامل معافيت خاص از قصاص و حد قذف است.
1ـ2ـ )2معافيت از قصاص

مطابق ماده  630ق.م.ا .براي ش��وهر در خصوص قتل يا ضرب و جرح

همس��ر در فراش معافيتي پيشبيني شده اس��ت .اما براي زنان در وضعيت

مش��ابه چنين معافيتي وجود ندارد .به نظر ميرس��د علت تفاوت در مبناي

اين معافيت اس��ت؛ اگر چه برخي حقوقدان��ان معتقدند« :با توجه به تغيير
عبارت اين ماده نسبت به ماده  179ق.م.ع .سابق ،علت عدم مجازات شوهر

را بايد در نوعي توجيه و جواز عمل جس��تجو نم��ود ،لذا فرقي نميکند که
ش��وهر به طور ناگهاني و اتفاقي با منظره ارتباط نامشروع زن خود با اجنبي

مواجه ش��ود يا قب ً
ال از اين رابطه اطالع داشته و با سبق تصميم اقدام به قتل
نمايد» (مهرپور :1375 ،ص .)174بهتر است اين ماده در قالب يک معافيت
از مجازات بررسي شود« :تعبير و لفظ «مشاهده کند» در ماده نشان ميدهد

که مواجهه با اين وضعيت براي ش��وهر ناگهاني و بدون اطالع قبلي است»
1ـ ماده  630ق.م.ا« :هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده کند و علم به
تمکين زن داشته باشد ميتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي که زن مکره باشد
فقط مرد را ميتواند به قتل برساند .حکم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است».
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(آقاييني��ا :1384 ،ص .)125بدون اين اس��تدالل دليلي ب��راي ذکر اين قيد وجود
نداش��ت؛ بنابراين نوعي تحريک مجني عليه عامل اين معافيت از مجازات
اس��ت .همين مالک دليلي اس��ت بر اين که چرا مشابه اين معافيت براي زن

پيشبيني نش��ده اس��ت؛ زيرا او ًال در مورد ش��وهر ،احتمال رابطه مشروع به
جه��ت جواز تعدد زوجات وجود دارد .ثاني�� ًا بنابر وضعيت طبيعي ،معمو ًال

حساسيت مردان نسبت به زن خود در مقابل مرد اجنبي ،بيشتر از حساسيت

زن ،نس��بت به ش��وهر خود در مقابل زن اجنبي اس��ت .با اي��ن اوصاف آن

تحريک��ي که براي مرد حاصل ميش��ود ،براي زن ب��ه وجود نميآيد .برخي
معتقدند« :يکي از اختالفات صفات مردانه و زنانه در اين است که مرد آبرو

و حيثيت خود را ترجيح ميدهد؛ در حالي که براي زن ،رجحان بر خوش��ي
و لذت بردن از زندگي است» (کينيا :1373 ،ج ،1ص .)156اگرچه به لحاظ رواني

هيجان پذيري زنان بيشتر از مردان است؛ اما اين نکته مهم است که «مردان
کنت��رل دقيقتري در رابطه خود با ديگران داش��ته و امکان کنترل رفتاري آنها
بيشتر است» (حسيني و ديگران :1384 ،ص .)434به نظر ميرسد اين معافيت نسبي
تلقي ش��ده و منجر به عدم مجازات کامل شوهر نگردد .زيرا فرض ناظر به

حالتي اس��ت که تحريک مجني عليه به عنوان يک عذر قانوني موجب عدم
کنترل نسبي بر رفتار و معافيت جزيي از مجازات ميگردد .بنابراين ميتوان

از ماده  612ق.م.ا .براي تعزير چنين شوهري استفاده نمود.



1ـ ماده  612ق.م.ا« :هر کس مرتکب قتل عمد باشد و شاکي نداشته يا شاکي داشته ولي از قصاص
گذشت کرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود در صورتي که اقدام وي موجب اختالل در نظم
و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد ،دادگاه مرتکب را به حبس از سه
تا ده سال محکوم مينمايد».
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بن��د  4ماده  161ق.م.ا .مربوط به زماني اس��ت که ش��وهر پس از قذف

همسر ،حاضر به انجام مراسم مالعنهباشد« .مالعنه يا لعان ،نوعي رسيدگي
کيفري اس��ت ،در مورد اس��ناد زن��ا از طرف زوج به زوجه و نفي انتس��اب

فرزندي که ملحق به فراش اوس��ت» (جعفري لنگ��رودي :1363 ،ص .)588بنابراين

عکس اين قضيه در مورد زن قابل طرح نيست؛ زيرا هدف مرد از مالعنه ،نفي
فرزند ملحق به فراش وي است که در مورد زن چنين چيزي منتفي است .در

مورد اصل توسل به مالعنه اين سؤال وجود دارد که آيا با وجود پيشرفت

هاي پزشکي براي تشخيص ژنتيک ميتوان همچنان به مالعنه استناد نمود؟
به نظر پاس��خ مثبت اس��ت؛ زيرا در صوررت استفاده از آزمايشهاي باليني
اوال امکان دارد حد (قذف يا زنا) ثابت و اجرا گردد ،در حالي که در مالعنه

چ کدام از طرفين مجازات نميشوند و اين با سياست کلي شارع در زمينه
هي 
خطاپوش��ي در حدود جنسي هماهـنگتر است .ثاني ًا اثبات يا عدم اثبات زنا
در نتيجه اس��تفاده از آزمايشهاي بالين��ي صرفنظر از مجازات متعاقب آن

مانع ادامه زندگي مشترک ميگردد؛ زيرا موضوع از دو حالت خارج نيست يا

نس��بت زنا ثابت ميشود که در اين صورت مرد ديگر حاضر به ادامه زندگي

با آن زن نيست يا ثابت نميشود که در اين صورت زن به جهت تهمتي که به
وي زده ش��ده رغبتي به ادامه زندگي با چنين مردي نخواهد داشت .بنابراين

مراس��م مالعنه صرفنظر از جنبه کاشفيت ،براي پرهيز از برخي محذورات

توسط شارع تشريع شده است.
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 )3تفاوت در اجراي مجازات

در اج��راي مجازاتها نيز در حقوق کيفري ايران تفاوتهايي بين زن و

مرد وجود دارد .برخي از اين تفاوتها به صرف داش��تن جنس��يت و برخي
مقيد به وجود صفتي خاص در جنسيت ميباشد .تمامي اين موارد را ميتوان
به دو مورد تأخير در اجراي مجازات و ديگري شيوه اجراي مجازات تقسيم

نمود.

1ـ )3تأخير در اجراي مجازات

تأخير در اجراي مجازات نسبت به برخي زنان در مقررات ايران سابقهاي

نس��بت ًا طوالني دارد .در بند  3ـ  2م��اده  484ق.آ.د.ک .اصالحي  1337مقرر
كرده بود« :در مورد زنان حامله يا زناني که تازه وضع حمل کردهاند تا س��ه
ماه بعد از وضع حمل و در مورد زناني که اطفال رضيع خود را شير ميدهند
تا زماني که طفل آنان به س��ن دو سال برسد در صورتي که اجراي مجازات

ضرري به طفل برس��اند به تأخير ميافتد» .بدين ترتيب حاملگي يا شيردهي
زن ،عامل تأخير در اجراي مجازات اس��ت .زيرا در اين حال تنها مجازات

براي ثالث (جنين يا نوزاد) مضر نيس��ت ،بلکه ب��راي خود زن نيز به جهت
وضعيت خاصي که دارد متضمن اثر رنجآور بيشتري است.

پس از انقالب اس�لامي در زمان وضع مقررات مجازات اسالمي از اين

حي��ث نيز تغييرات��ي در قوانين رخ داد .در حال حاض��ر مقررات پراکندهاي
وجود دارد که به دست آوردن حکم کلي از آنها مستلزم بررسي مجموع اين
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احکامي پيشبيني نموده است.



2ـ )3نقد و بررسي قوانين

1ـ2ـ )3قانونگ��ذار عليرغم پيشبيني مواد متع��دد هم چنان از پذيرش

تأخي��ر در اجراي هر نوع مجازاتي امتناع ميکن��د ،به نحوي که هنوز تأخير

در اج��راي مجازاتهاي��ي غير از مجازاتهاي مذک��ور در اين مواد آن هم

براي جرائم خاصي پيشبيني نگرديده اس��ت .زيرا در م��اده  91ق.م.ا .ذيل
حد زنا آمده ،مقصود از قتل در آن مجازات اعدام براي زنا اس��ت .بنابراين

اگر اعدام راجع به س��اير محکوميتهاي حدي (مثال محاربه ) باشد ،نقص
1ـ ماده  91ق.م.ا« :در ايام بارداري و نفاس زن ،حد قتل يا رجم بر او جاري نميشود ،هم چنين
بعد از وضع حمل در صورتي که نوزاد کفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جاري
نميشود ،ولي اگر براي نوزاد کفيل پيدا شود حد جاري ميگردد».
ماده  92ق.م.ا« :هرگاه در اجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرر براي حمل يا
نوزاد شيرخوار باشد اجراي حد تا رفع بيم ضرر به تأخير ميافتد».
ماده  93ق.م.ا« :هرگاه مريض يا زن مستحاضه محکوم به قتل يا رجم شده باشند حد بر آنها جاري
ميشود ولي اگر محکوم به جلد باشند اجراي حد تا رفع بيماري و استحاضه به تأخير ميافتد.
تبصره :حيض مانع اجراي حد نيست».
ماده  262ق.م.ا« :زن حامله که محکوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود و
پس از وضع حمل چنان چه قصاص موجب هالکت طفل باشد بايد به تأخير افتد تا خطر مرگ از
طفل برطرف گردد».
ماده  288ق.آ.د.ک« :مجازات شالق تعزيري در موارد زير تا رفع مانع اجرا نميشود ،الف :زني که
در ايام بارداري يا نفاس يا استحاضه باشد .ب :زن شيرده در ايامي که طفل وي شيرخوار است
حداکثر به مدت دو سال».
در زمینه اجرای حدود ماده  216مصوبه جدید نحوه اجرای آن را موکول به تصویب آیین نامه
مربوطه نموده و از این جهت ساکت است « :اجراي احكام حدود ،قصاص و تعزيرات براساس
آييننامهاي خواهد بود كه تا شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و
ابالغ خواهد شد».
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قانون وجود دارد .به عالوه س��اير مجازاتهاي حدي يا تعزيري مثل قطع
عض��و يا حبس نيز از ش��مول اين مواد خارج ميش��ود .البته در ماده 296

ق.آ.د.ک .راجع به مجازات حبس و تبعيد براي زن شيرده مشکل را با منع

جدا کردن شيرخوار از مادر حل کرده است .اما تکليف زن باردار مشخص

نيس��ت .ميتوان ادعا نمود «وحدت مالک اقتضاء ميكند در ساير جرائم و
مجازاتها نيز با وجود اي��ن موانع فيزيولوژيک اجراي مجازات به تأخير

افت��د» (رحم��دل :1384 ،ص .)146البته در آييننامهه��اي مربوطه اين خأل رفع
شده اس��ت ،چنان که ماده  6آئين نامه نحوه اجراي احکام قصاص ،رجم،

قتل ،صلب ،اعدام و ش�لاق مصوب  1382ق��وه قضائيه اين تأخير به نحو

کاملتري آمده اس��ت .اما او ًال آئيننامه نبايد به متن قانون مورد جديدي را
اضاف��ه کند؛ ثاني ًا حتي در اين آئي��ن نامه هم نواقصي وجود دارد .به عنوان
مثال در اين ماده تکليف تعزيرات مش��خص نش��ده و در قانون دادرس��ي

کيفري هم تنها تکليف ش�لاق تعزيري مش��خص شده است .بنابراين الزم
است در اين خصوص مقررات جامعي وضع گردد.

2ـ2ـ )3در ماده  91ق.م.ا .عامل نفاس نيز به عنوان يکي از عوامل تأخير

در اجراي حد مقرر گش��ته اس��ت .از آنجا که نفاس مربـ��وط به ايام پس از

فارغ ش��دن از حاملگي ميباش��د ،ظاهراً عاملي مستقل و مطلق براي تأخير
اس��ت .يعني تأخير در آن مقيد به وجود ضرر براي نوزاد نيس��ت؛ بلكه خود

زن م��ورد حمايت قرار گرفته اس��ت .به عبارت ديگر اگ��ر در دو مورد قبل

حمايت از جنين يا نوزاد اهميت دارد ،در اين مورد حمايت از زن به جـهت
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اگرچه در ماده  93ق.م.ا .در مجازات اعدام ،وضعيت استحاضه که آن هم به
نوعي موجب ضعف جسماني زن ميشود ،عاملي براي تأخير نميباشد .اين

دوگانگي برخورد قانونگذار قابل تأمل است.

3ـ2ـ )3بين موارد مختلفي که در قوانين آمده (اعم از قانون دادرس��ي و

قانون مجازات) بايد قائل به تفصيل ش��د .برخي از اين موارد امور حکمي
و برخي موضوعي هس��تند ،به گونهاي که در ماده  92ق.م.ا .و قس��مت اخير

م��اده  262ق.م.ا .احراز علت تأخير به عن��وان يک امر موضوعي با مقامات
قضايي اس��ت .يعني آنها هس��تند که بايد تشخيص دهند احتمال ضرر براي

حمل يا نوزاد وجود دارد ،در حالي که در س��اير موارد ،تأخير امري حکمي

اس��ت .يعني وجود عامل مذکور در قانون ،موجب تأخير ميشود؛ مث ً
ال الزم
نيست پيرامون اين مطلب که در حالت بارداري ،وجود ضرر براي جنين مانع
اجراي مجازات ميشود؛ بررسي صورت گيرد .صرف بارداري موجب تأخير

ميشود .نتيجه اين مطلب در برخي موارد قابل تأمل است مث ً
ال حد شالق بر
زن بارداري به جهت عدم احراز بيم ضرر ،اجرا شود (ماده  92ق.م.ا ).اما در

شالق تعزيري چون مطلب به صورت حکمي آمده ،اين احتمال وجود ندارد

(ماده  288ق.آ.د.ک).

4ـ3ـ )3در م��اده  91ق.م.ا .و ماده  262ق.م.ا .که مجازات اعدام مطرح

ميش��ود ،تنها بيم تلف (مرگ) نوزاد ،عامل تأخير در مجازات است .حال
آنکه در حد ش�لاق (ماده 92ق.م.ا ).بيم ضرر به طور مطلق کفايت ميکند.
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اين دوگانگي براي چيس��ت؟ آي��ا چون بايد مادر از بي��ن برود (مجازات

اع��دام) حتم ًا بايد نقطه مقابل آن حيات فرد ديگري (نوزاد) باش��د تا مانع
اج��راي آن ش��ود؟ حال اگر اج��راي مجازات اعدام ،منج��ر به مرگ طفل

نميش��د ،اما آسيب جدي جسماني بر وي وارد شود ،تأخير جايز نيست؟!
در اين مورد نوزاد ،فرد ثالث محسوب شده و اصل شخصي بودن مجازات

اقتضاء ميکند بر وي ضرري وارد نش��ود ،چه ضرر در حد مرگ باش��د و
چه نباشد.



5ـ3ـ )3در تبصره ماده  93ق.م.ا .آمده« :حيض مانع اجراي حد نيس��ت»

ش��ايد چون امري طبيعي و ماهيانه در زنان اس��ت .اما آيا همين امر طبيعي
اثرطبيعياش کاهش قدرت جس��مي وايج��اد وضعيت خاص روحي در زن
نيس��ت؟ اگر مالک  ،عدم اعمال مجازات مضاعف بر زن است ،چرا حيض

مانع اجراي مجازات نگردد .خوشبختانه در ماده 3ـ 215اليحه قانون مجازات
اسالمي ،حيض در کنار نفاس و استحاضه شديد ،عاملي براي تأخير اجراي

حد شالق تلقي شده است.



1ـ خوشبختانه ماده  445مصوبه جدید قانون مجازات اسالمی کمیسیون قضایی مجلس در خصوص
قصاص عضواز این جهت مقررات کامل تری را پیش بینی نموده است «:اگر زن حامله ،محكوم
به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص ،پيش يا پس از وضع حمل ،بيم تلف يا آسيب بر طفل
باشد ،قصاص تا زماني که بيم مذکور بر طرف شود ،به تأخير ميافتد».
2ـ در برخي روايات نيز حيض از موجبات تأخير در اجراي حد ميباشد .در روايتي از اميرالمؤمنين 7
آمده« :عالوه بر زن آبستن تا زمان وضع حمل و زن زايمان کرده تا زمان پاک شدن ،بر زن حائض نيز تا
زماني که پاک شود حدي وجود ندارد» (بروجردي :1387 ،ص.)567
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1ـ3ـ )3اجراي حدود

مطاب��ق منابع ش��رعي در خصوص نح��وه اج��راي مجازاتهاي حدي

تفاوتهاي��ي بين زن و مرد وج��ود دارد .اين تفاوتها در ضمن مواد 176و

 102،100ق.م.ا .راجع به مجازات شالق و رجم پيشبيني شده است.



در مواد  176و 100ق.م.ا .آمده« :شالق در مورد مردان ايستاده و در زنان

نشس��ته اجراگردد .به عالوه از نظر پوش��ش ،مرد را در حالتي که تنها ساتر
عورت داشته باشد ،شالق ميزنند .ولي زن در حالتي که لباس را به بدن وي

بسته شده است» .البته ماده  33آئين نامه نحوه اجراي احکام قصاص ،رجم،
قتل ،صلب ،اعدام و ش�لاق ،اين مقررات را به نحوي روشنتر بيان ميکند؛

به گونهاي که در خصوص نحوه پوشش در حدود زنا ،تفخيذ و شرب خمر،
حکم قانون مجازات را تکرار کرده و صراحت ًا اش��عار ميدارد ،حد شالق در

قوادي و قذف حتي در مورد مرد نيز از روي لباس معمولي اجراگردد.

در مورد مجازات رجم هم ماده  102ق.م.ا .مقرر ميدارد« :مرد را تا نزديک

کمر و زن را تا نزديکي سينه در گودال دفن کرده و سپس رجم مينمايند».

 1ـ ماده  100ق.م.ا« :حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حالي اجراء گردد که پوشاکي جز ساتر
عورت نداشته باشد .تازيانه به شدت به تمام بدن وي غير از سر و صورت و عورت زده مي شود
تازيانه را به بدن زاني در حالي مي زنند که زن نشسته و لباسهاي او به بدنش بسته باشد».
ماده 102ق.م.ا« :مرد را هنگام رجم تا نزديکي کمر و زن را تا نزديکي سينه در گودال دفن ميكنند
آنگاه رجم مي نمايند».
ماده 176ق.م.ا« :مرد را در حالي که ايستاده باشد و پوشاکي غير از ساتر عورت نداشته باشد و
زن را در حالي که نشسته و لباسهايش به بدن او بسته باشد تازيانه ميزنند».
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علت اين تفاوتها را بايد در اختالفات طبيعي بين زن و مرد جس��تجو

نمود .برخي معتقدند« :مالک تفاوت در پوشاندن بدن زن و مرد به اين علت

است که همه بدن زن عورت محسوب ميشود ،لذا بايد کام ً
ال پوشيده باشد.

ولي در مورد مرد اين گونه نيست» (مسعوديفر :1386 ،ص .)67شايد اين استدالل
در مورد رجم قابل قبول باش��د چرا که اجراي آن علني اس��ت .اما در مورد

شالق اگر نامحرمي در آن مكان حضور نداشته باشد ،آيا اين تفاوت توجيهي

دارد؟ ش��ايد بتوان به گونه ديگري اين تف��اوت را توجيه کرد؛ بدين معنا که
اساس�� ًا چون قدرت جسماني زن و مرد متفاوت است؛ زنان به علت ضعف
بنيه جس��مي ،رنج و تعب بيش��تري را از ش�لاق تحمل ميکنند و اين منجر
به عدم تس��اوي در اجراي مجازات ميگردد .ش��ايد با بستن لباس به آنها تا

حدودي اين تفاوت مرتفع گردد.



2ـ3ـ )3اجراي قصاص

تفاوت در شيوه اجراي قصاص اعم از قصاص نفس و غيره ،به پرداخت

دي��ه مازاد برميگردد .مطابق قانون چنانچه مردي مرتکب جنايت بر نفس يا
عضو زني باش��د ،اولياء دم زن يا زن مجن��ي عليه در صورتي ميتوانند حق

1ـ ماده  21آئين نامه نحوه اجراي احکام قصاص ،رجم ...در مورد تشريقات خاص اجراي حد رجم
مقرر ميدارد« :قبل از اجراء ،در صورت تشخيص قاضي ،مردم را از زمان اجراي حد آگاه سازد و
در هر حال الزم است ،حداقل سه نفر حضور داشته باشند».
2ـ ماده  100ق.م.ا .در خصوص اجراي حد شالق تعبير «به شدت» را براي مرد به کار برده ،ولي
براي زن به نحو مطلق انشاء نموده است .اين امر در بادي نظر موهم آن است که شالق مرد شديدتر
از زن اجرا ميگردد ،در حالي که در فقه چنين تفاوتي وجود ندارد .در حقيقت در فقه آمده :شالق
در حد زنا به شدت زده ميشود ،خواه زن و خواه مرد و بهتر بود اين تعبير در انتهاي ماده به صورت
مشترک براي هر دو جنس ميآمد (ر.ک .بروجردي :1387 ،ج ،30ص.)150
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و 209ق.م.ا .در م��ورد قص��اص نفس و م��اده  273ق.م.ا .در مورد قصاص
عضو) .اين تفاوت ناش��ي از تفاوت در مقدار ديه زن و مرد اس��ت .مطابق

مواد  301ـ  300ق.م.ا .ديه زن ،نصف ديه مرد اس��ت .بنابراين اگر در مقابل
ي��ک زن ،ي��ک مرد قصاص ش��ود ،از مرد بيش از آن چ��ه وي از زن گرفته،
اخذ ميش��ود و اين مغاير با تعريف قصاص به معناي مقابله به مثل اس��ت.

در نتيج��ه براي برقراري مماثل��ت بايد زن يا اولياء وي ،نصف ديه مرد را به
خانواده مقتول داده و س��پس قصاص کنند .ام��ا چرا ديه زن ،نصف ديه مرد

است؟ به نظر برخي ديدگاههاي مختلفي نسبت به ديه زنان وجود دارد و اين

نش��ان ميدهد که ديه زنان ،موضوع مسلمي نيست (ر.ک .گلداني :1382 ،ص.)123
زيرا ديه بيش از آنکه مجازات باش��د ،نوعي جبران خسارت است و جبران
خسارت طبق قاعده بايد متناسب با زيان وارده باشد ،بايد معلوم شود آيا زن

و مرد خسارت يکساني را در اين جرم متحمل ميشوند؟ اگر بنابر موقعيت
اجتماع��ي ،ارزش اقتصادي مرد براي خانواده و نتيجتا جامعه بيش��تر از زن
اس��ت ،آسيب جسمي به وي مستلزم ايراد خسارت بيشتري خواهد بود .لذا

موقع جبران ،خسارت بيشتري به وي تعلق ميگيرد .شايد به همين علت در

جناياتي که ديه آنها کمتر از ثلث ديه کامل است ،چون تأثير بر جسم مجني
عليه و به تبع آن قدرت اقتصادي وي ناچيز است ،اين تفاوت در ميزان ديه

ديده نميشود .امروزه بيشتر صاحبنظران و علماء ،با اين ديدگاه ،تفاوت ديه
زن و مرد را توجيه ميکنند (ر.ک .عيد الصياصنه :1385 ،ص.)245
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اين اس��تدالل دو اي��راد دارد :اول اگر در زمان ش��ارع ارزش اقتصادي

م��ردان بيش��تر از زنان بوده و اين عامل تفاوت در مق��دار ديه بوده ،نبايد به

عنوان يک حکم ثابت در نظر گرفته شود .حکم ثابت آن است که قرآن کريم

بي��ان ميکند (به خان��واده مقتول بايد ديه پرداخت ش��ود) اين منافات با آن
ندارد که در زمانها و مکانهاي ديگر با توجه به مقتضيات الزم ،طبع جامعه
و متحول ش��دن نقش زنان اين حکم تغيير کند (ر.ك .هم��ان ،ص .)253ميتوان
پاس��خ داد« :حتي اگ��ر برخي زنان محوريت اقتصادي خان��واده را بر عهده

داشته باش��ند در اين زمينه وظيفه و الزامي ندارند» (جهانگيري :1385 ،ص.)375

مث ً
ال تکليف پرداخت نفقه با زوج اس��ت و اگر نقش زن تغييري کرده باشد،
بايد س��اير احکام مالي مجموعه احکام اسالمي را نيز تغيير داد تا يک تغيير
براي رفع تبعيض ،منجر به تبعيض نسبت به طرف مقابل نگردد .در وضعيت

موجود اگر عدم تس��اوي در برخي موارد ديده ميشود ممکن است در ساير

احکام جبران گردد (ر.ك .همان ،ص .)377همچنين توجيه اقتصادي ،ناظر به نظام

مطلوب اس�لام است .يعني اسالم بخشي از نقشهاي جنسيتي را در قالب
وظيفه و مس��ئوليت ش��رعي تعريف نموده و صرف ًا نقش اجتماعي به معناي
جامعه شناختي که حاکي از انتظارات اجتماعي و مستلزم امکان تغيير و تبدل

اس��ت تلقي نميشود .بر اين اس��اس در وضعيت اجتماعي فرضي از جمله
در وضعيتي که تمايز نقشهاي اجتماعي زنان و مردان کم رنگ شده باز هم

ميتوان از نظام اجتماعي مطلوبي که تمايز جنسيتي را مفروض ميگيرد دفاع

نمود؟ زيرا «هميشه حقوق برايند واقعيات اجتماعي نيست .گاهي بر عکس
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(بستان :1388 ،ص .)218البته در حال حاضر برخي مشکالت اجرايي و عملي در

پرداخت فاضل ديه به مرد وجود دارد که بايد راهي براي آن انديشيد.



ايراد دوم :اگر تفاوت ديه زن و مرد به مباحث اقتصادي برگردد ،چرا در

مورد دختر و پس��ر و حتي جنين نيز که هنوز واجد نقـش اقتـصادي نيستند

همـين تفاوت اعمال مـيشود؟ جواب :منـظور از نقـشهاي اجتماعي صرف ًا

نقشهاي بالفعل نيس��ت ،بلکه ميتواند نقش ،بالقوه نيز باشد .بنابراين چون

جنين پسر نيز بالقوه واجد چنين نقشي ميباشد ،براي آينده آنان چنين نقشي

تعريف ش��ده است (همان :ص .)219نقش بالقوه يك تحليل و عنوان سليقهاي

اس��ت مگر ش��ارع براي منافع بالقوهاي كه بيست سال ديگر ممكن است به

فعليت برس��د اين حكم را مقرر نموده اس��ت .در حقيقت آنچه در فقه مبني

بر تنصيف ديه آمده ،مبتني بر وضعيت عامه مردم و اکثريت جامعه اس��ت و
حاالت فردي و ش��خصي افراد مورد نظر نيس��ت« .پس همين که پسر بچه

بالقوه ميتواند تأثير جدي در توليد و نظام اقتصادي جامعه داش��ته باش��د،
کفايت ميکند که در جعل يک حکم عمومي و غالبي مورد توجه قرار گيرد»
(قربان نيا و همکاران :1384 ،ص.)217

1ـ بخشنامه شماره  1/78/10777قوه قضائيه مورخ  78/10/25در انديشه راه حل اين مشکل ،به
(ولي دم) مهلت دهند که سهم الديه سايرين يا
اجراي احکام توصيه کرده است به متقاضي قصاص ّ
فاضل ديه را بپردازد تا امکان قانوني اجراي حکم (با ترتيبات مربوط) فراهم گردد و اال محکوم با
وثيقه مناسب آزاد گردد تا هر زمان متقاضي قادر به پرداخت شد حکم قصاص اجرا گردد.
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 )4نتايج

بنابراين در نظام حقوقي اسالم ،عمده موارد تفاوت در مجازات زن و مرد،

ناشي از تفاوت در خلقت طبيعي آنها است و اتفاق ًا اگر اين تفاوتها نباشد

يا نوعي تبعيض روي ميدهد يا س��اير اهداف يا اصول حاکم بر مجازاتها
تامين نميش��ود .لذا تا آن جا که تفاوتها به منش��أ اختالف طبيعي برگردد،
امري منطقي و قابل دفاع اس��ت .در غير اين صورت اصل تس��اوي در برابر

قانون اقتضاء ميکند حذف گردند .معناي اصل تس��اوي در برابر قانون اين
است كه درخصوص اعمال قانون نسبت به افراد مشمول قانون نبايد تبعيض

باشد؛ مث ً
ال وقتي كه قرار شد مردان در لواط اعدام شوند ميان مردان تساوي
باش��د و اصل تس��اوي در برخورداري از حقوق تعبير مصطلحتري اس��ت.

البته نميتوان انکار کرد که ممکن اس��ت قدمت زياد برخي تفاوتهاي غير
طبيعي ،موجب مقاومت آنها باش��د چرا که آداب و رسومي که طي ساليان
متمادي شکل گرفته ،سالهاي زيادي نيز زمان نياز دارند تا تغيير کنند .در اين

مس��ير نبايد اجازه داد احساسات جاي واقعيات خلقتي را بگيرد حتي خود
زنان نيز به تعبير قرآن کريم نبايد آرزوي تغيير اين احکام را داش��ته باشند.



آن چه تحت عن��وان طرفداري از حقوق زنان به دنبال حذف اين تفاوتها

اس��ت ،لزوم ًا به معناي دادن يک امتياز به زنان نيست .به نظر شهيد مطهري
1ـ «وال تتمنوا ما فضل اهلل به بعضکم علی بعض» (نساء( ،)32 ،فضيلتها و مزيتهايي را که خدا
به آنها برخي بر برخي ديگر ترجيح داده آرزو ميکنيد« ،)...در شأن نزول اين آيه آمده وقتي آيه
ارث نازل شد جمعي از زنان گفتند اي کاش همان طور که سهم ارث ما نيمي از ارث مردان است،
مجازاتها و کيفرهاي ما نيز نصف مجازات مردان بود» (مکارم شيرازي :1374 ،ج ،3ص.)363
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گرفت ،احساسات مهلت نداد که علم نظر خود را بگويد لذا تر و خشک با

هم سوخت اين نهضت يکسري بدبختيها را از زنان گرفت .اما بدبختيهاي

ديگري را براي زنان و جامعه به وجود آورد (ر.ک .مطهري :1386 ،ص.)172

بنابراين در نظام حقوقي اسالم ،تفاوت در مجازاتهاي زن و مرد ممکن

است به دليل يک يا چند مورد از موارد زيل باشد:

1ـ اس��تحقاق متفاوت زن يا مرد در مجازات شدن بخاطر جرم واحد بنا

بر خصوصيات جسماني يا رواني متفاوت آنها؛

2ـ اثر ش��ديدتر مجازات واحد بر جنس زن به جهت ضعف جس��ماني

و کاه��ش مقدار يا تغيير نوع مجازات اس��تحقاقي ،بازدارنده يا ناتوان کننده
حسب مورد؛

3ـ اثر بيش��تر مجازات بر اشخاص ثالث در مجازات زن و کاهش مقدار

مج��ازات يا تغيير نوع آن بنا بر رعايت هر چه بيش��تر اصل ش��خصي بودن

مجازاتها؛

4ـ نق��ش متف��اوت زن و مرد در رواب��ط اجتماعي يا اقتص��ادي و لزوم

مجازاتهاي متفاوت بنا بر اقتضاي نقش آنها .
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