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چكيده 
 وتشابهات حقوقي در قوانين خانواده و مجازات اسالمي هايق بررسي سيماي زن و مرد به لحاظ تفاوتهدف اين تحق

ـاپ (مجازات اسالمي با آخرين اصـالحات به اين منظور كليه مواد قانوني در دو مجموعه قانون خانواده و           .است ) 1379چ

اب گرديد و از تكنيـك تحليـل محتـوا بـراي            لعه انتخ ، براي مطا   مربوط به حقوق خصوصي وعمومي هستند      بكه به ترتي  

. تحليل مواد قانوني استفاده شد

ـاكس وبـر          ي صاحبنظران ها از نظريه  ،براي انتخاب متغيرهاي تحقيق    ـيك ماننـد منتـسكيو، م ، اگوسـت كنـت،      كالس

 گيري شـد و     ، بهره انداختهدمورد جنسيت پر  بررسي در ي معاصركه به بحث و    هاو همچنين از نظريه   لوي برول دوركيم،

.وجود آمدهيك چارچوب نظري تلفيقي ب

ـان و مـردان        متغيرهاي حاصل از   ،عه قانون در اين دو مجمو    تحميـل  ،  مطالعات نظري  اعم از  اعطاي حق خاص به زن

مراتب اقتـدار، جهـت نظـر    ، سلب حق از زنان و مردان، قرار گرفتن زنان و مردان در سلسله        تكليف خاص به زنان و مردان     

ي ديگر نظير نوع قانون ، ميزان ابهام ماده ها در ارتباط با متغير؛ونگذار نسبت به زنان و مردان، جنس فاعل و جنس مفعولقان

شدگي و زمان تصويب ماده قانوني، ماهيت، نوع پذيري حكم قانون، اصالح نوني، نقش قاضي در تفسير قوانين، انعطافقا

.  و شيوه مجازات مورد بررسي قرار گرفت

ـانون در               ،ي حاصل از تحليل   هايافته ـين زن ومـرد      حاكي از آن اسـت كـه در ايـن دو مجموعـه ق بـسياري از مـوارد ب

مردان . از مردان است  تحميل تكليف و سلب حق درمورد زنان بيشتر       اعطاي حق، اي كه   به گونه ،يي وجود دارد  هاتفاوت

 براي مـرد اولويـت   ،گويدميكه از زنان و مردان سخن گذار هنگامياند و قانونس هرم اقتدار قرارگرفته رأاز زنان در    بيشتر

، فاعل مـرد بيـشتر از فاعـل زن اسـت و از طرفـي ديگـر       دو مجموعه قانونهمچنين در اين. تبيشتري نسبت به زن قائل اس   

 اصالح قرار گرفته    ن موادي كه زن ملزم به انجام تكليفي بوده است، مورد          آعالوه بر   . مفعول زن بيشتر از مفعول مرد است      

. وجود ندارد،كه اصالح شده باشدكه در مورد مردان چنين موادي در حالي،است

.جنسيت،قانون مجازات اسالمي، قانون خانواده: هاواژهكليد
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طرح موضوع 

بايـست حـق  مـي ن ، اما به عنـوان انـسا  ي زيادي با يكديگر دارند  ها تفاوت ،شناسيمرد به لحاظ زيست   زن و 

ـان و مـر  شناسانبه اعتقاد جامعه. ن از منابع و امكانات را داشته باشند برخورداري يكسا  دان از نظـر  ، نابرابري بين زن

گيـرد  مـي ي مناسب از ساختار اجتماعي سرچشمه       ها، قدرت و فرصت   دسترسي به منابع مادي، منزلت اجتماعي     

گي وضـعيت زن و مـرد در جامعـه ايـران،         بديهي است كه براي درك مناسـب ازچگـون        .  )473: 1374،  ريتزر(

اي اسـت كـه بازگوكننـده    به همين جهت نياز به عرصـه . گيري كرد مشاهده و اندازه   توان ساختار را مستقيماً   مين

ـا كننده واقعيـت حقوق بهترين بيان«ساختار جامعه باشد و در اين راستا به عقيده دوركيم         ـاختار   ه ي موجـود در س

ـيم (»اجتماعي است  ـاد پارسـ     ،  از طرفـي ديگـر    .  )76: 1369،دورك ـا هـستند       « ونز  بـه اعتق ـان هنجاره »قـوانين هم

 را به عنوان اصولي كه افـراد جامعـه          هاهنجارهايي هستندكه حكومت آن   « و به تعبيرگيدنز     )58: 1965،  پارسونز(

 ). 133 : 1376گيدنز، (كند مي تعريف ،»ن پيروي كنندآبايست از مي

مندراس و  )72 : 1375چلبي ،(، هنجار اجتماعي استماعي اصل كه ركن اصلي هر نوع اجتبا اعتقاد به اين  

ـاس ارزش             گورويچ هنجار را قانون    كننـد مـي سـت، تعريـف     ها، قاعده يا اصلي كه هدف آن تنظيم رفتار بـر اس

امعه از خأل  موضوع تفاوت دستيابي زنان و مردان به امكانات موجود در ج           ).313 : 1369مندراس و گورويچ،    (

 بلكه ريشه در ساختار جامعه دارد و حقوق موجود در هر كشوري به عنوان يك واقعيت           ،سرچشمه نگرفته است  

. شودمينماي ساختار جامعه محسوب ينه تماميكننده و آاجتماعي بهترين بيان

ي مختلف  ها گروه ي نژادي، قومي و   هاجا كه سخن از تفاوت     آن ،شناسيمطالعات جامعه طرف ديگر در  از

 ).64: 1994،  امريليست(له جنسيت است  أ، مس ي اجتماعي هامورد نظر درتحليل تفاوت   يكي از عناصر  شود،مي

ـين       هاي كه عنوان مردانه و زنانه، ب       به گونه  ،جنسيت محصولي اجتماعي است    ـاعي تعي شـود  مـي وسيله جهان اجتم

ـاه      1سيتتحليل جن به عقيده صاحبنظران،   ).33 :1986برگس،  ( ـا  ابزاري است براي شناسايي پايگ ـا  ، نقـش   ه  و  ه

ـا صت بر منابع، امتيازات و فرهاجامعه و همچنين دستيابي و كنترل آني مردان و زنان در هامسئوليت  و آشـكار  ه

ـا كردن روابط قدرت و پرده برداشتن از سـوگيري         ـنس و در نهايـت اصـالح              معطـوف ي  ه ـا نآ بـه يـك ج ( ه

).64: 1994، امريليست

1. gender analysis
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ـا          ميكمك تحليل جنسيت    به ـيش     تعـصباتي را  ،تـوان از طريـق مقايـسه ايـن نموده ـين وضـعي را پ كـه چن

ـافتگي و     هاتعصب مربوط به جنسيت در همه كشورها و فرهنگ        .آورند،كشف كرد مي فقـر وابـسته     به توسعه ني

 ).   63 : 1375، تورس و روزاريو(است

شود كه از نظر حكومـت، افـراد        مي و هنجارهايي در جامعه تعريف       هاكننده ارزش اين مطالعه قانون بيان   در

رود  قوانين در هر جامعه تا حد زيادي همخواني مناسبي ميجا كه انتظار جامعه ملزم به رعايت آن هستند و از آن        

مـودن  ن روشـن  رو مطالعـه علمـي قـوانين بـه منزلـه          ، از اين  نظام هنجاري آن جامعه داشته باشد     با سيستم ارزشي و     

ـا و   ميبنابراين تحليل قوانين به صورت عيني .  درجامعه استوضعيت ارزشي و هنجارهاي موجود  توانـد هنجاره

ـازات    . ي مربوط به جنسيت را در جامعه امروز ايران آشكار نمايدهاارزش ـانواده و مج براي اين منظور قـوانين خ

. انتخاب گرديد) زن و مرد(اسالمي براي مطالعه جنسيت

 سيماي زن و مـرد در دو مجموعـه    كهگرددميمطرح چنين ،دهدمي آغازين كه فرايند تحقيق را شكل       پرسش

قانون خانواده و مجازات اسالمي چگونه است؟        

مرور منابع 

بـه عقيـده اگوسـت كنـت،     . ي متفاوتي مطرح اسـت ها ديدگاه،درخصوص پيدايش قانون در جامعه بشري     

گريـزد  مياي كه انسان از جنگ و خشونت مرحله. است) فلسفي  ( ان در مرحله دوم     نسقانون معلول رشد ذهن ا    

 از نظـر    . )165: 1378،  خداپرسـت (لب مـسلط تبـديل كنـد      اش را به شكل رابطه جامعه و قا       خواهد انديشه ميو  

 و قـوانين، او را از  ي اجتماعيهادادكند تا با وضع قرارميسيس دولت أ، انسان را وادار به ت     هااسپنسر ترس از زنده   

ـاي   ،رقم كه باشد انساني از هر جامعه،به اعتقاد وبر.)1371:121تنهايي، ( مصون نگهداردهاآسيب زنده   بـراي بق

ـان را بـه   ،ند و در صورت لزومنخويش از اعضايش متوقع است كه قواعد و هنجارهاي مشتركي را رعايت ك       آن

نفع هستند كـه حقـوق را       سودمند براي فعاليت مشترك افراد ذي     ي قهرآميز و    هاهمين عرف . كندميآن مجبور   

. )269 : 1362، فروند( ندنكمياند و آن را براي زندگي اجتماعي ضروري تشكيل داده

پرسد در چه شرايطي افراد ميوبر از خود كه دهندميگونه توضيح پارسونز و همكاران وي نظريه وبر را اين

ـار بـر طبـق قاعـده و اصـول           كنند؟مينجار رفتار   ه باز هم به   ،جود نباشد حتي اگر تنظيم خارجي مو     ، بـه   يعني رفت

ـاي يـك نظـم    » فهم مشترك «  كه ال اين استؤپاسخ او به اين س   . شودميزانه تلقي   صورت طبيعت رفتار رو    مبن
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مقدمـه  . تاسـ » خود تكرار« رسوم و آداب محاسبات  به صورت       ن پيروي از  آدهد كه در    ميعقالني را تشكيل    

ـا  اگـركنش  .ميز است آداد كنش وفاق   قرار ست و مقدمه  دادها قرار اين امر  ـاق  ه ـنش       وف ـات ك آميـز باشـد، تنظيم

 ).626–7:  1965، پارسونز ( دهدمييابد و اين مراحل مبنا و پايه قانون را تشكيل ميداد صورت قرار

ـاب     منتسكيو به عنوان يكي از پيشگامان جامعه        در خـصوص چگـونگي   القـوانين وحرشناسـي حقـوق دركت

كـه شـخص بـراي    طـوري ه  بـ ،شن نوشته شـود بايد قابل فهم و بسيار صريح و روقانون : نويسدميمحتواي قانون  

ـته باشـد و همـه انـسان        عالوه برآن هيچ  .دريافتن معني آن محتاج تفكر نگردد      ـا گونه ابهامي در آن وجود نداش ه

درعين حال مواد  . سازي كنند و همه از آن يك مطلب را بفهمند         ر ذهن باز  راحتي يك معني را از آن د      بتوانند به   

له أارايه دهند و نبايد در قضاوت معلق بمانند كه در اين صورت پيامد مـس              قانوني بايد يك حكم قطعي مشخص       

بـه  توانـد  مـي كند كه گاهي اين اعمال نظـر    ميآن است كه قانونگذار گاهي اوقات در قانون نظر خود را اعمال             

 مـوارد   المقدور موارد استثنايي كم باشد و بهتـر اسـت كـه اصـالً             در قانون بايد حتي   . طور كامل و مطلق نيز باشد     

ـا عواطـف و احـساسات                 ).872-8: 1362،  منتسكيو(استثنايي وجود نداشته باشد      ـانون همـواره ب  به عقيـده وي ق

 وگاهي  كندميثير  أ مزبور اندكي در قانون ت     احساساتنمايد و گاهي اوقات عواطف و     ميقانونگذاران بر خورد    

 ).880-1:وهم(گيردميثيرعواطف و نظرات خصوصي قانونگذار قرار أ و به طور كامل تحت تمطلقاً

بـه عقيـده وي   . كنـد ميتنها كسي است كه در مورد قاضي مسلمان بحث ، وبرشناسان حقوقميان جامعه در

  ). 266: 1362، فروند( است او ادراك شخصيقاضي مسلمان بر اساسدر مواردي قضاوت 

به اعتقاد اين   . دانندمين را در ارتباط با جامعه       آپذيري قوانين از جمله موضوعاتي است كه صاحبنظران         تغيير

ـاطر انـسان             ، تغيير كند   بايد  قوانين در طي زمان    ،گروه ـانون بـه خ ـا  به دليل اين اعتقاد كـه اگـر ق ـيم رابطـه   ه  و تنظ

تغيير كنند و ايـن تغييـر       بايد  ي انساني، قوانين نيز     هاهيد همزمان با تغيير شرايط در گرو      ست، پس با  هااجتماعي آن 

 ).3 :1992بركر، (كه قوانين پاسخگوي عقايد عمومي هستندچرا؛ بايد متناسب با نيازهاي جامعه باشد

ـاط  ، ارقبيح عمومي همراه بود با تهاشده مذهب كه نقض آنبه عقيده دوركيم حقوق در آغاز به امور نهي         تب

ـا نهـي مـذهبي       ،نـي و مـستقيم داشـت      آ فقـط عواقـب      هانآممنوع جادويي كه نقض     كه امور  هنگامي .داشت  ب

ـا      ، حقوق نيز انعطاف   يره شمول ممنوعات مذهبي كاسته شد     همدوش گرديد و از دا     ي بـراي   يپـذير گرديـد و ج

به اين ترتيب به نظر وي حقوق خشكي و سـختي خـود           .)103-4: 1358،  گورويچ(ي شخصي باز شد   هاابتكار

شناساني چون ماكس وبر و لوي برول در را از دست داده و قابل انعطاف شده است و اين مسئله از ديدگاه جامعه
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به عقيده لوي برول حقوق با انتقال از مرحلـه مـذهبي بـه مرحلـه                .)جاهمان: همو(حقوق اسالمي نيز صادق است    

توان مـواردي را نـشان داد كـه        مي آلماني    و  در حقوق انگلستان، عبري، اسالمي، رومي      .يابدميغيرمذهبي تغيير   

. )48:  وهم( اند، به ايجاد حقوق عرفي مبادرت ورزيدهاندقضات با احكامي كه در موارد خاص صادر كرده

ـته با               ،نآعالوه بر    ـاز و       ،شـد  هر قاعده حقوقي زماني اعتبار دارد كه به دو طرف بـستگي داش  يعنـي دادن امتي

ايـن حـق و    )243 : 1364،  دفتر همكاري حوزه و دانشگاه    (حقي به يك طرف و تكليف و الزام به طرف ديگر          

 عـالوه بـر   .)11 : 1370،امامي(تواند يك نفر باشدمي يعني صاحب حق و تكليف ن، قابل اجتماع نيستند  ،تكليف

ـاني اسـت كـه حـق و تكليـف       ن اين حق و تكليف به منزله دو كفه ترازو ه    آ ـاني زم ستند و نمونه مطلوب و آرم

. )217:همو(ي اجتماعي در نظر گرفته شودهامتعادلي براي افراد و گروه

ـين اسـت كـه جامعـه از طريـق هيـ                       ـا شـدت مع ـاطفي ب ـنش ع أت به عقيده دوركيم مجازات يك نـوع واك

كنـد مـي  ابـراز    ،انـد اعد كرداري معين تخطي كرده    اي در برابر آن دسته از اعضايش كه از برخي قو          يافتهسازمان

.كندمي، ترميمي و بينابيني تقسيم ساس مجازات را به سه دسته تنبيهي وي بر اين ا.)109 : 1369، دوركيم(

هدف ايـن نـوع    . شودميدهد و محروم    مي از دست    ،چه را كه در اختيار دارد      مجرم آن  ،درمجازات تنبيهي 

ي ترميمي هامجازات. ن به متخلف از لحاظ ثروت ، خوشبختي ، حيات يا آزادي است             آسيب رساند  هامجازات

ـادي          ، بردارنده محروميتي براي متخلف نيست     در  بلكه برگردانيدن مجدد روابط به هم خورده به حالت اوليه و ع

.  )80-81 : 1369، دوركيم(است

آن يي از هر دو نوع در     هاهي و ترميمي كه ويژگي    اي است از دو نوع مجازات تنبي      آميزهمجازات بينابيني نيز  

،تـدريج در حقـوق    بـه : نويسدمي دوركيم در خصوص سير تحول حقوق در جامعه          . )106: همو(شودميديده  

، گـردد مـي تدريج كـه حقـوق انـساني         و به   ).102: 5813،گورويچ(گرددميكنندگي جانشين مجازات    ترميم

ـپس    » زيان رساندن به شخص آدمي «شود كه ازميه  در اين خالصهدف مجازات صرفاً   جلـوگيري گـردد و س

ـاده و هـر چـ    هگردد و هر چ   ميكه زائل شود، ماليم     آنمجازات بي  ـتبداد مطلـق     هقدر جامعه عقب افت قـدر بـه اس

).جاهمان: همو( مجازات داراي شدت بيشتري است، باشدترنزديك

ـابرابري توجـه دارد     تنها دوركيم است كـه بـه         ،ادبيات كالسيك در ـابرابري را از هـم    . مفهـوم ن او دو نـوع ن

ـال                   . دروني  و بيروني: كندميتفكيك   ـاعي بـر افـراد اعم ـاس شـرايط اجتم ـابرابري بيرونـي بـر اس به عقيده وي ن

ـاد                 يعني آن  ،شودمي ـاه محـول ي ـابرابري درونـي از        .شـود مـي چه كه امروز از آن تحـت عنـوان پايگ  درمقابـل ن
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چـه امـروز بـه عنـوان         يعني آن  ،ي فردي استوار است   هام كار اجتماعي است و بر اساس استعداد       مقتضيات  تقسي  

آحاد جامعـه  يعني ، نابرابري بيروني توزيع محولي جمعيت در مواضع موجود جامعه است         . نامندميپايگاه محقق   

ـاعي توزيـع    طبقـه در مواضـع مختلـف        و ي محول مثل سن، قوميت، زبان، نژاد، رنـگ        هاگيبر اساس ويژ    اجتم

.)194-5 : 1375، چلبي( گرا نيز ناميدميز يا توزيع خاصآتوان توزيع تبعيضمياين نوع توزيع را . شوندمي

و بديهي است هستند به نظر دوركيم نابرابري بيروني كه ريشه در خصايص محولي دارند، مانع توسعه جامعه  

 به عقيده وي نابرابري بيروني .آيدميوسعه پايدار بعيد به نظر شود و انتظار ت ميكه جامعه دچار ضعف در انسجام       

عـالوه بـر آن     ). 218-19:همو( بلكه طبق موازين امروزين خود به معني تبعيض است         ،شودميموجب تبعيض ن  

با ايـن  . شوندميي محولي هر جامعه است كه افراد در مواضع مختلف توزيع    هاگي اساس ويژ  نابرابري بيروني بر  

 ). 198:موه(از اشكال رايج  نابرابري  بيروني هستند....  نابرابري جنسي، قومي، نژادي، زباني و،بحسا

ـا يكـديگر                       ـاوت ب ـان و مـردان جامعـه عـالوه برتف  در  ،بر اساس ديدگاه پژوهشگران معاصر حقـوق زن، زن

ـادي و من           . اندي نابرابري قرار گرفته   هاموقعيت ـابع م ـاعي و قـدرت كمتـري         به اين معني كه زنان از من زلـت اجتم

ـا آن).473: 1374ريتـزر،   (گيـرد مياين نابرابري از سازمان جامعه سرچشمه       نسبت به مردان بر خوردارند و       در ه

كه مردان در اندحاصل پدر ساالريي جنسي فرآورده وهابري و نابراهانوع شديدتر آن معتقدندكه تمام تفاوت

 ). 484: موه(...ء استفاده و انقياد زنان دارندطي آن منافع عيني و بنيادي در سو

ـاعي قـرار دارنـد، فرو      زنان درمقايسه با مرداني كه در يـك     ،دراين ديدگاه  ـاه اجتم ،تـر هـستند  دسـت  جايگ

 و ايـن     )489:موه(اندي تاريخي، فرهنگي، طبقاتي يا نژادي، ستمديده      هاكه تمام زنان قطع نظر از تفاوت      طويهب

ي اجتماعي هاتنظيم بلكه از، سرچشمه نگرفته ،كه تغييرناپذير است  شناختي شان ماهيت زيست ان از پايه تابعيت زن  

.  )480:همو(توان آن را دگرگون كردميگيرد و ميسرچشمه 

كه به طور خاص موضوع جنسيت و ارتباط آن با قوانين در           نمود مشخص   تحقيق حاضر  مطالعات اكتشافي   

ـا نظريهكه هر كدام از چرا؛تنهايي قابل تحليل نيست   شناسي به جود جامعه ي مو هانظريههيچ  يك از     بـه وجـوه   ه

ـاقص اسـت                ـايي ن لـذا بـراي تحليـل موضـوع پـژوهش،          . خاصي از موضوع مورد مطالعه توجه دارند كه بـه تنه

ـتناد بـه پايـه           شكل گرفت و  معاصركالسيك و يهانظريهچارچوب نظري با تلفيقي از     ـا اس ـا از طريـق آن ب ي ه

.ي تحقيق استخراج گرديدهاالؤعلمي، متغيرها و س
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ي اصلي پژوهشهاالؤس

ن بحـث  آمورد قـوانين و چگـونگي      در ي كالسيك كه عمدتاً   هاگمان پركردن فضاي خالي بين نظريه     بي

ـا الؤاز طريـق سـ    جنسيت و وضعيت آن در جامعه توجه دارنـد،        به  ي معاصركه   هاو نظريه كندمي ي پـژوهش   ه

: به شرح ذيل استهاالؤاين س. ذير استپامكان

كردن به انجام تكليفـي  دو مجموعه قانون خانواده و مجازات اسالمي، زن و مرد از نظر سلب حق، ملزم         آيا در -

خاص و اعطاي حق خاص با يكديگر متفاوت هستند؟ 

ـان و مـردان   جهت نظر قانونگذار ن قوانيني كه ماهيت، نوع و شيوه مجازات تعيين شده است،         آيا در - سبت به زن

متفاوت است؟ 

ـاص، ملـزم     مواد قانوني اصالح  يا در آ- ـام تكليفـي     شده، زن و مرد در قانون از نظر اعطاي حق خ كـردن بـه انج

خاص، سلب حق، جهت نظر قانونگذار، نوع روابط گروهي در ماده قانوني، با يكديگر متفاوت هستند؟ 

ـاص،          آيا در قوانيني كه قبل و بعد از انقالب ب         - ه تصويب رسيده است، زن و مرد در قانون از نظر اعطاي حق خ

ـا    ،كردن به انجام تكليفي خاص، سلب حق، جهت نظر قانونگذار    ملزم ـانوني، ب ـاده ق  نوع روابط گروهي در م

يكد يگر متفاوت هستند؟ 

ـانوني     ا- روشن و قطعي نيستهاآيا در مواد قانوني كه حكم آن  - ـاده ق ـام م نقـش قاضـي در   ، ز نظر وجـود ابه

ـا ف  ارجاع بـه تـصميم قاضـي،      تفسير قوانين،  ـانون،     انعط ـارات قابـل تفـسير،          پـذيري حكـم ق ـا عب ـات ي كلم

 جهت نظر قانونگذار نسبت به زنان و مردان متفاوت است؟ -اصطالحات حقوقي يا عربي

ـانوني          از - روشن و قطعي نيست    هاآيا در مواد قانوني كه حكم آن      - ـاده ق ـام م  نقـش قاضـي در     ، نظر وجـود ابه

ـاف            ـاع بـه تـصميم قاضـي، انعط ـارات قابـل تفـسير،          تفسير قوانين، ارج ـا عب ـات ي ـانون، كلم پـذيري حكـم ق

 سلب حق از زنان و مردان متفاوت است؟ -اصطالحات حقوقي يا عربي

ـانوني، نقـش قاضـي در               - روشن و قطعي نيست    هايا در مواد قانوني كه حكم آن      آ- ـاده ق ـام م  از نظر وجـود ابه

ـاع يرقوانين،تفس ـاف بـه تـصميم قاضـي،     ارج ـارات قابـل تفـسير،                انعط ـا عب ـات ي ـانون، كلم پـذيري حكـم ق

 اعطاي حق خاص به زنان و مردان متفاوت است؟  -اصطالحات حقوقي يا عربي
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ـانوني، نقـش قاضـي در               - روشن و قطعي نيست    هاآيا در مواد قانوني كه حكم آن      - ـاده ق ـام م  از نظر وجـود ابه

حكم قانون،كلمات ياعبارات قابل تفسير، اصـطالحات    انعطاف پذيري به تصميم قاضي،  رجاعتفسيرقوانين،ا

 ملزم كردن زنان و مردان به انجام تكليفي خاص متفاوت است؟-حقوقي يا عربي

ـا مفعـول بـودن                        - آيا در دو مجموعه قانون خانواده و مجازات اسالمي، زن و مرد در مواد قانوني، از نظر فاعل ي

وني، نوع روابط گروهي، جهت نظر قانونگذار، با يكديگر متفاوتند؟      ماده قان

هاكردن آن زن يا مرد است، از نطر اعطاي حق خاص به زنان و مردان، ملزم          هادر مواد قانوني كه فاعل آن     آيا-

، تفاوت وجود دارد؟      هابه تكليفي خاص، سلب حق از آن

سلسله مراتب اقتدار با ميزان ابهام ماده قانوني، نقش   از نظر قرار گرفتن در    آيا نوع روابط گروهي زنان و مردان        -

پذيري حكم قانون متفاوت است؟ قاضي در تفسير قوانين، انعطاف

روش انجام تحقيق  

ـار دارد و بـه تعبيـر گيـدنز      آ لذا با چگونگي امور و نه چرايـي   ،سطح مطالعه از نوع توصيفي است      ن سـرو ك

ـيح كـه ايـن      . )71: 1376، گيـدنز (»؟گـذرد مـي جا چه در اين «دهد كه ميال پاسخ   ؤ به اين س   صرفاً ـا ايـن توض  ب

   در ايـن مطالعـه از روش        .پـردازد مـي ي موجود در قوانين به لحاظ جنسيت        هاي ويژگي پژوهش به توصيف كم 

ـاري         .  استفاده شده است   ،كيد دوركيم بود  أتطبيقي كه مورد ت    دو (كـشور بـه ايـن جهـت تطبيقـي كـه قـوانين ج

. گرفته استراز منظر توجه  به زن و مرد درآن مورد بررسي قرا) مجموعه قانون خانواده و مجازات اسالمي

در صورت داشتن تبـصره، يـك       واحد تحليل يك ماده قانوني و     . تكنيك مورد استفاده تحليل محتوا است     

ـارت اسـت از       . ي آن بوده است   هاهماده قانوني و تبصر    ـارت /كلمـه ( واحـدهاي ادراكـي  واحد ثبت نيـز عب  و )عب

حوزه حقوق مدني و جزايي كه به ترتيب مربوط به حقوق           در اين مطالعه با تعيين دو     )مضمون(واحدهاي معنايي 

ـانواده در حـوزه حقـوق مـدني و                       خصوصي ـانون خ  و عمومي است، موضوع مطالعه تعيين گرديد و به ترتيب ق

.گزيده شدراي مطالعه بر حوزه حقوق جزايي بقانون مجازات اسالمي در

ـانوني هـم وزن    ، )38: 1376،لوي برول ( همه قوانين ارزش برابري ندارند     ،به تعبير لوي برول    در نتيجه مـواد ق

شماري استفاده گرديـد    به همين دليل از شيوه تمام     . بودگيري و تعميم آن به تمام قانون نادرست         لذا نمونه . نيستند

ـا         وكليه مواد قانوني در دو مجموع      ـاپ      آه قانون خانواده و مجازات اسالمي ب بـه  ) 1379(خـرين اصـالحات و چ
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ـازات   859تعداد مواد قانون خانواده . وهش مورد تحليل قرار گرفت   عنوان جامعه آماري اين پژ     ـانون مج  ماده و ق

ـلي گـردآوري داده      . ماده را تشكيل دادنـد    1588شد كه مجموعاً  بامي ماده   729اسالمي ـا ابـزار اص امه  پرسـشن  ،ه

.  به تناسب موضوع پژوهش از آمار توصيفي استفاده شده استهاه بوده است و در تحليل داد1معكوس

هاتعريف عملياتي متغير

 كه قانونگذار به موجب قانون براي انجام يا ترك  استاختياري:عدم وجود اعطاي حق خاصوجود يا-

دو جنس باشد و يا اختياري باشد كه قانونگذار  يا هر  اين فرد ممكن است مرد، زن و       ؛دهدمييك فعل به فردي     

. دهدميي دولتي هامانيي و سازبه مراجع قضا

شد و قانونگذار هيچ باميكه فرد ملزم به انجام آن  استامري:وجود يا عدم وجود تحميل تكليف خاص-

ليف ممكن است در مورد زن، مرد يا اين تك. ندكمي بلكه او را مكلف به انجام تكليفي  ،دهدمياختياري به فرد ن   

.گذاردميي دولتي هاي و سازمانيدو جنس باشد و يا تكليفي باشد كه قانونگذار به عهده مراجع قضاهر

همچنين منع كردن از يـك      .  منع كردن از انجام يا ترك يك فعل است         :وجود يا عدم وجود سلب حق     -

 به يك جنس همچنين اختياري براي انجام يك فعل كه صرفاً... حق اجتماعي مثل محروميت از مشاغل دولتي و

ـلب حـق     .ناميممي، استثناء و يا محدوديت بر اساس جنسيت را سلب حق            بنابراين هر گونه تمايز   . شودميداده    س

. ، مرد و يا هردو جنس باشدممكن است نسبت به زن

 روابط مـشاركتي بـه      .مراتبي است همنظور دو نوع مشاركتي و سلسل     :وجود يا عدم وجود روابط گروهي     -

 ايـن رابطـه اعـم از رابطـه يـك         ،اين معني كه هر گاه دو نفر يا بيشتر براي انجام عملي با يكديگر همكاري كنند               

ـانون داراي    روابط بر اساس سلسله   . دو جنس است  جنس يا    مراتب اقتدار به اين معني است كه فردي به موجب ق

مراتـب  س اين سلسلهأدر ر.  بر شخص يا اشخاص ديگر تحميل كند  اش را ند اراده ن بتوا  آ وسيلههو ب قدرتي باشد 

ـنس در ر  ، زن و يا هر دو جنس باشد و يا مشخص نباشد   اقتدار ممكن است مرد    مراتـب  س سلـسله أكه كـدام ج

.العموم مثل مدعي،اقتدار قرار گرفته است

ـا   قانوني صرفاًزماني كه يك ماده: جهت نظر قانونگذار نسبت به مرد يا زن   -  در مورد يك جنس است و ي

 در نظـر    ،اي كه قانونگذار جهت نظري نـدارد       به عنوان ماده   ،كنندميموادي كه يك اصطالح قانوني را تعريف        

1. inverse questionnair
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كه قانونگذار نسبت به زن و مرد جهت نظر يكسان داشته باشد و بـه ايـن معنـي كـه يـك                 صورتي در .گرفته شد 

. ت به دو جنس يكسان تعريف شده است     ، جهت نظر قانونگذار نسب    جرا بداند االدو جنس الزم  حكم را براي هر   

ـازات مثالً(ثناء و يا محدوديت و يا امتياز زماني كه قانونگذار براي يك جنس است     ـا    )  تخفيف مج قايـل اسـت و ي

ـا زن باشـد           اين اولويت ،گيردمياولويت در نظر     ـاو         ممكن است به سمت مـرد ي ت ، جهـت نظـر قانونگـذار متف

.تعريف شده است

ـام دهـد   ميدهد و يا به حكم قانون مي كه فعلي را انجام   است جنس فردي :جنس فاعل - ايـن  . بايـست انج

ـام شـود و نا  فعل ممكن است توسط زن يا م   ـاني اسـت كـه فاعـل دارد     رد و يا هردو جنس انج ـا  ،مـشخص زم  ام

... مثل كسي، طبيبي، دادگاه و. جنسيت مشخص نيست

بايـست ايـن    مـي شود و يا به حكم قانون       ميكه فعلي بر آن واقع      است  منظور جنس فردي    :جنس مفعول -

مشخص زماني است كه مفعول  نامفعول ممكن است زن، مرد و يا هر دو جنس باشد و. فعل بر آن فرد واقع شود

.  مثل اطفال، اما جنسيت مشخص نيست،دارد

و مـي ، ترميشوند كه عبارتنـد از تنبيهـي  ميدسته تقسيم  به لحاظ ماهيت به سه هامجازات:ماهيت مجازات -

ـان كردن، پر هي يعني قصاص فرد مجرم، مثل اعدام، زنداني        مجازات تنبي  .بينابيني ديـده و  داخت ديه به شخص زي

 مجازات ترميمي به اين معني است كه مجرم از چيزي           . از دست بدهد   ،دركل مجرم چيزي را كه در اختيار دارد       

ـيچ رنجـي     جرم را به حالت اوليه و عادي بر     بلكه وظيفه دارد اوضاع ناشي از      ،دشوميمحروم ن  گرداند و ديگـر ه

يي است كه شامل هر دو مورد       هامجازات بينابيني آن دسته از مجازات     . كندمي تحمل ن  ،كه متناسب با جرم باشد    

)1(.فوق باشد

:ش استمجازات در قوانين شامل حد و تعزير و ارشيوه:شيوه مجازات-

)23 : 1379،منصور(»شرع تعيين شده استشود كه نوع و ميزان و كيفيت آن درميبه مجازاتي گفته «:حد-

»گذار شده است به نظر حاكم واشرع تعيين نشده وديب و يا عقوبتي كه نوع و مقدار آن درأت«:تعزير-

 ).24: همان(

ن آه ديگـري وارد گـردد و از سـوي قانونگـذار در              چه خسارت جـسماني بـ     در حقوق جزا چنان    «:ارش-

ـان                       خصوص ديه  ـاني را مكلـف بـه پرداخـت مبلغـي بـه عنـوان ارش بـه زي ديـده  اي تعيين نشده باشد، دادگاه ج

. )170 : 1374، لنگروديجعفري(»نمايدمي
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ـازات  :سـت بندي كلي به سه طبقه قابـل تقـسيم ا         يك تقسيم  در هاانواع مجازات : انواع مجازات - ـا  مج ي ه

ـا مجازات.ي بـدني هاي مالي و مجازاتها، مجازاتربوط به سلب آزادي م ـلب ه ـبس مجـرم و   :زاديآي س ح

يي كه هامجازات:ي ماليهامجازات؛ي مربوط به محروميت از حقوق اجتماعي مثل انفصال از شغل        هامجازات

ـا مجازات؛  ...داخت ديه، پرداخت ارش و    مه، پر  مثل پرداخت مبلغي پول به عنوان جري       ،قابليت پراخت دارد   ي ه

...، قصاص عضو و مثل شالق،بيندمي كه مجرم از نظر بدني آسيب ييهامجازات:بدني

منظور دو مجموعه قانون خانواده و مجازات اسالمي بوده است كه موضـوعات آن بـه شـرح         :نوع قانون -

حدود، قصاص، ديات و تعزيـرات  انون مجازات، قانون مجازات اسالمي شامل مواد عمومي ق  -الف:ذيل است 

ـاه   قانون خانواده شامل كليات قانون خانواده، تا- ب؛دارندهي باز هاو مجازات  ، بعيت، اسناد سجل احـوال، اقامتگ

ــود  ــب مفق ــت، غاي ــر، قراب ــالق، االث ـاح و ط ـانواده،اوالد،نكـ ــت، خـ ــر و قيموم ـايا،حج ــررات ارث،وصـ مق

. امور راجع به تركه، هزينه، كليات قانون ثبت احوالامور راجع به امين،،مختلف،كليات قانون امورحسبي

ـا عربـي و طـوالني          از:ميزان ابهام ماده قانوني   - ـانوني      تركيب دو متغيراصطالحات حقوقي ي ـاده ق بـودن م

. ساخته شده است

ميزان ابهام ماده قانوني طوالني بودن ماده قانوني اصطالحات حقوقي يا عربي

هيچ نيست ندارد

كم هست ندارد

متوسط نيست دارد

زياد هست دارد

ـادي                ـانوني كـه بـراي خواننـده ع ـا اصـطالحاتي در مـواد ق اصطالحات حقوقي يا عربي، وجود كلمات و ي

ـا  المعارف ة و داير  هاست به كتاب  بايميغيرقابل فهم بوده و براي دريافت معني آن          ،ي حقـوقي مراجعـه نمايـد   ه

ـانوني مـورد          براي سنجش طوالني   .عليهموليله،مثل موصي  بودن ماده قانوني، در بررسي اوليه تعداد سطر مـواد ق

5 سپس با در نظر داشتن توزيع فراواني اين متغير، مشخص گرديد كه اكثريت مواد قانوني         ،شمارش قرار گرفت  

 بـه عنـوان مـواد     ،ر بيـشتر بودنـد     سـط  5ن دسته از مواد قانوني كه از        آ،در اين بررسي  .خط و يا كمتر از آن است      

.  به عنوان مواد غيرطوالني در نظر گرفته شد، خط و كمتر5قانوني طوالني وكليه مواد قانوني 

اين متغير از ادغام دو متغير ارجاع به تصميم قاضي و عبارت يا كلمات قابـل               :نقش قاضي در تفسير قوانين    -

.تفسير ساخته شد
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نقش قاضي در تفسير قوانين عبارت يا كلمات قابل تفسير ارجاع به تصميم قاضي

هيچ ندارد ندارد

كم دارد ندارد

متوسط ندارد دارد

زياد دارد دارد

ـايي بـر      كه تعيين كل و يا قسمتي از        است ن دسته از مواد قانوني    آ،ارجاع به تصميم قاضي   منظور از    حكم نه

 منظـور   . حكم نهايي را صادر نمايد     ،علم و انديشه خود   عهده شخص قاضي گذارده شده است تا وي با توجه به            

كـه يـك معنـي مـشخص و قابـل فهـم بـراي        است  وجود عبارات و يا كلماتي ،كلمات يا عبارات قابل تفسير   از

.ي گوناگون تفسير و تعبير شودهاتواند توسط افراد مختلف به شيوهمي و ردهمگان ندا

زماني كه .1: ي زير باشندها مواد قانوني كه داراي يكي از ويژگي آن دسته از  : پذيري حكم قانون  انعطاف-

كه ابتـدا حكـم قطعـي       زماني.2؛حكم قطعي صادر نشده و يا تعيين تكليف نهايي به عهده دادگاه و قاضي است              

ـانوني   . 3؛دهنـد ميكنند و يا تخفيف    مي حكم را تشديد     ، اما به علت وجود عاملي     ،صادر شده است   كـه  مـواد ق

 اگر فـالن جـرم    مثالً،داندمي بلكه آن را در يك فاصله متغيير    ،مورد ميزان مجازات تعيين نكرده    حكم قطعي در  

.  شودمي، مجرم به يك  تا پنج سال حبس محكوم انجام شود

ـاي امـروز      آن دسته از مواد قانوني كه به نظـر  : وجود اصالحات وجود يا عدم  - ـا نيازه قانونگـذار متناسـب ب

ـان اصـالح بـوده       چه درآن.به همين دليل تغييركرده استعه نيست و جام اين تحقيق انـدازه گرفتـه شـد، زم

. است

آن مقطع زماني كه ماده قانوني به تصويب نهايي رسيده است كه در نهايت به دو دسته قبل :زمان تصويب -

.شودميو بعد از انقالب تقسيم 

هاتوصيف يا فته

لعه به لحاظ نوع قانون ي مورد مطاهامتغير

ـا      در ،گونه كه در جدول بعد مشهود است      همان ـانون خ ـازات اسـالمي     دو مجموعه ق ، مـردان بـه    نواده و مج

ـنس فاعـل       لحاظ اعطاي    ـان بـه خـود              حق، اولويت قانونگذار و ج ـانوني بيـشتري را نـسبت بـه زن ، تعـداد مـواد ق

.  دهندمياختصاص 
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از طرفـي   .دهـد مـي  در راس هرم اقتدار قرار       هاواده مردها را بيشتر از زن     عالوه بر آن قانونگذار در قانون خان      

سلب حق و جنس مفعول تعداد مـواد  متغيرهاي تحميل تكليف خاص،مجموعه قانون، زنان در  ديگر در اين دو   

)2(.قانوني بيشتري نسبت به مردان دارند

سيت، اعطاي حق خاص، تحميل تكليف خاص،  توزيع فراواني قوانين بر اساس نوع قانون، جن-1جدول شماره 
سلب حق ، قرار گرفتن در رأس هرم اقتدار، اولويت قانونگذار، جنس فاعل و جنس مفعول

نوع قانون

خانوادهمجازات جنسيتمتغير

درصدفراوانيدرصدفراواني

جمع

23/13137/8615مرد
اعطاي حق خاص

001810018زن
0071007مرد

 خاصتحميل تكليف
11099010زن
0051005مرد

سلب حق
154/22526/7767زن

001610016مرد
قرارگرفتن در رأس  هرم اقتدار

0021002زن
3440516085مرد

اولويت قانونگذار
34/21116/7814زن

163/59117/4027مرد
جنس فاعل

33/2787/7211زن

81/5769/4214مرد
جنس مفعول

135/56105/4323زن



سال دوم                   مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد74

ي مورد مطالعه به لحاظ ميزان ابهام ماده قانوني هامتغير

ـامي    مي نشان   ،دست آمده در خصوص ميزان ابهام ماده قانوني       هنتايج ب  كـه قانونگـذار حـق      دهد كه در هنگ

نمايد، ميزان ابهام ميكند و يا نسبت به زن سلب حق        مي انجام تكليفي    دهد و يا زن را ملزم به      ميخاصي را به زن     

س هـرم اقتـدار     أكه مرد در ر   همچنين زماني . نسبت به مردان است   از زماني است كه اين موارد     ماده قانوني بيشتر  

)3(.ه زنان است ابهام ماده قانوني بيشتر از موارد مربوط ب،دهدمياست و يا قانونگذار مرد را در اولويت قرار 

تحميل ، جنسيت و اعطاي حق خاص،قانونيتوزيع فراواني قوانين بر اساس ميزان ابهام ماده -2جدول 

س هرم اقتدار و اولويت قانونگذارأ، قرار گرفتن در رتكليف خاص، سلب حق
ميزان ابهام ماده قانوني

زيادمتوسطكمندارد جنسيتمتغير

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصديفراواندرصدفراواني

8160058/428/3مرد اعطاي حق 
61217/777/647/7زنخاص

3100033/312/2مرد تحميل تكليف 
43/1313/633/323/4زنخاص

130047/800مرد
سلب حق

268/78240265/56135/56زن

105/6213/653/3100مرد ن درتقرارگرف
م رأس هر
1500015000زناقتدار

248/657/3306264/12مرد اولويت 
720074/100زنقانونگذار
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ي مورد مطالعه به لحاظ نقش قاضي در تفسير قوانينهامتغير

كه قانونگذار حـق خاصـي   هد زمانيدميقوانين  نشان تفسيردست آمده در ارتباط با نقش قاضي در       هنتايج ب 

عالوه .  كه حق خاصي به مرد داده شده است        قوانين بيشتر از زماني است    تفسيردهد، نقش قاضي در   ميرا به زن    

قوانين نسبت به هر  تفسيركند، نقش قاضي در   مي در مواردي كه قانونگذار فردي را ملزم به انجام تكليفي            ،آنبر

نقـش  ، كه سلب حق نسبت به زنان شده استدسته از مواد قانونيدر ميان آن . ستيكسان ا ) زن و مرد  (دو جنس 

.قاضي در تفسير قوانين بيشتر از زماني است كه سلب حق نسبت به مردان بوده است

 نقش قاضي در ،)تفاوت به نفع مرد(دهد ميس هرم اقتدار قرار أكه قانونگذار مرد را در ر  عالوه بر آن زماني   

)4(.ن بيشتر از زماني است كه اين موارد مربوط به زنان استتفسير قواني

 جنسيت و اعطاي حق خاص،توزيع فراواني قوانين بر اساس نقش قاضي در تفسير قوانين،-3جدول 
س هرم اقتدار، اولويت قانونگذارأتحميل تكليف خاص، سلب حق ، قرار گرفتن در ر

نقش قاضي در تفسير قوانين

زيادمتوسطكمندارد
تجنسيمتغير

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

111/845/120000مرد
اعطاي حق خاص

129/868/180000زن

62/418/30000مرد
تحميل تكليف خاص

93/618/30000زن

32/32200000مرد
سلب حق

619/646600000زن

145/8725/120000مرد قرارگـــرفتن دررأس 
2100000000زنهرم اقتدار

738/8105/30029/5مرد
اولويت قانونگذار

124/113/00019/2زن
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پذيري حكم قانون ي مورد مطالعه به لحاظ انعطافهامتغير

ن دارد كه در ميان آن دسته از مـواد  آپذيري حكم قانون حكايت از دست آمده در ارتباط با انعطاف هنتايج ب 

اند و از طرفي سلب حق از زنان بيـشتر از  س هرم اقتدار قرار گرفته   أ در ر  هامردها بيشتر از زن   پذير،قانوني انعطاف 

اي حق بـه زن   در اين مواد اعط    .)تفاوت به نفع مرد   (مردان است و قانونگذار اولويت بيشتري براي مرد قايل است         

)5(.دو جنس زن و مرد يكسان است اما تحميل تكليف خاص براي هر،بيشتر از مرد است

تحميل ، پذيري حكم قانون، جنسيت و اعطاي حق خاصتوزيع فراواني قوانين بر اساس انعطاف-4جدول 
.س هرم اقتدار، اولويت قانونگذارأتكليف خاص، سلب حق و قرار گرفتن در ر

پذيري حكم قانونانعطاف

تعداد موادي كه حكم 
پذير است انعطافهاآن

تعداد موادي كه حكم 
پذير نيست انطعافهاآن

جنسيتمتغير

درصدفراوانيدرصدفراواني

جمع

22/4136/715مرد اعطاي حق خاص
54/10136/718زن
25/10537مرد

تحميل تكليف خاص
25/1089/410زن
15/447/45مرد

سلب حق
1150569/6567زن
425127516مرد

رأس هرم اقتدارقرارگرفتن در
1501502زن
169/4699/785مرد

اولويت قانونگذار
39/0113/114زن

ي مورد مطالعه به لحاظ اصالح شدگي مواد قانوني هاتغيرم

ـان آن  مده از پژوهش حاكي از آن اسـت كـه در          آدست  هعات ب اطال ـانوني كـه اصـالح           مي ـته از مـواد ق دس

 بيشتر از مواد اصالح شده مربوط بـه مـردان   هاتحميل تكليف به آن اند، مواد مربوط به اعطاي حق به زنان و        شده

ـا مـرد را از     اي وجود ندارد كه قانونگـذار بـ   هيچ ماده،شودميگونه كه مالحظه    همان .است ـاص زن ي ه طـور خ
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دسته از مواد عالوه بر آن در ميان آن. حقي خاص منع كرده باشد و مورد اصالح نيز قرار گرفته باشد به دسترسي

س هـرم اقتـدار قـرار    أهمچنين موادي كه مـرد در ر . سلب حق از زنان بيشتر از مردان است      ،قانوني اصالح نشده  

 آن دسته از موادي كـه قانونگـذار بـه         اما،به زنان مورد اصالح قرارگرفته است     گرفته است، بيشتر از مواد مربوط       

)6(.اندبه نسبت مساوي اصالح شده) تفاوت به نفع يك جنس(دهدميمرد يا زن اولويت 

 جنسيت و اعطاي حق خاص،،توزيع فراواني قوانين بر اساس مواد قانوني اصالح شده-5جدول 
س هرم اقتدار، اولويت قانونگذارأ حق، قرار گرفتن در رتحميل تكليف خاص، سلب

شدگي مواد قانونياصالح
تعداد مواد اصالح نشدهشدهتعداد مواد اصالح جنسيتمتغير

درصدفراوانيدرصدفراواني
جمع

17/6143/9315مرد اعطاي حق خاص
37/16153/8318زن
0071007مرد تحميل تكليف خاص
22088010زن
0051005مرد

سلب حق
006710067زن
13/6158/9316مرد

قرارگرفتن دررأس هرم اقتدار
0021002زن
12/1848/9885مرد

اولويت قانونگذار
11/7139/9214زن

ي مورد مطالعه به لحاظ جهت نظر قانونگذارهامتغير

رابطه با متغير ماهيت، نوع و شيوه مجازات اين نكته روشن گرديد كه زن و مرد در       آمده در دست  هنتايج ب از  

 يعني قانونگذار يـك     ،اندي ترميمي و بينابيني با توجه به نظر قانونگذار در موقعيت يكساني قرار گرفته             هامجازات

ي مرد اولويـت بيـشتري نـسبت بـه زن     اما در مجازات تنبيهي برا. گيردمينوع مجازات را براي زن و مرد در نظر   

ـلب      .  يعني تفاوت به نفع مرد  ،قايل است  ـازات س ـازات نيـز زن و مـرد در مج زادي در وضـعيت  آاز نظر نوع مج
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اما قانونگذار در دو نوع مجازات بدني و مالي عالوه بر موارد يكسان بسياري كه براي زن         . انديكساني قرار گرفته  

.  يعني تفاوت به نفع مرد،ي مرد اولويت بيشتري قايل استو مرد در نظر گرفته است، برا

دست آمـد كـه قانونگـذار در حـد و تعزيـر بـراي مـرد اولويـت         هدر خصوص شيوه مجازات نيز اين نتيجه ب 

)7(. است اما در ارش نظر يكساني دارد،بيشتري قايل

، ماهيت مجازات توزيع فراواني قوانين بر اساس جهت نظر قانونگذار، جنسيت و -6جدول 
 مجازات، شيوه مجازاتنوع

جهت نظر قانونگذار

يكساناولويت قانونگذاري جنسيتهاگزينهمتغير

درصدفراوانيدرصدفراواني

108/2مرد تنبيهي
13زن

3497/96

00مرد
ترميمي

00زن
14100

00مرد

ماهيت مجازات

بينابيني
00زن

37100

63/13مرد
بدني

12/2زن
384/84

47/2مرد
مالي

00زن
1426/96

00مرد

نوع مجازات

سلب آزادي
00زن

102100

72مرد
حد

13/0زن
3475/97

15/4مرد
تعزيز

00زن
215/95

00مرد

شيوه مجازات

ارش
00زن

11100
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به زن و مرد ) خانواده و مجازات اسالمي(اين دو مجموعه قانون بندي كلي روشن است كه در      يك جمع  در

:منظر مورد توجه قرارگرفته استدودو ازي اينهاحقوق و مسئوليتجنبه توجه شده است واز دو

 شده است از جهت انسانيت مشترك، به اين معني كه براي زن و مرد حقوق يكسان در نظر گرفته. 1

. از جهت جنسيت متفاوت، به اين معني كه به جهت جنسيت متفاوتشان داراي حقوق متفاوتي هستند.2

شود كه  ميگونه تعبير    اين جا كه منابع اصلي حقوق در كشور ما شرع مقدس اسالم است، معموالً            نآالبته از   

ن نيست كه اسالم نـسبت  آ و اين به معني نان استآزن و مرد احكام خاص خود را دارند كه متناسب با جنسيت    

حقـوقي   مـرد . چراكه تساوي حقوق به هيچ وجه به معناي تشابه حقـوق نيـست  ؛به زن و مرد فرقي گذاشته است    

اين رهگذر است كه وحدت و صميميت واقعي متناسب با خويش و زن نيز حقوق سازگار با خود دارد و تنها از    

 را بايد بـه حـساب   هابنابراين تفاوت. گردندمي و مرد داراي سعادتي مساوي و زنشودميميان دو جنس بر قرار  

اما از طرفي ديگر بسياري از طرفداران حقوق زن چه در سـطح  . نه نقص يكي و كمال ديگري    ،تناسب گذاشت 

 زنان ي بين زن و مرد را در قوانين به تبعيض نسبت به يك جنس كه عمدتاً           هاجهاني و چه در ايران همين تفاوت      

. آميز و ناعادالنه داردخواهان بازنگري و تجديد نظر در مواردي هستندكه جنبه تبعيضدهند ومينسبت هستند،

كـه  جانآ اما از ،ي بسياري در قوانين بين زن و مرد وجود دارد         هادهد كه تفاوت  ميي پژوهش نشان    هايافته

ـادر  ازد و عالوه بر آن تكنيـك تحليـل محتـوا صـرفاً      پردمياين تحقيق جنبه توصيفي دارد و به چگونگي امور            ق

شكار را برجسته نمايد و اشتراكات و اختالفات حقوقي زن و مرد را از جوانب مختلـف نـشان                   آاست خصايص   

ـايي پـژوهش حاضـر و در           بارهبنابراين اعالم نظر در   ،  دهد ـارج از توان صـالحيت جمعـي از    چرايـي موضـوع خ

خصوص اختالفات حقوقي  كـه نقطـه   هقها است كه در مورد چرايي اشتراكات و ب    شناسان و ف  جامعهحقوقدانان،

 در توانايي تكنيك  تحليل محتوا نخواهد كار اين .تمركز طرفداران برابري حقوق زن و مرد است، توضيح دهند   

.  شودميي مطالعه موردي و در مواردي پيمايش استفاده ها بلكه از روش،بود

پيشنهادها 

اي پژوهشي پيشنهاده

ـاي آن در مجموعـه            تحقيق و پژوهش و   - نقد قوانين به لحاظ جنـسيت از جملـه موضـوعاتي اسـت كـه ج

كمبود پژوهش و تحقيق در اين حوزه باعث شده است كـه    . ي موجود خالي است   هامطالعات و پژوهش  
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ـان گرفتـ          عده ه اسـت و ايـن   اي اين برچسب را به دين اسالم  بزنند كه به صراحت برخـي حقـوق را از زن

لـذا  .  شـود مـي ي ناشيانه كشانده    هاگريماند و كار  به توجيه     مينشده باقي     تعارض بين قوانين و دين حل     

شود كه تمام مسائل حقوقي زنان و مـردان بـه طـور             ميتشويق محققان به انجام اين گونه تحقيقات باعث         

. واقع بينانه و نه يك جانبه مورد كاوش قرار گيرد

ـابع در حـوزه جامعـه          منابع و بعضاً  كمبود  - ـات و حتـي        قديمي بودن اين من شناسـي حقـوق و فقـدان تحقيق

ـنايي دانـش  آحتي عدم  باعث ناآگاهي و   ،تدريس واحدي دانشگاهي درخصوص اين حوزه      ـان  ش آموختگ

ه واحـدي  ئـ شناسـي حقـوق و ارا   لذا تدوين كتاب در خصوص جامعه،شناسي با اين حوزه شده است    جامعه

.اهي براي آشنايي بيشتر با اين حوزه براي دانشجويان علوم اجتماعي ضروري استدانشگ

ـانواده و         ،گونه كـه از نظـر گذشـت       پژوهش حاضر همان  - ـانون خ ـيماي زن و مـرد را در دو مجموعـه ق  س

ـاير      شود در ميمجازات اسالمي مورد مطالعه قرار داد، لذا پيشنهاد          منـدان  عالقـه  تداوم بررسي انجام شـده س

. ديگر قوانين موجود كشور را از اين منظر مورد مطالعه و بررسي قرار دهند

كار گرفته شـد و  ه دقت بسياري بهانآ در تعريف عملياتي     ،ي اين تحقيق انتزاعي بودند    هانجا كه متغير  آاز  -

ـتفاده از فنـون           آعالوه بر  ـان اس ـاري  آن با عنايت به سطح سنجش اسمي اكثر متغيرهاي ايـن پـژوهش، امك م

ـاي مناسـب    توانند با مطالعات عميق   ميرو درآينده پژوهشگران    از اين .محدود بود  تـر و  تر بـه تـدوين متغيره

. تري را انجام دهندماري مطالعات عميقآحتي با ساير سطوح سنجش اقدام نمايند و با استفاده از ساير فنون 

پيشنهادهاي اجرايي

اين ابهام به علت .  درصد از مواد قانوني ابهام متوسط تا زياد دارند60ي پژوهش نشان داد كه حدود هايافته-

 بلكه به علت وجود اصطالحات حقوقي و عربـي بـسياري اسـت كـه در             ،بودن ماده قانوني نيست   طوالني

ـادي قابـل فهـم         . كار رفته است  همواد قانوني ب   به همين علت بسياري از مواد قانوني بـراي يـك خواننـده ع

ـته              ميراي رفع ابهام پيشنهاد      لذا ب  ،نيست شود كه مواد قانوني به زباني رسا و قابل فهم براي عموم مردم نوش

ـادي بـه سـهولت     طوريه ب ،ن معني شود  آشود و يا الاقل اصطالحات حقوقي و عربي          كه يك خواننده ع

.بتواند با خواندن مواد قانوني حقوق و تكاليف موجود را به طور صريح و روشن دريابد



81در قوانين خانواده و مجازات اسالمي) زن و مرد(سيماي جنسيت شمارة دوم

 اين . قاضي در تفسير قوانين نقش دارد، درصد از مواد قانوني30 حدود بارهن است كه درآنتايج حاكي از   -

نقش قاضي در تفسير قوانين يا به علت وجود كلمات و عباراتي است كه قابليت تفسير دارند و يا وجـود آن                 

رو بهتـر اسـت كـه    از اين .  است دسته از مواد قانوني است كه تعيين حكم نهايي به عهده قاضي گذارده شده             

قدر روشن و گويا باشد كه قاضي تنها آن را اجرا كند و تعيين حكم نهايي به عهده قاضي نباشـد و                 حكم آن 

،گيـري بـه عهـده قاضـي اسـت       چراكه در مواردي كـه تـصميم       ؛يا حداقل محدوده عمل قاضي تعيين شود      

ـا ي گوناگون به شيوهها و زمان  هامكانكه يك حكم واحد توسط قضات مختلف و در        رودمياحتمال   يه

كند نيز وضع به همين مي همچنين در موادي كه قانون سكوت . حقي ضايع گردد متفاوتي اجرا شود و سهواً    

ـات       )8(، چراكه در موارد سكوت قانون، قاضي بايد به فتاواي فقهي مراجعه كند            ؛شكل است    حال اگـر نظري

ـابراين  . كنـد ميشخص است كه قاضي به عقل و عرف مراجعه          فقهي در خصوص آن حكم پيدا نشود، م        بن

.اي يكسان براي عموم مردم اعمال شودشود كه حكم به شيوهميصراحت در قانون باعث 

نحـو  بايـست  بـه  مـي اي  حقوق هر جامعه)9(،دهدميثير قرار أ قوانين را تحت ت،جا كه زمان و شرايط  نآاز  -

 مواد قانوني   .تغيير و تحول پيدا كند و خود را با مقتضيات روز انطباق دهد            مناسب همپاي تحوالت اجتماعي     

ـا      به تصويب رسيده اسـت، از ايـن        1307-1375ي  هادو مجموعه در طي سال    در اين  رو طبيعـي اسـت كـه ب

ـابراين قـوانين بايـد برابـر     .تجديـد نظـردارد   و روشن است كه نياز به بررسي واشندنيازهاي جامعه منطبق نب   بن

ـا كـه فقـه غنـي اسـالمي پـشتوانه قانونگـذاري در       از آني مردم دستخوش تغيير شود و  هانيازها و خواسته   ج

ـا            هاتوانند با گشودن افق   مي،كشور ما است   ـاي  ي تازه و بازتعريف مفاهيم ديني، قوانين و مقـررات را ب نيازه

ـاي   دن  به اين وادي هم    افتادگي حقوقي  نجات دهند كه البته وارد ش        پسروز انطباق دهند و از     انديـشي علم

طلبدكه از طريق اين روش اگر امكان تضييع حقي از حقـوق افـراد              ميحوزه و كارشناسان و صاحبنظران را       

ـالي    ها برطرف كنند و همه انسان     را، آن جامعه  وجود دارد    ـام تع بخـش   در جامعه اسالمي و با توجـه بـه احك

.اسالم به حقوق واقعي خويش دست يابند

ـا بيان حقوق زن و مرد و تفهيم آن به مردم از طريق رسانه            - ـيح در مـورد چگـونگي و          ه ي گروهـي و توض

 چراكه مـوارد  ؛رسدمي به نظر  ضروري چرايي اختالفات حقوقي توسط صاحبنظران و كارشناسان    خصوصاً

اهي دينـي  گـ آشـود  ميبحث طرفداران برابري حقو ق زن و مرد است كه پيشنهاد      اختالف خود نقطه آغاز   

گاهي عميق به حقوق خود و ديگري واقف شوند  آاحكام به جامعه داده شود تا زن و مرد با           قوانين و بعددر
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ـالف، زمينـه بـروز بـسياري از                   آ چراكـه عـدم      ؛ن را محترم شمارند   آو   ـنس مخ ـاهي از حقـوق خـود و ج گ

. ي اجتماعي استهامشكالت و نابساماني

ـا  مربوط به حقوق و جنسيت توسط دانـشگاه       و سمينارهاي  هابرگزاري همايش - ـاير مراكـز از جملـه    ه  و س

زن و (ن مسائل مربوط به حقـوق و جنـسيت  آتا از طريق ... جمهوري ، سازمان زنان ودفتر امور زنان رياست   

ـان  ي مختلف و توسط صاحبنظران وهاجنسيت از ديدگاهتعارضات موجود بين قوانين، دين و  و)مرد محقق

. گيرد و راهكارهاي آن براي مسئوالن ارائه شودو بررسي قرارمورد كاوش 

هايادداشت

ـا هجويـه را                     : 700تنبيهي، قانون مجازات، ماده   .1 هر كس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و ي

.شودمنتشر نمايد، به حبس از يك تا شش ماه محكوم مي

ـاص ضـرر            : 58ترميمي، قانون مجازات، ماده    هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع  يا در تطبيق حكم بر مورد خ

ـامن اسـت و     : مادي يا معنوي متوجه كسي گردد      در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسالمي ض

ـتباه قاضـي    چه تقـصير   شود و در موارد ضرر معنوي، چنان      وسيله دولت جبران مي   در غير اين صورت خسارت به      ـا اش ي

.موجب هتك حيثيت از كسي گردد، بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود

ـاي مـذكور را بـدون    ها يا تجارتخانههر كس مهر يا تمبر يا عالمت ادارات يا شركت: 530بينابيني، قانون مجازات، ماده   ه

رد، استعمال كند يا سبب استعمال گردد، عالوه دست آورد و به طريقي كه به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آو مجوز به 

.بر جبران خسارات وارده، به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد

:  هايي از مواد قانوني در ارتباط با متغير نوع ماده قانونينمونه.  2

نواده  از مجموعه مواد مربوط به نكاح و طالق در قانون خا1133ماده : اعطاي حق خاص به مرد-

 از مجموعه مواد مربوط به نكاح و طالق در قانون خانواده 1118ماده :  اعطاي حق خاص به زن-

 از مجموعه مواد مربوط به نكاح و طالق در قانون خانواده 1097ماده :  تحميل تكليف خاص به مرد-

جازات اسالمي  از مجموعه مواد مربوط به ديات در قانون م489ماده :  تحميل تكليف خاص به زن-

 از مجموعه مواد مربوط به نكاح و طالق در قانون خانواده 1105ماده : س هرم اقتدارأ مرد در ر-

 از مجموعه مواد مربوط به نكاح و طالق در قانون خانواده 1049ماده : س هرم اقتدارأ زن در ر-

:  قانونيهايي از مواد قانوني در ارتباط با متغير ميزان ابهام ماده نمونه. 3
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 از مجموعه مواد مربوط به ارث در قانون خانواده 924ماده :  سلب حق نسبت به زن با ابهام زياد-

 از مجموعه مواد مربوط به اقامتگاه در قانون خانواده 1005ماده :  مرد در رأس هرم اقتدار با ابهام متوسط-

وعه مواد مربوط به نكاح و طالق در قانون خانواده  از مجم1111ماده :  زن در رأس هرم اقتدار با ابهام متوسط-

 از مجموعه مواد مربوط به قصاص در قانون مجازات اسالمي 248ماده :  اولويت قانونگذار به مرد با ابهام زياد-

 ا ز مجموعه مواد مربوط به اوالد در قانون خانواده 1169ماده :  اولويت قانونگذار به زن با ابهام متوسط-

: هايي از مواد قانوني در ارتباط با متغير نقش قاضي در تفسير قوانينونه نم.4

ـاح و طـالق در   1117ماده :  اعطاي حق خاص به مرد با نقش كم قاضي در تفسير قوانين   -  از مجوعه مواد  مربوط به نك

قانون خانواده 

ـاح و طـالق در       از مج  1044ماده  :  اعطاي حق خاص به زن با نقش كم قاضي در تفسير قوانين            - وعه مواد  مربوط به نك

قانون خانواده 

 از مجوعه مواد  مربوط به نكاح و طالق     1115ماده  :  تحميل  تكليف خاص به مرد با نقش كم قاضي در تفسير قوانين             -

در قانون خانواده 

وط به نكاح و طـالق   از مجوعه مواد  مرب1157ماده :  تحميل  تكليف خاص به زن با نقش كم قاضي در تفسير قوانين          -

در قانون خانواده 

:پذيري حكم قانونهايي از مواد قانوني در ارتباط با متغير انعطاف نمونه.5

ـاح و       1043ماده  : پذير است ن انعطاف آس هرم اقتدار در موادي كه حكم        أ مرد در ر   -  از مجموعه مـواد مربـوط بـه نك

طالق در قانون خانواده

ـاح و      1049ماده : پذير استن انعطافآر موادي كه حكم  س هرم اقتدار د   أ زن در ر   -  از مجموعـه مـواد مربـوط بـه نك

طالق در قانون خانواده

 از مجموعه مواد مربوط به حـدود  در  166ماده : پذير استن  انعطاف  آ اولويت قانونگذار به مرد در موادي كه حكم          -

قانون مجازات اسالمي

ـاح و      1130ماده  : پذير است ن  انعطاف  آ كه حكم     اولويت قانونگذار به زن در موادي      -  از مجموعه مواد مربـوط بـه نك

طالق در قانون خانواده

:شدگيهايي از مواد قانوني در ارتباط با متغير اصالح  نمونه.6

 از مجموعه مواد مربوط به نكاح و طالق در قانون   1044ماده  : اند اعطاي حق خاص به زن در موادي كه اصالح شده          -

خانواده
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 از مجموعه مواد مربوط به حجر و قيمومت در 1251ماده : اند تحميل تكليف خاص به زن در موادي كه اصالح شده   -

قانون خانواده  

 از مجموعه مواد مربوط به نكاح و طالق در قانون 1043ماده : اندس هرم اقتدار در موادي كه اصالح شدهأ مرد در ر-

خانواده 

 از مجموعه مواد مربوط به نكاح و طالق در قانون 1043ماده : اندانونگذار به مرد در موادي كه اصالح شده اولويت ق-

خانواده 

:هايي از مواد قانوني در ارتباط با ماهيت، نوع، شيوه مجازات و جهت نظر قانونگذار نمونه.7

ز مجموعه مواد مربوط به ديات در قانون مجازات اسالمي  ا487ماده :  مجازات تنبيهي و اولويت به مرد-

 از مجموعه مواد مربوط به حدود در قانون مجازات اسالمي 138ماده :  مجازات تنبيهي و اولويت به زن-

 از مجموعه مواد مربوط به حدود در قانون مجازات اسالمي  138ماده :  مجازات بدني و اولويت به زن-

 از مجموعه مواد مربوط به قصاص در قانون مجازات اسالمي 209ماده : و اولويت به مرد مجازات بدني -

).1371:36ساكت، (»  قاضي بايد به فتاواي فقهي مراجعه كند،در موارد سكوت قانون «، قانون اساسي167 طبق اصل .8

.)41 : 1997، مجله فرزانه(دهند ثير قرار ميأ زمان و شرايط قوانين را تحت ت.9
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