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چکیده
علیرغم دیدگاه مخالفان ،امروزه دیدگاه پذیرش مداخله کیفری در حوزه خانواده در عرصه قاانونگاذاری
اجرایی شده است .با اینحال ،موافقان مداخله کیفری نیز معتقدند اختیار دولت در مداخله محادود اسات و
باید از کیفر بهعنوان آخرین راهکار استفاده شود .مداخله کیفری که از رهگذر جارمانگااری صاورم مای-
گیرد ،موجب تحدید آزادی شهروندان میشود؛ فلذا ،خالف اصل بوده ،اجرای آن نیازمناد توجیاه اسات .در
این راستا اصول و مبانی چهارگانه آسیب ،پدرساالری قانونی ،اخالقگرایی و کماالگرایای ،جهات توجیاه
جرمانگاری مطرح شده است .جستوجو در قوانین کیفری حوزه خانواده در ایران نشان مایدهاد ردپاای
این مبانی را در برخی جرمانگاریها میتوان مشاهده کرد .به طور خاص اصل آسیب آثار بیشتری نسبت
به سایر مبانی بر قوانین کیفری میگذارد و بسیاری از جرمانگاریهای حوزه خانواده متأثر از ایان اصال
است .این مقاله تالش دارد باا اساتفاده از روش توصایفی و تحلیلای ،ضامن بیاان مباانی جارمانگااری،
مصادیق مداخالم کیفری در حوزه خانواده در ایاران را بررسای و تحلیال کناد .از ایانرو ،پا

از بیاان

مقدمهای در خصوص لزوم یا عدم لزوم مداخله کیفری ،مبانی جرمانگاری بیان میشود و مصاادیق جارم-
انگاریهایی که ذیل هر مبنا قرار میگیرد ،مطرح میگردد.

واژگان کلیدی
خانواده ،مبانی جرمانگاری ،اصل آسیب ،مداخله کیفری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ تاریخ دریافت مقاله1331/5/22 :؛ تاریخ پذیرش نهایی1331/8/1 :
2ـ استادیار گروه حقوق دانشگاه بجنورد ،خراسان شمالی ،ایران(نویسنده مسؤول)
mbmoghadasi@ub.ac.ir
3ـ دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
javadyazdani1994@gmail.com

  2دوفصلنامه علمي ـ ترويجي فقه و حقوق خانواده /سال بيست و سوم  /پاييز و زمستان  / 7931شماره 93

مقدمه
مهیا کردن جامعه برای رسیدن به سرحد مطلوب و افزایش رضـایتمنـدی شـهروندان ا
طریق تضمین حقوق و آ ادیهای اساسی آنان ،ا مهمترین وظایف دولتهـا اسـت؛ یـرا
دولتها فلسفه وجودی خویش را با خدمت به مردم و تأمین نیا های آنان توجیه میکننـد
(ویلیامز و مکشـین ،1331 ،ص .)33ا جمله مهمترین نیا های افراد برای نیک یسـتن و تبلـور
خود در عینیـت نـدگی ،حمایـت ا آنـان در مقابـس کسـانی اسـت کـه ا طریـق اقـداما
نابهنجار ،آ ادی آنها را مورد تجاو قرار میدهند .همچنین ،همانطـور کـه آ ادی افـراد
مورد احترام است ،حفظ نظم عمـومی نیـز ا مهـمتـرین وظـایف حمومـت اسـت .فـرد در
اجتماع ندگی میکند و با حمایت ا حقوق اجتماع ،نیا هـا و کمـال خوشـب تی افـراد هـم
تأمین میشود(حیـاتی ،1383 ،ص .)23ا اینرو در تعـار
عمومی ،دولت باید به مقابله با افراد متعر

بـین حفـظ حرمـت افـراد و نظـم

بپردا د(هاشمی ،1383 ،ص.)333

خانواده به عنوان کوچکترین و مهمترین عنصر تشمیس دهنده جامعه ،که نقش مهمـی در
سعاد فرد و اجتماع ایفا میکند ،محیطی است کـه در آن اممـان تجـاو بـه آ ادی افـراد و
ارتماب اعمال برهم ننده نظم عمومی وجود دارد .این وضعیت ،دولت را به تمـاپو آورده ،در
راستای کنترل چنین اقداماتی به اندیشیدن تـدابیری جهـت حمایـت ا خـانواده و اعضـایش
وامیدارد .خانواده به عنوان واحد اجتماعی بنیادین ،اهمیت فراوانی در حفظ سـاختار سـالم
اجتماع دارد؛ به نحوی که وصول انسان به آرمانهای اخالقی ،با رشد در کانون خـانوادهای
سالم محقق میشود .در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ا خانواده ،به عنـوان
واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان یاد شده است و در اصس دهـم ایـن
قانون به سوق دادن تمام قوانین و مقررا مربوط در جهت آسان کـردن تشـمیس خـانواده،
پاسداری ا قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخـالق اسـالمی تأکیـد
شده است .اهمیت فراوان خانواده سبب شده است تـا دولـتهـا تـدابیری را جهـت تحمـیم و
ثبا آن بیندیشند .ا جمله این تدابیر ،استفاده ا کیفر و جرمانگاری 1رفتارهای متعار

بـا

1- Criminalization
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حقوق خانواده و اعضای آن است که به عنوان آخرین راهمار بـهکـار مـیرود .بایـد توجـه
داشت که خانواده ماهیت ویژهای دارد و بنیانهای آن بر پایـه عشـق ،عاطفـه و اعتمـاد بنـا
نهاده شده است و استفاده ا کیفر منحصر به مانی است که سایر اممانا دولت در مقابـس
رفتارهای علیه خانواده ناتوان باشند .عالوه بر این ،تحقق چنین شرایطی نیـز بـرای صـدور
جوا جرمانگاری رفتار افراد کافی نیست؛ یرا خارج کردن یک رفتار ا حیطه انت اب افـراد
و تحدید آ ادی آنها ا طریق جرمانگاری ،نقض حق آ ادی فـردی اسـت و چنـین فراینـدی
جز با رعایت اصول پذیرفته شده برای تحدید آ ادی افراد میسر ن واهد بود .نظـام حقـوقی
اگر بدون چهارچوب مقبول و تنها بر اساس تمایـس ،اقـدام بـه مداخلـه کیفـری کنـد ،متحمـس
انتقادا فراوانی خواهد شد .ا اینرو قانونگذاران ،مداخال کیفری را در چهارچوب مبانی
جرمانگاری توجیه میکنند .بنابراین ،با توجه به اینکه ا طرفـی کـاهش و حـذف رفتارهـای
تهدید کننده خانواده و اعضای آن ،حمایت شایسته و کافی ا رهگذر جرمانگاری اسـت و ا
سوی دیگر محدوده مجـا دخالـت قـوای دولتـی در جـرمانگـاری بـا لـزوم رعایـت مبـانی
جرمانگاری تحدید شده است ،سؤالی که قلم در راستای یافتن پاسخ آن به حرکـت درآورده
شده این است که آیا مبانی جرمانگاری این اممان را مهیا میسا د که دولتها ا رهگـذر آن
مبانی به مداخله کیفری در حو ه خانواده بپردا ند؟ آیا نظام حقـوقی ایـران توانسـته اسـت
حقوق خانواده را با حربه کیفر نظم بب شد ،بدون این که مبانی جرمانگـاری را نقـض کـرده
باشد؟ در این نگارش سعی خواهد شد تا با تحلیس جرایم علیه خانواده و انطباق آن با مبـانی
جرمانگاری ،به سؤاال مطرح پاسخ دهیم .ال م به ذکر است که دغدغه نگارنـدگان متفـاو
ا سایر نویسندگانی است که تاکنون تمام توجه خویش را به بررسی مـواد قـانونی جـرایم
علیه خانواده منعطف کردهاند؛ بدون اینکه به عملمرد قانونگذار در راسـتای رعایـت مبـانی
جرمانگـاری در مینـه مداخلـه کیفـری در حقـوق خـانواده توجـه نماینـد .در ایـن نگـارش،
نگارندان پس ا بیان مقدمهای در خصوص ادله موافقان و م الفان مداخله کیفری در حو ه
خانواده ،مهمترین مبانی جرمانگاری بیان و بر اساس این مبانی ،جلوههای جرمانگاریهـای
صور گرفته در حو ه خانواده ا قوانین کیفری ایران است راج و تحلیس گردیده است.
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مفهومشناسی مصطلحام
1ا جرمانگاری
اصطالح جرمانگاری ا دو کلمه «جرم» و «انگاری» تشمیس شده که مصـدر آن انگاشـتن و بـه
معنی تصور ،گمان ،پندار و فر

است(عمید ،1388 ،ص )163در مجمـوع منظـور ا جـرمانگـاری

تلقی کردن عمس در رفتارهایی تحت عنوان اعمال مجرمانه در نقطه شروع است(محمودی جـانمی،

 ،1383ص )2به طور کلی در حقوق کیفری جرمانگاری به فرایندی گفته میشود که در آن دولـت
به جهت وجود برخی ضرور ها ،رفتاری را ممنوع یـا انجـام آنرا ضـروری مـیسـا د و در
جهت مقابله با ناقضان رفتارهای ممنوعه به واکنشهای کیفری و در رأس آنهـا بـه مجـا ا
متوسس میشود(نجفی ابرندآبادی و هاشم بیمی ،1333 ،ص.)33

2ا مداخله کیفری
مداخله در لفت به معنی «داخس شدن در امری یا در کار کسـی» آمـده اسـت( .عمیـد،1388 ،

ص )836با قرار گرفتن این واژه در کنار کیفر ،میتوان گفت مداخله کیفری ،دخالـت بـر برخـی
امور با ضمانت اجرای کیفری است .در اصطالح حقـوق کیفـری مداخلـه کیفـری بـه معنـای
با داشتن قهری افراد جامعه ا آنچه دوست دارند انجام دهند و وادار کـردن قهـری آنهـا
به انجام آنچه دوست ندارند ،است .استفاده ا کیفـر در ایـن نـوع ا مداخلـه موجـب شـده
است تا مداخله کیفری در مقایسه با سایر مداخلههای دولتی پیامدهای شدیدتر و جدیتـری
داشته باشد(محمودیجانمی و روستایی ،1332 ،ص.)36

مداخله کیفری در حوزه خانواده؛ آری یا خیر؟
حفظ نظم و عدم تجاو به آ ادی افراد ا جمله مهمترین نیا هـایی اسـت کـه بـرای یسـت
مطلوب ال م است .دولتها که فلسفه وجودی خویش را با تأمین حقوق انسان توجیـه کـرده
و کمک به نیک یستن مردم را ا اهداف اصلی خود میدانند ،نقش مثبتی در تحقق این مهـم
ایفا میکنند .ا اینرو ،دولتها در راستای کنترل اجتماعی و مبار ه با انواع ناهنجـاریهـا و
برای حفظ نظم و حمایت ا آ ادی افراد ،در کنار سیاستهای پیشگیرانه تـالش مـیکننـد ا
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طریق اقداما واکنشی در قبال نقض ناهنجاریهای مورد پذیرش خود ،واکنش نشان دهنـد.
ا جمله شیوههایی که برای کنترل اجتماعی به عنوان آخرین چاره مطـرح مـیباشـد ،اعمـال
مجا ا بر ناقضان هنجـار اسـت(اینـز ،1336 ،ص .)153در واقـ  ،دولـت طـی فراینـدی ،رفتـار
جدیدی را که در تعار

با حقـوق و آ ادیهـای افـراد و بـرهم ننـده نظـم عمـومی اسـت،

مشمول قانون کیفری قرار داده ،مستوجب مجا ا میداند .چنین فراینـدی را کـه منجـر بـه
کنار گذاشتن رفتار مـورد کیفـر قـرار گرفتـه ا حیطـه انت ـاب افـراد مـیشـود ،جـرمانگـاری
مینامند .جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن ،دولت رفتاری را ممنوع یـا انجـام آنرا
ضروری میسا د و در قبال نقض آن به واکنشهای کیفـری و در رأس آنهـا بـه مجـا ا
متوسس میشود .جرمانگاری شدیدترین مداخلـه در قلمـرو آ ادیهـای ش صـی محسـوب
میشود و متضمن محـدودیتهـا ،گرفتـاریهـا و هزینـههـایی بـیش ا سـایر مداخلـههـای
حمومتی است(نجفی ابرندآبادی و هاشـم بیمـی ،1333 ،ص .)33در فراینـد جـرمانگـاری ،رفتارهـای
جدیدی مشمول قانون جزا قرار میگیرند که ثمره آن اضـافه شـدن یـک عنـوان بـه عنـاوین
کیفری موجود است .به این ترتیب ،دولت به نمایندگی ا جامعـه ،ار شهـای مـورد حمایـت
خود را اعالم میکند و به آگاهی اعضای جامعه میرساند که مقابلـه بـا آنهـا ،تـا چـه حـد

نامطلوب است(نوبهار ،1381 ،ص.)331
یمی ا حو ههایی که در بسیاری ا کشـورها مـورد توجـه قـانونگـذاران قـرار گرفتـه،
خانواده است .نقش مهمی که خانواده در سعاد فرد و اجتماع ایفا میکنـد ،باعـ شـده تـا
چارهاندیشی درباره نفوذ آسیبها و انحرافا اجتماعی به این نهاد بنیـادین ضـرور یابـد.
خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی و در عین حـال هسـته اصـلی جامعـه ،کـانون
مقدسی است که بر عالیترین عواطـف ابتنـا یافتـه اسـت .ایـن نهـاد اجتمـاعی ماننـد سـایر
ب شهای جامعه پیوسته با تهدیدهایی مواجه بوده است .ا اینرو ،قرار گرفتن آن در سـایه
حمایتهای شایسته و سنجیده قانونی ،ضرورتی انمارناپذیر است .نقـش بسـیار مهمـی کـه
این نهاد در روابط اجتماعی اش اص ،تعلیم و تربیت فر ندان و پیشـرفت و آبـادانی کشـور
ایفا میکند ،موجب شده تا نظامهای حقوقی با وض مقررا و پیشبینی ضـمانت اجراهـای
مدنی و کیفری به حمایت ا خانواده و ار شهای آن بپردا د .باید توجه داشـت کـه حمایـت
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ا حو ه خانواده و ار شهای آن با عنایت به ماهیت ویژهای که دارد ،به هـر شـملی مممـن
نیست و نمیتوان به بهانه حمایت ا خانواده به هرگونـه مداخلـهای اقـدام کـرد؛ بلمـه چـون
روابط خانواده و بنیانهای آن بر پایه عاطفه و اعتماد استوار است و همچنین بـا توجـه بـه
خصوصی بودن روابط و حریم آن ،در مان انت اب تدابیر حمایتی باید دقیقتر و عمیـقتـر
اقدام کرد .حقوق خانواده حقوقی است که در آن باید به ندر ا ضمانت اجراهـای کیفـری
استفاده کرد .اگر در سایر ب شهای حقـوق ،اسـتفاده ا ضـمانت اجراهـای کیفـری بـا قیـد
ضرور توجیه میشود و مجا ا به عنـوان آخـرین حربـه بـه کـار مـیرود ،ایـن امـر در
حقوق خانواده با شد بیشتری کرد پیدا میکند .حمایت کیفری ا ار شها باید همیشـه در
آخرین مرحله صور پذیرد .بهویژه در حقوقی همانند حقوق خانواده کـه ایجـاد و دوام آن
بر عشق و عاطفه مبتنی است .اخالق اصس حـاکم بـر نهـاد خـانواده اسـت و حقـوق کیفـری
جایگاه فرعی در آن دارد(نوبهـار ،1333 ،ص .)33انگیزه تشمیس چنین نهادی نیا طبیعـی ،شـوق
همدلی ،ذوق همدمی ،گریز ا انزوا ،میس به بقا و ابدیت ب شیدن به هستی خود اسـت(کـینیـا،

 ،1313ج ،2ص .)155کارکرد چنین نهادی محبت و آرامشی اسـت کـه اعضـای آن ا برقـراری
توافق همدالنه پدید میآورند ،بیآنکـه چیـزی جـز اخـالق و عشـق آنهـا را مجبـور کـرده
باشد(اسدی ،1332 ،ص .)56دیگر ویژگی حاکم بر کانون خانواده که دخالت کیفـری در آنرا بـه
تردید وامیدارد ،صبغه خصوصی آن است .وجـود چنـین خصوصـیتی ،موجـب مصـونیت
خانواده ا مداخله کیفری شده است .در نتیجه ،با توجه به اینکـه بسـیاری ا روابـط میـان
اعضا ،بهویژه رابطه وجین پنهانی و به صور خصوصی است ،مداخله کیفـری در چنـین
حو های ایراداتی خواهد داشت؛ یرا ،حفظ چنـین نهـادی بـا ور و اجبـار متصـور نیسـت.
توسس به ور و بهرهگیری ا کیفر ،کانون مبتنی بر محبت را به محیط مملـو ا تنفـر تبـدیس
میکند که در آن هیچ یک ا اعضا قادر به ایفای نقش طبیعی خود ن واهند بـود .اسـتفاده ا
ضمانتهای کیفری در محیط خانواده میتواند حس تنفـر ،کینـه و انتقـام را در اعضـای آن
تشدید کند و نتیجهای جز نابودی کانون خانواده نداشته باشد.
بنابراین ،کانون خانواده ا ویژگیهایی برخوردار است که ایجـاد و بقـای آن بـا الـزام و
اجبار کیفری سن یت ندارد .به عبار دیگر ،اصس اولیه ،راه نیافتن ضـمانتهـای کیفـری بـه

مداخله کيفری در حوزه خانواده در پرتو مباني شاخص جرمانگاری 1 

این نهاد است .با این همه ،مواردی وجود دارد که بنا بـه ضـرور بایـد بـا عـدول ا چنـین
اصولی در راستای صیانت ا جایگاه خـانواده و نیـز پاسـداری ا قواعـد حـاکم بـر آن بـه
جرمانگاری برخـی رفتارهـا متوسـس شـد .برقـراری نظـم جامعـه و حفـظ حقـوق اعضـای
خانواده ،میتواند دالیلی برای توجیه مداخله کیفـری در حـو ه خـانواده باشـد(اسـدی،1332 ،

ص61ـ .)66ضرور نفی ستم ،حفظ کرامت و شرافت انسـانهـا ،جلـوگیری ا هـرج و مـرج،
پاسداری ا بنیان خانواده نیز دالیس دیگری است که در درون دو دلیس اولیه نهفته اسـت .بـه
عنوان نمونه ،رابطه والدین و فر ندان و وجین نسبت به یمدیگر بر پایه محبـت بنـا شـده و
حو ه حریم خصوصی محسوب میشود ،اما اگر پدری به بهانه تربیت ،طفـس را در معـر
آسیبهای جسمی ،روانی ،عاطفی یا اخالقی قرار دهد ،آیا نباید مورد مؤاخـذه کیفـری قـرار
گیرد؟ عالوه بر این ،همانگونه که حفظ کرامت انسانی یمی ا محورهای خصوصـی بـودن
خانواده است ،اگر حرمت و کرامت جسمی یا روحی مورد تهاجم قرار گیرد ،آیا نبایـد چنـین
فرد ناقض کرامت انسانی را مجا ا کرد؟(عظیم اده و میـر ا اده ،1335 ،ص )33علیرغـم وجـود
اختالفنظرهای فراوان در ضرور یا عدم ضرور مداخله کیفری در حو ه خانواده ،ایـده
طرفداران دخالت پذیرفته شده و در برخـی مـوارد قـانونگـذار بـرای حمایـت ا خـانواده و
اعضای آن ضمانتاجرای کیفری تعیین کرده است.
با اینحال ،اگرچه مداخله کیفری در حو ه خـانواده در مواقـ ضـرورری پذیرفتـه شـده
است ،ولی جرمانگاری رفتارهای متعار

با حقوق خانواده ،هنگامی میتواند به عنوان یـک

راهحس انت اب شود که ادامه نتایج ناشی ا آن رفتار ،آثار سوء غیرقابس جبرانی بر خانواده
گذارد و من مرتمب به طریق دیگری مممن نباشد .هـمچنـین ،بـرای ایـنکـه نتـایج مثبتـی ا
مداخله کیفری در حو ه خانواده بهدست آوریم ،باید به جرمانگاری جنبه افتراقـی بب شـیم.
ا جمله راهمارهای افزایش کارآمـدی کیفـر در حـو ه خـانواده ،غیرقابـس گذشـت دانسـتن
جرایم این حو ه است .برخالف برخی نویسـندگان کـه معتقدنـد بایـد توقـف تعقیـب جـرایم
حو ه خانواده منوط به گذشت شاکی خصوصـی باشـد(اسـدی و ذبیحـی ،1332 ،ص  ،)61قابـس
گذشت بودن جرایم این حو ه ،بزهدیده را در موقعیت نامناسبی قـرار داده ،احقـاق حـق وی
را دشوار میسا د؛ یرا بیشتر بزهدیدگان جرایم حو ه خـانواده نـان و کودکـان هسـتند.
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در چنین حالتی مممن است وج یا پدر به دلیـس نفـوذ بـر بـزهدیـده وی را مجبـور بـه عـدم
پیگیری کند .در چنین مواردی نف بزهدیده در این است که جرم جنبه عمـومی داشـته باشـد
(نوبهار و صـفاری ،1335 ،ص .)225عالوه بر این ،در چنین مواردی با مالحظه پیگیـری بـزهدیـده
در احقاق حق و مؤاخذه بزهکار ،حس تنفر در بزهکار افـزایش یافتـه و تـرمیم رابطـه ا هـم
گسی ته غیرمممن خواهد شد .در حالیکه اگر بزهکار در مقابس رفتار خـود قـدر دولـت را
ببیند ،دلیلی بر افزایش تنش در خانواده و تشدید حس تنفر وجود ن واهد داشت .البته عقیـده
بر غیرقابس گذشت دانستن جرایم حو ه خانواده به معنـای اعمـال حـداکثری مجـا ا هـای
پیشبینی شده علیه بزهکار نیست؛ بلمه بهتر است تا حد اممان در راسـتای التیـام روابـط ا
هم گسی ته گام برداشته شـود .بهـرهگیـری ا آمـو ههـای عـدالت ترمیمـی 1ا جملـه ایـن
اقداما است؛ یرا در چنین نهادی روابط میان بزهدیده و بزهکار التیـام یافتـه و عـالوه بـر
با پروری بزهکار و جبـران ضـرر و یـانهـای بـزهدیـده توسـط وی(غالمـی ،1333 ،ص،)11
بزهدیده نیز حس اقتدار و توانـایی خـویش را بـا یافتـه و کـمتـر بـزهکـار را تهدیدکننـده و
ترساننده تصور خواهد کرد(آلن و هر ،1386 ،ص .)112امری که بـا توجـه بـه پـیشبینـی نهـاد
میانجیگری 2به عنوان یمی ا روشهای عدالت ترمیمی در مـاده  82قـانون آیـین دادرسـی
کیفری( )1332قابلیت تحقق دارد .براساس این ماده ،اممان میانجیگـری در جـرایم تعزیـری
درجه  1 ،6و  8متصور است و چون اکثر رفتارهای جـرمانگـاری شـده در حـو ه خـانواده
مجا ا های شدیدتر ا درجه  6ندارند ،میتوان امید داشت که در صـور موافقـت هـر دو
کنشگر دخیس در جرم ارتمابی و ارجاع موضوع به میانجیگری ،عـالوه بـر اعـاده وضـعیت
سابق ،ا مجا ا بزهکاری که رضایت بزهدیده را جلب کـرده و بـه قـب عمـس خـویش پـی
برده است ،پیشگیری شود.
در پایان این قسمت باید گفت که هرچند اممان مداخله کیفری در حقوق خـانواده بـر پایـه
برخی ضروریا وجود دارد ،اما قانونگذار برای اینکـه بتوانـد رفتـاری را بـا حربـه کیفـر
ممنوع سا د ،باید عالوه بر احرا ضرور  ،اصول و مبـانی کـه بـرای جـرمانگـاری تعیـین

1- Restorative Justice
2- Mediation
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شده است را نیز رعایت کند؛ یرا ،جرمانگاری یک رفتار ،همواره بـر اسـاس پـارهای مبـانی
انجام میشود و قانونگذار با در نظر گرفتن آنها رفتارهای گونـاگون را در حـو ه حقـوق
کیفری وارد یا انجام عملی را مستوجب عقاب تش یص میدهد .جـرمانگـاری هـیچ رفتـاری
نمیتواند بدون مبنا باشد؛ یرا در غیر اینصور با اعمال محدودیت بدون دلیـس بـر رفتـار
افراد ا سوی قانونگذار روبرو هستیم .در همین مینه «جاناتان شنسک» ،ا فالسفه حقوق
کیفری ،معتقد است عبور یک رفتار ا سه فیلتر برای جرمانگاری آن ضروری اسـت .اولـین
فیلتر و مقدمه ورود رفتار در حیطه اعمال ممنوعه ،فیلتر مبـانی جـرمانگـاری اسـت .در ایـن
فیلتر باید رفتار مدنظر بر اساس برخی مبانی نظری راج به جرمانگاری ،در حیطـه مداخلـه
کیفری قرار گیرد(حبیب اده و ینالی ،1383 ،ص .)3بنابراین ،برای اینکه دولت بتواند در راسـتای
صیانت ا بنیان خانواده و دفاع ا آ ادی اعضای آن به مداخله کیفری اقدام کند ،نیـا اسـت
تا عملی را که میخواهد ا حیطه آ ادی افراد خارج سا د ،ا فیلتر مبانی جرمانگـاری عبـور
دهد .حال مممن است این اقدام موجب برداشت محصول شده ،مبانی جرمانگـاری ،دولـت را
در تحقق اهدافش یاری کند و یا مممن است ض امت عملی که ضرور حمایـت ا خـانواده
تأکید بر جرم دانستن آن عمس را دارد ،به قدری باشـد کـه فیلتـر اصـول و مبـانی در عبـور
دادن آن ا خود با شمست مواجه شود .بدین جهت ضـروری اسـت مبـانی جـرمانگـاری را
جداگانه بررسی کرده ،جایگاه هر یک را درکمک رسانی به دولـت در جهـت ایفـای تعهـد بـه
حمایت ا خانواده و اعضای آن تبیین نماییم.

مبانی جرمانگاری و انطباق آن با جلوههای مداخله کیفاری در حاوزه
خانواده
جرمانگاری رفتارهای نابهنجار مهمترین ابزار نظام عدالت کیفری است .در این راستا باید
توجه داشت که اصس بر آ ادی فردی است و هر مداخلهای ا سوی دولت در حقوق و
آ ادیهای فردی باید مبتنی بر دلیس باشد .قانونگذار به هنگام خارج کردن رفتاری ا دایره
آ ادیهای فردی و وارد کردن آن در قلمرو جرایم ،اصول جرمانگاری را دستاویز توجیه
اعمال قدرتش قرار میدهد .بر مبنای معیارهای جرمانگاری ،قوای عمومی حدود رفتارهای
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مشروع را ا نامشروع مورد با نگری قرار داده ،به مداخله در آ ادیهای فردی و جمعی
میپردا د .لیمن دایره مداخله دولت در آ ادیهای فردی و جمعی ،محدود به اصول خاصی
است که نهادهای عدالت کیفری ،تنها در محدوده آنها مجا به نقض آ ادیهای شهروندان
هستند.
نظامهای م تلف حقوقی ا اصول جرمانگاری واحدی پیروی نمیکنند؛ اما تحلیس قوانین
کیفری که متأثر ا فلسفههای سیاسی و حقوقی است ،نشان میدهد که قانونگذاران بر پایه
اصول چهارگانه آسیب 1،پدرساالری قانونی 2،اخالقگرایی قانونی 3و کمالگرایی 3جرم-
میکنند(قماشی ،1331 ،ص .)133مممن است یک نظام تمایس بیشتری به یک ضابطه خاص
داشته باشد و ا اصول دیگر نیز به عنوان مممس استفاده کند .اصول مطرح شده برگرفته ا
دو اندیشه سیاسی رقیب یعنی لیبرالیسم 5و جم گرایی 6هستند .طرفداران لیبرالیسم با
محور انگاشتن فرد و اصالت دادن به خواستههای وی ،تنها در محدوده اصس یان و تا
حدودی پدرساالری ،به دولت اجا ه اعمال محدودیت بر آ ادی افراد را میدهد (قادری،

 ،1385ص .)13در مقابس فردگرایی یا لیبرالیسم ،جم گرایان قرار دارند که با اولویت دادن
مناف اجتماعی بر مناف فردی ،قلمرو جرمانگاری را گسترش داده و اخالقگرایی و
کمالگرایی را بر اصول تجویز تحدید آ ادی افراد افزودهاند .در نتیجه ،باید گفت که هر یک
ا اصول جرمانگاری در تحدید آ ادی انسان ،دارای سعه و ضیقاند .گروهی قانونگذار را
محدود میکند و گروهی آ ادی عمس بیشتری به قانونگذار در راستای ایفای تعهداتش
میدهد .اصس آسیب ،قلمرو کمتری ا آ ادی را تحدید میکند و به ترتیب پدرساالری،
اخالقگرایی و کمالگرایی ،قلمرو بیشتری را .بنابر اصس آسیب ،تنها ممنوعیت رفتارهایی
مجا است که باع

یان به دیگران میشود .در گرایش پدرساالری عالوه بر رفتارهای

مورد اشاره در اصس آسیب ،رفتارهایی که باع

یان به خویش میشود نیز ممنوع است.

1- The Principal of Harm
2- Legal Paternalism
3- Legal Morality
4- Perfectionism
5- Liberalism
6- Collectivism
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در اخالقگرایی ،موارد تجویز اعمال محدودیت گسترش یافته و رفتارهایی که یان ندارند
ولی موجب نقض ار شهای اجتماعی میشوند ،قابس جرمانگاری دانسته شدهاند .در نهایت،
کمالگرایان حتی رفتارهایی را که نه یانی دارد و نه موجب نقض ار شهای اجتماعی
است ،اما موجب محرومیت ش ص ا کسب ثواب و فضیلت میشود ،قابس جرمانگاری
میدانند.

1ا اصل آسیب؛ اثرگذارترین مبنای جرمانگاری
بیشک اصس آسیب یا یان را میتوان بانفوذترین اصس در الگوی جرمانگاری لیبرالیسم
شمرد که در تبیین و توجیه مداخله دولت در حریم آ ادیهای شهروندان به منزله مهمترین
معیار تحدید آ ادی آنها به شمار میآید .اصس مزبور با وجود رویارویی با چالشهای
فراوانی که توسط سایر اصول جرمانگاری تاکنون مطرح شده ،تا امرو پویاتر ا سایر
اصول جرمانگاری به حیا خود ادامه داده است(محمودی جانمی و روستایی ،1332 ،ص .)51این
اصس با تمیه بر عقاید فردگرایانه معتقد است اعمال انسان تحدیدپذیر نیست و هیچ فردی را
نمیتوان به علت رفتاری که انجام میدهد تا مانی که آن رفتار برای مناف دیگران یانده
نباشد ،مورد با خواست قرار داد .به عبار دیگر ،تنها دلیس موجه برای مداخله در آ ادیهای
شهروندان و توسس به قوای قهریه در قبال اعمال افراد آنست که چنین رفتاری اسباب
آسیب دیگران را فراهم آورد .به اعتقاد حامیان این اصس نمیتوان به خاطر خیر و صالح
کسی یا به خاطر سودمند بودن عملی برای او یا به دلیس صحی بودن رفتاری ا نظر
دیگران ،کسی را مجبور به انجام یا عدم انجام کاری کرد؛ بلمه تنها وقتی حق داریم در
مورد دیگران اجبار به کار ببریم که بتوانیم ثابت کنیم عمس فرد صدمهای به کسی خواهد
رسانید .در غیر این صور  ،فرد در آن قسمت ا اعمال خود که تنها به خود او مربوط
است ،آ ادیاش مطلق است و تحدید آن مجا نیست.
جان استوار

میس اصس آ ادی افراد را بر دو مبنا استوار میداند :اول اینکه ،فرد تا

جایی که رفتارهایش به هیچکس جز خودش مرتبط نباشد ،برای رفتارهایش در مقابس
جامعه پاسخگو و مسؤول نیست .دوم اینکه ،برای رفتارهایی که برای مناف دیگران مضر
است ،فرد مسؤول و پاسخگوست و مممن است موضوع مجا ا های قانونی یا اجتماعی
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قرار گیرد .وی در رساله درباره آ ادی استدالل مشهوری دارد مبنی بر اینکه «تنها هدفی
که برای آن میتوان بر عضوی ا اعضای یک جامعه متمدن برخالف میس او اعمال قدر
کرد ،جلوگیری ا ایراد صدمه و ضرر به دیگران است»(کالرکسون ،1311 ،ص.)223

بنابراین ،آنچه ا اصس یان توسط قانونگذار جهت جرمانگاری در حو ه خانواده
قابلیت بهرهبرداری دارد ،این است که اممان جرمانگاری رفتارهایی را که به طور خاص
برای اعضای خانواده آسیب ا هستند ،فراهم میکند .میتوان گفت که اصس آسیب ،مینه
جرمانگاری رفتارهای علیه اعضای خانواده را بیشتر ا سایر حو هها فراهم کرده است.
سؤالی که به ذهن خطور میکند این است که مطابق اصس یاد شده ،اممان جرمانگاری
رفتارهای با قابلیت ایجاد ضرر برای دیگران ،مانند ایراد ضرب و جرح و آ ار و اذیت
روحی و جسمی ،محقق است و طرح حمایت ا اعضای خانواده در این وادی باطس است.
اما باید گفت نسبی بودن مفهوم آسیب نمایان است .ا اینرو افراد ا حی نوع صدماتی که
تحمس میکنند ،دارای طیف گستردهای هستند و هر کدام با توجه به نوع رفتاری که در
مقابس آنها برو مییابد ،آسیب ا هستند .در این میان ،اعضای خانواده نیز به دلیس وضعیت
خاص جسمانی ،بیشتر ا دیگران قابلیت و آمادگی آسیب دیدن را دارند؛ یرا بزهدیده
جرایم آسیب ایی که در حو ه خانواده ارتماب مییابد ،عمدتاً نان و کودکان هستند که
چنین وضعیتی به جهت تفاو سط قوای فیزیمی است که ن و کودک به ترتیب نسبت به
وج و پدر خویش ا قوای فیزیمی ضعیفتری برخوردار هستند .حتی مممن است افراد
متعارف اممان مواجهه با رفتارهای آسیب ایی را که علیه اعضای خانواده صور میپذیرد،
نداشته باشند؛ یرا ارتماب رفتارهای خشونتآمیز علیه وجه و فر ند به جهت عضویت
آنها در خانواده صور

میگیرد؛ در حالیکه چنین رفتارهایی(خشونت علیه نان و

کودکان) علیه افراد بیگانه کمتر برو مییابد .در نتیجه ،جرمانگاری حمایتی در پرتو اصس
یان به منظور حمایت ا اعضای خانواده در قبال رفتارهای خاصی که صرفاً به دلیس
وضعیت خاصشان مممن است به آنها آسیب بزند ،ضروری است .بنابراین ،مبنای یان،
مجرای جرمانگاری حمایتی ا اعضای خانواده در قبال رفتارهای آسیب ا نسبت به آنان را
فراهم کرده است .امری که سهولت ایفای تعهدا

قانونگذار در قبال حمایت ا آنان را
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منجر شده است .ا اینرو ،قانونگذار با تمیه بر اصس یان و در راستای حمایت ا اعضای
خانواده ،در برخی موارد نسبت به رفتارهایی که اعضای خانواده را در معر

آسیب قرار

میدهد ،متوسس به تدابیر قهرآمیز شده و جرمانگاری کرده است.
الفا کودک آزاری :کودک آ اری یمی ا معضال اساسی جوام است که در سـالهـای
اخیر مورد توجه قرار گرفته و واکنشهای اجتماعی در برابر آن افزایش یافته اسـت .بـا توجـه
به ماهیت کودک آ اری که عموماً توسط والدین ارتماب مییابد(گـودر ی و کیـانی ،1333 ،ص،)261
میتوان گفت که این عمس منحصر به مان کنونی نیست و بشر همواره ایـن عمـس غیرانسـانی
را نظارهگر بوده است(مهرا ،1383 ،ص .)252کودک در اثر کودک آ اری ،صدما بـدنی و روانـی
م تلفی را متحمس میشود و گاهی به مرگ وی نیز منجر میشود .بررسیهای صور گرفتـه
نشان میدهد که اگر پس ا کـودک آ اری «اقـداما حفـاظتی مناسـب بـه عمـس نیایـد ،در 63
درصد موارد آ ارها تمرار میشوند و در  13درصد هم بـه مـرگ منجـر مـیشـوند و مـوارد
بیشتری هم باع آسیبهای دایم خصوصاً در سیستم عصبی(که ناشـی ا ضـربا مغـزی
است) میگردند(».گودر ی و کیانی ،1333 ،ص .)261کودکان به لحاظ ویژگیهایی چـون سـن کـم و
جثه پایین ،ناتوان ا دفاع در مقابس نامالیماتی که بر آنها تحمیس میشود ،هستند و حق دارنـد
ا تدابیر حمایتی و قانونی برخوردار گردند .بیشتـرین آمـار کـودک آ اری مربـوط بـه درون
خانواده است؛ در چنین مواردی نمیتوان به بهانه خصوصی بودن نهاد خانواده یـا ابتنـای آن
بر پایه عشق(که مسلماً مانی که والدین کودک خویش را در معـر
میدهند ،عاطفه و محبت را یرپامیگذارند) اجا ه داد کودکان در معر

صـدما م تلـف قـرار
آسیبهای گونـاگون

قرار گیرند و یا در برخی موارد حیا خویش را ا دست بدهند .در نتیجه ،لـزوم جـرمانگـاری
افتراقــی در بــاره آنــان در مینــه جلــوگیری ا صــدماتی کــه در اثــر کــودک آ اری متحمــس
میشوند ،با استیذان ا اصس آسیب ضروری است .امری که قانونگذار بـدان توجـه داشـته و
به صور افتراقی در قـانون حمایـت ا کودکـان و نوجوانـان(« )1381هـر نـوع اذیـت و آ ار
کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخالقـی وارد شـود و
سالمت و جسم یا روان آنان را به م اطره اندا د» را جرمانگـاری کـرده اسـت .ال م بـه ذکـر
است که هر چند قانونگذار بر اساس بند « » ماده  158قانون مجا ا اسالمی( )1332اممـان
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تنبیه کودکان را فراهم کرده است ،اما چنین مجو ی به معنای اممان ایراد صدمه و آسـیب بـه
کودکان نیست؛ یرا این اختیار مقید به متعارف بودن عمس و رعایت حـدود شـرعی اسـت .بـر
اساس برخی دیدگاهها ،اقداما تنبیهی والدین محدود به تحقق سه شرط است :سـن بـاالتر ا
هفت سال طفس ،استنماف کودک ا خواندن نما و عدم تعلق دیه در ضربه وارده(برهـانی،1331 ،

ص.)18
با خشونت علیه زوجه :نان به دلیس تمایز قوای فیزیمیشان نسبت به مردان ،در
معر

خشونت و آسیبهای فراوان قرار دارند .نیرومندی مردان نسبت به نان باع

میشود در هر شرایطی اممان ایراد آسیب توسط آنان بر نان وجود داشته باشد .خصوصی
بودن نهاد خانواده که سبب پنهان ماندن اعمال خشونتآمیز میشود نیز مرد را در ارتماب
خشونت مصممتر خواهد کرد .در چنین مواردی نمیتوان به بهانه خصوصی بودن نهاد
خانواده یا ابتنای آن بر پایه عاطفه ،ورود آسیبهای گوناگون به ن را تجویز کرد .در
نتیجه ،لزوم جرمانگاری افتراقی در مورد خشونتهایی که توسط مردان بر نان تحمیس
میشود ،ا رهگذر اصس آسیب ضروری است؛ امری که قانونگذار تاکنون بدان توجه
نداشته است .شاید برخی با این استدالل که ارتماب ضرب و جرح به دیگران جرمانگاری
شده است ،بر نظر بیان شده ایراد گیرند؛ اما باید گفت تساوی در مجا ا مرتمبان خشونت
علیه همسر خویش در مقایسه با سایر مرتمبان ضرب و جرح ،دور ا انصاف است؛ یرا
عالوه بر وضعیت فیزیمی وجه نسبت به همسر ،وی همیشه(حتی پس ا وقوع جرم) در
موقعیتی دور ا انظار عموم ،در دسترس همسر خویش است و مینه برای ایراد آسیب
بیشتر فراهم است .در نتیجه ،قانونگذار میتواند با استفاده ا اصس آسیب ،به جرمانگاری
افتراقی خشونت علیه وجه اقدام کند.
جا عدم ثبت نکاح :بر اساس قواعد اسـالمی و مـاده  1362قـانون مـدنی« ،نمـاح واقـ
میشود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً داللت بر قصد ا دواج کنـد ».بنـابراین ،نمـاح
تشریفا خاصی را نیا ندارد .چنین امری موجب خواهد شد تا اثبا رابطه وجیت دشوار
و مینه برای سوء استفاده فراهم شـود .در نتیجـه مممـن اسـت برخـی ا ایـن وضـعیت در
مسیر منفی استفاده کرده ،پس ا انعقاد نماح و تحقق تمایال نفسانیشان ،رابطه وجیـت را
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انمار کنند .این موضوع سبب ورود ضرر به وجه و بـه تبـ آن بـه فر نـدان ناشـی ا آن
نماح میشود(حاجی دهآبـادی ،1383 ،ص .)13در نتیجه پیشگیری ا آسیبهایی کـه مممـن اسـت
در اثر عدم ثبت نماح بر وجه و فر ندان وارد شود ،عاملی برای مداخله دولت اسـت .حتـی
این اممان فراهم است تا با توسس به اصس آسیب ،مداخله کیفـری صـور گیـرد .امـری کـه
قانونگذار نیز بـدان توجـه داشـته و در مـاده  33قـانون حمایـت خـانواده( )1331اقـدام بـه
جرمانگاری عدم ثبت نماح کرده است.

دا نکاح با اطفال :نماح مقدمه تشمیس خانوادهای است که بر مبنای عالقـه طـرفین بنیـان
نهاده شده و آ ادی افراد در انت اب همسر ،نقش اساسی در تحقق آن دارد .اجبار افـراد بـه
انت اب و یا ممنوعیت ا انت اب فردی خاص ،سبب م دوش شدن ماهیت خانواده میشـود
و عالوه بر اینکه تشمیس خانواده را دشوار میسا د ،اضمحالل آن را نیز تسری میب شد.
بنابراین حمومت نمیتواند افراد را در انت اب همسـر خـویش اجبـار کنـد؛ امـا پـذیرش ایـن
موضوع به صور مطلق ،فاقد تدقیق در برخی انت ابهاست که منجر به برو آسـیبهـای
فراوان بر فرد منت ب میشود .بـه عنـوان مثـال ،ا دواج بـا صـغیری کـه توانـایی تأمـس در
خصوص انت اب همسر را ندارد ،میتواند مینه برو آسیبهـای فـراوان بـرای وی فـراهم
آورد؛ یرا صغیری که هیچگونه مداخله در انت اب همسر خویش نداشته ،پس ا رسیدن بـه
سن بلوغ خواهد اندیشی د کـه آیـا فـردی کـه بـا وی نـدگی مـیکنـد ،مناسـب ش صـیت و
ویژگی هایش است یا خیـر؟ در چنـین حـالتی اگـر وضـعیت همسـر خـویش را متناسـب بـا
خواستههای خود نبیند ،دو حالت بهوجود میآید؛ یا با اجبار خانواده و یـا بـه خـاطر دوری
ا تبعا طالق ،مجبور به ادامه ندگی خواهد بود .در حالتی دیگر ،مسیر ندگی مشـترک را
به سمت طالق سوق خواهد داد .هر دو حالت آسـیبهـای فراوانـی را بـرای فـرد بـهوجـود
میآورند .جلوگیری ا برو چنین آسیبهایی ،مداخله دولت را ضـروری مـیسـا د .چنـین
مداخلهای میتواند بر پایه اصس آسیب به صور مداخله کیفری صـور پـذیرد؛ امـری کـه
قانونگذار بدان توجه داشته و بر اساس مـاده  1331قـانون مـدنی ،ا دواج دختـران قبـس ا
رسیدن به  13سال تمام شمسی و پسران قبس ا رسیدن به  15سال تمام شمسی را ضـمن
رعایت مصلحت و اذن ولی ،منوط بـه تشـ یص دادگـاه صـال دانسـته اسـت .قـانونگـذار
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رعایت این شرایط را با حربـه کیفـر تضـمین کـرده اسـت و طبـق مـاده  53قـانون حمایـت
خانواده ا دواج با عدول ا شرایط مقـرر در مـاده  1331قـانون مـدنی را مسـتوجب تعزیـر
درجه  6دانسته است .باید توجه داشت محدودیت اعمال شرایط مقرر در ماده  1331قـانون
مدنی به  13سـال بـرای دختـران و  15سـال بـرای پسـران دارای اشـمال اسـت؛ یـرا ایـن
موضوع مینه را برای وقوع ا دواجهای ناشی ا اجبـار و بـه تبـ آن آسـیبهـای فـراوان
برای مجبور(دختران بعد ا  13سالگی و پسران بعد ا  15سالگی) فراهم میکنـد .همچنـین،
اینکه قانونگذار صرفاً عـدول مـرد ا شـرایط مقـرر در مـاده  1331قـانون مـدنی را قابـس
مجا ا دانسته است ،مورد انتقاد است؛ یرا وقوع آسیبها برای فـردی بـا جنسـیت مـذکر
نیز مممن است .بنابراین ،تعمیم مجا ا مقرر در ماده  53قانون حمایت خانواده بـه افـرادی
که بدون شرایط مقرر در ماده  1331قانون مدنی با دیگری ا دواج مـیکننـد(بـدون تبعـیض
جنسیتی) ضروری است(همان ،ص .)13همچنانکه افزایش حـداقس سـن ا دواج بـه  18سـال و
تعمیم مجا ا بر ا دواج کنندگان بـا افـراد یـر  18سـال بـدون تشـ یص دادگـاه صـال ،
میتواند ا ا دواجهای ناشی ا اجبار پیشگیری کند(مقدسی و عامری ،1335 ،ص.)133

2ا پدرساالری قانونی؛ عدم تأثیر در جرمانگاریهای حوزه خانواده
ا دیگر اصول تجویز کننده تحدید آ ادی افراد در الگوی جرمانگاری لیبرالیسم ،پدرساالری
است .به طرفداران این اصس ،پاترنالیستها 1اطالق میشود .آنها به لزوم ایجاد محدودیتی
فراتر ا جلوگیری ا

یان به دیگران اعتقاد دارند؛ مانند الزام به یادگیری ،حفظ سالمت و

بهداشت ،الزام به انجام کار و کسب درآمد و یا لزوم احترام به یمدیگر .در چنین مواردی،
تحدید آ ادی افراد با توسس به مناف خود فرد توجیه میشود« .مثس یک پدر رفتار کردن» و
یا عمس کردن به خیر و صالح دیگران بدون رضایتشان معنایی ساده برای این اصس است.
شاید چنین تعریفی ا پدرساالری م اطب را به تشویق واداشته ،موجب شود وی به
طرفداران چنین اصلی بپیوندد؛ اما احتماالً با ذکر این نمته که حمایت ا پدرساالری اممان

1- Paternalists
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فراهم کردن مینه برای اعمال مجا ا توسط دولت بر رفتارهای صرفاً آسیب ا به خود
افراد را بهوجود میآورد ،ذهن م اطب پذیرش اصس را به تأمس بیشتری وادارد .بنابراین
نیا است م اطب در مفهوم پدرساالری قانونی تأمس بیشتری کند.
مفهوم پدرساالری قانونی این است که دولت برای جلوگیری ا آسیب رساندن افراد به
خودشان ،به یک رفتار وصف مجرمانه داده ،مردم را در برابر خودشان مورد حمایت و
حفاظت قرار دهد و نگذارد افراد با گزینشهای خود به خویش یان رسانند .در چنین
مواردی ،دولت با تمیه بر نگرش پدرساالرانه میتواند رفتارهایی را مجا ا

کند که در

محدوده فردیت قرار دارد ،هرچند آسیبی به دیگران نمیرساند .قانونگذار با این روش،
درصدد جلوگیری ا ایراد ضرر به خود فرد است .به بیانی ساده ،بر مبنای اصس پدرساالری
قانونی ،همانطور که پدر مواظب فر ند خود است و به خاطر ضعفهای جسمی و روانی و
نیز وضعیت آسیبپذیری که فر ند وی دارد مملف است ا وی نگهداری و مراقبت کند و او
را ا انت اب امر ناصحی با دارد ،حمومت نیز مسؤول حفظ سالمت شهروندان بوده ،وظیفه
مراقبت و محافظت ا آنها را برعهده دارد .لذا ،باید آنها را نه تنها در برابر دیگران بلمه در
برابر خودشان نیز مورد حمایت قرار دهد .در واق قانونگذار با انگیزه قیم مآبانه به مداخله
در حو ه انت اب افرادی اقدام میکند که قوه درک و تش یص پایینتری دارند و مممن است
با انت

اب برخی رفتارها به سالمت جسم و روح خود آسیب وارد کنند(حسینی ،1383 ،ص.)33

تدقیق در مطالب تبین کننده مفهوم اصس پدرساالری قانونی و تملیف دولت به حمایت ا
خانواده و اعضای آن در باب لطما وارد شده به خویش ا جانب خودشان ،اممان دخالت
هرچه بیشتر دولت در حو ه خانواده با دغدغه حمایت و کاهش لطما

وارده را نتیجه

میدهد .چنین موضوعی منافی با ویژگیهای خاص خانواده است که به جرمانگاری حداقلی
در این حو ه تأکید کرده ،مداخله حداکثری را من میکند .به عنوان نمونه ،تصور کنید
دختری را که در اثر مقاربت جنسی(اعم ا مشروع یا نامشروع) غیرباکره است و اممان
ا دواج بدون اذن پدر برای وی میسر است .حال اگر این ش ص قصد ا دواج با مردی را
داشته باشد که اممان فروپاشی ندگیاش بیشتر ا خوشب تیاش باشد و والدینش
م الف چنین وصلتی باشند؛ یا اینکه ن جوانی به خاطر ثرو  ،حاضر به ا دواج با مردی
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کهنسال باشد؛ و یا در نقطه مقابس ن و شوهری در عین مطلوبیت ندگی مشترکشان ،به
خاطر اوامر خانواده حاضر باشند ندگی مشترکشان را پایان دهند؛ و یا فردی به خاطر
وعدههای ش ص نامحرمی حاضر شود ا همسرش جدا شده ،به خواستههای ش ص
نامحرم تن دهد .دیدگاه پدرساالرانه چنین خواستههای منافی با مناف فرد را محموم میکند
و به دولت اجا ه میدهد جهت حمایت ا مناف فرد و جلوگیری ا ا دواج یا طالقی که در
مغایر با مناف فرد است ،اقدام به مداخله کیفری کرده ،آ ادی فرد را با تهدید به کیفر،
تحدید کند.
بررسی قوانین کیفری م تلف ما را به این نتیجه میرساند که قانونگذار ایران در
خصوص ایراد صدمه به خود و انت اب رفتارهای مغایر با مناف فاعس رفتار ،جز در موارد
خاص مانند ماده  51قانون مجا ا جرایم نیروهای مسل ( )1382که «نظامیانی را که برای
تحصیس معافیت ا خدمت  ...عمداً به خود صدمه وارد میکنند» را قابس مجا ا دانسته است،
ا اصس پدرساالری قانونی در مینه جرمانگاری بهویژه در حو ه خانواده پیروی نمرده
است و اعمالی همچون ا دواج و طالق خالف مصلحت را جرم ندانسته است(میرمحمدصادقی،

 ،1333ص .)13بدین معنا که قانونگذار در حو ه خانواده احتیاط کرده و در اینکه افراد به چه
شملی خانواده خویش را انت اب میکنند ،دخالت نمرده است .چنین عملی میتواند ا این
جهت باشد که اوالً ،خوشب تی افراد و اینکه آنها با چه فردی میتوانند خوشب ت باشند،
بسته به نوع نگرش خود افراد دارد .یا اینکه اگر دو نفر گزینه طالق را انت اب کنند ،هرچند
مممن است ندگی مطلوبی داشته باشند ،اما الزام آنها به یستن در چنین ندگی مطلوبی،
خود دلیلی بر نامطلوب شدن آن ندگی خواهد بود .بنابراین ،مداخله دولت در چنین مواردی
آن هم با قهرآمیزترین تدبیر ،ایرادا فراوانی دارد؛ هرچند مبنای پدرساالری قانونی چنین
اقدامی را تجویز کرده باشد.

3ا اخالق گرایی؛ تالش برای حمایت از صیانت خانواده
بر پایه الگوی لیبرالیسم ،تنها جرمانگاری رفتارهای آسیب ا برای خود و دیگران
اممانپذیر است و خواست قانونگذار به جرمانگاری حداکثری بر این پایه محقق نمیشود.
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به همین جهت نظریه جم گرایی یا جماعتگرایی در جهت نقد اعتقادا

لیبرالیسم شمس

گرفته است .معتقدان به جماعتگرایی بر این باورند که لیبرالیسم بیش ا حد بر آ ادی
فردی تأکید میور د .این در حالی است که پاسداشت ار شهای اخالقی مهمتر ا آن است
که به عهده فرد گذاشته شود .در واق  ،آنها معتقدند قائس شدن به چنین آ ادی موجب تباه
شدن ار شهای اخالقی و پیوندهای جمعی میشود(قادری ،1385 ،ص .)62جم گرایان مناف
جامعه را بر مناف فردی برتری داده ،در موارد ضروری قائس به نادیده گرفتن حقوق و
آ ادی فردی در برابر جامعه هستند .ا این دیدگاه ،رعایت اخالق ،الزامی است و اگر کسی
اخالق اجتماعی را رعایت نمند ،باید آنرا بر او تحمیس کرد و حتی میتوان قانون و در پی
آن کیفر را وسیله الزام قرار داد .در واق این همان اخالقگرایی قانونی است که حمایت ا
اخالق را هدف قرار میدهد و اممان بهرهگیری ا کیفر را برای حفظ ار شهای جامعه و
مجا ا

کردن اعمال ناقض اخالق اجتماعی تجویز میکند(نوبهار و صفاری ،1335 ،ص.)213

منظور ا اخالقگرایی قانونی این است که حقوق باید در خدمت اخالق باشد و اعمال
م الف اخالق باید کیفر شود .به همین جهت ،مانی که دولت برای حفاظت ا اخالق ا
حقوق کیفری استفاده میکند ،گفته میشود بر اساس اخالقگرایی قانونی عمس کرده است.
با اینحال ،نقض هر اخالقی لزوم مداخله کیفری را نمیرساند؛ بلمه توسس به جرمانگاری
آخرین راهحس است؛ یرا هرچند حقوق کیفری بیانگر ار شهای جامعه است ،اما متفاو ا

اخالق است(محمودی جانمی ،1383 ،ص131ـ.)136
ا جمله مواردی که با پشتوانه اخالقگرایی حمایت ا خویش را توجیه میکند ،حمایت ا
صیانت خانواده و همچنین کرامت اعضای خانواده است؛ یرا خانواده نقش اساسی در
شمسدهی ار شهای اجتماعی دارد .خانواده نیز محیطی است که در آن آمو ههای اخالقی
اهمیت فراوانی دارد .صداقت ،اعتماد ،عالقه و محبت مبتنی بر اخالق هستند و حمایت ا
چنین مؤلفههای اخالقی برای صیانت ا حقوق خانواده ضروری است .در نتیجه ،این مهم
را ضروری میسا د که دولت اعمالی را که در حو ه خانواده قرار دارند و در تنافی با
اخالق هستند ،جرمانگاری کند.
الفا رابطه جنسی بدون رضایت همسر :نـماح باع ایجاد حقوق و تمالیفی برای
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وجین میشود .ا جمله حقوق ایجاد شده ،اممان تمت جنسی اسـت .ن و مـرد مـیتواننـد
هر وقت که ب واهند ا یمدیگر متمت شوند .با اینحال ،برقراری رابطه جنسی مینههـایی را
میطلبد؛ ا جمله اینکه طرفین رضایت در برآورده کردن نیا طرف مقابس داشته باشند .در
مواردی مممن است یمی ا

وجین به هر دلیلی به برقراری رابطه جنسـی رضـایت نداشـته

باشد .به عنوان نمونه ،اگر وجه راضی به برقراری رابطه جنسی با همسـر خـویش نباشـد،
مممن است وج ا طریق اکراه و توسس به ور با همسر رابطه جنسـی برقـرار کنـد .چنـین
اقدامی عالوه بر اینکـه در تضـاد بـا کرامـت انسـانی وجـه اسـت ،در تنـافی بـا اخـالق و
ار شهای انسانی نیز میباشد .چنین عمس غیراخالقی که کرامت و شأن و منزلـت وجـه را
به چالش میکشاند ،نیا مند برخورد و مقابله اسـت .اخـالقگرایـی کیفـری نیـز در راسـتای
تجویز جرمانگاری چنین اقدام خالف اخالقی مسیر را هموار کرده است .امری که در برخـی
ا کشورها ا جمله انگلیس مورد توجه قرار گرفته و مقاربت جنسی بدون رضـایت وجـه،

ا حیطه آ ادی افراد خارج و جرمانگاری شده است(میرمحمدصادقی ،1333 ،ص.)511
با اینحال ،نظام حقوقی ایران در این خصوص سمو اختیار کرده و ا

نانی که قهراً

مجبور به برقراری رابطه با همسرانشان میشوند ،حمایت نمرده است .با اینوجود ،باید
توجه داشت که عدم تممین وجه که عدم تممین جنسی را نیز شامس میشود ،ضمانت
اجرایی جز مجو خودداری ا پرداخت نفقه و تجویز ا دواج مجدد برای وج را ندارد.
بنابراین ،در حقوق ایران نیز نمیتوان عقیده بر جوا مقاربت جنسی بدون رضایت وجه
داشت؛ اما در خصوص ممنوعیت آن نیز مقررهای وجود نداشته و شمایت نان ا
همسرانشان مبنی بر عدم رضایت به برقراری رابطه جنسی راه به جایی نمیبرد .در
نتیجه ،ا آنجا که کرامت ذاتی انسان ممنوعیت چنین رفتار خالف اخالقی را ال م میداند و
همچنین با توجه به اینکه ارتماب چنین رفتاری مغایر با اخالق و ار شهای اخالقی است،
جرمانگاری آن در پرتو اخالقگرایی کیفری ضروری به نظر میرسد.
با فریب در نکاح :ا جمله مهمترین ار شهای اجتماعی ،عشق و عاطفه و ابرا عالقـه
به دیگران است .عشق و عالقه موجب میشود وجین تمام عمر خویش را در کنـار یمـدیگر
سپری کنند .ا اینرو ،شروع ندگی بر پایه عشق و عالقه ،خانوادهای پایدار را رقم می نـد.
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در مقابس ،چنانچه فریب و نیرنگ جایگزین عشـق و عالقـه شـود ،نتیجـهای جـز تسـری در
فروپاشی خانواده ن واهد بود .در برخی موارد مممن است فـردی بـا انگیـزههـای م تلـف،
دیگری را برای انعقاد نماح بفریبـد .چنـین عملـی خـالف آمـو ههـای اخالقـی و ار شهـای
خانواده است؛ یرا جوهر روابط سالم میان ن و شوهر و به طور کلـی خـانواده ،صـداقت
است .چنانچه وج یا وجهای در بدو تشمیس خانواده با فریب سراغ ندگی مشترک بـرود،
عالوه بر نقض رابطه وجیت ساحت خانواده را لمهدار میکند .قب اخالقی چنین عملـی کـه
ار شهای اجتماعی و خانوادگی را نقض کرده ،نمایان است .چنین وضعیتی ایجاب میکنـد،
قانونگذار ا رهگذر اصس اخالقگرایی قانونی با توسس به حقوق کیفـری ،افـرادی را کـه بـا
فریبماری ساحت مقدس خانواده را لمهدار میکنند ،با پاسخ کیفـری مناسـب مواجـه سـا د.
قانونگذار ا این مهم غافس نمانده و در ماده  631قانون تعزیرا ( )1315بیان داشـته اسـت:
«چنانچه هر یک ا

وجین قبس ا عقد ا دواج طرف خود را به امور واهـی ا قبیـس داشـتن

تحصیال عالی ،تممن مالی ،موقعیت اجتماعی ،شغس و سمت خاص ،تجرد و امثال آن فریب
دهد و عقد بر مبنای هر یک ا آنها واق شود مرتمب به حبس تعزیری ا شـش مـاه تـا دو
سال محموم میگردد».

4ا کمالگرایی قانونی؛ تالش برای جلوگیری از فضیلت سوزی
جم گرایان که به گسترش محدودیت آ ادی افراد معتقد هستند ،افزایش گستره جرمانگاری
به جهت اخالقگرایی را برای تحقق جامعه مطلوب کافی ندانسته ،با اعمال محدودیت بیش ا
پیش بر آ ادی افراد ،رفتارهای مان کسب فضیلت انسان را نیز قابس جرمانگاری میدانند.
ا نظر طرفداران جماعتگرایی دولت پدر شهروندان است و باید نقش اخالقی خود را
بهمثابه یک پدر دلسو ایفا کرده ،ضوابط اخالقی را برای آنان ترسیم کند .آنان م الف
بیتفاوتی دولت در برابر گزینشهای ضد اخالقی شهروندان هستند و معتقدند دولت وظیفه
دارد برای پاسداشت سنتهای جامعه عالوه بر واداشتن افراد به پایبندی به ار شهای
جمعی که همان اخالقگرایی قانونی است ،باید آنان را به انجام اعمالی که موجب خیر و
صالح و فضیلتشان میشود ،اجبار کند .این اجبار به کسب فضیلت همان معنای کمالگرایی
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را تشمیس میدهد و هرگاه دولت برای تحقق چنین مطلوبی ا کیفر و جرمانگاری استفاده
کند ،معنای کمالگرایی قانونی شمس میگیرد(برهانی و محمدیفرد ،1335 ،ص .)183کمالگرایان
بر این باورند که معتقدان به لیبرالیسم ا نقش مهمی که دولت در رسیدن افراد به خیر و
سعاد باید ایفا کند ،غافس ماندهاند .رها کردن مردم و آ ادی آنان در تحقق خودم تاری
بر پایه اندیشه لیبرالیسم حاصلی جز ا هم گسی تگی اجتماعی و فاجعه اخالقی ن واهد
داشت .در واق  ،تضمین سالمت مادی و اخالقی جامعه ا وظایف دولت است .دولت عالوه
بر مسؤولیت در قبال تأمین امنیت ،نظم و سالمت افراد جامعه ،در مینه تحقق اخالق و
کماال

انسانی نیز متعهد و پاسخگوست(رفیعی ،1333 ،ص .)2به عبار

دیگر ،کمالگرایان

ترویج ندگی مطلوب را حق و تملیفی بر عهده حمومتها میدانند و انتظار دارند دولت با
است دام ابزار قهری و غیرقهری شهروندان را به اقداماتی که آنها را متعالی تصور می-
کنند ،اجبار نمایند(جوادی ،1383 ،ص .)31بنابراین نگرش ،خیر بر حق برتری دارد و انسانها
حق ندارند به خود آسیب اخالقی برسانند و کمال و تعالی معنوی خویش را خدشهدار
سا ند .ا اینرو ،به دولت اختیار تحدید آ ادی افراد را ا رهگذر جرمانگاری اعمال فضیلت
سو میدهد.
در حو ه خانواده احترام به یمدیگر ا جمله مواردی است که منجر به کسب فضیلت و
ترویج ندگی مطلوب میشود؛ چنانکه وقتی وجین با احترام متقابس وظایف ناشویی را
انجام میدهند ،مسیر ندگی را به سمت خوشب تی هدایت میکنند .این احترام م تص
وجین نیست؛ بلمه وجود آن در رابطه والدین و فر ندان نیز ضروری است .اهمیت احترام
به والدین و کسب فضیلت ا طریق آن به حدی است که خداوند متعال در آیه  23سوره
مبارکه اسراء بدان تأکید کرده است .یمی دیگر ا رفتارهای فضیلت سو را میتوان
اجتناب ا انجام اعمال نیک و کمک رسانی به دیگران دانست .امری که با عنوان قاعده
احسان در متون فقهی نیز مورد تأکید قرار گرفته است(لطفی ،1313 ،ص .)32در رابطه بین
اعضای خانواده نیز این اممان وجود دارد که یمی ا اعضا به دالیلی ا جمله بیماری به
کمک سایر اعضای خانواده نیا مند باشد .در چنین مواردی ،خودداری ا کمک به عضو
خانواده خویش ،خود شرایط فضیلت سو ی را فراهم میآورد.
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ا دیدگاه کمالگرایان ،اممان اجبار به چنین اعمالی برای دولت فراهم است .بر پایه این
دیدگاه میتوان ا طریق جرمانگاری ،اعضای خانواده را به احترام به یمدیگر مجبور کرد.
همچنین میتوان آنها را هنگامی که ا کمک به یمدیگر در مان نیا خودداری مینمایند،
مجا ا کرد .قانونگذاری که راساً اممان مداخله کیفری در حو ه خانواده را ندارد ،میتواند
ا رهگذر کمالگرایی و جلوگیری ا فضیلت سو ی به مداخله کیفری در حو ه خانواده
بپردا د .بررسی جرایمی که بر پایه کمالگرایی در حیطه اعمال ممنوعه قرار گرفتهاند ،نشان
میدهد که قانونگذار به مداخله حداقلی در حو ه خانواده اکتفا کرده است و اعمال فضیلت
سو حو ه خانواده را با حربه کیفر مواجه نساخته است .احتماالً چنین امری بر این مبنا
استوار است که احترام به یمدیگر با اجبار مممن نیست و احتمال دارد مینههای کسب
فضیلت را ا بین ببرد؛ یرا اجبار ،مهمترین شرط رسیدن به کمال ،یعنی قصد ،را ایس
میکند .البته قانونگذار در موارد خاص مانند مانی که فر ند خانواده مبتال به بیماری
آمیزشی باشد و ولی یا سرپرست در فراهم کردن وسایس درمان وی مسامحه نماید(ماده 6
قانون طر جلوگیری ا بیماریهای آمیزشی و واگیردار مصوب ،)1323یا مانی که وج
ا پرداخت نفقه همسر و سایر افراد واجبالنفقه خودداری کند(ماده  53قانون حمایت
خانواده) ،ا رهگذر کمالگرایی اقدام به جرمانگاری کرده است.

یافتههای پژوهش
خانواده به عنوان کوچکترین و مهمترین عنصر تشمیسدهنـده جامعـه ،کـه نقـش مهمـی در
سعاد فرد و اجتماع ایفا میکند ،محیطی است کـه در آن اممـان تجـاو بـه آ ادی افـراد و
ارتماب اعمال برهم ننده نظم عمومی وجود دارد .این نهاد اجتماعی مانند سـایر ب ـشهـای
جامعه پیوسته با تهدیدهایی مواجه بوده است .ا اینرو قرار گرفتن آن در سـایه حمایـتهـای
شایسته و سنجیده قانونی ،ضرورتی انمارناپذیر اسـت .ایـن موضـوع ،دولـت را بـه عنـوان
تأمین کننده حقـوق افـراد بـه تمـاپو واداشـته ،آنرا در راسـتای کنتـرل چنـین اقـداماتی بـه
اندیشیدن تدابیری جهت حمایت ا خانواده و اعضایش وامیدارد .دولتها برای حفظ نظم و
حمایت ا آ ادی افراد ا شیوههای متفاوتی بهره می برنـد کـه اعمـال کیفـر نیـز بـه عنـوان
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آخرین حربه در مره این شیوهها قرار دارد .باید توجه داشت که حمایت ا حو ه خـانواده
و ار شهای آن با عنایت به ماهیت ویژهای که دارد ،به هر شملی مممن نیسـت و نمـیتـوان
به بهانه حمایت ا خانواده به هرگونه مداخلهای اقـدام کـرد؛ بلمـه چـون روابـط خـانواده و
بنیانهای آن بر پایه عاطفه و اعتماد استوار است و همچنین با توجـه بـه خصوصـی بـودن
بودن روابط و حریم آن ،کیفر را در آخرین اقدام باید به کار گرفـت .کیفـر ،ابـزار م ـوف و
دوگانه ای است که ا سوی دولت ،حاکم بر جان و مال و آ ادی افراد میگـردد .لـذا توسـس
به آن در حو ههای م تلف بهویژه خـانواده ،بایـد در مـوارد ضـروری و اسـتثنایی باشـد؛
تجربه عملی تقنین و اجرا در دعاوی خانوادگی نیز مؤید این واقعیت است که حـس معضـال
خانوادگی بیش ا هرچیـز نیا منـد بسترسـا ی فرهنگـی ،اجتمـاعی و اقتصـادی اسـت ،نـه
مجا ا گرایی .به همین جهت استفاده ا کیفر در حو ه خانواده را باید به موارد اضـطراری
و استثنایی که در آن برقراری نظم جامعه ،حفـظ حقـوق اعضـای خـانواده ،ضـرور نفـی
ستم ،حفـظ کرامـت و شـرافت انسـانهـا ،جلـوگیری ا هـرج و مـرج و پاسـداری ا بنیـان
خانواده ،مداخله کیفری در حو ه خانواده را ضرور میب شد ،محدود کرد.
اممــان مداخلــه کیفــری در حقــوق خــانواده بــر پایــه برخــی ضــروریا وجــود دارد؛ امــا
بــرای ایــنکــه دولــت بتوانــد در راســتای صــیانت ا بنیــان خــانواده و دفــاع ا آ ادی
اعضــای آن بــه مداخلــه کیفــری اقــدام کنــد ،نیــا اســت تــا عملــی کــه مــیخواهــد آن را ا
حیطه آ ادی افراد خارج کند ،ا فیلتر مبانی جرمانگاری عبور دهد.
بررسی مبانی جرمانگاری ما را با این نتیجه رهنمون ساخته است که اممان مداخله
کیفری در حو ه خانواده ا رهگذر مبانی چهارگانه وجود دارد .اصس آسیب و پدرساالری
قانونی ،که فردگرایان آ ادیطلب حامی آن هستند ،با محور قرار دادن با دارندگی ا ایراد
آسیب به دیگران و خود ،نقش فعالی را برای دولت در جهت حمایت ا خانواده و اعضای
آن قائس هستند .همچنین اخالقگرایان و کمالگرایان نیز با گسترش اختیار دولت در تحدید
رفتارهای خالف اخالق و فضیلتسو افراد ،موجب پررنگتر شدن نقش مزبور شدهاند.
دغدغه حمایت ا خانواده و اعضای آن ا طرفی و راهگشایی مبانی جرمانگاری در جهت
تحقق این دغدغه ا طریق مداخله کیفری موجب شده است قانونگذار ایران نیز به تماپو
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افتاده و اقدام به جرمانگاریهای متعددی در حو ه خانواده کند .جرمانگاریهایی که برای
توجیه ،اغلب اصول آسیب و اخالقگرایی را جوا قرار دادهاند و حتی با ات اذ سیاست
جرمانگاری حداکثری ،کمالگرایی را ا مبانی جرمانگاری وام گرفتهاند ،به اصس پدرساالری
قانونی توجهی نداشتهاند .در نهایت ذکر این نمته ال م است که در مواردی همچون رابطه
جنسی بدون رضایت همسر و ا دواج اجباری ،جرمانگاری صور نگرفته است .با توجه به
ضرور جرمانگاری چنین رفتارهایی و همچنین تجویز مبانی ،تحدید چنین رفتارهایی با
حربه کیفر به قانونگذار توصیه میشود.
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رفاه اجتماعی ،تهران ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانب شی ،سال نهم ،شماره 35
میرمحمد صادقی ،حسین ،جرایم علیه اش اص ( ،)1333تهران ،نشر میزان ،چاپ هفدهم
نجفی ابرندآبادی ،علی حسین و حمید هاشم بیمی ،دانشنامه جرمشناسی ( ،)1333تهران،
گنج دانش ،چاپ اول
نوبهار ،رحیم ،حمایت حقوق کیفری ا حو ههای عمومی و خصوصی ( ،)1381تهران،
انتشارا جنگس ،چاپ اول

نوبهار ،رحیم« ،اصس کاربرد کمینه حقوق کیفری»( ،)1333مجله آمو ههای حقوق کیفری،
مشهد ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،شماره 1

نوبهار ،رحیم و فاطمه صفاری« ،رعایت مصال بزهدیده در جرمانگاری»( ،)1335مجله
حقوقی دادگستری ،تهران ،قوه قضائیه ،سال هشتادم ،شماره نود و سوم
ویلیامز ،فرانملین و مریلین مک شین ،نظریههای جرمشناسی( ،)1331ترجمه حمیدرضا
ملکمحمدی ،تهران ،انتشارا میزان ،چاپ اول
هاشمی ،سیدمحمد ،حقوق بشر و آ ادیهای اساسی( ،)1383تهران ،نشر میزان ،چاپ اول

