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Abstract 
In order to protect the privacy of the family 
institution and prevent the violation of rights and 
duties by its members, fifth book of the Islamic 
Penal Code adopted in 1996 has criminalized a 
range of behaviors in this area. The 
criminalization of these behaviors alone is not 
true to its purpose and requires careful 
consideration and deep attitude in determining 
the guarantee of proper criminal execution in 
order to make the criminal regulation more 
effective and better. Examining these criminal 
titles, there are harms that are contrary to the 
philosophy of punishment in the institution of 
the family; In other words, the criminal title 
includes the guarantee of criminal execution in 
order to protect and maintain the family, while 
the adoption of some disproportionate 
punishments is not only not helpful but also 
complicates the current situation. For this 
purpose, the present study, which has been 
written by descriptive, analytical and applied 
methods, seeks the pathology of punishment in 
criminal titles in the field of family to identify, 
count and describe the existing harms based on 
the general principles governing punishment and 
the purposes of the punishments are achieved, 
convincing, comprehensive and practical 
solutions have been achieved. Obviously, the 
purpose is to adopt comprehensive and 
preventive approaches, strategies and 
approaches from the heart of harms, and at the 
same time, special attention should be paid to 
the rights of the offender, the victim and the 
institution of the family. 
Keywords: Pathology, Determining the 
Punishment, Family Crimes, Rights and Duties 
of Family Members, Fifth Book of the Islamic 
Penal Code (Tazirat) Approved in 1996.  

  چکیده
در راستاي صیانت از حریم نهاد خانواده و پیشگیري از نقض حقوق و 

 قانون مجازات اسالمیپنجم  کتاب، تکالیف توسط اعضاي آن
طیفی از رفتارهاي ارتکابی در این حوزه را  1375مصوب ) تعزیرات(

وافی به  تنهایی بهاین رفتارها  انگاري جرم. نموده است انگاري جرم
ي اجرا ضمانتمقصود نیست و دقت نظر و نگرش عمیق در تعیین 

متناسب کیفري براي اثرگذاري بیشتر و بهتر مقرره کیفري الزم و 
به هایی  آسیب، با بررسی عناوین مجرمانه مزبور. نماید می ضروري
به ؛ اده مغایر استخورد که با فلسفه وضع کیفر در نهاد خانو می چشم

ي کیفري در اجرا ضمانتتعبیر بهتر وضع عنوان مجرمانه مشتمل بر 
اي  که اتخاذ پاره راستاي حفظ و تداوم خانواده بوده است و حال آن

راهگشا نبوده بلکه وضع موجود را نیز تنها  نهنامتناسب هاي  مجازات
وصیفی ـ تبه همین منظور پژوهش حاضر که با روش . کند تر می پیچیده
کیفر در شناسی  در صدد آسیب، و کاربردي نگارش یافته است تحلیلی

، عناوین مجرمانه وضع شده در حوزه خانواده است تا ضمن شناسایی
اصول کلی حاکم بر بر  مبتنیموجود که هاي  و تشریح آسیب ءاحصا

 جانبه همه، گیرد به راهکارهایی متقن می کیفر و اهداف کیفرها صورت
، ها بدیهی است هدف آن است تا از بطن آسیب. ي نائل گرددو کاربرد

توجهی  حال درعینراهکارها و رویکردهایی جامع و مانع اتخاذ شود و 
  .و نهاد خانواده صورت پذیرد دیده بزه، ویژه به حقوق بزهکار
حقوق ، جرایم خانوادگی، کیفرگذاري شناسی، آسیب: واژگان کلیدي

) تعزیرات( قانون مجازات اسالمیپنجم  ابکت، و تکالیف اعضاي خانواده
  . 1375مصوب 
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  :ارجاع
 یخانوادگ یمموجود در جرا یفرگذاريکشناسی  یبآس)، 1401؛ (علی، کونیعارفی مس؛ محمد، هزاد امینی؛ مهدي، مظفري اناري

 . 10شماره ، تمدن حقوقی، تا ارائه راهکارهاها  یبآس ییناز تب؛ 1375مصوب ) یراتتعز( یموضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسالم
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  مقدمه
 خصوص بهرود که در رشد و تعالی اعضاي خود  می نهاد اجتماعی به شمارترین  و بنیاديین تر مهمخانواده 

در حقیقت در دین مبین اسالم اصالت با نهاد خانواده بوده و در محور . وافري داردفرزندان نقش آفرینی 
کیفري  گذار قانون، پاسداري و حفظ حریم خانواده، به منظور صیانت. امور و تصمیمات قرار گرفته است

 با نگاهی مثبت به حوزه رفتارهاي ناقض 1375مصوب ) تعزیرات( قانون مجازات اسالمی پنجم کتاب در
شناسی  صرف وضع عنوان مجرمانه کافی نیست و پاسخ، اما ورود نموده است ءحقوق و تکالیف اعضا

اهمیتی که کمتر ؛ صحیح و متناسب به جرایم موصوف در این حوزه نیز از اهمیت زیادي برخوردار است
یفرگذاري در هاي کلی در ک الزامات و سیاست، انه فقدان اصولتأسفم. نخواهد بودها  آن انگاري جرماز 

اي و متداول چون  کلیشههاي  استفاده از یک سري مجازات، قوانین موضوعه در نظام حقوقی موجود
حبس در اکثریت عناوین مجرمانه و عدم توجه به هدفمندي و کارایی مطلوب کیفر مواردي است که در 

  .آید می ي همواره به چشمگذار قانونکالن هاي  يگذار سیاست
 خانوادگی که عموماً نسبت به اعضاي خانواده و یا حتی تمامیت نهاد خانواده صورتدر گستره جرایم 

با نگاهی به چراکه ؛ شود می احساس اصول و اهداف حاکم بر کیفر بیشتر، تبعیت از الزامات، گیرد می
مجازات حبس ، 1375مصوب ) تعزیرات( قانون مجازات اسالمیپنجم  کتابعناوین مجرمانه مذکور در 

رین فراوانی را داشته که در برخی به صورت مجازات واحد و در برخی به صورت انتخابی با مجازاتی بیشت
فراوانی به هاي  مجازات ممکن است در مواردي آسیب گونه ایناعمال  که درحالی. دیگر مورد توجه است
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؛ نواده منجر گردددنبال داشته و اختالف و تفرقه در خانواده را دو چندان نموده و حتی به انحالل خا
)، برچسب خوردن بزهکار( اجتماعیهاي  آسیب)، بیکاري سرپرست خانوار( اقتصاديهاي  آسیب
عصبانیت و حس انتقام و ( عاطفی و روانیهاي  و آسیب) تغییر رفتارها و نگرش مجرم( فرهنگیهاي  آسیب

محتمل ) وي دیگربا شکایت عض( در پی مجازات حبس یکی از اعضاي خانواده) دوري از خانواده
موجود در حوزه تقنین و ارائه راهکارهاي هاي  لذا اهمیت پژوهش حاضر در تبیین آسیب. خواهند بود

  شود. می مطلوب و هدفمند بر کسی پوشیده نیست و کاربست آن توسط مقنن پیشنهاد
ان با عنواي  مقالهصرفاً خاص پژوهشی صورت نپذیرفته است و  طور بهدر موضوع حاضر تاکنون 

و سهیال صحرانشین سامانی در  راد رضاییعبدالحسین  تألیف» ها و راهکارها چالش، جرایم علیه خانواده«
 1382فاطمه بداغی در سال  تألیف» جرایم علیه خانواده در پژوهش میدانی«با عنوان اي  و مقاله 1393سال 

ون توجه در مقاالت مذکور در واقع کان؛ اند به بررسی جرایم علیه خانواده به نحو کلی پرداخته
که نوآوري پژوهش حاضر در پرداختن  رفتارهاي مجرمانه در حوزه خانواده بوده و حال آن انگاري جرم

  .تعیین کیفر و راهکارهاي رفع آن در جرایم خانوادگی خواهد بودهاي  به آسیب
پنجم  کتابدهم کیفري هرچند با اختصاص فصل نوز گذار قانوننماید که  می ذکر این موضوع الزم

نگرشی ، به جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی 1375مصوب ) تعزیرات( قانون مجازات اسالمی
پنج رفتار ( به رفتارهایی خاص انگاري جرمحمایتی از نهاد خانواده را مدنظر داشته است اما محدود نمودن 

عدم ثبت ، با زن شوهردار یا معتده نکاح، به نکاح درآوردن زن شوهردار یا معتده، مجرمانه ترك انفاق
به زن و شوهر صرفاً اعضاي خانواده چراکه ؛ نقد استقابل  )فسخ و تدلیس در نکاح، طالق، وقایع نکاح

مجانین و حتی سالمندان نیازمند مراقبت و توجه نیز در یک ، شود بلکه ممکن است صغار نمی خالصه
به تعبیر بهتر رفتارهایی ؛ نیز در این خصوص نمایان گرددخانواده حضور داشته و به تبع حقوق و تکالیفی 

حیثیت و هویت آنان و حتی عدم ، نقض شخصیت، خشونت نسبت به صغار و مجانین، چون طرد سالمندان
تواند تهدیدکننده زیست و زندگی این  می توجه به نیازهاي ضروري آنان در مقاطع مختلف زمانی خود

رفتارهایی خاص صرفاً توجه نشده و ها  ات اسالمی به این ضرورتباشد اما در قانون مجاز ءاعضا
رژف اندیشی و پژوهشی مستقل در تبیین ضرورت ، گردیده است که خود نیازمند تعمیق انگاري جرم
بوده و در رویه جاري  ءبه هر جهت مقرره قانونی فعلی که الزم االجرا، اما این رفتارهاست انگاري جرم

) تعزیرات( قانون مجازات اسالمیپنجم  کتابفصل نوزدهم ، گیرد می ات قرارکشور مورد استناد قض
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و ها  کیفري قرار گیرد و آسیبهاي  بایست در نظم کنونی معیار و میزان تحلیل می است که 1375مصوب 
هرچند برخی عناوین مجرمانه آن به موجب قانون حمایت خانواده ، گردد ءآن احصابر  مبتنی يراهکارها
بایست به آن  میلزوماً منسوخ گردیده و در این قانون مورد اشاره قرار گرفته است که  1391مصوب 

 کتابمعیار بررسی پژوهش حاضر عناوین مجرمانه مذکور در فصل نوزدهم در نتیجه پس . پرداخته شود
ن است اما در اتخاذ عنوان پژوهش برخالف عنوا 1375 مصوب) تعزیرات( قانون مجازات اسالمیپنجم 

از عبارت کلی جرایم خانوادگی ) جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی( اتخاذ شده در این فصل
هریک  اوالً خانواده جمعی متشکل از چندین نفر با هدف مشخص است کهچراکه ؛ استفاده گردیده است

نوادگی قاعدتاً حقوق و تکالیفی خواهند داشت و استعمال لفظ جرایم خا، در مسیر رسیدن به اهدافلزوماً 
لذا به جهت دوري از اطاله کالم و اتخاذ ، گیرد دربرمیهم حقوق و هم تکالیف مندرج در خانواده را 

ثانیاً برخی عناوین مجرمانه موجود در . این اصطالح مورد پذیرش قرار گرفته است، عنوانی جامع و مانع
ازدواج زیر سن ، زن شوهردار یا معتده نکاح با، به نکاح درآوردن زن شوهردار یا معتده( فصل نوزدهم

توان این  نمی گردند و نمی علی االصول توسط اعضاي یک خانواده واقع) قانونی و تدلیس در نکاح
جرایم علیه  گونه اینعناوین را جرم علیه حقوق یا تکالیف خانوادگی به معناي اخص کلمه دانست بلکه 

  .ننده و ناقض کلیت آن استتمامیت نهاد خانواده صورت پذیرفته و تهدیدک
کیفر در عناوین مجرمانه مذکور در قانون مجازات اسالمی پرداخته شناسی  در ادامه الزم است ابتدائاً به آسیب

  .ارائه راهکارهاي الزم جهت مطلوبیت و هدفمندي وضع کیفر مدنظر قرار گیرد، شود و سپس با نگرشی وسیع

  کیفر در جرایم خانوادگیشناسی  آسیب - 1
حقوقی به هاي  خانواده نهادي کلیدي و نخستین کانون رشد و تربیت زوجین و فرزندان در عموم نظام

حقوقی و کیفري به حفظ و صیانت از این نهاد مقدس هاي  يگذار سیاستبایست  می فلذا. آید می شمار
نهاد ارتکاب جرم و نقض حقوق و تکالیف خانوادگی یک تهدید جدي علیه تمامیت . معطوف گردد

قرار  گذار قانونکیفري مواجه بوده و از این حیث مورد توجه و دقت نظر هاي  خانواده است که با برخورد
اي  رابطه، اتحاد عاطفی و پیوند معنوي بین زن و مرد است و به محض انعقاد نکاح، پیمان زناشویی«. دارد

از ایشان در قبال یکدیگر حقوق و  هرکدامو شود  می بین زن و شوهر برقرار، حقوقی تحت عنوان زوجیت
در حقیقت به سان کلیه عقود و تعهداتی که در عرصه ). 55، 1385، کاتوزیان( ».تکالیفی خواهند داشت

حقوق و تکالیفی ، تعهدات، بسته به نوع و شرایط عقد هرکدامحقوقی واجد آثار و تبعاتی هستند و طرفین 
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. حقوق و تکالیف الجرم وجود داشته و منشأ اثر خواهد بود در عقد نکاح نیز این، نسبت به دیگري دارند
زندگی ، خانواده یک واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است«به عبارت دیگر 

احترام متقابل و به رسمیت شناختن و ، تفاهم، دوستی، تحکیم و استمرارش به محبت، زناشویی قوام
که محیط و اجتماع کوچک خانواده قوام پیدا  دین اسالم براي آن راین؛ بنابرعایت حقوق همدیگر است

وظایفی را نیز ، از زن و شوهر حقوقی در نظر گرفته و در مقابل این حقوقهریک  براي، کند و تداوم یابد
 ».تکلیفی را هم مقرر نموده است، خداوند هر جا حقی در نظر گرفتهچراکه ؛ براي آنان تعیین کرده است

ي نقض حقوق و اجرا ضمانتبر همین مبنا ) 18، 1396، ي بجنوردي و مهرگان صومعه سراییموسو(
 انگاري جرمکیفري  گذار قانونتکالیف مذکور و یا هرگونه آسیب تهدیدکننده نهاد خانواده توسط 

  .گردیده و در قالب جرایم خانوادگی مورد توجه قرار گرفته است
قانون مجازات پنجم  کتابایم خانوادگی مندرج در فصل نوزدهم در این نوشتار ضمن تبیین مصادیق جر

مقتضی نیز از کیفرهاي موجود در پرتوي اصول و اهداف شناسی  آسیب، 1375مصوب ) تعزیرات( اسالمی
الزم است عنوانین مجرمانه ناظر بر حقوق و ، البته به جهت انسجام منطقی در موضوع. گیرد می کیفر صورت

  .ز عناوین مجرمانه ناظر بر تمامیت نهاد خانواده تفکیک و جداگانه مورد بررسی قرار گیرندتکالیف خانوادگی ا

  عناوین مجرمانه ناظر بر حقوق و تکالیف خانوادگی - 1- 1
از رفتارهایی هستند ، انفساخ و بطالن نکاح، فسخ، طالق، عناوین مجرمانه ترك انفاق و عدم ثبت وقایع نکاح

  .طلبند می رااي  روند و لزوم بررسی جداگانه می قرر در نهاد خانواده به شمارکه ناقض حقوق و تکالیف م
 ترك انفاق - 1- 1- 1

ات حقوقی اسالم بوده که براي حمایت از معیشت و نیازهاي همسر و اقارب تأسیسین تر مهمنفقه یکی از 
ه مخل به نظم و امنیت در حقیقت مقنن ترك انفاق را نوعی رفتار مجرمان؛ نیازمند در نظر گرفته شده است

؛ گردد می اقتصادي خانواده در نظر گرفته است که با تحقق شرایطی منجر به محکومیت و مجازات مرتکب
مجازات تارك انفاق را حبس تعزیري ، در این راستا 1391قانون حمایت خانواده مصوب  1»53«ماده  که چنان

 به نظر. در حوزه خانوادگی دارد گذار قانونه درجه شش دانسته است که نشان از سیاست جنایی سزادهند

                                                      
 اشـخاص  سـایر  نفقـه  تأدیـه  از یـا  ندهـد  او تمکـین  صـورت  در را خود زن فقهمالی، ن استطاعت داشتن با : هرکس53ماده  -1

 خصوصـی  شـاکی  شـکایت  بـه  منـوط  کیفـري  تعقیـب . شود می محکوم شش درجه تعزیري حبس به کند امتناع النفقه واجب
  .  شود می موقوف مجازات اجراي یا جزایی تعقیب زمان هر در شکایت از وي گذشت در صورت و است
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حداکثر حبس دو سال و تشدید آن در جایی که خانواده داراي دو فرزند است تا سه گرفتن  رسد درنظر می
هاي  مالی دیگر چون جعل یا استفاده از مهر یا منگنه یا عالمت یکی از شرکت جرایمدر مقایسه با ، سال

 ناد یا اوراق دفاتر ثبت و تحصیل سند با استفاده از ضعف نفس اشخاص ذکرربودن یا تخریب اس، غیردولتی
جسمی هاي  عالوه بر آن آسیب). 94، 1397، آقابابایی بنی( شده در قانون مجازات اسالمی توجیه پذیر نیست

ي موجب شده تا کشورها، که براي جامعه به همراه داردهایی  حبس بر افراد و هزینهناپذیر  و روحی جبران
ات تأثیر، براي جایگزینی این مجازات باشند و اعمال این مجازات نسبت به شوهرهایی  مختلف به دنبال راه
کانون امن شدن  در روابط بین زوجین داشته و موجب تشدید اختالفات و مبدل ناپذیري نامطلوب و جبران

رداخت نفقه زوجه و یا اقارب شوهري که از پ). 188، 1398، کریمی( خانواده به محل اختالف و نزاع است
اخالقی و تربیتی به ایفاي تعهد خانوادگی خود وادار ، الزم است با اقدامات اصالحی، ورزد می خود امتناع

توان او را با اعمال مجازات قهري  نمی یک اقناع معقول به انجام وظیفه خود بپردازد وبر  مبتنیشده و در واقع 
تعارض موجود در چراکه ؛ الزام نمودآمیز  فته از رابطه خویشاوندي و محبتو سزاگرایانه به یک تکلیف برگر

  .طلبد می لزوم اصالح و بازنگري جدي را آسیب را بیشتر نمایان ساخته و، این عرصه
 انفساخ و بطالن نکاح، فسخ نکاح، رجوع، طالق، عدم ثبت واقعه ازدواج - 1- 1- 2

نیاز به ثبت توسط مقامات صالحیتدار قانونی در دفاتر ، بات آناعمال حقوقی براي نظم و اعتبار و قابلیت اث
پذیرد که لزوم ثبت آن براي  در حقوق خانواده نیز اعمال و وقایع متعددي صورت می. اسناد رسمی دارند

از ازدواج که مقدمه ؛ استحکام و نظم بخشی به بنیان خانواده و اعتبار اجتماعی آن بر کسی پوشیده نیست
. بطالن و در مواردي رجوع، انفساخ، فسخ، اده است تا موارد انحالل نکاح از جمله طالقتشکیل خانو

نموده است که به موجب  انگاري جرمترك این وظایف را  گذار قانونبراي تضمین ثبت وقایع مذکور 
ج مجازات جزاي نقدي درجه پن، ضمن الزام به ثبت واقعه 1391قانون حمایت خانواده مصوب  2»49«ماده 

متوجه زوج دانسته است صرفاً چنین مجازاتی را  گذار قانون. یا حبس تعزیري درجه هفت را به دنبال دارد
که باید گفت مجازات جزاي نقدي یا حبس مجازات فاقد توجیهی بوده و بنا به اصولی چون اصل 

                                                      
 از مـاه  یک تا رجوع از پس یا اقدام نکاح فسخ یا دائم، طالق ازدواج به رسمی دفاتر در ثبت بدون مردي چنانچه :49ماده  -2

 بـه  واقعـه  ثبـت  بـه  الـزام  کنـد، ضـمن   امتنـاع  آن ثبـت  از اسـت  الزامـی  موقت نکاح ثبت که مواردي در یا خودداري آن ثبت
 ثبـت  از کـه  مـردي  مـورد  در مجـازات  ایـن . شود می محکوم هفت درجه تعزیري حبس یا و پنج درجه نقدي جزاي پرداخت
  . است مقرر نیز کند استنکاف طالق یا نکاح بطالن اعالم و نکاح انفساخ
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 خصوص بهي کیفرهاي  در موارد ضرورت به کاربرد مجازاتصرفاً بایست  می، حقوق جزابودن  حداقل
ترك فعل اعضاي خانواده از بر  مبتنیو در جرایمی ) 57، 1391، غالمی( حبس و جزاي نقدي پرداخت

اجتماعی و بازپذیرکننده با توجه به شکست هاي  چه بسا مجازات، وظایفی چون ثبت وقایع مرتبط با آن
در ادبیات فارسی و . دبه شمار آیتر  فسخ و انفساخ نکاح مناسب، در طالق خصوص بهعاطفی و روانی 

به ) 168، 1387، امامی و آشتیانی( »3آخرین مرهم داغ نهادن است«عربی نیز ضرب المثلی با این عنوان 
فلذا بهتر است به جهت . خورد که حکایت از اولویت برخوردهاي خفیف بر شدید دارد می چشم
رذیلی در حوزه جرایم تهاي  در حداقل ممکن از مجازات حبس و مجازات، پیش گفتههاي  آسیب

  .خانوادگی بهره برد

  عناوین مجرمانه ناظر بر تمامیت نهاد خانواده - 1- 2
، به نکاح درآوردن زن شوهردار و معتده، در این نوشتار رفتارهاي مجرمانه نکاح با زن شوهردار یا معتده

مخل به تمامیت نهاد خانواده  چهار رفتاري که عنوان بهازدواج قبل از سن قانونی و نهایتاً تدلیس در ازدواج 
هاي  اما آسیب، اعضاي یک خانواده نیستنداصوالً مرتکبان این رفتارها . گیرند می مورد بررسی قرار، است

کیفري متناسب و هاي  بایست با پاسخ می آورند که می بزرگ و جبران ناشدنی به نهاد خانواده وارد
  .کارآمد مواجه گردند

 ار یا معتدهنکاح با زن شوهرد - 1- 2- 1

فقه امامیه و به تبع آن قانون  تأکید. وي استبودن  شوهر داشتن زن یا در عده، موانع نکاحین تر مهمیکی از 
این ازدواج آثار و برکات ازدواج اسالمی را نداشته و حتی چراکه ؛ مدنی نیز بر منع چنین ازدواجی است

چند زنی در حقوق ما با شرایطی پذیرفته «ینکه ا عالوه به. آفرین نیز باشد ممکن است آسیب زا و مشکل
تعدد شوهر برخالف نظم عمومی و اخالق حسنه و . ه مجاز نیستوج هیچ بهشده است ولی چند شوهري 

، صفایی و امامی( »موجب اختالط نسل است و قانون هیچ یک از کشورهاي متمدن آن را نپذیرفته است
چنین عقدي باطل بوده و حتی فقه ، گفته هاي پیش باساساً به جهت عوارض و آسی). 98و99، 1395

در مواردي این نکاح را موجب حرمت ابدي بین زن و مرد دانسته ، اسالمی براي بازدارندگی بیشتر آن
نیز  انگاري جرمبراي اتمام حجت و با هدف بازدارندگی بیشتر عمل مذکور را به واقع  گذار قانون، اما است

                                                      
  آخر الدواء الکی -3
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براي  1375مصوب ) تعزیرات( قانون مجازات اسالمیپنجم  کتاب 4»644« ماده که چنان؛ نموده است
حبس شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از بیست و پنج تا ، مرتکبان چنین اعمالی در صورت عدم مواقعه

رسد سیاست کیفري مطلوب در راستاي احتراز از نکاح با  می به نظر. در نظر داشته است 5صد میلیون ریال
و اهدافی چون اصالح و درمان و ها  مجازاتکردن  اصل فرديبر  مبتنیر یا معتده که زن شوهردا

الزم است در مسیر اصالح بینش و تفکر مجرمان بوده و با تبیین معارف ، بازدارندگی مجازات هاست
که صرف  حال آن، این افراد کمک نمودپذیري  اجتماعی و بازپذیرکننده به قانونهاي  اسالمی و مجازات

به افزایش صرفاً تبیین معقول و منطقی شاید کارساز نبوده و  گونه هیچاعمال حبس و جزاي نقدي بدون 
  .بینجامدها  جمعیت کیفري زندان

 به نکاح درآوردن زن شوهردار و معتده - 1- 2- 2

دن زن اقدام به جاري ساختن صیغه نکاح و به عقد درآور، ازدواج با زن شوهردار و معتدهبودن  عالوه بر جرم
مجرمانه بوده و  حال درعینشوهردار یا معتده براي مرد بیگانه نیز همین حکم را داشته و امري مغضوب و 

مصوب ) تعزیرات( قانون مجازات اسالمیپنجم  کتاب 6»643«ماده . قانونی متعددي به دنبال داردهاي  پاسخ
فلسفه وضع عنوان . دانسته است رو بهروافعال را با مجازات حبس یا جزاي نقدي  گونه اینمرتکبان  1375

سازي براي ارتباط نامشروع و خالف قانون  در حقیقت معاونت در گناه و زمینه، مجرمانه براي عمل مذکور
مرد را به تزویح ، شود که از روي علم می عاقد در صورتی محکوم به مجازات مذکور در مادهچراکه ؛ است

. واقع گرددها  آن یت مرد دیگري است درآورد و رابطه زناشویی میانزنی که هنوز در ایام عده یا علقه زوج
کند که عملی ناپسند و  براي ارتباط نامشروع زن و مرد را فراهم میسازي  فعل ارتکابی از سوي عاقد زمینه چنین

                                                      
کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سـال و یـا از سـه تـا دوازده میلیـون      : 644ماده  -4

هر زنی که در قید زوجیت یـا عـده دیگـري اسـت خـود را بـه عقـد دیگـري درآورد         -1: شوند قدي محکوم میریال جزاي ن
هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگري است براي خود ترویج نماید  -2که منجر به مواقعه نگردد.  درصورتی
  که منتهی به مواقعه نگردد.  درصورتی

 ریـال  میلیـون  صـد  تـا  پـنج  و بیست به وزیران هیات 25/12/1399 مورخ مصوبه موجب به ماده این در مندرج نقدي جزاي -5
  .  شد تعدیل

 مـاه  شش از حبس به نماید عقد مردي براي است دیگري عده در که را زنی یا شوهردار زن عالما کسی گاه : هر643 ماده - 6
 ازدواج دفتـر  داراي اگـر  و شود می محکوم شالق ضربه) 74( تا و نقدي جزاي ریال میلیون هجده میلیون تا سه از یا سال سه تا
  . گردید خواهد ممنوع تصدي دفتر از همیشه براي باشد رسمی اسناد یا طالق و
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 ونهگ این). 43، 1393، و صحرانشین سامانی راد رضایی( سوره مبارکه نور نیز خواهد بود 7»19«مصداق آیه 
اهداف حاکم بر  کننده تأمینتواند  نمی و اصالح مرتکب راه به جایی نبرده وسازي  مجازات نیز بدون فرهنگ

لذا بازدارندگی معقولی نداشته و شاید در پی . مجازات و همچنین آسیب وارده به حرمت یک خانواده باشد
راهکارهاي ارتکاب چنین جرایمی را نیز اصالح و بازسازگاري اجتماعی نشده بلکه تنها  نهفرد ، مجازات حبس

  .بیش از پیش تعلیم بیند و پس از آزادي نیز مجدداً راه تکرار این جرم را تداوم بخشد

 ازدواج قبل از سن قانونی - 1- 2- 3

براي ، گیرد حقوق و تکالیفی که از چنین نهادي نشأت می، بنا به اهمیت تشکیل خانواده و آثار گذار قانون
موارد اشخاص زیر چنین اي  هرچند ممکن است در پاره. قانونی خاصی تعیین نموده استتشکیل آن سن 

اما قاطبه موارد هنوز به بلوغ و رشد الزم براي چنین عقد ، سنی نیز استثنائاً قادر به تشکیل خانواده باشند
انون مدنی در ماده در همین راستا ق. اند و الزم است از انعقاد آن جلوگیري به عمل آید تعهدآوري نرسیده

سال  13عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن «: معیار سنی مشخصی براي ازدواج در نظر داشته است 1041
سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت  15تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 

م رعایت شرط سنی در ازدواج را عد گذار قانون، در کنار این مقرره» .مصلحت با تشخیص دادگاه صالح
قانون حمایت خانواده مصوب  8»50«ماده  که چنان؛ دانسته است رو روبهو با پاسخ کیفري حبس  انگاري جرم

پنج یا شش را براي زوج در نظر دانسته است که ، حسب مورد مجازات حبس تعزیري درجه چهار 1391
به مجازات حبس بدون توجه به صرفاً همسري جاي بسی مورد توجه نبوده و براي مقابله با کودك 

این عقد اساساً از لحاظ حقوق مدنی باطل است اما چنین . بازدارندگی و اصالح مجرم پرداخته شده است
به اصالت و اعتبار خانواده کودك و همچنین خود وي لطمه وارد کرده و نوعاً ، ازدواج غیرقانونی توسط مرد

                                                      
نَّ -7 ینَ إِ ونَ الَّذبنْ یح شیع أَ شَةُ تَ فَاح ی الْ ینَ ف نُوا الَّذآم م لَه اب لیم عذَ ی أَ نْیا فرَةِ الد الْآخ ا و وللَّه م م یعلَ . کسـانی  لَا وأَنْتُ علَمونَ  کـه  تَ

 خواهـد  درد پر عذابی آخرت و دنیا در آنان براي کند پیدا شیوعاند   آورده ایمان که آنان میان در زشتکاري که دارند دوست
  دانید.   نمی شما و داند ] میکه ست[خدا  و بود

 محکـوم  شـش  درجـه  تعزیـري  حـبس  کنـد، بـه   ازدواج مدنی قانون) 1041( ماده مقررات برخالف مردي : هرگاه50ماده  -8
 بـه  دیـه  پرداخـت  بـر  عالوه گردد، زوج منجر زن دائم مرض یا عضو نقص به منتهی مواقعه به مذکور ازدواج هرگاه. شود می

 درجـه  یـري تعز حـبس  بـه  دیه پرداخت بر عالوه شود، زوج منجر زن فوت به منتهی مواقعه به اگر و پنج درجه تعزیري حبس
  .  شود می محکوم چهار
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تناسب مجازات با ( ها مجازاتکردن  بر مبناي اصل فردي، اما است موجب وهن مقررات نظام خانواده
و ترمیم  دیده بزهبازدارندگی و حتی تشفی خاطر ، و البته اهداف اصالح و درمان) شخصیت و وضعیت مجرم
اعمال مجازات حبس وافی به مقصود نیست و چنین رویکردي را شاید بتوان ، ضرر و زیان وارده به وي

متعددي به دنبال داشته و چه بسا حبس مرد با توجه به استمرار نکاح هاي  ست که آسیبسزادهی صرف دان
  .نیازهایی چون نفقه و مسکن محروم و دچار مشکالت مضاعفی نیز نماید تأمینزوجه را از ، حاصله

 تدلیس در ازدواج - 1- 2- 4

طرف دیگر را بفریبد یکی از دو همسر باید به عمد «در اصطالح حقوقی تدلیس در نکاح آن است که 
دیگري را مغرور و راضی به نکاح ، یعنی با پوشاندن معایبی که دارد یا نمایاندن صفاتی که در او نیست

که ذاتاً امري ناپسند و مذموم  براین عالوهتدلیس در عقد نکاح ). 216، 1394، سکوتی نسیمی( »سازد
از کراهت بیشتري ، درستی بنا شده باشد بایست با صداقت و می در عقد ازدواج که، گردد قلمداد می

ي فسخ در حقوق مدنی اجرا ضمانتکه از  گونه همانبه هر ترتیب تدلیس در نکاح . برخوردار است
نموده و مجازات حبس تعزیري سه  انگاري جرمرفتارها را  گونه اینکیفري نیز  گذار قانون، برخوردار است

 قانون مجازات اسالمیپنجم  کتاب 9»647«ماده ( است ماه تا یک سال را براي مرتکب تعیین نموده
چنین مجازاتی نیز براي فردي که از تقلب و فریب شریک زندگی خویش نیز  ).1375مصوب ) تعزیرات(

تفکر مجرمانه و اخالق و اعتقادات ، چندان کارساز نیست و در واقع الزم است نگرش متقلبانه، ابایی ندارد
وي را بیشتر در معرض راهکارهاي ، چه بسا صرف مجازات حبس. ار گیردوي مورد ترمیم و اصالح قر

در . تقلب و فریب قرار داده و وي در تدلیس و اعمال خالف قانون پس از آزادي از زندان ممارست نماید
نیرنگ و تقلب را عادي انگاشته و براي هر امري ، حقیقت براي کسانی که در زندگی خویش فریبکاري

صرف مجازات حبس و دوري ، زنند می ازدواج و تشکیل خانواده دست به فریبکاري حتی اموري چون
اصالح و درمان مجازات هاي  بایست بر جنبه می رسد می به نظر؟ کند می موقتی آنان از جامعه کفایت

به رفع این نگرش و تفکر شناسی  و جامعهسازي  فرهنگ، اخالقی، متعدد معنويهاي  متکی بود و با روش
لذا صرف مجازات حبس شاید درد بدتر از درمان . انه و آسیب آفرین در مرتکب خاطی اقدام نمودمجرم

                                                      
عـالی،   تحصـیالت  داشـتن  قبیـل  از واهـی  امـور  بـه  را خـود  طرف ازدواج عقد از قبل زوجین ازهریک  : چنانچه647 ماده - 9

 شـود  واقـع هـا   آن ازهریک  مبناي بر عقد و دهد فریب آن امثال و خاص، تجرد سمت و اجتماعی، شغل مالی، موقعیت تکمن
  شود.  می سال محکوم دو تا ماه شش از يتعزیر حبس به مرتکب
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  .نمایدتر  نیز شده و مرتکب را جهت ارتکاب جرایم متقلبانه و فریبکارانه گستاخ

  راهکارهاي کیفرگذاري مطلوب در جرایم خانوادگی - 2
ددي در کیفرهاي موجود در جرایم خانوادگی به متعهاي  آسیب، که در نوشتار قبل روشن گردید طور همان
الزم است راهکارهایی جهت تعیین ، خورد که در راستاي نیل به وضع مطلوب و هدفمندي کیفر می چشم

برخی رفتارها در روابط خانوادگی  انگاري جرمدر حقیقت اگر شاهد . کیفر در این عرصه تببین و ارائه گردند
زیان وارده به  از جمله برقراري نظم عمومی و جبران ضرر و انگاري مجرعالوه بر اهداف کلی ، هستیم

مختلف در آن نیز مدنظر بوده و چه بسا اهمیت هاي  حراست و تداوم نقش، صیانت از خانواده، اشخاص
زیادي که از  تأثرو  تأثیرلذا بنا به اهمیت وافر این نهاد و . رفتارها داشته باشند انگاري جرمبیشتري در 

بایست از یک سري راهکارها نیز جهت  می تا حد ممکن، گردد می برخی رفتارها متوجه آن انگاري جرم
  .شود می در ادامه به راهکارهاي الزم در این حوزه پرداخته. گردیدمند  تعیین کیفر در این حوزه خاص بهره

 الزام و تقید به حبس زدایی در حوزه جرایم خانوادگی - 2- 1

پاسخ کیفري حبس را ، در عمده این جرایم گذار قانونیابیم که  می در، ایم خانوادگیبا نگاهی گذرا به جر
شاید چنین برداشت شود که در واقع با نوعی افراط  که طوري به؛ براي مقابله و برخورد انتخاب نموده است

هاي  یبیکی از آس؛ خورد می متعددي از کیفر حبس به چشمهاي  آسیب. ایم بوده رو روبهدر کیفر حبس 
بزهکار فرصت زیادي براي تفکر و تعقل ، در محیط زندان. آن بر شخصیت زندانی است تأثیر، سوء زندان

در مسیر ارتکاب بزه و خالفی دیگر ، ارچوب رها شودهدارد و این فرصت کافی و مهیا اگر بدون چ
گسترده زندانیان با عموماً به جهت ارتباطات ، در محیط بسته زنداناینکه  دیگر. دهی خواهد شد جهت

به آسانی راه و روش ارتکاب جرم آموزش داده شده و انتقال این تجارب به سهولت صورت ، یکدیگر
گریز از قانون و نحوه هاي  در واقع در زندان غالباً آموزش احترام به قانون کمتر بوده و بلکه راه. پذیرد می

بیکاري و طرد اجتماعی نیز از . شود می موزش دادهارتکاب جرایم جدید توسط زندانیان به وفور تقلید و آ
آید که  می تبعی زیادي از این بیکاري وي به بارهاي  آسیب حال درعین؛ هاي مجازات حبس است آسیب

سالمت و ، سطح بهداشتبودن  پایین. داند فرد احساس پوچی و حقارت نموده و خود را سربار جامعه می
هاي  هاي مختلفی از جمله بیماري زندان است و در بروز بیماري شایع محیطهاي  اخالق نیز از آسیب

  ).85و86، 1386، مجیدي بیدگلی و صفاکیش کاشانی( روحی و روانی زندانیان نقش دارد
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زندانی پس از بازگشت به جامعه و آزادي از زندان نیز به نوعی همچنان توسط جامعه و اطرافیان 
به یی بوده که پیامدهاي سوشناسی  ریه برچسب زنی در جرماین نوع نگرش همان نظ. شود مجازات می
شود که انحراف با جرم نزد این افراد نقشه بندد  می برخوردهاي اعمال کنترل اجتماعی موجب؛ دنبال دارد

به تعبیر بهتر باید گفت که نظریه ). 200، 1374، نجفی ابرندآبادي( شودها  آن و تبدیل به رفتار ثابت
بلکه تابع برچسبی است که از بیرون ؛ به این است که انحراف از قانون ذاتی نیستبرچسب زنی قائل 

نظریه برچسب زنی . شود می عوامل دستگاه عدالت کیفري به شخص زده خصوص بهتوسط افراد جامعه و 
 جرم مطرحشناسی  محور در علتفراینداي  نظریه عنوان بهتوان از میان سنن و عقاید مکتب شیکاگو و  می را

شامل ایجاد و گسترش ، اي ي چند مرحلهفراینداي آنی نبوده و در طول  به این تعبیر که جرم پدیده؛ نمود
اي  نهایت التزام به حرفه هاي مجرمانه و در به دنبال تعامالت اجتماعی و اتخاذ نقش، تصور منحرفانه از خود

بزهکار حتی  که طوري به) Morrison, 1995, 322( آید مجرمانه و سرسپردگی به ارتکاب جرم به وجود می
وقتی به جامعه براي ادامه زندگی و ، اگر تحت تدابیر اصالحی نظام زندان قرار گرفته و بهبود یافته باشد

از او فاصله گرفته و در محافل عمومی و ، گیرد زنی اطرافیان قرار می مورد برچسب، گردد کار باز می
ورد در ذهن بزهکار نقش بسته و وقتی موقعیتی در گروه بهنجار این طرز برخ. کنند میکاري او را طرد 

هاي بزهکار رفته و هویت  شود به سمت گروه ناچار می، براي کسب موقعیت و اعتبار خود، جامعه ندارد
این برچسب زنی در . تعریف نموده و شخصیت خود را با آن منطبق نمایدهایی  خود را در چنین گروه

که فشار ناشی از برچسب از سوي اي  به گونه؛ داردتري  اثرگذاري ملموسحوزه جرایم خانوادگی 
  .دهد می او را بیشتر در مسیر تصور مجرمانه و انحراف سوق، خانواده و طرد خانوادگی مجرم

توان منکر مجازات حبس در جرایم خشن و تهدیدکننده نظم و امنیت عمومی که  نمی ترتیب به هر
اساساً با هدف مقابله و سلب چراکه ؛ شد، کنند می الق حسنه را جریحه داراحساسات عمومی جامعه و اخ

بایست در موضع خود تفسیر شده و در  می ءآید اما این استثنا می قبول به حسابقابل  توان بزهکاري راهکاري
. توجه باشدقابل  تواند چندان نمی، مواردي چون جرایم خانوادگی که به حوزه مهم خانواده مرتبط است

تواند به  می بلکه، آورد نمی آثار و فواید الزم را به ارمغانتنها  نهمجازات حبس در حوزه جرایم خانوادگی 
که قبالً گفته شد مرتکبان  گونه همان. فروپاشی خانواده و ارتکاب مجدد جرم در آینده نیز کمک نماید
اند و یا بعد از تشکیل خانواده مرتکب  جرایم خانوادگی عموماً زن و شوهر بوده که یا در شرف ازدواج بوده

دیگري براي ارتکاب ، حاال اگر قرار باشد با شکایت یکی از طرفین. اند شدهاي  چنین رفتارهاي مجرمانه
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، آتش کینه، به زندان رفته و مدتی از آزادي خود محروم باشد، جرمی که در قالب نهاد خانواده متصور است
. شده و شاید دیگر امیدي به بازگشت صلح و آرامش در آن خانواده نباشد اختالف و انتقام بیشتر شعله ور

  .بیشترین بهره را از کیفر حبس برده است گذار قانونکه در عمده جرایم خانوادگی  حال آن
حبس ) 1391مصوب  قانون حمایت خانواده 53موضوع ماده ( مثال در جرم ترك انفاق عنوان به

علت اصلی طرح شکایت کیفري  که درصورتی. نظر گرفته شده است براي زوج در 10تعزیري درجه شش
 گذار قانون، نفقه بوده است تأمینو عدم ها  آن قراردادنمسائل مالی و در تنگنا ، زوجه و یا اقارب از زوج

مجازات حبس تعیین نموده است که اساساً با خصلت این نوع جرم صرفاً ، براي پاسخ کیفري به این رفتار
ممکن است تنها  نهاین اقدام . نخواهد شد تأمینانی ندارد و اهداف مجازات نیز به جز سزادهی نیز همخو

هاي دیگري  آتش اختالف و درگیري در محیط خانواده را بیشتر نموده و حتی منجر به طالق و آسیب
ش دچار مشکل نفقه زوجه و اقارب نیز بیش از پی تأمینمسئله ، بلکه با به زندان رفتن تارك انفاق، گردد

عایدي نداشته باشد تا نفعی از آن ، شغل و بیکاري فرددادن  شده و چه بسا ممکن است به دلیل از دست
سیاست ، خورد جرایم که در بستر خانواده رقم می گونه ایندر  گذار قانونبود  لذا بهتر می. متصور باشد

هاي  هاي مالی و محرومیت مجازات نمود و با وضع می را دنبالمندي  تسامح و تساهل توام با غایت
خانواده محیط ، در حقیقت. گمارد می به رفع آسیب و ضرر وارده به خانواده همت، اجتماعی دیگر

لذا مجازاتی ، تعاون و همکاري براي پیشبرد امور در یک هدف واحد است، صداقت، گذشت، آرامش
تواند در جرایم این  نمی، نی خانواده استچون حبس که با فلسفه این نهاد ناسازگار بوده و مخل به مبا
آموزشی و ارشادي ، مالی، اجتماعیهاي  حوزه از کارآیی الزم برخوردار باشد و بهتر است از مجازات

در واقع مبناي چنین . بهره برد) سردفتر و عاقد( براي اعضاي خانواده و افراد دخیل در تشکیل آن
دانست که به شکل تناسب مجازات با جرم و خصوصیات توان چیزي جز اصل تناسب  نمی رویکردي را

  .کند مجرم خودنمایی می

 هاي مالی اولویت بخشی به مجازات - 2- 2

محدودیتی ، هاي مالی و محرومیت از دارایی با هدف خدشه به مالکیت و حقوق مالی اشخاص مجازات
مال و مالکیت مفهومی است که در واقع . باشد مؤثرتا در آینده ارتکاب جرم  کنند می براي آنان ایجاد

فلذا محکومیت مجرم نسبت به اموال و ، گردد می ارزش آن در کنار جان همواره مهم و اساسی قلمداد
                                                      

  سال دو تا ماه شش از بیش حبس -10



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401بهار ، 10شماره ، 5دوره   328

 

کننده بوده و ثمره و حاصل تالش و فعالیت هایش در معرض خطر قرار  دارایی هایش نیز ناگوار و نگران
، جزاي نقدي، ل شخص محکوم بوده که در قالب دیهها هم طبیعتاً اموا مجازات گونه اینموضع . گیرد می

  ).185، 2ج، 1398، الهام و برهانی( ضبط و مصادره اموال در قانون نمود پیدا کرده است
هاي مالی و محرومیت  وضع مجازات، در جرایم خانوادگی به جهت ماهیت و شرایط خاصی که دارند

این دسته از ، خالف مجازات حبسبر. خواهد بود رگذا قانونکیفري هاي  از دارایی یکی از بهترین پاسخ
بلکه برقراري تناسب میان جرم و ، دنگرد نمی موجب فساد و تباهی در رفتار بزهکارتنها  نهها  مجازات

کمتر از  مراتب بهها  هاي اجراي این نوع مجازات هزینه، اعمال استقابل  مجازات نیز به نحو مطلوبی
شود و عالوه بر آن  می نیز صرفه جوییها  واهد بود و در منابع و هزینهمجازاتی چون حبس براي دولت خ

 دهد جزاي نقدي با هر بار اجرا همچنان آزاردهنده بوده و محکوم را در تنگنا و مضیقه مالی قرار می
کیفرگذاري هدفمند و مطلوب زمانی در حوزه حقوق  دیگر ازسوي). 90و91، 3ج، 1399، اردبیلی(

به عبارت . شود که به تناسب جرم و مجازات به معناي واقعی کلمه پرداخته شود میازي س خانواده پیاده
نوع و میزان صدمه ناشی از ها  آن ینتر مهمعوامل دربرگیرنده جرم که گرفتن  با در نظر گذار قانون«دیگر 

کمیت ، نوعو تعیین وزن خاصی براي سو  یک از، رفتار استپذیري  نوع و میزان سرزنش طور همینجرم و 
جرم و مجازات را هاي  آورد و درجه می به مجازات انگاري روي، دیگر ازسويو کیفیت مجازات 

که اشاره  طور همانو تناسب بخشی بندي  این درجه). 328، 1399، منصورآبادي( ».کند بینی می پیش
  .هاي مالی خواهد داشت بهترین محل اجرا را در مجازات، گردید

مدل اقتصادي . توان از نگاه مدل اقتصادي جرم به این مقوله نگریست می ن خصوصدر همیعالوه بر آن 
جنایی را موجوداتی منطقاً اقتصادي هاي  در فعالیت کننده توان افراد شرکت می کند که می جرم پیشنهاد

تئوري  این، براي جلوگیري از فعالیت مجرمانه ؛ بنابراینکنند می ی عملبین پیشدانست که به نحو غیرقابل 
اي  الزم است آورده، سود مطلوباینکه  با توجه به. کند که بازده مورد انتظار آن کاهش یابد می پیشنهاد

با سودمندي مورد انتظار و در نتیجه فعالیت مجرمانه رابطه معکوس ها  قطعیت و شدت مجازات، مثبت باشد
توان تابعی از احتمال و هزینه  می اتعداد جرایم ر، در سطح کل ؛ بنابراین)Becker, 1968, 217( دارد

سلب توان بزهکاري و حتی به نوعی اصالح و درمان ، پس اهداف بازدارندگی و ارعاب. دستگیري بیان نمود
قابل  مالی اثر بازدارندگیهاي  دهد که جریمه می نتایج نشان. خواهد شد تأمینها  مجازات گونه ایننیز از قبل 

فلذا تعداد زیادي از بزهکاران جرایم اند.  ز موارد یک گزینه مقرون به صرفهتوجهی دارند و در بسیاري ا
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نظام عدالت کیفري تحت هاي  توانند براي کاهش هزینه میاند،  غیرخشن که در حال حاضر زندانی
ذا الزم است مقنن در کنار رویکرد حبس زدایی ل ).Cherry, 2001, 9( مالی متناسب قرار گیرندهاي  مجازات
گذار و البته توأم با تناسب و بازدارنده نیز توجه تأثیرهاي مالی  به مجازات)، جنبه سلبی( رایم خانوادگیدر ج
دانیم که  می نیک. و سرنوشت خانواده را به زندان و اختالفات گسترده منتهی نکند) جنبه ایجابی( نموده

باالرفتن سطح ، فزایش نیازهاي خانوادها دیگر ازسويگرانی کاالها و خدمات و ، امروزه با افزایش نرخ تورم
 عنوان به. آید می توجه به شمارقابل  امري بسیارها  منابع مالی در خانواده تأمیندرآمد و ، ها توقعات و نگرش

اگر مجازات مالی به جاي ، مثال زمانی که جرمی چون تدلیس و فریبکاري براي ازدواج صورت گرفته است
ضرر بزرگی بر فریبکار به بار آورده تا محیط خانواده را با اقدامات  چه نقصان و، حبس مدنظر باشد

وضع مجازات مالی ، فریبکارانه اش دستخوش دگرگونی نکند و یا در جرم عدم ثبت واقعه ازدواج و طالق
ي و انگار سهلرا به فراموشی یا اي  تواند درس عبرتی براي فرد خاطی باشد که چنین عمل ساده می، متناسب

در . مد ترك کرده و از این حیث مشکالتی در اثبات و استناد بخشی به وقایع مذکور ایجاد نموده استیا ع
قانونی بوده و هاي  ندامت و پشیمانی مرتکبان از افعال یا ترك فعل، مالیهاي  واقع اثر بارز اعمال مجازات

مشابه آن را در چنین شرایط توان  چندان از بازدارندگی و حتی اصالح و درمان برخوردار بوده که نمی
  .موجود یافت نمودهاي  در مجموع مجازاتاي  اقتصادي

  عدالت ترمیمی و اصل جبران ضرر واردههاي  محوریت بخشی به آموزه - 2- 3
رفتارهاي مجرمانه در قلمرو حقوق کیفري  انگاري جرمین مبانی تر مهمیکی از ، دانیم می که طور همان

، دیده بزهاین اصل بر مبناي ضرر و زیان وارده به  است. اصل عدم ضررتر  اصل ضرر یا به اصطالح صحیح
تنها رفتارهایی باید از طرف جامعه ، این اصل براساس«. داند می انگاري قابل جرم ارتکاب برخی رفتارها را

ل اصطالح اص ؛ بنابراینرساند می ممنوع و با مجازات مواجه شود که ضرر مادي و خارجی به افراد دیگر
هاي  تواند آزادي می در این دیدگاه دولت تنها زمانی.. عدم ضرر براي بیان مقصود گویاتر خواهد بود

، 1ج، 1396، الهام و برهانی( ».شهروندان را تهدید نماید که رفتارهاي اشخاص به سایرین آسیب رساند
روایی بر وي وارد شده روحی و جسمی ناهاي  است که زیان دیده بزهاین ، در حقیقت با وقوع جرم). 79

 دیده بزهشاید ، کیفرگذاري را برمبناي صیانت از حقوق جامعه اعمال کندصرفاً  گذار قانونلذا اگر ، است
فردي متضرر به مقصود خود دست نیافته و حتی ممکن است درصدد انتقام جویی و تقاص نیز  عنوان به

دیدگان  دیده یا بزه تحقق است که حقوق بزه قابل و کیفرگذاري هدفمند زمانی انگاري جرملذا . برآید
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  .احتمالی جرایم نیز در کنار حقوق جامعه مورد توجه قرار گیرد
مفهومی به نام عدالت ترمیمی ، امروزه به منظور توجه به این مهم در کنار عدالت کیفري سنتی

هوارد . یت قرار داده استگردیده است که ترمیم و جبران ضرر و زیان وارده در جرم را در اولوریزي  پایه
ي است براي درگیر نمودن کسانی فرایندعدالت ترمیمی «: زهر عدالت ترمیمی را چنین تبیین نموده است

تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و ) است پذیر امکانجا که  تا آن( که سهمی در یک جرم خاص دارند
که اي  بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازهو تعهدات جهت التیام و بهبود ها  توجه به صدمات و زیان

در واقع عدالت ترمیمی اشخاص را در اولویت قرار داده ). 12، 1383، زهر( ».است اقدام نمایند پذیر امکان
بندي و مطالبه حقوق خود دست یابند و از این حیث بسیار براي جرایم خانوادگی  است تا خود به جمع

 عدالت ترمیمی با چهار هدف اصلی در قلمرو حقوق کیفري خودنماییه چراک؛ گذار خواهد بودتأثیر
جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی را هاي  توانند آسیب کند که این چهار هدف به نحو بارزي می می

جبران ضرر ، به روابط شخصی طرفین دعويدادن  اصالت؛ مرتفع نموده و پاسخی مطلوب براي جرم باشند
  ).15- 19، 1393، غالمی( ري و نهایتاً مشارکت طرفینبازپذی، و زیان

تناسب و کاربست آن در جرایم خانوادگی بیش از پیش ، با نگاهی به اهداف چهارگانه عدالت ترمیمی
ضررهاي معنوي و روحی و در مواردي کمتر جسمی عمدتاً ، در حوزه جرایم حقوق خانواده. شود می نمایان

کیفري قابلیت هاي  حبس و دیگر پاسخهاي  به آسانی و از طریق مجازات ها آسیب گونه اینمطرح است که 
و مطالبه راهکارها و شرایط ها  در واقع اگر اصالت و اعتبار با روابط شخصی و بیان آسیب. جبران ندارند
ار امیدو، پذیر آسیبوارده و بازگشت و ترمیم خانواده هاي  توان به جبران ضرر و زیان می بهتر، جبران باشد

و مشکالت ناشی از رفتار مجرمانه بپردازند و ها  محور به بیان آسیبوگو گفتاگر زن و شوهر در فضایی . بود
و حجم سنگین ها  که بسیاري از هزینه براین عالوه، را نیز خود آنان تعیین کنندشدن  راه جبران و برطرف

توان با این  حتی می، خورد نیز رقم میتري  و سریعتر  نتیجه بهتر و ملموس، در محاکم کاهش یافتهها  پرونده
مثال  عنوان به. به بازگشت آنان به زندگی و خانواده منحل شده نیز امیدوار بود، ها و تبادل نظراتوگو گفت

مادي و معنوي هاي  زنی که از نپرداختن نفقه خود شکایت داشته و متحمل ضرر و زیان، در جرم ترك انفاق
جبران ، هاي عدالت ترمیمی پرداخته و در پرتو آموزه وگو گفتو با شوهرش به رو در ر، زیادي شده است

هاي  طلبد و یا در جرم تدلیس در نکاح که عموماً با ضرر و زیان می ضرر و زیان خود را از طرف مقابل
فریب زن یا مردي که  که چنان، تواند راهگشا باشد می هستیم نیز این رویکرد بسیار رو روبهمعنوي و عاطفی 
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و طرق جبران را پیش پاي بزهکار گذاشته و او را به ها  راه، خورده و از این حیث متحمل ضرر شده است
کند و یا در جرم ازدواج کمتر از سن قانونی نیز همین رویکرد  می ترغیبها  جبران و التیام دردها و رنج

و سرپرستان  ءراهکار و طرح نظرات اولیا تواند ضررهاي جسمی و روحی معنونه را التیام بخشیده و با ارائه می
  .مطلوب نائل آمدگیري  و تصمیمبندي  به جمع، قانونی و خود طرفین نکاح

  زندگی و تشکیل خانواده در تعیین کیفرهاي  توجه به نقش آموزش مهارت - 2- 4
زپذیري به اصالح و با، خألهاي موجود در مجرمانکردن  آموزش محور و تعلیمی با هدف پرهاي  برنامه

علیم و ت، بسیاري از رفتارهاي مجرمانه به جهت فقدان آموزش. دننمای می اجتماعی آنان کمک شایانی
د که نگاه رویکردهاي پیشگیري اجتماعی یا مجرم مدار نیز به همین نده می تربیت صحیح در جامعه رخ

رم براي اقناع وجدانی تعلیم و بهسازي شخصیت مج، پیشگیري از جرم از طریق آموزش؛ محور تکیه دارد
پیشگیري اجتماعی از اقسام پیشگیري . وي و سوق یافتن او به سمت رفتارهاي بهنجار و مطلوب اجتماعی

، نظام سیاسی( از تدابیر پیشگیرانه است که با مداخله فعاالنه دولتاي  گونه«غیرکیفري بوده و در واقع 
هاي  اد و اهتمام به علل زیربنایی جرم و آسیبدر محیط زندگی اجتماعی عموم افر) اقتصادي و فرهنگی

اجتماعی و ، بهتر زیستن توام با کرامت شهروندان را از رهگذر پاسداشت حقوق اقتصادي، اجتماعی
در این نوع پیشگیري از جرم بیشترین نقش ). 86، 1396، قماشی و عارفی( ».آورد فرهنگی آنان فراهم می

و تدابیر نظام عدالت ها  بایست ضمن همراهی تمام با برنامه می ي کهبزهکار؛ کند می را خود بزهکار ایفا
. اکیداً پرهیز نماید، کند می وي لطمه واردشدن  بازاجتماعی فراینداز هرگونه اقدامی که به ، کیفري

، فرهنگیهاي  پیشگیري اجتماعی با مداخله در محیط اجتماعی عمومی و شخصی افراد از قبیل محیط«
اجتماعی را افزایش هاي  ی و خانواده تالش دارد تا سازوکارهاي خودکنترلی و مهارتسیاس، اقتصادي

  ).144، 1395، ساریخانی و سلطانی بهلولی( ».دهد
توان ادعا نمود که عمده رفتارهاي مجرمانه ناشی از همین فقدان تعلیم و  می، در جرایم خانوادگی

کردن  مهارت براي زندگی. خانواده بوده است زندگی و تشکیلهاي  تربیت صحیح و عدم آموزش مهارت
از آن در محیط خانواده بسیار کلیدي محسوب شده و حتی لزوم تعلیم آن در قالب  تر مهمدر جامعه و 

زندگی به گروه بزرگی هاي  اصطالح مهارت«. شود احساس می خوبی بهآموزان نیز  هاي درسی دانش برنامه
تواند به افراد کمک کند تا تصمیمات  شود که می فردي گفته می اجتماعی و میان-روانیهاي  از مهارت

و مدیریت شخصی اي  مقابلههاي  مهارت، ارتباط برقرار کنند مؤثر طور به، شان را با آگاهی اتخاذ کنند
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توانند اعمال شخصی  می زندگیهاي  مهارت. خود را گسترش دهند و زندگی سالم و بار آور داشته باشند
به دیگران و نیز اعمال مربوط به محیط اطراف را طوري هدایت کنند که به سالمت بیشتر  و اعمال مربوط

، 1384، کردنوقابی و شریفی( ».روانی و اجتماعی، منجر شود و سالمت بیشتر یعنی آسایش بیشتر جسمانی
ه و خاص در محیط خانواد طور بهزندگی از طریق تنظیم روابط انسان با دیگران و هاي  مهارت). 13

نوعی تعامل مثبت اجتماعی ایجاد نموده که نتیجه و بازخورد طبیعی آن کاهش اختالفات و ، خویشاوندان
کیفرگذاري براي جرایمی که در سطح خانواده اتفاق . به تبع آن جرم و رفتارهاي مجرمانه خواهد بود

به الزام به ، جاي تحمل حبسفرد خاطی به ؛ تعلیمی و تربیتی باشد، تواند با رویکرد آموزشی می، افتد می
مثال  عنوان به. شود می زندگی و تشکیل خانواده محکومهاي  شش ماهه یا بیشتر مهارتاي  گذراندن دوره

خود یکی از ، مجازات کیفري حبس هستیم رغم بهجرم ترك انفاق که شاهد تکرار آن در جامعه 
پذیري  صحیح و درك درست مسئولیت تواند فقدان آموزش است که منشأ آن میاي  رفتارهاي مجرمانه
براي مدتی به گذراندن چنین ، اگر بزهکار ضمن الزام به پرداخت نفقه که درحالی. در خانواده باشد

 تأمینبوده و عالوه بر ها  بیشتر از سایر مجازات مراتب بهآثار اجتماعی آن ، گردید می محکومهایی  دوره
فرد پذیري  روابط خانوادگی و حس مسئولیت جمعی و تعهد به تحکیم، اهداف پیشگیري اجتماعی از جرم

  .نمود اي می نیز کمک بالقوه

 تعالیم ارشادي و عقیدتی ضمن کیفر، و توجه به کسب اخالق دینی تأکید - 2- 5

برنامه و راهبرد را براي سعادت و رستگاري مردم قرار داده ترین  بهترین و کامل، دین اسالم در نوع خود
معنوي و اخالقی اصرار ، هویت فکريگذاري  شکوفاسازي و مزیت بخشی و ارجحیتدین بر «. است

عنصر هویت و شخصیت ترین  اند که متعالی ادیان این توصیه را براي بشر به ارمغان آورده. ورزیده است
دین بر . عبارت است از فرشته معنوي آدمی و آن را در مقایسه با سایر اجزاي هویت باید بر صدر نشاند

و اصالح دیگر عناصر در احساس هویت و بازداري از افراط در احساس هویت سازي  متعادل، نظیمت
شود تا  ورزد و همواره متذکر آدمی می می تام تأکیدو مانند آن ، نژادي، ملی، خانوادگی، گروهی، صنفی

). 13، 1394، نديجلیلی و ارجم( ».ملی و همانند آن بپرهیزد، جاهالنه نژاديهاي  از دام افراط و تعصب
بلکه به اعتبار و ، انجامد به خودسازي و تهذیب درونی وي میتنها  نهتخلق به اخالق دینی براي انسان 

از مزایاي دینی و تعالیم مندي  براي بهره. شود مقبولیت و کسب احترام و جایگاه نیز در جامعه منجر می
مذهبی و دینی را چه به صورت مجزا و چه  هاي برنامه، تواند ضمن کیفرگذاري می مقنن، راهگشاي آن
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 گونه ایندر واقع . سازي آن در زندگی مجرم همت گمارد ضمن کیفري دیگر مدنظر قرار دهد و به پیاده
متعدد زندگی مورد توجه هاي  طیف وسیعی داشته و تاب این را دارند که به صور مختلفی در جنبهها  برنامه

باشند که  می هاي بازپروري وسیعی از برنامهنسبتاً حور شامل طیف ایمان مهاي  برنامه«. قرار گیرند
اي از  بزهکاران با مجموعه، ها در این دسته از برنامه. رود می به شمارها  آن مذهبی یکی ازهاي  آموزش

ها  تحمل تفاوت، صبر، گذشت، مدارا، صلح آمیزهاي  اصول و باورهاي معنوي و عقیدتی که حاوي ارزش
مذهبی از جمله هاي  آموزش. کنند میارتباط برقرار ، آشنا شده، باشند می دیگر از این نوعی های و ارزش

لیکن نکته اساسی در ارائه این  است. ایمان محورهاي  در برنامهها  آموزشترین  ترین و ارزانمؤثر
م و همزیستی احترا، مدارا، هاي بنیادین مربوط به کرامت انسانی ها آن است که باید حاوي ارزش آموزش
خود به یکی ، سختگیرانه مذهبیهاي  در غیر این صورت ممکن است ایدئولوژيزیرا  باشندآمیز  مسالمت

  ).206و207، 1396، غالمی( ».در بزهکاري تبدیل شوند مؤثراز عوامل 
بیشترین چراکه ؛ در جرایم خانوادگی این تعالیم دینی و ارشادي از مطلوبیت بیشتري برخوردار است

توجه و اهمیت دین اسالم به مقوله خانواده بوده است و چه بسا الگوي خانواده موفق اسالمی در ، یدتأک
جرمی به وقوع پیوست و حسب ، حال اگر در این خانواده. پناه رعایت دستورات دینی و اسالمی باشد

م دینی و ارشادي همان تعالی، مورد یکی از اعضاي آن یا فردي بیگانه باعث وقوع آسیب و اختالف گردید
پاسخی که هم بازدارنده و هم اصالح و درمانگر . بهترین پاسخ و عملکرد را براي مقابله با وي دارند

یکی از حقوق  عنوان بهبرگرفته از شریعت اسالم است که  تأسیسخود ، مثال نفقه عنوان به. خواهد بود
ترك انفاق غالباً ممکن است از سوي  حال رفتار مجرمانه. مالی در نظام خانواده تشریع گردیده است

لذا اند.  الزم را نیز ندیدههاي  افرادي اتفاق افتد که آشنایی و انس و الفتی با تعالیم دینی نداشته و آموزش
اثربخشی بیشتري  مراتب به، ایمان محوري از جنس حقوق خانواده تعریف و تدوین گردندهاي  اگر برنامه

  .الح مجرمان در بر خواهند داشتبازپذیري و اص، براي پیشگیري

  )مختلف اعضاي خانوادههاي  توجه به نقش( کیفرگذاري نقش مدارانه در زندگی خانوادگی - 2- 6
و مسئولیت جمعی اعضاي آن در راه نیل به اهداف و پذیري  نقش، نهاد خانواده بستري مناسب براي تعهد

این ین تر مهممادر و فرزندان از جمله ، پدر، شوهر، مختلف زنهاي  نقش. مدنظر خواهد بودهاي  آرمان
اگر زن و مردي قبل از عقد . آیند می سازنده و بالنده انسان نیز به شمار، بوده که در عین اهمیتها  نقش

با ورود به زندگی مشترك و قبول پیمان ، نمودند می یک نقش عادي زنانه یا مردانه را ایفاصرفاً ازدواج 
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نمایند و متعاقب آن تعدادي حقوق و تکالیف نسبت به  می ن و شوهري را کسبدر ابتدا نقش ز، ازدواج
شود  می محیط خانواده شاهد تغییر بزرگی، با گذشت زمان و با تولد فرزند مشترك. کنند می یکدیگر پیدا

 جدید پس از ورودهاي  مادر و فرزند یا فرزندان نقش، پدر؛ گردند می نیز بیشترها  نقش، و به تناسب آن
اساساً . نیز حسب مورد از حقوق و تکالیف متعددي برخوردارندها  آن فرزند به عرصه خانواده بوده که

دیگرشان هاي  پذیرند که باید در کنار نقش هایی می شوند نقش می پدر و مادر، هنگامی که مردان و زنان«
نقش بر پایه جنسیت در هاي  فاوتت، شود می در این زمینه آشکارا دیدهآنچه  .نیز بپردازندها  آن به ایفاي

در حوزه خانواده  گذار قانونجرایمی که توسط ). 51، 1385، سفیري و زارع( ».است رابطه آنان با فرزندان
، مثال در جرم ترك انفاق طور به؛ مذکور مرتبط هستندهاي  نیز عموماً و به نحوي به نقشاند  وضع گردیده

یا یک پدر از پرداخت نفقه فرزندانش خودداري ، کند متناع میشوهر است که از پرداخت نفقه همسرش ا
نموده و یا فرزندي است که خود صاحب درآمد و استقالل مالی بوده و به پدر و مادر خود رسیدگی 

مرتکب  عنوان بهدر همه این موارد با نقش خاص مجرم ، کند پوشی می نفقه آنان چشم تأمینننموده و از 
 کتاب 674ماده ( ثالی دیگر جرم تدلیس در ازدواج خواهد بود که به موجب قانونم، رو هستیم جرم روبه

توسط زن و شوهر قابلیت ارتکاب دارد یا در صرفاً ) 1375مصوب ) تعزیرات( قانون مجازات اسالمیپنجم 
  .خانوادگی افراد هستیمهاي  نقشبودن  جرایم دیگر در این حوزه به همین ترتیب شاهد پررنگ

بر کسی پوشیده نیست و ها  مجازاتکردن  لزوم رعایت اصل فردي، اري هدفمند و غایت گرادر کیفرگذ
الزم . نماید می خانوادگی مجرمان رخهاي  توجه به نقش، در مرحله تقنینها  کیفرکردن  در راستاي فردي

ابتدا ، نوادگیدر جرایم خا، است براي اثربخشی بهتر کیفرها و نیل به اهداف مجازات در نظام عدالت کیفري
مثال اگر مجرم نقش  طور به. به نقش مجرم در خانواده توجه و متناسب با آن مجازات مورد نظر تعیین گردد

کیفرگذاري براي ، ورزد می نفقه و معیشت خانواده خود امتناع تأمینپدري و شوهري را در خانواده دارد و از 
؛ هاي وي صورت پذیرد وظایف و مسئولیتکردن  نیو در راستاي دروها  تواند در قالب همین نقش وي می

متناسب با نقش ( زندگی و مدیریت خانوادههاي  نمونه وي را به تحمل یک دوره آموزش مهارت عنوان به
پدر و شوهر خانواده پس  عنوان بهمحکوم نمود و یا وظایف و تکالیف شرعی و قانونی وي ) پدري و شوهري

، تحت نظارت قضایی قرار گرفته و وي ضمن رعایت و ایفاي وظایف مذکور کامل طور بهاز تفهیم به ایشان 
در این صورت وي ؛ گزارشی از اقدامات خود به مرجع قضایی تسلیم نمایداي  شود به صورت نوبه ملزم می

اهتمامی به انجام آن نداشت با ارتکاب اصالً داد و یا  نمی انجام خوبی بهحتی اگر در گذشته سایر وظایف را 
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، نفقه مهم دانسته و در این تکرار و تداوم تأمیندیگر وظایف را نیز در کنار ، یک فقره جرم چون ترك انفاق
هاي  لذا مقنن با عنایت به نقش. خورد رقم می خوبی بهو آموزش اصولی وظایف و تکالیف نیز سازي  درونی

تواند با کیفرگذاري صحیح و  می، مختلف در خانواده و احصاء وظایف و تکالیف شرعی و قانونی آنان
  .اصالح و در کنار آن تقویت نهاد خانواده همت گمارد، به بازپذیري، متناسب

  نتیجه
و  1375مصوب ) تعزیرات( قانون مجازات اسالمیپنجم  کتابجرایم خانوادگی که به موجب فصل نوزدهم 

عموماً به ، اند قرار گرفته يانگار جرممورد  1391در موارد نسخ آن توسط قانون حمایت خانواده مصوب 
هاي  حقوق و تکالیف مقرر در این نهاد و یا حتی تمامیت و اساس نهاد خانواده لطمه وارد ساخته و آسیب

به نکاح ، نکاح با زن شوهردار یا معتده، عدم ثبت وقایع اساسی در خانواده، ترك انفاق؛ زیادي به دنبال دارند
 بل از سن قانونی و تدلیس در نکاح از عناوین مجرمانه مذکور به شمارازدواج ق، درآوردن آنان توسط عاقد

با مالحظه عنصر قانونی جرایم اند.  قرار گرفته گذار قانوناهداف پیش گفته مورد احصاء بر  مبتنیآیند که  می
تنها  نهرویت است که قابل  جرایم گونه اینمتعددي در مجازات هاي  آسیب، مذکور در قوانین موجود

به همین منظور در راستاي . رساند می نبوده بلکه به حفظ و ثبات خانواده نیز لطمه مؤثرکیفرگذاري  گونه نای
صحیح به شناسی  خاص در کیفرگذاري و پاسخ طور بهحفظ و صیانت از نهاد خانواده در حوزه تقنین و 

و سازي  پیاده اهکارهایی رابایست مقنن در مسیر رسیدن به وضع مطلوب ر می، جرایم ارتکابی در این حوزه
، هاي مالی اولویت بخشی به مجازات، الزام و تقید به حبس زدایی در جرایم خانوادگی؛ عملیاتی نماید

هاي  توجه به نقش دوره، هاي عدالت ترمیمی و اصل جبران ضرر و زیان محوریت بخشی به آموزه
ی و تعالیم ارشادي و عقیدتی و در آخر به کسب اخالق دین تأکید، زندگی و تشکیل خانوادههاي  مهارت

راهکارهاي تعریف شده در پژوهش ین تر مهمکیفرگذاري نقش مدارانه در زندگی خانوادگی از جمله 
، کاربست این راهکارهااند.  روند که براي نیل به وضع مطلوب به مقنن پیشنهاد گردیده می حاضر به شمار

و اصول و اهداف مجازات یاري نموده و امید به تحقق اهداف  انگاري جرممقنن را در مسیر نیل به اهداف 
  .بخشد می اصالح و درمان و در کنار آن پیشگیري از جرم را رهنمون، بازپرورانه

  تعارض منافع
  .مقاله وجود ندارد ینتعارض منافع در ا
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