
بررسی آماری جرایم زنان ایران
)با تأکید بر محکومیت به حبس(

  
حمید جربانی1

چکیده 
با ورود به حیطه ي علت شناسي جرايم، مي توان تفکیکي منطقي میان 
جرايم زنان و مردان يافت، در سراس�ر جهان بررس�ي جرايم ارتکابي زنان و 
مردان مبین وجود رابطه ا ي مسّلم میان اين جرايم و نقش جنسیتي مرتکبان 

آن است.
در اين نوش�تار با بررس�ي تحوالت ص�ورت گرفته در تع�داد، میزان 
و الگ�وي جرايم ارتکاب�ي زنان اي�ران در دو دهه ي اخیر اي�ن نتیجه حاصل 
مي ش�ود که به رغم افزايش چهار برابري تعداد محکومان زن، نس�بت جرايم 
زن�ان ب�ه کل جرايم ثابت مان�ده و حتي اندکي کاهش يافته اس�ت؛ افزون بر 
اين ، الگوي جرايم زنان ايران، بر اس�اس الگوي س�نتي جرم بوده و بیشتر بر 
جرايم اخالقي، جنس�ي و مواد مخدر تمرکز دارد؛ اين امر با يافته هاي حاصل 
از نظريات مبتني بر ارتباط عوامل زيست ش�ناختي، شخصیتي و اجتماعي با 

وقوع جرم نیز مطابقت دارد.
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1. درآمد
آمارهای جرايم زنان در کش��ورها مبین آن است که بسیاری از جرايمی 
که زنان در آن مباش��رت يا مشارکت داش��ته اند، به نقش جنسیتی آنان ارتباط 
دارد. به عنوان نمونه، می توان به جرايم علیه کودک، نوزادکش��ی، سقط جنین 

غیرقانونی و روسپیگری اشاره کرد.
عالوه بر خاص بودن اغلب جرايم ارتکابی از س��وی زنان، تمايل آنان به 
معاونت در ارتکاب برخی جرايم، از جمله جرايم علیه اش��خاص، اخالق و عفت 
عمومی نیز قابل تأمل است. موضوع ديگر آن که، زنان به علل گوناگون، معموالً 
جرايمی را مرتکب می ش��وند که به توانايی جسمانی کمتری نیازمند است و از 
اين رو بزهکاريش��ان معموالً کمتر خش��ونت بار و اغلب ب��ا خدعه و نیرنگ توأم 

است. 
در اين نوش��تار با بیان نظريه ه��اي مرتبط با جرايم زن��ان، آمار جرايم 
ارتکابي از س��وي زنان در ايران بررسي ش��ده و سپس سیر تحول اين جرايم با 
توجه به نظريه هاي مذکور بررس��ي و در پايان نیز نتیجه و برخي راهکارها ارائه 

مي شود.

2. نظريه های جرم شناختی جرايم زنان 
 برخی از نظريه پردازان و از جمله پوالک1 در تبیین آمار جرايم ارتکابی 
از س��وی زنان بر اين اعتقادند که در آمارهای رسمی، میزان ارتکاب جرم زنان 
کمتر از آنچه واقعیت دارد، نش��ان داده می ش��ود؛ اين ام��ر از عملکرد مقامات 
رس��می مانند افس��ران پلیس و قضات محاکم ناش��ی می ش��ود. پوالک معتقد 
اس��ت زنان همان قدر مرتکب جرم می ش��وند که مردان؛ ام��ا جرايم زنان اغلب 
گزارش نمی شود و در نتیجه جرايم آنان به دلیل دشواريابی نسبی شان پوشیده 
می ماند )گرت، 1382، ص175(. با اين همه، بررسی های انجام شده درگذشته 
اين ادعای پوالک را با ترديد م�واجه س��اخته اس��ت. اس��مارت معتقد است که 

1. otto-pollak
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جرم شناس��ي سنتی برای جرايم زنان، توصیه های مناسبی ارائه نکرده است؛ در 
حقیقت جرم شناسی سنتی بر پیش داوری مردانه مبتنی است؛ بدين صورت که 
مبتک��ر و هم چنین موض��وع آن مردان اند. به عقیده ی اس��مارت يکی از عوامل 
جرايم زنان را می توان در جامعه پذيری نقش های جنس��یتی و اش��کال تس��لط 
مردان بر جامعه يافت. به عقیده ي اين محقق، يکی از جنبه های فوق العاده مهم 
جامعه پذيری دختران، محدوديت هايی است که بر آزادی عمل و رفت و آمد آنان 
وارد اس��ت. توانايی دختران برای ارتکاب جرم به طور س��اختاری محدود شده 
اس��ت. آنان به »ساختارهای فرصت های نامش��روع« يا فرصت شاهد بودن، ياد 
)Smart, 1977, p. 177( .گرفتن و درگیرشدن در بزهکاری دسترسی ندارند

عده ای از فمینیس��ت ها معتقدند مناسبات مردساالرانه، نقشی که زنان 
در خان��واده بر عهده دارند، نحوه ی نگرش و برخورد دس��تگاه کیفری با زنان و 
کنترل و نظارت دوگانه ای که نظام جنسیتی بر زنان اعمال می کند، از موجبات 
رعايت قانون از س��وي بس��یاري از زنان مي باش��ند. آن ها بر اساس بررسی ها و 
ش��واهد موجود نتیجه می گیرند که زنان در مقايس��ه با مردان کمتر خالفکاری 
می کنند و جرايمی که مرتکب می ش��وند، سبک تر از جرايم مردان است. لذا، با 
وجود آن که زنان در سال های اخیر مرتکب بزه های بیشتری شده اند، اما جرايم 
آن ها عمدتاً در رديف جرايم س��بک بوده است. افزون بر اين، جرايم مردانه نیز 
در سال های اخیر به شدت افزايش داشته است. با لحاظ و رشد جمعیت طي در 
دو دهه ی اخیر، مسائل مربوط به کمبودهای مالی و بحران اقتصادی مانند فقر، 
کاهش قدرت خريد، بی خانمانی و کمبودهای غیرمادی مانند مسائل فرهنگی، 
مهاجرت و اختالفات طبقاتی فاحش اين گفته که با افزايش آزادي زنان، ايشان 
به همان نسبت شکل های بزهکاری مردانه را بیشتر بروز می دهند، چندان قابل 

اثبات و پذيرش نمي باشد. )معظمی، 1383، ص 528(
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3. نظريه های مرتبط با ارتکاب نوع جرم توسط زنان
در دنیاي��ی که مردان نقش های اصل��ی را بر عهده دارند، نیاز به تفکری 
دوباره در خصوص مدل های کنونی سیاس��ت جنايی احساس می شود. به قطع 
و يقین، جرم شناس��ی نیز مانند اغلب نظريه پردازی های پیش از خود، مسأله ي 
زن��ان و بزهکاری را ناديده گرفته اس��ت. در ادام��ه نظريه  هاي مبتني بر عوامل 
زيست شناختي، رواني، اجتماعي و فمینیستي که مرتبط با جرايم زنان هستند، 

را بررسی می کنیم:

1-3. نظريه های مبتنی بر ديدگاه های زيست شناختي
يکی از نخس��تین تالش های تحقیقاتی صورت گرفته برای توضیح رفتار 
مجرمانه ی زنان، توس��ط س��زار لومبروزو صورت گرفته اس��ت. وی به همراهی 
ويلی��ام فررو در س��ال 1895، کتابی با عنوان زنان بزهکار نوش��ت؛ امروزه اين 
کتاب يکی از آثار کالس��یک در جرم شناس��ی به ش��مار می رود. لومبروزو که از 
طرفداران داروينیس��م اجتماعی بود، با توجه به مفهوم آتاويسم اعالم نمود که 
رفتار جنايی زنان در مقايس��ه با مردان کمتر اس��ت؛ چرا که زنان به علت دارا 
بودن غريزه ی مادری، ضعف جسمانی و هوشی و دل رحمی کمتر مرتکب جرم 
می ش��وند؛ به عقیده ي وي، در حقیقت علت اصلی بزهکاری زنان »دغدغه های 
جنس��ی« اس��ت. در نظر او، زيبايی و جوانی زنان به ويژه روسپیان يکی از علل 
عمده ی پايین بودن آمار رس��می جرايم زنان اس��ت؛ زيرا، ايشان با برانگیختن 
غريزه ی جنس��ی مردان، موجبات چشم پوشی از گناهان و جرايم  شان را فراهم 
می س��ازند. اکثر تئوری های مربوط به جرايم زنان س��ال های متمادی منحصراً 
 Siegel and( بر روی آناتومی و به ويژه زمینه های جنس��ی آنان تمرکز داش��ت

.)Sienna, 2000, p. 253
توم��اس نیز که مانن��د لومبروزو بزه��کاری زنان را از ديدگاه جنس��ی 
بررسی می نمود، در کتاب دختران ناخلف )1928( توجه خود را به زنان زندانی 
معطوف کرده و دريافت که اغلب ايش��ان به بیمارهای مقاربتی مبتال بودند؛ به 
گونه اي که، برای جلوگیری از ش��یوع و تس��ری بیماری های مزبور در آن زمان 
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)جنگ جهانی اول( به زندان افکنده شده بودند. بر اين اساس، تعجب آور نیست 
که توماس تقريباً تمامی بزهکاری زنان را از مش��کالت جنس��ی ناشی بداند. به 
نظر وی زنان معموالً از روابط جنسی به عنوان »سرمايه« برای به دست آوردن 
کاالهايی چون لباس، پول و غیره اس��تفاده می کنند. اگر چه وی اين معامله را 
محکوم نمی کرد، اما سیس��تم اجتماعی را برای اي��ن نکوهش می کرد که زنان 
مرفه فقط يک بار خود را به فروش می رس��انند، )برای ازدواج( در حالی که زنان 
فقیر ناچارند به کمتر از آن قانع باش��ند )برای سرگرمی، تفريح، محبت و شايد 

)Lind et all, 1997, p. 77( .)دريافت هدايا
هرچن��د عقايد لومبروز و پیروان او از ديرباز بی اعتبار ش��ده اس��ت، اما 
تحقیقات زيست ش��ناختی ره��ا نگرديده و توجیهات آن هن��وز نفوذ خود را تا 
اندازه ای حفظ کرده اس��ت؛ برای مثال، کاترين دالتون )1961( گفته است که 
س��بب برخی از جرايم زنان را می توان در تغیی��رات هورمونی مربوط به دوران 
ع��ادت ماهانه )تنش های پیش از قاعدگی يا PMT(  جس��ت وجو کرد )آبوت، 
1382، ص208؛ پ��والک،1950( نی��ز با تأکید بر م��دل بیولوژيکی زنان برای 
توضیح انحرافات ايش��ان تالش نموده اس��ت. وی در تحقیقاتش با توجه به آمار 
رس��می دريافت که زنان به ط��ور قابل مالحظه ای در مقايس��ه با مردان کمتر 
مرتکب جرم ش��ده اند؛ او علت اين امر را در اهمیت عوامل بیولوژيکی و روانی و 

حیله گری زنان می دانست.
بدي��ن ترتیب از نظر اين پژوهش��گران، بزهکاری زنان بیش��تر جنبه ی 
»جنس��ی« يا »رابط��ه ای« دارد تا »جنايی«؛ لذا، در اي��ن تحقیقات، جنبه های 
روانی، خانوادگی و فرهنگی زنان و دختران بزهکار ناديده گرفته ش��ده اس��ت. 

.)Lind et all, op.cit, p. 80(

2-3. نظريه های مبتنی بر عوامل روانی- شخصیتی و خانوادگی 
به گونه ای که مالحظه ش��د، در گذشته اغلب تفاوت جرم و جنايت زنان 
نسبت به مردان، به اختالفات زيست شناختی يا روان شناختی يعنی به اختالف 
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در نیروی بدنی، حالت انفعالی و اش��تغال به تولید نس��بت داده می شد )گیدنز، 
1377، ص 158(.

کووی  و اس��التر  س��یصد و هجده دخت��ر بزهکار را در مؤسس��ه ای در 
انگلس��تان تحت مطالعه ی روان  پزشکی قرار داده و پیشنهاد نمودند که »چنین 
دخترانی بايد از جامعه جدا ش��وند«؛ اين امر نه به خاطر اجتماع، بلکه بیش��تر 
به خاطر خود اين دختران بود. آن ها از يک س��و به کنکاش در خصوص عوامل 
محیط��ی بزهکاری زن��ان و نقش آناتومی در ايجاد تف��اوت در بزهکاری زنان و 
م��ردان اصرار دارند و از س��وی ديگ��ر عوامل اجتماعی را نی��ز در رفتار با زنان 
مهم انگاش��ته اند. به عقیده ي اين نويسندگان، معموالً بزهکاری زنان به صورت 
رفتارهای جنس��ی منافی عفت و بی بندوباری جنسی ظاهر می شود؛ اين امر در 
مقايسه با مردان که بیشتر جرايم غیرجنسی مرتکب می شوند، نیازمند درجه ی 
بااليی از پختگی اس��ت. اين دو محقق در نتیجه گیری از نظراتش��ان به تفصیل 
درباره ي ضرورت تأمین س��المت روانی افراد، برای مقابله با فروپاش��ی زندگی 

.)Cowie; Slater, 1968, pp. 114-166( خانوادگی بحث می کنند
گیسا کونوپکا بدون انکار اهمیت و نقش بیولوژيکی افراد تالش می کند 
از ورای مصاحبه هايش با دختران جوان بزهکار از علل و زمینه های بزهکاريشان 
آگاهی يابد. وی به اين نتیجه می رسد که مداخله ی اجتماعی توسط افراد مطلع 
و دلس��وز می تواند زنان و دختران جوان را در حل مشکالتش��ان ياری رس��انده 
و مس��اعدت و همیاری مددکاران اجتماعی روش��ی مطلوب در جهت کمک به 

)Konopka, 1966, p. 119( .دختران نوجوان در تعارض با قانون باشد
اي��ن محقق در س��ال های 1966 و 1983 در مطالعاتش بر روی يکصد 
و هش��تاد و يک دختر بزه��کار و باردار ازدواج نکرده که ب��ه اقلیت های نژادی 
و اجتماع��ی تعلق داش��تند، به برخی مفاهی��م روانی چون »بح��ران هويت«، 
»تعارض میان مادر و دختر«، کینه نس��بت به »کنترل دوگانه ای که نظام های 
طبقاتی و جنسیتی بر زنان اعمال می کنند«، »نداشتن بزرگ تر« و غیره دست 
يافت. دختران مزبور به علت زندگی در محیط خانوادگی خش��ونت آمیز، دارای 
تصاويري منفی از پدر و مادر )زن و مرد(، محیط خانواده و اجتماع بودند. عدم 
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ارضای نیازهای مربوط به وابستگی دختران به مادرانشان، در دوران کودکی، به 
واکنش های پرخاش��گرانه اي منجر ش��ده بود؛ آنان در عین حال نسبت به مادر، 
دو احساس متضاد وابستگی و خصومت داشتند. کتک خوردن و احتماالً گاهی 
تجاوز و سوء رفتار از جانب پدر، تصويری وحشیانه از مرد در ذهن ايشان ايجاد 
کرده بود؛ از لحاظ اجتماعی نیز تعلقشان به گروه سیاه پوستان و اسپانیايی تبارها، 

)Ibid, p. 120( .از ايشان موجوداتی مطرود و منزوی ساخته بود
در مجم��وع، نظريه ه��ای روان ش��ناختی جرم نی��ز مانن��د تبیین های 
زيست ش��ناختی، تبهکاری را با انواع خاص ش��خصیت مربوط  دانسته است؛ در 
حالي که، بايد به اين واقعیت توجه داش��ت که هرچند برخی زنان قانون ش��کن 
احتم��االً از اختالل روان��ی رنج می برند، اما اين امر عمومی��ت ندارد و در مورد 

بسیاری از غیرمجرمان نیز صادق است.

3-3. نظريه های مبتنی بر عوامل اجتماعی- اقتصادی 
امروزه جرم شناس��ان متقاعد ش��ده اند که وراثت ب��ه تنهايی عامل جرم 
نیس��ت. مطالعات اجتماعی ثابت کرده اند که در بسیاری از موارد وضع نابهنجار 
جامعه، زمینه س��از و مس��بب بزهکاری است. از س��وی ديگر، تمام نظريه های 
جامعه ش��ناختی، به جز چند اس��تثنا، زنان را ناديده گرفته اند. در اين نظريات 
جنسیت را متغیر تبیین گر مهمی ندانسته و چنین فرض می کنند که نظريه های 
مبتن��ی بر نمونه ای مردانه را می توان به زنان نیز تعمیم داد )آبوت، 1382، ص 

.)219
يکی از نخس��تین تالش های واقعی صورت گرفته برای تبیین مجرمیت 
زنان و چرايی اختالف مجرمیت دو جنس، تبیین مجرمیت زنان برحسب تمايز 
اجتماعی نقش های جنسیتی است )Smart, op.cit, p. 66(. به عبارت ديگر، 
اختالف فرهنگی در مورد اجتماعی کردن دختر و پس��ر و نظارت ش��ديدی که 
بر دختران در خصوص ماندن آنان در خانه اعمال می ش��ود، بر میزان مجرمیت 
آنان مؤثر اس��ت. پسران مجازند آزادانه در بیرون از خانه به سر برند. خانواده و 
جامعه نیز آنان را به فعالیت بیشتر تشويق می کند. لذا، در نهايت پسران مجال 
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بیش��تری برای ارتکاب بزه می يابند و همین امر موجب افزايش میزان مجرمیت 
مردان نسبت به زنان می شود، اما مطالعه ي بزهکاری از زاويه ی اقتصادی، توجه 
ويژه به محالت فقیرنش��ین و مش��کالت آن ها را موجب ش��ده اس��ت. برخی از 
پژوهش��گران با توجه به میزان باالی بزهکاری و جنايت در محله های مزبور، در 
پی کش��ف داليل آن برآمده اند. جامعه شناسان چنین دريافتند که پديده هايی 
چون صنعتی شدن، شهرنشینی و مهاجرت و به دنبال آن فقر اقتصادی زمینه ساز 
بزهکاری اند. در نتیجه، ايش��ان برداش��تی زيس��ت محیطی از اجتماع داشتند. 
بیشترين تحقیقات را شاو1 و هانری مک کی2، با تحقیق بر روي بزهکاری مردان 

)Ibid, p. 71( .انجام دادند
س��اترلند و کرس��ی اختالف فاحش جرايم زنان و م��ردان را از اختالف 
موقعیت اجتماعی اين دو جنس ناش��ی می دانند. اين دو محقق معتقدند که با 
برقراري مساوات میان زنان و مردان در کشورهای اروپايی و امريکای شمالی و 
تحقق استقالل اقتصادي زنان میزان ارتکاب جرم زنان، به میزان جرايم مردان 
نزديک شد. اين دو يادآوری می کنند که در داخل هر کشور نوع جرايم زنان بر 
 Sutherland; Cressey, 1966,( حسب موقعیت اجتماعی آنان تغییر می يابد

.)p. 124
مطالعات کمپیل3 و کارلن4 نش��ان می دهد که بايد در خصوص اين ادعا 
که خش��ونت منحصراً از ويژگی های تبهکاری مردان است، محتاط باشیم. زنان 
ممکن اس��ت بسیار کمتر از مردان در جرايم خش��ن شرکت کنند، اما همیشه 
از ش��رکت در ماجراهای خشن بازداشته نمی شوند. افزون بر اين، برخی جرايم 
زنانه اي چون فحش��ا وجود دارد که در نتیجه ي ارتکاب آن، صرفاً زنان محکوم 
می ش��وند و مش��تريان مرد آنان مورد تعقیب کیفری ق��رار نمی گیرند. )آبوت، 

1382، ص 209(
برخ��ی جرم شناس��ان نیز توجه خود را به بررس��ی ارتب��اط میان قانون 

1. Shaw
2. McKay
3. Kampil
4. Karlin
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و ج��رم، ه��دف و کارکرد نظام حقوق��ی و نقش اختی��ار و اراده ی فرد معطوف 
نمودن��د. به اعتقاد طرفداران نظريه ی »برچس��ب زنی«، ه��رگاه مجرمان از نظر 
ويژگ��ی اجتماعی متفاوت از غیر مجرمان باش��ند، اين تف��اوت به خودی خود 
س��بب قانون شکنی نمی ش��ود؛ مگر از اين جهت که جامعه با استناد به همین 
ويژگی ها به برخی افراد برچسب مجرم زده و ارتکاب جرم از سوي برخی ديگر 
را ناديده مي انگارد )همان جا(. برای اعمال ديدگاه مزبور نسبت به فحشا، روزن 
بلوم1، در س��ال 1980 از تعاريف انحراف اولیه و انحراف ثانويه لمرت2 در س��ال 
1951 بهره جست. از ديدگاه لمرت، انحراف اولیه يا رفتارهايی که می توان آن 
را ناش��ی از ش��خصیت واقعی فرد کجرو دانس��ت، هر چند ممکن است اعمالي 
خطرناک تلقی ش��وند، اما اساس��اً در خودپنداری شخص تأثیری ندارد. انحراف 
ثانويه، کجرو ي  هايی اس��ت که در پی واکنش جامعه در برابر کجروی نخستین 
و به عنوان پاس��خ در برابر اين واکنش شکل می گیرد. به اين ترتیب، همین که 
برچس��ب بزهکار به کودکی زده ش��د، به عنوان مجرم، تلقی  شده و همین گونه 
با وي رفتار می ش��ود. آن گاه فرد به ورطه ی رفتار تبهکارانه ي بیش��تری سقوط 
می کند و فاصله اش با میثاق های اجتماعی رسمی بیشتر می شود؛ فرد برچسب 
را  پذيرفته و خود را کجرو می بیند. بدين ترتیب، روزن بلوم در مطالعه ی فحش��ا 
بر اين باور اس��ت که ورود به دنیای نامرئی جنس��ی، گذری از انحراف اولیه به 

انحراف ثانويه است )همان، ص 210(.

4-3.نظريه های مبتنی بر ديدگاه های فمینیستی
در زمین��ه ی جرم شناس��ی، فمینیس��ت ها ب��ه دو گروه مارکسیس��ت و 
راديکال تقسیم  شده و دارای نظرات متفاوتی درباره ی بزهکاری زنان اند. به نظر 
فمینیست های مارکسیست، عدم مساوات جنسیتی ناشی از نابرابری قدرت زن 
و مرد در جامعه ی س��رمايه داری است. ريشه ی تفاوت ها به مالکیت خصوصی و 
غلبه ی مردانه در وضع قوانین و وراثت باز می گردد. در سیس��تم سرمايه داری، 

1. Rosenblum
2. Lemart
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م��ردان، زنان را در عرصه ی اقتص��ادی و بیولوژيکی کنترل می کنند و اين »در 
حاش��یه ب��ودن مضاعف« توضیحی ب��ر میزان ارتکاب کمتر ج��رم زنان در يک 
جامعه ی س��رمايه داری اس��ت؛ انزوای زنان در خانواده، فرصت کمتری را برای 
مداخله ی ايشان در جرايم مهم فراهم می کند و نداشتن قدرت، آنان را به سوی 

جرايم کم اهمیت تر مانند حمل مواد مخدر و فحشا سوق می دهد.
در مقابل، فمینیست های راديکال، علت بزهکاری زنان را در پدرساالری 
)مردساالری( دانسته و چنین می انگارند که اين امر موجب فرودست شدن زنان 
و هم چنین عاملی برای توجیه خشونت مردان و کنترل جنسیتی زنان می باشد. 
استثمار زنان توسط مردان موجب می شود زنان قربانی، از خانه گريخته و يا به 
استعمال مواد مخدر رو بیاورند و در نهايت خشونت مردان، زنان را به درگیری 
با سیس��تم عدالت کیفری کشانده و به سوی بزهکاری سوق می دهد. )معظمی، 

پیشین، ص 535(
 برخی از جرم شناسان مانند سیمون و آدلر رشد افزايش جنايت زنان در 
اياالت متحده را در سال های 1960 و 1970 میالدي، با آزادی ايشان در ارتباط 
مستقیم دانسته  و چنین استدالل می کنند که جنبش زنان، ديدگاه های سنتی 
ناظر بر ضرورت داش��تن رفتاري مقبول از سوي زنان را تغییر داده و راهگشای 
فرصت هايی برای آنان ش��ده که قباًل قابل دس��تیابی نبوده اند. به عقیده ی آدلر 
هم چنان که زنان در زمینه های اجتماعی، شغلی و اقتصادی از مزايايی بهره مند 
ش��ده اند، به همین ترتیب نیز به پیش��رفت هايی در زمینه ی رفتار جنايی نايل 
آمده ان��د؛ در نتیج��ه، زنان با قب��ول نقش های مردانه به کاره��ای مجرمانه نیز 

)Smart, op.cit, p. 97( .می پردازند
يکی از نظريه پردازانی که مفهوم نقش جنس��یت را در مطالعات مربوط 
به بزهکاری زنان مورد توجه قرار داده اس��ت، روت موريس1 اس��ت. وی معتقد 
اس��ت که مفهوم بزهکاری زنان عمیقاً از »اجتماعی شدن مردان و زنان« متأثر 
است. او تحقیقات مفصلی برای کشف تفاوت های میان بزهکاران زن و مرد و نیز 
مجرمان و غیرمجرمان انجام داد. موريس در آثار خويش )1965/1964( تالش 

1. Ruth Morris
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نم��ود تئوری مبس��وطی از بزهکاری زنان ارائه ده��د. وی پايین بودن میزان و 
تعداد جرايم زنان را از دو امر ناشی می داند: نخست، دسترسی ناچیز به »وسايل 
نامش��روع برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز«؛ و ديگری »مخالفت و نکوهش 
ش��ديدتر جامعه از اعمال مجرمانه ی زنان نس��بت به مردان«. از دختران بیشتر 
انتظار می رود تا مطیع باشند و معیارهای اخالقی در مورد ايشان سختگیرانه تر 
است. وی در مطالعه بر روی يک گروه شش نفری از مجرمان زن و مرد، مشاهده 
نم��ود که دختران در مقايس��ه با پس��ران از درگیری با پلیس ش��رم و خجالت 
بیش��تری احس��اس می کنند. عالوه بر اين، وی دريافت که دختران در صورت 
ارتکاب خالف، بیش از پس��ران از س��وی والدين مورد نکوهش قرار می گیرند. 
موريس پس از گفتگو با جوانان بزهکار متوجه ش��د که بزهکاران جوان بیش��تر 
مايل اند با اعضای همان جنس مرتکب خالف بشوند تا جنس مخالف. هم چنین 
او دريافت که زنان مجرم معموالً خانواده اي متالش��ي داشته و يا از خانواده های 

)Morris, 1964, pp. 154-264( پر از مشکل و تنش می آيند
ب��ه طور کلی، مطالع��ات مذکور اين نکته را آش��کار می کند که بايد در 
خصوص ارتباط »مردانگی« يا خصايص مردانه آن چنان که عرفاً تعیین شده، با 
بزهکاری بررسی دقیق تري صورت گیرد. برخی فمینیست ها اظهار کرده اند که 
نظريه های موجود درباره ی بزهکاری را می توان به گونه ای گس��ترش داد که در 

خصوص زنان نیز کاربرد داشته باشد. )آبوت، 1382، ص223(
به رغم آن که فمینیست ها کوشیده اند نظريه های مردمحورانه ی انحراف، 
نظیر ديدگاه برچسب زنی را به گونه ای شرح و بسط دهند که بزهکاری زنان را 
نیز در برگیرد، ايش��ان اهمیت توجه به عوامل ديگری چون موقعیت اقتصادی 
زن��ان، نقش زنان در خانواده و نظارت اعمال ش��ده بر دختران در هر دو قلمرو 
خصوصی و عمومی را، برای درک بزهکاری های زنان يادآور شده اند. با اين همه، 
نظريه های فمینیستی نیز نتوانسته رفتار زنان قانون شکن را به طور کامل تبیین 
نمايد. آنچه مس��لم اس��ت رفتار زنان بزهکار يا غیربزهکار را بايد با ارجاع آن به 
تش��کیالت اجتماع که نقش هايی محدودکننده و استثمارگرانه بر آنان تحمیل 
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می کند، توجیه کرد. از اين گذشته، بايد پذيرفت که در برخی شرايط اقتصادی 
و ايدئولوژيکی ممکن اس��ت بزهکاری واکنش منطق��ی زنان و منطبق با درک 
ايشان از ناتوانايی هايی باشد که اجتماع به لحاظ نقش طبقاتی و جنسی بر آنان 

تحمیل کرده است. )معظمی، 1383، ص 537(

4. بررسي تفاوت نوع جرايم زنان و مردان
تحقیقات انجام شده حکايت از اين دارند که جرايم زنان به ندرت متضمن 
خشونت بوده، و تقريباً همگی از جرايم کم اهمیت ترند. برخی فمینیست ها چون 
لنارد )1982( و اس��مارت )1977( معتقدند که جرم شناسی سنتی برای جرايم 
زنان توضیح مناسبی ارائه نداده است، لذا، ارائه ی نظريه ای ويژه برای خالفکاری 
زنان را ضروری دانسته اند. به باور آنان، جرم شناسی سنتی بر پیش داوری مردانه 
مبتنی است؛ مردان آن را ساخته اند و موضوع آن مردان اند. آن ها مدعی اند يکی 
از موجبات جرايم زنان را می توان در جامعه پذيری نقش های جنسیتی و اشکال 
تسلط مردان بر جامعه يافت. خالف کاری زنان از اين رو به نسبت نادر و کوچک 
اس��ت که جامعه پذيری جنس��یتی زنان در جهت ايف��ای نقش های کنش پذير، 

دنباله رو و درجه ي دوم بسیار موفقیت آمیز است.
باکس1 طی تحقیقی در سال های اخیر معتقد است که بیشتر تحقیقات 
صورت گرفته در خصوص زنان و جرم، بر نوجوانانی متمرکز است که به موجب 
آمارهای رس��می، يک س��وم تمام جرايم بزرگ را در انگلس��تان و ولز مرتکب 
می ش��وند. از اين رو هنوز در اين باره که چرا به نس��بت کل جرايم بزرگی که 
مردان مرتکب می ش��وند، جرايم بزرگ زنان بزرگسال تا اين اندازه ناچیز است، 

توضیحات اندکی وجود دارد )گرت، 1382، ص180(.
يکی از خصوصیات ممتاز بزهکاری زنان، نقشی است که آن ها در جرايم 
خاص ايفا مي نمايند. اس��مارت در تحلیل خود میان »جرايم مرتبط با جنس« 
يعنی جرايمی که ممکن اس��ت افراد هر دو جنس به آن مبادرت ورزند، اما در 
عمل يک جنس بیش��تر آن را مرتکب می ش��ود و »جرايم خاص جنس« تمايز 

1. Bocs
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قائل می شوند. )همان، ص174(
به رغم آن که، میان جرايم مردان و زنان اختالف فاحشی وجود دارد، اين 
عدم تناس��ب برحسب زمان و مکان و طبع جرايم متفاوت است. از آمار رسمی 
احکام ص��ادره در خصوص جرايم ارتکابي چنین برمی آي��د که زنان برای انواع 
جرايم محکومیت می يابند، اما در جمعیت مجرمان، دو جنس مرد و زن به يک 

اندازه مشاهده نمی شوند.
پینات��ل1 در تحقیقات خ��ود در خصوص بزهکاری زن��ان به اين نتیجه 
رس��یده اس��ت که در جرايم علیه اش��خاص؛ فعالیت های مجرمان��ه ي زنانه به 
مسموم کردن، سقط جنین و بچه کشی اختصاص دارد و در جرايم علیه اموال، 
جیب بری، س��رقت از فروشگاه ها و اخفای اموال مس��روقه از جرايم اختصاصی 
زنان ان��د؛ هر چند زنان کالهبردار نیز کم نیس��تند. هم چنی��ن در جرايم علیه 
اخالق؛ رها کردن کودک و تحريک به عیاش��ی صغار بیش از هر نوع جنايتی از 

جرايم اختصاصی زنان است )کی نیا، 1376، ص154(. 
در ادام��ه پس از بی��ان مهم ترين نظريه هاي موج��ود در حوزه ي جرايم 
زنان، تالش مي شود تا با لحاظ اين نظريه ها، تحول جرايم زنان در ايران در دو 

دهه ي اخیر بررسي شود.

5. تحول جرم زنان در ايران در دو دهه ی اخیر
در اي��ن بخش، با اس��تفاده از داده ه��ای آماری، تح��ول جرايم ارتکابی 
از س��وی زنان در ايران بررس��ی می ش��ود. آمارهای مورد استفاده، در دو سطح 
کشوری و استانی اس��ت. در سطح کشوری آمارهای موجود روند تحوالت را از 
سال 1360 به بعد نشان می دهد. اما آمار استانی مربوط به سال های 1375 به 

بعد است و در اين سا ل ها استان ها با هم مقايسه می شوند.2

1. Pinatle
2. داده های خام: شمس،1382.
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جدول 1- تعداد و نس�بت زنان محکوم به زندان از سال 1360 تا 
1380

آمار جدول 1، بیانگر تعداد کل زندانیان کش��ور و تعداد و نس��بت زنان 
زندانی به کل زندانیان است.

همان گونه که در اين جدول مش��اهده می ش��ود، تعداد کل محکومان به 

کلسال محکومانتعداد
هازندان

زنان تعداد
یزندان

به زن زندانیان نسبت
زندانیانکل

1360145011707690/4
1361134436629070/4
1362168506869120/5
1363180526943120/5
13642085711126040/5
13652075411104730/5
13662259251270760/5
13672324231259040/5
13682359391238820/5
13692421391199095/4
13702555351264395/4
13712829741300195/4
13723376101503350/4

13733500051428410/4
13743653781489310/4
13754275641904145/4
13764542592128870/4
13774755592245572/4
13785499962374032/4
13795969492327890/3
13806611302964648/4
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زن��دان از يکصد و چهل و پنج هزار و يازده نفر در س��ال 1360 به شش��صد و 
شصت و يک هزار و يکصد و سي نفر در سال 1380 رسیده است. 

اطالع�ات اين جدول، بیانگر افزاي�ش تعداد زنان محک�وم شده به زندان 
است؛ زيرا همان گونه  که مشاهده می شود، تعداد زنان زندانی در سال 1360 از 
هفت هزار و هفتاد و ش�ش نفر به بیست و نه هزار و ش�شصد و چه�ل و ش�ش 
ن�فر در س��ال 1380 افزايش يافته اس��ت. اين روند افزاي�شی از سال 1370 به 
بعد ش��تاب بی�شتری داشت�ه است. به نحوي که شمار زنان زن�دانی طی پانزده 
س��ال از س��ال 1360 تا 1374، دو برابر ش��ده؛ در ح�الی که، در سال های بعد 
تع�داد زن�دانیان زن ط�ی پنج س���ال از س��ال 1375 تا 1380، نزديک به دو 
ب�رابر ش���ده اند. اط�العات ج�دول هم چن�ین نش���ان می دهد که تعداد جرايم 
ثب�ت ش��ده زنان از رقم هش��ت هزار و شش���صد و ن�ود و يک م�ورد در س��ال 
1362 به ن�وزده هزار و چ�هل و يک م�ورد در س�ال 1375 تغی�یر يافته اس�ت؛ 
که معادل 2/2 برابر افزايش داش��ته اس��ت، اما در م�دت م�شابه جم�عیت زنان 
باالی پان�زده سال از پانزده میلیون و پانص�د و هفتاد و شش هزار ن�فر در سال 
1362 به ه�فده میلیون و نهصد و بیس��ت و پن�ج هزار و پانصد و س��ي نفر در 
س��ال 1375 رسی�ده که افزايش�ی حدود 1/5 برابري را نشان می دهد. )بخشی 

افروزنده، 1385، ش1، ص 53(
با آن که تعداد زنان زندانی و نس��بت آن به کل جمعیت زنان در بیست 
س��ال مورد بررسی، افزايش بسیار داشته است، از جدول مذکور می توان نتیجه 
گرفت که هرچند طی دو دهه ی اخیر، میزان جرايم زنان افزايش داش��ته است، 
اما ستون چهارم جدول که نسبت زنان زندانی را به کل زندانیان نشان می دهد، 
در ابتدا افزايش يافته و س��پس در س��ال 1380 به نسبت سال 1360 بازگشته 

است، دلیل اين موضوع افزايش تعداد زندانیان مرد در همین فاصله است.
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جدول 2- فراوانی تعداد و میزان دستگیرشدگان زن به تفکیک 
استان در سال  های 1375 ،1380 و 1384

آمار مندرج در جدول شماره ی 2 بیانگر آن است که تعداد دستگیرشدگان 

137513801384استان
زنان تعداد
دستگیر

هشد

نسبت
دستگیري
کل به زنان

زنان تعداد
دستگیر

شده

نسبت
دستگیري

کلزنان به

زنان تعداد
دستگیر

شده

نسبت
دستگیري
کل به زنان

کشور 1537457/28353529/6368132/6کل

شرقی 14503/127967/410266آذربایجان
غربی 5215/55481/416135/7آذربایجان

2298/34083/42303/2اردبیل
6338/23633/217641/5اصفهان
773/31202/51744/4ایالم

1319/4318/02124بوشهر
1156205/67165165/1964353/8تهران

1744/42131/32473بختیاريوچهارمحال
40567/936872/664694/8خراسان
12469/511902/55685/2خوزستان

15641059/15998/11زنجان
2282/53145/65417/8سمنان

5425/72547/4791/1بلوچستانویستانس
17679/410861/321856/4فارس
1488/12962قزوین

999/23282/32626/2قم
2161/32447/31768/1کردستان

8809/712778/76466کرمان
2401/47105/71444/1کرمانشاه

1965/61917/4879/1بویراحمدوکهگیلویه
5941/98303/11گلستان
62284/2310105/418983/8گیالن
1756/21302/12582/3لرستان
175964/3716548/843473/18مازندران
3513/312198/73287/3مرکزي

22743479/21895/2هرمزگان
4934/314778/546577/11همدان

21433925/45534/5یزد
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زن در برخی اس��تان ها با افزايش و در ب�رخی اس��تان هاي ديگر با کاهش روبرو 
بوده است. در سال 1375  استان های تهران با 67/5 درصد، مازندران با 37/4 
درصد، گیالن با 23/4 درصد، آذربايجان شرقی با 12/3 درصد، خراسان با 9/7 
درصد و س��رانجام کرمان با 7/9 درصد بیش��ترين میزان جرايم ارتکابي را دارا 
می باش��ند. جرايم ارتکابي در تمامی اين استان ها در سال های 1380 و 1384 
روند رو به کاهشي را به نمايش می گذارند. استان هايی که در همین دوره دارای 
درصد جرايم ارتکابي کمتری هس��تند، عبارتند از استان لرستان با 2/6 درصد، 

اصفهان با 2/8 درصد، قم با 2/9 درصد و يزد با 3 درصد.
بررسی آمار س��ال 1380 نشان می دهد که استان های تهران با 19/05 
درصد، گلستان 9/1 درصد، مازندران 8/8 درصد، کرمان با 7/8 درصد و مرکزی 
7/8 درصد، باالترين میزان نس��بت دستگیر ش��دگان را داشته اند. استان بوشهر 
ب��ا 8/. درصد، کم ترين نس��بت را به خود اختصاص داده اس��ت؛ در مجموع در 
مقايس��ه ی سال های 1375 و 1380 شاهد کاهش میزان درصد جرايم ارتکابي 

از سوي زنان در کل استان ها مي باشیم. 
داده ه��ای مرب��وط به نس��بت دس��تگیری زن��ان در س��ال 1384 نیز 
نش��ان دهنده ی باالترين فراوانی در استان های مازندران با 18/3 درصد، زنجان 
با 11/8 درصد، همدان با 11/7 درصد، گلس��تان با 11/3 درصد می باش��د. اين 
نس��بت ها در اس��تان های زنجان و مازندران در مقايس��ه با س��ال 1380 روند 

افزايشی بسیاری را نشان می دهد.
تغیی�راتی که در نسبت دس�تگیرش�دگان زن در سال 1384 مش�اهده 
می ش�ود، از افزايش چشمگیر دستگیری زنان در استان م�ازندران و کاهش در 
دس��تگیری زنان استان تهران حکايت دارد. اين در حالي است که استان تهران 
در س��ال های 1375و 1380 باالتري��ن میزان دس��تگیری را به خود اختصاص 
داده بود. هر چند نس��بت زنان دستگیر شده در استان مازندران از سال 1375 
به س��ال 1384 بیانگر يک میزان رو به کاهش اس��ت، اما اس��تان مازندران از 
نظر دس��تگیری زنان در س��ال 1384 رتبه ی نخست را داش��ته است. اين امر 
نشان دهنده ی نوسان در نسبت دستگیری زنان در استان های مختلف، در طول 
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دوره های زمانی متفاوت بوده و نشان می دهد که تغییرات ايجاد شده در نسبت 
جرم زنان در مناطق مختلف کش��ور، يکس��ان نبوده است. تبیین داليل تفاوت 
استان های مختلف از نظر میزان جرم و هم چنین تغییرات جرايم زنان، مستلزم 

بررسی و تحلیل دقیقی است که از حوصله ی اين نوشتار خارج است.

6. نوع جرم
ع��الوه بر تغییر در تع��داد و میزان جرم زنان، براس��اس نظريه هايی که 
مورد بحث قرار گرفتند، ترکیب يا انواع جرايمی که کل مجرمان يا زنان مرتکب 
می شوند، نیز از اهمیت تحلیلی بااليی برخوردار است. در اين قسمت به بررسی 

ترکیب و انواع جرايم زنان براساس داده های موجود می پردازيم.
مطابق آمار سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، به جرايم 

ارتکابی در پنج گروه عمده به صورت زير طبقه بندی شده است:
الف( جرايم اقتصادی و مالی: مش��تمل بر جرايمي مانند اخالل در نظم 
اقتصادی، جعل و تزوير، تقلب در کس��ب و تجارت، سرقت و جرايم علیه اموال 

و مالکیت؛
ب( جراي��م م��واد مخدر: از ترکی��ب و جمع جرم اعتی��اد )مصرف مواد 

مخدر( و مواد مخدر )قاچاق و توزيع مواد مخدر( محاسبه شده است.
ج( جرايم جنس��ی و اخالقی: جرايمی اس��ت که ب��ر ضد عفت و اخالق 
عمومی شکل می گیرد. اين گروه جرمی از ترکیب جرايمی مانند فحشا، قوادی، 
شرب خمر، قمار، به کارگیری تجهیزات دريافت از ماهواره تشکیل شده است. 
د( جراي��م خش��ونت آمیز، در منبع آماري مذکور ب��ا عنوان جرايم علیه 
اش��خاص و اطفال آمده و در مجموع مشتمل است بر ضرب و جرح و قتل های 

عمدی و غیرعمدی. 
ه�( ساير جرايم، شامل جرايمی مانند تخريب، جرايم مطبوعاتی، جرايم 
علیه بهداش��ت عمومی، جرايم علیه آس��ايش عمومی، جرايم علیه دولت و فرار 
محبوس��ین می ش��ود، ترکیب و تغییرات مربوط به انواع جراين مذکور از سال 
1360 تا 1380 به صورت مقاطع پنج س��اله در جدول ش��ماره ی 3 نشان داده 
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جنسیتسال
جرم گروه یا نوع

جرایم
و اقتصادي

)درصد)مالی

موادجرایم
مخدر

)درصد)

جنسی جرایم
اخالقی و

)درصد)

جرایم
خشونت

)درصد)آمیز

جرایم سایر
)درصد)

40/224/610/1495/1231/59زن1360
05/1908/2143/570/2774/26مرد

88/902/3511/4042/1252/12زن1365
96/3612/2732/976/2084/5مرد

92/702/2527/2425/1021/12زن1370
28/2516/2134/1143/1779/24مرد

15/834/3672/3785/1022/7زن1375
08/2674/3065/899/1654/17مرد

48/1052/2884/2559/956/5زن1380
38/2489/3704/897/1472/14مرد

شده است.

ج�دول 3- انواع جرايم زنان و م�ردان زندانی به کل زندانیان از 
سال 1360 تا 1380 در مقاطع پنج ساله

همان گونه که مالحظه می ش��ود، جرايم اقتصادی و مالی زنان در س��ال 
1360 از 40/7 درصد به 48/10 درصد در س��ال 1380 تغییر پیدا کرده است. 
اين نوع جرم در طول اين دوره ی زمانی روند رو به افزايش��ی را نش��ان می دهد. 
در مورد مردان نیز اين نس��بت با افزايش هايی مواجه اس��ت، با اين تفاوت که 
جرايم مردان در اين نوع جرم با افزايش��ی ناگهانی در فاصله ی سال های 1360 
تا 1365 مواجه بوده اس��ت، به نحوي که از 19/05 درصد در س��ال 1360، به 
36/96 درصد در فاصله ی زمانی پنج س��ال پس از آن رس��یده و در س��ال های 
پ��س از آن يعن��ی 1370، 1375 و 1380 رو ب��ه کاه��ش رفته اس��ت؛ با اين 
وجود میزان آن در س��ال 1380 که 24/38 درصد اس��ت، نسبت به سال مبدأ 
)19/05 درصد(، همچنان بیانگر روندي افزايشي است؛ اما در مجموع و نسبت 
به س��ال های قبل تر يعني س��ال هاي 1370،1365 و 1375، اين میزان کاهش 

اين نوع جرم در مردان را نشان می دهد.
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به نظر می رسد شرايط فعلی جامعه که زمینه ی مشارکت و ورود زنان به 
حوزه های قدرت و فعالیت هاي اقتصادی و اجتماعی افزايش يافته، موجب شده 
است که زنان برای رسیدن به اهداف اقتصادی و مالی، نسبت به گذشته امکان 
و بیشتری برای ارتکاب چنین جرايمي فرصت بیايند. همان گونه که گفته شد؛ 
مطابق تئوري هاي مبتني بر عوامل اقتصادي، به نظر مي رسد با توسعه ي نقش 

اقتصادي زنان در ايران، جرايم اقتصادي آنان نیز افزايش يافته است.
در خصوص زندانیان جرايم مواد مخدر نیز می توان گفت نسبت اين نوع 
جرم در هر دو گروه جنسی در سال های ياد شده رو به افزايش بوده است؛ اما، 
اين افزايش در مورد زنان قابل توجه تر از مردان اس��ت؛ زيرا، در س��ال 1360 از 
6/24 درصد به 35/02 درصد، در س��ال 1365، 35/03 درصد در سال 1370. 
36/34 درصد در س��ال 1375 و 38/53 درصد در سال 1380 می رسد. اما در 
خصوص مردان تغییرات اين نوع جرم به گونه اي  اس��ت که از 21/08 درصد در 
س��ال 1360 به 37/89 درصد در س��ال 1380 مي رسد. با اين وجود بايد توجه 
داشت که اين روند در سال هاي مورد نظر با کاهش هاي جزئي نیز مواجه است.

اعداد و ارقام مربوط به نسبت زندانیان جرايم جنسی و اخالقی در میان 
زنان و مردان از افزايش آن در هر دو گروه جنس��ی حکايت دارد؛ هر چند اين 
افزايش در بین زنان بیش از مردان اس��ت. نس��بت اين جرايم در بین زنان، از 
14/10 درصد در س��ال 1360 به 35/84 درصد در س��ال 1380 می رس��د؛ در 
حالی که، نس��بت آن برای مردان در اي��ن دوره از 5/43 درصد به 8/04 درصد 
رسیده است. تغییرات بین سال های ذکر شده )1360 و 1380( نیز با کاهش يا 
افزاي��ش جزئی، افزايش اين نوع جرم در هر دو جنس را بیان می کند؛ هر چند 
اين افزايش در مورد زنان به مراتب بیش از مردان اس��ت. براس��اس تئوري هاي 
مبتن��ي ب��ر ديدگاه هاي زيست ش��ناختي، افزايش میزان جرايم جنس��ي با اين 

تئوري ها مطابقت دارد.
آخرين بخش از نوع جرايم نیز مربوط به زندانیان جرايم خش��ونت آمیز 
اس��ت. ب��ا نگاهی به جدول 3 می توان دريافت که می��زان اين نوع جرم در بین 
ه��ر دو جنس با کاهش مواجه اس��ت. برای زنان نس��بت اين ن��وع جرم که در 
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جرمسال فراوانی باالترین
مخدر مواد اخالقیجرایم و جنسی جرایم

136024/610/14
136502/3511/30
137003/3527/34
137534/3623/37
138053/3884/35

س��ال 1360 معادل 12/95 درصد بوده اس��ت، در سال 1380 به 9/59 درصد 
می رس��د. در خصوص مردان نیز اين میزان از 27/70 درصد در سال 1360 به 
میزان 14/97 در سال 1380 کاهش يافته است. شايد بتوان روند کاهشي اين 
قبیل جرايم در هر دو جنس را ناشي از گرايش افراد جامعه برای حل مسائل و 
مشکالت خود از طريق مجاری قانونی و نیز افزايش سطح رفاه نسبی اجتماعی 
افراد دانس��ت؛ امری که از توس��ل افراد به زور يا خش��ونت برای برطرف کردن 
نیازهايشان جلوگیری می کند. همچنین چه بسا در نتیجه ي روند افزايشي ساير 

جرايم، نسبت نوع اخیر کاهش يافته است.

جدول4- تغییرات باالترين نس�بت جرم زنان از س�ال 1360 تا 
1380 در مقاطع پنج ساله

در خصوص جرايم جنس��ی با توجه ب��ه آنچه در تبیین چارچوب نظری 
موضوع بیان ش��د، می توان گفت همواره اين نوع جرايم متداول ترين نوع جرايم 
ارتکاب��ی در بین زنان بوده اس��ت )احم��دی، 1384، ص 218(. زنان به دلیل 
ناتوانی و ضعف فیزيکی و عدم توانايی درگیری در جرايم خش��ن برای رسیدن 
به اهداف مالی بیش��تر، مرتکب اين نوع جرم می شوند. درگیری زنان در جرايم 
مواد مخدر نیز ممکن است داليل مختلفی داشته باشد. از بعد اقتصادی می توان 
به اين مسأله اشاره کرد که اين نوع جرم برای آنان سودآوری بیشتری نسبت به 
ساير جرايم داشته و آن ها را زودتر به اهداف مالی خود می رساند؛ به ويژه آن که، 
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مص��رف زناني که خود نیز معتادند را تأمین می نمايد. از س��ويي ديگر احتمال 
مورد س��وءظن قرار گرفتن يا دس��تگیری زنان به دلیل نوع پوشش آن ها کمتر 
بوده و اين امر امکان حمل و آس��ان تر م��واد مخدر را فراهم مي آورد. هم چنین 
چنین زناني با سوءاس��تفاده از کودکان يا نوزدان به سهولت می توانند نسبت به 

قاچاق مواد مخدر يا توزيع آن اقدام کنند.

جدول 5- نس�بت دستگیرش�دگان انواع جرايم کل کش�ور در 
سال های 1375، 1380 و 1384

با بررسي جدول 5 نتیجه می شود که در سال 1375 نسبت زنان دستگیر 
ش��ده در جرايم جنسی و اخالقی از بیش��ترين میزان )89/1 درصد( نسبت به 
س��اير جرايم برخوردار اس��ت. در خصوص مردان نیز بیشترين اين نسبت ها در 
همین سال به دستگیرشدگان جرايم اقتصادی و مالی )35/5 درصد( اختصاص 
دارد. ارقام مربوط به س��ال 1380، نیز به مانند سال 1375 است؛ به نحوي که 
بیش��ترين نسبت دس��تگیری جرم در میان زنان به جرايم جنسی و اخالقی با 
میزان 53/9 درصد تعلق دارد؛ با اين تفاوت که نسبت به سال قبل از آن بیانگر 
روندي کاهشي است؛ در اين سال، بیشترين نسبت دستگیری مردان به جرايم 

مواد مخدر به میزان 40 درصد اختصاص دارد.
در س��ال 1384 باالترين نس��بت دس��تگیری زنان به جرايم جنسی و 

جرمجنسیتسال گروه یا نوع
جرایم

و اقتصادي
(درصد)مالی

مواد جرایم
مخدر

(درصد)

جنسی جرایم
اخالقی و

(درصد)

جرایم
آمیزخشونت

(درصد)

سایرجرایم
(درصد)

4/23/21/8962/0زن1375
5/355/266/222/152/0مرد

1/126/169/531/173/0زن1380
3/33405/121/141/0مرد

3/99/181/615/101/0زن1384
4/208/514/142/132/0مرد
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اخالق��ی )61/1 درص��د( اختصاص دارد با اين تفاوت که در مقايس��ه با س��ال 
1380، با روندي افزايش��ي مواجه است. بیش��ترين نسبت به دستگیری مردان 
نیز به جرايم مواد مخدر با نسبت 51/8 درصد، تعلق دارد. هم چنین بايد توجه 
داش��ت که در تمام س��ال های مورد بررس��ی، جرايم اخالقی و جنسی با اندکی 

نوسان، بیشترين نسبت  دستگیري را داشته اند.
در س��ال های 1375 و 1380 زن��ان در جرايم خش��ونت آمیز به ترتیب 
با نس��بت های 6 درصد و 17/1 درصد در رده ی دوم بیش��ترين دستگیری قرار 
گرفته اند. اما اين نس��بت در س��ال 1384 میزان باالی خ��ود را در جرايم مواد 
مخدر منعکس کرده اس��ت. از سوی ديگر نس��بت های دستگیری زنان از سال 
1375 ب��ه 1384 در جراي��م مواد مخ��در به تدريج رو به افزايش بوده اس��ت؛ 
بدين معنی که، نس��بت آن از 2/3 درصد در س��ال 1375، به 18/9 درصد در 
س��ال 1384 افزايش داشته است. اين در حالی است که نسبت دستگیرشدگان 
جرايم ديگر در سال های ذکر شده با نوساناتی همراه بوده است. به نظر مي رسد 
افزاي��ش جرايم م��واد مخدر در زنان با تئوري هاي مبتن��ي بر عوامل اجتماعي، 

زيست شناختي و اقتصادي مطابقت دارد.
در خصوص مردان نیز اين نس��بت در س��ال 1375 در جرايم اقتصادی 
و مالی و در دو س��ال 1380 و 1384 در جرايم مواد مخدر مش��اهده می شود. 
اما نس��بت جرايم اقتصادی و مالی از س��ال 1375 به سال 1384 میزان رو به 
کاهش��ی را به نمايش می گذارد. دس��تگیری مردان در جرايم مواد مخدر نیز از 
میزان 26/5 درصد در سال 1375 به 51/8 درصد در سال 1384 افزايش يافته 

است. 
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7. برآمد
در اين نوشتار، تالش شد با توجه به آراء گوناگونی که در زمینه ی جرايم 
زنان مطرح است، تغییرات مربوط به جرم زنان در سطح کشور و استان ها از نظر 

کمی و کیفی بررسی شود. 
بررس��ی آم��ار محکومان به زندان نش��ان داد که به  رغ��م افزايش چهار 
برابری تعداد جرم زنان، نسبت جرم زنان در سال هاي اخیر به کل جرايم اندکی 
کاهش يافته اس��ت. دلیل اين امر آن اس��ت که میزان جرم مردان با س��رعت 
بیش��تری افزايش يافته است. هم چنین با مقايسه ي میزان افزايش جرم زنان با 
افزايش جمعیت آنان اين نتیجه حاصل مي ش��ود که تعداد جرايم ثبت شده ی 
زنان، افزايش��ی معادل 2/2 برابر داشته است. اما در همین مدت جمعیت زنان 
باالی پانزده سال سن افزايشی حدود 1/5 برابر را نشان می دهد. بنابراين، رشد 

جرايم زنان بیش از رشد جمعیت باالی پانزده سال بوده است. 
هم چنین آمار زنان دستگیر شده در استان های مختلف در دوره ي زماني 
1375 تا 1384 نش��ان می دهد که تغییرات ايجاد ش��ده در نسبت دستگیری 
زنان در اس��تان های مختلف کش��ور يکسان نبوده است و نظم مشخصی هم در 
تفاوت های اس��تانی و تغییرات آن ها ديده نمی  شود. بررسی اين تفاوت ها و پیدا 
کردن الگويی در تفاوت اس��تان ها و تغییرات آن ها از نظر جرم زنان، مس��تلزم 

انجام تحقیقات بیشتری است.
داده های مربوط به نس��بت نوع جرايم زنان تأکیدکننده ی اين است که 
تغییراتی در ساختار جرم زنان در کل کشور به وجود آمده است؛ زيرا، داده های 
جدول مربوط به اين متغیر که برای سال های 1360 تا 1380 به صورت مقاطع 
پنج س��اله تنظیم ش��ده است، مبین آن اس��ت که جرايم جنسي و جرايم مواد 
مخدر باالترين فراوانی به را داش��ته اند. با آن ک��ه در اين گروه، گاه جرايم مواد 
مخدری و گاه جرايم جنسی فزونی دارند، در خصوص جرايم اقتصادی نیز زنان 

يک روند آرام رو به افزايش را در اين نوع جرم به خود اختصاص داده اند.
در مجموع مقايس��ه ی ترکیب جرم زنان و مردان نش��ان می دهد که در 
حالی که در تمام س��ال هاي مورد بررسي بیش��ترين جرايم در بین زنان جرايم 
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اخالق��ی و جنس��ی مواد مخدر بوده و نس��بت کمی به جرايم خش��ونت آمیز و 
اقتصادی اختصاص داشته است، در بین مردان اين الگو به صورت ديگری است؛ 
بدين معنی که بیش��ترين جرايم از نوع جرايم اقتصادی، مواد مخدر و س��پس 
جرايم خشونت آمیز است و جرايم جنسی و اخالقی در مرتبه ی آخر مي باشد. در 
مورد نس��بت دستگیرشدگان زن در کل کشور نیز داده هايی که برای سال های 
1375، 1380 و 1384 جمع آوری ش��ده است نوع غالب و بیشترين دستگیري 
زنان را در همه س��ال هاي مذکور در نس��بت دستگیرش��دگان جرايم اخالقي و 
جنسي و با اندکي نوسان نشان داده است که پس از آن نسبت دستگیرشدگان 
در جرايم مواد مخدر فراواني بااليي را دارا مي باش��ند. اين امر نشان مي دهد که 
الگ��وي جرايم زنان در ايران همان الگوي س��نتي بوده و به طور کلي بر جرايم 
جنسي و اخالقي متمرکز است؛ به نظر مي رسد اين امر با تئوري هاي مبتني بر 

ديدگاه هاي زيست شناختي، اجتماعي و شخصیتي زنان مطابقت داشته است.
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