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مجله حقوقی دادگستری
سال  /74شمارهی  /72زمستان  /1389صفحات  91تا 117

بررسی آماری جرايم زنان ایران
(با تأکید بر محکومیت به حبس)
حمید جربانی

1

چکیده
با ورود به حيطهي علتشناسي جرايم ،ميتوان تفكيكي منطقي ميان
جرايم زنان و مردان يافت ،در سراس�ر جهان بررس�ي جرايم ارتكابي زنان و
مردان مبين وجود رابطهاي مس ّلم ميان اين جرايم و نقش جنسيتي مرتكبان
آن است.
در اين نوش�تار با بررس�ي تحوالت ص�ورت گرفته در تع�داد ،ميزان

و الگ�وي جرايم ارتكاب�ي زنان اي�ران در دو دههي اخير اي�ن نتيجه حاصل
ميش�ود كه به رغم افزايش چهار برابري تعداد محكومان زن ،نس�بت جرايم
زن�ان ب�ه كل جرايم ثابت مان�ده و حتي اندكي كاهش يافته اس�ت؛ افزون بر
اين ،الگوي جرايم زنان ايران ،بر اس�اس الگوي س�نتي جرم بوده و بيشتر بر
جرايم اخالقي ،جنس�ي و مواد مخدر تمركز دارد؛ اين امر با يافتههاي حاصل
از نظريات مبتني بر ارتباط عوامل زيستش�ناختي ،شخصيتي و اجتماعي با
وقوع جرم نيز مطابقت دارد.
واژگان كليدي:
جرايم زنان ،الگوي جرايم ،ميزان جرم ،نوع جرم
 .1کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی.
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 .1درآمد
آمارهای جرايم زنان در کش��ورها مبین آن است که بسیاری از جرايمی
که زنان در آن مباش��رت یا مشارکت داش��تهاند ،به نقش جنسیتی آنان ارتباط
دارد .به عنوان نمونه ،میتوان به جرایم علیه کودک ،نوزادکش��ی ،سقط جنین
غیرقانونی و روسپیگری اشاره کرد.
عالوه بر خاص بودن اغلب جرایم ارتکابی از س��وی زنان ،تمایل آنان به
معاونت در ارتکاب برخی جرایم ،از جمله جرایم علیه اش��خاص ،اخالق و عفت
عمومی نیز قابل تأمل است .موضوع دیگر آنکه ،زنان به علل گوناگون ،معموالً
جرایمی را مرتکب میش��وند که به توانایی جسمانی کمتری نیازمند است و از
این رو بزهکاریش��ان معموالً کمتر خش��ونتبار و اغلب ب��ا خدعه و نیرنگ توأم
است.
در اين نوش��تار با بيان نظريهه��اي مرتبط با جرايم زن��ان ،آمار جرايم
ارتكابي از س��وي زنان در ايران بررسي ش��ده و سپس سير تحول اين جرايم با
توجه به نظريههاي مذكور بررس��ي و در پايان نيز نتيجه و برخي راهكارها ارائه
ميشود.
 .2نظریههای جرمشناختی جرايم زنان
برخی از نظریهپردازان و از جمله پوالک 1در تبیین آمار جرایم ارتکابی
از س��وی زنان بر این اعتقادند که در آمارهای رسمی ،میزان ارتکاب جرم زنان
کمتر از آنچه واقعیت دارد ،نش��ان داده میش��ود؛ این ام��ر از عملکرد مقامات
رس��می مانند افس��ران پلیس و قضات محاکم ناش��ی میش��ود .پوالک معتقد
اس��ت زنان همانقدر مرتکب جرم میش��وند که مردان؛ ام��ا جرایم زنان اغلب
گزارش نمیشود و در نتیجه جرایم آنان به دلیل دشواریابی نسبیشان پوشیده
میماند (گرت ،1382 ،ص .)175با این همه ،بررسیهای انجام شده درگذشته
این ادعای پوالک را با تردید مـواجه س��اخته اس��ت .اس��مارت معتقد است كه
1. otto-pollak
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جرمشناس��ي سنتی برای جرایم زنان ،توصیههای مناسبی ارائه نکرده است؛ در
حقیقت جرمشناسی سنتی بر پیشداوری مردانه مبتنی است؛ بدینصورت که
مبتک��ر و همچنین موض��وع آن مرداناند .به عقیدهی اس��مارت یکی از عوامل
جرایم زنان را میتوان در جامعهپذیری نقشهای جنس��یتی و اش��کال تس��لط
مردان بر جامعه یافت .به عقیدهي این محقق ،یکی از جنبههای فوقالعاده مهم
جامعهپذیری دختران ،محدودیتهایی است که بر آزادی عمل و رفتوآمد آنان
وارد اس��ت .توانایی دختران برای ارتکاب جرم به طور س��اختاری محدود شده
اس��ت .آنان به «ساختارهای فرصتهای نامش��روع» یا فرصت شاهد بودن ،یاد
گرفتن و درگیرشدن در بزهکاری دسترسی ندارند)Smart, 1977, p. 177( .
عدهای از فمینیس��تها معتقدند مناسبات مردساالرانه ،نقشی که زنان
در خان��واده بر عهده دارند ،نحوهی نگرش و برخورد دس��تگاه کیفری با زنان و
کنترل و نظارت دوگانهای که نظام جنسیتی بر زنان اعمال میکند ،از موجبات
رعايت قانون از س��وي بس��ياري از زنان ميباش��ند .آنها بر اساس بررسیها و
ش��واهد موجود نتیجه میگیرند که زنان در مقایس��ه با مردان کمتر خالفکاری
میکنند و جرایمی که مرتکب میش��وند ،سبکتر از جرایم مردان است .لذا ،با
وجود آنکه زنان در سالهای اخیر مرتکب بزههای بیشتری شدهاند ،اما جرایم
آنها عمدتاً در ردیف جرایم س��بک بوده است .افزون بر اين ،جرایم مردانه نیز
در سالهای اخیر به شدت افزایش داشته است .با لحاظ و رشد جمعیت طي در
دو دههی اخیر ،مسائل مربوط به کمبودهای مالی و بحران اقتصادی مانند فقر،
کاهش قدرت خرید ،بیخانمانی و کمبودهای غیرمادی مانند مسائل فرهنگی،
مهاجرت و اختالفات طبقاتی فاحش اين گفته كه با افزايش آزادي زنان ،ايشان
به همان نسبت شکلهای بزهکاری مردانه را بیشتر بروز میدهند ،چندان قابل
اثبات و پذيرش نميباشد( .معظمی ،1383 ،ص )528
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 .3نظریههای مرتبط با ارتکاب نوع جرم توسط زنان
در دنیای��ی که مردان نقشهای اصل��ی را بر عهده دارند ،نیاز به تفکری
دوباره در خصوص مدلهای کنونی سیاس��ت جنایی احساس میشود .به قطع
و يقين ،جرمشناس��ی نیز مانند اغلب نظریهپردازیهای پیش از خود ،مسألهي
زن��ان و بزهکاری را نادیده گرفته اس��ت .در ادام��ه نظریههاي مبتني بر عوامل
زيستشناختي ،رواني ،اجتماعي و فمینيستي كه مرتبط با جرايم زنان هستند،
را بررسی میکنیم:
 .3-1نظریههای مبتنی بر دیدگاههای زيستشناختي
یکی از نخس��تین تالشهای تحقیقاتی صورت گرفته برای توضیح رفتار
مجرمانهی زنان ،توس��ط س��زار لومبروزو صورت گرفته اس��ت .وی به همراهی
ویلی��ام فررو در س��ال  ،1895کتابی با عنوان زنان بزهکار نوش��ت؛ امروزه این
کتاب یکی از آثار کالس��یک در جرمشناس��ی به ش��مار میرود .لومبروزو که از
طرفداران داروینیس��م اجتماعی بود ،با توجه به مفهوم آتاویسم اعالم نمود كه
رفتار جنایی زنان در مقایس��ه با مردان کمتر اس��ت؛ چرا که زنان به علت دارا
بودن غریزهی مادری ،ضعف جسمانی و هوشی و دلرحمی کمتر مرتکب جرم
میش��وند؛ به عقيدهي وي ،در حقیقت علت اصلی بزهکاری زنان «دغدغههای
جنس��ی» اس��ت .در نظر او ،زیبایی و جوانی زنان به ویژه روسپیان یکی از علل
عمدهی پایین بودن آمار رس��می جرایم زنان اس��ت؛ زیرا ،ایشان با برانگیختن
غریزهی جنس��ی مردان ،موجبات چشمپوشی از گناهان و جرایمشان را فراهم
میس��ازند .اکثر تئوریهای مربوط به جرایم زنان س��الهای متمادی منحصرا ً
بر روی آناتومی و بهویژه زمینههای جنس��ی آنان تمرکز داش��ت (Siegel and
.)Sienna, 2000, p. 253
توم��اس نیز که مانن��د لومبروزو بزه��کاری زنان را از دیدگاه جنس��ی
بررسی مینمود ،در کتاب دختران ناخلف ( )1928توجه خود را به زنان زندانی
معطوف کرده و دریافت که اغلب ایش��ان به بیمارهای مقاربتی مبتال بودند؛ به
گونهايکه ،برای جلوگیری از ش��یوع و تس��ری بیماریهای مزبور در آن زمان
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(جنگ جهانی اول) به زندان افکنده شده بودند .بر این اساس ،تعجبآور نیست
که توماس تقریباً تمامی بزهکاری زنان را از مش��کالت جنس��ی ناشی بداند .به
نظر وی زنان معموالً از روابط جنسی به عنوان «سرمایه» برای به دست آوردن
کاالهایی چون لباس ،پول و غیره اس��تفاده میکنند .اگر چه وی این معامله را
محکوم نمیکرد ،اما سیس��تم اجتماعی را برای ای��ن نکوهش میکرد که زنان
مرفه فقط یک بار خود را به فروش میرس��انند( ،برای ازدواج) در حالیکه زنان
فقیر ناچارند به کمتر از آن قانع باش��ند (برای سرگرمی ،تفریح ،محبت و شاید
دریافت هدایا))Lind et all, 1997, p. 77( .
هرچن��د عقاید لومبروز و پیروان او از دیرباز بیاعتبار ش��ده اس��ت ،اما
تحقیقات زیستش��ناختی ره��ا نگردیده و توجیهات آن هن��وز نفوذ خود را تا
اندازهای حفظ کرده اس��ت؛ برای مثال ،کاترین دالتون ( )1961گفته است كه
س��بب برخی از جرایم زنان را میتوان در تغیی��رات هورمونی مربوط به دوران
ع��ادت ماهانه (تنشهای پیش از قاعدگی یا  )PMTجس��توجو کرد (آبوت،
 ،1382ص208؛ پ��والک )1950،نی��ز با تأکید بر م��دل بیولوژیکی زنان برای
توضیح انحرافات ایش��ان تالش نموده اس��ت .وی در تحقیقاتش با توجه به آمار
رس��می دریافت که زنان به ط��ور قابل مالحظهای در مقایس��ه با مردان کمتر
مرتکب جرم ش��دهاند؛ او علت این امر را در اهمیت عوامل بیولوژیکی و روانی و
حیلهگری زنان میدانست.
بدی��ن ترتیب از نظر این پژوهش��گران ،بزهکاری زنان بیش��تر جنبهی
«جنس��ی» یا «رابط��های» دارد تا «جنایی»؛ لذا ،در ای��ن تحقیقات ،جنبههای
روانی ،خانوادگی و فرهنگی زنان و دختران بزهکار نادیده گرفته ش��ده اس��ت.
(.)Lind et all, op.cit, p. 80
 .3-2نظریههای مبتنی بر عوامل روانی -شخصیتی و خانوادگی
به گونهایکه مالحظه ش��د ،در گذشته اغلب تفاوت جرم و جنایت زنان
نسبت به مردان ،به اختالفات زیستشناختی یا روانشناختی یعنی به اختالف
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در نیروی بدنی ،حالت انفعالی و اش��تغال به تولید نس��بت داده میشد (گیدنز،
 ،1377ص .)158
کووی و اس�لاتر س��يصد و هجده دخت��ر بزهکار را در مؤسس��های در
انگلس��تان تحت مطالعهی روانپزشکی قرار داده و پیشنهاد نمودند که «چنین
دخترانی باید از جامعه جدا ش��وند»؛ این امر نه به خاطر اجتماع ،بلکه بیش��تر
به خاطر خود این دختران بود .آنها از یکس��و به کنکاش در خصوص عوامل
محیط��ی بزهکاری زن��ان و نقش آناتومی در ایجاد تف��اوت در بزهکاری زنان و
م��ردان اصرار دارند و از س��وی دیگ��ر عوامل اجتماعی را نی��ز در رفتار با زنان
مهم انگاش��تهاند .به عقيدهي اين نويسندگان ،معموالً بزهکاری زنان به صورت
رفتارهای جنس��ی منافی عفت و بیبندوباری جنسی ظاهر میشود؛ این امر در
مقایسه با مردان که بیشتر جرایم غیرجنسی مرتکب میشوند ،نیازمند درجهی
باالیی از پختگی اس��ت .این دو محقق در نتیجهگیری از نظراتش��ان به تفصیل
دربارهي ضرورت تأمین س�لامت روانی افراد ،برای مقابله با فروپاش��ی زندگی
خانوادگی بحث میکنند (.)Cowie; Slater, 1968, pp. 114-166
گيسا كونوپکا بدون انكار اهمیت و نقش بیولوژیکی افراد تالش میکند
از ورای مصاحبههایش با دختران جوان بزهکار از علل و زمینههای بزهکاریشان
آگاهی یابد .وی به این نتیجه میرسد که مداخلهی اجتماعی توسط افراد مطلع
و دلس��وز میتواند زنان و دختران جوان را در حل مشکالتش��ان یاری رس��انده
و مس��اعدت و همیاری مددکاران اجتماعی روش��ی مطلوب در جهت کمک به
دختران نوجوان در تعارض با قانون باشد)Konopka, 1966, p. 119( .
اي��ن محقق در س��الهای  1966و  1983در مطالعاتش بر روی یکصد
و هش��تاد و یک دختر بزه��کار و باردار ازدواج نکرده که ب��ه اقلیتهای نژادی
و اجتماع��ی تعلق داش��تند ،به برخی مفاهی��م روانی چون «بح��ران هویت»،
«تعارض میان مادر و دختر» ،کینه نس��بت به «کنترل دوگانهای که نظامهای
طبقاتی و جنسیتی بر زنان اعمال میکنند»« ،نداشتن بزرگتر» و غیره دست
یافت .دختران مزبور به علت زندگی در محیط خانوادگی خش��ونتآمیز ،دارای
تصاویري 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
واکنشهای پرخاش��گرانهاي 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 سوءرفتار از جانب پدر ،تصویری وحشیانه از مرد در ذهن ایشان ایجاد
کرده بود؛ از لحاظ اجتماعی نیز تعلقشان به گروه سیاهپوستان و اسپانیاییتبارها،
از ایشان موجوداتی مطرود و منزوی ساخته بود)Ibid, p. 120( .
در مجم��وع ،نظریهه��ای روانش��ناختی جرم نی��ز مانن��د تبیینهای
زیستش��ناختی ،تبهکاری را با انواع خاص ش��خصیت مربوطدانسته است؛ در
حاليكه ،بايد به اين واقعيت توجه داش��ت كه هرچند برخی زنان قانونش��کن
احتم��االً از اختالل روان��ی رنج میبرند ،اما این امر عمومی��ت ندارد و در مورد
بسیاری از غیرمجرمان نیز صادق است.
 .3-3نظریههای مبتنی بر عوامل اجتماعی -اقتصادی
امروزه جرمشناس��ان متقاعد ش��دهاند که وراثت ب��ه تنهایی عامل جرم
نیس��ت .مطالعات اجتماعی ثابت کردهاند که در بسیاری از موارد وضع نابهنجار
جامعه ،زمینهس��از و مس��بب بزهکاری است .از س��وی دیگر ،تمام نظریههای
جامعهش��ناختی ،به جز چند اس��تثنا ،زنان را نادیده گرفتهاند .در این نظریات
جنسیت را متغیر تبیینگر مهمی ندانسته و چنين فرض میکنند كه نظریههای
مبتن��ی بر نمونهای مردانه را میتوان به زنان نیز تعمیم داد (آبوت ،1382 ،ص
.)219
یکی از نخس��تین تالشهای واقعی صورت گرفته برای تبیین مجرمیت
زنان و چرایی اختالف مجرمیت دو جنس ،تبیین مجرمیت زنان برحسب تمایز
اجتماعی نقشهای جنسیتی است ( .)Smart, op.cit, p. 66به عبارت دیگر،
اختالف فرهنگی در مورد اجتماعی کردن دختر و پس��ر و نظارت ش��دیدی که
بر دختران در خصوص ماندن آنان در خانه اعمال میش��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 تشویق میکند .لذا ،در نهایت پسران مجال
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بیش��تری برای ارتکاب بزه مییابند و همین امر موجب افزایش میزان مجرمیت
مردان نسبت به زنان میشود ،اما مطالعهي بزهکاری از زاویهی اقتصادی ،توجه
ویژه به محالت فقیرنش��ین و مش��کالت آنها را موجب ش��ده اس��ت .برخی از
پژوهش��گران با توجه به میزان باالی بزهکاری و جنایت در محلههای مزبور ،در
پی کش��ف دالیل آن برآمدهاند .جامعهشناسان چنین دریافتند که پدیدههایی
چون صنعتیشدن ،شهرنشینی و مهاجرت و به دنبال آن فقر اقتصادی زمینهساز
بزهکاریاند .در نتیجه ،ایش��ان برداش��تی زیس��تمحیطی از اجتماع داشتند.
بیشترین تحقیقات را شاو 1و هانری مککی ،2با تحقيق بر روي بزهکاری مردان
انجام دادند)Ibid, p. 71( .
س��اترلند و کرس��ی اختالف فاحش جرایم زنان و م��ردان را از اختالف
موقعیت اجتماعی این دو جنس ناش��ی میدانند .این دو محقق معتقدند که با
برقراري مساوات ميان زنان و مردان در کشورهای اروپایی و امریکای شمالی و
تحقق استقالل اقتصادي زنان میزان ارتکاب جرم زنان ،به میزان جرایم مردان
نزدیک شد .این دو یادآوری میکنند که در داخل هر کشور نوع جرایم زنان بر
حسب موقعیت اجتماعی آنان تغییر مییابد (Sutherland; Cressey, 1966,
.)p. 124
4
3
مطالعات کمپیل و کارلن نش��ان میدهد که باید در خصوص این ادعا
که خش��ونت منحصرا ً از ویژگیهای تبهکاری مردان است ،محتاط باشیم .زنان
ممکن اس��ت بسیار کمتر از مردان در جرایم خش��ن شرکت کنند ،اما همیشه
از ش��رکت در ماجراهای خشن بازداشته نمیشوند .افزون بر اين ،برخی جرایم
زنانهاي چون فحش��ا وجود دارد که در نتيجهي ارتکاب آن ،صرفاً زنان محکوم
میش��وند و مش��تریان مرد آنان مورد تعقیب کیفری ق��رار نمیگیرند( .آبوت،
 ،1382ص )209
برخ��ی جرمشناس��ان نیز توجه خود را به بررس��ی ارتب��اط میان قانون
1. Shaw
2. McKay
3. Kampil
4. Karlin

حمید جربانی

و ج��رم ،ه��دف و کارکرد نظام حقوق��ی و نقش اختی��ار و ارادهی فرد معطوف
نمودن��د .به اعتقاد طرفداران نظریهی «برچس��بزنی» ،ه��رگاه مجرمان از نظر
ویژگ��ی اجتماعی متفاوت از غیر مجرمان باش��ند ،این تف��اوت به خودی خود
س��بب قانونشکنی نمیش��ود؛ مگر از این جهت که جامعه با استناد به همین
ویژگیها به برخی افراد برچسب مجرم زده و ارتكاب جرم از سوي برخی دیگر
را ناديده ميانگارد (همانجا) .برای اعمال دیدگاه مزبور نسبت به فحشا ،روزن
بلوم ،1در س��ال  1980از تعاریف انحراف اولیه و انحراف ثانویه لمرت 2در س��ال
 1951بهره جست .از دیدگاه لمرت ،انحراف اولیه یا رفتارهایی که میتوان 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
ثانویه ،کجرويهایی اس��ت که در پی واکنش جامعه در برابر کجروی نخستین
و به عنوان پاس��خ در برابر این واکنش شکل میگیرد .به این ترتیب ،همینکه
برچس��ب بزهکار به کودکی زده ش��د ،به عنوان مجرم ،تلقیشده و همینگونه
با وي رفتار میش��ود .آنگاه فرد به ورطهی رفتار تبهکارانهي بیش��تری سقوط
میکند و فاصلهاش با میثاقهای اجتماعی رسمی بیشتر میشود؛ فرد برچسب
راپذیرفته و خود را کجرو میبیند .بدینترتیب ،روزن بلوم در مطالعهی فحش��ا
بر این باور اس��ت که ورود به دنیای نامرئی جنس��ی ،گذری از انحراف اولیه به
انحراف ثانویه است (همان ،ص .)210
.3-4نظریههای مبتنی بر دیدگاههای فمینیستی
در زمین��هی جرمشناس��ی ،فمینیس��تها ب��ه دو گروه مارکسیس��ت و
م شده و دارای نظرات متفاوتی دربارهی بزهکاری زناناند .به نظر
رادیکال تقسی 
فمینیستهای مارکسیست ،عدم مساوات جنسیتی ناشی از نابرابری قدرت زن
و مرد در جامعهی س��رمایهداری است .ریشهی تفاوتها به مالکیت خصوصی و
غلبهی مردانه در وضع قوانین و وراثت باز میگردد .در سیس��تم سرمایهداری،
1. Rosenblum
2. Lemart
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م��ردان ،زنان را در عرصهی اقتص��ادی و بیولوژیکی کنترل میکنند و این «در
حاش��یه ب��ودن مضاعف» توضیحی ب��ر میزان ارتکاب کمتر ج��رم زنان در یک
جامعهی س��رمایهداری اس��ت؛ انزوای زنان در خانواده ،فرصت کمتری را برای
مداخلهی ایشان در جرایم مهم فراهم میکند و نداشتن قدرت ،آنان را به سوی
جرایم کم اهمیتتر مانند حمل مواد مخدر و فحشا سوق میدهد.
در مقابل ،فمینیستهای رادیکال ،علت بزهکاری زنان را در پدرساالری
(مردساالری) دانسته و چنین میانگارند که این امر موجب فرودست شدن زنان
و همچنین عاملی برای توجیه خشونت مردان و کنترل جنسیتی زنان میباشد.
استثمار زنان توسط مردان موجب میشود زنان قربانی ،از خانه گریخته و یا به
استعمال مواد مخدر رو بیاورند و در نهایت خشونت مردان ،زنان را به درگیری
با سیس��تم عدالت کیفری کشانده و به سوی بزهکاری سوق میدهد( .معظمی،
پیشین ،ص )535
برخی از جرمشناسان مانند سیمون و آدلر رشد افزایش جنایت زنان در
ایاالت متحده را در سالهای  1960و  1970ميالدي ،با آزادی ایشان در ارتباط
مستقیم دانست ه و چنین استدالل میکنند که جنبش زنان ،دیدگاههای سنتی
ناظر بر ضرورت داش��تن رفتاري مقبول از سوي زنان را تغییر داده و راهگشای
فرصتهایی برای آنان ش��ده که قب ً
ال قابل دس��تیابی نبودهاند .به عقیدهی آدلر
همچنان که زنان در زمینههای اجتماعی ،شغلی و اقتصادی از مزایایی بهرهمند
ش��دهاند ،به همین ترتیب نیز به پیش��رفتهایی در زمینهی رفتار جنایی نایل
آمدهان��د؛ در نتیج��ه ،زنان با قب��ول نقشهای مردانه به کاره��ای مجرمانه نیز
میپردازند)Smart, op.cit, p. 97( .
یکی از نظریهپردازانی که مفهوم نقش جنس��یت را در مطالعات مربوط
به بزهکاری زنان مورد توجه قرار داده اس��ت ،روت موریس 1اس��ت .وی معتقد
اس��ت كه مفهوم بزهکاری زنان عمیقاً از «اجتماعی شدن مردان و زنان» متأثر
است .او تحقیقات مفصلی برای کشف تفاوتهای میان بزهکاران زن و مرد و نیز
مجرمان و غیرمجرمان انجام داد .موریس در آثار خویش ( )1965/1964تالش
1. Ruth Morris

حمید جربانی

نم��ود تئوری مبس��وطی از بزهکاری زنان ارائه ده��د .وی پایین بودن میزان و
تعداد جرایم زنان را از دو امر ناشی میداند :نخست ،دسترسی ناچیز به «وسایل
نامش��روع برای رسیدن به اهداف موفقیتآمیز»؛ و دیگری «مخالفت و نکوهش
ش��دیدتر جامعه از اعمال مجرمانهی زنان نس��بت به مردان» .از دختران بیشتر
انتظار میرود تا مطیع باشند و معیارهای اخالقی در مورد ایشان سختگیرانهتر
است .وی در مطالعه بر روی یک گروه شش نفری از مجرمان زن و مرد ،مشاهده
نم��ود كه دختران در مقایس��ه با پس��ران از درگیری با پلیس ش��رم و خجالت
بیش��تری احس��اس میکنند .عالوه بر این ،وی دریافت که دختران در صورت
ارتکاب خالف ،بیش از پس��ران از س��وی والدین مورد نکوهش قرار میگیرند.
موریس پس از گفتگو با جوانان بزهکار متوجه ش��د که بزهکاران جوان بیش��تر
مایلاند با اعضای همان جنس مرتکب خالف بشوند تا جنس مخالف .همچنین
او دریافت که زنان مجرم معموالً خانوادهاي متالش��ي داشته و یا از خانوادههای
پر از مشکل و تنش میآیند ()Morris, 1964, pp. 154-264
ب��ه طور کلی ،مطالع��ات مذکور این نکته را آش��کار میکند که باید در
خصوص ارتباط «مردانگی» یا خصایص مردانه آنچنان که عرفاً تعیین شده ،با
بزهکاری بررسی دقیقتري صورت گیرد .برخی فمینیستها اظهار کردهاند که
نظریههای موجود دربارهی بزهکاری را میتوان به گونهای گس��ترش داد که در
خصوص زنان نیز کاربرد داشته باشد( .آبوت ،1382 ،ص)223
بهرغم آنکه فمینیستها کوشیدهاند نظریههای مردمحورانهی انحراف،
نظیر دیدگاه برچسبزنی را به گونهای شرح و بسط دهند که بزهکاری زنان را
نیز در برگیرد ،ايش��ان اهمیت توجه به عوامل دیگری 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 بزهکاریهای زنان یادآور شدهاند .با این همه،
نظریههای فمینیستی نیز نتوانسته رفتار زنان قانونشکن را به طور کامل تبیین
نماید .آنچه مس��لم اس��ت رفتار زنان بزهکار یا غیربزهکار را باید با ارجاع آن به
تش��کیالت اجتماع که نقشهایی محدودکننده و استثمارگرانه بر آنان تحمیل
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میکند ،توجیه کرد .از این گذشته ،باید پذیرفت که در برخی شرایط اقتصادی
و ایدئولوژیکی ممکن اس��ت بزهکاری واکنش منطق��ی زنان و منطبق با درک
ایشان از ناتواناییهایی باشد که اجتماع به لحاظ نقش طبقاتی و جنسی بر آنان
تحمیل کرده است( .معظمی ،1383 ،ص )537
 .4بررسي تفاوت نوع جرايم زنان و مردان
تحقیقات انجام شده حکایت از این دارند که جرایم زنان به ندرت متضمن
خشونت بوده ،و تقریباً همگی از جرایم کماهمیتترند .برخی فمینیستها چون
لنارد ( )1982و اس��مارت ( )1977معتقدند كه جرمشناسی سنتی برای جرایم
زنان توضیح مناسبی ارائه نداده است ،لذا ،ارائهی نظریهای ویژه برای خالفکاری
زنان را ضروری دانستهاند .به باور آنان ،جرمشناسی سنتی بر پیشداوری مردانه
مبتنی است؛ مردان آن را ساختهاند و موضوع آن مرداناند .آنها مدعیاند یکی
از موجبات جرایم زنان را میتوان در جامعهپذیری نقشهای جنسیتی و اشکال
تسلط مردان بر جامعه یافت .خالفکاری زنان از این رو به نسبت نادر و کوچک
اس��ت که جامعهپذیری جنس��یتی زنان در جهت ایف��ای نقشهای کنشپذیر،
دنبالهرو و درجهي دوم بسیار موفقیتآمیز است.
باکس 1طی تحقیقی در سالهای اخیر معتقد است كه بیشتر تحقیقات
صورت گرفته در خصوص زنان و جرم ،بر نوجوانانی متمرکز است که به موجب
آمارهای رس��می ،یک س��وم تمام جرایم بزرگ را در انگلس��تان و ولز مرتکب
میش��وند .از این رو هنوز در این باره که چرا به نس��بت کل جرایم بزرگی که
مردان مرتکب میش��وند ،جرایم بزرگ زنان بزرگسال تا این اندازه ناچیز است،
توضیحات اندکی وجود دارد (گرت ،1382 ،ص.)180
یکی از خصوصیات ممتاز بزهکاری زنان ،نقشی است که آنها در جرایم
خاص ايفا مينمايند .اس��مارت در تحلیل خود میان «جرایم مرتبط با جنس»
یعنی جرایمی که ممکن اس��ت افراد هر دو جنس به آن مبادرت ورزند ،اما در
عمل یک جنس بیش��تر آن را مرتکب میش��ود و «جرایم خاص جنس» تمایز
1. Bocs

حمید جربانی

قائل میشوند( .همان ،ص)174
بهرغم آنکه ،میان جرایم مردان و زنان اختالف فاحشی وجود دارد ،این
عدم تناس��ب برحسب زمان و مکان و طبع جرایم متفاوت است .از آمار رسمی
احکام ص��ادره در خصوص جرايم ارتكابي چنین برمیآی��د که زنان برای انواع
جرایم محکومیت مییابند ،اما در جمعیت مجرمان ،دو جنس مرد و زن به یک
اندازه مشاهده نمیشوند.
پینات��ل 1در تحقیقات خ��ود در خصوص بزهکاری زن��ان به اين نتيجه
رس��يده اس��ت كه در جرایم علیه اش��خاص؛ فعالیتهای مجرمان��هي زنانه به
مسموم کردن ،سقط جنین و بچهکشی اختصاص دارد و در جرایم علیه اموال،
جیببری ،س��رقت از فروشگاهها و اخفای اموال مس��روقه از جرایم اختصاصی
زنانان��د؛ هر چند زنان کالهبردار نیز کم نیس��تند .همچني��ن در جرایم علیه
اخالق؛ رها کردن کودک و تحریک به عیاش��ی صغار بیش از هر نوع جنایتی از
جرایم اختصاصی زنان است (کینیا ،1376 ،ص.)154
در ادام��ه پس از بي��ان مهمترين نظريههاي موج��ود در حوزهي جرايم
زنان ،تالش ميشود تا با لحاظ اين نظريهها ،تحول جرايم زنان در ايران در دو
دههي اخير بررسي شود.
 .5تحول جرم زنان در ایران در دو دههی اخیر
در ای��ن بخش ،با اس��تفاده از دادهه��ای آماری ،تح��ول جرایم ارتکابی
از س��وی زنان در ایران بررس��ی میش��ود .آمارهای مورد استفاده ،در دو سطح
کشوری و استانی اس��ت .در سطح کشوری آمارهای موجود روند تحوالت را از
سال  1360به بعد نشان میدهد .اما آمار استانی مربوط به سالهای  1375به
2
بعد است و در این سالها استانها با هم مقایسه میشوند.

 .2دادههای خام :شمس.1382،

1. Pinatle
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جدول  -1تعداد و نس�بت زنان محکوم به زندان از سال  1360تا
ﺳﺎل

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن

ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن

ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن زن ﺑﻪ

1360

145011

7076

4/90

1362

168506

8691

1364

208571

11260

225925

12707

1361
1363
1365
1366

1367
1368
1369

زﻧﺪانﻫﺎ

134436
180526

207541
232423
235939
242139

1370

255535

1372

337610

1371

6290
9431

4/70
5/20
5/20
5/40

11047

5/30

12590

5/40

12388
11990

12643

5/60

5/20
4/95
4/95

13001

4/95

1373

350005

14284

4/10

1375

427564

19041

4/45

1374
1376

282974

زﻧﺪاﻧﯽ

ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﯿﺎن

365378

454259

549996

23740

1377
1379

596949

1380

14893
21288

475559

1378

15033

661130

22455
23278
29646

4/50
4/10
4/70
4/72
4/32
3/90
4/48

آمار جدول  ،1بیانگر تعداد کل زندانیان کش��ور و تعداد و نس��بت زنان
زندانی به کل زندانیان است.
همانگونهکه در این جدول مش��اهده میش��ود ،تعداد کل محکومان به

حمید جربانی

زن��دان از يكصد و چهل و پنج هزار و يازده نفر در س��ال  1360به شش��صد و
شصت و يك هزار و يكصد و سي نفر در سال  1380رسیده است.
اطالعـات این جدول ،بیانگر افزایـش تعداد زنان محکـوم شده به زندان
است؛ زیرا همانگون ه که مشاهده میشود ،تعداد زنان زندانی در سال  1360از
هفت هزار و هفتاد و شـش نفر به بيست و نه هزار و شـشصد و چهـل و شـش
نـفر در س��ال  1380افزايش يافته اس��ت .این روند افزایـشی از سال  1370به
بعد ش��تاب بیـشتری داشتـه است .به نحوي که شمار زنان زنـدانی طی پانزده
س��ال از س��ال  1360تا  ،1374دو برابر ش��ده؛ در حـالیکه ،در سالهای بعد
تعـداد زنـدانیان زن طـی پنج س��ـال از س��ال  1375تا  ،1380نزدیک به دو
بـرابر ش��ـدهاند .اطـالعات جـدول همچنـین نش��ـان میدهد که تعداد جرایم
ثبـت ش��ده زنان از رقم هش��ت هزار و شش��ـصد و نـود و يك مـورد در س��ال
 1362به نـوزده هزار و چـهل و يك مـورد در سـال  1375تغیـیر یافته اسـت؛
که معادل  2/2برابر افزایش داش��ته اس��ت ،اما در مـدت مـشابه جمـعیت زنان
باالی پانـزده سال از پانزده ميليون و پانصـد و هفتاد و شش هزار نـفر در سال
 1362به هـفده ميليون و نهصد و بيس��ت و پنـج هزار و پانصد و س��ي نفر در
س��ال  1375رسیـده که افزایشـی حدود  1/5برابري را نشان میدهد( .بخشی
افروزنده ،1385 ،ش ،1ص )53
با آنکه تعداد زنان زندانی و نس��بت آن به کل جمعیت زنان در بیست
س��ال مورد بررسی ،افزایش بسيار داشته است ،از جدول مذکور میتوان نتیجه
گرفت که هرچند طی دو دههی اخیر ،میزان جرايم زنان افزایش داش��ته است،
اما ستون چهارم جدول که نسبت زنان زندانی را به کل زندانیان نشان میدهد،
در ابتدا افزایش یافته و س��پس در س��ال  1380به نسبت سال  1360بازگشته
است ،دلیل این موضوع افزایش تعداد زندانیان مرد در همین فاصله است.
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جدول  -2فراوانی تعداد و میزان دستگیرشدگان زن به تفکیک
استان در سالهای  1380، 1375و 1384
اﺳﺘﺎن

1375

ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن
دﺳﺘﮕﯿﺮ

دﺳﺘﮕﯿﺮي

ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن
دﺳﺘﮕﯿﺮ

ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

153745

زﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻞ
28/7

ﺷﺪه

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

1450

12/3

796

اﺻﻔﻬﺎن

633

2/8

363

ﺑﻮﺷﻬﺮ

131

ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري

174
4056

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ
اردﺑﯿﻞ
اﯾﻼم

ﺗﻬﺮان

ﺷﺪه

ﻧﺴﺒﺖ

1380

521
229
77

5/5
3/8
3/3
4/9

35352

ﻧﺴﺒﺖ

دﺳﺘﮕﯿﺮي

ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن
دﺳﺘﮕﯿﺮ

دﺳﺘﮕﯿﺮي

زﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻞ

ﺷﺪه

36813

6/2

4/7

1026

6

2/3

1764

5/1

6/9

548
408

4/1
4/3

120

5/2

31

1384

ﻧﺴﺒﺖ

0/8

1613
230
174
212

زﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻞ

7/5
2/3
4/4
4

115620

67/5

16516

19/5

6435

8/3

ﺧﻮزﺳﺘﺎن

1246

5/9

1190

5/2

568

2/5

ﺳﻤﻨﺎن

ﺧﺮاﺳﺎن
زﻧﺠﺎن

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﻓﺎرس

ﻗﺰوﯾﻦ
ﻗﻢ

156

228

5/2

1767

4/9

1086
148

3/1
1/8

244

3/7

542

99

2/9

880

7/9

1277

7/8

196

6/5

191
594

4/7
9/1

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

240

ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﮔﯿﻼن

7/5

254

6/5

4/7

328

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ

4

105

1/9

314

216

ﮐﺮﻣﺎن

4/4
9/7

213
3687

3/1
6/2

3/1
4/1

710

3/2

7/5

6228

23/4

1010

4/5

ﻣﺎزﻧﺪران

17596

37/4

1654

8/8

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

227
493

4
3/4

347
1477

ﻟﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺮﮐﺰي
ﻫﻤﺪان
ﯾﺰد

175
351

214

2/6

3/3

3

130

1/2

1219

7/8

392

4/5

2/9
5/8

247
6469

3
8/4

599

11/8

79

1/1

541

8/7

2185
296

4/6
2

176

1/8

262
646

2/6
6

144

1/4

1898

8/3

4347

18/3

189
4657

2/5
11/7

87
830
258
328

553

1/9
11/3
3/2
3/7

5/4

آمار مندرج در جدول شمارهی  2بيانگر آن است که تعداد دستگیرشدگان

حمید جربانی

زن در برخی اس��تانها با افزایش و در بـرخی اس��تانهاي دیگر با کاهش روبرو
بوده است .در سال  1375استانهای تهران با  67/5درصد ،مازندران با 37/4
درصد ،گیالن با  23/4درصد ،آذربایجان شرقی با  12/3درصد ،خراسان با 9/7
درصد و س��رانجام کرمان با  7/9درصد بيش��ترين ميزان جرايم ارتكابي را دارا
میباش��ند .جرايم ارتكابي در تمامی این استانها در سالهای  1380و 1384
روند رو به کاهشي را به نمایش میگذارند .استانهایی که در همین دوره دارای
درصد جرايم ارتكابي کمتری هس��تند ،عبارتند از استان لرستان با  2/6درصد،
اصفهان با  2/8درصد ،قم با  2/9درصد و یزد با  3درصد.
بررسی آمار س��ال  1380نشان میدهد كه استانهای تهران با 19/05
درصد ،گلستان  9/1درصد ،مازندران  8/8درصد ،کرمان با  7/8درصد و مرکزی
 7/8درصد ،باالترین میزان نس��بت دستگیرش��دگان را داشتهاند .استان بوشهر
ب��ا  ./8درصد ،کمترین نس��بت را به خود اختصاص داده اس��ت؛ در مجموع در
مقایس��هی سالهای  1375و  1380شاهد کاهش میزان درصد جرايم ارتكابي
از سوي زنان در کل استانها ميباشيم.
دادهه��ای مرب��وط به نس��بت دس��تگیری زن��ان در س��ال  1384نیز
نش��اندهندهی باالترین فراوانی در استانهای مازندران با  18/3درصد ،زنجان
با  11/8درصد ،همدان با  11/7درصد ،گلس��تان با  11/3درصد میباش��د .این
نس��بتها در اس��تانهای زنجان و مازندران در مقایس��ه با س��ال  1380روند
افزایشی بسیاری را نشان میدهد.
تغییـراتی که در نسبت دسـتگیرشـدگان زن در سال  1384مشـاهده
میشـود ،از افزایش چشمگیر دستگیری زنان در استان مـازندران و کاهش در
دس��تگیری زنان استان تهران حكايت دارد .اين در حالي است كه استان تهران
در س��الهای 1375و  1380باالتری��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  1384بیانگر یک میزان رو به کاهش اس��ت ،اما اس��تان مازندران از
نظر دس��تگیری زنان در س��ال  1384رتبهی نخست را داش��ته است .این امر
نشاندهندهی نوسان در نسبت دستگیری زنان در استانهای مختلف ،در طول
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دورههای زمانی متفاوت بوده و نشان میدهد كه تغییرات ایجاد شده در نسبت
جرم زنان در مناطق مختلف کش��ور ،یکس��ان نبوده است .تبیین دالیل تفاوت
استانهای مختلف از نظر میزان جرم و همچنین تغییرات جرایم زنان ،مستلزم
بررسی و تحلیل دقیقی است که از حوصلهی این نوشتار خارج است.
 .6نوع جرم
ع�لاوه بر تغییر در تع��داد و میزان جرم زنان ،براس��اس نظریههایی که
مورد بحث قرار گرفتند ،ترکیب یا انواع جرایمی که کل مجرمان یا زنان مرتکب
میشوند ،نیز از اهمیت تحلیلی باالیی برخوردار است .در این قسمت به بررسی
ترکیب و انواع جرایم زنان براساس دادههای موجود میپردازیم.
مطابق آمار سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ،به جرايم
ارتکابی در پنج گروه عمده به صورت زیر طبقهبندی شده است:
الف) جرایم اقتصادی و مالی :مش��تمل بر جرايمي مانند اخالل در نظم
اقتصادی ،جعل و تزویر ،تقلب در کس��ب و تجارت ،سرقت و جرایم علیه اموال
و مالکیت؛
ب) جرای��م م��واد مخدر :از ترکی��ب و جمع جرم اعتی��اد (مصرف مواد
مخدر) و مواد مخدر (قاچاق و توزیع مواد مخدر) محاسبه شده است.
ج) جرایم جنس��ی و اخالقی :جرایمی اس��ت که ب��ر ضد عفت و اخالق
عمومی شکل میگیرد .این گروه جرمی از ترکیب جرایمی مانند فحشا ،قوادی،
شرب خمر ،قمار ،به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره تشکیل شده است.
د) جرای��م خش��ونتآمیز ،در منبع آماري مذكور ب��ا عنوان جرایم علیه
اش��خاص و اطفال آمده و در مجموع مشتمل است بر ضرب و جرح و قتلهای
عمدی و غیرعمدی.
هـ) سایر جرایم ،شامل جرایمی مانند تخریب ،جرایم مطبوعاتی ،جرایم
علیه بهداش��ت عمومی ،جرایم علیه آس��ایش عمومی ،جرایم علیه دولت و فرار
محبوس��ین میش��ود ،ترکیب و تغییرات مربوط به انواع جراين مذكور از سال
 1360تا  1380به صورت مقاطع پنجس��اله در جدول ش��مارهی  3نشان داده

حمید جربانی

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

ﺟﻨﺴﯿﺖ

1360

زن

1365

زن

1370

زن

1375

زن

1380

زن

ﺟﺮاﯾﻢ

ﻧﻮع ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺟﺮم

ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻮاد

ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ

ﻣﺎﻟﯽ (درﺻﺪ(

(درﺻﺪ(

(درﺻﺪ(

ﻣﺮد

19/05

21/08

5/43

ﻣﺮد

36/96

27/12

9/32

ﻣﺮد

25/28

21/16

ﻣﺮد

26/08

30/74

8/65

ﻣﺮد

24/38

37/89

8/04

اﻗﺘﺼﺎدي و
2/40
9/88
7/92
8/15

10/48

ﻣﺨﺪر
6/24

35/02
25/02
36/34

28/52

و اﺧﻼﻗﯽ
14/10

ﺟﺮاﯾﻢ

ﺧﺸﻮﻧﺖ

آﻣﯿﺰ (درﺻﺪ(
12/95
27/70

ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮاﯾﻢ
(درﺻﺪ(
59/31
26/74

40/11

12/42

24/27

10/25

12/21

37/72

10/85

7/22

11/34

25/84

20/76

17/43
16/99
9/59

14/97

12/52
5/84

24/79
17/54
5/56

14/72

همانگونه که مالحظه میش��ود ،جرایم اقتصادی و مالی زنان در س��ال
 1360از  40/7درصد به  48/10درصد در س��ال  1380تغییر پیدا کرده است.
این نوع جرم در طول این دورهی زمانی روند رو به افزایش��ی را نش��ان میدهد.
در مورد مردان نیز این نس��بت با افزایشهایی مواجه اس��ت ،با این تفاوت که
جرایم مردان در این نوع جرم با افزایش��ی ناگهانی در فاصلهی سالهای 1360
تا  1365مواجه بوده اس��ت ،به نحوي که از  19/05درصد در س��ال  ،1360به
 36/96درصد در فاصلهی زمانی پنج س��ال پس از آن رس��یده و در س��الهای
پ��س از آن یعن��ی  1375 ،1370و  1380رو ب��ه کاه��ش رفته اس��ت؛ با این
وجود ميزان آن در س��ال  1380که  24/38درصد اس��ت ،نسبت به سال مبدأ
( 19/05درصد) ،همچنان بیانگر روندي افزايشي است؛ اما در مجموع و نسبت
به س��الهای قبلتر يعني س��الهاي  1370،1365و  ،1375این میزان کاهش
این نوع جرم در مردان را نشان میدهد.
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به نظر میرسد شرایط فعلی جامعه که زمینهی مشارکت و ورود زنان به
حوزههای قدرت و فعالیتهاي اقتصادی و اجتماعی افزایش يافته ،موجب شده
است كه زنان برای رسیدن به اهداف اقتصادی و مالی ،نسبت به گذشته امکان
و بیشتری برای ارتکاب چنين جرايمي فرصت بيايند .همانگونه كه گفته شد؛
مطابق تئوريهاي مبتني بر عوامل اقتصادي ،به نظر ميرسد با توسعهي نقش
اقتصادي زنان در ايران ،جرايم اقتصادي آنان نيز افزايش يافته است.
در خصوص زندانیان جرایم مواد مخدر نيز میتوان گفت نسبت این نوع
جرم در هر دو گروه جنسی در سالهای یاد شده رو به افزایش بوده است؛ اما،
این افزایش در مورد زنان قابل توجهتر از مردان اس��ت؛ زیرا ،در س��ال  1360از
 6/24درصد به  35/02درصد ،در س��ال  35/03 ،1365درصد در سال .1370
 36/34درصد در س��ال  1375و  38/53درصد در سال  1380میرسد .اما در
خصوص مردان تغييرات اين نوع جرم به گونهاي اس��ت كه از  21/08درصد در
س��ال  1360به  37/89درصد در س��ال  1380ميرسد .با اين وجود بايد توجه
داشت كه اين روند در سالهاي مورد نظر با كاهشهاي جزئي نيز مواجه است.
اعداد و ارقام مربوط به نسبت زندانیان جرایم جنسی و اخالقی در میان
زنان و مردان از افزایش آن در هر دو گروه جنس��ی حكايت دارد؛ هر چند این
افزایش در بین زنان بیش از مردان اس��ت .نس��بت این جرایم در بین زنان ،از
 14/10درصد در س��ال  1360به  35/84درصد در س��ال  1380میرس��د؛ در
حالیکه ،نس��بت آن برای مردان در ای��ن دوره از  5/43درصد به  8/04درصد
رسیده است .تغییرات بین سالهای ذکر شده ( 1360و  )1380نیز با کاهش یا
افزای��ش جزئی ،افزایش این نوع جرم در هر دو جنس را بیان میکند؛ هر چند
این افزایش در مورد زنان به مراتب بیش از مردان اس��ت .براس��اس تئوريهاي
مبتن��ي ب��ر ديدگاههاي زيستش��ناختي ،افزايش ميزان جرايم جنس��ي با اين
تئوريها مطابقت دارد.
آخرین بخش از نوع جرایم نیز مربوط به زندانیان جرایم خش��ونتآمیز
اس��ت .ب��ا نگاهی به جدول  3میتوان دریافت که می��زان این نوع جرم در بین
ه��ر دو جنس با کاهش مواجه اس��ت .برای زنان نس��بت این ن��وع جرم که در
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س��ال  1360معادل  12/95درصد بوده اس��ت ،در سال  1380به  9/59درصد
میرس��د .در خصوص مردان نیز این میزان از  27/70درصد در سال  1360به
میزان  14/97در سال  1380کاهش یافته است .شايد بتوان روند كاهشي اين
قبيل جرايم در هر دو جنس را ناشي از گرایش افراد جامعه برای حل مسائل و
مشکالت خود از طریق مجاری قانونی و نيز افزایش سطح رفاه نسبی اجتماعی
افراد دانس��ت؛ امری که از توس��ل افراد به زور یا خش��ونت برای برطرف کردن
نیازهایشان جلوگیری میکند .همچنين چه بسا در نتيجهي روند افزايشي سایر
جرایم ،نسبت نوع اخیر کاهش یافته است.
جدول -4تغییرات باالترین نس�بت جرم زنان از س�ال  1360تا
 1380در مقاطع پنجساله
ﺳﺎل

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﺮم

1360

ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
6/24

ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ و اﺧﻼﻗﯽ
14/10

1370
1375

35/03
36/34

34/27
37/23

1365

1380

35/02

38/53

30/11

35/84

در خصوص جرایم جنس��ی با توجه ب��ه آنچه در تبیین چارچوب نظری
موضوع بیان ش��د ،میتوان گفت همواره این نوع جرایم متداولترین نوع جرایم
ارتکاب��ی در بین زنان بوده اس��ت (احم��دی ،1384 ،ص  .)218زنان به دلیل
ناتوانی و ضعف فیزیکی و عدم توانایی درگیری در جرایم خش��ن برای رسیدن
به اهداف مالی بیش��تر ،مرتکب این نوع جرم میشوند .درگیری زنان در جرایم
مواد مخدر نیز ممکن است دالیل مختلفی داشته باشد .از بعد اقتصادی میتوان
به این مسأله اشاره کرد که این نوع جرم برای آنان سودآوری بیشتری نسبت به
سایر جرایم داشته و آنها را زودتر به اهداف مالی خود میرساند؛ به ویژه آنکه،
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مص��رف زناني كه خود نيز معتادند را تأمین مینماید .از س��ويي دیگر احتمال
مورد س��وءظن قرار گرفتن یا دس��تگیری زنان به دلیل نوع پوشش آنها کمتر
بوده و این امر امكان حمل و آس��انتر م��واد مخدر را فراهم ميآورد .همچنین
چنين زناني با سوءاس��تفاده از کودکان یا نوزدان به سهولت میتوانند نسبت به
قاچاق مواد مخدر یا توزیع آن اقدام کنند.
جدول  -5نس�بت دستگیرش�دگان انواع جرایم کل کش�ور در
سالهای  1380 ،1375و 1384
ﺳﺎل

ﺟﻨﺴﯿﺖ

1375

زن

1380

زن

1384

زن

ﻧﻮع ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺟﺮم

ﺟﺮاﯾﻢ
اﻗﺘﺼﺎدي و
ﻣﺎﻟﯽ (درﺻﺪ)
2/4

ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر
(درﺻﺪ)
2/3

ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ
و اﺧﻼﻗﯽ
(درﺻﺪ)
89/1

12/1

16/6

53/9

ﻣﺮد

35/5

ﻣﺮد

33/3

ﻣﺮد

20/4

9/3

26/5
40

18/9
51/8

22/6

12/5
61/1

14/4

ﺟﺮاﯾﻢ
ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ
(درﺻﺪ)
6

0/2

17/1

0/3

15/2
14/1
10/5
13/2

ﺳﺎﯾﺮﺟﺮاﯾﻢ
(درﺻﺪ)

0/2
0/1
0/1
0/2

با بررسي جدول  5نتيجه میشود كه در سال  1375نسبت زنان دستگیر
ش��ده در جرایم جنسی و اخالقی از بیش��ترین میزان ( 89/1درصد) نسبت به
س��ایر جرایم برخوردار اس��ت .در خصوص مردان نیز بیشترین این نسبتها در
همین سال به دستگیرشدگان جرایم اقتصادی و مالی ( 35/5درصد) اختصاص
دارد .ارقام مربوط به س��ال  ،1380نیز به مانند سال  1375است؛ به نحوي که
بیش��ترین نسبت دس��تگیری جرم در میان زنان به جرایم جنسی و اخالقی با
میزان  53/9درصد تعلق دارد؛ با این تفاوت که نسبت به سال قبل از آن بيانگر
روندي كاهشي است؛ در اين سال ،بیشترین نسبت دستگیری مردان به جرایم
مواد مخدر به میزان  40درصد اختصاص دارد.
در س��ال  1384باالترین نس��بت دس��تگیری زنان به جرایم جنسی و
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اخالق��ی ( 61/1درص��د) اختصاص دارد با این تفاوت که در مقایس��ه با س��ال
 ،1380با روندي افزايش��ي مواجه است .بيش��ترين نسبت به دستگیری مردان
نیز به جرایم مواد مخدر با نسبت  51/8درصد ،تعلق دارد .همچنین باید توجه
داش��ت که در تمام س��الهای مورد بررس��ی ،جرایم اخالقی و جنسی با اندکی
ت دستگيري را داشتهاند.
نوسان ،بیشترین نسب 
در س��الهای  1375و  1380زن��ان در جرایم خش��ونتآمیز به ترتیب
با نس��بتهای  6درصد و  17/1درصد در ردهی دوم بیش��ترین دستگیری قرار
گرفتهاند .اما این نس��بت در س��ال  1384میزان باالی خ��ود را در جرایم مواد
مخدر منعکس کرده اس��ت .از سوی دیگر نس��بتهای دستگیری زنان از سال
 1375ب��ه  1384در جرای��م مواد مخ��در به تدریج رو به افزایش بوده اس��ت؛
بدین معنی که ،نس��بت آن از  2/3درصد در س��ال  ،1375به  18/9درصد در
س��ال  1384افزایش داشته است .این در حالی است که نسبت دستگیرشدگان
جرایم دیگر در سالهای ذکر شده با نوساناتی همراه بوده است .به نظر ميرسد
افزاي��ش جرايم م��واد مخدر در زنان با تئوريهاي مبتن��ي بر عوامل اجتماعي،
زيستشناختي و اقتصادي مطابقت دارد.
در خصوص مردان نیز این نس��بت در س��ال  1375در جرایم اقتصادی
و مالی و در دو س��ال  1380و  1384در جرایم مواد مخدر مش��اهده میشود.
اما نس��بت جرایم اقتصادی و مالی از س��ال  1375به سال  1384میزان رو به
کاهش��ی را به نمایش میگذارد .دس��تگیری مردان در جرایم مواد مخدر نیز از
میزان  26/5درصد در سال  1375به  51/8درصد در سال  1384افزایش یافته
است.
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 .7برآمد
در این نوشتار ،تالش شد با توجه به آراء گوناگونی که در زمینهی جرایم
زنان مطرح است ،تغییرات مربوط به جرم زنان در سطح کشور و استانها از نظر
کمی و کیفی بررسی شود.
بررس��ی آم��ار محکومان به زندان نش��ان داد كه بهرغ��م افزایش چهار
برابری تعداد جرم زنان ،نسبت جرم زنان در سالهاي اخير به کل جرایم اندکی
کاهش یافته اس��ت .دلیل این امر آن اس��ت که میزان جرم مردان با س��رعت
بیش��تری افزایش یافته است .همچنين با مقايسهي میزان افزایش جرم زنان با
افزایش جمعیت آنان اين نتيجه حاصل ميش��ود كه تعداد جرایم ثبت شدهی
زنان ،افزایش��ی معادل  2/2برابر داشته است .اما در همین مدت جمعیت زنان
باالی پانزده سال سن افزایشی حدود  1/5برابر را نشان میدهد .بنابراین ،رشد
جرایم زنان بیش از رشد جمعیت باالی پانزده سال بوده است.
همچنين آمار زنان دستگیر شده در استانهای مختلف در دورهي زماني
 1375تا  1384نش��ان میدهد كه تغییرات ایجاد ش��ده در نسبت دستگیری
زنان در اس��تانهای مختلف کش��ور یکسان نبوده است و نظم مشخصی هم در
تفاوتهای اس��تانی و تغییرات آنها دیده نمیشود .بررسی این تفاوتها و پیدا
کردن الگویی در تفاوت اس��تانها و تغییرات آنها از نظر جرم زنان ،مس��تلزم
انجام تحقیقات بیشتری است.
دادههای مربوط به نس��بت نوع جرایم زنان تأکیدکنندهی این است که
تغییراتی در ساختار جرم زنان در کل کشور به وجود آمده است؛ زیرا ،دادههای
جدول مربوط به این متغیر که برای سالهای  1360تا  1380به صورت مقاطع
پنج س��اله تنظیم ش��ده است ،مبين آن اس��ت که جرايم جنسي و جرايم مواد
مخدر باالترین فراوانی به را داش��تهاند .با آنک��ه در این گروه ،گاه جرایم مواد
مخدری و گاه جرایم جنسی فزونی دارند ،در خصوص جرایم اقتصادی نیز زنان
یک روند آرام رو به افزایش را در این نوع جرم به خود اختصاص دادهاند.
در مجموع مقایس��هی ترکیب جرم زنان و مردان نش��ان میدهد که در
حالیکه در تمام س��الهاي مورد بررسي بیش��ترین جرایم در بین زنان جرایم
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اخالق��ی و جنس��ی مواد مخدر بوده و نس��بت کمی به جرایم خش��ونتآمیز و
اقتصادی اختصاص داشته است ،در بین مردان این الگو به صورت دیگری است؛
بدین معنی که بیش��ترین جرایم از نوع جرایم اقتصادی ،مواد مخدر و س��پس
جرایم خشونتآمیز است و جرایم جنسی و اخالقی در مرتبهی آخر ميباشد .در
مورد نس��بت دستگیرشدگان زن در کل کشور نیز دادههایی که برای سالهای
 1380 ،1375و  1384جمعآوری ش��ده است نوع غالب و بيشترين دستگيري
زنان را در همه س��الهاي مذكور در نس��بت دستگيرش��دگان جرايم اخالقي و
جنسي و با اندكي نوسان نشان داده است كه پس از آن نسبت دستگيرشدگان
در جرايم مواد مخدر فراواني بااليي را دارا ميباش��ند .اين امر نشان ميدهد كه
الگ��وي جرايم زنان در ايران همان الگوي س��نتي بوده و به طور كلي بر جرايم
جنسي و اخالقي متمركز است؛ به نظر ميرسد اين امر با تئوريهاي مبتني بر
ديدگاههاي زيستشناختي ،اجتماعي و شخصيتي زنان مطابقت داشته است.
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