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هستند.  های شدید اثرگذارمجازاتتحمیل شدن جرایم، همزادپنداری با بزهکار یا بزهدیده بر میزان گرایش افراد به 

های شدید ت بر میزان کیفرگرایی در جرایم دارای مجازاتبه بررسی تأثیر جنسیّ شودمی در این پژوهش تالش

 ةجامع است. هانجام شد تحلیلی است که به صورت پیمایشی -نوع توصیفی  از حاضر پرداخته شود. پژوهش بدنی

بوده  ایچندمرحلهورت به ص گیرینمونه .است 8261گانه در سال سیزدهتمامی شهروندان مشهد در مناطق  آماریْ

 از طریقمیدانی و  به صورت هااست. گردآوری داده استفاده شدهو تصادفی ساده  ایهای طبقهروش است و از

 نُههای نسبت به مجازات دهندگاننظرات پاسخصورت گرفته است. در این پژوهش  ساختهقپرسشنامه از نوع محقّ

نتایج تحقیق نشان  .استپژوهش نیز کیفرگرایی کمتر زنان نسبت به مردان  ةشده است. فرضی اخذجرم مختلف 

ت و کیفرگرایی وجود جنسیّ میانمعناداری  ةی رابطدهد که در جرایم زنای محصنه، اختالس و سرقت حدّمی

 دارند اجرای مجازاته مستوجب قطع دست، زنان کمتر از مردان گرایش ب یِدارد. در مورد اختالس و سرقت حدّ

 هستند.  سنگسار زنای محصنه، زنان بیشتر از مردان خواهان اجرای مجازاتخصوص در  ولی
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 مهمقدّ

اء یک جامعه ایف گیری سیاست کیفری رسمیه در شکلنقشی قابل توجّوجدان جمعی 

توجّه به ارادة جمعی در خصوص مسئلة جرم و مجازات به ویژه از آن روست که ت . اهمیّکندمی

نگرش  ،ترتیببدین . جامعه هستندقانونگذاران در فرایند کسب قدرت نیازمند حمایت از سوی 

به صورت خودکار بر عملکرد دستگاه قانونگذاری تأثیر  جرم و مجازاتدر مورد  شهروندان

البته قلمرو تأثیرگذاری وجدان جمعی تنها به عملکرد قانونگذاران و مرحلة  گذارد.می

شود، قضات نیز به هنگام تعیین کیفر، به ویژه برای جرایمی که شدیداً کیفرگذاری محدود نمی

 توانند ارادة شهروندان را نادیده بگیرند.کنند، نمیاحساسات اجتماعی را تحریک می

های قابل ی از احساسات، اعتقادات و باورهایی است که بخشاوجدان جمعی مجموعه

دهندة نیرویی به نام توجّهی از جامعه در خصوص آن اشتراک نظر دارند. همین اشتراکْ شکل

ی سیاسی هاگیریدر زمینة تصمیمبه طور مستقیم وجدان جمعی است. این نیروی اجتماعی حتّی 

در خصوص تأثیرپذیری سیاست کیفری رسمی از (. 38: 8264)اکبری، نیز تأثیرگذار است 

ام آمیز نظعملکرد موفّقیّت اینکه از جملهوجدان جمعی نیز شواهد قابل اعتمادی وجود دارند. 

وجدان  (.paulin et al, 2003: 1)قضایی تا حدود قابل توجّهی وابسته به مشارکت عمومی است 

جمعیْ ضمیر باطنی یک ملّت است. این قدرت گمنام غالباً یک نیروی سیاسی است که بقا یا 

ر و تها در اصل، اساسیقضاوت توده»ها به آن بستگی دارد. به قول ژرژگالوپ: زوال حکومت

 (.7-1: 8268)دادگران، « غالباً بهتر از قضاوت قانونگذاران است

انش دو کالن قرار دارد.  خردد مجازات تحت تأثیر عوامل متعدّ ةلئمس نسبت به جامعهنگرش 

شهروندان نسبت به مسائل کیفری، اعتقادات مذهبی یا جایگاه اجتماعی آنها عمیقاً بر داوری 

 سطح، ت، سنجنسیّ همچونهای فردی ویژگیایشان در خصوص مجازات تأثیرگذار است. 

عوامل دیگر از نیز باورهای نژادی  و دگیبزهدی ةسابق، تحصیالت، احساس ترس از جرم

 های کیفری هستند. بر نگرش جامعه در خصوص واکنشتأثیرگذار 



 
 
 
 

888 

 
 

 ...جسمانی شدید هایمجازات اجرای به گرایش میزان بر جنسیّت تأثیر

ش جنسیّت به بررسی نقبه صورت پیمایشی و میدانی گفته، پژوهش حاضر از میان عوامل پیش

این  حقیقت، هدف اصلی این پژوهشْ پاسخ به پردازد. درمیدر شهر مشهد بر مسئلة کیفرگرایی 

های پرسش بنیادین است که آیا جنسیّت به صورت مستقیم در زمینة گرایش به اجرای مجازات

 شدید تأثیرگذار است؟ به تعبیر دیگر، آیا مردان و زنان به لحاظ کیفرگرایی متفاوت هستند؟ 

در حوزة حقوق کیفری، کمتر به بررسی نقش جنسیّت بر میزان کیفرگرایی پرداخته شده 

شناسی مجازات، نقش جنسیّت در کیفرگرایی شود از زاویة جامعهاین نوشتار تالش میاست. در 

مطالعه شود. گسترش مطالعات مربوط به جنسیّت در طول قرن بیستم خصوصاً در نیمة دوّم آن، 

شناسی شناسی تبدیل کرد. هستة مرکزی جامعهجنسیّت را به یکی از مفاهیم اصلی در جامعه

رهنگی و هم ف -گیری و تأثیرپذیری جنسیّت، هم از ساختار اجتماعی گی شکلجنسیّت، چگون

ها ها و هنجارهای اجتماعی است. افزون بر این، تأثیر جنسیّت بر باورها، نگرشاز نهادها، ارزش

: 8261شناسی است )گروسی، ها در جامعه، مورد توجّه جدّی این شاخه از جامعهو رفتار انسان

کند تا به فهم و درک بهتری از چگونگی تأثیر شناسی جنسیّت به افراد کمک میه(. جامع81

 های افراد دست یابند.جنسیّت بر زندگی، روابط اجتماعی، رفتار و حتّی باورها و نگرش

های شدید مجازات اجرای در این پژوهش، میزان گرایش افراد به 8از کیفرگرایی مقصود

شود یمجسمانی است. کیفرگرایی به انواع کیفرگرایی فرهنگی، تقنینی، اجرایی و قضایی تقسیم 

، کیفرگرایی فرهنگی مورد توجّه قرار گرفته است. (. در این تحقیق211 -269: 8261)غالمی، 

شدید ای هرای تحمیل مجازاتعمومی بافکار ناظر به تمایل از کیفرگرایی بیشتر گونه این

به خصوص در اجرای علنی  ،هاات، سوابق تاریخی و رسانهادبیّ جسمانی است که از طریق

ه ک آن استهای کیفرگرایی هدف از پیمایشد. به طور کلّی، کنظهور پیدا می ،هامجازات

                                                      

. بر اساس یک دیدگاه، کیفرگراییْ توسّل بیش از حدّ ضرورت به مجازات دانسته شده است. بنابراین، کیفرگرایی بیانگر 8

عدم تعادل، افراط و نوعی عدم تناسب در توسّل به ابزارها و اقدامات کیفری از جمله مجازات است. برای اطاّلعات بیشتر در 

ها، در: علی حسین نجفی ابرندآبادی )زیر نظر(، . کیفرگرایی: معیارها و شاخص(8261این باره رک به: غالمی، حسین. )

 .8913تا  8921، صص. المعارف علوم جنایی: کتاب چهارم )علوم جنایی تجربی(دایره
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به هنگام طرّاحی سیاست کیفری، ارادة شهروندان را نیز به صورت جدّی مورد توجّه قانونگذاران 

های شهروندان، معیاری قابل اعتماد برای داوری در خصوص ار دهند. توجّه پیوسته به نگرشقر

آبادی، )میرسعیدی و جوادی حسیندهد های قانونگذاران و سیاستمداران به دست میفرضپیش

بخشی هر چه بیشتر به عملکردهای . در نظر گرفتن ارادة جمعی موجب مشروعیّت(236: 8261

توجّهی به ارادة در مقابل، بی (.81 -89: 8269زاده، )جعفری و سراجشود یفری میقدرت ک

 :wood, 2009)کند ها را میان جامعه و عملکرد نظام قضایی تولید میشهروندان موجی از تقابل

البته تأکید بر لزوم توجّه به ارادة جمعی هرگز به معنای نادیده انگاشتن جایگاه نخبگان به  (.8

در قلمرو گان نخب توجّهی به جایگاههای سیاست کیفری نیست، چراکه بیمشیهنگام تعیین خط

گیری شده و خشونت و سختل و بردباری کاهش فرهنگ تحمّ موجب گذاری کیفریسیاست

با وجود این، سیاست کیفری رسمی (. Pratt, 2013: 104) کندمی طگفتمان مسلّ مبدل به کیفری را

توجّهی مطلق نسبت به اخالق تنبیهی رایج در اجتماع شکل بگیرد. تواند در فضایی از بینمی

ه با اخالق تنبیهی متعارف در جامعه داشته باشند، ای قابل توجّهای رسمی فاصلهچنانچه مجازات

له نیز ضرورت ئ. همین مسخواهد شدای از مقاومت وجدان جمعی در برابر قدرت تولید زنجیره

  کند.با اخالق تنبیهی یک جامعه را بیش از پیش آشکار می ی رسمیهاسازی نظام مجازاتهمسان

تحقّق اهداف پژوهش، در گام نخست، به طور مختصر به بررسی عوامل مؤثّر بر در راستای 

ینه و روش کنیم. سپس، پیشکیفرگرایی پرداخته و جایگاه جنسیّت را در این قلمرو تشریح می

 های تحقیق ارائه و تحلیل خواهند شد. پژوهش را بررسی کرده و آنگاه یافته

 . عوامل مؤثّر بر کيفرگرايی۱

و فردی  ماعیتوان در دو دستة عوامل اجترا میکیفرگرایی  برر عوامل مؤثّدر یک نگاه کلّی 

قرار داد. در ادامه به طور مختصر به بررسی این عوامل پرداخته و آنگاه جایگاه جنسیّت را در 

 کنیم.قلمرو کیفرگرایی تحلیل می

 



 
 
 
 

882 

 
 

 ...جسمانی شدید هایمجازات اجرای به گرایش میزان بر جنسیّت تأثیر

 عوامل اجتماعی . ۱-۱

مذهبی شهروندان در شمار عوامل اجتماعی مؤثّر بر میزان کیفرگرایی وجدان جمعی  باورهای

در اکثر کشورهای اسالمی، آشکارا این باور قابل مشاهده است که  ،برای مثالقرار دارند. 

مجازات مرگ در مورد برخی جرایم، از فرامین روشن و غیرقابل تغییر الهی بوده و بشر امکان 

های بدنی شدید نظیر اعدام به صورت یکسان را ندارد. البته باور به مجازات دخل و تصرّف در آن

م معلّ تدانشگاه تربیّشود. به عنوان نمونه، بر اساس پژوهشی که در ه نمیدر میان شهروندان دید

ر قرار داشتند، اتّفاق نظر دکه در سطوح باالی دینداری ی در بین کسانیحتّانجام شد، تهران 

(. در 81: 8269زاده، )جعفری و سراجها وجود نداشته است خصوص تحمیل این مجازات

ده شهای شرعی در ایران انجام سنجی نسبت به مجازاتنگرش هدف باپژوهش آقای قاسمی که 

ند. مبنا قرار دادن شرع برای نظام حقوقی دار بهکمتری  تمایلاب ، دانشجویان در مقایسه با طلّاست

 ,ghassemi) های بدنی تمایل دارندپلیس به مجازات نیروهایوکال کمتر از قضات و  ،همچنین

ژوهشی که در آمریکا در خصوص میزان کیفرگرایی شهروندان صورت بر اساس پ (.173 :2008

ه ک در حالی ،مرگ هستندمجازات های مذهبی لیبرال مخالف گروهگرفت، آشکار شد که 

همچنین،  (.444: 8268)هود و هویل،  کنندحمایت می این کیفرکار از محافظه مذهبی هایگروه

بر اساس یک پیمایش کیفرگرایی دیگر در ایران، چنین نتایجی حاصل گردید: افرادی که بیشتر 

شدید  هایتری برای تحمیل مجازاتبه رعایت شئونات مذهبی پایبند هستند تمایل فزاینده

سته از درساند که این گفته به اثبات میاند. در حقیقت، پژوهش پیشجسمانی از خود بروز داده

ظام های قانونی موجود در نشهروندان در مقایسه با دیگر اقشار جامعه موافقت بیشتری با مجازات

 (.819: 8216کیفرگذاری رسمی دارند )جعفری، 

با  غلبها اوجدان جمعی است. رسانه کیفرگرایی برر مؤثّاجتماعی از دیگر عوامل رسانه نیز 

ی و چگونگ کردهرا به مردم تحمیل  صخا ییی، نگرشهای جناپخش اخبار مربوط به پدیده

(. 11: 8211دهند )فرجیها، جرم و عدالت کیفری را سامان می ةقضاوت و داوری آنان دربار
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ای ه. اغلب پس از رسانکنندمی ایفاءگرایی کیفری عوام ةدر توسع مهم یهای جمعی نقشرسانه

 شوند. شود و احکام قضایی نیز شدیدتر میمیشدن جرایم، روند رسیدگی به پرونده تسریع 

میزان آگاهی عمومی شهروندان از مسئلة جرم و مجازات نیز از عوامل بسیار تأثیرگذار بر نرخ 

کیفرگرایی جامعه است. هر چه افراد اطاّلعات تخصّصی یا تجربی بیشتری در مورد مجازات 

های کیفری بیشتر و در نتیجه گرایش به داشته باشند، تردید آنها در مورد کارآمدی واکنش

دهند که حذف یک شود. مطالعات تجربی متعدّد نشان میهای شدید کمتر میاجرای مجازات

مجازات جسمانی شدید نظیر اعدام از زرّادخانة کیفری، در گذر زمان و به صورت ناخودآگاه 

حقیقت، تا زمانی که اعدام به تمایل جامعه را برای تحمیل این مجازات کاهش خواهد داد. در 

دهد، جامعه گرایش کمتری به لغو آن دارد. در مقابل، حذف این مجازات حیات خود ادامه می

شدید از نظام کیفرگذاری رسمی، خود به خود موجب کاهش تمایل شهروندان در خصوص 

ررسی تأثیر میزان (. در همین راستا، با هدف ب297: 8261شود )غالمی، اجرای این مجازات نیز می

در شهر تهران  8261تحصیالت حقوقی در گرایش به اجرای مجازات اعدام، پژوهشی در سال 

ج اند. مطابق نتایانجام شده است. جامعة آماری این پژوهش دو قشر حقوقدان و غیرحقوقدان بوده

روه ه گاین پژوهش، تفاوت عقیدة معناداری بین دو این گروه وجود داشته است، به نحوی ک

گونه اند ولی عموم مردم هنوز از اینحقوقدان با اعدام در جرایم تعزیری مخالفت بیشتری داشته

(. همچنین، بر اساس نتایج یک پژوهش 841-9: 8261کنند )راحتلویی، ها حمایت میمجازات

ی خدیگر در شهرستان مشهد، رابطة معناداری میان میزان تحصیالت و نرخ کیفرگرایی در بر

جرایم وجود داشته است. در واقع ثابت شده است که با افزایش تحصیالت، میزان تمایل برای 

 (.92: 8269یابد )نقدی، های شدید و به ویژه اعدام کاهش میتحمیل مجازات

 های رسمیتوان چنین نتیجه گرفت که میان آگاهی عمومی از اجرای مجازاتدر نهایت، می

اهی که پایین بودن آگرابطة مستقیم و معناداری وجود دارد، به طوری و نگرش نسبت به جرم،

 های اجتماعی رسمیها موجب افزایش حمایت از کنترلشهروندان از وضعیّت و کیفیّت مجازات

(. حضور در دانشگاه باعث پیدایش 811: 8261نژاد و مهمدی، شود )قاضیشدید و بدنی می
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های دیگری نیز در مقابله با جرم حلشود و اعتقاد به اینکه راهراد میتر در افهای متنوّعنگرش

 شناختی موجبشناختی و روانهای جامعهشود. آشنایی افراد با دیدگاهوجود دارد تقویّت می

 های شدید، به تغییر درشود تا شهروندان برای حلّ مشکل بزهکاری، بیش از اجرای مجازاتمی

 8(.817: 8216اجتماعی، اقتصادی و ... بیاندیشند )جعفری، ساختارهای 

 عوامل فردی. ۱-2

 ر شمارد و غیره بزهدیدگی ةتحصیالت، سابق میزان ،ت، سنهای فردی مانند جنسیّویژگی

: 8269آبادی، )محمودی جانکی و مرادی حسنبر میزان کیفرگرایی هستند ثیرگذار أعوامل ت

های شدید (. در خصوص تأثیر سن بر میزان گرایش به مجازاتSerajzadeh, 2008: 543) ؛ 816

االن بزرگسدر مقایسه با اساس یک فرضیه، افراد نوجوان  . بروجود داردمتفاوت  دیدگاهدو 

(. در مقابل، دیدگاه دیگر 869 :8269آبادی، محمودی جانکی و مرادی حسن) کیفرگراتر هستند

در . ستندهدارای رویکرد سزاگرایانه  ترها کمتربزرگاست که افراد جوان نسبت به بر این باور 

ی ااند نیز سن به عنوان یک عامل مهم از اهمیّت ویژهکشورهایی که مجازات مرگ را لغو کرده

 اجتماعی نسل جدید که بدون اعدامْدهند ها در این جوامع نشان میبرخوردار است. پژوهش

 (.419: 8268)هود و هویل،  دنتمایل کمتری نسبت به اعدام دار ترهادر مقایسه با بزرگ شوندمی

 صورتجوان و بزرگسال  طبقةدو  ازانگاری جرم یجدّ ةدربارکه در ایران پژوهشی بر اساس 

متر جدّی ترها کگرفته است، به اثبات رسیده است که افراد جوان جرایم را در مقایسه با بزرگ

 (.832: 8264نژاد و ذبیحی، )قاضییرند گمی

قیقات ر بر کیفرگرایی باشد. نتایج برخی تحتواند از عوامل فردی مؤثّمیزان تحصیالت نیز می

 ةیابد. رشتدهد که با باال رفتن سطح تحصیالت، میزان کیفرگرایی در افراد کاهش مینشان می

ثیر أاحتماالً بر نگرش آنها نسبت به کیفر تهای آموزشی نیز تحصیلی افراد و محتوای برنامه

                                                      
نگاه  ، ترجمة فراز شهالیی، انتشاراتمجازات مرگ(. 8268. برای اطاّلعات بیشتر بنگرید به: هود، راجر و هویل، کرولین. )8

 .411تا  438بینه، صص. 
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ها دانشجویان در مقایسه برخی پیمایشبه عنوان نمونه، بر اساس  (.16: 8264گذارد )اکبری، می

های بدنی کمتر حمایت های خشن مانند اعدام و مجازاتهای اجتماعی از مجازاتبا سایر گروه

  (.Ghassemi, 2009: 166) اندکرده

. ودش های شدیداجرای مجازات برای افزایش تقاضا موجبتواند بزهدیدگی نیز می ةتجرب

در ایاالت متحده آمریکا نشان داد که تقریباً نیمی  8661برای نمونه، نظرسنجی افکار عمومی سال 

درصد( غالباً نگرانند که خود یا  36م مردان )سوّدرصد( و تقریباً یک 47دهنده )از زنان پاسخ

همین (. 337: 8263شان مورد تجاوز جنسی قرار گیرند )رابرتز و دیگران، ی از افراد خانوادهیک

های شدید علیه متجاوزان جنسی افزایش شوندگان را به اجرای مجازاتدغدغه تمایل پیمایش

 داد.می

تقاد بر اً اععمومجنسیّت نیز در شمار عوامل مهمّ فردی تأثیرگذار بر میزان کیفرگرایی است. 

(. مطابق پژوهش آقای 11: 8264)اکبری، هستند  نسبت به زنان کیفرگراتر ناین است که مردا

زنان حمایت  است، در چهار شهر تهران، قم، سنندج و اهواز انجام شده 3991که در سال  ،قاسمی

ود نشان از خ یکیفری کمتری از قصاص نفس در قتل عمد و قطع انگشتان دست در سرقت حدّ

همچنین، در خصوص مجازات اعدام و سایر کیفرهای بدنی، . Ghassemi, 2009: 170))اند هداد

-Ghassemi, 2009: 172)بوده است هی کمتر مردان به میزان قابل توجّ در مقایسه باگرایش زنان 

در ن اعدام نسبت به مرداکیفر حمایت زنان آمریکایی از  بر اساس یک پژوهش دیگر، میزان (.3

نظر به آنکه موضوع پژوهش حاضر بررسی (. 442: 8268)هود و هویل،  تر استپایین جامعهاین 

تأثیر جنسیّت بر میزان کیفرگرایی است، در ادامه با تفصیل بیشتری این عامل را بررسی خواهیم 

  8کرد.

 

                                                      
را نیز مورد  «های مربوط به کیفرگرایینحوة اجرای پیمایش»گفته باید نقش . البته در کنار عوامل اجتماعی و فردی پیش8

 توجّه قرار داد. مقصود از این گزاره آن است که شیوة اجرای پیمایش نیز قطعاً بر نتایج حاصله تأثیرگذار خواهد بود. 
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 پژوهش ةپيشين. 2

تاکنون پژوهشی مستقل در خصوص تأثیر جنسیّت بر میزان کیفرگرایی صورت  در ایران

 ار عمومیافک نگرش ها به صورت کلّی به بررسینگرفته است. با وجود این، شماری از پژوهش

 اند:پرداخته مجازات و به صورت ضمنی به تأثیر جنسیّت بر کیفرگرایی مورددر 

ر مشهد، متغیّر جنسیّت نیز مورد توجّه قرار گرفته در قالب یک پژوهش افکارسنجی در شه

است. در قسمتی از این پژوهش، فرضیة حمایت کمتر زنان در مقایسه با مردان در مورد 

های قصاص نفس، اعدام حدّی، اعدام تعزیری، قطع انگشتان دست و معافیّت از کیفر در مجازات

 بر اساس نتایج این پژوهش، در مورد قصاصقتل ناموسی مطرح و مورد پیمایش قرار گرفته است. 

نفس و اعدام حدّی این فرضیه رد شده و تفاوت معناداری از لحاظ نگرش جنسیّتی مشاهده نشده 

است. ولی در مورد اعدام تعزیری، قطع انگشتان دست در سرقت حدّی و معافیّت از کیفر در قتل 

ده است نان در مقایسه با مردان تأیید شدر فراش، فرضیه مذکور تأیید شده و کیفرگرایی کمتر ز

 (. 93: 8269)نقدی، 

همچنین، براساس پژوهشی که در شهر تهران و در مورد میزان حمایت از مجازات اعدام انجام 

ها و آقایان با اختالف ناچیزی بسیار به هم نزدیک بوده و از لحاظ آماری شده است، نظر خانم

 (.849: 8261مالحظه نشده است )راحتلویی، تفاوت معناداری بین این دو گروه 

جرایم  ابها با هدف بررسی میزان تناسب مجازاتهای پژوهشی که در دانشگاه اصفهان یافته

نونی قا میزانآماری به مجازات کمتر از  ةت جامعد اکثریّندهمیصورت گرفته نشان مختلف 

 دهندگانهمچنین، پاسخ (.212: 8261آبادی، )میرسعیدی و جوادی حسین دهندرغبت نشان می

ند. در اقانونی بوده قائل به مجازاتی فراتر از حدّ، (ءدر مورد جرایم اقتصادی )اختالس و ارتشا

قانونی و در مورد  مجازات را در حدّ ، مخاطبان پیمایشمورد جرم سرقت تعزیری و کالهبرداری

اند )میرسعیدی و جوادی ی بودهقانون صدور چک بالمحل قائل به مجازات کمتر از حدّ

 (.239 -7: 8261، آبادیحسین
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اری جرم انگیک پژوهش میدانی دیگر در تهران به بررسی نقش تفاوت بین نسلی در جدّی

پرداخته است. بر اساس این پژوهش، در مورد جرایم جنسی و امنیّتی، نسل جوان نسبت به نسل 

دانند. همچنین، در مورد جرایمی نظیر های شدید میبزرگسال، مجرمین را کمتر مستحقّ مجازات

اند نسل جوان تسامح بیشتری از خود نشان داده« بازیهمجنس»و « زنای فرد مجرّد»، «سقط جنین»

 (.817: 8263)ذبیحی، 

نتایج پژوهشی میدانی که در شهرستان قم با هدف بررسی متغیّرهای مختلف در مورد اساس  بر

زی ری)معاونت برنامهاند بودهاکثریت مردم با اجرای اعدام موافق  جام شده استمجازات اعدام ان

ت جنسیّ ةبررسی رابط همچنین، در مورد(. 862: 8217استان قم،  قضایی دادگستری کلّ ةو توسع

بین  های نگرش به اعدام درداری بین میانگیناتفاوت معن ثابت شده است کهو نگرش به اعدام 

های این دو گروه )زنان و مردان( حاکی از آن است که میانگین ةمقایس. مردان وجود داردزنان و 

 قضایی ةریزی و توسع)معاونت برنامه هستندزنان بیشتر از مردان با مجازات اعدام موافق 

 (.399: 8217استان قم،  دادگستری کلّ

 ةارنفکر دانشگاهی دربکرده و روشپژوهشی دیگر با هدف آگاهی از نگرش افراد تحصیل

مجازات اعدام بین دو گروه اساتید و دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است. مطابق 

ی مجازات اعدام مخالف ، هر دو گروه اساتید و دانشجویان با حذف کلّپژوهشهای این یافته

درصد  9/96ر دانشجویان درصد و د 1/41های این دو گروه یعنی در اساتید هستند و بیشتر نمونه

 همچنین، (.491و  441: 8269قی کمال، )عبداللهی و محقّاند بودهبا این مجازات موافق 

دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر با این مجازات موافق هستند و اختالف نگرش این دو 

اساتید زن کمتر از ، موافقت با مجازات اعدام در میان پژوهشاین مطابق دار است. اگروه معن

 (.494: 8269قی کمال، )عبداللهی و محقّبوده است ی اساتید مرد گروه دانشجویان و حتّ

پیمایشی در مورد تعامل بین مجازات ادراکی، شدّت و ارتباط آن با عقاید و فرهنگ اسالمی 

سه یان در مقایدهند دانشجوهای این پژوهش نشان میدر ایران انجام شده است. یافته 3996در سال 

کنند. های خشن بدنی مانند اعدام کمتر حمایت میهای اجتماعی از مجازاتبا سایر گروه
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همچنین، زنان در مقایسه با مردان حمایت کمتری از مجازات قصاص نفس در قتل عمد و قطع 

 (.Ghassemi, 2009: 159- 166- 172- 178آورند )انگشتان دست در سرقت حدّی به عمل می

های دولتی اهدانشگبین دانشجویان در زاده یک پیمایش کیفرگرایی دیگر توسّط آقای سراج

گر فرهنگی دی -های اجتماعی دانشجو( با هدف درک تأثیر دینداری و برخی مؤلّفه 8133) ایران

اقتصادی بر میزان تمایل شهروندان به تحمیل مجازات شدیدتر انجام  -مانند موقعیّت اجتماعی 

های این پژوهش، در کشورهای اسالمی افکار . بر اساس یافتهSerajzadeh, 2008: 543))ده است ش

تری کنند حسّاسیّت بیشدار میعمومی به طور خاص نسبت به جرایمی که عفّت عمومی را جریحه

 دهد. میزان این حسّاسیّت تا بدانجا است که اگر جرایم غیراخالقی از فهرستاز خود بروز می

های مسلمان و غیرمسلمان به طور قابل توجّهی جرایم مورد پرسش حذف شوند، تفاوت بین نمونه

یابد. به طور کلّی یکی از متغیّرهای اصلی مؤثّر بر گرایش به مجازات، باورهای مذهبی کاهش می

 پژوهشی دیگر که مخاطبدر (. serajzadeh, 2008: 542- 545- 554- 555و نیز دینداری است )

یشتر باند، این نتیجه به دست آمده است که آن دانشجویان دانشگاه تربیّت معلّم تهران بوده

با  ترهای سبکهای قانونی را شدید و نامتناسب دانسته و به مجازاتمجازات دهندگانْپاسخ

های در مجموع، از پژوهش (.84: 8269زاده، اند )جعفری و سراجاشکال غیربدنی گرایش داشته

شده این نکته قابل دریافت است که موقعیّت متفاوت مردان و زنان در فرهنگ حاکم بر انجام

جامعه و نیز جایگاه آنها در قوانین کیفری تأثیر زیادی در اختالف نظر آنها در رابطه با جرایم و 

 (.96: 8216ها دارد )جعفری، مجازات

 روش پژوهش. 3

ای و میدانی صورت گرفته پژوهش به صورت کتابخانهاین های العات و دادهگردآوری اطّ

ت اای اعم از کتب و مجلّاز منابع کتابخانهدر خصوص ادبیّات نظری و پیشینة پژوهش است. 

قابل تحلیل نیز پرسشنامه از نوع  یهای کمّداخلی و خارجی استفاده شده است. در مورد داده

ید گرفته های قانونی شددهندگان نسبت به مجازاتنظر پاسخساخته به کار گرفته شده تا قمحقّ
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ن ای نشده است تا در ذهدر متن پرسشنامه به مجازات شرعی و قانونی این جرایم هیچ اشارهشود. 

مخاطبان تصویری خاص ایجاد نشود. همچنین، تالش بر آن بوده است تا پرسشنامه طیف 

ی شدید را دربر گیرد. جرایم ذکرشده در پرسشنامه و هاای از جرایم مستوجب مجازاتگسترده

تجاوز به عنف دارای مجازات اعدام، لواط مبتنی بر رضایت که مجازات آنها بدین شرح هستند: 

گرم کریستال و  28، زنای محصنه مستوجب سنگسار، داشتن است برای مفعول اعدام تعیین شده

کور کردن چشم، قصاص نفس یا عضو  برایقصاص نفس برای قتل عمد، قصاص عضو  8،بیشتر

اعدام  مستوجباسیدپاشی، اختالس مشمول قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی که  برای

قانون مجازات اسالمی و  319 ةفساد و فحشا مشمول ماد ةاالرض از طریق اشاعاست، افساد فی

 . ی مستوجب قطع دستسرقت حدّ

 های عرفی را درهای شرعی و مجازاتاز یک منظر مجازاتبدین ترتیب، پرسشنامة پژوهش 

سفیدی و جرایم معرض داوری افکار عمومی قرار داده است و از منظری دیگر شامل جرایم یقه

بر آن، در جرایم جنسی، جرایم مبتنی بر رضایت )زنای محصنه و لواط(  شود. افزونخیابانی می

  .اندمورد پرسش واقع شده توأمان بدون رضایت )تجاوز به عنف(جرایم و 

که به صورت پیمایشی و میدانی انجام شده  تحلیلی است -از نوع توصیفی  پژوهش حاضر

گانة شهر مشهد در مناطق سیزدهسال ساکن  81تمامی شهروندان باالی سن  آماریْ ةجامعاست. 

نفر تعیین شده ولی  219برای تعیین حجم نمونه با محاسبه از طریق فرمول کوکران، تعداد است. 

 برای است. شدهآوری و تحلیل جمعتوزیع، پرسشنامه  431به خاطر ضریب اطمینان بیشتر، تعداد 

های که ترکیبی از روش است ای استفاده شدهگیری چند مرحلهگیری از روش نمونهنمونه

 ةامعای، جگیری طبقهبا روش نمونه نخست ة. در مرحلاستای و تصادفی ساده ای، خوشهطبقه

ساس ا سپس این مناطق نیز برو منطقه  سیزدهبه  مشهد، شهرداری بندیمنطقهه به آماری با توجّ

آخر نیز  ة. در مرحلشدندشهرداری تقسیم  ةای به نواحی چندگانگیری خوشهروش نمونه

                                                      
آوری تنظیم و جمع 69قانون اصالح قانون مبارزه با موادّ مخدّر در سال  41توجّه به اینکه پرسشنامه قبل از اصالحات مادة  . با8

 شود.شده است، بر همان اساس تحلیل می
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رای تعیین ب اند.انتخاب شده گیری تصادفی سادهاساس روش نمونه در این مناطق بردگان دهنپاسخ

( Reliabilityتجربه کمک گرفته شد. پایایی ) ( پرسشنامه از کارشناسان و افراد باValidityروایی )

/. تعیین 747که ضریب آن  شدپرسشنامه نیز با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ سنجش 

میزان گرایش به اجرای ابتدا  شناختی پژوهش، دردر ادامه، بعد از بیان اطّالعات جمعیّت شد.

وع بررسی شده است. سپس به تحلیل این موض تر جنسیّه به متغیّهای شدید بدنی با توجّمجازات

د یا اجرای مجازات اعدام دارنسبت به  افرادثیری بر نگرش أت تشود که آیا جنسیّپرداخته می

 ها چگونه قابل تحلیل خواهند بود؟که پاسخ مثبت باشد، این تفاوت؟ در صورتی خیر

 پژوهش هایيافته. 4

 شناختیتالعات جمعيّاطّ. 4-۱

نفری انتخاب  431جمعیّت آماریْ تمامی شهروندان ساکن شهرستان مشهد بوده و یک نمونة 

اند. از نفر( بوده 891درصد زن ) 1/21نفر( و  399درصد مرد ) 3/98 ،شده است. از این تعداد

سال  49تا  28سنی  ةدرصد در رد 3/34سال،  29تا  81سنی  ةدرصد در رد 6/19 لحاظ ردة سنی،

یز نمیزان تحصیالت  ، از لحاظ. همچنیناندداشتهسال به باال قرار  48سنی  ةرد دردرصد  1/81و 

که چون توانایی خواندن پرسشنامه را نداشتند، بعد از ارائة توضیحات  اندبودهسواد درصد بی 97/9

درصد دیپلم،  3/29درصد زیردیپلم،  7/89 الزم، تکمیل پرسشنامه به صورت مصاحبه بوده است.

لیسانس درصد دارای مدرک تحصیلی فوق 4/9درصد لیسانس و  3/34دیپلم، درصد فوق 1/81

 اند.و باالتر بوده

 شناختیترهای جمعیّیک: متغیّ ةجدول شمار
 میزان تحصیالت سني ةرد تجنسیّ رمتغیّ
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 تيّر جنسه به متغيّبا توجّ . معنادار بودن ميزان کيفرگرايی در برخی جرايم4-2

شود: اینکه زنان در مقایسه با مردان کمتر در این بخش فرضیة اصلی پژوهش بررسی می

 کیفرگرا هستند. 

 تر جنسیّه به متغیّبا توجّ : نگرش افراد به مجازاتدو ةجدول شمار
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مردان و زنان تفاوت معناداری از نظر آماری در مورد  میانبرای پی بردن به این نکته که آیا 

سطح  است. استفاده شده SPSSافزار در نرم t- testآماری  کیفرگرایی وجود دارد یا خیر از آزمون

 معناداری در جرایم مختلف در جدول زیر آورده شده است.

 

 های جرایم مختلف: سطح معناداری در مجازاتة سهجدول شمار
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 1399 بهار، امسی، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره هشتم

 ةنشانگر معنادار بودن رابط ،درصد باشد 91/9سطح معناداری کمتر از  چنانچهاز نظر آماری 

 ةرضییعنی اینکه ف ،بیش از این مقدار باشدآمده به دستعدد اگر برعکس،  .شده استبررسی

که  ودشمیه به جدول فوق مالحظه . با توجّشودمیرد  پژوهش ةصفر آماری تأیید شده و فرضی

ا مردان در مقایسه بی زنان توان گفت به طور کلّموارد تأثیری معنادار ندارد و نمی ةت در همجنسیّ

اساس این جدول، در جرایم  بر های شدید بدنی دارند.تمایل کمتری نسبت به اجرای مجازات

 اسیدپاشی سطح معناداری به ترتیب و فحشا ةر، قتل عمد، اشاعمخدّ تجاوز به عنف، لواط، موادّ

درصد است.  91/9که همگی بیشتر از است  379/9و  892/9، 911/9، 991/9، 973/9، 949/9

. شودرد می در مقایسه با مردانیعنی کیفرگرایی کمتر زنان  پژوهش ةدر این موارد فرضی ،بنابراین

معناداری بین نگرش زنان و مردان در رابطه با  تفاوتبه عبارت دیگر، از نظر آماری هیچ 

. شودصفر آماری تأیید می ةهای این جرایم وجود ندارد. پس در این جرایم، فرضیتمجازا

برعکس، در سه جرم زنای محصنه، سرقت مستوجب حد و اختالس چون سطح معناداری به 

 برخالف . به عبارت دیگر،شودمیصفر آماری رد  ة، فرضیاست 994/9و  994/9، 942/9ترتیب 

سه مورد، جنسیّت در میزان کیفرگرایی مؤثّر بوده است. در ادامه این گفته، در این جرایم پیش

 شود.موضوع بیشتر تحلیل می

 مستوجب حدجرم سرقت قطع دست در  .1-2-۴

( چون کمتر 994/9آمده )عدد به دست در مورد مجازات قطع دست در سرقت مستوجب حد،

ازات ت و گرایش به اجرای مجبین جنسیّ ،بنابراینشود. ( است، تفاوت معنادار ثابت می91/9از )

فری گرایش کی -آماری  ةفرضی. در نتیجه، وجود دارد یمعنادار ةی رابطقطع دست در سرقت حدّ

 .شودیید میأت - کمتر زنان نسبت به مردان
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تفاوت بین نگرش مردان و زنان نسبت به مجازات قطع دست در جرم  :ة یکشمار نمودار

 یسرقت حدّ
 

 ،درصد 9/36درصد نسبت به مردان با  1/38زنان با که  شودمالحظه می نمودار اساسبر 

 1/81با  موافقت )کامل( کمتری در مورد مجازات قطع دست در سرقت دارند. همچنین، زنان

، تمایل کمتری برای اجرای این مجازات درصد 3/38 مردان به میزان در مقایسه باموافقت درصد 

درصد در مقایسه با مردان به میزان  1/21در قسمت مخالفت نیز زنان با میزان اند. از خود بروز داده

درصد نسبت به مردان در  2/7درصد در مقایسه با   6/82مخالف( و همچنین با  ة)در گوی 6/39

 اند که مخالفت بیشتری با اجرای حدّ قطع دست دارند. به وضوح نشان دادهمخالفت کامل،  ةگوی

های این پیمایش در خصوص قطع دست در سرقت حدّی نتایج پیمایش آقای قاسمی را یافته 

درصد(  31درصد( در مقایسه با مردان )با  29، زنان )با پیمایشاین  کنند. بر اساستأیید می

ت اند. در گویة موافقت نیز این تفاوداشته یدر مورد قطع دست در سرقت حدّمخالفت شدیدتری 

که در اند، در حالی درصد زنان با قطع دست موافق بوده 27ن صورت که تنها مشهود است، بدی

 (.Ghassemi, 2009: 170)مورد مردان میزان موافقت بیش از پنجاه درصد بوده است 
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 جرم اختالساعدام در . ۴-2-2

این چون است.  (994/9) آمده در مورد مجازات اعدام نسبت به جرم اختالسعدد به دست

در ی ت و کیفرگرایبین جنسیّ توان دریافت که رابطة معناداریاست، می( 9091تر از )پایینمقدار 

 - پژوهشآماری  ةفرضینیز در مورد جرم اختالس وجود دارد. در نتیجه،  جرم اختالس

 شود.مییید أت - کیفرگرایی کمتر زنان نسبت به مردان

 

 مردان و زنان نسبت به مجازات اعدام در جرم اختالستفاوت بین نگرش  :ة دوشمار نمودار

 
 

مردان با اجرای اعدام در جرم  درصد 1/41 شود،نیز مشاهده می نمودارهمانطور که در 

درصد، یعنی حدود ده درصد کمتر از  27اند. این نسبت در زنان اختالس موافقت کامل داشته

درصد زنان با اجرای حکم اعدام برای اختالس مخالفت  1/4 از سوی دیگر، مردان بوده است.

ترتیب، زنان بیشتر مخالف اجرای درصد است. بدین  6/8این نسبت در مردان تنها  اند.کامل داشته

حکم اعدام در اختالس هستند. در مورد گویة مخالف نیز وضع به همین نحو است. در حالی که 
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درصد است. بر  89اختالس هستند، این نسبت در مردان تنها درصد زنان مخالف اعدام در  3/81

سفیدی اختالس تمایل بیشتری برای اجرای مجازات سنگین اعدام این اساس، مردان در جرم یقه

 دارند. 

 جرم زنای محصنهرجم در . ۴-2-3

. با توجّه به است (942/9) در مورد مجازات سنگسار در جرم زنای محصنه سطح معناداری

شود، است، در مورد این مجازات عکس فرضیة پژوهش تأیید می (9091)اینکه این عدد کمتر از 

دهد در خصوص جرم زنای محصنه، زنان در مقایسه با مردان بدین معنا که نتایج پیمایش نشان می

 کیفرگراتر هستند.

در این صورت میانگین گروه  ،باال و پایین هر دو منفی باشند اگر حدّ t- testاساس آزمون  بر

 شودحظه میمال نمودارپایین  باال و حدّ ه به حدّبا توجّ تر است.بزرگ نخستم از میانگین گروه دوّ

زنان گرایش کیفری بیشتری نسبت به مردان در رابطه با مجازات سنگسار در جرم زنای محصنه 

رد جرم زنای محصنه بین متغیّر جنسیّت و گرایش به کیفر رابطة معنادار و در نتیجه، در مو دارند.

 معکوسی وجود دارد. 

محصنه یزنا در رجم مجازات به نسبت زنان و مردان نگرش نیب تفاوت: سه شمارة نمودار  
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 1399 بهار، امسی، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره هشتم

های نمودار، زنان در مورد جرم زنای محصنه در مقایسه با مردان تمایل بیشتری بر اساس یافته

برای اجرای مجازات سنگسار دارند. موافقت کامل زنان با اجرای این مجازات در مقایسه با مردان 

قت درصد زنان با اجرای سنگسار مواف 8/49به صورت معناداری بسیار باالتر است. در حالی که 

 درصد است.  3/36کامل دارند، این نسبت در مردان تنها 

 گيری(ی )بحث و نتيجهنباطتهای اسيافته. 5

رقت س در سه جرمِتر نیز گذشت، بر اساس نتایج حاصله از پیمایش حاضر چنانکه پیش

ی جنسیّت تأثیری مستقیم بر میزان کیفرگرایی افکار عموممستوجب حد، اختالس و زنای محصنه 

داشته است. در خصوص دو جرمِ اختالس و سرقت مستوجب حد مردان تمایل بیشتری برای 

اجرای مجازات شدید از خود بروز داده و در مقابل زنان با تحمیل کیفر سنگسار بر متجاوزان به 

 گفته خواهیم پرداخت.اند. در ادامه به تحلیل نتایج پیشعنف موافقت بیشتری داشته

 اعتنايی اخالقیسازی پيامدگرايانه و متغيّر بیدرونی. 5-1

آید که بتوان برای تحلیل تأثیر جنسیّت بر میزان کیفرگرایی در جرایم چنین به نظر می

اعتنایی ارزشی اشاره استفاده کرد. متغیّر بی« اعتنایی ارزشیمتغیّر بی»گفته از مفهومی به نام پیش

های زی ارزشساهای مختلف و فرایند درونیی جنسیّتگیری ساخت شخصیّتبه چگونگی شکل

ها و طبقات اجتماعی به اجتماعی توسّط آنها دارد. اغلب اعتقاد بر این است که تمامی گروه

بر  8های اجتماعی اتّفاق نظر دارند.صورت یکسان در خصوص اعتبار تمامی هنجارها و ارزش

اساس این نگرش، جایگاه اجتماعی، موقعیّت اقتصادی، جنسیّت و غیره تأثیری در شدّت و 

ها ها نداشته و تمامی شهروندان به یک اندازه و به یک شیوه ارزشسازی ارزشچگونگی درونی

ای هتتوان جامعه را همچون بسکنند. در تقابل با این نگرش متعارف، به دشواری میرا درونی می

ها پنداشت که تمامی اجزای آن به یک میزان در خصوص خرده نظام ارزشی و نیز از ارزش

                                                      

 (.892: 8212. برای مطالعة یک دیدگاه در خصوص مفهوم و چارچوب اجتماعی شدن بنگرید به: )گیدنز، 8



 
 
 
 

836 

 
 

 ...جسمانی شدید هایمجازات اجرای به گرایش میزان بر جنسیّت تأثیر

هنجارهای موجود در خرده نظام توزیع ارزش دغدغه دارند. افراد مختلف به واسطة قرار گرفتن 

های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی متفاوت و نیز به واسطة برخورداری از در جایگاه

د. کننها و هنجارها کسب منفعت نمیسازی ارزشهای مختلف به یک اندازه از درونییّتجنس

ها و به تعبیر دیگر چگونگی فرایند اجتماعی سازی ارزشدر حقیقت، چگونگی فرایند درونی

ختلف های مها و جنسیّتشدن تا حدود قابل توجّهی وابسته به منافعی است که طبقات، گروه

 کنند.سازی یک ارزش خاص کسب میاز درونی اجتماع

ممکن است در تعارضی جدّی با تصوّر متعارف ما از فرایند « سازی پیامدگرایانهدرونی»

ها و هنجارها به واسطة انطباقشان با کنیم که ارزشاجتماعی شدن باشد. اغلب چنین تصوّر می

رایند شوند. این تصویر از فیّتی افراد میاصول متعالی اخالقی درونی گردیده و وارد ساخت شخص

سازی چندان منطبق با واقعیّت نیست. زیرا در این صورت باید بپذیریم که تمامی هنجارها درونی

ای از اصول برتر و متعالی اخالقی هستند. در های جاری اجتماعی بدون استثناء جلوهو ارزش

هنجارهایی سخن به میان آورد که یا انطباقی با اصول  ها وتوان از ارزشکه به راحتی میحالی 

سازی اخالقی برتر ندارند و یا در تعارض مستقیم با آنها هستند. باید توجّه داشت که درونی

ها و به ویژه تداوم حیات آنها در ساختار شخصیّتی افراد، بیش از آنکه محصول هنجارها و ارزش

 باشد، نتیجة فراگیری، نهادینه شدن و کارکردگرایی در کسبانطباقشان با اصول آرمانی اخالقی 

سازی هنجارها و لذّت و دوری از رنج برای شهروندان است. این واقعیّت پنهان و پیچیدة درونی

ها است. به عنوان نمونه، چنانچه در یک جامعه، خشونت پرکاربردترین ابزار برای کسب ارزش

ن فراگیری و اثرمندی در جریان انباشت تاریخی از خشونت تردید ایقدرت یا ثروت باشد، بی

یع شود )رفسازی وارد ساخت شخصیّتی افراد مییک هنجار خواهد ساخت که در فرایند درونی

ای است که در این پژوهش از آن با سازی همان مقوله(. این شکل از درونی211: 8269پور، 

 ایم. کردهیاد « سازی پیامدگرایانهدرونی»عنوان 

تغیّر م ها و کارکردگری پیامدها، چارچوبسازی مبتنی بر محاسبهتوجّه به مفهوم درونی

را برای ما قابل درک خواهد ساخت. بر این اساس، افراد در فرایند اجتماعی « اعتنایی ارزشیبی»
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عبیر دیگر، ارند. به تهای پیامدگرایانه قرار دگریشدن، تا حدود قابل توجّهی تحت تأثیر محاسبه

کنند که در زندگی ها و هنجارهایی را درونی میهای مختلف اغلب ارزشطبقات و گروه

آورند. در خصوص مقولة جنسیّت نیز اجتماعی و شخصی منفعت بیشتری از آنها به دست می

 توان پذیرفت که جنس مرد و جنس زن در فرایندوضع به همین نحو است. به دشواری می

ابل کنند. قها را درونی میاجتماعی شدن و رشد شخصیّتی به یک شکل و به یک میزان ارزش

هایی که زن ناگزیر به درونی ارزش سازی و به ویژه نوعدرک است که شدّت فرایند درونی

« اجتماعی شدن جنسیّتی»های مردانه دارد. مفهوم کردن آنها است تفاوتی قابل مالحظه با ارزش

ها در دو جنس زن و مرد دارد )گیدنز، دقیقاً اشاره به فرایندهای متفاوت درونی کردن ارزش

تالشی برای اشاره به همین فرایند « جنس»در برابر « جنسیّت»(. اصوالً طرح مفهوم 328: 8261

های جسمانی و جنسیّت ها است. جنس نمودی از تفاوتسازی ارزشکامالً متفاوت درونی

های اجتماعی است. در حقیقت، سازی ارزشاز اختالف در محتوا و شدّت درونینمودی 

ای ههای متفاوت وابسته به جنس و هویّتها و ارزشکودکان در فرایند اجتماعی شدن، نقش

 آموزند.مذکّر و مؤنّث خود را می

 رها، زمینه را برایها و هنجاسازی ارزشهمین مسئله، یعنی تفاوت در شیوه و محتوای درونی 

ر مراحل های مختلف دترتیب، جنسیّتسازد. بدین اعتنایی اخالقی فراهم میپدیداری متغیّر بی

نند. ها را باید با شدّت بیشتر درونی کآموزند که کدام ارزشرشد شخصیّتی و به طور طبیعی می

ام دآگاه سود و زیان به هنگگری ناخوگرفته از محاسبهاین فراگیری بیش از هر چیز نشئت

کنند که مرتبط با هایی را درونی میها است. زنان بیش از هر چیز ارزشسازی ارزشدرونی

ای نظیر ایران همچنان با نقش موقعیّت زنانه و خانوادگی آنها است، چراکه اساساً زن در جامعه

مقابل، مردان در جریان رشد شخصیّتی شود. در های وابسته به این نقش شناخته میمادری و ارزش

های موجود در خرده نظام اقتصادی برقرار تر با ارزشو فرایند اجتماعی شدن پیوندهایی عمیق

ماعی است های اجتکنند. علّت این مسئلهْ تفاوت در جنسیّت و به تعبیری همان جایگاه و نقشمی

های شخصیّتی و کیفیّت دیگر، ساختشود. به تعبیر که برای مردان و زنان تعریف می
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های های مختلف نیز بیش از هر چیز تحت تأثیر جنسیّت و جایگاهها در جنسسازی ارزشدرونی

صادی، در های شغلی و اقتاجتماعی، اقتصادی، فرهنگی قرار دارند. ارتباط بیشتر مردان با موقعیّت

ید های موجود در خرده نظام اقتصادی تولرزشگذر زمان وابستگی بیشتری را در آنان نسبت به ا

ر های اقتصادی به صورت چشمگیری کمتکند. در مقابل، در خصوص زنان وابستگی به ارزشمی

ژوهش رساند. بر اساس یک پگفته را به اثبات میاست. نتایج یک پژوهش میدانی، ادّعاهای پیش

د سلسله مراتب ارزشی انجام شده این نتیجه به های مختلف در مورمیدانی در ایران که بین گروه

که برای دختران ارزش دست آمده است: برای پسران اولویّتْ ارزش اقتصادی است در حالی 

: 8219مذهبی در مرتبة نخست قرار گرفته و ارزش اقتصادی در مرتبة چهارم بوده است )باستانی، 

ر از زنان است. در نتیجه، پسران نسبت به های اقتصادی برای مردان بیشت(. میانگین ارزش61

 (.16: 8219های اقتصادی قائل هستند )باستانی، دختران اهمیّت بیشتری برای ارزش

گیری تر از چگونگی شکلذهن را به سوی درکی عمیق« اعتنایی ارزشیبی»توجّه به مفهوم 

قابل  هد که جنسیّت نه تنها تأثیریددهد. متغیّر مذکور نشان میهای شخصیّتی نیز سوق میساخت

ی دهندة کیفیّت تمایل در خصوص چگونگها دارد، بلکه شکلسازی ارزشتوجّه بر فرایند درونی

ها نیز است. بر این اساس، افراد به هنگام طرح تمایالت کیفری خود پاسخگویی به نقض ارزش

اند. از نگاه جامعه، مجازات نی کردهتر دروهایی هستند که پیشعموماً در حال انعکاس ارزش

ها و معانی یّتدهندة حسّاسبیش از آنکه واکنشی ساده در برابر یک رفتار غیرقانونی باشد، انعکاس

ساختار  دهد که آنها دراجتماعی است. تمایالت کیفری افراد به خوبی نشان می -پنهان فرهنگی 

های نظام شتری قائل بوده و در مقابل، کدام بخشهایی اهمیّت بیشخصیّتی خود برای چه ارزش

پندارند. از آن گذشته، تمایل به تحمیل مجازات شدیدتر، نمودی از تر میاهمیّتارزشی را کم 

سرخوردگی اجتماعی و تمایل برای انتقام گرفتن از کسانی است که احساس بزهدیدگی را به 

 های مختلف در خصوصدرک است که چرا جنسیّتکنند. بر این اساس، قابل افراد تحمیل می

د. اینکه مردان کننتر تلقّی میبرخی جرایم حسّاسیّت بیشتری داشته و برخی دیگر را کم اهمیّت

در مقایسه با زنان حسّاسیّت بیشتری در خصوص جرایم اقتصادی داشته و تمایل بیشتری برای 
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ی ارزشی قابل اعتنایدهند، با تکیه بر متغیّر بیز میگیری از بزهکاران اقتصادی از خود بروانتقام

وجود در های مسازی ارتباط بیشتری با ارزشتحلیل است. نظر به آنکه مردان در فرایند درونی

کنند و نیز از آنجا که منافع و جایگاه اجتماعی جنس مرد از خرده نظام اقتصادی برقرار می

نظیر  پذیرند، به طور طبیعی جرایم اقتصادیثیر بیشتری میهای اقتصادی تأدگرگونی در ارزش

دهند. از آن گذشته، سرقت و اختالس نیز جنسیّت مذکّر را بیشتر تحت تأثیر قرار می

های اقتصادی ممکن است به طور مستقیم کارکردهای اجتماعی جنس مرد را مختل بزهکاری

ا و ایش نرخ بیکاری و تورّم، مستقیماً عملکردهکنند. برای نمونه، در شرایط بحران اقتصادی، افز

رین نقش تجایگاه اجتماعی مردان تحت تأثیر قرار گرفته و این گروه کمتر از عهدة ایفای مهم

آید. به همین واسطه، بسیار طبیعی است که مردان به دلیل هویّتی خود، یعنی تولید ثروت، برمی

با  دیشان، تمایل آشکارتری برای برخورد شدیدحسّاسیّت بیشتر در خصوص کارکردهای اقتصا

ترین جلوة هویّت یا کارکرد اجتماعی آنها را در معرض جرایمی داشته باشند که مستقیماً مهم

 دهند. تهاجم قرار می

های پژوهش نیز مشاهده کردیم که مردان در خصوص جرم سرقت مستوجب حد )به در یافته

ای از جرایم اقتصادی( اموال و مالکیّت( و اختالس )به عنوان نمونه ای از جرایم علیهعنوان نمونه

ان این دو گیری کیفری در خصوص مرتکبحسّاسیّت بیشتری داشته و تمایلی آشکار برای سخت

های موجود در خرده نظام اقتصادی در اند. در مقابل، زنان کمتر با ارزشجرم از خود بروز داده

ن واسطه احتماالً در مقایسه با مردان، تمایل کمتری برای تحمیل کیفرهای ارتباط بوده و به همی

یّت تفاوتی نیز کیفشدید بر مرتکبان جرایمی نظیر سرقت و اختالس دارند. علّت این بی

 های وابسته به جنسیّت است.سازی ارزشدرونی

ناخته های اقتصادی شیّتاساساً در ساختار نظام اجتماعی ایران، جنس زن با تولید ثروت و موقع

های اقتصادی و بیکاری تأثیر کمتری بر تخریب شود. در نتیجه، جرایم اقتصادی، بحراننمی

هویّت اجتماعی این جنس دارد. امّا در خصوص جنس مرد، دقیقاً این مسئله مصداق دارد. ناتوانی 

ادی دیده شدن در جرایم اقتصجنس مرد در تولید ثروت، خواه به علّت بیکاری و خواه به علّت بزه
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و مالی، مستقیماً بر نگرش و کارکرد اجتماعی وی تأثیر خواهد گذاشت. به این واسطه که کارکرد 

دهد، اختالل در این کارکرد به معنای اجتماعی اثرگذارترین بخش هویّت افراد را تشکیل می

ترتیب، طبیعی است که مردان در برابر اختالل هویّتی را فراهم خواهد کرد. بدین  واقعی زمینة

جرایمی از خود واکنش شدیدتر بروز دهند که مستقیماً کارکرد اجتماعی و در نتیجه هویّتشان را 

 اند.نشانه رفته

در تقابل با حسّاسیّت مردان در خصوص جرایم اقتصادی، تمایل زنان برای تحمیل مجازات 

ت، های جنسیّتی آنها اسدهندة حسّاسیّتیقاً انعکاسشدید در مورد جرایمی نظیر زنای محصنه دق

دهندة جایگاه و موقعیّتشان در خانواده و اجتماع است. تکیه بر هایی که دقیقاً شکلحسّاسیّت

تی کند تا دریابیم که چگونه زنان در فرایند رشد شخصیّبه ما کمک می« اعتنایی ارزشیبی»مفهوم 

ه ها و هنجارها حسّاسیّت بیشتری داشته باید در خصوص برخی ارزشگیرند کو اجتماعی فرا می

 باشند. 

تر نیز گذشت، تمایالت کیفری شدید گاه نمودی از سرخوردگی اجتماعی و چنانکه پیش

کنند. این تمایل برای انتقام گرفتن از کسانی است که احساس بزهدیدگی را به افراد تحمیل می

ی در خصوص جرم زنای محصنه و تمایل زنان برای سرکوب مردانی مسئله تا حدود قابل توجّه

شوند مصداق دارد. در حقیقت، حسّاسیّت بیشتر زنان در خصوص که مرتکب چنین جرایمی می

ا زن ای غیراخالقی بتحمیل مجازات شدید بر مردانی که به همسر خود خیانت کرده و وارد رابطه

از قیام علیه ادبیّات مردانة حاکم بر قوانین و ساختار نظام  شوند، از یک زاویه نمودیدیگری می

طلبانة زنان در مورد مرتکبان این جرایم را باید نمودی معنادار اجتماعی است. تمایالت خشونت

دانست. جرم زنای محصنه اساساً « جنسیّت تحت اقتدار»به عنوان « آزردگی ابرازنشدة آنها»از 

د که توسّط مردان و برای سوءاستفاده جنس مرد از جنس زن صورت شوجرمی مردانه قلمداد می

 تواند ارتکاب جرم از سوی همسرشگرفته و قربانی این جرم، یعنی همسر زناکار، به دشواری می

ردانه ترتیب، طبیعی است که زنان تمایل بیشتری برای تقابل با این جرم مرا به اثبات برساند. بدین
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ام انجام پیمایش، مخاطبان زن به وضوح از این جرم به عنوان نمودی آشکار داشته باشند. به هنگ

 کردند.از اقتدار مردانة حاکم بر اجتماع یاد می

نه تنها جرم زنای محصنه بلکه شماری دیگر از این دست جرایم همچون تجاوز به عنف به 

 مردساالرانه در جامعه بوده و بههایی از تسلّط ادبیّات دهندة جلوهصورتی انکارناپذیر انعکاس

همین واسطه تمایل زنان برای تحمیل مجازات به مرتکبان این جرایم، نمودی از واکنش آنها علیه 

بزهدیدة »تر و پنهان در ساختار نظام اجتماعی است. زنان خود را های کالنبرخی نابرابری

ر ن احساسی را در هنگام پیمایش حاضکنند. مخاطبان زن به وضوح چنیتلقّی می« ساختاری جامعه

اند. به همین واسطه، مخالفت آنان با وضع موجود از طرق مختلف و از جمله از خود بروز داده

ا آشکار هانگاری نمودهای سیطرة مردانه و نیز مجازات شدید این قبیل بزهکاریتمایل برای جرم

شده در ساختار نهنهادی« تبعیض جنسیّتی»ه ترتیب، کیفرگرایی زنان واکنشی علیشود. بدین می

 اجتماع است. 

ایران  ای تنها محدود به نظام اجتماعیگیری چنین باورها و تمایالت کیفرگرایانهالبته شکل

ی اجتماعی هادهندة همین حسّاسیّتشناسی فمینیستی تا حدود قابل توجّهی انعکاسنیست. جرم

اجتماعی در جوامع مختلف و به ویژه غرب است. منتقدین در های زنانه در خصوص نابرابری

های مختلف حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در غرب های فمینیستی معتقدند حوزهپرتو نگاه

همچون خانواده، قانون، نیروی کار، پلیس، دادگاه و غیره در تسلّط مردان قرار دارد و زنان در 

(. به همین 41: 8261؛ کریزی، 341: 8219د )وایت و هینز، عرصة سیاست اجتماعی نامرئی هستن

ا انگاری و کیفردهی دقیقاً همسان بتوان انتظار داشت نگاه زنان در مورد فرایند جرمواسطه، نمی

مردان باشد. جنسیّت زن خود را قربانی نگاه سنّتی و مردانة حاکم پنداشته و در نتیجه خواهان 

ناسان و شمردانه است. در راستای رفع این تبعیض جنسیّتی، جرمسرکوب نمودهای این سیطرة 

حقوقدانان کیفری فمینیستْ خواستار بازتعریف حقوق کیفری از رهگذر تغییر نگاه اجتماعی و 

 (. 888: 8214نیز نگرش قانونگذار نسبت به زن در مقرّرات کیفری هستند )نجفی ابرندآبادی، 
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 و کيفرگذاری جنسيّتی اعتنايی اخالقیمتغيّر بی. 5-2

کم در خصوص و درک این مقوله که جنسیّت دست« کیفرگرایی جنسیّتی»پرداختن به مسئلة 

شود، ضرورت توجّه به این مفهوم را به هنگام برخی جرایم موجب تفاوت در تمایالت کیفری می

کارکرد های سنّتی در خصوص ماهیّت و سازد. چنانچه از برداشتکیفرگذاری آشکار می

ای از مجازات گذر کرده و کیفر را نه فقط نمودی از پاسخ قهرآمیز در برابر جرم بلکه جلوه

حمایت اجتماعی از بزهدیدگان بالقوّه و بالفعل جرایم تصوّر کنیم، توجّه به تمایالت کیفری 

اوت فکننده در فرایند کیفرگذاری خواهد داشت. تهای مورد حمایت قانون، نقشی تعیینگروه

این دو نوع نگاه نسبت به کارکرد مجازات کامالً قابل درک است. آنگاه که به کیفر به منزلة 

ه آن ایم که پرداختن بنگریم، مجازات را به امری فنّی بدل کردهابزاری برای پاسخ به جرم می

ترهای بس تنها در حوزة صالحیّت نخبگان قرار دارد. در این صورت، فرایند واکنش به جرم را از

ت ایم. در مقابل، نگرشی که مجازااجتماعی آن جدا کرده و به امری کامالً تخصّصی تبدیل کرده

کشد، به را به مثابة یک حمایت اجتماعی اثرگذار از بزهدیدگان بالقوّه و بالفعل به تصویر می

له درست مسئشود. این هنگام کیفرگذاری، سهمی قابل توجّه برای بزهدیدگان مذکور قائل می

 به معنای اتّصال مجازات به بسترهای اجتماعی این پدیدار است. 

اره شده گرایی کیفری اشالبته ممکن است در برابر چنین تصویری از مجازات به مفهوم عوام

و چنین استدالل شود که توجّه به تمایالت افکار عمومی در فرایند کیفرگذاری، ما را به درکی 

انتظارات  تثبیت»کند. در برابر این انتقاد باید چنین اظهار داشت: ات نزدیک میگرا از مجازعوام

های قاعدة حقوقی قرار دارد. مقصود از این انتظارات ترین رسالتدر شمار مهم« هنجارین

 هایهنجارین ادراک افکار عمومی در خصوص شیوة پاسخگویی به جرایمی است که ارزش

توان افکار عمومی و انتظارات اند. به دشواری میبه شدّت نقض کرده یافتة اجتماع راتعیّن

را در خصوص کارکرد و رسالت مجازات از فرایند پاسخگویی به جرم حذف کرد.  هنجارین آن

این، اند. بنابریافته جامعه هستند که در فرایند ارتکاب جرم مخدوش شدههای تعیّناین ارزش

اش را به هنگام پاسخگویی به جرایم نادیده گرفت. و انتظارات کیفری توان جامعهچگونه می
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ر محور در خصوص کیفگیری تصویری منفی از رویکردهای جامعهاکنون، آنچه موجب شکلهم

شود ادبیّات بسیار متورّمی است که به صورت همزمان به دنبال منحصر کردن مجازات به امری می

خود توجّه به درک جامعه از رسالت مجازات و صورت، به خودی نخبگانی است. در غیر این

انعکاس این درک به هنگام کیفرگذاری امری پسندیده و در عین حال بسیار منطقی است. اگر 

ای قابل توجّه از ادراک کیفری افکار عمومی داشته باشد، خود های کیفری فاصلهنظام واکنش

مامی شود. به واسطة تز عملکردهای کیفری قدرت فراهم میبه خود زمینه برای سلب مشروعیّت ا

ها، در فرایند کیفرگذاری باید مالحظات مربوط به جنسیّت مورد توجّه قرار گیرد. این گزاره

قانونگذاران کیفری باید از ادبیّات نخبگانی و یکپارچه به هنگام کیفرگذاری فاصله گرفته و به 

 گام تعیین شدّت و کیفیّت مجازات توجّه کنند.های مختلف به هنادراک جنسیّت

  نتيجه

های کیفری رسمی تا حدود قابل توجّهی وابسته افزایش یا کاهش میزان مشروعیّت واکنش

ظام گریز، نبه درجة انطباق آنها با اخالق تنبیهی و کیفری وجدان جمعی است. در جامعة رنج

های کند با مقاومتهای شدید جسمانی تأکید میگیرانه که بر اجرای مجازاتکیفری سخت

مستقیم و غیرمستقیم وجدان جمعی مواجه خواهد شد. در مقابل، چنانچه وجدان جمعی خواهان 

هایی از نظام ارزشی باشد، سیاست کیفری رسمی توأم های شدید در برابر نقض بخشارائة پاسخ

ر این صورت، نظام کیفری از این توان برخوردار گیرد. دبا مسامحه مورد پذیرش جامعه قرار نمی

های نیست که احساس عدالت را در وجود شهروندان تولید کرده و افزایش دهد. پیمایش

کیفرگرایی، به رغم تمامی مشکالت، ابزارهایی برای ارزیابی میزان کیفرگرایی وجدان جمعی 

، ان اجتماعی را نادیده گرفتتوان در طرّاحی سیاست کیفری نقش نخبگهستند. اگرچه نمی

ریق گر شوند، باید از طهای کیفری رسمی جلوههایی که بناست در قالب واکنشپردازیاندیشه

های کیفرگرایی در معرض داوری وجدان جمعی های مختلف موجود و از جمله پیمایشروش

 گذارده شوند. 



 
 
 
 

827 

 
 

 ...جسمانی شدید هایمجازات اجرای به گرایش میزان بر جنسیّت تأثیر

ت در ار عمومی در شهر مشهد اسپژوهش حاضر که مبتنی بر پیمایش میزان کیفرگرایی افک

توان هایی قابل توجّه به دست داده است. نتایج حاصله از پیمایش مذکور را میابعاد مختلف داده

در دو قلمرو مورد توجّه قرار دارد. نخستین قلمرو مربوط به میزان کیفرگرایی افکار عمومی به 

ای وندان مشهدی تمایل قابل مالحظهدهد که شهرصورت کلّی است. نتایج این پژوهش نشان می

برای تحمیل کیفرهای جسمانی شدید ندارند. تنها در سه جرم تجاوز به عنف، اسیدپاشی و 

تجاوز  نظر از جرایمدهد. صرفاختالس، پیمایش مذکور میزان باالیی از کیفرگرایی را نشان می

است،  کیفرگرایی قابل انتظار به عنف و اسیدپاشی که به دالیلی قابل درک میزان باالیی از

های اخیر حسّاسیّت وجدان جمعی در مورد پیمایش مذکور به اثبات رساند که چگونه در سال

سفیدی افزایش یافته است.  قلمرو دوّم مربوط به اثبات تأثیر جنسیّت بر میزان جرایم یقه

ور مطلق فرضیه را به ط توان اینکیفرگرایی است. بر اساس نتایج حاصله از پژوهش حاضر نمی

، زنان در شماری های این پژوهشپذیرفت که مردان نسبت به زنان کیفرگراتر هستند. بر پایة یافته

از جرایم تمایل بیشتری برای کیفرگرایی از خود بروز داده و مردان نیز تنها در جرایمی که مرتبط 

های شدید یشتری برای تحمیل مجازاتهای اقتصادی هستند، در مقایسه با زنان، تمایل ببا ارزش

 تحلیل شد. «اعتنایی ارزشیبی»اند. این تفاوت در نرخ کیفرگرایی با تکیه بر متغیّر داشته
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 توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقالب اسالمی و مسائل  (.8269پور، فرامرز. )رفیع
 ، چاپ یازدهم، انتشارات شرکت سهامی انتشار.اجتماعی ایران
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 افکار عمومی و کیفرگرایی» .(8269) .آبادی، محسنمحمودی جانکی، فیروز و مرادی حسن»، 
 شناسی(.جرمنامه حقوق جزا و م )ویژهدوّ ةم، شمارسوّ ة، دورمجله مطالعات حقوقی

 بررسی  .(8217) .ریزی و توسعه قضایی دادگستری کل استان قممرکز پژوهش معاونت برنامه
 انتشارات دادگستری کل استان قم. ،لچاپ اوّ ،وضعیت مجازات اعدام
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، مجموعه مقاالت نکوداشت دکتر سیلویا تلنباخ، به کوشش: دکتر المللیهای بینهمکاری
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شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، به راهنمایی دکتر ارشد حقوق جزا و جرمنامه کارشناسیپایان
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