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 1از حريم خصوصي خانواده حمايت كيفري لزوم بررسي داليل
 

 2زاده اردبيلي فائزه عظيم
 3زهرا ميرزازاده

 چکيده

هاي حقوق خصوصي است. از سوي ديگر، دولت خانواده حريمي خصوصي و تابع ويژگي
به عنوان متصدي اصلي عمومي، وظيفه حمايت از تمامي افراد را با توسل به حقوق مدني و 

بعد عمومي حقوق كيفري، اصل بر عدم ضرورت حضور آن  كيفري بر عهده دارد؛ اما با نظر به
با لحاظ كردن حقايق موجود، "در مواجهه با خانواده است. حال، پرسش اساسي اين است كه 

توان اين ارتباط را داليل علمي امتزاج حقوق كيفري با خانواده چيست و مبتني بر كدام داليل مي
هاي پژوهش، آن است كه داليل و يافته نتايج حاصل "موجه، عقالني و ضروري دانست؟

ها عبارتاند از: ترين آنسازد كه اصليمتعددي، حمايت حقوقي كيفري از خانواده را ضروري مي
لزوم اهتمام به اهداف حقوق كيفري به نحو مطلق از منظر فقه و قانون، وجود مسؤوليت نهي از 

ليت خانواده توسط حكومت اسالمي، منكر در خانواده، لزوم حمايت از كرامت ذاتي فرد و ك
مشكك بودن و نامقدر بودن مفهوم آزادي در فهم عرفي، وجود تدبير تضمينات كيفري در حمايت 
از فرد و خانواده در شرع و لزوم عقلي اجراي آنها در هنگام اطاعت از شارع، كه اين مباني در 

 پژوهش حاضر به روش توصيفي ـ تحليلي ترسيم گرديده است.
 

 ژگان كليديوا
 حقوق عمومي، حريم خصوصي، دولت، حقوق خانواده، حقوق كيفر
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٣٢ 
 

 مقدمه
هاي عمومي است اي است كه يك سوي آن نهادرابطه«اند  گفته 1در تعريف حقوق عمومي

كند تا نظم و حق حاكميت را در خود دارد، و ابزار تضمين كننده مستقلي آن را حمايت مي
قابل در آن، امر مخفي و غير )؛35، ص1389(خدابخشي، » عمومي همواره مورد تضمين باشد

دسترس صاحبان حق وجود ندارد، و اداره و اتخاذ تصميم در آن، حق همه شهروندان 
به كليت اين رابطه حقوق عمومي، و ). Dictionary of the social sciences,2002, P.392(است 

كند، حقوق كيفري اطالق ميآن ابزاري كه به طور مستقل از حيثيات عمومي حمايت 
شود؛ حوزه خصوصي در تقابل شود؛ لذا دولت اصالتاً متصدي امر عمومي شناخته مي مي

با آنچه در حوزه عمومي وجود دارد، شامل حقوق مدني به معناي قواعد حاكم بر روابط 
 و اين دسته شامل )؛243، ص1385(جعفري لنگرودي، افراد حقيقي و حقوقي غير دولتي است 

. لذا )411، ص1389(مارتين.اي، شود  حقوق مالكيت، حقوق قراردادها، حقوق خانواده و... مي
است و آن، چيزي است كه از مداخله دولت به » امر خصوصي«موضوع حوزه خصوصي 

كننده حوزه عمومي و نظارت شهروندي، بدور باشد. مفهوم آن قلمرو حيطه  عنوان اداره
(نوبهار، شود  ياد مي» حريم خصوصي«باشد كه از آن به  روابط شخصي و خانوادگي مي

(اسدي و شود خانواده از مناظر متعددي متعلق به حوزه خصوصي دانسته مي ).49، ص1387
 ).107ـ83، ص1392ميرزازاده، 

قانون اساسي جمهوري  21در باب پيشينه تصدي دولت بر حريم خصوصي در اصل 
 12ماده  .2ظ سالمت خانواده معرفي شده استاسالمي ايران، دولت صراحتاً ضامن حف

را در پناه قانون قرار  يو امور خانوادگ يخصوص يزندگ نيز، حقوق بشر يجهان هياعالم
اعالم كرده است كه  9از همين رو كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در ماده  و 3دهد يم

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Public Sphere 
 و يدنما ينتضم  ياسالم ينمواز يتدولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعا«آمده است كه  يحبه تصرـ 2

 .»خانواده  يو بقا يانحفظ ك  يدادگاه صالح برا يجادا ـ3...را انجام دهد:  يرامور ز
خودسرانه واقع شود  يهامورد مداخله دينبا مكاتبات خود ايمتگاه اقا ،يامور خانوادگ ،يخصوص يدر زندگ ياحد«ـ 3
گونه مداخالت و حمالت مورد نيكس حق دارد در مقابل ا . هررديمورد حمله قرار گ ديشرافت و اسم و رسمش نبا و

  ».رديگ قانون قرار  تيحما

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

33بررسی دالیل لزوم حمایت کیفری از حریم خصوصی خانواده
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دو فصلنامه علمیـ  ترویجی فقه و حقوق خانواده )ندای صادق(، سال بیست و یک، بهار وتابستان 95، شماره 3464

٣٥ 
 

 ناسي مصطلحاتش مفهوم
 حقوق عموميـ 1
كشوري و حاكم است بر روابط دولت و مجموعه قوانيني كه ناظر است به تشكيالت  

. باشد موران او در مقابل افراد جامعه و شامل قوانين اساسي و اداري و قوانين جزا ميأم
اي كه يك سوي آن دولت بوده، حق حاكميت را در خود دارد و ابزار  رابطهبنابراين 

حمايت تضمين كننده مستقلي براي حفظ نظم عمومي به عنوان مهمترين هدف، آن را 
  .)238، ص1385(جعفري لنگرودي،  دهد د، محتواي حقوق عمومي را تشكيل ميكن مي
 

 ـ حريم خصوصي2
، 1384(انصاري و طاهري، حريم در لغت به معني محدوده، بازداشته شده و اطراف است  

(معين، در معنايي ديگر، پيرامون مكاني است كه حمايت و دفاع از آن واجب است  ).824، ص2ج
حق بر حريم خصوصي به عنوان حق بر تنها ماندن، «در اصطالح نيز  ).1352، ص1، ج1371

هاي ناخواسته توسط عموم در اجازه در زندگي، بدون مزاحمتآزاد بودن از علني شدن بي
 ).Brown, 2006, P.395(» شودموضوعاتي كه ارتباط به جامعه ندارد، تعبير مي

 
 ـ دولت3

 هستند، يقدرت عموم يكو تابع  كننديم يزندگ ينيدر خاك معاز افراد است كه  يتيجمع
)؛ 314ص ،1385ي، لنگرودجعفري ( است يدر حقوق عموم يحقوق يتشخص يدولت دارا

اما در پژوهش حاضر آنچه از  شود،يدولت دانسته م يفهر چند از عناصر تعر يتحاكم
با در » تدول« يب،رتت ينبه ا .آن است يتعنصر حاكم ينهم ،مفهوم دولت مد نظر است

و خود  يعدم وابستگنوعي از  يت،انحصار صالح يت،به معنينظر داشتن مفهوم حاكم
حقوق  يشده از باب تصد يينمشخص و تع يهادر محدوده يتصالح يدراجرا يمختار
  .)79ص ،1387 ي،پناه يعتشر ي(قاض است و ملت يعموم

 
 

٣٤ 
 

 تياول حما :از حقوق شهروندان بر دو قسم است گردد؛ اين حمايتتبيين مي» خصوصي
به خصوص كه جرم  ي؛زادآقض حقوق و سالب ان يرفتارها يانگار با جرم يعني يجابيا

با ي، سلب تيحما دوم. است عمومي حقوق هواكنش و مداخل نيترديو شد نيبارزتر يانگار
 يحداكثر تيرعا يعنفردي، ي از اعمال حقوق يناش يرفتارها گهباني ازنعدم مداخله و 

به اين شكل  )56، ص1392(ميرزازاده،  نهيكم همداخل رعايت و يجرم انگاردر اصل اباحه 
قانون حمايت از قانونگذار در عرصه كيفري در مجموعه قوانين و عناوين متعددي همچون 

سرپرست و و نوجوانان بي حمايت از كودكانقانون ،  1381مصوب  كودكان و نوجوانان
و قانون حمايت  1353قانون حمايت خانواده مصوب ، 10/7/92بدسرپرست مصوب 

، به انواع مصاديق خشونت در خانواده همچون سوءاستفاده از زنان 1392خانواده مصوب 
، ده جنسياگري، پورنوگرافي، سوءاستف و كودكان در جرايم قاچاق، مواد مخدر، تكدي

ها كه هر يك پاسخ به اين سؤالضرب و شتم و غيره، با رويكرد كيفري توجه كرده است؛ 
پذير است يا تنها پس از از انواع اين حمايت، به نحو پيشگيرانه از بروز رفتارها امكان

گيرد، و اين كه ميزان دخالت متصدي  وجود يافتن موضوع اقدام حمايتي صورت مي
هاي ديگري است؛ اما در  چه حد بايد باشد، محور پژوهش حوزه عمومي يعني دولت تا

اين پژوهش، ابتدا بايد زمينه منطقي و عقالني پذيرش لزوم وجود ارتباط حقوق كيفري با 
هاي بعد، به ميزان و انواع اين مداخله توجه خانواده را مورد توجه قرار داد تا در گام

توصيفي و تحليلي نگارش يافته است.  اين مقاله در قالب سه گفتار كلي، به روش كرد.
هدف اصلي آن است كه با توجه به مقدمات مطرح شده يعني خصوصي بودن خانواده، 
خارج بودن از نظارت و با نگاهي بر نقش منحصر به فرد دولت يعني اين كه متصدي 
حوزه خصوصي و متصدي تحقق و اجراي احكام اجتماعي شريعت نيز دولت است، به 

ي از داليل ضرورت همنشيني و ارتباط تنگاتنگ اما محدود حقوق كيفري با بررسي برخ
خانواده بپردازيم تا رهاورد توجه به شرع و مجموعه نهادهاي قانوني، دستيابي به بينش 

 قانونگذار نسبت به اين موضوع باشد.
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. باشد موران او در مقابل افراد جامعه و شامل قوانين اساسي و اداري و قوانين جزا ميأم
اي كه يك سوي آن دولت بوده، حق حاكميت را در خود دارد و ابزار  رابطهبنابراين 

حمايت تضمين كننده مستقلي براي حفظ نظم عمومي به عنوان مهمترين هدف، آن را 
  .)238، ص1385(جعفري لنگرودي،  دهد د، محتواي حقوق عمومي را تشكيل ميكن مي
 

 ـ حريم خصوصي2
، 1384(انصاري و طاهري، حريم در لغت به معني محدوده، بازداشته شده و اطراف است  

(معين، در معنايي ديگر، پيرامون مكاني است كه حمايت و دفاع از آن واجب است  ).824، ص2ج
حق بر حريم خصوصي به عنوان حق بر تنها ماندن، «در اصطالح نيز  ).1352، ص1، ج1371

هاي ناخواسته توسط عموم در اجازه در زندگي، بدون مزاحمتآزاد بودن از علني شدن بي
 ).Brown, 2006, P.395(» شودموضوعاتي كه ارتباط به جامعه ندارد، تعبير مي

 
 ـ دولت3

 هستند، يقدرت عموم يكو تابع  كننديم يزندگ ينيدر خاك معاز افراد است كه  يتيجمع
)؛ 314ص ،1385ي، لنگرودجعفري ( است يدر حقوق عموم يحقوق يتشخص يدولت دارا

اما در پژوهش حاضر آنچه از  شود،يدولت دانسته م يفهر چند از عناصر تعر يتحاكم
با در » تدول« يب،رتت ينبه ا .آن است يتعنصر حاكم ينهم ،مفهوم دولت مد نظر است

و خود  يعدم وابستگنوعي از  يت،انحصار صالح يت،به معنينظر داشتن مفهوم حاكم
حقوق  يشده از باب تصد يينمشخص و تع يهادر محدوده يتصالح يدراجرا يمختار
  .)79ص ،1387 ي،پناه يعتشر ي(قاض است و ملت يعموم
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٣٦ 
 

 ـ حقوق خانواده4
 البيت، اهل خانه، اهلشود؛ يعني  ل دهنده آن گفته ميدر لغت، خانواده به اعضاي تشكي

 مجموعه كنند و مي زندگي سقف يك زير در كه نسبي يا سببي پيوند داراي افراد مجموعه
در فرهنگ حقوقي آكسفورد، خانواده  ).584، ص1376(معين، خويشاوندان تعريف شده است 

هم در  رتباطي بسيار نزديك باشود كه به وسيله يك راه ابه گروهي از افراد اطالق مي
شوراي عالي  564در مصوبه هر چند با ايراداتي اما  ).218، ص1389(مارتين، ارتباط هستند 

به تعريف نه چندان دقيقي از خانواده اقدام شده؛ طبق  )40، ص1390(حكمت نيا، فرهنگي  انقالب
يا سبب و رضاع با خانواده گروهي است متشكل از افرادي كه از طريق نسب اين تعريف، 

يكديگر به عنوان شوهر، زن، فرزندان، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و 
در هر حال،  .كنند در واحد خاصي به نام خانواده زندگي مي ،فرهنگ مشتركي پديد آورده

اي كه چيستي خانواده را مفيد فايده حقوقي در جهت تشخيص ميان قوانين موجود، ماده
؛ اما )43ص ،1390؛ اسدي،11، ص1388(صفايي و امامي، هيت آن، ذكر كرده باشد، وجود ندارد ما

اصطالح، مجموعه مواد حقوقي است كه به احكام شكلي توان گفت حقوق خانواده در  مي
 پردازد. اعضا و كاركردهاي آن مي و محتوايي مرتبط با خانواده،

 
 ـ حقوق كيفري5
بوده، در عرف،  )1027ص ،1376(عميد، جزا و مكافات  كيفر در لغت به معني سزا، 

مترادف مجازات است؛ در اصطالح حقوقي، زماني كه عملي مخالف قانون باشد، مستحق 
، اين عبارت شناسي علم حقوق. در واژه)41، ص1387(نوبهار، كيفر و مجازات خواهد بود 

حقوق ماهوي و حقوق  مترادف با حقوق جزا انگاشته شده است كه در معناي اعم شامل
بيني و مجازات اعمالي اي از حقوق است كه هدف آن پيش باشد و رشته شكلي جزا مي

است كه منافات با نظم اجتماعي دارد. لذا معناي اصطالحي اين گزاره كه در پژوهش 
عدالت كيفري و نحوه برخورد آن به  يحاضر مد نظر است، يك نظام جامع سازمانده

باشد تا دولت بتواند چتر حمايتي خود را در دفاع از حقوق  ، با بزه ميعنوان ابزار قدرت
  يعني جرم، مجرم ومورد شناسايي در چرخه كيفري، با تسلط بر سه ضلع حقوق كيفري 
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٣٧ 
 

 ديده، بگستراند. بزه
 

 لزوم اهتمام به اهداف حقوق كيفري به نحو مطلق از منظر اسالم
اند كه در شرايط زوي جداگانه قدرت عموميهاي مدني و كيفري، هر يك دو باضمانت 

شوند. اوصاف و  هايي متفاوت، اعمال ميمجزا در راه دستيابي به اهدافي متفاوت در گستره
شود، و  هاي قواعد كيفري منطبق بر كاركردي است كه از آن قواعد مطالبه ميويژگي

وجه به اعتقادات و كاركرد آن با اهداف حقوق كيفري هماهنگ است. در جوامع بشري با ت
هاي مختلف، اهداف متفاوتي نيز براي مجازات كيفري در نظر گرفته شده است. فرهنگ

مجموعه قوانين ايران نيز از اين امر مستثني نيست و از آنجا كه قوانين مبتني بر فقه شيعه 
 ترسيم شده است، احكام كيفري آن نيز مستنبط و متأثر از اسالم است.

است و روح كلي شرع  ي اسالمي همان مبناي كليت شريعت اسالميهامبناي مجازات
هاي اسالمي نيز قابل استشمام است؛ چه از بعد  در تمامي جوانب آن در اهداف مجازات

 تيامنو حفظ  اقامه عدالت و ممانعت از ظلم و ستم، 1شدت و چه از بعد رحمت. در قرآن 
حر (از تكرار جرم و ارعاب و عبرت بخشي پيشگيري ،)609و606ص ،1ج، 1373(مكارم شيرازي، 

معرفي  جامعهاز جمله مهمترين اهداف سازمان كيفري  2)583و580، ص18هـ، ج1388ي، عامل
زيرا اگر نقض حقوق افراد داراي مجوز باشد، ديگر نظم و تعادل در روابط  ؛شده است

، بقا و استمرار نهمچني )؛242 و 233ـ 232، ص1377(موسوي خميني، جمعي از بين خواهد رفت 
كه امام  مچنانه. است ياسالم هايمجازات يمرهون اجراي آن، و ماد يروح اتيح

براى  اى امت محمد«فرموده است:  »الْقصاصِ حياه لَكُم فى«در تفسير آيه سجاد
داند كه مورد  كه تصميم به قتل دارد، مى شما در قصاص، حيات و زندگى است؛ زيرا كسى

 
                                                                 

ما رسوالن خود را با داليل روشن «؛ قَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات و أَنْزَلْنا معهم الْكتاب و الْميزانَ ليقُوم النَّاس بِالْقسطـ ل1
مردم قيام به  فرستاديم، و با آنها كتاب (آسمانى) و ميزان (شناسايى حق از باطل و قوانين عادالنه) نازل كرديم تا

 ).25(حديد،  »عدالت كنند

كه فرجام مجرمان  ديپس بنگر ديكن ريس ني: در زمبگو« ؛نَيكَانَ عاقبه الْمجرِم فيالْأَرضِ فَانظُرُوا كَ يف رُوايقُلْ سـ 2
 .)69( نمل، » چگونه بود؟

٣٦ 
 

 ـ حقوق خانواده4
 البيت، اهل خانه، اهلشود؛ يعني  ل دهنده آن گفته ميدر لغت، خانواده به اعضاي تشكي

 مجموعه كنند و مي زندگي سقف يك زير در كه نسبي يا سببي پيوند داراي افراد مجموعه
در فرهنگ حقوقي آكسفورد، خانواده  ).584، ص1376(معين، خويشاوندان تعريف شده است 

هم در  رتباطي بسيار نزديك باشود كه به وسيله يك راه ابه گروهي از افراد اطالق مي
شوراي عالي  564در مصوبه هر چند با ايراداتي اما  ).218، ص1389(مارتين، ارتباط هستند 

به تعريف نه چندان دقيقي از خانواده اقدام شده؛ طبق  )40، ص1390(حكمت نيا، فرهنگي  انقالب
يا سبب و رضاع با خانواده گروهي است متشكل از افرادي كه از طريق نسب اين تعريف، 

يكديگر به عنوان شوهر، زن، فرزندان، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و 
در هر حال،  .كنند در واحد خاصي به نام خانواده زندگي مي ،فرهنگ مشتركي پديد آورده

اي كه چيستي خانواده را مفيد فايده حقوقي در جهت تشخيص ميان قوانين موجود، ماده
؛ اما )43ص ،1390؛ اسدي،11، ص1388(صفايي و امامي، هيت آن، ذكر كرده باشد، وجود ندارد ما

اصطالح، مجموعه مواد حقوقي است كه به احكام شكلي توان گفت حقوق خانواده در  مي
 پردازد. اعضا و كاركردهاي آن مي و محتوايي مرتبط با خانواده،

 
 ـ حقوق كيفري5
بوده، در عرف،  )1027ص ،1376(عميد، جزا و مكافات  كيفر در لغت به معني سزا، 

مترادف مجازات است؛ در اصطالح حقوقي، زماني كه عملي مخالف قانون باشد، مستحق 
، اين عبارت شناسي علم حقوق. در واژه)41، ص1387(نوبهار، كيفر و مجازات خواهد بود 

حقوق ماهوي و حقوق  مترادف با حقوق جزا انگاشته شده است كه در معناي اعم شامل
بيني و مجازات اعمالي اي از حقوق است كه هدف آن پيش باشد و رشته شكلي جزا مي

است كه منافات با نظم اجتماعي دارد. لذا معناي اصطالحي اين گزاره كه در پژوهش 
عدالت كيفري و نحوه برخورد آن به  يحاضر مد نظر است، يك نظام جامع سازمانده

باشد تا دولت بتواند چتر حمايتي خود را در دفاع از حقوق  ، با بزه ميعنوان ابزار قدرت
  يعني جرم، مجرم ومورد شناسايي در چرخه كيفري، با تسلط بر سه ضلع حقوق كيفري 
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دو فصلنامه علمیـ  ترویجی فقه و حقوق خانواده )ندای صادق(، سال بیست و یک، بهار وتابستان 95، شماره 3864

٣٨ 
 

سبب حيات كسى  ،اين. شود مرتكب قتل نمى قصاصشود و از خوف  قصاص واقع مى
است كه تصميم به قتل او گرفته شده است و موجب حيات كسى است كه تصميم به قتل 

دانند كه به دنبال قتل، قصاص  ر افراد نيز مايه حيات است؛ زيرا مىيدارد و براى سا
ي عروس( 1»ن خرد و انديشهد؛ اى صاحبانشو وجود دارد و از خوف آن مرتكب قتل نمى

به اين ترتيب، نظارت و برخورد كيفري براي جلوگيري از ). 158، ص1، ج1373، يزيحو
هاي انساني، انحرافات اخالقي و اصالح و تربيت مجرم، مبارزه با فساد، دفاع از ارزش

حفظ مصالح جامعه و كرامت انساني و حفظ حقوق اهللا و حقوق الناس و تطهير از گناه 
(مقيمي حاجي، ها را دارد ه و همه اموري هستند كه ذات نظام جزايي، اميد دستيابي به آنهم

و تمامي اهداف مطرح شده  هاسالم به حفظ نظام جامع يجد . توجه)147ـ123، ص1386
، نَفْس، نسل، عقل و نيد يعنياز اركان و مصالح عام آن  تيو حما  اقتضا دارد كه حفظ

به عبارت ديگر، اين  ).309، ص2هـ، ج1405(منتظري،  توأم شود يفريكاجراهاي  ضمانت مال با
حقوق روند؛ از اين رو، برخي در باب حقوق كيفري به شمار مي» موضوع«امور، 

و و ناموس  حفظ جان و مال ولا«كنند: از سه گونه حق ياد ميبر والى  مردم(امت)
ى كه صرانمچنين يهود و نمسلمانان و ه رايدوم حق آزادى در مرام و مسلك ب، عرض
» اهسوم حق حفظ و نگهدارى و مواظبت از جسم و روح آن، سالم باشنداحاكم ه در ذم

تواند در حريم خصوصي افراد به . هر يك از اين موارد مي)203، ص4هـ، ج1421(تهراني، 
 خطر افتد و هدف از حمايت جامعه به حمايت از خانواده منوط گردد.

هاي اخالقي است و ظ ارزشمهم، حفه سالم مسألادر امع برخالف بسياري از جو
ها و آزادي معنوي اشخاص، اساساً وظيفه تمامي قواعد حقوقي مدني يا پاسداري از آن

بر اين اساس و با توجه به موضوع و اهداف  ).513ـ508، ص1، ج1380 (كاتوزيان،كيفري است 
كيفري را مورد بحث اجراهاي  ضمانت هاي خاص قواعد وتوان ويژگيحقوق كيفري، مي

دانند، كه براي قرار داد. انديشمندان حوزه كيفري قواعد حقوق جزا را الزامي و آمره مي

 
                                                                 

ه يقتص منه فكف لذلك عن القتل الذي كان حياه للذي ولكم يا أمه محمد فى القصاص حياه ألنّ من هم بالقتل يعرف انّ«ـ 1
كان هم بقتله، و حياه لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل، وحياه لغيرهما من الناس، إذ علموا انّ القصاص واجب اليجسرون 

 .»على القتل مخافه القصاص يا أُولي االلباب أولي العقول لعلّكم تتقون
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٣٩ 
 

 )؛40ـ39، ص1378(گلدوزيان، ها راه ندارد رهيافت به اهداف آن، اختيار و اراده اشخاص در آن
ون ديه به عنوان گذارند اما وجود امري چبعضي ديگر هر چند اصل را بر آمره بودن مي

مجازات يا قصاص، و وجود جرايم قابل گذشت در اين حيطه را نشان از اثرگذاري اراده 
  ).122ـ11، ص1389(خدابخشي، دانند طرفين در قلمرو حقوق كيفري مي

ويژگي ديگر قوانين كيفري اين است كه از باب شمول افراد، عام و كلي هستند؛ هر چند 
ن آن برخي بر اين نظرند كه قوانين كيفري بر خالف آنچه تصور در باب كلي يا موردي بود

شود، شايد عام باشند، اما نسبت به شرايط كلي نيستند و از باب در نظر گرفتن شرايط مي
ديگر آن كه مجازات اساساً  ).143، صهمان(شوند  خاص، قوانين آن موردي محسوب مي

شود؛ زيرا ياد مي» هان مجازاتشخصي بود«متوجه شخص مجرم است كه از آن به اصل 
ها  هايي را بر آنافراد، مجازات» قصد و سوءنيت«در حقوق كيفري، قانونگذار با كنكاش در 

كند و جز در مورد عاقله شايد نتوان مورد ديگري را يافت كه فرد ديگري كه هيچ بار مي
شناخته شود اي در تحقق جرم ندارد، به جاي مجرم، مسؤول جبران ضرر نقش و سابقه

؛ زيرا مجازات متوجه شخص است و بر اساس موضوع 1)170ـ158، ص4، ج1381(محقق داماد، 
 شود.  مجازات، بر جسم و روح او بار مي

شود، سنگين و جبران ناپذير است و  هايي كه متوجه مجرم ميكه مجازات نكته ديگر آن
روحي، رواني، اعتبار و تماميت  آثار قواعد كيفري فراتر از ابعاد مالي زندگي، يعني حيثيت

؛ زيرا اصل بر آزادي در نفوس )219، ص2هـ، ج1418(طاهري، گيرد جسماني او را هم در بر مي
اند كه كند؛ اغلب بر اين عقيدهها را محدود ميو اعمال حقوقي است و حقوق كيفري، آن

(اسدي، باشد  آور، قهرآميز، سركوبگر و مشخص مي هاي كيفري، رسواكننده، رنجضمانت
اجراي كيفري تأسيسي است؛ يعني بدون دخالت دادگاه و حكم  همچنين ضمانت)؛ 37، ص1390

شود. يعني دخالت افراد هر چند منتهي به اخالل در  مترتب نمياجرا  ضمانت آن، اثري بر
 ؛ صادقي،144، ص1389(خدابخشي، اثر است  ظم هم نشود، در ضمانت اجراي كيفري بين

برخي فقها نيز به تعزير فرد مجازات كننده بدون حكم حاكم، اذعان  ؛)162ص، 1379

 
                                                                 

 ). 164(انعام، » زر أُخْرىو ال تَزِر وازِره وِ«ـ 1

٣٨ 
 

سبب حيات كسى  ،اين. شود مرتكب قتل نمى قصاصشود و از خوف  قصاص واقع مى
است كه تصميم به قتل او گرفته شده است و موجب حيات كسى است كه تصميم به قتل 

دانند كه به دنبال قتل، قصاص  ر افراد نيز مايه حيات است؛ زيرا مىيدارد و براى سا
ي عروس( 1»ن خرد و انديشهد؛ اى صاحبانشو وجود دارد و از خوف آن مرتكب قتل نمى

به اين ترتيب، نظارت و برخورد كيفري براي جلوگيري از ). 158، ص1، ج1373، يزيحو
هاي انساني، انحرافات اخالقي و اصالح و تربيت مجرم، مبارزه با فساد، دفاع از ارزش

حفظ مصالح جامعه و كرامت انساني و حفظ حقوق اهللا و حقوق الناس و تطهير از گناه 
(مقيمي حاجي، ها را دارد ه و همه اموري هستند كه ذات نظام جزايي، اميد دستيابي به آنهم

و تمامي اهداف مطرح شده  هاسالم به حفظ نظام جامع يجد . توجه)147ـ123، ص1386
، نَفْس، نسل، عقل و نيد يعنياز اركان و مصالح عام آن  تيو حما  اقتضا دارد كه حفظ

به عبارت ديگر، اين  ).309، ص2هـ، ج1405(منتظري،  توأم شود يفريكاجراهاي  ضمانت مال با
حقوق روند؛ از اين رو، برخي در باب حقوق كيفري به شمار مي» موضوع«امور، 

و و ناموس  حفظ جان و مال ولا«كنند: از سه گونه حق ياد ميبر والى  مردم(امت)
ى كه صرانمچنين يهود و نمسلمانان و ه رايدوم حق آزادى در مرام و مسلك ب، عرض
» اهسوم حق حفظ و نگهدارى و مواظبت از جسم و روح آن، سالم باشنداحاكم ه در ذم

تواند در حريم خصوصي افراد به . هر يك از اين موارد مي)203، ص4هـ، ج1421(تهراني، 
 خطر افتد و هدف از حمايت جامعه به حمايت از خانواده منوط گردد.

هاي اخالقي است و ظ ارزشمهم، حفه سالم مسألادر امع برخالف بسياري از جو
ها و آزادي معنوي اشخاص، اساساً وظيفه تمامي قواعد حقوقي مدني يا پاسداري از آن

بر اين اساس و با توجه به موضوع و اهداف  ).513ـ508، ص1، ج1380 (كاتوزيان،كيفري است 
كيفري را مورد بحث اجراهاي  ضمانت هاي خاص قواعد وتوان ويژگيحقوق كيفري، مي

دانند، كه براي قرار داد. انديشمندان حوزه كيفري قواعد حقوق جزا را الزامي و آمره مي

 
                                                                 

ه يقتص منه فكف لذلك عن القتل الذي كان حياه للذي ولكم يا أمه محمد فى القصاص حياه ألنّ من هم بالقتل يعرف انّ«ـ 1
كان هم بقتله، و حياه لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل، وحياه لغيرهما من الناس، إذ علموا انّ القصاص واجب اليجسرون 

 .»على القتل مخافه القصاص يا أُولي االلباب أولي العقول لعلّكم تتقون
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دو فصلنامه علمیـ  ترویجی فقه و حقوق خانواده )ندای صادق(، سال بیست و یک، بهار وتابستان 95، شماره 4064

٤١ 
 

 اهداف تشكيل حكومت اسالمي در زمينه خانواده 
اي به لزوم تشكيل حكومت اسالمي مرتبط با موضوع، اهداف عاليهدر توضيح ادله 

خورد كه تحقق آنها جز با حكومت اسالمي قابل دستيابي نيست؛ در شريعت چشم مي
و امر به تشكيل و اداره آنها گرديده است كه اگر حكومت اسالمي تشكيل  اموري تدبير،

نگيرد، تحقق آنها غيرممكن خواهد  نگردد و ابزار حقوق كيفري در آن مورد استفاده قرار
و  بود؛ اموري مانند حفظ نظم در اجتماع و جلوگيري از هرج و مرج، ضرورت نفي ستم،

و حدود  ها نااجراى فرمبه حقوق خود و امر به معروف و نهي از منكر، ها هدايت انسان
اهداف مهم در . يكي از )159، ص2هـ، ج1421(زنجاني، ها و حفظ كرامت و شرافت انسان الهى

گذاري متناسب است،  حكومت اسالمي كه مبين وظايف دولت اسالمي از طريق قانون
حمايت از تمامي نهادهاي موجود عمومي، خصوصي بينابين از جمله خانواده است؛ بر 

شود مگر آن كه حمايت از خانواده نيز از اهداف  اين اساس حكومت اسالمي تشكيل نمي
نه كه به وسيله اعمال تصدي عام خود در ايجاد مانع در هر نوع تشكيل آن باشد، بدين گو

منكري از جمله در حوزه خانواده، و از عمل به امر شارع به حمايت از كرامت ذاتي 
هاي آشكار و پنهان انساني از  انسانها، دولت اسالمي موظف به توجه به تمامي حوزه

 جمله حريم خصوصي خانواده گردد.
 
 ر قلمرو خانواده و مسؤوليت حكومت اسالمي درباره آن ـ نهي از منكر د1

، 1371(قرشي بنابي، نهي در لغت به معني زجر و منع آمده است؛ چه با فعل و چه با قول 
ها و خردهاى  ضد معروف و هر كاريست كه عقل«، در اصطالح؛ منكر نيز )116، ص7ج

ند، سپس دين و شريعت كن يا در زشتى و خوبى آن سكوت ندنآن حكم ك زشتىبه سليم، 
به عنوان متمم  پيامبر ).397ص ،4، ج1375(راغب اصفهاني، » بدى و زشتى آن را بيان كند

مكارم اخالق، بر نهاد امر به معروف و نهي از منكر و لزوم توجه آحاد جامعه به 
، 1367(نوري همداني، رسالتشان در رعايت اخالق و حفظ لوازم آن تأكيد فراوان داشتند 

و محقق حلي آن را با تحقق شرايط  )385ـ359، ص21هـ، ج1404(نجفي، جواهر ؛ صاحب )73ص
  استحباب امر واجب و نهيِ از حرام، و متفاوت، وجوب امر كردن بهخاص آن و با مباني 

٤٠ 
 

هاي مذكور، داراي اثر ذاتي و تمامي ويژگي. بنابر اين، 1)852، ص2، ج1382 (قاسمي، اند كرده
و غيرقابل حذف هستند؛ بدين معنا كه ويژگي شخصي بودن مسؤوليت، الزامي  ضروري 

وم تفسير مضيق، جبران ناپذيري، سركوبگري و ساير و آمره بودن، عام و كلي بودن، لز
حيثيات حقوق كيفري، به عبارت ديگر، امور عرضي و وابسته به موضوع نيستند كه در 

اي از جمله خانواده، ها جاري باشند و در برخي ديگر نباشند و در هر عرصه برخي حوزه
صوصي بودن، با توجه هر آنچه اهداف حقوق كيفري را شامل شود، فارغ از عمومي يا خ

-به اهميت اهداف حقوق كيفري در اسالم، به طور ذاتي كليت حقوق كيفري را موجب مي

گردد. از اين رو، از باب امكان تحقق جرم در شود و باعث امتزاج اين دو حوزه مي
خانواده و از باب تأكيد فقه شيعي بر اهتمام به اهداف حقوق كيفري، ضرورت وجود 

 .گردداري طبيعي بين اين دو حوزه ثابت ميارتباط و سازگ
 

 حكومت اسالمي به عنوان متصدي تحقق و اجراي اهداف شريعت 
بر  يليانسان دل يرا برا ياجتماع يبودن زندگ يفطر ،ياسالم ناابن خلدون از متفكر
مسأله ضرورت ؛ دانديم ياسيس تيمركز كياز  يرويحكومت و پ ليضرورت تعاون و تشك

ي، اجتماعي و فردي از ديد انسان يزندگ ينظام عدالت و ارتقا جاديا يبرا حكومت ليتشك
آن ما را از توسل به استدالل  قياست كه تصور دق ييايااسالم از قض دگاهياز د زيو نعقلي 

؛ اما براي تصديق اين تصور، در مورد خانواده به )155، ص2هـ، ج1421(زنجاني،  سازديم ازينيب
نيم؛ نخست، اهداف عالي تشكيل حكومت اسالمي كه شامل تحقق نهي از كدو امر اشاره مي

شود، و ديگر، به ضرورت حمايت كيفري از منكر و شيوع فحشا، و حفظ كرامت انسان مي
 پردازيم.خانواده از باب اجراي تضمينات كيفري موجود در شرع مي

 
 

 
                                                                 

؛ »القواعد«القول بتوقّف استيفاء القصاص مطلقا على إذن اإلمام للشيخ في المبسوط و الخالف، و اختاره العلّامه في « ـ 1
ألنّه يحتاج في إثبات القصاص و استيفائه إلى النظر و االجتهاد، الختالف الناس في شرائط الوجوب، و في كيفيه 

 ». . و ألنّ أمر الدماء خطير، فال وجه لتسلّط اآلحاد عليهاالستيفاء
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41بررسی دالیل لزوم حمایت کیفری از حریم خصوصی خانواده

٤١ 
 

 اهداف تشكيل حكومت اسالمي در زمينه خانواده 
اي به لزوم تشكيل حكومت اسالمي مرتبط با موضوع، اهداف عاليهدر توضيح ادله 

خورد كه تحقق آنها جز با حكومت اسالمي قابل دستيابي نيست؛ در شريعت چشم مي
و امر به تشكيل و اداره آنها گرديده است كه اگر حكومت اسالمي تشكيل  اموري تدبير،

نگيرد، تحقق آنها غيرممكن خواهد  نگردد و ابزار حقوق كيفري در آن مورد استفاده قرار
و  بود؛ اموري مانند حفظ نظم در اجتماع و جلوگيري از هرج و مرج، ضرورت نفي ستم،

و حدود  ها نااجراى فرمبه حقوق خود و امر به معروف و نهي از منكر، ها هدايت انسان
اهداف مهم در . يكي از )159، ص2هـ، ج1421(زنجاني، ها و حفظ كرامت و شرافت انسان الهى

گذاري متناسب است،  حكومت اسالمي كه مبين وظايف دولت اسالمي از طريق قانون
حمايت از تمامي نهادهاي موجود عمومي، خصوصي بينابين از جمله خانواده است؛ بر 

شود مگر آن كه حمايت از خانواده نيز از اهداف  اين اساس حكومت اسالمي تشكيل نمي
نه كه به وسيله اعمال تصدي عام خود در ايجاد مانع در هر نوع تشكيل آن باشد، بدين گو

منكري از جمله در حوزه خانواده، و از عمل به امر شارع به حمايت از كرامت ذاتي 
هاي آشكار و پنهان انساني از  انسانها، دولت اسالمي موظف به توجه به تمامي حوزه

 جمله حريم خصوصي خانواده گردد.
 
 ر قلمرو خانواده و مسؤوليت حكومت اسالمي درباره آن ـ نهي از منكر د1

، 1371(قرشي بنابي، نهي در لغت به معني زجر و منع آمده است؛ چه با فعل و چه با قول 
ها و خردهاى  ضد معروف و هر كاريست كه عقل«، در اصطالح؛ منكر نيز )116، ص7ج

ند، سپس دين و شريعت كن يا در زشتى و خوبى آن سكوت ندنآن حكم ك زشتىبه سليم، 
به عنوان متمم  پيامبر ).397ص ،4، ج1375(راغب اصفهاني، » بدى و زشتى آن را بيان كند

مكارم اخالق، بر نهاد امر به معروف و نهي از منكر و لزوم توجه آحاد جامعه به 
، 1367(نوري همداني، رسالتشان در رعايت اخالق و حفظ لوازم آن تأكيد فراوان داشتند 

و محقق حلي آن را با تحقق شرايط  )385ـ359، ص21هـ، ج1404(نجفي، جواهر ؛ صاحب )73ص
  استحباب امر واجب و نهيِ از حرام، و متفاوت، وجوب امر كردن بهخاص آن و با مباني 
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دو فصلنامه علمیـ  ترویجی فقه و حقوق خانواده )ندای صادق(، سال بیست و یک، بهار وتابستان 95، شماره 4264

٤٢ 
 

 ).364ـ363، ص1384 (كوك،اند و نهي در مستحب و مكروه تعريف كرده
 و خير  به  دعوت  ايران  اسالمي  مهوريدر ج«در اصل هشتم قانون اساسي آمده است: 

  به  نسبت  مردم  بر عهده  و متقابل  همگاني  است  اي از منكر وظيفه  و نهي  معروف  امر به
را   آن  . شرايط و حدود و كيفيت دولت  به  نسبت  و مردم  مردم  به  نسبت  يكديگر، دولت

  و ينهون  بالمعروف  يامرون  اوليا بعض  بعضهم  مناتؤو الم  منونؤوالم«كند.  مي  معين  قانون
از سوي ديگر، يكي از اهداف مهم تشكيل حكومت اسالمي، جلوگيري از ظلم  ».المنكر  عن

تر از آن، جلوگيري از انحراف افراد جامعه است؛ اما خانواده از آنجا كه داراي و بنيادي
طاط در محتواي آن از اين جهات هاي محكمي در برابر ورود غير است، احتمال انحديواره

دارد كه ما مفاهيمي وجود دارد؛ پروفسور كوك درباره رفتارهاي مورد حمايت بيان مي
نداريم كه طبق آن رفتارهاي خاصي ذاتاً خصوصي بوده و از بررسي عمومي مصون 

شود، زندگي خصوصي نيست، بلكه گناه  باشد؛ آنچه از سوي حاكميت اسالمي حمايت مي
است؛ يعني رفتاري كه عموم از آن اطالع ندارند و به ديگران ارتباطي ندارد؛ يعني پنهان 

ارتباط به افراد ديگر كه قابليت تجسس در آنها منطبق  تنها هر نوع رفتار غيرمتظاهر و بي
بر قاعده منع تجسس وجود ندارد، از حوزه حقوق كيفري خارج است و هر چه جز آن در 

 هه با حقوق كيفري را داراست.اي قابليت مواجهر حيطه
هاي با در نظر گرفتن منع اشاعه فحشا و منع تجسس، و با توجه به تمام محدوديت

موجود در صيانت از حريم خانواده، در صورت بروز منكر در فرد ديگر، از آنجا كه حفظ 
الناس از وظايف دولت است، حكومت اسالمي وظيفه جلوگيري از آن را بر عهده  حقوق

د و قدرتمندترين ابزار وي در اين راستا تعزير شرعي و در صورت تحقق شرايط، حد دار
الهي است. از جمله اموري كه بر اساس همين مبنا ذيل مفهوم منكر به معناي غيرشرعي 

شدت غيراخالقي، در حوزه خانواده موجبات برخورد كيفري را از جانب شارع پديد  و به
 .گرفته است، مجازات قتل در منكر زناي با محارم است آورده و در فقه مورد بحث قرار

به اين ترتيب، امر شارع به نهي از منكر پس از تحقق مراتب امر به معروف به عنوان 
گيرد؛ زيرا امر نشيني حقوق كيفري با خانواده مورد توجه قرار ميدليلي عقلي بر لزوم هم

قرار داده و خروج افراد از حكم  شارع به نحو عام تمامي افراد موضوع را مشمول حكم

٤٣ 
 

عام ـ در اينجا امر به معروف و نهي از منكر به نحو عملي با تمسك به قواي كيفري، در 
تمامي اركان اجتماع از جمله خانواده ـ نيازمند تصريح متصل يا منفصل بوده، بدون دليل 

ي مسؤول العموم جريان خواهد داشت. لذا بر اساس اين محتوا حكومت اسالم اصالت
 عموميايجاد مانع در هر نوع منكري در محدوده تصدي خود خواهد بود، چه اين محدوده 

 باشد و چه حريم خصوصي مانند خانواده باشد.
هاي نيازمند حمايت حقوق  مصاديق عيني متعدد ديگري نيز در باره توجه به پديده

خشونت خانگي ياد  كيفري در خانواده وجود دارد، مانند آنچه كه از آن تحت عنوان
تفاوت سطح قواي فيزيكي بين اعضاي خانواده باشد و درباره  شود؛ خشونتي كه زاييده مي

 خصوص كودكان بروز و ظهور پيدا كند.  زنان و به
حفاظت،  دولت به عنوان متصدي و مسؤول حفظ عدالت در تمامي اركان اجتماع، وظيفه

دارد؛ اين كه اين وظيفه پيشيني يا پسيني  حمايت و برخورد با چنين مواردي را بر دوش
پردازان است؛ به اين  باشد، مورد اختالف نظري و عملي بسياري از حقوقدانان و نظريه

چنين حمايتي جهت دفع ضررهاي متوجه كودك بايد از نوع پيشگيرانه و مثالً  ترتيب كه
و عقوبت محور؟ به طور  يا از نوع پسيني )175ـ174، ص2، ج1383 (كاتوزيان،اي باشد  مداخله

توان خشونت جسمي، روحي، و يا مجموعي از  كلي انواع خشونت موجود در خانواده را مي
  هر دو دانست.

حفظ كرامت و شأن انساني از سوي حاكم اسالمي، و توسل به ابزار  در باب وظيفه
قرار گيرد؛ تواند مورد استناد هاي متعددي وجود دارد كه ميحقوق كيفري، در فقه نمونه

براي مثال در باب خشونت والدين در حق كودك به عقيده برخي از فقها به استناد قاعده 
چنانچه حاكم اسالمي بداند كه هيچ عملي جز تعزير بازدارنده » التعزير بما يراه الحاكم«

مچنين بر حاكم ه ).497، ص5هـ، ج1407(طوسي، مجرم نخواهد بود، جايز نيست آن را ترك كند 
اى ادب كند كه وى و ديگران را از ايجاد اختالل در واجب  ع الزم است مجرم را با وسيلهشر

هـ، 1421من قمي سبزواري، ؤ(مها را به سوى انجام واجبات هدايت نمايد الهى بازدارد و آن
و محدوده » التعزير بما يراه الحاكم«توان گفت به مقتضاي قاعده بنابراين مي  ).597ص

م در جرايم تعزيري، هر گاه ثابت شود كه والدين يا هر كس كه مسؤوليت اختيارات حاك
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عام ـ در اينجا امر به معروف و نهي از منكر به نحو عملي با تمسك به قواي كيفري، در 
تمامي اركان اجتماع از جمله خانواده ـ نيازمند تصريح متصل يا منفصل بوده، بدون دليل 

ي مسؤول العموم جريان خواهد داشت. لذا بر اساس اين محتوا حكومت اسالم اصالت
 عموميايجاد مانع در هر نوع منكري در محدوده تصدي خود خواهد بود، چه اين محدوده 

 باشد و چه حريم خصوصي مانند خانواده باشد.
هاي نيازمند حمايت حقوق  مصاديق عيني متعدد ديگري نيز در باره توجه به پديده

خشونت خانگي ياد  كيفري در خانواده وجود دارد، مانند آنچه كه از آن تحت عنوان
تفاوت سطح قواي فيزيكي بين اعضاي خانواده باشد و درباره  شود؛ خشونتي كه زاييده مي

 خصوص كودكان بروز و ظهور پيدا كند.  زنان و به
حفاظت،  دولت به عنوان متصدي و مسؤول حفظ عدالت در تمامي اركان اجتماع، وظيفه

دارد؛ اين كه اين وظيفه پيشيني يا پسيني  حمايت و برخورد با چنين مواردي را بر دوش
پردازان است؛ به اين  باشد، مورد اختالف نظري و عملي بسياري از حقوقدانان و نظريه

چنين حمايتي جهت دفع ضررهاي متوجه كودك بايد از نوع پيشگيرانه و مثالً  ترتيب كه
و عقوبت محور؟ به طور  يا از نوع پسيني )175ـ174، ص2، ج1383 (كاتوزيان،اي باشد  مداخله

توان خشونت جسمي، روحي، و يا مجموعي از  كلي انواع خشونت موجود در خانواده را مي
  هر دو دانست.

حفظ كرامت و شأن انساني از سوي حاكم اسالمي، و توسل به ابزار  در باب وظيفه
قرار گيرد؛ تواند مورد استناد هاي متعددي وجود دارد كه ميحقوق كيفري، در فقه نمونه

براي مثال در باب خشونت والدين در حق كودك به عقيده برخي از فقها به استناد قاعده 
چنانچه حاكم اسالمي بداند كه هيچ عملي جز تعزير بازدارنده » التعزير بما يراه الحاكم«

مچنين بر حاكم ه ).497، ص5هـ، ج1407(طوسي، مجرم نخواهد بود، جايز نيست آن را ترك كند 
اى ادب كند كه وى و ديگران را از ايجاد اختالل در واجب  ع الزم است مجرم را با وسيلهشر

هـ، 1421من قمي سبزواري، ؤ(مها را به سوى انجام واجبات هدايت نمايد الهى بازدارد و آن
و محدوده » التعزير بما يراه الحاكم«توان گفت به مقتضاي قاعده بنابراين مي  ).597ص

م در جرايم تعزيري، هر گاه ثابت شود كه والدين يا هر كس كه مسؤوليت اختيارات حاك
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٤٤ 
 

نگهداري از كودك به وي سپرده شده است، از حدود اختيارات خود تجاوز كرده است، 
گونه مجازات را كه جنبه حمايت از كودك داشته  تواند بر مبناي اين قاعده هرحاكم مي

مصوب  1قانون مجازات اسالمي 633ماده انگاري باشد، براي متخلف صادر كند. جرم
در باب رها كردن كودك، نيز بر  2همين قانون 596و تشديد مجازات مندرج در ماده  1392

سوءاستفاده از افراد غيررشيد براي  596همين اساس است؛ همچنين بر اساس ماده 
انگاري متحصيل اسناد تجاري و غيرتجاري كه منجر به ورود ضرر به اين افراد گردد، جر

شده و در پايان ماده براي ولي، قيم و وصي اين اشخاص تشديد مجازات درنظر گرفته 
گذار به عدم ورود ضرر به كودك از جانب افرادي است شده است كه اين امر اهتمام قانون

گذار برخي از آيند. در نتيجه مشهود است كه قانون كه عموماً حاضن كودك به حساب مي
به كودك و عدم جلب منفعت وي را جهت قابل تأملي براي تعيين  موارد ورود ضرر

  ).181ـ180، ص1393(شريفي، هاي تعزيري در نظر گرفته است مجازات
 
 ـ مسؤوليت حمايت از كرامت و شرافت ذاتي اعضاي خانواده با حكومت اسالمي2

د داراي اند، و در تعريف فر كرامت را به معناي نزاهت از پستي و فرومايگي دانسته
اند كه به اين معنا، كرامت كرامت، به فرد داراي روح بزرگوار، و منزه از پستي اشاره كرده

بنابراين اگر انسان عزيز شمرده  )؛21ص ،1376(جوادي آملي، گيرد در برابر دنائت قرار مي
شود و  نشود و به كرامت و حيثيت او اهانت شود، به شخصيت و آبرويش آسيب وارد مي

 
                                                                 

گاه كسي شخصا يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه  هر: «1/2/92قانون مجازات اسالمي مصوب  633ـ ماده 1
 باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا بهقادر به محافظت خود نمي

 ...».جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد 

هركس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوا و هوس او يا : «1/2/92قانون مجازات اسالمي مصوب  596ـ ماده 2
، چك، حوايج شخصي افراد غيررشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته

اي كه موجب التزام وي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ديگر گونه نوشته حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هر
شود به هر نحو تحصيل نمايد عالوه بر جبران خسارات مالي به حبس از شش ماه تا دو سال و از يك ميليون تا ده مي

كب واليت يا وصايت و يا قيمومت بر آن شخص داشته باشد شود و اگر مرتميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي
 ».مجازات وي عالوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود

٤٥ 
 

دهد و به جاي رشد و كمال به ركود و گمراهي هاي خود را از دست ميبروز استعدادتوان 
رسد. چنين فردي، توان اصالح و تربيت خانواده خود را نيز نخواهد داشت و به اين مي

لذا جان، روان، آبرو و حيثيت افراد از مصاديق  .آيدترتيب احتمال انحطاط جامعه پديد مي
جوادي آملي، (ها از اين جهت الزم است شوند و حفظ آن حسوب ميظاهري كرامت انساني م

و حق دارد است منظور از كرامت اين است كه انسان داراي حرمت  ).133ـ126ص ،1390 ،1376
به حيثيت او را سكنات خود و كسي حق ندارد با  زندگي محترمانه داشته باشددر جامعه 

» كرامت عواطف عالي«و » كرامت اراده«، »لكرامت عق«كرامت انسان، در مخاطره اندازد. 
ناديده انگاشتن «و يا » تعطيل اراده«، »تحقير عقل«كند، و هر چه به  انساني، معنا پيدا مي

در حقيقت، با قبول كرامت  ؛در تضاد است» كرامت انسان«انجامد، با » عواطف انساني
از اصول پذيرفته  احترام به انسان. )5ـ1ص ،1386  (سروش محالتي،د انسان، بايد آنها را نفي كر

در روايات بسياري . فراواني صورت پذيرفته استتأكيدات  باره آندر  است كهاسالم  شده
ده و با او اعالم كري خداوند اهانت يبه ذات كبريا ،دكنرا تحقير مؤمني  آمده كه هر كس
واطف انساني كه در به اين ترتيب هر يك از امور سه گانه عقل، اراده و ع جنگ نموده است.

اند، چنانچه مورد نقض قرار گيرند و حرمت جسم يا روان انسان  مفهوم كرامت قرار گرفته
ها مانع ايجاد كرد و براي رفع و ترميم ندار كنند، بر اساس ادراك عقالني بايد در آ را خدشه

رب توان بيان داشت كه ممكن است در ظاهر، ضآنها اقدام نمود. در تنوير موضوع مي
نامعقول يك طفل، تحت عنوان تأديب قرار گيرد و يا سقط جنين و از بين بردن موجودي كه 

است، چون در حوزه خانواده تحقق يافته » روح بزرگوار«بالقوه دارنده ذاتي كرامت يعني 
است، خصوصي تلقي شود، يا آن كه زوج تعويق در انفاق زوجه يا دين از باب مهريه را در 

ي بودن خانواده با وجود مطالبه از سوي زوجه، به حدي ادامه دهد كه پشت پرده خصوص
شرافت و كرامت زن از باب حيثيات و نيازهاي مادي اوليه مورد خدشه واقع شود، اما آنچه 

توان به هيچ ادعايي و تحت هيچ توجيهي مبرهن است، به حكم نص صريح قرآن نمي
در حالي كه در تمامي اين )، 82ص ،1384 ي،(هاشمدار كرد  مقتضاي كرامت انساني را خدشه

موارد يا جسم و يا شرافت و يا حيثيت فرد مورد خدشه قرار گرفته و ادله حاكم بر لزوم 
 كند.  صيانت از كرامت انساني، ضرورت ايجاد مانع در اين موارد را تبيين مي
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دهد و به جاي رشد و كمال به ركود و گمراهي هاي خود را از دست ميبروز استعدادتوان 
رسد. چنين فردي، توان اصالح و تربيت خانواده خود را نيز نخواهد داشت و به اين مي

لذا جان، روان، آبرو و حيثيت افراد از مصاديق  .آيدترتيب احتمال انحطاط جامعه پديد مي
جوادي آملي، (ها از اين جهت الزم است شوند و حفظ آن حسوب ميظاهري كرامت انساني م

و حق دارد است منظور از كرامت اين است كه انسان داراي حرمت  ).133ـ126ص ،1390 ،1376
به حيثيت او را سكنات خود و كسي حق ندارد با  زندگي محترمانه داشته باشددر جامعه 

» كرامت عواطف عالي«و » كرامت اراده«، »لكرامت عق«كرامت انسان، در مخاطره اندازد. 
ناديده انگاشتن «و يا » تعطيل اراده«، »تحقير عقل«كند، و هر چه به  انساني، معنا پيدا مي

در حقيقت، با قبول كرامت  ؛در تضاد است» كرامت انسان«انجامد، با » عواطف انساني
از اصول پذيرفته  احترام به انسان. )5ـ1ص ،1386  (سروش محالتي،د انسان، بايد آنها را نفي كر

در روايات بسياري . فراواني صورت پذيرفته استتأكيدات  باره آندر  است كهاسالم  شده
ده و با او اعالم كري خداوند اهانت يبه ذات كبريا ،دكنرا تحقير مؤمني  آمده كه هر كس
واطف انساني كه در به اين ترتيب هر يك از امور سه گانه عقل، اراده و ع جنگ نموده است.

اند، چنانچه مورد نقض قرار گيرند و حرمت جسم يا روان انسان  مفهوم كرامت قرار گرفته
ها مانع ايجاد كرد و براي رفع و ترميم ندار كنند، بر اساس ادراك عقالني بايد در آ را خدشه

رب توان بيان داشت كه ممكن است در ظاهر، ضآنها اقدام نمود. در تنوير موضوع مي
نامعقول يك طفل، تحت عنوان تأديب قرار گيرد و يا سقط جنين و از بين بردن موجودي كه 

است، چون در حوزه خانواده تحقق يافته » روح بزرگوار«بالقوه دارنده ذاتي كرامت يعني 
است، خصوصي تلقي شود، يا آن كه زوج تعويق در انفاق زوجه يا دين از باب مهريه را در 

ي بودن خانواده با وجود مطالبه از سوي زوجه، به حدي ادامه دهد كه پشت پرده خصوص
شرافت و كرامت زن از باب حيثيات و نيازهاي مادي اوليه مورد خدشه واقع شود، اما آنچه 

توان به هيچ ادعايي و تحت هيچ توجيهي مبرهن است، به حكم نص صريح قرآن نمي
در حالي كه در تمامي اين )، 82ص ،1384 ي،(هاشمدار كرد  مقتضاي كرامت انساني را خدشه

موارد يا جسم و يا شرافت و يا حيثيت فرد مورد خدشه قرار گرفته و ادله حاكم بر لزوم 
 كند.  صيانت از كرامت انساني، ضرورت ايجاد مانع در اين موارد را تبيين مي

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

دو فصلنامه علمیـ  ترویجی فقه و حقوق خانواده )ندای صادق(، سال بیست و یک، بهار وتابستان 95، شماره 4664
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گونه كه حفظ ماناي كه در اين باره نبايد از نظر دور داشت آن است كه هاين، نكتهبربنا
شود، از نگاهي  كرامت انساني يكي از مرزهاي سازنده حريم خصوصي خانواده شمرده مي

ديگر اگر در آن، حرمت انساني و كرامت جسمي يا روحي مورد تهاجم و خدشه قرار گيرد، 
دخالت حكومت اسالمي و حمايت كيفري از آن را به سبب آن كه متصدي اصلي حريم 

 كند.شود، ايجاب ميه ميخصوصي نيز شناخت
توان در مباحث اما درباره كودك، حفظ كرامت و شرافت انساني وي در فقه را مي

 يكيافت كه ي باز» حضانت«مربوط به وظايف مادي و معنوي در قبال كودك در موضوع 
  است. كودكان يو سرپرست قانون ينوالد يفاز وظا

 ،3هـ، ج1408(حلي، » ر تربيت كودكواليت و سلطنت ب«حضانت در اصطالح به معناي 
ي نيز برخ. )556ص هـ، 1421(موحدي لنكراني،  است» حفظ و نگهداري كودك«و ؛)271و101ص

 ،8هـ، ج1413(عاملي، اند  قيد مصلحت كودك را نيز بدان اضافه كرده (ره)يثان يدشه چون
يا ادر كه حضانت كودك را بر عهده دارد، اعم از پدر و م يكس ين،نابراب ).421ص

 يو روان يجسم يتموظف است به وضعشود، سرپرستي كه خانواده وي محسوب مي
 را داشته باشد. وي يطمتعارف و متناسب با شرا يدگيرس كودك

هاي توجه به مصالح كودك و تبيين لزوم حمايت حكومت اسالمي يكي از بهترين نمونه
شرافت، جرم انگاري  از اعضاي خانواده از طريق ابزار حقوق كيفري از كرامت و

 ها در ارتكاب اعمالكشي از آنگري به نحو افتراقي ويژه كودكان در برابر بهره تكدي
تواند كودك را در تكدي حالتي است كه مي )231ـ229ص ،1390(مدني قهفرخي، مجرمانه است 

جنايي مناسبي براي بزهكاري نيز معرض خطرات متفاوتي قرار دهد و حتي وضعيت پيش
كيفري  انگاري افتراقي، به حمايت گذار با جرمقانون ).29ص ،1381(رايجيان اصلي، م آورد فراه

قانون سابق در قانون مجازات  713و  712ويژه از كودكان مبادرت ورزيده و مواد 
 است.  نيز منطبقاً بدون هيچ تغييري گنجانده شده 1/2/1392اسالمي مصوب 

توان در موضوع مورد بحث جستجو كرد. اين جرم  گري را مي تكدي انگاري فلسفه جرم
شود و كودكان مهمترين قربانيان آن  از جمله جرايم بر ضد نظم عمومي محسوب مي

شوند نه بزهكار؛ زيرا در اين شرايط، كودك از ديده شناخته ميهستند كه به عنوان بزه

٤٧ 
 

در بسياري از گيرد و برداري جسمي و مادي قرار مي محيط امن دور شده، مورد بهره
شود و  موارد اين كار با اجازه والدين حقيقي طفل به صورت اجاره دادن كودك محقق مي

شود كه قطعاً موجب  يا حتي با مديريت آنها به صورت خانوادگي اين جرم پديدار مي
 انگاري خاص تكدي ناپذيري به كودك خواهد بود. در صورت فقدان جرم صدمات جبران

هاي  اي بستر زندگي طفل را به انحراف كشانده، او را از حداقل بهرهدهكودك، چنين خانوا
شود،  ناميده مي» منافع عاليه كودك«المللي  هاي بين عاطفي و مادي كه در كنوانسيون

توان سازد و كرامت و شرافت كودكي را كه با تحصيل و تحقق امنيت مي محروم مي
كند.  گر ميبرد، بلكه وي را سائل و تكدي مورد محافظت قرار داد، نه تنها از بين مي

 ).233ص ،5، ج1386(كوچكيان فرد، 
 

 تضمينات كيفري موجود در اسالم» اجراي«مسؤوليت حكومت اسالمي در 
 نياعم از قوان ياحكام اسالم« ي گفته شده استحكومت اسالم ليدر لزوم تشك

ي از احكام اله كي چيه ؛االجراست و الزم يباق امتيو حقوق تا روز ق ياسيس ،ياقتصاد
كند كه يم جابيرا ا ياحكام، نظام يشگيبقا و دوام هم ني. ارود نمي نينسخ نشده، از ب كه

احكام  يها شود؛ چه اجراآن يدار اجراكرده، عهده نياحكام را تضم نيا ادتياعتبار و س
جامعه  صورت، نيا ري. در غستين ريپذ امكان يحكومت اسالم ييجز از رهگذر برپا ياله

» دخواهد ش يبر همه امور آن مستول ينظم هرج و مرج رفته، اختالل و بي يمسلماً به سو
آنچه حكومت اسالمي در پي اجراي آن است، محتواي  )؛461، ص2، ج1378(موسوي خميني، 

ها از جمله خانواده است. در ميان فقها شرعي و اخالقي موجود مربوط به تمامي عرصه
التعزير بما يراه «در تفسير قاعده جزايي بعضاً  هي دانسته شده است.نيز چنين امري بدي

كه طبق آن، حاكم اسالمي متصدي تعيين و اجراي مجازات است، اختالفاتي » الحاكم
را  يهر كس كار حرام« در تفسير اين قاعده بيان داشته است: يعشراصاحب وجود دارد؛ 

 يركه به مقدار حد نرسد، تعز يا را به اندازه يو بايدرا ترك كند، امام  يواجب ياانجام دهد 
 جواهرصاحب همچنين  ).948ص ،4هـ، ج 1409(حلي،  »ستطبق نظر امام ا يز. اندازه آن نيدنما
هـ، 1404(نجفي، » كل من فعل محرما أو ترك واجبا و كان من الكبائر فلإلمام تعزيره«نويسد: مي

از اصول اخالقي حاكم بر خانواده است؛  برخورد كيفري گاه الزمه صيانت ).448ص ،41ج
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٤٧ 
 

در بسياري از گيرد و برداري جسمي و مادي قرار مي محيط امن دور شده، مورد بهره
شود و  موارد اين كار با اجازه والدين حقيقي طفل به صورت اجاره دادن كودك محقق مي

شود كه قطعاً موجب  يا حتي با مديريت آنها به صورت خانوادگي اين جرم پديدار مي
 انگاري خاص تكدي ناپذيري به كودك خواهد بود. در صورت فقدان جرم صدمات جبران

هاي  اي بستر زندگي طفل را به انحراف كشانده، او را از حداقل بهرهدهكودك، چنين خانوا
شود،  ناميده مي» منافع عاليه كودك«المللي  هاي بين عاطفي و مادي كه در كنوانسيون

توان سازد و كرامت و شرافت كودكي را كه با تحصيل و تحقق امنيت مي محروم مي
كند.  گر ميبرد، بلكه وي را سائل و تكدي مورد محافظت قرار داد، نه تنها از بين مي

 ).233ص ،5، ج1386(كوچكيان فرد، 
 

 تضمينات كيفري موجود در اسالم» اجراي«مسؤوليت حكومت اسالمي در 
 نياعم از قوان ياحكام اسالم« ي گفته شده استحكومت اسالم ليدر لزوم تشك

ي از احكام اله كي چيه ؛االجراست و الزم يباق امتيو حقوق تا روز ق ياسيس ،ياقتصاد
كند كه يم جابيرا ا ياحكام، نظام يشگيبقا و دوام هم ني. ارود نمي نينسخ نشده، از ب كه

احكام  يها شود؛ چه اجراآن يدار اجراكرده، عهده نياحكام را تضم نيا ادتياعتبار و س
جامعه  صورت، نيا ري. در غستين ريپذ امكان يحكومت اسالم ييجز از رهگذر برپا ياله

» دخواهد ش يبر همه امور آن مستول ينظم هرج و مرج رفته، اختالل و بي يمسلماً به سو
آنچه حكومت اسالمي در پي اجراي آن است، محتواي  )؛461، ص2، ج1378(موسوي خميني، 

ها از جمله خانواده است. در ميان فقها شرعي و اخالقي موجود مربوط به تمامي عرصه
التعزير بما يراه «در تفسير قاعده جزايي بعضاً  هي دانسته شده است.نيز چنين امري بدي

كه طبق آن، حاكم اسالمي متصدي تعيين و اجراي مجازات است، اختالفاتي » الحاكم
را  يهر كس كار حرام« در تفسير اين قاعده بيان داشته است: يعشراصاحب وجود دارد؛ 

 يركه به مقدار حد نرسد، تعز يا را به اندازه يو بايدرا ترك كند، امام  يواجب ياانجام دهد 
 جواهرصاحب همچنين  ).948ص ،4هـ، ج 1409(حلي،  »ستطبق نظر امام ا يز. اندازه آن نيدنما
هـ، 1404(نجفي، » كل من فعل محرما أو ترك واجبا و كان من الكبائر فلإلمام تعزيره«نويسد: مي

از اصول اخالقي حاكم بر خانواده است؛  برخورد كيفري گاه الزمه صيانت ).448ص ،41ج
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دو فصلنامه علمیـ  ترویجی فقه و حقوق خانواده )ندای صادق(، سال بیست و یک، بهار وتابستان 95، شماره 4864

٤٨ 
 

مصلحت  عاطفي، عدالت، كرامت انساني، تربيت، هايمندياصولي مانند ثبات و امنيت، بهره
بنابراين، بسياري از احكام  .)285ـ253ص ،1388(مهدوي كني، و برابري در حقوق فطري 

آنچه از منظر حريم مربوط به خانواده كه شارع آنها را تصريح و وضع كرده است، و يا 
خصوصي بودن آن، مد نظر شارع قرار گرفته است، به طور مستقيم يا غيرمستقيم در 

لذا منظور از وضع آنها  )؛286(همان، صجهت حفظ سيطره اين اصول بر خانواده است 
رسيدن به اين اهداف خاص بوده است. براي مثال، احكام خاص قاعده فراش كه حكم آن 

كلي است، يا احكام مربوط به جرايم درون خانوادگي بين پدر و فرزند، يا متمايز از قواعد 
موضوع عاقله و مسؤوليت جزايي وي، كه تفاوت آشكاري با اصول فقه جزايي در آنها به 

خورد، صرف وجودشان و احكام خاص و متفاوتشان، نشان از هدف اجراي  چشم مي
 باشد. مي نيازمند مجري نيزمنطقاً  آنها دارد و

، قوانين هاي قانوني نيز ديد. از منظر حقوقي توان در وجود مقررههمين امر را مي
شود  قانون مدني مي 1206ـ1031شامل مواد  مربوط به خانواده در ايران در حال حاضر

هاي مدني واقع شده كه مفاد آن به نحوي با خانواده در ارتباط است و مورد ضمانت
كه به موجب  مقرره خاص خانواده است 1/2/91ه مصوب قانون حمايت خانواداست؛ اما 

آن، قوه قضائيه نهاد مسؤولي است كه وظيفه دارد براي رسيدگي به امور و  1ماده 
دعاوي خانوادگي اقدام به تشكيل شعب خانواده كند. فصل هفتم از اين قانون به طور 

ضوعات اصلي مجزا به مقررات كيفري مربوط به خانواده اختصاص يافته است و مو
شود، مورد جرم انگاري در اين مقرره، كه مستقيم به يكي از اعضاي خانواده مربوط مي

شامل عدم ثبت ازدواج، ازدواج با صغار و بيگانه، تقصير سرپرست در تزويج زوجه 
ذيل فصل  1/2/91. همچنين در قانون مجازات اسالمي مصوب 1صغير و ترك انفاق است

اشاره شده  ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانانجازاتمدهم از اين قانون به 
 حد متعارف و حدود شرعي تأديب وهمين قانون، تأديب خارج از  158و در ماده 

 مبتني ايرانق كيفري حقوكه  استبر آن  . اصلاست شده، قابل مجازات دانسته محافظت
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٤٨ 
 

مصلحت  عاطفي، عدالت، كرامت انساني، تربيت، هايمندياصولي مانند ثبات و امنيت، بهره
بنابراين، بسياري از احكام  .)285ـ253ص ،1388(مهدوي كني، و برابري در حقوق فطري 

آنچه از منظر حريم مربوط به خانواده كه شارع آنها را تصريح و وضع كرده است، و يا 
خصوصي بودن آن، مد نظر شارع قرار گرفته است، به طور مستقيم يا غيرمستقيم در 

لذا منظور از وضع آنها  )؛286(همان، صجهت حفظ سيطره اين اصول بر خانواده است 
رسيدن به اين اهداف خاص بوده است. براي مثال، احكام خاص قاعده فراش كه حكم آن 

كلي است، يا احكام مربوط به جرايم درون خانوادگي بين پدر و فرزند، يا متمايز از قواعد 
موضوع عاقله و مسؤوليت جزايي وي، كه تفاوت آشكاري با اصول فقه جزايي در آنها به 

خورد، صرف وجودشان و احكام خاص و متفاوتشان، نشان از هدف اجراي  چشم مي
 باشد. مي نيازمند مجري نيزمنطقاً  آنها دارد و

، قوانين هاي قانوني نيز ديد. از منظر حقوقي توان در وجود مقررههمين امر را مي
شود  قانون مدني مي 1206ـ1031شامل مواد  مربوط به خانواده در ايران در حال حاضر

هاي مدني واقع شده كه مفاد آن به نحوي با خانواده در ارتباط است و مورد ضمانت
كه به موجب  مقرره خاص خانواده است 1/2/91ه مصوب قانون حمايت خانواداست؛ اما 

آن، قوه قضائيه نهاد مسؤولي است كه وظيفه دارد براي رسيدگي به امور و  1ماده 
دعاوي خانوادگي اقدام به تشكيل شعب خانواده كند. فصل هفتم از اين قانون به طور 

ضوعات اصلي مجزا به مقررات كيفري مربوط به خانواده اختصاص يافته است و مو
شود، مورد جرم انگاري در اين مقرره، كه مستقيم به يكي از اعضاي خانواده مربوط مي

شامل عدم ثبت ازدواج، ازدواج با صغار و بيگانه، تقصير سرپرست در تزويج زوجه 
ذيل فصل  1/2/91. همچنين در قانون مجازات اسالمي مصوب 1صغير و ترك انفاق است

اشاره شده  ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانانجازاتمدهم از اين قانون به 
 حد متعارف و حدود شرعي تأديب وهمين قانون، تأديب خارج از  158و در ماده 

 مبتني ايرانق كيفري حقوكه  استبر آن  . اصلاست شده، قابل مجازات دانسته محافظت

 
                                                                 

 1391قانون حمايت خانواده مصوب  54تا  49ـ فصل هفتم ـ مقررات كيفري، مواد 1

٤٩ 
 

ها و اهداف اصلي عمومي از انگيزه بر مباني فقهي باشد و اخالق، عدالت، كرامت و وجدان
دارد كه مي . نيكالس لومن در اين باره بيان1سازنده اين بخش از حقوق محسوب شود

به اين )، Luman, 2004, P.13(يكي از كاركردهاي حقوق تثبيت انتظارات هنجارين است 
ا اعالم هاي مورد حمايت خود رترتيب نهاد قانونگذاري به نمايندگي از اجتماع، ارزش

ها تا چه حد نامطلوب است فهمد كه مقابله با اين ارزشكند و جامعه نيز متقابالً مي مي
 . )341، ص1387(نوبهار، 

تضمينات موجود در » وجود«با توجه به اصول مذكور در فرعي بودن حقوق كيفري، 
آنها سخن  شرع و قانون، نشان از اعالم قانونگذار به لزوم اجراي مواضعي دارد كه درباره

هاي كيفري شرعي در اين حوزه در رانده است؛ لذا به صورت مبنايي صرف وجود مقرره
هايي كه مطرح شد، نشان از لزوم حمايت كيفري از خانواده در نظر شارع دارد و اين نمونه

تدبيرانديشي، خود دليلي است بر ضرورتي كه شارع در حمايت از خانواده در ابعاد كيفري 
فته است. از ديگر مصاديق قابل طرح در اين حيطه، مجازات قصاص از حيات در نظر گر

مادر و جنين است؛ زيرا جنين حاصل تشكيل نهاد حقوقي و رسمي ازدواج است. لذا با 
گر كسي گيرد و اتشكيل خانواده تمامي حقوق مترتب بر اعضا مورد حمايت شارع قرار مي

قاتل است ضارب هنگام سقوط بميرد، و  ط گرددجنين او سقو  مورد شتم قرار دهدزني را 
مصاديقي ديگر از اين ؛ )108، ص4هـ، ج1409(حلي، گردد قصاص ميعمدي باشد،  اگر قتلو 

براي بالغ و  2)258ص ،41ج ،هـ1404 (همو،دست در بيانات فقهي لزوم اجراي حدود از باب زنا 
 .)414، ص29(همان، جصغير و يا مجازات صدمه به زوجه صغير 

 
 مشكك بودن مفهوم آزادي در عرف

  رضايت و آزادي فردگرا، امنيت،را از ديدگاه  اهداف حقوق، فرانسويويلي، حقوقدان 

 
                                                                 

و   ياسيس ، ينظام ، يفرهنگ ، ي،ادار  ياقتصاد ، يمال ، ييجزا ، ينمد  و مقررات  نيقوان  هيكل«      قانون اساسي: چهارم  اصلـ 1
  و مقررات  نيو قوان  ياساس  قانون  اصول  همه  عموم اي  بر اطالق  اصل  نيا باشد.  ياسالم  نيمواز  بر اساس ديبا نهايا ريغ
 ».است  نگهبان  يشورا يفقها  امر بر عهده  نيا  صيو تشخ  است  حاكم گريد

 و ارتكابش موجب ثبوت حد است. يبين مسلمانان ضروردر د و حرمت آن وش ميزنا از گناهان كبيره شمرده  ـ2

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

دو فصلنامه علمیـ  ترویجی فقه و حقوق خانواده )ندای صادق(، سال بیست و یک، بهار وتابستان 95، شماره 5064

٥٠ 
 

؛ كانت نيز حفاظت آزادي را يكي از كاركردهاي )148، ص1377(كاتوزيان، داند فردي مي
ا و حقوق هشمرد؛ اما از جمله داليل ضرورت دخالت دولت در حفاظت از آزاديقانون مي

استفاده از آن توسط خانواده، دوست يا ساير شهروندان است اساسي افراد، امكان سوء
برخي نويسندگان حقوق معتقدند كه رسالت حقوق كيفري حمايت  ).45، ص1380(برلين،

هاي حقوقي در برابر موارد نقض شديد است كه حيات معنوي فرد مستقيم از ارزش
انگاري  ، حقوق كيفري با جرمبنابراين ).188، ص1380ارتي، (دلماس م ه استوابسته به آن

نقض حقوق اساسي افراد، مسؤوليت مقابله با خودمختاري افراد در تعدي به اين حقوق 
 .)Lee, 1975, v. 7, P. 2976( را به عهده دارد

طور  خود به يقكه داللت آن بر افراد و مصاد شود ياطالق م اى يمشكك بر كلمفهوم 
در  يا تر يفو در برخى ضع يدترها شد باشد، بلكه معناى آن در بعضى مصداقن يكسان

 يقكه نور بر همه مراتب شدت و ضعف مصاد چنان ؛برخى مقدم و در برخى مؤخر باشد
آزادي ). 129، ص1، ج1388(دهقاني،  داللت دارد يدماه و خورش ،چراغ ،خود مانند نور شمع

شود؛ هر چند با هم متفاوت و  مي از آزادي گفته نيز از مفاهيم مشكك است و به هر نوع
» آزادي«داراي مراتب كمتر و بيشتري باشند. به هر تصور ناقص يا كاملي از آزادي، 

شود؛ هر چند بر خي با اين اطالق در برخي موارد مخالفت محتوايي داشته  مي اطالق
ني كه به معناي نفي و باشند. بر اين اساس، آزادي در دو معنا قابل توجه است: يكي تكوي

عدم جبر بيروني است، و ديگري اعتباري كه به معني حقوق طبيعي افراد است، شامل 
. )24، ص1382(قدردان قراملكي، حقوق متعلق به شخص و تكليف او در برابر حقوق ديگران 

معناي اول تعريف مشهور آزادي است. استوارت ميل آزادي را مشروط به عدم آسيب 
كند و كانت ؛ اسپينوزا آن را با عقل محدود مي)52، ص1385(ميل، كند ديگران ميرساندن به 

؛ اما بنا بر نظر شهيد مطهري، 1داندچيز سواي قانون اخالقي مي آن را استقالل از هر
كند و نه آزادي اراده آزادي اراده افراد را، آزادي طبيعت فرد و طبيعت اجتماع محدود مي

 ).121، ص1ج ،1379(مطهري، ديگران 

 
                                                                 

 31ـ30ص ،1359ـ به نقل از: كرنسون، 1
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برداشت متكثر عموم مردم از مفهوم آزادي و حوزه اختيارات رفتاري و حقوق يك فرد در 
رفتار و منش خود، متأثر از عواملي همچون عمق و صحت اعتقادات مذهبي و تفكرات  گستره

هاي مختلف، و حتي در ميان قومي، فرهنگي و تاريخي است. فهم اين مفهوم در بين خانواده
يك خانواده، چه در بعد نظري و چه در بعد عملي متفاوت است، و اين در حالي است  اعضاي

كه اين افراد ابتدائاً قائل به لزوم حفظ آزادي باشند. اين همان مشكك بودن مفهوم آزادي و 
هاي آن در ميان انديشمندان و عرف اجتماعي در عرصه بروز عملي آزادي توسط محدوده

شود كه بر يگفته ماي  يمشكك به آن مفهوم كل يكلگونه كه بيان شد،  افراد است؛ زيرا همان
از  اشعملي قيمصاد انيم يعنيصدق كند؛  كسانيريبه طور متفاوت و غ قشيافراد و مصاد
 يو بر بعض شتريب يبعض مفهوم، بر نيو ا شته باشدمفهوم، تفاوت وجود دا نيجهت صدق ا
(مظفر، شوند تحت يك عنوان و عبارت شناخته مي، اما همه اين مصاديق كنديكمتر صدق م

در اين نگرش، به مفهوم آزادي و اختيار افراد در حريم خصوصي، برداشت  ).71ـ70، ص1370
گيري تواند با حقوق اساسي ديگري مقابله كند؛ براي مثال، آزادي در تصميم يكي از آزادي مي

يك جنين، در تقابل قرار گيرد، و يا منجر تواند با حق حيات راجع به بدن و نيازهاي فردي، مي
، عدم حمايت كيفري از حقوق بنيادين در بنابراين به صدمه به اندام جنسي زوجه صغير شود؛

شود در صورت نبود نظارت و كنترل، و تربيت صحيح افراد برابر مفهوم آزادي، سبب مي
از اين مفهوم در ءاستفاده سو جامعه، يا عدم سالمت روحي افراد و عدم تدبيرانديشي كيفري،

قلمرو مخفي و محرمانه خانواده اتفاق افتاده، موجب رفتارهايي مانند آزارجنسي، فيزيكي و 
 رواني در آن شود.

با توجه به ايهام در اين معنا الزم است، تدبير قانوني شديدي متصدي حمايت از آن 
مفاهيم را دائماً مورد تعريف و باشد تا در صورت تجاوز از آن، به كمك افراد بشتابد و اين 

تحديد قرار دهد. اختيار موجود در حريم خصوصي خانواده براي هر فرد با قيود متعددي 
شود؛ با قيودي مانند آزادي طبيعي و ذاتي ساير اعضا، اخالق، كرامت انساني و محدود مي

بسيار زياد هر حقوق شرعي ديگران كه نظام عدالت كيفري به معناي عام آن، از باب اهميت 
 شود.ها محسوب مييك از اين موارد، و نيز اهميت خانواده، برخورد متناسبي با نقض آن
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 هاي پژوهشيافته
 هاي عمومي است كه حق حاكميتاي است كه يك سوي آن نهادـ حقوق عمومي رابطه1

 را در خود دارد، و حقوق كيفري مهمترين ابزار تضمين كننده آن است.
است و آن، چيزي است كه از مداخله » امر خصوصي«وزه خصوصي ـ موضوع ح2

كننده حوزه عمومي و نظارت شهروندي، بيرون است. حكومت اسالمي دولت به عنوان اداره
شود؛ از در شرع و قانون متصدي نظارت بر حوزه عمومي و حوزه خصوصي دانسته مي

 انواده را بر عهده دارد.حفاظت از اعضاي تمامي نهادها از جمله خ اين رو، وظيفه
ـ از باب امكان تحقق جرم در حوزه خانواده و تأكيد فقه شيعي بر اهتمام به اهداف 3

حقوق كيفري، ضرورت ارتباط بين اين دو حوزه بر مبناي عقل و مبتني بر مذاق شارع، 
 گردد. ثابت مي

 فهاهداف شريعت، وظي» اجراي«و » تحقق«ـ حكومت اسالمي به عنوان متصدي 4
در صورت بروز لذا ممانعت از تحقق منكر در خانواده و حفظ كرامت انساني را دارد؛ 

دولت است، حكومت  يفالناس از وظا آنجا كه حفظ حقوقخانواده،  در محدوده منكر
 د.بر عهده دار از طرق مختلف از آن را يريجلوگ يفهوظ ياسالم

اي سازنده حريم خصوصي گونه كه حفظ كرامت انساني يكي از مرزه ـ همان5
  خدشه قرار گيرد،خانواده است، اگر حرمت و كرامت جسمي يا روحي مورد تهاجم و 

 دخالت حكومت و حمايت كيفري از آن ضروري است.
گرا دارد؛ لذا به صورت بنيادين وجود ـ نظام كيفري ايران ريشه در شريعت اخالق6

م همنشيني حقوق كيفري با خانواده هاي كيفري شرعي در اين حوزه، نشانگر لزومقرره
 در نظر شارع است.

هاي ـ معناي آزادي در نگاه افراد، با توجه به مباني سازنده اين مفهوم، برداشت7
متكثري ايجاد كرده است؛ با توجه به ايهام در اين معنا الزم است، تدبير قانوني قدرتمندي، 

 ئماً مورد تعريف و تحديد قرار دهد.متصدي حمايت از خانواده باشد و اين مفاهيم را دا
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 منابع و مآخذ 
 
 رآن كريمق 
  ،تحليلي بر عدم ضرورت ارتباط بنيادين و «اسدي، ليالسادات و زهرا ميرزازاده

، پذيرش شده در 1394، »ابتدايي حقوق كيفري با خانواده به عنوان اصل اوليه
 فصلنامه تعالي حقوق 

 فتر نشر آثار علمي د، 1390 ،ي خانوادهدرسنامه حقوق كيفر، اسدي، ليالسادات
 پرديس خواهران، تهران، نشر كارور، چاپ اول  دانشگاه امام صادق

  ،تهران، 2، ج1384، دانشنامه حقوق خصوصيانصاري، مسعود و محمدعلي طاهري ،
 محراب فكر، چاپ اول

 ،ترجمه محمد علي موحد، تهران1380،چهار مقاله درباره آزادي برلين، آيزايا ، ،
 خوارزمي، چاپ دوم

 تهران، كتابخانه گنج دانش، ، 1385، حقوق ينولوژيترم، محمدجعفر ،يلنگرود يجعفر
 شانزدهماپ چ

  ،تهران، مركز نشر فرهنگي رجا، چاپ دوم 1376، كرامت در قرآنجوادي آملي، عبداهللا ، 
 تفصيل وسائل الشيعه إلى تحصيل مسائل الشريعه، حر عاملى، محمد بن حسن، 

 يهانتشارات اسالمتهران، جلد،  30، هـ1388 
  مشهد، 4جهـ، 1421،  واليت فقيه در حكومت اسالم ،تهرانى، سيدمحمدحسينحسيني ،

 ، چاپ دوم انتشارات عالمه طباطبايى
 تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه 1390،حقوق زن و خانوادهنيا، محمود،  حكمت ،

 فرهنگ و انديشه اسالمي، چاپ اول
 هـ، قم،1404، التنقيح الرائع لمختصر الشرائعد بن عبداهللا سيورى، حلى، مقدا 

 اهللا مرعشى نجفى، چاپ نخست انتشارات كتابخانه آيت 
  ،هـ،   1408شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام،  ،جعفر بن حسنالدين  نجمحلي

 قم، مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم
 ،چاپ دوماستقالل، ، قمهـ1409، لحالل والحرامشرائع اإلسالم في مسائل ا ــــــــــ ، 
 مطالعاتتهران، مؤسسه ، 1389، تمايز بنيادين حقوق مدني و كيفري، خدابخشي، عبداهللا 
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 هاي حقوقي شهر دانش، چاپ اولو پژوهش
 ،حسين ترجمه علي، 1، ج1381 هاي بزرگ سياست جنايي،نظامري،  مي دلماس مارتي 

 زانابرندآبادي، تهران، مي نجفي
  ،ينمحمدحسيدالحكمه عالمه س يه(ترجمه و شرح نها فروغ حكمتدهقانى، محسن 

 ، قم، مؤسسه بوستان كتاب، چاپ اول1، ج1388 طباطبائى)،
 4 ج، 1375 ، تحقيق مفردات الفاظ قرآن ترجمه و، راغب اصفهاني، حسين بن محمد، 

 دومپ چا،  ، انتشارات مرتضوى سيد غالمرضا خسروى حسينى، تهرانترجمه 
 ايران كيفري حقوق در ديدهبزهـ بزهكار اطفال موقعيت«، مهرداد اصلي، رايجيان«، 

 25هاي حقوقي، تهران، دانشگاه علوم قضايي، شماره ، فصلنامه ديدگاه1381
  ،ارائه شده در ، 1386، »يكرامت محور به فقه اسالم يكردرو«سروش محالتي، محمد

 انسان)، تهران(كرامت ينيامام خم يالملل ينب يشهما
  ،پايان نامه كارشناسي ارشد، 1393بررسي شرط امانت حاضن، شريفي، فاطمه ،

 پرديس خواهران دانشگاه امام صادق
  ،تهران، 1379، جرايم عليه اشخاص 1حقوق جزاي اختصاصي صادقي، محمدهادي ،

 ميزان، چاپ سوم
  ،تهران، ميزان، ، 1388 مختصر حقوق خانواده،صفايي، سيدحسين و اسداهللا امامي

 چاپ هفدهم
 دفتر انتشارات اسالمى وابسته به ، قم، 2هـ، ج1418،حقوق مدنى،  اهللا طاهرى، حبيب

   دوم چاپ ، جامعه مدرسين حوزه علميه قم
 قم، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به ، هـ1407، ، الخالفطوسى، محمد بن حسن 

 جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ نخست.
 قم، هـ، 1416مسالك االفهام في الشرح شرائع االسالم، الدين بن على،  ينعاملى، ز

 نخستمؤسسه المعارف االسالميه، چاپ 
 چاپ يليانقم، مؤسسه اسماع، 1373، يننورالثقل بن جمعه، ي، عبد عليزيالحو يعروس ،

 چهارم 
 رمچها چاپ،  امير كبير ، تهران،2، جهـ1421، فقه سياسيعلى،  عميد زنجانى، عباس  
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 ،تهران، امير كبير، چاپ نهم1376، فرهنگ فارسي عميدحسن،  عميد ، 
 اهللا شيخ  ت ، زير نظر آي قاسمى، محمد على و پژوهشگران دانشگاه علوم اسالمى رضوى

، مشهد، 2، ج1382،  هاى واليت فقيه فقيهان امامى و عرصه، صادق الريجانى آملى
  لچاپ او، انتشارات دانشگاه علوم اسالمى رضوى

  ،قم، بوستان كتاب قم،، 1382، آزادي در فقه و حدود آنقدردان قراملكي، محمدحسن ،
 چاپ اول

  ،تهران، دارالكتب االسالميه، چاپ اول1371، قاموس قرآنقرشي، علي اكبر ، 
  ،تهران، شركت سهامي انتشار، 2، ج1383، حقوق مدني (خانواده)كاتوزيان، ناصر ،

 چاپ ششم
 شركت سهامي انتشار، 1، ج1380، تعريف و ماهيت حقوق، سفه حقوقفل ،ــــــــــــــ ،

 چاپ دوم
  ،تهران، دادگستر، چاپ اول1377، مباني علم حقوقـــــــــ ، 
  ،الدين اعلم، تهران،  ، ترجمه جالل1359، تحليل نوين از آزاديكرنسون، موريس

 اميركبير
  ،روسپيگري،  اجتماعي ايرانهاي مقاالت اولين همايش ملي آسيبكوچكيان فرد، حسين) 

 ، تهران، آگه، چاپ دوم5، ج1386، كودكان خياباني و تكدي)
  ،ترجمه احمد 1384، امر به معروف و نهي از منكر در انديشه اسالميكوك، مايكل ،

 نمايي، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ اول
  ،ميزان، چاپ دوم ، تهران،1378، هاي حقوق جزاي عموميبايستهگلدوزيان، ايرج 
  ،جامع الخالف و الوفاق بين اإلماميه و بين أئمه الحجاز و  مؤمن قمى سبزوارى، على

 چاپ نخست، (عج)سازان ظهور امام عصر هـ، قم، زمينه1421، العراق
  ،تهران، خرسندي، چاپ سوم، 1389، فرهنگ حقوقي آكسفوردمارتين، اي، اليزابت 
 هـ، قم، 1409، سالم في مسائل الحالل والحرامشرائع اإل، محقق حلي، جعفر بن حسن

 دوم چاپ، استقالل
 مركز نشر  تهران،، 1381 ،(بخش جزايي) 4قواعد فقه جلد، سيد مصطفى،  محقق داماد

 علوم اسالمي، چاپ چهارم

٥٤ 
 

 هاي حقوقي شهر دانش، چاپ اولو پژوهش
 ،حسين ترجمه علي، 1، ج1381 هاي بزرگ سياست جنايي،نظامري،  مي دلماس مارتي 

 زانابرندآبادي، تهران، مي نجفي
  ،ينمحمدحسيدالحكمه عالمه س يه(ترجمه و شرح نها فروغ حكمتدهقانى، محسن 

 ، قم، مؤسسه بوستان كتاب، چاپ اول1، ج1388 طباطبائى)،
 4 ج، 1375 ، تحقيق مفردات الفاظ قرآن ترجمه و، راغب اصفهاني، حسين بن محمد، 

 دومپ چا،  ، انتشارات مرتضوى سيد غالمرضا خسروى حسينى، تهرانترجمه 
 ايران كيفري حقوق در ديدهبزهـ بزهكار اطفال موقعيت«، مهرداد اصلي، رايجيان«، 

 25هاي حقوقي، تهران، دانشگاه علوم قضايي، شماره ، فصلنامه ديدگاه1381
  ،ارائه شده در ، 1386، »يكرامت محور به فقه اسالم يكردرو«سروش محالتي، محمد

 انسان)، تهران(كرامت ينيامام خم يالملل ينب يشهما
  ،پايان نامه كارشناسي ارشد، 1393بررسي شرط امانت حاضن، شريفي، فاطمه ،

 پرديس خواهران دانشگاه امام صادق
  ،تهران، 1379، جرايم عليه اشخاص 1حقوق جزاي اختصاصي صادقي، محمدهادي ،

 ميزان، چاپ سوم
  ،تهران، ميزان، ، 1388 مختصر حقوق خانواده،صفايي، سيدحسين و اسداهللا امامي

 چاپ هفدهم
 دفتر انتشارات اسالمى وابسته به ، قم، 2هـ، ج1418،حقوق مدنى،  اهللا طاهرى، حبيب

   دوم چاپ ، جامعه مدرسين حوزه علميه قم
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 ١ی من خصوصیة األرسةئدراسة دالئل رضورة الدعم الجنا
 

 ٢زاده اردبیلی فائزه عظیم
 ٣زهرا میرزازاده

 امللخص
من مواصفات القانون الخاص من جانب ومن جانب آخر علی عاتق الحکومة  تبع کیانهاي لکل أرسة خصوصیة و

ئی؛ شخاص وذلک باستخدام القانون املدنی والجنابصفتها املتصدی الرئیس العام مهمة، الدعم والحامیة من کل األ 
  تدخل الحکومة فی أمور تتعلق  بکیان األرسة. األصل هو عدم رضورةف ،ی العاملکن نظرا لبعد القانون الجنائ

ب العلمیة إلمتزاج القانون أماالسؤال الرئیس الذی یطرح نفسه هنا هو:  رغم وجود هذه الحقائق ما هی األسبا
  قانون األرسة ؟وعلی أساس أي دلیل یمکن اعتبار هذه العالقة عالقة  عقلیة ورضوریة؟مع  الجنايئ

املجتمع  یبدو أن  يف للسیاسات السائدة للقانون الجنايئ وصلت إليها هذه الدراسة هی: نظراً  يوالنتیجة الت
ار کیان األرسة هی: عدم تحدید بوضوح  فی إط البد أن یبینها  القانون الجنايئ يالسیاسات و القضایا الرضوریة الت

دعم اإلنسان و کیان  حقل الحریة ومفهومها فی عرف املجتمع من جانب، و رضورة حفظ الکرامة اإلنسانیة و
عامل  و تنبؤ رسة عند العقالء واملترشعین من جانب آخر؛ یجرب مسئولی القضاء واألرسة بالعنایة الخاصة فی التاأل 

 خاص و کیان األرسة.لدعم األشالضامنات الجنائیة 
 

 الکلامت املفتاحیة
 یئالقانون العام، الخصوصیة، الحکومة، القانون األرسي، القانون الجنا
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