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 چکیده:

يا ي را در مبارزه با بزهکاري ناموفق ديد، هم ارزهاي کيفر -کيفري-انريکوفري که تدابير واکنشي 

ي تدبيري تکميل کننده در کنار نظام کيفري براي مقابله با جرم هاي کيفري را به منزلهجانشين

ها و الگوهاي ها، نظريهي پيشگيري از جرم، نگرشپيشنهاد کرد. از آن هنگام تا به امروز، در زمينه

دن، مانع شدن و جلو از نظر لغوي به معناي جلوگيري کر« پيشگيري از جرم»گوناگوني مطرح گرديد. 

(. از حيث اصطالحي، پيشگيري از جرم در مقررات ايران تعريف نشده 1360، عميدبستن آمده است.)

پيش بيني، شناسايي و ( »1ي )آن را از رهگذر ماده« ي پيشگيري از جرماليحه»است وتنها نويسندگان 

تعريف کرده اند. « هايا کاهش آنبين بردنارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات الزم براي از 

در باور جرم شناسان اين واژه در دو معناي موسع و مضيق به کار رفته است. در معناي موسع، 

اعم از کيفري و غير کيفري است که به دنبال کاهش  -ي هر اقداميپيشگيري از جرم در برگيرنده

رم هر گونه تدابير غير کيفري با هدف مقابله با ميزان بزهکاري است. در معناي مضيق، پيشگيري از ج

ي پيش جنايي است، به گونه اي که بتوان با بهره گيري از ساز و هاعلل جرم زا و اثر گذاري بر فرصت

کارهاي غير قهرآميز بر شخصيت افراد و وضعيت پيش از بزهکاري تأثير گذاشت تا از بروز جرم 

سالمت  نده،يزنان در رشد و پرورش کودکان به عنوان نسل آ يتوجه به نقش اساس باجلوگيري شود.)

مجرم به نظر  ريغ ريي. هرچند زنان به حد چشمگباشديم ييباال تيداراي اهم زين آنها و رفتاري يالقخا
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لحاظ  نيدارد. به هم رينرخ بزهکاري زنان در چند دهه اخ شياز افزا تيحکاآمارها يرسند، ول يم

در کنترل  يقدم ميعوامل بتوان نيا ييشناسا قيتا از طر باشديمهم م اريبس نعوامل بزهکاري زنا يبررس

 .ميزنان بردار ميجرا

 پيشگيري، غير کيفري، جرايم زنان، فقه و حقوق. کلید واژه ها:

 مقدمه:

ها مدنظر از همان انتخاب موضوع، تعيين اهداف اوليه در جهت تحقق بخشيدن به آن  

ها ، کرامت و حقوق آنها امري ضروري ي که دفاع از انسانبوده است. بي گمان در فضاي

يا زوال جامعه نقش اساسي ايفا است، بايد به زنان به عنوان طبقه اي که در رشد

کنند، توجه خاص مبذول گردد، زيرا وقتي زني به عنوان ريشه و بنيان خانواده به مي

نمي توان انتظار  -رزندان به ويژه ف -بزهکاري متمايل گردد از ديگر اعضاي خانواده

 داشت که در راه درست گام بگذارند. 

بر اين اساس، تالش گرديد که به شيوه اي روشمند، با در نظر داشتن قواعد و 

هاي کلي روش علمي تحقيق و با حرکت در مسير و چارچوب خاص، اهداف مورد ويژگي

 نظر محقق گردد.   

 ان در قالب محورهاي ذيل بیان داشت: اهداف کلی از انجام اين تحقیق را می تو

ي راهکارهاي غير کيفري مقابله با تقويت و پيشبرد دانش پيشگيري در زمينه -1

 بزهکاري زنان. 

 شناسايي علل و عوامل بزهکاري زنان و رسيدن به نتايج راهبردي در قبال موضوع. -2

 انواده تقويت بنيان خانواده و ارزش هاي ديني و مذهبي در جامعه و خ-3

 سواالت تحقیق:

 مهمترين راهکارهاي پيشگيري غير کيفري از بزهکاري زنان چيست؟  -1
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 اساسي ترين نقش خانواده  پيشگيري غير کيفري از بزهکاري زنان چيست؟ -2

حجاب و ازدواج و ساير اموزه هاي ديني تا چه ميزان ميتواند در کاهش جرم موثر -3

 باشد ؟

زنان در رشد وپرورش نسل آتي سالمت اخالقي و رفتاري آنها و با توجه به نقش اساسي 

 بسيار اهميت دارد .

 : تالش براي تحکیم بنیان خانواده اولگفتار 

نظر به اهميت نهاد خانواده در شکل گيري شخصيت افراد و کنترل و هدايت اعضاي آن، 

ايد تالشهاي الزم باشد. اصوالً در جامعه بخانواده داراي کارکرد بسيار قوي و مؤثري مي

هاي الزم در خصوص در جهت تحکيم بنيان خانواده از طرق مختلف پيگيري شود. تالش

ها مي تواند در سطوح مختلف ارائه شود. مهمترين مسأله آموزش تحکيم بنيان خانواده

افراد است که منجر به رشد فرهنگي جامعه و افراد خانواده خواهد شد و بايد در دستور 

خشهاي مختلف مربوطه قرار گيرد. بعد از رشد فرهنگي و آموزش افراد، کار همه ب

ها محسوب ها، عامل مهمي در جهت حفظ خانوادهرسيدگي به وضعيت اقتصادي خانواده

شود. براي اينکه خانواده دوام و پايداري داشته باشد، الزم است نيازهاي عادي و مي

اين صورت امکان از هم پاشيدگي اساسي آن به طريق معمول برطرف شود، در غير 

ها بايد گفت، فروپاشي خانواده بسيار زياد خواهد بود. در خصوص تحکيم بنيان خانواده

ها معمواًل به وسيله طالق يا جدايي زوجين شکل مي يابد، هرچند در بسياري از خانواده

اشد، اما معموالً بها عليرغم جدايي زوجين، خانواده از ثبات متعارف برخوردار نميخانواده

اثرات طالق به گونه اي بسيار ملموس بر شخصيت و منش افراد قابل مشاهده است. 

ها، بررسي موضوع طالق مي تواند بسياري از نقاط مبهم موضوع را جهت تحکيم خانواده

هاي الزم را در خصوص دستيابي به يک آشکار کند و کمک مي کند تا بتوانيم تالش

ها، بايد به محکم در دسترس داشته باشيم. براي تضمين بقاي خانوادهخانواده پايدار و 

 هاي مفيد همت گماشت:طور همه جانبه به تدوين برنامه
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مدارس بايد براي تربيت اجتماعي بکوشند و به موازات افزايش کمي و مادي به رشد  -

 کيفي و معنوي نيز همت گمارند.

زناشويي بايد به پسران و دختران تعليم مفهوم زناشويي و هدف عالي پيمان مقدس  -

 داده شود و بايد با آگاهي کامل به قبول چنين مسئوليتي تن در دهند.

احياي يکي از سنتهاي ديرين يعني نامزدي که قانون مدني کشورمان نيز بر روي آن  -

 صحه گذاشته است.

در آينده جلوگيري انجام آزمونهاي رواني قبل از ازدواج که از بروز مشکالت احتمالي  -

 کنند.

 ( تأثیر ازدواج در کاهش بزهکاريگفتار دوم

هاي جنسي عبارت از کنترل نشدن غريزه سرکش جنسي و منشاء بسياري از خشونت

هاست. اگر اين غريزه در جامعه در جامعه با تسهيل ازدواج دائم و فرهنگ شهوت انسان

تنها بسياري از جرائم جنسي از  سازي صحيح جهت ازدواج دائم يا موقت کنترل شود نه

بين مي رود بلکه از برخي جرائم خشونت بار ديگر نيز پيشگيري به عمل خواهد آمد. 

تأثير ازدواج در پيشگيري از جرائم جنسي به حدي مورد توجه است که گاه در سياست 

جنايي اسالم مقامات رسمي عدالت کيفري پس از اجراي واکنش کيفري عليه مجرم 

اقدام بازدارنده شرايط الزم را به منظور نکاح مجرم فراهم مي سازند و اين در طي يک 

باشد. در روايتي واقع يک اقدام مناسبي در جهت پيشگيري از چنين جرائم خاصي مي

نقل شده که اميرالمومنين پس از اجراي مجازات تعزيري در مورد يکي از مجرمين 

خته و هزينه آن را از محل درآمدهاي عمومي جنسي، خود امکان ازدواج وي را فراهم سا

( لذا مقامات رسمي اداره جامعه اسالمي مکلفند 1414تأمين نمودند. )حر عاملي ، 

تدابيري را درباره زنان و دختران فاسد که زمينه و فرصت بزهکاري در جامعه اند به کار 

يط اوليه ازدواج را همچنين دولت بايد شرا گيرند و زمينه ازدواج آنان را فراهم سازند

 براي زنان بي بضاعت فراهم سازد.



 27 حقوقی   -پیشگیری غیر کیفری از جرایم زنان با رویکرد فقهی

  حمايت مالی ومعنوي  از زنان  گفتار سوم:  

 مردان را خانواده تدر بيشتر کشورها چه شهرها و چه در روستاها اکثريت افراد سرپرس

هايي که توسط زنان سرپرستي مي دهند؛ اما در اين ميان تعداد خانوادهتشکيل مي

شود که از ميان آنها مي افزايش است. عوامل متعددي باعث اين افزايش ميشوند، رو به 

توان مهاجرت به کشورهاي خارجي، مهاجرت از شهر به روستا و بيوه يا مطلقه بودن 

 زنان نام برد.

در کشورهاي توسعه يافته و صنعتي جهان، توجه خاصي نسبت به اين گونه زنان 

هاي خاص اجتماعي بهره مي برند. به ها و حمايتهشود و اين دست از زنان، از بيممي

عنوان مثال در ايالت متحده آمريکا، زناني که شوهرانشان توانايي کار کردن ندارند، هر 

ماهه کمک هزينه خاصي را دريافت مي کنند در صورتي که اين دسته از زنان داراي 

زنان بيوه و مطلقه اي  فرزند صغير باشند، ميزان کمک هزينه ي آنها افزايش مي يابد.

درصد از آخرين دستمزد و حق بيمه شوهر  75که ازدواج نکرده باشند، حداقل به ميزان 

خويش کمک هزينه دريافت مي دارند. اين ميزان همچون مورد قبل در صورت وجود 

 (1377فرزند صغير افزايش مي يابد. ) روشن دل، 

کار نباشند يا سن آنان از شصت سال  در کشور استراليا زنان خانه داري که قادر به 

تجاوز نمايد، خود به خود مشمول مستمري هفتگي واقع مي شوند. زنان بيوه که همسر 

خود را از دست داده باشند در صورتي که داراي اوالد بوده و حقوق و دستمزد آنان 

 (1377هزينه مي گردند. ) پيرويان، .کمک.دريافت.کفاف زندگي را ندهد، مشمول

ر خصوص حمايت از زنان بي سرپرست در نظام حقوقي ايران بايد اشاره نمود به اصل د 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران که به موجب آن دولت موظف است حقوق زن  21

در را در تمام جهات با رعايت موازين اسالمي تضمين و نسبت به حمايت مادران 

مايت از کودکان بي سرپرست و ايجاد بالخصوص در دوران بارداري، حضانت فرزند، ح

 بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست اقدام نمايد. 
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قانون تأمين زنان و کودکان بي سرپرست که در راستاي اين اصل تصويب  1ي ماده

به پيروي از تعاليم عاليه اسالم در جهت حفظ شئون و »است،مقرر مي دارد: .گرديده

کودك بي سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسالمي ايران، حقوق اجتماعي زن و 

زنان و کودکان بي سرپرست که تحت پوشش قوانين حمايتي ديگر نيستند از 

 «.هاي مقرر در اين قانون بهره مند مي شوندحمايت

با اين وجود، بسياري از زنان و دختران بي سرپرست، مطلقه، سالخورده، بيوه و       

ت پوشش و حمايت قرار ندارند و از طرفي حمايت فقط آن زناني را شامل خانه دار تح

 شود که نمي توانند از نظر مالي نيازهاي اوليه ي خود را برطرف سازند.مي

کنند. از به طور کلي زنان بي سرپرست کمتر به بخش اشتغال راه پيدا مي      

ند، بيشتر در بخش غير اکثرزنان بي سرپرست فاقد تحصيالت عاليه مي باش.آنجاکه

رسمي فعال هستند. البته شرايط زندگي براي زناني که داراي شوهران از کار افتاده، 

بيمار، زنداني و متواري هستند بسيار بحراني تر و تأسف برانگيزتر است؛ اينان حتي اگر 

ها تحت پوشش سازمانهاي متولي هم قرار بگيرند، از آنجا که حمايت اين سازمان

 يست.هاي کافي و مؤثري نهاي زندگي نمي باشد، حمايتب با شاخص هزينهمتناس

بدين ترتيب زنان خانه دار در رويارويي با انواع مشکالت اجتماعي و اقتصادي از يک سو 

و تنگناها و نواقص سيستم فعلي در هنگام بروز حوادث محتمل و قطعي نظير 

از سوي ديگر، از آينده ي امني  سالخوردگي، از کار افتادگي، بيماري و رها شدگي

برخوردار نيستند، لذا الزم است با ايجاد ساختارهاي تأميني جهت بيمه زنان خانه دار 

هاي ضمن تحقق بخشيدن به آزادگي و کرامت انساني آنان، آينده اي به دور از دغدغه

 اقتصادي و اجتماعي براي آنان فراهم ساخت.

 

 

 زن و ضرورت حجابگفتار چهارم:
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زن به سبب ظرافتي که دارد، موجودي خواستني است و احتمال مي رود، دچار فتنه  

يا ديگران را به فتنه وا دارد، از اين روست که از آيات و روايات استفاده مي شود  1شود

 اختالط از. دارد نگه حجاب با را خود است، شده خواسته -جوان زن خصوصاً –که از او 

. نروند بيرون خانه محيط از امکان حد سر تا و کنند زپرهي مردان با صحبتي هم و

 (1409 منتظري)

زن مسلمان آدابي دارد که يکي از آنها حجاب است. حضور زنان در مجامع و کارهاي 

اجرايي با رعايت حجاب و حفظ حدود اسالمي حتي اگر زياد باشد، هيچ گونه اشکالي 

اال زنان مسن که مي توانند بي  (بر هر زني حجاب واجب است1380ندارد. )جناتي ، 

 (1374حجاب باشند، البته در صورتي که کرشمه و تبرج نداشته باشند. )موسوي ، 

حفظ حجاب و ترك جلوه گري ثمرات بسياري دارد که برخي از آنها عبارتست از آرامش 

روحي، استحکام پيوند خانواده، حفظ نسل، جلوگيري از سوء قصد و تجاوز، پيشگيري از 

راض مقاربتي و رواني، پايين آمدن آمار طالق، خودکشي، فرزندان نامشروع و سقط ام

جنين، از بين رفتن رقابت هاي منفي، حفظ شخصيت و انسانيت زن و نجات او از چشم 

ها و دل هاي هوس بازي که امروز دنياي غرب و شرق را در لجن فرو برده است. )قرائتي 

 ،1383) 

و کشورها فرهنگ برهنگي زنان و حضور آنان در صحنه ي متأسفانه در برخي جوامع 

اجتماع با حقوق و تکاليفي مشابه و مساوي مردان موجب شده خانواده به عنوان کانون 

اصلي پرورش اجتماعي افراد متالشي شده و از ايفاي نقش اساسي و حياتي خود يعني 

ري در جوامع شده تربيت آينده سازان جامعه بازمانده و موجب تشديد معضل بزهکا

است. اين امر عالوه بر آنکه روشن و بر همه کس واضح است، مورد اعتراف جرم شناسان 

 (1377غربي نيز قرار گرفته است. )دادبان ، 

                                                           
 .32. ر.ك. احزاب/ 2
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 ي حجابي آفات زير را مي تواند داشته باشد:ب

رونق گرفتن چشم چراني و هوس بازي، توسعه ي فساد و فحشا، سوء قصد و تجاوز به 

رداري نامشروع و سقط جنين، پيدايش امراض رواني و مقاربتي، خودکشي و فرار عنف، با

از خانه در اثر آبروريزي، بي مهري مردان چشم چران به همسران خود، باال رفتن آمار 

طالق و تضعيف روابط خانوادگي، رقابت در تجمالت، ايجاد دلهره براي خانواده هاي 

اسالمي بد حجابي را مورد جرم انگاري قرار داده است. پاکدامن. از اين رو، قانون مجازات 

 (1383)قرائتي ، 

بديهي است که رفتار و اعمال بزه ديده به طور مستقيم يا غير مستقيم در ايجاد تمايل و 

انگيزه ي مجرمانه و مهيا ساختن زمينه ي بزهکاري مؤثر است. زنان مي توانند، ياد 

آنان را در مقام بزه ديده شدن قرار مي دهد، دوري بگيرند از موقعيتهايي که احتماالً 

کنند. بنابراين زنان به عنوان آماج چنين جرايمي بايد از دسترس بزهکاران و هوس 

بازان حفظ شوند. در اين رهگذر دولت با نهادينه سازي فرهنگ حجاب و عفاف مي تواند 

 نمايد نقش بسزايي در پيشگيري از بزه ديدگي اين قشر آسيب پذير ايفا

 معناي حجابمبحث اول:

حجاب در لغت از ريشه حجب مي باشد،به معناي مانع، پرده و پوشش آمده است.يعني 

هر چه چيزي را از چيزي منع کند. چنانکه راغب اصفهاني آن را به معناي مانع گرفته 

.در اصطالح معناي دقيقي از حجاب "الحَجْب و الحِجَاب: المنع من الوصول"است و آورده

وجود ندارد لکن با مراجعه به عرف حجاب بيشتر استعمال شده است به پوششي که 

زنان و دختران بايد رعايت نمايند و بدن خود را از نامحرم بپوشانند که در ادامه اشاره 

خواهيم کرد اين معنا معناي کامل و جامعي نمي باشد زيرا تمام انواع حجاب را در بر 

 از حجاب ارئه شود که شامل تمام انواع حجاب شود..نمي گيرد لذا بايد معنايي 
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در پايان ذکر اين نکته ضروري است که فقها در گذشته کلمه ستر را در مورد پوشش 

زنان در کتاب صاله و کتاب نکاح استفاده مي کردند و کلمه حجاب نسبتا در مورد 

 پوشش بانوان جديد مي باشد.

  ابعاد حجاببحث دوم:م

ترين ابعاد آن، حجاب ترين و اساسيادي گسترده دارد و يکي از مهمحجاب اسالمي ابع

دروني و باطني و ذهني است که فرد را در مواجهه با گناه و فساد، از عقايد و ايمان 

ي سنگ کند؛ و اساساً اين حجاب ذهني و عقيدتي، به منزلهراسخ دروني برخوردار مي

اهري است؛ زيرا افکار و عقايد انسان، ها، از جمله حجاب و پوشش ظبناي ديگر حجاب

 ي رفتارهاي اوست. شکل دهنده

ي گونه که حجاب و پوشش ظاهري، لزومًا به معناي برخورداري از همهالبته، همان

توان مراتب عفاف نيست، عفاف بدون رعايت پوشش ظاهري نيز قابل تصور نيست. نمي

شود عفيف دانست؛ عمومي ظاهر مي زن يا مردي را که عريان يا نيمه عريان در انظار

هاي عفاف است، و بين مقدار ها و نشانهزيرا گفتيم که پوشش ظاهري يکي از عالمت

 ي تأثير و تأثّر متقابل وجود دارد.عفاف و حجاب، رابطه

اند؛ با اين تعبير ي ريشه و ميوه دانستهي عفاف و حجاب را از نوع رابطهبعضي نيز رابطه

ي حجاب است. برخي افراد ممکن است حجاب ي عفاف، و عفاف، ريشهکه حجاب، ميوه

 ظاهري داشته باشند، ولي عفاف و طهارت باطني را در خويش ايجاد نکرده باشند. 

و ظاهري است. از سوي ديگر، افرادي ادعاي عفاف کرده و با  اين حجاب، تنها پوسته

کنند؛ ، خود را سرگرم مي«دارد ها کارمن قلب پاك دارم، خدا با قلب»تعابيري، مثل 

ي اساسي را بنگارند که درون ي خود اين نکتههايي بايد در قاموس انديشهچنين انسان

ي ناپاكِ پروراند و هرگز قلب پاك، موجب بارور شدن ميوهپاك، بيروني پاك مي

 حجابي نخواهد شد. بي
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  انواع حجابمبحث سوم:

ناي قصاص،شمول آن وسيع مي باشد و داراي همانطور که آورده شد با توجه به مع

انواعي است که از جمله آن عبارتند از:حجاب بدن)پوشش بدن(،حجاب زبان،حجاب 

 چشم،حجاب رفتار و ...که توضيح آن به تفصيل در ذيل خواهد آمد. 

  (حجاب در پوشش1

يکي از انواع حجاب،حجاب در پوشش مي باشد که در معناي عرفي نيز با شنيدن 

ب،همين امر متباتر مي گردد.شارع مقدس نيز به اين مهم توجه داشته است و به حجا

يَا أَيُّهَا النَِّبيُّ قُلْ لِأَزْوَاجَِک وَ  "پيغمبر اسالم صلي اهلل عليه و آله وسلم فرموده است:

دَْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَالَ يُؤْذَيْنَ َو لِکَ أَ?بَنَاتِکَ وَ نِسَاءِ اْلمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَالَبِيبِهِنَّ ذ

 ( 59احزاب/"کَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً

پيامبر، به زنان و دخترانت و نيز به زنان مومنين بگو خود را بپوشانند تا شناخته شوند "

  "و مورد اذيت قرار نگيرند. و خداوند بخشنده مهربان است.

اشاره شده است لغويان معناي مختلفي ذکر کرده  درمعناي جلباب که در اين آيه به آن

اند.بعضى پوشاند تعريف کردهبعضى آن را به چادر و مانند آن، که از سر تا پا را مى» اند

تر از چادر که سر و گردن و تر و بلندتر از روسرى و کوتاهديگر آن را به پوشش بزرگ

نيز به همان روسرى )خِمار( تعريف پوشاند و بعضى تر از آن را مىسينه و مقدارى پايين

  "اند.کرده

ولي آنچه مي توان از اين کلمه دريافت اين است که جلباب يک نوع پوششي است براي 

زنان و دختران براي مصون ماندن از ادذيت و آزار هوسرانان و شناخت خود به عنوان 

رع مقدس با تاکيد بر بانوان اسالمي در جامعه.همانطور که از معناي آيه در مي يابيم،شا

 حجاب زنان و دختران مومن به دنبال تحقق دو امر مي باشد: 
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اوال؛ به دنبال تحقق امينيت و اسايش زنان و مورد سوء استفاده قرار نگرفتن آنان و اينکه 

با حجاب خود را مانند مرواريد درون صدف حفظ نمايد که اين امر نشان دهنده 

ال نسبت زنان و دختران مي باشد که در هيچ مکتبي توجه،لطف و مرحمت خداوند متع

يافت نمي شود حتي طرفداران حقوق زنان همچون فمنيست نيز از اين امر غافل بوده و 

 آزادي زن را در بي حجابي و روابط بي حد و مرز مي دانند. 

ثانيا؛ به دنبال يک نوع پوشش رسمي اسالمي)حجاب اسالمي(مي باشد که وقتي زن و 

سلمان در انزار عمومي ظاهر مي شود او را به عنوان يک بانوي مسلمان شناخته دختر م

که اين امر باعث مي شود ديگران نيز دربرخورد با او شئونات اسالمي را مراعات نمايند و 

ايضا يک نوع تبليغ حجاب اسالمي مي باشد و اين امر در جوامع امروزه که بانوي 

يگر براي کارهايي چون شرکت در سمينار مسلمان در کشورهاي غير مسلمان د

 علمي،تحصيل در دانشگاه و.... سفر مي نمايد کاربرد فراوان دارد. 

دهد که عالوه بر آنچه آمد قرآن مجيد به شکل ظريفي نخست به زنان سالمند اجازه مي

هاي رويي خود، مثل چادر را در مقابل نامحرم بدون قصد تبرّج و خودنمايي، لباس

هايي مثل چادر را نيز گويد: اگر عفت بورزند، يعني حتي لباس، ولي در نهايت ميبردارند

وَ الْقَواِعدُ مِنَ النِّساِء الالَّتِي ال يَرْجُونَ نِکاحاً فََليْسَ عََليْهِنَّ جُناحٌ أَْن »بر ندارند، بهتر است

 ( 60نور/«.)فِفَْن خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِيٌع عَِليمٌيَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ َغيْرَ مَُتبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ َيسْتَعْ 

  (حجاب در نگاه کردن)حجاب چشم(2

انسان موجودي رو به سوي تکامل است و براي تکامل خود نياز به کسب علم،دانش و 

تجربيات مي باشد که يکي از راه هاي کسب اين امور برخورداري از قوه بينايي است،لذا 

انسان منت نهاده و قوه بينايي را در اختيار او قرار داده است و انسان در  خالق هستي بر

طول روز با بسياري از مردم در حال برخورد و مراوده مي باشد وبسياري از چيزها در 

 اطرافش نظر او را به خود جلب مي نمايد. 
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ين علت پس اين وظيفه انسان است که از اين موهبت الهي چگونه استفاده نمايد،به هم

شارع مقدس به مرد مسلمان توصيه نموده است چشمان خود را از نگاه به نامحرم 

(و زنان مسلمان را نيز 30)نور/« قُْل لِلْمُؤْمِِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ...» بپوشانند و فرموده:

 ( 31)نور/ "ارِهِنَّ...وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِْن أَبْصَ "توصيه به اين امر نموده است:

همانطور که آورده شد انسانها و بالخص مومنين بايد نسبت به چشم هاي خود و نگاه به 

ديگران مراقبت نمايند،چنانکه پيامبر اسالم فرمدند:هر عضوي زنايي دارد و زناي 

چشم،نگاه کردن است.منظور حضرت هر نگاهي نيست بلکه نگاه هوس و گناه آلود است 

 تص به زنان نمي باشد. وتنها مخ

  (حجاب در رفتار3

نوع ديگر حجاب از منظر قرآن،حجاب در برخورد و رفتار مي باشد که انسانها بايد در 

برخورد خويش با ديگران و اعمال خود مراقبت نمايند چراکه تمام اعمال آنها در روز 

د.ازاين رو قيامت محاسبه مي گردد و به اندازه دانه خردلي به کسي ستم نخواهد ش

خالق هستي مومنين را توصيه به رفتار نيکو مي نمايد و يکي از اين رفتارهاي نيکو، 

اي حجاب رفتاري زنان در مقابل نامحرم است که به زنان دستور داده شده است به گونه

.... وَ اَل "هاي خود باعث جلب توجه نامحرم شوند.راه نروند که با نشان دادن زينت

 . "أَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ َما يُْخفِينَ مِنْ زِيَنتِهِنَّ....يَضْرِبْنَ بِ

در جوامع امروزه که بسياري به دنبال مد و تجد مي باشند و عده اي به دنبال فخر 

فروشي به ديگران مي باشند،اسالم به محکمي زنان را از اشکار کردن زينت خود و جلب 

نان خلخال که نوعي پابند زنانه براي توجه نمودن منع مي نمايد.در گذشته برخي ز

 و شد زينت مي بود را برپا مي بستند و به گونه اي راه مي رفتند که صدايي ايجاد مي

ائمه نيز تاکيد  از وارده اخبار. گرديد منع امر اين آيه اين نزول با که کرد مي توجه جلب

منين علي عليه به رعايت حجاب در رفتار شده است،به عنوان نمونه حضرت اميرالمو
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السالم در مورد اينکه برخي زنان در بازار راه مي رفتند و شانه خود را به مردان مي 

 زدند،براي راه باز کردن فرمودند آيا حياء نمي کنيد؟ 

البته ذکر اين نکته واجب مي باشد که شارع مقدس به دنبال سلب زينت از زنان نيست 

و همانطور که در احکام فقهي وجود دارد از چرا که خداوند به زن زينت بخشيده است 

زينت زنان حمايت مي نمايد.به عنوان نمونه اگر شخصي عمدا موي زن را بکند 

درصورتي که مو دوباره نرويد براي او قصاص و درصورت عدم قصاص ديه کامل و جود 

 دارد. 

در زنان در اگرچه قصاص و ديه براي کندن مو در مردان نيز مانند زنان ثابت است لکن 

صورت روئيدن دوباره مو مهرالمثل ثابت مي گردداگرچه شارع مقدس اهميت به سزايي 

نسبت به رفتار زنان قائل است لکن اين به معناي عدم رعايت حجاب در رفتار توسط 

مردان نيست بلکه با مراجعه به آيات و روايات در مي يابيم اسالم مردان را نيز توصيه به 

ده ازجمله در ورود به منزل دبگران که قبل از ورود اجازه بگيريد و تا رفتار صحيح نمو

 اجازه داده نشده وارد نشويد. 

  (حجاب در گفتار4

سخن گفتن و تکلم يکي از نعمت هاي خداوند متعال بر بندگانش مي باشد و ابزاري 

ديگران و است براي ارتباط با ديگران و نشر انديشه ها با (.انسان بايد در برخورد با 

صحبت با آنان از اصولي پيروي نمايد و نکاتي را رعايت نمايد،از اينرو رعايت حجاب در 

گفتار نيز مورد تاکيد دين اسالم مي باشد و مانند موارد فوق زنان در اين امر بيشتر 

مورد خطاب شارع قرار گرفته است و خداوند زنان را توصيه مي نمايد با مردان به نرمي 

فَال تَخْضَعْنَ "خن نگويند تا بيمار دالن دچار هوس شوند و به طمع افتندو نازکي س

 ( 32)احزاب/"بِالْقَوْلِ فََيطْمََع الَّذِي ِفي قَلْبِِه مَرَضٌ
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عالوه بر آن موارد ديگر زنان و مردان را مورد خطاب قرار داده است تا آداب صحبت 

يه و آله وسلم،مناجات و صحبت کردن را در مواردي چون:صحبت با پيامبر صلي اهلل عل

با خالق هستي،صحبت با يکديگرو....نيز مورد تاکيد قرار گرفته است که همه نشان از 

 رعايت حجاب در گفتار مي باشد. 

آنچه در انواع حجاب آمد اگرچه جاي يک نوع حجاب نيز خالي مي باشد و آن حجاب 

شنيدن ارادي)اکتسابي( است در شنيدن است،لکن شنيدن به دو گونه مي باشد:يک نوع 

که ما در صحبت هايمان با ديگران مي شنويم و نوع دوم شنيدن غير 

ارادي)انتسابي(است که در طول روز صدا هايي به گوشمان مي خورد مانند زماني که از 

کنار دو نفر عبور مي کنيم و قسمتي از صحبت هاي آنان را مي شنويم و يا زماني که در 

 م صداي تلويزيون به گوشمان ميخورد و موارد بي شمار ديگر.حال مطالعه هستي

در مورد نوع اول رعايت حجاب الزم است و ما بايد با افرادي معاشرت کنيم و در 

جاهايي قرار بگيريم که سخن هايي که دريافت مي کنيم براي ما مفيد باشد و اين امر 

رچه اراده ما نيست ولي مي توان در آيات و روايات به روشني نمايان است.نوع دوم نيز اگ

در چنين شرايط ذهن خور را بيشتر معطوف آن نکرد يا اگر سخن نامربوط است يا 

 ربطي به ما ندارد از آن رد شد و به تجسس يا شرح تفصيل آن نپرداخت.

 آثارحجاب.درپیشگیري.و.سالمت.روان گفتارپنجم:

 کار آمدي حجاب در پوشش

ر مورد محجبه ها نيز بزهکاري و بزه ديدگي صدق مي عده اي مطرح مي نمايند که د

کند چنان که برخي در لغاي حجاب نيز مرتکب جرم مي گردند و يا بر روي آنان جنايت 

واقع مي گردد،پس چه فرقي است بين کساني که حجاب خود را حفظ نمي نمايند با 

 کسانيکه چنين حجابي را ندارند؟ 
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ن خلط و شبهه در پي ناکارآمد جلوه دادن حجاب مي پاسخ: اگرچه عده اي با ايجاد چني

باشند،لکن در پاسخ به چنين اشکاالتي ذکر نکاتي الزم مي باشد که در ذيل به آنان 

 اشاره مي نمائيم. 

اوال؛ حجابي که چنين کساني در پي نقد آن هستند حجاب ظاهري يا به عبارت ديگر 

وشته فوق حجاب را تقسيم به حجاب حجاب در پوشش مي باشد در حاليکه نگارنده در ن

درپوشش،نگاه کردن،رفتار و گفتار کرد و حجاب در پوشش تنها يکي از انواع حجاب مي 

باشد لذا نمي توان با چند مورد بزهکاري يا بزه ديدگي کساني که حجاب ظاهري 

که دارند،تمام مسئله حجاب را زير سوال برد و آنرا يک امر بي فايده معرفي کرد در حالي

خداوند حکيم هيچ کاري را از روي عبث انجام نمي دهد و در مسئله حجاب نيز فوايدي 

 قدر توان و درك نگارنده انشااهلل در ادامه خواهد آمد.  نهفته است که به

ثانيا؛ در صورت رخ دادن جرائمي توسط زنان با حجاب در پوشش،مشکل اين عده از 

ن و اعتقاد قوي به آثار مثبت حجاب و پوشش زنان، ضعف در حجاب باطني و فقدان ايما

ظاهري وعدم رعايت ديگر انواع حجاب است و ايضا نگارنده منکر بزهکاري يا بزه ديدگي 

زنان با حجاب بطور مطلق نيست لکن حجاب در پيشگيري چنين اعمالي بسيار موثر 

 است.

ن که بسيار امر ثالثا؛ کسانيکه چنان نقدي مي نمايند چرا در مورد جرائم يقه سفيدا

شايعي مي باشد و مرتکبين آن مردان هستند،سخني به ميان نمي آورند در حاليکه 

 جرائم اين دسته از افراد بسيار مخرب تر و زيان هاي آن بر جامعه بيشتر است.

در نتيجه اگرچه حجاب در پوشش به تنهايي براي حفظ امنيت افراد اعم از زن و مرد 

ثر است و اولين گام در جهت حفظ امنيت و آرامش است و کافي نيست،لکن بسيار مو

 مانند حريمي مي باشد که ديگران اجازه حتک حرز آنرا ندارند.
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  عدم محدوديت در حجاب،آزادي در حجاب(1

برخي حجاب را محدوديتي مي دانند که باعث تبعيض مي گردد و مانع فعاليت زنان در 

زيرا در احکام اسالمي براي مکلف هيچ  جامعه مي گردد. حجاب محدوديت آور نيست

گونه ضرر و زياني راه ندارد،بطوري که اين به يک قاعده فقهي در آمده است)قاعده 

الضرر(.اگر افراد بدانند که رعايت حجاب چقدر مفيدمي باشد و امنيت اجتماعي و رواني 

کنوني بسياري از  آنها را حفظ مي نمايد،مشتاقانه اين امر را مي پذيرند،چنانکه در جامعه

 حجاب استقبال مي نمايند. 

در پايان ذکر اين نکته ضرويي به نظر مي آيد که اساسا مسئله حجاب زماني مطرح 

گرديد و حائز اهميت قرار گرفته شد که زنان در جامعه حضور پيدا کردند،پس اسالم 

ايي نيز ارائه نتنها با حضور زنان در جامعه مخالف نيست بلکه براي اين حضور راهکار ه

مي نمايد که يکي از آنان حجاب است، و در پرتو اين حجاب است که افراد آزادانا و با 

امنيت مي توانند با يکديگر معاشرت و همکاري نمايند.يپس حجاب نتنها محدوديت 

 ه.همراه.دارد.راب.آزادي.بلکه.آورنيست

 حجاب مسئله فردي و اجتماعی است(2

يک مسئله فردي مي باشد لکن بخاطر حضور فرد در حجاب اگرچه نسبت به شخص 

جامعه و روابط او با ديگران به يک پديده اجتماعي مطرح مي شود چرا که تبليغات 

نقش به سزايي در انديشه و باورهاي افراد دارد و به همين علت مسئله تهاجه فرهنگي و 

يک تبليغ در جامعه  مقابله با آن از اهميت خاصي برخوردار است،لذا حجاب اسالمي نيز

 است و فرد با حجاب تبليغ کننده ارزش ها و رسالت هاي دين خويش مي باشد. 

حال که حجاب از محدوده فردي بودن خارج گرديد و يک مسئله اجتماعي شد،بر 

مسئولين مي باشد که اين امر را سازماندهي کرده و بستر را براي حضور افراد با حجاب 

مسئوليت پذيري آنان فراهم گرداند.مسئله امر به معروف و  در صحنه هاي اجتماعي و

نهي از منکرکه يک فريضه واجب مي باشد نيز مي تئاند ابزار صحيح برا سامان بخشيدن 
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به اين امر باشد،اگرچه شمول امر به معروف و نهي از منکر بسيار فراوان است و به 

ن مي شود و آنچه امروزه از جديت مي توان گفت در مسئله حجاب شامل تمامي اقسام آ

طرف برخي از دشمنان مطرح مي گردد به هدف ناکارآمدي اين مسئله و مخدوش جلوه 

دادن آن چيزي جز کينه ورزي و نيل به هدف هاي سياسي خود و نشان دادن اسالم 

 خشن در رسانه نيست. 

شد،تعالي و درحاليکه انسان ديم سراسر رفعت و مهرباني است و تمامي احکام آن براي ر

 امنيت رواني و اجتماعي و فردي شخص است. 

  حجاب؛ بنیاد هاي نهاد خانواده را مستحکم می کند(3

خانواده به عنوان مهمترين رکن در نظام اسالمي از اهميت ويژه اي برخوردار است و اين 

يز خانواده است که جامعه فعلي را مي سازد و با تربيت صحيح فرزندان جامعه آينده را ن

تحت تاثير قرار مي دهد.ازاينرو رعايت حجاب چه در محيط خانه و چه در بيرون از آن 

بسيار حائز اهميت است.مردان و زناني که به اصول اخالقي پايبند نيستند معضلي براي 

جامعه مي باشند و بنياد هاي خانواده را جه در بزهکاري و چه در بزه ديدگي از هم مي 

درصد زناني که مورد آزار خياباني قرار مي  98 "دهدپاشند.آمار نشان مي 

  "گيرند،بدحجاب هستند.

اگرچه اين آمار نسبت به زنان بد حجاب در مورد جرم خاصي است لکن مردان نيز از 

اين قاعده مستثني نيستند.بسياري از افرادي که به دالئل مختلفي در زندان بسر مي 

يت نابشاماني بسر مي برند.همينطور کسانيکه برند خانواده آنها از نظر روحي در وضع

مرتکب جرم مي گردند در بسياري از موارد در خانواده هايي رشد يافته اند که به اصول 

اخالقي پايبند نبوده اند،از اينرو دادگاهها در کنار تشکيل پرونده کيفري پرونده 

 بزهکار پردازند. شخصيتي نيز براي فرد ايجاد مي نمايند تا به بررسي و تحليل شخصي
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 کاهش آمار جرايم(4

بسياري از جرائم که در نيروي انتظامي باشکايت يکي از طرفين ثبت مي شود و يا در 

دادسرا و دادگاه ها به آن رسيدگي مي نمايند،جرائم کوچک و خرد هستند،لکن همين 

د.ازجمله جرائم کوچک بعضا از اهميت بسياري برخوردار است و آثار زيادي به دنبال دار

اين جرائم،جرائم اخالقي مي باشد که در طرفين و حتي خانواده هاي آنان پيامدهايي به 

دنبال دارد.اگر با آگاهي و عدم نگاه اغماض آميز به مسئله حجاب بنگريم مي توان خود 

و خانواده هاي خود را از چنين تنش ها در امان نگهداشت و به تبع از ميزان جرائم 

 آرام و امنيت رواني خواهيم داشت. کاسته و جامعه

 گفتار ششم:حقوق همسر

خانواده مهم ترين نهاد اجتماعي است. زير بناي اصالح هر جامعه در خانواده شکل       

مي گيرد. استحکام هر خانواده اي موجب استحکام روحي، جسمي افراد آن مي شود. در 

خوبي درك و مورد عمل قرار مي اين نوع خانواده ها اعضا حقوق و تکاليف خود را به 

دهند و در نتيجه آن محيطي عاري از هر نوع ناهنجاري و توأم با آرامش و آسايش 

خواهد بود. تأثير محيط خانواده به عنوان يکي از عوامل خارجي بزهکاري در حال حاضر 

 (1377توجه خاص متخصصان را جلب کرده است. )استفاني ، 

 مبحث اول :امور مالی زن

در امور مالي زن در روابط زوجيت اصل استقالل مالي زن به عنوان مهم ترين       

قاعده مطرح است، چرا که در فقه اسالم زن نيز همانند مرد داراي کليه ي حقوق مدني 

است و با داشتن اهليت در مسايل مالي و اقتصادي خود از استقالل و آزادي عمل 

يش هر گونه دخل و تصرفي بنمايد، بدون آنکه به برخوردار است و مي تواند در اموال خو

 (1372کسب موافقت شوهر نيازي داشته باشد. )محقق داماد ، 

قانون مدني نيز به پيروي از فقه اسالمي، زن را از نظر مالي مستقل و برخوردار از       

 تواند درزن مستقاًل مي»چنين مقرر کرده است:  1118ي حق تصرف شناخته و در ماده
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از اين رو شوهر بايد اين حق زن را به «. خواهد، بکنددارايي خود هر تصرفي را که مي

رسميت بشناسد و بداند که هيچ گونه مداخله اي در اموال و دارايي زن را ندارد و 

 رياست او بر خانواده اختياراتي براي او در اين زمينه ايجاد نمي کند.

 .پرداخت مهريه1

کنند، عقد نکاح را در دو بخش آثار مالي و آثار غير مالي بررسي مي حقوقدانان آثار      

شود الزام مرد به ترين آثار مالي عقد ازدواج است. يادآوري ميمهريه يکي از مهم

پرداخت مهر، ريشه قراردادي ندارد و تابع اراده ي زوجين نيست؛ بلکه تکليفي است که 

همين جهت سکوت زوجين نسبت به مهر يا شود و به به حکم قانون بر مرد تحميل مي

حتي توافقشان بر نکاح بدون مهريه، تعهد مرد را به تمليک مهر به نفع همسرش از بين 

 1نمي برد.

پرداخت مهر رسمي ديرينه است. اين نهاد سنتي و مذهبي که حقوق ايران نيز آن       

هايي مهر، گمانه زنيي را تأييد مي کند بر حکمت خاصي مبتني است، در مورد فلسفه

 2«َو ءاتُوا الِنّسَاءَ صَُدقتِهَِنّ نِحلَهً»صورت گرفته است ولي با توجه به آيات قرآني همچون 

ي شوهر به همسر خويش است، اين عطيه و مي توان گفت حکمت مهر، ابراز عالقه

يعني نشانه ي راستين بودن عالقه مرد به « صداق»پيشکش که به تعبير قرآن کريم 

مسرش نام دارد، به زن تعلق دارد. با اين بيان مي توان مهر را نتيجه ي تدبير حکيمانه ه

 اي است که جهت تحکيم روابط زن و شوهر به کار رفته است.

                                                           
اگر در نکاح دائم، مهر ذکر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحيح »ق. م. مقرر مي کند:  1087. ماده  1

ضي بر مهر معين بين آنها است و طرفين مي توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين کنند و اگر قبل از ترا

چنانچه در ماده قيد شده، اين حکم، ويژه ي نکاح دائم « نزديکي واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

 ق. م. در نکاح منقطع، عدم ذکر مهر در عقد موجب بطالن است. 1095است و به نص ماده 

 4. نساء/  2
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لزوم مهريه، منافاتي با استقالل اجتماعي و اقتصادي زن ندارد. بلکه مهريه تدبيري       

دن ارزش زن و قرار دادن او در سطح عاليتر. است که از ناحيه قانون خلقت براي باال بر

مهريه به زن شخصيت مي دهد. ارزش معنوي مهر براي زن بيشتر از ارزش مادي آن 

هايي است که مي رساند زن و مرد با استعدادهاي نامتشابهي است. مهريه يکي از نمونه

ابهي به آفريده شده اند و قانون خلقت از لحاظ حقوق فطري و طبيعي سندهاي نامتش

 (1357دست آنها داده است. )مطهري ، 

در حصن خانواده بايد عدالت حکم فرما باشد زيرا اگر عدالت در خانواده حکم فرما       

باشد مي تواند در سراسر اجتماع حکمفرما باشد. بارزترين مظهر عدالت حفظ حقوق زن 

اي از حقوق خود يا است، جايز نيست که زن را تحت فشار قرار دهد آن سان که پاره 

 (1377همه آن را بپردازد تا بتواند خويشتن را از دام شوهر نجات دهد. )مدرسي ، 

امروزه ايرادات و مناقشاتي را بر موضوع مهريه مطرح مي سازند که تمام آنها به       

ي نگرش و برداشتي از مهريه ارتباط پيدا مي کند که نکاح را معاوضه دانسته اند و رابطه

در حالي که از منظر اسالم و  1سازد.ن و شوهر را به رابطه ي مالک و مملوك شبيه ميز

به تبع آن در قوانين موضوعه ي کشوري، ازدواج، پيوندي مقدس و معنوي است و 

پرداخت مهر که به احساسات رقيق و عطوفت آميز مرد پيوند خورده، نه احساسات 

کيم اين ميثاق مي باشد. بنابراين، نهاد خشن و مالکانه ي او، طرحي ظريف براي تح

مهريه در حقوق ايران بر منطق و فلسفه خاصي استوار است که بايد ضمن آشنا ساختن 

 هاي جوان با آن قانونگذار را در مسير تحقق آن ياري رساند. زوج

شود و حال با توجه به اين که مهريه غالبًا به هنگام متارکه و جدايي مطالبه مي      

مين امر هم مانع گسستن پيوند زناشويي و در واقع تضميني براي دوام ازدواج به شمار ه

                                                           
ان نگرش به زن به عنوان کاال و متاع بوده و او را مملوك مرد دانسته . از ايرادات مهريه اين است که در حقوق اير 1

است و زوج با پرداخت بها و قيمت زن، يعني مهر او را تمليک مي کند. بنابراين مهر در نکاح، نقص شخصيت زن 

 است.
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مي رود و از سوي ديگر، در صورت وقوع طالق پرداخت آن به مطلقه، مانع پريشاني و 

شود، بايد ديد قوانين موضوعه و به ويژه قانون مدني تا چه استيصال وي در آينده مي

جامع و دربرگيرنده تمام زواياي موضوع ارائه دهد و  ياست مقرراتاندازه توانسته

 هاي قانوني در اين زمينه چيست؟کاستي

به اجمال اشاره اي مي کنيم که نخستين خأل قانوني، در شناسايي موارد استحقاق       

مهريه و محروم شدن زن از حق مهر مي باشد؛ به اين معني که قانونگذار تمام مواردي 

ليل عقد نکاح مالک مهر مي گردد و حق مطالبه ي آن را پيدا مي کند، را که زن به د

 احصا و معرفي ننموده است.

به مجرد عقد، زن مالک مهر »اعالم مي دارد:  1082درست است که در ماده       

؛ اما بر خالف اين حکم، «شود و مي تواند هر نوع تصرفي را که بخواهد در آن بنمايدمي

ون انعکاس يافته که زن حق مهر ندارد، چنان که در بعضي موارد مواردي هم در قان

 1صراحتاً محروميت زن از مهر يا تنصيف آن را بيان مي دارد.

به نظر مي رسد حکم مقنن در اين باره قابل دفاع و واجد جنبه حمايتگرانه از زن       

م قانون ناهموار و با به عنوان ذي نفع مهر نيست. زيرا در پاره اي موارد راه دفاع از حک

مقتضيات جامعه ناسازگار است. به لحاظ ابهام و اجمال گويي و کم توجهي حقوقدانان، 

زمينه ساز بروز پاره اي ايراد و انتقاد به وضع آن گشته است. خأل و نقص قانوني در 

 خصوص مهريه کامالً محسوس است. 

 

                                                           
ز تعيين مهر و در فوت احد زوجين قبل ا 1088. در دو مورد قانوني صراحتًا مي گويد زن حق مهر ندارد: ماده  1

)در فسخ قبل از نزديکي(؛ در دو مورد  1101و دوم ماده  -نکاح بدون مهر -قبل از نزديکي در نکاح مفوضه البضع

( و ديگر در فسخي که به علت عنن 1092هم حق مهر زن تنصيف مي گردد: يکي در طالق قبل از نزديکي )ماده 

 (.1101باشد. )ماده 
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 .تأمین نفقه2

داخت نفقه از موجبات تشييد مباني خانواده و از تأمين بودجه کانون خانواده و پر      

لوازم تأسيس و صيانت آن است. حمايت از زوجه و خانواده اقتضا دارد شوهر نفقه و 

 هاي ضروري آنان را پرداخت نمايد.هزينه

ي وجوب نفقه زن بر مرد دليل مخالفت اسالم با فعاليتهاي اقتصادي، علمي، فلسفه      

هاي اقتصادي، علمي بلکه مشوق هم هست، به شرطي که فعاليت اجتماعي زنان نيست،

و اجتماعي، موجب از خود بيگانگي آنان نشود. قانون خلقت براي اينکه زن و مرد را بهتر 

که پايه ي اصلي سعادت بشر است  -و بيشتر به يکديگر پيوند دهد و کانون خانوادگي را 

يگر آفريده است. اگر از جنبه مالي مرد را استوار سازد، زن و مرد را نيازمند به يکد -

نقطه اتکاء زن قرار داده است، از جنبه آسايش روحي زن را نقطه اتکاء مرد قرار داده 

است. اين دو نياز مختلف، بيشتر آنها را به يکديگر نزديک و متحد مي کند و خانواده از 

نفقه موجب ازدياد فحشا  بسياري انحرافات به دور خواهد ماند چنانکه گفته شده؛ الغاء

( امروزه در کشورهاي عربي عناصر نفقه و اجزاي آن با 1353شود.)مطهري ، مي

تري شناسايي شده و شايد بتوان گفت قوانين اين کشورها از قانون هاي دقيقضابطه

 1مدني ايران پيشرفته تر است.

(و در 1403د ثاني ، فقها نيز مالك وجوب نفقه را مباشرت به معروف دانسته )شهي      

نتيجه شناسايي موضوعات نفقه را به عرف و عادت محول نموده اند و شامل تمام 

( بنابراين بايد تمام وسايلي را که زن با توجه 1419هاي زن مي دانند.)نجفي ، نيازمندي

به درجه ي تمدن و محيط زندگي و وضع جسمي و روحي اش بدان نيازمند است داخل 

 (1419نجفي ، در نفقه است.)

در طرز تفکر اسالمي با توجه به ارزش و کرامتي که اسالم براي زن قائل شده و       

برخالف طرز تفکر پيشينيان، مسلمانان احترام به زن را از آثار اخالق جوانمردانه دانسته 

                                                           
 .17و  24؛ قانون احوال شخصيه عراق، ماده 71، ماده . قانون احوال شخصيه سوريه 1
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هاي ضروري و هميشه زنان را مورد ادب و تکريم خويش قرار مي دادند و پرداخت هزينه

زن را از وظايف خود دانسته و سختگيري در اين مورد را مضمون مي دانستند.  زندگي

عبارت از همه نيازهاي متعارف و متناسب با »نفقه را  1107قانون مدني در ماده 

 دانسته است.« وضعيت زن

رسد در اين مورد بايد وضع زوجين مورد لحاظ قرار گيرد، زيرا اگر مرد به نظر مي      

هاي فرودست انتخاب کند گذشته زن مبناي تکليف و پرداخت ني از خانوادهثروتمندي ز

نفقه خواهد بود و حال اين که اين امر خالف انصاف و عدالت است. به عکس اگر زن 

تواند از شوهر انتظار داشت زندگي ثروتمندي همسر مردي از طبقات پايين باشد، نمي

 داد. قنن وضع زوجين را مالك قرار مياشرافي را فراهم کند. بنابراين بهتر بود م

 نتیجه گیري     

درباره مجرميت زن دو يافته وجود دارد که مردم کم و بيش از آن باخبرند. نخستين و  

مشهور ترين يافته اين است که در دوره هاي طوالني و در سيستم هاي قضايي متفاوت 

ن داشته اند. به ديگر سخن، زنان به طور مداوم ميزان جرم رسمي کمتري نسبت به مردا

زنان نه تنها کمتر از مردان مرتکب جرم مي شوند بلکه آنها به قدري کم مرتکب جرم 

مي شوند که محکوميت هايي که از نظر آماري براي مردان است، براي زنان غير طبيعي 

 به نظر ميرسد. دومين يافته که به وسيله حاميان حقوق زنان و ديگران بر آن تاکيد مي

شود، اين است که اين ميزان مشارکت پايين به طور کافي مورد توجه و مطالعه قرار 

نگرفته است. در حالي که قله کوه يخي، يعني ميزان جرم گزارش و ثبت شده ممکن 

است، قابل رويت باشد؛ جرايم بسياري وجود دارند که گزارش و ثبت نمي شوند. به 

ازتاب افزايش جرايم گزارش و ثبت شده و نه طوري که افزايش مداوم جرم ممکن است ب

مربوط به افزايش واقعي تعداد جرايم باشد. آنچه مهم است، شيوه مقابله و کنترل بزه 

زنان است. پذيرش اين مطلب ضروري است که بزهکاري با مشارکت آگاهانه يا عمدتًا 

ا بايد به زنان به ناآگاهانه بزه ديدگان در جرايم ارتکابي صورت مي گيرد و در اين راست
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عنوان آسيب پذير ترين اقشار جامعه توجه خاص مبذول داشت. در حقيقت با ارتقاي 

سطح آگاهي بزه ديدگان نسبت به حمايت و محافظت بيشتر از آنان در مواردي که در 

 معرض خطر جرم هستند، اقدام نمود.

کاهش يا حذف بزهکاري اميد است با اتخاذ تدابير پيشگيرانه و نقش اساسي آن در       

 زنان، زمينه رفع مسائل و معضالت فعلي برطرف شود؛ ان شاء اهلل تعالي.
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