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سياست جنايي اسالم 
  جنسي جرايم در

  
  5/12/88: تاريخ تأييد    11/11/88: تاريخ دريافت

  *علي محمدي جوركويه   ________________________________________________________ 
  

  چكيده
 يزيـ محـدودتر از آن چ  ارياسالم، بسـ  ييجنا استيدر س يدر امور جنس يمنطقه ممنوع رفتار

بـه   نانهبي تدل و واقعمع ياسالم با نگاه ييجنا استي. سكنند يم غيتبل استيس نياست كه مخالفان ا
سـركش و   ولـي  ،يو اجتمـاع  يفرد اتيدر ح يضرور يآن به عنوان امر رشيو پذ يجنس زهيغر
 ميمنظـور تنظـ   ؛ بنابراين بـه نسبت به آن اتخاذ كرده است گر تيسازنده و هدا يموضع خواه، ادهيز

بـه   يجنسـ  زهيـ رغ تيهـدا  يبـرا  يمتنوع راهكارهاي و ها برابر مقررات مدون، برنامه يرفتار جنس
 يجنسـ  زهيغر هاي باالبردن آستانه مقاومت فرد در برابر كشش ،يسعادت فرد و جامعه انسان يسو
 زهيـ كننـده غر  كيـ و عوامـل تحر  هـا  نـه يبردن زم مياندر درون فرد، از  يخودكنترل يروين جاديو ا
 ينـ بي شيپـ  د،انـ  يجنسـ  ميكه در صدد ارتكاب جرا يافراد يابيموانع بر سر راه دست جاديا ،يجنس

  دارند. يجنس مياز جرا يرگيشيدر پ يمهماساسي و كرده است كه نقش 

  .يوضع يريشگي، پياجتماع يريشگيپ ،يجنس ميجرا ،ييجنا استيس: واژگان كليدي

                                                      
  .)am6134325@yahoo.com( استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي* 
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  مقدمه
است كه ضامن بقاي نسـل  غريزه جنسي  ،يكي از غرايز مهم و بسيار قوي در نهاد آدمي

  سه رويكرد قابل توجه است: ،. در تعامل با غريزه جنسيبشر است
گرايانه) كه غريزه جنسي را جز شر و رابطه جنسي  رويكرد پليدانگاري (تفريط اول،

مسـيحيت منحـرف از    بـه وسـيله  پندارد. اين رويكـرد  را جز چيزي كثيف و ناپاك نمي
 هـاي رايـج در روم،  برخـي از طريقـه   اي منحرف از يهود و، بودا، فرقهشريعت عيسي

  ).25ص ،1347(راسل،  شدايران قديم ترويج مييونان و 
گرايانه) غريزه جنسـي كـه طرفـدار نظريـه اخـالق       رويكرد آزادانگاري (افراط دوم،

جنسي نوين غرب است و مرز و محدوديتي براي روابط جنسي جـز اخـالل بـه آزادي    
كنـد كـه   شناسـد و از آزادي اشـباع و اقنـاع غريـزه جنسـي حمايـت مـي       ديگران نمـي 

  ).169ـ154همان، ص به: ك(ر. استاز بنيانگذاران آن  راسل اندبرتر
گـويي بـه نيـاز    گرايانه) كـه ضـمن پاسـخ   (اعتدال انگاريسوم، رويكرد مفيد و مقيد

كـه رويكـرد اسـالم بـه     است جنسي، براي برآوردن و تعديل آن مقرراتي را وضع كرده 
  غريزه جنسي است.

ه غريزه جنسي در دو جهـت ايجـابي و   بخشيدن ب سياست جنايي اسالم براي سامان
و از  اسـت  سلبي گام برداشته است؛ از يك سو روش ارضاي اين غريزه را تشريع كرده

  ، راه انحراف آن را سد كرده است.ي ديگرسو
مـورد نكـوهش و    ،زيستيبه تجرد  آوردن ت و سركوبي غريزه جنسي و رويرهباني
/  494ص ،5ج ق. 1388 : كليني،به (ر.ك از روش روشن نبي مكرم اسالم است خروج

آزادي روابط جنسي و پيروي تام از غريزه جنسـي   )؛ ولي395ص، 3ج، ]تابي[ سعد، ابن
  مجاز نيست، بلكه ارضاي آن حد و مرزي دارد.

در امـور جنسـي دو منطقـه رفتـاري وجـود دارد:       ،براين در سياست جنايي اسالمبنا
  .»اريمنطقه مجاز رفت«و  »منطقه ممنوع رفتاري«

جنسـي در   كه دامنه منطقه ممنـوع رفتـار   پرسشنوشتار حاضر پاسخي است به اين 
كجاست و چه تدابيري براي حفاظـت انسـان از ورود بـه ايـن      سياست جنايي اسالم تا

  منطقه انديشيده شده است؟
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د شـو  ، روشن ميعناصر دخيل در بازشناسي منطقه ممنوع رفتار جنسي همهبا لحاظ 
رفتاري در امور جنسي در سياست جنـايي اسـالم، از گسـتره وسـيعي      كه منطقه ممنوع

برخوردار نيست و در حدي معقول و بسيار محـدودتر از آن چيـزي اسـت كـه برخـي      
  كنند.تصور مي

ي، عبادي، فـردي و اجتمـاع  تشريع انواع تدابير عبادي و غير سياست جنايي اسالم با
واظبت انسان از ابتال به منطقه ممنـوع  صدد مدر ،پيشيني و پسيني و كيفري و غيركيفري

  رفتار جنسي برآمده است.
دلمـاس  تعريـف   طبـق از سياست جنايي صورت گرفته اسـت.  تعاريف گوناگوني 

- هايي گفته ميفرانسوي در اواخر قرن بيستم، سياست جنايي به مجموعه روش مرتي

 كنددهي ميزمانهاي خود را به پديده مجرمانه سااجتماع پاسخ ،شود كه به وسيله آن
  ).27، ص1383(حسيني، 

ارچوب ازدواج اسـت كـه از نظـر    هـ خـارج از چ  جرايم جنسي، رفتارهـاي جنسـي  
  .، ممنوع استقانونگذار

اين نوشتار در دو بخش بازشناسي منطقه ممنوع رفتـار جنسـي در سياسـت جنـايي     
سـان از ورود  در سياست جنايي اسالم براي صـيانت ان  به كار گرفته شدهاسالم و تدابير 

  د.شودهي مي سامان ،به منطقه ممنوع رفتار جنسي

  . تعيين منطقه ممنوع رفتار جنسي1
كردن آن كاري بس خطرناك اسـت. پيـامبر   اي بسيار سركش و رها، غريزهغريزه جنسي

ترسـم؛ شـهوت ... و   يهـا بـر امـتم مـ    سه چيز است كه در آينده از آن«: فرمايد مياسالم 
بايـد آن را كنتـرل كـرد كـه آن      )؛ بنـابراين 79ص، 2ج، 1388 (كلينـي،  »شهوت جنسي

كس شـهوت جنسـي و   هـر «حضرت درباره اهميت و آثار اين كنترل بـه ابـاذر فرمـود:    
، البرعبـد  ابـن /  536ص ،1414طوسـي،  ( »شـود كنترل كند، وارد بهشـت مـي   زبانش را

  ).62ص ،5ج ،1387
ايجاد اين رابطه با برخي از افراد در اسالم رابطه جنسي با هر فردي مجاز نيست، بلكه 

ا توجـه بـه عـدم وجـود علقـه      ها باين ممنوعيت شده است.ممنوع  ،و يا در بعضي موارد
  .استن طرفين يا جنسيت و يا نسبت نسبي يا سببي طرف رابطه و ازدواج زوجيت ميا
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  بازشناسي منطقه ممنوع رفتار جنسيعناصر . 1ـ1

: شـود مور جنسي با بررسـي سـه عنصـر ميسـر مـي     بازشناسي منطقه ممنوع رفتاري در ا
تـوانيم   عبارت ديگر، آنگـاه مـي  . به »عنصر مجازات«و  »عنصر مسئوليت«، »عنصر الزام«

داوري  ،شـده رفتـار جنسـي    انگـاري بودن منطقه ممنوع و جرم درباره محدود يا گسترده
م، وگرنـه  در نظـر بگيـري   م كه سه عنصر مذكور را در كنـار يكـديگر  درستي داشته باشي

شود.درست رهنمون نمي از اين عناصر، ما را به نتيجه رف توجه به برخيص  

  الزام عنصر .1ـ1ـ1
گانه اسالم (وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه) در امور جنسي نيـز   احكام پنج

حـرام،   يواجب، گـاه گاهي يعني رابطه جنسي  بسياري از امور ديگر جريان دارد؛ مانند
صـدد  ز آنجا كه ما در اين نوشـتار در مباح است. ا يمكروه و گاه ي، گاهمستحب يگاه

بحث از سياست جنايي اسالم در جرايم جنسي يعني منطقه الزام شرع بـه خـودداري از   
اي كه داراي حكم ديگري غير از حكم حـرام  رابطه جنسي هستيم، وارد بحث در منطقه

  شويم.نمياست، گانه  از احكام پنج
و  ضاي غريزه جنسي از يـك سـو  اسالم به منظور پاسخ مثبت به تقا سياست جنايي

، آزادي ي ديگـر پيشگيري از هرج و مرج جنسي و اختالل نسل و نظام خـانواده از سـو  
روش  ،بلكه بـراي ارضـاي آن   از اين غريزه را مجاز نشمرده است،جنسي و پيروي تام 

ايجـاد پيمـان زناشـويي     لياست كه عبارت است از عقد ازدواج، وني تعريف كرده معي
هايي به لحاظ جنسيت طـرفين عقـد و نسـبت خويشـاوندي     دو نفر نيز محدوديت ميان

  بطه جنسي از جهاتي محدود شده است:را ميان آنها دارد؛ بنابراين

  وجود عقد ازدواج . به لحاظ1ـ1ـ1ـ1

رابطـه  ايـن  ارچوب عقـد ازدواج باشـد و   هـ زن و مرد بايـد در چ  ميانرابطه جنسي 
  حرام و زناست. ،ارج از پيوند ازدواجخ

كننـد و   كسـاني كـه ... زنـا نمـي     ... و«فرمايـد:  الرحمان ميدخداوند در توصيف عبا
گردد و  كس چنين كند، مجازات سختي خواهد ديد. عذاب او در قيامت مضاعف ميهر

  ).69و  68(فرقان:  »ا خواري در آن خواهد ماندگونه ب همين
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  ت طرفين عقدجنسي به لحاظ .1ـ1ـ1ـ2

دو  عقد ازدواج ميان ذير است؛ بنابراينپدو جنس مخالف امكان ميان فقطپيوند ازدواج 
 ذيلدو مرد باشد،  ميانممنوع و عمل آنها حرام است. اگر اين ارتباط  ،نفر از يك جنس

  گيرد.عنوان مجرمانه مساحقه قرار مي ذيل ،ن دو زن باشدمياعنوان مجرمانه لواط و اگر 
  :ه استبه تحريم اين عمل ناپسند پرداخت ،با تشريح عمل قوم لوط و تقبيح آنقرآن 

شـما عمـل بسـيار زشـتي انجـام      «و لوط را فرستاديم هنگامي كه به قوم خـود گفـت:   
! آيـا شـما بـه    يك از مردم جهان پيش از شما آن را انجام نـداده اسـت   دهيد كه هيچ مي

  ).29و  28 (عنكبوت: »كنيد ن) را قطع ميل انساو راه (تداوم نس رويد سراغ مردان مي
 ،14ج ،1408(نـوري،   »زناسـت  ،احقه زنـان مس«پيامبر اسالم درباره مساحقه فرمود: 

  ).50ص، 2ج، 1401/ سيوطي،  353ص

  وجود رابطه خويشاونديبه لحاظ  .1ـ1ـ1ـ3

ممنـوع اسـت كـه     ،وجـود رابطـه خويشـاوندي    ازدواج با برخي از افراد بـه دليـل   عقد
بـا  «قرآن در اين باره فرمـوده اسـت:    .»سببي«و  »رضاعي«، »نسبي«ند از: محارم ا عبارت

 ).22 (نساء: »... ديازدواج نكن ،اندزناني كه پدرانتان ازدواج كرده

  فرمايد: همچنين در جاي ديگر مي
 تـان، دختـران خواهر  ،دختران بـرادر  ،هايتانخاله ،هاعمه ،خواهران ،دختران ،مادران

دختران  و مادران همسرانتان ،خواهران رضاعي شما ،اندبه شما شير دادهمادراني كه 
ايد ها آميزش داشتهاند از همسراني كه با آنش يافتههمسرانتان كه در دامن شما پرور

اهر ... بـر شـما   ن دو خـو ميـا ... و همسران پسرانتان كه از نسل شما هستند و جمع 
  ).23 حرام گرديد (نساء:

  وجود قيد زوجيتظ به لحا .1ـ1ـ1ـ4

خداونـد فرمـوده    ، ممنـوع شـده اسـت.   استازدواج با زني كه در قيد زوجيت ديگري 
  ).24 (نساء: »... ردار بر شما حرام گرديدو زنان شوه« است:

ممنـوع اسـت. قـرآن     ،زنان مطلقه بايد عده نگه دارند و ازدواج با آنان در زمان عده
شـدن) انتظـار    يزان سه عادت ماهانـه ديـدن (و پـاك   زنان مطلقه بايد به م« فرمايد:كريم مي
  ).228 (بقره: »بكشند
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در برخـي   ؛ ولـي ي نـدارد شكاختالفي نيست و كسي  گفته، پيشدر ممنوعيت موارد 
  :اند از عبارتخوريم كه نظر برمي بودن آن به اختالف موارد ديگر، درباره ممنوع

انـواع ازدواج شـرعي    از را يكـي  ازدواج موقـت  فقيهـان شـيعه   :ازدواج موقت ،اول
 ،1410 ،شهيد ثـاني /  489ص، ]تابي[ / طوسي، 510، ص1410 : مفيد،به كدانند (ر. مي
بـا يكـديگر رابطـه زناشـويي برقـرار       راهزن و مردي كه از اين  )؛ بنابراين245ص، 5ج
سـنّت   اهـل اند؛ برخالف ديدگاه فقيهان كنند، رفتاري مطابق قانون از خود نشان داده مي
سازند و برقراري رابطه نمي دانند و اثري بر آن مترتبرا مشروع نمي يچنين ازدواجكه 

بـه: شـافعي،    كشـمارند (ر. حـرام مـي   ،اين نوع عقد را به دنبالن زن و مرد مياجنسي 
را دامنه منطقـه ممنـوع    )؛ بنابراين152ص، 5ج، 1406سرخسي،  / 121ص ،4، ج1404

  .دهندتوسعه مي
آن را نـوعي  معاصـر  سـنّت   اهـل ازدواجي اسـت كـه برخـي از     *:ازدواج مسيار دوم،

دانند  آن را جايز نميسنّت  ديگر اهلبرخي از فقهاي كه در حالي  دانند،ازدواج شرعي مي
شيبه الكـوفي،   ابي / ابن 451ص ،7ج ،تا][بي قدامه، ابنشناسند (و اثر زوجيت براي آن نمي

  دانند.زدواجي را شرعي نمي). فقيهان شيعه نيز چنين ا337ص، 3ج، 1409
باعـث محدودشـدن    ،پذيرش اين نوع ازدواج و مؤثردانستن آن در برقراري زوجيت

  شود.منطقه ممنوع و برعكس، عدم تجويز آن باعث گستردگي اين منطقه مي
  ده است.شبينيم روابط جنسي در موارد بسياري ممنوع مياز اين رو 

  عنصر مسئوليت. 1ـ1ـ2
از عناصر شناخت سياست جنايي اسالم در امـور جنسـي را مسـئوليت    از آنجا كه يكي 

كه چه افـرادي مخاطـب ايـن    گيرد ايد اين موضوع مورد مطالعه قرار دهد، بتشكيل مي
تـر  ند و مسئوليت دارند. طبيعي است هر مقدار شرايط مسـئوليت بيشـتر و سـخت   ا الزام
 ،تـر باشـد  رايط كمتـر و آسـان  منطقه ممنوع رفتار جنسي محدودتر و هر اندازه ش ،باشد

                                                      
ازدواجي است همراه ايجاب و قبول ميان مرد و زن در حضور شهود و ولي كـه در آن زن از حقـوق    *

و در خروج از منزل، آزاد است  گذرد ميود مانند نفقه و حقوق معنوي مانند حق همخوابگي مادي خ
 ).84، ص1428رود (زحيلي، و شوهر فقط گاهي به ديدارش مي
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ن شـرايط  ميـا رابطـه   در واقـع تر خواهـد بـود.   دامنه منطقه ممنوع رفتار جنسي گسترده
  مسئوليت و دامنه منطقه ممنوع، رابطه منفي (معكوس) است.

فردي (مرتكب جرمي) در برابر منطقـه ممنـوع مسـئوليت     ،در سياست جنايي اسالم
  د:ار باشبرخورد ذيلكيفري دارد كه از شرايط 

  بلوغ. 1ـ1ـ2ـ1

فردي بايد در برابر نقض مقررات منطقه ممنـوع در امـور    ،از نظر سياست جنايي اسالم
، 14ج ،1413ثـاني،  بـه: شـهيد    كشد كه به حد بلوغ رسيده باشد (ر.جنسي پاسخگو با

يعنـي بـه    )؛119ص ،10، ج]تـا بي[قدامه،  ابن / 181ص، 38ج، 1367نجفي، /  404ص
ميـان خـوب و بـد و    ز يرشد جسمي و درك عقلي رسيده باشد كه توان تمياي از اندازه

افـراد زيـر حـد     به طور كامل داشته باشـد؛ بنـابراين  بار كارهاي خود را بررسي آثار زيان
يافتـه دارنـد. بلـوغ،    ليت نقصـان مسئو فقطيا هيچ مسئوليتي ندارند يا در شرايطي  ،بلوغ
لوغ، نظريه مشهور ميـان  سن است. درباره سن ب هايي دارد كه از آن جملهم و نشانهعالئ

ل تمام قمري را بيان سا فقيهان اماميه، براي دختر نُه سال تمام قمري و براي پسر پانزده
ـ /  283ص، 2ج، 1387 ،طوسـي  :به كدارد (ر.مي ـ /  74ص ،2، ج]تـا بـي [ي، حلّ ي، حلّ

  ).351ص، 2ج، 1403
شـافعي،  ( ها متفاوت است. شافعيهريهنظ ، ميان فقهاي عامه نيزبنا به اختالف مذاهب

، سن بلوغ پسـر  )512ص ،2ج ،]تابي[قدامه،  ) و حنابله (ابن220و  131ص، 2ج، 1403
هجـده  هـا را اتمـام   كنند؛ مالكيه سـن بلـوغ آن  ذكر مي تمام قمري سال و دختر را پانزده

 ،3ج، ]تـا بـي [البركـات،  دانند (ابوسالگي مي هجدهورود به سن  هاسالگي و بعضي از آن
نـوزده  سالگي و بنا بـه قـولي    هجدهسالگي و پسر  هفده ،) و حنفيه براي دختر293ص
هـا در  ). البته همـه اين 53ص ،6ج، 1406كنند (سرخسي، لگي را سن بلوغ معرفي ميسا

 صورتي است كه پيش از اين سنين، عالئم ديگر بلوغ اتفاق نيفتد.

دايره افراد داراي مسئوليت كيفري  اختالف نظر در سن بلوغ باعث توسعه يا تضييق
  شود.در سياست جنايي اسالم مي
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  عقل. 1ـ1ـ2ـ2

، برخورداري فرد از قـوه  يكي ديگر از شرايط مسئوليت كيفري در سياست جنايي اسالم
 ص اعمال درست و نادرسـت از يكـديگر؛ بنـابراين   يعني داشتن توان تشخي عقل است؛

 ولي از قوه عقل برخوردار نباشـد، بـه دليـل    اگر كسي به حد بلوغ جسمي رسيده باشد،
ـ است (ر.ك بـه:  ، از مسئوليت كيفري مبّردعدم توان درك پيامد اعمال خو ، 1410ي، حلّ

  ).119ص ،10ج، ]تابي[قدامه،  / ابن 105ص ،9ج، 1410ثاني، / شهيد  460ص ،3ج

  اختيار. 1ـ1ـ2ـ3

اد در انجـام عمـل گـام    آزدارد كـه او بـا اراده    توجه مسئوليت سوي فرد وقتـي توجيـه  
داشتن فرد  الم يكي از اركان مسئوليت، ارادهدر سياست جنايي اس گذاشته باشد؛ بنابراين

بودن اين اراده است و اگـر كسـي بـدون اراده يـا از روي اكـراه مرتكـب عملـي        و آزاد
ـ بـه:   مجرمانه شود، مسئوليت كيفري ندارد (ر.ك ـ /  213ص ،1410ي، حلّ ، 1407ي، حلّ

ايم جنسـي و...  رو فقها كسـاني را كـه از روي اكـراه تـن بـه جـر       ). از اين13ص ،5ج
، خـوئي  / 459ص ،2ج، 1412طباطبـايي،  : به كدانند (ر.سزاوار مجازات نمي ،هندد مي

  ).169ص ،1ج، 1407

  علم. 1ـ1ـ2ـ4

است. وقتي فرد بايـد در   كيفري در سياست جنايي اسالم مسئوليت ديگر اركانعلم، از 
: بـه  بودنش مرتكب شود (ر.ك و باشد كه آن را با اطالع به جرمل خود پاسخگبرابر اعما

ــ  ،7ج ،1418زحيلـــي، /  538ص ،2ج، 1410اآلبـــي،  / فاضـــل 213، ص1410ي، حلّـ
ز فرد مسئول، فردي است كه علـم بـه تحـريم ايـن نـوع ا      )؛ بنابراين5361و  5360ص

ه حـرام اسـت (موضـوع)    كه مصداق از مصاديق رابطرابطه جنسي (حكم) و علم به اين
داشته باشد. در نتيجه اگر فرد به يكي از اين دو (حكم و موضوع) جهـل داشـته باشـد،    

خالف يت كيفري به دنبـال نـدارد. حتـي بـر    عملش ملحق به رابطه شبهه است و مسئول
داند، از نظر سياست جنايي حقوق عرفي كه ابالغ قانوني را در توجه مسئوليت كافي مي

ديگر، در توجه مسـئوليت   آور است كه واقعي باشد و به عبارتي مسئوليتاسالم، ابالغ
  بيان واصل شرط است. ،فردبه نسبت 
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 ،يابيم كه در اين تقنـين ميتشخيص منطقه ممنوع رفتار جنسي دربا لحاظ اين عنصر در 
  د.شو از افراد مورد خطاب شارع نيستند؛ بنابراين دايره اين منطقه محدود مي بسياري

  عنصر مجازات. 1ـ1ـ3
 بررسي است؛ قابل تأمل وجهت مجازات جرايم جنسي در سياست جنايي اسالم از دو 

  مقام ثبوت) و ديگري از نظر اجرايي (مقام اثبات).يكي از نظر تشريعي (

  از نظر تشريعي (مقام ثبوت). 1ـ1ـ3ـ1

ز عـد وضـع مجـازات، تـابعي اسـت ا     سياست جنايي اسالم در برخورد با جرايم در ب
روند. جرايم از بين مي اين جرايم مورد هجوم قرار گرفته،هايي كه در ها و بنيان ارزش

هـاي نهـاد   رود و پايـه جنسي نسل و نسب و حيثيت و عفـت عمـومي را نشـانه مـي    
 سقوط معنويت و فزوني جرايم گوناگون كند و بحرانخانواده را به شدت متزلزل مي

جنـايي اسـالم در تئـوري و     رو، سياسـت از ايـن   آورد؛جامعه به ارمغان مـي را براي 
ي آن مقرر هاي سنگيني برامجازات ر با آن برخورد كرده،تچه تمام، با شدت هرتشريع

اسـت. ايـن    كـرده به شـكل فراگيـر عمـل     جهت، از اين كرده است. به عبارت ديگر
  :از  اند عبارتها مجازات

  رجم. 1ـ1ـ3ـ2

/  72ص ،9ج ،1410ثـاني،  شده اسـت (شـهيد    مقرر *اين مجازات براي زناكار محصن
  ).67ـ65ص ،5ج، ]تابي[جزيري، 

  اعدام. 1ـ1ـ3ـ3

  بيني شده است:در سياست جنايي اسالم در چند مورد براي جرم زنا مجازات اعدام پيش
 ،1367نجفـي،  زن مسـلمان ( مسـلمان بـا   حارم، زناي به عنف، زناي مـرد غير زناي با م

)، زنـاي مكـرر در مرتبـه    104ص ،5ج ،]تـا بي[يري، جز/  315و  313، 309، ص41ج

                                                      
محصن فردي است كه همسر دائمي دارد و با او رابطه جنسـي برقـرار كـرده اسـت و همسـرش در       *

نسي با او وجود ندارد؛ يعني در صـورت تمايـل و   دسترس وي است و مانعي براي برقراري رابطه ج
 تواند با او رابطه جنسي داشته باشد.نياز، مي
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ــارم (شــهيد  ــانيچه ــي، /  135ص ،9ج، 1410، ث ــواط 331ص ،41ج ،1367نجف ) و ل
  ).536ص ،3ج، 1413ي، حلّ(

  شالق. 1ـ1ـ3ـ4

  مجازات در دو مورد تشريع شده است:اين 
محـارم و  حصان نيست، مرتكب جرم زنا بـا غير چه كسي كه داراي شرايط ا . چنان1

/  323ص ،41ج ،1367نجفـي،  جازاتش يكصد ضربه تازيانه اسـت ( ، مشودون عنف بد
  ).68ص ،5ج، ]تابي[جزيري، 

ن مسـتحق مجـازات بـه ميـزا     ،عنوان مسـاحقه  باجنس . رابطه جنسي زن با هم2
، 1413شهيد ثـاني،   / 942ص ،4ج، 1403ي، : حلّبه ك(ر. استيكصد ضربه تازيانه 

  ).413ص ،14ج
تـر باشـد و   هر اندازه زشتي عمل بيشتر و آثار تخريبـي آن پردامنـه  كنيد مالحظه مي

مرتكب آن در موقعيتي باشد كه انتظار ارتكاب جرم از او كمتـر بـرود، مجـازات عمـل     
كه شارع بـراي مهـار    استنگري و سياستي مجرمانه شديدتر است و اين حاكي از واقع

سياست جنايي اسـالم در ايـن   ، سوي ديگرجرايم جنسي آن را در پيش گرفته است. از 
  مرحله، سياست توسعه به لحاظ تنوع و شدت مجازات است و فراگير عمل كرده است.

  از نظر اجرايي (مقام اثبات). 1ـ1ـ3ـ5

رويكرد سياست جنايي اسالم در جرايم جنسي در مرحله اثبات جرم و اجراي مجازات، 
بيني راهكارهـاي متعـدد و   عكس اين سياست در مرحله تشريع و ثبوت است و با پيش

. شـارع ايـن   استسازي منطقه ممنوع رفتاري در امور جنسي گوناگون، درصدد محدود
  يق را از چند جهت اعمال كرده است:تضي

ادله، در حالي  كردن ادله اثبات با عدم پذيرش سوگند در عداداول، از جهت محدود
اشخاص، سوگند م بر ضد امور كيفري از جمله جراي حتي برخي از كه در امور حقوقي

  (قسامه با شرايطي) از ادله اثبات جرم شناخته شده است.
كردن عدد خـاص در   جهت در نظرگرفتن شرايط خاص در ادله؛ مانند شرطاز  دوم،

كـردن تعـداد مرتبـه اقـرار و      كيفيت و زمان اداي شهادت يا شرط ها وشهود و شرايط آن
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  ).296و  283ـ279ص ،41،ج1367: نجفي،به شرايط اقرار و مقر (ر.ك
د از تجسـس در امـور ديگـران    ماننـد نهـي افـرا    پوشـي؛ سوم، از جهت ترجيح بـزه 

نـزد مراجـع    جاي رفـتن ه )، ترغيب افراد بزهكار به توبه و اصالح خود ب12 (حجرات:
 و منع از افشاگري بـر  )23، ص7ج ،1405به: خوانساري،  ها (ر.كقضايي و اقرار نزد آن

) و حتي مجازات حدي در موارد ايراد 19 امور و تشيع فاحشه (نور:ن در اين ضد ديگرا
، 41، ج1367نجفـي،  بـه:   اتهام به ديگـري و عـدم اثبـات آن بـا شـرايط خـاص (ر.ك      

  ).301ـ298ص
مانند امكان انكار بعد از اقـرار، توبـه    جهت سقوط مجازات بعد از اثبات؛از  چهارم،

 باعثاجراي قاعده درء در موارد شبهه كه  و )293ـ291صهمان، : به بعد از اقرار (ر.ك
  ).157ص، همان: به شود (ر.كسقوط مجازات مي

مانند اجراي مجازات در برخـي   جهت اجراي مجازات به صورت نمادين؛از  پنجم،
  موارد به صورت ضغث.

د كـه  شـو مرحله اثبات و اجرا بيان شد، روشن مـي  با لحاظ آنچه در مرحله ثبوت و
زيـرا دايـره تشـريع در     ، وسعت چنداني نـدارد؛ ، دايره اين تشريعبرخالف تصور برخي

  است. ، محدود شدهشده قام اثبات با توجه به مباحث گفتهم

  . واكنش نسبت به ورود به منطقه ممنوع رفتار جنسي2
و دسـتور بـه رعايـت حجـاب، عفـاف،       ها نايي اسالم با تشريع انواع عبادتسياست ج

وبـه  عريف تكاليفي جداگانه براي زن و مرد، تشـريع نهـاد ت  چگونگي ارتباط با بيگانه، ت
هاي كردن جامعه از جاذبه يل در آن، تدبير براي عاريهو نيز تشويق به ازدواج و تس... و

تكليف براي آحاد جامعه در جهت مبـارزه بـا انحـراف جنسـي،      انحراف جنسي، ايجاد
رهـاي متناسـب و گـاه    وضـع كيف  ،... و در نهايـت حتي سدكردن راه انحراف جنسـي و 

كرده است كه در دو مبحـث  ه براي مبارزه با جرايم جنسي ارائسخت، برنامه جامعي را 
  قابل مطالعه و بررسي است. »تدابير كيفري«و  »كيفريتدابير غير«
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  تدابير غيركيفري .2ـ1

  د:شو ، به دو قسمت تقسيم ميكه جنبه پيشگيري دارد سياست جنايي اسالم در اين مبحث

  گيري اجتماعيپيش .2ـ1ـ1
گـر ايـن   بيـان  ،گيري از جرمدر سياست جنايي اسالم براي پيش شده بينيهاي پيشبرنامه

نكته است كه اين سياست به درستي تشخيص داده است كه مبارزه بـا جـرم را بايـد از    
كه نظام حقوقي اسـالم،  ؛ بنابراين با توجه به اينهاي آن آغاز كردمبارزه با عوامل و زمينه

هـاي  بخش ي بشر است و ارتباطبخشي از نظام جامع اسالم براي حيات دنيوي و اخرو
هـاي ديگـر نيـز    شده در بخش بينيهاي پيشگوناگون اين نظام بسيار وثيق است، برنامه

جهت يك هدف تنظيم ها در برنامه همهاست و ناظر هاي جنايي اسالم به سياست دقيقاً
هاي بخش عبادي ايـن نظـام از جملـه نمـاز و     ل، برنامهبه عنوان مثا و ابالغ شده است؛

هاي نفساني خودسازي انسان، تقويت توان مقاومت او در برابر خواهش جهتروزه، در 
. طبيعي است كه اين است... پذيري و احترام به قانون واطاعتو شهواني، ايجاد روحيه 

هاي ي از آن دارد. برنامهگيرخودداري فرد از ارتكاب جرم و پيشبرنامه نقش مؤثري در 
 گونـه اسـت؛  ام جامع اسالم نيـز همـين  بخش فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي نظ

هـا و  بـردن زمينـه   ميـان سياست جنايي اسالم عمده برنامه و توان خود را در از  بنابراين
خـودكنترلي در   ينوع ،صدد است در مرحله نخست، درمتمركز كرده ،عوامل بروز جرم

نـوعي احسـاس مسـئوليت نسـبت بـه ديگـران و        ،د و در مرحلـه دوم كنـ يجـاد  افراد ا
  دگركنترلي در جامعه به اجرا گذاشته شود.

گيري اجتماعي در دو محـور قابـل بررسـي    هاي سياست جنايي اسالم در پيشمهبرنا
هـا در برابـر وسوسـه    جهت كه آستانه مقاومـت آن هاي ناظر به افراد از اين آموزه است:

سـئوليت  م بـه شـهروندان و نهادهـا از جهـت     هـاي نـاظر  ه باال برود و آموزهارتكاب بز
  ها در جامعه اسالمي.آموزش و مراقبت متقابل آن

  تقويت آستانه مقاومت .2ـ1ـ1ـ1

تدابيري انديشـيده اسـت تـا     ،سياست جنايي اسالم به منظور ايجاد خودكنترلي در افراد
د، بلكـه بـاالتر از آن حتـي دچـار     كنـ ويت توان افراد را در برابر عوامل وسوسه جرم تق
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تـرويج   مانند:  ؛شود، بسيار زيادندوسوسه نشوند. اين تدابير كه از مقدمات بعيد آغاز مي
باور بـه   )، ايجاد102 عمران: (آل گي)، دستور به تقواپيش156 فرهنگ خدامحوري (بقره:

)، تشـريع انـواع   7باوري (حج: )، ايجاد معاد16 / ق: 115حضور در محضر خدا (بقره: 
گيري از جـرايم جنسـي   بير نيز با پيشـ . بعضي از اين تدا ...) و183 و 43 عبادات (بقره:
  شود. بررسي ميدارند كه در ادامه  تريارتباط نزديك

  پرهيز از اختالط با نامحرم .2ـ1ـ1ـ1ـ1
اجتماعي از محل تحصـيل   گوناگونهاي اختالط زن و مرد نامحرم با يكديگر در محيط

كـه عنـوان حـرام    ، منعـي نـدارد، مگـر اين   رف اخـتالط ... به صط اشتغال ورفته تا محيگ
چنـين اختالطـي زمينـه برخـي     از آنجا كه احتمـال دارد   شود؛ وليديگري بر آن منطبق 

  .شودها محدود رفتاري را فراهم سازد، توصيه بر اين است كه اين اختالط هاي انحراف
كردنـد، انـدكي صـبر    مـي نماز جماعـت را تمـام    وقتي پيامبر اكرم بر اين اساس،

، آنگاه از مسـجد خـارج   دند تا زنان نمازگزار پيش از مردان از مسجد بيرون روندكر مي
 ،رفـتن از مسـجد   زماني كه در حال بيرونيا  )533ص ،2ج، 1410، سجستانيشدند (مي

ـ  ميكردند، به زنان  مياختالط زنان و مردان را در مسير مشاهده  صـبر كنيـد،   «د: فرمودن
 »ها بگذريدديد، بلكه از حاشيهاي حركت نكنيد كه آن را ببنهنگام عبور از معابر به گونه

آمـد بـانوان بـه مسـجد      حتي دري را مخصوص رفت و )؛183، ص2ج، ]تابي[بيهقي، (
  ).113ص ،1ج ،1410قرار داد (سجستاني، 

وقتي (موسي) به (چـاه)  و «فرمايد: قرآن كريم نيز درباره دختران حضرت شعيب مي
كننـد  آب مدين رسيد، گروهي از مردم را در آنجا ديد كه چهارپايان خود را سيراب مي

به آن دو گفت: كار شما  ديد كه مراقب گوسفندان خود هستند.و در كنار آنان دو زن را 
 دهـيم تـا  دهيد؟) گفتند: مـا آنهـا را آب نمـي   چرا گوسفندان خود را آب نمي( چيست؟
  ).23 (قصص: »... ها همگي خارج شوند چوپان

تا از عوارض جانبي   از اختالط زن و مرد بيگانه پرهيز كردبايد تا حد امكان  بنابراين
  د.پيامدهاي احتمالي آن پيشگيري كر و
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  كردن روابط حداقلي .2ـ1ـ1ـ1ـ2
گر يكـدي توانند با حفظ شئون و حجاب بـا  زن و مرد بيگانه مي ،هاي اسالميبرابر آموزه

از آنجا كه نيروي غريزه جنسي در انسان قوي است و  وليند؛ روابط اجتماعي برقرار كن
به طور طبيعي به جنس مخالف تمايل دارد، توصيه شريعت به منظور پيشـگيري از بـزه   

تا جايي كه امكـان  ـ ويژه در دوره جواني  ه بـ بر اين است كه روابط دو جنس مخالف  
زيـرا رابطـه    ، صورت نگيـرد؛ كندرورتي آن را اقتضا نميد و چنانچه ضشودارد محدود 

وقتي نيازي اجتماعي برقراري ارتباط فردي كاري و رفع نيازي باشد؛ بنابراين بايد براي 
انگيـز در طـرف   آمدن برخي افكار نادرست و وسوسـه ه وجودرا توجيه نكند، احتمال ب

  رناكي را به دنبال دارد.هاي خطلغزش ،شود كه در بسياري از مواردمقابل زياد مي
م بـه زنـان جـوان را    گرفتن در سال من سبقت«: استروايت شده  از حضرت علي

  ).648ص ،2ج، 1388 كليني،( »پسندمنمي
ايـن   در ،عدم وجوب نماز جمعه بر زن و عدم توصيه او به حضور در نماز جماعت

  قابل ارزيابي است. باره

  حفظ حيا .2ـ1ـ1ـ1ـ3
دهخدا، / 26ص ،2ج، 1364اثير،  ي شرم، خجالت و آزرم است (ابنانحيا در لغت به مع

داشتن فرد از  باعث نگهاي نفساني است كه ملكه ،) و در اصطالح9243، ص6، ج1377
شـود  ب به جهت ترس از سرزنش مـي و انزجار از اعمال خالف آدا انجام كارهاي قبيح

  ).329ص ،68ج، 1403(مجلسي، 
روايـت   ه در اسالم است تا جايي كه از حضرت علياز صفات بسيار پسنديد ،حيا

). حيا ابعـاد  33ص ،1376(الليثي الواسطي،  »هاستخوبيكليد تمامي  ،حيا«: ه استشد
دارد؛ حيا در برابر خداوند، حيا در مواجهه با بزرگترها، حيا در مقابـل پـدر و    گوناگوني

  مادر و حيا در روابط با نامحرم.
گيري از جـرايم  نقش مهمي در كنترل غريزه جنسـي و پيشـ   حيا در روابط با نامحرم

پس يكي از دختران شـعيب  «فرمايد: قرآن درباره دختر حضرت شعيب مي جنسي دارد.
گـر  كـه بيـان   )؛25 (قصص: »برگشت ...نزد موسي  ،داشتدر حالي كه با حيا گام برمي

  چگونگي ارتباط با نامحرم است.
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اند كـه نوشـيدن   هاي تحريم خمر را اين دانستههحتي برخي از فقيهان، يكي از فلسف
مـل  ) و در پس آن، هيچ ع282ص ،1406 امام رضا،( بردمي ، حياي فرد را از ميانخمر

ت يا در تعليل عدم پذيرش شهادت كسـي كـه مـرو    قبيحي از چنين فردي بعيد نيست،
ممكـن   ،دكمي حياي اوست و كسي كـه حيـا نـدار    ،يكي از جهات آن«اند: گفتهندارد، 

و يا يكي از پيامـدهاي   )305ص ،2ج، ]تابي[سبزواري، ( »است دست به هر كاري بزند
 ،ديگـر عبـارت  ). بـه  427ص ،1415صدوق، اند (رفتن حيا ذكر كرده مياناز جرم زنا را 

 باعـث جـرم زنـا و زنـا     ، طرفيني است. عدم حيا باعـث جرم زنا و عدم حيا ميانرابطه 
  شود.ميرفتن حيا  ميانبيشتر از 

اختصـاص نـدارد،   بـه آنـان    ؛ وليچند درباره زنان بسيار توصيه شده استحيا هر
وقتي مردي را ديد كه در  ورزيدن براي مردان نيز سفارش شده است. پيامبربلكه حيا

همانـا خداونـد حيـا و پوشـيدگي بنـدگانش را      «كند، فرمـود:  مرئاي ديگران غسل مي
زيـرا حيـا    اشـد؛ كنيد، پنهان از ديـد مـردم ب  ميكدام از شما كه غسل . هردوست دارد

در مسجد كوفـه  «گويد:  ). ابوبصير مى463ص ،8ج، 1408نوري، ( »زينت اسالم است
دادم، يك بار با او يك كلمه شوخى كردم. بعـد كـه در مدينـه بـه      به زنى قرآن ياد مى

 چـه چيـزي بـه آن زن   ، حضرت مرا سرزنش كرد و فرمود: رسيدم حضور امام باقر
 حـرّ » (وقت نـزد آن زن برنگـرد   هيچ گرديصورتم را پوشاندم. امام فرمود:  من گفتي؟

  ).198ص ،2ج، 1418عاملي، 
كـه عـدم آن باعـث از    شـود، چنـان  ين زن و مرد بيگانه مباعث حفظ حريم مياحيا 

د و در چنـين  شورفتن اين حريم و در پي آن برخي تمايالت نفساني و شهواني مي ميان
  رود.آنان بسيار باال مي ال ارتكاب جرايم جنسي به وسيلهتي احتمصور

  پرهيز از تبرج .2ـ1ـ1ـ1ـ4
يكي ديگر از ابعاد جامع سياست جنايي اسالم در تنظيم روابـط زن و مـرد در اجتمـاع،    

  دوري از آميختن اين روابط به تبرج است.
 سـازد هـاي خـود را بـراي مـردان آشـكار       تبرج در لغت يعني زن، زينت و زيبـايي 

هـاي  كـه زن زيبـايي  ح عبارت اسـت از اين ) و در اصطال299ص ،1ج، 1407(جوهري، 
بـه: طبرسـي،    ك(ر. بر او واجـب اسـت، آشـكار سـازد    خود و آنچه را كه پوشاندن آن 
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تـي  در رواي امام صـادق  )؛ بنابراين461ص ،7ج، 1409طوسي، /  269ص ،7ج، 1415
تـوان  ). بر اين اساس مي21ص ،1ج، 1388كليني، به:  كاند (ر.حجاب دانستهآن را ضد

گفت: در تبرج يك اراده جدي و نوعي تعمـد از سـوي زن بـراي خودنمـايي و جلـب      
  توجه مردان نامحرم سوي خود وجود دارد.

 ،29ج، 1367نجفـي،  /  55ص ]،تـا بي[مفيد،  ر.ك به:انديشمندان فقه اعم از اماميه (
 ،10ج، ]تابي[ندلسي، / ا 664ص ،3ج، 1415عابدين،  ابن ر.ك به:(سنّت  اهل) و 85ص
سـاختن زينـت و   زن حـرام اسـت و او بايـد از آشكار    ) اعتقاد دارند كه تبرج بر40ص

حتـي اعضـايي كـه     ، بپرهيزد؛ بنابراينگري در برابر مرد نامحرمهاي خود و جلوهزيبايي
ت و داراي زينـ صورت و كفـين، چنانچـه    ثلماست پوشاندن آن از نامحرم استثنا شده 

  ها نيز تبرج و حرام اعالم شده است.آرايش باشند، آشكاركردن آن
؛ ... الجاهلية االولـى  رجن تبرجتبال و قرن في بيوتكن و« فرمايد:خداوند در قرآن كريم مي

هاي خود بمانيد و همچون دوران جاهليت نخسـتين (در ميـان مـردم) ظـاهر     و در خانه
  .)33(احزاب: » نشويد

كند كه فقهـا  ها را از تبرج نهي مي، آنگر خطاب به زنان پيامبرخداوند در جاي دي
 ؛ وليچند اين نهي خطاب به زنان پيامبر استاند، هرمسئله اظهار كرده در استناد به اين

فل بيان دو مطلب متك ،سوره احزاب 33و  32زيرا آيه  شود؛همه زنان مسلمان ميشامل 
رعايت تقوا كه به شرط ديگر، زنان  بر نسبت بهو برتري زنان پيام بودن است: اول، افضل

دوم، بيان كيفيـت و   ) بيان شده است؛النساء ان اتقيتن النبي لستن كأحد من يا نساءبا عبارت (
آن را ابراز  ،) بر مطلب نخستفال تخضعن بالقول ...اسباب تقوا كه با تفريع اموري (مانند 

 بـه زنـان پيـامبر   اسـت آنچـه    كرده است و عدم تبرج هم يكي از آنهاسـت. روشـن  
هـا  بـه آن  ،مطلـب دوم از جملـه عـدم تبـرج     خست است؛ وليدارد، مطلب ناختصاص 
كه امر به نماز و زكـات   ؛ چنانشود ميزنان مسلمان را شامل  همهندارد، بلكه اختصاص 

  ).103ص ،1ج، 1407خوئي، ندارد ( اختصاص به زنان پيامبر ،كريمهآيه در اين 
ن را از شـدن توجـه داده اسـت و زنـا     به نقش بزهديده در آماج واقعاين آيه شريفه 

شود، منع كرده است كـه  گرفتن زنان ميگري كه باعث تحريك مردان و آماج قرارجلوه
  است.نوعي از پيشگيري از جرم 
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  گريخودداري از عشوه .2ـ1ـ1ـ1ـ5
). قـرآن  15908، ص10، ج1377دهخـدا،  كردن اسـت (  گري به معناي ناز و غمزهعشوه

خضوع در سخن گفـتن يعنـي    *كريم از آن به خضوع در سخن گفتن تعبير كرده است.
اي نرم و ليطف سخن بگويد كه مرد شنونده بـا شـنيدن ايـن سـخنان در او     زن به گونه

  ).43ص ،2، ج1364اثير،  طمع كند (ابن
ر و از گفتـا در سياست جنايي اسالم، زنان در روابط اجتماعي خود بـا مـردان بايـد    

زيرا تغيير لحن سخن گفتن و داشتن رفتار مهيج و به بيان ديگر،  رفتار تصنعي بپرهيزند؛
با ناز و غمزه سخن گفتن و حركت كردن در برخـورد بـا نـامحرم، امكـان دارد سـبب      

گردد و ايـن امـر موجـب شـود افـرادي كـه زمينـه و        تحريك و تهييج غريزه جنسي او 
 گفتار و رفتار زنان را اظهار عالقـه و چـراغ سـبزي از    آمادگي لغزش را دارند، اين نوع

، محيط اجتماعي از وضعيت ورزند و در نتيجهسوي آنان بپندارند و نسبت به آنها طمع 
كـه  چنـان  و راه تكامل، تعالي و پيشـرفت سـد شـود؛    فعاليت مفيد خارج تحصيل، كار،

پس زنهـار  ؛ ذي في قلبه مرضل فيطمع التخضعن بالقوفال« فرمايد:خداوند خطاب به زنان مي
بـه   ،كه دلش بيمار (هـوا و هـوس) اسـت   ! مبادا آننازك و نرم (با مردان) سخن مگوييد

شود بيماردالن با توجـه  يباعث مگفتن  ؛ زيرا نرم و نازك سخن)32(احزاب:  »طمع افتد
نسبت به گوينده سـخن   ،به ضعف ايمان و زمينه ارتكاب جرمي كه در آنان وجود دارد

بـه خشـونت و جـرايم     ،بسـا در صـورت مقاومـت سـوژه و آمـاج      چهكنند و ميطمع 
  .اقدام كنندتر  سنگين

ا    « فرمايد:رفتن زنان مي قرآن كريم حتي درباره روش راه مـ لَمعي هِنَّ لـلجنَ بِـأَرضْرِبلَا ي و
پاهايشان را بـزمين   زنان مؤمنه نبايد در راه رفتن طورى حركت كنند و؛ يخُْفينَ من زِينَتهِنَّ

  .)31(نور:  »بزنند كه زينت و آرايش مخفى آنان معلوم شود
مطـابق معـروف و پسـنديده و بـه عبـارت       بايدنيز زنان در روابط اجتماعي خود 

كـه  د ور از هـر شـائبه و تكلفـي عمـل كننـ     ، به صورت عادي و معمولي و به دديگر
(بلكـه متـين) و    ؛معروفـاً  قلـن قـوالً  و « فرمايـد: خطاب به آنان مي بارهخداوند در اين 

                                                      
 ).32(احزاب: » فالتخضعن بالقول« *
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آميـز زن  سخنان و حركات عشوه؛ بنابراين )32(احزاب:  »درست و نيكو سخن گوييد
 / 56ص ،7ج ،1413ثاني، شهيد  ر.ك به:حرام اعالم شده است ( ،در برابر مرد نامحرم

  ).98ص ،29ج،1367نجفي، 

  كنترل نگاه .2ـ1ـ1ـ1ـ6
چشم است و ايـن مجـراي    ،هاي مهم ارتباط انسان با محيط اطراف خوديكي از دريچه
هاي ديني بـه  در آموزهبه سزايي در برانگيختن قواي جنسي دارد؛ بنابراين ارتباطي سهم 

توانـد  زيرا نگاه آلوده مـي  فراوان شده است؛منظور پيشگيري از جرم، به اين نكته توجه 
تر قرار گيرد، حتي روابـط گـرم و آرام خـانوادگي    اسالم قبيحنخستين گام براي روابط ن

پاشيدگي پيش ببرد. در  را به روابط سرد و آشفته تبديل كند و آن را تا مرز از هم طرفين
 ، نگاه (حرام) تير مسـمومي از تيرهـاي ابلـيس معرفـي شـده اسـت      پيامبرروايتي از 

مردان و زنان مؤمن دستور داده در قرآن به  )؛ از اين رو38ص، 101ج ،1403مجلسي، (
  *شده است كه نگاه خود را از نامحرم برگيرند.

  ممنوعيت لمس .2ـ1ـ1ـ1ـ7
جامعيت برنامه تنظيم روابط زن و مرد و پيشـگيري از فتنـه در    هاي اسالمي براي آموزه

 منع كرده است؛با يكديگر را عين وجود روابط اجتماعي، تماس بدني زن و مرد نامحرم 
شـدن  وري فراتر از نگاه حرام در شـعله المسه عمدي ميان زن و مرد نامحرم تأثيرزيرا م

شـدن   خواهد داشت و ضريب احتمـال آلـوده   آتش ميل جنسي نسبت به جنس مخالف
انـد:  دهد. بر همين اسـاس گفتـه  ديدگي زن را افزايش ميطرفين به جرايم جنسي يا بزه

بودن لمـس نـامحرم سـزاوارتر     جا حرامودن نگاه حكم شده است، آنب هرجا كه به حرام«
زدن بـه   سي و دامنتر است از نگاه در تحريك قواي جن زيرا لمس مؤثرتر و قوي است؛

  ).43ص ،12ج، 1408(كركي،  »برپايي فتنه

  تشويق به ازدواج .2ـ1ـ1ـ1ـ8
به رفع نياز جنسي در  يح با غريزه جنسي، افراد راسياست جنايي اسالم در برخورد صح

ن كريم به صراحت آن را تشريع كـرده  قرآ كند و تشويق ميمقررات ازدواج  ارچوبهچ
                                                      

 ).31 (نور:...» و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن «)؛ 30(نور: ...» قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم « *
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» نـد ازدواج كنيـد  ا با زنـاني كـه بـراي شـما حـالل      ؛ءساالنّ لكم من فانكحوا ما طاب«است: 
حفاظـت يكـديگر از انحـراف     عامـل  ،زيرا از نگاه اين سياست، زن و شوهر؛ )3 (نساء:
ها (هـر دو  ؛ آنها لباس شما هستند و شما لباس آنهنلباس لكم و انتم لباس ل هن«اند:  جنسي

  .)187 (بقره: »زينت و سبب حفظ يكديگريد)
كسي كـه دوسـت   «: فرمايد مي ه،خود دانستسنّت  ، ازدواج را ازاين بارهدر  مبرپيا
، 5ج، 1388كلينـي،  ( »مـن اسـت  سـنّت   ، همانـا ازدواج از من پيروي كندسنّت  دارد از

 ،گيري ازدواج از انحـراف جنسـي  و نقـش سـازنده و پيشـ    در اهميـت  ايشان ).329ص
 »ديـد تـر از ازدواج ايجـاد نگر   هيچ بنايي در اسالم نزد خداونـد محبـوب  «: ه استفرمود

  ).383ص ،3ج، 1404صدوق، (
نند و چشـم و  كه زوجين نياز جنسي يكديگر را به نحو مطلوب رفع كحتي براي اين

خـود را نظيـف   « :ده اسـت شوهر توصـيه كـر  مسر برگردانند، به هدل يكديگر را از غير
مجويي او نيـز حاصـل   يد تا كـا كندر برقراري رابطه جنسي با همسر بيشتر درنگ  ،كرده
خود « :كند) و به همسر نيز توصيه مي119ص ،20ج ،1414عاملي،  حرّ (ر.ك به: »گردد

 ،1388كلينـي،   بـه:  (ر.ك »را براي شوهر بيارايد و در امور جنسي با شوهر حيـا نـورزد  
  ).324ص ،5ج

توانـد  براي رفع نياز جنسي زنان و مرداني كه ازدواج دائم به هر دليلي نميهمچنين 
تشريع كرده است ازدواج موقت را به عنوان روشي منضبط  رفع كند، نياز جنسي آنان را

كردن ايـن غريـزه بـه    ند بر غريزه سركش جنسي لجام بزند؛ زيرا رهـا ) تا بتوا24 (نساء:
توجهي و سـركوبي آن  به صالح فرد و جامعه نيست و بي ،امكان ازدواج دائم دليل عدم

  گردد.نيز قرين موفقيت نمي

  آموزش و مراقبت متقابل .2ـ1ـ1ـ2

 برابر برخي از اصول اجتماعي اسالم، مسلمانان به صـورت فـردي و جمعـي در قالـب    
فرمـود:   يـامبر ع خود مسـئوليت دارنـد. پ  نهادهاي گوناگون نسبت به همنوع و اجتما

ر مقابل ايـن مسـئوليت   همگان نگهبان هستيد و د ؛كم راع و كلكم مسئول عن رعيتهكل«
  .)129ص ،1ج، 1403(احسائي، » گو باشيدبايد پاسخ
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  نقش خانواده .2ـ1ـ1ـ2ـ1
روني تأثيرگذار بـر شخصـيت فـرد    ترين عامل بيخانواده مهم ،هاي اسالمياز نظر آموزه

ــابراين ــه ب اســت؛ بن ــايي خــانواده و ايجــاد   برنام ــايي و پوي ــراي پاي ســيار دقيقــي را ب
فرزنداني صـالح   ،ه كرده است تا در پرتو آنميان اعضاي آن ارائها ترين ارتباط صميمانه

و بهنجار پا به جامعه بگذارند. نخستين وظيفه زن و شـوهر پـس از توجـه بـه خـود و      
ا يأَ اي« فرمايد:خداوند مي خانواده است.ديگر اصالح نفس، توجه و اهتمام به اعضاي  هـ 

خود و اهـل خـود را از    !اي كساني كه ايمان آورديد ؛نَاراً كميأَهل آمنُوا قُوا أَنفُسكم و نَيالَّذ
  .)6(تحريم:  »آتش حفظ نماييد

موظف است اهل خود، از جملـه   از اهتمام به اصالح افراد جامعه يك مسلمان پيش
دهد و نسبت به آمـوزش و تربيـت آنهـا تـالش كنـد؛       رارفرزندان خود را مورد توجه ق

پسرم! قلـب جـوان ماننـد زمـين     «فرمايد: مي خطاب به امام حسن كه امام عليچنان
كه قلبـت  رو من پيش از اين دهد؛ از اينپرورش مي ،خالي است، هر آنچه در آن بكاري

 »اقـدام كـردم  بـه تربيـت تـو     ،بگيرددچار تيرگي و قساوت شود و فكر و ذهنت شكل 
  ).201و  200ص ،74ج ،1403مجلسي، (

گيـري صـحيح شخصـيت فرزنـد و     بر اين اساس، خـانواده بايـد نسـبت بـه شـكل     
جملــه آن هنجارهــا، ورزد كــه از ن بــا هنجارهــاي جامعــه اهتمــام جــدي ســازگاري آ

جايگاهش و به كننده روابط جنسي افراد جامعه است. خانواده با توجه  هنجارهاي تنظيم
اي را نقش يگانه راه اهتمام به تربيت جنسي اواز تواند در تأثيرگذاري بر فرزند مي تقدم

اقدام به موقع براي رفع نيـاز  نيز هاي جنسي الزم و آگاهيباره ايفا كند و با ارائه در اين 
كه رسول گرامي اسالم از گونه نقش داشته باشد؛ هماندر شكل مقرر قانوني  ،جنسي او

س از رسيدن به بلوغ ند بر پدر را تعليم خواندن و نوشتن و تزويج او پجمله حقوق فرز
  ).80ص ،71جشمرده است (همان، بر

  نقش شهروندان و نهادهاي مدني .2ـ1ـ1ـ2ـ2
تـوان  خش مينقش شهروندان و نهادهاي غيردولتي در سياست جنايي اسالم را در دو ب

  مورد مطالعه قرار داد:
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  و نهي از منكرامر به معروف  .2ـ1ـ1ـ2ـ2ـ1
فرمايـد؛  ر مهم و حياتي را بيان مـي آيات متعددي از قران كريم ضرورت توجه به اين ام

و بايد جمعي از ميان شما باشند كه دعوت به خير، امر به معـروف  « :از جمله آيه شريفه
  ).104 عمران: (آل »ندا كر نمايند و اينها رستگارانو نهي از من

امر به معروف و نهي از منكـر در اصـالح امـور فـرد و      روايات فراواني درباره نقش
 نقـل شـده اسـت:    از امـام علـي   ؛ مـثالً جامعه و بالندگي و تعالي آن وارد شده اسـت 

ــر اســت   « ــي از منك ــروف و نه ــه مع ــر ب ــرو ام ــتواري شــريعت در گ ــداري و اس  »پاي
  .)370ص ،1376الواسطي،   (الليثي

نسبت به حفظ خود از هرگونه نقـض  بودن  در جامعه اسالمي عالوه بر مسئول مردم
 بـه وسـيله   مقررات و دستورات (خودكنترلي)، مسئول احترام به مقـررات و دسـتورات  

تواننـد در مقابـل نقـض مقـررات     نمي نيز هستند؛ به عبارت ديگر،جامعه ديگر اعضاي 
  تفاوت باشند (دگركنترلي).ديگران بيوسيله  به

بـا توجـه بـه سـعه      ،بگيرد يكر در جامعه پاچنانچه نهاد امر به معروف و نهي از من
از جملـه  ـ ها  و كژروي ها ها و عوامل بسياري از انحرافنهمفهومي معروف و منكر، زمي

  يابند.مانده نيز مجال خودنمايي نميباقي رود و موارد كمميان مياز ـ انحرافات جنسي 
گيري است كه ز پيشناظر به اين نوع ا ،از منكر مرحله زباني امر به معروف و نهي

كردن افراد ناآگاه نسبت به مقـررات. ايـن    كردن و توجيه آگاه عبارت است از آموزش،
 عنوانبه  شود؛محقق  ،نهاد هاي مردمنفرادي يا در قالب گروهتواند به صورت امهم مي

همـين موضـوع    ذيـل  ،هاي دينيمذهبي و انجمن هاي هاي تبليغي هيئتفعاليت ،مثال
  د.وشارزيابي مي

  تعاون در امور نيك .2ـ1ـ1ـ2ـ2ـ2
كنند، مانند اعضـاي يـك خـانواده يـا يـك      افرادي كه در يك جامعه اسالمي زندگي مي

 ر امـور نيـك و تقـوا   و د«مور خير و نيـك يـاور يكـديگر باشـند:     ها بايد در ا. آنپيكرند
  ).2 (مائده: »الهي) به يكديگر ياري رسانيد (رعايت دستورهاي

، از امـور نيـك و از تقواسـت؛ پـس     فتـار بهنجـار و برابـر مقـررات    م ربه طور مسلّ
است كه مصـاديق   رسانيدن به ديگران در اين موارد از وظايف افراد جامعه اسالمي ياري
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گشـايي از  اقدام انفرادي يا گروهي براي گره به عنوان مثال، هاي گوناگوني دارد؛و جنبه
د. گيري از ارتكاب جرم داشته باشـ پيش تواند نقش مهمي دراست كه ميامور همنوعان 

آوردن مقـدمات ازدواج جوانـان از قبيـل اشـتغال،      تواند فراهماز جمله اين اقدامات مي
الحسـنه ازدواج در قالـب    هـاي زنـدگي مشـترك، پرداخـت وام قـرض     تأمين نيازمنـدي 
  ... باشد.الحسنه و صندوق قرض

  نقش نهادهاي دولتي .2ـ1ـ1ـ2ـ3
جامعه اسالمي به موازات مسئوليت يكايك افراد آن و بيشتر از آنـان  نهادهاي دولتي در 

، وظيفه بـه  اجراي فريضه امر به معروف و نهي از منكر و تعاون در امور نيك جهتدر 
جا كه هدف از ايجاد حكومت اسالمي، ايجاد فرصت و زمينـه مناسـب   عهده دارد. از آن

ت دولـت بـه معنـاي اعـم كلمـه و      براي تبليغ و اجراي مقررات اسالمي است، مسـئولي 
 فرمايـد: ناپذير است. خداونـد در قـرآن كـريم مـي    باره ترديدنهادهاي دولتي نيز در اين 

دارند و زكات  گاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم، نماز را برپا مىنى كه هرهمان كسا«
  )41 (حج:» كنند معروف و نهى از منكر مى دهند و امر به مى

ريزي دقيق و استفاده از بودجـه عمـومي، در    اند با برنامه ام موظفها در نخستين گآن
مقـررات و حـدود   از  همـه  نـد كـه  كناي عمل راه آموزش و تربيت افراد جامعه به گونه

  ند و رفتار بهنجار از خود بروز دهند.رفتار خود آگاه شو
 گوناگونهاي هاي مناسب فعاليت براي افراد در بخشآوردن زمينه همچنين، با فراهم

ال و آينده، ايجاد اشتغال، از محيط زندگي آنان در ح و مورد نياز و عالقه و رفع دغدغه
هـاي  ، راه را بر روي وسوسهانسازي زمينه ازدواج جوانان و تسهيل امر ازدواج آن فراهم

هاي انحراف را به حداقل ممكن كاهش دهند و اين بهترين شيطاني مسدود كنند و زمينه
ها و جامعه راد جامعه از بزهكاري و سعادت آنبر امور نيك است كه دوري اف نوع تعاون

  آورد.را به ارمغان مي

  گيري وضعيپيش .2ـ1ـ2
گيري اجتماعي از جرم، امكان دارد افرادي در شده در بخش پيش بينيتدابير پيش رغمبه 

هاي آماج و هي كاستن از جاذبآستانه ارتكاب جرم قرار گيرند. سياست جنايي اسالم برا
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هاي ارتكاب جرم در جرايم جنسي، مقرراتي را وضع كرده است كه كردن فرصت سخت
گيرد. بعضي از اين مقررات نـاظر بـه قربـاني جـرم و     برخي از آنان مورد اشاره قرار مي

  برخي ديگر ناظر به حكومت است.

  نقش قرباني جرم .2ـ1ـ2ـ1

گيري از جـرم وضـع   ين بخش براي پيشجنايي اسالم در ااز جمله مقرراتي كه سياست 
  :اند از عبارتكرده است، 

  حفظ پوشش .2ـ1ـ2ـ1ـ1
هايي دارد كه با توجه به نقش آن در تهييج غريزه جنسي، اسالم جسم انسان جذابيت

اي براي چگونگي پوشـش دارد تـا   دستور ويژه ،به منظور پيشگيري از جرايم جنسي
 ،ها را به يكديگر خيره نكند و در پي آنه آنهاي جسماني زن و مرد، نگابهظهور جاذ

. خداوند در قرآن خطاب بـه زنـان   نشود يروابط حرام و مجرمانه ديگرباعث ايجاد 
  فرمايد:مسلمان مي

و دامان خويش  آلود) فروگيرند را (از نگاه هوس هاى خود و به آنان با ايمان بگو چشم
آشـكار ننماينـد و   ـ   ايـان اسـت  جـز آن مقـدار كـه نم   ـ   را حفظ كنند و زينت خود را

هاى خود را بر سينه خود افكنند (تـا گـردن و سـينه بـا آن پوشـانده       (اطراف) روسرى
  ).31 شود) (نور:

، حجـاب را بـر زن و مـرد    سازي روابط زن و مـرد  از اين رو، اسالم در جهت سالم
مـرد  فراتر از پوشـش   را واجب كرده است و به دليل ويژگي جسم زن، دامنه پوشش او

  ).86ص ،29ج ،1367نجفي، /  104ص ،2ج، 1403اردبيلي،  ر.ك به:تعيين كرده است (
ايـن كـار بـراى اينكـه     « فرمايـد:  كردن پوشش بر زنان، مـي  قرآن كريم پس از واجب

يعني حجـاب نـوعي   )؛ 59 (احزاب: »بهتر است ،زار قرار نگيرندشناخته شوند و مورد آ
دل است و نشانه پاكـدامني و تقيـد فـرد و    ن و بيمارت در برابر افراد هوسرااعالن مقاوم

ان جنسـي  انزجار او از انحرافات جنسي است و اين رادع بزرگي براي بسياري از منحرف
  حجاب طمع نكنند.است كه نسبت به افراد با
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  دوري از خلوت با نامحرم .2ـ1ـ2ـ1ـ2
ل منـافي عفـت،   ديگـر اعمـا   اسالم در امر پيشـگيري از جـرم زنـا و    ديگر هاياز آموزه
يـك قصـد    اگرچـه هـيچ   ؛كردن با يكديگر اسـت  ن زن و مرد بيگانه از خلوتكرد ممنوع

طفـل   هرچندـ  سويي از اين خلوت نداشته باشند؛ خلوتي كه امكان حضور فرد سومي
زيرا چنين حضور و خلوتي ممكن اسـت باعـث    معمول در آن نباشد؛ ـ به طورمميزي 

جـرايم   و زمينه جـرم زنـا يـا ديگـر     دوها شيا يكي از آن ر انحرافي در طرفينظهور افكا
هـيچ  «روايت شـده اسـت:    و امير مؤمنان منافي عفت را مهيا سازد. از پيامبر اسالم

 ر.ك بـه: ( »ا شـيطان اسـت  هـ مگر اينكه نفـر سـوم آن   ،كنندمرد و زني با هم خلوت نمي
  ).265ص ،14ج ،1408نوري، /  26ص ،1ج، ]تابي[حنبل،  ابن

كـردن مـرد بـا زن نـامحرم را تحـريم       خلـوت  ،سنّت اهلرو، فقيهان اماميه و  ايناز 
امكان ورود فرد ديگري در آن  اي باشد كه معموالًبه گونه كردن خلوت در واقعاند؛ كرده

/  324ص ،9ج، 1413ثـاني،  / شهيد  249ص ،4ج، 1407طوسي،  ر.ك به:مكان نباشد (
رخي از فقيهان اين تحريم را به وجود خطـر فسـاد   ب البته .)198ص ،4ج، ]تابي[نووي، 

  ).218ص ،1ج، 1371خوئي، /  406ص ،1414سيستاني،  ر.ك به:اند (مشروط كرده
به اينكه چنين خلوتي از  اهميت اينكه حتي برخي در استدالل بر تحريم داراينكته 

  ).218ص ،1ج، 1371خوئي،  ر.ك به:اند (، استناد كردهيب جرم زناستمقدمات قر

  دفاع مشروع .2ـ1ـ2ـ1ـ3
در سياست جنايي اسالم به فرد اين اختيار داده شـده اسـت كـه بـا شـرايطي در مقابـل       

د؛ حتـي در شـرايطي   كند، دفاع كنديگري را تهديد ميخطري كه عرض و ناموس او يا 
  ).16ص ،21ج، 1367نجفي، به:  اين دفاع واجب است (ر.ك

شدن فرد  گيري از بزهديده واقعمهمي در پيش تواند نقشمي گفته پيش پنج مورد همه
  .دارد ها جنبه مقدمي و برخي ديگر نقش و ارتباط مستقيمداشته باشد كه برخي از آن

  نقش شهروندان و نهادهاي مدني و دولتي .2ـ1ـ2ـ2

مرحله عمل است كـه خـود بـه دو قسـم      ،يكي از مراحل امر به معروف و نهي از منكر
  :شودتقسيم مي
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ميـان فـرد و   مانند ايجاد مـانع   گيري از ارتكاب جرم؛دام عملي براي پيشنخست، اق
  . كردن او از موقعيت ارتكاب جرم، دفاع از آماج و...ارتكاب جرم، دور

البته در حـدود وظـايف قـانوني    ـ همه شهروندان، نهادهاي مدني و نهادهاي دولتي  
گيري از ا بـه منظـور پيشـ   ف و نهـي از منكـر ر  از امر به معرو نوعند اين ا مكلفـ   خود

  ارتكاب جرم انجام دهند.
مختص نهادهاي مشخص دولتي است و در  نوعدوم، اقدام به ضرب و جرح كه اين 
  سياست كيفري بايد از آن سخن گفت.

  تدابير كيفري. 2ـ2

براي بازداشتن فرد از بزهكـاري مفيـد    گوناگونهاي تدبيرشده در مراحل چنانچه برنامه
ر نيفتد، سياست جنايي اسالم به عنوان آخرالدواء الكـي، بـه مجـازات    واقع نشود و مؤث

  در سه مرحله قابل بررسي است: توجه كرده است كه اين سياست

  در مرحله تقنين. 2ـ2ـ1
شده در سياست جنايي اسالم براي مبارزه با جـرايم جنسـي بـا     در نظر گرفته هايمجازات

كـردن   دار رتكب آن و تأثير آن در جريحـه م توجه به نوع جرم ارتكابي، شرايط و وضعيت
 عيت، اتقان و دقت ايـن سياسـت دارد؛  عفت عمومي، متنوع و وسيع است كه نشان از جام

پذيري مجدد او زيرا به وخامت جرم، موقعيت و اوضاع و احوال مجرم و اصالح و جامعه
  :اند از عبارتها در موارد ممكن توجه خاص مبذول داشته است. اين مجازات

 ر.ك بـه: شـود ( بودن، مرتكـب زنـا مـي    . رجم براي مرد يا زني كه به رغم محصن1
يعني فردي كه همسر  )؛67ـ65ص ،5ج ،]تابي[جزيري، /  318ص ،41ج ،1367نجفي، 

و در زمان ارتكاب زنا نيـز مـانعي از    است دائمي دارد و با او رابطه جنسي برقرار كرده
وجود نداشته است؛ در عين حال رابطه نامشروع برقراري رابطه جنسي با همسر برايش 

گـري، ناسـازگاري   گـر الابـالي  جنسي را بر رابطه مشروع تـرجيح داده اسـت كـه بيـان    
  .استاجتماعي و حالت خطرناك وي 
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  اعدام براي چند گروه. 2ـ2ـ2
 ،5ج ،تا] [بيجزيري،  / 309، ص41، ج1367 نجفي، ر.ك به:زناكنندگان با محارم ( اول،
داننـد.  مـي ملـزم  خود را به رعايت آن  هاست كه هم حرمت محارم موضوعي :)104ص

ز نسبت چنين مطلبي واهمه دارند؛ ا ،ندا ر مظان تجويز ازدواج با محارمحتي برخي كه د
كنـد، بسـيار   انگاري چنين عملي، دامن به آن ملـوث مـي  رغم جرمبنابراين فردي كه به 

  نمايد.ضداجتماعي مي
تجاوز جنسي به عنـف   :)315ص ،41ج، 1367نجفي،  ر.ك به:زناي به عنف ( دوم،

داننـد.  كشورها آن را جرم مي م جنسي است كه قوانين كيفري همهيكي از معدود جراي
سياست جنايي اسالم نيز قبح و آثار مخـرب آن را نسـبت بـه فـرد بزهديـده و جامعـه       

زهديده برطـرف نشـود؛   بگاه از روح و روان شايد هيچ اين آثار كند.بي ميشديدتر ارزيا
ازد كـه بـه   سـ كه به احساس امنيت افراد جامعه به ويژه زنان لطمه وارد مـي عالوه بر اين

  تري وضع كرده است.لذا براي آن مجازات سنگين سادگي قابل ترميم نيست؛
كسي كه بارهـا زنـاي سـاده مرتكـب      :)331صهمان،  ر.ك به:زناي مكرر ( سوم،

بار ديگـر   ، دستگير، محاكمه و مجازات شود؛ وليجرم د و پس از هر بار ارتكابشو
پـذيري  اين روحيه بيانگر حالت خطرنـاك و عـدم جامعـه    .زندبدست به ارتكاب آن 

موضع سياست جنايي اسالم نسبت به چنين افـرادي تشـديد    ،اوست. بر همين اساس
  مجازات است.

غيرمسـلماني   :)313ص، همان ر.ك به:زناي مرد غيرمسلمان با زن مسلمان ( چهارم،
به مقررات اسالمي احترام بگذارد. كه متعهد است  ،كندكه در جامعه اسالمي زندگي مي

عدم جواز ازدواج مرد غيرمسلمان با زن مسلمان است. حـال اگـر    ،يكي از اين مقررات
تري ند، جرم سنگينكمرد غيرمسلماني بدون ازدواج با زن مسلماني رابطه جنسي برقرار 

  .ه است كه مجازات آن اعدام استدرا مرتكب ش
رابطه جنسي مرد با مـرد، خـروج از جريـان     :)378صهمان،  ر.ك به:لواط ( پنجم،

 باعث تهديد نسل خواهـد شـد؛  طبيعي خلقت است. عالوه بر قبح ذاتي عمل، شيوع آن 
  بيني شده است.لذا در سياست جنايي اسالم براي آن مجازات اعدام پيش
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  ن جنسيخي از منحرفاشالق براي بر. 2ـ2ـ3
 ،5ج، ]تابي[جزيري، /  102ص ،9ج ،1410ثاني، شهيد  ر.ك به:زناي غيرمحصن ( اول،
مرتكـب جـرم زنـا شـود،      ،اگر مرد يا زني بدون عنف و داشتن شرايط احصان :)68ص

به لحاظ شـرايطي كـه در آن    وليهاي جامعه است؛ هرچند عملش قبيح و ناقض ارزش
  ده است.تري برايش وضع ش، مجازات سبكقرار دارد
اگرچـه قـبح و آثـار     :)942ص ،4ج ،1403ي، حلّ ر.ك به:بازي زنان ( همجنس دوم،

 ؛ ولـي بـازي مـردان نيسـت    همجنس به اندازه همجنس راهسوء رفع نياز جنسي زنان از 
بـراي آن مجـازات   دليـل  جـرم اسـت. بـه همـين      بوده،خروج از جريان طبيعي خلقت 

  شده است. تري در نظر گرفتهخفيف
، ]تـا بـي [خميني، اراي شرايط احصان (پيرمرد يا پيرزن د به وسيلهارتكاب زنا  سوم،

بـرد و از هيجانـات   سر مـي ه فردي كه از يك سو، در كهنسالي ب ):464و  463ص ،2ج
، همسر دائمي دارد و مانعي ي ديگرسودر دوران جواني رهيده است و از  غرايز جنسي

تـدابير غيركيفـري    بـه رغـم همـه   ا او نـدارد، در عـين حـال    از برقراري رابطه جنسي ب
براي دوري از زنا، دامن خـود را بـه جـرم زنـا      ،شده در سياست جنايي اسالم بيني پيش

بـراي چنـين فـردي     بنـابراين  ؛دهد حالت بسيار خطرنـاكي دارد كند، نشان ميآلوده مي
  ده است.شعالوه بر مجازات رجم، مجازات شالق نيز مقرر 

، اگر پيش از برقراري رابطه جنسـي بـا او   داردمردي كه همسر دائمي  م، تبعيد:چهار
عالوه بر مجـازات شـالق،    ؛ وليمرتكب جرم زنا شود، مجازات زناكار محصن را ندارد

  ).464مقرر شده است (همان، ص براي وي مجازات تبعيد نيز
 پـذيري  بازجامعهها اصالح بزهكار و ترين هدف از اجراي اين مجازاتمهم چون اما

  شود. هاي مذكور از او برداشته ميمجازات ،چه اثر اصالح در او پديدار شوداوست، چنان
شدن بزهكـار از   پشيمان پذيري، پشيماني است.صالح و جامعهنخستين گام براي ا
هايي كه مرتكب شده است و اولين مرتبه از توبـه نيـز همـين    نقض مقررات و ارزش

صـالح او مـورد   ن كريم همواره توبه بزهكار را همراه با عمـل  . گفتني است قرآاست
نـاگزير   ،زيرا اگر توبه و پشيماني از عمل نادرست واقعي باشد توجه قرار داده است؛

ناپذير پشيماني واقعـي  جدايي عمل صالح از فرد بروز خواهد كرد كه اثر ،به دنبال آن
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ن در رفتار ش پشيمان شد و اثر آاطور واقعي از گذشتهچه بزهكار به س چنانپ است؛
هـايي كـه داراي جنبـه    او در بـزه ، توجيهي براي مجـازات  اش نمايان گشتاجتماعي

وجود ندارد. بر همـين اسـاس سياسـت جنـايي اسـالم در جـرايم        ،الناسي نيست حق
هاي مذكور در صورت پشيماني و بازگشت (توبه) بزهكـار   جنسي به سقوط مجازات

  ه كرده است.از بزه ارتكابي توج
 ،41، ج1367نجفي،  ر.ك به:چه زن يا مرد زناكار (چنان ،مقرر داشته است از اين رو

) و يـا  387ص: همـان،  بـه  كر.طور مرتكب لواط يا تفخيـذ (  ) و همين308و  307ص
مجازات  شهادت توبه كند، راهپيش از ثبوت جرم از  ،)390صهمان،  ر.ك به:مساحقه (

ش رجـم يـا   يا اگر كسي اقرار به جرم زنايي كند كه مجـازات  ،شودنسبت به او اجرا نمي
خمينـي،   ر.ك بـه: د (شـو د، مجازات نسبت بـه او اجـرا نمـي   قتل است، سپس انكار كن

و هنگـام اجـراي    اقرار كندكسي به زناي محصنه اگر طور ). همين460ص ،2ج، ]تا بي[
 ر.ك به:( شودوقف مياجراي مجازات رجم مت ،مجازات بتواند از گودال رجم فرار كند

هنگام اجـراي   ،چه شهودي كه شهادت به زناي محصنه دادنديا چنان و )466صهمان، 
، 41، ج1367نجفـي،   ر.ك بـه: د، مجـازات اجـرا نخواهـد شـد (    ننكمجازات رجم فرار 

ت و توصيه بلكه سياست جنايي اسالم در جرايم جنسي فراتر از اين رفته اس)، 364ص
تر، واجب كـرده اسـت مرتكـب جـرايم جنسـي در صـورت        روشن اكيد دارد و به بيان

نـد. او بايـد بـا    كگاه توبه كس فاش كند و آنتكابي خود را نزد هيچنبايد بزه ار ،پشيماني
و اجتماعي او در د تا حرمت و شخصيت انساني ميان خود و خدايش توبه كنپوشي، بزه

  د.جامعه مخدوش نشو
كسي كه اعمال كثيفي چـون  «كه حضرت فرمود: كند نقل مي از پيامبر امام علي

خداونـد آن را مخفـي   كـه  چنان ، بايد آن را مخفي نگه دارد،زنا و شرب خمر انجام داد
 »شـت، ارتكـاب عمـل زشـت ديگـري اسـت      كردن عمل زنگه داشته است؛ زيرا آشكار

  ).254، ص69، ج1403مجلسي، (
پوشـي   بايـد بنـا بـر بـزه     ،يـافتن  ، حتي ديگران نيز به فرض اطـالع در چنين صورتي

معه و شكستن قـبح  اشاعه فحشا در جا باعثبگذارند تا عالوه بر حفظ حرمت بزهكار، 
ايمـان شـيوع   ها در ميـان مـردم با   كسانى كه دوست دارند زشتي«عمل نادرست نشوند: 
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ـ      دانـد و شـما    د مـى يابد، عذاب دردناكى براى آنـان در دنيـا و آخـرت اسـت و خداون
  ).19 (نور: »دانيد نمى

  در مرحله دادرسي. 2ـ2ـ4
قاضـي بايـد طبـق قاعـده درء      ،در مـوارد وجـود شـبهه    ،سياست جنايي اسالمبراساس 

  ند:ا مجازات را از متهم دفع كند. اين موارد بدين شرح
علم به حكم  ،يكي از شرايط مسئوليت كيفري ،كه گفته شدچنان ادعاي عدم علم: .1

اينكه اين ادعا  حتيادعاي عدم علم كند  ،جنسي است. بر اين اساس اگر مرتكب جرايم
توانـد او را  قاضي نمي ،از سوي يكي از طرفين ارتكاب جرم باشد، برابر قاعده درءفقط 

نسـبت بـه    ،زيرا او با عـدم علـم   )؛456ص ،2ج، ]تابي[خميني،  ر.ك به:مجازات كند (
  تكليف (حرمت عمل) شبهه داشته است.

كـم، علـم بـه    كه در مسئوليت كيفري عالوه بر علـم بـه ح  از آنجا  ادعاي اشتباه: .2
ادعاي اشتباه در موضوع كند و  ،چه مرتكب جرايم جنسي، چنانموضوع نيز شرط است

نجفـي،   ر.ك به:شود (عمال نميقاضي احتمال صدق او را در اين ادعا بدهد، مجازات ا
اضـي، بـراي وي در   زيرا با ادعاي او و احتمال صدق ادعا نزد ق )؛264ص ،41، ج1367

در چنـين مـوردي    ،شود و برابـر قاعـده درء  شك ايجاد مي ،استحقاق مجازات مرتكب
  مجازات قابل اجرا نيست.

اختيار اسـت و فـرد فاقـد     ،يكي ديگر از شرايط مسئوليت كيفري :ادعاي اكراه .3
مسئوليتي ندارد. حال اگر كسـي ادعـاي اكـراه در ارتكـاب جـرايم جنسـي را        ،اختيار
عمال مجـازات را  نداشته باشد، حق ايقين بودن ادعايش  ته باشد و قاضي به دروغداش

ايجاد شك نـزد   باعث ،زيرا ادعاي اكراه )؛171ص ،1، ج1407خوئي،  ر.ك به:ندارد (
عمـال  قاعـده درء اجـازه ا   ،د و در ايـن صـورت  شـو قاضي در مجرميت مرتكـب مـي  

  دهد.مجازات را به قاضي نمي

  اجرادر مرحله . 2ـ2ـ5
چـه بـه   در برخـي مـوارد چنـان    كـه  امام ايـن اختيـار را دارد   ،در سياست جنايي اسالم

نـد  كمرتكب جرايم جنسي را از مجازات معـاف   ،مصلحت فرد و جامعه تشخيص دهد
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  :اند از عبارتكه اين موارد 
شـود، در  اگر فردي مرتكب جرم زنا شـود و بـا اقـرارش جـرم اثبـات       . جرم زنا:1

 ر.ك بـه: توانـد مجـازات را از او بـردارد (   ن از جرم ارتكابي، امـام مـي  كرد صورت توبه
  ).293ص ،41، ج1367نجفي، 

اثبـات جـرم بـا اقـرار     در جرم لواط يا تفخيذ نيز در صورت  . جرم لواط و تفخيذ:2
كردن او پس از اثبات، امام اختيار دارد او را از مجـازات معـاف گردانـد     مرتكب و توبه

  ).387صهمان،  ر.ك به:(
پـس از   د، در صورتي كـه شواگر با اقرار زني جرم مساحقه اثبات  :. جرم مساحقه3
همـان،   ر.ك بـه: تواند دسـتور سـقوط مجـازات وي را بدهـد (    توبه كند، امام مي ،اقرار
توانـد نشـانه   اصالح بزهكار است و توبه او مي ،زيرا يكي از اهداف مجازات)؛ 390ص

تا اگر موانـع   است اين اختيار به امام داده شدهنابراين و به سوي اصالح باشد؛ بحركت ا
  از قيد مجازات برهاند.را ديگري نباشد و مصلحت فرد يا جامعه اقتضا كند، بزهكار 

  نتيجه
بينانه اسـت كـه   سياست جنايي اسالم در قبال غريزه جنسي، سياستي اعتدالي و واقع

ت فـردي و اجتمـاعي انسـان،    ر حياناپذير دضمن پذيرش آن به عنوان امري اجتناب
خـواهي را  راه سركشي و زياده ،گرموضعي سازنده و هدايت كارگيري بهكوشد با  مي

ممنوع رفتار جنسي را بـه طـور دقيـق     منطقه ،سد كند و بر همين اساس آن به روي
مشخص كرده است و تدابير متنوعي را براي ممانعت انسان از ورود بـه ايـن منطقـه    

  است.بيني كرده پيش
ا در سـه گـام طـولي    سياست جنايي اسالم در مبارزه بـا جـرايم جنسـي تـدابيري ر    

هـاي  تـالش دارد بـا تـدابيري منطبـق بـر جنبـه       ،در گـام نخسـت   طراحي كرده اسـت: 
افـي  هاي انحرشناختي انسان، آستانه مقاومت فرد را در برابر كششروانشناختي و جامعه

د تـا او  كنـ ايجاد  در افراد نيروي كنترل دروني يك وسيله غريزه جنسي باال ببرد و بدين
 طقه ممنوع رفتار جنسـي دوري گزينـد؛  از ورود به من ،بدون نياز به نيروي كنترل بيروني

العمـل   دسترسي به آماج و تجـويز نـوعي عكـس   كردن  كوشد با سختدر گام بعدي مي
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ــرض، اشــخاص    ــراد در معــرض تع ــراي اف ــدافعي ب ــان ارتكــاب جــرم را از  ت در مظ
به عنوان آخرين راه، بـا وضـع    ،كردن افكار مجرمانه خود بازدارد و در گام سوم اجرايي

درصـدد   ،تدابير كيفري متناسب با انواع جرايم جنسي و اوضاع و احوال مرتكـب جـرم  
  آموزي افراد مستعد ارتكاب جرم است.بازدارندگي و اصالح مجرم و عبرت
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