فصلنامه دولت و حقوق ،سال اول ،شماره اول ،پاییز 1399

ارزیابی انتقادی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم جنسی
در پرتو جرمشناسی فرهنگی
2

ساالر صادقی -1عباسعلی اکبری

(تاریخ دریافت - 1397/6/20 :تاریخ پذیرش)1397/12/14 :

چکیده
قوانین کیفری ایران بر این مسأله تأکید دارد که برای برقراری امنیت اخالقی در
جامعه باید با هرگونه روابط جنسی نامشروع و منافی عفت به شدت مبارزه کرد و
برای چنین جرایمی ضمانتاجراهای کیفری مقرر کرده است .اما نتیجهای که از این
سیاست کیفری سختگیرانه حاصل شده است ،افزایش روزافزون این جرایم در
جامعه به خصوص بین جوانان است و به نظر میرسد چنین جرایمی به فرهنگ یا
خردهفرهنگ در بین جوانان تبدیل شده است .لذا این قوانین به جدال با فرهنگ و
خردهفرهنگ نسل جدید برخاستهاند که نتیجه آن متروک شدن این قوانین است .بر
اساس این ،مقاله حاضر درصدد ارزیابی انتقادی سیاست کیفری ایران در قبال
انحرافات و جرایم جنسی و ارائه راهکارهای قانونی برای حل بحران جنسی در ایران
با تأکید بر آموزههای جرمشناسی فرهنگی و فقه اسالمی میباشد.
واژگان کلیدی :سرکوب ،جرایم جنسی ،حقوق کیفری ،آنومی جنسی ،جرمشناسی
فرهنگی.

 .1دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز و مدرس دانشگاه (نویسنده
مسئول) salar.n1371@gmail.com
 .2عضو هیأت علمی و مدیرگروه حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
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مقدمه

افزایش روزافزون جرایم و انحرافات جنسی در جامعه امررروز ایررران مسررألهای اسررت کرره
ذهن اندیشمندان و خانوادهها را به خود مشغول کرده است .امروزه شاهد شررکلگیری انررواع
خاص انحرافات جنسی و جرایم منافی عفت در ایران هستیم که میتواند ریشرره روانشرراختی،
اجتمرراعی و فرهنگرری داشررته باشررد .عررالوه بررر جرررایم سررنتی جنسرری ماننررد زنررای محصررنه،
همجنسگرایی و قوادی و روابط نامشروع ،برخی انحرافات جنسی دیگری ایجاد شده است
که دور از شأن جامعه اسالمی می باشد ماننررد روابررط جنسرری «ضررربدری  .1ازدواج سررفید یررا
همباشی 2و تجرد قطعی و خیانت نیز رو به فزونرری اسررت کرره پیامرردهای آن ارتکرراب جرررایم
جنسی است .از این رو جامعه ایران اکنررون بررا یر

بحررران جنسرری روبروسررت .امررا سیاسررت

کیفری ایران در برابر چنین انحرافاتی ،سیاست سرکوب و کیفر است .قرروانین کیفررری ایررران
همه مجرمان و منحرفان جنسی را با ی

چوب میراند و خواستار کیفرهای شرردید بررر آنهررا

است .در نظر قانونگذار ،اولین راهحل ،مداخله حقوق کیفری اسررت .لکررن نتیجرره حاصررل از
این سرکوب ،معکوس بوده است و چنین انحرافات و جرایمی نرره تنهررا کرراهش نیافترره ،بلکرره
درحال افزایش است .خانوادهها و مسئوالن نیررز در برابررر ایررن انحرافررات سررکوت میکننررد و
پژوهشگران با آرامش خاطر و به راحتی نمیتواننررد ایررن مسررائل را بررسرری کرررده و راهکررار
ارائه کنند .لذا انجام پژوهش علمی و بیطرف برای حل چنین مسائلی برای اصالح سیاسررت
کیفری ایران ضروری به نظر میرسد.

جامعه علمی کشور این بحران را تأیید کرده و بر وجهه فرهنگی چنین مسائلی تأکیررد دارد.
در میزگرد «بررسی و ارائه راهکار برای بحران جنسی موجود در جامعرره در اردیبهشررت 1397
یکی از اساتید دانشکده علوم اجتمرراعی دانشررگاه فردوسرری مشررهد بیرران داشررت کرره «در حرروزه
مسائل جنسی با توجه به تابو بودن آنهررا ،کارهررای پژوهشرری اساسرری انجررام نمیشررود و در ایررن
زمینه با خل شناختی مواجه هسررتیم .بسرریاری از مسررائلی کرره از آنهررا تحررت عنرروان اخررتالل نررام
میبریم ،الگوهای رفتاری آینده جامعه هسررتند .برخرری از ایررن مرروارد ،رونررد طبیعرری تغییرهررای
اجتماعی است که جامعه ما بررا آن مواجرره برروده و اسررت ،امررا در حررال حاضررر غیرطبیعرری تلقرری
 .1رابطهای که مرد یا زن خواستار رابطه جنسی همسر خود با شری

دیگر است(Swinging, swapping) .
2. cohabitation
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میشوند .نهایتاً در این نشسررت دربرراره بحررران جرردی انسررانیت در آینررده خبررر داده شد(ایسررنا،
.)1 ،1397
مرکررز پژوهشهررای مجلررس شررورای اسررالمی ایررران در سررالهای  1393و  1396طرری
گزارشهایی اعالم کرد ،روابط جنسی نامشروع در حد نگرانکنندهای افزایش یافته و یکرری از
راهحلهای اساسی ،ازدواج موقت است(آفتابنیوز 1۰۵۰46 .)1 ،1396 ،دانشآمرروز یعنرری 74
درصررد ،رابطرره غیرمجرراز بررا جررنس مخررال

داشررتهاند .تعررداد  24889نفررر کرره  ۵.17درصررد

دانشآموزان مورد تحقیق را دربرمیگیرد ،همجنسگرا برروده و  11682نفررر یعنرری  8.2درصررد
نیز خودارضایی میکردهاند؛ سن روسر یگری برره  1۵سررال رسرریده اسررت 8۰ .درصررد دختررران
مورد پرسش در چند دبیرستان دخترانه تهران گفتهانررد کرره رابطرره بررا جررنس مخررال

را تجربرره

کردهاند(جماران .)1 ،1393 ،برخی با بیان آژیر قرمز بحران جنسرری ،از احتمررال وقرروع انقررالب
جنسی 1در ایران خبر دادهاند .بحران جنسی مقدمه انقالب جنسی است؛ در واقع انقالب جنسرری
زمانی برای آزادسازی جنسی است که کلیشههای سنتی جنسرری جامعرره برره مؤلفررههای دیگررری
تبدیل شود .عدم تمایل زوجین به فرزندآوری ،سقط جنین ،خیانت ،تمایل ارتباط بررا حیوانررات
و همجنسگرایرری ،از ویژگیهررای بحررران جنسرری در کشررور اسررت .برخرری کارشناسرران حرروزه
اجتماعی معتقدند که سازمانهای اجتماعی ،هنجار درستی برای نیرراز جنسرری تعریر

نکرررده و

جامعه با وضعیت بههمریختهای روبرو است .راهحل گذار از ایررن بحررران ،ورود روشررنفکران و
متخصصان اجتماعی به این بحث با حمایتهای دولتی است .این افراد باید برردون شررعارزدگی بررا
این مسئله برخورد و در مورد آن بحث کنند .اگر مثل گذشته نهادهای اجتماعی در برخورد بررا
اینگونه آسیبها متوسل به سیاستهای فرهنگی سفت و سررخت شرروند ،نمیترروان برره راحترری از
بحران جنسرری موجررود در جامعرره عبررور کرد(هشررترودی .)1 ،1397 ،اخیررراً مسررتندی بررا عنرروان
«انقالب جنسی به کارگردانی حسین شمقدری با ارائه گزارشی از وضررعیت روابررط جنسرری در
غرب برای اولین بار ذهررن مخاطررب ایرانرری را بررا ایررن مسررائل آشررنا کرررده اسررت .در برخرری از
بخشعای این مستند ،شاهد مصاحبه کارگردان با دختررران و پسررران آلمررانی و هلنرردی دربرراره
وفاداری به شری

جنسی در عین آشنایی و ارتباط آزادانه و پایبندی اخالقی به عفاف در عین

آزادی هستیم و سازندگان این مستند به طور ضمنی اینطور نتیجه گرفتهانررد کرره رابطرره جنسرری
1. Sexual revolution
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آزاد در جامعه لزوماً به معنی از بررین رفررتن عفررت و اخررالق نیسررت و راهرری کرره غرررب در ایررن
خصوص طی میکند ،نزدیکتر به آموزههای اسالمی است؛ چون اسالم درباره روابررط جنسرری-
برخالف مسیحیت -سختگیر نیست اما کشور ایران در این برراره برره دور از آموزههررای اسررالمی
است ،زیرا امکان رفع نیازهای جنسی برای بسیاری از افراد-غیر از ازدواج دائم-وجود ندارد.
در بین کشورهایی که در تماشای صفحاتی با محتوای پورن رتبررههای یر

تررا ده جهرران را

کسب کردهاند ،ایران رتبه چهارم را دارد .بیبندوباریهای جنسی ناشی از سرکوبهای شدید
جنسی اسررت کرره موجررب جرروالن دادن گرسررنگان جنسرری در جامعرره میشررود .بررا وجررود همر
هزینههای صورت گرفته ،نهتنها بیبندوباری جنسی در کشور از میان نرفترره ،بلکرره شرراهد بررروز
انواعی از خشونتهای جنسرری هسررتیم(تبیان .)1396 ،ریشرره اصررلی ایررن بحرانهررای جنسرری در
جامعه ،رفع نشدن نیاز جنسی از راه عادی و طبیعی(مشروع) و سرکوب این نیاز است.

از این هشدارها از لحاظ تحلیل حقوقی میتروان نتیجرره گرفررت کرره اوالً جرررایم جنسرری در
ایران دچار رقم سیاه است؛ یعنی بیشترین آمررار جرررایم نامکشرروف را برره خررود اختصرراص داده
است .این جرایم یا به ضابطان و مقامات قضایی گزارش داده نمیشود یررا اینکرره از دیررد عمرروم
پنهان میماند .ثانیاً جرایم جنسی در ایران به مسألهای عادی و به نوعی فرهنگ و سب

زندگی

ال هشررتاد درصررد جوانرران فررالن شررهر مجرررم
تبدیل میشود .از این رو میتوان گفت اکنررون مررث ً
هستند چون مردم خود را ملزم به رعایت قانون نمیبینند .لذا همانطور که امیل دورکرریم گفترره
است ،جرم به پدیدهای عادی و بهنجار تبدیل شده و ممکررن اسررت موجررب قبحزدایرری از جرررم
شود.
جرم شناسی فرهنگی یکی از شاخههای جرمشناسی انتقادی معاصر اسررت کرره میتوانررد در
این بحث مورد استفاده قرار گیرد چررون جرررایم جنسرری امررروزه متررأثر از فرهنررگ هسررتند .ایررن
جرمشناسی بر گفتمانهررای فرهنگرری غالررب در ترردوین قرروانین و همچنررین فرهنگهررا و خرررده
فرهنگها و سب
ناشی از سب

زندگی در ارتکاب جرایم تأکید میکنررد و معتقررد اسررت ارتکرراب جرررایم،

زندگی و تغییرات فرهنگی در جامعه است.

بدیهی است که در کوتاهمدت تنها ابزار دستاندرکاران قانونی و قضایی ،ضمانت اجرررای
کیفری است اما این روش در بلندمدت اثر معکوس دارد که امروزه شاهد آن هسررتیم .افررزایش
غیرعادی جرایم جنسی در ایران میتواند این نکته را گوشزد کند ،کرره ترردابیر کیفررری ترراکنون
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کارساز نبوده و نیازمند اصالح است .جامعه و فرهنگی که اکنررون در ایررران وجررود دارد ،نرره از
ساختار غربی تبعیت میکند نه از ساختار اسالمی .بنابراین با توجه به اینکه اولین راه حل بحران
جنسی در ایران ،سرکوب کیفری بوده و نتیجهای نداشته است ،از ایررن رو الزم اسررت مقررررات
مربوط به جرایم جنسی در ایران مورد بازبینی قرار گیرد که در این مقاله به بررسی آن پرداخته
خواهد شد.
مقاله حاضر درصدد بررسی این اسررت کرره سیاسررت کیفررری ایررران در قبررال جرررایم جنسرری چرره
ایرادات و مشکالتی دارد و در پرتو آموزههای جرم شناسی فرهنگرری چگونرره بایررد اصررالح گررردد
روش تحقیق حاضر توصرریفی و تحلیلرری و مبتنرری بررر اصررول و یافتررههای علررم حقرروق ،جرمشناسرری،
روانشناسی و جامعهشناسی است .در رابطه با ایررن موضرروع آزادی علمرری چنرردانی وجررود نرردارد امررا
سعی بر این است که با صراحت این موضوع مورد واکاوی قرار گیرد .تالش میشود که بررا در نظررر
گرفتن واقعیات اجتماعی روز و با رویکردی نو و استفاده از اصول حقوقی ،فقهی و جرمشررناختی برره
تحلیل این مسررأله پرداخترره شررود و راهکررار جدیرردی برررای اصررالح سیاسررت کیفررری ایررران در ایررن
خصوص پیشنهاد گردد .از منظر تطبیقی نیررز برره سیاسررت کیفررری برخرری کشررورهای غربرری در برابررر
جرایم جنسی اشارهای خواهیم داشت و البته ،رویکرد اسالم به جرایم جنسرری را نیررز بررا نگرراهی تررازه
بررسی خواهیم نمود.

 -1حمایت کیفری از امنیت اخالقی :مبنایی برای جرم انگاری جرایم جنسیی ببیا
نگاهی تطبیقی)
اصوالً امنیت و اخالق به دو حوزه جداگانه تعلق دارند .امنیت برره دنبررال ایجراد سررازوکاری
برای حفاظت عمومی از خطرات و تهدیدات است؛ در حالی کرره اخررالق دربرراره بایررد و نبایررد
رفتار فردی است .اخالق بیشتر با امور ذهنی سروکار دارد تا امور عینی .مسأله این است که آیا
امنیت میتواند اخالق ایجاد کند به عبارتی ،سازوکارها و تدابیر امنیتی یعنی نهادهررای قررانونی
و انتظامی و نظامی که عهدهدار امنیت هسررتند ،میتواننررد بررا تحمیررل اخررالق بررر مررردم ،آنرران را
اخالقیتر سازند
حوزه دخالت حقوق کیفری برای تنظیم اخالق و عفت عمررومی در حقرروق ایررران گسررترده
است .در حالیکه در نظامهای حقوقی عرفی ،حوزه اخالقی جامعه تا زمانی که بحث ضرررر برره
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حقوق دیگران را در پی نداشته باشد ،از مداخله دولت برره دور اسررت .در حقرروق عرفرری حرروزه
اخالق الزاماً حوزه مداخالت حقوق نیست .اما با توجه به هنجارهای اسالمی در ایررران ،روابررط
جنسی توأم با رضایت نیز جرمانگاری شده است .این مداخله کیفررری برره مررداخالت حکومررت
هم بسنده نکرده بلکه حتی به افراد عادی هم اجازه مداخله در این موارد را داده است که مررواد
 3۰2و  63۰ق.م.ا .مصادیق آن است(آقابابایی .)22۵ ،1389 ،تحقیق در نظام قانونگذاری ایران
در رابطه با جرمانگاری رفتارهای خالف اخالق و عفت عمومی ،در ابتدای امر با این دشررواری
روبهروست که قانونگذار ایران ،به هنگام جرمانگاری رفتارهایی که در فقه جزایی امامیرره گنرراه
محسوب شده و برای آنها کیفر معین در نظر گرفته شده ،هرری ترروجهی برره مبررانی جرمانگرراری
این رفتارها ندارد و در نتیجه برای یافتن این مبانی ،باید به متررون دینرری و روایتهررای منقررول از
معصومین مراجعه کرد؛ امری که با توجه به عدم دسترسی برره معصرروم در عصررر حاضررر و بیرران
نشدن مبانی جرمانگاری بسیاری از رفتارها در اقرروال معصررومین در سررایر عصررور بررا مشررکالت
جدی روبهروست(ورورایی.)43 ،1393 ،
پس چرا برای برقراری اخالق در جامعه بایررد ترردابیر امنیترری و نیروهررای نظرامی آنچنرران در
فضای جامعه فعالیت کنند که گویی حادثهای تروریستی رخ داده است ایجاد امنیررت اخالقرری
در جامعه صرفاً با اهرم کیفر و ترردابیر امنیترری نمیتوانررد کارسرراز باشررد و کنترلهررای اضررافی و
مکررانه خود ممکن است به ناامنی دامن بزند.
سیاست جنایی اسالم در مبارزه با جرایم جنسی تدابیری ر ا در سه گام طررولی طراحرری کرررده
است :در گام نخست با تدابیری منطبق بر جنبههای روانشناختی و جامعهشناختی ،آسررتانه مقاومررت
فرد را در برابر کششهای انحرافی غریزه جنسی باال میبرد و ی

نیروی کنترل درونرری در افررراد

ایجاد میکند تا بدون نیاز به نیروی کنترل بیرونی ،از ورود به منطقرره ممنرروع رفتررار جنسرری دوری
گزیند؛ در گام بعدی میکوشد با سخت کردن دسترسی به آماج و تجررویز عکسالعمررل ترردافعی
برای افراد در معرض تعرض ،اشخاص در مظان ارتکاب جرم را از اجرایی کردن افکررار مجرمانرره
خود بازدارد و در گام سوم ،به عنوان آخرین راه ،با وضع تدابیر کیفری متناسررب بررا انررواع جرررایم
جنسی و اوضاع و احوال مرتکب جرررم ،درصرردد بازدارنرردگی و اصررالح مجرررم و عبرتآمرروزی
افراد مستعد ارتکرراب جرررم اسررت(.محمدی جورکویره .)11۵-117 ،1388 ،امررا قرروانین ایررران در
اولین گام میخواهد با تدابیر کیفری با جرررایم جنسرری مقابلرره کنررد کرره برردیهی اسررت ترأثیری در

ارزیابی انتقادی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم جنسی در پرتو جرمشناسی فرهنگی

97

کاهش این جرایم ندارد.
بند ی

اصل سوم قانون اساسی ،دولت را به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی

بر اساس ایمان و تقوا موظ

کرده است .لذا طبق این اصل ،رشد فضایل اخالقی صرفاً با ابررزار

و مبارزه با تمامی مظاهر فساد و تباهی کیفر ممکن نیست بلکه ایجاد محیطی بر اسرراس ایمرران و
تقوا است که فضایل اخالقی را تقویت میکند .تنها راه مبارزه با نرراامنی اخالقرری ،فقررط حقرروق
کیفری نیست بلکه حقوق کیفری آخرین راه چاره است زیرا تاکنون منجر به از بین رفتن فساد
و تباهی نشده است .به نظر میرسد یکی از راههای مبررارزه بررا فسرراد و تبرراهی ،تصررویب قرروانین
عادالنهای است که مفسرردهانگیز نباشررد .بنررابراین ضرررورتی نرردارد حقرروق در تمررام حوزههررای
اخالقی وارد عمل شود و با ضمانت اجرای قانونی سعی در اجرای قواعد حقوقی برآید.

اهتمام اسالم بر حفظ فضای معنرروی جامعرره و نظررام ارزشریِ آن ،بررا جرمانگرراری رفتارهررا و
اِعمال تعزیر و مجازات مالزمه ندارد .لذا جرمانگاری حداقلی با آموزههای قرآنی هم سررازگار
است .در قرآن کریم دعوت به سوی خدا و معنویتها بررا رعایررت حکمررت و موعظرره و جرردال
نیکو همراه شده است و بر جرمانگاری تاکیده نشده است .قرآن در حوزه جرررایم جنسری تنهررا
مجازات زنا را تصریح کرده است از ایررن رو جرمانگرراری حررداکثری برررای کشر  ،تعقیررب و
مجازات در جرایم جنسی و منافی عفت با آموزههای قرآنی و حفظ کرامت انسررانی سررازگاری
ندارد .چنین روشی برای قانونگذار مفید است تا بررا ایجرراد بسررترهای فرهنگرری ،برره راهکارهررای
غیرکیفری اندیشیده شود(مهریزی و دانشپژوه.)133 ،139۵ ،
استدالل کشورهای لیبرال این است که دولت نبایررد در زنرردگی شخصرری روزانرره افررراد مداخلرره
کند و «حق بر مجازات نشدن و «دولت محدود از اصول اساسی این کشورهاسررت .قرروانین مربرروط
برره جرمانگرراری اعمررال جنسرری ،منسرروخ برروده و یررادآور رمانهررای قرررن نرروزدهم اسررت و نرروعی
قانونگذاری اخالق محسوب میشود .لذا چرا باید دولت نگران امور جنسی ترروأم بررا رضررایت افررراد
در اتاق خواب باشد ). (https://en.wikipedia.org/wiki/Adultery#cite_note-217
به عقیده دکترین حقوقی لیبرال ،زشت بودن عمل برای برخورد کیفری با آن کافی نیسررت.
زیرا زشت بودن عمل فقط با مقیاس معیارهررای اخالقرری قابررل اثبررات اسررت و حررال آنکرره الررزام
قانونی اخالق ممکن نیست .یعنی نمیتوان با توسل به حقرروق کیفررری درصرردد الررزام اخررالق و
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ارزشهای اخالقی برآمد .به همین دلیل هم طبررق اندیشرره لیبرررال ،جرمانگرراری هرزهنگرراری یررا
پورنوگرافی نه تنها ممکن نیست بلکه با توجه به تضاد آن با آزادی بیان و مطبوعررات برررخالف
ارزشهای لیبرال است(جعفری .)227-238 ،1392 ،دیدگاه لیبرال این است که دولت در برابر
اخالق وظیفهای ندارد اما ممکن است ی

فعل یا صفت اخالقی را از حیررث اجتمرراعی مرردنظر

قرار دهد .از این رو ،دولتها باید هنگام جرمانگاری اعمال ضررداخالقی دقررت کننررد کرره فعررل
موردنظر داخل در قلمرو آزادی و حریم خصوصی نباشد .نمیتوان صرفاً به این علت که فعلرری
از منظر اخالقی برای شخص مضر است یا عقوبت اخروی دارد اقدام به جرمانگرراری نمررود .در
این صورت حمایت مدنی در تبعیت از اینگونه قوانین فررراهم میگررردد و نافرمانیهررای مرردنی
در جامعه بروز نمیند .لذا اگر راهی غیرسرکوبگرانه وجود دارد نباید از الزامات قهری بهررره
برد(خدابخشی .)1۰ ،139۰ ،از این رو ،در نظام حقوقی غرب ،کنترل ی
دلیل که بر اساس معیارهای پذیرفته شده ی

رفتار صرررفاً برره ایررن

جامعه ،غیراخالقی است ،وظیفه حقرروق کیفررری

نیست .آنچه در حریم خصوصی خانه کسی انجام میشررود ،تررا زمررانی کرره برره دیگررری آسرریب
نرساند ربطی به دولت ندارد .افررراد حررق دارنررد موضرروع برخوردهررای سررخت و بدنامکننررده از
سوی دولت قرار نگیرند .هرگونرره تررالش برررای توجیرره قرروانینی کرره افررراد را موضرروع مداخلرره
کیفری دولت قرار میدهد باید برای لغو حق مجررازت نشرردن کررافی باشررد(محمودی جررانکی،
 .)۵۰ ،1392حق بر مجازات نشدن را میتوان با اصل اباحه در فقه اسالم تطبیررق داد .در حقرروق
غرب که منبع شرعی برای جرمانگاری وجود ندارد ،برای مداخلرره کیفررری بایررد اسررتداللهای
قوی و قابررل توجیرره بیرران شررود و اگررر چنررین دالیلرری وجررود نداشررته باشررد ،عمررل جرمانگرراری
نمیشود .چون امروزه دوران حقمررداری اسررت تررا تکلی مررداری و گسررتره حقهررا روزبررهروز
افزایش مییابد .البته این حقمداری زمانی که منجر به آسرریب و تهدیرردی برررای امنیررت جامعرره
شود ،جرمانگاری میشود.
برای مثال ،در سال  2۰13در سوئد دادگاه مردی را که کنار ساحل اقرردام برره خودارضررایی
کرده بود محکوم نکرد زیرا به گفته دادگاه «وی عمل جنسی خود را نسبت برره شررخص معینرری
هرردف قرررار نررداده اسررت

(https://www.independent.co.uk/news/world/europe/swedish-

court-rules-that-it-is- okay-to-masturbate-in-public-8826589.html, 2013. Accessed
) August 2018به عبارتی ،این عمل به هی کس ضرر نرسانده است و از جرایم بدون بزهدیررده
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است .پس در جرایم جنسی شرط است که شررخص یررا اشخاصرری هرردف قرررار گرفترره باشررند و
تعرض و آسیب جسمی یا حیثیتی به آنها وارد شود .البته جرم نبودن عمل برره ایررن معنرری نیسررت
که وی را رها کنیم چون این عمل در مالعام میتواند ی

انحراف باشد .برره هرحررال ،مررالک

جرمانگاری جرایم جنسی در گفتمان غربی عنصر رضایت است و اگر این عنصر وجود نداشته
باشد ،رفتار دارای کیفر است که حتی رابطه جنسی با همسر بدون رضایت وی جرررم محسرروب
میشود.

اعمالی چون «برهنگی در انظار عمررومی«، 1سررکس در ملعررام 2در کشررورهای انگلسررتان،
آمریکا ،استرالیا و کانادا بررا تفاوتهررایی جرمانگرراری شررده اسررت و «جریحررهدار کررردن عفررت
عمررومی 3در انگلسررتان و ولررز جرررم میباشررد« .برری دی اس ام  4برره رفتارهررای سادیسررتی و
مازوخیستی گفته میشود که در طول رابطه جنسی توسررط فرررد سادیسررت (دگرررآزار) بررر فرررد
مازوخیست (خودآزار) اعمال میشود و شامل تحقیر و یررا آزارهررای جسررمی و روانرری اسررت و
رابطه توافقی و مبتنی بر رضایت است .برری دی اس ام در کشررورهایی چررون کانررادا و آلمرران و
ایتالیا و سوئد و سوئیس جرم نیست اما در انگلستان و برخی ایرراالت امریکررا جرمانگرراری شررده
است .در اتریش و ایتالیا گفته شده که اگر آزار موجب  24روز باقی بمانررد جرررم اسررت و ایررن
روابط در مالعام و با نابالغرران جرررم اسررت( .)Barker, Lantaffi and Guptaامررا در انگلسررتان در
پرونرردههایی چررون
)(2016

)R v Brown(1994

و در امریکررا در

Doe v. George Mason University

جرم محسوب شده است.

همچنین اخیر ًا زنا (روابط افراد متأهل) در دو کشور کره جنوبی و هندوستان جرمزدایی شررد .در
کره جنوبی در سال  2۰1۵دیوان عالی سئول قانون  19۵3را باطل اعررالم کرررد و بیرران داشرت «حترری
اگر زنا غیراخالقی باشد ،قدرت دولت نباید در زندگی خصوصی افراد مداخله کند ...و حررق تعیررین
سرنوشت شامل حق انتخاب شری

جنسی میشود...همچنین جامعه کررره برره انرردازه کررافی متحررول

شرررده و سرررال  2۰1۵سرررال  19۵3نیسرررت https://edition.cnn.com/2015/02/26/asia/south-korea-

) .)adultery/index.htmlدیرروان عررالی دهلرری نررو در هنررد نیررز در سررال  2۰18قررانون دوران اسررتعمار
انگلیس ،که زنا را جرم انگاری کرده بود ،باطل اعالم نمود .بدین ترتیررب ایررن دو کشررور بررا برره روز
Indecent exposure
Public sex
Outraging public decency
)BDSM =B/D (Bondage and Discipline) S/M (Sadism and Masochism

1.
2.
3.
4.
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کردن قوانین گذشته و متناسب نمودن قوانین با تحوالت اجتمرراعی و فرهنگرری روز ،موجررب تحررول
نظام حقوقی خود شدند .امروزه در قوانین کیفری اکثر کشررورها از جملرره تمررام کشررورهای اتحادیرره
اروپا ،کشورهای آمریکای التین ،چررین ،ژاپررن و اسررترالیا زنررا جرررم نیسررت .البترره گرراهی از ضررمانت
ال در چین زنا زمینهای برای طالق است.
اجرای مدنی استفاده شده است؛ مث ً
در این نظامها که منشأ حقوق ،اراده ،خرد و خواست جمعی اسررت ،بنیرران و اسرراس قرروانین
ناشی از تبلور توافق جمعی است و خواست اجتماعی در وضع قوانین نمود واقعی دارد .لررذا در
این نظامها موضوعات حقوق کیفری بررر اسرراس خواسررت و اراده عمررومی میررانگین شررهروندان
تعیین میشود و حاکمیت با هرگونه اعتقررادی مداخلررهای در افررزایش و کرراهش سرریاهه جرررایم
ندارد .به اینسان ،قرروانین برررای تررأمین مطالبررات شررهروندان ،برره سررهولت قابررل تغییررر و تحررول
هستند(جوانمرد.)32 ،139۵ ،
امروزه رابطه آزاد بین زن و مرد مجرد ( )Fornicationتنها در  12کشور دنیا جرم است کرره
عبارتاند :از پاکستان ،افغانستان ،ایران ،کویررت ،مالرردیو ،مررراکش ،عمرران ،موریتررانی ،امررارات
متحده عربی ،قطر ،سودان و یمن .در بقیه کشورها این عمل با هی گونه واکنشی مواجه نیسررت
ال عادی و طبیعی است.
و امری کام ً
بایررد اشرراره کرررد کرره امررروزه انحرافررات و نابهنجاریهررای جنسرری (پررارافیلی) در علررم
روانشناسی و سکس شناسی طبقه بندی شده است که از مهمترین آنها بچه بررازی (پرردوفیلیا)،
مازوخیسم ،سادیسم ،حیوان دوستی ،مرده خررواهی و عررورت نمررایی اسررت .سیاسررت جنررایی
کشورها در برخورد با این انحرافات همیشه به صررورت کیفررری نیسررت و در اکثررر کشررورها
مداخالت روانشناختی در این زمینهها صورت میگیرد مگررر اینکرره برره دیگررری آسرریبی وارد
شود و مایه آزار دیگران شررود .امررا رابطرره جنسرری زن و مرررد مجرررد همررراه بررا رضررایت آنهررا
پدیدهای کررامالً عررادی و بهنجررار میباشررد ،لررذا نبایررد بررا آن هی گونرره برخررورد کیفررری یررا
روانشناختی صورت گیرد .بدینسان روابط آزاد بین دختران و پسران مجرررد موجررب اخررالل
در امنیت اخالقی جامعه نخواهد بررود ،چررون چنررین روابطرری صرررفاً در پرری ارضررای نیازهررای
انسانی ،عاطفی و جنسی هستند و قصد برهم زدن امنیررت جامعرره و تغییررر و برانرردازی ارکرران
نظام اسالمی را ندارند.
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در رویارویی با ناهنجاریهای اجتماعی ،جرمانگاری آخرین سالح است .چون مجازات به
دلیل اینکه در ذات خود خشن و بد است همواره نیازمند توجیه کافی است .این «اصل کرراربرد
کمینه حقوق کیفری است که از مستندات عقالنی و اخالقرری و اسررالمی برخرروردار اسررت .برره
همه هنجارهای اخالقی نمیتوان صورت قانون-آن هم قانون جزایرری-داد .در ایررن صررورت در
گام نخست این اخالق است که آسیب میبیند .اسالم هم در آموزش ارزشها و اعالم آنهررا بررر
جرم انگاری تأکید نمیکند(نوبهار.)113 ،139۰ ،
به همین دلیل مطابق ماده  1۰2قانون آیین دادرسی کیفری ،تحقیق در جرررایم منررافی عفررت
اصوالً ممنوع است مگر در موارد استثنا (وجود شاکی خصوصی ،ارتکاب برره عنر

و سررازمان

یافته بودن) و اصل بر بزهپوشی در این نوع جرایم میباشد« .شارع مقدس اسررالم بررر اغمرراض و
چشم پوشی از این جرایم تاکید دارد و توبه و نرردامت درونرری را بررر مجررازات ظرراهری ترررجیح
میدهد .از طرفی حیثیت و آبروی اشخاص ،گرروهر گرانبهررایی اسررت کرره هرری همسررنگی جررز
حرمت کعبه ندارد و در حفظ آن باید کوشش کرد( .زراعت.)312 ،1393 ،
بسیاری از فقهای امامیه مانند عالمه حلی قائل به تعطیل حدود بوده و گفتهانررد اقامرره حرردود
شرعی از امور مختص به معصومین (ع) است .ایررن نظریرره واجررد توجیرره اجتمرراعی اسررت زیرررا
اسالم دارای ابعاد مختل

تربیتی ،اخالقی و اجتمرراعی اسررت .آیررا در زمرران مررا بررا اجرررای حررد

شرعی بر زنی که برای سیر کردن شکم فرزندانش تن به عصیان داده ،خانوادهای را به آغرروش
فساد و تباهی نمیکشیم و آیا در چنین مواردی دفع فاسررد برره افسررد نمرریکنیم امررام علرری (ع)
برای حفظ بچه شیرخوار حد را اجرا ننمود ،آیا فقهررای عررادی مجازنررد در ایررن مرروارد تصررمیم
بگیرند (محقق داماد .)296 ،1392 ،حال اگر برای پیشگیری از فساد در جامعه اولین راهحل را
اقامه حدود و کیفر بدانیم ،نه تنها فساد از بین نمیروند بلکه فسادهای دیگری نیز رشد خواهند
کرد.

از طرفی اگر انجام عملی مایه بیزاری از دین و سبب حرررج مسررلمانان و یررا جامعرره اسررالمی
شود مانند اینکه مسلمانان به دلیل پایبندی به برخی احکام شریعت در زنرردگی اجتمرراعی خررود
دچار حرج و سختی گردند ،جایز نیست .چنانچه اجرای حکمی از شریعت مستلزم رویگردانی
مردم از اصل دین باشد ،شارع حکیم نرره تنهررا بررر اجرررای آن اصرررار نمیورزنررد کرره راضرری برره
اجرای آن نخواهد بود(نوبهررار .)144-137 ،1384 ،بنررابراین ضرررورتی نرردارد فقررط بررا کیفررر و
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سرکوب ،جامعه را اخالقی کنیم .زیرا کیفر روابط جنسی توأم بررا رضررایت جوانرران امررروزه در
ایران منجر به رویگردانی از دین اسالم میشود که شارع به آن راضی نیست.

ایران یکی از دوازده کشوری است که هرگونه رابطه دختررر و پسرر مجرررد را در مرراده 637
ق.م.ا جرمانگاری کرده است .از منظر ریشه فقهی ،این جرم در قرآن نیامده است و هرری دلیررل
روایی در این خصوص وجود ندارد فقط به مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا در روایات و
نظر فقها اشاره شده است .این ماده برای هردو جرم مذکور مجازات تا  99ضررربه تعیررین کرررده
است که به لحاظ شدت در قباحت عملی منافی عفت غیر از زنا ،دور از عدل و انصرراف اسررت.
مصادیق این جرم تمثیلی است که شامل هرگونه تقبیررل ،مضرراجعه ،معانقرره ،مکالمرره ،مصررافحه،
مکاتبه و اختالط میگردد(قدسی و پررورزرین .)1۵6-176 ،1383 ،در مررورد ایررن جرررم ،رویرره
قضایی ایران رویکرد واحدی اتخرراذ نکرررده اسررت .در دهرره  6۰و  7۰شمسرری ارتبرراط تلفنرری و
مکاتبهای و صرف خلوت کردن زن و مرد نامحرم را جرم نمیداند اما در اواخر دهرره  8۰و 9۰
ارتباط تلفنی و مجازی را که محتوای جنسی داشته باشد جرم میداند(جوانمرد.)31 ،139۵ ،
از منظر روایی فقط مصادیقی از روابط غیر از زنا در روایت ذکر شده که نمی توان آنهررا را
به همه موارد مشابه تسری داد .روایاتی که در این خصوص موجود است معمرروالً در پاسر برره
سؤاالت اشخاص ذکر میشد که در متن اجتماعی و فرهنگی آن جامعه قابل فهم بود .لررذا الزم
به ذکر است متون دینی را باید با توجرره برره بسررترها و تحرروالت ترراریخی ،اجتمرراعی و فرهنگرری
زمان و مکان تفسیر کرد که خاصیت فقه پویررای شرریعه همررین اسررت .رابطرره نامشررروع در دسررته
گناهان کبیره هم نیست .دلیل عقل هم دارای چالش است چون امررروزه بررا پیشرررفت فنرراوری و
علوم و رعایت اصول میتوان از بیماریهای مقرراربتی جلرروگیری کرررد و نسررب افررراد را تعیررین
نمود .اما مورد فروپاشی خانواده در اثر این جرم بحثی اسررت کرره بایررد در حرروزه جامعهشناسرری
مورد بررسی قرار گیرد .در شرایط فعلی به دالیل اقتصادی امکان تشکیل خانواده برای بسیاری
ال خانواده نزدی
از جوانان ممکن نیست و عم ً

به فروپاشی است .لذا جلوگیری از وقوع جرررم

روابط نامشروع به معنای حفظ کیان خانواده نیست .همانطور که قبال نیز اشاره شد ،ایررن جرررم
در ایران دارای رقم سیاه باالیی است و افراد زیادی آن را دارای قرربح ذاترری نمیداننررد و امررری
عررادی و طبیعرری تلقرری میکننررد .بنررابراین عامررل اصررلی فروپاشرری خررانواده را شرررایط نامسرراعد
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اقتصادی جامعه سبب میشود نه ارتکاب جرم رابطه نامشروع.

طبق مبانی فقهی ،تعزیر برای گناهرران و تخلفررات برره عنصررر مصررلحت بسررتگی دارد .تعزیررر
موکول به امررام اسررت و اگررر تعزیررر را برره مصررلحت بدانررد انجررام میدهررد و اگررر ترررک آن را
مصلحت بداند از تعزیر خودداری میکند .لذا تعزیر بیش از آنگه دائررر مرردار گنرراه باشررد ،تررابع
مصلحت است .رعایت مصحلت در تعزیر به معنای در نظر گرفتن خرد جمعی و بهرهگیررری از
نظر کارشناسان در جرررم انگرراری اسررت .جرررم قلمررداد کررردن تمررام گناهران برره تررورم کیفررری
میانجامد و وقتی بسیاری از امور جرم باشررند ،برره دنبررال آن مجررازات ،در ذهررن و برراور تابعرران
قانون امری عادی یا شبه عادی میشود و از قبح جرایم کاسته میشررود .شررارع اسررالم در کنررار
کیفر به حفظ حرمت و عرض افراد هم تأکیده نموده است کرره راههررای اثبررات جرررایم جنسرری
مؤید این امر است(نوبهار .)11۰ ،139۰ ،لذا روایاتی که مقدار مجررازات در تعزیرررات را معررین
نموده است از جنس احکررام حکررومتی اسررت کرره بررا تغییررر زمرران و مکرران قابررل تغییررر اسررت و
واگذاری تعزیر و کیفیت و مقرردار آن برره امررام و حرراکم بررر ایررن امررر صررحه میگررذارد .چنررین
احکامی برپایه مصلحت و منافع جامعه استوار است .تحوالت فرهنگی جامعهها میتواند داللت
متون دینی و غیردینی آنها را دستخوش تحول سازد .مسلمانان میتوانند و بلکه موظفنررد در هررر
عصر« ،عدالت عینی مصداقهای اثباتی و سلبی دین را اسرراس سررازماندهی عادالنرره اجتمرراعی
خود قرار دهند .زیرا آنچه حکومتها به کار میگیرند اموری بشری هستند که با عقل و تجربه
انسان تأسیس میشود اما اوامر و نواهی خداوند به وسیله انسرران شررنیده میشرروند و نرره تأسرریس.
حکومتها حتی اگر متعهد به عمل به اوامر و نواهی الهی در امررور اجتمرراعی و سیاسرری باشررند،
این تعهد آنها و همه پیامدهای آن اموری بشری است .این کار نقطه مقابررل اطاعررت از اوامررر و
نررواهی الهرری نیسررت بلکرره مقتضررای آن یعنرری الررزم برره عرردالت و اجتنرراب از ظلررم اسررت
(مجتهدشبسررتری .)12 ،1378 ،از طرفرری امکرران تبرردل مفهرروم متررون در طررول ترراری زنرردگی
اجتماعی ی

اصل مهم در زبانشناسی و هرمنوتی

مدرن است .لذا قانونگررذاران بایررد قرروانین

مجازات را با توجه به تغییرات اجتماعی که به دولت-ملت شدن جامعه ما منتهی شده ،بر مبنای
پاسررداری از عرردالت ترردوین کننررد نرره برمبنررای زنرردگیهای قبیلررهای گذشته(سررایت رسررمی
مجتهدشبستری .)1393 ،پس در اجرای احکام شریعت نمیتوان صرررفاً بررر منطررق وظیفررهگرایی
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اعتماد کرد بلکه مکل

باید به بازتابها و پیامدهای اجتماعی و انسانی عمل خویش هم توجه

نماید.
 -2ریش یابی جرایم جنسی با تاکید بر جرمشناسی فرهنگی
از منظر جامعه شناختی ،مطالعه تحوالت اجتماعی ایران نشانگر امواج فزایندهای از تغییرات
ارزشی است .رسرریدن فاصررله بلررو جنسرری و اقتصررادی برره ده سررال و بیکرراری منجررر برره نرروعی
شده است که نتیجه این امررر شررکل گیررری نگرشهررای آنومیر

و پیرردایش

وضعیت آنومی

ارزشهای جدید است .امروزه ،تفاوت در نگرش به نحوة رابطه با جررنس مخررال

برره یکرری از

اصلی ترین کانونهای مناقش بین نسلی در خانوادههای شهری بدل شده است.
طبق تحقیقات میدانی ،در حال حاضر روابررط جنسرری پرریش از ازدواج در ایررران برره حررداقل
شش دسته تقسیم میشود که عبارتاند از-1 :روابط آزاد (الگوهررای روسر یگری و مبتنرری بررر
پول) - 2روابط صیغهای  - 3روابط دوست دختر دوست پسر (مبتنرری بررر عشررق رمانتیر

)-4

روابط همخانگی (ازدواج سفید یا غیررسمی)؛ - ۵روابط ضدعاشقانه (مبتنرری بررر فریررب) و - 6
روابط مبتنی بر عشق سیال (روابط دوستانه با تعهد کمتررر) کرره روابررط دسررتههای اول و دوم در
گفتمان پیشامدرن و دستههای سوم و چهارم و پررنجم مرردرن و دسررته ششررم پسررت مرردرن قرررار
میگیرند(آزادارمکی ،شررریفی سرراعی ،ایثرراری و طررالبی .)2-12 ،139۰ ،رابرررت مرتررون جرررم
شناس آمریکایی در نظریه فشار بر این مطلب تاکید کرررده کرره سرراختارهای اجتمرراعی چگونرره
فشار معینی را به بعضی افراد جامعه وارد میآورد که به جررای همنرروایی ،نرراهمنوا میشرروند .در
این خصوص هم آنومی زمانی پدید میآید که در جامعه بر ازدواج و تشکیل خانواده بیشررتر از
اشتغال و مقدمات آن تاکید شود .احساس محرومیت موجررب نارضررایتی در افررراد شررده و ایررن
نارضایتی تبدیل به محرکی برای اقدام علیه منبع آن محرومیررت برره شرریوههای جدیررد میشررود.
فشارهای فرهنگی در کنار سایر عوامل چون احساس نیاز و شرایط اقتصررادی موجررب پیرردایش
ارزشهررای جدیررد فرهنگرری در جامعرره میشررود کرره عامررل گسررترش روابررط جنسرری برروده
است(آزادارمکی و شریفی ساعلی.)4۵4 ،139۰ ،
در گفتمان غالب فرهنگی جامعه ایران بر ازدواج و تشکیل خانواده بسیار توصیه میشررود از
این رو ازدواج ی

ارزش محسوب میشود که افراد باید به آن دست یابند .در قررانون اساسرری
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جمهوری اسالمی ایران هم در بند  1اصل  43بر تأمین نیازهای اساسرری و امکانررات الزم برررای
تشکیل خانواده برای همه تأکید شده است و در مقدمه قانون مذکور نیز بیان شده کرره خررانواده
کانون اصلی رشد و تعالی خانواده برای همه انسان است و فراهم کردن امکانات جهت نیررل برره
این مقصود از وظای

حکومت اسالمی است .همچنین اصررل  1۰مقرررر نمرروده خررانواده واحررد

بنیادی جامعه اسالمی است ،همه قرروانین و مقررررات و برنامررهریزیهای مربرروط بایررد در جهررت
آسان کردن تشکیل خانواده ،پاسررداری از قداسررت آن و اسررتواری روابررط خررانوادگی بررر پایرره
حقوق و اخالق اسالمی باشد .در راستای تحقق بخشیدن برره ایررن آرمرران قررانون اساسرری «قررانون
تسهیل ازدواج جوانان مصوب  1384به توانمندسررازی جوانرران برررای تشررکیل خررانواده توسررط
دولت تاکید کرده است .عالوه بر دولت ،تمام دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی طبق ایررن
قانون موظفند در این امر همکاری کنند .دولررت مکلر

اسررت برررای فرهنررگ سررازی ازدواج،

جوانان و خانوادهها را در جهت کاهش هزینههای تشریفات مراسم ازدواج تشررویق کنررد .طبررق
ماده  6این قانون دولت باید به منظور نظررارت بررر اجرررای ایررن قررانون کمیترره سررامان ازدواج در
استانها تشکیل دهد.

اما در عمل نه تنها بر قانون اساسی و قانون تسهیل ازدواج جوانرران عمررل نشررده اسررت بلکرره
موقعیت فعلی از آرمانهای این قوانین به دور است .اصررول ذکررر شررده در ایررن دو قررانون هرری
ضمانت اجرایی ندارد .تالش دیگری که در این راستا انجام شررد ،ایجرراد خانرره عفرراف در سررال
 1381برای تسهیل امر ازدواج و ساماندهی معضل روابط جنسرری بررود امررا مررورد تصررویب قرررار
نگرفت .لذا اکنون کسانی که برای تامین نیازهای اساسی خود مرتکب جرایم جنسی میشوند،
خود قربانی هستند .اول قربانی سیاستهای غلط ساختاری و فرهنگی و اقتصادی کرره منجررر برره
روابط جنسی آنومی

میشود و دوم قربانی تدابیر کیفررری شرردید پررس از ارتکرراب جرررم کرره

منجر به طرد آنها از جامعه میگردد.

جرمناسی فرهنگی یکی از شاخههای جرمشناسی انتقادی اسررت کرره برره هنگررام مطالعرره جرررم،
ضمن بررسی متن اجتماعی و فرهنگی ظهور و فعالیت مجرمانرره ،گفتمرران خررود را بررر اسرراس سرره
حوزه «فرهنگ به مثابه جرم « ،جرم به مثابه فرهنررگ و «بازنمررایی رسررانه صررورتبندی میکنررد.
منظور از فرهنگ در این فرآیند ،سب

زندگی ،آداب و رسوم و نحوه گفتار و پوشررش و معررانی
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مشترکی است که بین گروهی از مردم قابل ردیابی است(فرجیها ،و اللوردی.)88 ،1393 ،
منظور از جرم به مثابه فرهنگ ،تبدیل رفتارهای مجرمانه به نرروعی سررب

زنرردگی و خرررده

فرهنگ است .منظور از فرهنگ به مثابه جرم ،جرمنگاری و مداخلرره حقرروق کیفررری در حرروزه
فرهنگ است که جناییسازی گفتمان فرهنگی صورت میگیرد و برخرری جنبشهررای مرردنی و
فرهنگی در اثر ی

سری حوادث ،برچسب مجرمانه و انحرافی میخورند و طرد میشوند.

عامل مهم شکلگیری مقوله جرم به مثابرره فرهنررگ ،محرومیتهررا و نابرابریهاسررت .افررراد
محروم از ابزارهای قانونی برای حل مشکالت خود ،به تعامل با همفکران خود روی میآورنررد
و خرده فرهنگها را شکل میدهند .این خرده فرهنگها رفتارهای مجرمانه را عادی و مشروع
جلوه میدهند که گاهی به صورت خشونتآمیز و گاهی به صورت مسالمتآمیز است .جرایم
جنسی نیز در راستای پدیررده «جرررم برره مثابرره فرهنررگ قابررل تحلیررل اسررت .بسرریاری از افررراد از
راههای قانونی توانررایی ارتبرراط بررا جنسرری مخررال

و رفررع نیازهررای جنسرری را ندارنررد کرره ایرن

محرومیت از راههای مشروع منجر به شکلگیری فرهنگ یا خرده فرهنگ مجرمانه میگردد و
جرایمی چون رابطه نامشروع و زنا تبدیل به رفتارهایی عادی شده و از آنها قبحزدایی میشررود.
ازدواج دائم تنها راه «فرهنگی تامین نیازهررای جنسرری در ایررران اسررت لررذا اگررر ایررن راه دسررت
نیافتنی باشد ،مسلم است که راههای فرهنگی دیگری برای رفع این نیازها و محرومیتها ایجرراد
میگردد و سب

های زندگی جدیدی برای ارضای نیازها پیدا میشود .بدین ترتیررب فرهنگرری

که صرفاً بر ازدواج دائم یا بر کنترل و سرکوب نفس طرروالنی یررا دائمرری توصرریه کنررد طرفرردار
چندانی نخواهد داشت .فرهنگ ت

بعدی در جامعه و وجود ی

فرهنگ مسلط و غالب کرره

فرهنگهای دیگر را طرد و نفی کند ،دوام نمیآورد.

این مسأله گاهی منجر به اخالل در نظررم اجتمرراعی و فرهنگرری جامعرره هررم میشررود .دسررت
نیافتن به فرهنگ و ارزش غالب-ازدواج دائم-و افزایش محرومیتها در این خصوص موجرب
میشود نیازهای جنسی از طریق برخرری سررایتهای مسررتجهن و برنامررههای نرمافررزاری دیگررر و
سکس مجازی یا در برخی مکانهای عمومی و نامناسب دیگر رفع شررود کرره منجررر برره اخررالل
فرهنگی و اجتماعی میشود .ارتکاب اعمال جنسی در چنین مکانهایی جرم مشررهود محسرروب
شده و مقامات پلیسی و قضایی حق تحقیق و تعقیب را خواهند داشت.

اگر مقررات کیفری قابلیت انطباق بررا فطرررت بشررر و فرهنگهررای جامعرره را نداشررته باشررد،
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همواره به زیان مردم خواهد بود .زیرا مررردم یررا مجبورنررد محرردودیتها را ب ذیرنررد و یررا بررا آن
مقابله کنند .پذیرا شدن آن موجب از دست رفتن آزادی و مقابله با آن موجب تحمل مجررازات
میشود و ممکن است موجب اعتراض بیشتر مردم گردد .از ایررن رو ،قررانون ناعادالنرره مصررداق
خشونت است و اگر قانون کیفررری حررق متفرراوت بررودن و سررب

های زنرردگی را برره رسررمیت«

نشناسد میتواند خشونتزا باشد کرره منجررر برره نافرمررانی مرردنی میشررود(حمزه زینررالی،1388 ،
 .)413مردم دو نوع واکنش برره ایررن نرروع قرروانین نشرران میدهنررد :یررا آن را میپذیرنررد ولرری در
موقعیتهای دیگر مرتکب جرم شده و در واقع قانون را دور میزنند تا جرمشان کش

نشررود؛

یا اینکه قانونشکنی میکنند و در نتیجه موجب مجازات و برچسرربزنی میشررود .اکنررون مرراده
 637ق.م.ا در عمل متروک و خنثی شده است زیرا افراد زیادی به خصرروص جوانرران مرتکررب
جرم موضوع این ماده میشوند .این ماده قانونی تلویحاً به این امر اشاره دارد کرره تنهررا راه رفررع
نیازهای جنسی ازدواج است و هر راه دیگری غیر از این تا  99ضربه شالق خواهد داشت .ایررن
یعنی طرد و سرکوب فرهنگ مردم جامعه که نتیجه آن ،قانونشکنی است .قانون میخواهد در
این خصوص از امنیت اخالقی حمایت کند ،اما خود این قانون حامی چندانی ندارد .در نتیجرره،
قانون و کیفر نمی تواند با فرهنگ مقابله کنررد و در جرردال قررانون و فرهنررگ ،قررانون اسررت کرره
شکست میخورد و طرد میشود و فرهنگ ممکن اسررت برراقی بمانررد .چیررزی کرره میتوانررد بررا
فرهنگ مقابله کند ،فرهنگ است که با استدالل و علم و منطررق و اقنرراع میتوانررد فرهنگهررای
دیگر را شکست دهد.

از یر

سررو رسررانهها هررم در شررکلگیری و تغییررر فرهنررگ بیترأثیر نبودهانررد .بررا گسررترش

رسانههای جمعی و ایجاد دهکده جهانی ،فرهنگهای مختل

دیده شده و آموخته میشرروند.

با توجه به اینکه امروزه در اغلب کشورها آزادی جنسی وجود دارد و بعد از انقالب جنسی در
دهههای  196۰و  197۰و جنرربش عشررق آزاد در آمریکررا و کشررورهای دیگررر ،روابررط جنسرری
دختران و پسران آزاد شده است ،لذا این سؤال در ذهن افراد ایرانی مطرح میشود که چرررا در
ایران این اعمال ممنوع است و پاس قانعکنندهای هم نمییابند و قانع نمیشرروند .ممکررن اسررت
دالیلی چون حاملگی ناخواسررته و بیماریهررای مقرراربتی بیرران شررود ،امررا امررروزه بررا پیشرررفت و
آموزشهای صحیح از چنررین مشررکالتی جلرروگیری میشررود .شرراید بترروان گفررت علررت حکررم
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ممنوعیت روابط جنسی نامشروع از بین رفته است و وقتی علت از بین رفته باشد ،حکررم هررم از
بین خواهد رفت.
به این دلیل ی

ال وقتی گفته میشود فررالن فرریلم
بحث معرفتشناختی ایجاد میشود که مث ً

را نبین ،اولین چالش که در ذهن به وجود میآید ایررن اسررت کرره از کجررا میدانیررد آنچرره شررما
میفهمید درست باشد در موضوعی مانند بستن کمربند ایمنی روشن است کرره برررای تضررمین
سالمت است اما در موارد فرهنگی مسأله برره ایررن سررادگی نیسررت .لررذا هزینررههای درگیررری بررا
جامعه در امور فرهنگی و اخالقی زیاد است .وقتی از فرهنگ صحبت میشود ،از امر امنیترری و
سیاسی و مخفی صحبت نمیشود .از این رو ،در مقام قانونگذاری فرهنگی به حق انتخاب افراد
باید احترام گذاشته شود و نگاه حقمحور به سیاستگذاری فرهنگرری داشررت نرره نگرراه تکلیر
محور(نوبهار.)1۰۰ ،139۵ ،
اکنون وضعیت جامعه ایررران در حرروزه مسررائل جنسرری و خررانوادگی در وضررعیت آنومیر
است و در بینظمی برره سررر مرریرود .افررزایش طررالق ،خیانررت تجرررد قطعرری ،همجنسگرایرری،
آزارهای جنسی در مدارس و کودکآزاری و روابط نامشروع ،نشررانگر ایررن مسررأله اسررت کرره
قوانین حاکم بر ایران نتوانستهاند در حوزه مسائل جنسی نظم ایجاد کنند .لررذا نرراامنی جنسرری از
تبعات قوانین نامناسب و غیرموثر است .برای برونرفت از این وضعیت و ایجاد نظررم در حرروزه
مسائل جنسی ،الزم است مقررات کیفری ایران مورد بازبینی قرار گیرد.
نکته مهم در کیفردهی به مرتکبان جرایم جنسی توأم با رضررایت طرررفین ایررن اسررت کرره از
منظر کیفرشناختی امروزه هی ی

از اهداف کیفرها در مورد ایررن مجرمرران محقررق نمیشررود.

کیفر مرتکبان زنا یا روابط نامشروع منجر برره اجرررای عرردالت نمیگررردد چررون حقرری از کسرری
ضایع نشده است همچنین موجب ارعاب نیز نمیشود چون کیفر آنرران موجررب برچسرربزنی و
طرد و تجری بیشتر آنان نیز میگردد بلکه منجر به تکرار جرم خواهررد شررد .هرردف سرزادهی و
اصالح و درمان نیز نمیتواند تأمین شود چون این مرتکبان معموالً قبحی برای جرم خررود قائررل
نبوده و ارتکاب این اعمال را حق طبیعی و انسانی خود میدانند خصوصاً اینکه در اکثر جوامررع
دنیا از جرایم جنسی توأم با رضایت جرمزدایی شده اسررت .نظررر اسررالم هررم در ایررن خصرروص
صرفاً کیفر و سرکوب نیست بلکه تهذیب نفس انسانها از طرقی دیگررر غیررر از کیفررر اسررت .از
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طرفی ،وقتی احکام الهی در جامعه اجرا میشررود ،ایررن احکررام وجهرره اجتمرراعی و انسررانی پیرردا
میکند و پیامدهای انسانی و اجتماعی خواهد داشت .کیفررر چنررین مجرمررانی منجررر برره تنفیررر از
دین و رویگردانی جوانان از دین میشود .در نتیجه باید گفت مجازات جرم رابطه نامشروع که
موجب برچسبزنی و محرومیت از حقوق انسانی و اجتماعی میشود ،امروزه ناعادالنه است.

«ویلهلم رایش  1روانشناس اتریشی سرکوب میل جنسرری را زمینرره پرررورش افررراد مطیررع برررای
حکومتهای دیکتاتوری میدانست .لذا ملتی که با تربیت پدرساالرانه ،بازدارنررده و سرررکوبگرانه
امیا ِل جنسی بزرگ میشود ،توانایی تعقلش آسیب میبیند ،اضطراب در وجودش چنبر میزنررد و
نیروی تمرّدش فلج میشود؛ به نظر رایش مشکالت شخصیتی و رواننژدی ناشی از عدم ارضررای
جنسی طبیعی است .به علت آنکه عالئم رواننرژدی قررادر برره تخلیرره کامررل انرررژی جنسرری نیسررتند
انرژی جمع شده و در وجود فرد به عنوان تنش بدنی ظرراهر میشررود .انرررژی جنسرری میتوانررد برره
اضطراب بدل شده یا به شکل سادیسم و ستیزهجویی ظرراهر شررود .برره عنرروان مثررال ،کررودکی کرره
متعلق به طبقه کارگر است از والدین خود میآموزد که میل جنسیاش را سرررکوب کنررد .از ایررن
رو در بزرگسررالی سرررکش میشررود و انگیررزش جنسرری موجررب اضررطراب وی خواهررد شررد
) (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Mass_Psychology_of_Fascismرایررررش اعتقررررراد دارد
اخالقی که تمایالت طبیعی زندگی را با فاحشگی یکسان انگارد ،برره دیکترراتوری مبرردل میشررود.
چنین اختالطی ،شادی و عشق طبیعی را مانع میشود .عنرروان غیراخالقرری دادن برره کسررانی کرره برره
جای قوانین اجباری و غیرطبیعی ،بر طبررق قرروانین درونرری و طبیعرری خررود رفتررار میکننررد ،گنرراهی
نابخشودنی است .ریاکاری اخالقی خطرناک ترین دشمن اخالق ذاتی و طبیعی اسررت و بررا وضررع
قوانین اخالقی اجباری و خش

نمیتوان به جنگ ریاکاری اخالقی رفت .لذا الزمه رفتررار نیر

آن است که فرآیند زندگی و جنسی به طور طبیعی و آزاد رشد کنند(.رایش.)19 ،1382 ،
ابراهام مازلو روانشناس آمریکایی سلسله مراتب نیازهای انسان را دستهبندی کرده است که
عبارتاند از - 1 :نیازهای جسمانی یا فیزیوژی

مانند خوراک و پوشاک و خواب و مسکن و

نیاز جنسی - 2نیازهای ایمنی مانند امنیت جانی و مالی - 3نیاز به عشق و محبت ماننررد خررانواده.
 - 4نیاز به احترام و  - ۵نیاز به خودشکوفایی .همانطور که مالحظه میشود ،نیازهای جنسی در
پایینترین سطح قرار دارد و از نیازهای ابتدایی انسان است .هری

از نیازهای طبقه پررایین بایررد
1. Wilhelm Reich
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رفع شوند تا انسان به نیاز باالتر بتواند برسد .از نظر مازلو ارضای خوب نیازها موجررب پیرردایش
نیازهای باالتر میشود .لذا عدم رفع نیاز جنسی میتواند موجب مشکل در دسررتیابی برره مراتررب
باالی نیازها و در نتیجه مانع خودشکوفایی انسان باشد .بیشتر جرایم و جنایات در جوامع بشررری
سر همین نیازهای دسته اول و ناشی از عدم رفع یا محرردودیت در آنهاسررت .زیرررا بررا بقررا انسرران
رابطه مستقیمی دارند .تا زمانی که ذهن فرد درگیر رفع نیاز جنسی است ،نمیتواند به نیازهررای
واالتر دست یابد .اگر جامعه و دولت به نیازهای انسانی توجه نکند ،انسانیتی هم حاکم نخواهد
بود.

از لحاظ برخورد قانونی با روابررط جنسرری نامشررروع ،عرردهای پیشررنهاد دادهانررد بررا توجرره برره
واقعیات روز جامعه ایران و جهانی شدن فناوری و فرهنگ شاید بهتر باشد در الیحرره تعزیرررات
که در حال نگارش است بحث مداخله حاکمیت در تعیین حدود و ثغور رفتارهای غیراخالقرری
و مغایر عفت جنسی و عمومی به نحوی سامان یابد که شفافیت در جرمانگرراری و تنررویر رکررن
مادی جرم مذکور به نحوی تقنین شود که موجب خروج مواردِ قطعا غیر مصداق رفتررار مغررایر
عفت و مستحق کیفردهی بشود؛ تا نه تورم کیفری و نرره ارفرراق غیربایسررته ،هرری یر

صررورت

ن ذیرد و در برخی موارد هم جرمزدایی الزم است(جوانمرد .)31 ،139۵ ،برخرری هررم گفتهانررد
که در نظام کیفری ایران انطباق قوانین کیفری با مروازین شرررعی مسررلم و انکارناپررذیر اسررت و
بدین ترتیب جرمزدایی در قلمروهایی چون حدود به دلیل مبنای تغییرناپررذیر آنهررا قابررل تصررور
نیست .ولی در محدوده تعزیرات به ماده  638ق.م.ا اشاره کردهاند که قابل اصالح است چررون
قانونگذار دامنه جرم انگاری این ماده را تا مرز بینهایرت گسررترش داده اسررت(رایجیان اصررلی،
.)1۰۵ ،1381
با توجه به اینکه این تحقیق از بعد حقوقی و جرمشناختی درصرردد ارائرره راهکررار اسررت ،برره
گمان نگارنده با عنایت به مطالبی که در این تحقیق مورد بحث قرررار گرفررت ،میترروان روابررط
جنسی توأم با رضایت طرفین بین زن و مرد مجرررد را مشررروعیت بخشررید و از آنهررا جرمزدایرری
کرد .زیرا:
اوالً ،با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی در شرایط فعلی امکان ازدواج برررای بسرریاری از
افراد در سن ازدواج محال یا بسیار دشوار شده است .تنها راه مشروع رفررع تمررایالت و نیازهررای
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که بین هدف و راه رسیدن به هرردف تعررارض

و تناقض وجود دارد و راه مشروع بسته است و راه نامشروع هم موجب کیفر و طرد است ،باید
راه سومی وجود داشته باشد .اگر بترروان قرردری در روابررط بررین مرررد و زن مجرررد آزادی ایجرراد
کرد ،موجب پیشگیری از مشکالت میشود و جرایمی چون تجاوز جنسی ممکن است کاهش
یابد .در این صورت دفع فاسد به افسد هررم رخ نمیدهررد چررون کیفررر مرتکبرران جرررم نامشررروع
موجب مفسدههای فراوانی مانند برچسبزنی گردیده است .تا امنیت اقتصررادی حرراکم نباشررد،
امنیت اخالقی هم در جامعه وجود نخواهد داشت و از راهکارهای پیشگیری از جرایم جنسرری،
ایجاد امنیت اقتصادی است.
ثانیاً ،با توجه به وضعیت فرهنگی جامعه با ایجاد دهکده جهانی و رسانههای گسررترده ،قررب
ذاتی جرایم جنسی توأم با رضایت قدری از بین رفته است و جوانان حق طبیعی و انسررانی خررود
میدانند که بتوانند با جنس مخال

ارتباط داشته باشند .این مسأله تبرردیل برره فرهنرگ و سررب

زندگی و به تعبیر جرمشناسان فرهنگی «جرم به مثابه فرهنگ شده اسررت .زمررانی کرره قررانون بررا
انتظارات و فرهنگ مردم جامعه سازگاری نداشررته باشررد ،تبرردیل برره قررانون متررروک و مطرررود
میگردد و نمیتوان از طریق مداخله کیفری برای برقراری اخالقیات در جامعه ،روابط جنسرری
افراد را سرکوب کرد .زمانی که تنها راه فرهنگی برای ارضررای نیازهررای جنسرری یعنرری ازدواج
دائم مسدود باشد ،فرهنگهای دیگری شکل خواهنررد گرفررت کرره قسررمتی از ایررن فرهنگهررا،
انحرافات قبیح جنسی است .لذا قانون کیفری نباید به عنوان اولررین راه حررل اقرردام برره سرررکوب
بنماید .پدیده تجرد قطعی ممکن است موجب افزایش فحشررا و سررقط جنررین و نابهنجاریهررای
دیگر شود؛ حال به نظر میرسد آزادی روابط برای دختران و پسران جرروان مجرررد میتوانررد از
تجرد قطعی جلوگیری نماید و تا حدودی روابط قاعدهمنررد شررود کرره ایررن قطعراً از فحشررا بهتررر
خواهد بود .لذا برای برونرفت از وضعیت آنومی

جنسی حرراکم بررر ایررران ،برره نظررر میرسررد

میتوان روابط جنسی خارج از ازدواج دائم را که مبتنی بر رضایت باشد با شرایطی مشررروعیت
بخشید و جرمزدایی گردد.
ممکن است گفته شود قرار بر این نیست که هرگاه هر جرمی تبدیل به فرهنگ شررود ،بایررد
ال جرایم خطرناکی چون تخریب محیط زیست یا سرقت و قتل هررم
از آن جرمزدایی گردد؛ مث ً
میتوانند تبدیل به سب

زندگی و فرهنگ شوند اما هی گاه بحث جرمزدایرری از آنهررا مطرررح
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نمیشود .در پاس باید گفت که چنین جرایمی آسیبهای فراوانی بر دیگران وارد میکننررد و
معیارهای قابل قبولی برای جرمانگرراری آنهررا موجررود اسررت و مهمتررر اینکرره ناشرری از فطرررت و
غریزه انسان هم نیستند و دارای قبح ذاتی هستند .اما روابط جنسرری همررراه بررا رضررایت طرررفین
ناشی از طبیعت و غریزه انسان است که به سختی قابل دفع است .به عبررارتی انسرران در زنرردگی
روزمره خود با این مسأله سروکار دارد و چیزی نیسررت کرره بترروان از آن گریخررت ،امررا جرررایم
دیگر اینطور نیستند.

بدین ترتیب برخالف میررل جنسرری ،میررل برره دزدی و ضرررب و جرررح یررا قتررل از اقتضررائات
زندگی روزمره نیستند مگر در موارد نادری که فرد دچار مشکالت روانرری باشررد .مقاومررت در
برابر میل به ارتکاب این جرایم غالباً بر تکامل یا تعادل زندگی عاطفی فرد و شخصیت او ترأثیر
نمیگذارد؛ حال آنکه سرکوب امیال جنسی عموماً در این موضوع تاثیرگذار است .لذا قرروانین
مربوط به اخالق جنسی ممکن است مشکالت اجتماعی جدی ایجاد کنند زیرررا هررم مشررکالت
ناشی از سرکوب امیال جنسی و هم پیامدهای این سرکوب ،از مشکالت و پیامرردهای امتنرراع از
ی

ال متفاوتاند(هارت.)36-37 ،1388 ،
جرم معمولی ،کام ً
ثالثاً از منظر فقهی و آموزههای اسالمی میتوان گفت که برخرری فقهررا موافررق تعطیررل اقامرره

حدود در زمان غیبت هستند و به جای اقامرره حرردود ،اجرررای تعزیرررات را جررایگزین میکننررد.
هرچند این نظر در سیاست کیفری ما مورد پذیرش قرار نگفته است اما قانون مجازات اسررالمی
 1392و قانون آیین دادرسی کیفری  1392مقرر کردهانررد کرره تحقیررق در جرررایم منررافی عفررت
ممنوع است و هی فردی نباید مورد پرسش قرار گیرد مگررر در مرروارد اسررتثنا .ایررن امررر مطررابق
قاعده درأ و منع تجسس و بزهپوشرری جرررایم جنسرری در اسررالم اسررت کرره اثبررات آنهررا را بسرریار
دشوار میکند .با این حال در جرم رابطه نامشروع و منافی عفت رویرره قضررایی واحرردی وجررود
ندارد که منجر به تضییع آزادیهای افراد گردیده است .دالیل روایرری برررای ایررن جرررم وجررود
دارد اما از موارد گناهان کبیره نیست تا موجب تعزیر باشد .متون روایی در این خصرروص را بررا
توجه به بسترهای انسانی ،فرهنگی و اجتماعی هر عصر تفسرریر نمررود .در تعزیرررات هررم احکررام
تعبدی وجود ندارد.
طبق قاعده حرمت تنفیر اگر عمل به برخی احکام اسالم موجب رویگردانی و نفرت مردم
از دین شود ،شرع مایل به اجرای آن نیست .از طرفرری کیفردهرری بره ایررن جرررم موجررب تحقررق
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اهداف مجازاتها نشده است .اسالم در خصوص نیازهای جنسی-برخالف مسیحیت -چنرردان
سختگیر نیست و به ازدواج (موقت یا دایم) تشویق میکند و مخال

تجرد طوالنی اسررت .امررا

زمانی که راه مشروع مسدود است مجازات کردن کسانی که راه نامشروع را انتخاب کردهانررد،
به مصلحت نیست .تعزیر هم تابع مصلحت است و مصلحت امروزه این نیست کرره روابررط آزاد
جنسی توأم با رضایت مجازات شود چون دفع فاسد به افسد رخ خواهد داد اما این پیشررنهاد برره
معنی آزادی کامل جنسی یا لودگی جنسی نیست .برره عبررارتی ،از جررواز رابطرره آزاد زن و مرررد
مجرد ،جواز جرایم جنسی دیگر استنباط نمیشود .بدیهی است جرایم جنسی ترروام بررا عنر

و

اکراه ،رابطه جنسی با نابالغان ،رابطه جنسی با محررارم و حیوانررات و مردگرران ،زنررا در مالعررام و
روابط جنسی بین زن و مرد متأهل همچنان باید در محدوده مداخله حقوق کیفری باشند .چون
دالیل کم و بیش قانعکنندهای برای جرمانگرراری آنهررا وجررود دارد .امررا روابررط بررین زن و مرررد
مجرد با عنایت به استداللهای مذکور ،مخل امنیت جامعه نیسررت و میترروان از آن جرمزدایرری
نمود تا وضعیت آنومیر

و غیرعررادی جامعرره ایررران در حرروزه روابررط جنسرری تعرردیل شررود و

عقدههای جوانان کاهش یابد .لذا اکنون چنین روابطرری نرره تنهررا ضرررری نرردارد بلکرره میتوانررد
فایدههایی هم داشته باشد .امید است قانونگذار این مسأله را در هنگام بررازبینی بخررش تعزیرررات
قانون مجازات اسالمی مورد عنایت قرار دهد.
نتیجه
قانونگذار ایران برای حمایت از امنیت اخالقی اقدام به جرمانگاریهای گسررترده در حرروزه
جرایم جنسی کرده است .اما نتیجه این سرکوب کیفری ،افررزایش روزافررزون جرررایم و روابررط
جنسی بوده است .دستگاه قانونگذاری ایران ،به هنگام جرمانگاری رفتارهایی که در فقه امامیرره
گنرراه محسرروب شررده و برررای آنهررا کیفررر معررین در نظررر گرفترره شررده ،هرری ترروجهی برره مبررانی
جرمانگرراری ایررن رفتارهررا نرردارد و در نتیجرره برررای یررافتن ایررن مبررانی ،بایررد برره متررون دینرری و
روایتهای معصومین مراجعه کرد که در عصر حاضر چنین مسرألهای دشرروار اسررت .از طرفرری
اجرای برخی کیفرهای اسالمی در عصر حاضر موجب تنفیر از دین میشود کرره شرررع مقرردس
راضی به آن نیسررت .لررذا مقررنن ایررران در جرمانگرراری روابررط جنسرری برره بسررترهای فرهنگرری و
اجتماعی جامعه امروز ایران در خصوص روابط جنسی توجهی نکرده و عنصررر مصررلحت را در
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جرمانگاری روابط جنسی موجب تعزیر رعایت ننموده است.
این مسأله با توجه به مقوله فرهنگ قابررل بررسرری اسررت .جرررم شناسرری فرهنگرری رفتارهررای
مجرمانه را در قالب «جرم به مثابه فرهنگ و «فرهنگ برره مثابرره جرررم بررسرری میکنررد کرره در
حوزه جرایم جنسی میتوان گفت با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی امروز ایررران
و افزایش فاصله بلو جنسرری و بلررو اقتصررادی ،روابررط جنسرری خررارج از ازدواج و انحرافررات
جنسی و آسیبهایی چون تجرد قطعی در حال افزایش است کرره تبرردیل برره فرهنررگ یررا خرررده
فرهنگ و نوعی سب

زندگی شده است .از طرفی مداخله کیفری برای سرررکوب و نفرری ایررن

فرهنگها به بحران جنسی جامعه دامن میزند .تنها راه رفع نیرراز جنسرری در ایررران ،ازدواج (برره
خصوص دائم) است که این راه برای بسیاری از جوانان مسدود است و لذا وضررعیت آنومیر
جنسی پدید آمده اسررت .گفتمرران فرهنگرری غالررب بررر ازدواج دائررم و تشررکیل خررانواده تاکیررد
میکند و راههای فرهنگی دیگر از طریق جرم انگاری روابط آزاد جنسرری سرررکوب میشرروند.
در نتیجه چنین فرهنگ غالبی که انتظارات واقعرری جوانرران و شرررایط روز را در نظررر نمیگیرررد
مطرود میشود و طبیعتاً قانون کیفری که در حوزههای فرهنگی جامعرره مداخلرره میکنررد و هررر
راه دیگری برای ارضا تمایالت جنسی-غیر از ازدواج رسمی-را مجررازات میکنررد ،تبرردیل برره
قانون متروک و مطرود میگردد .هدف اصلی ازدواج رفع نیازهررای جنسرری نیسررت تررا تنهررا راه
رفع این نیازها ازدواج باشد .برای خروج از آنررومی جنسرری در شرررایط فعلرری مرریترروان روابررط
جنسی خارج از ازدواج دائم مرد و زن را که مبتنرری بررر رضررایت باشررد بررا شرررایطی مشررروعیت
بخشید و جرمزدایی کرد .کیفر این عمل امروزه در جامعرره موجررب مشررکالت و عسررر و حرررج
برای جوانان شده است و هی ی

از اهداف مجازاتها در کیفردهی به برره ایررن عمررل محقررق

نشده است .لذا مجازات جرم رابطه نامشروع امروزه ناعادالنه است .همچنین رابطه نامشررروع از
گناهان کبیره در اسالم نیست و روایات موجود در این خصوص را نمیتوان به همرره مرروارد برره
طور مطلق تسری داد و باید این روایات را در بسترهای فرهنگی جامعه تفسیر نمود .نهایتراً بایررد
اذعان نمود که روابط آزاد بین زن و مرد مجرد مخل امنیت اخالقی جامعه نخواهررد بررود چررون
این روابط قصد برهم زدن امنیت جامعه را ندارند بلکه در پی ارضای نیازهای انسررانی و طبیعرری
هستند.
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نامشروع در ایران ،کد خبر۵216۰ :
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شناسی ،دانشگاه گیالن.

 .12رایجیان اصلی ،مهرداد(  ،) 1381تبیین استراتژی عقب نشینی یا تجدید دامنه مداخلرره
حقوق جزا و جایگاه آن در ایران ،مجله حقوقی دادگستری ،شماره .41
 .13رایش ،ویلهلم (  ) 1382کش انرژی ارگن ،روانشناسی در عمق :کارکرد ارگاسررم،
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 .14زراعت ،عباس (  ،) 1393آیین دادرسی کیفری ،جلد دوم ،چاپ اول.نشر میزان.

 .15فرجیها ،محمد و الل وردی ،فرهاد (  ،)1393رویکرد جرم شناسرری فرهنگرری برره تغییررر
الگوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان ،آموزههای حقوق کیفری ،دانشگاه علرروم اسررالمی
رضوی ،شماره .7

 .16قدسرری ،سرریدابراهیم و پررورزرین ،علرری (  ،) 1383نقررد و بررسرری مرراده  637قررانون
مجازات اسالمی ،مطالعات اسالمی ،شماره . 67
 .17مجتهد شبستری ،محمد ( ،)1378بستر معنوی و عقالیی علم فقه ،نشریه کیان ،شررماره

.46

 .18محقررق دامرراد ،سیدمصررطفی (  ،) 1392قواعررد فقرره بخررش جزایرری ،چرراپ بیسررت و
هشتم.مرکز نشر علوم انسانی.
 .19محمدی جورکویه ،علی (  ،) 1388سیاست جنایی اسالم در جرایم جنسرری ،فصررلنامه

حقوق اسالمی ،دوره  ،7شماره . 24

 .20محمررودی جررانکی ،فیررروز؛ روسررتایی ،مهرانگیررز (  ،) 1392توجیرره مداخلرره کیفررری؛
اصول و ضرورتها ،پژوهش حقوق کیفری ،سال دوم ،شماره سوم
 .21مهریزی ،مهدی و دانش پژوه ،وهاب (  ) 139۵قرآن و جرم انگاری حداقلی ،نشررریه
علمی پژوهشی فقه و حقوق اسالمی ،سال هفتم ،شماره دوازدهم.

 .22نوبهار ،رحیم (  ،) 1384بررسی قاعده فقهی حرمررت تنفیررر از دیررن ،مجلره تحقیقررات

حقوقی (یادنامه دکتر شهیدی(

 .23نوبهررار ،رحرریم (  ) 139۰اصررل کرراربرد کمینرره حقرروق کیفررری ،آموزههررای حقرروق
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سایت رسمی رحیم نوبهار
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 .26هارت ،هربرت (  ) 1388الزام قانونی اخالق ،ترجمه محمد راس  ،آیررین ،شررماره 24
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