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 Purpose: In this regard, there is no comprehensive research that 

examines the educational effects of sexual offenses in the health of 

the individual and society, although some sources have briefly stated 
about it. the main question in this article is this: what are the 

educational effects of legislating and executing sentences related to 

sexual crimes in verses and hadiths? This study aims to identify the 
impact of punishment for sexual crimes on the individual and  

society . 

Materials and Methods: Data collection in this article has not been 
done by sampling. In the field of humanities this article has collected 

descriptive information in the from of a library and with the tools of 

study and taking notes. 

Findings: Research findings showed that Islam is fiercely hostile to 
sexual crimes in order to protect society from mixing genealogy and 

crime against the human race. This article tries to go beyond the 

issue of convictions for sexual offenses beyond merely as a corporal 
punishment and the dimensions of its moral education should be 

considered scientifically attempts have also been made to identify 

the educational interests and purposes of sexual offenses. 
Conclusion: The issues of limits have been legislated by the holy 

shariah to prevent deviations and to prevent insecurity and 

corruption in the society, and different punishments have been 

considered for them depending on the type of crimes, in order to 
protect the fundamental interests of the society by establishing them. 

All of these punishments have educational effects that, if applied 

correctly, can achieve the desired effects. 
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 مقدمه
انسان از گذشته دور در جرایم جنسی همواره سعی کرده شدیدترین 
کیفر را برگزیند. بزهکاری امروز در این حوزه به یکی از مشکالت 
اساسی جوامع بشری تبدیل شده است که ضرورت بررسی در ارتباط 

سازد. در با جرم شناسی جرایم جنسی را بیش از پیش پررنگ می
پیچیده کنونی جرایم جنسی پدیده مذمومی است و نحوة  دنیای

ین دیل شده است. اسالم دای پیچیده تببرخورد با آن به مسئله
ها سروکار دارد در تمام احکام هدایت است و چون با فطرت انسان

اسالم بایستی قدر مشترکی از هدایت و فطرت و هماهنگی بین این 
رسل است، وجود داشته  دو که غرض از آفرینش انسان و ارسال

ای با اهداف فوق که فقط با ایجاد باشد. برای رسیدن به جامعه
امنیت مدنظر اسالم در همه ابعاد میسور است باید موانع شناسایی و 

ای باشد که برکنار گذاشته شوند از جمله این موانع جرایم جنسی می
-ازاتهای پیشگیری کننده و در وهله دوم مجآن در وهله اول راه

هایی در نظر گرفته شده است که شناسایی اثرات و ابعاد آن در سطح 
ها های فطرت و هدایت انسانفرد و جامعه و تطابق آن با بحث

وجوی آثار و باشد یعنی باید در جستمورد بحث این مقاله می
ها و پیامدهای اجرای مجازات بود، به هر مقدار که پیشگیری

ها تطابق داشته باشد از اثرگذاری بیشتری ها با فطرت انسانمجازات
 برخوردار خواهد بود.

هماهنگ با فطرت و طبیعت انسانی است و همیشه به صورت  ،دین
به همان  از منظر اسالم کند.قطعی و ضروری بشر، خودنمایی مینیاز 

ضرورت دارد سالمت روح  هامیزان که سالمت جسم برای انسان
وجود غرایز جنسی در یی برخوردار است. و روان نیز از اهمیّت باال

انسان برای تحقق اهداف خاصی است که بدون قرار دادن اعمال این 
غرایز در مجاری خاصی وجود این غرایز نه تنها آن اهداف را محقق 
نخواهد کرد بلکه بزرگترین مفاسد فردی و اجتماعی را سبب 

های خاص ذکر راهخواهد شد و به همین دلیل قرآن کریم پس از 
برای اعمال این غرایز، کسانی را که بخواهند در خارج از این 

ی غَابتَ نِمَفَ: »خواندچارچوب به اعمال این غرایز بپردازند متجاوز می
و هر گونه اعمال  (7مؤمنون/ )ال« ونَادُالعَ مُهُ کَئِولَأُفَ کَلِذَ اءَرَوَ

 کند.می های تعیین شده در شرع را ردجنسی خارج از راه ةغریز
تشکیل خانواده، تولید نسل، تربیت فرزندان و معلوم بودن نسب 

این  جنسی است و تحقق ةترین اهداف وجود غریزها از مهمانسان
جنسی در  ةپذیر است که اعمال غریزدر صورتی امکان هدف صرفاً

چارچوب روابط زناشوئی قرار گیرد. با آزاد بودن روابط جنسی، 
-وجود خواهد آمد و نه اصل و نسبت انسانه بمستحکم  ةنه خانواد

ها در جامعه معلوم خواهد بود به همین دلیل اسالم با محکوم کردن 
های هر گونه رابطه جنسی خارج از رابطه زناشویی، مجازات

ر داشته تا از این طریق، شدیدی را برای عدم رعایت این احکام مقرّ
ند و هم تحقق هم از مفاسد وجود روابط نامشروع جلوگیری ک

   (.1)پذیر نماید اهداف خاص وجود غریزه جنسی را امکان
، ضرورت استلی که مورد اهتمام شارع مقدس اسالم ئیکی از مسا

له ئدر قرآن کریم بارها به این مس .اصالح و تربیت نفوس بشری است
( و 82اإلسراء/و  89النحل/و  157األعراف/و  2البقره/اشاره شده )
 هدف اصلی رسالت خود را اصالح مردم اعالم کرده ،پیامبر اسالم

  است.
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از نظر  جامعهفرد و در سالمت هر حکمی یک سری آثار تربیتی 
تشریع و اجرا دارد که در این جا به بیان برخی از آثار تربیتی این 

 پردازیم.احکام که مؤثر در سالمت فرد و جامعه است، می
 

 و جامعه سالمت فردجرایم جنسی در  گذاریتأثیر قانون
دهد. خداوند حکیم است و هر کاری را از روی حکمت انجام می

در نظام حقوقی اسالم از آنجا که اسالم کاملترین دین الهی است، 
رات قوانین و مقرّ ةدهد همکه عدالت پایه و اساس آن را تشکیل می

 .ویژه قوانین کیفری در راستای تحقق عدالت تشریع شده استه و ب
ابراین خداوند متعال در تشریع تمامی احکام اهداف خاصی را بن

مدّنظر داشته است مثالً احکامی را که برای جرایم جنسی قرار داده 
 باشد. است برای پیشگیری و حفظ نظام خانواده و... می

 
 جرایم جنسی در سالمت فرد گذاریتأثیر قانون (1
 شخصی ازدارندگیب (1-1

صود دهد که مقات مختلفی به پیامبر اکرم )ص( میقرآن کریم دستور
اصلی از آن دستورات، تربیت و تزکیه مردم است که مردم با عمل 
کردن به این دستورات و فرامین قرآن بتوانند به فضایل و مکارم 

 اخالق دست یابند.
های مؤثر در تربیت که در قرآن کریم به آن اشاره شده از روش

ت. مقصود از انذار بیم دادن و ترسانیدن از است انذار و تبشیر اس
عواقب گناهان و اعمال زشت است و منظور از تبشیر نوید دادن به 
رحمت و فضل الهی است. تبشیر بسان پیشگیری از بیماری است، در 

تردید حالی که انذار همان درمان بیماری پس از وقوع آن است. بی
نابراین کند. بفای نقش میهمیشه، تبشیر و پیشگیری قبل از درمان ای

هد. دهای تربیتی را تشکیل میبشارت و انذار بخش مهمّی از انگیزه
انسان هم باید در برابر انجام کار نیک تشویق شود و هم در برابر 
کار بد کیفر ببیند تا آمادگی بیشتری برای پیمودن مسیر اول و گام 

الهی از این دو نگذاردن در مسیر دوم پیدا کند. انبیاء و رسوالن 
ر اند. از نظها استفاده کردهروش برای تربیت اخالقی و روحی انسان

قرآن کریم انذار و ترسانیدن تنها در افرادی که روح حقیقت طلبی 
کند و در افراد معاند و لجوج تأثیر هاست اثر میو حق جویی در آن

ند: کندارد. چنان که قرآن کریم در چند آیه به این مطلب تصریح می
(: همانا کسانی که خشیت 45إنّما أنتَ مُنذرُ مَن یَخشیها )النازعات/ »

لِیُنذِرَ مَن کانَ حَیّاً »فرماید: ، و نیز می«ترسانیها را میالهی دارند آن
(: پیامبر )ص( به وسیله قرآن کسانی را که حیات انسانی 70)یس/ 

 «. ترساندها سالم و پاک است میدارند و قلب آن
ها داده است که به هایی را به انساناوند در قرآن کریم پیامخد

شود از اشکال مختلف باعث آگاهی انسان در موارد مختلف می
جمله آثار گناه. از این رو او را از عاقبت گناه و جرم آگاه فرموده 
و از این طریق خواسته است انسان را از ارتکاب اعمال زشت برحذر 

وقی پیشگیری از جرم نماید چرا که جرم و داشته و به اصطالح حق
انسانی است که همه جوامع بشری به شکلی  –ای اجتماعی بزه پدیده

تردید نخستین راهی که اسالم برای مبارزه اند. بیبا آن رو به رو بوده
با جرم یا گناه برگزیده، پیشگیری است، چون اسالم اصوالً به 

 یفر.پیشگیری بیشتر معتقد است تا اجرای ک

مجازات باید طوری اجرا شود که بازدارنده مجرم از ارتکاب مجدد 
جرم و مایه عبرت دیگران باشد، آن گونه که هرگز دست به 

بدین معنا که کارهای مجرمانه نزنند و به سراغ بزهکاری نروند. 
هایی بازدارندگی در رویکردی هنجار محور خواستار تقویّت ارزش

ستا در یک بخش به مجازات متوسّل شده است و در همین را معیّن
ت تهدید به مجازات متخلّف اس و در بخش دیگر دست به دامان

(2.) 
جامعه با مجازات کردن مجرمان  به عبارتی در مسیر بازدارندگی،

دهد که فکر ارتکاب احتمالی هشدار می دستگیر شده به مجرمان
انتظار آنان  چرا که همین سرنوشت در در کنند،ه جرم را از سر ب

که  نیز خواهد بود و این همان معنای بازدارندگی عمومی است،
 به عالوه پیشگیری از جرم را با خود به ارمغان دارد، محصول طالیی

خود مجرم نیز با تحمّل مجازات متوجّه خواهد شد که هرگاه در 
همین سرنوشت شوم و حتّی شدیدتر  آینده باز هم مرتکب جرم شود،

 (.3) اوستر انتظااز آن در 
 
 ایجاد هراس در مجرم (1-1-

شود، چرا که بشر به دلیل ترس یک عامل بازدارنده نیز محسوب می
حفظ امنیّت خود و تمایل به آرامش و آسایش خیال، میل ندارد 

اش دچار دلهره و اضطراب گردد، لذا ترس از نوسانات زندگی
داند اعمالی که می های آن، شخص را از ارتکابزندگی و گرفتاری

هایی خواهد کرد باز آرامی و دلهرهدر آینده برای او ایجاد چنین نا
أَرجِ اهلل رجاهَ ال یجرئک علی »امام صادق )ع( فرمود:  .داردمی

(: به خداوند 4معصیته و خَف اهلل خوفاً ال یؤیسُک مِن رحمته )
ز د و اامیدوار باش، امیدی که تو را به انجام معصیتش جرأت نبخش

 .«خداوند بیم داشته باش بیمی که تو را از رحمتش ناامید نگرداند
است که ل صد تازیانه در حضور جمعی از مؤمنان مجازاتی تحمّ

نخست این که از نظر جسمانی، کیفری باشد: می دارای دو جنبه
ل است دردآور و هر کسی لذت زود گذر جرایم جنسی را بر تحمّ

دهد. دوم این که کیفری است ترذیلی و این بارگران ترجیح نمی
اشد که ای بی اگر کسی از نظر شرایط بدنی به گونهحتّ ،خوار کننده

ل ننگ و بتواند درد حاصل از این مجازات را بپذیرد، اما تحمّ
مگر در مورد کسانی که  ،خواری ناشی از آن کاری دشوار است

که هیچ اعتباری های اخالقی دور افتاده باشند چنان از اصول و ارزش
ت اجتماعی خود قائل نباشند، و البته چنین کسانی برای شرف و حیثیّ

 .(5) نادرند
ا ههای مجازاتتوان گفت یکی از ویژگیبا توجه به این مسائل می

وجود ترس در بزهکاران احتمالی آینده و در مجرمان فعلی است. 
ن س از ایاین تر ترساند و این خصیصه ذاتی مجازات است.کیفر می

داند قانون شدید، حتمی و سریع و... است، طریق که فرد خاطی می
 شود.حاصل می

 
 شدّت مجازات( آگاهی از 1-1-1-1

های اسالمی شدید است، راز این امر آن است که کیفرها و مجازات
وقتی مجازات ساده و قابل تحمّل باشد گناهکار ترس به خود راه 

ازات و کیفر افراد خالفکار در اسالم دهد امّا از آنجا که مجنمی
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گیرد شدید است، آن چنان بیم و هراس و هیبت مجرمین را فرا می
 (.6برد )که جرأت و جسارت افراد فاسد را از بین می

 
 حتمیّت مجازاتآگاهی از  (2-1-1-1

 ةچه ضامن نقش پیشگیرانآن از دید رویکرد بازدارندگی مجازات،
و قطعیّت یا به عبارتی اطمینان جامعه  همانا حتمیّت کیفرهاست،

مطلب که احساس ترس  یعنی باور به این هاست،از اجرای مجازات
بیش از  توان با حتمی جلوه دادن مجازات،از ارتکاب جرم را می

های مخوف ولی زودگذر در اذهان مردم برپا کردن نمایش
 . (7) برانگیخت

 
 سرعت اجرای مجازات( آگاهی از 3-1-1-1

بازدارندگی در صورتی که خواهان کاربرد کیفر به  ةطبق نظریّ
اعمال این نهاد کیفری  عنوان مانعی موثّر در برابر آماج جرم باشیم،

را زی باشد، ای از نظر زمانی نداشتهباید با وقوع جرم چندان فاصله
در غیر این صورت تصوّر الزم میان جرم و کیفر در اذهان به سستی 

وند و ارتباط میان آن دو قابل درک و لمس نخواهد و پی گرائیده
فرآیند دادرسی که موجبات وقفه میان جرم و  ةلذا اطال بود،

نه تنها نقش ارعابی کیفرها را از میان  آورد،مجازات را فراهم می
 (.8) مشوّق بزهکاری است بلکه خود، برد،می
 
 ( پیشگیری از موضع تهمت2-1

انِی الزَّ»بیان حکمی تشریعی تحریمی است  سوره النور در مقام 3آیة 
لَا یَنکِحُ إِلَّا زَانِیَةً أَو مُشرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لَا یَنکِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَو مُشرِکٌ وَ 

حکم به تحریم نکاح در آیه شریفه بعد «. حُرِّمَ ذَلِکَ عَلَی المُؤمِنِینَ
ر این آیه دارد که از امر به اقامة حد است و همین بُعدیت ظهور د

مراد به زانی و زانیه، زانی و زانیة حد خورده است و همچنین اطالق 
زانی و زانیه ظهور در کسانی دارد که هنوز به این عمل شنیع خود 

ند ادهند و شمول این اطالق به کسانی که توبه نصوح کردهادامه می
 (.9از ادب قرآن کریم بعید است )

یات بیانگر یک حکم شرعی و الهی است گروهی معتقدند که این آ
خواهد مسلمانان را از ازدواج با افراد زناکار بازدارد و مخصوصاً می

های جسمی غالباً های اخالقی همچون بیماریچرا که بیماری
 واگیردار است.

از این گذشته این کار یک نوع ننگ و عار برای افراد پاک محسوب 
دار یا های لکّهر چنین دامانشود. به عالوه فرزندانی که دمی

یابند سرنوشت مبهمی دارند. روی این جهات مشکوکی پرورش می
و حُرِّمَ »اسالم این کار را منع کرده است. شاهد این تفسیر جمله 

 (.10است که درآن تعبیر به تحریم شده است )« ذَلِکَ عَلَی المُؤمِنِینَ
ناکار را منع کرده، این سوره النور علّت اینکه ازدواج با ز 3در آیه 

شود و در مواضع تهمت است که با این کار فرد مؤمن شبیه فاسق می
 (. 11شود )گیرد و سبب سوء ظن در مورد او و غیبت میقرار می

 
 :جرایم جنسی در سالمت جامعه گذاریتأثیر قانون (2
 ( حفظ نظام خانواده1-2

ای برخوردار است. خانواده و حفظ آن در اسالم از اهمیّت ویژه
فرماید: زن و مرد زناکار را هر سوره النور می 2خداوند در آیه 

الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ »یک صد تازیانه بزنید 
 کند )هرگز نباید در اجرای اینو برای تأکید بیشتر اضافه می« جَلدَةٍ

ت کاذب و دروغین شوید، اگر به خدا حدّ الهی گرفتار رأفت و محب
فِی دِینِ اهللِ إِن کُنتُم  وَ ال تَأخُذکُم بِهِما رَأفَةٌ»و روز جزا ایمان دارید( 

و سرانجام در پایان این آیه به نکتة «. تُؤمِنوُنَ بَاهللِ وَ الیَومِ األَخِرِ
گیری از این مجازات الهی اشاره کرده دیگری برای تکمیل نتیجه

: )و باید گروهی از مؤمنان حضور داشته باشند و مجازات گویدمی
 «.وَ لِیَشهَد عَذَابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤمِنِینَ»آن دو را مشاهده کنند( 

بر زانی باید صد تازیانه به طور کامل بدون رحم و دلسوزی و بدون 
تخفیف از عقوبت یا نقص در حد، بخورد. تازیانه باید به سر و پشت 

بخورد. و از تخفیف در تازیانه یا سقوط حد به کلّی نهی و شکم 
نهی از سقوط « دین اهلل»شده است. و روایت شده از عطاء که مراد از 

حد با شفاعت و مثل آن است. پس اگر بشناسد آثار و ضررهایی که 
برد و به کرامت خورد و نسب را از بین میبه عِرض و شرف می

زند به طوری که ندان آسیب میخورد و به فرزانسان لطمه می
شناسند هر کس این را شناسند و نسب خود را نمیپدرشان را نمی

د. کنبداند حکمت خداوند متعال را در تشریع این عقوبت درک می
ای نیست که شهادت بدهند بر این عقوبت و افرادی جمع و چاره

وَ »شوند برای جلوگیری از انجام این کار زشت و عبرت گرفتن 
 (.12« )لِیَشهَد عَذَابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤمِنِینَ

 
 ( حفظ نسل و نسب1-1-2

ترین اجرای احکام حقوقی اسالم از جمله حدود یکی از ضروری
باشد ای برخوردار میمسائل اجتماعی اسالم است و از اهمیّت ویژه

چرا که هیچ اجتماعی بدون آن از امنیّت جانی، مالی، عقیدتی، 
ی و آبرویی برخوردار نخواهد بود. با توجه به این حد در ناموس

هایی است که در شرع برای بعضی اصطالح فقه عبارت از مجازات
 هااز گناهان معیّن شده است و مقدار و کیفیّت مجازات برای انسان

مجهول است لذا خداوند متعال در قرآن کریم در آیات مختلف 
 بت به تبهکاران معیّن داشته است.اجرای حد و بعضاً میزان آن را نس

ها و منکری است ترین جرمزنا در نظر اسالم جرمی است از شنیع
ترین منکرات به همین خاطر عقوبت شدیدی برای آن قرار از خبیث

رود و بنیان اجتماع داده چرا که در این جرم کرامت انسانی هدر می
زندانی به دنیا افتد و فررود و همچنین نسل به خطر میاز بین می

 (.13کند )ها نیست و تربیتشان نمیآیند که کسی متعهد به آنمی
و از اهداف شریعت اسالمی حفظ ضروریّات یعنی عقل و نسل و 
جان و مال و دین است و از آن جا که نسل یکی از ضروریّات است 
به همین خاطر شرع اسالم عقوبت سخت و زجرآوری را برای از 

 )همان(.محقق کردن امنیّت قرار داده است  م وبین بردن این جر
اندازد از همین گرایی نسل بشر را به خطر میبرای نمونه همجنس

گرایی وضع همجنسینی را برای رو خداوند متعال مجازات سنگ
 کرده است.

انحرافات جنسی و مخصوصاً از نوع ارتباط با محارم در زندگی 
ب اختالالت روحی، روانی فردی، اجتماعی و خانوادگی انسان موج

خواهد شد به همین جهت در آیات و روایات معصومین از آن به 
رسد این مجازات شدید از آن به نظر می (.14شدّت نهی شده است )
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اندازد و این روست که ارتباط با محارم نسب افراد را به خطر می
 باشد. ها و نظم نظام خانواده میمجازات برای حفظ نسب

 
 ی افراد پاکدامنفظ آبرو( ح2-2
بخش اصل اعتماد در نظام کیفری اسالم تأمین کننده و ضمانت 

های جامعه است. اسالم با قوانین دقیق خود اساس همه فعالیّت
اجتماعی را اعتماد قرار داده است و این اعتماد سازی را از درون 

 های اجتماعی و در سطحخانواده و همسایگان گرفته تا دیگر گروه
تر اعتماد همه متدینین نسبت به یکدیگر، استمرار بخشیده وسیع

است. چنین اعتمادی برای افراد در جامعه اسالمی از اطمینان داشتن 
خیزد و اساس این محافظت را نظام بر جان، مال و آبرویشان برمی

 (.15کند )کیفری و عقوبات اسالمی فراهم می
ه تنها این گونه افراد را تحت در مورد تهمت به افراد پاکدامن نیز ن

دهد بلکه در دراز مدّت نیز سخن و مجازات شدید قرار می
اندازد تا نتوانند حیثیّت پاکان را شهادتشان را از ارزش و اعتبار می

نهد و در جامعه دار کنند، بعالوه داغ فسق بر پیشانیشان میلکّه
آبروها و  غرض اسالم از این عقوبت حفظ (.16کند )رسوایشان می

کرامت امّت و تطهیر جامعه از شیوع زشتی برای گمراه کردن 
 (. 17باشد )های مسلمان و بهتان مغرضین میخانواده

گیری در مورد حفظ حیثیّت مردم پاکدامن منحصر به این سخت
این جا نیست و در بسیاری از تعلیمات اسالمی منعکس است و 

برای حیثیّت زن و مرد با  ای که اسالمهمگی از ارزش فوق العاده
 کند.ایمان و پاکدامن قائل شده حکایت می

 
 ب مصلحت و دفع مفسدهجل (3-2

 امالًک را کیفر جعل م،کنی توجه انسان جوىمصلحت طبیعت هب اگر
 که شوندمى اعمالى مرتکب طبعاً هاانسان ،دانست خواهیم صواب

 اىمفسده اراىد آنان براى که آنچه هر از و است آنان مصلحت به
 خود شخص براى را جویىمصلحت این اغلب ولى گریزانند، است

 در و اندیافته هدایت که آنان مگر جامعه، براى نه دارند نظر در
 وندش کارى مرتکب است ممکن بنابراین، دارند.برمى گام حق مسیر

 باشد جامعه ضرر به چند هر است، آن در مصلحتشان ظاهر به که
 به هرچند کنند، ترک نیست آنان شخص صالح به هک را آنچه و

 دناپسن طبیعت این مداواى براى دین رو این از باشد. جامعه مصلحت
 انجام به را هاانسان تا است داشته ملحوظ را مجازات انسان

 گفتیم که چنان و دارد، وا است آن در جامعه مصلحت که کارهایى
 را جامعه و فرادا ظاهرى مصلحت نه واقعى مصلحت الهى رحمت

 اثر (آله و علیه اهلل صلى) خدا رسول روایاتى در دارد. ءاقتضا
 بارانى اند.دانسته باران نزول از برتر را عدالت یاجرا آمیزرحمت

 ربعینأ مطر من خیر حد اقامة» ببارد. زمین بر روز شبانه چهل که
 بعینرأ المطر من رضاأل فى نفعأ رضاأل فى الحد قامةإل و» «صباحاً
 «صباحاً ربعینأ مطر من فضلأ رضاأل فى هلل یقام حد و» «صباحاً
 نقل (السالم علیه) باقر امام حضرت از نیز مضمون همین به روایتى

 (.21 ،20 ،19 ،18) است شده
 عبرت و جرم دوباره ارتکاب از مجرم منع موجب مجازات اگر

 یزن و یابدمى تحقق جامعه و مجرم فرد مصلحت گردد، دیگران
 و برده پى خویش اشتباه به مجرم که گردد موجب است ممکن

 به آن از پس و آورده روى توبه به و گردد بیدار ایمانش و وجدان
 رب کریم قرآن مفسران از اىپاره نشود. آلوده جرم ارتکاب و گناه

 اند.نموده تصریح هامجازات موزىآعبرت و بازدارندگى تخاصیّ
 طور به مجرمان تمامى مورد در هدافا این همه که است روشن
 و وجدان بیدارى موجب برخى در بلکه یابد،نمى تحقق یکسان
 ارتکاب از آنان بازداشتن موجب دیگر بعضى در و آنان اصالح
 مجازات ترس از دیگران که شودمى سبب نیز و شودمى جرم دوباره

 مجازات گاهى که نیست تردیدى نکنند. را آن ارتکاب رتصوّ
 زا مجازات بر مترتب مصالح قطعاً ولى است مفسده داراى و پسندنا

 تپراهمیّ و بزرگ مصالح جلب و است بیشتر آن اصل مفسده
 باشد. داشته دنبال به را جزئى مفاسد چند هر است، واجب

در هر جایی که احکام و اوامر و نواهی خداوند آمده است هدف 
و در برخی موارد هم که باشد. اولیه، ارشاد انسان و اصالح وی می

شود، باز اصالح و ارشاد دیگران به هالکت فرد خاطی منجر می
 باشد. یکی از مهمترین فواید این نوع از برخورد می

گرچه بهترین راه برای از میان بردن مفاسد اخالقی و اجتماعی باال 
بردن سطح فرهنگ و ایمان مردم است ولی به هر حال تعزیرات، 

صر و زمان ما، جایگاه ویژه خود را دارد تا آنجا به خصوص در ع
ها، عمل کردن به توان گفت بدون اجرای این نوع مجازاتکه می

-پذیر نمیقوانین الهی و رسیدن به جامعه سالم و ایجاد امنیّت امکان

 (.22باشد )
گیری در اثبات جرایمی دی دانستن سختتعبّرسد که به نظر می

قه معنای روشنی ندارد. وقتی شارع مقدس همچون زنا، لواط و مساح
ی اعتراف کنندگان به آن کند و حتّگیری میدر اثبات جرمی سخت

کند روشن است که چه مقصودی را به توبه و پرده پوشی توصیه می
های ناروا به از این کار دارد. با این کار از یک سو باب ایراد اتهام

ور طه اتی زنا که آدمی بشود و از سوی دیگر قبح ذافراد بسته می
کید دارد أکند و شارع مقدس نیز بر آن تفطری آن را درک می

آسان باشد و هر روز در ماند. اگر اثبات جرایم جنسی محفوظ می
میدان شهر کسی را به علت ارتکاب این گونه جرایم تازیانه بزنند 

 .(23) شودزدوده می قبح عمل رفته رفته از ذهن جامعه
 

 :و جامعه جرایم جنسی در سالمت فرد ای احکامتأثیر اجر
دهد. خداوند حکیم است و هر کاری را از روی حکمت انجام می

اینکه خداوند مجازاتی را برای برخی از جرایم مقرّر فرموده است 
-و دستور به اجرای احکامی داده است، همگی از روی حکمت می

کام اهداف خاصی باشد. بنابراین خداوند متعال در اجرای تمامی اح
را مدّنظر داشته است که مسلّماً یک سری آثار تربیتی در پی اجرای 
این احکام وجود دارد مثالً احکامی را که برای جرایم جنسی قرار 
داده است برای اصالح و عبرت انگیزی و پیشگیری از تکرار و 

 باشد. توسعه کار زشت و... می
 
 سالمت فرد جرایم جنسی در ( تأثیر اجرای احکام3
 ( برقراری عدالت1-3

 ها به مهمّتریناحکام باید طوری تنظیم شده باشند که با اجرای آن
باشد، بتوان دست یافت. برای هدف که همان برقراری عدالت می
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یابی به عدالت باید بین جرم و جزا تناسب وجود داشته باشد دست
 رسد.و هر کس به تناسب جرمی که مرتکب شده به مجازات ب

هرچه تناسب بین جرم و جزا در ابعاد مختلف بیشتر باشد مجازات 
تر و کارسازتر خواهد بود. در مجازات اسالمی بین نوع جرم، انسانی

خصوصیت و شخصیت مجرم، زمان و مکان وقوع جرم و چگونگی 
عقوبت آن تناسب الزم مراعات شده است. از جهت خصوصیات 

، عقل، علم، عهد، اختیار و عدم فردی، هرگاه شرایط ششگانة بلوغ
اظطرار در فرد موجود باشد و در این حال دست به کجروی بزند، 

کند اما فرد شود و کیفر معیّن خود را طلب میمجرم شناخته می
مریض، زن باردار، و زنی که تازه زایمان کرده، حد در همان ایام بر 

نکه امیدی به افتد، مگر آگردد بلکه به تأخیر میها جاری نمیآن
 ای خاص و به تناسببهبودی مریض نباشد که در این صورت به شیوه

. بنابراین در مجازات مجرمین (24شود )بیماری او حد جاری می
شرایط روحی، روانی و حتّی جسمانی افراد مورد توجه قرار گرفته 

شود و این رویکرد و صرفاً به شکل ظاهر عمل مجرمانه نگاه نمی
 نماید.حدّ اعالی خود انسانی می کیفر را در

 
 رفتار بزهکار ( اصالح2-3

های عالیه اسالم این است که مجازات بسیار شدیدی یکی از فلسفه
را برای شخص زناکار در نظر گرفته است چرا که اخالق مادام از 

ای هپشتوانه قدرت اجرایی مجازات برخوردار نباشد به تنهایی انسان
-حی مریض هستند از ارتکاب جرایم بازنمیفاسد را که دارای رو

دهد. ولی ترس از مجازات جنایتکاران دارد و نتیجه مطلوب را نمی
. هدف از زندان اصوالً مجازات یا داردرا از ارتکاب جرایم بازمی

ایجاد ترس برای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم و اصالح مجرم 
است. نظریه کنترل با ترکیب عوامل ساختاری و فردی تبیین جامعی 

دهد بر اساس این از فرآیند بازپروری و اصالح مجرمان زندانی می
ی از انظریه بازپروری و اصالح مجرمان نیازمند حفظ مجموعه

پیوندهای اجتماعی با خانواده، جامعه و نهادهای اجتماعی و مستلزم 
رسد اصالح های فردی است به نظر میای از خصیصهرشد مجموعه

تواند به بهبود سالمت روان زندانیان ها میوضعیت کنونی زندان
کمک قابل توجهی نماید در واقع اقداماتی که منجر به پیوستگی 

ها را با جامعه تضمین هایشان شود، رابطه آندهزندانیان با خانوا
ها تقویت کند، قطعاً نتایج و خود پنداره مثبت را در آننماید و 

 (.  25دستاوردهای بهتری خواهد داشت )
ز باو  ربزهکا حصالا هازاتمجااین  ایجرا از فهد مهمترین نچو

ار شود پدید او در حصالا ثرا نچهچنا ،ستاو یذیرـپجامعه
ح صالا ایبر مگا نخستین د.شومی شتهدابر او از رمذکو هایمجازات

 نقض از راـبزهک نشدن پشیما ست.ا پشیمانی ی،پذیرجامعهو 
 هـتوب از مرتبه لیناو و ستا هشد مرتکب که هاییارزش و راتمقرّ

 ست.ا ینـهم زـنی
 لـعم با اههمر را ربزهکا توبه ارههمو کریم قرآن ستا گفتنی

 از پشیمانی و توبه گرا ایرز ،ستا داده ارقر هتوج ردوـم او الحـص
 دفر از صالح عمل آن لنباد به اگزیرـن باشدقعی وا ستدرنا عمل

 پس ست.ای ـقعوا پشیمانی ناپذیر ییاجد که دکر هداخو وزبر
 آن ثرا و شد نپشیمااش گذشته از قعیوا رطو به ربزهکا نچهچنا

 در زات اواـمج ایبر توجیهی گشت اش نمایانجتماعیا رفتار در
 (. 26ارد )ند دجونیست، و لناسیاحقّ  هـجنب دارای هـک اییـههزـب

 
 دیدهبزه به ( توجه3-3

کند که یا مادّی و یا جرم انجام یافته ضرری بر مجنی علیه وارد می
در جرایم جنسی )منافی عفّت( آسیب و ضرر ناشی از  روانی است.

حیثیّتی است لذا جبران آن جرم بیش از آن که مادّی باشد، روانی و 
از سایر جرایم دشوارتر است. ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی 
عفّت از سیاست بزه پوشی اسالم در مواجهه با این گونه جرایم ناشی 

شود. این سیاست که در قوانین جزایی ما نیز تبلور یافته بر تأکید می
ن کریم بر آشارع بر منع اشاعة فحشاء مبتنی است، امری که قرآن 

( و سنت پیامبر )ص( و معصومین )ع( نیز بر 9تأکید داشته )النور/
آن داللت دارد. در جرایم منافی عفّت غالباً جنبة حقّ اللهی جرم بر 
جنبة خصوصی آن غلبه دارد به همین دلیل در نظام کیفری اسالم 

-نسبت با جرایم با این خصوصیت نه تنها بر اثبات جرم تأکید نمی

شود جرم اثبات نشود و فرصت اصالح لکه برعکس تالش میشود ب
 (. 27و توبه برای فرد باقی بماند )

باشد زیرا تالش برای اثبات این گونه دیده میاین رویکرد به نفع بزه
دیده به مراجع انتظامی و قضایی جرایم باعث رفت و آمد مکرّر بزه

ود و ممکن ششده و موجب تجدید خاطرات و تألّمات روحی وی می
-است از رهگذر رفتار و پاسخ گویی نامناسب افراد و نهادها با بزه

دیدگی ثانویة شخص نیز دیده مانند پلیس یا مراجع قضائی به بزه
دیدگی نخست باشد منجر شود و چه بسا این امر ناخوشایندتر از بزه

(28.) 
 
 ( اعاده حیثیّت4-3

وسف، النور و... و در های التوبه، یدر دین مبین اسالم در سوره
روایات متعدد از جمله روایاتی از امام محمد باقر )ع( در باب لزوم 

-جبران حقّ الناس و حضرت علی )ع( در باب تکریم شخصیّت انسان

ها و تکیه بر نکات مثبت افراد مجرم، اعاده حیثیّت مورد توجه 
  قرار گرفته است.

حکام نکه مصالح عالیة ادر مورد فلسفه تبعید گفته شده است: اگر ای
و قوانین اسالمی که اغلب برای ما ناشناخته است، ولی گاه اظهار 

فایده نباشد، از این رو در مورد نظری اجتماعی در این زمینه شاید بی
شود: مورد اول: تبعید زناکار از تبعید از دو مصلحت احتمالی یاد می

آورد فراهم می ای راشهری که جرم در آن ارتکاب شده است، زمینه
گردد و مجرم که جرم و آثار نامطلوب آن رفته رفته فراموش می

 از زخم زبان و طعن و دشنام مردم ایمنی پیدا کند.
دوم: دور کردن مجرم از صحنه جرم، او را از فشارها و مورد 

دارد. مردم به خصوص خویشاوندان نامالیمات بسیاری ایمن نگاه می
توانند، خشم و کینة خود را نسبت به او میها نمجنی علیه، تا مدت

فرونشانند و از این رهگذر ممکن است، دربارة او رفتارهای 
خشونت آمیز و مخاطره انگیز اعمال شود. این دور شدن از محیط 
جنایت و در نتیجه، فراموش شدن جرم به خاطر مرور زمان برای 

رو است تا مجرم به منزلة اعاده حیثیّت و تحصیل مجدّد شرف و آب
ها بعد در شهر خود به طور عادی زندگی کرده و بتواند برای مدت

در میان جامعه شرمنده و سرافکنده باشد. بنابراین، احتماالً تبعید 
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کیفری است که در درجه اول به خاطر مصلحت جانی و سپس، به 
 (. 29خاطر مصلحت جامعه وضع شده است )

 
 گناهان ای برایکفّاره مجازات (5-3

باشد که ای میهای برجستههای دینی از جمله واژهکفاره در آموزه
بدین هدف از مجازات اشاره دارد؛ زیرا در مفهوم شناسی این کلمه 

به معنای پرده و پوشش، گرفته « کفر»گفته شده است که از واژه 
باشد که به وسیله آن، زشتی گناه شده و در اصطالح، عملی می

پایه وضع کیفر در این رویکرد، بر این اصل  (.30شود )پوشانده می
آالید و آشفته باشد که جرم، ضمیر و باطن انسان را میاستوار می

ای اندیشید. کیفر در سازد، آنگاه برای پاالیش آن باید چارهمی
های دینی گامی است در همین زمینه؛ رویکردی که تا اندازه آموزه

 کند: شناسان جدا میزیادی آن را از جرم
تواند اثری شناسان، کیفر میموافق تعریف معمول و مقبول جرم

گر و جبران کننده برای اجتماع داشته باشد، ولی با این تعریف، ترمیم
کیفر هرگز واجد ارزش عفو و کفاره در معنای اسالمی آن نیست؛ 

ایمان ممکن است تحمل کیفر نماید، اما هرگز پس از تحمل مجرم بی
ایمان خود را فارغ و بخشیده، حس ند یک فرد بامجازات مان

توان گفت که پس از تحمل مجازات، انسان نظم نخواهد نمود. می
روانی و آرامش درونی خویش را، که وجود آن برای حفظ تعادل 

 (.31)روح ضروری است، باز خواهد یافت 
 ،شودمجازات یک نقش دیگری نیز که به خود مجرم مربوط می

هذیب و تطهیر مجرم از آثار و تبعاتی است که جرم در دارد و آن ت
روح و جان او ایجاد کرده است. از دیدگاه اسالم، اعمال انسان تأثیر 
مستقیم بر روح و جان او دارد و همان گونه که عمل صالح موجب 

کند شود، اعمال بد نیز روح او را آلوده میتعالی روحی برای او می
که پس از مرگ به صورت عذاب غیر همین آلودگی روحی است  و

 (.32) کندل ظهور میقابل تحمّ
های روحی تواند آلودگیهایی که میاز دیدگاه اسالم یکی از راه

حاصل از ارتکاب جرم و گناه را از بین ببرد و انسان را از عذاب 
های دنیوی است. از دیدگاه ل مجازاتاخروی رهایی بخشد، تحمّ
ل کند مجازات دنیوی جرم خود را تحمّ اسالم کسی که حاضر شود

در آخرت برای ارتکاب آن عمل مجازات نخواهد شد و در بعضی 
تر از آن است که کسی را خداوند کریم»از روایات آمده است که 

  (.33« )برای انجام یک عمل دو بار مجازات کند
بنابراین هدف اسالم از کیفر گناهکار و جنایتکار زجر و تعذیب 

و تشفّی خاطر اولیای دم و مانند این امور نیست بلکه غرض  مرتکبان
تأدیب و تهذیب اخالق مجرم، به وجود آوردن جامعه سالم و حفظ 

ها از و حمایت مردم از شرور مفاسد اجتماعی و نگاهداری آن
 های رذایل اخالقی است.  سقوط در پرتگاه

 
 ( بازپروری مجرمین6-3

های عصر اری کیفر، از نوآوریگذاندیشه اصالح مجرم در هدف
های آن را در اصول حقوق جزای رود، بلکه رگهکنونی به شمار نمی

توان یافت؛ برای نمونه از قرون وسطی و حتی پیشتر از آن نیز می
سقراط در این باره نقل شده است: ما به هیچ روی نباید علیه مجرمین 

نند تواگونه میها بیاموزیم که چخشمناک شویم، بلکه باید به آن

دیگر مرتکب جرم نشوند؛ زیرا جرم، نتیجه نادانی است و همه 
 (.34)  اندمردم سعادت فراگیری معلومات را نداشته

گذاران، مجرمین را افالطون نیز در این باره گفته است: قانون
دانند که باید معالجه شوند؛ اگر کسی جرمی انجام دهد بیمارانی می

 (.35) را یاد خواهد داد قانون به او ترک آن
های بازسازی و پرورش صحیح مجرمین بزرگترین رسالت مراکز راه

روان درمانی از یک طرف و مراجع قضائی و کیفری و به طور 
های منشی و ها از طرف دیگر درمان نارسائیخاص بازداشتگاه

 تربیت بزهکاران و منحرفین اجتماعی است. 
تر و نوجوانان بزهکار هم ضروریانجام این رسالت مهم در مورد 

تر از این جهت که نوجوانان نسل رو به تر است. ضروریهم عملی
ساز هر جامعه بوده و نباید از نقش مؤثّر آنان در سالم رشد و آینده

تر از این جهت که سازی و یا آلوده سازی جامعه غافل بود و عملی
 ی بالغ و یا افرادهاقابلیت انعطاف و تأثیرپذیری این نسل از نسل

کامل به مراتب بیشتر است و اولین توصیه در این رهگذر آن است 
ریزان اجتماعی سیاست کیفری هر جامعه را به جای انتقام که برنامه

جویی بر بنیاد درک آن بزهکاران استوار سازند. اما این بدان معنی 
های عادالنه را جایگزین نیست که تفریط در تضعیف مجازات

های سنگین و خشن سازیم و عدالت کیفری را به اط در مجازاتافر
نحوی طرّاحی نمود که متجاوزین به قانون از جامعه طرد و در 

های بازدارنده قرار گرفته و در مقابل مرتکبین معرض مجازات
های اتّفاقی و به ویژه نوجوانان فریب خورده که با داشتن زمینه

اند به طور تکب جرم شدهمساعد اخالقی به طور تصادفی مر
ماهرانه تصحیح و در جهت فطرت انسانی خویش رهنمون گردند و 

گردد که پیشگیری از رهنمونی به سوی فطرت وقتی محقق می
جرائم از قوانین طبیعت تبعیّت شود و إلّا به گفته بسیاری از محققان 

ها به ویژه نوع خشن آن بر علوم روانی و جزائی تأثیر مجازات
ین بسیار ناچیز و نامحسوس است و اگر اثری بر آن مترتب مجرم

باشد تنها بر سایر افراد جامعه و کسانی است که هنوز آلوده به 
 اند. ارتکاب بزه نشده

 
 :جرایم جنسی در سالمت جامعه ( تأثیر اجرای احکام4
 
 پیشگیری از تکرار و توسعه گناه: (1-4

 ممانعت نمودن کردن، پیشگیری در لغت به معنای جلوگیری ةواژ
و اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بد و ناخواسته 

تعریف و  شناسی،نظران جرمهرچند به تعداد صاحب .است
وان تطور خالصه می امّا به بندی از پیشگیری ارائه شده است،طبقه

جلوی تبهکاری و ناهنجاری  به گفت که پیشگیری عبارت است از
این پیشگیری در دو  (.36) نظور ممانعت از وقوع جرمرفتن به م

 شود.عرصة قانون گذاری و قضائی نمایان می
 
 گذاریقانون ةعرص پیشگیری در (1-1-4

گذارد و انسانی تأثیر روانی به جای می قوانین کیفری بر اراده
شود انسان دانسته و سنجیده در اعمال خود گام بردارد و موجب می

ر پس عبرت انگیزی کیفرها اث کند، بینیمد آن را پیشپیا از پیش،
اثری که مشروط به آن است که فرد قادر  ای در بردارد،بازدارنده
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خود را محاسبه کند و در  سود و زیان پیش از ارتکاب جرم، باشد،
برای پیشگیری از  این حال وجود قانونی روشن و دقیق و قابل فهم،

 بدین ترتیب، (.37) و سودمند استرفتارهای ضدّ اجتماعی ضروری 
همانا وجود  ترین رکن بهداشت حقوقی در کشور،نخستین و مهم

 قوانین کارآمد و مؤثر در پیشگیری از جرم است.
قصاص یکی از احکام کیفری در اسالم است که قرآن آن را مایة 

-داند. تشریع حکم قصاص برای جلوگیری از انتقامحیات جامعه می

ه و دور از عدالت، همچنین برای جلوگیری از های کورکوران
 وضع کاران در قتل یا ضرب و جرح شهروندان،جرأت یافتن جنایت

شده است. حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیّت و آسایش 
عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی در 

صاص گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است و حکم ق
برای محافظت رکن مهم جامعه یعنی جان افراد در برابر جنایت 

 کاران وضع شده است. 
-درباره فلسفه قصاص می179خداوند متعال در سوره البقره آیه 

وَ لَکم فی القِصاصِ حَیاةٌ یَا أُولِی األلبابِ لَعَلَّکُم تَتَّقُونَ: و »فرماید: 
حبان خِرَد، شاید برای شما در قصاص حیات و زندگی است ای صا

یعنی هدف از قصاص اعدام نیست بلکه هدف «. شما تقوا پیشه کنید
زندگی و حیات است، هدف ترمیم دوباره امور و بازگرداندن فرد 

 یا جامعه به وضعیت عادی است.
 
 قضائی ةعرص( پیشگیری در 2-1-4

شالّق و  نقدی، جزای های حبس،قاضی باید از داروی مجازات
یعنی  اجتماعی به درستی و به جای خود استفاده کند، هایمجازات

مجازاتی را  هایی جداگانه برای هریک از مجرمان،نسخه با تهیّه
های ارعاب و عبرت را جلوه برای آنان برگزیند که قابلیّت نمایش

 .(38) داشته باشد
در احادیث و منابع فقهی، ضمن تأکید بر اجرای حدود و فواید متعدد 

حکمت تشریع احکام مربوط به حدود اشاره شده و از  به آن، گاه
ی به ارکان پیشگیری از تعدّ جمله دالیل اهتمام به اجرای حدود،
ها، انسان مال و عقل ،بدن ت،جامعه و مصالح عمومی، یعنی حیثیّ

اند درد و ناراحتی جسمی ناشی از است. همچنین گفته ذکر شده
در مجرمان  گناه بازدارنده از اجرای حد، موجب تقویت نیروی

 (.39) شودمی
های ممتاز مجازات اسالمی این است که هماهنگ گییکی از ویژ

با فطرت انسانی و در جهت تأمین حقوق فطری و الهی انسان است، 
این سیستم کیفری از پشتوانه قوی اخالقی معارف بلند دینی و به 

پذیرند ویژه اصل توحید برخوردار است، لذا همه مسلمانان آن را می
 (.40نگرند )تقدّس می و به احکام مجازاتی اسالم به دیده

 
 گیرینتیجه

در این زمینه پژوهش جامعی که به بررسی آثار تربیتی احکام 
رود، که جرایم جنسی در سالمت فرد و جامعه بپردازد، سراغ نمی

باشد، هرچند در برخی منابع به این از نقاط قوت این تحقیق می
حرافات اصلی اختصار انحرافات زمینه ساز )نگاه، گفتار و...( و ان

)زنا، لواط و...( و مسائل حدود و جرایم جنسی مورد بررسی قرار 
های اسالمی در اند و در برخی منابع هم به اهداف مجازاتگرفته

سه جرم لواط و زنا و مساحقه پرداخته است، ولی اهداف یک 
عنوان اعم است و با تربیت اخالقی که در این مقاله به طور مشخص 

محدود و تکراری ار گرفته است، متفاوت است. مورد تحقیق قر
های حقوقی و ها در کتابآنو پراکندگی  بسیاری از مطالب بودن

 باشد.های این تحقیق میروانشناسی از محدودیت
شارع مقدس اسالم در جرم انگاری جرایم جنسی مستوجب حد و 

دسته  نه اثبات ایاحی نظام حاکم بر ادلّتعیین کیفر برای آن و نیز طرّ
های آن، با پرهیز از یکسونگری و با از جرایم و سقوط مجازات

نگرشی جامع، اهداف گوناگونی را در نظر داشته است. از یک سو 
را در تحقق جرایم جنسی دخالت نداده است، به « رضایت»عنصر 

این معنا که رضایت طرفین رابطه جنسی در از بین بردن وصف 
 لواط زنا، جرم سه اثبات در حال این اب ،ثیری نداردأمجرمانه عمل ت

 در جز - آن اثبات که داده خرج به گیریسخت چندان مساحقه و
 گرفته صورت جمعی حضور در و مشهود کامالً جرم که مواردی

ز این رویکرد به ضمیمه تشویق ا. نیست پذیرامکان عادتاً - باشد
ر ادن بی عدم تشویق دیگران به گواهی دبزهکاران به توبه و حتّ

شود که گرچه جرایم جنسی مستوجب حد در وقوع جرم روشن می
اخالقی است، اما مجازات آن  هر صورت عملی ناپسند، گناه و غیر

ت مربوط به مواردی است که بزهکار حاضر شده باشد حریم عفّ
گیری در اثبات عمومی را آشکارا نقض نماید. ضمن این که سخت

 سازد.پذیرتر مییفری را امکاناین جرایم، دسترسی به عدالت ک
 ه طورب البته -های شخصیتی بزهکاران در موارد گوناگون به ویژگی

 تفاوت. است گرفته صورت الزم توجه - فردی کامالً نه و نوعی
 که سالمندی با جوان کیفر حتّی و محصن غیر با محصن مجازات

 بینیپیش عدم و گذاشته سر پشت را جنسی غرایز طوفان دوران
تبعید برای زنان نمایانگر همین  و تراشیدن سر مانند هاییمجازات

 نگرش است.
باز گذاشتن راه توبه و حتی تشویق به آن و نیز فرایند تشدید کیفر 
به خوبی نشانگر آن است که هدف اصلی مجازات، اصالح بزهکار 
است. با این حال، اعتبار دادن به رضایت مجنی علیه در مواردی 

ی به عنف به این معنا که توبه در این فرض جز با تحصیل همچون زنا
یابد، گویای آن است که هر چند رضایت مجنی علیه تحقق نمی

هی است، اما ارضای خاطر اللّ دارای جنبه حقّ جرایم جنسی اصوالً
 دیده نیز از نظر دور نمانده است.بزه

نِ دار و زناست که اسالم برای مردان زنا م است آنآنچه مسلّ
ت شوند، یعنی به همسرانشان شوهرداری که مرتکب عمل منافی عفّ

 نظر خیانت کرده با غیر همسرشان همبستر شوند کیفرهائی در
گرفته است. هدف از وضع این کیفرها حفظ نهاد خانواده و روابط 

ت به شدّ تخریب نهاد خانواده و با خانوادگی و پیوند زناشوئی است
جوانب احتیاط را مراعات  ةطاکار هم. در کیفردهی خمخالف است

و به جامعه آسیب  پاشیدگی نشود از هم چارکرده است تا خانواده د
 نرسد.

حال ممکن است این سؤال پیش بیاید که اگر خود اجرای این 
ها به ضد تربیت ها ضد تربیت شد یا شکل این مجازاتمجازات

ما موظف ها تربیت است آیا تبدیل شد، اگر هدف از این مجازات
هستیم از دید تربیتی به فقیه گزارش دهیم که این آثار تربیتی را 

 ها را تغییر دهد؟ تواند این مجازاتندارد و آیا فقیه می
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اگر واقعاً فلسفه وجودی این جرائم این است که این آثار و نتایج 
دی شد بنآوری و دستهاشته باشد اگر این آثار روزی جمعتربیتی را د
جرمی دیدیم که پیاده کردن مجازاتش این آثار را نخواهد و در یک 

داشت بلکه ممکن است اثر بدتر و مقابلی داشته باشد تکلیف چه 
گیرد؟ آیا شرع در نظر میهای جایگزینی شود آیا شرع مجازاتمی

وانیم تبرای مقابله و تربیت این افراد باید کار دیگری بکند؟ آیا می
 حکم برداشته شود؟   شود که اینبگوییم که می

پاسخ به این سؤال از مباحث دقیق فقهی است که در دانش فقه، فقهای 
بزرگوار باید پاسخگوی این سؤال باشند. این جا بحث علت و 

گویند علت اصلی این مجازات آید. بعضی میحکمت به وجود می
آن اثر تربیتی نیست بلکه حکمتش است، در غالب موارد فرق 

 افتداین است که حکمت در غالب موارد اتفاق میحکمت با علت 
تواند این نتیجه را داشته باشد. اما در مورد کسی یعنی اثر تربیتی می

که جرایم بسیاری از او سرزده است ما نباید بگوییم، قانون را باید 
برداشت. مانند اینکه یک روز مردم به قوانین راهنمایی و رانندگی 

 نین را برداریم.عمل نکنند ما نباید قوا
گیریم که هیچ مجازاتی در اسالم بدون آثار تربیتی ما نتیجه می

های ما در قوانین ما باید حمل بر مسائل باشد بنابراین مجازاتنمی
ایی هتربیتی شوند و باید پیوست تربیتی داشته باشند. احیاناً مجازات

ارند باید تی نداند یا در حال حاضر آثار تربیکه از آثار تربیتی افتاده
بندی شوند و از آنجایی که پاسخ به این احصاء، آمارگیری و دسته

ها بگویند سؤاالت به عهده فقها است باید به فقها ارائه شود و آن
ها دارای آثار تربیتی هستند یا نیستند یا آثار تربیتی که این مجازات

شود و یا به ها کم یا زیاد کم یا زیادی دارد و یا اینکه این مجازات
ها دائر مدار مسائل گذار گفته شود. اگر واقعاً این مجازاتقانون

تربیتی شد ما به یک مرکزی احتیاج داریم که دائماً تأثیرگذاری 
تربیتی این جرایم را در بزهکاران و جامعه بررسی کند و این را به 

 گذاران ارائه کند.دانان و قانونفقها و حقوق
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