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 88-19: صفحات
گذار است و به همین  عمومي و امنیت جامعه يکي از اهداف مهم قانون حفظ عفت 

دلیل سیاست جنايي هر کشور دربرگیرنده تدابیر قانوني و قضايي و اجرايي برای 

ای از جرايم با عنوان جرايم منافي  رو دسته از اين.  رويارويي با پديده مجرمانه است

منافي عفت در حقوق ايران به دو  جرايم. انگاری قرار گرفته است عفت مورد جرم

ها مجازات معین وجود  دسته جرايم منافي عفت حدی که در شرع اسالم برای آن

جرايم منافي عفت تعزيری درواقع . اند شده دارد و جرايم منافي عفت تعزيری تقسیم 

دهند؛ اما  ای هستند که در زمینه رابطه جنسي نامشروع رخ مي رفتارهای مجرمانه

تحلیلي انجام پذيرفته و  -اين تحقیق به روش توصیفي. جازات حد نیستندمشمول م

درباره جرايم منافي عفت بررسي مواد قانوني مربوط  ها حاکي از آن است که يافته

های ايران نشانگر اين نکته است که سیاست  به اين جرم در قوانین ايران و دادگاه

پوشي و استفاده از نهادهايي مانند امر  زهگذار به پیروی از آيین اسالم بر ب کلي قانون

جنايي تقنیني گیری از وقوع جرم است و در سیاست معروف و نهي از منکر، پیش به 

گر استفاده نموده است که با سیاست  نیز از سیاست جنايي کیفرمحور و سرکوب

گیری  جنايي قضايي که با استفاده از تخفیف مجازات به نوعي مسامحه و آسان

ل دارد، هماهنگي ندارد و سیاست جنايي ايران در زمینه مبارزه با جرايم منافي تماي

 .های گوناگون است عفت نیازمند بازبیني و اصالح از جنبه
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 مقدمه

عفت و حفظ عفاف در جامعه يکي از مسائل مطرح اجتماعي 

های ديگر در جامعه  است زيرا از بین رفتن عفاف موجب آسیب

همچون از بین رفتن يا تضعیف بنیان خانواده، امکان است 

گذار در فصلي  رو قانون از اين... وقوع جرايم گوناگون جنسي و

انگاری جرايمي با عنوان  از قانون مجازات اسالمي اقدام به جرم

از آنجا که جرايم منافي عفت . جرايم منافي عفت نموده است

يم باشد و با بخش ای برای ايجاد ديگر جرا تواند مقدمه مي

حساس جامعه يعني جنبه حیثیتي در تماس است، شناخت 

  قلمرو اين جرايم و تشخیص سیاست جنايي تقنیني ايران به

عنوان يک کشور مذهبي و شرقي برای شناخت نقاط قوت و 

 .رسد گذاری در اين زمینه ضروری به نظر مي ضعف قانون

ا توجه به وقوع ها، ب سیاست جنايي تقنیني ايران در طي سال

انقالب و تغییر حکومت از شاهنشاهي به اسالمي با تغییراتي 

گذار  بررسي سیاست جنايي و تدابیر قانون. همراه بوده است

گیری و بازدارندگي از جرايم برای رفع نقايص  برای پیش

های ضروری در زمینه جزايي  گذاری ازجمله پژوهش قانون

 .است

گذاری جرايم منافي  خچه قانوندر اين پژوهش با بررسي تاري

گذار با چنین جرايمي و تشخیص  عفت و شیوه مقابله قانون

تعريف و قلمرو اين دسته از جرايم، نويسنده در پي آن است که 

های گوناگون تقنیني،  به بررسي سیاست جنايي ايران از جنبه

قضايي، اجرايي و مشارکتي در اين زمینه بپردازد تا میزان 

گذار در مقابله با اين جرم مشخص شود و  ونموفقیت قان

راهکارهای مناسب برای اصالح و تقويت سیاست جنايي در 

 .اين زمینه ارائه گردد

 شناسي مفهوم شناسي و واژه -1

پیش از ورود به مباحث اصلي پژوهش مفهوم شناسي واژگان 

رو به بررسي معاني لغوی و  ازاين. اصلي تحقیق ضروری است

 .شود های کاربردی در اين پژوهش پرداخته مي اصطالحي واژه

 سیاست جنايي -1-1

انديشمندان در ارتباط با سیاست جنايي تعريف واحدی ارائه 

اند و همین امر موجب پیدايش نوعي ابهام در مفهوم اين  نداده

در عدم صراحت اين . (157: 1700حسیني،) اصطالح شده است

سي مدعي وجود شنا اصطالح متخصصان حقوق کیفری و جرم

 به عقیده فوئر باخ،. نوعي تناقض در اين تعاريف هستند

ای است که دولت با توسل به  های سرکوبگرانه مجموعه شیوه

لذا   (90: 1791الزرژ،) .دهد ها علیه جرم واکنش نشان مي آن

 :داند های زير مي مؤلفه جنايي را دارایاو سیاست

 تنبیهي است؛مبتني با تدابیر و وسايل قهرآمیز و  -

يعني صرفًا توسط قوای عمومي  جنبه رسمي دولتي دارد؛ -

 شود؛ دهنده حاکمیت به اجرا گذاشته مي تشکیل

پردازد و به ساير رفتارهای  مي «جرم»فقط به مبارزه علیه  -

انحرافي يعني رفتاری که با هنجارهای مورد قبول جامعه در 

جزايي ندارند، کیفری و ضمانت اجرای   تعارض است و جنبه

 کند؛ توجه نمي

اجرای مجازات  گیری کیفری از جرم صرفًا با سرکوبي و پیش -

 .شود محقق مي

با ظهور مکاتب کیفری و فلسفي پس از جنگ جهاني دوم 

به عقیده مارک آنسل  .مفهوم سیاست جنايي دچار تحول گشت

سیاست جنايي عالوه بر جرم به عنوان يک مفهوم قانوني و 

کاری، با ابزارها و نظام کیفری، به  مجازات بزه سرکوبي و

عنوان يک مفهوم اجتماعي نیز  و کژروی به« انحراف»

مارک . گیری از جرم دارد پیش  پردازد و توجه زيادی به مي

دهي عقالني واکنش  آنسل سیاست جنايي را به سازمان

 (50: 1795آنسل، ). کاری تعريف کرده است اجتماعي علیه بزه

ها و ابزارها  است جنايي نوين به استفاده از تمامي روشتکیه سی

جبران خسارت و  های مبتني بر است خصوصًا به روش

های سرکوبگر  صرف از روش  جای استفاده گری به میانجي

بیني  شايد دلیل واقعي پیش .(10: 1737حسیني،). پردازد مي 

گری در قانون آيین  تأسیس و ايجاد مراکز و دفاتر میانجي

 پس،  از اينلذا . دادرسي کیفری ايران نیز همین بوده باشد
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سیاست جنايي . سرکوبي مجرم نیستسیاست جنايي در پي 

 :اند از دارای دو تعريف مضیق و موسع است که عبارت

 معنای مضیق -1-1-1 

پايه برخورد قديمي و سنتي  ضیق از سیاست جنايي، برتعريف م

در اين تفکر، نظام کیفری برای مبارزه با جرم . با جرم بنا گرديد

 :در اين ديدگاه سیاست جنايي عبارت است از. کرد کفايت مي

های اتخاذی در قبال جرم که منحصر به برخورد  سیاست

 .کیفری از طريق سیستم قضايي است

« دولتي بودن»تگاه دولتي نهادی دولتي هست، از آنجا که دس 

چنین مبارزه با  هم. در اين سیاست، امری ضروری است

انحراف، مشمول اين سیاست نیست؛ زيرا سیستم کیفری تنها 

جنايي تنها سیاست. را دارد «جرايم»صالحیت رسیدگي به 

برخوردی حقوقي با پديده جنايي است و ابزار آن مجازات و 

جنايي در هرحال سیاست  به. أمیني و تربیتي استهای ت اقدام

 .1معنای مضیق، همان سیاست کیفری است

 معنای موسع -1-1-1

سیاست جنايي در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده 

را نیز ... کند و تدابیر اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و نمي

تدابیری است کلیه  بنابراين تفکر سیاست جنايي، گیرد؛ دربرمي

توسط دولت و جامعه اتخاذ  7و انحراف 1که در مقابله با جرم

 (01-07: 1735قیاسي،). شود مي

تری به نام  در مفهوم اخیر سیاست جنايي در قلمرو وسیع

بدين معنا که . شود يک کشور واقع مي« سیاست عمومي»

های  قوای عمومي يک دولت در سطوح باال و نه صرفًا سازمان

. ريزی و اجرای آن شرکت دارند آن، در برنامهپلیسي قضايي و

منظور از اصالح سیاست جنايي در اين نوشتار، معنای موسع 

 .باشد آن مي

 اقسام سیاست جنايي -1-1-7

                                                           
رود مي جنايي به شمارهای سیاستکیفری يکي از زير مجموعهامروزه سیاست -1

ی قضايیه و به کار بستن و تنهاشامل اقداماتي است که نظام کیفری از طريق قوه
 .پردازدقواعد جزايي به آن مي

2- Crime. 
3- Deviance. 

دار جهت دستیابي به اهداف خود، به ابزار  جنايي هدفسیاست

سیاست  کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده

جنايي جنايي تقنیني، سیاستتوان آن را به سیاست يي، ميجنا

: 1791الزرژ، ). جنايي مشارکتي تقسیم نمودقضايي و سیاست

97) 

 سیاست جنايي تقنیني -1-1-7-1 

کاری  ای از تدابیر مبارزه با بزه سیاست جنايي تقنیني مجموعه 

گیرد که در قانون متجلي شده است و ضمانت  را در بر مي

که  اين نوع از سیاست جنايي، ضمن آن. قانوني دارداجرای 

مباني انواع ديگر آن بوده و  صالحیت قانوني دارد؛ معیار و

. باشد بیانگر اصول کلي حاکم بر نظام کیفری يک جامعه مي

گاه بر عمل منحرفانه يا مجرمانه  سیاست جنايي تقنیني،

ه شخصیت مباشر و مرتکب آن عمل مجرمان گاهي نیز بر تکیه

 .کند يا منحرفانه تأکید مي

کار يا منحرف،  سیاست جنايي تقنیني مبتني بر شخصیت بزه 

است و با اين ديدگاه، زماني مبتني بر سیاست جنايي است که 

کنترل اجتماعي را  ضمانت اجرای کیفری،« فردی کردن»

کاران و منحرفان  برای مساعد و هموار نمودن راه بازگشت بزه

در اين حالت ممکن است مجازات و . ازدبه جامعه، میسر س

طورکلي ضمانت اجرا، حتمي و قطعي نبوده و با جرم ارتکابي  به

نیز تناسبي نداشته باشد؛ چراکه آنچه مهم است، شخصیت 

 (05: 1791الزرژ، ). مجرم يا منحرف است نه عمل ارتکابي

 سیاست جنايي قضايي -1-1-7-1

يعني سیاست  سیاست جنايي قضايي به معنای مضیق آن،

. ها منعکس است عملکرد دادگاه ها و جنايي که در آن تصمیم

گذار، سیاست جنايي خود را در قالب قوانین و  ازآن قانون پس

گذار،  های قانون مقررات پیاده کرده و اين قوانین و پیام

قانون به تبیین . شود های متفاوتي درک و پذيرفته مي صورت به

یفری يک جامعه پرداخته و تفسیر و اصول و مباني کلي نظام ک

تطبیق آن را در موارد خاص به قضات محاکم واگذار نموده 

روح  اين امر يعني روح بخشیدن به الفاظ خشک و بي. است

سیاست جنايي »ديگر  بیان  به. ها قوانین و فعلیت بخشیدن به آن
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طور که مورد برداشت،  قضايي يعني سیاست جنايي تقنیني، آن

 (19 :1735قیاسي،). «گیرد عمل قضات قرار ميتفسیر و 

 سیاست جنايي مشارکتي -1-1-7-7

سیاست جنايي مشارکتي به معني تعیین میزان مشارکت مؤثر و 

ديگر در  عبارت به فعال جامعه مدني در سیاست جنايي است؛

های  نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتي ايجاد ابزارها و اهرم

منظور اعتبار  قضايیه به  يا قوه غیراز پلیس تقويتي ديگری به

قوه مجريه   وسیله که به بخشیدن به طرح سیاست جنايي است

جمهوری اسالمي ايران، با . گردد و مقننه تهیه و تدوين مي

الهام از مباني فقهي و بدون توجه به مباحث جديد علمي 

توجهي برای  پیرامون اين موضوع، ضوابط و مقررات قابل

ي در اين زمینه فراهم نموده است که مدن  مشارکت جامعه

ديده در فرايند کیفری  آن، به مشارکت بزه  ترين جنبه برجسته

بر  مدني ايران با تکیه  ضمن اينکه جامعه. شود مربوط مي

های ديني و پشتوانه فرهنگ و سنت غني  تکالیف و آموزه

ها و بسترهای مناسبي در اين راستا و  مشارکتي خود، از قابلیت

اگرچه . برخوردار هست کاری گیری از بزه يژه در مورد پیشو به

تاکنون از اين مباني و بسترها به نحو مطلوب و کامل استفاده 

نشده است اما اين واقعیت درمجموع، سیاست جنايي نظام  

های  مذکور را از لحاظ محتوايي و علمي مشارکتي کرده و جلوه

ظ مشارکت ارکان فردی از لحا متنوع و بعضًا ناب و منحصربه

در نتیجه، سیاست جنايي . جامعه مدني در مراحل مختلف است

های جايگزين حبس يا نظام نیمه آزادی و  با استفاده از مجازات

عالوه بر ابزارهای )های مردمي  سیاست جنايي مشارکتي اهرم

، سعي در رسیدن به اهداف سیاست جنايي (قضايي و قانوني

  .مطلوب را دارند

  بندی ديگر، سیاست جنايي به دو دسته ع تقسیمدر يک نو

سیاست جنايي علمي سیاستي . شود علمي و ارزشي تقسیم مي

شناسي تکیه  های جرم های علمي ازجمله يافته است که بر داده

ها نشان دهد که از لحاظ آماری  مثال اگر بررسي عنوان دارد؛ به

میان  معکوس و  میان افزايش ازدواج و ارتکاب جرم، رابطه

مصرف مشروبات الکلي و ارتکاب جرم، رابطه مستقیم وجود 

شود که  دارد، بر اساس سیاست جنايي علمي، توصیه مي

 مشروبات الکلي ممنوع گردد، اما تسهیالت ازدواج در جامعه

سیاستي متکي بر  1در مقابل سیاست جنايي ارزشي. بیشتر شود

بايدها و نبايدهايي است که محصول تحقیقات میداني و 

های  های جنايي نبوده بلکه مستند به اصول اخالقي فرمان آمار

-05 :1735قیاسي،) .های فرهنگي جامعه است شرعي يا ارزش

07)  

 سیاست جنايي اجرايي -1-1-7-0

 بايدحكومت اين است که  جنايي اجرايي سیاستمنظور از 

استفاده برای بهتر اعمال کردن قوانین داخلي، از قوه مجريه 

اين به آن معنا است كه قوه مجريه نیز از سیاست خاص . نمايد

 تهیأ مصوبات و ها نامه بخشخود برخوردار است که در قالب 

سیاست جنايي اجرايي عبارت  راينبناب .يابد ميدولت تبلور 

قضايي در مورد چگونگي اجرای قوانین و احكام : است از

 (135 :1791 ،طاهری) .آن ضد های واکنشكنترل جرم و 

عملي سیاست جنايي تقنیني را سیاست جنايي  درواقع مرحله

 .نامند اجرايي مي

 گیرانه سیاست جنايي پیش -1-1-7-5

 از عمده طور به درگذشته که جرم وقوع از گیری پیش مفهوم

 متحول شده امروزه آمد مي شمار به کیفری حقوق های رسالت

 مفهوم به توجه که نحوی به است يافته گسترش آن مفهوم و

 در جنايي سیاست تدوين در شناسانه جرم گیری پیش خاص

 تا بدان حد که است قرارگرفته سابق کیفری گیری پیش کنار

 بهره بي شناسي جرم نتايج به نسبت تواند نمي جنايي سیاست

مجرمان  اصالح و جرم وقوع از گیری پیش ديدگاه اين از .باشد

 خاص گیری پیش ديگری عام؛ و گیری پیش يکي: دو نوع است

 .است

 گیری عام پیش -1-1-7-5-1

 تدابیری و اقدامات کلیه از عبارت معنای عام در گیری پیش

 از اعم گیرد مي صورت بزهکاری با مبارزه برای که است

 اقدامات يا مجازات قبیل از جرم علیه جامعه های واکنش

                                                           
 .ايدئولوژيک -1
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 کردن علیه، فردی مجني زيان و ضرر جبران و تربیتي و تأمیني

 های مجازات از استفاده و مشروط آزادی اعطای و ها مجازات

 اصالح برای که اقدامي يا هر و حبس، بازپروری جايگزين

 .گیرد مي صورت آينده در جرم تکرار از جلوگیری و مجرم

 واکنش نمودهای ساير همچنین  (55-59: 1737غالمي،)

 و بزهکاری علل بردن بین از يا تقلیل جهت در که اجتماعي

 محیط زای جرم عوامل کردن خنثي منظور  به جرم وقوع از قبل

 عمل به مؤثرند جرم تکوين در که بزهکار اجتماعي-خانوادگي

 يافتن فعلیت از جلوگیری برای که هايي فعالیت نیز و آيد مي

. گیرد مي صورت جامعه در بزهکاران های مجرمانه انديشه

 انواع از وسیعي طیف عام معنای در گیری پیش مفهوم بنابراين

 از اعم را مجرمین اصالح و جرم وقوع از گیری پیش

 . گیرد در برمي را غیرکیفری گیری پیش و کیفری گیری پیش

 گیری خاص پیش -1-1-7-5-1

 وسايل مجموع از استفاده و تعیین از عبارت خاص گیری پیش

 بزهکاری، از بهتر کردن مهار با هدف که است تدابیری و

 محیط زای جرم عوامل کردن خنثي يا بردن بین از طريق

 اقدامات يا مجازات اعمال به توسل بدون بزهکار زندگي

 يا معیني جامعه يک در جرايم وقوع از قبل و تربیتي و تأمیني

-نجفي) .شود مي اجرا شهر يک از ای منطقه يا شهر يک

 (50: 1731ابرندآبادی،

 قضائیه قوه وظايف از يکي اساسي قانون 150 اصل 5 بند طبق

 توجه با. است. «...جرم وقوع از گیری پیش برای مناسب اقدام»

 شناسان جرم، جرم پديده با بشر مبارزه های شیوه و تاريخ به

 و کیفری گیری پیش گونه دو به را جرم از گیری پیش

 گیری پیش اند، اصطالح کرده نیز تقسیم غیرکیفری گیری پیش

 و کیفری اقدامات شامل خود موسع معنای در جرم از

 کاهش و جرم ارتکاب عوامل کردن خنثي برای غیرکیفری

 تدابیر فقط گیری پیش مضیق، معنای در اما شود مي بزهکاری

 .شود مي شامل را غیرکیفری

 جرايم منافي عفت -1-1

شناخت مفهوم و قلمرو جرايم منافي عفت بايد به بررسي برای 

 .و شناخت جرايم منافي عفت پرداخت

 عفتمفهوم لغوی  -1-1-1

و در  و عفاف آمده است دامني عفت در لغت به معنای پاک

عفت معروف است : ترمینولوژی حقوق چنین تعريف شده است

( نه عموم)است از عفت که نوع مردم  ای درجهو عفت عمومي 

عالقه به صیانت آن داشته باشند و تابع شرايط زمان و مکان 

ز ايستادن او به معنای ب (075 :1797جعفری لنگرودی، )است 

از حرام، پارسايي کردن، پرهیزگاری، پارسايي، پاکدامني و ترک 

 .(303 :1707عمید، ). شهوت آمده است

توان نتیجه گرفت که  برای عفت مياز مجموع معاني مذکور 

. دارد بازميعفت، نوعي حجاب دروني است که انسان را از گناه 

شود  از آيات قرآن مجید و روايات اسالمي استفاده مي هرحال به

در سیر  کس هیچترين فضايل انساني است و  که عفت، از بزرگ

یز در زندگي دنیا ن. رسد نمي جايي بهالي اهلل بدون داشتن عفت 

بنابراين  ؛عفت است درگروآبرو و حیثیت و شخصیت انسان 

گردد که با پارسايي،  منافیات عفت، به اعمالي اطالق مي

و ترک شهوت مغايرت و منافات  دامني پاکپرهیزگاری، پاکي، 

 .داشته باشد

 عفت مفهوم اصطالحي -1-1-1

 هرگونه»در اصطالح حقوقي مقصود از عمل منافي عفت 

است که وجود آن جز با زن و  غیرمتعارفيرابطه جنسي و 

 (500: 1735شامبیاتي،)« .نیستشوهر شرعي و قانوني مجاز 

اعمال منافي عفت عبارت : دانان معتقدند ديگر از حقوقيکي 

روابط جنسي ناشي از تمايل زن و مرد با  هرگونهاست از 

متعارف جامعه فراتر باشد  حدومرزيکديگر است که از 

 عنوان بهبلکه  پوشي کند؛ از آن چشمجامعه نتواند  که نحوی به

يک عمل ضد عفت و اخالق عمومي مردود و مستحق 

بدين منوال قلمرو و  (51: 1790،ولیدی). باشد مجازات مي

، ضد عفت و اخالق عمومي غیرمجازروابط جنسي  حدومرز

 هستمکان و زمان و در اجتماعات مختلف متفاوت  برحسب

، عملي که در يک کشور بر اساس طرز واحد درآن که طوری به
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و نامشروع و مشمول عنوان منافي عفت و  غیرمجازتلقي مردم 

باشد ممکن است همان عمل و رابطه در  اخالق عمومي مي

امروزه در  مثاًلکشور ديگری مجاز و مشروع شناخته شود، 

برخي از جوامع غربي از قبیل کشورهای فرانسه، انگلستان و 

مريکا و ساير کشورهای اروپايي رابطه بین زن و مرد را در حد آ

دانند  بوسیدن و بغل کردن يکديگر، عمل منافي عفت نمي

ارتکاب چنین رفتاری بین زن و مردی که علقه  که درصورتي

 جمله مننباشد در کشورهای اسالمي  ها آنزوجیت بین 

الق علیه عفت و اخ جرايمجمهوری اسالمي ايران از مصاديق 

ازاله  طور همینباشد  عمومي است و مستحق مجازات مي

 ها آنساله با رضايت او توسط مردی که بین  17بکارت دختر 

علقه زوجیت نباشد در برخي از کشورهای غیر اسالمي مثل 

آمريکا، شیلي، آالسکا و انگلستان جرم نیست مگر اينکه عمل 

ورت مشمول عنوان هتک ناموس به عنف باشد که در آن ص

در کشورهای اسالمي  آنکه حالباشد و  جرم و قابل مجازات مي

عنصری فرد، ). گردد ازاله بکارت جرم منافي عفت تلقي مي

1737: 19). 

از نظر ماهوی، اصطالح جرايم منافي عفت عنوان عامي است 

ها را  ترين آن توان مهم شود و مي که شامل چندين جرم مي

نوان ازلحاظ مفهومي به معنای اين ع. جرايم زنا و لواط دانست

 .کنند جرايمي است که عفت عمومي را نقض مي

 (137: 1795خالقي،)

 نظر اختالفدر قلمرو منافي عفت  شده ارائه با توجه به تعاريف 

وجود دارد لیکن اين نظر که منافیات عفت اعم است از هتک 

 تر موجهدار کردن عفت عمومي،  ناموس، هتک عفت و جريحه

در يک تعريف کلي جرايم منافي عفت به . رسد به نظر مي

شود که ازنظر عرف يک جامعه  مجموعه جرايمي اطالق مي

اما تعیین  باعفت ناسازگار باشد و عفت عمومي را نقض کند؛

سادگي ممکن نیست و به شرايط  مصاديق اين جرايم به

 .فرهنگي، مکاني و اجتماعي بستگي دارد

 ت مستلزم حدجرايم منافي عف -1-7

 جلوگیری است و منع وبه معني  عرب حد در لغتحدود جمع 

قرآن  قانون است در در اصطالح همان مجازات مصرح در

، 1، محاربه 1شده است، سرقت مجید برای چهار جرم حد معین

در احاديث نیز برای چهار جرم ديگر کیفر حد  و 0و قذف 7زنا

مساحقه  حد لواط ومقرر شده و آن عبارت است از حد مسکر و 

 (001: 1735،(ره)امام خمیني) .و قوادی

های شرعي به اين  انتخاب اين اسم برای بخشي از مجازات

شود و اّما  جهت است که سبب منع مردم از کارهای خالف مي

در اصطالح شرع، به معني مجازات مخصوصي است که به 

. ودش خاطر ارتکاب بعضي از گناهان در مورد مکّلفین اجرا مي

پس حد به معنای مجازات است، ولي مجازاتي که توسط شرع 

در قانون . به طور شفاف مشخص شده است( دين اسالم)

مجازات اسالمي، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافي عفت 

زنا، لواط، مساحقه، قوادی و  :اند از ذکر شده است که عبارت

 .قذف

 جرايم منافي عفت مستلزم تعزير -1-7-1

سرزنش  ، ماليمت وتأديباز ماده عزر و به معنای،  تعزير

گناهان  تخلفات و  کلیه طورکلي تعزير در مورد به. باشد مي

برای ارتکاب  شرط آنکه باشد به ای که از فرد سرزده مي کبیره

: 1735،(ره)امام خمیني). آن در شرع حدی معین نشده باشد

000) 

ده تعزير منحصر وار با توجه به کالم فقها و روايات و نصوص

باشد بلکه ساير کیفرهای ديگر نظیر  به شالق مأذون حد نمي

مکارم )  .تعزيرات هستند... حبس، جزای نقدی و 

؛ 009: 1735،(ره)؛  امام خمیني 00-1730:51شیرازی،

 (157: ق1079حرعاملي، 

کتاب پنجم قانون مجازات اسالمي با عنوان تعزيرات مقررات 

فصل . ای درباره جرايم منافي عفت انشا نموده است ويژه

هیجدهم اين بخش به جرايم ضد عفت و اخالق عمومي 

                                                           
 .10/مائده - 1
 .77/مائده - 1
 . 1/نور - 7
 . 7/نور - 0
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هرگاه زن و ».: ا.م.ق 070موجب ماده  به .يافته است اختصاص

شروع و ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نام مردی که بین آن

يا عمل منافي عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل يا مضاجعه شوند، به 

ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه  99شالق تا 

آمده . ا.م.ق 073و در ماده  ؛«شود باشد فقط اکراه کننده تعزير مي

هر کس علنًا در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به »: است

ماه يا  1روز تا  17ايد عالوه بر کیفر عمل به حبس از فعل حرام نم

که مرتکب عملي  گردد و درصورتي ضربه شالق محکوم مي 00تا 

باشد ولي عفت عمومي را  شود که نفس آن دارای کیفر نمي

ضربه  00روز تا دو ماه يا تا  17دار نمايد، فقط به حبس از  جريحه

جدهم کتاب در ارتباط فصل هی .«شالق محکوم خواهد شد

 عفت يمناف پنجم قانون مجازات اسالمي عناوين مجرمانه

رابطه نامشروع يا عمل منافي عفت غیر از زنا؛ زنا : اند ازعبارت

طور برهنه در  با اقرار کمتر از چهار مرتبه؛ قرار گرفتن دو مرد به

زير يک پوشش؛ بوسیدن از روی شهوت؛ قرار گرفتن دو زن 

شش؛ حضور زنان در معابر و انظار طور برهنه زير يک پو به

علنًا در )عمومي بدون حجاب شرعي؛ تظاهر به عمل حرام 

؛ داير کردن اماکن فساد؛ پوشیدن لباس (انظار و اماکن عمومي

و آرايش خالف شرع و موجب فساد؛ به نمايش گذاشتن عکس 

اعمال مذکور با صراحت در  .ها های مبتذل و تجارت آن يا فیلم

چنانچه . شده است جمهوری اسالمي ايران عنوانقوانین مدون 

قوانین موضوعه عنوان  گفته شد همه اعمال منافي عفت در

تشويق »، «گری روسپي»: بعضي از اعمال مانند. نگرديده است

 ««ازاله بکارت بدون زنا»، «راني جوانان به فساد و شهوت

ها عنوان  و نظاير اين« تأمین زندگي از عوايد فحشاء زنان

 .فری خاصي نداردکی

 منافي عفت تعزيری جرايماقسام سیاست جنايي ايران در  -1

سیاست جنايي يک کشور با توجه به مواد قانوني مربوط به 

انگاری و تعیین مجازات و قوانین آيین دادرسي کیفری  جرم

از جهات سیاستي است كه  فیدسیاست جنايي م .شود نمودار مي

. مل شودهماهنگ عطور  گوناگون تقنیني، قضايي و اجرايي به

تواند دارای نتايج  ، ميچنین سیاستي اعمال شود که درصورتي

 .گیری و برخورد با بزهکاری باشد مطلوب در زمینه پیش

 رويکرد نظام حقوقي ايران -1-1

سیاست جنايي تقنیني نخستین اليه سیاست جنايي هر 

گذار  انديشي قانون ربرگیرنده تدبیر و چارهسرزمین است و د

درباره جرم و پاسخ به آن است که با توجه به وابستگي سیاست 

های مختلفي به  نظام سیاسي آن، حالت  جنايي هر کشور به

منظور بررسي و تشخیص  به (10: 1791الزرژ، ). گیرد خود مي

 سیاست جنايي تقنیني جمهوری اسالمي ايران در برابر جرايم

منافي عفت تعزيری، نخست تمامي مواد مربوط به اين جرم 

 .گیرد مورد بررسي قرار مي

ها علقه  هرگاه زن و مردی که بین آن»: آمده است 070در ماده 

زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غیر از زنا 

از قبیل تقبیل يا مضاجعه شوند به شالق تا نودونه ضربه محکوم 

ند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزير خواه

قانون مجازات اسالمي که شالق از  19طبق ماده  «.شود مي

ويک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرايم  سي

 1منافي عفت را از درجه شش به شمار آورده و طبق تبصره 

قل آن منطبق بر مجازاتي که حدا»: دارد همین ماده که مقرر مي

يکي از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه باالتر باشد، از 

ارتکاب اين جرم مستوجب  «.شود درجه باالتر محسوب مي

قانون مجازات  073طبق ماده . مجازات تعزير درجه شش است

هرکس علنًا در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل »اسالمي 

روز تا دو ماه يا تا  17عمل به حبس از حرامي نمايد عالوه بر کیفر 

که مرتکب عملي شود  گردد و درصورتي ضربه شالق محکوم مي 00

باشد ولي عفت عمومي را  که نفس آن عمل دارای کیفر نمي

ضربه  00روز تا دو ماه يا تا  17نمايد، فقط به حبس از  دار مي جريحه

یز مجازات ارتکاب علني جرايم ن «.شالق محکوم خواهد شد

: تبصره. آيد از درجه شش تعزيری به شمار مي 070مانند ماده 

زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند »

هزار تا پانصد هزار ريال جزای  57ماه يا از  روز تا دو 17به حبس از 

ا که حبس تا .م.ق 19بر طبق ماده  «.نقدی محکوم خواهند شد

ريال و ( 17777777)ا ده میلیون سه ماه و جزای نقدی ت
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حضور . شالق تا ده ضربه را درجه هشت به شمار آورده است

بدون حجاب در انظار عمومي مستوجب مجازات تعزيری درجه 

 .هشت است

ذکر آن است که؛ برخالف گمان برخي از مردم  نکته قابل 

خصوص زنان و دختران، از ديدگاه قانون برهنه بودن چه  به

شي از موی سر و يا هر بخش ديگر از بدن، تمام چه بخ

ای تحت نام  شود و ما عنوان مجرمانه حجابي محسوب مي بي

 .نداريم« بدحجابي»

افراد زير به حبس از يک تا »: دارد ا نیز مقرر مي.م.ق 079ماده 

عالوه بر مجازات  -شوند و در مورد بند الف  ده سال محکوم مي

: طور موقت توسط دادگاه بسته خواهد شد مقرر، محل مربوط به

کسي  -ب . کسي که مرکز فساد يا فحشاء داير يا اداره کند -الف

م که مردم را به فساد يا فحشاء تشويق نموده يا موجبات آن را فراه

هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نمايد  –تبصره . نمايد

 «.گردد عالوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم مي

بررسي مواد قانوني مربوط به جرايم منافي عفت تعزيری و با 

توجه به سیر تغییرات در قوانین پس از پیروزی انقالب اسالمي 

های شیعه و بر طبق که احکام تحت تأثیر ديدگاه فق و اين

دهد که در زمینه جرايم  ديدگاه ايشان تنظیم گرديد، نشان مي

. منافي عفت تعزيری تغییرات چنداني صورت نگرفته است

درنتیجه سیاست جنايي يکساني درباره اين جرايم دنبال شده 

 .است

دانان در زمینه سیاست جنايي تقنیني ايران  يکي از حقوق

زمینه سیاست جنايي تقنیني بايد بیان  ای که در نکته: گويد مي

گذار بايد يک انسان متخصص، متعهد  شود آن است که؛ قانون

نويسي را بايد در توجه  و هنرمند باشد و علت ضعف قانون

ازحد به حقوق جزای شرعي دانست، ازآنجاکه بیشتر قانون  بیش

مجازات اسالمي، ترجمه کتب فقهي بدون در نظر گرفتن زمان 

رود که به  است، انتظار بیشتری هم از اين قانون نميو مکان 

تدوين سیاست جنايي يک . نويسي توجه کند ظرافت قانون

کشور که دربرگیرنده سیاست عمومي آن سرزمین است، 

ای باشد  گونه گذار بايد به نیازمند تخصص است، انتخاب قانون

 .دار نکند که تسلط به مسائل و آگاهي به علوم جديد را خدشه

اطالع، همان اندازه مضر است  انتخاب اشخاص شايسته اما بي

گذاری بايد  قوه قانون. که انتخاب افراد آگاه اما فاقد صالحیت

های ضروری باشد تا بتواند  متفکر، متخصص و دارای صالحیت

در تدوين سیاست جنايي پويا و هدفمند مشارکت فعال داشته 

ای  تدوين قوانین بهره قانون نويسان ما از روش علمي در. باشد

اند و تعجبي ندارد که در پي تصويب قوانین، بالفاصله  نبرده

 (105: 1739نجفي توانا، ) .ناچار به اصالحاتي در آن باشند

 . متأسفانه اين مسئله در زمینه جرايم منافي عفت نیز وجود دارد

آنچه از مالحظه قوانین کیفری در زمینه جرايم منافي عفت و 

بیان و دارای اهمیت  شده در اين زمینه قابل  رحمطالب مط

باشد، آن است که؛ سیاست جنايي تقنیني ايران در جرايم  مي

منافي عفت تعزيری از سیستم سزادهي و تعیین کیفر استفاده 

گذار يک نگرش مجرمانه و  نموده است و نگرش قانون

کیفرمحور است و با تأکید بر نقش بازدارندگي مجازات و تعیین 

با . کیفر حبس و شالق و جريمه نقدی نمود پیداکرده است

توجه به مذهبي بودن جامعه ايران و حساسیت قشر مذهبي 

نسبت به اين مسأله و ديدگاه سنتي درباره جرايم منافي عفت، 

گذار از اهداف سزادهي، سرکوب گرايانه، ارعابي و  قانون

به قاعده حال با توجه  درعین. بازدارنده استفاده نموده است

ممنوعیت تعقیب در جرايم منافي عفت نشانگر اين نکته است 

دهنده را  گذار هر چند سیاست جنايي کیفرمحور و سزا که قانون

حال سیاست  در زمینه اين جرايم پذيرفته است اما درعین

گذار بر پنهان ماندن اين جرايم و علني نشدن اين جرايم  قانون

 1707ت اسالمي مصوب سال رو در قانون مجازا ازاين. است

اين  090برای نخستین بار واژه اشاعه فحشا در تبصره ماده 

قانون در فصل افترا و توهین و هتک حرمت به کار رفت، در 

وسیله اوراق چاپي يا خطي  هرکس به»: مقررشده است 090ماده 

وسیله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسیله  يا به

ها را منتشر نمايد  به کسي امری را صريحًا نسبت دهد يا آنديگر 

شود و نتواند صحت آن  که مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي

اسناد را ثابت نمايد، جز در مواردی که موجب حد است به يک ماه 

ها حسب مورد  ضربه شالق يا يکي از آن 00تا يک سال حبس و تا 

ردی که نشر آن امر اشاعه فحشا در موا: تبصره-. محکوم خواهد شد
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محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتکب به 

گذار،  که به اين وسیله قانون «.مجازات مذکور محکوم خواهد شد

داده باشد، پخش  که جرايم منافي عفت واقعًا رخ حتي درصورتي

 .انگاری نموده است اخبار مربوط به آن را جرم

فت و اشاعه فحشا هر دو مربوط به فحشا و جرايم منافي ع

گیرند، البته  جرايمي است که زيرمجموعه اين عنوان قرار مي

جرايم منافي عفت مربوط به ارتکاب چنین جرايمي است اما 

اشاعه فحشا مربوط به گسترش دادن و علني کردن چنین 

تواند توسط مرتکب جرم منافي عفت رخ  جرايمي است که مي

ه شخصي بدون ارتکاب اين جرم تنها به اشاعه ک دهد يا اين

که اشاعه فحشا به معنای  پس با توجه به اين. فحشا بپردازد

انتشار و آشکار نمودن فحشا در جامعه است، پس اشاعه فحشا 

با جرايم منافي عفت فرق دارد، اما ممکن است شخص اقدام 

به اشاعه فحشای عملي نمايد که خودش مرتکب آن شده 

. در اين صورت عمل او دارای هر دو عنوان استاست که 

. درواقع رابطه اين دو جرم عموم و خصوص من وجه است

پس سیاست جنايي تقنیني  (170: 1797خاني، تلخابي،  تقي)

حال استفاده از  ايران بر عدم کشف جرايم منافي عفت و درعین

 .سیستم سزادهي و تعیین کیفر است

ن در برابر جرايم منافي عفت سیاست جنايي قضايي ايرا -1-1

 تعزيری

سیاست جنايي قضايي، رويه قضايي و تصمیمات و احکام 

شده در آيین دادرسي،  های پذيرفته يکي از اصل. ها است دادگاه

شده در  های تعیین رو مجازات اصل استقالل قضات است، ازاين

ها مشاهده  طور يکسان در آرای دادگاه قوانین کیفری به

ستنباط قضات يکسان نیست و با توجه به ا. شود نمي

واحوال هر پرونده و استنباط قاضي، آرای متفاوتي  اوضاع

شود و درنتیجه سیاست جنايي قضايي از سیاست  مشاهده مي

 .شود دار مي تقنیني فاصله

تواند متأثر از رويه قضايي،  سیاست جنايي قضايي مي

ها، آرای ديوان عالي کشور و موارد  ها، دستورالعمل بخشنامه

سیاست جنايي قضايي درواقع دريافت و تعبیری . مشابه باشد

گذار  است که مجريان و سران سیاست جنايي قضايي از قانون

جه کار پس سیاست جنايي قضايي نتی. کنند کیفری دريافت مي

قوه قضائیه در حوزه عملکرد، رويه قضايي و احکام صادره از 

از سويي با توجه به استقالل قضات در . ها است دادگاه

گیری و تفاوت آرای قضات درباره يک حکم، سیاست  تصمیم

شود و از  تقنیني به شکل واحد در آرای قضايي آشکار نمي

جنايي  توان گفت سیاست مي .شود سیاست تقنیني دور مي

های اجتماعي اقدام  بیني بیشتر و توجه به واقعیت قضايي با واقع

در جريان بررسي پرونده و صدور . نمايند به صدور حکم مي

حکم مسائل مربوط به تشديد و تخفیف و تعلیق مجازات و 

 .تعويق صدور حکم دارای اهمیت است

 مرجع رسیدگي به جرايم منافي عفت تعزيری -1-1-1

قانون آيین دادرسي کیفری به جرايم  770به ماده با استناد 

شود؛  طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگي مي منافي عفت به

يعني جرايم منافي عفت مرحله تحقیقات مقدماتي را سپری 

طور مستقیم در  شوند و به کنند و وارد مرحله دادسرا نمي نمي

 .شوند دادگاه رسیدگي مي

دادگاه کیفری دو صالحیت  ن،همین قانو 771بر اساس ماده 

قانون در  موجب بهرا دارد، مگر آنچه  جرايمرسیدگي به تمام 

در صالحیت  جرايمصالحیت مرجع ديگری باشد؛ يعني اگر 

دادگاه کیفری يک، دادگاه انقالب، دادگاه اطفال و نوجوانان و 

. نباشد، در صالحیت دادگاه کیفری دو است های نظامي دادگاه

اطفال و افراد کمتر از هجده  جرايم تمامي  به 770طبق ماده 

سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگي 

، دادگاه کیفری دو با حضور رئیس 195ماده  موجب به. شود مي

البدل در حوزه قضايي هر شهرستان تشکیل  يا دادرس علي

 .شود مي

 دادرسي آيین قانون 967 ی ماده با توجه به اينکه مطابق

 يک کیفری دادگاه صالحیت در زير جرايم به رسیدگي کیفری

 :دارد قرار
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 همچون مجازاتي: حیات سلب مجازات موجب جرايم (الف

 به تجاوز جرم مورد در اعدام قتل، جرم مورد در نفس قصاص

 ....و  محصنه زنای مورد در رجم عنف،

 .ابد حبس موجب جرايم( ب

 علیه عمدی جنايات يا عضو قطع مجازات موجب جرايم( پ

  آن؛ از بیش يا کامل ی ديه نصف میزان با جسماني تمامیت

 منظور: باالتر و سه درجه تعزيری مجازات موجب جرايم( ت

 يک و دو سه، درجات تعزيری مجازات مستوجب جرايم

 ده از بیش حبس از اند عبارت خالصه طور به درجات اين. است

 کل ی مصادره ريال، میلیون 906 از بیش نقدی جزای سال،

 «.ها شرکت مورد در حقوقي شخص انحالل و اموال

شود که دادگاه صالح برای رسیدگي به جرايم  مشخص مي

منافي عفت تعزيری، دادگاه کیفری دو است چون اين جرايم 

با توجه به رأی وحدت . گیرند در درجات چهار تا هشت قرار مي

فت در دادگاه اگر جرايم منافي ع 1/0/90تاريخ  003رويه 

کیفری دو مورد بررسي قرار گیرند، هر رأيي که صادر شود 

 .مرجع تجديدنظر، دادگاه تجديدنظر استان است

عوامل مؤثر بر تعیین و میزان مجازات جرايم منافي  -1-1-1

 عفت تعزيری

يکي از مسائلي که در تعیین سیاست جنايي قضايي مؤثر است، 

فیف يا تشديد مجازات يک تواند موجب تخ عواملي است که مي

 .جرم شود

تخفیف و تعويق و تعلیق مجازات جرايم منافي  -1-1-1-1

 عفت تعزيری

ا در صورت وجود يک يا چند مورد از جهات .م.ق 70طبق ماده 

تواند مجازات تعزيری را کاهش دهد يا به  تخفیف دادگاه مي

مجازات ديگری تبديل نمايد، ازآنجاکه اين حکم برای مجازات 

شده است، شامل جرايم منافي عفت  طور مطلق بیان تعزيری به

ت تخفیف جها. شود و قابل تخفیف است تعزيری نیز مي

دربرگیرنده مواردی همچون همکاری مؤثر متهم در شناسايي 

واحوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم،  شرکا يا معاونان، اوضاع

ديده، ندامت، حسن سابقه و  آمیز بزه مانند رفتار يا گفتار تحريک

 .است... يا وضع خاص متهم مانند کهولت يا بیماری و 

جرايم تعزيری درجه همین قانون در  07هرچند طبق ماده 

شش تا هشت پس از احراز مجرمیت متهم بامالحظه وضعیت 

فردی، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي که 

موجب ارتکاب جرم گرديده است در صورت وجود جهات 

بیني اصالح مرتکب، فقدان سابقه کیفری مؤثر و  تخفیف، پیش

ان، صدور حکم را به جبران ضرر و زيان يا برقراری ترتیب جبر

 00مدت شش ماه تا دو سال به تعويق بیندازد و طبق ماده 

ا امکان تعلیق مجازات در جرايم تعزيری درجه سه تا .م.ق

هشت در صورت وجود شرايط تعويق حکم، وجود دارد و دادگاه 

تواند اجرای تمام يا قسمتي از مجازات را از يک تا پنج سال  مي

اين قانون تعويق و تعلیق برخي جرايم  00اما ماده  معلق نمايد؛

جرايم علیه عفت عمومي را از ( پ)داند و در بند  را ممکن نمي

داند و در نتیجه جرايم علیه عفت عمومي از  اين جمله مي

تواند مورد تعويق يا تعلیق قرار بگیرد  قلمرو جرايمي که مي

. است مند  شود و فقط از امکان تخفیف مجازات بهره خارج مي

امکان استفاده از نظام نیمه  53و  50و  50البته طبق مواد 

آزادی و آزادی مشروط در جرايم منافي عفت البته در نظام 

تا هفت باشد،  که مجازات درجه پنج  نیمه آزادی، مشروط بر اين

ا نظام نیمه آزادی، .م.ق 50طبق ماده . اعمال است قابل

ر زمان اجرای حکم تواند د ای است که در آن محکوم مي شیوه

ها را در خارج  ای، آموزشي و نظاير اين های حرفه حبس، فعالیت

 .از زندان انجام دهد

 عوامل تشديد مجازات جرايم منافي عفت -1-1-1-1

عنوان عوامل تشديدکننده مجازات هستند،  تعدد و تکرار جرم به

ا هرگاه رفتار مجرمانه واحد، دارای عناوين .م.ق 171طبق ماده 

شود  مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم مي

عنوان يک جرم تعزيری طبق  که تعدد جرايم منافي عفت به

 .اين ماده موجب محکومیت مرتکب به مجازات اشد است

عنوان عامل ديگری در تشديد مجازات است،  تکرار جرم نیز به

يعني ا تکرار گردد .م.ق 170اگر جرايم منافي عفت طبق ماده 
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شخصي پس از محکومیت قطعي به يکي از مجازات تعزيری 

يک تا شش تا حصول اعاده حیثیت يا شمول مرور زمان  درجه

يک تا شش ديگری  اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزيری درجه

شود، به حداکثر مجازات تا يک و نیم برابر آن محکوم خواهد 

 .شد

يم منافي نقدی بر سیاست جنايي قضايي در جرا -1-1-1-7

 عفت تعزيری

: دارد قانون اساسي که مقرر مي 0از آنجا که با توجه به اصل 

کلیه قوانین و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادی، اداری، »

ها بايد بر اساس موازين اسالمي  فرهنگي، نظامي، سیاسي و غیر اين

اين اصل بر اطالق يا عموم همه اصول قانون اساسي و . باشد

و مقررات ديگر حاکم است و تشخیص اين امر بر عهده قوانین 

الزمه تحقق اين اصل از اصول  «.فقهای شورای نگهبان است

های  بیني تضمینات حقوق ملت و فعالیت قانون اساسي پیش

جمله  ها بر اساس تعالیم و دستورات قرآني و اسالمي من دادگاه

ست که قرآن کريم ا انطباق موازين و قوانین و محاکمات با 

هرگونه تحقیق و تجسس و « 1و التجسسو»: فرمايد مي

موجب  نمايد و به جويي از ديگران را ممنوع مي تفحص و عیب

ها، ضبط و فاش  بازرسي و نرساندن نامه»قانون مزبور  15اصل 

کردن مکالمات تلفني، افشای مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، 

تجسس ممنوع است مگر  ها، و هرگونه عدم مخابره و نرساندن آن

« هرگونه تجسس»قید عبارت  15در اصل  «.حکم قانون به

تصريح کامل و قاطعي بر ممنوعیت تحقیق و تفحص در امور 

 .تواند باشد منافي عفت نیز مي

رو در سیاست جنايي قضايي آنچه درباره جرايم منافي  ازاين

عفت تعزيری از جنبه سیاست جنايي قضايي مشخص است 

که برخالف سیاست جنايي تقنیني که کیفرمحور و  اين است

سرکوبگر است در سیاست جنايي قضايي با توجه به امکان 

گیری و تسامح  تخفیف مجازات، ديدگاه تساهل، انعطاف، آسان

در سیاست قضايي باوجود امکان انتخاب مجازات، . حاکم است

تخفیف، تبديل مجازات و جريمه نقدی، نوعي اعمال مالطفت 

                                                           
 .11/حجرات - 1

مرور زمان  دابیری در سیستم قضايي وجود دارد که بهو ت

خاصیت سزادهي و ارعابي کیفر را به کمترين مقدار کاهش 

 .داده است

ارتکاب جرايم منافي عفت تعزيری با توجه به فضای مجازی و 

يافته، نحوه رسیدگي به آن، ديدگاه و تفسیر  اينترنت، توسعه

ساختار دستگاه تر از همه  قضات در رسیدگي به آن و مهم

قضايي در نحوه برخورد با آن از عوامل مؤثر و مهم در بحث 

سیاست جنايي قضايي هست بدين مفهوم که مقام تعقیب يا 

کننده يا مقام اجرای حکم، چنانچه عزم جدی در  رسیدگي

برخورد با اين جرم نداشته باشند خود عامل تسهیل ارتکاب اين 

تنها انتظار کاهش  طي نهجرايم خواهند بود و در چنین شراي

جرم و جود نخواهد داشت بلکه اين عوامل به افزايش آمار 

 .واقعي جرم موردنظر در جامعه کمک خواهند نمود

سوی يک سیاست  توان گفت برای حرکت به سرانجام مي

بايستي به اصالح  جنايي قضايي منسجم، مدون و مقتدر مي

های خاص و  قوانین از طريق مراجع قضايي در قالب گروه

های موجود و نظريات حقوقدانان  تخصصي و استفاده از ظرفیت

و قضات جهت عینیت بخشیدن هرچه بیشتر قوانین و مطابقت 

بدون شک صراحت و . با نیازهای روز جامعه همت گماشت

های قضايي جهت  جامعیت و مانعیت قوانین و برگزاری نشست

ا در موضوعات ه وحدت بخشیدن به عملکرد دادسراها و دادگاه

صورت تخصصي و شعب مراجع  ها به خاص و ارجاع پرونده

البته از سويي . تواند دررسیدن به مطلوب مؤثر باشد قضايي مي

بايد به اين نکته توجه نمود که سیاست جنايي قضايي با توجه 

به واقعیات اجتماعي و شرايط واقعي و روابطي که در اجتماع 

ها و روابط به وجود آمده  ارزشوجود دارد و تغییراتي که در 

گیری در  نمايد و شايد آسان اقدام به برخورد با مجرمین مي

 .زمینه جرايم منافي عفت ناشي از اين مسأله باشد

سیاست جنايي اجرايي و مشارکتي ايران در جرايم  -1-7

 منافي عفت تعزيری

اجرای سیاست جنايي تقنیني و نحوه اجرای واکنش اجتماعي 

نامند، چون هدفش  را سیاست جنايي اجرايي مي علیه جرم
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مشارکت دادن شهروندان و جامعه برای تحقق سیاست جنايي 

تواند سیاست جنايي مشارکتي نامیده  قضايي و تقنیني است مي

غیر از سیاست  ای سیاست جنايي مشارکتي را هرچند عده. شود

-111: 1790الهي منش و مرادی، ). دانند جنايي اجرايي مي

117) 

گیرندگان سیاست جنايي از راهکارهای  مديران و تصمیم

گوناگوني برای کاهش جرم و جنايت و جمعیت کیفری استفاده 

گیری از بزهکاری و  شرکت دادن مردم در پیش. کنند مي

محاکمه و مجازات محکومین با عنوان سیاست جنايي 

سیاست جنايي مشارکتي به معنای . شود مشارکتي شناخته مي

میزان مشارکت فعال و مؤثر جامعه مدني در سیاست  تعیین

ديگر در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتي  عبارت به. جنايي است

های تقويتي ديگر غیر از پلیس يا قوه  ايجاد ابزارها و اهرم

 .منظور اعتبار بخشیدن به طرح سیاست جنايي است قضائیه به

 در سیاست جنايي (111: 1797عظیم زاده و حسابي، )

ای برای  عنوان وسیله مشارکتي از حمايت و مشارکت مردمي به

شود که با کمک مردم  تحقق اهداف حقوق کیفری استفاده مي

و مشارکت نهادهای مدني برای برخورد با پديده جنايي و 

 .کاهش و حذف آن از پیکر اجتماع اقدام شود

( پیشگیرانه يا فعال)سیاست جنايي مشارکتي به دو گونه کنشي 

هدف اصلي . شود تقسیم مي( پاسخگو يا غیرفعال)واکنشي  و

گیری از ارتکاب جرم يا  سیاست جنايي کنشي يا اولیه، پیش

سازی در رفتارهای اجتماعي است  کاهش آن از طريق فرهنگ

شود و بیانگر نقش  گیری اجتماعي نیز گفته مي که به آن پیش

هدف سیاست جنايي . مردم در کاهش ارتکاب جرم است

شارکتي واکنشي يا ثانويه، دخالت دادن مردم و نهادهای م

در اين . غیردولتي در فرآيند کیفری، پس از وقوع جرم است

رويکرد تنها مرجع پاسخگويي، نهاد عدالت کیفری نیست بلکه 

. شود از نهادهای مردمي و جامعه در اين زمینه کمک گرفته مي

يي مشارکتي اما سیاست جنا (130: 1790شیعه علي و زارع، )

در زمینه جرايم منافي عفت به هر دو صورت در جامعه جريان 

 .دارد

 سیاست جنايي مشارکتي فعال -1-7-1

سیاست جنايي مشارکتي فعال يعني استفاده از نیروهای اجرايي 

دولتي و مردم برای اقداماتي مؤثر قبل از وقوع جرم برای 

در ايران به يکي از مسائلي که . گیری از وقوع جرم است پیش

خاطر مذهب رسمي شیعه و دين اسالم در اين زمینه مورد 

معروف و نهي از منکر است که اگر  تأيید قرارگرفته است، امربه

تواند  با شرايط صحیح آن و طبق دستورات ديني اجرا شود، مي

 طبق. گیری نمايد از وقوع جرم با استفاده از عموم مردم پیش

جمهوری اسالمي ايران، دعوت به  در»: اصل هشتم قانون اساسي

ای است همگاني و متقابل  و نهي از منکر، وظیفه معروف امربه  خیر،

بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم 

 ؛کند شرايط و حدود و کیفیت آن را قانون معین مي  نسبت به دولت،

المعروف و يأمرون ب المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض،  و

معروف و نهي از  بر طبق حکم دين، امربه «ينهون عن المنکر

تواند نسبت به رفتار  منکر وجوب شرعي دارد يعني انسان نمي

تفاوت باشد و نسبت به رفتار ديگران مسؤول است  ديگران بي

 .ها را به نیکي دعوت کند و از بدی دور نمايد و بايد آن

معروف و نهي از منکر  امربه با توجه به مشکالتي که در جريان

 حمايت از آمران به معروف و ناهیان از منکرايجاد شد، قانون 

به تصويب مجلس شورای  19/7/1790در تاريخ  ماده 10طي 

در اين قانون، معروف و »اين قانون  1طبق ماده . اسالمي رسید

فعل، قول و يا ترک فعل و قولي که  هرگونهاز  اند عبارتمنکر 

احکام اولي و يا ثانوی در شرع مقدس و يا قوانین، مورد امر  عنوان به

و  معروف امربه» 1و طبق ماده  «.و يا منع شده باشد قرارگرفته

نهي از منکر، دعوت و واداشتن ديگران به معروف و نهي و 

 «.بازداشتن از منکر است

معروف و نهي از منکر نماز نیز يکي از تدابیر  در کنار امربه

گیری از جرايم، احکام عبادی و تکلیفي  برای پیشاسالم 

اين احکام گذشته از . مربوط به مسائل فردی و اجتماعي است

گیری از  سوی کمال، نقش مهمي در پیش سوق دادن انسان به

ها نماز است  ازجمله آن. وقوع جرايم و انحرافات اجتماعي دارد

نهي َعِن الَفحشاء أقَم الَصلوِه َت» :فرمايد باره مي که قرآن دراين
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نماز را به پا دار که نماز انسان را از گناه و زشتي  :«1َو الُمنَکر

عنوان خودداری از ارتکاب برخي اعمال  روزه نیز به. دارد بازمي

گیری از  تواند يکي از اقدامات و اعمالي باشد که برای پیش مي

از سوی . وقوع جرم مورداستفاده شارع اسالم قرارگرفته است

ای مانند حضور  گر باال بردن امنیت در کشور با هر وسیلهدي

های امنیتي و نظارت بر رفتار  فعال پلیس و يا استفاده از دوربین

عنوان  شهروندان از سوی دولت نیز از اقداماتي است که به

 .های سیاست جنايي مشارکتي فعال در کشور وجود دارند نشانه

 سیاست جنايي مشارکتي منفعل -1-7-1

قداماتي که پس از وقوع جرم توسط مردم و نهادهای ا

گیرد، نوعي مشارکت منفعل  غیردولتي در برابر آن صورت مي

کارگیری سیاست  يکي از بارزترين مصاديق به. دهد را نشان مي

 .گری است جنايي مشارکتي منفعل، میانجي

گری در لغت به معنای وساطت نمودن و واسطه  میانجي

منظور برقراری صلح  یان دو يا چند نفر بهشدن، وساطت م واقع

گری تالش برای  میانجي (17: 1700دهخدا، ). و آشتي است

کسي که برای . آمیز يک اختالف است وفصل مسالمت حل

گر  کند میانجي وفصل دعوا میان دو يا چند نفر تالش مي حل

نامه  برای تنظیم و حمايت از اين عمل، آيین. نام دارد

 .شده است ينگری تدو میانجي

گری در امور کیفری در تعريف  نامه میانجي آيین 1ماده 

که طي آن  است فرايندی گری میانجي»: گويد گری مي میانجي

در فضای مناسب در خصوص  گر میانجيديده و متهم با مديريت  بزه

جبران خسارات ناشي از  های راهعلل، آثار و نتايج جرم انتسابي و نیز 

ده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول دي آن نسبت به بزه

با توجه به  «.گردد ميسازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین 

گری محدود به  که طبق بند ت ماده يک، قلمرو میانجي اين

جرايم تعزيری درجه شش و هفت و هشت است که مجازات 

ا جرايم .م.ق 00اما چون مطابق ماده . ها قابل تعلیق است آن

منافي عفت از جرايم قابل تعلیق نیستند، میانجیگری در چنین 

ايم منافي عفت با مسائل ازآنجاکه جر. اجرا نیست جرايمي قابل

                                                           
 .0/ عنکبوت - 1

ديده و  رو است و حفظ حیثیت و عزت و آبروی بزه حیثیتي روبه

 .حتي بزهکار در اولويت است

شناسي از کساني که در  ازنظر اجتماعي حمايت معنوی و روان

اند و ارائه خدمات از سوی  معرض چنین جرايمي قرارگرفته

 های حمايتي مانند بهزيستي و گسترش فرهنگ سازمان

حمايت و همدردی با چنین اشخاصي همگي در راستای 

 .سیاست جنايي مشارکتي منفعل است

 جنايي مشارکتينقش پلیس در سیاست -1-7-7

نیروی انتظامي يکي از عناصر بسیار مهم در برخورد با پديده 

سازی  آوری ادله و زمینه مجرمانه است، زيرا کشف جرم و جمع

 .گیرد س صورت ميبرای رسیدگي به جرايم توسط پلی

اما درباره جرايم منافي عفت به دلیل قاعده ممنوعیت تحقیق 

در اين دسته جرايم، عملکرد مأمورين در اين زمینه با 

وظیفه نیروی انتظامي در برخورد با . رو است محدوديت روبه

جرايم منافي عفت محدود به حفظ آثار و داليل جرم و 

وده و پس از انجام جلوگیری از فرار و مخفي شدن متهم ب

اقدامات اولیه ادامه روند پیگیری را به مقام قضايي محول 

کند؛ چنین رويکردی ناظر به جرايم مشهود بوده و در جرايم  مي

های واصله  غیرمشهود که مبتني بر جرم توسط افراد و گزارش

ای را نخواهد  گونه مداخله است، نیروی انتظامي حق هیچ

ي برای مقامات دادسرا هم چنین محدوديتي حت. داشت

شده و قانون آيین دادرسي کیفری رسیدگي و  بیني پیش

. طور خاص در اختیار دادگاه قرار داده است پیگیری قضايي را به

 (150: 1795فتح الهي و تندر، )

گونه که بیان شد، با توجه به مسائل حیثیتي و شدت  همان

رويکرد ناشايست بودن و قبح اجتماعي جرايم منافي عفت، 

گذار بر پنهان ماندن اين جرايم و عدم کشف  شارع و قانون

رو تحقیق درباره اين جرايم محدود به موارد  ها است ازاين آن

مشخصي شده است تا اين جرايم حتي در صورت وقوع، پنهان 

رو، نهاد  از اين. بماند تا عفت و حیای اجتماعي پابرجا بماند

راستای اجرای سیاست  گذاری، قضايي و اجرايي در قانون

جانبه نسبت به گسترش پديده جرايم  جنايي و کنترل همه
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هايي  جنسي و جرايم منافي عفت در معنای عام با محدوديت

شدت تحت  ها را به مواجه بوده که اين امر دامنه مداخالت آن

توجه به رسیدگي و تعقیب اين  تأثیر قرار داده است؛ لذا با

داخله دادسرا و ساير ضابطان م جرايم در دادگاه و عدم

دادگستری در راستای انجام تحقیقات اولیه و تعقیب جرايم 

منافي عفت جنسي بايد گفت که سیاست جنايي چنین 

گونه جرايم دارای چارچوب خاصي بوده  نهادهايي نسبت به اين

پوشي شريعت اسالم قابل  که اين امر در پرتوی سیاست بزه

گفت به هراندازه که میزان تعقیب و  بنابراين، بايد توجیه است؛

پیگیری نسبت به جرايم منافي عفت محدودتر شود به همان 

گونه جرايم و در گام بعدی  نسبت جامعه نسبت به ارتکاب اين

بايد تحت امر مقامات قضايي اقداماتي که در اين چارچوب نیاز 

 (100: 1795فتح الهي و تندر، ). است انجام دهد

ر رابطه با کشف و تعقیب جرايم منافي عفت رسد د به نظر مي

های حاضر در  حفظ محدوديت( جرايم جنسي)در فهم خاص 

رابطه با ضابطان دادگستری مؤثرتر بوده و هرچه میزان دخالت 

اين نهاد در پیگرد اين جرايم محدودتر باشد احساس امنیت 

جامعه نسبت به بزه ديدگي اين دسته جرايم به شکل بهتری 

اهد شد؛ زيرا هرچه میزان تعقیب و پیگیری در رابطه تأمین خو

نمايد که  گونه جرايم افزايش يابد چنین القا مي با کشف اين

يافته و از سويي ديگر موجب  گونه جرايم افزايش گستره اين

شود که نیروی انتظامي و دادگستری  القای اين انديشه مي

 .وده استهای تعرض به حريم خصوصي افراد را ايجاد نم زمینه

گشت ارشاد و گسترش آن در  (105: 1795فتح الهي و تندر، )

پوشي اسالم در جرايم  جامعه درست در تقابل باسیاست بزه

رو حذف کامل  ازاين. حیثیتي و منع تجسس در امور مردم است

گیری از ادامه فعالیت چنین اقداماتي برای  اين نهاد و پیش

و سیاست جنايي  حفظ امنیت و آرامش جامعه ضروری است

جهت نیازمند به بازبیني و اصالح است تا هدف  اجرايي ازاين

گذار در رابطه با بزه پوشي در جرايم منافي عفت  شارع و قانون

 .برآورده شود

 منافي عفت تعزيری جرايمسیاست جنايي اسالم در  -1-0

سیاست جنايي اسالم در برابر غريزه جنسي، سیاستي اعتدالي و 

عنوان امری  بینانه است که ضمن پذيرش آن به واقع

کند  ناپذير در حیات اجتماعي و فردی انسان تالش مي اجتناب

گر، راه سرکشي و  با استفاده از موضعي سازنده و هدايت

نطقه خواهي را به روی آن ببندد و بر همین اساس، م زياده

طور دقیق مشخص کرده است و  ممنوعه روابط جنسي را به

گیری از ورود به اين  تدابیر و اقدامات متنوعي را برای پیش

سیاست جنايي اسالم در مبارزه با . بیني کرده است منطقه پیش

گام طراحي نموده است؛ در گام  جرايم جنسي تدابیری را در سه

شناسي و  واننخست تالش کرده با تدابیری بر طبق ر

شناختي انسان، آستانه مقاومت فرد را در برابر  جامعه

های انحرافي غريزه جنسي باال ببرد و به اين وسیله  کشش

يک نیروی کنترل دروني در افراد ايجاد کند تا او بدون نیاز به 

کنترل نیروی بیروني از ورود به منطقه ممنوع رفتار جنسي 

کند با سخت کردن  دوری کند؛ در گام بعدی تالش مي

العمل تدافعي برای افراد  دسترسي به آماج و تجويز نوعي عکس

در معرض تعرض، اشخاصي که در معرض ارتکاب جرم هستند 

را از اجرايي کردن رفتار مجرمانه منصرف کند و سرانجام در 

گام سوم با تعیین مجازات متناسب با انواع جرايم جنسي و 

دد بازدارندگي و اصالح مجرم واحوال مرتکب جرم، درص اوضاع

: 1739محمدی جورکويه، ). و عبرت گرفتن ديگر افراد است

110) 

آنچه در احکام جزايي شرع اسالم به خوبي مشخص است، اين 

گیری بیش از اصالح و  نکته است که؛ دين اسالم به پیش

رو پیش از هر کاری برای از  ازاين. برخورد کیفری اهتمام دارد

ساز ارتکاب جرايم هستند،  لي که موجب و زمینهبین بردن عوام

دين اسالم با . انديشي کرده است اقداماتي نموده و چاره

به اصالح فردی و ... های فردی مانند نماز و روزه و  عبادت

سازی و تقوا و پرهیزگاری روحي افراد نموده است تا از  پاک

ويق تش. گیری از وقوع جرم و گناه بپردازد اين طريق به پیش

کننده و  به ازدواج و عاری کردن جامعه از مظاهر تحريک

گیری از جرايم منافي  انگیز همگي اقداماتي برای پیش شهوت
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از سوی ديگر با تشريع احکامي همچون . عفت است

گیری اجتماعي نموده  معروف و نهي از منکر اقدام به پیش امربه

است؛ يعني با کمک گرفتن از حس مسؤولیت جمعي و 

همچنین . گیری از جرايم اقدام کرده است تماعي برای پیشاج

با تعیین مجازات سنگین حدی و تعزيری و تعیین شرايط اثبات 

ها به گونه خاص مانند وجود چهار شاهد مرد برای اثبات  آن

جرم لواط، درواقع با هدف بازدارندگي از وقوع جرم اقدام نموده 

شفاعت و کفالت در  سرانجام با تعیین نهادهايي همچون. است

گیری و بازدارندگي از ارتکاب جرايم را  جرايم تعزيری راه پیش

 .هموار نموده است

گذشته از اقدامات عامي که درباره همه جرايم صورت گرفته 

است، درباره جرايم منافي عفت سیاست جنايي اسالم بر 

پوشي و عدم اثبات جرايم است، حفظ عفت عمومي و  بزه

ويژه درزمینه جرايم منافي عفت  وبه بهگسترش فرهنگ ت

همواره سعي در پنهان ماندن چنین جرايمي و علني نشدن 

 .ها نموده است آن

 گیری نتیجه

جرايم منافي عفت به دودسته جرايم حدی و تعزيری تقسیم 

شود، جرايم منافي عفت تعزيری در قانون مورد تعريف  مي

قانون مشخص  دقیق واقع نشده و قلمرو اين دسته جرايم در

بررسي مواد قانوني مربوط به جرايم منافي عفت . نشده است

دهد که جرايم منافي عفت تعزيری هرگونه  تعزيری نشان مي

رابطه جسمي میان زن و مرد که در حد زنا نباشد و ارتکاب 

حجابي و داير کردن مراکز فساد و فحشا  علني اعمال حرام، بي

و تعیین قلمرو ناقص است زيرا  اما اين تعريف. گیرد را در برمي

جرايم منافي عفت تعزيری با توجه به مباني شرعي، محدود به 

روابط جسمي مرد و زن نیست بلکه رابطه دو مرد يا دو زن را 

پس جرايم منافي عفت مجموعه جرايمي . گیرد نیز در برمي

 .روابط جنسي نامشروع و غیرقانوني هستند است که درزمینه

يران در جرايم منافي عفت تعزيری تغییرات سیاست جنايي ا

سیاست جنايي هر کشور بايد منسجم و . چنداني نداشته است

که سیاست جنايي تقنیني ايران کیفر  هماهنگ باشد درحالي

محور است اما سیاست جنايي قضايي با توجه به واقعیات 

اجتماع بخشي از مقررات کیفری را کاهش داده يا تعطیل کرده 

گذار از  اره جرايم منافي عفت تعزيری نیز قانوندرب. است

گر استفاده نموده  سیستم کیفردهي و سیاست جنايي سرکوب

در زمینه سیاست جنايي اجرايي و مشارکتي نیز با . است

استفاده از دو جنبه فعال و منفعل آن با نهادهايي مانند 

معروف و نهي از منکر و تدابیر امنیتي اقداماتي صورت  امربه

گونه که شايسته است و کامل باشد، چنین  رفته است اما آنگ

های مختلف  فقدان هماهنگي در جنبه. شود اهتمامي ديده نمي

سیاست جنايي ايران و وضعیت وقوع جرم و ناامني درزمینه 

جرايم منافي عفت ناشي از سیاست جنايي ناهماهنگ و دور از 

 .های اجتماعي است واقعیت

ای دارای امنیت  امنیت اجتماع است، جامعه امنیت انسان در پرتو

های اجتماعي، از تعرض  است که انسان در آن جامعه از آسیب

معضل جرايم منافي . در امان باشد... به جان و مال و حیثیت و 

گیرد و فساد  دامني را از جامعه مي عفت، اخالق و عفت و پاک

نواده وارد ترين آسیب را به نهاد خا ناشي از چنین جرايمي بزرگ

ها  کند و موجب نگراني و ناامني شهروندان و خانواده مي

شود، احساس ناامني ناشي از جرايم منافي عفت موجب  مي

ويژه برای زنان  های اجتماعي به محدوديت شديد در فعالیت

گسترش چنین جرايمي و احتمال وقوع آن موجب کاهش . است

کارگیری سیاست  رو به ازاين. گردد امنیت انساني از اين جنبه مي

جنايي محکم پیشگیرانه با استفاده از نهادهای مدني و تحقیقات 

جرم شناختي که احتمال وقوع چنین جرايمي را به حداقل درجه 

 .ممکن برساند

 مالحظات اخالقي

ز ارجاع به منابع ت اخالقي مربوط به نگارش متن و نیمالحظا

 .گرديد  رعايت

 تقدير و تشکر

اند،  که ما را در تهیه اين مقاله ياری رسانده از تمام کساني

 .کمال تشکر را دارد
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Maintaining public chastity and community safety is one of the major 

goals of the legislature. Therefore, a number of offenses have been 

criminalized as Crimes against Chastity. Obligatory Offenses in Iran 

Law are divided into two types of offenses, which are punishable by 

Islamic law, and the offenses of the offender. The offenses against 

ta'zirah are actually criminal behaviors that occur in the context of illicit 

sex but are not subject to the punishment of punishment. Each country's 

criminal policy includes legal, judicial, and administrative measures to 

deal with criminal phenomena. Concerning the Negligent Offenses of 

Investigating Legal Matters Related to this Crime in Iranian Laws and 

Courts, it indicates that the legislator's general policy of adhering to 

Islamic law on delinquency and the use of institutions such as the 

prohibition of evil and the prohibition of wrongdoing is to prevent 

crime. And in criminal law, it has used repressive and repressive 

criminal policy, which is inconsistent with judicial criminal policy that 

tends to be negligent and mitigated, and that Iran's criminal justice 

policy needs to be reviewed and revised. Correction is in many ways. 
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