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Abstract
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In all human societies, according to the prevailing legal system, criminal
or non-criminal measures are proposed as ways to deal with sexual crimes.
In Islamic criminal law, unlike the legal systems in Western countries,
sexual assault in the context of marital relations between couples, even if it
is done without consent, is not considered an example of sexual assault, and
the Islamic legislator has not considered such acts as a crime in a marriage.
This is the case that in the West, intimacy with the spouse without consent
and other examples of sexual violence with a milder degree are predicted
and criminalized, and if the sexual act is performed despite the spouse's lack
of consent, it is considered sexual assault in marital relations. Employing a
descriptive-analytical method, the present study seeks to answer the problem
of how the criminal policy of Islam and the West deal with the phenomenon
of sexual assault, which is due to the lack of independent research in the
study of this issue in a comparative manner. The results indicate that in both
the Islamic and Western systems, significant measures have been adopted in
relation to criminal prevention, howerver, in the criminal policy of Islam, in
the field of non-criminal prevention, both in terms of social prevention
measures and the situation regarding the establishment of rules such as the
prohibitions on the secluded intimacy of non-mahram men and women and
adornment, along with the encouragement to marriage and the prohibition of
celibacy and strictness in marriage, maintaining the necessary distance
between men and women in public, facilitating the areas of community
participation in criminal response in the field of dealing with sexual assault,
such as banning perverts or murdering a stranger in bed, or the mandatory
sentence in defense of one's honor, in addition to the special rules regarding
criminal prevention, such as the difficulty of proof, the prohibition of the
spread of prostitution, and the public execution of the punishment for the
purpose of setting an example, are among the measures that shows the
superiority of the criminal system of Islam over the West.
Keywords: Sexual Assault, Criminal Prevention, Non-criminal
Prevention, Criminal Policy of Islam, Criminal Policy of the West.
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چكيده
در تمام جوامع بشري با توجه به نظام حقوقي حاكم ،در مقابل جرائمي كه در
حوزه امور جنسي اتفاق مي افتد تدابير كيفري يا غير كيفري به عنوان راهكار هاي
مقابله با آنها مطرح مي شود .در حقوق كيفري اسﻼم برخﻼف نظامهاي حقوقي در
كشورهاي غربي ،تجاوز جنسي در بستر روابط زناشويي ميان زوجين حتي اگر
بدون رضايت انجام شود ،مصداق تجاوز جنسي به شمار نمي رود و قانونگذار
اسﻼم اين گونه اعمال را در حيطه ازدواج جرم ندانسته است .اين در صورتي است
كه در غرب ،نزديكي بدون رضايت با همسر و ساير مصاديق خشونت هاي جنسي با
درجه خفيف تر پيش بيني و جرم انگاري شده ،و چنانچه عمل جنسي با وجود عدم
رضايت همسر انجام گيرد تجاوز جنسي در روابط زناشويي محسوب مي شود .اين
مقاله با روش توصيفي  -تحليلي به دنبال پاسخگويي به مساله نحوهي برخورد
سياست جنايي اسﻼم و غرب در مقابله با پديده تجاوز جنسي است كه علت مطالعه
در فقدان تحقيق مستقل در مطالعه اين موضوع به شيوه تطبيقي است .نتايج حاكي از
آن است كه در هر دو نظام اسﻼم و غرب نسبت به پيشگيري كيفري تدابير قابل
توجهي اتخاذ شده است ،با وجود اين در سياست جنايي اسﻼم بر خﻼف غرب در
عرصه پيشگيري هاي غير كيفري چه در بعد تدابير پيشگيري اجتماعي و چه وضعي
با لحاظ وضع احكامي چون ممنوعيت اعمالي نظير خلوت زن و مرد نامحرم و تبرّج و
زينتنمايي ،در كنار ترغيب به ازدواج و نهي از عزب زيستن و سختگيري در ازدواج،
حفظ فاصله ﻻزم ميان زن و مرد در اختﻼطها ،تسهيل عرصههاي مشاركت جامعوي
در پاسخدهي كيفري در عرصه مقابله با تجاوز جنسي نظير درآوردن چشم
چشمچران يا قتل اجنبي در فراش يا حكم وجوب در دفاع از ناموس در كنار ضوابط
خاص ناظر بر پيشگيري كيفري مانند دشواري اثبات ،منع اشاعه فحشا و علني بودن
اجراي كيفر به منظور عبرتآموزي اجتماعي در زمره تدابيري است كه تفوق نظام
جنايي اسﻼم بر غرب را نشان ميدهد.
واژگان كليدي :خيار غبن ،قرارداد يكجانبه ،عقد يك تعهدي ،زمان قبولي ،قبول
فعلي.
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شريعت مقدس اسﻼم جهت برقراري نظم و ايجاد عدالت و جلب مصالح شخص و
اجتماع و دفع مفاسد ،به تشريع احكامي در خصوص مقابله و پيشگيري از تجاوز جنسي و
حمايت بزه ديده پرداخته است .با توجه به دكترين فقه و حقوق اسﻼمي دو دسته تدابير در
خصوص مقابله و پيشگيري با تجاوز جنسي ارائه گرديده است.
دكترين مبتني بر نظام كيفري اسﻼم؛ كه در فقه و حقوق اسﻼمي اكثراً در قالب حدود
الهي در كتاب خدا و سنّت تبيين شده است و متضمّن اجراي عدالت كيفري ،تأديب
بزهكار ،احقاق حقوق بزهديده ،پيشگيري از جرم و تكرار جرم مي باشد.
دكترين مبتني بر نظام غير كيفري اسﻼم؛ در اين نوع سياست جنايي كه مبتني بر نظام
تربيتي اسﻼم است شارع مقدس با تبيين راهكارهاي اخﻼقي و تربيتي ،سعي در پيشگيري از
وقوع بزه جنسي دارد.
در نظامهاي غربي غالباً در برخورد با فساد و تجاوز جنسي از اقدامات واكنشي كيفري
و در مرحله مقدم تدابير پيشگيري وضعي بهره برده شده است .تمركز بر برخورد كيفري با
تجاوز و خشونت جنسي عليه زنان هم در بعد ملي و هم بينالمللي در سياست جنايي غرب
مشهود است .در همين راستا در دسامبر  ١٩٩٣كميسيون حقوق بشر سازمان ملﻞ متّحد در
بيانيه اي خشونت عليه زنان را منع نمود و تجاوز جنسي در روابط زناشويي را جزء
خشونت عليه زنان به حساب آورد و از دولت ها خواست تا نسبت به جرم انگاري آن در
قوانين خود اقدام نمايند؛ چراكه خشونت در بستر زناشويي عﻼوه بر جسم ،روان زنان را
نشانه گرفته و صدمات جبران پذيري را به بار مي آورد كه سﻼمت زنان و به تبع آن
سﻼمت خانواده و جامعه را نيز به خﻄر مي اندازد .به رسميّت شناختن اين امر توسط دولت
و نظام قضايي در كشورهاي غربي ،سبب شده است كه دولت ها به صورت جدّي تر
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مشكﻼت و مسائﻞ مربوط به اين حوزه را درنظر بگيرند.با وجود اين در جوامع غربي كه

شعار تساوي زن و مرد سر ميدهند ،به جهت مباني ايدئولوژي سكوﻻر آنها نقش
آموزههاي ديني در مقابله با خشونت جنسي بسيار كمرنگ است وهمين مساله موجب شده
واكسينهسازي فرهنگي در برابر اين انحرافات باشد ديده نشود كه در اين تحقيق بنا داريم
تدابير سياست جنايي اسﻼم و غرب را با نگاهي تﻄبيقي مورد بررسي قرار دهيم.در زمينه
سابقه و پيشينه پژوهش برخي آثار در اين زمينه وجود دارد مانند »سياست جنايي اسﻼم در
جرايم جنسي« در شماره  ٢٤مجله حقوق اسﻼمي از آقاي محمدي جوركويه كه در آن تنها
ديدگاه اسﻼم بررسي شده و از سياست جنايي غرب سخني به ميان نيامده است .يا مقاله
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تا در اين سيستمها چندان نشاني از تدابير جامع پيشگيري اجتماعي كه مبتني بر



عنوان »تجاوز جنسي در روابط زناشويي از منظر حقوق و اجتماع در ايران و انگلستان« از
خانم كاظمي در شماره ٤٣مجله تحقيقات حقوق خصوصي و كيفري ،كه صرفاً از
برخوردهاي كيفري و نه تدابير پيشگيري از تجاوز جنسي ،آن هم در ايران و انگلستان
بحث شده است و نگاه جامعي در مورد سيستمهاي غربي و از طرفي اسﻼم ندارد.در هر
حال در اثر حاضر پس از مفهوم شناسي ،در ابتدا سياست جنايي اسﻼم در اين زمينه بررسي
و در ادامه به مﻄالعه سياست جنايي غرب ميپردازيم.
-١تجاوز جنسي

تجاوز جنسي ،معادل كلمه ) (rapeمركب از دوواژه» تجاوز « و» جنسي « است .تجاوز
از نظر لغوي به معناي ستم و تعدي مي باشد )دهخدا (٣٤٢ :١٣٩١ ،قيد جنسي ،كه با اضافه
شدن به واژه تجاوز بار معنايي خاصي در بر دارد ،مربوط به كليه اعمالي است كه به
جنسيت يعني مرد يا زن بودن و وجه تمايز بارز آن اندام تناسلي ،ارتباط مي يابد.در تعريف
اصﻄﻼحي از تجاوز جنسي ،بيشتر اذهان به واژه زناي به عنف متمايﻞ مي گردد ،در حالي
كه تجاوز جنسي مفهومي عامتر از زناي به عنف است ،زيرا به رفتارهايي چون لواط حتي
در برخي كشورها و اسناد بين المللي ،نيز تسري مي يابد ،براي مثال :انواع روابط جنسي از
نوع دخول ،بدون اراده و ميﻞ مفعول ،خواه بين زن و مرد يا بين دو مرد و يا بين يك فرد
بزرگسال و يك طفﻞ باشد ،همه تجاوز جنسي محسوب مي شود.اگر در زمان ارتكاب
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جرم جنسي مرتكب براي جلب رضايت بزه ديده به برقراري رابﻄه جنسي از اعمال فشار
رواني استفاده كرده باشد و در واقع او را اغفال كرده باشد عمﻞ او جزو تهاجمات
جنسي مي باشد اما اگر ازطرفي چون فشار فيزيكي مثﻞ كتك زدن يا استفاده از اسلحه
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و… جهت بي دفاع كردن بزه ديده براي وا داشتن وي به انجام عمﻞ جنسي استفاده كند،
عمﻞ او تجاوز جنسي محسوب مي شود .هرچند در عمﻞ به هر دوي اين جرايم تحت
عنوان كلي جرم جنسي يا سوء استفاده جنسي نگريسته مي شود و قربانيان آن به يك اندازه
زخم مي خورند .در نهايت بايد گفت تجاوز جنسي شديد ترين مصداق جرايم جنسي غير
كشنده است كه عليه شخصي ارتكاب مي يابد و زماني تحقق پيدا مي كند كه مردي با
مردي ديگر يا زني بدون رضايت آنها  ،مقاربت جنسي داشته باشد )رمضان نرگسي:١٣٨٣ ،
.(٢به نظر نگارنده تجاوز جنسي ،يكي از مهمترين جرايمي است كه عﻼوه بر آن كه نظم
عمومي و اخﻼق حسنه را به خﻄر مي اندازد ،عواطف و احساسات نوع انسان را جريحه دار
كرده و چه بسا تا ساليان سال ،قربانيانش را در دام بيماري هاي روحي و رواني سخت
گرفتار سازد.در بيشتر موارد تجاوز جنسي را عملي كه توسط مرد عليه زن انجام مي گيرد
تعريف كرده اند ،ولي ذكر اين مسئله ضروري است كه بزه ديده تجاوز جنسي لزوم ًا زنان
نيستند و ممكن است مردان يا حتي كودكان نيز بزه ديده اين نوع جرايم واقع شوند.

در جوامع غربي محور تعيين و تشخيص تجاوز جنسي بر عدم رضايت فرد قرباني،
خصاً به معناي
متمركز است ١.نياز است كه رضايت حتماً بيان شود؛ اما عدم مخالفت مش ّ
رضايت نيست .عدم رضايت ممكن است نتيجه اجبار زياد شخصي باشد كه مرتكب تجاوز
ميشود ،يا نتيجه ناتواني فرد قرباني در اعﻼم رضايت خود باشد )مانند زماني كه فرد خواب
است ،يا حالت عادي ندارد )مست( يا ناتوان ذهني است ٢.قانون هم ممكن است رضايت را
در آميزشهاي جنسي افراد زير سنّ قانوني كه قانوناً ميتوانند راضي به چنين روابﻄي با
افراد بزرگسالتر از خود باشند ،رد كند .چنين مواردي گاهي »تجاوز قانوني« يا »آميزش
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جنسي غير قانوني يا نامشروع« خوانده ميشوند .صرفنظر از اين كه آيا اين روابط ،همراه با
ن قانوني صورت ميگيرد ،چنين افرادي از نظر قانون در رابﻄه با شخص
رضايت فرد زير س ّ
در ابتدا رضايت خود را براي سكس اعﻼم داشته است رضايتش را پس بگيرد كه در اين
صورت ،هر عمﻞ جنسي كه بعد از پس گرفتن رضايت صورت گيرد ،تجاوز محسوب
ميشود .عنوان تجاوز كه خود مبين قهر و غلبه است ،عنصر عدم رضايت قرباني را در
خود مستتر دارد ،رضايت فرد ،به عنوان طيب خاطر و رضاي كامﻞ باطن ،در تجاوز جنسي
ناديده گرفته مي شود .البته ،سياست جنايي غرب مفهوم رضايت در روابط جنسي ،بسيار
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متجاوز ،ناتوان از اعﻼم رضايت براي ارتباط جنسي هستند .ممكن است با وجودي كه فرد



متفاوت از مفهوم آن در اسﻼم است ،بدين صورت كه حتي عدم رضايت زوجه در
برقراري روابط جنسي را داخﻞ در عنوان تجاوز مي دانند .اين تفاوت ،از دو ديدگاه مغاير
نشات مي گيرد كه يكي روابط جنسي را منحصر در دايره زوجيت مي داند و اهتمام به
توسعه آن در جهت محو فحشاء در داخﻞ محدودة زوجيت دارد و ديگري ،زوجيت را
مانعي براي آزادي روابط جنسي فرا زوجيتي نمي داند ،به هر حال در سياست جنايي
غربي ،روابط جنسي بدون حد و مرز ،به دو نوع بارضايت و بدون رضايت تقسيم مي شود
و صرفاً دسته دوم جرم انگاري مي گردد )السان (١٥٤ :١٣٨٥ ،اين تفكيك در جوامع
غربي ،معضﻼتي را فراهم آورده ،كه در عمﻞ ،قرباني را كه در ابتدا براي ارضاي ميﻞ
جنسي با رضايت تن در مي دهد ،به سمت بردگي جنسي و پذيرش فحشا به عنوان شغﻞ،
سوق مي دهد .البته طرفداران اين نظريه پا را از اين هم فراترگذاشته قائﻞ به آزادي روابط
جنسي با افراد متعدد در طي يك يا چند روز و همچنين تحت حمايت مقررات كار و
تامين اجتماعي قرار دادن زنان روسپي شده اند (Harriden,2003: 23-24 ) ،كه از
پيامدهاي تفكيك فوق مي باشد .از اين روست كه اين دسته از نظريه پردازان ،براي توجيه
و سرپوش نهادن بر كثيفترين شكﻞ تجاوز به حقوق اوليه بشر )حق بر جان وتن( از موضع
آزادي زن و حق انتخاب آنان ،ورود كرده ،و زنان را خواهان اين خود نكبتي ،كرده اند،
حال آنكه در شرايط طبيعي ،هيچ فردي چنين زندگي نكبت باري را انتخاب نمي كند .در
مقابﻞ ،دين اسﻼم ،سياستي ديگر اتخاذ كرده است ،يعني عﻼوه بر اينكه روابط جنسي فرا
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تعريف شده-حتي با رضايت باطني طرفين -را منحوس و منكوب اعﻼم كرده است ،بلكه
در مورد خاص تعرض بدون رضايت و با عنف و اكراه ،شدت و حدتي كم نظيرنشان داده
و ضمانت اجراي قويتري مقرر كرده است.

ص نا ه و ش ی وق اسﻼم و ب– قا ه و ی  -سال ﻢ – ماره وم – پا ز ١٤٠١

از اين رو ،آنچه در ابتدا ،از معناي عنف و اكراه متبادر به ذهن مي شود ،خشونت آميز
بودن عمﻞ و استفاده از قهر و غلبه است ،اما با تعمق بيشتر در فقه اسﻼمي ،هر چند فرد
اجﻼي تجاوز جنسي ،استفاده از عنف و قهر و غلبه است ،اما منحصر به آن نيست چرا كه
با توجه به قواعد عام در حقوق جزاي اسﻼمي ،مانند بلوغ ،عقﻞ ،اراده ،قصد و اختيار،
رضايتي مفروض قانونگذار اسﻼمي است ،كه با احراز عمومات فوق ،حاصﻞ شده باشد،
بنابراين ،چنانچه ،دختر بالغي كه داراي رشد عقﻼني نيست ،رضايت به عمﻞ جنسي دهد،
يا در اثر فريب و حيله ،مورد تجاوز واقع شود ،و يا اگر در شرايط اكراهي مانند :شخصي
كه از زني درحال بيهوشي ،صحنه هاي ناهنجاري را تصويربرداري كرده و آن را
مستمسك تعرض به زن ،در قبال عدم افشاي آن ،قرار دهد ،اين تن در دادن به تجاوز ،اگر
چه با رضاي ظاهري و تقاضاي زن براي تمتع در قبال عدم افشاء ،همراه باشد ،از نظر
قانونگذار اسﻼمي تجاوز به عنف محسوب و به مجازات مقرر محكوم مي شود )ماده ٤
قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز دارند-
مصوب(١٣٨٦/١٠/١٦
-٢سياست جنايي

سياست جنايي ،يك تركيب اضافي است كه در فرهنگ لغات حقوقي و اجتماعي در
غرب ،در معنايي معادل و مترادف با »سياست كيفري« به كار رفته و اصﻄﻼح شده است .به
تدريج تحت تأثير انديشههاي حقوق بشري و تمايﻼت ليبراليستي» ،حقوق كيفري« سلﻄه
انحصاري خود را در زمينه »كنترل رفتاري« از دست داد و در نتيجه اوﻻً ،مفهوم اجتماعي
»انحراف« در كنار مفهوم حقوقي »جرم« پيدا شد و ثانياً ،مداخله مراجع گوناگون اجتماعي
در كنار مراجع دولتي در پاسخهاي پيشگيرانه و عكسالعملي ،به »هنجار شكني« گسترش و
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اهميت يافت )حسيني .(١٣ :١٣٩٣ ،در واقع ،سياست جنايي به عنوان يك علمجديد در

حوزه مﻄالعاتي علوم كيفري براي اولين بار در قرن هجدهم ميﻼدي توسط فويرباخ ،استاد
آلماني حقوق كيفري ،به »مجموعه روشهاي سركوب كننده كه دولت به وسيله آن در
» اسﻼم در سياست جنايي خود هم به عوامﻞ مختلف جرم زا و راهكارهاي مقابله با آن
توجه كرده است و هم به زمينه ها و موقعيتها و فرصتهاي ارتكاب جرم و راههاي
زدودن آن پرداخته و از سوي ديگر ،به سياست كيفري در هدفمندي منﻄقهاي و كارآمد
در راستاي كاهش آمار جرم تأكيد كرده است« )ميرخليلي.(٣٠٨ :١٣٩٤ ،

دا ر یا ت نا ی اسﻼم و ب قاب ه با جاوز ی

مقابﻞ جرم واكنش نشان ميدهد« تعريف شده بود.(David Finkeihor , 2009 , 169) .



-٣پيشگيري

پيشگيري در لغت ،به معناي جلوگيري ،دفع و جلو مرض را گرفتن ميباشد )قيم،
 ،٦٧ :١٣٩١مشيري،١٥٩ :١٣٩٦ ،معين .(٣ :١٣٩٥ ،پيشگيري از وقوع جرم در دو مبحث
جزاي عمومي و جرم شناسي به صورت متفاوت بررسي ميشود .در جرمشناسي ،پيشگيري
از وقوع جرم را ميتوان در هر وضعيتي كه از وقوع جرم جلوگيري ميشود بحث كرد؛
مثﻞ ايجاد محيط امن براي فرزندان ،ايجاد آموزش و پرورش و  ...اما در حقوق جزاي
عمومي ،پيشگيري از وقوع جرم در بحث اهداف اعمال مجازاتها و اقدامات تأميني دنبال
ميشود )نجفي ابرندآبادي .(٨٩ :١٣٨٨ ،پيشگيري داراي سﻄوح و انواعي ميباشد كه به
بررسي آن مي پردازيم:
پيشگيري غير كيفري يا كنشي ،به آن دسته از سياستهاي جنايي گفته ميشود كه
قانونگذار با بيان راهكارهايي غير كيفري كه اكثراً مبتني بر نظام آموزشي و تربيتي و مذهبي
دين مبين اسﻼم ،امحاء عوامﻞ محرّك جرم ،اعﻄاي بينش صحيح در خصوص نحوه
برخورد و مقابله با عوامﻞ جرم زا ،توسعه اقتصادي از سوي دولت هاي اسﻼمي و ايجاد
بستر مناسب جهت تسهيﻞ در امر ازدواج و مواردي از اين قبيﻞ است )عباچي-٥٦ ،١٣٩٣ ،
.(٥٥به نظر نگارنده منظور از پيشگيري از جرم در معناي اخص كلمه )مفهوم مضيق( همان
پيشگيري غير كيفري مي باشد .بدين ترتيب مﻼحظه مي شود شبكه پاسخ به پديده مجرمانه
عﻼوه بر اعمال كيفر ،دامنه كنترل بزهكاري را به جامعه مدني -اعم از خانواده و مدرسه و

37



رسانه هاي گروهي  -سرايت مي دهد و از تمام ظرفيّت هاي موجود به طور سازمان يافته و
قانونمند در جهت پيشگيري از وقوع جرايم استفاده مي نمايد.پيشگيري كيفري يا واكنشي
به آن دسته از سياستهاي جنايي گفته ميشود كه قانونگذار با بيان راهكارهايي كيفري،

ص نا ه و ش ی وق اسﻼم و ب– قا ه و ی  -سال ﻢ – ماره وم – پا ز ١٤٠١

قهر آميز ،توام با ارعاب و كيفر در صدد پيشگيري و مقابله با بزهكاران جنسي ميباشد .از
نظر مانوي اين نوع پيشگيري ،اقدامي پسيني بوده و پس از ارتكاب رفتار مجرمانه با استفاده
از ابزارهاي كيفري از رهگذر نظام عدالت كيفري اعمال ميشود )عباچي (٨١ :١٣٩٣ ،به
نظرمي رشد منظور از پيشگيري كيفري مداخله نهادهاي عدالت كيفري پس از ارتكاب
جرم جهت كاهش تكرار جرم است.
-٤سياست جنايي اسﻼم

سياست جنايي اسﻼم براي سامان بخشيدن به غريزه جنسي در دو جهـت ايجـابي و
سلبي گام برداشته است؛ از يك سو ،روش ارضاي اين غريزه را تشريع نموده و از سوي
ديگر ،راه انحراف آن را سدّ كرده است.
رهبانيّت و سركوبي غريزه جنسي و روي آوردن به تجرّد زيستي ،مـورد نكـوهش و
خروج از روش روشن نبيّ مك ّرم اسﻼم )ص( است؛ ولي آزادي روابط جنسي و پيروي تا ّم
از غريزه جنسـي مجاز نيست ،بلكه ارضاي آن حدّ و مرزي دارد.بنابراين در سياست جنايي
اسﻼم ،در امـور جنسـي دو منﻄقـه رفتـاري وجـود دارد» :منﻄقه ممنوع رفتاري« و »منﻄقه
مجاز رفتاري« .با لحاظ همه عناصر دخيﻞ در بازشناسي منﻄقه ممنوع رفتار جنسي ،روشن
ميشـود كه منﻄقه ممنوع رفتاري در امور جنسي در سياست جنـايي اسـﻼم ،از گسـتره
وسـيعي برخوردار نبوده و با تشريع انواع تدابير عبادي و غير عبادي ،فـردي و اجتمـاعي،
پيشيني و پسيني و كيفري و غير كيفري ،درصدد مواظبت انسان از ابتﻼ به منﻄقه ممنـوع
رفتار جنسي برآمده است) .محمدي جوركويه.(٨ :١٣٨٩ ،
اين نوشتار در دو بخش بازشناسي منﻄقه ممنوع رفتـار جنسـي در سياسـت جنـايي
اسﻼم ،و تدابير به كار گرفته شده در سياست جنايي اسﻼم براي صـيانت انسـان از ورود به
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منﻄقه ممنوع رفتار جنسي ،ساماندهي ميشود.

در اسﻼم ،رابﻄه جنسي با هر فردي مجاز نيست ،بلكه ايجاد اين رابﻄه با برخي از افراد
و يا در بعضي موارد ،ممنوع شده است .بازشناسي منﻄقه ممنوع رفتاري در امور جنسي با
مي توانيم درباره محدود يا گسترده بودن منﻄقه ممنوع و جرم انگاري شده رفتار جنسي،
داوري درستي داشته باشيم كه دو عنصر مذكور را در كنار يكديگر در نظر بگيريم ،وگرنه
صِرف توجه به برخي از اين عناصر ،ما را به نتيجه درست رهنمون نمي شود.
-١-٤بررسي ﻣجازات درسياست جنايي اسﻼم

مجازات جرايم جنسي در سياست جنايي اسﻼم ،از دو جهت قابﻞ تأمﻞ و بررسي است:

دا ر یا ت نا ی اسﻼم و ب قاب ه با جاوز ی

بررسي دو عنصر ميسر مي شود » :عنصر الزام « و»عنصر مجازات« .به عبارت ديگر ،آنگاه



يكي از نظر تشريعي)مقام ثبوت( مي باشد و ديگري از نظر اجرايي )مقام اثبات( است.
-١-١-٤سياست جنايي اسﻼم در ﻣﻘام ثبوت

از منظر تشريع و تقنين ،سياست جنايي اسﻼم بر اساس برخي معيارهاي ثابت كه مبتني

بر ارزشهاي ديني و وحياني است به جرمانگاري و كيفرگذاري براي رفتارهاي جنسي
نامشروع پرداخته است كه در اين ميان تجاوز جنسي در معناي خاص خود از جمله
شديدترين اين جرايم با ضمانتاجراي سنگين اعدام است .جرمي كه عﻼوه بر آن كه
حرمت نسﻞ و نسب و حيثيت و عفت عمومي را هدف قرار داده و پايه هاي نهاد خانواده را
متزلزل مي كند ،بلكه بعد خصوصي آن در ايراد ضرر جدي به بزه ديده و خانواده او در
اين عرصه بسيار برجسته است .به همين دليﻞ ،سياست جنايي اسﻼم در تئوري و تشريع ،به
شدت با آن برخورد نموده است.
-٢-١-٤سياست جنايي اسﻼم در ﻣﻘام اثبات

رويكرد سياست جنايي اسﻼم در جرايم جنسي در مرحله اثبات جرم و اجراي
مجازات ،عكس اين سياست در مرحله تشريع و ثبوت بوده و با پيش بيني راهكارهاي
متعدد و گوناگون ،درصدد محدود سازي منﻄقه ممنوع رفتاري در امور جنسي است.
شارع مقدس اين تضييق را از چند جهت اعمال كرده است:
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اول -از جهت محدودكردن ادله اثبات با عدم پذيرش سوگند در عداد ادله ،در حالي
كه در امور حقوقي حتي برخي از امور كيفري از جمله جرايم بر ضدّ اشخاص ،سوگند
)قسامه با شرايﻄي( از ادله اثبات جرم شناخته شده است.

ص نا ه و ش ی وق اسﻼم و ب– قا ه و ی  -سال ﻢ – ماره وم – پا ز ١٤٠١

دوم -از جهت درنظر گرفتن شرايط خاص در ادله؛ مانند شرط كردن تعداد خاص در
شهود و شرايط آنها و كيفيّت و زمان اداي شهادت ،يا شرط كردن تعداد مرتبه اقرار و
شرايط اقرار و مق ّر )نجفي٢٧٩ :١٣٦٧ ،و ٢٨٣و .(٢٩٦
سوم -از جهت ترجيح بزه پوشي؛ مانند نهي افراد از تجسّس در امور ديگران
)حجرات ،(١٢ :ترغيب افراد بزهكار به توبه و اصﻼح خود به جاي رفتن نزد مراجع قضايي
و اقرار نزد آنها )خوانساري (٢٣ :١٤٠٥ ،و منع افشاگري بر ضد ديگران در اين امور و
اشاعه فحشا و حتي مجازات حدي در موارد ايراد اتهام به ديگري و عدم اثبات آن با
شرايط خاص در قالب قذف.
چهارم -از جهت سقوط مجازات بعد از اثبات؛ مانند امكان انكار بعد از اقرار ،توبه بعد
از اقرار و اجراي قاعده درء در موارد شبهه ،كه باعث سقوط مجازات مي شود
)خوانساري.(١٥٧ :١٤٠٥ ،
-٢-٤اقسام سياست جنايي اسﻼم در بعد پيشگيري

امروزه پيشگيري از وقوع جرم ،محور اصلي مﻄالعات و بحث هاي صاحبنظران در
علوم جنايي و يكي از مهم ترين اهداف يك سياست جنايي كارآمد است .در يك تقسيم
بندي مرسوم ،جرم شناسي روش هاي پيشگيري را به پيشگيري اصﻼحي اجتماعي و
پيشگيري وضعي )موقعيت مدار( تقسيم مي كنند.
-١-٢-٤سياست جنايي غير كيفري اسﻼم

سياست جنايي اسﻼم در اين مبحث كه جنبه پيشگيري از بعد غير كيفري دارد ،به دو
قسمت تقسيم مي شود:
برنامه هاي پيش بيني شده در سياست جنايي اسﻼم براي پيشگيري از جرم ،بيانگر اين
نكته است كه اين سياست به درستي تشخيص داده است كه مبارزه با جرم را بايد از مبارزه
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با عوامﻞ و زمينه هاي آن آغاز كرد؛ بنابراين با توجه به اين كه نظام حقوقي اسﻼم ،بخشي

از نظام جامع اسﻼم براي حيات دنيوي و اخروي بشر بوده و ارتباط بخش هاي گوناگون
اين نظام بسيار وثيق است ،برنامه هاي پيش بيني شده در بخش هاي ديگر نيز دقيق ًا به
شده است )محمدي جوركويه ،پيشين.(٩ :
-١-١-٢-٤سياست جنايي اسﻼم در بعد پيشگيري اجتماعي

راهكارهاي غير كيفري در بعد پيشگيري اجتماعي در برابر تجاوز جنسي از منظر فقه
اسﻼمي عبارتند از:

خويشتن داري حالتي است در درون فرد كه او را به انجام وظايفش متمايﻞ مي سازد،

دا ر یا ت نا ی اسﻼم و ب قاب ه با جاوز ی

سياست هاي جنايي اسﻼم ناظر است و همه برنامه ها در جهت يك هدف تنظيم و ابﻼغ



بدون آن كه عامﻞ خارجي او را
تحت نظارت داشته باشد )الواني.(١٣٤ :١٣٨٢ ،
همچنين خويشتن داري ،توانايي پيروي درخواست معقول ،تعديﻞ رفتار مﻄابق با
موقعيت ،به تأخير انداختن ارضاي يك خواسته در چارچوب پذيرفته شده اجتماعي بدون
مداخله و هدايت مستقيم فردي ديگر تعريف شده است) جان بزرگي(٥٨ :١٣٨٧ ،
-١-١-١-٢-٤خويشتنداري

خويشتنداري ،در هر امري و از جمله در قلمرو غريزه جنسي ،نياز به كسب »مهارت«
دارد .بدون برخورداري از مهارت ،نمي توان به خويشتنداري دست يافت .يكي از علﻞ مهم
ناكامي در خويشتنداري ،برخوردار نبودن از مهارت هاي خويشتنداري است .بنا بر اين،
يكي از مسائﻞ مهم در بحث عفاف» ،مهارت هاي خويشتنداري جنسي« است كه در متون
ديني ،فراوان به آن پرداخته شده است و از جمله مهم ترين اين مهارت ها مي توان به
مهارت هاي شناختي ـ معنوي و مهارت هاي رفتاري اشاره كرد.
-٢-١-١-٢-٤حجاب

جسم انسان جذابيت هايي دارد كه با توجه به نقش آن در تهييج غريزه جنسي ،اسﻼم به
منظور پيشگيري از تجاوز جنسي ،دستور ويژه اي براي چگونگي پوشش دارد تا ظهور
جاذبه هاي جسماني زن و مرد ،نگاه آنها را به يكديگر خيره نكند و در پي آن ،باعث ايجاد
روابط حرام و مجرمانه ديگري نشود) .نجفي(٨٩ :١٣٦٧ ،
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قرآن در موارد متعددي به صورت صريح و اشاره به مسأله حجاب اشاره كرده است؛
از جمله در آيه  91و  90سوره نور مي فرمايد » :به مردان با ايمان بگوديده فرو نهند و
پاكدامنى ورزند ،كه اين براى آنان پاكيزه تر است ،زيرا خدا به آن چه مى كنند آگاه

ص نا ه و ش ی وق اسﻼم و ب– قا ه و ی  -سال ﻢ – ماره وم – پا ز ١٤٠١

است و به زنان با ايمان بگو» ديدگان خود را ]از هر نامحرمى [ فرو بندند و پاكدامنى
ورزند و زيورهاى خود را آشكار نگردانند مگر آن چه كه] طبعاً [از آن پيداست .و بايد
روسرى خود را بر گردن خويش] فرو [اندازند ،و زيورهايشان را جزبراى شوهرانشان يا
پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران شوهرانشان يا برادرانشان يا پسران
برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زنان] همكيش [خود يا كنيزانشان يا خدمتكاران مرد كه
]از زن [ بى نيازند يا كودكانى كه بر عورت هاى زنان وقوف حاصﻞ نكرده اند ،آشكار
نكنند و پاهاى خود را ] به گونه اى به زمين [نكوبند تا آن چه از زينتشان نهفته مى دارند
معلوم گردد .اى مؤمنان ،همگى ]از مرد و زن [ به درگاه خدا توبه كنيد ،اميد كه رستگار
شويد«.
-٣-١-١-٢-٤عفت

عفّت ،عبارت است از تسليم و انقياد شهوت در برابر عقﻞ؛ يعني قّوه شهواني انسان،
كارهاي خود را بر اساس دستور عقﻞ انجام دهد .به تعبير ديگر ،عفّت يعني اعتدال در بهره
مندي از شهوات )مظاهري (١٥٣-١٥٢ :١٣٧١ ،عفيفبه كسي گفته مي شود كه در حدّ
اعتدال و در چهارچوب عقﻞ و شرع ،از شهوات بهره ببرد و به وادي افراط و تفريط
كشيده نشود )نراقي.(١٥ :١٣٨٣ ،
حقيقت عفّت در آن است كه در چگونگى برخوردارى از غرايز و شهوات همواره
حاكميّت عقﻞ و شرع جايگزين شهوات گردد .بدين ترتيب بهره مندى از شهوات بر
موازين عقلى و شرعى تنظيم شده ،در آن افراط و تفريط نخواهد بود.
-٤-١-١-٢-٤حياء

حياء مانند هيبت دو معناى باارزش و ضدّ ارزش دارد؛ حياى ارزشمند آن است كه

انسان از هر كار زشت و گناه و آن چه مخالف عقﻞ و شرع است بپرهيزد و حياى ض ّد
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ارزش آن است كه انسان از فراگرفتن علوم و دانش ها و يا سؤال كردن از چيزهايى كه

نمى داند يا احقاق حق در نزد قاضى و جز او اجتناب كند ،همان چيزى كه در عرف ،از
آن به كمرويىِ ناشى از ضعف نفس تعبير مى شود .در حديثى از رسول خدا)ص(آمده
الْجَ ْهﻞُ :شرم و حيا دو گونه است :حياى عاقﻼنه و حياى احمقانه؛ حياى عاقﻼنه از علم
سرچشمه مى گيرد و حياى احمقانه از جهﻞ« )كليني.(١٠٦ :١٣٨٨ ،
دراصﻄﻼح ،ملكه نفساني است كه باعث نگه داشتن فرد از كارهاي زشت و تنفّر از
اعمال خﻼف آداب به جهت ترس از سرزنش مي شود )مجلسي.(٣٢٩ :١٤٠٣ ،
به نظر نگارنده حياء در روابط با نامحرم نقش مهمي در كنترل جنسي و پيشگيري از

دا ر یا ت نا ی اسﻼم و ب قاب ه با جاوز ی

ح ْمقِ ُهوَ
حيَاءُ ا ْل ُ
حمْقٍ َفحَيَاءُ الْعَ ْقﻞِ ُهوَ الْعِلْمُ وَ َ
ﻞ وَ حَيَاءُ ُ
حيَاءَانِ حَيَاءُ َع ْق ٍ
است» :ا ْلحَيَاءُ َ



جرائم جنسي دارد .يكي از ع ّلت هاي عدم پذيرش شهادت كسي كه فاقد عدالت است،
كمي حياي او است.
حيا تنها به زن اختصاص ندارد؛ بلكه حيا ورزيدن براي مردان نيز سفارش شده است.

حيا باعث حفﻆ حريم بين زن و مرد بيگانه مي شود .چنان چه عدم آن باعث از ميان رفتن
اين حريم و در پي آن برخي تمايﻼت نفساني و شهواني مي شود و در چنين صورتي،
احتمال ارتكاب جرائم جنسي به وسيله آنان بسيار باﻻ مي رود.
-٥-١-١-٢-٤تﻘوا

يكي از اهداف مياني نظام عبادي و اخﻼقي اسﻼم ،رسيدن انسان هاي مؤمن به فضيلت
تقواست؛ زيرا رسيدن به اين فضيلت ،انسان را از انديشيدن به ممنوعات باز مي دارد .

خداوند پس از امر به روزه داري ،دربارة ثمره روزه مي فرمايد» :لعلّكم تتّقون؛ تا پرهيزگار
شويد« )بقره (١٨٣ :همچنين خداوند درآيات متعددي از قرآن كريم ،خﻄاب به انسان ها يا
مؤمنان آنان را به تقوا دعوت كرده است )لقمان٩٩ :؛ احزاب٧١ :؛ مائده.(٩٢ :تقوا در اصﻞ
به معناي نگهداري يا خويشتنداري است و به تعبير ديگر ،يك نيروي كنترل دروني است
كه انسان را در برابر طغيان شهوات حفﻆ مي كند و در واقع ،نقش ترمز نيرومندي را دارد
كه ماشين وجود انسان را از سقوط در پرتگاه حفﻆ كرده ،از تند روي هاي خﻄرناك باز
مي دارد« )مكارم شيرازي (٤٢ :١٣٨٦ ،سياست جنائي اسﻼم در امر مبارزه با جرائم از جمله
جرائم جنسي نگاه ويژه اي به تقوا دارد و با بيان راه هاي كسب و تقويت تقوا مي كوشد،
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اين عامﻞ كنترل را در درون انسان نهادينه كند تا مانعيت از ارتكاب جرائم از جمله جرائم
جنسي از درون فرد بجوشد كه همواره حتي در خلوت ترين مكان ها با اوست.

در مورد مقابله با جرايم نيز همين وضعيت وجود دارد و تمامي قانونگذاران بر اين باور
ص نا ه و ش ی وق اسﻼم و ب– قا ه و ی  -سال ﻢ – ماره وم – پا ز ١٤٠١

هستند كه در سياست هاي جنايي بايد پيشگيري از جرم بر واكنش در مقابﻞ آن ،مقدّم
داشته شود .بسياري از راهكارها در پيشگيري از جرم يكسان است.
-٦-١-١-٢-٤اﻣر بﻪ ﻣعروف و نهي از ﻣنكر

جوامعي همچون ايران كه مبتني بر فرهنگ ديني هستند راهكار هاي اختصاصي نيز
وجود دارد كه يكي از آنها امر به معروف و نهي از منكر است .اين راهكار براي پيشگيري
اجتماعي از جرم  -مفيد و مؤثر است مشروط بر اين كه زمينه هاي اجرايي آن فراهم شود
و بتوان ابزارهاي استفاده از شبكه هاي اجتماعي براي امر معروف و نهي از منكر را فراهم
ساخت .امر به معروف و نهي از منكر يكي از ظرفيّت هاي مهم نظام حقوقي اسﻼم است
كه مي تواند بسياري از مفاهيم حقوق عمومي مانند آگاهي هاي اجتماعي ،نظارت همگاني
و حقوق شهروندي را عينيّت بخشد؛ همانگونه كه در سياست جنايي مشاركتي ،ابزار
مناسبي براي پيشگيري از جرم به ويژه جرايم مرتبط با تجاوز جنسي مي باشد.نهي از منكر
فرايندي است كه طي آن جامعه يا گروه افراد متدين با رفتارهاي نابهنجار و كجروانه مقابله
كرده و تﻼش ميكند از اين نابهنجارها جلوگيري نموده و آنها را به سمت هنجارهاي
ديني سوق دهد )رمضان نرگسي.(٥٧ :١٣٨٣ ،در علوم جنايي و جرم شناسي اين نكته به
تفصيﻞ مورد بحث قرار گرفته است كه محيط اجتماعي ميتواند محﻞ رشد و پرورش
مجرمان باشد ،كساني كه استعدادهاي ﻻزم براي ارتكاب اعمال مجرمانه را دارند ،اگر
بدون هيچ گونه مقاومتي از ناحيه جامعه روبهرو شوند ،فرصت ﻻزم براي به فعليت رساندن
انديشههاي شريرانه خويش را بيشتر مهيا ميبينند .طبيعي است پيامد چنين روندي جز
افزايش بزهكاري و افزايش شمار مجرمان و منحرفان و حاكميت و سلﻄه آنها نخواهد بود.
به عكس ،اگر هر يك از اعضاي اجتماع اين مسئوليت را بر دوش خود احساس كند كه
بايد در مقابﻞ منكرات و ناهنجاريها به شكلي ـ هر چند با كمترين مرتبه آن ـ بايستد،
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فرصتهاي تبهكاري و كژروي از دست اين گونه اشخاص گرفته ميشود و پرورش و

رشد آنها متوقف ميگردد و وقتي تعداد منحرفان و مجرمان كاهش يافت ،جلوي تسلط و
حاكميت آنها نيز گرفته خواهد شد .به همين جهت اين فريضه رادع و مانع مهمي در
-٢-١-٢-٤سياست جنايي اسﻼم در بعد پيشگيري وضعي

پيشگيري وضعي ،شامﻞ تدابير و اقدامات غير كيفري است كه از طريق از بين بردن يا
كاهش فرصت هاي مناسب براي وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرايط و موقعيّت پيش
جنايي از جمله فزوني خﻄر شناسايي و احتمال دستگيري بزهكار از ارتكاب جرم
جلوگيري مي كند .اين نوع پيشگيري از طريق افزايش هزينه هاي ارتكاب جرم و كاهش

دا ر یا ت نا ی اسﻼم و ب قاب ه با جاوز ی

مقابﻞ سفيهان و بيخردان و مجرمان و متجاوزان جنسي ميباشد.



سود ناشي از آن ،درصدد است فرآيند گذار از انديشه به فعﻞ مجرمانه را با استفاده از
روش هاي غير كيفري مختﻞّ كند .به رغم تدابير پيش بيني شده در بخش پيشگيري
اجتماعي از جرم ،امكان دارد افرادي در آستانه ارتكاب جرم قرار گيرند .سياست جنايي
اسﻼم براي كاستن از جاذبه هاي آماج و سخت كردن فرصت هاي ارتكاب جرم در
جرايم جنسي ،مقرراتي را وضع كرده است كه برخي از آنان مورد اشاره قرار مي گيرد:
از جمله مقرراتي كه سياست جنايي اسﻼم در اين بخش براي پيشگيري از جرم وضع
كرده است ،عبارت اند از:
-١-٢-١-٢-٤ﻣحدوديت اختﻼط با ناﻣحرم

اختﻼط زن و مرد نامحرم با يكديگر در محيط هاي گوناگون اجتماعي از محﻞ

تحصيﻞ گرفته تا محيط اشتغال مانعي ندارد مگر اين كه عنوان حرام بر آن صدق كند.
ولي همين اختﻼط بﻼ اشكال چون امكان دارد زمينه حرام را فراهم سازد ،بهتر است
محدود باشد .در اين خصوص ،قرآن كريم درباره دختران شعيب مي فرمايدَ » :لمﱠا وَ َردَ مَاءَ
كمَا قَا َلتَا
خﻄْ ُب ُ
مَ ْد َينَ َوجَدَ َع َليْهِ أُ ﱠمهً ِمنَ النﱠا يَ ْسقُونَ وَ َوجَدَ مِنْ دُو ِن ِهمُ ا ْمرَ َأتَ ْينِ َتذُودَانِ قَالَ مَا َ
حتﱠى يُ ْيدِرَ الرﱢعَاءُ وَ َأبُو َنا َشيْخٌ َكبِيرٌ :وقتي )موسي( به چاه آب مدين رسيد گروهي
ﻻنَسْقِي َ
از مردم را آنجا ديد كه چهار پايان خود را سيراب مي كند .كنار آنها دو زن را ديد كه
مراقب گوسفندان خود هستند .به آن دو گفت :كار شما چيست؟ چرا گوسفندان خود را
آب نمي دهيد؟ گفتند :ما آنها را آب نمي دهيم تا چوپان ها همگي خارج شوند«...
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)قصص .(٢٣ :بنابراين بايد تا حدّ امكان از اختﻼط زن و مرد بيگانه پرهيز كرد تا از
عوارض جانبي و پيامد هاي احتمالي آن پيشگيري كرد.
-٢-٢-١-٢-٤ﻣنع از خلوط با ناﻣحرم

از آموزه هاي ديگر اسﻼم در امر پيشگيري از جرم زنا و ديگر اعمال منافي عفّت،
ص نا ه و ش ی وق اسﻼم و ب– قا ه و ی  -سال ﻢ – ماره وم – پا ز ١٤٠١

ممنوع كردن زن و مرد بيگانه از خلوت كردن با يكديگر است ،اگرچه هيچ يك قصد
سويي از اين خلوت نداشته باشند؛ حتي خلوتي كه امكان حضور فرد سوّمي هرچند طفﻞ
مميّزي به طور معمول در آن نباشد ،زيرا چنين حضور و خلوتي ممكن است باعث ظهور
افكار انحرافي در طرفين يا يكي از آنها شود و زمينه جرم زنا يا ديگر جرايم منافي عفّت را
مهيّا سازد )اصفهاني٢٣ :١٤١٦ ،؛ بحراني ،بي تا٣٥٨ :؛ نجفي٧٥ :١٤٠٤ ،؛ سيستاني:١٣٨١ ،
مسأله ٢٤٠٤؛ طباطبائي حكيم٣٠ :١٤١٦ ،؛ خميني ،بي تا٢١٩ :؛ ابن حنبﻞ ،بي تا .(٢٦ :برابر
آموزه هاي اسﻼمي ،زن و مرد بيگانه مي توانند با حفﻆ شئون و حجاب با يكديگر روابط
اجتماعي برقرار كنند ،ولي از آنجا كه نيروي جنسي در انسان قوي است و به طور طبيعي
به جنس مخالف تمايﻞ دارد ،توصيه شريعت به منظور پيشگيري از گناه بر اين است كه
روابط دو جنس مخالف به ويژه در دوره جواني تا جايي كه امكان دارد ،محدود شود و
چنان چه ضرورتي آن را اقتضا نمي كند ،صورت نگيرد؛ زيرا رابﻄه بايد براي كاري و رفع
نيازي باشد .بنابراين ،وقتي نياز اجتماعي برقراري ارتباط فردي را توجيه نكند ،احتمال به
وجود آمدن برخي افكار نادرست و وسوسه انگيز در طرف زياد مي شود كه در بسياري از
موارد لغزشهاي خﻄرناكي را به دنبال دارد .از حضرت علي)ع (روايت شده است » :من
سبقت گرفتن در سﻼم به زنان جوان را نمي پسندم« )كليني ،پيشين (٦٤٨ :عدم وجوب نماز
جمعه بر زن و عدم توصيه او به حضور در نماز جماعت در اينباره قابﻞ ارزيابي است.
-٣-٢-١-٢-٤خودداري از تبرج

»تبرّج« در لغت يعني زن ،زينت و زيبايي هاي خود را براي مردان آشكار سازد
)جوهري (٢٩٩ :١٤٠٧ ،در اصﻄﻼح عبارت است از اين كه زن ،زيبايي هاي خود و آن چه
را كه پوشاندن آن واجب است ،آشكار سازد) طبرسي (٢٦٩ :١٤١٥ ،بنابراين مي توان
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گفت در تبرج ،نوعي كشش از سوي زن براي خودنمايي و جلب توجه مردان نامحرم

دارد .انديشمندان فقه اعم از اماميه )نجفي (٨٥ :١٣٦٧ ،و اهﻞ سنّت )ابن عابدين١٤١٥ ،ق:
 (٦٦٤اعتقاد دارند كه تبرّج بر زن حرام است و او بايد از آشكار ساختن زينت و زيبايي
كه پوشاندن آن از نامحرم استثنا شده است مثﻞ صورت و كفّين چنان چه داراي زينت و
آرايش باشد ،آشكار كردن آنها نيز تبرّج و حرام اعﻼم شده است.
-٤-٢-١-٢-٤پرهيز از عشوه گري

عشوه گري به معناي ناز و غمزه كردن است )دهخدا (٥٩٠ :١٣٩١ ،قرآن كريم از آن
به خضوع در سخن گفتن تعبير كرده است .خضوع در سخن گفتن ،يعني زن به گونه اي

دا ر یا ت نا ی اسﻼم و ب قاب ه با جاوز ی

خود در برابر نامحرم بپرهيزد .بنابراين در فقه اسﻼمي آمده است حتي اعضايي از بدن زن



نرم و لﻄيف سخن بگويد كه مرد شنونده با شنيدن اين سخنان در او طمع كند .در سياست
جنائي اسﻼم ،زنان در روابط اجتماعي خود با مردان بايد از گفتار و رفتار تينّعي بپرهيزند؛
زيرا تغيير لحن سخن گفتن و رفتار مهيّج با نامحرم امكان دارد غريزه جنسي او را تحريك
كند و افرادي كه زمينه و آمادگي لغزش را دارند ،اين نوع گفتار و رفتار زنان را اظهار
عﻼقه از سوي آنان بپندارد و نسبت به آنها طمع كند )شهيد ثاني.(٥٦ :١٤١٣ ،بنابراين ،براي
آن كه محيط اجتماعي از وضعيّت فعاليّت مفيد خارج نگردد ،زنان بايد در روابط
اجتماعي خود مﻄابق معروف و پسنديده و به عبارت ديگر ،به صورت عادي و معمولي به
دور از هر عشوه گري عمﻞ نمايد)الهي و ديگران. (٥-١٠ :١٤٠٠ ،خداوند در اين باره
خﻄاب به زنان مي فرمايدُ » :قلْنَ َقوْﻻً مَ ْعرُوفاً« )احزاب (٣٢ :بنابراين سخنان و حركات عشوه
آميز زن در برابر مرد نامحرم حرام اعﻼم شده است .
-٥-٢-١-٢-٤پرهيز از نگاه آلوده

چشم يكي از راه هاي ارتباط انسان با محيط اطراف خود است .اين مجراي ارتباطي،
سهم عظيمي در بر انگيختن قواي جنسي دارد .بنابراين در فرهنگ ديني به منظور پيشگيري
از جرم به اين مسأله توجه فراوان شده است؛ زيرا نگاه آلوده مي تواند نخستين گام براي
روابط ناسالم قويتر باشد .در روايتي از پيامبر اكرم)ص( »نگاه حرام تير مسمومي از تيرهاي
شيﻄان معرفي شده است« )مجلسي(١٠١ :١٤٠٣ ،؛ از اينرو در قرآن هم به مردان و هم به
زنان مؤمن دستور داده شده است كه نگاه خود را ازنامحرم برگيرند.
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خداوند چشم چراني را به عنوان خيانت به خويشتن قلمداد كرده و از مردمان خواسته
است تا از آن پرهيز كنند .اين عمﻞ موجبات خشم الهي را فراهم ميآورد )آل عمران:
١٦١و (١٦٢و از محبت خدا دور ميسازد )لقمان٥٨ :؛ نساء(١٠٧ :؛ بنابراين فرصت براي
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كمال چشم و دستيابي به بصيرت و رويت خاص از دست ميرود و خداوند ربوبيت اسماي
كمالي ديگر را از او سلب ميكند.
در ادامه قرآن كريم مي فرمايد :با اين راه و روش ،اگر بيماردﻻن هوسباز اصﻼح نشدند
و به آزار و اذيت خانم ها ادامه داده و امنيت و آرامش آنان را تهديد كردند .برخورد
شديدتري با آنان صورت خواهد گرفت» :اگر منافقان و بيماردﻻن »شهوت پرست« و
كساني كه در شهر ،اضﻄراب و نگراني به وجود مي آورند از اعمال زشت خود دست
برندارند ،تو را »اي رسول« عليه ايشان مي شورانيم ،در آن صورت ،مدت كمي در
مجاورت با تو در اين شهر زندگي خواهند كرد و نابود خواهند شد« )احزاب (٦٠ :تا
آرامش و امنيت در جامعه تأمين شود.
-٦-٢-١-٢-٤ﻣنع از لمس عمدي ناﻣحرم

در فرهنگ اسﻼمي براي تنظيم يك برنامه جامع در روابط بين زن و مرد و پيشگيري از
آلودگي هاي جنسي در عين وجود روابط جنسي تماس بدني زن و مرد نامحرم را با
يكديگر منع كرده است؛ زيرا لمس عمدي ميان زن و مرد نامحرم تأثير بيشتري از نگاه
حرام در شعله ورتر شدن آتش ميﻞ جنسي دارد) .كركي (٤٣ :١٤٠٨ ،بنابراين گفته اند:
»هر جا كه به حرام بودن نگاه حكم شده است ،آنجا حرام بودن لمس نامحرم
سزاوارتراست؛ زيرا لمس ،در تحريك قواي جنسي و دامن زدن بر پايه فتنه مؤثّرتر و قوي
تر از نگاه است .سياست جنائي اسﻼم در برخورد صحيح با غريزه جنسي ،افراد را به رفع
نياز جنسي در چهارچوب مقررات ازدواج تشويق مي كند .پيامبر)ص (ازدواج را از سنّت
خود دانسته و در اين زمينه مي فرمايد» :كسي كه دوست دارد از سنّت من پيروي كند
همانا ازدواج از سنّت من است« )كليني (٣٢٩ :١٣٨٨ ،ايشان در اهميّت ازدواج در
جلوگيري از انحراف جنسي فرموده است» :هيچ بنايي در اسﻼم نزد خداوند محبوب تر از
48

ازدواج بنا نگرديد« )شيخ صدوق (٣٨٣ :١٤٠٤ ،اسﻼم براي پاسخ مثبت به نيازهاي جنسي

انسان و تعديﻞ و هدايت غريزه جنسي ،نهاد ازدواج اعم از دائم و موقّت را بنيان گذاشته
است.
خﻄري كه عرض و ناموس او يا ديگري را تهديد مي كند ،دفاع كند؛ حتي در شرايﻄي اين
دفاع واجب است )نجفي ،پيشين (١٦ :تعرض به ناموس  ،ناظر به اعمال مغاير با حيثيت خود
شخص يا پدر و مادر ،يا زنان يا ساير اعضاي يك خانواده است كه رعايت احترام آنها بر
اساس اخﻼقيات اعتقادات ديني و عرف و عادت ،ضروري است.
-٢-٢-٤سياست جنايي كيفري اسﻼم

دا ر یا ت نا ی اسﻼم و ب قاب ه با جاوز ی

در سياست جنايي اسﻼم به فرد اين اختيار داده شده است كه با شرايﻄي در مقابﻞ



در نهايت براي اين كه عملي به عنوان تعرض به ناموس قابﻞ دفاع باشد ،ﻻزم است كه
ارتكاب آن قبﻼً از طرف قانونگذار به عنوان جرم اعﻼم شده است .در غير اين صورت،
چنان چه هر كسي بتواند به بهانه اقدام در مقام دفاع از عرض يا ناموس مرتكب قتﻞ يا
ضرب يا جرح ديگران شود و نظم جامعه را مختﻞ كند ،عمﻞ او مجاز نخواهد بود.
قانونگذار احكام مربوط به دفاع از مشروع در مقابﻞ تعدي در عرض و ناموس را در ماده
) (٦١قانون مجازات اسﻼمي و مواد ) (٩٢و ) (٩٣و ) (٩٤قانون مزبور مبحث تعزيرات و
ساير قوانين متفرقه جزايي پيش بيني كرده است .در بررسي اين مواد ،از جمله ماده )(٩٣
قانون مزبور؛ مﻼحظه مي شود كه قانونگذار با استعمال جمله »در مورد هر فعلي كه مﻄابق
اين قانون جرم محسوب مي شود« بدون اين كه مصاديق تعديات بر عرض را مشخص
سازد ،كليه جرائم عليه عرض و ناموس را مشمول مقررات دفاع مشروع قرار داده و ماده
) (٩٢نيز قتﻞ و ضرب و جرح را در مقام دفاع از ناموس جايز اعﻼم كرده است .به نظر
نگارنده دفاع زنان از خود در برابر تعرض هاي جنسي كه منجر به قتﻞ يا آسيب متجاوز
شود ،در سياست جنايي اسﻼم در قالب دفاع از ناموس مورد پذيرش قرار گرفته است .هر
چند ابهام و نامشخص بودن شرايط مندرج در آن موجبي بود تا در اكثر موارد دفاع زنان
مورد پذيرش قرار نگيرد و حقوق آنان ضايع گردد ..چنان چه برنامه هاي تدبير شده در
مراحﻞ گوناگون ،براي بازداشتن فرد از بزهكاري مفيد واقع نشود و مؤثر نيفتد ،سياست
جنايي اسﻼم به عنوان آخر الدواء الكيّ ،به مجازات توجه كرده است كه اين سياست در
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سه مرحله قابﻞ بررسي است:مجازات هاي در نظرگرفته شده در سياست جنايي اسﻼم براي
مبارزه با تجاوز جنسي با توجه به نوع جرم ارتكابي ،شرايط و وضعيّت مرتكب آن و تأثير
آن در جريحه دار كردن عفّت عمومي ،متنوّع و وسيع است كه نشان از جامعيّت ،اتقان و
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دقّت اين سياست دارد؛ زيرا به وخامت جرم ،موقعيّت و اوضاع و احوال مجرم و اصﻼح و
جامعه پذيري مجدّد او در موارد ممكن ،توجه خاص مبذول داشته است كه در قسمت
پيشين ذكر گرديد.در سياست جنايي اسﻼم ،امام اين اختيار را دارد كه در برخي موارد
چنان چه به مصلحت فرد و جامعه تشخيص دهد ،مرتكب جرايم جنسي را از مجازات
معاف كند ،كه اين موارد عبارت اند از :جرم زنا ،جرم لواط و تفخيذ ،جرم مساحقه.
)باقري .(١٤ :١٣٩٧ ،هرچند در قانون ايران براي متجاوز جنسي مجازات اعدام در نظرگرفته
شده است ،ولي در حقيقت اين نوع مجازات و تعريف حدود تجاوز جنسي موجب شده تا
در عمﻞ صرفاً مرتكب هاي تجاوزهاي گروهي و سازمان يافته ،به مجازات محكوم شوند.
به اين دليﻞ مهم ترين تغيير قانوني كه مي تواند منجر به پيشگيري اجتماعي و فردي از اين
جرم شود ،اصﻼح مجازات زناي به عنف و پذيرش نظام درجهبندي مجازات است .در
قانون جديد عليرغم نظرات كارشناسان و عدم منع فقهي ،اصﻼح قانون در اين زمينه مورد
توجه قرار نگرفت )انيس .(٩٨ :١٣٨٤ ،در اصﻼحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم
ماده ) ،(٢٢٥دايره تعريف تجاوز جنسي تا حدودي گسترده شده است .در اين ماده بيان
شده است» :هرگاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد ،در حال بي هوشي ،خواب يا
مستي زنا كند ،رفتار او در حكم زناي به عنف است .در زنا از طريق اغفال و فريب دادن
دختر نابالغ يا از طريق ربايش ،تهديد و يا ترساندن زن ،اگرچه موجب تسليم شدن او شود،
نيز حكم فوق جاري است .در قانون مجازات اسﻼمي سابق ٣ ،نوع مجازات شامﻞ اعدام،
رجم و شﻼق براي انواع زنا مشخص شده بود .از جمله در ماده ) (٨٣مواردي كه در آن
حد زنا رجم است ،ذكرشده و مواد ) (٩٨تا ) ،(١٠٧كيفيت اجراي رجم را بيان نموده است.

در رجم نتيجه اجرا ،حدوث مرگ به طور قﻄع نيست ،بلكه ممكن است محكوم از گودال
فرار كند؛ در اين صورت چنان چه جرم با اقرار متهم اثبات شده باشد ،محكوم رها مي شود
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و مرگ حادث نمي گردد) .جبعي عاملي ،بي تا.(٧٨ :اين مجازات يك مصداق بيشتر ندارد

و آن هم در مورد ارتكاب جرم زناي محصن و محصنه است ).ماده  ٨٣ق.م.ا ( در قانون
مجازات جديد كه به تصويب مجلس رسيده بود ،پيش بيني شده بود كه چنانچه اجراي
حكم و تأييد رئيس قوه قضائيه در صورتي كه موجب حد با بينه شرعي اثبات شده باشد،
رجم تبديﻞ به قتﻞ شود و در غير اين صورت تبديﻞ به صد ضربه شﻼق گردد )تبصره٤
ماده  .(٢٢١-٥پس از اصﻼحات نيز ماده ) (٢٢٥مصوب مجلس مقرر كرده بود:حدّ زنا در
موارد زير اعدام است» :بند ث :زناي محصنه در فرض عدم امكان اجراي حكم اولي شرعي
كه در اين صورت با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قﻄعي و موافقت رئيس قوه قضاييه

دا ر یا ت نا ی اسﻼم و ب قاب ه با جاوز ی

رجم مفسده داشته باشد و موجب وهن نظام شود ،اين مجازات با پيشنهاد دادستان مجري



چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد ،موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است و در
غير اين صورت ،موجب صد ضربه شﻼق براي هر يك است «.شوراي نگهبان بند ث را
حذف و متن زير به عنوان ماده ) (٢٢٥مكرر ) (١الحاق و شماره مواد ) (٢٢٥مكرر ) (١و
مكرر ) (٢به ترتيب به ) (٢٢٥مكرر ) (٢و ) (٢٢٥مكرر) (٣اصﻼح نمود :ماده ) (٢٢٥مكرر
)» :(١حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است .در صورت عدم امكان اجراي
رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قﻄعي و موافقت رئيس قوه قضاييه ،چنانچه رجم با
بينه ثابت شده باشد ،موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است و در غير اين صورت
موجب صد ضربه شﻼق براي هر يك است «.بنابراين در قانون جديد با نظر شوراي نگهبان
لفﻆ رجم در قانون مجازات ايران باقي ماند اما مجازات زاني محصن و محصنه با ذكر
شرايط فوق قابﻞ تبديﻞ به اعدام گرديد.
-٥سياست جنايي غرب در ﻣﻘابل تجاوز جنسي

در اين بخش ،سياست جنايي غرب ١در مورد تجاوز جنسي مورد بررسي قرار مي گيرد.
در جوامع غربي در مقايسه با اسﻼم برخورد با تجاوز جنسي بيش از مساله پيشگيري

 ١مقصود از سياست جنايي غرب در اين تحقيق ازوم ًا قلمروي جغرافيايي خاصي مدنظر نيست بلكه آن حوزهاي از
سياستگذاري است كه بر اساس بنيانهاي اومانيسم و سكوﻻريسم شكﻞ گرفته كه عقﻼنيت ابزاري را اصالت داده و
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اجتماعي كه مبتني بر اخﻼق و فرهنگ است ،بر پاسخهاي كنشي از نوع كيفري تمركز
شده است و در عرصه تدابير پيشگيرانه نيز بيشتر بر پيشگيري وضعي تمركز ميشود.
پيشگيري اوليه :به مجموعه فعاليت هايي گفته مي شود كه جهت جلوگيري از وقوع
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بزه موصوف ،پرداخته مي شود؛ نظير گسترش نظام آموزش و پرورش و توسعه فعاليت هاي
فرهنگي و تربيتي در حوزه مقابله با جرائم جنسي .پيشگيري ثانويه :به پاسخ هاي فوري پس
از خشونت جنسي براي مقابله كوتاه مدت گفته مي شود پيشگيري سوم :به پاسخ هاي
طوﻻني مدت پس از رابﻄه خشونت جنسي براي مقابله پايدار اطﻼق مي گردد(Davide s. .
Lee, Lydia Gay, Brad perry, Chad Keoni Sni ffen and Stacy Mix Son, 2007:
)15 – 16

در خصوص سﻄح ثانويه پيشگيري ،تمركز بر افرادي است كه اين بيماري را دارند و
اخيراً شروع به توهين جنسي نموده اند؛ لكن در سﻄح سوم پيشگيري ،برخورد با مردان و
زناني است كه مكرّراً توهين كرده اند )(Pamela M , 1999: 28

اين نوع پيشگيري كه به آن پيشگيري غير كيفري نيز مي گويند ،عبارت است از
مجموعه تدابير و اقدامات غير كيفري كه پيش از ارتكاب جرم با مداخله در فرآيند فعليّت
يافتن جرم و وضعيّت پيش جنايي در صدد جلوگيري از بزهكاري است .اين پيشگيري به
نوبه خود ،به دو نوع» :پيشگيري موقعيّت مدار« و »پيشگيري اجتماعي« تقسيم مي شود.
پيشگيري اجتماعي ،خود به دو گونه» :پيشگيري جامعه مدار« و »پيشگيري رشد مدار«
تقسيم مي گردد .پيشگيري اجتماعي جامعه مدار ،در صدد است تا با ا ّتخاذ تدابير و
اقدامات مناسب براي از بين بردن يا كاهش عوامﻞ جرم زا بر محيط اجتماعي و عمومي اثر
گذارد .پيشگيري اجتماعي رشد مدار به دنبال آن است تا با شناسايي عوامﻞ خﻄر و تقويت
عوامﻞ حمايتي و مداخله زودرس ،از تداوم و استقرار رفتار هاي مجرمانه در افراد ممانعت
به عمﻞ آورد .در واقع ،پيشگيري جامعه مدار در صدد اين است كه بسترهاي جرم زا را از
بين ببرد .ناآگاهي و عدم شناخت آزار هاي جنسي ،سبب مي شود كه پيامد هاي منفي از
در آن خبري از ارزشهاي معرفي شده از سوي اديان آسماني در تدوين و اجراي سياستهاي رسمي مشاهده
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نميشود.

جمله نگراني ها و استرس ها و فشار هاي روحي ،دائماً بر فرد قرباني غلبه كرده و نداند كه
چگونه مي تواند با اين مسائﻞ مقابله نمايد .يكي از روش هاي توانمد سازي به ويژه بانوان
برنامه هاي آموزشي است .در ساير كشورها براي زنان شاغﻞ ،برنامه هايي تدارك ديده
شده است تا آگاهي آنها را نسبت به آزار جنسي و شناخت آنها را نسبت به روش هاي
مقابله با آزار جنسي و آسيب پذيري كمتر ،باﻻ ببرند» .تحقيقات انجام شده بر روي اثرات
اين برنامه هاي آموزشي نشان مي دهد كه آنها مي توانند آگاهي زنان را نسبت به جدّيت
آزار هاي جنسي در محيط كار و بخصوص رفتار هايي كه به عنوان آزار جنسي شناخته

دا ر یا ت نا ی اسﻼم و ب قاب ه با جاوز ی

و كودكان در پي مقابله با آزار جنسي ،آگاه سازي آنها از طريق برگزاري كﻼس ها و



مي شوند ،افزايش دهند« ) .(Reese,L &Lindenberg,K,2003در پيشگيري اجتماعي،
مهم ترين تأكيد ،شناخت علﻞ فردي و اجتماعي جرم و برطرف كردن آنها مي باشد .اين
ديدگاه با پيشگيري نخستين يا اوليه از جرم )مدّعي مبارزه با علت و خشكاندن ريشه جرم(
منﻄبق است).معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم (٢٤ :١٣٩٦ ،از جمله مهم ترين راه
هاي پيشگيري از تجاوز جنسي ،محافظت از اين گروه است كه همواره در معرض آن قرار
دارند .حضور پليس در مكان هايي كه خﻄر اين نوع بزه را افزايش مي دهد مي تواند
آسيب پذيري آن ها را به حداقﻞ برساند) .معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم،
(٢٤ :١٣٩٦
در كلينيك هاي بزه ديده شناسي نيز مي توان با استفاده از راهنمايي هاي مددكاران و
مشاوران و همچنين ،بزه ديده گان سابق ،ارائه سخنراني در دانشگاه ها ،ايجاد همايش هايي
در مورد اين جرم و توصيه هايي كه توسط بزه ديدگان سابق در اين همايش ها براي
جوانان و نوجوانان مستعد بزه ديدگي ارائه خواهد شد ،تا ح ّد بسيار باﻻيي در پيشگيري از
اين جرايم كمك نمود.به نظر مي رسد در جرايم جنسي عوامﻞ مختلف فردي و اجتماعي
از جمله مشكﻼت شخصيتي مرتكب ،نابساماني خانواده ،محيط ناسالم اجتماعي و غيره
دخيﻞ هستند و توجه به اين عوامﻞ بايد مبناي پيشگيري از بزهكاري باشد.از آنجايي كه
خشونت جنسي ،تمام بخشهاي جامعه را تحت تأثير قرار ميدهد پاسخ به آن فراگير بوده
و پاسخها ميتوانند اينگونه دستهبندي شوند :راههاي فردي ،پاسخهاي درماني ،تﻼشهاي
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مبتني بر جامعه و فعاليّت هايي جهت جلوگيري از ساير انواع خشونت جنسي» .بهبودي پس
از تجاوز جنسي ،مفهومي پيچيده و پربحث است .گروههاي حمايتي كه معموﻻً از طريق
سازمانهاي »مادر« قابﻞ دسترسي هستند به وفور يافت ميشوند و شامﻞ چند گروه آنﻼين
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هم ميگردند.
بي ترديد وسايﻞ ارتباط جمعي ،نقش موثري در شكﻞ گيري الگوهاي اجتماعي داشته
و آنها مي توانند تشويق كننده الگوهاي جنس گرايانه ،قوم مدارانه و يا نژاد پرستانه باشند.
عﻼوه بر اين ،الگوهاي زيانباري كه رسانه ها آنها را تقويت مي نمايند ،با دروني شدن در
افراد جامعه ،مي توانند به عنوان مانعي براي پيشرف و ارتقاي زنان تل ّقي گردند؛ لذا با
توجه به اهميت نقش رسانه ها ،تغيير اينگونه رو ّيه ها امري ضروري به نظر مي رسد
)صادقي فسايي .(٨٩ :١٣٩٠ ،بنابراين ازآنجايي كه مخاطبان رسانه ها زنان قرباني ،مجرمان
آزار جنسي و قضاوت كنندگان در مورد اين مسئله مي باشند ،آنها مي توانند با از بين
بردن نگرش هاي غلط و نشان دادن راهكارهاي مناسب به زنان و روشن كردن ابعاد اين
مسئله ،به آگاه سازي زنان شاغﻞ پردازند و با هشدار به مجرمان درباره مجازات هاي
احتمالي ،زمينه توانمند سازي بيشتر زنان را فراهم نمايند.
در اسناد بين المللي بخصوص سند پكن ،رسانه هاي گروهي به عنوان ابزاري مؤثّر در
تح ّقق اهداف توانمند سازي زنان معرفي شده اند كه شامﻞ اين موارد مي شود:
 تأكيد بر پيشبرد متوازن و غير كليشه اي تصوير زنان در رسانه ها. ارائه تصوير از زنان با احترام و حيثيّت و ارزش انساني. جلوگيري از نمايش مستمرّ تصاوير منفي و خفّت انگيز از زنان. جلوگيري از كليشه هايي كه به پروراندن خشونت و نابرابري مبتني بر جنسيّتمداومت مي بخشند )عباچي.(٧٣-٨٣ :١٣٩٣ ،
پيشگيري وضعي يا موقعيّت مدار ،رويكرد نسبتاً جديدي است كه در آن با اتّخاذ
تدابيري كه بر موقعيّت هاي محيﻄي و زمينه ساز جرم و يا به عبارت بهتر ،وضعيّت پيش
جنايي محيﻄي تأثير مي گذارد ،سعي مي شود قصد و اراده مجرم را بدون اثر كند .در اين
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ديدگاه ،كنترل و ابتكار ،جاي مجازات و انفعال را مي گيرد و با اتّكا به آماج جرم )بزه
ديده( ،سعي در پيشگيري از تجاوز به آن مي شود) .عباچي(٢٥ :١٣٩٣ ،
آماج جرم و سخت كردن دستيابي به آن و باﻻ بردن هزينه ارتكاب جرم است و به همين
جهت شايد بهتر باشد آن را از جمله راه هاي پيشگيري از بزه ديدگي دانست تا پيشگيري
از جرم .از جمله اقداماتي كه در رابﻄه با آزار جنسي مي توان بدان اشاره كرد عبارت
است از :كاستر و همكارانش معتقدند زنان شاغلي كه در محيط هاي كاريشان ،از مديران
حمايتگر و مقابله كننده با آزارهاي جنسي برخوردارند ،احتمال كمتري دارد كه در محيط
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به نظر مي رسد در پيشگيري وضعي ،بدون پرداختن به مجرم ،سعي در باﻻ بردن امنيّت



كارشان مورد آزار واقع شوند .آنها نشان داده اند كه حمايت مديران از زنان شاغﻞ،
موجب افزايش مقابله و كنترل آزار جنسي در محيط كار خواهد شد .مديران و رؤساي
حمايتگر ،به دو طريق مي توانند از قربانيان بالق ّوه پشتيباني نمايند:
الف -حضور فيزيكي مدير كه مي تواند ف ّعاﻻنه از قربانيان حمايت نمايد.
ب -حضور مدير حمايتگر ،امكان عكس العمﻞ و واكنش در برابر آزار جنسي براي
زنان شاغﻞ و حفاظت از خود در برابر سوء استفاده ها را امكان پذير مي سازد؛ بنابراين
انتخاب شايسته مديران و نظارت بر عملكرد آنان ،نقش مه ّمي در توانمندسازي زنان در
برابر آزار جنسي بر عهده دارد )( Peer RevieWeb , Bonnar , Kidd , 2010
به نظر مي رسد در صورتي كه مسئوليت كيفري را بر دوش كارفرما از جهت وارد
شدن هرگونه آزار جنسي بر قربانيان بدانيم ،خود باعث مي شود كه كارفرما محيﻄي عاري
از هرگونه مزاحمت را ايجاد كند و نظارت هاي ﻻزم را با د ّقت بيشتري صورت دهد؛
چراكه اين خود ،به نوعي حضور مدير و ناظر را نيز تقويت كرده و سلسه مراتب نظارتي بر
هر بخش ،بخصوص در محيط هاي كاري زنان را به وجود مي آورد .در آمريكا ،كانادا و
برخي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ،كارفرمايان مسئول هستند تا براي كارمندان خود
يك محيط تدابير عاري از تبعيض و آزار را فراهم آورند ،بنابراين ،قانون كارفرمايان را
موظف مي سازد تا از آزار در محيط كاري پيشگيري كرده و با آن برخورد كنندPeer ).

(RevieWeb , Bonnar , Kidd , 2010اين نوع پيشگيري ،پس از وقوع جرم با بهره
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گيري از تدابير و اقدامات نظام عدالت كيفري براي كاهش نرخ جرم با رعب انگيزي
فردي ،جمعي و عبرت آموزي ،از بزهكاري نخستين و بزهكاري دوباره افراد جلوگيري
مي كند ،براساس اثري كه اين پيشگيري بر فرد و جامعه مي گذارد )باقري:١٣٩٧ ،
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(١٣خشونت جنسي خصوصاً تجاوز جنسي ،جزو جرائمي درنظر گرفته ميشود كه كمتر
گزارش ميشود )انجمن پزشكي آمريكا ١ (١٩٩٥ ،لذا تعداد تجاوزهاي جنسي گزارش
شده ،از ميزانهاي شيوع و بروز آن كمتر است) (Walby and Allen,2004ملزومات
قانوني براي گزارش تجاوز جنسي ،بسته به صﻼحديد دادگاهها تغيير ميكند و هر كدام
از اياﻻت آمريكا ممكن است ملزومات متفاوتي داشته ،در حاليكه ساير كشورها ممكن
است محدوديّت هاي سختگيرانه كمتري داشته باشند.
از آنجا كه در اكثر موارد ،تجاوز جنسي توسط افراد آشنا با قرباني اتفاق ميافتد ،شروع
و ادامه تحقيقات در مورد تجاوز جنسي ،به خواست ،توانايي گزارش و توصيف آن توسط
قرباني بستگي دارد .شواهد بيولوژيك از قبيﻞ مني ،خون ،ترشحات واژينال ،بزاق و
ﻻ توسط كيت تجاوز جنسي جمعآوري ميشود( ممكن
سلولهاي اپيتليال واژن )كه معمو ً
است در آزمايشگاه جرم شناسي مشخّص شده و از نظر ژنتيكي بررسي شود .اطﻼعات به
دست آمده از آناليزها عموماً مي تواند مشخّص كند كه رابﻄه جنسي اتفاق افتاده است و
اطﻼعاتي از موقع ّيت حادثه به دست دهد و با نمونه هاي مرجع بيماران و مظنونين مقايسه
شود٢.

آمار موارد تجاوز جنسي گزارش شده در انگلستان نشان از يك كاهش پيش رونده در
ميزان محكوميّت دارد ،به طوري كه در سال  ٢٠٠٢به كمترين ميزان خود ،يعني ٪٥٫٦
رسيد .در صورت افزايش در ميزان جرايم جنسي ،دولت نگراني خود را از افزايش ساليانه

"A b c "A gap or a chasm? Attrition in reported rape cases
در  ١٨فوريه  ٢٠١١بايگانيشده (PDF). http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs05/hors293.pdf

1.

. Retrieved 2010-12-31.توسط بايگاني اينترنت دولت بريتانيا
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2. A National Protocol for Sexual Assault Medical Forensic Examinations National Criminal
Justice Reference Service (NCJRS). September 2004
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نتيجﻪ گيري

دا ر یا ت نا ی اسﻼم و ب قاب ه با جاوز ی

كند )(Home office, 2002a

از بررسي ساختار سياست جنايي اسﻼم و غرب در خصوص مقابله با تجاوز جنسي،
نتايج زير حاصﻞ مي گردد:سياست جنايي اسﻼم به دليﻞ اهميت مصلحت ناموس و حفﻆ
عفت عمومي و اخﻼق حسنه و دفع مفاسد ناشي از جرائم جنسي به تشريع يك سري قوانين
و اتخاذ تدابير جهت پيشگيري و مقابله با تجاوز و خشونت جنسي پرداخته است تا از اين
طريق خانواده به عنوان ارزشيترين نهاد جامعه از انحﻄاط به واسﻄه روابط نامشروع صيانت
شود.در بعد كيفري جرم انگاري زناي به عنف كه مجازات شديد اعدام را در بر دارد ،در
كنار جرمانگاري اعمال مقدمهساز آن مانند چشمچراني ،خلوت حرام و نظائر آن نشان از
اهميت و شدت عمﻞ سياست كيفري اسﻼمي در اين زمينه است به نحوي كه حتي وراي
تشريفات دادرسي به شهروندان عادي اجازه داده است در موارد ﻻزم شخص ًا به برخورد
دست زده و احكام ناظر بر جواز كشتن اجنبي در فراش و از بين بردن چشم افراد
چشمچران و ترتب حكم وجوب بر دفاع از ناموس را بايد در اين بستر مورد توجه قرار داد.
در سياست جنايي غربي با الغاي تدريجي كيفر بدني به نحوي كه امروز در كمتر جامعه
غربي كيفر اعدام را در اين زمينه شاهد هستيم به نحوي كه شايد فلوريداي اياﻻت متحده
در زمره معدود چنين مناطقي است كه اين مجازات را دارد ،در ساير مناطق با كيفر حبس
سنگين با آن برخورد ميشود.در بعد تدابير پيشگيري ،سياست جنايي اسﻼم در صدد حذف
عوامﻞ محرك جرائم منجر به تجاوز جنسي ميباشد .اين تدابير را ميتوان هم در قالب
تدابير پيشگيرانه اجتماعي مانند ترويج حجاب ،تسهيﻞ امر ازدواج ،لزوم تعاليم ﻻزم مانند
سوره نور به فرزندان ،و تدابير پيشگيري وضعي در قالب مواردي چون ممنوعيت اختﻼط
مفسده آميز با جنس مخالف ،ممنوعيت تبرج و خودنمايي ،حرمت خلوت با نامحرم،
جداسازي بستر دختران از پسران ،ايجاد ضوابط تحديدي وارد شدن فرزندان به حريم
والدين و نظائر آنها تبلور مييابد .در سياست جنايي غربي نيز با سازوكارهايي عمدتاً
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وضعيت مدار مانند حضور مدير مناسب و نظارتگر در شركت ها و محيط هاي اجتماعي و
الزام مديران و كارفرمايان به تمهيد تدابير پيشگيري از خشونت و آزار جنسي بين افراد
تحت امر با مساله برخورد ميشود.

ص نا ه و ش ی وق اسﻼم و ب– قا ه و ی  -سال ﻢ – ماره وم – پا ز ١٤٠١

ﻣنابع:

قرآن كريم.
.١

ابن حنبﻞ ،احمد ،بي تا ،مسند احمد بن حنبﻞ ،بيروت ،دار صادر ،ج.١

 .٢ابن عابدين ،محمد امين١٤١٥ ،ق ،حاشيه ردّ المختار علي الدر المختار ،بيروت،
دارالفكر.
 .٣اصفهانى )فاضﻞ هندى( ،محمد بن حسن١٤١٦ ،ق ،كشف اللثام و اﻹبهام عن قواعد
اﻷحكام ،قم ،مؤسسه النشر اﻻسﻼمي ،ج.٧
.٤

الهي ،محمد علي ،حيدري ،محمدعلي ،شكرچي زاده ،محسن١٤٠٠ ،ش ،سياست
جنائي پيشگيرانه ناظر بر جرائم جنسي در فقه اسﻼمي ،نشريه مﻄالعات فقه و حقوق
اسﻼمي ،ش .٢٤

 .٥الواني ،سيد مهدي١٣٨٢ ،ش ،مديريت عمومي ،تهران ،نشر ني.
 .٦انيس ،ابراهيم و ديگران١٣٨٤ ،ش ،المعجم الوسيط ،محمد بندرريگي ،تهران،
انتشارات اسﻼمي ،چ ،١ماده رج م.
 .٧باقري ،نفيسه١٣٩٧ ،ش ،سياست كيفري ايران در رابﻄه با آزار جنسي ،مقابله و
پيشگيري ،فصلنامه علمي حقوقي قانون يار ،سال دوم ،ش .٦
 .٨بحرانى)آل عصفور( ،حسين بن محمد ،بي تا ،اﻷنوار اللوامع في شرح مفاتيح
الشرائع ،قم ،مجمع البحوث العلميه ،ج.١٠
 .٩جان بزرگي ،مسعود١٣٨٧ ،ش ،آموزش اخﻼق رفتار اجتماعي و قانون پذيري به
كودكان)راهنماي عملي( ،تهران ،انتشارات ارجمند.
58

 .١٠جبعي عاملي)شهيد ثاني( ،زين الدين بن علي١٤١٣ ،ق ،مسالك اﻻفهام الي تنقيح
شرائع اﻻسﻼم ،بيروت ،ج.٣
احياء التراث العربي ،ج.٩
 .١٢جوهري ،اسماعيﻞ بن حماد١٤٠٧ ،ق ،الصحاح  -تاج اللغه و صحاح العربيه،
بيروت ،دار العلم للمﻼئين ،چ ،٤ج.١
 .١٣حسيني ،سيد محمد١٣٩٣ ،ش ،سياست جنايي در اسﻼم و در جمهوري اسﻼمي

دا ر یا ت نا ی اسﻼم و ب قاب ه با جاوز ی

 ،---------------- .١١بي تا ،الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه ،بيروت ،دار



ايران ،تهران ،انتشارات سمت ،چ.٣
 .١٤خميني ،سيد روح اﷲ ،بي تا ،تحريرالوسيله ،قم،موسسة النشراﻻسﻼمي ،ج.٢
 .١٥خوانساري ،سيد احمد١٤٠٥ ،ق ،جامع المدارك في شرح المختصر النافع ،تهران،
مكتبه الصدوق ،چ ،٢ج.٧
 .١٦دهخدا  ،علي اكبر١٣٩١ ،ش ،لغت نامه ،تهران ،انتشارات پايدار ،ج.١
 .١٧رمضان نرگسي ،رضا١٣٨٣ ،ش ،تجاوز و بزه ديدگي زنان ،فصلنامه كتاب زنان ،ش
.٢٢
 .١٨سيستاني ،سيد علي١٣٨١ ،ش ،توضيح المسائﻞ ،مشهد ،دفتر آيت اﷲ سيستاني.
 .١٩صادقي فسايي ،سهيﻼ ،رجب ﻻريجاني ،مهسا١٣٩٠ ،ش ،استراتژي هاي توامند
سازي زنان در مقابله با آزارهاي جنسي در محيط كار ،مجله تحقيقات زنان )مجله
مﻄالعات زنان( ،تهران ،ش .٣
 .٢٠صدوق)شيخ( ،محمد بن علي بن حسين بن بابويه قمي١٤٠٤ ،ق ،من ﻻيحضره
الفقيه ،قم ،مؤسسه النشر اﻻسﻼمي ،چ ،٢ج.٣
 .٢١طباطبايى حكيم ،سيد محسن١٤١٦ ،ق ،مستمسك العروه الوثقى ،قم ،مؤسسه
دارالتفسير ،ج.١٤
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 .٢٢طبرسي ،فضﻞ بن حسن١٤١٥ ،ق ،مجمع البيان في تفسير القرآن ،بيروت ،موسسه
اﻻعلمي للمﻄبوعات ،ج.٧
 .٢٣عباچي ،علي اكبر١٣٩٣ ،ش ،راه هاي پيشگيري از جرم ،تهران ،نشر نوين ،چ.١

ص نا ه و ش ی وق اسﻼم و ب– قا ه و ی  -سال ﻢ – ماره وم – پا ز ١٤٠١

 .٢٤عﻼمه حلّي ،حسن بن يوسف١٤١٣ ،ق ،قواعد اﻻحكام ،قم ،مؤسسه النشر
اﻻسﻼمي ،چ ،١ج.٣
 .٢٥قيم ،عبدالنبي ١٣٩١ ،ش ،فرهنگ معاصر عربي فارسي ،تهران ،انتشارات سپهر.
 .٢٦كركي)محقق( ،علي بن حسين١٤٠٨ ،ق ،جامع المقاصد في شرح القواعد ،قم،
موسسه آل البيت ،ج.١٢
 .٢٧كليني ،محمد بن يعقوب١٣٨٨ ،ق ،الكافي ،تهران ،دار الكتب اﻻسﻼميه ،چ،٣
ج٢و.٥
 .٢٨مجلسي ،محمد باقر١٤٠٣ ،ق ،بحار اﻻنوار الجامعه لدرر أخبار اﻻئمه اﻷطهار،
بيروت ،مؤسسه الوفاء ،چ ،٢ج٣٨و.٦٨
 .٢٩محمدي جوركويه ،علي١٣٨٩ ،ش ،سياست جنايي اسﻼم در جرايم جنسي ،حقوق
اسﻼمي ،سال هفتم ،ش .٢٤
 .٣٠مشيري ،مهشيد١٣٩٦ ،ش ،فرهنگ زبان الفبايي قياسي ،تهران ،انتشارات سروش.
 .٣١مظاهري ،حسين١٣٧١ ،ش ،اخﻼق و جوان ،قم ،نشر شفق.
 .٣٢معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم١٣٩٦ ،ش ،تهران ،انتشارات گيوا.
 .٣٣معين ،محمد١٣٩٥ ،ش ،فرهنگ فارسي معين ،تهران ،انتشارات اميركبير.
 .٣٤مكارم شيرازي ،ناصر١٣٨٦ ،ش ،القواعد الفقهيه ،قم ،مدرسه اﻻمام
اميرالمومنين)ع( ،ج.١
 .٣٥نجفي ابرند آبادي ،علي حسين١٣٨٨ ،ش ،كيفرشناسي نو -جرم شناسي )درآمدي
بر سياست جنايي مديريتي خﻄر مدار( ،تهران ،نشر ميزان ،چ.٢
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