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 چکیده

شدیدترین کیفر را  انسان از گذشته دور در جرایم جنسی همواره سعی کرده

با بررسی قوانین تصویب شده در ارتباط با جرایم جنسی خواهیم دید .برگزیند

که قانون گذار چه سیاست های جنایی در مقابل این جرم برگزیده، مبنا و علت 

تغییر رفتار قانون گذار در هر برهه زمانی را بررسی خواهیم کرد و خواهیم 

گذاری تحت تاثیر چه عوامل اجتماعی،فردی  دید که این تغییر نگرش در قانون

که در این بررسی از اولین .و تحت تاثیر کدام مکتب از مکاتب کیفری است

اصول )قانون جزای کنت،سپس قانون رسیدگی شکلی قانون کیفری ایران

شروع و به قانون مجازات اسالمی جدید التصویب ختم (محاکمات جزایی

ن گذاری اعدام در جرایم جنسی ناچار باید با بررسی تاریخی سیر قانو.میشود

به اهداف مجازات ها و همچنین چرایی تغییر پیدا کردن مجازات و به تبع آن 

جرایم این مقاله به طور اختصاصی به مجازات .اهداف آنها بحث خواهد شد

و در نظر گرفتن  ها میپردازد و علت تغییر و تحول این مجازاتجنسی 

 .رم مشابه را بحث خواهیم کردمجازات جایگزین برای ج

 

 تاریخ قانون گذاری،اعدام،جرایم جنسی،اهداف مجازات،مبنای کیفر:کلید واژگان

 

 

 مقدمه

مجازات :مجازات در تقسیم بندی های معمول در منابع حقوقی به چهار دسته

سالب و محدود کننده آزادی،مجازاتهای سالب و محدود کننده حقوق 
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ب ومحدود کننده حیات و مجازات نقدی تقسیم شهروندی،و مجازاتهای سال

حال اینکه قانونگذار در جرایم جنسی کدام یک از این مجازاتهارا .میشوند

واضح .پذیرفته و نسبت به جرایم جنسی واکنش نشان داده حائز اهمیت است

است که قانونگذار از ابتدا رفتارهای گوناگونی را در جرایم جنسی مدنظر قرار 

ن متفاوت است که به چه دلیل این رفتار را برگذیده و علت تغییر دادهکه علت آ

به نظر میرسد دقت .رفتارش چه بوده است که چنین رفتار متفاوتی را برگزیده

در اینکه چه عواملی بر تغییر رفتار قانونگذار در دوره های قبل تاثیر گذاشته 

ا را به این نتیجه و یافتن چرایی تغییر رفتار و واکنش نسبت به جرایم جنسی م

که اوضاع و احوال حاکم بر جامعه و زمان تصویب قانون را در  هدسوق مید

یابیم و به این موضوع پی ببریم که سیاست جنایی مد نظر قانون گذار چه بوده 

است که شاید رهیافتی باشد برای قانونگذاری های بعدی وپیش بینی رفتار 

 .قانونگذار طبق تغییر اوضاع و احوال جامعه و افراد قانون گذار

دقت در نوشته های پیشین و پژوهشهایی که صورت گرفته به این نتیجه  با

رسیدیم که در باب پیشینه جرم و مجازات در جرایم جنسی تحقیق صورت 

و پرداختن به این موضوع که در این برهه زمانی گرفته اما به صورت شکلی 

ییر این مجازات حاکم بوده به نظر میرسد این نوع پژوهش که بخواهد علت تغ

رفتار قانونگذار خاصه در جرایم جنسی یا صورت نگرفته یا به طور مختصر 

 .انجام شده در البالی مقاالت دیگر

هدف از انجام این پژوهش پرداختن به سیر تحوالت تاریخی مجازات و انواع 

آن در جرایم جنسی و پاسخ به این سوالت،دغدغه های فکری و اجتماعی زمان 

چه بو ده است؟اهداف قانونگذار در پی انتخاب این تصویب قوانین مختلف 

ی مد نظر مقنن چگونه بوده و علت تغییر رفتار یرفتار چه بوده؟و سیاست جنا

مقنن در این باب به چه علت بوده است و در آخر اینکه مجازات برگزیده شده 

از سوی قانون گذار تحت لوای فکری کدام یک از مکاتب فکری کیفری بوده 

 است؟

هجری  5821ر مطالعاتی و زمانی مورد بررسی این پژوهش از سال سی

 .کتابخانه ای استفاده شده استشمسی تا کنون است،که از روش 

سیر مطالعاتی این مقاله از اولین قانون جزای ایران که قانون کنت نام دارد 

و اصالحات بعدی سپس قانون مجازات قانون مجازات عمومی شروع بعد از 

و در هرمدام از این قوانین که ذکر  قانون مجازات اخیر التصویباسالمی و 

پرداخته و در هرکدام شد تغییرات شکلی در خود قانون ماهوی که لحاظ شده 

 .در صدد پاسخ به پرسش های پژوهش هستیم
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 تاریخچه قانون در ایران

ریشه های حقوق جدید ایران را باید در دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار 

نست که همزمان با تاریخ اعطای مشروطیت است که این مهم نیز مقارن قرن دا

هجدهم فرانسه که قانون ما نشئت گرفته از افکار آن دوران فرانسه 

صرف نظر از روند تصویب قانون اساسی که جریان طوالنی قبل از .است

 که گروه آیین دادرسی)امل دستور العمل امناء آذربایجانمشروطیت داشت که ش

به عنوان  گروه قانون ثبت از همین قوانین ˝مهروموم دولتی˝و قانون (مدنی بود

 .جسته و گریخته قانون اساسی ایران نشئت گرفت

 58212اولین قانون نوشته کیفری ایران کتابچه قانونی کنت میباشد که در سال 

 .قمری ناصرالدین شاه آن را امضا نمود و دستور اجرای آن را داد

ماده  12در بیست و چهار صفحه یک مقدمه،شرح وظایف پلیس و جزوه ایست

کنت دومونت .جزایی که مجازات های جنایی،جنحه ای وخالفی را شامل میشود

به ریاست پلیس انتخاب 5821فروت که از اتباع ایتالیاست و در سال 

برحسب اراده همایونی »مینویسد 5821منتظم ناصری در وقایع سال .میشود

بجهت امنیت شهر توسط نواب اشرف واال امیرکبیرنایب السلطنه دام اداره پلیس 

اهلل اقبال العالی وبه ریاست میسول کنت دومونت فرت در دارالخالفه برقرار 

 3«گردید

 

 جزایی کنت در منافیات عفتقانون 

این قانون است که  51تا 51در سه ماده ای که قانون کنت آمده شامل مواد 

معیارانتخاب مجازات در این سه ماده تمرکز بر بزه دیده  بارزترین علل مشده و

عمل منافی عفت با دختری که به حد رشد و بلوغ  51که میبینیم در ماده .است

جالب .نرسیده بر حسب تقصیر از پنج الی پانزده سال حبس محکوم کرده

اینجاست که در این قانون کنت،مجازات تبعی و بازدارنده هم برای شخص نافی 

معاش دختر غیر بالغ تا حد بلوغ و تزویج آن دختر به "در نظرگرفته وآن  عفت

بزه دیده باکره بالغ را هدف جرم 51در ماده " عقد خود با اجازه پدر و مادرش

انگاری خود قرار داده و عمل منافی عفت با این بزه دیده را یک الی پنج سال 
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اگر از این عمل طفلی  از او اخذ شود وتومان 533الی  13حبس و جزای نقدی 

به وجود آید اگر دختر بزه دیده را تزویج نکند از یک الی پنج قران مخارج 

این قانون مجازات عمل منافی عفت با زن  51در ماده .یومیه باید به او بپردازد

 533تا  53شوهر دار را مطرح میکند که از یک الی پنج سال حبس و از 

نکته قابل توجه به این ماده لزوم اثبات .تتومان جزای نقدی در نظرگرفته اس

جالب در این قانون عدم پرداختن به عمل منافی .این عمل در اداره نظم است

عفت بین زن ومردی که نه باکره بوده و به حد بلوغ هم رسیده و هم مجرد 

 .است قابل توجه است

 وضعیت در حالبا مطالعه اوضاع اجتماعی زمان قاجار متوجه میشویم که 

تزلزل حکومت و عدم مشروعیتی که در عهد ناصری به وجود آمده بود و 

اعتراضات و شورشهایی که حکومت درگیر آن بود و نیاز مبرم ناصرالدین شاه 

به تجدد و نظاره کردن به شورشهایی مانند شورش زنان برای گرانی نان و 

قانونی در ارزاق میبینیم که احساس نیاز زنان کم کم به حمایت های رسمی و 

آن زمان بیشتر شده و همانطور که میدانیم یکی از علل قانون گذاری دغدغه 

 .های یک جامعه است

با بررسی اوضاع زنان زمان قاجار متوجه میشویم که زن در این عصر از 

برخوردار است،ناصرالدین شاه به کمک مادرش به حکومت اهمیت ویژه ای 

خوبی برخوردار نبودند چناچه در اشعار اما زنان پایین دستی از وضع 4میرسد

زمان ناصرالدین شاه میبینیم زن را ابزار و ِشیء پنداشته و مرد را برتر دانسته 

اند،حتی رجال سیاسی در مطبوعات به زنان یکدیگر فحش و ناسزا میدادند 

تا آنجا که همین قانون کنت نتوانسته 5.طوری که انگار مبارزات سیاسی است

رای خوبی برای این عمل شنیع نسبت به زنان باشد که انگار بود ضمانت اج

عبدالحسین خان .این قانون فقط برای مردم عادی فاقد زور و زر بوده است

در عشر اول شوال ارباب تاجر گبردر »6سپهساالر در مرآت الوقایع مینویسد

و  که دختر شاه بوده ساز مراوده میکند(اختر الدوله)تهران با زن عزیز سلطان 

 81او را به باغ خود آورده عالءالدوله با خبر شده و او را به خانه آورد شبانه 

 «هزارتومان میدهد و خالص میشود

قانون کنت که این مجازات ها را در نظر گرفته بیشتر با روحیات تجددخواهی 

در عکس العمل خارج از .از قانون فرانسه بود تا مقتضیات جامعهو تاثیر 

قوانین میبینیم که اگر در قبایل دختری رابطه نامشروع برقرار میکرد مجازاتش 
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البته روسپیگری .7مرگ بوده چون لکه ننگ و بی عفتی به دامان قبیله نشانده

ه اگر ماموران هم وجود داشته که گرایش سربازان به این عمل زیاد دیده شده ک

باال دستی این را میدیدند به شدت با سربازان برخورد میکردند و موی زنهای 

به هر حال مجازات رابطه جنسی خارج از زناشویی در .فاحشه را میتراشیدند

اکثر اوقات مرگ بوده گواه آن گودال مرگ نزدیک بلده شیراز است که زنان 

 .میدادند با اجازه نزدیکان زوجه  بد کاره دا در آن میانداختند یا مرگ موش

با مطالعه .آنچه مسلم است اینست که این قانون انطباق با جامعه ایران ندارد

دوران سیاسی و روابط بین الملل در عصر قاجار میبینیم که رفت و آمد 

ناصرالدین شاه به اروپا و تمایل افراد برای تحصیل در اروپا و تاثیری که این 

 .باعث امضای قانون کنت شد دین شاه گذاشتسفرها در ناصرال

اهداف مجازات در این قانون بیشتر به جامعه فرانسوی نزدیک است تا جامعه 

دون "اثر "سخنانی پیرامون مجازات ها"سبک قانون نویسی کنت از کتاب.ایران

در این کتاب مجازاتها اولین هدفشان .نشآت میگیرد8مانوئل دو الردیزابال اوریو

روندان و دفاع از حکومت است و سپس جبران خسارت بزه دیده و امنیت شه

 .کامال مشهود است 51تا  51بعد اصالح بزهکارکه در قانون کنت در مواد 

به نظر میرسد کنت مجازات حبس را از مکتب نئوکالسیک به ارث برده و با 

آنچنان که گذشت سعی در پیاده ساختن مجازات حبس توجه به جامعه ایران 

 51همچنین است در باب جریمه نقدی، در ماده .نند اندیشه های رسی داردهما

کنت داریم که عمل شنیع نسبت به زن شوهردار که باید در اداره نظمیه ثابت 

فرانسه است که آیین دادرسی  5232شود از قانون اصول محاکمات جزایی 

 .اختصاصی را اولین بار در ایران پیاده کرد

قانون کنت این  مورد قابل توجه است که در این قانون  برای آخرین نکته از

اثری از لواط نیست که با مطالعه اوضاع اجتماعی آن دوران متوجه میشویم که 

در آن زمان بسیار رواج داشته که نشان میدهد توجه قانون گذار به زنان بوده 

 .اندچون بیشتر مورد هتک قرار میگرفتندو مورد حمایت های دولتی هم نبوده 
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قانون مجازات عمومی در جنحه و جنایت بر ضد عفت و 

 اخالق عمومی

 

 از فصل پنجم باب سوم قانون مجازات عمومی در خصوص جرایم جنسی مورد

 .خاتمه یافته است851شروع و به ماده 838که از ماده.بحث ماست

ماده است که از ماده  822قانون مجازات عمومی ومتمم های آن جمعآ دارای 

واز 5131بهمن8در تاریخ 823تا583و از ماده5131دی81در تاریخ 512تا5

همانطور که بیان شد مواد مورد .به تصویب رسید5153تیرماه 522تا825ماده

بهمن ماه به تصویب رسید 8است در تاریخ  851تا 838بحث ما که از ماده 

 .است

ذیل عنوان همینطور مه میبینیم تقسیم بندی جدیدی در قوانین پدید آمد در 

مبنای این تقسیم بندی تشخیص مراتب سه گانه زیان .جنایت،جنحه و خالف

 .است که بر اثر جرم به قربانی از حیث شدت و ضعف وارد شده است

اعدام حبس دایم با اعمال شاقه،حبس موقت با :جنایی عبارتند ازمجازات های 

که شامل   اعمال شاقه،حبس مجرد،تبعید،محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی

مجازات های جنحه شامل حبس تادیبی بیش از .مجازاتهای اصلی و تبعی است

واما مجازات .یک ماه و محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی واقامت اجباری

خالف حبس تکدیری از بیست وچهار ساعت تا یک هفته و مجازات 

قانون  غرامت،نهایت تا پنجاه ریال که در خالف،جنحه وجنایت در جرایم جنسی

 .مجازات عمومی منظور شده است

همانطور که بیان کردیم در زمان قانون کنت لواط رواج بسیار داشت شاید به 

لواط را نیز منافی عفت 838همین دلیل یا فشار مذهبیون است که مقنن در ماده 

در قانون کنت بحث کردیم که صرف قانون گذاری ساده مبتنی بر .شناخت

مورد مجازات و جرم انگاری قرار داده بود و بر شخصیت مجنی علیه را 

اما در قانون مجازات .اساس موقیت و شرایط مجنی علیه،مجازات تعیین میکرد

عمومی،میبینیم که هم به شخصیت و ویژگی مجنی علیه توجه دارد مانند بند 

، هم به 838ماده1هم به ویژگی نافی عفت توجه دارد مانند بند 838ماده1تا5

که ربایش 832حوال و شرایط ارتکاب جرم توجه دارد مانندمادهاوضاع و ا

که تهدید و عنف را  838مجنی علیه رامبنای تعیین مجازات قرار داده یا ماده

 .از اوصاف جرم قرار داده است
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 بررسی جنایت در مواد منافی عفت قانون مجازات عمومی

جازاتهای تعیین به دلیل اینکه مرکز توجه این مقاله مجازات است بر اساس م

 .شده قانون فوق را بررسی میکنیم

اگر به عنف و تهدید هتک ناموسی صورت گیرد :مقرر میکند 838در ماده 

مجازات حبس از سه تا ده سال با اعمال شاقه محکوم میشود،علل مشدده ای که 

وجود داشته باشد  آورده ،از قبیل اینکه رابطه خادم و معلمی و مستخدمی بینشان

نی علیه کمتر از هجده سال داشته باشد و یا شوهر داشته باشد یا ضعف یا مج

قوای دماغی و بدنی داشته باشد و یا اینکه مرد نافی عفت متاهل باشد و اگر 

مجنی علیه از اقربای نسبی تا درجه سوم وسببی درجه اول یا قیم او باشد یا 

ن مواردی حبس مامور دولتی که مجنی علیه به سپرده شده است مجازات چنی

و همچنسن هتک ناموس ناموس محارم حبس از ده تا .ابد با اعمال شاقه است

 .پانزده سال را در پی دارد

ربایش به هر روش را به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم 832در ماده 

کرده که با شرایطی که در بحث جنحه خواهد آمد مجازات او تقلیل 

 52تا  51ی را که بین سن میگوید اگر مجنی علیههمینطور در بند ج .میابد

سال است،برباید و با رضایت او عمل منافی عفت انجام دهد به حبس تادیبی از 

 .یک تا سه سال محکوم میشود

با یک نگاه متوجه تغییرات فاحشی نسبت به قانون کنت میشویم که قانون کنت 

پرداخته بود ولی این  فقط در سه ماده آنهم بر اساس ویژگی های مجنی علیه

قانون  9قانون به چه گستردگی به این جرم پرداخته حتی با مطالعه پیش نویس

مجازات عمومی متوجه میشویم که حتی مجازات مرگ را هم برای این جرم 

اگر جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت »در نظر گرفته بودند که مقرر میدارد

ندی های مورد نظر شرع در این قانون با اینکه تقسیم ب.«10شود اعدام میگردد

اما قانون گذار تمایلش را به چهارچوب شرعی و دینی به این  لحاظ نشده

مجازات داشته مانند آوردن لواط در این قانون و قراردادن کیفیات مشدده عنف 

 (.زنای محصنه در اسالم)وتهدید و متاهل بودنمرد نافی عفت و مجنی علیه زن

احوال فکری،اجتماعی زمان تصویب،وتالشهای مرحوم با بررسی اوضاع و 

حسین پیرنیا،مرحوم سید نصراهلل تقوی که بر اصول محاکمات جزایی دستی 

داشته اند وچنین زحماتی از این دست موجب تصویب قانون مجازات عمومی 

 .در مجلس شورای ملی گردید
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سر  با بررسی دوران تصویب این قانون ایران دو رویداد مهم را پشت

که نتیجه آن آشفتگی  جهانی دومکشیده شدن ایران به جنگ  اول آنکه.میگذاشت

مردم شده بود واز طرفی جامعه ایران 11...اوضاع اجتماعی،عدم امنیت،فقرو

همانطور که بیان کردیم عکس العمل .در پی برپایی انقالب مشروطه بودند

واکنش شدیدی را و مردم مردم و عرف نسبت به قانون کنت خیلی شدیدتر بود 

قانون مجازات عمومی خیلی .نسبت به مجازات جرایم جنسی برگزیده بودند

تا جایی که میبینیم در پیش نویسش .سخت گیرانه تر از قانون کنت است

مجازات مرگ را هم آورده ولی علت کاهش و تقلیل و منطبق نبودن با خواسته 

گرش مدرینه رضا شاه و مردم،شاید فرنگ رفتگان آن ذوران باشد یا اینکه ن

 .و تمایل به ساختارهای عرفی بود12دوری جستن از نظام قضایی شرعی

اند  میبینیم که کشورهای استعمارگر نرم دولتها را در اختیار خود درآورده

شکاف بین شهر وروستا در این دوران شکل گرفت،به وجود آمدن طبقه وسیع 

شهرنشن و کارمندان حقوق بگیروحاشیه رانده شدن روستاها که هنوز طیف 

وسیعی از جمعیت ایران هنوز روستایی اند وبا تفکرات تجدید نشده و مغایر با 

ین دوران رضا شاه در ا.شهرنشینانی که خود هنوز این تفکرات را نپذیرفتند

حمایت علما را چون گذشته نیاز نداشت و مجلسی که چهل درصد شان را علما 

رضا خان پهلوی برای دور کردن شرع از (شمسی5138-5131)تشکیل میدادند

قانون گذاری به جز موارد نکاح و طالق در راس پروژه نوسازی خود علی 

لطنت پهلوی بود را قرار اکبر داور که ازنظریه پردازان و بنیان گذاران س

وی تحصیالت حقوقی را گذارنده بود و روحیات تجدد گرایی خود را نشان .داد

در دوره ششم مجلس شورای ملی رضا خان در اقداماتی مخالفت اسالم .داده بود

در کشمکش هایی که بین نمایندگان .روع کردش"اصالحات اجتماعی"با عنوان

،وتیمور تاش وزیر دربار با روحانیت و رضا خان،مخبرالسلطنه،رئیس الوزرا

نماینده روحانیت آیت اهلل حائری داشت عاقبت مجبور به تنظیم تعهد نامه 

موازین اسالمی را رعایت کنند و پنج نفر از علمای ....»که بر اساس آن.شدند

طراز اول در مجلس شرکت داشته باشند و در کلیه والیات از جانب روحانیون 

 .«رددناظر شرع معین گ

اولین قانون آزمایشی تجارت و مدنی و مقارن آن 5131و5131در سالهای 

اولین گام،گماردن حقوقدانان .قانون مجازات عمومی به وهله تصویب کشاندند

 13.دارای تحصیالت اروپایی به جای روحانیون در وزارت عدلیه برداشته شد
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مد که به نظر پدید آ«هیئت منصفه»برای اولین بار در ایران محامکه توسط

،در این قانون برای مجنی علیه سن همانطور که میبینیم.بعضی خالف شرع بود

سال قرار داده که این مغایر بعضی احکام است که از این تاریخ وارد  51

بند ب به دلیل تاثیر 838سال در ماده  52و 51شاید دوران بین .حقوق ما شد

ر این مواد گذاشته روحانیون باشد،هرچند اندک اثری از خود در د

سیاست جنایی مدنظر قانونگذار چه جنحه ای چه جنایی سیاست .باشند

سال  53که تا 838بازدارندگی عام از جرایم جنسیست که نمونه آن در ماده

سال با اعمال شاقه که به نظر میرسد بازدارندگی چندانی  51حبس و 

جدد بزهکاربا همچنین در پیش گرفتن سیاست جنایی جامعه پذبری م.ندارد

 .مبین این نوع از سیاست جنایی است14پرداخت نقدی

رفتار قانونگذاردر قبال جرایم جنسی در مقابل قانون کنت که حدود بیست سال 

پیش از این قانون وضع شده تغییر چندانی در مجازات نکرده فقط در شرایط 

سه ماده  همچنین از نظر کمیتی که از.جرم،بزه ونافی عفت تغییراتی داده است

به هفت ماده افزایش پیدا کرده است و یک ماده که اختصاص به قتل در فراش 

وبحث های بعدی و اختالفاتی که بعدا سر .دارد،وارد قانون گذاری ایران شد

 .این جرم ومجزات پیش آمد که در ادامه به مجازات این جرم نیز میپردازیم

داشته  5131مجازات عمومی سال باتعیین کیفری که قانون گذار در بقانون 

و رگه هایی از فایده اجتماعی .متاثر از اندیشه های کیفری مکتب تحققی است

مجازات را منوط به 838از آنجایی که مقنن در ماده.را در این قانون میشود دید

مصلحت کرده و ضرورت اجتماع به مجازات مجرم بر اساس اخالقیات آن 

مجنی علیه زن شوهر دار باشد یا باکره باشد به  دوره قرار داده که مثآل اگر

این نمونه بارز اندیشه های بکاریاست که میگوید .حداکثرمجازات محکوم میشود

مقنن نوعی مصلحت "مجازات باید اقتضای ضرورت را بکند نه عدالت را "

پر واضح است که با توجه به رسوخ .اندیشی مکتب فایده اجتماعی را برگزیده

گرا در قانون گذاری آنچنان که گذشت و توجه به تجربه در کشف افراد عرف 

و تحقیق و مجازات،نگرش به تجربه گرایی و مکتب تحققی در این قانون به 

 وفور یافت میشود

 جنحه در منافیات عفت در قانون مجازات عمومی

بر اساس تقسیم بندی های مجازات که گفتیم برگرفته از فرانسه است مقنن در 

به بعد تاسیس جدیدی  853مقنن از ماده .منافیات عفت،جنحه را نیز قرار داده

در این ماده هر عمل منافی .را وارد قوانین کیفری کرد که در قانون کنت نبود
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ه حبس از یک ماه تا عفت را که عفت و اخالق عمومی را جریحه دار کند،ب

یکسال و به جزای نقدی محکوم میشود که مصادیقی را بیان کرده از جمله 

سال،چه ذکور چه اناث را به شهوت رانی تسهیل کند یا  52جوان کمتر از 

وسایل ارتکاب را فراهم کند که به نوعی معاونت در جرایم جمسی است به 

اد فساد و فحشا در آن دوران جنحه جرم انگاری شده و این نشان از مراکز زی

حتی قانون گذار پا را فراتر گذاشته  و عمل رابطه نامشروع را نیز جرم .است

رابطه زن شوهر دار با مرد یا مرد زن دار را 858انگاری کرده ودر ماده 

بامرد را جرم انگاری کرده و به حبس تادیبیاز شش ماه تا سه سال محکوم 

را داشتیم که تسهیل برای فاحشگی یک 851ادهباز در امر معاونت ما م.کرده

زن را جرم انگاری کرده و برای او مجازات از شش ماه تا دو سال را معین 

 .کرده است

اوضاع و احوال اجتماعی زمان تصویب این مواد همان است که در جنایات آمد 

همچنین سایت جنایی اتخاذ شده و اصول اندیشه های مقنن یکی است که از 

 .آن خودداری میکنیمتکرار 

 قتل در فراش تاسیس حقوقی جدید

یک تاسیس حقوقی جدید که به نظر میرسد این تاسیس نشآت گرفته از وجود 

مذهبیون که قسمتی از قانون گذاری دا بر اساس اندیشه های خود بنا کرده 

این تاسیس یک عذر قانونی معاف کننده از مجازات است وبه دلیل .اند

 .بحث به نکته هایی از این مهم اشاره میکنیم تخصصی بودن این

همانطور که دیدیمدر قانون کنت خبری از این معافیت قانونی نبود و چون 

اندیشه ها وافکار کنت تحت لوای اصول ایتالیا و فرانسه  بوداز این تاسیس 

 .حقوقی که کامال شرعی وفقهی است خبری نبود

عرف گراها ومذهبیون بود و این  گفتیم که قانون مجازات عمومی تلفیقی از

،از تفکرات تاسیس حقوقی که بحث های زیادی را به خود اختصاص داده

دالیل این افراد هم وجود سندهای معتبر متعددی است که در .مذهبیون است

همین تفکرات 15.کتب فقهی وجوذ دارد و همچنین روایاتی که در دست دارند

عمومی که کسی را که زن خود را در قانون مجازات  582باعث شد ماده 

فراش مرد اجنبی ببیند مرتکب قتل و ضرب و جرح بشود از مجازات معاف 

جالب این است که دیئگاه عرف گرایی نیز در انتهای ماده نمود پیدا کرده .است

و آن کسی است که دختر یا خواهر خود را در فراش مرد اجنبی ببیند که در 
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تکب قتل بشود،شش ماه حبس تادیبی و اگر ضرب و علقه زو جیت او نباشد،مر

بررسی اجمالی قسمت اخیر .جرح کند از هشت روز تا دو ماه حبس میشود

تفکیک معافبت از مجازات در قتل و ضرب و جرح در قتل .جالب توجه است

ناموسی برگرفته از عرف گرایی و اندیشه های حقوق فرانسه است که گسترش 

هر و دختر نیز از مواردی است که جای مطالعه دایره جرم از زن به خوا

 .بیشتر دارد

 

 2532و2531رقابت عرف و شرع در قانون مجازات سال 

 

کامال میبینیم که شرع زدایی در قانون به 5118در قانون مجازات اسالمی سال 

اما در قانون .نبود 5118وجود آمده و دیگر هیچ نشانی از شرع در قانون سال 

میبینیم که تقسیم بندی جدیدی که کامال  5115اسالمی در سال  راجع به مجازات

 .اسالمی است به وجود آمده،که حدود و قصاص است

همانند 511817وسال 511516تقابل عرف گرایی و شرع گرایی در قانون سال 

است اما اقبال با مذهبیون  5131تقابل این دو در قانون مجازات عمومی سال 

نشان  15ه او ضاع و احوال اجتماعی حاکم در سالهای اول اینک:بود به دو دلیل

از اقبال مردم به اسالم و دوما اصل چهارم قانون اساسی که بیان میکرد تمام 

با توجه به محدودیتی که در این .قوانین و مقررات باید بر اساس اسالم باشد

 .بسنده میکنیم 18مقاله دااریم به قانون حدود و قصاص سال 

 

 در جرایم جنسی2531و قصاص سال قانون حدود 

 

در این قانون رویه ای به کلی دگرگون شده را در ارتباط با جرایم جنسی 

 .متفاوت است 5131برگزیده،که مجازات آن با مجازات سال
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در این قانون سه مجازات بدنی برای نافی عفت برگزیده که عبارتست از 

زنا با محارم :تل قرار دادهقتل،رجم،شالق که مقنن در موارد زیر مجازات را ق

نسبی با زن پدر و زنای غیر مسلمان با زن مسلمان و در موارد ذیل مجازات 

زنای مرد و زن محصنی که همسرشان در اختیارشان :را به رجم کشانده

البته .مجازات شالق را برای مواردی که جزءموارد باال نباشد،قرار داده.نباشد

مقنن،تراشیدن سر و تبعید را هم به عنوان  جالب اینست که به تبعیت از فقه

مجازات تکمیلی در بعضی موارد پذیرفته و مجازات تکرار جرم زنا را تا 

 .چهار بار قتل قرار داده

جز در قانون کنتکه جماع با زن شوهر دار را که باید در )برای اولین بار

اجرای  در قانون ماهوی مقررات شکلی را آورده و کیفیات(نظمیه اثبات شود

آیین دادرسی "حدود را در قانون ماهوی قرار داده که به اصطالح به 

فصل سوم از حدود اختصاص به لواط داردکه دو .18موسوم است"اختصاصی 

نوع مجازات برگزیده،یکی قتل که اگر هردو عاقل و بالغ باشند و دیگری 

 .تعزیر برای کسی که مکره باشد یا هر دو نابالغ باشند

یک داعات و نوآوری های این قانون اضافه کردن یک عمل به مثابه از دیگر اب

در این قانون مساحقه را همجنس بازی زنها .عنوان جزایی است به نام مساحقه

دانسته با آلت تناسلی که مجازات این عمل را یک صد تازیانه قرار داده 

مقنن .از دیگر ابواب جدیدی که تازگی دارد در عناوین کیفری قذف است.است

جز این "نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری"قذف را اینگونه تعریف کرده

موارد در تعزیرات رابطه نامشروع هم بین زن و مردی که علقه زوجیت 

 .ضربه محکوم میشوند22بینشان نباشد به شالق تا 

متوجه میشویم که  13با بررسی اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران در سالهای 

این منبع قانون نویسی ایران فرانسه بود،از انقالب اسالمی به بعد  چون پیش از

سرآغاز این .روابط ایران با غرب به خصوص فرانسه دچار مشکل میشود

مشکل اعدام امیر عباس هویدا بود که این شخص در محافل فرانسوی از 

همچنین فرانسه پایگاهی شده بود برای تجمع ضد نظام .محبوبیت برخوردار بود

با کدر شدن روابط ایران و فرانسه قانون گذار اقبال خود را .مهوری اسالمیج

قانون فرانسه کم کردو بیشتر توجه و سعی اش بر این بود از مرجح قرار دادن 

که بر اساس فقه قانون بنویسد البته ما نمیگوییم که علت رو آوردن به فقه قطع 

دیشه از فرانسه به ایران هم روابط با فرانسه بود بلکه میگوییم حتی ورود ان

 .محدود شد

                                                           
18

5118قانون حدود و قصاص سال 518ماده   

حق گسرت: پایگاه تخصصی نرش مقاالت حقوقی



این نوع قانون نویسی که بیشتر شبیه کتب و ابواب فقهی فقهاست،تا قانون به 

اول جرم را تعریف کرده بعد مجازات را معین میکند و حدود و  سبک فقها

 .صغورش را مشخص میکند

و شاید اسالم خواهی و جریانات رو به رشد اسال خواهی در دوران تصویب 

فاصله گرفنت از سازو کار حکومت پیشین این گونه قانون نویسی را به 

هدف قانون گذار از اجرای این سه مجازات،پیاده کردن شرع در .ارمغان آورده

سزادهی از جمله .جامعه بدون در نظر گرفتن مقتضیات جامعه آن دوران است

کشیدن  هدف مهم مجازات است لیان داشتن حد قذف شاید راهی باشد برای

ترمز تهدیدها و تهمت هایی که بر اساس این قانون ممکن بود بر اشخاص زده 

البته این قانون نوعی مصلحت اندیشی را نیز لحاظ کرده مانند زن و .بشود

وشاید .مردی که به همسر خود دسترسی ندارد از شرایط احصان خارج کرده

زن و مرد را جرم  بنا  بر مقتضیات جامعه است که روابط نا مشروع را بین

انگاری کرده که دیدیم که در قانون مجازات عمومی فقط زن و مرد متاهل را 

هر زن و مردی 18اما قانون تعزیرات سال .مشمول رابطه نامشروع کرده است

 .را داخل این ماده کرده

سیاست جنایی مقنن از این مجازاتها که اعدام و شالق و تعزیر است سیاست 

اما طرق اثبات این گونه جرایم سخت است اما .ر اجرا داردسخت گیرانه ای د

در کل سیاست جنایی سعی در اختفای این .اگر ثابت شود سخت کیفر میبیند

 .گونه جرایم است اما اگر ثابت شود سیاست سزادهی حاکم است

از منظر پرده پوشی این گونه مجازاتها فلسفه این مقرره جلوگیری از بی بند و 

به نظر .عفت افراد است که شاید برچسب زنی را منع کرده استباری و حفظ 

میرسد فلسفه مجازات اعدام در جرایم جنسی بازدارندگی عمومی باشدهمچنین 

 .در مورد اجرای کیفر شالق در مالء عام در بعضی موارد

اصالح بزهکار هم میتواند از فلسفه مجازات توبه باشد قبل از اثبات در دادگاه  

البته مقنن جبران خسارت بزه دیده زمانی که دختر باکره است مد .مو نزد حاک

 .نظر مقنن بوده است

اما اسالمی کردن و ابواب فقهی را در قانون آوردن و تغییر رفتار قانون گذار 

در این گونه جرایم نه تنها بر اساس نیازها و خواهسته های اجتماع است بلکه 

آنچه در قانون قبل از انقالب بر خالف )صرف اسالمی کردن قانون

اما باید دید که این .علت و مبنای تغییر رفتار قانون گذار بوده است(داشتیم

مجازاتهای انتخاب شده برای جرایم جنسی تحت لوای کدام مکتب فکری حقوق 

اندیشه ها و این  با مطالعه این مکاتب و مقایسه ای که بین آن.جزا بوده اند
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یک سو قانونگذار از مکتب عدالت مطلقه و اصول اندیشه  کیفرها میبینیم،که از

های کنت شبیه است از طرفی با مکتب کالسیک که هم سعی در اجرای عدالت 

دارد و هم مفید بودن برای جامعه را در جایی که تفتیش برای این جرایم را منع 

ایی البته بیان نگارنده بر این نیست که قرار دادن چنین مجازات ه.میکند،دید

برگرفته از این اندیشه هاست بلکه شبیه بودن نظر مقنن با مکاتب باال را صرفا 

 .ذکر کردیم

 

 در جرایم جنسی 2531قانون مجازات اسالمی 

 

بدون  18مقنن در قانون مجازات اسالمی همانند قانون حدود و قصاص سال 

 تغییر در نوع قانون گذاری  وبا جمع قسمتهای قانون راجع به بجازات

در  22وقانون تعزیرات 21و قانون دیات  20و قانون حدود و قصاص 19اسالمی

در بحث مجازاتها در .قانونی با عنوان قانون مجازات اسالمی را تدوین کرد

جرایم جنسی  که موضوع این پژوهش است میبینیم که بدون تغییر مجازاتها 

وادی که همچنین است در باب ق.همان هستند که در قانون قبل ذکر شده اند

که از تاسیسات حقوقی بود که  نوعی معاونت در ارتکاب زنا و لواط است

به هر حال به دلیل .وارد قانونگذاری ما کرد 18قانون حدود و قصاص سال 

تکراری بودن و عدم تغیی رفتار قانونگذار در باب این مجازاتها کافی است 

سال پیش  2که در همان ایست  83بگوییم که اوضاع و احوال جامعه در سال 

بود و تفاوت آنچنانی نکرده ،ارزشها و باورها یکی است و جامعه تغییرا 

پس سیاست جنایی و مکتب .چندانی نکرده که مقنن را وادار به تغییر قانون کند

در ادامه به قانون اخیرالتصویبی میرسیک که .فکری نیز تفاوتی نکرده است

 .بحث و تغییر در آن چشمگیر است

 

در مجازات جرایم  2531مجازات اسالمی مصوب  قانون

 جنسی
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85/8/5115مصوب   
20

1/1/5115مصوب   
21

81/2/5115مصوب   
22

52/1/5118مصوب   
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که در حال اجراست به نظر میرسد بیشتر مقتضیات  در قانون مجازات جدید

جامعه را مد نظر قرار داده ونسبت به حدود که جرایم جنسی در آن جای دارد 

به غالب امروزی درآمده،طوری که قذف الکترونیکی را نیز قابل تحقق دانسته 

ارتباط با زنا با میت که زن و شوهر باشند مجازات تعزیر شالق معین در .است

کرده،در همجنس بازی به جز تفخیذ عمل لمس را هم مورد جرم انگاری قرار 

از دیگر نو .ضربه شالق را مقررکرده است 81داده وبرای آن مجازات تا 

آوری های قانون جدید در جرایم جنسی در مورد زنای به عنف عالوه بر 

مجازات اعدام به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل اگر باکره باشد ولی اگر 

نباشد فقط به مهرالمثل محکوم میشود یا حد قوادی را منوط به تحقق زنا و یا 

در لواط دانسته اند وهمچنین قذف نسبت به مرده را نیز قابل تحقق دانسته اما 

از مهمترین و بحث انگبزترین یکی .مجازات اعدام و شالق هیچ تغییری نداشته 

تغییرات این قانون تغییر در مجازات سنگسار است که در ادامه به آن 

 میپردازیم

 2531تغییرات سنگسار در قانون مجازات اسالمی مصوب

دارد که زن محصنه و مرد محصن  83مجازات اسالمی مصوب 213در ماده

جازاتشان سنگ سار اگر همسر در دسترسی داشته باشند و مرتکب زنا شوند م

است به کیفیتی که وارد کرده اما با توجه به انتقادات شدید و ایراد به اینکه این 

حکم اصال به این کیفیت نیست و در زمان غیبت جاری نمیشود این تعدیل در 

 .قانون اتفاق افتاد که در ادامه به آن میپردازیم

محصن وزانیه محصنه قانون مجازات اسالمی حد زنا برای زانی  881در ماده

رجم است در نهایت قیدی آورده که در صورت عدم امکان اجرای رجم اگر با 

به نظر میرسد .بینه ثابت شده باشد اعدام و اگر نه صد ضربه شالق خواهد بود

قانون گذارمجازات رجم را در این قانون به نحوی کم رنگ کرده است کهخ آن 

در صورت "با این قانون با گذاشتن قید .رامثل قانون قبلی جبری اعالم نکرده

دست قاضی را برای تعدیل به مجازات دیگر باز "عدم امکان اجرای رجم

گذاشته شاید سیاست دو گام به عقب و یک گام به جلو قانون گذار در مورد 

رجم به این دلیل است از طرفی ذهنیت جامعه و شاید رواج بیشتر آن در جامعه 

ن این موضوع،به عبارت دیگر از قبح افتادن واز و در نتیجه ضد ارزش شد

طرفی دیگر فشارهای خارجی و افکار عمومی در ارتباط با اجرای حکم رجم 

واز طرفی 23ودر سر و صدا کردن اجرای این مجازات در اخبار و رسانه ها
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 دست اخبار
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و آیت اهلل محمد ابراهیم  24نظر علمای عصر مثل آیت اهلل موسوی بجنوردی

ی از این دست و موج هجمه هایی که از اندیشمندان و بزرگواران25جناتی

وحقوقدانان که بر این مجازات بود باعث شد مقنن این عقب نشینی را 

امابا توجه به نظر شورای نگهبان و محدودیت های شرعی که قائل است .بکند

نتوانست به طور کلی عنوان سنگسار را از ...از رسیدن روایات محکم و

این یک نمونه مسلم از .ولی آن را به دست قاضی سپرد ندقوانین کیفری حذف ک

ضرورت وضع قوانین و مجازات استکه از اندیشه مستقیم بکاریا نشئت 

سیاست جنایی متعادل وترهیبی از سیاست جنایی آوردن رجم در قانون .میگیرد

وهدف مقنن هم برآوردن و گنجاندن شرع در قانون و هم تطمیع نظر .است

 .دان و افکار عمومی از تغیی در این مجازات استجامعه،اندیشمن

جز مواردی که در  5183با این حال این قانون از لحاظ کلی  با قانون سال 

اول این بخش گفتیم تغییری نکرده است به هر حال این قانون از لحاظ اینکه با 

جامعه مقداری بیشتر تطابق دارد چون هم به شرع مالحظه کرده هم مقتضیات 

سیاست جناییش هم ترذیلی است و .ه و ضروریات را در نظر گرفته استجامع

فکری و مکتبی باید  هم اصالح مجرم و بازنگری در رفتار اوست اما از لحاظ

گفت عالوه بر مکتب کانت و عدالت مطلق و کالسیک به نظریه های چزاره 

بکاریا هم نزدیک شده از آن باب که به مقتضیات وضروریات جامعه نظر 

 .داشته که مجزات باید حداقل فایده ای برای اجتماع داشته باشد

 

 

 نتیجه گیری و پیشنهدات

 

از انجایی که از اول بررسی این پژوهش که قانون کنت بود و گفتیم که آن 

قانون به لحاظ مجازات در خور جامعه آن زمان نیست و همچنین قانون 

مجازات عمومی و اسالمی و قانون جدید به این نتیجه میرسیم که قانون گذاری 

م خواهی ما بر در ایران یا بر اساس تعصبات غرب گرایانه بوده یا گرایش اسال

نفی غرب و اسالم نیستیم نظر نگارنده این است که قانون غرب را متعادل 

کرده و با توجه به غالب جامعه ایران وارد قانون گذاری کنیم و قوانین اسالمی 

را با توجه به پرداختن به حکم واقعی قضیه از یک طرف و اوضاع و اخوال 
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 مشروعیت حد رجم در فقه اسالمی مجله نگاه اسالمی  
25

11فقهی رجم ایت الهه جناتی مجله فقه ش بررسی مبانی    
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ام به قانون گذاری آن بکنیم نه ه اقداجتماع و ضروریات و نیاز های جامع

تعصب کورکورانه و عدم پژوهش در پی بردن به اصل موضوعی که دین ما 

به قانون گذارانی که بعدها به مطالعه این مقاله میپردازند .برای ما آورده است

 ::پیشنهاد میشود این سه موضوع را در قانونگذاری حود لحاظ کنند

ونی که وضع میکنند در جامعه ارزش توجه به این موضوع که آیا قان.5

محسوب میشود یا خیراگر ارزش محسوب میشود که به هدف خود نزدیکترند 

ولی اگر ارزش محسوب نمیشودو این موضوع به نفع روابط افراد با دولت 

است ویا افراد با افراد با احتیاط به قانون گذاری بپردازند ولی اگر موضوع به 

جامعه نباشد با قانون گذاری بیهوده هزینه های  نفع هیچ کدام از طرفین و

 .اضافی را بر دوش مردم و حکومت نگذارند

آن قانونبا توجه به مورد باال آنقدر افراطی و تفریطی نباشد که نه از عهده .8

 .اجرای آن دولت بربیاید و هم مردم از اجرای آن سر باز زنند

ه شرایط مجرمان گذشته و هم هم با توجه به شرایط عمل جنسی هم با توجه ب.1

شرایط جامعه در مورد اعمال جنسی احاطه داشته باشد سپس اقدام به قانون 

 گذاری کند
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