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 »یجنس میاز جرا یاجتماع يریشگیپ«
  در قرآن

  
  *علی محمدي جورکویه   _______________________________________________________  

  چکیده
 از یکـی  شـدت  بـه  جمله جرایمی اسـت کـه   از» ازدواج مقررات از خارج جنسی روابط«

 پدیـده  ایـن . دهـد مـی  قـرار  خطـر  معـرض  در را(نسـل)   اسالمی جامعه اساسی هايارزش
 بـا  مبـارزه  براي اسالم جنایی سیاست و گیردگوناگونی سرچشمه می عوامل از اجتماعی،

  .است اندیشیده مختلف سطوح در را متعددي تدابیر آن،
 جرایم از اجتماعی پیشگیري سطح در احکام، اصلی منابع از یکی عنوان به کریم قرآن

 آموزش، خداناظري، تقوامحوري، ایمان، تقویت بینش، اعطاي مانند: عامی تدابیر جنسی،
 و تشـویق  تشـریع،  همچـون:  خاصی تدابیر و اقتصادي، نیاز رفع و خانواده نقش بازشناسی

 درون در خانواده اعضاي روابط اصالح اختالط، از پرهیز نگاه، کنترل حیا، ازدواج، تسهیل
 سویی، از کوشندمی تدابیر این. است اندیشیده پوشی،بزه و مرد و زن روابط اصالح خانه،

 سـوي دیگـر،   از دهنـد.  افـزایش  جنسـی  غریزه هايکشش برابر در را فرد مقاومت آستانه
  .نمایند خنثی را جنسی جرایم بیرونی و درونی نیز و اجتماعی و فردي عوامل

  جنسی. اخالق جنسی، غریزه جنسی، جرایم اجتماعی، پیشگیري :واژگان کلیدي

                                                   
و عضو انجمن فقه و حقوق  یاسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند اسالمی گروه فقه و حقوق اری* استاد
  .)amg134325@yahoo.comعلمیه ( حوزه یاسالم

mailto:amg134325@yahoo.com
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  مقدمه
. آیدمی وجود به گام به گام بلکه شود،نمی ایجاد انسان در بارهیک انحراف ،قرآن نظر از

 نامیـده  شیطان خطوات از پیروي را گناه ارتکاب ،کریم قرآن از متعدد آیات در خداوند
  .)168: بقره( »نکنید پیروي شیطان هايگام از و :طانِیتَتَّبِعوا خُطُوات الشَّالَ و: «است

 مرحلـه  مرحلـه  صـورت  به شیطان هايوسوسه ،اندگفته نیز نمفسرا برخی کهچنان
ــابراین ؛)572ص ،1ج ،1374 شــیرازي، مکــارم ر.ك:( اســت ــات جلــو بن  در را انحراف

 افکـار  تـا  برچیـد  را انحرافـات  سـمت  بـه  تمایل بسترهاي و کرد سد باید گام نخستین
 حقـوق  در جـرایم  ینتـر بـزرگ  از یکـی  عنـوان  به جنسی جرایم. نگیرد شکل مجرمانه
 ،کـریم  قـرآن  بـه  مراجعـه  بـا  حاضـر  نوشتار. نیست مستثی قاعده این از ،اسالم کیفري
 پیشـگیري  جهـت  در کـریم  قرآن هايآموزه بررسی درصدد تفسیري، روایات و تفاسیر

 خطوات پیمودن از ممانعت براي اسالم جنایی سیاست. است جنسی جرایم از اجتماعی
 پیشـگیري  بخش در را خود تدابیر جنسی، جرایم جمله از جرایم از پیشگیري و شیطان

 چـون  تدابیري با ،مبارزه این نخست سطح در. است کرده تنظیم سطح دو در اجتماعی
 و ازدواج تسهیل و تشویق تشریع، خداناظري، تقوامحوري، ایمان، تقویت بینش، اعطاي

 ممنـوع  دایـره  در ورود بـراي  او در کششـی  کـه  برسد اينقطه به انسان کوشدمی ،حیا
 بازشناسـی  آمـوزش،  چون تدابیري با ،مبارزه این دوم سطح در و نیاید وجوده ب جنسی

 اعضـاي  روابـط  اصالح اختالط، از پرهیز نگاه، کنترل اقتصادي، نیاز رفع خانواده، نقش
 و عوامـل  برچیدن درصدد ،پوشیبزه و مرد و زن روابط اصالح خانه، درون در خانواده

  .است جنسی ممنوع دایره سوي به کشش هايزمینه

  سطح نخست پیشگیري اجتماعی از جرایم جنسی .1
 فـرد  مقاومت آستانه تقویت دنبال به اجتماعی پیشگیري از سطح این ،شد گفته کهچنان

 بـا  بخواهـد  کـه نیابـد   جنسی جرایم به میلی ،فرد اساساً تا است جنسی جرایم برابر در
 از سطح این در اسالم جنایی سیاست تدابیر. سازد دور خود از را تمایالت آن اقداماتی
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 »خـاص تـدابیر  « و) مشـترك ( »عـام  تـدابیر « دسته دو به توانمی را اجتماعی پیشگیري
  .کرد تقسیم) اختصاصی(

  )مشترك( عام ریتداب. 1ـ1
دارد؛  کــاربرد جنســی جــرایم ارتکــاب از اجتمــاعی پیشــگیري بــراي اگرچــه تــدابیر ایــن
  گیرد.نظر قرار می دم نیز دیگر جرایم از پیشگیري در و ندارد جرایم این به اختصاصی  ولی

  نشیب ياعطا .1ـ1ـ1
 بـراي  آغـازین  گـام  و هاسـت ارزش و هـا کمال ها،خوبی همه سرچشمه آگاهی و علم

 پیـامبر  بـر  کـه  آیـاتی  نخسـتین  در ،اسـاس  همین بر. است بینش و دانش انسان، تکامل
 ،27ج ،1374 شیرازي، مکارم /780ص ،10ج ،1406 طبرسى، ر.ك:( شد نازل اسالم

 تکـریمش،  و انسـان  خلـق  چگـونگی  و خـود  خالقیـت  بیان از پس خداوند ،)153ص
 آیـاتی  چنین با وحی آغاز 1.است آموخته ،دانستهنمی را آنچه و علم او به که فرمایدیم

 از فراوانـی  آیات دررو، ازاین. دارد کمال به انسان رسیدن در دانستنویژه نقش از نشان
 هـاي روش از یکـی  بنـابراین  2؛اسـت  شده ویژه تأکید آن فراگیري و علم بر کریم قرآن

  .است بینش اعطاي ،اسالم تربیتی
 از هسـتی  حقـایق  از برخی با را انسان که دارد کوشش فراوانی اسالم تربیتی مکتب

 جامعـه  در را مسـیرش  یابـد، مـی  کـه  شـناختی  اثر بر انسان تا سازد آشنا خودش جمله
 ه انـدازه چ وجودش گوهر و چیست او منزلت و قدر اینکه به نسبت شناخت ؛برگزیند

 4،بـودن فرشـتگان  مسـجود  3،اللهـی خلیفـۀ  مقـام  اسـتعداد  داشـتن  جملـه  از گرانبهاست؛

                                                   
1 .»بمِ رى خَلَقَ  کاقْرَأْ بِاسلَقٍ * الَّذنْ عانَ مخَلَقَ الْانس *بر کالْأَ کاقْرَأْ وبِالْقَلَمِ*  رَم لَّمى عالَّذ *  ا لَمانَ مالْانس لَّمع

 ).5ـ1(علق:  »علَمی
  .)9زمر: ( »رُ أُولُوا الْأَلْبابِکتَذَیعلَمونَ إِنَّما ذینَ یعلَمونَ و الَّذینَ الیالَّ يستَوِیربه قُلْ هلْ «. 2
3 .»بإِذْ قَالَ ر لَئ کولْمکلۀِ إِنى ضِ خَللٌ فىِ الْأَراعیجلُ فعن یفَۀً قَالُواْ أَ تجا میهف دیفْس ا ویهفکس  حبنُ نُسنح و اءمالد

دملَ كبح سنُقَد کو ونَ قَالَ إِنىلَما لَا تَعم لَم30(بقره:  »أَع.( 
  .)34(بقره:  »نَیافرِکاَنَ منَ الْکو  و استَکبرَ أَبىس یدم فَسجدواْ إِلَّا إِبلا للْملَئکۀِ اسجدواْ الَو إِذْ قُلْنَ«. 4
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 و نکنـد آلـوده   جنسی جرایم جمله از جرایم به را وجودش گوهر تا... و 5داشتنکرامت
 6.نـدارد  را او بـا  برابـري  ارزش ،اشبزرگـی  تمـام  با دنیا که نفروشد ارزان را گوهر آن

 اعضـاي  شـهادت  و 7اوسـت  اعمـال  بـر  ناظر خداوند هکاین به نسبت شناخت همچنین
 هـاي ارزش پاگذاشـتن  زیر نکند احساس تا 8،دهدمی انجام که اعمالی به نسبت او بدن

 همـواره  نهـان،  در او جنسـی  و اخالقـی  هايباري و بندبی جمله از ،اجتماعی و فردي
  .ماندمی پوشیده

، مـداومت  اعمـال  محاسـبه  در و باشـد  حسابگر باید انسان اینکه به نسبت شناخت
 صـورت  در و گـردد  منحـرف  درست مسیر از ،زندگی کشاکش در مبادا تا 9باشد داشته

  10.نیست بسته راه این گاههیچ و است باز او روي به بازگشت راه لغزش،
 انسـان  بلکـه  ،افتنـد نمی اتفاق بارهیک به بزرگ جرایمگفته، با توجه به مطالب پیش

 جمله از دارد؛ مقدماتی و هازمینه جنسی جرایم. شودمی کشیده آنها سوي به گام به گام
 جنسـی،  گوهـاي وگفت و هافیلم ها،داستان مانند جنسی غریزه محرکات سوي به رفتن

 طـول  در مـذهبی  افـراد  شودمی باعث عملکرد محاسبهبنابراین  ؛...و هادوستی و روابط
 خـودداري  آن ادامـه  از و گردنـد  خود اشتباه متوجه ،جنسی جرایم به شدنکشیده مسیر

  .برگردند و ندکن توبه ،پیمودند که مسیري از و ورزند
 نیز را بستگانش و مرتکب گریبان که آن دنیوي آثار و عمل زشتی به نسبت شناخت

  :کرد عرض و آمد خدا رسول نزد مردي. گرفت خواهد

                                                   
5 .» لَقَد کوادنىِ ءنَا بفىِ الْبرَّرَّم ملْنَاهمح و نَ الطَّ مم مقْنَاهزر رِ وحالْب یولىع مفَضَّلْنَاه و اتک بیثنْ خَلَقْنَا تَفْضملًایرٍ م« 

 .)70(اسراء: 
، 32، خ1414صـالح،  (صبحی» عنْداهللاِ عوضاً کثَمناً و مما لَ کا لنَفْسی: و لَبِئْس الْمتْجرُ أَنْ تَرَى الدنْعن علی«. 6

 .)75ص
ا  کنَ ما یم أَکها و هو معیعرُج فینزِلُ منَ السماء و ما یخَرُج منها و ما یلج فىِ الْأَرضِ و ما یعلَم ما ی... « .7 اهللاُ بِمـو نتُم

صلُونَ بم16ق:  /117ـ116ك: مائده: ر. / نیز4حدید: ( »رٌیتَع( . 
 .)65س: ی(» سبونَیکاَنُواْ کهِم و تَشهد أَرجلُهم بِما یدیلِّمنَا أَکوم نخْتم على أَفْواههِم و تُیالْ«. 8
  .)18حشر: ( »رٌ بِما تَعملُونَی خَباهللاَ إِنَّ و اتَّقُوا اهللاَدمت لغَد  و لْتَنْظُرْ نَفْس ما قَالَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا اهللاَها یا أَی«. 9

 »میعاً إِنَّه هو الْغَفُور الـرَّح یغْفرُ الذُّنُوب جمی إِنَّ اهللاَ منْ رحمۀِ اهللاِأَنْفُسهِم ال تَقْنَطُوا  نَ أَسرَفُوا علىیالَّذ يا عبادیقُلْ «. 10
 .)53(زمر: 
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 رسـول  .کشـیدند  فریـاد  سـرش  بر حاضرین. کنم زنا بده اجازه من به! خدا رسول اي
 به خدا رسول .نشست پیامبر روي پیش و شد نزدیک مرد !کنید رهایش: فرمود خدا

 این نیز دیگران: فرمود !نه: گفت پذیري؟می مادرت به نسبت را عمل این آیا: فرمود او
 دخترت با که داري دوست آیا: پرسید حضرت .پسندندنمی مادرشان به نسبت را عمل
 خـود  دختـر  بـه  نسـبت  را عملـی  چنـین  نیز مردم: فرمود !خیر: داد پاسخ کنند؟ چنین

 جواب پسندي؟می خواهرت به نسبت را عمل این آیا: کرد سؤال پیامبر .ندارند دوست
 حضـرت  آنگاه .ندارند دوست خواهرشان به نسبت را آن نیز مردم دیگر: فرمود !نه: داد

 پاك را قلبش بپوشان، را گناهش! خدایا بار: فرمود و گذاشت اشسینه بر را خود دست
  .)183ص ،8ج ،]تابی[ ،یطبران( فرما حفظ را دامنش و گردان

 زنا کس هر: است آمده موسی حضرت به خداوند خطاب در«: فرمود باقر امام روایتی در
  ).21ص ،4ج ،1404 ،یقم( »شد خواهد زنا ـ آینده در او نسل ولو ـ بستگانش با کند،

 راهـی  و زشـت  بسـیار  عملـی  زنا اینکه و 11جنسی جرایم بزرگی به نسبت شناخت
 عذابی سخت، مجازاتی ،اخروي و دنیوي مجازاتبر  عالوه زنا نیز و 12باشدمی بدفرجام
  13.داشت خواهد آخرت جهان در دائمی خواري و مضاعف

 بـه  بیـنش  اعطـاي  ،جنسـی  جـرایم  پیشگیري اساسی هايراه از یکی بر این اساس،
 نیـز  و مقـام  آن بـا  جنسـی  جـرایم  منافات و شانتمنزل و قدر به نسبت جامعه اعضاي
 ایـن یـافتن   بـا  افـراد  تا است جرایم این اخروي و دنیوي پیامدهاي و ماهیت به نسبت

 ممنـوع  منطقـه  ایـن  بـه بکوشـند   و ننـد ز لگام خود نفس هايخواهیزیاده بر ،شناخت
  .نشوند نزدیک

  مانیت ایتقو. 1ـ1ـ2
 و هـا ارزش شـدن درونی جامعه، هنجارهاي رعایت و هاارزش به احترام مهم عوامل از

 و يبنـد پـاي  ،باشد نداشته اعتقاد هنجارها و هاارزش به فردزمانی که  تا. هنجارهاست
                                                   

باشد از  تربزرگجل ودهد که نزد خداوند عزّبشر جرمی انجام نمیفرمود: هرگز بنی . رسول خدا11
 .)545، ص3، ج1403احسائی، ( ... با زنی به حرام درآمیزد اینکه کسی

12 .» إِنَّه واْ الزِّنىلَا تَقْرَب بِکوس اءس شَۀً و32(اسراء:  »لًایاَنَ فَاح(. 
 .)69ـ68(فرقان:  »ه مهانًایلُد فذَاب یوم الْقیامۀِ و یخْضَاعف لَه الْعیلْقَ أَثَاما. ی کفْعلْ ذَالیزْنُونَ و من ... و لَای« .13
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 عـواملی  اثر در ای جهاتی به اگر حتی. بود نخواهد بادوام و اعتماد قابل آن به او احترام
. ماند نخواهد وفادار آن به نسبت ،دهد دست فرصتی چنانچه گردد، آن رعایت به ناچار

  :شماردمی »مؤمنان« صفات از یکیرا  »جنسی جرایم از دوري« خداوند اساس، همین بر
 نُونَقَد أَفْلَحؤْمالَّذ ... الْمظُونَ نَیوافح فُرُوجِهِمل ملَى هأَ   إِلَّا ع لَکـتـا مم أَو اجِهِمویأَز مـانُهم 
شـدن بـه   از آلـوده [... دامـان خـود را    هکـ مؤمنان رستگار شدند آنها : نَیملُوم رُیفَإِنَّهم غَ

ـ نند. تنها آمکحفظ مى ]عفتىبى ـ  زانشـان دارنـد  ینکزش جنسـى بـا همسـران و    ی ه در ک
  .)6ـ5 و 1(مؤمنون:  شوندرى از آنان مالمت نمىیگبهره

 جـرایم  از دروي همـان  کـه  ــ  فـروج  از محافظـت  و ایمان روشنی میان به ،آیه این در
عبـارت   بـه . اسـت  دهشـ  برقـرار  پیوند ،مشروعراه  از جنسی نیاز رفع و ـ است جنسی
 از روایتـی  در. نیسـتند  جمـع  قابل جنسی آلودگی با او دستورات و خدا به ایمان دیگر،
 ایمـان  کـه  حـالی  در مسلمان انسان: مؤمن هو و یالزان یزنیال: «است آمده اسالم پیامبر
  .)325ص ،15ج ،1409 ،یعامل حرّ» (کندنمی ازن ،دارد

 سـطح  از مسلمان فرد ایمان نخست، مرحله در است درصدد اسالم مکتب رو،ازاین
 خداونـد  کهچنان ؛دهد قرار تأثیر تحت را رفتارش و گفتار تا برسد قلبی سطح به زبانی

  :فرمایدمی قرآن در باره این در
 رابالْأَع قالَتنُوا وتُؤْم نَّا قُلْ لَما کلآملَم نا ولَمخُلِ الْإینْ قُولُوا أَسـ ید م و إِنْ کقُلُـوبِ  یمانُ ف

ـ هـاى باد عـرب : می غَفُور رحـ اهللاَئاً إِنَّیم شَکم منْ أَعمالکلتْیو رسولَه العوا اهللاَ یتُط ن ینشـ هی
ا هنوز ام ؛میاد اسالم آوردهییولى بگو ؛دیااوردهیمان نیشما ابگو:  .میامان آوردهیاگفتند: 

ـ نکمان وارد قلب شما نشده است! و اگر از خـدا و رسـولش اطاعـت    یا زى از یـ د، چی
  .)14: حجرات( خداوند، آمرزنده مهربان است .ندکارهاى شما را فروگذار نمىکپاداش 

 از پیـروي  اشنتیجـه  کـه  گـذارد مـی  تـأثیر  مـؤمن  انسـان  رفتـار  و گفتار بر قلبی ایمان
بنـابراین   ؛نـدارد  اثـري  چنین و است زبانی امري اسالم وگرنه ،است اسالمی هايآموزه

  .ندارد اسالم از نشانی گفتارشان و رفتار که بینیممی را مسلمانانی بساچه
 ایمـان  بـر  لحظـه  به لحظه بلکه ،انهروز کوشندمی بعد مرحله در اسالمی هايآموزه

 ،نیک اعمال انواع به توصیه و روزه ،نماز مانند عبادات انواع تشریع بیفزایند. مؤمن افراد
 ایمـان  قلـه  اوج به را مؤمن انسان ،نماز. است مؤمن افراد ایمان سطح ارتقاي جهت در
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 بـه  و یابـد مـی  ایمانی چنان یازد، دست تعالی حق قرب به نماز با که انسانی رساند؛می
 خود و کند عبور جنسی اخالق مرزهاي از شودنمی حاضر که رسدمی کمال از ايمرتبه

  :فرمایدمی قرآن. سازد حقیر را
و  :علَم ما تَصـنَعونَ ی برُ واهللاُک أَرُ اهللاِکرِ و لَذکالْمنْعنِ الْفَحشاء و تَنْهىةَ و أَقمِ الصالةَ إِنَّ الصال

ـ و  داردها و گناه بازمىیاز زشت ]انسان را[ه نماز کنماز را برپا دار،   تـر بـزرگ اد خـدا  ی
  .)45: بوتکعن( د!یدهى انجام مىیارهاکداند شما چه است و خداوند مى

 از نمـازگزار  انسـان  گـرفتن فاصـله  نماز، تشریع هايفلسفه از یکی شریفه، آیه این برابر
 فـرد  و مسلمان هر که نمازي ؛است آن مصداق ترینروشن جنسی جرایم که فحشاست

ـ  را آن مرتبه پنج روزشبانه در کمدست دارد وظیفه باایمانی عبـارت   بـه  آورد. يجـا ه ب
 و حـدود  از مبـادا  تـا  کندمی کنترل را انسان ،روزشبانه گوناگون فواصل در نماز دیگر،

 اسـت  طبیعـی . بگذارد پا زیر را شرعی قوانین و رود بیرون شرع در شدهتعیین مرزهاي
. کندنمی آلوده جنسی جرایم به را خود دامن اعتقادي و برنامه چنین با ،مؤمن زن یا مرد

 بـه  و داردنیاز  هاییزمینه و مقدماتی ارتباط به جنسی جرایم ارتکاب معموالً که آنجا از
 اخـالق  مسـیر  از بخواهـد  و شـود  غفلت دچار مؤمن انسان اگر افتد،نمی اتفاق بارهیک

 بـرد می پی خطایش به ،ایستدمی نماز به که بعدي زمان در فوري گردد، منحرف جنسی
  .گرددبرمی انحراف از و

 فرد ایمان تقویت ،روزه آثار جمله از. است روزه ،اسالم عبادي احکام از دیگر یکی
 حتی و زند لگام را جنسی سرکش غریزه کوشدمی خود میل به که کسی. است دارروزه

 اراده این به تمرین این با باشد، نداشته جنسی آمیزش بودنروزه زمان در خود همسر با
 جنسـی  جـرایم  ارتکـاب  بـراي  نفـس  خـواهی زیاده مقابل در بتواند که رسدمی استوار

 بررسـی  بـاره  این در گزینشی صورت به که هاییپرونده برخی کهچنان؛ نماید مقاومت
 که کنندمی آلوده جنسی جرایم به را خود دامن افرادي که کندمی تأیید را ادعا این ،شد
 هرچنـد  انـد؛ نرسـیده  ایمـان  مرحلـه  بـه  و انـد گرفته بسیار فاصله اسالمی هايآموزه از

 داللـت  نکته این بر همگی آنها در موجود اعترافات و هاپروندهبررسی  1.باشند مسلمان
                                                   

  /1389 مرداد 24: انتشار تاریخ ،114068: خبر کد شد، پلمپ شیطان سایت تابناك، بوتیک ر.ك:. 1



126
 علی محمدي جورکویه  

 دینـی  ایمـان  داراي کـه  نـد اکسانی ،جنسی جرایم مرتکبان از معناداري اکثریت که دارد
  .ندارند روزه و نماز مانند احکامی به نسبت تقیدي و نیستند محکمی

 ؛دارد انسـان  جنسـی  هـاي خـواهش  تقلیل در توجهی قابل تأثیر روزه این، بر عالوه
 غریـزه  فشـار  مقابـل  در جـویی چاره براي که جوانی به اسالم گرامی رسول کهچنان

  :فرمود بود، آمده حضرت نزد جنسی
اي جوانـان!  : امِ؛ فَإِنَّه وِجاؤُهیم بِالصیکعوه، فَعلَیم بِالْباه، فَإِنْ لَم تَستَطیکا معشَرَ الشَّبابِ، علَی

زیرا روزه  ؛روزه بگیرید ،و زناشویی و چنانچه توانایی ازدواج ندارید بر شما باد ازدواج
  .)683، ص7ج ،1407نى، یل(ک دهدمیمیل جنسی را به شدت کاهش 

 بـه  باور تقویت ،جنسی جرایم از پیشگیري اصلی و مهم هايراه از یکی ،اساس این بر
 حـق  بـه  ایـران،  در شناسیجرم علم پدرگونه که همان ؛است دینی ایمان ویژهه ب قانون
 بازدارنـده  عامل ینتربزرگ ابدیت، و هستی مبدأ به ایمان خدا، به مانیا که کندمی بیان

  ).18ص ،1ج ،1373 نیا،کی( است رذایل و هالغزش از

  يمحورتقوا. 1ـ1ـ3
 فضـیلت  به مؤمن هايانسان رسیدن اسالم، اخالقی و عبادي نظام میانی اهداف از یکی

 تـا  داردبـازمی  ممنوعات به اندیشیدن از را انسان ،فضیلت این به رسیدن زیرا ؛تقواست
 بنـابراین  ؛جنسـی  ممنـوع  منطقـه  جملـه  از ممنوع مناطق سوي برداشتنگام به رسد چه

 پرهیزگـار  تا: تتقون لعلکم« :فرمایدمی روزه ثمره درباره داري،روزه به امر از پس خداوند
  ).183 بقره:» (شوید

 آنـان  مؤمنان یا هاانسان به خطاب کریم، قرآن از متعددي آیات در خداوند همچنین
 /1: حـج / 119: توبـه  /35: مائده /1: نساء /102: عمرانآل( است کردهدعوت  تقوا به را

  ).18: حشر /28: دیحد /10: زمر /70: احزاب /33: لقمان

                                                                                                                        
 تـاریخ  ،79416 کـد خبـر:   مسـتهجن،  هـاي فیلم ارسال با دختري سایت تابناك، اخاذي /1389
 دوشنبه جوان، دختران براى دندانپزشک مرد شیطانى روزنامه ایران، دام /1388 دي 11: انتشار

 ،205254: خبر کد جوان، دختر به رسیدن براي صمیمی دوست سایت تابناك، قتل /20/1/1386
 .1390 آذر 1: انتشار تاریخ
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ـ تعب بـه  و اسـت  دارىشتنیخو ای نگهدارى ىامعن به اصل در» تقوا«  یـک  ،گـر ید ری
 واقـع  در و ندکمى حفظ شهوات انیطغ برابر در را انسان هک است درونى نترلک روىین

 حفـظ  هـا پرتگـاه  در سـقوط  از را انسـان  وجود نیماش هک دارد را رومندىین ترمز نقش
  ).42ص ،1ج ،1386 شیرازي، مکارم( داردبازمى كخطرنا هاىيتندرو از کرده،

 حفـظ  و انسـان  سـعادت  در آن مهـم  نقش نشانگر ،تقوا به توجه و اهتمام همه این
  .است جنسی جرایم جمله از آنها سويبه  حرکت و ممنوع امور به اندیشیدن از انسان

 ،جنسـی  جرایم جمله از جرایم با مبارزه امر در اسالم جنایی سیاست بر این اساس،
 عامـل  ایـن  کوشـد مـی  ،تقوا تقویت و کسب هايراه بیان با و دارد تقوا به ايویژه نگاه

 جنسی جرایم جمله از جرایم ارتکاب از مانعیت تا کند نهادینه انسان درون در را کنترل
  .اوست با هامکان ترینخلوت در حتی همواره که بجوشد فرد درون از

  يناظررش خدایپذ. 1ـ1ـ4
 از اسـت کـه   این منظور و است مطرح عاطفی کنترل عنوانذیل  شناسیجامعه در بحثی
؛ باشـد مـی  محبـت  و مهـر  و تعلق چون عناصري با مرتبط احساسات عواطف، که آنجا

 در یمهمـ  سـهم  ،تکبر حتی و گناه ،سرافکندگی خجالت، شرم، مانند عناصري بنابراین
 را افکارش حتیو  رفتار تا دارندوامی را او ناخودآگاه یا آگاهانه و دارند فرد رفتار مهار

 اینکـه  جهت به ،سوي دیگر از. کند هدایت ،ندامتوجه بدان خود که سویی و سمت در
 وي نیـز  آنها فشار گیرد،می شکل اجتماعی متقابل کنش بستر در عمدتاً انسانی عواطف

 وابسـتگی  بـه  میـل  اثر بر مثالً ؛شودمی رهنمون اجتماعی هايارزش رعایت مسیر به را
 گـذارد مـی  احتـرام  اجتماعی هايرمنُ به ،اجتماع در مقبولیت احساس به نیاز ای گروهی

  ).513ص ،1385 داوري، و سلیمی(
 زیرا ؛استشده  توجه مؤثرتر و متفاوت ايگونه به اسالمی هايآموزه در بحث این اما

 آنها افرادش و جامعه اینکه جهت به را اعمال از بسیاري انسان ،شد گفته آنچه اساس بر
 ؛دهدنمی انجام دیگران حضور در ـ باشد داشته میل چند هر ـ شمارندمی ناخوشایند را

  .گرددمی مرتکب را آنها ،دهد دست دیگران چشم از دور به فرصتی اگر ولی
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 نمیا خداناظري پذیرش ،اسالم در تربیت و تعلیم هايویژگی از یکی ،اساس این بر
 خـدا  محضـر  در را خود لحظه هر مسلمان افراد تا است اسالمی جامعه در و مسلمانان

  :است ناظر انسان بر هامکان تریننهان در حتی که خدایی ببینند؛
عم وه کوا یأَ ماهللاُکنَ مو نتُمصلُونَ بما تَعسـت و خداونـد   او با شما ،دیجا باشو هر: رٌی بِم

  .)4: حدید( ناستیب ،دیدهنسبت به آنچه انجام مى
مـن مثْقَـالِ    کعزُب عن ربیه و ما یضُونَ فیودا إِذْ تُفشه میکنَّا علَکو لَا تَعملُونَ منْ عملٍ إِلَّا 

ـ  کإِلَّـا فـىِ    برَکو لَا أَ کلماء و لَا أَصغَرَ من ذَالسرةٍ فىِ الْأَرضِ و لَا فىِذَ چ یو هـ : نٍیتَـابٍ مبِ
ه وارد آن کـ م در آن هنگـام  یه ما گواه بر شما هسـت کنید، مگر ایدهعملى را انجام نمى

ى به اندازه حت ؛ماندن و آسمان، از پروردگار تو مخفى نمىیز در زمیچ چید! و هیشومى
تـاب  کدر  ]همـه آنهـا  [ه کـ نی، مگر اتربزرگاز آن و نه  ترکوچکاى، و نه هنى ذریسنگ
  .)61: یونس( ثبت است! ]و لوح محفوظ علم خداوند[ار کآش

 ضمیرش در آنچه بر بلکه داریم، احاطه انسان رفتار و گفتار بر تنهانهفرماید خداوند می
  یم:آگاه گذرد،می

ـ ه منْ حبـلِ الْورِ ینُ أَقْرَب إِلَتُوسوِس بِه نَفْسه و نحو نَعلَم ما  ـ مـا انسـان را آفر   :دی م و یدی
  .)16: ق( میتریکم و ما به او از رگ قلبش نزدیدانهاى نفس او را مىوسوسه

 از حـالی  و زمان مکان، هیچ در انسان که ندابینش این ایجاد درصدد اسالمی هايآموزه
 در تنهـا نـه  ،برسـد  باوري و فرهنگ چنین به که انسانی و نیست مخفی خداوند نظارت

 جملـه  از جـرم  ارتکـاب  بـه  دسـت  ،حالـت  و زمان مکان، ترینپنهان در حتیعام  مأل
 حضـور  از زیـرا  ؛ورزدمی خودداري نیز آن به اندیشیدن از بلکه ،زندنمی جنسی جرایم

مـی  و کنـد می حیا و دارد شرم ،اوست مرهون را وجودش همه که خداوندي آگاهی و
 اگـر  و مانـد  نخواهد مخفی او از مجرمانه اندیشه حتی بزرگی و کوچک جرم هیچ داند

 آن سـبب  بـه  آخـرت  در ابـد، ی رهایی جهتی هر به دنیا این در عدالت چنگال از بتواند
  .شد خواهد مؤاخذه
 در و کرد مهیا و آراست را خود زلیخا که آنگاه ،زلیخا و یوسف حضرت ماجراي در
 آن داد، یوسـف  حضرت به کامجویی پیشنهاد دیگران، دید از پنهان کامالً و بسته مکانی

  :گفت و گشت مسلط خود نفس بر ،اعتقاد و بینش همین با حضرت
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بـرم بـه   گفت: پنـاه مـى   ]وسفی[: فْلح الظَّالمونَیأَحسنَ مثْواى إِنَّه لَا  إِنَّه ربى اهللاِقَالَ معاذَ 
مقـام مـرا گرامـى داشـته اسـت؛ مسـلّماً ظالمـان رسـتگار          .خدا! او پرودگار من است

  .)23: یوسف( شوندنمى
 او حضور در اینکه از و دید ناظر خود اعمال بر را پرودگار یوسف حضرت دیگر،عبارت  به
  .کرد حیا نماید، آلوده نامشروع رابطه به را خود دامن و کند مخالفت دستورش با

  ی)اختصاص( خاص ریتداب. 1ـ2
 پیشـگیري  براي خاص طور به اسالم جنایی سیاست در که است هاییبرنامه تدابیر، این
  .است شده اندیشیده جنسی جرایم از

  نهاد ازدواجل یق و تسهیتشوع، یتشر .1ـ2ـ1
 رویکـرد  پلیـدانگاري،  رویکرد است؛ توجه قابل رویکرد سه ،جنسی غریزه با تعامل در

 نیـاز  بـه  گـویی پاسـخ  ضـمن  ،اخیـر  رویکرد. مقیدانگاري و مفید رویکرد و آزادانگاري
 غریزه به اسالم رویکرد که کندمی ترسیم را مقرراتی آن تعدیل و برآوردن براي جنسی،
 غریـزه  هـدایت  و تعـدیل  و انسـان  جنسی نیاز به مثبت پاسخ براي اسالم. است جنسی
  .است گذاشته بنیان را موقت و دائم از اعم ازدواج نهاد جنسی،

  :فرمایدمی دائم ازدواج درباره کریم قرآن در خداوند :دائم ازدواجالف) 
  .)3: نساء( ازدواج کنید ]دیگر[پس با زنان پاك  :م منَ النِّساءکحوا ما طاب لَکفَانْ

  .)32: نور( همسر خود را همسر دهیدو مردان و زنان بی :مکامى منْیحوا الْأَکو أَنْ
م مودةً و رحمـۀً إِنَّ  کنَیها و جعلَ بینُواْ إِلَکم أَزواجا لِّتَسکم منْ أَنفُسکاته أَنْ خَلَقَ لَیو منْ ءا

ه همسرانى از جنس خودتان بـراى  کنیهاى او او از نشانه :رُونَکتَفَی ات لِّقَومٍیالَ کلفىِ ذَ
ـ در ا .انتان مودت و رحمت قـرار داد ید و در میابینار آنان آرامش کد تا در یشما آفر ن ی

  .)21: روم( نند!کر مىکه تفکى است براى گروهى یهانشانه
 رفـع  درصـدد  ،کـرده  ارزیـابی  مطلـوب  را انسان جنسی غریزه ازدواج، تشریع با اسالم

 رهـایی  جنسـی  غریـزه  طغیان و فشار از وسیله بدین انسان تا است برآمده آن قانونمند
 ،روایات و آیات این استناد به فقها ؛ بنابراینبرسد درونی سکون و آرامش یک به و ابدی
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 انـد دانسـته  واجـب  مواردي در حتی مستحب و امري را ازدواج ،نکاح بحث ابتداي در
 ،]تـا بـی [ حلّـى،  عالمـه  /178ص ،1406 طرابلسـى،  /152ص ،ج ،1387 طوسى، ر.ك:(

 عـدم  شـرط  بـه  را زوجـات  تعدد نیاز، صورت در بلکه، )8ص ،1404 نجفى، /414ص
 بـراي  کـه  زنانی با کنید ازدواج: «است شمرده مجاز مردان براي عدالتی،بی ترس وجود

  .)3: نساء( »تا چهار و تا سه تا، دو شد، دانسته پاکیزه شما
  .است ازدواج ،جنسی جرایم از پیشگیري هايراه از یکی بر این اساس،

 و ازدواج بـه  ارشـاد  جهـت  در دارنـد  وظیفه نیز مدنی نهادهاي و اسالمی حکومت
. نماینـد  رفـع  را ازدواج از يورد عوامـل  و بکوشـند  جوانان ازدواج به کمک و تسهیل

 و زنـان  کـه  دهـد مـی  دسـتور  دیگران به »انکحوا« تعبیر با نور سوره 32 آیه در خداوند
 نهادهـاي  همـه  حکـومتی،  مسئوالن شامل »دیگران« این. دهید همسر را همسربی مردان
  .شودمی اسالمی جامعه آحاد و مدنی

سـفانه آمـار   اسـت و متأ  جنسـی  غریـزه  اوج زمان جوانی، دوره :موقت ازدواج ب)
 دوره گذرانـدن  لـزوم  دیگـر، سـوي   از. بسـیار زیـاد شـده اسـت     ،نکردهزدواججوانان ا

 توقعات، سطح باالرفتن و مشترك زندگی اولیه لوازم توسعه تکمیلی، و عالی تحصیالت
 امـر  مسـکن،  و زنـدگی  لـوازم  تهیـه  هزینه بودنسنگین و مناسب شغلی فرصت فقدان

  .است گردیده جوانان نمیا ازدواج سن باالرفتن سبب ،کرده سخت را جوانان ازدواج
 توسـعه  کنار در غیراخالقی هايفیلم و پورنوگرافی گونهقارچ افزایش ،این بر عالوه

 به و تشدید و تحریک را جوانان جنسی غریزه اینترنت، و رایانه همراه، تلفن از استفاده
 و اینترنتـی  هايدوستی دختران، و پسران نمیا آزاد روابط. است کرده تبدیل بحران یک

  .است افزایش به رو شدت به ،مختلط هايپارتی خیابانی و
انـد؛  داشته را مشترك زندگی تجربه باریک کمدست که مجردي زنان و مردان وجود

 هـر  بـه  و انـد داده دست از را خود زندگی شریک طالق، یا همسر فوت جهت به ولی
 این دامنه بر نیست، فراهم برایشان دیگر میدائ همسر با زندگی سرگیري از امکان دلیلی

  .افزایدمی مشکل
 داراي اگر ویژهه ب است؛ دشوار بسیار زنان براي مجدد ازدواج ما عمومی فرهنگ در
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 نهاد در که جنسی غریزه ولی ؛است محال به قریب که باشند نیز جوان یا نوجوان فرزند
 اسـالم  رو،ازایـن . رودنمـی  نمیـا  از امور گونهاین بااست،  شده گذاشته ودیعه به انسان

  :است کرده مقرر را موقت ازدواج راهکار
 ،کنیدمی ]ازدواج موقت[زنانی را که متعه : ضَۀًیاستَمتَعتُم بِه منْهنَّ فَآتُوهنَّ أُجورهنَّ فَرِ فَما

  .)24: نساء( واجب است مهر آنان را بپردازید
 از توانـد می که است موقت ازدواج ،جنسی غریزه تعدیل هايراه از یکی بر این اساس،

  :فرمودمی یعل امام که فرمود باقر امام کهچنان؛ بکاهد جنسی جرایم دامنه
رد، بـه جـز   کـ یگرفت نسبت به ازدواج موقـت و آن را حـرام نمـ   سبقت نمی عمراگر 

  ).141ص ،1363طوسى، ( ردندکیزنا نم ،دیپلبدبخت و  يهاانسان
 راه از را آن شرایطی با تواندمی ،باشد داشته جنسی نیاز که زنی یا مرد هر دیگر،بیان  به

 گرددمنجر  جامعه مقررات و هاارزش نقض به اینکه بدون ؛نماید برطرف موقت ازدواج
  .ماندنمی باقی جنسی جرایم سوي به رفتن براي ايبهانه ،سالم افراد براي و

  ایح .1ـ2ـ2
 لغتنامـه  »/حیـا «واژه  ذیـل  ،یـۀ النهـا ( است آزرم و خجالت شرم، يامعن به لغت در حیا

 فـرد  داشـتن نگه سبب که است نفسانی ايملکه ،اصطالح در و) »حیا«واژه  ذیل ،دهخدا
 سـرزنش  از تـرس  جهـت  بـه  آداب خـالف  اعمـال  از انزجار و قبیح کارهاي انجام از

  ).329ص ،68ج ،1410 مجلسی،( شودمی
 در حیا ها،تربزرگ با مواجهه در حیا خداوند، برابر در حیا دارد؛گوناگونی  ابعاد حیا

  .است نظر مورد بحث این در اخیر عدب که نامحرم با روابط در حیا و مادر و پدر مقابل
 جـرایم  از پیشـگیري  و جنسی غریزه کنترل در مهمی نقش ،نامحرم با روابط در حیا
 شـعیب  دختران از یکی پس: «فرمایدمی شـعیب  حضرت دختر درباره قرآن. دارد جنسی

  ).25: قصص( »برگشت موسی نزد ،داشتبرمی گام حیا با که حالی در

  پیشگیري اجتماعی از جرایم جنسیسطح دوم  .2
 سوي کشش هايزمینه و عوامل با خواهدمی اجتماعی پیشگیري از دوم سطح در تدابیر
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 مبارزه از سطح این در اسالم جنایی سیاست تدابیر. نماید مبارزه جنسی ممنوع محدوده
 قابل) اختصاصی( خاص تدابیر و) مشترك( عام تدابیر قسمت دو به نیز جنسی جرایم با

  .است تقسیم

  )مشترك( عام ریتداب. 2ـ1
 کـاربرد  نیـز  دیگـر  جرایم از پیشگیري در ،جنسی جرایم بر عالوه که تدابیر از قسم این

  .است شرح ینبد ،دارد

  آموزش .2ـ1ـ1
 راه شناسد،نمی را جنسی غریزه شخص شود؛می ناشی علم عدم از انحرافات از بسیاري

 منـاطق  نیسـت،  آگـاه  راهـش  سر بر شده گسترانیده هايدام از داند،نمی را آن با تعامل
 از بیرون و درون شیطان. ندارد اطالعی آن به ورود پیامدهاي از و شناسدنمی را ممنوع

 را او و بـرد می بهره ،است جنسی غریزه قدرتمند هايکشش به آمیخته که خبريبی این
 مواقـع  از بسـیاري  در رخطـر پ وادي این در نهادنگام و سازدمی آلوده جنسی جرایم به

  :فرمایدمی کریم قرآن در خداوند. کندمی سخت را بازگشت
ـ  بِغَلِ اهللاِیضلَّ عـنْ سـبِ  یث لیلَهو الْحد يشْتَرِیو منَ النَّاسِ منْ   ،مـردم و بعضـى از  : رِ علْـمٍ ی
 نند تا مردم را از روى جهل و نادانى گمراه سازندکدارى مىیهوده خریسخنان باطل و ب

  .)6: لقمان(
  :است توجه مورد بیشتر شریفه آیه این از نکته دو

 آهنـگ  ،سخن گونه هر هک است گسترده مفهومی داراي »لهوالحدیث« عبارت الف)
ـ  هـودگى یب بـه  را انسان هک را زاغفلت و نندهکسرگرم برنامه یا  ،شـاند کمـى  گمراهـى  ای

ـ انگشـهوت  هايصحنه و آهنگ غنا، خواه رد؛یگدربرمى  خـواه  باشـد،  آلـود هـوس  و زی
 یـا  دهـد مـى  سوق فساد و هودگىیب به را انسان محتوا، راه از هک علمی ظاهر به سخنان

 طباطبـایی،  ر.ك:( کشـاند مـی  فساد سوي به را انسان که هاییقصه و هاحکایت ها،فیلم
  ).15ص ،17ج ،1374 شیرازي، مکارم /213ص ،16ج ،1417

 خـود  یعنـی  ؛باشـد  کننـدکان گمـراه  وصـف  توانـد مـی  هـم  »علم بغیر« عبارت ب)
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 فاجعه عمق یا اقدامشان بودنانحرافی از و برندمی سره ب خبريبی در نیز کنندکانگمراه
 سـخنان،  بـه  کـه  افـرادي  یعنی ؛باشد شوندگانگمراه وصف تواندمی هم و ندااطالعبی

 نه و دارند خبر آن مضربودن از نه اند،خورده فریب ،آورندمی روي هابرنامه و هاآهنگ
 ،16ج ،1417 طباطبـایی،  ر.ك:( آوردمـی  ارمغـان  بـه  برایشـان  امـور  این که ايآینده از

  ).16ص ،17ج ،1374 شیرازي، مکارم /210ص
 الزم آموزش ارائه ،جنسی جرایم از پیشگیري در مؤثر هايراه از یکی اساس، این بر

 ایـن . اسـت  جوانـان  و نوجوانان ویژهه ب ،جامعه افراد به غیررسمی و رسمی صورت به
 آمـوزش  گوناگون هايدوره در سو یک از یمشخص گذاريسیاست با تواندمی آموزش
 وسـیله بـه   دیگر،سوي  از و گیرد صورت عالی و متوسطه ی،ابتدای از اعم کشور رسمی
  .درآید اجرا به نیز نوشتاري و شنیداري دیداري، هايرسانه
 بـا  مبـارزه  جهـت  در توانـد مـی  کشور غیررسمی و رسمی آموزش دیگر،عبارت  به
 تـالش  و بگیـرد  شـکل  آنهـا  نمیـا  تعـاملی  و بشـتابد  هاخانواده کمک به جنسی جرایم

 مهـم  ایـن  و نکنند خنثی را آن کمدست یا ببخشند تکامل بلکه کنند، تکمیل را یکدیگر
  .شودنمی میسر حاکمیت و هاخانواده نمیا هماهنگی و هدف وحدت وجود به جز

 ،نمایـد  عمل درست باره این در اشوظیفه به بتواند خانواده اینکه براي است گفتنی
 بـه  امور این آموزش تا باشند داشتهرا  الزم اطالعات، جنسی اخالق درباره باید والدین

  .باشد ممکن برایشان فرزندان
  :گیرد صورت باید ذیل محورهاي در آموزش این
 آن تا که گیردمی قرار نیرویی سنگین فشار تحت نوجوان ،بلوغ دوران آغاز با) الف

 بحـران  بلکـه  ،هـا پرسـش  درگیـر  او ذهـن  رو،ازایـن . است بوده ناشناخته برایش زمان
 هـاي آمـوزه  و آن بـا  درست تعامل چگونگی جنسی، غریزه شناسایی ؛ بنابراینگرددمی

 و ــ 	ممنوع مناطق به ورود مسئولیت و ممنوع و مجاز ناطقم	ـ اسالم در جنسی اخالق
 عـالی  هـدف  جهت در آن نقش و آدمی وجود در غریزه این گذاشتنودیعه به از هدف

  .باشد باید آموزش این مهم محورهاي از یکی ،انسان خلقت
 است جنسی غریزه شود،می شکوفا فرد در بلوغ دوران شروع با که زيغرای از یکی
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. کنـد مـی  مواجه هاییبحران با را او و سازدمی وارد ايناشناخته دنیاي به را نوجوان که
 هـاي پرسـش  پرسـیدن  از را آنهـا  حیاي و ترس فرزندان، به شدننزدیک با باید والدین
 را خـود  تـازه  هیجانات و مسائل فرزندان تا نمایند برطرف شانمشکالت طرح و جدید

 فرجـاد، ( بپرهیزنـد  کجـروي  و انحـراف  از و فراگیرنـد  را آنها با تعامل نوع و بشناسند
  ).93ـ92ص ،1369

 کـرد  پرهیز جنسی مباحث به آنان موعد از پیش واردکردن از باید مورد این در البته
 و خانـه  میـان  تعامـل  در جنسـی  امور به نسبت آنان به مرحله به مرحله هايآموزش و

  .باشد مدرسه همکاري و خانواده محوریت با مدرسه
 کیفـی  و یکم لحاظ به ،اینترنت و ايماهواره هايکانال ویژهه ب هارسانه امروزه) ب
 ــ 	شـد  گفتـه  کهچنان	ـ توسعه این متعدد فوایدبه رغم  و است یافته ايسابقهبی توسعه

 و گیـرد مـی  صـورت  آن از مفسد باندهاي و هادولت به وسیله زیادي هاياستفادهء سو
 از بیرونـی  جلـوگیري  امکـان  کـه آنجا  از. دارد دنبال به اجتماعی و فردي زیاد مضرات
 تـرین هزینهکم و فراگیرترین ترین،مطمئن ندارد، وجود هارسانه این از نادرست استفاده

 به نسبت جوانان و نوجوانان ویژهه ب جامعه افراد آموزش استفاده،ء سو این با مقابله راه
 و آن نامناسـب  هـاي برنامـه  خطـرات  و تکنولـوژي  ایـن  از درسـت  اسـتفاده  چگونگی

  .است مخاطبان فسادکشاندن به براي هارسانه این در استفاده مورد شگردهاي

  نقش خانواده یبازشناس .2ـ1ـ2
 ایفـا  نقـش  ،فـرد  تربیـت  در کـه  اسـت  اجتماعی واحد نخستین و ینترکوچک خانواده

  :دهدمی صریح دستور کریم قرآن در خداوند. کندمی
ـ ها مالئیالْحجارةُ علَم ناراً وقُودها النَّاس ویکم و أَهلکنَ آمنُوا قُوا أَنْفُسیها الَّذیا أَی ۀٌ غـالظٌ  ک

ـ اان آوردهمیه اکسانى کاى : ؤْمرُونَیفْعلُونَ ما ی ما أَمرَهم و عصونَ اهللاَیشداد ال خـود و   !دی
ه کـ آتشـى   ؛دیه دارانگ ،هاستها و سنگزم آن انسانیه هکش را از آتشى یخانواده خو

رند و هرگز فرمان خدا را مخالفـت  یگه خشن و سختکفرشتگانى بر آن گمارده شده 
  .)6: تحریم( ند!ینمااجرا مى ]املکبه طور [اند د و آنچه را فرمان داده شدهننکنمى

 ،خانواده مهم کارکردهاي و وظایف از یکی ،شریفه آیه این اساس بر اندفرموده نمفسرا
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 بـه  را هـا خوبی است؛ آنان تربیت و تعلیمراه  از بد فرجام از فرزند ویژهه ب اعضا حفظ
 طبرسـی،  /334ص ،19ج ،1417 طباطبایی، ر.ك:( دارد بازشان هابدي از و بیاموزد آنان

  ).287ص ،24ج ،1374 شیرازي، مکارم /477ص ،10ج ،1406
 هايمهارت بکوشد، فرزند به آن انتقال در و بشناسد را جامعه هايارزش باید خانواده

 به را جامعه افراددیگر  و دوستان همساالن، خانواده، اعضاي از اعم اطراف محیط با تعامل
  .سازد مهیا زندگی فرودهاي و فراز با مواجهه براي را او و بیاموزد فرزند

 گیـرد. مـی  شـکل  خـانواده  در جنسی اخالق به فرد تقید هايپایه بر این اساس،
. آموزنـد مـی  او بـه  را جامعه جنسی اخالق به يبندپاي ،خود رفتار با مقید والدین
 فرزنـد  تقیـد  در آن، رعایت به اهتمام و جنسی اخالق هايآموزه بیان آن، با همگام

  .است مؤثر اخالق این به
 قـوي،  سـالم،  شخصـیتی  گیـرد؛ مـی  شـکل  خـانواده  در فرزند شخصیت تکوین

 را او شکسـتی  هـر  نکشاند، خود دنبال به را او هوسی هر که عزت داراي و محکم
 بـه  را خـود  وجـود  گـوهر  و نفریبد را او ايوعده هر نکند، بیرون زندگی میدان از

  .نفروشد اندك بهاي
  :فرمایدمی خداوند. است دلبستگی و دلدادگی ،محبت ،مهر کانون خانواده

م مـودةً و رحمـۀً إِنَّ   کنَیها و جعلَ بینُوا إِلَکم أَزواجاً لتَسکم منْ أَنْفُسکاته أَنْ خَلَقَ لَیو منْ آ
ه همسرانى از جنس خودتان بـراى  کنیهاى او او از نشانه: رُونَکتَفَیات لقَومٍ یلَآ کذل یف

ـ در ا ؛تان مودت و رحمت قرار دادانید و در میابینار آنان آرامش کد تا در یشما آفر ن ی
  .)21روم: ( نند!کر مىکه تفکى است براى گروهى یهانشانه

 آن اعضاي که باشد برخوردار مطبوعی گرماي و میتیصم و صفا چنان از باید خانواده
 روابـط  نبودنحاکم عاطفی، خأل که است جدي هشدار این. نباشند دیگري کانون دنبال

 اعمـال  و ارعـاب  تهدیـد،  خـانواده،  اعضـاي دیگـر   یا شوهر و زن روابط بر آمیزمحبت
 تشـنه  را فـرد  و بـرد مـی  میـان  از را آنهـا  نفـس  عـزت  دختـران،  و زنان علیه خشونت
  .کندمی آمیزمحبت نگاه ینترکوچک

 اگر. است مؤثر انحراف از فرد بازداشتن در شکبی ،خانواده به وابستگی و دلبستگی
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 درصـد  از ویژگـی  ایـن  کـاهش  میـزان  بـه  ،باشـد  نداشته را الزم جاذبه و گرما خانواده
 و هـا جمعیـت  به فرد دلبستگی احتمال موازات به و گرددمی کاسته آن به فرد وابستگی

 از انحـراف  سـوي  حرکـت  بـراي  آغـازي  این و یابدمی افزایش خانواده از بیرون افراد
 نوجـوانی  وقتـی  نیسـت  انتظـار  از دور. است جنسی اخالق جمله از جامعه هايارزش
 افـراد  در را خـود  دلبسـتگی  و وابسـتگی  نیـاز  ،نکرد احساس را خانواده کشش و گرما

 ایـن  در خطـارفتن  به احتمال و بیابد همساالن و دوستان گروه از اعم خانواده از بیرون
 بنـابراین  ؛باالسـت  تجربه فقدان و نوجوانی دوران احساساتبه  توجه با ویژهه ب ،تالش

 هـاي خانواده از ،گردندمی گرفتار جنسی جرایم دام به که نوجوانانی از بسیاري بینیممی
 در حاصـل بـی  هـاي کشـمکش  از کـه  نوجوانـانی  ند؛اطالق و اختالف درگیر نابسامان،
 تـوان  یـا  انـد عـذاب  و رنـج  در تنهـا  مادر یا پدر با زندگی از یا اندشده خسته خانواده

 شـرایط  کـه  بزرگـی  مادر و پدر با زندگی از یا ندارد را نامادري ای ناپدري با سازگاري
 دربـاره بنـابراین   ؛اسـت  آمـده  ستوه به ،کنندنمی درك را او و ندارند را او با سخنیهم

 کـار ه ب را الزم بررسی و دقت ،کنندمی جلوه برایشان فرصت صورت به که تهدیدهایی
  .پذیرندمی را آن شتابان و برندنمی

 خانواده اهمیت. است زوجین تربیت اصالح و تکمیل تداوم، در خانواده دیگر نقش
  :فرمایدمی کریم قرآن در خداوند که است ايگونه بهباره  این در

نـت  یهـر دو ز [لباس شما هستند و شما لباس آنهـا  آنها  :م و أَنْتُم لباس لَهنَّکهنَّ لباس لَ
  .)187: بقره( ]دیگریدیکهم و سبب حفظ 

 در سقوط و میل از و کنندمی حفظ جنسی غریزه تندباد برابر در را کدیگری شوهر و زن
  .دارندبازمی جنسی فساد گرداب

 موانـع  و آورد فـراهم  خانواده آفرینینقش براي را الزم ابزار باید بر این اساس،
 جایگـاه  ،بـدیل بی نهاد این تا برداشت آن راه سر از را موجود اقتصادي و فرهنگی

  .بازیابد را خود
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  ازمندانین ياز اقتصادیرفع ن .2ـ1ـ3
 از نیاز این رفع است، مادي نیاز و فقر ،جنسی جرایم در مؤثر عوامل از یکی که آنجا از

 و حکـومتی  ايوظیفـه  این و شودمی محسوب جرایم این از پیشگیري مهم راهکارهاي
 سـلب  دیگـري  از مـردم  و حکومـت  از یـک هـیچ  اقدام دیگر،عبارت  به. است مردمی

 عـدم  و انفاق عدم رابطه تبیین و مسئولیت این تشریع در کریم قرآن. کندنمی مسئولیت
  :فرمایدمی فحشا با نیازمندان نیاز رفع

ـ لَسبتُم و مما أَخْرَجنا کبات ما ینَ آمنُوا أَنْفقُوا منْ طَیها الَّذیا أَی ممـوا  یتَم مـنَ الْـأَرضِ و ال  ک
ـ حم ی غَنه و اعلَموا أَنَّ اهللاَیه إِالَّ أَنْ تُغْمضُوا فیثَ منْه تُنْفقُونَ و لَستُم بِآخذیالْخَب ـ ی طانُ ید الشَّ

ـ واهللاُ مغْفرَةً منْه و فَضْالًم کعدی م بِالْفَحشاء واهللاُکأْمرُیم الْفَقْرَ و کعدی سـانى  کاى : می واسع عل
ـ ابه دست آورده ]تجارت راهاز [ه کزه اموالى کیهاى پاد! از قسمتیامان آوردهیه اک د، ی

، ]اهـان یدرختـان و گ  ،معـادن  ،از منـابع [م یان براى شما خارج ساختهیو از آنچه از زم
بـه  [ ه خود شماکدر حالى  ،دینرو كهاى ناپاد! و براى انفاق، به سراغ قسمتینکانفاق 

راهـت! و  کمگر از روى اغماض و  ،دیرید آنها را بپذیستیحاضر ن ]رش اموالیهنگام پذ
وعـده   ]به هنگام انفاق[طان، شما را یش ش است.یسته ستایاز و شایند خداوند، بىیبدان

ولـى خداونـد وعـده     ؛نـد کامـر مـى   ]هـا یو زشـت [دهد و به فحشا دستى مىیفقر و ته
داناسـت   ]زیبه هر چ[و  عیدهد و خداوند، قدرتش وسبه شما مى» فزونى«و » آمرزش«
  .)268ـ267بقره: ( ]ندکوفا مى هاى خودل، به وعدهین دلیبه هم[

  :فرمایدمی مذکور آیات تفسیر در طباطبایی عالمه
 نیازمنـد  افـراد  کهاین به شود می منجر نهایت در انفاق از دارا افراد خودداري و امساك

 عـرض  هتک و نفوس رفتن بین از منشأ این که گردند گرفتار مسکنت و فقر مهلکه در
  ).394ص ،2ج ،1417 طباطبایی،( است فحشایی و جنایت هر و

 و انفـرادي  شـکل  بـه  دارند وظیفه حکومت، از جدا اسالمی جامعه افراد بر این اساس،
  .بکوشند جامعه نیازمندان مادي نیاز رفع جهت در نهادمردم نهادهاي قالب در جمعی

 ی)اختصاص( خاص ریتداب. 2ـ2

 جنـایی  سیاسـت  در جنسـی  جـرایم  از پیشگیري مختص که تدابیر خاص (اختصاصی)
  .است ذیل شرح به ،است شده بینیپیش اسالم
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  کنترل نگاه. 2ـ2ـ1
 مجـراي  ایـن  و اسـت  چشـم  ،اطـراف  محـیط  بـا  انسان ارتباط مهم هايدریچه از یکی

 بـه  دینـی  هايآموزه دربنابراین  ؛دارد شهوانی قواي برانگیختن در وافري سهم ارتباطی
 آلـوده  نگاه زیرا ؛است شده توجه فراوان نکته این به جنسی، جرایم از پیشگیري منظور

 آرام و گـرم  روابـط  حتـی  گیرد و قرار ترقبیح ناسالم روابط براي گام نخستین تواندمی
 پـیش  پاشـیدگی هم از مرز تا و نماید تبدیل آشفته و سرد روابط به را طرفین خانوادگی

  :فرمایدمی روایتی در صادق امام .ببرد
شدن کارد و همین براي گرفتاربذر شهوت را در قلب می ،نگاه مکرر (حرام به نامحرم)

  .)18ص ،4، ج1404 ى،قم( کننده در فتنه کافی استنگاه
 :برگیرند نامحرم از را خود نگاه است شده داده دستور مؤمن زنان و مردان به رو، این از
»نؤْمغُضُّوای نَیقُل لِّلْم  مارِهصنْ أَب30: نور( »...م(.  

  ز از اختالطیپره .2ـ2ـ2
 تحصیل محل از ،اجتماعی گوناگون هايمحیط در یکدیگر با نامحرم مرد و زن اختالط

 آن بر دیگري حرام عنوان اینکه مگر ندارد، منعی اختالط رفص به... و اشتغال محیط تا
 رفتاري انحرافات برخی زمینه اختالطی چنین دارد احتمال که آنجا از ؛ ولیگردد منطبق

 درباره قرآن کهچنان؛ گردد محدود هااختالط این که است این بر توصیه سازد، فراهم را
  :فرمایدمی چوپانان دیگر با شعیب حضرت دختران اختالط عدم

آب مـدین رسـید، گروهـی از مـردم را در آنجـا دیـد کـه         ]چـاه [بـه   ]موسی[و وقتی 
دید که مراقـب گوسـفندان   کنند و در کنار آنان دو زن را چهارپایان خود را سیراب می

 ]دهید؟را گوسفندان خود را آب نمیچ[ به آن دو گفت: کار شما چیست؟ .خود هستند
  .)23: قصص( ... ها همگی خارج شوندم تا چوپاندهیگفتند: ما آنها را آب نمی

 عـوارض  از تـا  کـرد  پرهیز باید امکان حد تا بیگانه مرد و زن اختالط از بر این اساس،
  .دکر پیشگیري) جنسی جرایم( آن احتمالی پیامدهاي و جانبی
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  خانواده در درون خانه ياصالح روابط اعضا .2ـ2ـ3
 رابطه مکانی و زمانی وضعیت و موقعیت ،خانواده اعضاي روابط از منظور است گفتنی
 نوع و فرزندان و والدین استراحت محل و وضعیت نیز و خانه محیط در زوجین جنسی
گوناگون  جهات از خانوادگی روابط نابسامانی که آنجا از. است خانواده اعضاي پوشش

 برخی و دارد معکوس تأثیر نیز آن کردنبسامان است، تأثیرگذار جنسی جرایم وقوع در
  .بردمی میان از را جرم این هايزمینه از

 ،فرزنـدان  نظـر  و سمع از دور به باید والدین جنسی رابطه ،اسالمی هايآموزه برابر
 این بر متعددي روایت و آیات. باشد ،است نکرده باز تکلم زبان هنوز که فرزندي حتی
  :جمله از کنند؛می تأکید مهم نکته

الْحلُـم مـنْکم ثَـالثَ     بلُغُـوا یلَـم   نَیوالَّذ مانُکمیملَکت أَ نَیالَّذ ستَأْذنکمیآمنُوا ل نَیالَّذ هایأَ ای
رِ والةِ الفَجلِ صنْ قَبم رّاتونَ نَیح متَضَع یثکمن الظَّهِ ابرَةِیم ثَـالَثُ    و شَـاءالَةِ الْعد صعن بم

لَکم اتروه بـه  کتان انکودکن ید! بردگان شما و همچنیامان آوردهیه اکسانى کاى  :... ع
ـ  ید از شـما اجـازه بگ  یاند، در سه وقت بادهیحد بلوغ نرس ش از نمـاز صـبح و   یرنـد: پ

 .د و بعـد از نمـاز عشـا   یآوررون مىیخود را ب ]معمولى[هاى ه لباسکهنگامى  ،مروزین
  .)58: نور(...  ن سه وقت خصوصى براى شماستیا

  :است آمده خدا رسول از روایتی در
 ،اگر کسی با همسرش رابطه جنسی برقرار کند ،ست اوستده که جانم ب سوگند به آن

اي بیدار باشد و آنان را ببینـد و سـخن و صـداي نفسشـان را     که در آنجا بچه در حالی
زانیـه   ،زانـی و اگـر دختـر باشـد     ،بشنود، آن بچه رستگار نخواهد شد؛ اگر پسر باشـد 

  .)133ص ،20، ج1409عاملی، 	حرّ( گرددمی
 آن در سخنانشان شنیدن و والدین جنسی رابطه مشاهده مخرب تأثیر بیانگر هاگزاره این

  .بپرهیزند آن از جد به باید مادر و پدر که دارد فرزندان بر هنگام

  اصالح روابط زن و مرد .2ـ2ـ4
 ایـن  برقـراري  اسـت؛ ولـی   نکـرده  ممنوع یکدیگر بارا  نامحرم مرد و زن روابط اسالم
 بـا  ارتبـاط  نیـاز  رفع ضمن مقررات این رعایت که است دانسته مقرراتی تابع را ارتباط
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 مقـررات  ایـن . شـود مـی  پیشـگیري ) جنسـی  جرایم( احتمالی سوء پیامدهاي از بیگانه،
 تبـرج  از پرهیـز  ،)30: نـور ( نگـاه  کنتـرل  ،)31: نـور ( پوشـش  حفـظ : از اسـت  عبارت

 حیـا  حفـظ  و اخـتالط  از دوري ،)60: نـور ( گـري عشـوه  از خـودداري  ،)33: احزاب(
  ).25 و 23: قصص(

 نشود، رعایت بیگانه مرد و زن نمیا روابط در مذکور مقررات چهچنان است طبیعی
 تحریک سبب ،شده خارج اجتماعی رابطه یک حالت از موارد از بسیاري در روابط این

 در کـه  اسـت  ایـن  گـر بیـان  تحقیقات. شودمی جنسی جرایم نهایت در و جنسی غریزه
 آشـنا  یکـدیگر  با تجاوز از پیش مجرم و قربانی جنسی، جرایم موارد از سومیک حدود

 آنهـا  وقـوع  از پـیش  تجاوزهـا  بیشـتر  گرفـت  نتیجـه  تـوان می ،اساس این بر و اندبوده
 عمـل  یـک  را تجـاوز  که است دیدگاهی با تناقض در امر همین و شوندمی ریزيطرح

  ).221ص ،1382 دادستان،( داندمی واربرانگیخته و مهارنشدنی

  یپوشبزه .2ـ2ـ5
 تقسیم الناسیحق جرایم و اللهیحق جرایم دسته دو به جرایم ،اسالمی جزاي حقوق در
 هاییتفاوت ،جرایم دسته دو این با مبارزه در اسالم جنایی سیاست هايآموزه. شوندمی
 هـاي ویژگـی  از یکی. است پوشیبزه امر در آنها تفاوت جمله آن از که دارد یکدیگر با

 جـرایم  در اسـالم . اسـت  پوشـی بـزه  ،جنسـی  جرایم با مبارزه در اسالم جنایی سیاست
 مرتکب کسی اگر که دارد تأکید خاص طور به جنسی جرایم در و عام طور به اللهیحق

 ؛نمایـد  توبه خدایش و خود نمیا که است این صحیح و درست راه ،شد جرایمی چنین
 نتیجـه  بـه  ترسریع و است ترهزینهکم و فراگیرتر مؤثرتر، فرد اصالح در روش این زیرا
 و شودمی فحشا اشاعه سبب جامعه در اعترافات گونهاین طرح اینکه بر عالوه. رسدمی

 گرددمی عمومی نگاه در فحشا قبح رفتنمیان از تدریج به و شدنکم باعث فحشا اشاعه
 در کـریم  قـرآن  در خداوند؛ بنابراین یابدمی رواج جامعه در جرایم گونهاین نتیجه در و

 بلکه ،کنندمی فحشا اشاعه به اقدام خود گفتار و رفتار با که کسانی تنهانه بد فرجام بیان
  :فرمایدمی ،نداوضعیتی چنین به راضی و دارند دوست که را کسانی حتی



  در قرآن »یجنس میاز جرا یاجتماع يریشگیپ«  
141

  

ـ یع الْفَاحشَۀُ فىِ الَّذیبونَ أَن تَشحینَ یالَّذإِنَّ  نُواْ لهامـ  نَ ء أَل ـذَابع نْ  یمفـىِ الـد االَیمـرَةِ  ا وخ
لَای اهللاُو أَنتُم و لَمونَعلَمن مؤمنـان  میـا ي کسانی که دوست دارند عمل زشت همانا برا :تَع

داند و شـما نمـی  بود و خداوند می عذابی دردناك در دنیا و آخرت خواهد ،رواج یابد
  .)19(نور:  دانید

  :از است عبارت پوشیبزه جهت در اسالم جنایی سیاست هايآموزه از برخی
 حتی ،دیگران نزد ارتکابی جرم اظهار عدم بر مبنی بزهکار افراد به توصیه) الف

جامعـه  راه بهتـرین  بلکه ،زشت عمل پلیدي از شدنپاك و مجازات تحمل قصد به
 از بخشـش  طلب و گذشته اعمال از ندامت ،جنسی انحرافات از برگشت و پذیري

 خدا رسول از امیر حضرت کهچنان؛ است آن تکرار عدم بر تصمیم و خداوند
  :فرمود که کندمی نقل

بایـد آن را   ،کسی که از این قبیل اعمال زشت و ناپسند (جرایم جنسی) مرتکب شـود 
 زیـرا اظهـار فاحشـه، فاحشـه     ؛خداوند آن را پوشانیده استکه چنان ؛پوشیده نگه دارد

  .)254ص ،69ج ،1410مجلسی، ( دیگري است
بـراي اقـرار بـه جـرم      نمجرمـا  گونـه این که هنگامی بینیممی ،روایات این از برخی در

 بخشـش  طلب خداوند از و بروید«: فرمودمی حضرت ،آمدندمی پیامبر نزدارتکابی، 
  .)47ص ،76ج ،1410 مجلسی، ر.ك:( »بازگردید او سوي به و نمایید

  :نویسدمی اللهیحق جرایم درباره یطوس خیش مرحوم
در صورتی که پوشیده باشـد   ـ مانند حد زنا ـ حق خداوند باشد ،اما اگر مجازات جرم

اش بـه  توبه ،این جرم توسط او مشهور نشده باشدو مردم از آن آگاه نباشند و ارتکاب 
ستحب خود پشیمان گردد و تصمیم بگیرد از راه انحراف برگردد و ماین است از عمل 

  .)177ص ،8، ج1387، یطوس( است موضوع را پوشیده بگذارد
 و نمایـد  توبـه  وجـل عزّ خداي و خود نمیا و دارد هانگ پوشیده را جرمشفرد  اگر پس

 توبـه  اینکـه  خالصه و است بیشتر ثوابش و بهتر برایش ،نکند باز امام نزد را اشپرونده
 و پوشـی پـرده  به نیز واست  حد به دادنتن و آنها به اقرار از برتر ،جرایم این از پنهانی

  .کنندمی ترغیب معصیت اظهار عدم
ــراد نهــی) ب  از اســت موظــف مســلمان انســان .دیگــران امــور در تجســس از اف
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 در فقط دیگران به نسبت او مسئولیت و پرهیزدب دیگران خصوصی امور به کشیدنسرك
 منکـر  از نهـی  و معـروف  بـه  امر بحث در و دارد شرایطی نیز آن که است آشکار امور

 »سـوا التجس«: کنـد مـی  خطـاب گونـه  ایـن  کریم قرآن در خداوند ؛ بنابرایناست مضبوط
ـ  اسالم جنایی سیاست. نکنید تجسس دیگران امور در عنیی ؛)12: حجرات(  در ویـژه ه ب

  .است اطالع موارد در حتی جرایم داشتننگه پوشیده بر ،جنسی امور
 هايآموزه از دیگر کیی .جنسی جرایم کشف بر اصرار عدم به قضات به توصیه) ج

 ،اصـرار  عـدم  بـر  مبنـی  اسـت  قضات به توصیه ،باره این در اسالم جنایی سیاست
 اینکـه  ؛جنسـی  جـرایم  کشف براي مردم احوال و اوضاع در کاوش به اهتمام بلکه

ر.ك: ( مـردم  امـور  در تفتـیش  و تجسـس  عـدم  بـه  کـریم  قرآن در خداوند دستور
 جملـه  از حاکمـان  مـردم،  عمـوم  بـر  عـالوه  و اسـت  عـام  دستوري) 12: حجرات

 بـه  بـاره  این در فقها برخی بنابراین ؛است شامل نیز را قضاوت امر اندرکاراندست
  :اندکرده استناد شریفه آیه این

رف اتهام به برخی از جرایم اخالقـی جنسـی   ص تعرض به مردم و اذیت و آزار آنها به
گـردد و از  براي گرفتن اعتراف از آنها موجب تزلزل مردم حتی خوبان و پاکدامنان می

ردبیلـی،  موسوي ا( کتاب خدا مورد نهی واقع شده است مصادیق تجسسی است که در
  .)261ـ260ص، 1427

 جـرایم  بـه  مشـکوك  مـوارد  در حتـی  کاوش اجازه فقیهان از بسیاري ،اساس همین بر
  :نویسدمی باره این در فقها از یکی. دهندنمی را جنسی

مگر چهار بار اقرار به زنا کند  ،شودحد بر او اجرا نمی ،اگر زنی بدون شوهر باردار شود
نه بر ضد او باشد و هیچ کس حق ندارد از او سؤال کند که این حمل از کجا آمده یا بی

ر.ك: موسوي نیز  /460ص ،2، ج1390(خمینی،  تفتیش نمایداست یا نسبت به ماجرا 
  .)113ص ،1422لنکرانی، فاضل  /189ص ،1418شیرازي،  /180ص، 1414گلپایگانی، 

 کـه  یافتـه سازمان و باندي جرایم نه ،است فردي جرایم درباره سیاست این است گفتنی
 ،یافتـه سـازمان  و بانـدي  جـرایم  با برخورد در. نداجامعه سطح در فساد ترویج درصدد
 ضروري امري ،مجازات و محاکمه دستگیري، تعقیب، شناسایی، براي تفتیش و تجسس

 ؛دارد اقتضـا  را آن عامـه  مصـلحت  و نظـام  حفـظ  ماننـد  تريمهم مصلحت زیرا ؛است
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 ،جـایز  را مـوارد  این در تجسس ،گرفتهصورت استفتائات پاسخ در فقها برخی کهچنان
  )240 :سؤال کد قضایی، استفتائات گنجینه ر.ك:( انددانسته الزم بلکه
 در کـه  اسـت  سیاسـت  همین اقتضاي اساس بر .جرم این اثبات در گیريسخت) د

گونـه  بـه  ؛است شده گیريسخت بسیار جنسی جرایم اثبات ادله در ،اسالم کیفري فقه
 چهـار  در بـار  چهـار  بایـد  اقرار این و است اقرار ،جرایم این اثبات ادله از یکی که اي

 بایـد  کـه  اسـت  شـهادت  ،ادلـه  از دیگر یکی و گیرد صورت شرایطی با و تکرار جلسه
 صــورت در و دهنــد شــهادت شـرایطی  بــا جــرم ایــن وقـوع  بــه همزمــان نفــر چهـار 
 قـذف  جـرم  مرتکـب  شـاهدان  آن، نبودنهمزمان یا دهندگانشهادت تعداد نشدنتکمیل

 در اسـالم  پوشـی بـزه  سیاسـت  بیـانگر  هاآموزه این همه. ندامجازات مستحق و اندشده
  .است جنسی جرایم برابر

  جهینت
 در را خـود  هايبرنامه جنسی، جرایم جمله از جرایم از پیشگیري براي جنایی سیاست

 سـطح  در ؛اسـت  کـرده  تنظـیم  سطح دو در جنسی جرایم از اجتماعی پیشگیري بخش
 و تقوامحـوري  ایمـان،  و بـاور  تقویـت  بیـنش،  اعطـاي  همچـون  هاییبرنامه با ،نخست

 کوشـد مـی  ،ازدواج نهـاد  تسـهیل  و تشویق و آموزش خداناظري، پذیرش خودنظارتی،
ـ  جنسـی  ممنـوع  دایره به ورود براي او در کششی که برسد اينقطه به انسان  وجـود ه ب
 پوشـی، بـزه  حیـا،  اخـتالط،  از پرهیـز  نگاه، کنترل تدبیر با ،مبارزه دوم سطح در و نیاید

 نیازهـاي  رفع و مرد و زن روابط اصالح ،خانوادگی روابط اصالح خانواده، نقش احیاي
. است جنسی ممنوع دایره سويبه  کشش هايزمینه و عوامل برچیدن درصدد ،اقتصادي

 واالیش جایگاه به نسبت را او کوشدمی که استناظر  فرد به گاه ،تدابیر و هابرنامه این
 محضـر  در را خـود  همواره و بداند قدر را وجودش گوهر تا سازد آگاه خلقت نظام در

 و وجودش در تقوا کردننهادینه و جانش در ایمان رسوخ با ببیند، پروردگارش و خالق
 خـانواده  بـه  گـاه  سـازد و  بنا نفسانی هايخواهش برابر در یمحکم سد ،حیا به تشویق
 آموزش ارائه یکدیگر، برابر در وظایف انجام و اعضا میان روابط اصالح با تا استناظر 
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 امـر  در را اعضـایش  آن، در تسـهیل  و فرزندان موقع به تزویج به اقدام و الزم تربیت و
 در و جامعـه  به ی نیزگاه و رساند اريی جنسی جرایم حوزه در جامعه مقررات رعایت

 اقتصـادي،  نیازهـاي  رفـع  تربیـت،  آمـوزش،  ارائه با کهناظر است  حکومتبه  آن رأس
 غریزه تندباد مقابل در را جامعه افراد پوشی،بزه و ازدواج مقدمات سازيفراهم و تسهیل
 قـران  در شـده اندیشیده تدابیر کاربست صورت در است طبیعی. نمایند واکسینه ،جنسی
 حـداقل  بـه  جنسـی  جرایم هايزمینه جنسی، جرایم از اجتماعی پیشگیري گام در کریم

 عوامـل  فـرد  درون از ،جنسـی  خواهانـه زیـاده  هـاي کشـش  بروز صورت در و رسدمی
  .کنندمی سد را راهش و خواست خواهند پاه ب کنندهکنترل
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 ،2چ لـدي)؛ ج(چهار والتعزیـرات  الحدود فقه سـیدعبدالکریم؛  ردبیلی،ا موسوي .25
  ق.1427 المفید، معۀلجا النشر سسۀمؤ: قم

 سسـۀ مؤ: قم ،2چجلدي)؛ (سه المنضود الدر سیدمحمدرضا؛ گلپایگانی، موسوي .26
  ق.، 1414البیتآل

 التـراث  احیـاء  دار: بیـروت  ،7چ جلدي)؛43( جواهرالکالم محمدحسن؛ نجفی، .27
  ق.1404 العربی،

  قضا. پژوهشی آموزشی مؤسسه قضایی؛ استفتائات افزار گنجینهنرم .28


