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چکیده
رابطه نامشروع غير از زنا، از ديدگاه عموم فقهای مذاهب اسالمی حرام است و همچنين از نظر قوانين ايران 
و افغانستان جرم پنداشته شده است و مجازات آن را تعزير دانسته اند. از نظر فقهی رابطه نامشروع غير از زنا 
عبارت از رابطه ای است كه ميان مرد و زن برخالف شرع و قانون صورت می گيرد و مستلزم كيفر نيز می باشد، 
در صورتی كه به حد دخول نرسد وگرنه زنا محسوب می شود. همچنين از نظر قانون هرگاه ميان زن و مردی 
كه علقه زوجيت وجود نداشته باشد، رابطه خالف عرف برقرار شود، رابطه نامشروع گفته می شود. بايد در نظر 
داشت كه مصاديق روابط نامشروع غير از زنا حصری نيست، بلكه تمثيلی می باشد. برخی از عناوين مجرمانه 
رايج امروزی، نه در كتب فقهی مذاهب اسالمی و نه در قوانين موجود )قانون مجازات اسالمی ايران و كود جزا 
افغانستان( مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراين نوشتار حاضر در پی آن است كه مصاديق جديد و قديم رابطه 
نامشروع غير از زنا را شناسايی نموده و با توجه به مبانی فقهی حقوقی و متفاوت بودن جرم، جزاهای تعزيری 

آنها را به صورت تطبيقی از ديدگاه فقهای مذاهب اسالمی و حقوق ايران و افغانستان بيان نمايد.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال پانزدهم/ دوره جدید/ شماره 53/ بهار و تابستان 1399

صص 115-130 )مقاله پژوهشی(
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مقدمه
خداوند متعال در قرآن كريم می فرمايد كه از طيبات و 
حالل خدا بهره مند شويد و از هر چيز مشروع استفاده 
كنيد. خدايی كه ما را آفريده، دفترچه راهنمايی به نام 
دين و اسالم به ما اعطا فرموده كه در آن، نوع رابطه 
زنان و مردان را توضيح داده است. گاهی رابطه ها از 
مجرای قانونی و شرعی خود خارج می شود. متأسفانه 
يكی از معضالتی كه جامعه امروزی را فراگرفته است، 
دوستيهای نامشروع بين جوانان است كه سبب از بين 
رفتن حجب و حيا در بقيه جوانان می گردد و نيز اين 
جريان انحرافی در جامعه عادی می شود و ديگران از 

آن الگوبرداری می كنند.
رابطه نامشروع ميان زن و مرد مسلمان چيزی است كه 
بنا، كيان و بقای خانواده را تهديد نموده و موجب اشاعه 
و  انسانی  جامعه  در  اجتماعی  مفسده های  و  منكرات 
اسالمی می شود. مجازات رابطه های نامشروع )غير از 
زنا( از نظر فقهای مذاهب اسالمی متناسب با جرم، مورد 
اختالف است و جزاهای تعزيری را برای آنها پيش بينی 
نموده اند. مصاديق جديد جرم رابطه نامشروع )غير از 
زنا( كه در متون فقهی از قبيل تفخيذ، تقبيل، مضاجعه 
و غيره تصريح شده است، حصری نبوده، بلكه با توجه 
به مصاديق جديد )مثل چت در محيط مجازی و ...(، 
در  قضات  و  داد  مصداقی  و  تمثيلی  جنبه ای  می توان 
موارد مشابه می توانند شخصًا اظهار نظر يا حتی متهم 
را به مجازاتهای متعدد طبق قانون محكوم كنند. در اين 
تحقيق سعی گرديده است، تا با شناخت كامل صوری 
و محتوايی و توصيف نمودهای عينی روابط نامشروع 
در عصر حاضر براساس مبانی فقهی و حقوقی ايران و 

افغانستان، احكام فقهی آن بيان شود.

مفهوم شناسی رابطه نامشروع
خداوند متعال نسبت به رابطه نامشروع بسيار حساس 
در  فحشا  و  فساد  منشأ  و  مبدأ  زيرا  است؛  جدی  و 
اَل  »أاََل  می فرمايد:  پيامبر)ص(  چنانچه  است.  جامعه 

ْيَطاُن«؛1 »بدانيد  يَْخُلَونَّ َرُجٌل بِاْمَرأٍَة إاِلَّ َكاَن ثَالِثَُهَما الشَّ
كه هيچ مردی با زن نامحرم خلوت نمی كند، جز آنكه 
به  كردن  نگاه  از  رابطه ها  است«.  شيطان  آنها  سومی 
زنا  كه  آن،  باالترين حد  به  و  می شود  نامحرم شروع 

است، ختم می شود.
1( تعریف لغوی

اصطالح »ارتباط نامشروع« از سه جزء تشكيل شده 
بستن،  دادن،  ربط  معنای  به  »ارتباط«  كلمه  است: 
كلمه  پيوستگی و بستگی می باشد.2  پيوستن،  بربستن، 
اول كلمه می آيد و  نفی است كه در  پيشوند  »نا« هم 
ناپسند.3  يا  نادرست  مثل  می دهد  تغيير  را  آن  معنی 
مطابق شرع  كه  است  معنای چيزی  به  نيز  »مشروع« 
باشد و شرع آن را روا و جايز بداند.4 همچنين شرع 
يعنی طريقه و روش و آيينی كه خداوند برای بندگانش 
روشن و آشكار ساخته است و در متون دينی به معنای 

اسالم است.5
است  مطلقی  و  عام  لفظ  زنا  از  غير  نامشروع  رابطه 
باشد؛  داشته  مصداق  متعددی  موارد  در  می تواند  كه 
خارج  كه  پيوستگی  و  ارتباط  برقراری  هرگونه  يعنی 
از محدوده شرعی روابط ميان زن و مرد تعريف شده 
باشد، رابطه نامشروع و رابطه خالف شرع گفته می شود.

2( تعریف اصطالحی
ميان كه  است  رابطه ای  از  عبارت  نامشروع   رابطه 
و قانون صورت می گيرد  و  برخالف شرع   مرد و زن 
 مستلزم كيفر نيز می باشد، در صورتی كه به حد دخول
 نرسد وگرنه زنا محسوب می شود. تفاوت نمی كند كه
مس، مثل  نباشد،  يا  باشد  مستمر  شكل  به  رابطه   آن 
بلكه نبوده،  فقه  در  اين عنوان عام  بوسيدن.  و   تفخيذ 
 ذيل عناوين خاص گفته می شود.6 ممكن است استمتاع

1. المستدرك علی الصحيحين، ج1، ص197.
2. فرهنگ عميد، ص249.

3. همان، ص1124.

4. همان، ص1190.
5. همان، ص138.

6. مبسوط در ترمينولوژی حقوق، ج4، صص2260و2261.
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به مادون فرج معادل واژه باال باشد.
به طور كلی گفته می شود كه لفظ رابطه نامشروع متأثر 
از مبانی اعتقادی و اخالق اسالمی، و ناظر به برقراری 
ارتباط جسمی و لفظی است، به نحوی كه زنی يا مردی 
دوستی  رابطه  ديگری  شخص  با  خود  كار  محل  در 
و  سينما  سفر،  همچون  جاهايی  به  او  با  يا  كند،  پيدا 
اعمال  به  منجر  نتيجه  در  كه  برود  غيررسمی  محافل 
مكالمات  كه  می شود  گفته  همچنين  شود.  نامشروع 
تلفنی )هرزه گويی(، رد و بدل كردن الفاظ عاشقانه و 
حرفهای محبت آميز، گردش در پاركها و خيابانها، و 
غيره ممكن است رابطه نامشروع تلقی شوند. طرفين 
رابطه نامشروع می توانند همجنس يا مرد و زن باشند.7

3( تعریف قانونی
علقه  كه  مردی  و  زن  ميان  هرگاه  قانون  براساس 
زوجيت وجود نداشته باشد، رابطه خالف عرف برقرار 
ميان  رابطه  اگر  می شود.  گفته  نامشروع  رابطه  شود، 
مرد و زنی كه سن قانونی؛ يعنی بلوغ را طی كرده اند، 
نباشد،  صيغه  شدن  جاری  يعنی  شرعی؛  طريق  از 
رابطه نامشروع است. ممكن است اين رابطه از طريق 
شبكه های مجازی )چت كردن(، يا كافی شاپها، يا قدم 
تعريف  از  گيرد.  صورت  غيره،  يا  و  پاركها  در  زدن 
فوق نتيجه گرفته می شود كه اواًل؛ رابطه نامشروع يك 
ميل  به  و  اكراه  و  عنف  با  كه  است  دوطرفه  ارتباط 
افراد  اين جرم ميان  ثانيًا؛  قابل تحقق است.  دوطرف 
و  برادر  پدر،  عروس،  همانند  محرم  اقوام  و  نامحرم 
خواهر قابل تصور است. ثالثًا؛ حتمًا بايد با قصد التذاذ 
جنسی باشد. رابعًا؛ ارتباط نامشروع ممكن است بدون 
تماس جسمی باشد. خامسًا؛ فرقی ميان تأهل و تجرد 

افراد مرتكب وجود ندارد.
كود  به  موسوم  افغانستان  اسالمی  مجازات  قانون  در 
جزا نيز آمده است: هرگاه مرد و زنی كه ميان آن دو 
عفت  منافی  عمل  باشد،  نداشته  وجود  زوجيت  علقه 
)غير از زنا( از قبيل تقبيل، مضاجعه، معانقه و معاشقه 

7. حقوق كيفری اختصاصی، ج3، ص546.

انجام دهند، در رديف رابطه نامشروع شمرده می شود. 
هرگونه  كه  می شود  برداشت  چنين  فوق  تعاريف  از 
ارتباط دوطرفه ميان مرد و زن نامحرم به قصد لذت 
باشد،  هم  جنسی  تماس  بدون  حتی  و  جنسی  بردن 
رابطه نامشروع است و مرتكبان آن مورد پيگرد قانون 

قرار خواهند گرفت.
4( رابطه نامشروع در قرآن

و زشت  كارهای  به  شدن  نزديك  از  متعال   خداوند 
نامشروع رابطه  به  همگی  كه  می كند  منع   فاحشه 
َوَما ِمْنَها  َظَهَر  َما  الَْفَواِحَش  َتْقَربُوْا  »َوَل   برمی گردد: 
َذلُِكْم بِالَْحقِّ  ِإلَّ  اهللُّ  َم  َحرَّ الَِّتي  النَّْفَس  َتْقُتُلوْا  َوَل   بََطَن 
اُكْم بِِه لََعلَُّكْم َتْعِقُلوَن«.8 در تفسير معارف القرآن،  َوصَّ
 آمده است: خداوند در اين آيه حرمت بی عفتی را بيان
َوَما ِمْنَها  َظَهَر  َما  الَْفَواِحَش  َتْقَربُوْا  »َوَل  است.   نموده 
نشويد، چه نزديك  بی عفتی  نوع  هر  به  يعنی   بََطَن«؛ 
 آنها آشكار باشند و چه مخفی. فواحش جمع فاحشه
 است. الفاظ فحش، فحشا و فاحشه همه مصدرند كه
 در اردو به بی حيايی و در فارسی به بی عفتی ترجمه
 می شوند. در اصطالح قرآن و حديث، اين الفاظ بر هر
 كار بدی اطالق می گردند.9 در قرآن كريم، در موارد
 متعدد نسبت به كلمه فحش و فحشا ممانعت وارد شده
 است. چنانچه خداوند متعال می فرمايد: »َوَيْنَهى َعِن

َم َربَِّي الَْفَواِحَش«.11 الَْفْحَشاِء َوالُْمْنَكِر«10 و »َحرَّ
اين مفهوم عام، فحش و فحشا همه در گناههای  در 
به چه  افعال،  به  چه  اقوال،  به  چه  داخلند،   بزرگ 
شامل و  باشند،  متعلق  قلب  و  باطن  به  چه  و   ظاهر 
 همه كارهای بی عفتی و بدكاری هم می شود. در اين
 آيه، از نزديك شدن به فواحش نهی شده است. اگر
 معنی آن طبق مفهوم عام، در نظر گرفته شود، شامل
 همه خصايل بد و گناهها می شود، چه به زبان، چه به
 دست و پا، و چه به قلب متعلق باشند، و اگر معنی آن

8. انعام، 151.
9. تفسير معارف القرآن، ج5، ص247.

10. نحل، 90.
11. اعراف، 33.
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 بی عفتی مشهور بين عوام باشد، مراد از آن بی عفتی و
 همه اسباب و مقدمات آن خواهد بود. فاحشه به معنای
 كار بسيار زشت و شنيع است. خداوند متعال در كالم
از پاكدامن را  به مردان و زنان   خود زنا و نسبت زنا 
 مصاديق فاحشه برشمرده و از ظاهر كالم برمی آيد كه
 مراد از فاحشه ظاهری، گناه علنی و مقصود از فاحشه
برقرار كردن در نامشروع   باطنی، گناه سری و روابط 
 پنهان است.12 منظور از گناه آشكار، زنا است و منظور
و پنهانی  نامشروع  معشوقه های  گرفتن  پنهان،  گناه   از 
يك بيان  عنوان  به  موارد  اين  ذكر  اما  است،   مخفيانه 
 مصداق روشن است، نه اينكه منحصر به همين موارد

بوده باشد.13
5( خصایص جرم رابطه نامشروع

زيرا  می باشد؛  مستمر  جرايم  جزء  نامشروع،  رابطه 
زمان  طول  در  كه  است  افعالی  جرم،  اين  مصاديق 
مستدام بوده و ادامه دارد و مبين قصد مجرمانه دوام دار 
می باشد. البته رابطه نامشروع، جرمی است كه ميان دو 
اين جرم، جايگاهی  اكراه در  و  انجام می پذيرد  طرف 
باشند،  نداشته  رضايت  طرفين  كه  زمانی  تا  و  ندارد 
امكان تحقق اين جرم وجود ندارد. اين نوع جرايم از 
نوع  با يك  بلكه  تركيب چند عمل تشكيل نمی گردد، 
عمل، قابل تحقق بوده و نيز تحقق يا عدم تحقق نتيجه 
مجرمانه كه همانا لذت بردن جنسی است، تأثيری در 

خود جرم ندارد.
6( ضابطه تشخیص رابطه نامشروع

و  فرهنگ  از  تبعيت  به  اخالق  و  عفت  مفاهيم  درك 
ارزشهای واالی حاكم در جامعه شكل می پذيرد. البته 
زمان  حسب  تاريخ،  طول  در  متفاوت  جامعه های  در 
مدار  به  پايبندی  و  احترام  است.  بوده  متغير  مكان  و 
لحاظ  به  افراد جامعه  توسط  نيز  اخالقی  معيارهای  و 
سن، جنس، طبقه اقتصادی و اجتماعی، محيط شهری 
اعمال  اساس،  اين  بر  دارد.  تفاوت   ... و  روستايی  و 

12. تفسير الميزان، ج7، ص572.
13. تفسير نمونه، ج6، ص359.

ضد عفت و ارزشهای اخالقی به نسبت الگوهای حاكم، 
مختلف بوده و دارای اعتبار نسبی هستند.14

با  كه  است  نسبی  امر  يك  نامشروع،  ارتباط  بنابراين 
سطح افكار، عقايد، آداب و رسوم، و اخالقيات مردم 
هر جامعه رابطه مستقيم دارد. در نتيجه امكان دارد كه 
ارتكاب اعمالی مانند در آغوش كشيدن زن و مردی 
از  بعضی  در  ندارد،  وجود  زوجيت  علقه  آنها  بين  كه 
كشورهای اروپايی عمل منافی عفت محسوب نگردد.15 
اما مرتكب شدن اين قبيل اعمال، از نظر شريعت مقدس 
اسالم و به تبع آن در جوامع اسالمی، عمل منافی عفت 
شمرده شود؛ زيرا ارتكاب اين اعمال با اصول اعتقادی 
بايد  اساس،  اين  بر  است.  مغاير  مسلمانان  اخالقی  و 
گفت: ضابطه و معيارهای تشخيص رابطه نامشروع در 
مرحله اول دين مقدس اسالم و شريعت محمدی، و در 
مرحله بعدی عرف جامعه اسالمی است. البته در مورد 

عرف به دو نكته مهم بايد توجه كرد:
1- عرف )حجيت عرف(، نزد فقهای اهل سنت و اماميه 
مورد اختالف است. چنانچه علمای اهل سنت عرف را 
حجت می دانند، البته با در نظر داشتن شرايطی كه برای 
يعنی  باشد؛  صحيح  عرف  جمله:  از  كرده اند،  ذكر  آن 
مخالف  اساسی  قاعده  يا  داليل شرعی  از  هيچ يك  با 
هرگاه  بنابراين  باشد،  غالب  يا  فراگير  عرف  نباشد. 
مضطرب باشد؛ به اين معنی كه در بعضی حاالت اجرا 
شود و در بعضی حاالت ديگر ترك گردد، صالحيت 
باشد.  حكم  كاشف  مصدر  عنوان  به  كه  ندارد  را  آن 
پيش از انجام كاری كه عرف بر آن تطبيق می شود و 
باشد.  داشته  وجود  عرف  می گيرد،  قرار  حكم  مبنای 
عرف در احكام عمومی، عام و در احكام خصوصی، 

خاص باشد.16
اما فقهای اماميه حجيت عرف را به مواردی نظير تفسير 
بيان اراده طرفين معامله محدود می كنند و  موضوع و 

14. نابهنجاری و بزهكاری كودكان و نوجوانان، ص26.
15. حقوق جزای اختصاصی، وليدی، ص188.

16. اصول فقه كاربردی، ص68.
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در اثبات احكام برای عرف حجيتی قائل نيستند. در 
مواردی كه علمای اهل سنت به عرف استناد كرده اند، 
اثبات می كنند.17  را  دليل ديگری آن  با  اماميه  فقهای 
ادله  حيث  از  شيعه  فقه  در  كه  كرد  نشان  خاطر  بايد 
استنباط احكام، به عرف توجه خاصی نشده و فقط در 
حد تبيين مفاهيم الفاظ مدنظر قرار گرفته است، برای 
آن  مفهوم  به صدق عرفی  تعريف شهادت،  در  نمونه، 
استناد شده است. بنابراين می توان چنين نتيجه گرفت 
اما  باشد،  قانون ساز  نمی تواند  اماميه عرف  نظر  از  كه 
می تواند مداليل الفاظ مذكور در قانون را روشن كند.18

2- از جمله شرايطی كه ضروری و الزم است تا اسالم 
اگر بخواهيم در مورد  اين است كه  بپذيرد،  را  عرفی 
آن  مورد  در  بايد  شويم،  متوسل  عرف  به  مسئله ای 
مسئله نص فقهی وجود نداشته باشد؛ يعنی ما در آن 
موضوع با فقدان نص مواجه شويم؛ زيرا با وجود نص 
بنابراين  كرد.  استناد  به عرف  نمی توان  ديگر  شرعی، 
شرع  در  قطعی  قاعده ای  يا  شارع  از  نصی  هرگاه 
عرف  به  آنها  برخالف  نمی توانيم  باشد،  داشته  وجود 
و عادت رجوع نموده و عمل نماييم. هرگاه عمل به 
عرف موجب تعطيلی نص شرعی شود، عرف از اعتبار 

می افتد.
نامشروع در دين مقدس اسالم و  ارتباط  كه  آنجا  از 
منابع استنباط احكام آن به خصوص روايات نهی شده 
دارد.  وجود  مورد  اين  در  كافی  نصوص  پس  است، 
بنابراين استناد به عرف، آن هم عرفی كه آميخته ای از 
فرهنگ اسالم و غرب است، نمی تواند ضابطه دقيق و 
صحيحی برای تعيين رابطه نامشروع باشد، به خصوص 
بر فرض حجيت  و شريعت  اسالم  مقدس  دين  اينكه 
قائل شدن برای عرف، عرفی را كه پسنديده و معقول 

نباشد، نمی پذيرد.19
دانشمندان علوم اسالمی در مورد ضابطه اراده جمعی و 
عمومی افراد جوامع مبنی بر تمايل به برقراری ارتباط 

17. حقوق كيفری اسالم، ص258.
18. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و كيفری، ص38.

19. حقوق بين الملل عمومی، ص26.

با جنس مخالف به صورت آزاد و بدون محدوديت، 
معتقدند اراده بشر تا آنجا محترم و قابل ارج است كه 
با استعدادهای عالی و مقدسی كه در نهاد بشر است، 
هماهنگ باشد و او را وارد مسير ترقی و تعالی كند، 
اما جايی كه اراده بشر او را به سوی فنا و نيستی و 
بدبختيها سوق می دهد و استعدادهای نهايی او را به باد 

فنا می برد، نمی تواند احترام و مقبوليتی داشته باشد.20
7( مفهوم غیر از زنا

در دين مقدس اسالم هرگونه رابطه غير از زنا ميان دو 
فرد صورت گيرد كه از نظر شرع آن رابطه منع شده 
می شود.  محسوب  زنا  از  غير  نامشروع  رابطه  باشد، 
را  افراد  ميان  قانون(  و  شرع  )خالف  رابطه  نوع  هر 
آن  روايات حرمت  يا  آيات  توسط  كه  می گيرد  دربر 
به صورت مستقيم و غيرمستقيم مشخص شده باشد. 
همچنين می توان برقراری رابطه جنسی ميان مردان و 
رابطه جنسی ميان زنان را به عنوان رابطه نامشروع ياد 
كرد؛ چون براساس نصوص شرعی منع شده است. از 
جمله اين روابط عبارتند از: مضاجعه، معانقه، مالبسه، 

مفاكهه، مصافحه، تقبيل و خلوت كردن.
فرمود:  كه  می كند  نقل  پيامبر)ص(  از  ابوهريره)رض( 
نَی أَْدَرَك َذلَِك اَل  ُه ِمَن الزِّ »كتب اهلل علی بن آَدَم َحظَّ
َمَحالََة: فَِزنَی الَْعْيُن النََّظُر، َوِزنَی اللَِّساِن النُّْطُق، َوالنَّْفُس 
ُق َذلَِك الَْفْرُج أو يكذبه«؛21  تَتََمنَّی َذلَِك َوتَْشتَِهي، َويَُصدِّ
و  نوشته  را  زنا  از  بهره ای  آدم  فرزند  برای  »خداوند 
چشم  زنای  پس  كرد:  خواهد  درك  را  آن  ناگزير 
نگاه كردن است، زنای زبان گفتن است، و نفس تمنا 
يا  را  همه  فرج  و  می كند  را  آن  اشتهای  و  می نمايد 
تصديق می كند يا تكذيب می نمايد«. بنابراين هرگونه 
ارتباط غيرجسمی بين زن و مرد كه فاقد علقه زوجيت 

هستند، از ديدگاه اسالم حرام می باشد.
عمل  به  عفت  واژه  از  تعريفی  افغانستان  قانون گذار 
نياورده است. با اين وجود تأكيدی كه در كود جزای 
به  دادن  اهميت  دهنده  نشان  دارد،  وجود  افغانستان 

20. اخالق جنسی در اسالم و جهان غرب، ص34.
21. اإلحسان فی تقريب صحيح ابن حبان، ج10، ص268.
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عفت و حفاظت از حدود و ثغور آن است. ليكن با 
كه  می شود  مشاهده  مختلف،  كيفری  قوانين  بررسی 
معيار  و  ضابطه   حتی  خصوص،  اين  در  قانون گذار 
خاصی ارائه نكرده است، تا بر مبنای آن بتوان جرايم 
منافی عفت را شناخت. در واقع، قانون گذار به جای 
اينكه اعمال منافی عفت را تعريف كند، تا مصاديق آن 
معلوم شود، مصاديق را احصا كرده است، تا تعريف 
آن مشخص گردد. متأسفانه اين عدم ارائه تعريف از 
اين دسته اعمال، موجب تشتت آراء و اختالف نظر 

حقوق دانان در تعريف اين دسته جرايم شده است.
عفت  منافی  اعمال  معتقدند  حقوق دانان  از  برخی 
مختص رفتارهای جنسی است و زيرمجموعه جرايم 
جنسی قرار می گيرد. به عنوان مثال يكی از حقوق دانان 
از  آنچه  می گويد:  عمومی  عفت  تعريف  در  برجسته 
امور جنسی كه در مقطعی از مقاطع زمان برمال شدن 
آن باعث ناراحتی عموم گردد كه خدشه دار كردن آن 
را جريحه دار كردن عفت عمومی گويند. همچنين بيان 
می دارد كه امور جنسی شرم آور در عرف يك جامعه 
كه برای مواقعه يا شروع در آن، صورت نگيرد؛ اگر 
صورت گيرد هتك ناموس يا شروع در هتك ناموس 

ناميده شده است.22
با توجه به تعريف مذكور، عمل منافی عفت يك عمل 
لزومًا با ماهيت جنسی معرفی شده است، اما به نظر 
دارای  اعمال  از  اعم  عفت  منافی  اعمال  كه  می رسد 
اين  كردن  محدود  و  است  آن  غير  و  ماهيت جنسی 
رفتارهای صرفًا جنسی  و  اعمال  به  از جرايم  دسته 
صحيح نمی باشد، نظر برخی از حقوق دانان نيز مؤيد 
همين مطلب است. توضيح اينكه برخی از حقوق دانان 
اعمال منافی عفت را به دو قسمت اعمال منافی عفت 
آنان  اعتقاد  به  نموده اند.  تقسيم  و خصوصی  عمومی 
اعمال منافی عفت عمومی، اعمالی هستند كه »عفت 
و  می دهند  قرار  خدشه  مورد  را  جامعه  عمومی« 
شامل هرگونه رفتار و عمل خالف »اخالق عمومی« 

22. تعرضات جنسی در نظام كيفری ايران و انگلستان، صص39و40.

می شوند. از مصاديق اين گونه اعمال می توان به ماده 
جزا  كود  به  موسوم  افغانستان  مجازات  قانون   640
اعمال  شد،  گفته  آنچه  براساس  بنابراين  كرد.  اشاره 
انحرافاتی  منافی عفت اعم از جرايم جنسی و ساير 
است كه به گونه ای عفت عمومی و اخالق حسنه را 
خدشه دار می سازند. به عبارت ديگر، هر جرم جنسی 
و به تبع آن هر تعرض جنسی، يك عمل منافی عفت 
جرم  يك  لزومًا  عفت،  منافی  عمل  هر  ليكن  است، 

جنسی نيست.

مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا
بعد از مشخص شدن معانی روابط نامشروع، مصاديق 
بيان می نماييم،  از زنا را  نامشروع غير  جديد روابط 
البته با توجه به اينكه مصاديق روابط نامشروع تمثيلی 
فعل  عناوين  حصر  و  مصاديق  حصری.  نه  هستند، 
حرام بسيار است، در حالی كه در مواد قوانين ايران 
و افغانستان هيچ حصری برای عمل حرام يا مصاديق 

فعل حرام صورت نگرفته است.
1( پورنوگـرافی )هـرزه نگاری( 

نمايش و  تجسم  نگاری،  هرزه  يا   پورنوگـرافی 
يا با هدف هيجان، تحريك  از رفتار جنسی   بی پرده 
 ارضای جنسی است كه در قالبهای مختلف از جمله:
و بازی  فيلم،  نقاشی،  متن،  مجسمه،  عكس،   كتاب، 
كه است  متنی  نگاری  هرزه  می شود.23  ارائه   مجله 
به می شود،  تأكيد  بسيار  فعاليتهای جنسی  بر  آن   در 
 طوری كه ممكن است به برانگيختن هيجانات جنسی
برای غربی  كشورهای  مستمر  تالشهای   بيانجامد.24 
از يك اسالمی  فرهنگ غرب در جوامع   جايگزينی 
 سو، و گسترش و بهبود رسانه های صوتی، تصويری،
گسترش در  ديگر،  سوی  از  موارد  ساير  و   اينترنت 
 و شكوفايی پورنوگرافی، نقش مهمی داشته است كه
 اگر جلوی آن گرفته نشود، برای جوانان و نوجوانان

23. فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان 1376 تا 1385، ذيل واژه 
»هرزه نگاری«.

24. فرهنگ واژگان و اصطالحات طنز، ص253.
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بحران ايجاد خواهد كرد.
2( روسپی گری

 يكی از مصاديق جرم جريحه دار كردن عفت عمومی
پيدا اهميت  آنجا  از  مسئله  اين  است.   روسپی گری 
 می كند كه اين مجرمان در مألعام مرتكب جرم شده و
 مجرمان را به سوی خود جلب می كنند يا سبب انحراف
 و آلودگی ديگر طبقات جامعه به خصوص طبقه جوان
 می شوند. زنی را كه دچار اين عمل )فحشا( می شود،

روسپی يا فاحشه می گويند.
 عمومًا كمبود محبت، نبود امكانات مالی، فرار از خانه
باز، مردان هوس  توسط  گرفتن  قرار  استفاده  سوء   و 
 از عوامل مهم روسپی گری هستند. از ديدگاه اجتماع،
خطر جوانان  برای  كه  هستند  هرزه  زنانی   روسپيان 
به خانه ها  روسپی  در  عمومًا  فاحشه ها  دارند.   روانی 
به  سر می برند كه محيطی جرم زا است و مجرمان را 
 خود جلب كرده و موجب فساد می گردد. روسپی گری

را می توان نوعی از قوادی هم ناميد.25
3( نگاه شهوت آلود و آزار دهنده

از  هريك  نيت  سوء  و  مجرمانه  قصد  با  افرادی  اگر 
اعضا و جوارح خود را به كار گيرند، در اين صورت، 
عنصر مادی در كنار عنصر معنوی جرم محقق می شود. 
در تعاليم اسالمی، برای هريك از اعضای بدن انسان 
نظر  در  معصيتی  و  همچنين جرم  و  مسئوليت  و  حق 
می فرمايد:  متعال  خداوند  چنانچه  است.  شده  گرفته 
َوالَْبَصَر  ْمَع  السَّ ِإنَّ  ِعْلٌم  بِِه  لََك  لَْيَس  َما  َتْقُف  »َوَل 
»از چيزی  َمْسُئوًل«؛26  َعْنُه  َكاَن  ُأولَِئَك  ُكلُّ  َوالُْفَؤاَد 
دنباله روی مكن كه از آن ناآگاهی. بی گمان )انسان در 
برابر كارهايی كه( چشم و گوش و دل همه )و ساير 
اعضای ديگر انجام می دهند( مورد پرس وجوی از آن 

قرار می گيرد«.
دل  و  گوش  و  چشم  كه  می شود  بيان  آيه  پايان  در 
همگی مسئولند و در برابر كارهايی كه انجام داده اند، 

25. انحرافات جنسی، ص315.
26. اسراء، 36.

ْمَع َوالَْبَصَر َوالُْفَؤاَد ُكلُّ  از آنها سؤال می شود: »ِإنَّ السَّ
خاطر  به  مسئوليتها  اين  َمْسُئوًل«.  َعْنُه  َكاَن  ُأولَِئَك 
يقين  و  علم  بدون  انسان  كه  را  كه سخنانی  است  آن 
می گويد، يا از افراد غيرموثق شنيده، يا می گويد ديده ام 
در حالی كه نديده، و يا در تفكر خود دچار قضاوتهای 
بی مأخذ و پايه ای شده كه با واقعيت منطبق نبوده است، 
به همين دليل از چشم و گوش و فكر و عقل او سؤال 
می شود كه آيا واقعًا شما به اين مسائل ايمان داشتيد 
معتقد  آن  به  يا  كرديد،  قضاوت  يا  داديد،  كه شهادت 
گرچه  نموديد؟!  منطبق  آن  بر  را  عمل خود  و  شديد 
بعضی از مفسران گفته اند كه منظور از سؤال كردن از 
با توجه  آنها است، ولی  از صاحبان  اين اعضا سؤال 
به اينكه قرآن در آيات ديگر )مانند آيه 21 فصلت( 
تصريح می كند كه روز قيامت، اعضای پيكر انسان و 
حتی پوست تنش به سخن می آيند و حقايق را بازگو 
می كنند، هيچ دليلی ندارد كه ما ظاهر آيه را رها سازيم 
اينكه  اما  و نگوييم از خود اين اعضا سؤال می شود. 
چرا از ميان حواس انسان، تنها به چشم و گوش اشاره 
شده است، دليلش روشن است؛ زيرا معلومات حسی 
بقيه  و  اين دو طريق حاصل می شود  از  غالبًا  انسان، 
تحت الشعاع آنها هستند.27 در اين مورد پيامبر)ص( 
نَا ُمْدِرٌك  می فرمايد: »ُكتَِب َعَلی ابِْن آَدَم نَِصيبُُه ِمَن الزِّ
َذلَِك اَل َمَحالََة، فَالَْعْينَاِن ِزنَاُهَما النََّظُر، َواأْلُُذنَاِن ِزنَاُهَما 
الْبَْطُش،  ِزنَاَها  َوالْيَُد  الَْكاَلُم،  ِزنَاُه  َواللَِّساُن  ااِلْستَِماُع، 
ُق  َويَُصدِّ َويَتََمنَّی  يَْهَوی  َوالَْقْلُب  الُْخَطی،  ِزنَاَها  ْجُل  َوالرِّ

بُُه«.28 َذلَِك الَْفْرُج َويَُكذِّ
4( پیامک دادن و چت کردن

و  زن  بزرگ،  و  كوچك  شدن  درگير  همه  اين  با 
با شبكه های اجتماعی و فضای  مرد، و پير و جوان، 
و  آن  در  نيز  جرم  ارتكاب  كه  است  بديهی  مجازی، 
باشد.  زياد شدن  در حال  روز  به  روز  آن،  از طريق 
يكی از معضالت كه واقعًا در اين عصر بنيان و كيان 

27. تفسير نمونه، ج12، ص117.
28. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج16، ص205.
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خانواده های جوامع اسالمی را سخت تهديد می كند، 
رابطه نامشروع و خيانت از طريق شبكه های مجازی 
و اجتماعی است. به نظر می رسد اين شبكه ها خيانت 
را برای استفاده كنندگان به گونه ای آماده ساخته اند كه 
همگی به سادگی می توانند از آن استفاده كنند. پيامك 
دادن به جنس مخالف )مرد به زن، و زن به مرد(، در 
حدی كه ضرورتها رفع شود، مشكلی ندارد، چنانچه 
تقدر  »الضرورات  است:  فقهی  قاعده  اين  آن،  مؤيد 
آيات  كرد؛ چون  تعدی  آن حد  از  نبايد  بقدرها«29و 
قرآن كريم و روايات متعدد، انسان را از مقدماتی كه 
باعث تحريك انسانها به ارتكاب گناه می شود و نيز 
آنچه كه آدمی را به مقدمات زنا نزديك می كند، نهی 
كرده اند. در صورت مستدام بودن پيامها، ممكن است 
موارد ذيل اتفاق بيافتد: 1- يك نوع عالقه و شيفتگی 
به وجود می آيد كه ممكن است به سادگی قابل جدا 
ابتدا  كه در  پيامها  اين  نباشد. 2- ممكن است  شدن 
عادی محسوب می شود، تبديل به تماس تلفنی و بعد 
مالقات حضوری شود. حتی در برخی از نرم افزارهای 
واتساپ،  تلگرام،  بوك،  فيس  ويچت،  مانند  اينترنتی 
وايبر، ايمو، نيمباز، الين، اليف، چت اون، اسكايپ، 
ياهو و غيره، عالوه بر چت و تبادل عكسها و نوشته ها 
و مطالب خصوصی، خود را در معرض ديگران قرار 

می دهند، اينها همه مصداق نامشروع بودن است.
5( اختالط

اختالط در لغت به معنی درهم آميختگی آمده است.30 
شبيه اين معنا در ساير كتب لغت نيز ذكر شده است. 
آميخته  و  امتزاج  معنی  به  قرآن،  قاموس  چنانچه در 
شدن آمده است.31 اختالط در اصطالح فقهی، همانا 
درهم آميختگی زن و مرد در مكان و زمان مشخص 
محرميت  و  خويشاوندی  روابط  آنها  ميان  كه  است 
وجود نداشته باشد. اسالم اختالط زن و مرد را بدون 
ضرورت مكروه و زشت مي شمارد، خلوت زن و مرد 

29. قواعد كليه فقهی، ص101.
30. ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ القرآن، ج4، ص214.

31. قاموس قرآن، ج2، ص282.

از بي حجابي و خودنمايي  قلمداد مي كند و  را حرام 
مسلم  صحيح  و  بخاري  صحيح  در  مي نمايد.32  نهي 
در  مؤمن  زنان  است:  آمده  عايشه)رض(  از  نقل  به 
را  نماز  پيامبر)ص(  با  و  مي شدند  نماز صبح حاضر 
كه  حالي  در  برمي گشتند،  سپس  و  مي آوردند  بجا 
چادرهاي خود را بر خويشتن مي انداختند و به سبب 
تاريكي شناخته نمي شدند.33 می توان گفت: اختالط 
بی قيد و شرط و بی حد و مرز همانا سبب دوستی ميان 
تمام  سرچشمه  همچنين  می شود،  مخالف  جنس  دو 
همين  محرك آميز  نگاههای  و  هوس انگيز  حركات 

اختالط است.
حيا و عفت در هر فردي، يك غريزه و فطرت الهي است 
كه او را از فساد و شهوات حفظ مي كند. بزرگ ترين 
وسيله براي بي حيا و بي آبرو كردن افراد، محيط فاسد 
است. آن مرز طبيعي كه بين مرد و زن وجود دارد، با 
تشكيل مجالس مختلط و فسادانگيز شكسته مي شود. 
حيا  و  عفت  آسايش  و  امن  قلعه  از  را  انسان  اينها 
خارج مي كند و به ميدان هرزگي و فساد و رنج وارد 
مي سازد. انساني كه خداوند به او جامه حيا و عفت 
داده و هر نوع پوشاكي را برايش فراهم ساخته است، 
باشد.  سرگردان  خيابان  ميان  عريان  و  لخت  نبايد 
نبايد جوانان و دوشيزگان در اثر اختالط بي عفت و 
دين  شوند.34  مبتال  فساد  به  نتيجه  در  شده،  بي حيا 
كه  را  مرد و هر چيزي  اختالط زن و  اسالم  مقدس 
باشد،  نامشروع  و غريزه جنسي  برانگيزاننده شهوت 
يا انسان را به فحشا بكشاند، منع نموده و حرام كرده 
است، تا از اين راه، عوامل ضعف و سستي و انحالل 

در خانه و خانواده راه نيابد.35
تا وقتي كه محيط را شهوت و غرايز حيواني احاطه 
كرده و در هر طرف وسايل تحريك و فريفتگي مانند 
فيلمهاي  هيجان انگيز،  موسيقيهاي  برهنه،  عكسهاي 

32. فی ظالل القرآن، ج1، ص66.
33. همان، ج1، ص156.

34. تابشی از قرآن، ج1، ص185.
35. ترجمه فارسی صحيح فقه السنة، ج5، ص44.
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و  منظره هاي جذاب  فريبنده،  رقصهاي  تحريك انگيز، 
آرايشهاي دلفريب، و نيز اختالط و آميزش بدون قيد 
و شرط بين دو جنس مخالف فراهم باشد، خود آنان و 
نسل آينده نمي توانند در ميان اين تحريك و هيجانات 
به فضايي آرام، متعادل و سالم كه براي تربيت و تقويت 
قواي عقلي و فكري ضروري است، دست يابند. آنان 
كه هنوز به كمال بلوغ و جواني نرسيده اند، غول شهوت 
و ديو سياه غريزه شيطاني بر ايشان غلبه مي كند و آنان 
را مانند برده و غالم تحت تأثير خود قرار مي دهد و 
آنان ناخودآگاه به پاي غول مي افتند و هرگز قدرت 
در  فوزان  صالح  نمي يابند.36  را  او  چنگال  از  رهايي 
كتاب احكام ويژه بانوان هر نوع اختالط مردان و زنان 
نامحرم را كه سبب پديدار شدن فساد و فتنه در جامعه 

می شود، كاماًل حرام دانسته است.37
6( همجنس بازی

واژه همجنس باز به معنای شخص عالقه مند به برقراری 
نيز يك  اين  كه  است  با همجنس خود  رابطه جنسی 
نوع رابطه نامشروع می باشد. همجنس بازی، انحراف 
تربيتی  و  فرهنگی  اجتماعی،  از شرايط  ناشی  جنسی 
است كه در فردی كه فطرتًا همجنس گرا نيست، ظهور 
سخت گيری  و  فشار  شرايط  در  مثال  به طور  می كند. 
در مورد مسائل جزئی جنسيتی، افراد به ناچار و به 
بهتر به همجنسان خود، برای ارضای  علت دسترسی 
اگر  می آورند.  روی  بازی  همجنس  به  جنسی  غرايز 
اين شرايط عادت  به  فرد  كند،  پيدا  ادامه  اين شرايط 
به  تمايل  همانا  كه  جنسی اش  اصلی  فطرت  و  كرده 
جنس مخالف است، به مرور زمان ضعيف می شود و 
به غلط تصور می گردد كه اين فرد همجنس گرا است. 
پس در شرايط بی بند و باری جنسی، همجنس بازی 
به  اين شرايط  در  فرد  است.  مشاهده شده  بسيار  نيز 
دليل غوطه ور شدن در مسائل جنسی، دچار يك نوع 
انحرافات جنسی  به  بيمارگونه می شود و  تنوع طلبی 

36. حجاب، ص34.
37. احكام ويژه بانوان، صص55و56.

می افتد.38
7( همجنس گرایی

كلمه همجنس گرا از دو قسمت »همجنس« و »گرا« 
تشكيل شده است. همجنس به معنای دو شیء است 
كه  كسی  دو  يا  باشند  شده  ساخته  شیء  يك  از  كه 
دارای صفات روحی يكسان باشند. كلمه »گرا« مخفف 
گرايش به معنی تمايل، ميل و رغبت می باشد. امروزه 
در فرهنگهای لغت جديد، همجنس گرا به عنوان معادل 

كلمه انگليسی هموسكشوال به كار رفته است.39
تعريف اصطالحی اين واژه، اين گونه بيان شده است: 
همجنس گرايی به جاذبه عاطفی يا جنسی بين اعضای 
كه  شده  گفته  همچنين  می شود.  گفته  جنسيت  يك 
همجنس گرايی يك كشش و گرايش فطری است كه 
در نهاد )فرويد اين بخش را لذت معرفی می كند( فرد 
متمركز است و حاكی از يك عشق و گرايش باطنی به 

جنس موافق است.
8( هرزه گویی تلفنی

يكی از مصاديق جرم جريحه دار كردن عفت عمومی، 
هرزه گويی تلفنی است كه قانون جزای افغانستان در 
ماده 692، اين عمل را تحت عنوان آزار و اذيت زن 
خواسته های  يا  و  نوشته  حركات  و  گفتار  وسيله  به 
نامشروع كه موجب صدمه به شخصيت و كرامت زن 
از  عبارت  تلفنی  هرزه گويی  است.  نموده  ياد  گردد، 
ديگری  به  كردن  تلفن  به وسيله  بردن  لذت  يا  التذاذ 
قبيح،  و  زشت  حرفهای  استعمال  و  مخالف(،  )جنس 
و نيز گاهی پيشنهاد مالقات و ايجاد رابطه جنسی با 
تلفن كننده است. ممكن است اكنون اين عمل از طريق 
آن  البته شيوع  باشد،  داشته  اينترنت وجود  و  موبايل 
گاهی  می شود،  ديده  بيشتر  زنان  به  نسبت  مردان  در 
كه  زنانی  و  مردان  اوقات  بعضی  است.  يك طرفه  هم 
با يكديگر رابطه دوستی دارند، به دليل مشغله كاری 
با  جنسی  عمل  انجام  به  هميشگی  دسترسی  نبود  و 

38. فرهنگ جامع روانشناسی ـ روانپزشكی انگليسی ـ فارسی.
39. از جمله ر.ك: همان.
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الفاظ  از  با برقراری رابطه تلفنی و استفاده  يكديگر، 
ركيك جنسی، به خود ارضايی می پردازند.40

9( مالش گری جنسی
خود  دادن  فشار  يا  ماليدن  از  حاصل  جنسی  لذت 
انحراف  نوعی  كه  لباس  روی  از  مخالف  جنس  به 
می شود.  ناميده  جنسی  مالش گری  می باشد،  جنسی 
پس مالش گری جنسی عبارت است از لمس اندام يا 
ماليدن بدن خود به بدن ديگری بدون رضايت شخص. 
اين انحراف خاص جنس مذكر می باشد و بيشتر در 
اتوبوسها، كوچه و خيابانهای شلوغ، اماكن عمومی و 
گردشگاهها ديده می شود. از آنجا كه در اماكن شلوغ 
امكان فرار به موقع وجود دارد و نيز به دليل ازدحام 
جمعيت ممكن است برخوردهای فيزيكی بين زنان و 
مردان رخ دهد، بسياری از زنان موضوع را تصادفی 
قلمداد می كنند و يا مجرمان تماس خود را تصادفی 

قلمداد كرده و از مهلكه می گريزند.41
مخالف( جنس  لباس  )پوشیدن  پوشی  مبدل   )10
 يكی از مصاديق جرم جريحه دار كردن عفت عمومی،
 پوشيدن لباس جنس مخالف است كه به عنوان انحراف
 جسمی و روانی تلقی می شود. در اين اختالل شخص
 منحرف دائم لباسهای جنس مخالف را می پوشد و از
 آن برای تحريك و كسب لذت استفاده می كند. تقريبًا
 تمام مبتاليان مرد هستند و ابتال به اين انحراف پس
 از سن بلوغ شروع می شود و هميشه در انظار، اماكن
ضرر می شوند.  جرم  اين  مرتكب  معابر  و   عمومی 
 اخالقی كه عمل آنها به اجتماع وارد می سازد، قابل
مذكور منحرفان  به  بی توجهی  بنابراين  است.   توجه 
مسائل آمدن  به وجود  باعث  طوالنی،  زمانهای   در 
افراد اين  از  نمودن جوانان  تقليد  مثل  اجتماعی   داغ 

به عنوان پيروی از ُمد و استايل خواهد شد.42
11( بچه بازی

بچه بازی طبق حكم ماده 653 كود جزا، عبارت از 
40. انحرافات جنسی، ص254.

41. حرمت شكنی عفت عمومی و مجازات آن، ص50.
42. همان، صص48و49.

بردن  لذت  منظور  به  مخنث  يا  مذكر  طفل  نگهداری 
جنسی يا انجام دادن يكی از اعمال رقصانيدن، آموزش 
رقص، برگزاری محفل بچه بازی و شركت در محفل 
مطابق  بازی  بچه  جرم  مرتكب  می باشد.  بازی  بچه 
و  متوسط  شامل حبس  كه  می گردد  مجازات  احكام 
جزای نقدی می شود. بچه بازی نيز از نظر شرع مورد 
مذمت قرار گرفته است. بچه بازی يا عشق ورزيدن 
بلكه  اسالم،  ديدگاه  از  تنها  نه  بی ريش،  بچه های  به 
از نظر تمام شرايع آسمانی، از جمله گناهان كبيره و 
فواحش بزرگ است.43 همچنين مقدمات زنا از قبيل 
معانقه،  مصافحه،  مضاجعه،  تقبيل،  تفخيذ،  معاشعه، 
نظر  و  كردن  بوسه  مكالمه،  مفاكهه،  مكاتبه،  مالمسه، 
كردن به چهره بچه بی ريش به شرط آنكه توأم با لذت 

و شهوت باشد، گناه و حرام است.

کیفر روابط نامشروع غیر از زنا در فقه اسالمی 
و حقوق ایران و افغانستان

1( فقهای اهل سنت
می باشد،  تعزير  زنا  از  غير  نامشروع  روابط  كيفر 
است  غيرمقدر  مجازاتهای  از  مجموعه ای  تعازير 
نصيحت  مانند  نوع  سبك ترين  و  ساده ترين  از  كه 
نوع  شديدترين  و  می شود  شروع  دادن  بيم  و  كردن 
بزرگ تر  جرايم  در  حتی  است.  شالق  و  زندان  آن 
از  می تواند  قاضی  يا  حاكم  می گردد.  قتل  به  منتهی 
ميان آنها مجازاتی را كه با جرم، سوابق و روحيات 
مجرم تناسب دارد، انتخاب كند.44 سؤال اينجا است 
كه جرايم روابط نامشروع غير از زنا را كمتر از حد 
دانسته اند، آيا منظورشان حد زنا است، يا حد قوادی 
با  رابطه  در  اهل سنت  مذاهب  فقهای  آن؟  غير  يا  و 
زنا،  از  غير  نامشروع  روابط  جرايم  تعزيری  جزای 
ديدگاههای متفاوتی ارائه نموده اند. در ادامه به بررسی 

ديدگاهها پرداخته می شود.

43. حقوق جزای اختصاصی، نذير، ج1، ص221.
44. التشريع الجنائی اإلسالمی، ج2، ص81.
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الف( حنفيه
ميان فقهای حنفی در رابطه با جرايم تعزيری روابط 
نامشروع غير از زنا اختالفات نظر وجود دارد. امام 
ابوحنيفه و محمد شيبانی می گويند: حد نهايی جرايم 
تعزيری روابط نامشروع غير از زنا، 39 ضربه شالق 
است. همچنين می گويند: منظور از لفظ »حدود« كه 
در حديث ذكر شده، حد اقل است و چون 40 ضربه 
شالق بر شخص برده، يك حد كامل به شمار می رود، 
يك ضربه از آن كم و 39 ضربه می شود. ابويوسف 
صرفًا حد را به انسان آزاد منصرف می داند و معتقد 
است كمترين حد كه برای انسان آزاد از طرف شارع 
در نظر گرفته شده، 80 تازيانه است. هرچند قياس 
كه 79 ضربه  تعزير  حد  آخرين  تا  كه  می كند  اقتضا 
تازيانه است، در نظر گرفته شود، ليكن به تبعيت از 
امام علی بن ابی طالب)ع( كه آخرين ميزان تعزير را 
75 ضربه شالق می داند، با پنج ضربه كمتر از آخرين 
 75 را  تعزير  اكثر  حد  آزاد،  انسانهای  حد  مجازات 

ضربه قرار داده است.45
ب( شافعيه

روابط  تعزيری  جرايم  مورد  در  شافعی  فقهای  ميان 
نامشروع غير از زنا، سه ديدگاه وجود دارد: رأی اول 
است؛  يكسان  شيبانی  محمد  و  ابوحنيفه  امام  نظر  با 
يعنی كيفر روابط نامشروع غير از زنا، 39 ضربه شالق 
است. رأی دوم با نظر ابويوسف همسان است؛ يعنی 
شالق  ضربه   75 زنا،  از  غير  نامشروع  روابط  كيفر 
است. در رأی سوم، كيفر روابط نامشروع غير از زنا 
به  می دانند،  100 ضربه شالق  تا   75 فاصل  حد  را 
شرط اينكه هر جرمی با مجازات همان جرم از نوع 
حدی آن مقايسه شود. مثاًل تعزير مجرم سبب ارتكاب 
معصيت، نبايد به اندازه مجازات همان معصيت باشد 
روابط  تعزير  پس  است.  رسيده  حد  مرحله  به  كه 
نامشروع غير از زنا از قبيل تماس بدنی و نگاه كردن 
به نامحرم نبايد به حد زنا برسد و تعزير فحاشی كمتر 

45. همان، ج2، ص86.

از حد قذف است.46
ج( مالكيه

نهايی  ميزان  تعيين  كه  است  آن  مالكيه  مشهور  رأی 
تازيانه به ولی امر موكول می شود؛ زيرا تعزير با توجه 
می شود،  گرفته  نظر  در  جرم  ميزان  و  مصلحت  به 
بنابراين نظر حكومت و دولت، معتبر است. پس حتی 
ضربه   100 از  بيش  مجرمان  برای  كه  است  ممكن 
شالق، با توجه به نوع جرم در نظر گرفته شود، در 
حالی كه در جرايم حدود بيش از 100 ضربه شالق 
وجود ندارد.47 پس در مذهب مالكی، معيار مشخصی 
منافی  عمل  و  نامشروع  روابط  تعزيری  جرايم  برای 
روابط  جرايم  سو  يك  از  چون  ندارد؛  وجود  عفت 
نامشروع غير از زنا حصری نيست و از سوی ديگر با 
توجه به نوع و حالت جرم و مجرم و شرايط زمانی و 

مكانی متفاوت می باشد.
د( حنابله

شده  بيان  متفاوت  و  متعدد  آراء  حنبلی  مذهب  در 
كه  شافعيه  با  رأی  سه  مختلف،  آراء  ميان  در  است. 
قباًل بيان شد، هم نظر است، و دو رأی ديگر نيز ذكر 

شده است:
به  جرمی  هر  تعزيری  شالق  كه  نيست  صحيح   -1
بالغ  مقرر شده است،  برای آن جرم  كه  ميزان حدی 
از ميزان حد همان جرم  گردد، ولی ممكن است كه 
خلوت  مجازات  پس  گردد.  افزون  ديگر  جنس  از 
زنا  مقدمات  از  غيره  و  بوسيدن  مباشرت،  كردن، 
 100 بر  بالغ  نبايد  باشد،  غيرمحصن  مجرم  چنانچه 
اما  به ميزان حد نرسد.  او  تازيانه گردد، تا مجازات 
اگر مجرم محصن باشد، ممكن است به بيش از 100 
ضربه شالق محكوم گردد؛ زيرا حد زانی محصن رجم 
است و هرقدر كه تعداد تازيانه باال باشد، به حد رجم 

بالغ نمی شود.
 10 از  نبايد  زنا  از  غير  نامشروع  روابط  تعزير   -2

46. همان.
47. مواهب الجليل، ج6، ص219.
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ضربه بيشتر گردد.48 مستند اين گروه روايت ابوبردة 
انصاری از پيامبر)ص( است كه فرمود: »اَل يُْجَلُد أََحٌد 
اهللِ«؛49  ُحُدوِد  ِمْن  َحدٍّ  فِي  إاِلَّ  أَْسَواٍط،  َعَشَرِة  فَْوَق 
محكوم  شالق  ضربه   10 از  بيش  به  كسی  »هيچ 

نمی شود، مگر در حدود الهی«.
2( فقهای امامیه

امام  عهده  به  واجبی  ترك  يا  حرامی  فعل  هر  تعزير 
است كه ميزان آن با توجه به حد كامل، كمتر از حد 
با توجه به شرايط مكانی و  است.50 حاكم يا قاضی 
زمانی، می تواند جزاهای ديگری همچون حبس، پول 
داشتن  نظر  در  با  البته  گيرد.  نظر  در  را  غيره  و  نقد 
تازيانه می باشد، و  اينكه حد زنای غيرمحصن 100 
است،  تازيانه   75 قوادی  حد  روايات،  براساس  نيز 
چنانچه از امام صادق)ع( درباره قواد پرسيده شد كه 
حد قواد چه اندازه است؟ ايشان در جواب فرمود: سه 
چهارم حد زنا بر او زده می شود كه همانا 75 ضربه 
تازيانه است و نيز مسئله تبعيد را يادآوری می نمايد.51
شيخ  است.  اماميه  برجسته  فقهای  قول  اول:  قول 
مفيد می گويد: جزای تعزيری روابط نامشروع غير از 
زنا، از 10 ضربه شالق شروع و به 99 ضربه شالق 
ختم می شود.52 شيخ طوسی هم بر اين نظر است كه 
جزای تعزيری روابط نامشروع غير از زنا، 99 ضربه 
شالق است.53 همچنين ابن ادريس معتقد است جزای 
 100 از  كمتر  زنا،  از  غير  نامشروع  روابط  تعزيری 
ضربه شالق است.54 به همين ترتيب ابوالصالح حلبی 
نيز جزای تعزيری روابط نامشروع و عمل منافی عفت 

را كمتر از حد زنا دانسته است.55
اين نظر، مورد اجماع فقهای اماميه قرار گرفته و به 

48. التشريع الجنائی اإلسالمی، ج2، ص87.
49. صحيح مسلم، ج3، ص1332.
50. شرائع اإلسالم، ج2، ص216.

51. وسائل الشيعة، ج28، ص170.
52. المقنعة، ص774.

53. الخالف.
54. جواهر الكالم، ج41، ص384.

55. الكافی فی الفقه، ص417.

حديثی استناد نموده اند كه امام صادق)ع( فرمود: »اذا 
وجد الرجل و المرأة فی لحاف واحد جلد مائة«.56 در 
اين روايت از »جلد مائة« ياد شده كه منظور از جلد، 

كمتر از حد می باشد.
قول دوم: اين قول كه نظر مشهور هم گفته می شود، 
جزای جرايم تعزيری روابط نامشروع غير از زنا را 
از 30 ضربه شالق جايز دانسته و معتقد است تا 99 
ضربه شالق هم می رسد.57 بنابراين فقهای اماميه در 
مورد جزای تعزيری روابط نامشروع غير از زنا، در 
از آن  قرار داده و كمتر  زنا را  معيار حد  هردو قول 
نظر  در  زنا  از  غير  نامشروع  رابطه  جرايم  برای  را 

گرفته اند.
3( حقوق ایران

در قانون مجازات اسالمی، يكی از مجازاتهای تعزيری 
دادگاه  نظر  براساس  آن  ميزان  كه  است  شالق  مهم 
تعيين می شود. در جرايم مستلزم تعزير، حداكثر تعداد 
شالق كه می تواند مورد حكم قرار گيرد، توسط مقنن 
تعيين می شود، به شرط آنكه كمتر از ميزان حد باشد، 
و قاضی می تواند به صدور حكم شالق يا تبديل آن 

به جزای نقدی با توجه به نفع متهم مبادرت كند.58
چنانچه گذشت، حد قيادت 75 ضربه شالق بيان شده 
يا  باشد  آزاد  قواد  كه  نمی كند  تفاوت  بنابراين  است، 
بنده، مسلمان باشد يا كافر، مرد باشد يا زن، در هر 
صورت همان 75 ضربه شالق است.59 در حالی كه 
جزای تعزيری جرايم روابط نامشروع غير از زنا، نظر 
مرتكب  حالت  نيز  و  گناه  نوع  و  مكان  و  زمان  به 
شونده آن، تفاوت می كند، اما هميشه از باالترين حد 
شرعی كه 100 تازيانه است، كمتر می باشد. در قانون 
مجازات اسالمی ايران نيز با توجه به حاالت جرم و 
مرتكب شونده آن، تعزير جرايم روابط نامشروع غير 

زنا متفاوت بيان شده است.

56. جواهر الكالم، ج41، ص289.
57. همان، ج41، ص384.

58. حقوق جزای اختصاصی، گلدوزيان، ص359.
59. جواهر الكالم، ج41، ص400.
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در بعضی از موارد بايد تعزير از پايين ترين مرتبه حد 
شرعی )75(، كمتر باشد. چنانچه در ماده 638 قانون 
در  علنًا  »هركس  است:  شده  بيان  اسالمی  مجازات 
انظار و اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی 
نمايد، يا در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس 
را  عمومی  عفت  ولی  نمی باشد،  كيفر  دارای  عمل  آن 
جريحه دار نمايد، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماده 

و يا تا 74 ضربه شالق محكوم می گردد«.
در مواردی كه جرايم تعزيری روابط نامشروع غير از 
زنا با جرايم حد شرعی مانند زنا و قذف تناسب دارد، 
بايد كمتر از حد آن باشد. مانند بوسيدن يا عملی به 
يا  دارد،  تناسب  زنا  با  كه  اجنبی  زن  با  آميزش  جز 
ماده  دارد. چنانچه در  تناسب  با قذف  كه  ناسزاگويی 
637 قانون مجازات اسالمی بيان شده است: »هرگاه 
نداشته  آنها علقه زوجيت وجود  بين  كه  زن و مردی 
عفت  منافی  عمل  يا  نامشروع  روابط  مرتكب  باشد، 
 99 به  شوند،  مضاجعه  يا  تقبيل  قبيل  از  زنا  از  غير 
ضربه شالق محكوم می شوند«. پس با توجه به مطالب 
فوق، پی می بريم كه قانون مجازات اسالمی به تبعيت 
از احكام و اصول دين مقدس اسالم، جزاهای تعزيری 
روابط نامشروع غير از زنا را كمتر از حد زنا و قواد 
گرفته  نظر  در  قواد  و  زنا  حد  را  معيار  يعنی  دانسته؛ 

است.
4( حقوق افغانستان

قانون مجازات اسالمی افغانستان موسوم به كود جزا، با 
احكام و اصول دين مقدس اسالم مطابقت دارد، مؤيد 
تصريح  كه  می باشد  جزا  كود  دوم  ماده  اول  بند  آن، 
می دارد: اين قانون جرايم و جزاهای تعزيری را تنظيم 
می نمايد. هرچند كود جزای افغانستان به بحث درباره 
روابط  جرايم  كيفر  اما  پرداخته،  تعزيری  جزاهای 
عموم  در  نيز  و  ننموده  مقرر  را  زنا  از  غير  نامشروع 
است.  نبرده  نام  تازيانه  و  شالق  از  تعزيری  جزاهای 
بلكه برای هر جرم با توجه به اوضاع و احوال، شرايط 
جزاهای  مجرم،  مالی  توان  حتی  و  مكانی،  و  زمانی 

تعزيری متفاوت در نظر گرفته است. از مجموع مواد آن 
می توان چنين برداشت نمود: جزاهای تعزيری جرايم 
روابط نامشروع غير از زنا، حبس متوسط، حبس قصير 
و جزاهای نقدی می باشند. در اجرای جزاهای تعزيری 
نيز احوال، شرايط زمانی و مكانی، و توان مالی شخص 
نيز  افغانستان  جزای  كود  در  می شود.  گرفته  نظر  در 
آمده است كه هرگاه مرد و زنی كه ميان آن دو علقه 
زوجيت وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت )غير از 
انجام  معاشقه  و  معانقه  مضاجعه،  تقبيل،  قبيل  از  زنا( 
دهند، عمل آنها در رديف رابطه نامشروع شمرده شده 
و مرتكبان آن تا 99 ضربه شالق محكوم خواهند شد.

به  نامحرم  زن  و  مرد  ميان  دوطرفه  ارتباط  هرگونه 
قصد لذت بردن جنسی و بدون هرگونه تماس جنسی 
رابطه نامشروع است و مرتكبان آن مورد پيگرد قانون 
جزای  كود   640 ماده  چنانچه  گرفت.  خواهند  قرار 
تجاوز  مرتكب  كه  »شخصی  می دارد:  بيان  افغانستان 
منجر  وی  تجاوز  ولی  گردد،  زن  ناموس  و  عفت  به 
به دخول در قُبُل يا ُدبُر نگردد، بلكه منجر به تفخيذ، 
تا  طويل  حبس  به  گردد،  جنسی  تماس  يا  مساحقه، 
در  نيز   898 ماده  در  می گردد«.  محكوم  سال،  هفت 
مورد پورنوگرافی آمده است: »الف- شخصی كه يكی 
از اعمال ذيل را انجام دهد، مرتكب جرم پورنوگرافی 
نقدی  يا جزای  تا دو سال  به حبس متوسط  گرديده، 
از 60 هزار تا 120 هزار افغانی، محكوم می گردد: 1( 
منظور  به  يا  ديگری  يا  خود  برای  پورنوگرافی  توليد 
فراهم  يا  كردن  پيشكش   )2 سايبر.  فضای  در  نشر 
ساختن پورنوگرافی از طريق فضای سايبر. 3( پخش 
نگهداری   )4 سايبر.  فضای  در  پورنوگرافی  نشر  يا 
پورنوگرافی در سيستم كامپيوتری يا در وسيله ذخيره 
سازی معلومات. ب- با در نظر داشتن فقره )الف( اين 
پورنوگرافيكی  وسايل  از  عبارت  پورنوگرافی  ماده 
است كه شخص يا اشيای ذيل را قابل رويت می سازد: 
1( شخص در حالت عمل جنسی آشكار. 2( تصاوير 
جنسی  عمل  حالت  در  شخص  دهنده  نمايش  واقعی 
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آشكار. 3( با در نظر داشتن فقره )1( اين ماده نشر 
عبارت از توزيع، پخش، ارائه، نمايش، تبادله، خريد، 
فروش يا عرضه برای فروش يا عرضه به هر طريق 
نشر  و  پخش  از  هدف  هرگاه   )4 می باشد.  ديگری 
پورنوگرافی، ترغيب طفل به فعاليتهای جنسی باشد، 
مرتكب به حداكثر مجازات مندرج اين ماده، محكوم 

می گردد«.

نتیجه گیری
1. عنوان رابطه نامشروع غير از زنا، در فقه مذاهب 
به  توجه  با  آن،  مصاديق  نيز  و  ندارد  اسالمی وجود 
تعاريفی كه در عصر كنونی از جرم رابطه نامشروع و 
حصری نبودن آن به دست می آيد، در كتب فقهی ديده 
نمی شود. البته اين عنوان عام در فقه نبوده، بلكه ذيل 
عناوين خاص گفته می شود. ممكن است كه استمتاع 

به مادون فرج معادل واژه باال باشد.
تعريف  افغانستان،  و  ايران  جزايی  قوانين  در   .2
مشخصی از رابطه نامشروع غير از زنا، ارائه نشده، اما 
بعضی از مصاديق روابط نامشروع و عمل منافی عفت 
تقبيل، مضاجعه،  قبيل  از  زنا ذكر شده است،  از  غير 
مصافحه، معانقه، جريحه دار كردن عفت عمومی، هتك 
حرمت و غيره. از آنجا كه مصاديق تمثيلی هستند، نه 
حصری، بنابراين موارد ديگری نيز وجود دارد كه در 

اين قوانين به آنها اشاره نشده است.
عفت،  منافی  عمل  و  زنا  از  غير  نامشروع  رابطه   .3
نظر  از  قانونی و چه  نظر  از  نظر شرعی، چه  از  چه 
مذمت  و  نكوهش  مورد  شدت  به  عرفی  و  اخالقی 
شرعی  برخورد  آنها  مرتكبان  با  و  است  گرفته  قرار 
نامشروع  و قانونی صورت می گيرد. مجازات اعمال 
غير از زنا، تعزير است و متناسب با جرم و شخصيت 
مجرم تعيين می گردد و ميزان آن را اكثر فقهای مذاهب 

اسالمی كمتر از حد می دانند.
4. فقهای اهل سنت در ميزان و مقدار تعزير اختالف 
نظر دارند. برخی 39 ضربه، برخی 75 ضربه و برخی 

می دانند.  تا 100 ضربه شالق   75 فاصل  حد  ديگر 
نظر اول و دوم ميان فقهای حنفی، شافعی و حنبلی 
مشترك بوده، اما نظر سوم مختص شافعيه و حنابله 
از  كرده اند،  بيان  نيز  ديگری  آراء  حنابله  البته  است. 
ميزان  به  نبايد  جرمی  هر  تعزيری  1- شالق  جمله: 
بالغ گردد،  حدی كه برای آن جرم مقرر شده است، 
ولی ممكن است كه از ميزان حد همان جرم از جنس 
ديگر افزون گردد. 2- تعزير روابط نامشروع غير از 
زنا نبايد از 10 ضربه بيشتر گردد. رأی مشهور مالكيه 
اين است كه تعيين ميزان نهايی تعزير بر عهده ولی امر 
می باشد و چه بسا مجرم به بيش از 100 ضربه شالق 
محكوم گردد. فقهای اماميه نيز اقوال مختلفی در مورد 
مقدار و ميزان تعزير بيان كرده اند، چنانچه برخی مقدار 
تعزير را كمتر از حد شرعی می دانند و مشهور اماميه، 
ميزان تعزير را از 30 تا 99 ضربه شالق دانسته اند. 
بنابراين از نظر فقهای اماميه تعزير هر فعل حرامی يا 
ترك واجبی به عهده امام است كه ميزان آن با توجه 
به حد كامل، كمتر از حد است و مالك انتخاب تعزير 
براساس حد زنا است كه كمتر از آن را برای جرايم 
تعزيری مورد استفاده قرار می دهند. با توجه به تعريف 
تعزير و داليلی كه مؤيد مشخص نبودن مقدار تعزير 
مالكيه  نظر  از  تبعيت  به  اگر  می رسد  نظر  به  است، 
بر عهده ولی امر مسلمانان،  تعزير  نهايی  ميزان  تعيين 

قضات و محاكم باشد، بهتر خواهد بود.

پیشنهادها
زنا  از  غير  عفت  منافی  عمل  و  نامشروع  روابط   .1
حصری نيست، برخی از عناوين مجرمانه رايج، نه در 
قوانين سابق ايران و افغانستان، و نه در قوانين موجود 
قانون مجازات اسالمی ايران و كود جزای افغانستان، 
مورد توجه و تدقيق قرار نگرفته است. الزم است در 
قوانين  بررسی  و  تحليل  و  تجديدنظر  بعدی  مراحل 
عمل  و  نامشروع  روابط  جديد  مصاديق  به  جزايی، 

منافی عفت نيز پرداخته شود.
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جزای كود  و  ايران  اسالمی  مجازات  قانون  در   .2 
الشمول عام  و  جنسی  جرايم  از  برخی  به   افغانستان، 
 پرداخته شده است، مثل مواد 640 و 654 كود جزا و
 مواد 637 و 638 قانون مجازات اسالمی. الزم است
به طور روشن و دقيق احصا  مصاديق عمل مجرمانه 
 شود، تا مجازات تعيين شده منطبق و متناسب با فعل

مجرم باشد.
به غريزه پاسخ گويی  راه  يگانه  اسالم  مقدس  دين   .3 
محدوديتی امر  اين  در  و  دانسته  نكاح  را   جنسی 
قبال در  دولت مداران  بنابراين  است.  ننموده   ايجاد 
جنسی، رفتارهای  بر  محدوديت  و  ممنوعيت   ايجاد 
فراهم نكاح  برای  را  زمينه الزم  دقيق  برنامه ريزی   با 

نمايند.
منافی و  جنسی  جرايم  جديد  اشكال  به  توجه  با   .4 
قانونی خألهای  از  بسياری  عمومی،  اخالق  و   عفت 
 وجود دارد كه تنها در حيطه قانونی عام الشمول قرار
اعمال از  جلوگيری  برای  مواد  آن  مجازات  و   گرفته 

اين در  است  الزم  و  نيست  كافی  ايشان   ارتكابی 
و گرديده  تبيين  مربوطه  جرايم  و  مجازاتها   عناوين، 
اجرای ضمانت  دارای  تا  گردد،  وضع  مناسب   قوانين 

كيفری مناسب باشد، مانند:
 الف( دوستيهای غيرمشروع دختر و پسر بدون اطالع

خانواده ها يا خلوت كردن زن و مرد نامحرم.
يا ساخت و فيلمهای مستهجن  و  تصاوير  انتشار   ب( 

تهيه آنها در شبكه های اطالع رسانی و سينماها.
برای دختران  به خصوص  جوانان  كردن  اغفال   ج( 
و رسانه ها  طريق  از  عفت  منافی  اعمال   ارتكاب 

سايتهای اينترنتی.
نوارهای از طريق پخش  آلودگيهای صوتی  ايجاد   د( 
ايجاد يا  عمومی  اماكن  در  بلند  صدای  با   مبتذل 

صداهای ناهنجار.
 هـ( استفاده از پوشش و آرايش خالف عفت عمومی و

بی حجابی و بدحجابی توسط زنان و مردان.

- قرآن كريم.
بن محمد  ابن حبان،  صحيح  تقريب  فی  اإلحسان   - 

حبان بستی، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1408ق.
اسحاق ترجمه  فوزان،  صالح  بانوان،  ويژه  احكام   - 

دبيری، در: سايت كتابخانه عقيده، 1394ش.
مرتضی غرب،  جهان  و  اسالم  در  جنسی  اخالق   - 

مطهری، قم، صدرا، بی تا.
 - ادله اثبات دعوا در امور مدنی و كيفری، عبدالرسول

ديانی، تهران، تنديس، 1387ش.
 - اصول فقه كاربردی، مصطفی ابراهيم زلمی، ترجمه

احمد نعمتی، تهران، احسان، 1394ش.
و شناسی  جرم  تطبيقی  )مطالعه  جنسی  انحرافات   - 
عصر، انديشه  تهران،  خضارتی،  شريفی  امير   فقهی(، 

1388ش.

برقعی، ابن الرضا  ابوالفضل  سيد  قرآن،  از  تابشی   - 
بی جا، بی نا، بی تا.

 - ترجمه فارسی صحيح فقه السنة، ابومالك كمال بن
 السيد سالم، ترجمه علی آقا صالحی، تهران، احسان،

1397ش.
 - ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ القرآن، حسين بن
خسروی غالمرضا  ترجمه  اصفهانی،  راغب   محمد 

حسينی، تهران، مرتضوی، 1374ش.
 - التشريع الجنائی اإلسالمی مقارنًا بالقانون الوضعی،
عبدالقادر عوده، بيروت، دارالكتب العلمية، 1426ق.

 - تعرضات جنسی در نظام كيفری ايران و انگلستان،
عليرضا نوبهاری طهرانی، تهران، مجد، 1393ش.

 - تفسير الميزان، سيد محمدحسين طباطبايی، ترجمه
بنياد علمی و فكری عالمه قم،  از مترجمان،   جمعی 

  کتابنامه
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طباطبايی، تهران، رجاء؛ اميركبير، 1363ش.
ترجمه عثمانی،  محمدشفيع  القرآن،  معارف  تفسير   - 
االسالم شيخ  جام،  تربت  پور،  حسين   محمديوسف 

احمد جام، 1377ش.
 - تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازی، تهران، دارالكتب

اإلسالمية، 1376ش.
 - تفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعة،
 محمد بن حسن حرعاملی، قم، مؤسسة آل البيت)ع(

إلحياء التراث، 1414ق.
 - جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم، محمدحسن

نجفی، بيروت، دارإحياء التراث العربی، 1362ش.
 - حجاب، سيد ابواألعلی مودودی، ترجمه نعمت اهلل

شهرانی، تهران، احسان، 1369ش.
 - حرمت شكنی عفت عمومی و مجازات آن، هادی
عظيمی گرگانی و سميه كريمی، تهران، صبا، 1391ش.
 - حقوق بين الملل عمومی، محمدرضا ضيائی بيگدلی،

تهران، كتابخانه گنج دانش، 1381ش.
 - حقوق جزای اختصاصی: جرايم عليه عفت و اخالق
محمدصالح خانوادگی،  تكاليف  و  حقوق  و   عمومی 

وليدی، تهران، اميركبير، 1387ش.
تهران، ايرج گلدوزيان،   - حقوق جزای اختصاصی، 

جهاد دانشگاهی، 1378ش.
كابل، نذير،  دادمحمد  اختصاصی،  جزای  حقوق   - 

حامد رسالت، 1396ش.
شامبياتی، هوشنگ  اختصاصی،  كيفری  حقوق   - 

تهران، ژوبين، 1378ش.
تهران، محمدی،  ابوالحسن  اسالم،  كيفری  حقوق   - 

مركز نشر دانشگاهی، 1374ش.
 - الخالف، محمد بن حسن طوسی، قم، دفتر انتشارات

اسالمی، 1417ق.
 - شرائع اإلسالم، جعفر بن حسن محقق حلی، نجف،

مطبعة اآلداب، 1389ق.
 - صحيح مسلم، مسلم بن حجاج قشيری نيشابوری،

بيروت، دارإحياء التراث العربی، بی تا.

 - فرهنگ جامع روانشناسی ـ روانپزشكی انگليسی ـ
 فارسی، نصرت اهلل پورافكاری، تهران، فرهنگ معاصر،

1373ش.
اميركبير، تهران،  عميد،  حسن  عميد،  فرهنگ   - 

1375ش.
محمدرضا طنز،  اصطالحات  و  واژگان  فرهنگ   - 

اصالنی، تهران، كاروان، 1385ش.
تا  1376 فرهنگستان  مصوب  واژه های  فرهنگ   - 
 1385، گروه واژه گزينی، تهران، فرهنگستان زبان و

ادب فارسی، 1387ش.
مصطفی ترجمه  قطب،  سيد  القرآن،  ظالل  فی   - 

خرم دل، تهران، احسان، 1378ش.
 - قاموس قرآن، سيد علی اكبر قرشی، تهران، دارالكتب

اإلسالمية، 1412ق.
 - قواعد كليه فقهی، سلطان شاه سلطانی، مزار شريف،

ثقافت، 1392ش.
 - الكافی فی الفقه، تقی الدين بن نجم الدين ابوالصالح

حلبی، قم، مكتبة اإلمام أميرالمؤمنين)ع(، 1403ق.
 - مبسوط در ترمينولوژی حقوق، محمدجعفر جعفری

لنگرودی، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1381ش.
 - المستدرك علی الصحيحين، محمد بن عبداهلل حاكم

نيشابوری، بيروت، دارالكتب العلمية، 1411ق.
المقنعة، محمد بن محمد مفيد، قم، دفتر انتشارات  - 

اسالمی، 1410ق.
يحيی الحجاج،  بن  مسلم  صحيح  شرح  المنهاج   - 
العربی، التراث  دارإحياء  بيروت،  نووی،  شرف   بن 

1430ق.
 - مواهب الجليل فی شرح مختصر خليل، محمد بن

محمد حطاب، بيروت، دارالفكر، 1412ق.
 - نابهنجاری و بزهكاری كودكان و نوجوانان از ديدگاه
 جرم شناسی، مقررات داخلی و اسناد بين المللی، علی

نجفی توانا، تهران، راه تربيت، 1382ش.
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