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 چکیده

جرایم جنسی مبتنی بر  رضایت در محدوده ای که در قوانین موضوعه به آن پرداخته شده است موضوع تحقیق حاضر می 

واکنش های سیاست گذار جنایی با این باشد، در این راستا ابتدا با تبیین نیاز جنسی از منظر روانشناسی چالش برخوردها و 

نیاز نمایانده شده است و از سویی تقابل عرف و قوانین کیفری با نیاز جنسی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که در 

 ث یادی جنسی در ایران نیز در کنار مباحورد با نیازهاو نتایج حاصله نیز در راستای برخ عرصه های مختلف تحقیقات مختلف

و عدم اعتنا به  و مقایسه وضعیت کنونی جامعه با واکنشها و تدابیر موجود ، تحلیل، از خالل توصیفشده ذکر گردیده است

از ایران پیش بینی می شود جرایم جنسی مبتنی بر رضایت در  عمال زود هنگام راهکارهاراهکارهای ارائه شده و عدم امکان ا

 هه آینده رو به فزونی خواهد نهاد.ت منع و تحریص در سه دمجرای اباحه گری و تأمین نیاز و سیاس

 کلمات کلیدی: آینده پژوهی، جرایم جنسی، رضایت
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 مقدمه -1

مطابق با آموزه های شرعی و منبعث از آن در مقرره های کیفری سیاست کیفری در کشور ایران در برخورد با جرائم جنسی در 

طی چند دهه بعد از انقالب اسالمی رویکردی امنیت مدار و در مواردی دشمن مدار اتخاذ نموده است، تاکنون در این مسیر 

وجه بوده است یک سیاست کیفری افتراقی بوده که در رسیدن به اهداف خود نه تنها آنچه که در برخورد با این جرائم مورد ت

نگرفته است، دیدگاه و تمایالت نسلهای جدید در بین قرار موفقیتی کسب ننموده است بلکه مورد اقبال شهروندان ایرانی نیز 

با رهیافتها و راهبردهای ارائه خورد با مسائل جنسی در برجوانان و نوجوانان به علل و عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و .... 

هم سو نیست، حتی دیدگاه مدیریت مدار اسالم در  شده از سوی سیاستگذار جنائی در طول چند دهه بعد از انقالب اسالمی

آن جمله  رابطه با نیازهای جنسی نیز در رفتار سیاستگذار جنسی مورد پذیرش عرف جامعه ایرانی قرار نگرفته است، که از

یط زندگی انسان ازدواج موقت و خانه های عفاف می باشد، این اوضاع و احوال با گرد هم آمدن عوامل درونی و بیرونی در مح

ی در آینده خواهد بود که می تواند عالوه بر اینکه نگرانی ما را نسبت به آینده افزون کند می تواند در جهت حکایتگر رویدادهای

و منطبق با عرف و هم سو با آموزه های شریعت به ما یاری رساند، پژوهش حاضر یک پیش گوئی محض  اتخاذ تدابیر پذیرا

ی را عرضه خواهد مانه زنیهاینخواهد بود بلکه از رهگذر وقایع حاضر و نقد و بررسی راهبردهای مختلف از گذشته تا به حال گ

ی از دورنمایقوع زنگ خطری خواهد بود تا بتوانیم از این رهگذر نمود که از بین وقایع احتمالی در آینده به ترتیب احتمال و

   تجسم نمائیم.در آینده ارتکاب جرائم جنسی مبتنی بر رضایت 

با این عنوان یافت نگردید اما از آنجا که پژوهش در منحصر پژوهشی  ،با جستجو در مقاالت، کتب، سایتها و منابع مختلف دیگر

محتمل و قریب می باشد لذا تحقیقات مختلفی که در این زمینه مورد استفاده قرار خواهد گرفت  آینده نیازمند گمانه زنیهای

 آنها در اینجا اشاره می گردد: بسیار است، که به عنوان نمونه به برخی از

 برپایهکوشیده است ( در تحقیقی تحت عنوان عوامل موفقیت در آینده نگاری ملی 1391سعید خزایی و ایرج الهی دهقی)

 یک موفقیت درباره قضاوت برای را شاخصی و تعریف جهان، کشورهای در گرفته انجام گوناگون های پژوهش و مطالعات

  نموده است. بیان را آن موفقیت در مؤثر عوامل سپس و کرده بیان نگاری آینده فعالیت

های جنسی پیش از ازدواج)دوره عقد( بر مهارتبررسی اثربخشی آموزش ( در تحقیقی با عنوان 1392آمنه دشتستان نژاد)

به نتایجی دست یافته است که هرچند پژوهشی از آینده در  جنسی ناکارآمد زوجین شهر اصفهان -های فرهنگیباورها و آموزه

 آن به چشم نمیخورد اما از جمله تحقیقاتیست که در اینجا قابل استناد خواهد بود.

منطقی زناشویی های غیررفتاری بر تغییر باور -بخشی آموزش رویکرد شناختیاثرد با عنوان ( در تحقیق خو1390اعظم رضائی)

 به رشته تحریر در آورده است. و دانش جنسی زنان متاهل شهرستان گناوه
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در  مانار خمیب ۳۰در  یمسج ایهتایکا شب یسنج الالتتاخ طهراب یاتدمقم یررسب به در تحقیق خود (1381)مولود طباطبائی 

 در مشهد پرداخته است. انزن یصصخت کینیلک

مراجعه کننده به  ایدز بررسی عمللکرد غدد جنسی در بیماران مبتال به عفونت( نیز تحقیقی تحت عنوان 1382جواد رکابپور)

 .به عمل آورده است مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری کرمانشاه

تعیین درصد فراوانی زنان مبتال به اختالل عملکرد جنسی در زنان مراجعه کننده به  ( تحقیقی با عنوان 1387جان مهرپور)مر

 تهران به عمل آورده است. درمانگاههای بخش زنان بیمارستانهای حضرت رسول اکرم )ص( و اکبرآبادی

زنان مبتال به اختالل عملکرد جنسی در زنان مراجعه کننده تعیین درصد فراوانی ( تحقیقی با عنوان 1389زهرا بنی هاشمی)

 تهران به انجام رسانیده است. به درمانگاههای بخش زنان بیمارستانهای حضرت رسول اکرم )ص( و اکبرآبادی

یر در به رشته تحر بررسی روابط نامشروع و جایگاه آن در حقوق ایران و فقه اسالمی( نیز تحقیقی با موضوع 1379رضا ثنائی)

 آورده است.

 پسر پرداخته است.  ها در ارتباط با روابط میان دختر وبررسی نگرش خانواده ( هم در تحقیق خود به1383اکرم دائمی)

خودداری می نمائیم اما در  بسیار است که از ذکر آن در اینجا از این نمونه تحقیقات که در پژوهش پیش رو راهگشا می باشد

 آنها استفاده به عمل خواهیم آورد. ازحاضر راستای پژوهش 

مقاله پیش رو در جهت مشکالت پیش آمده در این زمینه که نوعی تهدید کیان خانواده و نسل های آینده می باشد در ابتدا به 

می پردازد و سپس از رهگذر تحقیقات مستند و داده های و رفتار سیاست گذار جنایی تبیین وضعیت موجود در جامعه ایرانی 

وضعیت های احتمالی در آینده را به تصویر  داخته و سپسربه بررسی کارنامه سیاست کیفری موجود پ علمی مورد اطمینان

خواهد کشید و در پایان رهیافتهای واقع گرایانه این تحقیق در جهت پیشگیری و بهینه نمودن اوضاع ارائه خواهد گردید که از 

ادله اجتهادی از جمله عقل و خرد می با وسل به فقه پویا و داده های علمی هم سو جمله آن مدیریت روزآمد نیاز جنسی با ت

  طراری در این راستا می باشد. شنهاد وضع اقدامات تأمینی اضنهایت پی باشد و در

 

 مفاهیم -2

 آینده پژوهی -2-1

 با که بود خواهند آمیز موفقیت هنگامی راهبردها تدوین و انداز چشم مانند بلندمدت های برنامه ویژه به ریزی، برنامه انواع

 و مبهم فضای سو کی از تا اند کرده پژوهی آینده مراکز یا واحدها برپایی به اقدام باشد، همراه آینده از کافی و درست شناخت

 در پایه، براین ،کنند معرفی را کشور منافع و اهداف کننده تأمین و مناسب مسیر دیگر سوی از و سازند روشن را آینده کتاری

 ها فعالیت این ابعاد و دامنه بر روز هر و است یافته گسترش جهان گوناگون نقاط در پژوهانه آینده های فعالیت حاضر حال
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 با ،اند شده تبدیل سازمانی و بخشی ملی، اندازهای چشم خلق فرایند در کلیدی بازیگران به پژوهان آینده و شود می افزوده

 درصورت بلکه د،نک نمی تضمین را مطلوب دستاوردهای به دستیابی تنهایی به نگارانه، آینده های فعالیت انجام حال، این

 جبران هایی آسیب و دستاوردها تواند می نگاری آینده فعالیت جامع، و علمی روشمند، انجام به توجهی بی و نادرست اجرای

 و مطالعه رو، همین از نباشد ممکن آن اقتصادی های زیان و رفته دست از زمان جبران که کند تحمیل کشور بر را ناپذیر

 (6، 1391)خزایی، دهقی، است شده تبدیل توجه درخور و مهم ای مقوله به نگاری آینده های فعالیت بازشناسی

 جرایم جنسی -2-2

متعارف ارزشهای پذیرفته شده در هرگونه رابطه یا رفتار جنسی یا فعالیت مجرمانه با محوریت مسائل جنسی خارج از حد و مرز 

و در  (9، 1392)بیگی، جامعه که حیثیت، اعتبار و آبروی فردی و خانوادگی اشخاص و جامعه را در معرض خطر قرار می دهد

مورد واژه جنسی نیز در اصطالح متداول امروزی آنچه که مربوط به امور شهوانی باشد گفته می شود و مسایل جنسی نیز 

 (7876، 1377مربوط به غرایز جنسی می باشد)دهخدا، 

 مفهوم رابطه جنسی -2-3

، 1388ردد)صدری، افشار و دیگران، جنسی همراه است اطالق می گ به رفتار و مناسباتی که با آمیزش طه جنسی در لغتراب

224) 

 

 

 مفهوم رضایت -2-4

رضایت در لغت در معنای قبول، رضامندی، خوشحالی، خشنودی، اجازت، رخصت آمده است و مبتنی بر رضایت یا رضایت آمیز 

  ( 1659، 1388در معنای توأم با خشنودی و مقرون بر رضایت آمده است.)معین، 

 

 طرح مسأله -3

 افزایش و قطعیت عدم محیطی، زیست فناورانه و اجتماعی، سیاسی، اقتصادی حوزه های گوناگون در شگرف و شتابان تغییرات

 مناسب تصمیم های برای اتخاذ ملی سطوح در گیرندگان تصمیم روی موانع پیش و ها دشواری مهمترین از سطح خطرپذیری

که  هزینه بر و پرمخاطره شرایط این با رویارویی مناسب برای آمادگی است، کسب عملیاتی و گوناگون راهبردی های حوزه در

 تعیین و شناسایی  مطالعه آینده، است، ناشدنی حتی و دشوار کشورها آن برای از برخاسته اقتصادی زیانهای و زمان جبران گاه

روشی  عنوان به اهداف به دستیابی راه در پایدار جامعه حرکت برای برنامه تدوین و انتخاب آینده مطلوب ممکن، آینده های

 ابزارهای و کارآمدترین مهمترین جمله از نگاری آینده که جا آن تا یافته است همگانی مقبولیت جامعه، مدیریت در کارآمد
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 و اجتماعی رفاه و پایداری اقتصادی، اهداف سیاسی به دستیابی برای ملی سیاستهای تدوین بلندمدت و راهبردهای ساخت

 در سو یک از را باید آینده پژوهانه های فعالیت به کشورها اهتمام توجه و است، ریشه شده تبدیل فناوری از مطلوبسطح 

 بینی پیش عددی شبه و کمی برخی شیوه های حتی و رایج روشهای ناکارآمدی در سوی دیگر از و تغییرات شتاب گیری

 شتابان حقیقت، تغییرات در ندارد، را آینده از رازگشایی توانایی در مؤثر و مهم عوامل برخی به توجه عدم دلیل که به دانست

 خود نوبه به که شد نگاری آینده گسترش پیدایش و موجب برنامه ریزی متداول های ناکارآمدی روش و بیستم قرن دوم نیمه

 از را ها دولت آورد و پدید شگرف تغییراتی می رفت کار به حل مسئله و شناخت برای که هایی روش و نگرش در شیوه

، امروزه در رابطه با برخی رفتارها که به تعبیر مقرره های کیفری )همان(کرد تبدیل و مبتکر کنش گر به  زده واکنش وضعیت

از آن تحت عنوان جرائم جنسی یاد می شود، رویکردها و راهبردهائی در راستای پیشگیری از آن اتخاذ می گردد که به نظر می 

جامعه شناسی و تحقیقات مختلفی که در این زمینه به انجام  ی،به داده های علوم مختلف از جمله روانشناس رسد با توجه

رسیده راه به جائی نخواهد برد و در صورت ادامه وضعیت به شیوه کنونی در آینده ای نه چندان دور شاهد رشد قابل مالحظه 

این جرایم نه تنها در بین جوانان مجرد بلکه در بین افراد متأهل نیز ای در وقوع جرائم جنسی مبتنی بر رضایت خواهیم بود 

شیوع خواهد یافت، در دیدگاه عرف ایرانی و از دید اغلب زنان متأهل ازدواج موقت برای شوهر تفاوتی با یک رابطه نامشروع 

در جامعه گهگاهی از برخی تریبون ها جین این سنت که نداشته و روی آوردن به آن نیز خانمان برانداز است و عده ای از مروّ

چنین راهکارهائی مساعدت نموده  و طرد به سخن پراکنی می پردازند بدون تبیین ماهیت و ضرورت چنین نهادهائی به بدنامی

تحقیق حاضر با نقد راهکارهای موجود و در حال انجام و البته با توسل به رهیافتهای روانشناسان و  (92، 1392)حیدری، اند،

در یک چشم انداز بیست جامعه شناسان و محققین به این نکته رهنمون خواهد گردید که ادامه وضعیت حاضر در کشورمان 

اهد داشت، البته راهکارهائی نیز در این زمینه ارائه خواهد ساله رشد روز افزون جرائم جنسی مبتنی بر رضایت را به دنبال خو

 گردید که امید است بدون عناد ورزی و درک مصالح اجتماعی متعال از نظر دولتمردان بگذرد.

 

 

 

 

 یافته های تحقیق -4

 طبیعت در برابر تربیت -4-1

میل جنسی درست مثل تشنگی و گرسنگی، انگیزشی پرقدرت است، ولی میان انگیزه جنسی و انگیزه هایی نظیر دما، تشنگی 

و گرسنگی تفاوتهای مهمی وجود دارد. انگیزه جنسی انگیزه ای اجتماعی است، یعنی نوعاً متضمن مشارکت یک فرد دیگر 
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انگیزه هایی نظیر گرسنگی و تشنگی  زیستی خود فرد بستگی دارند، به عالوهبه وجود  است، حال آنکه انگیزه های بقا صرفاً

ریشه در نیازهای بافتی بدن دارند، حال آنکه انگیزه جنسی به کمبودی درونی مربوط نیست که الزم باشد مهار و برطرف شود 

، در واقع حاالت انگیزشی، ل مزاج نمی دهندتا بافت زنده بماند، از همین رو انگیزه های اجتماعی تن به تحلیلی مبتنی بر اعتدا

هم رفتار ما را جهت می دهند و هم رفتار خاصی را در ما بر می انگیزند، ما می توانیم آگاهانه به انگیزه ای جامه عمل بپوشانیم 

 نه عمل مییا چنین نکنیم، ولی فرایندهایی که مستقیماً حاالت انگیزشی را تنظیم می کنند، در سطحی بجز گزینش آگاها

کنند، این فرایندها از دو منبع ناشی می شوند: ابتدا سائقهای درونی و سپس مشوقهای بیرونی، سائقهای درونی ازجمله 

هورمونهای زنانه)استروژن و پروژسترون( و هورمونهای مردانه)آندروژنها( در برانگیختگی جنسی انسان صرفاً نقش محدودی را 

)اتکینسون و تنظیم فعالیت جنسی به عهده دارند.گیرتری در پست تر که هورمونها نقش چشمایفا میکنند به عکس جانوران 

 (39، 1384همکاران، 

خورد نقش برجسته تحریکات و مشوقهای بیرونی می باشد بدین صورت که  امروزه آنچه در جامعه ایرانی بیشتر به چشم می

دانشگاهها و مراکز آموزشی را دختران تشکیل می دهند، ورود  درصد دانشجویان در 65طبق آمار های اعالم شده قریب به 

سال گذشته چندین برابر گردیده است، سن ازدواج به طرز باور نکردنی رو به  30زنان در عرصه های اجتماعی نسبت به 

در رسانه های  افزایش گذاشته، بیکاری و عدم اشتغال در ایران موضوعی آشکار به شمار می آید، اباحه گری ارزشهای سنتی

درصد مردم ایران به آن دسترسی دارند در حال ترویج  60جمعی به خصوص تلویزیون و برنامه های ماهواره ای که قریب به 

سال گذشته افزایش یافته  30درصد نسبت به  350و دیگر اینکه آمار طالق نیز در ایران  (124، 1392)علیرضایی، می باشد

کارهای پیشگیرانه در عمده سیاستهای کیفری مبتنی بر منع و مقابله از نوع برخوردهای و راه (76، 1392است)حیدری، 

کیفرگرا بوده است، آنچه که نیک پیداست نتیجه چنین منعی می باشد که به تحریص افراد به خصوص جوانان خواهد انجامید 

ویش در مسیر اعتالی علم و دانش عمده وقت و و نمونه بارز آن جامعه دانشگاهی در ایران خواهد بود که به جای صرف وقت خ

 مشغله ذهنی آنها صرف ناکامی ها یا برآوردن چنین نیازی خواهد انجامید.

 و تقابل آن با راهبردهای سیاست جنائی موجود موضع نیاز جنسی -4-2

او مشخصاً مطرح کرد این بود که آبراهام مازلو نظریه ای را مطرح نمود که امروزه نیز از تعرض جدی در امان مانده است، آنچه 

از نیازهای زیستی پایه شروع می شود و به انگیزشهای روانی پیچیده  سلسله مراتبی از نیازها در کار است، این سلسله مراتب

پایه برطرف نشود، فرد به آنها اهمیت نمی دهد، نیازهای هر سطح باید الاقل تا حدودی برطرف تری می رسد که تا نیازهای 

وقتی که غذا و امنیت به دشواری حاصل می  باشد تا نیازهای سطح باالتر بتوانند در تعیین اعمال فرد اهمیت پیدا کنند شده

و فقط در  شود، به دست آوردن آنها اعمال فرد را تحت سیطره خود می گیرد و انگیزه های برتر اهمیت چندانی پیدا نمی کنند

رفع باشد، فرد وقت و کارمایه خود را صرف عالیق زیبا شناختی و فکری خود خواهد  پایه به راحتی قابل صورتی که نیازهای
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حال در جامعه کنونی ایران که افراد برای غذا، سرپناه و نیاز های اولیه همچون  (119، همانکرد. )اتکینسون و همکاران، 

پرهیزگاری هادینه شدن توصیه های شریعت و نیازهای جنسی باید با هم درگیر شوند، جد و جهد معرفتی و کماالت از جمله ن

 با طرد این نیاز که در آموزه های اسالمی بر برآورده شدن آن تأکید گردیده است نخواهد توانست در بلند مدت پایدار بماند،

شتها نابسامانیهای موجود گسترش چشمگیر خواهد داشت، ازدواج موقت که در فقه شیعه پذیرفته شده است به دلیل سوء بردا

و در دسترس قرار گرفتن نابجا آماج انتقادات شدید بوده و هست، بجاست متذکر گردیم در بین اهل تسنن که با ازدواج موقت 

اکرم)ص( مخالفت می ورزند در اصل تجویز آن تردیدی ندارند و موضع آن را در وضعیت اضطراری پیش آمده در زمان پیامبر 

اما سیاست جنایی موجود بدون توجه به اینکه پیش نیازهای جرم انگاری  (42، 1364 موجودی،)مورد تأیید قرار می دهند،

 باید مورد توجه قرار گیرد تدابیری اتخاذ می نماید که مبتنی بر منع و تحریص روز افزون در حال اجراست. 

 و عرف  ناییسیاست ج -4-3 

ی از مقرره های کیفریست، با این مقدمه که اسالم در ارتکاب بخشسازگاری دارد گواه این ماجرا در مواردی با عرف نیز سر نا 

نا کمی پا پس نهاده و امر به نزدیک نشدن به ور داده است اما در مورد ارتکاب زبه منع انجام دستبسیاری از گناهان و جرایم 

آن را مقرر نموده است زیرا با درک درست از این نیاز که پیشگیری پس از ورود در مرحله تحریک به مراتب سخت تر و دیگر 

ورد اینکه ضربات مهلک ارتکاب چنین جرایمی بعضاً جبران ناپذیر است اقدام به تجویز چنین احکامی نموده است اما در م

ا مبدل به مباحاتی گردیده است که مجازات سنگینی همچون مواقع اضطراری محذورات و ممنوعیتهچنین نهی مشدده ای در 

، اما در وضعیت پیش آمده در جامعه کنونی که پیش سنگسار را در حالت اضطرار به شالق یا معافیت کامل سوق داده است

برخی مقرره ها با حفاظت از کیان خانواده  (35، 1392گردیده است)پوربافرانی،  نیازهای یک جرم انگاری با بی اعتنایی مواجه

اذعان ایران  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  227در این راستا ماده  در تقابل و مورد پذیرش عرف و عقالنیت نمی باشد

ماری که مموجب خطر برای طرف مقابل می دارد: اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بی

 می گردد ماند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج میکند.

به منع گردیده است  واکاوی و پرس و جو نیزاز تحت شرایطی  ،به وقوع پیوسته در مواردی نیز جرم جنسی مبتنی بر رضایتِ

نیز در این راستا مقرر میدارد: انجام هرگونه تعقیب و  ان ایر 1392مصوب  قانون آیین دادرسی کیفری 102گونه ای که ماده 

در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در  تحقیق

ق فقط در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقی

 ط قاضی دادگاه انجام می شود.ایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسمحدوده شک

: در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار همین ماده نیز مقرر گردیده است 1تبصرهدر 

 وشاندن جرم و عدم اقرار می کند.اشته باشد، قاضی وی را توصیه به پد
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(، اما با در نظر گرفتن مقتضیات کنونی بزه 172، 1378کرد بزه پوشی در اسالم سیره پیشوایان دین نیز بوده است)صادقی، روی

پوشی هر چند بجا و سزاوار می نماید اما راهکاریست که بدون توجه به ریشه وقوع جرایم جنسی مبتنی بر رضایت که مواد 

در آینده ای نه چندان دور در دادرسیهای کیفری مورد استناد قرار خواهد گرفت و مزبور آن را مورد هم پوشانی قرار میدهد 

چه بسا زنان متأهل به بهانه اینکه همسرشان چند ماهی به مسافرت رفته مبادرت به ارتکاب زنا نمایند و یا اینکه مردان نیز در 

با ایران قانون مجازات اسالمی  227ته نماند صدر ماده ایام کوتاه حیض یا نفاس با توسل به این بهانه مرتکب زنا گردند، ناگف

این تحلیل به معنای کنار گذاشتن  صورت تلویحی مساعدت خواهد نمود، در راستای اشاعه این امر به آوردن واژه از ]قبیل[

ضمیمه دیگری سیاست بزه پوشی نمی باشد بلکه با توجه به تبیین طبیعت انسان که در مبحث پیشین بحث آن گذشت باید 

فراهم آید که در  تحت عنوان در دسترس بودن نیاز در حد معقول برای همگان و به خصوص افرادی که در اوج فشار می باشند

ن جمله اند، جالب آنکه در ازدواج و تحریک باال در محیط از آوضعیت کنونی جامعه ما وخامت اوضاع از جمله باال رفتن سن 

 پوشش ساپورتبررسی اوقات ایشان صرف  ،ر آنجا به چاره اندیشی می پردازند در یکی از جلساتخانه ملت که وکالی مردم د

نظری داشته  ،و یا اینکه به رفع نیازها بدون آنکه به تزلزل پای بست های اصل موضوع نگاهی انداخته شود ،گردیده بود بانوان

  (63، 1390ان، شند و در نهایت دست اندازی در حقوق جنسی می باشد)ابراهیمیبا

 گزینش تدبیر بجای پذیرش تقدیر -4-4

واقعیات کنونی جامعه که می تواند گمانه زنیهای ممکن الوقوع و قریب به یقین را رقم زند موضوع تحقیقات و پژوهشهایی 

و ، برخی از عوامل که بر مسایل آموزشی گردیده است که عمدتًا مورد اقبال دست اندرکاران امر در این زمینه قرار نگرفته است

افراد تکیه می نماید حکایت از عدم تبیین و آموزش روابط جنسی در بین مردان و زنان متأهل و همچنین درک اجتماعی 

 (83، 1390ناصحیح از این نیاز در بین نوجوانان و جوانان دختر و پسر می باشد)رضایی، 

در  این افرادبسیاری از و تن فروشی مبادرت می نمایند تحقیقات حکایت از آن دارد که  در رابطه با افرادی که به روسپیگری 

ساکن شهرها هستند. اکثریت آنان بیسواد هستند یا تحصیالت تا مقطع ابتدایی  ٪۷۵سال قراردارند و  ۱۵-۲۴گروه سنی 

نفر(  ۵/۴ی بیشتر از میانگین کشور )د خانوادههای با بعزنان فاقد مسکن شخصی بوده و اکثریت افراد در خانواده ٪۵۰دارند. 

ه میانگین سال است ک ۴۷سال و حداکثر  ۸اند. دامنه سنی اولین رابطه جنسی آنان حداقل هاین افراد مهاجر بود ٪۲۶اند. بوده

سرپرستی، طالق، مهمترین علت گرایش به روسپیگری و روابط نامشروع نیز بدسرپرستی و بی و سالگی است ۱۸آن در سن 

 (183، 1386)سلطانی، است اختالالت روانی، اختالالت خانوادگی، اعتیاد و ... بوده

جنسی نوجوانان را که مهمترین نهاد تعلیم و تربیت که وظیفه تربیت ید آن بوده در رابطه با آموزش مؤتحقیقی دیگر نتیجه  

ر و سایر نهادهای تربیتی برخوردا برعهده دارد خانواده و والدین می باشد، در صورتیکه نوجوانان از تغذیه فکری سالم خانواده

  (125، 1383)دائمی، نباشد در جامعه شاهد کاهش مشکالت خانواده با فرزندران خواهیم بود
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 جنس مخالف تحقیقات نشان داده است که:و در مورد نگرش جوانان و نوجوانان نسبت به 

 بین نگرش و گرایش به جنس مخالف رابطه دارد. -۱ 

 بین دینداری و نگرش رابطه وجود دارد.-۲

 بین دینداری و گرایش رابطه وجود دارد.-۳

 بین جو عاطفی و نگرش رابطه وجود دارد.-۴

 داری مشاهده نشد.بین جو عاطفی و گرایش همبستگی معنی-۵

 ن تأثیر گروه همساالن و نگرش رابطه وجود دارد.بی-۶

 ای مشاهده نشد.بین تأثیر گروه همساالن و گرایش رابطه-۷

 بین دختران و پسران از نظر نگرش تفاوت وجود دارد.-۸

تر و پسران گرایش بیشتر به جنس مخالف بین دختران و پسران از نظر گرایش تفاوت وجود دارد )دختران نگرش مثبت-۹

 دارند(

 .بین وضعیت تحصیلی و نگرش به جنس مخالف رابطه وجود دارد-۱۰ 

 بین وضعیت تحصیلی و گرایش رابطه وجود دارد.-۱۱

نتیجه این تحقیق عبارتست از اینکه نهاد تعلیم و تربیت وظیفه تربیت جنسی نوجوانان را بعهده دارد، دریافت خوراک فکری 

شدن گرایش نوجوانان به جنس مخالف و نیز کم شدن معضالت خانواده و مدارس در این سالم از طریق این نهاد موجب کاسته 

، 1380)کردلو، که در مواردی موجب سوق داده شدن این گروه ها به سمت وقوع چنین رفتارهایی می گردد گرددرابطه می

150)  

ده و از قضات و محکومین این جرایم صورت در برخی تحقیقات که مبتنی بر پرونده های موجود در دادگاهها و دادسراها بو

انگاری و شدت مجازات غریزه جنسی امری است الینفک از جوامع بشری و صرف جرمگرفته نیز حکایت از آن دارد که 

و باید برای سیاستهای ایجاد محدودیت و ممنوعیت راهی را نیز  نده مناسبی برای غریزه سرکش باشدکنتواند عامل کنترلنمی

 (142، 1379)ثنایی، ارضاء این غریزه ارائه دهد.جهت 

و  یمسج التکشد( مدرص ۲/۶۳د )اشبیم لایمت هلرحدر م اللتاخ دهش امجان هعطالدر م یسنج یشنک اللتاخ وعن نریتعایش 

رد کلمع اللتاخ باقعتا مم ارانمید بدرص ۶/۳۴ تاس هتد داشاهش روها گدار بینعم اوتفت یودنآزم روهدر گ دهاد شجای یروان

 وهح، نیودند و آزماهش روهدو گ نیب هسایقد در مودنب دهش یمسج التکشم آن یو در پ یروح وارضار عود دچخ یسنج

، یویاشزن یدگدر زن تبحود مر و وجسما هب ماهفت زانیم تاربقاز م ذتل زانی، میودکدر ک یسنج اکدردن هربجود توج ازدواج
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 تیعر، وضسما هب ینس اوتفار، تمیب نظار ستان الفر خداد ب انشن یشاحدار و فینعم اوتفت اریظر آماز ن یدگدر زن بالرد غف

 (35، 1381)طباطبایی، .تاس هتداشن رییگمشچ اوتفت روهدو گ نیدر ب یسنط جاز رواب هیاول یاهو آگ وادهانخ وعن ،ادیصتاق

، 4، 3که در مناطقدرمان جایگزینی هورمونی با وضعیت روابط جنسی زناشوئی در زنان یائسه با ارتباط  در  همچنین تحقیقی 

بین دو گروه دریافت کننده هورمون و بدون دریافت هورمون در کلیه جنبه های تهران به انجام رسید نشان داد که  8و  7

توانایی رسیدن به اوج لذت  ٬روابط جنسی لذت از ٬رضایت از روابط جنسی ٬فعالیت جنسی ٬روابط جنسی شامل میل جنسی

)یونسی ته اختالف وجود دارد.ت به گذشبحال حاضر و هم از نظر تغییرات نسهم در  ٬جنسی و اهمیت روابط جنسی

 (123، 1378کفشگیری، 

 هتافی مل آمده که در مورد مشکالت جنسی که عمدتاً گریبانگیر بانوان جوان بعد از زایمان ابتدایی  میگردد نیز تحقیقاتی به ع 

ود شیاد مهنشیپ نرایابنود بب دهر شتشیب یگلاماز ح لبق هب تبسن انماز زای یاشن یسنط جرواب التکشم هداد ک انشن شژوهپ

ط رواب التکشم یررساد بهنشیز پیرد و نیرار گق تداشهب شوزآم ایههامرنب تسیدر ل انماز زای سپ یسنط جرواب التکشم

 (43، 1380)جواهری، ود.شیم وزاد دادهد نولاز ت سپ ردانم یسنج

کردن اکثر دبیران زن و مرد موافق با منظور در راستای آموزش نوجوانان نیز در مناطقی از تهران تحقیقاتی به عمل آمد که  

 (112، 1382باقری درمنی، بودند.)درس آموزش جنسی در برنامه درسی مقطع متوسطه 

حاکی از استان گیالن نتایج در آموزان مقاطع راهنمائی و متوسطه پیشگیری از مشکالت جنسی در میان دانش ارائه زمینهدر  

زندانشان با جنس مخالف را ندارند و در ارائه الگوهای ها شناخت درستی از الگوهای روابط اجتماعی فرکه اکثر خانواده آن بوده

اند و درس تربیت بدنی در تخلیه هیجانی نوجوانان تأثیر تربیت جنسی مناسب به فرزندانشان موفقیت چندانی نیز کسب ننموده

نقش زیادی داشته ی نوجوانان تواند در تقلیل مشکالت جنسبسیار زیادی بجای گذاشته و اگر بصورت مطلوب برگزار گردد می

های مبتذل از کشورهای همسایه بعنوان دو ها و عکسیابی مثبت نوجوانان استان گیالن و ورود فیلمهمچنین عدم هویت، باشد

آموزان دختر باشند ذکر گردیده است و همچنین ادامه تحصیل دانشعامل مهم که در ایجاد مشکالت جنسی دارای نقش می

گردد و امکان ادامه تحصیل این آموزان میروزانه به مصلحت نبوده و سبب بدآموزی برای سایر دانشازدواج نموده در مدارس 

آموزان کلیه مقررات و ضوابط جاری در آموزش و شود که این دانشآموزان در مدارس روزانه به شرطی مجاز شمرده میدانش

  (54، 1379یدی، )مؤپرورش را رعایت نمایند.

نشان تحقیقات نتایج  میگردد  عواملی که موجب گرایش زنان و مردان متأهل به روابط نامشروع جنسی همچنین در  بررسی

 :که ه استداد

 بین رضایت از روابط جنسی زنان با گرایش آنان به رابطه نامشروع ، همبستگی معنادار و معکوس وجود دارد. -۱ 

 .بستگی معنادار و معکوس وجود داردبین رضایت از روابط جنسی مردان با گرایش آنان به رابطه نامشروع ، هم -۲ 
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 .، همبستگی معنادار و معکوس وجود داردبا گرایش آنان به ر ابطه نامشروعبین رضایت از روابط عاطفی زنان  -۳ 

 ، همبستگی معنادار و معکوس وجود داردرابطه ی نامشروعگیرایش آنان به  بین رضایت از روابط عاطفی مردان با -۴

 .تگی معنادار و مستقیم وجود دارد، همبسبا گزینش آنان به رابطه نامشروع بین حس انتقام جویی زنان از همسرانشان -۵ 

 .وجود دارد بستگی معنادار مستقیمبین حس انتقام جویی مردان از همسرانشان با گرایش آنان به رابطه نامشروع، هم -۶ 

 .امشروع به علت تنوع طلبی نیستگرایش زنان به رابطه ن -۷ 

 .ستگی معنادار و مستقیم وجود داردبین تنوع طلبی مردان با گرایش انان به رابطه نامشروع همب -۸ 

 .آنان می گذرد، رابطه وجود نداردبین رضایت از روابط جنسی افراد با جنسیت و مدت زمانیکه از ازدواج  -۹ 

 .ذرد، رابطه معناداری وجود نداردبین رضایت از روابط عاطفی افراد با جنسیت و مدت زمانی که ازازدواج آنان می گ -۱۰ 

گذرد رابطه معناداری بین میزان حس انتقام جویی افراد از همسرشان با جنسیت و مدت زمانی که از ازدواج آنان می  -۱۱ 

 .دوجود ندار

 .ی گذرد ، تنوع طلب تر هستندسال م ۱-۱۰مردان، به ویژه مردانی که از زمان ازدواجشان بین  -۱۲ 

 (114، 1383.)شیردل، مردان بیش از زنان به رابطه نامشروع گرایش دارند -۱۳ 

، 1379ت)غفوری، همچنین نتایج تحقیقی دیگر حکایت از رابطه معنا دار و مستقیم بین فقر و بزه کاری را اثبات نموده اس 

235) 

به حکایت تحقیقات و واکاوی ها در عرصه های گوناگون که تقدیم گردید در واقع به جرأت می توان بر این واقعیت نیز صحه 

گذاشت که ناکنون از جانب دولتمردان و سیاستگذاران جنایی در ایران اعتنای بسنده و بایسته ای به هیچ کدام از این یافته ها 

 اعتناو با توجه به عدم  ( حال با توصیف یاد شده و وضعیت کنونی که آن نیز تبیین گردید128، 1392ت)حیدری، نگردیده اس

بعید نخواهد بود و نبایست منتظر معجزه در این  جرایم جنسی مبتنی بر رضایت  به راهکارها و علل و عوامل وقوع گسترش

   .زمینه باشیم

 

 نتیجه -5

 شده نتایج زیر تقدیم میگردد.در راستای تحقیق انجام 

در راستای برخورد با  جرایم جنسی رویکردهای سیاستگذار جنایی عمدتاً کیفرگرا بوده است و در جهت مجازات مرتکبین  -1

کن است در کوتاه مدت اثر مکه هر چند م این جرایم نیز توسل به نوعی عوام گرایی کیفری در مقرره ها به چشم می خورد

 در بلند مدت نتیجه معکوس به بار خواهد آورد. بخش باشد اما
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از زوایای مختلف مورد  را  مسأله مورد بحث، نتایج تحقیقاتی که در مناطق مختلف ایران در این زمینه به انجام رسیده -2

به این راهبردها به  که در عرصه اعمال این رهیافتها هنوز در ایران سیاستگذاری های متمایل داده استبررسی و واکاوی قرار 

 به شیوع چنین جرایمی مساعدت خواهد نمود.نیز خورد و عدم وجود سازوکارهای اقتصادی و بسترهای فرهنگی  چشم نمی

برخی رهیافتهای شرعی از جمله ازدواج موقت و طرح خانه عفاف به علت عدم تبیین و معرفی سزاوار و البته استفاده نابجا  -3

و تبیین واقع گرایانه رهیافتهای  ی مذموم و ناپسند جلوه نموده است، در صورت مدیریت جرایم جنسیاندر نظر عرف جامعه ایر

 .ممکن خواهد بودجرایم جنسی از این رهگذر احتمال پیشگیری از  شرعی

فزایش ین جامعه شناختی ماجرا در سه دهه آینده منجر به اکیه بر داده های روانشناسی و تبیادامه وضع موجود با ت -4

 چشمگیر جرایم جنسی مبتنی بر رضایت و اباحه گری در این عرصه خواهد گردید.

راهکارهای امنیت مدار در این عرصه منع و تحریص به بار خواهد آورد، که پیش بینی می شود گسترش جرایم جنسی   -5

 خواهد گردید.واقع ثر ق و از هم پاشیدگی خانواده ها مؤمبتنی بر رضایت در باال رفتن آمار طال

تقابل تربیت و طبیعت در جامعه امروزه ایرانی ضرورت مدیریت چنین رفتارها و نه جرائم را بیش از پیش خواهد طلبید، چه  -6

بسا در صورت اهمال نسبت به این سیاست ارزشهای موجود از هم خواهد گسست و نسبت به جرائم دیگر از مجرای محوریت 

رویکرد کیفرگرایانه در برخورد برد بلکه باید به کیفر متوسل گردیم که به گونه ای که تبیین گردید اخالق راه به جائی نخواهیم 

 با طبیعت و غریزه معقول و متناسب مورد تأئید نیست.

پررنگ شدن کیفرگرائی در این عرصه جهت مقابله منجر به تمرکز قوای با ارزش جوانی در برآورده نمودن این نیاز خواهد  -7

 د و به شئونات دیگر زندگی سرایت خواهد نمود.گردی
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