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 چکیده
های یکی از جرائم منافی عفت عمومی قوادی است که موجد آسیب

ماندن از خطر مرتکبین این ساحت اجتماع است. برای مصونبر  بسیار

های کیفری متناسب الزم است. این مقاله جرم، دامنه متنوعی از پاسخ

تحلیلی و با اتکا به دو خوانش متفاوت از -گیری از روش توصیفیبا بهره

تناسب مضیق و موسع میزان تناسب جرم و اصل تناسب موسوم به

رسد که مجازات در کند و به این نتیجه میابی میمجازات قوادی را ارزی

شده متناسب با این جرم و اهداف کیفردهی آن نیست و نظر گرفته

اصالح آن ضرورت دارد. چالش اصلی در وصول به این هدف این است 

گذار قوادی را در زمره جرائم حدی برشمرده است. یکی از که قانون

بودن قوادی توسط یرش تعزیریرفت از چالش مزبور پذهای برونراه

گذار با تمسک به نظریه فقهی مخالف با حدی بودن این جرم است؛ قانون

گذار پذیرای این نظریه فقهی نباشد، بر قاضی است البته چنانچه قانون

که با استفاده از ظرفیت کیفرهای تکمیلی تا حدی این کیفر را متناسب 

های گذار در پاسخ به گونهانونشود قنماید؛ عالوه بر این پیشنهاد می

دیگر  موازاتبینی جزای نقدی بهتعزیری این جرم تغییراتی مانند پیش

های این جرم را به رسمیت مجازات آن و تشدید مجازات بعضی جنبه

 بشناسد.
 

ت، منافی عف جرائمتناسب مضیق، تناسب موسع،  :هاکلیدواژه

 قوادی.
 

  

Abstract 

 

One of the public decency’ prejudicial crimes is 
procuration, creating many damages on the society. 

Avoiding from the risk of offenders of this crime, 

needs wide variety of appropriate criminal responses. 
This descriptive- analytical research Based on two 

different readings from the principle of narrow and 

broad Proportionality, the present study assesses the 
extent of the proportionality of procuration crime and 

its punishment. It come to the conclusion that the 

punishment of this crime isn’t proportionate with the 
crime and punish purposes, and therefore its revision 

is required. The main challenge in achieving this goal 

is that the legislator has listed procuration as hodod 
crimes. One way out of this challenge is for the 

legislator to admit ta'zirism by resorting to Juridical 

theory to agree it. Of course if the legislator don’t 
accept this theory, Judicial authority has to some 

extent this punishment by using the capacity of 

supplemental punishments. In addition, it is proposed 
that the legislator recognize changes in response to 

the tazir types of this crime, changes such as the 

anticipation of a fine in parallel to other penalties and 
the intensification of punishment for some aspects of 

this crime. 
 

Keywords: Narrow proportionality, Broad 
proportionality, decency’ prejudicial crimes, 

Procuration. 
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 مقدمه

 ریشه دراصول حقوق کیفری لزوم برقراری تناسب بین جرم و مجازات است که  ترینمهمیکی از    

صل دارای این ا .متیقن دارد قدربهمفاهیم بنیادین حقوق کیفری مانند عدالت، کرامت انسانی و لزوم اکتفا 

بیانگر لزوم رعایت تناسب بین جرم و مجازات  . نوع مضیق آناستدو سیطره معنایی مضیق و موسع 

برقراری تناسب بین مجازات و اهداف و پیامدهای در  ضرورت تناسب موسع گویای کهدرحالی ؛است

 برای مثال ؛استبرای آن از قبیل بازدارندگی، اصالح و درمان، منفعت اجتماعی و...  شدهگرفتهنظر 

ود یا نم توان بیشتر یا کمتر از آن میزان که بازدارنده است، مجازاتنمیمعنای موسع تناسب  موجببه

توالیی،  )صابری شودکند، نامتناسب تلقی میاقتضا می اینکه مجازات فراتر یا فروتر از حدی که اصالح

2931 ،93/13.) 

ده ما موجببه. است، جرم قوادی نظر اصل تناسب بررسی آن الزم استه از نقطهیکی از مواردی ک

ا ، تبعید تبرای قواد مرد در مرتبه دومکه در صورت تکرار  استضربه شالق  57حد قوادی  .م.اق 149

قوادی جرمی است مقید که در صورت  141تبصره یک ماده راساس . بگردداضافه مییک سال نیز 

گردد و در غیر این صورت به مجازات تعزیری مقررشده، یعنی شدن زنا یا لواط مستوجب حد میواقع

بند  حکمبهشود؛ البته سال( حکم داده می 1 ماه تا 6) ضربه شالق و حبس تعزیری درجه شش 54 تا 92

تواند شود و دادگاه میمجازات تبعی محروم می عنوانبهقواد دو سال از حقوق اجتماعی  17ماده  «پ»

گر دو یا اگر واسطهنیز حکم دهد.  19شده در ماده بینیتکمیلی پیش مجازاتبه یک یا چند مجازات از 

 است. شدهگرفته، مجازات تعزیری برای او در نظر ارتکاب زنا یا لواط به هم برساند منظوربهچند نابالغ را 

ه این است؟ در پاسخ ب شدهگرفتهمحوری مقاله این است: آیا کیفر متناسبی برای این جرم در نظر  سؤال

رای مقابله بگرفتن یک مجازات ، در نظراین جرمگوناگون  مراتببهسؤال فرضیه بر این گذارده شد که نظر 

 رسد.با همه صور آن متناسب به نظر نمی

نظر به ماهیت دو وجهی اصل تناسب جرم و مجازات الزم است بخشی از این مطالعه متمرکز بر 

شناخت ماهیت جرم قوادی و بخش دیگر بر پایه شناخت مجازات این جرم پیش رود. در بخش نخست 

سته ب جرائمپذیرش مجازات متناسب بررسی گردد؛ زیرا  پذیری جرم موردنظر برایمیزان انعطاف بایستی

 باشند.پذیری متفاوتی برخوردار میبه حدی یا تعزیری بودن از قابلیت انعطاف
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نظر جدی بین فقهای امامیه مطرح است. در زمینه ماهیت قوادی و مصادیق تحت شمول آن اختالف

های در سال «بازجستی فقهی در ماهیت قوادی» و« قوادی بودن حد ادله نقد و بررسی» پژوهشدو 

خود در این زمینه را مطرح  های اشهر و مشهور این فقه دیدگاهپس از بیان دیدگاه 2931و  2937

 بمتناسهای فقهی، چه راهبردهایی جهت از این دیدگاه هرکدامدر فرض پذیرش  اینجاستاند. سؤال نموده

د؟ در ارزیابی تناسب یا عدم تناسب مجازات این جرم، باید قدم توان اندیشیمجازات این جرم می نمودن

اند. از هایی گذاشت که معیارها و راهبردهای تعیین مجازات متناسب را ارائه نمودهپژوهش بر شانه

اثر منصور رحمدل و رساله دکتری  «تناسب جرم و مجازات»توان به کتاب ها میاین پژوهش ترینمهم

مود. اشاره ن «جیه مجازات از رویکردهای محض تا رویکردهای بینابینتو»در باب  ی توالییصابرعلی 

قرار داد و سپس  موردسنجشتوان میزان تناسب مجازات قوادی را ها میبا تکیه بر حاصل این پژوهش

 سازی را پیشنهاد نمود.راهبردهای متناسب

 ادله موافقین و مخالفین با حدبودن قوادی 

ت شمول جرم قوادی و ماهیت آن در میان امامیه اقوال گوناگون فقهی وجود دارد. ماده در باب دایره تح

ای که حد قوادی را در فرض ق.م.ا از این میان نظریه اشهر را منعکس نموده است؛ یعنی نظریه 141

 کند. این در حالی است که مشهور فقها قائل بر این هستند کهگری برای زنا و لواط اجرا میواسطه

 گری برایو براساس نظریه شاذی صرف واسطه استگری برای مساحقه نیز مشمول حد قوادی واسطه

(. البته فراتر از این 273/275، 2931آورد )محسنی دهکالنی، قوادی را فراهم می حدی بودنزنا بستر 

، 2937)نوبهار، کند گری برای فحشا را ماهیتاً تعزیری تلقی میقولی وجود دارد که جمیع احوال واسطه

متفاوت رقم  ایگونهبه(. پذیرش هر یک از این اقوال سرنوشت اجرای اصل تناسب در این جرم را 242

از  گذارگری برای فحشا یا کل آن تعزیری تلقی شود، قانونهایی از واسطهزند؛ زیرا وقتی جنبهمی

ست الزم ا روازاینگردد. ردار میجوالنگاه بیشتری برای تعیین مجازات مناسب در قبال این جرم برخو

 قوادی در بوته مقایسه گذارده شود. حدی بودنادله موافقین و مخالفین 

سنجی این جرم بهتر است وضعیت آن در جملگی منابع دینی به ترتیب بررسی شود. در در ادله

ند از توامی قوادیای که داللت صریحی بر حدی بودن این جرم داشته باشد، وجود ندارد. البته قرآن آیه
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افرادی است که  ازجملهقرار گیرد؛ زیرا شخص قواد  2سوره مبارکه نور 23مصادیق تحت شمول آیه 

خواهد فحشا در جامعه رواج پیدا کند. حکم آیه مزبور منحصر به قوادی نیست و هرگونه عملی را که می

، مقصود از فحشا صرفاً گناهان منافی عفت نیست؛ ضمن در. گیردبرمی درنشانگر قصد ذکرشده باشد، 

با عنایت  (.999تا، الطباطبائی، بی)بلکه منظور هر گناهی است که قبح آن بسیار فاحش و آشکار باشد 

(. 273، 2937سازگارتر است )نوبهار،  بودن تعزیریبه عدم تعیین کیفر مشخص حکم آیه مزبور با 

این جرم تلقی گردد؛ زیرا در موارد چندی  حدی بودنتمسک مخالفین تواند مساین موضوع نمی حالینباا

 گذاری در روایت.انگاری در قرآن صورت گرفته باشد و کیفرکه جرم شدهیدهد

که گویای جایگاه اخروی قواد، مشمول غضب در خصوص موضوع قوادی، سه روایت وجود دارد 

(. روایات مزبور نیز داللتی بر 271، 2931باشند )محسنی دهکالنی،ص( شدن او می) پیامبرالهی و لعنت 

اند. صرفاً با قبیح و ضدارزش ها مجازات دنیوی برای او بیان ننمودهعمل قواد ندارند؛ زیرا آن حدی بودن

 ای مرتکباند که در صورت مصلحت برکردن این عمل، برای حاکم اسالمی این امکان را فراهم آوردهاعالم

بداهلل عن ع: استآن تعزیر در نظر گیرد. تنها روایتی که در ازای قوادی مجازات تعیین نموده، این روایت 

بن سنان قال قلت البی عبداهلل علیه السالم اخبرنی عن القواد ما حده؟ قال ال حد علی القواد، الیس انما 

الذکر و االنثی حراماً. قال ذاک المؤلف بین  یعطی االجر علی ان یقود؟ قلت جعلت فداک، انما یجمع بین

الذکر و االنثی حراماً؟ فقلت هو ذاک. قال یضرب ثالثۀ ارباع حد الزانی، خمسۀ و سبعین سوطاً و ینفی 

 1(.273تا به نقل از همان، من المصر الذی هو فیه. )حر عاملی، بی

و  اند و مخالفین دالیلی شکلیهقوادی به این روایت استناد جست حدی بودنموافقین برای اثبات 

مد مح اند. مقصود از نقیصه شکلی ضعف سندی این روایت به دلیل حضورماهوی در رد آن مطرح نموده

آن را  اهلل خوییبن سلیمان در سلسله روایان است که فقیهانی مانند شهید ثانی، محقق تستری و آیت

 (.294، 2937نمایند )نوبهار، ح ارزیابی میاند. در مقابل، موافقین روایت را صحیتضعیف نموده

                                                           
ارهای . همانا کسانی که دوست دارند کوَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یَعْلَمُ وَاللََّهُ إِنََّ الََّذِینَ یُحِبَُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الََّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدَُّنْیَا وَالْآخِرَةِ. 6

 دانید.داند و شما نمیزشت در میان اهل ایمان شایع شود، در دنیا و آخرت عذابی دردناک خواهند داشت و خداوند میبسیار 

شود تا مردان و زنان را )برای گفتم: مرا از حد قواد آگاه فرما. امام فرمود: قواد حد ندارد؛ مگرنه این است که به او اجرتی داده می)ع(به امام صادق . 1

فرمود: منظورت این  )ع(رساند. امام مشروع (گرد هم آورد؟ گفتم: فدایت شوم منظورم کسی است که مرد و زن را به صورت نامشروع به هم می ازدواج

 .کنندزنند و از شهری که در آن است تبعید میضربه می 57است. گفتم: آری. فرمود: او را سه چهارم حد زانی یعنی 
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ی قواد حدی بودناز جنبه ماهوی، مخالفین معتقدند متن روایت به دالیل زیر داللت روشنی بر 

جرم مندرج در آن  حدی بودناوالً: صرف حضور واژه حد در متن روایت به مثابه دلیلی برای ندارد. 

گردد؛ زیرا واژه مزبور در متون روایی عالوه بر معنای مصطلح امروزی به معنای مطلق مجازات تلقی نمی

شناسی تاریخی، معنای حد (. این واقعیت زبان113، 2936فر، است )نوبهار و عرفانینیز کاربرد داشته 

هنگام ایجاد شک، اصل بر عدم مورد نادر است؛ گرداند. در در برخی از متون روایی را با شک مقرون می

 ،شکوکموارد م مقتضای شک در حد یا تعزیری بودنبودن شمارگان کیفرهای حدی، بنابراین نظر به اندک

کند؛ زیرا در (؛ ثانیاً، قاعده درء نیز از این دیدگاه حمایت می277، 2939است )نوبهار،  حدی بودنعدم 

ی حد ممیزه جرم حدی از تعزیر ،مجازات در روایتگردند. ثالثاً: تعیین یفرض تحقق شبهه، حدود مرتفع م

جازات مچه بسا بنابراین  است؛ شده منصوص شرعی نیز در روایات تعیین جرائمنیست؛ چراکه مجازات 

کند این است که امام قوادی از مصادیق تعزیرات منصوص تلقی شود. آنچه این ادعا را تقویت می

استفاده نکردند و رویکردی مستقل در  «حد»پاسخ به سؤال راوی نه تنها از تعبیر  السالم درعلیه

کیفرگزاری آن نیز اعمال ننمودند؛ چراکه با بیان سه چهارم حد زنا، میزان مجازات این جرم را وابسته به 

ودن این بیبا فرض تعزیر «التعزیر بمادون الحد»حد زنا اعالم نمودند. رویکردی که براساس قاعده فقهی 

 (.296، 2934نماید )نوبهار، جرم قابل توجیه می

ماع اجتوان استناد جست؛ اوالً دارند برای حد دانستن قوادی، به اجماع نیز نمیمخالفین بیان می

شدن مساحقه به زنا و لواط و نظرهایی در مورد ملحق؛ زیرا اختالفوجود ندارد آنمعتبری در خصوص 

(؛ ثانیاً، اگر ادعای اجماع در 277، 2931و تشهیر وجود دارد )محسنی دهکالنی،  همچنین در باب تبعید

از نوع مدرکی است که در فقه اهل تشیع چندان  های این جرم وجود داشته باشد، این اجماعبعضی حوزه

موافقین شهرت فتوایی مانده برای (. آخرین مستمسک باقی295، 2937باشد )نوبهار، محل اعتبار نمی

دارند قول به حد بودن قوادی در میان فقها قول مشهوری است و شهرت نیز جابر ایشان بیان می ست.ا

نمایند: در باب حجیت شهرت فتوایی ( مخالفین مقابله می263، 2931. )محسنی دهکانی، استضعف سند 

مشهور وجود بنابراین الزامی به تبعیت از نظر (؛ 2937اختالف نظر جدی وجود دارد )نک: محمدی، 

توان در خصوص میزان اعتبار نظریه مشهور به تفحص ندارد. باب اجتهاد از این حیث مفتوح است و می

 پرداخت.



 

 راهبردها و هاچالش قوادی؛ کیفر سازیمتناسب/  311

 

 

ی توان تمسک جست؛ زیرا وقتو الیتغیربودن مجازات قوادی به دلیل عقلی نیز نمی در اثبات حدی

 پذیرد طرف دیگر یعنیعقل نمییک طرف معادله مجرمانه یعنی جرم ارتکابی دارای شدت و ضعف است، 

مجازات همواره ماهیت ثابت داشته باشد؛ مخصوصاً زمانی که گوناگونی اشکال جرم، سطح متفاوتی از 

قوادی  دست کم دو نوع پذیری بسیار متفاوتی را برای مجرمین آن اقتضاء نماید.ها و میزان سرزنشآسیب

ساز فحشا دیگران ا اعمال خشونت و اجبار زمینهوجود دارد: نخست، قوادی اجباری که در آن قواد ب

فقط برای جلب  شود؛ دوم، قوادی حمایتی که در آن شخص فاحشه خود رضایت به فحشا دارد ومی

این دو عملکرد به یک اندازه (. در دایره خرد انسانی 292، 2935جعفری، ) کندمشتری به قواد مراجعه می

 قابل پذیرش باشد. با آنهابرخورد یکسان  نیستند تاقابل سرزنش 

ر کم دنظر به اختالف فقهی موجود، دست مقنن ایرانی برای بازنگری در ماهیت قوادی یا دست

حدی  مجرائتواند با پیروی از نظر مخالفین، قوادی را از سیطره قلمرو تحت شمول آن باز است. مقنن می

ی زنا تقلیل دهد؛ در نتیجه تحولی کلی یا گری براخارج کند یا حداقل مصادیق حدپذیر آن را به واسطه

 جزئی در پاسخ کیفری به این جرم ایجاد نماید.

 و التعزیر بما یراه الحاکم دبررسی قوادی در ذیل قاعده فقهی التعزیر بما دون الح 

 ری یعنیبا قید محدودکننده دیگ ،در سیستم کیفری ایران با جرم برای در نظر گرفتن یک مجازات متناسب

یم تقسدو دسته  به تعزیری از این منظر جرائمباشیم. مواجه می «التعزیر بما دون الحد»قاعده فقهی 

تعزیری که مصداق مافوق حدی  جرائم، دسته دوم مافوق حدی دارای تعزیری جرائمدسته اول  شوند:می

یراه التعزیر بما»ی توان براساس قاعده فقهمی اخیر ندارند تا براساس آن سنجیده شوند. در مورد دسته

 مجازات متناسب تعیین کرد. «الحاکم

دی جای بندر دسته اول این تقسیم ؛ پساستمنافی عفت  جرائم از جمله که قوادیبا عنایت به این 

. در حدی این حوزه، مثل زنا و لواط سنجید جرائممیزان مجازات تعزیری آن را باید با مجازات  دارد و

گری گری برای زنا در ذیل کتاب حدود باقی بماند، کیفر واسطهفرض پذیرش دیدگاهی که صرفاً واسطه

یافته شود و به کمیت و کیفیتی مادون فحشای انجامبرای انجام دیگر فحشاها از تبعیت کیفر زنا خارج می

گر مساحقه با کیفری مادون گر لواط با کیفری مادون لواط و واسطهواسطه برای مثالدر خواهد آمد؛ 
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گردد. البته که در فرض خروج کامل قوادی از تحت لوای مقررات حدی، مقنن در مساحقه مواجه می

سازی این امر با تری خواهد یافت. اهمیت متناسبگران جرم زنا نیز ید مبسوطتعیین مجازات واسطه

بر  نماید. براین اساسر قابل توجیه میمتفاوت جرم زنا از صد ضربه شالق تا سنگسا مراتببهعنایت 

است با پاسخ کیفری فروتر از آن مرتبه رو به رو که قواد واسطه ارتکاب کدام نوع زنا شده حسب این

واجه گر زنای غیر محصنه مگر ارتکاب زنای محصنه با مجازاتی بیشتر از واسطهشود؛ در نتیجه واسطهمی

 گریری برای انجام فواحشی که جنبه حدی ندارند، مانند واسطهگگردد. در هر حال در فرض واسطهمی

ی متناسب مجازات «التعزیر بما یراه الحاکم» یفقهتواند براساس قاعده گذار میبرای زنای افراد نابالغ قانون

 تعیین نماید.

نماید. می دگری نیز تفاوتی بنیادین بین قوادان ایجاگری، کیفیت انجام واسطهعالوه بر موضوع واسطه

زیرا  ؛به هر حال مناسب آن است که برخورد کیفری متفاوتی با قواد اجباری و حمایتی صورت پذیرد

ساز تحقق زنا که قواد حمایتی زمینهآن آورد؛ حالوقوع تجاوز به عنف را فراهم می قواد اجباری زمینه

 شود.می

 کیفر قوادی در آینه اصل تناسب جرم و مجازات

دوین نظام حاصل تناسب قانونی تکند. اصل تناسب عالوه بر قوه تقنین برای قوه قضا نیز ایجاد تکلیف می

موازی گویای حالتی است که  مجازات. سیستم استمعین، موازی یا حداقلی و حداکثری  مجازات

نماید )رحمدل، مختلف را در جوار همدیگر و در دو ساحت تخییری یا اجباری ذکر می مجازاتگذار قانون

اسب را کند که اصل تننظر تناسب قضایی به قاضی این اختیار را تفویض میمقنن از نقطه(. 263، 2934

تون در جوار ضرورت تحلیل م تری به سر منزل مقصود برساند.با توجه به شرایط پرونده، در معنای دقیق

جرم، از آنجا که اصل تناسب دارای دو سازی کیفر این قانونی و راهبردهای قضایی موجود برای متناسب

های گستره معنایی مضیق و موسع است؛ الزم است میزان مناسبت کیفر قوادی با جرم آن براساس سنجه

 شده در هر دو عرصه مزبور ارزیابی گردد.مطرح

 

 

 



 

 راهبردها و هاچالش قوادی؛ کیفر سازیمتناسب/  319

 

 

 . سنجش میزان تناسب مضیق کیفر قوادی1

م، بعد ؛ دواست تناسب جرم با مجازات در نوع که گویای نخست، بعد کیفی :تناسب مضیق دو بعد دارد

در سنجش تناسب (. 45، 2937. )ریاضی مبارکی، کمی یعنی تناسب جرم با مجازات در مقدار و میزان

 ده است.ارائه ش استحقاق تجربیو  هاو مجازات جرائمبندی رتبه ،توازن، مقابله به مثل کارمضیق چهار راه

 مثل به مقابله کار. راه1-1

کار تا از این طریق برای بزهاست در پاسخ به جرم در صدد یافتن رفتاری از جنس خود آن ین راهبرد ا

ظر نسنجش جرم قوادی از این نقطهدیده وارد کرده، ایجاد کند. در ایی که او بر بزهایی مثل صدمهصدمه

مثل دارد یا  مقابله بهابتدا بایستی صدمه ایجادشده توسط قواد مشخص و سپس بررسی شود آیا قابلیت 

ت و حتی تفاوت اس، بیاستنسبت به انسانی که راضی به انجام فحشا  گراسطهو آن حمایتی خیر؟ در نوع

او انسان  نیزدر قوادی اجباری  .کنداستفاده میسوء یابی به آمال خویشاز موقعیت نابسامان او برای دست

عالوه بر  .کندبیند و او را ناخواسته دچار فساد میخویش می دیگری را به مثابه یک وسیله تحت سیطره

 گردد. مشخص استگیرد و جامعه نیز متضرر میمیصدمه اصلی عمل قواد، عفت عمومی را نشانه این 

توان واکنشی از سنخ قوادی از جمله جرایمی است که امکان مقابله به مثل با آن وجود ندارد؛ زیرا نمی

  قبیح قواد را علیه او اعمال نمود.رفتار عرفاً و عقالً

توان برابری طبیعی میان جرم و مجازات را فرض در جرایمی که مبتنی بر مماثلت نیست و نمی

شده یک ارتباط قراردادی است و اگر تمایل مشترکی مبنی بر نمود، ارتباط بین جرم و کیفر درنظرگرفته

ه آنچه در مورد (. با توجه ب63، 2934شود )رحمدل، تغییر قرارداد به وجود آید، زمینه تغییر فراهم می

ر میسر نظقوادی بیان شد، امکان تغییر قرارداد منعقدشده در قانون به صورت جزئی یا کلی از این نقطه

 .است

 کار توازنراه .2-1

ها زشمراتب ارکار در سلسلهشده توسط بزهارزش نقض جایگاه بیانگر آن است که باید بهاین راهبرد 

(. در ارزیابی میزان 212، 2931)صابری توالیی،  مورد حکم قرار گیرد.وزن آن توجه کرده و مجازاتی هم

ماندن از برای مصونشده یعنی عفت عمومی توجه شود. توازن کیفر قوادی بایستی به جایگاه ارزش نقض



 318/  3189پاییز و زمستان  -شماره دوم -سال دوم -دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه و اصول

 

 

خطای : دسته نخست :انداعمال منافی عفت دو دسته، گرفتن آزادی و پیشگیری از خلط بحثانتقاد نادیده

نحوه مقابله با  (.142، 2933)نوبهار،  اعمال متعرض به عفت عمومی جامعه :رف و دسته دوماخالقی ص

این دو نباید یکسان باشد؛ زیرا در دسته اول اعمالی قرار دارند از قبیل زنا، لواط و مساحقه که به شخص 

اگرچه نظام وند. شآور ارزیابی میزنند؛ بلکه صرفاً برای شخصیت خود مرتکبین زیاندیگری آسیب نمی

اجه در مو «ستر»اما رویکردی مبتنی بر ؛ انگاری نمودهعدالت کیفری اسالم بعضی از این اعمال را جرم

 است. ها اتخاذ کردهبا آن

عفت عمومی در  کهچناندسته دوم اعمال کرد؛  جرائمتوان نسبت به قاعدتاً این رویکرد را نمی

 اسیالمللی حقوق مدنی و سیو میثاق بین اعالمیه جهانی حقوق بشرالمللی از جمله بسیاری از اسناد بین

ست که تمام روازاین (.144، 2933)نوبهار،  است کننده آزادی و حاکم بر آن شناخته شدهقید محدود

که یکی از -قوادی را  ،مند کرده باشندزدایی یا قانونانگاری، جرمکه فحشا را جرمجوامع اعم از این

 (.213، 2935جعفری، ) اندانگاری کردهجرم -ه دوم اعمال منافی عفت استمصادیق دست

ضربه شالق  57 رسد در نظر گرفتنشده در همه جوامع به نظر میبا توجه به اهمیت ارزش نقض

ب رسد؛ یعنی مصادیقی که اگرچه در قالنمیبرای مقابله با حداقل بعضی از مصادیق قوادی متوازن به نظر 

، 693؛ )زیرا این مصادیق به طور خاص مورد توجه مواد یافته، فراملی یا در سطح گسترده نیستندسازمان

اما به اند( قانون مجازات اسالمی و قانون مبارزه با قاچاق انسان قرار گرفته 549، بند ب ماده 136

جام حرفه ان عنوانبهبرای مثال وقتی قوادی از نوع اجباری یا  ؛باشندگری ساده نیز نمیصورت واسطه

کسی  رساند، بامجازات کسی که یک بار دیگران را برای زنا یا لواط به هم می. در قانون کنونی شده باشد

 .استیکسان  ،که این امر را حرفه خویش ساخته

 بندیدسته کارراه .3-1

 از حیث جرائمبندی دستهو مستلزم گذار از چهار مرحله  کیفری عدالت نظام کل بر حاکم کاراین راه

ها، برقرای تناظر بین دو دسته مزبور و بندی مجازاتکار، دستهبزهپذیری و میزان سرزنش خسارت وارده

ترین با توجه به اهمیت مطلق هر جرم متناسب که نهایتاً  ایگونهبهبرقرای تناظر در درون هر دسته است؛ 

(. در موضوع پژوهش، ابتدا بایستی 96، 2934)رحمدل، . ه شودبرگزید مجازات در آن دسته برای آن

 رائمجباید به ارتباط آن با قوادی  برای شناخت بهتر پیامدهای خسارات ناشی از این جرم شناسایی شود.
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 مرتبط نیز به صورت جرائمعالوه بر پیامدهای مستقیم خود جرم پیامدهای ناشی از  .دیگر توجه نمود

 .استقابل انتساب  آنمستقیم به غیر

مینه ز گرواسطه مثال بارز توجه به رابطه تنگاتنگ بین این جرم و فحشاست؛ چراکه وجود یک

در صورت نبود قواد ایشان  سازد.گری هستند، فراهم میتکرار جرم را برای افرادی که متمایل به فاحشه

؛ یا شونددرنتیجه از ارتکاب آن منصرف می یند؛آیا به صورت کلی بر خواسته نفسانی خویش فائق می

و قاعدتاً از دفعات تکرار  گردندمی وقوع جرم با دشواری مواجه ،زدن بازارهای غیرقانونیبه دلیل برهم

از قبیل رواج بیماری، تزلزل بنیان خانواده از رهگذر  فحشا دارای پیامدهای بسیاری 2د.وشجرم کاسته می

ب بیگانگی، تخریفساد اخالقی، از خود گسترش، به وجودآمدن اطفال نامشروع و طرد مرتکب از خانواده

اقتصادی است )اکرامی، زدگی و رکود فعالیت سالم مصرفدر جامعه، گسترش  رواج حس ناامنی ،عقیده

قوادی باید توجه نمود آماج جرم قواد نه اشیا،  موجببهصدمات ایجادشده  تکمیل در (.39/31، 2933

سزایی ب ؛ یعنی کسانی که در تربیت نسل آینده نقشاستزنان و کودکان و جوانان  به خصوصبلکه انسان 

 یکاراحتمال بزه ،یابد. یکی از آثاربرعهده دارند؛ فلذا آثار این جرم به آینده فرد و جامعه نیز تسری می

مالی و حتی  جرائمقوادی از بر این اساس . استکار بزه –دیده تئوری بزه موجببهدیدگان در آینده بزه

هد دعلیه اشخاص، اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا این جرم روح انسان را مورد هجمه قرار می ئمجرابعضی از 

لکه ب جامعهو دارای آثار گسترده نه تنها علیه یک شخص بلکه علیه یک جامعه و نه تنها علیه زمان حال 

 .است آن علیه آینده

بایستی جایگاه مجازات موردنظر را در میان  بندیکار دستهارزیابی راه درگام دوم  برای برداشتن

شدیدتر  نظری در خصوصکه اتفاقشده در نظام عدالت کیفری سنجید. با توجه به اینتعیین مجازاتدیگر 

ده برای شدر نظرگرفته توان با قطعیت بیان داشت مجازاتنمیبودن یا نبودن شالق از زندان وجود ندارد، 

در خصوص  اما؛ می است که حبس در پی دارندیشده برای جراظرگرفتهتر از مجازات در نقوادی کم

که با ؛ حال آناستاکتفا به یک مجازات  ،بودن مجازات این جرم آنچه بیشتر مورد انتقاد استناسبتنام

                                                           
است )نک  های بازدارنده پیشگیری وضعیکه خود از مصادیق پارادایم است حاصل از جرم کار کاهش منافعزیرمجموعه راهها زدن این نوع بازاربرهم. 6

 (.6333به صفاری و صابری، 
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بندی صورت گیرد و چند مجازات در نظر گرفته توجه به طیف گسترده این جرم قاعدتاً بایستی دسته

 شود.

که قوادی جرمی است با تبعات و ابعاد بسیار و شالق مجازاتی است که به تنهایی آن نتیجه بحث

و  بندی نیز مجازات متناسبکار دستهتواند با همه نتایج مذکور مقابله نماید؛ بنابراین براساس راهنمی

 است.بینی نشده متناظری برای مقابله با قوادی در مواد قانونی مربوطه پیش

 استحقاق تجربی .4-1

، هیکیفرد مجرم در استحقاقمیزان های میدانی در خصوص دیدگاه مردم نسبت به به پژوهش کاراین راه

و مخالفان رد آن ( 299، 2931)صابری توالیی،  گرایی استجوید. این اندیشه مبتنی بر عوامتمسک می

حقیقات مستلزم انجام تاق تجربی قواد نیز میزان استحق جویند.استناد می گراییعوامبه انتقادات وارده به 

این جرم به قضاوت ضربه شالق با  57تا براساس دیدگاه مردم در مورد میزان تناسب  استمیدانی 

ت؛ چراکه اس منصرف شده یبه دلیل مخالفت با اساس این روش از انجام چنین تحقیق نشست. این پژوهش

وام زده عهای هیجان. چه بسا گاه نگرشاستر احساسات تحت تأثیو  های مردم فاقد صبغه علمیدیدگاه

باشد یا بر خالف کرامت انسانی  مجازاتی را در خور مقابله با قوادی بداند که شدیدتر از حد ضرورت

به هر حال بایستی در مجازات  از جمله عدالت و کرامت که اصول زیربنایی اصل تناسبحال آن؛ باشد

 (13، 2935و فیض،  2937نیا، سبحانیداشته باشد. )نک به شده، تبلور تعیین

توان با عمل او مقابله به مثل کرد و میزان استحقاق در نهایت اگرچه به دلیل ذات عمل قواد نمی

شده توسط ای با ارزش نقضضربه تازیانه موازنه 57تجربی آن نیز تعیین نگشت؛ اما ثابت شد صرف 

 ای برآمده از عمل او نیست.هقواد ندارد و جابر خسارت

 ارزیابی تناسب موسع در کیفر قوادی. 2

را به  اهداف مجازات شده برای قوادیهای کیفری تعیینآیا پاسخ در این ارزیابی بایستی در نظر گرفت

ایی مجازات شالق را مناسب تلقی ، عدهکاربزهرساند؟ در خصوص هدف اصالح و درمان منصه ظهور می

که مالک حالت خطرناکی محسوب -با این استدالل که قواد از میان چهار مؤلفه شخصیت جنایی  .کنندمی

داند و منافع اجتماعی را فدای منافع خود را معیار همه چیز می زیرا؛ استدچار خودبینی  -شوندمی

ی از این خودبینمانند شالق مانند بایستی با مجازاتی شوکبنابراین  (؛233، 2953نیا، )کی کندفردی می
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 گفت خروج از خودبینی صرفاً از رهگذر تحمیل ضرباتی بر بایددر پاسخ به این نگرش  خارج شود.

 .پذیردشخص تحقق می روانی در-یتغییر روح مسیر ایجادگاه این مهم از  .شودجسم حاصل نمی

اعم از محیط،  کاربزه 2شناسیسطوح عصبتواند اصالحگر باشد که با ایجاد تغییر در کیفری می

(. 43، 2936گردد )بستان، ها یا هویت به درمان قواد نائل ها، باورها، ارزشها، قابلیترفتارها، مهارت

خودبینی این شخص مانند دیگر انواع خودبینی ریشه در جهل او دارد؛ بنابراین دو طریق علمی و عملی 

در  . پاسخ کیفریالتاسع، الکبر، ایها المرید( علی جفری، الدرستوانند در درمان او مؤثر واقع شوند )می

تواند کارکرد درمانی داشته باشد که اوالً قواد را متوجه اساس خطاکاری او یعنی خودبینی و صورتی می

و تحقیرآمیزش با دیگران نماید؛ ثانیاً او را به انجام اعمالی وادارد تا متوجه حقیقت نفس  برخورد ابزاری

 دیگران گردد. اش باخود و برابری

های خودشناسی برای قواد مخصوصاً در مواردی که با مجازات آوردن فرصتراهبرد علمی با فراهم

 های معینتکمیلیِ اقامت اجباری در محل معین و منع اقامت در محل یا محل مجازاتحبس یا تبعید یا 

ه دلیل مقابله با خطر اشاعه شود. به صورت کلی هرگاه نظام عدالت کیفری بگردد، میسر میمواجه می

گرداند، بایستی همزمان تحول فکری و روحی او را جدی فحشا، قواد را با رکود جسمانی مواجه می

اید. تر از قبل نمیافتههای ضداجتماعی او را پرورشبگیرد؛ زیرا صرف رکود فیزیکی چه بسا اندیشه

ریان کیفر به انجام اعمالی وادار شود که واجد پیشبرد راهبرد عملی نیز به شرط آنکه قواد با نظارت مج

گردد. البته با عنایت به تمایل قواد به اشاعه فحشا در جامعه، رسانی به جامعه است، فراهم میجنبه خدمت

 رسانی اجتماعی او بایستی توأم با نظارت دقیق و حساسیت فراوان باشد.هر گونه خدمت

افزایش تقاضای بازار فحشا منجر به  باید گفت گییعنی بازدارند کیفر، در مورد هدف دیگر

ضربه شالق تعزیری و  54تا  92حدی یا ضربه شالق  57است. صرف  شده انسودآوری بیشتر قواد

پوشیدن از سودهای کالن در ازای انجام کاری نه چندان دشوار، برای چشمشش ماه تا دو سال حبس 

بازدارندگی باید هزینه ارتکاب جرم را برای مرتکب افزایش داد قاعدتاً بازدارنده نیست. برای تحقق 

یم بنظر بازدارندگی عمومی نیز از نقطهکنند. باکانه عفت عمومی را نقض میوگرنه سوداگران جنسی بی

                                                           
6 . Neurological Levels. 
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استای . امروزه در راستافرادی که دارای چندان قیدوبند اخالقی نیستند، فراهم  دیگر استفادهتجری و سوء

وریسم جنسی کشورهایی که در زمینه مقابله با اعمال منافی عفت خأل قانونی دارند یا برخورد ترویج ت

 عنوانهباند، نه تنها توسط شهروندان داخلی بلکه توسط خارجیان نیز بینی کردهکیفری مالیمی را پیش

 جرائمدی با این فلذا مقابله کیفری ج (؛292، 2935)جعفری،  شوندمناسب انتخاب می یک سیبل مجرمانه

 دهد.میهای عمومی نشان ها را در حمایت از ارزشمشی دولتخط

؛ زیرا کیفر در هتمعنای موسع تناسب در مجازات قوادی تبلور نیافآنچه گفته شد بر اساس 

کننده همه مرتکبان این جرم نه قابلیت بازدارندگی از همه صور قوادی را دارد و نه اصالح شدهگرفتهنظر

 است.

 گیرینتیجه

با عنایت به اثبات عدم تناسب جرم قوادی با مجازات آن، اصل تناسب خواستار ایجاد تغییر در مجازات 

های حدی . در نظام کنونی، قوادی دارای جلوهاستاین جرم به مثابه جرمی است که دارای ابعاد متطور 

راهم است؛ اما ایجاد تغییر در . اگرچه امکان تغییر در بسترهای تعزیری آن همواره فاستو تعزیری 

های حدی این جرم مستلزم پذیرش آن دیدگاه فقهی توسط مقنن است که این عمل ضداجتماعی را جنبه

گری برای زنا کم آن نظریه فقهی که حد قوادی را به واسطهداند یا دستکالً دارای ماهیت تعزیری می

ز تحت ضوابط حدی خارج و وارد عرصه گری برای لواط ادهد. در فرض اخیر واسطهتقلیل می

 شود.پذیرتر تعزیر میانعطاف

سب است راستا با اصل تناآمدن فرصت بازنگری تقنینی همبه هر حال برآیند این تغییر موضع، فراهم

حداکثری را  -رسانی معین، نظام کیفردهی موازی یا حداقلیآن مقنن به جای نظام مجازات موجببهکه 

اضی قآورد؛ زیرا از آن پس . این مقوله زمینه را برای اجرای تناسب قضایی نیز فراهم میگیرددر پیش می

 .خاب نمایدرا انت پاسخ کیفریترین مناسبشده تعیین مجازاتبراساس شرایط هر پرونده از میان تواند می

مختلف  رگری و کیفیت انجام آن بین صوتواند بسته به موضوع واسطهگذار میبدین منظور قانون

 های نوین کیفری خود را با ابتنا بر دو قاعده فقهیاین جرم قائل به تمایز شود. در ضمن او بایستی واکنش

بسته به مورد تنظیم نماید. بدین منظور چنانچه مقنن  «التعزیر بمایراه الحاکم»و  «التعزیر بما دون الحد»

چه  که قواد واسطه ارتکابگردد، بسته به این گری برای زنا در ذیل کتاب تعزیراتقائل به دخول واسطه
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گری برای لواط نیز چنانچه از تحت گردد. واسطهنوع زنایی شده، به مجازاتی مادون همان زنا محکوم می

 شود برایشود. در ضمن پیشنهاد مییافته مواجه میلوای حدود خارج شود، با کیفری مادون لواط انجام

 تفخیذ نیز کیفر تعزیری مادون این دو جرم به رسمیت شناخته شود. گران دو جرم مساحقه وواسطه

گری برای زنا و یا لواط باشد، واسطه حدی بودنگذار همچنان پایبند به اما در فرضی که قانون

ذر ای به کیفرهای تکمیلی داشته باشند تا از رهگقضات بایستی در مقام اجرای تناسب قضایی توجه ویژه

ان شده، جبراهتمام خود به بازگردانی امنیت به جامعه، حمایت از عفت عمومی نقضتکمیل کیفر حدی 

 هایشده، اصالح قواد و پیشگیری از عمل او را نشان دهند. انتخاب گزینه یا گزینههای واقعخسارت

های تناسب مضیق و موسع تواند خواستهق.م.ا در هر پرونده تا حدودی می 19مناسب از بندهای ماده 

درمانی و -که مقامات اجرایی و نظارتی بر این کیفرها رویکرد اصالحیرا فراهم آورد مشروط به آن

 مدنظر داشته باشند. نظارتی را همواره

 سازی اینتواند محمل مناسبی برای مناسبسبک انجام قوادی اعم از حمایتی یا اجباری نیز می

گری، نوع اجباری آن را شناختن احتمال این دو گونه واسطهتواند با به رسمیتکیفر باشد. مقنن می

ی به مستحقق پاسخ کیفری شدیدتری بداند؛ زیرا در این نوع قوادی، دو ارزش عفت عمومی و آزاد

در مواردی که با سوءاستفاده از موقعیت شود تر نیز میاند. عمل این افراد قبیحصورت توأمان نقض شده

کنند؛ مخصوصاً اگر این دیگران طفل یا از اعضای خانواده خویش دیگران را وادار به انجام فحشا می

 خود او باشند.

جامعه باشد یا در جوار آن در صدد  که انگیزه قواد صرف اشاعه فحشا دردر ضمن بسته به این

سودآوری مالی نیز باشد، برخورد کیفری متفاوتی الزم است؛ زیرا راهبردهای اصالحی و پیشگیرنده از 

ق به تواند موفعمل این دو شخص متفاوت است. برای مثال براساس تئوری انتخاب عقالنی کیفری می

ها را در هم شکند؛ برای مثال کیفر جریمه الی آنمقابله با عمل سوداگران جنسی گردد که محاسبات م

تواند این هدف را تحقق بخشد؛ بنابراین پیشنهاد نقدی معادل دو برابر اموال حاصل از ارتکاب جرم می

ی شده چنین کیفری را نیز به رسمیت شناسد تا قاضبینیکیفر حبس و شالق پیش موازاتبهشود مقنن می

 کی از این کیفرها محکوم نماید.بسته به مورد قواد را به ی
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گری بین افراد نابالغ تعیین کیفر نموده است نیز یکی از مواد قابل ق.م.ا که برای واسطه 144ماده 

شده در این ماده برای حمایت از حقوق اطفال و مقابله با شخصی ؛ زیرا میزان مجازات تعییناستانتقاد 

شده یینرسد. نظر به مبانی فقهی، امکان تغییر کیفر تعه نظر نمیکه از ضعف ایشان سوءاستفاده نموده، کافی ب

بودن عامالن آن عنوان حدی ندارد؛ بنابراین ؛ زیرا قواد واسطه عملی شده است که به دلیل نابالغاستفراهم 

راه التعزیر بمای»خارج شده و تحت تأثیر قاعده  «التعزیر بمادون الحد»کیفر قواد از تابعیت قاعده 

تواند مجازاتی شدیدتر از گیرد. با فراغت از قید محدودکننده قاعده نخست مقنن میقرار می «کمالحا

 تعزیری درجه شش برای این دسته از قوادان در نظر گیرد.

 منابع

 القران الکریم.

 .59-34، 23و  25، گفتمان حقوقی .جرائم علیه عفت و اخالق عمومی(. 2933) اکرامی، جواد

، مندرج در: سایت کتابخانه  (21)ج  ،نالمیزان فی تفسیر القرآتا(. )بی السيید محمد حسین، الطباطبائی

 مدرسه فقاهت.

 ،)خالصيه مباحث جرم شيناسی نجفی ابرند آبادی( مختصير جرم شيناسيی (.2935) جعفری، مجتبی

lawtest.ir. 

(، 4)چاپ شناسی تغییر، آشنایی با مبانی تئوریک دابوت شيناسی و جامعهروان(. 2936بسيتان، بهنام )

 تهران: آوای کالر.

)چاپ سيوم(، تهران: سمت، مرکز تحقیق و توسعه تناسيب جرم و مجازات (. 2934رحمدل، منصيور )

 علوم انسانی.

با نگرشی بر کیفری عیین مجازات متناسيب جرم و مجرم در حقوق ت (.2937مهدی ) مبارکی، ریاضيی

 ان.(. دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرنامه کارشناسی ارشدپایان) .نظام کیفری ایران و انگلستان

(، 11) 6 ،پژوهشيينامه معارف قرآنی(. کرامت اقتضييایی انسييان در بوته نقد. 2934نیا، محمد )سييبحانی

233-296. 

یييهييا (. الييدرس الييتيياسييييع، الييکييبيير، ا22/33/1333عييلييی جييفييری، شييييیييخ حييبييیييب )

 http://www.almoreed.com/archives/episodes/episode9..المرید
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رسيياله ) .توجیه مجازات از رویکردهای محض تا رویکردهای بینابین(. 2931) ی توالیی، علیصييابر

 (. دانشگاه تهران، تهران، ایران.دکتری

مجمع (، تهران: چاپ اول) دفاع مشروع و پیشگیری وضعی(. 2939، راضیه )صيابریو  صيفاری، علی

 .علمی و فرهنگی مجد

 .22-13(، 6) 1، پزشکی اخالق فصلنامهانسان.  ذاتی کرامت عرفانی مبانی(. 2935فیض، رضا )

 .35-227، 2 ،مجله مجتمع آموزش عالی قم .بینی و شخصیت جناییخود (.2953مهدی ) سید نیا،کی

 1)24، پژوهشنامه حقوق اسالمی(. بازجستی فقهی در ماهیت قوادی. 2931محسنی دهکالنی، محمد )

 .272-233((، 93)پیاپی 

(، تهران: انتشارات 73)چاپ مبانی اسيتنباط حقوق اسالمی/ اصول فقه (. 2937محمدی، ابوالحسين )

 دانشگاه تهران.

 تهران: ،(2چاپ ) اندازی اسييالمیچشييم ؛سييیها در جرائم جنتاهداف مجازا (.2933رحیم )نوبهار، 

 .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، پژوهشکده فقه و حقوق

 .243-263، 5، عرفان و برهان م،کال و فلسفه. قوادی بودن حد ادله نقد و بررسی (.2937)

 .297-264، 65، فصلنامه تحقیقات حقوقی .تعزیر-بندی حد(. جستاری در دالیل نقلی تقسیم2939) 

 6، فصييلنامه راهبردهای میان حد و تعزیر. انتقادی تفاوت-(. واکاوی تحلیلی2936فر، امیر )و عرفانی

(31 )143-133. 

 
 


