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**سید بهمن خدادادي- *توماس گوتمان
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چکیده
نسی، تحوالت شگرفی در یک بازه زمانی خاص به خود عدالت کیفري در قلمرو رفتارهاي ج

جنسـی  اي است که فرهنگ انضباطکنندهیتحماي هاآموزهاز ریشه و متأثراین تحوالت . بیندیم
دارد شناسـانه معرفـت هـاي  یشهرهاي فکري، سیاسی و مذهبی به دالیلی که یانجر. شودیمخوانده 

این . گیردیفرامد و موج لوتري اروپاي بري و بحري را زنیمی را برهم وسطقرونوضعیت ناپایدار 
ینه شـداد و غـالظ بخشـی بـه واکـنش کیفـري در پـی دارد کـه دالیـل          درزمشگرفی تأثیراتموج 
ی در این برهه از تاریخ شـکل  وسطقرونگذار از . گیردیمی قرار موردبررسیري و آثار آن گشکل

یـري  گچشمدر قلمرو رفتارهاي جنسی با تحوالت ي عدالت کیفري حوزهگیرد و این گذار در یم
ي اختصاصـی  یطـه حکیفرشناسی و کارکردگرایی کیفري این دوران که متمرکز بر . شودیمهمراه 

کنــد و یمــفــراهمتــري از وضــعیت عصــر یــقدق، تحلیــل اســت) رفتارهــاي جنســی(ایــن جســتار 
کنـد و  یمـ مرو عدالت کیفـري تبیـین   قلهاي این دوران از تاریخ را دریرگذاريتأثها و یرپذیريتأث

ي اروپـا اوالً در گـذار از سیاسـت    شناسـانه معرفـت یزهـاي جریانـات   وخافـت دهد چگونـه  یمنشان 
.واقع شده استمؤثری و ثانیاً در نیل به عصر روشنگري وسطقرونکیفري 

وسـطی، رفتارهاي جنسی، کیفرشناسی، کارکردگرایی کیفري، قرون: واژگان کلیدي
.، حاکمیت سیاسییساکل

).استاد راهنما(دانشکده حقوق دانشگاه مونستر آلمانفه حقوق، حقوق مدنی و حقوق پزشکی فلساستاد *
)  نویسنده مسئول ( دانشجوي دکتري حقوق کیفري دانشگاه مونستر آلمان **

bahmankhodadadee@ yahoo.comتکثرگرایی و توجیه هنجارها در عصر نوین«از پروژهشدهاستخراج«.
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درآمد
در ایـن  » تبارشناسـی «و مـراد از  1در فرهنگ معین به معناي اصل و نـژاد آمـده اسـت   » تبار«لفظ 

ي شناسـانه نسـبت بـه مقولـه    شناسی و پیمایش تاریخ بـه جهـت نیـل بـه درکـی معرفـت      جستار ریشه
3»رافـات جنسـی  انح«تاریخ ظهـور  . 2تحوالت عدالت کیفري اروپا در قلمرو رفتارهاي جنسی است

هـایی کـه در ایـن طیـف     اجتماعی همچون سایر پدیده- ي انسانیمثابه یک پدیدهدر بستر اجتماع به
هـاي متعـددي از ایـن رفتارهـا کـه در تـاریخ جهـان        گیرند، هم پاي عمر بشري است؛ نمونهقرار می

درآمـده  6مـان و ر5، شعر در دواوین4صورت داستان در قالب آیات کتب آسمانیبرجسته شده و به
ناگفتـه پیداسـت کـه    . باشـد ي ایـن موضـوع  اي بر قدمت و اهمیت دیرینـه تواند داعیهاست خود می

اهمیت هر پدیده اجتماعی طبعاً توجهات گوناگونی از سوي سطوح مختلف جامعه و حتـی جوامـع   
ر و امصـار  انگیزاند؛ مقوله اجتماعی انحراف جنسی نیز با عنایت به اهمیتـی کـه در اعصـا   دیگر برمی

.مختلف داشته هرگز از این امر مستثنا نبوده است
هـا،  ي خود موجب شده رویکردهـاي متعـدد و متنـوعی در بسـتر انقـالب     نوبهاین توجهات به

هاي اجتماعی نسبت به ایـن مقولـه   ها، ظهور ادیان و مکاتب فکري و اصالحات و جنبششورش

:والقاسم فردوسی نیز در اثر سترگش، شاهنامه، چنین بکار برده استحکیم اب.1
نیارست نام بزرگان شنودبزرگی نبودتبارشچو اندر 

بـراي مثـال   . شـود یممعرفتی بهره گرفته -خاص در جستارهاي فلسفیطوربهعمدتاً در علوم انسانی و »تبارشناسی«از لفظ .2
.، عبدالحمید ضیائی، نشر آبیژه، تهران»هاي الحادي در فلسفه غربیشهدانتبارشناسی «یاب خداوند در غ:ك.ر
، بـه دلیـل اینکـه جسـتار حاضـر در      گـردد ییـاد مـ  » جنسـی هـاي یشگـرا «از تعبیـر  » انحرافات جنسی«تعبیر يجاهرچند به.3

، بـه جهـت ادبیـات    شـود یمـ گـاه  و از منظر تئوکراسی بـدان ن کاررفته زمانی است که از این رفتارها با تعبیر بهيخصوص بازه
.پذیري و القاي فضاي این دوران، همین تعبیر اتخاذ گردید

.جستجو نمودلوطدر داستان یوسف نبی و قومتوانیبهترین نمونه آن را م.4
نی از کلیـات عبیـد زاکـا   ییهاو یا بخش) 671-606(پنجم گلستان سعدي شیرازي به بابتوانیدر شعر کالسیک ایران م.5
اشاره نمود که هرچند عمدتاً در باب عشـق و جـوانی اسـت، اشـارات     )1179وفات به سال (و سوزنی سمرقندي) 701-772(

به کمدي الهی شـاهکار دانتـه آلیگیـري ادیـب ایتالیـایی      توانیبسیاري به این مقوله داشته است؛ در شعر کالسیک غرب نیز م
.پردازدیوضعیت لواط کاران و قوادان در طبقه هفتم و هشتم دوزخ ماشاره نمود که درآن به توصیف) 1265-1321(
کـه  اسـت  تماماً بر یک انحراف جنسـی اسـتوار   ) 1928-1840(معروف انگلیسی یسنوابتناي تس، اثر توماس هاردي رمان.6

اجتمـاعی زمـان   يهـا زندگی این فرد را که متـأثر از بازتـاب  هايیبسرنوشت شخصیت اصلی رمان را شکل داده و فراز و نش
چنـد بیشـتر   هرنیـز  ) 1910-1828(شـهیر روسـی   یسنـو فضاي رستاخیز لئوتولسـتوي رمـان  . کشدیخویش است را به تصویر م

La“خـون  قـدرت ؛ گـردد یعطفش با وقـوع یـک انحـراف جنسـی آغـاز مـ      ي، نقطهچرخدیحول عدالت کیفري روسیه م
fuerza de la sangre”ن زمینـه بـه سـلک    میدر هکه اثر دیگري است ) 1616-1547(سپانیایی ایسنواثر سروانتس رمان

انـداز را پـاداش   ازجملـه کلـوخ  ) 1616-1564(ویلیـام شکسـپیر   هـاي یشـنامه همچنین بسیاري از نما. ت کشیده شده استاعبار
.اندحول همین موضوع نگاشته شدهلوسنگ است و اتل
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11 جنسیرفتارهايدر قلمرو اروپاتحوالت عدالت کیفريیتبارشناس

شان از این نوع رفتارهـا  اند که تلقییکدیگر بودهاین رویکردها گاه چنان متفاوت با . شکل گیرد
میان معصیت در پیشگاه خداوند که مستوجب مرگ اسـت تـا یـک گـرایش طبیعـی انسـانی کـه        

لـذا  . 1اش را پذیرفت و حتی در مواردي حمایـت نیـز شـود در نوسـان بـوده اسـت      بایستی آزادي
ایـن رویکردهـا و تلقیـات    شـدن انـد کـه موجـب مطـرح    اگرچه بدواً این رفتارهـاي جنسـی بـوده   

صورت یک بازتـاب اجتمـاعی کـه بعضـاً قـدرت حاکمیـت را بـه مـدد         اند، رویکردها نیز بهشده
اجتماعی بر روند و مسیر ایـن رفتارهـا در   -هاي فکريسازياند از طریق جریانگرفت توانستهمی

اهمیـت بیشـتري   ایـن تـأثیرات آنگـاه از   . طول تاریخ و در بستر اجتمـاع تـأثیر شـگرفی بگذارنـد    
) تفـاوتی اعم از انزجار، شیفتگی و بی(شوند که از سطح تصورات و عقاید شخصی برخوردار می

هـا  در این میـان، ایـن واکـنش   . آیندعنوان یک واکنش جدي اجتماعی درمیپاي فراتر نهاده و به
-یگیرنـد اهمیـت مضـاعفی از منظـر حقـوق     سـرکوبگرانه بـه خـود مـی    /ي قضاییکه صبغهآنگاه
.2نمایندشناختی پیدا میجامعه

خـواص،  هـاي متعـددي از سـوي عـوام،    انحرافات جنسی از دیرباز تاکنون همواره با واکنش
ها بسته بـه زمـان و مکـان چنـان     این واکنش. ها مواجه بوده استاقشار مذهبی، نهادها و حکومت

روي، یـن ازاکنـد؛  طلب میي خود پژوهش مستقلی را نوبهاند که بررسی هرکدام بهمتفاوت بوده
ي پژوهش حاضـر را بـه لحـاظ تـاریخی بـه اوایـل       دامنهبه جهت متمرکز و تخصصی شدن بحث 

کنیم و بستر جغرافیاي پژوهش را نیز بر اروپا در ایـن  یممیالدي محدود 18تا اوایل قرن 15قرن 
حـوالت عـدالت   رویکرد معرفتی این جسـتار نیـز معطـوف بـه تبارشناسـی ت     . دهیمیمدوران قرار 

پـالن بحـث در گفتـار نخسـت مبتنـی بـر       . ی خواهـد بـود  شـناخت جامعهکیفري همراه با گریزهاي 
ي هـا آمـوزه هـا و  یشـه روسطی به انحرافـات جنسـی همـراه بـا تبیـین      ی قرونشناختجامعهرویکرد 

وسـطی و مـوج   ي عصر خواهد بـود و در گفتـار دوم کـه در دوران گـذار از قـرون     کنندهیتحما
ــوتر ــث ل ــي بح ــري    یم ــدالت کیف ــی از ع ــوالت مهم ــه مق ــود، ب ــهش ــريازجمل ــی و کیف شناس

یتاً با بحـث راجـع   نهاپرداخته و شناسی کیفري و کیفیت شناسییخترهاي آن یعنی یرمجموعهز
.دهیمیمبه کارکردگرایی کیفري در دوران گذار به این پژوهش خاتمه 

.و پانک ها از سوي دیگر مشاهده نمودسویکت انجلیکن ها و فرانسیسکن ها از میان باورداشتوانیمصداق این معارضه را م.1
دو ،دورکـیم، امیـل  : ك.کیفـري، ر یشناسـ براي اطالعات بیشتر در زمینه کیفیت و کمیت تحوالت کیفري از منظر جامعه.2

زیـر نظـر علـی حسـین نجفـی      (یی المعارف علوم جنـا یرةدا، ترجمه حسین غالمی و سید بهمن خدادادي، قانون تکامل کیفري
.میزان: 1392، ، تهران)ابرندابادي
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انحرافات جنسیوسطی به ی قرونشناختجامعهرویکرد : گفتار نخست
گرفتـه از منـابع غیـر    یی در خصـوص اخـالق جنسـی عمـدتاً وام    وسطاقروناعتقادات مسیحی 

ي در خصوص رفتارهاي جنسی سـخنانی رانـده   امالحظهقابلطوربههرچند مسیح . مسیحی است
لـذا  . ي اخالقـی وي نبـود  هـا موعظـه است، مسئله روابط جنسی هرگز موضـوع اصـلی سـخنان و    

. یردینـی اقتبـاس نمودنـد   غرا از منـابع یهـودي و   الگوهـا ها و یدهاسیحی، بسیاري از نویسندگان م
هـا را در خصـوص مسـائل    یشـه اندوسـطی ایـن   مقامات کلیسـا در قـرون  چنین شرایطی باعث شد

حـال، اخـالق جنسـی مسـیحیت     ینبـاا . جنسی و خانواده در حریر مسیحیت ارتودوکسی بپیچاننـد 
.ایستا شکل نیافتیکسان و یا صورتبههرگز 

وسـطی ظهـور   د عمده در خصوص رفتارهاي جنسـی در قـرون  کریروپیش از اصالحات دینی سه 
شـد و  یمـ خوانـده  »طبیعـی «یدمثلی رابطـه جنسـی بـود کـه     تولیافت؛ نخستین رویکرد ناظر به عملکرد 

کـه رابطـه   رویکرد دوم، رویکردي بود . ي مشروع از نامشروعرابطهمعیاري قرار گرفت براي تفکیک 
نمـود و نهایتـاً رویکـرد سـوم     یمکرد و آن را بانی رسوایی و آلودگی قلمداد یمجنسی را ناپاك تلقی 

هـا گفتمـان ي عمدههرچند.أ صمیمیت و بیان عشق زناشویی بودمنشعنوانبهیدش بر رابطه جنسی تأک
ناصـر ایـن سـه    ي مختلـف ع هـا دورهوسـطی بـر سـر دو رویکـرد نخسـت بـود، در       در قرونهابحثو 

Brundage 1987: 107(گردیدند یمرویکرد گاه ممزوج و درآمیخته  - 110.(
یرش را تجـویز  پـذ قابـل هـایی کـه رفتارهـاي جنسـی     يتئـور هرچند ضمانت اجراهایی پشت 

مـیالدي  13در طول قرن رفتهرفتهآمد، مکانیسم کاربست هنجارهاي حقوقی به وجودکردند یم
را اعمـال قابـل ي کلیسایی ضمانت اجراهاي سـازوکارهاي  هادادگاهر که طوینهمشد و مندنظام

یط قواعد هنجـاري و کنتـرل روابـط جنسـی     تسلبه آغازیزني مدنی هادولتبخشیدند، یمتوسعه 
.نمودند) خصوصاٌ در مورد روابط جنسی خارج از علقه ي زناشویی(

وجود دارد، به انضمام آنچـه  مقررات ازدواج و طالقی که امروزه در برخی کشورهاي غربی
ي، حمـل ضـمانت اجراهـاي کیفـري بـر      چندهمسـر ي و یـا  دو همسـر یرقانونی بـودن  غحاکی از 

یا برقـراري رابطـه جنسـی بـه عنـف      1رفتارهایی از قبیل لواط، مقاربت با حیوانات، زناي با محارم

دانـان لیبـرال بـر حفـظ سـکوالریته ي قـانونی، از       تـالش حقـوق  رغـم یدر این خصوص نگاه کنید به قانون آلمـان کـه علـ   .1
:پذیرفته استیرتأثییگرااخالق

Rulings of the German Constitutional Court (BVerfGE) vol. 120 (2008), p. 224
(confirmed by the European Court of Human Rights, Ruling 43547/08, April 12, 2012).
For the problematics of legal moralism, cf. particularly the dissenting opinion of Judge
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: همـان (مـد  وسـطی در هیئـت قـانون درآ   است، ریشه در اخالق جنسی دارد کـه در دوران قـرون  
144(.

شود، دورانـی اسـت کـه آبـاء     یمي تاریکی در اروپا یاد هزارهوسطی که بعضاً از آن به قرون
ي هـا آمـوزه هاي دینی تحت تأثیر یندکتریل متون دینی و ارائه تأوکلیسا نسبت به مقوله تفسیر و 

هـاي  یندکتـر ارائـه  حـال، حضـور و قلمـرو کلیسـا صـرفاً بـه       ینباا. 1گیرندفلسفی یونانی، قرار می
شد؛ کلیسا بر آن است با برداشـتی کـه از نصـوص دینـی پیـدا      ینمانتزاعی محدود -ایدئولوژیک

موجـب خشـنودي   هـا آنخـود اطاعـت   زعـم بـه تا جایی که میسور است فرامین الهی که کندیم
یـري  گشـکل درست در همین زمان است کـه ضـمن   . شود را اجرا کندیمذات باري و جالل او 

گیرد؛ یمسیاست ابزارگرایانه جهت تحقق اهداف الهی در دستور کار قرار 2کراسی مسیحی،تئو
سـازد، در اشـکال   یمـ از این زمان ابزارهـایی کـه قـدرت حاکمیـت یـا کلیسـا را برهنـه و عریـان         

و نهایتاً تل خار و هیزم که محکـوم در  مختلفی همچون قاپوق، ابزارهاي سهمگین اعتراف گیري
).76: 1380نوذري (رسند یمشد، به منصه ظهور یمآن سوزانده 

عنـوان واکـنش بـه رفتارهـاي انحرافـی کـه در       در این عصر، بناي اسـتفاده از ایـن ابزارهـا بـه    
ي کلیسـایی  نامهمرامتر آن یقدقپژوهش حاضر اختصاصاً انحرافات جنسی است، قانون و به تعبیر 

وابط جنسی خارج از علقـه زوجیـت نامشـروع تلقـی     ، تمام رنامهمراماین موجببه. شودیمتلقی 
ي خداوند بر روي زمـین تمـام حمیـت خـود را     یندهنماعنوان کلیسا به). Hale 1847: 480(شد یم

از دیـدگاه کلیسـا، ایـن روابـط نامشـروع و      چراکهبست تا این روابط را سرکوب کند؛ یمکار به
د، سدي بر رستگاري خواهـد شـد، روابـط    آوریمتقدیس نشده توسط کلیسا خداوند را به خشم 

).Grell 1991: 100-101(زد یمکشاند و النهایه نظم اجتماعی را بر هم یمرا به تباهی هاانسان
بـود  مـؤثر ها از سوي کلیسـا چنـان قـوي و    و باورداشتهاآموزهی، این شناختجامعهبه لحاظ 

و مطلـوب دانسـته و   حـق بـه را آن -رغـم وجـود واکـنش شـدید کیفـري     یعلـ -ي مردمعامهکه 

Hassemer, ibidem, marg. 99
متفکـران  ینتـر عنـوان بـزرگ  بـه ) 1274-1225(و تومـاس آکوینـاس   ) 430-354(در میان آباء کلیسا، قـدیس آگوسـتین   .1

کیفـري نبـود و صـرفاً حـول     يبـا صـبغه  ییهاآنان هرگز متوجه واکنشيهاهرچند آموزهکهآیندیاسکوالستیک به شمار م
مـود؛ بـراي اطـالع بیشـتر     ایفـا ن ياالهیـات مسـیحی نقـش عمـده    یريگمقوله ایمان و فلسفه الهام گرفته از یونان بود، در شکل

اعترافـات قــدیس آگوسـتین، ترجمــه سـایه میثمــی، نشــر سـهروردي؛ فلســفه و ایمـان مســیحی، کـالین بــراون، ترجمــه       : ك.ر
.طیطاووس میکائیلیان، نشر علم و فرهنگ

2. Christian Theocracy/ Christliche Theokratie
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کردنـد، بلکـه معصـیتی    یمـ یک جرم و انحـراف محسـوب   تنهانهگونه روابط را ضمن تقبیح ینا
موضوعی کـه اینجـا   ). Hirschauer:291993(آوردند یمنابخشودنی در پیشگاه خداوند به شمار 

تاریخی موجـب  –ی اختشنجامعهکه بایستی دید اساساً چه عواملی از منظر حائز اهمیت است این
.ها شده استو سوگیري منفی نسبت به آنرفتارهاطرد این 

شناسیریشه) الف
شناسـی و چرایـی وجـود ایـن طیـف از      ریشـه صـدد درچنانچـه  : 1رویکرد مردسـاالرانه -1

در سطور پیشین ذکرشان به میان آمد باشیم، غـور در تـاریخ نخسـتین    اختصاربههایی که واکنش
رسد نخستین دلیلـی کـه زمینـه را بـراي شـرپنداري رفتارهـاي جنسـی        یمبه نظر . بودگام خواهد 

تـوان در ماهیـت مردسـاالرانه و حرمـت     یمـ خارج از روابط زناشویی مسـاعد و همـوار نمـود را    
در این شرایط هرگونه کـج روي  . هرم خانواده در دل تاریخ جسترأسعنوانبهگزارانه به مرد 

فـراش مـرد را فاسـد و ننگـین     اصطالحبهشد و یمو رئیس خاندان تلقی حرمتی به مردیبجنسی 
گرفت، پیش از آنکـه نفسـاً   ساخت؛ لذا روابط جنسی که خارج از فضاي خانواده صورت مییم

یز دیگري انگاشته شود یا اخالقـاً و بالذانـه مـذموم باشـد، عصـیان و      هر چو ذاتاً معصیت، جرم یا 
در ازآنجاکـه از سوي دیگر ). Dabhoiwala 2013: 5(آمد یمبه شمار حمله به مقام و جایگاه مرد

ي اهجمـه توانسـت  یممثابه یک مال در تملک مرد درآمده بود، این روابط چنین وضعیتی، زن به
حسـاب بـه ي دوم نیـز  وهلـه ي نخست و خانـدان و قبیلـه در   وهلههاي مرد در ییداراعلیه اموال و 

و مکاتـب  هـا دسـتگاه رپنداري ایـن روابـط پـیش از ظهـور ادیـان و      از همین رو است که شـ . آید
مـادر سـاالري وضـع بـه ایـن      /البتـه در دوران زن . گشـت یمـ روروبهاخالقی نیز با واکنش جدي 

یی وجود داشت کـه بـراي فاصـله گـرفتن از بحـث اصـلی از ورود بـه آن        هاتفاوتشکل نبود و 
.2کنیمیمنظرصرف
پیـدایش ادیـان، نفـس ایـن رفتارهـا      وبـا گـذر زمـان   رفتـه رفته:ارزشی-رویکرد ماهیتی-2

ي هامجازاتکه حتی براي مرتکبین این عمل طوريبه. ید و تشکیک جدي قرار گرفتموردترد
بینی گردید؛ از دیدگاه شریعت یهـود بنـا بـر نصـوص عهـد عتیـق، افـرادي کـه ایـن          یشپسنگین 

1. Patriarchal Approach/ Patriarchalischer Ansatz

,Diner, Helen, ed. & trans. John Philip Lundin: ك.براي کسب اطالعات در ایـن زمینـه ر  .2 Mothers
and Amazons: The First Feminine History of Culture (N.Y.: Julian Press, 1965)

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



15 جنسیرفتارهايدر قلمرو اروپاتحوالت عدالت کیفريیتبارشناس

1رهایی شوند کـه عمـدتاً بسـیار سـنگین نیـز بودنـد      زند بایستی متحمل کیفیمرفتارها از آنان سر 

» آیـین «باورمنـدانش، مسـیحیت   از دیدگاه مسیحیت نیز اگرچه به اعتقـاد ). 235: 1384سلیمانی (
ي فلذا هیچ حکمـی کـه واکـنش حکـومتی را در پـی داشـته باشـد و یـا صـبغه         » شریعت«است تا 

حـال مسـیح در انجیـل    ینبـاا اسـت،  نیامـده  ) انجیـل (کیفري داشته باشد در سرتاسر عهـد جدیـد   
دارد که روابـط جنسـی خـارج از علقـه ي زوجیـت اخالقـاً ناصـحیح بـوده و         یمبیان صراحتبه

گونـه رفتارهـا   یـن اتنهـا نـه در شریعت اسالم نیز همچون شریعت یهود . 2بایستی از آن پرهیز نمود
جـام آن بـراي مـرتکبین    ي سنگینی در صورت اثبـات ان هامجازاتاساساً نفی گردیده است بلکه 

هـم در قـرآن تصـریح گردیـده و هـم در سـیرت رسـول و        هـا مجازاتاین . 3مقرر گردیده است
. کسانی که متصدیان اعمال شریعت نیـز بودنـد در تـاریخ بـه ثبـت رسـیده اسـت       عنوانبهصحابه 

ه بـراي  درست در همین برهه از تاریخ است که اخالقاً و شرعاً نفس این رفتارها سواي پیامدي ک
از هـر چیـز   تـر مهمتواند داشته باشد نکوهش و معصیت تلقی گردید که پیش و جامعه یا فرد می

.خشم و غضب درگاه الهی را به دنبال دارد
دو رویکرد پیشـین در طـول تـاریخ    طرازهمگرا همواره رویکرد نتیجه: گرارویکرد نتیجه-3

مردمـان  موردتوجـه گونه روابط بوده همواره یناعوارض جانبی که برآمد . در جریان بوده است
تر باشد ینخطرآفرتوانست گاه از اصل عمل نیز در جامعه منفورتر و یماین عوارض . بوده است

بـر هـم زنـد    –کنـد  یمـ از آن یاد 4برگر تحت عنوان نوموسآنچه–و انسجام و وفاق جامعه را 
عواقـب ایـن رفتارهـاي    ازجملـه وارد مستی، قتل و سـرقت در بسـیاري مـ   ). 272: 1387همیلتون (

.افکندیمجنسی بود که نهاد جامعه را به خطر 
ي نامشـروع، گـاه   رابطهفرزندکشی نمونه شایع دیگري بود که به جهت فرار از کشف وجود 

از دیـدگاه  کـم دسـت –تـر بـزرگ گرفت که معصیتی توسط پدر و گاه توسط مادر صورت می

.)الویان20ب با10آیه (، )تثنیه24آیه 22و باب 16باب 5و آیه 13باب 10تا 6آیات(عهد عتیق .1
.)انجیل متی5باب 28-27آیات (، )انجیل یوحنا12تا 8به بعد باب 3آیات (عهد جدید .2
.)2سوره نور آیه (قرآن .3
هـا ذاتـاً   به اعتقاد برگر، انسان. نامدیم) Nomos(که آن را نوموس کندیتر برگر، نظم اجتماعی را نظمی معنادار تلقی مپی.4

صـورت اجتمـاعی   اجتماعی است و بهينوموس یک فراورده. بر واقعیت حاکم کنندداريیرند که نظم معنگرایش به این دا
، شـوند یکـه دچـار چنـین انزوایـی مـ     ییهـا و آنکنـد یجدایی از جامعه حـس نظـم را در انسـان تضـعیف مـ     . شودیساخته م

بـراي  . کننـد یپیدا مـ هنجاریو حالت بشودینابسامان مهاتجربه زندگی آنیجهدرنت. دهندیشان را با واقعیت از دست مرابطه
:ك.اطالعات بیشتر در این زمینه ر

Berger, P. (1973) The Social Reality of Religion. Harmandworth Penguin, p. 31.
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فراگیـر در جامعـه محلـی    صـورت بـه هاي جنسی نیز که گـاه  اريیمب. آمدیمبه شمار –کلیسایی 
توانسـت بسـیاري از افـراد را ناخواسـته و نادانسـته درگیـر       یمـ یافت اثر دیگري بود که یمشیوع 

یـرد برگي از شـهروندان را در  اگسـترده طیـف  درازمـدت وضعیت جسمانی اسفباري کنـد و در  
)Otis 1989: 273.(

حسـاب بـه مثابـه مـال در تملـک مـرد     زن بـه ازآنجاکـه اشـاره شـد،   تر نیـز  یشپکه طورهمان
ي به این مال آثار مالی نیز در پی داشـت و افـراد را زیـر دیـون سـنگینی قـرار       درازدستآمد، یم
در میـان باورمنـدان مـذهبی    النهایه بایستی به این موضوع مهم اشاره کرد کـه ایـن اعتقـاد   . دادیم

توانـد موجـب خشـم خداونـد شـود و متعاقبـاً       گونه رفتارها مـی یناجامعه وجود داشت که وجود 
تمام افراد جامعه متحمل عقوبت الهی شوند؛ لذا به جهـت بـیم و پیشـگیري از سـوختن در آتـش      
غضب و قهر الهـی، بایـد جامعـه را از لـوث افـرادي کـه بـا ایـن اعمالشـان خداونـد را بـه خشـم             

.1آورند زدودیم
تاریخی تبارشناسـی  -یشناختجامعههاي یشهرعنوان ردشان بهجملگی این عوامل سواي رویک

آینـد کـه زمینـه را بـراي واکـنش چـه در       یی به شمار مـی وسطاقروناروپاي انحرافات جنسی در
هـا  یشـه رحـال، ایـن   ینبـاا ). 37Hofmann-36 :2009(آورد فراهمسطح جامعوي و چه حکومتی 

طـور بـه و فرهنگـی بـود تـا    هـا آموزهري نیازمند ي در قلمرو عدالت کیفجدبراي ایجاد تحوالت 
قواي نظام کیفري را براي واکنش به این طیف رفتارها قوام بخشد که از آن بـا  مندنظاممنسجم و 

.کنیمیمیاد »فرهنگ انضباط جنسی«تعبیر 

2فرهنگ انضباط جنسی) ب

ه جهـت واکـنش   هاي منفور انگاري انحرافات جنسی را در یک دستگاه فکـري بـ  یشهرآنچه 
سیاســی و -مقاصــد فلســفی. رســمی و قــانونی در اروپــا گنجانــد، فرهنــگ انضــباط جنســی بــود 

یـري  گموضعکرد که رسماً علیه این رفتارها یمها به جهات مختلف اقتضا حکومتشناسانهروان
ظهور و تجلـی ایـن فرهنـگ در   منزلهبهو بسیاري از قوانین کلیسایی ) 1574(شود؛ قانون ازدواج 

گونه قوانین سـوق  یناگذاري ي قالبسوبهآنچه این فرهنگ را .آیندسطح حکومتی به شمار می
یی بود که حول تبیین و فهم ماهیت و ذات بشري توسط فالسـفه  هاآموزهداد اخالق باوري و یم

.آوردندیبه خاطر مگرفته بود که سرنوشت تلخ قوم صدوم و لوط رادینی مردمان شکل-تاریخیياین باور بنا به حافظه.1
2. Culture of Sexual Discipline/Kultur der sexuellen Disziplinierung
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هرچنـد تصـریح و   هاآموزهاین ). Cavendish 2003: 185(یافت یمهاي دینی توسعه یدئولوگاو 
نمودنــد، ینمــنداشــتند و اساســاً ورود بــه قلمــرو عــدالت کیفــري پیــدا هــامجــازاتي بــه ارهاشــا

عنـوان یـک فرهنـگ مبتنـی بـر دکتـرین و       آمدند تا بهیمیز خوبی به شمار آودستمستمسک و 
.آموزه، جرم انگاري و طبعاً اعمال کیفر را توجیه سازند

و از ایـن رهگـذر در   1ل و منطـق کنـد  کوشید تـا ایمـان را جـایگزین اسـتدال    یماین فرهنگ 
گونـه روابـط را توجیـه    یـن اتـوان بـا هـیچ اسـتداللی     ینمحوزه انحرافات جنسی یادآور شود که 

با توبـه، اسـتغفار و اظهـار نـدامت و یـا ایجـاد پیونـد        بعدهانمود؛ حتی چنانچه استدالل گردد که 
ی، شناسـ معرفتبه لحاظلذا ). 63Isensee :2007(توان پاك شد یمشرعی زناشویی از لوث گناه 

ي عصـر خـود مسـدود    جامعـه فرهنگ انضباط جنسی هرگونه راهی را براي بروز این رفتارها در 
هـا  کننده، فرهنگی شکل داد که حکومـت عنوان مساعده و توجیهکرد و النهایه از این راستا بهیم

ي هـا کـنش گونـه  یناسبت به به مدد آن توانستند فرصت و اقتضاي الزم را براي واکنش رسمی ن
قوانینی بود که مبتنی بـر ایـن   ازجمله) انگلستان(Ethelbertبراي مثال قانون. اجتماعی پیدا نمایند

یـاورده  درنزنـی کـه بـه عقـد خـود      هـرکس بـا بیـوه   «داشت که یمبود و مقرر شدهوضعفرهنگ 
رغـم آنکـه   یعلدهد که یمی نشانخوببهمفاد این مقرره . »ی کند بایستی مجازات شودخوابگهم

موردتوجـه است که از بند بسیاري قیود خـانوادگی آزاد اسـت، همچنـان    »زنیوهب«موضوع ماده 
).Crawford 2004: 66(قانون است 2گرایانه یا به عبارت بهتر قیم مؤابانه و پدرساالرانهاخالق

اد، در فراینـد گـذار   دیمـ یی را شکل وسطاقرونهاي هاي ارکان واکنشیهپااین فرهنگ که 
از این قرون و ظهور موج لوتري در اروپا، تغییر شکل داد و زمینه را بـراي تحـوالت شـگرف در    

ي دیگـري را در اختیـار کنشـگران سیاسـی و     هـا فرصـت ي عدالت کیفـري ایجـاد کـرد و    حوزه
تنـی اسـت   حـال گف ینباا. شودمبسوط به آن پرداخته میطوربهمذهبی قرار داد که در گفتار ذیل 

آمد در درازمدت تحـت تـأثیر چنـد عامـل مهـم      یمکه انضباط جنسی که ابتنایی اساسی به شمار 
متزلزل شد و نهایتاً در نیمـه قـرن هجـدهم مـیالدي بـه کمتـرین نفـوذ و اثرگـذاري خـود رسـید؛           

ها، الغاي پادشاهی و کلیسـا و  یکشي داخلی، شاه هاجنگ: ین این عوامل عبارت بودند ازترمهم
).Prynne 2012: 13-14(ینیدهاي يآزاد

کـه  »تـا بـدانم  آورمیایمان م«: بود) 1109-1033(ایمان محور سخن معروف آنسلم متفکر ایتالیایی يهایکی از این آموزه.1
.بیشتر متوجه ماهیت و موضوع تثلیث در الهیات مسیحی بود

2. Paternalism/ Paternalismus
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وسطی و موج لوتريگذار از قرون: گفتار دوم
ي میان مورخان در خصوص تعیین آغاز عصر رنسـانس وجـود دارد کـه    امالحظهقابلي مناقشه

آغـاز ایـن عصـر    ی و تـاریخی آنـان بـراي تعیـین    شـناخت جامعهي هامالكدلیل آن را نیز بایستی در 
هرچنـد  . دهـیم یمـ مالك آغاز عصر را ظهور مارتین لـوتر قـرار   ال در این مقاله،حايیعل. 1جست

ي کـه تـدوین   امـاده ي چنـد  نامـه مـرام شود که بـا  یمعنوان یک مصلح دینی شناخته به2مارتین لوتر
هـاي بسـیاري چـه در اصـل و چـه در      یلتعـد کرد و اصالحاتی که خواستارش بود موجـب شـد تـا    

شـمار آورد،  بهگراصالحتوان وي را یک یمزم ایجاد شود و از این حیث مناسک مذهبی کاتولیسی
گرفتـه بـود و   یشپدر حوزه واکنش نسبت به انحرافات جنسی در کمدستاما سیاست و مرامی که 

.مسیر متفاوتی را طی نمودکامالًدنبال شد فکرانشهمیشان و کهمتوسط بعدها
تولیسیزم بر این اعتقاد بود که شهوت جسـمانی قابـل   تئوریک و اعتقادي، هرچند کابه لحاظ

ینانـه بـر   بواقعحال ینباایی که ممکن است بایستی سرکوب و محدود شود، تا جاسرزنش بوده و 
بـا  چراکـه یر و بایستی تـا حـدي اغمـاض نمـود؛     ناپذاجتناباین باور بود که این موضوعی است 

یافتـه و بـالتبع از کثـرت    کـاهش میـزان بـاروري   ازاندازه این بیم وجود دارد که یشبیري گسخت
یافتـه و  سـازمان گـري  یروسـپ یافتـه حتـی در مـواردي    یلتعـد با این دیـدگاه  . ین کاسته شودمؤمن

یسـم حتـی ایـن    پروتستانی بـود کـه   در حالاین ). Karras 1996: 82(بود تحملقابلنیز شدهکنترل
کـن  یشـه ری از جهـان  کلـ بـه عفتی بایستی یبیان، گرااصالحتافت؛ به اعتقاد ینمبرمسامحه را نیز 

–ممکـن برسـد و هـیچ هـدفی     حـداقل بایـد بـه   ) مسـیحیان (داران یمـان امیـان  کمدستگردد و 
3.تواند این پلیدي را توجیه سازدینم-ینمؤمنتکثر ازجمله

در یسم و کاتولیسیزم، تجـرد معـابی کشیشـان کـه    پروتستانعالوه بر این اختالف بنیادین میان 
توان گفـت بیشـتر ناشـی    یموسطی با تلقی و تفسیر به نفس از متون دینی جریان یافته بود و قرون

ی میان برخی از توجهقابلگرایی نیز موجب گشته بود تا فساد اخالقی بود تا نص4ییگراسنتاز 

.سیر حکمت در اروپا، محمدعلی فروغی، نشر هرمس، تهران:ك.براي ورود به مناقشات ر.1
او یکـی از  . طلـب مـذهبی بـود   و یـک اصـالح  آلمـانی کشیش متجدد و مترجم انجیل به زبان ) 1546-1483(مارتین لوتر .2

.رودبه شمار میاصالحات پروتستانیو از پیشوایان نهضتمسیحیتها در تاریخ آیینشخصیتیرگذارترینتأث
نصـیحت آمیـز ملکـه    ياطـی نامـه  گردید که به خـود اجـازه دادنـد    یانگرااین باور چنان بخشی از وجود اعتقادي اصالح.3

.»آیدیبنگر که هرآینه خداوند بر سلطنت تو به خشم م«موعظه نمایند گونهینکواین انگلستان را ا
؛ پـولس هرچنـد   کاتولیـک قرارگرفتـه بـود   هـاي یشبی بود که سرمشق کشـ آ، عمدتاً پولس و پطرس مییگرامراد از سنت.4

هـاي تـاریخ   یتشخصـ ین تـر مهـم آیـد، در کنـار پطـرس یکـی از     ینممسیح بشمار شخصاً مسیح را درك نکرد و از حواریون 
سبک زندگی پطرس و پـولس کـه حـاکی از تجریـد اسـت و همچنـین       . آیدیممسیحیت در گسترش آیین مسیحیت به شمار 
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چنـان شـدت یافـت کـه     واحـوال اوضـاع ایـن  . ها و مبلّغـین دینـی مجـرد پیشـه رواج یابـد     یشکش
را نکـوهش و مـرتکبین   رفتارهـا سو کلیسا این یک کُمدي درآمده بود؛ چراکه از یکصورتبه

. نمکی درآمده بـود کـه گندیـده شـده بـود     منزلهبهکرد و از سوي دیگر خود یمآن را مجازات 
ینــان و باورمنــدان واقعــی دپــاكایـن وضــعیت موجــب شــد تــا لــوتر و حامیـان وي کــه خــود را   

؛ لـذا  )Miller 1983: 83-85(نـد نخواندنـد قیـام ک  یمشرایطی که مسموم و افلیج پنداشتند علیه یم
پنداشـتند کـه موجبـات فسـاد اخالقـی را      یمـ اي ینهزمدر وهله اول نفس تجرد معابی کشیشان را 

نمودند؛ البته این سوگیري صرفاً مبتنی بر یک دیـدگاه  یمآورده بود، فلذا آن را رد و نفی فراهم
ها معتقد بودند این وضعیت زندگی در هـیچ کجـاي متـون مقـدس     يلوترنبود بلکه پیامدگرایانه

تـري نیـز بـه وضـع     يجـد خواستار واکـنش شـدیدتر و   هاآندر وهله دوم . توصیه نگردیده است
.موجود که آکنده از رفتارهاي منحرفانه جنسی بود شدند

ي حـوزه ي عطفـی در  هنقطـ تـوان  یمـ تاریخ تحوالت عدالت کیفـري ایـن زمـان را    به لحاظ
جستار حاضر به شمار آورد؛ درست در همین مقطع تاریخی است کـه واکـنش کیفـري شـداد و     

ینی و نشـ هـم تنهـا نـه یابـد کـه   یمیري به حدي ادامه گموضعاین . نمایداي پیدا میسابقهیبغالظ 
، بلکـه  )ibid: 24Dabhoiwala(تواند افراد را در معرض مجازات قـرار دهـد  مشایعتی ساده نیز می

.تظاهر و صرف شروع به انجام عمل جنسی نیز با واکنش کیفري همراه بود
گرفته بودنـد  یشپي که سیاست کیفري با کمترین تسامح را اسرکوبگرانهدر این میان قوانین 

انگلسـتان مقـرر نمـوده بـود کـه هـیچ علقـه و        1552قـانون کلیسـایی   مثـال عنوانبهوضع گردید؛ 
د نامزدي و یا جشن عروسـی حتـی بـا حضـور شـهود و خـانواده طـرفین وجـاهتی بـه          پیوندي مانن

ي شرعی صرفاً از طریق خواندن عقد رسمی در کلیسـا و بـا   رابطهبخشد و ینمي زن و مرد رابطه
انگلسـتان، تنهـا زنـا از    1654قـانون کلیسـایی   موجببههمچنین . گرددیمحضور کشیش محقق 

ي جسمانی خـارج از  رابطهگردد، بلکه هرگونه ینمه فحشا محسوب قبیل محصنه و یا غیر محصن
رسـید کـه   بـدان جـا  نهایتـاً کـار   . آیـد یمي زناشویی از قبیل تقبیل و مضاجعه فحشا به شمار علقه

ي مـردم درآورد؛ بـر اسـاس ایـن قـانون دخـول       هاخانهسر از پستوي 1626در 1قانون جان کتون
ض و یا بارداري زن نقـض دسـتورات خداونـد بـه شـمار      جنسی توسط همسر شرعی در زمان حی

کاتولیـک  هـاي  یشکشـ برخی از سخنان آنان که به تلمیح نشان از تمجید تجرد داشت، به شکل یک سنت پسـندیده در نگـاه   
.»دور بمانید، ازدواج کنیدهاوسوسهتوانید از اگر نمی«: براي مثال این نقل به مضمون از پولس. درآمد

1. John Cotton
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کـه جسـد   یدرصـورت ها شدت بیشتري یافت بطوریکـه  یريگسختدر رویه قضایی نیز . 1آیدیم
شد ظن بر آن بود که این جنین نامشروعی بوده است که توسط مادر بـراي فـرار   یمجنینی یافت 

میان سوگند مادر مبنی بر مـرگ طبیعـی   و به قتل رسیده است و در اینشدهکشتهاز مجازات زنا 
ي پـیش  اگونـه بـه وضـعیت  رفتهرفته). Duffy 1977: 168-171(آمدیمحساببهفرزند فاقد اعتبار 

رفت که زنانی که در عروسی رسمی و شرعی خود به دلیـل ارتبـاط جنسـی پیشـین بـا نامزدشـان       
بـه  شـان حجلـه ند تـا شـادي عروسـی و    پوشـاند یمالحیلی آثار بارداري را باردار بودند، با لطایف

.ي اعدام مبدل نشودجوخهعزاي عذاب و 
گردیـد و قلمـرو عـدالت کیفـري چنـان فربـه گشـت کـه پـاي          ترتنگحال، حلقه از این نیز ینباا

ي کـه همسـر مشخصـی    احاملـه به میان آورد؛ بطوریکه طبق قوانین هرکس به زن اشخاص ثالث را نیز
-Innes 1987: 222(گرفـت  شد و متعاقباً تحت تعقیـب قـرار مـی   یممحسوب داد مجرمیمنداشت پناه 

شـد نیـز مشـکالت عدیـده را     ینمـ که پدر معینی براي فرزند متولد نشده معـین  یدرحالحاملگی ). 223
لـوتري تـا چـه حـد توانسـته بـود       مـوج کهدهد یمجملگی این مصادیق نشان . براي مادر در پی داشت
2.ی تنگ نموده و حقوق کیفري را حداکثري نمایدعرصه را بر روابط جنس

وارتـوده ی موجـب  شـناخت جامعـه این حداکثري شدن حقوق کیفري در این دوران به لحـاظ  
یري نسبت به این رفتارها شده بـود؛ بطوریکـه عامـه مـردم بـا الهـام و بـه        گموضعشدن برخورد و 

ه این باور و اعتقاد رسیده بودند کـه  ی از نظام واکنشی به انحرافات جنسی موجود در جامعه بتأس
نیز بایستی دین خود را در تعقیـب و حتـی کیفـر رسـانی پدیدآورنـدگان ایـن پدیـده شـوم         هاآن

ي مـردم خـود   هـا تـوده وارسازي سیاست کیفري لوتري، از این حیث با توده. اجتماعی ادا نمایند
راینـد کیفـري اعـم از تجسـس و     عنوان ضابطین دستگاه قضا درآمـده بودنـد کـه مشـتاقانه در ف    به

پررنـگ ي و النهایه شرکت در اجراي مجـازات حضـور   گستردامتعقیب، شهادت علیه مرتکبین، 
).157Kersting :2010(رساندند یمبه هم 

بلکه تـأثیر آن بـه حـدي بـود کـه در      ،شدینمي صرفاً در سطح مردم عوام دیده وارتودهاین 
در ایـن خصـوص   کـم دسـت هاپروتستانها نیز با یککاتولاز نیمه قرن شانزدهم میالدي بسیاري

شکسـپیر بـا عنـوان    هـاي یشـنامه نماینتـر بخـش یکـی از معـروف   بود کـه الهـام  یرگذارطور خاص این قانون به حدي تأثبه.1
Measure for Measureترجمه گردیده است» انداز را پاداش سنگ استکلوخ«که تحت عنوان بوده است.

بـر  یتـوجه عمـده و قابـل  یرصحبت به میان آمده است که تـأث » اصل حداقل بودن حقوق جزا«وان نامروزه از اصلی تحت ع.2
مـی، اصـل حـداقل    حسـین غال : ك.براي اطالعات بیشـتر در ایـن زمینـه ر   . سیاست کیفري و تدوین قوانین جزایی داشته است

.نشر میزان:1393بودن حقوق جزا،
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ین بـارزتر . تري براي منحرفین جنسی شدندینسنگي هامجازاتشده بوند و خواستار وضع نواهم
عنـوان مرکـز کاتولیسـیزم، زنـاي     یابـد کـه طـی آن روم بـه    یمظهور 1586یی در سال نواهماین 

1که بایستی شـدیدترین مجـازات بـراي آن وضـع شـود     کند عنوان جرمی قلمداد میمحصنه را به

)Thomas 1987: 264.(  یرگـذاري شـگرف کـه بررسـی اجمـالی آن بایسـته بـود،        تأثفارغ از ایـن
.استتوجهقابلکیفرشناسی عدالت کیفري در قلمرو انحرافات جنسی این عصر خود 

کیفرشناسی لوتري) الف
عـدالت کیفـري در قلمـرو انحرافـات جنسـی      ین بایسته در تبارشناسـی تحـوالت  ترمهمشاید 

ــا، کیفرشناســی آن باشــد  جهــت واکــنش کــه عمــدتاً از جــنس  اتخاذشــدهســازوکارهاي . اروپ
بـر بسـامد انحـراف    تنهـا نـه باشـند تـا حـد بسـیاري     یمکلیسایی در این عصر -کیفرهاي حکومتی

ی داشته اسـت، بلکـه   ، تأثیر بسزایقرارگرفتهجنسی در بازه زمانی که در این جستار تحت بررسی 
سـازي  ینـه زمدر مؤثرشناسی کیفري در بستر اجتماع، خود یکی از عوامل بسیار از دیدگاه جریان

لـذا اهمیـت شـناخت ایـن سـازوکارها نـه صـرفاً جنبـه و ارزش         . تولد عصر روشنگري بوده است
حلیلـی  تبـه لحـاظ  توصیفی براي درك تحوالت عدالت کیفري در این دوران دارد بلکـه  -تبیینی

هاي نوین کیفـري بسـیار   هاي تحوالت پسین در عصر روشنگري و جریان سازيینهزمفهم دریزن
شناسی کیفـري و  یختري حوزهدر این مبحث، کیفرشناسی این عصر در دو . حائز اهمیت است

.شودیمآیند پی گرفته ي کیفرشناسی به شمار مییرمجموعهزکیفیت شناسی که در یک معنا 
هـا  يگـذار یفـر ککه پیشتر نیز اشاره شـد  طورهماندر این دوره :2شناسی کیفريیختر-1

گیرنـد؛ آیـین   اي بـه خـود مـی   سـابقه یبـ باره تحت تأثیر قیام و موج لوتري شـداد و غـالظ   یکبه
شـدت بـه پیـدا نمـوده و ارفـاق و تـرحم در دادرسـی      3دادرسی کیفري تا حـدي ویژگـی لینچـی   

یابـد کـه   یمـ اي تجلـی  یر آهختـه شمشـ رایطی اقتدار حکومت در در چنین ش. گرددیمرنگکم
حاکم مـدنی  «گوید یمیز متوجه جسم و کالبد شهروندان خاطی است؛ چنانکه هابز هر چبیش از 

تواند آن را برد، چنانکه گویی مثل چیز داغی نمییمناپیوسته به کار صورتبهشمشیر عدالت را 

Pop Sixtus Vعصر .1

2. Penal Morphology/ Morphologie der Strafe

3.LawLynchمتداول گشت و عرفاً به معناي مجازات مجـرمین بـدون رسـیدگی قضـایی     18صطالحی است که از قرن ا
.ه بودو قانونی و یا رسیدگی بر مبناي دادرسی ناعادالن
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نـاآرام ي هاجسمتعبیر فوکو در پی رام کردن و به) 566: 1389هابز (پیوسته در دست نگاه دارد 
نماید تا کیفر و واکنش حکـومتی بـراي نیـل بـه     سیاست عصر اقتضا می). 11: 1387فوکو (است 

.اش، بدن و جسم منحرفین را آماج خود قرار دهدفلسفی-اهداف سیاسی
یی هـا خانـه بـه اعتـراف  1ي کلیسـایی هـا ندامتگاهتاریخی در این زمان است که حتی به لحاظ

منظـور بـه حیات خلوتی بـراي نـادمین و خداونـد باشـد،     عنوانبهشود که بیش از آنکه یمتبدیل 
است این مسـئله  توجهقابلحال آنچه در این زمینه ینبااگیرد؛ یمقرار مورداستفادهگیري اعتراف

ي هـا شـکنجه طریق توسل به ي اعتراف گیري در این دوران صرفاً از سامانهمهم است که شیوه و 
.گرددیممتوجه جسم اعتراف کننده محقق 

عنــوانبــهکیفرشناســی شــاید بــه لحــاظ، قــاپوق هــامجــازاتي از اگســتردهدر میــان طیــف 
به شمار آید کـه بیشـتر از آنکـه هـدف سـزادهی را دنبـال کنـد، هـدف         هامجازاتترین ِ یفخف

؛آمـد یمـ براي منحرفین جنسی به شمار هاازاتمجترین یعشاکاربست آن ترذیلی بود و یکی از 
چراکه به لحاظ بازه زمانی به کلیسا و حکومت بیشترین فرصت را براي مانور اقتدار و القاي قـبح  

حال یادآوري این نکته مهـم اسـت کـه ایـن     ینباا. دادیمگونه رفتار جنسی یناو عاقبت ارتکاب 
شد و اوال ابزاري بود بـراي هـم نواسـازي    یمال یک مجازات طولی اعمعنوانبهمجازات عمدتاً 

و ثانیـاً  –شد یموارتودهکه از این طریق وجاهت کیفر –گران حکومت جامعه با کلیسا و کنش
تـوان  رفتـه، امـروزه مـی   هـم يرو. کردیمفراهمزمینه را براي شرکت مردم در کیفررسانی اصلی 

).Jung 2007: 26-28(کومتی تلقی کرد ح2قاپوق را سیاست پوپولیستیپردهسیاست پشت
ترین یجراپوند در انگلستان در نوسان بود یکی از 1000تا 500میان معموالًجزاي نقدي که 

کـه در بخـش بعـدي    –بود که بیشتر بنا به تبعیضی که در خصوص برخـی محکـومین   هامجازات
در . شـد یمـ ل رواج داشـت، بـر طیـف خاصـی از محکـومین حمـ      -یل بحث خواهـد شـد  تفصبه

بتوانـد  کـه یزمـان شـد تـا   یمـ ي دارنگـاه مواردي که محکوم استطاعت آن را نداشت در زنـدان  
.آوردفراهماي یقهوث

ها هرچند در اوایل ماهیتی از جنس اصالح و تربیت داشت، در این دوران تغییـر کـارکردي داده و فـراز و    ماهیت ندامتگاه.1
در ایـن  . یابـد یمايشدهیفبا پیشنهاد بنتام، سازوکار مشخص و تعر19و 18در قرن تا نهایتاًکندیزیادي را طی مهايیبنش

، »عـدالت روشـنگرانه و کاسـتیهاي آن   2005تـا  1751شناسی در سـالهاي  کاربرد و تأثیرات جرم«، الرنس شرمن: ك.زمینه ر
.به بعد221، صفحه 24ترجمۀ سید بهمن خدادادي و حمیدرضا نیکوکار، فصلنامه مطالعات پیشگیري از جرم، شماره 

2.- Popolistische Politik (de)
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آمد، در شهرگردانی با سر تراشـیده  یمانحرافات جنسی یک جرم عمومی به شمار ازآنجاکه
شـمار  جنسـی بـه  ي این عصر در خصوص منحـرفین هامجازاتین ترمعروفترین و یجرایکی از 

شـد، ایـن مجـازات    یمـ خالف قاپوق که بعضاً در خصوص سـایر بزهکـاران نیـز اعمـال     . آمدیم
شد؛ لذا ویژگی بارز این مجازات بعـد  یمکار بستهاختصاصی در مورد منحرفین جنسی بهطوربه
ه ی صـرفاً بـ  زنـ برچسـب حـال ایـن   ینبـاا ). Kent 1973: 273-276(د بـو ی آن زنـ برچسبي جنبهو 

ي بر پیشانی و سینه محکوم گذارداغشد، بلکه در بسیاري موارد با ینمتراشیدن موي سر محدود 
بر گـردن محکـوم همـراه بـود کـه بایسـتی تـا آخـر عمـر آن را همـراه           A(1(و یا آویختن حرف 

ي سـپید و پـایی برهنـه در کلیسـاي     اجامـه توبـه بـا   بـه محکومداشت؛ این مجازات گاه با الزام یم
سیاسـی و مـاهیتی،   بـه لحـاظ  چنانکـه گفتـه شـد ایـن مجـازات نیـز       . شـد یمـ ي شهر همراه مرکز

سازوکاري چون قاپوق داشت با این تفاوت که در اکثر اوقات نهایتاً به تبعیـد محکـوم از زادبـوم    
.سزا دهانهداشت تا طرد کننده-انجامید و از این حیث بیشتر ماهیتی ترذیلییمخویش 

یی کـه بـیش از هـر کیفـر دیگـري ماهیـت       هـا مجـازات شـدیدترین  عنـوان بـه شالق و اعـدام  
. سزاگرانه داشت به دلیل شدت و حدت زیادش، ارعاب فـردي و جمعـی زیـادي در پـی داشـت     

ترین کیفرهایی بودند که انحـراف جنسـی را نیـز در کنـار سـایر جـرایم پاسـخ        یانعراین کیفرها 
کردنـد؛  یمـ ي مـردم القـا   هـا تـوده نحرافـات جنسـی را بـه    گفتند و بارزترین پیام مبنی بر قبح ایم

رسانی و القاء مفاهیم اخالقی در این کیفرها بیش از هـر کیفـر دیگـري نمـود     یامپروي، برد ینازا
ي مـذهبی نیـز   جنبـه توأمـان معرفتـی  بـه لحـاظ  این نمود صرفاً اخالق گـرا نبـود، بلکـه    . یافتیم

جـازات منحـرفین جنسـی را مـرگ معـین نمـوده بـود        یادآور عهد عتیق بود که مچراکهداشت؛ 
).240-238: سلیمانی، همان(

هـاي  یژگـی وي و تداعی ساز بودنِ این کیفر در کنار سایر اآموزهماهیتی، به لحاظسان ینبد
هـاي متفـاوتی   یوهشـ شـکلی  بـه لحـاظ  بخشـید؛ اعـدام   یمآن، جایگاه ممتازي به این کیفر خاص 

شـد و ایـن تنـوع خـود موجـب      یمدر آتش و قطع اعضا را شامل چرخ، افکندن محکوم ازجمله
و خسـته از آن نشـده و همـواره نسـبت بـه آن اسـتقبال اجتمـاعی        زدهدلشد تا تماشاگران آن یم

1.Aيدر زبان انگلیسی حرف نخست واژهAdulterer و به معناي زناکار است؛ در آلمان از حرفE  يکـه ابتـداي واژه
Ehebrecherرجوع کنید بـه رمـان معـروف    توانیدیدر این زمینه م.گردیدیاست و به همین معناست استفاده مScarlet

Letterن گردیـده و توسـط   که تحت عنـوان داغ ننـگ توسـط مرحـوم سـیمین دانشـور بـه فارسـی برگـردا         اثر ناتایل هوئرن
.انتشارات خوارزمی به چاپ رسیده است

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



24
1393زمستان، نهم، شماره سومفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

وجود داشته باشد؛ لذا در پشت این تنوع سیاستی وجود داشت که از نفس اعمال مجـازات فـارغ   
.بود

حتـی  اهمیتـی برخـوردار بـود کـه    جنسـی از چنـان  یفرهـا بـر منحـرفین    کاعمال جملگی این 
و حاکمان والیات و کشورهاي مختلـف قـرار   هااسقفدر دستور کار »استرداد منحرفین جنسی«

که یکـی از منحـرفین بـه کشـور یـا والیـت       یدرصورت؛ بطوریکه )Dabhoiwala ibid: 53(گرفت 
ن دو کشور حاکم بود، استرداد ي که میااخصمانهي دوستانه یا رابطهگریخت، سواي یمدیگري 

بـه  . بـرد یمفرد گریخته خویش کاري حکومت و یا کلیسایی بود که آن فرد در حوزه آن به سر 
تر از آنکه مبتنی بر قانون یا رویه قضـایی بـوده باشـد، مبتنـی بـر      یشبرسد که این استرداد یمنظر

از این منظر، فـرد منحـرف   . بودیک عرف و اعتقاد اجتماعی بود که در سراسر اروپا فراگیر شده
ي پنـاه آورده شـده   جامعـه توانسـت بـراي   یمیافته بود و انتشارشد که یممثابه ویروسی انگاشته به

.شدیمشوم و آفت تلقی گردد فلذا بایستی از آن خالصی یافته 
یکی از مباحثی که ذیل عنوان کیفرشناسـی هـر نظـام کیفـري در     :شناسی کیفريکیفیت-2

کیفیت شناسـی ایـن فرصـت    . شناسی استتوان مورد فحص و بحث قرار داد کیفیتیمر هر عص
تـري نسـبت بـه    یقعمي کیفري، درك سازوکارهاآورد تا ضمن بررسی نهادها و یمرا فراچنگ 

یکـی از  . آیـد فـراهم حقـوقی کنشـگران دسـتگاه قضـایی     -قواعد اعمال کیفر و مواضـع سیاسـی  
است تبعیض جنسیتی دسـتگاه قضـایی و کنشـگران در فراینـد     لتأمقابلمواردي که از این حیث 

سـواي مـواردي کـه در    -یري یک انحراف جنسـی گشکلکه منطقاً در ییازآنجادادرسی است؛ 
به دلیل ویژگی و ماهیت این رفتار بایستی قصد و رضـایت  -آن عنصر اغفال یا عنف وجود دارد

ایـن رفتـار صـورت گیـرد و طبعـاً واکـنش       یه از سوي مرتکبین آن وجـود داشـته باشـد تـا     دوسو
.)Thomas ibid: 267(برابر و یکسانی صورت گیرد صورتبهکیفري نیز بایستی 

یک نکتـه ظریـف در کیفیـت اعمـال کیفـر بـه چشـم        عنوانبهلک، آنچه در این دوران اذمع
در خصـوص مجـازات  توجـه قابلاین موضوع . خورد سنگینی کفه مجازات به ضرر زن استیم

ي همـراه بـا   امشـاجره کـه  یدرصـورت بـراي مثـال،   . خـورد ینمها و جرایم به چشم يروسایر کج
کـه تقصـیر از سـوي    یدرصورتگرفت، ضرب و شتم میان یک و یا چندین مرد و زن صورت می

شـد  یمـ یفیتی یکسـان نسـبت بـه طـرفین اعمـال      بـاک گشـت، مجـازات   ینمـ یکی از طرفین احراز 
به نظـر ). ibid: 74Dabhoiwala(جنسی موضوع بدین گونه نبود فاتانحرادر خصوص آنکهحال

رغم اینکه نگارنده قناعت وجدانی کامل در این خصوص ندارد، دلیل این وضـعیت  یعلرسد یم
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»ی از سـوي زن اسـت  کنندگجذبفریفته سازي و «بیش از آنکه به این نگاه عامیانه بازگردد که 
اي حــدهیعلــکــه بــراي زن در ایــن مــوارد مجــازات گشــت یبــازمبــه نصوصــی در عهــد عتیــق 

اجتماعی ایـن موضـوع در کنـار سـایر     -جریان شناسی سیاسیبه لحاظباري، . 1شده بودبینییشپ
مـیالدي  19یري فمینیسم در اوایل قـرن  گشکلزمینه بعدهاهاي مدنی، از عواملی بود که یضتبع
.2آوردفراهمرا 

. کـرد یمـ ي مـردم تفکیـک   عامـه کـه خـواص را از   موضوع مهم دیگر، تبعیض کیفري بـود 
تر حکومتی داشتند جزء همـین دسـته   یقدقو مسئولینی که سمت دولتی یا به تعبیر زادگاناشراف

پیشـین،  (ی از مصونیت یا اغمـاض کیفـري برخـوردار بودنـد     نوعبهآمدند که یمخواص به شمار 
تــاریخ تحــوالت حقــوق کیفــري ایــن تبعــیض خــالف مــورد پیشــین از عمــر درازتــري در). 77

شـده، امـا در حـوزه سـایر     رنـگ کـم برخوردار بوده است و هرچند در حوزه انحرافـات جنسـی   
جرایم در برخی کشورها هم چنان به قوت خود بـاقی اسـت کـه گـاه طـی یـک مقـرره تصـریح         

.شـود یمـ گردیده و گاه صرفاً در مرحله دادرسی و صدور حکم با مسامحه دادرسان پـی گرفتـه   
در این میان این مسئله است که این کیفیت در اعمـال کیفـر بـیش از هـر کیفیـت      توجهقابلنکته 

بـود و بعـدها در تـدوین قـوانین     اثرگـذار ی که منتهی به انقالب کبیر فرانسه شـد  برخشمدیگري 
کیفري مدرن با رویکرد حمایتی تحت لواي سیاست افتراقی به شـکل صـحیح و قابـل قبـولی بـه      

.شدکار بسته
از اهـداف سیاسـی حاکمیـت و کلیسـا     متـأثر یز هر چالنهایه آخرین کیفیت که کامالً بیش از 

هرچنـد در  . گرفـت صـورت مـی  درمألعـام ي اجـراي مجـازات بـود کـه     نحـوه آمـد،  یمشمار به
مانند قاپوق و گرداندن محکوم بـا سـر تراشـیده در شـهر نیـز ایـن کیفیـت        ترسبکي هامجازات

ي کیفـر  رسـواکننده ي ترذیلی و جنبهعمدتاًمطلوب و مقصود کنشگران بود وجود داشت، آنچه 
که در کیفرهاي شدید مانند شالق، اعدام و چرخ آنچـه هـدف اصـلی حاکمیـت از     یدرحالبود؛ 

آن پیشـگیري از وقـوع ایـن اتفاقـات در     تبـع بهي ارعابی کیفر و جنبهبود، درمألعاماجراي کیفر 

کـه  آورندی، یهودیان زنی را با طرح این ادعا نزد مسیح م)یوحنا12تا 8به بعد باب 3آیات (راي مثال بنا بر روایت انجیل .1
سـنگ اول را  ! بسیار خـب «یدگویرا اجرا نماید؛ مسیح م) سنگسار(اند تا مسیح حکم شریعت موسی وي را در حال زنا گرفته

توجـه در ایـن   نکتـه قابـل  . شـوند یافکنده و دور مارهاصرف گشته، سنگنمدعیان م. »کسی بزند که خود گناهی نکرده است
است نیست؟کردهیمیان این است که چرا هیچ خبري از مردي که با آن زن زنا م

:ك.در این زمینه ر.2
Messer-Davidow, Ellen (2002). Disciplining Feminism: From Social Activism to

Academic Discourse. Durham, N.C.: Duke University Press
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فوکـو،  (سوي دیگر نمـایش عریـان قـدرت و اقتـدار حاکمیـت بـود       سو و از سطح جامعه از یک
).44: همان

بهتـرین فرصـت و   درمألعـام منحـرفین جنسـی   بـار دهشـت ی، مجازات شناختجامعهبه لحاظ
ناگفتـه پیداسـت کـه آنچـه در پشـت      . دستاویزي بود تا حکومت و کلیسا قدرتش را نمایان کنـد 

. سـاخت یمـ یـز بـرآورده   هـر چ سیاسـی را بیشـتر از   بـود، مقاصـد   آورعـذاب ي این نمایش پرده
، متعهد به متون دینی، متنفر از انحرافات جنسی و یـا خیرخـواه   گرااخالقحاکمیت بیش از آنکه 

ي چون تثبیت قدرت و وضعیت سیاسی، تربزرگجامعه باشد مترصد بود تا از این طریق اهداف 
ي محـض از  بـردار و فرمـان از حکومـت  کـردن تـرس  وارتـوده ها، ها و شورشیامقجلوگیري از 

یـی  گراعـوام ي مختصـر شـد،   ااشارهتر نیز یشپکه طورهمانلذا . سوي شهروندان را محقق سازد
آمد کـه منحـرفین جنسـی ناخواسـته و ندانسـته      یمي در این عصر به شمار اعمدهکیفري سیاست 
.کردندیمفراهمکاربست آن را 

کارکردگرایی کیفري) ب
ي مهم اجتماعی چه آنان که در عصر حاضر وجود دارند و چه آنـان کـه اثرشـان در    هایدهپد

خورد، همواره از زوایـا و رویکردهـاي متعـددي توسـط دانشـمندان علـوم       یمتاریخ بشر به چشم 
. انـد قرارگرفتـه ی و تحلیـل  موردبررسـ شناسـان  ، روانشناسـان و جامعـه  دانـان حقوقانسانی از قبیل 

یـانی چـون آگُسـت    گراعقـل وع دین که با این جستار نیز مرتبط است توسـط  ، موضمثالعنوانبه
صورت تبیین شده است که دین محصـول گـرایش بشـري بـه     ینبدکنت، هربرت اسپنسر و هیوم 

گیري از مشـاهده  یجهنتجستجوي شناخت جهان و ناشی از خرد انسانی و استعداد قیاس، تعمیم و 
مـارت، فرویـد، اسـپیرو و    . ار.اطفـه گرایـانی همچـون ار   ی اسـت کـه ع  درحالاین . و تجربه است

رغم اختالفاتی که در دیدگاه و استدالل با یکدیگر دارند، بر این اعتقادند کـه اساسـاً   یعلیونگ 
طرفانـه ربطـی   یبـ دین به کنجکاوي عقلی، جستجوي تسلط مادي و یا به اسـتدالل خونسـردانه و   

رخ هـا خـواب ل مبتنی بر مشاهدات وقایعی کـه در  هاي مذهبی محصول استدالندارد؛ باورداشت
یستند، بلکه از حاالت عاطفی ذهـن  ني مربوط به پیوند میان چیزها هابرداشتدهند یا متکی بر یم

).195: همیلتون، همان(گیرند سرچشمه می
نهایتاً کارکردگرایانی چون دورکیم، ردکلیف براون و مالینوفسکی تبیین کارکردگرایانـه اي  
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ي هـا وارهطـرح دهند؛ به باور اندیشـمندان کـارکردگرا   یمدین و سایر مقوالت اجتماعی ارائه از 
بنـا  . تکاملی پژوهشگرانی که به کارکرد کیفر در سطح جامعه توجه ندارند نقصان بزرگی دارنـد 

به اعتقاد کارکردگرایانی که در حـوزه کیفرشناسـی متمرکـز بـه بعـد و خصیصـه کاکردگرایانـه        
ند، آنچـه در قـرون پـانزده تـا اوایـل هجـده بـیش از هرچیـز در خصـوص تبارشناسـی           کیفر هسـت 

تحوالت عدالت کیفري در قلمرو انحرافات جنسی، ارزش بررسـی دارد تحلیـل کارکردگرایانـه    
را از هـا مجازاتی و بررسی دقیق، کارکرد شناسروشبا هاآني این عصر است؛ البته هامجازات
).197-201:پیشین(کنند یمی تمیز داده و از خلط آن پرهیز تدرسبههامجازاتاهداف 

ي جنسی در این عصر را به سه دسـته عمـده و مهـم تقسـیم     هامجازاتبر این اساس، کارکرد 
بندي، نخستین کارکرد مجـازات کـاهش خشـم عمـومی و زدودن     یمتقسبر اساس این . نمایندمی

ی با شدت و حـدت مجـازات و اجـراي آن    کاهش خشم عموم. لوث آلودگی از بطن جامعه بود
اجـرا  درمألعـام یی کـه  هـا مجـازات همبستگی مثبت و ارتبـاط مسـتقیم داشـت؛ هرچـه     درمألعام

ایـن کـاهش خشـم    . یافـت یمیافت، خشم عمومی بیشتر تسکین و التیام یمشد شدت بیشتري یم
رابطـه جنسـی   حتـی در مـواردي کـه   . دیدگان خصوصی نیز بودعمومی گاه ناظر بر تشفی صدمه

گرفت، بستگان بعضاً نسـبت بـه فـردي کـه بـا عضـو       میان دو نفر با رضایت کامل نیز صورت می
نمودند کـه از طریـق مشـاهده مجـازات وي     یمپیدا خانواده آنان ارتباط برقرار نموده بود، خشم

ه از جهت یکـی از آثـار تشـفی بسـتگان ایـن بـود کـ       ینازا). ibid: 51Jung(کردند یمتشفی پیدا 
گفتنـی  . آمـد یمـ یري دادگستري خصوصی ممانعـت بـه عمـل    گشکلي شخصی و طبعاً هاانتقام

است هرچند امروزه در ایاالتی از آمریکا کـه مجـازات اعـدام را در قـانون کیفـري خـود حفـظ        
درمألعـام ، مجازات 1ی مجازات اعدامشناختروانی و شناختجامعه، به دلیل تبعات منفی اندکرده

حال این امکـان بـراي قربـانی یـا خـانواده قربانیـان وجـود دارد کـه هنگـام          یندرعشود، اجرا نمی
2.باشندحضورداشتهاجراي مجازات اعدام 

ي خـاص موضـوع   هامجازاتارعاب چه در سطح جمعی و فردي یکی دیگر از کارکردهاي 
صـد  این کارکرد مجـازات بـیش از هـر کـارکرد دیگـري مبتنـی بـر مقا       . شودیمبحث محسوب 

:ك.مجازات درمألعام رباریاندر خصوص آثار زیشناختبراي آگاهی از نظرات روان.1
Lawrence Goodwin, Michael (1997). An Argument Against Allowing the Families of
Murder Victim to View Execution, journal of family law, Vol 36

-rightاین حقی است که در آمریکا تحت عنوان .2 to - viewك به.در این زمینه ر. شدییاد م:
Douglass, Brooks (1986). Why I Want to Watch a Killer Die, USA TODAY, Apr Texas

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



28
1393زمستان، نهم، شماره سومفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

بـا  هـا مجـازات شـد، ارعـاب جمعـی ایـن     اشـاره تر نیز یشپگونه که همانسیاسی حاکمیت بود؛ 
ارعـاب در سـطح فـردي نیـز کـه      . خـوانی داشـت  اهداف درازمدت حاکمیت مقتدر و کلیسا هـم 

تا حدي موجـب پیشـگیري از   نمودیمیی مانند شالق بیشترین نمود را پیدا هامجازاتدر معموالً
ــد کــه  هــامجــازاتشــد؛ یمــایــن انحرافــات ي یصــهخصبــه حــدي ماالیطــاق و ســهمگین بودن

.بسیار بارز بودهامجازاتی کنندگمرعوب
ایـن کـارکرد   . توان قائل بود، تطهیر مجرم بودیمهامجازاتآخرین کارکردي که براي این 

ــا ســایر کارکردهــایی کــه   ــان آمــد تفــاوت  بحثشــانب ــه می ــلب ی دارد؛ نخســت اینکــه تــوجهقاب
.محـور اسـت  -کـه ایـن کـارکرد کـامالً فـرد     یدرحـال محور اسـت،  -ارکردهاي پیشین اجتماعک

از طریـق کـارکرد اجتمـاعی کـه     ي اجتماع اسـت، هاتودهخاطر ناظر به ارعاب و تشفیازآنجاکه
کـه موضـوع تطهیـر مجـرم متوجـه فـرد مجـازات شـونده         یدرحالگذارد؛ یمدارد بر جامعه تأثیر 

مسئله دیگر، ابتناي این کارکرد اسـت کـه آن را از سـایر    . دگرایانه دارداست؛ فلذا کارکردي فر
کند؛ ابتناي کارکردهاي پیشین مقاصد، نیات و اهداف سیاسـی حاکمیـت و   کارکردها متمایز می

بـود  گرفتـه شـکل کردن جامعه و تقویت نظم عمومی وارتودهکلیسا بود که در راستاي انسجام و 
ي سـنگین وجـود   هـا مجـازات تحت انباشـت  گرایامدپي افلسفهن اساس بر ای). 31: 1385مارتیژ (

حـاکمیتی  -یـی سیاسـی  گرایامـد پامـا ابتنـاي کـارکرد تطهیـر مجـرم را فـارغ از هرگونـه        ؛ داشت
.ي کلیسایی جستجو نمودهاآموزهکمدستتوان در میان سطور و منصوصات دینی یا یم

این دنیایی از غضـب و خشـم آن دنیـایی    ي سهمگین هامجازاتباتحملبر این اساس، مجرم 
بنـا بـر ادبیـات مـذهبی، محکـوم      . گرفـت ماند یا کمتر در معرض آن قرار مییمخداوند در امان 

:2009(پرداخـت  یمـ شـد در همـین دنیـا    یمکفاره تمام یا بخشی از جرمش را که معصیت تلقی 

137Lembecke, .(ي محکـوم  هازمزمهها یا یونشتوان در آخرین یمنمود و ظهور این واقعیت را
ایـن  ). 9: فوکـو، همـان  (داشـت  یافت که حکایت از طلب بخشش از خداوند یا شفاعت کشیش 

اي کـه  گونـه نمـود، بـه  یمیش از هر کارکرد دیگري، مجازات را براي محکوم توجیه بکارکرد، 
دمات را خودخواسـته بـا اقـرار و اعتـراف علیـه خـود مقـ       طوربهشد خود مرتکب یمگاه موجب 

وسـطی کـه در صـدر اسـالم نیـز وجـود       در قرونتنهانهاین کارکرد . آوردفراهمبراي مجازاتش 
.1داشت

نمونه دیگر آن را نیـز در  توانیاین کارکرد ریشه در باورداشت هاي ادیان توحیدي دارد، مکهییبه لحاظ تطبیقی، ازآنجا.1
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برآمد
تـا  15قـرن  (بررسی و تبارشناسی تحوالت عدالت کیفري در قلمرو انحرافـات جنسـی اروپـا    

ه فـراز و  وسطی و رنسانس با چنشان داد که عدالت کیفري در گذار از قرونوضوحبه) 18اوایل 
ها در حـوزه واکـنش کیفـري تـا چـه      یبنشبوده است و مهم آنکه این فراز و روروبههایی یبنش

هـا از منظـر   ها و تاثیرپـذیري یرگذاريتأثاین . یرگذار بوده استتأثو متأثرمیزان و به چه صورتی 
ي ظهـور  هـا ینـه زمکند و به همین ترتیـب علـل و   یمفراهمتري یقدقی کیفري درك شناسجامعه

کند که پـژوهش در آن،  یمعصر روشنگري و تأثیر شگرف آن را بر حقوق کیفري منطقاً توجیه 
.جستار مفصل دیگري را مطلبد

ازجملـه قرار گرفـت بـه دالیـل مختلفـی     موردبحثدر دورانی که اتخاذشدهسیاست کیفري 
ارکردگرایی و معقــول نبــودن بــه ترتیــب از منظــر کــدرازمــدتیــزي در انگنفــرتناکارآمــدي، 

هاي بعد شـکل گیـرد کـه    هاي بزرگی در سالیامقمعرفتی موجب شد -حقوقی، عاطفی و فلسفی
ي علـوم انسـانی بـود؛ آثـار     حـوزه عمدتاً به دلیل توسـعه شهرنشـینی و ظهـور مکاتـب فکـري در      

القـوانین منتسـکیو و رسـاله    یرگذاري که خود از این فضـا تـأثیر پذیرفتـه بودنـد همچـون روح     تأث
ي تحریر درآمدند و گـذار از مـوج   رشتهي بکاریا و امیل ژان ژاك روسو به هامجازاتیم و جرا

.لوتري و اسکوالستیک را تسهیل و تسریع بخشیدند
تـوان  یمـ ی خـوب بـه با نگاهی از فراسوي تحوالت عدالت کیفري در عصر موضوع پـژوهش، 

در حـوزه حقـوق کیفـري،    هگرفتـ شـکل عنـوان ادبیـات   تولد این آثار و مکاتب فکري جدیـد بـه  
از سیاسـت  متـأثر ي اعمـده انقالب کبیـر فرانسـه کـه تـا بخـش      ازجملههاي مهم در اروپا انقالب

فلسفی عصر جدید بـود  -کیفري عصر خویش بود و جریانات فکري که بازخورد مکاتب فکري
.دانستآن لوتریزاسیون عدالت کیفري در سطح کالن تبعبهیی و وسطاقرونرا عواقب مواضع 

است کـه هرچنـد مـوج لـوتر و متعاقبـاً رنسـانس موجـب تشـدید         تأملقابلدر پایان این نکته 
ــذاریفرک ــکنانه،        يگ ــت هنجارش ــل ماهی ــه دلی ــا ب ــد، ام ــی ش ــات جنس ــوص انحراف ــا در خص ه

یـدئولوژي مسـیحت زمـان خـویش     اهاي جـدي کـه در سـنت و    یکتشکساختارشکنانه و اساساً 
ي آن ناخواسـته آورد و رهـاورد  بـه وجـود  درازمـدت معکوسـی در  عمالً مکانیسـم  ایجاد نمود،

: ك.ر. نمایــدیبــه پیـامبر اســالم مراجعـه مــ  » طهرنـی یــا رسـول  «صـدر اســالم در مـاجراي آن زنــی یافـت کــه بـا درخواســت     
.تحریرالروضه، باب الحدالزانی
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ي بعـد چـون   هـا سـده ایـن تشـکیک در   . اصالتاً تشکیک در اصل برخورد با انحرافات جنسی بود
روحی در کالبد لیبرالیسم در اروپا دمیده شد و جان اسـتوارت میـل را بـر آن داشـت بـا بـه میـان        

دخالت عدالت کیفـري  «اش با قاطعیت بیان کند »درباره آزادي«در کتاب 1»اصل ضرر«کشیدن 
تنها زمانی توجیه دارد که ضرري متوجه دیگري شود؛ مادام که خبري از این ضـرر نباشـد، هـیچ    

2.»بینمینمجوازي براي دخالت و ورود عدالت کیفري 

1. Harm principle/ Schadensprinzip

Freedom of Speech”, Stanford Encyclopedia of Philosopy. 17 April“: ك.در ایـن زمینـه ر  .2
2008.
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