
 

 2932مصوب  قانون مجازات اسالمی 222 ینقدی فقهی بر ماده

 1سيد مصطفي سهرابي

 2عادل ساريخاني

 چکیده

در بين برخي از فقيهان مابين حد با وجود اين،  .اجماع دارند اينکه حد زاني محصن و زانيه محصنه رجم استيهان اماميه بر فق

از  2 یآيه سنت و که همانافقيهان مستند به عمومات  برخياختالف عقيده وجود دارد. جوان و غير جوان محصن زاني و زانيه 

هستند ولي برخي  مان قائلثبوت حد جلد و حد رجم توأبه ميان زنای شخص جوان و پير  بدون تفکيک، سوره مبارکه نور است

 شخص پير قائل به ثبوت حد رجم و حد جلد یزنا در و حد رجمبه قائل  صرفاً محصن با تفصيل، در زنای شخص جوان ديگر

تای ، در راس222 یدر ماده 1932مصوب  با وجود اين، قانون مجازات اسالمي حکايت دارد. اولهستند. بررسي ادله از ضعف قول 

اوش . در نوشتار پيش رو ضمن کبه صورت مطلق حد زاني محصن را رجم در نظر گرفته است(، تطابق با فتوای امام خميني )ره

 ( کاويده شده است.)ره خميني در مستندات فقهي مسئله، ضعف مبنايي قانون و اقتباس ناقص آن از فتوای امام

 .فقه اماميه، قانون مجازات اسالميجلد، حد زنا، رجم، : هاهکلید واژ
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 مقدمه

در قانون مجازات  ای به حد رجم نشده است،اشارهو هيچ که تازيانه در قرآن کريم به عنوان عقوبت شرعي زنا آمده  با وجود اين

به صورت منصوص در  حد رجماست.  نيز به عنوان عقوبت شرعي زنای شخص محصن بيان شده و متون فقهي حد رجماسالمي 

به منوط  ثبوت اين حکم است که در اين خصوص وجود دارد. مستند آن روايات متواتریمتون فقهي ذکر گرديده، به اين معنا که 

ى زن و مرد در حال ارتکاب به فراهم بودن عمل زناشويى مشروع برا» در تعريف احصان آمده است که: .است احراز شرط احصان

قانون مجازات اسالمي احصان را اين گونه تعريف نموده است:  224 یگذار نيز در مادهو قانون (614: 1932)عميدزنجاني،  «زنا

که دارای همسر دائمي و بالغ باشد و در حالي که بالغ و عاقل بوده از طريق قبل با وی در حال  احصان مرد عبارت است از آن»

 « بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طريق قبل را با وی داشته باشد.

آيا  -2ست؟ حد شرعي زنای شخص محصن چي -1 :د کهنگردمطرح ميها اين پرسششرط احصان و اثبات زنا با تحقق 

-قانون -6موضع فقهای اماميه در اين خصوص چگونه است؟  -9مابين حد زنای شخص محصن پير و جوان تفاوتي وجود دارد؟ 

که حد شرعي زنای شخص  اينفقهای اماميه در های مطرح شده، گذار در اين زمينه چگونه عمل کرده است؟ در پاسخ به پرسش

تفاوت قائل و برخي قائل به عدم تفاوت در اين  جوانو  پيررجم است اجماع داشته، لکن برخي مابين حد زنای شخص  ،محصن

را مورد پذيرش قرار داده است،  اخيری قانون مجازات اسالمي نظريه 222 یو با اين وجود مقنن در مادهخصوص هستند 

ی انعکاس اين نظريه در ماده که، شيوه به عالوه آن يای ضعف مباني آن است.ديدگاهي که تتبع انجام گرفته در نوشتار پيش رو گو

 نيز دقيق نبوده و ابهاماتي در پي دارد. 

، با توجه به منابع فقهي، تحليل شود. از اين رو، نخست، موضوع را زنای شخص محصنشود حکم در اين نوشتار تالش مي

 .()بند دومنقد خواهيم نمود ، سپس موضع نظام کيفری موضوعه کشورمان را فقه اماميه بررسي )بند اول(در 

 نظرگاه فقه امامیه  -1

ها را تبيين و در پايان داليل مطرح ی آنبه منظور بررسي فقهي مسئله، نخست، نظريات فقهي را تبيين کرده، سپس مستندات و ادله

 شده ارزيابي خواهند شد.

 فتواهای فقهی -1-1

  نظريه مابين ايشان است. دوگويای وجود  حد زنای محصن،ر آرای فقيهان اماميه پيرامون استقصا د

 نظریه عدم تفصیل بین حد زنای محصن پیر و جوان -1-1-1

)ابن  ، ابن ادريسانهايش در بيشتر کتاب (،2ه.ق:  1937)طوسي،  شيخ طوسى ،سيّد مرتضى (،772ه.ق:  1611 مفيد،) شيخ مفيد

اند؛ يعنى در ابتدا به زناکار  به جمع بين جلد و رجم فتوا داده (394ه.ق:  1613)محقق حلي،  و محقّق رحمهما اهلل (693ادريس: 

کنند. به عبارت ديگر، اين گروه از فقها در حکم  زنند و سپس، او را رجم مى جوان محصن مانند زناکار پير محصن، صد تازيانه مى

 اند.ندادهزناى احصانى تفصيلى 

  نظریه تفصیل بین حد زنای محصن پیر و جوان -2-1-1



، (622ه.ق:  1617ابن زهره،  هايش، ابن زهره در بعضى کتاب (439ه.ق:  1611)طوسي،  جماعتى ديگر از فقها مانند شيخ طوسى

امام راحل رحمه اهلل در تحرير الوسيله به تفصيل  (...) و (22ه.ق.:  162)ابن سعيد،  و ابن سعيد رحمهما اهلل (611)حمزه:  حمزه

 اند؛ يعنى اگر زانى محصن جوان باشد، حدّ او کمتر از زانى محصن پير و بزرگ سال است. بين حدّ جوان و پير فتوا داده

 مستندات فقهی -2-1

روايات در اين زمينه قابل استنادند. از اين رو  صرفاً آيد کهحد زنای شخص محصن، به دست مي یبا تتبع در مصادر فقهي درباره

  :نمودسه گروه تقسيم  توان بهمي روايات موجود را

 داند و هيچ سخنى از جلد نيست. گروه اوّل: رواياتى که حکم زناى احصانى را فقط رجم مى

 گروه دوم: احاديثى که بر جمع بين جلد و رجم در زناى احصانى داللت دارد.

ى اوّل جمع بين تازيانه و  و شابّه تفصيل داده است؛ در زناى احصانى دسته  بارى که بين حدّ شيخ و شيخه و شابّگروه سوم: اخ

 ى دوم فقط رجم را به عنوان حدّ گفته است. و در دسته رجم

 (رجم صرفاً) روایات گروه اول -1-2-1

 بن یعقوب محمد صحیحه -1-1-2-1

غيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن  محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى و

األصغر، فإذا زنى الرجل  اللّه حدّ الجلد و األکبر حدّ الرجم: قال السالم، عليه هعاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّ

  (.964: 1614حر عاملي، ) لم يجلد المحصن رجم و

 ابان موثقه -2-1-2-1

عليّاً   ذکروا أنّ ه ولم يجلد وآل و عليه اهلل صلى اللّه رسول رجم: قال السالم عليه هعنه عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبداللّ و

 في رجم و جلد: حدّين رجالً يحدّ لم أی هذا، نعرف ما: وقال السالم عليه هعليه السالم رجم بالکوفة وجلد، فأنکر ذلک أبو عبداللّ

 .(967: )همان واحد ذنب

 علی بن ابراهیم مفصل -3-1-2-1

بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الفرات، عن األصبغ بن نباتة، قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر   بإسناده عن عليّ و

ليس هذا حکمهم، قال: فأقم أنت الحدّ واحد منهم الحدّ، وکان أمير المؤمنين عليه السالم حاضراً. فقال: يا عمر   أن يقام على کلّ

قدّم  قدّم الرابع فضربه نصف الحدّ و قدّم الثالث فضربه الحدّ و قدّم اآلخر فرجمه و عليهم، فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه، و

هم خمسة حدود تعجّب الناس من فعله، فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت علي فتحيّر عمر و الخامس فعزّره.

أمّا  ليس شيء منها يشبه اآلخر. فقال أمير المؤمنين عليه السالم: أمّا األوّل فکان ذميّاً فخرج عن ذمّته لم يکن له حدّ إلّا السيف، و

فمجنون ا الخامس أمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ وأمّ الثاني فرجل محصن کان حدّه الرجم، أمّا الثالث فغير محصن حدّه الجلد و

 .(921 همان:) مغلوب على عقله

 ()جمع بین جلد و رجم روایات گروه دوم -2-2-1

 صحیحه ابن محبوب -1-2-2-1



المحصنة جلد  عنه عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن العالء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السالم في المحصن و و

 (.963)همان:  الرجم  مائة ثمّ

 بن علی بن محبوب محمد صحیحه -2-2-2-1

بن رئاب، عن زرارة، عن أبي   بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ  بإسناده عن محمّد بن عليّ و

  .(16)همان:  الرجم  المحصنة جلد مائة ثمّ جعفر عليه السالم في المحصن و

 حسن بن محبوب صحیحه -3-2-2-1

ليه السالم يقول: من أقرّ على نفسه عند ع هعبداللّ بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل، قال: سمعت أبابإسناده عن الحسن  و

 يرجمه  اإلمام إلى أن قال: إلّا الزاني المحصن فإنّه ال يرجمه إلّاأن يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمّ

  .(963)همان: 

 د بن محمداحم صحیحه -4-2-2-1

عليه   يّبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس، عن ابن بکير، عن حمران، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السالم، قال: قضى عل و

  (.963)همان:  کانت )کان( أوّل من رجمها رجمت و  مائة جلدة ثمّ تتلت ولدها سرّاً، فأمر بها فجلدلت فقبالسالم في امرأة زنت فح

 اللیئعوالی ال -5-2-2-1

رجمها يوم  عليّاً عليه السالم جلد سراجة يوم الخميس و  في الحديث: أنّ و» آمده است آلليئعوالي البر اساس روايتي که در کتاب 

 (.62ه.ق.:  1613)نوری،  «اللّه رسول بسنّة رجمتها و هالجمعة، فقيل له: تحدّها حدّين! فقال: جلدتها بکتاب اللّ

 ()تفصیل روایات گروه سوم -3-2-1

 صحیحه محمد بن احمد بن یحیی -1-3-2-1

 عبداللّه أبي عن طلحة، بن هبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد، عن محمّد بن حفص، عن عبداللّ

لم يجلد إذا کان قد  و رجم الرجال من النصف زنى إذا و. لهما عقوبة رجما  ثمّ جلدا والعجوز الشيخ زنى إذا: قال السالم، عليه

بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن جعفر، عن  نفي سنة من مصره. و جلد و  الحدث السنّ  إذا زنى الشابّ احصن، و

 (.963ه.ق.: 1614)حرعاملي،  الشيخة و الشيخ: قال إلّاأنّه مثله السالم عليه عبداللّه أبي عن سنان، بن هعبداللّ

 محمد بن حسن صحیحه -2-3-2-1

 هبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤی، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرّحمن، عن أبي عبداللّ و

 يجلد البکر و المحصنة و و يرجم المحصن يرجمهما، و الشيخة مائة و عليه السالم يضرب الشيخ و  قال: کان عليّ السالم عليه

  )همان( ينفيهما سنة البکرة و

 صحیحه ابی عمیر -3-3-2-1

 و مائة جلد الشيخة و الشيخ في: قال السالم، عليه هعنه عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن و حمّاد، عن الحلبى، عن أبي عبداللّ و

  .)همان( سنة نفي و مائة جلد البکرة و البکر و الرجم،



 ارزیابی ادله -3-1

کوچک او است. پس از  دفرمود: رجم، حد بزرگ خدا و تازيانه ح محمد بن يعقوب امام صادق عليه السالم در روايت صحيحه

و فرموده است: هنگامى که مرد محصنى زنا کرد، رجم شده و تازيانه به او  پرداختهی کلي طهآن، امام عليه السالم به بيان يک ضاب

اطالق اين روايت، شامل  ست.ه، بلکه تازيانه را نفى کرده ااين روايت، امام عليه السالم نه تنها اکتفا به رجم کرددر  شود. زده نمى

ر شود و زن محصنه نيز همين حدّ را دارد؛ به عبارت ديگر، د شود؛ هر چند خصوصيّت رجل محصن، الغا مى پير و جوان هر دو مى

سوره مبارکه نور است که  2و عمده دليل عدم پذيرش روايت مزبور مخالفت صريح آن با آيه  اين حکم، بين زن مرد فرقى نيست

  به صورت مطلق برای زاني مجازات تازيانه را در نظر گرفته است.

. نزد نهتازيا وى به ولى کرد، رجم را زناکار آله و عليه اهلل صلى هللّ ، امام صادق عليه السالم فرمود: رسولابان در روايت موثقه

 ضر امام صادق عليه السالم بودند، گفتند: پس، چرا اميرمؤمنان عليه السالم بين رجم و جلد جمع کرد؟مح در که گروهى جا، اين در

در  که چنين مطلبى واقعيّت ندارد. دانيم. کنايه از اين امام صادق عليه السالم اين مطلب را انکار کرده، فرمود: چنين چيزى را نمى

که اميرمؤمنان عليه السالم يک نفر را دو حدّ  روايت، تفسيرى آمده و بيان امام عليه السالم را توضيح داده است؛ مبنى بر آنى  ادامه

« ما نعرف هذا»)تازيانه و رجم( زد. اين تفسير، طبق قاعده از راوى است که مقصود امام صادق عليه السالم را بيان کرده است. 

رمؤمنان عليه السالم بر خالف رسول خدا صلى اهلل عليه و آله يک نفر را دو حدّ زده باشد؛ و معناى دو طور نيست که امي يعنى اين

 .(613: 1931لنکراني،  موحدی فاضل) حدّ نيز تازيانه و رجم در گناه واحد است

است؛ ليکن به نقل به حسب ظاهر روايت، تفسير راوى از کالم امام عليه السالم برداشتى صحيح و مطابق با ظاهر حديث 

نادرست است؛ بلکه امام حکم اوّل را منکر  صاحب وسائل رحمه اهلل، شيخ طوسى رحمه اهلل فرموده: تفسير يونس براى اين خبر

اين حمل مرحوم  (.212: 1949، طوسي، 4: 1942)طوسي،  شده، يعنى: رسول خدا صلى اهلل عليه و آله جلد و رجم کرده است

که مورد   و پس از آن عليه السالم مطلبى را گفته باشد به هيچ وجه قابل قبول نخواهد بود که امام شيخ طوسى بعيد است؛ و

دانيم پيامبر صلى اهلل عليه و آله چگونه عمل کرده، شايد او نيز مانند  بگويد: ما نمى اعتراض حضار واقع شود، آن را انکار کرده و

ى اين دو احتمال، تناقض به تمام معنا است؛ زيرا، با تفسير اوّل،  نتيجه جم کرده باشد.اميرمؤمنان عليه السالم جمع بين تازيانه و ر

پيشين: )فاضل موحدی لنکراني،  روايت فقط بر رجم داللت دارد؛ بنا بر توجيه شيخ طوسى رحمه اهلل بر تازيانه و رجم دليل است

613). 

يک از موارد احصان   و عدم ثبوت تازيانه در هيچي رجم در زناى احصان دثبوت ح علي بن ابراهيم نيز لمفاد حديث مفص

 .ی قرآن استکه دليل عدم پذيرش آن همانند روايت صحيحه محمد بن يعقوب مخالفت صريح آن با آيه است

 .نموده است اجراامام باقر عليه السالم در مطلق زناکار محصن و محصنه جمع بين تازيانه و رجم را  صحيحه ابن محبوب،در 

و احتمال دارد امام باقر عليه السالم اين مطلب را در يک  با روايت اوّل يکى است محمد بن علي بن محبوب مضمون حديث

که راويان آن  مجلس فرموده و زراره و محمّد بن مسلم آن را شنيده و براى شاگردان خود نقل کرده باشند؛ ولى به اعتبار اين

 وان يک روايت به حساب آورد.ت ها را نمى آنمتعددند 

تر از قبيحرا  محصن غير جوانچرا که عرف جامعه زنای شخص  ،باشداطالق حکم جمع بين تازيانه و رجم مورد قبول نمي

در  هايي وجود داشته باشد.نمايد، بنابراين منطقي است که بين مجازات اشخاص مزبور نيز تفاوتزنای اشخاص ديگر قلمداد مي

مسأله پيرمرد و پيرزن مطرح نيست؛ امام عليه السالم حکم را روى زانى محصن برده که نسبت به زن  ،حسن بن محبوب صحيحه

کند: اميرمؤمنان عليه السالم  زراره از امام باقر عليه السالم نقل مىدر روايت احمد بن محمود،  شود. محصنه الغاى خصوصيت مى



قتل  مقدماتيا پس از وضع حمل او را کشته و يا قبل از زايمان،  ندش را مخفيانه کشتستن شده و فرززنى را که زنا داده، آب

لين کسى بود که بر او ودستور داد حاضرش ساخته، به او صد تازيانه زده، و او را سنگسار کرد. آن حضرت ا اهم کردفرزند را فر

 سنگ زد.

 لماين مطلب مس ب شده است؛ زيراتصد تازيانه و رجم مترموضوع حکم در اين روايت، مطلق زناى احصانى بوده که بر آن 

ت زناى احصانى يخصوصآيا جمع بين تازيانه و رجم از جهت  .(621)همان:  ندارد ققاست که در غير زناى احصانى، رجم تح

والي در خصوص آنچه در کتاب ع .؟ هريک از اين دو جهت محتمل است نقش داشته است حدت دو يا قتل فرزند در ش بوده

ى هَمْدان يکى از قبايل  نيز آورده است. زنى به نام سراجه يا شراهه از قبيله (92)بيهقي:  اين روايت را سنن بيهقىاللئالي آمده، 

 اميرمؤمنان عليه السالم روز پنجشنبه او را تازيانه زده و روز جمعه سنگسار کرد. معروف يمن که مرتکب زناى احصانى شده بود

 اجرا او  حقّ در ه؟ فرمود: تازيانه را مطابق کتاب خدا و رجم را برابر سنت رسول اللّ زنى مى حدهنگامى که گفته شد: به او دو 

؟ اگر شراهه يا سراجه جوان بوده، داللت روايت بر  در اين روايت، مشخص نشده است که آيا اين زن پير بوده يا جوان کردم.

 شود، در صورتى که ناقل واقعه معصوم باشد. اطالق آن تمسک مى الّا به مطلوب تمام است؛ و

 سند دو هر و شده نقل سنان بن عبداللّه و طلحه بن هللّعبدا حديث از طريقدر خصوص روايت محمد بن احمد بن يحيي، 

. به کند محمد بن احمد بن يحيي موثق است لکن کثير الروايه است و گفته شده که از ضعفا هم زياد روايت نقل مي .است ضعيف

شوند.  خورند؛ و سپس سنگسار مى مايد: پيرمرد و پيرزن اگر زنا کنند، تازيانه مىفر مى السالم عليه صادق موجب روايت مزبور امام

إذا زنى النصف » گر مردان کاملا اند. باال مرتکب عمل نامشروع شده  سنبت اين دو که با عقو دتيعنى به جهت ش« لهما  عقوبةً»

اند،  زناى احصانى انجام داده پنج ساله، چهل و پنج سالهچهل ساله، سى و  وسط است؛ يعنى: حدنصف به معناى ، «من الرجال

شود.  داد، تازيانه خورده و يک سال از آن شهر تبعيد مى اگر جوان تازه سال تن به فحشا .خورند تازيانه نمى اما سار شده،سنگ

 .باشد که ازدواج نکرده باشد ى مىروشن است که مراد جوان

يانه ، امام صادق عليه السالم فرمود: اميرمؤمنان عليه السالم پيرمرد و پيرزن را صد تازمطابق با روايت محمد بن حسن الصفار

اين روايت، محصن و محصنه در  رسد که در هر چند به نظر مى کرد. و محصنه را رجم مىو محصن ر زده، آن گاه آنان را سنگسا

بکر  اماى احصان در هر دو محفوظ است؛ يعنى شيخ محصن و محصن غير شيخ.  مقابل شيخ و شيخه قرار گرفته است، ليکن مسأله

 کرد. ها را از شهرشان تبعيد مى و بکره را تازيانه زده و يک سال آن

هر چند  شيخ و شيخه صد تازيانه و رجم است، امام صادق عليه السالم فرمود: در زناى ابن ابي عمير روايت معتبره با مطابق

به اين نکته که غالباً شيخ  جهپيداست که مقصود از آن، زناى احصانى است؛ به خصوص با تو اماى احصان نيامده،  در روايت کلمه

 هستند. لذا، الزم نبوده قيد احصان را بياورند، با آن که قطعاً مراد است. ردر غالب از اين دو مجو فرد غي اند متأهل و شيخه، معيل و

کند؛ امّا سخنى از حکم محصن غير شيخ و  ى روايت، حکم بکر و بکرة را صد تازيانه و نفى و تبعيد يک سال بيان مى در ادامه

 کند. پيدا مى يتالّا ذکر شيخ و شيخه لغو رجم شوند؛ وت آن روشن بودن حکم است؛ يعنى بايد لشيخه نياورده، ع

شهرت نرسيده و مفاد احاديث نيز سه معنا  حداى است که قول هيچ يک از دو طرف به  اختالف در فتاوا به گونهبا اين وصف 

در شيخ و شيخه  اى فقط رجم را و گروه سوم است، يک گروه در مطلق زناى احصانى رجم و تازيانه را ثابت، طائفه منرا متض

آيد که روايات گروه سوم شاهد جمع بين  د. در ابتدا چنين به ذهن مىنکن ه فقط رجم را مطرح مىبو شا  بتازيانه و رجم و در شا

ى ديگر، در طرف نفى آن وارد شد و  و دسته روايات در طرف اثبات مطلبى گفته ى ديگر است. زيرا، اگر يک دسته از دو طايفه

مورد اثبات و روايات نفى را بر مورد  ى اخير، روايات اثبات را بر ه به طايفهجمورد نفى و اثبات تفصيل بدهد، با تو ى سوم در دسته



در اين بحث نيز روايات رجم را بر زناى بنابراين  رود. نفى حمل کرده، در نتيجه مورد نفى از اثبات جدا شده و تعارض از بين مى

اين وجه جمع هر چند  کنيم. و روايات جمع بين رجم و تازيانه را بر زناى احصانى شيخ و شيخه حمل مى هبو شا  باحصانى شا

اند؛ و به طور  واضح است، ليکن اين شبهه مطرح است که مطلبى به اين روشنى را چرا بزرگان فقها نگفته و قائل به تفصيل نشده

ى سوم بخواهد شاهد جمع  ممکن است گفته شود: اگر دسته اند؟ کرده حکم به جمع بين تازيانه و رجم در مرد و زن جوانل ک

قرار گيرد، بايد از جهت سند، اعتبار و حجيّت داشته باشد؛ وگرنه روايت ضعيف السند که فاقد اعتبار و حجيّت است، چطور 

 تواند بين دو دسته روايت معتبر جمع کند و قرينيّت بر تصرّف داشته باشد؟ مى

ى اوّل که  ى سوم همگى ضعيف و فاقد اعتبار هستند، چرا فقط بر طبق طايفه فرض قبول اين مطلب که طايفهبر ، در جواب

ت کنار لاگر گفته شود: ع کند را کنار گذاشتند؟ ى ديگر که فقط بر رجم داللت مى و طايفه ين تازيانه و رجم است، فتوا دادهجمع ب

اى بودن، کنار  است. از اين رو، به جهت تقيّه مهموافقتشان با عا -معتبرى هستند هر چند که روايات  -گذاشتن روايات گروه دوم 

  اى را که مخالف با تقيّه بود، انتخاب کردند. گذاشته و طايفه

، مرجّحات باب خبرين متعارضين در صورتى جا دارد که بين دو خبر تعارض کل: حمل بر تقيّه و به طور گفته خواهد شد

شود؛ وگرنه اگر بتوان بين دو طايفه از روايات جمع  ق مىقفرض عدم امکان جمع داللى بين دو روايت محباشد و تعارض در 

رسد. حتّى اوّلين مرجّح که شهرت فتوايى است، در جايى مرجّحيت دارد که  داللى کرد، نوبت به تعارض و اعمال مرجّحات نمى

  جمع ممکن نباشد.

که حجيّت  هر چند ين روايات و فتاواى قوم به تفصيلى سوم ضعيف باشند. امّا وجود ا فهکه روايات طاي بنابراين، بر فرض اين

سوم را مستند و شاهد جمع قرار دهيم، با ضعف سند  یخواستيم طايفه اگر مى دهند. راه را به ما نشان مى و اعتبار نداشته باشند

تواند راه را  ايم، اين فتاوا و طايفه سوم مى ها مانده ت که در وجه جمع آناز روايا  ؛ امّا اگر ما باشيم و دو طايفهامکان استناد نداشت

چنين جمعى که روايات رجم را بر مرد و زن جوان، و روايات تازيانه و  ايم. ها ياد گرفته به ما نشان دهد؛ يعنى راه جمع را از آن

عرف مقبول است. با وجود چنين جمعى، از باب تعارض رجم را بر پيرمرد و پيرزن حمل کنيم، جمعى عقاليى و عرفى بوده و نزد 

  رسد. ه نمىمخارج شده و نوبت به ترجيح مخالف عا

زانى محصن هنگامى که با زن بالغ و عاقل زنا   امام راحل رحمه اهلل در اين مسأله فرمود: حدّ دوم، فقط رجم است که در حقّ

)فاضل موحدی لنکراني،  که جوان باشند شود؛ به شرط آن مىاو زنا کند، جارى کند، و زانيه محصنه هنگامى که مرد بالغ و عاقلى با 

و شيخ ]طوسى[ شرط فرموده است  گيرد محصن و ]زن[ محصنه تعلّق مىدوم: رجم و جلد، با هم است که بر ]مرد[ (. 627پيشين: 

، 4ه.ق.:  1942طوسي،   ؛439ه.ق:  1611)طوسي،  جوان، به رجم تنها قائل شده است در جمع جلد و رجم، پير بودن را؛ و بر

 (.412ه.ش.:  1931حلي،  )عالمه شود و در جمع، ابتدا به جلد مى (212ه.ش.:  1949طوسي، 
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نخستين حد زنا، به طور کلي و حد زنای محصن به شکل خاص، در قوانين پيش از انقالب اسالمي مطرح نبوده است. اين عرصه 

 مورد تقنين قرار گرفت. 1941بار در سال 

زنای پيرمرد يا پيرزني که دارای شرايط احصان » 1941مصوب  مقررات آنقانون حدود و قصاص و  111 یمطابق با ماده

قانون مجازات اسالمي  36 یهمين مضمون در ماده«. ها جاری شودم کردن حد جلد بر آناز رج قبلشود که  باشند موجب مي

 گذار کيفری در کشور است.فقهي دوم از سوی قانون یتکرار شد. اين سابقه گويای اختيار نظريه 1971مصوب 



سابق، ديدگاه ديگر را برگزيند.  یگذاری، مجلس شورای اسالمي تصميم گرفت با تغيير رويهدر راستای اصالحات اخير قانون

که اين طرز نگارش کلي با « زاني محصن و زانيه محصنه رجم استحد زنا برای »ن مجازات اسالمي قانو 222 یمطابق با ماده

الثاني: الرجم فقط، فيجب على المحصن إذا زنى »فرمايد: فتوای امام قدس سره سازگاری ندارد. امام قدس سره در تحريرالوسيله مي

 الشابّة بين الجلد و الرجم، و و  في قول معروف: يجمع في الشابّ نا شابّين، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن کا ببالغة عاقلة، و

على المرأة العاقلة  الجلد خاصّة، و هو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملک؛ أی لم يزوّج، و :الثالث. األقرب الرجم فقط

الجلد و الرجم معاً، وهما حدّ الشيخ و  :الرابع .المحصنة إذا زنتعلى المرأة غير  البالغة إذا زنى بها طفل؛ کانت محصنة أو ال، و

در ماده به صورت کلي و بدون تفکيک ميان جوان و (. 634: 1932)خميني،  «يرجمان  الشيخة إذا کانا محصنين، فيجلدان أوّالً ثمّ

مرتکب زنا شود چه عقوبتي . اگر فرض شود شخص محصن غيرجوان غيرجوان، حد زاني محصن رجم در نظر گرفته شده است

ای حد رجم اجرا خواهد شد، اين در حالي است که فتاو در اينجا طبق ظاهر قانون، صرفاً برای ايشان در نظر گرفته خواهد شد؟

 ، بر خالف ظاهر ماده است.فقيهان، از جمله امام قدس سره

رغم ابهامي که قانون رسد عليمعتبر؟ به نظر ميدر اين ميان تکليف قاضي عمل به ظاهر قانون است يا مراجعه به فتاوای 

در مورد حدودی که در اين »قانون مجازات اسالمي  221 یداشته، تمسک به ظاهر آن وجاهت نداشته و با توجه به اطالق ماده

گشا راهرجوع به منابع فقهي معتبر « شودجمهوری اسالمي ايران عمل مي قانون اساسي 147قانون ذکر نشده است طبق اصل 

 12 یی حدود مذکور در ماده قانوني پيش گفته دو معنا قابل استنباط است. به اين توضيح که در مادهاز واژهچرا که  ،خواهد بود

به کار گرفته  معنای مجازاتی حدود، به صراحت در و در اينجا واژه ...«حد مجازاتي است »قانون مجازات اسالمي آمده است: 

ست اشاره که زنا نيز يکي از آن ها« جرايم موجب حد»مجازات اسالمي به عبارت دوم از کتاب دوم قانون شده است و در بخش 

 یواژهمنظور از رسد رتيب به نظر مي. به اين تشده استدر معنای جرايم حدی استعمال ی حد، ، واژهشده است که در اين معنا

تواند با تمسک به ماده قانوني مجازات است و با اين وصف قاضي مي قانون مجازات اسالمي همان 221 یدهدر ما مندرج« حدود»

قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران به منابع فقهي رجوع و مجازات حد رجم و جلد را  147پيش گفته و در راستای اجرای اصل 

 نظر نيز روشن و بدون ابهام باشد.صورت قانون بايد از اين  ربرای مرتکب در نظر بگيرد. در ه

 نتیجه گیری

اگر زاني و  ؛ در اين کهوجود نداردرجم برای زنا کار محصن است بحثي همانا مجازات اصل حکم که  بين فقهای اماميه، در در

 .ها وجود دارد يکي اين که فقط رجم شوند و ديگر اين که جمع بين جلد و رجم شود دو قول در مورد آن ،جوان باشندغير زانيه 

 ،قرآن که دال بر جلد است یی شريفه آيه .جمع بين دليلين استزاني محصن عمده دليل قائلين به جمع بين جلد و رجم برای 

سي از ديدگاه امام خميني قدس سره، تدوين اسالمي، با اقتباسي ناقص و به تأ قانون مجازات 222 یماده .رجم هم به دليل روايات

و با  ی حکم زنای شخص محصن غيرجوان سکوت شده استدر ماده درباره ،ضعف آن بررسي گرديد. افزون بر آنشده است که 

 توان به منابع فقهي رجوع کرد.قانون اساسي مي 147توجه به سکوت مقنن، در راستای اصل 

انون مجازات اسالمي به اين شرح ق 222ای به ماده پيشنهاد حاصل از پژوهش حاضر آن است که مقنن با الحاق تبصره

را  حاضر خالء تقنيني« نيز ثابت استصد ضربه شالق حدی در زنای شخص محصن غيرجوان عالوه بر حد رجم،  -تبصره»

  مرتفع نمايد.
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 مؤسسه سيدالشهداء.قم: ، الجامع للشرائع (.ه.ق 1612يحيي بن احمد ) ،ابن سعيد (2

 دارالتفسير.قم: ، التهذیب فی مناسک العمره و الحج(. ه.ق 1629جواد ) ،تبريزی (9

محقق: محمدرضا حسيني  ،تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه (.ه.ق 1614محمد بن حسن ) ،عامليحر  (6

 الحياء التراث.امؤسسه آل البيت )عليهم السالم(  جاللي، بيروت:

 نشر آثار االمام خميني )قدس سره(.سسه تنظيم و مؤ ، قم:2جلد  ،تحریرالوسیله(. ه.ش 1932روح اهلل ) ،خميني (2

 دارالکتاب العربي.بيروت: ، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی(. ه.ق 1611محمد بن حسن ) ،يوسط (4

محقق: حسن خرسان، علي آخوندی، محمد آخوندی، تهران: ، ذیب االحکامته(. ه.ش 1942محمد بن حسن ) ،طوسي (7

 دارالکتب االسالميه.

 دارالکتب االسالميه.تهران: ، االخباراالستبصار فیما اختلف من (. ه.ش 1949محمدبن حسن ) ،طوسي (3

چاپ  محقق: محمد تقي کشفي، محمدباقر بهبودی، ،المبسوط فی فقه االمامیه (.ه.ق 1937محمد بن حسن ) ،طوسي (3

 مکتبه المرتضويه. سوم، تهران:

 محقق: جواد قيومي اصفهاني، ،جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم (.ه.ق 1617محمد بن حسن، الخالف ) ،طوسي (11

 .سسه النشر االسالميمؤ قم:

ترجمه مهدی نجفي اصفهاني، محقق  ،ارشاد االذهان الی احکام االیمان(. ه.ش 1931حسن بن يوسف ) ،عالمه حلي (11

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگي. محمود نعمتي؛ مهدی باقری سياني، تهران:

 .سسه النشر االسالميمؤقم: مدرسين في الحوزه العلميه بقم، ، جماعه الصاراالنت (.ه.ق 1612علي بن حسين ) ،علم الهدی (12

 ر مطالعات و تحقيقات علوم اسالمي.دفتتهران: ، آیات االحکام(. ه.ش 1932عباسعلي ) ،زنجاني عميد (19

 مرکز فقهي ائمه اطهار )ع(.قم: ، آیین کیفری اسالم(. ه.ش 1931محمد ) ،فاضل موحدی لنکراني (16

محقق: عبدالحسن محمد علي  ،شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام (.ه.ق 1613جعفر بن حسن ) ،محقق حلي (12

 اسماعيليان.قم:  بقال، چاپ دوم،

 .سسه النشر االسالميمؤقم: مدرسين في الحوزه العلميه بقم، ، جماعه الالمقنعه (.ه.ق 1611محمد بن محمد ) ،مفيد (14

مؤسسه آل البيت )عليهم السالم( االحياء بيروت:  چاپ اول، ،مستدرک الوسائل (.ه.ق 1613حسين بن محمدتقي ) ،نوری (17

 التراث.

 

 

 


