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گذاری جزایی های قابل توجهی که در عرصه قانونبا توجه به پیشرفت هدف: و زمینه 

از جمله اینکه  ،صورت گرفته است، اما این قوانین همچنان نیازمند تغییراتی هستند

شناسان درباره اعمالی نظیر زنا که جرم متناسب با آن گیری از دیدگاه فقها و اسالمبهره

در قانون مجازات اسالمی بیان شده است، قول مشهور فقها و یا نظریات آنان به نیز 

عنوان معیار در نظر گرفته نشده است. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا به 

 های مقدس اردبیلی و قانون مجازات اسالمی در باب زنا بپردازد.دیدگاه

تحلیلی است که به  -ضر، توصیفی روش مورد استفاده در پژوهش حا ها:روش و مواد

 .پردازدهای مقدس اردبیلی و قانون مجازات اسالمی میشکل تطبیقی نسبت به دیدگاه

حد زنا برای زانی محصن و زانیه  225در خصوص زنای محصنه بر اساس ماده  ها:یافته

 ،محصنه رجم است، اما در صورت عدم امکان رجم چنانچه جرم با بینه صادر شده باشد

صورت موجب صد ضربه شالق  موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه و در غیر این

این در حالی است که مقدس اردبیلی در خصوص زنای محصنه  ،باشدیک می برای هر

بار اقرار یا شهادت شهود  4اند. در خصوص ثبوت زنا عالوه بر فقط رجم را بیان نموده

 مجازات اسالمی علم قاضی هم اضافه شده است.مورد توافق محقق و قانون، در قانون 

اصالت متون،  تیدر تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعا مالحظات اخالقی:

 شده است. تیرعا یصداقت و امانتدار

داند، اما در مقدس اردبیلی توبه فرد زانی یا زانیه را باعث سقوط حد می گیری:نتیجه

تواند مورد قبول واقع قرار باشد، توبه قبل از اثبات زنا میقانون مجازات اسالمی زنا اگر با ا

توبه قابل قبول نیست. همچنین مقدس اردبیلی حدود  ،صورت بینه باشده شود، اما اگر ب

اگز زانی نابالغ و زانیه بالغ باشد،  228اما بر اساس ماده  ،داندزنا برای فرد بالغ و عاقل می

خواه محصن باشد یا  ،شودضربه تازیانه وارد می 100یه اما به زان ،شودزانی مجازات نمی
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 مقدمه. 1

شدن احکام و پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران و حاکم

ق طابمقوانین شرع، کلیه قوانین، اصالح قوانین کیفری و عرفی 

ی های اصلی تقنینبا موازین اسالمی، به عنوان یکی از دغدغه

به دلیل نواقص و  .(1)اسالمی مطرح شد  نظام جمهوری

می ایرادات حقوقی و قضاییه نسخه اولیه قانون مجازات اسال

نسبت به بازنگری این  1370در سال  1361مصوب سال 

تر و در قوانین پرداخته شد و طی سالیان متمادی تکمیل

ن با تأیید شورای نگهبان اجرای قوانی 1392نهایت در سال 

رسد به رغم لیکن به نظر می ،(2)االجرا شد جدید الزم

های درخور تحسین نسبت به تصویب قانون مجازات پیشرفت

و ، انتظارات جامعه حقوقی به نح1392اردیبهشت  اسالمی در

در انتخاب اسباب حدود در قانون . کامل محقق نشده است

ن یزامجازات جدید، قول مشهور فقها یا نظرات فقها معیار و م

رسد برخی در این میان به نظر می. (3)قرار نگرفته است 

 ایرادت و ابهامات در خصوص نحوه رسیدگی به جرم زنا نیز

 .شوددیده می

دانشمندان اسالمی از دیرباز به منظور تبیین و تفسیر آیات 

از جمله  اند،خراج قوانین کتب متعددی نوشتهقرآن کریم و است

و  مجمع الفائدةو  زبدة البیاناین دانشمندان که صاحب کتاب 

( ره)باشد، مقدس اردبیلی می البرهان فی شرح ارشاد االذهان

« مقدس»ای رسید که به وی در زهد و تقوا به درجه. است

بحر ای تنگری علمی به اندازهشهرت یافت و در تحقیق و ژرف

وی در مسائل علمی نظرات  .معروف شد« محقق»داشت که به 

بسیار دقیق و در مواردی آرای جدید و نادری داشت که این 

های انکارناشدنی دقت نظر عالوه بر اینکه از خصایص و ویژگی

ایشان بود، به مسائل فقه، اصول، تفسیر و کالم نیز رونق و 

ه آرا و نظرات بخشید، به طوری که علما بجلوه خاصی می

های مقدس دیدگاه. دادنددقیق ایشان اهمیت زیادی می

اردبیلی درباره مسائل و موضوعاتی نظیر زنا و اقسام متعدد آن 

های منحصر به فرد در میان فقهای شیعی است یکی از دیدگاه

لذا با توجه  که پژوهش حاضر درصدد بررسی این دیدگاه است،

در برخی آرای خاص ایشان در ها و تشابهات به برخی تفاوت

در این مطالعه  1392مقایسه با قانون مجازات اسالمی مصوب 

های فقهی محقق اردبیلی و سعی شده است با توجه به ویژگی

نظر به شرایط خاص اجتماعی جامعه و قوانین کیفری کنونی 

جمهوری اسالمی ایران نسبت به معرفی و بررسی آرای خاص 

شود و وجوه اشتراک یا افتراق این  محقق اردبیلی پرداخته

 . موضوع بررسی شود

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 .متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است

 

 ها. مواد و روش3

ای در در این پژوهش از روش مطالعه و جستجوی کتابخانه

 محققان و علما در خصوصمورد آثار محقق و مکتوبات سایر 

دیدگاه و مقدس اردبیلی و جستجو در منابع الکترونیکی 

 . استفاده شده است( اینترنت)

 

 ها. یافته4

قانون مجازات  225در خصوص زنای محصنه بر اساس ماده 

، حد زنا برای زانی محصن و زانیه 1392اسالمی مصوب 

شنهاد محصنه رجم است، اما در صورت عدم امکان رجم با پی

دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه 

موجب اعدام زانی  ،چنانچه جرم با بینه صادر شده باشد

صورت موجب صد ضربه  محصن و زانیه محصنه و در غیر این

باشد. این در حالی است که مقدس یک می شالق برای هر

 ،ندااردبیلی در خصوص زنای محصنه فقط رجم را بیان نموده

ای است اما دیدگاه مقدس اردبیلی درباره زنای محصنه به گونه

که تنها رجم را به عنوان مجازات برای این جرم در نظر گرفته 

های دیدگاه این عالم ربانی با قانون از دیگر تفاوت. است

صورت که در بدین ،مجازات اسالمی در شرایط ثبوت زنا است

اند، اما در ود اشاره کردهبار اقرار و شهادت شه 4هر دو به 

علم قاضی نیز اضافه شده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

تواند بر اساس ادله و یا فیلم اگر به یقین برسد که است که می

قانون شود. همچنین در زنا اتفاق افتاده است، زنا ثابت می

بیان شده است که زنای با  1392مجازات اسالمی مصوب سال 
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این در حالی است  زانی موجب اعدام زانی است،عنف از سوی 

که مقدس اردبیلی در مورد زنای کافر با زن مسلمان سکوت 

 . کرده است و دیدگاهی در این خصوص ثبت نشده است

 

 . بحث5

 . زنا از دیدگاه مقدس ردبیلی و قانون مجازات اسالمی1-5

 راردر اسالم جرائم جنسی به ویژه زنا همواره مورد نکوهش ق

گرفته است، در این خصوص فقها به آیات و روایات مختلف 

ه ت بهای آن را در قالب حدود و تعزیرااستناد کرده و مجازات

ه حفظ در دین مبین اسالم ک .(4)اند طور مفصل بیان کرده

طهارت نسب از اهمیت خاصی برخوردار است، ارتکاب 

تری که بر انحرافات جنسی با محارم به دلیل آثار مخرب

ی گذارند، با شدت بیشترها میانزندگی فردی و اجتماعی انس

رآن در همین راستا در آیات ق. (5)اند مورد نهی قرار گرفته

ای بر کریم چنین اعمالی به نحوه مؤکد مورد نهی قرار گرفته و

آن مجازاتی شدیدتر نسبت به سایر جرائم منافی عفت وضع 

ره سو 23خداوند متعال در قرآن کریم در آیه . (6)شده است 

 نساء موارد حرمت ازدواج برای مسلمان را برشمرده که در

ق صورت نزدیکی با این اشخاص، عمل زنای با محارم محق

ل قت خواهد شد و مجازات آن، بنا بر فتوای فقهای امامیه، حد

 است. 

عفتی، بغی و فجور آمده و در زنا در لغت به معنای فسق، بی

شود. در اصالح به جماع و آمیزش نامشروع مرد و زن گفته می

به تعریف زنا  221، ماده 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

ن ماده میزان دخولی را که اختصاص یافته است. تبصره یک ای

دارد و آن دخول برای تحقق عنوان جماع الزم است را بیان می

تبصره دوم  ؛گاه در قبل یا دبر زن استآلت مرد به اندازه ختنه

نبودن یکی از طرفین ماده مذکور نیز به بحث مربوط به بالغ

شود، لکن پردازد که در این صورت، هرچند زنا محقق میمی

لغ مجازات نشده و حسب مورد به اقدامات تأمینی و فرد نابا

. (7)گردد تربیتی مقرر در کتاب اول قانون مذکور محکوم می

شده برای زنا در قانون مجازات اسالمی برگرفته از تعریف بیان

تعاریف فقهی بوده و با تعاریفی که در قوانین قبلی بیان شده 

تفاوتی ندارد، مگر در این مطلب که قانون جدید عالوه بر  ،بود

تعریف زنا، جماع را نیز تعریف کرده و امکان زنای نابالغ را نیز 

ست و علت آن جلوگیری از وقوع مورد بررسی قرار داده ا

باشد، زیرا فقها در زمینه زنای تعارض آرا میان محاکم می

شخص نابالغ اختالف نظر دارند و در صورت وقوع اختالف 

ها، رجوع به منابع فقهی نیز موجب تشتت میان قضات دادگاه

گردد. در نتیجه قانونگذار، خود اقدام به تبیین بیشتر آرا می

با توجه به نظر مشهور فقهی نموده است تا جلوی کامل مسأله، 

متضاد را بگیرد. در همین راستا، درباره تحقق زتا  یایجاد آرا

بلوغ و عقل طرفین: بر صغیر و  -1 چند مسأله مطرح است:

زیرا مشمول حدیث رفع القلم  ،شودمجنون حد جاری نمی

اختیار طرفین: اگر هر یک از طرفین در حال  -2؛ باشندمی

 ،ختیار و بدور از هرگونه اجبار به این عمل مرتکب شوندا

صورت این عمل موجب حد  در غیر این ،باشندمستحق حد می

شرعی نیست در این مورد احادیث متعددی نیز وارد شده است 

(8). 

ان علیا )ع( »عبیده از امام باقر )ع( آمده است: در روایات ابی

استکر هنی و اهلل یا امیر » آنتی بامرأة مع رجل نجر بها فقالت:

زنی را همراه با مردی که با او عمل « المؤمنین قدرأ عنها الحد

زنا انجام داده بود، به محضر على )ع( آوردند زن فریاد زد: یا 

مرد مرا به این عمل مجبور کرد و من هیچ امیرالمؤمنین، این 

حضرت علی )ع( حد را برای او  ،اموقت راضی بدان نبوده

زنی نزد عمر آمد و »در کنزالعرفان آمده: . (9)« جاری نکرد

عمر دستور  ،ام، حد الهی را بر من جاری کنگفت: زنا کرده

به عمر فرمود:  ،رجم او را داد و علی )ع( در آنجا حضور داشت

از او سؤال کن که چگونه زنا کرده است؟ زن گفت: در بیابان و 

آب و علف بودم که عطش و تشنگی شدید و سخنی دشتی بی

ای بر پا دیدم به طرف آن رفتم و عربی خیمه ،به من دست داد

در آن یافتم آب خواستم، او آب نداد، مگر اینکه خود را تسلیم 

او کنم. از او پشت کرده و قرار نمودم، اما عطش و تشنگی 

آنقدر شدید بود که چشمانم به گودی فرو رفت و سرانجام 

فرمودند: این از برای نجات از تشنگی تسلیم او شدم. حضرت 

سوره بقره در حق  173جمله کسانی است که خداوند در آیه 

 ؛فمن اضطر غیر باغ و العاد فال اثم علیه»آنان چنین فرموده: 

کننده و نه تجاوزکننده باشد، اگر کسی ناچار شود، نه ستم
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توان این چنین باره میدر این. (10) «گناهی بر او نیست

ه بنابراین اگر زن ب ،زن بر مرد حرام باشدـ 1برداشت نمود: 

زنا تحقق  ،زوجیت یا ملکیت بر مرد حالل باشد هواسط

مانند کسی که در  ،هه حلیت باشدبیابد و همچنین اگر شنمی

آنگاه با  ،فراشش زنی را بیابد که توهم کند او زن خودش است

حد « الحدود تدره بالشبهات»ید به خاطر قاعده او نزدیکی نما

دخول آلت مرد بر فرج زن: دخول به غایب  ـ2؛ گرددساقط می

لذا اگر مرد  ،یابدشدن حشفه )سر آلت( در فرج زن تحقق می

زنا  ،کمتر از این مقدار از آلت خود را در فرج زن داخل نماید

 .(11)شود محقق نمی

 

 های اثبات آن . اقسام زنا و راه2-5

با تحوالت  1392از مصادیق زنا که در قانون مجازات اسالمی 

توان به زنای به عنف، زنای می ،و تغییرات همراه بوده است

ها محصنه و جماع با میت اشاره کرد که در ذیل به آن

نف است. با تصویب پردازیم. یکی از اقسام زنا، زنای به عمی

ه بتغییراتی در زنای  1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

ق.م.ا در بیان زنایی است که  224ماده  ،وجود آمده عنف به

 82مجازات آن اعدام در نظر گرفته شده و جایگزین ماده 

دارد حد زنا قانون مجازات سابق شده است. این ماده مقر می

زنا با زن  -2؛ ا با محارم نسبیزن -1: در موارد زیر اعدام است

زنای مرد غیر مسلمان با  -3؛ پدر که موجب اعدام زانی است

زنای با عنف و  -4؛ زن مسلمان که موجب اعدام زانی است

 .(12)اکراه از سوی زانی موجب اعدام زانی است 

شود در فقه و حقوق زنا با محارم در موردی موجب اعدام می

که با محارم نسبی انجام شده باشد، در این خصوص تفاوتی 

مگر در بلوغ که میان مجازات زن و  ،میان زن و مرد نیست

کند. به این معنا که اگر مردی با دختری مرد تفاوت ایجاد می

شود، اما در خصوص زن، حد کامل به او زده می ،نابالغ زنا کند

زنای زن با محارم . (13)بلوغ طرف مقابل نیز شرط است 

بودن زانی، مجازات زن را فقط به نسبی خود در صورت نابالغ

دهد. بنابراین نسب مشروع یا ضربه شالق تغییر می 100

اکه حتی اگر چر ،نامشروع دیگر در این موضوع مطرح نیست

مجازات زن  ،نسب مشروع هم میان زن و زانی نابالغ باشد

ق.م.ا  224قید محارم نسبی در ماده  .(12)شالق است 

شود که محارم سببی از همانطور که بیان شده، موجب می

موضوع این بند خارج شده و تنها استثنا در میان محارم 

ماده  نای «ب»سببی، زنا با زن پدر است که موضوع بند 

باشد و سایر محارم سببی مانند مادر زن و یا خواهر زن از می

 .(7)ارج هستند شمول این حکم خ

ه کاز سوی دیگر با توجه به اینکه در صدر ماده اشاره شده 

دارد یو در بند آخر بیان م «حد زنا در موارد زیر اعدام است»

 زنا به عنف یا اکراه از سوی زانی موجب اعدام زانی»که 

ین ، هرچند تفاوت محتوایی با ماده سابق ندارد، ولی ا«است

انگاری یک ی و جرمانگاری با اصول اولیه قانونگذارنوع جرم

ی توضیح که ذکر مجازات برابدین ،عمل، تناقض آشکاری دارد

ی یک رفتار بدون در نظرگرفتن شرایط و ذکر اوصاف و چگونگ

تحقق آن و یا عدم شفافیت در بیان شرایط تحقق موجب یک 

ک ی های در عمل به قانون خواهد شد. تنها ارائتفسیر سلیقه

ار نونگذرافع تکلیف برای قا هاات آنجرائم و بیان مجازلیست از 

زدگی در تدوین قوانین اساسی و گردد و شتابمحسوب نمی

ت، تنها مشکلی را از روی دوش جامعه برنخواهد داشحیاتی نه

در  لذا مواردی ،افزایدکار اجتماع می هایی را نیز بربلکه گره

ن خصوص زنای به عنف و اکراه وجود دارد که در ادامه به آ

 پردازیم:می

یعنی زنایی که با اکراه و اجبار انجام شود، مردی  ،زنای به عنف

کند. رباید و با زور و بدون رضایت او با وی جماع میزنی را می

موارد زنای به عنف را توسعه داده  1392قانونگذار در سال 

شامل زنا با زنی که در حال بیهوشی، خواب، مستی، با اغفال، 

 224ماده  2تبصره  .(14)داند .. است، میفریب و قربانی و.

دارد: هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای او ق.م.ا مقرر می

رفتار او در  ،در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند ،نباشد

. در زنا از طریق اغفال و فریب (15)حکم زنای به عنف است 

 ،دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن

شدن او شود نیز حکم فوق جاری است. اگرچه موجب تسلیم

توسعه فوق از یکسو باعث شده مسؤولیت کیفری مردان زناکار 

در موارد فوق افزایش یابد و این عده در صورت وجود شرایط 

حکوم شوند، از سوی دیگر باعث شده که قربانیان به اعدام م
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و مهرالمثل و  البکارةارش، از 231این قسم زنا بر اساس ماده 

مند شوند. باید از مهرالمثل بهره ،که بکر نباشند صورتی در

 البکارةارشدانست که در غیر زنای به عنف، حکم به پرداخت 

ق زنای به عنف، و مهرالمثل وجود ندارد. بنابراین توسعه مصادی

 شود.باعث حمایت مادی و مالی از قربانیان این جرائم می

رسد مجازات اما ذکر این نکته نیز مهم است که به نظر می

رت قتل تنها متناسب با آن زنایی است که مرد تهدیدی به صو

ه اکچر ،جدی بر زن روا دارد و او را مقهور قدرت خویش نماید

وع مجازات بوده و سبب حذف ترین نمجازات اعدام سنگین

که امروزه هدف  در حالی ،گرددجامعه می همرتکب از صحن

یک  کار و برخورد با او به مثابهاصلی در حقوق جزا اصالح بزه

بایست تنها به همین علت مجازات قتل می .(16)بیمار است 

 در مواردی به اجرا درآید که حداقل هیچ امیدی به اصالح

کار وجود نداشته باشد. عالوه بر این درست است که بزه

 گرفتن خواست وبرقراری رابطه جنسی بدون رضایت و نادیده

توهین  ،تمایالت جنسی که در تبصره به آن اشاره شده است

دهد احت زن است و جنایت بزرگی را شکل میبزرگی به س

بایست اما باید توجه کرد تناسب جرم و مجازات می، (17)

ای رعایت گردد و این مهم با در نظرگرفتن عقوبت مشدده

 در شد. به نظر، قانونگذار خواسته حمایت خود رابرآورده می

م الولی اع ،این موارد اعالم دارد و این خالً را جبران کند

زات این نحو، بدون پشتوانه فقهی و عدم تناسب مجاحمایت به 

 اردوبلکه شبهاتی را نیز با خود  ،تنها مشکل را حل نکردهنه

 .(3)کرده است 

 هدادن دختر نابالغ نکتهمچنین زنا از طریق اغفال و فریب

توان از دیگری است که در انتهای تبصره آمده است و نمی

 رسد از رابطه جنسی یکتفاوت گذشت. به نظر میکنار آن بی

یت مرد بالغ و یک دختر نابالغ بتوان به یک نوع آزار و اذ

بودن آن توجه به قبیح تواند باام برد که حتی میجنسی ن

مجازات شدیدتری هم نسبت به زنای ساده داشته باشد. 

نیز  را دادن دختر نابالغقانونگذار زنای از طریق اغفال و فریب

کم حق.م.ا در  224ماده  2در آخر تبصره  ،همانطور که گفتیم

 زنای به عنف یا اکراه دانسته است.

ی دیگر از اقسام زنا است. در همین راستا، زنای محصنه یک

در  1392یکی دیگر از تحوالتی که در قانون مجازات مصوب 

تحوالت در  ،توان مشاهده نمودخصوص جرائم جنسی می

این ماده بیان  .(13)است  225خصوص زنای محصنه در ماده 

محصنه رجم است.  همحصن و زانیکند: حد زنا برای زانی می

در صورت عدم امکان رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم 

قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت 

محصنه و در غیر  هشده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانی

باشد. این این صورت موجب صد ضربه شالق برای هر یک می

فراوانی که همراه خود داشته، به نوعی جایگزین ماده با تغیرات 

شده است. با  1370قانون مجازات اسالمی مصوب  83ماده 

ای این تفاوت که به شرایط تحقق احصان در ماده جداگانه

 (.226پرداخته است )ماده 

اگر مردی محصن یا زنی محصنه مرتکب زنا شوند، مجازات 

که همسر  وی سنگسار است. در واقع، محصن کسی است

 ی ازحالی که بالغ و عاقل بوده و رابطه جنس دائمی دارد، در

اهم فر نوع جماع در قُبُل با همسرش داشته و اینک نیز برای او

 در واقع تشدید .(12)بوده است، مرتکب عمل زنا شده است 

محصن که  مجازات زنای محصن نسبت به مجازات زنای غیر

 به این دلیل است که زناکار برخالف ،ضربه شالق است 100

 داشتن امکان برقراری رابطه جنسی با همسر خویش و تأمین

 نیاز جنسی خود، به سراغ عمل زشت و حرام زنا رفته است.

و این مجازات  حال، مجازات زنای محصنه رجم است به هر

های حقوق اسالمی مطرح بوده عنوان یکی از چالش همیشه به

در عمل باعث  ،است. تحولی که در قانون جدید رخ داده است

تنها رجم انجام نشود، شود که در مجازات زنای محصنه نهمی

بلکه اعدام هم به دلیل نبود بینه شرعی در بیشتر موارد، انجام 

ضربه  100محصنه، زناکار تنها به  رشود و شبیه زنای غینمی

قانون مجازات اسالمی  225ماده  .(14)شود شالق محکوم می

دارد: حد زنا برای زانی محصن و زانیه مقرر می 1392مصوب 

محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با 

پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه 

قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی 
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 100ه است و در غیر این صورت موجب محصن و زانیه محصن

 باشد.یک می ضربه شالق برای هر

 و ماده 1370قانون مجازات اسالمی  86مقایسه میان ماده 

، مؤید این ادعاست: 1392قانون مجازات اسالمی سال  227

لی ویک همسر دائمی دارد،  زنای مرد یا زنی که هر :86ماده 

ه با از عذرهای موجه هبه واسطه مسافرت یا حبس و مانند آن

 :227همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست. ماده 

ز اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع ا

گردد، مقاربت یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می

 کند.مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می

عرف وجود از طرفی به م تر، اثبات احصان است.موضوع مهم

شبهه باید حکم به عدم احصان داد و از طرف دیگر چون 

 احصان امری است حدوثی، بنابراین مدعی وجود احصان باید

تان ادسارائه دلیل نماید. در این صورت اثبات آن با شاکی با د

 ایکنندهاست. در این زمینه، اوضاع و احوال موجود نقش تعیین

ه کید ونه اگر مرد متأهلى صرفاً ادعا نمادارند. به عنوان نم

ال شرایط احصان را ندارد، چون ادعای وی خالف اوضاع و احو

معنا که در میان عرف جامعه افراد مسلم قضیه است، بدین

د کند، نیاز به اثبات شرایطی دارمتاهل با یکدیگر زندگی می

 که موجب خروج وی از احصان را اثبات نمایند.

ا میت هم در قانون داخلی مطالبی بیان شده درباره جماع ب

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  222ماده است. از جمله 

مگر جماع زوج با زوجه  ،دارد: جماع با میت زنا استبیان می

متوفای خود که زنا نیست، لکن موجب سی و یک تا هفتاد و 

این ماده از  .شودشش می هچهار ضربه شالق تعزیری درج

 1392ای است که در قانون مجازات اسالمی مصوب تازهاحکام 

 .(15) است بدان اشاره شده

 ،بنابراین رأی مشهور در فقه شیعه زنابودن چنین عملی است

ولی در فقه اهل سنت، ابن قدامه در این مورد معتقد است که 

اى نزدیکى کند، حدى بر این شخص جارى اگر کسى با مرده

قانونگذار نیز برخالف قانون حدود و قصاص  .(18)شود ینم

ای که هیچ اشاره 1370و قانون مجازات اسالمی مصوب  1361

چنین  222به جماع با میت نکرده بود، به صراحت در ماده 

اما در اینکه هدف از مقررنمودن  ،حکمی را مقرر داشته است

این حکم و مشکالت عدم ذکر آن در قانون چه بوده، قابل 

 باشد.یتأمل م

طرق ثبوت زنا نیز در قانون و شرع به اَشکال گوناگونی مطرح 

واسطه بینه ثابت ه زنا ب: ثبوت زنا از طریق بینه ـ1شده است: 

شود و نصاب معتبر در شهادت بر زنا عبارتست از چهار مرد می

یا سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن که در صورت اخیر 

که  نه سنگسار، چنانچه کسانی شودتنها تازیانه ثابت می

بر شهود به  ،کمتر از حد نصاب باشند ،دهندشهادت به زنا می

کیفیت شهادت  .(19)شود جهت افتراق حد قذف جاری می

شهود باید به این صورت باشد که شاهد بگوید مشاهده کرده 

دادن و یا شهود باید بر شدن میل در سرمهاست، مانند داخل

یک فعل در زمان و مکان واحد اتفاق نظر داشته باشند و اگر 

حد قذف  ،در یکی از این امور با یکدیگر اختالف داشته باشند

زنا : ثبوت زنا از طریق اقرار -2 ؛(20)بر آنان جاری خواهد شد 

شود و در آن بلوغ و عقل و اختیار و با چهار بار اقرار ثابت می

بنابراین اقرار بچه و دیوانه و کسی که  ،قصد مقر شرط است

را آنقدر زده باشند که قصد و  مجبور به اقرار شده با آنکه او

نافذ  ،اراده از او سلب شده و بدون نیت و قصد اقرار کرده باشد

در شرط تعدد مجالس، چهار بار اقرار مطرح شده  .(21)نیست 

شود و در کمتر ثابت می زنا با چهار بار اقرارمعنا که ، بدیناست

که به کمتر از چهار بار  شود و در صورتیاز آن حد ثابت نمی

بگوید با فالن زن عفیفه زنا کردم در اینکه  مثالً ،اقرار نماید

البته ، (9)ف است محل اختال ،شودحد قذف بر او جاری می

 اقرار خود شخص نیز دارای شرایطی است به این ترتیب که:

 .اشدباوال شخصی که اعتراف به زنا می کند با عاقل و بالغ  -

 ختیاراار کفرد باید با اراده خودش اقرار به زنا کند و در این  -

 .داشته باشد

ر قرار کمتامرتبه به اینکه زنا کرده است اقرار کند  4فرد باید  -

 .شودی دو یا سه مرتبه، موجب اثبات زنا نمییعن

ی عتباراراد نزد قاضی باشد، اقرار نزد سایر اف اقرار باید حتماً -

 ندارد.

 هافزون بر اقرار چهار مرتب :ثبوت زنا از طریق شهادت -3

شخص بالغ، عاقل و مختار یکی دیگر از ادله اثبات زنا، بینه و 

ه، ارتکاب زنا، با شهادت گواهان است. توضیح مطلب اینک
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شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار 

با این تفاوت که با شهادت دو مرد و چهار  ،شودزن ثابت می

باید . (22)شود نه حد رجم زن، تنها، حد تازیانه ثابت می

توجه داشت که حد زنا، با شهادت زنان به طور مستقل، یا با 

یک مرد و شش زن، یا با شهادت یک نفر به انضمام سوگند، 

شود. شایان ذکر است که شهادت شهود، در صورتی ثابت نمی

ثبوت زنا از طریق علم  -4؛ شوددارای اعتبار بوده، پذیرفته می

ی به قاضی ثابت شود که علم قاضی یعنی اینکه به طریق :قاضی

های اثبات زنا هم علم جرم رخ داده است. یکی دیگر از راه

برداری و فیلم قاضی است. به این ترتیب که اگر به روشی مثالً

برداری از زنا برای قاضی محرز شود که عمل زنا رخ داده عکس

 تواند برای آن حکم صادرشود و میاست، باعث اثبات زنا می

که این مسأله نیز در نهایت تصمیم را به علم هرچند ، کند

 .(23)کند. قاضی واگذار می

 

 . احکام مرتبط با زنا از دیدگاه مقدس اردبیلی3-5

 دیدگاه مقدس اردبیلی درباره بررسی موضوع زنا، احکام و

 ای که در وهله اول از طریقجازات مربوط با آن به گونهم

 بررسی آیات مرتبط با این عمل قبیح قابل بررسی است. از

 تِینَ تِی یأْوَاللََّا» فرماید:سوره مبارکه نساء که می 15جمله، آیه 

دُوا هِْنکُمْ فَإِْن شَ مِرْبَعَةً  أَهِنََّالْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائُِکمْ فَاسْتَْشهِدُوا عَلَی

نََّ جْعَلَ اللََّهُ لَهُیتُ أَوْ لْمَوْ افَأَمْسِکُوهُنََّ فِی الْبُیوتِ حَتََّى یتَوَفََّاهُنََّ

 فر ازار نو کسانی از زنان شما که مرتکب زنا شوند، چه؛ سَبِیلًا

ند، داد ها بطلبید! اگر گواهیعنوان شاهد بر آنه مسلمانان را ب

 رامرگشان ف اه دارید تاخود( نگ ها )یآنان )زنان( را در خانه

 .(10)« ها قرار دهدرسد یا اینکه خداوند، راهی برای آن

از ماده )فحش(  ،تحلیل آیه شریفه گویای آن است که فاحشه

به معنای طریقه شیعه است، ولی استعمالش در عمل شنیع زنا 

و بیشتر مفسرین معتقدند که مراد از  (24)شایع شده است 

از «: نسائکم» باشد.آیه مورد بحث عمل زنا میدر « فاحشه»

اول اینکه منظور زنان  :شوداین کلمه چند استنباط می

 ؛شودزیرا کلمه نساء فقط به زن گفته می ،باشد نه دخترانمی

اضافه شده دو موضوع درک « کم»که به « نساء»از کلمه  اًثانی

 ؛تیکی اینکه این کلمه برای زنان شما مسلمین اس :شودمی

اند: دیگر اینکه شوهردار باشد، زیرا بعضی از مفسرین فرموده

، (25)« من نساء»فرمودند: اگر قید زوجیت در کار نبود می

از این جمله استنباط  ،«فاستشهدوا علیهن اربعة منکم»

زیرا کلمه  ،مسلمان باشند ثانیاً ؛باید چهار نفرشهود  اوالًشود: می

، خطاب به «منکم»رود و کلمه کار میه برای مرد ب «اربعه»

 .(26)باشد مسلمانان می

 باره، رویکرد متمایزی دیدگاه مقدس اردبیلی نیز در این

فاستشهدوا علیهن »ین ایشان عبارت شود. از نظر اسوب میمح

ز اعالوه بر بیان حد نصاب شهود به ذکر برخی « اربعة منکم

افان »خصوصیات شهود )اسالم و ذکوریت( پرداخته است. 

له در این مسأ .(21) «شهدوا فامسکوهن فی البیوت

کردن دائمی زن مورد بحث را مرتبط کرده بر حبس

 دادن شهود، نه بر اصل وقوع عمل زشت و خالصه کالمشهادت

شود اینکه، تنها وقتی حکم حبس ابد از ناحیه حاکم صادر می

که چهار شاهد بر صدور عمل فاحشه از زن شهادت دهند و 

 هرچند حاکم ،شوداگر شهود شهادت ندهند حکم صادر نمی

ز اآمده است مراد  البیانزبدةقین به آن داشته باشد. در ی

 منع از مساحقه« امساک»مساحقه است و منظور از « فاحشه»

ها در خانه برای اینست که ی آنباشد که در واقع نگهدارمی

 ،اندکه مرتکب شدهها را از تکرار چنین کارهای زشتی آن

ه ککرده است  ولی به آرای فقهای دیگر نیز اشاره ،بازدارند

نا ززنا است و مراد از امساک حد « فاحشه»معتقدند مراد از 

به  شد که بعداًولی این حکم در صدر اسالم اجرا می ،است

 .(21)سبب آیه جلد نسخ شد 

 خوانیم:سوره نساء نیز می 16همچنین در این باره، آیه 

واْ عَنْهُمَآ صْلَحَا فَأَعْرِضُابَا وَأَنْ تَإِوَاللَّذَانِ یَأْتِیَنِهَا ِمنْکُْم فَاَذُوهُمَا فَ»

حشا فکه سراغ  ز شماى او آن دو نفر؛ إِنَّ اللَّهَ کَانَ تَوَّاباً رَّحِیماً

 دهید زارآو زنا روند )زن یا مرد زناکار و بدون همسر( هر دو را 

 پس اگر توبه کرده و خود را ،نید()و بر آنان حد جارى ک

پذیر مهربان اصالح کردند، از آنان درگذرید )زیرا( خداوند توبه

 «.است

اگرچه کلمه «: اللذان»دهد که تحلیل آیه شریفه نشان می

شود، زیرا قرآن ولی شامل مؤنث هم می ،مذکر است« اللذان»

رد در موقع وضع قوانین مردان را مو مجید غالبأ و مخصوصاً
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اما از نظر برخی  ،دهدخطاب و زنان را تابع ایشان قرار می

مذکر است شامل مردان « اللذان»همچون ابومسلم چون 

با توجه به «: یأتیانها» .(25)گیرد شود و زنان را دربر نمیمی

در آیه « فاحشه»به کلمه  «یأتیانها»در « ها»رجوع ضمیر 

شود که نوع عمل منافی با عفت که در آیه قبل، استفاده می

یعنی منظور  ،باشدهمانند نوعی است که در آیه قبل می، آمده

البیان آمده است اکثر مفسرین نیز معتقدند زنا است. در مجمع

 که مراد از آن زنا می باشد که این آیه به آیه جلد نسخ شده

در آیه تصریحی به زنای غیر محصنه نشده، ولی از  .(11)است 

آنجا که این آیه دنبال آیه گذشته آمده و مجازانی که برای زنا 

در این آیه ذکر شده با مجازات آیه گذشته تفاوت دارد و از آن 

حکم درباره آن دسته از  شود که اینتر است استفاده میخفیف

مرتکبین زنا است که در آیه قبل داخل نبوده و از آنجا که بیان 

گیریم که آیه پیش مربوط به زنای محصنه بود، نتیجه می ،شد

 .(27)کند این آیه حکم زنای غیر محصنه را بیان می

شود. یاز نظر مقدس اردبیلی مجازات زناکار با توبه او ساقط م

 آن شاید دلیل اینکه مقدس اردبیلی کالم خود را مطلق آورده

باشد یم مباشد که مراد از توبه زناکار، توبه او قبل از ثبوت جر

ر این خصوص اکثر فقها همچون مقداد فاضل بیان د .(21)

و ز اااند که اگر زناکار قبل از ثبوت جرم توبه کند حد نموده

ز او اوبه حد تاما اگر حد زنا با بینه ثابت شود با  ،شودساقط می

ا مام یبه او اولی چنانچه با اقرار ثابت شود با تو ،شودساقط نمی

ان اهلل »د مخیر است. حاکم در اجرای حد یا عدم اجرای ح

 است دو صفت کامله پروردگار نام برده شده« کان توابا رحیما

ست ن اآکیفر بر جنایتکاران به منظور  یکه دائر به اینکه اجرا

ها که تیرگی که در نفوس آنان پدید آمد و از سعادت فرسنگ

 در اثر رنج و تحمل عقوبت سخت، صفای ،دور پرتاب شدهه ب

 نانته خود را بازیابند و توبه و پشیمانی آرفدرونی از دست

پذیرفته شود و مشمول رحمت پروردگار گردند و در روز 

اخذه و بازخواست نخواهند شد ؤقیامت به گناه این عمل م

(28). 

الَزَّانِیُة »آیه دو سوره مبارکه نور نیز چنین فرموده است: 

وَالزََّانِی فَاجْلِدُوا کُلََّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا 

رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللََّهِ إِْن کُنُْتمْ تُؤْمِنُوَن بِاللََّهِ وَالْیوِْم الْآخِرِ وَلْیشْهَْد 

و مرد زناکار را صد هر یک از زن ؛ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ اْلمُؤْمِنِینَ 

تازیانه بزنید و نباید رأفت )و محبت کاذب( نسبت به آن دو 

شما را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا 

ایمان دارید! و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده 

 .(10)« کنند

ی تحلیل آیه بر این اساس است که در کنزالعرفان آمده برخ

سمی ادو « الزانیه و الزانی»چون خلیل و سیبویه معتقدند که 

است که رفعشان به مبتدابودن است که خبرشان محذوف و 

و  االزانیه و الزانی، مما فرض اهلل»تقدیر آن چنین است حکم 

ه حکم مرد و زن زناکار یا چیزی است ک :«فیما یتلى علیهم

مله ج« فاجلدوا»کند و خدا روایت کرده یا برای شما تالوت می

حکم  .(29)ه است ما قبل شد هجداگانه است که عطف بر جمل

 صد ضربه تازیانه حد زنا است که با روایات« مائة جلدة»

تخصیص خورده و در مورد زناکاران آزاد و غیر محصن و 

 آنست که از« زانی»بر « زانیه»باشد. علت تقدم محصنه می

 ست واآن، برای زنان بیشتر از مردان یکسو زشتی زنا و فرجام 

و  از راه ناز و کرشمه کار غالباً از سوی دیگر وسوسه این

 .(29) شودگری از زن شروع میجلوه

در آیه متوجه حکام و زمامداران واجد « فاجلدوا»خطاب 

م اما پیغمبر )ص( یا امام )ع( و یا نایبباشد که با شرایط می

 شده نهی از رأفت :«و التأخذکم بهما رأفة فی دین اهلل»است. 

 ،که مستحق عذاب است کردن به حال کسیچون رقت ،است

ود، در نتیجه کردن او تساهل ششود که در عذابباعث می

یل نسبت به او تخفیف دهند و یا به کلی اجرای حدود را تعط

ید ن تأکای :«وان کنتم تؤمنون باهلل و الیوم األخر. »(24)کنند 

 است بر حکم مذکور و اشاره دارد بر اینکه حفظ دین خدای

 .(26)تعالی و اقامه احکام و حدود از لوازم ایمان است 

مقدس اردبیلی در ذیل آیه شریفه بیان داشتند که اجرای حد 

بر عهده حکام و پیشوایان دین است و حفظ و پاسداری از دین 

پس الزمه ایمان اطاعت از فرامین  ،الهی به منزله ایمان است

صورت فرد مؤمن نخواهد بود و این امر  الهی است در غیر این

و لیشهد »گیری در زنا است. ز باب مبالغه و شدت سختا

وظیفه دیگر آنست که اجرای  :«عذابهما طائفة من المؤمنین

کیفر به هر یک از آن دو باید به طور علنی باشد و حضور مردم 
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در آن مکان اعالم گردد تا سبب سرشکستگی و تأثر خاطر آن 

برای  ،ن باشنددو گردد و قید اینکه آن گروه تماشاگر از مؤمنا

آوردن کفار به اسالم اینست که مبادا اقامه حدود مانع روی

شود و همچنین اقامه حدود در سرزمین دشمن و کفار مکروه 

اما در زمینه تعداد شاهدان مقدس  ،(25)و ناپسند است 

به بیان اقوال مختلف پرداخته است و نظر خود را  اردبیلی صرفاً

 اند.در این مورد بیان نفرموده

 

 گیری. نتیجه6

قانون مجازات اسالمی،  225قانون مجازات اسالمی در ماده 

حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه را مجازات رجم در 

نظر گرفته است. همچنین نگرش قانون مجازات اسالمی بدین 

ست هنگامی که عدم امکان رجم با پیشنهاد دادگاه صورت ا

صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه 

موجب اعدام زانی محصن و زانیه  ،جرم با بینه صادر شده باشد

 موجب صد ضربه شالق برای هر ،صورت محصنه و در غیر این

که که مقدس اردبیلی در خصوص  باشد. در صورتییک می

های اند. از دیگر تفاوتمحصنه فقط رجم را بیان نمودهزنای 

دیدگاه مقدس اردبیلی با قانون مجازات اسالمی در شرایط 

بار اقرار و  4صورت که در هر دو به بدین ،ثبوت زنا است

اما در قانون مجازات اسالمی  ،اندشهادت شهود اشاره کرده

ند بر تواعلم قاضی نیز اضافه شده است که می 1392مصوب 

اساس ادله و یا فیلم اگر به یقین برسد که زنا اتفاق افتاده 

سوره  16و  15شود. از سوی دیگر آیات است، زنا ثابت می

بیانگر حبس  «فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت»مبارکه نساء 

دائمی زن در خانه پس از به حد نصاب رسیدن تعداد شهود 

هرچند  ،شودنمی حکم صادر ،است و اگر شهود شهادت ندهند

اما در قانون مجازات اسالمی ، حاکم یقین به آن داشته باشد

تواند صادر شود. بر اساس نظر مقدس حکم اعدام به زانیه می

مرد یا سه مرد و دو زن و یا دو مرد و  4اردبیلی زنا با شهادت 

شود که در صورت اخیر حد تنها تازیانه چهار زن ثابت می

ت که شهادت شهود در قانون مجازات این در حالی اس ،است

تواند منجر به صدور اسالمی راهی برای ثبوت زنا است و می

مرد  2ضربه شالق شود. همچنین به شهود  100حکم اعدام یا 

ای نشده است. از سوی زن در قانون مجازات اسالمی اشاره 4و 

دیگر مقدس اردیبلی در خصوص توبه نیز به طور مطلق 

و توبه فرد زانی یا زانیه را باعث سقوط حد اند صحبت کرده

اما در قانون مجازات اسالمی زنا اگر با اقرار باشد، توبه  ،داندمی

ه تواند مورد قبول واقع شود، اما اگر بقبل از اثبات زنا می

توبه قابل قبول نیست. یکی دیگر از  ،صورت بینه باشد

ردبیلی در های قانون مجازات اسالمی و دیدگاه مقدس اتفاوت

این است که به طرفین نابالغ در قانون مجازات اسالمی ماده 

شود و اقدامات تأمینی و تربیتی صورت مجازات وارد نمی 227

اگز زانی نابالغ و زانیه بالغ  228پذیرد و بر اساس ماده می

ضربه تازیانه چه  100شود، اما به زانیه باشد، زانی مجازات نمی

شود، اما در دیدگاه محصنه وارد می چه غیر ،محصنه باشد

ای به آن نشده است و مالک فرد عاقل و مقدس اردبیلی اشاره

ضمن اینکه مقدس اردبیلی در مورد زنای کافر با  ،بالغ است

زن مسلمان سکوت کرده است و دیدگاهی در این خصوص 

 ثبت نشده است.

 

 . تقدیر و تشکر7

 پژوهش مساعدت واز تمام کسانی که در تهیه و تدوین این 

 .شودهمکاری نمودند، تقدیر و تشکر می

 

 . سهم نویسندگان8

 نویسندگان مقاله به صورت برابر در تهیه و تدوین پژوهش

آوری، تجزیه و تحلیل حاضر مشارکت داشته و نسبت به جمع

 .اندو به ثمرنشستن مقاله فعالیت داشته

 

 . تضاد منافع9

 .فعی وجود نداردگونه تضاد منادر این پژوهش هیچ
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Background and Aim: Considering the significant progress that has been 

made in the field of criminal legislation, these laws still need to be amended. 

Among other things, taking advantage of the views of jurists and Islamic 

scholars on acts such as adultery, the corresponding crime of which is also 

stated in the Islamic Penal Code, the famous sayings of jurists or their 

theories have not been considered as criteria. For this reason, the present 

study seeks to address the sacred views of Ardabili and the Islamic Penal 

Code on adultery. 

Materials and Methods: The method used in the present study is 

descriptive and analytical, which deals comparatively with the sacred views 

of Ardabil and the Islamic Penal Code. 

Results: Regarding adultery, according to Article 225, the hadd punishment 

for adultery is stoning for adultery and adultery, but if stoning is not possible, 

if the crime was issued with evidence, it will result in the execution of adultery 

and adultery, otherwise it will result in one hundred lashes for Each is. This is 

while the saints of Ardabili have only stated stoning regarding adultery. 

Regarding the proof of adultery, in addition to the four confessions or 

testimonies of witnesses agreed upon by the researcher and the law, the 

knowledge of the judge has also been added to the Islamic Penal Code. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while observing 

the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 

Conclusion: Muqaddas Ardabili considers the repentance of an adulterer or 

adulterer to cause the hadd to fall, but in the Islamic Penal Code for adultery, 

if it is with confession, repentance before proving adultery can be accepted, 

but if it is evidence, repentance is not acceptable. Also, Moqaddas Ardabili 

knows the limits of adultery for an adult and a wise person, but according to 

Article 228, if adultery is immature and adultery is adult, adultery will not be 

punished, but the adulterer will receive 100 lashes, whether he is a prostitute 

or not. 
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