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  چكيده

اي همـراه بـوده اسـت، از    در خصوص جرايم جنسي با تحوالت گسترده 1392انون مجازات اسالمي مصوب ق
در مورد  زناي با عنف و اكراه و زناي محصنه  اين قانون 225و  224، 222توان به موادجمله اين تحوالت مي

كه آيا در ، به اين پرسش ينام برد، در پژوهش حاضر سعي شده با تحليل تحوالت قانوني ناظر بر جرايم جنس
يـا   تحوالت ايجاد شده در خصوص اين نوع جرايم، مباني جرم انگاري و مقتضيات زمـان، لحـاظ شـده اسـت    

 و پدرسـاالري  اخـالق،  ضرر، همچون انگاري جرم مباني ترينشده شناخته به نگاهي ، پاسخ داده شود. باخير
 تحـوالت  كـه  دسـت آمـده  اين يافتـه بـه   اين جرايم، صخصو در شده ايجاد تحوالت كنار در هاآن دادن قرار

باشد، ناشـي از مقتضـيات زمـان و مكـان و حرمـت       انگاريجرممتأثر از اصول و مباني  كهنمدنظر، بيش از آ
   .تنفير و ممانعت از وهن به دين و مالحظات حقوق بشري بوده است

  

  رجم عنف، زنا، جرايم جنسي، فقه، واژگان كليدي:
  
 fariborzhay@gmail.com (نويسنده مسئول)گيالنحقوق دانشگاه كارشناسي ارشد دانشجوي .1
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  مقدمه
ويژه زنا همواره مورد نكوهش قرار گرفته است، در اين خصـوص فقهـا بـه    در اسالم جرايم جنسي به

 مفصـل  طـور  به تعزيرات و حدود قالب در را آن هايتمجازا روايات مختلف استناد كرده و  آيات و
: 4ج ق،1409 حلي، محقق -320 ،41ج: ش1374 نجفي،(اندكرده بيان) اختالفات ايپاره با اگرچه(

 شـرايط  لحـاظ  از چـه  جـرايم،  ايـن  مقررات تدوين در نيز كيفري قوانين در ايران گذارنقانو ؛)132
، سعي داشته از تفكرات پويـاي  هانآ براي شده گرفته نظر در هايتمجازا لحاظ از چه و جرم وعوق

ضـمن اشـاره    پژوهش اين در اند پيروي نمايد.هاي روز جامعه را لحاظ نمودهعلماي فقه كه ضرورت
نـا  ناظر به جرم ز 1392مجمل به مباني جرم انگاري، به نقد تحوالت قانون مجازات اسالمي مصوب 

پردازيم. همچنين به مفهوم مقتضيات زمان و مكان نيز اشاره خواهيم داشت، چرا كه بايد گفـت  مي
چه در داخل و چـه  برخي انديشمندان  الش برانگيزي كه امروزه از سوي چهاي مهم و يكي از بحث

له در باب كيفرهاي اسالمي مطرح مـي شـود مسـأ    هاي مدافع حقوق بشرويژه سازمانو بهدر خارج 
مجـازاتي از قبيـل سنگسـار    « گوينـد: مي شدن مجازات و كيفيت اجراي حدود الهي است. گزينيجا

ـ    زنـدان، جريمـه مـالي و...     هكردن، قطع دست مخالف با حقوق بشر و عاطفه انساني بـوده و بايـد ب
). اگرچه برخي معتقدند كه اهداف و مباني حقوق اسالم با اهـداف  17: 1384(رهامي،  »تبديل شود

بـه   كـه ناين تفاوت بـيش از آ  رسديحقوقي تفاوت بسيار دارد، اما به نظر م هايمو مباني ساير نظا
اجتماعي و اخالقي اسـت   هايشانگاري برگردد ناظر برخي تعاريف مفاهيم و ارزمباني و اصول جرم

باشـيم.   حقوق عرفي نيز با اين تفاوت در نگرش و مصاديق روبرو مـي  هايمكه چه بسا در ميان نظا
تفاوت عبور كرد. در خصـوص جـرايم جنسـي و اهـداف و     ها بيتوان از كنار اين نگاهبدون شك نمي

هاي تطبيقـي نيـز   هاي زيادي صورت گرفته است، در زمينه بررسيهاي پيشگيري آن پژوهشروش
دهد، امر  هاي متعددي وجود دارد، اما آنچه ما را به انجام پژوهش در اين زمينه سوق ميپايان نامه

لزوم نقد تحوالت ايجاد شده در خصوص جرم زنا و بررسي اين امر است كـه ايـن تحـوالت تـا چـه      
انگاري هماهنگي دارد؟ براي رسيدن به اين هـدف، سـاماندهي   ميزان با مباني و اصول حاكم بر جرم

ام اي خاص رقم خورده است؛ بدين نحو كه موضوع در سـه بخـش مجـزا كـه هـر كـد      مقاله به گونه
شـود. در  گيـري مـي  نهايت نتيجـه  شود كه درمدخلي براي ورود به بخش ديگر مي باشد مطرح مي

جرم انگاري شـده و سـپس در بخـش دوم بـه مفهـوم زنـا و        اي به مبانيابتدا و در بخش اول اشاره
هـا نـاظر بـر تعريـف و     كه مطرح شد بخشي از تفـاوت  طورناشكال قانوني آن خواهيم پرداخت. هما

يت جرم زنا امري اعتباري است و از كنكاش و نكته بيني در آن امر و بيان اشكاالت مطـروح در  ماه
توان به تحليل درست منشأ تحوالت تقنيني كمك نمود و از آن طريـق در بخـش   بيان مصاديق مي

  شويم.جرم انگاري با تحوالت صورت گرفته نيز نائل مي مقاله به رابطه بين مباني سوم
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  انگاريرم. مباني ج1
حقوق كيفـري بايـد رعايـت     ةآوري است كه قاعددر حقوق كيفري منظور از مبنا، منشا نيروي الزام

هاي ارزش و هنجارها گرفتن نظر در باگذار نقانو آن موجب به كه است انگاري فرايندي شود و جرم
 آن بـراي  و وعممنـ  را فعلـي  تـرك  يـا  فعـل  خود، قبول مورد نظري مباني بر تكيه با جامعه اساسي
. تعيين مجازات براي برخـي رفتارهـا   )11-12: 1384 آقابابايي،(كندمي وضع كيفري اجراي ضمانت

اسـت. همچنـان كـه برخـي      هـا نكند و مغاير با آزادي آهاي ارادي افراد را محدود ميفعاليت ةدامن
ناي وسيع كلمـه در  انگاري يا ايجاد جرم از طريق قانون يعني تعريف يك جرم در معجرم« معتقدند

گذاري يك وضعيت و يك رفتار كه گاه بندي آن، نامگذاري و طبقهزمان نامحقوق كيفري، يعني هم
غيـر قـانوني و بـه طـور     -بندي فضاي اجتماعي به قانونيتقسيم ؛گذاري نشده بودتا پيش از آن، نام

). الزم است 208: 1395دلماس مارتي،»(تر محدود كردن فضاي آزادي با يك ممنوعيت جديددقيق
كرامت انساني و حسـن و قـبح   مالحظة مباني و  برخي از اصولي حاكم بر جرم انگاري همانند اصل 

  انگاري اين جرايم هستند بپردازيم.گذار در امر جرمخطوط راهنماي قانون ةذاتي، كه به منزل
  

  انگاري. مباني جرم1. 1
 هـا معمـوالً بـراي   دولت كلي طور به« ندارد و وجود رنظ اتّفاق كيفري حقوق مداخله قلمرو مورد در

 توجه مورد را زير سه معيار از يكي جامعه افراد امور و رفتارها در مداخله و كيفري حقوق از استفاده
 اصل -2.جامعه و ديگران به وصدمه ضرر ايراد از جلوگيري به عبارتي يا 1ضرر اصل-1: دهندمي قرار

 ايـراد  از جامعه افراد داشتن باز و برابر خودشان در افراد از حمايت بارتيع به يا 2حقوقي پدرساالري
 و مـذهب  و اخـالق  از حمايـت  عبـارتي  بـه  يا 3گرايي حقوقي اخالق اصل -3. خود به ضرر و صدمه

  .)151: 1392نجفي توانا و فهيم زاده، »(يا مذهب اخالق به آسيب ايراد از جلوگيري
  

  . ضرر1. 1. 1
، يعني تا جايي كـه  »اضرار به غير است«توان براي آزادي انسان متصور شد ي كه ميتنها خط قرمز

تنها وقتـي  «اي به ديگران وارد نسازد مورد حمايت است. به قولي:آزادي عمل انسان، لطمه و صدمه
-حق داريم در مورد ديگران اجبار به كار ببريم كه بتوان نشان داد و ثابت كرد عمل فـرد، (كـه مـي   

اي به كسي خواهد رسانيد. تنهـا قسـمتي از اعمـال    م از آن جلوگيري كنيم)، آسيب و صدمهخواهي
                                                            

1. Harm principle  
2. Legal paternalism 
3. Legal moralism  
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رسد. فـرد  فرد كه براي آن در مقابل اجتماع مسؤول است، آن قسمت است كه اثرش به ديگران مي
آن متصـور   وط است، آزاديش مطلق است و حدي بـر در آن قسمت از اعمال خود كه به خود او مرب

  . )24-25: 1345ميل، »(نيست
  

  پدرساالري   . 2. 1. 1
 خودشان، به رساندن افراد آسيب از جلوگيري براي دولت كه است اين حقوقي پدرساالري از منظور

 دهـد، مـي  قرار حفاظت حمايت و مورد خودشان برابر در را مردم و داده مجرمانه وصف رفتار يك به
 در. )152: 1392فهـيم زاده،   (نجفي توانـا و تاسـ  شـان  آزادي از ترمهم شانايمني و سالمتي گويا

چنين تعريفي، طيف . است خود به ضرر ايراد از افراد گيري جلو روش درصدد اين با گذارواقع قانون
استعمال  ي از ساحل، منعگسترده اي از جرايم و حقوق قانوني را از منع شنا افراد در محدوده خاص

ماهيانة كارمنـدان را تـا قتـل بـا     ه و كسر نمودن آن از حقوق مواد مخدر، الزام افراد به پرداخت بيم
  گيرد.ضايت در بر مير

  
  اخالق گرايي .3. 1. 1

عنوان يكي شود كه جرم انگاري بهتأثيرات اخالق بر جامعه و نقش و اهميت آن براي مردم باعث مي
مسـائل اخالقـي،    تـرين از محافظان نظم اجتماعي، به ميدان آيد و با جـرم انگـاري بخشـي از مهـم    

 تـرين موسـيع و عميـق اخـالق كـه هميشـه از مهـ       ة خواست اجتماعي را تحقق بخشد. اما محدود
شناسي حقوق را تشكيل داده است و خطرناك بودنِ نـامعين مانـدن   حقوق و جامعه ة مباحث فلسف

رم بيشتر در گذشته ج«كند.حدود جرم انگاري اخالق؛ لزوم نگاهي منظم و همه جانبه را ايجاب مي
از امروز ارتباط تنگاتنگي با اخالقيات داشت. از حقوق جـزا اغلـب بـراي تحميـل معيارهـاي خـاص       

شد. بديهي است كه آن معيارها، معيارهـاي طبقـات بـاال و متوسـط بـود. لكـن       اخالقي استفاده مي
لي كـه  گرايش اغلب كشورهاي غربي اين است كه اخالقيات را از حقوق جزا تفكيك كنند و از اعمـا 

كنند و واكنش شديد اكثريت مردم را در پي ندارند، جرم زدايـي  صدمه اجتماعي ملموس ايجاد نمي
ــر اســاس معيارهــاي غالــب غيــر اخالقــي محســوب     نكننــد، گرچــه ممكــن اســت ايــن اعمــال ب

  ). 152: 1385عبدالفتاح، »(شوند
  

  . مفهوم  و مصاديق و تحوالت زنا2
م زنا را مورد بررسي قراردهيم  و سپس مصـاديق آن را در وراي  در اين قسمت الزم است ابتدا مفهو

  تحليل و تشريح نماييم. 1392تحوالت قانون مجازات اسالمي مصوب 
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  . مفهوم زنا1. 2
زنـا عبـارت اسـت از جمـاع     « دارد: قانون مجازات اسالمي بيان مي 221در خصوص تعريف زنا، ماده

ايـن مـاده قيـد    ». و از موارد وطي به شبهه نيـز نباشـد   نبوده هانمرد و زني كه علقة زوجيت بين آ
ايـن   1جز اين كه، تبصره ،نيستجديدي كار برده كه داراي بار معناي بهرا  "علقه زوجيت نداشتن"

نسـبت بـه قـانون سـابق آن را وصـف كـرده        تـري لماده، به تعريفي از جماع پرداخته و به طور كام
ر زن محقـق مـي گـردد    جماع با دخول اندام تناسلي مرد «است؛ بـل يا دبه اندازه ختنه گاه در قُب .«
 نكتـه  ايـن  اسـت  الزم دارد. وجود نظر اختالف فقها ميان است چيز چه دخول و ايالج متعلق كهاين

 ايـن  كهاين يا دارد وجود آن ةدربار ايشرعيه حقيقت و است شرعي موضوعي زنا آيا كه شود معلوم
 در تأسيسي شارع كه است عرف از متخذ موضوعات از و عرفي بوده وين،عنا از بسياري مانند عنوان،

 ايـن  مويـد  باشـد،  تـر موجـه  دوم احتمـال  رسـد مي نظر بهپرسش  اين به پاسخ در« ندارد؟ باره اين
 باره اين در) ع(بيت اهل از چه آن هر و نشده ديده روايات در زنا از تعريفي اوالً كه است آن احتمال
 و اسـت  پذيرفتـه  را زنـا  عقاليي و عرفي مفهوم همان شارع گويي. است زنا به بوطمر احكام رسيده،
 فقيهـان  از عبـاراتي  به فقهي آثار از برخي در ثانياً. است كرده بار اشعرفي مفهوم همان بر را احكام

 پذيرفته را آن لغوي و عرفي معناي همان شارع و ندارد شرعي حقيقت زنا معتقدند كه خوريممي بر
 عرفي موضوع الزنا:« فرمايدمي خصوص اين در معاصر فقهاي از يكي ).136: 1390 محسني،(»تاس

الزم است به آن توجه شود اين  كه چهآن ).22: 1387 شيرازي، مكارم(الشرعيه حقيقه له ليس و.... 
 هبلكـ  انـد، ننمـوده  مشخص روايات را آن تحقق چگونگي و است عرفي مفهوم يك زنا كه اوالً مفهوم

 انـدك  بـا  ثانياًكنـد.  مي تعين را آن و پردازد مي جنسي اعمال ساير از زنا بازشناسي كه است عرف
 و لغـت  كتـب  در و شـد  خـواهيم  لغت در مفهوم اين سازي روشن عدم متوجهفقهي  كتب در تأمل
 به چهنآ 1.است شده آورده كه است فقها خود گفته به توجه با است شده ذكر تعريفي اگر نيز عرف
) فـرج  مفهـوم (مـورد  اين در استعمال كثرت از ناشي انصراف و متيقّن قدر وجود اوالً« رسد مي نظر
 وارد روايـاتي  يعنـي  هسـتيم  روبـرو  تعـارض  با غسل روايات باب در ثانياً. باشدمي گيري اطالق مانع
 هـاي فق برخـي  لـذا  و است برده نام غسل موجب عنوانبه ختنان التقاي از مشخص طور به كه شده

 برائت اصل دبر، در دخول وجود با ترتيب همين به و ندانسته غسل موجب را دبر در نزديكي معاصر
 را مزبـور  عمـل  و انـد دانسـته  حد اجراي عدم بالتبع و زنا حكم ترتّب عدم مقتضي را احتياط اصل و

 قبـل  در لدخـو  بـه  را احصـان  محصـنه،  زنـاي  معناي در فقها ثالثاً. دانندمي تعزير مستوجب صرفاً
                                                            

كه  اقوال لغويان در تعريف زنا( از طريق قبل يا دبر) ناكافي و درنهايت منتهي به قـول هـاي فقهـا    براي آگاهي از اين .1
از محمـد محسـني دهكالتـي،    » اليحه پيشنهادي 221-1ماده 1ق.م.ا و تبصره 63تأملي فقهي در ماده«مي شود، ر.ك: 

 .137-38محمد حسن حائري، محمد تقي قبولي درافشان، صص
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 ).16: 1393 پـور،  ملـك  شـاه (»انـد دانسـته  قبل به منصرف را فرج واقع در يعني دانند،مي منحصر
چه گفته شد، الزم بود قانون گذار هماننـد  توجه به آنبنابراين مراد از زنا وطي از طريق قبل است. با

-قُبل  را در آن الزم ميرفع ابهامي كه از شرايط احصان نموده و نزديكي و امكان نزديكي از طريق 

نمود و رأي بهتر(كه به آن  اشاره شد) را انتخـاب و از گسـترش   داند، از تعريف زنا هم رفع ابهام مي
  نمود. دامنه تعريف زنا به نزديكي از طريق دبر خودداري مي

  
  . مصاديق زنا2. 2

تـوان  همراه بوده است مـي با تحوالت و تغييرات  1392از مصاديق زنا كه در قانون مجازات اسالمي 
  دازيم.پريم هانبه زناي به عنف، زناي محصنه و جماع با ميت اشاره كرد كه در ذيل  به آ

  
  .  زناي با عنف1. 2. 2

 224وجود آمـده؛ مـاده   تغييراتي در زناي يه عنف به 1392با تصويب قانون مجازات اسالمي مصوب
قـانون   82ين مـاده گـز يدر نظر گرفتـه شـده و جـا    ق.م.ا در بيان زنايي است كه مجازات آن اعدام

زنا با محارم  -حد زنا در موارد زير اعدام است: الف« دارد:مجازات سابق شده است. اين ماده مقر مي
زناي مرد غير مسلمان با زن مسـلمان كـه    -زنا با زن پدر كه موجب اعدام زاني است. پ -نسبي. ب

در بند ». و اكراه از سوي زاني كه موجب اعدام زاني است. زناي با عنف -موجب اعدام زاني است. ت
هاي الف، ب و پ تغييري نسبت به قوانين سابق ديده نمي شود و بحث خود را در مـورد بنـد آخـر    

حـد زنـا در مـوارد زيـر     «ادامه مي دهيم. صدر ماده مختصر به عبارت "زناي به عنف يا اكراه"يعني 
ن مي دارد، زناي با عنف يا اكراه از سوي زاني موجب اعدام زانـي  گرديده و بند آخر بيا» اعدام است

است. هرچند تفاوت محتوايي با ماده سابق ندارد ولي نكته اي كه الزم است در اينجا بـه آن اشـاره   
اي داشته باشيم اين است كه اين نوع جرم انگاري با اصول اوليـه قانونگـذاري و جـرم انگـاري يـك      

د؛ بدين توضيح كه ذكر مجازات براي يـك رفتـار بـدون در نظـر گـرفتن      عمل، تناقض آشكاري دار
شرايط و ذكر اوصاف و چگونگي تحقق آن و يا عدم شفافيت در بيـان شـرايط تحقـق موجـب يـك      

ها . تنها ارائة ي يك ليست از جرايم و بيان مجازات آناي در عمل به قانون خواهد شدتفسير سليقه
گردد و شتابزدگي در تدوين قوانين اساسـي و حيـاتي نـه    محسوب نمي گذارنرافع تكليف براي قانو

اي را نيز بر كار اجتماع مي افزايد. در تنها مشكلي را از روي دوش جامعه بر نخواهد داشت بلكه گره
اند از ها به قتل زنا كار تصريح نمودهخصوص مستند اين حكم روايات بسياري وارد شده كه اكثر آن

) . با دقـت در روايـات وارد شـده در    362: 1409محقق حلي، »(تل...... والزاني قهراًيجب الق« جمله 
لذا به « اند.سخن به ميان آورده» غصب امرئه«زناي باعنف و اكراه، متوجه خواهيم شد كه روايات از 
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رسد زناي به عنف و اكراه يكي از مصاديق غصب مرئه باشد و مصاديق ديگري نيز مي توانـد  نظر مي
شـاه ملـك   »(اشته باشد، از قبيل زنا كرده با زني كه در خواب است، بيهوش است و يا مست اسـت د

   ).52: 1393پور، 
عمـوم و خصـوص مطلـق    رابطـه  اكراه و زناي غصبي  وجود دارد يك  بهاي بين زناي پس رابطه
ه معتقدنـد  به تبع نظر آن دسته از فقها ك1370گذار در قانون مجازات اسالمي مصوب است؛  قانون

شود، بقيه موارد را خارج از حكم مـي  دارد و نهايتاً شامل اجبار مي» اكراه«مفهوم غصب، انصراف به 
 224ماده  2تفاوت از اين موارد نگذشته و در تبصره بي1392دانست. قانون مجازات اسالمي مصوب 

-پذيرد و مصداقيهايي را ذكر كرده كه تحت شمول غصب و خارج از عنف و اكراه صورت ممصداق

كه ممكن است بـه ذهـن برسـد ايـن     پرسشي با توجه به اين تبصره   1هايي از عدم رضايت هستند.
گذار مفهوم غصب را به جاي عنف و اكراه پذيرفته و هر گونـه غصـب امرئـه اي را    است كه آيا قانون
در تبصره اسـت يـا    دامنه غصب امرئه محدود به موارد ذكر شده كهنداند؟ و ديگر ايموجب قتل مي

ذكـر   224مـاده   2گـذار در قسـمت اول تبصـره    جنبه تمثيلي دارند؟ در پاسخ بايد گفت كه قـانون 
هر گاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنـا كنـد   « كرده
به اين مطلـب   "ف استدر حكم زناي به عن"ز عبارت پس ا..». ار او در حكم زناي به عنف است.رفت

هيتاً پي خواهيم برد كه در مفهوم زناي به عنف تغييري حاصل نشده و موارد ذكر شده در تبصره ما
شود. همـانطور كـه   مي رباها نو فقط مجازات زناي به عنف يا اكراه بر آ زناي با عنف يا اكراه نيست

عنف و اكراه است ب، ها مراد از غصا بايد پذيرفت كه تن؛ يشد دو نظر در مورد غصب وجود داردذكر 
، حال چه با عنف و اكـراه صـورت   گيردكه روايات تمام موارد زناي غصبي را در بر ميو يا بايد گفت 

-نـاي بـا عنـف و اكـراه را مـي     كه تنها زرفتن نظر اول (. از سوي ديگر پذيگيرد و چه با فقد رضايت

يكـي از دو  پذيرش بدانيم، به نوعي مشوش بودن كه ساير موارد را نيز در حكم آن ) در حاليپذيرند
دهد. با اين توضيح كه يكي از نقايص قانون در سابق عدم حمايت سيستم قضايي از نظر را نشان مي

اين بزه ديده گان بود، چرا كه زني كه در حال مستي و يا بيهوشي به او تجاوز شـده اسـت نيـز بـه     
اسـت. رفـع   تم قضـايي  سف يا اكراه نيازمند حمايت سينوعي مظلوم واقع شده و همانند زناي به عن

گذار راهي جز قبول ايـن كـه هـر گونـه     اگر با رجوع به روايات بخواهد صورت گيرد، قانون اين نقص
كه چنين اعمالي را خـارج از  ، جز آند( همان داللت لغوي) نداردغصب امرئه موجب اعدام خواهد ش

ان معناي منصرف بـودن) و حمايـت قضـايي خـود را از ايـن      عنوان زناي به عنف يا اكراه بداند( هم
موارد، با در نظر گرفتن عقوبت مشدده اي، اعالم نمايد، آن هـم عقوبـت مشـدده اي كـه در حيطـه      

                                                            
از محمـد  » بررسي تطبيقي زناي به عنف در حقوق ايـران، انگلسـتان و آمريكـا   « ر.ك: پايان نامهبراي مطالعه بيشتر  .1

 .56-168، صص1390رضا صالحي
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هاي مجنـي  ژگيتعزيرات جاي خواهد گرفت و به تمامي شرايط وقوع جرم، نتايج حاصله از جرم، وي
است كـه   مجازات قتل تنها متناسب با آن زنايي رسدر ميعليه و مجرم و... نظر خواهد داشت. به نظ

چرا كه مجازات اعدام  يش نمايد؛دارد و او را مقهور قدرت خو صورت جدي بر زن روامرد تهديدي به
مـروزه  كـه ا گردد. در حاليجامعه ميصحنةسنگين ترين نوع مجازات بوده و سبب حذف مرتكب از 

ر و برخورد با او به مثابه يك بيمـار اسـت. بـه همـين علـت      اصالح بزهكاهدف اصلي در حقوق جزا 
مجازات قتل مي بايست تنها در مواردي به اجرا در آيد كه حداقل هيچ اميـدي بـه اصـالح بزهكـار     
وجود نداشته باشد.  عالوه بر اين درست است كه برقراري رابطـه جنسـي بـدون رضـايت و ناديـده      

 است توهين بزرگي به سـاحت زن ره به آن اشاره شده گرفتن خواست و تمايالت جنسي كه در تبص
دهد، اما بايد توجه كرد تناسب جرم و مجازات مي بايست رعايـت  است و جنايت بزرگي را شكل مي

گـذار خواسـته   قـانون  ،گردد و اين مهم با در نظر گرفتن عقوبت مشدده اي برآورده مي شد. به نظر
 ،اين خالً را جبران كند ولي اعـالم حمايـت بـه ايـن نحـو      حمايت خود را در اين موارد اعالم دارد و

را نيز بـا خـود    يبدون پشتوانه فقهي و عدم تناسب مجازات نه تنها مشكل را حل نكرده بلكه شبهات
  وارد كرده است. 

در مورد تمثيلي و يا حصري بودن موارد ذكر شده در تبصره، بايد گفت علـت حكـم در ابتـداي    
توان به تمـامي مـواردي كـه    الم شده است و طبق اصول، علت حكم را مياع "عدم رضايت"تبصره 

گذار زناي غصبي را به طور رضايت وجود نداشته باشد تعميم داد. ولي با توجه به اين نكته كه قانون
مطلق و آن چنان كه از روايات استنباط مي شود، نپذيرفته و همچنين با توجه به شدت مجازات در 

اعدام) و همچنين ادبيات بيان در تبصره( فقد كلماتي همچون مانند، از قبيـل و...)  نظر گرفته شده (
بايد گفت موارد ذكر شده در تبصره حصري است نه تمثيلي. بنابراين قانون گذار كه در تبصره بيان 

هر گاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا كنـد  « كرده:
تار او در حكم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريـب دادن دختـر نابـالغ يـا از طريـق      رف

» ربايش، تهديد و يا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن او شود نيـز حكـم فـوق جـاري اسـت     
خواسته در حمايت از زناي غصبي به تدوين اين تبصره بپردازد ولي به دليل شـديد بـودن مجـازات    

را در حكم زناي با عنف يا اكراه قرار داده اسـت و همـين    هانبا عنف يا اكراه؛ تنها مواردي از آزناي 
اي كه باعث خروج ساير موارد خواهد شد كافي است. موارد ديگـري همچـون   اقدام براي بروز شبهه

زده و كه زن راضي به زنا با فرد نيست ولي او خود را جـاي فـرد ديگر(ماننـد شـوهر زن) جـا      زماني
شود و يا زماني كه فرد با زني كه به هيچ وجه حاضر به همبستري بـا او  بدين ترتيب مرتكب زنا مي

كند و مـوارد ديگـري از ايـن قبيـل     نيست، در حالتي كه جنون موقتاً بر او عارض شده است زنا مي
ري كه از تبصـره  گيرد. نكته ديگمشمول اين تبصره و به تبع در حكم زناي با عنف و اكراه قرار نمي
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به طور مطلق بيان شده و هيچ تفاوتي  "در حال بيهوشي، خواب يا مستي"قابل برداشت است اينكه 
شود و زماني كه فـرد او را  كند و مرتكب عمل ميبين زماني كه فرد زن را خواب، مست، بيهوش مي

به اين قسمت از مـاده وارد  كند وجود ندارد. ايراد ديگري كه در چنين حالتي مي يابد و با او زنا مي
است اين است كه زناي با مست را به طور مطلق بيان كرده است و اين در حالي اسـت كـه فـروض    

-هاي گوناگوني براي آن ارائه شده است. ولي قـانون توان براي آن قائل شد، و تحليلمتعددي را مي

زنـاي بـه عنـف قـرار داده و     گذار به صورت مطلق زناي با فرد ناراضي در حالت مسـتي را در حكـم   
  داند.مستوجب اعدام مي

ديگري است كه در انتهاي تبصره آمده اسـت   ة زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ نكت
انـد  تفاوت  گذشت، بايد گفت در تمامي روايـاتي كـه بـه زنـا اشـاره كـرده      توان از كنار آن بيو نمي

رسد از رابطه جنسي يك مرد بالغ ن بالغه است و به نظر مياست، كه مراد از آن ز "امرئه"صحبت از
توجـه بـه قبـيح    تواند باو يك دختر نابالغ بتوان به يك نوع  آزار و اذيت جنسي نام برد كه حتي مي

گـذار  بودن آن مجازات شديدتري هم نسبت به زناي ساده داشته باشد.  در ابتدا بايـد گفـت قـانون   
) 321: 41، ج1374به پيروي از نظريه مشهور فقهـي (نجفـي،    1370همانند قانون مجازات مصوب 

هر گـاه  :« بيان كرده  221ماده  2زنا با نابالغ را پذيرفته، و آن را از مصاديق زنا دانسته و در تبصره 
گذار زناي از طريق اغفـال  عالوه بر اين قانون». نابالغ باشد، زنا محقق است.... هانطرفين يا يكي از آ

در حكـم زنـاي بـه     224مـاده   2ب دادن دختر نابالغ را نيز همانطور كه گفتيم در آخر تبصره و فري
عنف يا اكراه دانسته است، در اين مورد مي بايست به اين مطلب اشاره كنيم كه مفهوم مخالف ايـن  

 پذيرش اين نظـر مشـكل اسـت،    نابالغ با رضايت نيز وجود دارد. قسمت از ماده اين است كه زناي با
چراكه رضايت دادن نيازمند بلوغ، عقل هم هست و رضايت دادن فردي كه نمي فهمد در اين فرض، 
با رضايت دادن فردي كه آگاه و عالم و بالغ است تفاوت دارد و همـانطور كـه بيـان كـرديم چنـين      
فرضي هر چند قبح بيشتري دارد ولي به آزار و اذيت جنسي شـبيه تـر اسـت و بـه تبـع ايـن نظـر        

گذار همان طـور   ي كردن با دختر نابالغ حداقل به معني اغفال و فريب او مي باشد. ولي قانوننزديك
كـه  پذيرد، رضايت را هم براي نابالغ متصور است. در صورتيكه زنا را با نابالغ مد نظر قرار داده و مي

را در حكـم زنـاي بـا     گـذار آن فال و فريب  او انجام دهد، قانون فرد زنا با دختر نابالغ را از طريق اغ
عنف و اكراه قرار داده، يعني زنايي كه ماهيتاً زناي ساده است ولـي بـه دليـل قبـيح تـر بـودن آن،       

ل اين است كه آيا قبيح تر بودن اين عمل ا براي آن قرار داده است، حال سوامجازات زناي با عنف ر
را بـراي آن در نظـر بگيـرد؟ در    مي تواند آن را تحت شمول زنا قرار داده و مجازات زناي بـه عنـف   

صرف افحش بودن و قبيح تر بودن داللت بر وقوع زنا ندارد و بـراي زن كبيـره   « توان گفتيمپاسخ 
مجـازات   كهيحرمت خاص وجود دارد كه وجود آن حرمت در صغيره معلوم نيست، لذا در عين حال
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شـود كـه   د، اما لزوماً دليـل نمـي  تواند شنيع تر بوده و مجازات سنگيني هم داشته باشبا صغيره مي
). هـر آنچـه   54: 1393شاه ملك پـور،  »(بگوييم زنا واقع شده و همان مجازات زناي به عنف را دارد

گفتيم نسبت به زنا از طريق ربايش، تهديد و ترساندن زن هم كه در انتهاي تبصره آمد، هـم صـدق   
  نف را جاري كرده است.گذار در اين موارد نيز حكم زناي به ع كند، ولي قانونمي

با تغييري همراه نبوده است و  1392فلذا مفهوم زناي به عنف در قانون مجازات اسالمي مصوب 
موارد ذكر شده در تبصره ماهيتاً زناي با عنف يا اكراه نيست و فقط مجازات زناي به عنف يا اكراه بر 

اعدام براي موارد ذكر شده در تبصره شود و پشتوانه فقهي براي در نظر گرفتن مجازات بار مي هانآ
وجود ندارد. از سويي با بررسي تمثيلي يا حصري بودن مـوارد  ذكـر شـده در تبصـره       224ماده  2

  پي برد. هانتوان به حصري بودن آمي
  

  زناي محصنه . 2. 2. 2
تـوان  در خصـوص جـرايم جنسـي مـي     1392يكي ديگر از تحوالتي كه در قـانون مجـازات مصـوب   

حد زنـا  «كند:است. اين ماده بيان مي 225 ه نمود تحوالت در خصوص زناي محصنه در مادهمشاهد
براي زاني محصن و زانية محصنه رجم است. در صورت عدم امكان رجم با پيشـنهاد دادگـاه صـادر    
كننده حكم قطعي و موافقت رئيس قوه قضائيه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد، موجـب اعـدام   

  ».و زانية محصنه و در غير اين صورت موجب صد ضربه شالق براي هر يك مي باشد زاني محصن
قـانون مجـازات    83مـاده  گـزين ي، به نوعي جات فراواني كه همراه خود داشتهاين ماده با تغيرا

اي شده است. با اين تفاوت كه به شـرايط تحقـق احصـان در مـاده جداگانـه      1370اسالمي مصوب 
يابي به مبناي ايـن تحـول و نـوآوري كـه در قـانون مجـازات       ). براي دست226پرداخته است (ماده
 پشـتوانه  چـه  اسالمي مجازات قانون به اي با اين تغييرات، ماده كه راه يابي چنيناسالمي و اين اين

 سـه  در را ماده اين بنابراين باشيم، مي ماده جزء به جزء اين تحليل نيازمند است، داشته فقه در اي
  كنيم.لعه ميمطا قسمت
  

  عنوان مجازات اصلي. رجم به1. 2. 2. 2
  زانـي  بـراي  زنا حد" داردبه صراحت مقرر مي 1392قانون مجازات اسالمي مصوب  225صدر ماده 

م ، يعني اگر فردي با تمامي شرايط ثبوتي چنـين عملـي را انجـا   "است رجم محصنه زانية و محصن
ب رجم زانـي محصـن و زانيـه محصـنه خواهـد شـد. در       موج، شودداد و تمام شرايط اثباتي فراهم 

 از عبارت صرفاً، احاديث در رجم منتهاي و غايت« گويد:نظران ميخصوص خود رجم يكي از صاحب
اصـابت   از پـس  و است وي) به آن درد چشاندنِ محكوم (و اندام به معتنا بهي سنگريزه شمارِ اصابت
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تركاشـوند،  »(شـود مـي  تلقّـي  يافتـه  پايـان  عمليت اردد دنبال به را رجم مفهوم صدق كه اين شمار،
 عبارت از آن و داشت مشخّصي تعريف و بود شناخته شده عملي اعراب ميان در رجم) و 41: 1391

 اقلـيم  از و سـنگ ريـزه رانـي    بـا  را كسـي  تحقير، و تنبيه و اعراض و مخالفت منظور به كه بود اين
ذكـر   ادامـه  در كـه و ريـگ بـاران، چنـان    سنگ پراني و رجم اين. كني دور خود دينيِ و جغرافيايي

 پيداسـت  كـه چنـان  .داد روي نيز) ص(حضرت پيامبر به نسبت مشركان برخي سوي از خواهد شد،
 سـنگريزه  و ريـگ  از اوالً نبـود. چـه،   صـدمه جـدي   ايجاد حتّي و كُشتن براي ايشان، ميان در رجم

 هـدفي  چنـان  ثالثـاً  و شـد نمي زده جاهاي خطرناك به ثانياً كُشنده. هايسنگ نه و شدمي استفاده
 و ريـگ  پرتـاب  طريق از كه بود تنفّري و تنبيه رجم، كه گفتم رطوهمان بلكه شدنمي تعقيب اساساً

از قها پيروي كرده و چنـين معنـايي   گذار ما از نظر مشهور فولي قانون 1گرديد فرد مي نثارِ سنگريزه
ان عنوان  مجازات در زناي با شرايط احصـ از نظر مشهور فقها بهنپذيرفته است و رجم را كه  را رجم

بـه   آورده شده بود، پذيرفته است. ما در اين پـژوهش  83كه در ماده چنانمورد قبول واقع شده را، 
دنبال بررسي فقهي و بررسي ادله طرفداران و مخالفان مجازات رجـم بـراي پـي بـردن بـه واقعيـت       

اين حكم اسالمي وارد شده است و اين اشكاالت با بازگشت به خـود  نيستيم ولي اشكاالت جدي به 
متون و روايات  مطرح شده و منتج به نفي آن از دين مبين اسالم  و اين ادعا شده كه حتي اسـالم  

  2.موجب نسخ  سنگسار شده است

  
  .  عدم امكان رجم2. 2. 2. 2

در صورت عـدم  « كند:بيان ميكه آنگيز اين ماده از قسمت دوم يكي از تحوالت جدي و چالش بران
شود. با اين توضيح كه بـا ايجـاد   برداشت مي....» امكان رجم با پيشنهاد دادگاه صادر كننده حكم و 

شرايط ثبوتي و اثباتي رجم، مي بايست حكم را اجرا نمود و متوقف نمودن آن به طور موقت جز در 
كه محكوم به رجم باردار باشد يا در سـرزمين  بيني شده در شرع و قانون همانند زمانيشرايط پيش

كفر اقامت داشته باشد، و برداشتن حكم آن به طور دائم نيز جز به موجب شـرع يـا قـانون هماننـد     
شود، جـايز نمـي باشـد.    توبه او مورد پذيرش واقع قانون مجازات اسالمي  114زماني كه طبق ماده 

براي اجراي رجم هيچ مشكل قـانوني و شـرعي   فرض پيش بيني شده در اين ماده موردي است كه 
وجود ندارد و اگر بخواهيم رجم را اجرا نماييم نه با مشكلي از لحاظ عنصر قانوني، مـادي و معنـوي   

كه در ذهـن در ايـن خصـوص    پرسشي مواجه هستيم و نه با اصل قانوني بودن جرم و مجازات .پس 
اجراي حكـم در   باز كند اين است كه عدم امكانرا تواند باب مهمي شود و پاسخ به آن ميايجاد مي

                                                            
 .189: 2ج  1366يعقوبي، براي مطالعه بيشتر ر.ك: .1

 ».نسخ سنگسار توسط اسالم« )، 1391براي مطالعه بيشتر ر.ك: تركاشوند، امير حسين( .2
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چه صورتي است؟ و بر اساس چه مالك و معياري صورت مي گيـرد؟ پشـتوانه قائـل شـدن چنـين      
 و عبارات روشـن  با را جرايم دهنده تشكيل عناصر گذار بايدقانون اختياري به مرجع صالح چيست؟

  حتـي  و مفـاهيم  داراي معـاني،  و موسـع  تعبـارا  و الفاظ از استفاده .نمايد تعريف و مشخص دقيق،
 منجـر  قـانوني  مـاده  يـك  به ابهام متعدد، رفتارهاي يا وضعيت بر اطالق يا قابل و متنوع كاربردهاي

عـدالت  » احساس«و » اجرا«شود و مي در معناي عام حكومت و تقنين قانون، باعث وهن و شودمي
)، از سويي ديگر حقوق جزا نبايد در هـر  289: 1390، ناتري و همكاران افكند(شمسمي مخاطره را

و فـارق   توان به آن توسل پيدا كردعرصه اي وارد شود و بنا به عبور از فيلترهاي خاص است كه مي
تـوان بـر لـزوم اجـراي     ها را مـي از تمام تفاوت هاي مباني جرم انگاري با يكديگر، نقطه اشتراك آن

زم دانسـت و بـه تعيـين    زات را بر اساس مباني خـود ال مجا اعمالگذار  مجازات دانست، وقتي قانون
و به آن پايبنـد باشـد و    هو در مواد قانون مجازات لحاظ شد، بايد به آن عمل نمود هپرداختمجازات 

  هيچ دليلي براي فرض عدم امكان اجراي آن، آن هم به تشخيص دادگاه، نبايد باقي بماند. 
وق جـزا در ايفـاي نقـش خـود دائـر بـر تسـهيم        وظيفه حق« الزم است در همين جا ذكر شود 

مجازات و تعيين ميزان آن و بالعكس، در تبيين ساختمان جرايم آن است كه افرادي را كه مستحق 
را بـر   هـا نعادالنه است مشخص نمايد و شدت مجازات آ هانمجازات هستند و تحميل مجازات بر آ
قـانون گـذار بـه ايـن     ) و زمـاني كـه   225 :1371كالركسون، »(اساس اين معيارها درجه بندي كند

نتيجه رسيد كه اين مجازات الزم است، بايد اجرا شود و اگر ديد الزم نيست و به هـر عنـواني بايـد    
امكـان   ماستحقاق اجرا يا فرض عد تشخيص و قانون گذار بايد رأسا آن را حذف گذاشته شود،  كنار

ايـن امـر بـه     محول نمـودن  . فرض بدتر ازقاضي محول گردداجرا يك كيفيت مخففه نيست كه به 
حكم اين است كه نه تنهـا قـوه قضـاييه بلكـه سـاير نهادهـا داخـل در ماهيـت          هدادگاه صادر كنند

فـرض   باشـند؛ مـي  دادرسي گذار در فرايندو خواه ناخواه، تأثيرگيري اين امر(رجم) مي شود تصميم
دور دسـت،   اسـتاني ران و ديگـري در  كنيد دو حكم زناي محكوم به رجم، يكي در شهري مثـل تهـ  

به  اي كردن رجم صادر شده در تهران، با توجه به شرايط جهاني و ديد بين الملليصادر شود، رسانه
كمك زناكار خواهد آمد و خواه ناخواه پيشنهاد عدم امكان رجم را دادگاه صادر خواهـد كـرد؛ ولـي    

 آن منطقـه حاكم بـر   هاي مذهبيتوجه به ارزش آن و نماييو بزرگ  استان دوردستورود رسانه به 
اساساً اين  .گرددتبديل رجم به اعدام يا شالق منتج ن منتج بهشايد به كمك محكوم به رجم نيايد و 

گذار هيچ پيشينه روايي و فقهي ندارد و هيچ يك از فقها به آن اشاره نكرده اند، و ممكن اقدام قانون
گـذار  روي آورند و بخواهند اين اقدام قـانون و يا لطمه عليه دين ر اي به قاعده حرمت تنفياست عده
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ر لزوم اجراي حدود و سنگسـار اسـت و   بحث س 1را قدم گذاشتن در راستاي اين قاعده تفسير كنند.
گذار خود شرايط عدم امكان اجراي اگر به هر دليلي قرار است سنگسار اجرا نشود، مي بايست قانون

ر شفاف بيان نمايد و نه اينكه اين موارد را به تشخيص قاضي واگذار كند، زيـرا  آن را در قانون به طو
اين عمل با اصول اوليه جرم انگاري و سياست جنايي در بحـث مجـازات هـا (بخصـوص حـدود) در      

  تضاد است.
  

  زناي اثبات شده با بينه با اقرار . 3. 2. 2. 2
بت شده باشد، موجـب اعـدام زانـي محصـن و     چنانچه جرم با بينه ثا« قسمت آخر ماده بيان كرده 

اين گفتـه  ». زانيه محصنه است و در غير اين صورت موجب صد ضربه شالق براي هر يك مي باشد 
گذار در نيز نوعي تحول و تغيير است كه تحليل آن كمك شاياني به شناخت نگرش قانون گذارنقانو

م است به آثاري كه بـر تفكيـك اثبـات    تحوالت ايجاد شده در خصوص جرايم جنسي مي نمايد. الز
جرايم مستوجب مجازات حد زماني كه با بينه ثابت شده و زماني كه با اقرار ثابت شده اسـت اشـاره   

باشيم. اولين مورد، بحث توبه است؛ توبه قبل از اثبات جرم (به استثناي قذف و محاربـه)  اي داشته 
شـود، ولـي در   ز شود موجب سقوط حد مـي در صورتي كه ندامت و اصالح مرتكب براي قاضي محر

پذيرش و قبول توبه بعد از ثبوت جرم بين زماني كه با اقرار ثابت شده است و زماني كه با بينه ثابت 
ي محصنه با اقرار ثابت شده باشد، با توبـه حتـي پـس از    شده است تفاوت وجود دارد؛ زماني كه زنا

رئيس قوه قضائيه از مقام رهبري درخواسـت نمايـد    اثبات جرم دادگاه مي تواند عفو مجرم را توسط
و ديگر انكار پس از اقـرار   2ولي اگر جرم با بينه ثابت شده باشد، توبه باعث سقوط مجازات نمي شود

است كه به هيچ عنوان پذيرفته نيست مگر زماني كه مجازات رجم باشد، كه در اين صورت مجازات 
شود يا خير اخـتالف  مي گزينيكه آيا جلد جاال در اين). ح291شود(نجفي، همان: رجم ساقط مي

پس پذيرش يا عـدم پـذيرش توبـه، سـقوط رجـم و يـا        )،30-31: 1393دارد(شاه ملك پور، وجود 
شدن جلد به جاي رجم، در فقه مواردش مشخص شده است. ولي در هيچ موردي فـرض   گزينيجا

تفكيكي بين اثبات بـا بينـه و    ، ذكر نشده وپيش بيني كرده 225عدم امكان اجرا، آنچنان كه ماده 
 گـزين يبر چه اساس و مبنـايي بـه جـا    گذاراقرار در اين مورد وجود ندارد. بنابراين بايد گفت قانون

كـه  نموده است، درحالي كردن اعدام و شالق به جاي رجم در صورت عدم امكان اجراي آن مبادرت

                                                            
لطمه(وهن) در لغت به معناي تضعيف و سست نمودن كسي يا چيزي اسـت و در اصـطالح فقهـي ، وهـن ديـن يـا       . 1

: 4ق، ج1410ان و يا مذاهب اسـت(فراهيدي،  مذهب به معناي سبك جلوه دادندين و مذهب در انظار عمومي ديگر ادي
92.( 

 .1392قانون مجازات اسالمي مصوب 114مستنبط از ماده  .2
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ندارد. به خصوص در فرض اثبات بـا بينـه كـه در    هيچ پيشينه روايي و فقهي در اين خصوص وجود 
شود، اعدامي كه درنهايت همانند رجم موجـب سـلب حيـات او    آن مي گزينياين صورت، اعدام جا

محكوم عليه نيست، چرا كه در فرض خواهد شد و علي رغم ايرادات فوق كه به آن وارد شد، به نفع 
يش رود، بدين گونه كه شايد شهود از هنگام امكان اجراي رجم شرايط ممكن است به نفع محكوم پ

آيـين   23مـاده   2اجراي حكم فرار كنند كه اين باعث سقوط رجم خواهد شد(مسـتنبط از تبصـره   
) قـانون .آ.د.ك  293نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شالق موضـوع مـاده(  

راهي براي فرار محكوم از مجـازات وجـود   سنگسار شد، هيچ  گزينيكه اعدام جا)، ولي زماني1387
شدن اعدام بـه جـاي سنگسـار را از جهـت فـوق       گزينينخواهد داشت. از اين رو چه بسا بتوان جا

  از اين نكته غافل مانده است. گزينييالذكر، حتي به ضرر محكوم عليه دانست و مقنن در اين جا
  

  ميت با جماع .3. 2. 2
 جمـاع  مگـر  است زنا ميت، با جماع:« داردمي بيان 1392 مصوب اسالمي مجازات قانون 222 ماده
 شـالق  ضـربه  هـار چ و هفتـاد  تـا  يـك  و سـي  موجب لكن نيست، زنا كه خود متوفاي زوجه با زوج

 مصـوب  اسـالمي  مجازات قانون در كه است اي تازه احكام از ماده اين. »شودمي شش درجة تعزيري
 نكتـه  چنـد  مـاده  ايـن  خصوص در. است شده اشاره آن به زني فقه در البته شده، اشاره بدان 1392
 را وي و ندانسـته  زنـا  را خـود  متوفـاي  زوجـه  بـا  زوج جمـاع  شـارع كـه  نآ اول اسـت؛  اهميت حائز

 بـه  قائـل  زوجـه  خصـوص  دركه نآ حال است دانسته شالق ضربه چهار و هفتاد تا شالق مستوجب
 خـود  متوفي زوج با زوجه اگر كه شود مي پرسش مطرح اين ميان اين در است، نشده حكمي چنين
 نظـر  بـه  دهيم؟ تسري زوجه به بايد را ماده اين حكم كهنآ يا و زناست عنوان مشمول نمايد جماع
 كـه نآ ديگـر  نكتـه . باشـد  نداشته وجود ماده صريح نص به توجهبا اخير فرض اعمال امكان رسدمي
)؛ 5643: 17ق: ج1419(شـبيري زنجـاني،   شود مـي  منحل و رفته بين از نيز نكاح عقد وفات از پس
 بـا  جمـاع  چگونـه  حـال  رود، مي بين از زوجيت با فوت علقه فقهي، و حقوقي عمومات با مطابق فلذا
 تنهـا . دارد سـوال  جـاي  نيسـت  زنـا  مصـاديق  از شده خارج زوجيت علقه از وفات واسطه به كه زني

 در كـه  عقلـي  تـا  باشـد  داشته احساسي دليلي حكم اين شايد كه است اين داد توانمي كه پاسخي
 مانند مرده زن وطى در حد: فرمايد مي خميني امام موضوع اين با رابطه در. پردازيممي  بدان ادامه
جنايـت  و گناه و است حد آن عدم صورت در و رجم بودن محصن صورت در ، است زنده زن در حد 
 شـود؛  تعزيـر  حـاكم  نظر حسب به حد، بر وهعال كه است او بر و است تربزرگ و ترفاحش جااين در

 خمينـي،  موسـوي (حـد  نـه  دارد، تعزيـر  كند وطى را خودش مرده زن اگر و. است تأمل آن در البته
 و گناه تعلق در مرده، با نزديكى «:گويد در اين خصوص مي نيز جواهر صاحب). 247: 4ج ق،1425
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. كشـتن  يـا  باشـد  مجـازات آن سنگسـار   كـه ناعم از آ است، آن زنده با نزديكى همانند حد، اجراى
 در ولـي . اسـت  عملي چنين بودن زنا شيعه فقه در مشهور رأي بنابراين). 644: 41ج 1374نجفي،(

 بـر  كند، حـدى  نزديكى اى مرده با كسى اگر مورد معتقد است كه اين در قدامه ابن سنت، اهل فقه
 و حـدود  قانون خالف بر نيز انون گذارق). 340-341 ،12ج قدامه، ابن( شود؛ نمى جارى شخص اين

 بـود،  نكرده ميت با جماع به اي اشاره هيچ كه 1370مصوب اسالمي مجازات قانون و 1361 قصاص
مقرر نمودن ايـن   از هدف كهاين در اما چنين حكمي را مقرر داشته است؛ 222 ماده در صراحت به

 اين  ذكر براي كه دليلي شايد. مي باشدتأمل  حكم و مشكالت عدم ذكر آن در قانون چه بوده، قابل
 قبيح و باشد انگاري جرم در قبح و حسن جايگاه همان ، آورد اسالمي بتوان مجازات قانون در مورد
 عرفـي  مفهـوم  يـك  زنا داديم توضيح قبال كه همچنان اما. باشد دوران تمامي در عملي چنين بودن
 مفاهيمي رسد، مي نظر به« كه كند مي يانب گونه اين نظران صاحب از يكي خصوص اين در است،
 انسـان  دو ميـان  جـرايم  اينگونه عرف، در و شوند مي حمل خود عرفي معناي به لواط يا و زنا چون
 و زنا معاني شمول از گيرد، مي انجام مرده انسان يك با كه عملي هرگونه لذا. است تحقق قابل زنده
 اطـالق  شـمول  از ترتيب اين به. باشند قبيح بسيار و شنيع اعمال آن كه چند هر است، خارج لواط
 مجـازات  كـه  باشـيم  داشـته  مسـتقيمي  دليل اگر. گردند مي خارج نيز لواط و زنا باب در وارده ادله

 متفـاوت  مسـئله  صـورت  آن در باشـد  كـرده  مطـرح  زندگان همانند را مرده با جنسي عمل ارتكاب
   ).72: 1393 پور، ملك شاه(»بود خواهد
 كـه  ايـن  بـين  تفكيكـي  نبايد محسوب مي شود، جماع با ميت زنا كه شود پذيرفته نظر اين اگر
 بـين  قرار است تفـاوتي  اگر و است زنا نيز عمل اين كه چرا. شد قائل نباشد، يا باشد او زوجه متوفي

 كـه  مـاده  از قسـمت  آن بنـابراين  آن لحاظ گردد. مجازات در بايست مي باشد، داشته وجود دو اين
 ندارد؛ مگر فقهي پيشينه نيز... » نيست زنا كه خود متوفاي زوجه با زوج جماع مگر«  دارد مي بيان
 پيشـينه  صـورت  ايـن  در كـه  بـدانيم،  "نيست زنا حد موجب" را "نيست زنا" از مقنن منظور اينكه
  .دارد وجود آن فقهي
  

  رفي و اسالمي. ارزيابي تحوالت قانوني ناظر به جرم زنا با توجه به اصول جرم انگاري ع3
انگاري بيـان كـرديم و آنچـه در خصـوص تغييـر و تحـوالت       جرمجه به آنچه در خصوص مباني توبا

صورت گرفته در جرايم جنسي بيان شد، اكنون نوبت به اين مي رسد كه با دركنـار هـم قـرار دادن    
كـه   تحوالت صورت گرفته با مباني و اصول مسلم جـرم انگـاري بـه بررسـي ايـن مطلـب بپـردازيم       

بـه دنبـال احسـاس    تحوالت صورت گرفته تا چه اندازه بر اساس اصول و مباني صورت گرفته است. 
گذار الزم دانست كـه تغييـري در ايـن    لزوم براي بازنگري در قوانين مربوط به جرايم جنسي، قانون
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احسـاس لـزوم بـراي بـازنگري در ايـن خصـوص ريشـه در مقتضـيات زمــان و         . راسـتا انجـام دهـد   
 مجمـع  هاي حقوق بشري و... دارد. براي مثال، قطعنامه) و ديدگاه111-144: 1377رضايي، مكان(
 در و ارايـه  1388 مـاه  آبـان  اوايل در كه ايران در بشر حقوق وضعيت مورد در ملل سازمان عمومي

 دوم بر اساس بند. كرد اشاره رسيد عمومي مجمع سوم كميته تصويب به رأي 74 با 1388 آبان 29
 جمهـوري  در بشـر كـه   حقـوق  جدي نقض مورد در را خود عميق نگراني« عمومي مجمع مهقطعنا

 بيان گونهاين را ايران در نقض مورد هايحوزه از برخي و كندمي ابراز است جريان در ايران اسالمي
 اعضـاي  قطع جمله از تحقيرآميز يا انساني غير خشن، اي رفتاره يا مجازات و شكنجه) الف:نمايدمي
 هـاي حفاظـت  از خـارج  كـه  هـايي اعـدام  تعداد افزايش و دارد ادامه شدت به اعدام) ب.شالق و نبد

 سنگسـار ) پ .شـود مـي  اجرا نوجوانان، اعدام و عام مالء در اعدام جمله از المللي، بين شده شناخته
 ادرصـ  را سنگسـار  منـع  بخشـنامه  قضـاييه  قوه رئيس كهناي وجودبا اعدام، از روشي عنوانبه كردن
   1....»و كنند مي دريافت سنگسار روش به اعدام احكام زندان در همچنان افرادي كرده،

هـاي خشـن و سـخت    بايد در راستاي حذف مجازاتتغييري كه در راستاي اقتضاهاي زمان مي
بدني صورت پذيرد، در عين حال كه  متكي و برآمده از خود فقه باشد، به نوعي كه اين برگرفتـه از  

فقه شيعه باشد، با يك نگاه كلي به تحوالت جـرايم جنسـي مسـتوجب حـد، كـه در قـانون       پويايي 
رخ داده است متوجه خواهيم شد، تحوالت در يك جهت و بر اساس  1392مجازات اسالمي مصوب 

گـذار در تحـوالت    يك مبنا صورت نپذيرفته است. در كل مي توان سـه رويكـرد متفـاوت از قـانون    
كرد؛ رويكردهايي كه گاه پيشينه فقهي دارد، به اين صورت كه نظراتي هـر  صورت پذيرفته مشاهده 

چند توسط غير مشهور در اين مورد وارد شده است. اما براي برخي از آنها نه تنها هيچ گونه پيشينه 
اي  وجود ندارد بلكه بر اساس اصول مسلم نيز صـورت نپذيرفتـه اسـت. اول اينكـه در تـدوين ايـن       

 222گذار قبح ذاتي چنين رفتارهايي است، نمونه بارز چنين نگرشي، ماده قانون جرايم نگرش اصلي
در خصوص جماع با ميت است، كه بر خالف قوانين سابق كـه   1392قانون مجازات اسالمي مصوب 

ذكري به آن نشده بود اين ماده به چنين عملي اختصاص داده شده است. هرچند كه گفتيم چنـين  
گذاري و عـدم ذكـر چنـين     د زنا محسوب شود. اين كه با وجود دو دوره قانونعملي اصوالً نمي توان

اي ون گذار بر خود الزم ديد كه مقرره موردي در قوانين سابق چه مشكلي به وجود آمده بود كه قان
را به آن اختصاص دهد جاي سوال دارد؟ جوابي كه مي توان ذكـر كـرد همـين نگـرش قـبح ذاتـي       

                                                            
 متن كامل قطعنامه سازمان ملل درمورد وضعيت حقوق بشر در تارنماي زير مشاهد كنيد:«. 1

http://radiokoocheh.com/article/11888)( 
از گفتگو با آيت اهللا موسوي بجنوردي نيز اشاره كرد؛.متن كامل مصاحبه نمود اين احساس لزوم را مي توان در قسمتي 

 )/http://mousavibojnordi.blogfa.comدر تارنماي: (
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ند كه اين مورد در فقه هم پيش بيني شده است. امروزه تقريباً تمام جرم چنين اعمالي است، هر چ
شناسان معتقدند كه به منظور مقابله با پديده تـورم كيفـري و همچنـين پديـده تكـرار جـرم و يـا        
انحراف ثانوي، جرم زدايي الاقل نسبت به بعضي جرايم و خصوصاً در مواردي كه به معيارهاي جـرم  

ولي متاسـفانه در ايـران پـس از    ). «136: 1381امري ضروري است(عبدالفتاح، انگاري توجه نشده، 
انقالب جرم انگاري كليه انحرافات بدون اتخاذ سياست هاي كالن جنايي جهت مقابله با انحرافات و 
آسيب هاي اجتماعي، به رويه اي متداول تبديل شده است؛ لكن اين فرآيند پرهزينه در غالب موارد 

موثر بلكه مضر هم بوده است؛ تصويب مقررات كيفري براي كنترل برخي اعمـال بـدون   نه تنها غير 
اينكه به ضوابط و معيارهاي جرم انگاري و واقعيت هاي اجتمـاعي توجـه شـود، راه حلـي سـنتي و      

انحرافـات ثـانوي ناشـي از مداخلـه روزافـزون نظـام       «،» تورم كيفري«كالسيك است كه نتيجه آن 
و غيـره  » شأن قانون و ايجاد نـوعي حالـت بـي هنجـاري يـا خـأل هنجـاري        نزول«،»عدالت كيفري

  ). 136همان: »(است
بندي تعزيرات به دو دسته تعزيرات منصـوص و غيـر   با تقسيم رسديكه به نظر منكته ديگر اين

بـر ايـن    گـذار نو همچنين آثاري كه قـانو  1392منصوص شرعي در قانون مجازات اسالمي مصوب 
يگر انحرافات جنسـي  كرده است، از اين به بعد بايست منتظر جرم انگاري مصاديق د هابنديتقسيم

 2مقـنن در تبصـره    گيرند، باشيم. چـرا كـه  حيطه تعزيرات منصوص شرعي جاي ميكه در فقه در 
توبه، تعويق صدور حكم، تعليق مجازات، مرور زمان و.... را در تعزيرات منصوص نپذيرفته  115ماده 

ر دهنده اين است كه اين دسته از جرايم(جرايم تعزيري منصـوص) در نظـ  ه نوعي نشاناست و اين ب
 هـا نتر و از اهميت بيشتري برخوردارند كه به راحتي نبايد از كنـار آ تر، غير اخالقيگذار قبيحقانون

عنوان تعزيـر منصـوص شـناخته شـده     توان گفت اكثر آنچه بهگذشت. با رجوعي به كتب فقهي مي
ضـرر اسـت،   فات جنسي است. دوم، پيروي از اصل فتارهاي جنسي يا به عبارتي همان انحرار1است،

مشـاهده كـرد،   1392قانون مجازات اسالمي مصوب  224ماده  2توان در تبصره نمونه بارز آن را مي
الحاق ايـن تبصـره   گذار با در قوانين سابق حمايت خاصي از اين افراد صورت نگرفته بود، ولي قانون

اين نـوع حمايـت كـردن نيـز      اين نوع بزه ديدگان نموده است. اي ازحمايت ويژه 224ذيل ماده در 
همانطور كه در تحليل اين ماده بيان كرديم، نه تنها پيشينه فقهي ندارد، بلكه بر مبنـاي صـحيحي   

ذار گعنوان يك عقوبت مشدده بايد در دست قاضي باشد، ولي قانونتشديد بهاستوار نيست، زيرا هم 
بدون پذيرش زناي غصبي، اين اعمال را در حكم زناي به عنف قرار داده و اعدام را براي آن در نظـر  

گذار اعالم حمايت از اين دسته اشخاص بزه ديده بود ولي اين حمايـت بـه    گرفته است. هدف قانون
 شـيم با آنـان  جنسـي  امنيـت  تأمين و زنان حقوق حفظ صدد در درستي صورت نپذيرفته است. اگر
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 .بـداريم  بـاز  همراهشـان  غريـزي  قواي اطفاي از را آنان ،اعدام از طريقمردم  ترساندن با توانيم نمي
 و اعـدام  و رجـم  اين كه چرا اين اعدام براي اين رفتارها در نظر گرفته شـده اسـت ريشـه در خـود    

 نگرش يدبا اعدام خصوص در .كرد مو ضوع خواهد فهم به كمك دو اين به نسبت گذار قانون نگرش
 ويژگـي  از بخشـي  مجـازات  زيرا شناخت، را انسان زندگي در ويژه به مكافات و مجازات درباره اديان
 شماري بي عده. است شده گرفته انسان هزار دهها جان دين نام به است، داده تشكيل را اديان هاي

  . اندشده مجازات دين متوليان دستور به و قوانين اين بوسيله
از سويي ريشه در اعـالم حمايـت از ايـن     2ام براي زناي غصبياعدر نظر گرفتنِ دمي توان گفت 

دسته از اشخاص داشته است. ولي نتوانسته اين اقدام را به طور كلي مورد پذيرش قرار دهد، چرا كه 
باعث گسترش قلمروي زناي غصبي مي شود كه اعدام براي آن لحاظ شده است. سوم، اخالق گرايي 

گذار اين دو را مد نظر خود قرار داده و  در جرم انگاري چنين رفتارهايي است و قانونو پدر ساالري 
نخواسته نسبت به آنها بي تفاوت بگذرد، به طوري كه روح حاكم بر اين جرايم، چه با رضـايت، چـه   

حقـوق جـزا و بـه طـور كلـي       در گذشتهغير اخالقي بودن اين اعمال است. به صورت عنف و اكراه، 
بيشتر از امروز ارتباط تنگاتنگي با اخالقيـات داشـت. از حقـوق جـزا اغلـب بـراي تحميـل         مجازات

شد. لكن گرايش امروزي در غالب كشورهاي غربي اين است كه معيارهاي خاص اخالقي استفاده مي
كنند اخالقيات را از حقوق جزا تفكيك مي كنند و از اعمالي كه صدمه اجتماعي ملموس ايجاد نمي

شديد اكثريت مردم را را به دنبال ندارند، جرم زدايي كنند گر چه ممكن است اين اعمال و واكنش 
اخـالق گرايـي و    ).152: 1381ب شـوند( عبـدالفتاح،   بر اساس معيارهاي غالب غير اخالقي محسـو 

م ايجاد تغييراتي براي اصالح نحوه برخورد با ايـن  وتعبدي نگاه كردن به اين مجازات از يك سو و لز
ه از جرايم از سوي ديگر باعث مي شود قانونگذار نسـبت بـه ايجـاد تحـوالت در ايـن دسـته از       دست

جرايم دچار شك و ترديد شود. به عبارت بهتر تناقضاتي كه در تـدوين مقـررات مربـوط بـه جـرايم      
گاه با اصول جرم انگاري و سياست هاي جنايي نيز در تضاد است ريشـه   جنسي مالحظه مي شود و

  تعبدي نگاه كردن به اين جرايم و مجازات ها است.در همين 
تحوالت ديگر كه در خصوص اين دسته از جرايم ايجاد شده است و به آن اشاره كرديم، همانند  
چـه  ات و اقتضاهاي زمان بوده اسـت. آن نيز ناشي از تأثير 114ماده 2ره ، تبص173، 234، 225 ماده

-تا آنجا كـه مـي   مقننگذار اين بود كه يرش بر قانونكه در گفتار اول همين مبحث ذكر كرديم تأث

در  هايي خود داري كند. اينتوانسته دايره اجراي مجازات را محدود كرده و از اعمال چنين مجازات
حالي است كه بر خالف اين موضع، در برخي مواد دايره جرايم مسـتوجب اعـدام را گسـترش داده!    

گـذار در تـدوين مقـررات در خصـوص      و تشويش ذهن قانوناين نشان دهنده تزلزل، دو پهلو بودن 
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مي باشد. ولي بايست گفت اهميت دادن بـه   1392جرايم جنسي در قانون مجازات اسالمي مصوب 
نيازها، اقتضاها و... براي ايجاد تغييرات هر چند خوب است ولي تدوين مقـررات بـا در نظـر گـرفتن     

تغييري ايجاد مي شود، اين تغيير چه خوب و چه بد بـر  بايد مبتني بر اصول باشد، شفاف باشد، اگر 
) shonshck »(شُنشك جاناتان«نام  به كيفري حقوق فيلسوفان از يكياساس اصول و مباني باشد. 

 رفتاري انگاري جرم درصدد بينديشيم، هنگامي كه گونهاين انگاريجرم كه درباره كندمي پيشنهاد

 نمايد. در عبور مجزا صافي سه از آميز موفقيت اي گونه به و يمتوال طور به رفتار آن بايد هستيم،

هـر   از گـذر  صـورت  در تنها و شناخت جرم را آن تواننمي هاصافي اين از گذر در صورت شكست
« ايـن  اسـت،  موجـه  رفتـار  دانسـتن  جـرم  سـه صـافي   انگـاري جـرم  بـراي  آميـز  موفقيـت 
زاده و  حبيـب »(است كافي هم و الزم هم وجهانگاري م جرم براي آميز) موفقيتFiltering(»پااليش

 يك ورود شرط انگاري، جرم فرايند در پااليش روش تأسيس با شُنشك واقع در ).4 :1384زينالي، 
صـافي   دانـد: مـي  صـافي  يـا  مرحلـه  سـه  از آن عبـور  مسـتلزم  را كيفـري  قـوانين  سـياهه  رفتار بـه 

رم دانسـتن يـك رفتـار بايسـتي از يـك      بنابراين ج 3و صافي كاركردها. 2هاصافي پيش فرض1اصول،
هاي شناخته شده و مهـم  صافي عبور كند، ابتداي صافي اين است كه رفتار ارتكابي با اصول و ارزش

 منطقـة  در را دولـت  دخالت مرز و حد آزادي، محدودكنندة اصول ). اين4ما در تناقض باشد(همان: 
و  رفتـاري  آزاد منطقـة  بين توازن و تعادل برقراري صدد در و كندمي ترسيم رفتاري شهروندان آزاد

 نحو به را هاي فرديآزادي مي تواند اصول آن به اتكا با دولت هرچند آيد، برمي دولتي اقتدار قلمرو
 هـر  فاقـد  و است انساني هايبه آزادي تعرض معني به اصول از تجاوز وانگهي نمايد، محدود مشروع
). در جـرايم جنسـي نيـز هماننـد     217: 1389خش، (فرح باست اخالقي وجاهت و مشروعيت گونه

جرايم ديگر جرم از اين صافي بايست عبور كند، حال اصول ما چه ضرر باشد، چه اخالق و... با عبور 
از اين مراحل، رفتار ارتكابي جرم محسوب مي شود و مقرره اي به آن اختصاص مي يابد و از اين به 

  د. بعد بايستي با مجازات با آن برخورد كر
گـذار ايـن   شود، قانونبا نگاهي به قانون مجازات اسالمي در خصوص جرايم جنسي مشاهده مي

جرايم را  نام برده و براي آنها ، مجازات معين كرده است؛ پس اگر فردي در اين دايـره قـرار گرفـت    
كـه اصـل   بايد با مجازات روبرو شود، چرا كه كاربرد و اثر مجازات بر اجـراي كامـل آن اسـت؛ چـرا     

 از گريـز  وقتـي « ها يكي از اصول شناخته شده مي باشد و جمله مشـهور قطعيت و حتميت مجازات
) نشـان  99: 1368بكاريـا،  »(سازد مي متوحش را بشر روح نيز ها رنج باشد، ماليمترين محال كيفر

 ليك اگر اين جرم انگاري بر مبنـا و اصـول مبـرهن شـكل نگرفتـه      دهنده اهميت اين موضوع است.
                                                            

1. The principles filter. 
2. The presumptions filter. 
3.  The pragmatist filter. 
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باشد، و در آن تزتزل و تشويش ذهن قانون گذار نمايان باشد، نمـودش در مرحلـه اجـراي مجـازات     
 در را اقـرار  از پـس  انكـار  كـه  ا.م.ق173 ماده به نگاهي با است مشخص مي شود. با اين توضيح كه

 يكي از اسباب سـقوط مجـازات مـي دانـد،     پذيرفته و آن را قتل حد و رجم مستوجب حدي جرايم
 امكـان  عدم در صورت« دارد مي بيان كه 1392قانون مجازات اسالمي مصوب  225 ماده نهمچني
 شـد  خـواهيم  متوجـه  »شود مي تبديل ...به قطعي حكم كننده صادر دادگاه پيشنهاد با رجم اجراي
 برخـي   در شـود  مـي  مشـاهده  و كرده رفتارهايي انگاري جرم به لزوم احساس سويي از گذار قانون
-مجـازات  اين از برخي قلمروي آن بر عالوه گرفته، نظر در هانآ براي را هامجازات ينشديدتر موارد

 كـرده  مهيـا  مجـازات  بـه  محكـوم  فرار براي را راه راحتي به سويي از 1داده، گسترش را شديد هاي
 گـاه  و) اقرار از پس انكار مثالً(  قرارداده محكوم روي پيش را فرار راه اين گذار قانون خود گاه است،
گذار اصـالً توجيـه    و اين اقدام قانون )رجم اجراي امكان عدم فرض(است گذاشته باز را قاضي دست

   پذير نيست.
هاي فقهي، مي توان گفت تغييراتي كه در مواد قانون مجازات نسبت به گذشـته  خارج از بررسي

 ست. بلكه قانونصورت گرفته، به منزله بر مبناي مشخصي حركت كردن، يا يافتن مبناي درست، ني
هـا، ترديـدهاي جامعـه    گذار در عين حال كه خواسته از نظرات فقها كوتاه نيايد، خواسته به نگـرش 

هاي خشن، پاسخ دهد و اين پاسخ را با ايجاد راه فرار در عمل بـراي  جهاني، مبني بر اعمال مجازات
ايجاد آن چشم خود را بـر  گذار در  متهم و محكوم فراهم نموده است. تحولي كه گاهي اوقات قانون

-اين اقدام قـانون روي مباني و اصول عام و كلي شناخته شده در جرم انگاري و مجازات بسته است. 

گذار بر خالف اصول و اهداف بازدارندگي مجازات ها است. اين كه رفتاري جرم باشد و مجـازات آن  
فـرار مرتكـب از آن بـاز باشـد،      مشخص باشد و در قانون آورده شود، ولي در عمل اجرا نشود يـا راه 

گذار در جرم انگاري ايـن دسـته از رفتارهـا را     نوعي تشويش ذهن و تزلزل در مباني و اهداف قانون
گـذار نسـبت بـه كتابهـاي فقهـي و از سـوي ديگـر         نشان مي دهد. تزلزلي كه ريشه در تقّيد قانون

 چنـين  در آگـاه  مجتهـدان  و ويـا پ اجتهـاد  اصـلي  نقـش «اقتضاهاي زمان دارد. از اين رو بايد گفت 
 روز زبـان  به انديشيده، روز مقتضاي به بتواند محكمات به نسبت تقّيد با كه شود مي آشكار مواردي
 در آنچه ناقص بعضاً رونويسي صرف نمايند؛ وگرنه طرف بر را جامعه حقوقي مشكالت و گفته سخن

 بـدون ...  و نگارش شيوة همان با گاه قانون، متن در آنها كردن منعكس و است آمده فقهي كتابهاي
 سـازگارتر  فعلـي  مكـاني  و زماني شرايط با است ممكن كه مشهور، آراي از غير فقهي آراي به توجه

 محمدصادقي، مير(»دانست مهم و بزرگ كاري و قوانين كردن اسالمي معني به توان نمي را باشند،
كردن چالشهاي پيش رو در خصوص ايـن  بنابراين يك نياز اساسي براي برطرف  ).220: 1ج: 1392
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توان مشـكالت جـرم انگـاري در ايـن حـوزه را برطـرف كـرد كـه         جرم وجود دارد، و تنها زماني مي
  تحوالت براساس مباني و به مقتضاي روز در نظر گرفته شود.

  
  گيرينتيجه
ـ  همـراه  ايگسـترده  تحوالت با جنسي جرايم خصوص در 1392 مصوب اسالمي مجازات قانون  ودهب
 از اسـت،  بوده سخت هايمجازات حذف به نياز احساس و لزوم احساس آن منشاً كه تحوالتي است؛
 و عنـف  بـا  جماع با مرده، زناي مورد در ا.م.ق 225 و 224 ،222مواد به توانمي تحوالت اين جمله
آن است  يافته ناشي از مباحث گفته شده در اين پژوهش، حاكي ازمحصنه اشاره كرد.  زناي و اكراه

جرايم جنسي تا حدودي از اصول و مباني فقهـي فاصـله    ن در اعمال تحوالت قانوني در بابكه مقن
گرفته است و اين تحوالت غالبـاً متـأثر از مقتضـيات زمـان و مكـان، ممانعـت از وهـن بـه ديـن و          

 رخـي ب تـدوين  در گـذار نقـانو  كه است اين امر اين بر ما مدعاي. مالحظات حقوق بشري بوده است
-جرم به اقدام بلكه نكرده پيروي فقها مشهور نظر از تنها نه جرايم از دسته اين خصوص در مقررات

 پيشـينه  هيچ كه است نموده رفتارها برخي براي) اعدام(مجازات شديدترين گرفتن نظر در و انگاري
 شده ايجاد التتحو گفت توانمي بنابراين ).ا.م.ق224 ماده 2 تبصره(است نداشته نيز روايي و فقهي

 و. است نپذيرفته صورت اصول و  مباني اساس بر و ندارد هماهنگي انگاري جرم مباني در مواردي با
 بـوده  جرايم جنسـي  خصوص در مقررات تدوين در گذارقانون تزلزل از ناشي گفت توانمي نوعي به

 نگـاه  تعبـدي  در شهري ديگر سوي از و مكان و زمان مقتضيات در ريشه سو يك از كه تزلزلي است،
    .دارد هامجازات اين به كردن
  
  منابع

 ،»دولت و ملت امنيت عليه جرائم حوزه در انگاري جرم و فقهي گفتمان« ،)1384( حسين آقابابائي،
 .9-42، ص 5 شماره ،حقوق و فقه

  .الكتب دارالعالم: رياض ،12 جلد المغني، ،)ق 1406( احمد بن عبداهللا قدامه، ابن
  .تهران اول، چاپ اردبيلي، محمدعلي دكتر ،ها مجازات و جرائم رساله ،)1368( ارسز بكاريا،

 اف، ناشر: سـايت  دي پي فايل  عرض: ، نوعاسالم توسط سنگسار نسخ )،1391( تركاشوند، امير

 ديني. متون در بازنگري

  .مرعشي نجفي ، قم، كتابخانه آيت اهللالروضه البهيه تا)(بي (شهيد ثاني)، جبل عاملي، زين الدين



باس سلمان پور       136 پور و  ن شاه مل  ، یدری ی / سال   رز  وق  نا  ماره مھ ژپو  )١٧، (ایپپی  ١٣٩٧ تانھار و  ،اول، 
 

 ضرر مبناي بررسي«)، 1392( محمد، يوسفي، محمدعلي؛ آبادي، ده حاجي احمد؛ آبادي، ده حاجي
 سـال  ،كيفـري  حقوق نامه پژوهش ،»اماميه فقه به رويكردي با جنسي تجاوز انگاري جرم در

  .35-65 ص ،1392زمستان و پاييز دوم، شماره چهارم،
، چـاپ دوم، تهـران: انتشـارات    شـرايع االسـالم  )، ق1409( (محقق حلـي)  حلبي، جعفربن حسن

  استقالل.
  .كتاب بوستان: قم ،اسالم ديدگاه از قصاص ي فلسفه ،)1380(هللا ا قدرت خسرو شاهي،

چاپ دوم، قم: موسسه  ،جامع المدارك في شرح مختصر النافع)، 1364( خوانساري، سيد احمد
  اسماعيليان.

  موسسه احياء آثار. ، كتاب الحدود، قم:مه المنهاجمباني تكل)، 1428( خوئي،سيد ابوالقاسم
 نجفـي  حسـين  علـي  ترجمـه  ،جنايي سياست بزرگ نظام هاي ،)1395( مي ري دلماس مارتي،

  .ميزان نشر: تهران سوم، آبادي، چاپ ابرند
دوفصـلنامه   ،»اسـالمي  كيفـري  حقـوق  در مكان و زمان مقتضيات نقش« )،1377( حسن رضايي،

  .111-144 ، ص8ارهشم ،دين و ارتباطات
، انديشه هاي حقوقي، »تحول و تعديل مجازات ها در نظام كيفري ج.ا.ا« )،1384( رهامي، محسن

  .5-24، ص 4سال اول، شماره
  .نشر ويستار :تهران ،پنجم اپچجلد دوم، ، حقوق جزاي عمومي ،)1376( شامبياتي، هوشنگ
  ل، تهران: نشرميزان.، چاپ اوفقه جزايي استداللي)، 1393( شاه ملك پور، حسن

 سـادات  زهـرا  طباطبـايي،  عليـزاده  وحيـد؛  سـيد  الحسيني، ابوالمعالي ابراهيم؛ محمد ناتري، شمس
، فصـلنامه  راهبـرد  ، »بشـر  حقوق موازين و اسناد پرتو در انگاري جرم هاي ويژگي«)، 1390(

 .267.-302، ص58شماره 
ـ  ق)،1419( شبيري زنجاني، سيدموسـي  : ، چـاپ اول، قـم  17، جلـد   احتقريرات درس كتاب نك

  .مؤسسه پژوهشي رأي پرداز
آمريكا،  و انگلستان ،ايران حقوق در عنف به زناي تطبيقي بررسي ،)1390( رضا محمد صالحي،
  آزاد. دانشگاه ارشد كارشناسي نامه پايان

: متـرجم  »اسـت؟  كـدام  انگـاري  جـرم  معيارهـاي  و چيسـت  جـرم ) «1381( عـزت  . عبدالفتاح،22
  .41 شماره ،دادگستري حقوقي مجله نژاد، رحيمياسماعيل 

  .هجرت نشر: قم دوم، چاپ ،7جلد ،العين كتاب)  ق  1410( احمد بن خليل فراهيدي،



ون م ز   ی  ی / سال  ... والت  وق  نا  مارهمھ ژپو   137  )١٧، (ایپپی ١٣٩٧ان تھار و  ، اول ، 

 

 

 كيفري حقوق دكتري نامة پايان ،انگاري جرم بر گرايي فايده تأثير ،)1389( مجتبي بخش، فرح
  .تهران دانشگاه شناسي، جرم و

، مترجم: حسين مير محمد صادقي، چـاپ  ليل مباني حقوق جزاتح)، 1371( كالركسون، سي. ام
  اول، تهران: جهاد دانشگاهي.

  . ي الم اس ار آث ر ش ن ، ات دي و  اص ص ق و  وق ق ح ،)1362(  ي ق دت م ح م  ن رب اق دب م ح م ، ي س ل ج م
فقهـي   تأملي«، )1390( محمدتقي قبولي درافشان،؛ محمدحسن حائري، محمد؛ محسني دهكالني،

مجلـه  ، »پيشـنهادي  ةاليحـ  221 - 1ماده ي  1 ةقانون مجازات اسالمي و تبصر 630 ةدر ماد
  .135-156، ص86شماره  ،فقه و اصول

(مطالعه  يجنس جرائم به كيفري گرايي عوام رويكرد« )،1390( محمد فرجيها، باقر؛ محمد مقدسي،
 .113-132ص  ،2شماره ،پژوهش هاي حقوق تطبيقي »موردي)

 بـن  علي امام مدرسه: قم ،الطاهره العتره االحكام في انوارالفقاهه ،)1387( ناصر شيرازي، رممكا
  ).ع(طالب ابي
 چـاپ  ،4جلـد  اسـالمى،   علـى  متـرجم  ،الوسيله تحرير ،)ق1425( اللّه روح سيد خمينى، موسوى

  . قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر: قم يكم، و بيست
 چـاپ  ،اشـخاص  عليـه  جرايم اختصاصي، كيفري حقوق ،)1392( حسـين  صادقي، محمد يرم

  .ميزان حقوقي بنياد: تهران سيزدهم،
ايران،  اسالمي جمهوري كيفري نظام در انگاري جرم ،)1392( فهيم زاده، مصطفي علي؛ توانا، نجفي

  .149-169، ص9، سال پنجم، شمارهاسالمي حقوق و فقه مطالعات
 ، قـم: سوم ، چاپ41، جلداالسالم شرايع شرح في الكالم جواهر )،1374ن (حس دمحمي، نجف

 .اسالميه دارالكتب
، چـاپ اول، قـم: پژوهشـگاه علـوم و     اهداف مجازات ها در جرايم جنسي)، 1389( نوبهار، رحيم

 فرهنگ اسالمي.

 :تهـران  ،چـاپ پـنجم  ، 2لـد ، ترجمه محمد ابراهيم آيتي، جتاريخ يعقوبي)، 1366(يعقوبي، احمد 
  .انتشارات علمي و فرهنگي

  
 


