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  :چكيده
در  ،عالوه بر آموزه هـاي دينـي   است كه  مباحثياز جمله  ،هاي مقرر براي روابط جنسي بشر محدوديت

ر حال حاضر نيز د .قرار گرفته استعرفي نيز نظام هاي حقوقي اعصار مختلف تاريخ مورد توجه قانونگذاران و 
ممنوعيـت هـايي بـه    شـاهد  و نوع نگاه به انسـان و شخصـيت او،   تفاوت هاي فرهنگي و ايدئولوژيك  وجودبا 

بـا  غالبـا  جـرايم جنسـي    ،در حقـوق اسـالم   .در نظامهـاي مختلـف حقـوقي  هسـتيم     ،جنسـي جرايم  عنوان
انعكاس  ،ي ايران در اين حوزهكه مقررات كيفري فعل پاسخ داده شده )حد(هاي معين و مقدر شرعي  مجازات

توانـد بـه   هـاي باسـتاني مـي   بررسي سير اين جرايم در تاريخ حقوق كيفري و قانون نامه .همين رويكرد است
در جـرايم  ايـران  رويكرد حقـوق كيفـري    و كمك كند اسالم  فقه جزاييتفسير اين جرايم در  باز درك بهتر

  .نمايد را تبيينجنسي 
محدوديت هاي جنسي و ارزش گذاري كيفري بـراي نقـض   ن است كه آشان گر هاي اين تحقيق ن يافته

در قانون نامه هاي باستاني و آموزه هاي اديان ابراهيمي از جمله اسـالم و   ،هنجارهاي اجتماعي در اين حوزه
در جرايم در عين حال، فلسفه جرم انگاري و اهداف مجازات ها . است انسان تو طبيع تفطرموافق يهوديت، 

   .تفاوت هاي بنيادي دارنددر قانون نامه ها و اديان، نسي، ج
  

  .جزاييفقه  .يهود آيين. النهرين هاي بين قانون نامه. تاريخ حقوق كيفري. جرايم جنسي: ها كليدواژه
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  : مقدمه .1
است كه در اعصار مختلـف تـاريخ    مسائليهاي مقرر براي روابط جنسي از جمله محدوديت      

در نظامهاي  اعمالاز اين دسته جرم انگاري شاهد  ه نيزامروز بوده و جوامعنگذاران و مورد توجه قانو
 نيـز  نظام هاي مبتني بر ليبراليسم و آزادي فـردي در قوانين كيفري  .مختلف حقوقي جهان هستيم

در  اسـالم  در حقـوق  ي جنسـي هـا بزه .است به اين جرايم اختصاص يافتهاز مقررات كيفري بخشي 
توصيف جرايم و كيفرهـاي    .است و داراي كيفرهاي سختحدود  در زمرهغالبا مهم و  رديف جرايم
سير مشهور فقه شيعه از ايـن  به برداشت و تف ،نيز كيفري ايران حقوقجنسي در  هايبزهمقرر براي 

  .ها مستند گرديده استآموزه
ايـن  هـاي تـاريخي   ريشه تواند به درك بهتر تاريخ حقوق كيفري مي از منظربررسي اين جرايم 

  .كمك كند ياسالمكيفري در حقوق تأسيسي يا امضايي بودن آنها ميزان و تشخيص جرايم 
هاي باستاني، آيـين كيفـري يهـود  و فقـه     هدف اين مقاله، بررسي جرائم جنسي در قانون نامه

سته اين موضوع از طريق برج. جزايي اسالم  و تطبيق آن با مقررات جاري حقوق كيفري ايران است
هاي كيفري در خصوص ها در توصيف يا نوع و شيوه تنظيم پاسخنمودن نقاط مشترك و بيان تفاوت

با توجه به تعدد جرايم جنسي در حـوزه مـورد بررسـي، امكـان     . هاي جنسي پيگيري شده استبزه
تمركز بر جرم خاص و تحليل جرم شناختي و يا كيفر شناسـانه در خصـوص كليـه جـرايم جنسـي      

  . يست و به مجال ديگري واگذار مي گرددفراهم ن
قـانون مجـازات    بـاب حـدود   با توجه به تقسيم بندي اين جرايم در  ،انتخاب شدهمطالعه  روش
ها يا شرايع ديگـر مطـرح بـوده، مـورد     بزه هايي كه در قانون نامهاست و در ذيل هر عنوان، اسالمي 

  .قرار گرفته استو تطبيق اشاره 
جنسـي  ايران  به دو دسـته كلـي جـرايم    كيفري در حقوق شده انگاري هاي جنسي جرم رفتار 

هاي جنسـي مسـتقيم،   بزه .هستندتقسيم قابل  )فرعي( غير مستقيم جرايم جنسي) اصلي( مستقيم
قـرار   مـورد توجـه  ا رهم جنس  يا غيرجنس  اعم از هم  ،هايي است كه رابطه جنسي بين دو نفربزه
قه كه به ترتيب ابواب اول، دوم و سوم كتـاب دوم قـانون مجـازات    زنا، لواط و مساح جرايم .دهدمي

هاي مراد از بزه .در اين دسته قرار مي گيرنداند را به خود اختصاص داده.) ا.م.قاز اين پس (اسالمي 
هاي مستقيم هستند و عبارتنـد از قـوادي و   بزه هايي است كه مرتبط بامستقيم نيز بزهجنسي غير 

  . اندمورد بررسي قرار گرفته. ا.م.هاي چهارم و پنجم كتاب دوم ق ز در بابقذف كه اين دو ني
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 :هاي جنسي مستقيمبزه .2
  :زنا 1.2

امـا بـراي   . دهداقسام زنا را در خود جاي مي ،تعريف اين . 1كند تعريف مي ا زنا را.م.ق 63ماده 
از قانون مجـازات   ضمني به صورتبهتر است كه زنا را با توجه به تقسيماتي كه  ،دقيقتر شدن بحث

شـود  اقسامي تقسـيم مـي  به يعني زناي به عنف و به رضايت كه خود باز  ؛استفاده مي شوداسالمي 
  :هيمتحت آن عناوين مورد بررسي قرار د  ،منقسم نموده

 : و اكراه زناي به عنف 1.1.2
همـراه   كيفريد گيري شدي با سخت و ،توجه قرار گرفتهاين جرم  در همه زمانها و مكانها مورد 

 موجـب زنـا  كه زمره مواردي در  ،»زناي به عنف و اكراه«ا نيز .م.ق 82ماده  »د«در  بند . بوده است
  .ده استشذكر  ،قتل است و فرقي بين جوان و غير جوان و محصن و غير محصن نيست

وضـع    مجازات را براي زاني اكراه كننـده  ده وشدر كنار هم ذكر » اكراه«و » عنف« ،اين بنددر 
-در صـورتي است؛  قابل تصور ندانستهاصال  را زن يااكراه به زنا توسط زانيه به نظر مي رسد كرده و 

فقهي  ايسابقه داراي مادهاين . نه اكراه است» عنف«زن غير قابل تصور است  از طرفنوعا كه آنچه 
بـراي مثـال    .انـد هشـت اد مفـروض  زن را تنها از ناحيه مرد به اكراهاست و برخي از فقيهان اسالمي، 

شـريف   ؛2/518،ابـن بـراج  ( را غصـب نمايـد   »زني«هر كس فرج  -»ب امرأه فرجهامن غص« عبارت
: 1387،خـوئي . (شـود ادعاي اكراه بر زنا كند پذيرفتـه مـي   »زني«هرگاه و يا  ؛)527: 1415،مرتضي

اه كنـد  زنا اكـر  را بر »زني«اگر فردي  ياو ) 2/436: 1410،ابن ادريس؛ 8/10شيخ طوسي، ؛41/209
ايـن در حـالي   . به همين موضوع اشـاره دارنـد  ) 41/235: 1387خوئي،( ،شودبه دليل زنا كشته مي
. انـد يرفتـه ذاكراه از جانب زن نسبت به مرد را نيز با اما و اگرهايي پ ،ي شيعهاست كه برخي از فقها

مشـابه  بـا اسـتداللي   در منابع اهل سنت نيز  ) 4/933: 1409؛ محقق حلي،41/265: 1367نجفي،(
 ،5/31ابـن نجـيم،  . (انـد مـرد را رد كـرده   اكـراه نسـبت بـه    )انتشار آلت عدم امكان (علماي شيعه، 

ماننـد قـانون نامـه حمـورابي يـا      هاي باستاني در قانون نامه. )24/88و سرخسي، 4/318ابوالبركات،
هـا بـر   از اين قـانون نامـه   اما آنچهاست، به اين مطلب پرداخته نشده صريح طور ه بهر چند اورنمو، 

ت همان قول مشهوري است كه ميان فقهاي اسالمي رايج است و قانون ايران نيز از آن تبعي، آيدمي
  .سخني از اكراه مردان توسط زنان مطرح نگرديده است ،در آنو است نموده 

                                                 
ر موارد وطي به زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد در غي«: ا.م.ق 63ماده  1

   .»شبهه
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با  ،نموده) امزدن(عنف با دختري كه ازدواج ناقص ميان زناي به  انون نامه هااين ق عالوه بر اين، 
ـ تفاوت قائل شدهدختري كه مجرد است  عنـف بـا زن شـوهردار    ه اند و اين مورد را ملحق به رابطه ب

  . اندمستوجب كيفر اعدام دانسته  ومحسوب كرده 
 در مـورد ) قرن پيش از مـيالد  21(ترين قانون كشف شده قديمي ،نمو -اورنامه قانون  1 6ماده 

دارد، اين جرم مستوجب كيفر مي رمقر) ي كه ازدواج او هنوز كامل نشدهزن(تجاوز به عنف به زوجه 
  )125: 1383،نجفي. (اعدام است

ازدواج او هنوز به دختري است كه ازدواج كرده اما تحميل رابطه جنسي  ،مادهموضوع بحث اين 
  .است به نزديكي با شوهر منجر نشده

اگر كسي براي دختر كسي هديـه  «: آمده) دقرن پيش از ميال 18(اشنونا نامه قانون  26در بند 
سپس ازاله بكارت كنـد، ايـن    ،عروسي بياورد، اما ديگري بدون رضايت پدر و مادر دختر او را بربايد

  .)68: 1382،بادامچي( »او خواهد مرد -مستوجب اعدام استجرم به راستي 
شـخص  ) نـامزد (صي اگر شخ«: است حمورابي هم به همين جرم پرداختهنامه قانون  130ماده 

كند، اسير كرد و با او را كه هنوز با مردي آميزش نكرده است و در خانه پدرش زندگي مي) ديگري(
در حـالي كـه آن زن بايـد     ،آن شخص بايد به قتل برسد ،هم آغوش شد و آنان او را دستگير كردند

  .»آزاد گردد
 Aلوح ) قرن پيش از ميالد 12(نه در قوانين آشوري ميا ،در مورد تجاوز به عنف به زن شوهردار

نيـز مـاده   ) قـرن پـيش از مـيالد    13(ها اند، قوانين هيتيمجازات مرگ را مقرر كرده 23و  12مواد 
هرگاه مردي زني را در كوهستان به دام انداختـه و  «: اند خود را به اين موضوع اختصاص داده 197

ن اش بدام اندازد در ايـن صـورت ز  ن را در خانهبه او تجاوز كند، مرد مجرم خواهد بود، اما اگر آن ز
توانـد بـدون   هرگاه شوهر آن زن متوجه عمل آنها شود مـي  .مجرم محسوب شده  كشته خواهد شد
  . 2»اينكه مرتكب جرمي شود آنها را بكشد

هاي باستاني تجاوز به عنف نسبت به دختري كه نامهمانند اكثر قانون ،نيز منظر شريعت يهوداز 
 ).25آيه  22باب تثنيه، (است شده مستوجب مجازات مرگ نامزد 

توان به تجاوز به عنف به زن شوهردار هم تعمـيم داد، هـم بـه    البته اين حكم اخير تورات را مي
قياس اولويت و هم به دليل مطالبي كه در مورد الحاق زناي با زني كـه ازدواج نـاقص كـرده بـا زن     

  .شوهردار بيان شد

                                                 
 .اگر مردي به حق ديگري تعرض كند و از همسر باكره مرد جواني ازاله بكارت نمايد، آنها بايد آن مرد را بكشند.  1
 .ا را در بخش زناي محصنه بررسي خواهيم كرد.م.ق 630بحث مطابقت ذيل اين ماده با ماده  . 2
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تفـاوتي در زنـاي بـه عنـف بـا زن       ،هـاي باسـتاني  برخالف قانون نامـه . ا.م.قدر حقوق اسالم و 
    1.شود و مجازات آن در هر صورت مرگ استشوهردار يا نامزد و يا مجرد ديده نمي

انـد  لب توجهي را وضع كردهاقوانين باستاني مجازات ج ،عنف با دختر مجرده اما در مورد زناي ب
در جـايي   ،55مـاده   Aبنابر قوانين آشوري ميانه، لوح . است اقع شدهكه مورد توجه آئين يهود نيز و

تواند از متجاوز بخواهد كه با دختـر او  كه يك دختر مجرد مورد تجاوز به عنف قرار گيرد، پدر او مي
يـا   ،را نيـز بپـردازد  ) ه و شير بهامهري(ازدواج كند بدون اينكه حق طالق داشته باشد و پول عروسي 

تحقق عروسي، پول عروسي را مطالبه كند و اگر متجاوز ازدواج كرده باشد همسر وي را اينكه بدون 
كه اين مجازات خـود در زمـره   . بايد تحويل پدر دختر بدهند تا مورد سوء استفاده جنسي قرار دهد

ديده اصلي و بزهكار در آن هيچ نقشي ندارند و پدر شايد بـه عنـوان    مجازاتهاي نيابتي است كه بزه
شـود و مجـازات   ديده شـمرده مـي   شوند بزهس خانواده و اينكه افراد خانواده از آن او شمرده ميرئي

   .)89 :1383،نجفي(آوردكار يعني همسر او وارد ميرا به مال بزه 2ايآئينه
پرداخت مهرالمثل در خصوص ازالـه   مي توان آن را باپرداخت پول عروسي است كه  ،نكته ديگر

هرگـاه كسـي زنـي را اكـراه     « ،از ديدگاه فقه اسالمي. وق اسالمي مقايسه كرددر حقبكارت به عنف 
او ديه افضاء و مهرالمثل ازاله بكارت را  ،كند و با او جماع نمايد و در اثر اين جماع آن زن افضاء شود

شــهيد  و 7/150شــيخ طوســي،  .ك.، همچنــين ر42/406: 1387،خــوئي(» .بــا هــم بايــد بپــردازد
بـه   ،مهرالمثـل  ،قه اسالميفاز نظر با اين تفاوت كه   .) 1/60: 1412؛ گلپايگاني،9/124: 1410ثاني

چنانكه در قرآن كريم پـنج مرتبـه    ؛شودگيرد و از اموال او محسوب ميشخص مجني عليه تعلق مي
و  10، ممتحنـه 5، مائـده 25، نسـاء 24نسـاء  .ك.ر.(اسـت  بر پرداخت مهريه به خود زن تاكيـد شـده  

رداخت مهرالمثل به زني كه اكراه بر زنا شده مورد حمايت فقهاي اهل سنت نيـز  كم به پح )6طالق
  .)9/653، ابن قدامه.(دانندهست و ايشان هر زن اعم از باكره يا غير باكره را مستحق آن مي

به ازدواج اجباري بـا دختـر بـدون حـق      )نامنسوبه(مجرد ي باكره دختر  زنا با  شريعت يهوددر 
امـا در   .)29و  28آيـات   21مثنـي، فصـل   (شـود پرداخت پول عروسـي منجـر مـي   طالق و الزام به 

خصوص زنا با دختر باكره اي كه داراي نامزد است، مجازات موردي كه اين عمل در شهر انجام شود 
با جايي كه در خارج شهر باشد متفاوت است؛ به گونه اي كه اگر اين عمل در شهر انجام شد، هر دو 

                                                 
. تل است و فرقي بين جوان و غير جـوان و محصـن و غيـر محصـن نيسـت     حد زنا در موارد زير ق« ا .م.ق 82ماده .   1
 .و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است زناي به عنف -بند د....
ديده اعمال داشـته   كه بزهكار بر بزهاست به معناي اعمال همان عملي  ) Mirror Punishment(مجازات آيينه اي   .2

  )http://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_punishment() قصاص(ثل مقابله به ماست، چيزي شبيه به 
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شود  ص و سنگسار مي شوند، اما اگر در صحرا و بيابان باشد، فقط مرد مجازات ميطرف گناهكار تشخي
حمل بر رضايت كردن رابطه جنسي  ،به نظر مي رسد علت تفاوت اين دو مورد. و بر زن كيفري نيست

   )192: 1378 نوبهار،. (در شهر و به عنف و زور بودن ارتباط جنسي در بيابان و صحرا است
جـرم انگـاري    و شريعت يهود،قانون نامه هاي باستاني  دران نتيجه گرفت كه مي توبدين سان، 

 نداشـته ديـده  به خود  بـزه   توجهيتامين حق پدر يا زوج بوده است و  مقامدر بيشتر زناي به عنف 
مـدرن  عرفي  حقوقهاي  نطام ه و دردولي در حقوق اسالمي اين نقيصه تا حدي مرتفع گردي ،است
 نوعي ديد حمايتي بـه بـزه  ن مجازات شديد حبس ابد براي مرتكب زناي به عنف، عالوه بر تعيي ،نيز

در روابـط جنسـي،   ) consent( رضايتو با توجه به تعيين كننده بودن عنصر د نجرايم دار نديده اي
عدم رضايت به رابطه جنسي حتي در روابط جنسي زوجين نيز مي تواند جرم تجـاوز بـه عنـف بـه     

  ) A. Martin, 2003: 406; Elliot, p.122 ( .حساب آيد
  

 :زناي به رضايت 2.1.2
سه بخش زنـاي بـا محـارم، زنـاي      درقانون مجازات اسالمي  بر اساس موادزناي به رضايت را   

  .مي شوندبررسي ) به رضايت بين دو فرد مجرد(محصنه و زناي غير محصنه 
 :زناي با محارم  1.2.1.2

 شـده جـرم دانسـته   با ضمانت اجراي قتـل  . ا.م.ق 82ف ماده اين نوع از رابطه جنسي در بند ال 
ف تعريـ و بسـنده نمـوده    نسـبي  تنها به اعالم مجازات زناي با محارم  ،قانونگذار در اين ماده  .است

   1.و مصاديق آن را به قوانين و مقررات مربوطه موكول نموده استمحارم نسبي 
بايـد   ،)سـببي يـا رضـايي   (ا با محارم غير نسبي در صورت بروز زن، 82با توجه به  بند اول ماده 

زانـي يـا    در صورت احصـانِ  وا ، .م.ق 88مندرج در ماده  ،صد ضربه شالق حديزنا يعني عام حكم 
البته ديدگاه مورد حمايت در قـانون   .يعني رجم را جاري دانست 83ماده  زانيه، مجازات مندرج در 

محارم را منحصر به محارم نسبي دانسته اند ر زنا با كيفنظر مشهور فقهي است كه  ،مجازات اسالمي
ين برخي نظرات فقهي،  ا اما  .)2/519بن براج،؛ ا 9/62: 1410؛ شهيد ثاني،41/312: 1367نجفي، (

ابــن ، 8/8 ،شــيخ طوســي(دنــدانهــم مــي) ســببي(رضــاعي و بالمصــاهره  حكــم را شــامل محــارم
 .شـود ختالف در فقه اهل سنت نيز ديده مياين ا .)41/233: 1387خوئي،و  2/433: 1410،ادريس

                                                 
. پدر و اجداد و مادر و جدات و هرقدر باال رود. 1: قانون مدني اقارب نسبي را در چهار بند ذكر مي كند 1045ماده .  1
ات و خاالت و عمات و خاالت عم. 4برادر و خواهر و فرزندان آنها و هر قدر پايين رود و . 3. اوالد و هر قدر پايين رود. 2

 .پدر و مادر و اجداد و جدات
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: 1323،مالـك (اسـت  آيد كه محارم را محدود به محارم نسبي دانسـته مي بر امام مالك از نحوه بيان
  .)4/146: 1377،شربيني(دانداما شافعي آن را اعم از نسبي و غير نسبي مي ؛)6/209

بلكه پا را فراتر نهاده  ،اندقائل نشده بين محارم نسبي و سببينه تنها تفاوتي  ،در قوانين باستاني
و مواردي كه در اسالم تنها از موارد حرمت نكاح است نه محرميت، را هـم در حكـم زنـا بـا محـارم      

   .دانسته اند
اين قانون  . قانون حمورابي است ،شده ذكري كه زناي با محارم در آن نامه ا قديمي ترين قانون

  .ا محارم به شرح زير مقرر مي كندو مرگ را بسته به نوع زنا ب دو نوع مجازات تبعيد ،در سه ماده
آنان  ،اگر شخصي با دختر خود نزديكي كرد: مقرر مي دارد 154ماده . تبعيد :زناي با دختر) الف

  .بايد آن شخص را مجبور به ترك شهر كنند
اگـر  : اردمقـرر مـي د   157مـاده  . مرگ براي هـر دو  :زناي بين مادر و پسر پس از مرگ پدر) ب

  .با مادرش هم آغوش شد، آنان بايد هر دو آنها را بسوزانند ،پدرش) مرگ(شخصي پس از 
اگر شخصـي بـراي   : مقرر مي دارد 155ماده . مرگ پدر شوهر :زناي بين پدر شوهر و عروس) ج

هم آغـوش شـد و   ) با آن زن(پسر خود عروسي انتخاب كرد و پسر با او آميزش كرد ولي خود او نيز 
  .آنان بايد آن شخص را بسته و داخل آب بياندازند ،ن او را دستگير كردندآنا

را در مـواد  ) اعم از نسبي، سببي و غيـره (قوانين هيتي ها نيز فهرستي مفصل از زناي با محارم 
  .جرم انگاري كرده است 195تا  189

يا دختر يا پسر خود اگر مردي با مادر : مقرر مي دارد 189ماده . پسر و مادر و پدر و دختر) الف
  .رابطه جنسي برقرار كند، رابطه اي غير مجاز خواهد بود

اين بخش از بين رفتـه  [اي اگر با مرد يا زن مرده: 190ماده . پسر و زن پدر طي حيات پدر) ب
 مگر ايـن  ،اگر مردي با مادر خوانده خودش رابطه جنسي برقرار كند، جرم نيست. جرم نيست ]است

  .قيد حيات باشد كه در اين صورت رابطه اي غير مجاز خواهد بودكه پدر هنوز در 
  : سوره نساء مي فرمايد 21چنانكه در آيه  ؛از موارد حرمت نكاح است ،مورد فوق در فقه اسالمي

 نيـز  ا.م.ق 82و بند ب مـاده  . م بدان اشاره دارد.ق 1047ماده  2و بند » و التنكحوا ما نكح آبائكم« 
صاحب جـواهر   ،داند هر چند در ميان فقهاكند و اين را مستوجب قتل زاني ميي به اين زنا اشاره م

 ،دنشناسـ رجـم مـي   اين رابطه را مستلزم ،آيت اهللا خوئي همچنين با ذكر نظرات مخالف و رد آنها و
البتـه   .)41/233: 1387 خـوئي، و 41/316: 1367صـاحب جـواهر،  (هر چند زاني غير محصن باشد 

   .تفاوتي بين زمان حيات و ممات پدر در حكم نيست ،در فقه اسالمي الزم به ذكر است كه
با زنان بـرده اي   ،هرگاه مرد آزادي: 194ماده . يك مرد و دو زن آزاد كه مادر و دختر باشند) ج

اگر چند بـرادر بـا   . كه داراي مادر مشتركي هستند و نيز با مادر آنها همبستر شود، جرم نخواهد بود
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هرگاه پدر و پسري بـا يـك زن بـرده يـا يـك زن روسـپي       . ند جرم نخواهد بوديك زن همبستر شو
  .همبستر شوند جرم نخواهد بود

و به طور صريح در  بايد توجه داشت كه قضيه مورد بحث از مفهوم مخالف صدر ماده بر مي آيد
  .ماده ذكر نشده است

محال است زيرا در صـورت  حكم اين ماده نيز از موارد حرمت نكاح در فقه اسالمي است و امري 
ربائبكم الّاتي ...حرّمت عليكم«وره نساء س 23به حكم صريح قرآن در آيه  ،نكاح و دخول يا زنا با مادر

تحريم گرديده و كتب فقها نيز بـه ايـن مسـاله تاكيـد     » ركم من نسائكم الّاتي دخلتم بهنّفي حجو
همـين حكـم را بيـان    هـم   1ون مدنيقان1047 ماده  3بند ) 5/177: 1410،ك شهيد ثاني.ر(دارند 

هرچند بدون دخول يا زنا با دختر هم  ،دارد، پس نكاح با دختر حرام مي گردد و در صورت نكاح مي
نكاح با مادر او به دليل مصاهره تحريم گرديده كه مستندات اين حكم را هـم مـي تـوان در بخـش     

 1و بنـد  ) ك همـان  .ر( ، كتـب فقهـا   »امهات نسائكم...حرّمت عليكم«سوره نساء  23ز آيه ديگري ا
پس در فقه اسالمي هم جمع بـين مـادر و دختـر بـه داليـل فـوق       . يافت 2قانون مدني 1047ماده 

ده شحكم خاصي در اين رابطه وضع ن ،)زنا(اما در خصوص رابطه جنسي خارج از نكاح . ممنوع است
   .ا مي گردد.م.ق 83 و در صورت احصان ماده 88و مشمول حكم كلي زنا، مذكور در ماده 

هرگاه مردي بـا زوجـه بـرادر خـود،     : الف 195ماده  در در طي حيات برادر،يك مرد و زن برا) د
  .همبستر شود در حالي كه برادرش زنده است رابطه اي غير مشروع خواهد بود

هرگاه مرد آزادي كـه داراي همسـر آزاد باشـد بـا     : ب 195ماده . يك مرد و دختر همسرش) هـ
  .آن زن نزديكي نمايد رابطه اي غير مشروع خواهد بوددختر 

  .در خصوص نكاح با دختر همسر به مندرجات فوق مي توان رجوع كرد
هرگاه مرد آزادي دختري را در زوجيت خود داشته باشد : ج 195ماده . يك مرد و خواهر زن) و

  .رابطه اي غير مشروع خواهد بود ،و با مادر يا خواهر او نزديكي كند
د پاي اين مطلب نيز در فقه اسالمي عالوه بر حرمت نكاح مادر زوجه بـه دليـل مصـاهره، مـي     ر

ره نسـاء مـي   سـو  23ذيـل آيـه   . يافـت ) جمع بين اختـين (توان در موارد حرمت نكاح با دو خواهر 
ك .ر(كه در منابع فقهي نيز مي توان آنرا يافت » ...أن تجمعوا بين االختين...حرّمت عليكم«: فرمايد
  .3م هم همين قاعده را قانونمند كرده است.ق 1048و ماده ) همان

                                                 
 .از هر درجه كه باشد و لو رضاعي مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشويي واقع شده باشد ،از اوالد زن ،بين مرد و اناث 1
 .از هر درجه كه باشد اعم از نسبي و رضاعي ،بين مرد ومادر و جدات زن او 2
 منوع است اگرچه به عقد منقطع باشدجمع بين دو خواهر م 3
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 –در موارد باال  مجازاتي مقرر نشده اسـت امـا از منبـع ديگـري بـه زبـان هيتـي        بدين ترتيب، 
بر سنت محلـي بـا كيفـر     بنا ،درمي يابيم كه اين جرايم –هايي به فرمانده گارد مرزي  دستورالعمل

  .)74: 1383،نجفي(مجازات مي شد) مورابيمانند قانون ح(مرگ يا تبعيد 
در را، با زن برادر خود  ،ازدواج مرد  ،قانون هيتي ها 193در ماده كه  اينتوجه البته نكته جالب 

طالح كتـاب تـورات، ازدواج   در اصـ (صورتي كه آن برادر مرده و از او فرزند ذكور باقي نمانـده باشـد   
اولـي مجـاز و دومـي    (جدا مي كند ) ه هنگام حيات برادرب(از روابط جنسي با همسر برادر  ،)لويرات
را بـه   اگر مردي همسر دارد و مرد بميرد، برادرش زن او«: مي گويد 193قسمت اول ماده ). ممنوع

  .)76و75همان، (»همسري خواهد گرفت
بـا   زناي فهرستي از روابط جنسي با محارم از جمله ،فر الويانس ، باب هجدهم ازدر قوانين يهود

، )10آيـه  (نوه دختري  ،)9آيه (امي يا ابويني  ، خواهر اعم از ابي،)8آيه(پدر  ، زن)7آيه (در يا مادرپ
و  16آيـه (، زن و فرزندان بـرادر  )15آيه(، عروس )14آيه(، عمو و همسر او )13و  12آيه(عمه و خاله

. دهـد مـي » ر قبـيح بسيا«يا » شنيع«عنوان را در بر دارد كه ضمن تحريم آن، اين رابطه ها را  )17
و كوتاهي در مهار چنين آلودگي ممكـن اسـت   ) 24آيه (گفته شده كه مجرم خود را آلوده مي كند

  .)25آيه (منجر شود )تبعيد( به شكست و اخراج از سرزمين
و ) هو نيز با سفر تثنيـ (يان تفاوت دارد حال آنكه فهرست روابط حرام، حتي در دو منبع سفر الو

هاي اگرچه ممنوعيت در فهرست ،بي شك رابطه جنسي با دختر حرام بوده. هيچ كدام جامع نيست
تمام منابع نه تنها رابطه با خويشاوندان نسبي بلكه رابطه با خويشـاوندان  . كتاب مقدس نيامده است

رابطه جنسي با خويشاوندان سـببي، ايـن نـوع رابطـه در      در خصوص. ا نيز ممنوع مي كنندسببي ر
مواردي كه صرفا زناي با محارم مصداق پيدا مي كند يا بـه   ،بنابر اين. نه استدرجه اول زناي محص

اين عمل  ،دوران بيوگي مربوط است يا به همدستي شوهر، نكته اينجاست كه به رغم رضايت شوهر
  .)75و74: 1383نجفي،( چون آلودگي ايجاد مي كندهنوز جرم است، 

. در خصوص زنا با محارم به چشم مي خوردتر تعارضي است كه  نكته جالب ،در خصوص تورات
روابطي را ممنوع مي كند كه در جاهـاي ديگـر كتـاب    ) در سفر الويان(در سه مورد  كتاب مقدس 

  :مقدس مشروع است
كه اين امر  22آيه  27باب  ،، تثنيه9آيه  18باب  ،الويان: ازدواج با خواهر ناتني .1

-از زبان حضرت ابراهيم مـي  12آيه  20باب  ،پيدايش ،در مقابلرا ممنوع كرده اند و 
. »خواهر من، دختر پدر من است، نه دختر مادرم كه به همسري من در آمـده «: گويد

نيز كه داستاني در خصـوص رابطـه جنسـي بـا      13آيه  13و كتاب دوم ساموئيل باب 
 .خواهر است



 1389پاييز شماره اول، سال اول، پژوهشنامه حقوقي،    122  

حيـل  اازدواج يعقوب بـا ليـه و ر   كه 18آيه  18باب  ،الويان: ازدواج با دو خواهر .2
 .در برابر حكم اول قرار دارد 30تا  15آيات  29باب  ،پيدايش مذكور در 

از اين ازدواج نهـي   16آيه  18باب  ،انالوي ):ازدواج با زن برادر( 1ازدواج لويرات .3
بعنـوان وظيفـه و تكليـف     5آيـه   25بـاب   ،ولي اين نوع ازدواج در سفر تثنيـه  ،نموده

حـدود بـه دوران   ي اسـت كـه معنـاي آيـه م    البته تعارض در صورتتوصيه شده است؛ 
 .زندگي برادر نباشد

   :نوع مجازات) ب
داند، دو نوع برخالف فقه اسالمي كه زنا با محارم را تنها مستوجب اعدام مي ،در قوانين باستاني

در  قابـل دركـي   خورد، كه شايد در نگاه اول هيچ رابطـه و نظـم  مجازات تبعيد و اعدام به چشم مي
كه پيشتر در خصوص معيار  قانون حمورابي، نيز چنان .تبعيد و مرگ به چشم نخوردخصوص موارد 
تـري    مجازات خفيـف  ،دانداز آنجا كه دختر را ملك پدر مي شايد عنف گفتيم،ه ب يجرم انگاري زنا

طور قطع در موارد تبعيد و اعدام ه توان بهرچند اين معيار را نمي. كندنسبت به مرگ بر پدر بار مي
كيفري اقوام هيتي در قـوانين و اسـناد    مباني؛ زيرا ها بار كردسبب زناي با محارم در قانون هيتي به

 .به دست آمده از آنها كامال براي ما مشخص نيست

 : زناي محصنه  .2.2.1.3
سنگين ترين مجازات يعنـي   ،در حقوق ايران با توجه به پيشينه تاريخي و اقتباس از فقه اماميه

حد زنا در «: ا بيان مي دارد.م.ق 83كه در ماده  چنان. ه زناي محصنه استمتعلق ب) سنگسار(رجم 
زناي مرد محصن، يعني مردي كه داراي همسـر دائمـي اسـت و بـا او در     : الف: موارد زير رجم است

زناي زن محصنه با : ب. حالي كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت بخواهد مي تواند با او جماع كند
صنه زني است كه داراي شوهر دائمي است و در حالي كه زن عاقل بوده با او جماع مرد بالغ، زن مح

  .»كرده و امكان جماع با شوهر را داشته باشد
حصـان كـه از شـرايط مشـدده     عالوه بر اعالم حكـم، اقـدام بـه تعريـف ا     ،قانونگذار در اين ماده

طـالق   ،يط مـي افزايـد كـه آن   مورد ديگري را به اين شـرا  85و در ماده . كندشود، ميمحسوب مي
  .م عده است كه موجب احصان استاپيش از سپري شدن اي ،رجعي
  :تعريف احصان) الف

در  ،كه خود تعريف ،نموده تعريف احصان راا به صراحت .م.ق 83ماده همان گونه كه اشاره شد، 
اگـر   140ا بر ماده بن ،حمورابينامه قانون  به ويژهدر قوانين باستاني . توجيه  شدت كيفر استواقع 

                                                 
 )75: 1383نجفي،. (يعني ازدواج مردي با زن برادر خود در صورتي كه آن برادر مرده و از او فرزند ذكور باقي نمانده باشد 1
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 ،اش پاكـدامني خـود را حفـظ نكـرده    معلوم شود زني به طور ناقص ازدواج كرده و در دوران نامزدي
  .ه و مستحق مجازات مرگ استعمل او زنا تلقي شد

انـد زنـي را   اين موضوع در ديگر قوانين باستاني نيز كم و بيش مورد تاييد است و غالبا كوشيده
كه در بخش زناي بـه عنـف    به زن شوهردار ملحق كنند، چنان ،نامزد است كه ازدواج ناقص كرده و

  .به آن اشاره شد
كه ازدواج ناقص كرده يعنـي  » مردي«مجازات  1ا.م.ق 87البته در فقه اسالمي و به تبع در ماده 

، اما اينكه تنها مجازات مرد با شده است تشديد» قبل از دخول مرتكب زنا شده«اما » متاهل است«
ايشـان باالجمـاع زن را از حـد     .گـردد تالف فقها براين امر بـاز مـي  ايط مذكور تشديد شده به اخشر

اي چون آيت اما عده ،ندانسته قابل اجرادانند و مشهور تبعيد را نيز براي زن تراشيدن سر معاف مي
-عيد دانستهو چنين زني را مستحق تبكرده اهللا خوئي با ذكر قول مشهور، ادعاي اجماع بر آن را رد 

   )41/323: 1367ك صاحب جواهر،.ر ، همچنين براي ديدن نظرات فقها41/244: 1387،خوئي(اند 
  :مبناي جرم انگاري) ب

كه در طول تاريخ بيشتر مورد تقبيح و تحريم و جرم انگاري واقـع شـده،    ايجنسي رفتارهاياز 
ايـن جـرم ناشـي از برخـورد      ،يدكه از پيشينه تاريخي اين جرايم برمي آ چنان.  زناي محصنه است

حق شـوهر اسـت   در زناي محصنه اين  شده وزن ميجنس زي است كه در طول تاريخ با تحقير آمي
شـاهد ايـن    2.ه و مبناي تاسيس اين جرم تامين حق مالكيت شـوهر بـر زن اسـت   گرديدكه  نقض 

كه رابطـه جنسـي   است  اين ،آيداز قانون نامه هاي باستاني بر مي آنچه ،يطور كله ب كه اين ،سخن
شد، اما اگر مرد متاهل با زني غير از همسـر  دي غير از شوهر خود زنا محسوب ميزن شوهردار با مر

همچنـين اگـر    .كه طرف او زني شـوهردار بـود   مگر اين. شدخود نزديكي مي كرد زنا محسوب نمي
بـه   شود، براي نمونهتوانست جرمي عليه شوهر تلقي يشوهر به رفتار همسرش رضايت داشت زنا نم

زن را براي فحشا فرستاده است جرم زنا محقق  ،اگر احتمال مي رفت كه شوهر حكم قوانين آشوري
  )14، ماده  Aقوانين آشوري ميانه، لوح ( .شود نمي

                                                 
 .مرد متاهلي كه قبل از دخول مرتكب زنا شود به حد جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مدت يك سال محكوم خواهد شد 1
به زن همسـايه  «: فرمان دهم چنين است. ن جنبه مالكيت مرد نسبت به زن را حتي مي توان از ده فرمان فهميداي.  2

ذكـر نـام   ) 17: 20خروج، (» و به هيچ چيزي كه از آن همسايه تو باشد طمع نكن... ات و غالمش و كنيزش و گاوش و
 .ستزن در كنار مايملكي مانند بردگان و حيوانات نشانه تلقي فوق ا
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زنا جرمي عليـه شـوهر بـود كـه      ،به لحاظ جرم و مستلزم مجازات بودندر دوران باستان، البته 
زنا گناهي بود كه در معرض كيفر الهـي   ،تكاب مي يافت، اما به هر ترتيباو ار فاسق يتوسط زوجه 
  )91: 1383،نجفي.(نيز قرار داشت

حق مرد در زنا به قدري اهميت داشت كه در خصوص آن شوهر حق مطالبه مجـازات مـرگ را   
تـري تقاضـا كنـد ماننـد قطـع       مـي توانسـت مجـازات خفيـف     شوهر ،ديد در صورت صالح. داشت
همان ماده .(يا با همسرش هرطور بخواهد رفتار كند) ب15، ماده Aين آشوري ميانه، لوح قوان.(عضو
ديد فوق شامل اين  احتمال دارد صالح ،گردداز آنجا كه مجازات همسر به حقوق ازدواج باز مي) 14

 .همسرش را بدون پرداخت خسـارتهاي مـالي معمـول طـالق دهـد      ،به سادگي ،حق باشد كه شوهر
  )قانون حمورابي 141ك ماده .ر(

حـالي  شوهر اجازه ندارد در  ت؛مجازات فاسق متكي و وابسته به مجازات زوجه اس بر اين، عالوه
، قوانين آشـوري  Aب، لوح 15ماده . ن كيفر فاسق شوداخواه ،كندكه خطاي همسر خود را عفو مي

ات نسـبت بـه همسـر    ميانه تاكيد مي كند، مجازات فاسق با توجه به هر تخفيفي كه شوهر در مجاز
  )93و92: 1383نجفي،.(اعمال كند تخفيف مي يابد خود

كنـد كـه   ي بود كه در عهـد عتيـق تصـريح مـي    گونه ابه  ،نقش رضايت شوهر در زناي محصنه
، 20از اين رو سفر الويان، بـاب  . مجازات فاسق مبتني بر عدم رضايت شوهر به زناي همسرش است

اگـر مـردي در حـال    « :شته شدن هر دو طرف تاكيد مـي كنـد  كبر 22آيه  22و تثنيه باب  10آيه 
به اين ترتيب شـرارت   ؛هم آن مرد و هم آن زن كشته شوند ،ارتكاب زنا با زن شوهرداري ديده شود

كسي كه با همسر شخصي زنا كند و كسـي كـه بـا    «و  )تثنيه( ».را از بني اسرائيل پاك خواهد كرد
الويـان   سـفر اين نحـوه بيـان در   ) الويان(»د، زاني و زانيههمسر همسايه اش زنا كند بايد كشته شو

پـس   ،»زانـي و زانيـه  «فزايد اما مي ا .طوري كه تنها خطاب به فاسق استه دار است، بمهم و معني
  )94 :1383،نجفي.(دهد مرگ اولي مشروط به مرگ دومي استنشان مي

نه نـوعي جـرم خصوصـي    محصـ  زناي ،كه در حقوق باستان و يهود بدين ترتيب مي توان گفت
طور در صورتي جرم است و مجـازات اجـرا    و همين ؛شود و بسته به خواست شوهر زنمحسوب مي

در حـالي   مي شود كه تنها زن در رابطه جنسي محصنه باشد و به احصان مرد اهميتي داده نشـده، 
-اجـرا مـي  رده و در هر صورت مجازات حقوق اسالم و ايران اين را جرمي عمومي محسوب ككه در 

اعم از اينكه زن باشـد يـا    ،تنها گريبان گير طرف محصن است ،شود و مهمتر اينكه مجازات مشدده
آنچه در نظام كيفري اسالم در تشديد مجازات زناي محصنه مورد توجه اسـت، هتـك حرمتـي     .مرد

  . است كه طرف محصن، با امكان رابطه مشروع، نسبت به جامعه روا داشته است
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  :ققتحشرايط ) ج
كـه از قـوانين    گونـه  امـا آن  ، احصـان مرتكـب اسـت؛   تنها شرط تحقق زناي محصنه ،در اسالم

   .براي تحميل مجازات الزم استنيز شرايط ديگري  ،عالوه بر احصان ،آيدباستاني بر مي
  :لزوم علم به احصان زن) 1

زيرا مجازات مشدد تنها بر طرف  ،محلي از اعراب نداشته باشد ياسالم حقوقشايد در  شرطاين 
مـرد   يكه اغـوا  اما با توجه به اين .اهميتي ندارد گردد و علم به وضعيت طرف مقابلمحصن بار مي

مـاده   .گرددتوسط زن به عدم احصان او در قوانين باستاني از عوامل مخففه يا رافع مسئوليت زنا مي
: گونـه بيـان مـي كنـد     ص زناي محصنه ايناصل كلي را در خصو ،، قوانين آشوري ميانهAلوح  13

در حالي كه مي  ،اگر همسر مردي با مردي به محل زندگاني او رفته و مرد با او نزديكي كرده است«
  )91همان، .(»و هم زن كشته خواهند شد دانسته او همسر مردي است مرد

ين آشـوري و  آنچه در ذيل ماده فوق مبني بر علم به محصن بودن زن آمده در خـود ايـن قـوان   
شـود،  اغواء مي موردي كه مرد به وسيله زن. نمو با عنوان اغواء مرد توسط زن آمده است -قانون اور

زيـرا در صـورتي كـه    . دشواست از اتهام زناي محصنه معاف مياطالع و نسبت به وضع تاهل زن بي
خود را هرگونه كه  اما شوهر مي تواند همسر .مرد از شوهردار بودن زن بي خبر باشد مسئول نيست

  )91: 1383نجفي،) (ب14، ماده Aقوانين آشوري ميانه، لوح .(مي خواهد كيفر دهد
اگر همسر مردي به دنبال مرد ديگـري بـرود و آن   «: نمو مي گويد -اورنامه قانون  اين زمينهدر 

دامنـه واقعـي    كـه . »خوابگي كند، آنها بايد آن زن را سرزنند، اما آن مرد بايد رها شود مرد با او هم
ن كشته مورد قبول اين ماده موضوع اغواء و اغفال مرد توسط زن است و به همين دليل مرد رها و ز

  )126 همان،.(مي شود
موضـوع سـه    ،در عهد عتيق نيز اين موضوع مورد اشاره است و فريب و اغفـال مـرد بـي اطـالع    

 تمـام  كـه در ) 11تـا   6آيـات   26و  20باب )(20تا  10آيات  12باب (روايت در سفر پيدايش است 
بستر مي شود  با همسر يك شخصيت ديني هم از جمله فرعون در مورد اول ،بيگانه فرمانروايي هاآن

پيامـد ايـن   . خواهر ازدواج نكرده آن شخصيت ديني است ،در حالي كه گمان مي كند زن مورد نظر
  .ازات الهي است نه بشريعمل مج

  
  :رضايت زن) 2

همچنان كه در باال ذكر شد در اسالم  .در زناي محصنه است زن رضايت اثبات لزوم ،ديگرشرط 
  . عنف حاكم استه قواعد زناي ب ،هاي زناعنف و اكراه در هريك از گونهنيز در صورت وجود 
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اگر عمل «: آزمايش خشك و انعطاف ناپذيري را مطرح مي كند كه 197در قانون هيتي ها ماده 
ت و عمـل  وض تلقي مي شود و اگر در دشت و صحرا بوده رضايت نيسدر شهر رخ دهد رضايت مفر

  )90: 1383نجفي،. (»تجاوز به عنف است
به ايـن واقعيـت كـه     ،قوانين آشوري ميانه هم براي احراز فقدان رضايت زن Aلوح  12در ماده 

ت يالزن در خيابان به فعاليت مشروع مشغول بوده و به شواهد دال بر مقاومـت زن نسـبت بـه تمـا    
  )90 همان،.(كند متجاوز تكيه مي

هيتي ها اعتماد كـرده   197در تورات نيز در سفر تثنيه براي احراز رضايت به همان شيوه ماده 
كند كه در شهر داد و فرياد دختر و استمداد او شنيده خواهد شد و بنـابر  اما دليلي مطرح مي. است

  ).27تا  24آيات  22ب با( اين اگر او فرياد نزند، رضايتش مفروض تلقي مي شود
  1 .ا.م.ق 630موضوع ماده ) د

ا در حـين  قوانين باستاني براي شوهر حتي حق قتـل همسـر و فاسـق ر    ،عالوه بر آنچه ذكر شد
ك شـهيد  .ر(، شبيه به آنچـه از فقـه اماميـه بـا تمـام امـا و اگرهـاي خـود         اندارتكاب زنا قائل شده

 وارد قـانون مجـازات اسـالمي گرديـده    ) 42/102:  1387،در مقايسه با خـوئي  9/120: 1410،ثاني
  .است
. طبق قوانين باستاني اگر شوهر دو طرف را در حين ارتكاب جرم دستگير كنـد دو امكـان دارد   

 128قوانين هيتـي هـا، مـاده     197ماده (اگر وي هر دو را در جا بكشد به دليل قتل مسئول نيست 
و اگر بخواهد ايشان را به دادگاه بياورد كه ) ين آشوري ميانه، قوانAالف لوح 15قانون اشنونا و ماده 

، Aب لـوح  15قانون حمـورابي و مـاده    129ماده (البته در اين صورت مجازات مرگ اجرا مي شود 
به پادشاه حق بخشيدن زندگي به هر  198ماده  ،البته تنها در قوانين هيتي ها) قوانين آشوري ميانه

  )92: 1383،فينج.(دو مجرم داده شده است
 :نوع مجازات) هـ

 مرگ،مجازات شكل ايران شديدترين حقوق كيفري و  ياسالمفقه كه در باال ذكر شد در  چنان
اقدام به رابطه نامشروع جنسـي نماينـد؛    ،براي زن و مردي مقرر گرديده كه با وجود شرايط احصان

بسته به نظـر شـوهر اسـت كـه از      ،نغالبا نوع مجازات و حتي اعمال آن بر ز ،اما در قوانين باستاني
نيـز بسـته بـه مجـازات زن و      زانيقتل و قطع عضو تا بخشش بدون مجازات متنوع است و مجازات 

با توجه به اين كه مجازات  .تر از آن است؛ كه اين نيز به سبب خصوصي بودن اين جرم است خفيف

                                                 
هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علـم بـه تمكـين    «: ا مقر مي دارد.م.ق 630ماده  1

 .»حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است. زن داشته باشد مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند
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شـيوه  ر بحـث هـايي در خصـوص    سنگسار در قرآن كريم مورد اشاره قرار نگرفته، در سال هاي اخي
و براساس بخشـنامه قـوه قضـاييه     1اجراي اين مجازات در محافل قضايي و حقوقي ايران مطرح بوده

ولي به هر حال اين مجازات در قانون مجازات ايران شده  متوقف حكم در مواردي ظاهرا اجراي اين 
  .وجود دارد

  
 ): به رضايت بين دو فرد مجرد(زناي غير محصنه  .2.1.2.1

زنا به طور مطلق مورد جرم انگاري واقع شـده و   قانون مجازات اسالمي ايران،حقوق اسالم و در 
موارد مذكور در باال به عنوان زناي به عنف و غيره همگي عوامل مشـدده ايـن جـرم محسـوب مـي      

پايين ترين حد زنا را يعنـي   88، در ماده 63قانون مجازات اسالمي پس از تعريف زنا در ماده . شوند
صد ضـربه شـالق كـه آن هـم      با مقرر داشتن مجازات يك اي كه فرد محصن نباشد،  همان مرحله

هـاي  امـا در قـانون نامـه   . بيان مـي دارد سوره نور است،  2برگرفته از نص صريح قرآن كريم در آيه 
باستاني عملي تحت عنوان رابطه جنسي به رضايت بين دو نفر مجرد مورد جرم انگاري واقع نشـده؛  

  : اين خود مي تواند به چند دليل باشد كه
بخشي كه به اين جـرم مربـوط    ،ممكن است با توجه به نقصان در كشف اين قانون نامه ها) الف

هـاي  قانون نامـه  تعددبا  ضعيف است زيرا كه اين احتمال بسيار. ما نرسيده باشدمي شده، به دست 
 اين به خصوص. ه دست ما نرسيده باشدمكشوفه بعيد است كه جرمي مشترك در هيچ يك از آنها ب

  .طور كامل يافت شده استه قانون حمورابي ب مانندكه برخي از آنها 
اخالقيـات خـاص،    سلسـله  كه با توجه به سنتي بودن جوامع باستان و پايبندي به يـك  اين) ب

  .است ارتكاب نمي يافته زمينهاين جرم 

                                                 
د بجنوردي از اعضاي شوراي عالي قضايي سابق، نظر امام خميني بعد سيد محم آيت اهللانقل شده از اظهار بر اساس   1

در قوه قضاييه به عنـوان   1360از استقرار جمهوري اسالمي ايران بر عدم اجراي حكم رجم بوده و اين موضوع در سال 
در  عـالوه بـر ايـن،    )13/5/1386مورخ  www.roozna.com شكوري،. (دستور العمل كاري قضات بخشنامه شده است

با ضميمه كـردن مسـتنداتي از شـيوه انعكـاس      ،قوه قضاييهوقت رييس  27/3/77مورخ  1/77/2814بخشنامه شماره  
به منظور خنثي كردن تبليغات رسانه هـاي خـارجي و مصـالح عاليـه     «مجازات رجم در خارج از كشور، توصيه شده كه 

به دبيرخانه قوه قضاييه بفرستند تـا پـس از    ،ز قطعيتقضات پرونده هاي مربوط را پس ا  ،نظام جمهوري اسالمي ايران
عالوه بر ايـن، بـا حسـن تـدبير در انتخـاب شـيوه مناسـب در          .مراتب پيگيري گردد ،ع بودن اجراي حكمناعالم بال ما

معاونت آمـوزش قـوه   . (»سوء استفاده معاندين و ضد انقالب نشود ترتيبي اتخاذ فرمايند كه ماية  ،خصوص اجراي حكم
  ) 444، ص 2، جلد 1382، )قوه قضاييه(اييه، مجموعه بخشنامه ها قض
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حتي معيشت و ازدواج در كه با توجه به را اين ،و ديگر احتمال كه مكمل سخن پيشين است) ج
كردند و به راحتي مـي توانسـتند اقـدام بـه ازدواج     افراد نيازي به اين عمل پيدا نمي ،دنياي باستان

  .كردو اين جرم اصال موضوعيت پيدا نمينمايند 
 .نـد باز گرداتورات و نظام كيفري يهود  به رااين جرم  پيشينه شواهدي وجود دارد كه مي تواند 

نيست و فقط غرامت در پي  شديديهر چند از نظر آموزه هاي شريعت يهود، زنا با دختر باكره جرم 
 1 .اجباري در كار نيسـت  ،دارد و مرد بايد با دختر ازدواج كند اما اگر دختر چنين ازدواجي را نپذيرد

در طـرح شـده   بنابراين، با توجه به بحث هاي قبل، ترديدي نيست كـه موضـوع م   )158سليماني، (
جايي كه معلوم شود همسري پيش از ازدواج پاكدامني خود  «:  21و  20آيات  22باب  ،سفر تثنيه

 در خصوص موردي است كه رابطه جنسـي » است سنگسار به شكل را حفظ نكرده، مجازات او مرگ
فتـي و زنـاي   ع ، بي24آيه  38باب  ،زيرا در سفر پيدايش. است دواج ناقص ارتكاب يافتهاو طي دوره از

  )94: 1383نجفي،(. محسوب مي شد »شيله«موجب مرگ او شد زيرا به طور ناقص همسر  »تامار«
مي توان حكم متفاوتي را در تورات ديد كه نشانگر كيفر داشتن زنا در مورد دختر  ،در عين حال

ختـري  و آن موردي اسـت كـه مـردي بـا د     .باكره در زماني است كه احتماال نامزد هم نداشته است
باكره نبوده و پيش از ازدواج با وي، بـا مـرد    ،ازدواج كند و پس از هم بستر شدن ادعا كند كه دختر

ني كه در ازيرا زم ،ديگري رابطه داشته است، اگر ادعاي شوهر ثابت شود، اين زن بايد سنگسار شود
  )21: 22تثنيه، . (خانه پدرش مي زيسته زنا كرده است

 ،حصـن سابقه جرم انگاري عمل زناي به رضايت بين دو فرد غير م ت،بدين ترتيب مي توان گف 
  .گرددكيفري ديني باز مي هاي به نظام

  :لواط .2.3
با » .وطي انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ ،لواط«: ا.م.ق 108ماده  طبق

دو تمايز  اين در مجازات )121و  110(لواط  شامل دخول و تفخيذ مي شود و مواد بعد  ،اين تعريف
اين نظر برگرفته از قول . دومي صد ضربه شالق استكيفر اولي مستوجب قتل و  قائل شده است؛

همچنين  42/378: 1367،نجفي(. اند اجماع نموده  و برخي بر آن ادعاي است فقهاي شيعه مشهور
 مطابق قول مشهور ،نظر اهل سنت نيز ،)510: 1415و شريف مرتضي، 8/7، ك شيخ طوسي.ر

احصان را  ديگري وجود دارد كه اتنظر در عين حال، )595، القيرواني(مبني بر اعدام است  ،شيعه
صد ضربه شالق  فاعل يك ،طوري كه در لواط دخولي غير محصنه در لواط هم شرط مي داند، ب

                                                 
اگر كسي دختري را كه نامزد نبود فريب داده با او هم بستر شود، البته مي بايد او را زن منكوحه خويش سازد و هر .  1

 )17-16: 22خروج، . (گاه پدرش راضي نباشد كه او را بدو دهد، موافق مهر دوشيزگان نقدي بدو بايد داد
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و در خصوص  هر دو اعدام مي شوند؛  ،حصانمي خورد و مفعول اعدام مي شود و در صورت ا
برخي از  از طرف ديگر، ) 41/280: 1387،خوئي. (جريان دارد ن حكم مندرج در قانونهما ،تفخيذ

 .ك.ر(  .اند آيه شانزدهم از سوره نساء را ناظر به بيان مجازات لواط دانسته  ،انفقيهان و مفسر
اند آزار  و آن دو تن را كه مرتكب فاحشه شده« :فرمايد آيه ياد شده مي )2/34: 1360طبرسي،
پذير و   س اگر توبه كنند و به صالح روي آورند از آزارشان دست برداريد؛ زيرا خداوند توبهدهيد، پ

  1.»مهربان است
يم مستوجب تعزير لواط از جرابا توجه به عدم تعيين مجازات معين و مقدر شرعي در اين آيه، 

  )2و3: 1379ر،نوبها( .خواهد بود
  :نوع مجازات) الف

و دو نظر ديگر  فاعل و مفعول است مجازات لواط اعدام  ن اسالمي،توجه به قول مشهور فقيهابا 
بما يراه «كه قائل به مدخليت احصان جهت اعدام در لواط و تعزيري بودن جرم لواط با مجازات 

اما بر حسب بررسي . است توجهي ننمودهنيز به آن است، نظر اقليت بوده و قانونگذار ايران » الحاكم
اي و خنثي كننده به را نوعي مجازات آئينه ، مجازات لواط20وري ميانه ماده در قوانين آش ،تاريخي

  :عبارت است از لواط كردن با مجرم و اخته نمودن او نحو توامان دانسته كه
اگر مردي با دوست خود لواط كند و آنها وي را مورد تعقيـب قـرار دهنـد و جـرم او     «: 20ماده 

  .»كرد و او را اخته مي كنندثابت شود، آنها با وي لواط خواهند 
مبتني بر تمايز قائل شدن بين لواط فاعلي و  ،برخي از محققان گفته اند كه اين مجازات عجيب

مفعولي است، زيرا لواط مفعولي سهم طبقات پست اجتماع بوده و چنين تمايزي در كتـاب مقـدس   
نظـر فقهـايي كـه در     در ،نقش مفعول در لواط پست بودن )77: 1383،نجفي( .است منعكس نشده

او را  ،مـنعكس اسـت و در هـر حـال     ،اند نيزمجازات آن بين محصن و غير محصن تفاوت قائل شده
  . دانندمحكوم به مرگ مي

شـده  هـم مطـرح   )  فرزنـد (در كنار صحبت از زناي با محارم، لواط با پسـر   ،در قوانين هيتي ها
يا پسر خود روابط جنسي برقرار كند، رابطه اي اگر مردي با مادر، دختر، «: آمده 189در ماده  .است

  .در بخش زنا با محارم توضيح داده شد ،پيشتر ،در خصوص مجازات آن هم. »غير مجاز خواهد بود
 ،در سفر الويـان ) منظور لواط است(» خوابيدن با مرد همانگونه كه با زن مي خوابند«در تورات 

تلقـي و بـراي هـر دو طـرف در     » بسـيار قبـيح  «يا » شنيع«گونه اي ديگر از عمل  ،22آيه  18باب 
  .كيفر مرگ مقرر شده است) مانند مقررات اسالمي( 13آيه  20باب  ،الويان

                                                 
 . كان توابا رحيما  والّلذان يأتيانها منكم فĤذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن اللّه.  1
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 كه معموال حكم مورد خاص را بيان مي كننـد،  ،قانون نامه هاي باستانيرويكرد كلي با توجه به 
واقعه بوده و تاسيس جـرم   نوعي قضيه ،كه لواطي كه در قوانين آشوري آمده گرفتنتيجه مي توان 

  1.است نخستين بار توسط قوانين الهي صورت پذيرفته ،به عنوان قضيه اي كلي ،لواط
  : مساحقه .2.2

مطـابق مـاده    ،اين عمـل )  ا.م.ق 127ماده ( .همجنس بازي زنان است با اندام تناسلي ،مساحقه
سابقه اي  ،باستانيهاي قانون نامه در  .صد ضربه تازيانه براي طرفين است مستوجب يك ا.م.ق129

  .يافت نشده استاز مجازات احتمالي براي اين عمل 
 :هاي جنسي غير مستقيمبزه .3

 :قذف 1.3
بـه   عمـل نـاروا  جرم بـودن نسـبت دادن    با توجه به مستند قرآنيِ ،ايرانمجازات اسالمي قانون  

بـه  را قـذف  ،  139مـاده     در ،و با توجه نظرات حقوقـدانان اسـالمي   2،و عدم توان اثبات آن ديگري
نمـوده   را تعيـين آن حـدي  مجازات  140ماده در و كرده تعريف نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري 

  3.است
كـه مـي توانـد وجـه     مورد قذف زوجه توسط زوج است  ،مي پردازيمآنچه  در اين مقال به آن  

  .وص باشدو مقررات حقوق اسالمي در اين خص ، شريعت يهودقانون نامه هاي باستاني مشترك
ي است كه در قرآن صراحتا بـه آن پرداختـه شـده و    حداز مجازاتهاي  ،مجازات قذف در اسالم 

بيشتر  مجازات مالي و  ،در قوانين باستانيمجازات اين عمل اما  .محدود به هشتاد ضربه تازيانه است
  . اندهشالق و مجازاتهايي ديگر را نيز به جريمه افزود ،جريمه است، هرچند برخي قوانين

ه خـود را بـه ايـن جـرم     يـك مـاد   ،به عنوان قديمي ترين سند ،نمو -در اين خصوص قانون اور
اگـر  «: در مورد قذف زوجه توسط زوج مقرر مـي دارد اين قانون نامه،  14ماده  .اختصاص داده است

بـي   ،مردي همسر خود را به رابطه جنسي با مرد ديگري متهم كند و قواعد اوردالي گذر از رودخانه
  .»گناهي زن را ثابت كند، مردي كه آن زن را متهم كرده بايد يك سوم ميناي نقره بپردازد

شالق، پرداخت جريمه مـالي و   ،در صورت ايراد اتهام زنا ،18، ماده Aلوح  ،قوانين آشوري ميانه
  )99: 1383،نجفي. (اخته كردن را تحميل مي كند

                                                 
: مراجعه شـود بـه   ) homosexuality( بازي براي مطالعه بيشتر در خصوص ديدگاه هاي اديان در مورد  هم جنس.  1

Jeffrey S. Siker, Homosexuality and religion, Greenwood Press, USA, 2007. 
 )4سوره نور، آيه ...(والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده.  2
 حد قذف براي قذف كننده مرد يا زن هشتاد تازيانه است 3
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اگر شوهري همسر خـود را  «: اردمي دمقرر است كه حمورابي نامه قانون  131ماده  ،نكته جالب
به زنا متهم كند، اما دليل محكمي نداشته باشد، زن بايد براي تبرئه خود از مسئوليت كيفري بر بي 

و بار اثبات را به طور كلي از مرد برداشته و بر زن تحميل نمـوده كـه   » .گناهي خود سوگند ياد كند
  .باشد فرهنگ آن عصرانه بودن شايد ناشي از مرد ساالرامر، اين 

به اين مساله مي پردازد كه در جايي  ، 19تا  13آيات  22در باب  ،در عهد عتيق نيز سفر تثنيه
در صـورت اثبـات مسـتوجب    كـه  ( ،كه شوهري همسرش را به بي عفتي قبل از ازدواج مـتهم كنـد  

ت اسـت از شـالق، پرداخـت    عبار ،مجازات مرد در صورت دروغ بودن اين ايراد اتهام ،)سنگسار است
از  طـالق ممنوعيـت   هر چند به نظر مي رسد )13-19: 22مثني، . (جريمه مالي و ممنوعيت طالق

بـه دليـل شـناعت عمـل     در جوامع كوچك آن زمـان   ويو طالق قذف زن كه در صورت ، اين نظر 
واج مجـدد بـا   ديگر قادر به ادامه زندگي نبوده است و هيچكس حاضر به ازد نسبت داده شده به وي

يعني زن است، ولي معلوم نيست ممنـوع كـردن طـالق و     ،نوعي حمايت نسبت به بزه ديده نبوداو 
رويكرد شريعت   .براي زن تنظيم كند مطلوبيمحكوم كردن زن به ادامه زندگي اين چنين، زندگي 

زن را رقـم   منطق روشن و كرامت داري بـراي تعيين مجازات براي عمل ارتكابي مرد،  از نظر ،اسالم
   .مي زند

 قوادي 2.3
مـواد   اسـت؛ قانون مجازات اسـالمي   كه انعكاس ديدگاه هاي حقوق اسالمي درنيز   جرم قوادي

را به خود اختصاص داده و تعريف آن عبارت است از جمع و مرتبط كـردن دو نفـر يـا     138تا  135
و پنج ضربه شـالق و تبعيـد از   براي مرد هفتاد  اين بزهمجازات  )135ماده . (بيشتر براي زنا يا لواط

ايـن   )138مـاده  .(اسـت و براي زن فقط هفتاد و پنج ضربه شـالق   ،محل به مدت سه ماه تا يكسال
و مقـررات كيفـري يهـود    در قانون نامه ها از آن  سابقه اي جرم نيز از مختصات فقه اسالمي بوده و 

  )164؛ سليماني، 194: 1387نوبهار، . رك( .است ذكر نشده
 جنسي با حيوان  رابطه .3

بدان اشـاره   و شريعت يهود قوانين باستاني ،اسالمياز جمله گناهاني است كه در فقه  ،بهيميت
  .است شده اما در قوانين ايران سخني از آن به ميان نيامده

هرچنـد در فقـه اسـالمي     ،اين جرم نيز در پيشينه تاريخي خود با كيفر مرگ روبرو بوده اسـت 
 .است شده ي ابرازنظرات متفاوت
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رابطه جنسي ميان يك مرد و گاو، گوسفند، خوك  ،199و  188، 187مواد  ،در قوانين هيتي ها
اين مقررات صريحا كيفر مرگ را مقـرر مـي    .طبقه بندي مي كند »حوركل«و سگ را تحت عنوان 

  1.كنند اما با اعطاي حق عفو به پادشاه
ز رابطه شنيع از سوي زن يا مرد با حيوان را فهرستي ا ، 23آيه  18باب  ،سفر الويان ،در تورات

 .ي مجـرم و حيـوان مقـرر مـي كنـد     مجازات مـرگ را بـرا   ، 16و  15آيات  20در بر دارد و در باب 
بـه رابطـه زن بـا حيـوان      ،در فقه اسـالمي   )15-16: 20؛ الويان، 22: 19؛ خروج، 23: 18الويان، (

  .نشده است پرداختهشده،  مطرحچنان كه در تورات 
در خصوص وطي و رابطه با حيوان چهار نظر و جود دارد، عده اي قائل به قتـل   ،در فقه اسالمي

واطي هستند، عده اي او را مستحق حد زنا مي دانند، گروهي يك چهارم حد زنا را الزم االجرا مـي  
ت تعزير مي شود و نظر اتفاقي در خصوص حيوان ايـن اسـ   مرتكبدانند، اما نظر بهتر اين است كه 

كه اگر حالل گوشت باشد، گوشت او حرام مي شود و بايد ذبح گرديده و سوزانده شود و اگـر حـرام   
شيخ . (واطي ضامن حيوان است ،گوشت باشد از شهر خارج شده و به فروش مي رسد و در هر حال

 )3/468: 1410،ابن ادريـس  .ك.همچنين ر 41/415 :1387،خوئي، 2/533، ابن براج ،8/7 ،طوسي
  )599، القيرواني(.مجازات تعزير را مناسب تر مي دانندنت نيز اهل س

  :نتيجه  .4
قانون نامه هاي باستاني كه صرف نظر از مبنا و خاستگاه اصلي، مقرراتي بشري محسوب بررسي 

و به ويژه دين يهـود كـه در ايـن مطالعـه مـورد       ،مي شوند و آموزه هاي اديان متقدم بر دين اسالم
يت از تمايل فطري انسان ها به  قانون مندي و محدوديت هـايي در روابـط   بررسي قرار گرفت، حكا

جنسي انسان هاي غير هم جنس و هم جنس دارد كه در مقـررات باسـتاني بشـري و آمـوزه هـاي      
                                                 

محكمـه  او را بـه  . اگر مردي با ماده گاوي آميزش كند رابطه اي غير مجـاز بـوده و كشـته خواهـد شـد     : 187ماده .  1
پادشاهي مي برند و خواه پادشاه دستور قتل او را داد يا جانش را ببخشد، حق حضور در محضر پادشاه را نخواهد داشت 

  ).مبادا كه افراد دربار را بي حرمت و آلوده سازد(
پادشـاهي  او را به محكمه . اگر مردي با گوسفندي آميزش كند، رابطه اي غير مجاز بوده و كشته خواهد شد: 188ماده 

مي برند، پادشاه ممكن است دستور قتل او را داده يا جانش را ببخشد اما او حق حضـور در محضـر پادشـاه را نخواهـد     
  .داشت
هرگاه كسي با يك خوك يا يك سگ رابطه جنسي برقرار نمايد، شاه ممكن است دسـتور قتـل آن انسـان و    : 199ماده 

  ... .ما آن انسان حق حضور در محضر پادشاه را نخواهد داشتحيوان را صادر كرده و يا جانشان را ببخشد ا
اگر مردي با اسب يا قاطري رابطه جنسي برقرار نمايد عمل او جرم نخواهـد  : الف مقرر مي دارد 200شگفت اينكه ماده 

  ... .بود ولي آن مرد حق حضور در محضر پادشاه را نداشته و هرگز نمي تواند كاهن شود
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بـه همـين دليـل،    . مورد حمايت قرار گرفته اسـت  ،اديان ابراهيمي و از جمله شريعت يهود و اسالم
نشـانگر شـباهت بسـيار گسـترده ارزش هـاي      ديني، و آموزه هاي  بررسي تطبيقي مقررات باستاني

بر اين اسـاس مـي تـوان نتيجـه گرفـت، تمايـل بـه        . زندگي اجتماعي در زمينه روابط جنسي است
كه در جهان معاصـر طرفـداراني    ،به ويژه در ميان افراد هم جنس ،برداشتن محدوديت هاي جنسي

و ز فطـرت و طبيعـت انسـاني و نـوعي واكـنش افراطـي       پيدا كرده است، به گونه اي فاصله گرفتن ا
به پيرايه هايي است كه به نام دين يا امور مقدس، برخي محروميت ها را بـراي انسـان رقـم    انفعالي 

با وجود شباهت هاي زياد در ارزش گذاري كيفري و تحميل مجازات براي جرايم جنسي  . زده است
، تفاوت هايي در اين خصـوص مشـاهده مـي گـردد كـه      ميان آموزه هاي ديني و متن قانون نامه ها

. مربـوط دانسـت  روش علمي در بين النهرين براي مطالعه حقوق برخي از آنها را مي توان به تفاوت 
بنـابر  . شيوه اي كه بيش از اين كه قاعده مند و كلي باشد، به صورت قضيه اي واقعه و جزئي اسـت 

جوامع آن عمـل   شود كه در آندليل بر اين نمي ،نيست مقررات مورد اشارهاين در  رفتارياين اگر 
  .است شده و جرم نبودهضد ارزش محسوب نمي

عالوه بر اين، بررسي هاي اين مقاله نشان مي دهد با وجود ايـن كـه تقريبـا همـه آمـوزه هـاي       
رويكرد تكاملي و كرامت مدار مقـررات  اما در خصوص جرايم جنسي ماهيتي امضايي دارند،  اسالمي

در  بـه گونـه اي كـه   . جنبه تأسيسـي دارد  ،سالمي در مقايسه با مفاد قانون نامه ها و شريعت يهودا
 اسـت، آنچه بيشتر مورد توجه در اسالم،  بزه هاي جنسي و يا اهداف مجازات هاجرم انگاري فلسفه 

ه بـه  يـا متـوني كـ    ،است، در حالي كه در قانون نامه هـا حفاظت از حريم اجتماع، خانواده و اخالق 
و  ،عنوان آموزه هاي شريعت يهود در دسترس است، در برخي موارد، خصوصي بودن جرايم جنسـي 

به ويژه در اختيار همسر يا پدر بودن تعقيب اين جرايم، و يـا پرداخـت خسـارت بـه پـدر دختـر در       
محـور   ، رويكرد اخالقخطاكارو يا اجبار به ازدواج زن با مرد  -اكراه با عنف و حتي  -روابط جنسي 

  .و كرامت مدار تلقي نمي شود
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