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  چکیده
 محصن زانی توسّط زنا در رجم مجازات که اسالمی مجازات قانون 225  ماده از گذشته

 که فرضی در ،228 ماده در است، پذیرفته را بالغ مرد اب محصنه زانیه نیز و بالغه زن با
 حکم ولی داند می »شلّاق« ضربه صد فقط مستحقّ را زانیه باشد نابالغ زنا، مقابل طرف
 گذاشته سکوت به را بالغه غیر دختربچه با زنا در محصن زانی مجازات یعنی آن، عکس

 فتوای موضوع، این در مامیّها فقهای که حاکی از این است فقهی منابع .است گذشته و
 شلّاق ضربه صد مستحقّ را محصنه و محصن فقها مشهور که طوری به ندارند؛ واحدی

 به قائل سوم قول و اند؛ کرده حکم رجم ثبوت به فرض، دو هر در نیز برخی دانند؛می
 مستحقّ را محصنه زانیه »زن« و ،»رجم« مستحقّ را محصن زانی »مرد« و شده تفصیل

بازخوانی ادلّه به  -با روش توصیفی تحلیلی  - نوشتار حاضر داند.می »شلّاق« بهضر صد
ضمن تقویت مبانی دیدگاه غیر پرداخته و  هبررسی روایات وارداین حکم و نقد و 

ی مشهور  آن را أرجح تلقّی کرده است. یافته اصلی تحقیق حاکی از این است که ادله
، اصل برائت از رجم و وجود شبهه، از صالحیّت استنادی نظیر عموم روایت ابوبصیر

کافی برای نفی مجازات رجم از مرد زانی محصن برخوردار نبوده و مرد زانی محصن در 
زنا با دختربچه محکوم به رجم خواهد بود؛ برخالف زانیه محصنه در فرض زنا با  فرض

 اجمال و ابهام عرف هدف شود. ضمناً باپسربچه، که فقط به صد ضربه شلّاق محکوم می
 به ،228 ماده به ایتبصره افزودن با گذارقانون است شده پیشنهاد الذکر،ماده فوق از

  .نماید تصریح بالغه در زنا با غیر محصن زانی برای »رجم« مجازات
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  ی تحقیقمقدّمه و پیشینه
که گانه مجازات زناست. بین فقها هیچ اختالفی نیست در اینشترجم یکی از اقسام ه
خصوص کند که مرد باشد یا زن؛ و در این رجم است و فرقی نمی مجازات زناکار محصن،

مستند این حکم،  ]4239و422ص، 10[ .ادعای اجماع محصّل و منقول شده است
، 18، ج8ند. [ر.ک: ن نظریه را دارروایات متعددی است و مشهور فقهای امامیه همی

حدّ زنا «نیز به تبعیّت از نظر فقیهان امامیه، آورده است:  92ق.م.ا.  225ماده  ]349ص
با توجه به تعریف فقها از احصان، هشت ...». برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است 

شرط برای تحقق آن الزم است: دخول موجب غسل؛ بالغ بودن دخول کننده، عاقل 
کننده؛ آزاد بودن دخول کننده؛ نزدیکی در جلو؛ وجود عقد دائم یا ملک  بودن دخول

در صبح و شام؛ و معلوم بودن نزدیکی به  همسریمین؛ امکان نزدیکی و دسترسی به 
   ]78- 73، ص9، ج5نه بر آن. [وسیله اقرار مرد یا بیّ

در  ] حکم به اجرای رجم در زنای محصنه،198، ص1، ج25به اعتقاد همه فقیهان [
فرضی است که هر دو طرف زنا بالغ باشند؛ به عبارت دیگر، هرگاه مرد محصن با زن 

ی نامشروع گردد محکوم ی عاقله زنا کند، و یا زن محصنه با مرد بالغ مرتکب رابطهبالغه
شوند. اما فرض دیگر آن است که یکی از دو طرف زنا نابالغ باشد. به این به رجم می

ن با غیر بالغه (صبیّه) زنا کند و یا زن بالغه محصنه با غیر بالغ که مرد بالغ محصصورت
(طفل) چنین عملی را انجام دهد. در اینجا سؤال قابل طرح آن است که آیا در این 
حالت هم که یکی از دو طرف زنا بالغ و طرف دیگر، غیر بالغ است مجازات رجم ثابت 

ی حکم شود که فقهای امامیه دربارهشود یا نه؟ با تتّبع در متون فقهی معلوم میمی
نظر نداشته و درباره اجرای مجازات رجم بر محصن و محصنه چنین فرضی اتفاق

ای به ای به ثبوت شلّاق برای مرد محصن و زن محصنه، و عده نظر دارند؛ عدهاختالف
ثبوت رجم برای مرد محصن و زن محصنه قائل شده و قول سوم هم ضمن قائل شدن به 

ل و تفاوت بین مرد و زن زناکار، مرد محصن را محکوم به رجم، و زن محصنه را تفصی
  محکوم به شلّاق دانسته است. 

در زنای با محارم نسبی و «آورده است:  228 در ماده 1392قانون مجازات اسالمی 
چه زانیه، بالغ و زانی، نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلّاق زنای محصنه، چنان

داشت: مقرر می 1370ق.م.ا مصوب  83 ی مادهاین در حالی است که تبصره» است.
توان گفت با توجه به ؛ در واقع می»زنای زن محصنه با نابالغ موجب حدّ تازیانه است«

قانون سابق را  83ی ماده ق.م.ا.، حکم تبصره 228ی مذکور، مقنّن در ماده تبصره
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که یکی  -ای مستوجب رجم، در زنای مستوجب قتل نیز توسعه داده و آن را عالوه بر زن
ی مذکور در خصوص زنای مرد داند. مادهجاری می - از موارد آن زنای با محارم است 

ق.م.ا. که  224همچنین ماده  .بالغ محصن با دختر صغیره سخنی به میان نیاورده است
خود، روشن و واضح  ی دومتحت مواردی حکم زنا را اعدام اعالم کرده است در تبصره

گذار در حکم زنای به عنف، بین دختر نابالغ (صغیره) و زن بالغ قائل نیست که چرا قانون
تنها تصریح قانون مجازات اسالمی در مورد  ]600، ص1ج ،29[ .به تفکیک نشده است

هرگاه «دارد: است که بیان می 221ماده  2ی زنایی که یکی از طرفین نابالغ باشد تبصره
شود و حسب ها نابالغ باشد، زنا محقّق است لکن نابالغ مجازات نمیفین یا یکی از آنطر

  ». گرددمورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می
بچه زنا خصوص شخص زانی بالغ که با دخترشود این ماده، درطور که مشاهده میهمان

ده است. همچنین قسمت اول این ماده که در تعریف زنا کند هیچ حکمی را بیان نکر
...» ها نبوده ی زوجیّت بین آنزنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه«دارد: بیان می

 2ی خاطر است که در تبصرهاز جماع مرد با صغیره سخنی نیاورده و شاید به همین
هرچند  ؛به این مسئله توجه کند است تا ن اندکی سعی کردهقانون جدید، مقنّ 221ماده 

هنوز مسائل مبهمی همچون عدم بیان حکم زنای شخص زانی بالغ با دختربچه در این 
دانان، زنای ماده وجود دارد و شاید بتوان گفت به همین علت است که برخی از حقوق

تجاوز بلکه صرفاً آن را یک تعرّض و  ،دانندزانی بالغ با دختر صغیره را لزوماً زنا نمی
تواند حتی مجازاتی شدیدتر از دانند که میجنسی و از مصادیق آزار و اذیت جنسی می

  ]54و19ص ،28. [صد ضربه شلّاق را داشته باشدمجازات یک
هاي پیش از این، ي موضوع نحقیق حاضر، در نوشتهالزم به ذکر است که در زمینه

وي قرار نگرفته است و تحقیق مستقلّی را هاي مختلف، مورد توجه و واکاادلّه و مبانی دیدگاه
رو، تحلیل و واکاوي در ادلّه خصوص نام برد. مسأله اصلی نوشتار پیشتوان در ایننمی

الذکر بوده و سعی بر آن است که با بررسی تحلیلیِ ادلّه هر سه دیدگاه، و نیز هاي فوقدیدگاه
زمینه وارد شده است، دیدگاهی که با ي نقلی، مخصوصاً روایاتی که در این با مالحظه ادلّه

  مبانی عقلی و شرعی، سنخیت بیشتري داشته باشد را ارائه و تقویت نمایند. 
  

  اقوال فقها درباره حکم زناکار بالغ با نابالغ   - 1
توان دریافت که در خصوص حدّ زنای زانی محصن با صغیره با مراجعه به منابع فقهی می

  اند: ه با صغیر (پسربچه) به طور کلّی فقها سه قول را مطرح کردهی محصن(دختربچه) و زانیه
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ی محصنه در فرض مرد زانی محصن در صورت زنا با دختربچه و زن زانیه -قول اول
  زنا با پسربچه، صد ضربه شلّاق می خورد.  

  شود.مجازات رجم اجرا می بر زانی و زانیه، - قول دوم
ربچه و بین زنای مرد محصن با دختربچه باید بین زنای زن محصنه با پس -قول سوم

قائل به تفصیل شد؛ به این صورت که در اوّلی فقط حدّ زن محصنه، صد ضربه تازیانه 
  است و در دومی، رجم برای مرد زانی محصن به قوت خود باقی است. 

که فقها در زنای محصن با صغیره، هر حکمی را که برای ی قابل توجه ایننکته
اند برای زن دیوانه هم به خاطر  نظر گرفتهی درک و تمییز درخاطر فقدان قوه صغیره به

نظر گرفته و حکم این دو را یکسان پنداشته اند. در پژوهش حاضر ابتدا فقدان عقل در
ی محصنه با به اقوال فقها در خصوص حکم زنای زانی محصن با صغیره و زنای زانیه

ها به بیان قول مختار با ذکر با بررسی ادله و نقد آنشود و پس از آن  پرداخته می صبیّ
  ی آن خواهیم پرداخت.ادله

  
  قول اول: حکم شلّاق (جلد) برای زانی و زانیه و ادلّه آن -2

رجم شده و برای زناکار محصن و محصنه به اجرای  ثبوتفقها، قائل به عدم  مشهور
، 5ج ،13؛ 432ص، 1؛ 215ص ،15؛ 937، ص4ج، 14[ .اندکرده صد ضربه تازیانه حکم

، 9ج، 20؛ 171، ص2ج ،16؛ 318، ص5ج ، 18؛ 244ص، 17؛ 552ص ،21؛ 26ص
این گروه از فقها بین  ]696- 695ص ،31؛ 102، ص9ج ،5؛ 527، ص3ج ،19؛ 142ص

مرد محصن و زن محصنه تفاوتی قائل نشده و در صورت ارتکاب زنا توسط هر یک از این 
  اند.اق حکم کردهصد ضربه شلّبه مجازات یک ،نابالغ باشدافراد در فرضی که طرف مقابل 

  اند:ای خود به دالیل زیر استناد جستهطرفداران این دیدگاه برای اثبات ادّع
  
  . دلیل اول: اصل برائت از رجم 2-1

هرگاه در چنین فرضی شکّ شود که بر زانی اجرای مجازات رجم واجب است یا نه؟ با 
؛ 104، ص9، ج5[ .کنیمت رجم را از زن و مرد زناکار نفی میاجرای اصل برائت، مجازا

، 1، ج42؛ 415، ص25، ج26؛ 88، ص3، ج40؛ 291، ص1، ج37؛ 364، ص14، ج6
  ]454، ص1، ج4؛ 74ص

از منظر فقها، در زنای مرد  - اشکال این دلیل آن است که اوالً نقد و بررسی:
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عنوان  ،عاً بعد از حصول دخولمحصن با صغیره یا زن مجنونه، در مجنونه و صغیره قط
 ]283، ص1، ج41؛ 292، ص1، ج 37؛ 30، ص7، ج23[ ؛صادق است» زنای محصنه«

شود؛ اطالق روایاتی که حدّ را ی احصان میبنابراین زنای محصنه، مشمول اطالق ادله
 است که متبادر از آن روایات، حدّ کامل برای زانی ی بالغه تعیین کردهبرای زانی یا زانیه

است که اگر محصن باشد، حدّ آن جلد و سپس رجم است و اگر محصن نباشد فقط 
 ]452، ص1، ج43 ؛74، ص1، ج42؛ 416، ص25، ج26؛ 30، ص7، ج23[ .باشدجلد می

دلیلی وجود ندارد که صالحیّت داشته باشد تا روایات مطلق را  ،از دیدگاه برخی فقها
، 25، ج26[ ؛اشد یا بالغه، فرقی قائل نشده استبها صغیره بکه مزنیٌمقیّد کند و بین این

بنابراین با وجود دلیل شرعی (زنای محصن) که دلیل  ]89-88، ص3، ج40؛ 415ص
، 1، ج41ماند؛ [است باقی نمی جایی برای اصاله البرائه که دلیل فقاهتی ،اجتهادی است

اشته باشد؛ شود که نصّی وجود ندکه زمانی به اصل مراجعه میبه دلیل این ]286ص
 ،که هر کدام از آن دوباشند، نه در عرض هم تا اینچراکه نصّ و اصل در طول هم می

 - ثانیاً ]104، ص9، ج5. [دلیل مستقلّ باشند و تمسّک به هر کدام از آن دو صحیح باشد
 ،جلد در تعارض استعدم وجوب از دیدگاه برخی از فقها، اصل برائت از رجم، با اصل 

بر دیگری ترجیح نداشته و با  یک از این دو اصل] و از آنجا که هیچ452، ص1، ج43[
ی تعارض، تساقط حاصل آید در نتیجهاختیار یکی از آن دو، ترجیح بالمرجّح پیش می

جری نخواهد بود بلکه باید به سراغ اصول و قواعد دیگر  شده و هیچ یک از این دو اصل مُ
رو حکم به  مجازات جلد را منتفی دانست؛ از اینتوان ، می»درأ«رفت و با اجرای قاعده 

    ماند.نفی مجازات رجم و اثبات جلد بالاشکال باقی نمی
  

  . دلیل دوم: نقص احترام صغیره نسبت به بالغه2-2
رو  تری نسبت به بالغه دارد؛ از ایناستدالل دوم مبتنی بر این است که غیر بالغه، احترام کم

  ی نابالغ زنا کند، رجم از وی منتفی شده و شلّاق ثابت بچهاگر مرد بالغ محصن با دختر
؛ 415، ص25، ج26؛ 291، ص1، ج37؛ 198، ص 1،  ج25؛ 439، ص10، ج34شود. [می
ترِ غیر ] مؤید نظر این دسته از فقها آن است که به خاطر همین احترام کم74، ص1، ج42

ی را قذف نماید، حدّ قذف بر وی جاری ابالغهبالغه است که اگر کسی غیر بالغه در مقایسه با
  ]88، ص3، ج40؛ 415، ص25، ج26؛ 227، ص1، ج44شود. [نمی

بلکه  ،عقوبت و مجازات، منوط و مقیّد به کمال احترام نیست - اوالً نقد و بررسی:
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از منظر فقها، چنین چیزی  - ثانیاً ]285، ص1، ج41[ ؛رجم، حدّ زنای مرد محصن است
باشد و توان مقابله است که اثبات حکم شرعی با آن ممکن نمی جزو استحسانات ظنیّه

  )285، ص1، ج41؛ 454، ص1، ج43[ .با اطالقات روایات را ندارد
  
  . دلیل سوم: نقص لذت در زنای مرد محصن با صغیره 2-3

تری برای وی به طبق این استدالل، از آنجا که زنای مرد محصن با دختربچه، لذت کم
مجازت زنا با وی در مقایسه با مجازات زنای چنین مردی با زن بالغه، همراه دارد لذا 

کند که به جای رجم، مجازات شلّاق اجرا یکسان نیست و چنین استداللی اقتضا می
، 1، ج37؛ 364، ص14، ج6؛ 439، ص10، ج1424، 34؛ 143، ص9، ج20[ .شود
  ]285، ص1، ج41؛ 454، ص1، ج43؛ 88، ص3، ج40؛ 74، ص1، ج42؛ 291ص

که لذت زنا با  اینطور نیست -اشکال این دلیل آن است که اوالً نقد و بررسی:
تر باشد؛ چراکه در زنای با دختربچه (صغیره) در بعضی دختربچه نسبت به زن بالغه کم

در توجیه این  ]292، ص1، ج37است. [ از موارد، لذت زیادتر و بیشتر از زنای با بالغه
لی در تحقق بخشیدن یک فعل و حصول نتیجه از آن، توان گفت: عنصراص مطلب می

آید تر در جانب فاعل آن فعل وجود دارد و میزان لذتی که در مفعول پدید میبیش
زیاد و کم بودن  -شود. ثانیاًی نزدیک با فعلی دارد که از جانب فاعل صادر میرابطه

صدق زناست در  شود؛ بلکه حکم، دائرمدارلذت، مالک و مناط حکم الهی واقع نمی
که زنا در اینجا محقق شده است، و به همین خاطر هنگامی که پیرمرد محصن حالی

که لذت زنا برای وی در شود، در حالید هم شلّاق خورده و هم رجم میشومرتکب زنا 
   ]285، ص1، ج1418، 41؛ 292، ص1، ج37[ .تر استمقایسه با زناکار جوان کم

  
  و نقد آن. دلیل چهارم: روایات 2-4

ی پسربچه : از امام صادق(ع) دربارهآمده است ابوبصیر یصحیحه روایت در -روایت اول
است سؤال کردم؟ حضرت فرمود:  و با زنی زنا کردهای که به سن ده سالگی نرسیده 

خورد. گفته خورد و زن، حدّ کامل (صد ضربه شلّاق) میتر از حدّ، تازیانه میپسربچه کم
شود، زیرا کسی شود؟ فرمودند: زن رجم نمیصنه باشد چگونه حکم میشد: اگر زن مح

بلوغ رسیده بود زن  بلوغ نرسیده است و اگر به سنّ که با او نزدیکی شده است، به سنّ
 534، ص2ج ،2؛ 1دیثح، 180، ص7ج ،36؛ 321، ص41، ج1363، 44[ .»شدرجم می
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، 18، ج8؛ 17- 16، ص10، ج32؛ 27، ص4، ج3؛ 47، ص18ج ،45؛ 1دیثح، 320اب ب
  ]9ب362ص

، 14، ج6؛ 440، ص10، ج34؛ 144-143، ص9، ج20؛ 432، ص1استدالل فقها [
؛ 291، ص1، ج37؛ 322، ص41، ج44؛ 454، ص13، ج30؛ 14، ص13، ج4؛ 364ص
ی به این روایت از دو جهت است: یکی از ناحیه ]284، ص1، ج41؛ 75، ص1، ج42

  ر شده در روایت.جهت عموم دلیل ذک فحوی؛ و دیگری از
به این طریق که وقتی زن بالغه  الف: از ناحیه داللت فحوی (قیاس اولویت):

کنند، پس به طریق أولی، اگر مرد محصن با محصنه با پسربچه زنا کند او را رجم نمی
؛ 322، ص41، ج44؛ 439، ص10ج  ،34. [دختربچه مرتکب زنا شود نباید رجم شود

  ]88، ص3، ج40؛ 415، ص25، ج26؛ 74، ص1، ج42؛ 198، ص 1ج  ،25
اثبات حکم شلّاق (جلد)  - این دلیل از چند جهت مخدوش است: اوالً نقد و بررسی:

ی محصنه ی آن با حکم جلد زانیهخاطر مقایسهبرای زانی محصن در زنای با صغیره به
ت؛ الفارق است و قیاس در مذهب امامیه جایز نیسدر زنای با طفل (پسربچه)، قیاس مع

، 41؛ 98، ص38وارد شده است؛ [ زیرا روایت فقط در خصوص زنای محصنه با پسربچه
برد بیش لذتی که یک مرد در زنای با دختربچه می از دیدگاه عرف، - ] ثانیا284ً، ص1ج

برد و لذت زن در زنای از لذتی است که یک زن از این عمل در زنای با یک پسربچه می
، 1، ج42؛ 293، ص1، ج37؛ 454، ص1، ج43[ .باشدمی با پسربچه، بسیار قلیل و کم

  ]253، ص35؛ 74ص
در ی ابوبصیر: در روایت صحیحهلیل نابالغ بودن زوج عموم د یب: از ناحیه

، بالغ که زوجشود برای اینروایت بیان شد که زن محصنه در زنای با پسربچه رجم نمی
ونه استفاده شود که اگر مرد زانی گنبوده است؛ بنابراین از این دلیل ممکن است این

بلوغ نرسیده  به سنّ، (صغیره) زیرا منکوحه شود،محصن با صغیره زنا کند رجم نمی
  ]284، ص1، ج41؛ 454، ص1، ج43؛ 74، ص1، ج42؛ 291ص، 1ج ،43[ .است

از دیدگاه فقها، تعلیل ذکر شده  -ن است که: اوالًآ: اشکال این دلیل نقد و بررسی
را کسی که با او نزدیکی شده، به سنّ بلوغ نرسیده است) مختصّ زمانی در روایت (زی

باشد و ناکح و منکوح نابالغ که منکوحه (زانیه)، باشد؛ نه این نابالغاست که ناکح (زانی)، 
خصوصاً  ،الفارق استمباین با یکدیگر هستند؛ بنابراین قیاس ناکح به منکوح، قیاس مع

به خالف  ؛لغ با دختربچه، مقرون به لذت برای مرد استاگر لحاظ شود که زنای مرد با
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، 1، ج42؛ 293، ص1، ج37[ .تری در آن استزنای پسربچه با زن بالغه که لذت کم
استعمال زانیه (زنا دهنده) برای زن از باب مجاز است  - ثانیاً ]454، ص1، ج43؛ 74ص

برند؛ زیرا در ا شده ) را بکار مینه حقیقت؛ و فقها عموماً به جای زانیه، مزنیٌ بها (با او زن
بنابراین پذیرد؛ کند و زن این دخول را می حقیقت، این مرد است که با زن دخول می

 - زنای شرعی  ،کندای حتی با ترغیب و تحریک خودِ زن با او دخول می وقتی پسربچه
 ؛دانندمحقّق نشده است؛ چون فقها در زنا بلوغ را شرط می - که شرایط حدّ را داراست 

هرچند که زنای عرفی (دخول آلت تناسلی مرد در فرج زن) رخ داده است؛ در نتیجه، 
حد کامل بر زن واجب می  ،وقتی حتی مرد دیوانه ای با این زن بالغ (محصنه) زنا کند

زیرا درست است که این مرد فاقد عقل است ولیکن شرط بلوغ در جانب مرد  ؛شود
رای حد کامل بر زن کافی است. باتوجه به این محقّق است و همین شرط برای اج

ای (صغیره) زنا کند هرچند که دختربچه استدالل، وقتی که مرد بالغ محصن با دختربچه
 بالغ نیست ولیکن در طرف مرد (زانی)، بلوغ محقّق است و همین دلیل برای اجرای حدّ

و  601ص ،1، ج29؛ 237، ص27 ؛98، ص38[ .باشدکامل (رجم) بر مرد کافی می
پس این مطلب (نفی رجم از زانی محصن در «گوید: فقیهی در مقام تمثیل می ]604

زنای با صغیره به خاطر قیاس آن با نفی رجم در زنای محصنه با صبی)، به خاطر عموم 
ر ، نظیر این است که گفته شود: اگر پسل ذکر شده در روایت، یعنی نابالغ بودن زوجدلی

که پسربچه به سن بلوغ نرسیده است، برای این ،کشند او را نمیبچه ای مردی را بکشد 
که اگر مردی پسربچه ای را بکشد کند بر این داللت نمیبنابراین (عدم قصاص پسربچه) 

که زنا با عدم بلوغ  به این دلیل« شد:البته اگر در مقام استدالل گفته می؛ شودکشته نمی
تسرّی دادن حکم به مرد زانی محصن پسندیده در این صورت، قطعاً » همراه گشته است

 .»خالف استداللی است که در روایت وارد شده استکه این مطلب، بربود در حالیمی
  ]294- 293، ص1، ج37[

در آخرین دیداری که امام «ی ابی مریم است؛ ایشان گوید: قهروایت موثّروایت دوم: 
به سن بلوغ نرسیده و با زنی زنا کرده  بچه ای کهپسر یصادق(ع) را مالقات کردم درباره

تر از حدّ، کنند؟ فرمودند: پسربچه کماست از ایشان سؤال کردم که با آن دو  چه می
شود، به حضرت گفتم: اگر دختربچه ای که به سن خورد و بر زن حدّ اقامه میتازیانه می

چیست؟ حضرت  بلوغ نرسیده است با مردی پیدا شود که با دختربچه زنا می کند حکم
، 7ج ،36[ .»شودخورد و بر مرد حدّ اقامه میتر از حدّ، تازیانه میفرمود: دختربچه کم
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 ،8؛ 45دیثح، 17، ص10ج ،32؛ 5006دیثح، 28-27، ص4ج ،3؛ 2دیثح، 180ص
، 4؛ 365، ص14، ج6؛ 98، ص38گروهی از فقها [ .]2دیثح، 9ابب، 362، ص18ج
 ،41؛ 455، ص1ج ،43؛ 454ص، 13، ج30؛ 30، ص7، ج23؛ 454، ص13ج

ضمن استدالل به روایت مذکور، معتقدند که این برخی  ]285، ص1انوارالفقاهه، ج
 ،42. [باشدروایت، مطلق است و شامل حکم رجم برای هریک از محصن و محصنه می

   ]455، ص1ج ،43؛ 75، ص1ج
حصن و که روایت مطلق بوده و شامل حکم رجم برای هریک از ماین نقد و بررسی:

  روایت برداشت  1سیاقاز  -که اوالًمحصنه باشد، واضح و روشن نیست؛ به دلیل این
شود که به بیان فرق بین بالغ و غیر بالغ پرداخته است؛ زیرا نگفته است که حدّ اعم می

ی مقابله ، به قرینه»حدّ«لفظ  -ثانیاً ]455، ص1، ج43[ .از ضرب (تازیانه) و رجم است
، 43؛ 75، ص1، ج42کند. [، به خصوص جلد و تازیانه انصراف پیدا می»ما دون حدّ«اش 
 نیازی نبود که از حکم ،اگر سؤال، مطلق بود - ثالثاً]. 288، ص1، ج41؛ 455، ص1ج

ی منظور فقیهی دربار ]30، ص7، ج23[ .پسربچه و دختربچه به طور جداگانه سؤال شود
ممکن است مراد از «کند: مال مطرح میشود) دو احتفرمایش امام (بر زن حدّ اقامه می
برای عهد باشد؛ در نتیجه، » الغالم«که الف و الم در آن، مجرّد جلد باشد به این صورت

خورد؛ پس به ناچار منظور همان شلّاق زن به کمتر از حدّ زده شده و مرد حدّ کامل می
برایش جعل خواهد بود؛ و ممکن است که منظور، اجرای حدّ مناسب با زن است که 

خورد، و اگر محصنه باشد شلّاق خورده که اگر محصنه نباشد شلّاق میشده است، به این
در کالم امام(ع) به » یضرب«به جای » یقام«که شاید آوردن لفظ شود، همچنانو رجم می

این مطلب اشاره دارد؛ در نتجه، این روایت با روایت ابوبصیر که رجم را از زن نفی کرده 
   ]294، ص1، ج37[ .کندارض پیدا میاست تع

با توجه به بیانات پیشین، از دیدگاه فقها مقتضای قاعده این است که اگرچه این 
بصیرکه حکم رجم را از زن محصنه نفی ی ابوروایت مطلق است ولکن با روایت صحیحه

شود؛ بنابراین زن محصنه در زنای با پسربچه رجم نشده و فقط د میکرده است مقیّ
 بر مرد حدّ«در خصوص قول امام(ع) که فرمود:  ]294، ص1ج ،37[ .خوردتازیانه می

                                                                                                                                                                        
سیاق تنها داللت مقالیه اسـت کـه بـه آن سـیاق      -1 :در اصطالح دو معنا برای سیاق ذکر شده است .1

در این صورت سیاق عبارت خواهـد بـود از: اسـلوب سـخن، طـرز جملـه بنـدی        . گویند هم می لغوی
سیاق داللت مقالیه و حالیه است که عبارت است  -2 خن؛نظم خاص کالم و یا روند کلی س وعبارات، 

  .از: هر گونه دلیلی که به الفاظ و عبارات پیوند خورده باشد، چه لفظی، چه حالی
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شود؛ یعنی جلد همین دو احتمال که در مورد زن گفته شد، مطرح می» شوداقامه می
کدام از این دو احتمال بر مرد اگر محصنه نباشد و جلد و رجم اگر محصنه باشد و هیچ

چنان تحت اطالق (حکم رجم مرد محصن در زنای با دیگری ترجیح ندارد؛ بنابراین هم
  ]295، ص1، ج37[ 1.ماندصغیره) باقی می

مجازات مردي که با  :راوي گوید: از موسی بن جعفر(ع) پرسیدم روایت سوم:
خورد، و درباره مجازات می چیست؟ حضرت فرمود: حد ،دختربچه اي مواقعه کرده است

خورد  یست پرسیدم؟ حضرت فرمود: آن زن شلّاق مپسربچه اي که با زنی مواقعه کرده ا
، 18ج ،8؛ 1015 و1014 رقم ،257ص ،22[ .»نیستو بر پسربچه هیچ مجازاتی 

  ]5و4دیثح، 363ص
محصنه  این روایت هم مطلق است و مشمول حکم رجم براي هریک از محصن و

  ]285-284، ص1، ج41؛ 456، ص1، ج43 ؛ 456، ص13، ج30است. [
ستدالل به این روایت نیز همچون روایت سابق است و در ا نقد و بررسی:

ي ابوبصیر) برعدم رجم در بعضی از روایات (صحیحه«خصوص آن گفته شده است: 
ي محصنه و اکتفا بر مجرّد جلد تصریح شده است و چون اطمینان به عدم رجم زانیه

ي نیست جز شود پس هیچ چاره ازانی محصن در زناي با صغیره یا مجنونه حاصل نمی
یم: اگر زانی محصن نباشد مقتضاي آیه و گوئي زنا مراجعه کنیم و میکه به ادلهآن

چه که شود بنا بر آنروایت همان جلد است و اگر محصن باشد پس آن جلد و رجم می
گذشت و به خاطر عدم وجود دلیلی که صالحیت داشته باشد روایات زنا و حکم احصان 

  ]295، ص1ج ،37[ .»را تخصیص بزند
                                                                                                                                                                        

بین عموم روایت ابوبصیر مبتنـی بـر جلـد و اطـالق     . ممکن است به عنوان اشکال مقدّر گفته شود که 1
و داللـت   بـوده لفظـی   ،که داللت عموم بر عـام  به ویژه اینتعارض پیش می آید؛ رجم  مبتنی بر هادل

در پاسخ خواهیم  ، در این حالت راه رفع تعارض چگونه است؟مات حکمت استمطلق بر اطالق با مقدّ
گفت: اوالً همان طور که در نقد و بررسی استدالل به روایـت ابـی مـریم بیـان کـردیم گرچـه روایـت        

و روایت ابی مریم به ظاهر تعارض دارند ولی تعارض آنهـا بـدوی اسـت کـه بـا انـدک تـاملی        ابوبصیر 
برطرف می شود به طوری که اطالق روایت ابی مریم به وسیله روایت ابوبصیر که حکم رجم را از زانیه 
محصنه نفی کرده است مقیّد می شود؛ این در فرضی است که ما اطـالق روایـت ابـی مـریم را قبـول      

ف بر مقـدّمات حکمـت اسـت و یکـی از     داش ته باشیم، ولی حقّ آن است که اطالق دلیل مطلق، متوقّ
کننده بر تقیید در کالم نباشد، اما داللت –متصله یا منفصله  -ای مقدّمات حکمت این است که قرینه

ارد و همین شود که قرینه وجود دبا بیانی که در نقد و بررسی روایت ابی مریم بیان داشتیم معلوم می
شود و طبیعتاً دیگر اطالقی نیست که با عموم روایت ابوبصیر تعارض کند؛ بـه  مانع از اطالق گیری می

   عبارت دیگر، در یک سخن می توان گفت که تعارض مستقرّ در کار نیست بلکه تعارض بدوی است.
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روایت مرسله ای که صاحب سرائر بدان استناد کرده است؛ در این  روایت چهارم:
فقط  ،روایت آمده است که وقتی مرد با دختربچه ای که به بلوغ نرسیده است زنا کند

از  ]4دیثح ،از ابواب حد زنا 9، باب 363، ص18، ج8[ .»شودخورد و رجم نمیشلّاق می
 .ت اگرچه ضعیف است ولی ضعف آن با شهرت جبران شده استدیدگاه فقها این روای

  ]285، ص1، ج41؛ 296، ص1، ج37؛ 322، ص41ج ،44[
چنین شهرتی :که اوالً، به دلیل اینیستاین روایت مرسله، معتبر ن نقد و برسی:

ما یقین  :ثانیاً ]285، ص1، ج41؛ 322، ص41ج، 44[ ؛باشدثابت نشده و محلّ بحث می
که حب سرائر از باب فتوی دادن، این روایت مرسله را نقل کرده باشد یا ایننداریم که صا

و چه بسا  ]296، ص1، ج37[ ؛فقط به صرف نقل کردن روایت، متعرّض آن شده باشد
: ثالثاً ]457، ص1، ج43؛ 74، ص1، ج42[ ؛حتی نظری مخالف با آن را اختیارکرده باشد

تالشی که در راه استخراج مصدر این حدیث از  اند که با تمامبرخی از فقها بیان داشته
صاحب ریاض  ]104، ص9ج ،5[ .انداند چیزی نیافتهکتب اربعه و دیگر کتب روایی کرده

ی احتمال اگر روایتی را که ابن ادریس به صورت مرسله نقل کرده، شبهه«گوید: می
و به فرض که از توانست حجّت باشد ... داشت مستقالً برای فقها میضعف داللتی نمی

شود که به ای میههقوی بودن روایت دست برداریم شکّی نیست که باعث ایجاد شب
فقیهی نیز با صاحب ریاض  ]455، ص13، ج30[ .»کنداتفاق نظر فقها حدود را ساقط می

مطرح کرده  هم مسلک شده و سقوط حدود با شبهات را به خاطر احتمال وجود نصّ
جواهر در مقام پاسخ به صاحب ریاض گفته است:  صاحب ]104، ص9، ج5[ .است

کند یک روایت مرسله و ی معتبر برای زنای مرد محصن رجم را ثابت میوقتی ادله«
ی اعتباری نظیر هتواند باعث ایجاد شبهه شده و او را از رجم تبرئه کند و ادلّضعیف نمی

  ]322، ص41ج ،44[ .»تواند دلیل باشدکم بودن لذت و غیره نیز نمی
  
  . دلیل پنجم: سقوط حدود با شبهه2-5

شود رجم هم ثابت می - که مورد اتفاق فقهاست- وقتی شکّ داریم که آیا عالوه بر مجازات شلّاق 
، 14، ج6کند. [که شبهه حدّ را ساقط میآید در حالییا نه؟ در چنین حالتی شبهه پیش می

  ]286، ص1، ج41؛ 454، ص1، ج43؛ 74، ص1، ج42؛ 291، ص1، ج37؛ 365ص
شبهه در مقابل حجّت شرعی، موجب سقوط حدود طبق بیان فقها، : نقد و بررسی

که احتمال خالف در آن الّا این ،شود؛ وگرنه هیچ عامّ یا مطلق یا ظاهری نیستنمی
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). 296، ص1ج ،37[شود وجود دارد؛ با این حال، به آن احتمال خالف توجه نمی
ای در کار نیست و دلیلی هم وجود ندارد که ه، هیچ شبههاین، با وجود اطالق ادلّبنابر

  1را داشته باشد.صالحیّت تقیید برای اطالق ادله 
  
  ی محصنه با صغیر و زانی محصن با صغیره. دلیل ششم: قیاس حکم زنای زانیه6- 2

] بیان داشته اند که وقتی زن محصنه در زنای با پسریچه رجم 74، ص1،  ج42فقها [
شود؛ زیرا فقها میان آن دو ر مرد محصن نیز با دختر صغیره زنا کند رجم نمیشود، اگ نمی

(زنای محصنه با صبی و زنای محصن با صغیره) قائل به انفکاک حکم نیستند؛ یعنی هرکس 
است و هر کس به شلّاق (جلد) قائل  که قائل به رجم شده است در هر دو مورد قائل شده

ن نظری دارد؛ زیرا بر عدم فرق بین زنای زن محصنه با است باز در هر دو مورد چنی شده
  ]94،  ص38؛ 455، ص13، ج30صبی و بین زنای مرد محصن با صغیره، اجماع است. [

 ،از دیدگاه فقها :زیرا اوالً ؛: این دلیل نیز از چند جهت مخدوش استنقد و بررسی
چنین نیست که همه فقها بین حکم این دو فرض،  :ثانیاً؛ باشدچنین اجماعی محرز نمی

] چه 287- 286، ص1، ج41؛ 229، ص1، ج44[ .تفصیل نداده و تفاوتی نگذاشته باشند
شده و مرد زانی را مستحقّ  که ابن زهره و ابن جنید، بین این دو فرض تفاوت قائلآن

نشدن به تفصیل و  ی قائلبه واسطه -اند؛ ثالثاًدانسته رجم و زن زانیه را مستحقّ جلد
ب احراز نمی   ]454، ص1، ج43[ .گرددتفاوت بین دو فرض مذکور، اجماع مرکّ

  
  . دلیل هفتم: انصراف ادله از حکم نفی رجم از زانی محصن در زنای با صغیره 7- 2

استدالل دیگر برای منتفی دانستن رجم از مرد محصن آن است که ادلّه ای که بر ثبوت 
از چنین موردی که مرد محصن با دختربچه مرتکب  ،لت دارندمحصنه دالرجم در زنای 

  ]293-292، ص1، ج37[ ،زنا شده باشد انصراف دارند
] بر 291، ص1، ج37[ - توان گفت که اوالً: در پاسخ دلیل فوق مینقد و بررسی

یک انصراف بدوی است و با اندک  ،فرض که بپذیریم چنین انصرافی وجود داشته باشد
که منشأ انصراف، یا غلبه الوجود ] به خاطر این292ص  ،1، ج37[ ؛رودن میتأمّلی از بی

                                                                                                                                                                        
ان عامّ بر محلّ بحث است توان عروض شبهه را تقویت کرد: یکی از جهت صدق عنوالبته از دو سو می. 1

ک به عام صحیح نیست؛ دیگر هم از جهت همان خبر ضعیف معارض کـه   و در شبهات مفهومیّه، تمسّ
 طبق برخی مبانی می تواند محقّق شبهه باشد.
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رو  از این .یک از این دو جاری نیستهیچ ،ن فیهنحیا غلبه االستعمال است که در ما 
که در خصوص مرد زانی  انصراف بدوی خواهد بود؛ و نتیجه بدوی بودن انصراف آن است

با وجود انصراف، در اصل حدّ شکّ  -ثانیاً. دتوان به ثبوت رجم حکم کر محصن هم می
حدّی بر زانی محصن اقامه نشود؛ نه  ی چنین شکّی آن است که اصالًشود و الزمهمی
بر که این الّاعا همین است، که مدّکه صرفاً رجم از مرد محصن منتفی شود چناناین

  ]292، ص1، ج37[ عای اجماع شود.ادّوجوب شلّاق، 
  
  وت رجم برای مرد محصن و زن محصنه و ادلّه آنقول دوم: ثب - 3

ای دیگر از فقها معتقدند که در چنین حالتی مرد محصن و زن محصنه  در مقابل، عده
اند که بالغ باشد یا  محکوم به رجم بوده و از این حیث بین طرف مقابل زنا فرقی نگذاشته

ه با زانی بالغ قائل شده اند برای نابالغ؛ به عبارت دیگر، همان مجازاتی را که برای زنای محصن
، 14، ج6؛ 405، ص11؛ 443، ص3،  ج12اند. [نظر گرفته زنای محصنه با زانی نابالغ نیز در

  اند:]. طرفداران این دیدگاه برای اثبات ادّعای خود به دالیل زیر استناد جسته365ص
  
  . دلیل اول: اطالق روایات1- 3

ی بالغه را مستوجب حدّ قیدی، زانی بالغ و زانیه روایاتی که به طور مطلق و بدون هیچ
شود که اگر دانسته است و این روایات برحسب حال و شرایط زانی و زانیه حمل می

، 6[ .خورندمحصن باشند جلد و رجم می شوند و در صورت عدم احصان فقط تازیانه می
یر که حکم ی ابی بصایشان به روایاتی همچون صحیحه ]30، ص7، ج23؛ 365، ص14ج

اول:  رجم را از زن محصنه در زنای با پسربچه نفی کرده دو اشکال اساسی وارد کرده اند:
این روایت و امثال آن اخصّ از مدّعاست و با روایاتی که به طور مطلق، حدّ را بر مرد بالغ 

کند و این روایات بر حدّ معهود و حسب حال تعارض می ،است الزم دانسته و زن بالغه
دوم:  ]454، ص13، ج30[ .شود که ممکن است محصن باشد یا نباشدکار حمل میزنا

بصیر بین ثقه و زیرا ابو ،اند که ضعیف استد کردهبرخی از فقها به این روایت اشکال وار
  ]284، ص1، ج41شود. [غیر ثقه مشترک است و اطمینان به صحّت کالم او ایجاد نمی

ی بعضی از فقها، روایت صحیحه :زیرا اوالً ؛ل است: این دلیل قابل اشکانقد و بررسی
مشهور فقها مطابق  :، ثانیاً]284، ص1ج ،41[اند را از حیث سند معتبر دانسته ابوبصیر

از دیدگاه فقها،  :، ثالثاً]198، ص1، ج25[اند ی ابوبصیر فتوا دادهمضمون روایت صحیحه
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، زیرا در آن تصریح شده است به ی محصنه صریح استروایت ابوبصیر در عدم رجم زانیه
شود با این استدالل که زانی، بالغ نبوده است و اگر بالغ بود زانیه که زن رجم نمیاین

زانی محصن و محصنه اطالق دارد؛ شد؛ برخالف روایات دیگر که از ناحیه رجمسنگسار می
روایات ی محصنه در آن شود که منظور از مطلق حدّ در خصوص زانیهپس معلوم می
ی ی ابن بکیر)، یکصد ضربه تازیانه است، نه رجم، بنابراین حکم رجم زانیه(همچون موثّقه

محصنه در زنای با پسربچه نابالغ از عمومات و اطالقات خارج است؛ لیکن حکم رجم زانی 
ماند و دلیلی هم وجود ندارد که محصن همچنان تحت این عمومات و اطالقات باقی می

د این اطالقات را داشته باشد؛ بنابراین در خصوص زانی محصن، مقتضای صالحیّت تقیی
  ]89-88، ص3، ج40؛ 228، ص1، ج44اطالق روایات، ثبوت رجم است. [

  
  . دلیل دوم: تحقق زنا و احصان با هم 2- 3

که گفته است هرکس با » المقنعه«برخی از فقها با استناد به ظاهر عبارت شیخ مفید در 
شود با چیزی خورد لکن تادیب میخورد و دختربچه حدّ نمید حدّ میدختربچه زنا کن

ای که بالغ با پسربچهکه از انجام امثال چنین کاری خودداری ورزد؛ و زن هنگامی که 
خورد لکن به همان شکلی شود و پسربچه حدّ نمینشده، زنا کند بر آن زن حدّ اقامه می

معتقدند که چون احصان  ]779، ص33[ ؛دشوکه در تادیب دختربچه گفتیم تادیب می
برای زانی و ق یافته است مطابق اطالق روایات، موجب حد رجم و زنا با همدیگر تحقّ

 ]158، ص 9،  ج20زانیه است. [
این دلیل نیز مخدوش است زیرا اوالً: درست است که بعضی از فقها،  نقد و بررسی:

اند لیکن  یره و صغیر را واجب شمردهی محصنه در زنای با صغرجم زانی محصن و زانیه
شد دو قول  طور که پیشتر نیز گفتهبعضی دیگر از فقها با ایشان مخالفت کرده و همان

: درست است که احصان و زنا با هم تحقق دارد که  دیگر در مسأله موجود است؛ ثانیاً
ل قبل بیان مطابق اطالق روایات، موجب حدّ رجم برای زانی و زانیه است ولی ما در دلی

ی ابوبصیر که حکم رجم را کردیم که این روایات اگرچه مطلق است امّا با روایت صحیحه
از زن محصنه در زنای با پسربچه به خاطر عدم بلوغ پسربچه نفی کرده و مشهور فقها به 

ی محصنه در زنای با پسربچه از خورد؛ بنابراین حکم رجم زانیهاند، تقیید میآن فتوا داده
: خود فقها در مفهوم کالم ایشان، ول اطالقات خارج بوده و تخصیص میشم خورد؛ ثالثاً

] مطلق حدّ را به رجم 443، ص3، ج12که ابن ادریس [دچار اختالف شده اند؛ در حالی
اند که کالم شیخ مفید، منافی با کالم شیخ تعبیر کرده است. برخی از فقها بیان داشته



  227  ی مجازات زنای محصن و محصنه با نابالغانی ادلّهبازخو

ی محصنه در زنای با صغیر ی محصن در زنای با صغیره و زانیهطوسی (که قائل به جلد زان
  ]144، ص9، ج20شود. [که یکصد تازیانه، حدّ نامیده میباشد، برای اینشده است) نمی

  
  قول سوم: قول به تفصیل و ادلّه آن - 3

طور مطلق به مجازات صد حکم به رجم داده و نه به برخی از فقها نه به طور مطلق،
اند؛ به این ترتیب که برای مرد زانی بلکه قائل به تفصیل شده ق حکم کرده،ضربه شلّا

به ثبوت رجم قائل شده و برای زن زانیه محصنه  ،محصن که با دختربچه زنا کند
هنگامی که پسربچه با وی مرتکب زنا شود به عدم ثبوت رجم حکم داده و بلکه در 

 41ج ،44؛ 405ص  ،11[ .خورداق میچنین حالتی معتقدند که زانیه فقط صد ضربه شلّ
؛ قول به تفصیل، از ]452، ص1ج، 43؛ 199، ص1، ج25؛ 463، ص 2، ج24؛ 320ص

  ]143ص، 9ج ،20؛ 423 ، ص10[ .ظاهر عبارت برخی از فقها نیز قابل استنباط است
  اند:طرفداران این دیدگاه برای اثبات ادّعای خود به دالیل زیر استناد جسته

  
  لی. دلیل نق1- 3

بلکه باید به  ؛در امور جزایی و کیفری، برای مجازات مجرم، استنباط حکم جایز نیست
حال اگر در خصوص بعضی از جرائم، . خصوص توجه کردگذاردر ایننصّ شارع و قانون

شارع حدّی را مشخص نکرده باشد لیکن آن جرم گناه بوده و قابل چشم پوشی نباشد 
که ثقه روایت ابوبصیر (بنابر این ]98ص ، 38[ ؛یر کندتواند شخص مجرم را تعزقاضی می
در کالم بسیاری از فقها به وصف صحّت شناخته شده است و در واقع، یک  :باشد) اوالً

در آن تصریح شده است  :اند؛ ثالثاًمشهور فقها به آن فتوا داده: روایت صحیحه است؛ ثانیاً
شود؛ بنایراین، این بلوغ وی رجم نمی که زن محصنه در زنای با پسربچه به دلیل فقدان

ی حکم بین دو فرع مذکور (زنای محصن با صغیره و زنای نصّ و روایت، متمایز دهنده
طور که سابقاً نیز بیان شد باشد، زیرا در خصوص زانی محصن همانمحصنه با صغیر) می

الحیّت ه، ثبوت رجم است و دلیلی وجود ندارد که صمقتضی اطالقات روایات و ادلّ
   ]198، ص 1،  ج25[ .تخصیص حکم رجم زانی محصن در زنای با صغیره را داشته باشد

  
  . دالیل غیر نقلی2- 3
  . دلیل اول: صدور عمل زناشویی از جانب مرد و توجه به فاعلیّت او در زنا1- 2- 3

را  در خصوص طرفین زنا فقها عموماً در مورد زن به جای زانیه، مزنیٌ بها (زنا شده با او)
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اند؛ زیرا در حقیقت، این مرد (زانی) زانیه را استعمال کرده بکار برده اند و در واقع، مجازاً
دهد؛ بنابراین است که عمل نزدیکی از او صادر شده و زن آن را مورد پذیرش قرار می

کند چون فقها در زنا زنا میو ابا  و ترغیب خودِ زن،وقتی حتی پسربچه ای با تحریک 
 ؛زنای شرعی که شرایط حدّ را داشته باشد محقّق نشده است ،دانندشرط میبلوغ را 

هرچند زنای عرفی یعنی دخول، تحقّق یافته است. با توجه به استدالل ذکرشده، در 
محقّق  بلوغجهت عکس آن، وقتی مرد محصن با دختربچه ای زنا کند از دیدگاه فقها، 

مقتضی حدّ کامل بر مرد  است و ع شدهاست و زنای شرعی که شرایط حدّ را دارد واق
   ]604و  601، ص1ج ،29؛ 237ص ،27؛ 98ص ،38[ .است

  
. دلیل دوم: تحقّق زنای به عنف در زنای زانی محصن با دختربچه به 2- 2- 3

  علّت فقدان یا نقصان اراده در صغیره
رای که حقوق اسالمی، بشود این است که با توجه به اینسؤالی که در اینجا مطرح می

ها یا سایر توان گفت زنا با آنرضایت کودک و مجنون اعتباری قائل نشده است آیا می
ت همچون لواط مطلقاً تجاوز به عنف است؟ در این میان، بین فقها و اعمال منافی عفّ

شود؛ برخی از فقها رضایت صغیر غیر ممیّز و مجنون آرای حقوقی اختالف مشاهده می
برخی از فقها با حکم ایشان  ]100ص ،38 ؛150- 149ص ،39[اند؛  را معتبر ندانسته

بالغ برای خروج عنوان از زنای اکراهی و  مخالفت کرده و وجود رضایت را حتی در غیر
خصوص آرای حقوقی در این در ]150ص ،39: (ر.ک .مستوجب قتل کافی دانسته اند

الی کشور آمده دیوان ع 20شعبه 28/8/1369خورد. در رأی مورخ تفاوت به چشم می
رف نابالغ بودن مجنیٌ علیه دلیل تحقق عنف نیست لیکن در  ]111ص ،9[» است: صِ

اگر «بیان شده است که:  9/9/1384مورخ  375/7قسمت دیگر در نظر مشورتی شماره 
ق یافته باشد مجازات بتوان موردی را پیدا کرد که زنا با صغیره بدون عنف و اکراه تحقّ

 ،7؛ 150ص ،39[ .»نای با زن بالغه با عنف و اکراه خواهد بودآن همانند مجازات ز
شود این رأی بنا را بر این گذاشته است که زنای با طور که مشاهده می. همان]335ص

که  1370 بقانون مجازات مصوّ 82صغیره، زنای به عنف و اکراه است. همچنین ماده 
زنای به «کرد: د در بند د بیان میتحت مواردی حکم قتل را برای حدّ زنا تعیین کرده بو

قدر متیقّن از این بند، زنای با قهر و ». عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است
قانونی مواجه بود لکن مقنّن در  خأل غلبه و تهدید و اکراه بوده و در سایر موارد با ابهام و
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وارد این ابهام را ، حکم برخی از م1392قانون مجازات مصوب  224تبصره دو ماده 
هرگاه کسی با زنی که «دارد: تبصره دو این ماده بیان می ]151، ص39[ .روشن کرد

راضی با زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای 
به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید 

در واقع ». یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است و
توان گفت که اختالف و تردید در وجود یا عدم وجود قصد و اراده در صغیره، به یکی می

غلبه زنای اکراهی مستوجب قتل را زنای با قهر و یا  - 1گردد: از این دو مبنا بر می
گونه عدم رضایت اکراهی را مطلقاً در معنای موسّع گرفته و هر زنایکه یا این - 2 بدانیم،

ی وقوع جرم به را برای احراز عنوان زنای به عنف و اکراه کافی بدانیم؛ مثالً در لحظه
علیها و یا ... از این حاالت مقاومتی در این ت بیهوشی مجنیٌ علیها یا خواب مجنیٌعلّ

  ]150ص ،39[ .جرم از سوی او وجود نداشته است
خی از فقها در خصوص تحقّق در حکم زنای به عنف در زنای زانی استدالل بر

با توجه به فاعلیّت مرد در عمل زنای با  :در اینجا این است که اوالً محصن با صغیره
با توجه به فقدان قصد و اراده در دختربچه، هرگاه مردی با دختربچه ای زنا  :ثانیاً ،صغیره

رضایت در دختربچه یا حداقل ناقص و معلول بودن رضایت صغیره ت نبودن کند به علّ
اجبار و غصب فرج خواهد بود و مصداق زنای به  ،ت فقدان قصد و اراده، عمل مردبه علّ

د از قانون توان به دو مؤیّمی ]151ص ،39 ؛100ص، 38[ .شودعنف محسوب می
ق زنای به عنف با صغیره تحقّ مبنی بر برای تأیید قول برخی از فقها اسالمی مجازات

رضایت «ر داشته است: قانون مجازات اسالمی که مقرّ 658تبصره ماده  - 1اشاره کرد: 
دختر نابالغ یا مجنون یا مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته باشد در حکم عدم 

ق.م.ا. زنای با دختر نابالغ را از طریق اغفال  224ماده  2همچنین تبصره ». رضایت است
یا فریب وی در حکم زنای به عنف قرار داده، و زانی را مستوجب قتل دانسته است و 

  حتی اگر محصن نباشد.
  
  ها . دلیل سوم: تفاوت صغیره و صغیر در شدّت زیان وارده بر آن3- 2- 3

های مختلف در زنای مرد با شدت آسیبی که از جنبهگفته شد  طور که قبالً نیزهمان
ی بسیار شدیدتر از آسیبی است که به پسربچه در زنای زانیه ،ودشدختر نابالغ وارد می

  دهد بسیار دیده از زنا از دست میچه یک دختر بزهد و آنشومحصنه با او وارد می
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 ،35[ .دهدتر از چیزی است که یک پسربچه در زنای با زن بالغ از دست میبیش
  ]285ص، 1ج ،41؛ 253ص
  
  ها ی بالغ در میزان لذت جنسی وارده بر آنی و زانیه. دلیل چهارم: تفاوت زان4- 2- 3

برد بیش در زنای با دختربچه می تر نیز گفته شد، لذتی که یک مردکه پیشطور همان
 ]454ص، 1ج ،43[ .برداز لذتی است که یک زن از این عمل در زنای با یک پسربچه می

ت و قلّت دائر مدار کثرت لذّ ،هرچند بیان شد که از دیدگاه فقها، مالک برای حکم الهی
تواند دلیل برای صدور حکم الهی محسوب شود؛ لیکن آن نیست و چنین مسئله ای نمی

توان ی محصنه با صغیر میدر مقام تفاوت بین زنای زانی محصن با صغیره و زنای زانیه
  به آن اشاره کرد.

آسیب وارده بر  تبرای دلیل غیر نقلی سوم و چهارم (تفاوت صغیره و صغیر در شدّ
توان به دو مؤیّد ی بالغ در میزان لذت جنسی) نیز میاوت زانی بالغ و زانیهها و تفآن

  اشاره کرد:
که حکم جلد را برای زانی محصن بعد از آن ]937ص، 4ج، 14، [اول: برخی از فقها

 در زنای با صغیره ثابت دانسته و در واقع، حکم رجم را برای زانی محصن تخصیص زده
  اند.اند در حکم خود تردید کرده

که حکم رجم از دوم: فقها از میان سه قولی که برگزیده اند، در دو قول مبنی بر این
شود اتفاق ی محصنه در زنای با پسربچه تخصیص خورده است و فقط جلد اجرا میزانیه

ی زانیه ماند که حدّ کامل را برای زانی ونظر دارند و فقط یک نظر اختالفی باقی می
ی ایشان محصنه در زنای با صغیره و صغیر واجب شمرده است و دلیل اصلی و عمده

تر نیز گفته شد اطالق روایات بود که بیان شد این روایات مطلق طور که پیشهمان
ی ابوبصیر مقیّد می شود و حکم جلد را برای زن در زنای با توسط روایت صحیحه

صورت، نظریه مختار (تفصیل حکم بین دو فرع در این کند وپسربچه (صغیر) اثبات می
  د.شومذکور) اثبات می

  
  نتیجه 

  دست از مجموع مطالب مطرح شده و نقد و برسی اقوال گوناگون در این موضوع به
  آید که:می
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ق.م.ا. حکم مجازات زنای زانیه با زانی نابالغ را متذکّر شده است، اما  228گرچه ماده  - 1
 167ی نابالغ، سکوت اختیار کرده است. با استناد به اصل ی زانی با زانیهدر خصوص زنا

قانون اساسی که در موارد سکوت و ابهام و اجمال قانون، مراجعه به منابع معتبر فقهی و 
شود که فقها در خصوص حکم فقهی زنای فتاوی معتبر فقهی را الزم دانسته است معلوم می

نظر نداشته بلکه مبتنی بر سه قول بها)، اتفاقربچه نابالغ (مزنیٌمرد بالغ محصن (زانی) با دخت
- رجم زانی محصن و زانیه - ی محصنه؛ دومجلد زانی محصن و زانیه - نظر است: اولاختالف

ی محصنه، تفصیل حکم بین مرد و زن زناکار، به این صورت که زن زانیه - ی محصنه؛ سوم
   شود.ن رجم میخورد و مرد زانی محصتازیانه (جلد) می

ای که مبنی بر منتفی بودن شود ادله، معلوم میی هر یک از اقوالبا تتبّع در ادله -2
بدان استدالل شده است با اشکاالت رجم از مرد زانی محصن و ثبوت جلد برای وی 
چه ادعا شود که عموم روایت و چنانگوناگون مواجه بوده و قابل خدشه می باشند؛ 

باید گفت که این  ،کندق ادله مخصوصاً روایت ابی مریم تعارض میابوبصیر با اطال
و از طرف دیگر، اطالق و عموم ادلّه هم  تعارض مستقرّ نبوده و بلکه تعارض بدوی است؛

ک به  به حدّی قوی است که صالحیّت تخصیص یا تقیید ندارد. در نتیجه، با تمسّ
د. از طرف دیگر، شو (جلد) منتفی میاحصان (روایات) مجازات شلّاق  یاطالقات ادلّه

ی استنادی موافقین مجازات شلّاق و نفی رجم، نظیر عموم روایت ابوبصیر، اصل ادلهّ
برائت از رجم، و وجود شبهه، از صالحیّت کافی برای نفی مجازات رجم از مرد زانی 

رجم  وقتی که دلیل اجنهادی (روایت) مبنی بر ثبوت به عالوه،محصن برخوردار نیست. 
وجود دارد نوبت استدالل به قواعد فقهیه (قاعده درأ) و اصول عملیه (برائت) و یا اصول 

  . دادرسی کیفری (اصل تفسیر مضیّق به نفع متّهم) نخواهد رسید
تر به نظر که قائل شدن به مجازات رجم، از نظر تحلیل فقهی، قویبا توجه به این -3
قانون مجازات اسالمی، به  228رم در ماده گذار محترسد مناسب است که قانونمی

مجازات رجم برای زانی محصن در زنا با دختربچه نابالغ، تصریح نماید تا هم ابهام 
ی ایجاد تشتّت در آرای محاکم قضائی را موجود در این ماده برطرف گردد، و هم زمینه

  از بین ببرد. 
چه ر زنای محصنه، چناند -تبصره«متن پیشنهادی نویسندگان از این قرار است: 

  ».بالغه باشد مجازات زانی رجم استبها نازانی بالغ، و مزنیٌ
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