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Considering the history of punishments in law throughout history, the death
penalty is the most severe type of punishment that has been imposed and has
been executed in various ways. Looking at the current laws, this punishment
exists in our penal code under different headings. One of the topics under which
the death penalty is imposed is the issue of Hodud. Hudud are also punishments
that are considered for some important sins, the type, amount and quality of
which are determined by the holy shari'a in the book and tradition. Considering
that after the Islamic Revolution, one of the sources of legislation in our country
is jurisprudential books, in this article, we examine the jurisprudence and law,
the basis and criteria for determining the death penalty for crimes subject to
hadd, and on the one hand, comments Various and famous jurists are discussed
and examined, and on the other hand, certain crimes subject to execution are
investigated according to the Islamic Penal Code adopted in 2013.
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با امعان نظر در خصوص سابقه مجازات در قوانین در طول تاریخ مجازات اعدام ،شدیدترین نوع مجازاتی

تاریخ دریافت 18 :اردیبهشت 1401

است که وضع گردیده و با شیوههای مختلفی به اجرا درآمده است .با نگرشی به قوانین جاری ،این مجازات

تاریخ پذیرش 17 :تیر 1401

در قانون مجازات ما تحت عناوین مختلفی وجود دارد .یکی از عناوینی که در ذیل آن ،مجازات اعدام وضع

تاریخ آنالین شدن 19 :تیر 1401

گردیده است بحث حدود است .حدود نیز کیفرهایی هستند که برای بعضی از گناهان مهم در نظر

آی دی مقاله:

JLPS-2205-1035

کلیدواژگان:
مجازات اعدام ،حد ،جرائم مستوجب
حد

گرفتهشده که نوع و میزان و کیفیت آن توسط شارع مقدس در کتاب و سنت تعیینشده است .با عنایت به
این امر که پس از انقالب اسالمی ،یکی از منابع قانونگذاری در کشور ما ،کتب فقهی است در این مقاله ،به
بررسی فقهی و حقوقی ،مبنا و مالک تعیین مجازات اعدام برای جرائم مستوجب حد میپردازیم و
ازیکطرف نظرات فقهای مختلف و مشهور فقها موردبحث و بررسی قرار میگیرد و از طرف دیگر ،جرائم
حدی مستوجب اعدام بر اساس قانون مجازات اسالمی مصوب  1392مورد کنکاش واقع میشوند.

مقدمه
در حقوق کیفری ایران هر فعل یا ترک فعلی که برای آن

زن است .در این فصل با مراجعه به قوانین و مقررات مربوط،
این عناوین شناسایی و استخراج و بررسی میشود.

مجازات تعیینشده باشد ،جرم و هر کس از حدود تعیینشده

 -1جرائم مستوجب حد

از سوی مقنن سرپیچی کند ،مجرم و قابل مجازات است .یکی

 -لواط

از مسائل مطرح در این قلمرو جرمانگاری انجام یا عدم انجام

یکی از اعمال زشت و ناپسند که علیه حیثیت ،شرف ،کرامت،

اعمالی است که برای نظم و امنیت و عدالت و قوام آن در

عفت و اخالق عمومی و ارزشهای انسانی است

جامعه و تأمین سالمت و صیانت مردم خطرناک و مضر است.

همجنسبازی است؛ «همجنسبازی از قدیمترین انحراف

قانونگذار جمهوری اسالمی ایران در جهت تحقق بخشیدن به

جنسی شناختهشده است که در نزد مردان و زنان دیده میشود.

اهداف حقوق جزا که ازجمله آن برقراری و حفظ نظم و

در این نوع انحراف شخص منحرف ارضای تمایل جنسی خود

امنیت است ،موضوعات مختلفی را وصف کیفری دارد و در

را منحصراً از طریق رابطه جنسی و آمیزش باهمجنس خود

برخی از آن با مدنظر قرار دادن جنسیت افراد عناوین
مجرمانهای را وضع و مقرر نموده که مختص هر یک از مرد و
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دنبال میکند .همجنسبازی مردان را لواط و همجنسبازی

موضوع تبصره  1در ماده  234قانون مذکور قیدشده است که

زنان را مساحقه یا سحق مینامند)Walidi, 2001: 68( ».

اشعار میدارد؛ «درصورتیکه فاعل غیرمسلمان و مفعول،

در فقه و حقوق اسالمی لواط از گناهان کبیره است که برای

مسلمان باشد ،حد فاعل اعدام است» .به عقیده فقهای امامیه

مرتکب ،عذاب اخروی نیز وجود دارد .فقها مقصود از لواط را

حد لواط کننده بهصورت دخول چیزی جز قتل نیست و قاضی

جماع کردن دو مرد با یکدیگر دانستهاند؛ «مقصود از لواط

مخیر است در نحوه قتل او که اگر بخواهد با شمشیر بکشد

جماع کردن دو مرد با یکدیگر است خواه حشفه در دبر پنهان

اگر بخواهد از بلندی به زیر افکند ،اگر بخواهد با آتش
کندMohammadi, 2005: (.

شود یا نشود»)Georgian, 2002: 42( .

بسوزاند و اگر بخواهد سنگسار

قانونگذار جمهوری اسالمی ایران به تبعیت از فقه ،عنوان لواط

)57

را جنبه کیفری داده و در فصل دوم کتاب حدود قانون

بدیهی است در صورتی میتوان مرتکب را به قتل محکوم

مجازات اسالمی مواد زیادی را به این موضوع اختصاص داده

نمود که مکلف باشد و مکلف به کسی اطالق میشود که بالغ

است .ماده  233قانون مجازات اسالمی مصوب  1392قانون

و عاقل و مختار باشد و در اعمال مجازات قتل تفاوتی بین

ذکرشده در تعریف لواط مقرر داشته؛ «لواط عبارت از دخول

اینکه مرد محصن باشد یا غیر محصن و مجرد ،وجود ندارد.

اندام تناسلی مرد بهاندازه ختنهگاه در دبر انسان مذکر است».

اطالق ماده مربوط به لواط این برداشت را صحیح میداند.

مالحظه میگردد که این ماده عنوان لواط را مختص مرد دانسته

مسئله دیگری که در مورد لواط حائز اهمیت است ،راههای

است و تفاوتی نمیکند که دخول شده باشد و یا دخول نشده

اثبات آن است که با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع و یا

ط
باشد1.امام خمینی (ره) نیز در تحریرالوسیله میفرمایند« :اللِوا ُ

شهادت چهار مرد عادل که با چشم خود مشاهده کرده باشند و

Khomeini, 2005:

یا علم قاضی اثبات میشود 3.پس ارکان تشکیلدهنده لواط که

وُطءلکذکرانِ مِن اآلدمیبِإیقابِ و غیره»( ،
)872

منجر به دخول شده باشد ،به این صورت خالصه میشود:

به این مضمون که لواط ،جماع دو انسان مذکر است بهصورت
دخول و غیر دخول .لواط از جرائم حدی است که جنبه حق

-1رکن مادی که بهصورت فعل مثبت مادی دخول آلت
مردی در دبر مرد دیگر است

الهی و عمومی دارد و میزان و نوع آن در شرع معین گردید و

-2رکن قانونی مواد  233و  234قانون مجازات اسالمی

تعیین مجازات به کمتر یا بیشتر از میزان مقرر و تعلیق و تبدیل

عناصر رکن قانونی این جرم مهم را تشکیل میدهند که هر

و تخفیف مجازات امکانپذیر نیست و مرتکب آنچه فاعل

یک از مواد در مورد خاص خود اعمال میشود و لکن در

باشد و چه مفعول ،محکومبه حد خواهد شد .در این خصوص

تعیین مجازات تبصره 1ماده  234قانون موصوف استفاده

ماده  234قانون مجازات اسالمی  1392بیان میدارد« :حد لواط

میشود.

برای فاعل ،در صورت عنف ،اکراه یا دارا بودن شرایط احصان،

رکن معنوی (روانی) لواط جرم عمدی با سوءنیت عام،

اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شالق است .حد لواط

قصد و اراده و علم و آگاهی به ممنوع بودن فعل است و

برای مفعول درهرصورت (وجود یا عدم احصان) اعدام

درنتیجه دخول است.

است .».2حد لواط اگر بهصورت دخول باشد ،قتل خواهد بود
و حاکم شرع کیفیت نوع آن را مشخص خواهد کرد .این

1ماده  233قانون مجازات اسالمی مصوب 1392

3

2ماده  234قانون مجازات اسالمی1392

 120قانون مجازات اسالمی.

جهت مطالعه بیشتر در خصوص راههای اثبات لواط مراجعه شود به مواد  114تا
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 -تفخیذ

تقبیل و مالمسه از روی شهوت ،موجب سیویک تا

انسان برای ارضای غرایز مادی و معنوی خود در تکاپو

هفتادوچهار ضربه شالق تعزیری درجه شش است .پس

است و جهت رسیدن به آن از هیچ تالش و کوششی فروگذار

میتوان گفت اگر لواط نزدیکی باشد و دخول نشود حد دارد

نمیکند .از طرفی بشر مانند حیوان مطلقالعنان نیست و در

چه بین ران باشد و یا کفل و یا هر جای بدن ،مؤید این عقیده

زندگی و روابط او حدومرز و ضوابطی حاکم است و چنانچه

نظر مرحوم امام خمینی است که در تحریرالوسیله میفرمایند:

فرد از آن ضوابط تبعیت نکند ،مستوجب مجازاتی است که

ن االَلتینِ -فَحُدُه مِائَ ُه
«اِذا لَم یُکُن االتیان ایقاباً – کَالتفخیذُ اَو بُی ُ

برای آن عمل توسط مقنن مقررشده است .ضوابط حاکم بر

جلدُه» ()Khomeini, 2005: 872

اشخاص در ایران را قانونگذار مشخص نموده و در مسیر

مضمون عبارت این است که هرگاه نزدیکی بهصورت دخول

ارضای غرایز مادی و جنسی موضوع ازدواج پیشبینی گردیده

نباشد مثل تفخیذ یا بین دو ران ،پس حدش صد تازیانه است.

است .چنانچه خارج از مقررات موجود عملی بین دو همجنس

شبیه این عبارت در شرح لمعه آمده است؛ «وُ اِن لَم یُکُن الفِعلَ

انجام شود ،برای آن مجازات تعیینشده است .یکی از این

ایقاباً کَالتفخیذِ اَو جُعُلَ الذکرِ بُینُ االلَتَینِ فَحُدُه مِائَه جلده»

پدیدهها فعلی است که بین دو مرد اتفاق میافتد و دارای جنبه

()Ameli, 1998: 342

عمومی است و از جرائمی است که مجازات آن در شرع

یعنی اگر و فعل بهصورت دخول نباشد مثل تفخیذ یا قرار

تعیینشده و مقنن جمهوری اسالمی ایران به تبعیت از حقوق

دادن آلت رجولیت بین دو ران ،پس حد او صد تازیانه است.

اسالمی آن عمل را تحت عنوان تفخیذ قابلتعقیب دانسته

تفخیذ از جرائم علیه عفت و اخالق عمومی و غیرقابل تعلیق

است .در تعریف تفخیذ گفته شد؛ «تفخیذ عبارت است از قرار

و تبدیل و تخفیف است و چون دارای جنبه حقاللهی است و

دادن آلت مرد در بین رانها و کفل مرد دیگری ،بدون اینکه

مجازات آن در شرع تعیینشده است ،قابلگذشت نبوده و

دخول انجام شود»)Walidi, 2001: 68( .

نیازی هم به طرح شکایت از شاکی خصوصی نیست .بحث

همچنین گفتهاند« :تفخیذ عبارت از مالیدن ذکر است میان دو

تکرار جرم و تشدید مجازات در این عنوان کیفری قابلطرح

ران و حد تفخیذ آنگاهکه بدون ایقاب یعنی بدون پنهان شدن

است .اگر چنانچه سه بار تکرار شود و هر بار حد جاری شود

حشفه در دبر باشد ،صد تازیانه است»()Georgian, 2002: 42

بار چهارم مجازات مرتکب ،قتل است .همچنین قبل از بار

ماده  235قانون مجازات اسالمی  1392در تعریف تفخیذ

چهارم اگر مفعول مسلمان و فاعل غیرمسلمان باشد حد فاعل

مقرر داشته« :تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین

نیز قتل است .ازآنجاییکه تفخیذ ،لواط محسوب میگردد لکن

رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است» .4به تعبیر ماده مذکور

تفاوت در میزان مجازات است که اگر دخول شود قتل و اگر

تفخیذ نزدیکی مرد با مرد دیگر است ،اگر داخل نشود .در ماده

تفخیذ باشد تازیانه .راههای اثبات آن همان راههای اثبات لواط

 23۶قانون موصوف که مجازات تفخیذ را تعیین کرده از واژه

است ،بنابراین ارکان تشکیلدهنده تفخیذ را میتوان اینچنین

و نظایر آن مطرح و ذکر گردیده که به نظر میرسد باتوجهبه

بیان کرد:

این ماده که بیان میدارد؛ «در تفخیذ ،حد فاعل و مفعول صد
ضربه شالق است و ازاینجهت فرقی میان محصن و

-1رکن مادی عمل مثبت مادی و فیزیکی مالیدن و قرار
دادن آن رجولیت مرد در میان ران یا کفل مرد دیگری است.

غیرمحصن و عنف و غیر عنف نیست» و ماده ،23۷

-2رکن روانی :تفخیذ جرم عمدی است و سوءنیت و

همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل

قصد و اراده و علم و آگاهی او از ارتکاب عمل ممنوع کافی
است.

4ماده 235قانون مجازات اسالمی1392
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مرتکب صد تازیانه است؛ «حد مساحقه ،صد ضربه شالق
است»)Young Jafari, 2013: 36( ۶.

است ،مساحقه است .عنوان مذکور از جرائم حق الهی و دارای

جنسیت واقعیتی انکارناپذیر در نظام آفرینش بوده که

جنبه عمومی و غیرقابلگذشت و جزء حدود است و میزان

افراد انسانی را از همان ابتدای خلقت به دو گروه زن و مرد

مجازات آن در شرع معینشده است .مساحقه ریشه در فقه و

تقسیم کرده است .این تمایز دیرینه از یکسو پایهگذار زنجیره

حقوق اسالمی دارد و یکی از گناهان بزرگ است .در تعریف

حیات بشری و از سوی دیگر زمینهساز رویارویی و مقایسه

گفتهشده است «والسحق وهوذلک فَرج المرئه بفَرج االخری»

پایداری است که

نخواهد

مضمون عبارت این است که سحق مالیدن فرج زن به فرج زن

رسید)Hashemi, 2004: 223(.

دیگر است .دکتر ابوالقاسم گرجی باهمکاران در کتاب حدود و

 -همجنسبازی

پایان

آن هیچگاه فرا

تعزیرات و قصاص در مورد سحق بیان نموده است؛ «هرگاه

در ماده  234ق.م.ا .حد همجنسبازی را برای مردان

زنی فرج خود را به فرج زنی دیگر بمالد ،اگر شوهر نداشته

(لواط) اعدام و در ماده  239ق.م.ا .برای زنان (مساحقه) 100

باشد ،حدش صد تازیانه است؛ خواه مسلمان باشد یا کافر.

ضربه شالق تعیین نموده است .حال آیا نسبت به مردان

جماعتی از فقها حکم زن شوهردار (محصنه) را ازنظر عقوبت

تبعیض روا داشته میشود؟ درست است که عنوان هر دو جرم،

همان حکم زن بیشوهر دانستهاند ولی جماعتی دیگر بر آناند

همجنسبازی است ،اما با در نظر گرفتن سایر احکام فقه

که زن شوهردار را باید سنگسار کرد» .حقوقدان دیگر در

اسالمی ،همجنسبازی مردان بسیار شنیعتر از زنان است.

تعریف مساحقه میگوید« :مساحقه عبارت است از همآغوش

ازآنجاکه همجنسبازی یک انحراف جنسی ،غیراخالقی و جرم

شدن دو زن بهمنظور کسب و ارضای لذت شهوانی از طریق

محسوب میشود؛ اخالق اقتضا میکند ،انسان میل جنسی خود

برقراری تماس با یکدیگر با اندام تناسلی» .ماده  23۸قانون

را بهطور طبیعی و از مجرای معمولی ارضاء نماید .چون ارضاء

مجازات اسالمی مصوب  1392مقرر میدارد؛ «مساحقه عبارت

این میل بهطور طبیعی برای زنان در جامعه مشکلتر از مردان

است از اینکه انسان مؤنث ،اندام تناسلی خود را بر اندام

است ،لذا انحراف از این مسیر طبیعی برای زنان قبح کمتری

تناسلی همجنس خود قرار دهد» .5با عنایت به بیان مقنن اگر

نسبت به مردان دارد .بهبیاندیگر زنان برای ازدواج معموالً باید

دو زن اندام تناسلی خود را به هم بمالند ،مساحقه محقق

منتظر مردان باشند ،حالآنکه مردان با چنین محدودیتی مواجه

میشود و آنچه از واژه اندام تناسلی برداشت میشود این است

نیستند .همچنین امکان تعدد زوجات (دائم یا موقت) برای

که فقط شامل قبل زن است چون به آن اندام تناسلی اطالق

مردان وجود دارد؛ اما برای زن بیش از یک شوهر ممنوع است.

میشود .چنانچه دو زن از طریق دبر باهم نزدیکی کنند،

پس اگر مردی به عمل انحرافی روی آورد؛ قباحت اخالقی

مشمول ماده  23۸قانون مجازات اسالمی نمیشود ،بلکه ممکن

عمل وی بسیار بیشتر از مشابه این عمل توسط یک زن است.

است حسب مورد عنوان کیفری دیگری داشته باشد .راههای

لذا مساوی بودن مجازات این دو خالف موازین عدالت است.

اثبات مساحقه همان راههای اثبات لواط است و حد بر کسی

()Javan Jafari and Sadati, 2015: 14

ثابت می شود که بالغ ،عاقل ،مختار و دارای قصد باشد و فرقی

 -قوادی

بین فاعل و مفعول و همچنین مسلمان و غیرمسلمان وجود

ماده  243ق.م.ا .مجازات قوادی را برای مرد شدیدتر از

ندارد .طبق ماده  239قانون مجازات اسالمی  1392حد

زن قرار داده و عالوه بر  ۷5ضربه شالق تا یک سال حبس را

5ماده  23۸قانون مجازات اسالمی مصوب 1392

۶ماده  239قانون مجازات اسالمی1392
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نیز در نظر گرفته است .این تفاوت از منظر توجه به مفهوم

قرار باشد محکوم در تبعید با هیچکس مراوده نداشته و بهنوعی

جرم و در راستای ماهیت مجازات اضافی میتوان بررسی

محبوس شود ،چه تفاوتی میکند که چه نقشی به لحاظ

نمود .در بعد اول دو مقدمه الزم است :اوالً مطابق ماده 242

خانوادگی دارد ،زیرا اصالً فرصت ایفای نقش را پیدا نمیکند.

ق.م.ا .قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا

در حقیقت فلسفه تبعید در محاربه با سایر تبعیدها یک تفاوت

یا لواط است ...پس ماهیت ًا قوادی نوعی معاونت خاص در جرم

اساسی دارد که چون مرتکب آن خطرناکتر است ،برای خنثی

است .بهطور طبیعی هر وقت که مرتبط کردن برای عمل زنا

کردن خطر وی عالوه بر تبعید ،باید در محل تبعید نیز تحت

صورت گیرد ،واسطه (قواد) میتواند از هر دو جنس مرد و زن

مراقبت قرار گیرد تا طرد کامل باشد .در حقیقت نفع و

باشد؛ اما در عمل لواط ،واسطه معموالً مرد است و کمتر پیش

مصلحت جامعه بر نفع مجرم یا سایر اعضای خانواده ترجیح

میآید که زنی واسطگی دو مرد را نماید .از طرفی برای لواط

دارد.

به جهت انحرافی بودن آن نیاز به معاونت شخص ثالث بیشتر

 -زنا

احساس میشود .پس درمجموع با تعریف موجود ،قاعدتاً آمار

زنا یکی از جرائم حدی و عبارت است از جماع مرد و

قوادهای مرد ،بیشتر از قوادهای زن است .ثانیاً مجازات اضافی

زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه

پیشبینیشده ،تبعید است که ازنظر کارکردی نوعی مجازات

نیز نباشد .۷که تحت شرایطی باتوجهبه اوصاف و ویژگیهای

طرد کننده و خنثیکننده است .به لحاظ مفاهیم جرمشناختی،

زانی و زانیه و اوصاف و خصوصیات فعل ارتکابی ،میزان و

وقتی جرمی توسط گروه خاصی (اینجا جنس مرد) بیشتر

نوع مجازات آن ،چه برای مرد و چه برای زن و همچنین بین

صورت میگیرد ،با مجازات بیشتر آن گروه ،میتوان به هدف

مرد و زن در برخی موارد متفاوت است .با عنایت به مواد

ناتوانسازی انتخابی بهعنوان یکی از مکانیزمهای فایدهگرایانه

مربوط مواردی که در میزان مجازات اختالف وجود دارد و در

مجازات دستیافت .به همین جهت مجازات مرد قواد بیشتر از

مقایسه آنها باهم ،کیفر زن سبکتر از مرد تلقی

زن قواد است تا با دور کردن وی از محل زندگی ،آمار این

میشود)Naqdi, 2019: 83(.

جرم کاهش یابد)Sadati, 2019: 79( .

ماده  229ق.م.ا .مردی که همسر دائم دارد ،هرگاه قبل از

اما در بعد دوم همان مطالبی که در خصوص تبعید زنای

دخول ،مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شالق ،تراشیدن

متأهل بیان شد ،اینجا نیز صادق است .شاید سؤال شود پس

موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است .مفهوم مخالف

چرا در حد محاربه ،چنین مجازاتی (تبعید) برای زن

ماده این است که برای زن متأهل چنین مجازاتی وجود نداشته

پیشبینیشده است اوالً محاربه باتوجهبه تعریف آن در ماده

و مشمول حکم زنای ساده ( 100ضربه شالق) میشود.

 2۷9ق.م.ا(.کشیدن سالح بهقصد جان ،مال یا ناموس مردم یا

درنتیجه مجازات مرد شدیدتر از مجازات زن خواهد بود.

ارعاب آنها است ،بهنحویکه موجب ناامنی در محیط گردد).

شکی نیست که ارتکاب این نوع زنا نسبت به زنای ساده

جرمی توأم با خشونت است که کمتر توسط زنان صورت

قبیحتر است؛ یعنی فردی که باوجود داشتن همسر (زوجه یا

میگیرد .ثانیاً به فرض ارتکاب این جرم توسط زن ،کیفیت

زوج) مرتکب زنا میشود؛ گرچه هنوز عمل زناشویی با همسر

اجرای تبعید محاربه با تبعید سایر حدود متفاوت است و

خود انجام نداده؛ اما قابلیت سرزنش بیشتری دارد .حال چرا

همین تفاوت عامل اشتراک زن و مرد در مجازات محاربه

زن و مرد در این خصوص یکسان نیستند؟ برای این سؤال

است .حالآنکه در سایر حدودی که مجازات تبعید دارند،

پاسخهای متعددی میتوان در نظر گرفت:

محکوم ممنوع از معاشرت با دیگران نیست .بهعبارتدیگر اگر
۷ماده 221قانون مجازات اسالمی1392
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شاید بخشی از این تفاوت به سرزنش پذیری کمتر زن

اسالم است .حتی میتوان مدعی شد ،شارع برای حفظ اصل

نسبت به مرد برگردد .اساساً ابتکار عمل زناشویی بیشتر با مرد

شخصی بودن مجازات نخواسته با اعمال مجازات بر زن،

است .حیاء زنان و جنبه انفعالی زن مانع میشود که بتواند

خانواده بیگناه وی را نیز مجازات کند .البته تبعید مرد بر

آنگونه که مایل است از همسر مشروع خود تمتع جنسی

خانواده هم اثر سوئی دارد ،اما اثر منفی تبعید زن بیشتر است.

داشته باشد .حالآنکه در مورد مردان این امر کمتر اتفاق

به جهت وضعیت خاصی که یک زن دارد ،احتمال اینکه تبعید

میافتد؛ بنابراین قبح زنای مرد متأهل بیشتر از زن متأهل است،

زن موجب ترویج اینگونه جرائم در محل تبعید و توسعه

درنتیجه مجازاتش نیز باید بیشتر باشد .امـا از بعد دیگر

فساد شود ،بیشتر از حالتی است که در مورد تبعید مرد اتفاق

میتوان به مسئله نگریست و آن توجه به نوع مجازاتهای

میافتد؛ بنابراین احتماالً نوعی پیشگیری وضعی از بزهکاری
(Taheri, 2013:

اضافی پیشبینیشده برای مرد است .مجازات تراشیدن موی

نیز در این زمینه مدنظر شارع بوده است،

سر که یک مجازات ترذیلی و علیه حیثیت و آبروست برای زن

.) 67

بهمراتب شدیدتر از مرد است .مو برای زنان جنبه زیبایی

 -2تأثیر جنسیت در میزان مسئولیت کیفری

بیشتری نسبت به مردان دارد .اگر قرار بود این مجازات برای

هر شخصی که مرتکب جرم شود ،مجازات میشود.

زن نیز باشد ،به خاطر این تفاوت طبیعی ،بر زنان اجحاف

دیگری را نمیتوان بهجای او کیفر نمود .این اصل و قاعدهای

میشد .در مورد مجازات تبعید نیز به همین ترتیب است

است که در حقوق کیفری وجود دارد .تفاوتی نمیکند که مرد

«مجازات تبعید برای زنان دردناکتر از مردان است .رنج انزوا

باشد یا زن ،اما این اصل در قانون مجازات اسالمی و در بخش

و احساس تنهایی که دامنگیر بسیاری از زندانیان است در

دیات که از فقه اسالمی اقتباسشده است ،تحت شرایط خاصی

Bostan (Najafi), 2009:

و نسبت به اعمال بعضی از افراد و نوع و ویژگی عمل ارتکابی

مورد زنان به اوج خود میرسد»(.
)208

و نحوه اثبات آن انعطاف یافته و پذیرش و عهده گرفتن

«این مسئله شاید به تفاوتهای روحی و روانی زن و مرد

مسئولیت عمل دیگری را برای گروهی در پی داشته است .در

برگردد؛ وابستگی زن و استقالل مرد به لحاظ روانی امری

حقوق کیفری ایران دیه دو طرف دارد؛ یکی دهنده و دیگری

طبیعی است ،زیرا موقعیت فیزیکی متفاوت زنان و مردان،

گیرنده دیه و هر طرفی متشکل از افراد و گروههایی است.

روانی مـتناسب با خود را میطلبد» .بهعالوه در مورد بسیاری

کسانی که پرداخت دیه را بر عهدهدارند ،چندین گروه

از زنان مجازات تبعید موجب جدایی آنان بهعنوان یک مادر از

میباشند :یکی از آن افراد خود مرتکب و جانی است که اصو ًال

فرزندانشان میگردد .امری که برای اغلب مادران غیرقابلتحمل

مسئولیت پرداخت تمام دیه در انواع صدمات بدنی را دارد و

است .در فرهنگ ایرانی اسالمی زن دارای نقش خانوادگی

تحت شرایط ویژه ،بیتالمال نیز در پرداخت دیه مسئولیت پیدا

خاصی است که مجازات تبعید به جهت ممانعت از حضور

میکند؛ اما گروه دیگری وجود دارند که بدون اینکه مرتکب

وی در خانواده منجر به آسیب به کانون خانواده خواهد شد؛

جرمی شوند ،عهدهدار پرداخت دیه کسی میشوند که مرتکب

مردان نوعاً وظیفه نانآوری در خارج از منزل را بر عهدهدارند

عمل ممنوع شده از سوی قانونگذار میشوند .این گروه در

و عمدتاً زنان عهدهدار وظیفه نگهداری و تربیت فرزندان

قانون مجازات اسالمی پیشبینی و تحت عنوان عاقله ،محدوده

هستند .لذا اعمال چنین مجازاتی بر زن قطعاً معارض با نقش

و میزان مسئولیت آنان و جنسیت افراد مشمول آن

خانوادگی وی است؛ حالآنکه حفظ کیان خانواده یکی از

مشخصشده است که موردبحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مهمترین مبانی جرم شناختن جرائم جنسی در نظام حقوقی

با عنایت بهعنوان مطرحشده ذکر این مطلب ضروری است که
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تأثیر جنسیت در میزان مسئولیت کیفری با بحث میزان مجازات
تفاوت دارد ،زیرا مسئولیت کیفری غیر از مجازات است .در
اینجا ما در خصوص موضوعی پژوهشخواهیم کرد که درواقع
بار کیفر عمل دیگری را حمل مینماید که عاقله نام
دارد)Najafi Tavana, 2003: 132(.
 -3حد زنا

پ -زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام
زانی است.
ت -زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام
زانی است.
مالحظه میشود که بند (ب) مجازات زانی را قتل دانسته
است و در اینجا منظور از زانی مرد است و بند مذکور نیز به

همانطور که قبالً اشاره شد زنا یکی از جرائم حدی و

زنا با پدرزن اشاره نمود ،اما کیفر زنپدر در این ماده مشخص

عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها

نشد که در اینجا باید به مواد دیگر مراجعه نمود و تعیین کیفر

نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد .۸که تحت شرایطی

کرد و درصورتیکه مستوجب رجم هم باشد ،در قصاص با

باتوجهبه اوصاف و ویژگیهای زانی و زانیه و اوصاف و

مجازات مرد خفیفتر است .منظور از زنپدر ،مادر ناتنی یا

خصوصیات فعل ارتکابی ،میزان و نوع مجازات آن ،چه برای

بهعبارتدیگر کسی است که به عقد پدر زانی درآمده است و

مرد و چه برای زن و همچنین بین مرد و زن در برخی موارد

زنی که زانی از او متولدشده باشد ،نیست و همسر نیز اعم از

متفاوت است .با عنایت به مواد مربوط مواردی که در میزان

موقت و دائمی است .موضوع دیگری که قابلطرح است اینکه

مجازات اختالف وجود دارد و در مقایسه آنها باهم ،کیفر زن

اگر پدر ،زن خود را طالق دهد و زن رجعی و در ایام عده

سبکتر از مرد تلقی میشود که به شرح زیر بحث میشود:

باشد بعد شخص با او زنا کند ،آیا مشمول بند (ب) ماده مرقوم

 -زنا با زنپدر

میشود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت :ماده فقط اشاره دارد به

قانونگذار اقسام حد زنا در ماده  224قانون مجازات

زنپدر که به نظر میرسد اگر در ایام عده زنپدر محسوب

اسالمی  1392یکی از مواردی را که موجب میشود تا مرتکب

گردد ،مشمول ماده خواهد بود .با مراجعه به مقررات مربوط

به قتل که شدیدترین کیفر است محکوم شود ،زنا با زنپدر

به طالق ،حقوقدانان زنی را که در عده رجیعه باشد در حکم

است 9.ماده مرقوم بیان میدارد که حد زنا در موارد زیر قتل

زوجه میدانند؛ «در طالق رجعی رابطه نکاح با وقوع طالق

است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن

منحل میشود ولی بهحکم قانون تا زمانی که زن در عده است

نیست.

آثار زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج ادامه مییابد

الف -زنا با محارم نسبی

و اصطالحاً میگویند مطلقه رجیعه در حکم زوجه است .در

ب -زنا با زنپدر که موجب اعدام زانی است.

حقوق ایران این نظریه پذیرفتهشده است زیر اوالً؛ قانونگذار
ایران مجرد طالق را موجب انحالل نکاح دانسته (ماده 1120
قانون مدنی) ثانیاً؛ قانون امور حسبی صریحاً مقرر داشته است

۸ماده 221قانون مجازات اسالمی1392

که زنی که در عده رجیعه است در حکم زوجه است (بند 2

9حد زنا در موارد زیر اعدام است :الف -زنا با محارم نسبی ب -زنا با زن پدر کـه

ماده  ،»)۸بنابراین اگر زوجه در عده طالق رجعی و در ایام

موجب اعدام زانی است .پ -زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام
زانی است .ت -زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانـی اسـت.

عده باشد و با او زنا شود ،چون در حکم زوجه است و زنپدر

تبصره -1مجازات زانیه در بندهای(ب) و(پ) حسب مورد ،تابع سایر احکام مربوط

اطالق میشود ،زانی مستوجب قتل خواهد بود؛ اما در

به زنا است .تبصره -2هرگاه کسی با زنی که راضی به زنـای بـا او نباشـد در حـال

خصوص اینکه آیا زنا با زن پدربزرگ موجب قتل زانی خواهد

بیهوشی ،خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنـف اسـت .در زنـا از
طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش ،تهدیـد ویـا ترسـاندن زن
اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

129

بود یا خیر؟ به نظر میرسد پاسخ منفی است ،زیرا در عرف به

نشریه حقوق و مطالعات سیاسی

دوره  ،2شماره  ،2تابستان 1401

پدربزرگ پدر اطالق نمیشود و اصل تفسیر به نفع متهم و

تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال مقرر گردیده است .ماده

اصل قانونی بودن مجازات اجازه نمیدهد مرتکب را به قتل

 229قانون مجازات اسالمی  1392بیان میدارد؛ «مردی که

محکوم نمایند .همچنین در این مورد شبهه به وجود میآید که

همسر دائم دارد ،هرگاه قبل از دخول ،مرتکب زنا شود حد

Asadi, 2004:

وی صد ضربه شالق ،تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک

طبق قاعده درء حد قتل جاری نمیشود( .
)134

سال قمری است .10».در این ماده فقط به مجازات مرد اشاره

 -زنای محصنه با نابالغ

گردیده و در مورد کیفر زن حکمی مقرر نشده ،لکن ماده 230

یکی از مجازاتهای مقرر ،رجم به معنی سنگسار است

قانون مرقوم ،حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان

که برای زنای مرد محصن و زنای زن محصنه با مرد بالغ مقرر

نباشد را فقط تازیانه تعیین کرده است .11از مجموع مواد

گردیده و در ماده  225قانون مجازات اسالمی بیانشده است؛

ذکرشده استنباط میشود که به زن فقط صد تازیانه زده میشود

«حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است .در

اما مجازات مرد عالوه بر آن تبعید و تراشیدن موی سر نیز

صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده

میباشد .به نظر میرسد با تصریح قانون مجازات اسالمی به

حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه

لفظ مرد در ابتدای ماده  229این قانون تنها حد جلد بهواسطه

ثابتشده باشد ،موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه

زنای غیر محصنه بر زن جاری میشود ،بنابراین تراشیدن سر و

است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شالق برای هر

تبعید شامل زن نمیگردد ».مالحظه میشود تحت تأثیر،

یک است ».مالحظه میشود که ماده مرقوم در خصوص زنای

قانونگذار اجازه نمیدهد تا موی سر زن تراشیده شود و یا

محصن با نابالغ و بالغ اطالق دارد که اگر با افراد نابالغ نیز زنا

تبعید گردد اما در مقابل مرد را به عمل آن مکلف کرده و کیفر

کند حد او رجم است اما در مورد زن فقط در صورتی رجم

او را سنگینتر قرار داده است.

جاری میشود که زن محصنه با مرد بالغ زنا کند .چنانچه با

نتیجهگیری

نابالغ زنا نماید ،حد او رجم نیست بلکه تازیانه جاری میگردد

در این مقاله ،مبنا و مالک تعیین مجازات اعدام برای جرائم

که در قیاس با کیفر مرد ،قانونگذار به جنس زن ارفاق کرده و

مستوجب حد را از منظر فقهی و حقوقی موردبحث و بررسی

مجازات او را سبکتر از مرد قرار داده است؛ «زنی که شوهر

قرار داده و ازیکطرف نظرات فقهای مختلف و مشهور فقها را

داشته باشد و صغیری با رضایت وی با او زنا کند بر او حد

پیرامون این موضوع مطرح و از طرف دیگر ،جرائم حدی

جلد است نه رجم .این حکم به جهت ورود نص میباشد.

مستوجب اعدام بر اساس قانون مجازات اسالمی مصوب 92

بدیهی است که کودک را میتوان تعزیر و تأدیب نمود»

را بررسی نمودیم .اساساً قوانین و مقررات هر ملت با درجه

 -زنای زن متأهل قبل از دخول

تمدن و پیشرفتهای اجتماعی فرهنگی آن ملت رابطه

در حقوق کیفری ایران برای زنا اقسام مجازات مقرر

تنگاتنگی دارد ،بهنحویکه ترقی هر تمدن بدون رشد و ارتقای

گردید که با در نظر گرفتن جنس و سایر شرایط مرتکب،

ماهوی نظام حقوقی آن کشور کاری بس دشوار است .در این

مجازات نیز متفاوت است .ازجمله مواردی که بین مجازات زن

میان تجزیهوتحلیل حقوق انسانی بهمنظور شناخت ،نگاه و

و مرد در میزان و نوع آن اختالف وجود دارد ،این است که

نگرش قانونگذار به آن ،آگاهی از مجموع اقدامات و تدابیر

مرد و زن متأهل باشند اما نزدیکی و دخول صورت نگرفته
باشد و بهاصطالح تنها به جاری نمودن عقد ازدواج اکتفا نموده
باشند .در این صورت مجازات مرد عالوه بر حد جلد،

10ماده 229قانون مجازات اسالمی1392
11ماده  -230حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد ،صـد ضـربه شـالق
است.

130

دوره  ،2شماره  ،2تابستان 1401

نشریه حقوق و مطالعات سیاسی

حمایتی خصوصاً ازنظر کیفری و درنهایت تبیین نقاط

قانون و بیان مالکها و معیارهای وضع آن ،نقشی مهم در

آسیبپذیر و متزلزل و پی بردن به چالشهای بین قوانین و

ایجاد باور و اعتقاد به آن دارد و موجب پذیرش قلبی آن از

مقتضیات و شرایط زمان و ارائه مکانیزمهای منطقی و عقلی

سوی مردم خواهد شد؛ زیرا زمانی که شخص به آثار و فواید

نقش تعیینکننده و شاخصی در پیشرفت و تعالی حقوق ایفا

واقعی اوامر و نواهی قانونگذار پی ببرد و یقین نماید که در

مینماید .ازآنجاکه یکی از مهمترین کارکردهای هر نظام و

تشریع قوانین ،چیزی جز مصلحت او و جامعه در نظر نبوده

سیستم حقوقی این است که سعی و تالش کند تا با ترسیم و

است ،اطاعت از قانون را با رغبت و انگیزهی بیشتری بر خود

پیریزی خطمشیها و اتخاذ سازوکارهای مؤثر نظم و امنیت

فرض میداند و امور وسوسهانگیز نمیتوانند او را به بیتفاوتی

عمومی ،آزادیها و منافع اجتماعی و فردی ،گسترش عدالت و

نسبت به قانون بکشانند .چراکه مهمترین ضمانت اجرای

بهطورکلی اساس و پیکره جامعه و افراد آن حمایت و صیانت

قانون ،اعتقاد به آن است .مقصود از مبانی مجازات اعدام برای

الزم را به عمل آورد ،لذا میبایست قوانین و مقررات بهطور

جرائم مستوجب اعدام« ،علتها» و «حکمتهایی» است که بر

عام و مقررات بازدارنده (جزایی) بهطور خاص فرد فرد جامعه

اساس آنها شارع مقدس اسالم آن اعمال را ممنوع نموده

انسانی -قطعنظر از گرایشات مذهبی ،قومی ،سیاسی و جنسی-

است .باید به این نکتهی مهم توجه نمود که هرچند مجازات،

را در برگیرد؛ چراکه قانونگذاری صرفاً حاصل یک سلسله

نوعی ضمانت اجرا برای تحقق همان هدف و مصلحتی است

فعلوانفعاالت ذهنی مقنن در محیطی بسته و بدون ارتباط با

که جرم انگاری بر اساس آن صورت گرفته است ،زیرا ویژگی

دیگر اجزا و مؤلفههای اجتماع نیست؛ بلکه عمیقاً با پدیدههایی

ها و آثار متفاوت و حتی متضادی که در انواع مجازاتها

مثل جنسیت ،ملیت ،آدابورسوم قابلستایش و ممدوح،

وجود دارد ،به ما امکان میدهد تا بتوانیم اهداف مجازات را از

باورهای دینی ،مذهبی ،اخالق ،فرهنگی ،سیاسی و

مبنای جرم انگاری تمیز دهیم.

هنجاریهای ملی در تعامل است .بدون شک تشریح مبانی هر
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