
 

 
 

122 

 

Journal of Law and Political Sciences 

 

*Corresponding Author: yasaman.dalili@gmail.com (Mansooreh Dalili) 

 

Original Article: Jurisprudential and legal foundations of 

the death penalty in crimes subject to the limit 

 

Mansooreh Dalili,1,*, Mohammad Reza Elahi Manesh2  

1Ph.D Student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University of Tehran-North, Tehran, Iran 

2Assistant Professor, Law Department, University of Tehran-North, PhD in Criminal Law and Criminology, Faculty Member, Tehran-North 
Azad University, Tehran, Iran 

Use yor device to scan and read the 

article online 

 

 Citation Mansooreh Dalili, Mohammad Reza Elahi Manesh, Jurisprudential and legal foundations of 

the death penalty in crimes subject to the limit. J. Law Political Stud., 2022, 2(2), 122-132. 

  https://doi.org/10.22034/jlps.2022.2.3 

 
  

 
Article info:  

Received: 8 May 2022 

Accepted: 8 July 2022 

Available Online: 10 July 2022 

ID: JLPS-2205-1035 

Checked for Plagiarism: Yes 

Peer Reviewers Approved by:  

Dr. Abbas Sohrabzadeh 

Editor who Approved Publication:  

Dr. Abbas Sohrabzadeh 

 

Keywords: 

death penalty, hadd, crimes subject to 

hadd 

A B S T R A C T 
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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 چکیده
 

 مجازاتی نوع شدیدترین اعدام، مجازات تاریخ طول در قوانین در مجازات سابقه خصوص در نظر امعان با

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

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

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

 به عنایت با. است شدهتعیین سنت و کتاب در مقدس شارع توسط آن کیفیت و میزان و نوع که شدهگرفته

 به مقاله، این در است فقهی کتب ما، کشور در گذاریقانون منابع از یکی اسالمی، انقالب از پس که امر این

 و پردازیممی حد مستوجب جرائم برای اعدام مجازات تعیین مالک و مبنا حقوقی، و فقهی بررسی

 جرائم دیگر، طرف از و گیردمی قرار بررسی و موردبحث فقها مشهور و مختلف فقهای نظرات طرفازیک

 .شوندمی واقع کنکاش مورد 1392 مصوب اسالمی مجازات قانون اساس بر اعدام مستوجب حدی

 اطالعات مقاله 

 1401اردیبهشت  18 تاریخ دریافت:

 1401تیر  17 تاریخ پذیرش:

 1401تیر  19تاریخ آنالین شدن: 

 JLPS-2205-1035: مقالهآی دی 

 

 کلیدواژگان:

 مستوجب جرائم حد، اعدام، مجازات

 حد

  

 

 مقدمه

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

شده شده باشد، جرم و هر کس از حدود تعیینمجازات تعیین

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

انگاری انجام یا عدم انجام از مسائل مطرح در این قلمرو جرم

م آن در اعمالی است که برای نظم و امنیت و عدالت و قوا

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

گذار جمهوری اسالمی ایران در جهت تحقق بخشیدن به قانون

اهداف حقوق جزا که ازجمله آن برقراری و حفظ نظم و 

امنیت است، موضوعات مختلفی را وصف کیفری دارد و در 

ن برخی از آن با مدنظر قرار دادن جنسیت افراد عناوی

ای را وضع و مقرر نموده که مختص هر یک از مرد و مجرمانه

زن است. در این فصل با مراجعه به قوانین و مقررات مربوط، 

 شود.این عناوین شناسایی و استخراج و بررسی می

 جرائم مستوجب حد -1

 لواط -

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

های انسانی است عفت و اخالق عمومی و ارزش

ترین انحراف بازی از قدیمجنسهم»بازی است؛ جنسهم

شود. شده است که در نزد مردان و زنان دیده میجنسی شناخته

در این نوع انحراف شخص منحرف ارضای تمایل جنسی خود 

جنس خود اً از طریق رابطه جنسی و آمیزش باهمرا منحصر

https://doi.org/10.22034/jlps.2022.2.3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
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بازی جنسبازی مردان را لواط و همجنسکند. همدنبال می

 (Walidi, 2001: 68« )نامند.زنان را مساحقه یا سحق می

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

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

مقصود از لواط »اند؛ جماع کردن دو مرد با یکدیگر دانسته

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

 (Georgian, 2002: 42) «.شود یا نشود

گذار جمهوری اسالمی ایران به تبعیت از فقه، عنوان لواط قانون

کتاب حدود قانون  فصل دومرا جنبه کیفری داده و در 

ات اسالمی مواد زیادی را به این موضوع اختصاص داده مجاز

قانون  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  233 است. ماده

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

. «است مذکر انسان دبر در گاهختنه اندازهبه مرد تناسلی اندام

ص مرد دانسته گردد که این ماده عنوان لواط را مختمالحظه می

کند که دخول شده باشد و یا دخول نشده است و تفاوتی نمی

اللِواُط » فرمایند:امام خمینی )ره( نیز در تحریرالوسیله می1باشد.

 :Khomeini, 2005)، «وُطءلکذکرانِ مِن اآلدمیبِإیقابِ و غیره

872) 

صورت به این مضمون که لواط، جماع دو انسان مذکر است به 

دخول و غیر دخول. لواط از جرائم حدی است که جنبه حق 

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

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

ب آنچه فاعل پذیر نیست و مرتکو تخفیف مجازات امکان

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

 لواط حد» دارد:بیان می 1392 قانون مجازات اسالمی 234ماده 

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

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

 اعدام( احصان عدم یا وجود) درهرصورت مفعول برای

صورت دخول باشد، قتل خواهد بود . حد لواط اگر به.«2است

و حاکم شرع کیفیت نوع آن را مشخص خواهد کرد. این 

                                                           
 1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 233 ماده1 

 1392قانون مجازات اسالمی 234ماده 2 

قانون مذکور قیدشده است که  234در ماده  1 تبصره موضوع

 مفعول، و غیرمسلمان فاعل کهدرصورتی»دارد؛ اشعار می

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

صورت دخول چیزی جز قتل نیست و قاضی حد لواط کننده به

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

اگر بخواهد از بلندی به زیر افکند، اگر بخواهد با آتش 

 :Mohammadi, 2005 بسوزاند و اگر بخواهد سنگسار کند.)

57) 

مرتکب را به قتل محکوم توان بدیهی است در صورتی می

شود که بالغ و مکلف به کسی اطالق می نمود که مکلف باشد

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

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

داند. اطالق ماده مربوط به لواط این برداشت را صحیح می

های لواط حائز اهمیت است، راهمسئله دیگری که در مورد 

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

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

دهنده لواط که پس ارکان تشکیل 3شود.یا علم قاضی اثبات می

 شود:منجر به دخول شده باشد، به این صورت خالصه می

صورت فعل مثبت مادی دخول آلت رکن مادی که به-1

 مردی در دبر مرد دیگر است

قانون مجازات اسالمی  234و  233رکن قانونی مواد -2

دهند که هر عناصر رکن قانونی این جرم مهم را تشکیل می

شود و لکن در یک از مواد در مورد خاص خود اعمال می

قانون موصوف استفاده  234ماده 1تبصره تعیین مجازات 

 شود.می

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

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

 درنتیجه دخول است.

                                                           
تا  114های اثبات لواط مراجعه شود به مواد جهت مطالعه بیشتر در خصوص راه  3

 قانون مجازات اسالمی. 120
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 تفخیذ -

انسان برای ارضای غرایز مادی و معنوی خود در تکاپو 

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

العنان نیست و در حیوان مطلق کند. از طرفی بشر مانندنمی

زندگی و روابط او حدومرز و ضوابطی حاکم است و چنانچه 

فرد از آن ضوابط تبعیت نکند، مستوجب مجازاتی است که 

برای آن عمل توسط مقنن مقررشده است. ضوابط حاکم بر 

گذار مشخص نموده و در مسیر اشخاص در ایران را قانون

بینی گردیده وع ازدواج پیشارضای غرایز مادی و جنسی موض

جنس است. چنانچه خارج از مقررات موجود عملی بین دو هم

شده است. یکی از این انجام شود، برای آن مجازات تعیین

افتد و دارای جنبه ها فعلی است که بین دو مرد اتفاق میپدیده

عمومی است و از جرائمی است که مجازات آن در شرع 

ری اسالمی ایران به تبعیت از حقوق شده و مقنن جمهوتعیین

تعقیب دانسته اسالمی آن عمل را تحت عنوان تفخیذ قابل

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

ها و کفل مرد دیگری، بدون اینکه دادن آلت مرد در بین ران

 (Walidi, 2001: 68«. )دخول انجام شود

رت از مالیدن ذکر است میان دو تفخیذ عبا» اند:همچنین گفته

که بدون ایقاب یعنی بدون پنهان شدن ران و حد تفخیذ آنگاه

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

 در تعریف تفخیذ 1392 قانون مجازات اسالمی 235ماده  

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

. به تعبیر ماده مذکور 4«است مذکر انسان نشیمنگاه یا هاران

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

قانون موصوف که مجازات تفخیذ را تعیین کرده از واژه  23۶

به رسد باتوجهو نظایر آن مطرح و ذکر گردیده که به نظر می

 صد مفعول و اعلف حد تفخیذ، در»دارد؛ این ماده که بیان می

 و محصن میان فرقی جهتازاین و است شالق ضربه

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

 قبیل از تفخیذ و لواط از غیر در مذکر انسان گراییجنسهم

                                                           
  1392مجازات اسالمیقانون 235ماده 4 

 تا ویکسی موجب شهوت، روی از مالمسه و تقبیل

پس  .است شش درجه تعزیری شالق ضربه هفتادوچهار

توان گفت اگر لواط نزدیکی باشد و دخول نشود حد دارد می

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

 فرمایند:نظر مرحوم امام خمینی است که در تحریرالوسیله می

فَحُدُه مِائَُه  -کَالتفخیذُ اَو بُیُن االَلتینِ –اِذا لَم یُکُن االتیان ایقاباً »

 (Khomeini, 2005: 872)« هجلدُ

صورت دخول مضمون عبارت این است که هرگاه نزدیکی به

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

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

 «ئَه جلدهایقاباً کَالتفخیذِ اَو جُعُلَ الذکرِ بُینُ االلَتَینِ فَحُدُه مِا

(Ameli, 1998: 342) 

صورت دخول نباشد مثل تفخیذ یا قرار و فعل به یعنی اگر

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

تفخیذ از جرائم علیه عفت و اخالق عمومی و غیرقابل تعلیق 

اللهی است و و تبدیل و تخفیف است و چون دارای جنبه حق

گذشت نبوده و شده است، قابلتعیین مجازات آن در شرع

نیازی هم به طرح شکایت از شاکی خصوصی نیست. بحث 

طرح تکرار جرم و تشدید مجازات در این عنوان کیفری قابل

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

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

لمان و فاعل غیرمسلمان باشد حد فاعل چهارم اگر مفعول مس

گردد لکن که تفخیذ، لواط محسوب مینیز قتل است. ازآنجایی

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

های اثبات لواط های اثبات آن همان راهتفخیذ باشد تازیانه. راه

چنین توان ایندهنده تفخیذ را میاست، بنابراین ارکان تشکیل

 بیان کرد:

رکن مادی عمل مثبت مادی و فیزیکی مالیدن و قرار -1

 دادن آن رجولیت مرد در میان ران یا کفل مرد دیگری است.

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

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

 است.
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 مساحقه -

ختص جنس زن قرار داده گذار میکی از جرائمی که قانون

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

گذشت و جزء حدود است و میزان جنبه عمومی و غیرقابل

شده است. مساحقه ریشه در فقه و مجازات آن در شرع معین

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

 «فَرج المرئه بفَرج االخریوالسحق وهوذلک »شده است گفته

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

دیگر است. دکتر ابوالقاسم گرجی باهمکاران در کتاب حدود و 

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

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

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

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

اند اند ولی جماعتی دیگر بر آنشوهر دانستههمان حکم زن بی

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

آغوش مساحقه عبارت است از هم» گوید:تعریف مساحقه می

منظور کسب و ارضای لذت شهوانی از طریق بهشدن دو زن 

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

 عبارت مساحقه»دارد؛ مقرر می 1392مجازات اسالمی مصوب 

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

ر با عنایت به بیان مقنن اگ .5«دهد قرار خود جنسهم تناسلی

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

شود این است شود و آنچه از واژه اندام تناسلی برداشت میمی

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

شود. چنانچه دو زن از طریق دبر باهم نزدیکی کنند، می

، بلکه ممکن شودقانون مجازات اسالمی نمی 23۸ مشمول ماده

های راه است حسب مورد عنوان کیفری دیگری داشته باشد.

های اثبات لواط است و حد بر کسی اثبات مساحقه همان راه

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

مسلمان وجود بین فاعل و مفعول و همچنین مسلمان و غیر

حد  1392 اسالمی قانون مجازات 239ندارد. طبق ماده 
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 شالق ضربه صد مساحقه، حد»مرتکب صد تازیانه است؛ 

 (Young Jafari, 2013 :36) ۶.«است

 که بوده آفرینش نظام در انکارناپذیر واقعیتی جنسیت

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

 زنجیره گذارپایه یکسو از دیرینه تمایز این. است کرده تقسیم

 مقایسه و رویارویی ساززمینه دیگر سوی از و بشری حیات

 نخواهد فرا گاههیچ آن پایان که است پایداری

 (Hashemi, 2004: 223.)رسید

 بازیجنسهم -

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

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

 مردان به نسبت آیا حال. است نموده تعیین شالق ضربه

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

 فقه احکام سایر گرفتن نظر در با اما است، بازیجنسهم

. است زنان از ترشنیع بسیار مردان بازیجنسهم اسالمی،

 جرم و غیراخالقی جنسی، انحراف یک بازیجنسهم ازآنجاکه

 خود جنسی میل انسان کند،می اقتضا اخالق شود؛می محسوب

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

 مردان از ترمشکل جامعه در زنان برای طبیعی طوربه میل این

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

 باید معموالً ازدواج برای زنان دیگربیانبه. دارد مردان به نسبت

 مواجه محدودیتی چنین با مردان آنکهحال باشند، مردان منتظر

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

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

 اخالقی قباحت آورد؛ روی انحرافی عمل به مردی اگر پس

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

 .است عدالت موازین خالف دو این مجازات بودن مساوی لذا

(Javan Jafari and Sadati, 2015: 14) 

 قوادی -

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

 را سال حبس یک تا شالق ضربه ۷5 بر عالوه و داده قرار زن
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 مفهوم به توجه منظر از تفاوت این. است گرفته نظر در نیز

 بررسی توانمی اضافی مجازات ماهیت راستای در و جرم

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

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

 جرم در خاص معاونت نوعی قوادی ماهیتاً  پس... است لواط یا

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

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

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

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

 بیشتر ثالث شخص معاونت به نیاز آن بودن انحرافی جهت به

 آمار قاعدتاً موجود، تعریف با درمجموع پس. شودمی احساس

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

 مجازات نوعی کارکردی ازنظر که است تبعید شده،بینیپیش

 شناختی،جرم مفاهیم لحاظ به. است کنندهخنثی و کننده طرد

 بیشتر( مرد جنس اینجا) خاصی گروه توسط جرمی وقتی

 هدف به توانمی گروه، آن بیشتر مجازات با گیرد،می صورت

 گرایانهفایده هایمکانیزم از یکی عنوانبه انتخابی سازیناتوان

 از بیشتر قواد مرد مجازات جهت همین به. یافتدست مجازات

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

 (Sadati, 2019: 79) .یابد کاهش جرم

 زنای تبعید خصوص در که مطالبی همان دوم بعد در اما

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

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

 ماده در آن تعریف بهباتوجه محاربه است اوالً شدهبینیپیش

 یا مردم ناموس یا مال جان، قصدبه سالح کشیدن.)ا.م.ق 2۷9

.( گردد محیط در ناامنی موجب کهنحویبه است، هاآن ارعاب

 صورت زنان توسط ترکم که است خشونت با توأم جرمی

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

 و است متفاوت حدود سایر تبعید با محاربه تبعید اجرای

 محاربه مجازات در مرد و زن اشتراک عامل تفاوت همین

 دارند، تبعید مجازات که حدودی سایر در آنکهحال. است

 اگر دیگرعبارتبه. نیست دیگران با معاشرت از ممنوع محکوم

 نوعیبه و نداشته مراوده کسهیچ با تبعید در محکوم باشد قرار

 لحاظ به نقشی چه که کندمی تفاوتی چه شود، محبوس

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

 تفاوت یک تبعیدها سایر با محاربه در تبعید فلسفه حقیقت در

 خنثی برای است، ترخطرناک آن مرتکب چون که دارد اساسی

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

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

 ترجیح خانواده اعضای سایر یا مجرم نفع بر جامعه مصلحت

 .دارد

 زنا -

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

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

های به اوصاف و ویژگیکه تحت شرایطی باتوجه. ۷نباشد نیز

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

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

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

اختالف وجود دارد و در  مربوط مواردی که در میزان مجازات

تر از مرد تلقی ها باهم، کیفر زن سبکمقایسه آن

 (Naqdi, 2019: 83.)شودمی

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

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

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

 نداشته وجود مجازاتی چنین متأهل زن برای که است این ماده

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

. بود خواهد زن مجازات از شدیدتر مرد مجازات درنتیجه

 ساده زنای به نسبت زنا نوع این ارتکاب که نیست شکی

 یا زوجه) همسر داشتن باوجود که فردی یعنی است؛ ترقبیح

 همسر با زناشویی عمل هنوز گرچه شود؛می زنا مرتکب( زوج

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

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

 :گرفت نظر در توانمی متعددی هایپاسخ
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 زن ترکم پذیری سرزنش به تفاوت این از بخشی شاید

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

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

 جنسی تمتع خود مشروع همسر از است مایل که گونهآن

 اتفاق کمتر امر این مردان مورد در آنکهحال. باشد داشته

 است، متأهل زن از بیشتر متأهل مرد زنای قبح بنابراین افتد؛می

 دیگر بعد از امـا. باشد بیشتر باید نیز مجازاتش درنتیجه

 هایمجازات نوع به توجه آن و نگریست مسئله به توانمی

 موی تراشیدن مجازات. است مرد برای شدهبینیپیش اضافی

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

 زیبایی جنبه زنان برای مو. است مرد از شدیدتر مراتببه

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

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

 است ترتیب همین به نیز تبعید مجازات مورد در. شدمی

 انزوا رنج. است مردان از تردردناک زنان برای تبعید مجازات»

 در است زندانیان از بسیاری گیردامن که تنهایی احساس و

 :Bostan (Najafi), 2009.)«رسدمی خود اوج به زنان مورد

208) 

 مرد و زن روانی و روحی هایتفاوت به شاید مسئله این»

 امری روانی لحاظ به مرد استقالل و زن وابستگی برگردد؛

 مردان، و زنان متفاوت فیزیکی موقعیت زیرا است، طبیعی

 بسیاری مورد در عالوهبه. «طلبدمی را خود با مـتناسب روانی

 از مادر یک عنوانبه آنان جدایی موجب تبعید مجازات زنان از

 تحملغیرقابل مادران اغلب برای که امری. گرددمی فرزندانشان

 خانوادگی نقش دارای زن اسالمی ایرانی فرهنگ در. است

 حضور از ممانعت جهت به تبعید مجازات که است خاصی

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

 دارندعهده بر را منزل از خارج در آورینان وظیفه نوعاً مردان

 فرزندان تربیت و نگهداری وظیفه دارعهده زنان عمدتاً و

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

 از یکی خانواده کیان حفظ آنکهحال است؛ وی خانوادگی

 حقوقی نظام در جنسی جرائم شناختن جرم مبانی ترینمهم

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

 زن، بر مجازات اعمال با نخواسته مجازات بودن شخصی

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

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

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

 توسعه و تبعید محل در جرائم گونهاین ترویج موجب زن

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

 بزهکاری از وضعی پیشگیری نوعی احتماالً بنابراین افتد؛می

 :Taheri, 2013، )است بوده شارع مدنظر زمینه این در نیز

 67.) 

 جنسیت در میزان مسئولیت کیفری ریتأث -2

شود. شخصی که مرتکب جرم شود، مجازات میهر 

ای جای او کیفر نمود. این اصل و قاعدهتوان بهدیگری را نمی

کند که مرد است که در حقوق کیفری وجود دارد. تفاوتی نمی

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

صی شده است، تحت شرایط خادیات که از فقه اسالمی اقتباس

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

و نحوه اثبات آن انعطاف یافته و پذیرش و عهده گرفتن 

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

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

هایی است. گیرنده دیه و هر طرفی متشکل از افراد و گروه

دارند، چندین گروه کسانی که پرداخت دیه را بر عهده

باشند: یکی از آن افراد خود مرتکب و جانی است که اصواًل می

مسئولیت پرداخت تمام دیه در انواع صدمات بدنی را دارد و 

المال نیز در پرداخت دیه مسئولیت پیدا تحت شرایط ویژه، بیت

ارند که بدون اینکه مرتکب اما گروه دیگری وجود د کند؛می

شوند که مرتکب دار پرداخت دیه کسی میجرمی شوند، عهده

شوند. این گروه در گذار میعمل ممنوع شده از سوی قانون

بینی و تحت عنوان عاقله، محدوده قانون مجازات اسالمی پیش

و میزان مسئولیت آنان و جنسیت افراد مشمول آن 

 ررسی قرار خواهد گرفت.شده است که موردبحث و بمشخص

شده ذکر این مطلب ضروری است که عنوان مطرحبا عنایت به
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تأثیر جنسیت در میزان مسئولیت کیفری با بحث میزان مجازات 

تفاوت دارد، زیرا مسئولیت کیفری غیر از مجازات است. در 

خواهیم کرد که درواقع اینجا ما در خصوص موضوعی پژوهش

نماید که عاقله نام حمل میبار کیفر عمل دیگری را 

 (Najafi Tavana, 2003: 132.)دارد

 حد زنا -3

و  طور که قبالً اشاره شد زنا یکی از جرائم حدیهمان

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

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

ی و زانیه و اوصاف و های زانبه اوصاف و ویژگیباتوجه

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

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

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

ها باهم، کیفر زن اختالف وجود دارد و در مقایسه آن مجازات

 شود:شود که به شرح زیر بحث مییتر از مرد تلقی مسبک

 پدرزنزنا با  -

قانون مجازات  224گذار اقسام حد زنا در ماده قانون

تا مرتکب  شودیکی از مواردی را که موجب می 1392 اسالمی

پدر به قتل که شدیدترین کیفر است محکوم شود، زنا با زن

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

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

 نیست.

 نسبی محارم با زنا -الف

 .است زانی اعدام موجب که پدرزن با زنا -ب

                                                           
 1392قانون مجازات اسالمی221ماده ۸ 

زنا با زن پدر کـه  -ب زنا با محارم نسبی -الف :حد زنا در موارد زیر اعدام است9 

زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام  -پ .استموجب اعدام زانی 

 .زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانـی اسـت -ت .زانی است

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

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

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.

 اعدام موجب که مسلمان زن با غیرمسلمان مرد زنای -پ

 .است زانی

 اعدام موجب که زانی سوی از اکراه یا عنف به زنای -ت

 .است زانی

شود که بند )ب( مجازات زانی را قتل دانسته مالحظه می

است و در اینجا منظور از زانی مرد است و بند مذکور نیز به 

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

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

که مستوجب رجم هم باشد، در قصاص با کرد و درصورتی

پدر، مادر ناتنی یا تر است. منظور از زنمجازات مرد خفیف

دیگر کسی است که به عقد پدر زانی درآمده است و عبارتبه

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

است اینکه طرح موضوع دیگری که قابل موقت و دائمی است.

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

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

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

پدر محسوب رسد اگر در ایام عده زنپدر که به نظر میزن

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

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

در طالق رجعی رابطه نکاح با وقوع طالق »دانند؛ زوجه می

حکم قانون تا زمانی که زن در عده است شود ولی بهمنحل می

یابد آثار زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج ادامه می

گویند مطلقه رجیعه در حکم زوجه است. در یو اصطالحاً م

گذار شده است زیر اوالً؛ قانونحقوق ایران این نظریه پذیرفته

 1120ایران مجرد طالق را موجب انحالل نکاح دانسته )ماده 

قانون مدنی( ثانیاً؛ قانون امور حسبی صریحاً مقرر داشته است 

 2 ندزوجه است )ب که زنی که در عده رجیعه است در حکم

، بنابراین اگر زوجه در عده طالق رجعی و در ایام («۸ماده 

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

اما در  شود، زانی مستوجب قتل خواهد بود؛اطالق می

خصوص اینکه آیا زنا با زن پدربزرگ موجب قتل زانی خواهد 

زیرا در عرف به  رسد پاسخ منفی است،بود یا خیر؟ به نظر می
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شود و اصل تفسیر به نفع متهم و پدربزرگ پدر اطالق نمی

دهد مرتکب را به قتل اصل قانونی بودن مجازات اجازه نمی

آید که محکوم نمایند. همچنین در این مورد شبهه به وجود می

 :Asadi, 2004)شود. طبق قاعده درء حد قتل جاری نمی

134) 

 زنای محصنه با نابالغ -

های مقرر، رجم به معنی سنگسار است یکی از مجازات

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

شده است؛ قانون مجازات اسالمی بیان 225گردیده و در ماده 

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

 دهصادرکنن دادگاه پیشنهاد با رجم اجرای امکان عدم صورت

 با بینه جرم چنانچه قضائیه قوه رئیس موافقت و قطعی حکم

 محصنه زانیه و محصن زانی اعدام موجب باشد، شدهثابت

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

شود که ماده مرقوم در خصوص زنای مالحظه می.« است یک

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

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

شود که زن محصنه با مرد بالغ زنا کند. چنانچه با جاری می

گردد نابالغ زنا نماید، حد او رجم نیست بلکه تازیانه جاری می

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

زنی که شوهر »از مرد قرار داده است؛  ترمجازات او را سبک

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

باشد. جلد است نه رجم. این حکم به جهت ورود نص می

 «توان تعزیر و تأدیب نمودبدیهی است که کودک را می

 زنای زن متأهل قبل از دخول -

مقرر  در حقوق کیفری ایران برای زنا اقسام مجازات

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

مجازات نیز متفاوت است. ازجمله مواردی که بین مجازات زن 

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

مرد و زن متأهل باشند اما نزدیکی و دخول صورت نگرفته 

واج اکتفا نموده اصطالح تنها به جاری نمودن عقد ازدباشد و به

باشند. در این صورت مجازات مرد عالوه بر حد جلد، 

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

 که مردی»دارد؛ بیان می 1392 قانون مجازات اسالمی 229

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

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

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

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

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

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

شود شود که به زن فقط صد تازیانه زده میذکرشده استنباط می

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

رسد با تصریح قانون مجازات اسالمی به باشد. به نظر میمی

واسطه این قانون تنها حد جلد به 229لفظ مرد در ابتدای ماده 

شود، بنابراین تراشیدن سر و ر زن جاری میمحصنه ب زنای غیر

شود تحت تأثیر، مالحظه می« گردد.تبعید شامل زن نمی

دهد تا موی سر زن تراشیده شود و یا گذار اجازه نمیقانون

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

 تر قرار داده است.او را سنگین

 یریگجهینت

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

مستوجب حد را از منظر فقهی و حقوقی موردبحث و بررسی 

طرف نظرات فقهای مختلف و مشهور فقها را و ازیک قرار داده

پیرامون این موضوع مطرح و از طرف دیگر، جرائم حدی 

 92مستوجب اعدام بر اساس قانون مجازات اسالمی مصوب 

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

های اجتماعی فرهنگی آن ملت رابطه تمدن و پیشرفت

ترقی هر تمدن بدون رشد و ارتقای  کهینحوبهتنگاتنگی دارد، 

. در این استماهوی نظام حقوقی آن کشور کاری بس دشوار 

و  منظور شناخت، نگاهحقوق انسانی به لیوتحلهیتجزمیان 

گذار به آن، آگاهی از مجموع اقدامات و تدابیر نگرش قانون

                                                           
 1392قانون مجازات اسالمی229ماده 10 

 شـالق ضـربه صـد باشد، محصن غیر مرتکب که مواردی در زنا حد -230 ماده11 

 .است
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تبیین نقاط  تیدرنهاازنظر کیفری و  خصوصاًحمایتی 

های بین قوانین و پذیر و متزلزل و پی بردن به چالشآسیب

های منطقی و عقلی مقتضیات و شرایط زمان و ارائه مکانیزم

قوق ایفا کننده و شاخصی در پیشرفت و تعالی حنقش تعیین

کارکردهای هر نظام و  نیترمهمیکی از  ازآنجاکهنماید. می

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

نظم و امنیت  مؤثرها و اتخاذ سازوکارهای مشیریزی خطپی

ها و منافع اجتماعی و فردی، گسترش عدالت و عمومی، آزادی

فراد آن حمایت و صیانت ی اساس و پیکره جامعه و اطورکلبه

 طوربهبایست قوانین و مقررات الزم را به عمل آورد، لذا می

خاص فرد فرد جامعه  طوربهعام و مقررات بازدارنده )جزایی( 

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

حاصل یک سلسله  صرفاًی گذارقانون چراکهرا در برگیرد؛ 

هنی مقنن در محیطی بسته و بدون ارتباط با ذ وانفعاالتفعل

هایی ی اجتماع نیست؛ بلکه عمیقاً با پدیدههامؤلفهدیگر اجزا و 

و ممدوح،  شیستاقابل ورسومآدابمثل جنسیت، ملیت، 

باورهای دینی، مذهبی، اخالق، فرهنگی، سیاسی و 

بدون شک تشریح مبانی هر  .های ملی در تعامل استهنجاری

و معیارهای وضع آن، نقشی مهم در  هامالکقانون و بیان 

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

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

و یقین نماید که در  پی ببرد گذارقانونواقعی اوامر و نواهی 

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

ی بیشتری بر خود زهیانگاست، اطاعت از قانون را با رغبت و 

ی تفاوتیبتوانند او را به نمی زیانگوسوسهو امور  داندیمفرض 

ضمانت اجرای  نیترمهم چراکهنسبت به قانون بکشانند. 

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

است که بر  «ییهاحکمت»و « هاعلت»م، جرائم مستوجب اعدا

شارع مقدس اسالم آن اعمال را ممنوع نموده  هاآناساس 

ی مهم توجه نمود که هرچند مجازات، نکتهاست. باید به این 

نوعی ضمانت اجرا برای تحقق همان هدف و مصلحتی است 

یژگیوکه جرم انگاری بر اساس آن صورت گرفته است، زیرا 

 هامجازاتو آثار متفاوت و حتی متضادی که در انواع  ها

تا بتوانیم اهداف مجازات را از  دهدیموجود دارد، به ما امکان 

 مبنای جرم انگاری تمیز دهیم.

 



 

 
132 

1140 تابستان،  2،  شماره 2دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

References 
1. Bostan (Najafi), Hussein. (2009). Islam and 
Gender Differences in Social Institutions, Ch 1, Qom: 
Seminary and University Research Institute and 
Women's Affairs Office of the Ministry of Interior. 
2. Cash, Zeinab. (2017). "Sociological Analysis of the 
Conformity of Premeditated Murder with the Social 
Developments in Iran", Master Thesis in Criminal 
Law and Criminology, Ferdows University of 
Mashhad. 
3. Georgian, Abolghasem (2002). Limits, 
Punishments and Retribution, University of Tehran 
Press. 
4. Hashemi, Seyed Mohammad (2004), Collection of 
articles on human rights and the concepts of 
equality, fairness and justice, Ch 1, Tehran: 
Publications of the Faculty of Law and Political 
Science, University of Tehran. 
5. Hojjati, Sayyid Mahdi (2005). Islamic Penal Code 
in the Order of Kunufi Law, Tehran, Covenant of 
Justice Publications. 
6. Jabahi Ameli, , Shahid Thani. (1988). Al-Bahiyya 
shrine in the explanation of the people of Damascus, 
Volume 2, published by the school of Ayatollah 
Marashi Najafi. 
7. Javan Jafari, Abdolreza and Sadati, Seyed 
Mohammad Javad. (2015). "The Concept of Power in 
Criminal Sociology", Journal of Criminal Law 
Research, No. 11. 
8. Khomeini, Ruhollah (2005). Tahrir al-Wasila 2-1, 
Imam Khomeini Publishing House. 

9. Mehrpour, Hossein (2005), Collection of Articles 
on Women and Criminal Law, Ch 1, Tehran: Salsabil 
Publications. 
10. Mohammadi, Abul Hassan (2005). Islamic 
criminal law, translation of limits and punishments, 
retribution and diyat from the book Sharia al-Islam 
by Mohaghegh Hali and Masaal al-Afham Shahid 
Thani, University of Tehran Press. 
11. Najafi Aberandabadi, Ali Hossein (2005), 
Collection of Articles on Women and Criminal Law, 
Ch 1, Tehran: Salsabil Publications. 
12. Najafi Tawana, Ali. (2003). Anomalies and 
delinquency of children and adolescents, first 
edition 2003, Rah-e Tarbiat Publications. 
13. Sadati, Seyed Mohammad Javad (2019). 
Punishment and Social Control, 1st Edition, Tehran, 
Mizan Publications. 
14. Taheri, Samaneh. (2013). Strict criminal policy. 
First Edition. Tehran: Mizan Publishing. 
15. Walidi, Mohammad Saleh (1380). Specific 
criminal law for crimes against public decency and 
morality and family rights and duties, Amirkabir 
Publications. 
16. Young Jafari, Abdul Reza (2013). Developments 
in the comprehensiveness of punishment: From 
Durkheim to Garland, in: Encyclopedia of Criminal 
Sciences, Criminal Sciences (collection of articles), 
Book 2, under the supervision of Ali Hossein Najafi 
Aberandabadi, 1st Edition, Tehran, Mizan 
Publications. 

 

Copyright © 2022 by SPC (Sami Publishing Company) + is an open access article distributed under the 
Creative Commons Attribution License(CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), 
which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original 
work is properly cited. 

 

http://www.samipubco.com/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

