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Background and Aim: One of the most essential social issues is the 

implementation of Islamic legal rulings, including Hudud. Considering the problem 

of adultery in today's society and the existence of differences in jurisprudential 

opinions of Islamic religions, the question arises about how Islamic religions have 

any consensus or disagreements in the types of the limits of adultery?  

Materials and Methods: In this paper, the researcher has stated the types of hadd 

of adultery among five religions through library study method and then has adapted 

its evidences between them. 

Ethical Considerations: All ethical considerations related to writing article have 

been observed. 

Findings: According to the characteristics of the criminal, for adulterers in Imami 

penal jurisprudence, eight types of hadd and in the eyes of Sunnis, generally two 

types of murder, fennel and stoning have been mentioned, which in addition to 

these two main punishments, exile of the criminal or imprisonment have also been 

applied in proportion to the type of crime and fatwas of his jurists. 

Conclusion: Despite disagreements among religions, fatwas of Imami and Sunni 

jurists do not have a general disagreement, but in most cases there is consensus. 
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 دهيچک

اسالم از جمله حدود است؛ با توجه به مبتالبه بودن مسأله زنا در جامعه   ياحکام حقوق ي، اجرايمسائل اجتماع نیتر ياز ضرور يکی :نه و هدفيزم
اختالف  ایدر انواع حد زنا از چه نظر اتفاق  يشود که مذاهب اسالم ال مطرح ميؤس نیا ،يمذاهب اسالم يفقه يو وجود اختالفات در آرا يامروز

 نظر دارند؟
 .پرداخته است آن ادله قيسپس به تطب کرده و انيمذاهب خمسه ب نيانواع حد زنا را ب يا مقاله محقق با روش مطالعه کتابخانه نیا در :ها وشمواد و ر

 .شده است تیدر مراحل نگارش پژوهش حاضر، رعا تمامي اصول اخالقي :يمالحظات اخالق
و  انهیتاز دو قسم  قتل، يطور کل هنزد اهل سنت، بدر  هشت نوع حد و هيامام یيزناکار در فقه جزا يمجرم، برا اتيبا توجه به خصوص :ها افتهی

 . اعمال شده است شانیا يفقها يبه تناسب نوع جرم و فتاوا زيحبس ن ایمجرم  ديتبع ،يدو مجازات اصل نیعالوه بر ا يکه گاه شدهسنگسار مطرح 
 .موارد اتفاق نظر وجود دارد شترينداشته، بلکه در ب يکل نیاهل سنت تبا و هيامام يفقها يمذاهب، فتاوا نيبا وجود اختالف نظر ب :يريگ جهينت

  .اسالميمذاهب  زنا، ،مجازات :يديکلمات کل
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 مقدمه

 بيان موضوع-1

آن در وضع افراد اثر  قیزنا در وضع جامعه و از طرارتکاب 

. شود مي يفساد در سازمان اجتماع يو باعث نوع گذارد يم

ناسالم و  يغذا کیهمانند  ،يشکن گناه و کار خالف و قانون

نامطلوب گذاشته  ريمسموم است که در سازمان بدن انسان تأث

 شیفرما طبق. شود آن مي يعيو انسان گرفتار واکنش طب

را از انسان  تيزنا  صفا و نوران»( ص)اسالم  يگرام غمبريپ

 (شود يباعث فقر م يعنی) گذارد ي، و فقر را به ارث مرديگ  مى

او  يخداوند، روز شود، يکرده و موجب م آبرو يانسان را ب رایز

ابن ) 0«.کند ها مى در نابودى انسان عیو تسر دیرا قطع نما

 (20 /0 : 1010 ، يقم هیبابو

است که در  رهياز گناهان کب يکیو عمل منافى عفت  زنا

هرج و مرج در  شیدايقرآن به آن اشاره شده چراکه موجب پ

اى  رفتن رابطه فرزندان و پدران، رابطه انينظام خانواده و از م

که وجودش نه تنها سبب شناخت اجتماعى است، بلکه موجب 

 .شود گردد مى کامل از فرزندان مى تیحما

پدر فراوان گردند،  اى که فرزندان نامشروع و بى جامعه در

شده سخت  انيروابط خانوادگى بن هیروابط اجتماعى که بر پا

انچه زنا در کل جامعه انسانى مجاز چن. گردد دچار تزلزل مى

 نيکه در چن تىیهو شود، فرزندان بى دهيگردد و ازدواج برچ

ستند، نه يکسى ن تیمتولد شوند تحت پوشش حما طىیشرا

گذشته از  نیاز ا. در آغاز تولد و نه به هنگام بزرگ شدن

و  ها تیاى در مبارزه با جنا کننده نييعنصر محبت که نقش تع

 کیشوند، و جامعه انسانى به  ها دارد محروم مى خشونت

 لیتوأم با خشونت در همه ابعاد، تبد وانىيجامعه کاماًل ح

 .گردد مى

هاى فردى  سبب انواع برخوردها و کشمکش نيعمل ننگ نیا

است  تيواقع کی نیا .بازان است هوس انيو اجتماعى در م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
 ْذَهُبَیالرِّْزَق َو  ْقَطُعَیاْلُعُمَر َو  ْبُتُرَیاْلَفْقَر َو  وِرُثُیاْلَوْجَه َو  َسوُِّدُیَأنَّ الزَِّنى  - 

 .السََّخَط َو َصاِحُبُه َمْخُذوٌل َمْشُئوٌم َقرُِّبُیِباْلَبَهاِء َو 

. دهد رخ مى اتیجنا نیکه در کنار انحرافات جنسى بدتر

عمل باعث  نیتجربه نشان داده و علم ثابت کرده است که ا

که براى  التىياست و با تمام تشکها  يمارياشاعه انواع ب

اند، باز آمار نشان  با عواقب و آثار آن امروز فراهم کرده مبارزه

راه سالمت خود را از  نیدهد که تا چه اندازه افراد از ا مى

 .دهند دست داده و مى

و کشتن فرزندان است که موجب  نيالبًا سقط جنزنا غ آمديپ

زنانى هرگز حاضر به  نيگردد، چرا که چن قطع نسل مى

و اصواًل وجود فرزند مانع  ستنديگونه فرزندان ن نینگهدارى ا

 شهيبزرگى بر سر راه ادامه اعمال شوم آنان خواهد بود، لذا هم

مسلم است که پرورش . ببرند انيکنند آنها را از م سعى مى

اند چقدر  صورت متولد شده نیکه به ا يپدر و مادر فرزندان بى

فرزندانى  ،يا رابطه نيمشکالت دارد و ثمر و حاصل چن

. خواهد بود زيو فاقد همه چ تيشخص بى کار، تیسنگدل، جنا

در مؤسساتى  يفرزندان نيچن حيصح تيو ترب ينگهدار يحت

 .نتظار استنظر دولت دور از ا ریز

بلکه  ست،يجنسى ن زهیهدف از ازدواج تنها مسأله اشباع غر

زندگى، انس روحى و آرامش فکرى،  لياشتراک در تشک

از آثار ازدواج  اتيون حؤفرزندان و همکارى در همه ش تيترب

زنا  میو تحر گرید کیاست که بدون اختصاص زن و مرد به 

 (02/014: 1310 رازى،يمکارم ش). ستين ریپذ امکان کی چيه

 روش تحقيق -2

کتب معتبر  نيب يا مطالعات کتابخانه هیبر پاپژوهش  نیا 

مرتبط با موضوع و با روش  يها و مقالهاسالمي مذاهب 

 . صورت گرفته است يفيوصت-يليتحل

 بحث و نظر

 قتل، جلد،)در انواع حد زنا به هشت نوع حد  هيامام يفقها

 حد ض،یجّز، حد مر و بیتغر جلد و رجم، جمع جلد و ایرجم 

 ياز فقها يبرخ. قائل شدند( زائد فريک بنده، حد مبّعض، حد و

ي با توجه به خصوصيات مجرم، دو قسم مجازات اصل ،يشافع
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بر  عالوهاند که گاهي  براي زناكار مطرح کرده( جلد و رجم)

تبعيد مجرم یا حبس نيز مطرح و به  ،این دو مجازات اصلي

ساس فتاواي فقهاي اهل سنت اعمال تناسب نوع جرم و برا

 (7/241: 0411 ،يکاسان) .شود مي

الحدود اإلسالمّية »: اهل سنت گفته است يرشد از فقها ابن

حدود  (2/434: 0401 ،يقرطب)  «تغریب جلد و رجم و: ثالثة

قتل  ظاهرًا .ديتبع و انهیتاز سنگسار و: سه نوع است ياسالم

 .نشده است انيزنا ب يبرا حد شانینزد ا

 د،يتبع انه،یتاز :سه نوع مجازات دارد ياسالم عتیزنا در شر

 محصن است ريغ يباهم مجازات زان ديو تبع انهیتاز .سنگسار

که زن ومرد  يزمانو  محصن بوده يکه سنگسار مجازات زان

اگر ؛ شوند يم ديخورده و تبع انهیمحصن باشند تاز ريهردو غ

محصن و  يکیاگر ؛ دنشو ميهردو محصن باشند سنگسار 

 انهیتاز يدوم سنگسار و ياول ،محصن باشد ريغ يگرید

 .شود مي ديتبع خورده و

اهل سنت از مطرح کردن سه نوع  ياست مقصود فقها ممکن

چون  .باشد شانیافقه نياتفاق نظر ب انيب زنا، يمجازات برا

 يزنا در هيامام يهم مانند فقها شانیا ياز فقها يا عده

 .اند محارم قائل به وجوب قتل شده

در سه صورت بر زناکار  ريحد قتل با شمش هيامام يفقها نيب

 يفقها نيب. شود مي يگانه بررسجدا کیکه هر  شود اقامه مي

  .اختالف نظر وجود داردمجازات نوع  نیاهل سنت در ا

 حد قتل -0

 زناي با محارم -0-0

که  يمجازات قتل بر کس: گفته است عیشرا مرحوم محقق در

دختر و مانند آن زناکرده است واجب  با محارمش مانند مادر،

 ،مواضع احصان شرط نبوده بلکه در هر حال نیدر ا. شود مي

جوان  ای ريپ نيب يکه تفاوت نیشود بدون ا زناکار کشته مي

کافر  و مسلمان و بنده صورت آزاد و نیدر ا نيباشد، همچن

 ای]که در صورت زنا با همسر پدر نیدر مورد ا .ندهست يمساو

 و يبلگفته شده  نه؟ ایشود  کشته مي ريشمش ، هم با[پسر

خورد و بعد  يم انهیمحصن اول تاز ريگفته شده غ نيهمچن

بعد  خورد و يم انهیشود و اگر محصن باشد اول تاز کشته مي

قتل با  يعنیقول اول ، ادله يشود به اقتضا سنگسار مي

قول  نیا (4/040 :0411،يحلمحقق ) .اظهر است ريشمش

متقدم  يفقها يفتوا ،محارم با يدر صورت زنا (وجوب قتل)

؛ 04/01: تا يب ،يعامل يجبع) متأخر ياکثر فقها و هيامام

 .است (0/011: تا بي ،یيخو يموسو ؛7/23: 0411 ،يخوانسار

 يفقها نينوع از حد منجر به اختالف نظر ب نیدر ا آنچه

محارم  و يمردد بودن در الحاق خواهر رضاع ،شده هيامام

 .است يمادر همسر، به محارم نسب مانند همسر پدر و يسبب

 يرا به محارم نسب يسبب و ياز فقها محارم رضاع اي عده

با ضربه  يکه زان ياند در صورت در ادامه گفته ملحق کرده و

؛ 141 :0411 ،يهذل يحل) .دشو ميحبس ابد  ردينم ريشمش

 (2/101: 0410،يطرابلس؛ 3/247: 0401 ي،حل سیابن ادر

از فقها ضربه زدن بر گردن  يبعض ريدر ارتباط با قتل با شمش

اند و اکثرشان فقط به طور مطلق از کشته شدن  کرده انيرا ب

 يموسو). اند نکرده انيآن را ب تيفياند و ک سخن گفته يزان

از احمد بن محّمد  آنچه در مستدرک (0/411: 0427،يلياردب

 تیالسالم روا بن عيسى، عن أبي بصير از امام صادق عليه

ضربه  کی که با محرم خودش زنا کند، يکس: شد، که فرمود

. زنده بماند ای رديخواه با آن ضربه بم شود، زده مي ريشمش

عامه  يکه فقها ياتیبا توجه به روا (01/11 :0417 ،يطبرس)

 شانیاز فقها ا يشود بعض اند مشخص مي به آنها استناد کرده

 .  اند با محارم به حد قتل قائل شده يدر زنا

اختالف  هيامام يفقها نيکه ب يا در هر مسأله توان گفت يم

اختالف نظر وجود  زياهل سنت ن يفقها انيم ،نظر وجود دارد

 يدر قرآن در ارتباط با آن مورد ایکه  يموارد مخصوصًا .دارد

 نيمنجر به چن اتیو روا هیکه اطالق در آ نیا ای امدهين

اهل  يفقها دسته از آن. فقها شده است انيم یيها برداشت

 تیند به رواا هبا محارم به حد قتل  قائل شد يسنت که در زنا
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 (ص)رسول خدا  که گفت اند عکرمه از ابن عباس استناد کرده

 «.شود که با محارمش زنا کندکشته مي يکس»: فرمود

 :0314،يهقيب؛ 4/10 :تا يترمذي،ب؛ 2/110: 0311،ينیقزو)

1/237) 

 يسبب ،ينسب) که با محارم ياهل سنت کس يفقها اکثر ازنظر

زنا بر او اقامه  شود، حد خود مرتکب زنا مي( يو رضاع

 انهیکه محصن باشد اول تاز يدرصورت يزان نیشود، بنابرا مي

محصن باشد اول  رياگر غ شود و بعد سنگسار مي و خورد مي

 .شود مي ديبعد تبع و خورد مي انهیتاز

به هر صورت  يشده است که و تیاز احمد روا نيهمچن

 وبیاسحاق، ابو ا د،یبن ز ريجب بيترت نیشود و به ا کشته مي

 ایکه با زن پدر خود چه با عقد  يکس: اند گفته ثمهيو ابن خ

شود، چه محصن باشد چه  کند، کشته مي چه بدون عقد زنا

زن  هپردازند، خوا يالمال م تياش را از ب هیو د رمحصن،يغ

نکرده  ایکرده  يکیآزاد، چه قبال با پدرش نزد ایباشد  زيکن

او فقط حد زنا  بر يمحارم سبب ریاما درصورت زنا با سا. باشد

با  يمورد زنااست که در  نیا لشيدل دیشا. شود مي يجار

محارم  ریدر مورد سا يوارد شده ول حینص صر ،همسر پدر

 ؛01/014: تا بي ابن قدامه،) .وارد نشده است يحینص صر

 (1/11: 0410،يریجز

 با زن مسلمان يکافر ذم يزنا -0-2

در  يدرمورد ثبوت حد قتل برکافر ذم هياصحاب امام نيب

 ياختالف چيکه مرتکب زنا  با زن مسلمان شود، ه يصورت

در هر صورت،  (0/420: 0427 ،يلياردب يموسو). وجود ندارد

حد قتل بر او  ر،يپ ایمحصن، جوان باشد  ريغ ایمحصن باشد 

 يدعابر آن ا عهيش ياز فقها يبعض يحت. شود مي يجار

 (40/303 :0411ي،نجف؛ 420 :0407ي،حلب) .اند اجماع کرده

 يذم برايشود که اگر  استفاده مي هيامام ياکثر فقها ياز فتوا

حکم شامل  نیا ،ياول قیشود به طر حد قتل در زنا ثابت مي

اهل سنت اگر کافر  ينظر فقها از. شود مي زيکفار ن ریسا

او حد  بر، مرتکب زنا شود يکافر ذم ایبا زن مسلمان  يحرب

 يگفته حد فهيها فقط ابوحن آن انيدر م. شود مي يزنا جار

 يبرا يحد چيه: اند ها گفته از آن يبرخ. آن وجود ندارد يبرا

 .است وسفی گفته اول ابو نیکه ا وجود نداردها  از آن کیهر

ها حد  آن سپس او از قولش رجوع کرده و گفته بر هر کدام از

 (10 /1: 0410،يسرخس). ثابت است

اثبات حد را مسلمان بودن  طیازشرا يکیاحمد حصري که 

که با مسلمان زنا  يزمان يذم :گفته است عهيرب داند از قول يم

 يدر صورت زنا نیبنابرا. کند عهد خود را نقض کرده است يم

د را چون عهد خو ،شود کشته ميبه اکراه با زن آزاد مسلمان 

اختالف نظر  زيبه اکراه با کن يدر مورد زنا و شکسته است

 يسخنان فقها از ظاهر (2/31: 0403،يحصر). وجود دارد

 تیبا رضا يشود که اگر کافر ذم برداشت مي نياهل سنت چن

ثابت  يحد قتل بر کافر ذم گریزن مسلمان مرتکب زنا شود د

 .شود حد زنا بر او ثابت مي يبه احتمال قو يول شود نمي

 زناي كافر ذمي با زن ذمي -0-3

: اند گفتهروایات  با استناد به آیات و هيامام ياکثر فقها

است  ريامام مخ ،زنا کند يبا زن ذم يکه کافر ذم يدرصورت

 نیآنان را به اهل د ایکند  اقامهها  که حد شرع اسالم را برآن

بر اساس اعتقاد خودشان مجازات  کند تا ميخودشان تسل

؛ 40/330: 0411 ،ينجف؛ 4/043: 0411،يحلمحقق ). شوند

ابن ؛  010: 0311،يطوس؛ 0/017 :تا بي ،یيخو يموسو

 ،يهذل يحل ؛411: 0413،يحلب 3/441 : 0401 ،يحل سیادر

: 0401ي،حل؛ عالمه 210: 0404،يلمیسالر د ؛111: 0411

 :0427،يلياردب يموسو ؛04/371: 0403،يملعا يجبع؛ 2/074

0/111) 

اختالف نظر  ياهل سنت در اقامه حد بر کافر ذم يفقها نيب

و بر اهل ذمه حد زنا اقامه  فهياز نظر ابو حن .وجود دارد

اسالم را شرط تحقق احصان دانسته،  شانیچون ا .شود نمي

هرگز با سنگسار مجازات  رمسلمانيغ کی ليدل نيبه هم

بر کافر : اند گفته روانشانيو پ يحنبل شافعي و امام .شود نمي

که زنا بر  يصورت در .شود در هر صورت حد زنا اقامه مي يذم
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شود اگر  ها حد اقامه مي ثابت شد بر آن ياز کفار ذم کیهر 

شود و در  محصن باشد بر او حد سنگسار اقامه مي يذم

از وطن  ديهمراه با تبع انهیاو حد تاز که بکر باشد بر يصورت

 يکه نماز را شکسته بخوانند جار يبه مسافت سال کیبه مدت 

خدا از ابن عمر از رسول  افعن  تیروا لشانيدل .خواهد شد

که زنا کرده  يهودیبر  شانیکرده که ا تیروا ت کهاس( ص)

 قول خداوند تبارك و يمعن نیبود حکم به رجم کرد که ا

 «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط»: است( ص) امبريتعالى به پ

 « بينهم بما أنزل الّله موأن احك»: قوله تعالى و( 42/هالمائد)

ها طبق احکام مسلمانان  آن نياست که ب زیجا (41/هالمائد)

 تمام بندگانش واحد و نيب يکه حکم اله نیا يحکم شود برا

خسي، سر؛ 01/211 :تا بيقدامه،ابن ). است رييقابل تغ ريغ

 (1/010: 0410،يریجز؛ 1/11: 0410

 به اکراه يزنا -0-4

در صورت  ،هيامام يفقها نيب ياختالف اشکال و چيبدون ه

 .شود حد قتل ثابت مي يبر زان به اکراه با زن، يتحقق زنا

قسم  بلکه هر دو .ستيمحصن ن ريغ محصن و نيهم ب يفرق

ي، حلمحقق ). بر آن داللت دارد( منقول محصل و) اجماع

 :0411،يطوس؛ ابن حمزه 013: 0311،يطوس؛ 4/040: 0411

: 0401 ،يحل سیابن ادر؛ 213: 0404،يلمیسالر د ؛ 401

 (141: 0411،يهذل يحل؛  3/437

رسد غصب فرج اعم از اکراه  يتوجه به اقوال فقها به نظر م با

هوش  يب شخص در خواب و مست و يشامل زنا رایاست ز

 مالحظه. هستند اريمسلوب االخت طیشرا نیشود که در ا مي

در  هيامام ياهل سنت  برخالف فقها يفقها نيشود که ب مي

از  اي عده. به اکراه اختالف نظر وجود دارد يزنا حد نييتع

و به  اند قائل نشده يتفاوت گریانواع د نوع زنا و نیا نيآنان ب

 يدر صورت گرید اي عده ياند نه حد قتل؛ ول حد زنا فتوا داده

. اند قائل شده يدتریشد اتکه زنا به اکراه باشد به مجاز

 (1/10: 0410،يریجز؛ 1/14: 0410سي،سرخ)

 سنگسارحد  -2

( رجم) مجازات سنگسار» :گفته است يمرحوم محقق حل

است که با شخص  اي هنسبت به مرد  محصن و زن محصن

 ست،يفقها ن نيب يقول اختالف نیدر ا. بالغ و عاقل زنا کنند

بلکه هر دو قسم اجماع محصل و منقول بر آن وجود دارد، 

آن،  اتیباب مانند روا نیشده در ا تیبلکه اجماعات حکا

 يحکم مسلم و قطع نیپس ا. متواتر است ایو  ضيمستف

 .است

خورده  انهیباشند، ابتدا تاز رزنيپ ایو  رمرديشخص زناکار پ اگر

اختالف قابل  زيموضوع ن نیدر ا. ندشو ميو سپس سنگسار 

حکم  نیبلکه هر دو قسم اجماع در مورد ا ست،ين يتوجه

  (4/042: 0411، حلي محقق) .وجود دارد

 اختالف و چيمحصن ه هيزان و يثبوت حد رجم بر زان در

بر  عالوهکه  مذاهب خمسه وجود ندارد يفقها نيب ياشکال

 اتیروا .نوع اجماع بر آن داللت دارد دو که هراجماع،  ليدل

حکم بوده  نیمذاهب خمسه در ا يمورد استناد فقهاهم 

فتوا مورد  نیا نيبلکه همچن( 0/430: 0427،يلياردب يموسو)

 (1/11: 0410 ،يریجز). است نياتفاق مسلم

محصن فقط حد رجم ثابت  يکه بر زان نیدر ا هيامام يفقها

اکثر فقها بر  .رجم باهم اختالف نظر دارند جلد و ایشود  مي

جوان  يبر زان رجم و سالخورده جلد و و ريزن و مرد زناکار پ

؛ 013 :0311، يطوس) .اند محصن فقط حد رجم قائل شده

؛ 2/403: 0311،ينيخم يموسو؛ 111: 0411،يهذل يحل

 (0/010: تا بي ،یيخو يموسو

زن  رجم را مخصوص مرد و جلد و هيامام ياز فقها اي عده

 هيامام ياز فقها گرید يجمع اند و سالخورده محصن دانسته

 .اند مرد زنا کار محصن قائل شده زن و يفقط به حد رجم برا

 و «هوالزانى فاجلدوا كّل واحد منهما مائة جلد الزانية» هیآ لشانيدل

است  که در  (ص)  بن الصامت از رسول الّله هعباد تیروا

اول ) بّيبا ث بّيو ث( انهیصد تاز) بکر با بکر  يزنا ارتباط با حد

 ياز امام عل تیرواهمچنين  وارد شده است (بعد رجم جلد و
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جمعه بر  و رجم در دو روز پنج شنبه در مورد حد جلد و (ع)

طبق سنت حد  و انهیکه طبق قرآن حد تازنیا شراحه و

 (2/147 :0311،ينیقزو). سنگسار بر او اقامه نمود

حد رجم  با قرآن و انهیاسالم معتقدند که حد تاز يهمه فقها

. شده است نياتفاق مسلمانان مع سنت متواتره و لهيبه وس

 (0/431: 0427،يلياردب يموسو)

 و تازیانه جمع بين سنگسار -3

مجازات جلد به  هيزان و يکه بر زان نیدر ا هيامام يفقها

 .هم اختالف نظر دارند با ،رجم جلد و ایثابت است  یيتنها

به طور  هيزان و يمجازات زان ایکه آ ستا نجایمحل بحث ا

حد )نوع مجازات است  کی( جوان محصن و ريپ)مطلق 

حد سنگسار و  نيجمع ب)دو نوع مجازات باهم  ای (سنگسار

زناکار  زناکار محصن سالخورده و نيب ليا تفصی، انهیتاز

 :مسأله چهار قول وجود دارد نی؟ در امحصن جوان

 نظر اکثر فقها نیا . انهیمجازات سنگسار بدون تاز، اول قول

 ليبدون تفص انهیتاز سنگسار و نيجمع ب ،دوم قول. ستا

 ينظر مشهور فقها نیا که، جوان سالخورده و نيقائل شدن ب

نظر قائل  نیبه ا شانیاست که به صراحت در کتاب ها هيامام

 ي،حل سیابن ادر؛ 1/307 :0422ي، حلعالمه ). اند شده

 يمک؛ 214: 0404 ،يلمیالر د؛ س3/441: 0401

مجازات زناکار  نيب ليتفص ،سوم قول( 214 :0401،يعامل

مجازات  و(  انهیسنگسار و تاز نيجمع ب) محصن سالخورده

 و يطوس خيش. است( فقط سنگسار)زناکار جوان محصن 

؛ 013 :0311،يطوس). اند نظر قائل شده نیبه انيز فقها  گرید

 قول (2/403: 0311،ينيخم يموسو؛ 111: 0411،يهذل يحل

مجازات را  نیاز فقها ا اي عده. فقط مجازات سنگسار ،چهارم

 رياند که مرتکب زنا با غ دانسته همخصوص زن محصن

 يرا برا انهیتاز سنگسار و نيجمع ب محصن شده است و

 هیابن بابو). که هر دو طرف محصن هستند يزناکار

 يحکم را برا نیا (ص) امبريگفته شده پ (4/421: 0414،يقم

فرموده  انيکه با محصنه مرتکب زنا شود ب يزناکار محصن

 هياهل سنت نقل شده که نزد امام يت از فقهایروا نیا. است

 نینماند که ا دهيپوش و (113 /2: 0311،ينیقزو). اعتبار ندارد

 ليدل (ص) امبرياهل سنت است که جز قول پ ينظر فقها

 .آن وجود ندارد يبرا يگرید

 مجازات مرد جوان محصن و نيمذاهب اربعه ب يفقها اکثر

بحث مورد نظر در  ند، اما در همحصن تفاوت قائل نشد رمرديپ

محصن چه  يرجم در زان جلد و نيبه جمع ب شانیها کتاب

 .اند نظر داده ريجوان و چه پ

و  انهیجمع تاز :اند گفته يحنف و يشافع و يمالک يفقها

جلد را نسخ  حد حدرجم، رایز ست،ين زیسنگسار بر محصن جا

که حد  نیا ليدارد، و به دل يحد رجم را برم جلد، حد کند و يم

 دهیاست و فا است کمتر از حد اکبر سنگسار انهیاصغر که تاز

قطع گناه است حاصل  و دنيمطلوب از آن که زجر کش

فقهاي . رديم يم يهر دوحد جان يشود، چراکه با اجرا نمي

روز دیگر  و خورد ميمحصن روز اول تازیانه  :اند حنبلي گفته

 (1/37: 0410سي،سرخ) .شود سنگسار مي

قائل به  ريپ جوان محصن و نيهم ب ثیاز اهل حد يا فرقه

حد  محصن و رمرديپ ياند که جمع دو حد را برا شده ليتفص

: 0410سرخسي،). اند جوان محصن دانسته يرجم تنها را برا

 (2/431: 0401،يقرطب ؛1/04: 0410،يریجز؛ 1/02

 زناي محصن با دختر نابالغ و محصنه با پسر نابالغ -3-0

 يدر ثبوت رجم وعدم ثبوت آن در صورت هيامام يفقها نيب

زن محصنه با پسر نابالغ زنا  ای که مرد محصن با دختر نابالغ و

 .کنند اختالف نظر وجود دارد

قائل  به عدم ثبوت رجم يدر صورت هيامام ياز فقها اي عده

، شود  يمحصن مجازات حد جلد کامل جار ياندکه بر زان شده

ي، لياردبمقدس ). از آن شترينه ب و انهینه کمتر از صد تاز

به ثبوت حد رجم بر مرد محصن  گرید اي عده (03/03: 0400

؛ 3/443: 0401،يحل سیابن ادر) .اند زن محصنه قائل شده و

هم در  هيامام ياز فقها يبعض( 300 /04 :0403،يعامل يجبع
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بالغ  يزان يبرا يعنیاند  شده ليقائل به تفص فرض مذکور دو

زن  يبرا محصن در صورت زنا با دختر نابالغ حد رجم و

اند  محصنه در صورت زنا با پسر نابالغ حد جلد را ثابت دانسته

 يموسو محّقق خوئي و خميني،که نظرصاحب جواهر، امام 

  .است نيهم يلياردب

محصنه به آن  هيکه فقها در عدم ثبوت حد رجم بر زان يليدل

است که  (ع)عبداهلل  ياز اب ريابوبص حهياند صح استناد کرده

که با پسر نابالغ زنا کرده بود حکم به حد جلدکرد  يزن امام بر

زنا کند، حد  يا وانهیبا مرد د ياگر زن عاقل و بالغ .نه حد رجم

ادله اطالق  رایشود، ز سنگسار بر او اجرا مي يعنیکامل، 

موضوع  وجود  نیفقها در ا نيب ياختالف چيداشته، بلکه ه

فقها فقط یحيى بن سعيد حّلي با ثبوت حد رجم  نيب از .ندارد

: خالفت کرده و گفته استصورت م نیزن محصنه در ا بر

إن  إذا زنى بها المجنون أو الصبّي تحّد، ولم ترجم و هوالعاقل»

 (112 :0411،يهذل يحل) «أحصنت

و  دیترد وانهیسنگسار در مورد مرد د يعنیثبوت حد کامل  در

 يحد، حت يفقها به وجوب اجرا از اي عده. اختالف وجود دارد

مرد محصن باشد نظر مشهور  البته اگر .اند قائل شده سنگسار

 رایز خورد ميهم ن انهیتاز يحت وانهیاست که مرد د نیفقها ا

 تیروا يو سن عهيش قیاصل عدم حد است، بلکه آنچه از طر

و قلم  ستيثابت ن وانهیبر فرد د يشده آن است که حد

 .از او ساقط است فيتکل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              سر   دنيتراش حد تازیانه و تبعيد و -4

زاني بكر اتفاق نظر  بر تبعيد تازیانه وبر  وجوب  هيامام يفقها

 يمو را هم بر زان دنيتراش هيامام يدارند بلکه اکثر فقها

 .اختالف وجود دارد نشانيبکر ب ريدر تفس يدانند ول يواجب م

 اند گفته هيامام ياکثر فقها (0/407: 0427،يلياردب يموسو)

 يکیدارد و با او نزد يهمسر يعنیبکر باشد  ياگر زانکه 

از  ديتبع سال کی و انهیضربه تاز صد کینکرده است بر او 

 .سرش واجب است يمو دنيتراش و گریشهرش به شهر د

 انهیتاز صد کیبر اوفقط  بکر نباشد ای که محصن و يدرصورت

؛ 711: 0403،يبغداد يعکبر؛ 014 :0311طوسي،). زنند يم

اجماع   ينظر ادعا نیا زهره بر ابن( 211: 0404،يلمید ساّلر

 .است سر را ذکر نکرده يمو دنيتراش يکرده ول

متقدم  يرأي مورد قبول اکثر فقها نیا و (423: 0407،يحلب)

: 0311،ينيخم يموسو) .معاصر است يو فقها متأخر و

2/404) 

 ستيکه محصن ن يکس-هم بر بکر هيامام ياز فقها اي عده

ازدواج  چه اصاًل نکند و يکینزد ازدواج کند و يچه با زن

را واجب  ديتبع سال کی و انهیضربه تاز فقط صد -نکرده باشد

را بر زن بکر  ديتبع سر و يمو دنيتراش نيهمچن اند تهدانس

دو مجازات  نیفقها ا انيرسد م يم به نظر .اند تهندانس زیجا

 .مختص مردان است

محصن  ريبکر زناکار غ که در خالف گفته است يطوس خيش

 کی و انهیحد او صد ضربه تاز ،هرگاه مرتکب زنا شود است و

 ديتبع است و انهیحد زن بکر فقط تاز يول است ديسال تبع

 (1/301: 0400 سي،طو) .شود نمي

 ،يليل يابن اب و ،يثور ،ياوزاع و روانشيپ نظر مالک و نیا

 الحّد هو الجلد فقط، و» :مالک گفته. است يشافع و يحنبل

ليس بمقّدر،  إّنما هو تعزیر إلى اجتهاد اإلمام و التغریب ليس بحّد و

 «إن رأى التغریب إلى بلد آخر فإن رأى الحبس فعل، و

 انيهمانطور که ب بعهمذاهب ار يفقها (1/301 :0400يوسط)

 شمار هب ریتعز آن را را حد ندانسته و (تبعيد) بیشد تغر

مقدارش هم  شود و مي نييو نظر امام تع ياند که با رأ آورده

 . ستين نيمع

است که  يمختص مرد بعيدمجازات ت ،هيامام يفقها انيم

 نیدر ا .نکرده است يکیبا همسرش نزد يازدواج کرده ول

و به مدت  خورد مي انهیصد ضربه تاز صورت اگر زناکند

حکم  نیدر ا ياشکال چيه .شود مي دياز وطنش تبع سال کی

 يمجازات برا نیدر مورد ثبوت ا يول .فقها وجود ندارد انيم

ها اختالف نظر وجود دارد که قول مشهور فقها  آن نيب هيزان
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مجازات آنان  .باشد يبر زن م بیعدم ثبوت مجازات تغر

بلکه برآن اجماع نقل شده  دانند يرا مختص مردان م بیتغر

 (1/301 :0400،يطوس؛ 04/301 :0403،يعامل يجبع) .است

 تازیانه و مجازات دو نيمذاهب اربعه جمع ب يفقها نظر از

 دگاهیاز د. نسخ شده است «الزاني و هالزاني» هیبا نزول آتبعيد 

 .بر مرد واجب است تبعيد تازیانه و نيجمع ب يو حنبل يشافع

است مانند حد جلد چون بر  يهم حد بعيدفقها ت نیاز نظر ا

 .  وجود دارد حیاعتبار آن نص صر

 رایبر مردان جعل شده ز ديوجوب مجازات تبع ،مالک نظر از

او  ديکار در صورت تبع نیا. شود يحفظ و نگهدار دیزن با

از محارمش  يکی دیبا ديممکن نبوده بلکه در صورت تبع

 زیمحرمش جا يزن  بدون همراه ديتبع اصاًل. همراه او باشد

 هال یحّل المرأ»: فرموده است( ص)اکرم  امبريپ رایز .ستين

، إاّل مع ذي هليل یوم و هاليوم اآلخر أن تسافر مسير و  تؤمن بالّله

دارد مسافرت  مانیا امتيروز ق که به خدا و يبر زن «محرم

 .  ستيبدون همراه داشتن محرم حالل ن

 از کیهر  يواجب برا يمجازات بیتغر يمالک و ينظر شافع از

 تياهل سنت در ماه يفقها ن،یبر ا عالوه .مرد و زن  است

 يمعناکه  اند تهگف فهيمالک و ابوحن .اختالف نظر دارند بیتغر

شده که مرتکب زنا  يدر شهر يپس زان .حبس است بیتغر

از  و .شود حبس مي ستيسال ن کیاز  شيکه ب يمدت يبرا

 ياز شهر ياست که زان نیا بیتغر يمعن يو حنبل ينظر شافع

. شود مي ديتبع يگریشهر د هکه مرتکب زنا شده ب

  (1/01: 0410،يریجز)

 گيرينتيجه

 کسانیطور  هاهل سنت مسأله حرمت زنا ب و هيامام فقه در

 يزنا در زان طیبا محقق بودن شرا شود که و زن مي شامل مرد

ند و نوع مجازاتشان هم شو ميدو مستحق حد زنا  هر ه،يو زان

فقط . شود مي نييبودنشان تع رمحصنيغ ایبا توجه به محصن 

 با گرا يمخالف داشته و معتقدند زن حت ينظر هيحنف يفقها

شود چون زن در  مستحق حد نمي،مرتکب زنا شود   تیرضا

گفته  هيو از باب مجاز به او زان دهد يانجام نم يواقع فعل

 .شود مي

 يمتعدد يها جرم زنا مجازات ياسالم برا یيدر فقه جزا

 نييمذاهب خمسه در تع يفقها نيب شده است که در نييتع

وجود دارد که  یيمرتکب زنا اختالف نظرها ينوع حد برا

مربوط  اتیروا و اتیاختالفات استناد به اطالقات آ نیا يمبنا

 هادل نیاز ا ياسالم يمختلف فقها يها برداشت به بحث و

 . باشد يم

مجازات برحسب  نييدر ارتباط با تع ياسالم يفقها

 طیتحقق شرا شانیمرتکب به فعل زنا درفتاوا اتيخصوص

از  يعدم برخ ایالبته در وجود  .اند تهاحصان را مد نظر داش

 نيب ،يزانشرط مسلمان بودن  مانند تحقق احصان طیشرا

 يفقها نيب. وجود دارد یيها اختالف نظر ياسالم يفقها

 نيب يول ستيتحقق احصان مسلمان بودن شرط ن رد هيامام

 .اهل سنت از شروط تحقق احصان است يفقها

اختالف نظر را  نیشتريب هيحنف ياهل سنت فقها يفقها نيب

 يفقه يژگیاز و يکه ناش دارند هيدر انواع حد زنا با فقه امام

 دهد و يفتوا م يباک يب با صراحت و فهيابوحن .مذهب است نیا

چنانچه  .باشد يم شانیا يفتاوا صیاغماض از خصا تسامح و

قابل تأمل است  شانیفرد ا همنحصر ب يبا محارم فتوا يدر زنا

مادرش را به عقد خود در آورده و  يصورت که اگر زان نیبه ا

شود هرچند  مستحق حد زنا نمي ،دینما يکیسپس با او نزد

از مذاهب اهل  کی چيه هفيجز ابوحن. فاسد است يعقد نيچن

 .اند نداده یيفتوا نيسنت چن

متأخر  مشهور متقدم و يفقها يها دگاهیمفصل د يبا بررس

 يها دگاهید يبررس و هيمعاصر امام يفقها نيهمچن

مذاهب اربعه درخصوص ادله اثبات حد زنا  يفقها ياختصاص

 جهينت نیا دگاهیهر دو د قيتطب و شانیانواع حد نزد ا و

 ليکه به دل يظاهر ينظرها ختالفحاصل شد که با وجود ا

 يو فقها هيامام يفقها نيمربوطه ب اتیروا و اتیاطالق آ
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 يفقها نياز موارد ب ياريدر بس ،شود اهل سنت مشاهده مي

 .خمسه اتفاق نظر وجود دارد

مجازات سنگسار  ،اهل سنت يفقها نظر ازبا این حال، 

محصن شده  ريکه مرتکب زنا با غ همخصوص زن محصن

است  يصورت يبرا انهیتاز سنگسار و نيجمع ب است بوده و

از  يتیروا لشانيدلکه  دو محصن باشند هر هيزان و يکه زان

 . ستين هيامام ياست که مورد قبول فقها( ص) امبريپ

زناکار  يسر برا دنيتراش و ديتبع و انهیدر حد تاز هيامام يفقها

 نيياهل سنت در تع يفقها يول. محصن اتفاق نظر دارند ريغ

 شانیمجازات به عنوان حد اختالف نظر وجود دارد اکثر ا نیا

نظر  از .اند تهدانس ریسر را تعز دنيتراش حبس و ای ديتبع

مرد و  از کیهر  يواجب برا يمجازات بیتغر يمالک و يشافع

اهل  يفقها گریو د هيامام يکه فقها يدر حال، زن  است

 .دانند نه زن يسر را مختص مرد م دنيتراش و ديسنت تبع

اختالف نظر ( بیتغر) ديتبع تياهل سنت در ماه يفقها

، حبس است ديتبع يمعناکه  اند تهگف فهيمالک و ابوحن .دارند

 شيکه ب يمدت يکه مرتکب زنا شده برا يدر شهر يس زانپ

 يو حنبل ياز نظر شافع و شود حبس مي ستيسال ن کیاز 

که مرتکب زنا شده  ياز شهر ياست که زان نیا ديتبع يمعن

 . شود مي ديتبع يگریدبه شهر 

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،  :يمالحظات اخالق

 .شده است تیرعا يصداقت و امانتدار

در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود  :تعارض منافع

 .ندارد

و  نخستنگارش متن توسط نویسنده  :سندگانیسهم نو

نظارت علمي و اصالحات نهایي توسط سایر نویسندگان این 

 .مقاله صورت گرفته است

کساني که در معرفي منابع و تهيه  از کليه :يو قدردان تشکر

 .نمایيماین مقاله ما را یاري رساندند، تشکر و قدرداني مي

پژوهش فاقد تأمين کننده مالي این  :ن اعتبار پژوهشيمأت

 .باشدمي
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 منابع و مآخذ

 الحاوي السرائر (.1011) منصور بن محّمد ،ادریس حّلي ابن -
 النشر مؤّسسه :قم چاپ دوم،جلد سوم،  .الفتاوى لتحریر

 .االسالمي

 من (.1010) علي بن ، محّمد(صدوق شيخ)ابن بابویه قمي  -

 .مدرسين جامعه : قم ، دوم چاپجلدچهارم،   .الفقيه  الیحضره 

 ، قاضي سعد الدین ابواقاسم عبدالعزیزطرابلسيابن براج  -

 :قمجلد دوم، . مهّذب البارع في شرح المختصر النافع(. 1011)

 .دفتر انتشارات اسالمي

 المحّلى(. 1011) سعيد بن أحمد بن اندلسي، عليابن حزم  -

 .العلمّيه الكتب دار :اول، بيروتچاپ . باآلثار

غنيه النزوع الي . (1011) ، حمزه بن عليحلبي ابن زهره -

 .سسه امام صادقمؤ :قم .علمي االصول و الفروع

 الشرح المغني ویليه (.تا بي)عبداهلل بن احمد  ابن قدامه، -

 .هالعلمّي الكتب دار: بيروت جلد دهم، . الكبير

كبرى  سنن(. 1320) علي بن الحسين بن بيهقي، احمد -

 .هالمعرف دار :بيروتاول، چاپ جلد هشتم،  .(البيهقي سنن)

ترمذي  سنن(. تابي)سوره  بن عيسى بن ترمذي، محّمد -

 .العربي التراث إحياء دار :بيروتجلد چهارم،  .(الصحيح الجامع)

(. 1013) الدین بن علي، زین(شهيد ثاني) جبعي عاملي -

 :قمجلد چهاردهم، . مسالک االفهام الي تنقيح شرایع االسالم

 .موسسه المعارف االسالميه

 روضه (.تا بي) الدین بن علي، زین(شهيد ثاني) جبعي عاملي -

 العالم دار :قمجلد سوم، . الدمشقّيه اللمعه شرح في البهّيه

 .اإلسالمّي

. األربعه المذاهب على الفقه .(1011) جزیري، عبدالرحمن -

 .العربّي  التراث إحياء دار: هفتم، بيروتچاپ جلد پنجم، 

 .و األشربه الحدود الجزائّية، سياسة(. 1013) حصري، أحمد -

 .الجيل دار :، بيروتالثالث لطبعهاجلد دوم، 

. الفقه في كافي(.1013) الدین نجم تقي الدین حلبي، -

 .السالم عليه أميرالمؤمنين همكتب :اصفهان

 :قم. للشرائع جامع (.1012) سعيد بن یحيى هذلي، حلي -

 .سّيدالشهداء مؤّسسة

 شرح في المدارك جامع (.1012) أحمد خوانساري، سّيد -
 مؤّسسة: قم دوم،چاپ جلد هفتم، . النافع المختصر

 .إسماعيليان

: بيروت، نهمجلد  .مبسوط. (1011) الدین سرخسي، شمس -

 .هالمعرف دار

 العلوّیه مراسم .(1010) عبدالعزیز بن دیلمي، حمزة ساّلر -
 البيت ألهل العالمّي المجمع: قم .النبوّیه األحكام في

 .السالم عليهم

 الوسائل مستدرك (.1011) حسين ،(محدث نوري) طبرسي -

 البيت آل مؤّسسة :قمجلد هجدهم، . المسائل و مستنبط

 .التراث إلحياء السالم عليهم

 و فقه مجرد في نهایه (.1331) الحسن بن طوسي، محّمد -

 .العربي الكتاب دار :بيروت .فتاوى

دفتر : قم. الخالف (.1011)الحسن  بن طوسي، محّمد -

 . انتشارات اسالمي

 نيل إلى الوسيله. (1011) هحمز بن علّي بن طوسي، محّمد -

 .هآی همكتب :قم. الفضيله
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 بن محّمد بن ، محّمد(المفيد شيخ)البغدادي  عكبري -

 .اسالميدفتر انتشارات : قم  .المقنعه(. 1013) النعمان

 تحریراألحكام (.1011) یوسف بن حسن ،حلي عاّلمه -
 همؤسس اول، چاپجلد پنجم، . اإلمامّيه مذهب على الشرعّيه

 .السالم عليه الصادق اإلمام

بدایه المجتهد  (.1012) ، محمد بن احمد(ابن رشد) قرطبي -

 .دارالفکر :بيروتجلد دوم،  .و نهایه المقتصد

 ابن سنن .(1332) یزید بن محّمد، (هماج ابن)قزویني  - 

 .العربي التراث إحياء دار: بيروتجلد دوم، . ماجه

جلد هفتم،  .الصنایع بدایع(. 1013) الدین عالء  كاساني، -

 .الحبيبيه المكتبه :پاكستان

 شرائع. (1011)الحسن  بن جعفر الدینحلي، نجم محّقق -

 دوم، چاپجلد چهارم، . و الحرام الحالل مسائل في اإلسالم

 .إسماعيليان مؤسسة  :قم

 و الفائدة مجمع(. 1011) محّمد بن ، أحمداردبيلي مقّدس -

 :اول، قمچاپ جلد سيزدهم،  .األذهان إرشاد شرح في البرهان

 .اإلسالمي النشر مؤّسسه

جلد دوازدهم، . نمونه تفسير(. 1310)ناصر  شيرازى، مکارم -

  .اإلسالميه دارالکتب :تهران چاپ اول،

 (.1011) الدین، محمد بن جمال(شهيد اول) مکي عاملي -

 .التراث االسالميه دار :بيروت .اللمعه دمشقيه في فقه االماميه

 الحدود و فقه (.1011) میعبدالکر ،يلياردب يموسو -

 .ديجامعه المف :قم ،چاپ دومجلد اول،  .راتیالتعز

 تحریر. (1331) الّله روح ،(امام خميني) خميني موسوي -

 .اآلداب همطبع: نجفجلد دوم، . الوسيله

جلد  .المنهاج تكملة مباني(. تا بي) القاسم خوئي، أبو موسوي -

 .الزهراء دار :بيروتاول، 

 في الكالم جواهر .(1012) باقر بن حسن محّمد ،نجفي -

 الكتب دار: تهرانجلد چهل و یکم،  .اإلسالم شرائع شرح

 .هاإلسالمّي

 

 

 


