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چکيده
تخفيف مجازات براي زنان در سراسر ابواب فقهی اسلا مشاهده منیشنود کنه اينن تخفيفنات ناشنی از نگناه
حمايتی اسلا به انسيت زنان و اهميت والاي روحيات ،عواطف و موقعيت ااتماعی بیبديل آنان نزد قانونگذار
اسلامی است .میتوان گفت که فقه اماميه نسبت به اکثر نظامات حقوقی دنيا که داعيهدار دفناع از حقنوقبشنر،
علیالخصوص حقوق زناناند ،در اين زمينه برتر و پيشرو است .اين حجنم از ريزبيننی و توانه بنه روحينات و
تصوصيات روانی زنان در تشريع احکا اگر نگوئيم بینظير ،کمنظير است .قوانين موضوعه ايران نيز که مبتنی
بر فقه اسلامی است تا حدودي و نه در تمامی موارد اين تخفيفات را لحا کرده است .اينن پنژوهش بنا روش
توصيفی تحليلی به موارد تخفيف کيفرهاي زنان بزهکار بهطنور مسنتند و مسنتدا در شنريعت اسنلا و نظنا
حقوقی ايران پرداتته است؛ ازاملهي اين موارد :مجازات زن مرتد ،مجازات زن محارب ،مجنازات زن در انر
بزی ،تخفيف در مجازات تعزيري ،عد اواز تبعيد زن بهواسطه زنا و قوادي ،عد ااراي حد زنا و تخفيف و بنه
تعويق انداتتن ااراي حدود زن حامله ،مرضعه و  ...است.
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مقدمه

تخفيف مجازات يکی از نهادهاي مهم حقوقی است که در تعيين نوع مجازات و در مرحلنه
اعماا آن به کار گرفته میشود .میتوان گفت که اين نهاد ازلحا تعينين و اعمناا در فقنه
اسلامی با آنچه در حقوق تخفيف توانده میشود باهم متفاوت است .تخفيف مجازات حقوقی
پس از قطعيت حکم اعمااشده و نوع و ميزان آن حتماً در قنانون بايند مشخصشنده باشند
برتلاف فقه که در مسائل بسياري قبل از قطعيت حکم و در مراحل تعينين حکنم تخفيفنات
اعماا میشود و از طرفی در مواردي مانند مجازات تعزيري به صلاحديد قاضی عمل شنده و
آنچه او تشخيص میدهد بهعنوان تخفيف اعماا میگردد.
در حقوق اصلی واود دارد بهعنوان اصل برابري افراد در قباا قانون .حقوق کيفنري بنراي
همه تابعان يکسان است و قانونگذار هنگا تعريف ارائم و تعيين مجنازات از معينار دوگاننه
استفاده نمیکند .در متون فقهی نيز آمده است که در اسقاط حد شفاعتی نيسنت و همچننين
در ااراي آن کفالت و تأتيري واود ندارد با اينواود در برتی موارد استثنائاتی ديده میشود
و بعضی از تابعان موردحمايت قانونی قرار میگيرند.
يکی از اين موارد ،استثنا بر اسا

انسيت و حمايت از انس زن است .البته اين تفاوت در

مجازات به اهت تفاوت در ساتتار طبيعی تلقت زن و مرد و تفناوتبين وظنايف و تکناليف
آنها هست ...ازنظر اسلا بدون ترديد زن و مرد از اهت ويژگیهاي طبيعنی و تصوصنيات
روحی و اسمی تفاوتهايی با يکديگر دارند ،اما اين تفاوتها الزاماً بنه معننی نناقص بنودن
يکی از آنها نيست ،بلکه بدين معناست که تداونند حکنيم بنراي اسنتواري نظنا تلقنت و
تحکيم رواب ااتماعی و نظا تانواده تفاوتهايی را در تلقت زن و مرد قرار داده تا هر يک
مسئوليتهاي متناس تود را به عهده بگيرند .چرا که نظا تنانواده هنم بنه تندبير نيازمنند
است و هم به عواطف.
صرفنظر از اينکه تفاوتهاي زن و منرد موان تفاوتهنايی در حقنوق و مسنئوليتهاي
تانوادگی زن و مرد میشود يا نمیشود ،اساساً اين مسئله يکی از عجين ترين شناهکارهاي
تلقت

است1.

 .1نک :مطهري ،بیتا.131 /3 :
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سيد قط در تبيين آيه  233بقره آورده است:
«زن طبيعت نر و تأثيرپذيري دارد؛ چرا که وظيفه مهم مادري چنين میطلبند کنه زن در
برابر طفل تود سخت نباشد و به تواستههاي او کاملاً تواه کند و اين نشأت گرفته از فضنل
الاهی بر طفل و مادر او است( ».سيد قط )33۶/1 :1312،
در قوانين بينالمللی مانند اعلاميا اهانی حقوق بشر و ديگر مقررات بينالمللی بنر مسناوي
بودن حقوق زن و مرد و عد تبعيض بين آنها تأکيد شده است؛ اما در احکا اسنلامی ،زن و
مرد از نظر حقوقی تفاوتهايی دارند؛ و در بسياري از حدود و مجازات بنراي آننان تخفيفنات
گستردهاي در نظر گرفتهشده است.
در اين نوشتار سعی شده است که موارد تخفيف مجازات انسيتی کنه بنراي زننان در نظنر
گرفتهشده است مورد بررسی قرار گرفته و حتی المقدور به علتهنا و اهنات مخففنه کنه در
متون فقهی آمده است اشاره شود.
موارد تخفيف و علل تخفيف مجازات و کيفر زنان بزهکار به شر زير منورد نقند و بررسنی
قرارمی گيرد:
1ـ ارتداد

مرتد فطري اسلامش ظاهراً قبوا نمیشود و اگر مرد باشد به قتل میرسند؛ و زن مرتند و لنو
اينکه فطري باشد ،به قتل نمیرسد بلکه به زندان ابد میافتد و در اوقات نمازهنا زده میشنود و
در معيشت بر او تنگ گرفته میشود و توبهاش قبوا میشود ،پنس اگنر توبنه نمايند از زنندان
بيرون آورده میشود؛ و مرد مرتد ملی توبه داده میشود پس اگر تودداري کرد به قتل میرسد؛
و احوط آن است که سه روز از او بخواهند که توبه نمايد و در روز چهار کشته

شود1.

شهيد اوا در لمعه میفرمايد:
«اگر مرتد فطري باشد کشته میشود و توبهاش قبوا نمیشود و زنش از او اندا میگنردد
و عننده وفننات میگيننرد و امننوالش ميننان ورثننهاش تقسننيم میشننود هرچننند زنننده باشنند».
(شهيد ثانی)337 /1 :1310،
 .1نک :اما تمينی.313/2 :1325 ،
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1ـ1ـ عدم قتل زن مرتده

زن درصورتیکه مرتد شود چه ملی باشد و چه فطري ،کشته نمیشود بلکه بنه حنبس ابند
محکو میشود و اين حکم حتی درصورتیکه توبه نکند نيز اارا میشود 1.مستند اين حکنم
اتبار متعددي است که روات ثقه آن را روايت نمودهاند .اين روايات داراي دلالت واضحی بنر
لزو حبس ابد زن تا زمان توبه و بازگشتش به اسلا دارند .با اين واود نظرات مخنالفی نينز
ديده میشود مانند قوا شهيد ثانی در مسالک:
«در اين اتبنار مطلبنی مبننی بنر قبنوا توبنه زن مرتند در هنر دو حالنت ملنی و فطنري
ديده نمیشود( ».شهيد ثانی)2۶/15 :1313،
بنابر آنچه در اتبار و روايات آمده توبه بهصورت مطلق زاينل کنننده آثنار گناهنان گذشنته
است .از اين رو ،اين سخن که مرتد توبه داده شود ولی توبنه او پذيرفتنه نشنود ،نمنی توانند
سننخن صننحيحی باشنند؛ بنننابراين باينند گفننت کننه توبننه زن مرتنند حتنا اگننر فطننري باشنند
پذيرفته میشود.
گفتهشده که درواقع ارتداد در معناي حقيقی تود ابزار انکار دينن و تبلينع علينه آن از روي
عناد و ستيز است نه پايه استدلاا و ناشی از شبهه و اشتباه ،ازاينرو میتوان گفت که فلسنفا
ارتداد عبارت است از :تبليع عليه دين و در نتيجه تهديد نظم و اتلاق عمومی اامعه اسنلامی؛
بنابراين میتوان گفت زنها نظر به اينکه ازلحا سازمان دفاعی و فکنري نوعناً بنا مردهنا
متفاوتاند و زودتر تحت تأثير قرار میگيرند ،چنانچه مرتند شنوند اسنلا بنراي آنهنا کيفنر
آسانتري قرار

داده است.

اما تبري از حماد نقل شده است که اشکالاتی در مورد مضمون آن وارد شنده اسنت .امنا
(ع) در اين روايت ذکري از حبس نکرده بلکه مجازات زن مرتد را سختگيري در آب و غذا،
پوشيدن لبا

تشن و تعزير در اوقات نماز برشمرده است و اين شامل حنبس اصنطلاحی در

زندانهاي حکومتی نمیشود؛ زيرا اگر چنين بود اما (ع) به آن اشناره میکنرد و اينن عند
تصريح دلالت بر عد واوب حبس ابد دارد .حتی میتوان آن را قرينه بر اين مطل دانسنت
 .1نک :نجفی.۶11/31 :1303 ،
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که مراد از حبسی که در ديگر روايات به آن اشاره شده ،سختگيري بر زنان مرتد و بازداشت
آنان در مکانی تاص شبيه حبس تانگی

است1.

مطل ديگر در باب تخفيف مجازات زنان مربوط به زمانی است کنه زن در صنورت تکنرار
ارتداد در مرتبا سو يا چهار بدون توبه دادن کشته میشود يا نه؟ از برتی کلمنات فقهنا و
اتبار متقد و بعضی از قواعد شرعيه مثل عمو ادله قتل در صورت تکرار کبيره احتماا داده
میشود که زن مرتد نيز در مرتبه سو يا چهار کشته شود؛ نهايت امر اين است که به سب
قاعده درب حکم به عد قتل زن بهصورت مطلق شود.
1ـ2ـ سقوط حدّ زن مرتد در حبس

اگر زن مرتد در مدت حبسِ به تاطر ارتداد اعمالی را انجا دهد که مستوا حد باشند در
اينکه حد بر او ااري میشود يا نه دو نظر است.
نظر اوا :حد اعمالی که در شريعت مجازات معين و احکا تاصی براي آن قنرار داده شنده
است بايد اارا شوند.
نظر دو  :ارتداد موا ترو اعتقادي زن از اسلا شنده اسنت ،بننابراين معننی نندارد کنه
احکامی که فرع بر اعتقادند در مورد او اارا گردند.
دو امر در اينجا استثناب شدهاند :اوا ااراي احکا احصان بنر چننين زننی اسنت؛ و ثانيناً در
صورتیکه به تاطر کمبود غذا و شدت گرسنگی دست به سرقت بزند ،ظاهراً حد سرقت بر او
ااري نمیشود .زيرا عمو ادله عد قطع در ساا قحطی ،صدق حالت اضطرار ،دليل عسنر و
نيز قاعده درب حد به شبهه موا سقوط حد در چنين حالتی

میگردد2.

2ـ بغي و تخفيف در مجازات زنان

«بزی در عرف متشرعه ،بيرون رفتن از طاعت اما عادا است .دلينل اعندا فنرد بناغی اينن
است که حکم او به تاطر ترو بر اما  ،مانند حکم مرتد است( ».شريف مرتضی)377 :1315 ،
ابن قدامه از فقهاي حنبلی در کتاب تود اقواا در مورد اهل بزی را بنه چهنار دسنته تقسنيم
 .1نک :تالصی.30 :1313،
 .2نک :تالصی.35 :1313،
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کرده که قسم سو آن را به اهل حديث نسبت داده است که معتقدند کسی که بر اما ترو
کند ،مانند مرتد است که امواا و تون او مبا است کنه اگنر در سنرزمينی داراي شنوکت و
اايگاه شدند تبديل به اهل حرب شده و مانند سناير کفنار قتناا بنا آننان واان اسنت امنا
درصورتیکه در چنگ اما باشند مانند مرتدين توبه داده میشنوند؛ و در صنورت عند توبنه
کشته میشوند و امواا آنان ازب امواا مشترک مسلمانان

است1.

آنچه نظر شيعه را تقويت میکند اين است که ترو بر امنا واان الطاعنه ماننند تنرو
بر نبی(ص) است که سب کفر میشود .اشکاا شده که اگنر بزنی ماننند ارتنداد اسنت بايند
احکا آنها از اميع اهات يکی باشد و اين در حالی است که ااماع امت بر مخالفت احکا
مرتدين با اهل بزی است.
اين اشکاا چنين پاسنخ داده شنده اسنت کنه بناغی در نفنی ايمنان و اسنتحقاق عقناب ماننند
مرتنندين اسننت امننا در احکننا شننرعيه مانننند دفننن و ارث بننا احکننا مرتنند متفنناوت اسننت
همانطور که کافر ذمی در کفر و ترو از ايمان مانند کافر حربی است اما در باقی احکنا شنرعيه
با او تفاوت

دارد2.

بنابر نظر شريف مرتضی و با اين استدلاا که ترو بر اما عنادا را ماننند ارتنداد شنخص
باغی بدانيم ،به دست میآيد که همانطور که نظر اکثر فقها بر اين است کنه زن بنه تناطر
ارتداد کشته نمیشود ،لذا به تاطر بزی و ترو بر اما نيز کشته نخواهد شد و اين نظر وايه
و قابلِ اتکا است.
میتوان ادله ذيل را نيز دليل بر تخفيف مجازات زنان باغی و عد قتل آنان دانست:
الف ن اصل برائت ذمه
ب ن عد دليل بر واوب حبس
ن زنان اهل اهاد نيستند و از آنان مطالبا بيعت نمیشود.
در قانون مجازات اسلامی مصوب  ،1370ار بزی پيش بينی نشده بود و تنها در ماده 13۶
بزی را محاربه تلقی نموده بود .از آنجا که اين ار با محاربه تفاوت ماهوي دارد قانونگذار در
 .1نک :ابن قدامه.523 /3 :1333 ،
 .2نک :شريف مرتضی.373 :1315 ،
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ماده  237قانون مجازات اسلامی مصنوب  1312بزنی را انر مسنقلی در نظنر گرفتنه و در
تعريف آن چنين مقرر کرده است« :گروهی که در برابر اسا

نظا امهوري اسلامی اينران،

قيا مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلا  ،اعضاي آن به مجازات اعدا
محکو میگردند» .به نظر میرسد نقص قبلی برطرف شده اما آنچه در اين تعرينف مشنهود
است اين نکته است که قانونگذار تفاوتی ميان زن و مرد باغی قائل نشده است و براي هردو
مجازات يکسانی پيش بينی نموده است و به نوعی با نظر مشهور فقهاي شيعه مخالفت کرده
است.
3ـ عدم قتل زن محارب

« محارب کسی است که سلا تنود را بنراي ترسناندن منرد و بنه منظور ايجناد فسناد
در زمين برهنه يا آماده کند( ».اما تمينی )312 /2 :1301،محارب چنان که در آيا کريمه
(مائده :آيا  )33آمده است يا به قتل می رسد ،يا مصلوب می شود ،يا يک دست و يک پاي
او را از چپ و راست قطع می کنند ،يا تبعيد می شود .اينن بنه امنا واگنذار شنده کنه اگنر
بخواهد او را مصلوب میکن د و اگر بخواهد دست و پاي او را از چپ و راست قطع میکنند
و اگر بخواهد او را تبعيد

می کند1.

شيخ مفيد در باب حدود و آداب کتاب مقنعه میفرمايد:
«هرگاه اهل فساد در دارالاسلا سلا بکشند و امواا مرد را از آننان بگيرنند ،امنا مخينر
است که اگر بخواهد آنها را با شمشير بکشد يا به دار بياويزد تا بميرند ،يا دست و پاي آنها
را از چپ و راست قطع کرده و يا آنها را تبعيد کند( ».مفيد)303 :1313،
در نظريه اداره حقنوقی بنه شنمارهي  1577/7-137۶/3/3آمنده اسنت کنه تبعيند در زننا
با تبعيد در محاربه تفاوت دارد .چون در محاربه ،محارب حق مراوده ندارد امنا در زننا ،تبعيند
شده حق مراوده با سايرين را دارد .در ماده  235قانون مجازات مصوب  12نيز آمده است :در
نفی بلد ،محارب بايد تحت مراقبت قرار گينرد و بنا ديگنران معاشنرت ،منراوده و رفتوآمند
نداشته باشد.
 .1نک :صدوق.21۶ :1313 ،
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شيخ طوسی در تلاف آورده است که:
«احکا محاربين بنه منردان وزننان تعلنق دارد و در آن مسناوياند؛ و دلينل اينن تسناوي
عمومات آيا  33سوره مائده و اتبار بناب اسنت کنه بنين منرد و زن تفناوتی قائنل نشنده».
(طوسی)370/5 :1307،
اما ابن انيد تساوي در احکا را قبوا نموده ولی تصريح کرده است که حکم قتل در مورد
زنان محارب ااري نمیشود 1.ابنادريس گفته است:
«قوا به قتل زنان به تاطر محاربه فق در دو کتاب تلاف و مبسوط شيخ بيانشده و منن
در ااي ديگر آن را نيافتم( ».ابنادريس)503 /3 :1310 ،
آنچه مقتضاي اصوا مذه ماست اين است که زنان به قتل نرسند مگنر بنا دلينل قناطع.
تمسک به آيهاي که تطاب به مردان است نه زننان امنر ضنعيفی اسنت؛ و بنه کسنانی کنه
میگويند زنان به تبع مردان داتل در تطاب آيهاند بايد گفت که اين مجاز است و کلا ما در
مورد حقايق است نه مجازات .و اگرچه معناي آيه عا است اما ظاهر آن تاص است و حمنل
بر مردان میشود 2.با سکوت قانون در اين مورد را نيز بايد به نفع متهم تفسير نموده و بنا بنر
مستندات شرعی فوق قائل به تخفيف و عد قتل زن محارب شد.
4ـ حد سرقت و عدم اجراي آن براي زوجه

«زن زمانی که از حرز 3سرقت نمايد و ارزش ماا مسروقه به اندازه ربع دينار باشد دسنت او
قطع میشود ،اما درصورتیکه اين سرقت از تانه شوهر باشد دست او قطع نمیشود و اسنلا
در اين زمينه براي او تخفيف قائل شده است( ».مفيد)53 :1313 ،
ابوحنيفه نيز قوا عد قطع بهصورت مطلق را پذيرفته

است3.

 .1نک :ابن انيد.352 :131۶ ،
 .2نک :حلی.251/1 :1313 ،
 .3حرز عبارت است از اايی که غير شخص متصرف مجاز به ورود در آن نيست؛ مگر با اذن او يا انايی کنه بنر در
آن قفل زده شده باشد .نک :شيخ طوسی.735 :1300 ،
 .3نک :ابی حنيفه ،بیتا.111 /1 :
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شيخ طوسی ،ابنادريس ،شهيد ثانی ،شافعی و اما احمد حنبل اين حکم را مقيند بنه عند
محروز بودن ماا زو نسبت به زواه نمودهاند 1.صاح اواهر نيز بر اين عقينده اسنت کنه
سرقت زواه اگر به مقدار نفقه باشد اشکالی ندارد 2.دليل اين قوا تبر هنند 3از پينامبر (ص)
است و اتبار مربوط به عد قطع در عا تشکسالی 3نيز آن را تأييد میکند .همچنين شبهه
مانع از ااراي حد در صورت اتذ به مقدار نفقه است.
بررسی ادله:
عمو آيا قطع دلالت بر ااراي حد در صورت وقوع سرقت بهانندازه نصناب میکنند و اينن
واوه اعتباريه مانند زوايت نمیتواند ملاک بنراي حکنم شنرعی باشند .از طرفنی برداشنتن
مخفيانه نفقه از ماا زو  ،سرقت ناميده نمیشود .لذا دليلی براي تخصيص آيا کريمه وانود
ندارد .همچنين آيا  ۶1سوره نور که اکل در منزا تود و قربا را اايز میدانند داا بنر انواز
اتذ و اکل ماا غير محروز است .نهايت چيزي که میتوان در اينجا گفت اين است که قطنع
بهواسطه ايجاد شبهه دارئه ممنوع باشد.
در قانون مجازات اسلامی و در باب سرقت چنين فرعی پيشبينی نشده است و شايد بتنوان
اين عمل زواه را از باب تيانت در امانت و ماده  ۶73ق. .ا پيگيري و ار محسنوب نمنود.
در اينجا نيز عدهاي از حقوقدانان معتقدند که زواه اماننتدار زو نيسنت تنا اينن عملنش را
تيانت در امانت بدانيم.
5ـ تخفيف در تعزيرات زنان بزهکار

تعزينرات بننهطورکلی حنوزه وسننيعی دارد و مطلقناً در دسننت حکومنت اسننت بننابراين بننه
اشخاص ارتباطی ندارد و اينطور نيست که به صنورت قنانون دربيايند .ازاينري در تعرينف
تعزير میگويد:
 .1نننک :طوس نی71۶ :1300 ،؛ ابننن ادريننس33۶ /3 :1310،؛ عنناملی232 /1 :1310 ،؛ العمران نی357/12 :1321 ،؛
ابن قدامه.73 /3 :1313 ،
 .2نک :نجفی.73/3 :1303 ،
 .3ر.ک :بيهقی.7۶3/7 :1323 ،
 .3ر.ک :کلينی.213/7 :1303 ،
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«تعزير تأديبی است که به صلا ديد حاکم صورت میگيرد بهگونهاي که از ارتکناب مجندد
ار الوگيري نمايد( ».ازيري)531 /5: 1311 ،
بنابراين حاکم تمامی اوان مادي و معنوي ار و مجنر را سننجيده و سنپس اقندا بنه
تعزير مینمايد .در مبانی فقهی حکومت اسلامی آمده است:
«مقدار تعزير با نگرش به حاا فاعل ،مفعوا و ار انجا شنده ،تزيينر میکنند درحالیکنه در
حدود اينگونه نيست .بنابراين تعزير برحس مرات و شئون افراد ،دراهبندي میگردد ولنی در
ااراي حدود شرعی هيچگونه تفاوتی بين مرد واود ندارد( ».منتظري)۶3۶-۶35 /3: 1301 ،
از آنجا که همه مجرمين در ارتکاب ار و شکستن حنريم قنانون يکسنان نبنوده و داراي
شرايطی برابر نيستند و عوامل گوناگونی موان صندور انر از آنهنا شنده اسنت ،لنذا در
بسياري از مجازاتها در فقه اسلامی اين مطل لحا میشود .مقدار تعزير در اسلا در غال
موارد از قبل تعيين نشده است و بنه نظنر و صنلاحديد قاضنی بسنتگی دارد .از تصوصنيات
تعزيرات اين است که در آن ،شخصيت مجر و سنابقهدار بنودن و ينا نبنودن او و همچننين
هدف از مجازات که تربيت و اصلا او و ارعاب و بازدارندگی ديگران از ارتکاب انر اسنت،
در نظر گرفته میشود .اين بامعناي لزوي تعزير نيز مطابقت دارد زيرا تعزير از ريشنه «عَنزَرَ»
بننه معننناي ملامننت و سننرزنش ،منننع ،الننوگيري و حمايننت و ينناريکردن آمننده اسننت.
(ابیمنظور )5۶1 /3: 1313 ،در ااراي برتی حدود الاهی نيز شراي و ويژگیهاي مجنر در
نظر گرفتهشده است بهطور مثاا در حد سرقت ،مقدار ماا مسروقه ،شراي سنارق و اضنطرار
مالی او و شراي متعدد ديگري مؤثر است .همچنين در حد زنا ،همسر داشتن زاننی و امکنان
تمتع و استفاده انسی از همسر شرعی مد نظر است.
فقها در اينکه تفاوت انسيتی دتلی در نوع و ميزان تعزير دارد يا نه بنه دو دسنته تقسنيم
شدهاند .شيخ مفيد قائل است که زنان در تصوص تعزيرات و تعرض به اعماا قبيح نيز مانند
مردان تأدي میشوند 1.اما دسته ديگر نظر متفاوتی دارند .به نظر مکار در مسائل تعزينرات
مسئوليت هر کس در برابر اعمالش رابطهاي با مينزان تأثيرپنذيري وي از عوامنل مختلنف و
ميزان ار دارد و قاضی بايد تما اين اهات را در نظر بگيرد؛ بنابراين و با تواه بنه اينکنه
 .1نک :مفيد.53 :1313 ،
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تانمها احساساتیتر بوده و زودتر تحنت تنأثير وسوسنههاي شنيطان قنرار میگيرنند ،کيفنر
تطاهاي آنها با مردان تفاوت

دارد1.

6ـ تعويق و تخفيف براي زن حامله و مرضعه

يکی ديگر از تخفيفات زنان در حد زنا اين است که «حد ،رام باشد يا الد ،بر زن حامله اقامه
نمیشود ولو اينکه حمل او از زنا باشد تا زمانی که وضع حمل نمايد و از نفا
درصورتیکه در الد ،تر

آن تار گنردد.

ضرر بر فرزند او باشد و درصورتیکه نوزاد مرضعهاي نداشنته باشند،

اقامه حد تا زمانی که بچهاش را شير میدهد به تعويق میافتد( ».حلی)530 /3: 1313 ،
در ماده  ۶آييننامه نحوه ااراي احکا قصاص ،رام ،قتل ،صل  ،اعندا و شنلاق موضنوع
ماده  213قانون آيين دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور کيفري آمده است:
در ايا بارداري و نفا

زن حکم اعدا يا حد يا قصاص نفس اارا نمیشود .همچننين اسنت

بعد از وضع حمل چنانچه به تجويز پزشک قانونی يا پزشک معتمد و تأييند قاضنی صنادرکننده
حکم يا دادستان مربوط ،ااراي حکم موا لطمه به سلامتی طفل به سنب قطنع شنير منادر
باشد که در اين صورت ااراي مجازات تا رسيدن طفل به سن  2سالگی به تعويق تواهد افتاد.
بررسی ادله:
حد بر زن حامله ااري نمیشود و اين به تاطر چند دليل است:
الف ن قاعده اهم و مهم
ب ن قاعده وزر و عد سبيل بر کودک
ن قاعده لاضرر
ت ن روايات
بيان دليل اوا (قاعده اهم و مهم) :تسريع در ااراي حد مانند تود ااراي حد واا است و
از طرفی معلو است که نفو

نزد شارع محتر اند و شکی نيست که حفنظ دمناب و نفنو

محترمه مهمتر از ترک تسريع اقامه حد است .به همين تاطر در دوران امر بين اهم و مهنم،
مورد مهمتر مقد میشود.
 .1نک :مکار .175 :1325 ،
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در اين مورد نياز به علم و يقين داشتن به مر کودک واود ندارد بلکه مجرد تنوف از آن
کافی است زيرا علت حکم در تود حکم است نه در حقيقت تا علم به آن معتبر

باشد1.

بيان دلينل دو (قاعنده وزر) :در حنديثی از امنا علنی (ع) 2آمند ه کنه ايشنان در منورد
زن زناکار حامله اي که عمر حکم بنه سنگسنار او داده بنود فرمنود :اگنر سنلطهاي بنر زن
[به واسطا زناکار بودن او] داري ،اما چه اتتياري نسنبت بنه فرزنند داتنل رحنم او داري؟
تداوند میفرمايد :هيچ کسنی بنار گنناه ديگنري را بنر دوش نمی کشند( .فناطر :آينه )23
دلالت حديث کاملاً واضح است که به واسطه گناهی که مادر انجا داده است سلطهاي بنر
فرزند او واود ندارد و براي حفظ حقوق فرزند بايد حد بر زن حامله بنه تعوينق بنی افتند.
(عاملی)37۶ /13: 1313 ،
بيان دليل سو (قاعده لاضرر) :هرگاه مادر به واسطه ااراي حد از بنين بنرود و ينا پنس از
ااراي حد مرضی مانند فساد شير بر او عارض گردد که به تبع موا میشود مزا نوزاد بنه
هم تورده و يا از شير مادر که مناس ترين غذاي اوست محرو شود در اين حالت با تمسک
به قاعده لا ضرر که حاکم بر اميع ادله تسريع در ااراي حد است ،حکم به واوب تأتير حد
تا پايان شيرتوارگی میشود .اين قوا مشهور فقها است و شهيد ثانی نيز در مورد زن حاملنه
آن را پذيرفته است و حتی در موردي که براي نوزاد مرضعهاي واود داشنته باشند کنه او را
شير دهد و تحت تکفل بگيرد ،ااراي حد زانيه را به بعد از شرب اولين شنير پنس از ولنادت
نوزاد منوط کرده است .دليل موکوا شدن حد به بعد از شرب لباب اين است کنه غالبناً ننوزاد
بدون نوشيدن از آن زنده

نمیماند3.

بيان دليل چهار (روايات) :از پيامبر (ص) و حضرت علی (ع) منروي اسنت زننی کنه ننزد
آنان اقرار به زنا کرد او را رام نکرده و پس از تولد نوزاد و تنوردن شنير بنه مندت دو سناا
اقامه حد

نمودند3.

 .1نک :گلپايگانی.353/1 :1312 ،
 .2ر.ک :مجلسی.53/7۶ :1310 ،
 .3نک :عاملی.37۶ /13 :1313 ،
 .3ر.ک :برقی301/2 :1371 ،؛ کلينی.31/13 :1307 ،
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در حننديثی کننه از امننا علننی (ع) 1در ايننن مقننا واردشننده اسننت ،ااننراي حنند زنننا را موکننوا
به زمانی دانسته که کودک توانايی توردن و آشاميدن را داشته باشد و از تطراتی ماننند افتنادن در
چاه تود را حفظ نمايد .به همين تاطر برتی از فقها در مورد زن حاملنه علناوه بنر وضنع حمنل و
استزناي کودک از شير توردن ،بینيازي طفل از حضانت را نيز شرط ااراي حد

دانستهاند2.

7ـ تعويق و تخفيف براي مستحاضه و نفساء

«ااننراي حنند درصننورتیکه راننم يننا قتننل باشنند بننر مننريض و مانننند او ،واان اسننت».
(طوسی )701 :1300 ،ولی در غير رام و قتل ،ااراي حد به اهت توف سرايت بيماري بنه
تأتير افتاده و انتظار توب شدن مريض کشيده میشود 3.اين در حالی اسنت کنه در مناده 5
آييننامه نحوه ااراي احکا قصاص ،رام ،قتنل ،اعندا و شنلاق آمنده اسنت کنه در منورد
محکو مريض چنانچه طبق نظر و تجويز پزشک قانونی و يا پزشک معتمند و تأييند قاضنی
صا درکننده حکم بدوي يا دادستان مربوط مرض وي در حدي باشد که مانع انجا تشنريفات
اارا مقرر در اين آييننامه باشد ،ااراي حکم تا رفع مانع به تأتير میافتد.
به نظر میرسد که در اين ماده بين مجازات رام و قتل با غير آن فرقی گذاشته نشده است
و مرض میتواند اين ااراي رام و قتل را نيز به تأتير بی اندازد .شنهيد ثنانی احتمناا داده
است که تأتير حد رام در مورد زنی که تود به زنا اقرار کرده است اايز باشند زينرا امکنان
رهايی او از حد رام در اين صورت واود دارد .زيرا در صورت ثبوت رام به واسنطا اقنرار و
اصابت سنگ به مجر و فرار او از گوداا حد رام تکرار نمیشود .ظاهر نص و فتوي نيز اين
است که حکم به تأتير حد بر واه واوب است نه

استحباب3.

اما تمينی زن مستحاضه را در حکم مريض دانسته اسنت ولنی تنأتير حند را در حنائض
نپذيرفتهاند اما تأتير حد زن نفساب را احوط تواندهاند اما شيخ طوسی بر اين عقيده است کنه
حد بر زن نفساب در صورت عد ضعف اقامه

میشود5.

 .1ر.ک :کلينی.17۶/7 :1307 ،
 .2نک :فاضل هندي.3۶1/10 :131۶ ،
 .3نک :فاضل هندي.377/10 :131۶ ،
 .3نک :فاضل هندي.331/10 :131۶ ،
 .5نک :اما تمينی3۶5/2 :1325 ،؛ طوسی.5/3 :1373 ،
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بررسی ادله تأتير ااراي حد در مستحاضه:
الف ن روايات
ب ن حاکم بودن ادله نفی ضرر و حر بر اطلاق ادله واوب ااراي حد
ن استصحاب عد
ت ن قاعده لاضرر
بيان دليل اوا (روايات) :اتباري در مورد عند اانراي حند بنر مستحاضنه وارد شنده اسنت.
در موثقه سکونی از اما صادق(ع) نقل شده است« :بر مستحاضه حد ااري نمیشود مگر پنس
از قطع تون از او( ».حر عاملی )21 /23: 1301 ،دلالت اين حديث واضح است و مطلنق بنودن
کلمه حد در آن انصراف به قتل و غير قتل دارد و شامل تما مواردي میشود که با ااراي حند
توف ضرري بيشتر يا مشقتی شديدتر از تود حد میرود .میتنوان تبنر سنکونی کنه در منورد
مستحاضه آمده است را با ادعاي الزناي تصوصنيت از آن در منورد هنر مرضنی کنه مسناوي
استحاضه است و در آن تر

از شدت يافتن مرض و يا سرايت آن میشود استدلاا نمود.

بيان دليل دو (حکومت) بايد گفت که اطلاق ادلنه حند و وانوب اانراي آن شنامل فنرد
مريض میشود ولی چنين موردي ادله نفی ضنرر و حنر حاکمانند و آن را تنار میکننند؛
بهعبارتديگر اقتضاي ادله حدود اين است که مقداري ضرر و سختی لازمه طبيعی ااراي حد
باشد که اين مقدار در عمو ادله نفی ضرر و حر داتل نمیشود؛ اما درصورتیکه ااراي حد
موا ضرر و يا اراحتی بيش از اين مقدار طبيعی باشد مشموا ادله نافيه میگردد؛ زيرا اين
ادله حاکم و مقد بر ادله واوب حدود است.
بيان دليل سو (استصحاب عد ) :در زمان تر

از سرايت مرض میتوان براي عد انواز

ااراي حد به استصحاب عد استدلاا نمود زيرا شک در ضرر زائند موان شنک در انندرا
مورد تحت هر يک از دلايل حاکم و محکو میشود و با سقوط آنها از حجيت اصوا عمليه
اريان میيابند .علاوه بر اين براي عد ااراي حد مستحاضه میتوان به استصنحاب حرمنت
تا زمان ابراب نيز استناد نمود.
بيان دليل چهار (قاعده لاضرر) :عمده دليل حکم تأتير حد ،عمومات اقتضايی لاضنرر و لنا
حر است .گفته شده که تخفيف در مورد امراض فق براي ارفاق به محکو نيست بلکه بنه
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تاطر محتر بودن حيات اوست 1.وقتی مرض بودن استحاضه ثابت شند قاعنده لاضنرر کنه
حاکم بر تمامی ادله تسريع در ااراي حد است سب تأتير آن شده تا به واسطه حد مريضنی
زن شدت نيابد و متحمل ضرر بيشتري نگردد.
اما در مورد حائض حد به تأتير نمیافتد زيرا حيض مرض نيست و عرفاً حالت غيرعادي به
حساب نمیآيد به همين تاطر در عمو ادله مرض داتل نمیشود .صاح اواهر ادعا کنرده
که عرف حائض شدن زن را دليل بر صحت مزا او

میدانند2.

اما در ااراي حد زن نفساب ،اما تمينی تأتير را مطابق احتياط دانستهاند و اينن بنه تناطر
قوي بودن احتماا الزاي تصوصيت از مستحاضه کنه در موثقنه سنکونی آمنده و همچننين
استصحاب عد است 3.علت اين تأتير اين است که زن نفساب برتلناف حائضنه ،منريض بنه
حساب میآيد.
به نظر میرسد تشخيص اينکه حيض و نفا

از امراض شناتته میشوند يا نه موکنوا بنه

نظر پزشک است و سيره ارتکازيه در امور حدسيه ،راوع به اهل تبره مورد وثنوق اسنت .در
مورد حيض و نفا

نيز چون تبري وارد نشده است معيار تأتير در حد واود توف است که

بايد اهل تبره آن را تأييد نمايد.
8ـ تخفيف براي زني که بدون داشتن شوهر حامله شده

يکی ديگر از موارد تخفيفی که براي زنان در حد زنا در اسلا لحا شده اين است که اگنر
زنی که شوهر ندارد ،حامله شود حد زده نمیشود مگر اينکه چهار مرتبه اقرار به زنا نمايند ينا
بر آن اقاما بينه شود و کسی حق سؤاا از او و همچنين تفتيش از قضيه را ندارد.
از عبارت صاح اواهر مشخص میشود که اين مسئله در ميان شيعيان اامناعی
ابوحنيفه و شافعی 5نيز اين قوا را برگزيدهاند.
 .1نک :حکيم.173 :1327 ،
 .2نک :نجفی.332/31 :1303 ،
 .3نک :مؤمن.253 :1322 ،
 .3نک :نجفی.215/31 :1303 ،
 .5نک :ازيري13۶/5 :1311 ،؛ طوسی.373/5 :1307 ،

اسنت3.

048

دوفصلنامة حقوق بشر  /پياپي  / 52صص  033ـ 023

بررسی ادله:
الف ن اصل برائت ذمه از واوب حد
ب ن اصل عد ايذاب مسلمان بدون دليل
ن اصل حمل فعل مسلمان بر صحت
ت ن استصحاب عد ارتکاب فعل حرا موا حد
ث ن عد ااراي حد به تاطر شبهه :زيرا حمل اعم از اين است که به واسطه زنا يا وطی به
شبهه باشد و يا به تاطر احتماا اکراه يا اذب نطفه در حمنا ينا احتمناا ازدوا مخفياننه و
شبه آن ،از مصاديق شبهه دارئه به حساب آيد.
در کتاب انوار الفقاهه در مورد عد واوب تفتيش از چگونگی حامله شدن زن بدون شوهر،
ادله زير را ذکر نمودهاند:
«الف ن اصل برائت از واوب سؤاا
ب ن اصل عد ارتکاب زنا
ن اصل عد فحص در شبهات موضوعيه
ت ن حرمت تجسس در امور مسلمين
ث ن حرمت اشاعه فحشاب بنابر آيه  11سوره مبارکه نور» (مکار )111-110 :1313 ،
9ـ تخفيف مجازات زن باکره

ماده  221ق. .ا حد مردي که همسر دائم دارد و قبل از دتوا ،مرتکن زننا شنده را صند
ضربه شلاق ،تراشيدن موي سر و تبعيد به مدت يک ساا قمري بيان کرده است.

اما تمينی در بيان اقسا حد زنا ،در قسم پنجم ،تبعيد و تراشيدن منوي سنر ،حند کسنی
است که ازدوا کرده ولی دتوا به او نشده است .همچنين ايشان در تراشيدن سر ،تراشنيدن
ريش و همچنين ابروها را اايز نمیداند .و ظاهر اين بيان چنين اسنت کنه ايشنان قائنل بنه
ثبوت قسم پنجم حد براي بکره نمیباشند .در بخشی ديگر از کتاب تحرير الوسيله و در بناب
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حد قواد چنين بيان نمودهاند:
« در زن چيزي غير از الد نيست .بنابراين ،تراشيدن سر و همچننين نفنی بلند و در مقابنل
چشم ديگران قرار دادن ،بر زن نيست و بعيد نيست که حد نفی بلد نيز به نظر حاکم باشند».
(اما تمينی)371/2 :1325 ،
ادله نفیکنندگان تبعيد:
الف ن ااماع
ب ن شهرت و اصل
ن آيه:
ت ن حديث نبوي (ص) لا
ث ن غلبه شهوت بر زنان
ن عد تزري در زنان به تاطر قيا

آنان با کودکان

بيان دليل اوا (ااماع) :ادعاي ااماع از کلا شيخ طوسی استفاده میشود:
«و عندنا لا تزري عليها( ».طوسی)203/5 :1373 ،
در اين دليل اشکاا شده است که اولاً ااماع مدرکی است و ثانياً با مخالفنت قندماي شنيخ
ااماع در اينجا محقق نمیشود مگر اينکه گفته شود فتاواي آنان متروکه است و ضنرري بنه
ااماع

نمیرساند1.

بيان دليل دو (تأييد ااماع باشهرت و اصل) :در ايضا بيانشده است که:
«ااماع منقوا شيخ طوسی باشهرت و اصل تأييدشده است( ».حلی)371/3 :1373 ،
ولی بايد گفت :شهرت نزد ما اعتباري نندارد و اصنل زمنانی دلينل اسنت کنه هنيچ دلينل
ديگري نباشد.
 .1نک :طبسی ،بیتا.230 :
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) :بننابر قنوا تداونند تعنالی :بردگنان

بيان دليل سو (

نصف مجازات زنان آزاد پاکدامن را تواهند داشت( .النساب :آينا  )25اگنر وانوب تبعيند بنر
زن آزاد را بپذيريم بايد نصف آن بنر منه واان شنود درحالیکنه اامناع بنر عند وانوب
تزري

مه

داريم1.

اين دليل نيز رد شده است زيرا اگر نص تاص و ااماع بر عد تبعيد کنيز نبود میتوانستيم
به اطلاق اين آيه عمل نمائيم و حاا آنکه نص و ااماع محقق است .شهيد ثانی در مسنالک
آورده است:
«مذه اصحاب بر اين است که در زناي عبند و کنينز هنيچ کندا را تبعيند نمیکننند زينرا
موا اضرار به مولاي آنان است و از طرفی تزري براي تشديد مجنازات اسنت و حناا آنکنه
عبد و کنيز عادت به انتقاا دارند و تشديدي در تبعيد آنان نيست( ».عاملی)370/13 :1313 ،
در حديث نيز آمده است که حضرت امير (ع) در مورد کنيز و عبد زناکنار بنه پنجناه ضنربه
شلاق حکم کرد و فرمود :آنان رام و تبعيد نمیشوند.
بيان دليل چهار (حديث نبوي ص) :با تواه به حديث« :لا يحل لإمر ه ن تسافر إلا و معها
ذو محر ِ منها» (هندي )101/۶ :1131 ،براي زن اايز نيست بدون همراهی يکی از محنار
تبعيد شود؛ و اگر با زو يا محرمی تبعيد شود با آينه:

(الأنعا :آينا

 )1۶3مخالفت میشود.
اشکالی که بر دليل چهار وارد است اين است که تبعيد هجرتی واا است و بر اما لناز
میشود کسی که در اقامه حد به حضور او احتيا است را تکليف نمايد .به علناوه اينکنه امنر
تبعيد به اما نسبت داده میشود نه کسی که مشموا حد است .لذا نهی از سفر بدون حضنور
محار مربوط به زمانی است که سفر زن اتتياري باشد نه اايی که سفر به اابار اما اسنت؛
بنابراين نهی در حديث نبوي به اين مورد تعلق

نمیگيرد2.

بيان دليل پنجم (غلبه شهوت) :شهوت غال بر زنان است و اغلن دوري آننان از زننا بنه
 .1نک :نجفی.323/31 :1303 ،
 .2نک :سرتسی.73/1 :1321 ،
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تاطر حياب از اقارب و نگهداري مردان از آننان اسنت و حناا آنکنه در غربنت دور از دسنتان
نزديکاناند و حياب آنان کمتر است و از طرفی امکان فتح باب فاحشه به واسطه تنگ دسنتی
واود دارد 1.در رد اين دليل میتوان گفت که حياب امري اعتباري است و چنين محصنلاتی را
نمیتوان قطعی دانست .اينکه حضور يا عد حضور نزديکان تنأثيري در مينزان حيناي زننی
داشته باشد که تصميم به انجا فاحشه گرفته ،امري موهو و نامشخص است.
بيان دليل ششم (قيا ) :دليل قيا
براي قيا

را علماي عامه نقل کردهاند و با فرض واود حجينت

نيز نمیتواند تبعيد را نفی نمايد زيرا قيا

زن با کودک قينا

معالفنارق اسنت.

صبی غير مکلف است و سقوط تبعيد از او سب التزا به عد تزري در زنان نمیشنود زينرا
آنان برتلاف کودکان

مکلفاند2.

به نظر میرسد بهترين قوا مربوط به محقق اردبيلی باشد .ايشان ادعاي اتفناق بنر ثبنوت
الد ،از و تزري بر بکر نموده است .و اينکه حکم به تبعيد و از زنان نمیشود را امري غير
ظاهر دانسته و علت آن را عد واود دليل قوي بر ثبوت اين دو مجازات در حق بانوان بينان
نموده است .همچنين اقتصار بر الد و رام براي زنان در لسان رواينات را دلينل نفنی انز و
تزري براي آنان دانسته است .علاوه بر اين دلايل ،ااماع بر ثبوت حکم براي مردان اسنت و
اصل بر عد واوب آن براي زنان حکم

میکند3.

علاوه بر اين دلايل بايد گفت با بررسی ماده  535ق. .ا چنين نتيجهگيري میشود که مجازات
تراشيدن موي سر براي زن به مرات شديدتر از مرد است .در اين ماده بيان شده که براي از بين
رفتن موي سر مرد ارش ثابت است ولی در مورد موي سر زن علاوه بنر ارش ينا ثلنث دينه ينا
مهرالمثل حس مورد بايد ارش ديگري براي عي حاصله پرداتت شود .بنابراين اگر قنرار بنود
اين مجازات براي زن نيز باشد ،به تاطر اين تفاوت طبيعی ،بر زنان ااحاف میشد.
در مورد مجازات تبعيد نيز به همين ترتي است زيرا مجازات تبعيد براي زنان دردنناکتر از
مردان است .رنج انزوا و احسا
 .1نک :هندي.33۶/10 :131۶ ،
 .2نک :طبسی ،بیتا.232 :
 .3نک :اردبيلی.7۶- 72 :1303 ،

تنهايی که دامنگير بسياري از زندانيان است در مورد زننان

025

دوفصلنامة حقوق بشر  /پياپي  / 52صص  033ـ 023

به او تود میرسد .بهعلاوه در مورد بسياري از زننان مجنازات تبعيند موان اندايی زن از
کانون تانواده تواهد شد که اين امر به تاطر نقش تانوادگی تاص مادر سب آسي ديگنر
افراد تانه میگردد و اين مزاير با اصل شخصی بودن ارائم اسنت .از طرفنی حفنظ تنانواده
يکی از مهمترين علل ار بودن مسائل انسی در نظا حقوقی اسلا است.
11ـ مساحقه

يکی ديگر از تخفيفات شرع و قانون براي بانوان در مسائل همانسبازي است .طبق مناده
 233قانون مجازات ،حد لواط براي فاعل ،در صورت عنف ،اکراه يا دارا بودن شراي احصان،
اعدا و در غير اين صورت صد ضنربه شنلاق اسنت .حند لنواط بنراي مفعنوا درهرصنورت
(واود يا عد احصان) اعدا است .اين در حالی است که در مناده  231همنين قنانون آمنده
است که حد مساحقه صد ضربه شلاق است.

در حد سحق درصورتیکه زن محصنه باشد شيخ انصاري قائل به سنگسار شده است و دلينل
ايشان روايتی است که از حضرت رسوا (ص) 1نقلشده که ايشان فرمودنند :مسناحقه بهمنزلنه
لواط کردن است به اين تقري که اطلاق در نازا منزله بودن مساحقه مقتضنی در پنی داشنتن
آثار لواط نيز هست 2.در رد استدلاا شيخ اعظم بايد گفت که اولاً سند اين حديث ضعيف بنوده و
ثانياً شايد منظور از همانندي لواط و مساحقه اين است که هر دو کا اويی از همانساند .امنا
تمينی در تحرير قوا به رام را نپسنديده است و همان صد تازيانه را اولی دانستهاند و صناح
اواهر آن را نظر اکثر دانسته است ،اما سيد مرتضی در آن ادعاي ااماع کرده

است3.

در حد مساحقه سه دسته روايت واردشده است که در دسته اوا حد آن را مطلقاً تازيانه بيان
نموده ،دسته ديگر حد آن را مانند زنا دانسته و دسته سو قائل به تفصيل در محصننه و غينر
آن شدهاند .به نظر میرسد در اينکه مشهور قوا تازيانه را برگزيدهاند به اين علت اسنت کنه
قتل و رام امر عظيمی بوده و حاا آنکه بناي حدود بنر تخفينف و سنقوط اسنت .همچننين
اصالت عد دلالت بر اراحيت نظر اکثر دارد.
 .1ر.ک :حر عاملی.1۶۶/23 :1301 ،
 .2نک :انصاري 315 :1315 ،و مؤمن.330 :1322 ،
 .3نک :اما تمينی370/2 :1325 ،؛ نجفی 333/31 :1303،و شريف مرتضی.513 :1315 ،
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در روايتی سکونی از اما صادق از پدرش نقل کرده که اميرالمؤمنين(ع) فرمود :اگر میشد که
مجرمی را دو بار رانم کننند هنر آيننه لناطی دو بنار رانم میشند( .صندوق)33 /3: 1313 ،
روايت ديگري از حضرت امير (ع) در کافی نقلشده که لواط کفر است( .کلينی)533/5: 1307 ،
اين در حالی است که چنين تعابيري در منورد همانسگراينی زننان دينده نمیشنود .بنه نظنر
میرسد همين قباحت و زشتی بيش از حد همانسبنازي منردان در ننزد شنارع دلينل شندت
مجازات آن نسبت به حد مساحقه در زنان است .آنچه اين سخن را تقويت میکند اين است که
حدود در شريعت مقد

براي بازداشتن مرد از اعماا زشت و اناينات اسنت و هرچنه زشنتی

عمل بيشتر باشد مجازات آن قويتر و بزر تر

است1.

11ـ قوادي

«قوادي عبارت است از امع نمودن بين مرد و زن يا صبيه ،براي زنا ،يا مرد به مرد يا بچه،
براي لواط( ».اما تمينی)371/2 :1301 ،
حد آن در ماده  233ق. .ا براي مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و براي بار دو علاوه بر
هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد ،به تبعيد تا يک ساا نيز محکو میشود که مدت آن
را قاضی مشخص میکند و براي زن فق هفتاد و پنج ضربه شلاق است .اما تمينی اگرچه
ااراي حد از و تراشيدن سر را براي زنان قبوا ندارد ولی ااراي حد نفی بلد را بنا بنر نظنر
حاکم بعيد ندانسته

است2.

بنابر نظر شيخ طوسی و ابن بنرا  ،تبعيند اتتصناص بنه منرد قنواد دارد و زن قنواد تبعيند
نمیشود .ادعاي اتفاق و يا عد تلاف هم در اينباره شده

است3.

بررسی ادله:
الف ن ااماع منقوا سيد مرتضی در انتصار.
ب ن اصل عد تشريع احکا ثلاثه در تصوص زنان.
 .1نک :راوندي.377/2 :1305 ،
 .2نک :اما تمينی.371/2 :1301 ،
 .3نک :طوسی710 :1300 ،؛ ابن برا 533 /2: 130۶ ،؛ نجفی.301 /31 :1303 ،
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ن منساق از ادله شهرت ،تراشيدن سر و تبعيد نزد متشرعه تصوص مردان است نه زنان.
تن منافات داشتن تبعيد و چرتاندن در شهر با ستري که مراعات آن در مورد زنان واا است.
در مورد عد اريان حلق و تبعيد و شهرت در مورد زنان بايد گفت اين دلينل از منذاق شنارع در
امر بانوان به دست میآيد؛ زيرا شارع اهتما زيادي در پوشش ،عفاف و عند نماينان شندن زننان
در انظار دارد .چرتاندن زنان در شهر و اترا آننان بنه سنوي شنهرهاي دورتنر بنا مقصند شنارع
منافات دارد؛ زيراکسی که در تلاش است تا آنان پوشيده بمانند به چنين اموري راضی

نمیشود1.

نتيجهگيري

در مورد تخفيف در مجازات زنان و علت اين تخفيفات بنا بررسنیهاي انجا شنده در آراي
فقهاي اماميه و کنکاش در قانون مجازات اسلامی ،نتايج ذيل به دست آمد:
نظر به اينکه زنها ازلحا سازمان دفاعی و فکري نوعاً با مردها متفاوتاند و زودتر تحت
تأثير قرار میگيرند .چنانچه مرتد شوند اسلا براي آنها کيفر آسانتري قرار

داده است.

زن به تاطر ارتداد کشته نمیشود لذا به تاطر بزی و ترو بر اما نيز کشته نخواهند شند.
دليل ديگر اين است که چون زنان اهل اهاد نيستند ،از آنان مطالبا بيعت نمیشود.
بنا بر اقتضاي اصوا مذه بايد زنان به قتل نرسند مگر با دليل قاطع .شرع در منورد قتنل
زن محارب سکوت کرده است و سکوت قانون در اين مورد بايد به نفع متهم تفسنير شنود و
قائل به تخفيف و عد قتل زن محارب شد.
برداشتن مخفيانه نفقه از ماا زو  ،سرقت ناميده نمیشود .همچنين عمو آيا  ۶1سوره نور
که اکل در منزا تود و قربا را اايز میداند داا بر اواز اتذ و اکل ماا غير محنروز اسنت.
لذا قطع بهواسطه ايجاد شبهه دارئه ممنوع میشود.
تعزيرات برتلاف حدود ،برحس مرات و شئون افراد ،دراهبنندي میگردنند .بنا توانه بنه
احساساتی بودن زنان و تأثيرپذيري در برابر عوامل مختلف ،تعزير آنان نسبت به مردان داراي
تخفيف است.
 .1نک :گلپايگانی.105/3 :1312 ،
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بهواسطه قواعد اهم و مهم ،وزر و لاضرر ،حد بر زن حامله و شيرده ااري نمیشود.
از آنجا که نفا

و استحاضه منرض بهحسناب میآينند ،حند غينر رانم و قتنل در منورد

مستحاضه و نفساب ااري نمیشود.
بهواسطه اصل برائت ذمه و واود شبهه ،حد زنی که بدون داشتن شوهر حامله شده اسنت،
ساق میشود.
در مجازات زن باکرح زناکار تراشيدن موي سر و تبعيند لحنا نشنده زينرا تراشنيدن منوي
سر براي زن بهمرات شديدتر از مرد است؛ بنابراين اگنر قنرار بنود اينن مجنازات بنراي زن
نيز باشد ،به تاطر اين تفاوت طبيعی ،بر زنان ااحاف میشد .در مورد تبعيند نينز بنه همنين
ترتي اسنت بنهعلاوه در منورد بسنياري از زننان مجنازات تبعيند موان فروپاشنی کنانون
تانواده تواهد شد.
در روايات در مورد همانسگرايی مردان تعبير کفر آمده است امنا در منورد همانسبنازي
زنان قباحت در اين حد نيست .لذا هم در شرع و هنم در قنانون بنراي بنانوان در تخفيفناتی
قائل شدهاند.
حد قوادي براي زنان شامل تراشيدن موي سر و تبعيد نمیشود که واه آن در بالا ذکر شد.
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