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Repentance is one of the institutions that is very effective in the crimes 

of Hagho Allahi. In some crimes, this institution, although it may reduce 

the burden of sin and the punishment of the Hereafter, But it does not 

abolish Hadd. One of these crimes is adultery, which is one of the 

crimes against spiritual personality and physical integrity. This crime 

causes serious harm to the women of the society in such a way that the 

victim is directly harmed by this crime and indirectly harms the society. 

This is the reason why this crime, contrary to the prevailing opinion (and 

the opinion of the legislator in Article 114 of the Penal Code), should be 

considered as crimes of human rights and therefore repentance should 

not be considered acceptable in it; The reasons for this can also be 

obtained, first of all, by the analogy (priority analogy) of the crime of 

Qazf, in which the execution or non-execution of the Hadd was violated, 

because he was directly severely injured mentally and physically in this 

violation. Therefore, the victim must decide on the punishment or non-

punishment of the aggressor, that is, he can request the execution of the 

Hadd or pardon him. Thus, the forgiveness of the victim is a necessary 

condition for the fall of rape (murder). The second reason for the 

inhumanity of the crime of rape can be proved by paying attention to the 

application of narrations in which the transgressor does not repent and 

the opinion of some contemporary jurists confirms it. 
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 ؛ی فقهی پذیرش توبه در زناي به عنفبازپژوه
 الناسی بودن جرائم با تکیه بر مفهوم و معیارهاي تمییز حق اهلل یا حق
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 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی: نوع مقاله

 01-0: صفحات
 

این نهاد در برخی . الهی بسیار تأثیرگذار است توبه یكی از نهادهایی است كه درجرایم حق
یكی . جرایم اگرچه ممكن است بار گناه و عذاب اخروي را زایل كند، اما مسقط حد نیست

از این جرایم، زناي به عنف است كه از جرایم علیه شخصیت معنوي و تمامیت جسمانی 
نماید به نحوي که شخص  جدي به زنان جامعه وارد می این جرم آسیب هاي. است

به . بیند غیرمستقیم جامعه آسیب می طور بهدیده، مستقیمًا از این جرم صدمه دیده و  بزه
( ا.م.ق000و نظر قانونگذار در ماده )همین علت است كه این جرم را برخالف نظر غالب 

را در آن قابل پذیرش ندانست؛ دالیل لذا توبه  الناس تلقی کرده وبایست از جرایم حق می
توان دریافت داشت كه در  از جرم قذف می( قیاس اولویت)این موضوع را نیز اواًل با قیاس 

دیده بوده، چراکه او مستقیمًا در این تجاوز دچار آن اجرا یا عدم اجراي حد دردست بزه
مجازات یاعدم مجازات بنابراین قربانی باید درباره . آسیب شدید روحی و جسمی شده است

پس . تواند تقاضاي اجراي حد كند یا او را عفو نمایدیعنی می گیري كند، یمتصممتجاوز 
الناسی  دلیل دوم حق. باشدمی( قتل)دیده، شرط الزم سقوط حدزناي به عنف  گذشت بزه

ها توان به اثبات رساند که در آن بودن جرم زناي به عنف را از توجه به اطالق روایات می
 .توبه متجاوز متصور نشده و نظر برخی فقهاي معاصر نیز مؤید آن است
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 مقدمه

عالوه بر  دیده بزهدر ارتکاب جرایم جنسی با عنف و اکراه، 
تعرض به جسم و تمامیت فیزیکی، از لحاظ روحی، روانی و 

اگرچه صدمات . بیند ناپذیري میحیثیتی نیز صدمات جبران
یابند ولی صدمات جسمی و فیزیکی پس از مدتی بهبود می

را رها  دیده بزهروحی و روانی و حیثیتی گاه تا آخر عمر 
اعی آن با ات اجتمتأثیرهمواره صدمات و  نخواهد کرد و

 .همراه خواهد بود دیده بزه

یکی از عوامل ارتکاب این جرم عامل انسانی است ولی باید 
قائل به این امر شد که عوامل جنسیتی، حقوقی، اجتماعی، 

فراوانی در ارتکاب این جرم و  تأثیرفرهنگی و محیطی گاه 
یکی از مواردي . رسیدن نیت مجرمانه به عمل مجرمانه دارد

عنوان اعمال بازدارنده در ارتکاب این جرم  ند بهتواکه می
هاي قانونی تعیین شده براي باشد، قبح اجتماعی و مجازات

از آنجا که انسان ها در انجام هر عملی . استاین نوع جرایم 
باشند و همواره در انجام کلیه امور داراي تفکر منفعتی می

میم به میزان عایدات و ضررهاي وارده را محاسبه و سپس تص
گیرند، در ارتکاب اعمال مجرمانه نیز اگر انجام عمل می

ها و قبح اجتماعی وارده بر شخص مرتکب بسیار مجازات
عنوان  تواند بهبیشتر از عایدات حاصله از انجام عمل باشد می

. عامل بازدارنده عمل کرده و شخص را از ارتکاب جرم بازدارد
و تبدیل مجازات و بر همین اساس در حدود هرگونه تخفیف 

عدم اجراي آن جز در مواردي که خود شرع اسالم تعیین 
هم باید با حصول  شده است که آن دانستهنموده منتفی 

یکی از این موارد، توبه . شرایط معین شده شرعی باشد
د از توان میمرتکب جرم است؛ ندامت و پشیمانی مرتکب جرم 

از تکرار جرم  ترین و مهمترین عوامل براي پیشگیرياساسی
بر همین اساس نیز در شرع مقدس اسالم توبه مرتکب . باشد

 . نمایدکیفر وي را در اكثر موارد ساقط می

هاي توبه در جامعه اسالمی و تأکید اگرچه در فواید و مزیت 
ی سؤالفراوان فقهی و روایی آن جاي هیچ بحثی نیست، ولی 

تواند به تنها میشود این است که آیا توکه به ذهن متبادر می
گذار است؟ تأثیرالناس نیز اهلل را از بین ببرد یا در حقحق

ي در تأثیرهمانگونه که از متون فقهی مبرهن است، توبه 

الناس ندارد و ضرر و زیان وارده به اشخاص حتی با وقوع حق
در زناي به عنف . توبه و سقوط مجازات باید جبران شود

طرفین صدمات شدید ( یتراض) برخالف زناي با رضایت
در . شودوارد می دیده بزهفیزیکی، حیثیتی و روحی، روانی به 

هنگام مجازات مرتکب حتمًا باید میزان، شدت و صدمات 
دیده و نظر وي در فرآیند رسیدگی و مجازات وارده به بزه

اي از به گفته عده. مرتكب مورد توجه قرارگرفته شود
عنف و اکراه صورت گیرد با حقوقدانان، هرگاه جرم زنا با 

توجه به آثار سوء جسمانی، روانی و حیثیتی که براي قربانی 
 تواند جرایم علیه اشخاص نیز محسوب شوددارد، می

وقتی به تمامیت شخصی  .(033: 0333میرمحمد صادقی،)
باید در فرآیند محاكمه ( دیدهبزه)افراد تجاوز شود، آن شخص 

 2شود که متأسفانه در تبصره  و مجازات متجاوز دخالت داده
دیده و حق او در تقاضاي به نقش بزه 0332ا .م.ق 000ماده 

. مجازات و دخالت او در فرآیند محاکمه توجهی نشده است
ي متجاوز، مجازات سنگین این یعنی با احراز ندامت و توبه

تعزیري درجه ) جرم سقوط کرده و به یک مجازات سبك
الی که در جرم قذف، كه تنها با یابد، در حتنزل می 5(شش

یابد، جز با گذشت مقذوف، حد  یک لفاظی ساده ارتکاب می
حال اینکه این جرم انتساب لسانی اعمال . سقوط نخواهد کرد

شنیع زنا و لواط است، اما زناي به عنف جرمی است که با زور 
محقق شده و صدمات آن به مراتب  دیده بزهو اجبار نسبت به 

 .ذف استشدیدتر از ق

توبه در حد قذف و زنا به مبانی هر  تأثیرتفاوت مذکور در  
الناس است، اهلل و دیگري حقیک از این دو حد که یکی حق

ي داشته تأثیرالناس نباید درستی توبه در حق گردد؛ بهمیباز
باشد زیرا با وجود توبه و اسقاط مجازات مرتکب، عماًل 

آنچه . گرددجبران نمیالناس ضایع شده به هیچ طریقی  حق
شده، به  قانون مجازات اسالمی نیز بیان 000ماده  2در تبصره 

این دلیل است که فقها کلیه احكام مربوط به زنا را در یک 

                                                           
ماه تا دو سال، جزاي نقدي بیش از  8حبس بیش از »: مجازات درجه شش -5

بیست ملیون ریال تا هشتاد ملیون ریال، شالق از سی و یک تا هفتاد و چهار 
در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی  ضربه و تا نود و نه ضربه

 (قانون مجازات اسالمی 54ماده ) «بیش از شش ماه تا پنج سال
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و بین زناي با رضایت و زناي به عنف قائل به  مبحث آورده
همانگونه که براساس منابع فقهی، زناي با . اندتفكیك نشده

اند به دلیل عدم تفکیک بین انواع  دانستهاهللرضایت را حق
و  اهلل دانستهزنا، زناي به عنف و اکراه را نیز ملحق به حق

کلیه احکام مربوط به زناي با رضایت به زناي به عنف نیز 
همانگونه که بیان شد با عنایت به . شده است  تعمیم داده

انی دیده در زناي به عنف و اکراه و مبصدمات وارده به بزه
الناس باید قائل به این امر اهلل و حقبندي حقوق به حقتقسیم

اهلل محض باشد که تواند حقشد که زناي به عنف نمی
توبه مرتکب و احراز آن و بدون در نظر گرفتن  صرف به

دیده و حتی جلب رضایت وي، صدمات شدید وارده به بزه
و ) توانمجازات حدي مرتکب کاماًل ساقط شود، بلکه می

الناس محسوب نمود و این حد را جزء حق( بایست البته می
 .الناس مانند قذف را در آن مجري دانستآثار موارد حق

یکی از جرایم  -انتساب لسانی زنا و لواط به اشخاص  -قدف 
آن دیده، حد باشد كه شارع جز از طریق گذشت بزهحدي می

قابل سقوط ندانسته است؛ دلیل آن متضرر شدن مستقیم  را
فرد از انتساب لفظی اعمال شنیع لواط و زنا است، و این 

دار شدن آبرو و دهنده این امر است که جریحه موضوع نشان
سزایی دارد؛ لذا رضایت و  هحیثیت افراد براي شارع اهمیت ب

سقوط حد دیده مورد توجه بوده و جزء شروط الزم در عفو بزه
الناس بودن آن  گرفته است و از این حكم شارع حق قذف قرار
حال با عنایت به صدمات شدید جسمی، . آیدمی به دست

زناي به عنف، همه این  دیده بزهروحی و اجتماعی وارده به 
شده و با الهام گرفتن قانونگذار از فقهایی   امور نادیده گرفته

با رضایت لحاظ کرده و  که زناي به عنف را زیرمجموعه زناي
توبه در آن را نیز  تأثیراند،  اهلل محض محاسبه نمودهآن را حق

دیده این جرم را نظر بزه تأثیربر همین اساس بیان داشته و 
صدمات متعددي از جرم متحمل شده است را نادیده گرفته 

این مقاله سعی دارد با بررسی نظرات فقهی و روایات، . است
توبه در  تأثیرالناس، میزان اهلل و حقبندي حق تقسیممبانی 

الناس و با قیاس اولویت زناي به عنف با حد اهلل و حقحق
گیري دست یابد که زناي به عنف با احکام قذف به این نتیجه

الناس بودن این کلی زناي به رضایت متفاوت بوده و آثار حق
ازات آن، عالوه توبه در سقوط مج تأثیرجرم مشهود بوده و در 

دیده این جرم نیز شرط الزم و بر توبه متجاوز، گذشت بزه
 . ضروري است

 شناسی زناي به عنف و توبه مفهوم -0
توبه و زنا به عنف در لسان فقها و حقوقدانان به شرح ذیل 

 .تعریف شده و مصادیق آن مشخص گردیده است

 زناي به عنف -0-0

فقها . شده است تشکیل زناي به عنف از دو عنصر زنا و عنف
تعریفی از زناي به عنف ارائه نداده و تنها به تعریف زنا 

ایشان در بحث زناي با اکراه نیز به عدم رضایت  5.اند پرداخته
در ( ره)به عنوان مثال امام خمینی. مجنی علیه اکتفا نموده اند

زناي به عنف، به معناي آن »: اند این زمینه چنین بیان داشته
و  زور بامثاًل زنی به عمل زنا راضی نباشد و مرد است که 

 .(93: 0311موسوي خمینی،) «ارعاب و تهدید با او زنا کند

پس الزم است كه به معناي عنف و اكراه و مصادیق آن، در 
بررسی قرار  کتب فقهی كه با عنوان اکراه آمده است، مورد

یا اکراه عبارت است از وادار کردن دیگري به عمل »گیرد؛ 
ترک عملی که از آن کراهت دارد، به شرط آنکه این وادار 
کردن با تهدید نسبت به جان یا عرض یا مالی مهم از جانب 

بنابراین آنچه . (321: 0201انصاري،) «مکِره توأمان باشد
مکَره در مورد عمل اکراهی فاقد آن است، رضا و طیب نفس 

 .است

ر و از بین بردن قصد برخی حقوقدانان، اکراه را به معناي اجبا
ولی این معنا داراي  .(32: 0332اردبیلی،) اندو اراده معنی کرده

اشکال است، زیرا گاهی اکراه هم با اکراه ناقص نیز به وجود 
کند، مثل فریب دادن دختر در زناي آید و بر آن صدق میمی

به ) بنابراین مالک براي اینکه عمل زنا، اکراهی. به عنف
محسوب شود، حداقل این است که مکَره رضایت و ( عنف

طیب نفس نداشته باشد که در این صورت، اجبار که عملی 

                                                           
حلی، )« ...و  –قبال او دبرًا  –ایالج ذکر االنساُن حتی تغتب فی فرج امرأه » -5

ایالج االنسان حشفه ذكره فر فرج امراه محرمه علیه اصاله من » (513: 5950
 «...غیر عقل و ال ملك و الشبهه و ال فرق فی ذلك بین القبل و الدبر

 (.90: 5045خویی،)
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کلی شخص فاقد اراده  یعنی به) شدیدتر از اکراه است
 .شودنیز داخل در اکراه می( گردد می

: اندحقوقدانان تعاریف مختلفی از زناي به عنف ارائه کرده
به معناي « Rape»ته از کلمه التینزناي به عنف برگرف

در متون عرفی به معناي دستیابی . است« زور باگرفتن »
شهوانی به یک زن با خشونت و اجبار و برخالف میل او 

براساس تعاریف مرسوم و سنتی، تجاوز . شودتعریف می
آمیزش جنسی غیرتوافقی انجام شده توسط  «جنسی شامل

ازدواج کرده و نه با هم یک مرد علیه یک زن که نه با او 
در تعریف دیگر آمده . (903: 0339سیگل، ) «اندزندگی کرده

همان هتک ناموس است که عبارت است از مجامعت »: است
 «با زنان که در زنان باکره معمواًل با ازاله بکارت است

زناي به عنف، »در تعریف دیگري، . (313: 0331گودرزي، )
یا دختر برخالف میل و ارتکاب عمل نزدیکی با یک زن 

توافق او؛ خواه غلبه بر تمایل او با تهدید به اعمال زور انجام 
گیرد، خواه به کمک دارو مسموم کننده یا به دلیل نقایص 

تر  عقالنی، قربانی قادر به قضاوت منطقی نبوده یا سنش پایین
این تعریف . (313: 0330اوحدي،) «از سن اختیار رضایت باشد

( مصادیق آن) 0332ون مجازات اسالمی مصوب به تعریف قان
 .تر استنزدیک

نوعی رفتار خشن و تحقیرآمیز ( تجاوز به عنف)زناي به عنف 
این عمل . گیرداست که از طریق اعمال جنسی صورت می

براي ابراز قدرت و خشم صورت گرفته و به ندرت در چنین 
مواردي رابطه جنسی موضوع اصلی بوده و بیشتر اوقات 

مهري ) آید مسائل جنسی به خدمت نیازهاي غیرجنسی درمی
همان طور که در کتب فقهی آمده . (013: 0333متنکالیی، 

انجام شود یا ( ُدُبر) کند که عمل زنا از مقعداست فرقی نمی
ایالج ذکر »: گفت توان میتر به عبارت دقیق( ُقُبل) فرج

 «...و  قبال او دبرًا –االنساُن حتی تغتب فی فرج امرأه 
 .(071: 0003حلی،)

توان گفت که زناي به عنف نوعی با توجه به مطالب فوق می
تواند از انحراف جنسی است که شخص به این دلیل که نمی

طرق عادي و با ایجاد رابطه انسانی مشروع و قانونمند 

نیازهاي خود را برطرف کند، با تمسک به زور و جبر و خالف 
. کندتمامیت جنسی او تعرض میمیل طرف مقابل به 

مهمترین مالک براي تمییز زناي به تراضی از زناي به عنف، 
دیده عدم رضایت و لزوم استفاده از اهرم اکراه و اجبار در بزه
 .شوداست که باید احراز شده وإال زناي به تراضی ملحوظ می

 توبه -0-2
در لغت به معناي بازگشت یا « ت و ب»توبه از ریشه 

برخی این . (397: 0010ابن فارس،) گشت از گناه استباز
توبه یعنی ترك »: اندتعریف را مقید به رجوع از گناه دانسته

گناه به بهترین وجه آن، و آن رساترین و گویاترین شكل از 
. (013: 0001راغب اصفهانی،) «هاي عذرخواهی استصورت
 تواند عالمتتاء تأنیث مصدر است و می« تاء گرد»حرف 

 .وحدت هم باشد

شده  تعاریف متعددي ارائه« توبه»در مورد تعریف اصطالحی 
. است؛ از نظر عده اي توبه پشیمانی و برگشتن از گناه است

توبه، علم به عظمت گناه، پشیمانی، عزم بر ترك آن در حال 
از نظر برخی . (0: 0012غزالی،) و آینده، و جبران گذشته است
وي یعنی بازگشت و رجوع، و دیگر، توبه همان معناي لغ
در . (33: 0332طباطبایی،) ستا بازگشت بنده به سوي خدا
بازگشت توأم با پشیمانی از گناه »تعریفی دیگر توبه به معناي 

به سوي خداوند، و عزم و اراده بر عدم بازگشت به گناه، و 
الناس و چه حق اهلل، سعی و تالش بر جبران گذشته چه حق

سنات و طلب مغفرت از خداوند نسبت به و روي آوردن به ح
 . (33: 0333امینی،) بیان شده است« گناهان گذشته

 هاي زناي به عنف جلوه -0-3
در لسان فقها، برخی موارد ملحق به زناي به عنف بوده که از 

به مواردي چون  زناي با اکراه و عنف،  توان میمهمترین آنها 
زناي با دختر نابالغ ی و مستی و هوش بیزناي در حال خواب، 

 .اشاره کرد

باشد و مفهوم عنف و اکراه در هر دو موضوع به یک معنی می
به تصریح برخی فقها، در خصوص لواط به عنف و اکراه نیز 

عنف در لغت عرب به  .(210: 0332،یفتح) جاري است
 معناي ضد رفق و مدارا و به معناي شدت و مشقت آمده است
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در لسان العرب در تعریف عنف بیان . (093: 0010ابن فارس،)
العنف الخرَق باألمر و قله الرفق، و هو ضد »شده است؛ 

و هو عنیف اذا  ...به و علیه یعنف عنفًا و عنافًه وعنف . الرفق
در زبان . (297: 0000منظور، ابن)« لم یکن رفیقًا فی امره

فارسی نیز عنف به معناي وفق و مدارا نکردن بر کسی، 
ودن با کسی، تندي و ستیزه نمودن، شدت و درشتی نم

بنابراین زناي به عنف . (دهخدا، ذیل کلمه) قساوت آمده است
بها است ولی در به معنی جبر فیزیکی زانی نسبت به مزنی

زناي اکراهی جبر فیزیکی نیست مانند آنکه مرد، زن را تهدید 
تن  اگر زن. کشدکند که اگر تن به زنا ندهد فرزند او را می می

 به زنا دهد مصداق اکراه به زنا است و مجازات زانی قتل است
الزم به ذکر است موارد . (270: ق0027مکارم شیرازي، )

دیگري در قانون نیز ذکرشده ازجمله زناي از طریق ربایش و 
زناي از طریق تهدید که این عناوین ذیل مورد زناي با اکراه 

 .گیرندو عنف قرار می

یکی دیگر از مصادیق زناي به عنف زنا در حاالت خواب، 
افتند؛ مستند روایی نظر فقها در  ی اتفاق میهوش بیمستی یا 

ی، صحیحه برید هوش بیمورد زناي در حال خواب، مستی و 
. است (013: 0013حر عاملی، ) العجلی و صحیحه زراره

همچنین فقها در استفتائات قضایی نسبت به زناي پزشک یا 
موضوع را  5اتفاق ی بیمار، بههوش بیهر فرد دیگري در حالت 

همچنین فقها در . انداز مصادیق زناي به عنف محسوب داشته
که آیا مراد از عنف، صرف نداشتن رضایت  سؤالپاسخ به این 

نیز عنف  هوش بیاست؟ و آیا به موارد زنا با مست، نائم و 
ات وارده صحیحه طبق روای»: انداظهار داشته 2کند؟صدق می

بین اکراه و اجبار فرقی نیست و اگر از ناحیه مرد، زن مورد 
اکراه و یا اجبار قرار گیرد مرد باید کشته شود بنابراین اگر مرد 
دست و پاي زن را ببندد و مرد با وي زنا کند، باید مرد کشته 

 «ی باشدهوش بیشود، همچنین اگر زن در خواب یا 

                                                           
شیرازي، گلپایگانی، مكارمتانی، صافیسیسآیات عظام تبریزي، حسینی -5

 ...همدانی و نوري

 
 عالی شوراي حقوقی مشاورین و استفتائات کمیسیون سواالت و پاسخ -

، سوال 5080 ایران، اسالمی جمهوري رسمی روزنامه تهران، دوم، جلد قضایی،
1950 

توان گفت که زناي با زن در پس می .(213: 0332،یفتح)
ی، خواب یا مستی وي، در حکم زناي به عنف هوش بیحال 

 .بوده و موجب قتل زانی خواهد شد

عالوه بر موارد مذکور از دیگر مواردي که در قانون مجازات 
شود که زنا، در حکم زناي به اسالمی و لسان فقها موجب می

زناي نابالغ از طریق اغفال . عنف باشد زنا با دختر نابالغ است
و یا فریب وي منظور است هرچند رضایت ظاهري وجود 
داشته باشد که فقها رضایت دختر نابالغ را در فرض مذکور 

اند زیرا غالبًا دختران نابالغ درک مانند عدم رضایت فرض کرده
درستی از این جرم نداشته و از آثار و تبعات آن آگاهی کافی 

رضایت ظاهري آنها ناشی از فریب و اغفال  در نتیجه. ندارند
ست و لذا این رضایت ظاهري موجب خروج موضوع از ا آنها

حتی برخی فقها، زنا با دختر نابالغ . عنف و اکراه نخواهد بود
اند، چه همراه با فریب غیرممیز را مطلقًا در حکم عنف دانسته

 و اغفال باشد و چه همراه با فریب و اغفال نباشد
 .(213: 0332،یفتح)

 اثرات توبه در حدود -2
عنوان  در كتب فقهی به وجوب توبه اشاره شده و امروزه نیز به

یكی از عوامل تخفیف یا سقوط مجازات مطرح است كه 
بزهكار با ندامت و پشیمانی از ارتكاب عمل خویش، تمام 
سعی خود را در جبران میزان خسارت وارده به خویش و 

عذر »یا « عدول اختیاري»عناوین دیگر چون . نمایدجامعه می
. یا نهادهایی مشابه نیز به توبه اطالق شده است« قانونی

تأكید فراوان قرآن و تشویق گناهكاران به توبه، نشان از 
اتفاق دانشمندان علوم  بدون شك و به. اهمیت آن دارد

اسالمی، توبه صادقانه با رعایت شروط و اركان آن، عامل 
 ازط مجازات فردي و شمول غفران الهی خواهد بود، زیرا سقو
آید و گناهان را محو می حساب بهدینی، كفاره گناه  نظر
 0.كند می

                                                           
« رَِّحیم َغُفوٌر اللََّه ِإنَّ َُعَلْیِه ََیُتوب َاللَّه َفِإّن َِوَأْصَلَح َبْعِدُظْلِمه ِمن َتاَب َفَمن» - 0

 (04/ مائده)



 0011  بهار ،اول، شماره اولدوره فصلنامه فقه جزاي تطبیقی، / 7 

 

عنوان یكی از  تواند بهپشیمانی یا عدول از ارتكاب جرم، می
عوامل فردي كردن مجازات مورد بحث قرار گیرد و آثاري 

یق تعقیب را به چون تعلیق، تخفیف، و سقوط مجازات یا تعل
كند و از كرده همراه داشته باشد زیرا شخصی كه خطا می

شود مانند كسی نیست كه به ادامه خود پشیمان می
مجازات چنین شخصی كه . ورزدناسازگاري با جامعه اصرار می

اصالح شده و حاضر است گذشته خود را جبران كند، در 
عه در پی ندارد، بسیاري موارد نه تنها نفعی براي خود او و جام

  .بلكه مضرات فراوانی خواهد داشت

توبه به طور كلی در حدود پذیرفته شده و سبب سقوط 
 تأثیرشود اما در جرایم مختلف این نهاد مجازات آن می

الهی و متفاوتی گذاشته و از این حیث، فقها جرایم را به حق
اهلل محض در جرایمی كه حق 5.اندالناسی تقسیم كردهحق

است، امكان سقوط مجازات وجود دارد، مثل شرب خمر یا 
، و برخی جرایم كه حق فردي نیز در آن ...زناي توافقی و

وجود دارد، شخصی كه به وي ظلم شده است در سقوط یا 
كه در تعیین مصادیق ... مثل قذف، و . اجراي حد دخیل است

 .این جرایم بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد

اتفاق  كی از حدود الهی است كه مجازات آن بهزناي به عنف ی
چرا كه فرد در آن با  .(39: 0330خویی،) همه فقها قتل است

اكراه و اجبار وادار به تسلیم در مقابل خواسته زانی شده است، 
كه سبب ورود صدمات جسمی، روحی و روانی، اجتماعی و 

 شود كه جبران كامل آن بهدیده میخانوادگی شدیدي به بزه
آیا با توجه به اینكه عمومًا توبه  حال. آیدنظر غیرممكن می

تواند با توبه و شود، زانی میسبب سقوط مجازات در حدود می
احراز آن از مجازات معاف شود و یا اینكه این جرم جزء جرایم 

الناس بوده و جز با اعالم گذشت از جانب بزه دیده قابل حق
ش برآنیم كه این سقوط نیست؟ در این قسمت از پژوه

 .موضوع مهم را بررسی نماییم

 
                                                           

البته باید گفت كه كلیه جرایم  داراي جنبه حق الهی هستند اما گاهی یك  -5
الناس تقسیم اهلل و حقكند كه بر همین اساس آن را به حقجنبه غلبه پیدا می

 .اندكرده

 نقش توبه در سقوط حدود -2-0
ی آن غلبه داشته باشد، هرگاه اله حقدر حدودي كه جنبه 

شود  از اثبات جرم توبه كند، حد ساقط می 2مرتكب جرم قبل
خصوص محاربه در صورتی توبه مسقط مجازات است البته در

جز در یكی از حدود كه توبه  0.كه قبل از دستگیري باشد
حد قذف با توبه مرتکب  9.شودموجب سقوط مجازات آن نمی

 كندسلقط نشده و تنها با عفو مقذوف سقوط می
قذف تنها حدي است که تمام فقها به  .(317: 0010،ینجف)

موسوي ) اندالناس بودن محض آن اذعان کردهحق
 طوري که جز با مطالبه مقذوف به .(371: 0023اردبیلی،

: 5015طوسی،) شودحد قذف اقامه نمی( شکایت مقذوف)
518). 

در همه حدود، اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد و مرتكب بعد 
تواند او را از اقرار به جرم توبه كند، حاكم حق عفو دارد و می

عفو و مجازات او را ساقط کرده یا با عفو وي موافقت نكند و 
كه این مورد در كتاب سرائر ادعاي  1حد را بر او جاري سازد

همچنین این موضوع . (233: 0003نجفی،) اجماع شده است
قانون مجازات اسالمی مورد قبول قانونگذار  000در ماده 

اهلل بهجت،  جمله آیت برخی فقهاي معاصر از. واقع شده است
 اهلل فاضل همدانی، آیتاهلل نوري اهلل گلپایگانی، آیت آیت

اردبیلی، به اهلل موسوي شیرازي و آیتاهلل مكارم لنكرانی، آیت
 اند حكم این ماده پاسخ مثبت داده و نظر موافق با آن داده

 .(030: 0332،یفتح)

در زناي به عنف، طبق نظر فقها اگر زنا با اقرار ثابت شده 
باشد و مرتكب بعد از اقرار توبه كند، امام بین عفو یا اجراي 
مجازات مخیر است، اما اگر زناي به عنف به غیر از اقرار ثابت 
                                                           

اجده، بل فی  الحد بالخالفو من تاب قبل قیام البینه علیه، سقط عنه » -2
 «كشف اللثام االنفاق علیه

 «اذا تاب قبل القدره علیه سقط الحد كغیر الحدود»  -0

 «فان تاب القاذف لم یسقط الجلد» -9

لو اقر بحد ثم تاب كان االمام مخیرًا فی اقامته رجمًا كان او جلدًا بالخالف » -1
یه بل لعله كذلك فی الثانی اجده فی االول، بل فی محكی السرائر لالجماع عل

 «ایضًا و ان فاتف هو علیه
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شود، توبه بعد از آن مسقط حد نخواهد بود و زانی كشته 
 .(30: 0330خویی،) شود می

قابل طرح این است كه آیا زناي به عنف در زمره  سؤال
الناسی آن غلبه  شود یا اینكه جنبه حقاهلل محسوب میحقوق

دیده سقوط نخواهد كرد؟ به نظر دارد و جز با گذشت بزه
الناسی حدود و الهی و حقرسد با توجه به بررسی جنبه حق می

گفت توان الناسی بودن حد قذف، میبا نگاهی به مبانی حق
 كند،همان طور كه حد قذف جز با گذشت مقذوف سقوط نمی

به طریق اولی، زناي به ( اي كه اثبات شده باشد به هر شیوه)
توان عنف هم جز با گذشت بزه دیده نباید سقوط كند و نمی

: 0002موسوي گلپایگانی،) مجازات آن را با توبه ساقط نمود
2). 

 فقهاتوبه در زناي به عنف در لسان  -2-2

إذا اكره شخص إمرأه »: در تعریف زناي به عنف آمده است
پس زن در زناي به  .(390: 0330خویی،)« علی الزنا فزنی

عنف، از روي اكراه و اجبار تن به ارتكاب زنا داده و خود او 
باشد و به صورت مستقیم به او زیان دیده اصلی از تجاوز می

به طور خاص به توبه اكثر فقهاي امامیه . زیان وارد شده است
در زناي به عنف اشاره نكرده و مجازات آن را در قسمت 

به عالوه فقها توبه را در بحث زناي به . کیفرهاي زنا است
آورده كه اگر كسی كه علیه وي شهادت به ( مطاوعه) تراضی
شده قبل از قیام بینه، توبه كند بنابر مشهور فقها حد   زنا داده

ما اگر بعد از قیام بینه باشد، حد ساقط ا. شوداز وي ساقط می
گر اند كه ادر بحث لواط چنین آورده همچنین 5.نخواهد شد

اي بر آن اقامه نشده باشد، امام  جرم با اقرار ثابت شده و بینه
این دو . (007: 0330خویی،) مخیر است بین عفو و اجراي حد

را در نظر موافق نظر مشهور فقها بوده و قانونگذار همین نظر 
اعمال  000در ماده  0332قانون مجازات اسالمی مصوب 

 .كرده است

                                                           
سقط لو تاب یسقط الحّد لو تاب قبل قیام البّینة رجمًا كان أو جلدًا، و ال ی»  -5

؛ 45: 5045خویی،؛ 095: 5921،موسوي اردبیلی ؛501: 5922لنکرانی،) « بعده
 (039: 5939نجفی،

و توبه  مخالف فقهاي امامیه نظر داده2اي  از فقهاي عامه عده
دانند و در صورت اثبات این را جز در محاربه مسقط حد نمی

جرم، مرتكب چه تائب باشد و چه غیر تائب، حد باید اجرا 
 باشدمی 9مات آیات قرآندلیل ایشان رجوع به عمو 0.شود

 1گروه دیگري از فقهاي عامه. (303: 0027موسوي اردبیلی،)
قایل به این هستند که توبه در حق اهلل مطلقًا باعث سقوط 

و دلیل آنها این است که توبه انسان را تطهیر  8شودحد می
 .شودکند، لذا سبب زوال حد نیز میمی

مجازات در زناي به بنابر این به نظر می رسد توبه و سقوط 
عنف به صورت خاص و مجزا در كتب فقها بحث نشده و 

بیان شده است این ( مطاوعه) توبه در ذیل عمومات زنا
موضوع با نگاهی به روایات در باب زناي به اکراه و عنف 

در زناي به عنف، توبه . (033: 0017کلینی،) آیدبدست می
توبه متجاوز بوده متجاوز متصور نشده و دلیل آن عدم پذیرش 

است، چون روایات منقول، زناي به عنف و اکراه را از زناي به 
اي کاماًل مجزا دانسته و حتی باب جداگانه( مطاوعه) تراضی

باب الرجل یغتصب »و « باب اکراه المرأه علی الزنا»به اسم 
براي زناي به عنف و اکراه در نظر گرفته، قائل « المرأه فرجها

در آن نشده و مجازات آنرا بدون هیچ اختالفی  به توبه متجاوز
پس زناي به عنف با  .(39: 0330،ییخو) اند قتل بیان کرده

ي کاماًل مستقل از هم هستند، زناي به تراضی دو مقوله
ازجمله آیت اهلل ) همان طور که برخی از فقهاي معاصر

 .باشند قائل به آن می( 1شاهروديسبحانی و آیت اهلل حسینی

                                                           
 .شافعی و حنبلیفقهاي مذهب  مالك، أبو حنیفه، و بعضی از - 2

أّن التوبة ال تسقط العقوبة إّلا فی جریمة الحرابة، ألّن األصل أّن التوبة ال »  - 0
 «.تسقط العقوبة، للتائبین و غیر التائبین

 «(2/ نور)الّزانیه َو الّزاِنی َفاْجِلُدوا ُكلَّ واِحٍد ِمْنُهما ِماَئَة َجْلَدٍة »  - 9

 .ابن تیمیه و ابن قیم - 1

العقوبة تطّهر من المعصیة، و أّن التوبة أیضًا تطّهر من المعصیة، و  أّن» - 8
 «تسقط العقوبة فی الجرائم التی تمّس حّقًا هلل

اهلل  و آیت  4051832شاهرودي، شماره اهلل حسینی آیت استفتاء نگارنده از - 1
  21/52/5040مورخ  5810سبحانی، شماره 
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 الناس یا حق اهلل؟ زناي به عنف؛ حق -3
الناس بودن زناي به عنف، ابتدا  در راستاي پرداختن به حق

ها و اهلل و معیارالناس و حقضرورت دارد مفاهیم حق، حق
هاي آنها به درستی پردازش شده در ادامه با این ویژگی

 .مقدمات به بررسی دقیق از موضوع پرداخت

 الناساهلل و حقهاي حق مفهوم و ویژگی -3-0
الناس و عمدتًا در ابواب اهلل معمواًل در برابر حقاصطالح حق

احكام . رودمربوط به احكام قضایی و كیفري به كار می
و امامان ( ص) شود كه پیامبرقضایی به احكامی گفته می

ها در منصب براي حل و فصل دعاوي و خصومت( ع) معصوم
واقع حق خداوند بر مكلفان  حقوقی كه در. اندقضا صادر نموده

به تعبیر دیگر، اوامر تكلیفی عبادي كه . اهلل نام دارداست، حق
شود و آثار حقوقی بر صرفًا براي تقرب به خداوند امتثال می

دیگران ندارد و نیز حقوق ناشی از تكالیف اجتماعی كه تشریع 
، از (مثل اقامه حدود) آنها مبتنی بر نفع عموم مردم است

 .(03: 0010زحیلی،) اهلل استق حقمصادی

اهلل، و هر آنچه كه اواًل و بالذات معصیت»: اندبرخی گفته
اهلل، و هر چه كه بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد، حق

اهلل، و نیز در تعریف حق« الناس استعكس آن باشد حق
سلطنت خداوند به بازخواست بندگان است عمومًا بر انجام یا 

كه در مورد آن نهی یا امر شارع به مكلف متوجه ترك عملی 
عده اي این دو مفهوم را به . (200: 3071آشوري،) شده است

تواند آن هر آنچه كه بنده می»: اندآثارش تعریف كرده و گفته
الناس، و هر آنچه كه بنده حق اسقاط آن را را ساقط كند حق

 .(033: 0023موسوي اردبیلی،) «.اهلل استندارد حق

الناس چیزي گفت مقصود حق توان میبا توجه به موارد فوق 
است كه مالك حكم در آن، مصلحت شخصی است و اختیار 
آن بر دست شخص است، مثل وجوب قصاص و دیه كه 
منوط به مطالبه ولی دم است و هر وقت عفو كند منتفی 

توان گفت هر جرمی كه موجب تضرر شخص یا می. است
لناس، و هر جرمی كه باعث اخالل ا اشخاص خاص شود، حق

و اختالل در نظر گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماعی و 
اهلل حقوق عمومی باشد و متضرر مستقیم نداشته باشد، حق

 اند شود، كه برخی نیز تعریف مشابهی ارائه نمودهمحسوب می
 .(007: 0372شیري،)

ند که ا هایی اشاره داشتهالناس به ویژگیفقها در مورد حق
به أهم  توان مینشان از اهمیت این حق است، از جمله آنها 

 دیده بزهو اختیار  الناس حق، حرمت تعرض به الناس حق بودن
الناس بزرگترین و حق. اشاره کرد الناس حقدر اسقاط حد در 

اند که این  اهلل است؛ تا آنجا که برخی فقها مدعیمهمتر از حق
در . (013: 0201انصاري،)امر مورد اجماع فقها است 

اهلل نیست و خداوند متعال الناس تأکیداتی است که در حق حق
با دقت و بر ( الناسحق) در روز قیامت درباره حقوق مردم

کند، در حالی که در  اساس میزان عدل حسابرسی می
در . نماید اهلل بر اساس لطف و رحمت خویش حکم می حقوق

: اند اي از فقها بیان نموده همین بس که عده الناس حقحرمت 
کم گذاشتن حق مردم و عدم وفاي به ان ظلم است و به »

سومین . (339: 0337خویی،) «حکم مستقل عقل حرام است
ی اختیار صاحب حق در اسقاط حد الناس حقویژگی از جرایم 

الناس شود مگر حدي که در حقاهلل بخشیده نمیحدود . است
عفو است و با گذشت صاحب است مانند حد قذف که قابل 

 .(011: 0003حائري طباطبایی،) شودحق، حد ساقط می

المراد بحق اهلل هو ما تعلق به »: در تعریف دیگري آمده است
نفع العامه و ما یندفع به ضرر عام من الناس من غیر 

من غیر اختصاص »در این تعریف جمله . «اختصاص به احد
: 0333عامر،) تواند باشدنمایان است و حد تمیز می« به احد

همین مضمون با کمی اختالف در کتاب الحدود فی . (03
پس از تقسیم حق در شریعت به . االسالم ذکر شده است

فحق اهلل هو ما یتعلق به النفع »العبد، بیان شده اهلل و حقحق
من غیر اختصاص به احد فینسب الی اهلل تعالی العظم خطره و 

ایشان علت انتساب حق را . (03 :0372لطیف،) «شمول نفعه
و ( حقوق الهی)در این خصوص به خداوند، اهمیت این امور 

 .شمول نفع آنها دانسته است

همچنین در کمیسیون استفتائات شوراي عالی قضایی در 
اعالم شد  الناس حقاهلل و  در تشخیص حق 07/9/0313تاریخ 
معه هر امري که باعث اخالل و ختالف در نظم جا...»است؛ 
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اهلل گردد و موجب لطمه به مصالح و حقوق عمومی شود، حق
این تعریف خالی از اشکال نیست و . «شودمحسوب می

جامعیت ندارد چرا که برخی از جرایم مثل قتل که جنبه 
، داخل در این تعریف قرار (قصاص) الناس محض دارد حق
بعضی از حقوقدانان و فقهاي اسالمی حقوق را مورد . گیردمی

. الناساهلل و دوم حقاند، اول حقتقسیمات گوناگونی قرار داده
العبد یا حقوق الناس یا حقحق»: انددر تعریف این دو گفته

آدمی آن است که انسان بتواند آن را ساقط کند و جز این هر 
ها و مقررات خمس و اهلل است مانند مجازاتچه باشد حق

این  .(03: 0372ف،یلط) «اند اهللزکات و عبادات که همه حق
الناسی نیز تعریف نیز خالی از اشکال نیست چون حقوق حق

الناس، شود که قابل اسقاط نیستند هرچند طبع حقیافت می
 .قابل اسقاط بودن آن است

الناس حق: اندبرخی از فقها حق را به سه دسته تقسیم کرده
الناس هم بر آن تعلق دارد، و حق الهی که حقمحض، حق
امروز حقوقدانان نیز طبق  .(012: 0390،یطوس) اهلل محض

. اندحق را تقسیم کرده( ره)بندي شیخ طوسی همین تقسیم
 ششبرخی دیگر باالتر رفته و آراي گوناگونی به لحاظ آثار 

برخی دیگر حق را به دو قسم . اندقسم آن را ذکر کرده
موسوي ) اند الهی و حق آدمی تقسیم کرده حق

 .(233:0311خمینی،

الناس تقسیم شود اهلل و حقتوان گفت که حق به حقمی
شود، هم با تر است، چون هم موجب سردرگمی نمیمناسب

الناس اهلل از حقهاي آنها، به راحتی حقبیان مبانی و مالک
الناس، یک شود که در حقضمنًا یادآور می. شودتمییز داده می

الناس خاطر مجازي بودن حق اهلل نهفته است و آن بهحق
است چون خداوند صاحب حق اصلی است و آن را براي 

الجاعل انسان اعتبار کرده و به او امانت داده است که آن حق
به این معنا که او درباره این جعل حق، براي انسان . است

االطاعه بودن خداوند است؛  محترم شمرده و دلیل آن واجب
ناس را جعل فرموده، حق اهلل را نیز الخداوند همانطور که حق

پس در این مقال صرفًا . مانند نماز و عبادات جعل کرده است
هاي تمییز این دو مورد بررسی الناس و مالکاهلل و حقحق

 .گیردقرار می

 الناساهلل و حقمعیارهاي تمییز حق -3-2
 الناس از یك جنساهلل و حقاین مطلب روشن است كه حق

بنابراین باید بر اساس آن، معیار تمیز این دو . هستند( حق)
فقها در این رابطه چندین معیار عنوان . حق را روشن نمود

بحث حقوق  الناس حقاند؛ اولین معیار در تمیز حق اهلل و كرده
حقی كه متعلق به فرد خاص است، . خصوصی و عمومی است

.  استاهللالناس و حقی كه متعلق به عموم مردم است حقحق
به دلیل اینكه در این نظر خداوند را در مورد حقوق عمومی 

معیار فوق . (32: 0330رضا،) دانند سرپرست و ولی مردم می
اهلل را شامل دو اشكال دارد، اول اینكه همه افراد حق

مثل نماز و روزه كه حقوق . شوند، یعنی جامع نیست نمی
اهلل حقعمومی آن روشن نیست و دوم حقوق عمومی را 

الناس باشد زیرا منفعت اند، در حالی كه باید از حق نامیده
اهلل، همچنین حق. رسد مثل محاربهاصلی آن به مردمی می

الناس نیز تعلق آن به تعلق آن به خداوند است و فصل حق
اشكالی كه در این حق وجود دارد این است كه . مردم است

-اهلل شمرده میالناسی دارند، حقبرخی حدود كه جنبه حق

 .اند، مثل تجاوز به عنف الناسشوند و مشابه حق

 .است الناس حقمصلحت دومین معیار در تمیز حق اهلل و 
گیرد، اگر متعلق می( وجوب)چیزي كه به آن خطاب اقتضایی 

اما اگر . اهلل است مثل نمازمصلحت آن به مخاطب برسد، حق
ت، چه الناس اسمصلحت آن به فرد دیگري برسد، حق

مخاطب هم در آن نصیب داشته باشد مثل بذل علم، و چه به 
مثل اداي )غیر محدود باشد و چه این غیر، هویت شخصی 

داشته باشد و چه هویت وصفی مثل دادن زكات به ( امانت
اما اگر هویت آنان، نه از نوع شخص باشد و نه از . مستحقان

 .(07: 0073فیض کاشانی،) .نوع وصف، مثل حدود

ن معیار نیز چند اشكال دارد؛ اواًل اینکه گفته شد كه ای
اهلل است، رسد، در نتیجه حقمصلحت نماز به مخاطب می

رسد به باید گفت كه چگونه این مصلحت به ذي حق نمی
در حالی که بدیهی است حق می . رسدكس دیگري می

ثانیًا منظور از مصلحت چه بوده . حق برسدبایست به ذي
است؟ اگر مقصود، مصلحت مادي دنیوي است، كه نماز 
مصلحت مادي دنیوي ندارد و اگر هم مصلحت معنوي دنیوي 
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الناس دیگري هم این نوع مقصود است، باید گفت كه حق
اهلل نیستند ثالثًا همه حدود از حق. مصلحت را دارند، مثل قذف

 .الناس هستند مثل قذف و سرقتآنها حقبلكه برخی از 

امکان یا عدم امکان قابلیت اسقاط، از دیگر جهات تمیز حق 
براساس این معیار، حقی كه قابل . اهلل و حق التاس است

الناس نیز حقی است كه اهلل است و حقاسقاط نیست حق
زیرا اسقاط آن منحصرًا در دست . قابلیت اسقاط داشته باشد

این معیار در میان . (90: 0021اطبایی یزدي،طب) مردم است
رسد كه قابل فقها مورد اختالف واقع شده اما به نظر می

الناس، اهلل است و نه صفت حقاسقاط بودن نه صفت حق
 .بلكه صفت خود حق است

 الناس حقعمل به علم، یکی دیگر از جهات تمیز حق اهلل از 
اند که اگر ار پذیرفتهعنوان معی است؛ همه فقها این تفاوت را به

اهلل حد بر او واجب حاكم به جرم علم پیدا كند، در حق
شود، یعنی نیازي به شكایت و مطالبه كسی نیست و فقط  می

الناس، اگرچه حاكم به اما در حق. علم قاضی كافی است
جرمی علم پیدا كند، ولی اقامه حد به مطالبه صاحب حق 

لبه نكند، حد جاري موقوف است و تا وقتی صاحب حق مطا
حتی صاحب ریاض .(030: 0333محقق حلی،) شودنمی

 المسائل، این مسأله را خالی از اشكال و اختالف دانسته است
این در حالی است كه علم قاضی در همه . (31: 0330رضا،)

 .حدود مجري است و فقط مربوط به حدود حقوق الهی نیست

، حکم الناس حقز آخرین مورد از معیار هاي تمیز حق اهلل ا
اهلل، قضاء علی الغائب جایز نیست، در مورد حق. غیابی است

الناس جایز است و مشهور فقها این معیار را اما در مورد حق
اردبیلی دلیل مسأله را محقق. (22: 0010نجفی) اندپذیرفته

 اجماع، تخفیف و قاعده درء در حدود دانسته است
در این مورد هم حدودي داریم كه همه به  .(33: 0330رضا،)

اند، اما محاكمه غیابی آن الناسی بودن آن اذعان داشتهحق
 . جایز نبوده است

 نظریه مختار درباره زناي به عنف -3-3
اند، در مطالب فوق به پنج معیار برجسته كه فقها عنوان كرده

به نظر . این معیارها داراي اشكاالتی بودند. پرداخته شد

رسد معیار مناسب در این زمینه این است كه اول باید به  می
مبناي ایجاد حق توجه كرده و به دنبال این بود که خداوند به 

مثاًل در مورد حد قذف كه . چه دلیل حقی را ایجاد كرده است
شده است، به جهت اهمیت حیثیت و   حقی به مقذوف داده

ر این حق چه دوم اینكه د. آبروي افراد مسلمان بوده است
توان آن را كسی نافع یا متضرر مستقیم خواهد بود، كه می

صاحب حق عنوان داشت، هرچند كه به صورت غیرمستقیم بر 
به عنوان مثال جرم . جامعه و اجتماع اثراتی خواهد داشت

شود و به طبع قذف سبب ترویج بی عفتی زبانی در جامعه می
شود اینكه سبب می شود یاآن، عفت در جامعه دچار خدشه می

دار شود، كه این كه احساسات و عفت عمومی مردم جریحه
الهی آن همان جنبه حق توان اثري غیرمستقیم دارد كه می

حق عمومی ) یاله حقپس در این جرم، هم جنبه . دانست
دارد كه خداوند آن را به حاكمان جامعه تفویض نموده ( جامعه

باشد ر مستقیم جرم میالناسی است كه متضرو هم جنبه حق
. الهی آن غلبه داردالناسی به جنبه حقاما در آن جنبه حق

توان به این نكته توجه داشت كه تمام جرایم جنبه پس می
الهی آنها نسبت به جنبه الهی دارند اما در برخی جنبه حقحق
الناسی مغلوب است و به همین دلیل حقوق خاصی براي حق
 .شده است م در نظر گرفتهدیده این نوع جرایبزه

شده و همچنین توجه ویژه به حد قذف،  با توجه به معیار ارائه
توان گفت كه معیار در زناي به عنف، چون با آبرو و می

حیثیت افراد مرتبط بوده، همچنین داراي عنصر عنف و اكراه 
همچنین . آبرو كردن شدید می باشداست كه خود نوعی بی

عنف به شدت از لحاظ روحی و حیثیتی و دیده در زناي به بزه
گاهًا جسمانی متحمل آسیب شده و شدت این جرم از قذف 

توان گفت كه در جرم تجاوز به به مراتب بیشتر است می
الهی غلبه داشته و لذا الناسی آن بر جنبه حقعنف، جنبه حق
دیده و جز با رضایت بزه گیرد می الناس قراردر قلمرو حقوق

حتی در صورت سقوط حد با گذشت . نخواهد بودقابل سقوط 
تواند به جهت جنبه توان گفت كه حاكم میدیده، میبزه
دار شدن عفت جرم كه سبب جریحه( عمومی) الهی حق

این شیوه، عالوه بر موارد . عمومی شده است او را تعزیر نماید
شود؛ شخصی که دیده میفوق، سبب تأمین منافع شخص بزه

از طرفین مستقیم جرم در دادرسی و محاكمه  عنوان یكی به
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دخیل دانسته شده و حق و حقوقی كه او از لحاظ كیفري دارد 
شود، به عالوه سبب تأمین منافع نیز به خوبی تأمین می

تواند تلقی شده كه به افرادي كه جامعه و نوعی پیشگیري می
مستعد ارتکاب جرم هستند، هشدار می دهد كه لكه دار كردن 

د حتی توان میوي افراد هزینه گزافی داشته كه این هزینه آبر
 .   از دست دادن جان متجاوز باشد

گفت یکی از دالیل  توان میهمچنین در انتهاي این بحث 
به . اولویت است( قیاس) الناس بودن زناي به عنف دلیلحق

با قذف  5عبارت دیگر در مورد زناي به عنف و قیاس اولویت
اذعان کرد دو شرط اساسی كه باید در آن توان چنین می

سوره مبارکه نور  0از آیه : وجود داشته باشد، موجود است
قذف و وضع ( و تجریم) برداشت می شود که علت تحریم

کنند، حفظ آبرو مجازات براي کسانی که مومنان را قذف می
شأن نزول آیه نیز همین نکته را . و شأن آنها در جامعه است

عنی از حیثیت مومنان دفاع کرده تا هرکسی رساند؛ یمی
ورزي به مومنان نسبت هاي شنیع دلیل و از روي غرض بی

لواط و زنا نداده و حرمت مومنان حفظ شود که این خود نوعی 
 شوداز جرم محسوب می( پیشگیري کیفري) پیشگیري

زیرا حفظ حرمت و تمامیت . (213: 0370مکارم شیرازي،)
ترین حقوق هر فرد در جامعه است و در اساسیمعنوي افراد از 

باشد حرمتی زبانی، قذف می منابع اسالم شدیدترین حالت بی
پس این . که شارع مقدس آن را مورد توجه قرار داده است

جرم نوعی صدمه به شخصیت معنوي اشخاص است و شارع، 
اختیار تقاضاي مجازات یا عفو مرتکب را به او واگذار کرده 

پس  2.باشدمتضرر اصلی و مستقیم، مقذوف میاست چون 
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؛ نجفی 539: 5019شهید ثانی،) انداي آنرا پذیرفتهاصولیین است؛ عده
اي آنرا و عده(. 599: 5951بهبهانی،؛ 559: 5013مظفر،؛ 951: 5950اصفهانی،

: 5099الهدي، علم ؛ 8: 5951،بحرانی؛ 599: 5959حرعاملی،) اند باطل دانسته
تر است، منتها دو اند قويبه هر حال دلیل کسانی که آن را پذیرفته(. 815

وجود آن علت، در »و « کشف معتبر علت»شرط اساسی باید وجود داشته باشد؛ 
 (018: 5920 ،یلیاردب يموسو) .«تر و شدیدترمورد مسکوت به گونه اي قوي

: 5950نجفی، ) انداذعان کردهالناس بودن محض قذف تمام فقها به حق -2
به طوري که جز با ( 018 :5920موسوي اردبیلی، ؛ 521: 5045خویی، ؛ 929

یعنی حتی با توبه . شودحد قذف اقامه نمی( شکایت مقذوف) مطالبه مقذوف
قاذف و عذرخواهی از مقذوف بدون رضایت مقذوف قابل اسقاط نیست و حتی 

قذف حرمت دارد و مرتکب عالوه بر مجازات دنیوي آن، در 
 . شودآخرت نیز مجازات می

در زناي به عنف، علت فوق که براي جرم قذف بیان شد، با 
چرا که در قذف با زبان و سخن از . شدت بیشتري وجود دارد

اي  ه عنف  مجموعهشود اما در زناي بافراد هتک حرمت می
افتند که به  اتفاق میاز فعل و انفعاالت و رفتارهاي فیزیکی 
لذا از . است( لسانی) مراتب شدیدتر از هتک حرمت زبانی

تر از اي قويآنجایی که علت حکم زناي به عنف به گونه
توان نتیجه گرفت همانطور که در شود میقذف دیده می

قذف پس از ثبوت  مقذوف، حد( گذشت)قذف، جز با عفو 
قابل اسقاط نیست، به طریق اولی در زناي به عنف نیز چنین 

یعنی حتی در صورت توبه زانی، کیفر این جرم جز با . است
دیده نیز قابل سقوط نیست، یعنی عفو بزه دیده بزهگذشت 

جزئی از توبه محسوب شده و عالوه بر دیگر حقوقی که براي 
شده، براي  رسی در نظر گرفتهدیده در جریان تعقیب و دادبزه

سقوط حد زناي به عنف، اعالم گذشت این شخص نیز 
 .ضروري خواهد بود

 گیرينتیجه
براي شارع مقدس اسالم، اهمیت حفظ آبرو و حیثیت 

شرع انور هیچ . قابل انكار است اشخاص مطلبی واضح و غیر
گونه رفتاري را علیه كرامت شخصیت انسان تأیید نکرده و با 

قوانینی قاطع از حیثیت و شخصیت معنوي افراد وضع 
یكی از َاشكال برخوردار ناروا و . پاسداري نموده است

آمیز كه قانونگذار اسالم با هدف حفظ آبرو و حیثیت  توهین
انسان ها و جلوگیري از مفاسد فراوان اجتماعی و اخالقی 
براي آن مجازات حدي تعیین كرده است، عمل قذف است؛ 

ین حد این است که اگر اشخاص هر دشنام و دلیل وضع ا
نسبت ناروایی به افراد دیگر بدهند، حیثیت و نوامیس مردم 
همواره در معرض خطر بوده حتی ممكن است به علت این 

هاي ناروا موجودیت خانواده و آرامش روانی آنها به  تهمت
خطر افتاده و محیطی آكنده از سوءظن و بدبینی بر جامعه 
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چرا كه آبروي افراد جامعه براي شارع مقدس . دفرما شو حكم
اتفاق فقها قائل به  از اینرو قریب به. اي دارد العاده اهمیت فوق

سوره  9عدم سقوط حد قذف با توبه هستند به عالوه در آیه 
إال الذین تابوا »عبارت  (0/ نور) مباركه نور، بعد از آیه قذف

اي، توبه قاذف  آیهآمده است، لذا با چنین « ...من بعد ذلك و
یعنی شرط اصلی . دانندرا بدون عفو مقذوف، مسقط حد نمی

هم برتري  سقوط حد قذف، عفو قاذف دانسته شده و دلیل آن
پس فقط  5.الهی آن استالناسی قذف به جنبه حقجنبه حق

 كسی كه از جرم قذف صدمه اصلی و مستقیم را دیده است
 .عفو نمایدتواند تقاضاي مجازات یا می( مقذوف)

همه اینها در حالی است که در عمل زناي به عنف برخالف 
قذف، مرتکب پا را از نسبت زبانی فراتر نهاده و عماًل دامن 

بها و غیرقابل جبران وي از  زن را كه مهمترین سرمایه گران
جانب خداوند است لكه دار كرده و عالوه بر خسارات جسمانی 

نوي، روانی، هاي مع سارتكه ممكن است پیش آورده باشد، خ
به بار آورده كه قابل جبران نخواهد ... اجتماعی، خانوادگی و

در فرهنگ . دهدالشعاع قرار میبود و زندگی بزه دیده را تحت
اسالمی مهمترین گوهر هر مسلمان باألخص براي زنان، آبرو 
و حیثیت او است و لکه دار شدن حیثیت و آبروي زن ممكن 

اماتی ازجمله خودكشی، انتقام و حتی نزاع است منجر به اقد
اي شود كه خود زمینه ساز یك سري هاي خانوادگی و طایفه

بر همین اساس نیز در شرع منور با این . باشدجرایم دیگر می
جرم به نسبت جرم قذف برخورد بسیار شدیدتري صورت 
گرفته است ولی نکته قابل تأمل این است که علی رغم 

تر از  امکان سقوط زناي عنف بسیار ساده، تمامی اوصاف فوق
شود که در صورت  برانگیخته میحد قذف بوده و این شائبه 

تمایل و تصمیم گیري مرتکب براي انتخاب بین قذف و 
تر سقوط مجازات تجاوز  تجاوز به عنف، به خاطر احتمال سهل

به عنف، فرد انگیزه و میل بیشتري براي تجاوز به عنف 
 .داشته باشد
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 .یعنی حد قذف اثبات شده است

توان چنین گفت كه  هاي به عمل آمده، میتوجه به بررسی با
 توبه در جرایم منافی عفت ذیل عمومات زناي به تراضی

سوره مباركه نور  2بیان شده و دلیل قرآنی آن آیه ( مطاوعه)
است كه بعد از آن آیه قذف آمده است  و دلیل اینكه توبه 

را این سوره است كه فقها آن  9شود آیه  سبب سقوط می
. اند نیز دانسته (2/ نور)، مربوط به زنا (0/ نور) عالوه بر قذف

( ع)همچنین با توجه به اینكه در روایات منقول از معصومین 
مجازات زناي به عنف، قتل بوده که سقوط حد به وسیله توبه 
در آن ذكر نشده، به عالوه توبه در ذیل عمومات زناي به 

بر قیاس اولویت یعنی  تراضی بیان شده است و همچنین بنا
وقتی نسبت دادن زنا و لواط جز با گذشت مقذوف قابل اسقاط 
نیست، پس به طریق اولی عمل شنیع زناي به عنف یا لواط 
به عنف كه با اكراه مرتكب این عمل شده است، نیز باید جز 

. نباید سقوط كند( حتی با فرض توبه زانی)دیده با گذشت بزه
كند كه جرم تجاوز به عنف به چه یدر این رابطه فرقی نم
 .طریقی اثبات شده باشد

الناسی در زناي به عنف بر توان گفت كه جنبه حقنهایتًا می
الهی آن غلبه داشته به نحوي كه از تعریف جرایم جنبه حق

الناس چنین چیزي به روشنی قابل استنباط است؛ یعنی حق
وارد شده وقتی ضرر ناشی از جرم مستقیمًا به شخص معین 

. الهی آن غلبه داردالناسی جرم بر جنبه حقباشد جنبه حق
الناس بیان قها در مورد حقهایی که فها و معیارتمام ویژگی

پس در . باشداند، قابل انطباق با زناي به عنف نیز می نموده
، با توبه متجاوز فقط ممكن است (زناي به عنف) این جرم

ا مجازات حدي آن ل شود واّلعذاب اخروي و بار گناه آن زای
دیدگاهی که برخی . جز با گذشت بزه دیده نباید سقوط كند

اهلل حسینی اهلل سبحانی و آیتفقهاي معاصر ازجمله آیت
 2.شاهرودي نیز قائل به آن هستند

                                                           
به عنف  تجاوز»: باشدشاهرودي مؤید این نظر میدیدگاه آیت اهلل حسینی -2

-اهلل و حقدارد و حق( دنیوي و اخروي)جداي از زنا می باشد كه عقوبت شدید 
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سفانه در قانون مجازات اسالمی چنین دیدگاهی مورد متأ
حد زناي پذیرش قرار نگرفته و توبه از موجبات سقوط کیفر 

. دانسته شده است( و تبدیل آن به یک کیفر تعزیري) به عنف
چنانچه در قانون مجازات اسالمی نظر فوق الذکر اعمال شده 

تواند از بسیاري از و موجبات اصالح قانون فراهم گردد، می
دیده متحمل مشكالت شدید روحی روانی و اجتماعی كه بزه

هاي مخرب از قبیل نزاعشود کاسته شده و از بسیاري آثار می
دیده و هاي بزه اي در اثر انتقام جوییخانوادگی و طایفه

شود لذا پیشنهاد می. اعضاي خانواده او پیشگیري به عمل آید
قانون مجازات اسالمی و تبصره  000كه قانونگذار اواًل ماده 

دو آن که در مورد زناي به عنف است را اصالح نماید، ثانیًا 
قانون مجازات اسالمی، تجاوز به عنف را از زنا و  قانونگذار در

لواط به تراضی تفکیک نماید، که این امر موجبات حرکت 
بیشتر قانونگذار در سمت اهداف و مسیر راستین شارع مقدس 

 .را فراهم خواهد آورد

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
جاعات مقاله تمامًا رعایت داري در استناد به متون و ار امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

با مسؤولیت آقاي سید سجاد نگارش مقاله  :سهم نویسندگان

 .انجام گرفته است کاظمی و سهم مشترک تمامی نویسندگان

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .میسپاسگزار اند، یاري رسانده

مین اعتبار مالی ون تأبداین پژوهش  :اعتبار پژوهشمین تأ
 .سامان یافته است

 منابع و مآخذ
 منابع فارسی . الف

. (مجموعه مقاالت)عدالت كیفري (. 0371)آشوري، محمد  -

 .كتابخانه گنج دانش: چاپ اول، تهران

جلد . حقوق جزاي عمومی(. 0332)اردبیلی، محمدعلی   -

 .نشر میزان: دوم ،تهران

توبه و »(. 0333)امینی، جهاندار، و طاهري، محمدعلی  -

تأثیر آن به حدود از دیدگاه فقه مقارن و قانون مجازات 

 .30-39(: 31)73، مجله حقوقی دادگستري. «اسالمی، تهران

ت و رفتارهاي جنسی تمایال(. 0330)اوحدي، بهنام  -
 .انتشارات صادق هدایت: چاپ پنجم، تهران. ها انسان

چاپ اول . لغت نامه دهخدا(. 0377)دهخدا، علی اکبر  -

 .انتشارات دانشگاه تهران: جدید، تهران

معیار تشخیص حق اهلل و »(. 0330)رضا، محمدباقر  -

. «الناس و مصادیق مهم آن در فقه مذاهب اسالمی حق

 .91-20(: 3) 09، نامه حكمت و فلسفه اسالمی پژوهش

ترجمه یاشار سیف . شناسی جرم(. 0339)سیگل، جی الري  -

دفتر تحقیقات کاربردي پلیس آگاهی : الهی، چاپ اول، تهران

 .ناجا تهران

سقوط مجازات در حقوق كیفري (. 0372)شیري، عباس  -

گاهی شهید مركز انتشارات جهاد دانش: تهران. اسالم و ایران

 .بهشتی

چاپ یازدهم، . جامع المسائل(. تا بی)لنکرانی، محمد فاضل -

 .انتشارات امیر قلم: قم

شرح مبسوط قانون مجازات (. 0332)فتحی، حجت اهلل  -

انتشارات : چاپ اول، قم. (بخش حدود)0332اسالمی مصوب 

 .مؤسسه دایره المعارف فقه االسالمی

چاپ چهارم، . پزشکی قانونی(. 0331)گودرزي، فرامرز  -

 .انتشارات سمت: تهران

: چاپ اول، قم. الناس حق اهلل و حق(. 0372)لطیف، حسین  -

 .انتشارات دارالکتاب جزایري
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چاپ دوم، . استفتائات جدید(. 0027)مکارم شیرازي، ناصر  -

 (.ع)انتشارات مدرسه امام علی بن ابیطالب: قم

. تفسیر نمونه(. 0370)مکارم شیرازي، ناصر و همکاران  -

 .دارالکتب االسالمیه: چاپ اول، تهران

بررسی بزه تجاوز به »(. 0333)مهري متانکالیی، مریم  -

 .037-011(: 02)2، مجله کارآگاه. «شناسی عنف از نگاه جرم

چاپ . مجمع المسائل(. 0013)گلپایگانی، محمدرضا موسوي -

 .انتشارات دارالقرآن الکریم: دوم، قم

. جرایم علیه اشخاص(. 0333)صادقی، حسین میرمحمد -

 .نشر میزان: چاپ هفدهم، تهران

 عربیمنابع . ب

تحقیق . معجم مقاییس اللغه (.0010)ابن فارس، احمد  -

مکتب االعالم : عبدالسالم محمد هارون، جلد چهارم، قم

 .االسالمی

: قم. لسان العرب(. 0332)ابن منظور، محمد بن مکرم  -

 .حقیقات کامپیوتري علوم اسالمیمرکز ت

مجمع : چاپ سوم، قم. مکاسب(. 0021)انصاري، مرتضی  -

  .الفکر االسالمی

الحدائق الناضره فی (. 0009)بحرانی، یوسف بن احمد  -
دفتر : تحقیق محمدتقی ایروانی، قم. احکام العتره الطاهره

 .انتشارات اسالمی

مجمع : قم. حائریهالفوائد ال(. 0009)بهبهانی، محمد باقر  -

 .الفکر االسالمی

. اسس الحدود و التعزیرات(. 0007)تبریزي، میرزا جواد  -

 .دفتر مؤلف: چاپ اول، قم

ریاض المسائل (. 0003)طباطبایی، علی بن محمد حائري -

انتشارات مؤسسه : قمچاپ اول، . فی تحقیق االحکام بالدلیل

 (.ع)آل البیت

الفصول المهمه فی (. 0003)حرعاملی، محمد بن حسن  -
مؤسسه معارف اسالمی امام : چاپ اول، قم. اصول االئمه

 (.ع)رضا

: قم. وسایل الشیعه(. 0013) محمد بن حسن ،یحرعامل -

 .ألحیاء التراث( ع)مؤسسه آل البیت 

چاپ سوم، . مبانی تكمله المنهاج(. 0330)خویی، ابوالقاسم  -

 .انتشارات خرسندي: تهران

مصباح الفقاهه فی المعامالت (. تا بی) خویی، ابوالقاسم -

 .قم، مؤسسه االنصاریان. (المکاسب)

مفردات الفاظ  (.0001)راغب اصفهانی، حسین بن محمد  -

 .دارالقلم: تحقیق صفوان عدنان داوري، دمشق. القرآن

. الفقه االسالمی و ادلته(. 0010)زحیلی، وهبه مصطفی  -

 .انتشارات دارالفکر: مشقد

. المیزان فی تفسیر القرآن (.0332)طباطبایی، محمدحسین  -

 .دارالكتب االسالمیه: چاپ سوم، تهران

جزء . العروه الوثقی(. 0021)طباطبایی یزدي، محمدکاظم  -

 .مؤسسه نشر اسالمی: ثالث، طبع اول، قم

. المبسوط فی فقه االمامیه(. 0390)طوسی، ابی جعفر  -

مکتب : تصحیح محمدباقر بهبودي، جلد هفتم و هشتم، تهران

 .المرتضویه الحیاء اآلثار الجعفریه

. التعزیر فی الشریعه االسالمیه(. ق0333)عامر، عبدالعزیز  -

 .انتشارات دارالفکر العربی: قاهره
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تبصره المتعلمین فی (. 0000)عالمه حلی، حسن بن یوسف  -

مؤسسه چاپ و نشر وابسته به  :چاپ اول، تهران. احکام الدین

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

قواعد االحكام فی (. 0003) وسفیحسن بن  ،یعالمه حل -
دفتر انتشارات اسالمی : چاپ اول، قم. معرفه الحالل و الحرام

 .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

الذریعه الی اصول (. 0303)علم الهدي، علی بن حسین  -

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. هالشریع

 .نا بی: بیروت. احیاء علوم الدین(. 0012)غزالی، محمد  -

تفصیل الشریعه فی شرح (. 0022)فاضل لنکرانی، محمد  -
 .مرکز فقهی ائمه اطهار: چاپ اول، قم. الحدود -تحریرالوسیله

التحفه السنیه فی (. ق0073)فیض كاشانی، مال محسن  -
شرح عبداهلل بن نورالدین جزایري، . لمحسنیهشرح النخبه ا

 http//dl.nlai.ir/Ul:  نسخه الكترونیكی كتابخانه ملی

، الطبع الرابع، الکافی(. 0017)کلینی، محمد بن یعقوب  -

 .دار الکتب اسالمیه: تهران

شرایع االسالم فی (. 0333)محقق حلی، جعفر بن حسن  -

 .نا بی: انچاپ هشتم، تهر. مسائل الحرام و الحالل

: چاپ چهارم، قم. اصول فقه(. 0371)مظفر، محمدرضا  -

 .مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم

. (کتاب الحدود)انوار الفقاهه (. 0003)شیرازي، ناصر مکارم -

 (.ع)طالب انتشارات مدرسه االمام علی بن ابی: چاپ اول، قم

الحدود و فقه (. 0027)موسوي اردبیلی، عبدالکریم  -

 .انتشارات دانشگاه مفید: چاپ دوم، قم. التعزیرات

چاپ دوم، . فقه القضاء(: 0023) میعبدالکر ،یلیاردب يموسو -

 .مؤسسه النشر الجامعه المفید: قم

جلد دوم، . تحریرالوسیله(. 0311)اهلل خمینی، روحموسوي -

 .دارالعلم: چاپ دوم، قم

الدر المنضود فی  (.0002)موسوي گلپایگانی، محمدرضا  -

 .دارالقرآن الکریم: چاپ اول، قم. احکام الحدود

جواهر الكالم فی شرح شرایع (. 0010)نجفی، محمد حسن  -

دار : جلد چهلم و چهل و یکم، چاپ هفتم، بیروت. االسالم

 .أحیاء التراث العربی

وقایه األذهان و (. 0003)نجفی اصفهانی، محمدرضا  -
 (.ع)مؤسسه آل البیت: قم. و اللباباأللباب فی اصول السنه 

 

 

 

 

 

 

 


