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 مقدمه
 مسایل، ترین پر اهمیتیکی از تردیدی نیست که امروزه 

رو قوانینی  از این .ستا مسأله کرامت آدمی و ارج نهادن به آن
با توجه به کرامت انسانی  که در مورد مجازات وی وضع شده

بردارندة رفتارهای خشن با  قوانینی که درلذا . گردد ارزیابی می
. شود قید و شرط آنها تأکید می بر لزوم لغو بی ،است انسان 

باید گفت دامنة این ممنوعیت بسیار گسترده بوده و شامل 
گردد که مجازات زنا در  اسالمی نیز میهای  برخی مجازات

مجامع حقوقی کیفر اکثر چه آنکه از نظرگاه  .ستا زمرة آنها
ها قلمداد شده،  زنا، مصداق بارز نادیده گرفتن ارجمندی انسان
های جایگزین  ضرورت الغای آن و روی آوردن به مجازات

البته . گیرد عاری از رفتارهای خشن مورد تأکید قرار می
از پژوهشگران عرصة حقوق با توجه به شرایط این شماری 

قیاسی و دیگران، ) .کیفر نگرش دیگری به این امر دارند
رسد  با توجه به مطالب یاد شده به نظر می (3/136: 3137

تالش برای پی بردن به واقعیات این مجازات و اهداف آن از 
، امری الزم بوده و پژوهشگران را در اسالم منظر قانونگذار

 .رساند شناخت هر چه بیشتر ابعاد این حکم جزایی یاری می

 دیدگاه اسالم نسبت به اجرای مجازات -0
 عدم تمایل به اجرا -3-3

دین اسالالم تمایالل چنالدانی نسالبت باله       رسد که  به نظر می
و در پی آن اجرای حالد نالداردب باله گفتالة یزالی از       زنااثبات 

ترمالالذر روایتالالی را از   (116: 3155نیالالا،  قربالالان) محققالالین
نقل كالرده اسالت كاله حالاور نزتاله بسالیار       ( ص)پیامبراكرم 

دانالان امالروزه افتخالار بیالان آن را      ارزشمندر است كه حقوق
ادرئوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان كالان لاله   »: دارند

مخرج فخلوا سبیلهب فان االمام ان یخطئ فى العفو خیر من ان 

توانیالد حالدود را از    تا جایى كه مالى ب یعنى « یخطئ فى العقوبه
و اگر راهى برار مجازات نزردن یافتید ]مسلمانان دفع كنید 

ب چه آنزه اگر امام در عفو و بخشالش اشالتباه   [مجازات نزنید
بهتالر از آن  [ انالد  و كسانى را عفو كند كه مستحق نبوده]كند 

و كسالانى را باله نالاحق    ]است كه در مجازات اشالتباه نمایالد   
 (1/113: 3101ترمزی، ) .[مجازات كند

 دلیل مجازات -3-1
سالت کاله   ا ایالن  شالود  یکی از سؤاالتی که فراوان مطرح می

چرا زناکار باید مورد مجازات قرار گیرد؟ بالا توجاله باله     اساسًا
ات بزه زنالا بالا بیناله در    شرایطی كه قانونگذار اسالم برای اثب

بینی نمالوده اسالت، اجالرای كیفالر آن منحصالر       محزمه پیش
های عفالت   كه بزهزار تمامی پرده به موارد معدودی شود می

جامعه را دریده باشد و در مأل عام و در حضور افالراد جامعاله   
 .به این عمل ننگین دست زده باشد

از مخالدوش شالدن حالریم عمالومی جامعاله       توان میحال آیا 
گذشت؟ اگر بگذریم به اجتماع و افالراد آن خیانالت نزالرده و    

کاله در  رسالد   ایم؟ به نظر مالی  تهكرامت هر دو را نادیده نگرف
بسالیار زشالت و ریالر     عام  مأل جوامع بشری چنین عملی در

گویالا دیالن اسالالم در    بنالابراین،  . آید شمار می هقابل تحمل ب
مقام تدارك لطمه به كرامت جامعاله، ایالن كیفالر را بالرای او     

 .  لحاظ كرده است

این سخن در بالا    توان می اکنون با توجه به آنچه گفته شد
شالمار   هیم جنسی همچون زنا را سخنی صحیح و صائب بجرا

آورد كه اگالر قانونگالذاری، رفتالارر را تنهالا در صالورتى كاله       
گواهان قابل توجهى بر وقوع آن شهادت دهنالد قابالل كیفالر    

توان چنین استنباط كردكه حساسیت  بداند، از این رویزرد مى
بودن آن عمالل و رفتالار ضالد     قانونگذار بیشتر ناظر به آشزار

جتماعى و رابطه آن بالا جامعاله و نظالم عمالومى اسالت وناله       ا
 (317: 3156نوبهار، ) .مفسده وبدر ذاتى آن

 موارد پاسداشت کرامت انسانی در مجازات زنا -1
 کیفر جلالد و  آیا به واقع با تشریع ال مطرح است که این سؤ
برای ایالن بالزه، دیگالر كرامتالی بالرای بزهزالار بالاقی        تازیانه 
بحث مهم را  پاسخ به آن الزم است دو ؟ برایماند یا خیر می

   .طرح کنیم

 پیش از اجرای حد پاسداشت کرامت انسانی زناکار -1-3
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 دشواری شرایط اثبات مانع اجرای حد -1-3-3
دانیم كه اثبات این عمل از دو طریق امزان پذیر استب  می

شهادت شاهدان، اما هر دو  دیگری  و شخص  اقراریکی 
برد كه به  طریق از شرایطی بس سخت و دشوار بهره می

هیچ راه اثباتی  گردد که عماًل قول برخی محققین موجب می
کم اثبات آن بسیار مشکل  برای چنین جرایمی نماند یا دست

شرایطی از قبیل لزوم چهار  (17: 3137محقق داماد، )شودب 
مجلس جداگانه یا گواهی چهار نفر بار اقرار صحیح در چهار 
دور از  هبا یزدیگر منطبق بوده و ب مرد عادل كه كاماًل

آنچه بر شگفتی مطلب  .ای باشد گونه شك و شبهههر
افزاید فتوایی از صاحب جواهر است مبنی بر اینکه نگاه  می

کردن به عورت زناکاران حتی برای ادای شهادت در دادگاه 
شهادت بر زنا عذر نظر حرام  حرام است، به دلیل آنکه

 (16/36: 3191نجفی، ). باشد، چه آنکه امر به ستر داریم نمی
هیچ فردی صالحیت شهادت و ادای آن را  تقریبًابنابراین 
 .ندارد

نمود؟ از طرفی شاهد زمانی  توان میاز این فتوا چه برداشتی 
ت بپردازد که خودش این عمل را د به اقامة شهادتوان می
کامل و روشن مشاهده کرده باشد و از طرفی دیگر طور  به

با  شهادت دادن بر او بسته است، چرا که نگاه اختیاری و 
مستمر بر وی حرام است، حتی برای ادای شهادت و اگر 
مرتکب عمل حرام شود، از عدالت و صالحیت ادای شهادت 

، مگر آنکه به صورت تصادفی و ریر عمدی گردد خارج می
که در این فرض عدالت ساقط نشده و مشاهده نماید 

متعارف بنابراین تنها راه  .گردد شهادت وی نیز پذیرفته می
اثبات این عمل اقرار است که با انگیزة طهارت مرتکب 
صورت گیرد، اما این امر نیز در فرهنگ دینی از مطلوبیتی 

نیست، چه آنکه برترین طهارت به فرمودة  برخوردار
و  (13/13: 3131حرعاملی، ) باشد میتوبه ( ع)امیرمؤمنان

 . دیگر نیازی به اقرار نیست

رسد تعبیة چنین شرایطی جز با اهتمام ویژة شارع  به نظر می
ای به كرامت انسانی مجرم و تحفظ بر آن از رهگذر عدم اجر

 .یستپذیر ن مجازات وی توجیه

اجرای  اصرار پیشوایان دین بر عدم اثبات جرم و -1-3-1
 حد

اخبار رسیده در با  زنا نشان از آن دارد کاله شالارع    تأمل در
اسالم عالوه بر تمهید شرایطی دشالوار جهالت اثبالات جالرم،     

نیز ارائه نموده كه در راستای عدم اثبات  راهزارهای دیگری
ب باشالالد مالالیبالالزه و متعاقالالب آن عالالدم اجالالرای كیفالالر و حالالد  

راهزارهایی همچون سرپوش گذاشتن شخص امام و حالاكم  
عمل، عدم پیگیری بزه در آسالتانة اثبالات، باله    جامعه بر این 

 .بیراهه كشاندن اقرار مجرم و تشویق وی به توبه

ست که در موارد متعدد با آنزه از جهالت  ا ای این امر به گونه
عرفی اطمینان به ثبالوت بالزه حاصالل شالده، بالا ایالن حالال        
پیشوایان دین، ثبالوت عرفالی را نادیالده انگاشالته، بالا تعبیالة       

ایالن  . انالد  از اثبات شرعی و افشای آن شالده كارهایی مانع  راه
آیا ارزیابی كرد؟  توان میكار را چگونه  نوع تعامل با بزه و بزه

درستی این برخوردها گویای ارج نهادن به مقام و كرامالت   هب
 باشد؟  انسانی مجرم نمی

زمانی که فردی  شود دست مشاهده می ایندر یك نمونه از 
 هکند، پس از دو مرتب به زنا میچند بار اقرار ( ص) نزد پیامبر

گردانالد تالا اقالرار را     نخست، حضرت صورت خویش را برمالی 
خواهالد   ناشنیده تلقی نماید و به طورریر مسالتقیم از وی مالی  

که این جریان را مخفی نمایدب هنگامی که برای سومین بالار  
مبتال به ]آیا او اشکالی دارد : فرماید نماید، پیامبر می اقرار می

ست که ا ؟ شاید بتوان گفت این سخن مفهم آن[جنون است
کند و بایسالتی آن را   انسان خردمند به چنین عملی اقرار نمی

 .پنهان نماید

بنابر نقلی پس ازچهارمین اقرار و اجرای حد، حضرت بالر او   
 اگر ایالن عمالل را پوشالانیده بالود و    : فرماید تأسف خورده، می

تار باله وضالوح   سپس توبه کرده بود، برایش بهتر بودب این رف
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اجرای كیفر در اسالم مطلوبیت صرف حکایت از آن دارد که 
 (13/303: 3131حرعاملی، ) .ندارد

دانیم که اجرای حدود پس از قطعی گشتن بزه به شالدت   می
مورد تأکید پیشوایان دینی در روایات استب تا جایی کاله باله   

یال  حالد    هامام باقر و امام کاظم علیهما السالم اقام هفرمود
تالر     تالر وپالاکیزه   در زمین از باران چهالل شالبانه روز پربرکالت   

ر فرمایش ببنا و (13/13: 3131حرعاملی، )  است وسودمندتر
خداوند به پیامبرش خطا  کرد که هر کالس  ( ع)امیرمؤمنان 

حدی از حدود مرا تعطیل نماید، همانا به دشمنی و مبارزه بالا  
علیالررم ایالن    (13/31: 3131حرعاملی، )من برخاسته استب 

مطلب در این روایت و در روایات فراوانی كاله در ایالن بالا     
وارد شده، پیشوایان معصوم نسبت به اثبات جرم و در پی آن 

این امر حزایالت  . دهند اجرای حد آن هیچ تمایلی نشان نمی
 د داشته باشد؟ توان میاز چه 

 از سقوط حد( ع)شادمانی امیرمؤمنان  -1-3-1
شالد زناكالارر    متوجاله  ( ع)بنابر روایتی زمانی كه امیرمؤمنان 

یابالد   عذرر دارد كه با استناد به آن، مجازات ور تخفیف مى
همچنالالین  (33/11: 3105میالالرزا نالالوری، ). شالالادمان گشالالت
ای گواهی دادند بالر اینزاله زنالی بالا مالردی       هنگامی كه عده

مرتزب عمل شنیع زنا گشته و عمر بالن خطالا  دسالتور باله     
او را از ایالن امالر بالاز    ( ع)كیفر بر او داد، امیرمؤمنالان   اجرای

داشته، پس از بررسی و واكالاوی از حالال مالتهم كاله روشالن      
ساخت وی از روی اكراه به این عمالل تالن داده، فرمالود ا     

كه گویا ایالن تزبیالر گفالتن     (13/33: 3131حرعاملی، ). اكبر
امام حزایت از شالادمانی حضالرت داشالته اسالت، چنانزاله در      

 . شود میرد بسیاری این امر مشاهده موا

راستی اگر آن همه منافع و آثار بر اجرای حد مترتب است،  هب
به هنگام عذر داشتن بزهزار بایستی امام خوشالنود شالود یالا    

ه قابل توجیاله  اندوهگین و شادمانی حضرت با این امر چگون
مندی اجالرای حالدود از آثالار و بركالات      است؟ باید گفت بهره

فراوان در جایی است كه تحقق بزه با همة شرایط سخت آن 

قطعی و اثبات شده، اما این امر منافاتی ندارد با اینزاله دیالن   
پیشوایان آن از عدم اثبات بزه باله گرمالی اسالتقبال     اسالم و
بنابراین در ارزیابی این نوع واكنش امالام باله مسالأله    . نمایند
را در راسالتای لطماله ندیالدن باله كرامالت و حرمالت        باید آن

 . انسانی بزهزار پیش از اجرای حد تلقی نمود

 به هنگام اجرای حد -1-1
 ناخوشایندی اسالم از مشاهدة صحنة كیفر -1-1-3
ای  چند آیة دوم سالورة نالور بالر لالزوم اصالل حضالور طائفاله       هر
زات و اجرای حد بالر زانالی   مجا هاز مؤمنین در صحن( گروهی)

 ورزد، اما با این حال مراجعه باله روایالات گویالای آن    می تأكید
ست كه از دیدگاه دین اسالم، اجرای این کیفر و حضور افراد ا

منالد اسالتب در    ای بهالره  این مراسم از شرایط و احزام ویژهدر 
در « طائفاله »واژة ( ع)ابتدا باید گفت بنابر روایتی حضرت امیر 
: 3197طوسالی،  ) .نالد ا آیة شریفه را به یك نفر تفسالیر نمالوده  

 .انالد  فقهای شیعه نیز بر طبق همین روایت فتوا داده (30/370
عالوه بالر  ( 3/113: 3169ب خویی، 31/131: 3111طباطبایی، )

های دینی تنها از افرادی كه حالدی بالر گالردن     این بنابر آموزه
ندارند، برای مشاهدة  مراسالم اجالرای حالد دعالوت باله عمالل       

 .نیکان از مالردم حضالور یابنالد   آید و شایسته نیست که جز  می
 (533: 3130شیخ مفید، )

كار حضور عموم مردم  نکتة دیگر اینزه برای حفظ كرامت بزه
مباالت به مسائل دینالی در ایالن    به خصوص افراد پست و بی

  جمع مطلو  و پسندیده نیست، لذا صاحب وسائل الشیعه بابی
تجمالع مالردم بالرای دیالدن ایالن        را اختصاص داده به کراهت

آورده که هنگامی كه فالردی را در    آن روایتی صحنه و در ذیل
از قنبالالر ( ع)بصالالره بالالرای اجالالرای حالالد آوردنالالد، امیرالمالالؤمنین 

پرسیدند این جمعیت برای چیسالت؟ او عرضاله داشالت بالرای     
آنالالان نزدیالالك شالالدند و حضالالرت بالاله    اجالالرای حالالد، وقتالالی 

باله   3(مبارك مبالاد )هایشان نگریست، فرمود خوش مباد  چهره

                                                           
 . ال مرحبا -3
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، ای قنبر، شود میكه در ریر از زشتی و بدی دیده ن هایی چهره
 (13/17: 3131حرعاملی، ). اینان را از من دور ساز

 لحاظ كرامت ضعیفان -1
 فرزند حاصل از زنا -1-3

كالاله از  (13/309: 3131حرعالالاملی، )بالالر پایالالة روایالالاتی چنالالد  
معصومان نقل شده، اگر زنی مرتزب این عمالل شالنیع شالد و    

بیناله در محزماله اثبالات گشالت، و ایالن زن       جرم او با اقرار یا
افتد تا زمانی كه وضع  حامله بود، اجرای حد بر او به تأخیر می

حمل نماید، بلزه بر اساس برخی روایات تا زمانی كاله فالردی   
دهد، و بر پایة روایالاتی دیگالر تالا     یافت شود تا نوزاد او را شیر

ی هنگامی كه خود او به طفلش شیر دهد و  دوران شالیرخوارگ 
 (1/116: 3130سجستانی، ) .طفل سپری شود

در برخی روایات این تأخیر در اجرا تعلیل آورده شالده باله ایالن    
و تطبیق  (37/إسراء) « َو ال َتِزُر واِزَرٌة ِوْزَر  ُأْخرر»قرآن كه   آیة

آن بر این قضیه كه این فرزند گناهی نالدارد تالا كیفالر شالامل     
در اعتالراض باله   ( ع)حال وی بشود، همچنانزه امیرالمالؤمنین  
: 3131حرعالالاملی، ). خلیفالة دوم متعالالرض ایالن مطلالالب شالدند   

دریافت كاله فرزنالد تولالد     توان میدر اینجا به خوبی  (13/303
 چند ضعیف اسالت و اصالالً  هر ،یافته از این عمل خالف عفت

آنجا كه هالیچ گنالاهی    هنوز پا به عرصة حیات نگذاشته، اما از
مالورد اهتمالام شالدید اسالالم     در این ماجرا ندارد، حفظ جان او 

كه تحفظ بر جان او و به واقع تحفالظ بركرامالت    است تا جایی
ای  او، اجرای حدود با آن بركالات را مشالمول تالأخیر گسالترده    

 .سازد می

 زن زناكار -1-1
به نوشتة برخی محققین یزی از نزاتی كه در مقررات اسالمى 

باله خالوبى مراعالات شالده،     « زنالا »پیرامون كیفردهى به جرم 
دارر از مرد است، ایالن   عایت تساور مرد و زن و عدم جانبر

ها در گذشته و حالال   در حالى است كه بسیارر از قوانین ملت
ار از مرد طرفدارر كرده  در تعیین كیفر برار جرم زنا به گونه

امالا قالوانین اسالالم بالرعزس در      (313: 3156نوبهالار،  ). است

بالرار او در  ترر  مواردر با رعایت طبیعت زن، مجازات سبك
نظر گرفته است، چنان كه مجازات تبعید را بالرار زن زناکالار   

 (13/113: 3191نجفی، ) .ریر محصن وضع نزرده است

همچنین به گفتة صاحب جواهر بر خالف مالرد كاله در حالالت    
ایستادن بایستی تازیانه بخورد، زن زناكار باید بنشیند و حد بر 

 یدگی بیشالتر او او جاری گردد، چرا كه این امالر موجالب پوشال   
رو همچنانزه محقق حلی فرموده لباس هم برتن  ست، از اینا

 (13/193: 3191نجفی، ) .شود میاو پوشانده 

بنابراین از آنجا که زنان نسبت به مردان از توانالایی جسالمانی   
کمتری برخوردارند، كرامت زن زناكار در مجازات بیش از مرد 

 .زانی مد نظر اسالم قرار گرفته است

 ءاعمال محدودیت در اجرا -1-1
 نسبت به اعضای بدن بزهزار -1-1-3
چه دین اسالم برای کسانی که حرمالت عمالومی جامعاله را    گر

هایی در نظر گرفته و در برخالی مالوارد    اند، مجازات هت  کرده
رود، امالا بالا  ایالن حالال      این کیفرها تا سرحد مرگ پیش مالی 

مد نظر داشالته   کار و کرامت او را همواره شخصیت انسانی بزه
و حتی با تحقق چنین کیفری، باز هم او را محروم از کرامالت  

بینیم به هنگام اجالرای کیفالر نیالز بایالد      رو می داند، از این نمی
چارچو  خاصی در نظر گرفته شود و در اجرای مجازات جلد، 
به بعضی از اعضای بدن او یعنی سر و صورت و شرمگاه نباید 

 .تازیانه بخورد
پرهیز از زدن صالورت وشالرمگاه    هدر بیان فلسف فاضل هندی

چه بسا که زدن این دو باله مثلاله کالردن او منجالر     : نویسد می
صالاحب ریالاض هالم     (190/ 30: تالا  فاضل هنالدی، بالی  ). شود

استثناء این سه عضو را تعلیل آورده به اینکاله شالاید زدن سالر    
اختالل در عقل و امثال این ها شود، امالوری   موجب کوری و

: 3133طباطبالایی،  ) .باشالد  مالی انه زدن مورد نظالر ن که در تازی
31/133) 

 ءنسبت به زمان اجر -1-1-1
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هایی كه قانونگذار اسالالم نسالبت باله     یزی دیگر از محدودیت
، اسالت بینی كرده اسالت، محالدودیت زمالانی     اعمال كیفر پیش
گاه بخواهنالد بالر زناكالار تازیاناله بزننالد، اگالر       بدین معنا كه هر

ز باشالد و اگالر   تالرین سالاعت رو   گرمزمستان است، بایستی در 
ترین زمان حد جاری گردد و به فرمودة  تابستان است در خنك

محقق حلی باید حد در زمستان در وسط روز اجالرا شالود و در   
چه  (13/111: 3191نجفی، ). تابستان در اول صبح یا آخر روز

بر نظر صاحب جواهر به جهت ترس از هالك آنزه این امر بنا
و به گفتة برخی اقامة حد در ریالر   شود میشدن مجرم اعمال 

هایی در آینده خواهد شد و  این صورت، چه بسا موجب بیماری
بنابراین الزم است در زمانی این مجازات اجالرا شالود کاله اثالر     

 (130 :3159، شمس) .جانبی کمتری داشته باشد

در مسجد نشسته ( ع)روزی با امام كاظم  هشام بن احمر گوید
صدای مردی را شنید كاله باله هنگالام نمالاز     ( ع)بودیم كه امام

خورد، حضرت فرمالود   صبح در روز به شدت سردی تازیانه می
خالورد، فرمالود    این چیست؟ گفتند مردی است كه تازیانه مالی 

سبحان ا ، در این موقع؟ همانا هیچ یك از حالدود بالر هالیچ    
ترین ساعت روز و  مگر در گرم شود میان اجرا نفردی در زمست

حرعاملی، ) .ترین زمان روز همچنین در تابستان مگر در خنك
3131 :13/13) 

 گیری نتیجه
شالرایط بالس سالخت و    رسد در با  مجالازات زنالا،    به نظر می

گاه اسالم برای اثبات این بزه در نظر گرفته دشواری كه از دید
بات دین هیچ تمایلی به اثست كه این ا شده است، گویای آن

داند، بلزاله مقصالود از    ناپذیر نمیجرم ندارد وكیفر جرم را گریز
با مطلع نمودن مخاطبان از كیفرهالای   -وضع این مجازات را 

. دانالد  پیشگیری از تحقق بالزه در ظالرف خالارج مالی     -سخت 
ن بزه آلوده شد، چنین این اگر شخصی دامنش به ای عالوه بر

جالازات شالود، بلزاله ایالن مجالازات      طالور حالتم م   نیست كه به
منحصر به جایی است كه وضعیت امنیت اخالقالی جامعاله باله    

شالرمی   ای كه فردی بالا بالی   حد بغرنجی رسیده باشد، به گونه

تمام در مقابل دیدگان باز مردم مرتزب چنین عمالل ننگینالی   
 .گردد

از این گذشته روشن شد كاله حتالی در ایالن فالرض نالادر نیالز       
و در همالین راسالتا     اسالم پنهان نماندهاكار از منظر كرامت زن

راهزارهایی در سه مرحلة پیش از اجرای كیفالر، پالس از آن و   
مجالازات   توان میبا این حال آیا  .در حین اجرا ارائه شده است

با توجه باله آنچاله    شمار آورد؟ هزنا را منافی با كرامت انسانی ب
شود در مجامع حقوقی بالازخوانی جالامع و    گذشت پیشنهاد می

ت و ابعالادش صالورت گیالرد و باله     نوینی در مورد ایالن مجالازا  
اعالم از آنچاله ذکالر     -های گستردة کرامت انسانی در آن آموزه

 .توجه بیشتری مبذول شود -شد و ریر آن

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

توسط مقاله  و تنطیم نگارشتمامی مراحل  :سهم نویسندگان

 .انجام گرفته است نویسنده

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

 .میسپاسگزار اند، یاری رسانده

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

 منابع و مآخذ
 قرآن مجید  -

جلد دوم، . سنن الترمذی (.3101) ترمذی، محمد بن عیسی -

 .دارالفکر :چاپ دوم، بیروت

جلد . وسائل الشیعه (.3131) حسنحر عاملی، محمد بن  -

 .آل البیته مؤسس :قم بیست و هشتم، چاپ دوم، 
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جلد  .مبانی تزملة المنهاج (.3169) سید ابوالقاسمخوئی،  -

 .چاپخانه علمیه :قماول، چاپ دوم، 

جلد دوم،  .سنن أبی داود (.3130) سجستانی، ابن أشعث -

 .دار الفزر :بیروت

ی ها فلسفه مجازات»(. 3159) شمس، محمد ابراهیم -

 . 111-101(: 1)31، فصلنامه نقد و نظر .«حدی

 .المقنعه (.3130) محمد بن نعمان محمد بنشیخ مفید،  -

 .مؤسسة النشر اإلسالمی :قم، چاپ دوم

. تهذیب األحزام (.3197) محمد بن حسنشیخ طوسی،  -

 .30، ج3197تهران، دارالزتب اإلسالمیة،چاپ چهارم، 

جلد سیزدهم،  .ریاض المسائل (.3111) طباطبائی، سید علی -

 .مؤسسه النشر اإلسالمی :قم

 :قمجلد دهم،  .کشف اللثام(. تا بی)محمد فاضل هندی،  -

 .انتشارات جامعه مدرسین

 مجلة نقد و .«فلسفه مجازات» (.3155) نیا، ناصر قربان -

 .133-135(: 3)37 ، نظر

حمید و خسروشاهی، قدرت  دهقان، جالل الدینبقیاسی،  -

اسالم )مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (. 3137)ا   
 پژوهشگاه حوزه و :قمچاپ دوم، جلد اول، . (وحقوق موضوعه

 .دانشگاه

مجازات عمل منافی » (.3137) محقق داماد، سید مصطفی -

  .15-10(: 3)11، تحقیقات حقوقی همجل .«عفت در قرآن

جلد بیست و  .جواهر الکالم (.3191) نجفی، محمد حسن -

 .دار الزتب اإلسالمیه :تهرانچاپ دوم، نهم، 

ها در جرایم جنسى  هداف مجازاتا» (.3156) رحیم نوبهار، -

(: 1)9، نامه مفید. «مستوجب حد در حقوق كیفرر اسالم

311-391. 

جلد . مستدرك الوسائل (.3105) نورر، میرزا حسین -

 .(ع)انتشارات آل البیت :قم هجدهم،

 

 

 

 

 

 

 

 


