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 The equality principle is one of the important principles of punishment. 

Nevertheless, the type and manner of execution of punishments for 

women is one of the significant issues that have been discussed in 

jurisprudence. The basic question posed and investigated in this respect 

is, what are the specific rights of women in the type and manner of 

execution of punishments from a jurisprudential perspective? The 

present paper is descriptive and analytical and has investigated the 

above-mentioned question using the library method. The results of the 

study indicate that the principle of equality, including in punishments, 

is accepted in Islam. However, equality does not mean the same thing, 

and in some cases, the amount and execution of punishments for 

women are different, which is defined on the specific rights of women 

in punishments. The specifics of women in the field of punishment, 

including in cases, such as punishment for Adultery, Muharibeh, and 

Apostasy, have been observed and considered. In terms of the execution 

of the punishment, in cases, such as flagellation, a more favorable 

situation is considered, and in some cases, such as during pregnancy, 

menstruation, and puerperal illness, the execution of the punishment is 

delayed. As the conclusion of the paper, it should be noted that in 

Islamic thought, in addition to their common position, men and women 

also have a special position based on their different roles, functions, and 

characteristics, and therefore, women's "right to be different" should be 

defended and justice should be performed. Implementing the equality 

principle without considering differences is unfair.  
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ها در خصوص زنان از موضوعات مهمی است که در فقه محل  مجازاتنوع و نحوه اجرای  

 سؤال اساسی که در این خصوص مطرح شده این است که  حقوق. بحث و نظر بوده است
ها از منظر فقهی کدام است؟ مقاله حاضر  مجازات اجرای در نوع و نحوه زنان اختصاصی

به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته  ای توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه
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پذیرفته شده است اما تساوی به معنای یکسانی نبوده و در برخی موارد میزان و اجرای 
ها  در مجازات ها درخصوص زنان متفاوت است که از آن به حقوق اختصاصی زنان مجازات

 زنا، مجازات مواردی چون در جمله از زنان در زمینه نوع مجازات اختصاصات .شود تعبیر می
 مواردی نیز در مجازات اجرای نحوه زمینه در. است شده لحاظ و رعایت ارتداد و محاربه
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 باید بنابراین و برخوردارند نیز اختصاصی جایگاه از متفاوت های ویژگی و کارکردها ها، نقش

 ها، تفاوت گرفتن نظر در بدون تساوی اصل اجرای. کرد دفاع زنان «بودن متفاوت حق» از
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 مقدمه
مهم حقوق کیفری است  اصول از ها تساوی در مجازات اصل

از رنگ، نژاد و طبقه  همه فارقکه مطابق آن، مجازات برای 

نیز نیز این اصل  9سوره حجرات 07از آیه . قابل اعمال است

 و ها انسان کرامت مبتنی بر اسالم دین. قابل استنباط است

 اهداف از یکی آنجاکه از و است ها آن حقوق به احترام

 هدف این به رسیدن برای اصالح اجتماعی است، مجازات

 بر و عقلی برخوردار بوده بنیان از ها الزم است که مجازات

با این . باشد یکسان همه برای ها انسان تساوی اصل اساس

 تکالیف و حقوق در مهم عامل یک عنوان به حال، جنسیت

 و در مورد مطالعه جوامع تمامی در همواره ،اجتماعی و فردی

مطابق  کیفری مسؤولیت بحث در .است بوده توجه کانون

جنسیت در تعیین و نحوه اجرای  ،ها اصل تساوی مجازات

 اسالم کیفری قوانین در اما .گذار نیستتأثیرها  مجازات

 متفاوت مرد و زن جزایی احکام که شود می مشاهده مواردی

 .موضوع مقاله حاضر است که باشد می

تألیفات متعددی در زمینه زنان و حقوق کیفری انجام شده که 

: ی شباهت استاراز برخی جهات با موضوع مقاله حاضر دا

 مبانی ای به بررسی عزیزی و علی جمادی، در مقاله اهلل فتح

 حقوق نظام در دین و جنس گذاری تفاوت حقوقی و فقهی

افسانه . (07۳۱عزیزی و جمادی،) پرداخته است ایران کیفری

 ای محمدرضا ایمانی نیز در مقاله رشاد ومعصومه  میریان،

ایران را مورد  کیفری حقوق در زنان مجازات تشدید و تخفیف

 همچنین جواد. (07۳۱ میریان و همکاران،) بررسی قرار داداند

ای  در مقاله صورت و جواد خسروی، تبار، اعظم خوش حبیبی

 حقوق و فقه منظر از تبعید مجازات در زنان جنسیت تأثیر از

. (07۳7تبار و همکاران، حبیبی) اند ایران بحث کرده موضوعه

                                                           
 گردانیدیم قبیله قبیله و مّلت مّلت را شما و آفریدیم، زنی و مرد از را شما ما مردم، ای - 9

 خدا نزد شما ارجمندترین حقیقت در. کنید حاصل متقابل شناسایی یکدیگر با تا

 .است آگاه دانای خداوند تردید، بی. ستا شما پرهیزگارترین

 تر، حقوق ت خاص و جامعراما به صو در مقاله حاضر

ها موضوع بحث و نظر  مجازات اجرای در زنان اختصاصی

سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی . است

ها در خصوص زنان از  مجازات شود این است که اجرای می

منظر فقهی چگونه است؟ به عبارتی از منظر فقهی، زنان در 

ختصاصی برخوردار هستند؟ به ها از چه حقوق ا اجرای مجازات

 مجازات اختصاصات ابتدا ،مورد اشاره سؤالمنظور بررسی 

شود و در ادامه به اختصاصات  زنا و ارتداد بررسی می در زنان

 .شود ها در خصوص زنان پرداخته می نحوه اجرای مجازات

 اختصاصات مجازات زنان در زنا -9

 تخفیف مجازات زانیه در زنای بکر -9-9

فاعل جرم زنا صورت گرفته  لحاظ ازبندی که  یکی از تقسیم

 است، شده  گذاشتهو در آن بین زن و مرد مجرم تفاوت 

محصنه است و او کسی است که عقد دائم  مربوط به زن غیر

بر اساس دیدگاه  .نگرفته استولی دخول انجام  کرده ازدواجو 

 محصن در مقایسه با مرد مشهور فقها، مجازات زن غیر

 درمحقق حلی : است  برخوردارمحصن از ارفاق و تخفیف  غیر

یعنی تازیانه زدن و تبعید   جلد و تغریب،»: فرماید می باره نیا

شود صد تازیانه و  محصن که زده می شود بر مرد آزاد غیر واجب می

ی سو بهشود از شهرش  شود سر او، و آواره کرده می تراشیده می 

صد : یعنی  اما زن، بر او واجب است،. سال کیقدر  بهشهر دیگر 

 ،9280حلی،) «بر او نیست دنیسر تراشتازیانه، و آواره کردن و 

دقیقًا همین نظر را  طوسی در خالف خیش .(9745-9744: 5

: 9502طوسی،). است بیان کرده و بر آن ادعای اجماع نموده

202) . 

مورد عدم تبعید زن و نتراشین موی سر او  جواهر درصاحب 

ی وجود ندارد و این حکم توجه  قابلمخالفت »: فرماید که می

و اسکافی و حلوی نقل  است که از ابن عقیل عمامی   موافق حکمی

نیز هست « سرائر»و « خالف»و « مبسوط»صریح  و مطابقشده 

. نسبت داده است نیمتأخرآن را به اکثر « مسالک»بلکه شهید در 
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اند این فتوا، فتوای مشهور فقها است مانند عالمه در  دیگران گفته

ریاض همین نظر را  صاحب (359: 0414نجفی،) «.مختلف

 دارد و در مسالک و غنیه بر آن ادعای اجماع کرده است

 دنیمورد تراشهمه مطالبی که در . (40: 9593طباطبایی،)

موی سر و تبعید گفتیم مربوط به مرد زانی است اما برای زن 

زنند برای او نه تبعید است  ضربه شالق می صد کی زانیه فقط 

از خالف و مبسوط و غنیه برای نبودن  و .سر دنینه تراش

این نوع اجماعات مستند به  .است تبعید هم نقل اجماع شده

به اصل صاحب ریاض  .(358: 0414نجفی، ) روایات است

دانسته که به مردها  برائت استناد کرده و این حکم را حکمی

 استها و آن را زینت زن محسوب کرده  اختصاص دارد نه زن

 .(43: 9593طباطبایی، )

نتیجه اینکه از حیث مجازات بین بکر و بکره این تفاوت وجود 

شود،  محصن صد تازیانه زده می دارد که بر مرد غیر

سال به شهر  کیمدت شود و از شهرش به  تراشیده می سرش

و شود اما زن بر او صد تازیانه است بدون تبعید  دیگر تبعید می

دلیل آن  و این سه مجازات بر بکر است اتفاقًا. سر دنیتراش

صاحب جواهر . (49: 9593طباطبایی، ) .روایات و اجماع است

هم برای نبودن تبعید برای زنان استدالل کرده که اگر زن را 

مانند ) محرمبخواهند تبعید کنند باید او را به همراه شخص 

سوره  ۱آیه  حکم به که یدرحالکنند  دیتبع( شوهر، پدر، برادر

 شود، نمی متحمل را دیگری گناه گناهکاری انعام که هیچ

. (343: 0414نجفی،) او نباید دیگری را هم گرفتار کند گناه

شهرت عظیمیه و اجماع »: تصریح شده است« فقه الصادق»در 

و آنچه در کلمات فقها مبنی بر این است که زن عورت است و 

 «کند حفظ و صیانت آن واجب است ما را منع از تبعید زن می

رد ومعدود در م با وجود نظرات. (34/399: 9533روحانی، )

ی اعتماد  قابلشود دلیل اجماع دلیل  تبعید زن، مشخص می

دلیل عقل توان مستند به  نیست اما عدم تبعید زن را می

 به خاطرشود نه  توان گفت اینکه زن تبعید نمی می. دانست

اینکه  حیتوضتخفیف مجازات زن بلکه برای دفاع از جامعه؛ 

ی کیفری مربوط به توجیه مجازات، دفاع از ها شهیاغلب انددر 

 . بوده است توجه موردی ا گونه بهجامعه 

 زنای مجنون -9-3

عامل رفع قلم و عدم  ،جنون گرید  عبارت بهفقدان عقل و 

در بین فقها اجماع وجود دارد که . کیفری است مسؤولیت

است که ما در  مسؤولیتبرای زن زناکار، جنون عامل رفع 

 مسؤولیتخصوص مرد زناکار، گرچه مشهور قائل به عدم 

جنون را عامل  ،ی از بزرگان با استناد به روایتا عدهاست، 

شیخ صدوق آمده « مقنع»در . اند از مرد ندانسته مسؤولیترفع 

خورد ولی مرد دیوانه اگر  زن دیوانه اگر زنا دهد، حد نمی»: است

و در . (73 :9279بروجردی، ) «شود می زنا کند حد برای او جاری

همین نظر را بیان  قًایدقنیز « خالف»و « مسبوط»کتاب 

شیخ صدوق نیز در مورد زنای مجنون چنین فتوی . اند کرده

خورد و اگر مجنون زنا  اگر مجنونه زنا کند حد نمی»: داده است

البته برخی فقها . (949: 9594ابن بابویه، ) «خورد کند حد می

گفته شده که اگر »: اند نظریه مشهور فقها را رد و  فرموده

ای زنا کند باید او را جلد و در مورد احصان رجم  مجنون با عاقله

 .(3/328: 9280حلی، ) «نمود و این نظر مناسبی نیست

داند  مجازات را برای مجنون ثابت نمی« لمعه»در  شهید اول

« ریاض»صاحب البته . (6/389 :9285مکی عاملی، )

 «شود در زنا محصن با مجنون حد رجم ساقط نمی» فرماید که می

فتوای صاحب  ،متأخردر میان علمای  .(59: 9593طباطبایی، )

میان معاصرین  و دراست بر عدم مجازات مجنون « جواهر»

توان امام خمینی را نام برد که بر عدم  نمونه می عنوان به

موسوی خمینی، )اجرای حد بر مجنون تصریح کرده است 

مهمترین دلیل برای عدم مجازات زن . (3/592 :9284

مجنون  اصل برائت از رجم و کمتر بودن احترام زن دیوانه 

نسبت به زن عاقله است لذا اگر کسی زن دیوانه را قذف بکند 

 .زنند و این مقتضی مجازات کمتر است نمی او را حد
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 زنای به عنف -9-2

است که در  زنای به عنفیا  هیازنای اکر ،یکی از انواع زنا

یعنی کشته شدن با  ، قتل بالسیف این جرم، مجازات زانی

محقق حلی برای تحقق اکراه وجود سه رکن را . شمشیر است

برای انجام ه قدرت مکِر: از اند عبارتداند که  ضروری می

ظن بر عملی کردن آن تهدیدات در صورت ؛ تهدیدات خود

نچه بدان تهدید شده مضر بودن آ ؛ وامتناع از درخواست او

بعضی از . (5/92 :9280 حلی،) یا بستگان او ه برای مکر

بزرگان در اینکه بتوان مرد را علیرغم میلش به زور به زنا 

جزم  طور هب« غنیه»اند صاحب  مجبور کرد تشکیک کرده

توان به زنا مجبور کرد زیرا عدم  معتقد است که مرد را نمی

تمایل او مانع از آمادگی اعضاء و انتشار عضو برای این عمل 

معتقد « جواهر»صاحب . (59/394 :9505نجفی، ) گردد می

است که اکراه مرد به زنا معنی و مفهوم ندارد تا زمانی که مرد 

با این . شود فعل از او صادر نمی اراده نداشته باشد و نخواهد،

بیان که آمیزش مرد با زن بستگی به نعوظ شدن آلت تناسلی 

اما مشهور است فقها  .(394 /59 :9505نجفی، ) مرد دارد

؛ 5/97 :9280 حلی،)زنا امکان دارد اند که اجبار مرد به  قائل

 .(3/93 :9285شهید ثانی، 

شود آنچه در خصوص زنای اکراهی  که مشاهده می طور همان

مطرح شده در مورد مردی است که زنی را وادار به زنا کرده 

باشد و در خصوص وضعیتی که زنی، مردی را وادار به زنا 

شاید علت آن، . ی و سخنی به میان نیامده استسؤالنماید 

 .عدم وقوع چنین وضعیتی در عمل باشد

 ارتداداختصاصات مجازات زنان در  -3

یکی از مواردی که اجماع قطعی فقها در آن قابل تحصیل 

است تفاوت زن با مرد در مجازات ارتداد است به طوری که با 

 آمده عمل به تاکنونکنکاشی که در کتب مهم فقه از آغاز 

زن مرتد کشته ».: مشاهده نشده است لهأمسهیچ مخالفتی در 

شود و در اوقات  فطری باشد، بلکه حبس ابد می هرچندشود  نمی

ترین  شود و خشن شود و به کارهای سخت وادار می نماز زده می

ها به او خورانده  شود و ناگوارترین طعام ها به او پوشانیده می لباس

در اخبار و کالم بزرگان . بمیرد ایکند توبه  ای نکهیاشود تا  می

که در مورد  گونه هماندی، های مالی و اقتصا ذکری از مجازات

بدان معنا است که  نیو امردان مرتد گذشت، به میان نیامده است 

 ،مکی العاملی) «اند در این بخش زنان از ارفاق برخوردار شده
: فرمایند امام خمینی نیز در این خصوص می. (375: 9285

شود بلکه همواره در  زن اگرچه مرتد فطری باشد کشته نمی»

اوقات نماز به مقداری که حاکم  و در. شود حبس نگاه داشته می

کنند  های شاق وادارش می زنند و به کار دهد او را می تشخیص می

زمانی که زن مرتد شد . پوشانند هایی را بر او می ترین لباس و خشن

شود بلکه  مرتد شود کشته نمی زمانی که زن. شود کشته نمی

در  ای دینماگردد تا بازگشت  شود و به اسالم مجبور می زندانی می

شیخ طوسی . (3/969: 071۱ خمینی، موسوی)« زندان بمیرد

 :کند سه دلیل را به این حکم اقامه می« الخالف»در کتاب 

به  و حکماصل که حقن دماء است  و خبار وارده، ااجماع شیعه

اگر زن مرتد . (954: 9502طوسی، ) قتل نیازمند به دلیل است

به دلیل اجماع . کشند زن را نمی ،شد چه مرتد فطری چه ملی

منقول و محصل و روایات بلکه او را اگر مرتد فطری باشد 

یکی از . زنند حبس دائم کرده و در اوقات نماز به او کتک می

 یعل حضرت .استدالیل در این خصوص، روایات  نیتر مهم

شود کشته  گردان یروزنی از اسالم  هرگاه: فرمودند( ع)

طوسی، ) گردد شود ولی برای همیشه به زندان افکنده می نمی

9502 :952). 

مهمی که در زمره تفاوت  مسألهبر اساس آنچه گفته شد، 

بحث از ارتداد زن و مرد  ،شده مطرححکم زن و مرد در حدود 

شود  است که با ارتداد مرد اگر مرتد فطری باشد کشته می

ولی برای زن باید شرایط توبه را فراهم ساخت و کشتن او 

از امتیازاتی است که برای زن در  درواقعجایز نیست و این 

 اسالم دیدگاه از که داشت توجه باید. است شده گرفتهنظر 

 به نسبت ند وا یکسان خلقت در( دمر و زن) ها انسان همه
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. است هیال تقوای برتری مالک تنها و ندارند برتری یکدیگر

 های ویژگی دارای مرد و زن جنس دو از یک با این حال هر

 دیگری از را او که است خود خاص جسمی و روانی روحی،

 این به نظر ها گفت که زن توان می بنابراین. سازد می متمایز

 اند متفاوت مردها با نوعًا فکری و دفاعی سازمان لحاظ از که

 اسالم شوند مرتد چنانچه ،گیرند می قرار تأثیر تحت زودتر و

 .است داده قرار تری آسان کیفر آنها برای

 ها مجازات اجرای در نحوه زنان اختصاصات  -2

 (تازیانه)شالق  اجرای در زنان اختصاصات -2-9

 تمایز مرد و زن بین شالق اجرای نحوه و کیفیت  زمینه  در

 ایستادهصورت  به باید زانی مرد  بر  تازیانه مجازات: دارد وجود

 باشد نداشته تن  بر  دیگری لبـاس عورت، پوششجز  به و باشد

 مرعشی) بندند یم بدنش بر را  او  یها لباس ، زن مورد در ولی

مرد : فرماید می« شرایع»صاحب  .(3/599 :9294 شوشتری،

اند بر  شود و بعضی گفته در حالت برهنه تازیانه زده می زناکار

شده است و زن در حالت نشسته، در  افتیکه همان حالتی 

این . شود است زده می شده بستههایش بر او  حالی که لباس

شیخ مفید . (9747 :9280 حلی،)قول مشهور فقها است 

برای اینکه : کند بیان می گونه نیاهمین نظر را دارد و علت را 

: 9590مفید، )هتک حرمت نشود و عورتش آشکار نشود 

 دلیل به زن پوشش حکم ،طرف کیاز امر  این  علت  .(870

 دیگر، سوی از و او است  برای  اسالمی حجاب حفظ لزوم

 جهت در تفاوت این.  او  بدن  ظرافت و جـسمی  حـال  رعایت

 .است جسمی احتمالی یها بیآس مقابل در  وی  از حمایت

 اجرای مجازات زنان در ریتأخاختصاصات  -2-3

 بارداری،  شیردهی و نفاس -2-3-9

ها است که  در برخی مجازات ریتأخبارداری زن یکی از موارد 

اجرا صادر  ریتأخپس از اثبات تا زمان وضع حمل باید قرار 

 زمـان تا باردار زن  مورد  در حد مبنای فقهی عدم اجرای. شود

( ع)این روایت از امام صادق ،نفـاس از خروج و حمل وضـع

 به دادن شیر زمان نیز و زن حمل وضع زمان تـا» :است که

 وی خصوص در رجـم حـکم آن از پس و  شود یم صبر کودک

 صاحب جواهر. (37/907 :9506 عــاملی، حـر) «گردد یم اجرا

 نص نه فتوی ازنظرنیز خالفی نیست نه  مسألهاین  در :گوید

در خبر موثق آمده است که از امام . (59/370 :0414نجفی، )

پرسیدم که زن محصنه مرتکب زنا شده و حامله ( ع)صادق 

گذارند تا آنچه در شکم دارد زائیده و  است فرمود او را می

طباطبایی، ) کنند اش را شیر داده سپس او را سنگسار می بچه

او را  انهیتازان ضعیف بود اگر زن در مدت زایم.  (90: 9593

اندازند ولی اگر قوی بود  می ریتأخبه پایان مدت زایمان 

کنند و عمل به آن ایرادی  بالفاصله بعد از زایمان اجرا می

مفید عالوه بر اینکه نفاس  خیش .(99 :9593طباطبایی، ) ندارد

داند معتقد است که زن باردار در دوران  را نوعی مرض می

در کل .  (873 :9590شیخ مفید، ) «شود بارداری زندانی می

 وضع اینکه تا شود نمی جاری حد حامله زن بر باید گفت که

 .کند بزرگ حدی تا را او و دهد شیر را اش بچه و نموده حمل

 حیض و مریضی-2-3-3

. هایی که زن ممکن است ببیند استحاضه است یکی از خون

های خود در خصوص استحاضه و  فقهای عظام در رساله

استحاضه خونی است که از زن خارج . اند دادهاحکام آن نظر 

های حیض و نفاس و زخم  غیر از خون گرید عبارت بهشود؛  می

شود، استحاضه است که  و دمل خونی که از رحم زن خارج می

و سرد و رقیق است و ممکن است  زردرنگو  رنگ کم غالبًا

و یا سرخ غلیظ باشد و با فشار و سوزش  رنگ رهیتگاهی 

استحاضه را به قلیله و متوسطه و کثیره تقسیم . شود خارج می

که  اند کردهی نیز فقط به قلیله و کثیره تقسیم بعض. اند نموده

 فاضل) باشد هر یک دارای احکام خاص خود می

. (534 -503: 9288شیرازی، مکارم ؛520: 9289لنکرانی،

در اجرای برخی از مجازات زنان  ریتأخاستحاضه موجب 

چنانچه قاضی مجری حکم و مجازات به هر نحوی . گردد می
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و یا پزشک معتمد را جلب  مطلع شود نظر پزشک قانونی

نموده اگر اعالم شود استحاضه است، اجرای مجازات تا رفع 

استحاضه هم در مجازات حدی و هم . افتد می ریتأخمانع به 

 9.شود تعزیری مانع محسوب می

مستحاضه رجم باشد، بدون درنگ  کیفر مریض و زن هرگاه

ها خواهد بود  مرگ سرنوشت آن هرحال بهشوند زیرا  رجم می

کیفر این دو ضربات تازیانه باشد، به مریض مهلت  هرگاهولی 

تا مبادا تازیانه زدن به مرگ آن  ابدی یبهبودشود تا  داده می

 دییتأنیز آن را ( ع)صادق روایت نقل شده از امام . منجر شود

شود تا  حد بر مستحاضه جاری نمی»: کند که فرموده است می

آید ولی حائض سالم است، حیض بیماری نیست و  بند خون اینکه

 صاحب .(59 :9285جبعی عاملی، ) «بر تعادل مزاج داللت دارد

شوند  بیمار و مستحاضه سنگسار می»: فرمایند نیز می« شرایع»

و بعد  ابندی یبهبودکشند تا  شوند و انتظار می ولی تازیانه زده نمی

شود و اگر مصلحتی اقتضاء  ها جاری می از آن حد جلد بر آن

شوند ولی حائض  تعجیل در اجرای حد را بنماید به ضغث زده می

 محقق) «افتد زیرا حیض بیماری نیست نمی ریتأخحدش به 

 .(55/9749 :9280حلی،

 مثل او  مانند و  مریض حـد بر»( ره) خمینی طبق نظر امام

 بـاشـد قتـل یـا رجـم که یدرصورت مستحاضه و قروح صاحب

 قتل که یدرصورت . شود ینم جـلدها  آن از کی چیه و است واجـب

 و دارد وجود سرایت خوف  اینکه  جهت به نباشد واجب رجم یا

 :9534 خمینی، موسـوی) «شود یم کشـیده شـدن خـوب انتظار

 مـردی با علی» :نقل است که( ع)صـادق  از امـام. (3/969

 مـرد آن و کردند یم جـاری حـد او بـر بایستی که شـد مـواجه

 را  او: فرمودند حضرت آن .داشت بدن در زیادی جراحات و زخـم

                                                           
9
قتل یا  به محکوممریض یا زن استحاضه  هرگاه: قانون مجازات اسالمی 62ماده  - 

 جلد باشند اجرای حد تا به محکومشود ولی اگر  جاری می ها آنحد بر  ،رجم شده باشند
 .افتد می ریتأخبیماری و استحاضه به  رفع

 .نیست اجرا مانع حیض –تبصره 
 مجازات –ری یفهای عمومی و انقالب در امور ک قانون آیین دادرسی دادگاه 377ماده 
 .شود تعزیری در موارد زیر تا رفع مانع اجرا نمی شالق
 .باشد استحاضه یا نفاس یا بارداری ایام در که زنی –الف 

 باعث و بکنید را او یها زخم مبادا. یابد بهبـود تـا دیدار نگه ییدرجا

 عـاملی، حـر ؛355 /8 :9508 کلینـی،) «شـوید او مـرگ

 موارد ظهبامالح .(998: 9529 منتظری، ؛37/36 :9506

به  محکوم بـا مـواجهه در حکم اجرای قاضی تکلیف مزبور،

 رجم در که است بیترت نیا به مستحاضه  یا  بیمار ، جلد یا رجـم

 حصول تا جلد در ولی نیست، حکم اجرای تأخیر  برای موجبی

  بـیمـاری تشخیص. افتد یم تأخیر به مجازات اجرای بهبودی

 قـانونی پزشکیبه  محکوم ارجاع طـریق از  اسـتحاضه  یا

 . بود  خواهد میسر یراحت به

 گیری نتیجه

اجرای مجازات تفاوت آشکاری بین  ریتأخدر میزان و نحوه و 

شود که به نوعی بر حقوق اختصاصی  زن و مرد مالحظه می

از حیث نوع و بعنوان مثال . ها داللت دارد زنان در مجازات

 چه شد مرتد زن اگر ،ارتداد مورد مجازات در میزان میزان

در خصوص تفاوت . شود کشته نمی  زن، ملی چه فطری مرتد

در نحوه اجرای مجازات نیز برهنه و با پوشش بودن، ایستاده 

یا نشسته بودن در اجرای جلد مواردی است که قابل اشاره 

در اجرای مجازات اشاره  ریتأختوان به  می همچنین. است

به دلیل  اسالم حقوقی نظام در رسد می نظر هب. کرد

زیکی میان آنها، های فی ی زن با مرد از جمله تفاوتها تفاوت

ها در نظر  برخی تسهیالت برای زنان در نوع و نحوه مجازات

 .گرفته شده است

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

نخست و نگارش مقاله توسط نویسنده  :سهم نویسندگان
 .گرفته است بوده نظارت بر آن توسط نویسنده مسؤول
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مقاله به در انجام این که  تمامی کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .نمایم میتشکر  اند، کمک نموده نگارندگان

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

 منابع و مآخذ
چاپ  .شیعه احادیث جامع کتاب .(9279) حسین بروجردی، -

 .سبز فرهنگ :تهران اول،

 .(9285) محمد بن الدین زین .(ثانی شهید) عاملی جبعی -
 .تهران دانشگاه نشر :تهران .االفهام مسالک

 (.9590) الدین بن محمد زین .(ثانی شهید) عاملی جبعی -
 :تهران نهم، جلد .الدمشقیه المعة شرح فی البهیة الروضة

 .االسالمیه العلمیة المکتبة انتشارات

جواد  خسروی،و  اعظم صورت، خوش جواد؛ تبار، حبیبی -
 از تبعید مجازات در زنان جنسیت تأثیر بررسی» .(07۳7)

 فقهی مطالعات مجله .«ایران موضوعه حقوق و فقه منظر
 .7-21(: 2) 2 ،خانواده و زن حقوقی

لد ج. الشیعه وسایل(. 9506)محمد بن الحسن  العاملی، حر -
 .السالم علیهم البیت آل همؤسس :قم بیست و هشتم،

 الحسن بن جعفر الدین نجم ابوالقاسم .(حلی محقق) حلی -
 جلد چهارم، .الحرام و الحالل المسائل االسالم شرایع .(9280)

 .استقالل انتشارات :قم

بیست و  جلد .الصادق الفقه (.9533) محمدصادق روحانی، -
 .دارلکتاب انتشارات :قم پنجم،

 بیان فی المسائل ریاض (.9593) علی سید طباطبایی، -
 .الهادی انتشارات :بیروت جلد دوم، .بالدالیل و االحکام

 :قم .الخالف (.9502) الحسن بن محمد جعفر ابی طوسی، -
 .اسالمی فرهنگ بنیاد انتشارات

 مبانی بررسی». (07۳۱) علی جمادی، و اهلل فتح عزیزی، -
 حقوق نظام در دین و جنس گذاری تفاوت حقوقی و فقهی

 ،فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات مجله .«ایران کیفری
2(0 :)0۱1-0۱۳. 

 .المسائل توضیح رساله (.9279) محمد لنکرانی، فاضل -
 .اطهار ائمه فقهی مرکز ناشر :تهران سوم، و هشتاد چاپ

 حدود قانون شرح (.9294) محمدحسن شوشتری، مرعشی -
 .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت :تـهران جلد دوم، .قـصاص و

 کنگرة انتشارات :قم .المقنعه .(9590) نعمان محمدبن مفید، -
 .مـفید شـیخ هـزارة جهانی

 بیست چاپ .المسائل توضیح .(9288) ناصر شیرازی، مکارم -
 .(ع) ابیطالب بن علی االمام مدرسه ناشر :تهران چهارم، و

 محمدبن الدین شمس لهعبدا ابی ،(شهید اول) العاملی مکی -
 انتشارات :قم نهم، جلد .دمشقیه لمعه (.9285) الدین جمال

 .دارللفکر

  انتشارات :قم. الحدود کتاب .(9529) حسینعلی، مـنتظری، -
 .دارالفکر

 جلددوم، .الوسیله تحریر .(9284) لها روح خمینی، موسوی -
 .قم حوزه اسالمی انتشارات دفتر انتشارات :قم سیزدهم، چاپ

 محمدرضا ایمانی، و معصومه رشاد، افسانه؛ میریان، -
 حقوق در زنان مجازات تشدید و تخفیف بررسی» .(07۳۱)

 پژوهش مجله. «(اسالمی انقالب از بعد و قبل)ایران کیفری
 .011-00۱ :52 ،اجتماعی

 شرایع فی الكالم جواهر (.9505) محمدحسن نجفی، -
 .صدرا :قم جلد چهل و یکم، .االسالم

 

 

 


