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چکیده
"قانون مجازات اسالمی" بعد از آخرین اصالحيه ،در مورخه 1392/2/11به تأیيد شوراي نگهبان رسيد و به عنوان
(قانون جدید مجازات اسالمی)  ،جهت اعمال و اجرا در اختيار محاکم قضایی قرار گرفت  ،یکی از موارد قانون فوق،
کيفر"رجم" است که در قانون سابق  ،مجازات زناي مرد محصَن و زن محصَنه  ،تعيين شده و هيچگونه قيدیاشرطی
براي آن ذکر نشده بود ولی درآخرین اصالحيه به صورت زیر به تصویب رسيده است  ( :حد زنا براي زانی محصن و
زانيه محصنه رجم است .درصورت عدم امکان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئيس
قوه قضائيه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد  ،موجب اعدام زانی محصن و زانيه محصنه است و در غير اینصورت
موجب صد ضربه شالق براي هر یک ميباشد).عمده ترین تغييري که در این اصالحيه به چشم می خورد  ،اضافه نمودن
قيد" عدم امکان اجراي رجم " است کهدر این صورت ،رجم با سه شرط مذکور در متن ،تبدیل به اعدام می شود ،ولی
این قيد عالوه براینکه از حيث محتوي و مفاد ،صراحت و شفافيت ندارد چون مالک عدم امکان مشخص نشده است،
مبناي فقهی معتنا به نيز ندارد  .در نتيجه اصالحيه فوق به جاي شبهه زدائی از قانون رجم  ،شبهه زایی نيز نموده است
 .در این تحقيق با هدف نقد مصوبه ي مذکور ،ادله فقهی رجم  ،بررسی وتحليل می گردد و اثبات می شود که کيفر
رجم  ،به حسب وجود مقتضی و فقدان مانع ،قيد "عدم امکان" را به عنوان حکم اوّلی برنمی تابد و حکم ثانوي یا
حکومتی بودن اگرچه قابل توجيه است ولی از عبارات مصوبه جدید استفاده نمی گردد.
واژگان کلیدی :قانون مجازات اسالمی ،ادله رجم ،موانع رجم.

 .1استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن مراغه
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مقدمه
در نظام اسالمی قوانين ،با کاربري عقل مستند به کتاب وسنت می باشد و هر حکم وقانونی که بر خالف آنها
باشد ،به منزله کفر و متصدیان آن حکم در ردیف فاسقين و ستمگران ،قرار می گيرد چنانکه قرآن کریم می فرماید« :و
َمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِماأَنْزَل َاللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ» هر کس به آن چه خدا نازل کرده حکم نکند ،پس آنان همان کافران
هستند (مائده« ، )44/5/و َمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِماأَنْزَل َاللَّه ُفَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ» ِهر کس به آن چه خدا نازل کرده حکم نکند،
پس آنان همان ستمگران هستند (مائده .)45 /5/و «مَن ْلَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَل َاللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ» و هر کس به آن چه
خدا نازل کرده حکم نکند ،آنان همان فاسقان هستند( .مائده .)47 / 5/قانون الهی بهترین قانون است چون زیبایی قانون
از کمال قانونگذار نشأت می گيرد و کاملترین قانون گذار کسی است که شرایط زیر را داشته باشد:
از تمام اسرار هستى و انسان ،در حال و آینده آگاه باشد.
هيچ هدف انتفاعى نداشته باشد.
هيچ لغزش عمدى و سهوى نداشته باشد.
از هيچ قدرتى نترسد.
خير خواه همه باشد.
این شرایط ،تنها در خداوند متعال وجود دارد ،لذا قرآن مىفرماید« :مَن أحسن من اللّه حکماً لقوم یو قنون » چه
کسى براى آنها که یقين دارند ،ازلحاظ حکم کردن نيکوتر ازخد است؟ (مائده()50 /5/قرائتی ،1383:ج .)103/ 3یکی از
قوانين مجازاتی اسالم که در سال  1361تدوین یافته (گلدوزیان ،1384 :ص ،)44حد رجم است که با شرایط ویژه اي
هم در فاعل جرم وهم در اثبات جرم ،بر متجاوزین حریم ناموسی  ،تعيين شده است ودر قانون مجازات اسالمی که در
مورخه  1375 /2/6به تصویب شوراي نگهبان رسيده (بنکدار 1384 :ص ،263حسينی نيک 1390 :ص ، )558اینچنين
آمده است " :حد زنا در موارد ذیل رجم است :الف) زناي مرد محصَن یعنی مردي که داراي همسر دائمی است وبا او
در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت بخواهد می تواند با او جماع کند ب) زناي زن محصَنه با مرد بالغ ،زن
محصنه زنی است که داراي شوهر دائمی است وشوهر در حالی که زن عاقل بود با او جماع کرده است و امکان جماع با
شوهر را نيز داشته باشد " (همان ،ص ،42ماده  . )83ولی این قانون با اندک تغييري در مورخه ( 1392 /2/11عابد زاده
 1392:ص .)11به صورت زیر مصوّ ب شده است " حدزنا براي زانی محصن و زانيه محصنه رجم است .درصورت
عدم امکان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئيس قوه قضائيه چنانچه جرم با بينه ثابت
شده باشد ،موجب اعدام زانی محصن و زانيه محصنه است و در غير اینصورت موجب صد ضربه شالق براي هر یک
ميباشد) (همان ص  ،191ماده .)225در تحقيق پيشروسعی بر این است که اصالحيه فوق ،بازخوانی منتقدانه شود  .این
حرکت با عبور از چندین بخش به سرانجام خواهد رسيد:
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 -1مفهوم شناسی
رجْم در لغت به معناي زدن با سنگ است و در فحش وطرد نمودن نيز به کار می رود (راغب اصفهانی ،ص:
)345و به طور استعاره در ظن بدون دليل و برهان استعمال می شود (طریحی1375 :ج،6ص )68 :و در قرآن از قتل،
تعبير به رجم شده است و این ،از باب نام گذاري مسبب به اسم سبب است "قيل للقتل رَجْمٌ ألَنهم کانواإِذا قتلوا رجلًا
رَمَوه بالحجاره حتى یقتلوه" (ابن منظور 1414:ج،12ص )227:ودر اصطالح فقهی یکی از اقسام حد زنا است و به معناي
زدن زنا کار محصَن با سنگهاي ریز تا کشته شود ،می باشد (حلی ،ابن ادریس1411 :ج  3ص)452-451
رجم در قرآن:واژه رجم با مشتقاتش در آیات متعدد قرآن به کار رفته است ولی در هيچکدام به معناي اصطالحی
وکيفر زنا ،استعمال نشده است وبررسی ها نشان می دهدکه رجم یک معنایکلی و جامع دارد و آن " اندختن چيزي به
سوي شخصی یا موضوع معينی است " خواه آن چيز سنگ باشد یا غيرآن از اشياء جامد و خواه کالميا امر معنوي باشد
مثال گفته می شود:زید را با سنگ یا آهن پاره یا با سخنان خشن یا با قهر و قطع مودت رجم نمودم بنا براین رمی با
سنگ ،فحش ،شتم و لعن از مصادیق معناي أصلی است همانطوري که طرد ،قتل و دور کردن ،از لوازم آن است مثال
رجم درآیه"وَ لَوْ ال رَهْطُکَ لَرَجَمْناکَ "(هود)91/11/به معناي سنگسارو درآیه "وَ یَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ کَلْبُهُمْ رَجْماً
بِالْغَيْبِ"(کهف )22/18/به معناي رجم با قول نا درست ودر آیه" وَ إِنِّی عُذْتُ بِرَبِّی وَ رَبِّکُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ"(دخان)20/44/
به معناي مطلق رجم یعنی رنجاندن به هروسيله اي و درآیه" فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّکَ رَجِيمٌ" (حجر)34/15/به معناي رجم
معنوي و مشمول لعن ونفرین شدن است که همه اینها به عنوان مصداق معناي اصلی رجم است نه به عنوان معانی
مختلف .پس قتل واعدام جزء معناي رجم نمی باشد چنانکه سنگسار ،مالزم با قتل نيست مگر در جائيکه هدف از آن
کشتن باشد ( ،مصطفوي 1360،ج ،4ص.)81 :کوتاه سخن اینکه رجم به عنوان کيفر زنا در قرآن مطرح نشده است مگر
به عقيده برخی از علماء اهل سنت که می گویند عبارت" الشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموهما" آیه اي از قرآن بوده است
که به حسب تالوت منسوخ و به حسب حکم ،محکم وپایدار است (شوکانی1414،ق ،ج4ص )6ولکن این عقيده
مستلزم قول به تحریف قرآن است وقول به تحریف باالتفاق باطل است پس این عقيده نيز باالتفاق باطل می گردد.

 -2وضعیت رجم در آخرین اصالحیه
گاهی در السنه وکالء وقضات محترم زمزمه می شود که رجم از قانون مجازات حذف شده است ،ولی این سخن
اگر از روي مسامحه نباشد  ،از روي بی دقتی است چون رجم ،از قانون حذف نشده است بلکه تنها اطالقش با قيد
امکان تقييد خورده و رجم به بند کشيده شده ،بندي که آن را از قبيل سهلـ ممتنع نموده و به سخن دیگر به تعليق
کشانده است.
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 -3منشأ قید «امکان و عدم امکان» چیست
سوال صلی تحقيق حاضر این است که تقييد اطالق رجم با قيد "امکان" در آخرین اصالحيه قانون مجازات
اسالمی ،بر چه اساسی است،توجيه فقهی دارد یا نه؟ واین تقييد از جهت مقتضی رجم است یا از جهت فقدان مانع آن ؟
پاسخ به این سوال با تحليل مبانی رجم روشنخواهد شد

 -4مبانی رجم
عمده ترین دليل رجم سنّت است چون همانطوریکه قبال بيان شد به اتفاق فقهاء شيعه و به عقيده اکثر اهل سنت ،
رجم به عنوان کيفر زنا ،در قرآن نيامده است و روایات رجم هم در منابع روائی اهل سنت ذکر شده وهم در منابع تشيع
و در داللت بر اصل رجم  ،مستفيض بلکه متواتر(شوکانی1414،ق ،ج4ص )6معنوي هستند اگرچه در بيان شرایط آن
هماهنگ نيستند ولذا این روایات  ،نيازي به بررسی سندي ندارند  .در اینجا به بيان تعدادي از آنها بسنده می کنيم:
 -4 -1روایت مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِی جَعْفَر (ع) فِی الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْم  .بر زانی وزانيه
محصن بعد از صد ضربه شالق ،سنگسار است (طوسى 1407 :ق  ،ج 10؛ ص)4
 -4 -2عَنْ عَلِیٍّ(ع) ":أَنَّهُ قَضَى فِی الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ إِذَا زَنَيَا بِالرَّجْمِ عَلَى کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ قَالَ إِذَا زَنَى
الْمُحْصَنُ وَ الْمُحْصَنَةُ جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رُجِمَ"وقتی که مرد وزن محصن زنا کنند  ،اول صد تازیانه می
خورند سپس رجم می شوند ( .ابن حيون1385 :ج  2؛ ص )449به مقتضاي دو روایت فوق  ،درزانی محصَن ،جلد با
رجم جمع می شود .
 -4 -3روایت أَبِی بَصِيرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ الْأَکْبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدُّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ فَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ
الْمُحْصَنُ رُجِمَ وَ لَمْ یُجْلَدْ .رجم حد بزرگ و تازیانه حد کوچک خدا است پس وقتيکه مرد محصن زنا کند  ،رجم می
شود ولی جلد نمی شود (.طوسى 1407 :ق  ،ج 10؛ ص(5
 -4 -4روایت سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ " :الْحُرُّ وَ الْحُرّه إِذَا زَنَيَا جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فَأَمَّا
الْمُحْصَنُ وَ الْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا الرَّجْمُ "  .مرد وزن آزاد وقتی که زنا نمودند هر کدام صد تازیانه شالق می خورد به شرط
این که غير محصن باشند پس اگر محصن باشند هر دو رجم می شوند (کلينی ، 1407 :ج ،7ص )177به مقتضاي این دو
روایت  ،حد زانی محصَن فقط رجم است
 -4 -5روایت أَبِی بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) ":لَا یُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّى یَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَى
الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کَالْمِيلِ فِی الْمُکْحُلَةِ " .مرد وزن رجم نمی شوند مگر این که چهار شاهد بر جماع آنها
همچون مشاهده قلم در سرمه دان  ،شهادت دهند (.همان 1407:ج 7؛ ص )184در این روایت سبب رجم و شرایط کمی
وکيفی شهادت بر زنا بيان شده است
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 -4 -6روایت عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ " :إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ
إِذَا زَنَى النَّصَفُ  1مِنَ الرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ یُجْلَدْ إِذَا کَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَى الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِّ جُلِدَ وَ نُفِیَ سَنَةً مِنْ
مِصْرِهِ" .اگر پير مرد یا پير زن زنا کنند  ،ت ازیانه می خورند سپس رجم می شوند و اگر مرد ميانسال محصن زنا کند تنها
رجم می شود و اگر جوان کم سن زنا کند تازیانه می خورد ویک سال نفی بلد می شود (.طوسى 1407 :ق ج 10؛
ص .)4در این روایت زانی به سه گروه تقسيم شده است:کهنسال ،ميان سال و جوان  .در گروه اول جلد با رجم جمع
می شود و در دومی تنها جلد و در سومی جلد با نفی بلد جمع می شود .البته صدر وذیل روایت مطلق و اعم از محصن
و غير محصن است ولی بقرینه " قد احصن" که در گروه دوم ذکر شده است ،حمل بر محصَن می شود
 -4 -7مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ از أَبِی جَعْفَرٍ عليه السالم نقل می کند«:قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السالم فِی الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ
أَنْ یُجْلَدَا مِائَةً ،وَ قَضى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ ،وَ قَضى فِی الْبِکْرِ وَ الْبِکْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْیَ سَنَةٍ فِی غَيْرِ مِصْرِهِمَا ،وَ هُمَا
اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِکَا وَ لَمْ یُدْخَلْ بِهِمَا» امام علی (ع) در زانی پير حکم به جلد نمود و در محصن حکم به رجم و در معقود
ومعقوده که هنوز همبستر نشده اند ،حکم به جلد و نفی بلد نمود (کلينی ، 1407 :ج ،7ص)177 :در این روایت زانی به
سه دسته تقسيم شده و براي هر دسته حکمی خاص ذکر شده است -1 :پيرزن و پير مرد جلد می شوند -2 .محصن
رجم می شود  -3مرد و زن جوان که عقد بسته اند ولی زفاف ننموده اند جلد و نفی بلد میشوند.

 -5جمع بندی روایات
روایات رجم ،منحصر به احادیث فوق نمی باشد بلکه غير از اینها نيز روایاتی در کتب فریقين وجود دارد منتها این
روایات اگرچه رجم را با سنت قولی وعملی ،براي محصَن ومحصَنه  ،باالتفاق اثبات می کند ولی دراینکه حدّ آنان جلد
و رجم است یا تنها رجم وهمچنين بين پير وجوان فرق است یانه ؟ هماهنگ نيستند چراکه بعض از آنها بدون توجه به
سنّ زانی بر جمع رجم و جلد داللت می کند مانند حدیثهایيک و دو وبعضيها بر تأثير و دخالت سنّ زانی تاکيد می کند
مانند روایت ششم و بعض دیگر تنها بر رجم داللت می کند بدون اینکه ميان پير وجوان تفاوتی باشدمانند روایت سه
وچهار  .البته اختالف روایات در این جهت منشأ اختالف فتاوي و اقوال فقها نيز گشته است  .و درآینده به این
اختالفات اشاره خواهيم نمود ولکن در هر صورت داللت این روایات بر ثبوت رجم در صورت احصان زانی ،صریح
است و قيد "امکان یا عدم امکان " در هيچکدام از آنها تلویحایا تصریحا مطرح نشده است که در این مجال مطلوب ما
نيز همين است .پس قيد "عدم امکان "که در قانون مجازات بيان شده است ،پایه روائی ندارد چنانکه این قيد نه در
فتاواي متقدمين به چشم می خورد ونه در فتاواي معاصرین  .در اینجا به نمونه اي از اقوال فقهاء جهت تایيد مدعی
اشاره می گردد:
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 -6آرای فقهای شیعه
 -6-1فقهای متقدم:صدوق و ابن حمزه(رهما) می گوید ":ومن زنى بمحصنه وهومحصن،فعلى کل
واحدمنهماالرجم ومن زنى بمحصنه وهوغيرمحصن ،فعليهاالرجم،وعليه الجلد وتغریب سنه" هرگاه زانی وزانيه محصن
باشند هر دو رجم می شوند و اگر زانيه محصن وزانی غير محصن باشد زانيه رجم وزانی جلد وتبعيد می شود .
(صدوق ،علی بن بابویه،ص  ،275طوسی ،ابن حمزة،1408:ص)413
ابو الصالح(ره) می گوید  ":فإن کان حرامسلما محصنا بزوجة غبطة حرة أوأمة أو ملک یمين حاضرة یتمکن من
الوصول إليها وکان شيخا جلد مائة سوط وأمهل حتى یبرأ الضرب ثم رجم حتى یموت ،وإن کان شابا رجم حسب"...اگر
زنا گنندگان محصن وپير باشند اول جلد می شوند سپس رجم واگر جوان باشند تنها رجم می شوند ( .حلبی
،أبوالصالح1403:ق ص )405
شيخ طوسی(ره) می گوید ":یجب على الثيب الرجم  .وبه قال جميع الفقهاء دليلنا:إجماع الفرقة ... .المحصن إذا
کان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد والرجم ،وإن کان شابين فعليهما الرجم بالجلد  .وقال داود وأهل الظاهر:عليهما الجلد
والرجم ،ولم یفصلوا  .وبه قال جماعة من أصحابنا .وقال جميع الفقهاء:ليس عليهما إال الرجم دون الجلد ( "...طوسی:
1417ق ،ج  5ص )366- 365
ابن براج(ره) می گوید":وأماالذي یجب فيه الرجم بعد الجلد ،فهو وطؤ الشيخ والشيخة إذا زنيا وکانا محصنين .
وأما الذي یجب فيه الرجم دون الجلد ،فهو وطؤ کل محصن أومحصنة ليسا بشيخين ( "... .ابن البراج :بی تا ،ج  2ص
)519
ابن زهرة می گوید ":ومن الزناه من یجب عليه الرجم فقط ،وهوکل محصن ليس بشيخ والشيخه ،بالخالف إال من
الخوارج ،فإ نهم أوجبوا الجلد ،ونفوا أن یجب الرجم فی موضع من المواضع ،و قد بينا انعقاد االجماع على خالفه ،ومن
أصحابنا من قال بوجوب الجلد هاهنا أیضا مع الرجم والظاهر من المذهب هو األول  -( ".. .ابن زهرة1417 :ق ص )422
ابن إدریس(ره) می گوید":وعندنا أنه یجلد أوال مائة جلدة ،ثم یرجم ،وفی أصحابنا من خص ذلک بالشيخ والشيخة
إذا زنيا وکانا محصنين ،فأما إذا کانا شابين محصنين ،لم یکن عليهما غيرالرجم" (ابن إدریس حلی1411:ق،ج  3ص )441
شهيد اول و ثانی می گویند  ":واألقرب الجمع بين الجلد والرجم فی المحصن وإنکان شابا جمعا بين دليل اآلیة،
والروایة وقيل :إنما یجمع بينهما على المحصن إذا کان شيخا أوشيخة ،وغيرهما یقتصر فيه على الرجم  .وربما قيل
باالقتصار على رجمه مطلقا  .واألقوى ما اختاره المصنف ،لداللة األخبار الصحيحة عليه  .وفی کالم علی عليه السالم حين
جمع للمرأة بينهما :جلدتها بکتاب اهلل ،ورجمتها بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله" (شهيد ثانی :بی تا  ،ج  9ص - 85
)86
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صاحب جواهر(ره) می گوید":وأما الرجم فيجب على المحصن والمحصنة إذا زنى أو زنت ببالغة عاقلة أوبالغ عاقل
بالخالف أجده فيه ،بل االجماع بقسميه عليه بل المحکی منهما مستفيض أو متواترکالنصوص(ف) الحکم حينئذ مفروغ منه،
نعم إن کان شيخا أوشيخة جلد ثم رجم بالخالف محقق معتدبه أجده فيه أیضا ،بل االجماع بقسميه عليه أیضا (نجفی:
1363ش ،ج41ص)318
آقاي خوانساري(ره) می گوید" :ویجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ،یجمع للشيخ والشيخة بين الحد
والرجم إج ماعا وفی الشاب روایتان أشبهما الجمع ،والیجب الرجم بالزنى بالصغيرة والمجنونة ویجب الجلد وکذا لوزنى
بالمحصنة صغير(.خوانساري1405 :ق ج  7ص )28

 -6-2فقهای معاصر شیعه
آقاي خوئی(ره) می گوید":الصحيح أنه الجلد علی المحصن و إنما یجب الرجم فقط ،فانما و رد من الروایات فيال
جمع بين الجلدوالرجم مطلق ،ولم یذکرفی شئ منها الشاب والشابة " (خوئی1407 :قج  1ص )197
آقاي گلپایگانی (ره) میگوید ":اما االول فال کالم والنزاع فيه بل اتفق الکل على انه إذا زنى البالغ العاقل المحصن
ببالغة عاقلة فانهما یرجمان ،وکذلک إذا زنت بالغة عاقلة محصنة ببالغ عاقل ،بل اجماع المسلمين على ذلک ولم یخالف
فيه اال الخوارج ...و بعض المعتزلة" (گلپایگانی1412 :ق ج  1ص )278
امام خمينی (ره) میگوید :الثانی -الرجم فقط ،فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ،و على المحصنة إذا زنت
ببالغ عاقل إن کانا شابين ،و فی قول معروف یجمع فی الشاب و الشابة بين الجلد و الرجم ،و األقرب الرجم فقط... .
الرابع :الجلد و الرجم معا ،و هما حد الشيخ و الشيخة إذا کانا محصنين فيجلدان أوال ثم یرجمان( .خمينی :بی تا ،ج 2
صص )463 / 464

 -7آراء فقهاء سنّی
شوکانی می گوید" :أما من کان محصنا من األحرار فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة ،بإجماع أهل العلم
وبالقرآن المنسوخ لفظه الباقی حکمه وهو «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة » وزاد جماعة من أهل العلم مع
الرجم جلد مائة" (شوکانی1414،ق ،ج4ص)6
جزیري می گوید":ولم یخالف فی هذا الحد (الرجم) اال بعض المعتزلة و الخوارج" در ثبوت رجم غير از خوارج
وبعض معتزله  ،فقيهی مخالفت نکرده است (جزیرى1411 :ق ج  5ص )58
ابن قدامه می گوید":ان الرجم الیجب إال على المحصن باجماع أهل العلم(ا بن قدامه:بيتا ،ج  10ص )126
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ابو حيان می گوید" :وقد ثبت الرجم بالسنة المستفيضة وعمل به بعدالرسول  ،خلفاء اإلسالم أبوبکر وعمر وعلیّ
" رجم با سنت مستفيضه ثابت شده و بعد از پيامبر ،ابوبکر،عمر وعلی به این سنت عمل نموده اند( .اندلسی،
ابوحيان 1420،ق ،ج،8ص)8 :
ابن حزم و سيوطی می گویند":وان کانا محصنين رجما...فی سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم"اگر زنا کنندگان
محصن باشند طبق سنت پيامبر رجم می شوند (ابن حزم اندلسی،ج  11ص ( )230سيوطی:بی تا ،ج  2ص )130

 -8جمع بندی اقوال فریقین
فقهاء اسالم از متقدمين و متأخرین مگر شاذي از آنان که قائل به نسخ رجم شده اند  ،2در ثبوت رجم بر محصَن و
محصنه ،اتفاق نظر و اجماع دارند ولی در اینکه این افراد عالوه بر رجم ،جَلد نيز دارند یا نه ؟ سه نظر وجود دارد و
منشأ این اختالف ،تفاوت لسان ادلَه (روایات) می باشد:
الف :محصنَين تنها رجم دارند اعم از اینکه پير باشند یا جوان  .شوکانی1414،ق ،ج4ص)6
ب:در محصنَين رجم باجلد جمع می شود مطلقا اعم از اینکه جوان باشند یا پير(.شهيدثانی :بی تا  ،ج  9ص - 85
 ،86ابن إدریس1411:ق،ج 3ص ، 441خوانساري1405:ق ،ج  7ص )28
ج :در محصنَين در صورتيکه پير باشند رجم باجلد جمع می شود ( .ابن زهرة ،ص  ،422ابن البراج ،ج  2ص 519
 ،طوسی ،ج  5ص  ،366- 365حلبی ،أبوالصالح ،ص ( )405خوئی ،ج  1ص  ، 197نجفی1363:ش ،ج41ص، 318
خمينی ،ج  2ص )463

دیدگاه برگزیده
دليل این مسئله فقط روایات است و لسان آنها متفاوت است چون برخی از آنها به طور مطلق مثبت رجم است و
برخی دیگر به طور مطلق مثبت رجم و جلد است ولی روایت عَبْد اللَّه بْن طَلْحَه ،بين پير وجوان تفصيل داده و جمع
بين رجم وجلد را مخصوص شيخ وشيخه نموده است و لذا این روایت بهترین شاهد است براي جمع ميان روایات  ،با
حمل مطلقات به مقيد و ترجيح دادن قول به تفصيل  .ولی در هر صورت باز یافت فتاواي گذشته این است که اطالق
دليل رجم ،قيد " امکان" را که در اصالحيه اخير افزوده شده است  ،بر نمی تابدولذا همه فقهاء در این اطالق اتفاق نظر
دارند.
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قید امکان زاییده مصلحتاندیشی و حکم ثانوی
از مطالب گذشته معلوم شد که از ناحيه مقتضی رجم،براي تقييد اطالق آن ،وجهی وجود ندارد پس منشأ قيد "
امکان " رادر (قانون مجازات اسالمی مصوب  ،)1392باید در ناحيه " مانع " جستجو کرد و در این جهت نيز مانعی جز
ابراز عاطفه ،و احساسات از یک سو و رجمهاي سياسی و تهمتهاي مغرضانه متظاهرین حقوق بشر ،به قوانين دین اسالم
از سوي دیگر ،به نظر نمی رسد در حالی که به گفته قرآن کریم نباید رأفت به مجرمان(وَالتَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَه فِی دِین
ِاللَّه) (نور )2/24/یا سرزنش مالمت گران(وَالیَخافُونَ لَوْمَة َالئِم) (مائده،)54/5/از اجراي حکم الهی مانع شود
بنابرایناطالق قانون رجم مانع عقلی وشرعی ندارد چون نه ضد عقل است و نه منافی عدل الهی زیرا هدف اصلی از این
نوع مجازات ها نقش بازدارندگی آنها است و گر نه تحقق آنها بسيار نادر است چون شرایط آنها متعسّر بلکه متعذّر می
باشد مگر این که وضع جامعه از نظر عفاف به حدّ بحران برسد و ناموس مردم به طور علنی مورد تعرض قرار گيرد و
در چنين وضعيتی  - ،خدا پيش نياورد  -رجم براي متجاوزین ناموسی  ،کيفر نا مناسب وخشن نخواهد بود ،آنهم از
باب درمان و قطع عضوي براي سالمتی پيکرهجامعه انسانی ،همانطوري که گاهی بریدن دست یا پاي عفونتی و دیابتی،
جهت سالمتی وادامه حيات کل بدن  ،ضرورت پيدا می کند و هيچ عاقلی آن را کار خشن یا ضد عاطفه نمی داند پس
اطالق رجم همانند خود رجم ،فاقد مانع عقلی و نقلی است مگر این که در برهه از زمان  ،مصلحت مهمی از قبيل خلع
سالح سر دمداران جنگ رسانه اي  ،تعليق آن را ایجاب کند که در این صورت ولیّ فقيه می تواند به مقتضاي اختيارات
قانونی اش ،3به صورت موقت وحکم ثانوي  ،آن را به تعليق درآورد.
نکته:قابل ذکر است که یکی از دالیل سخت بودن شرایط اثباتی رجم این است که همه رجم ها یا اکثر شان مانند
قضيهی ماعز ،زن لخميه و غامدیه ،در عصر رسول خدا (ص) و خلفاء ،با اقرار مجرمين ثابت و اجرا شده است نه با
بينه(،أن رجال من الصحابة یسمى ماعزا أقر بالزنا فرجم ،وأن امرأتين من بنى لخم و بنى غامد أقرتا بالزنا فرجما على
مشهد من الناس ومرأى منهم) بنابراین شارع حکيم از یک طرف براي زناي محصن مجازات شدید تعيين کرده و از
طرف دیگر راه اثبات آن را سنگين نموده تا با این سنگينی،آن شدت را تعدیل نماید بدون اینکه از اثرات اجتماعی حد
زنا کاسته شود(.مراغی ،ج 18ص ، 68زحيلی1418 :ق ،ج،18ص)126 :

 -10مذعومه نسخ رجم:
گروه خوارج  ،قانون رجم را منسوخه پنداشته و آن را انکار نموده اند (جزیرى1411 :ق ،ج  5ص  )58و این
سخن به بعضی از معتزله نيز نسبت داده شده است (طوسی1417 :ق ،ج  5ص  )366- 365و براین عقيده دو دليل اقامه
نموده اند :یکی اینکه رجم ،به وسيله آیه " الزانی والزانيه فاجلدوا کل واحد منهما مأه جلده ("....نور )2/ 24/نسخ شده و
حد هر زانی و زانيه تنها جلد است ( .طوسی1417 :ق ،ج  5ص )366- 365چون آیه،عام ومطلق است و بين محصن
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وغير آن فرق نگذاشته است وتخصيص عموم کتاب با خبر واحد جایز نيست(آلوسی1415:ق ،ج،9ص)278 :و دیگر
اینکه طبق آیه "فَإِذا أُحْصِنَّ ،فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ ،فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ"(نساء)25 /4/بر کنيزان
محصنه نصف کيفر حره تعيين شده است و رجم قابل تنصيف نيست پس معلوم می شود که کيفر محصنه جلد است که
براي حرّه صد تازیانه و براي کنيز پنجاه تازیانه است (زحيلی1418 :ق ،ج،18ص)126 :

ردّ مذعومه نسخ
این مذعومه اگر چه با استدالل فوق ،به حسب ظاهر و قطع نظر از ادله خارجی ،موجّه است ولی با دو مانع
اساسی روبرو است :یکی اینکه رجم بعد از آیه فوق و در زمان خلفاء نيز اجرا شده است (جزیري1411 :ق ،ج  5ص
 )58پس مسئله نسخ ،گمان باطل است و دیگر اینکه اوالٌ تخصيص عمومات کتاب به عقيده اکثر فقها با خبر ثقه جایز
است .ثانياٌ رجم باسيره و خبر متواتر معنوي ثابت شده است (آلوسی1415 :ق ،ج،9ص )278 :وجواز تخصيص کتاب با
خبر متواتر ،متفق عليه است و لذا وقتی که خوارج در مورد رجم ،به عمربن عبد العزیز اعتراض نمودند وگفتند که رجم
در قرآن نيامده است ،عمر در جواب آنان گفت:پس شما در مورد رکعات نماز چه می گوئيد ؟ در حاليکه در قرآن نيامده
ولی پيامبر(ص) آنها را بيان نموده است  ،آنان مبهوت ومسکوت ماندند (همان)
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نتیجه گیری و پیشنهاد
از مباحث انجام یافته به این نتيجه رسيدیم که اوالَ:قانون رجم داراي مقتضِی محکم وقوي و فاقد مانع معقول است
پس تقييد اطالق آن در قانون مجازات اسالمی مصوب  1392توجيه فقهی ندارد  .ثانياَ :درست است که رجم یک
مجازات سخت وبزرگ است ولی شرایط ثبوتی(ماهيت احصان) 4واثباتی (کميت وکيفيت بينه)آن نيز سخت وباریکتر
است به طوریکه تحقق آن از امور روئيائی و سهل –ممتنع محسوب می شود .ثالثا :کيفيت شهادت چهار مرد عادل بر زنا
به نحو مشاهده ي طنابی در چاه وقلمی در سرمه دان (کالميل فی المکحله) ،بيانگر این است که این کيفر ،مال کسانی
است که به طور متظاهر و متجاهر ،نافی وناقض امنيت ناموسی باشند و گستاخی را به حدي برسانند که در جلوي
جشمان مردم  ،مرتکب فحشا شوند وگرنه اثبات آن متعذر می باشد و اما رجمها ي که در عصر رسول خدا (ص) و
خلفاء،به وقوع پيوسته ؛ همه یا اکثرشان با اقرار مجرمين ثابت و اجرا شده است نه با بينه .با توجه به این امور پيشنهاد
ميشود که به جاي تقييد اطالق رجم و افزودن قيد "امکان" که خودش بعدا منشأ شبهه و تفسيربه رأیها خواهد شد، 6
رجم بدون قيد،همراه شرایط ثبوتی و اثباتيش در متن قانون مجازات ،ثبت شود چون با فراهم بودن زمينه و شرایط
مذکور -،خدا پيش نياورد  -رجم براي افراد فسقه وفجره ،کيفر بی تناسب با جرم نيست و اگر وضع جامعه،به مرحله
حاّد و قرمز نرسد  ،رجم نيز از باب سالبه به انتفاي موضوع ،منتفی خواهد شد ونيازي به حذف یا تعليق نخواهدداشت.
در هر صورت ثبت این قانون ،اثر اجتماعی و روانی خود را بر روي اخالل گران جامعه که همان بازدارندگی و تعدیل
خوف و رجاء است خواهد گذاشت اگر چه بيمار دالن شرقی وغربی از این نکته غافل باشند (واکثرهم ال یعقلون(
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پی نوشت ها :
 -1نصف با فتح نون وصاد به معناي زن ميان سال یا چهل و پنج تا پنچاه ساله می باشد(.طریحی ،فخر الدین ،ج5
ص)125
 -2جزیري می گوید:فانهم(الخوارج)قالوا:ان عقوبة الرجم کانت موجودة فی صدراالسالم ثم نسخت بقوله تعالى":
الزانية والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة" فالزانيان یستحقان الجلد مطلقا سواءکانا محصنين أوال ولکن دليلهم هذا
الیتم اال إذا ثبت ان النبی صلى اهلل عليه وآله لم یرجم احدا بعدنزول هذااآلیة  .ولکن الجمهورقالوا:ان رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله قد رجم بعد نزول هذه اآلیة) (جزیرى،ج  5ص  )58و زحيلی می گوید":وأنکرالخوارج مشروعية حدالرجم
ألنه الیتنصف ،فالیصح أن یکون حدا للمحصنات من الحرائر ،واللّه تعالى جعل حد اإلماء نصف حدالمحصنات
الحرائرفی قوله :فَإِذاأُحْصِنَّ،فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ ،فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ (النساء ،)25 /وألن الرجم لم
یذکر فی القرآن فی حد الزنى ،وألن آیة الجلد عامة لکل الزناة ،فالتخصص بخبر الواحد المروي فی حد الرجم.
"(زحيلی141:ق ،ج،18ص)126 :
 -3خوارج بر عقيده خود اصرار داشتند به طوریکه در مورد رجم به عمربن عبد العزیز اعتراض می نمودند(آل
غازي1383:ق ،ج،6ص ،108 :آلوسی1415:ق ،ج،9ص)278 :
 -4ر ک به:قانون اساسی  ،اصل یکصد وده –وظایف و اختيارات رهبر –(حسينی نيک ،ص )33
 -5براي تحقق احصان شروط متعدد ذکر شده است (حلی ،ابن ادریس ،ج3ص ، 450محقق حلی ،ج 3ص-933
 )934و بعضيها بيش از هفت شرط ذکر نموده است":ولالحصان شروط سبعة( "...ا بن قدامه  ،ج  10ص )126
 -6در اصالحيهاخير ،معيار ومالک "امکان" و تشخيص دهنده آن مشخص نشده است بلکه ميدان براي مفسران و
مأوّالن متشابه باز مانده است .
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