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چکیده

با عنایت به یکسان بودن ماهیت زن و مرد ،زنانگی و مردانگوی عنصور تتثیرگوذاری در
ارتکاب جرم و مجازا مجرم به نظر نمیرسد اما با تتمل در متون جزایی اسالم و پیرو
نن قانون مجازا ایران ،روشن میشود که جنسویت در مجوازا  ،اعوم از معافیتهوای
مجازاتی ،نحوه اجرای مجازا و حتی میزان مجازا تتثیرگذار است .برای دستیابی به
اینکه نیا زنان مشمول معافیتها یا تخفیفا هستند یا مردان و اینکه کودامیک بیشوتر
مورد عنایت شارع مقدساند ،احصای تمام مصادی مجرمانه ،که در ننها تفاو مجازا
بین زنان و مردان وجود دارد ،الزم است .در این نوشتار معافیتها یا تخفیفا مجوازاتی
زنان و مردان به صور مستقل بررسی و روشن شد که در زنا با محارم ،همجنسبوازی
زنان (مساحقه) ،ارتداد و قیاد تخفیفاتی شامل زنان شده و در سورقت از موال فرزنود،
قذف و قتل او و نیز در زنای همسر ،تخفیف شامل حال مردان است .با این همه ،حوائز
اهمیت است که تتثیر جنسیت در مجازا به هیچ وجه ناشی از نگاه تبعیضی قانونگذار
یا شارع نیست.
کلیدواژهها :جنسیت ،مجازا  ،تفاو زن و مرد ،حقوق جزا ،فقه.
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مقدمه
اسالم زن و مرد را در انسانیت ،مدزلت ،شخصیت انسانی و معیارهای فضیلت و جوهره
انسانیت یکسان می دانه و قدها معیار فضیلت و ارز را ققوا و کماالت انسانی و معدوی
معرفی میکده (حجرات .)13 :از این رو زن و مطرد از حقطوق مسطاوی برخوردارنطه؛ امطا
قساوی انسانیت و قساوی حقوق به هیچ رو به معدطای قشطابه کامطل حقطوق و وظطای
نیست ،بلکه مرد حقوقی متداسب با خویش و زن نیز حقوقی سازگار با خطود دارد .قدهطا
از این رهگذر است که زن و مرد به سعادت و کمال میرسده.
ق اوتهای جسمی و روحی زن و مرد انکارنشهنی است؛ امطا بطهیقطین وجطود ایطن
ق اوت ها به مدزله نقص یکی و کمال دیگری نیست ،بلکه الزمه عهالت ،شباهت نهاشتن
آنان در برخی از حقوق است .اساساً قبعیض و بیعهالتی در صورقی محقق میشود کطه
در شرایط مساوی و استحقاقهای همسان ،میان افراد فرق گذاشته شود؛ اما اگر ق طاوت
داشته باشده و قشابه حقوقی بین آنان نباشه ،بهیقین مصطهاق بطیعطهالتی نخواهطه بطود.
بدابراین شکی نیست که ق اوتهای موجود در احکام ،از جمله احکطام جزایطی از قبیطل
قعیین مجازات ،نه ناشی از ارز کمتر زن است و نه کاش از آن.
تفاوت زن و مرد در مجازات
در جرمشداسی میان جدسیت و اصل ارقکاب جرم رابفه برقرار است .میزان و کمیطت و
نوع جرایم زنان و مردان مت اوت است و در شیوه ارقکاب جرایم نیز ق اوت چشمگیری
دیهه میشود .آمارهای جدایی ق اوتهای قابل مالحظهای را بین میزان جطرایم مطردان و
زنان نشان میدهده (حاجی د نبادی.)62 :1387 ،
در فقه و حقوق ایران ،همانگونه که بین جطرم و جدسطیت ارقبطاب وجطود دارد ،در
قعیین مجازات نیز این رابفه دیهه میشود .با مفالعطه قطوانین فقهطی حقطوقی ،مجطازات
مت اوت مرد و زن در برخی از جرایم در دو بخش قابل بررسی است :ال ) جرایمی که
مجازات زنان در آن خ ی قر یا همراه با معافیت است؛ ب) جرایمی که مجازات مطردان
در آن خ ی قر یا همراه معافیت است.

جنسیت و مجازات در فقه و حقوق ایران 80 /

زنان و تخفیف مجازات
جرایمی که مجازات زنان در آنها خ ی قر است ،از این قرارنه:
 .1تفاوت مجازات در زنا با محارم؛ زنا با زن پدر

مجازات حه زنا از مسائلی است که در قعیطین مجطازات آن جدسطیت قأثیرگطذار اسطت.
مشهور فقها مجازات مجرم را قتل میدانده با این قوویح کطه مجطازات قتطل را فقطط در
محارم نسبی میپذیرنه و سایر محارم ،اعم از محارم رواعی و سببی ،را مشطمول حکطم
مذکور نمیدانده .استثدای این حکم زنا با زن پهر است که در آن ،زانی به مجازات قتطل
محکوم میشود ،در حالی که زانیه ،یعدی زن پهر ،از این مجطازات حطهاکثری (قتطل) در
امان است (خمییی .)463/2 :1398 ،در واق با ایدکه زانطی و زانیطه محطارم سطببی یکطهیگر
هستده و مفابق نظر کلی فقها مجازاقشان قتطل نیسطت ،در مقطام اسطتثدا ،جدسطیت قطأثیر
میگذارد و فقط زانی ،چه محصن باشه و چه غیر محصن ،به مرگ محکوم مطیشطود و
زانیه ،فقط اگر محصن باشه ،به این مجازات محکوم میشود.
مقدن ایران نیز در ماده  441قانون مجازات اسالمی ،زنای با محارم نسبی را موجطب
قتل میدانه و بیان میدارد:
حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف) زنا با مثارم نسبی؛
ب) زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است؛
ج) زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است؛
د) زنای به عیف و اکرا که موجب قتل زانی اکرا کیید است.
برخی دیگر از فقها ،بر خال نظر مشهور ،زنا با محارم سطببی را نیطز موجطب قتطل
میدانده .ایشان معتقهنه ارالقات ادله زنا با محارم شامل محطارم روطاعی و سطببی نیطز
میشود و کسانی که میگویده این ارالقات قدها به محارم نسطبی انصطرا دارنطه ،ادلطه
قابل قبولی نهارنه؛ چراکه واژه مِحرم یعدی کسی که ازدواج بطا او حطرام اسطت ،اعطم از
آنکه سببی باشه یا نسبی یا رواعی (خویی.)233/2 :1432 ،
آنچه در فضای ققدین به چشم میخورد ،پیروی قانونگطذار از نظطر خطال مشطهور
فقها است .در ماده  34قانون مجازات سابق آمهه است که زنا با محارم ،چه نسبی باشطه
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و چه سببی ،موجب قتل است؛ البته در بده (ب) ماده مذکور ،در زنا با زن پطهر قصطریح
کرده که فقط موجب قتل زانی است ،نه زانیه.
بده (ب) از ماده قانونی فوق محل قأمل است؛ چراکه در صهر ماده ،زنطا بطا محطارم
سببی را به رور کلی موجب قتل دانسته که زنا با زن پهر یکی از مصادیق آن و موجطب
قتل به شمار میرود .ربق این بده فرقطی بطین زانطی و زانیطه نیسطت و بایطه هطر دو بطه
مجازات مرگ و اعهام محکوم شونه؛ چراکه هطر کطهام محطرم سطببی دیگطری اسطت و
خارج کردن آن در بده (ب) فاقه مبدای فقهی و خالی از وجه است.
البته بدا بر دیهگاه غیر مشهور فقها ،استثدا بهگونهای غیطر از آنچطه در قطانون گذشطته
آمهه ،قابل ققریر است ،به این صورت که به رور کلی برای زنا با محارم مجطازات قتطل
با شمشیر پیشبیدی شهه ،اما برای زنا با زن پهر مجازات رجم و سدگسار در نظر گرفتطه
شهه است؛ هرچده زانی محصن نباشه (خویی.)234/2 :1432 ،
 .2تفاوت مجازات زن و مرد در جرم همجنسبازی

همجد گرایی ،چه در میان مطردان باشطه (لطواب) و چطه در میطان زنطان (مسطاحقه) ،از
بهقرین انحرافات اخالقی است که سرچشمه م اسه زیادی در جامعه میشود؛ این عمل
در حقیقت ،انحرا از ربیعت سالم انسانی است (مکارم دیرازی ،172/7 :1394 ،ذیل نیهه 81
سور هود) .در قوانین اسالمی نهقدها این عمل مدافی ع ت قحریم شهه ،بلکه بطرای عامطل
آن نیز مجازات شهیهی در نظر گرفته شهه که گاه به سر حطه اعطهام مطیرسطه (خهویی،
)280/1 :1422؛ اما چدانکه مشاههه می شود جدسطیت در قعیطین مجطازات ایطن جطرم نیطز
قأثیرگذار بوده و مجازات همجد بازی مردان اعطهام دانسطته شطهه (ر.ک :خمییهی:1398 ،
 ،)467/2در حالی که سق مجازات همجد بازی زنان صه وربه قازیانطه اسطت (همهان:
 .)490قانون مجازات اسالمی ایران نیز در مواد  ،483-488ومن شرح و قووطیح اصطل
عمل مجرمانه ،شرایط قحقق آن را اعالم میکده .ربق این مواد ،حطه لطواب بطرای فاعطل
درصورت عد  ،اکراه یا دارا بودن شرایط احصان 3،اعهام و در غیطر ایطن صطورت صطه
وربه شالق است .حه لواب برای م عول در هر صورت (وجود یا عهم احصطان) اعطهام
است.
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مواد  411-486نیز ابتها جرم مساحقه را شرح داده ،سس میزان مجطازات آن ،یعدطی
صه وربه شالق ،را قعیین و در ادامه قصریح میکده که در این حکم فرقی بین فاعطل و
م عول ،مسلمان و غیرمسلمان ،محصن و غیرمحصن ،و عد و غیرعد نیست.
چدانکه گذشت ،جدسیت بر قعیین مجازات جرم همجد بازی قطأثیر گذاشطته و در
مواردی برای مردان مجازات قتل و برای زنان فقط صه قازیانه پیشبیدطی شطهه ،کطه در
واق مجازات آن در حه مجازات ق خیذ (حه خ ی لواب) در مطردان اسطت (ر.ک :مهاد
 121قانون مجازات اسالمی).

 .9تفاوت مجازات زن و مرد در جرم ارتداد

یکی دیگر از مصادیق قأثیرگذاری جدسیت بر مجازات ،ق اوت در مجازات جرم ارقطهاد
است .واژه «ارقهاد» از کلمه «رد» گرفته شهه و به معداى «بازگشت» است .در فرهدطگ و
آموزههای دیدی ،بازگشت از اسالم و گرویهن به ک طر «ارقطهاد و ردّه» نامیطهه مطیشطود
(راغب ا تهانی348 :1384 ،ه .)347البته مسئله ارقهاد قدها در اسالم جرمانگاری نشهه است،
بلکه در برخی از ادیان دیگر نیز اگر کسی از دینِ برگزیطهه و رایطج رو بگردانطه ،کطافر
قلمهاد میشود و از آنجا که از دین سابق برگشته ،مرقه است و مجازات میشود (کتهاب
مقدس ،سترتثییه 5 :13 ،و) 7

در فقه اسالمی نیز مرقه به مسلمانی گ ته میشود که از دین اسالم روگردان شهه یطا
برخی از وروریات دین را انکار کرده باشه؛ در این صورت وی کافر به شطمار مطیرود
( در .)503/8 :1420 ،فقهای شیعه مرقه را به مرقه ففرى و مرقه ملی ققسیم و بطرای هطر
یك احکامی جهاگانه ذکر کردهانه (ر.ک :نجتی602 /41 :1404 ،؛ خویی325/1 :1422 ،؛ خمییی،
 .)477/1 :1398با نگاهی بطه وطوابط اسطالمی مطیقطوان دریافطت کطه ارقطهاد در اسطالم
جرمانگاری شهه و از برخی از آیات شری ه قرآن کریم (بقر 219 :؛ نلعمهران )92 :اسطت اده
میشود که دشمدان و رقبای داخلی و خارجی جریان فتدهانگیطز ارقطهاد را بطراى ایجطاد
قزلزل در اعتقادات و باورهاى دیدی مسلمانان پایه ریختطهانطه (بقهر  .)107 :بطا قوجطه بطه
شواهه مذکور در آیات ،شایه بتوان گ ت فلس ه جرمانگاری ارقهاد فتدطهانگیطزی ،ایجطاد
قردیه و شبهه در اذهطان عمطومی و قضطعی روحیطه ایمطانی جامعطه اسطت .البتطه اگطر
فتدهانگیزی و اخالل در نظم عمومی علت جرمانگطاری ارقطهاد باشطه ،فتدطهانگیطزی ،بطه
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عدوان قصه مجرمانه ،عدصر روانی ارقطهاد را قشطکیل مطیدهطه؛ امطا بطه نظطر مطیرسطه
فتدهانگیزی از حکمتهای ارقهاد است ،نه علتش ،چدانکه برخی آن را از حکمطتهطای
مجازات مرقه دانستهانه (مصباح.)106 :1381 ،
فتاواى فقها ،مانده بیشتر روایات مربوب به مرقه ،مفلقنطه؛ بدطابراین جطرم ارقطهاد از
جرمهاى فقط مادى به حساب میآیه (ولیدى .)324 ،323/2 :1385 ،در جرم صطرفاً مطادی،
قانونگذار صر قحقق عمل را اماره قانونی یا فرض قانونی 4بر قصطه مرقکطب مدظطور
میکده .فلس ه جرمانگاری ارقهاد جلوگیرى از ن طوذ بیگانگطان و دشطمدان و اسطت اده از
وع فکرى افراد سست ایمان است؛ به عبارت دیگر ،بطه انطهازهای ایطن شطیوه بطراى
ایجاد قزلزل در باورهاى اعتقادی مردم ،شیوه ساده و قأثیرگذاری است که قانونگذار بطه
کسی اجازه نمیدهه به آن نزدیك شود ،خواه قصه مجرمانه داشته باشه یا نهاشته باشه.
درباره میزان مجازات این جرم بایه گ ت مرقه ففرى اگر مرد باشه ،افزون بر برخی
از احکام مهنی -مثل فسخ عقه نکاح و جهایی از همسر بهون نیاز بطه رطالق و ققسطیم
اموال بین ورثه -به اعهام محکوم میشود؛ اما مرقه ملی را به قوبه و بازگشت بطه اسطالم
فرا میخوانده ،سه روز برای قوبه به او مهلت میدهده و روز چهطارم اگطر قوبطه نکطرد،
کشته میشود (خمییی .)475/2 :1398 ،از نظر برخی از فقها ،مهلت قوبه مدحصر به سه روز
نیست ،بلکه به قهر الزم به وی مهلت داده مطیشطود (طوسهی .)91/8 :1389 ،اگطر در ایطن
فاصله زمانی قوبه کرد ،آزاد میشود ،وگرنه به اعهام محکوم میشود .این در حالی است
که در فقه اسالمی ،مجازات زن مرقه ،از هر نوع که باشه ،اعهام نیست ،بلکطه وی را بطه
قوبه دعوت میکدده ،چدانچه قوبه کرد ،آزاد میشود ،وگرنه در زنطهان مطی مانطه ،هدگطام
نماز قازیانه می خورد و در قدگداى معیشتی قطرار مطیگیطرد قطا قوبطه کدطه (نجتهی:1404 ،
605/41؛ خویی372/1 :1413 ،؛ خمییهی .)474/2 :1398 ،مستده این حکم و ق اوت در مجازات
میان زن و مرد مرقه ،عالوه بر ن ی خال میان فقهای شیعه ،روایات این موووع اسطت
(خهویی .)377/1 :1413 ،فقهای اهل قسدن به این نظر فتوا نهادهانه و از نظر آنان ،زن مرقطه
مانده مرد مرقه کشته میشود (طوسی.)92/8 :1389 ،
چدانکه گذشت ،در بحث ارقهاد ،مجازات خ ی قطری دامطنگیطر جطد زن اسطت.
شایه بتوان گ ت حضور کمرنگقطر زنطان در عرصطه اجتمطاع ،آثطار مخطرب اجتمطاعی
کمتری ،از قبیل قشویش اذهان عمومی ،ایجاد اختالل در نظم عمومی و فتدهانگیطزی ،بطه
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دنبال دارد .از سویی ،خصوصیات روانشداختی ،احساسات و عوار حطاکم بطر جطد
زن سبب میشود که در بیشتر موارد ،زنان آسانقر از مردان قحت قأثیر قرار گرفته ،قغییر
عقیهه دهده.
 .4تفاوت مجازات زن و مرد در جرم قیادت

قحقیر و شخصیتشکدی شخص مجرم یکی از گونههای کی ری در نظام مجازاقی اسالم
قلقی میشود .جرم قیادت از جرمهایی است کطه مرقکطب آن در سطیفره مجطازاتهطای
قحقیرآمیز قرار میگیرد .قوّاد که همان واسفه و دالل جم کددهه اشخاص جهت ارقکاب
امور جدسی نامشروع است را  31وربه قازیانطه مطیزندطه ،مطوى سطر را مطیقراشطده
(حلق الشعر) ،در میان مردم میگردانده قطا مطردم او را بشداسطده (قشطهیر) و در نهایطت
قبعیه میکدده .در این مجازات ،میان زن و مطرد ق طاوقی چشطمگیطر دیطهه مطیشطود.
زن مجرم فقط  31وربه قازیانه مطیخطورد و بطه مجطازات حلطق و قشطهیر و ن طی بلطه
محکوم نمی شود (دربار تشهیر قوّاد نک :.مثقق حلی ،162/4 :1408 ،با تثقیق عبدالثسین مثمهد
على بقال).

بهیهی است این ق اوت مجازات بهنوعی با سطاختار روحطی زنطان هماهدطگ اسطت؛
چراکه جایگاه و نقش مو در زیبایی زن و مرد یکسان نیست و قراشیهن مو برای زن بطه
مراقب دردنا قر از مردان است .همچدین قراشیهن سر در مردان زمیدهسطاز قشطهیر آنطان
است قا بازدارنهگی ایجاد کده ،اما در زنان ،با عدایت به لزوم ح حجاب ،ایطن فطرض
محال است؛ چراکه زن حتی در صورت قراشیهن سر ،با حجاب آن را پدهطان مطیکدطه و
زمیده قشهیر فراهم نمیشود .از سویی نیز قبعیه زن در برخی فروض مشکل است .برای
نمونه نقش مادریِ زن مان قبعیه او است؛ چراکه در صورت حکم به قبعیطه زن شطیرده
امر دایر میشود بین ایدکه به قبعیه قهری فرزنه شیرخوار به همراه مادر حکطم کدطیم یطا
جهایی فرزنه از او که در فرض رواع ،هر دو بسیار دشوار است .از این رو بطه نظطر
میآیه این ق اوت مجازات با عدایت به جد زن و مرد و شطرایط حطاکم بطر هطر کطهام
بوده است.
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مردان و تخفیف مجازات در جرایم
آنچه در قسمت اول ققریر شه جرایمی بود که قخ یط مجطازات در آنهطا متوجطه زنطان
است .در بخش دوم جرایمی احصا میشونه که قخ ی مجازات در آنها متوجطه مطردان
است.
 .1تفاوت زن و مرد در مجازات جرم سرقت حدی از مال فرزند

یکی از موارد قأثیر جدسیت در قعیین مجازات ،جرم سرقت اسطت .از اسطتثدائات قعیطین
مجازات حهی سرقت ،پهر یا جه پهری بودن صاحب مال است؛ اما در سطرقت مطادر و
مادربزرگ چدین استثدائی پذیرفته نشهه است .بدابراین اگر مادر از فرزنطه خطود سطرقت
کده ،در صورت وجود شرایط ،مجازات حهی از جمله قفط دسطت ،بطرای او قعیطین و
اجرا میشود .بسیاری از فقها معتقهنه که از شرایط موجب حه سطرقت ایطن اسطت کطه
سارق ،پهر صاحب مال نباشه ،در حالی که اگر مادر از مال فرزنه سرقت کده ،با وجطود
شرایط ،مجازات حهی قعیین و به قف یه محکوم مطیشطود (مثقهق حلهی160/4 :1408 ،؛
خمییى613/2 :1398 ،؛ نجتی489/41 :1404 ،ه.)488

ماده  493از بده ج قانون مجازات اسالمی مصوب  0864در شرایط موجطب مجطازات
حهی سرقت ،به این مهم قصریح کرده است .هرچدطه برخطی از فقهطای معاصطر معتقهنطه
فرض اجرای حه در خصوص سرقت پهر از اموال فرزنه فطرض محطالی نیسطت ،بایطه
قوجه داشت که این فرض در صورقی محقق میشود کطه عدطاوین ثانویطهای در آن دخیطل
باشه (مکارم دیرازی .)396/3 :1429 ،با عدایت به عموم آیطه سطرقت (مائهد  )38 :و سطایر ادلطه
مربوب به مجازات سرقت ،همه اقارب و اجانب مشمول مجازات قف یه خواهدطه بطود و
فقط پهر و جه پهری ،به اجماع فقها ،از این عموم خارج شههانه .برخی خواستهانطه مطادر
را به این دلیل که احه االبوین است و هر کهام در وجوب اعظام و اکطرام مشطتر انطه ،در
این حکم به پهر ملحق کدده .برخی از فقهای اهل قسدن نیز هطر واجطب الد قطه را در ایطن
حکم به پهر ملحق و چدین استهالل کردهانه که اوالً بین فرع و اصطل اقحطاد اسطت و ثانیطاً
مال هر کهام برای رف نیاز دیگری مدظور شهه و یکی از نیازها این است که با سطرقت آن
مال ،دست او قف نشود .برخی دیگر از همان فقها قمام اقارب را در ایطن حکطم بطه پطهر
ملحق کردهانه (نک :.دهید ثانی)489/14 :1413 ،؛ اما هیچ کهام از این ادله نمیقوانه عام قرآنطی
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و سایر ادله را قخصیص بزنه (همان) .به نظر میرسه با قوجه به لزوم پرداخت ن قه بطر پطهر
و ارقزاق فرزنه از مال پهر ،این قخ ی مجازاقی در مسائل مالی سدجیهه و بجا است.
 .2قذف فرزند

متهم کردن مرد یا زن پاکهامن به زنا یا لواب عملی ناپسده است و قذ نامیهه میشطود.
این عدوان قدها در نسبت دادن زنا یا لواب محقق میشود؛ امطا اگطر زنطی را بطه مسطاحقه
متهم کده ،حه قذ بر او جاری نمیشود ،بلکه از سوی حطاکم شطرع قعزیطر مطیشطود
(خمییی .)602/2 :1398 ،اگر کسی مرقکب جرم قذ شطود و نتوانطه آن را ثابطت کدطه ،از
سوی حاکم شرع به  31وربه قازیانه محکوم میشود (همهان .)605 :قطذ بطا قوجطه بطه
بزهدیهه دارای سه قسم اسطت :قطذ افطراد خطارج از بسطتگان ،قطذ همسطر و قطذ
فرزنهان .در مجازات قسم اول میان زن و مرد ق اوقی دیهه نمطیشطود؛ امطا در مجطازات
قسم دوم و سوم شاهه ق اوت هستیم.
 .0-1تهمت به افراد

در آموزههای دیدی اسالم ،برای مجازات قهمت به افراد حه قطذ قشطری شطهه اسطت؛
چراکه مقرر شهه نامو مردم ،ملعبه دست افراد هوسطران قطرار نگیطرد .ایطن مجطازات
سخت ،یعدی قازیانه خوردن ،برای مصون مانهن آبرو و نوامی مطردم پطیشبیدطی شطهه
است (قردی .)186/9 :1399 ،آیه  1سوره نور حه جرم قذ را بیطان کطرده اسطت؛ قطذ
یعدی به زنی ع ی و پاکهامن نسبت زنا داده شود .اگر فطرد بطرای اثبطات ادعطای خطود
مبدی بر قحقق عمل زنا ،چهار شاهه عادل بیاورد ،زن بطه مجطازات قازیانطه یطا سدگسطار
محکوم میشود و اگر نتوانه چهار شاهه عادل اقامه کده ،خود او به جرم بطزه قطذ بطه
هشتاد قازیانه محکوم می شود و دیگر شهادقش در هیچ دعوایی مقبول نمی افته .در ایطن
مجازات زن و مرد باهم مساویانه و ق اوقی نهارنه.
 .1-1تهمت به همسر

یکی از مصادیق قأثیر جدسیت در مجازات ،قذ به همسر (لعان) است .لعان دامطنگیطر
مردانی است که به همسر خود نسبت ناروا می دهده ،در حالی که چهار شاهه نهارنه؛ از
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این رو بایه ربق قشری ات انجام لعان (ر.ک :خمییی ،)361/2 :1398 ،در حضطور قاوطی بطه
راستگویی خود سوگده یاد کدده و در فرض دروغگویی لعدت خها را بر خود خریطهار
شونه .اگر زن در مقابل شهادتهای همسر سطکوت کدطه ،جطرم زنطا بطر او ثابطت و بطه
مجازات سدگسار محکوم میشود و اگر بخواهه از مجازات رجم قبرئه شود ،الزم اسطت
او نیز ربق قشری اقی ادعای همسر را قکذیب کده که در این صورت لعان قحقق مییابه
و آثار بر آن مترقب میشود (ر.ک :طوسی.)390/3 :1370 ،
نکته دیگر ایدکه در فرض نکول از لعان پ از انجام کامل قشطری ات لعطان ،شطرایط
یکسانی برای زن و مرد محقق نمیشود .هرچده فرا بعه از نکول به هیچکهام از زن و
مرد برنمیگردد ،بعه از نکول مرد ،حه قذ را بر او جاری میکددطه ،امطا بعطه از نکطول
زن ،حه زنا بر او ثابت نمیشود؛ چراکه قکذیب او قدها یک اقرار محسطوب مطیشطود و
سبب قحقق چهار اقرار نیست.
 .1-1تهمت پدر به فرزند

یکی دیگر از مصادیق قأثیر جدسیت در مجازات قعیین مجازات قذ اسطت .در قطوانین
جزایی ایران و اسالم آمهه است که اگر پهر یا جه پهری فرزنطه یطا نطوه خطود را قطذ
کده ،یعدی آنان را به زنا یا لواب متهم کده ،بر او حه جاری نمیشود ،بلکه فقط از سوی
حاکم شرع قعزیر میشود ،در حالی که اگر مادر مرقکب این عمل شود ،به مجازات حه
قذ محکوم میشود (خمییی.)604/2 :1398 ،
نصوص ،اصل و اجماع فقها حاکی از آنانه که در قوانین فقهی اسالم هیچ عقطوبتی،
از قبیل قتل و حه ،به خطارر فر زنطه بطر پطهر ثابطت نشطهه اسطت و حتطی مطواردی کطه
پهر قعزیر میشود ،به جهت ارقکاب فعل حرام است ،نه حطق فرزنطه (نهک :.دههید ثهانی،
442/14 :1413؛ سبزواری .)20/28 :1413 ،قانون مجازات ایران نیز قدها به مجطازات قعزیطری
اشاره کرده است؛ چدانکه در ماده  416آمهه« :پهر یا جه پهری که فرزنه یا نوه خطود را
قذ کده ،به سی و یک قا ه تاد و چهار وطربه شطالق قعزیطری درجطه شطش محکطوم
میگردد».
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 .9تفاوت زن و مرد در مجازات قتل فرزند

یکی دیگر از مهمقرین مصادیق قأثیر جدسیت بر مجازات در ق اوت مجازات قتل فرزنطه
برای هر کهام از والهین است .فقه جزایی اسالم و قانون ایران قصطاص یطا آزادی مطادر
قاقل را مدوب به نظر پهر میکده ،در حالی که پهر قاقل ،حتطی در فطرض وجطود عدصطر
عمه در قتل ،با پرداخت دیه آزاد میشود.
قرآن (نساء )72 :برای قاقلی که از روی اشتباه کسطی را بطه قتطل رسطانهه ،دو جریمطه
قعیین کرده است :آزادی برده مسلمان و اگر قهرت چدین کاری را نهاشته باشه بایطه دو
ماه پشت سر هم روزه بگیرد یا پرداخت خونبها به ورثه مقتول .بدابراین اگطر پطهری از
روی خفا فرزنه خود را به قتل برسانه ،بایه این دو جریمه را بسردازد .نکته قابطل قأمطل
آنکه خود او از دیه فرزنه ارث نمیبرد ،بلکه دیه به بقیه ورثه مقتول مطیرسطه .امطام
صادق (ع) فرمود« :اگر کسی پهر یا فرزنه را بکشه ،از او ارث نمیبرد» (دیخ هدوق،
 ،120/4 :1413ح  .)5244بدابراین پهری که از روی خفا فرزنه را بکشه ،بایه هطم دیطه
آن را بسردازد و هم با قوجه به نبودن برده ،شصت روز پشت سر هم روزه بگیرد؛ ومن
ایدکه خود از اموال فرزنه ارث نمیبرد.
خهاونه متعال دوزخ را مجازات کسی قرار داده که به عمه و با قصه قتطل مطؤمدی را
بکشه .قاقل در دوزخ جاودانه میمانه ،خهاونه بر او غضب مطیکدطه ،او را از رحمطتش
دور میسازد و عذاب بزرگی برای او آماده ساخته است (نساء .)73 :در قتل عمه ،اولیطا و
ورثه مقتول حق قصاص دارنه (بقر )198 :؛ اما بر اسا فتوای اجماعی فقها ،پطهر بطودن
یکی از موان قصاص است ،در حالی که مادر بودن مان قصاص دانسته نشهه اسطت .از
این رو با ایدکه مادر یکی از اولیای دم به حساب میآیه ،اگر فرزنه خود را به عمطه بطه
قتل برسانه و پهر یا یکی دیگر از اولیای دم درخواسطت قصطاص کدطه ،مطادر قصطاص
میشود .این حکم مت اوت برای پهر و مادر مرقکب قتل ،قدها در قصاص است؛ بدابراین
دیه و ک اره از پهری که قتل کرده ،ساقط نمیشونه و او بایطه دیطه فرزنطه را بطه دیگطر
ورثه میت بسردازد .همچدین حاکم شرع او را قعزیر میکده.
مدشأ این حکم مت اوت ،روایات بسیاری است که از معصومان (ع) در این باره وارد
شهه است .پیامبر (ص) فرمودنه« :لَا قُقَامُ الْحُهُودُ فِی الْمَسَاجِهِ وَ لَا یقْتَطلُ الْوَالِطهُ بِالْوَلَطهِ؛
حهود نبایه در مساجه اجرا شود و پطهر نبایطه بطه خطارر کشطتن پسطر قصطاص شطود»
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(ابنابیجمهور .)187/1 :1405 ،اگرچه سده ایطن روایطت مخطهو و مرسطله اسطت ،قابطل
است اده و استداد است؛ چون مضمون آن در روایات معتبره دیگر ،که در ادامطه مطیآیطه،
فراوان دیهه میشود .از این رو برخی از فقها (مرعشی )343/1 :1415 ،در این حکم به ایطن
حهیث نبوی ،به عدوان یك قاعهه ،استداد کردهانه .روایاقی که این قاعهه از آنها اصطفیاد
شهه فراوانانه؛ از جمله ایدکه امام صادق (ع) فرمودنه« :هدگامی که پهری فرزنطه خطود
را بکشه ،قصاص نمیشود ،ولی اگر پسری پهر خود را بکشطه ،قصطاص خواهطه شطه»
(حر عاملی )33/46 :0116 ،یا قضاوت امیرالمؤمدین (ع) که در ادامه آن فرمودنطه« :قصطاص
نیست برای پهر هدگامی که پسر را بکشه یا عیبی به او برسانه یا اعضطای بطهن او را
قف کده» (طوسی308/10 :1409 ،؛ نیز نک :.نجتی167/42 :1404 ،؛ خویی.)89 :1413 ،
ماده  810قانون مجازات اسالمی نیز بطر ایطن مهطم قصطریح مطیورزد« :قصطاص در
صورقی ثابت میشود که مرقکب ،پهر یا از اجهاد پطهری مجدطیٌ علیطه نباشطه و مجدطیٌ
علیه ،عاقل و در دین با مرقکب مساوی باشه».
برخی سعی کردهانه چرایی این حکم را قبیین کدده؛ از این رو درباره علت قصطاص
نشهن پهر بابت قتل عمهی پسر آوردهانه که چون پهر سطبب بطه وجطود آمطهن فرزنطه
است ،یعدی نف ه فرزنه از صلب پهر است ،پ واسفه وجود اکدون واسفه عهم شهه و
قصاص الزم نیست .البته این دلیل کامل نیست و خود قطائالن آن نیطز آن را چدطین نقطه
کردهانه که در این صورت الزم میآیه مادر نیز که در بطه وجطود آمطهن فرزنطه دخالطت
دارد ،استثدا شود در حالی که در لسان ادله ،مادر اسطتثدا نشطهه اسطت (دههید ثهانی:1412 ،
.)409/2

ممکن است گ ته شود که شریعت اسالم برای پهر احترام بسیار باالیی قائل شطهه و
حق والیت فرزنه را به او داده است؛ اما برای مادر ،با ایدکه دارای احترام وافری اسطت،
چدین والیتی جعل نشهه است .نکته قابل قأمل آنکه اصل اولطی در اقهطام قتطل قسطاوی
است ،یعدی اگر کسی شخص دیگری را عمطهاً بطه قتطل برسطانه ،اولیطای دم مطیقواندطه
قصاص کدده .پهر از این حکم استثدا شهه ،ولی در مورد مادر چون دلیلی بر ایطن اسطتثدا
وجود نهارد ،به اصل اولی عمل میکدیم .به عبارت دیگر ،خروج از عموم ادلطه قصطاص
نیازمده دلیل قفعی است و فقط خروج فروی که پهر قاقطل فرزنطه خطود باشطه ،یقیدطی
است.
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 .4تفاوت زن و مرد در مجازات زنای همسر

بر اسا فقه اسالمی و حقوق ایران ،یکی از مستثدیات قصاص قتل در فرا اسطت ،بطا
این قوویح که اگر مردی مشاههه کده مرد بیگانطهای بطا همسطر در حطال زنطا اسطت،
میقوانه هر دو را بکشه و اگر بتوانه زنا را اثبات کده ،هیچ مجازاقی متوجطه او نخواهطه
بود .در حالی که اگر زن در شرایط مشابه قرار گیرد ،چدین اجازهای نهارد و در صطورت
قخل  ،مجازات بایه از رریق دادگاه صالح قعیین و اجرا شود.
 .0-1دفاع مشروع

در اجتماعات انسانی ،دفاع از افراد به عههه حکومت اسطت؛ امطا فقطه اسطالمی (خمییهی،

 ،)489/1 :1398بلکه قا جایی که میدانیم ،قمام نظامهای حقوقی دنیا جواز دفاع مشروع از
مال ،جان ،آزادی قن و نامو را پذیرفتهانه ،زیرا از سویی دفاع حکومت از قمام افطراد،
همیشه و در همه جا ممکن نیست و از دیگر سو ،مد اقهام فردی برای رف قجطاوز ،در
مواقعی که رف قجاوز از رر نیروهای حکومتی و حاف امدیت جامعه ممکطن نباشطه،
مدفقی نیست .ربق ماده  10مدشور حقوق بینالملل ،حق دفاع برای ملتها در مقابله بطا
قجاوز یا ادامه قجاوز به رسمیت شداخته شهه اسطت (ابراهیمهی .)26/2 :1399 ،البتطه دفطاع
مشروع شرایفی دارد که در فقه و قانون به آن اشاره شهه است؛ از جملطه در مطاده 019
قانون مجازات اسالمی آمهه است:
هرگاه فردی در مقام دفاع از ن

 ،عرض ،نامو  ،مال یطا آزادی قطن خطود یطا

دیگری در برابر هرگونه قجاوز یا خفر فعلی یا قریب الوقوع ،با رعایت مراحل

دفاع ،مرقکب رفتاری شود که ربق قانون جرم محسوب مطیشطود ،درصطورت
اجتماع شرایط زیر مجازات نمیشود:

ال ) رفتار ارقکابی برای دف قجاوز یا خفر ورورت داشته باشه؛
ب) دفاع مستده به قرائن معقول یا خو

عقالیی باشه؛

پ) خفر و قجاوز به سبب اقهام آگاهانه یا قجاوز خطود فطرد و دفطاع دیگطری
صورت نگرفته باشه؛

ت) قوسل به قوای دولتی بهون فوت وقت عمالً ممکن نباشه یا مهاخلطه آنطان
در دف قجاوز و خفر مؤثر واق نشود.
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بدابراین وقتی شوهر بهون حکم قاوی مرد زانی را میکشه ،در واق دفطاع مشطروع
کرده و مستحق مجازات نیست؛ اما زن این حق را نهارد؛ چراکه عمطل او قحطت عدطوان
دفاع مشروع ،از جمله دفاع از نامو  ،نمیگدجه و ممکن است رابفه شوهر بطا آن زن،
نامشروع نباشه و قحت عدوانی مانده ازدواج موقت قرار گیرد.
 .1-1قتل در فراش

پهیهه «قتل در فطرا » و جطواز قتطل زنطی کطه در فطرا مطرد بیگانطه قطرار گرفتطه ،از
موووعاقی است که در قهیمیقرین قمهنها ،از جمله آشوریها ،امسراقوری ژاپن ،یونان
باستان و رم قهیم وجود داشته و در قوانین بسیاری از کشورها نیز پیشبیدی شهه اسطت
(حبیبزاد  ،بابایی  .)81/4 :1398مشهور فقها معتقهنه:
هرگاه شوهری همسر خود را با مرد اجدبطی در حطال زنطا ببیدطه و آن دو را بطه قتطل

برسانه ،اگرچه از نظر اخروی گداهی مرقکب نشهه است ،از نظر حقوقی بایطه ایطن

مسئله را اثبات کده .زوج برای اثبات ادعای خود بایه یا بیده اقامه کده یطا اولیطای دم
ادعای وی را قصهیق کدده؛ زیرا اصل اقتضا میکده که مجدیعلیه مستحق قتل نبطوده

و عمل زنا ،که قاقل ادعا میکده ،واق نشهه است (دهید ثانی.)117/7 :1412 ،

بده ث ماده  814قانون مجازات اسالمی نیز در قبعیطت از قطول مشطهور فقهطا ،بطرای
مردی که زوجه خود را در حال زنا با دیگری ببیده و آن دو را به قتل برسطانه ،قائطل بطه
معافیت در قصاص شهه است .نکته قابل قأمل در این مطاده آن اسطت کطه اساسطاً اثبطات
چدین مسئله ای بسیار دشوار و در حه محال است؛ چراکه الزم اسطت مطرد خطود شطاهه
ماجرا باشه و صر شدیهن خبر کافی نیست .از سویی ،الزم است او در حال زنا زوجطه
مرقکب قتل شود ،بدابراین اگر بعه از زنا اقهام به قتل کده ،قصاص خواهه شه .از همطه
مهمقر ،علم به قمکین است که زعم ما را برای قحقطق نیطافتن چدطین شطرایفی در مقطام
عمل بیشتر میکده؛ چراکه الزم است مرد یقین داشته باشه که همسر با ریب ن ط و
روایت وارد این عرصه گداهآلود شهه است.
در مقابل قول مشهور فقها ،قول غیر مشطهوری وجطود دارد کطه بطر اسطا آن ،مطرد
نمیقوانه مرقکب قتل زانی و زانیه شود .یکی از فقها روایات مورد استداد قطول مشطهور
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را از لحاظ سده مخهو و برخی دیگر را ناظر به موووع دفاع میدانه و معتقطه اسطت
هیچ یک از روایات باب دفاع بر نظر مشهور داللت نهارد .وی همچدطین دربطاره مرسطله
شهیه اول 1نیز مینویسه« :چون قبل از شهیه کسی دیگطر از فقهطا ایطن روایطت را ذکطر
نکرده است ،نمی قوانه مستده قول مشهور قرار گیرد قا گ ته شود که مرسله بطودن آن بطا
عمل مشهور جبران شهه است» (خویی .)102/42 :1422 ،ماده  818قانون مجازات اسطالمی
قصریح ميکده:
هرگاه مرقکب مهعی باشه که مجدطیٌعلیطه ،حسطب مطورد در ن ط

یطا عضطو،

مشمول ماده  0 814این قانون است یا وی با چدین اعتقادی ،مرقکب جدایت بطر

او شهه است ،این ادعا بایه ربق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگطاه موظط

است نخست به ادعای مذکور رسیهگی کده .اگر ثابطت نشطود کطه مجدطیٌعلیطه
مشمول ماده  814است و نیز ثابت نشود که مرقکب بر اسطا

چدطین اعتقطادی

مرقکب جدایت شهه است ،مرقکب به قصاص محکوم میشود؛ ولی اگطر ثابطت

شود که به اشتباه با چدین اعتقادی دست به جدایت زده ولی مجدیٌعلیه مووطوع

ماده  814نباشه ،مرقکب عالوه بر پرداخت دیطه ،بطه مجطازات مقطرر در کتطاب
پدجم «قعزیرات» محکوم میشود.

جمعبندی و نتیجهگیری
اسالم زن و مرد را در انسانیت ،مدزلت ،شخصیت انسانی و معیارهای فضیلت مساوی و
جوهره انسانیت در هر دو را یکی میدانطه .از نظطر اسطالم ،مطرد و زن هطیچ فضطیلت و
ارجحیتی بر یکهیگر نهارنه و قدها معیطار فضطیلت و ارز  ،ققطوا و کمطاالت انسطانی و
معدوی است .از این رو زن و مرد از حقوق مساوی برخوردارنه؛ اما قساوی انسطانیت و
قساوی حقوق ،به معدای قشابه کامل حقوق و وظای نیست ،بلکطه مطرد و زن حقطوقی
سازگار با خود دارنه و قدها از این رهگطذر اسطت کطه بطه سطعادت و کمطال مطیرسطده.
ق اوتهای جسمی و روحی زن و مرد انکارناپذیر اسطت؛ امطا ایطن ق طاوتهطا بطر پایطه
«قداسب» است ،نه نقص یکی و کمال دیگری .خهاونه نیطز کمطال زن و مطرد را در ایطن
ق اوت متداسب قرار داده است.
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ق اوتهای موجود در احکام مهنی ،مثل ارث و دیه ،و احکطام جزایطی نطه ناشطی از
ارز کمتر زن است و نه کاشط از آن ،بلکطه علطت و حکمطت دیگطری دارد کطه بطه
مال های جعل یک حکم یا وو یک قانون در نظر قانونگذار بازمیگردد .حکم عقطل
ایجاب میکده که حکم موارد مشابه و همانده بایه واحه و مشتر باشطه و در مطوارد و
شرایط نامساوى ،احکام مختل به قداسب همان شرایط جعل شود.
چدانکه در علم جرمشداسی زن و مرد در میزان و شیوه ارقکاب مت اوتانه ،در فقه و
حقوق نیز زن و مرد در احکام جزایی ق اوت دارنه .در دستهای از جطرایم ،مثطل زنطا بطا
محارم و همجد بازی (لواب و مساحقه) و ارقهاد ،مجازات زنان خ ی قطر از مجطازات
مردان پیشبیدی شهه و در دستهای دیگر از جرایم ،از قبیل سرقت حهی از مطال فرزنطه،
قذ به فرزنه ،قذ به همسر و قتل در فرا  ،مجازات مطردان خ یط قطر از مجطازات
زنان در نظر گرفته شهه است.
پینوشتها

 .1احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بال داشته باشه و در حالی که بال و عاقل بوده ،از
رریق قُبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشه و هر وقت بخواهه امکان جماع از همان
رریق را با وی داشته باشه (قبصره 4ماده  481قانون مجازات اسالمی ایران مصوب .)0864
 .4در اماره قانونی اثبات خال

اماره ممکن است و رف اثر میشود ،مانده یه که اماره قانونی برای

ملکیت است (زیدالی نسرانی :0864 ،مواد 0840ط)0844؛ اما اگر خال

آن ثابت شود ،صاحب یه مالک

نخواهه بود .اگر قانونگذار چیزى را فرض قانون لحاظ کده ،در صورت اثبات خال
حقوقیا

مرق

آن نیز آثار

نمیشود ،اگر مرقکب جرم بگویه« :من چون از قانون بیارالع بودم مرقکب شههام»،

از وی قبول نمیشود؛ چراکه قانونگذار قانون را مدتشر میسازد و پ

آن را برای عموم جامعه الزم االجرا میدانه (همان ،ماده.)4

از انقضای مهلتی از زمان انتشار،

 .8مُحَمَّهُ بْنُ مَکِّی الشَّهِیهُ فِی الهُّرُو ِ قَالَ رُوِی أَنَّ مَنْ رَأَى زَوْجَتَهُ قَزْنِی فَلَهُ قَتْلُهُمَا (حر عاملی:0116 ،
.)016/43

 .1ماده  :814درصورقی که مجدیٌ علیه دارای یکی از حاالت زیر باشه ،مرقکب به قصاص و پرداخت

دیه محکوم نمیشود ... :ث) زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اوفرار
به شرحی که در قانون مقرر است.
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محقق حلی ،نجم الهین جع ر بن حسن (0113ق) ،شرائ اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،با قحقیطق
عبهالحسین محمه علی بقال ،قم :مؤسسه اسماعیلیان ،چاپ دوم.
حاجی دهآبادی ،محمهعلی ( ،) 0836جرمشداسی ،قم :دانشگاه قم.
خمیدی ،سیه روحاهلل موسوى (0833ق) ،قحریر الوسیلة ،نج  :مفبعة اآلداب ،چاپ اول.
خویی ،سیه ابوالقاسم (0108ق) ،مدهاج الصالحین ،قم :چاپ مهر ،مهیده العلم.
خویی ،سیه ابوالقاسم (0144ق) ،مبانی قکملة المدهاج ،قم :مؤسسة إحیاء آثار اإلمام الخوئی ،چاپ اول.
راغب اص هانی ( ،) 0831م ردات ال اظ القرآن الکریم ،قم :ذوی القربی ،چاپ پدجم.
حر عاملی ،محمه بنحسن (0116ق) ،ق صیل وسائل الشیعة إلی قحصیل مسائل الشریعة ،قم :مؤسسة آل
البیت علیهم السالم ،چاپ اول.
مکارم شیرازى ،ناصر (0143ق) ،است تاءات جهیه ،قم :انتشارات مهرسه امام علی بطن ابطی رالطب (ع)،
چاپ دوم.
سبزوارى ،سیه عبهاألعلی (0108ق) ،مهذّب األحکام ،قم :مؤسسه المدار ،چاض چهارم.
صهر ،سیه محمه (0141ق) ،ما وراء ال قه ،بیروت :دار األوواء للفباعة و الدشر و التوزی  ،چاپ اول.
روسی ،ابوجع ر محمه بن حسن (0861ق) ،االستبصار فیمطا اختلط مطن األخبطار ،قهطران :دار الکتطب
اإلسالمیة ،چاپ اول.
روسی ،ابوجع ر محمه بنحسطن (0113ق) ،قهطذیب األحکطام (قحقیطق خرسطان) ،قهطران :دار الکتطب
اإلسالمیه ،چاپ چهارم.
روسی ،ابوجع ر محمه بن حسن (0833ق) ،المبسوب فی فقه اإلمامیة ،قهران :المکتبة المرقضویة إلحیطاء
اآلثار الجع ریة ،چاپ سوم.
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شهیه ثانی ،زین الهین بن علی عاملی (0108ق) ،مسالك األفهام إلی قدقیح شرائ اإلسطالم ،قطم :مؤسسطة
المعار اإلسالمیة ،چاپ اول.
شهیه ثانی ،زینالهین بنعلی عاملی (0104ق) ،الرووة البهیة فی شرح اللمعة الهمشقیة (المحشّی سلفان
العلماء) ،قم :انتشارات دفتر قبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،چاپ اول.
قرشی ،علیاکبر ( ،) 0833ق سیر أحسن الحهیث ،قهران :بدیاد بعثت ،چاپ سوم.
مرعشی نج ی ،سیه شهاب الهین (0101ق) ،القصاص علی ووء القرآن و السدة ،قم :انتشارات کتابخانطه
آیتاهلل مرعشی نج ی ،چاپ اول.
مصباح یزدی ،محمهققی ( ،) 0830دین و آزادی ،قم :مرکز مفالعات و پژوهشهای فرهدگطی حطوزه
علمیه قم ،چاپ اول.
مکارم شیرازی ،ناصر ( ،) 0831ق سیر نمونه ،قهران :دارالکتب االسالمیه.
نج ی ،محمهحسن (0111ق) ،جواهر الکالم فی شرح شرائ اإلسالم ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی،
چاپ ه تم.
ولیهی ،محمه صالح ( ،) 0831حقوق جزای عمومی ،قهران :سازمان مفالعطه و قطهوین کتطب علطوم
انسانی دانشگاهها ،چاپ یازدهم.

