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 چکيده
وجود ندارد. زنا که علقه زوجيت بين آنها  است مرد و زنیميان با شرايطی خاص  رابطه نامشروع ،زنا

يكی از مصاديق زنا، زناي محصن و محصنه است، که عبارت است از ند نوع قابل تقسيم است، بر چ

دار و زن شوهردار روابط نامشروع با شخص ديگري داشته باشند. در تحقق اين نوع زنا اينكه مرد زن

در  شرايط احصان زن و مرد، البته :از جمله ،رديد مورد توجه قرار گيهاي خاصی باتيفيو کشرايط 

وجود اين شرايط در بين فقها اختالف وجود دارد. اين نوشتار در صدد بررسی شرايط احصان زن و 

                                                                        .پردازداختالف فقها در شرايط می مرد در زناي محصنه است و به بيان

 تازيانه، سنگسار. محصن، محصنه، احصان، رجم، :يديکل واژگان
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 1به بلوردييط
 اسالمی، سيرجان، گروه معارف، ايران، سيرجان دعضو هيات علمی دانشگاه آزا 1 

 

 نويسنده مسئول:ميل نام و نشانی اي
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 درنگی در شرايط احصان زن و مرد در زناي محصنه
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 مقدمه

است، در قرآن درباره تحريم زنا آيات  قرار گرفتهو تحريم شديد شريعت اسالم مورد مذمت اي است که در زنا از جمله گناهان کبيره          

به زنا نزديك نشويد، چرا که آن همواره زشت و بد "( 32اسرا،«)اوَسَاءَ سَبِيلً إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا» چندي وجود دارد از آن جمله

 . "راهی است

آيد، زنا انواع مختلف دارد، يكی از انواع آن زناي محصن و محصنه است. زناي زنا، از جمله موضوعات باب حدود به شمار میدر کتب فقهی 

 ،كی کندياي که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدشخص زناکننده داراي همسر دائمی باشد به گونهجمله؛ محصنه شرايط خاصی دارد، از 

ر د زناي محصنه، اگر به اثبات برسد، ممكن است به مجازات سنگسار منتهی شود.. ن حال تن به زنا داده باشدينباشد و با ا مانعی در کار

شود. اعمال می احصاناست، که در خصوص مرد و زن زناکار تحت شرايط خاص  زناي محصنه حد شرعیيا رجم  سنگسار، اسالم شريعت

گونه بينی اينپيشگرنه حد شالق زدن بر آنها جاري خواهد شد، براي اجراي حد شرعی الزم است شرايط اثبات زنا محقق گردد. و 

زندگی در تلف هاي سنگين، به دليل جنبه بازدارندگی آن است؛ زيرا دامنه مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زناي محصنه، ابعاد مخمجازات

ه چه اختالفاتی از نظر فقيهان در ارتباط با شرايط احصان وجود ؛سؤال اصلی اين تحقيق، آن است .داردو اجتماعی انسان و جامعه  فردي

 شرايط احصان زن و مردپردازد که ضمن شناسايی، توصيف و تبيين احصان و زناي محصنه در فقه به پاسخ اين سوال میاين نوشتار،  دارد؟

آيا شرايط احصان در زن و مرد با يكديگر تفاوت دارند يا نه؟ اختالف فقها در کداميك از شرايط  نقش اين شرايط تا کجا است؟کدامند و 
 احصان بين زن و مرد در نحقق رجم می باشد؟

هاي انجام شده با محوريت زنا در پژوهشدر نصوص دينی و مستندات فقهی حايز اهميت است.  ،بنابراين بررسی مسأله و واکاوي فقهی آن 

هاي خَلقی و خُلقی زن و مرد،  نياز به اين مساله، به ويژه از منظر تفاوت روشن است که؛ به شرايط اختالفی درباره احصان توجه نشده است

 تر دارد.اي عميقبررسی

  

 چيستی احصان -2

 (1360،2/235،مصطفوى) و حفظ کردن است(1414،13/122،منظورابن)در اصل به معناي بازداشتن"حصن"يماده در لغتاحصان          

خانواده است. لطافت واژه احصان از اين جهت است که صفتى  هم(2/139تا،بی فيومی،)مرتفع جايگاه معناى ، به«حصن»که با 

ولى به  (235 /2،همان) دهد با صرف نظر از برخورد با عوامل خارجىت فرد را نشان مىيو ثابت در شخص(236 /1360،2مصطفوي،)ارزشى

دارد، درع حصين به زره که انسان را از آسيب و جراحت مصون مى (235 /2،همان) .کار نرفته استبه« حفظ»ها درظاهر، اين ويژگى

 در لغت عرب به معنايتن است و مصدر باب افعال است. معناي محكم مستحكم نگهداشه در لغت باحصان (. 1412،239راغب،)گويندمى

کند. به ند چون صاحب خود را از هالکت بازداشته و حفظ میيگوز حصان میيبه اسب ن .ك حصاري باشديآدم در  مانند اينكه منع است،

 باشد( میحُصُنٌبا فتح يعنی زن عفيفه و جمع آن ) الْحَصَانُ، کننده است.حفظ کننده ونكه منعيشود به خاطر ان گفته میيزره محكم حص

 (2/139تا،فيومی،بی)

اي روايی و قرآنی دارد و درباره هر يك از زن و مرد به کار رفته است. به مرد داراي احصان محصن و به زن محصنه گفته واژه احصان ريشه

 (4،25،نساء)«تٍفِحسَغَيْرَ مُ تٍمُحصَن»و درباره زنان  (24، 4،نساء)«فِحينَغَيْرَ مُسَمُحصِنينَ »نيز درباره مردان: ، واژه احصان در آيات شودمی

 . است آمده

زن به شود مرد و صفتی که باعث میعنی اي گرديده است. يی، ضمن حفظ معناي لغويش، داراي بار معنايی ويژهاحصان در اصطالح فقه

د و ندارعفتی باز میخود را از بی يعنی،فاعلی اسم معناي  و درد، نعفتی حفظ کنا، خود را از بیيا به خاطر داشتن حي داشتن همسر،سبب 

  (1414،13/120ند)ابن منظور،اعفتی بازداشته شدهاز بی ي داشتن همسر،آنان به واسطه ؛ستا ن معنايمعناي مفعولی آن به ا در

 است يا ملك يمين، ملك او به عقد دائم با زنی که مباشرت با اوفرد بالغ عاقل  مباشرتعنی ي: احصان گويدمی احصان در تعريفد اول يشه

 (1380،235شهيد اول، .)کند مباشرتتواند با او که صبح و شب می طوريه ب

کسى است که زوجه و همسر داشته باشد، خواه به عقد دائم يا به ملك يمين که هر صبح و شام، امكان دسترسى به او را « محصن»مراد از 

سى است که داراى همسر به عقد دائم باشد، که او صبح و شام ک« محصنه»داشته باشد، در واقع امر در اختيارش باشد و مقصود از زن 

از امام باقر )ع( پرسيدم: مرد محصن کيست؟ حضرت »( اسماعيل بن جابر گويد:2/845امكان ارتباط با او را داشته باشد.)حلی،کنز العرفان،

( امام جعفر صادق )ع( در فرمايش خدا: و زنان 1429،14/23)کلينی، « فرمود: کسى که زنى در اختيارش باشد که صبح و شام نزد وى برود 

 «.همة آنان، زنان شوهردار هستند»محصنه، فرمود: 
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السالم دربارۀ مردى محصن پرسيدم. حريز گويد: امام فرمود: آن مردى است که زنا کند و نزدش زنى باشد از امام صادق عليه»حريز گويد: 

 (7/178همان،«)نياز سازدکه او را بى

محصن شدند، پرسيدم. حضرت فرمود: ي خداوند متعال: آن زمان کهالسالم درباره فرمودهاز امام صادق عليه»گويد: ن مسلم مىمحمد ب

محصن شدن زنان به آن است که شوهر با آنان آميزش کند.پرسيدم: اگر شوهر با آنان آميزش نكند، آيا حدّى بر آنان نيست؟ حضرت فرمود: 

 (1409،28/77حر عاملی،«)بله، هست

 

 احصان در فقه کاربرد -3

 کار رفته است:ه احصان در فقه به دو معنی ب

 . در زناي محصنه3-1 
 به صورت متعارف، مباشرتگر را دارند و ين زن و مردي که به عقد دائم بوده و امكان تمتع روز و شب از همديدر مورد زناي محصنه ب

 .نديصن و محصنه گوعاقل و حر باشند مح ،بالغ ،صورت گرفته باشد

  
    . در جرم قذف3-2

ن معنی از اصطالحات يشود، احصان به اك فرد حاصل میيت، اسالم و عفت در يدر مورد جرم قذف که احصان از اجتماع عقل، بلوغ، حر

است که با مالك (. مراد از عفت، پاکدامنی از وطی حرام 1387،161،جعفري لنگرودي .)ده نشده استيفقهاء است و در نصوص شرعی د

بودن زن مصادف نباشد و گرنه زنی که در حيض، يا در احرام است، با شوهر خود نزديكی کرده، اگر چه کار حرامی کرده ولی با ارتكاب آن، 

 (4/151، 1418؛ محقق حلی،187-13875/183؛1407،5/7رود)شيخ طوسی،رود، اما با ارتكاب زنا بيرون میاز پاکدامنی بيرون نمی

 

 در باب زنا ط تحقق احصانيراش-4

 
 در شمار شرايط احصان زن و مرد در باب زنا نظرات متعددي از سوي فقها بيان شده است.

)شهيد ثانی،  روضه البهيه(، شهيد ثانی در 529/ 1413،3؛قواعداالحكام، 1420،5/306فقهايی چون، عالمه حلی)عالمه حلی، 

 اللثامکشف(، فاضل هندي در 4/480، 1415( و فخرالمحققين)فخر المحققين،1/214، 1418(، محقق حلی)محقق حلی،1380،3/276

( و 1418،14/445( صاحب رياض)حائري طباطبايی، 1417،2/541)فاضل آبی، الرموزکشف(، فاضل آبی در 1416،10/453)فاضل هندي،

دانند. ابن زهره بر آن ادعاي اجماع دارد )ابن شرايط احصان زن و مرد را يكی می( 1418،93مكارم شيرازي، ) انوارالفقاهه مكارم در

 (.1417،424زهره،

 ي اين عمل در هر صبح و شاماحصان در مرد، عبارت است از نزديكى بالغ عاقل با همسر دائمى يا کنيز خود از از قُبُل و فراهم بودن زمينه

اي و عاقلی که شوهر دائم و بالغش او را در قبل به گونه گويد: زن محصنه عبارت است از زن بالغشهيد ثانی می( 269 /1404،41)نجفی،

در  (275 /1380،3وطی کرده باشد که موجب غسل شود. اما دسترسی داشتن به وطی تنها در احصان مرد شرط است نه زن.)شهيد ثانی،

سل شود. محقق حلی در زن عبارت است از وطى زن آزاد بالغ عاقل توسّط همسر دائمى و بالغ در قبل به مقدارى که موجب غ

 ( 1418،1/214شود) محقق حلی،گويد: احصان زن مانند مرد است اما بنا بر اجماع در آن عقل در نظر گرفته میالمختصرالنافع می

يعنی وطی در قبل، بلوغ، عقل و حريت واطی، وطی در فرج، وجود عقد دائم،  داند: اصابت،شهيد ثانی هشت قيد را در احصان معتبر می

 ( 1380،3/275امكان استمتاع در صبح و شام، علم به مباشرت.) شهيد ثانی،

داند: آزادي، داراي همسر دائم باشد و يا کنيزي که با او نزديكی کرده باشد. و در  احصان مرحوم خويی براي احصان مرد دو چيز شرط می

كی کرده باشد اگر در اين حالت زنا کند و مرد زناکار بالغ باشد، آن زن آزاد بودن شرط است و اينكه همسري دائمی داشته باشد که با او نزدي

 (246-1422،41/245شود.)خويی،زن سنگسار می

کند: وطی در قبل، بلوغ، عقل، ازدواج دائم، امكان تمتع دائمی، امام خمينی شش شرط را به عنوان شرايط احصان زن و مرد بيان می

 ( 458-2/457تا،حريت.) خمينی،بی

 بلوغ، عقل، عقد دائم، ،جماع با همسر از راه قُبل صورت گرفته باشدداند: براي مرد شش صفت را از شرايط احصان می انوارالفقاههرم در مكا

 .(90-1418،69، حريت)مكارم شيرازي،گريكدين از يع جنسی زوجتامكان تم

 بنابر آنچه ذکر شد، شروط ذکر شده در تحقق احصان عبارتند از:
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 ت دائمیيزوج. 1-4

 هر صبح و شام ن عمل دريا يينهاز قبل و فراهم بودن زم ز خوديا کني همسر دائمی عاقل باكی بالغ ياحصان در مرد عبارت است از نزد

طور عقد  نيشود. همه جماع در عقد دائم باشد، با ازدواج موقت احصان حاصل نمینكيا(.1422،41/246؛خويی،1404،41/269)نجفی،

زن و مرد با ازدواج، از گناهان بسيارى حفظ زيرا کند.دا نمیيا جماع از روي شبهه باشد؛ احصان تحقق پيدائمی که کشف شود باطل بوده، 

زن آزاد بالغ عاقل  وطی در زن عبارت است از (.24، 4، نساء) «...إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ »فرمايد: شوند. قرآن مىمى

 (.1380،3/275،)شهيد ثانیشود غسل همسر دائمی و بالغ در قبل به مقداري که موجب توسط

(؛ صاحب 453 /10، 1416( و فاضل هندي)فاضل هندي،3/275(شهيدثانی)شهيد ثانی،1410،3/437)ابن ادريس،سرائرادريس در ابن

 که از شروط احصان اين است که مرد همسري به عقد دائم داشته باشد. گويد( می1418،14/445رياض)حائري طباطبايی،

گويد؛ شرط احصان مرد اين است که همسر داشته باشد به عقد دائم يا ملك يمين چه همسرش آزاد باشد يا کنيز ره در غنيه میابن زه

 (.1417،423مسلمان يا ذمی) ابن زهره،

ود؟ حضرت شمردي قبل از نزديكی با همسرش مرتكب زنا شده است آيا سنگسار می»ي رفاعه آمده که از امام صادق)ع( پرسيدمدر صحيحه

 (.1407،10/16طوسی،«)فرمودند: خير

شود اگر چه به فرج به واسطه عقد دائم يا ملك يمين، مملوك مرد باشد. بنابراين، احصان به واسطه وطی به زنا و وطی شبهه محقق نمی

دن است و کسى که خود را عفتى حفظ کراحصان خود را از بى(. » 2/458؛ خمينی،1380،3/275عقد، فاسد صورت گرفته باشد)شهيد ثانی،

فرقى ميان کنيز و زن آزاد در  ؛ي ازدواج از ارتكاب عمل منافى عفت، حفظ کند محصن گويند، و مشهور ميان متأخرين آن استبوسيله

ن هر گاه بخواهد بتواند اطفاء شهوت کند و با اين حال بدا ،احصان نيست همين که شخص بضعى به طريق شرعى در اختيار داشته باشد

ابن «) کنندبسنده نكرده مرتكب زنا شود زنايش محصنه است چه داراى زن آزاد باشد و چه داراى کنيز، ولى متعه را استثناء مى

 (.1409،5/83بابويه،

رت کند، پرسيدم. حضالسالم دربارۀ زناکارى که کنيزى همخوابه دارد يا کنيزى که با وى آميزش مىاز امام کاظم عليه»ابواسحاق گويد: 

گويد که با نياز سازد. پرسيدم: اگر مىنياز بودن است؛ به اينگونه که در نزد مرد زنى باشد که وى را از زنا بىفرمود: آنچه مالك است، تنها بى

 اى نزد وى است؟ حضرت فرمود: تنها آنچه مالكشود. پرسيدم: اگر زن متعهاش پذيرفته نمىکند؟ حضرت فرمود: گفتهکنيز آميزش نمى

 (.68/ 28 ،1409حر عاملی«)است، اين است که زن دائمى نزد وى باشد

شود، وجود ندارد. اما در کند، هيچ اختالف و اشكالی بين اين که احصان با وجود همسر دائمی محقق می، اشاره میتكملة المنهاجخويی در 

هور فقها اين است که احصان با داشتن کنيز تحقق پيدا خصوص تحقق احصان مرد با داشتن کنيز، بين فقها اختالف وجود دارد و نظر مش

شود و نظر مخالف مبنی بر عدم تحقق احصان مرد با داشتن کنيز به ابن عقيل کند. يعنی مردي که کنيز دارد محصن محسوب میمی

رد، در صورت داشتن کنيز، جنيد و شيخ طوسی و سالر ديلمی نسبت داده شده است که ايشان قائل به عدم تحقق احصان معمانی و ابن

 (.  247 /41، 1412باشند و قول مشهور فقها صحيح است. داللت دارد) خويی، می

 

 .احصان در متعه1-1-4

شود اگر حر باشد يا کنيز بايد بعقد دوام باشد، اگر کنيز هم بعقد دوام در اى که با او احصان متحقّق مىآورد، و منكوحهمتعه احصان نمى

 (1407،5/402ح او باشد در حكم حر است.)طوسی،ي نكاحباله

با متعه کسى محصن فقها  اجماع ه گويد بمی ،کندصاحب جواهر بعد از آن که دعواى اجمال در زنا و وطى به شبهه مى

على » :دنگويدر انتصار، مى سيد مرتضى ( و2/400 ،1416،هندىفاضل) اللثامکشففاضل هندى در  (270، 1404،41.)نجفی،شودنمى

 من مخالف پيدا نكردم :گويدولى صاحب جواهر مى( 1415،521) سيدمرتضی،دشته باشمخالفى دا ، ممكن است«االصح

ر دائم ياگر مردي داراي همسر غ :اسحاق بن عمار که از امام )ع( سؤال شده است که به امام عرض کردم همعتبر(. 1404،41/270)نجفی،

 ( 28/68، 1409.)حر عاملی،کنددا میيدائمی تحقق پ يهر احصان فقط با زوجيند: خشود امام فرمودباشد محصن محسوب می

ذلك اگر زنا کند زنايش زناي محصن مردي که زن متعه دارد به طوري که صبح و شام در اختيار اوست مع :امام خمينی نيز معتقدند

 (  2/458تا،بی ) خمينی،.نيست

 

 امکان تمتع.2-4
 گر متمتع شونديبتوانند از همد ،گر براي تحقق احصان زن و مرد فراهم باشد و هر وقت بخواهنديكدين از يع جنسی زوجتامكان تم

لذا اگر مرد همسر دائمی داشته باشد ولی به سبب  (1414،84؛ مكارم شيرازي، 1418،14/445؛ حائري طباطبايی،1414،4/184)شهيداول،
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ا به هر عذر يكی باشد يا فقط روز امكان نزديا فقط در شب يشود او، كی يانع از نزدا کسی ميض باشد يمسافرت، در حبس بودن، زوجه مر

 شود.احصان محقق نمی ،گري از جماع با همسر خود محروم باشديموجه د

 1410،3، ابن ادريس، 399 /2، 1407؛ طبرسی،5/402)طوسی،خالف،فراهم باشد وطی در نكاح  امكانگويد: در احصان شيخ طوسی می

 (1410،2/399 ( اگر اين شروط دريافت شود، حد رجم در احصان تحقق خواهد يافت.)طبرسی، 450/

اي وطی کرده باشد که موجب گويد: زن محصنه عبارت است از زن بالغ و عاقلی که شوهر دائم و بالغش او را در قبل به گونهشهيد ثانی می

شود، حتی اگر شوهرش نش توسط شوهرش را منكر شود، احصان او ثابت نمیغسل شود. بنابراين، اگر زنی که شوهرش بچه دارد، وطی شد

شود، مانند عكس فرض ياد شده، يعنی اگر مرد منكرِ ادعا کند که او را وطی کرده است؛ البته در اين صورت، احصان در مورد مرد ثابت می

شود. و اما دسترسی داشتن به وطی تنها در احصان مرد شرط شود اما در مرد ثابت نمیوطی و زن، مدعی آن باشد، احصان در زن محقق می

 (.276 /41، 1404)نجفی،فراهم بودن زمينه اين عمل در صبح و شام تنها در حق مرد معتبر است (. 1380،3/275است نه زن)شهيد ثانی،

از جماع باشد و بتواند صبح و شب  ست فرمودند: هر کسی که متمكنيمحصن ک ،از امام صادق )ع( سؤال کردم اسماعيل بن جابرت يروا

)  ن عمل در صبح و شام تنها در حق مرد معتبر استيا ينهفراهم بودن زم (.34 /4، 1409بابويه،ابن ) محصن است ،جماع کند

 .(1404،41/276نجفی،

وز او را نبرده و با وى آميزش شود و نيز مردى که همسر گرفته ولى هناش دور است، سنگسار نمىمردى که از خانواده»امام معصوم )ع(: 

 .(1409،28/76)حر عاملی،«شودنكرده است، سنگسار نمى

شود؟ حضرت السالم دربارۀ مردى که هنوز با همسرش آميزش نكرده، زنا کند پرسيدم که: آيا سنگسار مىاز امام صادق عليه»رفاعه گويد: 

 .(28/76)همان،«فرمود: نه

ش جهت استمتاع جنسی را موجب يعدم دسترسی فرد به همسر شرعی خو دتر از نصوص قانونی،يشدتر و قهاي عظام با عبارتی محكمف

متمتع  ن است که فرد بتواند صبحگاهان و شامگاهان از همسرشيط احصان ايكی از شرا: يديفرمامی د ثانیيشه دانند.خروج از احصان می

كی انجام دهد و شامگاهان يصبحگاهان بتواند عمل نزد عنی فقطيبراي او ممكن باشد) كی از موارديا ي ن امكان فراهم نباشد،ياما اگر ا گردد،

مشابه از قول تمامی فقها نقل شده است  با انشاي ،د ثانیيعبارت شه(1380،3/275، دثانیيشود)شهمحسوب نمی محصن عكس(.به يانتواند 

 اشاره نمود. (2/458،تا ،بینیي)خم نیيو امام خم (1404،41/400جفی،)نصاحب جواهر(و 203 ،1422،یي)خو یياله خوتيتوان به آکه می

شود، غيبت و دور بودن مرد از زن و يا زن از شوهر، خصوصيتی ندارد بلكه مالك و معيار اين است که امكان تمتع و از روايت استفاده می

اشد همانگونه که معناي سخن امام در صحيحه اسماعيل بن بهره بردن جنسی در هر زمان که بخواهد و اراده کند براي او وجود نداشته ب

کسی که فرجی در اختيار او باشد که صبح و شام و هرگاه که بخواهد بتواند از آن بهره ببرد و موارد شبيه آن، همين :جابر که فرمودند

ر اين عدم امكان به جهت سفر يا زندان وري جنسی از همسرش را نداشته باشد، و اگباشد. بنابراين هر کس که امكان تمتع و بهرهمی

شود و هر کس که امكان تمتع جنسی و...باشد، خواه مسافت سفر او به اندازه مسافت شرعی باشد و يا کمتر از آن، غير محصن محسوب می

 /1422،41خويی،شود)از همسرش را داشته باشد هر چند که مسافر باشد و سفرش نيز به اندازه مسافت شرعی باشد، محصن محسوب می

250 .) 

توان، افزون بودن صبر در زنان نسبت به مردان در روابط جنسی را اثبات نمود. وجود اين ويژگی در زنان سبب از مشاهده برخی روايات می

ود شهوت شده است که زنان با داشتن شهوت بيشتر و نيروي جسمی کمتر، در برابر ميل جنسی مقاوم باشند و نبود صبر در مردان، با وج

 تر گردانيده است. کمتر و قدرت جسمی بيشتر، آنان را در برابر شهوت جنسی ضعيف

(. تحقيقات 338 /5، 1429، به زنان نيروي مباشرت )ارتباط جنسی( دوازده نفر و صبر دوازده نفر عطا شده است. )کلينی»امام صادق )ع(: 

بسيار مقاوم هستند، به عكس مردان که به سرعت و شدت در برابر مناظر  روانشناسان ثابت کرده است که زنان در مقابل غريزه جنسی

 (.220 ،1370، رکاونديهاشمی) دهندشوند و مقاومت خويش را از دست میآميز، دچار طغيان شهوت میتحريك

شناسان ستيها و زستيولوژيزيپزشكان، ف اي بين مردان و زنان در مورد فيزيولوژي روابط زناشويی وجود دارد،هاي عمدهتفاوت

زات ين تماياند. در ان و مشخصی به دست دادهيّها و هنجارهاي معاسيك از دو جنس، مقيه داشته و براي هر ينن زميقات فراوانی در ايتحق

، گوارشی، هاي عصبین زن و مرد است( گرفته تا دستگاهين تفاوت جسمانی بيترد مثل )که اساسیيها، از دستگاه تناسلی و تولو تفاوت

تر بودن دستگاه دهيچياند. پن رشته قرار گرفتهياري متخصصان ايموشكافانه بس قاتيبندي و تنفس و خون مورد توجه و تحقاستخوان

ردهی، يمان، شيرات آن در هر ماه در طول عمر زن، مسائلی همچون قاعدگی، آبستنی، زاييتناسلی زن نسبت به مرد، تحوالت هورمونی و تغ

(.پسران بيش از دختران خواستار اوج لذت 118، 1372، زاكيآ)گذارد ر میيآورد و بر جسم و روان و کار و رفتار زن تأثد میيرا پدائسگی ي

ترند، براي باقی ماندن در حالت تحريك جنسی، کمتر به تحريك مداوم احتياج دارند، هاي جنسی حساسجنسی هستند، نسبت به نشانه
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با بيش از يك نفر بيشتر از دختران است، کمتر از دختران اصرار دارند که محبت بايد حاکم بر روابط جنسی بر  ميزان روابط جنسی آنها

 (.1387،76روابط جنسی باشد، و دوام روابط يك زوج خاص بيشتر مورد نظر دختران است تا پسران)کجباف،

. تري دارددهيچياز به مراحل پيك جنسی در زنان نيشوند ولی تحرك جنسی میيشتر از زنان است و زودتر از زنان تحريل جنسی مردها بيم

ك رابطه يختگی در زنان، به يجاد حس برانگيا  و... دن به ارگاسميدر رس ختگی، اختالف يل جنسی، اختالف در حس برانگياختالف در م

ا يشود جاد شود هم به ارضاي جنسی منتهی نمیياا اگر يخته نخواهد شد ين حس هرگز برانگياز دارد و بدون آن، ايخوب عاطفی با همسر ن

 توانمی که يابد، در حالی تواند ادامهمی از آن و پس سالگی 80است و تا  بيشتر از زن مرد بسی باروري توان .رودن میيلی زود از بيخ

 است. در مراحل تر از مردانبسيار شايع در زنان عقيمی عالوهه يابد. و بمی دهد، پايانمی رخ سالگی 50در حدود  که با يائسگی زن باروري

 جنسی و نيز ارضاي جنسی لذت اوج و استمرار شهوت، مرحله تهييج مخالف، مرحله جنس به تحريك، ميل مرحله :جنسی آميزش مختلف

 دارد. زن بيشتري شهوانی است و جنبة مرد شديدتر از زن جنسی وجود دارد. ميل هايیو مرد تفاوت زن شهوت، ميان نمودن و فروکش

تواند بارها می در زن يابد ولیمی پايان در مرد با انزال آميزش نيازمند است. توان و فيزيكی احساسی، ذهنیروانی،  عوامل به آميزشبراي

 تكرار شود

شود. شروع نزديكی در اين دوران بيشتر به حضور مرد بستگی دارد و معموال بيشتر استه میدر ميانسالی به تدريج از تعداد موارد نزديكی ک

شود. شايد وظايف زن به عنوان يك مادر و همسر تا حدي باعث کاهش توجه او به وقت و انرژي مردان در اين زمان صرف کار بيرون می

لبستگی متقابل بين او و همسرش و احساس امنيتی که در اين رابطه نيازهاي جنسی شود. در کل تمايالت جنسی زن کامال به احساس د

 (.1383،313برايش به وجود آمده ارتباط دارد )شير محمدي، 

هورمون هاي آندروژنی در کنار اثر غير مستقيم استروژن، نقش مهمی در شور جنسی زنان به عهده دارند. برخی مطالعات حاکی از افزايش 

رسد. برداشتن تخمدان يا از کار افتادن تخمدان بعد از يائسگی به تنهايی منجر به ن حول و حوش ميان دوره میشور و فعاليت جنسی زنا

شود مگر اينكه علل روانی يا عضوي ديگري با آن همزمان شود. گاهی کاهش استروژن و خشگی واژن و کاهش ميل جنسی زنان نمی

توان آن را به عنوان يك علت ارگانيك تلقی کرد. احتماال شود که مین يائسه میناراحتی حاصل از آن باعث کاهش شور جنسی در زنا

 (. 294تاثير نيست )همان،هاي غده فوق کليوي در حفظ تمايالت جنسی زنان بیآندروژن

رك نمود. دسترسی دسترسی داشتن به وطی تنها در احصان مرد شرط است نه زن را د ، دليل بيان اينكهتوانها میبا شناخت اين تفاوت 

امكان تمتع و بهره بردن جنسی در هر زمان که بخواهد و اراده کند براي او وجود داشتن به طی تنها در احصان مرد شرط است نه زن، 

روايات، افزون بودن صبر در زنان نسبت به مردان در روابط جنسی سبب شده است که زنان با داشتن شهوت داشته باشد، اين است، طبق 

بيش از دختران نسبت به از طرفی مردان  .باشندمیتر تر در برابر ميل جنسی مقاوم باشند و مردان، در برابر شهوت جنسی ضعيفبيش

ترن، کمتر به تحريك مداوم احتياج دارند، زنان اصرار دارند که محبت بايد حاکم بر روابط جنسی بر روابط جنسی هاي جنسی حساسنشانه

 .تري دارددهيچياز به مراحل پيك جنسی در زنان نيحرتبه همين سبب باشد، 

 

 . مباشرت از طريق متعارف3-4
شامل  ات زنا اطالق دارند ويروا :ديگوکند و مین شرط اشكال میيجماع با همسر از راه قُبل صورت گرفته باشد. مرحوم صاحب جواهر بر ا

ن حكم در يا بر اضافه شده،آن شده است.  رادعاي اجماعی ب ، واط استياحت ن شرط عالوه بر آنكه موافقيشوند. لكن اوطی در دُبر هم می

امام خمينی هم ضمن اشاره به اين امر  (272 /1404،41،نجفی .)اجماع شده نيز ادعايه يه و مبسوط و سرائر و جامع و اصباح و غنينها

باشد و بنابر احتياط جماع در پشت زن، در اينكه مرد را محصن  گويد مرد قبل از ارتكاب زنا با همسر حالل خود، از راه فرج جماع کردهمی

 بسازد، کافی نيست. بنايراين اگر زن عقد بسته دارد و با او خلوت هم کرده باشد، لكن جماع در فرج نكرده باشد و يا اگر در فرج بوده به

ز حشفه داخل کرده، به طوري که شك داشته باشد در کمتر از حشفه داخل کرده، و يا اگر حشفه نداشته از آنچه داشته مقداري کمتر ا

 ( 457 /2تا،اينكه دخول شده يا نه، و سپس با زنی زنا کرده باشد، چنين کسی محصن نيست.) خمينی،بی

 :حد زنا در موارد زير رجم است مقرر داشته، قانون مجازات اسالمی 83ماده 

تواند به است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نيز بخواهد می زيان مرد محصن، يعنی مردي که داراي همسر دائمی -الف

 اوجماع کند. 

زناي زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زنی است که داراي شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده  -ب

 است و امكان جمع با شوهر را نيز داشته باشد .

ن يشود ولی اجماع را شرط احصان ذکر کرده که مطلق است و شامل قُبُل و دُبر می ،ماده اين اند:خمينی اشكالی به اين وارد کرده ماما

  (.412 /2،همان )اط استياط خالف احتياحت
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 اثر طالق در احصان.1-3-4

 که:چرا طالق رجعی است.  ،شوندت باز هم محصن محسوب میيرغم گسسته شدن علقه زوجيكی از مواردي که زن و مرد علي

 ن مورد وجود دارد.يت خاص در ايروا ؛اوال

 ا دارد.انسان است و لذا احكام زوجه ر يهه مانند زوجيکند که مطلقه رجعادله طالق رجعی ثابت می يا؛ثان

 (. 1414،4/184؛ شهيد اول،  28 /1422،1،خوئی) شودصورت بائن باشد از احصان خارج میه اگر طالق ب

د فرمودند: اگر در عده طالق رجعی ازدواج کرده شبه زنی که در زمان عده خود ازدواج کرد، سؤال  از امام صادق )ع( راجع شده که تيروا

 .(75 /28 ،1409،ملیعارح )د رجم شوديبا ،باشد

شود. همچنين در مورد شود، اگر با علم به تحريم ازدواج، ازدواج کند، حد رجم بر او انجام میزن مطلقه در طالق رجعی از احصان خارج نمی

 اشگرچه عده -منافى احصان و محصن بودن است -شوند. اما با طالق بائناز احصان خارج نمی، طالق رجعی در صورت باقى بودن عدهمرد 

( شهيد ثانی در ذيل اين عبارت 2/854کنزالعرفان،؛ مقداد حلی،1413،3/529شوند.)عالمه حلی، از احصان خارج می هنوز تمام نشده باشد،

 گويد: بنابراين مردي که همسرش را طالق داده زنا کند، يا زنی که شوهرش او را طالق داده با علم به تحريم ازدواج با ديگري ازدواج کندمی

شود، در صورتی که عده رجعی باشد؛ چون زن در زمان عده رجعی در حكم زوجه است، اگر چه زن در زمان عده نا دهد، سنگسار میيا ز

سازد، همانگونه که تمكن زن از وطی در قادر به رجوع به مرد نيست و حق رجوع تنها براي مرد است، اما اين قدحی به احصان زن وارد نمی

برخالف طالق بائن، چون عصمت به واسطه بائن منقطع شده است. در نتيجه براي تحقق يافتن دوباره احصان بايد احصان او شرط نيست؛ 

اي برقرار شود يا با رجوع کردن در طالق، اين در صورتی است که وطی ديگري صورت پذيرد، خواه زوجيت دائم ميان آن دو با عقد تازه

 (. 1380،3/275هر رجوع کرده باشد )شهيد ثانی،طالق خلع يا مبارات باشد و زن در بذل م

مرحوم خويی نيز معتقد است؛ مرد با طالق بائن از احصان خارج شده است و رجوع دوباره او به زن در حكم ازدواج جديد است و قبل از 

ش زوجين است آميزش با زن اثري بر آن مترتب نيست و در مورد زن نيز همانگونه است چون از شريط احصان دخول و آميز

 (.1422،1/254)خويی،

شوند، يعنی اگر کسی زن خود را با طالق خلع و مبارات مطلقه کند در فرض رجوع مرد به زن زن و مرد با طالق بائن از احصان خارج می

 (.2/458مادامی که در او دخول نكرده زناي او با زن ديگر و زناي ديگران با زن او همين زن محصنه نيست)خمينی،

 اسالم .4-4

(. شيخ طوسی در 2/399، 1410طبرسی گفته اسالم از شروط احصان رجم است، زن و مرد اگر هر دو کافر باشند، محصن نيستند)طبرسی،

روضه ( و شهيد ثانی در 1380،235)شهيد اول،اللمعه ( و شهيد اول در 1407،5/402؛خالف،1387،4/269)طوسی، خالفو در  مبسوط
داند.اگر در کافر شرايط (، اسالم را شرط احصان نمی3/437 ،1410)ابن ادريس، السرائر( و ابن ادريس در 1380،3/276)شهيد ثانی، البهيه

داند) (. ابن زهره، اسالم را شرط نمی4/269، 1387احصان يافت شود او محصن است هرگاه زنا کرد، واجب است که رجم شود) طوسی، 

 (. 1417،423زهره، ابن

ح بودن عقد نكاح يباشند. صحهودي هم محصن میيط الزم در احصان فرد نصرانی، يست؛ بلكه با تحقق شراياسالم شرط ن ،در تحقق احصان

امام خمينی نيز ضمن اشاره به اين  ر مسلمان هم رجم خواهد شد.يدر نزد خودشان شرط است. پس در صورت تحقق زناي محصنه فرد غ

کند، پس خود را محصن میسازد و به عكس زنی مسيحی شوهر مسيحی ود را محصن میگويد: شوهر مسيحی هم زن مسيحی خمطلب می

 (.  458 /2، تا، بیاگر مردي غير مسلمان با همسر غير مسلمان خود جماع کند و سپس مرتكب زنا شود، زنايش محصن است) خمينی

معناى اسالم  احصان به ،انداحتمال داده (25ء،نسا)«نِصفُ ما عَلَى المُحصَنتِ مِنَ العَذابِفَاِذا اُحصِنَّ فَاِن اَتَينَ بِفحِشَة فَعَلَيهِنَّ »...کريمه در آيه

با اين توضيح که مقصود از  ؛اندتفسير کرده« زنان مسلمان»مائده، دوبار تكرار شده که آن را نيز به سوره  5محصنات در آيه. باشد

کتاب بوده روند که اهلشمار مىزنانى به «المُحصَنت مِن الّذين اُوتوا الكِتب»اصل مسلمانند و که در،زنانى هستند «المحصَنتُ مِنَ المُؤمِنتِ»

 (134 /2، تاراوندي،بی.)اندمسلمان شدهو

  
 اثر ارتداد در احصان.1-4-4

شود اما اگر مرتد ا میاش از او جدشود چون به محض ارتداد فطري زوجهاگر شخصی که محصن است مرتد فطري شود از احصان خارج می

محصن نخواهد اگر بعد از عده همسرش زنا کند، زنا کند محصن است و  ،دارد اگر در طول عدهعده نگه میش ن صورت زنيملّی شود در ا

 (.459 /2،تا،بیخمينی)بود
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 .آزاد بودن5-4

کتاب را به ازدواج با زنان آزاد مسلمان و زنان آزاد از اهل (5،5مائده،«)بَوالمُحصَنتُ مِنَ المُؤمِنتِ والمُحصَنتُ مِنَ الَّذينَ اوتوا الكِت»برخى، آيه 

 (.6/140، تا،بیجامع البيان)مربوط دانسته

داند و معتقد است براي مرد شرط احصان اين است که همسر داشته باشد چه آزاد چه کنيز)ابن ابن زهره براي زن حريت را شرط نمی

 (.423، 1417زهره،

، 1410طبرسی )طبرسی،  (،1410،3/437ادريس)ابن ادريس،(، ابن1414،4/184(، شهيد اول)شهيد اول،1407،5/402)طوسی، شيخ طوسی

 حريت و آزاد بودن را از شرايط احصان دانسته. (2/458تا،خمينی، بیخمينی)( و امام 2/399

بود اگر پس از آن، آزاد شود مادام که پس از آزاد شدن  اگر بنده، با همسرش مباشرت کند، خواه آزاد باشد خواه کنيز، محصن نخواهد

 (. 1380،3/275همسرش با او مباشرت نداشته باشد)شهيدثانی،

 .(1407،10/17طوسی،«)سازدمرد آزاد، کنيز را و نيز غالم زن آزاد را محصن نمى»السالم فرمود: امام صادق عليه

تواند، شود، منافاتى ندارد؛ چرا که توجيه اين روايت آن است که مرد آزاد نمىه مىاين روايت با اين که کنيز هم محصن»شيخ طوسى گفت: 

اى باشد اى که اگر کنيز زنا داد، حكم سنگسار بر وى واجب شود. مانند موردى که در اختيار مرد آزاد، زن آزادهکنيز را محصن سازد به گونه

اين تفاوت بدان جهت است که حد برده و کنيز اگر زنا کنند، نصف حدّ آزاد است  شود وو آن زن زنا دهد که حكم سنگسار بر زن واجب مى

تواند برده را محصن سازد؛ به ي امام )ع(: زن آزاد نمىشوند و همچنين است فرمودهو آن پنجاه تازيانه است که به هيچ شكل سنگسار نمى

گسار بر وى واجب شود، محصن سازد و بر پايه اين تاويل، ديگر ميان روايات اى که حكم سنتواند برده را به گونهاين معنى که زن آزاد نمى

 «.منافاتى نيست

کند؟ حضرت فرمود: مرد آزاد، کنيز را محصنه السالم دربارۀ مرد آزاد پرسيدم که: آيا کنيز را محصنه مىاز امام صادق عليه»حلبى گويد: 

حر «)کندرد يهودى، زن مسيحى را و مرد مسيحى، زن يهودى را محصن مىسازد ولى مکند و کنيز مرد آزاد را محصن نمىنمى

  (.1409،28/71عاملی،

گويد اختالفی بين فقهاي شيعه در اين مورد وجود ندارد و صحيحه ابوبصير از امام صادق )ع( بر همين آيت اهلل خويی درباره شرط آزادي می

که با زن آزادي ازدواج کرده، سپس آزاد شده است و بعد مرتكب زنا شده است،  ايگويد: حضرت درباره بردهمطلب داللت دارد که می

گويد که در احصان (. و می31، 1409شود مگر اينكه بعد از آزاد شدن با آن زن نزديكی کرده باشد)حر عاملی،فرمودند: سنگسار نمی

 (. 1/251، 1422 (زن و  آزاد  بودن شرط است )خويی،1422،1/245مرد)خويی،

 

 زانی بلوغ.6-4
. قبل از بلوغ مرتكب چنين کارى شود، حد جارى نيست زن و مرد زنا در حالت بلوغ واقع شود تا حد رجم جارى بشود. اگربدين معنا که 

( ابن ادريس)ابن ادريس، 2/399 ،1410طبرسی، ( طبرسی )423، 1417( ابن زهره )ابن زهره،1407،5/402شيخ طوسی)طوسی،

( و 1416،10/453( فاضل هندي)فاضل هندي، 3/274 ،1380شهيدثانی)شهيدثانی،  (،1410،4/184شهيد اول،اول)شهيد  (1410،3/437

 داند.( بلوغ را شرط احصان می1418،78مكارم شيرازي)مكارم شيرازي،

، اگر با زن صغير زنا کند شود. در احصان زن، بلوغ مرد شرط استدر احصان مرد، بلوغ زن شرط است، اگر مرد با زن صغير زنا کند رجم نمی

 (1410،4/185، شهيد اول،1410،2/171شود)عالمه،رجم نمی

اى که با زنى زنا کند، سؤال شد: حضرت فرمود: پسر کمتر از حد، تازيانه السالم دربارۀ پسر نابالغِ ده سالهاز امام صادق عليه»ابوبصير گويد: 

شود؛ چون فردى که با او ام سؤال شد: اگر زن محصن باشد؟ حضرت فرمود: سنگسار نمىشود. از امخورد و زن، حد کامل بر او جارى مىمى

 (.28/82، 1409حر عاملی،«)شدآميزش کرده است بالغ نيست و اگر وى بالغ بود، زن سنگسار مى

شود و دربارۀ مردى که با ل جارى مىشود و بر زن حد کامپسر، تعزير مى»کند، فرمود: السالم درباره پسرى که با زنى زنا مىامام صادق عليه

 «.شودشود و بر مرد، حدکامل جارى مىکند، فرمود: دختر تعزير مىدخترى نابالغ زنا مى

ر اين آيه، اجراى نيمى از حد زنان آزاد را ب. اندرا به بلوغ کنيزان معنا کرده «...فَاِذا اُحصِنَّ »گرفته، و جمله « بلوغ»معناى  برخى، احصان را به

 کند.کنيزان بالغ، واجب مى

ى ديگر بلوغ را رختا حد رجم جارى شود. ب بايد در حال بلوغ باشددانند، بدين معنا که زنا میبلوغ را به عنوان شرط اجراى حد  برخی فقها

   به عنوان شرط دخول با همسر گرفتند.
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زنا در حال  يعنی اينكه زد ما اين است که حر و بالغ باشد.حد احصان ن «حد االحصان عندنا هو کل حر بالغ »گويد:میمبسوط شيخ در 

( زنا با  کسی که به سن بلوغ  1407،2/399 .) طوسی،بلوغ باشد، ظاهرش اين است.کارى نداردکه دخول در زمان بلوغ باشد وحريت 

 (.1422،41/253نرسيده، موجب رجم نيست)خويی،

يابد، زيرا اصابت مرد بالغ و عاقل حر، با فرجی که به و دختر بچه نيز احصان تحقق میگويد: مقتضاي اين است که در کنيز شهيد ثانی می

يابد و موجب احصان مرد و کند، مصداق میباشد، در جايی که آن مرد با دختر بچه يا کنيز، وطی میواسطه عقد دائم يا رقيت مملوك او می

شود که او بالغ، يابد و زن در صورتی محصن مین در دختر بچه و کنيز تحقق نمیگردد، در حالی که احصادر نتيجه مايه احصان زن نيز می

 ( 1380،3/275عاقل و آزاد باشد، مانند مرد، و نيز مردي که با او وطی کرده، بالغ باشد، اما الزم نيست که عاقل هم باشد.)شهيد ثانی،

 زنا« فعله»مراد از  «ألن فعله ليس بجناية»صبى حد ندارد «يهالبلوغ فالصبى ليس بمحصن و ال حد عل»بيان کرده  مسالكشهيد در 

 پس خود آن عمل عقوبت ندارد.، غير بالغ زنايى ،بلوغ شرط است در احصان، گويد:مى. شودفعل صبى جنايت محسوب نمى و، زنا باشدمی

 بلوغ را به عنوان يك ،ايضاح القواعدند. عالمه در دخول. اين تعليل، دليل بر اين است که بلوغ را شرط دانستآن براي  است، نه شرطيتمهم 

( مكارم شيرازي 1413،14/333) شهيد ثانی، زنا بعد از آن واقع شود. ،دواطى بالغ باش«الثانى أن يكون الواطى بالغاً»نسته شرط در دخول دا

، هم اصل شرطيت اندبيان نمودهجواهر هر دو را صاحب  چونها فق ىرخب (.1418،78به اين مطلب اشاره نموده) مكارم، الفقاههانوارنيز در 

فرمايد: بلوغ در حد زنا معتبر است و زنا بايد بعد از ايشان مى. جمع بين دو مساله نموده؛ بلوغ را در حد زنا  و هم شرطيت بلوغ را در دخول

ر بالغ با همسر خود جماع کند و دخول يغ اگر بر اين نظر است؛ صاحب جواهر(. 41/269، 1404) نجفی،بلوغ باشد و مسأله اجماعى است

کند تا حدي که حشفه پنهان شود و سپس در حال بلوغ زنا کند آن جماع قبل از بلوغ که با همسر خود داشته موجب تحقق احصان 

فردي زنا کند  نيت قبل و بعد از بلوغ مستمر باشد و اگر چنيشود چون در احصان شرط است که جماع بعد از بلوغ باشد اگر چه زوجنمی

(. اگر پسري نابالغ هر چند 457 /2تا،،بیخمينی ؛269 /1404،41، نجفی )ل برائت و استصحاب، زناي محصنه نخواهد بوديدله زناي او ب

مراهق، در حالل خود داخل کرده باشد و سپس مرتكب زنا شده باشد نه او محصن است و نه آن زن، پس اگر نابالغی که در همسر حالل 

کرده و پس از بلوغ مرتكب زنا شده باشد، بنابر احتياط احصان محقق نشده است هر چند که زوجيت او با همسرش مستمر و باقی داخل 

 (2/257تا،باشد.) خمينی، بی

اط ل قطعی وجود ندارد و اشتريت و دلين شرط روايگردد چون بر از واضح میير نينی در تحرياط امام خميان صاحب جواهر وجه احتياز ب

 اند.اط کردهياند و احتن مورد فتوي ندادهيلذا مرحوم امام در ا ،باشدعلی القاعده و االصل می ،بلوغ

خورد، و بر زن حد کامل اجرا می اگر غالم صغيري که درك پسر ده ساله اي را هم ندارد با زنی زنا کند، غالم کمتر از حد زنا تازيانه می

 ( 1415،432شود)شيخ صدوق،

 

 لـعق.7-4

اما اشتراط عقل در  شود.. يعنى در آن موقع اگر عاقل نباشد، نه حد جلد و نه حد رجم، درباره او جارى نمیاستعاقل بودن حين زنا  منظور

ن است که اگر مجنونی با يشتر مورد بحث واقع شده اين شرط بحثی نشده و آنچه که بيتب فقهی از اکتحقق احصان اختالفی است. در اکثر 

اند: اگر مجنونی در حال جنون با د گفتهيسعد و صدوق و قاضی و ابنيخ طوسی و مفيا نه شيشود ا حد بر او جاري میيلی زنا کند آزن عاق

شود. در مقابل ر محصن محكوم به جلد است و اگر محصن زنا کرده باشد عمل او زناي محصنه محسوب میياي جماع کرده باشد در غعاقله

ن حال ياند: که احصان در اث رفع گفتهيبا استدالل به حد سرائرس در يه و ابن ادريه و ابن نصره در غنيدر نكت نها ن قول مرحوم محققيا

ن شرط يل ايدل( 2/457تا،؛ خمينی، بی1404،41/274، نجفی) االحوطاند علینی عقل را شرط دانستهيشود. ولی امام خمثابت نمی

 دانند.نون مرفوع میف را در مورد مجيعموماتی است که تكل

، 1410، ابن ادريس )ابن ادريس، (1410،2/399)طبرسی، (، طبرسی1407،5/402(، شيخ طوسی)طوسی،1417،423زهره،ابن زهره )ابن

( و مكارم 1416،10/453)فاضل هندي،  کشف اللثام( و فاضل هندي در 1380،3/275)شهيد ثانی،شرح اللمعه( ، شهيد ثانی در 3/437

 رياض المسائلو صاحب رياض در  تحرير االحكامداند. عالمه در ( عقل را شرط احصان می1418،80)مكارم شيرازي، الفقاههنواراشيرازي در 

(. مجنون اگر با زن عاقلی که محصن 1418،14/445؛ حائري طباطبايی،5/306، 1420 اند)عالمه،بر داشتن کمال عقل، ادعاي اجماع کرده

 (.5/306، 1420شود)عالمه،رجم جاري نمیباشد، زنا کند، بر او حد 

شود در احصان مرد، عقل زن شرط است، اگر مرد با زن مجنون زنا کند رجم نمی شود. و اگر با زن مجنون زنا کند رجم می

 (1418،80؛ مكارم شيرازي،1380،2351410،4/185؛ شهيد اول،1410،2/171)عالمه،

شود؛ يكی صد ضربه تازيانه و ديگري سنگسار شدن و اگر جوان باشد تنها دو حد بر او جاري مى اند: اگر زناکارِ مُحصن پير باشدبرخى گفته

 (.1426،3/135اند)شاهرودي،گردد؛ ليكن مشهور تفاوتى بين پير و جوان قائل نشده و هر دو را مستحق دو حد دانستهحدّ دوم جاري می
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ديوانه شود و در حال جنون با او جماع کند آنگاه در حال سالمتی مرتكب زنا شود اگر فرد در حال سالمتی عقل با زنی ازدواج کند و سپس 

 (2/457تا،شود.) خمينی،بیباز بنا بر احتياط محصن نمی

 .علم به اصابت8-4
چه آوردن علم به اصابت و مباشرت تام به دو صورت محقق می شود؛ اقرار خود مرد، اقامت بينه بر آن. صرف خلوت کردن مرد با زن، يا ب

 ( 1380،3/274دليل وقوع اصابت نخواهد بود، زيرا اينها اعم از اصابت است.)شهيد ثانی،

 

 احصان در قانون مجازات اسالمی   -5

 

 باشد.ط تحقق احصان میيقانون مجازات اسالمی در مورد زناي محصنه و شرا 86الی  83از ماده 

 حد زنا در موارد زير رجم است: - 83ماده 

تواند ناي مرد محصن ، يعنی مردي که داراي همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نيز بخواهد میز -الف 

 به اوجماع کند .

زناي زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زنی است که داراي شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده  -ب 

 و امكان جمع با شوهر را نيز داشته باشد . است

 شود.تبصره: زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد زنا می

 شود.بر پيرمرد يا پيرمرو زانی که داراي شرايط احصان باشند، قبل از رجم ،حد جلد جاري می -84ماده 

 نمايد.کند ولی طالق بائن آنها را از احصان خارج مینمی طالق رجعی قبل از سپري شدن ايام عده، مرد يا زن را از احصان خارج -85ماده

مسافرت  يا زنی که...بواسطهيزناي مرد »، اسالمی قانون مجازات 86بلكه به استناد ماده  ست،يحصن بودن شخص فقط به داشتن همسر نم

 «ست.يموجب رجم ن به همسر خود دسترسی ندارد، ا حبس و مانند آنها از عذرهاي موجهي

 

 قانون مجازات جديد-6
هاي تعزيري و بازدارنده تنظيم گرديده که در باب کليات، اليحه قانون مجازات اسالمی در پنج باب، کليات، حدود، قصاص، ديات و مجازات

بندي  اصول کلی قابل اعمال در ابواب ديگر شامل تعاريف و قلمرو اعمال مجازات، مبناي مسئوليت کيفري و شخصی بودن مجازات، تقسيم

ها بر اساس مبانی اسالمی، حدود مسئوليت کيفري و موانع آن، جهات تخفيف مجازات و شرايط آزادي مشروط، تعويق، جرايم و مجازات

در  ...تعليق و زوال محكوميت کيفري مورد توجه قرار گرفته است. تدوين اصول کلی در خصوص مسئوليت مرتكب در باب حدود و انواع آن

 توجه خاص قرار گرفته. اين اليحه مورد
 شود: : احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق می 221-6ماده 

احصان مرد عبارت است از آن که داراي همسر دايمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طريق قبل با همان همسر در حال  -1

 ماع از طريق قبل را با وي داشته باشدبلوغ وي جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امكان ج

از آنكه داراي همسر دايمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، همان شوهر بالغ با او از طريق قبل جماع  ؛احصان زن عبارت است -2

 کرده باشد و امكان جماع از طريق قبل را با وي داشته باشد.

گردد س، حيض، نفاس و بيماري مانع مقاربت يا بيماري که موجب خطر براي طرف مقابل می: اموري از قبيل مسافرت، حب 221-7ماده 

 کند.مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج می

کند؛ ولی طالق بائن آنها را : طالق رجعی قبل از سپري شدن ايام عده، با وجود ساير شرايط مرد و زن را از احصان خارج نمی 221-8ماده 

 نمايد.ز احصان خارج میا

 طالق خلعی که تبديل به رجعی شده باشد تا قبل از جماع موجب خروج طرفين از احصان است. -تبصره

 

 

 

 

 

 

http://www.joce.ir/


 32-44، ص 1395، پاییز  1پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

 

 نتيجه-7

، ت دائمیيزوجاند؛ هاي در اين شرايط ذکر نمودهدانند. و برخی تفاوتبيشتر فقها شرايط احصان زن و مرد را در زناي محصنه يكسان می

، آزاد بودن، بلوغ، عقل، علم به اصابت از جمله اين شرايطند، شرط ازدواج دائم را همه شرط اسالم، امكان تمتعق متعارف، مباشرت از طري

اند، اگر اين شود، اين  شرط را بيشتر فقها به مرد نسبت دادهاند و مورد اتفاق است که احصان با وجود همسر دائمی محقق میفقها پذيرفته

آورد، هر متعه احصان نمىزن هم باشد ظاهرا به صورت صريح ذکر نشده، همچنين بنا بر اجماع، همه فقها قبول دارند مورد، شرط احصان 

، دسترسی داشتن به وطی تنها در احصان مرد شرط است نه  ،گر براي تحقق احصان زن و مرد فراهم باشديكدين از يع زوجتامكان تم چند،

که در زن ومرد وجود دارد.احتماال اين مورد از شرايط اساسی  ختگیي، اختالف در حس برانگن و مردز ل جنسیياختالف در م زن، به سبب

 باشد. تفاوت احصان زن و مرد می

شود. همچنين در شود، اگر با علم به تحريم ازدواج، ازدواج کند، حد رجم بر او انجام میزن مطلقه در طالق رجعی از احصان خارج نمی 

 شوند. در شرط بودن اسالم و آزادي بين فقها اختالف است.از احصان خارج نمی، طالق رجعی ورت باقى بودن عدهدر صمورد مرد 
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