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چکیده
در فقه امامیه در خصوص اسباب تحقق و زوال احصان و نحوه تأثیر آن در مجازات ها اختالف نظر وجود
دارد .اولین بحث در این زمینه ،شناخت مفهوم احصان است .اینکه احصان و عنصر اصلی تحقق آن چیست،
از اهم مسائل در فقه جزایی در باب جرائم منافی عفت است .فقها در تعر یف احصان قیودی را به کاربرده اند
که هر یک از این قیود میتواند معنا و مصادیق احصان را متفاوت سازد .تفاوت هایی در بیان مصادیق محصن یا
محصنه در کلمات فقها دیده میشود که به نظر میرسد موجب تغییر نگرش قانون گذار در بحث احصان در دو
قانون مجازات اسالمی  0331و  0331شده است .پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش که عنصر اصلی
تحقق و زوال احصان چیست؟ به روش توصیفی و تحلیل عقالنی به این نتیجه رسیده که مالک احصان به
طورکلی امکان تمتع است و برخالف آنچه در قانون مجازات اسالمی مقرر شده است ،همسر موقت نیز
میتواند موجب تحقق احصان شود.
کلیدواژه ها :احصان ،اسباب تحقق و زوال احصان ،امکان تمتع ،همسر موقت.
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Causes of Realization and Disappearance of the State of Being
Married in Crimes against Chastity with a View to Islamic Penal
Code of 2013

Abd Allah Bahman Pouri, Ph.D., Assistant professor, Department of Theology, Yasuj
University (corresponding author)
Ghasem Nazari Kolah Jouei, Ph.D. Graduate of Islamic Jurisprudence and Principles
of Islamic Law, Yajuj University
Abstract
In Imamia jurisprudence, there is controversy over the causes of realization and
disappearance of the state of being married and how it affects penalties. The first
issue in this regard is the notion of being married. The questions what is being
married and what is the essential element of its realization are among the most
significant issues in the area of crimes against chastity in Islamic criminal
jurisprudence. The Islamic jurists have applied constraints in defining the status of
being married any of which may make the concept and examples of being married
different. Some differences are observed in the statements of Islamic jurists when
declaring the examples of married man or woman which appear to have led to the
change of the legislator’s attitude towards the status of being married in the two
Islamic penal codes of 1990 and 2013. The present study intends to answer the
question what is the essential element of realization and disappearance of being
married. The study, through a descriptive method and rational analysis has concluded
that the criterion of being married is the possibility of enjoyment and contrary to
what has been stated in the Islamic penal code, temporary spouse may be a cause of
being married as well.
Keywords: state of being married, causes of realization and disappearance of the
status of being married, possibility of enjoyment, temporary spouse.

پاییز 8931

اسباب تحقق و زوال احصان در جرائم منافی عفت با رویکردی به قانون مجازات اسالمی

06

مقدمه
قانون مجازات اسالمی مصوب  ،1931در بندهای (الف و ب) از ماده  ،112شرایط تحقق احصاان را
چنین بیان میدارد:
الف -احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی کاه باالغ و عاقال
بوده ،از طریق قبل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبال را باا
وی داشته باشد.
ب -احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده،
با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبال را باا شاوهر داشاته باشاد .هماین معناا از
احصان در بحث لواط نیز تکرار شده است.
این در حالی است که قانون مجازات اسالمی مصوب  1907در ماده  19چنین مقرر نموده بود:
«حد زنا در موارد زیر رجم است .الف -زنای مرد محصن ،یعنی مردی که دارای همسر دائمی اسات و
با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهاد میتواناد باا او جمااع کناد .ب -زناای زن
محصنه با مرد بالغ ،زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل باوده
با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد».
تفاوتهای اساسی قانون مجازات اسالمی مصوب  1931با قانون مصاوب  1907دربااب احصاان از
قرار زیر است:
 -1بلوغ همسر برای احصان مرد شرط شده است.
ُ
 -1نزدیکی از قبل شرط شده است.
 -9اسبابی مانند مسافرت ،حبس و سفر از باب تمثیل به عنوان اسباب زوال احصان معرفی شده است.
(ماده  19قانون مجازات اسالمی مصوب  1907و ماده  112قانون مجازات اسالمی مصوب )1931
 -9شرط احصان برای مجازات مفعول لواط (ملوط) حذف شاده اسات( .مااده  199قاانون مجاازات
اسالمی مصوب )1931
 -5اذن تبدیل مجازات رجم به قاضی با لحاظ شرایطی داده شاده اسات (مااده  115قاانون مجاازات
اسالمی )1931
تفاوتهای آشکار یاد شده دو قانون مجازات که همگی خبر از وجود اختالف نظار فقهاا و نیاز وجاود
ابهاماتی چند در تعریف قانونگذار از احصان ،میدهد ،نوشتار حاضر را برآن داشت به تفصیل ،موضاوع را
بررسی نموده تا به تعریف دقیق وصحیحی از احصان دست یابیم که درمقام اجرا از سوی محاکم قضاایی،
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با کمترین ابهامات و مشکالت روبرو باشد .بر این اساس مقاله حاضر که مستخرج از رسااله دوره دکتاری
است ،در پی پاسخ به پرسشهای زیر است:
اینکه شاخص های دقیق تشخیص و تحقق احصان چیست؟ شرایط زوال احصان برای هریاک از زن و
مرد کدامند؟ معنای تعبیر «امکان جماع زن» که در قانون تصریح شده است چیست؟ مالک سفر ،حابس،
بیماری برای زائل کردن وصف احصان کدام است؟ و سرانجام آیا داشتن همسر موقت نیز میتواند موجب
تحقق احصان شود؟
ذکر دو نکته ضروری است .اول این که شرایط تحقق و زوال احصان در هر دو جرم زنا و لواط یکساان
است( .ماده  112و تبصره  1ماده  199از قانون مجازات اسالمی مصاوب  )1931دوم ایان کاه بارخالف
قانون مجازات اسالمی ،برخی فقها احصان را در اعمال مجرمانه تفخیذ ،مساحقه و زناای باا میات ،ماوثر
میدانند( .حرعاملی 12 /11 ،و  ،122احادیث  99920تاا 99907؛ گلپایگاانی50 - 59 /1 ،؛ حساینی
روحانی950 - 955 /15 ،؛ خوئی 195 /91 ،و .)971 - 977
پیشینه تحقیق
پیرامون احصان و شرایط آن عالوه بر آنچه در کتب فقهاء در مبحث حدود آمده است ،به تحقیقات زیر
نیز میتوان اشاره کرد:
الف :پایاننامه :با بررسی صورت گرفته در خصوص احصاان ،پایانناماهای باا عناوان بررسای فقهای
حقوقی شرایط احصان در جرم زنا در مقطع کار شناسی ارشد توسط آقای میالد کشوری در سال  1939باا
راهنمایی آقای روشنعلی شکاری نگاشته شده است .در این پایان ناماه باه بررسای شارایط تحقاق احصاان
پرداخته شده است.
ب :مقاالت :آقای کیومرث کالنتری مقالهای با عنوان زنای محصنه و اثباات آن ( )1911نگاشاته و در
آن یک پرونده مربوط به زنای محصنه را تحلیل و بررسی نموده است .همچنین آقای محمد ابراهیم جنااتی
مقالهای با عنوان بررسی مبانی فقهی رجم ثبوتا و اثباتا ( )1913به رشته تحریر درآورده و در آن به بیان ادلاه
فقها و علمایی که قائل به مشروعیت رجم شدهاند و بیان اسباب و شرایطی که باعث حکم رجم میشاوند و
نیز بیان شرایطی که مجریان حکم باید داشته باشند پرداخته است .آقای سید مصطفی محقق دامااد نیاز باا
نوشتن مقاله رجم از دیدگاه قرآن و سنت ( )1911به بررسی تطبیقای رجام در ادیاان مختلاف اقادام کارده
است .آقایان محمد رضا کدخدایی و محمدرضا باقر زاده با نگاشتن مقاله بررسی حکم سنگساار از منظار
فقه و حقوق بشر ( )1937به بررسی شرایط زنای مستوجب سنگسار و شرایط اثباات آن پرداختهاناد .آقاای
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سید حسین هاشمی مقالهای با عنوان قتل در فراش ( )1919به رشته تحریر در آورده و در آن به بررسی ماده
ً
 297از قانون مجازات اسالمی مصوب  1905پرداخته است .اخیرا نیز آقای دکتر عادل ساریخانی مقالهای
با عنوان فلسفه احصان در جرائم جنسی مستوجب حد با محوریت قانون مجازات اسالمی ( 1931تابستان
 ) 1932به رشته تحریر در آورده و در آن به بررسی تأثیر احصان در جرائم زناا و لاواط و تفخیاذ و مسااحقه
پرداخته است.
با عنایت به تصویب قانون مجازات اسالمی در سال  1931هیچ کدام از آثار فوق به ابهامات موجود در
مواد  112و  110قانون مجازات اسالمی مصوب  1931و هم چنین مبانی روایی و فقهی اساباب تحقاق و
زوال احصان نپرداختهاند .بر این اساس تحقیق حاضر از این جهت میتواناد دارای نتاایجی جدیاد و ریار
مسبوق باشد.
معنای لغوی احصان

ّ
احصن ،احصنت و ...در آیات زیار و چناد آیاه
تعبیر «احصان» در ساختارهای محصنات ،محصنین،

دیگر از قرآن کریم بکار رفته است .یکی از این آیات ،آیه شریفه  19از سوره مبارکه نساء است که میفرماید
َّ َ َ ْ َ ُ
َ ْ ْ َ ُ َ ِّ
یمان ْ
کم» در این آیه کلمه «محصنات» با توجه به این که عطف بار
ساء ِإال ما ملکت أ
«و ال ُمحصنات ِمن الن ِ
آیه قبل و کلمات امهات و ریره است ،به معنای زنان شوهر دار است .همچنین کلمه «محصنین» در این آیه
به معنای مردان پاکدامن است .آیه دیگری که در سوره نساء آمده و در آن به یکی از مشتقات کلمه «حصن»
َ َ َ َ َّ ْ ُ
اف ماا َع َلای ْال ُم ْح َصانات م َ
َ ُ ْ َّ َ ْ َ َ َ
ان
ایهن ِنص
اشاره شده است ،آیه  15است« .ف ِإذا أح ِصن ف ِإن أتین ِب ِ
ِ ِ
فاحشاٍ فعل ِ
َْ
ذاب »...کلمه «احصن» در این آیاه شاریفه باه معناای «ازدواج کاردن زناان» اسات .همچناین کلماه
الع ِ
«محصنات» در این آیه به معنای «زنان پاکدامن» است.
دیگر مشتقات کلمه «حصن» که در آیاتی مانند آیه  5از سوره مبارکه مائده و  31سوره مبارکه انبیاء و نیز
 9سوره مبارکه نور آمده است ،به معنای پاکدامنی است.
ماده «حصن» در لغت به معنای منع و جلوگیری است و «احصان» در باب افعال به معنای مانع شادن
و محکم کردن دژسازی است .حصان به عنوان صفت برای زن به معنای عفیف و پاکادامن و نیاز متازوج و
دارای شوهراست .احصان به وسیله اسالم ،پاکدامنی و حریت و تزویج حاصل میشود( .ابان منظاور/19 ،
َ ْ َ َّ
 )113قاموس قرآن حصن را این گونه معنی میکند «حصن ،قلعه و جمع آن حصون است مثل َو ظ ُّنوا أن ُهام
َّ
ُ
َّ
َّمان َع ُت ُه ْم ُح ُص ُ
ونهم ِّم َن الله( ...حشرَ )1 /ال َیقات ُل َون ْ
محص َنٍ (حشر )19/مراد شهرهای
کم َج ِم ًیعا ِإال فی ق ًری
ِ
ِ
مستحکم و حصار شده است یعنی کارزار نکنند با شما مگار در آبادیهاای مساتحکم و حصاار دار .ایان
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ّ
معنای ّاولی حصن است سپس بهطور مجاز چنانکه رارب گوید در هر تحفظ و نگه داشتن بکار میرود .به
ّ
ّ
کسی که خود را از بی عفتی حفظ کند گوئیم محصن و به زنی که در اثر شوهر دار بودن و یا عفت ،خاود را
ّ
از بی عفتی نگه دارد محصنه (بصیغه فاعل و مفعول) گویند .به صیغه فاعل از آن جهت کاه خاود را از بای
ّ
ّ
عفتی باز میدارد و به صیغه مفعول از آن سبب که از بی عفتی بااز داشاته شاده اسات» (قرشای)193 /1 ،

حصن در مقاییس اللغه به معنی نگه داری و دیوار و حرز داشتن آمده اسات (ابوالحساین )23 /1 ،از نظار
المصباح المنیر حصن به مکانی گفته میشود که به خاطر ارتفاع زیاد آن کسای تواناایی بااال رفاتن از آن را
ندارد (فیومی )193 /1 ،اصل احصان منع است و زن با اسالم و عفاف و آزادی و ازدواج محصانه میگاردد
(مصطلحات الفقه )95 ،دیگر معنی احصان ،عفت و اجتناب از وقاوع در کاار حارام و نیاز ازدواج اسات.
(عبدالرحمان.)19 /1 ،
شروط احصان
 .1امکان تمتع
شرط امکان تمتع زوج با عبارات مختلفی ذکار شاده اسات از جملاه عباارت «یغادو علیاه و یارو »
صحیحه ابن سنان از امام صادق علیه السالم « قلت :ما المحصن  .....قال (ع) :من کان له فرج یغدو علیاه
و یرو فهو محصن» (حرعاملی .)21 /11 ،روایت صحیحه ابن سنان کاه میگویاد از اماام صاادق علیاه
السالم پرسیدم محصن کیست؟ فرمود :کسی که همسری دارد و هر صبح و شام با او نزدیکی مینماید این
شخص محصن است.
دو واژه «ردو» و «روا » همان طور که ازهری و دیگران گفتهاند در نزد عرب ،کنایه از هر زمان از شب
یا روز میباشند( ».فیومی.)199 /1 ،
مقصود از امکان تمتع از اول صبح تا آخر شب چیست؟
آیت الله خوئی در این خصوص چنین میفرماید «از روایات این باب استفاده میشود که ریبات و دور
بودن مرد از زن یا زن از شوهر خصوصیتی ندارد ،بلکه مالک و معیار این است که امکان تمتع و بهره باردن
جنسی در هر زمان که بخواهد و اراده کند ،برای او وجود نداشته باشد .همانگونه که معنای سخن امام علیه
السالم در روایت صحیحه اسماعیل بن جابر بود که فرمودند «من کان له فرج یغدو علیه و یرو » بناابراین
هرکسی که امکان تمتع و بهره وری جنسی از همسرش را نداشته باشد ،خواه این عدم امکان به جهت سافر
ب اشد یا زندان و موارد شبیه به آن و خواه مسافت سفر به اندازه مسافت شرعی (هشت فرسخ) باشد یا کمتار
از آن ،ریر محصن محسوب میشود و هر کس که امکان تمتع جنسی از همسرش راداشته باشد ،هرچندکاه
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مسافر باشد و سفرش نیز به اندازه مسافت شرعی باشد ،محصن محسوب میشود .مالک احصاان و عادم
احصان این است که امکان تمتع جنسی زن و شوهر از یکدیگر وجود دارد یا خیر؟ برخای از روایاات روی
ً
حضور یا ریاب زوج و زوجه کنار هم تکیه کردهاند اما باید گفت حضور و ریاب نقشای نادارد بلکاه نوعاا
حضور وسیله تمکن و ریبت موجب عدم تمکن است( ».موسوعه .)195 /91
شهید ثانی میگوید « احصان یعنی این که مرد هر صبح و شام امکان تمتاع داشاته باشاد و اگار دور از
همسرش باشد ،به طوری که در یکی از آن ها (صبح و شام) امکان تمتع نداشته باشد یاا ایان کاه در حابس
باشد به طوری که امکان رسیدن به همسرش را نداشته باشد ،محصن محسوب نمیشود ،هر چند قبل از آن
با همسرش نزدیکی کرده باشد و در دوری فرقی بین مسافت کم و زیاد وجود نادارد( ».الروضاٍ البهیاه/3 ،
.)00
ابن ابی عقیل محصن را اینگونه تعریف مینماید «محصن کسی است که همسری آزاد و مسلمان دارد
که هر صبح و شام با او نزدیکی میکند( ».ص .)122 ،سید مرتضی میفرماید« :احصان موجب رجام در
زنا ،عبارت است از این که مرد دارای زوجه یا ملک یمین باشد و تمتع از او هار وقات کاه بخواهاد امکاان
داشته باشد بدون این که حائلی مانند رایب بودن یا مرض یا حبس در میاان باشاد» (ص )511 ،همچناین
قاضی ابن براج بیان میدارد «حد احصان در مرد این است که فرجی در اختیار داشته باشاد کاه از آن بهاره
ببرد و احصان در زن این است که شوهری داشته باشد که صبح و شام با او نزدیکی کند .)513 /1( ».شایخ
طوسی در المبسوط فرموده است « حد احصان نزد ما این است که شخصی کاه حار ،باالغ و عاقال اسات
دارای زنی باشد که «ردوا و رواحا» از او متمتع باشد .)1 /9( ».صاحب جاواهر میگویاد «احصاان مارد
حاصل نمیشود مگر به این که زانی ،بالغ و حر بوده و زن دائمی یا کنیزی داشته باشد که از قبل با او نزدیکی
کرده باشد و صبح و شام به او دسترسی داشته باشد )123 /91( ».شرایط احصان از دیاد گااه شاهید ثاانی
هشت مورد است  -1اصابت یا وطی  -1واطی ،بالغ باشد  -9واطی ،عاقل باشد  – 9واطی ،حر باشاد -5
وطی ،به فرج (قبل) باشد  – 2عقد ،دائم یا ملکیت باشد  -0تمکن به صورت ردو و روا باشد  -1اصابت
یا وطی ،معلوم و محرز باشد( .الروضٍ البهیٍ.)01 /3 ،
از نظر محقق حلی احصانی که رجم با آن واجب میشود اثبات نمیشود مگر اینکاه زانای باالغ و آزاد
باشد و از قبل با همسر دایمی یا کنیز نزدیکی کرده باشد و صبح و شام امکان بهره جستن از او را داشته باشد
(شرائع السالم.)190 /9 ،
عبارت دیگری که در بیان امکان تمتع در لسان امام آمده است« ،عنده ما یغنیه» است .صحیحٍ حریاز
ّ
قال سألت أبا عبد الله (علیه السالم) عن المحصن قال «فقال الذی یزنی و عنده ما یغنیه» (حرعاملی/11 ،
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( )23در مورد محصن از ایشان سؤال کردم فرمود :کسی کاه زناا میکناد در حاالی کاه همساری دارد کاه
نیازهای وی را برطرف مینماید) .شیخ مفید بر اساس این روایت محصن را ایان گوناه تعریاف مینمایاد:
« محصن کسی است که همسر یا کنیزی دارد که او را از دیگر زنان بی نیاز میسازد و امکان نزدیکی باا وی
را داراست( ».مفید )005 ،در این حدیث علت محصن شناخته شدن شخص ،دسترسی به همسار شارعی
برای تمتع است .با این توضیح که شخصی که علیررم امکان اساتفاده از همسار شارعی خاود ،اقادام باه
ارتکاب عمل منافی عفت زنا که در شرع اسالم حارام و ماذموم باوده و تاوالی فاساد زیاادی بارای جامعاه
اسالمی دارد ،مینماید ،مستحق مجازات اشد است.
ّ
روایت دیگری که برای بیان چگونگی امکان تمتع ،معیار به دست میدهد ،صحیحٍ محمد بان مسالم
ّ
ّ
است که میگوید :سمعت أبا عبد الله (علیه السالم) یقول« :المغیب و المغیبٍ لایس علیهماا رجام ،إال أن
یکون الرجل مع المرأة و المرأة مع الرجل» (حرعاملی( )01 /11 ،محمد بن مسلم میگوید از ابا عبداللاه
شنیدم که میفرمود :زن و مردی که از همسران خود دور هستند ،رجم نمیشوند مگر این که مرد با زن و زن
با مرد خودش باشد) .از این روایت شریفه شرط امکان تمتع برای احصان زن نیز ،استفاده میشود.
فاضل لنکرانی برای هریک از روایات باب ،ضابطههایی بیان مینماید .ایشان ضابطه روایت اساماعیل
بن جابر را «یغدو علیه و یرو » و منظور از آن را امکان تمتع در مجموع شب و روز میداند نه اول صابح و
آخر شب (که معنای لغوی عبارت است) و این که منظور ،امکان تمتع است نه فعلیات نزدیکای و ضاابطه
موثقه اسحاق بن عمار را «عنده مایغنیه» و باه معنای در اختیاار باودن فارج (همسار) میداناد .و ضاابطه
صحیحه محمد بن مسلم را «کونه معها» و به معنی در اختیار بودن نه همراه بودن (که معنای لغوی عباارت
است) و ضابطه برخی دیگر از روایات را «در یک شهر بودن زوج و زوجه» میداند (ص.)59 ،
ایشان در مجموع عالوه بر اینکه مالک اصلی احصان را امکان تمتع میداند ،مالک امکان تمتع را نیز،
عرف معرفی مینماید.
 .2امکان تمتع زن
قانون گذار با در نظرگرفتن این نکته که نزدیکی بر اساس روایات و منابع فقهی معتبر (به جز یاک شاب
در هرچهار ماه) ،حق زن نیست ،در تعریف احصان زن ،از عبارت «امکان جماع از طریق قبل را باا شاوهر
داشته باشد» استفاده کرده است این درحالی است که درتعریف احصان مرد از عبارت «هر وقت بخواهاد»
ً
استفاده نموده که حکایت از محاق دانساتن مارد در نزدیکای دارد .ذیاال باه تبیاین معناای دقیاق ایان قیاد
میپردازیم.
صاحب جواهر در این باره میگوید « :و علی کل حال فما یعتبر فی إحصان الرجل معتبر فای إحصاان
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المرأة لکن المرا د من تمکنها من الزوج إرادته الفعل علی الوجه المزبور ،ال إرادتها متی شاءت ضرورة عادم
کون ذلک حقا لها» ( )100 /91معنای تمکن زن از شوهر این نیست که هر زمان اراده زن تعلق گرفت مرد
به او دخول کند این معنا در صورتی صحیح است که وطی حق زن باشد در حالی که میدانیم وطی حق مرد
است و نه زن بلکه مراد از تمکن زن این است که مرد در اختیارش باشد وهر وقت مرد تمایل به وطای پیادا
کرد با او نزدیکی کند.
از نظر آیت الله خوئی در احصان زن نیز آزادی و این که همسر دائمی داشته باشاد کاه باا وی نزدیکای
کرده ،شرط است در این صورت اگار زن زناا کناد سنگساار میشاود(موساوعه  .)195 /91هماان طورکاه
مالحظه میشود در تعریف خوئی از احصان« ،قید امکان جماع با شوهر» ذکر نشده است.
در ذیل برخی از روایاتی که در آنها به موضوع حق جماع برای زن ،اشاره شده است را ذکر مینماییم.
صفوان بن یحیی از امام رضا علیه السالم پرسید «آیا شخصی که همسر جوانی دارد و ماهها و حتی یک
سال با او نزدیکی نمی کند ،گناه کار است؟ حضرت فرمودند اگر چهارماه نزدیکی با او را ترک کند ،گناه کار
است» و در روایت دیگری با همین مضمون آمده است «مگر این که با اذن همسرش نزدیکی را تارک کارده
باشد که در این صورت گناه کار نیست»( .حرعاملی.)191 - 197 /17 ،
محمد بن علی بن الحسین از محمد بن قیس از ابا جعفر علیه السالم روایت میکند که ایشان در مورد
مردی که با زنی ازدواج نمود و زن شرط کرد که حق نزدیکی و حق طالق را داشته باشد ،فرمودند ،این زن با
سنت مخالفت کرده است و متول ی حقی شده است که اهلیت آن را ندارد و این گونه حکم کرد که مهریه بار
عهده مرد است و حق نزدیکی و طالق هم با مرد است (همو.)113 /11 ،
محمدبن علی بن الحسین از حسن بن محبوب از ابراهیم کرخی نقل میکند که اظهار داشت «از اماام
صادق علیه السالم در مورد حکم مردی که چهار زن دارد و در سه شبی که نزد سه تن از آنها میخواباد باا
آنها نزدیکی میکند ولی وقتی نزد زن چهارم میخوابد با او نزدیکی نمیکند ،سؤال کردم آیا این مارد گنااه
کرده است؟ حضرت فرمودند مرد وظیفه دارد شب تا صبح نزد زن بخوابد ولی وظیفه نادارد باا او نزدیکای
کند اگر نخواهد»( .همو.)999 - 991 /11 ،
همان طورکه مالحظه میشود این حدیث داللت صریح بر عدم وجوب نزدیکی مرد باا زن دارد و از آن
حق جماع نداشتن زن استفاده میشود.
برخالف نظریه صاحب جواهر به نظر نگارندگان ،نقش اراده و تمایل زن برای نزدیکی ،باه عناوان یاک
تقاضا نه به عنوان یک حق ،ملحوظ نظر شارع است با این توضیح که در مواردی که زن شوهردار ماتهم باه
زنا است ،قضات رسیدگی کننده به پرونده باید این مسأله را تحقیق کنند که آیا در زندگی زناشویی هر زمان
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که زن میل به نزدیکی داشته و از شوهر خود درخواست نزدیکی نموده ،شوهر ایان تقاضاا را اجابات کارده
است یا خیر؟ و این که آیا نیاز جنسی زن (هر وقت که تقاضا نموده است) توسط شوهرش مرتفع شده است
یا خیر؟ احراز این امر که نیاز جنسی زن با این وصف از سوی شوهرش مرتفع نشده است ،فقط میتواند او
را فاقد وصف احصان نموده و مآال از حد رجم برهاند لکن این موضوع به معنی محق بودن وی برای جماع
و اثبات کننده این حق نیست.
النهایه آن چه که از مجموع روایات و نظرهای فقها استفاده میشود این است کاه شارط اصالی تحقاق
احصان ،امکان تمتع مرتکب زنا از همسرش میباشد که با عبارتهای مختلف در بیان روایات و فقها آمده
است.
 .3زوجیت
زوجیت در اسالم به سه صورت دائم ،موقت و ملک یمین محقق میشود .در این کاه زوجیات دائام و
ملک یمین موجب احصان هستند ،در بین فقها اختالف نظاری وجاود نادارد .لکان در خصاوص اقتضااء
همسر موقت برای حصول احصان ،اختالف نظر وجود دارد که ابتدائا به بررسی روایات و سپس دیدگاه فقها
در این خصوص میپردازیم.
روایات در این خصوص دو نوع هستند .روایاتی که به طور مطلق و بدون اشاره باه ناوع زوجیات وارده
شدهاند و روایاتی که متعه را موجد وصف احصان نمیدانند .در ذیال باه نموناههایی از هاردو قسام اشااره
میکنیم.
الف :روایات مطلق:
روایت صحیحه ابن سنان که میگوید از امام صادق علیه الساالم پرسایدم محصان کیسات؟ فرماود:
کسی که همسری دارد و هر صبح و شام با او نزدیکی مینماید این شخص محصان اسات( ».حرعااملی،
.)21 /11
صحیحٍ حریز که میگوید «در مورد محصن از ایشان سؤال کردم فرمود :کسی که زنا میکند در حالی
که همسری دارد که نیازهای جنسی وی را برطرف مینماید» (همو.)23 /11 ،
صحیحه محمد بن مسلم که میگوید «از ابا عبدالله شنیدم که میفرمود :زن و ماردی کاه از همساران
خود دور هستند ،رجم نمیشوند مگر این که مرد با زن و زن با مرد خودش باشد».
ّ
صحیحٍ عمر بن یزید از أبا عبد الله (علیه السالم) که فرمود «شخصی که از همسرش دور است رجم
نمیشود» (همو.)01 /11 ،
صحیحٍ أبی عبیدة از أبا جعفر (علیه السالم) که فرمود «امیر المومنین علیه السالم در مورد مردی کاه
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همسری در بصره داشت و وی (مرد) درکوفه مرتکب زنا شد ،حکم کرد که رجم از او برداشاته شاود و فقاط
یکصد ضربه تازیانه بر او زده شود .و همچنین در مورد مردی که در زندان حبس شده بود و زنی داشات کاه
در منزلش در شهر بود و به او دسترسی نداشت و در زندان مرتکب زنا شد نیز حکم به برداشته شدن رجم و
تحمل یکصد ضربه تازیانه نمودند» (همو.)09 /11 ،
صحیحٍ ّ
محمد بن مسلم که میگوید از أبا عبدالله شنیدم که میفرماود «زن و ماردی کاه از همساران
خود دور هستند ،رجم نمیشوند مگر این که مرد با زن و زن با مرد خودش باشد» (همو.)01 /11 ،
ب :روایاتی که در آنها به احصان آور نبودن عقد نکا موقت اشاره شده است:
الف :معتبرة إسحاق بن عمار ،قال :سألت أبا إبراهیم (علیه السالم) عن الرجل إذا هو زنی  ...قلت :فإن
ّ
کانت عنده امرأة متعٍ أ تحصنه؟ «فقال :ال ،إنما هو علی الشایء الادائم عناده» (هماو .)21 /11 ،روایات
معتبره اسحاق بن عمار که میگوید :از ابا ابراهیم علیه السالم سؤال کردم در مورد مردی که زنا میکند اگار
همسر موقتی داشته باشد آیا او را محصن میگرداند که ایشان فرمودند خیر احصان با همسار دائام محقاق
میشود .خوئی در استدالل شرط بودن دوام زوجیت به این روایت و اتفاق نظر فقها استناد مینماید.
ّ
ب :صحیحٍ عمر بن یزید عن أبی عبد الله (علیه السالم) فی حدیث «قال :ال یرجم الغائب عن أهلاه،
ّ
و ال المملک الذی لم یبن بأهله ،و ال صاحب المتعٍ» (همو )21 /11 ،روایت صحیحه عمار بان یزیاد از
ابا عبد الله علیه السالم که فرمود :شخصی که از همسرش دور است و همچنین کسی که ملک یمینای دارد
ولی با او نزدیکی ننموده است و نیز شخصی که زنی در عقد موقت دارد ،رجم نمیشوند.
همان طور که مالحظه می شود اکثر روایات به طور مطلق داشتن زوج یا زوجه ای (صرف نظر از دائام
یا موقت بودنش) که نیاز جنسی (در وقت اراده و میل) را برطرف نماید ،موجد وصف احصان دانستهاند.
سید مرتضی میفرماید «نکا موقت نزد ما بر اساس قول صحیح موجب تحقق احصان نیست چرا که
این نکا ریر دائم است و معلق بر اوقات محدودی است( ».سید مرتضی.)511 ،
این سخن سید مرتضی مشعر بر این است که نظر مخالفی هم وجود دارد کاه متعاه را موجاب تحقاق
احصان میداند هرچند که صاحب جواهر (صاحب جواهر )107 /91 ،و تبریزی (تبریزی )10 ،فرمودهاند
نظر مخالفی نیافتهاند.
امام خمینی در خصوص شرط دوام زوجیت میفرماید «از شرایط تحقق احصان این است که دخول به
واسطه عقد صحیح باشد بنابراین احصان با وطی به زنا و شبهه محقق نمیشود و همچنین با عقد موقت هم
محقق نمیشود ،هر چند که صبح و شام با او جماع نماید( ».امام خمینی.)951 /1 ،
از نظر آیت الله منتظری نیز متعه موجب تحقق احصان نیست .ایشان با استناد به عبارت «انما هو علی
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الشی الدائم عنده» از روایت فوق میفرماید :عدم دوام متعه واضح است (ص.)12 ،
این در حالی است که محقق اردبیلی در این خصوص نظر متفاوتی دارد ایشان میگویاد «از مجماوع
روایات ،دانسته می شود که معیار و مالک تمکن از فرج و وصول به آن چه متعه باشد چه ملک یمین ،یکای
است البته میتوان متعهای که زمان قلیل باشد را نفی کرد و گفت احصان با آن محقق نمیشود .یعنای اگار
مدت متعه طوالنی باشد ،موجب احصان است.)11 /19( ».
تبریزی نیز هم سو با نظر محقق اردبیلی متعه طوالنی مثل متعه بیست تا صد ساله را که برای جلوگیری
از توارث ،به صورت موقت انشاء میشوند ،را موجب تحقق احصان میداند .ایشان در رد این استدالل کاه
صرف طوالنی بودن مدت ،عقد نکا را دائم نمیگرداناد و آثاار نکاا دائام از جملاه تاوارث زوجاین از
همدیگر و وجوب پرداخت نفقه زوجه از سوی زوج را بر آن مترتب نمیسازد ،به عباارت «أن یکاون عناده
الشی الدائم» که در روایات باب آمده است ،استدالل میکند (ص .)11 ،به این معنی کاه ماالک احصاان
حضور دائمی زوجه نزد زوج است که در متعه طوالنی این مالک حاصل است.
صاحب جواهر دلیل عدم تحقق احصان با متعه را چهار امر بیاان مینمایاد :اول اصال ،دوم احتیااط،
سوم اعتبار و چهارم اخبار (.)107 /91
آیت الله گلپایگانی در شر و تحلیل دالیل صاحب جاواهر میگویاد« :منظاور از اصال ،اصال عادم
ً
تخصیص آیه زناست چرا که آیه زنا ،مجازات زنا را مطلق یکصد ضاربه تازیاناه (ظااهرا در ماتن باه اشاتباه
هشتاد ضربه قید شده است) بیان فرموده و تحمیل مجازات رجام ،نیازمناد دلیال اسات کاه در خصاوص
همسر دائم دلیل قطعی وجود دارد لکن زانی که همسر موقت دارد معلوم نیسات از تحات اطاالق ایان آیاه
خارج شده است یا خیر و این که آیا آیه با این قیاد تخصایص خاورده اسات یاا خیار بناابراین اصال ،عادم
تخصیص است .هم چنین از نظر ایشان منظور صاحب جواهر از احتیاط ،همان احتیااط در دمااء و فاروج
است که ایشان این دو دلیل و نیز دلیل اخبار را میپذیرند لکن در نقاد دلیال ساوم (اعتباار) میفرمایاد کاه
ً
اعتبار از ادله اثبات حکم شرعی نیست ،مضافا این که ممکن است گفته شاود اعتباار ،خاالف ایان نظار را
(عدم تحقق احصان با متعه) اقتضاء دارد یعنی اعتبار مقتضی تحقق احصان با متعه است چرا که مردی کاه
زن موقت دارد از نظر عرف این شخص زنی دارد که او را از انجام کار حرام (زنا) بی نیاز میگرداند و عارف
در صورتی که مرد از همسر موقت خود به صورت ردو و روا امکان تمتع داشته باشاد ،موافاق باا تحقاق
احصان با عقد موقت است.)09 /1( ».
لنکرانی برای اثبات عدم تحقق احصان با متعه عالوه بر احتمال اتفاق نظر فقها در این خصوص باه دو
روایت موثقه اسحاق بن عمار و روایت عمر بن یزید که امام علیه السالم فرمودهاند «ال یرجم الغائاب عان
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أهله ،و ال المملک الذی لم یبن بأهله ،و ال صاحب المتعٍ» استناد نموده است (ص.)51
صاحب جواهر برای اثبات عدم تحقق احصان با متعه به روایت موثقه اسحاق بن عمار استناد میکند.
در این موثقه آمده است :سألت أبا إبراهیم (علیه السالم) عن الرجل إذا هو زنی و عنده السریٍ و األمٍ یطأها
تحصنه األمٍ ،فقال :نعم إنما ذاک ألن عنده ما یغنیه عن الزناء ،قلت :فان کان عنده أماٍ زعام أناه ال یطأهاا
فقال :ال یصدق ،قلت :فان کانت عنده امرأة متعٍ تحصنه ،قال :ال إنما هی علی الشیء الادائم عناده» (/91
( )107حدیث موثقه اسحاق بن عمار که میگوید از أبا ابراهیم علیه السالم پرسیدم مردی که زناا میکناد
در حالی که کنیزی دارد که با او نزدیکی میکند آیا این کنیز او را محصن میگرداند؟ امام فرمود بلاه چاون
این مرد نزد خود چیزی دارد که او را از زنا بینیاز مینماید .اسحاق میگوید در ادامه از اماام علیاه الساالم
پرسیدم اگر کنیزی داشته باشد ولی با او نزدیکی نکند چه؟ امام علیه السالم فرمود محصن نیسات اساحاق
میگوید پرسیدم اگر متعهای داشته باشد آیا او را محصن می نماید؟ امام فرمود خیر مرد به خاطر چیز دائام
که نزد خود دارد محصن میگردد).
در نقد استدالل صاحب جواهر به این روایت ،به سه نکته میتاوان اشااره کارد .اول اینکاه اماام علیاه
السالم در تعلیل تحقق احصان با أمه میفرماید چون شخص مرتکب زنا ،نزد خودش چیازی دارد کاه او را
از انجام زنا بینیاز میکند .بنابراین با وحدت مالک گرفتن از این تعلیل ،میتوان گفت متعهای که شاخص
را از انجام زنا بی نیاز کند نیز موجب تحقق احصان است چارا کاه همسار موقات هام مانناد همسار دائام
میتواند شخص را از انجام زنا بینیاز نماید .نکته دوم این که این احتمال وجود دارد کاه منظاور اماام علیاه
السالم از اینکه در جواب اسحاق بن عمار که سؤال کرده «اگر نزد او همسر موقتی باشاد آیاا او را محصان
میگرداند» فرموده است «خیر» همسر موقتی باشد که «الیطأها» یعنای همسار ماوقتی کاه باا او نزدیکای
نمیکند و وصف همان «أمه» را دارد که در سؤال قبلی اسحاق بن عمار است .چرا که مایدانیم بسایاری از
عقود نکا موقت به انگیزههایی ریر از نزدیکی منعقد میشود .ضمن اینکه عبارت «انما هاو علای الشای
الدائم عنده» نیز موید این استدالل است چرا که ممکن است منظور امام علیه السالم ایان باوده اسات کاه
ً
همسر موقت ،دائما نزد شوهر نیست.
نکته سوم که در نقد این نظر میتوان گفت این است که علیررم نظر ایشان وصف «دائم» به «حضاور»
بر میگردد و وصفی برای حضور است نه برای عقد ،به این معنا که منظور از عبارت «الشئ الادائم عناده»
که در روایت آمده است ،همسری است که در زمان زوجیت همواره در دسترس باشد نه اینکه کلمه «دائم»،
وصف زوجیت باشد .در این صورت همسر موقتی که همواره در دسترس شوهر است بویژه متعه طاوالنی،
میتواند شخص را واجد وصف احصان نماید.
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النهایه با توجه به این که از فحوای روایات باب احصان و نیز منابع معتبر فقهی کاه تفسایری از هماان
روایات هستند ،این گونه استفاده میشود که مالک اصلی احصان و نیاز علات تحمیال مجاازات اشاد بار
محصن یا محصنه ،امکان تمتع وی است و این که امکان تمتع همان گونه که از همسر دائم وجاود دارد ،از
همسر موقت نیز قابل تحقق است و در این مورد خصوصیتی که در همسر دائم وجود دارد در همسر موقت
نیز موجود است لذا به نظر نگارندگان همسر موقت نیز با جماع ساایر شارایط میتواناد شاخص را واجاد
وصف احصان نماید.
 .4اصابت
از نظر امام خمینی از شرایط احصان ،جماع از قبل با همسر است و جماع از دبر بنابر احاوط موجاب
تحقق احصان نیست (.)950 /1
صاحب جواهر معتقد است «قید نزدیکی با زوجه ،به واسطه اجماع ثابت است .همچنین بخاطر اصل
(منظور اصل عدم تخصیص آیه زناست که مجازات زنا را مطلق یکصد ضربه تازیانه بیان فرماوده و اینکاه
تحمیل مجازات رجم که یک مجازات اشد است نیازمناد دلیال اسات کاه در هنگاام شاک ،اصال ،عادم
تخصیص است) و احتیاط در مجازات و روایات صحیح این قید ثابت اسات .اماا ایان را محقاق حلای در
مختصر النافع نیاورده است وگفته شده کتاب های بسیاری از قدما مانند مقنعه و انتصار وخالف بادون ایان
قید هستند .صاحب جواهر درباره عدم این قید در کتب فوق این چنین پاسخ میدهد «ممکن است بگوییم
ً
این قید ،قید رالبی است یعنی رالبا هر کس که زن دارد با او نزدیکی میکند و لذا چون این قید ،قید راالبی
است نیاز به آوردن آن نیست .اگر چه قید نزدیکی کردن با زوجه ،مطابق اصل (عدم تخصایص) و احتیااط
(دردماء) است اما اگر این مسأله اجماعی نبود خالی از اشکال نبود پس اگر زنی داشته باشد که از دبر باا او
نزدیکی کرده باشد می تواند از قبل هم با او نزدیکی کند لذا باید چنین شخصی را محصن دانسات( .یعنای
اگر فقط از دبر نزدیکی کرده نشانگر این است که میتوانسته از قبل هم نزدیکی کند لذا فعلیات نزدیکای از
قبل ،مالک احصان نیست بلکه امکان تمتع از قبل ،مالک احصان است) .آری اگر نزدیکی از قبال بارایش
امکان پذیر نباشد ،محصن دانستن او مشکل است چون از سیاق روایات چنین معنایی متفاهم نیست .حتی
به احتمال قوی میتوان در محص ن بودن شخص ،به مطلق نزدیکی کفایت کرد به این نحو که هر جا دخاول
شرط باشد ،منظور مطلق دخول است و روایات نسبت به دخول اطالق دارند و حتی شاامل حاال حای

و

احرام و روزه بودن هم میشوند لذا اگر در این موارد تغیب حشفه واقع شود ،دخول محقق شده لذا احصاان
محقق میشود.)101 /91( ».
در نقد نظریه صاحب جواهر این نکته به نظر میرسد که همواره این گونه نیست که هار کسای امکاان
ُ
تمتع از دبر داشت ،امکان تمتع از قبل هم دارد چرا که در زمان حی زن و یا نفاس ،با این که امکان تمتاع
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از دبر وجود دارد ،نزدیکی از قبل حرام است .ضمن این که اصابتی که احصان آوراست ،باید اکمل باشاد و
اکمل تمتع ،در نزدیکی از قبل است به همین دلیل نزدیکای (اصاابت) از دبار نمیتواناد شاخص را واجاد
وصف احصان نماید.
آیت الله منتظری در پاسخ به این اشکال که چرا علیاررم اطاالق کلماه «فارج» کاه در روایاات بااب
احصان آمده و هم شامل «قبل و هم شامل دبر» میشود ،نزدیکی از قبل شرط احصاان ذکار شاده اسات؟
قائل به تفصیل گردیده است به این صورت که ایشان معتقد اسات کاه اگار شاخص ماتمکن از نزدیکای از
طریق قبل با همسرش نبوده و به این خاطر از طریق دبر با وی نزدیکی نموده است در ایان صاورت اطاالق
روایت «عنده ما یغنیه» شا ملش نشده و بنابر این محصن نیست لکن در صورتی که علیررم امکان تمتاع از
طریق قبل ،از طریق دبر به همسرش اصابت نموده است ،در این صورت مشمول اطالق روایت «عناده ماا
یغنیه» است و بنابراین محصن میباشد (ص.)15 ،
سوالی که در این قسمت به ذهن متبادر میشود این است که آیا صرف نزدیکی و تغیب حشفه برای قید
اصابت (نزدیکی) و مآال احصان کفایت می کند یا انزال شرط است؟ و از این موضوع باالتر این اسات کاه
آیا صرف انزال کفایت میکند یا اینکه اوج لذت باید حاصل شود؟ چرا که میدانیم همیشه انزال باه معنای
حصول اوج لذت نیست .آیت الله گلپایگانی از عالمه نقل میکند که ایشان تغیب حشفه را شرط تحقق قید
اصابت میداند لکن انزال از نظر ایشان شرط نیست (.)22 /1
از آن جایی که فلسفه تشدید مجازات مرتکب زنا ،برای محصن این است که وی هم تمتع جنسی و لاو
برای یک بار جسته و هم امکان تمتع داشته است ،به نظر میرسد نهایت لذت مورد نظر باشاد ،بناابراین در
صورتی که از طریق انجام مشاوره با متخصصین سکسولوژی و یا طرق دیگر برای قضاات محااکم محارز
گردید که مرتکب زنا در نزدیکی با همسر خود به هر دلیل به اوج لذت خود نرسیده است ،نمیتوانند حکم
رجم صادر نمایند ،ضمن این که در این مورد قاعده درء و اصل برائت و نیز قاعده تفسیر قانون به نفع متهم،
موید این نظر است .هم چنین در این خصوص میتوان به نظر صاحب جواهر اشاره کرد که یکی از دالیال
عدم احصان کسی که در زمان صغر با همسرش نزدیکی نموده و در زمان بلوغ مرتکب زنا میشود ،را نقص
لذت بیان مینماید (.)123 /91
اسباب زوال احصان
قبل از ورود به بحث الزم است به این نکته اشااره شاود کاه اساباب زوالای کاه در مااده  110قاانون
مجازات اسالمی مصوب  1931ذکر شدهاند ،جنبه تمثیلی دارند و این بدان معناسات کاه اساباب دیگاری
(هرچند در این ماده نیامده باشند) ممکن است از سوی قاضی ،مانع تحقق احصان اعالم شوند .ماده 110
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قانون مجازات اسالمی مصوب  1931برخی از اسباب زوال احصان را اینگوناه بیاان مایدارد «اماوری از
قبیل مسافرت ،حبس ،حی  ،نفاس ،بیماری مانع از مقاربت یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابال
میگردد مانند ایدز و سفلیس ،زوجین را از احصان خارج میکند»
 .1مسافرت و حی  :راوندی در فقه القرآن ،مالک رایب بودن را یک ماه میداند ( )901 /1هم چناین
روایتی وارد شده است که حد سفری که موجب خروج شخص از احصان میشود را ،تعیین نماوده اسات.
در این حدیث عمر بن یزید می-گوید که امام علیه السالم فرمود «شخصی که از همسر خود دور اسات و
هم چنین کسی که ملک یمینی دارد ولی با او نزدیکی نکرده است و نیز شخصی که زنای را در عقاد موقات
دارند ،رجم نمیشوند .وی میگوید از امام علیه السالم سؤال کردم در چه حدی از سفر شخص از احصان
خارج میشود که امام علیه السالم فرمودند هر گاه نمازش شکسته شد و روزهاش افطار گردیاد ».صااحب
جواهر در خصوص این حدیث میگوید «عرف بر خالف این روایت است ایان روایات نمیتواناد خاالف
عرف را ثابت کند لذا بهتر است مالک و مقدار رایب بودن را ،مالک عرف بدانیم» (.)107 /91
صاحب جواهر از سید بن زهره نقل میکند که ایشان میان رایب بودن و حی

بودن فرق گذاشته است

یعنی اگر کسی که زنش حائ

است زنا کند ،محصن اسات و سنگساار میشاود ولای اگار رایاب باشاد

سنگسار نمیشود چون که حی

طوالنی نیست اما ریبت ممکن است طوالنی شود دیگر این که مرد از زن

حائ

خود از ریر قبل میتواند متمتع شود ولی از زن رایب نمیتواند متمع شود (.)109 /91
است چرا که اقال حای

ساه

این نظریه با قید «هر وقت بخواهد امکان جماع داشته باشد» در تناق
ً
روز است و عدم نزدیکی به مدت سه روز مخصوصا برای جوانی که به تازگی ازدواج نموده است ،عسر آور
است و به نظر ،نمیتواند وی را واجد وصف احصان گرداند.

آیت الله گلپایگانی در این خصوص نکته متفاوتی را بیان مینمایند .ایشان میفرماید «اینکاه مرتکاب
زنا در ایام حی

با همسرش نزدیکی نمیکند به خاطر حکم شرع است اگر وی اینگونه به حکم شرع اعتنا

میکند چگونه مرتکب زنا که از نظر شرعی گناهی بزرگتر است و مجازاتی بیشتر از نزدیکی در ایام حی
دارد ،میشود؟ پس این شخص را نمیشود ریر متمکن دانست مگر اینکاه همسارش از نزدیکای در حاال
حی

ممانعت کند و وی توان رلبه بر همسرش را نداشته باشاد .همچناین ایشاان ماالک تمکان را عارف

میداند و معتقدند تمکن عرفی با حی

منافات ندارد (.)19 /1

نظر فوق از این جهت قابل نقد است که همیشه اینگونه نیست که نزدیکی نکردن در ایام حی
به خاطر حرمت آن باشد ،بلکه وضعیت فیزیکی و جسمی زن در ایام حی

ً
صارفا

(داشتن خونریزی) عامل عدم

رربت و مانع نزدیکی مرد با همسرش است لذا از نظر نگارندگان ،حای  ،باهطور مطلاق از اساباب زوال
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احصان است و ارتباطی به معتنی یا ریر معتنی بودن شخص به حکم شرعی ندارد چرا که صارف وضاعیت
جسمانی زن در ایام حی  ،مانع تمکن جنسی مرد از قبل است.
 . 1حبس :صاحب جواهر برای بیان مانعیت حبس از احصان زن به این روایت استناد مینمایاد :ربیاع
االصم میگوید « از ابا عبدالله علیه السالم در مورد حکم مردی که زنی در عراق دارد و در حجااز مرتکاب
زنا می شود ،سؤال کردم ایشان فرمودند که حد زانی که یکصد ضربه تازیانه است بر او جاری میشود لکان
رجم نمیگردد ربیع در ادامه میگوید از امام سؤال کردم اگر این شخص به هماراه همسارش در یاک شاهر
بودند لکن مرد در زندان محبوس باود باه طاوری کاه نمیتوانسات نازد همسارش بارود و همسارش نیاز
نمی توانست نزد وی برود و مرد در زندان مرتکب زنا شاود ،حکام چیسات؟ اماام علیاه الساالم در پاساخ
فرمودند این شخص مانند کسی است که از همسرش دور است ،یکصد ضربه تازیانه بر او جاری میشود»
( )109 /91در این حدیث شریف حبس به منزله ریبت معرفی گردیده است و همان طور که ریبات شاوهر
زن را از احصان خارج مینماید ،حبس او نیز موجب زوال احصاان زن میشاود .اماام خمینای در تحریار
میفرماید «احصان یعنی این که مرد امکان نزدیکی از قبل داشته باشاد در هار صابح و شاام ،پاس اگار از
همسرش دور و رائب باشد به طوری که امکان نزدیکی نداشته باشد ،محصن نیست و همچنین اگردر شهر
همسرش باشد لکن به واسطه مانعی از قبیل حبس خودش یا حبس همسرش یا مریضای همسارش امکاان
نزدیکی نداشته باشد یا این که ظالمی او را از جماع با همسرش منع کند ،در این صاورت محصان نیسات
(.)951 /1
 .9موضوعیت یا طریقیت حبس و مسافرت در زوال احصان :باا توجاه باه اینکاه اکناون در برخای از
زندان های کشور امکان مالقات شرعی ،به این صورت که اتاقی به طاور مساتقل در اختیاار فارد زنادانی و
همسرش قرار داده میشود ،وجود دارد ،این سؤال مطر میشود که باا ایان حاال آیاا حابس موجاب زوال
احصان میشود؟
در پاسخ به این سؤال به نظر میرسد موضوع یا طریاق دانساتن حابس و مساافرت موثراسات .باا ایان
توضیح که اگر حبس و مسافرت را به عنوان مانع امکان تمتع نگاه کنیم ،در این صورت طریقیت داشته و باا
رفع مانعیت ،دیگر صرف حبس از اسباب زوال احصان نخواهد بود ،لکن اگر صرف حبس و مسافرت را به
هر حال از اسباب زوال احصان بدانیم ،در این صورت امکان مالقات شرعی هم نمیتواند موجاب خاروج
حبس و مسافرت از عداد اسباب زوال احصان شود.
از توجه به روایات باب احصان و نیز منابع فقهی و تعریف فقها از احصان ،مشخص میشود که حبس
و مسافرت ،طریقیت دارند ،به این معنی که هرکدام از ایان اساباب ،اگار امکاان تمتاع بااالمعنی االخاص
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ً
(نزدیکی از قبل) را از بین ببرند ،سبب زوال احصان خواهند شد لکان اگار (ماثال) زنای علیاررم ایان کاه
ً
شوهرش در حبس به سر میبرد به هر طریقی (مثال مالقات شرعی در زنادان) امکاان تمتاع باا او را داشاته

باشد ،محصنه بوده و در این مورد ،صرف حبس موجب زوال صفت احصان زن نیست.
در این خصوص میتوان به نظر آیت اللاه خاوئی اشااره نماود کاه میفرمایاد« :مساتفاد از دو روایات
صااحیحه اسااماعیل باان جااابر و حریااز ایاان اساات کااه دوری شااوهر از زن و زن از شااوهر خصوصاایتی
(موضوعیتی) ندارد ،بلکه مالک این است که هر وقت خواست و اراده کرد (هریک از آنهاا) امکاان تمتاع
جنسی نداشته باشد .چنان که معنی فرمایش امام علیه السالم در روایت اسماعیل بن جابر کاه فرماود «مان
کان له فرج یغدو علیه و یرو » و فرمایش ایشان در روایت حریاز کاه فرماود «و عناده ماا یغنیاه» و ساایر
فرمایش های ایشان همین است .بنابراین هرکس امکان تمتع نداشت چه به خاطر سافر یاا حابس یاا امثاال
آن ها و چه این سفر به حد قصر باشد یا نه ،این شخص محصن نیست و هارکس ماتمکن از تمتاع باشاد و
مسافر باشد چه این سفر به حد قصر باشد یا نه ،محصن میباشد .ایشان در ادامه میفرماید :قبول داریم که
روایت صحیحه عمر بن یزید که حد سفر برای محصن شدن را حد قصر و افطار میداناد باا ایان روایاات
منافات دارد لکن به جهت مخالفتی که با اجماع و اتفاق نظر بین فقهای امامیه و روایاات دیگار بااب دارد،
ً
بنابراین قطعا بین این روایت و سایر روایات ،معارضه وجود دارد لذا به جهت عادم شاهرت ایان روایات و
(درمقابل) شهرت سایر روایات ناچاریم از این روایت دست برداریم( ».موسوعه .)151 /91
همان طور که مالحظه میشود آیت الله خوئی روایتی که حد سفر را حد قصر و افطار بیان نماوده و از
نظر ایشان برای سفر موضوعیت قائل شده نه امکان تمتع ،به دلیل تعارضی که با دیگر روایات مشاهور (کاه
همگی داللت بر موضوعیت امکان تمتع دارند نه صرف سفر و یا حبس) ،مطرو میداند.
ً
 .9نفاس :بر خالف قانون مجازات اساالمی ،ظااهرا در مناابع فقهای از نفااس باه عناوان سابب زوال
ً
احصان صراحتا نامی به میان نیامده است لکن نظر به مراتب پیش گفته با توجه به این کاه در زماان نفااس
زن ،نزدیکی امکان ندارد ،از اسباب زوال احصان محسوب میشود.
 . 5بیماری :بر خالف قانون مجازات اسالمی که بیماری را مقید به وجود خطر نموده اسات ،در مناابع
فقهی (تبریزی )92 ،و (فاضل هندی )951 /17 ،به صورت مطلق بیان شده است که باه نظار میرساد در
این مورد تعیین مصداق بر اساس نظریههای پزشکی صورت میگیرد .باه ایان معنای کاه پزشاکی قاانونی
بیماریهایی که با نزدیکی برای شخص خطر آفرین است را برای قضات معین مینماید.
 .2طالق :ب ا این که در قانون مجازات اسالمی از طالق به عنوان مصداقی از اسباب زوال احصاان ناام
ً
برده نشده ،لکن در منابع فقهی در این خصوص مفصال بحث شده است.
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طالق بائن و رجعی در سببیت زوال احصان با هم متفاوت هستند .بر اساس اجماع فقهاا باا توجاه باه
اینکه در طالق بائن حتی در ز مان عده حق رجوع وجود ندارد و مآال امکان تمتع جنسی نیز نیست ،لذا این
نوع طالق سبب زوال احصان است.
در خصوص طالق رجعی نیز چون مطلقه رجعیه مانند زوجه است «المطلقه الرجعیه کالزوجه» و مرد
هر وقت بخواهد میتواند در زمان عده رجوع کند و با مطلقه رجعیه نزدیکی نماید ،بنابراین در صورت زنا،
مرد محصن خواهد بود.
نکتهای که حائز اهمیت میباشد ،این است که با توجه به اینکه زن مطلق به طالق رجعی ،حقی برای
رجوع ندارد (صرف نظر از این که بنا به مراتب پیش گفته زن حق نزدیکی هم ندارد) بنابراین صرف اراده وی
برای نزدیکی در فراهم شدن امکان تمتع برای وی کفایت نمیکند و نیازمند موافقت زوج با درخواسات وی
برای نزدیکی است ،بنابراین در صورت زنای زن مطلق به طاالق رجعای در زماان عاده ،موافقات زوج باا
تقاضای وی برای رجوع و مآال نزدیکی ،باید توسط قضات محاکم بررسی شود.
به برخی از نظرهای فقها در این خصوص اشاره می نماییم .زانی و زانیه مطلق به طالق رجعی با جماع
دیگر شرایط محصن و محصنه هستند (خوئی )159 /91 ،و (امام خمینی .)951 /1 ،طالق بائن نیز باعث
خروج از احصان میشود .هم چنین در صورت رجوع زوجه به ما بذل در طالق خلاع در صاورتی کاه زوج
قبل از دخول به زوجه زنا نماید محصن شاناخته نمیشاود (خوئی،موساوعه 159 /91؛ اماام خمینای/1 ،
951؛ حلی.)191 /9 ،
نتیجهگیری
بر اساس آنچه گفته شد نتایج بدست آمده را چنین میتوان تبیین کرد:
 -1این پژوهش به این نتیجه رسید که از روایات باب (همانطور که دربیان برخی از فقها آماده اسات)
این گونه استفاده میشود که مالک اصلی در تحقق و زوال احصان امکان یا عدم امکان تمتع میباشد.
 -1قید «امکان تمتع از طریق قبل با شوهر» کاه در تعریاف قانونگاذار از (بناد ب مااده  112قاانون
مجازات اسالمی  )1931احصان زن آمده است ،با امکان تمتع مرد متفاوت بوده و به معنی محاق دانساتن
زن برای نزدیکی نیست ،بلکه به این معنی است که در پروندههای موضوع این جرائم ،قضاات محااکم ،در
صورتی می توانند حکم به رجم زن کنند که احراز نمایند هر زمان زوجه از شوهر خود درخواسات نزدیکای
نموده است( ،به عنوان یک تقاضا نه به عنوان یک حق) شوهر با این تقاضا موافقت کرده است.
 -9با توجه به این که بر اساس روایات ،مالک و رکن اساسی تحقق احصان ،امکان تمتع مرتکب زناا از
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همسرش است و این امکان همان طور که در نکا دائم ممکن است محقق شود ،در نکا موقت نیز امکان
تحقق دارد لذا احصان در نکا موقت نیز مصداق دارد و دوام زوجیت از شرایط احصان نیست.
 -9با توجه به این که مالک اصلی در احصان ،امکان یا عدم امکان تمتع مرتکب زنا از همسرش است
و اینکه حبس و سفر که در مااده  110قاانون مجاازات اساالمی مصاوب  1931از اساباب زوال احصاان
قلمداد گردیدهاند ،موضوعیت ندارند ،لذا در صورتی که هر یک از آنها (علیررم وجود) ،مانع تمتع جنسی
(در زمان اراده همسر) نشوند ،زائل کننده وصف احصان نیستند.
منابع
قرآن کریم
ابن ادریس ،محمد بن احمد ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی  1917 ،ق.
ابن براج ،عبد العزیز بن نحریر ،المهذب ،قم ،دفترانتشارات اسالمی  1972 ،ق.
ابن فارس ،احمد ابن فارس ،معجم مقائیس اللغة ،قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی  1979 ،ق.
ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروت ،دار الفکر للطباعٍ و النشر و التوزیع -دار صادر 1919 ،ق.
ابوالصال حلبی ،تقی الدین بن نجم ،الکافی فی الفقه ،اصفهان ،کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین علیه الساالم.
 1979ق.
اردبیلی ،احمد بن محمد ،زبدة البیان فی أحکام القرآن ،تهران ،المکتبٍ الجعفریٍ إلحیاء اآلثار الجعفریٍ 339 ،ق.
اسکافی ،ابن جنید ،محمدبن احمد کاتب بغدادی ،مجموعة فتااوی ابان جدیاد ،قام ،دفتار انتشاارات اساالمی ،
1912ق.
ایروانی ،باقر ،دروس تمهیدیة فی الفقه االستداللی علی المذهب الجعفری ،قم 1910 ،ق.
تبریزی ،جواد بن علی ،أسس الحدود و التعزیرات ،قم ،دفتر مؤلف 1910 ،ق.

جزیری ،عبد الرحمن -رروی ،سید محمد -یاسر ماز  ،الفقه علی المذاهب األربعة ومذهب أهل البیات وفقاا
لمذهب أهل البیت علیهم السالم ،بیروت ،دار الثقلین 1913 ،ق.

جمعی از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی ،محمود ،موسوعة الفقه اإلسالمی طبقا لماذهب أهال البیات
علیهم السالم ،قم ،مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت علیهم السالم 1919 ،ق.
حرعاملی ،محمد بن حسن ،تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ،قام ،مؤسساه آل البیات علایهم
السالم 1973 ،ق.
ّ
حلی ،یحیی بن سعید ،الجامع للشرائع ،قم ،مؤسسٍ سید الشهداء العلمیٍ 1975 ،ق.
خمینی ،رو الله ،تحریر الوسیلة ،قم ،مؤسسه مطبوعات دارالعلم 1973 ،ق.

پاییز 8931

اسباب تحقق و زوال احصان در جرائم منافی عفت با رویکردی به قانون مجازات اسالمی

13

خوئی ،ابوالقاسم ،مبانی تکملة المدهاج(موسوعه) ،قم ،مؤسسٍ إحیاءآثاراإلمام الخوئی 1911 ،ق.
زحیلی ،وهبه بن مصطفی ،الفقه االسالمی وادلته ،دمشق ،دارالفکر 1992 ،ق.

ّ

سبزواری ،عبد األعلی ،مهذب األحکام فی بیان الحالل و الحرام ،قم ،مؤسسه المناار -دفتار حضارت آیاٍ اللاه،
 1919ق.
ّ
سالر دیلمی ،حمزة بن عبد العزیز ،المراسم العلویة و األحکام الدبویة فی الفقه اإلمامی ،قم ،منشورات الحرمین،
 1979ق.
ّ
شهید ثانی ،زین الدین بن علی ،الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشای -کالنتار) ،قام ،کتابفروشای
داوری 1917 ،ق.
صاحب جواهر ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی 1979 ،ق.
طباطبایی حائری ،علی بن محمد ،ریاض المسائل فی تحقیق األحکام بالدالئل (ط -الحدیثٍ) ،قام ،مؤسساه آل
البیت علیهم السالم 1911 ،ق.
طوسی ،محمد بن حسن ،المبسوط فی فقه اإلمامیه ،تهران ،المکتبه المرتضویه الحیاء اآلثار الجعفریه 1910 ،ق.
______________ ،الدهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی ،بیروت ،دار الکتاب العربی 1977 ،ق.
ّ
عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،إرشاد األذهان إلی أحکام اإلیمان ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی 1917 ،ق.
علمالهدی ،علی بن حسین ،االنتصار فی انفرادات اإلمامیة ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی 1915 ،ق.
ّ
عمانی ،حسن بن علی بن ابی عقیل حذاء 913( ،ه ق) ،مجموعة فتاوی ابن أبی عقیل ،قم.
فاضل آبی ،حسن بن ابی طالب ،کشف الرموز فی شرح مختصر الدافع ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی 1910 ،ق.
فاضل لنکرانی ،محمد فاضل موحدی ،تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة  -الحدود ،قم ،مرکز فقهای ائماه
اطهار علیهم السالم 1911 ،ق.
فاضل هندی ،محمد بن حسن ،کشف اللثام و اإلبهام عن قواعداألحکام ،قم ،دفترانتشارات اسالمی 1912 ،ق.
فی

کاشانی ،محمد محسن ابن شاه مرتضی ،مفاتیح الشرائع ،قم ،انتشارات کتابخانه آیٍ الله مرعشای نجفای -ره،

 1731ق.
فیومی ،احمد بن محمد مقری ،المصباح المدیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ،قم ،منشورات دار الرضی ،بیتا.
قانون مجازات اسالمی مصوب .1907
قانون مجازات اسالمی مصوب .1931
قرشی ،علی اکبر ،قاموس قرآن ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیٍ 1911 ،ق.
ّ
قطب الدین راوندی ،سعید بن عبدالله ،فقه القرآن ،قم ،انتشارات کتابخانه آیٍ الله مرعشی نجفی1975 ،ق.
ّقمی ،صادق حسینی روحانی ،فقه الصادق علیه الساالم ،قام ،دار الکتااب -مدرساه اماام صاادق علیاه الساالم،
1911ق.
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گلپایگانی ،محمد رضا ،الدر المدضود فی أحکام الحدود ،قم ،دار القرآن الکریم 1911 ،ق.
مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،حدود و قصاص و دیات ،تهران ،مؤسسه نشر آثار اسالمی 1117 ،ق.
ّ
محقق حلی ،جعفر بن حسن ،المختصر الدافع فی فقه اإلمامیة ،قم ،مؤسسٍ المطبوعات الدینیٍ 1911 ،ق.
_________________ ،شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،قم ،مؤسسه اسماعیلیان 1971 ،ق.
محمود عبد الرحمان ،معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیة ،بیتا.
مشکینی ،میرزا علی ،مصطلحات الفقه ،بیتا.
مغنیه ،محمد جواد ،فقه اإلمام الصادق علیه السالم ،مؤسسه انصاریان 1911 ،ق.
مفیدّ ،
محمد بن محمد ،المقدعة ،قم ،کنگره جهانی هزاره شیخ مفید -رحمٍ الله علیه 1919 ،ق.
مقدس اردبیلی ،احمد بن محمد ،مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد االذهان ،قام ،دفتار انتشاارات اساالمی
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1979 ،ق.
مکارم شیرازی ،ناصر ،أنوار الفقاهة-کتاب الحدود و التعزیرات ،قم ،انتشارات مدرسٍ اإلمام علی بن أبای طالاب
علیه السالم 1911 ،ق.
منتظری نجفآبادی ،حسین علی ،کتاب الحدود (للمنتظری) ،قم ،انتشارات دار الفکر ،بیتا.

