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چکیده
بسـا اینکـه ضـرر یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، شیوع به سزایی دارد و چه

های اینترنتی است. حکم این قوادی با توجه بـه نـو ظهـور ناشی از آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی از آن است، قوادی
ها حتی در میان فقهای معاصر مورد بررسی قرار نگرفته است. نگارندگان پـس از ذکـر بعضـی از بودن آن، در میان فق

مصادیق قوادی اینترنتی و بررسی تفصیلی این مسئله، با اثبات جرم بودن قوادی اینترنتی بـه خـاطر دالئلـی همچـون 
عبدالله بن سنان و تنقـیح منـاط، بـه بنای عقالء و تنقیح مناط در نهایت با دالئل متقن یعنی تمسک به اطالق روایت

ها، قـوادان اینترنتـی در نیت شرائط قوادی مستوجب حد در این نوع از قوادیأرسند که به خاطر وجود شنتیجه میاین 
ها را به یکدیگر برسـانند، حـد قـوادی بـر صورتی که با قصد جمع نمودن افراد برای اعمال نامشروع زنا و یا لواط، آن

خواهد شد.ها اجرا آن

.قوادی اینترنتی، حد قوادیقوادی فیزیکی، قوادی، : هاکلیدواژه

.٢٥/٠١/١٣٩٤ی: یب نهایخ تصوی؛ تار٠٥/٠١/١٣٩٣خ وصول:ی*. تار
. نویسنده مسئول.١
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مقدمه

این جرم از حد یک بزه ساده و جزئی فراتر رفتـه و ترین جرائم جنسی، قوادی است. امروزهیکی از مهم
انـدهای یافته و بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که قاچاق زنان و دختران و تشـکیل ببه جرم سازمان

تواند به صورت سنتی و یا اینترنتی باشد. آنچه در ایـن مقالـه فساد و مراکز فحشا را به همراه دارد. قوادی می
های جدیـدی شـکل گیرد، قوادی اینترنتی است که در محیط مجازی به شـیوهمورد بحث و بررسی قرار می

اغفال دختران و زنان و حتی مردان اسـتفاده بسیاری از دالالن جنسی از طریق اینترنت برایگیرد. امروزهمی
هاست.یکی از این راه١کنند. اطاق گفتگومی

َچت به معنای گپ زدن، اختالط، گفتگوی خودمانی یا دوستانه و صحبت است؛ و یکـی از ابزارهـای 
هـای هبسیار قوی ارتباطی در اینترنت که استقبال بسیار گسـترده از آن در سراسـر دنیـا توجـه محققـان حوز

شناسی، فرهنگ، ارتباطات و روانشناسی را به خود جلب کـرده و هنـوز یـک اجمـاع کلـی در مـورد جامعه
های بسیار مناقشـه بـر انگیـز اثرات روانی و اجتماعی و کارکردهای آن به وجود نیامده است و یکی از حوزه

شوند.ها میباشد. افراد به نیات مختلف وارد چت رومدنیای مجازی می
الالن جنسی از طریق چت و گفتگوی تایپی یا شنیداری و دادن تصویر خود، با دختران طرح دوسـتی د

ریخته و سپس با وعده ازدواج، شغل خوب، درآمد باال و حتی با فرستادن بلیط و ویزای ورود به کشور مورد 
)١٩دهند. (رمضان نرگسی، ها را تحویل قاچاقچیان مینظر، آن

کنیـد:به نمونه زیر توجه
گذارند، درباره ساله که گاهی وقت خود را به گفت وگو با دیگران در شـبکه اینترنت می١٨مریم ص، «

گفت در یکی از کشورهای اروپایی گوید: چند وقت بود که هر روز با یک نفر که خودش میخود چنین می
م فرسـتاد و من هم همـین طــور. کردم. او عکس خـود را برایـکند، از راه اینترنت صـحبت میزنـدگی می

بعـد از آن از همـدیگر خوشـمان آمـد و اظهــار عالقـه کـردیم و او گفـت کـه در صـورت تمایـل امکـان 
خوشـبختانه در این مورد خاص تالش قاچاقچیان ناکام ماند و مریم » فرسـتادن ویزا و بلیط برای من را دارد

مسـافرت شـوم بـرود، ولـی چـه بسـا در مـوارد مشـابه، به سبب مخالفت پدر و مادرش نتوانست بـه ایـن 
دردسـر دختـر بیگنـاهی از ایـران موفـق شـده باشـند. (روزنامـه همشـهری، قاچاقچیان در خارج کردن بی

٩/٨/١٣٨١(
ها و سـایتیابی سکسـی و همچنـین وبهـای دوسـتها و وبالگتوان به سـایتاز مصادیق دیگر می

و توییتر اشـاره کـرد کـه عالقمنـدان بـه رابطـه بوکعی همچون فیسهای اجتماهای موجود در شبکهلینک

1 . chat room
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ها البته پس از وارد نمودن نـام کـاربری و رمـز عبـور در بعـض از ها و شبکهتوانند در این سایتجنسی می

هایی همچـون فـیس بـوک و موارد، وارد شده و شخص مورد نظر خود را پیدا کنند به طـوری کـه در شـبکه
نیای مجازی پر از فیلم و عکس و پیام و نوشته و... مواجه است که توسـط جسـتجوهایی توییتر شخص با د

توانـد بـه مقصـود بسیار پیشرفته و حتی در بعض مواقع با تایپ بعضی از کلمات مورد نظرش به راحتی می
خود برسد.

شـد کـه بـا هـایی باهـا و عکستوانـد دربرگیرنـده پیامگاهی هم ایمیل و پسـت الکترونیکـی افـراد می
ها از طریق این ایمیـل ها ارسال شده و خواهان ارتباط جنسی است و توسط صاحبان آنریزی برای آنبرنامه

)٣٨٧-٣٨٦ای شود. (بای و پور قهرمانی، به ایمیل افراد دیگری ارسال رایانه
هـای و فرسـتادن پیامک١هـای اینترنتـیدیگر اینکه شخص به واسـطه ورود بـه سـامانه ارسـال پیامک

تواند به غرض خود از داللی جنسی و قوادی برسد.به افراد مختلف می٢ریزی شدهبرنامه
توان عمـل دالالن البته در هر یک از این فروض همان طوری که روشن خواهد شد، تنها در صورتی می

.را قوادی در نظر گرفت که قصد دالالن از آن عمل ایجاد رابطه نامشروع زنا و یا لواط باشد

ماهیت قوادي مستوجب حد
رانـد. پشت سـر میقواد بر وزن فعال از ماده قود است که در لغت به معنای کسی است که حیوان را از 

) اما در اصطالح، تعداد زیـادی از فقهـا در ٣/٣٧٠؛ ابن منظور،٥/٤٨٤؛ فیروز آبادی، ٥/١٩٦(فراهیدی،
زن و مرد جهت حصول زنا یا جمع میان مردان بـرای تبیین قوادی مستوجب حد، آن را عبارت از جمع میان 

حلـی،محقـق ؛ ٧١٠؛ طوسـی، النهایـة، ٥١٦علـم الهـدی؛٧٩١دانند. (عکبری بغـدادی، یعمل لواط م
نمودنـد. ) در مقابل، تعداد دیگری از فقها نیز جمع میان زنان بـرای انجـام مسـاحقه را نیـز اضـافه٤/١٤٨

) باید دانست که غـرض ٩/١٦٤، الروضة البهیة، شهید ثانی؛ ٥١٩؛ کیدری،٤٢٧ابن زهره،؛ ٤١٠(حلبی، 
تر از آن اجـرای حـد بـر ایـن نـوع از اصلی از این تحقیق، امکان قوادی در فضای مجازی و اینترنت و مهم

هاست. لذا از بررسی اقوال و ادله فقها در قلمرو قوادی مستوجب حد بـه خـاطر طـوالنی بـودن آن و قوادی
توان گفت قوادی عبارت از جمع میان زن کنیم. منتها در مقام نتیجه میت مقاله پرهیز میحفظ رعایت کمی

توانـد تحـت عنـوان و مرد برای زنا یا جمع میان مردان برای لواط است و جمع میان زنان برای مساحقه نمی
اسـالمی قوادی مستوجب حد قرار گیرد بلکه در این صورت تعزیر ثابـت اسـت. چنانچـه قـانون مجـازات 

1 . ITMS: internet text messaging system
2 . sms & mms
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در این زمینه نگاشته است:٢٤٢نیز در ضمن ماده ١٣٩٢مصوب 

قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
نیز توجه به این نکته الزم است که بنا بر قول اصح صدق قوادی مستوجب حد مطابق بـا نظـر کسـانی 

) و ٥٧٢٧قضـایی، سـوال -ی، گنجینـه آرای فقهـیهمچون فاضل، تبریزی، مکارم (مرکـز تحقیقـات فقهـ
، منوط به تحقق زنا یا لواط است.٢٤٢ماده ١همچنین مطابق با تبصره 

همچنین این نکته را نیز باید در نظر داشت که شکی در اجرای حد به خاطر مضمون روایت عبدالله بن 
ه اقرار یا بینه نیست. به طوری کـه طوری که خواهد آمد) بر قواد در صورت ثبوت قوادی بواسطسنان (همان

، مسالک األفهام، شهید ثانی؛ ٤٢٧ابن زهره،؛ ٥١،علم الهدینمودند (تعدادی از فقها بر آن ادعای اجماع 
قـانون ٢٤٣) و فقط اختالف در کیفیت اجرای حد بر قواد است که بنابر قول اصح مطابق با مـاده ١٤/٤٢٢

کـه اجـرای آن اجمـاعی اسـت (همـان) و -و پنج ضـربه تازیانـهمجازات اسالمی، عالوه بر اجرای هفتاد
صـاحب جـواهر؛ ١٠/٥٠٧؛ فاضل هنـدی١٦/٢٨رده است (طباطبایی، یک از فقها در آن مخالفت نکهیچ

شود.به تبعید از محل زندگی البته در بار دوم محکوم می-)٤١/٤٠٠

جرم بودن قوادي اینترنتی (عنصر قانونی در قوادي اینترنتی)
ها قانون خاصی تدوین نشده اسـت را منتفـی جرائمی که برای آنبعضی از حقوقدانان حتی جرم بودن

ای، در نشسـت قضـایی دادگسـتری دانند چنانچه در رابطه با جرم بودن جرائمی همچون سـرقت رایانـهمی
فیروز آباد توسط اکثریت قضات آن این گونه مطرح شد:

مورد سرقت اطالعات کامپیوتری وجود ندارد و مـواد عمـومی قـانون با توجه به اینکه قانون خاصی در 
مجازات اسالمی راجع به سرقت نیز حکمی در خصوص مجازات سرقت اطالعات مزبور ندارد، همچنـین 

(معاونـت ای جرم نیست.با التفات به تفسیر مضیق قانون جزا و تفسیر به نفع متهم، سرقت اطالعات رایانه
)١٢٨های قضایی، ه قضائیه، مجموعه نشستآموزش و تحقیقات قو

شود، طرفداران این نظریه سرقت اینترنتـی را بـه دلیـل عـدم طوری که در نظریه فوق مالحظه میهمان
وجود نص صریح و قانون خاص، نه تنها قائل به عدم اجرای حد در قبال ایـن سـرقت هسـتند بلکـه حتـی 

گـذار قوادی اینترنتی نیز از جمله جرائمی است کـه قانونجرمیت آن را نیز منکر شدند. با حفظ این مطلب
در این زمینه در خصوص این جرم سکوت را اختیار کرده و قانون خاصی را تدوین نکرده است لذا از منظـر 

شود.دانان قوادی اینترنتی نیز همانند سرقت اینترنتی جرم محسوب نمیاین دسته از حقوق
توان گفت که قوادی مزبور مجرای اصالت برائت در تبیین این نظریه میرسد که از نظر فقهیبه نظر می



13ینترنتیايقوادیفقهیبررس1395پاییز
باشد و در فرض مزبور نیز بیـانی از نیز هست؛ زیرا موضوع اصل برائت عقلی، عدم بیان از جانب شارع می

جانب شارع به ما نرسیده است از جهت اینکه در زمان شارع که اصًال اینترنت وجود نداشته است تا اینکـه 
م قوادی از طریق آن به دست ما رسیده باشد لذا با توجه به نو ظهور بودن قوادی اینترنتی، موضوع برائت حک

شـود؛ زیـرا عقلیه در اینجا محقق است در نتیجه به تبع آن برائت عقلیه جاری شده و مجـازات جـاری نمی
بدون بیان را به همراه دارد کـه اجرای مجازات و عقاب با بودن موضوع برائت عقلیه (فقدان بیان) قبح عقاب 

جایز نیست. ولی باید در نظر داشت که اگرچه در نگاه ابتدایی ممکن است که صغرای قیاس فـوق صـحیح 
گونه تغّیری در اصل و شود؛ زیرا هیچبه نظر آید منتها با امعان نظر در آن، دلیل بر عدم صحت آن روشن می

ا در شیوه و شـکل ایـن جـرم تغییـر صـورت گرفتـه اسـت؛ جنس و ماهیت این جرم حاصل نشده بلکه تنه
توان قوادی سنتی و غیر اینترنتی را جرم تلقی کرد و لیکن نـوع اینترنتـی آن بنابراین با توجه به این مطلب نمی

گونه از اعمال را جرم و ارتکازات عرفی اینءجهت اینکه بنای عقال بما هم عقالجرم در نظر گرفته نشود، از 
لقی کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است و شارع مقدس هم که رئیس عقالسـت آن را ردع و قوادی ت

انکار نکرده است در نتیجه با صدور بیان به صورت کلی از ناحیه شارع و الغای خصوصیت از موارد موجود 
ان گفت که موضوع تو(قوادی سنتی و فیزیکی) در آن که مقتضای بنای عقالست و عدم ردع شارع از آن، می

برائت عقلیه (عدم بیان) در اینجا منتفی است. چنانچه آقای سبحانی در کالس درس خود در جواب از این 
آیا جرائمی همچون سرقت و قوادی که نوع سنتی از آن مستوجب حد اسـت، نـوع اینترنتـی از آن «سوال که 

ای را در ایـن الحـاق منتفـی دانسـتند و در پاسـخ هـر گونـه شـبهه» تواند مستوجب حد باشد یا نه؟نیز می
معتقدند که بین این دو نوع (سنتی و اینترنتی) از جرم هیچ فرقی وجود ندارد لذا در هر دو نوع از این جـرائم 
در صورت وجود شرائط مستوجب حد، حد بر عامل آن اجرا خواهد شد به طوری که وی در آخر کالم خود 

کنم فقیهی در این الحاق شکی داشته باشد لذا ما نبایـد در ایـن مـورد میمن فکر ن«گوید: در این زمینه می
بنابراین نـه تنهـا ایـن )۷/۱/۱۳۹۰زمان:،الحدودفقهخارجدرس(»گونه شک و تردیدی داشته باشیم.هیچ

شود بلکه در صورت داشتن شرائط اجرای حد، بر فاعـل نوع از جرائم همانند نوع سنتی از آن جرم تلقی می
شود.ن نیز حد جاری میآ

ممکن است گفته شود از جمله شرائط حجیت بنای عقال آن است که مورد تقریـر و تاییـد شـارع قـرار 
و از ناحیه او ردعی صورت نگرفته باشد؛ زیرا بنای عقال ذاتًا و به خودی خود فاقد حجیت است گرفته شده 

ه و به تبع آن اثبـات حجیـت آن نیازمنـد بـه دلیـل نفسه و ذاتًا حجت بوداز جهت اینکه تنها قطع و یقین فی
ها بنای عقالست برای اینکه حجت محسوب شوند احتیاج به نیست اما ادله غیر قطع و یقین که از جمله آن

باشد. حال با حفظ این مطلب در صورتی که دلیل لفظی معتبـری بـر پشتیبانی دلیل قطعی بر اعتبارشان می
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یی وجود داشته باشد، در این صورت در اعتبار این سیره مشکلی وجود نـدارد تایید و امضای یک سیره عقال

در حالی که در مقام بحث، موضوع (قوادی اینترنتی) در زمان شارع مقدس وجـود نداشـته اسـت تـا بتـوان 
گیرد؟اثبات نمود که سیره عقالء مورد تائید و عدم ردع شارع قرار می

شرائط حجیت سیره و بنای عقال بنا بر مبنای مشهور آن اسـت کـه اگرچه از جمله در پاسخ باید گفت:
امام ؛ ٢/١٠١االصول،مباحث(صدر،.مورد تقریر و تایید شارع قرار گرفته شده و از ناحیه او ردع نشده باشد

بنای «منتها باید در نظر داشت که ماهیت بنای عقال )١٩٢-٣/١٩٣؛ نائینی، فوائد االصول، ٢/١٦٦خمینی،
به عنوان یک قضیه طبیعیه و بر اساس فطرت اجتماعی عقالست لذا حجیت آن نیز بـر » ءبما هم عقالعقال 

باشد نه همزمانی و معاصرت آن بـا عصـر شـارع مقـدس. لـذا شـارع کـه دو پایه ارتکاز و طبع عقالیی می
ه عقالئـی حیثیت عاقلیت، از لحاظ حیثیت دوم روش او با روش و سیر-٢حیثیت شارعیت -١حیثیت دارد 

تواند مصـالح و مفاسـد یکی است زیرا شارع به لحاظ این حیثیت از جمله عقال و رئیس عقالست لذا نمی
های عقالیـی عقالیی را نادیده بگیرد و بر خـالف آن حکـم کنـد؛ بنـابراین اسـاس شـارع مقـدس در سـیره

) ٦/٣٠-٥است. (اصـفهانی،ردهمشارکت دارد مگر اینکه احراز شود به عنوان شارع با آن سیره مخالفت ک
گذار اسالم است، بر حسب طبع و فطرت اولی موافق بـا در نتیجه نظر شارع مقدس که رئیس عقال و قانون

نظر عقال بوده لذا اصل بر موافقت شارع با این بناست مگر اینکه عدم موافقت احـراز شـود لـذا در تائیـد و 
در زمان شارع وجود داشته باشد.عدم ردع سیره توسط شارع نیازی نیست که موضوع 

بنابراین مطابق با نظر مشهور اگرچه همزمانی و معاصرت بنای عقال با عصر شـارع بـه عنـوان یکـی از 
باشد منتها در اثبات معاصرت مزبور باید گفت که اگر معصـوم بنـای عقـال را شروط حجیت بنای عقال می

باشد و حال آنکه چنین نیست وانگهی امضـایی کـه از ردع کرده باشند، باید چنین ردعی به دست ما رسیده
آید، بر مبنای آن نکته ثابت عقالیی در بنای عقال اسـت نـه بـر اسـاس سـلوک سکوت معصوم به دست می

فعلی عقال در آن عصر. از این رو ظاهر از حال معصوم (ع) این است که بنای عقال را امضای کبروی نموده 
ه است لذا نفس وجود طبع عقال به شرط عدم ردع از طرف شارع، برای اینکه و اختصاص به زمان قرار نداد

کنـد؛ بنـابراین اگـر طبـع و ارتکـاز کشف کنیم شارع مقتضای آن طبع عقالیی را امضا نمـوده، کفایـت می
عقالیی که پایه آن رفتار است بتواند مبنا و پایه رفتارهای دیگری نیـز کـه در زمـان شـارع بـه دلیـل نداشـتن 

اند قرار گیرد، در این صورت آن رفتارهای دیگـر نیـز دارای حجـت ضوع یا هر دلیل دیگری وجود نداشتهمو
ها که همان ارتکاز و طبع فراگیر عقالیی بوده، در زمان شـارع تائیـد و شوند چرا که پایه آنگشته و معتبر می

)٣٣٦-٣٣٥،فقه اهل البیت؛ مجمع ٢٧٠تقریر شده است. (صدر، دروس فی علم االصول، 
توان گفت وجهی برای فقدان نص و قانون خاص و حاکمیت اصالت برائت لذا مطابق با هر دو مبنا می
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رسد که وجود ندارد و ماهیت این دو نوع از قوادی (قوادی سنتی و اینترنتی) یکی است و منطقی به نظر نمی

ن را جرم نشماریم؛ زیرا طبیعـی اسـت کـه در قوادی سنتی و غیر اینترنتی را جرم بدانیم و لکن نوع اینترنتی آ
اعصار مختلف به دلیل مسائل مختلفـی همچـون پیشـرفت علـم، مصـادیق جرائمـی همچـون قـوادی بـه 

دهد.های مختلفی تغییر شکل میصورت
توان به واسطه آن جرم بودن قوادی اینترنتی را احراز نمـود، تنقـیح منـاط اسـت؛ زیـرا راه دیگری که می

وجه به روایات وارده در سنت به دالئل مختلفی حرام و مستوجب حد است. در روایاتی همچـون قوادی با ت
اد کرخی ) و روایت عمار ساباطی (همان) و ابر اهیم بن زی٢٠/١٨٨بن طریف (حر عاملی،صحیحه سعد 

فـراد ) حرمت عمل قوادی و لعنت پیامبر بر قواد به خاطر جمعی است که قواد میـان ا٢٠/٣٥١(حر عاملی،
دهد. شکی نیست که چنـین جمعـی بواسـطه قـوادی در محـیط مجـازی و برای اعمال نامشروع انجام می

تواند صورت بگیرد لذا مالک لعن از ناحیه پیامبر و حرمت عمل در قـوادی اینترنتـی فضای سایبری نیز می
ود.توان جرم بودن قوادی را ثابت نمنیز محقق است در نتیجه از راه تنقیح مناط می

اجراي حد بر قواد اینترنتی
رسد که در شأنیت وجود شرائط قوادی مستوجب حد پس از احراز جرم بودن قوادی اینترنتی، به نظر می

ای نیست و وسیله در تحقق این جرم تاثیری نخواهد داشت؛ زیرا دالل در قوادی اینترنتی جای شک و شبهه
د که از راه اینترنت و در فضای مجازی همـان طـوری کـه تواند شخص بالغ و عاقل و مختار باشجنسی می

هـا را بـه تعدادی از مصادیق آن گذشت، با قصد جمع نمودن افراد برای اعمال نامشروع زنـا و یـا لـواط، آن
قـانون ٢٤٢تـوان تحـت مـاده یکدیگر جمع نماید؛ بنابراین در احراز رکن مادی و روانی شکی نیست و می

ها دهد، مجازات این نوع از قوادیکه رکن قانونی جرم قوادی را تشکیل می١٣٩٢مجازات اسالمی مصوب 
دانست.-البته در بار دوم-را اجرای هفتاد و پنج ضربه تازیانه و سپس تبعید از محل زندگی

تواند دلیل بر مطلب فوق در نظر گرفته شود اطالق روایت عبدالله بـن سـنان اسـت کـه در آنچه که می
مجازات قواد وارد شده است.مقام تعیین 

به امام صادق علیه السالم گفتم: به من بگویید حّد قـّواد چیسـت؟ حضـرت «عبدالله بن سنان گوید: 
دهند تا راهنمایی کنـد [تـا حیـوان کسـی را فرمود: حّدی بر قّواد نیست. مگر نه این است که به او پولی می

کند. حضرت فرمود: این کسی اسـت کـه را با هم جمع میببرد]. گفتم: فدایت گردم! او به حرام مرد و زنی
کند؟ گفتم: آری، فدایت شوم! منظورم این است. حضرت فرمود: سه چهارم بین زن و مرد به حرام جمع می

شـود. (حـر میشود و از شـهری کـه در آن اسـت، تبعیـد حّد زناکار؛ یعنی هفتاد و پنج تازیانه بر او زده می
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)٢٠/١٧١عاملی،

، ابن بابویه) و کتاب من الیحضره الفقیه (٧/٢٦١طرق از نقل کافی (کلینی،این روایت در هر سهسند 
) از جهت وقوع محمد بن سلیمان ضعیف است. منتها ١٠/٦٤) و تهذیب (طوسی، تهذیب االحکام،٤/٤٧

روایـت را یـن بعضی از فقها از جهت مشترک بودن محمد بن سلیمان بین راوی ثقه و راوی غیر ثقه، سـند ا
) ولی باید دانست محمد بن سلیمان بر حسب ظاهر منصرف به محمد ٢/٩٦ضعیف دانستند (گلپایگانی،

) گذشـته از اینکـه روایـت ١٦/١٣٤اطر معروفیت و شهرتش است. (خویی،بن سلیمان دیلمی بصری به خ
دیلمـی بصـری اسـت. ابراهیم بن هاشم قمی از وی نیز به عنوان قرینه بر تعیین وی در محمد بـن سـلیمان

؛ همو، درس خارج فقه الحدود و التعزیرات) همچنـین محمـد ٢٢٢اسس الحدود و التعزیرات، تبریزی، (
ی ظاهرًا همان محمد بن سلیمان دیلمی بصرمن ال یحضره الفقیهبن سلیمان مصری یاد شده در نقل کتاب 

همچون روایت مـورد یحضره الفقیهمن ال)؛ زیرا اگرچه در موارد مختلفی از کتاب ١٦/١٣٤است (خویی،
بحث به محمد بن سلیمان مصری یاد شده است ولی باید در نظر داشت که همین روایت با همین سـند در 
کافی و تهذیب ذکر شده است در حالی که محمد بن سلیمان به طور مطلق نگاشـته شـده اسـت از طرفـی 

خصوصًا در ایـن روایـات -دیلمی بصری استاطالق نام محمد بن سلیمان منصرف به محمد بن سلیمان 
توانـد کاشـف از آن باشـد کـه محمـد بـن سـلیمان که این می-که راوی از آن ابراهیم بن هاشم قمی است

مصری مذکور در نقل من الیحضره الفقیه همان محمد بن سلیمان دیلمی بصری است. با حفظ این مطلب 
ه علمای رجالی در تضعیف وی تاکیـد فراوانـی دارنـد. محمد بن سلیمان دیلمی بصری از راویانی است ک

٢٥٠حلـی،ابن داوود؛ ١/٩١، ؛ ابن غضائری٣٦٥و ١٨٢ی، ؛ نجاش٣٦٣و ٣٤٣الطوسی، (طوسی، رجال
نفسه ضعیف است. منتها ضعف سند این روایت از جهت عمـل ) بنابراین سند این روایت فی٢٥٦-٢٥٥و 

شود. عمل به مضـمون ایـن روایـت از ناحیـه گذشت جبران میطور که قبالً مشهور بلکه اجماع فقها همان
صـاحب جـواهر،فقها به قدری است که حتی فقهایی همچون ابن ادریس که بنابر ادعای صاحب جواهر (

) بنـابراین در ٣/٤٧١ابـن ادریـس،کند، به این روایت عمل کرده است. () به خبر واحد عمل نمی٤١/٤٠٠
روایت مشکلی از جهت ضعف سند ندارد؛ اما در مورد داللت این روایت باید توان گفت که این نهایت می

-که تنها روایت وارده در زمینه تعیین مجـازات قـواد اسـت-گفت: همان طوری که در مضمون این روایت 
شود، امام (ع) مجازات اجرای تازیانه و تبعید را بر کسی مقرر فرموده است که بـه عنـوان دالل مالحظه می

کردن اختصاص به قواد سنتی ندارد بلکه ی بین زن و مرد جمع حاصل کند و شکی نیست که این جمعجنس
طور که گذشت دالل جنسی از طریق اینترنت و در فضای مجازی نیز قادر به جمع بین زن و مرد است همان

شود.لذا اطالق این روایت شامل قواد اینترنتی نیز می
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است که در روایتی مانند روایت عبدالله بن سنان، کسی که به عنـوان دالل تبیین این مطلب از این قرار 

جنسی جمع بین زن و مرد برای ارتکاب زنا حاصل کند حدش اجرای هفتاد و پنج ضربه تازیانه و تبعیـد از 
تواند شامل قواد اینترنتی نیز بشود زیرا سـوال راوی در مـورد کسـی شهر زندگی است. اطالق این روایت می

طور که گذشت، از جمله کسـانی ست که جمع بین زن و مرد کند و شکی نیست که قواد اینترنتی نیز همانا
کند. بدیهی است که در جمع کردن آن دو از نظر عقالء فرقـی بـین است که جمع بین زن و مرد حاصل می

شود.یهای سنتی و اینترنتی نیست. لذا اطالق این روایت شامل قواد اینترنتی نیز مشیوه
البته تمسک به اطالق چه بسا اینکه ممکن است در بدو نظر مناقشاتی به شرح ذیل را بـه همـراه داشـته 

باشد:
مناقشه اول: یکی از مقدمات حکمت در مقام تمسک به اطـالق، احـراز فقـدان قـدر متـیقن در مقـام 

وادی سـنتی بـه عنـوان قـدر تخاطب است بنابراین چه بسا اینکه ممکن است در روایت عبدالله بن سنان، ق
متیقن از قوادی در مقام تخاطب بین راوی و امام (ع) باشد.

بله این قدر متیقن اگر در مقام تخاطب بوده و مستفاد از کالم در مقام جواب از مناقشه فوق باید گفت: 
ظهور اطالق متکلم باشد، در این صورت مناقشه مزبور وارد است؛ زیرا قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از

است. منتها با توجه به آنچه آمد، قدر متیقن بودن قوادی فیزیکی بـه خـاطر وجـود نداشـتن اینترنـت در آن 
از خود روایت به مالحظه خارج از مقام تخاطب است کهزمان، به عنوان یکی از افراد طولی و بدلی مطلق

ده و نجایی که خارج از متن سخنان امام (ع) بوو سخنان امام (ع) استفاده نشده است لذا این قدر متیقن از آ
شود که جلوی ظهور و انعقـاد مطلـق در مستفاد از کالم او نیست. مانع از انعقاد اطالق نیست و قرینه نمی
داشـت، گاه اطالقی وجـود نمیشد، هیچاطالق را بگیرد وگرنه چنانچه قدر متیّقن خارجی، مانع اطالق می

(آخونـد خراسـانی، کفایـة االصـول، ناخواه قدر متـیّقن خـارجی دارد. زیرا هر مطلقی که فرض شود، خواه
)٣٢١؛ مکی عاملی، ١١٩-١١٨؛ همو، فوائد االصول، ٢٤٧

باشد زیرا اکثر قوادی ها بـه مناقشه دوم: واژه قوادی در این روایت منصرف به قوادی سنتی و فیزیکی می
شود.شود که در این صورت این انصراف مانع از تمسک به اطالق میصورت سنتی انجام می

ای بر صغرای این قیاس جواب از این مناقشه باید گفت: بر فرض اینکه اگر چنین بوده باشد و خدشهدر 
زیرا بر حسب ظاهر قوادی اینترنتی نسبت بـه نـوع سـنتی از آن از شـیوع بسـزا و بیشـتری -استداللی نباشد
د موجـب انصـراف توانـکبرای این قیاس نیز صحیح نیست؛ زیرا غلبه تنها در صـورتی می-برخوردار است

شود که ناشی از کثرت انس باشد. تبیین این مطلب به صورت خیلی خالصه از این قرار است:
اند از:گانه ذیل باشد که عبارتمنشأ انصراف، ممکن است یکی از امور سه
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غلبه وجودی: یعنی مطلق، منصرف به فرد یا جمعی شود کـه غلبـه وجـودی دارد: مـثال اگـر در -الف

به آب » ماء«شود، ، باتوّجه به اینکه بیشتر آب نجف از فرات تأمین می»جئنی بماء«گفته شود نجف اشرف
کند.فرات انصراف پیدا می

اکملیت: این غلبه برخالف غلبه وجودی که مربوط به کّمیت بـود، بـه کیفیـت اشـاره دارد؛ یعنـی -ب
ّم (افضل) منصرف است.مطلق که افراد زیادی دارد، هنگام استعمال، به فرد أکمل و أت

اش، استعمال بیشتری داشته باشـد، ایـن کثـرت اسـتعمال کثرت انس: اگر لفظی در یکی از معانی-ج
شود که آن معنا با لفظش انس بیشتری پیدا کند و لذا هنگام استعمال، لفظ به همان معنا انصـراف سبب می

ادر بوده و غلبه وجـودی نداشـته باشـد و ثانیـا فـرد کند. در این صورت امکان دارد که آن معنا اّوال نپیدا می
أکمل نباشد بلکه فرد أدنی و اسفل شمرده شود.

شـوند و اگـر انصـرافی در علم اصول ثابت شده است که غلبه وجودی و اکملیت، منشـأ انصـراف نمی
ایـن انـس شـود وحاصل می» انس لفظ با معنا«شود؛ زیرا ظهور از زودی زایل میباشد، بدوی است که به

ای که اگر استعمال لفظ در یک معنا زیاد باشد، ایـن انـس فقط از طریق استعمال قابل تحّقق است، به گونه
شـود. شود تا جایی که لفظ، وجه و مرآة (آینه) برای معنا خواهد شد و در نتیجه ظهور هم قـوی میزیاد می

شـود. پـس قـّوت و جه ظهـور هـم ضـعیف میاّما اگر استعمال کمتر باشد، انس کمتر خواهد بود و در نتی
ضعف ظهور، بستگی به قّوت و ضعف انس لفظ با معنا دارد و سبب آن، استعمال است نه اکمل بودن و یـا 

شـود، چـه آن غلبه وجودی فرد، و لذا هرچه لفظ در یک معنایی بیشتر اسـتعمال شـود، انـس آن بیشـتر می
ینکه غلبه وجودی داشته باشد یا نداشته باشـد. در نتیجـه تنهـا معنی، فرد اکمل باشد و چه نباشد و اعم از ا

شود و این انصراف بـه خـالف دو صـورت قبـل، بـدوی نیسـت.کثرت استعمال، سبب ظهور انصرافی می
؛ ٢٤٠، ؛ موسـوی حـائری١/١٠٠؛ ایروانی، ٤٥٤-١/٤٥٣؛ جزایری، ٧٢آخوند خراسانی، کفایة االصول، (

تـوان تمسـک بـه ن از راه انصرافی که ناشی از غلبه وجـودی اسـت نمی) بنابرای١٥١-١٥٠تستری کاظمینی
اطالق را منتفی دانست.

البته ممکن است گفته شود که استعمال قوادی در قوادی سنتی زیـاد اسـت لـذا واژه قـوادی در روایـت 
انصـراف عبدالله بن سنان منصرف به قوادی سنتی (فیزیکی) است و به تبع آن با توجه بـه اینکـه منشـا ایـن

شود.توان گفت که انصراف نیز مانع از ظهور اطالق میکثرت استعمال است در نهایت می
در جواب از مناقشه نیز باید گفت که اگرچه کبرای قضیه صحیح اسـت منتهـا احـراز صـغری و اثبـات 

ت. در کثرت استعمال قوادی در جامعه امروزی در قوادی سنتی به صورت قطعی و یا حتی ظنی معلوم نیسـ
تواند در مقام تمسک به اطالق، هیچ جایگاهی را در خدشه به این نتیجه انصراف در تحت هر صورتی نمی
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به تمسک دارا باشد.

مناقشه سوم: تقریب این مناقشه که به نوعی مهم تر از دو مناقشه گذشته است، از این قرار است:
در تعریـف قـوادی از » تالیف«و » جمع«واژه متبادر از تعریف قوادی، قوادی سنتی است؛ زیرا آنچه از

ْنَثی َحَرامًا؛ او به حـرام مـرد و زنـی را بـا هـم جمـع «عبارت راوی  کِر َو اْألُ َما یْجَمُع َبیَن الذَّ ُجِعْلُت ِفَداک ِإنَّ
ْنَثی َحَرامًا؛ آن کسی اسـت کـه بـی«و عبارت امام (ع)» کندمی کِر َو اْألُ ُف َبیَن الذَّ ن زن و مـرد بـه َذاک اْلُمَؤلِّ

کند، جمع سـنتی و فیزیکـی اسـت در در روایت عبدالله بن سنان به ذهن تبادر پیدا می» کندحرام جمع می
طور حالی که در قوادی اینترنتی، جمع برای اعمال نامشروع به صورت فیزیکی نیست بلکه این جمع همان

گیرد. ها صورت میی و به واسطه الکترونها گذشت، در فضای مجازکه در تبیین مصادیق این نوع از قوادی
در نتیجه در قوادی اینترنتی کامًال معلوم است که فرد، فعل و انفعاالت فیزیکی انجام نداده، بلکـه صـرفًا بـا 

ای این عمل را مرتکب شده است. با توجه به اینکه تبادر از جمله عالئـم حقیقـت اسـت گر رایانهابزار اشاره
ان قرینه مانع از ظهور اطالق شده و باعث تعیین واژه جمع در نوع سنتی از آن شـود و بـه تواند به عنولذا می

تبع آن قوادی سنتی مستوجب حد نباشد.
توان گفت:در جواب از مناقشه فوق می

تواند به آن تمسک کند اوًال: دلیل تبادر از امور وجدانی است و لذا هر کس برای اثبات مدعای خود می
رسد که در فرض فوق با مراجعه بـه وجـدان، وجدان مراجعه کرد و دید حق با کیست. به نظر میاما باید به

کند.به ذهن تبادر می» جمع«معنایی اعم از جمع سنتی (فیزیکی) و مجازی (غیر فیزیکی) از واژه 
تبیین این مطلب از این قرار است:

شود جایگاه عالئم حقیقت و مجـاز وشن میقبل از هر چیزی باید دانست که با مراجعه به علم اصول ر
ای نیست بلکه هر کدام از عالئم حقیقت و مجاز از جملـه تبـادر و عـدم صـحت به صورت طولی و مرتبه

گیرنـد. از ایـن رو در دنیـای امـروزی سلب در عرض یکدیگر تحت عنوان عالئم حقیقت و مجاز قـرار می
های صورت گرفته در فضای مجـازی سـلب ، از جمع١یدتوان عنوان جمع را به صورت مطلق و غیر مقنمی

. توضیح اینکه در صورتی کـه سـلب مطلـق از لفظـی شود نه سلب مقیدتواند به عنوان عالمت مجاز در نظر گرفته زیرا تنها سلب مطلق می.١
در ایـن » الرجل الشجاع لـیس باسـٍد «به عنوان عالمت مجاز در نظر گرفته شود مانند: تواند صحیح محسوب شود در این هنگام این سلب می

عبارت چون یک مطلق (اسد) از رجل شجاع سلب شده است. لذا استعمال اسد در رجل شجاع مجاز است. ایـن سـلب کـه عالمـت مجـاز 
».معالجمع اإللکتروني لیس بج«: توان گفت است در فرض کنونی صحیح نیست یعنی نمی

عنوان عالمت مجاز محسوب شود ماننـد: تواند بهاما در صورتی که سلب مقید از لفظی صحیح در نظر گرفته شود در این هنگام این سلب نمی
در این عبارت چون یک مقید (انسان ابیض) از زنجی سلب شده اسـت. لـذا اسـتعمال انسـان در زنجـی مجـاز » الزنجی لیس بانسان ابیض«

منتهـا » اإللکتروني لیس بجمع جسمیٍّ الجمع«تواند صحیح در نظر گرفته شود از اینکه گفته شود در فرض کنونی اگرچه مینیست. این سلب
تواند عالمت مجاز شمرده شود. لذا سلبی که صحیح است عالمت مجاز نیست و سلبی که عالمـت مجـاز اسـت، باید در نظر داشت که نمی

)۴۷آخوند خراسانی، کفایة االصول، ؛ ۱/۱۳۶، ر.ک: عراقی،مطلبصحیح نیست. (برای تبیین این 
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ها نیز بوده باشـد؛ و چـه تواند نشانه حقیقت بودن جمع در این گونه از قوادیکرد لذا عدم صحت سلب می

به خاطر عالمت بودن تبادر و عدم صحت سلب در عرض یکـدیگر -تواندبسا اینکه عدم صحت سلب می
کاشـف از -ن دو عالمت به عنوان عالئم حقیقت در طول یکدیگر باشندبه عنوان عالئم حقیقت نه اینکه ای

آن باشد که متبادر از کلمه جمع، جمع فیزیکی نیست بلکه اعم از جمع فیزیکی و اینترنتی است.
بـه عنـوان معنـای –به علت تبادر آن از کلمه جمع در تعریف قـوادی-های فیزیکیثانیًا: با اثبات جمع

کند (جمع اینترنتـی) را در توان معنایی را که به ذهن تبادر پیدا نمیتعریف قوادی، نمیحقیقی واژه جمع در
زمره معانی مجازی آن واژه شمرد؛ به عبارت دیگر در جایی که تبادر است، معنای حقیقی نیز است اما ایـن 

عنـای حقیقـی طور نیست که در جایی که معنای حقیقی است تبادر هم باشد و عالمت بودن تبادر بـرای م
تواند مستلزم چنین مقتضایی باشد. لذا مرحوم آخوند در عالئم حقیقـت و مجـاز سـه عالمـت را ذکـر نمی
رسـد، نفـی و اثبـاتش را متعـرض کند: تبادر، عدم صحت سلب، اطراد. منتها به دو قسـم آخـر کـه میمی
قیقـت، و صـحت شود از اینکه در باب عدم صحت سلب، عدم صحت سـلب را بـه عنـوان عالمـت حمی

دانند و در باب اطراد هم، اطراد را به عنوان عالمت حقیقت و عدم اطراد سلب را به عنوان عالمت مجاز می
شـوند کـه تبـادر عالمـت اند. در حالی که در باب تبادر فقط متذکر آن میبه عنوان عالمت مجاز ذکر کرده

المت مجازی بودن معنای غیـر متبـادر از واژه شوند که عدم تبادر به عنوان عحقیقت است و متذکر آن نمی
) بنابراین اثبات مدعی متوقف بر مفروغیِت عدم تبـادر بـه ٢٠-١٨است. (آخوند خراسانی، کفایة االصول، 

عنوان عالمت برای مجازی بودن معنای غیر متبادر است که اگرچه مشهور بین اصولیان قائل به بـودن عـدم 
زیت معنای غیر متبادر هستند. منتها باید در نظـر داشـت کـه مطلـب فـوق تبادر به عنوان عالمت برای مجا

). لـذا در صـورتی کـه نتـوان ١/٦٠٥خالی از مناقشه نیست (برای تبیین این مطلب، ر.ک: فاضل لنکرانی، 
مطلب فوق را اثبات کرد باید گفت که نه تنها جمع غیر فیزیکی تحت عنوان معنـای مجـازی جمـع اثبـات 

طور که در مناقشه تواند از جمله معانی حقیقی جمع نیز محسوب شود؛ زیرا چه بسا همانمیشود بلکه نمی
توان عنوان جمع را به صورت مطلق اول گذشت در دنیای امروزی که عصر تکنولوژی و فناوری است، نمی

های مجاز و واقع در فضای سایبری سلب کرد در نتیجه عدم صحت سـلب نشـانه حقیقـت بـودن از جمع
ها نیز هست فارغ از آنکه عدم صحت سلب به خاطر گرفتن در عـرض تبـادر بـه جمع در این گونه از جمع
تواند کاشف از تبادر معنایی اعم از جمع فیزیکی و مجازی از واژه جمع باشد.عنوان عالمت مجاز، می

ه شود کـه تمسـک ماند اینکه ممکن است گفتای باقی میای که در اینجا جهت هر گونه رفع شبههنکته
الحـدود تـدرأ «مزبور اگرچه به صورت کلی صحیح است منتها در باب حدود با توجه به حاکمیت قاعـده 

در هنگام شک و شبهه این تمسک صحیح نیست بلکه در هنگام شک باید بـه مقتضـای قاعـده » بالشبهات



21ینترنتیايقوادیفقهیبررس1395پاییز
درء تمسک نمود و حد را از قواد ساقط نمود.

بـه عنـوان قاعـده » الحـدود تـدرأ بالشـبهات«شـود اگرچـه قاعـده میدر جواب از مناقشه فـوق گفتـه 
شود منتها بایـد دانسـت کـه تمسـک بـه اختصاصی در ابواب فقه جزایی خصوصًا باب حدود محسوب می

مقتضای این قاعده و منتفی دانستن اجرای حد در صورتی است که هیچ شمولیتی از ناحیـه اطـالق وجـود 
طالق و شمولیت آن وجهی برای تمسک به مقتضـای قاعـده درء نیسـت (فاضـل نداشته باشد لذا با احراز ا

، صـاحب جـواهر؛ درس خـارج فقـه الحـدود؛ همـو،٥٣٥-٥٣٣لنکرانی، تفصـیل الشـریعه، الحـدود، 
) در نتیجه در مقام بحث نیز وجهی برای تمسک به این قاعـده پـس از شـمولیت اطـالق روایـت ٤١/٤٩٩

نیست.عبدالله بن سنان بر فرض مزبور
توان حـد را بـر قـواد اینترنتـی جـاری بنابراین با تمسک به اطالق روایت صحیحه عبدالله بن سنان می

نمود.
طور که در بیان قلمرو قوادی گذشت، اجماع اقامـه شـده اسـت منتهـا البته در اجرای حد بر قواد همان

حد جاری نمود؛ زیرا اوال ایـن اجمـاع توان بر قواد اینترنتیباید دانست به واسطه تمسک به این اجماع نمی
نفسه به عنوان دلیـل بـر اجـرای تواند فیبر فرض وجود آن از جهت مدرکی یا محتمل المدرکی بودنش نمی

تواند دارای ارزش استنادی داشته حد موضوعیت داشته باشد؛ زیرا اجماع تنها در صورتی حجت است و می
ایی که در فرض مزبور مدرک قطعی و یا به صورت احتمالی این باشد که کاشف از قول معصوم باشد از آنج

اجماع، دالئل لفظی همچون روایت عبدالله بن سنان است، لذا آنچه که در واقع اگر بخواهد حجت باشد، 
) گذشته از اینکه بر فرض اینکه بـر صـغرای ایـن قیـاس ٢١٩منشأ این اجماع یعنی روایات است. (جناتی، 

و اجماع بتواند تحت عنوان دلیل مستقل موضوعیت داشته باشد، توجه به این نکته نیـز ای وارد نشود خدشه
شود و در علم اصول ثابت شده اسـت کـه در ادلـه الزم است که اجماع به عنوان دلیل لبی در نظر گرفته می

را استنتاج نمود توان با اجماع در یک مسئله، حکم مسائل دیگر لبی باید بر قدر متیقن اکتفاء نمود. لذا نمی
؛ عراقـی، ١١٢و ٢/٢٧بلکه باید بر قدر متیقن که همان مورد اجماع است اکتفـا نمـود. (طباطبـایی قمـی، 

تـوان ) بنابر این اساس با ادعای اجماع بر اجرای حـد بـر قـواد، نمی٦/٥٢١؛ صدر، مباحث االصول، ٣٨٦
اجرای حد بر قواد اینترنتی را اثبات نمود.

شـود؛ گفته شده وجه عدم تمسک به بنای عقال در اجرای حد بر قواد نیـز روشـن میبا توجه به مطلب 
توان به اطالق گیرد لذا نمیزیرا بنای عقال نیز همچون اجماع از ادله غیر لفظی و در شمار ادله لبی جای می

ر قـواد ) و حکم مورد مشـکوک یعنـی اجـرای حـد را بـ٢/٩٦این بنا تمسک کرد (نائینی، اجود التقریرات، 
اینترنتی ثابت نمود بلکه در این موارد به قدر متیقن از این بنا که تنها همان جـرم بـودن قـوادی اعـم از نـوع 
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شود.سنتی و اینترنتی از آن است، اکتفا می

توان به واسطه آن اجرای حد بر قواد اینترنتی را ثابت نمود، تنقیح مناط اسـت کـه از دلیل دیگری که می
شـود کـه منـاط رود؛ زیرا با مراجعه به روایت عبدالله بـن سـنان دانسـته مییه به شمار میجمله اصول لفظ

جاری ساختن حد بر شخص قواد، جمع نمودن زن و مرد توسط وی برای زنا است و شکی نیست کـه ایـن 
وادی را اثبـات توان جرم بودن قـجمع در قوادی از راه اینترنت نیز وجود دارد لذا از راه تنقیح مناط نه تنها می

توان قواد اینترنتی را مستوجب حد دانست.نمود بلکه از این راه می
شـود در الزم به ذکر است که با معتبر بودن قصد قوادی که به عنـوان رکـن روانـی ایـن جـرم تلقـی می

صورتی که قواد اینترنتی قصد قوادی نداشته باشد اگرچه مقدمات قوادی را در فضای مجـازی فـراهم کـرده
توان به خاطر فقدان قصد قوادی و رکن روانی بر وی حد را اجرا نمود. مثل اینکه شخصی پس از باشد، نمی

تاسیس سایت برای قوادی، از این کار منصرف و پشیمان شود منتها بنا بر دالئلی همچون فراموشی، سـایت 
طور که شود هماناجرا نمیرا تعطیل نکند بدون شک حد قوادی بر وی به خاطر وجود نداشتن قصد قوادی 

سازد. لذا در مجمـوع شـانیت وجـود در نوع سنتی از قوادی نیز فقدان قصد قوادی، اجرای حد را منتفی می
شرائط قوادی مستوجب حد در قوادی اینترنتی وجود دارد در نتیجه قـوادی اینترنتـی در صـورتی کـه واجـد 

شرائط اجرای حد باشد، مستوجب حد خواهد بود.
ای که در آخر این تحقیق الزم به ذکر است اینکه قوادی از طریق اینترنـت دارای زحمـت کمتـری نکته 

برای حصول غرض جمع و در عین حال دارای بازدهی بیشتری است؛ زیرا شخص در هر یـک از مصـادیق 
اه داشـته های زیادی را به همـرتواند سوژهقوادی اینترنتی از طریق وصل بودنش به شبکه جهانی اینترنت می

کند به خـاطر وصـل بـودنش بـه شـبکه جهـانی باشد لذا شخصی که سایتی را به غرض قوادی تاسیس می
تواند افرادی بیشتری را برای ارتکاب اعمال نامشروع جمـع کنـد. گذشـته از اینکـه بـه اینترنتی به مراتب می

اغـراض خـود را عملـی سـازد. تواند تری میخاطر مخفی بودن هویتش در بسیاری از مواقع با خیال راحت
بنابر این اساس در صورتی که به عناوین مختلفی همچون کثرت قربانیانی که مورد داللی جنسـی وی قـرار 

گیرند، موجب اختالل در آسایش عمومی مردم و نظم در جامعـه شـود و باعـث سـلب اعتمـاد مـردم و می
خصوصی شود، عائد نظـام نکه متوجه افراد بهجامعه نسبت به دولت آن کشور گردد و صدمه آن نیز قبل از آ

اداری مملکت شود، در یک چنین صورتی چه بسا اینکه جرم مذکور با توجه اینکه مجرم در فضای سایبری 
باشد، به قرار گرفتنش تحت عنوان افساد فی االرض، مطابق با در صدد از بین بردن حالت تعادل جامعه می

موجب اعدام خواهد بود.١٣٩٢صوب قانون مجازات اسالمی م٢٨٦ماده 
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گیرينتیجه
اوًال: قوادی در فضای اینترنتی با در نظر گرفتن مقتضـای بنـای عقـالء و تنقـیح منـاط جـرم محسـوب 

شود.می
ثانیًا: در شأنیت وجود شرائط قوادی مستوجب حد در قوادی اینترنتی جای شبهه نیست و وسیله و شیوه 

این جرم تاثیری داشته باشد بلکه مالک تحقق جرم قیادت است حال به هر تواند در تحققو شکل جرم نمی
خواهد واقع شود اعم از اینکه در عالم فیزیکی صورت گیرد و یـا اینکـه در محـیط مجـازی و شکلی که می

اینترنتی رخ دهد. دلیل بر این مطلب آن است که اطالق روایت عبدالله بن سنان که در مقام بیـان مجـازات 
توان اجرای حـد بـر شود گذشته از اینکه از راه تنقیح مناط نیز میاست، شامل این نوع از قوادی نیز میقواد

قواد اینترنتی را نتیجه گرفت؛ زیرا مناط جاری ساختن حد بر شخص قواد با مراجعه به روایـت عبداللـه بـن 
ر قوادی اینترنتی نیز وجـود دارد سنان، جمع نمودن وی زن و مرد را برای زنا است که بدون شک این مناط د

توان اجرای حد را نیـز بـر قـواد اینترنتـی لذا از راه تنقیح مناط عالوه بر اثبات جرم بودن قوادی اینترنتی، می
ثابت نمود.
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