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واکاوی حد قتل در زنا به نسب نامشروع


شهرداد دارابی ،سید محمدجعفر رضویاصل

(تاریخ دریافت6931/04/61 :؛ تاریخ پذیرش)6931/01/02 :

چکیده
مجازات قتل در خصوص تمام اقسام زنا قابلیت اجراء ندارد ،و تنها در خصوص محارم نسبی میتووا مجوازات را قتول تنیویو نموود.
محارم به عقیده مشهور فقها فقط شامل محارم نسبی بوده،و محارم رضاعی و سببی را شامل نمیشود .بحثی که مطرح میشود است
که یا هما احکامی که در خصوص افراد با نسب مشروع قابلیت اجرا دارند درباره افراد دارای نسب نامشروع هم حکمفرما می باشوند یوا
خیر؟ ایو سوال ،در امکا یا عدم امکا اجرای مجازاتها برای ایو گونه افراد ظهور میکند که از جمله موارد مجازات حد قتل در زنا
با محارم نسبی است که نسبت میا نها از راه نامشروع بوده .نبود نص شرعی شفاف و روشو و اجمال قووانیو موضووعه سوبب تکثور
نظرات و بالتکلیفی در ایو حوزه شده است .در ایو نوشتار برای یافتو پاسخ سنی بر شده ،بوه بررسوی دیودگاههوای متتلو و ادلوه
استنادی هر دیدگاه پرداخته شود .در خر میتوا برای یافتو راهی منقول ایو نظر را ارائه نمود که بوا توجوه بوه ادلوه اسوتنادی متوال
مجازات حدی در ایو زمینه،مناسبتریو راهکار که با هدف جامنه امروزی و شرینت اسالمی سازگاری بیشتری داشته باشود،عدم اجورای
مجازات قتل در خصوص زنا با محارم به نسب نامشروع است.

کلیدواژگان
اجرای حد قتل ،زنا با محارم ،محارم نسبی ،نسب نامشروع.

 استادیار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :دانشجوی کارشناسی ارشد ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهAbbasrazavi47@gmail.com :
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مقدمه
از جمله اعمالی که از دیر باز مورد کراهت و نکوهش احاد جامعه قرار داشته ،زنا میباشدد .بددی
سبب ،زنا در جوامع مختلف از زمانهای قدیم دارای عقوبت و مجازات بوده اسدت .بددرری ندو
ای عمل شنیع ،زنا با اشخاصی است که از جهت خون دارای قرابت هستند ،که از آن به زندای بدا
محارم رعبیر میشود .ادیان الهی نیز که از سرچشمه وحی نشأت مدیگیرندد ،اید عمدل را ممندو
ساختهاند و برای آن سخترری کیفرها را مقرر نموده اند .اما جواب به ای سوال که چده کسدانی
جزء محارم قرار می گیرند ،در ادیان آسمانی ،مختلف است .در یهودیت ،ازدواج با پدر ،مادر ،جد،
جده ،خواهر ،برادر ،فرزندان و نوادگان ممنو میباشد .بنابرای در دی یهود ،دیگر افراد در حدوزه
محارم قرار نمیگیرند و ازدواج با آنها مجاز شمرده می شود؛ در نتیجه در حوزه محارم وارد نمدی
شوند .دی مسیحیت دایره محارم را گسترش داده و افزون بر محارم ذکر شده در دی یهود ،افدراد
دیگری را در زمره محارم دانسته است که شامل فرزندان عمو ،عمه ،دایدی و خالده نیدز مدیشدوند
(مقصودی،6831،ص .)681در دی مبی اسالم که حفظ طهارت نسب از اهمیّت خاصی برخوردار
است ،اررکاب انحرافات جنسی با محارم به دلیل آثار مخربرری که بر زندگی فدردی و اجتمداعی
انسانها میگذارند ،با شدت بیشتری مورد نهی قرار گرفتهاند .در همی راستا در آیات قدرآن کدریم
و روایات واصله از ائمه معصومی

)

( چنی اعمالی به نحوه مؤکد مورد نهی قرار گرفتده و بدرای

آن مجازاری شدیدرر نسبت به سایر جرایم منافی عفت وضع شده است .خداوندد متعدال در قدرآن
کریم آیه  38سوره نساء 6موارد حرمت ازدواج برای مسلمانان را برشمرده که در صدورت نزدیکدی
با ای اشخاص ،عمل زنای با محارم محقّق خواهد شد ،و مجازات آن ،بنا بر فتوای فقهدای امامیده،
حد قتل میباشد .در ایران نیز قانون به دلیل رالش برای رطبیق حداکثری قوانی موضدوعه بدا فقده
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شیعه ،در بخش حدود قانون مجازات اسالمی در ادوار مختلف ،مجدازات اید گونده اشدخاص را
مرگ رعیی نموده است .برای ورود به بحث باید بیان داشت که رحقّدق زندای بدا محدارم ،نیازمندد
حصول چند شرط است .عالوه بر ضرورت وجود شرایط عامه رکلیف ،شامل بلوغ ،عقل و اختیار،
و همچنی موارد رافع مسؤولیت کیفری مانند شبهه؛ موارد دیگری نیز وجود دارند که عددم احدراز
آنها موجب رغییر در عنوان مجرمانه عمل شده و حتی مررکب زنا را واجد عنوان کیفری دیگدری
غیر از زنای با محارم مینماید .نتیجه عملی ای سخ در آن است که گاه رغییر عنوان مجرمانه زندا
منجر میشود که مجازات آن به مرارب خفیفرر گردد و یا بالعکس سبب رشدید کیفدر زندا شدود.
بنابرای الزم میآید به رشریح مواردی که موجب چنی رغییراری می شوند پرداخته شدود .یکدی از
ای مسائل ،در رابطه با نسب موجود میان زانی و زانیه میباشد که موجدب بدروز اختالفداری میدان
فقها شده است .مشهور فقها زنا با محارم را فقط شامل محارم نسبی میدانندد و رنهدا اسدتثناء آن را
زن پدر دانسته و محارم رضاعی را از شمول ای حکم خارج نمدودهاندد و همدی نظدر ،دیددگاهی
است که مورد پذیرش قانونگذار نیز قرار گرفته است .6از دیگر مسائل مهم برای رحقّق جرم زنای
با محارم که موضو ای رحقیق میباشد ،نو رابطه نسبیت زانی و زانیه است .پرسشی کده مطدر
میشود ای است که آیا نسب ضرورراً باید از راه صحیح و مشرو حاصل شده باشد و یدا آن کده
نسب نامشرو نیز موجب رحقّق جرم زنای با محارم خواهد شدد بدرای یدافت پاسدب ابتددا بایدد
منظور از زنا و اقسام آن را رعیی نمود را محوریت موضو بحث مشخص شود.
زنا در لغت و اصطالح
زنا 3در لغت به معنای فسق ،بیعفتی ،بغی و فجور آمده و در اصطال به جما و آمیزش نامشرو
مرد و زن گفته میشود .محقّق حلی (ره) در رعریف زنا چنی میگوید:
 .6ماده  332قانون مجازات اسالمی" :حد زنا در موارد زیر اعدام است :الف  ...-ب -زنا با زن پدر که موجب اعددام زاندی
است".
2. Adultery
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«زنا آن است که انسان آلت رناسلی خود را در آلت رناسلی زنی داخل کند بدون ای کده آن زن
در عقد و رملک مرد باشد و یا ای عمل از روی شبهه صورت گیرد و رحقّدق زندا بددی صدورت
است که حشفه در قبل یا دبر زن مخفی شود( ».محقق حلی،6241،ج ،2ص)24
در قانون مجازات اسالمی مصوّب  ،6813ماده  336به رعریف زنا اختصاص یافته است .ربصره
یک ای ماده میزان دخولی را که برای رحقّق عنوان جما الزم است بیدان مدیدارد و آن را دخدول
آلت مرد به اندازه ختنهگاه (حشفه) در قُبُل یا دُبُر زن میداند .ربصره دو ماده مذکور نیدز بده بحدث
مربوط به بالغ نبودن یکی از طرفی میپردازد که در ای صورت ،هر چند زنا محقّق میشود ،لکد
فرد نابالغ مجازات نشده و حسب مورد به اقددامات ردأمینی و رربیتدی مقدرّر در کتداب اول قدانون
مذکور محکوم می گردد .رعریف بیان شده برای زنا در قانون مجازات اسالمی برگرفته از رعداریف
فقهی بوده و با رعاریفی که در قوانی قبلی بیان شده بود رفاوری ندارد ،مگر در ای مطلب که قانون
جدید عالوه بر رعریف زنا ،جما را نیز رعریف کرده و امکان زنای نابالغ را نیز مورد بررسی قدرار
داده است و علّت آن جلوگیری از وقو رعارض آراء میان محاکم میباشد ،زیرا فقها در زمینه زنای
شخص نابالغ اختالف نظر دارند و در صورت وقو اختالف میان قضات دادگاهها ،رجو به مندابع
فقهی نیز موجب رشتت بیشتر آراء میگردد .در نتیجه قانونگذار ،خود اقدام به ربیی کامل مسدئله،
با روجه به نظر مشهور فقهی نموده است را جلوی ایجاد آراء متضاد را بگیرد.
اقسام زنا
یک نوعی از رقسیمبندی ،که در مورد انوا و اقسام زنا شده است ،بر اساس مجدازاتهدای رعیدی
شده برای هر کدام از آنها میباشد ،به دیگر سخ رقسیم بندی ها بر اساس مجازاتهدای شدرعی
زنا است (عوده،6831،ج،6ص )641که مستند بده آیدات قدرآن کدریم و روایدات منقدول از پیدامبر
(صلیاهللعلیهوآله) و ائمه معصومی (علیهمالسالم) میباشند .بر ای اساس ،سه قسم برای زندا مدی
روان بیان داشت.
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زنای ساده4و زنای محصنه )زنای موجب رجم)

3

استفاده از واژه ساده برای ای نو از زنا در کالم حقوقدانان به چشم می خدورد (زراعدت،6812 ،
ص )312و از اقسام وضع رعیینی است .منظور از زنای ساده آن اسدت کده بدرای رحقّدق آن شدرط
خاصی وجود ندارد .رعریف زنای ساده را می روان در ماده  384قانون مجدازات اسدالمی جسدتجو
کرد که بیان داشته ،در مواردی که مررکب غیرمحص باشد ،حدّ او صد ضربه شالق است .رعریف
مذکور دارای اطالق است و شامل رمامی اقسام زنا ،از جمله زنای بدا محدارم و زندای بدا اجبدار و
عنف نیز میشود که مجازات آنها چیز دیگری است .ای اطالق با مواد دیگدری کده قبدل از مداده
مذکور آمدهاند ،رخصیص خورده است و مجازات هر کدام از افعال ذکدر شدده را جداگانده رعیدی
شده است.
در رعریف زنای ساده می روان به روایتی که از امام صادق (علیهالسالم) نقل شده اسدتناد نمدود
که میفرمایند:
«مرد و زن آزاد هرگاه مررکب زنا شوند ،هر کدام صد ضربه شالق میخورند و اگر محص یدا
محصنه باشند ،سنگسار میشوند» (حرعاملی،6268،ج،63ص .)831بنابرای بهتر است چندی گفتده
شود که وقتی عمل اررکابی مشمول هیچ یک از اقسام دیگر زنا نباشد ،زنای ساده خواهد بود.
اما منظور از زنای محصنه ،عملی اسدت کده مجدازات آن سنگسدار کدردن مدی باشدد .در اید
خصوص ماده  331قانون مجازات اسالمی چنی مقرر داشته است« :حدّ زنا برای زاندی محصد و
زانیه محصنه رجم است ».احصان در لغت به معنای منع و بازداشت است و در اصدطال  ،احصدان
به معنای آن است که مرد دارای همسر دائمی و بالغی باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده اسدت،
از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ مجامعت نموده و هر وقت بخواهد نیدز امکدان جمدا بدا وی را
داشته باشد .برای زن نیز شرایط به همی صورت است ،با ای رفاوت که شرط نزدیکدی بدا وی در
حال بلوغ نیاز نیست .در ای مورد در کالم فقها چنی آمده است که شرط احصان که به خداطر آن
1. Adultery Simple
2. Stoning in result of Adultery
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میروان مرد زانی را سنگسار کرد ،رنها در صدورری محقّدق مدیشدود کده وی بدالغ و آزاد باشدد و
همسری داشته باشد که به عقد دائم و یا به حکم کنیزی رحت ملکیدت او باشدد ،بده گوندهای کده
بتواند از فرج با وی نزدیکدی کدرده و هدر وقدت کده بخواهدد نیدز بده او دسترسدی داشدته باشدد
(نجفی،6831،ج،26ص .)311احراز احصان مررکب زنا ،شرط اساسی اجرای حکم سنگسار اسدت.
مواردی وجود دارند که سبب خروج فرد از احصان میگردند ،مانند مسافرت ،حدبس و ...کده اید
موارد غیرحصری هستند .به دیگر سخ هر عاملی که سبب جدای زن و شوهر از یکددیگر بشدود،
سبب غیرمحصنه شدن زنا برای اطراف آن میگردد .موضو مهمرر ،اثبات احصان است .از طرفدی
به صرف وجود شبهه باید حکم به عدماحصدان داد 6؛ و از طدرف دیگدر چدون احصدان امریسدت
حدوثی ،بنابرای مدعی وجود احصان باید ارائه دلیل نماید .در ای صورت اثبات آن بدا شداکی یدا
دادستان است .در ای زمینه ،اوضا و احوال موجود نقش رعیی کنندهای دارند .به عنوان نمونه اگر
مرد متأهلی صرفاً ادعا نماید که شرایط احصان را ندارد ،چون ادعای وی خالف اوضدا و احدوال
مسلّم قضیه است بدی معنا که در میان عرف جامعه افراد متاهل با یکدیگر زندگی می کنندد ،نیداز
به اثبات شرایطی دارد که موجب خروج وی از احصان را اثبات نماید.
زنای موجب اعدام

یکی دیگر از اقسام زنا ،عملی است که مجازات آن قتدل رعیدی شدده .مداده  332قدانون مجدازات
اسالمی در چهار بند ،مجازات زنا را اعدام دانسته است .در قانون سابق ،مداده  33قدانون مجدازات
اسالمی مصوّب ،6834به جای «اعدام» 8از واژه «قتل» 2استفاده نموده بود .علّت به کدار بدردن اید
واژه در قانون مجازات سابق ،بحث های فقهی مرربط با آن است .فقها مجازات ای ندو از زندا را
قتل با شمشیر میدانند و روایاری نیز وجود دارند که صرف ضربه با شمشیر را مالک قدرار دادهاندد
 .6رجو شود به :رایشماره  ،6422-6836/64/36شعبه66دادگاه عمومی کیفری رهران
2. Execution in result of Adultry
3. Hanging
4. Murder
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بدون آنکه نتیجه که همان مرگ شخص است را مالک قرار دهند( .حرعاملی،6268،ج،63ص)831
قانونگذار در قانون مجازات جدید از واژه «اعدام» استفاده کرده است و منظور از آن ،قتل به شدیوه
متداول است .6شاید بتوان علّت ای رغییر را فشار نهادهای حامی حقوق بشر دانست کده مجدازات
قتل با شمشیر را برخالف اصول حقوق بشر میدانند که البته هددف اصدلی از اید ادعاهدا ،ردأمی
مقاصد سیاسی میباشد .مواردی که موجب اعدام مررکب زنا خواهند شد عباررند از :الف) زنای با
محارم؛ ب) زنای با زن پدر؛ پ) زنای مرد کافر با زن مسلمان ت) زنا با اکراه و عنف .در ادامه بده
بررسی موارد «الف» و «ب» که از مصادیق زنای با محارم هستند پرداخته میشود.
زنا با محارم 3در فقه و حقوق
زنا با محارم در صورری موجب اعدام میشود که با محارم نسبی انجام شده باشد ،در ای خصوص
رفاوری میان زن و مرد نیست8مگر در بلوغ که میان مجازات زن و مرد رفداوت ایجداد مدیکندد .در
مرد ،شرط بلوغ در طرف دیگر زنا شرط نیست ،به ای معنا که اگر مردی با دختری نابالغ زنا کندد،
حدّ کامل به او زده میشود .اما در خصوص زن ،بلوغ طرف مقابل نیدز شدرط اسدت .زندای زن بدا
محارم نسبی خود ،در صورت نابالغ بودن زانی ،مجازات زن را فقط به صد ضربه شالق رغییدر مدی
دهد .2بنابرای نسب مشرو یا نامشرو دیگر در ای موضو مطر نیست چرا که حتی اگر نسدب
مشرو هم میان زن و زانی نابالغ باشد مجازات زن شالق است.
قید محارم نسبی در ماده  332ق.م.ا همان طور که بیان شده ،موجب میشود که محارم سببی از
موضو ای بند خارج شده و رنها استثناء در میان محارم سببی ،زنا با زن پدر است که موضو بندد
«ب» ای ماده میباشد و سایر محارم سببی مانند مدادر زن و یدا خدواهر زن از شدمول اید حکدم
 .6رجو شود به :رای شماره ،24-6832/6/36شعبه 61دادگاه عمومی کیفری رهران
2. Incest

 .8نظریه مشورری شماره  ،3/1114-6833/1/31اداره حقوقی قوه قضاییه
 .2ماده  333قانون مجازات اسالمی 6813
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خارجاند .دلیل ای مطلب آن است که آن چه از لفظ محارم به ذهد یدک فدرد متبدادر 6مدیشدود،
محارم نسبی است و منظور از محارم نسبی نیز آن دسته از خویشاوندانی است که بی آنهدا رابطده
خونی وجود داشته باشد و شرعاً ازدواج با آنها ممنو باشد .ای رابطه نسبی زمانی محقّق میشود
که در زمان انعقاد نطفه ،رابطه زوجیت شرعی یا همان عقد شدرعی میدان زن و مدرد برقدرار شدده
باشد .ضم آن که با ذکر قید «نسبی» محارم رضاعی نیز از شمول بند «الدف» مداده مدذکور خدارج
میشوند .در متون فقهی ،مشهور فقها نیز محارم رضاعی را مشمول ای حکم نمیدانند و رنها شدیب
طوسی (ره) ،بر خالف قول مشهور ،نظر به الحاق محارم رضاعی بده نسدبی در اید حکدم نمدوده
است( .شهیدثانی،6264،ج،1ص .)18بنابرای می روان بیان داشت که در حدّ زنا ،قتل فقط در مورد
کسانی اجرا میگردد که با محارم نسبی خویش مانند مادر و دختر و امثال آن زنا کرده باشد.
حرمت نکا میان افراد در متون قانونی ،در ماده  6421قانون مدنی بیان شده است .ماده مذکور
مقرر میدارد« :نکا با اقارب نسبی ذیل ممنو است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زندا باشدد».
ای ماده به ای مطلب اشاره دارد که میان طفل ناشی از زنا و والدی طبیعی او نوعی حرمت ایجداد
میشود ،هر چند آن طفل ملحق به زانی و زانیه نمیگردد و ای بدی معنی است که زانی و زانیده،
در عرف پدر و مادر طفل رلقی شده و کلیّه رکالیف والدینی ،بر عهده آنها نیز میباشد ،امدا ازدواج
میان والدی طبیعی و طفل ناشی از زنا ممنو شده و همچنی موضو ارث بی آنهدا و طفدل نیدز
منتفی میگردد .3سؤالی که در ای جا مطر میشود آن است که منظور از رکالیف ،آیدا فقدط امدور
مدنی است یا در احکام کیفری نیز همه احکام والدینی جاری میشوند
حدّ زنای با محارم به نسب نامشروع
احکام اسالم در حدود جنبه رعبدی داشته و میزان آنها بر خالف مجازاتهای رعزیدری ،از سدوی
نسبوقل مل ِ
 « .6یََبودملهُل ِ
ََعلم ل ِ
یکفظل یتعل ی ِتذه » ،و منظور از آن ای است که در برخورد الفاظ و کلمدات اولدی معندای کده بده
ُ َ
َ
ذه شنونده خطور میکند داللت بر حقیقت دارد و حجت است( .محقق داماد ،6813،ج ،6ص)28
 .3رجو شود به( :نظریه مشورری 868323-38/1/3اداره حقوقی قوه قضاییه)
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شار رعیی شده است و قانونگذاران نمیروانند برخالف آن چیزی را وضع نمایدد .یکدی از علدت
های ای که قانونگذار نمی رواند احکام حدود را رغییر دهد ،موضو عدم علدم قطعدی بده فلسدفه
احکام میباشد و در واقع ای احکام به اصطال اصولیون منصوص العلده 6نیسدتند .البتده در مندابع
اسالمی علت ها عقلی و حکمتهایی شرعی برای ای گونه احکام بیان شده را عامه جامعه با فهدم
بیشتری احکام الهی را اجرا نمایند ،که در فقه از آن به عنوان مقاصد شریعت معروف یاد میشدود.
منظور از مقاصد شریعت ،اهداف خداوند از رشریع مقررات اعتباری و عملی مدیباشدند .در مدورد
فلسفه رشریع حدّ زنا آمده است که هدف از رشریع آن حفظ نسب اسدت .شدهید اول (ره) رشدریع
احکام دی را برای حفظ مقاصد پنجگانه بدی صورت بیان داشته است« :حفدظ نفدس بدا رشدریع
قصاص ،دیه یا دفا است؛ حفظ دی با جهاد و قتل مررد است؛ حفظ نسب با رحریم زنا ،مقاربدت
با مردان ،مقاربت با چارپایان ،رحریم قذف ،نسبت زنا به دیگران و حدّ بر آن است؛ حفدظ مدال بدا
رحریم غصب ،سرقت ،خیانت ،راهزنی و حدّ و رعزیر بر آنها میباشدد( ».شدهیدثانی ،6264 ،ج،1
ص )83بنابرای بر اساس کالم شهید اول برای حفظ نسب نیاز است که رابطه جنسدی زن و مدرد،
در خارج از نکا  ،با مجازات همراه باشد را نسب افراد از ای طریق محفوظ بماند.
باید بیان داشت که زنای با محارم از جمله اعمالی است که به طور جد موجب بر هم خدوردن
نسب میشود .آثار رخریبی ای فعل به طور گستردهای در زندگی فردی و اجتماعی افراد ،اثدر مدی
گذارد و جوامع بشری را به سمت زوال پیش خواهند برد .از ای جهت اسدت کده شدار مقددس
مجازات چنی اشخاصی را مرگ رعیی نموده زیرا چنی اشخاصی دیگر صالحیت زندگی در میان
افراد جامعه را نخواهند داشت.
با شناخت دیدگاه شریعت از رحریم زنا ،3باید دید که رویکرد برخورد با زنا با محارم به نسدب
 .6اگر در حکمی علت آن ذکر شده باشد و حکم مزبور را در مواردی که علت موجود است جاری سدازیم بده اید قیداس

منصوص العله گویند که در میان اصولیی حجت است.
 .3برای مطالعه بیشتر رجو شود به( :عوده ،6831 ،ج ،6ص 84به بعد)
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نامشرو  ،چگونه خواهد بود .در ای زمینه دو دیدگاه میروان مطر داشت :یدک دیددگاه مخدالف
اجرای مجازات قتل برای مررکب زنای با محارم ناشی از نسب نامشدرو اسدت و دیگدری موافدق
اجرای حدّ قتل در ای نو از زنا میباشد .هر دو دیدگاه به خاطر عدم وجود ندص صدریح آیدات
قرآن و روایات معصومی ( ) برای یافت پاسب مجبور به استفاده از اصول عملیه و اصول حقدوقی
شده اند .همی موضو موجب خواهد شد نتوان یک راهکار صدریح و شدفاف در اید خصدوص
ارخاد نمود.
ادله مخالف اجرای حدّ اعدام

ابتدا به بررسی ادله مخالف اجرای حدّ قتل در زنای با محارم به نسب نامشرو پرداخته مدی شدود.
برای رشریح بهتر مطلب ،میروان ای دالیل را به دو دسته ادله فقهی و ادله حقدوقی رقسدیم نمدود.
ادله فقهی ،بدی شر میباشد:
 .1قاعده «دراء» :منظور از ای قاعده آن است که هر گاه مررکب زنا ،از روی اشتباه نسبت بده
حکم و یا موضو  ،ای عمل را انجام داده باشد ،ای شبهه موجب دفع حدّ و مجدازات از او مدی-
شددود ،مبنددای ایدد اصددل قددول پیددامبر (ص) اسددت کدده فرمودنددد«:الحدددود ردددرء بالشددبهات».
(عوده،6831،ج،6ص )331ای قاعده را میروان در مورد شدبهه زندا بدا محدارمی کده از راه نسدب
نامشرو به یکدیگر مرربط شدهاند نیز جاری دانست ،زیرا ای شبهه ایجاد می شود که چدون اید
افراد در مسائلی چون ارث و ..به والدی خود ملحق نمیشود ،در مسئله نسب نیز به آنهدا ملحدق
نشده و زنای با آنها مشمول عنوان زنای با محارم نخواهد بود .باید بیان داشدت کده بدا روجده بده
قاعده دراء ،حدود با کمتری شبهه دفع میشوند و بنابرای اعمال قاعده درء امکان اجرای حدّ قتدل
و مجازات اعدام در مورد چنی فردی را منتفی می کند.
« .احتیاط در دماء»1و «اصل برائت»  :دماء به معنای خون است و منظور از آن ای است کده
1. Living Precaution
2. Exculpation Principle
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در مواردی که احکام با جان افراد اررباط مستقیم دارند ،احتیاط واجب است و باید به قددر متدیق
قضیه بسنده نمود( .زراعت،6812،ص )613قدر متیق زنای با محارم اید اسدت کده فقدط شدامل
محارم ناشی از نسب مشرو باشد زیرا زمانی که از نسب سخ به میان میآیدد ،آن چده بده ذهد
عقالی جامعه متبادر میشود ،نسب صحیح میباشد .بنابرای احتیاط در دماء اقتضداء مدی کندد کده
مجازات اعدام را در خصوص افرادی اجراء نمود که حرمت میان آنها از نسب مشرو مانند نکا
ناشی شده باشد .در ای زمینه عده ای از فقها عقیده به عدم امکان اجرای حدّ قتل دارند و علّت آن
را اصل برائت و همچنی عدم الحاق افراد با نسب نامشرو به یکدیگر بیدان کدردهاندد .منظدور از
اصل برائت آن است که هرگاه در مورد رکلیف واقعی ،از جهت حرمت و یا وجوب ،رردید حاصل
شود ،اعم از ای که شبهه حکمیه یا موضوعیه سبب آن باشد ،اصل بر برائت (آزادی) فرد است .در
«جواهرالکالم» درای مورد ای چنی آمده است« :گاهی گفته میشود کده حکدم بده قتدل مخدتص
نسب شرعی است و در خصوص محرمیت ناشی از زنا جاری نیست ،به دلیل اصل برائدت و غیدر
آن ،ولی نصی در ای خصوص نیست( ».نجفی،6831،ج،26ص )868همچندی در «رحریرالوسدیله»
در مورد الحاق مادر و دختر و مانند آنها که ناشی از زنا باشد به نسب شرعی رردید شده کده پایده
آن اصل برائت است( .خمینی،6234،ج،3ص .)213لذا همان طور که بیان شد ،عدم الحاق افراد بده
نسب نامشرو به یکدیگر سبب میشود که احکام کیفری در خصوص آنها جاری نشدده و فقدط
رکالیف مدنی مانند نفقه قابلیت اجراء داشته باشد .در واقع می روان بیان داشدت ،در نظدام حقدوقی
ایران و همچنی قواعد اسالم هیچ رابطهای بی پدر و مدادر بدا طفدل نامشدرو وجدود نددارد .بدا
پذیرش ای نظر که رکالیف کیفری شامل نسب نامشدرو نخواهندد بدود ،بایدد اید مدوارد را نیدز
پذیرفت که اگر شخصی فرزند زنازاده خود را بکشد ،قصاص شود یا اگر زنا بدی محدارم نسدبی و
فرزند نامشرو صورت بگیرد ،چون آنها در اررباط با یکدیگر از محارم نسبی محسوب نمیشدوند
و فقط پدر و مادر طبیعی زنازاده رلقی می شوند ،حدّ قتل از آنها برداشته خواهد شد .نظر صداحب
خالف نیز بر ای عقیده استوار است که حد قتل مختص محارم نسدبی خواهدد بدود و حکدم قتدل
اختصاص به محارمی دارد که از راه حالل ایجاد شده باشد .اگر از راه حرام همچون زنا ایجاد شده
باشد مشمول مقررات زنا با محارم نخواهد بود( .طوسی،6262،ج،24ص )31هر چندد شدیب علدت
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حکم خود را بیان ننموده اما میروان بر ای نظر بود که شیب بر اساس اصدل برائدت و احتیداط در
دماء قائل بر ای موضو بوده است.
ادله حقوقی مخالف اجرای قتل در زنای با محارم ناشی از نسب نامشرو عباررند از:
« .1تفسیر مضیّق قوانین به نفع متهم» :زمانی که شک در موضوعی حادث میشود مانند آن که
شک شود آیا نسب نامشرو نیز مانند نسب مشرو موجب اعدام شخص میشدود یدا خیدر ،بایدد
مراحل رفسیر قانون به ررریب طی شود .اولی مرحله رفسیر قانون یافت مقصود و هدف قانونگدذار
از وضع ماده  332قانون مجازات اسالمی است .اما با ردقی در ماده مذکور نمدی ردوان بده راحتدی
هدف قانونگذار از وضع ای ماده را مشخص و روش نمود ،بنابرای به مرحله بعددی رفسدیر کده
رفسیر مضیّق و محدود قانون به نفع متهم است خواهیم رفدت .در اید مرحلده بایدد ندص قدوانی
کیفری را به نحوی رفسیر نمود که مبادا حقی از متهم ضایع شود .با ای سخ  ،باید اطالق مداده را
به ای صورت رفسیر کرد که فقط بر نسب مشرو داللت نماید ،زیرا زمانی که قانونگدذار در مقدام
بیان بوده و در ای حالت موضو خاصی چون محرمیت ناشی از نسب نامشدرو را اشداره نکدرده
است ،نشاندهنده خروج آن موضو از مقصد و منظور وی میباشد.
« .آموزههای جرم شناسی» :1امروزه آموزش های جدرم شدناختی از راثیرگدذارای بداالی بدر
سیاست جنایی کشورها برخوردارند ،و روزبه روز سیستم های عدالت کیفدری بده سدمت اندیشده
های مقابله کننده با جرم جذب می شوند و هر کدام راهکاری برای مقابله با جرم ارخاذ می نمایند.
بعضی از آموزه های جرم شناسی بر رقویت عدم امکان اجرای ماده  332ق.م.ا نسبت بده منسدوبی
به نسب نامشرو داللت دارند .واضعان مکتب واکنش اجتماعی 3که جرم را از منظر متولیان مبارزه
با جرم و کنترلکنندگان جرم مینگرند عقیده دارند که دایره گسدتردگی مجدازاتهدا بایدد محددود
شود ،زیرا ای مجازاتها هستند که سبب بروز جرم میشدوند (نجفدی ابرنددآبادی،6831،ص.)66

1. Courses Criminology
2. Social reaction
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همچنی دارا شدن هویت مجرمانه که ناشی از الصاق برچسب مجرمانه بده شدخص اسدت ،سدبب
جامعهستیزی فرد در آینده میشود وفرد مذکور به یک شخص ضد اجتما  6ربدیل می شود 3.بندابر
دیدگاه مطروحه ،سیستم عدالت کیفری باید به سمت کاهش روسعه مصادیق کیفری حرکت نماید،
و سعی در جلوگیری از اجرای مجازات افراد به عناوی مختلف کیفری شود؛ بنابرای  ،بدا پدذیرش
ای نظر باید قائل به ای مسئله شد که اجرای حد قتل در زنای با محارم ناشی از نسدب نامشدرو ،
سبب گسترش جرم شده و به نوعی رورم قوانی را موجب می شود ،لذا میبایست مصدادیق جدرم
زنای با محارم را محدود به محارم نسبی ناشی از نسب مشرو نمود را در اید صدورت از اثدرات
مخرب اجرای مجازاتها کاسته شود .ذکر ای روضیح الزم است که رویه قضایی ،که مکمّل قانون
و پرکننده خالءهای موجود در آن است ،در ای زمینه ساکت میباشد و علت ای سکوت میرواند
ریشه در ویژگی خاص جرایم منافی عفت داشته باشد ،که هدف شار و به ربدع آن قانونگدذار بدر
پوشاندن و پنهان کردن آن است .به عنوان نمونده در اسدتفتائی کده از حضدرت امدام خمیندی (ره)
صورت گرفت چنی سؤال گردید که آیا مررکب جرم حدّی باید خود را به دادگاه معرفی نماید یدا
آن را مخفی کند ایشان در پاسب فرمودند« :الزم نیست ،بلکه در بعضی مدوارد جدایز نیسدت( ».ره
روشه قضایی،6814،ص )21که نشان می دهد رو حداکم بدر قدوانی اسدالم و بده ربدع آن حقدوق
موضوعه ایران ،8علنی نکردن گناهان و جرایم برای جلوگیری از ریزش قبح و شیو آن در جامعده
است.

1. Anti-Social

 .3فرانک ران بام ( )Frank Tannenbaumدر کتاب "جرم و اجتما " که در سال  6183میالدی منتشر شد ،معتقدد بده آن
بود که ،به دلیل عدم گذشت جامعه نسبت به انحرافات جزئی موجب می شود ،به رددریج فدرد مدتهم در میدان جامعده
ال متفداوت شدود و حتدی ردا آخدر عمدر در دنیدای
خود برچسب مجرمانه بخورد و ممک است مسیر زندگی وی کام ً
بزهکاری بماند .بعد از ران بام ،در سال  6118میالدی هاوارد بکر ( )Howard Beckerاستاد دانشگاه شیکاگو آمریکا،
رئوری برچسب زنی را به صورت کامل ارائه نمود( .رضوی اصل،6811،ص)13
 .8به عنوان نمونه ربصره  2ماده  11و ماده  643قانون آیی دادرسی کیفری جدید
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ادله موافق اجرای حد قتل

ادله موافق اجرای حدّ قتل در زنای با محارم به نسب نامشدرو راه را بدرای اجدرای حددّ قتدل در
خصوص اشخاص زناکار ،باز میدارد .ای دالیل به شر ذیل می باشند:
« .1ضرورت حفظ نسب» :1همان طور که پیشرر نیز بیان شد ،هدف شریعت از جدرمانگداری
زنای با محارم و مجازات در نظر گرفته برای آن ،حفظ نسب است .از لحاظ عقلی برای دستیدابی
به ای هدف ،میبایست نسب نامشرو را نیز به محارم نسبی ملحق نمدود و همدان مجدازات قتدل
زانی و زانیه را در زنای با محارم ناشی از نسب نامشرو اعمدال نمدود و چده بسدا در اید مدورد
اهمیت بیشتری نیز داشته باشد و اگر چنی نشود کیان خانواده رو به زوال میرود .به عنوان مثدال،
اگر دختری که از زنا به وجود آمده است با پدر خود مررکب زنا شود و بچهای از ای عمل آنهدا
حاصل شود ،نسبت میان آنها به ای صورت میشود که مادر طفل ،خدواهر او نیدز هسدت و پددر
کودک ،پدربزرگ او نیز میباشد و ای شرم آور است .محقق خویی در رایید ضرورت حفظ نسدب
بیان داشته که« البته ای ادعا که محرم شامل کسانی نمیشود که حرمت ازدواج بدا آنهدا بده جهدت
رادیب و رنبیه مقرر شده است ،دور از صحت نیست» (خدویی،6268،ج،3ص )24بندابرای ردا حدد
امکان در مواردی که نسب افراد در معرض رهدید قرار میگیرد ،باید اعمال مجازات نمود ،را نسدب
از گزند انحراف محفوظ بماند.
« .شمول کلیه احکام کیفری در خصوص شخص متولد از زناا» :بده نظدر برخدی از فقهدا،
مررکب زنا با محارم ناشی از نسب نامشرو  ،مشمول حدّ قتل قرار میگیرد .،چون لفظ پدر شدامل
هر دو قسم پدر مشرو و پدر نامشرو میگردد ،و همه آثار فقهدی و حقدوقی میدان آنهدا برقدرار
میشود .3بنابرای در مورد شخص متولد از زنا همانند شدخص متولدد از نکدا  ،احکدام شدرعی و
کیفری اجرا میگردد .صاحب جواهر (ره) در ای خصوص میفرماید « :اگر مردی زنا کندد و از او
طفلی به وجود آید ،شرعاً به او منتسب نمیگردد و همچنی به مادرش منتسب نخواهد شد را اید
( .3گنجینه استفتائات قضایی ،سوال  1111و )1313

1. Parentage Preservation
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که سایر احکام بر آنان متررب گردد ،ولی اگر ای طفل دختر باشد بر زانی و اگر پسر باشد بر زانیه
حرام خواهد بود ،زیرا از منی آنها به وجود آمده است و از طرف دیگر ای طفل لغدوی (طبیعدی)
آنها نیز میباشد( ».نجفی،6831،ص)311
نظر آیتاهلل گلپایگانی (ره) در ای مورد آن است که نسب غیرشرعی را ملحق به نسب شدرعی
میداند و به طور صریح حدّ قتل را در زندای بدا محدارم قابدل اجدرا مدیداندد (گلپایگدانی،6263،
ص .)314همچنی سایر فقها مانند آیتاهلل فاضل لنکرانی ،آیتاهلل بجنوردی ،و آیتاهلل خویی (ره)
قائل به ای نظر هستند( .خویی،6268،ج،3ص )21در هدر صدورت فتداوای مدذکور خدالف قدول
مشهور فقهای امامیه بوده و جز در مورد روارث و آثار آن ،رفاوری میدان فرزندد نامشدرو و فرزندد
مشرو نمیباشد( .صفایی،6833،ص )3بنابران شمول کلیه احکام کیفری بر فرد زناکار با محارم بده
نسب نامشرو اجراء خواهد شد.
« .3تمسک به اصاله االطالق» :میروان بیان داشت که بدا روجده بده اطدالق مداده  332قدانون
مجازات اسالمی ،ای ماده شامل نسب نامشرو نیز میشود و اصل عملی «اصاله االطالق» ب مایده
ای نظر را شکل میدهد .مطابق مفاد اصاله االطالق از آن جا که در بند «الدف» مداده  332مدذکور،
رردید وجود دارد که مراد قانونگذار از زنای با محارم نسبی ،مطلق زنای با محدارم نسدبی بدوده یدا
اختصاص به زنای با محارم ناشی از نسب مشرو دارد .از آنجا که قیدی در ای زمینده وارد نشدده
است ،لذا با رمسک به اصاله االطالق و ای کده اگدر منظدور قانونگدذار مقیدد بده قیددی مدیبدود،
میبایست در مقام بیان ذکر مینمود ،چنی نتیجه گرفته میشود که ماده مذکور در خصوص زندای
با محارم به صورت مطلق بوده و شامل زنای با محارم نسبی ناشی از نسب نامشرو نیز مدیشدود.
همان طور که مشاهده شد ،استفاده از اصل عملی اصاله اطالق در ادله مخالف اجراء حدّ قتدل نیدز
مورد استفاده و استناد واقع شده است .علت ای موضو آن است که در صورت ابهام و کلی بودن
قانون ،ای سیاست جنایی آن کشور است که اقدام به رفسیر قانون نموده و دست به انتخاب میزند
که آیا با رفسیر موسّع خود از رویکرد جرمانگارانه نسبت به افعال افراد استفاده کند و یا با اسدتفاده
از رفسیر مضیّق به سمت جرمزدایی از اعمال افراد حرکت نماید .بدی صورت میروان از اصدولی
همچون اصل اطالق ،استفاده دو سوی کرد.
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« .4آموزه های جرمشناسی :»1از جمله نظریههایی که در علم جرمشناسی طدر شدده اسدت،
نظریه نفی مدارا یا رسامح صفر 3است .ای نظریه بر ای سیاست است که جرم از بینظمی بوجدود
نمیآیدد ،بلکده از رسدامح و رسداهل نسدبت بده انحرافدات کوچدک بده وجدود مدیآیدد (نجفدی
ابرندآبادی،6831،ص ،)63بنابرای دستگاه عدالت کیفری باید به شدّت با جرایم ،هدر چندد خدرد،
برخورد کن د را از اررکاب جرایم در آینده پیشگیری نماید و از روی آوردن افراد به جرم بده دلیدل
ناکارآمدی دستگاه قضایی در سزادهی مجرمان جلوگیری به عمدل آیدد .پدذیرش اید رویکدرد در
سیاست جنایی یک کشور ،سبب میشود که در موارد وقو رردید و شبهه ،مانندد مدورد امکدان یدا
عدم امکان اجرای حدّ قتل در زنای با محارم دارای نسب نامشرو  ،رفسیر موسّع صورت گرفتده و
چتر کیفری بیش از پیش باز شود و موارد بیشتری را شامل یک عندوان کیفدری نمایدد کده در اید
صورت باید موافق اجراء حد قتل شد .ناگفته نماند که ای موضدو خدود دارایدی مزایدا و معدایبی
است ،که در مجال ای نوشتار نیست.
« .5ضرورت ارعاب افراد از ارتکاب جرم با اجرای حدود و مجاازاتهاا» :یکدی دیگدر از
عواملی که سبب میشود در خصوص ای گونه از زندا حکدم بده اجدرای مجدازات حددّ قتدل داد،
خاصیت ارعاب و بازدارندگی حدود و مجازاتها است که در پیشگیری به مفهوم عام خدود مدؤثر
میباشد و شامل هر اقدامی میشود که در زمینه مبارزه با بزهکاری ،حتی پاسبهای کیفری و جبران
خسارات بزهدیدگان اجراء میگردد( .ابراهیمی،6816،ج،6ص )83بنابرای برای ررسداندن مجدرمی
میروان به اجرای حدود و مجازات اشخاص زناکار پرداخت و با جاری ساخت حدّ قتل در مدورد
افرادی که مررکب زنای با محارم ،ناشی از نسب نامشرو شدهاند ،جلوی اررکاب ای عمل شدنیع
و شیو آن در میان افراد جامعه را گرفت و مانع گذار افراد از مرحله اندیشه مجرمانه به عمل شدد.
واضعان مکتب دفا اجتماعی 8بر خاصیت ارعاب مجازات هدا در دفدا از جامعده در برابدر جدرم
1. Criminology’s Opinions
2. Zero Tolerance
3. Social Defence
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راکید ویژه ای دارند ،و با ای رویکرد نباید در مقابل اشخاص زنا کار از مجازات شانه خالی کدرد،
و باید چنی افرادی به سزای عملشان به نحوه اشد برسند.
نتیجه
از مجمو آن چه که گفته شد میروان چنی نتیجه گرفت که فقدان ندصّ صدریح در آیدات قدرآن
کریم و روایات معصومی (علیهمالسالم) در مسئله زنای با محارم نسبی ناشی از نسدب نامشدرو ،
موجب بروز اختالفات نظر در میان فقها شده است و ای اختالفات به قانون مجازات اسدالمی نیدز
راه یافته و قانونگذار با بکار بردن عبارتهای کلی ،از کنار ای موضو عبور کرده و آن را به رویده
قضایی واگذار نموده است .رویه قضایی نیز به خاطر حساسیت ای جرم در جامعه ،نتوانسته اقددام
شایستهای را در ای خصوص انجام دهد .از ای رو ،برای رفع بالرکلیفدی در اید زمینده بایدد بده
فتاوای علماء و نظرات دکتری حقوقی مراجعه کرد ،اما اختالف نظرات موجود در ای زمینده ،کدار
را بیش از پیش دشوار ساخته است .از طرفی ادله های وجود دارند که با روسّل به آنهدا ،مدی ردوان
عقیده داشت که اجرای حدّ قتل در ای مورد امکان ندارد و در طرف دیگر ،ادله هدای نیدز وجدود
دارند که با رمسک به آنها ،می روان موافق اجرای حدّ قتل شد و حکم به قتل زانی و زانیه در زنای
با محارم نسبی ناشی از نسب نامشرو داد .گزینش هر کددام از اید دو نظدر بده سیاسدت جندایی
دستگاه قضایی کشور و نو رفسیر مواد قانونی بر میگردد .اما با بررسی دقیق ادله موافق و مخالف
و روجه به اهداف رشریع احکام در اسالم به خصوص در حدود ،و همچنی ادلده ای مانندد قاعدده
درء و ماده  634قانون مجازات اسالمی ،به نظر میرسد حکم به عدم اجرای حددّ قتدل (اعددام) در
زنای با محارم شامل زنای با محارم ناشی از نسب نامشرو داد .در نتیجه به نظدر میرسدد پدذیرش
نظر مخالف اجرای حد قتل با موازی حقوقی سیستم قضایی ایران رطابق بیشتری خواهدد داشدت.
شایسته است که قانونگذار با ارخاد رویکرد صریح ،اختالفات را در ای حوزه پایدان بخشدد ،و بدا
اصال قانون به ای رشدد آراء پایان دهد.
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منابع و مآخذ
 .6ابراهیم نژاد ،محمد رضا (رابستان ،)6833فلسفه پوشش و عفاف در فرهنگ اسدالمی ،فصدلنامه
خط اول ،سال  ،3شماره.1
 .3ابراهیمی ،شهرام ( ،)6816جرمشناسی پیشگیری ،،نشر بنیاد حقوقی میزان ،رهران.
 .8آقایی ،محمدعلی ( ،)6834قاعده دراء و اصل برائت:مجرای شمول،اشدتراک یدا افتدراق ،مجلده
رحقیقات حقوقی ،شماره .24
 .2ایزدیفرد ،علیاکبر و مریم مهاجرانی (پاییز ،)6816رویکرد فقهی و حقوقی پیرامدون وضدعیت
اطفال طبیعی ،فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی ،سال  ،3شماره .31
 .1حرّعاملی ،محمدب حس (6268ق)  ،رفصدیل وسدائل الشدیعه الدی رحصدیل مسدائل الشدریعه،
دارالحیاء نشرالتراث العربی ،بیروت.
 .1خمینی ،رو اهلل (6234ق) ،رحریر الوسیله ،موسسه النشراالسالمی ،قم.
 .3خویی ،سید ابوالقاسم (6268ق) ،مبانی رکمله المنهاج ،نشر دارالزهراء ،بیروت.
 .3رضوی اصل ،سید محمد جعفر ،)6811( ،پیشگیری وضعی در قدوانی آیدی دادرسدی جدرایم
رایانه ای و دادرسی الکترونیکی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم.
 .1رهروشه قضایی ( ،)6814موسسه آموزش و پژوهش قضا ،مجموعه اسدتفتائات از امدام خمیندی
(ره).
 .64زراعت ،عباس ( ،)6812شر مبسوط قانون مجازات اسالمی ،حدود (جرایم منافی عفت) ،نشر
جاودانه ،رهران.
 .66سوادکوهی ،سام و سید علی کاظمی (پاییز ،)6833مسئولیت کیفری ردریجی دختران ،فصدلنامه
شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،سال .3
 .63شهری ،غالمرضا و ستوده جهرمدی ( ،)6831-6832نظریدههدای مشدورری اداره حقدوقی قدوه
قضاییه در زمینه مسائل کیفری.
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 .68شهیدثانی ،زی الدی (6264ق) ،الروضه البهیه فی شر المعه الدمشقیه ،نشر داوری ،قم.
 .62صدوق ،شیب ابوجعفر (6264ق) ،م الیحضره الفقیه ،نشر دارالکتب السالمیه ،قم.
 .61صفائی ،حسی و اسداهلل امامی ( ،)6833مختصر حقوق خانواده ،نشر میزان ،رهران.
 .61صفائی ،سیدحسی (پاییز ،)6833آثار نسب نامشدرو و رای وحددت رویده مدور ،6831/2/8
مجله پژوهشهای اسالمی ،سال  ،3شماره.8
 .63طوسی ،ابوجعفر محمدب حس 6262( ،ق) ،الخالف ،گردآوری شده در سلسۀ الینابیع الفقهیده،
موسسه فقه الشیعه ،چاپ اول ،قم.
 .63عوده ،عبدالقادر ( ،)6831حقوق جنایی اسالم بر اساس مذاهب پنجگانده بدا رعلیقدات مرحدوم
سید اسماعیل صدر ،ررجمه اکبر غفوری ،انتشدارات بنیداد پژوهشدهای اسدتان قددس رضدوی،
مشهد.
 .61قافی ،حسی و سعید شریعتی ( ،)6814اصول فقه کاربردی،انتشارات سمت ،رهران.
 .34گلپایگانی ،سید محمدرضا (6263ق) ،الدرالمنضود فی احکام الحدود ،نشدر دارالقدران الکدریم،
قم.
 .36محقّقحلّی ،جعفرب حس (6241ق)،شرائع السالم فی مسائل الحالل و الحرام ،نشدر اسدتقالل،
رهران.
 .33محقّقداماد ،سیدمصطفی ( ،)6813مباحثی از اصول فقه ،،مرکز نشر اسالمی ،رهران.
 .38مقصودی ،منیژه ( ،)6831انسانشناسی خانواده و خویشاوندی ،نشر شیرازه ،رهران.
 .32مکی عداملی ،البوعبدداهلل محمدد ( ،)6831شدهید اول ،القواعدد و الفوائدد فدی الفقده و الصدول
العربیه،نشر مکتبه المفید بی را ،قم.
 .31نجفی ،محمدحس ( ،)6831جواهر الکالم فی شرائع االسالم ،نشردارالکتب االسالمیه ،رهران.
 .31نجفیابرندآبادی ،علیحسی ( ،)6831رقریدرات درس جدرم شناسدی دوره دکتدری ،گدردآوری
مجتبی جعفری ،دانشگاه شهید بهشتی.
 .33نوربها ،رضا ( ،)6831زمینه حقوق جزای عمومی ،نشر دادآفری  ،رهران.

