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Abstract 

Islamic Penal Code approved in 1392 has undergone some serious changes as 

compared with the Islamic Penal Code 1370. One of the topics that undergone 

drastic change was the punishment of the person committed sodomy. According to 

article 110 of old law, the death penalty was intended for it, but in new law with the 

condition of Ehsan, the punishment was described in details. This change was based 

on an infrequent jurisprudential point of view. This article, with the exact revision of 

jurisprudential texts and theoretical analysis of two main views on the issue, aims at 

showing that if the dominant doctrine of the jurists is ignored, there are enough firm 

evidence and documents for the opposing doctrine (that was the basis of this change) 

which have been acknowledged even by the adherents of the dominant doctrine. 
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شرط احصان در مجازات اعدام برای لواط 

 قانون مجازات اسالمی( 234)بررسی فقهی مادۀ 

 2 حسن طغرانگار، *1عباس تقوائی

 رانیا زان،ی ه ،یدانشگاه آزاد اسالم زان،یواحد  ه ،یگروه معارف اسالم اری. استاد1

 رانیدانشگاه زنزان، زنزان، ا ،یعلوم انسان ۀگروه حقوق، دانشکد اری. استاد2
 (16/08/1400؛ تاریخ پذیرش: 1399/ 13/07تاریخ دریافت: )

 

 چكیده

دچاار   1370مصاوب   یالمقانون مزازات اسا  در خصوص یمواد قانون یدر برخ 1392مصوب  یقانون مزازات اسالم

د، مزازات فاعل عمل لاواط باود   کر یادیز ییرکه تغ یاز موضوعات یکیاست.  یجد یاربس یشده که در موارد ییراتیتغ

باا اشاتراط احصاان،     یددر قانون جد یشده بود؛ ول فتهآن در نظر گر یمزازات مرگ برا یم،قانون قد 110که طبق مادۀ 

و  یمتاون فقها   یاق دق یمقاله با بررسا  ینبود و ا ینادر فقه یدگاهد یکبر  یمبتن ییرتغ ین. اشد یلمزازات آن دچار تفص

 نادیاده درصدد نشان دادن آن است که اگر اقبال مشاهور فقهاا را    یه،موجود در قا یاصل یدگاهدو د یمبان ینظر یلتحل

 یول مخالف مشهور وجود دارد که حتا ق یمذکور قرار گرفته( برا ییرتغ ی)که مبنا یو قو یادله و مستندات کاف یریم،بگ

 .اند به آن اذعان داشته یزموافقان قول مشهور ن یبرخ

   واژگان کلیدی

 .لواط ی،رجم، قانون مزازات اسالم یانه،تاز احصان،
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 1401، پاییز 3، شمارۀ 18های فقهی، دورۀ  پووه 
 )مقاله پووهشی( 781-806ات صفح
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 مقدمه

لواط همراه »طور مطلق و بدون تفکیک میان  هرچند تعداد اندکی از فقها به موضوع لواط به

اند، ولی عموم  پرداخته« لواط بدون دخول )نظیر تفخیذ و مانند آن(»و « با دخول )با ایقاب(

اند. در خصوص لواط بدون دخول، عموم فقها رأی  شده  آنان در این بحث، قائل به تفکیک

اندکی از آنان در این حالات، در صاورت   ۀ عد  وجود این اند، با به یکصد ضربه تازیانه داده

اناد. موضاوع اصالی     کنناده کارده   اشد، رأی به قتل لواطوجود داشته ب« شرط احصان»آنکه 

طاور   را برای مفعول و فاعال باه   بحث در لواط همراه با دخول است که عموم فقها حد آن 

حکم در مورد مفعول، در خصوص   اندکی نیز، با پذیرش این ۀو عد  مطلق، قتل آنان دانسته

 .اند رط دانستهفاعل لواط همانند زانی، احصان را نیز برای قتل او ش

بندی فقهی را نپذیرفته و لاواط را منحصاراً عمال     این دسته« قانون جدید مزازات اسالمی»

از فصل دوم بخا  دوم کتااب    233دانسته )مادۀ جنسی همراه با دخول میان دو شخص مذکر 

نظر مشهور، اشتراط احصان را برای اجرای حاد اعادام    فاصله گرفتن از و با  دوم یعنی حدود(

ضمن کاه  مزاازات اعادام،    کردیرو نی. ا(234)مادۀ  ر خصوص فاعل لواط پذیرفته استد

 .است «یفریک نیاز قوان ییفرزدایک» یبوده و در راستا« درء ۀقاعد»و « در دماء اطیاحت»منطبق با اصل 

 . سابقۀ بحث  2

باا عناوان   ی ا مقالاه نویساندگان   1398ها و مقا ت مشاهده شد که در سال  با تفحص در کتاب

با انتقاد  آنهااند.  ی کردهبررساین تغییر را « قانون مزازات اسالمی 234ی فقهی مادۀ شناس بیآس»

از طرفاداران   ی( تعداد معادود ی)نه آرا یذکر اسام باگرفته در قانون مزازات،  از تغییر صورت

 یو موساو  ینا یاماام خم  ،یثاان  دیشه ،یعالمه حل ،یطوس خیش ،یحل سیادر قول مشهور )ابن

سعی در اثباات ایان   (، ییخو اهلل تیاز مخالفان قول مشهور )آ یکیفقط  دگاهی( و نقل دیلیاردب

شاود کاه    معلاوم مای  « آنهاا نظرهای مطرح در فقه و مستندات روایی »مسئله دارند که با تحلیل 

و  )میرخلیلای « با دقت روایی و فقهی سازگارتر اسات »دیدگاه مشهور مطلق مبتنی بر قتل  ئط 

(. البته چنانکه خواهیم دید، مقالۀ حاضر ضمن احترام به دیدگاه این محققان، به 1398همکاران، 

 رسد.  ی مغایر با نظر آنان میزینتا
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 . خالصه اقوال موجود3

 الخد ف (، 510-512 ق:1415 ی،الهاد  )علام  االنتصدار  یرنظ امامیه یفقهترین متون  کهندر 

اقاوال   یبند به دسته (7 :8، ج1387 ،طوسی) المبسوط و( 381-382: 5، جق1407ی، )طوس

باه شارح    اقاوال  نیا مختلف موجود در حد لواط همراه با دخول اشاره شده است. عموم ا

 زیرند:

شود و بدون شرطیت احصان که  قتل فاعل لواط به یکی از طرقی که ذکر می -قول اول

 همان قول مشهور است؛

 احصان که قول مخالفان است؛قول به سنگسار بدون شرطیت  -قول دوم

محصان نباشاد، تازیاناه     اگار  وشود  فاعل لواط اگر محصن باشد، کشته می -قول سوم

 خورد که همان قول مخالف مشهور است؛ می

ی حد ندارد، بلکه مزازات آن تعزیری اسات؛  طورکل بهقول به اینکه لواط  -قول چهارم

 که همان قول ابوحنیفه است.

قول اول )قول مشهور( و سوم )قول مخالف مشهور( موضوع بحاث  اقوال،  نیا انیاز م

 پرداخت. میما هستند که در ادامه به طرفداران آنها و مستنداتشان خواه

 . قول مشهور4

 کرد. میقائالن قول مشهور و سپس مستندات آنان اشاره خواهبه قسمت ابتدا  نیدر ا

 تا متأخران از فقها متقدمانقائالن قول مشهور از  .1. 4

لواط به دو نوع و عدم اشتراط احصان در  میبه تقس تیمشهور را با عنا یها دگاهیمزموع د

 قرار داد: ریز ۀدر دو دست توان یاز آن دو نوع، م یکی ایهر دو نوع 

( اناه یضاربه تاز  کصاد ی)قتال و   ربرابریغ ای)قتل(  کسانینظر که مزازات  نیا -اول ۀدست

در  داند، یآنها شرط نم کدام چیو احصان را در ه شود یدو صورت لواط قائل ماز  کیهر یبرا

 نیا باه ا  ةید اله او  المقندع  صدوق قابل مشاهده اسات. او در دو اثارش   خیمتقدم ش هیفق یآرا

 یول ،شد میمقاله آشنا خواه نیا گریدر مباحث دالمقنع در  یو یپرداخته است. با آرا عموضو
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لواط همراه با دخول با لواط بدون دخاول   انیم کیبه تفک المقنعمشابه  یعباراتبا  ةیاله ا او در

را  «اها  ران نیاز مااب  یجنسا  ۀبهار »و  برد یکار م به زیمورد دوم ن یپرداخته، عنوان لواط را برا

سوزاندن باه آتا ، خاراب کاردن     » ۀوی، مشمول قتل به سه ش«از مقعد یجنس ۀبهر»همچون 

-295: ق1418 ه،یا بابو اسات )ابان   دانسته  «یبه و ریبا شمش یا او و زدن ضربه یبر رو وارید

مشاهور قابال    دگاهیا بار د  نیا داشته باشد، کاه ا  یا (، بدون آنکه به اشتراط احصان اشاره294

صراحت بر عدم اشاتراط   تفاوت که به نیبا ا دارد، یدگاهید نیهم چن دیخ مفیاست. ش قیتطب

( و قائل باه قاول مشاهور در موضاوع     785: ق1410 د،ی)مف رددا دیاحصان در هر دو نوع تأک

قاول   نیدر ا عهیدانستن ش« متفرد»با  یمرتا دیس ه،یفقه امام یخیتار ری. در سشود یبحث ما م

)سالر  یلمی(، سالر د408: ق1403 ،ی)حلب ی(، ابوصالح حلب510-511: ق1415 ،یالهد )علم

 سیا ادر (، ابان 425-426: ق1417زهاره،   )ابان  یزهره حلب (، ابن255و  253: ق1414 ،یلمید

 عیشدرا  شامردن آن در « أشاهر »باا   ی(، محقاق حلا  457-459: 3، جق1410س،یادر )ابن یحل
 یبه نظر محقق حلا   یبا گرا ی(، فاضل آب218: 1ج تا، یو ب 942: 4، جق1409 ،ی)محقق حل

(، عالماه  559-561: 2، جق1408 ،ی)آبا  یطوسا  خیشا  دگاهیدانستن آن نسبت به د« أشبه»و 

از آثاارش   یقول در لواط همراه با دخول ضمن برخا  نیشمردن ا« مشهور»و  «یأقو»با  یحل

(، 398-399: 2، جق1406؛ هماو،  175: 2، جق1410؛ هماو،  30: 5، جق1420 ،ی)عالمه حلا 

: شارح  4، جق1404)فاضال مقاداد،    یوری(، مقداد س177-178: 1377اول،  دی)شه اول دیشه

 هید غاصااحب   ی(، بحرانا 53-56: شرح صاص  5، جق1407 ،ی)حل یحل فهد (، ابن351ص 

-326: 4، جق1420 ،یمریشمردن عدم احصان در هار دو ناوع لاواط )صا    « مشهور»با  المرام

؛ همااو، 143-145و  149-153: 9، جق1410 ،یثااان دیدر آثااارش )شااه یثااان دی(، شااه325

 یثاان  دیشه یمشابه آرا یحاتیبا توض یلی(، مقدس اردب401-402و  407-408: 14، جق1413

 تاا،  یبا  ،یلا ینظر در لواط همراه باا دخاول )مقادس اردب    نیدر ا دیترد رغم یدر مسالک و عل

(، 21: تاا  یبا  ،ی)مزلس یس(، عالمه مزل421: تا یب ،ییبها خی)ش ییبها خی(، ش100-103: 13ج

، ق1412 ،یی)طباطباا  اضیا (، صااحب ر 493-498: 10ج تاا،  یب ،ی)فاصل هند یفاضل هند

-376و  378و  380-383: 41، ج1367(، صاااحب جااواهر )صاااحب جااواهر،  9-14: 16ج
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( 530-532: 4، ج1386 ،ینی)خم ینی( و امام خم264-267: 6، جق1421 ه،ی)مغن هی(، مغن374

 تیا نها در رمشهور،یغ دگاهیبه د دیشد  یگرا رغم یعل زین یگانیبر قول مشهورند و گلپا زین

 زیا ن ی(. روحاان 15-24: 2، جق1412 ،یجهرما  یما ی)کر ناد یگز یمشهور را برم دگاهیهمان د

 ۀواساط  باه  خواناد،  یما  تیا اعتباار و حز  یمخالفان قول مشهور را دارا لیهرچند در واقع دل

و قائل به قاول   کند میعموم فقها از آن عدول  یفتوا ومستند قول مشهور  اتیمعارضه با روا

 (.  448-449: شرح صص 25، جق1412 ،ی)روحان شود یمشهور م

دو نوع لواط، احصان را فقط در مزازات لاواط   انیم کینظر ضمن تفک نیا -دوم ۀدست

امروزه و در قانون مزازات لواط فقط بار   نکهیبدون دخول شرط دانسته است. با توجه به ا

قلات، در بحاث ماا     با وجود زین دگاهید نیطرفداران ارو  ازاین شود، ینوع دوم آن اطالق م

 نیاسات کاه چنا    یها یفق نیاول یطوس خیش شوند. ظاهراً یل مشهور محسوب مقائل به قو

شرط احصاان را صارفاً در مزاازات     خ فدر  ی. وسازد یرا در آثارش مطرح م یدگاهید

 مبسوطدر  ی(. و380-381: 5، جق1407 ،ی)طوس شمرد یبدون دخول معتبر م یجنس ۀبهر

، 1387 ،ی)طوسا  ردخصوص اشاره دا نیموجود در ا یمشابه، به نظرها یبا اخذ موضع زین

 ییتنها را به« سوزاندن به آت »تفاوت که  نیبا ا ،مشابه دارد ینظر زین هینهادر  ی(. و7: 8ج

 ،ی)طوسا  دیا افزا یموارد م نیبه ا ،یقتل  ط یموارد ذکرشده در چگونگ ریسا ۀمیضم  به ای

 براج ابن یقاض ،یطوس خیو در زمانه پس از ش عهیفقه ش یخیتار ری(. در س703-704 تا، یب

( و 529-530: 2، جق1406باراج،   )ابان  مبسدوط در  یطوسا  خیکامالً مشاابه شا   یبا عبارات

( فقاط احصاان را در لاواط بادون دخاول      413-414: ق1408حمزه،  )ابن یحمزه طوس ابن

فقط در  زین یحل . عالمهاند دهششرط دانسته و در لواط همراه با دخول قائل به قول مشهور 

احصاان در   تیاشاره به قول مخاالف در لاواط بادون دخاول، شارط      مناز آثارش ض یکی

ناوع و ناه در موضاوع ماورد بحاث ماا(        نیمزازات آن را برخالف نظر مشهور )البته در ا

   (.536-537: 3، جق1413 ،یدانسته است )عالمه حل «یأول»

 اعتبار احصان(ادله و مستندات قول اطالقی مشهور )عدم . 2. 4

چنانکه دیدیم عموم فقها اعم از موافقان و مخالفان عدم شرطیت احصان در زنای همراه باا  
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ۀ موافقان و ادلترین مبانی  مهم آمده عمل بهاند. با بررسی  شمرده« مشهور»دخول، این قول را 

آنها  که به است شده ذکر« سنت و روایات، اجماع و تناسب میان جرم با مزازات»این قول 

 .پرداختخواهیم 

 سنت و روایات -دلیل اول. 1. 2. 4

شاویم کاه بعاای     پی  از ورود به بحث مستندات روایی قول اطالقی مشهور متاذکر مای  

روایات مثل روایت ابوبکر حارمی از امام صادق)ع( دال بر قتل  ئاط مرباوط باه حالات     

؛ کلینای،  1واب حد لواط، ح از اب 2، باب 418-419: 18تا، ج ی، بیحر عاملاحصان هستند )

ای به حکم در حالت عدم احصاان   ین حتی اگر در آنها اشارهبنابرا(؛ 1، ح 199: 7، ج1367

یار از ایان دساته    غ. در اینزا به روایاتی ما را به قول مشهور برسانند توانند ینم نشده باشد،

 اشاره خواهیم کرد:

نویساد کاه از ماذهب     هور، میالف( سید مرتای پس از استد ل به اجماع در قول مش

الهادی،   )علام  اسات « حزات »آیاد و فعال ایشاان     امیرالمؤمنین)ع( قول به قتل  طی برمی

 (.511ق: 1418

هر کاس  »شده که  یت روا)ص( رسول اکرمنویسد که از  می خ ف ی درطوس خیشب( 

ز اباوبکر،  گوید که این ا و شیخ می« را بر عمل قوم لوط یافتید، فاعل و مفعول آن را بکشید

شده و کسی با آنها در این حکم مخالفات    یترواعباس و مانند این از امیرالمؤمنین)ع(  ابن

 (.382: 5ق، ج1407نکرده است )طوسی، 

مردی که با مرد دیگری لواط  در خصوصهالل از امام صادق)ع(  ج( روایت سلیمان بن

ارد و اگر با دخول باوده،  اگر بدون دخول بوده، حد د»کرده که آن حارت چنین فرمودند: 

: 18تاا، ج  )حر عاملی، بی« زنند و سپس یک ضربه با شمشیر به او می داشته نگهاو را راست 

؛ 194، ح 52: 10، ج1365؛ طوسای، تهاذیب،   2از ابواب حاد لاواط، ح    1، باب 417-416

ت در روایا « حاد »شهید ثانی مقصود اماام)ع( از   نظر از(؛ که 7، ح 200: 7، ج1367کلینی، 

« ضاعیف »(. ایان روایات را   151: 9ق، ج1410مذکور، همان تازیاناه اسات )شاهید ثاانی،     

  (.107: شرح ص 13تا، ج اند )مقدس اردبیلی، بی دانسته
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ماردی کاه نازد امیرالماؤمنین)ع( و      در ماورد عطیه از امام صاادق)ع(   د( روایت مالک بن

اصحاب  آمد و اقرار به لواط با پسری کرد کاه حاارت)ع( خواساتند باه هار طریقای او را       

منصرف سازند که نشد و او با اصرار سه مرتبۀ دیگر نیز نزد آن حاارت آماد و اقارار کارد.     

ساه چیاز    همچون تویی باه  در مورد)ص( رسول خدا»سپس امیرالمؤمنین)ع( به او فرمود که 

و « آن سه حکام چیسات   »مرد گفت: «. کن یاراختخواهی  اند که هرکدام را که می حکم کرده

)حار عااملی،   ...« ای با شمشیر به گردن تو؛ هرچه کاه بشاود و    ضربه»امام)ع( پاسخ دادند که 

مالک (. 1، ح 201: 7، ج1367؛ کلینی، 1از ابواب حد لواط، ح  5، باب 422-423: 18تا، ج بی

و مقدس اردبیلای ایان حادیث را    ( 9839، ش 176: 15، جق1413 ،ییثقه بوده )خو هیعط بن

ق: 1417اهلل تبریازی )تبریازی،    ( و آیات 103: شرح ص 13تا، ج )مقدس اردبیلی، بی« حسنه»

 اند. دانسته «یحهصح»آن را ( 167: 1432اهلل سبحانی )سبحانی،  ( و آیت187شرح ص

اباراهیم   واسطۀ آنکه در سند این روایت از علی بان  ست بهاهلل گلپایگانی نیز معتقد ا آیت

بودن آن اختالف وجاود دارد، ولای اقاوی آن    « حسنه»یا « صحیحه»از پدرش نقل شده، در 

از  آنکاه  باا (. البتاه ایشاان   12: 2ق، ج1412اسات )کریمای جهرمای،    « صحیحه»است که 

شود کاه   یمپذیرد و متذکر  ینمطرفداران قول مشهور است، استناد به آن در اطالق حکم را 

دادن اختیار انتخاب نحوه قتل در قااوت امیرالمؤمنین به خود  ئط موضوعی خاص باوده  

یل نشاده  تفصا   باه که در آن اگرچه امام)ع( از او در مورد محصن بودن  نپرسیده و قائال  

است، ولی در صورت احصان وی حکم  قابل تسری به  ئاط غیرمحصان نیسات، زیارا     

ت امام)ع( از قبل علم به احصان وی داشته باشند و حتی اگر آن را مطلاق بادانیم   ممکن اس

در عباارت  « مثلاک »خاورد. ایشاان همچناین معناای      یما با روایاات دال بار تفصایل قیاد     

و ناه  « مثال تاو در احصاان   »را « کردند یمپیامبر)ص( در مورد مثل تویی به سه چیز حکم »

رساند )کریمی  یمیل تفص بهنیز برخالف معنای اول ما را دانند که این  یم« مثل تو در ایقاب»

(؛ بنابر این در د لت این حدیث بار قاول اطالقای مشاهور     19-20: 2ق، ج1412جهرمی، 

 جای بحث است.

آن( و روایاات دال بار    دو نوعمطلق )در هر  طور بهشهید ثانی روایات دال بر قتل  ئط 
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-152: 9ق، ج1410خواند )شهید ثانی،  یمتماد اع یرقابلغتفصیل را به لحاظ سند ضعیف و 

مان خبار صاحی  و    »نویساد کاه    یما ( و مقدس اردبیلی نیز پس از مباحاث مفصالی   151

و « ام صریحی که بر حکم مشهور در مورد لواط همراه با دخول د لت داشاته باشاد، نیافتاه   

خالفای نیسات،   که در آن  شده گفتهو حتی  است« مشهور»کند که این حکم  یمالبته اذعان 

ی برخی اخبار تفصیل بین  ئط محصن با غیرمحصن است )مقدس اردبیلای،  مقتااهرچند 

اسات و  « ماوردی »اهلل گلپایگانی روایاتی اطالقای   (. از نظر آیت107: شرح ص 13تا، ج بی

شاوند )کریمای جهرمای،     قابلیت تعمیم ندارد و درنتیزه شامل حالات عادم احصاان نمای    

 (.    19: 2ق، ج1412

 اجماع -دلیل دوم. 2. 2. 4

و او امامیاه   شده  مطرحی در بیان مستندات قول مشهور، مرتا دیسبار توسط  این دلیل اول

(. شیخ طوسی نیز در بیاان ایان   511ق: 1415الهدی،  خواند )علم می« متفرد»را در این قول 

ادریس حلی نیاز قاول    (. ابن382: 5ق، ج1407اشاره دارد )طوسی، « اجماع فرقه»حکم، به 

شامرد   مای « بالخاالف »یاان علماای امامیاه    در ممطلق قائل باه عادم شارطیت احصاان را     

نویساد کاه    یم(. صاحب ریاض نیز با اشاره به قول مشهور 459: 3ق، ج1410ادریس،  )ابن

« غنیاه »و « انتصاار »ظاهر قول  بلکه از، «سرائر»، طبق تصری  «در این خالفی نیست ظاهراً»

اسات  « نصاوص مستفیااه  »و مساتند باه   « حزت»بوده و این « اجماع»آید که در این  یبرم

ر نیز ضمن اشاره باه قاول مشاهور در دو جاا     (. صاحب جواه8: 16ق، ج1412)طباطبائی، 

بار آن اسات   « هر دو قسم اجمااع »کند که در این حکم خالفی وجود ندارد، بلکه  یمتأکید 

در این قاول در  « اجماع»و « عدم خالف»(. نقل 380و  387: 41، ج1367)صاحب جواهر، 

 (.448: شرح ص 25ق، ج1412ی، روحانخورد ) نیز به چشم می منابع یرسا

 تناسب میان جرم با مجازات -دلیل سوم. 3. 2. 4

جارم   انیا تناساب م  ۀکرده است آنزا که  زما   یتصر لیدل نیبر ا ینوع به یزیتبر اهلل تیآ

 نیت قتل بدون اشتراط احصاان )عکاس زناا( را چنا    ااز زناست( با مزاز تر عیلواط )که شن

 زیا ن رمحصان یغۀ کنناد  واطاطالق )که شامل لا  یحکم مشهور دارا انیدر ب شانی. اشمرد یم
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حکم ]قتل بدون اشتراط احصان و عکس  انیمناسبت م»که  کند یماستد ل  نی(، چنشود یم

 دی(. شاا 185: ق1417 ،یزیا )تبر« دارد ییاقتااا  نیطور مطلق[ چنا  زنا[ با موضوع ]لواط به

استد ل که عموم فقها با این . دیرس یلیدل نیبه چن زیعبارات فقها ن یبتوان از مامون برخ

کاه گزارشای از قاومی ناداریم کاه       یدرحاال واسطۀ لواط قومی را هالک نموده، خداوند به»

رای نموناه  با اناد )  تر از عمل زنا دانساته  ؛ عمل لواط را قبی «واسطۀ زنا عذاب شده باشند به

دانایم کاه علات وضاع حادود در       مای »سید مرتای  ازنظر(. 430ق: 1415بابویه،  ر.ک: ابن

از فواح  و جنایات است، بنابراین هرچاه کاه عملای     دور کردنواسطۀ زجر و  شریعت به

تار   تر و شدیدتر باشد و بدون شک لواط از زنا قبی  تر باشد، زجر از آن نیز باید قوی زشت

«. آید، بنابراین واجب است کاه زجار از آن نیاز شادیدتر باشاد      است و از قرآن چنین برمی

وجاه اذن باه آن داده نشاده،     یچها  باه از فرجای اسات کاه    برخاورداری  »بر این لواط  افزون

ندانسته و نوعی از ارائاۀ دلیال   « قیاس»وی چنین استد لی را «. که زنا چنین نیست درحالی

 (.512ق: 1415الهدی،  شمرد )علم می

 رد مشابهت لواط با زنا -دلیل چهارم .4. 2. 4

( مطارح و ماورد توجاه شاافعی،     آیاد  مشابهت لواط با زنا که در برخی روایات )چنانکه مای 

حسن شیبانی نیز قرار گرفته، توسط فقهایی مانند سید مرتای رد شاده   ابویوسف و محمد بن

شاود، ولای اسام     هرچند اسم زنا شامل لاواط نمای  : »گفته شودنویسد که اگر  است. ایشان می

)ص( احکام خاصای را بارای   اکرم ینب»دهیم که  ، پاسخ می«فاحشه و عام در لواط و زنا است

، آن احکام نیز باه آن تعلاق   بار نشودعنوان زنا وضع نمود و هرچه این اسم معین )زنا( بر آن 

شود، ولی شامل زنا و سارقت و   گیرد و اسم فاحشه هرچند عام بوده و شامل لواط نیز می نمی

« کام زنا را باارکنیم باید که بر جمیع این جنایات اح می صورت یناگردد که در  کلیه قبای  می

ترتیب وی با رد مشابهت لاواط باا    که چنین نیست. بدین (؛ درحالی512ق: 1415الهدی،  )علم

که یکی از ادلۀ مخالفان قول مشهور است، شرطیت احصان در اجرای حد قتل در لواط را  زنا

د و یکای  طورکه خواهیم دید روایات در مورد این مشابهت ظهور دارن برد. همان زیر سؤال می

 اند، شاید همین امر باشد. از د یل آن که حمل بر حالت عدم دخول شده



790  1401، پاییز 3، شمارۀ 18دورۀ های فقهی، پژوهش 

 . قول مخالف مشهور5

دارناد،    یکاه باه آن گارا   را  یکساان  ایاول قائالن قول مخالف مشهور  زیقسمت ن نیدر ا

 پرداخت. میو سپس به ارائه مستنداتشان خواه کنیم میاحصا 

 قائالن قول مخالف مشهور . 1. 5

کنیم که قول مخالف مشهور در آرای فقهاای   ترین متون فقهی، مشاهده می قدیمی بررسیبا 

 المقنعمتقدم مطرح شده است؛ کمااینکه تمایز میان این دو دیدگاه در آرای شیخ صدوق در 

(؛ ضمن آنکه او در جای دیگری از هماین اثار   437ق: 1415بابویه،  است )ابن مشاهده  قابل

باه   اصاالً ( 294-295ق: 1418بابویاه،   ( و در اثار دیگارش )ابان   430ق: 1415بابویاه،   )ابن

هرچند این عدم اشاره ما را باه   ای ندارد. اشتراط یا عدم اشتراط احصان در قتل  طی اشاره

هر گاه ماردی بار   »تصری  بر این دارد که المقنع  ولی او در رساند، قول مخالف مشهور نمی

« زنناد  کشاند و اگار محصان نباود او را حاد مای       مردی درآید، اگر محصن باود او را مای  

 (.437ق: 1415بابویه،  )ابن

مقدس اردبیلی ضمن بدون خالف دانستن قول مشهور قائل به عدم شارطیت احصاان،   

ن تردید در ادلۀ قول مشاهور، گارای  واضا  و    طور مشخص ضماولین فقیهی است که به

: شرح صص 13تا، ج دهد )مقدس اردبیلی، بی آشکاری به قول مخالف آن از خود نشان می

ترین مخالفان قول مشاهور   (. از فقهای پس از وی نیز، فی  کاشانی یکی از مهم109-103

او روایاات   ( و شاید به هماین دلیال باشاد کاه    74-75: 2ق، ج1401است )فی  کاشانی، 

 تهدذیب و  کافیفایل از  اش را با روایت عالء بن را در اثر بزرگ حدیثی« باب حدود لواط»

کناد کاه هار دو د لات بار       آغاز می من الیحِره الفقیهو  کافیعثمان از  و روایت حماد بن

کند که بدون شرطیت احصان، باه تفکیاک    تفصیل دارند. وی همچنین به روایاتی اشاره می

هاای   قاب و عدم آن، برابری حکم لواط با زنا و اشتراط احصان در حد لواط )روایتمیان ای

(. همچنین 331-333: 2، ق9ق، ج1430اند )فی  کاشانی،  عمیر( پرداخته ابی ابوبصیر و ابن

(؛ سید خویی 81-76و  66: 7، ج1355در میان فقهای معاصر سید خوانساری )خوانساری، 

( و 289و شارح ص   289-291و شرح این صفحات و  280-283: 41ق، ج1422)خویی، 
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شامردن قاول مطلاق باه     « اشهر»یا « مشهور»( ضمن 169-175ق: 1432سبحانی )سبحانی، 

یل میاان  طای محصان باا  طای غیرمحصان یعنای        تفص  بهمخالفت با آن برخاسته، قائل 

از جماع   اهلل سبحانی درنهایات و پاس   اند. آیت شرطیت احصان در نوع مزازات  طی شده

بین روایات؛ حکم فاعل غیرمحصن را از موارد شبهه کنار زننده حدود دانساته و قتال او را   

اهلل تبریازی   (. گرای  به این دیدگاه در آرای آیات 174ق: 1432شمارد )سبحانی،  مردود می

است که جمع عرفی بین روایات را ممکن دانسته و حمل روایات تفصیلی  مشاهده  قابلنیز 

کند؛ ضمن آنکه قتال   نیز ایراد می آنهاشمارد و در وجه اعراض فقها از  یمرا مردود  بر تقیه

و  190ق: شارح ص  1417شامارد )تبریازی،    می« مخالف مقتاای ادله» ئط غیرمحصن را 

گلپایگانی نیز هرچند درنهایت به پشتیبانی اقبال فقهاا   اهلل آیتدیگر فقهای معاصر،  (. از192

طور کامل مؤیاد هماین قاول تفصایلی مخاالف مشاهور        د، ادله را بهرس به قول مشهور می

 (.15-22: 2ق، ج1412شمرد )کریمی جهرمی،  می

 مبانی فقهی قول مخالف مشهور . 2. 5

روایات، قاعاده تنصایف حاد در    » مشهور بهبا قول  در مخالفتقائالن به شرطیت احصان، 

که به ذکر آنها خواهیم  اند کردهل استد « حد عبد و رد اجماع و روایات مستند قول مشهور

نقال باه    نیمبنا، ا نیمزازات قتل بر اتعداد موارد توجه به کاه   با بر این افزون پرداخت.

 .است تر کینزد اطیاحت

 روایات -دلیل اول .1. 2. 5

روایات مورد استناد مخالفان قول مشهور بر مشابهت لاواط باا زناا و شارطیت احصاان در      

 فاعل این عمل تصری  داشته و به شرح زیرند: مزازات قتل برای

کننده ]هماان[  حد لواط»الف( روایت ابان از زراره از امام باقر)ع( که ایشان فرمودند که 

؛ کلینای،  1از اباواب حاد لاواط، ح     1، بااب  416: 18تا، ج )حر عاملی، بی« حد زانی است

 ظااهراً طریق این حدیث )که مقدس اردبیلی وجود ابان در  نظر از(. 8، ح 200: 7، ج1367

: 13تاا، ج  کند )مقادس اردبیلای، بای    ابان بن عثمان است(، ضرری به این روایت وارد نمی

 (.106ص  شرح
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کننده  حد وطئ»فایل از امام صادق)ع( که فرمودند  سنان از عالء بن ب( روایت محمد بن

باشاد، سنگساار    که واجد شارایط احصاان   درصورتی»و تأکید کردند که « مثل حد زانی است

از اباواب   1، بااب  417: 18تاا، ج  )حر عاملی، بی« خورد تازیانه می صورت یناغیر  و درشده 

 نیااا (.1، ح 198: 7، ج1367؛ کلیناای، 200، ح 54: 10، ج1365؛ طوساای، 3حااد لااواط، ح 

سانان   اگرچه در کتب رجال محمد بن ،مورد استناد مخالفان قول مشهور واقع شده زین تیروا

-220: ق1417 ،یاست )طوسا  دهش دیاز او تأک تیروا تیدانسته شده و بر عدم حل «فیضع»

 (.729، ش 687: تا یب ،ی؛ کش888، ش 328: ق1418 ،ی؛ نزاش219

به امام صادق)ع( عرض کاردم کاه   »عثمان آمده است که گفت:  ج( در روایت حماد بن

شاود و اگار    اگر محصن کشاته مای  »و آن حارت)ع( فرمودند که « مردی بر مردی درآمده

او »و امام)ع( پاسخ دادناد کاه   « بر مفعول چیست »پرسیدم: «. خورد محصن نبود تازیانه می

، 417: 18تاا، ج  یبا )حر عاملی، « باشد و چه نباشدشود؛ چه محصن  کشته می درهرصورت

، 198: 7،ج1367؛ کلینی، 201، ح 55: 10، ج1365؛ طوسی، 4از ابواب حد لواط، ح  1باب 

: 7، ج1367)کلینی، « خورد اگر محصن نبود، حد می»آمده است که  کافی درهمچنین  (.2ح

( و تبریزی آن 71: 7، ج1355)خوانساری، « معتبره»(. خوانساری این روایت را 10، ح 200

اناد. ایان روایات چنانکاه مقادس       ( دانساته 185ق: شرح ص 1417)تبریزی، « صحیحه»را 

و  یکداف در آماده، هرچناد در طریاق آن    « صاحیحه » صورت به« الفقیه»گوید در  یماردبیلی 

شاوند )مقادس    یما علی وجود دارند که ضعیف شمرده  محمد و حسن بن ، معلی بنیبتهذ

 (.106: شرح ص 13ج ، تا یاردبیلی، ب

در « کتااب امیرالماؤمنین  »د( روایت ابوبصایر از اماام صاادق)ع( کاه مطاابق باا آن در       

)حر « شود اگر دخول کرد و محصن بود، سنگسار می»ه که کننده آمد    شخص لواط خصوص

بر مخالفاان )خوانسااری،    (. عالوه7از ابواب حد لواط، ح  3، باب 421: 18تا، ج عاملی، بی

(، حتای موافقاان قاول مشاهور نیاز ایان       187ق: شرح ص 1417؛ تبریزی، 71: 7، ج1355

و صااحب   105: شارح ص  13تاا، ج  )مقدس اردبیلای، بای   اند دانسته« صحیحه»حدیث را 

 (.380: 41، ج1367جواهر، 
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عمیار کاه وی از گروهای از اصاحاب از اماام صاادق)ع( در ماورد         ابای  ه( روایت ابان 

آنکه محصان باشاد،    در صورتبر او »کند که آن حارت)ع( فرمودند:  یمکننده ذکر  دخول

از  3، بااب  421: 18تا، ج )حر عاملی، بی« عدم احصان، تازیانه است در صورتسنگسار و 

(. برخی این روایت را با وجود ارساال در  222: 4ج ،1390؛ طوسی، 8ابواب حد لواط، ح  

؛ خوانسااری،  107: شارح ص  13تاا، ج  اند )مقدس اردبیلی، بای  شمرده« صحیحه»سند آن، 

 انیا شده کاه عماوم رجال   ذکر« اصحاب اجماع»که او از جمله  لیدل نیبد(، 71: 7، ج1355

 ،ینزاشا  عه؛یشا  یکا یوفقاه؛   یکا یاناد )و  معتبر دانسته دشانیآنها را همچون مسان لیمراس

 یدر ماوارد  زین ینظر برخ (. از386-387: 1ج تا، یب ،ی؛ طوس887، ش 326-327: ق1418

آنهاا را   تاوان  ینقل شده باشد، نما  ناسناش ای فیضع یکه در مرسله اصحاب اجماع از راو

 (.   61: 1، جق1413 ،ییآنان دانست )خو دیمعتبر و همچون مسان

امام صادق)ع( از پادر ایشاان از امیرالماؤمنین)ع( کاه آن     علوان از  و( روایت حسین بن

اگر محصن باود، سنگساار شاده و اگار محصان      »کننده فرمودند که  حارت در مورد لواط

؛ 6از اباواب حاد لاواط، ح     1، بااب  418: 18تاا، ج  )حر عاملی، بی« خورد یمنبود، تازیانه 

خواند )خوانسااری،   یم« برهمعت»(. خوانساری این روایت را 351، ح 104ق: 1413حمیری، 

اناد   کارده  قیا از او توث شاتر یبحتی  ایاو را عکس برادرش حسن  انیرجال(. 71: 7، ج1355

 (.3508، ش 34: 7، جق1413 ،یی)خو

در  آن حاارت ی از اصحاب از امام صادق)ع( که ا عدهعبدالملک از  ز( روایت یزید بن

که محصن باشاد، سنگساار و اگار     یدرصورتبر او »کند، فرمودند:  یممورد کسی که دخول 

از اباواب حاد لاواط، ح     1، باب 418: 18تا، ج )حر عاملی، بی« محصن نباشد، تازیانه است

خواناد   یما « معتباره »(. خوانساری این روایت مرسال را بادون ذکار وجهای بارای آن،       8

کاه   است ینوفل ای یبن عبدالملک جعف دیزیاز  ریغ دیزی نیا (.71: 7،ج1355)خوانساری، 

، ق1413 ،ییذکار نشاده )خاو    یاند و احوال او در کتب رجاال  از اصحاب امام باقر)ع( بوده

 ذکر نشده است. هیقا نیا یبرا یوجه رو ، ازاین(13696، ش 125: 21ج

ح( ابااوالبختری از امااام صااادق)ع( از پاادر ایشااان امااام باااقر)ع( روایاات کاارده کااه   
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انای اسات، اگار محصان باشاد سنگساار       حد لوطی مثل حاد ز »امیرالمؤمنین)ع( فرمودند: 

از  1، بااب 418: 18تا، ج )حر عاملی، بی...« خورد  شود و اگر عزب باشد صد تازیانه می می

جزء مستندات قول مخالف مشاهور قرارگرفتاه،    تیروا نیا نکهیبا ا (.7ابواب حد لواط، ح 

« دروغگاو و کاذاب  »در کتب رجاال   یوهب ابوالبختر که وهب بن میتوجه داشته باش دیبا

 (.559و  558، ش 597: تا یب ،ی؛ کش1155، ش 430 ق:1418 ،یشمرده شده است )نزاش

. 1چهاار دساته )   یابه سه  یاتمزموع روا یبند با دسته یزن یلیموافقان قول تفص یبرخ

ئاط  دال بر رجام   . 3 ئط محصن؛  یدال بر قتل انحصار. 2طور مطلق؛  دال بر قتل  ئط به

 ییاد اخباار را تق  ینجمع ب ی ئط محصن(، مقتاا یدال بر رجم انحصار. 4طور مطلق و  به

 یلیبه قاول تفصا   یبترت ینسوم با دسته چهارم دانسته و بد ۀدست ودوم  ۀاول با دست ۀدست

 (.172-175 ق:1432 ی،؛ سبحان70-72 :7، ج1355 ی،)خوانسار رسند یم

نویسد کاه ایان روایاات را     یمعالمه حلی پس از ذکر برخی از روایات دال بر تفصیل، 

توان طبق گفته شیخ طوسی یا حمل بر حالتی کرد که دخول رد نداده یا آنکه حمال بار    یم

: 9ق، ج1412)عالمه حلای،  « بر این قول شیخ ایرادی نیست»نویسد که  تقیه کرد و خود می

: 10تاا، ج  اند )فاضل هندی، بی ها اشاره و آن را پذیرفته این حمل(. دیگران نیز به 177-176

(. صاااحب ریاااض 422: 18تااا، ج ؛ حاار عاااملی، باای8-9: 16ق، ج1412؛ طباطبااائی، 493

؛ ضامن  «نکارده  عمال شاذ بوده و کسی به آنها »شود که این نصوص  بر این متذکر می عالوه

اد کرده که ایان روایاات اختصااص باه     آنکه اکثر آنها را به لحاظ سند ضعیف دانسته و ایر

ۀ هماین نیاز باه    واساط  باه اند و  فاعل لواط داشته و اکثر آنها متعرض مفعول این عمل نشده

تر دیادیم   (. قبل10: 16ق، ج1412کند )طباطبائی،  برخی از طرفداران قول تفصیلی ایراد می

ق، 1410ید ثاانی،  که شهید ثانی نیز این روایات را به لحاظ سند ضعیف دانسته است )شاه 

(. صاحب جواهر نیز با ذکر روایات مورد استناد در دو قول، برخی روایاات  151-153: 9ج

مستند قول تفصیلی را به لحاظ سند و برخی را به لحاظ د لت دارای ایراد شامرده، حمال   

 (.380-381: 41، ج1367کند )صاحب جواهر،  بر تقیه می

خود طرفدار قول مشهور است، در اینزا حائز اهمیت  اهلل گلپایگانی که البته دیدگاه آیت
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مقتااای روایاات آن چنانکاه مشاخص اسات، تفصایل میاان        »است. ایشان تأکید دارد که 

برخای  »صاورت کاه    ینباد و هر دو حمل ماذکور ایاراد دارد؛   « محصن با غیرمحصن است

ا بار عادم   ؛ بناابراین حمال آنها   «اند یل در صورت دخول شدهتفص بهروایات تفصیلی، قائل 

در میاان ایان روایاات    »دیگر، اگر فتوای عامه چنین باشد،  از طرفدخول صحی  نیست و 

)کریمای جهرمای،   « وجود دارد که این با تقیه مناسابت نادارد   )ع(یرالمؤمنینامهایی از  نقل

اهلل تبریزی نیز که گرای  باه قاول مخاالف مشاهور دارد، باا ایان        (. آیت21: 2ق، ج1412

آنکاه در   خصاوص  کان جمع عرفی بین این سه دسته روایات وجود دارد؛ بهاستد ل که ام

ای خارجی وجود ندارد که ما را مطمئن کند که صدور این روایات از ناحیۀ ائمۀ  اینزا قرینه

 (.190ق: شرح ص 1417اطهار)ع( برای رعایت مذهب عامه بوده است )تبریزی، 

دارند نیز  خی د لت بر قتل  ئط محصناینکه برخی از این روایات د لت بر رجم و بر

کناد،   رغم موافقت با قول مشهور( ذکر مای  اهلل گلپایگانی )علی ایراد ندارد، زیرا چنانکه آیت

 ذکار پرتاب از بلندی هم  آنهادر برخی از  که همچناندر آن را داد، « تخییر»توان احتمال  می

 مزماوع  درن قول مشهور نیاز  (. برخی موافقا19: 2ق، ج1412است )کریمی جهرمی،  شده

اند و تنها به مخالفت مشهور و اعراض  معترف به قوت روایات مورد استناد در قول تفصیلی

نویسد که اگر به  اهلل گلپایگانی می آیت مثالرای بکنند.  یماز عمل به این روایات استناد  آنها

لی مخاالف مشاهور   ی باه قاول تفصای   راحت بهعدم عمل فقها طبق این روایات توجه نکنیم، 

کسی که به قول مشهور اعتنا کند و قائل به عدم تزاوز از حدی کاه فقهاای   »رسیم ولی  یم

)کریمای  « یل بدهاد تفصا  باه تواند فتوای  اند، باشد نمی امامیه و علمای بزرگ ما تعیین کرده

(. روحانی نیز اعراض اصاحاب را دلیال سااقط شادن ایان      21-22: 2ق، ج1412جهرمی، 

ا مر دارای حزیات   در نفس فرضاًحتی اگر »شمارد و معتقد است که  یمحزیت روایات از 

« شوند یم، کنار گذاشته اند دادهۀ معارضه با روایات اولی که براساس آن فتوا واسط بهباشند، 

 (.  448: شرح ص 25ق، ج1412)روحانی، 

قاول   انقاول مشاهور و موافقا    انهمچنان که موافقا  یاتروا یناآنچه مشخص است 

قاول مشاهور    انموافقا رو  ازایندارند؛  یلصراحت در تفص ،اند کرده ییدمخالف مشهور تأ
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 یان بار ساند ا   ییادی خاود تأ  یان اند که ا ر شدهوذکم یها رفع مشکل قائل به حمل یبرا

 .است یاتروا

 قاعدۀ تنصیف در حد عبد -دلیل دوم .2. 2. 5

خاورد،   ، بلکه پنزاه تازیاناه مای  شود عبد بودن کشته نمی در صورتینکه  ئط غیرمحصن ا

اولاین باار خوانسااری     ظاهراًمخالف با قول مشهور و اجرای قاعدۀ تنصیف در عبد است. 

ترین مخالفان قول مشهور به این نکته توجه کرده است. او حکام عباد    یکی از مهم عنوان به

مارد شا  و آن را مؤیاد تفصایل ماوردنظر مای    « اظهار » ئط غیرمحصن باه پنزااه ضاربه را    

اهلل تبریزی با وجود گرای  باه قاول مخاالف مشاهور،      (. آیت72: 7، ج1355)خوانساری، 

ق: شارح  1417شود که برابری عبد با حر در حد لواط اجماعی اسات )تبریازی،    متذکر می

)از جملاه طباق نظار     جاا  همهدانیم، قاعدۀ تنصیف حد عبد در  ( و البته چنانکه می192ص 

رو استد ل  ، ازاین(415: 41، ج1367)صاحب جواهر،  شود ینممشهور در حد قذف( اجرا 

 رسد. نظر نمی به آن صحی  به

 رد اجماع بر قول مشهور -دلیل سوم .3. 2. 5

در  شده مطرححتی کسانی که موافق نظر مشهور نیز هستند، بر ادعای اجماع و عدم خالف 

به اختالف فقها در این موضاوع،  اهلل گلپایگانی ضمن اشاره  اند. آیت حکم مشهور ایراد کرده

، «عدم خالف، بلکه اجماعی بودن قول اطالقی»پس از ذکر دیدگاه صاحب جواهر در مورد 

ی ایشان مربوط به کل جمله سابق )اطالق در کشتن فاعل و ادعادانیم این  نویسد که نمی می

لاواط( اسات   مفعول لواط( یا مربوط به قسمت اخیر جمله )اطالق در کشتن فقاط مفعاول   

دانیم که اگر متعلق به کل جمله بوده و شامل فاعل لواط نیز بشود، درست نیست و  ولی می

کنایم در نصاوص    در آن خالف متحقق شده و چنانکه مشاهده می مسلماً»کند که  تأکید می

(. ما با ذکر دیدگاه کسانی که مخاالف  15-16: 2ق، ج1412)کریمی جهرمی، «. شود پیدا می

 ند، نشان دادیم که اجماع در این قایه وجود ندارد.قول مشهور
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  جهی. نت6

خصاوص  ایان   نکات زیر درادلۀ دو قول،  در آمده عمل بههای  یبررسو پس از  مزموع در

 حائز اهمیت است:

اند، در لواط بادون ایقااب اسات کاه      عموم فقهایی که اشتراط احصان را پذیرفته -اول

حمال روایاات    در خصاوص ضامن آنکاه    همخوانی ندارد؛« احتیاط در دماء»مسلماً این با 

ی بر حالت عدم دخول به اعراض عموم فقها از این روایات استناد شده که این خود لیتفص

 نیز مؤید سند برخی از این روایات است؛

است و  تر کینزد« در دماء اطیاحت»به  زیقول مخالف مشهور در لواط همراه با دخول ن -ومد

قانون جزا به   یو گرا لیدال بر تفص اتیمستند قول مشهور با روا اتیض رواتوجه به تعار با

 طیشارا  یکاه دارا  یحد قتال در ماورد ماوقب    یدر اجرا دیکه ترد میکن یمشاهده م ،ییفرزدایک

 شود؛ یموجب کنار گذاشتن حد قتل م« درء ۀقاعد»مطابق با  لحداق ست،یاحصان ن

حمل روایات تفصیلی بر تقیه نیز چنانکه از زبان موافقان )گلپایگانی( و مخالفاان   -سوم

چنانکه ذکر شد، مؤید صحت  ضمن)تبریزی( قول مشهور ذکر شد، دارای اشکال است، در 

 سند این روایات است؛

خصاوص   باه عدم خالف و نقل اجماع بر قول مشهور فاقد اعتبار است،  یادعا -مچهار

صادوق )البتاه در المقناع(، مقادس      یخشا  ماننداز فقها  یواض  با جمع یلیور خط آنکه به

 یگاانی گلپا یو حتا  یازی تبر ی،سبحان یی،خو یدس ی،خوانسار یدس ی،کاشان ی ف یلی،اردب

 به آن دارند؛ ی گرا یاقول مخالف مشهور شده  بهقائل  ی طور صر به یاکه  یمرو هست هروب

روایاتی است که به آنها استد ل شده اسات، ولای    ترین مستند قول مشهور مهم -پنزم

هالل و در  در سند برخی روایات دال بر اطالق و مؤید قول مشهور نظیر روایت سلیمان بن

 عطیه ایراد است؛ د لت برخی از آنها نظیر روایت مالک بن

استد ل به قاعدۀ تنصیف حد عبد بارای قاول مخاالف مشاهور )چنانکاه ساید        -مشش

 ؛استفاقد اعتبار  جا  همهسبب عدم استناد به آن در   بهبه آن استناد کرده(، خوانساری 
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مسلماً اشاتراط احصاان دو اثار     یم،لواط را شامل هر دو نوع آن بدان یفاگر تعر -مهفت

و در  ی در موارد عدم دخول حکام باه قتال افازا     یعنیکامالً متفاوت در دو نوع آن دارد، 

 کند؛ یم یداحالت دخول حکم به قتل کاه  پ

دیدگاه اخیر مبتنی بر اشتراط احصان در قتال فاعال لاواط کاه هام مساتند باه         -مهشت

تر است و به کاه  آمار مزازات مرگ منزر  روایات دال بر تفصیل و هم به احتیاط نزدیک

 ؛گرفته است د، در قانون جدید مزازات اسالمی نیز موردتوجه قرارشو می

ادله و مستندات قول مخالف  مسلماًف را روایات بدانیم، ادله دو طر نیتر مهماگر  -نهم

ناد و ایان تاا بدانزاسات کاه حتای       تر یقاو مشهور هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ سند 

مقتاای ادله تفصیل میان  نیبنابرا؛ اند کردهتعدادی از موافقان قول مشهور نیز به آن اعتراف 

 محصن با غیرمحصن است؛

 «یقانون مزازات اساالم  234مادۀ  یفقه یشناس بیآس» ۀمقال سندگانیاستد ل نو -دهم

 عهیالشد  وسدائل )مخالف قول مشهور( مربوط به بااب اول   یلیتفص اتیمطلب که روا نیبه ا
در بر این  افزوناست؛  یاستنتاج ناکاف یکرده، برا انیهستند که حکم لواط بدون دخول را ب

کاه   اسات  آماده  یاتیا روا زیا از ابواب لاواط( ن  3)مثل باب  عهیالش وسائل کتاب گریابواب د

 دارند. لید لت بر تفص

نهایت آنکه چنانکه دیدیم اگر اقبال بیشتر فقها به قول مشهور را نادیاده بگیاریم، قاول    

ما قرار گرفته از ادله و مستندات فقهی کافی و  زم  قانونگذار موردتوجهمخالف مشهور که 

 برخوردار است. 
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