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Analysis of white marriage from the perspective of criminal law

In recent years, a type of cohabitation without official registration and the execution of a 
marriage contract between a man and a woman has become popular under the name of 
white marriage, in which the man and the woman do not have any responsibilities such 
as alimony, dowry, inheritance, and restrictions regarding the time of ending their joint 
life. . The current research with the topic of "analysis of white marriage with the 
perspective of criminal law" for the spread of this type of marriage and the lack of 
awareness among people about its nature with the aim of raising awareness about the 
crime of white marriage with an analytical method through texts and documents The 
nature of the crime of adultery and the statement of its rulings, the ways of proving the 
crime and the conditions for proving the limit, the similarities and differences between 
white marriage and the crime of adultery have been specified.
And the relationship between a man and a woman in this type of cohabitation has been 
declared illegitimate due to the fact that such a marriage is not recognized as correct in 
the Sharia law, and Ta'zir will be punished with up to 99 lashes for a man and a woman 
who have such a relationship, and if adultery is proven in this relationship, Through 
statistical evidence in the law, the limit of adultery will be implemented in their case. 
Key words: marriage, white marriage, adultery, criminal law, hadd, tazeer.
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555-575،صص1041پژوهشی( جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم،شماره پنجم، مرداد_ماهنامه علمی )مقاله علمی

تحلیل ازدواج سفید با چشم انداز حقوق کیفری

1حاجی زادهمید رضا ح

 2پاک نیتاشرف 

3راوندی رشیدینرگس 

 4مرئوسی نوش آبادیمرضیه 

 چکیده

با عنوان ازدواج سفید  مرد و زن بین عقد صیغه اجرای و رسمی ثبت بدون مشترک زندگی نوعی اخیر های سال در

 زمان به نسبت محدودیتی و ارث ،مهریه ،نفقه همچون مسئولیتی هیچگونه مرد و زن عمالًکه  است کرده پیدا رواج

 حقوق انداز چشم با سفید ازدواج تحلیل موضوع"پژوهش حاضر با . ندارند خویش مشترک زندگی به دادن پایان

گاهی مردم نسبت به ماهیت آن با هدف آگاهی بخشی در خصوص جهت شیوع این نوع ازدواج و عدم آ به "کیفری

 راه ،آن احکام بیان و زناجرم  ماهیت بررسیبه  ابتداجرم بودن ازدواج سفید با روش تحلیلی از طریق متون و اسناد، 

 و زن رابطه و نموده مشخص را زناجرم  و سفید ازدواج های تفاوت و ها شباهت حد، ثبوت شرایط و جرم اثبات های

 تعزیر کهاست  معرفی شده نامشروع شرع، در ازدواجی چنین ندانستن صحیح دلیل به مشترک زندگی نوع این در مرد

 از رابطه این در زنا اثبات صورت در و شد خواهد اجرا دارند ای رابطه چنین که مردی و زن برای تازیانه ضربه 99 تا

 .گردید خواهد اجرا آنان مورد در زنا حد ،ادله احصائی در قانون طریق

 .تعزیر حقوق کیفری، حد، زنا، سفید، ازدواج ازدواج،: کلیدی کلمات

lawiran@pnu.ac.irنویسنده مسئول. ایران، تهران،  نور، پیام دانشگاه اجتماعی، علوم دانشکده حقوق، گروه 1

و مدرس حوزه و دانشگاه. ، موسسه آموزش عالی معصومیه خواهران قم،  رشته فقه خانواده 4طلبه سطح  2
.، رشته فقه خانواده ، موسسه آموزش عالی معصومیه خواهران قم4طلبه سطح  3
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 حوزه علمیه خواهران قم، مبلغ حوزه.، رشته فقه و اصول، 3دانش آموخته سطح  4

 

 

 مقدمه

ازدواج امری مقدس می باشد که نه تنها در اسالم بلکه در دیگر ادیان برای آن قوانینی مقرر شده است که این 

 قوانین بیانگر اهمیت مسئله ازدواج می باشد.

ری نوعی زندگی مشترک بدون ثبت رسمی و بدون خواندن صیغه ی عقد می باشیم اما امروزه شاهد شکل گی

ی هم باشی، هم خانگی و هم زیستی بدون ثبت یا ازدواج سفید شناخته می شود که در اینن ننوع   ها  که به نام

ازدواج، زن و مرد بدون جاری شدن خطبه ی عقد یا صیغه زیر یک سقف زندگی می کنند و ماننند همسنران   

 می با یکدیگر روابط جنسی و عاطفی برقرار می نمایند.رس

ی اجتماعی وارد شده بنر جامعنه و از   ها  البته این مسئله را می توان از لحاظ علل و عوامل ترویج آن و آسیب

لحاظ روانشناسی و نیز از لحاظ بررسی فقهی وضعیت فرزندان حاصل از این نوع ازدواج مورد مطالعنه قنرار   

ن پژوهش سعی می گردد ماهیت ازدواج سفید و نکاح معاطاتی و نظرات فقهنا در منورد نکناح    داد ولی در ای

های این دو مورد نظر   و تفاوت ها  معاطاتی را بررسی نموده و نسبت این دو مقوله رابا هم بسنجیم. که شباهت

ی آنهنا نینز   هنا   و تفاوت ها  در این تحقیق مقایسه ازدواج سفید با عمل نامشروع زنا و بیان شباهتخواهد بود. 

 گیرد. صورت می

 

 زنا و احکام آن

زنا یکی از گناهان کبیره می باشد که در قرآن کریم نیز آیاتی در این مورد بیان شده است و خداونند   

 وَسَاءَ فَاحِشَةً كَانَ إ نَِّهُ ۖ  وَلَا تَقْرَبُوا الز ِّنَا »را از این کار زشت نهی می نماید از جمله آیه  ها  در این آیات انسان

 است( راهی بد و زشت بسیار کار که نشوید زنا نزدیک و» 32 آیه(:11) اسراء سوره«) سَب يلًا

با بررسی سخنان اهل بیت )علیهم السالم(به روایاتی می رسیم که در مورد دوری از این گنناه بنزره هشندار    

 داده و عواقب دنیوی و اخروی این گناه را بیان نموده اند.

 عبداهلل بن میمون از امام صادق )علیه السالم( از پدرش نقل کرده است که فرمود:

زناکار شش کیفر خواهد داشت سه کیفر در دنیا و سه کیفر در آخرت، اما سه کیفر دنیا این است کنه ننور را   »

سنه کیفنر    از چهره اش می برد و موجب فقر و تنگدستی او می شود و نابودی او را پنیش منی انندازد و امنا    
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محمند بنن علنی ابنن بابوینه، منن       « ) آخرت، خشم پروردگار و حساب سخت و جاودانگی در آتش اسنت. 

 (40، ص 4الیحضره الفقیه، ،ج 

 زنا از گناهان بزرگی است که بی حجابی خلوت با بیگانه و نگاه به بیگانه از عوامل آن می باشد.

ه این مسئله می پردازیم که زنا چیست و بنه چنه عملنی    پس از بررسی چند نمونه آیه و روایت در مورد زنا ب

 زنا گویند.

چیستی زنا: -1

، چنا   3زنا در لغت به معنای آمیزش جنسی با زن، بدون عقد می باشد. ) علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، ج 

 (182ه ق، ص 1412ششم، تهران: دارالکتب االسالمیه،

ست اما بر این مطلب داللت دارند که زنا عبنارت اسنت از رابطنه    در اصطالح زنا با تعابیر مختلفی بیان شده ا

جنسی بین زن و مرد که بین آن دو، عقد )دائم یا موقت( صورت نگرفته است به گونه ای که مرد آلنت خنود   

را به مقدار ختنه گاه در آلت زن داخل نماید به شرطی که شبهه ای از قبیل جهل به حکم ینا موضنوع وجنود    

 نداشته باشد.

البته زمانی که زن و مرد در عقد ازدواج یکدیگر باشند ولی نزدیکی حرام باشد ماننند زمنانی کنه زن حنائ      

است یا در احرام می باشد، زنا محسوب نمی شود. در بعضی تعاریف قید بالغ و عاقل ذکر شده اسنت کنه بنا    

و 289، مصنطلحات الفقنه، ص  تغییر این دو مورد، حکم فرد زنا کار متفاوت می شنود. )مینرزا علنی مشنکینی    

 (213، تهران: انتشارات اسالمیه، بی تا، ص 3حسن امامی، حقوق مدنی، ج

احکام زنا -2

حدود، بخشی از قوانین اسالم هستند که برای اعمال متضاد با عفت و اخالق اسالمی بنینان گنذاری    

اهلل اسنت و بایند اجنرا     شده و نوع، اندازه و چگونگی آن نیز توسط شرع مشخص شده است. حد گاهی حق

شود مانند حد زنا و گاهی حق الناس است و در صورت بخشش طرف مقابل، اجرا نمی شود مانند قصاص و 

 قذف.

حد زنا ممکن است قتل، سنگسار، تازیانه، تازیانه و سنگسار، تازیانه و تراشیدن موی سر و تبعید باشد.

 اقسام حد زنا - 1 - 2

 قتل - 1 - 1 - 2

 زنا انجام می دهد در موارد زیر حکم او قتل است.شخصی که 

 زنای مرد کافر ذمی با زن مسلمان -الف 
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اگر مردی که مسلمان نیست با زن مسلمان زنا کند حد او قتل اسنت و تفناوتی نندارد کنه شنخص       

 ؛ 526 ،1415)موسنوی،  ازدواج کرده باشد یا نه و حتی موافقت زن در مورد زنا با او حکم را تغییر نمی دهد 

) موسنوی خمیننی،    بعضی فقها حکم را در مورد مطلق کافرهنا ثابنت منی داننند.     (254، 1440 دیلمی، سالر

1425 ،4/ 463) 

 زنا به عنف یا اکراه -ب

حد شخصی که زنی را مجبور به زنا می نماید قتنل اسنت و تفناوتی نندارد کنه فنرد زناکنار، دارای         

 باشد یا نباشد.شرایط احصان )که بعدا ذکر خواهد شد( 

حکم فردی که به شخص خواب، بی هوش یا مست )بدون رضایتش( زنا می کند یا بنا دزدیندن و تهدیند و    

 ترساندن زنان و دختران آنها را مجبور به زنا می کند نیز قتل است.

ه و بعضی فقها، علت اینکه حد شخصی که دیگران را مجبور به زنا می کند، قتل می باشد اجماع معرفی نمنود 

 بیان می کنند که این کار از زنا با شخصی که راضیست زشت تر است پس مجازاتش هم سنگین تر می باشند. 

 (251، 1415)موسوی، 

 زنا با محارم نسبی -ج 

محارم دو دسته می باشند: محارم نسبی و سببی، افرادی مانند مادر، خنواهر، دختنر خنواهر و دختنر      

سان رابطه خونی دارند محارم نسبی گویند و اشخاصی مانند منادرزن، زن پندر،   برادر، عمه، خاله و ... که با ان

 دختر زن و ... را محارم سببی گویند.

اگر شخصی با محارم نسبی خود زنا انجام دهد به قتل محکوم می شود. نظرات فقها در مورد محارم  

نسبی ملحق می کنند و بعضی دیگنر  آن را به محارم  سببی متفاوت است که برخی فقها در مورد محارم سببی،

می فرمایند که احتیاطا این حکم در مورد زنا با محارم سببی اجرا نمی شود که در این منورد نینز نظرشنان در    

 (281، 1426)بهجت گیالنی فومنی، مورد زنا با زن پدر متفاوت است.

 سه مرتبه تکرار زنا و اجرای حد -د

مرتبه زنا انجام دهد و حد برایش اجرا شده باشد و باز هم این عمل را تکرار اگر مردی آزاد )برده نیست( سه 

 (630، 1430) زنجنانی،   کند در مرتبه چهارم حکم او قتل است با این تفاوت که برخی فقها قید بالغ و عاقنل 

دارنند   و برخی فقها این نظنر را ( 463، 1425 ) موسوی خمینی، و قید غیر محصن را در کالم خود آورده اند

در چهار مورد مجنازات   92ق.م.ا مصوب  224ماده  (18 بی تا، )اصفهانی،که در مرتبه سوم حد او قتل است. 

 بینی کرده است. اعدام را برای حد زنا پیش

 رجم )سنگسار( 2 - 1 - 2
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ق.م.ا مصنوب   225حد زنا برای محصن و محصنه رجم و با شرایطی صد ضربه شنالق اسنت.)ماده    

92) 

قبل از انجام زنا  -محصنه به شخصی گفته می شود که بالغ و عاقل و دارای همسر دائمی یا کنیز و  محصن یا

و  916 -911 ،1429) عناملی،   با او نزدیکی کرده باشد و هر زمانی که بخواهد، بتواند از او بهره مند شنود.  -

 (463، 1425و موسوی خمینی،  15، بی تااصفهانی، 

شخصی که همسر دائمی دارد ولی هننوز بنه او دخنول     -همسرش نزدیکی کرده باشد با  -با وجود قیدی که 

نکرده، از تعریف خارج می شود و برای چنین شخصی که زنا انجام داده حد دیگری در نظر گرفته منی شنود   

 که در مباحث بعدی بیان می شود.

بنه چننین شخصنی منتمکن از     اگر شخص قید بهره مندی از همسر، هر زمان که بخواهد )در اصطالح فقهنی  

ی قابل انتقال به همسر، مسافرت، زندانی بنودن ... دارا نباشند محصنن ینا     ها  همسر گویند( را به دلیل بیماری

 محصنه محسوب نمی شود و حدش رجم نخواهد بود.

) ناصر مکارم شنیرازی،   این مطلب را نیز یادآور می شویم که طالق رجعی باعث خروج از احصان نمی شود.

1418 ،99) 

نکته قابل توجه این است که عقد مورد نظر در تعرینف احصنان، عقند صنحیح منی باشند و اگنر ازدواج بنه

)  صورت صحیح انجام نگرفته باشد و یا کنیزی را در عقد باطلی خرینده باشند، احصنان محقنق نمنی شنود.      

 (480/ 4، 1381حلی، 

امروزه می توان حکمی جایگزین سنگسار قنرار داد  پاسنم مراجنت متفناوت     این سوال مطرح می شود که آیا 

است برخی می گویند حکم الهی تغییر پذیر نیست و کیفیت اجرای حکم بستگی به نظر حاکم دارد و برخنی  

می گویند که در شرایط فعلی می توان جایگزین کرد و برخی منی گوینند اگنر اجنرای سنگسنار بنر خنالف

پاسنم جمعنی از مراجنت     ) تواند حکم به اجرا نکردن آن دهند.  شد، فقیه جامت الشرایط میمصالح مسلمین با

البته مقنن در صورت عدم امکنان اجنرای    (1391آذرwww.isna. ir ،20عظام تقلید به استفتاء ایسنا، سایت 

ق.م.ا  225بیننی کنرده اسنت.)ماده     رجم با شرایطی و حسب مورد مجازات اعدام یا صد ضربه شالق را پنیش 

 (92مصوب 

جلد )تازیانه( -3 -1 -2

حد تازیانه با توجه به شرایط احصان فرد زنا کار، آزاد یا برده بودن او متفاوت است. 

صد تازیانه -الف 
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مرد مسلمان آزاد که زن ندارد با غیر محارم خود زنا کند چنانچه با رضایت زن باشد باید او را صند  » 

 ( 190/ 3، 1409)موسوی گلپایگانی ، «تازیانه زد.

همچنین در مورد مردی که به زن صغیر یا دیوانه ای زنا کند و زن عاقل و بالغ که بچه با او زنا کنند   

 ( 918، 1429)عاملی ، حد صد تازیانه بیان شده است.

 هفتاد و پنج تازیانه -ب 

شنده و همسنر نندارد هفتناد و پننج      در دین اسالم به برده ای که نصف او آزاد است و مرتکب زننا   

 تازیانه می زنند.

 پنجاه تازیانه -ج 

برای شخصی که برده )غالم( است و زنا انجام داده پنجاه تازیاننه حند در نظنر گرفتنه منی شنود و        

 ( 16بی تا ،، ) اصفهانی تفاوتی ندارد که محصن یا محصنه باشد یا نباشد.

 ها  جمت تازیانه -د 

را تحمل کند، در اصطالح حد را به صنورت   ها  است و طاقت ندارد که تازیانه اگر شخصی که بیمار 

در  -یی که باید بنه او زده شنود   ها  به تعداد تازیانه -را  ها  ضغث بر او اجرا می کنند به این صورت که تازیانه

 ( 390/ 1410،2) طبرسی، یک بسته کنار هم می گذارند و یکبار بر بدن او می زنند.

 تازیانهکیفیت 

اگر زناکار مرد باشد و حد تازیانه برایش در نظر گرفته شده باشد او را برهنه منی کننند و در حالنت     

ایستاده به او تازیانه می زنند ولی زن زنا کار را در حالت نشسته و با لباس تازیانه می زنند طوری که به تمنام  

 برخورد کند. -غیر از صورت  -بدنش 

را به او می زنند یا صبر می کننند کنه    ها  زیانه خوردن بی هوش شود، باقی مانده تازیانهاگر مجرمی در حال تا

 (1391)نوری همدانی، اشد. به هوش بیاید  پاسم: در فرض مذکور تاخیر جایز می ب

 تازیانه و سنگسار -4 - 1 -2

گسار می شنوند،  پیرمرد محصن و پیر زن محصنه اگر زنا انجام دهند اول تازیانه می خورند سپس سن 

شخص بالغ و عاقل زنا کنند، فرمنوده   بعضی فقها نیز در مورد شخص جوانی که محصن یا محصنه باشد و با 

 ،219)احکام حندود آقنای خنوئی، ذینل مسنئله ی      اند: بعید نیست که ابتدا تازیانه خورده سپس رجم شود. 

 (281/ 1، 1412پورتال انهار، و موسوی گلپایگانی، 
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سنگینی برای پیر در نظر گرفته اند شاید به این دلیل باشد که فرد پیر قوه ی شنهوتش   اینکه مجازات 

نسبت به جوان کمتر است و باید بتواند خود را آسان تر کنترل کند و جوانان ممکنن اسنت وقتنی اینن گنناه      

بزره را از پیرها ببینند به توجیه گناهشان بپردازند.

 تبعیدتازیانه و تراشیدن سر و  5 - 1 - 2

اگر مردی با زنی عقد ازدواج دائمی ببندد و پیش از نزدیکی با او، زنا کند سرش را تراشیده و او را » 

از شهری که در آن سکنی گزیده، تبعید می کنند و در این مدت زنش را از او جدا نگناه میدارنند و همینطنور    

گردد، حکم تبعید و سر تراشی زنا کنننده در  اگر زنی قبل از نزدیکی شوهر با او، زنا دهد، یک سال تبعید می 

صورتی است که تاکنون نزدیکی نکرده است و حکم تبعید زنا دهنده هم در صنورتی اسنت کنه کسنی بنا او      

 (630موسی شبیری زنجانی، رساله توضیح المسائل، ص) «نزدیکی نکرده باشد.

و زننا کنرده صند ضنربه تازیاننه و       بعضی فقها حد مردی که ازدواج کرده باشد ولی به زنش نزدیکی نکنرده 

تراشیدن سر و تبعید از شهرش دانسته اند.

، منتظنری  ) همچنین بعضی از فقها می فرمایند حکم تبعید و تراشیدن سر برای زن در نظر گرفته نمنی شنود.  

 (  16بی تا ،، هانیفاص ؛ 553، 1413

ان شنده اسنت و اینکنه گناهی     با نگاهی به اقسام حد و مجازاتهای دیگری که توسط دین اسنالم بین   

اوقات گناه اصلی یکی است ولی ممکن است توسط افراد مختلف و در شرایط متفاوت انجنام شنود کنه اگنر     

کنند نخواهنند توانسنت بنه اینن ترافنت،       قانونگذاران تنها بخواهند با تکیه بر عقلشان برای آن، قانونی وضت

 بنمایند. قوانین متفاوتی در عین عدالت، وضت کرده و اجرایی

ولی از آنجا که قانونگذار دین اسالم خداوند است و توسط پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( و ائمه )علیهم 

السالم( این قوانین تفسیر و توضیح داده شده است و تمام جهات رشد و تعنالی انسنان در دنینا و آخنرت در     

ق.م.ا  232تنا   221از مناده  وضت احکام هسنتیم.   نظر گرفته شده است، شاهد چنین تنوع و دقت و ترافت در

بسیاری از موارد فوق الذکر به صورت کامل و جزئی لحاظ شده است. 92مصوب 

شرایط اجرای حد -2-2

قبل از اجرای حد باید ابتدا زنا اثبات شود و شخص زنا کار، شرایطی داشته باشند کنه سنبب ثبنوت      

حد گردد.

راههای اثبات زنا -1 -2- 2
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زنا توسط اقرار و بینه به اثبات می رسد که البته باید در این دو راه شرایط خاصی رعایت شود تا بتوان با تکیه 

پنیش بیننی شنده     92مصنوب  ق.م.ا  216تنا   160ادله اثبات در امور کیفری در منواد   بر آن زنا را اثبات نمود.

 است.

 اقرار -الف 

 (92ق. م.ا مصوب  164ماده «)از جانب خود است. اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم»

در بحث زنا برای اقرار کننده شرایطی در نظر گرفته شده است از جمله اینکه اقرار کننده باید عاقنل،   

باشند و اقنرار شنخص خنواب،      -بنرده نبنودن    -و آزاد  -کسی او را به این کار مجبور نکرده باشد  -مختار 

قبول نمی شود.بعضی فقها نیز داشنتن قصند را در اقنرار     -در حال دیوانگی اش  - غافل، مزاح کننده و دیوانه

ق.م.ا  110تنا   168منواد   ( 650، 1426و فیناض کنابلی،   181/ 2، 1425، موسنوی خمیننی  )  معتبر دانسته اند.

 به این موارد تاکید دارد. به صورت جزئی 92مصوب 

 علیه خود اقرار کند که زنا انجام داده است هو واضح باشد و شخص، چهار مرتباقرار باید صریح  

 اقرار بار چهار از کمتر زنی یا مرد هرگاه: »232ولی با توجه به نص ماده (92ق.م.ا مصوب112)بند الف ماده 

 ماده این حکم. شود می محکوم شش درجه تعزیری شالق ضربه چهار و هفتاد تا یک و سی به نماید زنا به

 .«است جاری نیز مساحقه و تفخیذ لواط، مورد در

البته بین تعداد جلساتی که زناکار در آن چهار مرتبه اقرار می کند فقها اختالف نظر دارند بعضی آن را در یک 

 ،1425 ،موسنوی خمیننی  )جلسه کافی می دانند و بعضی فرمودند احتیاطا بایند در چهنار جلسنه اقنرار کنند.      

 ( 450/  4، 1428بهجت گیالنی فومنی ، ؛ 4/181

باید توجه داشت که هیچ کس حق ندارد دیگری را مجبور به اقرار کند، اقرار هر شخص باعنث منی    

شود حد برای خود او ثابت گردد و برای طرف مقابل حدی ثابت نمی شود به عنوان مثال اگر شخصی بگوید 

ه ام، با اقرار مرد تنها حد برای خودش ثابت می شود. در منورد  که من با فالن زن و با رضایتش، زنا انجام داد

چنانچه اشاره بنماید که مبین اقرار باشد بر علیه او معتبر است و اشاره باید »شخص الل هم می توان گفت که 

 ( 21/  2حسن امامی، بی تا،) «صریحا حکایت از اقرار نماید و احتمال دیگری نرود.

 بینه -ب 

ه اسالمی بینه به معنای شاهد می باشد و در موضوعاتی مانند ازدواج و طالق و زنا و در اصطالح فق 

لواط کاربرد دارد که غالبا منظور دو مرد عادل، یا ینک منرد عنادل و دو زن عادلنه منی باشند ولنی بنه دلینل          

آن قبول نمی حساسیت موضوع زنا و لواط برای اثبات آن نیاز به وجود چهار شاهد عادل می باشد و کمتر از 

 شود.
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در زنا چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادله باید شهادت دهند و شهادت یک مرد و شنش   

قبول نمی شود و اگر دو مرد و چهار زن شهادت دهند حد رجم جاری نمی شود ولی حند تازیاننه    زن در زنا

 ر نرسد شهود به دلیل افترا حد زده می شنود. را می تواند اثبات کند، در اثبات حد زنا اگر تعداد شهود به چها

 ( 155، 1413، عکبری بغدادیو  134بی تا ،، ابن بابویه)

شهادت دهند و با چشم خود دخنول و خنروج آلنت را     -از لحاظ عرفی  -شهود باید بدون فاصله  

 دیگر نباشند. مانند میل در سرمه دان دیده باشند و شهادتشان باید طوری باشد که سخنشان مخالف سخن یکن 

 (18/  4، 1425، موسوی خمینی؛  359/  5، 1409 ،ابن بابویه، 145، 1408)اشعری قمی، 

باید به این نکته توجه داشته باشیم که حضور شهود در زمان اجرای حد شنرط نیسنت و بنا منره شنهود ینا       

 غیابشان حد ساقط نمی شود و یا اجرای آن عقب نمی افتد.

 )البته اگر شاهد به دلیل فرار، غایب شود حد به دلیل شبهه، ساقط می شود زیرا شاید دروغ گفته باشند و ... .  

 ( 284/  5، 1426، بهجت گیالنی ؛ 411/  1، 1412موسوی گلپایگانی، 

شرایط ثبوت حد زنا -2 -2 - 2

اگنر بنه دو راه اقنرار ینا     حد زنا برای شخصی به اثبات می رسد که دارای شرایطی باشد یعنی حتنی   

بینه، زنا به اثبات برسد ولی شخص این شرایط را نداشته باشد مشمول آن حد نمی گردد.

 بلوغ -الف 

زمانی که شخص دوران خردسالی را طی می کند و به سنی می رسد کنه شایسنتگی پیندا منی کنند       

 تکالیف شرعی را انجام دهد، می گویند به بلوغ رسیده است.

باید بالغ باشد تا حد زنا برایش اجرا شود و تفاوتی ندارد که زن یا مرد باشد و اگر نا بالغ باشد او را  زنا کننده

( 15، 1411) تبریزی،  تعزیر می کنند.

 عقل -ب 

یکی از شرایطی که حد زنا را اثبات می کند عاقل بودن شخص زنا کار در موقت انجام زنا منی باشند    

) «حندی بنر مجننون نیسنت.    »متفاوتی بیان شده است بعضی از علما منی فرماینند   و در مورد مجنون نظرات 

و بعضی می گویند به زن دیوانه حد نمی زننند یعننی بنین زن و منرد دیواننه       (20/  1، 1422موسوی خوئی، 

( 13، بی تا، ) اصفهانی تفاوت قائل می شوند.

 اختیار -ج 

ین معنا که شخصی او را مجبنور کنند کنه اینن عمنل      یکی از شرایط ثبوت حد، اختیار می باشد به ا 

زشت را انجام دهد. منظور از اکراه این گونه بیان شده که تهدید بر نفس یا مال و یا ناموس شخص و یا یکنی  



  

 

568 

ی
ی )مقاله علم

ماهنامه علم
_

جم، مرداد
جم،شماره پن

ل پن
ن، سا

ی ایرا
ی سیاس

جامعه شناس
ی( 

پژوهش
1041

 

از خویشاوندان نزدیک او به عمل آمده و او را وادار به نزدیکی نماید مانند آن که مردی زنی را بنا تهدیند بنه    

 ( 213/  13، بی تا، و اسالمی 213/  1، 1418) حلی،  کند. قتل پدرش مجبور

در مورد اینکه آیا اکراه برای مرد هم صدق می کند یا فقط این مورد برای زنان تحقق پیندا منی کنند     

بین فقها اختالف وجود دارد بعضی می گویند اکراه در مورد مرد نسیت و بعضی می گویند که اکراه در طرف 

 (465 /1425،4؛ موسوی خمینی، 14)اصفهانی، بی تا، ص مرد هم می باشد.

 علم به تحریم نداشتن -د

از جمله شرایط ثبوت حد زنا علم به تحریم زنا در حال انجام عمل است اعم از اینکه علم اجتهنادی   

 (143)جمعی از نویسندگان، بی تا،  باشد یا تقلیدی، بنابراین بر جاهل به تحریم حدی نیست.

 ودن زن بر اوحرام ب -ه 

شرط اثبات زنا این است که زن بر او حرام باشد پس اگنر همسنرش بنود و در حنال حنی  بنا او        

 نزدیکی کرد حد زنا برایش اثبات نمی شود بلکه تعزیرش می کنند.

 عدم شبهه در دخول -و 

خالنه ینا   شبهه عقد آن است که مرد یکی از محارم خود را مثل مادر یا دختر یا خواهر ینا عمنه ینا    » 

دختر خواهر را بی آنکه بشناسد به عقد خود در آورد، در این صورت محکوم به زنا نبوده و حند از او سناقط   

می شود ولی اگر از روی علم و عمد اقدام به عقد نماید و با او همبستر شود حکنم او بنا حکنم زاننی یکنی      

 (1142بی تا،  )جمعی از نویسندگان، «است و بر او همچون زانی حد واجب می شود.

 «ضابطه و شبهه ای حد را ساقط می کند که فاعل ینا مفعنول تنوهم کنند کنه کنار او جنایز اسنت        » 

.نکته قابل توجه اینکه حد از کسی که ادعای شبهه کنرده برداشنته منی شنود ولنی      (1381)شاکری گلپایگانی، 

 طرف مقابل، حد می خورد.

 وارد شدن ذکر مرد در آلت زن -ی 

)نجفنی،   قبال نیز بیان کردیم وارد شدن ذکر مرد در آلت زن یکی از شروط اثبات زنا و حد است.همانطور که 

 92ق.م.ا مصنوب   216تنا   160در بحث شرایط اثبات زنا مثل سنایر حندود بایند بنه منواد       (41/261، 1404

 مراجعه کرد.

 موارد استثا از اجرای حد 3 -2

د این اصنل اولینه ی هنر    و باید مورد اجرا قرار گیر حدود وقتی ثابت می شود دیگر ساقط نمی شود 

حدی است و در همه ی زمانها حتی عصر غیبت نیز اجرا می شود در مبحث حد زنا گاهی مواردی پیش منی  

 آید که حد به تاخیر می افتد یا اصال اجرا نمی شود.
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تاخیر حد -1 - 3 - 2

 حد زن حامله -الف 

ر او ثابت شده بین فقها اختالف کمی دیده منی شنود. بعضنی از    در مورد زن حامله ای که حد زنا ب 

فقها می گویند تا زمانی که وضت حمل کند ولو از زنا باردار شده باشد و بعضی می گویند اگر ضنعیف اسنت   

و حدش تازیانه است آن را به تاخیر می اندازند و اگر قوی است در نفاس به او تازیانه می زنند و بعضی منی  

می کنند تا زایمان کند و از نفاس بیرون بیاید. ولی اگر کسی کفالت فرزنند را بنه عهنده بگینرد و      گویند صبر

حکم سنگسار برایش به اثبات رسیده پس از زایمان او را سنگسار می کنند و اگنر تازیاننه بنرایش بنه اثبنات      

 رسیده بعد از نفاس به او تازیانه می زنند.

یانه است و برای کودک در نفاس زن ینا شنیردهی خطنر آفنرین اسنت و      بعضی نیز فرموده اند اگر حدش تاز

کسی هم نیست که کفالت کودک را به عهده بگیرد صبر می کنند همچنین اگر باید سنگسار شود و کسی پیندا  

؛ 18)اصنفهانی، بنی تنا،     نشد که کفالت کودک را به عهده بگیرند صبر می کنند تا شیردهی او به پایان برسند. 

(1/500؛ فاضل موحدی لنکرانی، بی تا، 41/339، 1404نجفی، 

 تازیانه بر بیمار -ب 

شخص بیمار یا زنی که مستحاضه است، حد سنگسار برایش اجرا می شود و حدش به تاخیر نمنی    

افتد تا خوب شود و در این مورد بین فقها اختالفی نیست ولی اگر بر بیمار یا مستحاضه، حند تازیاننه اثبنات    

ی کنند تا خوب شود ولی اگر احتمال خوب شدن نبود یا حاکم مصلحت ببینند کنه حند سنریعتر     شده صبر م

اجرا شود، حد را به صورت ضغث )جمت تازیانه بر بدنش که قبال بیان نمودیم( اجرا می کننند ولنی شنخص    

 (14/311، 1413؛ عاملی، 41/340، 1404)نجفی،  حائ  حدش به تاخیر نمی افتد.

که آیا تاخیر حد یا ضغث تنها در مورد زنا است یا در تعزیر هنم طبنق آن عمنل منی     اما در مورد این 

شود، نظر مراجت تقلید متفاوت است بعضی می فرمایند نمی توان این مورد را به منوارد دیگنر عمومینت داد،    

الی بعضی در مورد ضغث عمومیت را در موارد غیر از حد زنا درست نمی دانند ولی قائلند تناخیر حند اشنک   

ندارد و بعضی می فرمایند در صورتی که شرایط یکسان باشد می توان در موارد دیگر غیر از حد زنا نیز اجنرا  

کرد.

 ی طنه اگر اجنرای حند زننا در نق   »چنین سوال شده است:  در جواب استفتاء از دفتر آیت اهلل سبحانی 

ته باشد آیا می توان حد زنا را در غینر  معینی از بدن )مثل کمر( ضرر داشته باشد ولی جاهای دیگر ضرر نداش

محل معین جاری کرد 
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اگر احتمال خوب شدن او در آینده نزدیک باشد اجرای حد تا زمان بهبودی به تاخیر بیافتد در غیر اینصنورت  

 (tohid. ir/fa ،1391 ) «به طریق ضغث، حد جاری شود.

 حد در گرما و سرمای شدید -ج 

جرا نمی شود و در زمستان وسط روز، حد را اجرا منی کننند تنا هنوا     در گرما و سرمای شدید حد ا 

، 1421)موسنوی اردبیلنی،   گرمتر باشد و در تابستان در صبح یا غروب اجرا می کنند تا هوا خنک تنر باشند.   

 (14/381، 1413عاملی،  ؛521

 پناه به حرم -د 

را اجرا نمی کنند تا از حرم بینرون  کسی که باید حد زنا برایش اجرا شود ولی به حرم پناه ببرد، حد  

بیاید ولی در مورد آب و غذا به او سخت گیری می کنند تا خارج شود اما اگر زنا را در حنرم انجنام داده بنه    

 دلیل هتک حرمت حرم، حد را در حرم بر او جاری می کنند.

و ائمه )علنیهم السنالم( را هنم     اینکه منظور از حرم تنها مکه است یا حرم پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

 (14/380، 1413، ؛ عاملی254، 1440) سالر دیلمی،  شامل می شود نظرات فقها اختالفی است.

 عدم اجرای حد - 2 - 3 - 2

 انکار پس از اقرار   -الف 

همانطور که قبال بیان کردیم یکی از راههای اثبات زنا چهار مرتبه اقرار بود و اقرار شخص قبول منی   

د، اگر شخصی پس از اقرار به مسئله ای، انکار کند به انکارش توجهی نمی شود اما در مورد زنا این بحث شو

 متفاوت می شود.

وقتی زانی یا زانیه چهار بار اقرار به زنا کنند، این گوننه اقنرار موجنب رجنم و قتنل اسنت امنا در        » 

سقوط رجنم و قتنل منی شنود و حناکم شنرع       موردی که پس از اقرار مذکور انکار نمایند، این انکار موجب 

 (101، 1421)مرعشی شوشتری،  «مکلف است که حکم به شالق نماید.

چنانچه طریق اثبات زنا محصنه اقرار باشد و متهم پس از اقرار اگرچه چهار مرتبنه اقنرار کنرده باشند، انکنار      »

 (311، 1411) صافی گلپایگانی،  «نماید رجم ساقط می شود.

ها در انکار پس از اقراری که موجب رجم بوده قائل به عدم اجنرای حند هسنتند و در    بعضی فقها تن 

شنود امنا در    منی مورد اقراری که موجب قتل می شود می فرمایند بنابر احتیاط، انکار باعث اجرا نشندن قتنل   

 شود. میموارد دیگر انکار حد اجرا 

 فرار مرجوم قبل از تکمیل حد -ب 
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کنه در آن   -شخص زناکاری که به سنگسار محکوم شده است و در موقت اجنرای حکنم از گنودال     

فرار کند، اگر زنا با بینه ثابت شده بود و شخص از گودال فرار کرد برگردانده  -جهت اجرای حکم دفن شده 

ارد کنه آینا او را   شود ولی اگر به اقرار ثابت شده بود بین فقها تفاوت حکم وجنود د  میشود و حد تکمیل  می

 گردانند تا سنگسار کامل اجرا گردد یا نه. میبر 

گرداننند.   میفرمایند که اگر اقرار کرده بود و هنگام اجرای سنگسار فرار کرد او را بر ن میبعضی به طور مطلق 

 (115، 1413)عکبری بغدادی، 

ا بنه او اصنابت کنرده او را بنر     فرماینند اگنر سننگه    منی و بعضی از فقها در مورد اقرار و فرار چنین شخصنی  

(100، 1400)طوسی، گردانند وگرنه او را بر میگردانند.  مین

 حد بر مجنون -ج 

شنود ینا ننه      منی اگر شخص دیوانه ای بر عاقلی زنا انجام دهد در مورد این که آیا حد بنر او اجنرا    

فرماینند اگنر    منی ، و عده ای نیز شود میفرمایند حد بر مجنون اجرا ن مینظرات فقها متفاوت است که عده ای 

فرمایند کنه حند بنرای دیواننه ی      میخورد و بعضی نیز  میمحصن است سنگسار و اگر محصن نیست تازیانه 

محصنن باشند چنه غینر      صد تازیانه است چنه  -وقتی که قصد از او صحیح است  - ادواری در موقت صحت

(398-399، 1410)حلی،  شود. میمحصن و بر دیوانه ای که هوشیار نیست حد اجرا ن

 توبه پیش از ثبوت حد نزد حاکم -د 

شخصی که زنای او با بینه ثابت شده است اگر قبل از ثابت شدن ننزد حناکم توبنه کنند بنه او حند        

شود و برخی دیگنر   میگویند حد اجرا  میزنند ولی اگر بعد از اینکه نزد حاکم ثابت شده توبه کند برخی  مین

ار دارد که حد را اجرا کند یا نه. اما اگر زنای شخصی به اقرار ثابت شده باشد و توبه کند گویند حاکم اختی می

(401، 1403)حلبی،  تواند حد را بر او اجرا کند یا نه. میحاکم 

 شبهه از طرفین -ه 

شود پس اگنر یکنی    میبا ادعای آنچه که صالحیت دارد نسبت به مدعی آن شبهه باشد، حد ساقط »  

 -ننه از طنرفش    -ادعای شبهه نماید و یا هردو با ممکن نبودن آن مگر نسبت به یکی از آنها حد از او از آنها 

گردد و به قسم و همچنین به  میکه دروغ آن معلوم نباشد ساقط  میشود و حد به ادعای زوجیت مادا میساقط 

 (4/111، 1425)موسوی خمینی،  «شود. میبینه مکلف ن
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 مل نامشروع زنانسبت ازدواج سفید با ع

لذا به بیان شبیه هستند  زنا و ازدواج سفیدرسد  میبا توجه به مطالبی که در مورد زنا بیان شد به نظر  

 شباهتها و تفاوتها پرداخته می شود.

 شباهتهای ازدواج سفید و عمل نامشروع زنا -1

 نخواندن صیغه عقد بین زن و مرد -1 -1

شود بنابر تعریفنی   میدهند، صیغه عقدی خوانده ن میجنسی انجام  ی طهدر زنا بین زن و مردی که راب 

شود ولی زن و مرد که بالغ  میکه از ازدواج سفید بیان شد در این ازدواج نیز بین زن و مرد صیغه ای خوانده ن

ه جز ب»باشند و با علم به اینکه بین آنها صیغه ای صورت نگرفته و نکاحی در بین آنها وجود ندارد  میو عاقل 

دانند که این کار حرام است که با وجود پیشرفت علم و در دسترس بودن فتنوای فقهنا و    میکسانی که واقعا ن

، رابطنه جنسنی دارنند و اینن     «رسد که کسی از آن بی خبر باشند  میدسترسی آسان به قانون و ... بعید به نظر 

بنین آنهنا نینز برقنرار      -مرد به آلنت زن  داخل شدن آلت جنسی  -رابطه به همان کیفیتی که در زنا گفته شد 

 باشد. میجنسی بدین صورت و بدون صیغه عقد نامشروع  ی طهشود در صورتی که در شرع راب می

 پنهانی بودن رابطه   -2 - 1

بین دو نفر به صورت پنهانی بدون اطالع دیگران به دلینل نخوانندن صنیغه ی عقند،      ی طهدر زنا راب 

شود ولی مرد و زن در کننار هنم و بنا     میفید نیز ازدواج زن و مرد در جایی ثبت نشود در ازدواج س میانجام 

 شود. میشود و شاهد هم گرفته  میهم رابطه دارند در حالیکه در نکاح صحیح، ازدواج، در دفتر ثبت 

 عدم تعهد مرد در قبال نفقه زن  - 3- 1

معیشتی زن، خوراک، پوشاک و ... هنیچ   دهد در قبال زن نسبت به امور میدر زنا مردی که زنا انجام  

کنند و مانند نکاح صنحیح، نیسنت کنه     میتعهدی ندارد. در ازدواج سفید نیز اینگونه افراد در کنار هم زندگی 

دهند. در اینن بناره    میکنند و به نوعی با هم مخارج زندگی را  میمردی نفقه ی زن را بپردازد بلکه با هم کار 

 دهیم. می در فصل بعد بیشتر توضیح

 نپرداختن مهریه - 1-4

دهد تعهد پرداخت مهریه را نسبت به زن ندارد البته در مواردی قنانون پنس از    میفردی که زنا انجام  

کند که مهریه را بپردازد در ازدواج سفید نیز مرد نسبت به پرداخت مهرینه تعهندی    میاثبات زنا فرد را مجبور 

صورتی که زناکار، زنای به عنف با دختر باکره انجنام دهند مهرالمثنل الزم    نسبت به زن ندارد به نظر فقها، در 

 (  41، 1428) بهجت گیالنی فومنی،  باشد. می

 ارث نبردن زن و مرد از یکدیگر - 5 -1
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زن و شنوهر  »برند.  میشود از یکدیگر ارث ن میجنسی بینشان برقرار  ی طهدر زنا زن و مردی که راب 

، aviny.com ) «برنند.  میبه هر علتی باطل باشد ولو آنها ندانند از همدیگر ارث ندر صورتی که ازدواجشان 

1391) 

 جنسی ی طهنامشروع بودن فرزند حاصل از راب - 6 - 1

شود بننابراین احکنام شنرعی ماننند،      میبین زن و مرد، در زنا، شرعا به پدر منتسب ن ی طهفرزند حاصل از راب

و ارث بردن پدر از فرزند، حضانت، نفقه فرزند، والیت و ... کنه بنه سنبب     ارث بردن فرزند از پدر و بستگان

، 1404)نجفنی،   .شود، از لحناظ شنرعی بنین آننان برقنرار نخواهند شند        مینسبت بین والدین و فرزند ایجاد 

 (14/421، 1418؛ طباطبایی حائری،39/328

باشند چنون نسنبت     منی وعیت قنانونی  شود و فاقند مشنر   میفرزند حاصل از ازدواج سفید نیز نامشروع تلقی 

 (setare.com ،1391) ناتمی،  فرزندی او با پدر قابل اثبات نیست.

البته در شرایط امروزه به جهت وجود آمدن مشکالت قانونی و تربیتی و اقتصادی برای فرزند متولد از زننا، از  

باشند و نظنر آننان در منورد احکنام       میمراجت تقلید استفتاء شده که نفقه و والیت و حضانت او با چه کسی 

 ) فاضنل  باشند.  منی حاصل از نسبت، این است که والیت و حضانت و نفقه فرزند حاصل از زنا با پدر عرفی 

 (1/310؛ تبریزی، بی تا، 1/241، 1421؛ مکارم شیرازی، 449، لنکرانی، بی تا موحدی

تفاوتهای ازدواج سفید با عمل نامشروع زنا -2

 بودن طرفین از رابطه جنسی در ازدواج سفیدراضی  - 1 - 2

شاید در زنا دو طرف از رابطه جنسی راضی نباشند خصوصا در زننای بنه عننف و اکنراه زن، عندم       

شود دو طرف با  میشود، ولی در ازدواج سفید همانطور که از تعریف آن مشخص  میرضایت به وضوح دیده 

ز رابطه و زندگی با یکدیگر رضایت نداشته باشند، این رابطنه  رضایت، با یکدیگر رابطه جنسی دارند و وقتی ا

شوند اکراه در مورد آنان مطرح نیست در این مورد در فصل بعند بیشنتر    میرا ادامه نخواهند داد و از هم جدا 

توضیح داده خواهد شد.

تداوم روابط بین زن و مرد -3 - 2

کنند و در کنار هم و زینر   میجنسی برقرار  ی طهرابدر زنا معموال زن و مرد یک بار یا چند بار با هم  

کننند و   منی کنند ولی در ازدواج سفید زن و مرد در کنار هم و زیر یک سنقف زنندگی    مییک سقف زندگی ن

یابد. میرابطه چندین بار و یا سالها تداوم 
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 مجازات ازدواج سفید -4 - 2

شنود و بنرای روابنط     منی نا مشروع شناخته  ی طهباشد و به عنوان راب میازدواج سفید نکاح صحیح ن 

باشد اما اگر زننای زن و منردی کنه ازدواج     میضربه شالق  99نامشروع تعزیر در نظر گرفته شده است، که تا 

 irandad.org ،11 ) سفید انجام داده اند به اثبات برسد حد مخصوص زنا در مورد آنها اجرا خواهد گردیند. 

 (1391دی 

بیان شد بیشتر جنبه ی غیر فقهی داشنتند زینرا بنا دقنت در مطالنب فقهنی و تعرینف        تفاوتهایی که  

 شویم که ازدواج سفید و زنا تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. میازدواج سفید متوجه 

)پورتنال  باشند،   میبین زن و مرد از لحاظ شرعی جایز نبوده و حرام  ی طهاز نظر مراجت تقلید نیز راب 

 (1391آذر1انهار، 

متاسفانه موضوعی که شبیهه زنا رایگان اسنت ننام ازدواج بنه    »فرماید: مییکی از مراجت در مورد ازدواج سفید 

 (1391آذرalfa.ir ،11 ) «خود گرفته است.

دهنند، حند    منی البته یکی از مواردی که تا به حال سبب شده در مورد افرادی که ازدواج سفید انجام  

دگی خصوصی مردم است و اینکه زنای آنان به اثبات نرسیده ولی در صنورت  اجرا نگردد، عدم دخالت در زن

اثبات زنا، حد زنا برای طرفین ازدواج سفید اجرا خواهد شد و شامل موارد احکام زنا از قبیل اقسام حند زننا،   

   شرایط اجرای حد و موارد استثنا از اجرای حد خواهد شد.

 نتیجه گیری 

 و...  و مهرینه  نپنرداختن  رابطنه،  بنودن  پنهنانی  صنیغه،  نخواندن شامل که ی دارندشباهتهای زنا و سفید ازدواج

 مجنازات  و سفید ازدواج در رابطه تداوم سفید، ازدواج در رابطه طرفین بودن راضی شامل که دو آن تفاوتهای

 در و نندارد  تفناوتی  فقهی و ماهیتی لحاظ از و زنا نسبت تساوی است با سفید است. رابطه ازدواج ازدواج در

 شنرعی  غینر  جنبنه  عملشنان  خودشنان  اصطالح به و میدهند انجام را زنا سفید، ازدواج پوشش در افراد واقت

 شنرعی  جنبنه  کنه  است توجیهاتی عقد صیغه بدون طرفین رضایت و داشتند ازدواج قصد که حالی در ندارند

 المثنل،  اجنرت  نحلنه،  نفقه، مهریه، تمکین، چون تکالیفی و حقوق قالب در بایدهایی و . ازدواج الزاماتندارد

 بنا  سنفید  ازداواج لنذا . اسنت  آنهنا  فاقند  سنفید  ازدواج که وجود دارد طرفین برای...  و حضانت حبس، حق

 قنوانین  لنذا . باشند  می مترتب آن بر کیفری بار و شود می تلقی زنا نوعی اسالم در داشته زنا با که ییها  شباهت

بنه عننوان حند زننا ینا       صراحت به قانون در آن انگاری جرم باید و داشته اجمال و ابهام زمینه این در موجود

 .صورت پذیرد تعزیر حسب مورد
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فهرست منابت

*قرآن کریم

جنواد  محمند  و غفناری  اکبنر  علنی : مترجم الفقیه، الیحضره منق،  ه 1409، علی بن محمد، قمی بابویه ابن 

  صدوق، نشر: تهران اول، چا  جلد، 6 بالغی، صدر

اشتهاردی، چا  اول، قم.مجموعه فتاوی ابن بابویه، محقق: علی پناه  بی تا. علی، بن ابن بابویه قمی، محمد

ی )عجنل اهلل  ، النوادر، چا  اول، قنم: مدرسنه امنام مهند    ه ق 1408 ،احمد بن محمد بن عیسی میاشعری ق

 تعالی فرجه الشریف(.

تهنران  اول، فاضنل،چا   علنی : محقنق  دیات، و قصاص و حدود بی تا،، تقی محمد باقربن اصفهانی محمد :

  .نشر موسسه

اسالمی.

،تهران اسالمیة، ،انتشارات تهران جلد، 6 ،(امامى) مدنى حقوقتا،  بی حسن، سید امامى.

چا  دوم، قم: ناشر دفتر معظم له. ،5جامت المسائل، ج ، ه ق 1426، بهجت گیالنی فومنی محمد تقی

 چنا  اول، قنم: انتشنارات دفتنر حضنرت      4اسنتفتائات، ج   ه ق، 1428، فومنی محمد تقی ،بهجت گیالنی ،

گیالنی فومنی.بهجت 

ت، چا  اول، قم: ناشر دفتر مولف.اسس الحدود و تعزیراه ق،  1411، تبریزی جواد بن علی

چا  اول، قم: بی جا.1جدید، ج  استفتائات، بی تا، تبریزی جواد بن علی ،

،ینک  اسنتادی،  رضنا : محقنق  الفقنه،  فنی  الکنافی ، ق ه 1403 ،ابوالصنالح  الندین  نجنم  بن الدین تقی حلبی 

السالم. علیه امیرالمومنین امام عمومی کتابخانه: اصفهان اول، جلد،چا 

ایضاح الفوائد فنی شنرح مشنکالت القواعند، محقنق: حسنین       ه ق،  1381، حلی محمد بن حسن بن یوسف

.چا  اول، قم: موسسه اسماعیلیان، 4موسوی کرمانی و دیگران، ج 

رجنائی،  مهندی : مصحح المختصر، شرح من المقتصرق،  ه 1410، اسدی محمد بن احمد الدین جمال حلی 

االسالمیه. البحوث مجمت: مشهد اول، چا 

چا  ششم، قم: موسسه 1المختصرالنافت فی الفقه االمامیه، ج ه ق،  1418، حلی نجم الدین جعفر بن حسن ،

طبوعات الدینیه.الم

محقنق  االمنامی،  الفقنه  فی النبویه االحکام و العلویه المراسمق،  ه 1440، العزیز عبد بن حمزه دیلمی، سالر :

 الحرمین. منشورات: قم اول، ،چا  جلد یک بستانی، محمود

سلسبیل.رساله ی توضیح المسائل، چا  اول، قم: انتشارات ه ق،  1430، شبیری زنجانی موسی

 چنا  چهنارم، قنم: انتشنارات حضنرت      2جامت االحکام)صافی(، جه ق،  1411، گلپایگانی لطف اهللصافی ،

معصومه سالم اهلل علیها.
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 و( الحدیثنه -ط)بالندالئل  االحکنام  تحقینق  فنی  المسائل ریاضق،  ه 1418، محمد بن علی حائری طباطبایی 

 السالم. علیهم البیت آل موسسه: قم اول، چا  ،14 ج دیگران،

 الموتلف من المختلف بین ائمه السلف، محققین: شانه چی و دیگران، ج  ه.ق، 1410، طبرسی فضل بن حسن

 ل، مشهد: مجمت البحوث االسالمیه.، چا  او2

 بینروت  دوم، جلند،چا   مجرد الفقه والفتاوی،یک فی النهایهق،  ه 1400، حسن بن محمد جعفر ،ابو طوسی :

 .العربی دارالکتاب

  جامت عباسی و تکمینل آن، محقنق:    ه ق، 1429نظام بن حسین ساوجی، ، الدین محمد بن حسینعاملی بهاء

 دفتر انتشارات اسالمی.دفتر انتشارات اسالمی، چا  اول، قم: 

 اللمعه الدمشقیه فی فقه االمامیه، محققین: محمد تقنی مرواریندی و علنی    ه ق،  1410، عاملی محمد بن مکی

 الداراالسالمیه. –وت: دارالتراث ، بیر، چا  اول1اصغر مرواریدی، ج

 مسالک االفهام الی تنقیح شرائت االسالم، محقق: گروه پژوهش موسسه ه ق،  1413، عاملی زین الدین بن علی

 .ول، قم: موسسه المعارف االسالمیه، چا  ا14معارف اسالمی، ج 

 مفید. شیم هزاره کنگره: قم اول، ،چا  جلد احکام النساء،یکق،  ه 1413، عکبری بغدادی محمد بن نعمان 

 ا  یازدهم، ق: انتشارات امیر قلم.، چ1جامت المسائل )فارسی(، ج بی تا، ، فاضل موحدی لنکرانی محمد 

 ئل، چا  اول، قم: انتشارات مجلسیرساله توضیح المساه ق، 1426، فیاض کابلی محمد اسحاق. 

 چا  دوم، 1ی نو در حقوق، محقق: عباس شیری، ج ها  دیدگاهه ق،  1421، مرعشی شوشتری محمد حسن ،

 تهران: نشر میزان.

 قم اول، ،چا  جلد انوار الفقاهه، کتاب الحدود و التعزیرات)لمکارم(، یکق،  ه 1418، مکارم شیرازی ناصر :

 .(السالم علیه)ابیطالب بن علی االمام مدرسه انتشارات

 ، چنا  دوم، قنم:   1محقنق: ابوالقاسنم علینان ننژادی، ج      استفتائات جدید،ه ق،  1421مکارم شیرازی ناصر ،

 امام علی بن ابیطالب علیه السالم.انتشارات مدرسه 

 السالم(، چا   االحکام الشرعیه علی مذهب اهل البیت )علیهم، ه ق 1413 ،منتظری نجف آبادی حسین علی

  اول، قم: نشر تفکر.

 النشنر  موسسه: قم دوم، چا  جلد،4 التعزیرات، و الحدود فقه ق، ه 1421، عبدالکریم ،سید اردبیلی موسوی 

 اهلل. رحمة المفید لجامعه

  ،المسائل الناصریات، محقق: مرکز پژوهشی و تحقیقنات  ه ق،  1421موسوی علی بن حسین، شریف مرتضی

 ه الثقافه و العالمات االسالمیه.علمی، چا  اول، تهران: رابط

 االنتصار فی انفرادات االمامیه، محقنق: گنروه پنژوهش دفتنر انتشنارات      ه ق،  1415، موسوی علی بن حسین

 به جامعه مدرسین حوزه ی علمیه قم.اسالمی، چا  اول، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته 
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اول، قنم:  ، چنا   1، رسائل الشریف المرتضی، محقق: مهدی رجنائی، ج  ه ق 1405 ،موسوی علی بن حسین

دارالقرآن الکریم.

دارالعلم. مطبوعات موسسه: قم اول، چا  جلد، 2 الوسیله، تحریر تا، بی، اهلل روح ،سید مینیخ موسوی

،چا  اول، قم: دفتر انتشارات 2ج، ه ق، تحریر الوسیله، ترجمه علی اسالمی 1425 موسوی خمینی روح اهلل ،

 اسالمی.

3دوم، ج  دیگران،چنا   مجمت المسائل، محقق: علنی کریمنی و  ه ق،  1409، موسوی گلپایگانی محمدرضا ،

 قم: دارالقرآن الکریم.

مقرر علی کریمنی جهرمنی،   ، 1الدر المنضود فی احکام الحدود،جه ق،  1412، موسوی گلپایگانی محمدرضا

 ول، قم: انتشارات دارالقرآن کریم.چا  ا

آثنار االمنام   موسسنه احیناء   ، چا  اول، قنم:  1مبانی تکمله المنهاج، جه ق،  1422، موسوی خوئی ابوالقاسم

 الخوئی.

علنی  قوچنانی،  عبناس : محققنین  االسنالم،  شنرائت  شنرح  فی الکالم جواهرق،  ه 1404، حسن ،محمد نجفی 

العربی. التراث داراحیاء: بیروت هفتم، چا  جلد،43 آخوندی،

چنا  اول، قنم: موسسنه داینره     14مجله فقه اهل بیت علیهم السالم )فارسنی(، ج  بی تا،  ،جمعی از مولفان ،

می بر مذهب اهل بیت علیهم السالم.المعارف فقه اسال

92قانون مجازات اسالمی مصوب

بینت  اهل فقه ،مجله«زنا حد ثبوت در علم شرط پیرامون تطبیقی بحث» ،81/ 11/4، طوبی گلپایگانی شاکری 

. hawzah. net سایت ،14 شماره ،(فارسی)السالم علیهم

 ،سایت ، 1391آذر20پاسم جمعی از مراجت عظام تقلید به استفتاء ایسناwww.isna. ir ،

،806، حد زن، سوال 11513 ،1391مرداد 20 فتوای نوری همدانی ،portal.anhar.ir .پورتال انهار

 219احکام حدود آقای خوئی، ذیل مسئله ی ،portal.anhar.ir .پورتال انهار

 ،سایت ، 1391آذر 20شمول اجرای حد به صورت ضغثwww. hvm.ir .

  ،حندود و تعزیرات)ضنرر در اجنرای حند زننا در محنل معنین        ، 1391آذر 11پایگاه اطالع رسانی سنبحانی

  . tohid. ir/fa ،1636شده(سوال 

 ،(،1151متفرقه حدود)، 1391آذر 11فتاوای مکارم شیرازی portal.anhar.ir.

سایت: 1391آذر 11و مرد،  شرائط ارث زنaviny.com .

 ازدواج سفید چیست، سایت ، 1391دی  5، ابوالفضلناتمیsetare.com.

1391دی  11، بررسی جرم روابط نامشروع،irandad.org.
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     ،) پورتنال  1391آذر1ازدواج زناشویی)نظر آقای خامنه ای که ازدواج سفید همنان ازدواج معنامالتی اسنت ،

 انهار.

        ،)سنایت  ، 1391آذر11پاسخهای دو مرجت تقلید بنه پرسشنهایی دربناره ازدواج سنفید)نظر شنبیری زنجنانی
alfa.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


