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  چکیده
ناتوانی جنسی به سبب فقدان آلت، نوعی اختالل جنسی است که در برخی موارد، 

ی از احکام اختالفی در این دهد. یکاحکام شخص مبتال را تحت تاثیر خود قرار می
اند؛ رابطه، مربوط به جرم قذف است. فقها، در این زمینه دو دیدگاه متقابل، ارائه کرده

گروهی بر شرطیت وجود آلت جماع در مقذوف تصریح نموده و در فاقد آلت، قائل به 
اند. در مقابل گروهی، بدون لحاظ این شرط در ارتباط با فاقد عدم تحقق قذف شده

تحلیلی به بررسی  - دانند. این پژوهش به شیوه توصیفیلت نیز قذف را محقق میآ
دهد در این مسئله، قول راجح، ها نشان میاقوال فقهی این مسئله پرداخته است. یافته

ارائه نظریه سومی است که مطابق آن عارضه فقدان آلت در مقذوف به نحو مشروط در 
و که در فرض آشکار بودن وضعیت شخص بر تحقق جرم قذف، موثر است؛ بدین نح

دیگران و عدم احتمال فعل منسوب در رابطه با او فقدان آلت، قذف را منتفی و نسبت 
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  مقدمه - 1
و وضعیت مکلفین های تاثیرگذار در تشریع احکام، توجه به شرایط  یکی از مولفه

باشد. در بسیاری موارد، وضعیت خاص جسمانی یک فرد، حکمی متمایز از سایر افراد  می
کند. این امر در رابطه با شخص فاقد آلت در برخی از احکام از جمله فسخ  را بر او بار می

باشد. در ارتباط با جرم قذف و تاثیر وضعیت خاص این قسم  می نکاح، به وضوح مشهود
خاص در جایگاه بزه دیده، آراء متفاوتی از سوی فقها ارائه شده است؛ به نحوی که از اش

اند و در مقابل گروه دیگر، تاثیر  گروهی، صراحتاً قائل به انتفاء قذف نسبت به آنان شده
اند. با توجه به اختالفی بودن  شرایط خاص آنان را در جرم قذف به کلی نفی نموده

سوی پژوهشگران، نظر به اینکه در فرض تاثیر، وضعیت  مسئله و عدم بررسی آن از
خاص این قسم از افراد هم در تحقق جرم قذف و هم در اجرای مجازات، نقش مهمی را 
ایفا خواهد نمود، پژوهش حاضر در پی تبیین این مسئله و پاسخ به این پرسش اساسی 

جرم قذف را تواند  است که عارضه فقدان آلت جماع در مقذوف تا چه میزان می
  الشعاع قرار دهد؟ تحت

در راستای پاسخ به این مسئله، پژوهش حاضر ابتدا به بررسی معنای قذف پرداخته و 
سپس با بررسی اقوال مختلف در این زمینه و ارزیابی ادله آنان، قول برگزیده را بیان داشته و 

  دهد. ار میدر این مسئله مورد توجه قر در نهایت، موضع قانون و حقوق کیفری را
  

  مفهوم شناسی قذف. 2
اسزا نیز به نحو قذف در لغت به معنای انداختن و پرتاب کردن است و بر دشنام و ن

  ]495، ص2، ج65؛ 662، ص33گردد. [ کنایی، اطالق می
است.  ۀدر کتاب و سنت، حد قذف معلق بر عناوینی چون قذف، رمی، افتراء یا فری

 ، قذف نسبت دادن مطلق فسق و فاحشه را دربرمطابق اطالق هر یک از این عناوین
کند و مراد از  گیرد، اما رجوع به آیات و روایات و کالم فقها چنین اطالقی را نفی می می

دهد. مطابق اجماع و اتفاق نظر فقها، قذف  قذف را منحصر در انواع خاصی قرار می
، 86بات آن نباشد [عبارت است از نسبت دادن زنا به دیگری به نحوی که دلیلی بر اث

] همچنین مشهور 224، ص4، ج5؛ 104، ص6، ج20؛ 478، ص2، ج52؛ 402، ص41ج
] و برخی از فقهای اهل 266، ص9، ج 58؛ 149، ص4، ج76؛ 427، ص6فقهای امامیه [

] نسبت دادن لواط به شخص را محقق جرم 352، ص2، ج19؛ 104، ص6، ج20تسنن [
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نسبت سحق، این قول، قولی غیرمشهور در میان امامیه اند. اما در ارتباط با  قذف دانسته
] و به عالمه در قواعد 281، ص9، ج 58جنید حکایت شده [ رود که از ابن به شمار می

که در کتاب قواعد االحکام،  ] در حالی402، ص41، ج86است، [ االحکام نسبت داده شده
  ]543، ص3، ج57شود. [ چنین چیزی یافت نمی
قق قذف به واسطه نسبت زنا، مبنی قرائنی از جمله ذکر وصف اجماع فقها در تح

باشد. همچنین ذکر آیات مزبور،  در آیات مثبت حد قذف می 1محصنات برای مقذوفات
 2بعد از آیات زنا و قبل از آیات مربوط به لعان، و اشتراط شهود اربعه در سقوط حد قذف

، 4، ج71باشد. [ زنا به شخص میدالیل دیگری بر این امر است که مراد از قذف، نسبت 
] از سوی دیگر مفاد بسیاری از روایات، قذف را 409، ص84؛ 660، ص13؛ 197ص

ه عبد هللا بن سنان از نسبت دادن زنا به دیگری دانسته است؛ به عنوان مثال در صحیح
الم) أنّ الفریة ثالث یعني  یقض«(ع) چنین آمده: امام صادق أمیرالمؤمنین (علیه السّ

ه زانیة، و إذا دعا لغیر أبیه،  یث وجوه إذا رمثال الرجلُ الرجلَ بالزنا، و إذا قال: إنّ امّ
و نسبت ناروایی که حد  در این روایت، فریۀ ]65، ص10، ج48» [فذلک فیه حدّ ثمانون

  کند منحصر در نسبت زنا دانسته شده است.  می قذف را ایجاب
آنگونه که ذکر شد مشهور فقهای امامیه اما در ارتباط با تحقق قذف با نسبت لواط، 

  اند؛ از جمله: قائل به آن هستند؛ این گروه برای قول خویش مستنداتی ارائه داده
کان علي (علیه «(ع) که در آن چنین آمده: صادق موثقه عباد بن صهیب از امام

الم) یقول: إذا قال الرجل للرجل یا معفوج حدّ  و یا منکوحاً في دبره فإنّ علیه 3السّ
  ]67، ص10، ج48» [القاذف

مطابق روایت فوق، نسبت لواط به دیگری مستلزم اقامه حد قذف بر شخص و به 
ق عنوان قذف   ]411، ص84باشد. [ می عبارت دیگر نسبت لواط به دیگری محقِ

إِنَّکَ  - إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَقَالَ«همچنین روایتی دیگر از امام صادق (ع) چنین آمده است: 
  ]177، ص28، ج28» [قَالَ یُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً - تَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْکِحُ الرِّجَالَ

 اگرچه این روایت از حیث سندی به واسطه مجهول بودن نعیم بن ابراهیم، ضعیف
فتوای اصحاب ] اما ذکر روایت در کافی و تهذیبین و 318، ص23، ج74باشد، [ می

                                                                                                                                                                        
اتِ «  .1 ونَ الْمُحْصَنَ مُ رْ ذِینَ یَ  ]23و  4، نور: 1[....» وَ الَّ
اءَ«. 2 دَ هَ بَعَةِ شُ وا بِأَرْ اتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُ ونَ الْمُحْصَنَ مُ رْ ذِینَ یَ   ]4، نور: 1[» وَ الَّ
 ]318، ص2ج، 55باشد. [ می به معنای وطی شده در دبر» عفج«معفوج از ریشه . 3
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توان  میکه  عالوه بر آنمطابق مضمون روایت در جبران ضعف سند کافی است. 
خصوصیت نسبت ملوط بودن که روایت قبل آن را مستحق حد قذف دانست، به نسبت 
الطی بودن سرایت داد و نتیجه گرفت که در نسبت لواط نیز مانند نسبت زنا تفاوتی 

  ]411، ص84خص نیست [میان نسبت فاعلیت یا مفعولیت به ش
اما در ارتباط با تحقق قذف به واسطه رمی به سحق همانطور که گفته شد قولی غیر 

است؛ بر این  1باشد. مستند این قول عموم آیه شریفه رمی می مشهور در میان امامیه
بنابراین آیه رمی آن  مبنا که در اثبات سحق نیز مانند زنا، چهار گواه عادل شرط است،

؛ 107، ص2، ج83شود. [ گیرد و در نسبت سحق به دیگری نیز حد ثابت می میرا دربر
] موید دیگر بر این مدعا، روایاتی است از پیامبر گرامی اسالم 354، ص62؛ 226، ص22

، 28، ج28اند. [ ] و گاه به منزله لواط دانسته353، ص14، ج75که سحق را به منزله زنا [
ای روایات اتحاد سحق با زنا یا لواط در جمیع ] با این استدالل که مقتض3؛ ح166ص

باشد؛ لذا همانگونه که رمی به زنا و لواط موجب حد است و محقق قذف، رمی  جهات می
  ]255، ص2، ج82نماید. [ به سحق نیز اقامه حد بر رامی را ایجاب می

ه باشد؛ چراک توان گفت اوالً داللت آیه رمی، قابل مناقشه می در رد ادله مذکور می
متبادر از واژه رمی، رمی به زناست؛ ثانیاً روایات مزبور از سویی از حیث سندی ضعیف و 

باشند و از سوی دیگر اتحاد سحق با زنا یا لواط از آنان قابل برداشت  نامعتبر می
  ]255، ص2، ج82؛ 355، ص62باشد. [ نمی

صحیحه  و حصر ادله معتبر از جمله با مالحظه عدم دلیل معتبر بر مدعای فوق
] اصل، عدم تحقق قذف 409، ص84حریز، بر تحقق قذف به واسطه نسبت زنا و لواط [

] همچنین اصل برائت و اطالق قاعده 7، ص28، ج39باشد [ به واسطه رمی به سحق می
، 83؛ 255، ص2، ج82نماید [ درأ، عدم ثبوت حد به واسطه رمی با سحق را اقتضاء می

است از نسبت زنا یا لواط به شخص که در فرض ] در نتیجه قذف عبارت 107، ص2ج
  نماید. وجود شرایط، حد را بر قاذف ایجاب می

  
  اقوال مختلف در تاثیر عارضه فقدان آلت در تحقق جرم قذف .3

، 78شود. [ الذکر، اطالق می یا مقطوع در فقه اسالمی بر شخص فاقد آلت اصطالحاً مجبوب
قذف نسبت به این شخص، اقوال فقها در دو  ] در ارتباط با تحقق57، ص41؛ 519، ص1ج

                                                                                                                                                                        
ذِینَ«. 1 اءَ  وَ الَّ دَ هَ بَعَةِ شُ وا بِأَرْ اتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُ ونَ الْمُحْصَنَ مُ رْ  ]4نور: ، 1[» یَ
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است؛ اشتراط وجود آلت جماع در مقذوف در نتیجه عدم تحقق  قول متقابل مطرح شده
قذف نسبت به مجبوب و در مقابل قول دیگر، مبنی بر عدم اشتراط آلت جماع در مقذوف 

ه اختالفی باشد. با توجه ب و به تبع آن، تحقق قذف نسبت به مقطوع اآللة و مجبوب می
  شود. بودن مسئله، اقوال مختلف بررسی و دالیل مربوط به هر قول ارزیابی می

  
  اشتراط وجود آلت جماع در مقذوف .1- 3

فقهای قائل به اشتراط آلت جماع، گاه صراحتاً چنین شرطی را در زمره شرایط احصان 
  اند. برشمرده اند و گاه تلویحاً به چنین شرطی اشاره کرده

  
  صریح بر اشتراط وجود آلت جماعت .1-1- 3

گروهی از فقها صراحتاً شرط وجود آلت جماع در مقذوف را در زمره شرایط احصان قرار 
داده اند و در فرض انتفای آن شخص را غیر محصن به شمار آورده و در ارتباط با او 

؛ 327، ص2، ج56باشند [ دانند. از جمله این فقها، فقهای مالکی می قذف را محقق نمی
به گونه ای  ]172، ص3، ج72؛ 140، ص4، ج49؛ 221، ص2، ج87؛ 234، ص1، ج61

  ]224، ص4، ج5ه است [ رشد، فقیه مالکی مذهب بر این شرط ادعای اجماع کرد که ابن
قول ایشان بر این مبنا است که در فرض فقدان آلت، فحشاء از مقذوف، متصور نیست؛ 

مری موجب هتک حرمت و بدنامی مقذوف باشد و چنین ا لذا کذب قاذف، یقینی می
  ]212، ص2، ج87[باشد.  شود در نتیجه قذف چنین شخصی، مستلزم اقامه حد نمی نمی

به عبارت دیگر، از دید این گروه از فقها عارضه فقدان آلت، تاثیر بسزایی در تحقق جرم 
قذف اساساً  نماید؛ زیرا بنابر قول این گروه در فرض فقدان آلت در مقذوف، می قذف ایفا

  شود. نسبت به او محقق نمی
  
  اشتراط تلویحی وجود آلت جماع .1-2- 3

گروهی از فقها علیرغم عدم تصریح بر شرطیت آلت جماع در زمره شرایط احصان، در 
اند. آنگونه که ذکر شد مصداق بارز در این  موارد فقدان آن به عدم ثبوت حد حکم کرده

. در فرض وقوع قذف بر چنین شخصی، شافعی، مسئله، مجبوب یا مقطوع الذکر است
، 45؛ 541، ص8، ج11] برخی از فقهای حنفی [84، ص9، ج9؛ 210، ص10، ج10[
] 207، ص4، ج32] و گروهی از حنابله [46، ص4، ج7؛ 74، ص9، ج40؛ 162، ص7ج
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اند. این امر نشانگر آن است که اگرچه صراحتاً  قائل به عدم اجرای حد بر قاذف شده
کور از جانب این گروه از فقها در زمره شرایط احصان قرار نگرفته است، اما شرط مذ

  اند.  تلویحاً به تاثیر مسئله فقدان آلت در تحقق جرم قذف اشاره کرده
این گروه از فقها نیز مانند گروه اول با استدالل بر کذب یقینی قاذف، بدنامی را در 

حد به منظور اظهار کذب قاذف و دفع  مورد مقذوف منتفی دانسته و از آنجا که ثبوت
، 9؛ 210، ص10، ج10اند. [ باشد حد را در این فرض منتفی شمرده بدنامی از مقذوف می

  ]46، ص4، ج7؛ 74، ص9، ج40؛ 84، ص9ج
  

  عدم اشتراط وجود آلت جماع در مقذوف .2- 3
جرم  در مقابل فقهایی که صراحتاً یا تلویحاً وجود آلت جماع در مقذوف را در تحقق

محصور در اند، گروه دیگری از فقها شرایط احصان در جرم قذف را  قذف معتبر شمرده
، 7، ج35؛ 417، ص41، ج86اند [ پنج شرط بلوغ، عقل، حریت، اسالم و عفت دانسته

و نه تنها اشاره ای به شرط وجود آلت جماع در مقذوف  ]479، ص1، ج29،  346ص
  اند. نموده نداشته اند، بلکه تلویحاً آن را نفی

، 10] گروهی از پیروان او [246، ص12، ج12؛ 3667، ص7، ج79احمد بن حنبل [
، 3، ج57؛ 509، ص4، ج63] و جمعی از فقهای امامیه [84، ص9، ج9؛ 210، ص10ج
] بدون تفصیل میان مجبوب و غیر مجبوب بر قاذف حد را 621، ص3، ج59؛ 548ص

است بر عدم اشتراط شرط مذکور نزد این گروه از  ای دانند. این امر تلویحاً اشاره ثابت می
  فقها و عدم تاثیر عارضه فقدان آلت در تحقق جرم قذف.

مَّ «مستند ایشان بر این قول، عموم آیه چهارم سوره نور؛  اتِ ثُ صَنَ حْ ونَ الْمُ مُ رْ ینَ یَ وَ الَّذِ
لْ وهُمْ ثَمَانِینَ جَ لِدُ اءَ فَاجْ هَدَ عَةِ شُ بَ وا بِأَرْ تُ مُ لَمْ یَأْ ولئِکَ هُ بَداً وَ أُ ادَةً أَ هَ هُمْ شَ وا لَ لُ دَةً وَ الَ تَقْبَ

ونَ   باشد. می» الْفَاسِقُ
از دید این گروه از فقها، در این فرض نیز مقتضی برای اجرای حد وجود دارد؛ چراکه 
فرد فاقد آلت نیز محصن و تحت عموم آیه شریفه است و لذا قذف او اجرای حد را 

، 3، ج57؛ 509، ص4، ج63؛ 84، ص9، ج9؛ 210، ص10ج ،10کند. [ ایجاب می
  ]621، ص3، ج59؛ 548ص

از سوی دیگر، امکان وطی امری پنهان است که نزد بسیاری از مردم آشکار نیست و 
بر آن علم ندارند، لذا بدنامی نزد کسی که نسبت به عجز آنان جاهل است جز با اقامه 

  ]6238، ص13، ج34گردد. [ حد نفی نمی
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دیگر از فقها بر مبنای جرم بودن خود قذف، در ارتباط با قذف این دسته از برخی 
] به تعبیر دیگر، از آنجا که خود فعل، 74، ص9، ج40اند [ افراد نیز حد را جاری دانسته

رود و در این مسئله تفاوتی میان قذف  می جرم است،  حد، مجازاتی بر این جرم به شمار
  ست.فرد مقطوع اآللة و غیر آن نی

  
  ارزیابی ادله .4
  ادله قول اول و دوم (اشتراط وجود آلت جماع) .4-1

اند، یقینی بودن کذب  یکی از دالیلی که فقها در بحث اشتراط آلت جماع، مطرح کرده
شود و  قاذف در فرض عدم آلت است، که در این حالت قذف، موجب بدنامی مقذوف نمی

ای  ین دلیل از آن جهت موجه است که اشارهکند. ا از این حیث اقامه حد را ایجاب نمی
که مطابق قول فقها و مفسرین، حد قذف به سبب  به فلسفه تشریع حد قذف دارد؛ چرا

؛ 313، ص2، ج89؛ 447، ص84رعایت حرمت و کرامت مقذوف تشریع گردیده است. [
  ]20، ص11، ج81

کردن در صورتی منجر به هتک حرمت و خدشه دار  قذفواضح و مبرهن است که 
کرامت شخص است که احتمال عمل ناشایست در مورد او برود و او را در مظان تهمت 
قرار دهد، اما در فرضی که به سبب فقدان توانایی بر فعل، چنین احتمالی در مورد 
 شخص منتفی است در مظان تهمت واقع گردیدن و خدشه دار شدن کرامت نیز منتفی

  د.گرد باشد، لذا اجرای حد ساقط می می
را سببی برای تکذیب قاذف  در قولی مشابه، گروه دیگر از مفسران، اجرای حد

  ]143، ص18، ج36اند [ دانسته
شود که فقهای قائل به عدم اشتراط آلت جماع که  قّوت این دلیل زمانی آشکار می

دانند، در موارد مختلف، عدم تحقق قذف را به  در فرض جب مقذوف نیز حد را ثابت می
اند. از جمله  تفای عمل نامشروع از مقذوف و آشکار بودن کذب قاذف دانستهواسطه ان

] یا قذف دختر صغیره ای است که 263، ص4، ج18این موارد در ارتباط با قذف رتقاء [
  ] 100، ص1، ج17؛ 308، ص8، ج15؛ 313، ص2، ج2وطی با او ناممکن باشد. [

اگر «در این باره چنین آورده: به عنوان نمونه شیخ طوسی از فقهای متقدم امامیه 
دختر صغیره ای را قذف نماید که نزدیکی با امثال او ممکن نیست، چنین چیزی موجب 

گردد؛ چراکه قذف مربوط به جایی است که احتمال صدق و کذب در آن رود و  حد نمی
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  ]191، ص5، ج47[».دگرد باشد پس حد واجب نمی می در این محل، کذب قاذف مقطوع
گشت این دلیل نیز به همان دلیل سابق است و در واقع اظهار کذب قاذف گرچه باز

باشد. اما بر مبنای این قول نیز در فرض فقدان  به سبب دفع عار و بدنامی از مقذوف می
آلت، از آنجا که تصور فعل نامشروع از فرد فاقد آلت، محال است و کذب قاذف یقینی 

  ذیب قاذف وجود نخواهد داشت.است، دلیلی برای اقامه حد به منظور تک
که انتفاء عار و بدنامی  البته پذیرش این دلیل به نحو مطلق با اشکال روبروست؛ چرا

در فرضی است که دیگران نسبت به وضعیت مقذوف و عجز او بر عمل جنسی آگاه 
باشند اما در فرض عدم علم بر وضعیت مقذوف، احتمال سوء ظن نسبت به او به واسطه 

دیق قاذف در نسبتی که به مقذوف داده وجود خواهد داشت؛ لذا قذف موجب قذف و تص
شود و رسوایی حاصل از قذف جز با اجرای حد  سوء ظن به شخص و هتک حرمت او می

  ]6238، ص13، ج34شود. [ بر قاذف، دفع نمی
  

  ادله قول سوم (عدم اشتراط وجود آلت جماع) .4-2
ذوف، مستند قول خویش را عموم آیه چهارم قائلین به عدم اشتراط آلت جماع در مق

اند که بررسی هر یک از این  سوره نور، جرم بودن قذف و الحاق عار به مقذوف قرار داده
  نماید. ادله به منظور دستیابی به قول برگزیده ضروری می

  
  سوره نور 4عموم آیه  .4-2-1

ع، آیه چهارم سوره همانطور که ذکر شد، از جمله مستندات قول عدم اشتراط آلت جما
کند و از دید این  می نور است. مطابق آیه شریفه قذف محصنات، حد را بر قاذف ایجاب

 گروه از فقها، افراد فاقد آلت جنسی نیز محصن به شمار رفته و تحت عموم آیه قرار
در » محصنات«گیرند. در بررسی این دلیل قبل از هر چیزی الزم است که معنای واژه  می

  فه بر مبنای قول مفسرین، مورد بررسی قرار گیرد.آیه شری
، 42باشند [ می مطابق تعبیر مفسرین، مراد از محصنات در آیه شریفه، زنان عفیف

] و زنان عفیف کسانی هستند که عفت و پاکدامنی آنان، 408، ص7، ج46؛ 431، ص5ج
، 8ج ،54؛ 198، ص7، ج53باشد. [ می عاملی برای حفظ فروجشان از عمل نامشروع

] به عبارت دیگر عفتشان همچون حصاری آنان را از فعل نامشروع بازداشته 166ص
باشد؛ چراکه مسلماً عفت  می است. به نظر چنین تعبیری از عفت، دال بر عفت واقعی
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رود که واقعی باشد و از ذات شخص نشات  می زمانی، بازدارنده از عمل ناشایست به شمار
یابد. در آیه  می ه آیه بیست و سوم سوره نور، ظهور بیشتریگیرد. قّوت این قول به قرین

ونَ «بیست و سوم سوره نور در ارتباط با قذف محصنات چنین آمده:  مُ رْ ینَ یَ نَّ الَّذِ إِ
ظِیمٌ ابٌ عَ هُمْ عَذَ رَةِ وَ لَ نْیَا وَ الْآخِ وا فِي الدُّ عِنُ نَاتِ لُ مِ الَتِ الْمُؤْ اتِ الْغَافِ صَنَ حْ به  در این آیه» الْمُ

توان نتیجه گرفت که  می قرینه وصف غافالت و مومنات که برای محصنات ذکر گردیده
مراد از عفت، عفت واقعی است؛ چراکه مطابق قول مفسرین مراد از غافالت، اشخاصی 

؛ 223، ص3، ج37است که از فواحش و آنچه به آنها نسبت داده شده غافل و بی خبرند [
کنایه از این است که و این امر،  ]210، ص7، ج53؛ 401، ص7، ج46؛ 81، ص7، ج23

شوند؛ زیرا آن که چنین عملی از او صادر شود، نسبت به آن غافل  در فواحش، واقع نمی
است که  یدقیقتعبیر  »غافالت«] به تعبیر دیگر، وصف 191، ص18، ج8و ناآگاه نیست. [

نسبت به ن آنا ی، یعناست یعفت یآنها را از هر گونه انحراف و ب ینهایت پاکگر نشان
زیرا موضع  ؛از آن خبر ندارند اصالَ ییاعتنا هستند که گو یب چناني جنس یها آلودگي

 رود گو یاو بیرون م ذهنکه تصور گناه از فکر و  نحوی استانسان در برابر گناه گاه به 
، 81[ ست.ا مرحله تقوا ، باالتریندر خارج وجود ندارد و این اصال یچنین عمل اینکه
] این احتمال که مراد از عفت در آیه شریفه، عفت واقعی باشد با ضمیمه 60، ص11ج

شود؛ چراکه تحقق وصف ایمان در شخص و غفلت او  می وصف مومنات به غافالت تقویت
  نسبت به انحرافات جنسی نشان دهنده عفت واقعی اوست.

شود. آنچه  می شایان ذکر است حکم آیه شریفه عالوه بر زنان، مردان را نیز شامل
ممکن است این توهم را ایجاد کند که آیه شریفه صرفاً قذف جنس مونث را مدنظر قرار 
داده، استعمال لفظ محصن به نحو مونث (المحصنات) و تعلیق حکم بر آن است، اما 
مطابق قول دانشمندان علوم  قرآنی و مفسرین تردیدی در این امر نیست که مردان نیز 

، 27؛ 140، ص18، ج36؛ 61، ص2، ج60اند [ ل حکم آیه واقع شدههمچون زنان مشمو
] از این حیث گروهی استعمال لفظ 9، ص4، ج43؛ 172، ص12، ج70؛ 668، ص2ج

اند و بر این اساس که  محصن به نحو مونث (محصنات) را حمل بر مورد غالب نموده
مردان را بیان  آیه نسبت بهشوند تا مردان، عموم  غالباً، زنان مورد قذف واقع می

تر بودن قذف  ] و گروهی آن را از باب قبیح99، ص4، ج21؛ 287، ص9، ج16اند [ داشته
] در مقابل 668، ص2، ج27؛ 140، ص18، ج36؛ 61، ص2، ج60اند. [ زنان، دانسته

] و گروهی با در 9، ص4، ج43؛ 172، ص12، ج70برخی با در تقدیر گرفتن لفظ انفس [
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] تعمیم آیه نسبت به مردان را ذکر نموده اند. با 287، ص9ج ،16تقدیر گرفتن فروج [
فروج «یا » انفس المحصنات«در آیه شریفه، » المحصنات«این توجیه که مراد از 

باشد که در این حالت هر دو جنس مذکر و مونث، تحت عموم محصنات  می» المحصنات
  ردیدی نیست.گیرد. به هر روی در شمول آیه شریفه نسبت به مردان ت می قرار

مطابق آنچه در تفسیر محصنات ذکر شده، به نظر اطالق محصن (عفیف) بر فاقد 
آلت و تمسک به عموم آیه شریفه با اشکال روبروست؛ چراکه عفت از فحشاء برای کسی 

رود که فحشاء از او متصور باشد، اما از ارتکاب آن خودداری ورزد. در حقیقت  می به کار
ی برای شخصی که امکان فحشاء در مورد او منتفی است، مانند به کار بردن عفت جنس

] لذا اطالق 551، ص1، ج38جایی است که برای نابینا عفت بصری را به کار بریم [
باشد نه  می محصن بر شخصی که فاقد آلت جنسی است به واسطه عدم اهلیت استمتاع

دارد عفت او نیست بلکه  می به واسطه عفت آنان، به تعبیر دیگر آنچه او را از فحشاء باز
] در نتیجه تمسک بر عموم آیه شریفه 234، ص12، ج4عجز او بر ارتکاب فحشاء است. [

  باشد.  می در اثبات مدعای ایشان ناتمام
  

  جرم بودن قذف .4-2-2
همانگونه که ذکر شد مبنای عدم اشتراط آلت جماع از دید برخی، جرم بودن خود قذف به 

  ر واقع مجازاتی است بر قذف. این دلیل از چند جهت، قابل نقد است:رود و حد د می شمار
: در تحقق قذف در فرض فقدان آلت در مقذوف تردید است و اینکه در این حالت  اوالً
قذف را محقق بدانیم و حد را مجازاتی در قبال آن قرار دهیم، مدعایی است که نیازمند 

  اثبات است. 
: رابطه موضوع و حکم، ر ابطه علی و معلولی است تا زمانی که موضوع به نحو ثانیاً

] در این فرض، 56، ص4، ج77کامل احراز نشود، ترتب حکم بر آن صحیح نیست. [
تحقق موضوع یعنی جرم قذف به واسطه فقدان آلت در مقذوف، مورد تردید است؛ لذا 

و بر فرض ترتب حکم و اجرای حد بر قاذف قبل از هر چیزی نیازمند احراز موضوع است 
  شود. عدم احراز موضوع، به واسطه قاعده درأ مجازات منتفی می

: بر فرض جرم بودن این فعل، ثبوت حد در قبال آن نیز نیازمند دلیل است؛ چرا  ثالثاً
  که هر جرمی مستلزم حد نیست.
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  الحاق عار به مقذوف  .4-2-3
د. با این توضیح که عجز باش می از دیگر مستندات فقهای دسته سوم، الحاق عار به مقذوف

از  .افراد فاقد آلت نسبت به عمل جنسی، امری پنهانی است که مردم به آن آگاه نیستند
این جهت، قذف موجب هتک حرمت و بدنامی شخص گردیده و دفع عار از مقذوف جز با 

]. مطابق آنچه در نقد دلیل فقهای 6238، ص13، ج34اقامه حد بر قاذف ممکن نیست [
شود که وضعیت فرد  نمیو دوم ذکر شد، قذف فاقد آلت در صورتی مستلزم حد  دسته اول

نزد دیگران معلوم باشد و بدین سبب کذب قاذف بر آنان آشکار و قذف منجر به سوء ظن 
رسد، اما چنین امری به  نسبت به مقذوف نگردد؛ لذا این دلیل تا حدی موجه به نظر می

را همانطور که گفته شد میان یآید؛ ز ذف به شمار نمیبر ایجاب حد بر قانحو مطلق، دلیلی 
  علم بر عجز شخص و عدم آن در این مسئله تفاوت است.

  
  قول برگزیده .5

توان عارضه  مطابق آنچه در نقد اقوال فوق ذکر شد، باید گفت در تحقق جرم قذف نه می
مطلق قائل به توان به نحو  فقدان آلت در مقذوف را به نحو کلی نادیده گرفت و نه می

تواند تحقق جرم  تاثیر آن در تحقق قذف شد، بلکه منوط به شرایطی، این عارضه می
 قذف را تحت الشعاع قرار دهد. از جمله این شرایط، معلوم بودن عجز شخص نزد دیگران

که در آن  باشد باشد؛ از آن جهت که اوالً مطابق قول فقها، قذف، نوعی اخبار می می
  ]388، ص6، ج50؛ 190، ص3؛ 191، ص5، ج47احتمال صدق و کذب معتبر است. [

به عبارت بهتر، قذف در حقیقت، نسبت خالفی است که صدق یا کذب آن بر دیگران 
باشد، از این حیث ممکن است موجبی برای سوء ظن به مقذوف و هتک حرمت  پوشیده می

با شخص فاقد آلت، اگرچه در واقع امکان تحقق جماع از او به شمار آید. در نتیجه در ارتباط 
او متصور نیست، اما در فرض انتساب فعل نامشروع به او، با توجه به آنکه امکان وطی، امری 
پنهان است، ممکن است چنین نسبتی مورد باور قرار گرفته و منجر به هتک حرمت او شود. 

رود که  محتمل الصدقی به شمار میبه عبارت دیگر در این فرض، چنین نسبتی، کالم 
مصداقی از قذف است. اما چنانچه وضعیت شخص و عجز جنسی او نزد دیگران معلوم باشد، 
در فرض انتساب فعل نامشروع، کذب چنین کالمی یقینی بوده و به واسطه، خالی بودن از 

  رود. احتمال صدق و کذب، مصداقی از قذف به شمار نمی
شد، فقها و مفسرین، حد قذف را عاملی در جهت حفظ کرامت آنگونه که ذکر ثانیاً 
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دانند.  می مقذوف به شمار آورده و فلسفه تشریع آن را تکذیب قاذف و دفع عار از مقذوف
] در نتیجه در ارتباط با شخص فاقد 20، ص11، ج81؛ 313، ص2، ج89؛ 447، ص84[

وط به آشکار بودن عجز او بر آلت، نظر به پنهانی بودن امکان وطی، انتفاء عار از او من
دیگران است. به عبارت دیگر، در فرضی که عجز شحص فاقد آلت نسبت به استمتاع 
جنسی بر دیگران آشکار باشد، به واسطه یقینی بودن کذب قاذف، فرد در مظان تهمت 
واقع نگردیده و چنین نسبتی هتک حرمت او را به همراه نخواهد داشت؛ لذا حد شرعی 

گردد. اما در فرض پوشیده بودن عجز او بر دیگران در ارتباط با  رد منتفی میدر این مو
او نیز ممکن است، قذف موجبی برای سوء ظن و هتک حرمت به شمار رود؛ لذا دفع عار 

] در نتیجه بر 6238، ص13، ج34باشد [ می از او مستلزم تکذیب قاذف و اجرای حد
اع، مشروط بر معلوم بودن وضعیت مبنای فلسفه تشریع حد قذف، فقدان آلت جم

  رود. شخص، عاملی برای انتفاء حد به شمار می
ای باشد که احتمال تحقق آن در  همچنین باید توجه داشت، چنانچه نسبت به گونه

مورد فرد فاقد آلت برود، در این حالت، قذف محقق شده و چنین چیزی مستلزم حد 
وقوع وطی در دبر را به مقطوع الذکر باشد. به عنوان نمونه در فرضی که شخص،  می

نسبت دهد، از آنجا که احتمال چنین فعلی در مورد او وجود دارد، بر فرض وجود شرایط 
نماید. لذا شرط دیگر در تاثیر  دیگر، قذف محقق گردیده و حد را بر قاذف ایجاب می

، احتمال فقدان آلت، به کار بردن نسبت به نحوی است که در ارتباط با شخص فاقد آلت
  کند. آن نرود، در این حالت فقدان آلت، عدم تحقق قذف را اقتضا می

و در نهایت، چنانچه ازاله آلت مربوط به زمان خاصی باشد، اگر نسبت عمل نامشروع 
مربوط به قبل از ازاله آلت در فرد باشد، به واسطه احتمال وقوع فعل از سوی مقذوف، 

ت مربوط به بعد از ازاله آلت باشد از آنجا که فعل گردد. اما چنانچه نسب می قذف محقق
، 2، ج56باشد. [ شود و مستلزم اقامه حد نمی از او متصور نیست قذف محقق نمی

در این ] از سوی دیگر 6237، ص13، ج34؛ 271، ص8، ج26؛ 87، ص8، ج31؛ 327ص
انع از فرض، چنانچه فعل را به نحو مطلق به او نسبت دهد، ظاهر این است که شبهه م

که احتمال دارد در نسبتی که به فرد داده، زمان پس از ازاله  شود؛ چرا ثبوت حد می
   ]87، ص8، ج31[آلت را قصد نموده باشد. 

گفت در فرض فقدان آلت، انتفاء قذف تا حد زیادی بستگی به توان  مي به طور کلی
ر صورتی در شود و عارضه فقدان آلت در مقذوف د ه شخص داده میبنسبتی دارد که 
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سازد که اوالً وضعیت مقذوف بر دیگران  تحقق جرم قذف موثر بوده و آن را منتفی می
  معلوم باشد و در ثانی، احتمال فعل منسوب در ارتباط با مقذوف منتفی باشد.

حال چنانچه با لحاظ شرایط مزبور، قذف محقق نشود، چنین نسبتی در ارتباط با 
ای است که فقها آن را مصداق  و کالم آزار دهنده شخص فاقد آلت، در حقیقت دشنام

، 82سب، دانسته و به واسطه ایذاء شخص، تعزیر را در ارتباط با آن ثابت دانسته اند. [
توان گفت، حد قذف در قبال نسبت  ] به عبارت دیگر می451، ص84؛ 289، ص2ج

ای  کالم آزار دهندهنه در قبال گردد که ممکن است مورد باور قرار گیرد،  خالفی واقع می
که مخاطب را آزرده است. لذا در فرض انتفاء چنین امری، قذف و به تبع آن حد منتفی 

توان  شود. آنگونه که به نظر، در ارتباط با قذف ناشنوا، غایب یا مرده، ثبوت حد را می می
] چراکه در این 206، ص7و ج 166، ص6، ج73قرینه ای بر اثبات این مدعا دانست [

د به واسطه عدم استماع لفظ رکیک، ایذاء منتفی است، اما به واسطه نسبتی که به موار
  شود.  آنان داده شده و ممکن است مورد باور قرار گیرد، حد الزم می

  
  موضع قوانین و حقوق کیفری در مسئله حاضر .6

در قوانین موضوعه ایران، صیانت از حیثیت اشخاص از جمله اموری است که همواره 
است؛ به نحوی که اصل دوم قانون اساسی به عنوان، مهمترین  د اهتمام قانونگذار بودهمور

سند قانونی کشور، به کرامت و ارزش واالی انسان به عنوان یکی از مبانی نظام جمهوری 
اسالمی، تصریح نموده است و در اصل بیست و دوم قانون مذکور، به اصل مصونیت 

]  66بارت دیگر، هر نوع تعرض بر آن نفی شده است. [حیثیت اشخاص اشاره شده و به ع
قذف به عنوان یکی از مصادیق بارز تعرض علیه حیثیت اشخاص، برای اولین بار، پس از 

قانون حدود و قصاص  169-195پیروزی انقالب اسالمی با الهام از متون فقهی در مواد 
  ]67مورد توجه قانونگذار واقع گردید. [ 1361مصوب 

به نسبت دادن زنا یا لواط این قانون به تبع از قول مشهور فقها، قذف،  169 در ماده
دیگری دانسته شده است و در تبصره همین ماده، نسبت مساحقه و غیر آن از کارهای 

کم و کاست در قانون مجازات  حرام مستوجب تعزیر به شمار آمده است. این تعریف بی
است، به جز  ) تکرار شده245(ماده  3921) و سپس قانون مجازات 139(ماده  1370

به صراحت قذف را نسبت به میت نیز  1392اینکه در قانون مجازات اسالمی مصوب 
  ]69محقق دانسته است. [
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الزم به ذکر است که در حقوق کیفری نیز به تبعیت از قول فقها، قذف بر نسبت زنا 
 ]29ص، 85؛ 2884، ص4، ج24یا لواط به دیگری اطالق شده است. [

اما در ارتباط با بحث حاضر، یعنی قذف شخص فاقد آلت، تصریحی در قوانین و حقوق 
 1361قانون حدود و قصاص مصوب  177کیفری به چشم نمی خورد. به نحوی که ماده 

شرایط معتبر در مقذوف را چنین آورده؛ قذف شونده، بالغ، عاقل، مسلمان و عفیف باشد 
نیز بیان  1370قانون مجازات اسالمی مصوب  146اده ]. این شرایط به عینه در م67[

به جای لفظ  1392قانون مجازات اسالمی  251]. در نهایت در ماده 68گردیده است [
عفیف، غیر متظاهر به زنا یا لواط استعمال گردیده و عالوه بر آن شرط معین بودن مقذوف 

ذکور در قانون، همان شرایط ] در واقع شرایط م69نیز به شرایط دیگر، اضافه شده است. [
، 2، ج64؛ 178، ص2، ج83اند. [ معتبر فقهی است که فقها در باب قذف از آن یاد نموده

ت، به واسطه عدم موضوعیت آن در حال 179، ص9، ج44؛ 84ص ] به جز آنکه شرط حریّ
حاضر، در زمره شرایط معتبر قانونی بیان نشده است. در منابع حقوقی نیز، شرایط مذکور 
به عنوان شرایط معتبر در تحقق عنصر مادی جرم قذف، مورد توجه قرار گرفته است. 

  ]1189-129، صص 80؛ 56-70، صص51[
با توجه به عدم تصریح بر شرط وجود آلت نه به نحو مطلق و نه به نحو مشروط، 
شاید بتوان گفت از دیدگاه قانون و حقوق کیفری، قذف فاقد آلت نیز مانند سایر 

  نماید. می حد را بر قاذف ایجاباشخاص، 
آنچه که در این رابطه قابل ذکر است، شرط عفت مذکور در قانون قصاص و دیات 

باشد؛ چراکه مطابق آنچه ذکر شد، عفت واقعی در  می 1370و قانون مجازات  1361
رسد در قانون،  یابد. اما چنانچه به نظر می ارتباط با شخص فاقد آلت، موضوعیت نمی

به معنای واقعی بلکه به معنای ظاهری آن مدنظر قرار گرفته است؛ آن گونه که عفت نه 
صراحتاً به این مطلب اشاره گردیده است  1361قانون حدود و قصاص  179در ماده 

اگر قذف شونده به آنچه که به ]. در ماده مذکور در تبیین شرط عفت چنین آمده؛ 67[
به  .کننده حد و تعزیر ندارد آن نماید قذف هاو نسبت داده شده عفیف نباشد و تظاهر ب

عبارت دیگر، ماده قانونی با عطف دو عبارت بر یکدیگر به ترادف عدم عفت و تظاهر به 
فعل منسوب اشاره کرده است. مؤید این امر، حذف شرط عفت و جایگزین نمودن شرط 

به صراحت تعبیر باشد که  می 1392عدم تظاهر بر زنا یا لواط در قانون مجازات اسالمی 
گرداند.  قانون از عفت را بر همان عفت ظاهری یا عدم تظاهر به زنا یا لواط، منحصر می
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رسد این است که منشأ این دیدگاه به تعبیر فقها از شرط عفت برمی  می آنچه به نظر
گردد؛ چراکه مطابق قول فقها،  مراد از عفیف، غیر متظاهر به فحشا و کسی است که 

؛ 84، ص2، ج64؛ 140، ص13، ج14؛ 180، ص9، ج44فعل نامشروع ندارد. [اشتهار بر 
] به عبارت دیگر، مطابق قول ایشان، عفت 178، ص2، ج83؛ 242، ص22؛ 447، ص84

  ]136، ص7، ج25برای هر مسلمانی ظاهر است تا زمانی که خالف آن ثابت گردد [
متظاهر به فحشاء و مطابق چنین تعبیری، از آن جهت که در فرض فقدان آلت، فرد 

شود. ممکن است به  رود، در فرض قذف او، قاذف مستحق حد می مشهور به آن به شمار نمی
این استدالل چنین اشکال شود که عدم تظاهر و عدم اشتهار چنین شخصی بر فعل 

باشد و در واقع نسبت دادن وصف غیر متظاهر  نامشروع به سبب عدم توانایی او بر فعل می
توان گفت؛ با صرفنظر از واقعیت امر،  می اب سالبه به انتفاء موضوع است. در پاسخبه او از ب

ظاهر لفظ غیر متظاهر، اطالق داشته و بر فردی که به واسطه عجز خویش از عمل جنسی 
کند؛ لذا در ارتباط با چنین شخصی نیز عفت ظاهری محقق  سر باز زند نیز صدق می

ایر شرایط، قذف او نیز اقامه حد را بر قاذف ایجاب باشد. در نتیجه در فرض وجود س می
نماید. اما باید توجه داشت که حقوقدانان نیز همچون فقها، فلسفه اقامه حد قذف را از آن  می

دانند که به واسطه نسبت ناروا، حیثیت شخص خدشه دار گردیده و اقامه حد،  جهت می
] لذا بر مبنای 13- 14، صص 30؛ 211- 212، صص 88راهی است برای اعاده حیثیت او [

آنچه ضمن تبیین قول برگزیده ذکر شد، در ارتباط با فرد فاقد آلت بر فرض آشکار بودن 
وضعیتش نزد سایرین و عدم تحقق نسبت در ارتباط با او، قذف عاملی برای مخدوش نمودن 

اده رود؛ چراکه کذب قاذف نزد دیگران یقینی است و در نتیجه اع حیثیتش به شمار نمی
گردد، به جز اینکه در این حالت، مطابق قول  جیثیت به واسطه اقامه حد نیز منتفی می

  توان قائل به تعزیر قاذف گردید. می برگزیده به واسطه ایذاء مقذوف
  

  گیری نتیجه
توان گفت، در تحقق  می با توجه به آنچه ذکر شد در مقام جمع میان آرای فقهای عظام

توان به طور کلی نادیده انگاشت  قدان آلت در مقذوف را نه میجرم قذف، تاثیر عارضه ف
توان به نحو مطلق، به تاثیر آن حکم نمود، بلکه به نظر ارائه نظریه سوم در این  و نه می

تر خواهد بود؛  باب بر مبنای ماهیت قذف و فلسفه تشریع حد قذف موجه تر و صحیح
ه نحو مشروط شویم. در نتیجه چنانچه بدین نحو که قائل به تاثیر عارضه فقدان آلت ب
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وضعیت شخص مجبوب یا فاقد آلت بر دیگران معلوم باشد و نسبتی که به او داده شده 
به نحوی باشد که در ارتباط با او احتمال وقوع نداشته باشد، عارضه فقدان آلت منجر به 

ارتباط با  انتفای قذف گردیده و این حالت، مصداقی از سب و دشنامی است که فقها در
  دانند. آن تعزیر را ثابت می
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، قم، دفتر انتشارات مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهانق)،  1403( ] ــــــــــــــ14[

  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول اسالمی وابسته به
، قم، دفتر انتشارات کشف اللثام و االبهام عن قواعد األحکامق)،  1416اصفهانی، محمد بن حسن (] 15[

 اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
، بیروت، لمثانیروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع اق)،  1415آلوسی، محمود (] 16[

  الکتب العلمیة، چاپ اول.دار
، قم، دفتر انتشارات عیون الحقائق الناضره فی تتمیم الحدائقق)، 1410بحرانی، حسین بن محمد (] 17[

 اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
  چاپ دوم.ایران، دفتر معظم له،  - ، قمجامع المسائلق)، 1426بهجت، محمد تقی (] 18[
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  ، بی جا، عالم الکتب، چاپ اول.شرح منتهی االراداتق)، 1414بهوتی، منصور بن یونس (] 19[
  ، بی جا، دار الکتب العلمیة.کشاف القناع عن متن االقناع  تا)، ] ـــــــــــــــ (بی20[
  التراث العربی، چاپ اول.، بیروت، دار احیاء انوار التنزیل و اسرار التاویلق)، 1418بیضاوی، عبد هللا (] 21[
  ، قم، دفتر مولف، چاپ اول.اسس الحدود و التعزیراتق)، 1417تبریزی، جواد بن علی (] 22[
، بیروت، دار احیاء التراث الکشف و البیان عن تفسیر القرآنق)، 1422ثعلبی، احمد بن محمد (] 23[

 العربی، چاپ اول.
  ، تهران، انتشارات بنیاد راستاد.نولوژی حقوقترمیش)، 1363جعفری لنگرودی، محمد جعفر (] 24[
موسوعة الفقه االسالمی ق)، 1423جمعی از نویسندگان زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی (] 25[

، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت طبقاً لمذهب اهل البیت علیهم السالم
  علیهم السالم، چاپ اول.

مرکز نجیبویه ، بی جا، التوضیح فی شرح المختصر الفرعیق)، 1429ن اسحاق (جندی، خلیل ب] 26[
  للمخطوطات وخدمة التراث، چاپ اول.

  ، بیروت، دار الجلیل الجدید، چاپ دهم.التفسیر الواضحق)، 1413حجازی، محمد محمود (] 27[
، قم، موسسه آل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعةق)، 1409حر عاملی، محمد بن حسن (] 28[

  البیت علیهم السالم، چاپ اول.
 دمشق، دار الخیر. - ، سوریهکفایة االخیار فی حل غایة االختصارم)، 1994حسینی، ابوبکر بن محمد (] 29[
بررسی فقهی و «ش)، 1394حسینی، فاطمه سادات، قیوم زاده، محمود، رهبرپور، محمدرضا (] 30[

، 41، شماره 11، بابل، سال هش های فقه و حقوق اسالمیپژو، »حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف
  .33-52پاییز، صص 

  ، بیروت، دار الفکر للطباعة.شرح مختصر خلیلخرشی، محمد بن عبد هللا (بی تا)، ] 31[
  ، بی جا، دار الفکر.الشرح الکبیر للشیخ الدردیر و حاشیة الدسوقیدسوقی، محمد بن احمد (بی تا)، ] 32[
  ، سوریه، دار العلم، چاپ اول.مفردات الفاظ القرآنق)،  1412انی، حسین (راغب اصفه] 33[
  ، قطر، وزارة االوقاف و الشؤون االسالمیة، چاپ اول.التبصرة ق)،1432ربعی، علی بن محمد (لخمی) (] 34[
  دمشق، دار الفکر. - ، سوریهالفقه االسالمی و ادلتهزحیلی، وهبة بن مصطفی (بی تا)، ] 35[
  ، دمشق، دار الفکر المعاصر، چاپ دوم.تفسیر المنیرق)، 1418( ـــــــــــ] ــــ36[
  ، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ سوم.الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلق)، 1407زمخشری، محمود (] 37[
  ، بی جا، المکتبة العصریة للطباعة و النشر.تفسیر آیات االحکامم)، 2002سایس، محمد علی (] 38[
  دفتر آیة هللا، چاپ چهارم. - ، قم، موسسه المنارمهذب االحکامق)، 1413سبزواری، سید عبد األعلی ( ]39[
  ، بیروت، دار المعرفة.المبسوطق)، 1414سرخسی، محمد بن احمد (] 40[
  سوریه، دارالفکر، چاپ دوم. -، دمشقالقاموس الفقهی لغة و اصطالحاًق)، 1408سعدی، ابوجیب (] 41[
، بیروت، دار الفکر للطباعة اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآنق)، 1415، محمد امین (شنقیطی] 42[

 و النشر و التوزیع.
 ، دمشق، دار ابن کثیر، چاپ اول.فتح القدیرق)، 1414شوکانی، محمد بن علی (] 43[
ابفروشی داوری، ، قم، کتالروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیةق)، 1410الدین ( شهیدثانی، زین] 44[

  چاپ اول.
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  ، بیروت، دار ابن حزم، چاپ اول.االصلق)، 1433شیبانی، محمد بن حسن (] 45[
  ، بیروت، احیاء التراث العربی.التبیان فی تفسیر القرآنشیخ طوسی، محمد (بی تا)، ] 46[
  ثار الجعفریة، چاپ سوم.، المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلالمبسوط فی فقه االمامیةق)، 1387( ] ــــــــــــ47[
  ، تهران، دار الکتب االسالمیة، چاپ چهارم.تهذیب االحکامق)، 1407( ] ــــــــــ48[
 ، بیروت، دار الکتب العلمیة.بلغة السالک القرب المسالکق)،  1415صاوی، احمد (] 49[
 زیع، چاپ اول.، بیروت، دار للطباعة و النشر و التوماوراء الفقهق)، 1420صدر، سید محمد (] 50[
تبیین جرم قذف در حقوق ش)، 1381صفریان، علی، محقق داماد، مصطفی، رهامی، محسن (] 51[

، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه حقوق جزا کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن در مذاهب اسالمی
  و جرم شناسی، مجتمع آموزش عالی قم، دانشگاه تهران.

، قم، موسسه آل البیت علیهم السالم، الحدیثة - ریاض المسائلق)، 1418طباطبائی، سید علی (] 52[
  چاپ اول.

  ، بی جا، دار المعرفة.مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن (بی تا)، ] 53[
  ق)، جامع البیان فی تاویل القرآن، بی جا، موسسة الرسالة، چاپ اول.1420طبری، محمد بن جریر (] 54[
  ، تهران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم.مجمع البحرینق)، 1416، فخر الدین (طریحی] 55[
  ، بیروت، دار الفکر.حاشیة العدوی علی کفایة الطالب الربانیق)، 1414عدوی، علی بن احمد (] 56[
، قم، دفتر انتشارات قواعد االحکام فی معرفة الحالل و الحرامق)، 1413عالمه حلی، حسن (] 57[

  ته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.اسالمی وابس
، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته مختلف الشیعة فی احکام الشریعةق)، 1413( ] ـــــــــــــــ58[

  به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.
نتشارات ، قم، دفتر اکنز الفوائد فی حل مشکالت القواعدق)، 1416عمیدی، سید عمید الدین (] 59[

  اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
، بیروت، شرکة دار االرقم التسهیل لعلوم التنزیلق)، 1416غرناطی، محمد بن احمد (ابن جزی) (] 60[

  بن ابی االرقم، چاپ اول.
  بی جا، بی نا. قوانین الفقهیة،(بی تا)،  ] ــــــــــــــ61[
، قم، مرکز الحدود -تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلةق)، 1422حمد (فاضل لنکرانی، م] 62[

  فقهی ائمه اطهار علیهم السالم، چاپ اول.
  ، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ اول.ایضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعدق)، 1387المحققین، محمد (] فخر63[
  قم، کتابخانه آیت هللا مرعشی نجفی، چاپ اول.، مفاتیح الشرائعفیض کاشانی، محمد حسن (بی تا)، ] 64[
 ، قم، منشورات دار الرضی، چاپ اول.المصباح المنیرفیومی، احمد (بی تا)، ] 65[
  .1368قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مصوب ] 66[
  .1361قانون حدود و قصاص، مصوب ] 67[
  .1370قانون مجازات اسالمی، مصوب ] 68[
  .1392اسالمی، مصوب قانون مجازات ] 69[
  ، ریاض، دار عالم الکتب.الجامع الحکام القرآنق)، 1423قرطبی، محمد بن احمد (] 70[
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  ، بی جا، بی نا.مسالک االفهام الی آیات االحکامکاظمی، فاضل (بی تا)، ] 71[
، بیروت، اسهل المدارک شرح ارشاد السالک فی مذهب مالککشناوی، ابوبکر بن حسن (بی تا)، ] 72[

  دار الفکر، چاپ دوم.
  ، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم.االسالمیة) -الکافی (طق)، 1407کلینی، محمد (] 73[
، تهران، دار الکتب مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسولق)، 1404مجلسی، محمد باقر (] 74[

  االسالمیة، چاپ دوم.
، بیروت، موسسه آل لوسائل و مستنبط المسائلمستدرک اق)، 1408محدث نوری، میرزا حسین (] 75[

  البیت علیهم السالم، چاپ اول.
، قم، موسسه اسماعیلیان، شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرامق)، 1408محقق حلی، جعفر (] 76[

  چاپ دوم.
  ، تهران، مرکز نشر علوم اسالمی، چاپ دوازدهم.قواعد فقهق)، 1406محقق داماد، مصطفی (] 77[
  ، بی جا، بی نا.معجم المصطلحات و االلفاظ الفقهیةمحمود عبدالرحمان (بی تا)، ] 78[
، مدینه، مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویةق)، 1425مروزی، اسحاق بن منصور (] 79[

 الجامعة االسالمیة، چاپ اول.
و تحلیل فقهی و قانونی  بررسیش)، 1375مظفری، محمدرضا، گرجی، ابوالقاسم، آشوری، محمد (] 80[

، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم جزایی و جرم شناسی، پیرامون شرایط تحقق بزه قذف
  دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

، قم، مدرسه االمام علی بن االمثل فی تفسیر کتاب هللا المنزلش)، 1379مکارم شیرازی، ناصر (] 81[
  اول. ابی طالب (ع)، چاپ

، قم، موسسة النشر لجامعة فقه الحدود و التعزیرات)، 1428موسوی اردبیلی، سید عبد الکریم (] 82[
  المفید، چاپ دوم.

، قم، دار القرآن الدر المنضود فی احکام الحدودق)، 1412موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا (] 83[
  الکریم، چاپ اول.

 ، بی جا، بی نا، چاپ اول.کتاب الحدود - ریر الوسیلةمبانی تحمومن قمی، محمد (بی تا)، ] 84[
  ، تهران، دانشگاه پیام نور، چاپ چهارم.گزیده حقوق جزای خصوصی اسالمش)، 1389مومنی، عابدین (] 85[
، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالمنجفی، محمد حسن (بی تا)، ] 86[

  چاپ هفتم.
 ، بی جا، دار الفکر.الفواکه الدوانی علی رسالة ابی زید القیروانیق)، 1415اوی، احمد بن غانم (نفر] 87[
خسارت معنوی در حقوق اسالم، ایران و نظام های حقوقی ش)، 1388نقیبی، سید ابوالقاسم (] 88[

  ، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم.معاصر
  ، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ اول.رآنفقه القق)، 1415یزدی، محمد (] 89[





  


