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فصلاول

معرفی جرم زنـا

مبحثاول:تعریفزنا
زنا در لغت به معنی آمیزش از راه نامشروع است؛ به عبارت دیگر ،بـه نزدیکـی بـین زن و
مرد (شامل آمیزش جنسی مهبلی و مقعدی) بدون ازدواج اطالق میشـود؛ یعنـی مـرد و
زن نامحرمی بیآنکه عقد دائم یا موقت بخوانند با هم از راه جلو یا پشت نزدیکی نمایند و
دخول صورت بگیرد؛ یعنی آلت مرد در آلت زن یا مقعـد داخـل گـردد و دخـول هـم بـه
مقدار ختنهگاه صورت بگیرد .اگر نزدیکی و دخول صورت نگیرد ،بـه آن زنـا نمـیگوینـد؛
بنابراین هرچند لمس و یا دیدن بدن دختر نامحرم ،حرام است؛ اما حکـم زنـا را نـدارد و
حد زنا جاری نمیشود .مردی که مرتکب زنا شده است را «زانی» و زن زناکار را «زانیـه»
میخوانند.

۷

در قانون مجازات اسالمی زنا چنین تعریف شده است:
مطابق مـاده  22۷ق.م.ا« :زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین
آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد ».زنـای محصـنه نیـز در مـاده 22۵
ق.م.ا .جرم انگاری گردیده است .مطابق مـاده « :22۵حد زنا برای زانی محصن و زانیه
محصنه رجم است .در صورت عدم امکـان اجـرای رجـم بـا پیشـنهاد دادگـاه
صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینـه ثابـت
شده باشد ،موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صـورت
موجب صد ضربه شالق برای هریک میباشد».
شرایط احصان نیز در ماده  226ق.م.ا ذکر شده اسـت« :احصان در هریک از مرد و زن
به نحو زیر محقق میشود:

 .1محمد محسنی دهکالنی ،تحلیلی فقهی بر ماهیت زنا ،فصلنامه فقه و مبانی حقوق ،سال چهارم ،شماره  ،11ص .191
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الف) احصان مرد عبارت اسـت از آنکـه دارای همسـر دائمـی و بـال باشـد و
درحالی که بال و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و
هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
ب) احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بال باشد و درحالی که
بال و عاقل بوده ،با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جمـاع از طریـق
قُبُل را با شوهر داشته باشد».
مطابق قانون مجازات اسالمی ،مجازات زنای محصنه اعدام و زنای غیرمحصنه صـد ضـربه
شالق خواهد بود .قابلذکر است جماع با میت نیز «زنا» تلقی میگردد.
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مبحثدوم:شرایطتحققزنا
این جرم زمانی توسط مرد و زن ارتکاب مییابد که هر دو بال و عاقل و مختار باشند و
نسبت به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشند؛ بنابراین چنانچه یـک طـرف از زن و مـرد از
تحقق آن آگاهی نداشته باشد و یا علم به حرمت مباشرت جنسـی حـرام نداشـته باشـد،
محکوم به مجازات حد نمیشود و تنها طرفی که از حکم و موضوع آگاه باشد محکـوم بـه
حد میشود.
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مبحثسوم:انواعزنا
با توجه به مباحث فوق و برحسب اینکه شرایط زانی و زانیه چگونه باشد ،چهار نوع زنا در
فقه و حقوق ایران تعریف شده است:
الف) زنای با محارم نَسَبی:

محارم نَسَبی کسانی هستند که انسان به علت همخونی با آنها محرم است .برای نمونـه:
مادر ،خواهر ،دختر ،دختر خواهر ،دختر برادر ،عمه و یا خاله برای مرد و برادر ،پدر ،دایـی
و عمو برای زن از محارم سببی محسوب می شوند .در نتیجه زنا با محـارم بـه معنـای آن
است که مثالً یک مرد با یکی از زنهـایی کـه جـزو محـارم نَسَـبی وی هسـتند و ازدواج
کردن با آنان ممنوع (حرام) است ،مرتکب این گناه شود .زنا با محارم به معنای آن اسـت
که مثالً مردی با یکی از زن هایی کـه جـزو محـارم وی هسـتند و ازدواج کـردن بـا آنـان
ممنوع (حرام) است ،زنا کند مانند مادر ،خواهر ،دختر ،دختر خواهر ،دختر بـرادر ،عمـه و
یا خاله.
ب) زنای به زور
زنای به زور یا زنای به عنف ،با زور و اجبار و تجاوز همراه است؛ مثالً زنـی بـه ایـن عمـل
راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او نزدیکی کند .هرگـاه کسـی بـه زنـی کـه
راضی به همبستر شدن با او نباشد در حال بیهوشی ،خواب یا مستی تجاوز کنـد رفتـار او
در حکم زنای به عنف است .در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یـا از طریـق
ربایش ،تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم زنای به عنف
جاری است.
زنای به عنف به معنای آن است که مثالً زنی به عمل زنـا راضـی نباشـد و مـرد بـا زور و
ارعاب و تهدید با او زنا کند.
همچنین هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشـد در حـال بیهوشـی ،خـواب یـا
مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است.
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در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش ،تهدیـد و یـا ترسـاندن
زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.
ج) زنای محصن و محصنه
زنای محصنه به معنای آن است که شخص زناکننده دارای همسر دائمی باشد بهگونـهای
که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به ایـن
گناه داده باشد .به زبان سادهتر اگر یک زن متأهل زنا کند ،به فعل رخ داده زنای محصـنه
گفته میشود و اگر زانی مرد باشد زنای محصـن گفتـه مـیشـود .البتـه امـوری از قبیـل
مسافرت ،حبس ،حیض ،نفاس ،بیماری مانع از مقاربت یا بیماریای که موجب خطر برای
طرف مقابل میگردد مانند ایدز و سفلیس ،زوجین را از احصان خارج میکنـد .بـهعنـوان
مثال اگر چنانچه زنی در هنگام غیاب شـوهرش (مـثالً بـه یـک مسـافرت طـورنی رفتـه
است) ،با فرد دیگری زنا کند ،در حکم محصنه نیست.
زنای محصن و محصنه به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشـد
بهگونهای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حـال
تن به زنا داده باشد.
اگر یک زن متأهل زنا کند ،به زنای آن شخص زنای محصنه گفته مـیشـود و اگـر زانـی
مرد باشد زنای محصن گفته میشود.
د) زنای غیرمحصنه
به زنایی گفته می شود که شخص زناکار (زن یـا مـرد) فاقـد همسـر و مجـرد باشـد و بـه
اختیار خود رابطه جنسی برقرار کرده باشد و یا شـرایط احصـان بـرای زن و مـرد وجـود
نداشته باشد .به زبان سادهتر به زنای شخص مجرد ،زنای غیر محصنه گفته میشود.
به زنایی گفته می شود که شخص زناکار (زن یـا مـرد) فاقـد همسـر و مجـرد باشـد و بـه
اختیار خود زنا کرده باشد .به زبان سادهتر به زنای شخص مجرد ،زنای غیر محصنه گفتـه
میشود.

معرفی جرم زنـا
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مبحثچهارم:راههایاثباتزنا
دو راه برای اثبات زنا عبارت است از:
الف) اثبات با اقرار خود فرد
ب) اثبات با شهادت چهار نفر.
الف) در مورد اثبات با اقرار خود شخص ،میبایست شرایط عمـومی اقـرار وجـود داشـته
باشد ،این شرایط عبارتاند از :بلوغ ،عقل ،اختیار و آزاد بودن خود فرد عالوه بر ایـن
رزم است که فرد چهار مرتبه در نزد قاضی (و نه مثالً پلیس یا هر فرد دیگـری) اقـرار
نماید.
ب) راه دوم اثبات ،شهادت چهار نفر شاهد مرد عادل به دیدن عمل اسـت و اگـر سـه
مرد و دو زن عادل هم شهادت دهند کافی است و جرم ثابت میشود .شهادتها بایـد بـه
نحو یکسان شهادت باشند به این صورت که ما دیدیم که همانند دخول میـل در مکحلـه
این امر حاصل شده است پس شهادت غیر مسلمان کافی نیست.
عالوه بر این دو راه ،علم قاضی نیز از جمله ادله اثبات قاضـی محسـوب مـیگـردد .طبـق
ماده  ۷2۳قانون مجازات اسالمی یکی از شرایط اثبات این جرم ،علم قاضـی اسـت کـه از
طریق متعارف حاصل میشود؛ بنابراین در صورتی که زنا بـا فـیلمبـرداری اثبـات شـود و
قاضی یقین به زنا پیدا کند نیز حکم به مجازات صادر میشود .امارات مـیتواننـد طریـق
متعارف برای علم قاضی باشند.


