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 -7طرح مسأله
این نوشتار به دنبال بررسی درستی یا نادرستی محتوائی مادّه  735اانون مجاازات
اسالمی و جرمانگاری همجنسگرائی است .گفتنی است که نگارندگان در یای تحلیال
ارکان سهگانه جرم مذکور و به ویژه رکن ماادّی آن نیساتند ،بلکاه آن چاه یایش روی
خود دارند ،ناظر به مقایسه ماده  735با محادیق همجنسگرائی در فقه است.
در خحوص حسن یا ابض همجنسگرائی دو دیدگاه کلی وجود دارد :برخی آن
را نیکو می یندارند و گروه دوّم هم به زشتی آن فکر می کنند .اما دسته أوّل معتقدند
که أوّالً -گرایش به همجنس در بدن انسان دارای زمینه های بیولوژیکی است ،ثانیاً-
گرایش مزبور هیچگونه آثار سوئی برای طرفین درگیر و یا افراد خارج از آن به دنبال
ندارد ،ثالثاً -هنگامی که دو طرف از این جهت احساس خوبی نسبت به یکدیگر دارند،
مودوع مربو به روابط خحوصی آنها خواهد بود و دیگران حق دخالت در حریم
آنها را ندارند ،رابعاً -همجنسگرایی از حیث اعتبار به مثابه بقیه روابط اجتماعی و
حقوای افراد همجنس می ماند و باید یکسان ارز گذاری شوند .اما مخالفین أدّله ای
ااامه کرده اند که هم ریشه های درون دینی از آیات و روایات دارند و هم از سوی
مبانی برون دینی مانند دالیل یزشکی ،روان یزشکی و رویکرد های طبیعت گرایانه
حمایت می شوند .مضاف بر این که برخی از ایشان ،چنین گرایش هائی را ددّ طبیعت
انسان و عاملی برای به خطر انداختن نهاد خانواده ارزیابی کرده اند .در این میان ،مودع
اانونگذار کیفری ایران و نیز فقه جزائی شیعه ،محل سؤال است .بنابراین ،سؤال اصلی
این است که از منظر فقه جزائی امامیّه و اانون مجازات اسالمی  ،27همجنس گرائی چه
حکمی دارد؟
دانشیان فقه جزائی ،از این واژه آشکارا نام نبرده ،و تنها باه جارم انگااری برخای اعماال
منافی عفات ،مانناد لاوا  ،تفخیاذ ،مسااحقه ،تقبیال و مضااجعه (همخاوابی) همجنساان
مبادرت کرده اند .هرچند برخی از ایشان ،واژگان «تشابّه الرجاال بالنساا و تشابّه النساا
بالرجال» را به همجنسگرائی یا دستکم همجنس بازی تفسیر کردهاند ،اماا در حاوزه
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اانونگذاری ،اوانین جزائی گذشته از تحاریض باه همجانسگرائای و مجرماناه باودن آن
خالی بودند ،هرچند در برخی مواد اانونی سابق ( )1351از جملاه ماواد 177 ،171 ،118
و  172از برخی محادیق این رفتار صحبت شده بود؛ و یا در مقام تعریا

مسااحقه ،آن

را همجنسگرائی دو زن تلقی کرده بود ،که به طاور طبیعای عمومیّات نداشات .اماا در
ماده  735اانون مجازات  27برای اولین بار همجنس گرائی جرمانگاری شاد .در هماین
راستا نوشتار حادر ،که در نوع خود ییش از این مشاهده نشده است بعاد از تبیاین دایاق
معنای همجنسگرائی به جستجوی منابع جارم انگااری فقهای آن و تحلیال و نقاد مااده
 735می یردازد.

 -7مفهوم همجنسگرایي
واژه مذکور معادل اصاطال «هموسکشاول»1و از «همجانس» باه عاالوه «گارا»
ترکیل یافته است .اما «همجنس» به معنای دو چیزی است که از یک جنس ساخته شده
باشند و یا دو کسی که دارای صافات روحای یکساان باشاند .و کلماه «گارا» ،مخفا
گرایش و به معنای تمایل ،میل و رغبت می باشاد .بناابراین ،همجانسگرایای باه جابباه
عاطفی یا جنسی بین اعضای یک جنس گفتاه مای شاود .از اینجاا معلاوم مایشاود کاه
همجنسگرائی اعمّ از همجنسبازی اسات؛ زیارا همجانسباازی؛ صارفاً بار یایاه یاک
گرایش عاطفی محض استوار نیسات ،بل کاه عالااه یاا عمال باه ایجااد رابطاه جنسای باا
همجنس رکن اصلی آن را تشکیل میدهد و عبارت است از براراری یا عالاه به رابطاه
جنسی دو مرد یاا دو زن؛ در حاالیکاه در همجانسگرائای عاالوه بار ایان ناوع رابطاه،
گرایش عاطفی محض به جنس موافق نیز با همین نام شناخته می شاود .اماا در اصاطال
فقهاای ،برخاای همجاانسگرائاای را معااادل لااوا

و مساااحقه( ،فقااه و حقااوق (مجموعااه

آثار)333-177/12/؛ دائره المعارف فقه مقارن )57/یا «تذکر» و «تأنث» (فرهنگ فقه مطابق مذهل اهل بیات

علیهم السّاالم117/7/و )177دانسته اند .بار ایان اسااس گفتاه اناد کاه تاذکر عباارت اسات از:
1-Homosexual
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«همسان شدن زن با مرد در رفتار جنسى ،مقابل تأنث .تذکر آن است که زنى میل داشاته
باشد همچون مرد از دیگر زنان بهره جنسى ب بارد و باا آناان رفتاار جنساى از ناوع رفتاار
جنسى مرد با زن داشته باشد .و تأنث یا تخنث نیز به ارینه مقابلاه در واااع همساان شادن
مرد با زن در رفتار جنسی است .بنابراین ،تأنث یعنای ایان کاه ماردی میال داشاته باشاد
همچون زنان از مردان بهره جنسی ببرد و با آنان رفتار جنسی از نوع رفتار جنسای زن باا
ماارد داشااته باشااد» (همااان؛ محاابا الفقاهااه )718/1/تعاادادی از فقیهااان (دراسااات فاای المکاساال
المحرمه712/7/؛ عمده المطالل فی التعلیق على المکاسل131/1/و 133؛ فقه الحادق علیه الساالم713-717 /11/؛

منهاج الفقاهه777/1/و 775و778؛ انوار الفقاهه )171/لوا و مساحقه و بعضی دیگر (هدایاه الطالال
إلی أسرار المکاسل )38/1/عالاه و دوست داشتن آنها را تأنیاث و تاذکیر دانساته اناد.
دانستنی است گاهی از این دو واژه ،به «تشبّه مرد به زن و تشبّه زن به مرد» تعبیر می شود
(کتاااا المکاسااال85/1/؛ تفحااایل الشاااریعه371/؛ مااادارل العاااروه781/13/؛ فقاااه
الحّادق717/11/؛ منهاج الفقاهه)775/1/
در حقوق کیفری ایران ،از آنجا که اانونگذار کیفری ،تفخیذ ،لوا  ،مالمسه و تقبیال را
از جمله محادیق همجنسگرائی دانسته اسات ،نهااد مزباور باه معناای گارایش و رفتاار
جنسی است و مجرد جاببه عاطفی ،همجنسگرائی به شمار نمی رود .بناابراین ،ادعاای
همسانسازی اانونیِ همجنسگرائی با همجنسبازی گزاف نیست.

 -3مستندات شرعي ممنوعیّت همجنسگرائي
-3-7کتاب
آیات با مودوع ممنوعیّتِ کلی همجنسگرائی دو دسته و عبارت اند از:
7لف -آیات دالّ بر ضرورت حفظ فروج :مانند آیه «اَدْ أَفْلَضَ الْمُؤْمِنُاونَ،
 ...الَّذِینَ هُم لِفُارُوجِهِم حَاافِظُونَ ،إِلَّاا عَلایَ أزوَاجِهِام أو مَاا مَلَکَات أیمَاانُهُم فَاِّنهم غَیارُ
مَلُومِینَ ،فَمَنِ ابتَغَای وَرَا َ بَلِاکَ فَأولَئاکَ هُامُ العَاادُونَ» (مؤمناون )1-5 :باه راساتی کاه
مؤمنااان رسااتگار شاادند ،کسااانیکااه دامااان خااود را حفا ماای نماینااد ،مگاار در مااورد
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همسرانشان یا کنیزانی که به دسات آورده اند،کاه در ایان صاورت ،بار آناان نکوهشای
نیست ،یس کسانی که فراتر از ایان مای جویناد ،از حادّ درگذراندگانناد ،یاا آیاه « :باه
مردان مؤمن بگو« :چشمانشان را [از هوسرانى] فرویوشند و ناموسشاان را حفا کنناد،
این براى آنان یاکیزه تر است ،به یقین خداوند به آن چه انجام مى دهند ،آگااه اسات .و
به زنان با ایمان بگو چشم هاى خود را (از نگاه هوسآلود) فرو گیرند ،و دامان خاویش
را حف کنند ،و زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است آشکار ننمایند ،و (اطاراف)
روسرى هاى خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن یوشانده شاود) و زینات
خود را آشکار نسازند ،مگر براى شوهرانشان یا یدرانشان یا یدر شوهرانشان یا یسرانشان
یا یسران همسرانشان یا برادرانشان یا یسران برادرانشان ،یا یساران خواهرانشاان ،یاا زناان
هم کیششان یا بردگانشان (کنیزانشان) یا افراد سفیه که تمایلى به زن ندارند یا کودکانى
که از امور جنسى مربو به زنان آگاه نیستند ،آنها هنگاام راه رفاتن یااهااى خاود را باه
زمین نزنند تا زینت ینهانیشان دانسته شود (و صداى خلخال کاه بار یاا دارناد باه گاو
رسد) و اى مؤمنان همگى به سوى خدا بازگردید تاا رساتگار شاوید (ناور .)31-31 :یاا
آیه« :مردان مسلمان و زنان مسلمان ... ،مردانى که دامان خود را از آلودگى به باىعفتاى
حف مىکنند و زنانى که یاکدامنناد ... ،خداوناد باراى هماهی آنهاا مغفارت و یاادا
عظیمى فراهم ساخته است (احزا .)37 :
مطابق اطالق آیات باال ،هرگونه ارتبا جنسی خاواه باا جانس موافاق یاا جانس
مخال  ،در حدّ تعزیر یا حدّ ،جز در موارداستثنا شده ،حارام وناوعی تجااوز از حادود
الهی تلقی می شود .مبنای حرمت آن هم نتایجی است که بر ااادام باه چناین رفتارهاائی
(از حدّگذراندن و عدول کردن از حدود الهی) یا ترل ایان اعماال (یااکیزه تار باودن،
امید به رستگاری و آمادگی بارای دریافات مغفارت و اجار عظایم یروردگاار) اعاالم و
ییشبینی شده است .در تأیید اطالق مزبور ،برخی مفسّرین معاصر بیال فاراز آخار آیاه
اوّل نوشته اند« :این آیاه تفریاع اسات بار مطالال ابال ،یعناى مساتثنى و مساتثنى مناه؛ و
معنایش این است که :واتى مقتضاى ایمان این شد که به کلى فروج خود را حف کنناد
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مگر تنها از دو طایفه از زنان ،یس هر کس با غیار ایان دو طایفاه مسااس و ارتباا ییادا
کند ،متجاوز از حدود خدا شناخته مى شود ،حادودى کاه خاداى تعاالى باراى ماؤمنین
ارار داده است( ».المیزان.)11/17/
ب -عمومیّت علل ممنوعیّت رفتار ارتکابي قوم لوط :آیات یار تکارار
(اعراف81-81/؛ شعرا 131-157/؛ هود55-83/؛ حجر72-55/؛ نمل71-78/؛ امر-31/
33؛ عنکبوت78-37/؛ انبیا 51/؛ صافات )131-138/داستان اوم لو عالوه بر آن که با
داللت مطابقی و نا

ّگوناه حرمات لاوا (از جملاه محاادیق باارز همجانسگرائای و

همجنسبازی) را به کرسی می نشااند ،باا انضامام ااعادة معاروفِ «تعمایم و تخحای
علت» برای تثبیت یا دستکم تائید حرمت محادیق دیگر همجنسگرائی کفایات مای-
کند.
تودیض مطلل آن که ارآن کریم چند علت بارای ممنوعیّات عمال شاایع میاان
اوم لو  ،به شر زیر بیان می کند:
 -1فاحشه (اعراف81/؛ عنکبوت)78/و خبیث (انبیا  )51/باودن عمال ارتکاابی؛
که به معنای زشت (نهج البالغه /نامه 31؛ صحیفه ساجادیّه/دعای 31؛ المیازان)313/13/
کثی

(تفسیر نمونه )178/13/و فوق العااده ننگاین (هماان )713/3/دانساته شاده اسات.

گفتنی اسات کاه برخای مفسّارین ،دامن نقال روایتای (بحاار األناوار113/17/؛ سافینه
البحار )317/5/معتقدند که «اوم لو عالوه بار لاوا  ،اعماال نایساند دیگاری از جملاه
دست زدن به یشت همدیگر (در المِخراق)[ ،که به نوبه خود نوعی همجانسگرائای
یا همجنسبازی محسو میشود] ،را نیز انجام می دادهاند (تفسیر نموناه )125/2/و باه
همین دلیل ،واژه خبیت در ساورة انبیاا باه صاورت جماع باه کاار گرفتاه شاده اسات».
(همان)172/13/
 -7اسراف (همان )81/یا تجاوزکار (شعرا  )133/بودن مرتکبان لوا ؛ به معناای
متجاوزان و منحرفاان از ااانون فطارت( ،المیازان181/8/؛ األمثال فای تفسایر کتاا ا
المنزل113/7/؛ تفسایر نموناه711/3/؛ التفسایر الکبیار )311/11/و رو

هاای صاحیض و
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سنت های زندگانی (تفسیر کاش  )373/3/یا متجاوزان از حدّ و ظلم [به زنان باه خااطر
عدم توجه به ایشان در اردای غرائز جنسی و نهایتاً گرایش آنها باه همجنساان خاود باه
منظور تأمین نیاز جنسی شان] و فساد (مجمع البیان )387/1/یا عدول کننادگان از حاالل
به حرام (تفسیر الجاللین )133/1/به دلیل عبور آنان از زنان باه ماردان در مسایر ارداای
اوای جنسی.
 -3جاهل (نمل )77/بودن اوم باال؛ به خداوند ،هدف آفرینش ،نوامیس خلقات
(تفسیر نمونه )711/17/آثار شوم و عاابت عمل ارتکابی (هماان؛ مجماع البیاان373/5/؛
التفسااایر الکبیااار737/71/؛ تفسااایر البیضااااوی133/1/؛ تفسااایر کناااز الاااداائق و بحااار
الغرائل758/2/؛ رو المعانی )711/11/ایامت (مجماع البیاان ،)373/5/جایگااه نعمات
های الهی (التبیان )117/8/حق عظیم خداوند بار انساان در اطاعات از دساتورات ایشاان
(جل جالله) (جامع البیان )111/12/که در متون تفسیری اهال سانت باه سافیه و مجناون
بودن این اوم (التفسیر الکبیر737/71/؛ تفسایر البیضااوی133/1/؛ تفسایر کناز الاداائق و
بحر الغرائل758/2/؛ رو المعانی )711/11/به دلیل عدم ادرت بار تشاخی

خاو از

زشت (تفسیر البیضاوی133/1/؛ تفسیر کنز الداائق و بحر الغرائل )758/2/نیز معناا شاده
است.
 -1اطع سبیل (راه) (عنکبوت )72/به معنای اهمال گذاشتن و الغا مسیر تناسال؛
کااه کنایااه از رویگرداناای از زنااان و تاارل نزدیکاای بااا آنااان بااه شاامار ماای رود
(المیزان187/13/؛ مجمع البیان111/8/؛ التبیاان77/8/؛ تفسایر البیضااوی)123/1/؛ یاا باه
معنای راهزنی و ایجاد مانع در مسیر حرکت مساافران باه منظاور ارداای غریازه جنسای
(مجمع البیان111/8/؛ تفسیر البیضاوی123/1/؛ جامع البیان23/71/؛ الدّر المنثور)111/7/
 -7مُفسِد ،ظالم (عنکبوت )31-31/و فاساق باودن (هماان31 ،؛ انبیاا  )51/ااوم
لااو ؛ چراکااه اینااان مشاارل و مرتکاال اعمااال حاارام و ناشایساات شاادند (مجمااع
البیان )117/8/و هم بر خویشتن ظلم مى کردند که راه شرل و فساد اخالق و بى عفتاى
را ییش گرفته بودند ،و هم به دیگران؛ از جمله زنان ،عابرین و کاروان هاایى کاه از آن
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سرزمین عبور مىکردند (تفسیر نمونه )731/13/و عملشان نیاز زماین را فاساد ماى کارد
براى این که نسل بشر را اطع و آن را تهدید به فنا مى نمود (المیزان.)171/13/
اندکی تأمل و دات به روشنی نشان می دهد کاه همام ماوارد بااال باه ناوعی و تاا
حدّی در دیگر محادیق همجنسگرائی ،مانند تفخیذ ،مساحقه ،تقبیل ،مضاجعه ،معانقاه،
مالمسه و هرگونه استمتاع جنسی مردان از مردان و زنان از زنان نیز وجود دارند.
 -3-7سنّت
در مودوع محل بحث ،چند دسته روایت وجود دارد:
ال  -احادیث ییرامون مذمّت بسنده کردن زنان به زنان و مردان به مردان از ابیل:
حدیث أوّل؛ سید فضل ا راوندی در نوادر

از موسی بن جعفر (علیه السّاالم)

از یدرانشان (علیهم السّالم) نقل میکنند؛ رسول خادا (صالی ا علیاه و آلاه وسالم) در
حدیثی فرمودند؛ هرگاه مردان به مردان و زنان باه زناان بسانده کنناد ،خداوناد کتاابش
رات از سینههای بنیآدم میگیرد یس باد سیاهی بریاا مایکناد کاه در نتیجام آن کسای
باای نمیماند( .مستدرل الوسائل و مستنبط المسائل)371/11/
حدیث دوّم؛ فضل بن شابان در کتا غیبتش از صفوان بن یحیای از محماد بان
حُمران از امام صادق (علیه السّالم) نقل میکند ،که ایشان فرمودند؛ اائم از ماا باا ایجااد
ترس در دل دشمنان یاری میشود .به ایشان گفته شاد؛ ای یسار رساول خادائ ااائم چاه
زمانی ایام میکنند؟ فرمودند؛  ...زمانیکه مردان به مردان و زنان باه زناان بسانده کنناد.
(همان)
شاید این تحور ایجاد شود که این روایت سخن از اکتفا مردان به مردان و زنان
و عدم ارتبا با جنس مخال

به میان آورده است و باا ماواردی کاه شاخ

هار دو را

انجام میدهد ،ارتباطی ندارد .اما باید توجه داشت که تنقیض منا اطعی نشاان مایدهاد
که ظاهراً در اینجاا اکتفاا  ،خحوصایّتی نادارد و آن چاه سابل ممنوعیّات اسات نفاس
گرایش و ارتبا با جنس موافق است که در تمام موارد صدق می کند.
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 احادیث با مودوع تأنیث؛ آنگونه که گذشت از عباارات فقیهاان ،خحوصااً شایخانحاری بر می آید که نهاد «تشبّه الرجال بالنسا و تشبّه النسا بالرجال»( ،از اعمال حارام
زن و مرد مسلمان) منححر در یوشیدن لباس های مخت

ّ جانس مخاال

نیسات ،بلکاه

ظهور در تأنیث و تذکیر دارد ،که همسان با همجانسگرائای باه معناای همجانسباازی
دانسته شده است .با این اوصاف میتوان روایات مربو به ممنوعیّت تأنیث و حتی تشبّه
را مستند ممنوعیّت و حرمت همجانسگرائای دانسات ،هرچناد در آنهاا ساخن از جارم
انگاری نشده و تنها حرمت عمل مزبور را می رساند .منتها از این جهت مشاکلی نیسات،
چون ااعده فقهی «التعزیر لکل عملٍ محرم» (اواعد فقه -بخش جزائی )738/جرم باودن
آن را در فقه جزائی اطعی می کند .به هر حال ،در اینجا چند دسته روایت وجاود دارد؛
برخی از آنها به مسأله تشبّه در خحوص لباس یرداخته اند و برخی دیگر ،مطلق تشابّه را
مورد سرزنش ارار داده اند و تعدادی از روایات نیز در مودوع تأنث وارد شده اند ،کاه
به تناسل محل بحث تنها روایات دو دستم اخیر مورد مطالعه ارار می گیرند.
ج -احادیث مربو به ممنوعیّت مطلق تشبّه ،که عبارتند از:
حدیث أوّل« :خداوند لعنت کند مردانی که خود را شبیه به زنان کنند و زنانی کاه خاود
را شبیه به مردان درآورند (وسائل الشیعه.)711/17/
این حدیث به خاطر عمرو بن شمر جعفی از دعی

ترین راویانِ جابر بان یزیاد جعفای

(معجم رجال الحادیث و تفحایل طبقاات الرجاال )332/1/داعی
(محبا الفقاهه715/1/؛ انوار الفقاهه-کتا

دانساته شاده اسات

التجاره.)177/

حدیث دوّم« :در این روایت ،مردانِ متشبّه به زنان و زنانِ متشابّه باه ماردان جازو
چهار گروهی المداد شدهاند که خداوند از باالی عر

خود آنهاا را لعنات مای کناد و

مالئکااه نیااز جااای امناای باارای آنهااا در نظاار ندارنااد (مسااتدرل الوسااائل و مسااتنبط
المسائل.)713/13/
حدیث سوّم« :عَنِ الحَّادِقِ (ع) أَنَّهُ اَالَ :الْقَائِمُ مِنَّا مَنْحُورٌ بِالرُّعْلِ إِلى أَنْ اَالَ اِیالَ
یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَتَى یَخْرُجُ اَائِمُکُمْ اَالَ إِبَا تَشَبَّهَ الرِّجَالُ بِالنِّسَا ِ وَ النِّسَا ُ بِالرِّجَالِ :مطاابق
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ظاهر این روایت ،مطلق تشبّه تا آنجا زشت ینداشته شده ،که با واوع و به منظاور از باین
بردن لوث آن حضرت صاحل (ع) ظهاور خواهناد کارد (هماان)371/11/؛ و روایاات
دیگری که با مضامینی مشابه وارد شده اند (وسائل الشیعه.)711/17/
باید دانست که اوالً -شیخ انحاری (کتا المکاسال ،)151/1/حاشایه نویساان
مکاسل (حاشایه المکاسال ،یازدی13/1/؛ حاشایه المکاسال ،میارزای شایرازی37/1/؛
کتاااا المکاسااال )182/7/و برخااای فقیهاااان دیگااار (دراساااات فااای المکاسااال
المحرمااه131/3/؛ ماادارل العااروه781/13/؛ محاابا الفقاهااه )718/1/بااه اسااتناد همااین
روایت ،تشبّه را در روایات دیگر نیز به معنای تأناث و تاذکر یاا هماان همجانسگرائای
دانستهاند .ثانیاً -هرچند در سند این روایات ،کاه مطاابق مفااد آن حضارت امیار (ع) در
مقام سرزنش فرد متأنث به لعن رسول خدا (ص) نسبت به متشبّهین اساتناد فرمودناد و ایان
خود حکایت از یکسان انگاری این دو نهاد دارد ،خدشه شده است (أناوار الفقاهاه )177/ولای
این مضمون در روایات صحیض دیگری نیز آمده است (وسائل الشیعه731-737/11/؛ مستدرل
الوسائل )717/13/و همین ،دع

سندی این نقل را بیاثر و درستی ادعای شیخ و ییروانش را

تأیید میکند.
د -احادیث ییرامون ممنوعیّت تأنث؛ از ابیل:
 -1به این سند [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّادِ بْانِ یَحْیَاى عَانْ
مُحَمَّ دِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَا ِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِه] از علی (علیه السّالم) نقل شده است ،که من همراه رسول خدا
(صلِّ ا علیه و آله و سلم) در مسجد نشسته بودم .مردی وارد شد که تأنث داشت .سالم داد و
جوا ایشان داده شد .سپس رسول خدا سر یائین انداختند و کلمم اساترجاع (إناا
راجعون) گفتند .و فرمودند ،اگر امثال این شخ

و اناا الیاه

میاان امات باشاند ،ابال از ایامات بار آنهاا

عذا فرود میآید( .وسائل الشیعه.)717/17/
 -7در کتا أبی سعید عحفریّ عبّاد از عرزمی از ثویر بن یزید از خالد بان ساعدان از
جبیر بن نقیر حضرمی نقل شده است؛ رسول خدا (صلی ا علیه و آله وسلم) فرمودند؛ خداوند
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و همام مالئکاه باار ماردی کااه تأناث دارد و زناای کاه دارای تااذکر اسات ،لعناات مایفرساتند.
(مستدرل الوسائل.)717/13/
در این دو روایت ،آشکارا متأنثین و به ارینه مقابله متذکرین نفرین شده ،و منشأ عذا
امت ابل از ایامت به شمار آمده اند .و چنین مفسده ای اطعاً موجل حرمت تأنث و تذکر می-
شود.

 -3-3اجماع
باه تحااریض فقیهااان ،حرماات و جاارم باودن محااادیق مختلا

همجاانسگرائاای،

اجماعی بلکه اتفاای تلقی می گردد تا آنجا که در نگااه برخای ،ایان موداوع از جملاه
دروریّات دین محسو مایشاود (جاواهر الکاالم351/11/؛ الادّر المنضاود5/7/؛ فقاه
الحدود و التعزیرات.)3/7/
 -3-1عقل
اطعاً عقل مستقل آلوده نشده به شهوت ،ممنوعیّت همجنسگرائی را می یذیرد؛
چراکه بدون تردید ،نابودی بنیادی نظام خانواده ،برهم خاوردن تعاادل روانای وعااطفی
افراد ،رواج بی هویتی دینی ،تمسخر ارز

هاو حذف آرامش روحی و روانی ،افازایش

تشویش و انحرافات در جامعه ،رواج بیماری های فراوان ،همه از خساارت هاای ناشای
از همجنسگرایی اند .به همین مناسبت ،در ارآن نیز خداوناد باا طار یرسشای از ااوم
لو  ،یاسخ را به خودشان واگذار می کند (شعرا  )137-133/و با عبارت «شاما ااومِ از
اندازه درگذارندگان اید» (همان) نشان می دهد که نه تنها عقل غیر مرتکبین ،که عالااه
مندان به چنین گرایش ها و روابطی نیز خود توان فهم زشتی عمال ارتکاابی را دارناد و
اتفاااً تشخی

نیز می داده اند (اعراف.)87/

 -1بررسي ماده  731ق.م.ا.
این ماده مقرر می دارد« :همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لوا و تفخیاذ از
ابیل تقبیل و مالمسه از روی شهوت ،موجل سی و یک تا هفتااد و چهاار داربه شالاق
تعزیری درجه شش است .تبحره  -1حکم این مااده در ماورد انساان مؤناث نیاز جااری
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اساات .تبحااره  -7حکاام ایاان ماااده شااامل مااواردی کااه شاارعاً مسااتوجل ح ادّ اساات،
نمیگردد» .این ماده در دو اسمت بررسی می شود:
 -1-7تحلیل ماده

در این خحوص و با هدف مقایسه ماده محال بحاث باا ماواد مارتبط در ااانون
 1351و نیز توجیه و دفاع از ارجاع تبحره دوّم ماده به فقه ،بکر نکات زیر الزم است:
اول :این ماده از ابداعات اانونگذار  27به شمار می آید؛ چراکه در اانون ،1351
بدون اینکه تحریحی به نهاد همجنسگرائای کارده باشاد ،تنهاا برخای محاادیق آن از
ابیل لوا  ،مساحقه ،مضاجعه و تقبیل (بوسیدن) دو همجانس باا لحااش شارائطی بیاان و
جرم انگاری شده بود یا آن را در تعری

مساحقه به استخدام گرفته باود ،کاه عمومیّاتِ

اانون فعلی را نداشت.
دوم :در خحوص مجاازات مسااحقه و تفخیاذ ،ااانون مجاازات  1327باا ااانون
 1351تفاوتی نکرده است ،هرچند در اانون جدید ،به تعریا

تفخیاذ مباادرت شاده ،و

در ماده  737و تبحره آن آمده است« :تفخیذ عبارت از ارار دادن اندام تناسلی مرد باین
ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است .تبحره -دخول کمتر از ختنهگااه در حکام تفخیاذ
است»؛ در حالیکه اانون ابلی تعریفی از این نهااد جزائای حادّی ارائاه ناداده باود و در
مودوع مساحقه نیز در ماده  175سابق سخن از همجنسباازی کارده باود و مقارر مای-
داشت« :مساحقه ،همجنسبازی زنان است باا انادام تناسالی»؛ ولای در ااانون جدیاد ،باا
حذف واژه مزبور ،در ماده  738آمده است« :مسااحقه عباارت اسات از ایان کاه انساان
مؤنث ،اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود ارار دهد».
اما در مودوع لوا و دیگر محادیق ماده  ،735تفااوتهاای اابال تاوجهی باین
اانون فعلی و ادیم وجود دارد که عبارت اند از:
تفاوت اوّل -اانون ادیم ،فاعل و مفعول لوا را مساتوجل اعادام مای دانسات،
(مواد 111 ،112و  )111ولی اانون فعلی بین آنهااا تفکیاک اائال شاده ،و در مااده 731
مقرر داشته است« :حدّ لوا برای فاعل ،درصورت عنا  ،اکاراه یاا دارا باودن شارایط
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اححان ،اعدام و در غیر این صورت صد دربه شلاق است .حدّ لوا برای مفعول در هر
صورت (وجود یا عدم اححان) اعادام اسات ».و در تبحاره  1آن نیاز آماده اسات« :در
صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول ،مسلمان باشد ،حدّ فاعال اعادام اسات» .گفتنای
است که در خحوص تعریا

لاوا در ماواد  118ساابق و  733جدیاد ،تفااوت هاای

لفظی مشاهده می شود که خیلی اابل توجه و تأثیرگذار نیستند.
تفاوت دوّم -در محادیق دیگر همجانسگرائای؛ اوّالً -مالمساه در ااانون ساابق
نبود ولی در اانون جدید به عنوان اسیم تقبیل آمده اسات .ثانیااً -مضااجعه کاه در مااده
 177اانون سابق به صراحت جرمانگاری شده ،و حکم تکرار آن نیز تبیین گردیده باود،
از اانون جدید حذف شده است ،هر چند کاه هار دو (اصال مضااجعه و تکارار آن) باه
طور دمنی و با احاله به فقه اسالمی در ماده  735و تبحره های آن مجرماناه تلقای شاده
اند .ثالثاً -مجازات تقبیل و مضاجعه در این اانون ،سی و یک تا هفتاد چهار دربه شالاق
تعزیری درجه شش ییشبینی شده است و حال آنکه در مواد  171و  177ااانون ساابق،
برای تقبیل و مضاجعه به ترتیل  31و کمتر از صد دربه شلاق تعیین شده بود.
تفاوت سوم -تبحره دوم مااده  735در واااع ماتن مااده را تخحای

زده ،و آن

دسته از همجنس گرائی هائی که شرعاً مستوجل حادّ هساتند را از شامول مااده خاارج
کرده است .اانونگذار با این تبحره و نیاز باا مااده  1771فقاه را در جارمانگااری برخای
محادیق همجنسگرائی و بدون اینکه اشاره ای به آنها کرده باشد ،دخالت داده اسات،
که به اعتقاد برخی ،اصل اانونی بودن جرم ،ماده  7اانون مجازات اسالمی 7و نیاز اصال
 35اانون اساسی 3درنوردیده شده است .ایشان نوشته اند« :منع عقا بال بیاان از اصاول

 -1در مورد حدودی که در این اانون بکر نشده است طباق اصال یکحاد و شحات و هفاتم( )135ااانون اساسای
جمهوری اسالمی ایران عمل میشود.
 -7هر رفتاری أعمّ از فعل دیا ترل فعل که در اانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسو میشود».
 -3اصل ،برائت است و هیچکس از نظر اانون مجرم شناخته نمیشود ،مگر این که جرم او در دادگاه صاالض ثابات
گردد.
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مسلم فقهی است و با اصل اانونی بودن جرائم و مجازات ها هماهنگ اسات .باه عاالوه
اصل  33اانون اساسی می گوید « :حکام باه مجاازات و اجارای آن بایاد تنهاا از طریاق
دادگاه صالض و به موجل اانون باشد»؛ این اصل باا اصال  135در تعاار

اسات .اصال

 135برای حل و فحل دعاوی (حقوای) و سکوت اانون از موازین فقهای کماک مای-
گیرد و به هیچ وجه ،در جریان جرم انگااری و کیفار دعااوی مطارو نمای باشاد .ایان
امیدواری هست که روزی شورای نگهبان در تطبیق اوانین عادی با اانون اساسی و شرع
اسالم ،تجدیدنظری برای حاکمیّت اانون و تفسیر منطقی و تودیحی از این مااده داشاته
باشد .و اگر موارد خاصی را صال می دانند ،در االل جارایم تعزیاری اعاالم کنناد تاا
همگان به ممنوعیّت رفتاری که مجرمانه تلقی می شود ،آگاهی داشاته باشاند» (محشاای
اانون مجازات اسالمی.)711-717/
اما هرچند نگارندگان نیز اعتقاد دارند ،اوه اانونگذاری باید محادیق ماورد نظار
ماده 771و نیز تبحره 7ماده  735را آشکارا نام مای بارد و از ایان جهات ،مااده اخیار را
ناا

و دعی

تر از اانون سابق می دانند ،ولی در عین حال ،سخنان دانشمند مزباور از

اشکاالت متعددی رنج می برد؛ زیرا ایشان مضاف بر اینکه در آرزوی خود ادری تناد
الم زده اند و ایراد اانونگذار را جرم شورای نگهبان دانستهاند:
اوّالً -ااعده ابض عقا بال بیان را ااعده مسالم فقهای دانساته اناد کاه ایانگوناه
نیست؛ چراکه بزرگانی مانند شهید صدر این ااعده را نپذیرفته ،و اعتقاد باه ااعاده حاق
الطاعه دارند و مینویسند در موارد فقدان ن

ّ باید اطاعت حاداکثری از خداوناد را در

ییش گرفت ،نه اینکه عقا بال بیان را ابیض دانست و آسوده خاطر ماوارد مشاکول و
محتمل را ترل یا مرتکل شد( .دروسٌ فی علم االصاول )77/72/3/بناابراین بهتار باود
ااعده ابض عقا بال بیان را ااعده مشهور فقهی میدانستند ،نه مسلم.
ثانیاً -گفتهاند « :شورای نگهبان بایاد در تطبیاق محاوبات ااانونی باا شارع اساالم
تجدید نظری برای اصل حاکمیّت اانون داشته باشد» ،که وااعاً دعی

است ،زیارا اگار

ارار بود اصل ،حاکمیّت اانون باشد ،دیگر عدم مغایرت با شرع معنا نداشت .دمن ایان
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که از اصل چهارم صریحاً ،و نیز اصول بیست و چهارم ،بیست و هفتم ،بیسات و هشاتم،
شحت و هفتم ،هفتاد و دوم ،یکحد و ینجم ،یکحد و بیست و یکام ااانون اساسای ،باه
طور دمنی بر می آید که اصل ،حاکمیّت شرع انور است ،بنابراین بهتر بود ماینوشاتند
به حکم رو و ن

ّ اانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،بایاد در درساتی و نادرساتی

اوانین ،مفادّ شریعت اسالم محور باشد.
ثالثاً -با وجود اصول ماذکور در بناد ییشاین ،چطاور و باا حمایات کادام دلیال
اانونی و شرعی گفتهاند جرائمی که مطابق ن

ّ شریعت اسالم حدّی به شمار مای آیناد

را اانونگذار و شورای نگهبان تعزیری تلقی کنند.
رابعاً -ایشان گفته اند «در موارد ساکوت ااانون بایاد از ماوازین فقهای کماک
گرفت ».در حالیکه میان این واژه و منابع و فتاوای فقهی معتبر ،که در اصل  135آماده
است ،تفاوت آشکاری وجود دارد؛ چراکاه ماوازین ،تباادر در اواعاد فقهای دارد ولای
مراد از منابع فقهی ،کتا  ،سنت ،عقل و اجماع است و فتاوای معتبار نیاز هماان مساائل
فقهی محسو می شوند.
خامساً -در کالم ایشان ،نوعی محادره باه مطلاو رد داده اسات؛ زیارا ایشاان
بدون هیچ گونه استدالل دایق حقوای ،اصل  135را منححار در اماور حقاوای کارده و
امور کیفری را از شمول آن خارج دانسته اند ،با اینکاه خاود هماین محال نازاع اسات.
مضاف بر اینکه از منظر علم اصول فقه ،به حکم اواعد عقلای و عقالئای جماع مکسّار،
مانند دعاوی در اصل مذکور ،افاده عموم می کنند ،مگر این که ارینه ای بار تخحای
ااامه شود که در اینجا مشاهده نمی شود.
سادساً -از آنجا که باه اساتناد اصال  28ااانون اساسای ،تفسایر ااانون اساسای باا
شورای نگهبان است و این شورا نیز بر ماده  ،771مهر عدم مغایرت زده است ،منظاور از
اانون ،در اصل سی و ششم ،فقط ااانون صاریض نیسات؛ بلکاه ااانون کلای و حوالاه ای
مانند ،ماده 771را نیز در بر میگیرد .این معنا از تأخر شماره ای اصل  135بار اصال 33
نیز به سادگی اابل برداشت است.
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 -1-7نقد ماده
ایراد جدّی ماده محل بحث ،عالوه بار ارجااع دهای باه فقاه ،کاه یایش از ایان
گذشت ،نمونه و ابهامگوئی است .منظور اینکه اانونگذار در این ماده به جاای تعریا
همجنسگرائی ،نمونه هایی از این جرم را بیان کارده اسات ،در حاالی کاه مای بایسات
تمام محادیق آن را از فقاه اساالمی اساتخراج و جارم انگااری مای کارد ،تاا در هنگاام
رسیدگی اضائی ،اادی با مشکل مواجه نشود .و در این صورت ،جائی هم برای تبحاره
دوّم باای نمی ماند؛ چون واتی محادیق مختل

همجنس گرائی بکار مای شاد ،تبحاره

سالبه به انتفا مودوع می شد ،جز این که برخی محادیق را به با حادود ارجااع مای-
داد .به هر حال ،در اینجا و بیل دو عنوان به جستجوی محادیق کامل این مااده یرداختاه
می شود.
 -1-3مصادیق ناگفته همجنسگرائي
در فقه جزائی ،عالوه بر تقبیل و مالمسه (دست زدن) ،کاه اانونگاذار باه عناوان
نمونه آنها را مستوجل سی و یک تاا هفتااد و چهاار داربه شالاق داساته اسات ،ماوارد
دیگری زیر نیز مشمول همجنسگرائی هستند:
الف) مضاجعه :به معنای همخوابی دو زن یا دو مرد زیر یک یوشاش؛ مشاهور
فقیهان به استناد روایت سلمان بن هالل( ،وسائل الشیعه )21/78/همخوابی را در صورت
لخت بودن ،عدم وجود رابطه نَسبی بین آنها ،و عدم ااتضا درورت ،جرم و مساتوجل
سی تا نود و نه دربه شلاق تعزیری دانستهاند( .النهایه515/؛ ارشاد األبهان157/7/؛ مبانی
موسوعه االمام الخوئی721/11/؛ الروده البهیّه171/2/؛ مساالک اففهاام111/11/؛ الادّر
المنضود .)725/گفتنی اسات کاه برخای فقیهاان در خحاوص همخاوابی زناان (اواعاد
االحکام735/3/؛ مجمع الفائده و البرهان112/13/؛ المهاذ الباارع )72/7/و یاا اعامّ از
مردان و زنان (الوسیله113-111/؛ تحریار الوسایله ،)151/7/تعاداد داربات را مشاخ
نکرده اند و به استناد روایت صحیحه ابان سانان (وساائل الشایعه )82/78/آشاکارا آن را
موکول به نظر امام دانسته اند (جواهر الکالم)381/11/؛ البته حضرت امام ،هم نسابت باه
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زنااان و هاام مااردان احتیااا مسااتحلّ را در نااود و نااه دااربه شاالاق دانسااتهانااد (تحریاار
الوسیله.)151/7/
این عمل در مواد  173و  131اانون سابق به ترتیل نسبت به مردان و زنان جرم-
انگاری شده بود ،به طوری که در ماده  173مقرر می داشت« :هرگاه دو مرد که باا هام
خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون درورت در زیر یک یوشش به طاور برهناه اارار
گیرند ،هر دو تا  22دربه شلاق ،تعزیر می شوند ».و در ماده 131نیز آورده بود« :هرگااه
دو زن که با هم خویشاوندی نسبی داشته باشند بدون درورت برهنه زیار یاک یوشاش
ارار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر میشوند».
ممکن است گفته شود که علت عدم تحریض اانونگذار باه ایان ماورد ،اخاتالف
در میزان دربات تازیانه تعزیری آن در ماده محل بحث و فقه جزائی اسات ،ولای نبایاد
فرامو

کرد که این مودوع در فقه ،اجماعی نیست؛ بنابراین ،زمیناه واگاذاری امار باه

اانونگذار فراهم است.
ب) معانقه :به معنای دست باه گاردن اناداختن اسات ،و در کتال لغات آماده
است؛ معانقه ،عبارت است از دست انداختن به گردن دیگری و او را به ساینه چساباندن
(التحقیق فی کلمات القرآن الکریم )711/8/و یا چسباندن گردن هاا باه یکادیگر (تااج
العروس من جواهر القاموس.)333/13/
ج) مصــافحه :یااا دساات دادن (التحقیااق فاای کلمااات القاارآن الکااریم713/3/؛

المحبا المنیر )317/7/که به خودی خود مستحلّ اسات (تاذکره الفقهاا 757/؛ جاامع
المقاصد)11/17/؛ ولی چنان چه با تلذب و کامروائی جنسی همراه شود ،حارام باه شامار
می آید (جواهر الکالم.)22/72/
د) نگاه کردن :به شار آن کاه باا ریباه (از روی شاهوت و باه احاد تلاذب و
کامجوئی) صورت یذیرد( .کش

اللثام )73/5/این شار در معانقاه ،محاافحه و دیگار

روابط بدنی نیز باید محرز گردد (السرائر.)131/3/
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ه) هر نوع رابطه جنسي حرام :غیر از موارد فوق و غیر از لاوا و تفخیاذ.
صاحل جواهر (جواهر الکالم )383/11/همچاون برخای دیگار از فقیهاان امامیّاه (الادرّ
المنضود )725/بعد از بیان جرم انگاری تعزیری تقبیل (بوسایدن) ،باا اداافه کاردن ایاد
«کغیره من المحرمات» ،مجرمانه و تعزیری بودن روابط چهارگانه اخیر را تأییاد نماوده-
اند .مضاف بر این ،به اعتقاد فقیهان اسالمی ،ارتکا هر عمال حرامای ،از جملاه ماوارد
فااوق ،موجاال تعزیاار و اختیااار آن نیااز بااا امااام (ع) و نائاال ایشااان اساات (تحریاار
الوسیله.)155/7/
 -1-1همجنسگرائي مستوجب حدّ شرعي
ظاهراً تنها محداق آن در فقه ،تکرار مضاجعه است که گفته شده است مرتکل
بعد از دو مرتبه اجرای تعزیر ،در مرتبم سوّم به حدّ زنا (صد دربه شالاق) محکاوم مای-
شود (النهایه515/؛ المختحر النافع718/؛ کش
اواعد االحکام735/3/؛ مختل

الرموز731/7/؛ ارشااد األبهاان157/7/؛

الشیعه158/2/؛ مسالک األفهام111/11/؛ مجمع الفائاده

و البرهان112/13/؛ جواهر الکالم.)383/11/
الزم به بکر است که برخی روایات وارده از ابیل صحیحه أبی عبیده از امام باار
(ع) (وسائل الشیعه )82/78/صحیحه حلبی (همان )81/ابن سنان (همان )87/عبدالرحمن
بان حجااج (هماان )83/و عباد ا بان مساکان (هماان )21/همگای از اماام صااادق (ع)
مضاجعه را در همان مرتبه اوّل ،حدّی و مستوجل صد دربه شالاق دانساته اناد ،کاه باه
دلیل تعار

آنها با صحیحهی معاویه بن عمّار (همان )82/و صحیحه دیگار ابان سانان،

(همان) ،صحیحه أبان بن عثمان و حریز (همان) همگی از امام صادق (ع) ،که مجاازات
آن را کمتر از حدّ ییش بینی کرده اند ،حمل بر تقیّه شده (مبانی موسوعه االمام الخوئی،
مبانی تکمله المنهاج )721/11/و مورد استناد فقیهان ارار نگرفته اند.
اما از نظر اانونی ،در اانون فعلی به این مودوع تحریض نشده و تنها در تبحاره 7
ماده  ،735مسأله را به فقه ارجااع داده اسات ولای در ااانون ساابق ،باه تبعیّات از فتاوای
برخی فقیهان (المهذ البارع72/7/؛ تحریر الوسیله ،)151/7/به تکارار مضااجعه ماردان
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اشاره ای نداشت ،اماا تکارار هم خاوابی زناان را تاا ساه مرتباه و دو باار اجارای تعزیار،
مستوجل صد دربه تازیانه حدّی می دانست (ماده  131ق.م.ا .محو .)1351

نتیجه گیری و پیشنهاد
 -1در فقه جزائی ،با وجود مباحاث مبساو در خحاوص جارائم مناافی عفات،
آشکارا از همجنسگرائی سخن گفته نشده است ،بلکه بیل بحث «تشبّه الرجال بالنساا
و تشبّه النسا بالرجال» واژه هاای «تأناث» و تاذکر» دیاده مای شاود کاه از نگااه برخای
فقیهان ،مفهوم همجنسگرائی یا دستکم همجنسبازی را به دو

می کشند که نتیجتاً

حرمت داشته و جرم تعزیری خواهد بود .اما ماده  735اانون مجازات اسالمی جدید ،باه
مودوع همجنسگرائی اختحاص داشته ،و در غیر از لوا  ،تفخیذ ،مسااحقه و جرائمای
که در فقه ،مستوجل حدّ شرعی هستند ،مستوجل سی و یاک تاا هفتااد و چهاار داربه
شلاق تعزیری درجه شش دانسته شده است .بنابراین ،جرمانگاری رفتار مزبور در هار دو
حوزه از مسلمات غیر اابل انکار است .مضاف بر این که ،در هر دو ،ماراد از همجانس-
گرائی ،مجرد گرایش های عاطفی نیست بلکه همجنس بازی و رابطه جنسی فیزیکی در
اشکال مختل

منظور می باشد.

 -7اانون جدید ،هرچند نسبت به اصل جرم انگاری همجنسگرائی گامی رو باه
جلو برداشته است اما در جزئیات مودوع نه تنها نسبت به ااانون ساابق ییشارفتی نداشاته
است که ممکن است دع

های بیشتری ،مانند نمونهگوئی دارد که باید اصال شود.

 -3نباید تحور شود که ماده  735در وااع جماع کاردن ماواد  171و  177ااانون
سابق است و لذا در مقام جرم انگااری کلای همجانسگرائای نیسات بلکاه بناای آن بار
مجرمانه دانستن تقبیل و نهاد های مشابه آن است .بر این اساس ،همجنسگرائی از منظر
حمل اوّلی باتی ،عمل مجرمانه است ولی در حمل شایع صناعی ،در االل های مختلا
بروز می یابد.
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 -1حذف واژه «همجنس باازی» از ااانون جدیاد و تنظایم تبحاره  1مااده ،735
نشان از عمومیّت مطلق همجنسگرائی و همجنس بازی دارد.
از آنجا که ماده  735و تبحره های آن ابهام گوئی کرده اند که شایساته ااوانین کیفاری
نیست ،الزم است بعد از اتمام دوران ینج ساله اجرای آزمایشای ااانون جدیاد باه شاکل
زیر اصال گردد:
«همجاانسگرایاای انسااان مااذکر در االاال تقبیاال ،مالمسااه ،مضاااجعه ،معانقااه،
محافحه ،نگاه کردن و هر نوع استمتاع جنسای غیار از دامان اگار از روی شاهوت و باه
احد تلذب و ریبه صاورت یاذیرد ،موجال سای و یاک تاا هفتااد و چهاار داربه شالاق
تعزیری درجه شش است.
تبحره  -1حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.
تبحره  -7تکرار مضاجعه مردان و زنان تا مرتبه سوّم با دو باار اجارای تعزیار باه
میزان مذکور در این ماده ،مستوجل صد دربه شلاق حدّی است.
تبحره  -3لوا  ،تفخیذ و مساحقه از شمول این ماده خاارج و مشامول مجاازات
های خاص کتا دوّم این اانون (کتا حدود) هستند.

منابع
 قرآن کریم نهج البالغه صحیفه سجادیّه آلوسی ،سیّد محمود ،روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم ،ج ،11بیروت ،دار الکتلالعلمیه1117 ،ق.
 اردبیلی ،احمد بن محمد ،مجمع الفائده و البرهان في شرح إرشاد االذهان ،ج7و ،13ام،مؤسسه النشر االسالمی1113 ،ق.
 -حلی ،حسن بن یوس

(عالمه) ،تذکره الفقهاء ،ام ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم.1388 ،
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 اااااااااااااااااا ،قواعد االحکام في معرفه الحالل و الحرام ،ج ،3ام ،مؤسسه النشر االسالمی،1113ق.
 اااااااااااااااااا ،إرشاد األذهان الي أحکام االیمان ،ج ،7چ ،3ام ،مؤسسه النشر االسالمی،1113ق.
 الفقعانی ،زین الدین علی بن علی ،الدّر المنضود في معرفه صیغ النیّات و االیقاعات والعقود ،شیراز ،مکتبه مدرسه امام العحر (عجّ) العلمیه1118 ،ق.
 انحاری ،مرتضی بن امین (شیخ) ،المکاسب ،ج7و ،3چ ،5ام ،دار الکتا 1111 ،ق. ااااااااااااااااااا ،مکاسب محرمه و بیع و خیارات ،ج ،1ام ،منشورات دار الذخائر1111 ،ق. اشتهاردی ،علی یناه ،مدارک العروه ،ج ،13ام ،دار اسوه1115 ،ق. فادل هندی ،محمد بن حسن ،کشف اللّثام و االبهام عن قواعد االحکام ،ج ،5ام ،مؤسسهالنشر االسالمی1113 ،ق.
 بیضاوی ،عبدا بن عمر ،أنوار التنزیل و أسرار التأویل (تفسیر بیضاوی) ،ج ،1بیروت ،دارالتراث العربی1118 ،ق.
 جمعی از یژوهشگران زیر نظر سیّد محمود هاشمی ،فرهنگ فقه مطابق مذهب أهل بیت علیهالسالم ،ج ،7ام ،مؤسسه دایره المعارف فقه اسالمی بر مذهل اهل بیت علیهم السالم1173 ،ق.
 حر عاملی ،محمد بن حسن ،تفصیل وسائل الشیعه الي تحصیل مسائل الشریعه ،ج ،78ام،مؤسسه آل البیت علیهم السالم1112 ،ق.
 حسینی روحانی ،سیّد محمد صادق ،فقه الصّادق علیه السالم ،ج ،11ام ،مدرسه االمام الحّادقعلیه السالم1117 ،ق.
 حسینی واسطی زبیدی ،سیّد محمد مرتضی ،جواهر العروس من جواهر القاموس ،ج،13بیروت ،دار الفکر للطباعه1111 ،ق.
 حلی ،احمد بن محمد بن فهد ،المهذّب البارع في شرح المختصر النافع ،ج ،7ام ،مؤسسهالنشر االسالمی1115 ،ق.
 حلی ،جعفر بن حسن(محقق) ،المختصر النافع ،ام ،الدراسات االسالمیه فی مؤسسه البعثه1117 ،ق. حلی ،محمد بن منحور بن أحمد ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى ،ج ،3چ ،7ام ،مؤسسه النشراالسالمی1111 ،ق.
 سیوطی ،جالل الدین ،محلی ،جالل الدین ،تفسیر جاللین ،ج ،1بیروت1113 ،ق. -شیرازی ،میرزا محمدتقی ،حاشیه المکاسب ،ج ،1ام ،منشورات الشری

الردی1117 ،ق.
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 صدر ،سیّد محمدباار ،دروس في علم االصول ،ج ،3چ ،7بیروت ،دار الکتل اللبنانی1113 ،ق. طباطبایی ،سیّد محمدحسین(علامه) ،المیزان في تفسیر القرآن ،ج8و11و ،13چ ،7ام ،مؤسسهالنشر االسالمی1115 ،ق.
 طباطبایی یزدی ،سیّد محمدکاظم ،حاشیه المکاسب ،ج ،1چ ،7ام ،مؤسسه اسماعیلیان1171 ،ق. طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان في تفسیر القرآن ،ج 1و7و5و ،8چ ،3تهران ،انتشاراتناصر خسرو.1357 ،
 طبری ،ابوجعفر محمد بن جریر ،جامع البیان في تفسیر القرآن ،ج12و  ،71بیروت ،دارالمعروفه.1117 ،
 طوسی ،محمد بن حسن (شیخ الطائفه) ،التبیان في تفسیر القرآن ،ج ،8بیروت ،دار التراث العربی،بی تا.
 اااااااااااااااااااااا ،النهایه في مجرّد الفقه و الفتاوی ،ام ،نشر ادس محمدی ،بی تا. عاملی ،زین الدین بن علی (شهید ثانی) ،الروضه البهیه في شرح اللمعه الدمشقیه ،ج ،2ام،کتابفروشی داوودی1111 ،ق.
 اااااااااااااااااااااا ،مسالک االفهام الي تنقیح شرائع االسالم ،ج ،11ام ،مؤسسه المعارفاالسالمیه1113 ،ق.
 عاملی کرکی ،علی بن حسین (محقق ثانی) ،جامع المقاصد في شرح القواعد ،ج ،17ام،مؤسسه آل البیت علیهم السالم1111 ،ق.
 فادل آبی ،زین الدین ابی علی الحسن بن ابی طالل ،کشف الرّموز في شرح المختصر النافع،ج ،7ام ،مؤسسه النشر االسالمی1111 ،ق.
 فخر رازی ،محمد بن عمر ،التفسیر الکبیر( مفاتیح الغیب) ،ج ،11چ ،3بیروت ،دار احیا التراثالعربی1171 ،ق.
 امی ،عباس (شیخ) ،سفینه البحار و مدینه الحکم و اآلثار مع تطبیق النصوص الوارده فیهاعلي بحار االنوار ،ج ،5ام ،نشر اسوه ،بی تا.
 امی مشهدی ،محمد بن محمدردا ،تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ،ج ،2تهران ،سازمانچاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.1338 ،
 -گلدوزیان ،ایرج ،محشّای قانون مجازات اسالمي ،تهران ،انتشارات مجد.1327 ،
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 موحدی لنکرانی ،محمد فادل ،تفصیل الشّریعه في شرح تحریر الوسیله ،ام ،مرکز فقهی ائمهاطهار علیهم السالم1177 ،ق.
 مجلسی ،محمد باار(علامه) ،بحار األنوار ،بیروت ،مؤسسه الطبع و النشر1111 ،ق. محقق داماد ،سیّد محطفی ،قواعد فقه(بخش جزایی) ،چ ،17تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی،1113ق.
 مطهری ،مرتضی ،فقه و حقوق (مجموعه آثار) ،ج ،12ام .صدرا.1388 ، مغنیه ،محمدجواد ،تفسیر کاشف ،ج ،3تهران ،دار الکتل االسالمیه1171 ،ق. مکارم شیرازی ،ناصر ،االمثل في تفسیر کتاب اهلل المنزل ،ج ،7ام ،مدرسه االمام علی بن ابیطالل (ع)1177 ،ق.
 اااااااااااااااا ،أنوار الفقاهه ،ام ،مدرسه االمام علی بن ابی طالل (ع)1178 ،ق. اااااااااااااااا ،تفسیر نمونه ،ج3و2و13و17و ،13تهران ،دار الکتل االسالمیه.1353 ، اااااااااااااااا ،دائره المعارف فقه مقارن ،ام ،مدرسه االمام علی بن ابی طالل (ع)1175 ،ق. محطفوی ،حسن ،التحقیق في کلمات القرآن الکریم ،ج3و ،8تهران ،مرکز الکتا للترجمه والنشر1117 ،ق.
 مقری فیومی ،احمد بن محمد ،المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرائفي ،منشوراتدار الردی.
 منتظری ،حسینعلی ،دراسات في المکاسب المحرّمه ،ج ،3ام ،نشر تفکر1117 ،ق.موسوی اردبیلی ،سید عبدالکریم ،فقه الحدود و التعزیرات ،ج ،3ام ،مؤسسه النشر لجامعه المفیدرحمه ا 1175 ،ق.
 موسوی خلخالی ،سیّد محمدمهدی ،فقه الشیعه ،تهران ،انتشارات منیر1175 ،ق. موسوی خمینی ،سیّد رو ا (امام) ،تحریر الوسیله ،ج ،7ام ،دار العلم. موسوی خوئی ،سیّد ابوالقاسم  ،المستند في شرح العروه الوثقي ـ االجاره ،ام ،مؤسسه احیاآثار االمام الخوئی1113 ،ق.
 اااااااااااااااااااا ،مباني تکمله المنهاج ،ج ،11ام ،موسسه احیا آثار االمام الخویی (ره)1177 ،ق. اااااااااااااااااااا ،مصباح الفقاهه ،ج .1ام ،مؤسسه احیا آثار االمام الخوئی (ره) 1113ق. اااااااااااااااااااا ،معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال ،ج .1ام ،مؤسسه احیا آثاراالمام الخوئی1113 ،ق.
 -موسوی گلپایگانی ،سیّد محمدردا ،الدر المنضود ،ج ،7ام ،دار القرآن الکریم1111 ،ق.
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 نجفی ،محمدحسن (صاحل جواهر) ،جواهر الکالم في شرح شرائع االسالم ،ج72و ،11چ،5بیروت ،دار احیا التراث العربی1111 ،ق.
 نراای ،ملا احمد بن مهدی ،القواعد الفقهیّه (الجامعة االصول) ،ج .1ام ،انتشارات د فتر تبلیغاتاسالمی حوزه علمیه1115 ،ق.
 نوری ،میرزا حسین (محدّث نوری) ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،11بیروت،مؤسسه آل البیت (ع)1118 ،ق.

