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 کيدهچ

 مرتبط و جمع» به را قوادی ،5331سال مصوب اسالمی مجازات قانون 531 ماده
 مجازات جديد قانون است. کرده تعريف «لواط يا زنا برای بيشتر يا نفر دو کردن

 در تغييری اندک البته و متفاوت الفاظی با 242 ماده در ،5312 سال مصوب اسالمی
 هم به از عبارت قوادی» است. نموده تاييد زير عبارت با را قبلی قانون مفاد ،محتوا

 به مستظهر گفته پيش ماده دو مفاد .«است لواط يا زنا برای نفر چند يا دو رساندن
 تعداد مقابل نقطه در باشد. می ايشان اشهر نظر کم دست يا و اماميه مشهور موافقت

 قصد هب ارتباط ايجاد و جمع مطلق ،يادتق معنای در توسعه با فقهاء از توجهی قابل
 قوادی جرم محقق را -مساحقه يا و لواط يا باشد زنا برای اينکه از اعم- فحشاء

 دانند. می
 است معتقد وی است. نموده اختيار را سومی قول مسئله بازخوانی با دهويسنن
 را «زنا قصد به جمع خصوص» و دارد مصداق يک تنها حدی جرمعنوان  به قيادت
 تعزيری جرمی و بوده قوادی ماهيت از خارج جمع موارد ساير و شود می شامل

 به وی مختار تبيين راستای در و نويسنده موضع از دفاع با حاضر مقاله .دنباش می
 .است پرداخته ،آراء آن مستندات ضميمه به رقيب آراء نقد و نقل

 کليدیواژگان 

 نادر رأی مشهور، یآرا ،مساحقه لواط، زنا، برای جمع قوادی،
 

   

                                                           
                  استاديار دانشکده الهيات دانشگاه مازندران                             mmdehkalany@umz.ac.ir 
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  مقدمه

 فحشاء قصد به يکديگر به نفر دو رساندن جهت تالشی هر که ندارد وجود ترديدی
 حرام شريعت در (تعزير مستوجب جنسی جرائمحتی  يا و هحقاسم و لواط زنا، از اعم)

 امرأة و رجلٍ بين قاد من» است: فرموده ايشان که شده نقل خدا)ص( رسول از .است
 حتّى اللّه سخط في يزل لم و مصيراً ساءت و جهنّم مأواه و الجنّة عليه اهلل حرّم حراماً،
 به مردی و زن بين رابط و واسط کسی هر (315ص، 21ج، تا بی ،عاملی حر) «يموت
 چه و بود خواهد جهنم او جايگاه و نموده حرام وی بر را بهشت خداوند ،باشد حرام

 حديث در بود. خواهد الهی غضب مشمول مرگش لحظه تا همواره و است مسيری بد
 يا لتفق يغلي جهنّم في واديا فرأيت النار في اطلعت قال»: است شده نقل ايشان از ديگری

، 52ج، همان) «القوّادين و لخمرل المدمنين و المحتكرين لثالثه فقال: هذا؟ لمن مالك
 ای :شد عرض ديجوش می عذاب( آتش شدت )از که ديدم را وادی جهنم در (354ص

 شخص و الخمر دائم احتکارکنندگان، فرمود: است؟ کسانی چه برای مکان اين 5مالک
 قواد.

 وَ الْوَاصِلَةَ )ص( اللَّهِ رَسُولُ لَعَنَ»فرمود: ايشان که کند می نقل باقر)ع( امام از نيز سعد
 كَانَتْ كَبِرَتْ أَنْ فَلَمَّا شَبَابِهَا فِي تَزْنِي كَانَتْ الَّتِي الْوَاصِلَةَ اللَّهِ رَسُولُ لَعَنَ إِنَّمَا قَالَ الْمُوْصِوله

 پيامبر .(554ص، 5ج، 5335، )برقی الْمَوْصُولَةُ وَ الْوَاصِلَةُ فَتِلْكَ الرِّجَالِ إِلَى النِّسَاءَ تَقُودُ
 زنا جوانی در که زنی يعنی واصله است. فرموده لعن را موصوله و واصله )ص(خدا
 است. بوده ديگران زنای دالل و واسطه پيری سن در که زنی موصوله و است کرده
 کرده روايت صادق)ع( امام از االخبار معانی از نقل به را حديث اين عاملی حر شيخ
 2مشابه روايات ساير و روايات اين (.315 و 511صص، 21ج، تا بی ،عاملی حر) است

 برای داللی و گری واسطه حرمت لذا است. نگذاشته باقی عمل اين حرمت در ترديدی
 چون فقيهی که آنجا تا باشد می فقهاء نظر اتفاق و اجماع مورد مساحقه و لواط ،زنا

، 5333، نجفی) شمارد می دين ضروريات از را «داللی چنين حرمت» جواهر صاحب
 (.311ص، 45ج
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 قوادی ماهيت که است نکته اين است پرسش و لتأم محل جا اين در آنچه
 جمع انواع از نوع کدام تازيانه( 31) شده گفته قوادی برای که حدی موضوع چيست؟

 تعريف شارع آيا است؟ شرعی عنوانی قيادت آيا شود؟ می شامل را فحشاء قصد به
 عرف از متخذ موضوعات جمله از قوادی اينکه يا دارد؟ پديده اين از ابتکاری و جديد
 است؟ نموده آن احکام تعيين و تبيين به مبادرت تنها شارع که بوده

 قوادی ماهيت .2

 قوادی که شود روشن مطلب اين است الزم ابتدا ،گردد معلوم قوادی ماهيت آنکه برای
 دست به جعلش و وضع ديگر عبارت به شرعی؟ موضوعی يا و است عرفی عنوانی
 شرع؟ اختيار قلمرو در ثغورش و حدود بيان يا و است عرف

 مانند قيادت و باشد تر موجه نخست احتمال رسد می نظر به گفت: بايد پاسخ در
 عرفيه عناوين در داخل ،.... و مسکر شرب قتل، زنا، مثل مشابه عناوين از ديگر بسياری

 وحقيقت نداشته باره اين در یتأسيس شارع که است عرف از متخذ موضوعات از و
 در قوادی از تعريفی اوالً اينکه احتمال اين مؤيد ندارد. وجود آن دربارهای  شرعيه

 بيت)ع( اهل و پيامبر)ص( از آنچه هر و است نشده ديده ائمه)ع( و پيامبر)ص( روايات
 عرفی مفهوم همان شارع گويی 3است. قوادی به مربوط احکام است رسيده باره اين در
 ثانياً است. کرده بار شا عرفی مفهوم همان بر را احکام و پذيرفته را قوادی عقاليی و

 و تکون بستر که چنينی اين موضوعات اينکه بر مبنی بزرگان از برخی اعتراف
 حقيقت هرگونه فاقد، اند عرف از متخذ عناوينش و هستند انسانی جوامع آن یگير شکل

 پذيرفته را آن لغوی و عرفی معنای همان ،یتأسيس هيچ بدون شارع و بوده شرعی
عنوان  به ،است شرعی حقيقت فاقد زنا که نکته اين ذيل معاصر فقهای از يکی است.

 من متخذة والموضوعات عرفا الزنا عنوان لصدق ذلک کل» نويسد: می کلی کبرايی

 )مثل الفرج غير فی الزنا بصدق يقول ال والعرف ،شرعية حقيقة لها تکن لم ان بعد العرف
 قوادی که گشت روشن نکته اين که حال ،(23ص، 5ج، 5313، مکارم) «التفخيذ(

 ،آن عرفی معنای فهمبرای  ،است شرعی حقيقت هرگونه فاقد و بوده عرفی موضوعی
 هستيم. لغوی مجامع به مراجعه به ناچار
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 قيادت لغوی تعريف .1

 والتشديد بالفتح القواد» است: کرده تعريف گونه اين را قواد بحرينال مجمع در طريحی
 از آنچه .(532ص، 3ج، 5453، طريحی) «حراما واألنثى الذکر بين يجمع الذی هو

 فاعل دو ميان دالل و جامع مطلق به قواد که است اين ،شود می حاصل مذکور تعريف
 قصد به جمع خصوص» در تنها قوادی حقيقت لغت در بلکه شود نمی اطالق فحشاء

 است. شده واقع انشناس    لغت از ديگر برخی مختار معنا همين گردد. می استعمال «زنا
 (.313ص، 3ج، 5111، شرتونی) «للفجور ةوالمرأ الرجل بين الساعی کشدّاد القوّاد؛»

 تعريف «ديوث» مترادف واژه به صرفاً را «قواد» و «قيادت» لغوی، مجامع بيشتر
 ،باشد آن ماهيت مبين و حدود کننده مشخص که مستقل تعريفی ارائه از و نمودند

، 1ج، 5454، زبيدی) «الدَّيُّوثُ القَوَّادُ» است: آورده زبيدی مثالً ؛ندا هدکر خودداری
 (.255ص

 حداکثر يا و «اجنبی مرد و محارم ميان جمع خصوص» به لغت کتب در نيز ديوث
 اطالق -غير يا و باشد محارم از خواه -زنا قصد به «نامحرم مرد و زن ميان جمع مطلق»

  کنيد: دقت ذيل تعاريف به است. شده
 ألَنّ واحِدٍ؛ معنىً إِلى يَرْجِعُونَ هم قال القَوَّادُ أَو حَرِيمِهِ، على لَهُ غَيْرَةَ ال الذي الدَيُّوثُ»

 کسی به ديوث فوق کتاب در (.353ص، 2ج، همان) «للقيادة ويصلُحُ له، غَيْرَةَ ال الدَّيُّوثَ
 نوشته ديگر یشناس    لغت است. شده تعريف باشد، غيرت بی خود محارم به نسبت که

 محارمش قواد ديوث ؛(45ص، 3ج، تا بی ،اثير ابن) «حرمه على القوّاد الدَّيُّوث» است:
 لَا الَّذِى الرَّجُلُ وهُوَ الدَّيُّوثِ» است: آمده معنا همين به ديوث نيز المنير مصباح در است.

 (.211ص، 2ج، تا بی ،فيومی) «أَهْلِهِ عَلَى لَهُ ةَغَيْر
 شده تعريف «زنا قصد به اجنبی با محارم جامعِ» معنای به ديوث نيز روايات در

  قِيلَ: دَيُّوثٌ. الْجَنَّةِ رِيحَ يَجِدُ لَا دَيُّوثٌ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ لَا» است: آمده نبوی حديث در .است
 ، تا بی ،قمی) «بِهَا يَعْلَمُ وَهُوَ امْرَأَتُهُ تَزْنِي الَّذِي قَالَ: الدَّيُّوثُ؟ وَمَا )ص( اللَّهِ رَسُولَ يَا
 (.434ص، 5ج
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 جمع بر تنها قوادی که است اين ،شود می حاصل لغويان یها نقل مجموع از آنچه
 نفر دو ميان ربط به واژه اين لغوی مفهوم و دارد داللت زنا برای نامحرمان ميان ربط و
 را استظهار اين که آنچه ندارد. اشعاری هيچ -سحق يا لواط -بازی همجنس قصد به

 و قواد لغت استعمال که ای هگون به است قوادی واژه از عرفی تبادر، نمايد می تقويت
 باشد. می «زنا قصد به جمع خصوص» به منصرف قرينه بدون قوادی

 فقهاء اقوال .8

 است. انقسام قابل گروه دو به قوادی ماهيت تبيين در فقيهان نظرات کلی نگاه يک در
 برای مرد چند يا دو جمع يا و زنا برای مرد و زن ميان جمع» به را قوادی ايشان 4اشهر

 قوادی ماهيت از خارج را «سحق برای زنان ميان جمع» و کنند می تعريف «لواط

 و لواط زنا، از اعم را «فحشاء قصد به جمع مطلق» فقهاء مشهور، مقابل در اما ،دانند می
 فقهی آراء دامنه آنکه رغم به دانند. می قيادت کننده تحصيل و بخش تحقق ،مساحقه

 مراد، بر فقهاء عبارات ظهور و صراحت در لکن باشد نمی مذکور رأی دو از خارج
  خورد. می چشم به اختالفاتی

 اشهر نظر .8-2

 القيادة في الحد باب» است: نموده آغاز گونه اين را قوادی حد باب المقنعه در مفيد شيخ
  أو والرجال النساء بين بالجمع البينة عليه قامت ومن الفجور أهل بين والجمع
، )مفيد «و... جلدة سبعين و خمسا يجلده أن السلطان على كان للفجور والغلمان الرجال
 (.315ص، 5451

 «الفجور اهل بين الجمع» عبارت اينکه اول :رود می احتمال دو فوق عبارت در
 جمع و زنا برای مرد و زن ميان جمع فرض اين در .باشد «القيادت» همان اخری عبارت

 اينکه دوم احتمال .اند قوادی ماهيت در داخل مفيد ديدگاه از لواط برای ذکور ميان
 تنها ايشان نظر از قيادت فرض اين در .باشد «القيادت» از غير «الفجور اهل بين الجمع»

 بين الجمع» عنوان با لواط قصد به جمع و بود خواهد مردان و زنان ميان جمع شامل
 زيرا ؛است ضعيفی احتمال اخير وجه البته بود. خواهد تعزيری جرمی «الفجور اهل
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 وحدت بر اعتنايی قابل قرينه جمع، حالت دو هر در تازيانه( 31) مجازات وحدت
 اين دوم وجه پذيرش الزمه ،ديگر عبارت به است. ذکرال فوق جمع دو ميان ماهوی

 جرمی و بوده -حدی جرم عنوان به- قوادی ماهيت از خارج ذکور ميان جمع که است
 ميزان به تعزيری جرمی مجازات بايست نمی حالتی چنين در آيد. شمار به تعزيری
 باشد. حدی جرم مجازات
 مما و» نگارد: می وی ؛باشد می مرتضی سيد مرحوم نظريه اين موافقان ديگر از
 و الرجال أو الرجال و النساء بين بالجمع البينة عليه قامت من بأن القول اإلمامية: به انفردت
 الذي البلد في يشهر و رأسه يحلق و جلدة سبعين و خمسا يجلد أن وجب للفجور الغلمان

 از بيش ظهوری نيز سيد کالم البته (.151، ص5451 مرتضی، سيد) «ذلك فيه يفعل
 با مردان و مردان و زنان ميان جمع نويسد می ايشان ؛ زيراندارد خود استاد سخن

 حالت دو هر بر آيا سازد نمی معلوم ولی است تازيانه 31 مشمول ،فجور برای يکديگر
 خير؟ يا است صادق قوادی ،جمع

 و زنا قصد به جامع گيرد صورت قوادی از تعريفی آنکه بدون نيز براج ابن کالم در
 أو والنساء، الرجال بين إنسان جمع إذا»: است کرده ذکر تازيانه 31 مستحق را لواط

 (.134ص، 2ج، تا بی براج، ابن) «جلدة وسبعون خمس عليه كان للفجور، والغلمان الرجال
ی توجه قابل تصريح قوادی ماهيت مورد در اماميه طائفه شيخ سخن جهت اين از

 النّساء بين الجامع القيادة في الحد باب» کند: می تعريف گونه اين را قوادی ايشان دارد.
 (.351ص، تا بی ،طوسی) «للفجور والغلمان والرّجال

 را شيخ راه، خود ابرازنظر شيوه در نظرند اين موافق که فقهايی از بسياری
 را آن به مربوط احکام سپس پرداخته قوادی تعريف به ابتدا که صورت بدين .اند پيموده

 للزنى النساء و الرجال بين الجمع فهي القيادة أما» است: آورده محقق مثالً ؛نمودند عنوان
 (.251ص ،5ج ،5412 ؛541ص ،4ج ،5411 محقق،) «للواط والرجال الرجال بين أو

 گونه اين خويش کتب ترشبي در وی برگزيد. را خويش دايی مشی نيز عالمه جناب
 «للزنا النساء وبين وبينهم للّواط، أمثالهم الرجال بين الجامع وهو القواد ويجلد» نويسد: می

 (.131ص، 3ج، 5453؛333ص، 1ج، 5421؛533ص، 2ج، 5451، عالمه)
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 مساحقه قصد به جمع واسطه هب قيادت تحقق انکار با عمالً نيز جواهر صاحب
 الرجال بين المرأة أو الرجل من الجمع فهي القيادة وأما» است: گشته فوق گروه در داخل

 للسحق والنساء النساء بين أو .... للواط صبيانا ولو والرجال الرجال بين أو للزناء والنساء
، 5333، نجفی) «األول على الخبر في االقتصار ستسمع بل عرفا، وال بل لغة أتحققه لم وإن
 (.311ص، 45ج

 امام و (11ص، 3ج، 5311، خوانساری) خوانساری احمد سيد ،نامعاصر ميان در
 در نيز تبريزی مرحوم .اند قول اين ازموافقان (435ص، 2ج، 5311، خمينی) خمينی
 قيل به تعبير ديگر قول از لواط و زنا برای جمع به قيادت تعريف از بعد خود کتاب
 (.251ص، 5453، تبريزی) است نموده

  1نيست. فوق موارد به محدود نظريه اين موافقان

 مشهور نظر .8-1

 عنوان کننده تحصيل را «فحشاء مطلق قصد به جمع» فقهاء از بسياری مقابل نقطه در
 قول طرفداران که گونه آن را مساحقه يا و لواط ،زنا ميان تفصيل و دانند می قوادی

 شيعی اجتهاد نخست قرون فقهی کتب از که گونه آن پذيرند. نمی ،اند نموده ابراز نخست
 قوادی ماهيت در داخل را «سحق قصد به جمع» که فقيهی اولين آيد، می دسته ب

 ؛است حلبی ابوصالح نمود، تعريف «فحشاء مطلق قصد به جمع» را قيادت و دانست
 الحكم هذا يثبت انما وحدها القيادة في فصل» است: آورده الفقه فی الکافی در وی

 أو والغلمان، والنساء الرجال بين بالجمع مرتين بإقراره يعتد من بإقرار أو عدل بشاهدي
 شود می استفاده وی عبارت از که گونه همان. (451ص، تا بی حلبی،) «والنساء النساء
 است. قوادی جرم اقسام از نساء و نساء ميان جمع

 طوسی حمزه ابن وی عصر هم فقيه ،است ابوصالح با نظر هم که ديگری شخص
 (.454ص ،5411، حمزه ابن) «للفجور الفاجرين بين الجمع ةالقياد» نويسد: می وی است.

 قابل که آنچه ولی ،ندارد خود مدعای بر صراحتی قبلی سخن مانند به وی کالم البته
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 شامل فجور ؛ زيرااست حمزه ابن کالم در للفجور فاجرين کلمه اطالق است استناد
 .شود می نيز مساحقه
 صاحب و زهره ابن ابوالمکارم ،اند نموده تصريح قول اين بر که فقيهانی ديگر از

 بين أو غالم، أو وامرأة رجل بين جمع من القيادة حد في الثالث الفصل» باشند: می اصباح
 جمع من» .(423ص، 5453، زهره ابن) «سوطا وسبعين خمسة جلد فعليه للفجور، امرأتين

 .(151ص، تا بی ،کيدری) «لفجور امرأتين بين أو غالم أو وامرأة رجل بين
 کند: می اعالم رأی اين با را خويش موافقت کوتاه عبارتی در نيز اول شهيد مرحوم

 شرح در شارح شهيدِ (.213ص، 5455، اول شهيد) «الْفَاحِشَةِ فَاعِلِي بَيْنَ الْجَمْعُ وَالْقِيَادَةُ»
، ثانی شهيد) «والسحق واللواط الزنا من»: نمايد می اضافه ماتن کالم در الفاحشه ۀواژ

 (.534ص، 1 ج، 5451

 شرحشان در ترتيب به رياض صاحب سيد و اللثام کشف در هندی فاضل جناب
 با ،کتاب ماتنان خالف بر و محقق النافعِ مختصر و عالمه قواعداالحکامِ کتاب دو بر

: اند نموده اضافه قوادی اقسام به را سحق قصد به جمع ،قيادت معنای در توسعه قبول
 النساء بين أو للّواط والصبيان الرجال بين أو للزنا، والنساء الرجال بين الجامع هو القوّاد»

 الرجال بين الجمع فهي القيادة وأمّا» (113ص، 51ج، 5411، هندی فاضل) «للسحق
، 53ج، 5414، طباطبايی) «والسحق للّواط والنساء والصبيان والرجال للزناء، والنساء

 (.23ص
 ند.ا قول اين مدافعان از سيستانی اهلل آيه و خويی محقق مرحوم نيز نامعاصر ميان از
 والنساء الرجال بين الجمع وهي قيادةال » نويسد: می خود فتوايی کتاب در خويی مرحوم

 .(45ص، 5451، )خويی «للسحق والنساء النساء وبين للواط والرجال الرجال وبين للزنا،

 «والسحق اللواط و الزنا من المحرّم الوطء على لجمعهما اثنين بين السعي وهي القيادة»
 (.25ص، 5422، )سيستانی
 قابل تعداد که است اين ،شود می حاصل نظر اين ذيل اقوال مجموع از آنچه

 در داخل را «فحشاء مطلق قصد به جمع» نخست، قول خالف بر فقهاء از توجهی
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 بعض در و بوده کالمشان مصرح موارد از بسياری در رأی اين .دانند می قيادت ماهيت
 است. ايشان سخن اطالق از مستفاد موارد

 مختار نظريه .8-8

 يک تنها حدی جرمعنوان  به قيادت است معتقد گفته پيش قول دو هر برخالف نويسنده
 کلی، نگاه يک در شود. می شامل را «زنا قصد به جمع خصوص» و دارد مصداق

 ارائه نيز و رقيب نظريه دو ادله کفايت عدم و نارسايی بر مشتمل مختار نظريه مستندات
 باشد. می مختار نظريه اختصاصی مدارک تبيين و

 اقوال مستندات .1

 بازخوانی مورد مقابل اقوال ادله است الزم مختار نظريه مدارک و مستندات تبيين از قبل
 سپس ؛شود عيارسنجی اجتهادی ضوابط وفق و قالب در مدارک آن اعتبار و گرفته قرار

 بپردازيم. ادعايی نظر مستندات بيان به مستندات، اين کفايت عدم فرض در و

 رقيب اقوال ادله .1-2

 اين که است اين نامتأخر و قدماء فقهی کتب بازخوانی و بررسی در توجه جالب نکته
 واند  پرداخته قوادی ماهيت بيان به بيشتر تفريعی و استداللی سطح در حتی کتب

 مستند تواند می ذيل ادله ،حال هر به .اند شده خود مدعای مستند متعرض ندرت به
 گيرد: قرار ايشان نظرات

 روايات .1-2-2

 بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ» :اول روایت
 عن أخبرني السّالم: عليه اللّه عبد ألبي قلت قال: سِنَانٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ

 يقوّد؟ أن على األجر يعطى انّما أليس القوّاد، على حدّ ال قال: حدّه؟ ما القوّاد
 بين المؤلف ذاك قال: حراما، واألنثى الذكر بين يجمع انّما فداك جعلت قلت:
 .(421ص، 51ج، تا بی ،حرعاملی) ...«ذلك هو فقلت: حراما؟ واألنثى الذكر
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 امام)ع( ؟چيست قوّاد حد پرسيدم ع()صادق امام از گويد می سنانبن  اهلل عبد
 گفتم: )ع(امام به گيرد؟ اجرتی سپاه فرماندهی برای قواد نبايد آيا ندارد حدی فرمود
 فرمود: کند. می جمع حرام به مرد و زن ميان که است کسی منظورم شوم فدايت
 .بله... گفتم: گويی؟ می را حرام به مرد و زن ميان کننده نزديک

 ،اردبيلی) است نفر دو ميان مشترک سليمان بن محمد خبر، سند در حدیث: سند
 در سليمان بن محمد ظاهراً است مدعی خوانساری مرحوم حتی (.523ص، 53ج، تا بی
 که است سليمانی ابن همان است نموده نقل صدوق که طريقی قرينه به روايت اين

، 3ج، 5311، )خوانساری 3اند نموده تضعيف را او نجاشی همچون رجال عالمان
  است. شده روايت رمی و ضعف موجب اشکال اين .(11ص

 شهرت دارد، وجود سنان بن عبداهلل روايت مورد در که سندی اشکال رغم به
 فوق روايت زيرا ؛است نموده جبران را آن ضعف روايت اين مفاد به عمل بر اصحاب

 اماميه مشهور موافق مذکور حد و بوده تازيانه( 31) قواد حد بر مشتمل خود ادامه در
 غفلت نبايد «عملی شهرت» باب در که یا نکته .است «اصحاب بين عليه مجمع» بلکه
 به مشهور استناد که نمايد می جبران را روايتی ضعف اهگ آن شهرت که است آن ،نمود

 به روايت همين مشهور فتوای مستند باشد معلوم يعنی ؛باشد مسلم و معلوم روايت
 علت بدان ؛دارد وجود سنان بن عبداهلل خبر مورد در البته نکته اين است. ضعيف ظاهر

 باب )از اند نموده ذکر مذکور خبر را خود فتوای مستند فقيهان از توجهی قابل تعداد که
 ؛113ص، 51ج، 5411، هندی فاضل ؛523ص، 53ج، تا بی ،اردبيلی .رک ،نمونه

 (.11ص، 3ج، 5311، خوانساریو  15ص، 2ج، 5452 گلپايگانی،
 به جمع» صرفاً خبر اين ،آيد می بر حديث متن از که طور همان حدیث: داللت

 توضيح ندارد. داللتی هيچ مساحقه و لواط برای جمع بر و شود می شامل را «زنا قصد
 ساعی و جامع» يک :استمعن چند ميان لفظی مشترک عرب زبان در «قواد» کلمه آنکه
 که است «کننده قصاص» نيز و فرمانده و رهبر معنای به قائد از قواد دوم و «فحشاء برای
 بر را لفظ ابتدا )ع(امام ،پرسيد قواد حکم از راوی وقتی باشند. می قود ريشه از همه

 در و نموده عنوان اول معنای را خود مراد ادامه در سائل نمود. حمل خود دوم معنای
 به که کسی ،«حراما واألنثى الذکر بين يجمع انّما» گفت: قواد واژه از خود مراد تبيين
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 معنای تثبيت و ترديد رفع برای نيز امام)ع( کند. می جمع مرد و زن ميان صرفاً حرام
 شخصی منظور ؛«حراما؟ واألنثى الذکر بين المؤلف ذاک» فرمود: الیؤس حالت با متفاهم،

 رساند؟ می هم به حرام به را مرد و زن که است
 و بوده وی مقصود که معنايی انتقال جهت راوی رساند می حديث متن در دقت

 به قواد گويی است. نموده استفاده «انما» حصر ادات از قواد لفظ ماهوی تحديد برای
 فقهيان لذا؛ است گرديده وضع زنا قصد به جامع برای فقط ،کننده قصاص از غير معنايی

 متذکر را مساحقه و لواط جامع به نسبت روايت شمول عدم متفاوت، تعابير با بسياری
 بين يجمع الذی على أيضا تدل لم انّها» است: آورده الفائده مجمع صاحب .اند شده

 عبارتی در نيز هندی فاضل (.523ص، 53ج، تا بی ،)اردبيلی «المرأتين بين وال الرجلين،
، هندی فاضل) «النساء و الرجال بين المؤلف إلّا فيه ليس لکن»: است نوشته متفاوت

 وأما» است: فرموده نکته بدين اعتراف با نيز جواهر صاحب (.113ص، 51ج، 5411
 ولو والرجال الرجال بين أو للزناء والنساء الرجال بين المرأة أو الرجل من الجمع فهي القيادة
 ستسمع بل عرفا، وال بل لغة أتحققه لم وإن للسحق والنساء النساء بين أو بل للواط صبيانا

 خبر، از ايشان مراد ؛(311ص، 45ج، 5333، نجفی) «األول على الخبر في االقتصار
 است. سنان بن اهلل عبد روايت

 رغم به امام)ع( اينکه است: معتقد فوق استظهار رد در گلپايگانی اهلل آيت مرحوم
 واند  فرموده بيان را «مرد و زن بين مؤلف» حکم صرفاً راوی سؤال در قواد کلمه اطالق

 در زنا( برای) جمع اين است خاطر بدين ،نمودند گوشزد را فعلی چنين حد تنها
 گستردگی و شيوع عصيان اهل بين سحق( و لواط )برای جمع اقسام ساير با مقايسه
 لغوی وضع معتقدند له معظم اينکه گو (.12ص، 2ج، 5452، گلپايگانی) دارد بيشتری
 اقسام از قسم يک بيان و بوده جمع گانه سه اقسام برای آن عرفی حقيقت يا و قوادی
 ذکر مانند به قواد مطلق حکم از راوی سؤال از بعد آنهم معصوم)ع( امام کالم در قوادی

 3است. آمده نيز خوانساری سيد کالم در عيناً اشکال اين باشد. می العام بعد الخاص
 (.11ص، 3ج، 5311، )خوانساری
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 قواد حد از راوی الؤس باشد. می حديث ظاهر خالف استظهاری چنين نظر به
 با سائل ،اند شده متکلم با اختالف و ترديد دچار معنا به اخذ در امام)ع( وقتی و است
 ماهوی تبيين مقام در مقصود، معنای تثبيت قصد به «واالنثی الذکر بين يجمع انما» جمله
 به جمع خصوص» ،امام)ع( آن تبع به و سائل ،ديگر عبارت به است. آمده بر قوادی
 جمعی چنين نيز قوادی از عرفی متبادر و لغوی حقيقت و نمودند اراده را «زنا قصد

 و مصاديق اظهر زنا قصد به جمع بيان و باشد قيادت مطلق مقصود، آنکه نه باشد می
 در البته استظهار اين باشد. -اند داده احتمال گلپايگانی جناب که طور نآ -آن ينتر شايع
، 2ج، 5452، گلپايگانی) است شده طرح احتمال يکعنوان  به ايشان کالم پايانی فراز
 احتمال حد در نيز گلپايگانی مرحوم حمل وجه که کنم می اذعان همه اين با (.12ص

 عقالء و نبوده ما استظهار به مضر که احتمالی باشد. می توجيه قابل کالم در ظاهر خالف
  نمايند. نمی طرد را ظواهر به اخذ کالم در احتماالتی چنين وجود با نيز

 عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْمُتَوَكِّلِ ابْنُ :دوم روایت
 عَنْ الْخُرَاسَانِيِّ الْحَسَنِ أَبِي عَنْ النَّصِيبِيِّ عَمْرٍو بْنِ حَمَّادِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْحُسَيْنِ
 عَنْ الْعَزِيزِ عَبْدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ السَّعْدِيِّ عَائِشَةَ أَبِي عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ مَيْسَرَةَ

 رَسُولُ خَطَبَنَا قَاال عَبَّاسٍ بْنِ اللَّهِ وَعَبْدِ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ سَلَمَةَ أَبِي
 و رجلٍ بين قاود من» بِالْمَدِينَة.... خَطَبَهَا خُطْبَةٍ آخِرُ وَهِيَ وَفَاتِهِ قَبْلَ ص اللَّهِ

، مجلسی) ...«مصيراً وساءت جهنّم ومأواه الجنّة عليه اهلل حرّم حراماً، امرأة
 .(311ص، 33 ج، 5451

 :اند داشته بيان ،اند فرموده ايراد مدينه در کهای  خطبه آخرين در خدا)ص( رسول
 و کند می حرام وی بر را بهشت خدا کند، قوادی حرام به مردی و زن ميان که کسی»

 .«است سرانجامی بد چه و بود خواهد جهنم او جايگاه
  از نقل به را روايت اين وسايل، و بحار حديثیِ مجامع صاحبان حدیث: سند

 خبر اين روات .اند نموده ذکر صدوق مرحوم االعمال عقاب و االعمال ثواب کتاب
 قابل تعداد و (34ص، 51ج، 5453، خويی) ابوهريره چون مطعونی افراد از متشکل
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 را روايت اين به استناد اصل، ايرادی چنين وجود لذا باشد. می 1مجاهيل، توجهی
 است. کرده توجيه قابلغير

 مدعای بر داللتی تواند نمی نيز روايت اين، سندی اشکال ورای حدیث: داللت
 که کسی» :گويد می خبر اين ،آيد میبر حديث متن از طورکه همان باشد. داشته مشهور

 چنين است معلوم «.بود خواهد عذاب مستحق ،نمايد جمع حرام به مردی و زن ميان
 و لواط قصد هب جمع بر نيز روايت اين نتيجه در بود. خواهد زنا قصد به تنها جمعی

 رغم به قيادت ماهيت مورد در جواهر صاحب که لذاست ندارد. داللتی هيچ مساحقه
، 45ج، 5333، نجفی) «زنا قصد به جمع» تنها روايات که کند می اعتراف خويش مختار

  شوند. می شامل را (311ص

 خصوصيت الغای و اولويت به استدالل .1-2-1

 جمع بر اشتمال از روايات قصور قبول با قوادی تعريف در خوانساری سيد مرحوم
 ممکن نويسد: می زنا قصد به جمع خصوص بر قوادی اقتصار و مساحقه يا و لواط برای
 وی. نماييم ملحق زنا قصد به جمع به را لواط قصد به جمع قيادت، ماهيت در است

 برخی؛ (3/11، مدارکال جامع) است نموده عنوان قطعی اولويت را خود الحاق مستند
 ،11ص، 2ج، 5452، گلپايگانی) شدند وی استدالل اين متعرض ايشان از نامتأخر
 .(511ص، 2ج، 5423، اردبيلی ؛511ص، تا بی ،منتظری ؛343ص، 5314، لنکرانی فاضل

 فعلش و افحش لواطازآنجاکه  که است صورت اين به ايشان استدالل تقريب
 در ؛باشد می زنا از اشد آن مجازات نيز و آکد دينی منابع در حرمتش و زناست از ابغض
 و حکم مشمول و بوده قوادی ماهيت در داخل لواط برای جمع اولی طريق به ،نتيجه

 زنا برای جمع خصوص بر صرفاً اخبار اگرچه ،گيرد می قرار قيادت جرم مجازات
 . باشند داشته حکايت

 فعلی لواط اگرچه اوال زيرا ؛است جدی خدشه محل استدالل اين نظر به نقد:
 قصد به جامع) منصوصغير حکم استنباط لکن ،است اغلظ مجازاتش تبع به و افحش
 العله  مستنبط قياس در داخل آن تسری و زنا( قصد به )جامع منصوص حکم از ،لواط(
 اولويت ادعای لذا نيست. محرز شيعيان نزد فقه اصول دانش در آن اعتبار که است ظنی
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 و باشد می نامقبول ادعايی زنا قصد به جمع در خصوصيت احتمال وجود با قطعی
 و شبهه عروض صرف به نتيجه در ،آورد می فراهم را ترديد و شک موجبات حداقل
 اولويت قبول فرض با ثانیا ؛ماند نمی باقی حکم تسری برای جايی ،دراء قاعده اجرای

 نيز مساحقه زيرا ؛است ثابت نيز زن دو ميان جمع در مالک اين بودن افحش دليل به
 باشد می نسل توليد در انسانی طبع ضد و مشروع نکاح قواعد خالف و انحرافی عملی

 جمع در خصوصيت وجود احتمال ،ديگر عبارت به .همان( اردبيلی، و همان منتظری،)
 و مماشات فرض با و باشد می جمع ساير به قيادت حکم تسری از مانع زنا قصد به

 شامل و نبوده لواط به مختص مالک اين بودن، افحش مالک به اولويت ادعای قبول
 ادعايی اولويت استناد به مساحقه و لواط بين تفصيل حال بهر شود. می نيز سحق

 . نيست پذيرفته

 اجماع .1-2-8

 اجماع ادعای گيرد قرار مشهور يا و اشهر رأی مستند تواند می که یا ادله از ديگر يکی
 تعريف و تبيين در که کند می جلوه تر موجه نکته اين لحاظ با ادعا اين است. مسئله در

 ندارد. وجود سوم رأی ايم، برشمرده نيز را آن قائالن که مذکور قول دو جز قيادت
 ادعا «منقول اجماع» و «محصل اجماع» قسم دو به تواند می مسئله در اجماعازآنجاکه 

  م.نمايي می گيریپي فوق فرض دو در را اجماع دليل بررسی لذا شود،

  مُحصَل اجماع .1-2-8-2

 در تتبع با فقيه که بود خواهد صورت بدين قيادت ماهيت تبيين در اجماع ادعای فرض
 فقهاء همه شود مدعی ايشان همه نظر تحصيل و خود از پيش فقيهان همه آثار و کتب

 يا زنا قصد به جمع» يا و مشهور( رأی )مطابق «فحشاء قصد به جمع مطلق» را قيادت
 خواهد حجيت و اعتبار اهگ آن نظر اتفاق اين .اند نموده تعريف اشهر( رأی )مطابق «لواط

 مدرکی احتمال یحت و بودن مدرکی تا نباشد ادله ديگر عرض و کنار در که داشت
 . باشد منتفی اتفاقی چنين بودن
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 در اجماع تحصيل ادعای کسی نامتأخر و قدما ميان از که است اين توجه قابل
 را مسئله در اجماع وجود که فقيهی اولين نويسنده تتبع مطابق است. ننموده مسئله

 را «فحشاء قصد به جمع مطلق» بر قوادی اطالق بر مبنی مشهور رأی مستندعنوان  به
 المدارک جامع کتاب در ايشان است. خوانساری احمد سيد مرحوم است، داده احتمال

 بر آن تسری و باب روايات مطابق را «زنا برای جمع» بر قوادی اطالق آنکه از بعد
 را «سحق برای جمع» بر قوادی تطبيق بيند، می اولويت به مستند را «لواط برای جمع»

 عنه، ساكتة فالرّواية واألنثى، األنثى بين الجامع أمّا» نگارد: می وی ؛داند می اجماع به مستند
  مرحوم. (11ص، 3ج، 5311، خوانساری) «فقط اإلجماع هو المدرك فإذن
 قبول و لواط قصد به جمع بر قيادت تسری در اولويت ادعای رد با گلپايگانی اهلل آيت
  ماهيت تسری شوند، می شامل را زنا قصد به جمع تنها قوادی، باب روايات اينکه

 ،گلپايگانی) داند می اجماع به مستند را «سحق و لواط قصد به جمع» بر قيادت
 .(12ص، 2ج، 5452 

 اطالق در اجماع وجود قبول عدم به تصريح با معاصر فقيه دو مقابل نقطه در
 بر قيادت اطالق تنها ،«سحق و لواط برای جمع» يا و «سحق برای جمع» به قيادت

 ؛411ص، 21ج، 5452، روحانی) اند دانسته فقيهان اجماع به مستند را «لواط برای جمع»
 .(511ص، 2ج، 5423، اردبيلی

 اجماعات که اگرچه باشد. می مسئله در اجماع وجود فوق، اقوال همه جامع قدر
 اقوال بازخوانی با ند.ا متفاوت اجماع معقد اصولی اصطالح به و متعلق حيث از ادعايی
 به جمع خصوص»بر قيادت اطالق .5 :اند تقسيم قابل صورت بدين اقوال اين مذکور،

 بر قيادت اطالق .2 ؛خوانساری( مرحوم نظر) است اجماع به مستند «مساحقه قصد
  اردبيلی( و روحانی نظر) است اجماع به مستند «لواط قصد به جمع خصوص»
 نظر) است اجماع به مستند «مساحقه و لواط قصد به جمع» بر قيادت اطالق .3 و

 .گلپايگانی( مرحوم
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 اجماع دليل نقد
 صغروی اشکال

 اين که چرا ؛داند می مخدوش را مذکور گانه سه صور تمام در اجماع ادعای نويسنده
 نامتأخر ،قدماء ميان از توجه قابل نامخالف وجود با مساحقه قصد به جمع مورد در ادعا

 به مستند را سحق برای جمع بر قيادت اطالق توان می چگونه است. ناتمام نامعاصر و
 و استعمال اين مخالف ايشان از معظمی آنکه حال و نمود فقها نظر اتفاق و اجماع
 لذا ؟اند نموده اطالق عدم به تصريح بلکه و ترديد قيادت اطالق در یحت و بوده اطالق

 و لواط برای جمع يا و سحق برای جمع بر قيادت اطالق بر مبنی سوم و اول قول
 . نيست پذيرفته استدالل صغرای به اشکال جهت به سحق

 بايد لواط قصد به جمع بر قيادت اطالق خصوص در اجماع ادعای مورد در اما
 آن نافی نيز مشهور قولحتی  و باشد می فقها اشهر موافق نظر اين نمود اعتراف

 لواط شامل فحشاء، برای جمع بر قوادی اطالق به قول در فحشاء چراکه ؛باشد نمی
 قيادت اطالق، مشهور و اشهر قول دو جامع قدر و وفاق محل ،سخن ديگر به. شود می
 برای جمع قيادت ماهيت تبيين در فقها آراء جامع قدر لذا است. لواط قصد به جمع بر
 ادعا اين ،نتيجه در ،است روايات به مستند زنا برای جمعازآنجاکه  و است لواط و زنا
 . باشد می توجه قابل ادعايی ،باشد می اجماع به مستند لواط قصد به جمع که

 پذيرش و اجماعی چنين حجيت قبول از بعد، محصل اجماع در اساسی مشکل اما
 محصل، اجماع مدعی نزاع محل در باشد. می آن صغرای تحصيل امکان استدالل، کبرای

 «مخالف وجود عدم» و است نيافته مسئله در را مخالفی که کند ادعا تواند می حداکثر
 نظر اتفاق ادعای با مخالف به دستيابی عدم صرف باشد. می «همه نظر اتفاق» از غير
 نامتأخر طريق که حدسی اجماع طريق از معصوم)ع( رأی با مالزمه برقراری برای الزم
 . باشد نمی کافی ،ستها یاصول

 طريق به و نامتأخر که است محصلی اجماعات همه ورودال مشترک اشکال اين
 عصرها همه در فقهاء تمام تاليفات از اطالع که چرا ؛نمايند ادعا فقهاء، از نامعاصر اولی

 مکتوب را خويش فتاوای که فقيهانی بسا چه. نيست ممکن ايشان همه آراء بر اشراف و
 کسانی بسيار چه نشدند. ايشان فتاوی متعرض خويش کتب در نيز ديگران واند  نکرده
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 در. است نرسيده ما دست به کتابشان ولیاند  نموده جمع کتبی در را خويش فتاوی که
 ضروريات در جز به اجماع محصل برای مخالف فقيه وجود عدم به قطع حالتی چنين
 اجماع از بحث ذيل اصول علم بزرگان از بسياری خاطر همين به آيد. نمی وجود به دين

 که است کبرايی اين که شدند نکته اين متعرض کبری حجيت قبول از بعد و محصل
 .(11ص، 5332، تبريزی) «حاصلغير المحصل االجماع ان» معتقدند: و ندارد صغرا

 که است اين حق» نويسد: می اشکال اين درباره المقارن للفقه العامه اصول صاحب
 ضروريات مورد در بجز همه( نظر اتفاق )تحصيل آن وسيع مفهوم به اجماع تحصيل

 .(211ص، 5451، حکيم) «است متعذر امری عقلی و دينی
 آثار در و بوده ايراد اين متوجه اصول دانش معاصر لفانؤم و اعالم از بسياری

 .(315ص، 2ج، 5411، صدر ؛551ص، 2ج، تا بی ،مظفر) نمودند اذعان بدان خويش
 با که است خود تحريرات دوم جلد در خمينی مصطفی آقا مرحوم ايشان جمله از

 اإلجماع صغرى تحصيل بةصعو فی ء شی بقی» عنوان ذيل سرفصلی نمودن باز
 حول اشکالی چنين وجود به و پرداختهباره  دراين جامع و مفصل تحقيقی به، «المحصّل

 .(333ص، 2ج، 5451، خمينی) نمايد می اعتراف محصل اجماع

 دشواری» حداقل يا و «امکان عدم» تبيين نظرات، اين بيان از هويسندن هدف
 خصوص در معاصر فقيهان از برخی اجماع ادعای سازد روشن تا بوده اجماع «تحصيل
 بايست را ادعاها اين لذا ؛باشد می اشکال غايت در ،لواط قصد به جمع بر قوادی اطالق
 نماييم. و... تعبير در تسامح همچون مواردی بر حمل

 کبروی اشکال

 حداقل يا و بودن مدرکی است، وارد ادعايی اجماع بر که ديگری اشکال
 برای جمع به قوادی تسری مُجمعين ديدگاه ازازآنجاکه  است. آن بودن المدرکی محتمل

 قياس و خصوصيت الغای استناد به برخی نظر از و روايات به مستند بعضاً، لواط
 فهم به مستند آن، وقوع فرض بر اجماع اين لذا ،است ديگر ادله حتی يا و اولويت

  بود. نخواهد اعتبار مفيد ديگران برای فهمی چنين و بوده آن مُجمعين() کنندگان اتفاق
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  منقول اجماع .1-2-8-1

 در و هستند نامعاصر فقهای از برخی مسئله در اجماع نناقال ،دشبيان  که طور همان
 يا لواط قصد به جمع بر قوادی ثبوت ادلهعنوان  به اجماع از ايشان، از پيش فقهای کالم

 اجماع معقد در ،نيز اجماع مدعيان ميان چه اگر شود. نمی ديده نشانی و نام مساحقه
  است. مشهود اختالف ادعايی،

 به جمع خصوص را اجماع محل چه، آن معقد در اجماع نناقال نظر اختالف ورای
 از بحث، دو هر از اعم چه و بدانيم سحق قصد به جمع خصوص يا و لواط قصد

 اجماع حجيتازآنجاکه  است. محصل اجماع حجيت بر متفرع منقول، اجماع حجيت
 و تحصيل امکان جهت از آن کبری( و صغری) مقدمات بودن کامل بر متوقف محصل

 محصل اجماع حجيت، مقدمات از هريک در ترديد با نتيجه در، باشد می آن کاشفيت
 خواهد موضوع انتفای به سالبه منقول اجماع حجيت در کالم نهايت در گشته مخدوش

 به مساحقه و لواط يا لواط برای جمع به قوادی تسری- نزاع محل درازآنجاکه  شد.
 بوده مخدوش آن تحصيل امکان عدم يا و مخالف وجود خاطر به صغرا -اجماع استناد

 لذا ،است مطرود کاشفيت، ويژگی فقدان و بودن مدرکی احتمال خاطر به آن کبرای و
 . است منتفی موضوعا منقول اجماع
 اعتبار عدم، ديگر اساسی ايراد فوق، اشکال از مماشات فرض در و همه اين با
، تبريزی ،215ص، 3ج، 5435، )سبحانی است اصوليان اغلب نزد در منقول اجماع
 .(11ص، 5332

 شهرت .1-2-1

 نزد در شهرت ،نمود ادعا توان می مشهور و اشهر رأی دو برای که دليلی آخرين
 . است اصحاب

 که خبری .5 :است قسم سه بر است شده بيان اصولی کتب در که گونه آن شهرت
 و نقائال و بوده معلوم آن مستند که قولی .2 ؛است شده روايت و نقل کثرت به

 زياد آن فتوادهندگان و نقائال که قولی .3 ؛باشند زياد مستند آن طبق بر فتوادهندگان
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 شهرت ترتيب به اصولی کتب در اقساماين  باشد. معلوم فتوا مستند آنکه بدون، باشند
 .(534ص، 2ج، تا بی ،مظفر) اند شده ناميده فتوايی و عملی روايی،

 اصوليان کالم از که طور آن. است آن اخير قسم بحث محل در شهرت از ما مقصود
 چنين تحقق در مهم، است مشهود ايشان عبارات در و مسموع فتوايی شهرت به معتقد

 برای جمع» بر قوادی صدق به قول ديدتر بی است. «عندالقدماء» آن ثبوت شهرتی،
 مقاله اين صدر در فقهاء عبارات از که ونهگ آن «مساحقه برای جمع»حتی  و «لواط

 فقه اعصار تمام در بلکه و اوليه قرون در اماميه فقيهان نزد مشهور، شود می حاصل
 . است برخوردار بيشتری شهرت از ديگر قول با مقايسه در اول قول اگرچه باشد. می

 فتوائيه شهرت نقد

 شهرت دليل ايراد ينتر مهم استدالل کبرای اتمام عدم ،استدالل یاصغر قبول از بعد
 وقتی آن نامثبت نزد در فتوائيه شهرت که است صورت بدين مطلب توضيح باشد. می

 وجود شهرت عرض در ديگری دليل که است معتبر دليل از کاشف و بوده حجت
 چنين ،باشد معلوم مشهور مستند اگر باالخص ديگر دليل وجود با که چرا ؛باشد نداشته
 مستند اگرحتی  مسئله اين ندارد. خود مدرک و مستند اعتبار از جدا اعتباری شهرتی
 فتوائيه شهرت برای مدرک احتمال وجود با ؛ زيرااست صادق نيز باشد مظنون شهرت
 به قول گرچه قوادی ماهيت ۀمسئل در شود. نمی حاصل معتبر دليل از قطعی حدس
 مشهور به مستند «زنا قصد به جمع» بر عالوه «مساحقه و لواط برای جمع» بر آن اطالق

 همان مشهور رأی دو مستند ،آيد می دست هب فقها عبارات از که ونهگ نهما ست،فقها
 چنين وجود لذا .اند شده ذکر رقيب اقوال ۀادل ذيل و قبلی سطور در که است دالئلی

 جدی خدشه دچار را فتوائيه شهرت اعتبار ،باشد قطعیغير و محتمل ولو ،استنادی
 . نمايد می

 اصوليان مشهور نزد در فتوائيه شهرت اصل حجيت عدم ،اشکالاين  بر عالوه
  به تمسک جواز نخست، اشکال از مماشات فرض با که است آن موجب
، 5451، خويی .رک) باشد ملأت محل، قوادی ماهيت مسئله در آن به استناد و شهرت

 .(541ص، 3ج



 2831(، پاييز و زمستان  83سال چهاردهم، شمارة دوم )پياپي  ،حقوق اسالمي هپژوهشنام     210

 لواط و زنا به سحق تنزيل .1-2-1

 محدث مرحوم است. شده تنزيل و تشبيه لواط و زنا به سحق روايات، از برخی در
 اين ذکر به «الزنی حد السحق حد باب» عنوان با بابی افتتاح با مستدرک در نوری

 وقتی که است صورت بدين روايات اين به استدالل تقريب 1است. پرداخته احاديث
 عنوان دو آن برای جامع و ساعی که حال است، شده ديگر عنوان دو به تشبيه مساحقه
 )فاضل داراست را حکم همان نيز اخير فرد جامع طبع هب ،باشد «قيادت» جرم محصل
 .(343ص، 5314، لنکرانی
 خود لواط برای سعی با قوادی ثبوت اوالً :است مواجه ايرادتی با استدالل اين اما

 تنزيل مطلق قطعاً اشاره، مورد روايات در ثانياً ؛است الکالم اول تعبيری به و بحث محل
 خود به اختصاص احکام واجد لواط و زنا عناوين زيرا ،باشد نمی مقصود همانندی و

 اتصال لزوم مثالً ؛نيست ساری و جاری عناوين ساير در احکام و آثار اين که باشند می
 چندگانه مجازات نيز و نيست شرط مساحقه و لواط بر شهادت در که زنا در شهادات

 در حد تخلل با عمل تکرار يا و ندارد وجود سحق و زنا در که و... سوزاندن مثل لواط
 جلد. تکرار موجب سحق در اما ،است قتل موجب چهارم بار در لواط و زنا در بين

 و شک موجب حداقل ها اين همه نيست. نقص از عاری استنادی روايات سند مضافاً
 تبع به و عنوان ثبوت عدم موجب شبهه عروض صرف و است قوادی تحقق در شبهه
 . باشد می آن حد سقوط باعث

. نمود ارائه توان می گفته پيش قول دو ذيل که است چيزی آن همه داليلاين 
 را سومی قول نويسنده، شد اشاره بدان مقاله قبلی صفحات در که ونهگ نهما حال، بااين

 يک تنها حدی جرمعنوان  به قيادت است معتقد وی. است برگزيده خويش مختار
 و سعی موارد ساير و شود می شامل را «زنا قصد به جمع خصوص» و دارد مصداق

 مستقلی اثباتی داليل نويسنده مدعای. هستند قيادت ماهيت از خارج فحشاء برای جمع
 کافی نظريه اين اثبات برای ديگر قول دو مستندات طرد و رد و کند نمی اقتضاء را

 در شک با و ايشان ادله نبودن تمام و مذکور اقوال اشکاالت قبول با لذا ؛بود خواهند
 عبارت به .ستزنا برای جمع غيرحالت در قوادی تحقق عدم اصل قوادی، جرم ماهيت
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 عدم» جزای  موونه نيازمند زنا قصد به جمع خصوص در قوادی ثبوت مدعی ،ديگر
  :داند می خود مختار مستند را زير موارد نويسنده ،همه بااين. باشد نمی «الدليل

  مختار قول ادله -1-1
 قوادی لغوی حقيقت .1-1-2

 که نمود اعتراف و اذعان بايد لغوی مجامع صاحبان و انشناس    لغت اقوال در ملأت با
 اطالق و است حقيقت «زنا برای جمع خصوص» در تنها خود لغوی وضع در قوادی
 چنين ،تبع به و بوده خود «له موضوع» از خارج استعمالی موارد، ساير بر قوادی

 لفظ ظهور معاصر، فقيهان از برخی که لذاست بود. خواهد مجاز و عنايه با استعمالی
 و (15ص، 2ج، 5452، گلپايگانی) دانند می زنا برای وساطت و داللت در را قوادی
 «مشروعغير عمل تحقق برای شخص دو بين جمع» به اجمال به را قوادی ديگر برخی

 فاضل) اند نموده ويلأت «زنا قصد به» را اجمال اين از متيقن قدر و نموده تعريف
 .(343ص، 5314، لنکرانی

 انصراف ادعای .1-1-1

 که، زنا برای جمع خصوص در قيادت و قوادی ۀواژ لغوی وضع ادعای از اگر حتی
 بکشيم دست ،بوده فقيهان از تعدادی اعتراف مورد و لغويان یها نقل از بسياری مصرح

 مطلق برای جمع» در يا و «لواط و زنا برای جمع» در را واژه اين وضع تسامح با و
 ،زنا قصد به ساعیِ و جامع خصوص در قواد کلمه انصرافِ ادعای باز ،بدانيم «فحشاء
 انصراف اين أمنش و علت باشد. می عرفی ارتکاز و وجدان با موافق و مسموع ادعايی

 قصد به یها داللی ساير با مقايسه در زنا برای داللی خارجی شيوع و یوجود کثرت نيز
 نيست معنا اين منکر کسی وجدان حاکميت و ملأت اندکی با .است مساحقه يا و لواط

 اداره و يافته سامان زنا قالب در عمدتاً جنسی نامشروع ارتباطات و فحشاء یها خانه که
 جنسی روابط از مصداق اين وجودی کثرت شعاعال تحت فحشاء موارد ساير و شوند می

 يعنی، قسم همين در نيز قوادی استعمال شيوع و کثرت ،معنا اين قبول بر متفرع .است
 در قوادی لفظ انصراف موجب استعمال( کثرت يعنی) کثرت اين و ستزنا برای داللی

 لغوی وضع در که فقيهانی از دسته آن لذا. بود خواهد زنا قصد به جمع خصوص
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 در واژه اين انصراف به نسبت ،نمودند تشکيک زنا قصد به داللی خصوص در قوادی
 .(511ص، تا بی ،منتظری) نمودند اعتراف اخير معنای

 روايات .1-1-8

 روايت يکی :اند شده قيادت فعل و ادقوّ معنای متعرض روايت دو تنها قوادی باب در
 به متن .عامه قيطر از نبوی)ص( خبری ديگری و صادق)ع( امام از سنان بن اهللعبد

 از جدا گذشت. نظر از تفصيل به مقاله قبلی صفحات در روايت دو هر سند همراه
 بلکه و ظهور ،اشکال اين از اغماض و شديم آن متذکر خود جای در که سندی اشکال

 زن ميان جامع و ساعی که است کسی ادقوّ که است آن از حاکی نيز روايت دو هر نص
 موضوع تواند نمی مرد و زن ميان جمع که استپيد ناگفته .است حرام فعل برای مرد و

 متن در زيرا ؛است قوادی منحصر مصداق که جمعی چنين و گيرد قرار سحق و لواط
 مرحوم که روست ينا از باشد. می زنا برای تنها ،است آمده انما حصر ادات با خبر

 که است معتقد مساحقه و لواط ،زنا بر وساطت بر قوادی تعريف با جواهر صاحب
 .(311ص، 45ج، 5333، نجفی) دنشو میشامل  را نخست مورد تنها روايات

 درء قاعده .1-1-1

 قصد به جمع برای قوادی ثبوت در شبهه عروض موجب کم دست فوق داليل وجود
 و «درء قاعده» موضوع ،شبهه عروض صرفازآنجاکه  و شود می مساحقه و لواط

 برای جمع در قوادی حد سقوط ادعای لذا ،باشند می حدود درء مسئله به ناظر روايات
  نيست. وجه بال ادعايی مذکور قاعده استناد به زناغير

 عدم احداالحتمالين که است وارد جايی در درء قاعده که شود اشکال است ممکن
 ثابت تازيانه 31 نيز مساحقه و لواط برای جمع در که ما مقام مثل نه ،باشد حد ثبوت
 را شبهه عدم فرض اگر که است مواردی درء قاعده مجرای ،ديگر عبارت به ؛است

 به شبهه، عروض فرض در و حالت اين در شود. می اجرا و بوده ثابت حد ،بنماييم
 لواط برای دالل صورت هر در فيه نحن ما در اما ،شود می ساقط حد درء، قاعده استناد

 با لذا ندانيم. چه و بدانيم قوادی را داللی چنين چه ؛است تازيانه 31 مستحق مساحقه و
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 مجری درء قاعده داللی، چنين برای قوادی عنوان شمول در شک عروض فرض
 .بود نخواهد
 31 حد ثبوت گفت توان می اوالً زيرا ؛نيست وارد اشکال اين رسد می نظر به اما
 محرز و معلوم -اخير فرض در ويژه هب -مساحقه و لواط قصد به جمع برای تازيانه
 اختالف قوادی ماهيت در اختالف اگرچه ،است قيادت ماهيت ،نزاع محل ثانياً .نيست

 بر و حال هر به .باشد داشته پی در است ممکن را مجازات کيفيت نيز و کميت در
 فحشاء برای جمع اقسام ماهوی وحدت معنای به اين ،مجازات در وحدت فرض
 هم که تازيانه 11 حد مثل ،باشد داشته متعدد موجبات تواند می واحد حد زيرا ؛نيست
 متفاوت جرم دو اين ماهيت اينکه با مسکر شرب مجازات هم و است قذف تمجازا
 عدم به حکم قوادی عنوان تحقق در شبهه شدن عارض صرف به آنکه خالصه است.
 . کنيم می حد سقوط به حکم نتيجه در و نموده قوادی ثبوت

، صدوق) «بالشبهات الحدود ادرووا» حديث در شبهاتال واژه آنکه توجه قابل نکته
 شده واقع «درء قاعده» مستند که (43ص، 21ج، تا بی ،عاملی حر و 34ص، 4ج، 5453
 محلّى جمع ،است فوق روايت مثل رواياتی از اصطياد «درء قاعده» حقيقت در و است

 حکمى و موضوعى شبهات نيز و مصداقيه و مفهوميه شبهه ،همين براى و بوده )ال( به
 شده عارض شبهه ،قوادی مفهوم و معنا درازآنجاکه  نزاع محل در لذا .دگير دربرمى را

 قاعده» استناد به لذا ؛شود می عنوان اين مصاديق در شبهه بروز موجب شبهه اين و است
. نمايم می شبهه محل در قوادی حد سقوط به حکم الشبهات عموم به تمسک با و «درء

 استناد قاعده اين عموم به متفاوت شبهات در فقيهان از بسياری آنکه مطلب يدؤم
، 5311، خوانساری ؛453 و 33صص، 45ج، 5333، نجفی .رک ،نمونه باب از) اند جسته

  .(531ص، 2ج، تا بی، خويی ؛3 و 3صص، 3ج

 عملي اصل مقتضای .1-1-1

 و قوادی جرم مجازات ثبوت در شک با و اجتهادی، ادله نارسايی و قصور فرض در
 زن دو يا لواط برای مرد دو ميان جامعِ و ساعی فرد، که فرضی در مورد حکمِ در ترديد
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 حد از جرم اين مرتکبِ ذمه برائت فقاهتی دليل و صناعت مقتضای باشد، مساحقه برای
 . است قوادی
 مساحقه برای وساطت خصوص در خوانساری مرحوم که است سبب همين به

 قيادت احکام توان می چگونه فرض اين در قوادی موضوع ثبوت در شک با» نويسد: می
 ثابت تعزير تنها و نبوده محرز حالت اين در قوادی حد ثبوت نتيجه در ،نمود مترتب را

 .(11ص، 3ج، 5311، خوانساری) «است

 بندی  جمع

 اشهر است. سابقه به مسبوق فقيهان آثار در فقهی فتوای دو قيادت جرم ماهيت باب در
 ساير و دانسته جرم اين ماهيت در داخل را لواط و زنا برای داللی و وساطت فقهاء
 با فقيهان از توجهی قابل دسته ديگر نقطه در دانند. می بيرون آن تعريف از را موارد

 نمودند داخل جرم اين تعريف در نيز را مساحقه قصد به جمع ،قيادت معنای در توسعه
 دالئلی مجموع. دانند می قوادی جرم محقق را فحشاء قصد به وساطت و جمع مطلق و

 از خصوصيت الغای -5 باشد: می زير قرار به شده ارائه فوق نظريه دو اين برای که
 برای جمع» به نسبت قطعی اولويت ادعای و قوادی ماهيت در «زنا قصد به جمع»

 قصد به جمع برای قوادی عنوان شمول مورد در منقول و محصل اجماع -2 ؛«لواط
  .فتوائيه شهرت -3 و مساحقه و لواط

 است: نحو بدين خالصه طور به نموده ارائه ادلهاين  به ايراد مقام در نويسنده آنچه
 ظنی العله مستنبط قياس در داخل اوالً ،اولويت ادعای و خصوصيت یالغا به استدالل

 افحشيت و اولويت در مساحقه و لواط ميان فرقی استدالل تماميت فرض بر ثانياً ؛بوده
 علته ب مساحقه برای جمع خصوص در ادعا اين اوالً، محصل اجماع مورد در نيست.
 عدم ادعای توان می حداکثر لواط برای جمع مورد در و نبوده پذيرفته مخالف وجود

 ادله ساير وجود با اينکه به مضافاً ؛است بالدليل ادعايی اتفاق ادعای اما ،نمود الخالف
 به دليل اين ،شهرت مورد در اما ندارد. کاشفيتی و است المدرکی محتمل اجماعی چنين
 ؛است وارد نيز نآ مورد در اجماع به مربوط کبروی اشکال اما ،است تمام صغری لحاظ
 . نيست مسلم اصوليان مشهور نزد در شهرت حجيت اصل اينکه مضافاً
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 مصداق يک تنها حدی جرمعنوان  به قيادت است معتقد نويسنده مقابل نقطه در
 از خارج ،جمع موارد ساير و شود می شامل را «زنا قصد به جمع خصوص» و دارد

 عليه منصرف» و «لغوی وضع» وی باشند. می تعزيری جرمی و بوده قوادی ماهيت
 نيز و «ءدر قاعده» ،«باب اين به ناظر روايات» مثل نقلی داليل همراه به واژه اين «عرفی

 ضوابط از آنکه بدون نظريه اين داند. می خويش نظر با موافق را «عملی اصل» مقتضای
 نيز و قانونی متون از مضيق تفسير و زدايی جرم سياست با موافق ،نمايد تخطی اجتهادی

 معاصر حقوقی نظامات ذائقه راستای در ها اين همه و است متهم از دارانه جانب تفسير
 . ستها مجازات تخفيف و پوشی جرم در

 ها يادداشت

                                                           

. مقصود از مالک در متن خبر، فرشته عذاب يا همان خازن جهنم است. تفصيل بيشتر را 5
سوره مبارکه  33ذيل آيه   1/11؛ مجمع البيان 51/523در تفاسيری همچون الميزان توان  می

  .«وَنادَوْا يا مالِکُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّکَ قالَ إِنَّکُمْ ماکِثُونَ»زخرف پيگيری نمود. 

فی  23باب  53/552محدث نوری، مستدرک الوسايل،  .. برای ديدن احاديث ديگر رک2
؛ حر عاملی، «ال يدخل الجنه عاق و ال منان و ال ديوث» اف بما يکتسب بهتحريم اتيان العر
اما التی » جمله ما يحرم علی النساء من مقدمات النکاح 553باب  21/253وسايل الشيعه، 

 «. کانت تحرق وجهها وبدنها وهی تجر امعاوها فانها کانت قواده

گری است که در مقدمه مقاله متذکر  . از باب نمونه روايات مربوط به حرمت قوادی و واسطه3
 شديم.

رود که طرفداران يک رای بيش از  کار میه . اصطالح اشهر در مقابل مشهور در جايی ب4
 ای گير است. اگر دو قول به گونه ن هر دو قول، قابل توجه و چشمديگری باشد. لکن قائال

شمار داشته  ک و انگشتنی اندباشد که يک قول دارای موافقان قابل توجه و ديگری قائال
قول شاذ يا »و قول مقابل را « قول مشهور»در اين فرض به رای پرطرفدار، در اصطالح  ؛باشد
 گويند. می« نادر

خواننده . کنيم نظر می لکن جهت جلوگيری از اطاله سخن از ادامه نقل عبارات ايشان صرف. 1
 ،3ج ،، السرائرابن ادريس نمايد. الدنباين فتوا را در کتب زير  نقائال ديگر تواند می محترم
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مهذی ؛ سبزواری، 211صالدر المنضود، فقعانی،  ؛411ص ،شرايع ،5424 حلی، ؛435ص
 .432ص مصطلحات الفقه،؛ مشکينی، 351، ص23، جاالحکام

الّذي ضعّفه النّجاشيّ  -أو المصري على اختالف النسخ -بل الظّاهر أنّه محمّد بن سليمان البصريّ. 3
 .المذكور في طريق الصّدوق في هذه الرّوايةفإنّه 

وأمّا ما ذكر من أنّ الرّواية خاصّة بمن يجمع بين الذّكر واألنثى فال يوجب االختصاص ظاهرا  .3
حيث أنّ سؤال الرّاوي كان عن القوّاد، فمع شمول هذا العنوان بمطلق الجمع ال يوجب ذكر الخاصّ 

 .رفع اليد عن العامّ

يا که در کتب رجالی  ی استالحال راويان مجهولهول است و مراد از آن، . مجاهيل جمع مج1
. در روايت فوق ذکری از آنان نشده است و يا تصريح به مجهول بودن سوابقشان شده است

جز عبداهلل بن  هب، عنوان اسناد خبر نقل نموده راوی که صدوق)ره( آنان را به 52از ميان 
د بن موسی بن متوکل، محمد بن جعفر نخعی، موسی عباس، تنها چهار راوی نخست )محم

رغم  رجالی آمده است و به بن عمران و حسين بن يزيد نوفلی( تراجم احوالشان در کتب
توان  اما در نهايت می ،خورد تناقضاتی که در شرح احوالشان بين کتب رجالی به چشم می

خالصه الرجال عالمه حلی،  .گفت که روايات اين چهار نفر قابل اعتماد است )رک
( اما در مورد ساير افراد يا هيچ نشانی 31، 333و رجال نجاشی، صص 253، 531، 541صص

مورد( و يا  3) از آنان در طبقات راويان نبوده و شرحی از اينان در کتب رجالی نيست
 .)مثل ابوهريره دوسی( اند تصريح به ضعف شده

نَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَ: »5ح .1
 .«السَّحْقُ فِي النِّسَاءِ بِمَنْزِلَةِ اللِّوَاطِ فِي الرِّجَالِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ 

اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ  أَخْبَرَنَا عَبْدُ: »3ح   
اثِلَةَ ولٍ عَنْ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمَدَائِنِيُّ أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مَكْحُ

 .«سِحَاقُ النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ زِنَاءٌبْنِ الْأَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ 

  «.السَّحْقُ فِي النِّسَاءِ كَاللِّوَاطِ فِي الرِّجَالِدَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ » :4ح   

  «.السَّحْقَ مِثْلُ اللِّوَاطِ اعْلَمْ أَنَّ» (ع)فِقْهُ الرِّضَا :1ح   
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 کتابنامه

، قم: مؤسسه مطبوعاتى  النهايۀ فی غريب الحديث و األثر  تا(، اثير، مبارک بن محمد )بی ابن
 .  ، چاپ اول اسماعيليان

، قم: موسسه النشر السرائر الحاوی لتحرير الفتاوی(، 5451ادريس حلی، محمد بن منصور ) ابن
 االسالمی، الطبعه الثانيه. 

، قم: منشورات جماعه المدرسين، الطبعه من اليحضره الفقيهتا(،  بابويه، محمد بن علی )بی ابن
 الثانيه. 

 ، قم: مؤسسه النشر االسالمی. المهذبتا(،  براج طرابلسی، عبدالعزيز )بی ابن
 ، قم: مطبعه الخيام، چاپ اول. نيل الفضيلهالوسيله الی (، 5411حمزه، محمد بن علی ) ابن
 قم: مؤسسۀ االمام الصادق)ع(، الطبعه األولى.  ،غنيه النزوع(، 5453زهره، حمزه بن علی ) ابن

 قم: مؤسسه نشر االسالمی.، مجمع الفائده و البرهانتا(،  اردبيلی، احمد بن محمد )بی
، قم: مؤسسۀ النشر لجامعۀ  و التعزيراتفقه الحدود (، 5423اردبيلى، سيد عبد الکريم موسوى )

 المفيد، چاپ دوم.
 ، چاپ دوم.  ، قم: دار الکتب اإلسالميۀ المحاسن(، 5335برقى، احمد بن محمد )

 ، چاپ اول. قم: ناشر دفتر مؤلف ، أسس الحدود و التعزيرات(، 5453تبريزى، جواد )
 طوس.  ، مشهد: ناشر چاپاصول المهذبه(، 5332تبريزی، غالمحسين )

، بيروت: دار وسايل الشيعه الی تحصيل مسائل الشريعهتا(،  حر عاملی، محمد بن حسن )بی
 احياء التراث العربی.

 نا. جا: بی تحقيق رضا استادی، بی الکافی فی الفقه،حلبی، أبو الصالح )بی تا(،  
ابراهيم بهادری، ، مصحح معالم الدين فی فقه آل ياسين (، 5424حلّى، محمد بن شجاع القطّان )

 ، قم: چاپ اول. مؤسسه امام صادق)ع(
 ، نجف: مجمع العالمی الهل البيت. اصول العامه للفقه المقارن(، 5451حکيم، محمدتقی )

 طهران: الناشر مکتبۀ الصدوق، الطبعۀ الثانيۀ. ، جامع المدارک(، 5311احمد ) خوانساری، سيد
جف: مطبعه اآلداب فی النجف األشرف، الطبعه ، نتحرير الوسيله(، 5311اهلل ) خمينى، روح

 الثانيه.
 ، تهران: موسسه تنطيم و نشر آثار امام خمينی)ره(. تحريرات االصول(، 5451خمينی، مصطفی )

 ، چاپ بيست هشتم.  ، نشر قم: مدينۀ العلم تکملۀ المنهاج(، 5451خويى، سيد ابوالقاسم )
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 ، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسالمی. دراسات فی علم االصول(، 5451همو )
 ، النجف االشرف: مطبعۀ اآلداب.مبانی تکملۀ المنهاجتا(،  همو )بی

 ، لجنه التحقيق، چاپ پنجم. معجم رجال الحديثق(، 5453همو )
 ، مدرسۀ االمام الصادق)ع(، الطبعه الثالثه. فقه الصادق(، 5452روحانی، صادق )

، بيروت: دار الفکر للطباعۀ و  اج العروس من جواهر القاموست(، 5454زبيدى، سيد محمد )
 ، چاپ اول.  النشر و التوزيع

 ، قم: موسسه االمام الصادق)ع(. المبسوط فی علم االصول(، 5435سبحانی، جعفر )
، قم: موسسه المنار،  مهذّب األحکام فی بيان الحالل و الحرام  (،5454سبزوارى، سيد عبداألعلى)

 چاپ چهارم. 

  .مؤسسۀ النشر االسالمی :، قماالنتصار ،(ق5451)سيد مرتضی، علی بن حسين 
 له، چاپ سوم.  ناشر قم: دفتر معظم ، المسائل المنتخبۀ(، 5422سيستانى، سيد على)

 بيروت: مطبعه المرسلی.  اقرب الموارد،(، 5111شرتونی، سعيد الخوری )
 ايران: دار الفکر، الطبعه االولی.  اللمعه الدمشقيه،(، 5455شهيد اول، محمد بن مکی )

قم: انتشارات  روضه البهيه فی شرح اللمعه الدمشقيه، (،5451الدين بن علی ) شهيد ثانی، زين
 دادرس، الطبعه االولی. 

 نا.  تقرير سيد کاظم حائری، بی مباحث االصول،(، 5411صدر، محمدباقر )
 قم: دفتر انتشارات اسالمى، چاپ دوم. ، من ال يحضره الفقيه(، 5453دوق، محمّد بن على)ص

 قم: مؤسسه آل بيت. رياض المسائل فی بيان االحکام بالدالئل،(، 5414طباطبايی، سيد علی )
، تهران: کتابفروشى  مصحح: سيد احمد حسينى ، مجمع البحرين(، 5453) طريحى، فخرالدين 

 . ، چاپ سوم مرتضوى
مصحح، جواد قيومى، قم: دفتر انتشارات اسالمى،  الرجال،(، 5423طوسى، محمد بن حسن )

 چاپ سوم.

 جا: نشر الفقاهه، الطبعه االولى. بی الفهرست،(، 5453همو )
 انتشارات قدس محمدی.قم:  النهايه فی مجرد الفقه والفتوی،تا(،  همو )بی

قم: مؤسسۀ النشر  إرشاد األذهان إلى أحکام االيمان، (،5451عالمه حلی، حسن بن يوسف )
 االسالمی، الطبعۀ األولى.

قم: مؤسسه االمام الصادق، الطبعه  تحرير االحکام الشرعيه علی مذهب االماميه،(، 5421همو )
 االولی.
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نجف: منشورات المطبعۀ الحيدريۀ،  ، وال الرجالخالصۀ األقوال فی معرفۀ أح  (،5315همو )
 چاپ دوم.

قم: مؤسسۀ النشر االسالمی، الطبعۀ  قواعد االحکام فی معرفۀ الحالل والحرام،(، 5453همو )
 االولى.

 قم: مؤسسۀ النشر االسالمی.االنتصار،  ق(،5451الهدی، علی بن حسين ) علم
کتاب الحدود، قم:  شرح تحرير الوسيله، تفصيل الشريعه فی(، 5314فاضل لنکرانی، محمد )

 مرکز فقهی ائمه اطهار.
 قم: مکتبه سيد المرعشی. کشف اللثام،(، 5411فاضل هندی، محمد بن الحسن )

 الدر المنضود فی معرفه صيغ النيات واإليقاعات والعقود،ق(، 5451فقعانی، علی بن علی )
 ه األولى.شيراز: مکتبه مدرسه إمام العصر)عج( العلميه، الطبع

قم: منشورات   المصباح المنير فی غريب الشرح الکبير للرافعی،تا(،  فيومى، احمد بن محمد )بی
 . دار الرضی، چاپ اول

 نا. بی: تهران ،سفينه البحار و مدينه الحکم و اآلثار، (5332) قمی، عباس
مشهد:  مصحح دکتر حسن مصطفوى،  ، اختيار معرفۀ الرجال(، 5411کشّى، محمد بن عمر )

 . مؤسسه نشر دانشگاه مشهد
 نا. جا: بی بی ،تا(، إصباح الشيعه بمصباح الشريعه بیکيدری، محمد بن حسين )

مقرر الشيخ علی الکريمی  الدر المنضود فی احکام الحدود، (،5452گلپايگانی، سيد محمدرضا )
 جا: دار القرآن الکريم، الطبعه االولی. الجهرمی، بی

طهران: منشورات،  المختصر النافع فی فقه االماميۀ،(، 5412محقق حلی، جعفر بن الحسن)
 الدراسات االسالميه فی مؤسسه البعثۀ، الطبعۀ الثانيه. 

، تهران: انتشارات استقالل الطبعه امشرايع االسالم فی المسائل الحالل و الحر(، 5411همو )
 الثانيه. 

 .  چاپ ششم  قم: نشر الهادی، اصطالحات األصول،(، 5453مشکينى، على )
 ، چاپ اول.  بيروت: مؤسسۀ الطبع و النشر بحار األنوار،(، 5451مجلسى، محمدباقر )
 ، قم: مؤسسۀ النشر اإلسالمی.أصول الفقهتا(،  مظفر، محمدرضا )بی

 قم: مؤسسۀ النشر االسالمی، الطبعۀ الثانيۀ.  المقنعۀ،(، 5451مد بن محمد )مفيد، مح
)کتاب الحدود و  انوار الفقاهه فی احکام العتره الطاهره(، 5313مکارم شيرازی، ناصر)

 قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب. التعزيرات(، 
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 ، چاپ اول. ر، قم: انتشارات دار الفک کتاب الحدودتا(،  منتظرى، حسين على )بی
 قم: مؤسسۀ النشر االسالمی. رجال النجاشی،تا(،  نجاشی، احمد بن على )بی

تهران: دار الکتب  جواهر الکالم فی شرح شرايع االسالم،(، 5333نجفی، محمدحسن )
 االسالميه، چاپ سوم.

بيروت: مؤسسه آل  مستدرک الوسايل و مستنبط المسائل، ق(،5411نوری، ميرزا حسين )
 ع(، چاپ اول.البيت)

 


