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چكيده

با توجه به تغییر و تحول در علم حقوق؛ همانند سایر علوم ،دورۀ اخیر با عنوان «ادلۀ علمی» تعبیر
میشود و منظور از آن ،به کارگیری دستاوردهای علوم و فناوری؛ همچون آزمایش  DNAدر فرایند
جرمیابی ،و رســیدگی کیفری است ،از این رو الزم است در مورد آنها از منظر فقه جزائی اسالمی
بحث و بررســی صورت گیرد تا جواز بهکارگیری و اعتبار و نداشــتن اعتبار آنها روشــن شود .ادله
درجرائم حق اهلل «موضوعیت » دارد در نتیجه آنها را نمیتوان با استفاده از شیوهها و ادلۀ علمی
ثابت کرد؛ ولی میتوان متهمان به این نوع جرائم را با اســتفاده از راههای علمی و با ایجاد شــبهه
تبرئه کرد؛ ا ّما در احقاق حقوقال ّناس به دلیل اهمیت آن از نظر شارع مقدس ،میتوان از شیوههای
علمی استفاده کرد؛ به دلیل آنکه ادله در اینگونه امور «طریقيت» دارد و قاضی میتواند در راستای
احقــاق حقوقال ّناس از تمام ظرفیتها و از جمله از راههای علمی اثبات جرم اســتفاده کند .بدین
شیوه ،بسترهای حقوق اجتماعی که متضمن امنیت جامعه است فراهم میگردد.
کلیدواژهها :امارات علمی ،فقه جزایی اسـالمی ،امنیت اجتماعی ،جرمیابی ،بررسی فقهی.
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مقدمه

انســان بالضروره و بالفعل ،موجودی اجتماعی اســت و در کنار دیگران زندگی میکند و این شیوۀ
زندگی خواهناخواه تضاد منافع را به همراه خواهد داشــت که باعــث پایمال نمودن حقوق دیگران
شده و متعاقباً برای رفع خصومت ،رسیدگی در محاکم آغاز میشود و شخصی بهنام قاضی در بین
آنان داوری مینماید؛ بنابراین از رســول گرامی اســام (ص) نقل شده است که فرمودند «لويعطی
النــاس بدعواهم ال دعی رجــال دماء رجال و اموالهم و لکن البینة علــی المدعی و الیمن علی من
انکر»(الزحیلی .)1994:34،اگر دعاوی مردم بدون دلیل پذیرفته میشــد ،مردم خون و مال دیگران را
ادعا میکردند ازاینرو ادعای محض پذیرفته نیست؛ بلکه بر عهدۀ مدعی است که بینه اقامه کند و
یمین بر عهده کسی است که انکار کند .بدین وسیله اسالم به این مهم پرداخته و راههایی را به عنوان
ادله قابل ارائه به محکمه بیان کرده است که عبارتند از :یمین ،بینه ،علم قاضی و اقرار در سایۀ رشد
صنعت و پیشــرفت علوم و فناوری ،جوامع بشری پیشرفت کرده و از حالت سنتی خود خارج شده
است و این روند همۀ ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است؛ ازاینرو ارتکاب جرائم نیز از شیوۀ
سنتی خود فاصله گرفته و به شکل فنی و تخصصی و احیاناً سازمان یافته ،توسط مجرمان حرفهای
با بهکاربردن علوم و فنون مختلف انجام میشــود .در نتیجۀ ادلۀ یادشــده یا اص ً
ال قابل اقامه و ارائه
نیســت و یا برای مبارزه با جرائم ،بهویژه جرائم جدید و فنی کافی نیست .ازاینرو ،به حکم ضرورت
قضائی و نیز لزوم دادرسی بر اساس حق و عدل و انصاف ،قضات باید از دالیل و شواهد بهره گیرند.
بنابراین استفاده از ســایر روشهای اثبات جرم ضروری به نظر میرسد که مبتنی بر تأمین امنیت
جامعه است؛ زیرا آنچه مهم است ،کشف حقیقت ،احقاق حقوق شهروندان ،اجـرای عدالت و برقراری
نظم و امنیت جامعه بوده و ناشی از رفتارهای منضبط و قاعدهمند که باعث اقتدار اجتماعی و اقتدار
قانونی عقالنی متکی به قوانین غیرشخصی است که مهمترین نوع اقتدار (اقتدار قانونی و عقالنی) و
موضوعی حیاتی است .از جمله این شیوهها راههای علمی اثبات جرم است که در سایۀ پیشرفت علوم
و فناوری ،عموماً در اختیار بشــر و بهویژه در اختیار دستگاه قضائی قرار گرفته است و اگر از آنها در
فرایند کشف جرم و رسیدگی استفاده نشود ،قطعاً مجرمان و جانیان از آن استفاده کرده و از چنگ
عدالت خواهند گریخت و باعث ناامنی در ســطح جامعه خواهند شد .در نتیجه ادلۀ سنتی یاد شده
بسنده نبوده و جمود در آن کافی به نظر نمیرسد (آخوندی.)129 :1372،
اهداف تحقیق

هدف در این نوشــتار بررســی اعتبار راههای علمی اثبات جرم از منظر فقه اســام است تبیین
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مصادیــق جرم به روش امارات علمی و نظریۀ فقهی در ارتبــاط با این روش؛ جمعآوری و مدون
نمودن رویهها و روشهای فقهی و حقوقی در این خصوص برای اثبات جرم و استفاده موردی در
دادســراها و برای ضابطین قضائی و پلیس علمی نیــروی انتظامی از مهمترین موارد این پژوهش
است.
سؤال پژوهش

سؤالی که متناســب با موضوع مقاله به ذهن میرسد ،این است که آیا از نظر فقه اسالمی امارات
علمی از اعتبار قضائی برخورداراند؟
فرضیههای پژوهش

امارات علمی اثبات جرم که به روشــن شــدن زوایای مبهم پروندهها به قضات کمک میکند ،اگر
مخالف ادلۀ سنتی اثبات جرم ،یعنی شهادت شهود ،علم قاضی و اقرار متهم و اوضاع و احوال مسلم
پرونده نباشد و با نظریۀ سایر متخصصان متضاد و متعارض نباشد ،از نظر فقه جزائی اسالم ،دستکم
در حقوقال ّناس -که مورد اهتمام جدی شارع مقدس است -حجت و معتبر است .بهویژه در مواردی
که به دلیل نبود ادلۀ ســنتی ،حقوق مردم در شــرف تضییع است؛ ولی در حدود اسالمی که باید از
روشهای منصوص ثابت شــود ،راههای علمی قابل استناد نیست؛ بهویژه در جرائم عفافی که اصل
ستر و جرمپوشی در مورد آنها جریان دارد.
پیشینۀ پژوهش

هر چند امارات علمی اثبات جرم در یکی دو قرن اخیر در سایۀ پیشرفت علوم و فناوری و صنایع
به مرور زمان ایجاد شده و به شکل امروزی رسیده است ولی تنها در بعد تبیین و توصیف مصادیق
آن ،کتابهایی نوشــته شده اســت که اغلب روشهای علمی برای اثبات جرم را ذکر نمودهاند .با
توجه به اینکه تنها منبع اصلی برای قاضی در جرائم حدودی ،ادلۀ ســنتی است؛ کتابی در رابطه
با دالئل شــرعی اثبات جرم و با دالئل علمی به صورت مشخص و گویا تألیف نشده است .با توجه
به وضعیت کنونی و پیشرفت علم در مورد ارزش قضائی امارات علمی ،اینکه تا چه اندازه میتوان
بدانها اعتماد کرد و متهمان را با اســتناد به اینگونه دستاوردها به تحمل مجازات محکوم کرد،
تحقیق و تألیفی چه از نظر فقهی و چه از نظر حقوقی صورت نگرفته اســت .در بیشتر کتابهای
حقوقی دالئل علمی بیان شــده؛ اما تأیید آن توسط شــارع بیان نگردیده است؛ برای مثال دکتر
ولی هلل انصاری ،در کتاب کشــف علمی جرائم ،راهنمای شــناخت و تشخیص درست از نادرست
دالئل علمی را ،علم دانسته است و مراد از علم را هر دانستنی قابل اثبات یا مطمئن دانسته است.
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به همین دلیل نویســندگان این مقاله تالش کردهاند ،از منابع فقهی و حقوقی مطالبی گردآوری
و ارائه نمایند.
روش پژوهش

روش انجام پژوهش توصيفي-تحليلي است و گردآوري اطالعات از روش كتابخانهاي ،با بهرهگیری از
نرمافزارهای فقهی و حقوقی و مراجعه به وبگاههای فقهی و حقوقی انجام گرفته است.
1 -1تاریخچۀ تحوالت و جایگاه ادلۀ اثبات جرم
به اجماع جامعهشناســان ،جامعه همواره در حال تحول و تکامل بوده و هســت و به تبع همین
تحول ،دادرســی کیفری نیز تحول و تکامل یافته است ازاینرو ،ما در کتابهایی که در این راستا
تدویــن یافتهاند ،روشهای دادرســی ،همچون روش اتهامی ،تفتیشــی و مختلط را میبینیم که
نشانگر تغییر و تحول و تکامل در این حوزه از دانش بشری است.
ادلۀ اثبات جرم هم -که یکی از مباحث مهم رســیدگیهای کیفری اســت -از این تغییر و تحول
و تکامل باز نمانده اســت (نجابتی)1 :1381،؛ بلکه پابهپــای تحوالت اجتماعی و حقوقی ،متحول و
متکامل شــده و ادوار مختلف را به خود دیده اســت ،بررســی جایگاه ادله اثبات جرم از نظر فقه
اســامی ،مبحث بعدی این مقاله را تشــکیل میدهد ،بدین معنا که ادلۀ ارائه شده در دادگاه ،در
فرایند رسیدگی و اثبات جرم از چه جایگاهی برخوردار است.
اســتادان آیین دادرســی کیفری ،برای اثبات جرم و تحوالت آن ،از شش دوره یاد کردهاند که در
ادامه بیان میگردند:
-1-1دورۀ اول

در ایــن دوره اعتبار و قبــول و دلیل و تعیین ارزش آن ،متعاقباً به مجنی علیه و رؤســای قبایل
بســتگی داشــته و اختیارات آنها در این امر ،دارای حد و مرزی نبوده است (ضرابی.)188 :1372،
شــیوۀ اثبات جرم و حتی میزان مجازات ،تابع قواعد از پیش تعیینشده نبود و در هر منطقهای و
در هر قبیلهای به شکل خاصی عمل میشد (آشوری.)232 :1379،
-2-1دورۀ دوم

در این دوره گردآوری دلیل یا از راه آزمایش بهعمل میآید و متهم این آزمایش را تحمل میکرده
و یا دلیل از راههای ادای سوگند بهدست میآمده .مواردی هم بوده که در مقام کسب دالیل فوق
العاده ،از قبیل جنگ تنبهتن و سوزاندن برمیآمدند (گلدوزیان.)273 :1382،
این دوره را عده ای از نویســندگان ،دورۀ مذهبی مینامند؛ چون احکام بهنام خداوند صادر میشد
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و اعتبار دالیل مطلقاً منوط به نظر رؤسای مذهبی بوده است (هدایتی.)64 :1342،
 -3-1دورۀ دالیل قانونی

دوره سوم که از آن به «نظام ادلۀ قانونی» و «دالیل قانونی» یاد میکنند ،از نظر تاریخی در امپراتوری
روم ســفلی معمول بوده و در اروپای غربی ،از اوایل قرن دوازدهم بر رسیدگیهای کیفری حاکم شده
یا در قرون وســطی در کشورهای اروپایی در راستای محدود نمودن اختیارات قضات ایجاد شده است
(آشوری.)232 :1379،
 -4-1دورۀ اقناع وجدانی قاضی

بــا پذیرش اصل برائت در یکی دو قرن اخیر (همان )135 :توســط حقوقدانان و قانونگذاران دنیا
(اقناع وجدانی قاضی) یا «دالیل معنوی » به تدریج جایگزین نظام ادلۀ قانونی شد .دراسالم اصل
برائت پذیرفته شــد و این مفهوم از پارهای از آیات قرآن کریم؛ مانند آیۀ  8و  77ســورۀ یوســف
اســتفاده میشود .این مفهوم در اصل  37قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،بدین صورت یاد
شــده است « :اصل بر برائت است و هیچ کس از منظر قانون مجرم شناخته نمیشود ،مگر اینکه
جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».
 -5-1دورۀ مختلط

در این دوره ،صدور حکم محکومیت متهم به آن وابســته بــود که اوالً ،از دالیل قانونی و مورد نظر
قانونگذار استفاده شود و ثانیاً دالیل قانونی مورد استناد قضات ،برای آنها اطمینان و وجدانی حاصل
نماید؛ در غیر این صورت ،دادگاه به اســتناد اصل برائت ،چارهای جز صدور حکم ندارد .بســیاری از
حقوقدانان ایرانی ،نظام ادله در اسالم را بر نظام یادشده؛ یعنی «نظام دالیل مختلط» منطبق میدانند.
بــا این توضیح که در باب حدود و قصاص ،نظام ادلۀ قانونی و در باب تعزیرات و جرائم مســتوجب
مجازاتهای بازدارنده ،نظام دالیل معنوی و اقناع وجدانی قاضی را ساری و جاری میدانند.

 -6-1دورۀ ادلۀ علمی

در اثر پیشــرفت علمی ،به ویژه در علوم انســانی و همچنین تحت تأثیر عقاید مکتب تحققی؛ از
جمله «آنری کوفری» جانشــین شدن دورۀ ادلۀ علمی را نسبت به روشهای قبلی ،پیشبینی و
خود از آن استفاده میکرد و به تدریج برای جمعآوری دالیل و کشف حقیقت ،استفاده از وسایل
علمی به جای روشهای قدیمی گردآوری دلیل نشســته اســت .بیتردید پیدایش علوم و فنون
جدید در طرز کار دادگســتری و پلیس قضائی بیتأثیر نیســت و توجه بــه ادلۀ علمی یا راههای
علمی اثبات جرم تازگی ندارد؛ بلکه از اواخر قرن نوزدهم استفاده از یک سری تجربیات علمی ،در
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راســتای کشف جرم و شناسایی مجرمان بهکار گرفتهشده است .ازاینرو میبینیم در مراکز پلیس
دنیــا و از جمله ایران ،مراکزی تحت عناوین مختلف نظیر «آزمایشــگاه جنایی» یا «آزمایشــگاه
پلیس علمی» ایجاد و راهاندازی شده و در نهایت علم جدیدی به نام جرمیابی بر شاخههای علوم
جنایی افزوده شد و پابهپای توسعه و پیشرفت علوم تجربی ،امکانات علمی و محکمهپسند بیشتر و
مؤثرتری براي كشف و اثبات جرم ،فراروي پليس و محاكم قرارميگیرد (نجابتی .)2 :1381،ازاینرو،
میتوان گفت :آینده از آن ادلۀ علمی است؛ زیرا:
اوالً :از این امکانات ایجاد شــده به نفع و اثبات بیگناهی متهم نیز بهرهبرداری میشود (گلدوزیان ،
 .)274 :1374چنان که از حضرت رســول اکرم (ص) نقل شده است (در مباحث فقهی از آن تحت
عنوان قاعده درء یاد میشود) ایشان فرمودند:
َ
یر من اُن یخطِ َی فِی
ِمین َما اس َتطع ُتم َّ
المسل َ
«إدروء ُ
الحدو َد َع ِن ُ
َ
فإن االَمام لن یخطِ َی فِی ال َعف ِو َخ ٌ
ال ُع ُقوبَةِ» تا آنجا که میتوانید مجازاتها را از مســلمانان باز دارید؛ زیرا اگر پیشــوایی در بخشش
خطا کند ،بهتر از آن است که در مجازات مرتکب خطا گردد( ».پاینده  .)21 :1344 ،اگر گروه خونی
متهم یا گروه خونی فرزند نامشــروع مطابق فرمولهای خــاص و جدول توارث گروههای خونی،
همخوانی نداشــته باشــد و نیز اگر گروه خونی متهم با گروه خونی به جــا مانده در صحنۀ جرم
همخوانی نداشــته باشد ،متهم به طور قطع از انتســاب به جرم عمل نامشروع و در نتیجه الحاق
فرزند نامشــروع به او در فرض اول و از جرم ارتکاب یافته در فرض دوم تبرئه میشــود .هر چند
در صورت همخوانی با گروه خونی او ،متهم لزوماً محکوم نمیشــود؛ زیرا افراد زیادی ممکن است
وجود داشته باشند که گروه خونی مشابهی با متهم پرونده دارند.
ثانیاً ،راههای علمی اثبات جرم ،مکمل نظام اقناع وجدانی قاضی است که مطلوب ترین نظام گردآوری
دلیل ،مطرح و تقریباً در همه کشورهای جهان حاکم است؛ نه نافی و جانشین آن (ضرابی)189 :1372 ،
ثالثاً :ادلۀ علمی چنان که از اسمش پیدا است ،دنبالهرو پیشرفت علم و فناوری است و قافله علم بیش
از پیش هم چنان جلو میتازد و در این راستا نیاز به فقه پویایی است که از لحاظ شرعی پاسخگوی
علوم زمانه باشد.
-2علل تحول و عوامل رویکرد به امارات علمی
 -1-2کاهش اعتبار ادلۀ سنتی و توجه به امارات علمی

یکی از عوامل مهم رویکرد به راههای علمی ،کاهش اعتبار ادلۀ سنتی اثبات جرم است که عبارتند
از :اقرار ،شهادت ،علم قاضی و قسامه .هدف در این بند ،بیاعتبار نشان دادن ادله مزبور نیست چرا
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که در کشورهای اسالمی و از جمله ایران و حتی در کشورهای غیراسالمی مثل کشورهای اروپایی
نظیر فرانسه ،از این ادله در کنار راههای علمی استفاده میشود .کاهش اعتبار ادلۀ یادشده ،باعث
رویکرد محاکم به راههای علمی ،که پابهپای توســعه در حال پیشــرفت اســت ،در جهان و ایران
شــده که همچون مطب پزشــکان ،متهم را در بدو ورود به دادگاه به مراکز آزمایشگاهی و پلیسی
برای آزمایش در جرائم نظیر تجاوزات جنسی و اعتیاد و ...ارجاع میدهند واظهار نظر قضائی را به
مرحلۀ بعد از انجام این مراحل موکول میکنند.
 -2-2کاهش اعتبار ادلۀ سنتی اثبات جرم

چنان که اشــاره شد ،ادلۀ اثبات جرم آن ارزش و اعتبار پیشین خود را دیگر ندارند و این ناشی از
عوامل مختلف از جمله عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،روانی و ...است.
 -1-2-2اقرار

اقرار زمانی را به خود دیده است که از آن به عنوان شاه دلیل و ملکۀ ادله استفاده میکردند و برای
اخذ آن ،اعمال شــکنجه نه تنها معنی نداشت؛ بلکه توسط مقامات ذیصالح توصیه هم میشد و
قوانین وقت نیز توسل به شکنجه را برای گرفتن اقرار جایز میدانست.
مالحظه میشــود که اقرار در آن زمان صرف نظر از مقدار کاشــفیت از واقع «موضوعیت» داشته
اســت؛ اما اقرار ،از منزلت واالی خود پائین آمده و امروزه به عنوان یک ابزار و وســیلۀ کشف واقع
نگریسته میشود (محمودی جانکی.)112 :1376،
ادلۀ نفوذ اقرار ،اعم از آیات و روایات و حدیث« :اقرار العقالء علی انفســهم جایز»(الحر العاملی)111،
هر چند از این حین مطلق است؛ اما از مذاق شارع که مجازاتشدن هیچ بیگناهی را برنمیتابد و
در جهت پرهیز از آن پیشوای مسلمین را به عفو و بخشش مجرمین ترغیب میکند.
در پایان باید یادآور شــد که منظور از این بحث این نیست که اقرار به هیچ وجه اعتبار و حجیت
ندارد؛ بلکه بر اعتبار آن دالیل فروانی از جمله آیاتی از قرآن و روایات و سیرۀ عقال داللت دارد.
 -2-2-2شهادت

حجیت شهادت از نظر کلی مورد اتفاق آراء و اجماع مکاتب فقه اسالمی و یکی از ادلۀ اثبات دعوا و
بلکه مهمترین آنها محسوب میشود و قدر متیقن و مسلم ،بینۀ شرعیه است (محقق داماد.)59 :1381،
و برحجت آن آیات و روایات زیادی داللت میکند؛ ولی از نظر حد نصاب و ارزش اختالفی وجود دارد.
برخی شهادت را نسبت به اقرار ،دارای ارزش کمتری دانستهاند؛ چرا که در اقرار ،شخص مرتکب به
اوضاع و احوال قضیه اشراف داشته و از آن خبری میدهد و این نکته به وضوح از آیۀ شریفۀ «بلکه
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انسان بر نفس خود آگاه است» نیز استفاده میشود ،در حالی که در شهادت ،گواه ،وقوع عمل را یا
دیده و یا بدون واسطه شنیده است ازاینرو ،میگویند شهادت در درجۀ دوم اهمیت نسبت به سایر
دالیل اثبات دعوا محسوب میشود(شامبیاتی.)175 :1374،
 -3-2-2علم قاضی

در پاســخ به این ســؤال که آیا در فقه اســامی قاضی میتواند در حل و فصل دعاوی و کشــف
حقیقت به علم خود به عنوان یکی از ادلۀ اثبات دعوا عمل کند یا نه؟ اقوال مختلفی از طرف علما
و دانشــمندان اسالمی ابراز شده اســت .صرف نظر از اجماعی بودن جواز عمل بدان در مورد امام
معصوم علیهم السالم(شهید ثانی )383 : 1418،میتوان گفت:
الف  :علم قاضی مطلقاً؛ یعنی هم در حقوقالناس و هم حقوقاهلل حجت است (قول مشهور فقهای امامیه).
ب  :علم قاضی مطلقاً حجت نیست (قول اکثر فقهای عامه و ابن جنید).
ج  :علم قاضی در حقوقالناس حجت است ولی در حقوقاهلل حجت نیست (طوسی :1351،ص.)12
د  :علم قاضی در حقوقاهلل حجت اســت؛ ولی در حقوقالناس حجت نیســت (قول دوم ابن جنید
و آقای بهجت).
حجت است؛ ولی اگر
ه  :علم قاضی اگر مســتند به مبادی حس یا مبادی قریب به حس باشــدّ ،
حجت نیست (مکارم شیرازی.)101 :1370،
مستند به مبادی حدسی و تراکم ظنون باشدّ .
 -3جایگاه ادله در حقوقاهلل

در مباحث کیفری ،تفکیک دقیق حقاهلل و حقالناس از یکدیگر ،یکی از مسائل مهم است که آثار
فراوانی از حیثیت تعقیب و ارائه دلیل و از حیث عفو و گذشت دارد؛ زیرا مالک جرائم قابل گذشت
در نظام کیفری اســام ،حقالناس بودن آن است .مجازاتهایی که شارع مقدس اعمال آنها را از
وظایف خود حاکم قرار داده است؛ مانند مجازات زانی و زانیه؛ خواه آنان در اثر ارتکاب جرم متضرر
باشند یا نه  ...از حقوقاهلل محسوب میشوند» (آیت اهلل مرعشی،)295 :1370،
به نظر میرســد که ادلۀ اثبات جرم در جرائمی که جنبۀ خصوصی و حقالناســی ندارند ،اعم از
حــدود و مجازاتهای تعزیری ،جنبه «موضوعیــت» دارد .بدین معنا که تعدی از ادلۀ منصوص و
استفاده از طریق دیگر جایز نیست؛ یعنی اسالم در حقوقاهلل جرائمی را مستوجب مجازات میداند
که از راههای خاص خود ثابت شده باشد نه از هر راهی.
 -4جایگاه ادله در حقوقالناس

در مورد مالک جدایی حقاهلل و حقالناس اســتاد گرانقدر حضرت آیت اهلل مرعشــی ،میفرمایند:
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«مجازاتهایی که اعمال آنها را شــارع مقدس اسالم در اختیار شخص خاصی قرار داده است که
از ارتکاب جرم متضرر شــده اســت مانند حد قذف که شارع مقدس اسالم اجرای آن را در اختیار
شخص مقذوف قرار داده است .این دسته مجازاتها را حقالناس میگویند».
بیشــتر پروندههای ورودی به دادگســتری را پروندههای مربوط به حقوقالناس تشکیل میدهد و
تحقق عدالت و عدم تحقق آن در این گونه پروندهها بیشتر جلوهگر میشود لذا میتوان گفت :احقاق
حقوقالناس فلســفۀ وجودی دادگستری است و اگر دادگســتری نتواند حقوق مردم را احقاق کند
از دید مردم بهویژه زیاندیدگان پروندهها ،فلســفه وجودی خود را از دســت میدهد .این پروندهها
از اهمیت فوقالعادهای برخوردارند .به همین ســبب میبینیم اسالم در این نوع پروندهها رسیدگی
جنایی را بر خالف پروندههای حق الهی جایز میداند (محقق داماد)81 :1381،؛ همچنین شهادت فرع
و شهادت تبرعی را به اتفاق نظر علما میپذیرد ( االمام الموسوی الخمینی .)449 :1408 ،از این رو دست
قضات بایستی در رسیدگی به این پروندهها فوقالعاده باز باشد و از هر راه ممکن به کشف واقع رسیده
و احقاق حق کنند .در این گونه دعاوی قضات نه تنها به مســامحه و تخفیف و اعمال در رســیدگی
توصیه نشدهاند؛ بلکه از آن منع شده و به دقت بیشتر و تالش بیوقفه مکلف شدهاند.
از اینرو میبینیم شــیوه قضاوت امیرالمومنین علی (ع) در حقوقالناس از جمله در قتل با شیوۀ
قضاوت ایشــان در حدود الهی کام ً
ال متفاوت است .ایشان در مورد اتفاقات مربوط به حدود الهی،
تالش داشتند که متهم اعتراف نکند یا اگر یک بار اقرار نمود ،از اقرار بار بعدی صرف نظر کند؛ یا او
را به تردید بیندازند و در استماع اقرار امروز و فردا میکردند؛ در حالی که در مورد قضایای مربوط
به حقالناس میکوشیدند حق مردم را بازپسگیرند .و به همین سبب از روشهای گوناگون برای
اعتراف متهم اســتفاده میکردنــد (رازی زاده ،)139 :1380،چنان که میبینیم آن حضرت در مورد
رعایت شــدن این شیوه در حقالناس در دعوای قتلی که توسط قاضی منصوب خود؛ یعنی شریح
قاضی به شــیوۀ متعارف حقوقی و بدون انجام تفحص الزم ،رسیدگی و به ضرر اولیاء مقتول حکم
کرده بود ،اعتراض نموده و فرمودند« :ای شریح در مثل چنین دعوایی این چنین حکم میکنند»
و سپس فرمودند« :در این مورد آنچنان حکم کنم که جز داوود نبی (ع) کسی حکم نکرده است»
(طوسی.)75 :1413،
-5امارات علمی اثبات جرم با دستاوردهای علوم پزشکی

امارات علمی در اثر پیشرفت علوم و فناوری در رشتههای مختلف در جهان در سالهای اخیر به
ویژه در قرن بیســتم و خصوصاً در نیمۀ دوم آن ایجاد شــده است .ما شیوههای علمی را به دلیل

116

 فصلنامه علمی -پژوهشی «امنیتپژوهی» ،سال دوازدهم ،شماره  ،43پاییز 1392



غیرحقوقی و تخصصی بودن ،تنها از زاویهای که در اثبات جرم مورد استفاده قرار میگیرد .بررسی
میکنیم؛ نه از حیث ماهیت و روش بهکارگیری آنها ،مث ً
ال یکی از راههای یادشده ،تشخیص اصالت
ســند است که کارشناس خط ،با استفاده از تجربه و اندوختههای خود و ابزار موجود در مورد آن
نظر میدهد و منظور ما از ذکر کردن آن به عنوان یک نظر تخصصی و علمی که میتواند در مورد
اثبات پارهای از جرائم به کار رود؛ ذکر شــیوه و تشــخیص و ماهیت فنی آن نیســت .برای مثال،
دانشمندان به این نتیجه رسیدهاند که افزون براثر انگشت اشخاص ،قرنیۀ چشم هیچ یک از افراد
مانند همدیگر نیســت که تعدادی از کشورهای پیشــرفته برای واپایش ورودی و خروجی مراکز
حیاتی ،حساس و امنیتی خود از روش ابزار استفاده از قرنیه چشم بهره میبرند.
-1-5آزمایش DNA

یکی از پیشــرفتهترین روشهای کشف جنایت ،استفاده از اطالعات مربوط به  DNAاست .امروزه
کاربرد این روش با ســرعت زیادی در حال گسترش است (انصاری .)31 :1380 ،مولکولهای DNA
به صورت رشــتههای نازک مضاعف و مانند کالف نخ که به دور خود جمع شــده باشد ،در هستة
ســلول وجود دارد .تحقیقات در مورد  DNAاز ســال  1869شروع شــده و برای اولین بار توسط
دانشمند سوئیسی به نام «فردریک میشر» از سلولهای چرکی و اسپرم ماهی آزاد استخراج شده
اســت DNA .یا کد ژنیتیکی هویت فرد از آنجا در ســایر مسائل جنایی و کیفری اهمیت بیشتری
پیدا میکند که اوالً ،در افراد منحصر به فرد اســت و تکرار آن در فرد دیگری بعید و امکانناپذیر
اســت (گودرزی )549 :1377:و ثانیاً تمام سلولهای بدن انســان – بهجز گلبولهای قرمز که فاقد
هسـ�تهاند -از جمله قطرههای خون ،لکههای منی ،پوست ،استخوان ،پیاز مو ...حاوی  DNAاست
و ثالثاً ،چنان که امکان اســتخراج  DNAدر افراد زنده وجود دارد ،در اجســادی که مدتها پیش
درگذشتهاند نیز وجود دارد .این امکان در موارد زیادی از جمله کشف هویت قربانیان ناشناخته و
یا تشخیص اجساد از همدیگر در حوادث مختلف کاربرد دارد.
 -2-5آزمایش منی و ترشحات مهبل

کشف لکههای منی و ترشحات مهبل در جرائم جنسی و جرائمی که همراه با تجاوز جنسی است،
نظیر قتل زن ،متعاقب عمل جنســی و تجاوز به عنف ،از نظر اثبات وقوع جرم و تشــخیص گروه
خونی و ویژگیهای ژنتیکی شــخص متجاوز ،از اهمیت ویژهای برخورداراست (کی نیا.)176 :1345 ،
راههای علمی اثبات جرم از جمله آزمایش مایعات منی و ترشــحات مهبل ،همواره در راســتای
اثبات جرم به کار نمیرود؛ بلکه از آنها به شــکل قابل توجهی در ر ّد دعاوی و اتهامات واهی و در
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نتیجه تبرئه متهم اســتفاده میشود .چون در همۀ انواع جرائم بهویژه در جرائم جنسی بنا به علل
مختلف ،دعاوی علیه افراد بیگناه ،زیاد اقامه میشود .که با استفاده از آزمایش یادشده میتوان در
اغلب موارد ،واهی بودن ادعا را ثابت و متهم را تبرئه کرد .الزم به یادآوری اســت که یافت نشدن
اســپرماتوزویید در مهبل زن مدعی و البســه و بدن وی لزوماً به معنی دروغ و واهی بودن ادعای
زن نیســت؛ هر چند ممکن اســت -چون برخی از بیماریها باعث میشود برای همیشه یا مدتی
کوتاه ،در منی مرد اســپرماتوزویید وجود نداشته باشــد و نیز برخی لکههای خشک منی ممکن
است اســپرماتوزوییدهای موجود مرده و از بین رفته باشند؛ ازاینرو در اینگونه موارد ،باید دقت
بیشــتری به عمل آمده و حتماً آزمایشهای شیمیایی تشخیص منی نیز انجام شود .مطمئنترین
و متداولترین آن آزمایش اسید فسفاتاز است (نجابتی.)177 :1381،
-3-5مرگ ناشی از حوادث

یکی از معضالت جوامع امروزی که هر چه قدر هم به طرف صنعتیشــدن پیش میرود ،بیشــتر
میشود ،مرگومیرهای ناشــی از حوادث متفاوت است .یکی از بارزترین مصداق آن ،مرگ و میر
ناشــی از حوادث کار اســت .با توجه به اینکه امروزه نزدیک به تمام نیازهای عمومی مردم توسط
کارخانههای بزرگ و با اســتفاده از دستگاهها و ماشــینهای تولیدی غولپیکر ،تولید و به مردم
عرضه میشود ،به موازات آن مرگومیرهای ناشی از کار با آن دستگاهها همواره روبهرشد است؛ در
نتیجه برای اظهار نظر در مورد تعیین مرگ و احراز رابطه سبب ،این دسته از پروندهها در سازمان
پزشکی قانونی تشکیل میگردد.
-4-5تلقيح مصنوعى

«لقاح مصنوعى» عبارت است از داخل كردن نطفۀ مرد به وسيلۀ ابزار پزشكى در رحم زن« .تلقيح
مصنوعى» در فقه از دو نظر مورد بحث است :يكى از لحاظ حكم تكليفى؛ يعنى جواز و نبود جواز
آن كه آيا از لحاظ حكم شــرعى ،لقاح مصنوعى مجاز است يا ممنوع؟ د ّوم از لحاظ حكم وضعى؛
يعنى طفلى كه از اين طريق متولّد مىشود ،ملحق به پدر و مادر طبيعى خود است يا به هيچ كدام
ملحق نمىشــود؟ البته در حقوق مدنى ،تنها از لحاظ حكم وضعى مورد بحث قرار مىگيرد .طفل
متولّد از «لقاح مصنوعى» ممكن است به يكى از سه شیوۀ ذيل متولد شده باشد.
ا ّول :آنجايى اســت كه زن به وسيلة «لقاح مصنوعى» از منى شوهر حامله گردد كه طفل متولد از آن،
شرعى و قانونى است؛ زيرا تمام موارد عادى را دارد بدین معنی که در «لقاح مصنوعى» طفل از راه طبيعى
و عادى ،يعنى نزديكى زن و شوهر شرايط الزم براى نسب ناشى از نكاح را داراست .در تحقق نسب ،شرط
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نيست كه نطفۀ مرد تنها از راه نزديكى به رحم زن منتقل شود( ،االمام الموسوی الخمینی) 620 :1408،؛ بلكه
به هر طريقى نطفۀ شوهر به رحم زن منتقل شود ،فرزند ملحق به آنان خواهد بود.
د ّوم :در صورتى است كه زن به وسيلۀ لقاح مصنوعى از منى مرد اجنبى حامله شود ،خواه آن زن
شوهردار باشد يا بىشوهر .اين مورد به دو صورت ذيل خواهد بود :كى؟ آنجا كه مرد و زن جاهل
به عمل «لقاح» باشند؛ مثل اينكه زن شوهردارى به پزشك مراجعه نموده و از حامله نشدن خود
شكايت كرده و درخواست مداواى خود را نمايد ،پزشك به عنوان مداوا و شستوشوى رحم ،نطفۀ
مردى را كه براى تجزيه ی ما ّده ی حياتى در آزمایشــگاه خود داشته در رحم زن قرار دهد و زن
بدين وســيله حامله گردد .در چنين صورتى ،طفل ملحق بــه پدر (صاحب نطفه) و مادر طبيعى
خود است؛ زيرا اين طفل در رديف ولد شبهه است ،همانگونه كه ولد شبهه ملحق به كسى است
كــه جاهل به حرمت بوده اســت ،در اين مورد به طريق اولى ملحق بــه او خواهد بود .در همين
صورت اگر يكى از مرد يا زن ،جاهل و ديگرى عالم باشد ،نسبت به جاهل ولد شبهه بوده و نسب
ثابت اســت و نســبت به عالم ،نسبى در كار نيست .صورت ديگر اين فرض اين است كه زن و مرد
هر دو نســبت به عمل لقاح آگاهى داشــته و با آگاهى آن دو لقاح مصنوعى انجام گرفته باشد ،در
اين صورت هر چند زنا صورت نگرفته است ولى نظر بسيارى از فقها اين است كه اين فرزند حكم
ولدال ّزنا را داشــته و به هيچ كدام از مرد و زن ملحق نمىشــود؛ زيرا از لحاظ حكم تكليفى ،قرار
اجنبيه ،مجاز نيست و قهرا ً نمىتوان از يك عمل نامشروع،
دادن نطفه ی مرد اجنبى در رحم زن
ّ
ن َسب مشروع را ثابت كرد( .االمام الموسوی الخمینی)621 :1408،؛ ولى بعضى از فقها در اين صورت نيز
فرزند را ملحق به پدر و مادر طبيعى مىدانند (طاهری)317 :1379 ،؛ هر چند كه آن دو را در اصل
اين كار گنهكار و عاصى مىدانند.
 -6گزارش کارشناسی و استفاده از ابزارهای جدید

به دنبال تکامل علم و صنعت ،دعاوی مختلفی در محاکم دادگستری اقامه میشود که نوعاً داری
جنبۀ فنی و تخصصی است که اغلب دانش حقوق قضائی ،پاسخگوی آنها نیست؛ در نتیجه قضات
برای آگاهی به زوایای مختلف قضایای مطروحه و رسیدن به واقع و صدور احکام عادالنه ،ناگزیرند
امر را به کارشناسی ارجاع دهند .ارجاع به کارشناس نه تنها مورد ترغیب و توصیۀ مقنن و محاکم
عالی دادگســتری اســت ،بلکه مورد ترغیب عقل و شرع مقدس اسالم نیز قرار گرفته است .قاعدۀ
«رجوع جاهل به عالم در همۀ عرصههای مختلف» یکی از قواعد عقلی است.
افزون برآن ،ظاهر آیات قرآن نیز در این مطلب استفاده میشود؛ چنانکه در برخی تفاسیر در ذیل آیۀ
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شریفه « ...فسئلو اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون؛ اگر نمیدانید از اهل ذکر سوال کنید»(انبیاء  .)21،آیۀ
یادشده بیانگر یک قاعدۀ کلی عقالئی در مورد «رجوع جاهل به عالم» است ،هر چند مورد مصداق
آیه ،دانشــمندان اهل کتاب اســت؛ ولی این مانع کلیت قانون نیست (مکارم شــیرازی )361 :1370 ،از
امام صادق (ع) نقل شــده اســت« :دختر باکرهای را که ادعا میشد مرتکب زنا شده است ،خدمت
امیرالمؤمنین علی (ع) آوردند .آن حضرت به زنان قابله دستور دادند وی را معاینه کنند .زنان قابله
بعد از معاینۀ وی ،خدمت آن حضرت عرضه داشــتند که وی باکره است .آن حضرت فرمودند« :من
کسی را که از طرف خداوند دارای مهر (عفت) است حد نمیزنم (»...الحر العاملی ،)361، ،در این روایت
میبینیم آن حضرت ،حتی در مورد حدود (جرم مورد ادعای شهود زنا بود که مستلزم اجرای حدود
بود) به کارشناس مراجعه کرده و نظر ایشان را مالک صدور حکم قرار میدهند.
 -1-6انگشتنگاری

یکی از گزارشهایی که همواره توســط کارشناسان به محاکم دادگستری ارسال میشود ،مربوط
به آثار خطوط انگشــتان به جای مانده در صحنۀ جرم از مرتکب یا مرتکبان عمل مجرمانه اســت
و اغلب موارد به طور ناخودآگاه از مرتکب ،آثار خطوط انگشــت به جای میماند که با بررسی آن
توسط کارشناســان ،نتایج قابل اعتمادی به دست میآید؛ چرا که مطابق تصریح کارشناسان فن،
آثار انگشتان هر کس ،منحصر به خود وی است ( نجابتی.)42 :1381،
 -2-6نوارهای صوتی و تصویر و عکس

در دادگســتری -که مرکز تنظیم و دادخواهی مردم اســت -پروندههای مختلفی تشکیل میشود
تا مورد بررســی و رسیدگی قرارگیرد .مطالب متنوع و دالیل گوناگون ارائه میشود .در پرونده ای
ممکن اســت نوار صوتی یا تصویری و نیز عکس به شــکلی مطرح شود .اگر به عرف و عموم مردم
مراجعه شود ،آنها این قبیل ابزارها را معتبر میدانند؛ اما موازین قضائی روش خاص خود را دارد
و با جان و مال و آبروی شهروندان سر و کار دارد و به سادگی نمیتواند از کنار مسائل قضائی عبور
کند .آنچه که میتوان در اینجا گفت ،این است که بایستی اصل اولی در مورد این قبیل وسایل،
حجیت باشد؛ بهویژه در مسائل مهم قضائی؛ زیرا همۀ اینها قابل ساختن است
نبود اعتبار و نبود ّ
و میتوان به آسانی همۀ اینها را ساخت و به دادگاه ارائه کرد؛ بهویژه اینکه از طریق رایانه ای این
امر بیش از پیش آســان شده اســت .آقای دکتر گلدوزیان در مورد اقرار که از طریق کنترل تلفن
مجرمان و ضبط آن به دست میآید میگوید« :در این مورد اقرار میتواند به عنوان قرینه و اماره
و عالمت مورد قبول واقع شود»(گلدوزیان.)29 :1382،
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 -7مباحث فقهی ادله و قرائن قرآنی بر اثبات جرم ،سنت ،دلیل عقل و علم قاضی
 1-7ادله و قرائن قرآنی بر اثبات جرم

از برخی از آیات قرآنی اســتفاده میشــود که اگر قوانین داللت قطعی بر مطلبی بکنند ،پذیرفته
میشود (مظفر )33 :1403 ،که به برخی از آنها آشاره میگردد:
الف :آیۀ  18ســورۀ یوســفَ « :و َجا ُء و َعلَی َقمِیصِ ِه ب َِد ٍم َک ِذبٍ َق َ
ال بَل َس َّولَت ل َ ُکم اَن ُف ُس ُکم اَمراً)...آیه
دربارۀ داســتان حضرت یوسف اســت که برادران وی آن حضرت را با التماس از پدر گرفتند و برای
تفریح و تفرج به صحرا بردند و از ســر کینه و حســادت ایشان را به درون چاه انداختند و به منظور
رد گم کردن ،پیراهن ایشــان را به خون دروغین (خون بزغاله یا بره یا آهو) آغشته کردند تا وانمود
کنند ،به راستی یوسف را گرگ خورده است .شبهنگام ،گریهکنان به پیش پدر که بیصبرانه انتظار
یوسف را میکشید -آمدند و گفتند « :پدر جان ما رفتیم مشغول مسابقه (سواری ،تیراندازی ،و مانند
آن) شــدیم و یوســف را که کوچک بود و توانایی مسابقه با ما را نداشت ،نزد اثاث خود گذاشتیم .ما
آنچنان ســرگرم این کار شــدیم که همه چیز حتی برادر را فراموش کردیم و در این هنگام گرگ
بیرحم از راه رسید و او را درید»و به عنوان شاهد قضیه ،پیراهن یوسف را که صاف و سالم از تن وی
در آورده و خونآلود کرده بودند .به پدرشان نشان دادند .پدر همین که چشمش بر آن پیراهن سالم
افتاد ،همه چیز را فهمید و گفت شما دروغ میگویید .بلکه هوسهای نفسانی شما این کار را برایتان
آراســته است .در برخی از روایات میخوانیم او پیراهن را گرفت و پشت رو کرد و صدا زد :پس چرا
جای چنگال و دندان گرگ در آن نیست؟(مکارم شیرازی.)341 :1370،
ب :آیۀ شــریفه  43سوره نحل و آیه 7ســورۀ انبیاء« :فسئلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون» آیۀ
یادشــده که در دو جای قرآن با الفاظ یکســان وارد شده (که نشــان از اهمیت موضوع میدهد،
مسلمان را به مراجعه به اهل فن و تخصص و خبره در تمام زمینهها و عرصههای زندگی فردی و
اجتماعی دستور میدهد ،به این ترتیب « مسئلۀ تخصص» نه تنها در زمینۀ مسائل اسالمی و دینی
از ســوی قرآن به رسمیت شناخته شده؛ بلکه در همۀ زمینهها مورد پذیرش و تأکید است»(مکارم
شیرازی .)245 :1370،یکی از مســائل تخصصی رفع ابهام از جنبههای غیرحقوقی پروندهها ،توسط
کارشناسان مربوطه اعم از پزشکی قانونی و پلیس علمی و  ...است.
ج :برخي از آیات همچون آیۀ  42سوره مائده 2،آیۀ  58سوره نساء 3،آیۀ 26سوره ص 4به قضات
دستور میدهد که مطابق قسط ،عدل و حق حکم کنند .ازاینرو از آیات یادشده استفاده میشود
که در اسالم هدف از قضا ،احقاق حق و اجرای عدل است و قضات مأمورند که به این هدف متعالی
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عمل کنند و عمل بدان و دســتیابی به عدالت ،نیازمند وســایل و ابزارهای است که میبایست در
اختیار قضات قرار بگیرد .راههای علمی اثبات جرم میتواند از جمله این ابزارها تلقی شده و قضات
را در رسیدن به هدف یادشده یاری کند.
 -1-1-7سنت و دلیل عقل

از جمله ادلۀ اربعه در فقه اســامی بعد از قرآن کریم ،ســنت رسول اکرم (ص) و ائمۀ معصومین
علیهم الســام و دلیل عقلی اســت .از یک طرف با توجه به اینکه قرآن کریم حاوی تمام احکام
فقهی اســامی نیســت و تنها کلیات برخی از احکام را بیان میکنــد و از طرف دیگر« ،اجماع»
از نظر علمای شــیعه کارایی چندانی بهویژه در فقه اســامی ندارد .سنت و دلیل عقل از اهمیت
فوقالعادهای در استنباط احکام برخوردار است.

 2-1-7سنت

ســنت که در اصطالح فقهای اهل سنت به معنی قول ،فعل و تقریر نبی اکرم (ص) و در اصطالح
فقهــای امامیه ،به معنی قول ،فعل و تقریر معصوم اعم از نبی اکرم (ص) و ائمۀ معصومین علیهم
السالم است(.مظفر )61 :1403،و منظور از آن خود احادیث و روایاتی نیست که از ایشان به ما رسیده
است ،بلکه جریانهایی است که در زمان حضرت علی (ع) چه در دوران خالفت و چه در غیر آن
اتفاق افتاد و آن حضرت با اســتفاده از شیوههای مختلف خارج از ادله سنتی قضیه را حل و فصل
کردندکه به چند مورد آن اشاره میگردد:
الف.در جریانی که پیشاز این بیان شــد (زنی با استفاده از سفیدی تخم مرغ در صدد متهم کردن
جوان انصاری برآمد .آن حضرت با استفاده از آب جوش قضیه را حل و فصل و جوان انصاری را تبرئه
کردند (تستری .)22 :1390،شبیه همین جریان توسط زنی برای هووی وی اتفاق افتاد که هووی وی با
سفیدۀ تخم مرغ رختخواب او را آلوده ساخت و به شوهرش گفت :اجنبی با او همبستر شده است.
ماجرا نزد عمر مطرح گردید ،عمر خواســت زن را کیفر دهد .امیرالمؤمنین علیه السالم فرمود  :آبی
بسیار داغ بیاورند و چون آوردند دستور داد مقداری روی آن سفیدی بریزند چون ریختند فورا ً جوش
آمده و بسته شد .آن حضرت جامه را نزد زن انداخت و به او فرمود« :این نیرنگ شما (زنان) است و
مکرتان بســیار است» آنگاه به مرد روکرده ،فرمود :زنت را نگهدار که این از تهمتهای زندگی دیگر
حد افتراء را جاری کنند ( تستری.)23 :1390،
توست و فرمود :تا بر زن تهمتزننده ّ
ب .تکیه بردست :زنی را نزد عمر آوردند .شوهر زن ،مرد سالمندی بود که پس از مواقعه با زن از دنیا رفته
بود ،و زن باردار شده و پسر زاییده بود .پسران پیرمرد از (زن دیگر) بر زن ا ّدعای زنا کردۀ بر آن گواهی دادند.
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بدین وسیله میخواستند پسر زن را از ارث پدر محروم کنند) .عمر دستور داد زن را سنگسار کنند ،اتفاقاً

عم رسول
امیرالمومنین علیه السالم از کنار زن عبور میکرد .چون نگاه زن به آن حضرت افتاد گفت :ای پسر ّ
خدا کاغذی دارم .علی علیه السالم فرمود :کاغذت را ببینم .چون آنرا مطالعه کرد ،به همراهان زن رو کرده
فرمود :این زن تاریخ ازدواج با شوهر و تاریخ همبستر شدن با او و کیفیت آن را در این ورقه یاداشت کرده ،زود
نوسال آن کودک جمع نموده و کودکان را
باشید او را برگردانید .آنگاه روز دیگر آن حضرت ،کودکانی همس 
با پسر زن مشغول به بازی ساخت؛ چون سرگرم بازی شدند ،به آنان فرمود :بنشینید! چون نشستند ،بر آنان
بانگ زد برخیزید .هنگامیکه پسر زن خواست برخیزد ،بر دو دست تکیه زد .امیرالمومنین از مشاهده این
حد افتراء جاری کرد! عمر حیرتزده گفت:
حالت پسر را پیش خوانده او را از پدر ارث داد و برتمام برادرانش ّ
یا علی چه کردی؟ حضرت فرمود :از تکیة پسر بر دستها ،ضعف پیرمرد را دریافتم ( تستری.)183 :1390،
روایات و قضایایی که یاد شــد .تنها بخش کوچکی از قضایایی است که معصومین علیهمالسالم و
بهویژه از حضرت علی (ع) نقل شده است .در قضایای یادشده ،پیامبر بزرگ اسالم(ص) و حضرت
علی (ع) پا را از ادلۀ ســنتی اثبات جرم فراتر گذاشــتند و در هر کدام به شکلی از طریق امارات
مختلف در حل و فصل قضایا و یا دعاوی اســتفاده کردند و این عملکرد ایشــان نشان میدهد که
اســتفاده از طرق گوناگون و امارات و قرائن مختلف در مســائل قضائی منع شرعی ندارد؛ چرا که
فعل معصوم چنان که قب ً
ال گذشت ،از مصادیق «سنت» است و دستکم داللت «فعل معصوم» که
همة اصولیین آن را میپذیرند ،افادۀ اباحه است (مظفر.)62 :1403،
-2-7دلیل عقلی

دلیل عقلی یکی از ادلۀ اربعه در فقه اســامی است و به وسیلۀ آن ُمستحدثات فقهی زیادی قابل
حل است .آقای دکتر «محمد زحیلی» از حقوقدانان سوریه در مورد اعتبار قرائن در باب قضاء از
منظر عقل چنین استدالل میکند« :تعداد زیادی از وقایع به وسیلۀ شهادت و اقرار و کتابت قابل
اثبات نیست ،و ما اگر به قاضی اجازۀ استفاده از قرائن را که بیانگر حق و دال بر آن است ندهیم،
حقوق مردم از بین میرود؛ در حالی که شارع حریص است برای اینکه حقوق مردم حفظ شده و
به صاحبان آن برسد و قضاوت بر اساس قرائن با هدف شارع که همان اقامۀ عدل در میان مردم و
رساندن حقوق به ذیحقان و برچیدن فساد از جامعه است ،همخوانی دارد».
-3 -7اعتبار راههای علمی در پرتو علم قاضی

مشهور فقها قائلاند كه قاضى مىتواند در قضاوتش به علم خود عمل كند ،عدهاى نيز بر آن ادعاى اجماع
كردهاند.
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محقق نجفى مىگويد :بين شــيعه اختالف قابل توجهى در اين كه امام عليه الســام مىتواند در
قضــاوت به نحو مطلق -چه در حق ّ
الل و چه در حق الناس -به علم خود عمل كند ،وجود ندارد.
ديگــر قضات نيز مىتوانند به علم خود در حق الناس عمل كنند؛ ليكن در حق اهلل دو قول مطرح
اســت .صحيحترين آن دو ،جواز عمل قاضى به علم خود است .در كتابهاى انتصار ،غنيه حكايت
شــدۀ خالف ،نهج الحق و ظاهر ســرائر ،اجماع بر اين حكم نقل و اين اجماع حجت است (نجفی ،
 .)88در مقابل ،برخى فقها به نبود جواز حكم قاضى به علم خود -به نحو مطلق يا در خصوص حق
اهلل و يا در حق الناس -قائلند.
سيد جواد عاملى مىگويد :در كتاب نهايۀ باب حدود و در وسيله و كشف الرموز آمده است كه غير امام
تنها مىتواند در حقــوق اهلل به علم خود عمل كند .اين مطلب در كتاب (االحمدى للفقه المحمدى،
اثر ابن جنيد)نيز نقل شــده است .ابن جنيد در سخنى ديگر كه از او نقل شده ،مىگويد :براى قاضى
مطلقاً جايزنيست به علم خود حكم كند .بنابر دیدگاه مذهب حنفی ،قاضى مىتواند در حوادثى كه روى
مىدهد ،با تكيه به علم شــخصى خود قضاوت كند؛ يعنى علم قاضى به وقايع مورد اختالف مىتواند
مستند قضاوت قاضى قرار گيرد و الزم نيست كه مدعى براى اثبات ادعايش بينه اقامه كند؛ اما بنابر نظر
شيعه ،شرط است كه قاضى ،عادل و مجتهد مطلق باشد؛ بنابراين فرد ستمگر نمىتواند قضاوت كند
و اگر قضاوت كند ،حكمش نافذ نخواهد بود .در اين صورت اگر قاضى به علمش عمل كند ،فسادى به
همراه نخواهد داشت؛ زيرا عدالت او مانع از ارتكاب گناه مىشود .حال اگر فرد ستمگرى منصب قضاوت
را اشغال كند ،نبايد در مورد حق اهلل به علمش عمل نمايد.
علم قاضی از دیدگاه محقق داماد :هرگاه قاضى از حقيقت دعوى آگاه باشد ،نيازى به شنيدن داليل
ديگر (اقرار ،شهادت و سوگند) ندارد .علم قاضى ،افزون بر آن كه ارزش اثباتى دارد ،بر ساير ادلّه نيز
مقدم اســت ،اما اگر قاضى از حقيقت دعوى اطالع نداشــته باشد ،شرعاً مكلف است بر داليل ديگر
اثبات دعوى اتكا كند و درپذيرفتن اين داليل ناگزير از پيروى قواعد شرع است و فقها در باب عمل
قاضى به علم خود نظراتى گوناگون دارند ،آنچه آمد ،نظر مشهور بود (محقق داماد.)49 :1381،
 -8وجوب نگهدارى اسرار ،آبرو و ستر و جرمپوشی مسلمانان:

مســئله وجوب نگهدارى آبرو و اسرار مســلمانان و اصل ستر و جرمپوشی از جمله مسائل حياتى
اســت كه بايد همگان توجه عميقترى نســبت به آن مبذول دارند .از جمله وظيفههاى بســيار
سنگينى كه دين اسالم به آن اهتمام ورزيده ،نگهدارى «حرمتها  ،آبروى مسلمين ،ستر و پنهان
نگهداشــتن» و پرهيز از جســتوجو و تفتيش عقايد مردم و اسرار آنان است .اينك به دستهاى از
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آيهها و روايتهایى كه در اين باره ذکر شدهاند ،اشاره مىكنيم.
 -1-8داللت آيات:

ض َّ
من َّ
إن ب َ ْع َ
الظ ِّن إثْ ٌمَ ،و ال
الظ ِّن َّ
نبوا َكثيــرا ً َ
 -1خداوند متعال فرموده اســت :يا أَي ُّ َها ال َّ َ
ذين آ َم ُنوا ْ
اج َت ُ
حب أَ َح ُد ُك ْم أَ ْن يَ ْأ ُك َل ل َ ْح َم أَخيه َم ْيتاً َف َكر ْه ُت ُمو ُه ( سوره حجرات.)12 /
ت ََج َّس ُسوا َو ال يَ ْغ َت ْب ب َ ْعضُ ُك ْم ب َ ْعضاً ،أَيُ ُّ
اى كســانى كه ايمان آوردهايد ،از بسيارى گمانها درباره ديگران بپرهيزيد؛ بهراستى كه برخى از
گمانها گناه اســت .دربارۀ همديگر جاسوسى وكنجكاوى مكنيد .آيا كسى از شما دوست دارد كه
گوشت برادر مردۀ خود را بخورد؟!
سره) نيز (در مقام تفســير اين آيۀ شريفه) در كتاب مكاسب خود
شــيخ مرتضى انصارى ّ
(قدس ّ
چنين فرموده است:
«خداوند مؤمن را برادر مؤمن و آبروى او را نيز مانند گوشت تن او قرار داده و از بين بردن آن آبرو
معرفى
(از راه غيبت و افشــاگرى اسرار و عيوب پنهانى مؤمنين) را نيز به منزلۀ خوردن گوشت او ّ
فرموده است .اين مســئله به خاطر اين است كه غيبتكردن دربارۀ افرادى كه حضور ندارند تا از
خود دفاع كنند ،به منزلۀ اين اســت كه او را به صورت يك مرده فرض كرده باشند(».شیخ انصاری،
.)40 :1416

ذين
 -2باز خداوند (در ضرورت حفظ اسرار و عيوب مردم و حرمت پخش آن) فرموده استَّ :
إن ال َّ َ
خرة (نور.)19،
َشيع الْفاحشَ ُة في ال َّ َ
يُح ُّب َ
ون أَ ْن ت َ
ذين آ َم ُنوا ،ل َ ُه ْم َع ٌ
ذاب أَ ٌ
ليم في ال ُّدن ْيا َو ْال َ
كسانى كه پخشكردن و شهرتدادن كار بد در ميان مؤمنان را دوست دارند در اين دنيا و سراى
ديگر براى آنان عذابى دردناك است.
 -2-8داللت روايات:

ائمۀ معصومين (ع) گفتهاند منظور
الف :مفسران قرآن مجيد با در نظر گرفتن روايتهاى رسيده از ّ
از «اشــاعۀ فحشاء» در متن آيۀ شريفه همانا «افشاگرى عيوب و اسرار مردم و غيبت كردن» آنان
است (ابوهریره.)331،
ب :در تفسير قرطبى از پيامبر اسالم (ص) روايت شده كه فرمودند:
«خداوند خون مسلمان ،آبروى مسلمان و بدگمان بودن دربارۀ او را حرام كرده است».
-9تأثير زمان و مكان در تغيير حكم به واسطۀ تغيير مالك حكم

بدون شك احكام شرعى ،تابع مالكات ،مصالح و مفاسدند؛ البته ممكن است مالك حكم ،مجهول
و مبهم باشــد و يا به واسطۀ تصريح شــارع ،معلوم گردد .صورت ا ّول خارج از بحث ماست؛ اما در
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صورت دوم ،حكم ،تابع مالك و معيارى اس��ت كه شارع بيان كرده است؛ بنابراين چنانچه مالك
مشخصشــده باقى باشــد ،حكم هم به قوت خود باقى مىماند؛ ولى اگر آن مالك برحسب تغيير
شرايط زمانى و مكانى تغيير كند ،قطعاً حكم هم تغيير خواهد كرد .به عنوان نمونه ،همه فقيهان
معتقد بودند كه خريد و فروش خون -به دليل اينكه منفعت حالل ندارد -حرام اســت .اين حكم
همچنان باقى بود تا اين كه علم كشف كرد خون داراى منافع حاللى است كه اساس زندگى بشر
بر آن استوار است؛ به گونهاى كه هديۀ خون به بيماران به منزلۀ زندگى بخشيدن به آنهاست .در
اين شرايط خون مالك ديگرى پيدا كرده و در نتيجه ،خريد و فروش آن حالل گرديد.امام خمينى
(ره) فرموده اســت« :طبق قوىترين قول ،اســتفاده از خون در غير خوردن و همچنين خريد و
فروش آن ،جايز است»(.االمام الموسوی الخمینی)57 :1408،بر اين مبنا ،فروش خون به بيماران و غير
آنهــا مانعى ندارد و به طريق اولــى ،مصالحه و انتقال حق اختصاص در مورد آن ،به ديگرى ،جايز
اســت .همچنين انتقال خون از بدن انسانى به بدن انسان ديگر و دريافت بهاى آن پس از تعيين
وزن آن با ابزارهاى جديد ،جايز اســت و در صورت جهل به وزن آن ،مىتوان آن را مصالحه كرد.
احتياط اين اســت كه پول ،در مقابل رضايت به اهداى خون گرفته شود نه در مقابل خود خون و
تا آنجا كه امكان دارد ،نبايد اين احتياط را ترك كرد.
« بريدن اعضاى بدن مرده در اسـلام حرام است .رسول خدا (ص) مىفرمايد»:إيّاكم و المثلة ولو
بالكلب العقور» (ارفع. )168 :1379،از بريدن اعضاى بدن مرده بپرهيزيد ،هر چند ســگ هار باشــد.
بديهى است كه مالك تحريم ،بريدن اعضاى بدن مرده به قصد انتقامجويى است و در آن دوران،
براى اين كار هيچ فايدهاى جز پاسخ مثبت دادن به خواهش نفسانى وجود نداشته است؛ اما امروزه
بريدن اعضاى بدن مرده فوايد زيادى دارد ،بهگونهای كه مسئله پيوند اعضا براى نجات كسانى كه
در حال مرگ هستند؛ ضرورى به شمار مىآيد.
نتیجه گیری

با توجه به تحول و تعامل جوامع بشــری در همه ابعاد زندگی بشر و به تبع آن تحول و تکامل در
مسائل حقوقی ،در حقوق جزایی اسالم ادلۀ اثبات دعوا از جایگاه یکسانی برخوردار نیست ،در اثر
پیشرفت علوم و فنون و راههای جدید نسبت به کشف جرم ،تعیین هویت مجرم و دستگیری وی
و اثبات جرم ایجاد شده است که از آنها تحت عنوان «امارات علمی» یاد میشود این امارات ،شامل
دســتاوردهای علوم پزشــکی نظیر آزمایشهای مختلف همچون آزمایش  ،DNAخون ،ترشحات
مهبل ،پزشکی قانونی در رابطه با تشــخیص قتلها ،کالبدشکافی ،تلقیح مصنوعی و سایر علوم و
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فنون همچون پلیس علمی؛ نظیر انگشــتنگاری ،تشــخیص اصالت سند و ...است که با کارگیری
اینها ابهامات زیادی از پروندههای کیفری روشنشــده ،و راه حق از ناحق روشــن و باعث ایجاد
امنیت اجتماعی و اقتدار ملّی و تأمین عدالت اجتماعی میشود .راههای علمی اثبات جرم از جمله
آزمایش مایعات منی و ترشحات مهبل و غیره همواره در راستای اثبات جرم به کار نمیرود؛ بلکه
از آنها به شکل قابل توجهی در ر ّد دعاوی و اتهامات واهی و در نتیجۀ تبرئۀ متهم استفاده میشود؛
بنابراین نتایجی که دربارۀ فرضیۀ تحقیق با توجه به موارد یادشــده در متن اعم از (آیات قرآنی و
روایات و بحث سنت و دالیل عقلی و غیره ) استخراج گردید بدین شرح است :امارات علمی اثبات
جرم که به روشنشــدن زوایای مبهم پروندهها به قضات کمک میکند ،اگر مخالف ادلۀ ســنتی
اثبات جرم؛ یعنی شهادت شهود ،علم قاضی و اقرار متهم و اوضاع و احوال مسلم پرونده نباشد و با
نظریۀ ســایر متخصصان متضاد و متعارض نباشد ،از نظر فقه جزائی اسالم حداقل در حقوقال ّناس
که مورد اهتمام جدی شــارع مقدس است .حجت و معتبر اســت .بهویژه در مواردی که به دلیل
نبود ادلۀ سنتی حقوق مردم در شرف تضییع است ،به عبارتی فرضیه در حقوقالناس مورد تأیید
اســت؛ ولی در حدود اســامی که باید از روشهای منصوص ثابت شود ،بهویژه در جرائم عفافی
(حدود) که اصل ستر و جرمپوشی در مورد آنها جریان دارد .راههای علمی قابل استناد نیست.
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