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تحلیلی پیرامون سخت گیری اثبات جرایم در فقه امامیه
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چکیده
شریعت اسالم با اینکه بناي قوانين و احکام خود را بر تسامح و تساهل پایهگذاري کرده است ،در
اثبات جرایم ،سختگيري را مورد تأکيد قرار داده و از آن به عنوان راهکاري در جهت حمایت از متهم و
جامعه سود برده است .در واقع شریعت به واسطهي این راهکار میکوشد تا متقنترین دالیل در عداد دالیل
مثبتهي جرم قرار گيرد تا بدین طریق از یک سو منکرات و زشتیهایی که در جامعه رخ میدهد ،پوشيده
بماند؛ آبروي افراد -که حفظ آن یکی از مقاصد شریعت اسالم است -لکهدار نشده و حرمتشان به آسانی
هتک نشود و کرامت انسانی آنان محفوظ باشد و از سوي دیگر ،مانع اشاعهي فحشاء و زشتیها در جامعه
گردد؛ چرا که آشکار شدن و کشف جرم ،با انتشار اخبار مربوط به آن همراه است .در نتيجه اگر اخبار وقوع
جرم در ميان مردم پی در پی منتشر شود ،بزرگی گناه در نظر عامهي مردم شکسته شده ،قبح و زشتی جّرم
از اذهان عموم زدوده میشود و در نتيجه آلودگی به آن را آسان و ساده مینماید و این خطرناکترین پدیدهاي
است که امنيت و نظام جامعه را تهدید میکند.
کلید واژهها :کرامت انسانی ،متّهم ،فقه اماميه ،حقوق کيفري اسالم.
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 -1مقدمه
نظامهاي حقوقی دنيا کوشيدهاند با وضع قوانين و مقررات عادالنه ،صيانت از حقوق متهم را
تضمين کرده و به نحوي امنيت جامعه را نيز فراهم سازند .در این ميان ،حقوق کيفري اسالم نيز از این امر
مستثنی نبوده و از اصول و قواعد مختلفی در جهت حمایت از متهم و به تبع آن حفظ امنيت جامعه بهره
جسته است؛ از جملهي این قواعد و اصول می توان به اصل برائت و نيز قاعدهي«تدرء الحدود بالشبهات»
اشاره کرد که علماء در خصوص هر یک به صورت مبنایی به تفصيل سخن گفتهاند ،اما در رابطه با
سختگيري اثبات جرایم و این که شریعت از این راهکار چه اهدافی را در قوانين کيفري خود دنبال
میکند ،تاکنون از طرف اندیشمندان به طور مستقل مورد توجه قرار نگرفته است .بر این اساس نویسندهي
مقاله سعی بر آن دارد با تبيين این راهکار به صورت توصيفی -تحليلی ،دو هدف راهبردي شریعت -یعنی
حفظ کرامت انسانی متهم و دیگري عدم اشاعهي فحشاء و جرم در جامعه -را تشریح نماید تا از این طریق
هم در جهت رفع شبههي نقض حقوق متهم که از طرف مدافعان حقوق بشر مطرح شده است ،برآید و هم
پيشگام بودن شریعت اسالم را درخصوص حمایت از متهم و به تبع آن تأمين امنيت جامعه به اثبات رساند.
در رابطه با معناي کرامت ،لغتنویسان عرب این چنين نوشتهاند :کرامت از ریشهي «کرم» به معناي
شرافت در ذات و نفسِ آن شیء است (ابن فارس .)171- 172،5 ،1404 ،صاحب کتاب التّحقيق مینویسد:
«کرامت در مقابل هوان و پستی است همانطور که عزّت در مقابل ذلّت قرار دارد ...پس کرامت به معناي
عزّت و برتري داشتنِ ذاتیِ چيزي است و در کرامت ،استعالء -یعنی اینکه کسی خود را از دیگران برتر
بداند -مدّنظر نمیباشد و مفاهيم جود ،بخشش ،صفح و بزرگی از آثار و لوازم کرامت است (نه خود
کرامت)» (مصطفوي .)46-47 ،10 ،1360،به عبارت دیگر کرامت ،منزّه بودن از زبونی ،پستی و فرومایگی
است .کریم یعنی نفسی که از هر پستی ،حقارت و ذاللتی بري است و بزرگوار و ارجمند است .چنانکه
عالمه جوادي آملی ،کرامت را یک وصف نفسی دانسته است نه یک وصف نسبی که ناظر به غير بوده و
نسبت به غير ،معنا پيدا میکند؛ مانند سخاوت و بخشش .اگر کسی نسبت به دیگران داراي سخاوت و
بخشش باشد ،به او بخشنده و سخاوتمند میگویند؛ امّا کرامت مانند سخاوت و بخشندگی نيست که
«وصف نسبی» باشد؛ زیرا چه بسا انسانی فقير باشد و نتواند چيزي ببخشد و با این حال ،کریم و صاحب
کرامت باشد (جوادي آملی .)21-22 ،1366 ،براساس تحليلی که از واژهي «کرامت» ارائه شد ،میتوان
کرامت انسانی (کرامت انسان بما هو انسان) را اینچنين تعریف کرد :آن نوع شرافت و عزّتی که تمامی
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انسانها فیذاته به جهت آن روح الهی که در آنان دميده شده است ،از آن برخوردارند؛ کرامتی که فارغ از
مذهب ،نژاد ،رنگ پوست ،جنس و ...به تمام انسانها به طور برابر تعلّق دارد .در واقع مهمترین ویژگی این
کرامت آن است که کمّ و کيف آن در تمام انسانها ثابت است؛ زیرا به نوع انسان تعلّق دارد و حرمت ذاتی
انسان برگرفته از این کرامت است .همچنين در لغت عرب ،متهم از مادهي «وهم» است؛ «وهم» به معناي
تصور و تخيل چيزي در ذهن ،خواه آن چيز در عالم خارج وجود داشته باشد یا نه ...و مأخوذ از لفظ
«تهمه»؛ به معناي کسی که مورد اتهام واقع شده ،میباشد (ابن منظور .)643 ،12 ،1414 ،در نظام دادرسی
اسالم از متهم با عنوان «مدعیٌعليه» در برابر مدعی تعبير میشود و این تعبير عام بوده و شامل دعاوي
مدنی و کيفري میشود .تشخيص و تعریف «مدعیٌعليه» ضمن تعریفی که فقها از «مدعی» ارائه کردهاند،
به دست میآید؛ مشهور فقها درتشخيص «مدعی» سه معيار را مطرح کردهاند که عبارتند از «المدعی هو
الذي یترک لو ترک الخصومه او هو الذي یخالف قوله االصل او هو الذي یدعی خالف الظاهر» (عالمه
حلی .)437 ، 3 ،1413 ،بر اساس تعاریف یاد شده از مدعی ،مدعیٌعليه کسی است که سخن او موافق اصل
و ظاهر بوده و اگر دعوا را ترک کند ،دعوا پایان مییابد .البته بایستی متذکر شد که از دیدگاه برخی از
فقهاي معاصر شارع مقدس براي این دو عنوان اصطالح خاصی ندارد (موسوي خمينی ،بی تا .) 410 ،2 ،بر
اساس این دیدگاه ،تعابيري که از سوي فقهاي متقدم براي مدعی و مدعیٌعليه بيان شده ،تمام آنها مربوط
به تشخيص مورد مدعی از مدعی عليه است و باید براي تشخيص مدعی از مدعی عليه به عرف رجوع
کرد.
 -2تحلیلی پیرامون سخت گیری اثبات جرایم در فقه امامیه
یکی از سياستهاي کيفري اسالم ،سختگيري اثبات جرایم است که اسالم از آن به عنوان راهکاري
در جهت حفظ کرامت انسانی متهم و نيز عدم اشاعهي فحشاء و زشتیها در جامعه بهره جسته است .پيش
از تشریح مطلب فوق ،در ذیل به بيان مصادیقی از سختگيري اثبات جرایم میپردازیم.
الف -محدودیت ادلّهي اثبات در آیين دادرسی کيفري اسالم
محدودیت ادلّهي اثبات در آئين دادرسی کيفري اسالم ،نسبت به آئين دادرسی مدنی آن مشهود و
آشکار است .شارع مقدس به لحاظ پذیرش قواعدي همچون «ال یمين فی الحد» برخی از ادلّهي اثبات را
از عداد دالیل خارج نموده است .قاعدهي «البينه علی المدعی و یمين علی من انکر» که بر اساس آن ،در
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صورت نداشتن بينهاي از سوي مدعی و ناتوانی وي در اثبات حق خود ،منکر باید قسم بخورد و در غير این
صورت با سوگند مدعی ،حکم به نفع وي صادر میشود ،در مقررات جزایی اسالم جایگاهی نداشته و در
صورت عاجز بودن شاکی از اثبات ادعاي خود به استناد اصل برائت به سود متهم حکم میشود .امام خمينی
در تحریرالوسيله چنين مینویسد...« :قسم در حدود ثابت نمیگردد ،زیرا حدود تنها با اقرار و بينه اثبات
میشود و با قسم نمیتوان آنها را ثابت نمود .در عدم اعتبار قسم فرقی نيست که حد ،حد الهی محضه باشد
مانند زنا و یا این که مشترک بين حقّاهلل و حقّالناس باشد مانند قذف ...آري در مواردي که دعوا مانند
سرقت مرکب از حقّاهلل و حقّالناس باشد ،نسبت به حقّالناس ،قسم (قسم با درخواست مدعی) معتبر است،
نه در قطع (ید) که حقّاهلل است» (موسوي خمينی ،بیتا.)429-430 ،2 ،
ب -صادر نشدن حکم عليه متهم غایب در جرایم پيوسته به حقّاهلل
از آن جا که جرایم حقّاهلل بيشتر با حيثيت و آبروي متهم سر و کار دارند ،ضروري است تا هر گونه
داوري نهایی دربارهي انتساب آنها به وي ،در حضور او انجام گيرد تا وي هم دفاع الزم را از خود به عمل
آورد و هم ماجرا براي قاضی نمایانتر گردد .از این رو سياست کيفري اسالم ،در این باره چارهاي منطقی
اندیشيده و از هر گونه حکم در غياب متهم جلوگيري به عمل آورده است (نجفی 222-224 ،40 ،1404 ،؛
محقق حلی.)77 ،4 ،1408،
ج -عدم پذیرش «شهادت فرع» در حدود
شهادت فرع در حدود اعم از حقّاهلل محض مانند حدّ زنا و لواط ...و یا حدّ مشترک بين حقّاهلل و
حقّالناس مانند حدّ سرقت مورد پذیرش نمیباشد (عاملی.)531 ،1 ،1426 ،
د -تشویق شخص مُقِر از طرف قاضی در حقّاهلل به ادامه ندادن اقرار
فقها با آن که دخالت قاضی را در اقرار جایز نمیدانند ،اما در مورد حقوق اهلل نه تنها تشویق شخص
مقر را به ادامه ندادن اقرار از دیدگاه شریعت اسالم جایز و مستحب می دانند( ،نجفی)129 ،41 ،1404،
بلکه تردید در اقرار را نيز جایز دانستهاند (محقق حلی .)70 ،4 ،1408 ،زیرا در حقاهلل ،خداوند رحيم و
بخشنده دوست دارد بندگان گنهکارش توبه کنند چرا که نباید قبح گناه – هرچند با اقرار و اعتراف – از بين
برود .این امري است که سيرهي معصومين (عليهمالسالم) مؤید آن است؛ آنان کسانی را که براي اقرار به
حضورشان میآمدند به پرهيز از اقرار توصيه نموده و حتی اقرارکنندگان را به شک و تردید میافکندند.
پيامبر اکرم(ص) خطاب به شخصی به نام ماعز که نزد آن حضرت به زنا اقرار کرده بود ،فرمود :شاید
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مقصودت این است که بوسيدهاي یا لمس کردهاي یا نگاه کردهاي (سجستانی .)345 ،2 ،1410 ،در روایت
معتبري از امام صادق(ع) آمده است :زمانی امام علی(ع) در ميان گروهی از یارانش بود؛ مردي آمد و گفت:
اي اميرمؤمنان! من با غالمی آميزش کردهام؛ مرا پاک کن .امام علی(ع) فرمود :به منزلت برگرد؛ شاید
صفرا بر تو غلبه کرده [که چنين میگویی] (حر عاملی.)161-162 ،28 ،1409 ،
ه -استمرار عدالت شهود تا زمان صدور حکم در حقوق محضهي الهی
اگر دو نفر عادل ،شهادت دهند ولی قبل از صدور حکم ،فاسق شوند ولو فسقشان با کفر باشد ،در حقوق
محضهي الهی مانند حدّ زنا ،لواط و شرب خمر ،این عامل مانع اجراي حدّ خواهد بود؛ زیرا اساس حقاهلل بر
تخفيف و احتياط است و با کوچکترین شبهه ،حدود برداشته میشود (عاملی.)294 ،14 ،1413 ،
و -مقيد و مشروط بودن ادلهي اثباتی در مجازاتهاي حدي
ادلّهي اثباتی شناخته شده در آئين دادرسی کيفري اسالم در خصوص مجازاتهاي حدّي چنان مشروط
و مقيّد شدهاند که اثبات جرم با آن ادلّه ،حقيقتاً بعيدالوقوع و نادر است .به طور مشخّص ،قيود و شرایط
اعتبار شده در ادلّهي اثبات جرایم حدّي جنسی به قدري زیاد و سخت است که اثبات این گونه جرایم با آن
ادلّه را باید جزء اتّفاقات نادر دانست .شرایط مربوط به عدد ،محتوا و کيفيت «اقرار» و «شهادت» آنچنان
سختگيرانه است که به راحتی میتوان گفت شارع مقدّس ،عالقهاي به تحقّق مجازات در این گونه جرائم
نداشته و به مستور ماندن خطایاي اشخاص گرایش دارد .در ذیل به تشریح کامل سختگيري اسالم در
ادلهي اثبات جرایم جنسی به عنوان یکی از مصادیق مجازاتهاي حدي میپردازیم.
به اعتقاد فقها ،جرایم جنسی با شهادت چهار مرد عادل به اثبات میرسد .در جرم زنا عالوه بر شهادت
چهار مرد عادل ،برخی از اقسام این جرم به واسطهي شهادت سه مرد و دو زن و نيز شهادت دو مرد و چهار
زن نيز میتواند به اثبات برسد .تعداد گواهان باید چهار نفر باشد .پس اگر سه نفر به وقوع جرم گواهی دهند
بدون آن که نيازي به سوگند متهم باشد -حکم به برائت متهم داده میشود و چون عدد الزم در شهودکامل نشده ،شهودي که به صورت ناقص گواهی دادهاند ،به حدّ قذف محکوم میشوند و در این صورت
تفاوتی ميان این که گواهان در واقع راستگو یا دروغگو باشند ،وجود ندارد (نجفی.)298 ،41 ،1404 ،
شهادت گواهان بایستی از هرگونه ابهامی بري باشد و همهي شهود نسبت به انجام یک نوع عمل در یک
زمان و یک مکان اتفاق نظر داشته باشند .بنابراین اگر در این جهات اختالف داشته باشند ،به حدّ قذف
محکوم میشوند (عاملی .)397 ،14 ،1413 ،همچنين شهود بایستی عمل آميزش را به شکل کامل و با
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شرایطی خاص مشاهده نمایند( ،محقق حلی139-140 ،4 ،1408 ،؛ عاملی )397-399 ،3 ،1426 ،چيزي
که عادتاً محال به نظر میرسد .یکی از اندیشمندان فتوایی از صاحب جواهر نقل میکند که مؤید این کالم
است و آن این که صاحب جواهر در مبحث نکاح نظرش بر این است که نگاه کردن به عورت زناکاران
حتی براي اداي شهادت در دادگاه حرام است (نجفی .)89 ،29 ،1404 ،سپس ایشان در تحليل کالم صاحب
جواهر مینویسد :مفهوم این عبارت چيست؟ از یک سو شاهدان آنگاه میتوانند در دادگاه شهادت دهند که
عمل مقاربت را به طور دقيق و کامل دیده باشند و این با نگاه اتفاقی ميسر نيست .از سوي دیگر نگاه
عمدي و مستمر آنها حتی براي اداي شهادت حرام است و ارتکاب فعل حرام ،مسقط عدالت است .وي در
ادامه نتيجه میگيرد که چنين فردي صالحيت شهادت دادن را ندارد ،فقط یک راه براي اثبات میماند آن
هم اقرار است (محقق داماد.)380 ،2 ،1387 ،
این جرایم عالوه بر شهادت شهود ،با چهار بار اقرار -در صورتی که همراه با اختيار و آگاهی متّهم
باشد -به اثبات میرسند (نجفی .)279 ،29 ،1404 ،در جرم زنا برخی از فقها مانند شيخ طوسی معتقدند که
چهار بار اقرار باید در چهار مجلس جداگانه باشد و گفتهاند اگر اقرار مکرر در یک مجلس باشد ،نمیتواند
زنا را اثبات کند (طوسی .)377 ،5 ،1407 ،در جرایم جنسی نظر مشهور این است که قاضی میتواند به علم
خود عمل کند (موسوي خمينی ،بی تا .)468 ،2 ،اما حتی براساس این نظریه نيز براي اثبات جرم ،تحقيقی
از سوي حاکم صورت نمیگيرد .بلکه بر عکس بر پوشاندن جرم و اثبات نشدن آن تالش میشود مگر این
که حق الناس در بين مطرح باشد .در خبري از امام علی(ع) آمده است که« :هرگاه مؤمنی را در حال ارتکاب
فحشا ببينم با پارچهاي روي او را میپوشانم؛ زیرا راه توبه ميان او و خداوند باز است» (تميمی،2 ،1385 ،
.)446
آنچه که نقل شد نمونهاي از سختگيري است که شریعت در اثبات این نوع از جرایم در قوانين خود
به کار بسته تا عمالً امکان اثبات این نوع از جرایم را به حداقل ممکن برساند .اما علت این سختگيريها
در چيست؟ با این که بناي قوانين اسالم بر تسامح و تساهل پایهگذاري شده است و بنا به فرمودهي پيامبر
اکرم (ص) «خدا مرا با دین آسان و با گذشت مبعوث فرمود» (اصفهانی ،چاپ مختلف .)136، 64 ،پس چرا
در قوانين کيفري اسالم در اثبات جرایم خصوصاً جرایم جنسی شاهد این همه سختگيري هستيم؟ به نظر
میرسد راز و رمز این همه سختگيري در دو مسأله نهفته است؛ یکی حفظ کرامت انسانها و دیگري عدم
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اشاعهي فحشاء و جُرم در جامعه که شریعت از آنها به عنوان دو هدف راهبردي در قوانين کيفري خود سود
جسته است .پس مطلب را در دو بحث پی میگيریم؛
 -1-2حفظ کرامت انسانها و سختگیری اثبات جرایم
دین اسالم اهتمام خاصی بر حفظ کرامت انسانها دارد و میکوشد تا جایی که امکان داشته باشد این
کرامت لکهدار نشده و حفظ گردد .در واقع سختگيري اثبات جرایم راهکاري است که شریعت به واسطهي
آن میکوشد منکرات و جرایمی که در جامعه رخ میدهد پوشيده و مستور بماند تا از این طریق آبروي افراد
که حفظ آن یکی از مقاصد شریعت اسالم است -لکهدار نشود و همچنين مانع انتشار و نقل شدن سينه بهسينهي اعمال زشت افراد در ميان مردم شده تا از این طریق از شکست حيثيت و وجاهت فرد متهم و نيز
رسوایی و مفتضح شدن او و خانوادهاش در ميان مردم جلوگيري به عمل آورد .صاحب جواهر در توجيه
سختگيري شارع در ادلّهي اثبات جرایم اگرچه آن را به عنوان تعبّد میشمارد ولی در پایان مینویسد:
«گاهی گفته میشود حکمت ثبوت زنا با چهار گواه این است که شارع میخواهد تا آنجا که ممکن است
این گونه کارها مستور و پوشيده باشد و افراد به آسانی هتک نشوند» (نجفی.)155 ،29 ،1404 ،
صابونی در کتاب «روائع البيان» در رابطه با علت سختگيري شریعت این چنين اظهار نظر میکند:
هدف شارع از این سختگيري این است که باب ایراد تهمتهاي ناروا برکسانی که افراد بیگناه را از روي
ستم و یا براي کوچکترین مسائل به ننگ روزگار و رسوایی هميشگی متهم میکنند ،میبندد (صابونی،
 )46 ،2 ،1401و در ادامه مینویسد :بر مسلمان است که وقتی برادرانش دچار خطا و اشتباه میشوند به
جهت حفظ کرامت آنان ،خطاها و لغزشهایشان را بپوشاند (صابونی .)74 ،2 ،1401 ،از همين روست که
ترک اقامهي شهادت بر عليه افراد به جهت مخفی کردن و پنهان کردن جُرم از دیدگاه فقها مستحب
دانسته شده مگر این که این پوشيده داشتن متضمن فسادي باشد؛ «یستحب لهم ترک االقامة ستراً علی
المؤمنين کما یستحب ستر االنسان علی نفسه و التوبه اال اَن یَتضمن الستر فساداً فربما وجبت االِقامة»
(فاضل هندي .)433، 1416،10 ،همچنين شيخ طوسی در این رابطه مینویسد :جرائمی که در زمرهي
حقوقاهلل هستند خالی از یکی از این دو صورت نيستند؛ یا از نظر مردم مخفی داشته شدهاند و یا آن که
وقوع آن شهرت یافته است .پس اگر جرمی باشد که مردم بدان آگاهی نيافته و مکتوم مانده است ،شایسته
است بر او که آن را بپوشاند (طوسی .)177 ،8 ،1387 ،برخی نيز پوشيده داشتن معصيت و فسق را به چند
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دليل جایز شمرده و بر آن ترغيب کردهاند :عذر اول آن که خداي تعالی فرموده است که فسق و معصيت
پنهان دارید و رسول عليهالسالم گفت هر که چيزي از فواحش بر وي برود باید که پردهي حق تعالی بر آن
نگاه دارد .عذر دوم آن که چون در این جهان پوشيده بماند ،بشارتی بود که اميد آن باشد که اندر آن جهان
نيز پوشيده بماند .عذر سوم آن که ترسد که از مالمت مردمان دل وي مشغول شود و بر وي عبادت
بشوليده گردد و دل وي پراکنده گردد .عذر چهارم آن که شرم دارد از مردمان و شرم ،محمود است و از
ایمان اوست و شرم ،دیگر است و ریا دیگر .عذر پنجم آن که ترسد چون اظهار کند ،فاسقان به وي اقتدا
کنند و در معصيت کردن دلير شوند؛ چون بدین نسبتها پوشيده دارد ،معذور باشد ...اگر گوید که هر چه
عزوجل میداند گو خلق نيز میدان ،این از جهل بُوَد و نشاید ،بلکه سرّ حق تعالی نگه داشتن واجب بُوَد
(طوسی .)691-692 ،1364 ،همچنين مراجعه به سيرهي امامان معصوم عليهمالسالم نيز مؤید این مطلب
است؛ در روایتی از امام موسی کاظم(ع) میخوانيم :مردي خدمت آن حضرت آمد و عرض کرد فدایت شوم!
از بين برادران دینی کاري نقل کردند که من آن را ناخوش داشتم ،از خودش پرسيدم ،انکار کرد در حالی
که جمعی از افراد موثق این مطلب را از او نقل کردند .امام(ع) فرمود :گوش و چشم خود را در مورد برادر
مسلمانت تکذیب کن؛ حتی اگر پنجاه نفر سوگند خورند که او کاري کرده و او بگوید نکردهام ،از او بپذیر و
از آنها نپذیر؛ هرگز چيزي که مایهي عُجب و ننگ اوست و شخصيتش را از ميان میبرد در جامعه منتشر
نکن که از آنانی خواهی بود که خداوند در بارهي آنها فرموده :کسانى که دوست دارند که زشتکارى در ميان
آنان که ایمان آوردهاند ،شيوع پيدا کند ،براى آنان در دنيا و آخرت عذابى پر درد خواهد بود ،و خدا [ست
که] مىداند و شما نمىدانيد(عالمه مجلسی ،چاپ مختلف .)215 ،72 ،این روایت به خوبی بيانگر موضع
شریعت در خصوص حفظ آبرو و کرامت انسانها است .بنابراین سختگيري در اثبات جرایم عالوه بر این
که منجر به حفظ آبرو و حيثيت افراد و خانوادههایشان میشود و باب ایراد تهمتهاي ناروا به افراد را
میبندد ،مانع عملی شدن مجازات نيز خواهد بود؛ مجازاتی که حتی در پایينترین مرتبهي خود خصوصيتی
از تحقير را به همراه دارد و این در واقع اقدامی عليه حرمت ،عزت و کرامت نفس آدمی است؛ کرامتی که
حفظ آن از اصولی است که در اخالق اسالمی بر آن تأکيد شده است و این معنا در کالم گهربار امام
علی(ع) در وصيت نامهي خویش به امام حسن(ع) تجلی یافته است که فرمود« :نفس خویش را از هر
پستی گرامیدار» (نهجالبالغه ،نامهي.)31
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 -2-2عدم اشاعهی فحشا و سختگیری اثبات جرایم
علت دیگري که براي سختگيري اثبات جرایم میتوان گفت؛ عدم اشاعهي فحشاء و زشتیها در
جامعه است شيوع و شهرت یافتن منکرات و زشتیها در جامعه ،نه فقط به کمرنگ شدن جرم و
کوچک شماري آن خواهد انجاميد ،بلکه اجراي مکرر کيفر باعث عادي شدن مجازات و تحقير کيفر خواهد
شد .در واقع آشکار شدن و کشف جرم با گسترش اخبار مربوط به آن همراه است .در نتيجه اگر اخبار وقوع
جرم در ميان مردم پی در پی منتشر شود ،عظمت گناه در نظر عامهي مردم شکسته شده و کوچک میشود
و قبح و زشتی جرم از اذهان عمومی مردم زدوده شده و در نتيجه آلودگی به آن را آسان و ساده مینماید و
این خطرناکترین پدیدهاي است که امنيت و نظام جامعه را تهدید میکند .از این رو در اسالم ،اشاعهي
فحشا و بازگو کردن زشتیهاي گناهان -چنانچه با قصد و علم به آثار سوء آن صورت گيرد -با واکنشی
شدید مواجه شده است .خداوند در قرآن میفرماید :إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ
عَذابٌ أَلِيمٌ فِی الدُّنْيا وَ اآلخِرَةِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ؛ «کسانی که دوست دارند که زشتکاري در ميان
آنان که ایمان آوردهاند ،شيوع پيدا کند ،براي آنان در دنيا و آخرت عذابی پردرد خواهد بود و خدا [ست که]
میداند و شما نمیدانيد» (نور .)19 ،در تفسير این آیه آمده است :مقصود از فاحشه ،مطلق فحشا است
(طباطبایی )93 ،15 ،1417 ،و اشاعهي فحشا مفهوم وسيعی دارد که هر گونه نشر فساد و اشاعهي زشتیها
و قبایح و کمک به توسعه آن را شامل میشود (مکارم شيرازي .)402 ،14 ،1374 ،مراجعه به سيرهي
معصومين(ع) نيز مؤید این مطلب است و ایشان بر پنهانسازي زشتیها مؤکداً توصيه فرمودند .از امام جعفر
صادق(ع) نقل شده است که فرمود :بر حاکم است که سه چيز را دربارهي عام و خاص به اجرا گذارد؛
پاداش دادن به نيکوکار تا رغبت در انجام اعمال نيک در او بيشتر شود؛ پوشانيدن گناه خطاکار تا توبه کند
و از گناه بازگردد؛ و ایجاد الفت بين همگان به وسيلهي احسان کردن و انصاف به خرج دادن (حرانی،
 .)333 ،1376در روایتی از امام رضا (ع) میخوانيم :آن کسی که گناه را نشر دهد ،پَست و راندهشده است و
آن کسی که گناه را پنهان دارد مشمول آمرزش الهی است (کلينی رازي .)222 ، 4 ،1429 ،یا در حدیثی از
پيامبر اکرم (ص) آمده است :کسی که کار زشتی را نشر دهد ،همانند کسی است که آن را در آغاز انجام
داده است (اصفهانی ،چاپ مختلف .)70،384،پس میتوان گفت :اجراي مکرّر مجازات ،ثمرهاي جز این
نخواهد داشت که فرد مجرم را از لحاظ شخصيتی به یک فرد متزلزل و حقير تبدیل کرده و منجر به
خطرناکشدن و شرارت او خواهد شد .در واقع شخصيتی که به وسيلهي اِعمالِ کيفر ،پست و بیمقدار شود،
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خود را در ارتکاب هر کار زشتی ،نکوهش نخواهد کرد .از همين روست که برخی از اندیشمندان اسالمی به
ترک کيفر و عدم حرص بر آن ترغيب نموده و بر آثار زیانبار اجراي مکرر مجازات توجه دادهاند .خواجه
نصيرالدین طوسی در این باره مینویسد« :از عادت گرفتن توبيخ و مکاشفت ،احتراز باید کرد که موجب
وقاحت شود و بر معاودت تعریض دهد که «اَالِنسانُ حَریصٌ عَلی ما مُنِعَ» به امتناع مالمت کند و ارتکاب
قبایح لذات کند از روي تجاسر» (طوسی.)224 ،1364 ،
 -3نتیجهگیری
از مجموع مباحث مطرح شده میتوان این چنين نتيجهگيري کرد که شریعت اسالم ،ناقض حقوق
متهم نبوده و بلکه در جهت حمایت از متهم و به تبع آن تأمين امنيت جامعه ،پيشگام بوده و در این
خصوص راهکار سختگيري اثبات جرایم را در نظام کيفري خود تشریع کرده است تا متقنترین دالیل در
عداد دالیل مثبته جرم قرار گيرد .در واقع اسالم به واسطهي این راهکار نه تنها به فرد متهم توجه داشته و
سعی کرده است کرامت انسانی او را که یک ودیعهي خدادادي است ،حفظ کند ،بلکه به آسيبهاي
اجتماعی که از طریق شيوع و شهرت یافتن منکرات و جرایم در جامعه به وجود خواهد آمد نيز توجه داشته
است تا از این طریق تضمين کنندهي عفت عمومی باشد .پيشنهاد میشود مسؤوالن نظام قضایی این
راهکار را آن گونه که مد نظر شریعت اسالم بوده ،در آیين دادرسی به کار گيرند تا در حد امکان حافظ
کرامت انسانی افراد بوده و نيز جامعه را از خطرناک ترین پدیدهاي که امنيت و نظام آن را تهدید میکند،
حفظ نمایند.
فهرست منابع
 -1قرآن کریم ،)1415( ،ترجمه محمدمهدي فوالدوند ،دارالقرآن الکریم ،تهران.
 -2نهج البالغه ،)1378( ،ترجمه جعفر شهيدي ،انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.
 -3ابن فارس ،ابوالحسين احمد ،)1404( ،معجم مقایيس اللغه ،دفتر تبليغات اسالمی حوزهي علميه ،قم.
 -4ابنمنظور ،ابوالفضل جمالالدین محمد بن مکرم ،)1414( ،لسانالعرب ،دارالفکر للطباعه و النشر ،بيروت -لبنان.
 -5اصفهانی ،محمدباقر بن محمدتقی( ،چاپ مختلف) ،بحاراالنوار الجامعه لدرر االخبار االئمه االطهار ،انتشارات
اسالميه ،تهران.
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 -6جوادي آملی ،عبداهلل ،)1366( ،کرامت در قرآن ،مرکز نشر فرهنگی رجا ،بیجا.
 -7حرانی ،حسن بن علی ،)1376( ،تُحَفالعقول ،انتشارات مکتبه الصدوق ،تهران.
 -8حر عاملی ،محمدحسن ،)1409( ،تفصيل وسائل الشيعه إلی تحصيل مسائل الشریعه ،مؤسسهي آل البيت ،قم.
 -9حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدي ،)1413( ،قواعداألحکام فی معرفه الحالل و الحرام ،دفتر انتشارات
اسالمی وابسته به جامعهي مدرسين حوزهي علميهي قم ،قم.
-10حلی ،نجمالدین جعفر بن حسن ،)1408( ،شرایعاإلسالم فی مسائل الحالل والحرام ،مؤسسهي اسماعيليان ،قم.
 -11سجستانی ،ابیاالشعث ،)1410( ،سنن ابیداود ،دارالفکر للطباعة والنشر و التوزیع ،بیجا.
 -12صابونی ،محمدعلی ،)1401( ،روائع البيان تفسير آیات األحکام من القرآن ،مؤسسه مناهلالعرفان ،بيروت.
 -13طباطبائی ،سيدمحمدحسين ،)1417( ،الميزان فی تفسيرالقرآن ،دفتر انتشارات اسالمی جامعهي مدرسين
حوزهي علميهي قم ،قم.
 -14طوسی ،خواجه نصير الدین ،)1364( ،اخالق ناصري ،تصحيح مجتبی مينویی ،انتشارات خوارزمی ،تهران.
 -15طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن ،)1407( ،الخالف ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعهي مدرسين حوزهي
علميهي قم ،قم.
 -16طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن  ،)1387( ،المبسوط ،المکتبه المرتضویه إلحياء آثار الجعفریه ،تهران.
 -17عاملی ،زین الدین بن علی ،)1413( ،مسالک األفهام إلی تنقيح شرایع اإلسالم ،مؤسسه المعارف اإلسالمية ،قم.
 -18عاملی ،زین الدین بن علی ،)1426( ،الروضه البهيه فی شرح اللمعه الدمشقيه ،ارغوان دانش ،قم.
 -19فاضل هندي ،محمد بن حسن ،)1416( ،کشف اللثام واإلبهام عن قواعد األحکام ،دفتر انتشارات اسالمی
وابسته به جامعهي مدرسين حوزهي علميهي قم ،قم.
 -20کلينی رازي ،ابوجعفر محمد بن یعقوب ،)1429( ،الکافی ،دارالحدیث للطباعه والنشر ،قم.
 -21محقق داماد ،مصطفی ،)1387( ،روشنگري دینی ،اطالعات ،تهران.
 -22مصطفوي ،حسن ،)1360( ،التحقيق فی کلمات القرآن ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران.
 -23مغربی ،نعمان بن محمد تميمی ،)1385( ،دعائم االسالم ،مؤسسهي آلالبيت ،قم.
 -24مکارم شيرازي ،ناصر ،)1374( ،تفسير نمونه ،دارالکتب االسالميه .تهران.
 -25موسوي خمينی ،روحاهلل ( ،بی تا ) ،تحریرالوسيله ،مؤسسهي مطبوعات دارالعلم ،قم.
 -26نجفی ،محمدحسن ،)1404( ،جواهرالکالم فی شرح شرایع اإلسالم ،داراحياءالتراث العربی ،بيروت.

