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 Purpose: The present study tries to study and analyze the 

Quranic, Islamic and legal evidences of the authority of 

medical tests as evidences of the judge's knowledge in order 

to clarify this issue through these studies of Islamic and legal 

jurisprudence. 

Materials and Methods: This research has been carried out 

by the method of library studies and in a descriptive-analytical 

manner, which has been obtained and analyzed by referring to 

Quranic, jurisprudential, legal and scientific texts. 

Findings: The advancement of medical knowledge and 

modern medical tools has caused many unknowns in the past 

to become objective facts. Today, medical knowledge has 

been able to identify the causes and factors of the phenomena 

that have occurred by performing the most accurate 

experiments. Now the question arises whether medical tests 

can be considered as one of the evidences of a judge's science? 

There are two approaches to answering this question. The first 

approach is that due to the error in medical tests, these tests 

cannot be considered as evidence of the judge's knowledge. 

Another approach is that according to the verses, "«...  ٌوَشَهِدَ شَاهِد
وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدََّ مِْن  مِنْ أَهِْلهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدََّ مِنْ قُبٍُل فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ*

 and judgments Imam Ali (Yusuf: 26-27) " دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصََّادِقِينَ 

(AS) and other jurisprudential and legal evidences can be 

considered as medical tests as one of the evidences of the 

judge's knowledge. 

Conclusion: Considering the holy verses of the Holy Quran, 

Islamic traditions and other jurisprudential and legal 

evidences, medical examinations can be considered as one of 

the evidences of the knowledge of the judge. What is more, by 

combining judicial rulings with precise medical scientific 

methods, judging can be more efficient and solve many 

problems and challenges. Justice, fairness and discovery of 

truth, which is one of the highest goals of judgment from the 

perspective of the Holy Quran and hadiths, can also be 

achieved by using modern medical methods and experiments. 
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 1400بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 تیحج یبه عنوان ادله  یپزشک شاتیآزما گاهیجا

 کردیو حقوق جزاء با رو یدر فقه اسالم یعلم قاض

 یستمیس

 ،1ینیمحمد محسن حس دیس
دانشگاه  ،یحقوق اسالم یگروه فقه و مبان ،یدکتر یدانشجو

 .رانیتهران، تهران، ا
 

 ،*2یباقر احمد
دانشگاه تهران،  ،یحقوق اسالم یتمام، گروه فقه و مبان استاد

 مسئول(. سندهی)نو رانیتهران، ا
 

 چکیده
و  یفقه اسالم ،یادله قرآن کندی: پژوهش حاضر تالش مهدف
 ینوان ادله علم قاضرا به ع یپزشک شاتیآزما تیحج یحقوق

 یها یبررس نیقرار دهد تا از رهگذر ا لیو تحل یمورد بررس
 .مساله مبرهن گردد نیا یو حقوق یحکم فقه اسالم

و به  یاپژوهش با روش مطالعات کتابخانه نیا ها:و روش مواد
انجام شده است که با مراجعه به متون  یلیـ تحل یفیتوص وهیش

دست آمده و مورد اطالعات الزم به یو علم یحقوق ،یفقه ،یقرآن
 .قرار گرفته است لیو تحل هیتجز

بب س یپزشک نینو یو ابزارها یدانش پزشک شرفتیپ :هاافتهی
 یهاتیبه واقع لیاز مجهوالت درگذشته تبد یاریشده است تا بس

 نیتر قیتوانسته است با انجام دق یگردد. امروزه دانش پزشک ینیع
 ییرا شناسا وستهیبه وقوع پ یها دهیل پدعلل و عوام شاتیآزما

را  یپزشک شاتیآزما ایکه آ دیآ یم شیسوال پ نی. اکنون ادینما
محسوب کرد؟ در پاسخ  یاز ادله علم قاض یکیتوان به عنوان  یم

نخست آن است  کردیوجود دارد. رو کردیپرسش دو رو نیبه ا
 نیتوان ا ینم یپزشک شاتیدر آزما یریکه به خاطر خطاپذ

 کردیمحسوب کرد. رو یرا به عنوان ادله علم قاض شاتیآزما
وَشَهَِد شَاهِدٌ مِْن »...  فهیشر اتیبا توجه به آ کهآن است  گرید

أَهْلِهَا إِنْ کَانَ قَمِیصُهُ قُدََّ مِنْ قُُبلٍ فَصَدَقَتْ وَهَُو مَِن الْکَاذِبِینَ* وَإِْن 
( 27-26:وسفی«)وَهُوَ مِنَ الصََّادِقِینَ کَانَ قَمِیصُهُ قُدََّ مِنْ دُبُرٍ فَکَذَبَتْ

 یم یو حقوق یادله فقه ریسا)ع( و یحضرت عل یو قضاوت ها
 یاز ادله علم قاض یکیرا به عنوان  یپزشک شاتیتوان آزما

 .محسوب کرد
 اتیروا م،یقرآن کر فهیشر اتیبه آ تیبا عنا :یریگجهینت

 یپزشک شاتیتوان آزما یم یو حقوق یادله فقه گریو د یاسالم
با  نکهیمحسوب کرد. چه ا یاز ادله علم قاض یکیرا به عنوان 

می  قضاوت ،یتلفیق احکام قضایی با روش های علمی دقیق پزشک
یاری و چالش های بس التتواند کارایی بیشتری داشته باشد و مشک

که از اهداف  قتیرا مرتفع سازد. عدالت، انصاف و کشف حق
 با بهره زیباشد ن یم اتیو روا میرقضاوت از نگاه قرآن ک یعال
 .قابل تحقق است یپزشک نینو شاتیو آزما یهااز روش یریگ
 

طرق حصول علم، ابزار  ،یجرائم حد ،یها: علم قاضواژه دیکل
 .ستمیس ،یتمدن

 
 10/01/1400تاریخ دریافت: 
 25/03/1400 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولbagheri@ut.ac.ir 

 مقدمه
اگرچه دیدگاه فقها در مورد جواز وعدم جواز اجرای حدود در 

به اتفاق قائل به قریب زمان غیبت، واحد نیست ولی اکثریت 
باشند. از مباحث عمده در باب حدود، وجوب اجرای آن می

ی های اثبات جرائم حدی نزد قاضی است که از آن به ادلهراه
 گردد. اثبات جرم تعبیر می

ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی و کیفری نقش به علم قاضی، در
سزایی دارد و محل ابتالی محاکم قضایی است چرا که 
کندوکاوهایی که در مراحل اولیه تعقیب و تفحص توسط 

گیرد و همچنین امارات قضای که بازپرس و دادیاران صورت می
را برای قاضی نسبت به شود، علمی ضمیمه به موضوع پرونده می

 شود.کند که مستند حکم وی واقع میضوع پرونده ایجاد میمو
علم قاضی از دو جهت حائز اهمیت است، اول اینکه مستقالً یکی 
از ادله اثبات دعوا محسوب شده و مستند صدور حکم است و 
دوم اینکه در صورت قائل بودن به گستره مفهوم بینه و شامل 

ن امارات مستند شدن آن به تمام امارات قضایی، درصورتی ای
صدور حکم خواهند بود که برای قاضی علم حاصل کند پس در 
نهایت این امارات باید منجر به علم قاضی شود تا مستند صدور 
حکم واقع شود. از آنجا که روح حاکم بر تمام مراحل قضاوت 
عادالنه باید بر اساس کشف واقعیت و حکم دادن براساس علم به 

 لمع مخالف بینه از نظر برخی فقیهان اگر واقعیت باشد از این رو
 قسم همچنین و نیست، جایز بیَّنه اساس بر کردن حکم بود، او

 .نیست  جایز است دروغگو او نظر به کهکسی دادن
 نیطرف تنازع از قبل و دادگاهز ا خارج است ممکن یقاض علم

 از دعوا انیجر در که است ممکن هم یگاه و باشد آمده بدست
 ؛نیطرف اظهارات از کهی قرائن قیازطر ای مشاهده؛ و نهیمعا قیطر

 م؛جرائ یعلم وکشفی قانون یپزشک ای ؛یشرع یمباد قیطر از ای
 .شود حاصل او یبرا

آنچه در دامنه بحث این مقاله است، طرق حصول و تحصیل علم 
برای قاضی درجرائم حدی براساس ابزارهای تمدنی است که 

های کیفری مربوط به زنا، پروندهتوجهی از موضوع قسمت قابل
لواط، مساحقه، قذف، شرب خمر،سرقت، ارتداد و ... را در 
بردارد. و درصدد آن هستیم تا تأثیرات متقابل برخی از 

 ساختارهای تمدنی درکشف این جرائم را بررسی کنیم.
سازد، این است موضوعی که این جرائم را از سایر جرائم ممتاز می

فی عفت مانند مساحقه، لواط وزنا، دستور و که در جرائم منا
تشویق به ممانعت از تفحص شده است و یا در اثبات آن 

هایی شده است به همین دلیل کشف ادله مبنی بر وقوع گیریسخت
جرم امر مشکلی است و از سویی دیگر برخی ساختارهای 

توانند حاکمیتی اطالعات علمی و یقین آوری را برای قاضی می
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توانند آن اطالعات نند و از باب تعاون نداشتن براثم میحاصل ک
را در اختیار قاضی قرار دهند یا قاضی در صورت جواز ازآنان 

کند وآگاهی قاضی نسبت واقعیت را تغییر دهند، حال آیا مطالبه
چنین وظیفه و رسالتی را از باب مقدمیت دارند یا خیر؟ آیا آنها 

ادراختیار قاضی قرار دهند؟ آیا آور راند آن اطالعات علمموظف
تواند آور برای قاضی حجت دارد؟ آیا قاضی میاین اطالعات علم

به علم خویش مبتنی به آنها استناد دهد و حکم نماید؟ در مثال 
-متواند اطالعات علهایی میدیگر سیستم پزشکی با انجام آزمایش

ی که از آوری را انجام دهد و در اختیار قاضی قرار دهد آیا علم
شود حجیت دارد؟ علمی که از طریق این طریق حاصل می

های معابرشهری که در اختیار نیروی انتظامی و اطالعاتی دوربین
قرار دارد حجیت دارد؟ آیا شنودها و اطالعاتی که از طریق 

های امنیتی درحکومت اسالمی، درخالل هایی که سیستمهک
مستند برای حکم قاضی تواند شود میهایشان حاصل میماموریت

 قرار بگیرد؟
ضرورت پرداختن به مسئله در کنار بحث حجیت ذاتی قطع دو 

سو علم کند، از یکشود چرا که او را دچار تناقض میچندان می
مانند شهادت و بینه است  و قطع قاضی وارد برامارات مثبتِ ای به

رار قو ازطرفی در فقه و قانون جزاء نسبت به حاضرکردن شهود، ا
هایی شده است که در عمل فرد گیرییا اثبات جرائم حدی سخت

به ادامه این  مجرم با خیالی آسوده به صورت غیر مستقیم، تشویق
 شود.عمل شنیع می

آید، این است که آیا قاضی در جرائم سؤالی که در اینجا پیش می
تواند به انواع طرق حصول و تحصیل علم رجوع کند و حدَّی می

های حقوقی و ساختارهای ن حکم کند؟ آیا شخصیتطبق آ
-توانند نقش شاهد، بینه یا علمحاکمیتی و ابزارهای تمدنی هم می

آوری برای قاضی در جرائم حدی داشته باشند؟ اگر هدف شریعت 
و قانون پیشگیری از وقوع جرم است براساس نظرات موجود 

ادله عام  دهد و کلیت این مسئله باعمال چنین اتفاقی رخ نمی
 وجوب امر به معروف و نهی از منکر هم متناقض است.

 
 پیشینه تحقیق

صورت مطلق،مقاالت متعددی با در خصوص موضوع علم قاضی به
عناوین بررسی علم قاضی در فقه و قانون، اعتبار علم قاضی 

های پیش رو، اعتبار علم قاضی در دعاوی، بررسی حجیت وچالش
عنوان شده است بهیران و ... نوشتهعلم قاضی در فقه و حقوق ا

ی بررس»و  « بررسی علم قاضی در فقه و قانون»توان به نمونه می
سی فقهی و برر»و «ی در اثبات زنا و تجاوز به عنفعلم قاض

 از نگاهی عفت منافی جرائم اثبات» «حقوقی حجیت علم قاضی
اشاره کرد. اما در  «تحلیل علمی از یک پرونده کیفری» « دیگر

موضوع مورد بحث ما یعنی نقش انواع طرق حصول و تحصیل علم 
برای قاضی درجرائم حدی از نگاه فقه وحقوق جزاء با رویکرد 

حاصله برای قاضی  تمدنی و حل تعارضات و تزاحمات بین علم
انند تواز طریق اطالعاتی که ساختارهای حاکمیتی در اختیارش می

شی منسجم صورت نگرفته است لذا در این قرار دهند، پژوه
اسنادی به بررسی آراء و ادله  -ای پژوهش با روش کتابخانه

موافقین و مخالفین خواهیم پرداخت و فرضیه بحث این است که 
با دلیل ثابت کنیم حصول و تحصیل علم برای قاضی با ابزارهای 

وان عنتواند بهتمدنی و ساختارهای حاکمیتی در جرائم حدی می
 یکی از ادله اثبات دعوا محسوب گردد.

برای اثبات فرضیه و مسئله تحقیق ادله اثبات جرائم حدی 
علم قاضی از منظر فقه و حقوق را بیان نموده و سپس با وحجیت 

 گردد.بررسی ادله، فرضیه را اثبات یا رد می
های سیستمی و ابزارهای تمدنی پاسخ به قبل از بررسی نقش داده

های سیستمی و ابزارهای که علم حاصله از طریق داده این سؤال
 اند یا خیر؟ تمدنی از مصادیق علم حسی

های سیستمی را باید احصاء برای پاسخ به این سوال مصادیق داده
نمود و سپس با نگاه به ادله فقهی و حقوقی که در منابع ذکر شده 

ها و گیری نماییم که آیا آگاهی که از طریق ابزاراست نتیجه
 آید حجیت دارد یا خیر؟ساختارهای تمدنی بدست می

 

 هاو روش مواد

ـ  یفیتوص وهیو به ش یاپژوهش با روش مطالعات کتابخانه نیا
 ،یفقه ،یانجام شده است که با مراجعه به متون قرآن یلیتحل

و  هیدست آمده و مورد تجزاطالعات الزم به یو علم یحقوق
 .قرار گرفته است لیتحل
 

 هایافته 
 رؤیت تصاویر

های مدار بسته هایی که از طریق دیدن تصاویر دوربینداده
های وقوع های نصب شده در محلراهنمایی و رانندگی یا دوربین

تواند در اختیار قاضی قرار بگیرد. از آنجا که در علم جرم می
 تواندای بسیار ماهرانه میهای رسانهرسانه ساختن تصاویر و حقه

ند، از کصورت پذیرد و این نکته اعتبار تصاویر را غیرمعتبر می
این رو ضرورت دارد تیم کارشناسی واقعی بودن تصاویر را تایید 
کند و سپس در اختیار قاضی قرار بگیرد که دراین صورت این 

باط ها از یک منظر چون با حس ظاهری قاضی ارتگونه داده
تواند در زمره علومی که با حس ظاهری کند، میمستقیم پیدا می

شود، شمرده شود. در این صورت هرکس این برای قاضی ایجاد می
تصاویر را مشاهده کند شاید بتواند بینه یا شاهدی که جرم جزایی 

سوم را مشاهده کرده است، در محضر قاضی حاضر گردد. از منظر
توانند گزارش های مجازی میشخصیت ها به عنواناین دوربین

دهنده و شاهد وقوع جرم به قاضی باشند و از این زاویه به عنوان 
 بینه یا شاهد شمرده شوند.

تبصره: در این قسمت قوانین مربوط به روئیت تصاویر ضبط شده 
توسط قاضی و تیم همراهش باید رعایت گردد تا حقی از 

گردد که ورود به حریم شهروندان دیگر ضایع نشود و مراقبت 
 خصوصی دیگران صورت نپذیرد.

هد تواند به عنوان شابنابراین روئیت تصاویر از زوایای مختلف می
یا بینه برای قاضی شمرده شود و حتی اگر بخواهیم علم قاضی را 

تواند مورد در جرائم حدی حجیت ندانیم از باب بینه یا شهود می
 استناد قرار بگیرد.
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 1400بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 پزشکیهای آزمایش

 توان زنا را اثبات کرد؟ می DNA آزمایشسوال: با 
 دلیل فتوایی:

 فتوای بیانگر عدم حجیت نتایج حاصله از طریق آزمایش:
 1نیست حجت زنا اثبات برای آزمایشها گونه این
نمی ثابت مرد زنای زن، اقرار و مذکور آزمایش به کلی طور به

 .شود
 از طریق آزمایش: فتوای بیانگر حجیت داشتن نتایج حاصله

 تواندشود، می مردمنوع برای یقین موجب DNA اگرآزمایش 
 به منی که را نکته این است، ولی خاص مردی منی کندکه اثبات
 است ممکن و کندنمی اثبات قرار گرفته، آنجا در حرام شکل
 .باشدمی دیگر طریق از منی انتقال یا شبهه به وطی
 به نیز (منی انتقال یا شبهه به و طی یعنی) احتماالت این اگر البته

 ضهعر قابل حسی شواهد به توجه با مردم، نوع برای یقینی صورت
 آن حکم شود، حاصل زنا به یقین فقط و باشد، منتفی محکمه، در

 ردیگ طرف به نسبت زنا به طرف یک گردد و اقرارمی اثبات
 )در صورت عدم اثبات حکم زنا از طریق نتایج آزمایش( قذف

 .دارد قذف حد و است
البته برخی فقها استناد به آزمایشات پزشکی را در صورتی که 

ا را ب« حد»دانند هرچند اثبات برای قاضی علم بیاورد، صحیح می
 ینیحس یدعلیاهلل س یتبه عنوان نمونه آ آن صحیح نمی دانند

 یشود،م داده یحترج یقطع یقتنها با طر»اند: گفته ینچن یستانیس
 یه نحوب یدقضاوت با یبرا ی،. بلشودیولکن حد زنا با آن ثابت نم

جواد  یرزااهلل م یتآ«.  باشد که اجتهاد شخص در آن اعمال شود
خون و امثال آنها  یهو تجز یشآزما: »گویدیباره م یندر ا یزیتبر

علم حاصل شود  یط،مجتهد جامع الشرا ید. اگر براندار یاعتبار
 «علم خود عمل کند واهلل العالم. به یتواندم

که بین فتاوای فقها وجود دارد به ادله منابع با توجه به تعارضی
 گردد.کنیم تا تعارض با ارائه نظر مختار حلدین مراجعه می

 . شنودهای اطالعاتی و پلیسی توسط ساختارهای حاکمیتی 1

درصورت پذیرفتن یا نپذیرفتن حجیت این دسته ازطرق حصول  
علم چه تبعات تمدنی و حاکمیتی در پی خواهد داشت وتزاحمات 

 توان تدبیرکرد؟حاصله را چگونه می
 توسط افراد غیر حاکمیتیشده صدا و فیلم ضبط. 2

 از جرائم حدی اثبات در قاضی بودن برای در دلیل قطعی یا اماره
 فیلم ضبط شده محل اختالف است. طریق صدا یا

هایی است که یکی از مشکالت در این زمینه امکان وجود حیله 
 و هامفیل و تصاویر جاییجابه و ایتکنولوژی رایانه پیشرفت با

افرادوجود دارد از این رو اعتبار این دسته از اطالعات  صداهای
به صورت مستقل به شدت مورد خدشه است اما چه بسا به 

رت یک اماره بتواند در اختیار قاضی جرائم کیفری قرار صو
 بگیرد.

_________________________________ 
استفتا آیات عظام: خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی )مد  1

 ظلهم العالی(.

یک تزاحم به لحاظ فقهی و حقوقی تحت عنوان تجاوز به حریم 
خصوصی دیگران در این زمینه وجود دارد که در نوشتاری 
جداگانه باید مورد بررسی گیرد لکن به صورت کلی اینگونه 

ارهای حاکمیت هایی که از طریق ساختدهیم که دادهپاسخ می
شود تجاوز به حریم گرداوری میاسالمی به عنوان امین مردم

باشد و در راستای حفظ حقوق عامه مردم خصوصی دیگران نمی
و سالمت جامعه که مصلحتی باالتر است این کار با رعایت حفظ 
آبروی افراد و عدم انتشار در فضای عمومی جامعه صورت 

های یر حکم به حجیت دادهپذیرد و اگر بر اساس ادله زمی
سیستمی گردید لزوم امضاء متخصص فن و اهل خبره متعهد و 

 هایی الزامی است.عادل در زیر این داده
 حدی از منظر حقوقی و فقه فتوایی:  جرائمادله اثبات 

 دسته اول ادله بیان شده در متن قانون و فقه -1
 ا.م.ق 105 حقوقی: ماده 1دلیل  1-1

 و ذکرشدهاثبات جرمی مثل زنا منحصراً اقرار و شهادت  هایراه
که به علم خود  دهدمیدادگاه اجازه به قاضی 1ق.م.  105ماده 

عمل کند و حد الهی را جاری نماید. ولی  الناسحقو  اهللحقدر 
 جرمی برای اثبات هر درواقعالزم است مستند علم را ذکرکند. 

ت یا قانون در آن مورد اس شدهتصریحکه درآن به علم قاضی 
جرم  ساکت است علم قاضی جزء ادله اثبات است ولی چون در

است علم قاضی مدخلیتی  شدهتصریح شهادت  و زنا تنها به اقرار
 (.1) ندارد
 کند.حقوقی مشکلی برای اثبات فرضیه ایجاد نمی 1دلیل 

 ا.م.ق 72حقوقی: ماده  2دلیل  1-2
ندارد از اعالم تصمیم خود  ا: قاضی ودادرسی حق.م.ق 72ماده 

ای استنکاف کند چرا که خود به نوعی جرم به پیرامون پرونده
رود ولی در عمل ارتکابی مجازاتی و کیفری چنانچه شمار می

دادرس نتواند برای عمل مجازاتی درقوانین بیابد، باید حکم به 
 (.2گذاری نیست )کند و این کار استنکاف از حقبرائت متهم

 کند.حقوقی مشکلی برای اثبات فرضیه ایجاد نمی 2دلیل 
 ق.آ.د.ک 43ماده حقوقی:  3دلیل  1-3

هرگاه قرائن وامارات مربوط "کیفری: دادرسیقانون آیین 43ماده 
دید است یا اطالعات ضابطان دادگستری از ربه وقوع جرم مورد ت

اشتن دمنابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطالع به دادستان، بدون 
حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات الزم 

عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان را به
با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا 

 .کندتصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می
های از دادهحقوقی دست ضابطان قضایی را برای استفاده  3دلیل 

 نماید و در راستای اثبات فرضیه مفید است.سیستمی باز می
 1تبصره و  102ماده حقوقی:  4دلیل  1-4

انجام هرگونه تعقیب وتحقیق در جرائم منافی عفت  :102ماده 
ممنوع است و پرسش از هیچ فردی دراین خصوص مجاز نیست، 
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 132   ...تیحج یبه عنوان ادله  یپزشک شاتیآزما گاهیجا  
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ویا دارای که جرم درمرئی ومنظر عام واقع شده مگر در مواردی
ب این صورت، تعقی شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشدکه در

و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود 
 .شودتوسط مقام قضائی انجام می

در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد  -1تبصره 
شاندن ه پوه بو متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصی

 (.3د )کنجرم و عدم اقرار می
حقوقی برای اثبات فرضیه مشکل ساز است لکن در پاسخ  4دلیل 

-هایی که از ابزارهای تمدنی برای قاضی فراهم میگوییم دادهمی

 اشد.بگردد از مصادیق تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت نمی
 حقوقی: شهود زنا 5دلیل  1-5

مجلس شهادت حضور یابند، گی و هم زمان درشهود زنا باید هم
به همین جهت اگر شهود زنا چهار نفر باشند، ولی به هنگام ادای 
شهادت بعضی حضور پیدا کرده و شهادت بدهند، افرادی که 

 (.4شهادت داده اند محتمل حد قذف خواهند شد )
 )شهود زنا(1از ق. م.  155ماده  حقوقی: 6دلیل  1-6

عدالت، ایمان، طهارت مولد، عدم وجود انتفاع شاهد بلوغ، عقل، 
شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی 
بین شاهد و طرفین دعوی و عدم اشتغال به تکدی و ولگردی شرط 

 .است

 (.5شهود زنا باید چهار مرد یا سه مرد و دو زن باشند ) -1
اهده کردهشهود زنا باید شهادت دهند که به طور حسی مش -2

 .(6) اند که رابطه جنسی کامل بین طرفین وجود داشته است

شهود باید به هنگام شهادت به ارتکاب فعل، از حیث مکان  -3
و زمان وقوع فعل و دیگر اوضاع و احوال و شرایط با هم متفق 

 .(4باشند )

شهود زنا باید همگی و هم زمان در مجلس شهادت حضور  -4
 .(4) یابند

حقوقی برای اثبات فرضیه مشکل  6و  5ظاهر دلیل  هر چند در
هایی که از طریق تصاویر از سوی ابزارهای سازاست لکن داده

گیرند. هر کس که آنها را مشاهده تمدنی در اختیار قاضی قرار می
تواند در برابر قاضی شهادت بدهند و ضمن اینکه این کند می

 تصاویر برای قاضی قطع آوراند.
 ق.م.ا 211و  210 مادهقوقی:  ح 7دلیل  1-7

 رایطش فاقد سوگند اداءکننده یا و دروغ سوگند، شود ثابت هرگاه
 .شودنمی داده اثر ترتیب مزبور سوگند به است، بوده قانونی

 است امری در بیَّن مستندات از حاصل یقین از عبارت قاضی علم
 قاضی علم حکم، مستند که مواردی در. شودمی مطرح وی نزد که

 به را خود علم مستند بیَّن امارات و قرائن است موظف وی است،
 .کند قید حکم در صریح طور

 اتتحقیق محل، معاینه کارشناس، نظریه قبیل از مواردی -تبصره
 امارات و قرائن سایر و ضابطان گزارش مطلع، اظهارات محلی،

 در .قرارگیرد قاضی علم مستند تواندمی باشند آور علم نوعاً که

_________________________________ 
 13۹2/02/01 مصوباسالمی مجازات قانون 211و 102 ماده 1

 شود،نمی قاضی یقین موجب نوعاً که استنباطی علم مجرَّد هرحال
 1.باشد حکم صدور مالک تواندنمی

شود که از طریق ساختارهی حاکمیتی به قاضی داده میداده هایی
 حقوقی حجیت دارد. 7بر اساس دلیل 

 )اثبات جرم(  45 مادهحقوقی:  8دلیل  1-8
 :است مشهود زیر موارد در جرم
 ماموران یا شود واقع دادگستری ضابطان منظر و مرئی در -الف 

 جرم آثار و یا یابند حضور جرم وقوع محل در بالفاصله شده یاد
 .کنند مشاهده وقوع از پس بالفاصله را

 حین اند،بوده جرم وقوع ناظر بیشتر که یا نفر دو یا دیده بزه -ب 
 عنوان به را معینی شخص آن، از پس بالفاصله یا جرم وقوع

 .کنند معرفی مرتکب
 و اسباب یا واضح آثار و عالئم جرم، وقوع از پس بالفاصله -پ 
 دیا ادله و اسباب تعلق یا و شود یافت متهم تصرف در جرم ادله
 .گردد محرز متهم به شده
 درحال یا داشته فرار قصد جرم، وقوع از پس بالفاصله متهم -ت 

 .شود دستگیر جرم وقوع از پس بالفاصله یا باشد فرار
 حال در یا افتاده اتفاق افراد، سکنای محل یا منزل در جرم -ث 

 وقوع از پس بالفاصله یا حال همان در ساکن، شخص و باشد وقوع
 درخواست خود سکنای محل یا منزل به را ماموران ورود جرم،
 .کند
 وقوع و کند معرفی را خود جرم، وقوع از پس بالفاصله متهم -ج 
 .دهد خبر را آن
 .باشد داشته شهرت سوء نیز محل آن در و باشد ولگرد متهم -چ 

( ت)و( پ)، (ب)، (الف) بندهای موضوع جرائم چنانچه -1 تبصره
 عدم صورت در شود، واقع مشهود صورت به قانون این( 302) ماده

 الزم اقدامات توانندمی شهروندان تمام دادگستری، ضابطان حضور
 به جرم صحنه حفظ و جرم فرارمرتکب از جلوگیری برای را

 .آورند عمل
 دادگستری( )ضابطان 2۹ ماده حقوقی: ۹دلیل  1-۹

 :از عبارتند دادگستری ضابطان
 نیروی دارانودرجه افسران فرماندهان، شامل عام ضابطان - الف

 .باشند دیده را مربوط آموزش که ایران اسالمیجمهوری انتظامی
 موجب به کهمامورانی و مقامات شامل خاص ضابطان - ب

 دادگستری ضابط شده محول وظایف درحدودخاص قوانین
 نسبت زندان ماموران و معاونان روسا، قبیل از شوند؛می محسوب

 سازمان وزارت،اطالعات زندانیان،ماموران به امورمربوط به
 پاسداران سپاه بسیج مقاومت نیروی ماموران و سپاه اطالعات

 به که مواردیدر مسلح سایرنیروهای همچنین. اسالمی انقالب
 محول آنان به ضابطان وظایف از برخی یا تمام قانون موجب

 .شوندمی محسوب شود،ضابط
-هایی که در اختیار قاضی ازطریق ابزارهای تمدنی قرارمیداده

دادگستری است که در مورد تایید قانون  گیرد توسط ضابطان
 باشد.میحقوقی(  ۹و 8)دلیل 
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 1400بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 فتوایی: عدم جواز تحقیق 1دلیل  1-10
 :فتاوی رهبری

)مثالً مرد  س: در حین انجام مأموریت از روابط مشکوک افراد
شویم آیا جایز است مسئله را پیگیری کنیم؟ ج: با زنی( مطلع می

  .در روابط شخصی، دخالت و تحقیق جایز نیست
ت، زناکار اس س: اگر به نحوی یقین پیدا کردیم که شخصی مثالً

 تکلیف چیست؟ 
ج: رعایت شرایط نهی از منکر الزم است و در امورجنسی 

 .شخصی، تعقیب و افشاء جایز نیست
  دارد؟ حکمی چه مشکوک موارد در تحقیق: س
 مواردی در مگر نیست جایز است افراد شخصی مسائل از اگر: ج

 .باشد آن بر متوقف مهمی جنایت یا توطئه کشف که
آید، روابط مشکوک )مرد با زن( پاسخ استفتائات برمی چنانکه از

وحتی زناکار بودن را، امور شخصی تلقی فرموده اند. بنابراین 
قلمرو فتاوی مذکور، کلیه اعمال منافی عفت را نیز به طریق اولی 

شود و به خاطر حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی افراد و شامل می
 کاهش قبح و زشتی اعمال پیشگیری از افشاء اسرار وجلوگیری از

شود، هرگونه که در نهایت خود به اشاعه فحشاء منتهی می
تفحص و پیگیری در کشف این قبیل اعمال را  ،بازجویی ،تحقیق

چنانکه مرتبط با قضایای مهمی نباشد جایز ندانسته و منع فرموده
 اند.

 یهایی که از طریق ابزارهافتوایی اینکه، داده 1نکته درباره دلیل 
ای به حیثیت اجتماعی شود لطمهتمدنی برای قاضی حاصل می

کند بلکه با کشف واقعیت متهم واقعی را شناسایی مجرم وارد نمی
 کند.کند و حقوق قربانی جرم حدی را استیفاء میمی
 فتوایی: مخالفت بینه و علم قاضی 2دلیل  1-11

 یست،ن جایز بیَّنه براساس کردن بود، حکم او علم مخالف بینه اگر
 جایز است دروغگو او نظر به کهکسی دادن قسم همچنین و

 (.7) 1نیست
آور بودن برای قاضی های سیستمی را به عنوان علماگر داده

 باشد.برشماریم این فتوا درتایید فرضیه می
 ادله بیان شده در متن منابع دین :دسته دوم

 حجرات سوره12آیه منابع دین: 1دلیل 1-12
من الظن ان بعض الظن اثم وال  یراًامنوا اجتنبوا کث ینالذ یهاا یا»

 یهاخ لحم یاکلاحدکم ان  یحببعضکم بعضا ا یغتبتجسسوا وال 
یمان کسانی که ا ای.یم؛ فکرهتموم واتقوا اهلل ان اهلل تواب رح یتام

اید! از بسیاری ازگمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها آورده
 یک هیچ کار دیگران( تجسس نکنید، و )در گزرگناه است، و ه

 از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دست دارد که
را بخورد؟ )به یقین( همه شما از این  مرده خود گوشت بردار

 و امرکراهت دارید، تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر
 .(12)حجرات:  »تمهربان اس

 دین:تشویق به توبه و پوشاندن جرم قبل اقرارمنابع  2دلیل  1-13

_________________________________ 
 فی اً کاذب یکون من لعلمه،أوإحالف مخالفة کانت اذا بالبیَّنه الحکملهالیجوز» 1

   «نظره

که از راه اقرار یا طرق دیگر جرم منافی  کسانی در روایات
شود تشویق به توبه و علنی نکردن فسادشان شده عفتشان اثبات می

 است از جمله روایات زیر است: 
شود، آن گاه چقدر قبیح است مردی که مرتکب این فواحش می»

تواند توبه کند؟ به مردم رسوا سازد. آیا نمیخود را در پیش گاه 
خدا قسم توبه وی بین خودش و خدایش بهتر از اقامه حد من بر 

 « او است.
در قضیه ماعز پس از این که حضرت دستور به رجم وی داد 

 کرد برای اوپوشاند و توبه میاگر جرم وگناه خود را می» فرمود:
 « بهتر بود.

 منابع دین 3دلیل  1-14

اندکه شخصی زنا )ع( آمده و شهادت داده سه نفر نزد امام علی»
کرده است، حضرت سؤال کرد: نفر چهارم کجاست؟ گفتند: االن 

آید، حضرت نه تنها منتشر فرد چهارم نشد، بلکه دستور داد می
 .«بر آن سه نفر حد قذف جاری کنند

 منابع دین 4دلیل  1-15

من هیچ گاه »فرماید: روایتی میامیرالمومنین حضرت علی )ع( در 
اولین شاهد بر زنا نخواهم بود؛ زیرا ممکن است بعضی از شهود 

« نکول کرده و شهادت ندهند، آنگاه من محتمل حد قذف گردم
(8). 

 مقاصد شریعت و قانون  منابع دین: 5دلیل  1-16
ها یکی از اهداف اساسی شارع مقدس و قانونگذار هدایت انسان

های کیفری و تجکیم بنیان خانواده از وقوع جرمو پیشگیری 
است. چنانچه  قبیح او از واقع وخالف است، وصدور حکم کم اثر

دهد های قضایی و مشاهدات و مطالعات میدانی نشان میرویه
آور و مشکل بودن های سیستمی یقینحجت ندانستن نتایج داده

ه گسترش های حدی در جامعه اسالمی منجر براههای اثبات جرم
فحشا و منکرات گردیده است از این رو ضرورت دارد که 

آور در اختیار قاضی قرار بگیرد تا از این ابزارهای تمدنی علم
رهگذر بتواند جامعه اسالمی را به سوی مقاصد شریعت و 

 گذار رهنمون سازد.قانون
 فحشاء اشاعهمنابع دین: قاعده حرمت  6دلیل  1-17
 کس آن و است شده طرد و ذلیل دهد رنش را گناه که کس آن»

 (۹) «است الهی آمرزش مشمول داردمی پنهان را گناه که
 منابع دین: حجیت علم قاضی 7دلیل  1-18
هر وقت .(46مائده، سوره )بالقسط ینهمو اذا حکمت فاحکم ب»

 «.حکم کردی با قسط بین آنها حکم کن
الناس  یناالرض فاحکم ب یف یفةداوود انا جعلناک خل یا»»

ای داوود ما تو را در زمین خلیفه قراردادیم ( 26سوره ص، )«بالحق
 «پس بین مردم با حق حکم کن

-گوید: حکمدر تقریب استدالل به آیات فوق ابن زهره حلبی می

کردن قاضی با علم خود، حکم به قسط و عدل است. اطالعاتی 
 رگردد دکه از سوی ساختارهای حاکمیتی برای قاضی فراهم می
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کنند و در حکم دادن از روی قسط کشف واقعیت او را کمک می
های حجیت دارند، مگر رسانند از این رو این دادهو عدل یاری می

 مواردی که از سوی اهل خبره آن فن خبره تایید نگردد.
 منابع دین: حجیت علم قاضی 8دلیل  1-1۹
وره نور، س)« فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة یو الزان یةالزان»
 «.زنا کننده زن ومرد را هرکدام صد ضربه بزنید(2
دست ( 38مائده، سوره  )«یدیهماو السارق و السارقة فاقطعوا ا» 

 .«دزد مرد و زن را قطع کنید
به این تقریب که وقتی امام و حاکم،زانی وسارق بودن کسی را 

کند باعلم خود فهمید، واجب است امتثال امر کرده و حد را جاری
(8.) 

کنندکه حجت بودن به این نوع استدالل اشکال می صاحب جواهر
علم دلیل بر این نیست که از طرق حکم قرار بگیرد چراکه طرق 
حکم از نگاه روایی منحصر است چنانچه پیامبر)ص( 

.آیات داللت 1«انما اقضی بینکم بالبینات و االیمان»فرماید:می
 کند و علم قاضی یکیمیبرجایز نبودن مخالفت قاضی با علم خود 

 (.10از طُرق حکم باشد )
مختار: اشکال صاحب جواهر برابن زهره وارد نیست، چون 
پیامبر )ص( به چند دلیل در صدد حصر طرق حکم نبوده است 

از طرفی دیگر آنچه در روایات  2گردد.که در پاورقی بیان می
شده است با الغاء خصوصیت نمود به این بیان که آن طرق در 
صورتی حجیت دارند که علم ساز باشند پس آنچه که موضوعیت 
دارد کشف واقع برای قاضی است و اطالعات حاصله از طریق 
ساختارهای حکومتی درصورتی که از سوی اهل خبره متخصص 

آور وکاشف واقعیت است و گردد برای قاضی علمو متعهد تایید
 ها حکم نماید.تواند بر اساس آن دادهقاضی می

ا فرماید باشکال دیگر بر استدالل ابن زهره این است که آیه می
که  اندعدل و قسط حکم کنید و ایشان از کجای آیه استفاده کرده

ل و دعدل و قسط یعنی حکم با علم خود بلکه حکم با بینه نیز ع
-قسط است و منظور این است که حاکم باید با طرق معتبر حکم

کند و آیه درصدد بیان طرق حکم نیست و هر طریقی که برای 
تواند مورد استفاده قرار آور باشد در صدور حکم میقاضی علم

 بگیرد.
کند با عدل و قسط باید حکم شود و نتیجه اینکه آیات داللت می

کم دادن بر اساس قطع ذاتی خود حاکم یکی ازمصادیق عادالنه ح

_________________________________ 
جمیع احکام المسلمین ثالثة:شهادة عادلة،او »همچنین کالم امیرالمؤمنین )ع(:  1

 « یمین قاطعة، او سنةجاریة مع ائمة هدی
 بر صفت یا برصفت موصوف حصر که برحصراست دال زمانی "انما". 1  2

 رب داللت فقط درآمد، فعلیه جمله بر اگر درآید؛و اسمیه برسرجمله موصوف،

 حکم خود غیب علم با من که است این( ص)پیامبر مقصود. کندمی تأکید

 . بماند من دین در سنت این تا کنممی حکم دلیل احراز طرق همین با و نکرده

 نامیرالمؤمنی روایت با باشد حکم حصرطرق درصدد( ص)پیامبر روایت اگر. 2

 .بود خواهد متعارض فرموند تا سه را طرق که( ع)

است پس اگر چه آیات تصریح بر حجیت علم قاضی ندارند ولی 
توان گفت: علم قاضی ازمصادیق در قالب یک استدالل عقلی می

فرماید عادالنه حکم کن، پس قاضی با حکم عادالنه است، آیه می
ی اتواند برعلم خود باید حکم کند و یکی از طرق مطمئنه که می

هایی است که از راه ابزارهای تمدنی قاضی قطع سازی نماید داده
 گیرد.ازسوی متخصصین فن در اختیار او قرار می

پس به اطالق ادله فوق والغاء خصوصیت از روایات متعارض،علم 
 هایحاصله از رویت فیلم، تصاویر،آزمایشات پزشکی یا شنود

ید آی بوجود میاطالعاتی و پلیسی که توسط ساختارهای حاکمیت
آور باشند حکم کردن براساس آنها از مصادیق اگر برای قاضی علم

 حکم عادالنه است. 
شاید اشکال وارد شود که ممکن است علم حاصله ازمسیرهای 

 شود و به صورتحاکمیتی معتبر نیست که شبهه موضوعیه می
مجزا باید بررسی گردد لکن با ضمیمه کردن تاییدیه متخصص فن 

 گردد.شبهه هم دفع میاین 
 منابع دین: حجیت علم قاضی ۹دلیل  1-20
کند که حضرت خالد ازامام صادق)ع( نقل میبنحسین»

کند فرمودند: برامام واجب است اگر کسی را ببیند که زنا میمی
خورد بر او حد جاری کند و با وجود دیدن خودش یا شراب می

 (.8...« )در زمین است  نیازی به بینه نیست زیرا امام امین خدا
 منابع دین: حجیت علم قاضی 10دلیل  1-21

السالم زمانی که درمسجدکوفه نشسته علیهداستان زرهی که علی
دید و فرمود این زره طلحه است و تو بود در عبداهلل قفل تمیمی

آن را در روز بصره )شاید کنایه به جنگ جمل باشد( قبل از 
دو راضی شدند تا شریح بین آنها  تقسیم غنائم برداشتی پس هر

السالم گفت نسبت به ادعایت قضاوت کند و شریح به علی علیه
السالم بعد از اینکه امام حسن شاهد اقامه کن حضرت علی علیه

را شاهد آورد و رد شد چون شاهد واحد است و قنبر را شاهد 
آورد و رد شد چون عبد بود فرمود این قضاوت به جور است تا 

تر از این امین ه فرمود وای بر تو امام مسلمین در اموری مهماینک
 (.8) 3است

کنند که آنها اشکال وارد می 13و  12فاضل لنکرانی به دلیل 
اختصاص به مواردی دارند که در آن حاکم یا احد المتخاصمین 

توان آن را به قاضی غیر معصوم تعمیم امام معصوم )ع( است و نمی
 (.11داد )

 معرفی( ع) هدی ائمه بین جاری سنت سوم راه( ع) امیرالمؤمنین کالم در. 3

 علم براساس آمد،حکم خواهد که چنان(ع) بیت اهل هایسنت از یکی و شد

 .است خود

 مع الکوفة مسجد فی قاعداً کان حینما( ع) علیَّ رآها طلحة،حیث قصَّةدرع 3

 ضیافترا البصرة، غلولًایوم أخذت طلحة درعهذه: التمیمی،فقال قفل بن عبداهلل

 اأتىم بعد( ع)علیَّ فقال بیَّنة، تقول ما على هات(: ع) لعلیَّ القاضی،فقال بشریح

  شاهدواحد األوَّل أنَّإلى نظراً لهما، قبوله وعدم بقنبرثانیاً و أوَّلًا شاهداً بالحسن

 ویحک أو ویلک: قال أن إلى مرَّات ثالث بجور قضى هذا إنَّ: مملوک والثانی

 هذا. من ماهوأعظم على أمورهم من یؤمن المسلمین إمام إنَّ
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                  و همکاران  ینیمحسن حس محمد دیس  135

 1400بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

رسد که اشکال کلی ایشان با توجه به تعریف به نظر میمختار: 
 قاضی به مجموع این سه روایت وارد نیست.

اگر قاضی نظر به گناهی کند که درآن حد جاری است پس 
واجب است اقامه حد کند و تنها مشکل این روایت کلمه امام 
است که آن را باید با الغاء خصوصیت و بر اساس حقیقیه بودن 

توان ی دین و راهبردی بودن آنها به حاکم غیرمعصوم میهاگزاره
 تسری و تعمیم داد و این نحوه از تعدی حجیت دارد.

نتیجه اینکه بر اساس روایات علم قاضی حجت است و اطالق 
کند بر این که این علم از هر راهی حاصل شود روایات داللت می

جه  حجیت دارد چه خود قاضی با حواس ظاهری مشاهده کند و
بر اساس شهادت شهود فردی یا ساختارهای حاکمیتی حاصل 

 گردد، مورد قبول است.
 منابع دین: حجیَّت آزمایشات پزشکی 11دلیل 1-22

توان از منابع دینی استنباط کرد. حجیَّت آزمایشات پزشکی را می
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَِّکْرِ »زیرا از یک سو قرآن کریم با ادله عام همچون 

 یعنیاز اهل ذکر ) دانیدیپس اگر نم( 43)نحل: «کُنُْتمْ لَا تَعْلَمُونَإِنْ 
رجوع جاهل به عالم را  «.یدعلما و دانشمندان هر امت( سؤال کن

الزم و واجب دانسته است و از سوی دیگر برخی سنجه های 
معتبر شمرده است. در این تجربی را برای تشخیص فرد گناهکار 

زیر استفاده کرد. خداوند متعال می  یفهوان از آیه شرتباره می
... وَشَهَِد شَاهِدٌ مِْن أَهْلِهَا إِْن کَانَ قَمِیصُهُ قَُدَّ مِنْ قُُبٍل » فرماید:

فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْکَاذِبِینَ* وَإِنْ کَانَ قَمِیصُهُ قُدََّ مِنْ دُبُرٍ فَکَذَبَْت 
فت: او از من گ یوسف (27-26:یوسف«)وَهُوَ مِنَ الصََّادِقِینَ

 یداور یناز خاندان بانو چن یشد. و گواه ییخواستار کام جو
و  دیگو یاز جلو پاره شده، بانو راست م یوسف یراهنکرد: اگر پ

از پشت پاره شده، بانو  یراهنشو اگر پ*دروغگوست یوسف
 داللت میکند یفهشریه آ.«راستگوست. یوسفو  یدگو یدروغ م

 یراهنیپ بیگناه گناهکار از یصتشخ یبرا یاسو مق یارمع ینکهبر ا
 داد و گفت یتاست که از جلو پاره شده است، لذا میتوان عموم

قاضی حجت است.  یکند، برا یزهر آنچه که صدق را از کذب مم
 ی،نگار مانند انگشت یموارد یهبر پا حکم صدور ینبنابرا
قاضی  یقینو  اطمینان که منجر به یگرخون و موارد د یشآزما

 ر و موثق است.معتب میشود،
برای اثبات حجیت آزمایشات پزشکی دو آیه دیگر از آیات قرآن 

 کریم را باید مورد توجه قرار داد. 
إِنََّا خَلَقْنَا الْإِنْسَاَن مِنْ نُطْفٍَة َأمْشَاجٍ َنبْتَلِیِه فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعًا »-

شعور(  حس و یما انسان را از آب نطفه مختلط )ب (2)انسان: بَصِیرًا
چشم و  یقوا یسبب دارا ینو بد آزماییمیو او را م یمخلق کرد

 «..یدیمگوش )و مشاعر و عقل و هوش( گردان
بنگرد  یدپس انسان مغرور با( 5)طارق: فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمََّ خُلِقَ »-

 «.شده است؟ یدهکه از چه آفر
ه نطفه بدادن  علمی )نسبت یقنکته دق یکاشاره به  یهدو آ ینا

از روى آن پرده برداشته  یراخ یرکشف تفس که ( داردینشآفر
همه پنهان بود. نطفه از  از است، ولی در عصر نزول قرآن مسلماً

 زن گرفته مىشود، و مطالعات« تخمدان»مرد و  «یضهب»
دو در ابتداى امر  یندهد که ا نشان مى ین شناسىجن دانشمندان

قرار دارد و  یه هاورت کلشوند در مجا مى ین ظاهرکه در جن
 صلب )پشت( و ترائب میان مقابل وسط ستون فقرات در یباًتقر
مان و ز گذشت دندههاى انسان( قرار گرفته، سپس با یینترین)پا

 و هر کدام در یندآ مى ییناز آن محل پا یجاًدو عضو تدر یننمو ا
انسان از  یدایشو از آنجا که پ یردگ فعلى خود جاى مى موضع

دو در آغاز در  یناست و محل اصلى ا مرد نطفه زن و یبترک
 را انتخاب یرىتعب ینچن قرآن قرار دارد،« ترائب»و « صلب» یانم

 شده نبود و شناخته یچکسکه در آن روز براى ه یرىکرده، تعب
پرده از روى آن برداشته است.  یدجد ین شناسىعلم جن

دان به پدران اثبات نسبت و الحاق فرزن یهدو آ ینمالک در ا(12)
توارث است و  ینطفه، حامل خصلتها زیرا و مادرانشان است،

دو جزء  ینصاحب ا که فرزند حاصل از نطفه، تنها به کسانی
 نظام در هستند، نسبت داده میشود و تنها آن زن و مرد یننخست

راه به دست آمده است،  ینخلقت، پدر و مادر فرزندى که از ا
ل احکامى مث یعىشارع، بر نظام طب یلدل ینبه هم مى شوند، شمرده

اى بر یگرىاست، بىآنکه جعل تعبدى د ساخته ارث را مترتب
( خداوند نطفه مولد 13. )باشد مادرى داشته یاپدرى، فرزندى و 

دو ترشح مرد و زن  ترکیب و امتزاج حاصل از یختهانسان را آم
ود جو یرا مبدأاست، ز یکژنت یافته هایتمام  یربنایمیداند که ز

 یدانسان سلولی از مرد )اسپروماتوزوئ
)(Asprvmatvzvyyd)از زن )اوول ( یو سلول مدور( 

Ovule)( انسان 14وشش کروموزوم( است. ) چهل یل)تشک و
، شد یدسف یا یاهلذا اگر فرزند س است، وارث صفات پدر و مادر

 به فرزند به ارث یا مادری یصفت مغلوبی بوده که ژنوم پدر ینا
 ژنهای با هم سالله و یبو اسپرم و تخمک در اثر ترک یدهرس

به  ین آیات( لذا میتوان گفت که ا15وراثتی را فعال میکنند، )
 و یاتبه هر ابزار و روشی که نسب و خصوص یممستق یرطور غ

ل عوام ینا یرارا کشف کند، اشاره دارد، ز یهر فرد یژگیهای ژنیو
قابل  یدجد یشاتو با آزما یابدمی انتقال به فرزندان یناز والد

که DNAمربوط به   یه آزمایشهایدو آ ینا یناثبات است. بنابرا
 یناز قوان و انتقال میدهد یگرنسل به نسل د یکصفات را از 

 نیعلوم مرتبط به وراثت و جن ینمیکند و همچن یرویخاصی پ
انسان  ینشاسرار آفر یشرفتهو پ یقدق یلابزار و وسا کمک که با

و مرد خلق شده،کشف میکند را  زن نطفه مختلط از را که با
 قرار میدهد. ییدو مورد تأ یتتثب
 منابع دین: قضاوت های حضرت علی)ع( 12دلیل  -1-23

که ظاهراً داخل در  یاییامام علی )ع( در مورد قضا حضرت
در واقع خارج از موضوع بوده است، به  اما موضوعی بوده،

صداقت افراد  یا اتهاماتیق، کشف حقا یبرا یشهاییآزما
 میپرداختند.

سرش را کوفته بود  یگریکه مرد د یحضرت علی )ع( از مرد ـ
 خود را از دست یاییو گو یاییبو ینایی،ب میکرد، و مضروب ادعا

 یلهینوسبد یاییش)ع( فرمودند: بو علی داده، پرسش نمودند، حضرت
گر ا ،یرنداو بگ ینیب زیر در یمسوزیمیشود که پارچه ن یشآزما

ر اگ و و حرکت نکرد، راست گفته، یستادخود ا یهمچنان در جا
دروغ گفته است.  یخت،سر را دور کرد و چشمانش اشک ر
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از که چشمانش را ب یردانجام میگ یناییش بدین ترتیبب یشآزما
 چشمان را یاربدون اخت اگر در مقابل قرص آفتاب نگه میدارند،

 گویاییش، ه است، امابر هم زد، دروغ گفته وگرنه راست گفت
آمد، دروغ  یرونسوزنی در زبانش فرو میبرند، اگر خون سرخ ب

 (16خارج شد، راست گفته است. ) یاهخون س اگر گفته و
)ع( رفت و اظهار داشت خودم و زنم  یرالمؤمنیننزد ام یـ مرد

 ایاست. حضرت فرمودند: آ ییدهزا یدسف یپسر او و یمهست یاهس
. علی )ع( فرمود: یگفت: آر شده ای؟ در حال قاعدگی با او همبستر

است که در آن  یدشدنش اینفرزند پسر شماست و علت سف ینا
 یاهس بر نطفه غلبه کرده است، وقتی بزرگ شود یضموقع خون ح

 (16میگردد. )
از  یقت،پیبردن به حق یبرا ییامام علی در احکام قضا بنابراین
را به واقع برساند. درست  یشانرده است که اک یی استفادهروشها

 ییرتجربی تغ یو روشها ینات پزشکیاست که ابزارها و معا
 که یقینیو  اطمینان حضرت علی )ع،( یکردهاند، اما در قضاوتها

و  یرا تجزیهمشهود است، ز ید،او به وجود میآ یبرا یقطر یناز ا
در موضوعات  در زمان خود انجام میداد غالباً یشانکه ا یلیتحل

نکته درخور توجه است که امام علی  یناست. ذکر ا بوده خارجی
را با  یتبه ادله علمى استناد و واقع شرعى )ع( همزمان با ادله

ا که امروزه ب میکردند عمل و آثار مترتب با آن اثبات یقتطب
 انجام یشتریب ینانکار با دقت و اطم ینپزشکی ا یلو تحل یهتجز

 میشود.
 منابع دین: اجماع 13دلیل 1-24

در مورد این مسأله  سید در انتصار ادعای نفی خالف از امامیه 
داند کند و ابن زهره در غنیه اولین دلیل را اجماع طائفه میمی

( و همچنین شیخ الطائفه دلیل این مطلب را اجماع فرقه 17)
 (.18داند )می

( و این 11) 2و صغروی داریم 1نقد مختار: براجماع اشکال کبروی
 دلیل پذیرفته نیست. 

 منابع دین : ادله عقلیه14دلیل  1-25
قاضی در صدور حکم نیاز به بینه دارد تا به صدق مدعی ظن پیدا 
کند، پس اگر صدور حکم با وجود ظن واجب باشد، با وجود علم 

 (.11وجوبش به طریق اولی است )
زیرا درحقوق اند که این دلیل اخص از مدعاست نقد: برخی گفته

الناس جاری نیست مگر با دو بیان توجیه شود الف: اگر در حدود 
شود زیرا هرکس که در حدود جاری شد در اموال هم جاری می

_________________________________ 
 دتواننمی خود خودی به منقول اجماع که شد ثابت اصول در: کبروی اشکال 1

 نه دارد دربر را حسی اخبار واحد، خبر حجیت اثبات ادله و شود واقع دلیل

-علیهمائمه از که است روایاتی موضوع این در مجمعین مستند ثانیاً. حدسی

 بوده مدرکی اجماعات این بنابراین شد اشاره نمونه چند به و شده وارد السالم

 . ندارند فقهی ارزش و

 ددمتع آن وادله وجوه که درمسائلی فرمایدمی نیز الشریعه تفصیل در چنانچه

 این از یکی مجمعین مستند است ممکن زیرا نیست اعتماد قابل اجماع است،

 .باشد ادله و وجوه

(. که این توجیه 1۹اجازه داده در اموال هم اجازه داده است )
مخدوش است زیرا ابن جنید نقل کرده است که حکم علم قاضی 

(. ب: 20درحقوق الناس جایز نیست ) حدود اهلل جایز است ودر
ادعای اولویت شود که اگر در حدود اهلل جاری باشد به طریق 

 (.10الناس جاری خواهد بود )اولی در حقوق
مختار: این توجیه مخدوش است، چون درحقوق الناس قاضی در 

 معرض اتهام است و قابل قیاس با حقوق اهلل نیست.
 قلیه، حجیت ذاتی قطعمنابع دین:ادله ع 15دلیل  1-26

در علم اصول اثبات گردیده است که قطع دارای حجیت ذاتی 
تواند به قطع حجیت بدهد یا است و هیچ منبعی حتی شارع نمی

-اینکه از آن حجیت را سلب نماید. به این حجیت ذاتی قطع می

 ند.کگویند و این نکته در قطع موضوعی و قطع طریقی تفاوتی نمی
ه چهارگانه مطرح شده، فقط اجماع مخدوش بوده بنابراین از ادل

 دانند.و سایر ادله علم قاضی درحدود الهی را حجت می
دلیل قرآنی در حجیت داشتن یا نداشتن منابع دین :  16دلیل  1-27

 های سیستمی داده
 این (32)اسراء،"سَبیال ساءَ وَ فاحِشَةً کانَ إِنَّهُ الزِّنى تَقْرَبُوا ال وَ"

 ملع این خود به نسبت آن عمق در که تاکیدى بر عالوه تعبیر
 باًغال زنا به آلودگى که است این به لطیفى اشاره شده، نهفته

 زا . یکیکندمى نزدیک آنبه تدریجا را انسان که دارد مقدماتى
 دوری آن از باید که است زنا در مجلس یافتن حضور مقدمات این

 محاک طرف از کهانتظامی و امنیتی نیروهای از کسانی مگر شود
 .ددارن را اعمال گونه این با مبارزه وظیفه اسالمی و حکومت شرع

تواند منجر به گسترش زنا های سیستمی میدار شدن دادهحجیت
و فحشا در جامعه شود و به ساختارهای حکومتی خود به خود 
در گسترش این امر تعاون خواهند داشت و جامعه را به سمت 

 وی این فحشاء به طور غیر مستقیم سوق خواهند داد.گرایش به س
 که به فتوای ذیل دقت نماییم:شود زمانیاین حیثیت تقویت می

 وقوع از اطالع بدون و اتفاقی طور به شخصی کهصورتی در 
 مواجه فوق صحنه با و شود آن وقوع مکان وارد جرائم حدی،

 درحد ولی است نشده گناهی مرتکب جهت این از گرچه شود،
 استمرار یا ارتکاب از و جلوگیری ازمنکردر نهی قدرت، و توان
 این تمام قدرت با باید و اوست متوجه وظیفه زشت عمل این

 وجود او برای قدرتی و امکان چنین اگر اما دهد، انجام را وظیفه
 باید بیندمی درخطر را خود سالمتی یا آبرو یا جان و باشد نداشته

. براساس این فتوا مشاهده جرائم (21)شود  خارج مکان آن از

 بزرگان بقیه ولی کندمی خالف نفی ادعای سید چه اگر: صغروی اشکال 1

 است الزم زمینه این در فقیه رأی کشف دراجماع، و کردند اجماع ادعای

 مامت مجمعین ادعای به پس است کافی نکردنش مخالفت خالفدرنفی اگرچه

 حالی در شود ثابت خود علم با اگر دادند قاضی توسط حد اقامه به نظر قدما

 دادندن نظری زمینه این در طوسی شیخ و مفید شیخ چون بزرگانی بینیممی که

 .کنندمی محدود بینه و اقرار در را اثبات طرق فقط و
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باشد حال در صورت حجیت دار بودن حدی هم جایز نمی
ها به های سیستمی خود بخود مجوز روئیت این صحنهداده

اکثریت داده خواهد شد خصوصا در عصر حاضر که عصر رسانه 
و انفجار اطالعات است و عمال با تولید چنین مستنداتی زمینه 

 ر جامعه فراهم خواهد شد.ترویج آن د
تواند های سیستمی میداده دار شدنحجیت ای دیگراز زاویه

نگرانی برای فردمرتکب زنا ایجادکندکه امکان آشکار شدن عمل 
های سیستمی شنیعش در جامعه وجود دارد و نتایج حاصله از داده

 تواند اثبات کننده جرم او باشد و افراد جامعه تا با این تفاسیرمی
هایی اینچنینی را پیدا خواهند کمتر گرایش به سمت زنا و جرم

ها منجر کرد و به صورت غیر مستقیم حجیت دار شدن این داده
 به کاهش این جرائم خواهد شد.

های سیستمی مقدمه و پس سوال اساسی این است که آیا این داده
کننده مروج فساد درجامعه خواهند شد یا نقش جلوگیری

 ز گرایش افراد به سوی این جرایم را خواهند داشت؟وکاهنده ا
حل این مشکل تنها با نگاه به اهداف دین و مقاصد شریعت 
پیرامون جرائم حدی است. آیا هدف دین اجرای حد بر 
انسانهاست یا اینکه هدفش هدایت و توبه دادن آنهاست یا به نسبه 

منابع  7به افراد مختلف حکم متفاوت است. این مشکل ذیل دلیل 
 دین پاسخ داده شد.

 نظر مختار
خورد و از آنجا که جرائم حدی با آبروی انسان مسلمان گره می

حفظ آبرو اشخاص وکل جامعه اسالمی و جلوگیری از ترویج 
فساد و ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر از مقاصد 
شریعت است، الزم است واقعیت درصورت امکان برای سیستم 

ود و حکم بر اساس منجزیت و معذریت تنها مکفی قضا کشف ش
.از نمایدباشد چرا که سیستم قضایی را از هدف شریعت دورمینمی

طرفی دیگر درمسیرکشف واقعیت پیرامون جرائم حدی در نظر 
گرفتن حریم خصوصی افراد، عدم ترویج فساد در جامعه و 

 نپیشگیری از وقوع جرم به کمک قوانین موضوعه ما را به ای
سازد که در مسیرکشف واقعیت از هر مسیری نکته رهنمون می

توان بهره جست و آور باشد میکه برای قاضی اطمینان آور و علم
الزم است این فرآیند طی شود و آنچه که در منابع آیات و روایات 
برشمرده شده است و مصادیق بینه و شاهد عادل از جمله راههای 

است موضوعیت ندارد و اطمینان  اثبات جرم حدی برشمرده شده
رساند بخش بودن برای اتهامام وارده بر فرد مرتکب جرم را می

اند و با توجه به گسترش و در واقع آنها طریقی از طرق به واقع
های حدی در عصر رسانه و لزوم مدیریت سازماندهی شده فساد

این وضعیت در زمان حاضر مجموعه این ادله ما را براین نکته 
رساند که در مسیر کشف واقعیت از هر داده سیستمی و یم

ابزارهای تمدنی که برای قاضی علم به واقع نسبت به فرد مرتکب 
نماید استفاده شود و تدابیرالزم جهت بستر جرم را حاصل می

 سازی الزم در این راستا اندیشیده شود. 
 ای که ناظرنسبت به نظر مخالف مراجع عظام و قوانین موضوعه

به فتاوای مراجع مواد قانونی را بر اساس فتاوای این بزرگواران 
تقریر نموده اند عالوه بر نکاتی که در ذیل ادله در باال ذکر گردید 

ه اند و تنها اکتفا بادله مثبته نظر مختار را ایشان درنظر نداشته
اند و نکاتی که در نظر مختار بوده است های دین بودهظاهر گزاره

 اند.ظر نگرفتهرا در ن
 گذارهای قانونچند پیشنهاد به سیستم

در راستای تحقق عدالت در قضاوت ودستیابی به واقعیت برای 
 هایی دردو زمینه باید برداشته شود.قاضی گام

 هایی در زمینه مقدمات و بسترهای حصول علم برای قاضی:گام
که درحصول علم برای های حاکمیتیدر این قسمت برخی بستر

شود و هر چند در سیستم توانند فراهم شود شمرده میقاضی می
قضایی امروزه برخی از آنها دراختیار قاضی وجود دارد و برخی 

 هایتوان با داشتن برنامه مدون و دراز مدت بستروجود ندارد، می
 آوری فراهم گردد.تحقق چنین ساختار علم

رای ی. بامکان دستیابی به تصاویرمدار بسته در فضای شهر .1
 قضات جرائم حدی.

هایی که دراین فضا های فضای مجازی و فیلمجواز بررسی .2
کنند و امکان گیرند و توزیع میافراد مرتکب این جرائم می

شناسایی و ردیابی آنان توسط کارشناسان و خبرگان فضای مجازی 
 و علم رسانه.

 امکان دستیابی به ساختارهای الکترونیکی و مخابراتی.  .3

دادن به ساختارهای امنیتی که بعد از انجام ماموریت مجوز  .4
اند را در اختیار قاضی که در این زمینه بدست آوردهشان اطالعاتی

 جرائم حدی قرار دهد.

فراهم آوردن تجهیزات آزمایشگاهی دقیق و امکان انجام  .5
آزمایشات علمی تجربی برای کشف واقعیت درجرائم حدی ورشد 

ربیات در فرآیندهای قضایی زیر نظر سیستم وارتقاء دادن به این تج
 قضایی تا جلوی انحرافات ممکن در این قسمت گرفته شود. 

-از آنجا که رسیدگی به امور قضایی امری پیچیده و وقت .6

های علمی و تخصصی درفرآیند حصول گیراست ضرورت دارد تیم
 علم برای قاضی ایشان را یاری کنند.

 
 گیری نتیجه

علم ذاتی و قطعی وارد بر بینه و سایرادله  بر اساس قواعد اصولی. 1
 رسد ازظنی است و با وجود آن نوبت به بینه و سایر امارات نمی

 شود.این رو علم قاضی مقدم می
. بدیهی است که قاضی با توضیح و اقرار به مشاهده حسی 2

وداشتن قطع نسبت به تخلف مجرم بر اساس ادله موجود در 
های سیستمی بدست آورده طریق دادهپرونده و اطالعاتی که از 

 است از مظان تهمت تبرئه خواهد شد.
 . قطع قاضی از نوع قطع طریقی است نه از نوع قطع موضوعی.3

حکم به مجرم بودن فرد در قطع طریقى بر ذات یک موضوع 
شود ودخالتى درتشریع قانونگذار نسبت به مجرم واقعى حمل مى

ارد د "طریقیت الی الواقع"که ندارد، واعتبارقطع قاضی هنگامی 
 تنها به این است که راهی به سوی واقع است.

کرده است که زنا، لواط و ... جرم است و زمانی قانونگذار تشریع
که قاضی یقین و علم به ارتکاب جرم از سوی فردی پیدا کرد 
حکم به مجرم بودن آن فرد باید کند چرا که او به واقع دست 
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ت براساس قطع و علم خود حکم کند وحق یافته است ومکلف اس
ندارد به امور ظنی و امارات و شهود توجه کند. لذا هر اماره 
معتبره و اصل شرعى و عقلى از اصول عملیَّه معتبره که داراى 
خصوصیت مذکور باشد یعنى بتواند واقع را نشان دهد )مثل: بینه( 

ر ى را که باجاى قطع قرار گرفته و فایدهتواند بهدر صورتی مى
قطع مترتَّب است افاده کند که قطع و علم یقینی برای رسیدن به 
واقع وجود نداشته باشد و اال در غیر این صورت چون مرتبه 

تواند نقشی در حجیت حجیت قطع ذاتی است و قانونگذار نمی
دار بودن یا حجیت دار نبودن آن ایفا کند پس قطع ذاتی مقدم بر 

نما را دارد چرا که واقع نمایی آنها تعبدی هر یک از امارات واقع 
 و ظنی است.

ابزارهای تمدنی و سیستمی چنانچه قطع برای قاضی حاصل کنند 
 تواند براند و قاضی میو طریق به واقع گردند دارای حجیت ذاتی

 اساس گزارشات آنها حکم نماید.
رغم اینکه قواعد اصولی قطع قاضی از هرطریقی ازجمله . علی4

داند و آن را رهای تمدنی و سیستمی را دارای حجیت ذاتی میابزا
داند اما با همه این وارد برادله دیگر)بینه و شهادت شاهد(می

گذار درجاهای مختلف، روش وسیره تفاصیل شارع و قانون
ومصوباتش در پوشاندن و توبه دادن فرد مجرم دارند و راههای 

منافی عفت اعالم کرده  اثبات جرم را در اقرار و شهود در جرائم
 اند. 

 نماییم:با توجه به نکات زیر مشکل را حل می
مقاصد شریعت و اهداف دین بر حفظ آبرو و ارشاد مومنین   .1

تعلق گرفته است از این رو در این مسئله تا حد امکان متولیان 
 اند.دین سعی بر کتمان آن داشته

هدف دین هدایت و ارشاد مسلمین مجرم و حتی مقر به   .2
 جرم خویش است که به برخی از این روایات و ادله اشاره گردید. 
از این رو در این باره در نگاه اولیه شاید بتوان بنا بر مصالح فوق 
در قانون اثبات جرم منافی عفت را به شهود و اقرار تنها محدود 

اصولی علم قاضی بر همه آنها باید نمود هر چند بر اساس قواعد 
رسد حتی اگر قایل به مصالح باال باشیم مقدم باشد اما به نظر می

توان علم قاضی را ازحجیت انداخت چراکه حجیت باز هم نمی
توان راههای حصول قطع برای قاضی را آن ذاتی است اما می

 نتفصیال بیان کرد.چراکه بنا بر وجود چنین مصالحی چه بسا بتوا
جلوی اثر شهادت شهود یا اقرار فرد را گرفت درحالی که با 

بینیم که هنگامی که فرد چهار بار نگاهی دقیق به ادله شرعی می
دهند حد بر فرد مجرم کند یا چهار شاهد شهادت میاقرار می

شود. شاید بتوان گفت این طرق از اماره خارج اند و جاری می
قطع و علم قاضی را هم بتوان در برای قاضی قطع آورند از این رو 

 کنار این طرق اثبات جرم منافی عفت حجت دانست. 
ابزارهای تمدنی مانند آزمایشات و گزارشات پزشکی قانونی  .3

-که بر اساس دستاوردهای متخصصین سیستم پزشکی حاصل می

گردد یا تصاویری که توسط ساختارهای حاکمیتی مانند نیروی 
شود از آنجا که امکان تخلف در بین یانتظامی و اطالعاتی ضبط م

آنها بسیارکم است و اگر هم تخلفی وجود داشته باشد توسط 
متخصصین و اهل خبره رسانه قابل تشخیص است چنانچه برای 

توانند مورد استناد قاضی علمی را ایجاد کنند حجیت دارند و می
 قراراو درکنار سایر ادله و در برخی موارد برتر از بینه یا شاهد 

توانند بشمار ای دیگر خود نوعی بینه میبگیرند و یا از زاویه
 بیایند تا قاضی بر اساس آنها حکم نماید.

با از بین بردن پیچیدگی راههای اثبات جرائم حدی عرصه  .4
گردد و ارتکاب این بر افراد معتاد به این اعمال شنیع تنگ می

ی با تغییردر جرائم در جامعه کاهش پیدا خواهد نمود به عبارت
برخی قوانین و فتاوای موجود که در مقام عمل بستر را فراهم 

کنند تا مرتکبین این جرائم به راحتی بتوانند در جامعه به می
اعمال شنیع خویش ادامه دهند، آرامش روانی و ترس از بدام افتادن 
 جلوی ارتکاب این جرائم را از سوی ایشان را کاهش خواهد داد.
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