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Abstract 

The knowledge of the judge is one of the proofs of the claim in Imamiyyah 
jurisprudence and criminal law of Iran. The knowledge may be obtained from the 
contents of the case or from the judge's sensory observations. Despite the 
fundamental differences of Islamic penal policy in response to prescribed and 
punitive crimes, specifically crimes against chastity, using the knowledge of the 
judge will lead to a policy of tolerance or strict criminal punishment for these 
crimes. This article examines the views of the jurists in this respect and concludes 
that the general policy in crimes against chastity is forgiveness, impunity and 
tolerance, but in the case of rape due to the violation of public decency and 
deprivation of security of individuals and society, the policy of intolerance and 
maximum acceptance of the knowledge of the judge is dominated as one of the most 
important reasons to prove the claim. Also, Iran's criminal law has taken the same 
procedure in response to this crime. 
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وجاهت علم قاضی در اثبات زنای به عنف با رویکرد تطبیقی در فقه و 

 حقوق
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 ،یواحد ساوه، دانشگاه آزاد اسالم ،یعلوم انسان ۀددانشک ،یشناس و جرم  یفریحقوق ک یمقطع دکتر ی. دانشجو1
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  ،یواحد ساوه، دانشگاه آزاد اسالم ،یعلوم انسان ۀدانشکد ،یشناس و جرم یفری. استاد گروه حقوق ک2
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 چكیده

علم قاضی یکی از ادلۀ اثبات دعوا در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران است. این علم ممکن است از محتویوات پرونوده   

حودی و   رائمجو تفاوت اساسی سیاست کیفری اسالم در واکنح علیوه   رغم یعلدست آید.  یا مشاهدات حسی قاضی به

ی ایون سیاسوت بوه    ریو گ جهوت منافی عفت، استفاده از علم قاضی موجب  جرائم اص علیه  طور بهتعزیری و همچنین 

در ایون زمینوه    فقها واهد شد. مقاله به بررسی دیدگاه  جرائمی کیفری نسبت به این دسته از ریگ سختسمت تسامح یا 

پوشی، قضازدایی و تسامح است لیکن در  در جرائم منافی عفت بر بزهکه سیاست کلی  رسد یمپردازد و به این نتیجه  می

شدن عفت عمومی و سلب امنیت افراد و جامعوه، سیاسوت عودم تسوامح و      دار حهیجرمورد تجاوز به عنف با توجه به 

در  ادلۀ اثبوات دعووا حاکمیوت دارد. حقووق کیفوری ایوران نیوز        نیتر مهمیکی از  عنوان بهی علم قاضی حداکثرپذیرش 

 .واکنح علیه این جرم همین رویه را اتخاذ کرده است

   واژگان کلیدی

  .منافی عفت، علم قاضی، عنف جرائمادلۀ اثبات، اکراه، 
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 مقدمه. 1

در نظام عدالت کیفری ایران، علم متعارف قاضی در اثبات وقایع جزایی معتبر اعالم شده و 

در جرائم منافی عفت توأم با عنف یوا  منافی عفت، رفتارهای پوشی  مصلحت موجود در بزه

از راه اقورار و شوهادت    جورائم نوعوا    گونه نیاثبات ادر عمل اکراه کنار گذاشته شده است. 

و  ماننود  موی دیدگان از حمایت نظام عدالت کیفری محروم  بیشتر بزه رو ازاین ممکن نیست؛

 وکوار   و بوزه ر نیو . ازانود ده یکاری  ود اداموه مو   بیشتر به بزه جسارتکاران با تجرَّی و  بزه

و با مقودم   دلیلتحصیل  یها راه ۀبا تقویت جایگاه علم قاضی و توسع ستیبا یقانونگذار م

ی در یقضوا  ۀ. رویاقدام کندکاران  دیدگان و مقابله با بزه دانستن آن بر ادلۀ دیگر، به یاری بزه

از  شوده  میمسویر ترسو   زمینه، در حال گذر از تردیدهای بیح از اندازه سابق و ورود بوه  این

سوی قانونگذار است. در نظام عدالت کیفری ایران، کشف جرم تجاوز به عنف یوا اکوراه و   

، ضورورت  یوی آبرو یزیادی مواجه است. تورس از بو   یها یانتساب آن به مرتکب با دشوار

دیودگان از سووی مجریوان     پنوداری بوزه   او، مظنون ۀو  انواد دهید حفظ اعتبار اجتماعی بزه

جورائم و سونگینی و ثابوت بوودن      گونوه  نیو کیفری، شرایط سخت نظام ادلۀ اثبات ا عدالت

 صووص   بوه اسوت؛   ییها یاز جمله اسباب فراهم آمدن ننین دشوار ،مجازات قانونی آنها

سنگین و ثابت بودن مجازات مقرر برای جرم مورد بحث یعنی اعدام، سبب تعلول و طفوره   

فقهوی و   یهوا  مجازاتی شوده اسوت. بر وی آمووزه    ها از صدور حکم به ننین  رفتن دادگاه

قوانون   121و  120در  و بنای حدود بر احتیاط و مفاد دو موادۀ   ۀمقررات قانونی نظیر قاعد

توا   شود یدیده وجود دارد، سبب م که نوعا  نسبت به بزه یمجازات اسالمی در کنار سو  ظن

به برائت موتهم قورار گیرنود و یوا     تجاوز به عنف یا اکراه، در مسیر منتهی  یها عمال  پرونده

 یجنسی مقرون به رضا را ط ۀمرتکب به رابط تی، راه منتهی به محکومتر نانهیب اندکی  وش

کوه   آورد یبوار مو   تر بوه  نامطلوب ۀکنند. ناگفته پیداست که ننین شرایط نامطلوبی نند نتیج

ی اجورای عودالت،   م و توسول بوه نهادهوا   لدیدگان از تظ اند از انصراف بخشی از بزه عبارت

اجورای   تیو ایجاد تزلزل در اصول حتم  کاهح سطح اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری،

اثربخشی و بازدارندگی سیاست کیفری کشور است،  یسازوکارها نیتر کیفر که یکی از مهم
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تبدیل شدن بوه   یسو کاران گریخته از اجرای عدالت و حرکت آنان به بزه جسارتو  یتجر

 کاران بالقوه.  جنایی بزه تیو سرانجام، تقویت ظرف یا فهکاران حر بزه

در احوراز عنوف و    و استفاده از ادلۀ فنی و علموی  علم قاضی تیدر ننین فضایی، اهم

علم  تیفقهی به بررسی حج یها . فقها در کتابدشو یاکراه در جرائم منافی عفت آشکار م

ایت، علم او را در این حووزه قابول   پردا ته و در نه یطور کل قاضی در احراز وقوع جرم به

حصول این علم و مستندات آن ا تالفواتی دارنود. بوه     ۀشیو ۀگرنه دربار؛ ااند استناد دانسته

متعوارف حاصول شوده     یهوا  کوه از راه  در تجاوز به عنف یا اکراه، به علم قاضی هر تقدیر،

دا از آنکه تعودی بوه   همچون یکی از ادلۀ اثبات باید استناد کرد، زیرا ننین جرمی ج ،باشد

 . استا القی آن  یها جامعه و ارزش امنیتتعرض به بیشتر دیده است،  بزه

علوم قاضوی در کنوار اقورار، شوهادت و سووگند،        نکهیدر نظام عدالت کیفری ایران با ا

کارکرد آن  ۀدر نحو ییها هیّا تالف رو 1.عنوان یکی از ادلۀ اثبات دعوا پذیرفته شده است به

در تعیوین   هوا  هیّو نف و اکراه در جرائم منافی عفت وجود دارد. این ا وتالف رو در احراز ع

 ۀدر رویو  ییشونده ممثر واقع شده و سبب نارسوا  کننده و اکراه حدود مسئولیت کیفری اکراه

، مقاله. دشو یدیدگان م موجب تضییع حقوق بزه، نحوی که در مواردی ه است؛ بهشدی یقضا

منافی عفت و علم قاضی و اعتبار فقهی و قانونی آن، ابهامات جرم  با تعریف عنف و اکراه،

 .دهد یرفت از آنها را ارائه م برون یها موجود را توضیح و راه ینظرها و ا تالف

 . مفاهیم2

 عنف و اکراه مفهوم  .1. 2

ت و تنودی و اعموال  شوونت اسوت     ددر لغوت، بوه معنوای شو     این واژه :عنف. مفهوم 1

 ت کوه در زبوان و  ی عربوی اسو  ا واژهف عنو (. 53: 2001 ؛ ازهری،163: ق1408 منظور، ابن(

 (.257: 9ج ق، 1414 منظوور،  ابون ای اعمال زور و مشقت آمده است )بوه معن یعرب اتیادب

                                                                                                                                        
ادلۀ اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سووگند در  : »1392قانون مجازات اسالمی مصوب  160. مادۀ 1

 «. موارد مقرر قانونی و علم قاضی است



978  1401، زمستان 4، شمارۀ 18دورۀ های فقهی، پژوهش 

تهاجم  ایاموال  ایاضرار به اشخاص  یبرا یماد یرویکار بردن ن اند: به عنف گفته فیدر تعر

 .(78: 2015 آنان )محمد جمعه، یها یبه حقوق و آزاد

بودن به نا واه و ستم بور کواری    لیم یبی به معنای لغو یدر معنا اکراه . مفهوم اکراه:2

 یعنو ی« کُوره »کاف اسوت.   ۀضمّ ایکره، با فتحه  ۀشیاکراه از ر(. 491: 1338داشتن )دهخدا، 

   .(534-535: ق1408 منظور، نفس از انجام آن کراهت دارد )ابن آنچه

ی امامیه از جمله امام  مینی )ره( فقدان فقهابر ی  در فقه:معنای اصطالحی اکراه . 3

: 2، ج 1379) مینوی،   انود  کورده ی حقوقی مانند عقد ذکور  رفتارهااکراه را از جمله شروط 

)شویخ   اند دهکراهت دارد، بیان کر آنچه(. بر ی فقها حقیقت اکراه را به اجبار دیگری بر 76

 (.  311: 3ق، ج 1420مرتضی انصاری، 

م محقق نائینی در مورد اکراه معتقد است مُکرَه در عقد نسبت به لفظ قصد دارد و مرحو

قصد وقوع مدلول یعنی عقد در  ارج را نیز دارد. و تنها مشکل این اسوت کوه عقود او از    

 روی او رضایت واقع نشده است.

از شیخ انصاری معتقود اسوت الزم نیسوت     ذکرشدهبر ی فقها ضمن اشکال به تعریف 

کراهت داشته باشد بلکه مال: وادار کردن همراه قهور و   شود یمنسبت به آنچه وادار مکره 

 .(77 :2، ج 1379، ینی) م غلبه است

اکراه نقطۀ مقابل ا تیار است و بوا فقودان یوا مخودوش      ذکرشدهی ها دگاهیدبا توجه به 

 اشد.و الزم نیست نسبت به آن کراهتی وجود داشته ب شود یمشدن اراده اکراه محقق 

این دیدگاه در مورد اکراه در زنا که پس از اکراه ممکون اسوت وجوود کراهوت منتفوی      

 باشد، بسیار کاربردی است. 

کوار   هوم بوه   یجوا  و آنها را به یستدن تفاوتفقهای اسالمی، بین عنف و اکراه قائل به بیشتر 

اند: اکوراه آن اسوت کوه     استفاده کرده و در مقام تعریف گفته« اکراه»اند و بیشتر از اصطالح  برده

رضا در آن منتفی  شخص به  واست دیگری و بر الف میل  ود کاری انجام دهد؛ در نتیجه،

 سر سوی، ) نگوردد  طاب تکلیف از وی سواقط   ، هرنندرود یمکرَه از بین م تیاهل لذا ،است

اه اکور  نود یگو یبواره مو   نیو حقوقدانان در ا (.240: 1400شافعی،، 98: 1313 زیلعی، ؛38: 1324
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قطعا  مقصود علما نیز این است که فرد مکرَه بوه  . شود یم یفریک تیمسئول موجب از بین رفتن

 .شود ینمسبب رفتار ناقض دستور شارع، مورد عقاب واقع   موجب اکراه، به

در قوانین جزایی تعریفوی از اکوراه   حقوق کیفری ایران: اکراه در  یاصطالح یمعنا. 4

ر رولی بر مبنای موال: مقو   ،1ر احکام و آثار آن اکتفا شده استبه ذک اغلبعمل نیامده و  به

که ممثر در شوخص بوا شوعوری     شود یاکراه به اعمالی حاصل م»قانون مدنی:  202در مادۀ 

ل مو بوده و او را نسبت به جان و مال و آبروی  ود تهدید کند به نحوی که عادتا  قابول تح 

و ا الق و مرد و زن بودن شخص بایود   تینباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز، سن و شخص

انود: اعموال فشوار موادی یوا معنووی        حقوقدانان در تعریف اکراه گفته .«در نظر گرفته شود

 واطر تورس از ورود صودمه بوه      نحوی که او را بر الف میل و بوه  بر دیگری به یرقانونیغ

: 1380ولیودی، ) وادار کنود  یا فوه یجسم و جان و یا ضرر و زیان به انجام کار بوا تور: وظ  

عنف در اصطالح حقوق کیفری، عنوانی است برای رفتار توأم با زور و  شونت که  (.159

دیده و یا با در هم شکستن تدابیر پیشوگیرانه، علیوه او ارتکواب یابود.      با وجود مقاومت بزه

با عنف هموراه باشود، اگور عنووان مجرمانوۀ جدیودی نباشود،         که یدرصورت جرائمارتکاب 

نتیجه گرفت کوه اکوراه،    توان یمرتکب است. از این بحث م زات شدیدتر برایموجب مجا

عنف، نوعوا  عامول سولب اراده از اشوخاص      که یرضاست؛ درحال تیسبب زوال یا محدود

ولی عنف، صورت مادی  ،گذارد یمعنوی دارد و بر رضای شخص تأثیر م ۀاست. اکراه، جنب

. در حقوق کیفری ایران، مواردی از منافیات شود یفرد ممثر واقع م ۀو مشهود دارد و بر اراد

دیده فاقد اراده یا رضای معتبر است یوا از تورس آبورو و اعتبوار  وود،       عفت که در آنها بزه

، به حق به جرائم منافی عفت تووأم بوا عنوف یوا     شود یجنسی م ۀناگزیر از تن دادن به رابط

2اکراه، ملحق و محکوم به احکام آنها اعالم شده است.
 

                                                                                                                                        
گاه کسی بر اثر اکوراه غیرقابول تحمّول مرتکوب      هر»زات اسالمی: قانون مجا 151 برای نمونه نگاه کنید به مادۀ. 1

کننوده بوه    .در جورائم موجوب تعزیور، اکوراه    گوردد  یمجازات م شود یرفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب م

  .«شود ی. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار مشود یمجازات فاعل جرم محکوم م

گاه کسی با زنوی کوه راضوی بوه زنوای بوا او نباشود در حوال          هر»قانون مجازات اسالمی:  224 مادۀ 2تبصرۀ  .2
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 جرم منافی عفت مفهوم  .2. 2

اری و پارسوایی و احتوراز از محرموات شوهوانی اسوت      کو عفت به معنای پاکدامنی و پرهیز

حقووقی و   یهوا  نوشته (.868: 1375 عمید، ،175: 1385 معین، ،283: 1382صدری افشار،)

افی اند: عمل منو  نزدیک به هم از عمل منافی عفت دارند؛ ننانکه گفته ییها قانونی، برداشت

آور مرتبط با امور جنسوی از قبیول هتوک نواموس، تجوارت یوا توزیوع         عفت، کارهای شرم

و قوّادی  یران  الف عفت و ا الق عمومی و تشویق به فساد ا الق و شهوت یرهایتصو

جنسوی   ۀیوا هرگونوه رابطو   ( 23: 1378 جعفری لنگورودی، )  انه است و دایر کردن فاحشه

 ۀشمار)یه یقضا ۀحقوقی قو ۀاز نظر ادار( 544: 1377 اتی،شامبی)که مجاز نباشد  رمتعارفیغ

جورائم ناشوی از روابوط    »انود از:   ، جرائم منوافی عفوت عبوارت   (6/6/1384مورخ  3624/7

زن و مرد که برحسب عورف و احساسوات جامعوه، قبویح      تیزوج ۀنامشروع  ارج از علق

ق عمومی جامعوه اسوت.   بوده، یا اعمالی که شرع مقدس ممنوع کرده و منافی عفت یا ا ال

در ایون   .«از مصادیق آن، روابط نامشروع زن و مرد یا تظاهر به فسق در انظار عمومی است

منظوور  »ه اسوت:  کردمقرر  1392ین دادرسی کیفری مصوب یقانون آ 306میان، تبصرۀ مادۀ 

از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدّی، همچنین جورائم رابطوه نامشوروع    

از نظور حقووقی، معیوار ا یرالوذکر بورای تعیوین        .«زیری مانند تقبیول و مضواجعه اسوت   تع

 . رسد ینظر م نارنوب مفهومی جرم منافی عفت، وافی به مقصود به
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کوم،   شخصی او که باید مستند به دالیول یوا دسوت    یها یعلم قاضی، عبارت است از آگاه

                                                                                                                                        
 واب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن د تر  هوشی، بی

 .«کم فوق جاری اسوت نابالغ یا از طریق ربایح، تهدید و یا ترساندن زن اگرنه موجب تسلیم شدن او شود نیز ح

 یۀالحصا ،نمایند های غیرمجاز می مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت ۀقانون نحو 4نیز در مادۀ 

شوده از دیگوری وی را     هر کس با سو  استفاده از آثار مبتوذل و مسوتهجن تهیّوه   »ننین آمده است:  16/10/1386

و از این طریق با وی زنا نمایود بوه مجوازات زنوای بوه عنوف محکووم        تهدید به افشا  و انتشار آثار مزبور نماید 

  ....«شود یم
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موضووع   تیو آور باشد و نوعا  موجب حصول اطمینان دربواره واقع  طمینانقرائن و امارات ا

مورد رسیدگی گردد. ارزش اثباتی علم قاضی در فقه جزایوی هموواره در بوین فقهوا موورد      

 ؛ نَوووی، 398ق: 1415 شربینی،)ت ننظر بوده است. بعضی از فقهای اهل س بحث و ا تالف

بوا   (91ق: 1401 رشوتی، ؛ 486ق: 1415 الهودی،  علوم ) و اکثر فقهوای شویعه   (141ق: 1412

الناسوی هسوتند، علوم     ناظر به دعاوی مالی و حق اغلباستناد به بر ی آیات و احادیث که 

گرنه در میزان نفووذ، قلمورو و شورایط آن    ا؛ دانند یقاضی را معتبر و دارای ارزش اثباتی م

ی دیگور از فقهوا   بعضو  (.384: 1386 ؛ جبعی عاملی،166: 1378 طوسی،)نظر دارند  ا تالف

اند. از نظر مخالفوان،   مخالف اهلل، و بعضی در جرائم موسوم به حق یطور کل با این دیدگاه به

و  آورد یصدور حکم براساس هوای نفس را فوراهم مو   ۀاستناد به علم شخصی، زمین ۀاجاز

؛ 392ق: 1415 رشود،  ؛ ابون 53-55توا:   قداموه، بوی   ابون ) دهد یحاکم را در مظان اتهام قرار م

عنوان دلیل به طرف  است و به یاند که علم قاضی، علم حس نیز گفته (.298: 1255 شوکانی،

. در شوود  یسلب مو  ،دعوا قابل عرضه نیست و لذا حق مناقشه از کسی که دلیل علیه اوست

-29: 1952 سنهوری،)صورت مناقشه، قاضی در حد یکی از طرفین دعوا تنزل  واهد کرد 

گفت که عدم جواز  توان یوازین دادرسی است. از سوی دیگر، مو این، نقض فاحح م (27

ایون  ۀ است. الزم« البیّنه علی المدّعی» ۀقضاوت قاضی براساس علم  ود، از متفرعات قاعد

 .قاضی و غیر اوۀ نه بر عهد مدعی باشد، ۀاثبات، همیشه بر عهد ۀقاعده آن است که وظیف

اسوت.   یتر یو توجیه منطق تر یاستدالل قو با این همه، قول به اعتبار علم قاضی دارای

اگر اقرار، شهادت و سوگند، اموری تعبدی و حصری بودند، صدور حکم جز به استناد آنها 

کشف حقیقت و ایجاد علم در قاضوی   یها ؛ ولی این دالیل صرفا  اسباب و راهبود یجایز نم

 شوکانی،)د ظن است از شهادتی است که مفی تر یهستند. علم وی معیار شنا ت حق و قو

. اگر استناد قاضی به علم  ود در صدور حکم، موجوب تهموت و سوو  ظون     (289: 1255

 الهودی،  علوم )باشد، قبول بیّنه مدعی یا سوگند نیز در معرض هموین تهموت  واهود بوود     

گونه که ابوالصاّلح حلبی گفته است، صحت حکوم بوه    در تحلیلی عقلی آن (.493ق: 1415

نه و سوگند، فرع بر حصول علم به اعتبار آنهاسوت؛ اگور علوم قاضوی فاقود      استناد اقرار، بیّ
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ق: 1403 حلبوی، )صدور حکم براساس سایر ادله نیز اعتباری نخواهود داشوت    ،اعتبار باشد

بلکه اعتبار آنها منووط   ،این گفته مبتنی بر این فرض است که ادله، اعتبار ذاتی ندارند (.420

در هر حال، علم قابل  (.543ق: 1411 حلَّی،)الت آنهاست به اطمینان قاضی از صحت و اص

 شوکانی،)استناد قاضی، علمی است که پس از شروع به محاکمه برای او حاصل شده باشد 

برای فصل دعواوی و   ،اطمینان است ۀلذا با تحقق علم قاضی که همراه با افاد (.197: 1255

ه علم برای صدور حکم کافی است و آن ک کند یدادرسی به ادلۀ دیگر نیاز نبوده و کفایت م

 200حکم مادۀ  رسد ینظر م . به(109: 1395 داداشی و فیض،) کند یم ازین یرا از سایر ادله ب

علوم قاضوی عبوارت از یقوین حاصول از      »ر داشوته اسوت:   رقانون مجازات اسالمی که مقو 

 باشد.  مُشعر به همین معنا« شود یمستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح م
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و دلیل اثبات  یطور کل عنوان یکی از ادلۀ اثبات ادعا به در قوانین کیفری ایران، علم قاضی به

، 1392نحو  اص معتبر اعالم شده است. از جمله قانون مجازات اسوالمی مصووب    جرم به

قانون آمده  این 160 کرده است. در مادۀ عنوان یکی از طرق اثبات جرم یاد از علم قاضی به

ر قوانونی  رادلۀ اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مق»است که: 

در مواردی که دعوای کیفری با ادلۀ شورعی  : »161 همچنین برابر مادۀ .«و علم قاضی است

به استناد آنهوا رأی صوادر   قاضی  شود یدارد، اثبات م تیاز قبیل اقرار و شهادت که موضوع

صوراحت   هرنند در قانون مورد اشاره، به .«علم به  الف آن داشته باشد نکهیمگر ا کند یم

و  161و  160ولوی از اطوالق موواد     ،از دایره شمول علم قاضی سخن به میان نیامده اسوت 

النواس   اهلل و هم در حوق  نتیجه گرفت که علم قاضی هم در حق توان ی استگاه فقهی آنها م

 قابل استناد است. 

علوم قاضوی عبوارت از یقوین     »قانون مجازات اسوالمی   211از نظر تعریف مطابق مادۀ 

طریوق تحصویل ننوین     ،«شود یحاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح م

ذیول آن عبوارت اسوت از     ۀقسمت دوم مادۀ مورد اشاره و به داللوت تبصور   ۀعلمی به قرین

معاینه  کارشناس، یۀاز قبیل نظر ،شوند یرات بیّن که نوعا  موجب حصول یقین مقرائن و اما
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، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و اموارات کوه نوعوا     یمحل، تحقیقات محل

دارد و بوه   تیعلم آور باشند. علم قاضی به شرح مقرر در قانون مجازات اسالمی،موضووع 

تعارض، بر سایر ادلۀ مقدم اسوت. در کنوار ایون، بوه      همان قانون در فرض 212حکم مادۀ 

بر ادلۀ مندرج در کیفر واست یوا   ین دادرسی کیفری، دادگاه عالوهیقانون آ 362دستور مادۀ 

ادلۀ مورد استناد طرفین و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، هر تحقیقی را کوه بورای   

علوم   تیقانونی، اصوالت و موضووع   ۀقرر. این دو مدهد یکشف حقیقت الزم باشد، انجام م

 .  کنند یقاضی و تقدم آن بر سایر ادلۀ اثبات جرم را بیان م

 علم قاضی و احراز عنف و اکراه  .1. 4

طور مسوتقیم در دادگواه    به جرائم منافی عفت به»قانون آئین دادرسی کیفری:  306براساس مادۀ 

ی در یتحقیوق و تفحوص قضوا    قانونی، از سوی دیگر، از نظر فقهی و .«شود یصالح رسیدگی م

قانون مجازات اسالمی  241اعمال منافی عفت، جز در موارد مستثنا ممنوع است. در مادۀ  ۀزمین

در صورت نبود ادلۀ اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفوت و  »باره ننین آمده است:  نیدر ا

مستور از انظار، ممنوع اسوت.  انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و 

موارد احتمال ارتکاب با عنف و اکراه، آزار، ربایح یا اغفال یا مواردی که به موجب این قوانون  

ننانکوه مشوهود اسوت     .«در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکوم مسوتثنی اسوت   

منع کرده است.  قانونگذار، قاضی را در صورت فقدان ادلۀ قانونی از هرگونه تحقیق و بازجویی

جرائم آن است که لغوزش مجرموان علنوی     گونه نیمبنای شرعی بازداشتن قاضی از تحقیق در ا

جورائم و   گونوه  نیو نگردد و  طای آنان از سوی دیگران مورد تقلید واقوع نشوود. راه کنتورل ا   

 پیشگیری از تکرار آنها توبه و استغفار است، نه اقرار و اجرای مجازات. 

و  مانوه یعفت البتوه حک  یاعمال مناف ییدر اثبات قضا یریبر سختگ یبنشارع م کردیرو

 ی؛ نوعبندد یباب اتهامات ناروا به افراد را م کرد،یرو نیدارد. ا کویکامال  ن ییامدهایآثار و پ

. دارد یعفت را نگاه م یاعمال مناف یو قبح ا الق کند یم نیافراد را تضم یبرا یجنس میحر

 استیبر س دهید از بزه دتریشد تیو اکراه به زنا، ضرورت حما تجاوز به عنف صوصدر  

اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّو ِ منِ القْوْلِ إِلَّا مَونْ   حِبُّیُال» یۀدارد. بنابر آ حیترج یپوش بر بزه یمبتن ییجنا
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در  ررسوی و ب قیو تحق رورتجا ضنیدر ا رو ، ازاین(148 /)نسا  «مًایعَلِ عًایِظُلِمَ وَ کَانَ اهللَُّ سَم

 . شود یم قیال تجسسوا و حرمت تحق نیگزیجاو جامعه  دهید از بزه تیحما یراستا

مالحظات، سبب شده تا قانونگذار، جرائم تجاوز به عنف و اکوراه را از حیوث    گونه نیا

 241پوشی و مودلول موادۀ    آزادی عمل دادگاه در فحص و تحقیق، از شمول ادلۀ سَتر یا بزه

 362مشمول مقوررات دیگور از جملوه موادۀ      ینوع ی  ارج کرده، و بهقانون مجازات اسالم

 1394قانون آئین دادرسی کیفری اعالم کند. فراتور از ایون قانونگوذار در اصوالحات سوال      

قوانون   102پوشی در منافیات عفوت را توسوعه داده و در موادۀ     موارد عدول از سیاست بزه

گونوه تعقیوب و تحقیوق در جورائم منوافی      انجام هر»ده است: کرین دادرسی کیفری مقرر یآ

عفت ممنوع است و پرسح از هیچ فردی در این  صوص مجاز نیست، مگور در موواردی   

که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافتوه باشود   

شوهود  شکایت و یا اوضاع و احوال م ۀکه در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدود

  .«شود یانجام م ییتوسّط مقام قضا

در رسیدگی به جورائم منوافی    یکل ۀاشاره شد قاعد تر حیکه پ ین دادرسی فقهی ننانیدر آ

 ۀمجرمانه است. ایون قاعود   ۀداشتن واقع عفت توأم با رضا، وجوب سَتَر و توصیه به پنهان نگه

قوانون   102موادۀ   1تبصرۀ  مثال، به حقوق کیفری ایران راه یافته است. از باب ینوع عمومی به

گاه شاکی وجود نداشوته   ین دادرسی کیفری مقرر داشته است که در جرائم منافی عفت، هریآ

باشد و متَّهم بدوا  قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عودم اقورار   

موورد   ۀنهار مورد از قاعد با این همه، مقررات دادرسی کیفری ایران ننانکه گفتیم در .کند یم

جرم، در مرئوی و منظور عوام واقوع شوده       .1اند از:  اشاره عدول کرده است. این موارد عبارت

موضوع اتهام، ارتکاب جرم منافی عفت توأم با عنوف   .3پرونده، دارای شاکی باشد؛  .2باشد؛ 

 باشد.   10افتهی صورت سازمان موضوع اتهام، جرم منافی عفت به .4 باشد؛

                                                                                                                                        
 1یافته، جرمی است که توسط گروه مجرمانه ارتکاب یافته باشد. گروه مجرمانوه براسواس تبصورۀ     جرم سازمان .1

برای ارتکواب   قانون مجازات اسالمی عبارت است از گروه نسبتا  منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که 130مادۀ 

 .دشو ییا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف م شود یجرم تشکیل م
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ی جرائم منافی عفت به یکه در حقوق فعلی ایران، اثبات قضا شود یترتیب معلوم م دینب

تر از آنچه برای منافیات عفت مقورون بوه رضوا مقورر شوده       عنف یا اکراه، از نظامی موسع

 تیو . در اثبوات قسوم اول از جورائم موورد بحوث، علوم قاضوی موقع       کند یاست، پیروی م

 لیو گفت رسیدگی به این دسته از جرائم،تابع نظوام دال  وانت ینحوی که م ممتازتری دارد، به

آزاد است و دادگاه در نارنوب مقررات قانونی، از آزادی بیشتری بورای کشوف حقیقوت    

گفت که این آزادی عمول و ایون نووع رسویدگی      توان یبر وردار است. از نظر فقهی هم م

شرع بر اجرای عدالت و حفوظ  افتراقی، با موازین شرعی هماهنگی بیشتری دارد، زیرا بنای 

حفوظ عفوت عموومی، حمایوت از      عمومی جامعه است. اقتضای ننوین بنوایی،   یها ارزش

دیدگان و مقابله با متجاوزان است. اعمال روش سختگیرانه اثبات منافیات عفت مبتنی بر  بزه

 ی به تجاوز به عنف و اکراه، مغایر با اقتضای عودالت و بوه معنوای   یرضا، در رسیدگی قضا

ظلمی آشکار به بزه دیدگان و محروم کردن آنان از حق داد واهی و کمک به متجاوزان بوه  

قوانون   241عنف برای فرار از مجازات است. ننین است کوه مسوتثنیات موذکور در موواد     

 362ین دادرسی کیفری و آزادی عمل دادگاه در موادۀ  یقانون آ 102مجازات اسالمی و مادۀ 

أیید شورای نگهبان واقع شده اسوت. تشودید مجوازات مرتکوب در     مورد ت رالذکریقانون ا 

روشن بورای تمایول شوارع و قانونگوذار بوه لوزوم بر ووردی         یا نهیمستثنیات مزبور نیز قر

جرائم است. از نظر حقوقی، کار قانونگذار در توسوعه نظوام    گونه نیبا ا تر یو جد دتریشد

اه و ا راج آنها از شمول قاعده اسوتحباب  ادلۀ اثبات جرائم منافی عفت از روی عنف یا اکر

انتظار داشت مرتکب زنای به عنف  توان ییا وجوب ستر، قابل توجیه و تأیید است، زیرا نم

 نانوه یب و اکراه، نهار بار در دادگاه به مجرمیّت  ود اعتراف کند. این انتظوار  یلوی  ووش   

 اسوت شودت مجوازات،    مجازات عمل ارتکوابی، اعودام   نکهیاست،  صوصا  با عنایت به ا

نیسوت.   ریپوذ  سهولت امکان ؛ در نتیجه، تحصیل ننین دلیلی بهدارد یمرتکب را از اقرار بازم

مثل اشتباه در مشواهده، اشوتباه در حفوظ     ییها تیدر  صوص شهادت هم موانع و محدود

هم و نیوز از  تشهود از تطمیع و تهدیود مو   یریصورت واقعه،  طا در بازگو کردن آن، اثرپذ

طف و احساسات بشری و  طر مواجهه با مجازات قذف وجود دارد.از سوی دیگر، بوه  عوا
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ا القوی افوراد،    یها یبندیموازات تکامل و پیشرفت جوامع بشری، سست شدن ایمان و پا

شوهود و مشوکالت احوراز عودالت آنوان،       تیشهرها و عدم امکان شناسایی شخصو  ۀتوسع

جدیود   یهوا  سوتم ینحووی کوه در س   است، بهتضعیف شده   تدری ارزش و اعتبار شهادت به

دادرسی کیفری، شهادت در برابر دالیل علمی و معنوی، ارزش و اعتبوار سوابق  وود را از    

کم در امور کیفری، شهادت، دلیول   گفت که امروزه دست توان یم رو نیدست داده است. ازا

مجمووع بور   در قوانونی و عملوی    مالحظات شورعی،  گونه نینندان قابل اعتمادی نیست. ا

و ضرورت نقح فعال قاضی در رسیدگی به جرائم منافی عفت مقرون به عنوف یوا    تیاهم

 .  کنند یاکراه و لزوم کشف و تحقیق و تحصیل علم از سوی او تأکید م

 اثبات قضایی جرم تجاوز به عنف .2. 4

ای است که بنا به فرض به شخص یا اشخاص معین یا جامعوه یوا هور دو زیوان      جرم پدیده

. از همین رو، قوای عمومی حاکم به محض اطالع از وقوع جورم هموۀ امکانوات    رساند یم

 یا . از جمله ادلوه رندیگ یکار م  ود را در نارنوب اصول و موازین برای کشف حقیقت به

، دو شاهد رود میکار  حقوقی از جمله اسالم برای اثبات قضایی جرم به یها که در نوع نظام

شاهد عادل برای اثبات جرم یا موضوع مورد نزاع در دعوای مودنی  عادل است. تکیه بر دو 

عرفوی و عقالیوی    یا هیو آن را رو تووان  یحقوقی نندان شایع است که مو  یها در نوع نظام

 یهوا  از راه کوه  ید. به همین ترتیب، استناد بوه علوم و اطمینوان قاضوی درصوورت     کرقلمداد 

 .تاکنون رای  بوده استمتعارف حاصل شده باشد، در میان عقال از گذشته 

دیگر برگزیده شده اسوت.   یا هیدر فقه اسالمی در زمینۀ اثبات قضایی جرائم جنسی، رو

ارتکاب عمل منافی با عفت در صورت فقدان شاکی  صوصوی   ۀتحقیق و تفحص در زمین

اصوال  جایز نیست. بنابراین قاضی اصوال  موظف به کسب علم و اطمینان به ارتکواب عمول   

بودان   توانود  یتی بنابر رأیی در صورت پیدایح ننین علمی، در مقوام حکوم، نمو   نیست. ح

گرایی با نهار شاهد عادل که عمول منوافی    د. به موجب ادله، اثبات زنا و همجنسکناستناد 

. مستند این امر پویح از هور نیوز قورآن     شود یثابت م ،عفت را آشکارا مشاهده کرده باشند

بنوابر  . انود  ا شوهرانی که زنان آنها مرتکب  والف شوده  کریم است که  طاب به حاکمان ی
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جدا از تعداد شوهود و   (.15)نسا /  کند یما تالف تفاسیر اثبات زنا را به نهار شاهد منوط 

دیگری هم شوده اسوت.    یها یریکیفیت گواهی آنها برای اثبات عمل منافی با عفت، سختگ

؛ بلکه گواهی باید بوه  شود یپذیرفته نمحتی بنابر رأیی، در منافیات عفت شهادت داوطلبانه 

طور کلی و شهادت بر عمل منافی  نفع یا محکمه باشد. اسباب رد شهادت به در واست ذی

بیان شده است. هرگاه نهار شواهد بوه    لیتفص فراوان است و در منابع فقهی به ژهیو عفت به

. شووند  یمحکووم مو  هر دلیل نتوانند عمل منافی عفت را ثابت کنند، به مجازات جرم قذف 

رویکرد شارع مقدس مبنی بر سختگیری در اثبوات قضوایی اعموال منوافی بوا عفوت البتوه        

حکیمانه است و آثار و پیامدهایی کامال  نیکو دارد. این رویکرد، باب اتهامات ناروا به افوراد  

ا و قبح ا القی اعمال منوافی بو   کند ی؛ نوعی حریم جنسی برای افراد را تضمین مبندد یرا م

مربوط به اعمال منافی با عفت سوبب   یها . در واقع، عدم طرح پروندهدارد یعفت را نگاه م

گاه جرموی بوه هور دلیول در جامعوه رایو  شوود و         تا قبح آنها باقی بماند؛ زیرا هر شود یم

رفته ذهن و روان مردم با آن پدیوده  وو    پیوسته افرادی به ارتکاب آنها محکوم شوند، رفته

اثبوات قضوایی و    شوود  یبر الف آنچه گاه تصور مو  .شود یزشتی آن کاسته م و از ردیگ یم

بر ی دیگر از احکام تجاوز به عنف را نباید با اعمال منافی بوا عفوت هموراه بوا رضوایت،      

یکسان قلمداد کرد. غرض شوارع مقودس از عودم توصویه بوه پیگیوری منافیوات عفوت و         

رضوایت، حفوظ حرموت و آبوروی     سختگیری در اثبات قضایی جورائم جنسوی هموراه بوا     

اشخاص است. در تجاوز به عنف، به تمامیت جسمی و حریم شخصیتی و عِرض و آبروی 

علیه بلکه عفت عمومی جامعه، تعدی شده است. طبیعی است شارع مقودس کوه بوه     مجنی

 یهوا  تا همۀ توالش  کند یتعدی به عرض دیگران سخت حساس است در این باره توصیه م

برای کشف حقیقت صورت گیرد. اگر در جرم جنسی همراه با رضوایت،  معقول و متعارف 

غالب است و بنا بر تخفیوف و تسوهیل اسوت، در تجواوز بوه عنوف، جنبوه         یالله جنبۀ حق

 تووان  یپای تعدی به حیثیت فرد در میان است و نمو  نجایعمل، غالب است. در ا یالناس حق

شواکی باشود،    دهید؛ هر گاه بزه دکراد مبنای حدود بر تخفیف و تسهیل است، استن نکهیبه ا

؛ بلکه  واهان آن است تا داد مظلوم از متجواوز سوتانده   دینما یشارع مسامحه و مجامله نم
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در شرایطی موظف باشد تا فارغ از  العموم یتصور کرد که مدع توان یشود. در اینجا حتی م

عموومی   ۀدن، جنبو علیه بر ناشونا ته بوو   شکایت شاکی  صوصی و البته با حفظ حق مجنی

کوه ضورورت    دیو آ یبه میوان مو   یا هیگاه پای عناوین ثانو نکهیجرم را پیگیری کند. ضمن ا

. لزوم شفاف بودن اعمال عموومی و اثبوات امانتوداری و درسوتی     دکن یپیگیری را تشدید م

 توانود  یالبته م .که امانت مردم در دست متصدیان و کارگزاران است-متصدیان امر عمومی 

با توجه به آنچه گذشت، اثبات قضایی تجواوز بوه عنوف     .ر این عناوین ثانویه باشددر شما

از نظام دیگری جز آنچه برای منافیات عفت هموراه بوا تراضوی طراحوی شوده       القاعده یعل

و باید به علم قاضی کوه   توان ی. شک نباید کرد که در تجاوز به عنف مکند یاست، پیروی م

است، همچون یکی از ادلۀ اثبوات اسوتناد کورد؛ بوه هموین       متعارف حاصل شده یها از راه

زیرا تجاوز به عنف جدا  ،ترتیب، اطالق ادلۀ حجیت بینه در این فرض همچنان معتبر است

پذیرفت که  توان یعلیه است، تجاوز به کلیت جامعه است. نم از آنکه تعدی به حریم مجنی

مربوط بوه   ۀرانیگ همان روش سختشارع مقدس اسالم در اثبات قضایی تجاوز به عنف از 

زیرا این امر مستلزم ظلمی آشکار به  ،کند یمنافیات عفت در فرض رضایت طرفین پیروی م

و محروم کردن آنها از حوق داد وواهی و سوزا دادن متجواوزان اسوت. در ایون        دگانید بزه

ان  اطر از اثبوات قضوایی جورم بوه دیگور      تا آسوده ابندی یصورت افراد  طرنا: فرصت م

که از رهگذر آن، افراد شرور به امنیوت   دیگشا یشارع حکیم بابی را نمشک  بیند. کنتعدی 

برای اثبات تعدی به  ود، نیازمند بوه   دگانید ند؛ آنگاه بزهکنو عرض و آبروی مردم تعدی 

باشند که اثبات تجاوز از آن طرق تقریبا  محال عادی است. ساحت قضوای   ییها پیمودن راه

ننین نقص بزرگی البته منزه است. در متوون راجوع بوه اثبوات قضوایی جورائم،       اسالمی از 

ده اسوت توا افوراد    کور  ینو یب حیکه شارع مقدس تمهیداتی پ دهد یشواهد روشنی گواهی م

شرور نتوانند در  لوت و پنهانی و به دور از نشم شهود و ناظران به دیگران تعدی کنند و 

که اثبات منافیات عفت  یا ادله .قضایی جرم ناتوان بمانند یا اولیای آنان از اثبات دگانید بزه

، اصوال  فاقد ننان اطالقی است کوه  داند یرا به نهار شاهد عادل با ترتیبی  اص مشروط م

موارد تجاوز به عنف را شامل شود. ادلۀ حجت بینه از ننان اطوالق و عموومی بر ووردار    
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تقیید این عموم یا اطالق باید بوه قودر    است که مطلق دعاوی را اثبات کند؛ در تخصیص یا

، قودر متویقن از موواردی کوه ادلوۀ      شود ی. تا آنجا که به بحث ما مربوط مکردمتیقن بسنده 

حجت بینه تخصیص  ورده است، عمل منافی با عفت همراه با رضوایت اسوت. در سوایر    

بینه، پایبند بود. به عموم و اطالق ادلۀ حجیت  توان یموارد از جمله موارد تجاوز به عنف، م

دست آمده باشود، نیوز جواری     متعارف به یها همین بیان در مورد علم قاضی که البته از راه

 رسد ینظر م است. حتی اگر استناد به علم در اثبات منافیات عفت را به کلی جایز ندانیم؛ به

اوز بوه  این امر مختص به فرض اعمال منافی با عفت همراه با تراضی است؛ نه آنجا که تجو 

جودا از اثبوات قضوایی،     .عنف صورت گرفته است و پای شاکی  صوصی در میوان اسوت  

که در جرائم جنسی هموراه بوا رضوایت راه دارد را البتوه      ییها لیپارهای از تخفیف و تسه

مسوقط کیفور    توانود  ینمو  یآسوان  به موارد تجاوز بوه عنوف تعمویم داد. توبوه، بوه      توان ینم

گونه کوه   باشد. به همین ترتیب احکام عفو حاکم و قاضی نیز آن برای متجاوز شده ینیب حیپ

 ،در روابط نامشروع ناشی از تراضی جاری است، در تجاوز به عنوف جواری نخواهود بوود    

در دعوای تجاوز به عنوف   .زیرا تجاوز به عنف، مصداق روشن تعدی به حق دیگری است

وا باشد یا مدعی نتواند ادعای  ود را شده در واقع نار تصور کرد که اتهام عنوان توان یهم م

به فرد یا افراد معین نسوبت تجواوز بوه     حا یدن کسی که صرکرمحکوم ن نیاثبات کند، بنابرا

متعارف از جمله  یها است؛ ولی سخن در این است که باید راه ریپذ عنف داده است، امکان

بورای بررسوی صوحت و    شمار آورد و  دو شاهد یا علم قاضی را همچون ادلۀ اثبات جرم به

بوه   العمووم  یمودع  ۀالزم و متعوارف را انجوام داد. ایون وظیفو     یهوا  یسقم دعوای او بررس

نمایندگی از جامعه است که با دقت ادعای تجاوز به عنف را بررسی کنود و امنیوت ذهنوی    

قوانون   .که از اتهام وقووع جورم بوا بر شوده اسوت، بازگردانود       یا شده را به جامعه متزلزل

اسالمی که برای اثبات زنا از طریق گواهی، شهادت نهار مرد عوادل یوا سوه مورد     مجازات 

گمان ناظر به زنای عادی و ناشوی از   ، بیداند ی( را ضروری م74عادل و دو زن عادل )مادۀ 

اثبات زنای به عنوف   توان یرضایت است. نظر به وجوهی که در بندهای پیشین گذشت نم

شده است یا اقورار متجواوز بوه عنوف،      ینیب حیین دو ماده پرا به شهادت به ترتیبی که در ا
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بوه   تووان  یمحدود کرد. در تجاوز به عنف  واه زنا باشد یا تجاوز همجنس به همجنس مو 

حاکم »: دیگو یعمل کرد که م 120از جمله مادۀ  داند یمفاد موادی که علم قاضی را معتبر م

. به همین ترتیوب  «ل شود، حکم کندطبق علم  ود که از طرق متعارف حاص تواند یشرع م

توبه و عفو نیز باید به تفاوت بنیادین زنای همراه با تراضی و تجاوز  ردر تفسیر مواد ناظر ب

اند و احکام یکی را به دیگوری نبایود    جنسی به عنف توجه کرد. آنها دو جرم کامال  متفاوت

 .آمیخت

 اثبات زنای به عنف یها راه. 5

فقوط قربانیوان آن زنوان     کوه  یمعضالت و مسائلی است که درصوورت کی از یزنای به عنف، 

شود، ولی زیادتر از هر کسی زنوان را تهدیود    نیستند و کودکان پسر یا د تر را نیز شامل می

 یهوا  به جنس زن و قانون زیرآمیها و کشورهای در حال توسعه، نگاه تحق در جامعه . کند می

در تعریوف   .اندازد یبرده و زندگی آنها را به مخاطره مضد زن، آمار تجاوز به زنان را باالتر 

عنف نیز باید گفت که عنف در لغت به معنی  شونت و زور اسوت و هودف از اصوطالح    

زنای به عنف یا همان تجاوز به عنف، انجام نزدیکی جنسی با عدم رضوایت شوخص و بوا    

ات شدیدی دارد و در کشورها مجاز ۀبهره بردن از قهر و غلبه است. تجاوز به عنف در هم

ایوران، تجواوز بوه     یها البته باید دقت داشت که در قانون .کشور ما نیز این همین نوع است

مشروع ازدواج )اعوم از دائوم و موقوت( بوه      ۀبیرون از رابط ۀعنف، تنها در نارنوب رابط

 .رسمیت شنا ته شده است

 ف پردا توه اسوت.  بوه جورم زنوای بوه عنو      221قانون مجازات اسالمی ایران در موادۀ  

، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که دارای نند بند است، اشعار 222براساس مادۀ »

زیر قتل است و تفاوتی میان جوان و غیرجووان و محصون و    ی، حد زنا در موردهادارد یم

 «.کننده است غیر محصن نیست و زنای به عنف و اکراه که سبب قتل زانی اکراه

اثبات جرم زنای به عنف هسوتند   یها شاهد، از علت نهارضی و شهادت اقرار، علم قا

 :میپرداز یکه به توضیح آنها م
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 علم قاضی .1. 5

و محتویات پرونده و  توان به علم قاضی که از طرق متعارف در تجاوز به عنف می دیترد یب

ن شواکی  صوصوی در ایو    که یاستناد کرد. درصورت باشد،حاصل شده  براساس ادلۀ علمی

 .شوود  ینمو متوقوف  تحقیوق و تفحوص    زنای با تراضوی  بر الف، جرم وجود نداشته باشد

یا عدم ارتکواب رفتوار مجرمانوه    قاضی موظف به کسب علم و اطمینان به ارتکاب رو  ازاین

از  .دانود  یتوان به مفاد موادی که علم قاضی را معتبر م در تجاوز یا زنای به عنف می .است

تواند طبوق علوم  وود کوه از طورق       حاکم شرع می: »دیگو یکه م عمل کرد 211جمله مادۀ 

بسا که قاضی بتواند با توجه به اقرارهوای کسوانی کوه     نه .«متعارف حاصل شود، حکم کند

اند و سایر قراین و شواهد، از جمله گوزارش و تشوخیص پزشوکی     مورد تجاوز قرار گرفته

تووان   رای نمونوه موی  ب .صادر کندقانونی جرم متهم را زنای به عنف تشخیص داده و حکم 

دی ان ای که اموروزه بوه حودی     یها حیعلمی و فنی را مستند علم قرار داد و از آزما  ادلۀ

 یها تردیدی قادر است آثار اسپرم و  ون، قطعه نیتر پیشرفت کرده است که بدون کونک

نظریوات   طوور  نیرا احراز کند، اسوتفاده کورد. همو    نهای یلی ریز پوست یا تار مو و مانند ا

پزشکی قانونی در موورد ضوایعات وارده یوا اطالعواتی را کوه قربوانی جورم از اوصواف و         

توان در کنار هم قرار داد و به حقیقت رسوید و ایون    ، میدهد یدست م جانی به یها یژگیو

 .مجموعه را مستند علم قاضی قرار داد

 شهودهادت ش .2. 5

مل منافی عفت را آشکارا مشاهده کرده باشند، شهادت نهار شاهد عادل که ع با اثبات زنا،

شاهد  نهاراز حقوقدانان، اثبات زنا از طریق  یا براساس نظر عده (.15  /است. )نساممکن 

توان اثبات زنوای بوه عنوف را بوه      زنای عادی و ناشی از رضایت است و نمی رعادل ناظر ب

است که تجاوز و زنا بوه زور   نفر تسری داد؛ به این دلیل که فرض نیز بر این نهارشهادت 

و عنف، صورت گرفته است و این کامال  با موردی که زنا با رضایت دو طرف بووده، قابول   

شواهد   نهاراز طرفی هم احتمال دارد که امکان اثبات زنای به عنف از طریق  .ستیقیاس ن

 بورای گفت که توان  ق.م.ا. دارد، می 172سخت به نظر بیاید؛ اما با دقت به اطالقی که مادۀ 
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تووان در صوورت    است، اموا موی   ریپذ نفر امکان نهاراثبات زنای به عنف از طریق شهادت 

ارتکاب زنای به عنف اگر تعداد شهود از حد نصاب قانونی کمتر بود، همراه با علم قاضی، 

 .زنا به عنف را اثبات کرد

ارنود کوه زنوا بوا     د نظور  اتفاقهرنند فقهای اسالمی اعم از شیعه و سنی بر این موضوع 

و در مواردی شهادت سه مرد و دو زن و یوا دو مورد و    رسد یمشهادت نهار مرد به اثبات 

ق، 1428؛  ویی، 461: 2، ج1374؛  مینی، 96: 1410)عاملی،  کند یمنهار زن نیز کفایت 

ی در ادلوه و  ریو گ سوخت (. اما به دالیلی تجاوز به عنف را  ارج از شمول ایون  217: 41ج

م دانسته و آن را مشمول قاعدۀ کلی ادلۀ اثبوات دعووا در حقووق اسوالمی یعنوی      اثبات جر

قورار   مدنظری که تغلیظ شده و برای اثبات زنا ا ادله نکهیا. نخست میدان یمکفایت دو شاهد 

گرفته است، عمومیت ندارد، بلکه مختص به موارد  اص بوده و تخصیصی بر اصول کلوی   

ت. این تغلویظ و سوخت کوردن اثبوات دعووا در جهوت       و یا یک اقرار اس دو شاهدکفایت 

پوشوی و قضوازدایی در روابوط جنسوی هموراه بوا        اجرای یک سیاست کیفری مبتنی بر بوزه 

؛ لویکن در بحوث   دشوو  یمو ( 12/ حجراترضایت است که مشمول قاعدۀ کلی التجسسوا )

مثوال آن  و اغلوب از واژۀ اغتصواب و ا   رود یمو کوار   تجاوز به عنف که کمتر اصطالح زنا به

 نیبنابرا. کند یمقاعدۀ کلی کفایت  براساس، اقرار واحد و شهادت دو شاهد شود یماستفاده 

؛ اکتفوا شوود  تخصیص اصل کلی که کفایت یک اقرار و دو شاهد است باید به قودر متویقن   

موجوب اقنواع    ،و شواهد موجود نیهمراه با قرااگر وجود دو شاهد یا یک اقرار  نکهیادوم 

یا برای قاضی علم ایجاد کند از این حیث نیز موضوعیت نهار شواهد   گردد یوجدان قاض

 منتفی  واهد بود. نجایایا نهار اقرار در 

اند در مورد زنا قران کریم در سورۀ نور آیۀ  متفاوت کامال زنا و تجاوز به عنف دو مقولۀ 

الزََّانِی فَاجْلِدُوا کلََّ وَاحِاد  مِنههُمَاا   الزََّانِعةُ وَ: » دیفرما یمکند و  از واژۀ زانی و زانیه استفاده می 2

کار برده شده  اغتصاب به ۀواژ اتیدر مورد تجاوز به عنف در لسان روا کنیل .«...مِائَةَ جَلهدَةٍ.

و از جهووت  (778: ق1413 د،یوو)مف «نفسووها یموون غصووب اموورأۀ علوو»  ریوواسووت. مووثال  تعب

السالم اان   سئل أبو جعفر العه»رای مثال . باند گرفتهکیفرگذاری نیز مجازات مرگ را در نظر 
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: 23، ج 1369)مجلسوی،   «رجل ااتص  امرأة فرجها قال یضتل محصانا کاان أو اعار محصان    

778) 

فی رجل غصب امرأۀ نفسها قال قال یضرب ضربۀ بالسویف   )ع(عن أبی جعفر همچنین 

 اوال ه کوه  (. بنوابر ایون دو عنووان مجرمانو    778: 23، ج 1369)مجلسوی،   بلغت منه ما بلغت

مصلحت در واکنح  ثالثا متفاوت است،  آنهانوع و میزان کیفر  ا یثانعنوان با لفظ مجزا دارند، 

رو در  صووص ادلوۀ    متفاوت است؛ ازاین کامال  بدانهاو حتمیت و قطعیت نسبت  آنهاعلیه 

 د. تنقیح مناط کرد و ضرورت نهار شاهد را به اغتصاب نیز تعمیم دا توان ینماثبات دعوا 

 اقرار .3. 5

در زمان ارتکاب آن، فردی جوز مجورم و قربوانی حضوور     غلب در مورد زنای به عنف که ا

به این دلیل که مجورم  . است مورد یندارد، مقید کردن اثبات جرم به اقرار یا شهادت شهود ب

اقورار   دیو گو یطور حتم اقرار نخواهد کورد و آنچوه قربوانی در دادگواه علیوه  وودش مو        به

شود و احتیاج به اثبات دارد که علت بور   ه و در مورد مجرم، ادعا محسوب میمحسوب شد

این مورد معموال  موجود نیست. ولی در هر حال طبق قانون مجازات اسالمی، متهم باید در 

 .قاضی نیست ینزد قاضی نهار بار اقرار کند و اقرارهای وی در نزد پلیس، مال: رأ

زنانی که  اظهاراتاما  ،فرد علیه  ودش نافذ است حقوقی، اقرار هر ۀطبق شرع و قاعد

تنها قوادر اسوت جوزو     لیو ،برای علم قاضی مهم است هرنند ،اند مورد تجاوز قرار گرفته

انود و   اقرار نامید، زیرا آنان مودعی  توان ینماین اظهارات را  .قراین و شواهد محسوب شود

در بحوث  آید.  حساب بهتا اقرار اظهاراتشان فقط علیه دیگری است و علیه  ودشان نیست 

حواکی از   ،کنود  دارد و اینکه به ضرر  ود اقرار موی  یا کننده نییتجاوز، رضایت زن نقح تع

 .عدم رضایت و به عنف بودن عمل است و قادر است از قراین اثبات زنای به عنف باشد

ائم سال که مرتکب جر هجدهدر قانون مجازات اسالمی مسئولیت کیفری نوجوانان زیر 

مستوجب حدود قصاص و حدود هستند، ننانچه اثبات شود ماهیت جرم ارتکابی را در: 

وجود داشته است، با توجه بوه سنشوان بوه     یا اند یا در رشد و کمال عقل آنان، شبهه نکرده

حقووق کوود: نیوز، کموال      یها ونیدر کنوانس. شوند یمحکوم م شده ینیب حیپ یها مجازات
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این امر این است که برای زیر  ۀای کودکان و اطفال است. فلسفعقلی، شرط اجرای حکم بر

 .سال حکم قصاص و اعدام نداشته باشیم 18

قووادی،   جرائمو در  اند دانستهدر مورد اثبات زنا، لواط و مساحقه نهار اقرار الزم  فقها

، لیکن در سایر مووارد یوک   اند شمردهقذف، شرب مسکر و سرقت دو بار اقرار را ضروری 

موجب اقناع وجدان قاضی شود کافی در اثبوات جورم اسوت ) مینوی،      که یدرصورترار اق

ق، 1414؛ حر عاملی، 280: 41تا، ج  ؛ نجفی، بی138: 4ق، ج1409؛ حلی، 459:  2، ج1374

و بورای اثبوات آن اقورار     رود یشمار مو  به ریا ۀ تجاوز به عنف جزو دستشک  بی (.33: 9ج

رت بیح از یک اقرار استثنا و تخصیص بر اصل کلی اسوت  ، زیرا ضرواستآور کافی  اقناع

 که باید به موارد متیقن اکتفا شود.

 نتیجه . 6

قوانین جزایی ایران از میان جرائم منافی عفت، دو جرم زنا و لواط توأم با عنف و اکوراه را  

 اند. تبع فتاوای فقهی، مستوجب مجازات سنگین اعدام اعالم کرده به

أکید منوابع فقهوی و فرهنوگ     ۀنتی اثبات جرم یعنی بیّنه و اقرار، توصیمدی ادلۀ ساناکار

حقوقی کشور بر بنای حدود بر تخفیف و احتیاط و افراط در توسل بوه شوبهه و سوعی در    

مجمووع  در تمایل غالب قضات به اجتناب از صدور حکوم بوه اعودام،     ۀپوشی به ضمیم بزه

 یهوا  یی دو جرم موورد اشواره بوا دشووار    یضااند که در آن اثبات ق شرایطی را فراهم آورده

کاران از اجرای عودالت و   ، فرار بزهها یو دشوار ها یمدااین ناکار ۀبسیار مواجه است. نتیج

اجورای   تیو ماندن بوزه دیودگان، تزلوزل در اصول حتم     دفاع یتجری و تجاسر بیشتر آنان، ب

ر اسوت. قانونگوذار   عمومی به نظام عدالت کیفوری کشوو   یاعتماد ینهایت ب در مجازات و

تردید و تعللی که در نگونگی ایجاد توازن میان معیارهای فقهوی   ۀجمهوری اسالمی با هم

نهایوت از راه  در  ،اجتماعی از سوی دیگر داشته است یها تیو حقوقی از یک سو، و واقع

عنوان دلیل اثباتی جرم و مقدم دانستن آن بر سایر ادله، کوشوح   تقویت نقح علم قاضی به

و مجازات مرتکبان آنها را تا حدودی  تیده است راه اثبات جرائم مورد بحث و محکومکر

هموار سازد. ننین است که قانون مجازات اسالمی از سویی زنا با د توران نابوالغ، زنوا بوا     
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هوشی، مستی و زنای مقرون به فریب و اغفال یا مسبوق به ربایح  زنان در حال  واب، بی

کرده و راه اجتهواد   یعنوان فروض ممتازۀ تجاوز به عنف معرف را به یا تهدید و القای ترس

و اظهارنظر شخصی را در این موارد به روی دادگاه بسته است و از سووی دیگور، در کنوار    

، منشأ و مستند حصول ننین عملی را ییمند کردن استناد به علم قاضی در آرای قضا ضابطه

، یکارشناس، معاینه محول، تحقیقوات محلو    یۀل نظربا بیانی تمثیلی بسط داده و مواردی مث

آور را  قرائن و امارات نوعا  اطمینوان  ۀهم یطور کل و گزارش ضابطان و به نااظهارات مطلع

منوافی   جورائم و نتیجه این است که سیاست کلوی در  کرده است  یعنوان مأ ذ علم معرف به

جاوز به عنوف بوا عنایوت بوه     پوشی، قضازدایی و تسامح است، لیکن در مورد ت عفت بر بزه

شدن عفت عمومی و سلب امنیت افراد و جامعه، سیاست عدم تسامح و پذیرش  دار حهیجر

ادلۀ اثبوات دعووا حاکمیوت دارد و حقووق      نیتر مهمعنوان یکی از   حداکثری علم قاضی به

 کیفری ایران نیز در واکنح علیه این جرم همین رویه را اتخاذ کرده است. 
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 .نیمدرس ۀجامع قم: ،3ج ،ریالسرا ق(.1411) سیابن ادر ،یحل .12

، تحقیق احمد حسینی اشکوری، قم: دار کتاب الضاا ق(. 1401) اهلل رشتی، میرزا حبیب .13
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 القرآن الکریم. 

 ، چ3، جقالادقائ  کناز  شارح  الحضائق نععحب(. ق1313) زیلعی، فخرالدین عثمان بن علی .14

  .، قاهرهدوم

 مصر: مطبعه السعاده.  ،9 ، جالمبسوط(. ق1324) الدین محمد بن احد سر سی، شمس .15

، بیروت: دار 2 ، جیشرح الضانون المدن یف طعالوسم(. 1952) سنهوری، عبدالرزاق احمد .16

 احیا  التراث العربی. 

 ، بیروت: دار الفکر. 3األم، ج(. ق1400) شافعی، محمد بن ادریس .17

ألفااظ   یمعرفاه معاان   یالمحتاج إلا  یمغن(. ق1415) بینی، محمد بن احمد الخطیوب شر .18

 ، بیروت: دار الکتب العلمیّه. 4، جالمنهاج

 ، مصر: دار الحدیث. 9و8، جاألوطار لعن(. ق1413) شوکانی، محمد بن علی .19

مطالعاات فضاه و    ةمجل ،«یعلم قاض تیماه»(، 1395) زهرا ض،یمحمدرضا؛ ف ،یداداش .20

 .14ش  ،یالمحضوق اس

انتشارت دانشگاه : تهران ،یپنجاه جلد ۀدور ،فرهنگ اهخدا(. 1338)اکبر  یعل دهخدا، .21

   .تهران

 .نی، تهران: ژوب9، جیاختصاص یفرعحضوق ک (.1385) هوشنگ ،یاتیشامب .22

 .انتشار یشرکت سهام: تهران دوم، چ ،یاثبات ااو ةاال (.1378) نیحسریام ا،ین خیش .23

 .کانینسل ن تهران: چ سوم، ،یاثبات ااو ةاال .(1381) یعل روشن ،یشکار .24

 .تهران: فرهنگ معاصر ،دهیفرهنگ گز (.1382) نیافشار، غالمحس یصدر .25

 النشر االسالمی. ۀر، قم: ممسساإلنتصا(. ق1415) د مرتضییالهدی، س علم .26

 . دانی، تهران: جاویازدهم چ ،دعفرهنگ ام (.1375) حسن د،یعم .27

کتاب ،8، جهعفضه االمام یالمبسوط ف (.ق1387) ن حسن، محمد ب(شیخ الطائفه) طوسی .28

 تهران: المکتبه المرتضویّه.   1الحدود حد الزناص

 .زانی، تهران: مدوم ، چ1، جاثبات لعاثبات و ال (.1382) ناصر ان،یکاتوز .29
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 ، تهران: راه رشد.سوم چ (،یجلد  ی) نعمع یفرهنگ فارس (.1385) محمد ن،یمع .30

 ی.بهنام ، تهران:چ اول ،یشناس جرم .(1394محمود ) دیس ،یلی ل ریم .31

 ، اسکندریه: دار الجامعه الجدیده. العنف ضد المرأهم(. 2015) محمد جمعه، مجدی .32

 وحی.  نور، 23ج ،رسول شرح اخبار آل یمِرآةُ العُضُول ف (.1369ی، محمدباقر )مجلس .33

 شرق. ، لبنان، بیروت: دارالاالاالم و الغته یف المنجد(. 1973معطوف، لوویس ) .34

، چ هفوتم:  43ج ،االساالم  عیشارح شارا   یجواهر الکالم فا توا(.   )بی ، محمدحسنینجف .35

 . یالتراث العرب ا یداراح :روتیب

، تحقیوق  نعضا المتَّ امده و نعروضه الطَّالب(. ق1412) الدین یحیی بن شرف نووی، محیی .36

 ، بیروت: المکتب اإلسالمی. 8زهیر الشاویح، ج

  .ریرکبی، تهران: امیافت و اخالق اموم هعم الجرائ (.1380) محمدصالح ،یدیول .37
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