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چکیده
با اقرار مجرم به ارتکاب جرم با یک شخص معیّن (در زنا یا لواط) دقیقـا جـرم دییـری بـه نوـوا
قذف مطرح می شود .از طرفی اگر به ارتکاب زنا و یا لواط با فرد معیّن اقرار نشود ،اساسـا وقـوج جـرم
دو نفره زنا یا لواط در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند ،از ایورو حجیّت و انتبار اقرار در جرائم جوسی
با توجه به تعریف قابل نقدی که قانونیذار در سال  9311به نمل آورده نیز محلّ تأمل است؛ لذا طرح
بحث طریقیّت ادلّه اثبات در جرائم جوسی نلیرغم دیدگاه مشهور فقهی مبوی بر موضونیّت داشتن ادلّه
مذکور ،مدخلی برای خروج از این بحرا تقویوی است؛ همچوین نظریه ابوحویفه مبوـی بـر نـدم ترـوّر
ارتکاب زنا بدو وجود مزنیٌ بها در میا فقهای اهل سوّت نیز مجالی بـرای طـرح دیـدگاه فقـه مقـار
است که مرداقی از تضارب آراء می باشد و در نهایت ،طالبا نلم را به نظریه صواب رهومو خواهد
ساخت.
کلیدواژه :زنا ،اقرار ،جرائم جوسی ،ادلّه اثبات ،حجیّت اقرار ،دلیل شرنی ،لواط.

∗ نضو هیأت نلمی دانشیاه گیال  ،رشت ،ایرا (نویسوده مسئول) h.shahmalekpour@gmail.com
∗∗ کارشواس ارشد حقّوق جزا و جرم شواسی از دانشیاه گیال  ،رشت ،ایرا

تشکیک و تردید در حجیّت و اعتبار اقرار بر جرائم جنسي ــــــــــــــــــــــــــــ 141

 -1مقدّمه و طرح بحث
با همه تفاوتی که در کالم فقها از اقرار وجود دارد ،اما همیی در این نکتـه توافـ
دارند که اقرار ،اخبار از یک ح ّ است که لزوما به ضرر مقرّ می باشد والّا اگر آ خبـر
متضمّن موفعت باشد ،نونی شهادت است .مـوجزترین تعریـف از اقـرار ،متعلّـ بـه ابـن
حمزه طوسی است .ایشا در این خروص می نویسد «:االقرار إخبار بحـ ّ نلـی نفسـه»
(ابن حمزه .)113 :9091 ،به نظر می رسد شالوده تعریف فقها از اقرار همین سـه نورـر
است که در تعریف ابن حمزه وجود دارد :خبر داد  ،وجود یـک حـ ّ ،بـه ضـرر مقـرّ
بود  .چوا که در المخترر الوافع (محقّ حلّی )111 :9095 ،و شرائع االسـالم (محقّـ
حلّی )115/3 :9051 ،و شرح لمعه (شهید ثانی ،بی تا )315/1 :به آ اشاره شـده اسـت.
در میا معاصرین ،امام خمیوی (ره) نیز به همین معوـای اقـرار کـه اخبـار از یـک حقّـی
است که بـه ضـرر مقـرّ باشـد ترـریه کـرده اسـت (خمیوـی .)901/1 :9050 ،یکـی از
حقّوقدا معاصر ،با اشاره به تعریف سوّتی قانونیذار از اقرار  -که در ماده  9101قـانو
مدنی مطرح شده است -قیدی را به تعریف مزبور اضافه نموده و معتقد است کـه اقـرار
نبارت است از اخبار به زیا مخبر از وضعی موجود اصالتا که این قید اخیر در تعریـف
سوّتی مفقود است .یعوی اخبار مقرّ باید به گونه ای باشد کـه صـرفا و موحرـرا متضـمّن
ضرر به خود باشد نه دییری ،فلذا اگر در یک اقرار نـالوه بـر ضـرر بـه مقـرّ ،شـخص
دییری نیز متضرّر شود ،با اطالقی که در تعریف سوّتی فقها مطرح شده موافات ندارد و
الاقلّ اجمال دارد؛ لیکن با وجود قید اصالتا ،مـورد مزبـور از تعریـف اقـرار خـارج مـی
شود؛ به طور مثال ،اگر شخری اقرار کود که با همسر فعلی خـود در زمـا سـاب و در
حالی که او شوهردار بوده ،زنا کرده است تردی این اقرار و تأیید آ موجـ

بطـال

نکاح فعلی است و بدیهی است که صحّت این اقرار به طور تبعی به ضرر زوجـه او نیـز
خواهد بود که البته با موط حجیّت اقرار قابل انطباق نیست (جعفری لویـرودی:9319 ،
 .) 035/9در دیدگاه قانو مدنی نیز اقرار نبارت از اخبار به حقّی است بـرای غیـر و بـر
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ضرر خود که این ییانه تعریف قانونی از اقرار (ماده  )9101بر حس

ظـاهر هـم شـامل

امور مدنی و هم در امور کیفری می شد و از این حیث مورد اشکال نیز واقع شده بـود.
از جمله این که اقرار به جرم را نمی توا اقرار به ح ّ به ضرر خود و برای غیر دانسـت،
چراکه در اقرار به زنا (خواه نوف یا به رضایت) ،ضرر مقرّ هست ولی نفعـی بـرای غیـر
(مزنیٌ بها) ندارد (هما  .)035 :البته اشکال مزبور قابل پاسخ است به این که به هر حـال
در اقرار به زنای به نوـف ،مزنـیٌ بهـا مسـتح ّ دریافـت مهرالمثـل اسـت .بـه هـر حـال،
موضونیّت و یا طریقیّت اقرار در جرائم جوسی به نووا یک دلیل اثبات جرم ،از جمله
مسائلی است که از زوایای مختلف قابل بحث و بررسی می باشد .در ایـن مقالـه نمـدتا
به این نکته پرداخته شده که آیا به صِرف این کـه کسـی اقـرار بـه زنـا کـرده و بـر ایـن
انتراف خود اصرار داشته و حتی چهار مرتبه هـم آ را تکـرار نمایـد ،جـرم زنـا ثابـت
شده و او مستح ّ مجازات شرنی خواهد بود؟ آیا با اقرار به زنا از سوی متّهم تحقّیـ و
تفحّص از وجود و مشخّرات مزنیٌ بها و یـا زانـی الزم و ضـروری نیسـت؟ آیـا بـدو
احراز و معلوم کرد طرف زنا ،مقرّ به زنا مستح ّ مجازات خواهد بود؟ ضـمن بررسـی
و تحلیل مواد ق.م.ا .مروب  ،9311نظرات فقهی ،مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 -1حجیّت و اعتبار اقرار
 -1-1کتاب
غالبا در کت

مرجع برای حجیّت و انتبار اقرار هم به موابع قرآنی و هم بـه سـوّت و

حتی به دلیل اجماج اشاره و استواد می شود .در قرآ کریم آمده است« :یَـا ََیّههَـا الَّـذِینَ
آمَوهوا کهونهوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شههَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ نَلَى ََنفهسِکهمْ» (نسـاء .)930 :قطعـا ایـن طـرح
موضوج در قرآ مویّد آ است که دلیل اقرار مورد تأیید است؛ چراکه اگر قابل تأییـد
و استواد نبود ،خداوند حکم امر به انجام اقرار نمی داد .این که گفته شـود اقـرار کویـد،
اما معتبر نباشد ،مستلزم لغویّت است.
 -1-1سنّت

تشکیک و تردید در حجیّت و اعتبار اقرار بر جرائم جنسي ــــــــــــــــــــــــــــ 141

در روایات وارده از پیامبر(ص) و ائمه معرومین (ج) به انحـاء مختلـف ،بـه داللـت
اقرار اشاره شده و به نونی حجیّت آ مورد تأیید قرار گرفته است (حّر ناملی ،بـی تـا:
َاسـ ِ إِلّـا
/91کتاب االقرار) .از امام صادق (ج)روایت شده است که« :الَ ََقْبَـله َشـهَادَهَ اَلْف ِ
نَلَى نَفْسِهِ» (حّر ناملی ،بی تا .)991/91 :همچوین روایات متووج و مختلفی کـه در بـاب
اقرار به جرائم و قابلیّت استواد به آنهـا مطـرح شـده (همـا  ،بـی تـا /91 :ابـواب جـرائم
جوسی ،سرقت ،محاربه ،قتل) تلویحا اشـاره بـه حجیّـت اقـرار دارد ،مضـافا ایـن کـه در
مالک نفوذ اقرار ،بین اقرار فاس و نـادل تفـاوتی وجـود نـدارد (موسـوی بجوـوردی،
 .)05/3 :9091البته اخبار متعددی با این مضمو که «اقرار العقالء نلـی َنفسـهم جـائز»
وارد شده که به نظر می رسد از مرادی اخبار اصطیادی است؛ یعوی چه بسا نین الفاظ
مزبور از لسا مبارک ائمه معرومین صادر نشده باشد امـا مضـمو و محتـوای آ چـه
که موظور و مقرود آنا بوده همین معوای متّخذه است.
 -1-3عقل
قطعا در بوای نقالء ،آنیاه که ناقل و بالغی به ضرر خـود اقـرار مـی نمایـد ،معتبـر
شمرده شده و محتوای اقرار را تلقّی به قبول می نماید ،چراکه انسا سـودجو و موفعـت
طل  ،آنیاه که از سالمت روح و روا برخوردار باشد ،غالبا نلیه خـود دروغ نیفتـه و
خود را متّهم نمی کود؛ لذا همیشه اصل در اقرار ،حجیّت و نفـوذ آ اسـت .بـه نبـارت
دییر ،اساسا چاره ای غیر از آ نیست یعوی اگـر قـرار باشـد کـه بعـد از اقـرار و اخبـار
شخری نلیه خود باز هم مردّد و مشکوک باشیم ،به نظر می رسـد کـه نظـام اجتمـانی
در انحاء روابط فی مابین خود که نیازمود ثبات و حقیقـت اسـت دچـار تزلـزل و از هـم
گسیختیی می گردد (البته با دقت نظـر و مالحظـه در تفـاوت و تمـایز اقـاریر مـدنی و
کیفری)9.در هر صورت ،آ چه در ایوجا جلوه کرده و اثـر آ را ضـروری مـی سـازد،
توبّه به این نکته است که نمده وجه حجیّت و انتبار اقرار ،همـین سـیره و بوـای مسـتمرّ
 .9برای مطالعه بیشتر در خروص شرایط صحّت اقرار و آثار اقرار صحیه ر.ک :جعفری.901-930 :9310 ،
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نقالیی است کـه در جمیـع انرـار و امرـار و در پیشـیاه صـاحبا دیانـت و غیـر آ
مقبول بوده اسـت (موسـوی بجوـوردی31/3 :9091 ،؛ مکـارم شـیرازی050/1 :9091 ،؛
فاضل لوکرانی )10/9 :9010 ،و البته شارج مقـدس نیـز حجیّـت و انتبـار آ را تأییـد و
امضاء نموده است و می دانیم که در کوار هر سیره نقالیـی اگـر اخبـار و احـادیثی نیـز
وارد شده باشد ،در واقع به نونی ارشاد به حکم نقالیی است.
نتیجه آ که اساسا دلیل بود اقرار برای رفع تخاصم و دناوی حقـوقی و کیفـری،
نه لزومـا امـری تعبّـدی و شـرنی بلکـه یـک تأسـی

حقـوقی نقالنـی و نرفـی اسـت

(جعفری لویرودی )039/9 :9319 ،لذا داللت و قلمرو و حجیّت آ نیـز بایسـتی تـابعی
از داللت نرفی باشد هما گونه که در بوای نقـالء و زنـدگی اجتمـانی امـروز ،اقـرار
طریقی به واقعیّت و کشف امر واقع است و کارکرد اصلی آ در شریعت نیز بـه همـین
معوا قابل تروّر و تردی می باشد.

 -3جایگاه قانوني اقرار بر زنا
قانونیذار ایرا نلیرغم شمولیّت بسیار گسترده ای که اقـرار در دنـاوی کیفـری از
آ برخوردار است ،تا قبل از سال  ،9311از این دلیل اثبـاتی تعریـف روشـوی بـه نمـل
نیاورده بود .شاید وجود تعریف اقرار در قانو مدنی ،نلّت ایـن غفلـت و اهمـال بـوده
است؛ در حالی که با توجه به تفاوت و تمایز ملموس دناوی مدنی و کیفری ،ایـن امـر
جلوه وجیهی نداشته و کلّا ناموجه بـود ،چراکـه ماهیّـت دنـاوی مـدنی نمـدتا بـر پایـه
مسئولیت مدنی (مدیو بود ) و جبرا خسارت است و مطاب تعریف قانونیذار مدنی
خود به خود مقرّ را در برابر مقرٌّله ضامن کرده و مسئولیت جبرا خسـارت را بـر دوش
او استوار می سازد؛ در حالی که در دناوی کیفری ،صِرف بیا اخبار ،هیچ کـ

را در

مقابل دییری و یا حاکمیّت ،ضامن و مسئول نمی کود (مثل این که کسـی بیویـد مـن
قاتل هستم یا من قاتل حسـن هسـتم) و اساسـا ایـن ارتکـاب جـرم اسـت کـه مسـئولیت
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کیفری را برای شخص به وجود می آورد و این معوا خـود متوقّـف بـر احـراز و اثبـات
وقوج جرم است که این امر تکویوی بوده و لذا تابع شرایط نیوی و واقعی است.
مجازات هم حقیقتی قانونی است که به صِرف یـک ادنـا و خبـر هرچوـد بـه ضـرر
خود (گویوده) در نظام کیفری واقع نمی شود .یک خبر ولو از جان شخص(مقرّ) باید
با واقعیّت نیوی و تکویوی موطب باشد .وقوج زنا ،مزنیٌ بها و وقوج سرقت ،نین مسـروقه
و شخص مالباخته و همین طور وقوج قتل ،یـک جسـد بـی جـا مـی خواهـد .البتـه در
دناوی حقوقی همین که شخص از بـدهکار بـود خـود (دیـن) خبـر مـی دهـد بـرای
اشتغال ذمّه او کافی است و او مدیو (بدهکار) قلمداد می شود و فـارغ از ایـن کـه آ
خبر صحیه است یا غلط ،انتبار اقرار ناقل و بالغ و غیر سفیه ،تضـمین کووـده ایـن ذمّـه
مشغول شده است ،ولو این کـه اصـل خبـر محتمـل الرـدق و الکـذب باشـد .از ایوـرو
انتباری بود دلیل اقرار در دناوی حقوقی امری قابل قبول است اما در دناوی کیفری
مطل

به گونه ای دییر است .این که در اصطالح فقهی گفتـه شـده« :هـو اخبـار بحـ ّ

نلی نفسه» (ابن حمزه )113 :9091 :در محـدوده دنـاوی کیفـری ،بـرای انتسـاب یـک
جرم به مقرّ ،کفایت نمی کود .کفایت اقرار زمانی است که ما به ازای اقـرار مقـرّ ،یـک
مزنیٌ بها و یا مقذوف و یا مقتول نیز موجود باشد.؛ بـه همـین دلیـل در قـانو مجـازات
اسالمی ساب  ،نقرا و خأل ندم تعریف اقرار غمض نین بود .در مـاده  15ایـن قـانو
آمده بود« :اقرار باید صریه و یا به طوری ظاهر باشد که احتمال نقالئی خـالف در آ
داده نشود ».بدیهی است یکی از مرادی بارز احتمال خالف نقالئی ،در فرضی اسـت
که مثال در وجود مزنیٌ بها مشکوک باشیم .اما در ق.م.ا .مرـوّب  ،9311ضـمن بحثـی
مستقلّ از ادلّه اثبات کیفری به تعریفی کیفری از اقرار پرداخته که هما اخبـار شـخص
به ارتکاب جرم از جان

خود است (مـاده  .)910بـه نـالوه ،شـرایطی را در خرـوص

نفوذ و انتبار اقرار و قلمرو آ مطرح کرده است که نشانه رشـد و بلـوغ هـر چـه بیشـتر
قانونیذار نسبت به ارزیابی دلیل اقرار و نزمی شد قوانین مربوطه است .امـری کـه در
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سواب تاریخی و تدوین قوانین کیفری گذشته دیده نمی شد و جان تعبّـدی بـود آ
مشهودتر بود؛ به طوری که موضونیّت داشتن ادلّه اثبات در کلّ ،و دلیل اقـرار بـه طـور
خاصّ ،در نزد اولیای امر قضا و مدیریّت سیاست کیفری مفروض بوده است .در همـین
رابطه تدوین ماده  919ق.م.ا .مروّب  9311قابل توجه است9.ماده مزبور بـا آ کـه بـه
موضونیّت داشتن اقرار ترریه می کود ولی توقّـف حکـم را در صـورتی کـه قاضـی،
نلم به خالف داشته باشـد جـایز مـی دانـد .در ایـن میـا  ،اوج تحـوّل و دگرگـونی در
ذهویّت قانونیذار کیفری در ماده  919متجلّی شده است؛ چوا کـه در ایـن مـاده آمـده
است« :هرگاه متهم ،اقرار به ارتکاب جرم کود اقـرار وی معتبـر اسـت و نوبـت بـه ادلّـه
دییر نمی رسد میر این که با بررسی های قاضی رسیدگی کووده ،قـرائن و امـارات بـر
خالف مفادّ اقرار باشد ،که در این صورت ،دادگاه تحقی و بررسی الزم را انجـام مـی
دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رَی ذکر می کود ».نکات بدیهی کـه تجلّـی
دیدگاه متحوّل قانونیذار است نبارت است از:
الف) در مقابل اقرار به جرم ،قاضی ح ّ رسیدگی و تفحّص از صحّت و سقم مفـادّ
اقرار را دارد.
ب) اقرار ،برای صدور رَی محکومیّت و اجرای مجازات کفایت نمی کود.
پ) با وجود امارات و قرائن مخالف مفادّ اقرار ،محکومیّت و مجازات متّهم وجهی
ندارد.
البته در خروص بود سوم ،قانونیذار کمی بـا مسـامحه و ابهـام سـخن گفتـه اسـت،
چراکه با وجود قرائن و امارات مخالف مفادّ اقـرار ،قاضـی نـه مـی توانـد و نـه بایـد بـه
مجازات مقرّ رَی دهد و لزوما باید به برائت مـتهم رَی دهـد؛ کـه ایـن رَی برائـت در
کوار اقرار متّهم ،باید به امارات و قرائن به دست آمده مستود باشـد .البتـه شـاید اشـکال
 . 9در مواردی که دنوای کیفری با ادلّه شرنی از قبیل اقرار و شهادت که موضون ّیت دارد اثبات می شود ،قاضی
به استواد آنها رَی صادر می کود ،میر این که نلم به خالف آ داشته باشد.
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شود که مفادّ این ماده ،بیشتر برای آ دسـته از جرائمـی اسـت کـه ادلّـه شـرنی در آ
موضونیّت ندارند ،چراکه در ماده  919همین قانو که ناظر بر مواد نمومی ادلّه اثبـات
است ،ترریه شده که در مواردی که ادلّه شرنی مثل اقرار و شهادت برای اثبات دنوا
موضونیّت دارند ،اصل آ است که قاضی مستود بـه آنهـا رَی الزم را صـادر نمایـد و
توها موردی که قاضی از صدور رَی استوکاف می ورزد نلـم بـر خـالف اسـت و ایـن
نلم بر خالف یعوی نلم شخری قاضی؛ مثل این کـه قاضـی خـود دیـده باشـد کـه در
زنای واقع شده ،زانی فرد دییری (غیر از مقرّ و یا مشهودٌ نلیه) بوده اسـت .بـه نبـارت
دییر ،از ظاهر این ماده چوین بر می آید که در دناوی جوسـی (زنـا ،لـواط و مسـاحقه)
اساس کار ،همـا ادلّـه شـرنی اسـت کـه موضـونیّت دارنـد و قاضـی ،حـ ّ تحقیـ و
بررسی بیشتر را ندارد .مثل آ که صرفا نلم شخری قاضی موجـود باشـد کـه در ایـن
صورت ،استواد به اقرار و شهادت را مخدوش می کود .در پاسخ بـه ایـن اشـکال وارده،
می بایستی به یک اصل اساسی و بدیهی در هر رسیدگی قضایی اشـاره کـرد و آ ایـن
که به هر حال زنا و لواط و مساحقه ،یک واقعه مرکّ
یعوی رابطه جوسی مشترک بین دو نفر؛ پ

و یـک فعـل توَمـا اسـت .زنـا

واضه است که تا زمانیکـه وجـود طـرف

مقابل و فعل مشترک او احراز نشده ،اصل فعل جوسی نیز قابل اثبات نیست .هما طـور
که قبال نیز اشاره شد ،میر می توا قتل بـدو وجـود مقتـول را بـاور کـرد؟ بـه همـین
دلیل ،زنای بدو مزنیٌ بها و احراز شخص زانیه و یـا بـالعک  ،زنـای ز بـدو وجـود
زانی قابل تردی نیست؛ بلکه اصال قابل تروّر هم نیست؛ لذا در سـااالت پیـامبر(ص)
از مانز بن مالک آمده است که آیا خواب ندیدی؟ خیال نمی کوی؟ به نبـارت دییـر،
موضونیّت داشتن اقرار برای یک فعل مجرمانه یک طرفه و با یـک فانـل ،قابـل قبـول
است اما وقتی مراد از فعل مجرمانه ،فعل مرکّـ

از دو فانـل اسـت و اقـرار هـم صـرفا

داللت بر ارتکاب فعل مقرّ می کود ،بوابراین اشکال مزبور پذیرفتوی نیست.
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 -4داللت انواع (اقسام) اقرار در زنا
این که شخری خبر از ارتکاب فعلی بدهد که مستلزم واکوش کیفری است ،امـری
طبیعی نیست اما در نین حال ،امر موطقی می تواند باشد .به نبارت دییـر ،مجـرم بـرای
فرار از فشار روحی و روانی ناشی از ارتکاب جرم ،خود را به نظام کیفری تسلیم نموده
و به مجرمیّت خویش انتراف می کود .از ایورو در تمام نظام های کیفری ،اقـرار نقـالء
معتبر شواخته شده و از ادلّه اثبات جرم محسـوب مـی گـردد؛ کمـا ایـن کـه در حقـوق
اسالم نیز مورد پذیرش واقع شده است .البته اقسام و انـواج مختلفـی بـرای اقـرار وجـود
دارد که حجیّت و داللت آنها برای اثبـات جـرم در نـزد همـه فقهـای مـذاه

اسـالمی

یکسا نیست .با این پیش فرض ،مروری بر اقسام اقرار مفید خواهد بود:
 -4-1اقرار لفظي
اقرار لفظی و لسانی هما اقرار اشخاص است که در تعریف آ گفتـه شـده «اخبـار
به حقّی است که مقرّ نلیه خود بیا مـی دارد» و نمـده مباحـث قوانـد فقهـی در بـاب
اقرار نیز به این قسم از اقرار اختراص می یابد و البته مورد قبول تمام مـذاه

اسـالمی

نیز می باشد.
 -4-1اقرار الحال
این نوج اقرار بدیل اقرار لفظی شمرده شده و در کت

فقهی اهل سوّت از آ بیشـتر

سخن گفته می شود و حتی برخی فقهای معاصر اهل سوّت ،جاییاه آ را در میا ادلّـه
اثبات ،بلیغ تر و صادق تر از اقرار لسانی می دانود (الزحیلی  ،بی تا .)01/1 :اقرار الحـال
نبارت است از شواهد و قرائن و اماراتی که در وجود شخص مجرم ،مشهود بوده و بـه
او وابسته هستود؛ چوا که شخری شراب قی کود و بوی شراب بدهد و یا مال مسـروقه
در ید و اموال او پیدا شود .کلیّت این دلیل از سوی فقهای اهـل سـوّت پذیرفتـه شـده و
اولویّت آ نسبت به اقرار لفظی و لسانی از این جهت است که در اقرار لسـانی ،قابلیّـت
صدق وکذب وجود دارد و محتمل است که مقرّ ،به دروغ به ارتکاب فعلی (مجرمانـه)
اقرار کرده باشد ،در حالی که در اقرار الحال ایـن مسـأله موتفـی اسـت (همـا ) .در هـر
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حال ،داللت اقرار الحال برای اثبات زنا مورد اختالف فقهای اهل سوّت واقع شده است
(ابن رشد301/1 :9090 ،؛ الشوکانی  .)111/1 :9113 ،فقهای مالکی و ابن القیم ،حاملـه
بود دختر را دلیل بر ارتکاب زنا می دانوـد (غرنـاطی130/9 :9091 ،؛ القرافـی:9110 ،
)01/91؛ ولی حوابله معتقدند که اگـر ز شـوهردار نباشـد ،حاملـه شـد او داللتـی بـر
ارتکاب زنا ندارد ،چراکه محتمل است به اکراه با او زنا شده باشد و یـا چـه بسـا بـدو
نزدیکی و مباشرت و صرفا با انتقال ترادفی نطفه در رحم او قرار گرفتـه و او را حاملـه
کرده باشد (ابن قدامه ،بی تا913/95 :؛ البهـوتى .)931/1 :9091 ،در ا یـن میـا  ،اساسـا
فقهای شیعه برای چوین اماره طبیعـی بـرای اثبـات زنـا اهمیتـی قائـل نیسـتود ،چوـا کـه
صاح

ارشاد االذها می نویسد« :حمل از زنی که شوهر ندارد ،دلیلـی بـر زنـا نیسـت»

(نالمه حلّی9095 ،ق )911 /1 :و محقّ اردبیلی هم در شـرح ایـن مطلـ

مـی نویسـد:

«دلیل ندم اثبات آ است که محتمل است آ ز مکرَه بوده و لـذا شـبهه حاصـل مـی
شود و اصل نیز مقتضی ندم وقوج زنا است و دستور به مستور کرد زنا در شریعت نیز
ماید همین حکم است» (محقّـ اردبیلـی .)130/93 :9053 ،نالمـه در قوانـد و محقّـ
حلّ ی در شرائع نیز به این معوا ترریه کرده اند که حمـل ز  ،امـاره بـر زنـا نمـی باشـد
(نالمه حلّی013/3 :9093 ،؛ محقّ حلّی .)130/0 :9051 ،البته در کتـ

فقهـی شـیعه و

در بحث شرب خمر این بحث مطرح شده است که اگـر یـک شـاهد ،بـه شـرب خمـر
شهادت داده ،و شاهد دییر ،به قی کرد متّهم ،آیا بـرای اثبـات شـرب خمـر و اثبـات
مجازات کفایت می کود یا نه؟ برخی فقهای متقدّم چوین داللتـی را قبـول کـرده (شـیخ
طوسی093/1 :9311 ،؛ شهید اول )101 :9099 ،و برخی در آ تردید کرده اند (محقّ
حلّی )105/0 :9051 ،و البته مسأله ایرادات و اشکاالت فراوانی را به دنبال داشـته اسـت
(شهید ثانی ،بی تا.)195/1 :
 -4-3اقرار أخرس (الل)
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َخرس یعوی کسی که قدرت تکلّم و سخن گفتن نـدارد .نکتـه ایـن اسـت کـه آیـا
اقرار چوین شخری که با حرکات و اداء و اشاره به مطلبی اشـاره مـی کوـد ،مـی توانـد
داللت بر ارتکاب زنا و اثبات جرم باشد ،بـه طـوری کـه او را مسـتح ّ نقوبـت نمایـد؟
فقهای شیعه نمدتا و بلکه باالتفاق اشاره َخرس را مبیّن و مثبت وقوج فعل ارتکابی مـی
دانود و لذا در مواردی که از ادلّه اثبات بحث مـی شـود ،اشـاره َخـرس نیـز در ردیـف
همین ادلّه جای می گیرد (شیخ طوسی1/1 :9311 ،؛ نالمه حلّی013/3 :9093 ،؛ شـهید
ثانی ،بی تا.)130/1 :اما در میا فقهای اهل سوّت ،چوین توافقی وجود ندارد؛ چوـا کـه
مثال فقهای حوفی به صراحت از جمله شرایط حجیّت اقرار را بیـا شـفاهی مجـرم و یـا
هما لفظی بود می دانود .آنها معتقدند که در شریعت اسالم وجوب مجازات معلّ بر
بیا صریه و شفّاف و تمام کووده است و این معوا جز با بیا شفاهی حاصل نمـی شـود
(الکاسانی)01/1 :9051 ،؛ مضافا این که شخص الل نمی تواند با اداء و اشاره به معوـای
خاصّ رابطه جوسی در زنا (ایالج) ترـریه نمایـد (السرخسـی )11/1 :9051 ،در حـالی
که فقهای حوبلی ،شافعی و مالکی اشارات شخص الل را که قابل فهم باشد قبول کـرده
و به نووا دلیل اثبات زنای مقرّ پذیرفته اند (ابن قدامه ،بی تا919/95 :؛ الوووی ،بـی تـا:
391/1؛ القرافی.)01/91 :9110 ،
 -4-4اقرار کتبي
امروزه در فرایوـد قضـایی ،کتابـت از جاییـاه ویـ ه ای برخـوردار اسـت .از اولـین
مرحله ای که جرم واقع شده و توسط ضابطین دستیاه قضایی ،مورد ثبت و ضبط قـرار
می گیرد تا آخرین مراحل شکل گیری پرونده قضایی ،کتابت نقش آفرین است .ثبـت
و ضبط واقعه مجرمانه که به صورت کتابت واقع می شود بـرای دسـت انـدرکارا امـر
قضاء دقتّ نظر بیشتری را ایجاد می نماید .اما در هـر حـال ،آ چـه مهـمّ اسـت معوـا و
محتوای اقرار متّهم است که دقیقا به هما معوایی که موطب با واقع است ،مطـرح شـود؛
یعوی اخبار به حقّی که نلیه مقرّ است و ایـن امـر لزومـا بایسـتی بـرای قاضـی بـه اثبـات
برسد؛ لذا با همه اهمیّت و وی گی اسواد کتبی که از رسمیّت و دقّت بیشتری برخـوردار
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است ،ایویونه تدانی و توهّم می شود که اقرار کتبی متّهم صـرفا دسـت نوشـته ای غیـر
صریه و غیر شفاف و نامطمئن است که نهایتا امضایی از متّهم در ذیل آ مشـاهده مـی
شود .از ایورو هم فقهای شیعه و هم فقهـای اهـل سـوّت در حجیّـت اقـرار کتبـی خدشـه
کرده اند (نجفی0/30 :9311 ،؛ الکاسانی.)01/1 :9051 ،
در هر صورت ،نکته قابل ذکر این که اقـرار کتبـی مـورد بحـث و مـورد قبـول مـا،
مکتوبات شخص متّهم در نزد قاضی است ،همچوا که وقتی از اقرار شفاهی بحث مـی
کویم به اقرار نزد قاضی اشاره می کویم؛ لذا تفاوتی بین آ دو وجود ندارد؛ بوابراین هـر
آ چه که حجیّت اقرار شفاهی را رقم زده و ارزش و انتبـار قضـایی آ را فـراهم مـی
سازد ،در اقرار کتبی نیز لزوما باید مورد مالحظه واقع شود .از ایوـرو بـه نظـر مـی رسـد
موضع قانونیذار در خروص حرر حجیّت اقاریر به اقرار شفاهی ،چودا موجّه نیست.

 -1داللت اقرار در اثبات جرائم جنسي
هما طور که در تعریف اقرار مطرح شد اقرار ،اخبار به حقّی اسـت کـه مقـرّ نلیـه
خود بیا می دارد .به تعبیری که مستفاد از اخبار وارده (اصطیادی) است« :اقرار العقالء
نلی َنفسهم نافذ ».فلسفه مقبولیّت نقلی این قانده و خبر نیز همین است که هیچ انسـا
ناقل و متعارفی به خود ضرر نمـی رسـاند و بـه دروغ خـود را مـتّهم نمـی سـازد .البتـه
امروزه به دلیل روابط پیچیده در زندگی اجتمانی ،موافع ندیده ای وجود دارد که چـه
بسا نقالی نالم را نیز به انجام اقرار دروغ نلیه خود می کشاند .لذا با آ کـه در تعـابیر
نرفی و شیوج افواهی ،اقرار ،شاه دلیل است اما به هر حال ،بـه موجـ

فلسـفه طریقیّـت

ادلّه اثبات ،تا زمانی که قابلیّت وقوج جرم از سوی مـتّهم بـا دالیلـی نیوـی ثابـت نشـود
پذیرش اقرار متّهم به ارتکاب جرم  -آ هم جرائم جوسی  -ممکن نخواهد بود .به هـر
ترتی  ،در یک تقسیم بودی با دوگونه اقرار روبرو هستیم :الف) اقرار به ارتکـاب جـرم
خاصّ ،ب) اقرار مجمل.
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 -1-1اقرار به ارتکاب جرم خاصّ (زنا)
در این فرض با متّهمی روبرو هستیم که مثال بـه زنـای خـود انتـراف و اقـرار دارد؛
یعوی صراحتا به ارتکاب نمل جوسی با یک ز انتراف می کود .در ایوجـا چوـد مسـأله
قابل طرح است :اول این که آیا مطل اقرار برای اثبات جرم و ترتّ

مجـازات کفایـت

می کود یا این که اقرا متهم بایـد بـه طـور تفرـیلی مطـرح شـود؟ دوم ایـن کـه آیـا در
حجیّت اقرار به زنا ،ذکر مزنیٌ بها به صورت معیّن و مشخّص الزم است؟ سوم ایـن کـه
آیا در اقرار به زنا با زنی معیّن و مشخّص ،تأیید و تردی مزنیٌ بها نسـبت بـه مقـرّ الزم
است؟ و آیا در صورت تکذی

مزنیٌ بها جرم قذف نیز محقّ می شود؟ در هـر حـال،

به نظر می رسد اقرار به زنا و جوبه اثباتی آ در سیسـتم کیفـری امـروز بـا چـالش هـا و
تواقضاتی روبرو است که برای برو رفت از این بحرا به طرح مباحثی نـوین و اجتهـاد
مجدّد نیازمودیم.
 -1-1-1اقرا مطلق (به زنا)
آ چه که در خروص اقرار مطل و یا مفرّل می توا مطرح نمود ،این اسـت کـه
در متو فقهی شیعه آنیاه که از اقرار به نووا دلیل اثبات زنا بحث می شـود بـه مطلـ
اقرار اشاره شده و تمام بحث در کمیّت و کیفیّت اقرار است ،اما این که مجرم در اقـرار
خود به تفریل ماجرای ارتکاب جرم را شرح دهد لزومی ندارد .صاح

المقوعه (شـیخ

مفیــد )113 :9095 ،و المبســوط (شــیخ طوســی )0/1 :9311 ،و الســرائر (ابــن ادری ـ ،
 )011/3 :9051و شرائع االسالم (محقّ حلّی )130/0 :9051 ،و مختلف الشـیعه (نالمـه
حلّی )910/1 :9093 ،و لمعه (شهید اول ) 130 :9099 ،و شرح لمعه (شهید ثانی ،بی تـا:
 ) 33/1و مسالک (شهید ثانی ) 309/90 :9093 ،و نیز صـاح

جـواهر (نجفـی:9310 ،

 )111/09صرفا به مطل اقرار فانلِ ناقل و بالغ اشاره کرده اند و ایـن یعوـی در دیـدگاه
این بزرگا  ،اقرار برای اثبات زنا موضونیّت داشته و به صِرف این که مقرّ ،بالغ و ناقل
باشد برای اثبات زنا و ترتّ

مجازات کفایت می کود.
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به نظر می رسد نمده استدالل این بزرگا هم اطالق ادلّه است؛ یعوی معتقدنـد کـه
در اخبار و روایات وارده توها به اقرار زانی اشاره شـده و لـذا توهـا بحثـی کـه بـین فقهـا
مطرح شده ،کمیّت اقرار است؛ به این معوا که آیا در اثبات زنا چهار اقرار الزم است یـا
یک اقرار کفایت می کود؟ در این رابطه روایتی وارد شـده کـه سـکونی آ را از امـام
صادق(ج) و ایشا از پدرش و او نیز از امیرالموموین(ج) نقل مـی کوـد کـه پیـامبر(ص)
فرمودند« :از ز زناکار ساال نکوید که چه کسی با تو زنا کرد ،چراکه همـا طـور کـه
ارتکاب گواه بر او آسا شد چه بسا تهمت زد و قذف یک مسلما بـریء الذّمـه نیـز
بر او آسا شود و به کسی تهمت بزند» (حّر ناملی ،بی تا ،91 :باب  ،09حـدیث  .)9در
میا فقهای معاصر نیز نمدتا به ذکر مطلـ اقـرار اشـاره کـرده انـد (خـوئی09 :9011 ،

199؛ خوانســاری90/1 :9050 ،؛ مکــارم شــیرازی 909/9 :9091 ،؛ موتظــری ،بــی تــا:
 ،)10/9ولی امام خمیوی (ره)در کتاب تحریـر الوسـیله ایویونـه مـی نویسـد« :البـدّ وَ

یکو اإلقرار صریحا َو ظاهرا الیقبل معه االحتمال العقالئی» (خمیوـی.)090/1 :9050 ،
البته شاید هم گفته شود که این قیود ،بر لزوم تفرـیل در اقـرار و بیـا مکـا و زمـا و
مزنیٌ بها داللت نمی کود اما به هر حال ،به نظر می رسد در دیـدگاه مشـارٌالیه ،در مفـادّ
اقرار نباید شبهه نقالیی و تردید نرفی و موطقی موجود باشد و مرداق بارز این معـانی
هما جهالت به زما و مکا و فرد مزنیٌ بها است .بـه نبـارت دییـر ،میـر مـی تـوا
شخری را به صِرف ایوکه گفته است من در حالی که همسر قانونی داشتم و زنا کـردم،
رجم کرد و یا به قتل رساند و یا شلّاق زد؟ میر می توا در یک سیستم قضـایی ،مـتّهم
(مجرم) را به اقرار به جرم دنوت کویم امـا از زمـا و مکـا و فـرد مجوـیٌ نلیـه سـاال
نکویم؟ همچوا که معوی ندارد اقرار به قتل داشته باشیم ولی از مقتول و چیـونیی قتـل
و آلت قتّاله ساال نکویم؟ اقرار به سرقت داشته باشیم ولی از مال مسروقه و صـاح

آ

ساال نکویم؟ اقرار به قذف داشته باشیم ولی از مقذوف ساال نکویم؟ البته این کـه فقهـا
نمدتا به اطالق در اقرار اشاره کرده و مطل اقرار را مثبت جرائم جوسی دانسـته انـد بـا
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شواهد روایی در موابع روایی و تاریخی موجود انطباق نـدارد .آ چـه کـه در روایـات
مزبور مطرح شده سااالت متعددی است کـه پیـامبر(ص) و یـا امیرالمـوموین(ج) ،بـرای
اثبات وقوج جرم زنا و مجرم بود مقرّ مطرح کرده اند (بیهقی ،بـی تـا .)111/1 :نمـده
این سااالت نیز مربوط به اصل وقوج جرم زنا و بر اساس تعریف فقهی آ است؛ یعوی
ایالج و اصابه العاقل البالغ فی فـرج امرئـه محرّمـه (شـهید اول .)111 :9099 ،در واقـع،
هدف پیامبر گرامی اسالم از طرح سااالت مزبور آ بود که به حقیقـت وقـوج زنـا کـه
صـرف اقـرار ،شـخص را بـرای اجـرای
مورد ادّنای مقرّ است پـی ببرنـد و ایـن یعوـی ِ
مجازات کافی نمی دانستود؛ بوابراین ،زما و مکا زنا و وجود یک مزنیٌ بهـای واقعـی
نه خیالی و توهّمی ،آنچوا که در روایت موقول ،پیامبر از مقرّ ساال مـی کوـد کـه آیـا
متوهّم نشدی؟ در خواب نبودی؟ (بیهقی ،بی تا )111/1 :از جمله مواردی اسـت کـه بـا
نلم به آنها ،وقوج زنا حتمیّت پیدا کرده و قاضی با فراغ بال و تحقّ اقوـاج وجـدانی بـه
محکومیّت مجرم (مقرّ) و تعیین مجازات او اقدام می نماید .در همـین راسـتا ذکـر ایـن
نکته ضروری است که در میا فقهای متأخر ،محقّ نراقی نیـز نسـبت بـه داموـه نفـوذ و
انتبار اقرار در موارد ندیده ای تشکیک و تردیـد کـرده و بیـا اشـکال نمـوده اسـت.
مشارٌالیه در بخشی از تحقیـ خـود در کتـاب نوائـد االیـام مـی نویسـد «:در خرـوص
اقراری که مربوط به یک امر واحدی همچو معامله و یا صله و یا ازدواج (و به تعبیـر
ما ارتکاب زنا) است ،بدیهی است که وقوج فعل موردنظر جز با تحقّ و مشارکت بـین
دو نفر واقع نمی شود» (محقّ نراقی )011 :9091 ،لذا با توجـه بـه داموـه نفـوذ و انتبـار
اقرار شخص که بوا بر نرف نقالئی و شریعت در محدوده فعل مقـرّ و ضـرر و زیـا او
انتبار دارد ،چیونه می توا چوین افعالی (افعال دو نفره) را اثبات نمود؟ بلکه اصـال نـه
در خروص مقرّ و نه در خروص طرف مقابل قابـل اثبـات نیسـت .در خرـوص فعـل
شخص دییر ،که بدیهی است اقرار مقرّ ،ربطی به فعـل دییـری نـدارد و در خرـوص
مقرّ نیز معلوم است که بدو تحقّ و اثبات فعل شخص دییر ،فعـل او نیـز قابـل اثبـات
نیست.

تشکیک و تردید در حجیّت و اعتبار اقرار بر جرائم جنسي ــــــــــــــــــــــــــــ 114

در توضیه مطل

اشاره کویم که اساسا زنا از جمله افعالی است که با وجود دو نفـر

ممکن و محقّ است و قابلیّت انفکاک (یعوی دو زنـای یـک نفـره) را نـدارد؛ از ایوـرو
نفوذ و انتبار اقرار متّهم به زنا ،یا نسبت به فعل هر دو نفـر (زانـی و زانیـه) اسـت کـه در
این صورت ،مستلزم نفوذ اقرار مقرّ در ح ّ غیر است ،و این معلوم الـبطال اسـت؛ و یـا
داموه نفوذ و انتبار اقرار متّهم به زنا فقط نسبت به فعل خودش می باشد که این معوا نیـز
باطل است؛ چراکه مستلزم وقوج زنای شخص به توهایی است .بوابراین بـا اقـرار مقـرّ بـر
ارتکاب زنا بدو معلوم شد طرف مقابل و بدو تأیید و تردی او ،اقرار فـرد امـری
ناممکن و ناشدنی است .پ

صـرف اقـرار مـتّهم هـیچ
در مورد جرائم جوسـی توهـا بـه ِ

جرمی اثبات شدنی نیست و اساسا به صرف اقرار فرد نمی توا او را مسـتح ّ مجـازات
دانست.
البته ناگفته نماند که برخی فقهای معاصر در مقام پاسخ به این اشکال چوـین مرقـوم
داشته اند که در مبوای ثبوت تعبّدی و اثبات حکم شـرنی (کـه مبتوـی بـر تعبّـد شـرنی
است) فرض مزبور (تفکیک انتبار و حجیّت اقرار) هیچ اشکالی نـدارد کـه مـثال اقـرار
تفکیک شده و صرفا حکمی را نلیه مقرّ به اثبات برساند؛ مثال در اقرار به ازدواج ،مقـرّ
ملتزم به کلیه آثار شرنی ازدواج و از جمله پرداخت نفقـه مـی شـود ،در حـالی کـه بـر
طرف مقابل (زوجه) هیچ اثر شرنی مترتّ

نمی گردد (فاضل لوکرانـی.)11/9 :9010 ،

فقیه معاصر معتقد است از ایویونه مواردی که برای دو نفر نسبت به موضوج واحـد ،دو
حکم شرنی جدای ازهم و حتی متضادّ موجود باشد ،فراوا اسـت .مـثال بـرای دو نفـر
که یک لباس مشترک دارند ،به انتبار و مالحظه تعیین ساب یک نفر که طهارت لباس
بوده ،اال حکم به طهارت و برای شخص دییر که تعیین سـاب او نجاسـت بـوده ،اال
حکم به نجاست لباس ،سـاری و جـاری مـی شـود (همـا  .)13/9 :در پاسـخ ایـن فقیـه
بزگوار ،گفتوی است که قطعا اقرار به قتل ،زنا و سـرقت و در نتیجـه اثبـات قتـل ،زنـا و
سرقت امری تعبدی نیست بلکه یک حادثه واقعه و یک امر تکویوی است؛ همچوا کـه
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مجازات زانی و قاتل هم یک امر صرفا انتباری نیست ،در نین حالی که ایـن مجـازات
ها در حقوق کیفری اسالم با تعبّد به حکم اصلی ،سـاری و جـاری مـی شـود امـا اصـل
مجازات زانی و قاتل امری انتباری نیست .بوابراین جرم باید ثابت گردد تا مجازات آ
واقع شود و اصال میر می توا با دلیل تعبّدی فردی را مجرم شواخت و بـا همـا تعبّـد
او را مجازات نمود .این که طهارت و نجاست می تواند در یـک موضـوج واحـد جمـع
شود و برای دو نفر که از یک لباس مشترک بهره مود هستود دو حکم جداگانه و حتـی
متضادّ (طهارت و نجاست) را به دنبال بیاورند ،امـری معلـوم اسـت؛ چراکـه طهـارت و
نجاست ،امری انتباری و تعبّدی است و اما این که اقـرار مـتّهم در دادگـاه و آثـار ایـن
اقرار را امری تعبّدی بدانیم و الجرم اثر آ را برای مقـرّ و مقرٌّلـه تفکیـک نمـوده و بـه
طور جداگانه مورد لحاظ قرار دهیم امری ناشدنی است.
 -1-1-1اقرار تفصیلي (به زنا)
آ چه مسلّم است در فرض اقرار به زنا ،متّهم بایستی در اقرار خود نالوه بر زمـا
و مکا زنا ،به فرد مزنیٌ بها نیز اشاره کود به طوری که قاضی با احراز و انطباق مورد بـا
واقعیّت های موجود ،به صدق خبر متّهم و صحّت اقرار او متمایـل شـود .در ایـن میـا ،
بررسی صحّت اقرار نسبت به زما و مکا وقوج جرم (جرائم جوسـی) امـری مقبـول و
انجام شدنی است ،اما احراز صدق و صحّت انتساب زنای مقرّ با مزنیٌ بها از جمله امـور
پیچیده و دشوار خواهد بود .پیچیده بود احراز واقع هم مبتوی بـر ایـن نکتـه اسـت کـه
وقتی متّهم به زنا با زنی مشخص اقرار می کود ،صحّت اقـرار مـتّهم متوقّـف و معلّـ بـر
ارتکاب زنا از سوی ز نیز (در زنای به غیر نوف) می باشد و از طرفی ،حجیّت اقرار و
داموه نفوذ حقوقی آ در خروص اخباری اسـت کـه بـه ضـرر مقـرّ باشـد .بـه نبـارت
دییر ،اخبار به زنا با زنی معیّن ،نسبت به فعل شخص مقرّ ،اقرار و نسبت به فعل دییری
(مزنیٌ بها) ،شهادت محسوب می شود و شهادت به زنای دییری ،مووط به وجود چهار
شاهد است .حال اگر این جرم (مقرٌّبه) به نحو اکراه و نوف و اجبار واقع شـده و مزنـیٌ
بها به نووا شاکی پرونده ،اقرار متّهم را به ارتکاب جرم زنای به نوف تأییـد نمایـد در
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این صورت ،اجزاء و ارکا اقرار محقّ شده و طریقیّت اقرار به واقع نیویّـت مـی یابـد.
اما اگر مزنیٌ بها ،مقرّ به زنا را در ارتکاب زنای به رضایت ،مورد تأیید قرار دهد در این
صورت ،او نیز اخبار به ارتکاب زنای خود داده و لـذا دوبـاره موضـوج طریقیّـت اقـرار
مطرح می شود و این که ز نیز در این مرحله بایسـتی بـا ذکـر جزئیـات جـرم واقـع از
حیث زما و مکا اشاره نماید به گونه ای که با تطبیـ آنهـا بـا واقعیّـت امـر ،حقیقـت
قضایی آشکار گردد.
در میا آرای فقهای اهل سوّت نیز اندیشه ای متفاوت با فقهای شـیعه مالحظـه نمـی
شود؛ یعوی آنها نیز معتقدند که حجیّت اقرار بر خـالف شـهادت شـهود ،مالزمـه ای بـا
ذکر مزنیٌ بها و یا شواسایی او ندارد؛ چراکه در اقرار ،اصل بر اصـالت مهخبرٌبـه و مبتوـی
بود اخبار از واقع است .به نبارت دییر ،اصل ایـن اسـت کـه هـیچ ناقـل و بـالغی بـه
دروغ خود را متّهم نمی سازد.؛ لذا اقرار ،کاشف از واقعیّت و مبتوی بـر حقیقـت اسـت.
در حالی که در شهادت شهود با حجیّت ظنّ حاصل از شـهادت افـرادی نلیـه دییـری
روبرو هستیم که به ناچار و به حکم نرف اجتمانی مورد قبول واقع می شـود .بوـابراین
نلم به مزنیٌ بها در صحّت اقرار شرط نیست؛ بوابراین اگر متّهم بیوید با کسی که او را
نمی شواسم زنا کردم ،اقرار صحیه است (الکاسانی01-01/1 :9051 ،؛ ابـن قدامـه ،بـی
تا.)10/0 :
ابن قدامه نیز که از فقهای بزرگ حوبلی است ،می نویسد« :در صحّت و نفـوذ اقـرار
به زنا تردی و یا تکذی

مزنیٌ بها تأثیری ندارد ،کما این کـه اصـال در صـحّت اقـرار

لزومی ندارد که از فرد مزنیٌ بها ساال شود و یا مزنیٌ بهـا مـورد شواسـایی قـرار گیـرد؛
چراکه ادلّه حجیّت اقرار ،نمومیّت (و یا اطالق) داشته و به صِرف اقـرار مجـرم ،نمـوم
ادلّه وارده ،مقتضی اجرای مجازات او می باشد» (ابن قدامه ،بـی تـا .)911/95 :در نـین
حال ،همین فقیه حوبلی در جای دییری از مباحث اقـرار بـه زنـا مـی نویسـد «:از جملـه
شرایط اقرار این است که باید به حقیقت فعل ارتکابی اشاره نمود تا هر گونـه شـبهه در
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وقوج زنا زایل گردد» (هما  .)911 :البته مراد مشـارٌالیه از حقیقـت فعـل ارتکـابی ،رفـع
تردید و تشکیک در وقوج رابطه جوسی و لزوما تحقّ ایالج است؛ همچوا که بـه نقـل
از روایت ابن نباس از پیامبر(ص) اشاره می کود که در قضیه مانز بن مالک ،سـااالتی
در این خروص را مطرح کرده است (هما .)911 :
 -1-1-3اقرار مقیّد (با زني معیّن)
این مسأله که اگر متّهمی پیدا شده که نسبت به زنـا بـا زنـی مشـخص و معـیّن اقـرار
نماید ،در دیدگاه فقهای شیعه و اهل سوّت به گونه ای مختلف موعک

شـده اسـت .بـه

نظر برخی از فقها اگر متّهم در اقرار خود به زنـا ،از زنـی مشـخص و معـیّن نـام ببـرد بـا
هما اقرار اول ،محکوم به حدّ قذف خواهـد بـود (شـهید اول .)130 :9099 ،برخـی از
فقها نیز معتقدند که در فرض مزبور اگر آ ز ادنای مقرّ را انکار نماید و وقوج زنـای
خود با مقرّ را تکذی
جال

کود ،حدّ قذف محقّ خواهـد شـد (شـیخ مفیـد )113 :9095 ،و

این که معتقدند هرچود ز  ،زنای خود با مرد را تکذی

کوـد،مرد مسـتح ّ حـدّ

زنا می شود (نجفی )110/09 :9310 ،و نهایتا برخی فقها نیز ثبوت حدّ قذف بـه واسـطه
تعیین کرد مزنیٌ بها از سـوی مقـرّ را محـلّ اشـکال دانسـته انـد (نالمـه حلّـی:9095 ،
013/1؛ محقّ حلّی .)130/0 :9051 ،وجه تردید و اشـکال مشـارٌ الیهمـا نیـز چوـا کـه
شارحا آ دو بیا کرده اند این است که اساسا اقرار یک مرد به زنا بـا زنـی ،مسـتلزم
ارتکاب زنای طرف مقابل (ز ) نیست و آ چه ممکن است ز مورد ادنا ،مکرَه و یـا
مضطرّ و یا مجبور بوده باشد که در این گونه موارد ،نامّ (اقرار شخص بـر زنـا) داللـت
بر خاصّ (زنا کرد ز ) نمی کود (فخر المحقّقین013/0 :9311 ،؛ شهید ثـانی ،بـی تـا:
.)300/1
نالوه بر آ  ،به نظر مشهور فقهی ،تا زمانی که چهار مرتبـه اقـرار واقـع نشـده باشـد
زنای ادّنایی نسبت به مقرّ نیز ثابت نمی شود ،پ

چیونـه ممکـن اسـت کـه یـک بـار

اقرار به زنا با زنی مشخص ،مستلزم انتساب زنا بـه طـرف مقابـل بـوده و موجـ تحقّـ
جرم قذف گردد؛ چراکه به هر حال زنا کرد مـرد ،موفـکّ از زنـا کـرد ز نیسـت و
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بلکه زنا کرد ز  ،متوقّف بر تحقّ و اثبات زنـای مـرد خواهـد بـود (محقّـ اردبیلـی،
 .)39/93 :9053در میا فقهای اهل سوّت ،ابوحویفه نیز به همـین رَی گـرایش داشـته و
معتقد است که زنای مرد بدو وجود مزنیٌ بها قابل تروّر نیست و لـذا بـا انکـار زنـا از
سوی ز  ،انجام زنا از سوی مرد نیز موتفی می گردد ،همـا طـور کـه اگـر ز  ،ادّنـای
زوجیّت با مرد (مقرّ به زنا) نماید ،ادّنای زنا نسبت به هر دو موتفی می باشد؛ و به طریـ
َولی اگر اصل فعل واقعه از سوی ز مورد انکار قرار گیرد ،اصل زنای ادّنایی و اقـرار
شده نیز موتفی خواهد بود (السرخسی.)11/1 :9051 ،
در این میا سیاست تقویوی ایرا جال

توجه است؛ تا قبل از سـال  ،9311اقـرار بـه

زنا می بایست صریه و یا به طوری ظـاهر باشـد کـه احتمـال خـالف در آ داده نشـود
(ماده 15ق.م.ا .مروّب  )9315و این یعوی شفّاف بود اقرار به گونـه ای کـه شـائبه ای
در صدق وقوج و ثبوت زنا به وجود نیاید؛ مثل این که هر نمل نامشروج (ولـو تفخیـذ)
را به نووا زنا اقرار نکود .لذا به نظر می رسد این ماده ،ترجمه هما جمله ای است که
برخی فقهای اهل سوّت و شیعه بـدا متـذکّر شـده اندکـه اقـرار بـه زنـا بایـد ظهـور در
حقیقت معوای زنا داشته باشد ،به گونه ای که موج

زوال هر گونه شبهه (مفهـومی یـا

مرداقی) باشد (ابـن قدامـه ،بـی تـا911/1 :؛ نالمـه حلّـی)013/3 :9093 ،؛ بـه نبـارت
دییر ،در سیاست تقویوی ایرا تا قبل از سـال  ،9311اقـرار بـه زنـا موضـونیّت داشـته و
انتراف شخص بر ارتکاب زنا برای مجازات او کافی بود .در این میا  ،احتمال نقالیی
بر خالف بود نیز مربوط به خروصیّات و وی گی هایی بود که با وجـود آ ارتکـاب
زنا موتفی است؛ مثل این که فردی مجبوب (فاقد آلت تواسـلی) اقـرار بـه زنـا نمایـد .در
ق.م.ا .مروّب  9311نیز در مواضع قضـایی قانونیـذار ،تغییـر اساسـی واقـع نشـده و بـه
نونی هما دیدگاه ساب به گونه ای دییر تکرار شده است .در واقع ،در این قانو نیـز
به وی گی تفریلی بود اقرار اشاره ای نشده و بر اساس ماده  ،919با وجود اقرار نوبت
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صـرف
به ادلّه دییر نمی رسد .بوابراین مشخص کـرد مزنـیٌ بهـا لزومـی نداشـته و بـه ِ
انتراف متّهم به ارتکاب جرم ،جرم مزبور ثابت می شود.
اما این که اگر مقرّ ،اسم زنی را مطرح کود و در واقع اقرار به زنا با زنی مشـخص و
معین بوماید ،آیا مشمول جرم قذف می شود؟ ظاهرا ایویونـه نیسـت؛ شـاید مهـم تـرین
دلیل این مطل  ،مفادّ ماده  901قانو مجازات اسالمی است کـه بـر اسـاس آ هرگـاه
قریوه ای در بین باشد که مشخص گردد مراد گویوده ،قذف نبوده ،حدّ قذف ثابت نمی
شود و در بحث ما ،چه قریوـه ای بـاالتر از ایـن کـه مـتّهم در مقـام اقـرار و انتـراف بـه
ارتکاب زنای خود می باشد .مضافا این که هما طور که فقهای اسالم نیز متذکّر شـده
اند تحقّ زنای مرد ،مستلزم تحقّ زنای ز نیست؛ چراکه محتمـل اسـت ز مکـرَه یـا
مضطرّ و یا مجبور بوده باشد .نالوه بر آ  ،اساسا در جرم قذف ،قاذف کسی است کـه
مدّنی زنا کرد شخص دییری می شود؛ در حالی که در اقرار به زنا ،متّهم به ارتکاب
زنای خود انتراف می نماید و صرفا برای اطالج و اطمیوا قاضی از شـخص مزنـیٌ بهـا
نام می برد.
در مجموج به نظر می رسد هما طور که اساتید حقوق جزا نیز ترریه کـرده انـد،
با وجود انتراف و اقرار صریه متّهم به ارتکاب جرم ،امـر تحقیـ و تفحّـص (از سـوی
قاضی) باید ادامه یابد تـا حقیقـت موضـوج و چیـونیی وقـوج جـرم روشـن تـر گـردد
(آخوندی .)13/3 :9310 ،به نبارت دییر ،هرچود اقرار ،قاطع دنـوا اسـت ولـی احـراز
نواصر و خروصیات آ غالبا محتاج به رسـیدگی قضـایی اسـت (جعفـری لویـرودی،
 .)035/9 :9319در واقع ،در هر اقراری ،با دو مقام ثبوت و مقام اثبات روبرو هستیم که
از یکدییر متمایزند؛ این که فردی خـود را گواهکـار و خبیـث و مجـرم بدانـد و بـدا
انتراف نماید مربوط به مقام ثبوت است؛ اما این که ایـن جـرم در نـزد قاضـی محکمـه
قابل اثبات بوده و ایجاد مسئولیت کیفری نماید مقام دییری اسـت کـه بـه مقـام اثبـات
معروف است و مقتضای موط قضایی و فلسفه تشکیالت قضایی نیز فحـص و جسـتجو
برای کشف همین واقعیّت در مقام اثبـات اسـت .البتـه اقـرار مـتّهم ،قریوـه و امـاره مهـم
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قانونی است که برای حدوث اقواج وجدانی قاضی در مقـام صـدور رَی قضـایی نقـش
مهمی را ایفا می کود ،اما توها استواد به این اقرار نمـی توانـد موبـع صـدور حکـم باشـد.
قرائن و شواهدی که در کوار اقرار متّهم ،وقوج فعل مجرمانه را تأیید می کود و اطمیوا
قاضی است ،نلّت تامّه برای صدور حکم قضایی محسوب می گـردد .بـا ایـن ترـوّر و
تردی از فرایود و ترمیم سازی قضایی معلـوم مـی شـود کـه طـرح موضـونیّت ادلّـه
اثبات در موط قضایی ،امری بی معوا و به دور از واقعیّت است و در ایـن میـا  ،تفـاوت
نمی کود که رویکرد ما به ادلّه اثبات ،شرنی بوده و یا نقلی باشـد؛ بوـابراین مفـادّ مـاده
 919ق.م.ا .مروّب  9311نیز که سخن از موضونیّت داشتن ادلّه اثبات دارد ما بـه ازای
واقعی ندارد .اساسا دلیل ،بـه جهـت داللـت خـود قابلیّـت اسـتواد پیـدا مـی کوـد و ایـن
داللت ،امری قهری و بدیهی نیست .داللت امری تحلیلی و ایجادی است؛ و آ داللتی
که قهری است داللت طبیعی است .وجود دود در آسما نشانه آتـش اسـت امـا اخبـار
شهود نلیه دییری و یا اخبار شخص نلیه خود در خروص ارتکاب جرم جز با تحقی
و تفحّص قاضی نمی تواند داللت بر وقوج جرم داشته باشـد کـه مـادّای آ نیـز همـا
اقواج وجدانی است؛ در نتیجه ،اگر گفته شود توها دلیل واقعی بـرای اثبـات جـرم همـا
نلم قاضی به معوای اقواج وجدانی (نه لزوما نلم شخری) است ،سخن گزافـی نیسـت و
یا اگر گفته شود که در تعارض بین اماره قضایی و اماره قـانونی ،امـاره قضـایی مـرجّه
است سخن نابجایی نیست.
 -1-1اقرار مجمل
در فرض مزبور ،متّهم به جرمی نامعلوم اقرار کرده و خود را مستح ّ حدّ مـی دانـد.
آیا چوین اقراری برای استحقاق مجـازات و اجـرای آ انتبـار دارد؟آیـا چوـین اقـراری
مستوج

و مستلزم مجازات حدّی است؟آیا با چوـین اقـراری مجمـل و مـبهم ،اجـرای

مجازات زنا (یکرـد تازیانـه) مشـرونیّت دارد؟ ظـاهرا چوـین اقـراری از سـوی برخـی
فقهای متقدّم معتبر بوده و برای قاضی قابـل اسـتواد مـی باشـد .شـیخ طوسـی در الوهایـه
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(شیخ طوسی ،بی تا )151 :و ابن برّاج در المهـذّب (ابـن بـرّاج )011/1 :9051 ،بـر ایـن
مطل

ترریه کرده و معتقدند که هرگاه مقرّ در اجرای مجازات ،توقّف آ را مطالبـه

کود اجرای مجازات متوقّـف خواهـد شـد .برخـی فقهـا نیـز ضـمن قبـول حکـم مزبـور
معتقدند که با چوین اقراری از سوی شخص ،او محکوم به باالترین حـدّ شـرنی (یعوـی
یکرد تازیانه) می شود که هما مجازات زناست (ابـن ادریـ 000/3 :9051 ،؛ شـهید
اول .)131 :9099 ،مستود ایـن حکـم ،روایتـی اسـت از امـام بـاقر(ج) کـه مـی فرمایـد:
«نلی(ج) در خروص مردی که چوین اقراری کرده بود ،ایویونه قضاوت نموده اسـت»
(حّر ناملی ،بی تا .)391/91 :شیخ طوسـی در الوهایـه (شـیخ طوسـی ) 151/1 :9311،و
نالمه در مختلف الشیعه (نالمه حلّی )901/3 :9093 ،به همین روایت استواد کرده انـد.
نکته قابل ذکر این که اکثر فقهـای متـأخّر بـه ایـن حکـم اشـکاالت ندیـده ای را وارد
کرده اند (محقّ حلّی130/0 :9051،؛ شـهید ثـانی ،بـی تـا .)911/1 :حتـی شـهید ثـانی
معتقد است که نالوه بر ضعف سودی که در روایت مزبور وجود دارد (هما  )301 :به
دالیل موطقی چوین اقراری را نمی توا به وقوج جرم زنا حمل نمود و حتی اگـر چوـین
اقرار مجمل و مبهمی را چهار مرتبه تکرار نماید ،داللـت بـر وقـوج و اثبـات زنـا معلـوم
نیست و در این خروص ،تحقیـ و بـازجویی از مـتّهم نیـز الزم و واجـ

نیسـت بلکـه

حتی مستح ّ هم نیست؛ چراکه در روایات وارده ،بر تحریـک و ترغیـ

بـر انرـراف

متّهم از اقرار تأکید شده است (هما .)301 :

نتیجه گیری
به نظر می رسد که مبوای سیاست کیفری قانونیـذار  9311کمـا فـی السـاب تحـت
سیطره نیاه سوّتی حاکم بر مراکز ترمیم سازی و مدیریت دستیاه قضایی است که در
آ  ،تقابل مجرم (و متّهم) و قاضی ،تمام ارکا و اجزای نظام حقوق کیفری را تشـکیل
می دهد و مسئولیت کیفری معوایی جز ارتکاب گواه نـدارد و بـه حکـم «االنسـا نلـی
نفسه بریره» هر آ چه که مقرّ (متّهم) بر زبا جاری می کود مبیّن وقوج گواه بوده و او
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مستح ّ توبیه و نقوبت است .در حالی که این نیاه ،نمی تواند تبیین کووده تمام واقعیت
امر باشد .به نبارت دییر ،چیونه ممکن است با یک اقـرار بـه زنـا ،فـردی را مجـارات
کویم ،در حالی که مزنیٌ بها معلوم و مشخص نباشد و مأمور به پرسـش هـم نباشـیم و از
زما و مکا جرم مطّلع نشویم .این که قاضی ،قرائن بـر خـالف مفـادّ اقـرار را در رَی
خــود ذکــر کوــد نشــا از یــک دوگــانیی و تردیــد و تحیّــر در نــزد قانونیــذار اســت.
قانونیذاری که نمی تواند به مالّفه های ارتکاب جرم بی انتوا باشد؛ لذا قریوـه مخـالف
اقرار را مطرح می کوـد و از طرفـی بـا ابهـام و اطـالق فتـاوای فقهـی روبـرو اسـت کـه
حکایت از موضونیّت اقرار برای ترتّ

احکام کیفری است؛ لذا به صراحت انالم نمی

کود که با وجود قریوه برخالف مفادّ اقرار ،داللت اقـرار ،موتفـی و اثبـات کووـدگی آ
مخدوش است .مضافا این که با وجود اصل برائت ،مقرّ متّهم و یـا مـتّهم مقـرّ ،مسـتح ّ
مجازات نیست .به نبارت دییر ،در کوار هـر اقـراری ،سـه حالـت بـرای قاضـی وجـود
دارد :الف) نلم متعارف دارد که مفادّ اقرار با واقعیّت موطبـ بـوده و جـرم ،واقـع شـده
است؛ ب) نلم متعارف دارد که مفادّ اقرار برخالف واقع بوده و مقرّ دروغ گفته اسـت.
پ) نمی داند که مفادّ اقرار صحیه است یا نه؟ یعوی وقوج زنـای مقـرّ و ارتکـاب جـرم
معلوم نیست .در این میا  ،قانونیذار فقـط بـه حالـت دوم (ب) اشـاره کـرده اسـت؛ در
حالی که حالت الف و ب نیز موارد زیادی از پرونده های موجود را تشکیل می دهد و
الجرم قاضی محکمه می بایست نسبت به آنها انالم رَی نماید .حـال ،پرسـیدنی اسـت
که چیونه قاضی به اقواج وجدانی خواهد رسید؟ آیا بدو پرسش و پاسـخ و دیـالوگی
که باید بین قاضی و مقرّ برقرار شود ،امکا تحقّ وجدانی برای قاضی وجود دارد کـه
موجر به صدور رَی گردد؟ در واقع نباید غافل شد از این که همـه ایـن سـااالت بـرای
احراز یک مطل

است :ارتکاب جرم؛ چراکه تا واقعیّـت مجرمانـه احـراز نشـود ،نظـام

کیفری ح ّ مداخله و سیاست کرد ندارد .به این ترتی  ،آ چـه کـه موجـ

صـدور

رَی و اجرای مجازات است نه صِرف اقـرار ،بلکـه همـا احـراز وقـوج جـرم و اثبـات
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مجرمیّت متّهم توسط ادلّه و قرائن موجود است .به این ترتی  ،صِرف اقرار برای تحقّـ
مسئولیت کیفری موضونیّت نداشته و این نلم متعـارف قاضـی اسـت کـه بـرای حکـم
صادره ،مستود اصلی محسوب می شود.
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