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Abstract
The crime detection stage is considered as one of the most significant
stages of the criminal proceedings. In cases which are related to sexual offenses such as rape and require violating individual privacy ,therefore is a
place of conflict between individual and social rights. The first principle in
Imamiyeh jurisprudence and, consequently, the criminal law of Iran, is the
maximum observance of individual privacy, which requires the impermissibility of invading one’s privacy and failing to detect a crime. Violation of this
principle requires a reason. This article, in a descriptive-analytical method
and through using library resources, aims to explore the impermissibility of
invading individual privacy in sexual crimes. The findings of the study indicate that there is no Quranic or narrative evidence for such cases which
prohibits invading individual privacy when there are more important issues,
such as the preservation of an innocent person’s personal life or the need to
prevent further prostitution or extortion of a completely innocent victim and
the realization of his or her rights. Hence, such investigations are necessary
due to the need to help the oppressed and to counter the spread of prostitution; This matter has not been neglected to some extent by legislators, and in
two articles of 241 Q.M.K and 102 D.K, the investigation is permitted by the
judicial authority within the scope of the complaint in cases of sexual assault.
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امکان سنجی جواز تجسس جهت کشف جرم در جرائم
جنسی به عنف از منظر ادله قرآنی و روایی ناظر به نهی از
تجسس با نگاه حقوق کیفری ایران
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 .1استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه قم ،قم ،ایران.

 .2دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه قم ،قم ،ایران.
 .3استادیار همکار علمی جامعه المصطفی (ص) العالمیه ،قم ،ایران.
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مرحله کشف جرم از مهمترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری است که در مواردی
از جمله جرائم جنسی به عنف ،مستلزم تجسس در حریم خصوصی افراد است و از این رو
محل تعارض حقوق فردی و اجتماعی اســت .اصل اولی در فقه امامیه و به تبع آن حقوق
کیفری ایران ،رعایت حداکثری حریم خصوصی اســت که مســتلزم عدم جواز تجسس و
از این رو کشــف جرم اســت .نقض این اصل نیازمند دلیل میباشــد .این مقاله با روشی
توصیفی -تحلیلی و با اســتفاده از منابع کتابخانهای ،جواز تجسس در حریم خصوصی در
جرائم منافی عفت به عنف را مورد واکاوی قرار داده است .یافتههای تحقیق بیانگر آن است
ناهی از تجسس ،از مواردی که حق یا موضوع مهمتری مانند حفظِ
که ادله قرآنی و روایی ِ
حیاتِ شــخصی بیگناه یا لزوم پیشگیری از شیوع بیشتر فحشا یا فریادرسی از بزهدیدهای
کامال بیگناه و احقاق حقوق او در میانباشــد ،انصراف دارد و از این رو تجســس با توجه
به ضرورت کمک به مظلوم و مقابله با اشاعه فحشا الزم است؛ امری که از نظر قانونگذار
نیــز تا حدی نادیده نمانده و در دو ماده  241ق.م.ا و  102آ.د.ک در جرائمی که به عنف
باشــد ،تحقیق و تجسس توســط مقام قضایی را در محدود ِه شکایت مجاز دانسته است.
واژگان کلیدی :کشــف جرم ،تجســس ،جرم منافی عفت به عنف ،بزهپوشی ،نقض
حریم خصوصی.

تمامی حقوق انتشار این مقاله ،متعلق به نویسنده است.
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کشــف جرم به معنای اطالع مراجع قضایی از وقوع بزه ،اســاس فرایند رسیدگی به
جرم است؛ که از حساسیت بسیاری برخوردار است زیرا از سویی الزمه برقراری نظم و امنیت
و عدالت کیفری این است که حکومت از وقوع جرم آگاه شود تا بتواند پاسخدهی الزم را به
آن داشته باشد و از حقوق بزهدیدهگان و جامعه دفاع نماید و از سوی دیگر این مهم چه بسا
مستلزم مداخله و تجسس در حریم خصوصی افراد است .بر این اساس مرحله کشف جرم از
جمله مراحل تعارض حقوق و منافع فرد و جامعه میباشــد .در نظامهای اقتدارگرا که حفظ
ِ
سیاســت محوری است مداخله حداکثری در حریم خصوصی و کشف جرم
قدرت حاکمیت،
با هر روش ممکن پذیرفته میشود ،اما در نظامهایی که بر مبنای سیاست رعایت حداکثری
حقوق و آزادیهای فردی اســتوار است کشــف جرم هم در حوزه قلمرو و هم در چگونگی
انجام آن با محدودیتهای جدی روبروســت و این امر نیازمند دالیل روشــن است .واکاوی
امکان کشــف جرم در قوانین و مقررات کیفری اسالم از آن رو حائز اهمیت است که برخی
سیاست جنایی اسالم را از نوع اقتدارگرای تام میدانند و از این رو امکان هر نوع مداخلهای
در حریم خصوصی افراد را جایز میشمارند .از سوی دیگر با مالحظه اصولی همچون برائت،
اصاله الصحه و لزوم بزهپوشی چه بسا نتوان مداخله در حریم خصوصی افراد را پذیرفت امری
که در مواردی همچون تجاوز به عنف شــدیدا با حقوق بزهدیدگان در تضاد است .از این رو
پرسشهای مهم این بحث عبارتست از اینکه در موارد جرایم منافی عفت به عنف تا چه حد
و چگونه امکان کشف جرم وجود دارد و دالیل جواز این امر چیست؟ از آنجا که حقوق ایران
مبتنی بر دیدگاههای فقه امامیه اســت این مهم چگونه در قوانین و مقررات حقوق کیفری
ایران انعکاس یافته است؟
این مقاله در صدد است بر مبنای آموزههای اسالمی قلمرو و محدوده مجا ِز تجسس
جهت کشف جرائم جنسی به عنف و چگونگی انعکاس آن در قوانین و مقررات حقوقی ایران
را با روش توصیفی -تحلیلی و با توجه به منابع کتابخانهای مورد بررســی قرار دهد .از این
رو پس از تبیین مفاهیم کلیدی بحث ،مســتندات و ادلهای که بر اساس آنها امکان مداخله
در حریــم خصوصی افراد وجود دارد مورد بحث قــرار خواهد گرفت تا از رهگذر این بحث
قلمرو و چگونگی کشــف جرم در جرایم جنسی به عنف استنباط شود و سرانجام چگونگی
استنباط این مهم در قوانین و مقررات کیفری کنونی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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 .1مفهوم شناسی
 .1-1تجسس
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تجسس از مفاهیمی است که در شاخههای مختلف مورد بحث قرار میگیرد؛ در
علم اخالق در ردیف مفاهیمی چون غیبت ،ســوءظن ،کذب و سایر رذایل اخالقی از آن
بحث میشــود و مؤمنین از آن بر حذر شدهاند .در علم سیاست یکی از مفاهیمی است
که با امنیت کشــور و جامعه ارتباط دارد و امروزه در هر کشــوری تشکیالت عریض و
طویل ،با اختیارات گسترده به این امر اختصاص دارد و دامنه آن از امور نظامی ـ سیاسی
فراتر رفته ،حتی عرصههایی چون امنیت اقتصادی ،علمی ،تکنولوژیکی و غیره را شامل
میشود .در علم حقوق نیز موضوع مهمی برای مباحثی حقوقی به شمار میرود .در فقه
نیز این مطلب از دیرباز مورد توجه فقها بود و هر چند نه به صورت مبسوط ،ا ّما اجماالً
مورد بحث قرار گرفته اســت .تجسس در اصل به معنای با دست لمسکردن و در لغت
فارســی به معنای خبر جســتن ،پژوهیدن و تفتیش نیز به معنی بازجستن آمده است
«جس»؛ أنصاری القرطبی،
(ابن منظــور :1414 ،ج 38 ،6؛ دهخدا :1377 ،ذیــل واژه
ّ
 :1405ج  .)334 ،16نزد مفســرین نیز کلمه تجسس به معنای تفحص از اموری است
که مــردم میخواهند پنهان بمانــد (طباطبایــی :1417 ،ج  ،18ص .)323بنا بر نظر
برخی نیز تجسس دنبال کردن اخبار شر دیگران و دنبال کردن چیز کتمان شده است
(المنــاوی :1415 ،ج 159 ،3؛ أنصاری القرطبی :1405 ،ج 334 ،16؛ طریحی:1395 ،
ج ،4ص .)57البته کلمه تحسس نیز همین معنا را دارد با این تفاوت که تجسس در شر
اســتعمال میشود ،اما تحســس در امور خیر به کار برده میشود .اخفش میگوید :این
دو کلمه از جهت معنا به همدیگر نزدیک هســتند ،زیرا معنای تجسس ،تفتیش کردن
از چیزی مخفی بوده و تحســس در جستجوی خبر رفتن است ،اعم از این که مخفی و
یا غیر پنهانی باشد (شیخ طوسی :1417 ،ج 251 ،9؛ احمدی میانجی.)21 :1381 ،

 .2-1کشف جرم

کشــف جرم از دو کلمه کشــف و جرم ترکیب یافته است .در کشورهایی که
اصول نظام مختلط در آیین دادرســی حاکم اســت ،تحقیقات مقدماتی و دادرسی در
دادسرا و دادگاه انجام میشود .مرحله تحقیقات مقدماتی ،در چهار ریز مرحلهی کشف
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جرم ،تعقیب متهم ،بازداشــت و تحقیق انجام میشــود و مرحلهی دادرسی نیز شامل
چهــار ریز مرحله محاکمه ،صدور حکم ،تجدیدنظر خواهی و اجرای حکم میشــود .در
مرحله کشف جرم که از زمان مشاهده ارتکاب جرم یا گزارش وقوع جرم و کسب اجازه
از مقامات صالح جهت اقدامات الزم ،شروع و تا زمان قانونی که پرونده به دادسرا تحویل
میگردد ،ادامه مییابد ،ضابطین قضایی در ایران ،زیر نظر دادســتان نســبت به کشف
جرایم ،جمعآوری شواهد و ادله اثباتی ،جلوگیری از مخفی شدن و یا فرار کردن متهم
ایفاء وظیفه مینمایند.
در قوانین موضوعه تعریفی از کشــف جرم ارائه نشــده اســت؛ اما اندیشمندان
حقوقی با ذکر تعاریفی درصدد جبران این نقیصه برآمدهاند:
برخی نوشــتهاند« :کشف جرم عبارت از اقداماتی است که پس از اطالع از وقوع
آن ،برای حفظ آثار و دالیل آن و دستگیری مجرم و جلوگیری از فرار و نیز جمعآوری
اطالعات مربوط به بزه ارتکابی انجام میشود( ».ضرابی )61 :1372 ،اشکال این تعریف
بکار بردن کلمه مجرم بجای متهم اســت ،زیرا مجرم کســی است که جرم او کشف و
مســئولیت کیفری او در دادگاه صالح اثبات شده است وانگهی به اقدام هر کسی کشف
جرم گفته نمی شود بلکه این اقدامات بایستی از سوی مقامات و افراد مسئول باشد.
برخی کشف جرم را عبارت از« :اطالع نهاد تعقیب از وقوع جرم است و این که
چگونه دادســرا از نوع وقوع آن مطلع میشود به شــیوهها و وسایل کشف جرم مرتبط
است( ».عارفیان؛ خسروی مرول )251 :1396 ،میدانند بنابراین تعریف ،زمانی به طور
قطع میتوان گفت جرم کشــف شده است که دســتگاه تعقیب از وقوع آن اطالع پیدا
کرده و متعاقب آن با تکلیف تعقیب یا ارزیابی جهات آن مواجه گردد.
تعاریف متعدد ارائه شــده از لحاظ منطوق و مفهوم مشــابهتهای زیادی دارند
و با امعان نظر به این تعاریف میتوان برداشــت کرد که :کشف جرم عبارت از مجموعه
اقداماتی اســت که از طرف ضابطین قضایی پس از اطالع و یا مشاهده وقوع جرم ،برای
حفــظ آالت ،ادوات ،آثار ،عالیم و دالیل جرم ،جلوگیری از فرار یا مخفیشــدن جهت
دســتگیری یا بازداشت شــخص به صورت قانونی انجام میگیرد و به تبع آن فرد متهم
شناسایی و توسط مامورین پلیس دستگیر میشود تا مقامات صالح مراحل قانونی را در
مورد وی اجرا کرده و در صدد تعقیب و اقدامات آتی برای اجرای عدالت کیفری باشند.
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 .3-1جرم منافی عفت
محرمات شهوانی
ع ّفت به معنای پاکدامنی و پرهیزگاری و پارســایی و احتراز از ّ
اســت (معین175 :1385 ،؛ عمیــد .)868 :1375 ،برخی گفتهانــد :عمل منافی ع ّفت،
کارهای شــرمآور مرتبط با امور جنسی از قبیل هتک ناموس ،تجارت یا توزیع تصویرهای
خالف ع ّفت و اخالق عمومی و تشویق به فساد اخالق و شهوترانی و ق ّوادی و دایر کردن
فاحشهخانه است (جعفری لنگرودی .)23 :1378 ،از نظر اداره حقوقی قوه قضائیه (شماره
 7/3624مورخ )1384/6/6جرائم منافی ع ّفت عبارتند از« :جرائم ناشی از روابط نامشروع
زوجیت زن و مرد که بر حســب عرف و احساســات جامعه ،قبیح بوده ،یا
خارج از علقه
ّ
مقــدس ممنوع کرده و منافی ع ّفت یا اخالق عمومی جامعه اســت .از
اعمالی که شــرع
ّ
مصادیق آن ،روابط نامشروع زن و مرد یا تظاهر به فسق در انظار عمومی است».
قانونگذار به جای تعریف جرائم منافی عفت صرفاً به احصای مصادیق آن اکتفا
کرده 1و مصادیق ذکر شده هم تمثیلی هستند و حصری نیستند .با دقت در مواد مذکور
ظاهرا ً مراد قانونگذار از جرائم منافی عفت عبارت است از :هر گونه رفتار جنسی خارج
از محدوده نکاح میان دو یا چند نفر که ناشــی از غریزه جنســی باشد ،خواه این التذاذ
برای هر دو یا یکی از این دو طرف باشــد .رفتــار مذکور بر خالف عرف معمول بوده و
اکثریــت مردم با انجــام آن عمل همگامی ندارند (انصــاری :1371 ،ص .)41مقنن در
ماده  306اصالحی به تعیین برخی مصادیق جرائم منافی عفت پرداخته اســت :منظور
از جرائم منافی عفت در این قانون جرائم جنســی حدی ،همچون جرائم رابطه نامشروع
تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.
بنابرایــن مقنن برای وضوح و بیان مراد از عمــل منافی عفت به مواردی
مانند زنا ،لواط ،تقبیل ،مضاجعه و غیره اشاره نموده و با استفاده از عبارت از قبیل
و سایر جرائم بوضوح بر تمثیلی بودن آن صحه گذاشته است و دست مقام قضایی
را در تعیین مصادیق دیگر باز گذاشــته است .در واقع جرائم منافی عفت جرائمی
هســتند که در آنها رفتار فیزیکی و جســمی وجود داشــته که ناشی از غریزه و
التذاذ جنســی است و یک عمل مادی اســت و نه صرف لفظ (قدسی ،پور زرین،
 :1382ص .)185
 .1ماده  637قانون مجازات اسالمی؛ بخش تعزیرات.
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 .4-1عنف

 .2مستندات فقهی جواز کشف جرم در جرائم منافی عفت به عنف

با بررســی منابع فقهی میتوان مســتندات متعددی برای جواز کشف جرم در
جرایم منافی عفت به عنف ارایه کرد؛ بخشــی از این مستندات انصراف یا تخصیص ادله
ناظر به حرمت تجسس است .بخشی دیگر ادلهای است که بر وجوب اعانه مظلوم داللت
دارد .نیز میتوان از قاعده دفع افســد به فاسد نیز بر این امر استناد نمود البته میتوان
از سیره امام علی (ع) در مواردی که اقدام به کشف جرم نموده اند و غیر از مورد محل
بحث است با تنقیح مناط نیز بهره جست .در این مقاله تنها از منظر ادله قرآنی و روایی
ناظر به ممنوعیت تجســس بحث را پی میگیریم و بررسی ادله دیگر را به مقامی دیگر
موکول میکنیم.
مشــدد مجازات مرتکب است که در حقوق کیفری ایران ،در مواردی احکام محکوم به منافیات
کیفیات
 .2عنف نوعاً از
ّ
ّ

عفّت به عنف اعالم شده است و از آن جمله تبصره  2ماده  224قانون مجازات اسالمی می باشد.
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شــدت و تندی و اعمال خشــونت و بی رحمی در برابر
عنف در لغت ،به معنای
ّ
رفق و مدارا اســت (ابن منظور11/163 :1408 ،؛ ازهری .)5/3 :2001 ،برخی گفتهاند:
عنــف به کاربردن نیروی ما ّدی برای اضرار به اشــخاص یا امــوال یا تهاجم به حقوق و
آزادیهای آنان اســت (جمعه .)78 :2015 ،این واژه با اضافه زنا به آن در کلمات فقها
تحت عنوان زنا به اجبار و اکراه ذکر شــده و به معنای زنا کردن با توســل به زور ،اجبار
و تهدید و بدون رضایت زن میباشــد و در روایات با عنوان «غصب فرج» آمده اســت
(نجفــی ،بی تا ،41 :ص 315؛ حــر عاملــی :1412 ،ج ،۲۸ص .)۱۰۹-۱۰۸در قوانین
کیفری تعریف دقیقی از عنف ذکر نشــده است 1،اما در اصطالح حقوق کیفری عنوانی
است برای جرائمی که توام با آزار و اعمال و رفتار خشن و غالبا با سلب اراده و علیرغم
مقاومت بزه دیده و به ضرر او ارتکاب مییابند (ایمانی .)386 :1386 ،مطابق با دکترین
حقوقدانان عرف را نشانهی اعمال خشونت و قهر و غلبه میدانند ،اعم از آن که خشونت
علیه اشخاص باشد یا علیه اموال (میرمحمد صادقی .)548 :1392 ،به تعبیری ،عنوانی
است برای رفتار توأم با زور و خشونت که با وجود مقاومت بزهدیده و یا با درهم شکستن
تدابیر پیشگیرانه ،علیه او ارتکاب یابد (امیدی :1398 ،ش  ،20ص .)69
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 .1-2انصــراف یا تخصیــص اطالقات ادله ناظر به ممنوعیت تجســس از
جرایم منافی عفت به عنف
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با بررســی سیاست کیفری اســام این نکته به وضوح روشن است که اصل اولی
در جرایم منافی عفت بر بزه پوشــی ،نفی تجسس و عدم کشف جرم است و عدم رعایت
این مهم میتواند تحت عنوان جرایمی همچون اشاعه فحشا و  ...تحت تعقیب قرار گیرد.
مخاطب این سیاست هم کارگزاران و هم شهروندان هر دو است .حتی خود بزهکاران نیز
موظف به اســتتار و عدم افشای جرم خود شده اند (صادقی :1378 ،ص  .)10-3بنابراین
اصل اولی در مواجهه با چنین جرایمی بر ســتر و نه کشف این جرایم است .این اصل بر
مبنای اطالقات ادله قرآنی و روایی موجود در این باب است .اما به نظر میرسد نمیتوان
همه جرایم جنسی را تحت شمول این اطالقات و این اصل دانست و جرایم منافی عفت
به عنف از جمله این موارد است امری که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

 .1-1-2تخصیص یا انصراف ادله قرانی ناظر به ممنوعیت تجسس

ِين آ َم ُنوا
آیهی 12حجرات به صراحت بر حرمت تجسس داللت دارد« :يَا أَي ُّ َها الَّذ َ
ض َّ
ِيرا م َِن َّ
الظ ِّن إ ِ َّن ب َ ْع َ
الظ ِّن إِثْ ٌم َو َلت ََج َّس ُســوا َو  1»...در اینجا خداوند متعال
ْ
اج َتن ُِبوا َكث ً
مؤمنین را از مجموعهای از امور نهی میکند که یکی از آنها تجسس است.
ســیاق آیه شــریفه مذکور ،بیانگر نهی از تجسس در احوال مردم است .حکمی
که در این مجال مدنظر میباشــد ،تجسس از حریم دیگران است و چنانکه از ظهور آیه
بر میآید ،حکم تجســس با توجه به نهــی وارده در آیه ،داللت بر حرمت دارد (حائری
و دیگران .)145 :1391 ،قرآن به صراحت ،تجســس در امور شخصی افراد را در کریمه
مذکور منع نموده و از آنجا که هیچ قید و شــرطی برای آن قائل نشــده ،نشان میدهد
که جســتجوگری در کار دیگران و کوشــش برای افشای اسرار آن ها جایز نیست .لکن
آنچه که در آیه هست ،نشان میدهد که این حکم ،مربوط به زندگی شخصی افراد است
(مکارم شــیرازی و دیگران :1391 ،ج  ،22ص .)196 -197حال ممکن است تجسس
مورد نهی در آیه شریفه با نیتی فاسد همچون هتک ،اشاعه فحشا و آزردن افراد و یا
 .1حجرات« .12 /اى كسانى كه ايمان آوردهايد! از بسيارى از گمانها بپرهيزيد ،چرا كه بعضى از گمانها گناه است؛ و
تجسس نكنيد؛ و » ...
هرگز (در كار ديگران) ّ

عادل ساریخانی ،محمدعلی حاجی ده آبادی ،علی قبادیان

 .1به دنبال لغزشگاهها و خطاهای مؤمنین نگردید.

 .2یوسف« .87 /فرزندان من بروید و یوسف و برادرش را بجویید و ». ...
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صرف آگاهی از احوال دیگران بدون قصد عقالیی و یا با قصد سالم باشد ،فرقی ندارد و
مورد نهی واقع شده است.
در آیه مذکور به صراحت تجســس ممنوع و در شــمار گناهانی چون غیبت و
ســوءظن قرار داده شده است و برخی از فقهاء با تمسک به اطالق کمله «تجسس» در
این کریمه بر این عقیدهاند که تمامی شــش نوع مصداق تجســس حرام است و جز در
مواردی که این حرام در مقابل یک امر مهمتر قرار نگرفته اســت ،به حرمت خود باقی
اســت .لذا ،اگر در مواردی حفظ جان ،عرض یا مال شــخص یا کیان جامعه اسالمی بر
تجســس توقف نداشته باشد ،تجسس حرام خواهد بود .طبرسی در مجمعالبیان از ابن
عبــاس و قتاده و مجاهد نقل میکند که آیه را به این صورت معنا کردهاند :أی الت ّتبعوا
عثرات المؤمنین(1شيخ طوسي ،بیتا ،ج.)350 ،9
سوءظن به مؤمنین ،تفتیش و
برخی از معاصرین از فقها تجســس را در شــمار
ّ
جستجو از امور پنهانی ایشان و افشای اسرار آنها دانسته ،معتقد است که ظاهرا ً معنای
آیه آن اســت که حیات انسان به آبرو و شخصیت اجتماعی اوست ،هتک آنها مساوی با
قتلشان است (منتظری :1370 ،ج.)540 ،2
به نظر می رســد این تفســیر آشکارا به این معناســت که نهی اوالً :مربوط به
آحاد مردم و جامعه اســت ،ثانیاً :تنها شــامل تجسسی میشــود که به انگیزه اطالع بر
عیوب مردم ،افشــاء اســرار آن ها و در نهایت ریختن آبروی مؤمنین صورت پذیرد؛ لذا
تجسســی که به منظوری غیر از این باشــد و تأمین مصلحتی ارجح مانند نجات حیات
فردی محقونالدم را در پی داشته باشد قطعاً از دایره نهی وارده در آیه خارج است .در
قرآن نیز مطلق تجســس نفی نشده است .برخی از صاحب نظران برای جواز تجسس و
2
وس َف َو أَخي ِه َو»...
کسب اطالعات به آیاتی مانند کریمه «يَا بَن َِّي ا ْذ َه ُبوا َف َت َح َّس ُسوا م ِْن يُ ُ
تمسک جسته اند و و آن را از مصادیق تجسس مشروع دانسته اند .مطابق این شریفه که
یکی از مصادیق تجسس مشروع بیان شده است ،حضرت یعقوب از فرزندانش میخواهد
که در مورد یوســف و برادرش جستجو کنند (المحمد مناصره .)137 :1384 ،در اینجا
تجسس نه به انگیزه هتک آبرو و اذیت دیگران بلکه به انگیزه کشف واقع و در راستای
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یافتن نفس محترمه و از این رو مشــروع است .برآیند تحلیل آیات مذکور در خصوص
کشــف جرم در برخی امور حقالناسی این اســت که نهی التجسسوا به دلیل وقوع در
سوءظن تنها مربوط به امور شخصی مردم و با قطع نظر از عناوینی چون
سیاق غیبت و
ّ
انقاذ حقالناس یا جلوگیری از توطئه دشــمنان جامعه اســامی میباشد .لذا ،این امور
تخصصاً از عنوان نهی در این آیه خارج اســت و آیه از این امور انصراف دارد .در جرایم
جنســی به عنف نیز تجســس نه با انگیزه منفی ،بلکه با هدف کشف عامالنی است که
بدون رضایت بزهدیده به او تجاوز کرده و حیثیت او را خدشــه دار نموده اند پس قطعا
از دایره نهی موجود در آیه خارج است.

 .2-1-2تخصیص یا انصراف اطالقات روایات ناظر به ممنوعیت تجسس

روایات زیادی وجود دارد که از تجســس منع میکند .غالب این روایات ناظر به
همین آیه قرآن و شــرح و توضیح آن هستند ،ا ّما در پارهای موارد جزئیاتی وجود دارد
که نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر است.
این روایات را به دو گروه میتوان تقسیم نمود :دستهای از این روایات به صورت
واضح ،بیانگر امر اخالقی بوده ناظر به حفظ آبروی مردم اســت و لذا اطالقی نســبت به
مواردی که تجســس به منظور کشــف جرم ،یافتن مجرم ،محافظــت از امنیت مردم و
جامعه باشد ندارند .این دسته ح ّتی در این محدودیت موضوع نیازی به سیاق هم ندارند،
بلکه صراحت دارند .در مقابل ،دستهی دیگر ظاهر مطلق دارند و نیازمند توضیحاند.

 1-2-1-2روایات گروه اول

مبین امر اخالقی بوده ناظر بــه حفظ آبروی مردم
ایــن روایات به صراحــت ّ
اســت و لذا اطالقی نسبت به مواردی که تجسس به منظور کشف جرم ،محافظت از
امنیــت مردم و جامعه و احقاق حق بزهدیده بی گناهــی که مورد تجاوز قرار گرفته
باشد ،ندارند.
 .1امام صادق (ع) فرمود :هر كه در مورد مؤمنى آنچه را كه ديده و يا شنيده براى
ديگران بازگو كند ،جزء كســانى است كه خداى عزوجل در بارۀ آنها فرموده است« :آنان
كه مىخواهند در بارۀ مؤمنين عمل زشتى را اشاعه دهند براى آنان عذاب دردناك است»
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دیگری با همین مضمون وجود دارند( :کلینی :1407 ،ج ،8ص  )147در سند این روایت ،برخی واقفی مذهب هستند،

ولی روایت موثق است و برخی به آن استناد کردهاند( .نراقى :1422 ،ج ،2ص )352
َ
َ
ْ
ك َع ْن َع ْب ِد َّ
الل ِ ب ْ ِن َج َبلَ َة َع ْن ُم َح َّم ِد ب ْ ِن الْفُضَ ْي ِل َع ْن أب ِي ال ْ َح َس ِن ال َّو ِل ع َق َ
ار ِ
الُ :قلْ ُت
َ .3س ْه ُل ب ْ ُن ِزيَا ٍد َع ْن يَ ْح َيى ب ْ ِن ال ْ ُم َب َ
ل َ ُه ُج ِعلْ ُت ف َِد َ
ــي ُء الَّذِي أَ ْك َر ُه ُه َف َأ ْس َأل ُ ُه َع ْن َذل َِك َف ُي ْنك ُِر َذل َِك َو َق ْد أَخْ َب َرن ِي َع ْن ُه َق ْو ٌم
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الْفاحِ شَ ُة فِي الَّذ َ
ِين آ َم ُنوا ل َ ُه ْم َع ٌ
ذاب أل ٌ
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(کلینی :1407 ،ج ،2ص  1.)357این روایت در عین حالی که مرســل اســت ،ولی
چون مراسیل ابن ابی عمیر مانند مسانید است صحیح السند میباشد (شهيد ثانى،
 :1413ج343 ،7؛ بحرانى.)138 :1429 ،
 .2محمدبن فضيل گويد :به حضرت موســى بن جعفر (ع) عرض كردم:
قربانت گردم گاهى از برادران دينى ما ســخنى بگوش من مىرســد كه ناراحت
مىشوم و چون از خودش مىپرسم منكر مىشود با اينكه مردمان موثق و مورد
اعتمــادى آنرا از قول او براى من نقل كردهانــد؟ امام فرمود :اى محمد گوش و
چشــمت را در مورد برادر دينيت دروغگو شمار و اگر پنجاه نفر شاه ِد قسم خور
در حضور تو نســبت به او قســم خوردند ولى خود او ســخن ديگرى گفت پس
تو شــخص او را تصديق كن و آنها را دروغگو بشــمار ،مبادا چيزى را بر زيان او
افشــاء كنى كه موجب عيب و زشــتى او گردد و آبرويش را ببرد ،و در نتيجه از
زمره كســانى شوى كه خداوند در قرآنش فرمود« :كسانيكه شهرت كار بد را در
باره مؤمنان دوســت دارند آنها را اســت عذابى دردناك» (کلینی :1407 ،ج،8
ص  2.)147در ایــن روایت ،در عین حالی که در ســند آن برخی واقفی مذهب
هســتند ،ولی روایت موثق اســت و برخی به آن استناد کردهاند (نراقى:1422 ،
ج ،2ص .)352
 .3امــام صادق (ع) فرمود :رســول خـــدا (ص) فـرمـــوده اســـت :اى
گـروهـيكـه به زبـان اسـالم آورده و بدلش ايمان نرسيده ،مسلمانان را نكوهش
نكنيد ،و از عيوب آنان جستجو نكنيد ،زيرا هر كه عيوب آنـهـــا را جـسـتـجـــو
كـنـد ،خـداونـد عـيـوب او را دنـبـال كـنـد ،و هـر كـه خـداونـد عـيـبـش را
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دنبال كند رسوايش كند گرچه در خانه اش باشد (کلینی :1407 ،ج ،2ص  .1)354این
روایت در دو ســند نقل شده است که یکی صحیح اســت و در دیگری به علت این که
ابیالجارود هســت ضعیف میباشد ،ولی همانطور که گفته شد سند صحیح هم دارد و
موید به روایات دیگر نیز میباشد و برخی همراه با روایات دیگر به آن استناد نمودهاند.
البته ظاهرا ً در کتب فقهی به این روایت استناد نشده است و فقط در برخی کتب مورد
استناد قرار گرفته است (منتظری :1370 ،ج ،2ص.)540
2
روایات فراوان دیگری با این مضمون وجود دارد (کلینی :1407 ،ج ،2ص )354
کــه نقل همه آن ها موجب اطاله کالم میگردد .محتوای همهی این روایات لزوم حفظ
آبروی مؤمن ،حرمت افشای اسرار مردم ،حرمت تجسس و تتبع از لغزشها و خطاهای
مردم میباشد .این روایات بیش از این داللت ندارند که عورات و اسرار مردم باید محترم
بوده ،اطالع از آنها به منظور بردن آبروی مردم یا صرفاً برای اینکه از آن به عنوان تهدید
استفاده کنند حرام اســت .این روایات اصوالً نسبت به موردی که تجسس برای کشف
جرم یا جلوگیری از خطر و توطئه بر علیه جان ،عرض و مال مردم یا مملکت اســامی
صورت میگیرد اطالق ندارند ،به ویژه اینکه تجسس در این موارد نه به وسیله اشخاص،
بلکه به وســیله نهادهای مسئول حکومتی صورت میگیرد .مضافاً اینکه این مطلب هم
مورد تأکید اســت که حتی اگر کشــف هم صورت گیرد باید تحفظ بر ستر باشد؛ یعنی
حکومت حق اعالن رســمی آن ها یا برگزاری دادگاه علنی آن ها را ندارد .به تعبیر دیگر
خروج از اطالق هم یکسره نیست.

 .2-2-1-2روایات گروه دوم

در مقابل ،گروه دیگر از روایات ظاهر مطلق دارند و نیازمند توضیحاند .در منابع
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 .2و نیز روایتی
وبٍ
َ
َ ٍ
ْ ِ
َُْ َ ْ ْ َ َ ِ َ َ ِ ْ ِ َ ْ ُ
َ ْ َْ
ال ن َ َع ْم ُقلْ ُت تَ ْعنِي ُســ ْفلَ ْي ِه َق َ
ال ْ ُم ْؤم ِِن َح َرا ٌم َق َ
س َح ْي ُث ت َْذ َه ُب إِن ََّما ه َِي إ ِ َذا َع ُة سِ ــ ِّرهِ( ».حسيني شيرازي :1426 ،ج،2
ال ل َ ْي َ
ص  )359دو روایت فوق از این حیث که مویدات فراوانی دارند معتبر میباشــند؛ چرا که اخالقی هســتند و در برخی
موارد بدانها استناد شده است.

عادل ساریخانی ،محمدعلی حاجی ده آبادی ،علی قبادیان

التجسسوا ،و التقاطعوا ،و التدابروا ،و كونوا عباد ّ
الل إخوانا».
الظن أكذب الحديث [و التحسسوا] و
« .1إياكم و الظن ،فإن ّ
ّ
در قرب االسناد نیز نظیر این روایت نقل شده است (الحمیری :1413 ،ص .)29
ُّون َو شَ ُّر َّ
َّاس َّ
َ .2و َق َ
ِين ال ْ َهتَّا ُكون».
ال ص« :شَ ُّر الن ِ
ون َو شَ ُّر ال ْ َق َّوال َ
ين ال ْ َق َّوال ُ َ
ون َو شَ ُّر ال ْ ُمت ََج ِّسسِ َ
ِّين ال ْ ُمت ََج ِّس ُس َ
الظان َ
الظان َ
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حدیثی اهل س ّنت روایتی از رسول خدا (ص) نقل شده که هر چند اختالفاتی در تعبیر
وجود دارد ،ولی اجماال همگی مطلب واحدی را بیان میکنند:
 .1محمد بن عبداهلل ابن عربی از ابی هریره نقل میکند که پیامبر (ص) فرمود:
تجسس مكنيد ،بر
«از گمان بپرهيزيد ،كه گمان ،دروغترين ســخن است .خبرگيرى و ّ
يكديگر فزونى مجوييد ،بر يكديگر حسد مورزيد ،با يكديگر دشمنى و ستيزه مكنيد و از
مبريد .بندگان خدا و برادر باشيد» (أنصاری القرطبی :1405 ،ج ،4ص.1)1724
يكديگر ُ
 .2میــرزای نوری از قطب الدین راوندی حدیثی با همین مضمون نقل میکند:
(نــورى محدث :1408 ،ج ،9ص 2)147با وجود اینکــه این روایات در کتب فقها بدانها
استناد نشده است ،ولی روایات فوق به علت این که مطابق نص قرآنی هستند نیازی به
بررسی سندی ندارند و قابلیت اســتناد را دارا میباشند؛ استفاده حکم شرعی فقهی از
اینگونه روایات با کمک عمومات قرآنی به نظر بدون اشکال است.
خصوصیت این گروه از روایات آن است که از تجسس به صورت مطلق نهی شده
و عبارت «التجسسوا» در آن به کار رفته است .از این رو ممکن است ادعا شود که نهی
از تجسس مطلق است و شامل همه انواع تجسس میشود ،اما در پاسخ میتوان متذکر
شــد که این دسته روایات چیزی فراتر از آیه قرآن بیان نمیکنند .از این رو همانگونه
که در آیه قرآن گفته شد اطالق ندارد و از برخی موارد تجسس منصرف است ،در اینجا
نیز همین ســخن را میتوان بیان کرد .به ویژه اینکه در این روایات نیز قرینه ســیاق
وجود دارد و تجسس ممنوع ،آن تجسسی است که غرض صحیح و عقالئی در آن وجود
نداشته باشد ،بلکه به غرض ایذاء مؤمنین و ریختن آبرویش صورت گیرد.
پس مســتنبط از ادله شــرعی همانگونه که هر گونه تحقیق و تعقیب در
جرایم منافی عفت ممنوع اعالم شــده اســت ،اما مطابق دیگر ادله و مســتندات
شــرعی ،برخی موارد استثنا شده اســت و یکی از این موارد ،تجاوزهایی است که
بــا قهر و غلبه و به عنف صورت میگیرد .در این مورد ،احقاق حقالناس میتواند
مبنای جواز تحقیق و تفحص باشد.
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عالوه بر این ،بررســي ســيرهي امام علي (ع) در موضوعاتي که ايشان قضاوت
ميکردند بیانگر این مطلب است که در برخی از جرایم کشف جرم مطلوب و مورد تاکید
میباشد و با مالک گیری و تنقیح مناط از این موارد می توان قائل به جواز کشف جرم
ي حضرت علي (ع) مواردی
در جرائم جنسی به عنف نیز شد .نگاهي ژرف به قضاوتها 
را نشان ميدهد که نوعا در بردارندهي تحقيق براي کشف حقيقت است و ميتواند مبین
جواز تحقيق در جرائمی خاص به منظور کشف جرم باشد:
ي (ع) آوردند،
«اصبــغ بــن نباته گويد :جواني را بــا حالت گريان نزد اما م علــ 
ن د ر پاســخ به امــام (ع) گفت :پدرم
امام از جوان ســؤال کر د چرا گريه ميکني؟ جوا 
با اموال فراواني به ســفر رفته و بازنگشته اســت ،از همسفران وي سؤال کردم ،گفتند:
ي مراجعه کردم ،شريح از
ح قاض 
پدر م مرده اســت و از اموال او خبري نداريم .ب ه شــري 
من بينه خواســت و چون من بينه نداشــتم ،شريح همسفران پدرم را سوگند داد و رها
نمود .امام علي (ع) از اين رويداد برآشــفت و با جوان نزد شــريح رفت و وي را نکوهش
کر د و ب ه شــريح گفت :اينگونه قضــاوت نميتواند در رفع نياز جامعه مفيد واقع گردد.
آنگاه حضرت با تفرقه بين متهمان و ســئوالهاي گوناگون درصدد عالج قضيه برآمد».
(کلینی :1407 ،ج  ،7ص  1)٣71نتيجه اين که حقيقت کشف شد و همسفران اعتراف
2
نمودند که پدر جوان را کشته و اموال وي را بردهاند.
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 .2در قضاوتــی دیگر در خصوص احقاق حقالناس ،امام علی (ع) پرده از راز اتهام واهی زنا به جوان پاکدامن انصاری از
طریق انداختن جامه مورد ادعای آغشــته به منی در ظرف آب در حال غلیان برداشت( .کلینی :1407 ،ج ،7ص-404

422؛ بالغی :1358 ،ص  )255در این روایت ،گرچه به دلیل ناشناخته بودن ابوالمعلی یا ابوالعالء در اعتبار سندی آن،
جــای تامل وجود دارد ،اما برخی از محققان از آن به حدیث صحیحه تعبیر کردهاند (مجلســی :1406 ،ج  ،6ص )80
و به لحاظ داللتی ،داللت بر صالحیت ورود نظر در کشــف جرائم منافی عفت دارای شــاکی خصوصی و نیز اعتبار نظر

کارشناس پزشکی قانونی و استفاده از علم روز دارد.

عادل ساریخانی ،محمدعلی حاجی ده آبادی ،علی قبادیان

 .1در جایی که کشف حقیقت منتج به احقاق حقالناس میشده است ،حضرت با استفاده از روش پزشکی قانونی برای
تشــخیص حقیقت اقدام کردند .در روایتی «أن ّه اتي أمير المؤمنين (ع) بامرأة بكر زعموا أن ّها زنت ،فأمر النســاء فنظرن
إليهــا ،فقلن :هي عذراء ،فقال (ع) :ما كنت ألضرب من عليها خاتم من ّ
الل تعالى ».مطابق دســتور امام علی (ع) جهت

کشــف جرم زنا و جهت تامین حق بزهدیده ،میتوان تحقیق کارشناسانه انجام داد و با این سیره ،جواز چنین تحقیق و
تفحصی بوضوح احراز میگردد( .کلینی :1407 ،ج ،7ص  )422-404در سند این روایت با این که سکونی (عامی است)
واقع شده است ،ولی موثق میباشد( .طباطبايى حائرى :1418 ،ج ،15ص )522
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در واقع در موارد مشــابه و در جایی که کشف جرم به احقاق حقالناسی منتج
میشــده است ،حضرت آن را انجام میدادند .1البته برخی از موارد یاد شده گرچه ناظر
به امور کیفری نیســت ،اما در هر صورت میتوان از مصلحت ارجحی که در این موارد
برای کشف جرم وجود دارد ،استفاده کرد .نتیجه اینکه در مواردی که مصلحت باالتری
چون احقاق حقالناس وجود داشــته باشــد به طریق اولی کشف جرم جایز و حتی در
مواردی الزم میباشد.
ي د ر قضاياي پيچيده و خصوصا
اينگونه قضاوتها بيانگــر اين نکتهاند که قاض 
در جایی که پای امر حقالناســی در میان است ،براي کشف جرم ميتواند از روشهاي
مختلف اســتفاده کند .نکتهاي که در اين قضاوتها مشهود است اين که امام علي (ع)
نه بر اســاس بينه ،نه يمين و نه بر قسامه که از ادلهي شرعي است ،قضاوت مينمودند
و اين مؤيدي است بر اين مطلب که مبناي قضای اسالمي در این موارد ،کشف حقيقت
ت مستفاد ميباشد اين است که شيوهي رسيدگي
اســت .نکتهی ديگري که از اين روايا 
به امور کيفري بسيار تفاوت دارد .در قضيه قتل پدر توسط همراهان ،شريح اين پرونده
را بر اســاس قواعد حقوقي رســيدگي کرده بود نه بر اســاس قواعدي که براي دعواي
کيفري در نظر گرفته شــده اســت .اين گفتهي حضرت علي (ع) به شــريح «يَا شُ َريْ ُح
َه َك َذا ت َْح ُك ُم فِي ِمث ِْل َه َذا؟»؛ به خوبي ميرســاند که امور کيفري بر عکس امور حقوقي
رســيدگي خاصي ميطلبد .نحوهي رســيدگي حضرت ،به اين موضوع که به وسيلهي
تفريق متهمان همسفران و ایجاد فضایی که متهم را در اظهارات دروغ مردد میساخت،
ازهمهي آنها اقرار بگيرد و بر اســاس موازين اسالمي که کشف حقيقت در موارد مهم
و حقالناسی اســت ،حکم صادر نمايند ،به وضوح نمایانگر این مطلب است که حضرت
در این موارد ،در پی کشف جرم و تامین حقوق بزهدیدگان بوده است که این امر نهایتاً
عدالت را به دنبال دارد.

83

84

امکان سنجی جواز تجسس جهت کشف جرم در جرائم جنسی...

 .3-1-2دیــدگاه فقها در باره انصراف یا تخصیص ادله یاد شــده جهت
کشف جرم

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽﺣﻘﻮق ،سال سیزدهم/شماره  /1بهار 1401

در بین فقهای امامیه مرحوم خوئی( 1ره) و برخی دیگر 2ظاهرا اطالق و عمومی
برای این ادله قائل نیستند (موسوی خوئی ،ج ،3ص  .)306برخی دیگر از فقها با تمسک
به اطالق کلمه «تجســس» در آیه شریفه معتقدند که جز در مواردی که این حرام در
مقابل یک امر مهمتر قرار نگرفته اســت ،حرمت باقی اســت .بنابراین ،اگر در مواردی
حفظ جان ،عرض یا مال شــخص یا کیان جامعه اسالمی بر تجسس توقف داشته باشد،
تجسس حرام نخواهد بود (شيخ طوسي ،بیتا ،ج ،9ص .)350
نتیجه کالم این دســته از فقها بیانگر این مطلب است که تحقیق و تفحص در
مواردی چون انقاذ حقالناس یا جلوگیری از توطئه دشــمنان جامعه اسالمی تخصصا از
عنوان نهی در آیه التجسسوا خارج است و آیه از این امور انصراف دارد.
در برابر این دیدگاه ،برخی از نویســندگان معاصر معتقدند که آیه اطالق دارد و
شامل همه انواع تجسس میشود و سیاق نمیتواند موجب انصراف اطالق گردد .خرازی
در این زمینه مینویسد:
«اشــكال :سياق و چينش آيهاى كه ّ
تجسس است نشان مىدهد
دال بر حرمت ّ
حرمت ،تنها در جايى اســت كه اغراض فاســد در كار باشد؛ زيرا آيۀ مورد نظر ،پيش از
تجســس ،بر حرمت ريشخند و عيبجويى داللت دارد و اين كه نامهاى بد
بيان حرمت ّ
بر يكديگر گذاردن و بدگمانى ،موجب دشمنى و اختالف مىگردد.
خصوصيت «مورد» نقشى ندارد؛ افزون
جواب :معتبر ،اطالق حكم وارد اســت و
ّ
بــر اين ،ادلّه ،منحصر به آيۀ كريمه نيســت؛ بنابراين در حالى كه ســاير ادله از اطالق
تجسس
برخوردارند ،عدم اطالق آيه[ ،به حكم حرمت] خدشهاى وارد نمىكند .از اين رو ّ
به خودى خود و به طور كلى حرام است .آرى ،بسا كه امور ديگرى چون حفظ نظام،
محرم ،خاصة
 .1ایشان در پاسخ به استفتاء «محاولة استراق السمع بين شخصين يتساران ،أو
ّ
يتحدثان بالتلفون هل هو ّ

التجسس على عيوب المؤمنين ،و انه قد اليصدق عليه ذلك الفرض؟ مینویسد:
التجسس المنهي عنه في
و أنكم حصرتم
ّ
ّ
الخوئي :ال عموم لحرمة ذلك ،و بأي وجه ،و المتيقّن منه ما يترتّب عليه الفساد أو كشف ما اليرضى الشارع عنه لصاحبه،
و ّ
الل العالم».
لكن المتأ ّمل في اآليات و الروايات الواردة في هذا المجال يظهر له
 .2آیــتاهلل منتظــری در این زمینه تصریح دارند« :و ّ
ّ
التمس مصالح المجتمع( ».منتظری ،ج ،2ص )546
العائلية الّتي
محط هذا التحريم و موضوعه هي األسرار الفرديّة و
أن
ّ
ّ

عادل ساریخانی ،محمدعلی حاجی ده آبادی ،علی قبادیان

 .1عالوه بر این ،در خصوص غیبت که یکی دیگر از محرمات ذکر شــده در این آیه اســت ،ا ّدله فراوانی وجود دارد که
اطــاق را تخصیص میزند ،مثل غیبتی که موجب اصالح یا نجات جان مؤمن گردد .به همین دلیل شــیخ انصاری در
حکم غیبت مینویســد« :از روايات پيشــين و جز آنها به دست مىآيد كه حرمت غيبت به سبب خردهگيرى از مؤمن و

آزار ديدن او از اين عيبجويى اســت و هرگاه فرض شــود مصلحتى مربوط به غيبت كننده ،غيبت شونده يا فرد سومى

وجود دارد كه عقل يا شــرع اين مصلحت را از مصلحت احترام مؤمن باالتر مىداند ،در اين جا الزم اســت حكم ،برابر
مصلحت قوىتر صادر شود .همانطور كه در هر گناهى كه در زمرۀ حق ّ
الل يا حقالناس باشد نيز چنين است؛ همچنان
كه شمارى از فقها اين مطلب را خاطرنشان ساختهاند» (انصاری :1415 ،ج  ،14ص .)342
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تجسس ،تزاحم پيدا مىكند
نجات جان انســانها ،مداواى بيمار و مانند اينها با حكم ّ
تجسس -همانند
كه اهميت آنها از حرمت تفتيش باالتر است و با تحقق تزاحم ،حرمت ّ
ساير موارد تزاحم -از فعليت مىافتد» (خرازی ،شماره  ،26ص .)66
به نظر میرسد این دیدگاه درست نیست ،چون با قطع نظر از روایات که بحث آن
1
گذشت ،دلیلی در سخن ایشان برای این که سیاق موجب انصراف نمیشود وجود ندارد.
البته این مطلب روشــن است که کلمه «تجســس» مطلق است و تمامی انواع
آن را شامل میشــود ،آنچه در اینجا ادعا میشود ،انصراف اطالق به دلیل سیاق است.
بنابرایــن ،ح ّتی نمیتوان گفت روایاتی که غیبت از روی مصلحت را جایز میشــمارند
«مخصــص» آیهاند ،بلکه بیانگر این مطلباند که اصوال این نوع غیبت از اول در موضوع
حکم این آیه اخذ نشده و لذا «تخصصا» از موضوع خارج است و اطالق صرفا یک اطالق
بدوی و قبل از تأمل و دقت است.
در رابطه با تجســس هم همین مطلب را میتوان ادعا کرد ،یعنی تجســس از
اول شــامل تجسســی اســت که صرفاً برای اطالع از عیوب ـ یا هر امر پنهانی ـ مردم،
آشکارسازی آنها و در نهایت بازی با آبروی مردم باشد .ا ّما تجسسی که به غرض صحیح،
مثل کشف جرم ،یافتن مجرم ،جلوگیری از توطئه دشمن ،احقاق حق بزه دیده جنسی
به عنف و امثال این امور باشد موضوع حکم حرمت آیه مذکور نیست؛ بر فرض هم که،
قرینه ســیاق را برای انصراف کافی ندانیم ،باید میان ا ّدله حرمت تجســس و ا ّدله لزوم
حفظ حقالناس یا مصالح اجتماعی مقایسه صورت گیرد.
به نظر میرســد رابطه این دو دسته دلیل از قبیل عام و خاص من وجه است،
یعنی برخی از امور مصداق تجسس است و ربطی به احقاق حق و برقراری عدالت ندارد،
به همین دلیل تنها مصداق تجسس حرام است ،از آن طرف برخی امور مصداق احقاق
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حق و برقراری عدالت اســت که مصداق تجسس نیست .برخی مصادیق که هم
مصداق تجسس است و هم مصداق احقاق حق و برقراری عدالت مورد تعارض این دسته
دلیل قرار دارد .در این دســته از مصادیق مطابق با قواعد اصولی که علمای اصول ذکر
کرده اند به دو شیوه میتوان عمل نمود:
 -1اعمال قواعد تخصیص :با این توضیح که هر چند رابطه میان دو دسته دلیل،
عام و خاص من وجه اســت و از این جهت جا برای اعمال قواعد تخصیص نیست ،ولی
بر اســاس یک نکته میتوان ا ّدله برقراری عدالت و احقاق حق را مخصص دلیل حرمت
تجســس دانست و آن اینکه ا ّدله برقراری عدالت نسبت به ا ّدله حرمت تجسس از قبیل
مخصــص ّلبی هســتند و از این جهت اطالق ادله حرمت تجســس تنها به لحاظ مراد
جدی اطالقی وجود ندارد تا بتواند شامل موارد توقف برقراری
ظاهری اســت و در مراد ّ
عدالت بر تجســس و تفحص هم بشود .چون هر عاقلی بر این نکته آگاهی دارد که اگر
در موردی تنها راه برقراری عدالت و احقاق حق ،تجســس و ورود به حریم شخصی وی
باشد و متجسس نیز در پی آبروریزی از مسلمان و ایذای او نیست ،بلکه تنها میخواهد
حقیقت را کشف و به برقراری عدالت کمک کند ،موردی ندارد .به عبارت دیگر ،هر چند
برخــی ا ّدله لفظی هم به تأمین عدالت و احقاق حق داللت دارند ،ا ّما اصل لزوم این دو
مفهوم عقلی است و دلیل لفظی هم ارشادی است ،لذا مانع از این میشود که نسبت به
جدی شکل گیرد.
ا ّدله حرمت تجسس اطالقی در مراد ّ
 -2اعمال قواعد تعارض :در این صورت فرض میشــود که هر دو دسته دلیل به
لحاظ اطالق مشکلی ندارند و در مصداق مشترک ـ موردی که هم مصداق تجسس است
و هم مصداق احقاق حق و عدالت ـ تعارض میکنند .مطابق قواعد باب تعارض میتوان
حکم به تقدیم ا ّدله حق و عدالت بر اســاس قاعده اهم و مهم نمود که در محور بحث،
حق بزهدیده جنسی به عنف از اهمیت باالتری برخوردار است.
احقاق ِ
اهم دیگری چنین بیان داشته اند:
برخی این شــیوه را پذیرفته و در مورد تقد ِم ِ
اهم بودن حفظ نظام اسالمى است .از اين رو
«از مجموع روايات و فتاوا به دست مىآيدّ ،
مقدم و پيشتر است
محرمات ،اين وجوب حفظ نظام است كه ّ
در مقام تزاحم با برخى ّ
و در اين جا و با تزاحم موجود ،حرام از فعليت ساقط مىگردد» (خرازی ،ج ،26ص .)75
تعدی به حریم خصوصی
این شیوه یک حسن دارد و آن اینکه دست حاکمان را در ّ
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 .3رویکــرد حقوق کیفری ایران در باره کشــف جرم در جرائم منافی
عفت به عنف

قطعی اصل بزهپوشی در نصوص فقهی و قانونی ،در برخی
با وجود پذیرش
ِ
حاالت ،احقاق حق ،نیازمند تحقیق و احراز مســائلی است که حیثیت اجتماعی،
خانوادگی و شــخصی قربانی در گرو اثبات آن ها میباشــد و این مطلب مشخصاً
ضرورت انجام تحقیق و تفحص در جرائم منافی عفت به عنف را نمایان میسازد.
البته ناگفته نماند که جرائم منافی عفت به عنف ،عالوه بر جنبه حقالناسی ،واجد
جنبه حقاللهی هم جهت بحث راجع به جواز یا لزوم تحقیق در آن ها هستند و از
این حیث هم میتوان در خصوص جواز تحقیق و تفحص در آنها سخن راند ،اما به
نظر میرســد در این مقام مطابق نظر مقنن و مواد مذکور ،جنبه حقالناسی آنها
واجد اهمیت بیشتری است و لذا از این زاویه مورد بحث و مداقه قرار میگیرند.
مطابق نص صریح ماده  241ق.م.ا مصوب  1392در کشف جرائم منافی عفت
اهتم به الشرع و أوجبه على الدولة و
 .1مرحوم منتظری در این زمینه مینویســد« :و حيث ّ
أهم ما ّ
إن حفظ النظام من ّ
مقدماته بحكم العقل و الفطرة» (همان ،ج ،2ص  547ـ  .)548مقام معظم رهبری نیز در پاسخ
األ ّمة فال محالة وجبت ّ

به استفتائی مینویسد ...« :و أما التجسس على عمل اآلخرين ،أو التفتيش في أعمال و سلوك الموظفين لكشف أسرارهم
خارج الحدود و الضوابط ،فال يجوز لهمً ،
فضل عن غيرهم( ».حسینی خامنه ای ،ج)52 ،2
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افــراد میبندد و بــه بهانههای مختلف نمیتوانند به زندگی خصوصی آنها ســرک
بکشــند ،ا ّما مشکلی که دارد تشخیص اهم بودن اســت .البته در اهم بودن برخی
مصادیق مثل حفظ نظام و مســائل امنیتی تردیدی وجــود ندارد ،به همین دلیل
همهی فقیهانی که از آن بحث کردهاند اینگونه مسائل را استثنا کرده و حفظ نظام
را از اهم اموری دانستند که شرع بر آن تاکید داشته است به گونهای که اهتمام بر
حفظ آن را هم از حاکمیت و هم از مردم مطالبه کرده اســت 1و از این جمله است
جائی که فرد به عنف مورد تجاوز جنســی قرار گرفته باشــد .ا ّما برخی از مصادیق
به این روشــنی نیست و لذا کشف اهم بودن آنها نیاز به تحقیق دارد .طبیعی است
که در این قســمت قواعد باب ترجیح در بحث تعارض ا ّدله علم اصول ،باید به دقت
رعایت و مورد توجه قرار گیرد.
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اصل بر بزهپوشــی است 1.مسلم اســت که این قاعده کلی است و وقتی بینهای در کار
نباشــد و متهم نیز انکار نکند ،بایســتی تحقیق و تعقیب نیز ممنوع گردد .در تحلیل
این ماده باید توجه داشــت که قســمت اول آن ،بیانگر قاعدهای کلی در جرائم منافی
عفت میباشــد که همان بزهپوشــی و حفظ حریم خصوصی اشخاص و جلوگیری از
اشــاعه فحشا میباشد و قسمت دوم آن استثنائاتی بر این حکم کلی وارد کرده است.
البتــه قانونگذار ایران در ماده  102ق.آ.د.ک مصوب  1392دامنه ماده  241ق.م.ا را
توســعه داد و اســتثنائات دیگری در آن مطرح ساخت و مقرر داشت« :انجام هر گونه
تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع اســت و پرســش از هیچ فردی در این
خصوص مجاز نیســت ،مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شــود و یا
دارای شاکی یا به عنف یا سازمانیافته باشد که در این صورت ،تعقیب و تحقیق فقط
در محدوده شــکایت و یا اوضاع و احوال مشــهود توسط مقام قضایی انجام میشود».
از این رو میتوان اســتثنائات موجود در ماده  241ق.م.ا و  102ق.آ.د.ک را بدین نحو
بررسی کرد:

 .1-3جواز تحقیق در جرم منافی عفت به عنف

در دو ماده  241ق.م.ا و  102ق.آ.د.ک موارد احتمال به عنف از قاعده بزهپوشی
اســتثنا شده است و یکی از اســتثنائات اصل کتمان و بزهپوشی در جرائم منافی عفت،
احتمال ارتکاب این جرائم به صورت عنف اســت و نتیجه آن این استکه امکان تحقیق
و تفحص در این جرائم وجود دارد و قاعدتا ضابطین صالح میتوانند هر اقدامی که الزم
باشد را انجام دهند.
به نظر میرسد مقنن در اینجا به جهت تامین حقوقالناس و ترمیم خسارتی که
بر بزهدیده وارد شده است از اصل اولی عدول کرده و بزهپوشی را کنار نهاده است؛ چرا
که در جایی که نهانســازی جرم و عدم تحقیق جهت کشــف آن ،منجر به تفویت حق
بزهدیده و یا تضییع مصلحت مهمتری شود ،بزهپوشی جایز نمیباشد.
 .1قانونگــذار در این مقرره آورده اســت« :در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقــوع جرائم منافی عفت و انکار متهم،
هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشــف امور پنهان و مســتور از انظار ممنوع است .موارد احتمال ارتکاب با عنف ،اکراه،
آزار ،ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است».
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 .2-3جواز تحقیق در احتمال اکراه به جرم منافی عفت

 .3-3جواز تحقیق در احتمال آزار در جرم منافی عفت

با استناد به ماده  241ق.م.ا در صورتی که احتمال ارتکاب جرائم منافی عفت به
همراه آزار وجود داشته باشد ،امکان تحقیق و تفحص از سوی ضابطین قضایی بر خالفِ
اصل کتمان میباشــد .مراد مقنن از آزار در اینجا با توجه به عبارت عنف و اکراه که در
مطالب قبلی بدانها پرداخته شد ،آزار مرتبط با عنف و اکراه میباشد .به تعبیر دیگر ،در
عنف و اکراه نیز جرم منافی عفت از نوع آزار محسوب میشود.

 .4-3جواز تحقیق در احتمال اغفال در جرم منافی عفت

با اســتناد به ماده  241ق.م.ا در صورتی که جرائم منافی عفت با احتمال اغفال
تحقق یافته ،فاقد دلیل اثبات باشد و متهم نیز آن را انکار کند ،امکان تحقیق ،تفحص و
تعقیب از سوی ضابطین قضایی میباشد .به نظر در اغفال نوعی سوءاستفاده از وضعیت
بزهدیده تحقق مییابد و مقنن برای جلوگیری از سوءاستفاده متهم از فقدان ادله ،امکان
تحقیق را فراهم ساخته است .مثال زنی که در خواب بوده و مردی از این حالت زن سوء
استفاده کرده و خود را زوج وی معرفی کرده و مرتکب زنا شود .مقنن در تبصره  2ماده
 224ق.م.ا اغفال و فریب را در حکم عنف دانســته اســت (مرتاضی؛ امیران بخشایش؛
دهقان دیزجی؛  ،1397ص.)21
علت جواز تحقیق در موارد مندرج در ماده  241ق.م.ا جلوگیری از سوءاســتفاده
متهمان از فقدان ادله شــرعی در برخی از جرائم خشــونتبار یا مبتنی بر فریب و اغفال
ِ
حقوق
اهــم تامین
مصلحت
میباشــد که جهت احقاق حــق در این موارد و بــه جهت
ِ
ِ
بزهدیدگان ،از اصل اولی بزهپوشی و نهانسازی عدول میگردد (شیدائیان ،1397 ،ص.)17
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گاه مقام قضایی در جرائم جنســی با یکســری قرائن روبرو میشود که اکراهی
بودن را محتمل میســازد .این فرض در جایی که بزهدیده به اکراهی بودن استناد کند،
نمود بیشــتری دارد .در این جور مواقع برخالف اصل بزهپوشی امکان تحقیق و تعقیب
برای مقام قضایی وجود دارد و قاعدتا به لحاظ تخصصی بودن قضیه ،احراز آن با خبره و
کارشناس در این امور است که این امر بر عهده کارشناس پزشکی قانونی است.
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 .5-3وجود شاکی خصوصی در جرم منافی عفت
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با اســتناد به ماده  102ق.آ.د.ک یکی از اســتثنائات اصل بزهپوشی در جرائم
منافی عفت ،وجود شــاکی است .اصوال شاکی ممکن اســت خود قربانی جرم و یا قائم
مقام ایشــان باشــد .بدین معنا که در جرائم منافی عفت امــکان وقوع جرم علیه افراد
محجور وجود دارد که در اینصورت اگر محجور دارای ولی باشــد ،شــاکی ،ولی محجور
خواهد بود .بدیهی است وجود شاکی در مواردی است که به حقوق شخص تعرض شده
باشد و از اینرو با توجه به تقسیم حدود به حقاللهی و حقالناسی ،این نتیجه به دست
میآید که در همه موارد اســتثناء از اصل بزهپوشــی مثل عنف ،اکراه جنبه حقالناسی
مشهود اســت و لذا تحقیق و تفحص در این مصادیق جهت کشف جرم مجاز میباشد.
در حقیقت با وجود فراوانی ادلهی دال بر ستر و بزه پوشی در آموزههای اسالم خصوصاً
در جرائــم منافــی عفت ،اما هر جا پای حق دیگری در میان باشــد و به یکی از حقوق
اشخاص تعرض شده باشــد ضابطین کشف جرم مکلف به کشف حقیقت و احقاق حق
شاکی خصوصی هستند.
برخــی حقوقدانان بر این باورند که در رابطه با جرائم منافی عفت ،چنانچه هر
یک از احتماالت مقرر در ماده  241ق.م.ا و  102ق.آ.د.ک رخ دهد ،مقام قضایی همانند
ســایر اقسام جرائم مکلف است که برای جلوگیری از امحای آثار و عالئم جرم ،اقدامات
فــوری به عمــل آورد و در تحصیل و جمعآوری ادله وقوع جــرم تاخیر نکند (مصدق،
 :1396ص  .)188طبق این نظر ،تجویز تحقیق در این نوع از جرائم ،جهت احقاق حق
شــاکی میباشد که قربانی جرائم خشونتبار شده است و این اقدام و سیاستی متناسب
از سوی قانونگذار است که این نوع از جرائم را مستثنی کرده است.
در واقــع به زعم نگارنده و با توجه به قواعد فقهی ،در این موارد حقوق شــاکی
خصوصــی و جنبههــای حمایتی از بزهدید ِه جنســی اهمیت باالتری نســبت به اصل
بزهپوشی دارد و این مصلحت اقوی ،محمل و مجوزی است برای استثنا کردن تحقیق و
تجسس در جرائم منافی عفت دارای شاکی خصوصی از اصل بزهپوشی .در عین حال در
اين موارد اســتثناء نیز که خالف اصل بزهپوشي است ،تحقيق فقط در محدوده شكايت
و اوضاع و احوال موجود و مشهود قضيه و تنها بوسیله قاضي دادگاه انجام خواهد شد و
چنانچه گفته شد حتی اگر کشف هم صورت گیرد باید تحفظ بر ستر باشد؛ یعنی
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حکومت حق اعالن رســمی آنها یا برگزاری دادگاه علنی آنهــا را ندارد .بیان این نکته
نیز ضروری اســت که اهتمام به حفظ حقوق این گونه بزهدیدگان و نیز امنیت اخالقی
جامعه چه بســا اقتضای جواز مداخله نهادهای مدنی و آحاد اجتماع در گزارشدهی در
موارد تجاوز به عنف را داشته باشد که فراهم آوردن تمهیدات قانونی آن امری ضروری
است .لذا پیشنهاد وضع مادهای در بخش تعزیرات در این زمینه میتواند راهگشا باشد:
«هرکس مطلع یا شــاهد شروع به ارتکاب یا وقوع یکی از جرایم یاد شده باشد،
در صورتی که گزارش دادن او به نحوی در پیشگیری از وقوع جرم یا محدود کردن آثار
آن جرم موثر باشد ،در صورت عدم گزارش به مراجع قضایی یا ضابطان دادگستری ،به
حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشــت (نود و یک روز تا یک سال حبس یا جزای
نقدی از پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال) محکوم می شود.
تبصره -اگر مرتکب حسب وظیفه شغلی و یا حرفهای مکلف به گزارش باشد و از
این وظیفه امتناع کرده باشد ،به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم میگردد».
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دیدگاه اسالم با استناد به آموزههای دینی ،حفظ و حراست حریم خصوصی
افراد ،خصوصا فرد متهم اســت .در آیات قرآن و روایات معصومین (علیهم السالم)
گزاره های متعددی دال بر ممنوعیت تجســس و استراق سمع ،ضرورت بزهپوشی
و نظایر آن مشــاهده میگردد که بر اهتمام به حقوق افراد تاکید دارد .در حقیقت
بزهپوشی از سیاســتهای مورد پذیرش اسالم است .بهرغم تأكيد آموزههاي دين
مبین اســام بر ستر و پردهپوشــي زنا و لواط و مســاحقه و اصل منع تجسس،
چنانچه پاي حق ديگري و شــكايت شاکی خصوصي در ميان باشد ،نه تنها براي
اثبات اين جرايم ،چشمپوشي نميشود ،بلكه حاكم موظف است به طور مشروع و
منطقي براي كشف جرم ،تا آن جا كه به احقاق حق شاكي خصوصي بر ميگردد،
تالش كند .به تعبیری در جرائم جنســی همراه با رضایت ،جنبۀ حقاللهی غالب
است و بنا بر تخفیف و تسهیل است ،اما در جرایمی همچون تجاوز به عنف ،چون
جنبه حقالناســی غالب است و پای تعدی به حیثیت فرد در میان است ،دیدگاه
اسالم نسبت به کشف جرم در اینگونه جرایم قاطع میباشد .لذا در جرائم جنسی
و در جایی که به عنف صورت گیرد و با شــکایت شــاکی خصوصی توام گردد ،از
اصل ممنوعیت تحقیق و کشف جرم خارج میگردد.
ِ
شمول ِ
از منظر حقوقی نیز قانونگذار ایران هر چند بسترهای الزم برای کشف جرم
در جرایم منافی عفت به عنف را فراهم نموده اســت ،اما برخی اصالحات به ویژه در
خصوص امکان مداخله نهادهای مدنی و شهروندان با رعایت ضوابط خاصی میتواند
از حقوق این بزهدیدگان بیگناه بیشتر از پیش صیانت نماید.
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