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 وسیله به کهآن چه دارد، اساسی نقش دادرسی فرآیند در اثبات ادله: چکیده

 ظههور  منصهه  به اثبات مرحله در دارد، وجود ثبوت مرحله در که حقوقی ،آن

 جرم خود مثل و دادرسی هایبخش سایر همچون زمان گذر در ادله. رسدمی

 ادلهه  ایهن  از معاصهر  دوره در. اسه   شهده  تغییراتهی  و تحول دچار مجازات، و

 یهاد  علمهی  پلیس نام با آن کارگیرنده به مرجع از و «علمی ادله»عنوان تح 

 مختله   علهوم  دسهتاوردهای  کارگیریبه جواز دارد سعی نوشتار این. شودمی

 جزایهی  فقهه  منظهر  از قضهایی را  دادرسهی  فرآینهد  در( علمی پلیس)یابیجرم

   .کند تحلیل و بررسی اسالم

 .علمی ادله جرم، اثبات و قراین ادله ،پلیس علمی جزا، حقوق کلمات کلیدی:

 

 

 

 . مقدمه1

 یافتهه  سهازمان  شهکل  بهه  کهه  آنههایی  و ایحرفه مجرمان ویژهبه مجرمان و بزهکاران ،گذشته سنتی جوامع برخالف امروزه

 بهه  فنهی  شهیوه  به و اس  گردیده بشر نصیب زندگی مختل  هایعرصه در که هاییپیشرف  از استفاده با شوندمی جرم مرتکب

 یا بنابراین. اس  فایدهبی عمالً(بیّنه اقرار،)جرم اثبات سنتی ادله از استفاده با آنها با مبارزه روازاین. زنندمی دس  جرایم ارتکاب

 قضهایی  دسهتگاه  یا باشیم گیرندمی قرار جرایم ارتکاب آماج که شهروندان حقوق و امنی  و نظم رفتن بین از شاهد همواره باید

 فرآینهد  در جهرم  اثبهات  علمهی  ههای راه از اسهتفاده  بهه  جمله از و بزهکاری با مبارزه علمی هایشیوه انواع به شدن تجهیز به را

 .بدانیم مجاز رسیدگی و تحقیق تعقیب،
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 جایگاه ادله در فقه اسالمی .2

دیگهر بحهک کهردن از     ،کنهد بیان مهی « نظام ادله قانونی»همچنان که ،داشته باشد«موضوعی »اگر ادله اثبات جرم از نظر فقهی

ممکن اسه    ،کندبیان می« جدانی قاضینظام اقناع و»آن چنان که ،ته باشدداش«طریق »ثمر خواهد بود و اگرهای علمی بیراه

جایگاه ادلهه اثبهات در    استفاده کرد. نیز یابی، رسیدگی و اثبات جرمیند جرمآهای علمی در فراز راه بتوان از نظر موازین شرعی

 نیهز  دانهان حقهوق  از دسته این در .انددانان به آن اشاره کردهای از حقوقشفاف تبیین نشده اس  و تنها پارهطور ی بهاسالمفقه 

 شده اس : ابراز نظر سه در براین اساس و گردیدهحادث  ءآرا اختالف

نظام  ،حدودروش مختلط یعنی نسب  به  -8حاکمی  نظام ادله قانونی  -۲قاضی وجدانی اقناع سیستم حاکمی  -1

  .سیستم اقناع وجدانی قاضی حاکم اس  ،ادله قانونی و نسب  به بقیه جرایم

الناس بودن بهه یهش شهکل    اللّه یا حقیاد شده به همه جرایم از نظر حق هایشود دیدگاهمالحظه میدر بررسی این نظرها 

پوشی و عدم مداقهه و مسهامحه و   ه اصل ستر و جرماللّکه اسالم در حقوق، چه آنرسداند که قابل انتقاد به نظر مینگریسته

اخهتالف برخهورد بهین حهق اللّهه و      نتیجهه  در کند.عکس آن برخورد می الناس کامالًولی در حقوق تخفی  را در نظر دارد 

تخفی  سامحه و به بیان دیگر، جه  جامه عمل پوشاندن به اصل ستر، م الناس باید به ادله اثبات دعوا نیز سایه افکند.حق

اللّه و مداقه و تالش در احقاق حق مردم، بایستی ادله اثبات دعوا نیهز بها آن همسهو و هماهنهش باشهد      در برخورد با حقوق

رم در جرایمهی کهه جنبهه خصوصهی و     رسهد، ادلهه اثبهات جه    بنابراین به نظر مهی  رسیم.وگرنه به هدف مطلوب شارع نمی

تعدی از ادلهه منصهوو و اسهتفاده    بدین معنا که  دارد؛«موضوعی »، اس  های تعزیری(الناس)اعم از حدود و مجازاتحق

داند که از طهرق خهاو ثابه     اللّه جرایمی را مستوجب مجازات میبیان دیگر، اسالم در حقوقبه طرق دیگر جایز نیس .از

مها را   و امیر المؤمنین)ع( گرامی اسالم)و(کوتاه به احکام اسالمی و سیره عملی رسول نظری .هر راهی نه ازو  دنشده باش

فراهم شدن صوری ادله مدنظر شارع همچون نظام ادله قهانونی، مسهتلزم محکومیه  مهتهم      گرداند کهین نکته واق  میبد

پذیرد و بهه  اللّه را مکروه دانسته و شهادت فرع و شاهد واحد و یمین را نمیای اسالم نیز ادای شهادت در حقوقعلم نیس .

رو اسالم در این گونه جرایم به دنبهال سهتر و   ازاین شوند.اقرار مرتکب  مانعهای مختل  ند که به شکلکنقضات توصیه می

بهود  گرامی اسالم بعد از اجرای مراسم رجهم مهاعز کهه بهه اصهرارخود بهه زنها اقهرار کهرده         که رسولچنان اس . ءعدم افشا

بعد از رجم کسی که اقرار  نیز حضرت علی)ع( .«او بهتر بودکرد برای س توبه میپوشاند و سپاگر این عمل را می»فرمودند:

بهه خهدا قسهم توبهه      ؛هرکس این کار حرام را انجام داده اس  بین خود و خدا توبه کند ای مردم!»به زنا کرده بود فرمودند:

 های پیشوایان معصوم)ع(گیریموضعاز  .که انسان خود را رسوا کند و آبرویش را از بین ببرد بهتر اس کردن پنهانی از این
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شود که قاضی نباید جه  اثبات جرایم یاد شده پا را از ادلهه منصهوو   توصیه آنان به استتار این گونه جرایم استفاده می و

ز احکام خاصی همچهون جهوا   ؛الناس به دلیل اهمیتی که این گونه دعاوی نزد شارع داردولی در حقوق شرعی فراتر بگذارد.

 ادله .اس  حاکم…واحد یمین و شاهد ،تبرعی و شهادت زنان به جز در قتلشهادت  ،غیابی، پذیرش شهادت فرعرسیدگی

 پیهدا  علهم  مهتهم  مجرمی  به هرراهی از قاضی که معنا بدین .دارد«طریق »،قاضی وجدانی اقناع نظام همچون جرم اثبات

رو قاضی جه  احقاق حهق  ازاین را در ادله منصوو، مقید و محصور سازد. خود تواندنمی و کند صادر حکم بایس می کرد

النهاس از تحصهیل دلیهل منهع نشهده اسه  و       قاضی در حقهوق  ،در اسالم تحقیق مشروع و منطقی کوتاهی نکند.باید از هر

س  و بایهد طبهق آن   آید حج  ااستفاده کند و علمی که از این طریق به دس  می یتواند از قراین موجود در هر دعوایمی

 هرعدد یا چهار در دعوا اثبات ادله دادن جلوه محصور…»فرماید:چنان که میرزای رشتی می .حکم دهد و احقاق حق کند

 طریهق  و قرینهه )واقهع  بهر  امهارات  همگهی  (دعهوا  اثبهات  ادلهه )شهرعی  موازین که داریم یقین زیرا اس ، موردبیاً واقع دیگر

عنوان جا بهدر این در رسیدگی به جرایم حاوی حقوق مردم اس . های حضرت علی)ع(قضاوتشاهد این مطلب . ش (اندک

نحوه رسیدگی به پرونده قتل پهدر   درخصوو عامرفرزند ابو شود.عامر اشاره میرسیدگی به پرونده قتل ابو یه نحوهنمونه ب

براساس قواعد حقوقی و نه کیفری بهه آن رسهیدگی    شریح قاضی وخود که در مسافرت توسط همسفرانش کشته شده بود 

 «هکذا تحکم فی مثل ههذا!!  یا شریح!»حضرت خطاب به شریح قاضی فرمودند:. شکای  کرد نزد حضرت امیر)ع( کرده بود؛

سپس خودشان اقدام بهه رسهیدگی کهرده و بها جهدا کهردن        «.!!کنندای شریح آیا در مثل چنین دعوایی چنین حکم می»

بنهابراین ادلهه در    .همدیگر توانستند از همه آنها اقرار صریح بگیرند و براساس موازین اسالم حکهم صهادر کننهد   متهمان از 

 اللّه ادله اثبهات روع و منطقی سود جس  ولی در حقوقتالش مشهر توان از  دارد و برای احقاق آن مییّالناس طریقحقوق

فقهایی که  نظر مبنایمگر در پرتو علم قاضی و آن هم برتفاده کرد، توان اسمنصوو نمیجرم موضوعی  دارد و از ادله غیر

نباید تالش کند تا خهود را بهه علهم برسهاند، چهه       در این صورت نیز قاضی براساس آیه نفی تجسس دانند.آن را حج  می

 بگیرد. قرار او راتواند جلوی اس  تا میاللّه به قاضی توصیه شده اد متهم درصدد اقرار باشد در حقوقکه اگر خوآن

 های علمیکارگیری راهادله فقهی جواز به .2-1

در ایهن حهوزه    مال مردم سر و کهار دارد.  ، چون با حیثی ، آبرو، جان وهستند رای برخورداویژه هایمسائل قضایی از حساسی 

اصول، مبانی، قواعهد و   ،سیستم حقوقیهر زیراتواند به عنوان دلیل یا وسیله اثبات امری مورد استفاده قرار بگیرد، چیزی نمیهر

همین جه  الزم اسه  بعهد از احهراز عهدم مخالفه       به ند.نکچهارچوب خاصی دارد که مسائل قضایی را با توجه بدان حل می

بهیش وارد آیهین رسهیدگی     وهها، کهم  های حقوقی دنیها از آن که به تبع استفاده سیستم-های علمی اثبات جرم )ادله علمی(راه
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 وسیله آنها حهل و فصهل شهود.   به باید د و اهداف حقوق اسالمی، دعاویبا مبانی، اصول، قواع -شده اس نیز کیفری در کشور ما 

 :کنیمدر این فراز برخی از ادله را که ممکن اس  مفید در مقام باشد به اختصار ذکر می

 ادله قرآنی .2-1-1

 شود.می پذیرفته ،بکند بر مطلبی شود که اگر قراین دالل  قطعیمیاز برخی آیات استفاده 

 او پیراهن و…و جاؤوا علی قمیصه بدم کذب قال بل سول  لکم انفسکم امرا»گوید:قرآن در مورد برادران حضرت یوس  می -1

بهرادران   «.این کار را برایتان آراسهته اسه    شما نفسانی هایهوس گف  وی .آوردند پدر نزد ساخته، آغشته دروغین خونی با را

منظهور  ان را به درون چاه انداختند و بهحضرت یوس  وی را جه  تفریح و تفرج به صحرا بردند ولی از سر کینه و حسادت ایش

ی یوسه  را  راسهت غشته کردند تا وانمود کنند کهه بهه  پیراهن ایشان را به خون دروغین)خون بزغاله یا بره یا آهو(آ ،رد گم کردن

مها  »کشهید، آمدنهد و گفتنهد:   صبرانه انتظار فرزندش یوس  را مهی کنان به پیش پدر که بیشب هنگام گریه گرگ خورده اس .

چنان سرگرم این کار شهدیم کهه همهه چیهز     ما آن ذاشتیم.گیوس  را که کوچش بود و توانایی مسابقه را نداش  نزد اثاث خود 

عنوان شاهد پیراهن یوسه  را  سپس به رحم از راه رسید و او را درید.در این هنگام گرگ بی حتی برادرمان را فراموش کردیم و

اش بهر آن پیهراهن   که چشمپدر هوشیار همین آلود کرده بودند به پدرشان نشان دادند.درآورده و خون او که صاف و سالم از تن

برخی در های نفسانی شما این کار را برایتان آراسته اس .ه هوسبلک ،گوییدشما دروغ می سالم افتاد، همه چیز را فهمید وگف :

  پس چرا جای دندان و چنگال گرگ در آن نیس ! ،خوانیم او پیراهن را گرف  و پش  و رو کرد و صدا زداز روایات می

قبل فصدق  و هو ن اهلها ان کان قمیصه قدمن م شاهد شهد و…»فرماید:پاره شدن پیراهن یوس  قرآن کریم می در مورد -۲

اگهر پیهراهن او از    و شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد کهه:  !!من الکاذبین و ان قمیصه قدمن دبر فکذب  و هو من الصادقین

 «.اس  گویاندروغگوید و او از زن دروغ می اش از پش  پاره شده آنگوید و اگر پیراهنرو پاره شده، آن زن راس  میپیش

زیبای آن حضهرت  مصر دلباخته جمال نورانی و زبه کاخ عزیزمصر آمد و همسرعزی به بهای کم فروخته شدیوس  وقتی  حضرت

مصهر  خواسهته همسرعزیز وقتی آن حضهرت بهه   جویی وی را به اندرون اتاقی برد و همه درها را بس .کامشد و جه  رسیدن به

مصهر نیهز وی را دنبهال کهرده و     همسرعزیز کهرد. جهی فرار سهوی در خرو جا را مصلح  ندید و بهه ندن در آنپش  پا زد دیگر ما

باگرفتن  مصر، همسرعزیزمصر را در جلوی در دیدنددم عزیزهمان خواس  وی را بگیرد که پیراهن آن حضرت از پش  پاره شد.

در این  بود!!جانبی گف :کیفر کسی که نسب  به اهل تو اراده خیان  کند جز زندان و یا عذاب دردناک چه خواهد قیافه حق به
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او مرا  مصر برداش  و گف :صراح  پرده از روی راز عشق همسرعزیزوجه جایز ندانس  و باهیچحال حضرت یوس  سکوت را به

داننهد  مصر مهی ها او را مشاور عزیزکه بعضی-این هنگام شاهدی از بستگان همسرعزیزمصر در با اصرار به سوی خود دعوت کرد.

شهادت داد که اگر پیهراهن   -دانند که لب به سخن گشودبود و بعضی دیگر وی را بچه شیرخواری میکه در آن ساع  همراه او 

سر پاره شده باشهد، آن زن  اش از پش گو اس  و اگر پیراهنغگوید و یوس  دروآن زن راس  می، یوس  از جلو پاره شده باشد

 بسیار حساب شده بود پسندید و در پیراهن یوس  خیره شهد، مصر این داوری را که عزیز گو اس .گوید و یوس  راس دروغ می

کهار از مکهر و فریهب شهما     ق  برد و خطاب به همسرش گف : اینسر پاره شده، پی به حقیاش از پش هنگامی که دید پیراهن

 .نظر کن و دیگر چیزی مگوتو از این ماجرا صرف و به یوس  نیز گف : ن اس  که مکر شما زنان، عظیم اس زنا

 بها  کنهی،  داوری هاآن میان اگردر و «المقسطین یحب اللّه ان بالقسط بینهم فاحکم حکم  ان و…»برخی از آیات همچون: -8

 مهردم  میان که هنگامی و «لناس ان تحکموا بالعدلابین حکمتم اذا و…»؛«داردمی دوس  را عادالن خدا که کن داوری عدال 

 فیضهلّش  الههوی  تتّبهع  وال بالحق الناسبین فاحکم االرضفی خلیفه جعلناک انّا داود یا»و«کنی داوری عدال  به کنی،می داوری

از ههوای   ن مهردم بهه حهق داوری کهن و    میا در پس دادیم، قرار زمین در (خدا نماینده و)خلیفه را تو ما !داود ای. اللّهسبیل عن

از ایهن   دهد که مطابق قسط، عدل و حق حکم کننهد. دستور میبه قضات . «نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد

احقاق حق و اجرای عدل اس  و قضات مأمورند به ایهن ههدف متعهالی دسه       ءشود که در اسالم هدف از قضاآیات استفاده می

ملهه  جتوانهد از  م مهی های علمی اثبات جرراه بایس  در اختیار قضات قرار گیرد.یابند و آن نیازمند وسایل و ابزاری اس  که می

های قضایی احقاق حهق  به بیان دیگر، هدف از رسیدگی هدف یاد شده یاری کند.تلقی شده و قضات را در رسیدن به این ابزارها

 ،اس  و ادله اثبات جرم مطلوبی  نفسی ندارند بلکه همگی طریهق و راه رسهیدن بهه ههدف یهاد شهده هسهتند        و اجرای عدال 

های علمی اثبات جرم برای رسیدن به هدف مذبور استفاده های مشروع از جمله از راهظرفی ی توانند از همهرو قضات میازاین

 کنند.

 کنیم:داللت آیات یاد شده را به ترتیب ارزیابی می. 2-1-2

توانهد دلیهل بهر    ادعهای فرزنهدان مهی   رسد استنباط حضرت یعقوب از سالم بودن عقلی پیراهن یوس  برای کهذب  نظر میبه -1

دانان عرب بها همهین   که بسیاری از حقوقچنان کنند.صورت قطعی به مدلول خود دالل  می  قراین و اماراتی باشد که بهحجیّ

 برادران یوس  با خونی که پیراهن یوسه  »گوید:در این خصوو یکی از آنها می اند  قراین و امارات استدالل کردهآیه به حجیّ

امها حضهرت یعقهوب ایهن     ، ع کنند که یوس  را گرگ خورده اس را آلوده کرده بودند استدالل کردند و خواستند پدرشان را قان

بایسه  پیهراهن   خورد مهی که اگر به راستی گرگ صاحب پیراهن را میتر باطل کردند و آن ایناستدالل را با یش استدالل قوی
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تهر بهود اخهذ    پس پیغمبر خدا بین دو قرینه رجحان قائل شد و آنچه قهوی  چنین نیس . کهشد وحال آندریده و تکه و پاره می

 .«کرد و آن سالم بودن پیراهن یوس  بود

شاید گفته شود که این جریان مربوط به یش مسئله غیر قضایی اس  و به وسیله آن به مسائل قضایی اسهتدالل کهردن صهحیح    

رسد جریان یاد شده یش مسئله قضایی بود، زیرا فرزندان حضهرت یعقهوب در ظهاهر    می، به نظر اوالً در جواب باید گف : نیس .

برادر خود را سر به نیس  کرده بودند و در برابر پدرشان که منتظر یوس  بود ادعا کردند کهه وی را گهرگ خهورده اسه  و آن     

شکل کار به صورت مسئله قضایی اس   ان کرد.حضرت این ادعا رابا توسل به سالم بودن پیراهن رد و اتهام را متوجه خود فرزند

و فقههای اسهالمی در مقهام     مفسهران  اً، ثانیه شدن محاکم به شکل امروزی تشکیل نمیو آن هم بدین جه  اس  که در آن زما

القهای  داننهد و از آن  ها، شأن نزول آیات و شأن صهدور روایهات را مخصّهم نمهی    و تفسیر آیات و روایات و استدالل بدانتبیین 

  «.نیس  -مورد مخصّم»د:نگویخصوصی  کرده می

جریهان یهاد شهده آن را معتبهر      ،گوییم وقتی یش قرینه دالل  قطعی بر مطلبهی داشه   فرض عدم قبول جواب نخس  میلذا بر

قطعهی   دههد کهه قرینهه   ، اگر جریان مزبور نشان میاًثالث نیس . -یا به تعبیری مورد مخصم -داند و این حکم مختمّ موردمی

از ایهن   بیهان دیگهر، اگهر   طریق اولی جریان داشته باشد، بهبایستی به ءالدالله و دالل  عقلی حج  اس ، این حج  در باب قضا

که مورد اهتمهام  -الناسخصوو در حقوقو به ءدر باب قضا ،غیر این مسائل قضایی قرینه حج  اس جریان استفاده شود که در

در پایان بایهد   بتوان از حقوق شهروندان پاسداری و حراس  کرد. گذری حج  باشد تا از این رهطریق اولبایستی به -شارع اس 

قضهایی مهورد   در همه مسائل اعم از قضایی و غیروضوح بر مدلول خود دالل  دارد ای را که بهعتبار قرینهگف  جریان یاد شده ا

ترین مسائل همچون اثبات وجهود مقهدس   علمای اسالمی در مهم رونازای ،شمارددهد و استفاده از آن را مجاز میتأیید قرار می

یکی از آنهها  «اثر به وجود مؤثر»ردن ازبکنند که پیهای عقلی بیش از دالیل نقلی تکیه میها و استداللخداوند متعال به دالل 

 باشد و خود این استدالل همانند سالم بودن پیراهن در قضیه حضرت یوس  اس .می

ه کارکرد محکمه بهود، چهرا کهه    ای به شکل امروزی دایر نبود ولی کارکرد آن نتیجآیات یاد شده در گذشته محکمهطبق  -۲

ههای پیشهنهادی وی را   یکی از مجازات تامصر خواس  زرت یوس  را مسلّم گرفته و از عزیمصر اصل مجرمی  حضیزعزهمسر

خود دفاع کردند و شاهدی از بستگان آن زن بهه پهاره شهدن    در مورد حضرت یوس  اعمال و اجرا کند. ولی حضرت یوس  از 

شهادت داد. لهذا از ایشهان رفهع اتههام و مجهرم واقعهی        حضرت نفع آن  از ناحیه پش  استناد کرده و بهپیراهن حضرت یوس

کند رائه میلی که شاهد اولی استدال ،  نداردمصر و گفتار شاهد مزبور برای ما حجیّهرچند صرف عملکرد عزیز شناسایی شد.

جای آن دو نفهر ههرکس دیگهری    ذیرد برای ما مهم اس ، چرا که بهپه محل پارگی پیراهن از وی میظمصر هم با مالحو عزیز
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بهرد اگهر ههم در ماهیه      زیرا دالل  آن عقلی اس  و با دیدن آن هرکسی به حقیق  پی مهی  پذیرف ؛بود این استدالل را می

گهردد کهه در   ای جنبهه اعجهاز مهی   کنهد درسه  باشهد، مسهئله دار    ر در گهواره معرفی میشاهد، نقلی که وی را بچه شیرخوا

ه آیهات مهورد   به  ء  قراین در بهاب قضها  دانان عرب نیز در حجیّبرخی از حقوق شود.می ستدالل افزودها صورت به قوت آناین

ر، چهرا کهه اگهر تقاضها از     ته دلیلی از این زندهچه »در تفسیر نمونه هم در ذیل آیات یاد شده آمده اس : .اندبحک استناد کرده

از پشه    اًسر یوس  دویده اس  و یوس  در حال فرار بوده که پیراهنش را چسبیده، مسهلم عزیز بوده، او به پش طرف همسر

راهن پیه  اًعزیز هجوم برده و او فرار کرده یا رودررو به دفاع از خهویش برخاسهته، مسهلم   شد، و اگر یوس  به همسرپاره می سر

گناهی را تغییر دههد  و چه جالب اس  که این مسئله ساده پاره شدن پیراهنی، مسیر زندگی بی یوس  از جلو پاره خواهد شد

حسهاب شهده بهود     مصر این داوری را کهه بسهیار  زدلیلی بر رسوایی مجرمی گردد.عزی و و همین امر کوچش سندی بر پاکی او

ه بهودن آن موجهب   جا باعک بطالن ادعای فرزندان یعقوب و در جای دیگر پاریشنبودن پیراهن در  جالب اس  پاره «پسندید

 شود.عزیز میبطالن ادعای همسر

دههد و  حکم دادن مطابق قسط، عدل و حق را به مسلمانان و قضات دستور می ،آیات یاد شده در این فقره چنان که گذش  -8

ش حقهوقی قضهات جوابگهوی زوایهای     ها نسب  به گذشته دارای پیچیدگی خاصهی اسه  و دانه   که امروزه پروندهبا توجه به این

ستاوردهای علوم گوناگون از جملهه  ها ناگزیرند از آرای کارشناسان و دحقوقی آنها نیس ، قضات جه  اشراف به ابعاد پروندهغیر

از ایهن   استفاده کنند تا بتوانند در چهارچوب قسط و عدل و حهق حکهم صهادر کننهد.     علمی()پلیسهای علمی اثبات جرماز راه

که علی االصول استفاده از آنها احکام قضاوت را مقرون بهه قسهط و    -های علمی اثبات جرمجه  اس  که استدالل به اعتبار راه

رسد، زیرا فرض بر این اس  کهه اسهتفاده از تکنولهوری روز و    وسیله آیات مورد اشاره، صحیح به نظر میبه -کندو حق می عدل

 سازد.گیری از آنها فراهم میزمینه تحقق عدال  را بیش از فرض عدم بهره ،های علمی اثبات جرمراه

ن از طرق گوناگون حتی از طریق سکوت احراز شهود، کهافی و   در حوزه مسائل مستحدثه همین مقدار که عدم مخالف  دین با آ

ای از مسهائل  به بیان دیگر، در مسائل مستحدثه علمی الزم نیس  موافق  شارع مقدس احراز شود)هرچند در پاره کارساز اس .

مخالفه  از طهرق    صرف احهراز عهدم   ،با توجه به اصول و قواعد کلی فقهی احراز موافق  شارع ممکن اس (بلکه در اغلب موارد

و در مسئله استفاده از طرق علمی در اثبات جرایم و احقاق حقوق شههروندان   کندمختل  حتی از طریق سکوت ادله کفای  می

ساز رشد و ترقی و تعالی جامعه اس ، باید گف  از قرآن کریم و از آیات مورد بحهک  و برقراری نظم و امنی  در جامعه که زمینه

شود و اگر کسی گیری از آنها جایز اس  و این مطلب نه از سکوت آیات بلکه از دالل  آیات استفاده میبهره شود کهاستفاده می

شود کهه اسهتفاده از   در آن تردید و مناقشه کند و آن را نپذیرد باید گف  که دس  کم از مجموعه آیات فوق چنین استفاده می
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 چهه چنهان کریم امری مطرود و مذموم نیس ، چرا کهه در آیهات یهاد شهده     آنهای علمی اثبات جرم از نظر قرقراین قطعی و راه

نه تنهها ایهن کهار را     لیکرد وبایستی آن را رد میقرآن می ،قضایی امری ناپسند بودز قراین چه در مسائل قضایی و غیراستفاده ا

ونهه نگههداری وی در پهیش یوسه  را از     گو بهدین  )برادر حضهرت یوسه (  قرار دادن پیمانه در بار بنیهامین  موضوعبلکه  ،نکرده

 .کندمی های خداوند متعال بیاناندیشیچاره

 سنت .2-2

 کنیم:عنوان نمونه ذکر میتنها دو مورد از سن  را به

اعهرف و کاءهها و   »از جنس طال یا نقره بود سؤال کردنهد. حضهرت فرمودنهد:    که ایاز رسول اکرم)و(در مورد مال پیداشده -1

عندک، فان جاء صاحبها، فعرف عفاصها و عددها، و کاءها فاعطها  عفاصها، ثم عرفها سنه، فان لم تعرف فاستنفقها، ولتکن و دیعه

گر کسی به عنوان مالهش آن شهناخته   آن را ببین و سپس به مدت یش سال آن را معرفی کن و ا ظرف و نحوه بسته شدن «ایاه

« تعداد آن را گف ، آن را به او بهده  مقدار ونشد آن را در راه خدا انفاق کن یا در پیش تو ودیعه باشد و اگر صاحبش پیدا شد و 

مالکی  و در حقیق  توصی  کننده طه توسط مدعی مالکی  را قرینه برذکر اوصاف لق گرامی اسالم)و(طبق این حدیک رسول

نظیر همین حکم از طریق شیعه نیز در قالهب تقریهر    که اغلب موارد توصی  کننده مالش نیس .درحالی ،اندا مالش فرض کردهر

ود شهکوه کهردم و موقهع خهارج شهدن      کند که محضر امام صادق)ع(رسیدم و از احوال خه بن عمر نقل میسعید ذکر شده اس .

 .شهرح دادم  ود پیدا کردم و بالفاصله به محضر امام برگشتم و قضیه را کامالًای را که حاوی هف  صد دینار بکیسه ،در یجلودر

فرماید که چرا بدون مطالبه بینه زیرا به وی نمی ،کنددر این حدیک آن حضرت در قالب تقریر، عملکرد این مسلمان را تأیید می

و چنهین کسهی را    نیز مطابق این روایات فتهوا داده علمای ما  دانس  دادید!!های مال را میآن مبلغ گزاف را به کسی که نشانه

انهد و اگهر   اند، زیرا بعید نیس  اوصاف را قرینه بر مالکی  دانسته و آن را جایگزین بینه قهرار داده مالش مال گمشده فرض نموده

 .محروم باشدشده در اکثر موارد از رسیدن بدان آید مالش مال گمچنین نباشد به دلیل تعذّر اقامه بینه، الزم می

ز مهن  و بهن الجمهوح ا  عمهر های معاذ بن عفراء و معاذ بنگوید در جنش بدر دو جوان انصاری به نامالرحمان بن عوف میعبد -۲

بعد از شناسایی و معرفهی، آن دو   جهل را شناسایی کرده و به آنها نشان بدهم تا آنها وی را بکشند.خواستند که در بین کفار ابو

جههل را خبهر   سالم رسیدند و به ایشان کشتن ابومله کرده و سرانجام وی را کشتند و سپس خدم  پیامبر اجوان به ابوجهل ح

ال، فنظهر   فقال)و(ههل مسهحمتا سهیفیکما قهال:     انها قتلهه.   فقال کل واحد منهما: ایکما قتله!»آن حضرت سؤال کردند: دادند.

شهان گفتنهد مهن    کهدام هر کشتید!یش از شما وی را میکدام، موحالسیفین، فقال:کالکما قتله و سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجفی
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 پس آن حضرت شمشیرها را به دق  نگاه کردند و فرمودنهد:  گفتند نه. اید!رتان را پاک کردهیشحضرت سؤال کردند شم کشتم.

 یامبر اسالم)و(پ«.نصیب معاذ بن عمرو بن جموح اس  ،هر دوی شما در قتل وی همکاری داشتید ولی افتخار سلب حیات وی

ا کشتید و چون داشتند و لذا فرمودند هر دو وی ر از خونین بودن شمشیر آن دو جوان فهمیدند که هر دو در این کارزار شرک 

و از جه  طول بیشتر خونین بود دریافتند که شمشیر وی بیشتر از دیگری وارد بهدن ابوجههل شهده و در    شمشیر معاذ بن عمر

چهون  ، حضرت فرمودند افتخار سلب روح ابوجهل نصیب معاذ بن عمرو اس رو ازاین وی گردیده اس .نتیجه باعک جان باختن 

کهدام  د ولهی ههیچ  دنجهل نصیب وی شود، مدعی قتل وی بوخواستند مدال افتخار کشتن ابومیکدام از آن دو جوان انصاری هر

اسهتفاده کردنهد و بها دقه       جود خون در شمشیرشهان( )ورت از یش شاهد عینی و اماره قطعیآن حض .ندبینه بر این کار نداشت

 یول بزرگوار اسهالم نهه منبعهک از وحه    جا که این عملکرد رساز آن محل خونین شمشیرها نتیجه منطبق بر واقع اخذ کردند.در

از دو مهورد  . ز ایهن قبیهل اطالعهات اسهتفاده کنهیم     توان خود ا حدتوانیم در بلکه یش اقدام عقالیی و کارشناسی بود، ما نیز می

شهود کهه در   استفاده می نظر کردیم(های حضرت علی)ع()که به دلیل اختصار از ذکر آنها صرفارد زیادی از قضاوتوشده و میاد

و عملکرد معصهوم ههم    توان پا را از ادله سنتی و منصوو اثبات جرم فراتر گذاش یابی و رسیدگی و اثبات جرم مییند جرمآفر

ه از طرق و امارات و قراین مختله  در مسهائل قضهایی منهع شهرعی نهدارد، چهرا کهه فعهل معصهوم از           دهد که استفادنشان می

ممکهن اسه  کسهی     .پذیرند افهاده اباحهه اسه    که همه اصولیین آن را می«فعل معصوم»اس  و حداقل دالل « سن »مصادیق

و اگهر چنهین    ن منصب والی  عامه اسه  یا از شئو مدعی شود که این گونه رفتارها از جمله احکام اختصاصی شخم معصوم و

کهس اسهتفاده از قهراین و امهارات را جهزء احکهام       ولی باید گف  که هیچ، کندیر مسلمانان افاده اباحه نمیباشد دیگر در حق سا

 کند که ایشان در آن عمل با سایر مسلمانان از نظراقتضا می «ادله اشتراک در تکلی »عموم داند.نمیاختصاصی شخم معصوم 

 در حق ما مفید اباحه اس . رو انجام آن توسط معصوم)ع(.ازاینباشد حکم یکسان 

 دلیل عقلی .2-3

دکتهر   وسهیله آن مسهتحدثات فقههی زیهادی قابهل حهل اسه .       ر فقه اسهالمی دلیهل عقلهی اسه  و بهه     گانه دیکی از ادله چهار

زیهادی از   تعهداد » کنهد: از منظر عقل چنین اسهتدالل مهی   ءدر باب قضا دانان سوریه درمورد اعتبار قراینزحیلی از حقوقمحمد

گر حهق و دال بهر آن اسه     استفاده از قراینی که بیان برای وقایع به شهادت و اقرار و کتاب  قابل اثبات نیس  و ما اگر به قاضی

 شحقوق مردم حفظ شده و به صاحبان حالی که شارع به شدت خواهان آن اس  کهرود دربین میاجازه ندهیم، حقوق مردم از 

بهه تبرئهه    . شارع مقدستا حقوق مردم از بین نرود نظر گرفته اس المال را درای موارد پرداخ  دیه از بی رو درپارهازاین .برسد
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کهه بایسهتی   کنهد  لذا اصل برائ  و قاعده درء را توصهیه مهی   ،تابدگناهی را برنمیتر اس  و مجازات هیچ بیگناه حریمافراد بی

 ها مورد توجه قضات قرار بگیرد.همواره در رسیدگی

گرفته یهش نهوع کارشناسهی اسه  کهه بهه ابعهاد و        ف  علوم در اختیار دادگستری قرارهای علمی اثبات جرم که در اثر پیشرراه

از  زیرابعاد یهاد شهده نهاگ   دلیل فقدان معلومات تخصصی در کننده بهپردازد و قاضی رسیدگیها میوندههای غیر حقوقی پرجنبه

به اعتبار آنها از نظر فقه اسهالمی اسهتدالل    «رجوع جاهل به عالم»رو الزم اس  با قاعده عقلی معروفازاین استفاده از آنها اس .

کسی کهه عهالم اسه  رجهوع     ند و نسب  بدان جاهل اس  باید بهداکند که اگر کسی چیزی را نمیشود. بنابراین عقل حکم می

ها هم مبتنی بدان بوده اس  و در اموری که خود تخصم ندارد به متخصم ها و مکانیره عملی همه عقال در همه زمانس کند.

ها از نظر عقلی و در نهایه   ها و عرصهدر نتیجه آرای کارشناسان در حوزه تخصصی خودشان در همه زمینه کنند.آن رجوع می

آیهد و  لغوی  قاعده یادشده که از قواعد مسلم عقلی اس ، الزم مهی  ،بر نباشداز نظر فقه اسالمی حج  اس  و اگر حج  و معت

کهه  ات در رجوع به کارشناسهی در مهوردی  های کیفری اس  و قضرسیدگی ،هایی که نیازمند نظر کارشناسی اس یکی از عرصه

 بردار نیستند. ءعقل کلی بوده و استثناکه احکام باتوجه به ایناً خصوص. مشمول قاعده فوق هستند اًکند، قطعپرونده ایجاب می

 های علمی از نظر فقه اسالمیقلمرو اعتبار راه .3

دسهتگاه قضهایی بهه    های عقالنی و ضرورت مبارزه با جرم و جنایه  و مجههز شهدن    و با لحاظ جنبه با توجه به دالیل ذکر شده

یافتهه و حفهظ حقهوق آحهاد شههروندان، اسهتفاده از        منظور قلع و قمع مجرمان و جلوگیری از جرایم سهازمان تکنولوری روز به

ی دارد کهه الزم اسه    ولی این اعتبار قلمرو خاص های علمی اثبات جرم یش ضرورت و از نظر فقه اسالمی دارای اعتبار اس .راه

لمی اثبات جرم استفاده های عتوان از راهدر اثبات آن نمی اللّه موضوعی  داردکه ادله اثبات در حقوقجه به اینتوبا تبیین شود.

ههای  اللّه را با اسهتفاده از راه توان حقوقشود، میرفع می کرد ولی چون به استناد قاعده درء، حدود و حقوق اللّه با عروض شبهه

در جریان اتهام زنا به دختهر بهاکره کهه شههود کهافی بها        که نقل شده اس  حضرت علی)ع(چنان علمی و ایجاد شبهه رفع کرد.

زنان یاد شده بعد از معاینهات الزم   بودند، امر را جه  تحقیق بیشتر به زنان قابله محول فرمودند.الزم بدان شهادت دادهشرایط 

من کسی را کهه ازطهرف خداونهد مهرعفه  دارد، حهد      »ابراز داشتند دختر باکره و مبرا از این اتهام اس  و آن حضرت فرمودند:

نتیجهه  در بهرای اثبهات اتههام وجهود داشه .      دلیل کافی)شهادت شهود( اًکردند هرچند ظاهربدین وسیله وی را تبرئه «زنمنمی

ههای علمهی در جهرایم    هتهوان از را همچنین می های علمی شبهه الزم را ایجاد و متهمان را تبرئه کرد.کارگیری راههتوان با بمی

توان در مورد جرایم جدیهد کهه   نیز می اشد استفاده کرد.ویژه در مواردی که ادله منصوو وجود داشته بالناس بهمستلزم حقوق

 ایهن  در کهه آن چه برد،بهره جرم اثبات علمی هایراه از…صبغه شرعی ندارند همچون اعتیاد، ورود و خروج غیر قانونی از مرز و
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هرگهاه نهم    ،  جسهمانی آن، در جرایم علیه تمامیافزون بر تیم.ی مأمور به تحصیل ادله منصوو نیسشرع ینزموا نظر از موارد

کهه  چهه آن  های علمی زمینه تحقهق لهوث و اجهرای قسهامه را فهراهم کهرد.      توان با استفاده از راهمی ،خاو وجود نداشته باشد

تواند مقهدمات حصهول علهم را فهراهم     چنین میهای یاد شده همکارگیری راهبه تواند ظن الزم را ایجاد کند.کارگیری آنها میبه

توانهد در صهدور   را به علم و اقناع وجدانی برساند که در این صورت قاضی براساس مبنای مشهور فقهای شیعه میکرده و قضات 

به علم به دس  آمده استناد کند، ولی از نظر مبانی فقهی همچون اصهل سهتر و    -اللّهالناس و چه در حقوقچه در حقوق -حکم

ههای  ویژه در جهرایم عفهافی ملهزم نیسه  از تمهام ظرفیه       محض و به اللّهو نفی تجسس در جرایم مستوجب حقوقپوشی جرم

گیهری  جهه   ،که در این گونه جرایمآنهای علمی اثبات جرم استفاده کرده و خود را به علم برساند، چهموجود و از جمله از راه

 وی مسلمانان حفظ شود.گذر آبرستر جرم و تبرئه متهم اس  تا از این ره -به ویژه قبل از اثبات جرم -کلی اسالم

 های علمی با اصول جزاییعدم تقابل اعتبار راه .۴

کهارگیری و  رسهد بها جهواز بهه    نظر میبه ،در حوزه علوم جزایی از نظر فقه اسالمی اصول و قواعدی حاکم اس  که در نظر بدوی

پوشی، رفع حدود به شبهات، مسامحه و تخفیه   اصولی همچون برائ ، جرم های علمی اثبات جرم تضاد و تنافی دارد.اعتبار راه

حهال   ،مسهلمانان پرهیهز شهود   اللّه اقتضا دارد در حد امکان از محاکمه و محکومی  و تحمیل مجازات بهر  در رسیدگی به حقوق

کنهد و  تر میتنش ،وشی متهمانپجرم و های علمی باعک کش  حداکثری جرم گردیده و عرصه را در تبرئهکارگیری راهکه بهآن

د ولهی  کنه همچنین اسهالم مجهازات محهور نیسه  و آن را از بهاب ضهرورت اجهرا مهی         مذاق شارع مقدس سازگار نیس .این با

و این نیز بها اههداف انسهانی اسهالم کهه       گرددمیبه مجرمین  بیشتری نسب  های علمی منجر به اجرای مجازاتکارگیری راهبه

اصل برائ  در جایی جریان دارد که  در پاسخ باید گف : های مسلمانان اس ، سازگاری ندارد.پوشش لغزش خواهان حفظ آبرو و

المی توانسهتیم اعتبهار و   اثبات مجرمی  متهم در دس  نباشد و هرگاه براسهاس مهوازین اسه   پسندی برای دلیل معتبر و محکمه

های یاد شده مقدم بر اصل برائه   نایی هیچ ایرادی متصور نیس  که راهاز نظر مب ،های علمی را اثبات کنیمگیری راهارکجواز به

رسد تا بین آن دو تضهاد و  اند که باوجود آنها نوب  به اجرای اصل یاد شده نمیصورت دالیل معتبریهای علمی در اینراه گردد.

این، عهالوه بهر   دارد.«حکومه  »، برائه   های علمی بهر اصهل  درفرض یاد شده به اصطالح اصولیین، راه تنافی وجود داشته باشد.

 شهود. گناهی متهم نیهز اسهتفاده مهی   بلکه از آنها برای اثبات بی فشودکار برده نمیمنظور اثبات جرم بههای علمی همواره بهراه

یکهی از   ای نیسه . شود، که بین آن دو تضهاد و تنهافی  کارگیری میهای یاد شده در تحصیل برائ  بههصورت رادرنتیجه در این

ههای یهاد شهده در    ههای کیفهری اسه  و راه   رسیدگی در های فکری و مبانی اصل برائ ، کاهش دادن اشتباهات قضاییپشتوانه

شود کهه مهورد   ارگیری آنها منجر به کاستن اشتباهات قضایی میکمعنا که به اینبهشود، کار گرفته مینیز به برآوردن این هدف



922-921، ص   4931،  مرداد 4، جلد 41علوم انسانی اسالمی، شماره    

ISSN: 9174-8792       
http://www.joih.ir  

 

853 

 

ان اصل می شان تضاد و تنافی نیس .د و میاندو از این جه  از مبنای واحدی برخوردارنرو هرایناز تأکید جدی اسالم نیز اس 

ی و در جرایمهی کهه   فکه اصل ستر در جرایم عفا، چه آنهای علمی تضادی وجود نداردکارگیری راهپوشی و جواز بهستر و جرم

تهوان از قهراین و   دلیل موضهوعی  داشهتن ادلهه اثبهات نمهی     بهشود و در این دسته از جرایم یاللّه اس  جاری ممستوجب حق 

 شهود کهه مجهرای اصهل یهاد شهده نیسه .       کار برده میالناس بهعلمی در حقوقهایفاده کرد و راههای علمی اثبات جرم استراه

که گذش  در اد شده چنانهای یراه ،های علمی اثبات جرم باید گف مورد مجازات محور نبودن اسالم و تضاد آن با اعتبار راهدر

اللّه که صرف مجازات را درپی دارد، شود نه در موارد حقکار گرفته میکه مورد اهتمام شارع مقدس اس  بهالناس احقاق حقوق

در اسهالم مجهازات نمهودن     .پوشی اس  و از تجسهس در آن نههی و منهع شهده اسه      چرا که در این قبیل جرایم اصل بر جرم

رد ولی آن را باب ضرورت و به منظور اصالح مجرم و بازداشتن مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم و تأمین امنی  مطلوبی  نفسی ندا

تهر تهأمین   توسط آن اهداف مهم که اس  ایوسیله تلخ، داروی همچون مجازات درحقیق  .گذاردمی اجرا مورد به…شهروندان

های علمهی اثبهات جهرم    شود، هرچند موجبات آن راهمجازات استفاده میگردد، بنابراین هرگاه اهداف یاد شده اقتضا کند از می

کهار گرفتهه   تهم و در نهای  اجرای مجازات بهدر اثبات جرم و محکومی  م اًهای یاد شده نیز چنان که گذش  منحصرراه باشد.

 اسالم نیز سازگار اس .شود که با هدف گناهان استفاده میشود بلکه از آنها در تبرئه متهمان و به ویژه بینمی

 گیرینتیجه. 5

یان اصولی همچون اصل توجه به جردر حقوق الهی با .نددر حقوق جزای اسالم ادله اثبات دعوا از جایگاه یکسانی برخوردار نیست

تعیهین   دارد، بدین معنا که وقوع جرم باید از طریق ادله از پیش« موضوعی »،ثبات جرما ادله …ء وپوشی، قاعده درستر و جرم

، دعهوا  ادلهه اثبهات   ،دلیل اهمی  آنالناس بهولی در حقوق شده توسط شارع مقدس توأم با اقناع وجدانی قاضی به اثبات برسد.

در اثهر پیشهرف  علهوم و     جه  احقاق حق استفاده کند. -به جز از طرق ممنوع -تواند از تمام طرقدارد و قاضی می« طریق »

جرم، تعیین هوی  مجرم و دستگیری وی و اثبات جهرم ایجهاد شهده اسه  کهه از آن تحه         های جدیدی برای کش فنون راه

تهوان  مهی امها  وجهود نهدارد،    آن بر اعتبهار  دالیلی نظر فقه جزایی اسالمچند درهر شود.یاد می«و پلیس علمی ادله علمی»عنوان

ی علمی اثبات جرم از نظر فقه جزایی اسهالم نهه تنهها    هااعتبار راه   آنها استدالل کرد.براساس آیات و روایات بر اعتبار و حجیّ

رو بهین  ازایهن  کند.ای موارد آنها را تقوی  و در راستای آنها حرک  میمنافاتی با اصول شناخته شده حقوقی ندارد، بلکه در پاره

یهان دارد و در ایهن قبیهل    راللّه جیاد شده در جرایم دارای جنبه حق که اصلچه آن های یاد شده و اصل ستر تضادی نیس ؛راه

و  شودکار گرفته نمیای ایجاد شبهه و تبرئه متهمان بهجز در راستهای علمی بهشتن ادله اثبات، راهدلیل موضوعی  داجرایم به

رود با جایگاه مجازات در اسالم کهه عهدم مطلوبیه  نفسهی     کار میالناس بهقوقح ر تبرئه متهمان و احقاقهای علمی دچون راه
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ههای  کهه راه کند، چه آننیز اصل برائ  را که یکی از اصول مهم حقوقی در اسالم اس ، تقوی  می مجازات اس ، منافاتی ندارد.

این کار عهالوه بهر    شود.بلکه از آنها در تبرئه متهمان به وفور استفاده می ،شودکار گرفته نمیاثبات جرم به در راه علمی همیشه

 سازد.متهمان را نیز فراهم میدهد، زمینه تبرئها کاهش میایی رکه اشتباهات قضآن

ا را پیشاپیش تعیین و ای از آنهیش یا مجموعهالیل قابل قبول و ارزش اثباتی هرمقنن دلیل یا د ،در نظام ادله قانونی -(1)

صورت عدم و در کندمی  میه صدور حکم محکومکل  ب نظر از اعتقاد باطنی اوصورت ارائه دلیل مورد نیاز و صرفقاضی را در

 دالیل دیگر استناد کند.ندارد بهارائه دالیل موردنظر مقنن، قاضی مکل  به تبرئه متهم اس  و حق 

تواند داشته دلیلی ارزش برابر با سایر ادله میهمگی طریق  دارند نه موضوعی  هر در نظام اقناع وجدانی قاضی، دالیل -(۲)

 .دلیل شفاهی نداردرجحانی بر اًافزون بر کارشناسی یا دلیل کتبی الزامباشد و بنابراین شهادت ارزش 

 مهوارد  بهه  منحصر را اللّهحق که نظر این از ولی شده تفکیش به قائل الناسحق و اللّهحق بین حدودی تا سوم دیدگاه البته -(8)

 اللّه اس .از جمله حقوقرایم حدی و تعزیرات که مجازات کمتر از حدود جناقم اس ، چه آن ،دانسته حدود

ال فه  ال تعطیل فهی الحهدود، ال تهأخیر فهی الحهدود،     »همچون ،  اجرای حدود اس   و قطعیّاحکامی که مربوط به حتمیّ -(4)

ه، عدم مداقه و تخفی  مربوط بهه قبهل از   مسامح استتار، همچون احکامی و حد ثبوت از بعد به مربوط «…الحدود وشفاعه فی

 ثبوت اس .

کهه  دالله  عقلهی آن اسه     اند.ظی تقسیم کردهل  عقلی، دالل  طبعی و دالل  لفمای منطق دالل  را به سه دسته دالعل -(5)

وجود دارد، چون ذاتیات غیرقابهل   اًشان مالزمه ذاتی وجود دارد که اگر یکی بود دیگری قطعبین دال و مدلول در وجود خارجی

 دالل  عقلی یاد شده اس . رسد داللتشان از قبیلمینظر شود بهآیاتی که ذکر می. اندانفکاک

چون  ؛گویندها میهمچنان که ماکیاولیس  «کندهدف وسیله را توجیه می»بدین معنا نیس  کهاستفاده از این ادله  -(3)

گونه مگر کسی مدعی شود که ذکر حصر ؛شرعی بودن آنها وجود نداردلمی اثبات جرم، حکم صریحی بر غیرهای عمورد راهدر

که مشهور با توجه به این اًخصوص کند و این هم ثاب  نیس  و بلکه مردود اس ؛ادله اثبات جرم در اسالم، اعتبار آنها را نفی می

تعدی  کهمنظور این اس چنین هم دانند.نمی علم قاضی را حج  دانسته و در حصول علم، منشأ خاصی را شرط ،فقهای امامیه

حکم صدوربدون اقناع وجدانی قاضی جه های علمی جایز نیس  و نیز فراهم شدن صوری ادله از ادله منصوو و استفاده از راه

 محکومی ، کافی نیس .
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 جا به مفهوم اصطالحی آن نیس .شهادت در این -(3)

 منابع

 .کریمقرآن -1

 .1833زمستان  ،اولچاپ سم ،، تهران، سازمان۲آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج  -۲

 .1833، تهران، وزارت فرهنش و ارشاد اسالمی، چاپ سوم، 1ج  ،آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری -8

 .1433ابوحسان، محمد، احکام الجریمه و العقوبه فی الشریعه، الزرقاء مکتبه المنار، الطبعه االولی،  -4

نامه کارشناسی ارشد حقهوق جهزا و   های علمی اثبات جرم، پایانبصیرپور، قدیر، رویکرد فقه جزایی اسالم نسب  به راه -5

 .1834شناسی، دانشگاه مفید، فروردین جرم

 ق. 1844جا، انتشارات جاویدان، چاپ چهارم، الفصاحه، بیپاینده، ابوالقاسم، نهج -3

جها،  شؤون الثقافیه العامه، بیالحبیب، نظریه العامه للقضاء و االثبات فی الشریعه االسالمیه، بعذاد، دار التجکانی، محمد -3

 تا.بی

 .ق 14۲۲القاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثار االمام الخوئی، خوئی، السید ابو -3

دانشگاه علوم اسالمی رضوی، ادله اثبات دعاوی کیفری، مشهد، دانشگاه علوم اسهالمی رضهوی، چهاپ آسهتان قهدس،       -3

 .183۲اول، چاپ

 .ق 1431 اول،چاپ کریم، دارالقرآن قم، ،1 ج القضاء، کتاب ،…رشتی، میرزا حبیب ا -13

 اول،چاپ اسالمی، ارشاد و فرهنش وزارت انتشارات تهران، ،5 ج ،(ع)علی امام دانشنامه دادرسی، آیین احمد، رمضانی، -11

1833. 

 ق. 1414بعه الثانیه، الط الموید، مکتبه الریاض، ،۲ ج االثبات، وسایل محمد، زحیلی، -1۲

 .ق 14۲8 الثانیه، الطبعه دارالفکر، دمشق، االسالمی، الفقه فی القضایی التنظیم -18

 .1834 زمستان دوم، چاپ ویستار، انتشارات تهران، ،1 ج اختصاصی، کیفری حقوق هوشنش، شامبیاتی، -14

 تا.جا بینایی فی ضوء القضاء و الفقه، اسکندریه، مشأه المعارف، بیالج االثبات عبدالحمید، شورابی، -15

 تا.جا بیالعلم االسالمی، بی، بیروت، دار3الروضه البهیه، ج  ثانی، زین الدین الجبعی العاملی،شهید  -13

القادر، التشریع الجنایی االسالمی لمقارنا بالقانون الوضعی، بیروت، مؤسسهه الرسهاله، الطبعهه الثالهک عشهر،      عوده، عبد -13

 ق. 1415
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 ق. 1433الشروق، الطبعه الخامسه، الجنایی االسالمی، القاهره، دار فتحی بهنسی، احمد، نظریه االثبات فی الفقه -13

 .1834اول، گلدوزیان، ایرج، حقوق کیفری تطبیقی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ -13

 .183۲اول، پاییز ن، چاپنشرمیزا تهران، دعوا، اثبات ادله -۲3

 .1438التراث العربی، الطبعه الخامسه،  ، بیروت، داراحیاء13حر عاملی محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج  -۲1

 .1418، بیروت، داراالضواء، الطبعه الثانیه، 3طوسی محمد بن حسن، تهذیب االحکام، ج  -۲۲

 .143۲چا، المتعارف للمطبوعات، بی، بیروت، دار1مد رضا، المنطق، ج مظفر، مح -۲8

 .1438 الرابعه، الطبعه للمطبوعات، دارالمتعارف بیروت، ،۲ ج الفقه، اصول  -۲4

 .1833 هیجده، چاپ االسالمیه، دارالکتب تهران، ،3 ج نمونه، تفسیر دیگران، و ناصر مکارم، -۲5

 

 

 

 

 

 


