
 
 

 a-alidoos.ir:  آدرس سایت ...  365...  نظام قضایی اسالم و سیستم حاکمیت امارات قانویی یا دالیل  معنوی استاد علیدوست، خارج  فقه،

روایت را شیخ صدوق در علل و عیون با چند سند ذکر کرده و همه اسناد ضعیف است؛ لکن مفاد آن با برخی  

تفا)نظیر    ها مکمل و  لوث  عمداعتبار وجود  غیر  و  در عمد  قسامه  تعداد  د  (وت  منعکس  و  قاعده  ر  مطابق 

 است.  1392قانون مجازات اسالیم 

 دارد:  مقرر یم 317قانون مزبور در ماده 

شود، اگر دلییل ارائه شود، نوبت به  نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام یم   1،حصول لوث»در صورت  

ئه یمنیمقسامه شایک   تواند اقامه قسامه کند گردد. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شایک یمرسد و متهم تیر

 نماید«.  قسامهیا از متهم درخواست  

:»نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدیع است. 336ماده  

 شود«. با تکرار سوگند قتل ثابت نیم 

است)ماده  قسامه   مرد  پنج  و  بیست  قسم  عمد  قتل  غیر  مختلف  455در  منافع  و  اعضا  بر  جنایت  در  و   )

 (. 456)ماده  است، هر چند حق قصاص ثابت نیم شود 

یعت مطهر اسالم معلوم است  داللت این حدیث بر وجود رگه  هایی از حضور جدی هر دو نظام قضایی در شر

 شود. فلسفه حکم دیده نیم و در آن نکته جدیدی جز در بیان 

 حاصل سیر در نصوص 

با درصد غلیظ آن  . أ  قانویی  امارات  نه رصف حاکمیت  روایات  تردید حاصل سیر در  بدون 

 است و نه رصف حاکمیت نظام ادله آزاد. 

یعت مطهر  . ب ی    ع برخی امارات قانویی قابل انکار نیست؛ بدون این که اعتبار آن  ،در شر ها تشر

 نان یا قطع برای مقام قضایی باشد. در گرو افاده گمان، اطمی 

قانویی حت  اطال  ج.  امارات  اعتبار  ادله  را یم   ق  برخالف  قاضی  فرض  فرض گمان  تنها  و  د  گیر

 اطمینان و علم به خالف است که باید مورد گفتگو واقع شود. 

ع فهم  اعتبار امارات قانویی در محیط عقال صورت گرفته است، بنابراین محدودیت و توس    د. 

یع   ادله شر و  اعتبار  بر  آن  عقال  ی  ی  مبیر است. نیر ماده    2حاکم  دیده شود  پیوند  این  از    37در 

 . ، تاسییس از طرف شارع مقدس  البته هرگاه اعتبار پدیده   قانون مدیی ای به عنوان اماره قضایی

ه آن نداشته باشند و دلیل اعتبار آن اطالق     باشد و  عقال فهم روشن و خاض نسبت به گسی 

از آن اخذ   به آن اطالق اخذ میشود و چنانچه اطالق  نداشت، به قدر متیقن  داشته باشد، 

 میشود. 

 

 
 (. 314. وجود قراین و امارای  که موجب ظِن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب آن از جانب متهم یم شود)ماده  1
ی پول   ام« اگر هیچ شاهد خارخر دال بر ام ویل به او پرداخت کرده . بر این اساس در مثل: »من از فالیی پول گرفته  2 از دیگری  گرفی 

 در یک جلسه باشد، اثری علیه مقر  ندارد.  ،جز اقرار شخص نباشد و هر دو اقرار 
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  . گردید توان در این پیوند، قائل به اصل و قاعده  ه      . در مجموع نظام حاکم تلفیف  است و نیم

 . نیاز باشیم لم و اطمینان یر مثل عدان معنا نیست که ما از گفتگو از البته این ب

 وضعیت اطمینان و علم قاضی در اثبات دعوا و در نفی آن 3.3

ی مهم در مساله، بحث از علم و اطمینان   ی که در بحث داشتیم معلوم گردید که تعیر  با سیر

و در نفی  است در اثبات دعوا به طور مستقل یا در وقت  که امارات قانویی دال بر نفی است  

تگو از اطمینان و علم قاضی را  البته گف  4ن وقت  که اماره یا امارات قانویی دال بر اثبات است. آ

در ذیل مساله    ن قرار دادن آن؛ لکداد قرار    -  12نه در امتداد مساله    -طور مستقل  وان بمیت

ا  12 ی مناسب است؛ چراکه  ثابت میک نتخاب هر گزینهنیر به  ند ک ،  تمایل قانون گذار بیشی   ه 

ی شیوه  ل. ما در این مجاکدام سیستم است  ایم. عمل نموده به همیر

   قانون مجازات اسالیم و  غیر آن و علم یا اطمینان مقام قضایی 

 مقرر یم دارد:   1392قانون مجازات اسالیم ج.ا. ایران مصوب  

ی  211ماده  » ی حاصل از مستندات بیر  ، عبارت از یقیر شود. در   در امری است که نزد وی مطرح یم       علم قاضی

ی مستند علم خود را به طور   علم قاضی است،مواردی که مستند حکم،   وی موظف است قراین و امارات بیر 

 رصی    ح در حکم قید کند.  

تحقیقات محیل، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و   مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل،  تبرصه ـــــ

امارات که نوعا علم آور باشند یم  د. در هر حال، مجرد علم  سایر قراین و  تواند مستند علم قاضی  قرار گیر

ی قاضی نیم   تواند مالک صدور حکم باشد. شود، نیم استنبایط که نوعا موجب یقیر

ی باق  بماند، آن ادله برای  در صوری  که علم قاضی با ادله   ـــــ212ماده  قانویی دیگر در تعارض باشد اگر علم بیر 

کند. چنان چه قاضی معتیر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر یم

 معتیر است و بر اساس آن 
، علم حاصل نشود، ادله قانویی  شود«. ها رأی صادر یمبرای قاضی

 دارد:  مقرر یم  213ماده   ضمنا قانون گذار در 

شهادت   ی  همچنیر است.  مقدم  و سوگند  قسامه  یع،  شهادت شر بر  اقرار  یکدیگر،  با  ادله  سایر  تعارض  »در 

یع بر قسامه و سوگند تقدم دارد«.   شر

ی 211مطابق ماده   ی حاصل از مستندات بیر  ، عبارت است از یقیر پس اطمینان   ،، به نظر قانون گذار علم قاضی

به   آن  از  نیست  شود       تعبیر یم  (علم عرقی )       که گاه  قانویی  اماره  این  در  از   5. داخل  ی حاصل  یقیر چنان که 

ی داخل در نطاق این ماده نیست،   ی        نیر
 
ی نزد  مستندات غیر متعارف        و غیر بیر «، بیر  ی

 
مگر این که مراد از »بیر

 که نیست.   عارف       باشد قاضی       هر چند غیر مت
 

ی سیستم«. 355، مذکور در ص 2. عطف بر شماره   3  ، با عنوان »مرجعیت عقل«، نصوص ....در تعییر

ی سیستم ح  –. با گفتگو از وضعیت اطمینان و علم در مجال حارصی  4   –اکم در قضای اسالم است که امتداد گفتگو از مساله تعییر
 یر نیاز یم شویم و دیگر بار تکرار آن را نخواهیم داشت.   –که از مباحث مهم قضا و شهادات است    –از بحث اطمینان و علم 

ی عرقی یم برخی  برداشت.  5  و یقیر
شود. ر.ک : حجت هللا فتیح،  ، برخالف این است؛ با این استدالل که علم شامل قطع منطف 

 و کیفری
ی

 . 173و  172، ص ادله اثبات در دعاوی حقوق


