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  علم قطیع عادی. 2

 عادی وجود دارد و با این که شخص با ادراک  
ی

ن پدیده معلوم و حالت عالم رابطه عّل در این حالت، بی 

 سکون نفسو   اقناع وجدان، اعتقادقطیع و ریاضن عقّل، عالم به حادثه نیست. لکن چنان به پدیده 

  –دیگری  نیم دهد، هر چند ممکن است برای    طبییع، مجایل برای احتمال مخالف  دارد که به طور 

 این حالت پیدا نشود.  –حتی با اطالع از تمام جزئیات پرونده 

به  آیا او سالم  به عنوان مثال : شخیص از بستگان به مسافرت یم رود و ما در مقابل این سوال که 

مقصد رسیده یا نه؟ بعد از مراحّل معتقد به رسیدن وی به مقصد یم شویم یا امانتی به او داده ایم تا 

دیگری بود،    به  نداده  اگر  ... بدهد که  و  باخبر یم کرد  را  ما  امانت  این   صاحب  مراحل،  این  تمام  در 

مورد بحث و موضوع حکم در فقه و حقوق و دانش علم  « نامید.  علم قطیع عادیحالت را یم توان »

امون،   این قسم از علم است. های پب 

عنوان   با  آن  از  حقوقی  متون  در  چه  آن  است  و گاه گفتتن   » باطتن اعتقاد  یا  قاضن  وجدان  »اقناع 

« یاد یم شود، این حالت است.  ن    353در ماده    1»اطمینان« و در فقه از آن با عنوان »علم قاضن آیی 

( از این تعابب  
دادریس کیفری )که اساس آن نظام اقناع وجدان قاضن است و نه نظام امارات قانونن

 2در کنار یکدیگر استفاده شده است. 

ی تر از مرحله قبل . 3  حالتی پایی 

این مرحله، شخص در کنار به یک طرف دارد، طرف مقابل هم وجود   گمان قوی ای کهو  قرار    در 

به حساب یم آید. اعتنا به احتمال مقابل در کالعدم  دارد، لکن احتمال آن، آنقدر ضعیف است که  

خالف مصلحت بلکه مفسده آور به شمار یم رود. این احتمال در نظام استدالل   ،عموم موارد   همه یا 

و حجت عذر به حساب نیم آید و در مفاهمه مزاحم مفاهمه نیست؛ زیرا اعتنای نویع به آن موجب  

از کارها یم شود.   به  تعطیّل بسیاری  آنجا که عرف در داوری گاه تسامح یم کند  از  العمل( و  )یقف 

ام این ر آن، اصل آن را به حساب نیم آورد و بر آن نام »علم« اطالق یم کند. یم توان نجای الغای اث

« گذاشت.   حالت را »علم عرقن

 
ن شیخ نیا،  اثبات و دالیل اثبات؛ نارص کاتوزیان، تاری    خ حقوق ایران.به عنوان نمونه ر.ک: جعفری لنگرودی،  1 ، امب  حسی 

؛ سید جالل  حقوق کیفری تطبیقی ایرج گلدوزیان،   ادله اثبات دعوا؛؛ جمیع از نویسندگان، گفتارهایی در حقوق کیفری ایران 
 ،  تلف از هر کدام. ، صفحات مخادله اثبات دعوی الدین مدنن

ن دادریس کیفری فرانسه یم گوید قبل از آن که دادگاه جنانی  353. آقای ایرج گلدوزیان در این باره یم نویسد: »ماده   2 ، قانون آیی 
 خاتمه دهد، رئیس دادگاه مفاد تعلیم زیر را که با حروف درشت در آشکاراترین قسمت اتاق مشاوره الصاق شده  

ی
به کار رسیدگ

 رائت یم کند: است، ق
ند که موجب  آن ها شده است، قانون قواعدی را مقرر نیم دارد   اطمینان و اقناع»قانون از قضات نیم خواهد از وسایّل نام ببر

که کاقن بودن و کمال دلیل بایستی متیک به آن ها باشد، قانون قضات را ملزم یم کند که در سکوت و تامل از خود سوال نمایند و  
ن ایشان چه  در ضمب  وجدا  ن خود جستجو کنند که دالیل مطروحه علیه متهم و مستندات دفایع وی بر روی عقل و قوه تمیب 

ی نهاده است. قانون از قضات فقط یک سوال یم کند سوایل که تمایم تکالیف ایشان را در  د: آیا   تاثب    و  اعتقاد باطتی بر یم گب 
   . 105 و  104 ص  ،گفتارهایی در حقوق کیفری« دارید؟  اطمینان
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ن آن از حالت قبل    –این حالت   ن تصوری صحیح از آن و تمیب 
وجود بیش از دو حالت قبل،    –با داشیی

 دارد. 

  حاالیی چون ظن متعارف. 4

که از محور بحث کنونن ما خارج  ود  پیدا ش  وهمیا    شکل آن احتمال کالمعدوم نیست یا  مقاب  در که  

 است. 

 :  با روشن شدن این حاالت، باید گفت

 . نام آن هرچه باشد  ؛آن چه محل بحث ما است، حالت سوم است

حاالت  این  از گسست  روشتن  تصویر  ند  حارصن ما  بحث  در  همه کسانن که  نیست که  روشن  لکن 

دیگری علم عادی را دو 3در حایل که برخن اطمینان و علم عادی را ییک دانسته اند، اند؛ از این رو  داشته 

 4مرحله باالتر از اطمینان فرض کرده است! 

ه عقال بر حجیت کرد نه به طور مطلق آن   به هرحال نسبت به حالت سوم نه میتوان ادعای سی 

له یم توان در حوزه ای خاص مدیع اصل کیل شد؛  حجت دانست نه تاسیس اصل کیل کرد. برا  

   5اصل بر عدم اعتبار  ،در باب حجیت طرقمثال گفت:  
ی

و در باب ظواهر و مفاهمه یا جریان زندگ

 روزمره ، اصل بر اعتبار است. 

 

 یادکرد از چند نکته مهم در بحث 

ی این موارد از یکدیگر   .1  مرجع تشخیص و تمیی 

شده و تصور آن، یا مراجعه به آن چه در واقع وجود  تشخیص این موارد در حد کّل و بحث ارائه  

اند، کار سختی نیست؛ چنان که از نظر خارج و مصداقی   با آن مواجه شده  بارها  دارد و همگان، 

ده چه حالتی از این حاالت را دارد. البته با شخص است که باید ببیند نسبت به پدی  هم، این خود  

گاه فرد نیم تواند نسبت به  این که مسأله وجدانن است و هرکس باید به درون خود مراجعه کند،  

درون خود و حالت موجود، داوری کند، در این صورت است که باید با آن حالت، معامله حالت 

   مؤخر را بنماید. 
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