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ارزیابی ادله اثبات دعوا با رویکرد بر اعتبار اقناع
وجدان قاضی در صدور حکم

علمی -پژوهشی

1

رحمان ولیزاده

*

چکیده
اقناع وجدان قاضی که در ماده  374قانون آیین دارسی کیفری مصوب  1392به صراحت به آن تصریح شده است،
اگرچه در قران و روایات بر اعتبار آن به صراحت اشاره نشده است .ولی از مضمون بعضی از آیات از جمله آی ه
 58سوره نساء (اذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل) چون حکم بین مردم شدید به عدالت حکم نمایی د و
نیز روایات بر اعتبار اقناع وجدانی استناد کرد .چنانچه در قضاوت ،ب ه دنب ال کش ق ح ی ت و در راس تای آن
برقراری عدالت قضایی هستیم ،نه صرفاً فصل خصومت ،شخص دادرس ای ن اج ازه را خواه د داش ت ک ه ب ا
استفاده از دو اصل اساسی در امر دادرسی ،یعنی تحصیل آزادانه دلیل و ارزیابی دلیل ،از حالت حصر ادله خ ار
شده و با توجه به طری یتداشتن ادله ،به دالیل استناد شده در امر دادرسی بر اس اس وج دان درون ی بررس ی
الزم را انجام داده در صورت اقناع وجدانی خصوصاً در امر کیفری که با جان وعرض ناموس م ردم در ارتب ا
است نسبت به صدور حکم اقدام نماید.
کلید واژهها :اقناع وجدانی ،ادله قانونی ،طری یت ادله ،کشق ح ی ت ،ارزیابی دلیل.

 -1تاریخ وصول1398/01/12 :
*

استتدا یار گتتروف ه تت و مبتتا

تاریخ پذیرش1399/08/08 :
ح تتوا استت م  ،واحتتب بابتت  ،ا شتتهاف ادا استت م  ،بابتت  ،ایران( ویستتهبف

مسؤول)valizadeh@baboliau.ac.ir
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 -1مقدمه
همه جوامع در زمانها و مکانهای مختلق ،خواهان وخواستار حفظ نظ م وامنی ت و اج رای ع دالت وکش ق
ح ی ت قضایی بوده و در جهت تح ق بخشیدن آن نظامهای دادرسی گوناگونی را پشت سر گذارندهاند .یکی از این
نظام دادرسی بنام سیستم اقناع وجدان قاضی یا همان نظام ادله معن وی مش هور ومع رو اس ت ک ه ب ه ت دریج
جایگزین نظام ادله قانونی در ح وق عرفی در کشورهای مختلق در دنیا گردیده است.قبل از پیروزی ان الب نظ ام
دادرسی کیفری ایران تحت تاثیر این سیستم قرار گرفته بود ،قضات بر اساس این مبادرت ب ه ص دور حک م اق دام
میکردند .پس از پیروزی ان الب نظام دادرسی کیفری شدیداً تحت تاثیر قانون شریعت و مت ون ف ه ی قرارگرفت ه
بود ،لذا نظام ادله قانونی جایگزین دادرسی معنوی شده بود .به تدریج با تغییر وتحوالتی که در جامعه ایجاد گردی د
و احساس نیاز قضات در محاکم قضایی ،این باور را فراهم کرد که در جهت برقراری حفظ وامنیت در جامعه قضات
میبایست با آزادی عمل بیشتری عدالت قضایی را در جامعه پیاده کنند .لذا قانونگذاران و صاحب نظران در مسایل
ف هی و ح وقی برآن داشته است که قضات در دادرسی کیفری محدود و محصور به ادله ق انونی نباش ند و در ام ر
دادرسی کیفری با ارزیابی ادله با رسیدن به قناعت وجدانی علم پیدا نماید .سپس اقدام به صدور حکم نماید .گرچ ه
در قانون حدود و قصاص در مورد اثبات برخی جرایم ،راههای اثباتی خاصی تعیین گردیده است ،مانن د زن ا ،ل وا ،
مساح ه را میتوان جزء استثنائات وارده بر سیستم اقناع وجدان قاضی قلمداد کرد .بنابراین اس تدعا و توق ع جامع ه
ح وقی و دانشگاهی این است که محاکم قضایی با استعانت از قناعت وجدانی به همراه ع ل ومنط ق در برپ ایی و
اعتالی عدالت مطلق دردادرسی کیفری تمام سعی وکوشش خود را به عمل آورد.
 -2تعاریف و مفاهیم
 -1-2ماهیتشناسی اقناع وجدانی
اقناع وجدانی ،کلمه ای است مرکب ،که از دو واژه ی اقناع و وجدان ترکیب یافته اس ت واژهی اقناع در اصل
عربی بوده که از لحاظ دستوری مصدر متعدی است .این واژه به مع انی قانع ساختن ،خرسند کردن ،راضی ک ردن،
خشنود گردانیدن آمده است .در نواحی مختلق ایران تلفّظ آن به صورت (اقناع) و (اغناع) مصطلح شده است (معین،
 )326 ،1387همچنین اقناع به معانی ق انع و راض ی ک ردن ک سی ب ه وسیلهای برآورده کردن خواسته های او ،یا
سخن گفتن درباره ی چیزی به طوری که دیگر ،شنونده سؤال یا اعتراضی نداشته باشد .و به معنی مج اب ک ردن
نیز آمده است (انوری .)1384،509 ،شایان ذکر است هم در زبان محاوره ای عامیانه و هم در اصطالحات ح وقی،
گاهی ب ه ج ای «اقناع» واژهی «قناعت» به کار برده می ش ود .بن ابراین واژهی قناع ت مت راد ب ا واژه ی
اقن اع می باشد .کلمه ی قناعت در اصل عربی بوده و از نظر دستوری در حالتی که مصدر الزم اس ت ،ب ه معن ای
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راضی و خرسند بودن به قسمت خود ،بسنده کردن به م دار کم ،آورده شده و در حالتی که مصدر است ب ه مع انی
خرسندی ،صرفه ج ویی و خ شنودی نف س اس ت ب ه آنچ ه از روزی و معاش قس مت او م ی ش ود ،آم ده اس ت
(عمید.)984 ،1390 ،
بعضی از مح ین بر این باور هستند که برای اقناع وجدانی تعریق اصطالحی نمی شود یافت ،وآنچ ه ک ه در
حوزه قضایی به آن پرداخته شده است قانع کننده به نظر نمی رسد.اما در نهایت اقناع وجدانی را اینگونه تعریق می
کند :اقناع وجدانی عبارت است از نیروی درونی انسان که وی را نسبت به رفتار وکردارش وادار به قض اوت ک ردن
نموده ،که در صورت نیک پنداشتن آن اعمال ،قانع وخرسند می شود.البته ایشان وجدان را ب ه قاض ی ب اطنی نی ز
تعبیر می کنند.که در درون انسان یک نیروی وجود دارد که می تواند به طور منط ی وع الیی و ص حیح وعادالن ه
قضاوت کند (شریفیفرد .)9 ، 1389 ،درحوزه قضایی از قناعتی که قاضی کیفری باید برای ص دور حک م تحص یل
کند به نامهای قناعت قضایی ،قناعت شخصی،وقناعت وجدانی یاد می شود.قناعت قضایی که باید از احساسات زود
گذر به دور باشد.قضاوت می بایست بر پایه قواعد منط ی و علمی استوار باشد .عده ای دیگر آن را اعت اد ذهن ی
می دانند،که می بایست به ی ین برسد.البته آن ی ین علمی که برای هر انسان مع ول ومتع ار حاص ل م ی ش ود
(زراعت و حاجیزاده.)1388،23 ،
اقناع وج دانی قاض ی در واق ع هم ان ه دفی اس ت ک ه قاض ی ب رای وص ول ح ی ت در حکم ش انج ام
می دهد خواه آن حکم مبتنی بر برائت باشد و یا آنکه مبتنی بر مجازات ولذا بر قاض ی واج ب اس ت ک ه پ یش از
صدور حکم بر وصول ح ی ت قانع گرددیعنی به همان ظن غالبی که اصولیین و ف ها از آن به عنوان علم عادی یاد
می کنند و در فرهنگ ح وقی از آن به عنوان اقناع یاد می شود.
- 2-2تعریف دلیل
دلیل درلغت به معنی راهنما ،رهبر ،رهنمون است(زمخشری )193 ،1992 ،و یا آنچه برای ثابت کردن امری
بکار می رود (ابن منظور )394 ،1417 ،اما دلیل درتعریق اصطالحی که ح وقی دور از تعری ق لغ وی آن نیس ت،
ح وق دانان هر کدام تعریق خاص خودشان را ارایه داده اند هر چیز معلوم که اندیشه را به مجهولی رهبری کند و
همچنین عامل اثبات ویا دفاع از ح ی ت امری که مورد ادعا وانکار وتردید قرار گرفته است را دلیل گویند (جعف ری
لنگرودی ) 312، 1369 ،هرانچه که وجدان قاضی رادر اثبات ادعا قانع گرداند را دلیل نامند (گل دوزیان18 ،1374،؛
صدرزاده افشار .)3 ،1376 ،از لحاظ ف هی همین تعریق مالک عمل بوده چنانچه آمدی دلیل را چنین تعری ق م ی
کند:قد یطلق علی ما فیه دالله وارشاد وهذا هو المسمی دلیال فی عر الف هاء (امدی )1404،11 ،یعنی هرچ ه ک ه
خاصیت راهنمایی داشته باشد در نظر ف ها دلیل است .در علم اصول نیز دلیل را آن چیزی می دانند که برای اثبات
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حکم شرعی به کار می رود که برای آن ت سیماتی دارند که در یک ت سیم دلی ل را ب ه دلی ل ن ل ی دلی ل ع ل ی
قسمت می کنند که دلیل ن لی (شرعی) به دلیلی گفته می شود که کبرای آن برگرفته از کالم ش ارع باش د ،خ واه
صغرای آن نیز شرعی باشد ،مانند آنکه درباره آب مشکوک الطهاره گفته میشود :آبی که طهارتش مش کوک اس ت
شرعاً پاک می باشد و هر آب پاکی نوشیدنش جایز است؛ پس نوشیدن این آب مشکوک جایز است و یا غیرشرعی
باشد ،مانند این دلیل که :این مایع شراب است و هر شرابی حرام است ،پس این مایع حرام اس ت .در ای ن دلی ل،
کبری ،شرعی است؛ لیکن صغری امری وجدانی است  ...و دلیل ع لی آن است که ع ل ب دون دخال ت و کم ک
گرفتن از شرع ،درک کرده و صغری و کبرای قیاس ،هر دو ع لی هستند مثل حکم به حسن عدل .ص غری :ع دل
ع الً نیکوست .کبری :آنچه ع الً الزم است ،شرع آن را واجب می سازد .نتیج ه :ع دل واج ب ش رعی اس ت و از
طرفی در ت سیمی دیگر دلیل اجتهادی دلیلی است که بر حکم واقعی داللت میکند و چون این دلیل موج ب ظ ن
به حکم واقعی میشود آن را دلیل اجتهادی نامیده اند دلیل ف اهتی اثبات کننده حک م ظ اهری اس ت و در ظ ر
جهل به حکم واقعی کاربرد دارد .به این دلیل ،اصل عملی نیز میگویندو آن را دلی ل ف اهتی نامی ده اند(انص اری،
فرائداالصول )102 ، ،چنانچه از تعریق دلیل به ذهن میرسد مبنای اعتبار دلیل جنبه کاشفیت ان اس ت .چ را ک ه
دلیل آن چیزی است که بتواند در راه وصول به ح ایق خارجی مفید واقع شود (کاتوزیان  .)18، 1373،البت ه ن ش
دلیل وکاشفیت آن به دو اعتبار خواهد بود :
الق) اقناع دادرس :مبنای اعتبار اکثر دالیل بستگی به اثر آن در وجدان قاضی دارد ،بونیه اعت اد دارد به اینکه
علم ح وق سعی دارد با تنظیم قواعد عدالت وجدان آدمی را راضی سازد .عالوه بر آن ج واب گ ویی ی ک احتی ا
دیگر بشر یعنی کشق ح ی ت نیز باشد.
ب) کشق ح ی ت :دالیل اثبات دعوا ابزار ووسایلی هستند که به کمک آنها ذهن بشر بتواند به کشق ح ی ت
برسد .نمیتوان شک و تردید داشت که اکثر موارد قاضی به قوت دالیلی که مورد استناد قرار میده د خ ود را ب ه
ح ی ت امر نز دیک می بیند .به قول لوی برون دلیل در نظر قاضی عالوه بر وجه منط ی ی ک وج ه روانشناس ی
واقناع نفس نیز دارد(.نوجوان )18 ،1389،به همین خاطر برخی از ح وق دانان اعتبار دلیل را نسبی م ی دانن د وب ه
اثری منو می کنند که در وجدان دادرس ایجاد می کند (کاتوزیان.) 21 ،1383،
به نظر می رسد که مبنا واساس اکثر ادله اثبات دعوا اقناع وجدانی دادرس باشد.دادرس ب ه مح ا اینک ه در
خود قناعت وجدانی به تعبیر ف ها سکون نفس احساس کند با اطمینان مبادرت به صدور رأی میکند.
 -3-2مفهوم تحصیل دلیل و فرق آن با تلقین دلیل
تحصیل دلیل نیز در لغت به معنی بدست آوردن و فراهم ک ردن دلی ل اس ت (عمی د .)304 ،1390 ،یک ی از
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اساتید ح وق تحصیل دلیل چنین تعریق کرده است(( :دلیل تراشی هردلیل که ارایه آن از وظایق مدعی باشد ،اگ ر
او آن را به دادگاه اظهار نکند و قاضی ارتجاال به نفع مدعی ،دلیلی را که از وظایق مدعی است مستند رسیدگی به
نفع مدعی قرار دهد .عمل قاضی را در این وضع تحصیل دلیل گویند))(لنگرودی .)1153 ،1378،اما واژه تل ین در
لغت به معنی در دهان قراردادن یا نهادن است و در اصطالح وقتی است که قاضی به هر دلیل ی س خن در ده ان
اصحاب دعوا قرار دهد که این اصطالح ریشه در ف ه دارد  ...صاحب جواهر در این رابط ه م یگوی د(( :الیج وز ان
یل ن احد الخصمین ،مافیه ضرر علی خصمه ))(نجفی )143 ،1385 ،جایز نیست ک ه دادرس تل ین نمای د یک ی از
اصحاب دعوا را آن چرا که موجب ض رر ط ر دیگ ر ش ودعالمه حل ی م یفرماین د ((یح رم علی ه تل ین اح د
الخصمین))(عالمه حلی )140 ،1410،حکم به تحریم میدهند حضرت امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله میگویند
((الیجوز لل اضی ان یل ن احد الخصمین شیا یستظهر به علی خصمه کان یدعی بنحو االحتمال فیل ن ه ان ی دعی
جزما حتی تسمع دعواه او یدعی االمانه اوالدین فیل نه االنکار)) (امام خمینی .)90 ،1369،برای قاضی ج ایز نیس ت
که به یکی از دو طر مخاصمه چیزی را تل ین نماید ،که به وسیله آن برخصمش کمک بگیرد.مث ل اینک ه او ب ه
طور احتمال ادعا نماید ،پس قاضی به او تل ین کند که به طور جزم ادعا نماید ،تا دعوایش مسموع باشد یا اینکه او
ادعا کند که امانت یا دین را ادا نموده است ،پس قاضی به او تل ین کند ک ه آن را انک ار نمای د ب ه رغ م ش باهت
ظاهری و وجه مشترک بین این دو م وله به نظر می رسد ،این دو با هم متفاوتند و نمی توان دالیل منع تل ین را
در منع تحصیل دلیل مورد استناد قرار داد .دقت در تمثیلهای ف هی روشن گر این است ک ه در تل ین ،دادرس در
دلیل موجود دخالت کرده و با تأثیر بران دلیل را به سوی منافع دارنده دلیل یا خال آن هدایت می کند و این عین
جانبداری است .در حالی که در تحصیل دلیل بعنوان وسیله وصول به ح ی ت ،دادرس به منظ ور رس یدن ب ه ای ن
هد تالش می کند .بدون اینکه نفع طرفی مد نظر او باشد و دادرس را متهم به جانبداری کن د (مخت اری،1393،
 ...)112اما آنچه مورد بحث و نظر است این است که اگر فراهم آوردن دلیل را بر عهده قاضی قرار دهیم ،آی ا ای ن
مغایرتی با اصل انصا خواهد داشت؟ طبیعتا در تمام سیستمهای ح وقی جهان پذیرفت ه ش ده اس ت ک ه قاض ی
دادگاه باید نسبت به طرفین اختال و دعوا ،بیطر باشد و به نحوی رفتار نماید که اصحاب دعوا واقعاً بیطرف ی او
را به عینه مالحظه نمایند (کاتوزیان .)43 ،1385 ،اگر دادرس یا قاضی در دعوایی که نزد او اقامه شده است ،اق دام
به تحصیل دلیل نماید ،از بی طرفی خار شده است (مدنی .)14 ،1379 ،به همین دلیل اس ت ک ه دادرس بای د از
تحصیل دلیل اجتناب نماید .این همان قاعده ای است که از آن به قاعدهی منع تحصیل دلیل تعبیر میش ود .البت ه
باید گفت به تعبیری «حق گرفتنی است نه دادنی» اشاره به این دارد که در دعوا کسی پیروز م ی ش ود ک ه بهت ر
دلیل ارائه دهد .یکی از مهمترین نتایج اصل بیطرفی دادرس ،همین قاعده من ع تحص یل از س وی قاض ی اس ت.
مرسوم است که می گویند دادرس در امور ح وقی مأمور کشق واقع نیست .بلکه در پی اجرای عدالت است .ولی با
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چراغی که طرفین دعوا بر سر راهش نهاده اند .اما آنچه چالش اصلی از موضوع دلیل ب رای ماس ت ای ن موض وع
نیست که صرفاً قاضی را ممنوع از تحصیل دلیل برای طرفین بدانیم بلکه این است که اگر ما اقناع وجدان قاض ی
را دلیل بدانیم ،یا آن را طری ی برای اح اق و اعمال حق بدانیم ،به نوعی قاضی را مسؤول تامین و تحص یل دلی ل
نمودهایم و این مغایر اصل انصا است .زیرا اقناع وجدان قاضی به نوعی بر پایه فرضیه م ا م ی توان د در ص ورت
مغایرت ادله اثبات دعوا ،آنها را مغلوب نموده و بر آنها مسبوق گردد و لذا در این باره می توان گفت که ما تحصیل
دلیل را بر عهده قاضی نهاده ایم .البته از طرفی اجرای مطلق قاعده منع تحصیل دلیل ،با ه دفی ک ه قانونگ ذار از
دادرسی دارد ،در تضاد است و لذا اگر هد از دادرسی ،تنها فصل خصومت و رسیدن به پایان دعوا باشد ،بی گمان
باید به قاضی اختیار بیشتری داد تا در این راه تالش کند (کاتوزیان.)42 ،1388 ،
 -4-2مفهوم ارزیابی دلیل
ارزیابی در لغت به مفهوم تعیین به اء وارزش چی زی م ی باش د (بهش تی  )1371،و ارزش ب ه مفه وم ق در،
شایستگی و قابلیت است .ارزیاب کسی است که ارزش هر چیز را معین میکند(معین )174، 1385 ،در یک تعری ق
عام می توان ارزیابی را جستجوی فواید ی ک م ول ه دانس ت (فرخش ه  .)66، 1384،مفه وم ارزی ابی در اص طالح
متفاوت از لغت نمی باشد .از مفهوم این واژه در لغت و اصطالح روشن است وقتی بحث از ارزیابی ادله م ی ش ود،
یعنی همان بررسی شایستگی قابلیت و آنچه از آن فایده ای مترتب میشود .استاد مرحوم دکتر کاتوزیان از ارزیابی
ادله می گوید :منظور از ارزیابی واکنش روانی است که دادرس اعالم میکند آنچه مدعی ارائه کرده او را نسبت ب ه
رویداد مورد استناد قانع ساخته است یا نه .می دانیم که هد از آوردن دلیل اثبات واقعه ای است که مورد مطالب ه
از آن استنبا می شود .دلیل در صورتی به هد نهایی خود می رسد که دادرس را قانع سازد ،به ی ین برس اند ی ا
ظنی چنان قوی ایجاد کند که ع ل به آن اعتماد داشته باشد(کاتوزیان.)1385،54،
 -3نظام تحصیل ازادانه دلیل درادله قانونی وادله معنوی
تحصیل وارایه دلیل در فرایند دادرسی کیفری می تواند توسط دو نظام متفاوت مطرح گردد :نظام آزادی دلیل
و نظام ادله قانونی .در نظام آزادی ادله ،جستجوی دلیل می تواند از هر طریق و شیوه ای صورت پذیرد ،ادله دارای
سلسله مراتب نیست و قاضی به ادله ارائه شده وابسته نیست .بر عکس در نظام ادله ق انونی ،اص حاب دع وا ف ط
مجاز به ارائه ادله دعوا هستند که توسط قانون تعیین شده است وادله دارای سلسله مراتب است ب ه گون ه ای ک ه
برخی ادله بر دیگر ادله برتری دارد و قاضی ب ه محت وای دلی ل وابس ته اس ت و نم ی توان د آن را نادی ده بگی رد
(طاهری .)303 ،1383،درسیستم ح وقی بسیاری از کشورها از نظام آزادی دلیل تیعیت کرده ان د .در ای ن نظ ام در
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فرایند دادرسی کیفری اثبات اموری که به وقوع پیوسته اند با توسل به انواع ادله با ماهیت های متفاوت امکان پذیر
است و در ارائه دلیل هیچگونه محدودیتی جز آنچه که در برخی موارد که قانونگذار رویه قض ایی خاص ی را پ یش
بینی کرده است وجود ندارد .از این موضوع تحت اصل ادله آزاد یا ازادی ادله در امور کیفری نام ب رده ش ده اس ت
(پورزند م دم .)18 ،1380 ،موضوع اساسی در دعاوی کیفری کشق ح ی ت و شناسایی متهم واقعی است .بن ابراین
قانون نباید ادله ارائه نزد دادرس را محدود سازد بلکه باید در چارچوب دعوای کیفری ،اجازه توس ل ب ه ان واع ادل ه
برای اثبات اموری که به وقوع پیوسته اند ،را ممکن سازد .چرا که دلیل در امور کیف ری ب ه عن وان ترس یم ش یوه
وصول به واقعیت اعمال یا تالش اصحاب دعوا برای ایجاد ی ین واقناع در روح دادرس یا حتی هم سنگ با واقعیت
معرفی شده است و این مهم بر خال امور ح وقی به راحتی قابل تح ق و دستیابی نیست .در امور ح وقی اصحاب
دعوا به راحتی وپیش از ایجاد هر گونه دگرگونی در روابط ح وقی خود وقبل از وقوع هر گونه اختالفی ،نس بت ب ه
تحصیل دلیل اقدام نمایند.اما در امور کیفری با یک عمل غیر قانونی و مجرمان ه مواج ه هس تیم .بزهک ار تم امی
تالش خود را بکار می گیرد تا آثار جرم را از بین ببرد .در چنین شرایطی اگر سییستم عدالت کیفری نتواند ب ه ه ر
شیوه ای برای اثبات جرم متوسل گردد،کارایی خود را از دست خواهد داد.بنابر این ضرورت مبارزه موثر علیه بزهکار
پذیرش آزادی دلیل را توجیه می کند .آزادی دلیل در قلمرو آیین دادرسی کیفری بیانگر دو جنب ه مکم ل یک دیگر
است ،از یک طر آزادی دلیل به مفهوم آزادی اشخاص در تهیه وارایه دلیل در امور کیفری است ،که تحت عنوان
تحصیل آزادانه دلیل شناخته می شود .از طر دیگر آزادی دلیل به معنای ازادی دادرسان در ارزیابی ادله وپذیرش
یا رد آنهاست که تحت عنوان ارزیابی آزادانه دلیل مطرح می شود.
دادرس در کمال آزادی ،ارزش ادله ابرازی را ارزیابی نموده و در رد و قبول آن مختار است و با استفاده از تمام
امکانات ،اقدام به کشق ح ی ت و انشای رأی براساس اعت اد باطنی خود می نماید و به همین علت از آن به عنوان
سیستم اقناع وجدانی دادرس یاد می شود (تدین.)10 ،1391،
به نظر می رسد م صود ازتحصیل و ارزیابی دلیل بازتاب اثر دلیل در وجدان قاضی اس ت .اص ل ب ر ای ن ک ه
قاضی ارزش هر دلیل را مورد سنجش قرار دهد تا بدین وسیله به کش ق ح ی ت وواق ع برس د.که هم ین کش ق
ح ی ت میتواند دلیلی باشد بر اعتبار اقناع وجدان قاضی.
-4مبانی فقهی ارزیابی ادله اثبات
ن ش قضا در جامعه دینی نمی تواند جدا از ن ش دین در جامعه باشد .همان گونه که هد دین اله ی ت امین
سعادت دنیوی واخروی انسان هاست ،جامعه دینی باید تامین کننده حق وعدالت وسعادت دینی واخروی افراد باشد
 ...اسالم رسیدن به چنین هدفی را مستلزم دادن اختییارات الزم به متصدیان در امر قضا میداند که آزادانه بتوانن د
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دالیل را مورد ارزیابی قرار دهند و با قناعت وجدانی کشق ح ی ت نموده س پس ب ه ص دور رأی اق دام نمای د .ب ا
مراجعه به منابع اسالمی و مستفاد از عمومات که داللت بر اح اق حق و قسط دارند و نیز عمومات امر ب ه مع رو
می توان آزادی ارزیابی قضایی ادله را در دین مبین اسالم دریافت.
الق)عمومات ادله که داللت بر حق وعدل دارد.
با مراجعه به منابع اسالمی واستفاده از عمومات که داللت بر اح اق حق وقسط دارند و نیز عمومات قاعده امر
به معرو می توان آزادی ارزیابی قضایی را در دین اسالم بخوبی وروشنی در یافت کرد.
لذا اساس و الزمه اح اق حق واجرای عدالت ،فراهم آوردن وسایل ایجاد علم واقناع وجدان قاضی در کیفی ت
و ماهیت وقایع وح ایق از طریق بررسی وارزیابی انهاست (مختاری .)26 ،1393،در قران در آیات متع ددی خداون د
امر به حق وعدل در بین مردم کرده است و برای رسیدن به این ه د  ،آزادی منط ی دادرس را اس الم پذیرفت ه
است.در این آیات خداوند می فرماید:
-1ای داود ما تو را در زمین م ام خالفت دادیم پس بین مردم به حق حکم کن (سوره ص ،آیه .)26
-2اگر حکم کردی از روی عدل حکم کن که خداوند حکمکنندگان به عدل وداد را دوست دارد (سوره مائ ده،
آیه .)42
-3چون میان مردم حکم کنید به عدالت دادرسی کنید (سوره نساء ،آیه .)58
-4بگو ای رسول ما پروردگار من شما را به عدل ودرستی امر کرده (سوره اعرا  ،آیه .)29
عالوه بر قران سنت هم به اجرای عدل وقسط دارد و قاضی از صدور حکم براساس ظاهر منع کرده است .ت ا
آنجا که ف های امامیه علم دادرس را حاکم بر تمامی ادله می داند و عمل برخال آنرا جایز نمیدانند.
در روایتی که از پیامبر گرامی (ص) در اهمیت اثبات بر مبنای حق وعدل ن ل شده است ک ه ایش ان فرم وده
اند:شما برای اح اق حق نزد من می آید ،شاید یکی از شما بهتراز دیگری از عهده بیان حجت و اثبات دعوی خ ود
بر آید .پس اگر در اثر این قبیل سخنان ،به نفع کسی قضاوت کنم وح ی را که از آن برادر اوس ت ،ب دو س پارم در
ح ی ت قطعه ای از آتش است که به او دادم (محمصانی .)264 ،1386 ،این روایت دادرس را به دقت و ت الش در
رسیدن به واقع تکلیق می کن و او را از اکتفاءبه ظاهر ادله واظهارات اصحاب دعوا برحذر م ی دارد .در قس متی از
این روایت که آمده شاید یکی از شما بهتر از دیگری از عهده بیان حجت و اثبات دعوی خود براید و اگر در اثر این
قبیل سخنان به نفع کسی قضاوت کنم .دقی اً داللت بر این دارد که ظاهر ادله چه بسا فریبنده باشند ،پ س بای د از
ظاهر ادله دست کشید و تالش کرد به قناعت وجدان از دلیل دست یافت .اعتب ار دلی ل ب ه میزان ی اس ت ک ه در
دادرس ایجاد می کند،واین ی ین که عملیات ع لی ودرونی است.از ارزیابی ادله بدست می آید (زراعت .)54، 1388،
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ب) عمومات ادله امر به معروف
درفرضی که قضاوت به عنوان شاخه ای از امر به معرو تل ی گردد ب ه اس تناد ای ه  71از س وره توب ه ک ه
خداوند می فرماید :مردان وزنان مومن بعضی از ایشان بعضی دیگرند امر به معرو می کنند ،بر اس اس ای ن آی ه
تکلیق مردم به انجام معرو شامل قضاوت دادرس نیز می شود .چنانچه قضاوت مصداق قاع ده ام ر ب ه مع رو
باشد .کما اینکه آمده است :الن ال ضا من االمر بالمعرو از جهت دادرسی وکیفیت ص دور حک م ،اگ ر دادرس ب ا
توجه به وضعیت ظاهری پرونده و رسیدگی قانونی حکم قضیه را صادر کند ،ظاهر در این است که امر ب ه مع رو
تح ق یافته است .به عبارت دیگر اطالق آن اعم از قانونی و واقعی است (آذربایجانی  .)5 ،1388،بنابر این با توجه
به اطالق این دلیل ف هی که هم شامل فصل خصومت و هم شامل کشق ح ی ت می شود .در نتیجه با توج ه ب ه
مبانی لزوم حکم به و اجرای عدالت می توان دادرسی واقعی را نسبت به کشق ح ی ت از منابع ف هی نیز اس تفاده
کرد و برای اجرای این هد  ،اسباب رسیدن به که همان امکان ارزیابی درست و کامل ازادله را ف راهم نم ود ک ه
دقی اً مطابق سیستم اقناع وجدان قاضی و اعتبار آن در صدور حکم می باشد.
 - 5صالحیت قاضی درتعیین ارزش اثباتی ادله
درف ه جزای امامیه گرچه اموری به عنوان ادله اثبات دعوی ذکر شده و یک سری شرایطی هم از طریق شارع
برای آنها تعیین گشته است ،ولی با وجود آن قاضی مجبور نیست با فراهم آمدن صوری این ادله ،حتما به م تض ی
آن حکم کند .او می تواند به شهادت اقرار ،قسم  ...که به نحوی به فاسد بودن آن علم حاصل کرده اس ت ،ترتی ب
اثر ندهد و به استناد امارات که در ف ه از آن به قرینه الحال تعبیر میش ود و دع وی را فیص له ده د .اس تاد دکت ر
جعفری لنگرودی در این رابطه اعت اد دارد :در ح وق اسالم تحصیل دلیل از طر قاضی ممن وع نیس ت و او م ی
تواند از قراین موجود در هر دعوایی استفاده کند و علمی که ازآن به دست می آید ،حجت است و باید بر طب ق آن
حکم دهد واح اق حق کند (جعفری لنگرودی .) 446 ،1372،دراین م ام بنظر میرسد این عبارت تحریرالوسیله که
می فرماید ....( :بل الیجوز له الحکم البینه اذا کانت مخالفه لعلمه ،او احال من یکون کاذب ا ف ی نظ ره  )....ج ایز
نیست برای قاضی حکمی صادر در صورتی که مخالق علمش باشد .نشانگر حق ارزیابی برای قاضی رسیدگی م ی
باشد (خمینی ) 88 ،1425،و عبارت لدی ال اضی فان اقتنع بصحه االدله المعروضه علیه قض ی عل ی اساس ها و اال
فال در کتاب التشریع الجنایی االسالمی اگرقاضی به صحت ادله ابرازی قانع شد بر اوست که براساس آنه ا حک م
صادر کند و ال انه (عوده عبد ال ادر .)325، ،1390،بیانگر این است که درسیستم اقن اع وج دان قاض ی ح وق دانان
اسالمی برای قضات حق ارزیابی وسنجش دالیل را قائل هستند.
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-6هدف قضایی ادله اثبات دعوا در سیستم اقناع وجدانی
سؤالی که در این قسمت مورد بحث قرارمی گیرد ،این است که آیا هد در نظام دادرس ی کش ق ح ی ت
است یا فصل خصومت؟ اگر نظام دادرسی به دنبال کشق ح ی ت است ،از این اصل کلی بای د نتیج ه گرف ت ک ه
دادرس مجاز است اگر ادله به اندازه کافی ح ی ت را روشن نمی کند ،دست به تح یق مست ل بزند ،دالیل را م ورد
ارزیابی قرار دهد .اگر چنانچه سیاست قضایی صرفاً فصل خصومت باشد چنین نتایجی بدست نمی آید .اثری اصلی
این بحث در جایی معلوم می گردد که بین ادله قانونی تعارض حاصل گردد مثالً در جایی که اقرار به وقوع جرم ی
وجود دارد و از طرفی دیگر بینه ای نسبت به فرد دیگر وجود دارد در اینجا اقرار باید به لح اظ ق درتی ک ه در ادل ه
کیفری دارد بر سایر ادله م دم گردد ولی اگر اثر دادرسی را کشق ح ی ت بدانیم این برتری معنایی نخواهد داشت و
قاضی مکلق است این را بررسی نماید که آیا اقرار صحیح است یا خیر؟ و این همان است ک ه ب ه عن وان نظ ام
اقناع وجدان قاضی از آن یاد نمود و در آن قاضی را بر لزوم کشق ح ی ت ملزم دانستهاند و معیار را به خود قاض ی
اختصاص دادهاند به عبارتی در این سیستم دالیل در دادرسی تنها طریق وصول ب ه ح ی ت هس تند و خودش ان
هیچ گونه اصالتی ندارند.
در سیستم نظام اقناع وجدانی قاضی برخال نظام ادله قانونی مالک عمل اقناع وج دان دادرس اس ت .ب ین
دالیل ترتیبی وجود ندارد و هر دلیلی برابر با سایر دالیل دارد و قانونگذار به هد رسیدن به ح ی ت واقعی از ب اب
تمثیل تعداد از دالیل را بدون مفروض قانونی پیش بینی می کند.
بنابراین هرگاه به دادرس اجازه داده شود تا با توسل وتوجه به هر امری ک ه او را ب ه ح ی ت رهب ری ک رده
وباعث علم وقناعت وجدان وی به واقعیت قضیه گردد،وبر ای ن مبن ا اتخ اذ تص میم نمای د (مخت اری.)1393،90 ،
مهمترین مزیت این روش نسبت به ادله قانونی این است که قضات رسیدگی کننده شایستگی وصالحیت دارند که
ادله ارائه شده را در عمق وجدان خود مورد تشخیص قرار دهند (طاهری )32 ،1383،و این امر موجب م یش ود ت ا
حد زیادی ح ی ت قضایی با ح ی ت واقع ی و مطاب ت نم وده و ح ی ت قض ایی مط ابق ع دالت گ ردد (م رقس
سلیمان .)1971،15،یکی از علت های که قاضی کیفری می بایست در سیستم اقناع وجدانی آزادی عمل در ارزیابی
ادله داشته باشد ،قاضی کیفری عالوه بر احراز رکن مادی جرم ،رکن معنوی انرا احراز نماید .رکن معنوی مربو به
درون و روان اشخاص است که به آسانی قابل کشق نمی باشد .بنابراین قاضی می بایست اختیارات زی ادی ب رای
احراز این امر درونی از طریق قراین وامارات خارجی داشته باشد (شریفی فرد .)61 ،1389،پس نتیجه این می ش ود
که با توجه به دالیل ارائه شده ،هد از ارزیابی قضایی رسیدن به کشق ح ی ت است و همین کشق ح ی ت م ی
تواند دلیل بر اعتبار اقناع وجدان قاضی باشد .چون در این سیستم است که ما می توانیم به ح ی ت قض ایی دس ت
پیدا کنیم .اصوالً در دادرسی م صود و مطلوب قاضی کشق واقع ودستابی به ح ی ت است .قرآن وسنت ،حکم دادن
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به واقع را برای قاضی واجب دانسته است .قاضی نمی تواند با وجود علم به نادرست سوگند و شهادت شهود از این
گونه دالیل غیرواقعی پیروی کند و ب ه آن ترتی ب اث ر ده د (مغنی ه .)131، 1982،در دادرس ی اس المی ،م ص ود
ومطلوب قاضی ،کشق واقع ودستیابی به ح ی ت است و با توجه به اصل برائت و نص (الت ق ما لیس لک به علم)
وحدیث (ادرئواالحدود بالشبهات ) و مدرک شرعی احتیا در دماء قاضی باید به واقیعی ت ام ر دس ت یافت ه ودلی ل
کاشق از ح ی ت باشدوبه قاضی اطمینان بخشد که جرم رخ داده ومتهم مرتکب آن ش ده اس ت (آش وری،1375 ،
.)85
دراین باره احمد فتحی بهنسی صاحب نظر در ح وق اسالمی می گوید(:یجب ان یسمح لل اضی بان یصل الی
الح ی ه بجمیع الطرق التی یمکن ان تودی الیها فی نظره وان یستنتجها من ک ل م ا یمک ن ان ی دل علیه ا ف ی
اعت اده والیه المرجع فی ت دیره صحه الدلیل وما من قوه الدالله.والیحکم ال اضی ف ی ال دعوی اال طب ا االقناع ه
واعت اده.وه ذه الطری ه الت ی تعط ی ال اض ی الحری ه المطل ه ف ی االثب ات تس می بطری ه االدل ه االدبی ه
اواقناعیه(.بهنسی ) 11، 1403،یعنی باید به قاضی اجازه داد که برای کشق ح ی ت از همه ادله استفاده ک رده و ب ا
اعت اد درونی خود دالیل را مورد سنجش قرارداده ودر صورت اقناع اقدام به صدور حکم نماید.این روش همان ادله
معنوی واقناعی نامیده می شود.
بنابراین در طی دادرسی چنانچه بخواهیم ح ی را اثبات کنیم باید در مرحله اثبات ،دالیل توسط قاضی اح راز
گردد ،اقناع وجدانی پیدا نمایید.قاضی م ید به طریق مخصوص از طرق اثبات نیست ،از هر طری ی می تواند جرم را
اثبات کند .مگر اینکه در برخی موارد قانون برای اثبات بعضی جرایم دالیل خاصی را پیش بین ی ک رده اس ت.مثال
برای اثبات زنا دلیل معینی را می طلبد وبه هر طری ی ممکن نیست آن را ثابت کرد .ف ه اسالمی نیز در مورد اثبات
،تفاوتی چندانی با قوانین وضعی ندارد بلکه همواره سعی وتالش بر این بوده که برای رعایت مصالح عمومی وحفظ
نظم وعدالت از هر راهی که ممکن است جرم را ثابت نمود تا ح ی از کسی ضایع نگردد و در قضاوت ،نظر بر ای ن
است که قاضی باید به واقع دست یابد وبدون اثبات به کمک یکی از وسایل وادله شرعی وتنها با مج رد ادع ا،نمی
تواند به مسأله فیصله بخشد.
 -7طریقیت یا موضوعیت ادله و میزان اثرگذاری آن بر اقناع وجدان قاضی
طریق یعنی راه وسیله وصول به م صد است.خودش م صد نبوده واصالت ندارد.اصطالح موضوعیت مفه ومی
ضد مفهوم طری یت را تداعی می کند.یعنی اگر چیزی مو ضوعیت داشته باشد .ب ه ای ن معن ی ک ه خ ود آن چی ز
م صود و هد است .اصولیین در مبحث قطع از طری یت ومو ضوعیت قطع سخن به میان آورده وویژگی هر ی ک
را تبیین نمو ده اند.بطور کلی قطع در یک ت سیم اساسی بدو قسم من سم می شود.
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 -1قطع طریقی  :عبارتست از آن قطعی که هیچگونه خصوصیتی وموض وعیتی ندارد،بلک ه ص رفا طری ق
وراهی است بسوی واقع.
 -2قطع موضوعی  :عبارتست از اینکه خود صفت قطع بما انه صفه من صفات النفس در م ابل صفت ظن
وشک و وهم در موضوع حکم شرع دخالت دارد و حکم شرعی دایر مدار حالت قطع است .اگر قطع به آن موضوع و
یا حکم باشد حکم هست وگرنه نه ،مثل اینکه شارع فرموده :اذا قطعت بخمریه شی یجب علیک ال جتناب .قاع ده
اولیه در قطع طری یت است مگر در مواردیکه دلیل داشته باشیم بر موضوعی بودن و لذا در موارد شک ب ر اس اس
قاعده عمل می کنیم یعنی حکم می کنیم به طری ی بودن.یکی از تفاوت های ما بین قطع طری ی وموضوعی ای ن
است که در قطع طری ی چون خود صفت قطع خصوصیتی ندارد بلکه صرفا طریق بسوی واقع است ش ی دیگ ری
که شرعاً اعتبار آن ثابت شده میتواند جانشین قطع گردد و همان آثار و احکامی که قطع داشت قایم م ام او ه م
داشته باشد .بطور مثال اگر قطع پیدا کردیم که نماز در عصر غیبت واجب است ع ل می گوی د بای د امتث ال کن یم
حال قطع پیدا نشد ولی خبر ث ه که شرعاً حجت است قایم شد بر وجوب نماز جمعه باز هم باید امتثال کنیم .پ س
امارات معتبره جنشین قطع طری ی می شوند .اما در قطع موضوعی از آنجا که حال ت قط ع در براب ر س ایر ح االت
نفسانیه انسان یعنی ظن و شک ووهم خصوصیت و موضوعیت دارد حکم دایر مدار قطع است وجودا وعدما چی زی
دیگری نمی تواند جانشین قطع شود (محمدی .)17، 1373 ،گاه شارع مثال به حرمت خمر حکم می کن د ،آن گ اه
مکلق به حرمت خمر و به اینکه این مایع خمر است ،قطع پیدا می کند ،قطع در این حالت به نسبت به آن حرمت،
قطع طری ی نا میده می شود ،زیرا مجرد طریق و کاشق از حرمت است وتاثیری در وجود واقعی حرمت ن دارد.چون
حرمت در هر صورت برای خمر ثابت است.چه مکلق قطع پیدا کند به اینکه این مایع خمر است یا نه .گاه نیز شارع
چنین حکم می کند که آنچه را به خمر بودنش قطع داری ،حرام است یعنی خمر حرام نیست مگر به هنگامی ک ه
مکلق قطع پیدا کند که این مایع خمر است .قطع در این حالت قطع موضوعی نامیده می شود (شهید ص در،1387،
 .) 84مثال دیگری که می شود از مفهوم طری یت و موضوعیت در غیر از احکام قضایی زد این که در اثبات ه الل
ماه نو آیا دیدن هالل موضوعیت دارد یا طری یت؟ اگر دیدن هالل ماه نو ،طری یت داشته باشد بدان معناس ت ک ه
با توجه به مباحث نجومی ،اگر علم به وجود در آسمان داشته باشیم،کفایت می کند .زیرا دیدن دیدن هالل طری ی
برای اثبات وجود هالل بوده است و این دیدن ،موضوعیت واصالت ندارد و اگر دیدن مو ضوعیت داشته باشد ،عل م
به وجود هالل برای اثبات ماه نو،کفایت نکرده و هالل ماه نو باید دیده شود .اما در احکام قضایی در فهم طری یت
و موضوعیت این سوال مطرح می شود که آیا ادله اثبات دعوا مو ضوعیت دارند یا طری یت بطور مثال ایا اقرار وی ا
شهادت چهار شاهد عادل علیه شخصی بر ارتکاب زنا ،طری یت دارد یا مو ضوعیت؟ در صورتی که طری یت داش ته
باشد ،یعنی اگر قاضی از هر طریق دیگری علم به ارتکاب زنا پیدا کرد می تواند شخص مورد نظر را مجازات کن د،
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اما اگر اقرار و شهادت ،موضوعیت داشته باشد ،بدان معنا است که زنا بر طبق احکام شرعی ف ط از این طریق قابل
اثبات است و در گزینش این دو روش در نظر شرع م دس ،مصالحی در کار بوده است (والیی.)346، 1387،
 -1-7طریقیت ادله اثبات دعوی در آراء فقهاء
ادله اثبات دعوی در ف ه امامیه طری یت دارد،یعنی قاضی صرفاً در ص دد ف ر اه م آوردن ص وری ادل ه نم ی
باشد.بر خال برخی از سیستم های دیگر که مالک عمل ،ح ی ت قضایی است .قاضی با فراهم آمدن صوری ادله
ثبوت جرم مجرم بودن متهم را فرض می کند و با توجه به ثبوت ح ی ت قضایی ،اقدام به اصدار حک م م ینمای د.
شارع م دس برای این که امور زندگی اجتماعی بشر تعطیل نشود ،در صورت علم و ی ین ،طرق دیگ ری را تح ت
شرایط خاصی برای دعوی تعیین کرده است (بینه ،اقرار و )...که کال جنبه طری ی دارد .میرزا حبی ب اهلل رش تی در
این باره می گوید:
روشن شد که استدالل به دالیل مثبت بینه و امور دیگر ،برای محصور جلوه دادن ادله اثبات دعوی در چهار تا
یا هر عدد دیگر ،واقعاً بی مورد است ،زیرا ی ین داریم که موازین شرعی ادله اثبات دع وی تمام ا ام ارات ب ر واق ع
قرینه وطریق کشق هستند (رشتی.)1401،104،
ف های معاصر در این زمینه می نویس ند :ان حجیت ه االق رار وک ذلک البین ه ،انم ا ه ی م ن ب اب الطری ی ه
الالموضوعیه و هذا ادله کل حجه تعبدی و هو حجه فیمااذا کان الواقع مجهوال لنا ونحتمل من اصابته الواق ع وام ا
علمنا بکذبهما ومخالفتها للواقع فالیب ی للحجیته معنی صحیحا (موسوی اردبیل ی 189 ، 1413،؛ حس ینی ح ایری،
 ) 203، 1415حجیت اقرار و بینه از باب طری یت است .لذا در صورتی برای قاضی حجت است ک ه واق ع ب رایش
مجهول باشد .اما در صورتی که علم به کذب داشته باشیم ،حجیت برای آنها معنا ندارد .دکتر مح ق داماد در کتاب
قواعد ف ه می نویسد :درف ه اسالمی ،ف های بزرگی وجود دارند که به طور کلی هیچ گونه نص ابی ب رای ش هادت
الزم نمی دانند و برای یک مرد عادل و راستگو اعتبار قائل هستند.
ابن قیم جوزیه ف یه معرو مالکی از این دسته است .وی می گوید :ح ی ت این است که هرچه حق را اشکار
کند ،بینه محسوب می گردد و چنانچه ح ی به طری ی آشکارشود خدا و رسول او ب ی اعتن ا نم یمانن د و ج ز ب ه
م تضای آن به چیزی عمل نمی کنند .پس حق به هر صورت واز هر طری ی روشن شود اجرای آن الزم وابطال آن
حرام است .ابن قیم در کتاب دیگرش الطرق الحکمیه همین مطلب را با استدالل بیان نم وده اس ت ک ه (خداون د
قضات و دادرسان را ملزم ننموده که ف ط به گواهی دو شاهد اعتنا کنند بلکه صاحبان حق را ملزم ساخته که ب رای
حفظ حق خود دو نفر ویا دو زن و یک مرد را گواه گیرند و این مطلب نمی رساند که قضات مجاز نیس تند ک ه ب ه
کمتر از دو شاهد رای دهند ،بلکه آنان چنانچه به ص دق گفت ار وراس تگویی ی ک م رد نی ز مطم نن بودن د ،م ی
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توانندمطابق آن ،انشا ءرای نمایند .ایشان از استدالل ابن قیم اینطور نتیجه می گیرند که انچه آیه در م ام بی ان ان
است تحمل شهادت است که صاحبان حق برای حفظ ح وق خود بایستی نصاب شهود و یا موضوع جنسیت آ ن ان
را رعایت نمایند .ولی این بدان معنا نیست که قضات نیز ملزم به رعایت نصاب و یا جنسیت می باش ند و در ادام ه
می نویسدکه ابن قیم در متن دیگری از کتاب خود می گوید :فالطرق التی یحکم بها الحاکم اوسع من الطرق الت ی
ارشد اهلل صاحب الحق الی ان یحفظ ح ه بها .یعنی راههایی که برای کش ق ح ی ت در براب ر قاض ی وج ود دارد
وسیع تر از راهی است که خداوند صاحبان حق را برای حفظ خودبدان راهنمایی نموده است.
درف ه امامیه ،خبر شخص واحدعادل،درمورد احکام شرعیه حجیت دارد ،یعنی چنانچه شخص ع ادلی یک ی از
احکام شرعیه را از منابع اولیه ن ل کرد ،خبر مزبور حجت است و بایستی به مفاد آن عمل کرد .مهمت رین دلیل ی را
میشود به آن استناد کرد آیه معرو به نبأ است.
ان جائکم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین(حجرات ،آیه .)7ای کسانیکه
که ایمان آوردهاید اگر شخص فاس ی برای شما خبری آورد بررسی کنیدتا مبادا نادانسته به مردم آس یب رس انید و
آنگاه بر آنچه کردید پشیمان گردید .محور استناد ،مفهوم آیه شریفه است مبنی بر آنک ه چنانچ ه ع ادلی خب ر آورد
برای عمل به آن بررسی الزم نیست و به این گونه تأیید خداوند بر حجیت خبر عادل احراز می گردد .اما اینکه آیه
شامل موضوعات می شود یا خیر بحث ونظر است ،اصولیین قرن اخی ر از جمل ه ش یخ انص اری و پ س از ایش ان،
مح ق عراقی و نائینی به این مسدله توجه کرده اند که عدم حجیت خبر فاسق مشمول منطوق آیه است و مفه وم
آیه اگر چه عام است و شامل احکام و مو ضوعات می گردد ولی با ادله بینه تخصیص می خورد و موضوعات خار
می گردد و در اینگونه موارد شرایط اعتبار بینه از جمله تعداد الزم الرعایه است .اما نظر جن اب مح ق دام اد چی ز
دیگری است ،ایشان می نویسند که بینه در ح ی ت شرعیه ویا متشرعه معنای خاصی ندارد ،بلکه به همان معن ای
عرفی در ادله شرعی آمده است ،لذا به موجب حجیت خبر واحد در کلیه موضوعات جز در موارد خاصه منصوص ه و
معین نیز جاری خواهد بود (مح ق داماد ،)70 ،1381 ،و ان للحاکم التوصل الی معرفه الح ق بم ا ی راه ف ی ذل ک
الوقت مما الینافی الشرع .حاکم می تواند برای شناخت حق ،از هر راهی که صالح می داند و منافاتی با شرع ندارد،
استفاده کند (نجفی.)123 ،1385،
 -2-7حصر یاعدم حصر دالیل اثبات دعوا
از ارکان اساسی که برای نظام ادله آزاد یا سیستم اقناع وجدان قاضی نام می برند ،عدم انحصار ادله اثبات ی ا
تمثیلی بودن دالیل است .بدین معنا که دادرس بوسیله قانونگذار در محدودهای از دالیل که تنه ا راه اثب ات دع وا
باشد محصور نگردیده و هر چه که امکان رسیدن به واقع را ممکن سازد او می تواند از آن استفاده واس تناد نمای د.
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موضوع حصریا عدم حصربودن دالیل اثبات دعوا از مسایل اختالفی میان ف ها وح وق دانان اس ت ،دالیل ی ب رای
اثبات ادعای خودشان بیان کرده اند که در این قسمت به بررسی آن میپردازیم.
-1-2-7دالیل قائلین به حصری بودن ادله
دراین گروه کسانی قرار می گیرند که اعت اد دارند ،شارع م دس ادله اثبات دعوی رابه قید حص ر ذکرک رده و
با منحصر کردن طریق اثبات در تعدادی خاص از ادله معین از طرفین دعوی در دادرس ی غی ر از ای ن ادل ه دلی ل
دیگری پذیرفته نمی شود .عبارات بسیاری از ف هاء ،به صراحت براین امر داللت دارد که چند مورد از عبارات ف ه ا
وصاحب نظران ف ه شیعه ن ل می شود:
عالمه حلی می فرمایند (انما یثبت دعوی ال تل بامور ثالثه :االقراروالبین ه وال س امه)دعوای قت ل ف ط از راه
ثابت می شود :اقرار ،شهادت و قسامه(حلی عالمه  .) 295 ،1413،مح ق حلی در شرایع و المختصرالنافع ادله اثبات
دعوای جرم را در قالب جمالت که افاده حصر میکند بیان کردهاند (مح ق حلی ) 297، 1418- 203، 1408 ،مهم
ترین دالیلی که برای این ادعا در ف ه و ح وق مورد استناد قرار گرفته است عبارتند از:
-1آیات :خداوند در قران کریم ،شهادت عدلین را منا ثبوت احکام در غیر زنا ق رار داده اس ت.که درلس ان
شرع به بینه تعبیر میشود.بلکه بینه ح ی ت در شهادت عدلین اس ت (بجن وردی می رزا حس ن1419،20 ،؛ مراغ ی،
 .) 655، 1417در قران در مواضع متعددی بحث از شهادت ،شرایط وچگونگی ادای شهادت کرده است .از جمله در
سوره ب ره آیه  282در سوره نور آیه  4که در مجموع ف هاء از این آیات چنین برداشت کرده اند ک ه اثب ات ح ق و
رسیدن به ان منحصر در مواردی است که از آنها نام برده شده است و قاضی باید ب ه م وازین قض ا ک ه از طری ق
شرعیه مانند اقراروبینه حاصل می شود عمل نموده وبر اساس آن حکم صادر نماید.
اما این استدالل در صورتی صحیح است که اقرار و بینه موضوعیت داشته باشند حال انکه شارع م دس ای ن
ادله را راهی به سوی واقع قرار داده ،پیدایش قطع وی ین اس ت .بن ابراین منحص ر در م وارد ذکرش ده نم ی باش د
(موسوی اردبیلی.) 293، 1408 ،
-2روایات :روایت صحیح هشام از امام صادق (ع) مهم ترین دلیلی است که مورد استفاده قرار داده اند.ام ده
است:عن ابی عبداهلل (ع) قال:رسول اهلل (ص)انما اقضی بینکم بالبینات واالیمان وبعضکم الحن بحجته م ن بع ا
فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیا فانما قطعت له به قطعه من النار (حرع املی .) 232، 1391 ،ب ی ش ک ب ین
شما بر اساس بینه و قسم داوری خواهم کرد .برخی از شما در اقامه دلیل اگاه تر نسبت به طر دیگر است.بنابراین
در مورد هرکس حکم کردم تا بخشی از اموال برادر دینی اش به او پرداخت شود در ح ی ت پاره ای از آتش جه نم
رابه او واگذارکرده ام.
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گفتهاند پیامبر اکرم(ص) در این حدیث داوری خود را اختصاص داده است به موردی که برای اثبات دع وی از
بینه ویا برای رد دعوی از سوگند استفاده شده باشد،اگر راه دیگری برای اثبات دعوی وجود داش ت منحص ر در دو
امر مذکور نمی کرد.بنابراین به م ضای مفهوم حصر ،راه اثبات قضایی منحصر به بینه و سوگند است.
این استدالل از چند جهت قابل مناقشه است :نخست اینکه یکی از ادله اثبات دعوا اقرار است اگر این روای ت
دلیل برحصر باشد اقرار را شامل نمیگردد(مختاری .)103، 1393 ،دوم اینکه دنباله این روایت م ی توان د قرین ه ای
برای درک درست مفاد آن باشد بادقت در صدر وذیل روایت ،استفاده از علم غیب در اح راز موض وعات قض ایی را
نفی می کند ،با اینکه پیامبر دسترسی به علم غیب دارد و نیز ب رای اثب ات موض وعات دع وی از هم ان راه ه ای
استفاده می کند که در میان مردم معمول ورایج می باشد .زیرا می دانیم سیره ع ال بر این است رار یافته است که از
بینه و سوگند برای اثبات دعوا استفاده می کنند و این امر در گذشته در میان آنان روا داشته ،بلکه در زمان حاضر
نیز چنین است .بدین ترتیب اصول این حدیث در م ام حصرادله به بینه و قسم نم ی باش د (ارس طا.)120 ،1388،
سوم اینکه در قرآن واحادیث نبوی به تبع قران بینه در معنی لغوی خود بکار رفته است .بین ه در لغ ت ه ر چی زی
است که بتواند مجهوالت را اثبات کند ،در این معنی متراد با دلیل است .در شرع صریحاً گفته نشده است الزام اً
حل مجهوالت قضایی باید به یاری یمین و شهادت صورت گیرد .بلکه آیه (الت ق ما لیس لک به علم )خ ال آن
را ثابت می کند .این آیه راه مخصوص را برای مجهوالت قضایی و غیرقضایی توصیه نکرده است .بویژه انکه آیات
و احادیث راجع به حجیت علم قاضی واماره قضایی موئد آن آیه است (لنگرودی .) 42، 1381 ،روایات دوم :روای ت
ضمره بن ابی ضمره است از پدرش ،از جدش که گفت :امیرالمومنین(ع) فرمود :احکام المسلمین علی ثالثه ،شهاده
عادله او یمین قاطعه ،او سنه ماضیه من ائمه الهدی علیهم السالم (حر عاملی .) 1391،43 ،تمام احک ام قض ایی و
داوری بین مسلمانان بر سه استوار است .شهادت افراد یا سوگند های قاطع و محکم یا سنتهای وروش های تائید
شده ازسوی ائمه هدی علیهم السالم .این روایت با آن که در کافی و تهذیب و خص ال آم ده اس ت ،از نظ ر س ند
ضعیق است .چون در سلسله سند آن ابی جمیله کذاب وجود دارد.
 -2-2-7دالیل عدم حصری بودن ادله
بسیاری از ف ها طرق اثبات جرم را منحصر در اقرار ،بینه ،قسامه نمی دانند و همان طوریکه ساب اً بیان کردیم،
قائل به طری یت ادله اثبات جرم هستند و موارد ذکر شده را طریق و راهی به سوی واقع میدانند و معت دند قاض ی
می تواند برای کشق واقع وشناخت ح ی ت ،از هر راهی که صالح بداند ،استفاده کند.
در توجیه نظر خود به دالیلی از کتاب و سنت تمسک کرده اند که به چند مورد آن اشاره می شود :آی اتی ک ه
داللت برحکم به عدل و حق و قسط داللت دارند .از جمله این آیات عبارتند از :ی ا داوود ان ا جعلن اک خلیف ه ف ی
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االرض فاحکم بین الناس بالحق(سوره ص ،آیه  .) 26ای داود ،تو را در زمین جانشین خود ق رار دادی م ،پ س ب ین
مردم به حق داوری کن .و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل (سوره نساء ،آیه  .)58اگر بین مردم قضاوت می
کنید ،پس باید به عدالت قضاوت کنید .و ان حکمت فاحکم بینهم بال سط .اگر بین مردم به قض اوت نش ینی ،ب ین
آنان به قسط و عدل حکم کن .در موضوع این آیات حکم به حق و عدل وارد شده است ،ظاهر این آیات ح اکی از
این است که م صود ،حکم به حق وواقع مورد نزاع است .بنابر این ،این خود دلیل اس ت ب ر اینک ه موض وع ج واز
قضاوت و صدور حکم ،همان واقع است و علم و اقناع قاضی برای دست یابی به واق ع ف ط طری ی ت دارد .ع دل
وقسط ،حق عبارتند از یک سلسله امور واقعی و ح ی ی و برای رسیدن به این امور ،علم م ی توان د محک م ت رین
طری ی باشد که قاضی را به واقعیت های مذکور برساند و از هر طریق دیگری از قبیل بینه و اقرار معتبر تر و کامل
تر خواهد بود .بنابراین ،حاکم اگر به علم خود نتوانسته باشد عمل کند الزم می آید در موردی که علم داشته باش د
یا دعوی را متوقق سازد و یا فاسق گردد.
مثالً اگر بداند زید قاتل عمرو است و بینه شهادت دهد که بکر قاتل عمرو می باشد و حاکم نتوانسته باشد ب ه
علم خود عمل کند ،ناچار است ،یا به موضوع قتل رسیدگی نکند ،و دعوی را متوقق سازد و یا آنکه به بین ه عم ل
کند .و بکر را که بینه به قاتل بودن او شهادت می دهد قصاص کند و با اینکه می داند قات ل نیس ت محک وم ب ه
قصاص کند .بنابراین ناچار است به علم خود عمل کند وکسی را که می داند قاتل است محکوم به قص اص نمای د
(نجفی86 ،1981 ،؛ مرعشی.)4 ،1376 ،
درمجموع این آیات داللت بر این داردکه معیار و مالک قض اوت رس یدن ب ه ح ق و ع دالت ح ی ی اس ت.
بنابراین شخص حاکم میتواند از هر راهی که او را به واقعیت می رساند استناد جوید .روایتی اس ت ک ه کلین ی از
علی بن محمد ،ازمحمد بن احمد المحمودی ،ازپدرش ،از یونس از حسین بن خالد از امام صادق(ع) ن ل کرده است
که گفت شنیدم حضرت می فرمود :واجب است برامام اگر ببیندکه مردی زنا می کند ی ا ش رب خم ر م ی نمای د
براوحد جاری سازد.ونیازی به بینه در صورتی که خود دیده باشد ،ندارد .زیراح اکم ام ین خداس ت می ان بن دگانش
(حرعاملی  .) 57، 1391،درتبین استدالل به روایت فوق باید گفت :این روایت به روشنی داللت دارد براینکه قاضی
چنانچه علم به جرمی داشته باش که مجازات آن حد است،می تواند حد را جاری کند .بدون اینکه نیاز به اق رار ی ا
بینه داشته باشد.
روایت دیگری ن ل شده است از :معتبره ی محمد بن قیس از امام باقر(ع)که حضرت فرمود :در دوران علی(ع)
مردی دارای دو کنیز بود .یکی از آنها پسر و دیگری دختری به دنیا آورد .صاحب دختر ،دخترخ ود را درگه واره ای
که پسر در آن بود قرار داد،وپسر او را برگرفت وگفت:این پسر ،پسر من است،وصاحب پسر گفت :پسر از من اس ت.
این دو داوری نزد امیرالمومنین(ع)بردند .حضرت دستور داد شیر هر دو مادر را وزن کنند هرکدام س نگین ت ر ب ود،
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پسرازان اوست (حر عاملی .) 208، 1391 ،به این قبیل روایات استدالل شده است براین که علم قاضی به واقع ،در
امر قضاوت کافی است واین علم نیازی به شاهد و بینه نیست.
 -8آثار موضوعیت یا طریقیت داشتن ادله
با توجه به اینکه در سیستم اقناع وجدان قاضی ،با بیان دیدگاه و نظرات ف ها و اندیشمندان در ح وق اسالمی
و قضایی مبنی براینکه ادله اثبات دعوا جنبه طری یت دارد ،حال این سؤال مطرح می شود ک ه چ ه آث اری در پ ی
خواهد داشت؟
جواب این سؤال بستگی به دارد که ما قوانین را به چه دیدی نگاه کنیم ،بادید هد نگ اه کن یم ی ا ب ا دی د
وسیله یا در بحث قضا ما دنبال کشق ح ی ت هستیم یافصل خصومت ،دکتر انصاری در ای ن زمین ه م ی نویس د:
هد یا وسیله دانستن قوانین تاثیرات زیادی بر ن ش دادرس دارد .یکی به اج رای ع دالت ق انونی م ی انجام د و
دیگری به اجرای عدالت هنجارگرا ح ی ی ،یکی به حاکمیت قانون منجر می شود و دیگری به حاکمیت دادرس ان.
درجوامعی که به قوانین به دیده هد می نگرند ،عدالتی که دادرس در صدد مح ق ساختن آن است عدالت قانونی
یا عدالت ناشی از قانون است .درجوامعی که قوانین را به عنوان ابزار می شناسند دادرس باید نهایت تالش خ ود را
جهت تطبیق یا تفاسیر قانونی را با عدالت مبتنی بر هنجارهای جامعه به کار برد .این عدالت اساس ا جنب ه اب زاری،
تحول پذیر و مصلحتجو یانه دارد.
درجوامع قانونگرا ،وظیفه دادرس آن است که براساس ادله دعوا و اظهارات طرفین ،داوری کند .ص رفاً دنب ال
فصل خصومت باشد .نه ح ی ت قضایی .اما در جوامعی که به قوانین به دیده ابزار می نگرند به دادرس ن ش فعالی
در رسیدگی به دعوا اعطا می کند .دراین جوامع دادرس جای خود را به دادرس مداخلهگر یا دادرس هادی می دهد
(انصاری  .) 77، 1392،بنابر این یکی از آثار طری یت یا مو ضوعیت داشتن ادله دسترسی به عدالت واقعی وکش ق
ح ی ت قضایی است .یکی دیگر از آثار طری یت یا موضوعیت ادله اثبات دعوا در تبین حدود و ثغور حاکمیت ق انون
ظاهر می شود .تح قگرایان معت دند که ن ش قاضی تالش جهت حاکمیت قانون است نه حاکمیت قانون خ وب و
بر عکس ،طرفداران ح وق طبیعی در جستجوی حاکمیت قانون خوب هستند که اندیشه حاکمیت قانون خ وب ب ه
دادرسان اجازه میدهد که در تصمیم گیریهای خود مالحظات اخالقی ،عدالت و انصا را مورد توجه ق رار دهن د
(همان .)80،طری یت داشتن قوانین برای دادرس ،ن ش سازنده ای برای او دارد .او قانون را از دریچه اخ الق وی ژه
خود می بیند و به ویژه در فرضی که حکم صریحی درآن نیست قواعدی را عادالنه میداند استنبا کند (کاتوزیان،
 .)567 ،1377اعت اد و باور داشتن به طری یت قانون ،رسیدن به چنین هدفی رابرای او میسر وهموار میکند.
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 -9نتیجهگیری
در نظام دالیل معنوی یا سیستم اقناع وجدانی بنا به جهاتی به طری یت ادله اثبات دعوا مرتبط اس ت .در ای ن
نظام ،قاضی دررسیدگی و صدور حکم از آزادی الزم در تحصیل ادله و س نجش ادل ه برخورداراس ت .ادل ه طری ق
وراهی برای کشق جرم و تحصیل واقع محسوب می شود .صدور حکم به محکومیت متهم منو به حصول علم یا
ظن متاخم به ی ین برای قاضی است .این علم در زبان ف ها به علم نوعی معرو است ،درح وق موض وعه عل م
اقناع وجدانی نام گرفته است .بنابراین با اعتبار و پذیرش اقناع وجدانی دو نتیجه مهم در پی خواه د داش ت ،یک ی
آزادی تحصیل دلیل و دیگری آزادی و سنجش و ارزیابی ادله اثبات دعوامی باشد .ارزش هریک از ادله اثبات دع وا
خصوصا اقرار و شهادت از دیدگاه روان شناختی قضایی مورد تجزیه تحلیل قرارمی گیرد .نتیجه مهم دیگری که در
این پژوهش می شود ازآن یاد کرد ارزش اثباتی ادله در هنگام تعارض ادله است .چون دراین سیستم ادل ه همگ ی
طری یت دارند ،ارزیابی ادله در اختیار شخص قاضی است لذا حکم اولی در تعارض ادله تساقط نبوده و این ش خص
قاضی است که ارزش اثباتی هرکدام از ادله در قناعت وجدان خویش تعیین و یکی را بر دیگری م دم بدارد ،تساقط
آخرین راه حل می باشد .عدم حصر ادله از نتایج دیگر این پژوهش است ،باتوجه به اختال نظری که بین ف ه ا و
ح وق دانان در این زمینه وجود دارد ،اما به استناد مفهوم ایه (الت ق مالیس ل ک ب ه عل م) س وره اس راء آی ه 36
اینطور استنبا میشود که ادله اثبات دعوا محصور نیست ،لذا هردلیل جدید که درطول زمان در اثر توس عه عل م و
تکنولوژی پدید میآید زیر چتر آیه مذکور قرار می گیرد و شارع پیروان خود را گرفتار حصر ادله اثبات دعوا نک رده
است.
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