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Abstract 

The effects of each local examination and investigation on the knowledge of the 

criminal prosecutor, with regard to the nature and the shape of influence on two 

substantial and procedural forms is imaginable. However, the legal assumption is 

based on the "presumption” of all of the states of issuing the local examination and 

investigation under the Article 221 of the Islamic Penal Code. This article aims to 

prove the case when the prosecutor “directly observe” the subject of the accusation 

to prove the assumption of the “reason in its specific sense”. It has been concluded 

that the effect of each procedural and substantial local examination and investigation 

on the knowledge of the prosecutor is relevant in spite of the rule “having a way to 

criminal reasons”. In the case when it is against the other reasons (being horizontal) 

it is in the "length" of the will of the judge and precedes the other reasons in their 

general sense and to prove this argument it brings the section A of the Article 302 in 

the Code of Criminal Procedure and the examination of the dead body as witness. 

The most important effects of knowing the knowledge gained through direct 

observation as “a reason in its specific sense” rather than “to presume” all cases of 

examination are the priority of the reason over presumption and the definitiveness of 

the verdict.  
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 معاینه و تحقیق محل در اِقناع وجدان علم قاضی تأثیر

 *9نژاد زاده کرمانی ، مجتبی محمدی3محمد رسول آهنگران

  یراندانشگاه تهران، تهران، ا ی،فاراب یس. استاد، پرد1

 یراننور، تهران، ا یامدانشگاه پ ی،. مرب2

 (11/11/1931؛ تاریخ پذیرش: 91/12/1931تاریخ دریافت:)

 چكیده

بار دو قسام    یرگاذاری، و شاکل تأث  یات با توجه به ماه یفری،محل بر علم دادرا ک ی و تحق ینهاز معا یکهر  یراتتأث

صدور  یها حالت یتمام« اَماره بودن»بر  ی،که فرض قانون است یدر حال ینخواهد بود و ا یشدن ر تصو  یو شکل یماهو

 یبا هدف اثبات حاالت  رو یشقرار گرفته است. در پژوهش پ میقانون مجازات اس  221 ۀمحل،  ب  ماد ی و تحق ینهمعا

و  یام ا تهبودن آن پرداخ« خاص یبه معنا یلدل» یۀبه اثبات فرض پردازد، یموضوع اتهام م «یممستق ۀمشاهد»که دادرا به 

  ریقات » ۀمحل بر علام دادرا، بار خا ف قاعاد     ی و تحق ینهاز معا یکهر  یو ماهو یشکل یرکه تأث یما گرفته یجهنت

 ۀاراد«  اول »باودن(، در   یادله )عرضا  یربا سا یرتاست و در صورت عدم مغا «یتموضوع» یدارا ،«یفریک ۀداشتن ادل

اجسااد را   یناۀ ق.آ.د.ک. و معا 912 ۀو بر استدتل خود، بناد الاف مااد   عام بوده  یبه معنا یلدت یردادرا و مقدم بر سا

قارار  « امااره »نسبت باه   یممستق ۀدانستن علم حاصله از مشاهد« خاص نایبه مع یلدل»آثار  ینتر شاهد آورده است. مهم

 .بودن آن است یبر اماره و حکم ققع یلتقدم دل ینه،موارد صدور معا ۀدادن هم

   واژگان کلیدی

 .اره، دلیل، علم قاضی، مشاهدۀ مستقیم، معاینهاَم
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 مقدمه

به بعد، به  32های شکلی و ماهوی، در سال  قانونگذار حقوق کیفری، پس از تصویب قانون

دنبال محدود و محصور کردن ادله در چاارچو  خاصای از جهات موضاوعیت آن، بارای      

ای برداشته است؛  ت و سازندههای مثب و در این راه گام رسیدن دادرا به اقناع وجدان بوده

ق.م.ا. بدون تعریف  111و در مادۀ  نحوی که با اختصاص دادن فصل اول از بخش پنجم به

 پردازد: خاصی از این بخش به بیان مصادیقی از آن می

 علام  و قانونی مقرر موارد در سوگند و قسامه ،شهادت اقرار، از عبارت جرم اثبات ۀادل»

 «.است قاضی

زیربنای یک پروندۀ جنایی  وتحلیل صحنۀ جرم ، گردآوری دتیل با تجزیهاز سوی دیگر

و برای کشف حقیقت و رهنمون شدن به اصالت و ماهیت اماور، بایاد دیاد مادارک      است

بناابراین در برخای    شده تا چه حد از اعتبار قانونی و علمای برخاوردار هساتند؛    آوری جمع

و ممکان اسات اغلاب     ضاروری باشاد   معاینۀ محال نیاز   شاید به تشخیص مرجع تحقی ،

 موجد ظن باشد نه ققع و یقین. رسد، ا  عاتی که به پلیس قضایی می

پس از فراز و نشیب فراوان و بیان نظریات متفااوت در  « حجیت علم دادرا»فقهی  لحاظ از

 اعتباار عاالم   ،اتفااق علماای شایعه     اکاثر قاریب باه »است که  گرفته قراراین زمینه، بر این مبنا 

( که در این پژوهش باا  12 :1922یان، خورسند)«اند م پذیرفتهیقااضی را در اثابات دعاوی و جرا

از آن یااد شاده   « متعاارف  یها راه»که با عنوان   آن« ماهیت علم»و « حجیت علم قاضی»ید بر تأک

ور معایناه  منظ ایم. به این یرگذاری معاینه و تحقی  محل بر علم دادرا قرار دادهتأثاست، بنا را بر 

و تحقی  محل، هم برای اعضای پلیس قضایی و هم برای دادستان و بازپرا و بااألخره قاضای   

 از جملاۀ  ،از تحقیقاات محلای   آماده  دسات  باه ا  عات  زیرا» حکم، واجد اهمیت زیادی است

معناای   ( که بر خ ف معایناۀ محال از ناوع دلیال باه     911 :1922)شمس،  «امارات قضایی است

 اور   پردازد، بلکه به گاه به مشاهدۀ مستقیم موضوع دعوا نمی ی  محلی قاضی هیچخاص، در تحق

با استفاده از اساتنتاج و غلباه، سابب اقنااع ایشاان       غیرمستقیم، شاید نتایج و قراین حاصل از آن،

 شود.



  004 یمحل در اِقناع وجدان علم قاض یقو تحق ینهمعا یرتأث 

 پردازیم: توجه به مقالب فوق، در این مقاله، به بررسی مجهوتت زیر می با

تقیم یا غیرمستقیم دعوا از  ری  معاینه و تحقی  محال چگوناه   شرایط قابلیت اثبات مس

نتایج حاصل از معاینه و تحقیا    معیار تمییز اماره از دلیل به معنای خاص، چیست؟ است؟

 اصوت  ماهیت ادلۀ مذکور چیسات؟  در زمرۀ امارات است یا دتیل به معنای خاص؟ محلی،

علم شخصی است یا حصااولی؟ علاام   ، 32مجازات اس می قانون  منظور از علم قاضی در

نقاش  ؟ داردعرضاای بااا سااایر ادلااه      ای رابقاه یا  گیرد میدیگر قرار  ۀقاضی در  ول ادل

عنوان یکی از ادلاۀ اثباات دعاوی چگوناه      به تحقی  و معاینۀ محل، در اقناع وجدان قاضی،

ه دانساته شاود یاا    ققعا  اینکه ادلۀ مذکور امار شود؟ ای محسو  می آیا دلیل جداگانه است؟

تاوان باه    دلیل به معنای خاص، واجد آثار عملی فراوانی خواهد بود کاه از آن جملاه، مای   

 ارزش اثباتی بیشتر دتیل به معنای خاص نسبت به امارات و تقدم دلیل بر اماره اشاره کرد.

تبیاین و شاناخت   »لذا مقالب در دو مبحث کلی مقرح خواهد شد: در مبحث اول، باه  

یر هر یاک از معایناه و   تأثو در مبحث دوم، به بررسی و شناخت  «مرتبط با موضوعمفاهیم 

ی هاا  قالاب بار علام دادرا در    آنهاهر یک از « شکل»و « ماهیت»به  با توجهتحقی  محل 

پرداختاه   باودن، « اماره یا دلیل به معنای خاص»و «  ریقی یا موضوعی» ،« ولی یا عرضی»

 شود. می

 وقی اصطالحاتتبیین مفهوم فقهی و حق

 محل قیتحق و نهیمعا

 یاصق ح و یلغو فیتعرا 

 عباارتی،  باه (. 11 :1921)معاین،   اسات  «راهنماهاها و  جمع دلیل به معنای حجت»ادله در لغت 

کاه   نحاوی   دارناد، باه   خاصای  اهمیات  و کیفری، جایگاه دعاوی در ویژه به دعاوی در اثبات ادلۀ

در مقام اثبات امور )اعام از دعااوی و ساایر    که  باشند؛ مییا عرفی  شده نوشتهمقررات مجموعه »

اقرار، شهادت، قسم، اماارات، ساند    رود، مانند می کار به قضایی مراجع درموارد مثل امور حسبی( 

 (.29 :1911جعفری لنگرودی، ...«)و 
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در  مثاال  عناوان   باه  گیرد،منققی از محل وقوع جرم نیز باید انجام  برآوردهایهمننین  

بارآورد منققای    ،جرم در مکان عمومی یا ساختمان خصوصی اتفاق افتاده باشاد  که صورتی

جرم، دادن پس از انجام  شایدشامل اجزای بسیاری شود با این دلیل که مجرم  شایدجنایت 

بناابراین   ؛گذاشته باشد جای بهو شواهد ارزشمندی  حضور داشته ها مکانقبل از آن در این 

 .یابد میآن اهمیت  های انزمو  ها مکانمحل  ۀمعاین

بررسای و دقات کاردن  بیاب در     ، به چشم دیادن » در لغتنامۀ دهخدا، معاینه در معنای

در لغتنامۀ معین، نیز معناایی   یا (122 :1921)دهخدا، « وضع بیمار برای تشخیص بیماری او

 :1921)معاین،   «بررسی و دقت کردن در وضاع ماریض   ،با چشم دیدن»با همین مضمون، 

عاین و  »در معناای   معایناه  منظاور، واۀۀ  در لسان العر ، به نقل از ابن شده است. بیان ( 21

کاه البتاه، دور از معناای فارسای آن      و مشاهده مبتنی بر دقت و وسواا آمده است« دیدن

در مجماع البحارین و در   ( 112 :1212 منظاور،  )ابن «مُعاینُهزَعم أَبوالخَقَّا ِ مُوامِئُه » نیست.

آماده اسات    «دیدن ،چشم خود او را دید با مشاهده کردن،»به معنای  واۀۀ عین،زیرمجموع 

« رؤیات  مشااهده،  دیادن، ( عمال ) اسم مصدر عاین – عین» معاینه .(231 :1212 ) ریحی،

رسایدگی و  »باه معناای   نیز بایاد گفات؛    دربارۀ واۀۀ تحقی  .(1111 :1922 قیم،) اند آورده

(. 212 :1212منظاور،  )ابن «استوارسخن درست و  وارسی کردن است و سخن محقَّ  یعنی

 «باازجویی  و استنقاق، واقعیت دادن ،حقیقت کردن» در ادبیات فارسی نیز، در همین معنای

 (.112 :1921، دهخدا ؛221 :1921)معین،  آمده است

یاا   کسای  آنبخشی از فضا که در »به معنای که وصف معاینه و تحق  است، محل البته  

 ،اناوری ) شاود  دیده مای  «معنای جا و مکان یا به شود مییا کاری انجام  گیرد یمچیزی قرار 

1929: 1111.) 

بار  را دیدن و مشاهده کردن و معاینات  یعنی معاینه،اصق ح  در کتا  فرهنگ اس می،

عاین القلاو  کاه علام یقینای       ۀابصار و دیگری معاین ۀیکی معاین»: کند گونه تقسیم میسه 

 «عاین حا  باشاد    ۀروح کاه معاینا   ۀمعاینا  ساومین شواهد دانش باشد و  هباشد و معاینه ب

 (.1221 :1919 )سجادی،



  002 یمحل در اِقناع وجدان علم قاض یقو تحق ینهمعا یرتأث 

 حجار شاخص محجور که  های برای مقلع شدن از حاالتکه فقه امامیه نیز معتقدند در 

کااه یکاای از    شوند میبه اختبار و آزمایش متوسل  ،به پایان رسیده یا کماکان باقی است او

 یدشاه  رک:) گیرد میصورت  او اعمالرفتار و معاینه حقی ، بررسی و از  ری  ت ها آزمایش

 .(13و  12 :21، ج 1212، نجفی؛  211 :2، ج 1219ثانی، 

از  کار رفته اسات.  های مختلفی به ، در قانون«معاینه و تحقی »در حقوق ایران، اصق ح 

 اند. امر پرداختهکه فصلی مفصل و مستقل به این  1913 جمله در قانون آیین دادرسی مدنی

 معایناۀ ا  عات حاصال از تحقیا  و   » :قانون آیین دادرسی مدنی 211 ۀمادکه در  نحوی  به

 قاضی ا مینان یا علم موجب استکه ممکن  کند می اماارات قاضایی محسو  را از ماحل

، در زیر فصل پانجم، باا   1932. در قانون آیین دادرسی کیفری «دادگاه یا ماؤثر در آن بااشد

بررسای   به ،111تا  129و در مواد، محل، تحقی  محلی، بازرسی و کارشناسی  ۀمعاین عنوان

معایناۀ  » از نظر دکتارین حقاوقی   پردازد. ضوابط و قواعد حاکم بر معاینه و تحقی  محل می

معنای مشاهدۀ جا و مکانی توسط یک یا گروهی از اشخاص یا م حظاۀ    در لغت به محل،

( و از دید 121 :1922 خالقی،) «چیزی باشد است در رابقه با هرای است که ممکن  صحنه

حضور فرد یا گروهی، از مراجع قضایی اداری در محل  اصق حی، معاینۀ محل وقوع جرم،

جا مانده از جرم که معموت   ی و اخت ف و م حظۀ صحنه و آثار بهدعو موردوقوع جرم، یا 

تاوان چگاونگی ارتکاا  عمال      بررسای آن مای  که از  مانده است در محل وقوع جرم باقی 

بنابراین، در معاینۀ محل جرم بدیهی است بایاد   شده است. مجرمانه را بررسی کرد، تعریف 

و باید از  ری  ضابقان دادگستری، ابتدا در مورد وقوع یا عدم وقوع،  جرم وقوع یافته باشد

ارائۀ تعریفای از معایناۀ   »ان در حقوق کیفری ایر قانونگذاردست آید.  جرم ا  عات تزم به

بناابراین منظاور از    (؛1 :1931 علوی،) «محل وقوع جرم نداده و سکوت اختیار کرده است

 .جای مانده از آن در محل ارتکا  است م حظۀ صحنۀ وقوع جرم و آثار به معاینۀ محل،

 ـ شرایط صدور قرار معاینه و تحقیق محل در امور کیفری

بات مستقیم یا غیرمستقیم دعوی از  ری  معاینۀ محلی، جماع  آننه مشخص است، برای اث

اولین شر ی که مورد توجه قرار دارد؛ موضاوع ماورد معایناه، در     سه شرط ضروری است.
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 درک باا حاواا نباشاد،    بناابراین اماوری را کاه قابال     باشاد؛ « قابل حس و مشاهده» محل

 توان از  ری  معاینۀ محل اثبات کرد؛ نمی

و در  امر مورد معاینه، باید در لحظۀ معایناه  م، این نکته جای اشاره دارد کهدر مورد شرط دو

 مشااهده یاا درک باا ساایر حاواا باشاد؛        عباارتی، قابال   داده باشد. به  رخ« اکنون هم» اصق ح

 مشااهده نیسات،   رؤیت و درک بوده است، ولی اکنون قابال   بنابراین چیزی را که در گذشته قابل

 توان از  ری  معاینۀ محل اثبات کرد؛ معاینۀ فعلی، نمی دلیل عدم امکان به

است که موضوع مورد معاینه، از جملاه اماور    دربارۀ شرط سوم، بیان این نکته ضروری

مشااهده   و قابال  عبارتی از امور تخصصی و فنی نباشند ارجاعی به امر کارشناسی نباشد و به

 ع باید به کارشناا ارجاع داده شود.صورت موضو در غیر این یا درک با سایر حواا باشد.

 ۀ صدور قرار معاینه و تحقیق محلگان سهـ موارد 

 ، موارد صدور قرار معاینه و تحقی  محلای، 1932قانون آیین دادرسی کیفری  129 ب  مادۀ 

تاا باازپرا اقادام باه      معایناۀ محال اسات    مبتنی به درخواست متهم یا شاکی یا ضارورت 

کشاف واقاع و روشان    » اصاق ح  که البته در این ماده، حل کندتحقیقات محلی یا معاینۀ م

که اصوت ، قرار معایناه و تحقیا  محلای، در ساه      کند ، به این نکته اشاره می«شدن موضوع

 شود شود که دتیلی به دادگاه ارائه می حالت اول در موردی صادر می شود: حالت صادر می

اخیار   بند درل نیاز دارد. بر فرض مثال آننه که فهم و برداشت صحیح از آنها، به معاینۀ مح

هرگاه بارای کشاف واقاع و    » قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است: 129مادۀ 

محال ضارورت یاباد و یاا ماتهم یاا شااکی         ۀروشن شدن موضوع، تحقی  محلی یا معاینا 

 ؛«کند محل می ۀاقدام به تحقیقات محلی یا معاین درخواست نمایند، بازپرا

شود که دادگاه به امیاد یاافتن    در جایی صادر می در حالت دوم، قرار معاینه و تحقی  محلی،

 کناد.  و احوال و قراینی در خصوص موضوع دعوی، اقدام به صدور قرار معاینۀ محل می  اوضاع

که احتمال دستیابی به قاراین معقاول و متعاارف و     است صدور چنین قراری در صورتی مجاز»

قصد تاأخیر در تحقیقاات    مورد و به  لذا از آن نباید بی ن مذکور مؤثر در دعوا باشد.همننین قرای

هنگاام  » ق.م.ا. آماده اسات:   129در مادۀ  آننهبرای مثال  .(193 :1921کاتوزیان، ) «استفاده نمود
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نحاوی در قضایه    مشهود و مکشاوف کاه باه    یها محل، تمام آثار و نشانه ۀتحقی  محلی و معاین

کند که برای روشن شدن و احتمال دستیابی باه قاراین معقاول و     یمبازپرا را قانع  «مؤثر است

 متعارف و همننین قراین مذکور مؤثر در دعوا نسبت به صدور معاینه اقناع کند؛

حالت سوم، موقعیتی است که بازپرا، شخصا  برای مشاهدۀ مستقیم موضوع و معایناۀ  

این حالت دادرا مستقیما ، موضوع دعاوی   در .کند نسبت به صدور قرار اقدام می فیزیکی،

و به همین جهت، این نوع از معاینۀ محل، تأثیر فراوانای در اقنااع وجادان     کند را معاینه می

، قانون آیاین دادرسای کیفاری    121جرایمی که قانونگذار در مادۀ  برای مثال: بازپرا دارد.

م یاماا در جارا   ...» نساته اسات:  و حضور بازپرا در محل ارتکا  جرم را الزامی دا آورده

اجسااد، مکلاف اسات     ۀ( این قانون و همننین هنگاام معاینا  912) ۀ)الف( ماد بند موضوع 

قاانون آیاین    191و  123یا ماوارد و مصاادی  ماواد    « شخصا  و در اسرع وقت حضور یابد

شاده   تهمواردی از قبیل مایعات ریخ که قانونگذار به آن اشاره کرده است: ... دادرسی کیفری

 .از محل باشد ناپذیر انتقال و 

صورت کلی، برای صدور قرار معاینه و تحقی  محلای، وجاود ایان ساه حالات       پس به

ساه شارط    عباارتی،  یعنای باه   صورت همزمان و جمعی، ضروری و حتمی خواهد باود؛  به

هاای   ، در حالات «اماور تخصصای و فنای نباودن    »و از  «قابل حس و مشاهده»، «اکنون هم»

 ۀ صدور قرار معاینه و تحقی  محلی ضروری و حتمی است.گان سه

 یقاض علم

، شاناخت ماهیات علام    «علم قاضی»در ابتدای این مبحث، هدف نگارنده از بحث پیرامون 

قاضی است و اینکه م ک با کدام علم برای معاینه و تحقی  محل اسات علام شخصای یاا     

خواهد باود   یضرورون علم قاضی، مقدمه در شناخت بحث پیرام عنوان بهحصولی؟ و البته 

ین قسمت به شناخت و بیان اقوال در اپس  ی شوند.بررسکه مفاهیم حول موضوع پژوهش 

 مربوط به علم قاضی پرداخته خواهد شد.

 بحث نیا در علم از منظورـ 

به بررسای علام در    و میزان اعتبار آن در فقه و حقوق اس می، پیش از بحث پیرامون علم قاضی
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 «نابودکنندۀ شاک و نقایض آن  »که زیرا آن علمی مورد م ک است  شود؛ ضی پرداخته میعلم قا

 )راغاب « آورنادۀ آراماش و پایدارکننادۀ حکام و تصادی  آن      فراهم»( و 121 :1212  ریحی،)

 )ع(معصاوم اماام   :شده است معروف جنید ابن جز در میان فقها، به» باشد.( 232 :1212 اصفهانی،

بااین فقیهاان    غیرمعصاوم، قاضای   ۀلکان درباار   شخصی خود حکم کناد،  تواند بر  ب  علم می

ساید مرتضای در    جملاه  وجود دارد، شماری از آنان که شاید مشهور نیز باشند )از نظر اخت ف 

 النااا  حا  چون زنا و سرقت و  اهلل ح م اعم از یجرا ۀاند که قاضی در هم این عقیده بر انتصار(

از  رف دیگار،   ( و11 :1911 )هاشمی، «الم خود عمل کندتواند باه ع چون قصاص و قذف می

، فااقط بارای ارزیاابی    را قاااضی دربارۀ علم  حقوق ماوضوعه در غالب بعضی حقوقدانان، نظر

تواند بارای   نمیدهند و قاضی  شده را م ک خود قرار می ارائهبه دادگاه  از آننهدتیل و اساتنتاج 

اسااتناد باه علام، بااا اصاال      »باه عباارتی،   اساتناد کاند،  ودخ علم به، آن اناکار یاا اثبات دعوا

 (.11 :1929، خورسندیان) « رفی قاضی مخالف اسات بی

گونه استدتل در رابقه با مسائل حقوقی مورد تأیید و تأکید قارار دارد؛ زیارا فارض     این

ادلاۀ   تواند ورای و دادرا نمی آنهاست« موضوعیت داشتن»حقوقی،  در ادلۀ اثبات در امور

توجه باه اصاول و اماارات، باه      است با شده توسط  رفین دعوی حکم دهد و مجبور ارائه

توجه اصل برائت، اصل آزادی ارزیابی ادله  اما در امور کیفری، با درک ظاهری حکم برسد؛

و صارفا    تواناد ورای ادلاۀ موجاود    ، دادرا می«تفسیر مضی  به نفع متهم»تر  و از همه مهم

برسد. همین رویته در « اقناع وجدان»قراین و امارات، به  عادی حاصله از ادله،مبتنی بر علم 

 ای ادله هرگاه» مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است: 1932 قانون مجازات اس می 112مادۀ 

مشروط بر اینکاه هماراه باا    ...  فاقد شرایط شرعی و قانونی تزم باشد ،که موضوعیت دارد

متن ماده بیانگر این مقلب است کاه حتای   «. ، موجب علم قاضی شودن و امارات دیگریقرا

ای که موضوعیت دارند و فاقد شرایط شرعی و قانونی هستند، تعیین تکلیف آنها  دربارۀ ادله

 را به اقناع وجدان علم قاضی منوط کرده است.

 رانیا یفریک حقوق در یقاض علم یاثبات نقشـ 

تغییر و تحوتتی که پس از ساال   ایران، خصوصا  با سیاست جنایی حاکم بر حقوق کیفری 
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 ادله قرار سایر  ول در قاضی، وجدان اقناع و علم پذیرفته، بر این رویته تکیه کرده که 1932

همین دلیل قانونگذار، برای اولاین   به است. شده تلقی کیفری دعاوی اثبات معیار و شده داده 

که عارف حااکم    برخ ف رویتۀ نگارش قانون !اهویهای م بار به مسئلۀ ادلۀ اثبات در قانون

های  گیرد، در قانون های شکلی صورت می بر آن چنین است که بررسی ادلۀ اثبات، در قانون

و نوآوری جدیادی از رویتاۀ    پردازد صورت جداگانه به آن می ماهوی و در فصل پنجم و به

باه   211ذاری سااب ، در ماادۀ   و برخ ف رویتاۀ قانونگا   کند قانونگذاری در ایران ایجاد می

 پردازد: تعریف علم قاضی می

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیتن در امری است کاه نازد وی مقارح    »

ن و اماارات  ی. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف اسات قارا  شود می

 «.صریح در حکم قید کند  ور بهبیتن مستند علم خود را 

هاای سااب ،    قانون تعریف بات را اولین تعریف در حقوق ایران دانست؛ زیرا درتوان  می

و در ایان زمیناه و بادون اینکاه باه تبیاین و        گرفته بود ای که فقه امامیه در پیش  ب  رویته

حجیات علام   »درباارۀ  « اقاوال و نظریاات متعاارض   »تعریف مفهوم علم قاضی بپردازد، به 

 که باا  ادامه داشت 1932تا تدوین قانون مجازات اس می  و همین رویته پرداخت می« قاضی

توجه به تکرار مکرر بودن مباحث مربوط به حجیت علم قاضی، باه تشاریح ماتن تعریفای     

 شود: پرداخته می 211مادۀ 

علام  »شاود   آورده می رو گونه که در ادامۀ مباحث پیش . مقصود از یقین حاصل، همان1

علیه  محکومیت حکم صدور عبارتی؛ دادرا برای  شخص دادرا است. به« عادی حصولی

مساتندات   کاه  اسات  حکمی چنین صدور به مجاز زمانی تنها و برسد وجدانی اقناع به متهم،

و  کارده  اقناع متهم مجرمیت به نسبت» را او وی نزد شده ارائه و کیفری پروندۀ در موجودبیتن 

 (؛111 :1939حیدری، ) «نمایند ایجاد نفس سکون تعبیری به یا ا مینان وی در

کاه معناای    لغوی واۀۀ بَیِّن توجه سابقۀ فقهی و . منظور و مقصود از مستندات بَیِّن، با2

 راغاب ) شاود  دیگار باا آن اثباات مای     مقلبای که  مقلبیدلیل روشن و  لغوی آن، مبتنی بر

شده است که تعریف لغوی آن، چیزی جدای از مفهوم فقهای و  ( بیان 12 :1212 ،صفهانیا

http://lib.eshia.ir/الراغب_الأصفهانى
http://lib.eshia.ir/الراغب_الأصفهانى
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اسمٌ لماا یبایتن   » کند می را تبیین و آشکار ح به قول بعضی فقها، بیتنه  اصق حی آن نیست.

 .آید می« دلیل و برهان» ( که در نهایت در معنای111 :1212 ،زحیلی«)الح  و یظهره

، اماا  قارار دارد فقهاا   مورد توجاه موضوع دیگری است که  علم قاضینه و تقابل بیتالبته 

 منظور که دریافت توان می ترتیب . به ایناند نه مقدم دانستهر آنان علم قاضی را بر بیتتگویا بیش

 عباارتی،  باه  اسات. « دلیال و برهاان  » است کاه بارای دادرا،   مستنداتی مستندات بَیِّن، از

 تار  عاالی  مراجاع  توساط  بررسای  قابل و کیفری در پروندۀ شدن درج قابل» که است مواردی

 (؛32 :1939حیدری، ) «باشند

 باشد در مواردی که مستند حکم، علم قاضی. 9

یکای از ادلاه   صاورت مساتقل جازو     که علم قاضی را به 111 توجه به بند اخیر مادۀ با

های نظام حاکم بر سیاست  ترین ویژگی شناخت علم قاضی جزو ادلۀ اثبات، از مهم شمرده؛

خواهد باود کاه علام قاضای،      حال منظور از تأکید بر مقلب مذکور این جنایی ایران است.

قاانون   111مستند حکم بوده و دادرا به اقناع وجدان رسیده باشد. اگرچه به استناد ماادۀ  

شرعی از قبیل اقرار و شهادت  ۀدر مواردی که دعوای کیفری با ادل» 1932اس می مجازات 

تواناد   دادرا مای « علم به خ ف آن داشته باشد»... که  ، در صورتی...« که موضوعیت دارد

 مستند حکم خود را علم حاصل از پرونده بداند و بر  ب  آن حکم صادر کند.

دسات   دادرا از مجموع قراین و اماارات باه   است که علمی که بیان این نکته ضروری

 در موجاود  مستندات و مدارک و دتیل از برآمده حصولی گرفته از علم نشأت»آورد، باید  می

 نیاز  منصافانه  دادرسای  اصاول  باا  کاه  شخصی علم ترتیب بدین و باشد بوده پروندۀ کیفری

 (.112 :1939حیدری، « )باشد کیفری احکام صدور برای ای ضابقه تواند همگون نباشد، نمی

 محل قیتحق و نهیمعا در یقاض علم تحقق مالک و اریمعـ 

 اوصااف  دارای ، عالمیقین و علم آمده ۀلغت دربارکتب در  آننه به توجهباا دربارۀ علم قاضی، 

 یعنی باه  ؛. یک وصف آن یقین استشود میبار اسااا آن به انواعی تقسیم  که است کیفیاتیو 

 :1212 اصافهانی،  راغاب « )صفه الع ل  و ه و ِکون الفه  مع ث  بات الح  ک    الیق ین من» عبارتی

بارخورداری از ساکونت نفسانی یا هماان   ۀعلم در اع  درجعبارتی یقین که در واقع  به .(232

http://wikifeqh.ir/حق
http://wikifeqh.ir/علم_قاضی
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( 121 :1212 منظاور،  ابن) «شک و ناقیض آن نابودکنندۀ» هایی چون دارای ویژگی است، ا مینان

 ( است.232 :1212 ریحی، ) «آنتصدی  حاکم و  پایدارکنندۀ»

با ایان توضایح کاه یقاین وصاف علام        مترادفند،علم و یقین دو مفهوم توان گفت،  پس می

یقین، علمای   .(212: 1912  مصقفوی،« )الیقین هو العلم المتصف بالتثبت و ات امینان إن»است. 

نفسانی و آرامش وجود  سکونت آنپذیر نیست و در  شاک کاه ای گونه بهاست ثاابت در نافس 

اول األمر اعتقادا ضااعیفا ثاام اجااتمعت     فی کان العلمیقین اسم ال» توان نتیجه گرفت: و می دارد

با اجتمااع دتیال و تعاقاب اماارات،      که( 211 :تا یب )سمیح،« الدتئل فتاکد اتعتقاد و صار علما

ی اباه معنا   صورت کلی، عاالم  هپس ب آید. وجود می به، است آناعا ی  و  یقین که نوعی عالم 

(. 119 :1911، لنگارودی  جعفاری اناد )  هام نامیاده   «علم عاادی »آن را  که است ا مینانیقین و 

گونه که اشاره شد یقین را وصف علم دانستیم. منظور و مقصود از علم قاضی، علام یقینای    همان

و حقاوقی، قائال    وجوی فراوان در منابع فقهی خواهد بود. ولی نگارنده پس از تفحص و جست

رو هساتیم کاه    صورت که با چاالش ایان نکتاه روباه     به این به اخت ف در این زمینه شده است.

های کیفاری، علام یقینای     مقصد و مقصود از علم قاضی در ک م فقها و در منظر قانونگذار قانون

ر فوائداتصاول،  یا علم عادی بوده است؟ زیرا در دیدگاه قائ ن به علم یقینی، از جمله، ناایینی د 

عبارتی اصل بر این است کاه علام    به دانند که نوعی از ظنون است. علم قاضی را، علم عادی می

هیچ ظنی اعتبار ندارد، مگر آنکه شرع باه  » مگر نص خاص به آن اعتبار دهد. عادی اعتبار ندارد،

 - 113 :1213 )ناایینی، « و دربارۀ یکایک آنها نص خاص وارد شاده اسات   آن اعتبار داده باشد؛

از سوی دیگر، معتقدان به علم عادی که کفایت علم قاضی در اقناع وجدان جهت صادور   (.121

علمای  » دارد: نراقی در عوائد مقرر می آننهبر فرض  دانند. می« هرگونه علم عادی معتبر»حکم را 

و  اسات همین علم عاادی   که در امور شرعی بدون احتیاج به دلیل و برهان دارای حجیت است،

 (.291: 1121)نراقی، «...

یقاین، وصاف علام     با این توضایح؛  علم و یقین دو مفهوم مترادفند. که گفته شد گونه همان

همین تعبیر را شیخ  وسی از علام عاادی    و در آن، سکونت نفسانی و آرامش وجود دارد. است

ضای از بزرگاان   کاه بع ( 921 تاا:  بای  )شایخ  وسای،  « العلم ماقتضی سکون النفس» کند: بیان می
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داناد کاه ناام ا میناان هام باه خاود         روح مشترک ادلۀ اثبات دعوی را، علم عادی مای »حقوق 

به عبارتی علم قاضی، مترادف با یقین، ا مینان و علام   .(22 :1911جعفری لنگرودی، ) «گیرد می

اضای  آننه در روش اقناع وجدان ق خواهد بود که بیان این نکته ضروری البته عادی عرفی است.

م ک عمل خواهد بود، کافی باودن شارایط صاحت و اعتباار دلیال ابرازشاده و بررسای آن و        

ققاع و  »وگرنه رسیدن به آننه به آن در اصق ح علم منقا ،   حصول ا مینان از این نظر است؛

گویند، مد نظار نیسات. باه هماین      ( می211 :1921ی، یوت ؛212 :1922 ،آخوند خراسانی«)یقین

کنار شرایقی که برای صحت و اعتبار هار   در ،1932ق.م.ا.  111انونگذار در مادۀ دلیل است که ق

با ادلۀ شارعی از قبیال اقارار و     در مواردی که دعوای کیفری» ، مقرر داشته است:شده نییتعدلیل 

...«  کناد  یما ی صاادر  رأ آنهاا ، قاضای باه اساتناد    شاود  یما شهادت که موضوعیت دارد، اثباات  

« اقنااع وجادان قاضای   »  یا  رمه برای کامل کردن شرایط ارزیاابی دتیال از   در ادا که ی نحو به

نیاز در ماادۀ    مسئلهو برای این « ... مگر اینکه علم بر خ ف آن داشته باشد» :دیافزا یم قانونگذار

ی که موضوعیت دارد، فاقد شارایط شارعی و قاانونی تزم باشاد،     ا ادله هرگاه» :دکن یمبیان  112

همراه با قاراین و اماارات    نکهیبر اامارۀ قضایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط  وانعن به تواند یم

، نوعا  نتواناد  دشو یم، اگر علمی که از این امور استنباط جهینت در«. دیگر، موجب علم قاضی شود

هماین خاا ر تبصارۀ ماادۀ      باه گیرد.  موجب یقین انسان باشد، مستند صدور حکم هم قرار نمی

مواردی از قبیل نظریۀ کارشناا، معاینۀ محل، تحقیقات محلای،  » :دکن یممقرر  1932 .ا.م.ق 211

مساتند   تواناد  یمآور باشند،  و سایر قراین و امارات که نوعا  علم ضابقاناظهارات مقلع، گزارش 

، شاود  ینما موجب یقین قاضای   نوعا ، مجرد علم استنبا ی که حال هر در علم قاضی قرار گیرد.

 «.م ک صدور حکم باشد تواند ینم

نگارنده در بیان نتیجه، مقصد و مقصود فقها و حقوقدانان را بر این مبنای عق یی قارار  

زیارا باه    که علم قاضی را باید در فضای آرامش خا ر و قناعت وجادانی دانسات؛   دهد می

گیرد که حل مجهوتت قضایی، بیش  بنای عق  بر این شکل می»حقوق  مؤلفانقول یکی از 

پس مقصود از  از آن ضرورت دارد که کسی حصول عقلی و مقل  یقینی را ضروری بداند.

 (.91: 1911جعفری لنگرودی، ) «حجت علم قاضی، حجت علم عادی و عرفی است
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شاود   سؤالی مقرح می دانستیم.« علم عادی متعارف»حال که حجیت علم قاضی را بر مبنای 

که ا مینان و آرامش به قاضی داده، از چاه  ریقای    سرچشمه و منبع این علم عادی و عرفی که

و در نهایات   شاود؟  یا شخصای محساو  مای    عبارتی علم وی حصولی به شده است؟ حاصل 

شود یاا   علم حصولی محسو  می آورد، دست می به« معاینه و تحقی »اینکه علمی که دادرا از 

تا بتاوانیم باه معیاار و     اشیمامر باید تعریف مختصری از هر دو علم داشته ب در ابتدای شخصی؟

علم و ا مینان قاضای، از  »ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که در کل  م کی در این زمینه برسیم.

عباارتی، علام و    باه  که یا از  ری  مشاهدات شخصی و عینای اسات؛   شود دو  ری  حاصل می

ناشای از   علام  ع علم قاضی،که به این نوشود  ... حاصل می از  ری  شنیدن، دیدن ودانستنی که 

  حاصال  علم او برای پرونده محتویات ( یا از2: 1911هاشمی شاهرودی، « )حضور قاضی گویند

بررسی پروناده و تحقیا  از   ، ابرازی ۀادلگرفته از  نشأت کهدانش و علمی »عبارتی،  به باشد؛ شده

)سانهوری،   «یناد گو به این نوع علم اصق حا  علام حصاولی مای    شود. محق  میاصحا  دعوا 

گاناۀ صادور    موارد ساه   ور که قب   هم اشاره کردیم، دربارۀ تأثیر معاینۀ محل، همان .(21 :1311

 دو مقصد و مقصود از علم قاضی، هار  بر این نظریه که معاینۀ محل، م ک و معیار خوبی هستند

، اعم از حاالتی  زیرا موارد صدور معاینۀ محل است؛ بوده «علم حصولی» نیز و «شخصی علم» نوع

پردازد، باه مثاال آنناه در معایناات اجسااد، یاا در        که قاضی به مشاهدۀ مستقیم صحنۀ جرم می

کاه قانونگاذار، حضاور     1932 ( قانون آیین دادرسی کیفری912بند )الف( مادۀ ) جرایم موضوع 

بادون  دادرا را در محل ارتکا  جرم الزامی دانسته است؛ در چنین مواردی، قاضای مساتقیما ؛   

آنکه در این مسیر به استقرا و استنتاج عقلی بپردازد، شاهد صحنۀ جرم اسات و علام وی، علام    

کاه معایناۀ محال باه امیاد یاافتن        های دوگانۀ دیگر و چه در حالت شود؛ شخصی محسو  می

شاده باه دادگااه صاورت      یا برای فهم بهتر موضوع و دتیال ارائاه   قراینی برای ادعاهای  رفین،

 ه علم حاصله و برآمده از ادلۀ مقروحه در پرونده، علم حصولی است.ک گیرد می

 خاص یمعنا به لیدل و اماره شناخت

که دادرا در امور کیفری برخ ف  است یضرورابتدای بحث در این گفتار بیان یک نکته 

عمال   رایزشود؛  رو می اثبات آن، با چالش بیشتری روبه تبع بهو  امور حقوقی، در ارائۀ دلیل

، آثاار و  ناچاار  باه روی وی قارار دارد،   صورت گرفته است و آننه پیش گذشته درمجرمانه 
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و هماۀ   دنگرد یبرمیی هستند که به مجرم و جرم ها نشانهع یم، قراین و شواهد، امارات و 

بناابراین، دادرا کیفاری، در    اناد.  این موارد در محیقی خارج از علم وی صاورت گرفتاه  

و نسابی  »وی  و علام رو  قل  و کامل، همیشه با نقص علام روباه  دست یافتن به حقیقت م

اعام از عاام و    لیدتباید به امارات، « ها افتهی»یا رد  دییتأبرای  ناچار به پس است؛« محدود

را باه اثباات برسااند. باا ایان مقدماه، باه بررسای         « ها ثبوت»خاص توسل جوید تا بتواند 

. در بخاش دوم  میپرداز یمدلیل به معنای خاص  ها و اقوال پیرامون شناخت اماره و تعریف

محال، از  ریا  امااره و      یو تحقهر یک از معاینه  تأثیراتخاص، به  صورت بهاین مقاله، 

و تشریح خواهیم کرد که همۀ موارد صدور  میپرداز یمی خاص، بر علم قاضی به معنادلیل 

 ، صحیح نیست.شود یم محسو « اَماره» که  آنمعاینۀ محل، برخ ف فرض قانونی 

 اماره مفهومـ 

 یزیبااه چاا  »امااره  اصق ح،  در .(91 :1232پور،  صفیاست ) «ع مت» معنای به لغت اماره در

 ور ناقص دارا باشاد. ساپس قانونگاذار،     ت از چیز دیگر را بهیگوییم که خودش نوعی کاشف می

کاشافیت ققعای قارار     فیا را در رد یظنا  تیآن نقص را کاان لم یاکن اع ن کرده و آن کاشف

های فوق، تعااریفی تکاراری و ماورد کاوشای      (. تعریف 321 :1911جاعفری لناگرودی، « )دهد

رو و مورد مداقاه و کااوش    به بحث پیش با توجهحقوقی هستند.  مؤلفانمسبوق در میان فقها و 

انقبااق   رو بتوانیم با بحاث پایش   تا استآن « اَمارۀ کیفری و ارکان»این پژوهش، هدف، شناخت 

کیفری عبارت است از هر دلیل و یا اماری   ۀامار»کلی  صورت بهی داشته باشیم. پس تر نانهیب واقع

احوال، کیفیات، مقتضیات، موجبات و شواهد، مادارک و   و  م، شارایط و اوضاعیاعم از آثار، ع 

در شاخص   ایا شده باشاد   واقع ۀتواند مربوط به عمل مجرمان اوراق، وسایل ارتکا  جرم که می

 ،عامال  ۀعامل مشاهده گردد و قاضی کیفری را در اتخاذ تصمیم قاضایی ماتناسب و تزم درباار 

اماری  . 1 ؛است ازین موردسه رکن »( و برای تشکیل آن 111: 1911 ،نقوی« )کمک و یاری کاند

ای باین ایان دو کاه بار     رابقه. 9امری نامعلوم، مبهم و مجهول؛ .2معلوم، محسوا و مشخص؛ 

منشاأ ایجااد آن،    با توجاه ( که 111 :1911)نقوی، « توان امر نامعلوم را کشف کرد می ،ا آناسا

 .شود یمۀ امارۀ قضایی و قانونی تقسیم دست دوبه 
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 توجاه بایاد   جهت  نیا ازاز سوی دیگر، به نحوۀ تشکیل اَماره در ذهن دادرا کیفری، 

داده  به امر نادر دیگاری غلبیات  امر غالبی، نسبت »قراین و ع یم در جهان خارج،  کهشود 

 :1931)میرشکاری،« که مورد نادر را نادیده بگیرد دیآ یبرم صدد درذهن  که ی نحو بهاست، 

باه  . دکنا  یما که شخص دادرا، از اماره دریافت  شود یم( و این غلبه به علمی منتهی 119

، میرمساتق یغ اور   ذهان باه  » کاه  ی نحاو  باه است « ظن»ی، مرتبۀ علم حاصل از اماره، عبارت

و ایان ظان،    (12 :1921)عمروانای،  « برد یمپی  واقع  بهۀ این تقارن و یاری تجربه، واسق به

ترتیاب امااره،    (. باه ایان  112 :1931میرشکاری، ) «ی میان ققع و شک قرار داردا مرتبهدر »

ی حکم را کاه مبتنای بار    ها حداقلو دادرا کیفری،  شود یمکاشف ظنی از واقع محسو  

که هرگاه حکم واقعی با یقین اثبات شد، حکم ظاهری کنار  دکن یمرا دریافت  است« ظاهر»

 (.92 :تا )قمی سبزواری، بی« تیترک الیقین بالظن»که عق    شود یمگذاشته 

کاه از آن   اسات در بات اشاره کردیم که مبنای غلبۀ امر غالب بر امر نادر، یا شاخص دادرا  

محاور   حاول  گویناد.  مای « اماارۀ قاانونی  »آن یا قانون که باه   شود یمیاد « امارۀ قضایی» عنوان به

هر اماارۀ قضاایی دارای دو   » رایزٌعنه این پژوهش با امارۀ قضایی سروکار داریم،  موضوع مبحوث

 تاوان  یما باشادکه   خاص همان دعوی می احوال و  اوضاع؛ رکن اول قرینه یا نشانه و استرکن 

کاه   اسات دوم آن نیز، استقرا و اساتنتاج عقلای ذهان     رکن د؛را رکن مادی امارۀ قضایی نامی آنها

(. ایان رکان، یعنای اساتقرا و     12 :1921 عمروانی،)« دهد یمرکن معنوی امارۀ قضایی را تشکیل 

وجه تمایز امااره از دلیال معناای     ترین مهم که ی  ور بهاستنتاج محسوا، اهمیت بسیاری دارد؛ 

 چاون . امارتی استتل عقلی برای رسیدن به نتایج ادله خاص، لزوم یا عدم لزوم استنتاج و استد

متهم ولگرد باشاد و در آن   .آ.د.ک.(،ق 21بند   مادۀ م واضاح جارم )ییاافت شادن آثار و ع 

کنناده   اعا م وقوع جرم باودن شاخص    ناظر (،21 ۀمادبند چ شهرت داشته باشد ) محل نیز سو:

جارم  در محل وقوع  وقوع جرم ۀ ، آتت و ادلحضور متهم یا کشف اسبا .آ.د.ک.(،ق 11مادۀ )

« ظان » جااد یااماراتی هستند که در حقوق کیفری، ما ک   نیتر مهمق.آ.د.ک.( و ... از  191 ۀ)ماد

 .ندشو حسو  میمبرای دادرا 

 خاص یبه معنا لیمفهوم دلـ 

« کاشافیت »اثار آن را   نیتار  مهام و  کنناد  یما یااد  « بازیگر اصلی مرحلۀ اثبات»عنوان  بهاز دلیل، 
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ای دلیل را باید در معناای عاام و    پینیده چندان نه( و در فرایند 129 :1931میرشکاری، دانند ) یم

 ۀمعنایی است کاه در مااد   عام،دلیل در معنای از معنای  خاص تقسیم کرد. با این اشاره که منظور

دلیل در معناای    مصادیتفکیک اماره از دلیل،  بدونایان ماده  در. اسات آمده مدنیقانون  1212

 دلیال که امااره نیاز یکای از اناواع      اند شدهو قسم ذکر  امارات، شهادتکاتبی،  اساناد، اقرارعام، 

از »و عباارت اسات از:    بودهمتمایز  اماره ازمعنای خاص،  در« دلیال» که در حالی. آید می شمار به

و  کناد  یما هدایت  واقع  به ور مستقیم  به ( رااعم از ذهن قاضی یا شخص دیگرذهن )امری که 

ی مثاال اساناد و شاهادت    برا ؛رساند ی( ممتأخم به علمآن )یا ظنی نزدیک به  نیقی  بهشخص را 

 باه  .(91 :1921کاتوزیاان،  ) «کناد  یما واقعیات هادایت    را به ذهن ما یمستق، طیالشرا جامعشهود 

ی ساریع اسات کاه    درق به ری  استدتل از معلوم به مجهول »عبارتی، در دلیل به معنای خاص، 

( و به این سابب  923 :1921 مدنی،) «ی که دارد، مستقیم استا یاثباتو اثر  شود ینمتوجه به آن 

، زیرا هدف دادرسی کشاف حقیقات اسات و    استنقش دلیل به معنای خاص، ویژه و حساا 

خواهد بود کاه در رسااندن دادرا باه اقنااعی کاه      « کاشف حقیقت»و  توجه موردمسلما  امری 

، رساتر باشد و دلیل به معنای خاص، در این زمینه رسااتر از ساایر   شودتهی به کشف حقیقت من

 ادله در معنای عام است.

 خاص یمعنا به لیدل از اَماره شناخت یها راهـ 

گفت که فرق بین امااره و دلیال باه معناای خااص را، بایاد در        توان یمبه مقالب فوق  با توجه

م باه مجهاول دانسات کاه در دلیال باه معناای خااص، ساریع و           ریقۀ استدتل از معلو همین

در امااره، عمال اساتدتل  اوری      کاه  یصاورت  درنامحسوا و دارای اثر مستقیم اثباتی اسات؛  

( اساتنتاج اساتدتل ) . رکن اصلی اماره همین عمل مشهود استکه محسوا و  ردیگ یمصورت 

مستقیم و بادون نیااز     ور بهعنای خاص دلیل به م نیبنابرا»است؛ ی استنباط مجهول از معلوم عنی

« در اماارات اساتنتاج نقاش محاوری دارد     کنیلا  ،ساازد  یمرهنمون  واقع  بهبه استنتاج، ذهن را 

نقاش   تاوان  یما در فوق، به سهولت  شده ارائهبا توجه به م ک  اکنون ؛ و(12 :1921عمروانی، )

در قسامت دوم ایان مقالاه، باه      محلی بر علم قاضی را تعیاین کارد کاه     یو تحقماهیتی معاینه 

 بررسی این ماهیت و نقش آن بر اقناع وجدان قاضی خواهیم پرداخت.
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 دادرس وجدان اقناعبر  ،محل ۀنیمعا ای قیعلم حاصل از تحق ریتأث ۀنحو

یاا  « ققاع »ی بسیاری وجود دارند که شاید نقش دلیل یا اماره را در ایجاد ها دهیپدعوامل و 

قناع وجدان دادرا یا تکمیل علم وی داشته باشاند. باا مداقاه    جهت ا« شک»و حتی « ظن»

به ماهیت ادلۀ  با توجه توان یمشک و ققع در ذهن دادرا،  در نحوۀ تولید هر یک از ظن،

، جهات   نیباد را در دو قالب تقسیم کارد.   آنهای هر یک، رگذاریتأثابرازی و نحوه و شکل 

ی، به دو صورت بر علم قاضای  رگذاریتأث به ماهیت و شکل با توجهمعاینه و تحقی  محل، 

ماهیتی در قالب اماره  لحاظ ازکه  شکل لحاظ از. 2ماهیت؛  لحاظ از. 1خواهند داشت: ریتأث

و دلیل به معنای خاص و از لحاظ شکلی، باا توجاه باه  ریقیات، موضاوعیت یاا  اولی،        

کنناد. حاال، در   عرضی بودن معاینه و تحقی  محل، شاید در اقناع وجدان دادرا نقش ایفا 

بند اول این گفتار، از لحاظ ماهیت معاینه و تحقی  محل و در بند دوم از لحااظ شاکلی در   

و  ولی، عرضی بودن، به بررسی موضوع پرداختاه خواهاد    تیموضوع ی  ریقیت،ها قالب

 شد.

 ماهیت معاینه و تحقیق محل لحاظ از

از  تاوان  یما ا معایناۀ محال را   هرچند موضوع دلیل به معنای خاص یا اماره بودن تحقی  یا 

حقوقی بررسی کرد، واقعیت این است که ادبیاات حقاوقی، در    -ی گوناگون فقهی ها جنبه

ویژه در جاایی کاه دادرا باه مشااهدۀ      رابقه با دلیل به معنای خاص بودن معاینۀ محل، به

دبیات روست. هنوز مباحث زیادی از ا ، با ضعف شدید روبهپردازد یماتهام  مستقیم موضوع

غنی موجود در متون فقهی در رابقه با معاینه و تحقی  محل، به زبان حقاوقی ارائاه نشاده    

 داشاته  بسازایی  نقاش  قاضی وجدان اقناع در شاید که عواملی ترین مهم زیرا از جملۀ ؛است

 امارات به نسبت« ادلۀ خاص»موارد  غالب در اساا، این بر است. ابرازی ادلۀ ماهیت باشند،

 مرکاب،  تعاارض  موارد» در همننین آورند. می فراهم قاضی برای را بیشتری مینانا  قضایی

زراعات؛  « )گاردد  می قاضی محسو  وجدان اقناع در مؤثری عامل  رفین، از یکی ادلۀ تعدد

 (.12 :1932 ،اردکانی متقی

ذکر است که بعضی از نویسندگان حقوقی، به بررسی ماهیت معاینه و تحقیا  محال،    شایان 
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 - 11 :1921ی،عمروانا  رک:) اناد  پرداختاه « امور حقاوقی »در  صرفا هم   و آن« جزیی»ورت ص به

( ولی واقعیت این است که پردازش و تحلیل ماهیت معاینه و تحقی  محل در امور کیفاری و  11

گیاری   تقبی  آن با مختصات حاکم بر اصول، مبانی و اهداف حقوق کیفری و نقش آن در شاکل 

صورت تخصصی و تحلیلای در ایان    کیفری، امر بدیع و جدیدی است که بهعلم قاضی در امور 

ها و شارایط صادور    و حالت وتحلیل خواهد شد. با توجه به مقالب فوق قسمت پژوهش تجزیه

توان تأثیرات معاینه و تحقی  محل، از با  ماهیتی آنان بیان کرد و ایان   معاینه و تحقی  محل، می

به معنای خاص و مختصات حاکم بار آن، تقبیا     لیدل حث اماره،شرایط و موارد صدور را با مب

 و همخوانی داد.

، به دو  ری  بر علم دادرا کیفری آنهابه ماهیت اثباتی  با توجهمعاینه و تحقی  محل،  

، آثاار  آنهاا کاه در هار دوی    یا از  ری  اماره بودن یا دلیل به معنای خاص گذارند یم ریتأث

کرد، زیرا ارزش اثباتی دلیل به معنای خاص، از با  ققعی باودن   ی را باید فرضا جداگانه

هر  ریتأثدوم مقاله به بررسی  در بخشاست.  دیتأکو  دییتأو محسوا بودن استدتل مورد 

ی اماره و دلیال باودن، از لحااظ ماهیات و شاکل      ها قالبیک از معاینه و تحقی  محل، در 

 ی خواهیم پرداخت.رگذاریتأث

 هامار قالب درـ 

در ابتدای بحث، بیان این نکته ضروری است که قانونگذار کیفری، همۀ ماوارد صادور معایناه و    

عناوان   باه  1932 .ا.م.ق 211تحقی  محل را جزو اَمارات محسو  و در این رابقه، تبصارۀ ماادۀ   

مواردی از قبیل نظریاۀ کارشاناا، معایناۀ محال، تحقیقاات      » شاهد و مصداق مقرر کرده است:

آور باشاند،   کاه نوعاا  علام    "ساایر قاراین و اماارات   "و  ضابقانارات مقلع، گزارش محلی، اظه

گاناۀ صادور معایناۀ     نظر قانونگذار با توجه به ماوارد ساه  «. مستند علم قاضی قرار گیرد تواند یم

محل که در مباحث پیشین به آن اشاره شد؛ همنناین تحقیا  محال دال بار امااره باودن هماۀ        

 تاوان  و تحقی  محل است؛ ولی واقعیت این است کاه در صاورتی مای    های صدور معاینه حالت

های صدور معاینۀ محال دانسات کاه صادور معایناۀ محال در        نظر قانونگذار را منقب  با حالت

حالت اول( صادر شده است؛ بر فرض مثال آنناه  ) جهت فهم و برداشت صحیح از صحنۀ جرم
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هرگاه بارای کشاف واقاع و    » اشاره شده است: قانون آیین دادرسی کیفری 129در بند اخیر مادۀ 

محل ضرورت یابد و یا متهم یا شااکی درخواسات    ۀروشن شدن موضوع، تحقی  محلی یا معاین

کاه باه امیاد یاافتن      یا در حاالتی  «کند محل می ۀاقدام به تحقیقات محلی یا معاین نمایند، بازپرا

ق.م. اسا می آماده    123نناه در ماادۀ   حالت دوم( به مثال آ) هایی از صحنۀ جرم قراین و نشانه

نحاوی   مشهود و مکشوف که به های نشانهمحل، تمام آثار و  ۀهنگام تحقی  محلی و معاین» است:

 پس در حالت اول و دوم صادور معایناۀ محال، باا توجاه باه اساتنتاجی،        «.در قضیه مؤثر است

حسو  کرد. اماوری از قبیال اثار    الدتله و غیرمستقیم بودن نتایج آن، باید آن را از امارات م ظنی

های مداربستۀ امااکن   شده بر روی یک نوار یا لوح فشرده یا دوربین صدا یا تصویر ضبط انگشت،

ای در ایجااد   کنناده  نقش تعیاین  شرط احراز اصالت و انتسا  و ... های تحت نظارت، به  و محل

 ظن در دادرا دارند.

خود به مشاهدۀ مساتقیم موضاوع دعاوا    » دربارۀ تحقی  محل، با توجه به اینکه دادرا

 ور غیرمستقیم ممکن است نتایج و قراین حاصال از آن باا اساتفاده از     پردازد، بلکه به نمی

( باید آنهاا را اماارۀ قضاایی    11 :1921)عمروانی، « استنتاج و غلبه، سبب اقناع ایشان گردد

 گذارند. یر میبر علم دادرا تأث« اَماره» عنوان صورت به به این محسو  کرد.

 خاص یبه معنا لیدر قالب دلـ 

شد که گاه دادرا خود شااهد و نااظر مساتقیم صاحنۀ جارم و تواباع        در مباحث پیشین اشاره 

که معاینۀ محل بارای مشااهدۀ مساتقیم موضاوع دعاوی       در جایی مربوط به آن است. به عبارتی

حالات  ) کناد  تقیما  درک مای گیرد و دادرا با چشم یا سایر حواا خود موضوع را مس انجام می

شاود،   سوم( و نیازی به استنتاج ندارد و از نتایج حاصل از آن برای وی علم و یقین حاصال مای  

اتهاام   در حالتی که برای مشاهدۀ مساتقیم موضاوع   پسباید آن را دلیل به معنای خاص دانست. 

کاه   1932 کیفاری ( قاانون آیاین دادرسای    912بند )الاف( ماادۀ )   مث   در جرایم موضوع  است؛

، «معاینۀ اجسااد »قانونگذار، حضور دادرا را در محل ارتکا  جرم الزامی دانسته است یا هنگام 

)کاه   در چنین مواردی ذهن قاضی مستقیما  بدون آنکه در این مسیر به اساتقرا و اساتنتاج عقلای   

 واقع رهنمون شده است.  وجه ممیز امارۀ قضایی از دلیل به معنای خاص است( به
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 محل قیو تحق نهیمعا یلحاظ اثر شكل از

ی هر یک از معاینه و تحقی  محل بر علم قاضی، به رگذاریتأثی بند میتقسدر مباحث پیشین 

شاکلی،   لحااظ  ازی رگاذار یتأثدو صورت ماهوی و شکلی صورت گرفت. در همین زمینه 

 عرضای اسات کاه در    -موضوعی و  ولی  -دارای دو صورت و در قالب مباحث  ریقی 

ی هاا  حالات به شاناخت یکای از    توجه باتخصصی و  صورت بهرو  ادامه و در مباحث پیش

آن پرداخته خواهد شد. باید اشاره کرد  ریتأثمعاینۀ محل، در قالب دلیل به معنای خاص، به 

 ریقیات و موضاوعیت    کلی و در قالب بررسی صورت بهکه بعضی از نویسندگان حقوقی 

 ،پورقهرماان  ؛وردیاان  حا   رک:) اناد  پرداختاه ی رگاذار یتأثکل ادلۀ اثبات، به بررسی این ش

عدم بسط و پردازش مقلب در رابقه با معاینه و تحقی  محل و بررسای   (.11 - 91: 1931

. پاس در ایان قسامت    هاسات  پاژوهش ی این دسته از ژگیو نیتر مهمرابقه،  نیا درجزیی 

ی بر علام قاضای در   گذارریتأثتخصصی و ویژه به بررسی این شکل از  صورت بهپژوهش، 

و در ادامه و قسمت دوم همین گفتار، به بررسای   شود یمموضوعی پرداخته  -قالب  ریقی 

عرضی معاینه و تحقی  محل )که بحث اباداعی و جدیادی اسات( خاواهیم      -نقش  ولی 

 پرداخت.

 محل قیتحق و نهیمعا تیموضوع ای تیقیطرـ 

ه ادلاۀ اثباات  ریقیات دارناد یاا موضاوعیت؟       و جدل بر این مسئله بوده است ک  همیشه بحث

 ریقیت در علم اصول به معنای  ری  و راه بودن ققع و اماره برای کشاف واقاع و نشاان دادن    

( و منظاور از موضاوعیت   192 :1911 ؛ مشکینی،22 :1911مظفر، ) حکم واقعی به مکلف است

در حکام شارعی بیایناد و    است که اگر ققع یا ظن  این شود، که در علم اصول مقرح می داشتن

 :1911گویناد موضاوعیت دارد )مظفار،     حصول حکم شرعی متوقف بر تحق  آن دو باشد، مای 

 ریقیات داشاتن ادلاۀ    »تاوان   های فوق، مای  توجه به تعریف (. حال با193 :1911؛ مشکینی، 29

وجادان  هر یک از ادلۀ اثبات در رسایدن دادرا باه اقنااع     گونه تعریف کرد: را این« اثبات دعوا

عنوان ابزار و وسیله، نقاش خاود    و به راه و یک  ریقیت هستند؛ مثابۀ یک علم عادی و عرفی، به

کاه هام ادلاه     «موضوعیت داشتن ادلۀ اثبات دعوا»و منظور از  کنند؛ ایفا می واقع در رسیدن به  را
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 نددر رسیدن علم قاضی به اقناع وجدان، دارای محدودیت و محصوریت شرعی و قاانونی هسات  

ها با توجه باه مباانی و قواعاد حااکم بار       تعریف این و هم قاضی در محصوریت ادله قرار دارد.

توجاه باه عادم شاناخت علام قاضای        وگرنه در امور حقوقی، با حقوق کیفری پذیرفتنی است؛

و دادرا در اماور   عنوان یکی از ادله و رعایت اصالت الظهور، ادله مقلقاا  موضاوعیت دارناد    به

دنباال حکام ظااهری     و به قول اصولیین، دادرا به دنبال کشف حقیقت و واقع نیست حقوقی به

 حکام  باه  کننده  حکم انسان جاهل و شککه حکم ظاهری  عبارتی، دادرا باید مسئله است. به

را از ادلاۀ   آورد دسات مای   به اصول عملیهو  امارات وسیلۀ به انسانواقعی است؛ مثل احکامی که 

برای  ریقیت یا موضوعیت داشاتن ادلاۀ اثباات،     البته دست آورد. شده در جلسۀ دادرسی به ارائه

توان دکترین موضوعیت یا  ریقیات داشاتن    که می است شده  ارائهی نظریات متفاوت و متعارض

نظاام وجادان علام قاضای      به  معتقد گروهی» گنجاند: دسته سه مسامحه، در ادلۀ اثبات را با کمی

ر دستۀ دوم، معتقدناد د » ؛(122 ا 111 : 1922، زاده حاجی)زراعات و « باشند صورت مقل  می به

از  باازدارنااده،  مجاازات دارنااد، ولاای در تعزیاارات و     موضااوعیت دتیال  شاارعی،   جرایم

 تاوان از  رفاداران مکتاب    دستۀ ساوم را مای  » ؛(212 :1922)خالقی،  « اریقیات بارخوردارناد

 «دسات آیااد   منصاوص باه   دتیال فقط بایاد از مسایر    این اقاناع ، اگارچهی دانستوجدان اقناع

در  اماا  .(91 :1931 ،نااتری شامس   ؛ییام؛ سا 921 :1931تادین،   ؛211 :2، ج 1921)آشاوری، 

، قانونگذار در دو نص صریح به موضوعیت داشتن ادلۀ شارعی، از  1932قانون مجازات اس می 

گیری که قانونگاذار   موضع نیچن .(ق.م.ا. 111و  111مادتین ) کند قبیل شهادت و اقرار، اشاره می

قصااص و دیاات و موضاوعیت     دربارۀ ادلۀ شرعی از قبیل شهادت و اقرار شارعی، در حادود،  

زیارا   داشتن این دسته از جرایم مجازات داشته، با قواعد حاکم بر آنهاا ساازگاری خاصای دارد؛   

 شاود  بحث موضوعیت یا  ریقیت داشتن ادلۀ شرعی، اولین بار در کتاا  اصاولیین مقارح مای    

ن دلیال،  زیرا اصولیین، در کتب خود درباارۀ  ریقیات داشات   ( 92 :1931 ،ناتریشمس  ؛ییماس)

 (.12 :1921محمادی،  ) دانند و جز این خصوصیتی نادارد  سوی واقع می دلیل را، راه و  ریقی به

 ادله در تمامی جرایم و مجازات، اعام از حادود، قصااص،   » که سندگانینوپس ادعای بعضی از 

 ؛( پذیرفتنی نیسات 92 :1931، ناتری؛شمس ییماس) «استدیات و تعزیرات، دارای موضوعیت 
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یعنی در موضوع حکم، دلیال دخالات دارد و    که بپذیریم، دلیل موضوعیت دارد، ر صورتیزیرا د

موضوعیت داشاتن ادلاه در حقاوق    »کند. پس  می و در حکم دخالت است بر مدار آن ریداحکم 

توجه به موضوع علم حقوق کیفری که دربرگیرندۀ مجرمیت یاا عادم مجرمیات فارد      با« کیفری

تفسایر مضای  باه نفاع ماتهم       مبانی و اصولی همنون اصل برائت واست، سازگاری ندارد و با 

و دلیال حقوقادانانی کاه دلیال را در هماۀ جارایم و مجاازات موضاوعیت          سازگاری ندارد

باید دانست؛ به عبارتی؛ « خلط مبحث ادله در امور مدنی با کیفری»گرفته از  دانند، نشأت می

علام قاضای    ،ممناوع اسات  مقلقاا    ،از  رفینکسب دلیل برای یکی  که آنجا در امور مدنی از»

محادود  »(. در ضمن، 11 :1922 منشادی)دهقانی  «نشده است  دعوا پذیرفته ۀعنوان یکی از ادل به

عماومی و   کردن اجرای عدالت به تعدادی معدود از ادله برای اثبات جارم، بارخ ف مصالحت   

تی دربارۀ دو نص صاریحی کاه   (. ح19 :1931 پورقهرمان، ؛)ح  وردیان «.منافع اجتماعی است

قانونگاذار صاراحتا  در دو مااده، باه موضاوعیت داشاتن ادلاۀ         ایم، در همین مبحث مقرح کرده

 بناد  درق.م.ا.( خود قانونگذار،  111و  111مادتین ) کند شرعی، از قبیل شهادت و اقرار اشاره می

ق.م.ا.  212یا در ماادۀ  «. ه باشدمگر اینکه علم به خ ف آن داشت »...دارد:  مقرر می 111اخیر مادۀ 

که علام   صورتی در» دارد: و در این رابقه، مقرر می داند صراحتا  علم قاضی را از همۀ ادله برتر می

، بیتن باقی بماند، آن ادله برای قاضای معتبار   علم اگر ،قانونی دیگر در تعارض باشد ۀقاضی با ادل

. چنانناه  کناد  مای دیگر، رأی صاادر   ۀد ادلنیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات ر

 «.شاود  مای قانونی معتبر است و بر اسااا آنهاا رأی صاادر     ۀبرای قاضی علم حاصل نشود، ادل

 .نشودعلم حاصل  ،برای قاضی داند که حتی استناد به ادلۀ قانونی را در صورتی معتبر می

آیاا   کاه  شاد د پرداختاه خواها  « بحث اصلی پاژوهش »به مقالب فوق، به  توجه باحال 

تحقی  و معاینۀ محل، برای شخص قاضی و علم عادی عرفی حاصل از آن،  ریقیات دارد  

کاه در مباحاث پیشاین،     خصوصا  کند؟ یا موضوعیت؟ و در اصق ح، آیا ثبوت را اثبات می

است. باید گفت که  شده  دادهقرار « دلیل به معنای خاص»یکی از موارد صدور معاینۀ محل 

 ور کاه قاب   اشااره کاردیم( تحقیا        )همان علم دادرا، اعم از این است کهاقناع وجدان 

محل، جزو اَمارات محسو  شود یا در همۀ موارد صدور قرار معاینۀ محال، خصوصاا ، در   
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گیرد و دادرا با چشم  جایی که معاینۀ محل برای مشاهدۀ مستقیم موضوع دعوی انجام می

کند و نیازی به استنتاج نیاازی نادارد و از    درک مییا سایر حواا خود موضوع را مستقیما  

شود، باید آن را دلیل به معنای خااص   نتایج حاصل از آن، برای وی علم و یقین حاصل می

اگرچه اعتبار و ارزش تمامی ادله، ایجاد اقنااع وجادان    است.« موضوعیت»دانست و دارای 

ای خاص و رجحان آن بر ساایر  برای علم قاضی است؛ با توجه به ققعی بودن دلیل به معن

ی که خاصیت اماره بودن را دارند، ضروری است که دادرا آنها را بر همۀ ادلۀ دارای ا ادله

، رویتاۀ  اگرچه ظن برتری دهد و به عبارتی در اینجا، دلیل به معنای خاص موضوعیت دارد؛

 کیفاری  دادرسای  آیاین  گاروه مثال  فرض بر قضایی و قانونی برخ ف آن حکم داده است.

 قاضای  و نیسات  محادود  و احصاشاده  دتیل و مدارک کیفری امور در» :استمقرر داشته 

 حقیقات،  باه  وصاول  و یقین حصول و حقیقت کشف در جزایی دادگاه« دادرا یا تحقی 

 باا  هام  دتیال  ارزش و کناد  اساتفاده  مادرک  و دلیل عنوان به ای نشانه و امر هر تواند از می

 در چنانکاه شااید   اسات؛  قاضای  نظار  باه  بساته  مورد، هر خاص و احوال  اوضاع به تقبی 

 ماورد  در بارعکس  و کند تلقی غیرواقعی و تلقینی را متهمی و مصرانۀ صریح اقرار موردی،

 اتهاامی  ثباوت  بار  کاافی  و احاوال،  اوضااع   بار  انقبااق  با را  فل صغیری گواهی دیگری،

مقلاب در تبصارۀ    نیا( تریادارۀ حقوقی دادگس ،1/2/1922 مشورتی نظریۀ) دهد تشخیص

محال، تحقیقاات محلای، اظهاارات      ۀمعاینا  ...» نیز تأیید شده است: 1932 ق.م.ا. 211مادۀ 

مستند علام   تواند می ،آور باشند ن و امارات که نوعا  علمیمقلع، گزارش ضابقان و سایر قرا

 .«قاضی قرار گیرد

 یقاض علم وجدان اقناع در ادله بودن یطول ای یعرضـ 

ن تأثیر شکلی علم حاصل از تحقی  یاا معایناۀ محال بار اقنااع وجادان دادرا را در       دومی

ادله در اقنااع وجادان علام قاضای بایاد دانسات.        تشریح و شناخت عرضی یا  ولی بودن

و بار آن اثار    گیارد  عاملی است که در  ول یک عامل دیگر قرار می»مقصود از علل  ولی، 

 مقهاری، ) «تا اثر عامل اول، باه معلاول منتقال شاود    شود  گذارد که عامل دوم باعث می می

آن دسته از عواملی است که با مشارکت یکادیگر  »مقصود از علل عرضی،  اما .(111 :1923
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و نقش همۀ عوامل در پیادایش   آورند؛ وجود می ای را به و یا در کنار هم قرار گرفتن، پدیده

هاای فاوق،    ا توجه به تعریف(. حال ب112 :1923مقهری، ) «یک پدیده در یک سقح است

عرضای باودن ادلاۀ    » منظور از اصال  پردازیم. ها با بحث ادلۀ اثبات می به تقبی  این تعریف

که در اماور کیفاری، هماۀ ادلاه اعام از شارعی و        یعنی« اثبات در اقناع وجدان علم قاضی

  باه  غیرشرعی در کنار هم و با مشارکت یکدیگر، در حصول علم قاضی نقش یکسان دارند؛

و از ساوی   که نبود هر یک، منتهی به نقص علم قاضی و عدم اعتبار علام وی اسات   نحوی

یعنای ادلاۀ اثباات اعام از     «  ولی بودن ادلۀ اثبات در اقناع وجدان علم قاضای »دیگر، اصل 

و در نهایت ایجاد معلولی باه ناام علام قاضای، در      شرعی و غیرشرعی، با تأثیر بر یکدیگر

مخیر، در استناد به هار یاک از ادلاه، باه علام       و دادرا ا هستند ول ارادۀ شخص دادر

دارای موضوعیت هساتند و   «عرضی بودن»عبارتی ادله در  به یابد. حصولی عادی دست می

یاازی باه    و در این اصل، دادرا با محدودیت در دسات  کنند از نظام ادلۀ قانونی پیروی می

ا با موضوعیت داشتن ادله و نظاام قاانونی   توان مفهوم عرضی بودن ر رو است. می ادله روبه

 دانست.« مشترک معنوی»بودن ادله 

محدود بودن دادرا در استناد به  ترین نقدی که بر این اصل وارد خواهد بود، البته مهم

ایان مسائله، بارخ ف     کاه بوده  وجدانادله و محصور بودن وی در جهت رسیدن به اقناع 

 اولی باودن ادلاۀ    »هم است و از سوی دیگار، نظریاۀ   اصل برائت و تفسیر مضی  به نفع مت

را باید باا مفااهیم  ریقیات داشاتن ادلاه و نظاام اقنااع        « اثبات در اقناع وجدان علم قاضی

وجدان علم قاضی منقب  دانست. ادله در امور کیفری، در  ول اراده و هار یاک موضاوعا ،    

و  و در این  ی و  ری  است« علم عادی حصولی» ریقی و راهی برای رسیدن دادرا به 

 و پاردازد  که دادرا به مشاهده مستقیم مای  توجه به یکی از موارد صدور قرار معاینۀ محل

 آیا در مورد معایناۀ محلای   شود که دلیل به معنای خاص است. این چالش اساسی ایجاد می

علم حاصلۀ دادرا در  ول ارادۀ وی است یاا در عارض؟    که دلیل به معنای خاص است،

علام   ۀهمگای مقدما   و توجه به اَمااره باودن آنهاا،    سایر موارد و همننین تحقی  محلدر »

 ،که تماام اعتباار و ارزش آنهاا    پذیر نیست، چرا قاضی است و فرض تعارض در آنها امکان
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( 11 :1922ی، )دهقانی منشااد  «ماند جای بحثی نمی .ایجاد اقناع وجدانی برای قاضی است

معایناۀ محال، در جاایی کاه دادرا باه مشااهدۀ مساتقیم         بودن« دلیل به معنای خاص» و

 ویژه امارات خواهد بود. مراتب مقدم بر سایر دتیل به ، در سلسلهپردازد یمموضوع دعوی 

باید اشاره کرد که دلیل به معنای خاص بودن یا اماره بودن هر یک از مواردی که منتهی 

مع شود تا اثار خاود را بار علام دادرا     شود. باید با سایر قراین و ادله ج به علم قاضی می

گرفته از مشاهدۀ مستقیم باشاد و   پس اگر علم دادرا در معاینۀ محل، حتی نشأت بگذارد.

شخصا  علم را کسب کرده باشد، باید با سایرین قراین و ادله جمع شود تا اثار خاود را بار    

در  کناد؛  مای وگرنه صِرف علام ناشای از مشااهدۀ مساتقیم کفایات ن      علم دادرا بگذارد؛

 که با سایر ادله و قراین همخوانی نداشته باشد. صورتی

 گیری نتیجه

تأثیرات هر یک از معاینه و تحقی  محل بر اقنااع وجادان علام    »از مجموع مباحث پیرامون 

 :شود یمنتایج زیر حاصل « دادرا

کل ماهیت و ش». تأثیرات هر یک از معاینه و تحقی  محل بر علم دادرا، با توجه به 1

 شود؛ کلی می  تصور و تقسیم در دو قالب شکلی و ماهوی « تأثیرگذاری

. هر یک از کشفیات معاینه و تحقی  محل، از لحاظ ماهیت آنها در دو قالب بار علام   2

 یا در قالب اَماره یا دلیل به معنای خاص؛ گذارند: دادرا تأثیر می

، مبتنی بار اَمااره باودن تماامی     . دیدگاه کلی حاکم بر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران9

کاه در حاالتی کاه دادرا خاود شااهد مساتقیم        مراحل صدور معاینۀ محل است؛ در حالی

هاای وی باه    ق.آ.د.ک. الزام به حضور دارد، یافته 912صحنۀ جرم است یا در بند الف مادۀ 

 شود؛ دلیل مستقیم و عدم استنتاجی بودن، دلیل به معنای خاص محسو  می

لیل به معنای خااص باودن حاالتی کاه دادرا باه مشااهدۀ مساتقیم موضاوع         . آثار د2

بر ظنی بودن « دلیل به معنای خاص»و ققعی بودن  پردازد، تقدم و رجحان دلیل بر اَماره می

 است؛« اَماره»
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. دومین تأثیری که کشفیات معاینه و تحقی  محل بر علم قاضی دارد، از لحاظ شاکلی  1

عرضی بودن -موضوعی یا  ولی  -شدنی ست یا از بُعد  ریقی  تصور است که در دو قالب 

 آن؛

. برخ ف رویتۀ حاکم که ادله را در امور کیفری دارای  ریقیات بارای اقنااع وجادان     1

دانند، نگارنده معتقد است که در با  حالتی که به معاینۀ محل برای مشااهدۀ   علم قاضی می

یقاین اسات،    ارای اثر ققعیت و ظن متاخم باه پردازد و دلیل به معنای خاص و د مستقیم می

تواناد   خواهد بود و دادرا با توجه به ققعیت و یقینی باودن آن، نمای  « موضوعیت»دارای 

 و باید آنها را مقدم بر سایر ادله بداند؛ راحتی از آن عبور کند به

کاه بحاث جدیاد و بادیعی در      . در دومین شکل تأثیر کشفیات معاینه و تحقی  محل1

کیفری ایران مورد بحث و جدل قرار گرفت، باید مقرر داشت که با توجه باه اصال    حقوق

« امااره »کاه   تقدم علم قاضی بر سایر ادلهاۀکیفری، ماوارد صادور معایناه و تحقیا  محال      

مقارح  « تعارض»شوند و فرض  عنوان مقدمۀ علم قاضی محسو  می شوند، به محسو  می

در ماوردی کاه دادرا باه مشااهدۀ مساتقیم       توان گفت در معاینۀ محل، حتی و می نیست

عم   معاینۀ محل مانند سایر موارد صدور قرار معایناۀ محال، در عارض ادلاه و      پردازد؛ می

و در  اول ارادۀ   گیرد تا اقناع وجدان علم قاضی حاصل شود قراین و امارات دیگر قرار می

را کناار   کناد یاا آنهاا   گیرد تا دادرا مخیر باشد که باه آن اساتناد    شخص دادرا قرار می

 بگذارد.
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 و امدهایپ ؛یفریک یدعاو اثبات ةادل تعارض .(1932) امید اردکانی، متقیعباا؛  زراعت، .13

 .32 - 19 :19 ۀشمار ن،زمستا و پاییز ،اس می حقوق و فقه مقالعات، راهکارها

 ، تهران: کومش.9 جلد ،یفرهنگ معارف اِالم (.1919) جعفر ،سجادی .21

 لی  دال داشتن تیاقتضائات موضوع (.1931)ابراهیم محمد ،شمس ناتری ؛مهدی ،ییسما .21

 .11 - 91: 23 ۀشمار تابستان، ،حقوق اس می ،یاِالم مجااات انونق در یشرع

 جامعه. نشر قاهره: ،یالمدن القانون شرح یف طیالوِ (.1311) عبدالرزاق سنهوری، .22

 ، تهران: انتشارات دراک.9لد ، جیمدن یدادرِ نییآ(. 1922شمس، عبداهلل ) .29

 احماد  ساید  تحقیا   ساوم،  چ ،2 جلاد  ،نیالبح ر  مجمع ق(. 1212) فخرالدین  ریحی، .22

 اس می. وارشاد فرهنگ وزارت انتشارات تهران: حسینی،

 حبیاب  احماد  ، تحقیا  2 جلاد  ،القرآن ریتفس یف انیالتب تا(. )بی  وسی، محمدبن حسن .21

  العلمیه. اتشرف: المقبعه النجف العاملی، قصیر

 حیتنق   یإل   األفه ام  مسالک ق(. 1219) احمد بن علی بن الدین زین ،(ثانی شهید) عاملی .21

 معارفۀ اإلس میۀ. مؤسسه قم: ،12 جلد ،اإلِالم شرائع

تهاران،   ،هی  و ترک رانی  مح ل ج رم در ا   ةنیمعا یقیتطب یبررِ (.1931علوی، سید ترمه ) .21
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  011 یمحل در اِقناع وجدان علم قاض یقو تحق ینهمعا یرتأث 

 واحد تهران مرکز.  می،نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اس پایان

 دادرسای،  ،محل ی  تحقیق و معاینه کارشناِی، ماهیت بررِی(. 1921) رحماان  عمروانی، .22

 11 - 11: 11 شمارۀ دی، و آذر

 : پاسدار اس م.جا ، بیالوفاق و الخالف جامعتا(.  بن محمد )بی قمی سبزواری، علی .23

 معاصر. رهنگف تهران: ،یعرب یفارِ معاصر فرهنگ(. 1922) عبدالنبی قیم، .91

 نشر میزان. ، تهران:2 جلد ،اثبات لیدل و اثبات (.1921) کاتوزیان، ناصر .91

 قم: دارالفکر. هفتم، چ ،1 جلد  ؛رِائل شرح (.1921)محمدی، علی  .92

 ، چ نهم، تهران: پایدار.اثبات دعوا ةادل(. 1921) نیالد ج ل دیس مدنی، .99

 ی.، قم: نشر الهاداصول اصطالحات(. 1912) مشکینی، علی .92

وزارت تهاران:   اول، ، چ یالک ر  الق رآن  کلمات یف  قیالت حق(. 1912) حسن، مصقفوی .91

 .فرهنگ و ارشاد

 صدرا. ، قم:با قرآن ییآشنا (.1922) مرتضی ،مقهری .91

 ، انتشارات صدرا.یاله عدل(. 1923) اااااااااااااا .91

تبلیغاات  چهارم، قم: انتشارات دفتار   چ ،2 جلد ،الفقه اصول (.1911) محمد رضا مظفر، .92

 اس می.

 سرایش. ، تهران:نیمع یفارِ فرهنگ(. 1921) معین، محمد .93

 ، تهاران، مجلاۀ کاانون،   آن تیکاش ف  ثی  ح اا لی  دل یبررِ  (. 1931میرشکاری، عباا) .21

 .122 – 122: 111اردیبهشت، شمارۀ 

 اتس می. النشر مؤسسه: قم ،9 جلد ،لفوائداالصو .(ق 1213) محمد حسین نایینی، .21

 :لبناان  ،هفاتم  چ ،االِ الم  شرائع شرح یف الکالم جواهر ق(. 1212) نمحمد حس نجفی، .22

 .العربی التراث حیا:اتدار

 التاابع  النشار  مرکاز : قم اول، چ ،عوائداالحکام .(ق 1211)محمد مهدی احمدبن نراقی، .29

 .اتس می اتع م المکتب



011  6911، تابستان 2، شمارۀ 61دورۀ های فقهی، پژوهش 

 ن،اه اصافها دانشگ، ادبیات و علوم انسانی ۀدانشکد، یفریک ةامار (.1911) مهدی نقوی، .22

 .111 ا 112 :12و  19 ۀشمار ،تابستان و پاییز

 نشر نی. تهران: ،اصول اصطالحات یحیتشر فرهنگ(. 1921) وتیی، عیسی .21

 .91 – 11: 2 ۀشمار ،زمستانبیت،  اهلفقه قم،  ،یقاض عل (. 1911) محمود سیدهاشمی،  .21

 .دادگستر نشر: تهران ،جزا فقه یها ستهیبا .(1912) اااااااااااااااااا .21
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