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چکیدُ
ًِبمّبي دادسػي ٓجبستٌذ اصًِ" :بم ادلِّي ٟبًًَي" ٍ "ًِبم اٌٟبّ ٍرذاى ٟبهي" .دس ػيؼتن ادلِّي ٟبًًَي ،هأهَسيّت
ٓوذُي دادسع٣ ،و ٢ثِ تحليل داليل ،ثشسػي ٍ ثبصثيٌي آىّب ٍ ٛشاّن ًوَدى ؿشايي ٟبًًَي الصم ثشاي كذٍس ح٤ن
اػت؛ اهّب دس ًِبم اٌٟبّ ٍرذاى ٟبهي ،هأهَسيّت ٓوذُي دادسع ،تحليل ٓلن ٍ ي٠يي اػت ٍ اٍ ثبيذ اص ًشي ٞتح٠ي٠بت
ٓلوي ،اػتٌجبى اص داليل يب اص ًشي ٞهؼبئل اًؼبًي ٍ سٍاًي ،اٌٟبّ ٍرذاى حبكل ًوبيذ .دس تٔشيٓ" ٚلن ٟبهي" هيتَاى
گٜت« :حبلت ٍ هَسدي اػت  ِ٣ثشاي ٟبهي ثب تَرِّ ثِ هَاسد ٓلنآٍس ٍ ثشسػي ادلِّ ٍ اَهبسات سارْ ثِ دَٓاي ٣يٜشي
ًؼجت ثِ هبّيّت هَهَّ ٍ اٍهبّ ايزبد هيگشدد» .ثبيذ تَرِّ ٣شد  ِ٣هٌَِس اص ٓلن ٟبهي ،هَاسد ٓلنآٍس ٍ ٟبثل احجبت
هيثبؿذ ٍ كِش ٙآگبّيّبي رٌّي ٟبهي ٣بٛي ًيؼت .دس ٟبًَى هزبصات اػالهيٓ ،لن ٟبهي ٛيًٜؼِ هٔتجش ٍ داساي
اسصؽ احجبتي ثَدُ ٍ ثِ تٌْبيي ٟبدس ثِ ٣ـٍ ٚأٟيّت اػت؛ اص اييسٍ ٓلن ٟبهي ،هؼتّ٠الً دليل احجبت رشاين هٌذسد دس ايي
ٟبًَى هحؼَة هيؿَد.
ٍاشُّای کلیدی :ادلِّ ،احجبتٓ ،لن ٟبهي ،دَٓاٟ ،تل.
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Absract
Trial proceedings include: “the legal evidence system” and “the system of
satisfying the judge conscience”. In the legal evidence system, the major duty of
the judge is to help to achieve, study and review the reasons, and also to provide
the necessary legal situation to return a verdict; however, in the system of
satisfying the judge conscience, the major duty of the judge is to achieve
certainty. The judge has to achieve conscience certainty by scientific research,
presumption of evidence, or by humanistic and psychological issues. The “judge
knowledge” can be defined as : a situation or condition for the judge which is
created for the nature of argument and case regarding the knowledgeenhancement issues and studying the evidence and circumstances of the
criminal case. It must be notified that by judge knowledge it means the
knowledge-enhancement and provable issues; therefore, the mental knowledge
of the judge is not enough. In The Islamic Penal Code, the judge knowledge is
reliable per se and it has probative value and it can discover the reality on its
own; consequently, the judge knowledge, independently, is considered the
reason for proving the crimes mentioned in this law.
Keywords: evidence, proof, judge knowledge, lawsuit, murder.

2

هقدهِ
ًِبم ػٌّتي "داليل ٟبًًَي" هجتٌي ثش الضام ٟبهي ثِ سٓبيت اسصؽ احجبتي تٔييي ؿذُ اص ٟجل ،ثِ ّش دليل ت٘ييش يبٛتِ اػت.
دس ًِبم آت٠بد ثبًٌي ٟبهي  ِ٣دس ػيؼتنّبي حَٟ٠ي ٓلش حبهش ًشٛذاساى صيبدي داسدٟ ،بهي دس ٣وبل آصادي ،اسصؽ ٍ
آتجبس داليلي سا  ِ٣ثِ اٍ اسائِ هيؿَد ،ثشآٍسد هيٌ٣ذ .ايي ًِبمّ ،ن دس هشارْ ٟوبيي هَحب٣ن (دادگبُّب) ٍ ّن دس هشارْ
ٟوبيي تٔ٠يت ٍ تح٠ي( ٞدادػشاّب) ٣بسثشد ٓولي داسد .دس ايي ػيؼتن ،خجشّبي دسيبٛتي دس ٟبلت اًّالٓبت ػبدُ ،هو٤ي اػت
ّوشاُ ثب ؿْبدت هأخَر اص گَاّبى هؼتٌذ ح٤ن ٟشاس گيشد.
ًِبم "اٌٟبّ ٍرذاى ٟبهي" ،اكبلت سا ثِ ًِش دادسع هيدّذ ٍ تـخيق اٍ سا هٔيبس ٣ـ ٚح٠ي٠ت ثِ حؼبة هيآٍسد.
ايي ؿيَُ ،ثِ "ًِبم ادلِّي اخالٟي" ًيض هَػَم اػت.
دٍ ًِبم "ادلِّي ٟبًًَي" ٍ "اٌٟبّ ٍرذاى ٟبهي" ػيؼتنّبي صًذُي حب٣ن ثش ًِبمّبي دادسػي دًيبي اهشٍص اػت .آييي-
ّبي دادسػي حب٣ن ثش دػتگبُ ٟوبيي ٣ـَسّبي هختل ،ٚي٤ي اص ًِبمّبي "ادلِّي ٟبًًَي"" ،اٌٟبّ ٍرذاى ٟبهي" يب ًِبم
هختلٌي  ِ٣اص تش٣يت ايي دٍ ػيؼتن ثِ دػت هيآيذ اػت.
دس ًِبم "ادلِّي ٟبًًَي" ،هأهَسيّت ٓوذُي ٟبهي٣ ،و ٢ثِ تحليل داليل ،ثشسػي ٍ ثبصثيٌي آىّب ٍ ٛشاّن ًوَدى ؿشايي
ٟبًًَي الصم ثشاي كذٍس ح٤ن اػت؛ ّذٛؾ ًيض سػيذى ثِ ح٠ي٠ت ٟوبيي هيثبؿذ .لزا ثِ ؿ٤ل ٍ كَست ثيؾتش اّويّت هي-
دّذ تب هحتَا؛ دسحبلي ِ٣دس ًِبم "اٌٟبّ ٍرذاى ٟبهي" ،هأهَسيّت ٓوذُي دادسع ،تحليل ٓلن ٍ ي٠يي اػت ٍ اٍ ثبيذ اص
ًشي ٞتح٠ي٠بت ٓلوي ،اػتٌجبى اص داليل يب اص ًشي ٞهؼبئل اًؼبًي ٍ سٍاًي ،اٌٟبّ ٍرذاى حبكل ًوبيذ .ثٌبثشايي ّذٛؾ سػيذى
ثِ ح٠ي٠ت هٌل ٞاػت ًِ ح٠ي٠ت ٟوبيي.

 -1هفَْم ػلن قاضی
ثب اييٟ ِ٣بًَىگزاس تٔشيٜي اص ٓلن ٟبهي اسائِ ًذادٍُ ،لي آىسا ثِ ٌَٓاى ي٤ي اص ساُّبي احجبت رشم ٟتل هٔشّٛي ًوَدُ
اػت .ثب اييحبل هيتَاى ٓلن ٟبهي سا اييگًَِ تٔشيً ٚوَد« :حبلت ٍ هَسدي اػت  ِ٣ثشاي ٟبهي ثب تَرِّ ثِ هَاسد ٓلنآٍس ٍ

ثشسػي ادلِّ ٍ اَهبسات سارْ ثِ دَٓاي ٣يٜشي ًؼجت ثِ هبّيّت هَهَّ ٍ اٍهبّ ايزبد هيگشدد» .ثبيذ تَرِّ ٣شد  ِ٣هٌَِس اص ٓلن
ٟبهي ،هَاسد ٓلنآٍسٟ ،بثل ٌ٣تشل ٍ ٟبثل احجبت هيثبؿذ ٍ ت٤يِي ٟبهي ثِ آگبّيّبي رٌّي خَد دس ح٤نً ،تيزِاي رض اثٌبل
ح٤ن ًذاسد.
 -1-1هتابؼت از ًظام دالیل هؼٌَی در قاًَى هجازات اسالهی
پيؾ اص پيشٍصي اً٠الة اػالهي ،دس ًِبم ح٣ َٝ٠يٜشي ايشاىًِ ،بم "اٌٟبّ ٍرذاى ٟبهي" حب٣ن ثَد ٍ اسصؽ ٍ آتجبس
داليل احجبت رشم ،هٌَى ثِ هٌبث٠ت اص ٓلن ٌٟٔي ٟبهي ثِ ؿوبس هيسٛتّ .نچٌيي توبيل ٍ گشايؾ خبكّي  ِ٣پغ اص پيشٍصي
اً٠الة اػالهي ثِ هتَى ٍ هجبًي ْ٠ٛي ؿذُ اػت -حتّي ايي هٌلت  ِ٣دس هَا ْٟاثْبم يب ػَ٤ت ٟبًَى ثبيذ هٌبث ٞهٌبثْ ْ٠ٛي ٍ
ٛتبٍي هٔتجش ح٤ن كبدس ؿَد -هجيّي ايي هٌلت اػت  ِ٣اص ًِش هـَْس ْ٠ٛبي اهبهيِّ ،داليل احجبت رشم هحذٍد ثِ اٟشاس،
ؿْبدت ٍ ػَگٌذ ًجَدُ ٍ اص ٟيذ ٍ ثٌذ ٍ حلش ادلِّ خجشي ًيؼت.
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هْنتش ايي ِ٣هٌبث ٞهَاد ٟ 203 ٍ 061بًَى هزبصات اػالهيٟ ،بًَىگزاس كشيحبً "ٓلن ٟبهي" سا اص رولِ ادلِّي احجبت
دس اهَس ٣يٜشي ٍ ًيض ساُّبي احجبت رٌبيت هٔشّٛي ًوَدُ اػت؛ خبكِّ رشم ٟتل  ِ٣اص هْنتشيي رشاين اػت .ثِ ٓالٍُ ثب
اػتٜبدُ اص ًلَف هَاد يبد ؿذُ هيتَاى ثِ حب٣ويّت ًِبم ادلِّي هٌَٔي پي ثشدُ ٍ اًال ٝهبدُي ٟ 061بًَى هزبصات اػالهي
ًيض هؤيّذ ّويي ًِشيِ اػت.
ي٤ي اص اػتذاللّبي ْ٠ٛبي هخبل ،ٚايي اػت  ِ٣چَى اهَس حٞاللّْي ثش هجٌبي تخٜيٍ ٚا ْٟؿذُ ٍ اػتٌبد ثِ ٓلن ٟبهي
هؼتلضم تح٠ي٤ٌ٣ ٍ ٞبؽ ٍ ه٘بيش ثب ايي هٌٔبػت؛ لزا دس ايي ٟجيل هَاسد ،اػتٜبدُ اص ٓلن ٟبهي هٌل٠بً ربيض ًيؼت ٍ دادسع
كشٛبً ثبيذ هٌبث ٞداليل (اٟشاس ،ؿْبدت ،ػَگٌذ) سػيذگي ًوَدُ ٍ دس كَست ٠ٛذاى آىّب ،سأي ثش ثشائت هتّْن كبدس ًوبيذ.
هْالَك ٚهٌّ٠ي ثب ٍهْ ٟبًَى هزبصات اػالهي ،تٜبٍتي ثيي حٞاهلل ٍ حٞالٌّبع ٟبئل ًـذُ ٍ ًِبم اٌٟبّ ٍرذاًي سا حب٣ن
ػبختِ اػت.
 -2-1هَضَػیّت ػلن قاضی در قاًَى هجازات اسالهی
دس ٟبًَى هزبصات اػالهيٓ ،لن ٟبهي ٛيًٜؼِ هٔتجش ٍ داساي اسصؽ احجبتي اػت؛ اهّب آتجبس ػبيش ادلِّ هٌَى ثِ هٌبث٠ت
آىّب ثب ٓلن ٟبهي ٍ ي٠يي دسًٍي ٍي هيثبؿذ .لزا هيگَيين ٓلن ٟبهي دس ٟبًَى  ،َٝٛهَهَٓيّت داؿتِ ٍ اٟشاس ،ؿْبدت ٍ
ػَگٌذ ًشي٠يّت داسًذ .ثٌَِٓاى هخبل ،ؿْبدت دٍ هشد ٓبدل ثِ تٌْبيي هَرت احجبت ثضُ ؿُشة خوش ًيؼت ٍ صهبًي ه٠بم ٟوبيي
هيتَاًذ ح٤ن ثش هحَ٤هيّت هتّْن كبدس ًوبيذ  ِ٣ؿَُْد ٓلنآٍس ثَدُ ٍ دادسع سا ثِ هزشهيّت هتّْن هٌوئي ٍ هت٠بٓذ ػبصد.
ثذيي تشتيت ّيچي ٢اص اٟشاس ،ؿْبدت ٍ ػَگٌذ ثِ تٌْبيي ٍ هؼت٠الً حزّت ًجَدُ ٍ احتيبد ثِ هوبئن ديگشي داسًذ  ِ٣ايي
هوبئن ٓجبستٌذ اص ٟشائي ،اَهبسات ،آت٠بد ثبًٌي ٍ ثِ ٓجبست ديگش "ٓلن ٟبهي".
 -3-1استقالل ػلن قاضی از سایر ادلِّی اثبات جرم
ثِ هَرت هبدُي ٟ 061بًَى هزبصات اػالهي ،دادسع دس ٣ليِّي رشاين هيتَاًذ ثِ ٓلن خَيؾ ٓول ًوبيذ .پغ ثب تَرِّ
ثِ اًالٓ ٍ ٝوَهيّت هبدُي  ،َٝٛهيتَاى ثِ ايي ًتيزِ سػيذ ٓ ِ٣لن ٟبهي ثِ ٌَٓاى دليلي هؼت٠ل ٍ ٣بهل دس ٌ٣بس ػبيش ادلِّ
ٟشاس داسد ٍ هٌَِس اص هؼت٠ل ثَدى آىسا هيتَاى دس ايي اهش داًؼت ٓ ِ٣لن ٟبهي ثِ تٌْبيي حزّت ٍ دليل هحؼَة ؿذُ ٍ
ح٤ن كبدسُ ثش هجٌبي آى٣ ،بهل ٍ خبلي اص اؿ٤بل هيثبؿذ؛ چشا ٟ ِ٣بًَىگزاس دس هبدُي يبد ؿذُ ،ثذٍى ايي ِ٣آتجبس ٍ اسصؽ
احجبتي آىسا هََ٣ل ثِ اٟبهِي ػبيش داليل ًوَدُ ثبؿذ ،ثِ ٌَٓاى دليل احجبت ٣ليِّي رشاين هٔشّٛي ًوَدُ اػت .ثٌبثشايي چٌبىچِ
دادسع دػتشػي ثِ اٟشاس ،ؿْبدت ٍ ػَگٌذ ًذاؿتِ ثبؿذ ،اهّب ثش اػبع اَهبسات ٍ ٟشائي هَرَد دس پشًٍذُ٠ٓ ،يذُ ثش هزشهيّت
هتّْن داؿتِ ثبؿذ ،ثبيذ ح٤ن ثش هحَ٤هيّت كبدس ًوبيذ ٍ ًويتَاًذ هتّْن سا ثِ دليل ٠ٛذاى داليل تجشئِ ًوبيذ .پغ ٓلن ٟبهي ثِ
تٌْبيي ٟبدس ثِ ٣ـٍ ٚأٟيّت اػت؛ اص اييسٍ ٓلن ٟبهي ،هؼت٠الً دليل احجبت رشاين هٌذسد دس ايي ٟبًَى هحؼَة هيؿَد.
 -4-1ػلن قاضی در قَاًیي قصاص ٍ دیات
٣تبة ػَم ٟبًَى هزبصات اػالهي دس خلَف "ٟلبف" ٍ ٣تبة چْبسم ،سارْ ثِ "ديبت" اػت.

ٟ -0-4-0بًَى ٟلبف
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تٜبٍتي هيبى حذٍدٟ ،لبف ٍ ٗيش اييّب دس رَاص ٓول ثِ ٓلن ٟبهي ٍرَد ًذاسد؛ هگش دس حٞالٌّبع  ِ٣هٌبلجِي
كبحتح ،ٞؿشى ارشاي ح٤ن اػت .دس هبدُي ٟ 305بًَى هزبصات اػالهيِ ػبث( ٞهلَّة ػبل  )0231آهذُ ثَد٣« :ؼيِ٣
هحَ٤م ثِ ٟلبف اػت ،ثبيذ ثب ارى ٍليّدم اٍ سا ٣ـت »...يب دس ٟؼوت اخيش هبدُي ّ 011وبى ٟبًَى آهذُ ثَد ...« :دس ح-ٞ
الٌّبع ارشاي حذ هَ َٟٙثِ دسخَاػت كبحت ح ٞهيثبؿذ» .دس هبدُي ٟ 430بًَى هزبصات اػالهيِ رذيذ (هلَّة ػبل
ً )0253يض ّويي ً٤تِ ثب ٓجبستي ديگش هزَ٣س اٛتبدُ اػتّ« :يچ٣غ ٗيش اص هزٌيٓليِ يب ٍلي اٍ ،حٟ ّٞلبف هشت٤ت سا ًذاسد
ٍ اگش ٣ؼي ثذٍى ارى آًبى اٍ سا ٟلبف ٌ٣ذ ،هؼتحٟ ٞلبف اػت».
ٟلبف ثش دٍ ًَّ اػت؛ ٟلبف ًٜغ ٍ ٟلبف ٓوَٟ .لبف ًٜغ سارْ ثِ ٟتل ٓوذ ثَدُ  ِ٣ثخؾ دٍم اص ٣تبة
ػَم ثِ ايي اهش اختلبف يبٛتِ ٍ ثخؾ ػَم ،هشثَى ثِ ٟلبف ٓوَ اػت .هٌبث ٞهَاد ٟ 203 ٍ 061بًَى هزبصات اػالهي،
ساُّبي احجبت ٟتل دس دادگبُ ٓجبستٌذ اص :اٟشاس ،ؿْبدتٟ ،ؼبهِ ٍ ٓلن ٟبهي .ثب اػتٌبد ثِ هَاد ٟ 055 ٍ 033بًَى َٝٛالزّ٣ش،
ي ٢هشتجِ اٟشاس ٍ ؿْبدت دٍ هشد ٓبدل ،ثشاي احجبت ثضُ ٟتل ٓوذ ٣بٛي هيثبؿذ ٍ دس ٌ٣بس ايي ادلِّٓ ،لن ٟبهي ًيض كشاحتبً ثِ
ٌَٓاى ي٤ي ديگش اص ًُشُ ٝاحجبت ٟتل ثيبى ؿذُ اػت .ثذيي هٌٔب  ِ٣چٌبىچِ دادسع ؿخلبً ًبُش ٍ ؿبّذ ٍٟ َّٟتلي ثبؿذ يب اص
اٍهبّ ٍ احَالٟ ،شائي ٍ ؿَاّذ ٍ ًيض ػبيش َٓاهل هؤحّش دس ايزبد ٓلن ،ي٠يي ثِ است٤بة ٟتلي پيذا ًوبيذ ،هيتَاًذ ٛبٓل آىسا
هحَ٤م ثِ هزبصاتّبي پيؾثيٌي ؿذُ دس ٟبًَى ًوبيذ.
دس خلَف ٟلبف ٓوَ ًيض هيتَاى گٜت اگشچِ دس ثحج سارْ ثِ آى هٌلجي دسثبسُي ًحَُي احجبت ثيبى ًگشديذُ،
لي٤ي ثب اػتٌبد ثِ ٟبٓذُي اٍلَيّت هيتَاى گٜت  ِ٣ي٤ي اص ساُّبي احجبت ٟلبف اًشآ( ٙوَ)ٓ ،لن ٟبهي اػت؛ ئٌي
صهبًي ِ٣دس ٟتل ٓوذ  ِ٣هَرت ٟلبف هيثبؿذٓ ،لن ٟبهي ثتَاًذ اص ساُّبي احجبت رشم هحؼَة گشدد ،ثِ ًشي ٞاٍلي دس
ٟلبف ٓوَ ،اص ّويي ًشي ٞهيتَاى آىسا حبثت ًوَد .ثِ ّشحبل اص ًِش ْ٠ٛيّ ،يچ تٜبٍتي هيبى ٟلبف ًٜغ ٍ ٓوَ ٍرَد
ًذاؿتِ ٍ ّش دٍ ثِ ٓلن ٟبهي حبثت هيؿًَذ.

ٟ -3-4-0بًَى ديبت
ٟبًَى ديبت ،ثحج ٣تبة چْبسم ٟبًَى هزبصات اػالهي سا تـ٤يل هيدّذ .هٌبث ٞهبدُي ٟ 444بًَى هزبصات اػالهي،
«ديِي ه٠ذّس ،هبل هٔيٌّي اػت  ِ٣دس ؿشّ ه٠ذّع ثِ ػجت رٌبيت ٗيشٓوذي ثش ًٜغٓ ،وَ يب هٌٜٔت يب رٌبيت ٓوذي دس
هَاسدي  ِ٣ثِ ّش رْتي ٟلبف ًذاسد ،ه٠شّس ؿذُ اػت».
هبدُي ٟ 411بًَى َٝٛالزّ٣ش ،هَاسد پشداخت ديِ سا ثذيي ؿشح هٌشح هيًوبيذ« :دس رٌبيت ؿجِٓوذي ،خٌبي هحن ٍ
رٌبيت ٓوذي ٟ ِ٣لبف دس آى ربيض يب هو٤ي ًيؼت ،دس كَست دسخَاػت هزٌيٓليِ يب ٍليّدم ديِ پشداخت هيؿَد.»...
دس ّشي ٢اص هَاسد  َٝٛآن اص ٟتل ٍ رشحٓ ،لن ٟبهي هيتَاًذ ً٠ؾ داؿتِ ٍ رشم هَسد ًِش سا ثِ احجبت سػبًذ ٍ اص
ػَي ديگش چَى ديِ چيضي ًيؼت هگش هبلي  ِ٣پغ اص احجبت رشم ثِ ْٓذُي ربًي يب ٓبٟلِي ٍي گزاؿتِ هيؿَد ،لزا چَى
دس ٟتل ؿجِٓوذ ٍ خٌبي هحن ٍ ًيض ً٠ق ٓوَ اص سٍي خٌب يب ؿجِٓوذ ٍ ّنچٌيي هَاسدي ٟ ِ٣لبف دس آىّب ربيض
ًيؼتٟ ،لبف هٌتٜي ٍ ثِ ربي ،آى ديِ ثش ْٓذُي ربًي يب ٓبٟلِي اٍ حبثت هيگشدد؛ پغ ادلِّي احجبت آىّب ي٢ػبى ثَدُ ٍ
هيتَاى گٜت ٓلن ٟبهي دس ديبت هيتَاًذ رشم سا ثِ احجبت سػبًذ.
 -5-1ػلن در رأس دالیل اثبات جرم در قاًَى هجازات اسالهی
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ٓلن ّن اص حيج ٣بؿٜيّت تبم اص ٍاّ ٍ ْٟن اص حيج اٌٟبّ ٍرذاًي  ِ٣دس دادسع ايزبد هيٌ٣ذ ،ثش ػبيش داليل احجبت رشم
ثشتشي داسد ٍ اص ّوِ هْنتش ايي ِ٣حزيّت ٍ آتجبس آى راتي ٍ حزيّت ػبيش ادلِّ ،ثؼتگي ثِ ًِش هٌّ٠ي داسد.
ُبّش هَاد ٟبًَى هزبصات اػالهي ّنچَى هَاد  ،203 ٍ 061ايي تلَّس سا ايزبد ٣شدُ  ِ٣اٟشاس ،ؿْبدت ،ػَگٌذ ٍ ٓلن
ٟبهي دس ٓشم ّن ٟشاس گشٛتِ ٍ ٓلن ٟبهي دس ريل ّوِي آىّبػت .دس پبػخ ثِ اثْبم  َٝٛهيتَاى گٜت  ِ٣هٌّ٠ي دس ه٠بم
ثيبى داليل احجبت رشم ثَدُ ٍ ٟلذ دسرِثٌذي ثشحؼت آتجبس ٍ اسصؽ احجبتي آىّب سا ًذاؿتِ اػت .چشا  ِ٣اٍّالً ثذيْي اػت ِ٣
اگش ٟلذ دسرِثٌذي داليل سا ثشحؼت آتجبسؿبى داؿت ،هيثبيؼت ٓلن ٟبهي سا ٟجل اص ػبيش ادلِّ ٍ ٟؼبهِ سا دس سدي ٚآخش
هٔشّٛي هيًوَد .حبًيبً ثب هشارِٔ ثِ هٌبثْ ْ٠ٛي ٟبًَى هضثَس دس رْت س ْٛاثْبم هَرَد هيثيٌين  ِ٣ثٌبثش ٓ٠يذُي ْ٠ٛبي اهبهيِّ،
ٓلن ٟبهي ًؼجت ثِ ػبيش داليل اص آتجبس ثيؾتشي ثشخَسداس اػت ٍ دس سأع ٟشاس داسد ٍ ثِ تٔجيش ػيّذ هشتوي دليل هٔتجشتشي
اص ٓلن ٟبهي ٍرَد ًذاسد ٍ ٍٟتي ؿْبدت ٍ اٟشاس سا اص رْت ٣بؿٜيّت ٍ اسائِي ٍا ْٟثٌَِٓاى ي ٢دليل ٟجَل ٣شدين ،ثٌبثشايي
َٟيتشيي داليل ٓلن اػتٓ( .لنالْذي هَػَيً .)034 :0204 ،جًِ ٞش ا٣خش ْ٠ٛبي اهبهيِّ ،دادسع هيتَاًذ دس ٣ليِّي رشاين
آن اص حٞاهلل ٍ حٞالٌّبع ثِ ٓلن خَد ٓول ًوَدُ ٍ ثب حلَل ٓلنً ،يبصي ثِ ؿْبدت ٍ اٟشاس ًذاسد ٍ حتّي ثشخي اص ْ٠ٛب دس
ايي هَسد ادّٓبي اروبّ ًوَدُاًذ( .هحوّذي گيالًي ،ثيتب .)35 :ثٌبثشايي ٓلن ٟبهي دس سأع ادلِّي احجبت دَٓاػت ٍ ديگش
داليل ثِ آتجبس هٌبث٠ت ثب ٓلن ،حزّت ؿوشدُ ؿذُاًذ.
دس اييرب ثْتش اػت حبلتّبي هختلٜي سا  ِ٣اص ثشخَسد ٓلن ٍ داليل ػِگبًِي ديگش (اٟشاس ،ؿْبدتٟ ،ؼبهِ) حبكل
هيؿَد سا ثشسػي ًوبيين.
ال )ٚدس كَست هخبلٜت داليل ػِگبًِ ثب ٓلن ٟبهيً ،ويتَاًذ ثِ ادلِّي خالٓ ٙلن تشتيت احش دّذ ٍ اص آىربٓ ِ٣لن
ٟبهي دس سأع توبم ادلِّ اػت ،دادسع ه٤لّ ٚاػت داليل ػِگبًِي ديگش سا  ِ٣خالٓ ٙلن هيثبؿٌذٌ٣ ،بس صدُ ٍ ًجٞ
هٔتجشتشيي دليل (ٓلن خَد) ح٤ن ًوبيذ.
ة) دس كَست هٌبث٠ت داليل ػِگبًِ ثب ٓلن ٟبهي ،دس ايي حبلت هبًٌذ هَسد ػبث ٞاٟشاس ،ؿْبدت ٍ ٟؼبهِ ثِ ٌَٓاى ػِ
دليل ٟبًًَيِ احجبت رشم ٍ ٓلن ٟبهي  ِ٣ثِ ٍػيلِي اَهبست ٟوبيي ٍ ًُشُ ٍ ٝاػجبة هتٔبس ٙحبكل ؿذُ ،ثِ ٌَٓاى چْبسهيي
دليل احجبت رشم هٌشح هيثبؿذ ٍ اص ًشٛي داليل ػِگبًِ ثب ٓلن ٟبهي هٌبث٠ت داسًذ .دس اييكَست دادسع ثب اػتٌبد ثِ ي٤ي
اص داليل هضثَس يب ٣ليِّي آىّب يب َٟيتشيي آىّب (ٓلن ٟبهي) ح٤ن ه٠توي سا كبدس هيًوبيذ؛ چشا  ِ٣داليل هضثَس هٌٜشداً ٍ
هزتؤبً اًويٌبى ٍ اٌٟبّ ٍرذاًي ٟبهي سا ٛشاّن آٍسدُاًذ.
ثٌبثشايي آىچِ دس كذٍس ح٤ن دادسع ثبيذ اػبع ٣بس ثبؿذ ،هت٠بٓذ ؿذى ٟبهي ثِ كحّت ادّٓب ٍ ٛشاّن ؿذى اًويٌبى ٍ
اٌٟبّ ٍرذاًي اػت.
 -6-1اهکاى حصَل ػلن قاضی هستٌبط از دالیل دیگر
ٓلن ٟبهي ثِ دٍ ًشي ٞهيتَاًذ حبكل ؿَد؛ ي٤ي اص ًشي ٞاػجبة ٍ ساُّبي هتٔبسًَٓ ِ٣ ٙبً ٓلنآٍس ثَدُ ٍ ديگشاى ًيض
اص آى ًشي ٞثِ ٓلن ٍ آساهؾ خبًش دػت يبٛتِ ٍ ثِ كحّت ادّٓب هت٠بٓذ ؿًَذ .اَهبسات ٟوبيي ،اخجبس هبثٌيي ،اُْبس ًِش
٣بسؿٌبػبى ٍ اٛشاد خجشُ ٍ ...اص ايي ٟجيل اػت .ديگش اييٓ ِ٣لن اص ًشي ٞداليل ٍ ساُّبي ٟبًًَي اص رولِ اٟشاس هتّْن ،ؿْبدت
ؿَْدٟ ،ؼبهِ ٍ ػَگٌذي  ِ٣اص ًبحيِي ي٤ي اص ًشٛيي ؿب٣ي ٍ هتّْن يب ثؼتگبى آىّب حبكل ؿَدٍٟ .تي ٓلن ٟبهي اص داليل
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اخيش حبكل ؿَد ،هيگَيٌذ هؼتٌجي اص آىّب ثَدُ ٍ دليل احجبت رشم هحؼَة هيؿَد؛ ّشچٌذ ٓلن حبكل اص ايي ًُشُ ٝثِ
ٌَٓاى هؼتٌذ ح٤ن ًبم ثشدُ ًـذُ ثبؿذ ٍ اٟشاس يب ؿْبدت يب ػَگٌذ ثِ ٌَٓاى داليل ح٤ن ر٣ش ؿذُ ثبؿٌذ .ثشٓ٤غ ٍٟتي ٓلن
ٟبهي اص ًشي ٞاَهبسات ٟوبيي هَرَد دس پشًٍذُ حبكل ؿَد ،اص ٓلن ٟبهي ثِ ٌَٓاى دليلي ثشاي احجبت اتّْبم اػتٜبدُ هيگشدد.
 -7-1قلورٍ حجیّت ػلن قاضی در جراین
دس خلَف داهٌِي حزيّت ٓلن ٟبهي ٍ ايي ِ٣چِ رشايوي سا ثِ ٍػيلِي آى هيتَاى احجبت ًوَد ،دٍ ًِشيِ اسائِ ؿذُ
اػت:

ًِ -0-3-0شيِي حزيّت هحذٍد ٓلن ٟبهي
ايي ًِشيِ ثش هجٌبي ُبّش هَادي اص ٟبًَى هزبصات اػالهيِ ػبث( ٞهلَّة ػبل  )0231اسائِ ؿذُ ثَد .ايي هَاد ٓجبست
ثَدًذ اص ٟ ِ٣ 201 ٍ 211 ،320 ،034 ،031 ،011لوشٍ حزيّت ٓلن ٟبهي سا هحذٍد ثِ رشاين صًب ،لَاى ،هؼبح ،ِ٠ػشٟت
هؼتَرت حذٟ ،تل ٓوذٟ ،تل ؿجِٓوذ ٍ ٟتل خٌبي هحن ًوَدُ اػت .ثٌبثشايي تلشيح ٟبًَىگزاس ثِ ايي اهش ٍ هٔشّٛي ٓلن
ٟبهي ثِ ٌَٓاى دليل احجبت رشاين  َٝٛثٔذ اص هبدُي ٟ 011بًَى هضثَس ،داللت ثش ايي هٌلت داسد ًِ ِ٣ش ٍ ّذ ٙهٌّ٠ي دس
تذٍيي هبدُي  ،011تٔوين ٟلوشٍ حزيّت ٓلن ٟبهي ٍ ثيبى ًَّ ح٤ن ٣لّي ًجَدُ اػت( .آؿَسي ،0244 ،د .)315 :3ايشاد
ٍاسد ثش ًِشيِ ايي اػت ًِ ِ٣شيِي  َٝٛثب هٌبثْ ْ٠ٛي ٟبًَى يبد ؿذُ ه٘بيشت داسد؛ چشا  ِ٣هٌبثًِ ٞش ٍ ٛتبٍي ْ٠ٛبي هـَْس
اهبهيِّ٣ ،ليِّي رشاين آن اص حٞاهلل ٍ حٞالٌّبع اص ًشيٓ ٞلن ٟبهي ٟبثل احجبت اػت( .هحوّذي گيالًي ،ثيتب.)35 :
الجتِّ ثٌبثش ٟبًَى هزبصات اػالهيِ رذيذ (هلَّة ػبل  ،)0253ثِ ًِش هيسػذ ايي ًِشيِ هشدٍد اػت؛ صيشا دس هبدُي
 061ايي ٟبًَىٓ ،لن ٟبهي اص ادلِّي احجبت رشم دس اهَس ٣يٜشي ًبم ثشدُ ؿذُ  ِ٣ايي هبدُ ٓبم ٍ هٌل ٞاػت ٍ ؿبهل ٣ليِّي
رشاين هيؿَد ٍ دس هبدُي ً 203يض ثِ ًَس خبف ثش اييٓ ِ٣لن ٟبهي اص ًُشُ ٝاحجبت رٌبيت اػت ًبم هيثشد.

ًِ -3-3-0شيِي حزيّت ًبهحذٍد ٓلن ٟبهي
هٌبث ٞايي ًِشيِ٣ ،ليِّي رشاين هَهَّ ٟبًَى هضثَس اص ًشيٓ ٞلن ٟبهي ٟبثل احجبت اػت ٍ ًقّ خبكّي هجتٌي ثش حزيّت
هحذٍد ٓلن ٟبهي ثِ چـن ًويخَسد .ثٌبثش ٟبًَى هزبصات اػالهيِ ػبث( ٞهلَّة ػبل ٓ ،)0231وذُتشيي داليل ايي ًِشيِ
ٓجبستٌذ اص:
 -0هحذٍد ًوَدى ٟلوشٍ حزيّت ٓلن ٟبهي ثِ رشاين پٌذگبًِ كحيح ًويثبؿذ ٍ ثب هٌبثْ ٟبًَى  َٝٛه٘بيشت داسد؛ چشا ِ٣
هٌبثًِ ٞش هـَْس ْ٠ٛبي اهبهيِّ٣ ،ليِّي رشاين آن اص حٞاهلل ٍ حٞالٌّبع اص ًشيٓ ٞلن ٟبهي ٟبثل احجبت اػت ٍ ٟبًَىگزاس ثب
تذٍيي هبدُي ٟ 011بًَى هزبصات اػالهيِ ػبث( ٞهلَّة ػبل  ،)0231اص َٟل هـَْس ْ٠ٛب پيشٍي ًوَدُ ثَد .لزا ّشچٌذ
هبدُي هضثَس دس ثبة صًب آهذُ ثَد ،لي٤ي ثبيذ گٜت  ِ٣اٍّالً ًج ٞهبدُي  ،َٝٛدادسع هيتَاًذ دس رشاين ٍارذ رٌجِي حٞالٌّبع
ثِ ٓلن خَد ٓول ًوبيذ ٍ اص آىرب ِ٣صًب اص رولِ رشاين ٍارذ رٌجِي حٞاهلل هحؼَة ؿذُ ٍ اص حذٍد الْي اػت ٍ ثخـي اص
هبدُ هشثَى ثِ حٞالٌّبع هيثبؿذ ،ثٌبثشايي ه٠شّسات هبدُي ٟ 011بًَى هزَ٣س ،ؿبهل ػبيش رشاين آن اص حٞاهلل ٍ حٞالٌّبع ًيض
هيگشدد ٍ حبًيبً اكلُ ،بّش ٍ اًال ٝهبدُ ،ايي ًِشيِ سا ثِ ٍهَح ًـبى هيدّذ.
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 -3تلشيح ٟبًَىگزاس دس هَاد ٟ 320 ٍ 055 ،034 ،031بًَى هزبصات اػالهيِ ػبث( ٞهلَّة ػبل  ،)0231اص ٓوَهيّت
هبدُي ٤ً 011بػتِ؛ ثل ِ٤تأ٣يذ ٍ ت٤شاسي ثش ح٤ن ٣لّي هضثَس هيثبؿذ .لزا ثِ ٌَٓاى هؤيّذ ٍ هؤّ٣ذ اػت ًِ ثِ ٌَٓاى اهشي
ه٘بيش.
 -2ثش ٛشم ًجَد ح٤ن ٣لّي هبدُي ٟ 011بًَى هزبصات اػالهيِ ػبث( ٞهلَّة ػبل  ٍ )0231كِش ِٙثَدى ه٠شّسات هشثَى
ثِ هَاد  ِ٣ 320 ٍ 055 ،034 ،031هشثَى ثِ رشاين لَاى ،هؼبح ،ِ٠ػشٟت هؼتَرت حذ ٍ ٟتل اػت  ِ٣ثب ٓلن ٟبهي ٟبثل
احجبت اػت ،هـبّذُ هيٌ٣ين  ِ٣دس هيبى ٣ليِّي رشاين آن اص حٞاهلل ٍ حٞالٌّبع ،هْنتشيي آىّب ّوبًب رشاين هَهَّ هَاد
 َٝٛاػت؛ خَاُ اص حيج اختال ٙدس ًِن ارتوبّ ٍ ح َٝ٠اٛشاد ،خَاُ اص لحبٍ تأحيش دس هٌب ٍ ْٛح َٝ٠خلَكي اٛشاد ،خَاُ
اص رْت استجبى ثب ح ٍ َٝ٠حذٍد الْي ٍ ثبالخشُ اص حيج هزبصاتّبي ؿذيذ ٍ خبفِ خَد  ِ٣سػيذگي ثِ ايي رشاين سا
دؿَاستش ٍ دٟيٞتش هيػبصد؛ هْالَك ٚثِ ٟبهي ح ّٞسرَّ ثِ ٓلن خَيؾ دادُ ؿذُ اػت .لزا دس رشاين ديگش هبًٌذ ؿُشة
خوش يب هشة ٍ رشح  ِ٣داساي اّويّت ٣نتشي ّؼتٌذ ،ثِ ًشي ٞاٍلي دادسع ح ّٞاػتٜبدُ اص ٓلن خَد سا داساػت.
پغ اگش اػتذالل هخبلٜيي ثِ ايي دليل ثبؿذ  ِ٣ثِ لحبٍ ثيًشٛي دادسع ،هٌّ٠ي اربصُي اػتٌبد ثِ ٓلن سا دس ٣ليِّي رشاين
ًذادُ ،دس پبػخ هيگَيين  ِ٣دس رشاين ر٣ش ؿذُي  ،َٝٛسٓبيت ثيًشٛي دادسع اص اّويّت ثيؾتشي ثشخَسداس اػت؛ لزا ايي
اػتذالل ًيض كحيح ثِ ًِش ًويسػذ.
 -4پيؾتش ثيبى ؿذ ٓ ِ٣لن ٟبهي ثِ ٌَٓاى دليل احجبت رشم دس ه٠بيؼِ ثب ػبيش ادلِّي ديگش اسرحيّت داسد؛ چشا  ِ٣حزيّت
ٓلن ،راتي ٍ ٣بؿٜيّت آى تبم اػت؛ دس كَستي ِ٣اٟشاس ،ؿْبدت ٍ ػَگٌذٍ ،أٟيّت سا ثِ ًَس ًبٟق ٣ـً ٚوَدُ ٍ هٜيذ ُيّ
ّؼتٌذ .پغ ًويتَاى گٜت هٌّ٠ي دس ٟبًَى هَسد ثحج ،اربصُي اػتٜبدُ اص دليل ي٠يٌي (ٓلن ٟبهي) سا ًذادُ ٍ آًبى سا ه٠يّذ ثِ
گشٍّي داليل ٌُّي ًوَدُ اػت.
 -1ؿشايي ٍ هبّيّت خبف دٓبٍي ٣يٜشي ٍ اييٓ ِ٣وَهبً دس خٜب ٍا ْٟهيؿًَذ ٍ ٍ َّٟآًبىًْ ،بًي ٍ دٍس اص اًِبس هشدم اػت
ٍ دػتشػي ٟوبت ٍ دادسػبى ثِ داليل احجبت رشم (اٟشاس ،ؿْبدت ٍ ػَگٌذ) دس هشحلِي تح٠ي ٍ ٞتٔ٠يت ٍ سػيذگي ،ثؼيبس
هـ٤ل اػت .ثٌبثشايي ٓذم دػتشػي ٍ اػتٜبدُي ٟبهي اص ٓلن خَيؾ ،هَرت ً٠ن ٗشم دس تٔ٠يت ٍ هزبصات هزشهيي
خَاّذ ثَد.
ً -6ج ٞهَاد ٟ 310 ٍ 343 ،340 ،341 ،325 ،045 ،065 ،006 ،33 ،31 ،32بًَى هزبصات اػالهيِ ػبث( ٞهلَّة ػبل
 ،)0231كِش ِٙاٟشاس ،ؿْبدت ٍ ػَگٌذ هَهَٓيّت ًذاؿتِ؛ ثل ِ٤ثبيذ داساي ؿشايٌي خبف ثبؿذ .ثِ ٓجبست ديگش ثشاي
دادسعًَٓ ،ي اًويٌبى ٍ ٌٟبٓت داليل هٌَٔي ّؼتٌذ ٍ ثش ٟبًَى هضثَسًِ ،بم اٌٟبّ ٍرذاًي ايزبد هيًوبيٌذ .ثٌبثشايي ّش ٣ذام اص
آىّبٟ ،جل اص ايي ِ٣داليل ٟبًًَي ثبؿٌذ ،داليل هٌَٔي ّؼتٌذ ٍ ثش ٟبًَى هضثَسًِ ،بم اٌٟبّ ٍرذاًي دادسع حب٣ن اػت ٍ ٓلن
ٟبهي ،دليل احجبت ٣ليِّي رشاين هَهَّ دس ايي ٟبًَى هحؼَة هيؿَد .ثذيي هٌٔب  ِ٣گبُ ٓلن ٟبهي دس سأع ادلِّ اػت ِ٣
ايي هشثَى ثِ صهبًي اػت  ِ٣دس هَسد رشايوي ًِيش ػشٟت ٍ ٟتل ،چْبس دليل هٔتجش ًِيش اٟشاس ،ؿْبدتٟ ،ؼبهِ ٍ ٓلن ٟبهي
دس اختيبس دادسع ثبؿذ ٍ گبُ ٓلن ثِ ٌَٓاى دليلي هؼت٠ل هخجِت رشم اػت  ِ٣دس ايي حبلتٟ ،بهي دػتشػي ثِ اٟشاس ،ؿْبدت
يب ٟؼبهِ ًذاؿتِ؛ لي٤ي ٓلن ٟبهي ثِ ٌَٓاى تٌْب دليل دس اختيبس اٍػت ٍ گبُ ٓلن هؼتٌجي اص ػبيش داليل اػت .هخالً اٟشاس،
ؿْبدت ٍ ٟؼبهِ اٟبهِ ؿذُ ،اهّب دس ُبّشٓ ،لن ٟبهي ثِ ٌَٓاى چْبسهيي دليل احجبت رشم هالحِِ ًويؿَد هْالَك ٚهؼتٌجي
اص آىّبػت.
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ثِ ًِش هيسػذ ٟبًَى هزبصات اػالهيِ رذيذ (هلَّة ػبل  )0253رْت خبتوِ دادى ثِ ثحجّبي  ،َٝٛدس هبدُي 061
خَدٓ ،لن ٟبهي سا ثِ ٌَٓاى ي٤ي اص ادلِّي احجبت دس اهَس ٣يٜشي ثِ كَست ٓبم ٍ هٌلً ٞبم ثشدُ ٍ دس هَاد  300ثِ ثٔذ ،هوي
ٛللي رذاگبًِ ،ثِ ثيبى ه٠شّسات آى ثِ كَست ٣لّي پشداختِ اػت .اص ػَيي دس هبدُي ً 203يض ٓلن ٟبهي ثِ ٌَٓاى ي٤ي اص
ًُشُ ٝاحجبت رٌبيت ر٣ش ؿذُ اػت.

 -2هفَْم دلیل
دليل ٓجبست اػت اص آىچِ  ِ٣ثشاي احجبت ح٤ن ؿشٓي ثِ آى اػتذالل هيؿَد .دليل دس اكٌالح اكَلييي ٓجبست اػت اص
چيضي ٍ ِ٣كَل ٍ سػيذى ثِ آىٓ ،لن ثِ هٌلَة سا هو٤ي هيػبصد .ثِ ديگش ػخي دس اكٌالح اكَليّب ،دليل ثِ چيضى گٜتِ
هيؿَد ٟ ِ٣بثليّت اػتٌجبى ح٤ن ؿشٓى اص آى ٍرَد داسد ٍ ٍػيلِاى اػت  ِ٣هزتْذ سا ٍ-رذاًبً يب تٔجّذاً -ثِ ح٤ن ٍأٟى
هيسػبًذ .دليل دس اكٌالح ٓلن حٓ َٝ٠جبست اػت اص اهشي ً ِ٣شٛيي دَٓا ثشاي احجبت يب دٛبّ اص دَٓا ثِ آى اػتٌبد هيٌٌ٣ذ.
(٣شيوي.)61 :6831 ،
ثذيي تشتيت دليل دس اكٌالح حَٟ٠ي هٌٔي هحذٍدي داسد ٍ اهشي اػت ٣ ِ٣بسثشد آى٠ٛ ،ي دس دادگبُ اػت ٍ صهبى
َُْس ٍ تزلّي آى ّوبى صهبى ًشح دَٓا يب دٛبّ اػت.
 -1-2حصَل ػلن ٍ یقیي
تحليل دليل اص هحَسيتشيي هَهَٓبت حَٟ٠ي ٍ ثِ ٍيظُ ح٣ َٝ٠يٜشي اػت .آحبس تحليل دليل داساي اّويّت ثؼيبسي
اػت  ِ٣دس ثشخي هَاسد ثِ ٓلّت ً٠ق دس تحليل داليل ،هو٤ي اػت ؿخق هبُّب يب ػبلّبي هتوبدي دس ثبصداؿت ثِ ػش
ثَشَد ٍ پغ اص هذّتي تجشئِ ؿَد .ي ٢اُْبس اًّالّ ًبكحيح ،ي ٢گضاسؽ خالٍ ٙا ،ْٟيًَ ٢ؿتِي هزَٔل ،ؿْبدتي دسٍٕ يب
اُْبس ًِش ٣بسؿٌبػي ثيدّٟت يب هٌحش ،ٙهو٤ي اػت دادسع سا ثِ اؿتجبُ ث٤ـبًذ ٍ هَرجبت هحَ٤هيّت ثيگٌبّي سا ٛشاّن
ػبصد .تأ٣يذ ثش هشٍست پبيجٌذي ثِ ح َٝ٠ؿْشًٍذي ٍ احتشام ثِ آصاديّبي اؿخبف دس توبم هشاحل دادسػي ،هشٍست ٍ
اّويّت پشداختي ثِ هَهَّ تحليل دليل سا دٍ چٌذاى هيػبصد .دس تحليل دليل ،دٍ هَهَّ سا هَسد ثشسػي ٟشاس هيدّين؛
اٍّل ايي ِ٣آيب داليلي  ِ٣ثِ ٌَٓاى اثضاس ٍ ٍػيلِي احجبت يب اًتؼبة اػتٜبدُ هيؿَد ،دس تحليل آى هَاسد ٟبًًَي سٓبيت ؿذُ
اػت؟ ثِ ٓجبست ديگش آيب هـوَل اكل كحّت تحليل داليل ٟشاس هيگيشد يب خيش؟ ػپغ آيب داليلي  ِ٣ثِ ًُشُ ٝهـشٍّ روْ-
آٍسي ؿذُٟ ،بدس اػت ثِ ًَس هتٔبس ٙاتّْبم سا ثِ هتّْن هٌتؼت ٌ٣ذ؟ هو٤ي اػت ٟبهي ثب تَرِّ ثِ ؿَاّذ ٍ ٟشائي ،اتّْبهي سا
ثِ هتّْن اًتؼبة دّذ؛ اهّب ايي سأي ثِ رْت ٓذم ٜ٣بيت دليل دس هشرْ ثبالتش ً٠ن گشدد.
 -2-2هباًی قاًًَی تحصیل دلیل
اكل ٟبًًَي ثَدى داليل  ِ٣ثب ًِبم ارتوبٓي استجبى داسد ،ي٤ي اص اكَل اػبػي آييي دادسػي ٣يٜشي دس ًِبم ٣ـَسّبي
حًَ َٝ٠ؿتِ اص رولِ ح َٝ٠ايشاى ٍ ٛشاًؼِ اػتٟ .بًَى ثِ هٌَِس توويي كحّت ٣ؼت دليل ثِ ٓشهِي خيّ هـي الصم هي-
پشداصد ٍ دس هوي سٓبيت ٟشاسدادّبي ثييالوللي ٍ ٟبًَى اػبػي يب ه٠شّسات آييي دادسػي ٣يٜشي ،اص اؿخبف دس ه٠بثل آَوبل
خَدػشاًِ ٍ هؼتجذّاًِ حوبيت هيًوبيذ.
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 -0-3-3توويٌبت هجتٌي ثش ٟشاسدادّبي ثييالوللي
ثِ هَرت هبدُي  1آالهيِّي رْبًي ح َٝ٠ثـشّ« :يچ٣غ سا ًجبيذ هَسد ُلن ٍ ؿٌ٤زِ ٍ سٛتبس يب هزبصاتي ٗيشاًؼبًي يب
تح٠يشآهيض ٟشاس داد» .هبدُي ّ 03وبى آالهيِّ ًيض اؿٔبس هيداسدّ« :يچ٣غ ًجبيذ دس هٔشم هذاخلِي خَدػشاًِ دس صًذگي
ؿخلي ،خبًَادُ ،خبًِ يب ه٤بتجبت خَد ٟشاس گيشد يب ايي ِ٣ؿَش ٍ ٙآثشٍي اٍ هَسد تٔشّم ٟشاس گيشدّ .ش٣غ ح ٞداسد  ِ٣اص
حوبيت ٟبًَى دس ثشاثش چٌيي هذاخلِّب ٍ تٔشّمّبيي ثشخَسداس گشدد.»1
ٟشاسداد اسٍپبيي ح َٝ٠ثـش ٍ آصاديّبي اػبػي دس هَاد  6 ٍ 2خَد ،ثِ ه٠شّسات هضثَس تَرِّ داؿتِ ٍ هوي تٔييي
هوبًت ارشا دس هَسد ًحًَُ ،شي ٞآتشام ٍ ؿ٤بيت اٛشاد ًيض ّوبًٌذ دٍلتّب ه٠شّساتي ٍهْ ًوَدُ اػت٣ .ـَس ٛشاًؼِ دس
تْيِّي ٟشاسداد اسٍپبيي ح َٝ٠ثـش ٍ آصاديّبي اػبػي ػْين ثَدُ ٍ دس  30دػبهجش ػبل  0532هيالديٟ ،شاسداد هضثَس سا هَسد
تلَيت ٟشاس دادُ اػت.

 -3-3-3توويٌبت هجتٌي ثش ٟبًَى اػبػي
توويٌبت هجتٌي ثش ٟبًَى اػبػي سا دس حٛ َٝ٠شاًؼِ ٍ ايشاى هَسد ثشسػي ٟشاس هيدّين:
ال )ٚه٠ذهِي ٟبًَى اػبػي  01ا٣تجش ػبل  0514هيالدي ٛشاًؼِ ،اكَل ثٌيبديي هزَ٣س دس آالهيِّي رْبًي ح َٝ٠ثـش
 0345هيالدي سا تأييذ ًوَدُ اػت .هٌبث ٞثٌذ  0اكل  ،64اػت٠الل ه٠بهبت ٍ هٌبكت ٟوبيي توويي ؿذُ ٍ ثذيي تشتيت
خٌش تَػّل ثِ ؿيَُّبي ًبهـشٍّ ثِ رْت ه٠بكذ ػيبػي هٌتٜي اػتٍ .رَد ؿَساي اًتِبهي ٟوبت (ثٌذ  4اكل ً )61يض
ي ٢هوبًت ارشاييِ ؿ٘ليِ هٌبػت اػت .اكل ٟ 66بًَى اػبػي ّن ه٠بهبت ٟوبيي سا پبػذاس حٛ َٝ٠شدي هيداًذ.
ة) ٣يٜيّت تحليل دليل ٍ اػتٌبد ثِ آى ،دس ٟبًَى اػبػي روَْسي اػالهي ايشاى اص توويٌبت ٣بٛي ثشخَسداس اػت .صيشا
اكل ٟ 066بًَى اػبػي هؤّ٣ذاً ه٠شّس هيداسد« :اح٤بم دادگبُّب ثبيذ هؼتذل ٍ هؼتٌذ ثِ هَاد ٟبًَى ٍ اكَلي ثبؿذ  ِ٣ثش اػبع
آى ح٤ن كبدس ؿذُ اػت» .اص هَاسد ارشاي ٓذالت دس صهيٌِي تحليل دليلٟ ،جَل ٍأٟي اػت٠الل ه٠بهبت ٍ هٌبكت ٟوبيي دس
ه٠بثل ػبيش َٟاػت  ِ٣ايي اهش ثب اكل ٟ 064بًَى اػبػي هجٌي ثش هٌْ اًٜلبل ٟوبت ٍ هٌْ ت٘ييش هحل خذهت يب ػِوَت آًبى
ٓلياالكَل توويي گشديذُ اػت .هوٌبً هبدُي ٟ 131بًَى هزبصات اػالهي (تٔضيشات ٍ هزبصاتّبي ثبصداسًذُ) هوبًت
ارشاي ػَلتِ آصادي ؿخلي اٛشاد ٍ هحشٍم ػبختي آًبى اص ح َٝ٠ه٠شّس دس ٟبًَى اػبػي سا پيؾثيٌي ًوَدُ ٍ ثيبى هيداسد:
«ّشي ٢اص ه٠بهبت ٍ هأهَسيي ٍاثؼتِ ثِ ًْبدّب ٍ دػتگبُّبي حَ٤هتي  ِ٣ثش خالٟ ٙبًَى ،آصادي ؿخلي اٛشاد هلّت سا ػَلت
ٌ٣ذ يب آًبى سا اص ح َٝ٠ه٠شّس دس ٟبًَى اػبػي روَْسي اػالهي ايشاى هحشٍم ًوبيذٓ ،الٍُ ثش اًٜلبل اص خذهت ٍ هحشٍهيّت
ي ٢تب پٌذ ػبل اص هـبٗل حَ٤هتي ،ثِ حجغ اص دٍ هبُ تب ػِ ػبل هحَ٤م خَاّذ ؿذ» .اص هَاسد ديگش ارشاي ٓذالت ،هٌْ
اُْبس ًِش ه٘شهبًِ ٍ اٟذاهبت ثشخال ٙح ٞدسثبسُي ي٤ي اص ًشٛيي دس اداسات ٍ هحب٣ن دادگؼتشي هَهَّ هبدُي ّ 611وبى

 -1هٌبث ٞهبدُي ٟ 333-06بًَى رضاي ٛشاًؼِ ،توبعّبي تلٌٜي ًبهٌبػت (هضاحن) يب تْبروبت كَتي ه٤شّس ثِ هٌَِس اِخالل دس آػبيؾ
ديگشي ،هؼتَرت ي ٢ػبل حجغ ٍ ي٤لذ ّضاس ٛشاً ٢رشيوِ اػت.
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ٟبًَى اػت ً ِ٣ـبى اص توويي اهٌيّت ٟوبيي اؿخبف (ثِ ٍيظُ ٌّگبم تحليل دليل) دس ه٠بثل هأهَسيي اداسات ٍ هحب٣ن
دادگؼتشي داسد.
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 -2-3-3توويٌبت هجتٌي ثش َٟاًيي آييي دادسػي ٣يٜشي
ٟبًَى آييي دادسػي ٣يٜشي ٛشاًؼِ ،هزوَِٓاي اػت  ِ٣سٓبيت كحّت اهبًت سا دس ٣ؼت دليل توويي هيًوبيذ .هَاد
 64 ٍ 62ايي ٟبًَى ،هشثَى ثِ هٌْ ثبصداؿت ثيؾ اص  34ػبٓت هتّْن ٍ ًيض توذيذ آى حذّا٣خش تب  34ػبٓت ديگش ثب اربصُي
٣تجي دادػتبى اػت .هَاد  31تب ٟ 34بًَى هضثَس ًيض ًبُش ثش كحّت اٟذاهبتي اػت  ِ٣هشثَى ثِ تح٠ي٠بت ه٠ذّهبتي پشًٍذُّبي
٣يٜشي اػت .هبدُي ٟ 40بًَى آييي دادسػي ٣يٜشي ،اص تٌِين ٣تجي تح٠ي٠بت دس هشحلِي ثبصپشػي ػخي هيگَيذ .هبدُي 033
ٟبًَى هزَ٣س ،ثٌالى تح٠ي٠بتي سا آالم هيداسد  ِ٣ػبلت ح ّٞدٛبّ هتّْن ثٌذ  0هبدُي ( 201هشثَى ثِ حذٍد اختيبسات
ؿخلي ٟوبت) اػت ٍ اختيبسات سئيغ دادگبُ رٌبيي سا ًؼجت ثِ اٟذاهبتي  ِ٣هيتَاًذ ثشاي ٣ـ ٚح٠ي٠ت اًزبم دّذ،
هحذٍد هيًوبيذ ٍ اٍ سا هلضم هيػبصد  ِ٣دس ٟيذ ٍ ثٌذ "ؿشٍ ٍ ٙرذاى" ثبؿذ.
دس ح َٝ٠ايشاىٟ ،بًَى تـ٤يل دادگبُّبي ٓوَهي ٍ اً٠الة هلَّة  ،0232/4/01دس ػبل  0240ت٘ييشات ٍ اكالحبتي
ثِ ّوشاُ داؿت  ِ٣هَرجبت تـ٤يل تذسيزي "دادػشاي ٓوَهي ٍ اً٠الة" سا دس ػٌح ٣ـَس ٛشاّن ػبخت؛ ثِ گًَِاي ِ٣
هزذّداً دس ايي خلَف ثب ًِبم حٛ َٝ٠شاًؼِ ت٠بسى يبٛت.

ٓ -4-3-3ذم ٜ٣بيت هتَى ٟبًًَي
ثشسػي ٟبًَى ًـبى هيدّذ ٟ ِ٣شاسدادّبي ثييالولليٟ ،بًَى اػبػي ٍ هزوَِٓي َٟاًيي آييي دادسػي ٣يٜشي ،تٌْب
دسثشداسًذُي چٌذ اكل اسؿبدي ّؼتٌذ ٍ ًشيِ٠ي هـخّلي ثشاي تح٠ي ٍ ٞثبصرَيي اسائِ ًويدٌّذ .دس ٍا ْٟهٌّ٠ي ثب پيشٍي اص
اكل آصادي تحليل دليل دس اهَس ٣يٜشي ،خَاػتِ اػت هَرت اختالل تح٠ي٠بت ثبصپشع ًجبؿذ ٍ اٍ سا دس هجبسصُ ٓليِ
تجْ٤بساى هحذٍد ًؼبصد .صيشا اگش دس صهيٌِي ٍُبيً ٍ ٚحَُي ٓول ثبصرَيبى ،هَاثي دٟي ٍ ٞهـخّق تٌِين ؿَد ،ايي گشٍُ
ثيؾ اص اًذاصُ هحذٍد هيگشدًذ ٍ دس ًتيزِ اهٌيّت اؿخبف هٌَِى ٍ تحت تٔ٠يت تأهيي هيؿَد.

 -3بررسی اجوالی ًقش ػلن قاضی بِ ػٌَاى دلیل اثبات دػَای قتل در آرای فقْای شیؼِ ٍ قاًَى
ا٣خش ٟشيت ثِ اتّٜب ٝثضسگبى  ِ٠ٛؿئِ آن اص هت٠ذّهيي ٍ هتأخّشيي ،ثشاي احجبت دَٓاي ٟتل ،ادلِّي هحذٍد ٍ هـخّلي سا
ثيبى ًوَدُاًذ .توبم ْ٠ٛب -ثذٍى اػتخٌبء -اٟشاس ٍ ؿْبدت سا ثِ ٌَٓاى ادلِّي احجبت دَٓا دس ؿشئت اػالم ٍ ًيض ٟؼبهِ سا ثشاي
هَسد اػتخٌبيي لَث ،ثِ ٌَٓاى ادلِّي احجبت دَٓاي ٟتل ر٣ش ٣شدُاًذٓ .لن ٟبهي ،چْبسهيي دليل احجبت دَٓاي ٟتل دس  ِ٠ٛؿئِ

 -1هبدُي ٟ 611بًَى هزبصات اػالهي (تٔضيشات ٍ هزبصاتّبي ثبصداسًذُ) دس هَسد اُْبسًِش اص سٍي َٗشَم ٍ ثشخال ٙح ٞاؿٔبس
هيداسدّ« :شي ٢اص هأهَسيي اداسات ٍ هؤػّؼبت هزَ٣س دس هبدُي  ِ٣ 154اص سٍي َٗشَم ٍ ثشخال ٙح ،ٞدسثبسُي ي٤ي اص ًشٛيي
اُْبسًِش يب اٟذاهي ٣شدُ ثبؿذ ،ثِ حجغ تب ػِ هبُ يب هزبصات ً٠ذي تب هجلٖ ي ٢هيليَى ٍ پبًلذ ّضاس سيبل ٍ رجشاى خؼبسات ٍاسدُ
هحَ٤م خَاّذ ؿذ».
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اػت  ِ٣تٔذادي اص ْ٠ٛبي هتأخّشِ ؿئِ ،آىسا ثِ كشاحت دس سدي ٚادلِّي احجبت دَٓاي ٟتل ثشؿوشدُاًذ ٍ ثٔوي ديگش ،آىسا
اٍّليي ٍ هٔتجشتشيي دليل احجبت دَٓا ثِ حؼبة آٍسدُاًذ( .ؿيشاصي ،ثيتب ،دّ 305 :45نچٌيي گلپبيگبًي ،ثيتب ،د.)011 :0
ّنگًَي ؿيَُي ْ٠ٛب دس ثحج اص ادلِّ ٍ اييّ ِ٣وگبى اهَس خبكّي سا ثِ ٌَٓاى ادلِّي احجبت دَٓاي ٟتل ر٣ش ًوَدُاًذ ٍ
٠ٛي اختال ٙاًذ٣ي دس ٣يٜيّت ٍ ؿشاييِ آىّب اص خَد ثُشٍص دادُاًذً ،ـبىدٌّذُي ايي هٌلت اػت  ِ٣ادلِّي احجبت دَٓاي ٟتل
اص ًِش ْ٠ٛبي ؿئِ ،اهشٍص هحذٍد ٍ هٔيّي اػت ٍ ايـبى ،هَاسد ؿوبسؽ ؿذُ سا اص ثبة توخيل ًيبٍسدُاًذ.
ٓالٍُ ثش اييٓ ،جبسات ثؼيبسي اص ْ٠ٛب ،ثِ كشاحت ثش ايي اهش داللت داسد؛ چٌذ هَسد اص ٓجبسات ٠ٛيْبى ٍ كبحتًِشاى
ؿئِ ثِ ؿشح ريل ً٠ل هيؿَد:
ٓلّبهِي حلّي ثيبى هيداسد« :اًِّوب يخجت دََٓيِ ال٠تلِ ثأهَس حَالحِ :االِٟشاس ٍ الجَيٌِِّ ٍ الَ٠ؼبهِ؛ دَٓاي ٟتل ٠ٛي اص ػِ ساُ احجبت
هيؿَد :اٟشاس ،ؿْبدت ٍ ٟؼبهِ» .ايـبى ثشاي ثشؿوشدى ادلِّي احجبت دَٓاي ٟتل ،اص اَدات حلش «اًِّوب» اػتٜبدُ ًوَدُ  ِ٣دس هيبى
ٓجبسات هٜيذ حلش ،ثيؾتشيي تأ٣يذ سا دس اٛبدُي حلش داسد.
آيت اهلل ػيّذ هحوّذ ؿيشاصي (اص ْ٠ٛبي هٔبكش) ،ادلِّي احجبت دَٓاي ٟتل سا دس هوي ايي ٓجبسات ثيبى ًوَدُ اػت...« :
تَخجت الذََٓي ثِِٔلنِ الحب٣نِ ٍ االِٟشاس ٍ الجَيٌِِّ ٍ الَ٠ؼبهِ( .»...ؿيشاصي ،ثيتب ،د .)305 :45ايـبى گشچِ اص ادات حلش اػتٜبدُ
ً٤شدُ اػت ،اهّب ُبّش ٓجبستً ،ـبىگش هحذٍد ثَدى ادلِّ ثِ ايي چْبس هَسد اػت.
ثؼيبسي اص ْ٠ٛب ٍ كبحتًِشاى  ِ٠ٛرضايي ؿئِ اص رولِ هح ّٞ٠حلّي دس هختلش الٌّب ٍ ْٛؿشايْ االػالم (هح ّٞ٠حلّي،
 ،0234د ،)0526 :4اثيحوضُ دس الَػيلِّ ،بؿن هٔشٍ ٙالحَؼٌي (الحَؼٌي ،ثيتب )311 :ادلِّي احجبت دَٓاي ٟتل سا كشيحبً
دس ٟبلت روالت هٜيذ حلش ثيبى ًوَدُاًذٓ1.جبسات ػبيش ْ٠ٛبي هت٠ذّم ٍ هتأخّش ًيض گشچِ دس ٟبلت روالت هٜيذ حلش ثيبى
ًـذُ اػتّ ،ويي چٌذ دليل سا دس ثش داسد ٍ ؿبيذ ًتَاى ٠ٛيْي سا يبٛت  ِ٣ايي ػِ يب چْبس دليل سا ثشاي احجبت دَٓاي ٟتل ثيبى
ً٤شدُ ثبؿذ يب دليل ديگشي ثش آىّب اٛضٍدُ ثبؿذ.
اص ٓجبسات ْ٠ٛب دس ثبة ٟتل ،ايي ًتيزِ حبكل هيؿَد  ِ٣آىّب ٟبئل ثِ هحذٍديّت ادلِّي احجبت دَٓاي ٟتل ثَدُ ٍ ادلِّي
احجبت سا دس ايي چٌذ اهش هٌحلش هيداًٌذ .هبدُي ٟ 320بًَى هزبصات اػالهيِ ػبث( ٞهلَّة ػبل ً )0231يض ثِ تجٔيّت اص
آساي ْ٠ٛبّ ،ويي چْبس دليل سا ثِ ٌَٓاى ادلِّي احجبت دَٓاي ٟتل آالم ًوَدُ ثَد.
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هَاد ٟ 203 ٍ 061بًَى هزبصات اػالهيِ رذيذ (هلَّة ػبل ً )0253يض اٟشاس ،ؿْبدتٟ ،ؼبهِ ٍ ٓلن ٟبهي سا اص ساُ-
ّبي احجبت رٌبيت هٔشّٛي هيًوبيذ.
تب اييرب ثب اػتٌبد ثِ اُْبسات ٍ ٓجبسات ْ٠ٛب ٍ تلشيح ٟبًَى هَهَِٓ ،چٌيي ًتيزِ گشٛتِ ؿذ  ِ٣ادلِّي احجبت دَٓاي
ٟتل ،هٔذٍد ٍ هٔيّي اػت .ايٌ ٢اص صاٍيِي ديگشي ثِ هَهَّ هيًگشين.
ٓلن ٟبهي دس  ِ٠ٛؿئِ ٍ ٟبًَى هَهَِٓ ،حزّت ثَدُ ٍ ي٤ي اص ادلِّي احجبت دَٓاػتٟ .بًَى هَهَِٓ ،آىسا ثِ كشاحت
دس سدي ٚادلِّي احجبت دَٓا ر٣ش ًوَدُ اػت .گشچِ دس خلَف دَٓاي ٟتل ،اٛشاد هٔذٍدي آىسا ثِ كشاحت دس ؿوبس ادلِّي
ػِگبًِي ديگش آٍسدُاًذ( ،ؿيشاصي ،ثيتب :د ،)305 :45اهّب ثيؾتش ْ٠ٛبي هـَْس هتأخّش ،دس ي٤ي ديگش اص اثَاة هجبحج ْ٠ٛي

َٛ ...« -1بالِحجبت الئذ ٍ أى يََ٤ى ثَِاحذ هِي أهَسِ حَالحِ :االِٟشاسُ ٍَ الجيٌِِّ ٍَ الَ٠ؼبهِ».
 -2ساُّبي حجَت ٟتل دس دادگبُ ٓجبستٌذ اص -0 :اٟشاس -3 ،ؿْبدتٟ -2 ،ؼبهِٓ -4 ،لن ٟبهي.
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(ٗبلجبً ثبة ٟوب) اص ٓلن ٟبهي ثِ ٌَٓاى ي٤ي اص ادلِّي هٔتجش احجبت دَٓا ثِ ًَس هٌلًٌِْٟ ،ٞش اص ثبة ٟتل ٍ ٗيشٟتل ًبم ثشدُ-
اًذ؛ ْ٠ٛبي هٔبكش ثِ اتّٜب ٝثش ايي ًِشًذ( .هَػَي خويٌي ،0261 ،د ٍ 464 :3خَيي ،ثيتب ،د ٍ 03 :0گلپبيگبًي ،ثيتب ،د:0
ً ٍ 011جبًجبيي يضدي ،0233 ،د.)20 :2
ثٌبثشايي دس حزيّت هٌلٓ ٞلن ٟبهي اص ًِش  ِ٠ٛاهبهيِّ ٍ ايي ِ٣هيتَاى اص آى ثِ ٌَٓاى دليل احجبت دَٓاي ٟتل اػتٜبدُ
ًوَد ،تشديذي ًيؼت ٍ اص ػَي ديگش ،هٌجْ حلَل ٓلن ٟبهي دس  ِ٠ٛؿئِ ،هحذٍد ٍ هٌحلش دس اهش يب اهَس خبكّي ًـذُ
اػتٓ ،لن ٟبهي اص ّش ًشي ٞهتٔبس٠ٓ ٍ ٙاليي  ِ٣حبكل ؿذُ ثبؿذ ،هيتَاًذ هجٌبي ح٤ن ٍ حل ٍ ٛلل دَٓا ٟشاس گيشد.
ٍ -1-3ظایف قضات در استٌاد بِ ػلن خَیش
ػؤالي  ِ٣دس اييرب هٌشح هيؿَد ايي اػت  ِ٣آيب اص ديذگبُ هٌّ٠يٟ ،وبت ه٤لّ ٚثِ اػتٜبدُ اص ٓلن خَيـٌذ يب اييِ٣
ايي اػتٌبد ،اص اختيبسات ٟبًًَي آىّب ثِ حؼبة هيآيذ  ِ٣دس ايي صهيٌِ ،دٍ ًِشيِ اسائِ ؿذُ اػت.

ًِ -0-0-2شيِي آصادي ٟوبت دس اػتٌبد ثِ ٓلن
هٌبث ٞايي ًِشيِ ،ثب اػتٌجبى اص هَاد ٟ 031 ٍ 011بًَى هزبصات اػالهيِ ػبث( ٞهلَّة ػبل ٟ ،)0231وبت ٟبًًَبً
ه٤لّ ٚثِ اػتٜبدُ اص ٓلن خَيؾ ًيؼتٌذ ٍ ٍُيِٜي ٟبًًَي آىّب ،سػيذگي ثِ رشاين ثش اػبع اٟشاس ،ؿْبدتٟ ،ؼبهِ ٍ ػَگٌذ
اػت.
اػتٜبدُي ٟبًَىگزاس دس دٍ هبدُي َٝٛالزّ٣ش اص ٍاطُي "هيتَاًذ" ٍ هٌٔي لَ٘ي ايي ٍاطُ  ِ٣داللت ثش اختيبس ٍ ٓذم ارجبس
داسد ،ايي هٌٔب سا ثِ رّي هتجبدس هيػبصد؛ چشا ِ٣دس كَست ارجبس ٟوبت ثِ اػتٜبدُ اص ٓلن خَيؾ ،هيتَاًؼت اص ٍاطُي
"ثبيذ" اػتٜبدُ ًوبيذ ٍ حتّي دس هٌبثْ ْ٠ٛي ٟبًَى هضثَسْ٠ٛ ،بي اهبهيِّ اص ٍاطُي "يَزَص"  ِ٣هؤيّذ ًِشيِي  َٝٛاػت اػتٜبدُ
ًوَدُاًذ.
اهّب دس ٟبًَى هزبصات اػالهيِ رذيذ (هلَّة ػبل  )0253ايي تخييش ثِ چـن ًويخَسد ٍ ثِ ًِش هيسػذ  ِ٣هٌّ٠ي ثب
ّذٟ ٙبًَىهٌذ ًوَدى ّشچِ ثيؾتش اهَس ،ه٠شّسات ٣لّي سا دس هَاد هشثًَِ ر٣ش ًوَدُ اػت.

ًِ -3-0-2شيِي ارجبس ٍ الضام ٟوبت دس اػتٌبد ثِ ٓلن
ُٓوذُي داليل آهذُ اص ػَي ًِشيِ پشداصاىِ آصاد ًجَدى دادسع دس اػتٌبد ثِ ٓلن خَيؾ ٍ ت٤لي ٍ ٚالضام ٍي دس اػتٜبدُ
اص ٓلن خَد ،ثِ ؿشح ريل اػت:
 -0هٌبث ٞهَاد ٟ 320 ٍ 055بًَى هزبصات اػالهيِ ػبث( ٞهلَّة ػبل ٟ ،)0231بًَىگزاس ٓلن ٟبهي سا دس ٌ٣بس اٟشاس،
ؿْبدت ٍ ٟؼبهِ ،ثِ ٌَٓاى ي٤ي اص داليل احجبت رشم (ػشٟت هؼتَرت حذ ٍ ٟتل) آٍسدُ ٍ ّيچ ٟشيٌِ ٍ اهبسُاي هجٌي ثش
اختيبس ٍ آصادي ٟوبت دس اػتٜبدُ اص دليل هضثَس ًيؼت ٍ اص ًِش هٌّ٠ي ،داليل احلبء ؿذُ ي٢ػبى ثَدُ ٍ ّوگي ثشاي ٟوبت
الصماالتّجبّ اػت.
 -3ثش اػبع هٌبثْ ْ٠ٛي ٟبًَى هضثَسٟ ،وبت ٟبًًَبً ه٤لّ ٚثِ اػتٜبدُ اص ٓلن خَيؾ دس رْت احجبت رشاين ّؼتٌذ ٍ آٍسدى
ٍاطُي "يَزَص" ًِ ثِ هٌٔبي داؿتي اختيبس ،ثل ِ٤دس ه٠بثل ٍاطُي "يَوٌْ" دس ه٠بثل ًِشيِي هخبلٜيي حزيّت ٓلن ٟبهي ثَدُ
اػت ٍ دس ايي هَسد ،ثشخي اص ْ٠ٛب كشيحبً ٍاطُي "يَزِت" سا ثِ ٣بس ثشدُاًذ.
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ثِ ًِش هيسػذ ٓذم اػتٜبدُ اص ٍاطُي تخييش دس ٟبًَى هزبصات اػالهيِ رذيذ ًيض هٜيذ ّويي هٌٔب ثبؿذ.
 -2-3ػلن قاضی ٍ ػلن حاکن شرع
ػؤال اػبػي دس ايي هجحج ايي اػت  ِ٣آيب اص ًِش ٟبًَىگزاس٣ ،ليِّي ٟوبت اربصُي اػتٌبد ثِ ٓلن ٍ اػتٜبدُ اص آىسا
داسًذ يب ايي ِ٣گشٍُ خبكّي اص ٟوبت هيتَاًٌذ ثِ ٓلن خَيؾ اػتٌبد ًوبيٌذ؟
اص ي ٢ػَ ثب تَرِّ ثِ ُبّش هَاد ٟ 034 ٍ 031 ،011بًَى هزبصات اػالهيِ ػبث( ٞهلَّة ػبل  )0231هيتَاى گٜت
ٟبًَىگزاس اربصُي اػتٌبد ثِ ٓلن دس ّوِي رشاين سا كشٛبً ثِ ٟوبتي دادُ  ِ٣اكٌالحبً آىّب سا حب٣ن ؿشّ هيًبهٌذ ٍ ٟوبت
ديگش ثِ ٌَٓاى ٟوبت هٔوَلي اص چٌيي اختيبس گؼتشدُاي ثشخَسداس ًيؼتٌذ ٍ هٌبث ٞهَاد ّ 320 ٍ 055وبى ٟبًَى ،كشٛبً دس
ساثٌِ ثب ػشٟت هؼتَرت حذ ٍ ٟتل ،اربصُي اػتٌبد ثِ ٓلن خَد سا داسًذ.
هتأػٜبًِ ًِ تٌْب ثشخي ًَيؼٌذگبى ٍ ؿبسحيي ٟبًَىِ حذٍد ٍ ٟلبف ثِ اٛتشا ٍ ٝتوبيض  َٝٛتَرِّ ًٌوَدُاًذ؛ ثل ِ٤ايي
اختالى ٍ ٓذم ت٤ٜي ٢هيبى ٓلن حب٣ن ؿشّ (هزتْذ ربهْالـّشايي) ٍ ٓلن ٟبهي ،داهيگيش ٣ويؼيَى اػتٜتبئبت ٍ هـبٍسيي
حَٟ٠ي ؿَساي ٓبلي ٟوبيي ًيض ؿذُ اػت٣ .ويؼيَى هضثَس دس پبػخ ثِ ايي ػؤال  ِ٣آيب دادسع هزبص اػت دس ٣ليِّي رشاين
ثِ ٓلن خَيؾ ٓول ًوبيذ ٍ آيب صًب ثب ٓلن ٟبهي ٟبثل احجبت اػت يب خيش؟ هيگَيذ« :ثب تَرِّ ثِ ايي ِ٣دس ٟبًَى حذٍد ٍ
ٟلبف ٍ ه٠شّسات آى هلَّة ػبل ٣ 0260ويؼيَى اهَس ٟوبيي هزلغ ؿَساي اػالهيًُ ،ش ٝحجَت رشاين هٌحلشاً احلبء
ؿذُ اػت ٍ ٠ٛي دس چْبس هَسد ثِ ٓلن ٟبهي اؿبسُ گشديذُ( .هبًٌذ ٟتل هبدُي  ،33لَاى هبدُي  ،010هؼبح ِ٠هبدُي 014
هٌَٔٛبً ثِ ساُّبي حجَت لَاى ،ػشٟت هبدُي  .)306ثٌبثشايي اگش دليل احجبت رشهي دس ٟبًَى هلَّة هزلغ ؿَساي اػالهي ثِ
ٟيذ حَلش ر٣ش ؿذُ ثبؿذ ٍ ٓلن ٟبهي رضء ادلِّي هحلَسُ ًجبؿذ ،دادسع دس آى رشم ًويتَاًذ ثِ ٓلن خَيؾ هشارِٔ ًوبيذ
ٍ دس ٗيش ايي كَست ئٌي دس هَاسدي ٓ ِ٣لن ٟبهي رضء ادلِّي احجبت رشم يب ساُّبي حجَت رشهي دس ٟبًَى احلبء ؿذُ
ثبؿذ ،دادسع هزبص ثِ هشارِٔ ثِ ٓلن خَد اػت ٍ چَى ساُّبي حجَت صًب دس هَاد ٟ 53 ٍ 50 ،41بًَى  ،َٝٛهٌزّضاً احلبء
ؿذُ اػت ٍ ٓلن ٟبهي رض ادلِّي هحلَسُ ًيؼت .ثٌبثشايي ثش حؼت ُبّش ٟوبيي ،هزبص ثِ هشارِٔ ثِ ٓلن حبكلِي خَد
ًيؼت؛ لي٤ي حوشت اهبم خويٌي (سُ) دس ثبة حذٍد ٣تبة تحشيش الَػيلِ تزَيض ًوَدُاًذ ٟ ِ٣بهي ثِ ٓلن خَد دس ٣ليِّي
حٓ َٝ٠ول ٍ ح٤ن هيٌ٣ذ؛ ٍلي دس ٟبهي هٌلَة ثبيذ ٓلن اص ساُ هتٔبس ٙحبكل ؿذُ ثبؿذ( .هزوَِٓي پبػخ ٍ ػؤاالت اص
٣ويؼيَى اػتٜتبئبت ٍ هـبٍسيي حَٟ٠ي ؿَساي ٓبلي ٟوبيي ،ثيتب ،د .)41 :0اهّب دس ٟبًَى هزبصات اػالهيِ رذيذ (هلَّة
ػبل  )0253چٌيي اختالًي دس ثِ ٣بس ثشدى الٜبٍ ثِ هيبى ًيبهذُ ٍ اص لٓ َٜلن ٟبهي اػتٜبدُ ؿذُ اػت.

ًتیجِگیری
ادلِّي احجبت ٟتل ٓوذ دس ح٣ َٝ٠يٜشي ايشاى ؿبهل اٟشاس ،ؿْبدت ؿَْدٟ ،ؼبهِ ٍ ٓلن ٟبهي ثَدُ ٍ دس ًگبُ اٍّل ثِ ًِش
هيسػذ  ِ٣ايي داليل ثِ كَست حلشي اػتٍ .لي ثب تَرِّ ثِ ٓلن ٟبهي  ِ٣چيضي ٛشاتش اص ػبيش ادلِّ هيثبؿذٟ ،يذ حلشي
ثَدى سا اص هيبى هيثشد .دس ٍآ ْٟلن ٟبهي ثِ ٌَٓاى دليل هؼت٠ل دس ٌ٣بس ػبيش ادلِّ ٟشاس داسد ٍ دس كَست هخبلٜت ادلِّي ػِ-
گبًِ (اٟشاس ،ؿْبدت ؿَْد ٍ ٟؼبهِ) ثب ٓلن ٟبهي ،دادسع ػبيش ادلِّ سا ٌ٣بس صدُ ٍ ثب ٓلن خَيؾ ح٤ن ٟوبيب سا كبدس هي-
ًوبيذ .دس ٍآ ْٟلن ٟبهي دس سأع ػبيش ادلِّ ٟشاس داسد؛ صيشا ًِبم حب٣ن ثش ادلِّي احجبت ٟتل ٓوذ دس ح َٝ٠ايشاىّ ،ن ًِبم
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ادلِّي ٟبًًَي ٍ ّن ًِبم اٌٟبّ ٍرذاًي اػت .دس ٍاٍ ْٟرَد ّشي ٢اص ادلِّ اص رولِ اٟشاس ٍ ؿْبدت ؿَْد ٛيًٜؼِ هُخجِت رشم
ًجَدُ ٍ دس كَستيٟ ِ٣بهي ثِ ٣و ٢آىّب ثِ اٌٟبّ ٍرذاًي دػت يبثذ ،هيتَاًذ ٍ َّٟرشم سا هحشص ثذاًذ .ثِ ديگش ػخي،
اٟشاس گَاّبى ٍ ػبيش ادلِّ ٛيًٜؼِ هَهَٓيّت ًذاؿتِ؛ ثلً ِ٤شي٠يّت داسًذ.
ٓليسٗن اييٟ ِ٣بًَىگزاس تٔشيٜي اص ٓلن ٟبهي اسائِ ًذادٍُ ،لي آىسا ثِ ٌَٓاى ي٤ي اص ساُّبي احجبت ٟتل هٔشّٛي ًوَدُ
اػت .ثب ايي حبل هيتَاى ٓلن ٟبهي سا اييگًَِ تٔشي٣ ٚشد« :حبلت ٍ هَسدي اػت  ِ٣ثشاي دادسع ثب تَرِّ ثِ هَاسد ٓلنآٍس
ٍ ثشسػي ادلِّ ٍ اَهبسات سارْ ثِ دَٓاي ٣يٜشي ًؼجت ثِ هبّيّت هَهَّ ٍ اٍهبّ ايزبد هيگشدد» .ثبيذ تَرِّ ًوَد  ِ٣هٌَِس
اص ٓلن ٟبهي ،هَاسد ٓلنآٍسٟ ،بثل ٌ٣تشل ٍ ٟبثل احجبت ثَدُ ٍ ت٤يِي ٟبهي ثِ آگبّيّبي رٌّي خَد دس ح٤نً ،تيزِاي رض
اثٌبل ح٤ن ًذاسد.

هراجغ
آؿَسي م .0244 ،آييي دادسػي ٣يٜشي ،رلذ دٍم ،چبح ؿـن ،تْشاى :ػبصهبى هٌبلِٔ ٍ تذٍيي ٣تت ٓلَم اًؼبًي داًـگبُّب (ػوت).
رؤي اص ًَيؼٌذگبى ،ثيتب .هزوَِٓي پبػخ ٍ ػؤاالت اص ٣ويؼيَى اػتٜتبئبت ٍ هـبٍسيي حَٟ٠ي ؿَساي ٓبلي ٟوبيي ،رلذ اٍّل ،تْشاى :ثيًب.
الحَؼٌي ّـ م ،ثيتب .الوؼؤليِّ الزضائيِّ ٛي ال ِ٠ٜالزٜٔشي ،ثيًب.
حلّي ،ا ى د (هح ّٞ٠حلّي) .0234 ،ؿشايْ االػالم ٛي هؼبئل الحالل ٍ الحشام ،تشروِي اثَال٠بػن اثي احوذ يضدي ،ثِ َ٣ؿؾ هحوّذت٠ي داًؾپظٍُ،
رلذ چْبسم ،چبح ؿـن ،تْشاى :هؤػّؼِي اًتـبسات ٍ چبح داًـگبُ تْشاى.
خَيي ع ا ،ثيتب .هجبًي ت٤ولِ الوٌْبد ،رلذ اٍّلً ،ز :ٚثيًب.
ؿيشاصي ع م ،ثيتب .الِ٠ٜ؛ ٣تبة ال٠لبف ،رلذ ّـتبد ٍ ًْن ،ثيًب.
ًجبًجبيي يضدي ع م  .0233 ،١الٔشٍُ الَح٠ي ،رلذ ػَم ،تْشاى :ثيًب.
ٓلنالْذي هَػَي ع م .ٝ.ُ0204 ،اًتلبس الـئِ ،ثيًب.
٣شيوي ّ .0246 ،ادلِّي احجبت دَٓا ،چبح اٍّل ،تْشاى :ثٌيبد حَٟ٠ي هيضاى.
گلپبيگبًي ع م ،ثيتب٣ .تبة ال٠وب ،رلذ اٍّلٟ ،ن :داسال٠شآى ال٤شين.
هحوّذي گيالًي م ،ثيتبٟ .وب ٍ ٟوبٍت دس اػالم ،تْشاى :ثيًب.
الوَػَيالخويٌي ع س .0261 ،تحشيش الَػيلِ ،رلذ دٍم ،تْشاى :هؤػّؼِي تٌِين ٍ ًـش آحبس اهبم خويٌي (سُ).
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