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  ، ايرانتهران ،تحقيقات واحد علوم و دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد اسالمي -1
Email: Mostafa.arbabi65@gmail.com 

 از جرم اثبات در قانوني پزشكي كارشناسي اظهارنظر اعتبار
   اماميه فقه منظر

  1مصطفي اربابي مجاز
  چكيده

از جمله وسايل و ابزار  ها امروزه پيشرفت علوم وفناوري آثار خود را در تمام زمينه
ادلة « اي كه در عصري كه آن را عصر به گونه كشف واثبات جرايم آشكار ساخته،

حتي ادلة سنتي مانند شهادت و اقرار در مواردي با كمك ادلة علميِ  نامند، مي »علمي
معاينات  اي از اقدامات و آزمايشات و  شوند. اين ادله طيف گسترده جديد سنجيده مي

يابي  گيرند كه قسمت اعظمي از موضوعات مورد مطالعه در جرم فني را در بر مي علمي و
  را پزشكي قانوني بر عهده دارد.

هاي علمي و فني در ارتكاب  سو با توجه به استفادة مجرمين از روش از ديگر
بايد  ها، بات سنتي در جهت مبارزه با آنناكارآمد بودن استفادة صرف از ادلة اث جرايم و
جمله به  از ي علمي مبارزه با بزهكاري وها شيوه انواع به به تجهيز شدن اه قضايي رادستگ

اين ادله،  هاي علمي اثبات جرم مجاز بدانيم. لذا ضرورت دارد تا اعتبار استفاده از راه
منظر فقه اماميه بررسي  بخصوص ادلة اثبات ناشي از آزمايشات دقيقِ پزشكي قانوني را از

نوشتار، اعتبار اين ادله در پرتو تبيين مفهوم و حدود و ثغور علم قاضي،  نماييم. در اين
پزشكي قانوني كارشناسي رسد در صورتي كه ادله ناشي از  مي بررسي گشته و به نظر

تأمين كنننده علم عادي و يقين عرفي براي قاضي گردند، با توجه به اعتبار علم قاضي در 
توان قائل به اعتبار اين ادله در فقه  مي فقهاي اماميه، حق اهللا و حق الناس طبق نظر مشهور

نظام  ي كامالً متمايزها اماميه و به تبع در حقوق كيفري بود. ولي با توجه به سياست
حق  جرايم مستوجبِ مقايسه با الم در جرايم مستوجبِ حق اهللا درحقوق كيفري اس

محض،  ق اهللاِم مستوجب حر و جرم پوشي در جرايتخصوص جريان اصول سه و ب الناس،
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اعتبار اين ادله در اين نوع جرايم با محدوديت مواجه است و نه در جهت اثبات كه صرفاً 
  توان از اين نوع ادله بهره برد. مي متهمدر جهت برائت 

  
  واژگان كليدي:
علم ، اماره، قرائن اثبات جرم ،ي پزشكي قانونيها كارشناسي ،ادله اثبات جرم

  قاضي
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  مقدمه
ي پيشرفت علوم و تكنولوژي و تكامل صنايع و پيشرفت جوامع،  در سايه

هاي فراواني در ابعاد مختلف زندگي در اختيار بشر قرار گرفته  امكانات و توانايي
ها  كند كه بشر به شكل معقول و منطقي از آن است كه عقل و منطق ايجاب مي

ي  ادله«ها  از اين توانايياستفاده كرده و به تكامل و رفاه و آسايش برسد. يكي 
يابي و علوم كيفري است. در  ي جرم در حوزه» هاي علمي اثبات جرم علمي يا راه

امكاناتي همچون ، يكي دو قرن اخير در اثر پيشرفت علوم و تكنولوژي
يابي و  توان در حوزه جرم ايجاد شده است كه از آن مي» ات دقيق پزشكيآزمايش«

م استفاده كرد كه اين قبيل ابزارها در گذشته و فرآيند رسيدگي و اثبات جر
صدر اسالم وجود نداشته تا درخور شأن حكمي از طرف شارع مقدس  باالخص در

ها در محاكم  نسبت به جواز استفاده و عدم آن داشته باشد و چون از اين دستاورد
ند كه ك شود خواسته و ناخواسته اين دغدغه را ايجاد مي داخلي به وفور استفاده مي

اي به مجازات  ها و در نتيجه محكوم كردن عده آيا از نظر فقه اماميه استفاده از آن
ها منافاتي با اصول جزائي  و اگر مجاز است استفاده از آن سنگين مجاز است يا نه؟

جرايم مستوجب حق  در پوشي نظير دفع مجازات به شبهه، اصل برائت، اصل جرم
له موضوع يادشده از منظر فقه اماميه مورد بررسي قرار اهللا و ... ندارد؟ در اين مقا

  گيرد.  مي
اساساً دليل در لغت به معني راهنما ونشانه است ودر اصطالح حقوقي به هر 

گويند كه به صورت قانوني در دعوايي  مي اثبات يا موضوع تصديقي ي نوع وسيله
ام طرفين دعوا و به رود تا با اقد مراجع قضايي مطرح است بكار مي كه نزد يكي از

چه  غيره در ذهن قاضي نسبت به آن ي شهود، مدارك، اسناد اعيان خارجي و وسيله
  باور و اعتقاد نمايد. كند، ايجاد استنباط مي
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اي است كه وجود يا عدم  دليل عبارت از هر نوع وسيله«برخي معتقدند 
از ) 234 ، ص2، ج1385(آشوري، ». چيزي ويا صحت ويا سقم ادعايي را ثابت نمايد

به اين جهت قانون آيين دادرسي كيفري به ذكر  اين رو ادله حصري نيستند و
عام، هر چيزي است  ها. دليل در مفهوم ها پرداخته است نه همه آن مصاديقي از آن

كند. برخي نيز برآن است كه هرچه خاصيت  مي كه ما را به كشف مجهول كمك
در اصطالح ) 107 ، ص(لنگرودي، بي تاراهنمايي داشته باشد، در نظر فقها دليل است. 

يا اعتقاد و  اي است كه به موجب امر مقنن و آيين دادرسي كيفري دليل وسيله
  يا اشخاص معيني دارد. ي فرد و ايمان باطني قاضي داللت بر تحقق جرم از ناحيه

ها را به اقسام  ارزش اثباتي داليل، آن علماي حقوق، با عنايت به ماهيت و
شهادت، اقرار و قسم كه با اعتقاد  )12 ، ص6(امامي، بي تا، جاند.  مختلفي تقسيم نموده

و ايمان دروني شخص مالزمه دارند و قابل لمس و مشاهده نيستند، از داليل نظري 
حتماً بايد از طريق انسان اظهار شوند تا قدرت شوند. اين نوع از داليل  مي محسوب

اثباتي داشته باشند، يعني علم وتكنولوژي براي شهادت يا قسم اعتباري ندارند. البته 
ي مالي، ها به تجربه ثابت شده است كه اين دسته از داليل بعضاً تحت تأثير انگيزه

كينه، حسد، كم هاي عاطفي ورواني، تهديد و ارعاب، تطميع، فراموشي،  محرك
بارها در عمل  1ها روشن نشده است. هوشي، بيماري وغيره قرار گرفته و واقعيت

مشاهده شده اشخاصي به يكي از علل فوق بر خالف واقع به ارتكاب جرمي 
يا بر عكس، با وجود  اند و اعتراف يا در مورد آن شهادت داده يا قسم خورده

ا سكوت وكتمان شهود، كشف آن ارتكاب جرم، به علت عدم اعتراف مرتكب ي
  )10 ، ص1387(نجابتي، مقدور نشده است. 

دسته دوم داليل، داليل مادي است. همانند آثار انگشت، خون، اسپرم، مو، 
 اسلحه، گلوله، پوكه، خط، امضا و غيره. اينگونه داليل قابل لمس، مشاهده، ارائه و

 در واقع) 8 ، ص1387(نجابتي، ت. ها بعضاً غير ممكن اس انكار آن استناد بوده ورد و



Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

1390، تابستان و پاييز 8 و 7، شماره سال سوم           فقه پزشكي/  فصلنامه 163 
جاز

ي م
رباب

ي ا
صطف

م
 

شوند  توان گفت عالئم مادي واقعه كه به مثابة شهادت صامت اشياء محسوب مي مي
  .از متقن ترين وسايل تشخيص هستند

 هاي علمي، به ويژه علوم انساني و همچنين تحت تأثير عقايد در اثر پيشرفت
استفاده از وسايل  آوري داليل وكشف حقيقت، جمع تدريج برايه مكتب تحققي، ب

به ) 8 ، ص1374(گلدوزيان، هاي قديميِ تحصيل دليل نشست.  علمي به جاي روش
عبارتي بهتر، در دوران معاصر، شناخت و اقناع وجدان قاضي از ويژگي علمي، 
تجربي، محسوس و مادي برخوردار بوده، ميزان ذهن گرايي و ترديد و تخيل در 

  آن به مراتب كمتر است.
پيدايش علوم و فنون جديد در طرز كار دادگستري بي تأثير  ترديد بي 

 ي جديد علمي استفادهها كه بزهكاران در ارتكاب جرائم از شيوه نيست. هنگامي
ها ناچار است با سالحي متناسب مجهز  نمايند، عدالت نيز براي مبارزه با آن مي

توان از كاربرد  مي هاي كه امروز گردد و از فنون علمي بهره گيرد. بارزترين نمونه
هاي علمي اتخاذ  هاي علمي در سيستم قضايي نام برد بايد به روش فنون و روش

ي پزشكي قانوني اشاره كرد. در اين نوشتار، سعي گرديده ها شده دركارشناسي
محدوده و قلمرو اعتبار اين  است اعتبار ادله ناشي از آزمايشات پزشكي قانوني و

  اماميه تبيين و بررسي گردد.از منظر فقه ادله، 
  چيستي ادلة اثبات علمي

قانوني را از  پزشكي كارشناسيناشي ازجرم كه اعتبار ادله اثبات  قبل از آن
از ادله اثبات اي  به تعريف وگسترهتا  استمنظر فقه اماميه بررسي نماييم الزم 

 شناسيني كارترين مصداق آن يع به مهم اشاره نموده و سپس علمي به طور كلي
  به طور مختصر بپردازيم.پزشكي قانوني 
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  تعريف ادله اثبات علمي  
از جمله وسايل و  ها آوري آثار خود را در تمام زمينه فن پيشرفت علوم و

اي كه در عصري كه آن را  اثبات جرايم آشكار ساخته، به گونه ابزار كشف و
و اقرار در مواردي با  نامند، حتي ادلة سنتي مانند شهادت مي» ادله ي علمي« عصر

رسد اين چنين بتوان ادلة علمي  مي نظره شوند. ب كمك ادلة علمي جديد سنجيده مي
را تعريف كرد كه ادله اثبات علمي عبارتست از تجربيات علمي از قبيل ادله 
فيزيكي، شيميايي و مكانيكي، وادلة حاصل از مطالعات انسان شناسي، روانشناسي، 

 زشكي و آزمايشگاهي و ساير دستاوردهاي علوم وعلوم پ جرم شناسي و
ي ها يابي، اثبات جرم و رسيدگي ي نوين بشر، كه در فرآيند جرمها تكنولوژي

  )374 ص ،1388(تدين، گيرد.  مي كيفري مورد استفاده قرار
  گستره ادله اثبات علمي

ي كيفري، با ها گونه كه پيش از بيان شد، امروزه در عرصة دادرسي همان
ويژه در حيطة كشف ه آور علوم و فنون بشري، ب ي شگفتها به پيشرفت توجه

ي زيادي رخ داده است و كاربرد وسايل و ها علمي جرايم، تحوالت و دگرگوني
به جاي  آوري ادلة اثبات امكانات علمي وآزمايشگاهي براي كشف حقيقت و جمع

كه طيف هاي قديمي متداول شده است. امروزه اين ادله  استفاده از روش
گيرند،  فني را در بر مي معاينات علمي و اي از اقدامات و آزمايشات و گسترده

ها  بسيار متنوع و گوناگون هستند به نحوي كه ارائه فهرستي كامل و جامع از آن
  كاري بسيار مشكل است.

مهمترين مصاديقي كه بتوان تحت ادله علمي اشاره كرد، آزمايشات علمي و 
توان دسته بندي  مي شود كه در دو دستة عمده مي را شاملاي  ي تخصصيها روش

  نمود كه اصطالحاً تحت دو عنوان:
  ي پزشكي قانونيها كارشناسي -2ي پليس علمي ها كارشناسي
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ي پزشكي ها كارشناسياز موجز موضوع اين نوشتار به ابعادي  توجه به كه با
البته  نماييم. مي اي ي اشارهعلم اثبات ادله ترين مصاديق ني به عنوان يكي از مهمقانو

كه تالش ما در اين نوشتار متمركز بر تبيين  الزم به ذكر است كه با توجه به اين
اعتبار ادله اثبات جرم ناشي از اظهار نظر پزشكي قانوني از منظر فقه اماميه است 

ي بحث را  قسمت عمده ناگزيريم با توجه به ضرورت حفظ اختصار در اين نوشتار،
دالالت فقهي اختصاص دهيم و از بسط و تفصيل مطالب درباره اقدامات به است

اي كه با بهره از علم پزشكي در جهت اثبات جرم صورت  متنوع و گسترده
  گيرد خودداري نماييم. مي

 پزشكي قانونيكارشناسي 
كارشناسي پزشكي قانوني، نقش بسيار مهمي در چگونگي قضاوت بر عهده 

جزايي بسياري در مراجع قضايي مطرح رسيدگي است و  دارد زيرا هر روز دعاوي
نياز به اظهار نظر كارشناس پزشكي قانوني و اگر اين كارشناسي به طور صحيح 
صورت نگيرد، قطعاً دعوي كيفري از مسير خود منحرف شده و نتيجة نادرستي به 

قضات راه  تر پزشكي قانوني چراغي تابناك فرا دنبال خواهد داشت. به بيان ساده
ها و تنگناها بگذرند و به  ها، فرازها و نشيب از پيچ و خم است تا با استفاده از آن،

مقصد خود كه رسيدن به اطالعات دقيق و صحيح و كامل براي تعين سرنوشت 
  متهم است برسند. 

دهد، به  مي اي به معاينات پزشكي قانوني روية قضايي كشورمان اهميت ويژه
ة نظر پزشكي قانوني دربارة نوع ضرب و جرح و عمق و طوري كه قاضي با مالحظ

كند. در  مي ضايعات ناشي از آن حكم به پرداخت ديه يا ساير خسارات را صادر
ي صادر شده اثري قاطع در نحوة صدور احكام دارند. لذا ها اين موارد، گواهي

ي گوناگون و ها وجود پزشكان قانوني كار آزموده براي بررسي صدمات و آسيب
تعيين علت مرگ، معاينات اختصاصي روان پزشكي، دندان پزشكي، راديولوژي و 
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زنان و خالصه اظهار نظر كارشناسي دقيق، مستند،  معاينات خاص در مردان و
با بيان قابل استفاده براي مراجع قضايي يكي از وظايف خطير و  صريح، علمي و

ي كاري و ها ص، تجربههاي خا منحصر به فرد پزشكان قانوني است كه با آموزش
گيري از ابزارها و تجهيزات علميِ روز در مراكز پزشكي قانوني سراسر  بهره

  )20، ص1386(گودرزي، كياني، پذيرد.  مي كشور صورت

  پزشكي قانوني يها انواع كارشناسي برخي از
وسايل و آزمايشات بسياري در پزشكي قانوني براي كشف جرم و شناخت 

مهم قضايي كاربرد دارد كه در ادامه به طور مختصر به  مجرمان و ديگر اهداف
  نماييم. مي ها اشاره ترين آن ي برخي از مهمها ويژگي

 DNAآزمايش 
رسد اين است كه تا چه حد  مي  به ذهن DNA  ترين سؤالي كه درباره مهم 

 DNA در پاسخ بايد گفت كهدر شناسايي افراد اطمينان نمود؟ DNA  توان به مي

ديگر، احتمال   به عبارتي ها جز دو قلوهاي همسان باهم فرق دارد. انسانتمام 
  مهم  محال است و همين شاخصه مشابه باشند، تقريباً DNA كه دو انسان داراي اين

DNA  افراد و ابزاري بسيار دقيق براي شناسايي   يعني تنوع آن در افراد، آن را به
 ) 147 ، ص1384ن زادگان و عظيمي فر،(مؤذ ده است.ومجرمين تبديل نم  به ويژه

در   در برابر تغييرات محيطي و حرارتي DNA  عالوه بر اين، پايداري و ثبات
جايي است كه حتي  تا آن DNA  هاي قبلي بسيار باالست. ثبات مقايسه با روش

توان  براي مثال مي  تواند مورد شناسايي قرار گيرد، كه ها پس از مرگ نيز مي مدت
اشاره   هاي منقرض شده هاي مصري و يا ماموت به دست آمده از موميايي DNA به

براي اثبات مجرميت يا عدم  DNAبه طور عمده  )49 ، ص1384(صمدي،  نمود.
طور كه پيش از اين بيان شد اين روش به  رود. همان مي كاره مجرميت متهمان ب
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خون خشك،  توان در مقدار اندكي مي را DNAسادگي امكان پذير است زيرا 
 افت. ي بسياري موارد ديگر بزاق، اسپرم، قطعات بسيار ريز پوست، ريشة مو و

قدر باالست كـه در صورت  آنبراي تشخيص هويت  DNAدقت آزمايش 
توان نتايج بدست آمده را به صورت كامالً قابل  مي انجام دقيـق و علمي آن

 و ها براي شناسايي لكه DNAاعتمادي مورد استناد قرار داد. امروزه از آزمايش 
هاي آدمي مانند خون، بزاق، ترشح جنسي زنان و مردان (مثالً  ي بافتها باقي مانده

اء ي موجود در بدن قرباني يا اشيها ها و با كمك لكه در تجاوزات جنسي و جنايت
به  DNAشود. در صورت دستگيري متهم با مقايسة  مي اطراف جسد) استفاده
متهم و تطابق  DNAرشحات بدن قربانيِ تجاوز و يا قتل، بادست آمده از لكه و ت

توان خون موجود بر روي اسلحة  مي توان مجرم را شناسايي كرد. همچنين مي آن
فرد مظنون را با نمونه خون قرباني مقايسه كرد يا تار موي پيدا شده در صحنة جرم 

در  DNAتحت بررسي قرار داد. كاربرد بسيار مهم ديگر  DNAرا از جهت 
(گودرزي، . پزشكي قانوني براي بررسي رابطة خويشاوندي و نسبيت و ابوت است

  )128 ، ص1386كياني، 
 آزمايشگاه آسيب شناسي 

ي بدن ها و آسيب ها آسيب شناسي قانوني يعني شناسايي و تفسير بيماري
انسان، كه اساس پزشكي قانوني است. و در آن اعضاي مختلف اجساد از نظر 

ي داخلي و يا عوارض ناشي از سموم و يا ضربه و ... از نظر ها بيماريوجود 
علت و نحوة  تعيين) 3 ، ص1388 (عابدي،گيرد.  مي پاتولوژي مورد بررسي قرار

مرگ، تعيين زمان وقوع مرگ و ايجاد آسيب، مستند نمودن آسيب و جراحات، 
وجود هر نوع  و جراحات، مستند نمودن ها استنتاج در مورد نحوة ايجاد آسيب

بيماري طبيعي، تعيين يا رد هر عاملي كه ممكن است منتهي به مرگ شده يا در 
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هايي كه در  يي است از فعاليتها مرگ مشاركت داشته است و... اين همه نمونه
  )5 ، ص1388 (عابدي،شود.  مي آزمايشگاه آسيب شناسي قانوني انجام

  آزمايشگاه سم شناسي
هاي بدن در اثر  عبارتست از آسيب ديدگي بافتمسموميت بنا به تعريف 

عوامل شيميايي. هر مادة شيميايي اگر به ميزان كافي، براي ايجاد اثرات خطرناك 
تواند به عنوان سم عمل كند.  مي هاي بدن برسد، و آزارنده به بافتي از بافت

در اين آزمايشگاه، كلية سموم و داروهاي در ) 350 ، ص1380(گودرزي، كياني،
دسترس، داروهاي مختلف، سموم فراري از قبيل سموم دفع آفات، سيانور، 

ي ها گردد. نمونه استرگنين، منوكسيد كربن و الكل با امكانات موجود بررسي مي
ي مربوط به اجساد، ب) خون و ادرار افراد ها ارسالي به اين بخش شامل الف) نمونه

ر موارد متفرقه از قبيل سرنگ و ي مكشوفه از صحنة جرم ويا سايها زنده، ج) نمونه
  باشد. مي مواد نامشخص و داروهاي نامعلوم و ...
گيرد به  مي يي كه در اين آزمايشگاه انجامها به طور مختصراز ديگر فعاليت

نوع و خلوص مواد مخدر در  گيري ميزان و توان اشاره كرد: اندازه مي اين موارد
ي ها هر نمونه، تعيين درصد الكل در نمونهي ارسالي به آزمايشگاه به ازاي ها نمونه

 ارسالي و در هواي تنفسي فرد، آزمايش كامل سم شناسي از مواد خوراكي و
غذايي، آزمايش مواد نامعلوم از نظر نوع و ميزان مسموميت، تعيين ميزان منوكسيد 
كربن در خون جسد، تعيين نوع دارو يا مواد مخدر در ادرار يا خون يا مايع 

  2.چشم جسد و...زجاجية 
  عقل و سنتپزشكي قانوني از منظر ارزيابي كارشناسي 

ي پزشكي قانوني به عنوان يكي از مصاديق مهمِ ادله اثبات علمي ها كارشناسي
باشد چرا  مي جرايم، از منظر عقل و سنت نيز كامالً قابل ارزيابي و البته مورد تائيد

متهم و اثبات بي گناهي او نيز بهره اين امكانات ايجاد شده، به نفع  اوالً، از كه
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شود، كه امروزه تالش در راستاي رعايت بيشترِحقوقِ متهم، بخصوص  مي برداري
بين المللي مدافع آن  يها تبرئة متهمان بي گناه، مورد اقبالِ حقوق بشر و سازمان

، چنان كه از رسول باشد مي نيزمورد تأكيد و ترغيب دين مبين اسالم قطعاً  است و
توانيد حدود را بر  مي نقل شده كه ايشان فرمودند: تا جايي كه صلي اهللا عليه و آلهخدا 

ها يافتيد ايشان را رها كنيد،  مسلمانان اجرا نكنيد و اگر محملي براي رهايي آن
» .زيرا اگر امام در عفو خطا كند بسيار بهتر از آن است كه در مجازات اشتباه كند

 ) 391 ، ص14ه.ق، ج1413ثاني،  (شهيد
از هاي علمي اثبات جرم مكمل سيستم اقناع وجدان قاضي، كه  راه ثانياً،

و تقريباً در همة كشورهاي  ترين سيستم تحصيل دليل، بوده طلوبمبسياري جهات 
قاضي ، سيستم مزبور باشد نه نافي و جانشين آن. چرا كه در مي جهان حاكم است،

اي از قانون  پاره جز طرقي كهه ر طريق و راه ممكن، بد از هاقناع وجدان خو در
دانند، نظير استفاده از قياس در حقوق اسالم،  مي گذاران استفاده از آن را ممنوع

و از آن جمله هاي علمي اثبات جرم  آزاد است و از جمله طرق ممكن، راه
اي موارد  رهپا اطمينان و در است كه اغلب مفيدي پزشكي قانوني ها كارشناسي
   قطع است. مفيد علم و
ي پزشكي قانوني، ها فاده از ادله اثبات ناشي از كارشناسيتضرورت اس البته

باشد  مي عالوه بر اين مواردي كه بيان شد با داليل عقلي ديگري نيز قابل ارزيابي
ه كه از جهت ضرورت حفظ اختصار در بيانِ اين نوشتار، بدون توضيح و تفصيل ب

  شود: مي ها اشاره آنبرخي از 
اعتبار ادله ظني و سنتي در محاكم قضايي و توجه بيشتر محاكم به  افولِ

هاي علمي اثبات جرم، تخصصي و فني شدن ارتكاب بسياري از  استفاده از راه
ي علمي اثبات جرم و ها و ضرورت تجهيز دستگاه قضايي به انواع شيوه جرايم

يرِ علم پزشكي در جهت مبارزه با آن گ ي چشمها ازجمله استفاده از پيشرفت
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نهايتاً كمك به رسالت دستگاه قضايي در جهت تحقق عدالت و احقاق و جرايم، 
حقوق مردم با استفاده از علوم پزشكي در راستاي كشف جرم و دستگيري 

  مجرمين.
  كارشناسي پزشكي قانوني در فقه اماميهاعتبار 

به طور كلي  ين در فقه اماميه، وپيرامون بررسي اعتبار ادله اثبات علمي نو
 پيرامون ماهيت ادله علمي، برخي از نويسندگان حقوقي ماهيت اين ادله را از باب

اند و اعتبار  تعبير رجوع به خبره مطرح گشته بررسي نموده كارشناسي كه در فقه با
دانند و از اين باب به بررسي فقهي  مي كارشناسي را نيز مستقل از علم قاضي

اي كه در اين موضوع  ولي بيشتر نويسندگان حقوقي 3اند پيرامون اين ادله پرداخته
اند و برخي از فقهايي كه پيرامون اين ادله، مباحثي ارائه  به اظهار نظر پرداخته

اي مختصر، اين ادله را جزو امارات و قراين قضايي و  اند، صرفاً در حد اشاره نموده
اند ولي به تبيين و بحث مفصل پيرامون  نوان نمودهمبادي ايجاد علم براي قاضي ع

اند. ما در اين نوشتار قصد داريم نظريه اخير را به طور تفصيلي  نپرداخته اين ادله
علم  ي پزشكي قانوني رادر پرتوها تبيين و اعتبار ادله اثبات ناشي از كارشناسي

حدود  پيرامون مفهوم وكه كه در اين ميان،  نماييم. اما با توجه به اين بررسي قاضي
و ثغور علم قاضي نيز اختالف نظرات هم بين فقها و هم بين حقوقدانان بسيار است 

  به اين مباحث داشته باشيم.مختصر اي  الزم بود تا اشاره
  علم قاضيمفهوم 

 اي است عربي و مصدر به معني دانش، اطالع بر كلمه» علم«از حيث لغوي، 
ي دادرسي عرفي، علم ها به لحاظ اصطالحي، در نظام باشد. مي امر و يقين و معرفت

شود، ناظر به حصول اطمينان و  مي قاضي كه مترادف بانظام داليل معنوي تلقي
آرامش باطني قاضي است در انتساب يا عدم انتساب بزه به متهم در پروندة 

  )178 ، ص2(مؤذن زادگان، شماره . همطروح
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براي تحقق  »عده الاصول«فقيه مشهور اماميه، مرحوم شيخ طوسي در كتاب 
 يافته و» آرامش وجدن«يا » سكون نفس«اي با نام  علم عادي يا اطمينان، نشانه

بدين ترتيب در ) 12 ، ص1ج، ه.ق1417طوسي، ».(العلم ما اقتضی سکون النفس« گويد مي
يا اطمينان و سكون نفس وي در حقوق مزبور نيز علم قاضي ناظر به قطع و يقين 

  )179 ، ص2(مؤذن زادگان، شمارهانتساب بزه يا عدم انتساب آن به متهم است.
  نقش اظهار نظر كارشناسي پزشكي قانوني در تأمين علم قاضي

پس از تبيين اينكه در بررسي ابتداييِ مفهوم علم قاضي به اين مطلب رسيديم 
تبيين  عادي و يقين عرفي است در ادامه باعلم نوعي و  منظور از علم قاضي، كه

نظرات مختلف فقها پيرامون حجيت و اعتبار علم قاضي بنا داريم اعتبار علم ناشي 
ي پزشكي قانوني را طبق هر نظر، بيان ها از ادله اثبات علمي همچون كارشناسي

  نماييم.
در بحث فقهاي اسالم بوده و هنوز مباحثات  علم قاضي همواره مورد توجه و

مورد آن پايان نيافته است. بيشتر فقهاي متقدم در مذهب اماميه، علم قاضي را 
به  - اند. بعضي نيز  اند. ولي برخي با اعتبار علم قاضي مخالفت كرده حجت دانسته

بين علم ناشي از حس يا مبادي قريب به حس و علم  -خصوص فقهاي معاصر 
اند كه  گروه بسياري تصريح كرده اند. با اين حال، حاصل از حدس، تفاوت گذارده

هرچه كه باشد، حجت  شده باشد و منشأ آن علم قاضي از هر طريقي كه حاصل
اي هم به طور ويژه، علم حاصل از نظر اهل خبره را مورد توجه قرار  است. عده

  اند. معتبر شناخته داده و
احكام، شيخ طوسي حاكم را مجاز دانسته است كه به استناد علم خود، در تمام 

اعم از اموال و حدود و قصاص و غير آن و اعم از اينكه از حقوق اهللا باشد يا از 
فقهاي قبل و بعد از شيخ ). 243-244 ، ص1407(طوسي، حقوق الناس، حكم صادر كند

اند.  استناد قاضي به علم خود را جايز دانسته اند و طوسي نيز بر همين عقيده بوده
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(علم الهدي، اي در اين خصوص وجود نداشته است  هبدين ترتيب اختالف نظر عمد
؛ عاملي، 77ص ،؛ مكي، بي تا430 ، ص1419؛ حلي، 179 ، ص؛ حلي، بي تا486 ، ص1415
  ).348 ، ص1418

 معاصر، برخي به مخالفت با نظر مشهور برخاسته و در ميان فقهاي متأخر و 
كه علم قاضي را اند. بعضي نيز داليل كساني را  نپذيرفته حجيت علم قاضي را

كه علم  اين بر -از اجماع غير - ها را اند، ولي داللت آن اند، ذكر كرده حجت دانسته
اي كه  فصل خصومت بين دو طرف دعوي باشد، به گونه قاضي از طرق حكم و

اند كه نهايت مطلبي  تأكيد كرده اند و شامل غيرمعصوم و تمام حقوق شود نپذيرفته
دارند، اين است كه قاضي مجاز نيست بر خالف علم كه اين ادله داللت بر آن 

  ).15-14 ، ص1346؛ خوانساري، 89-88 ، ص1362(نجفي، خود حكم صادر نمايد 
بعضي از فقها بين علم حسي و علم حدسي يا علم حسي و علم تعبدي قاضي 

؛ تبريزي، 243 ، ص1415(حائري، اند  اند و فقط علم حسي را معتبر شناخته فرق گذاشته
  ).514 ، ص1415

اند: علمي  برخي نيز علم قاضي را از جهت مبادي آن به سه قسم تقسيم كرده
كه مبادي آن حسي است، علمي كه مبادي حدسي محض است. اينان علم قاضي را 

(مكارم شيرازي، اند  در دو صورت اول و دوم معتبر و در حالت سوم بي اعتبار دانسته
  ).222 ، ص1376؛ سبحاني، 166ص  ،1422

گروهي از فقهاي معاصر برحجيت علم قاضي كه از هر سبب حاصل شده 
اند و  اند و فرقي بين حسي يا حدسي بودن سبب علم قائل نشده باشد، تأكيد كرده

علمي را كه از مدارك، داليل و قرائن موجود در پرونده يا قرائن خارجي حاصل 
 ، ص1377؛ موسوي اردبيلي، 324 ، ص1419(صافي گلپايگاني، اند شده باشد، معتبر شناخته

در پاسخ به  -همچنين بسياري از فقها). 516 ، ص1376؛ فاضل لنكراني، 326و 322
يا  سؤالي در مورد اعتبار علم قاضي كه از محتويات و قرائن موجود در پرونده

نظريه پزشكي قانوني يا انگشت نگاري يا وجود عكس و فيلم از اشخاص در حين 
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هاي نوين در  نوار ضبط شده از مكالمات افراد يا استفاده از روشارتكاب جرم يا 
بر حجيت علم قاضي در همه موارد و عدم فرق بين  -كشف جرم ناشي شده باشد

  ). 10-9، ص (ر.ك: مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيهاند  اسباب علم تأكيد كرده
طرح گشته اي كه در فقه اماميه م تعيين اينكه كدام يك از اقوال پنجگانه

است، داراي داليل قوي و منطبق با واقع است، كاري است بس دشوار و مطلبي 
است كه قريب هزار سال در مورد آن توسط فقهاي شيعه قلم فرسايي شده است و 

ي ها بعد از پيروزي انقالب اسالمي در ايران نيز در مورد آن مقاالت متعدد و رساله
رو، بحث از قوت و ضعف آراء و دانشگاهي تدوين يافته است. از اين 

هاي آن در بخشي از يك مبحث اين نوشتار كاري صواب نيست. لذا ما  استدالل
بينيم و افزون برآن اعتبار ادلة علمي اثبات  اين بحث را در حوصلة اين مقاله نمي

جرم همچون كارشناسي پزشكي قانوني در پرتو علم قاضي مقتضي آن است كه 
گرفته شود. در نتيجه ما نظر مشهور فقهاي اماميه را  حجيت علم قاضي مفروض

مبني بر حجيت علم قاضي هم در حقوق اهللا و هم در حقوق الناس به عنوان مبناي 
 گيريم و معتقديم كه بدون آن در عصر كنوني و زمان فعلي مي اين بحث در نظر

مجرمان توان با جرم و جنايات روز افزون مبارزه كرد و حقوق مردم را از  نمي
اي و آشنا به تكنيك روز و دستاوردهاي علوم مختلف استيفا كرد.  عمدتاً حرفه

ي جديد علوم جرم ها شيوه توان از مي زيرا در ساية حجيت علم قاضي است كه
 و) 284 ، ص1385 (مير محمد صادقي،كرد قانوني استفادهپزشكي يابي و پليس علمي و 

ر گفتار پيشين ديديم قانونگذار كشورمان نيز به تبع نظريه ياد شده، همانگونه كه د
در قوانين مختلفي كه ذكر شد و از جمله در قانون مجازات اسالمي، به صراحت در 

  به حجيت علم قاضي اشاره نموده است. 120و  105موادي مثل مواد 
خصوص اعتبار علم قاضي وجود لذا با توجه به ديدگاههايي كه در فقه در 

توان نتيجه گرفت كه از نظر كساني كه  مي بخشي از آن ذكر شد،دارد و  و داشته
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، علم قاضي اگر اند شناختهعلم قاضي را به طور مطلق و در تمام احكام معتبر 
حاصل از نظر اهل خبره مثل كارشناس پزشكي قانوني باشد و در حد علم نوعي و 

شأ علم قاضي، يقين عرفي باشد، معتبر است. زيرا اين گروه در خصوص مبنا و من
اند. وانگهي، اعتبار علم حاصل از نظر اهل خبره، از  قيدي و شرطي ذكر نكرده

اند و هيچ خصوصيتي  سببي را معتبر شناخته هر ديدگاه كساني كه علم حاصل از
اند، اعم از اينكه از نوع علم شخصي باشد و يا ناشي از  براي منشأ علم قائل نشده

   تر است. شنقرائن و محتويات پرونده، رو
مبادي  اي كه بين مبادي حسي يا قريب به حس و همچنين از نظر دسته
اند، اعتبار علم حاصل از نظر اهل خبره، بستگي به  حدسي، تفكيك قائل شده

چگونگي تفسير ايشان از مبادي حسي يا قريب به حس و مبادي حدسي دارد. يكي 
ها  موجب ظن است و از مجموع آناز افراد اين گروه، علم حاصل از اسبابي را كه 

مانند جراحتي كه در بدن مقتول ايجاد شده و به شهادت اهل  -شود مي يقين حاصل
شود كه از نوع سالحي است كه نزد متهم به قتل يافت شده و مانند  مي خبره محقق

اند و آن را  از موارد علم حدسي دانسته -هاي موجود در بدن نيست آثار و خراش
 اند كه قائل به اعتبار علم قاضي باشيم؛ از هر سببي كه عتبر شمردهدر صورتي م

در عين حال، وي در ). 195 ، ص1422(مكارم شيرازي،  خواهد حاصل شده باشد مي
علم قاضي است كه از «جايي ديگر تأكيد كرده است كه يكي از ادله اثبات 

اي  گستردهشود و دامنه وسيع و  مي مجموع قرائن حسي يا قريب به حس حاصل
و در پاسخ به » شود مي دارد كه بسياري از طرق كشف جرم در زمان ما را شامل

سؤالي در مورد اعتبار اثر انگشت، آزمايش خون و طرق علمي و تجربي ديگر، 
ها تكيه  تواند بر آن مي هرگاه اين امور سبب علم گردد، قاضي«اعالم كرده است: 

ر مقابل، فقيه ديگري، ضمن تفكيك قائل د). 221، ص1380(مكارم شيرازي،  »كند
شدن بين علم ناشي از مبادي حسي يا قريب به حس و علم حاصل از مبادي 



Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

1390، تابستان و پاييز 8 و 7، شماره سال سوم           فقه پزشكي/  فصلنامه 175 
جاز

ي م
رباب

ي ا
صطف

م
 

حدسي، تأكيد كرده است: در محاكم عرفي جمع كردن قرائن و شواهد براي 
شناخت مدعي و منكر، كار رايجي است و چه بسا براي تحقيق در مورد قرائن و 

كنند، به عنوان مثال، قتلي در  مي به كارشناسان محولله را أشواهد مذكور، مس
يا مغازه مقتول واقع شده و شخصي متهم به قتل است. در اين  منزل يا خيابان

خصوص، تحقيق درباره ارتباط بين مقتول و متهم به نحو دوستي يا دشمني، مكان 
بر قتل و  قتل و زمان وقوع آن، ابزاري كه در محل به جا مانده، ميزان قدرت متهم

وضعيت روحي او به هنگام مواجه شدن با جسد مقتول و وجود انسجام يا تناقض 
كند و قاضي را در پرتو نظريات  مي ها و امور ديگر، حقيقت را آشكار در بازجويي

 - رسد مي كه هر كس پرونده را بررسي كند به آن -كارشناسان به نتيجه قطعي
كه مبادي آن حسي  ي است؛ به معناي آنرساند. پس اين نوع از علم، علم حس مي

است. او در ادامه تأكيد كرده است: در صورتي كه بر اين قرائن و شواهد و 
ها محرز است، اعتماد نشود، فساد در  شهادت كارشناساني كه عدالت و صداقت آن

-223ص ،1376(سبحاني،  .شود مي شود و باب قضا در زمان بسته مي زمين گسترده
224(  

رسد گزارش ناشي از پزشكي قانوني معموالً به گونه ايست كه  مي نظرلذا به 
و يقين  واقعه را براي قاضي مشهود سازد و حاكم به محتواي گزارش اطمينان

كند البته به شرطي كه عدالت و صداقت كارشناس پزشكي  عرفي حاصل مي
ا وسايل باشد و قاضي شرع و معاونان آن نيز اهل معرقت باشند، و ب محض قانوني

و ابزار تشخيص جرم و چگونگي كاربرد آن آشنا باشند تا بتوانند به صحت و سقم 
اي ارائه شود كه براي  تشخيص گزارش دهنده پي ببرند وگزارش نيز به گونه

قاضي كه به مسائل كارشناسي آشنا است، روشن و واضح باشد و واقعه را براي او 
ا خود او شاهد قضيه بوده است. البته اي كه گوي مشهود و مجسم نمايد، به گونه

نكته مهم ديگري كه بايد در اين ميان مورد توجه قرار گيرد اين است كه قطعاً 
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ي علمي به عمل آمده از قطعيت ها برخي از آزمايشات پزشكي قانوني طبق بررسي
توانند به عنوان مبادي علم قاضي مورد توجه قرار  بااليي برخوردار نيستند و نمي

د. بلكه محل بحث ما، علم ناشي از آزمايشاتي است كه از چنان دقت و گيرن
 تأمين كننده علم قاضي در حد علم نوعي و يقين عرفي قطعيتي برخوردارند كه

كه از دقت و قطعيت بسيار بااليي  DNAمثل علم ناشي از آزمايش دقيق  باشد مي
در اثر داليل به دست رسد در صورتي كه قاضي  مي لذا به نظر باشد. مي برخوردار

آمده يقين عرفي حاصل نمايد، نظر گزارشگر و اهل خبره مثل نظر كارشناسي 
  باشد. مي تواند مستند حكم قرار گيرد و داراي اعتبار مي پزشكي قانوني

  پزشكي قانوني كارشناسياظهارنظر ناشي ازاثبات قلمرو اعتبار ادله 
و از جمله ادله ناشي ازآزمايشات باتوجه به اينكه ادلة علمي نوين اثبات جرم 

پزشكي قانوني، اگر منجر به علم عادي و نوعي و يقين عرفي براي قاضي پرونده 
گردد، در پرتو علم قاضي كه طبق نظر مشهور فقهاي اماميه و برخي از نصوص 

نظر ما با توجه به ه قانوني، در حق اهللا و حق الناس حجت است، اعتبار دارد. ولي ب
يم مستوجب حق اهللا با جرايم مستوجب حق الناس در احكام و آثاري تفاوت جرا
ها بار است، اين اعتبار قلمرو خاصي دارد كه الزم است تبيين شود. كه  كه بر آن

جهت بيان اين تبيين الزم بود ادلة اثبات را از منظر حق اهللا و حق الناس تبيين 
الناس آشنا گرديم تا  اهللا و حق نموده و با جايگاه ادله در فقه اماميه برمبناي حق

بتوانيم به نحو احسن قلمرو ادلة مذكور را تعيين نماييم. ما اين موضوعات را در 
قلمرو اعتبار ادلة  قسمت اول اين مبحث بررسي كرده و سپس در قسمت دوم،

را با توجه به مطالب  ي پزشكي قانونيها كارشناسي اظهار نظر اثبات ناشي از
  ايم. اول تبيين نموده قسمت مطروحه در
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  در حقوق اهللا و حقوق الناس ي ادله اثباتها تفاوت جايگاه و ويژگي
شفاف تبيين نشده است و تنها بطور در فقه اماميه  جرمجايگاه ادله اثبات 

دانان نيز دچار  اند. آن دسته از حقوق دانان به آن اشاره كرده اي از حقوق پاره
  اند: مجموع سه نظر ابراز داشته اند و در اختالف آراء گرديده

؛ آخوندي، 241 ، ص2، ج1379(آشوري، حاكميت سيستم اقناع وجداني قاضي 
  )82 ، ص1382؛ دانشگاه علوم اسالمي رضوي،66 ، ص1، ج1368

  )48 ، ص1(شامبياتي، جحاكميت نظام ادلة قانوني
م روش مختلط يعني نسبت به حدود نظام ادله قانوني و نسبت به بقيه جراي

؛ 60ص ،5ج ،1368؛ آخوندي، 82ص ،1ج ،1374(گلدوزيان،سيستم اقناع وجدان قاضي 
  )177 ، ص1402عوده، 

 هاي ياد شده به همة جرايم از نظر حق اهللا يا شود ديدگاه مي كه مالحظه چنان
رسد.  مي اند كه قابل انتقاد به نظر حق الناس بودن به يك شكل نگريسته

لذا ضروري است جايگاه ادله در حقوق اهللا و حقوق الناس به ) 124 ، ص1384(بيرق،
اظهار نظر كارشناسي پزشكي قانوني تفكيك مشخص شود تا بتوانيم قلمرو اعتبار 

  را بهتر تبيين نماييم. در اين گونه جرايم
مسامحه و تخفيف  اسالم در حقوق اهللا اصل ستر و جرم پوشي و عدم مداقه و

اسالم به تمام «نويسد:  مي كه يكي از نويسندگان عرب را در نظر دارد. تا جايي
معني مشتاق است كه هيچ حدي اقامه نشود مگر در جايي كه به يقين، ارتكاب 

شود و اين از سخت گيري اسالم در وسايل اثبات اين گونه جرايم  مي جرم ثابت
 ها اينشود! همه  مي شود، سپس بعد از اين سخت گيري، حد با شبهه دفع مي استفاده

(الزحيلي، » خاطر اين است كه حدود اجرا نشود مگر در حالت استثنايي.ه ب
و متون فقهي و  5، روايات4كه از توجه در آيات توضيح بيشتر اين) 17 ،6ه.ق، ج1409

شود كه  مي ي پيشين بيان شد، چنين برداشتها در مجموع، مطالبي كه در گفتار
آن بنا را بر تخفيف نهاده و مكلّفين را در شارع مقدس در بيان حقوق اهللا و شرايط 
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جا كه متضمن  شدت و حدت بسيار ننهاده است. از سويي اوامر و نواهي او در آن
ها  بيان حقوق اهللا است بيانگر حساسيت شارع در حفظ و استقرار تعاليم و ارزش

است ولي از سوي ديگر در اجراي ضمانت اجراهاي نقض اين اوامر و نواهي تمام 
آبروي انساني از ميان نرود و  جوانب احتياط را در نظر گرفته تا خون، حيثيت و

اي ديگر برخورد  به عكس در حقوق الناس چون ميدانِ حقوق افراد است به گونه
  كرده و دست افراد را در مطالبه حقوق خويش بازتر نهاده است.

قدس اثبات نقض اين اوامر و نواهي خصوصاً در حدود مقرر در شرع م
كه تا جرمي حادث نشود، اجراي حدود و مجازات  مستلزم ادلة اثبات است، چرا

متوقف است. بنابراين اهتمام شارع مقدس و به تبع آن مقنن ما در گسترة ادلة 
 گونه كه اثبات محل بحث ماست كه نكات ذيل الزم به يادآوري است. همان

مكاتب جديد جرم شناسي و  و ها دانيم، حقوق كيفري جديد تحت تأثير انديشه مي
هاي مؤثر و مهمي را در تعديل خود  پس از آن گرايش سياست جنايي، گام

از جملة اين فرآيند است. اين  7و كيفر زدايي 6برداشته است. پذيرش جرم زدايي
ها و خشونت و توالي فاسد  همه براي اظهار نگراني از شدت بسياري از مجازات

هاي مهمي به سوي نفي مطلق  چه در اين فرآيند گامبوده است. گر ها ناشي از آن
اند ولي  يي بودهها كيفر برداشته شده است و مكاتب مهمي پرچمدار چنين انديشه
  حقوق كيفري همچنان جز تعديل، تغيير مهمي را نپذيرفته است.

تعديل منطقي بنا نهاده شد كه ضمن  حقوق اسالم از آغاز با يك توازن و
گر در متون فقهي و قانوني، با تمسك به تأسيسات و  سركوبهاي  حفظ واكنش

هاي گوناگون از اجراي آن دوري گزيند. از اين روش در نصوص روايي  گريزگاه
ياد شده كه امكان ترك مجازات  -كه در مقام كيفر زدايي است -به نام قاعدة درأ

ير حقوق را با روي آوري به نوسازگاري و نيز اصالح مجرم از طريق تدابير غ
  )163 ، ص1376(محمودي جانكي، آورد.  مي كيفري و حتي غير حقوقي فراهم
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اين تدبير سنجيده و به غايت نيكو مستند به مدارك معتبر و متعددي است 
صلي اهللا عليه و كه از طريق خاصه و عامه وارد شده است. از جمله اين كه پيامبر اسالم

و در ) 336 ، ص18، جـه1409(الحر العاملي،  »ادرئوا الحدود بالشبهات«فرمودند:  آله
ادرئوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان له مخرج «روايت ديگري آمده است كه 

 يعني تا جايي كه». فخلوا سبیله فان الامام ان یخطی فی العفو خیر ان یخطی فی العقوبه
ها يافتيد  ي رهايي آنتوانيد حدود را بر مسلمانان اجرا نكنيد و اگر محملي برا مي

ايشان را رها كنيد زيرا اگر امام در عفو خطا كند بسيار بهتر از آن است كه در 
  ) 391 ، ص14، جـه1413(شهيد ثاني، » مجازات اشتباه كند

نداشته، دهد كه اسالم بر كيفر تأكيد فراوان  مي اين مدارك در روايات نشان
بلكه بر نقش اصالح و تربيت و ستر جا كه به حقوق اهللا مرتبط است  خصوصاً آن

گناهان تأكيد ورزيده است. اين ديدگاه موجب شده است كه از طرفي به مجرد 
وقوع شبهه و ترديد، حد را جاري نكنند و حتي اشخاص را از اقرار داوطلبانه باز 
دارند و از طرف ديگر به منظور اجراي مجازات، قويترين اسباب و داليل را 

  ضروري بدانند.
وجود شرايط سخت و موانع فراوان، در اجراي حد و كالً حقوق اهللا 

گونه كه بيان شد، نيازمند تأمل است. يكي از تدابير سخت گيرانة اسالم در  همان
حق اللهي جمله حدود و تعزيراتي كه جنبه  دوري گزيدن از اجراي حقوق اهللا از

 ، ص1376جانكي،  (محموديمحض دارند، سخت گيري در مرحلة اثبات جرم است. 
164 ( 

در واقع به نظرما، اختالف نظام ادله در حق اهللا در اسالم با نظام ادله قانوني در 
همين نكته نهفته است كه ما قائليم ادلة اثبات جرم در جرايمي كه جنبه خصوصي 

ي تعزيزي، با توجه به جريان آيات، ها و حق الناسي ندارند اعم از حدود و مجازات
اصولي كه عرض شد و اساساً با توجه به مذاق شارع مقدس اسالم، جنبة  روايات و
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دارد. بدين معنا كه تعدي از ادله منصوص و استفاده از طرق ديگر  »موضوعيت«
داند كه از  مي جايز نيست يعني اسالم در حقوق اهللا جرايمي را مستوجب مجازات

ن به معناي منطبق بودن طرق خاص خود ثابت شده باشد نه از هر راهي و البته اي
فراهم شدن صوري ادلة مورد نظر شارع نيز، همچون  با نظام ادلة قانوني نيست و

نظام ادله قانوني مستلزم محكوميت متهم نيست. به عبارت ديگر هر چند در فقه 
دعوي همراه با يك سري  هايي به عنوان ادله اثبات راه اماميه از جمله در حدود

مقدس تعيين شده است ولي اين بدان معنا نيست كه قاضي شرايط از طرف شارع 
با فراهم آمدن اين ادله هرچند به شكل صوري و بدون رعايت طرق تحصيلي آن، 
مجبور باشد به مقتضاي آن حكم كند، بلكه بايد از صحت و درستي آن و قانوني 

شد. بودن تحصيل آن مطمئن نيز باشد و عالوه بر آن به اقناع وجداني رسيده با
  )124 ، ص1384بيرق، (

و همچنين با توجه به مطالب ارائه شده در فوق، بخصوص اصل ستر و جرم 
رسد كه قاضي در حقوق اهللا مجاز به تفحص و تجسس نيست تا  مي پوشي به نظر

بدين وسيله جرمي را اثبات كند. به بيان ديگر قاضي در حقوق اهللا مكلف نيست، 
جرم به علم برساند، عالوه بر اينكه اين مطلب از تتبع و خود را نسبت به وقوع 

شود، در متون فقهي نيز به قضات توصيه شده  مي استفاده 8عموم آيه نفي تجسس
ي ها است كه متهم را در حق اهللا ترغيب به عدم اقرار كرده و با توسل به شيوه

  مختلف از اقرار وي ممانعت كنند.
به زنا همين  »ماعز«در جريان اقرار  و آلهصلي اهللا عليه كه خود رسول اكرم  چنان

شيوه را در پيش گرفتند و بعد از مراسم اجراي حد، مردم را به استتار اين گونه 
توان به اين روايت اشاره كرد  مي عنوان مثاله جرايم و توبه توصيه فرمودند. يا ب
 من و عرض كرد يا رسول اهللاصلي اهللا عليه و آله كه مردي آمد محضر رسول خدا
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فرمودند: اگر  صلي اهللا عليه و آلهام و ادامه داد تا اينكه رسول خدا   مرتكب جرم زنا شده
  9كردي، برايت بهتر بود. مي پوشاندي و سپس توبه مي اين گناهت را

گونه كه بيان شد، قضيه بر عكس است، يعني نه  ولي در حقوق الناس همان
ه اكيداً بدان توصيه شده است و تنها قاضي منعي از تحقيق و تفحص ندارد بلك

 تكليف دارد در اين قسمت احقاق حق كند. 
داند كه به هيچ وجه در  مي ، احكامي را جايزها اسالم در اين نوع از پرونده

حق اهللا جايز نبود؛ مثل امكان رسيدگي غيابي و امكان اثبات جرم با شهادت فرع و 
داند  مي سرقت براي رد مال كافي شهادت تبرعي و اينكه حتي يك بار اقرار را در

پذيرد، از اين رو دست قاضي در اين گونه  مي و نيز در امر خطير قتل آن را
باز  ها ي حق اللهي، بايستي در رسيدگي به اين پروندهها بر خالف پرونده ها پرونده

باشد و بتواند از هر راه ممكن به كشف واقع رسيده و احقاق حق كند. در اين 
ي قضات نه تنها به مسامحه و تخفيف و اهمال در رسيدگي توصيه قبيل دعاو

  اند.  اند بلكه از آن منع شده اند و به دقت بيشتر و تالش بي وقفه مكلف شده نشده
حق اهللا و حق الناس بيان  ارـهمة مواردي كه به عنوان اختالفات احكام و آث

كلي متمايز شده است و در دهد كه مقولة حق الناس از حقوق اهللا به  مي شده، نشان
آن اصول و قواعدي جريان دارد كه در حقوق اهللا جريان ندارد. اگر شارع مقدس 

بيشتري دارد، بايد اين اهتمام مضاعف و  به حقوق الناس نسبت به حقوق اهللا اهتمام
ي مهم دعاوي يعني فرايند رسيدگي و ادله ها توجه خاص نسبت به يكي از بخش

كنده باشد. به بيان ديگر شارع مقدس بايستي سازوكارهاي احقاق اثبات نيز سايه اف
حق مردم را بيشتر از حقوق اهللا در اختيار قضات قرار داده باشد تا از اين رهگذر 

  اش در احقاق حقوق مردم را بيشتر و بهتر تأمين كند. هدف متعالي
به اعمال هاي خود  وسيله توصيهه به نظر ما اسالم اين ابزار و سازوكار را ب

الناس و احقاق حق مردم در اختيار قضات قرار  هاي حق دقت فراوان در رسيدگي
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شود كه قضات مكلفند در راستاي  ها استفاده مي داده است. در نتيجه از اين توجيه
هاي ممكن جهت رسيدن به علم استفاده كنند.  احقاق حقوق مردم از تمام ظرفيت

م از قصاص، ديات و تعزيرات حائز جنبة الناس اع در حقوق  از اين رو ادله
طريقيت دارد به اين معنا كه، برخالف   خصوصي نظير اهانت و سب و ... جنبه

حدود و تعزيرات الهي، قاضي مجاز و بلكه مكلف به تحقيق و تفحص است و در 
هاي علمي اثبات جرم  ها و از جمله راه تواند از همه راه ها مي اين قبيل پرونده

اين تحقيق  اي از بين نرود، اما اگر از ديده كند تا به علم رسيده و حق ستم استفاده
كند  اقتضا مي» اصل برائت«و » اصل احتياط در دماء«نرسيد   و تفحص به نتيجه

  كه قاضي در تبرئه متهم به خود ترديد راه ندهد. 
  ايمتبيين قلمرو اعتباراظهار نظر كارشناسي پزشكي قانوني در اثبات انواع جر

 توانيم مي كرديم، در اين جا با توجه به مجموع مطالبي كه در قسمت قبل بيان
ي پزشكي قانوني را در انواع جرايم تبيين ها فلمرو اعتبار ادله ناشي از كارشناسي

نماييم. در مبحث قبل ضمن پذيرش كلي نظر مشهور فقها داير بر حجيت علم 
ادلة اثبات علمي نويني همچون  قاضي در حقوق اهللا و حقوق الناس، مشخص شد

تواند به عنوان يك مبدأ ايجاد علم عادي و يقين  مي ي پزشكي قانونيها كارشناسي
عرفي براي قاضي، نقش بازي كند، فلذا استفاده از اين ادله در پرتو علم قاضي از 

ي رسد اين اعتبار با توجه به تعريف مي نظر فقه اماميه داراي اعتبار است. ولي به نظر
عمل آورديم و ترادف معنايي آن با اقناع وجدان و با توجه به ه كه از علم قاضي ب

حق اللهي و جرايم داراي مايز اسالم در جرايم داراي جنبه ي كامالً متها سياست
جنبه حق الناسي، قلمرو خاصي دارد كه بايد تبيين شود.كه در اين مبحث، در 

  ا بيان نماييم.ايم اين مطالب ر قالب چند بند سعي كرده
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  در جرايم داراي جنبه حق اللهيتبيين اعتبار اين ادله 
طور كه در مبحث قبل به طور مفصل بررسي كرديم، اسالم در حقوق  همان

توجه  پوشي و عدم مداقه و مسامحه و تخفيف را نظر دارد و با اهللا، اصل ستر و جرم
د، به اين نتيجه رسيديم به استدالالتي كه در گفتار پنجم مبحث قبل مطرح گردي

كه ادله اثبات جرم در جرايم حق اهللا محض و جرائمي كه جنبه حق خصوصي و 
ي تعزيري) موضوعيت دارد. البته اين ها الناس ندارد (اعم از حدود و مجازات حق

موضوعيت داشتن بدين معناست كه تعدي از ادله منصوص و استفاده از طرق 
، اسالم در حقوق اهللا جرايمي را مستوجب مجازات ديگر جايز نيست. به بيان ديگر

داند كه از طرق خاص ثابت شده باشد و نه از هر راهي و از ديگر سو، فراهم  مي
شدن صوري ادله مورد نظر شارع همچون نظام ادله قانوني مستلزم محكوميت 
نيست. ممكن است اين سؤال براي خواننده محترم ايجاد شود كه با توجه به اينكه 

الناس حجت است   اهللا و حقوق  طبق نظر مشهور فقهاي اماميه علم قاضي در حقوق
توان اين  اند، چگونه مي و برخي از نصوص قانوني نيز به اين موضوع اشاره كرده

اهللا تعدي از ادله منصوص و استفاده از طرق   حقوق سخن را توجيه كرد كه در
  اهللا و حق  ً در حق م قاضي مطلقاديگر جايز نيست. در پاسخ بايد گفت اگرچه عل

علم به معناي اعم آن   الناس حجت است ولي با توجه به اينكه منظور از علم قاضي،
يعني هم علم شخصي و هم علم ناشي از امارات و قرائن و محتويات پرونده و دليل 

اهللا طبق بياني كه   هاي شارع مقدس اسالم در حقوق و با توجه به سياست است 
اهللا و به خصوص در حقوق اهللا محض،   بايد گفت علم قاضي در حقوق گذشت

علمي خاص به معناي صرفاً همان اقناع وجداني است كه قاضي بايد از طريق ادلة 
منصوص كسب كند. و با توجه به اصول ستر و تخفيف و عدم مداقه و بر اساس 

به علم  راهياهللا مجاز نيست خود را از هر   عموم آيه نفي تجسس، در حقوق
اهللا به قاضي   در حقوق  جا اگر خود متهم در صدد اقرار باشد، كه آن برساند، چه آن
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گونه كه در قانون نيز  تواند جلوي اقرار را بگيرد همان توصيه شده است تا مي
تحقيق از جرائم منافي عفت كه يكي از مصاديق بارزتر جرايم مستوجب حق اهللا 

اهللا و به   ا در اثبات جرايمي كه مستوجب حقبوده است، ممنوع است و لذ
ي ها توان از كارشناسي نمي، خصوص حق اهللا محض هستند مثل شرب خمر و زنا

اهللا با   پزشكي قانوني استفاده كرد ولي چون به استناد قاعده درء، حدود و حقوق
و ايجاد ي علمي ها  اهللا را با استفاده از راه  توان حقوق شود، مي عروض شبهه رفع مي

  رفع كرد.  شبهه
  در جرايم داراي جنبه حق الناسي تبيين اعتبار اين ادله 

گونه كه پيش از اين بيان شد، با توجه به عدم جريان اصولي همچون  همان
الناس، ديگر همچون حقوق   ها در حقوق جرم پوشي و عدم اغماض در رسيدگي

با  - ايط الزم را داشته باشددر صورتي كه همة شر - اهللا، قاضي در استناد به علمش
توان گفت، ادله اثبات جرم همچون نظام  مي محدوديتي مواجه نبوده و به تمام معني

هاي متعارف، به  اقناع وجداني قاضي طريقيت دارد. بدين معنا كه قاضي اگر از راه
تواند خود  بايستي حكم محكوميت صادر كند و نمي مجرميت متهم علم پيدا كند مي

دله منصوص، مقيد و محصور سازد، لذا بايستي جهت احقاق حق از هر را در ا
كه در  اين اسالم قاضي عالوه بر تحقيق مشروع و منطقي كوتاهي نكند زيرا در

تواند از قراين موجود در هر دعوا  الناس از تحصيل دليل منع نشده است، مي  حقوق
طي كه در حد علم آيد به شر استفاده كند و علمي كه از اين طريق بدست مي

بايد  حجت است، و -طبق نظر مشهور فقها كه عرض شد -عادي و نوعي باشد
هاي حضرت  طبق آن حكم دهد و احقاق حق كند. شاهد اين مطلب قضاوت

در رسيدگي به جرايم حاوي حقوق مردم است كه حضرت از قرائن  السالم عليه علي
  ينه.كردند نه لزوماً از اقرار و ب مختلف استفاده مي
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 الناس استفاده كرد و از هاي علمي در جرائم مستلزم حقوق توان از راه لذا مي
تواند در صورتي كه علم ناشي از آن ادله علمي، شرايط علم  اين طريق قاضي مي

داراي اعتبار يعني علم عادي و نوعي را داشته باشد به علم خود استناد كند و به 
گونه كه بيان گشت  اضح است كه هماناستناد علمش حكم صادر كند. البته و

بيان  شرايط جواز تمسك قاضي به علمش، از جمله متعارف بودن منشأ علم و
  مستندات علم در حكم و ... نيز بايد مراعات شده باشد. 

  اظهار نظر كارشناسي پزشكي قانوني در راستاي تحصيل برائت
اسالمي و تأكيدات  يك نگاه اجمالي به موازين بشردوستانه و معيارهاي اصيل

 دين مبين اسالم و سير قضائي رهبران ديني باالخص سيرة خود رسول گرامي اسالم

سازد كه دستگاه  ما را به اين نكته رهنمون مي السالم عليهو اميرالمؤمنين صلي اهللا عليه وآله
بايست درمورد جرايم مستلزم حقوق اهللا در درجه اول به فكر  قضائي در اسالم مي

كه تعبيه قواعد و اصولي همچون  و دفع مجازات از مسلمين باشد چه آن تبرئه
قاعده درء، اصل برائت و اصل جرم پوشي كه هم ناظر به مراحل دستگيري و هم 

باشد، جز  مي در مرحلة قبل از اثبات جرم و هم درمرحلة بعد ازآن در برخي موارد
نيست. از اين رو دفع مجازات به خاطر دفع مجازات از مسلمين در اين گونه جرايم 

هاي ايشان در اين گونه جرايم، از جمله  از مسلمين و سرپوش گذاشتن به لغزش
اهداف نظام كيفري اسالم است. در نتيجه در راستاي رسيدن به هدف ياد شده بايد 

هاي موجود استفاده كرد و يكي از اين ابزارها  از تمام ابزارها و ظرفيت
جمله  و از هاي علمي اثبات جرم تكنولوژي و راههاي علوم و  دستاورد

هاي علمي هميشه در جهت اثبات  است. بنابراين راه ي پزشكي قانونيها كارشناسي
شود، بلكه در راستاي  جرم و محكوميت متهم و اعمال مجازات به كارگرفته نمي

ه شود كه اين امر عالوه بر آن ك تحصيل برائت و تبرئه متهمان نيز استفاده مي
گردد و از  گناه مي موجب كاهش اشتباهات قضائي و مانع مجازات شدن افراد بي
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نظر اسالم نيز مورد اقبال و توجيه شارع مقدس اسالم است. چنانچه از رسول 
المسلمين ما   ادرئوا الحدود عن«شود كه فرمودند:  نقل مي وآله عليه اهللا صليگرامي اسالم 

دهد كه اسالم  اين تعابير نشان مي )391 ، ص14، جـه1413(شهيد ثاني،  ...»استطعتم 
گناه چقدر حريص است و نسبت  نسبت به تبرئه شدن متهمان و به ويژه متهمان بي

ه چند از طريق ب كند. در نتيجه از هر راهي هر بدان هيچ شرطي را اعمال نمي
ت مفرّي نسبت به پرهيز از اعمال مجازا ي پزشكي قانونيها كارشناسيكارگيري 

حاصل شود بايد به آن عمل و به اين ترتيب مجازات را دفع كرد. به همين دليل 
دانان اسالمي معروف است كه حدود اسالمي به  است كه در لسان فقها و حقوق

دانند.  گردد و در حصول شبهه طرق خاصي را شرط نمي اي رفع مي اندك شبهه
هام زنا به دختر باكره كه شهود در جريان ات عليه السالمحضرت علي ، چنانكه نقل شده

كافي با شرايط الزم بدان شهادت داده بودند، امر را جهت تحقيق بيشتر به زنان 
قابله محول فرمودند. زنان ياد شده، بعد از معاينات الزم ابراز داشتند دختر، باكره و 

من كسي را كه از طرف خداوند مهر «مبرّا از اتهام است و آن حضرت فرمودند: 
 با تأمل در روايت در) 261 ، ص18، جـه1403(حر عاملي، » زنم ت دارد حد نميعف
يابيم كه اوالً در حصول شبهه منشأ خاصي شرط نيست و ثانياً در موارد تقابل  مي

هاي علمي و قراين و امارات بيانگر عدم ارتكاب  ادلة سنتي اثبات جرم هرگاه راه
باشد مقدم بر ادلة سنتي اثبات جرم جرم توسط متهم يا عدم انتساب جرم به وي 

شود به بيان ديگر هرچند در مبحث جايگاه ادله در فقه گفتيم كه ادله در اثبات  مي
هاي علمي اثبات  ها را با بكارگيري راه توان آن اهللا موضوعيت دارد و نمي حقوق

ثابت كرد، ولي در  ي پزشكي قانوني و قراين و اماراتها جرم من جمله كارشناسي
ها در دفع مجازات و تبرئه متهمان به ارتكاب جرايم  كارگيري آن ين حال بهع

اهللا مجاز و در اين راستا از حجيت الزم برخوردار است. بدين   مستوجب حقوق
معني كه در حدود به خصوص درحقوق اهللا محض حتي اگر از طريق ادلة 
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هاي  گشت، راهمنصوص براي قاضي علم و اقناع وجدان به مجرميت متهم، حاصل 
تواند شبهة الزم را ايجاد و مجازات را از وي دفع كند. زيرا  علمي اثبات جرم مي

دانيم منظور از علم قاضي، علمي نيست كه نتوان خالف آن را  مي گونه كه همان
شود. لذا اگر با  اثبات كرد، بلكه علمي است كه به احتمال خالفش توجه نمي

مله اظهار نظر كارشناس پزشكي قانوني آن احتمال استفاده از ادله علمي، و از ج
 ا توجه به جريان قاعده درأ درقابل توجه گردد، ب خالف تقويت شود به قدري كه

  حقوق اهللا، بايستي بدان اعتنا نموده و مجازات حد را از وي دفع كرد.
  

  نتيجه گيري
همه  با توجه به اينكه يكي از ادله اثبات جرم كه به نظر مشهور فقها در

جرايم اعم از جرايم مستوجب حق اهللا و حق الناس حجيت دارد علم قاضي است و 
علم ، با توجه به تبيين صورت گرفته در اين نوشتار كه براي حجيت علم قاضي

ايجاد شده براي قاضي بايستي در حد علم نوعي و عادي باشد به اين نتيجه رسيديم 
و ادله اثبات علمي و از جمله اظهار ي علمي ها كه اگر قاضي از طريق كارشناسي

تواند بر مبناي آن ميزان  مي نظر كارشناسي پزشكي قانوني به اين حد از علم رسد،
رسد از اين جهت امكان استفاده از ادله اثبات  مي از علم قضاوت نمايد وبه نظر

علمي به طور عام و اظهار نظر كارشناسي پزشكي قانوني به طور خاص، به عنوان 
از مبادي ايجاد علم براي قاضي درجهت اثبات جرايم از منظر فقه اماميه با  يكي

ي كيفري نظام ها مشكلي مواجه نيست. اما از ديگر سو با توجه به برخي سياست
حقوق كيفري اسالم در رابطه با جرايم مستوجب حق اهللا و حق الناس قلمروي 

ايم و به طور خاص در  نموده براي اعتبار اين نوع ار ادله در انواع جرايم تبيين
از جمله اصول ستر  ها جرايم مستوجب حق اهللا به دليل جريان برخي از اين سياست

و جرم پوشي و عدم مداقه قلمرو استفاده از ادله اثبات علمي جرم به خصوص در 
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الناسي در آن ضايع نشده  جرايم مستوجب حق اهللا محض يعني جرايمي كه حق
يعني نهي خداوند متعال در جهت عدم انجام آن جرم زير پا  است و صرفاً حق اهللا

گذارده شده است با محدوديت مواجه است بدين صورت كه در جهت اثبات اين 
گونه جرايم استفاده از اين نوع ادله به عنوان مبادي علم قاضي ممكن نيست ولي با 

ه ادله اثبات امكان استناد ب، ي نظام حقوق كيفري اسالمها توجه به همين سياست
در برخي  علمي صرفاً در راستاي برائت متهم امكان پذير است كه اين امر از توجه

  گردد. مي ي اميرالمؤمنين (ع) هويداها آيات و روايات و همچنين برخي از قضاوت
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  ها پي نوشت

 سوره بقره، نيز به احتمال فراموشيِ شاهد اشاره شده است. 282در آيه. 1
 Http://Www.Pustorelab.Comقسمت اخير از سايت به آدرس ذيل اقتباس شده است: . 2
 نظرات نويسندگان زير با آدرس مطروحه، اشاره كرد:توان به  . از آن جمله مي3
  12حسن زاده، مهدي، كارشناسي؛ دليلي مستقل از علم قاضي، مجله فقه و حقوق، شماره -
هاي كيفري، مجله حقوقي دادگستري،  تدين، عباس، جايگاه كارشناسي و ادله بيوژنيتكي در دادرسي -

 68شماره 
 سوره مباركة نور نام برد. 19توان از آية  عنوان مثال ميه ب. 4
من ستر اخاها في «توان اشاره كرد:: ميزان الحكمه آمده مي 145عنوان مثال به اين حديث كه در صه ب. 5

 » فاحشه راها عليه ستره اهللا في الدنيا و االخره
): جرم زدايي يعني سلب وصف مجرمانه از افعال يا ترك افعال. Decriminalizationجرم زدايي(. 6

رك: آنسل، مارك، دفاع اجتماعي نوين، ترجمة دكتر محمد آشوري و دكتر علي حسين نجفي ابرند 
 105آبادي، ص

): در كيفر زدايي قصد سلب كردن خاصيت جرم بودن عمل، وجود Depenalizationكيفر زدايي(. 7
اكثر موارد از  ندارد بلكه هدف آن است كه اگرچنين تعبيري صحيح باشد آن را موزون سازيم؛ يعني در

شدت مجازات بكاهيم و يا خاصيت كيفري مجازات را سلب كنيم. كيفر زدايي به صور مختلف قانوني، 
 106 -105قضايي و ناشي از مجني عليه در جرايم قابل گذشت است. رك: آنسل، مارك، همان، صص

ُسوا...َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا «سوره مباركه حجرات:  12آيه . 8  »اْجَتِنُبوا َكِثيراً ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْثٌم َو لاَ َتَجسَّ
ِد ْبِن ِعيَسى َعْن ُيونَُس َعْن أََباٍن َعْن أَبِي الَْعبَّاِس قَ . 9 ْسَناِدِه َعْن َعِليِّ ْبِن إِْبَراِهيَم َعْن ُمَحمَّ لنَِّبيَّ اَل َقاَل أَُبو َعْبِد اللَِّه ع أََتى اَو بِٕاِ

 ، ص28ه.ق، ج 1409(حرعاملي،  ص َرُجٌل فََقاَل إِنِّي َزنَْيُت إِلَى أَْن َقاَل َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ص لَِو اْسَتَتَر ثُمَّ َتاَب َكاَن َخْيراً لَهُ 
3(   
 

  منابعفهرست 
ارشاد  ، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و5آخوندي، محمود، آيين دادرسي كيفري، ج

  1368اسالمي، 
  1376آشوري، محمد، عدالت كيفري(مجموعه مقاالت)، تهران: گنج دانش، 

 1385، نهران: انتشارت سمت، 2آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، ج
بصيرپوربيرق، قدير، اعتبار راههاي علمي اثبات جرم از منظر فقه جزايي، قم: دانشگاه مفيد، دانشكده 

 1384حقوق، 
 1388عباس، تحصيل دليل در آيين دادرسي كيفري، تهران: نشر ميزان،تدين، 

 هاي حقوقي در حقوق اسالم، تهران:انتشارات ابن سينا، بي تا جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مكتب
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  1415حائري، سيد كاظم، القضاء في الفقه االسالمي، قم، مجمع الفكر االسالمي، اول ،

  ه.ق 1409، عليهم السالملشيعه، قم: مؤسسه آل البيت حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل ا
  1364، 6خوانساري، سيد احمد، جامع المدارك، قم، مكتبه الصدوق، دوم،ج 

  ه.ق1409الزحيلي، وهبه، الفقه االسالمي و ادلته، الجزء الرابع، دمشق: نشردار الفكر، 
، 1الغراء، مؤسسه االمام الصادق(ع)، اول،جسبحاني،جعفر، نظام القضاء و الشهاده في الشريعه االسالميه 

1376 
 ه.ق1404، بي جا، 4شيخ صدوق، من اليحضره الفقيه، ج

 1419صافي گلپايگاني، لطف اهللا، جامع االحكام(استفتائات)، چاپ سپهر، اول، 
  ق  ه 1407، قم: دفتر انتشارات اسالمى، 6طوسي، محمد بن الحسن، الخالف، جلد

 ه.ق1417، قم: انتشارات چاپخانه ستاره، 1العده في اصول الفقه، جطوسي، محمد بن الحسن، 
 1388 عابدي، محمد حسن، آسيب شناسي قانوني، تهران: انتشارات سراي دانش،

، قم: كتابفروشى داورى، 3و2، الروضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقية، جلدعاملي، زين الدين بن علي
 ق  ه 1410

، قم: مؤسسه المعارف االسالميه 14مسالك االفهام في تنقيح شرايع االسالم، جعاملي، زين الدين بن علي، 
  ه.ق 1418

  1415علم الهدي، سيد مرتضي، االنتصار،مؤسسه نشر اسالمي، 
  ه.ق1402، تهران: مؤسسه بعثت، 1عوده، عبدالقادر، التشريع الجنائي االسالمي، ج

  1376، 1مهر، سوم، جفاضل لنكراني، محمد، جامع المسائل(استفتائات) چاپ 
  1374گلدوزيان، ايرج، حقوق كيفري تطبيقي، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي، 

  1386گودرزي، فرامرز وكياني، مهزاد، پزشكي قانوني، تهران: نشر سمت، 
، قم: مؤسسه 4محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام، جلد

 ق  ه 1408، اسماعيليان
، عليه السالممحمودي جانكي، فيروز، طريقيت يا موضوعيت ادله اثبات دعوي، تهران: دانشگاه امام صادق

   1376دانشكده معارف اسالمي و حقوق، 
  قضايي در امور كيفري -مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه، مجموعه آراي فقهي

  1380مدرسه االمام علي بن ابيطالب عليه السالم، دوم، مكارم شيرازي، ناصر، استفتائات جديد، انتشارات 
 2مكي، جمال الدين(شهيد اول)، الدروس الشرعيه، مؤسسه نشراسالمي، اول،ج

 1422هامه، قم: انتشارات مدرسة اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم،  مكارم شيرازى، ناصر، بحوث فقهيه
  ق  ه

  1377، 1انتشارات نجات، اول،ج موسوي اردبيلي، عبدالكريم، استفتائات،
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 2مؤذن زادگان، حسنعلي، علم قاضي در حقوق جزاي ايران، مجله پژوهش حقوق وسياست، شماره

  )212تا  177(ازصفحه 
  1385مير محمد صادقي، حسين، جرايم عليه اموال و مالكيت، تهران: نشر ميزان، 

   1384ت، نجابتي، مهدي، پليس علمي(كشف علمي جرايم)، تهران: نشر سم
، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 41و40نجفى، محمد حسن، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، جلد

  بي تا
  1371نوروزي، رحمت ا...، كارشناسي در امور كيفري، دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي،

  
  يادداشت شناسه مؤلف

 جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم ودانشجوي دكتري حقوق مصطفي اربابي مجاز: 
  ، ايرانتهران ،تحقيقات

 Mostafa.arbabi65@gmail.com نشاني الكترونيكي:

  9/12/89تاريخ دريافت مقاله: 
  11/2/90تاريخ پذيرش مقاله: 
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