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 تمابل علم لاضی با سایر ادله اثبات دعوی در امور کیفری

 

 2 عارفیان غالمرضا، 1براهویی  شیذا

 یشاىا تٌذسيثاس، اسالهی، آصاد داًطگاُ تٌذسيثاس، ٍاحذ حمَق، گشٍُ 1

 (هسؤل ًَیسٌذُ) یشاىا تٌذيثاس، اسالهی، اصاد داًطگاُ تٌذسيثاس، ٍاحذ حمَق، گشٍُ 2

 

 چکیذه

 ،92 سال اسالهی هداصات لاًَى ٍ ویفشی دادسسی آییي لَاًیي دس ویفشی اهَس دس ديَی اثثات ادلِ سایش تا لاؾی يلن تماتل دس

 دیگش تَسف اثثات لاتل هَؾَو آى وِ هَاسدی دس تخػَظ هذًی ٍ ویفشی اهَس دس ديَا اثثات ادلِ اص یىی يٌَاى تِ لاؾی يلن

 الٌاو سیستن» ایشاى اسالهی خوَْسی لؿائی دستگاُ وِ آًدا اص ٌیيّوچ. است لاؾی ساّگطای ًیست، ديَا اثثات ادلِ

 الشاس، وِ هًٌا تذیي. است گشفتِ لشاس ديَا اثثات ادلِ ايتثاس هالن ٍ پطتَاًِ لاؾی الٌاو ٍ يلن است، پزیشفتِ سا «ٍخذاًی

 اهَس تیي لاؾی يلن دس فمْا .گشدد لاؾی ٍخذاى الٌاو هَخة وِ گیشد هی لشاس حىن هستٌذ غَستی دس... ٍ سَگٌذ ضْادت،

 اّل فمْای هماتل دس ٍلی اًذ داًستِ حدت هكلك ًحَ تِ سا لاؾی يلن اهاهیِ فمْای اوثش. اًذ ًطذُ لائل تفػیل ٍهذًی ویفشی

 تشای تَاًذ هی فمف لاؾی: هًتمذًذ حمَلذاًاى. داًٌذ هی اٍ تْوت هَخة ٍ پیاهش سیشُ هخالف سا خَد يلن تِ لاؾی استٌاد سٌت

 تِ آى اًىاس یا ديَی اثثات تشای تَاًذ ًوی اها وٌذ، استفادُ خَد  داًص اص ضذُ اسائِ دادگاُ تِ آًچِ اص استٌتاج ٍ دالیل صیاتیاس

 يٌَاى تِ ّن ٍ ادلِ سایش ايتثاس ٍ پطتَاًِ يٌَاى تِ ّن ویفشی اهَس دس لاؾی يلن ایشاى هَؾَيِ حمَق دس. وٌذ استٌاد خَد يلن

 هوٌَو هكلما قشفیي اص یىی تشای دلیل وسة وِ آًدا اص هذًی اهَس دس ٍلی. است ضذُ پیشفتِ ویفشی ديَای اثثات ادلِ اص یىی

 ّوگی اهاسات ٍ لشائي ٍ ضٌاس واس ًهش هحل، هًایٌِ ٍ تحمیمات. است ًطذُ پزیشفتِ ديَا ادلِ اص یىی يٌَاى تِ لاؾی يلن است

 تشای ٍخذاًی الٌاو ایداد ّا آى اسصش ٍ ايتثاس توام وِ چشا ًیست، پزیش اهىاى ّا آى دس تًاسؼ فشؼ ٍ است لاؾی يلن همذهِ

 لَاًیي تاسٍیىشد ویفشی اهَس دس ديَی اثثات ادلِ سایش تا لاؾی يلن تماتل تشسسی پژٍّص ایي اًدام اص ولی ّذف. است لاؾی

 .تاضذ هی 92 سال اسالهی هداصات لاًَى ٍ ویفشی دادسسی آییي

 

 .92 سال اسالهی هداصات لاًَى ،92 ویفشی دادسسی آییي ديَی، اثثات ادلِ لاؾی، يلنهای کلیذی:  واژه



 فمِ ٍ حمَق سیاسی، يلَم هكالًات

 7 -14، غفحات 1395 پاییض، 2/3، ضواسُ 2دٍسُ 

9 

 

 ممذمه

 خاهًِ ّش لزا تاضذ. هی ٍهشج ّشج ٍ گسیختگی ّن اص خكش اص خَاهى وٌٌذُ وٌتشل وِ است هْوی هَؾَيات اص دادسسی ٍ لؿا

 ٍ داًاى حمَق وِ است خْت ایي تِ خَاّذداضت خَتی ًٍهن ساهاى ٍ لَام تاضذ داضتِ همتذسی ٍ غالتت تا لؿایی سیستن وِ

 يول تْتش خاهًِ افشاد حمَق حك ساستای دس تتَاًٌذ لؿات دسًتیدِ تا ساصًذ تاس ساپش خَد حمَق تا وَضٌذ هی هذاساى سیاست

 وايیاخت تحَالت اص ًاضی وِ اهشٍصُ صًذگی ّای پیچیذگی تا قشفی اص .تپَضاًٌذ يول خاهِ سا ٍنیفِ سشیًتشایي ٍ وٌٌذ

 دس ٍ ًذاسد سا خَد حك اثثات اهىاى حك غاحة وِ ضذُ پیچیذُ ًیض حك ثثَت هشاحل ٍ ویفیت تاضذ هی غًٌتی ٍ التػادی

 هَؾَيات ٍ هسایل اص یىی گشدد. هی هحشٍم خَد حك استیفای اص لؿایی هحذٍد ّای سیستن ٍ دادسسی هشاحل خن ٍ پیچ

 اثثات ادلِ احػاء .هیىٌذ ایفا هْوی ًمص هسألِ ایي دس لاؾی يلن ٍ ذتاض هی دياٍی اثثات قشیمِ دادسسی دس هْن تسیاس

 دس لیىي است، فشدی ّای آصادی ٍ حمَق حفم هتؿوي گشچِ  سأی، غذٍس دس آى اص تثًیت تِ لاؾی الضام ٍ لاًَى دس ديَی

  اختوايی، سٍاتف ضذى  پیچیذُ ّوچٌیي تاضذ. ًوی حمایك وطف تِ هَفك احػایی، ادلِ تِ تَسل تا لاؾی خشاین، اص تسیاسی

 دس لاؾی وِ داسد سا آى التؿای خشاین اص تشخی هاّیت لزا ضَد. هی احػایی ادلِ ًاواسآهذی هَخة يلَم، پیطشفت ٍ فشٌّگی

 اّل ٍ واسضٌاس ًهشیِ اخز لضٍم ساستا، ایي دس .ًیست ضذُ احػاء ادلِ ضواس دس وِ ضَد دالیلی تِ هتَسل هَؾَو تطخیع

 ٍ واستشد هیضاى لیىي است. تشخَسداس تسضایی اّویت اص است، داضتِ سٍاج ًیض لذین دس وِ هَؾَو ىضذ سٍضي خْت دس خثشُ

 تش اهشٍصُ تخػػی، ّای صهیٌِ ٍ يلَم سایش تش لاؾی احاقِ يذم خاقش تِ وِ است ای هسألِ دسغذٍسحىن، واسضٌاس ًهشیِ تاثیش

 لاتل تحمیمات صهیٌِ ایي دس ایٌىِ تِ ًهش ّاست. صهیٌِ ایي دس لاؾی آگاّی  ًا ٍ خْل سافى ٍ است افضٍدُ هَؾَو اّویت

 تا لاؾی يلن تماتل تشسسی خػَظ دس پژٍّطی وٌَى تا ّوچٌیي ٍ پزیشفتِ اًدام هحذٍدی هكالًات ٍ ًذاسد ٍخَد ای هالحهِ

 ًپزیشفتِ اًدام 92 الس اسالهی هداصات لاًَى ٍ ویفشی دادسسی آییي لَاًیي سٍیىشد تا ویفشی اهَس دس ديَی اثثات ادلِ سایش

 .تاضذ هی تذیى ٍ ًَ هَؾَو لزا است
 

 لاضی عریف لغوی و اصطالحی علمت

يلن  هی داسد: یاىت .م.ا،ق 211هادُ  ( دسهَاد يوَهی) ،دس اهَس ویفشیهداصات اسالهی  لاًَى ،تخص پٌدنچْاسم، فػل  دس

ضَد. دس هَاسدی وِ هستٌذ حىن، يلن لاؾی  هكشح هی وِ ًضد ٍیلاؾی يثاست اص یمیي حاغل اص هستٌذات تیّي دس اهشی است 

 212 هَادتِ روش است  الصم .قَس غشیح دس حىن لیذ وٌذ تیّي هستٌذ يلن خَد سا تِ است، ٍی هَنف است لشائي ٍ اهاسات

ًٌای داًستي اص ًهش اّل لغت هماتل خْل ٍ تِ ه يلن .م.ا، دسخػَظ يلن لاؾی ٍضشایف آى تَؾیح دادُ است.ق 213 الی .م.اق

ٍ دس اغالح لؿایی دستاسُ هفَْم ٍ  (343، ظ 1426)ساغة اغفْاًی،  است ٍ تِ هًٌای دسن حمیمت اهشی ًیض آهذُ است

، تِ ٍیژُ دس هسالِ يلن لاؾی، تشداضتْای هختلفی ٍخَد داسد ٍ تشای تٌمیح هحل ًضاو تایذ هشاد ٍ همػَد فمْا اصيلن هػذاق يلن

 .دس واستشد هتحیش ًواًین دس هسالِ لؿا هطخع ضَد تا

 

 های مختلف در خصوص علم لاضی دیذگاه

 دیذگاه طرفذاران حجیت علم لاضی در حموق اهلل -1

ایي دیذگاُ سا ضْیذ ثاًی تِ ایي خٌیذ ًسثت هی دّذ وِ دس وتاب هختػش اال حوذی فی ٍالفمِ الوحوذی هی گَیذ لاؾی دس 

تذّذ ٍ دس اهَسی وِ اص حمَق آدهیاى است ًثایذ حىن غادس وٌذ هگش تِ استٌاد  حذٍد الْی هی تَاًذ تِ استٌاد يلن خَد حىن

 .(384 ، ظ13 ج ،1365)ضْیذ ثاًی،  یا اص قشیك توطه تِ تیٌِ ٍ ضْادت گَاّاى (خَد هذيی يلیِ یا هشتىة خشم)الشاس همش 

 :ضیخ قَسی ًیض دس وتاب الٌْایِ هی ًَیسذ

تىٌذ ٍ هٌتهش ًوی هاًذ تا  ی وٌذ یا خوش هی ًَضذ تِ خَد حك هی دّذ وِ تش اٍ الاهِ حذٍلتی اهام ضخػی سا تثیٌذ وِ صًا ه

تیٌِ ٍ الشاس فشاّن گشددٍ تشای غیش اهام هًػَم چٌیي حمی ًیست تلىِ ایي حك هخػَظ اٍست ٍ غیش هًػَم ّش چٌذ وِ 

 .(496 ظ 2 ج ضیخ قَسی،) است الشاس اص قشف هشتىة ًیاصهٌذ هطاّذُ وٌذ تاص ّن لؿاٍت وشدى اٍ تِ تیٌِ یا
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 تًیذ ًیست وِ هستٌذ ایي دٍ فمیِ تضسي اهاهیِ سٍایت حسیي تي خالذ تاضذ وِ هی گَیذ:

اص اهام غادق ضٌیذم وِ هی فشهَد: تش اهام ٍاخة است ٍلتی دیذ ضخػی صًا هی وٌذ یا خوش هی ًَضذ حذ سا تش اٍ خاسی وٌذ 

َاّذ تَد صیشا اهام ٍ سّثش اسالهی اهیي خذاًٍذ دس تیي آفشیذگاًص هی تاضذ ... ٍ ٍلتی ، ًیاص تِ تیٌِ ًخٍ تا ٍخَد يلن ٍ هطاّذُ

 :هی گَیذ ساٍی .ٍ خلَش سا تگیشد ٍ اٍ سا ٍا گزاسد (یا صخشش وٌذ)وسی سا دیذ وِ دصدی هی وٌذ الصم است اٍ سا تاص تذاسد 

وِ آى سا تِ پا داسد ٍ اگش  ًذ است تش اهام ٍاخة استٍلتی وِ حك اص آى خذاٍ چَى :چٌیي است حؿشت فشهَد چشا :وشدم يشؼ

 (.262 – 263 ظ 7 ، ج1408)ولیٌی،  حك هال هشدم تَد اختیاسش تِ دست خَد آًْاست

دس پاسخ تِ ایي استذالل گفتِ اًذ: اٍال ایي سٍایت ؾًیف السٌذ است ثاًیا ّواى قَسی وِ وِ تًؿی اص تضسگاى ضیًِ فشهَدُ 

ضشـ است  (، دسخَاست ری حك تشای الاهِ حذ )هثل حذ لزف ٍ ...یي هكلة داللت داسد وِ دس حك الٌاس، ایي خثش تش ااًذ

وِ سٍا ) هذيا، هتَلف تش هكالثِ غاحثاى حك هی تاضذ ٍتش ّوچٌاى وِ لؿاٍت قثك تیٌِ ٍ تِ استٌاد الشاس دس حمَق الٌاس

 (.108، ظ 1373، )استادی ًذاسد داللت( ًثَدى لؿاٍت تِ استٌاد يلن خَیص تاضذ

 

 دیذگاه معتمذان به اعتبار علم لاضی در حك الناس -2

خ قَسی دس اتتذای وتاب حذٍد یٍ ض (428، ظ 1403)حلثی،  فمیْاًی چٌذ، اص خولِ اتَ غالح حلثی دس الىافی فی الفمِ

تشای لاؾی غیش هًػَم دس  . تلَیحا گفتِ اًذ: لؿاٍت تِ استٌاد يلن ٍ یمیي خَدی(166 ظ 8 ج )ضیخ قَسی، وتاب الوثسَـ

غیش حذٍد خایض است ٍ دس حذٍد خایض ًیست هگش تشای اهام هًػَم وِ هػَى اص خكا ٍ لغضش است ٍ ًیض اتي حوضُ فمیِ لشى 

ضص تش ایي هكلة تػشیح وشدُ ٍ گفتِ است: تشای حاون اهیي خایض است وِ تِ استٌاد يلن خَدی دس حمَق آدهیاى لؿاٍت 

)اتي  ، سٍاستلؿاٍت تِ استٌاد يلن ٍ یمیي خَد دس توام حمَق خَاُ حك الٌاس تاضذ یا حك اهلل (ًػَمه)وٌذ ٍ تشای اهام 

 .(4، ظ 1393حوضُ، 

آساى گیشی پایِ گزاسی ضذُ  يلت ایي وِ لاؾی دس حك اهلل ًوی تَاًذ تِ يلن خَد استٌاد وٌذ ایي است وِ حمَق الْی تش

 .يلن است تا ایي آساى گیشی تٌاسة ًذاسد صهِ آى سًی دس تحػیلاست ٍ لؿاٍت وشدى تش اساس يلن وِ ال

 :دس خَاب ایي استذالل گفتِ اًذ

، ًِ تًذ اص آى. پس دس غَستی وِ حاون تِ ثثَت حك اهلل يلن ، هشتَـ تِ لثل اص ثثَت حك استهساهحِ ٍ سخػت دسحك اهلل

 .(108 ظ ،1373)استادی،  تِ استٌاد يلن حىن ضَدداضتِ تاضذ ٍ حك اهلل ثاتت تاضذ هساهحِ ٍخْی ًذاسد ٍ تایذ 

لاتل روش است وِ ًهشیِ ايتثاس يلن لاؾی دس غیش حذٍد ًیض تا تَخِ تِ تطاتِ ٍ لشاتت آى تا ایي هثحث )دیذگاُ هًتمذاى تِ 

یش حذٍد اص تاب غلثِ ايتثاس يلن لاؾی دس حك الٌاس( تِ ًهش ها دیگش ًیاص تِ تحث خذا گاًِ ای ًذاسد صیشا هوىي است تًثیش تِ غ

 .تاضذ

 

 طریمت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات دعوی و علم لاضی

است یا هَؾَيی آیِ اهلل سثحاًی هی فشهایذ: ناّشا تایذ هَؾَيی تاضذ صیشا دس  دس ایي تاسُ وِ يلن دس تاب لؿا قشیمی هحؽ

ٍ اگش يلن هًتثش،  (11 ظ 18 ج ،1367 ياهلی، )حش س: سخل لؿی تالحك ٍ َّ ال یًلن فَْ فی الٌاتخطی اص سٍایتی آهذُ است

تَد ٍ اٍ ّن سسیذُ  قشیمی هحؽ تَد ًثایذ چٌیي فشدی تْذیذ ٍ تلىِ ٍيذُ آتص تِ اٍ دادُ هی ضذ صیشا ّذف سسیذى تِ حك

لن فَْ فی سخل لؿی تالحك ٍ َّ یً ٍلَ وِ دس اًتخاب ساُ اضتثاُ وشدُ است ٍ چَى وِ ًدات تخطی سا هٌحػش تِ لسن دیگشی

وشدُ، هًلَم هی ضَد وِ تشای يلن هَؾَيیت لائل است ًِ قشیمیت تایذ تَخِ داضت  (11 ظ 18 ج ،1367 ياهلی، )حش الدٌِ

، يلن هٌكمی تِ هًٌای ايتماد خاصم ًیست تِ دلیل ایي وِ (دس ایي صهیٌِ وِ هی گَیذ يلن تِ حك داضتِ تاضذ)وِ هشاد اص يلن 

یا لسن حىن هی وٌذ، يلوی تشای اٍ ًسثت تِ ٍالى پیذا ًوی ضَد تلىِ هشاد ٍ همػَد ایي است وِ  وسی وِ تِ استٌاد تیٌِ ٍ

حدتی ٍ دلیلی تش حك تَدى الاهِ ضَد. پس تِ ّش حال يلن لاؾی اص ًهش ٍخَب پیشٍی اص آى ٍ تاثیشگزاسی تش اغحاب ديَی 

 (.198 ظ 1 ، ج1418اًی، )سثح ، دس حىن اخز ضذُ ًِ قشیمیتتِ ًحَ هَؾَو (ضاوی ٍ هتْن)
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ٍ ًیض هی گَیذ: اگش وسی تگَیذ تش فشؼ پزیشفتین وِ يلن لاؾی دس يولی ضذى ٍ تاثیش سایص تِ ًحَ هَؾَيی اخز ضذُ است، 

هی ضَد اص تاب  (تیٌات ٍایواى، الاسیش ٍ...)ٍلی اص ًَو قشیمی آى ًِ ٍغفی ٍ سثثی تٌاتشیي، ّواى قَس وِ ضاهل حدح ضشيی 

ـ ضاهل يلن ٍخذاًی لاؾی ًیض هی تاضذ دس خَاب گفتِ هی ضَد: ایي وِ توام الوالن قشیمیت داضتي تاضذ دسست تٌمیح هٌا

ًیست چَى ادلِ تاب لؿا تش ایي هكلة نَْس داسد وِ لاؾی یه ضخع تی قشف ٍ غیش هتوایل تِ یىی اص دٍ قشف ديَی است 

ضذ وِ اغحاب ديَی ًَيا دلیل تَدى آًْا سا لثَل داسًذ ٍآى تیٌِ ٍ ٍ ایي ثاتت ًوی ضَد، هگش ٍلتی وِ استٌادش تِ ادلِ ای تا

الشاس است ًِ يلن لاؾی صیشا تشتیة اثش دادى ٍ لؿاٍت لاؾی تِ استٌاد يلن ٍ یمیي ضخػی خَیص يشفا اٍ سا اص تی قشفی خاسج 

 (.198 ظ 1 ، ج1418سثحاًی، ) وٌذهی 

هخالفاى حدیت ٍ ايتثاسيلن لاؾی تَد( ًمذ ضذُ است وِ اص حىن لاؾی تِ ِ )وِ اص ثدس پاسخ تِ ایي ًهش تایذ گفت اص ایي خٌ

يلن خَد، پان پٌذاسی ٍی الصم آیذ. تِ يالٍُ اٍ تا ایي استٌاد تِ يلن خَیص خَد سا دس هًشؼ تْوت )خاًثذاسی( ٍ تذگواًی 

 لشاس هی دّذ.

ی يالٍُ تش فمشُ چْاسم سٍایت اتَ يثذاهلل ضه هوىي است تشای تمَیت هَؾَيیت داضتي ادلِ اثثات ديَی تِ خػَظ يلن لاؾ

وِ فشهَد: المؿاُ استًِ ثالثِ فی الٌاس ٍ ٍاحذ فی الدٌِ: سخل لؿی تدَس ٍ َّ یًلن فَْ فی الٌاس ٍ سخل لؿی تدَس ٍ َّ الیًلن 

 7 ، ج1408)ولیٌی،  فَْ فی الٌاس ٍ سخل لؿی تالحك ٍ َّ ال یًلن فَْ فی الٌاس ٍ سخل لؿی تالحك ٍ َّ یًلن فَْ فی الدٌتِ

اص فمشُ سَم ّن استفادُ وشد وِ هی گَیذ: يلن خضء هَؾَو است: لاؾیی وِ لؿاٍت تِ حك هی وٌذ ٍلی اص سٍی غیش ( 407 ظ

يلن خٌْوی است دسحالیىِ اگش يلن قشیك تَد ایي ضخع چَى ًتیدِ ٍ ثوشُ يلن سا تحػیل وشدُ است دیگش ًثایذ خٌْوی 

. تٌاتشایي تٌْا تِ ٍالى سسیذى وفایت ًوی وٌذ خضء هَؾَو است (يلن هَؾَيیت داسد ٍ )حذالل . پس هًلَم هی ضَد وِتاضذ

 تلىِ تایذ اص سٍی يلن تاضذ.

هوىي است اضىال هی ضَد وِ خٌْن سفتي ایي گًَِ لاؾی تِ خاقش لؿاٍت تِ حك ًیست تلىِ تِ خاقش تدشی دس لؿاٍت هی 

: لثح فًلی ًذاسد ٍلی لثح فايلی يمَتت داسد تًؿی هثل ضخ اًػاسی هی گَیٌذتاضذ ٍ ایي سٍایت گَیای آى است وِ تدشی 

 : يمَتت فًلی داسد ًِ فايلی ًسثت تِ خَد يول. هشحَم آخًَذ خشاساًی هی گَیذداسد ٍ واضف اص سَءًیت تٌذُ تِ هَلی است

 .ًهیش لتل ... هداصات هی ضَد (268، ظ 1321)ّشٍی خشاساًی، 

، قشیمی است ًِ هَؾَيی ٍ ًیض ثاتت ضذ وِ يلن لاؾی دس توام دياٍی اين اص اخضایی ٍ هذًی هًتثش وِ يلنتا وٌَى ثاتت ضذُ 

ق.م.ا  105: تا تَخِ تِ هادُ اداسُ حمَلی لَُ لؿائیِ خوَْسی اسالهی ایشاى هكشح ضذُ است . پس آًچِ دس ًهشیِ ضواسُاست

ًذاسد ٍ دادگاُ تایذ تش اساس ادلِ حىن تذّذ خالف ًهش هطَْس هی  يلن لاؾی فمف دس هَاسد هطخع اهَس حمَلی تاً ثیشی

 .تاضذ

ق.م.ا  5  108است ٍ هادُ  هطَْس فمْای اهاهیِ يلن لاؾی سا دس حك اهلل حدت داًستِ اًذ ٍ دستاسُ حك الٌاس اختالف خضئی

ٍنیفِ لاؾی سا دس هسائل ویفشی  ، تلىِ خَاستِ استاگش چِ دس یه هدوَيِ خضایی آهذُ لىي دلیل تش هحذٍدیت ًوی ضَد

سٍضي وشدُ تاضذ ٍ اثثات آى دس اهَس خضایی هَخة ًفی حدیت آى دس اهَس هذًی ًوی گشدد صیشا حك الٌاس هٌحػش تِ لػاظ 

ٍ دیات ًیست تلىِ اهَس هذًی سا ّن ضاهل است ّوچٌاى وِ فتَای فمیذ سًیذی آیِ اهلل گلپایگاًی ّن هؤیذ تلىِ هػذالی 

 :َْس هی تاضذ وِ يیي استفتا ٍ فتَای آیِ اهلل گلپایگاًی ًمل هی ضَدتشای ًهش هط

اوثشیت ًضدیه تِ اتفاق فمْا اهاهیِ اين اص هتمذهاى ٍ هتاٌخشاى ٍ هطَْس تلىِ لشیة تِ تِ اتفاق فمْای هًاغشی فتَا دادُ اًذ وِ 

 .لؿایی غادس وٌذ حىن خَد يلن ٍ یمیيتِ استٌاد  حاون ضشو دس ّوِ حمَق )اين اص حك اهلل ٍ حك الٌاس( هی تَاًذ

 (سلاًَى هداصات اسالهی )هػَب هدلس ضَسای اسالهی 105)ساتك( خوَْسی اسالهی ٍ هادُ  لاًَى حذٍد ٍ لػاظ 12هادُ 

ی : حاون ضشو دهی تَاًذ دس حك اهلل ٍ حك الٌاس تِ استٌاد يلن خَد يول ٍ حذ الْتِ تثًیت اص فتَای هطَْس همشس وشدُ است

 سا خاسی وٌذ.
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 تعارض علم لاضی با سایر ادله

وِ لاؾی يلن تِ خالف آى ًذاضتِ تاضذ؛ صیشا اسصش ٍ ايتثاس ادلِ اختػاظ تِ فشؼ خْل ٍ  ايتثاس ادلِ لاًًَی همیذ است تِ ایي

 .ضَد، سفى خْل ٍ تشدیذ است ضه داسد ٍ آًچِ اص ادلِ حاغل هی

دی است وِ يلن تِ خالف آى ٍخَد ًذاضتِ تاضذ. ايتواد لاؾی تِ ادلِ هٌَـ تِ تٌاتشایي حدیت ٍ ايتثاس آى هٌحػش تِ هَاس

يذم يلن ًسثت تِ هَؾَو است؛ صیشا چٌاًچِ لاؾی تاٍخَد داضتي يلن، تشخالف آى يول وٌذ ٍ قثك ادلِ اتشاصی حىن ًوایذ، 

ٍخـَد داسد وِ يثاستٌذ اص: لتل،  -شتَـّن تا ضشایف ٍ اها ٍ اگشّای ه آى-هَسد اهىاى اتخار تػوین ٍ غذٍس حىن  4تٌْا دس 

يالٍُ، يول تِ يلن خَد دس غَستی وِ هـخـالـف غـشیـح ادلِ اتشاصی تاضذ، هَخة خشٍج  سشلت هَخة حذ، هساحمِ ٍ لَاـ. تِ

وِ  يتٌاتشایي اگش يلن لاؾی لثل اص قشح ديَا حاغل ضَد؛ هاًٌذ ای؛ دّذ  قشفی تَدُ ٍ لاؾی سا دس ههاى تْوت لشاس هی اص تی

گیشد ٍ تا ايالم ضْادت اص هَاسد سد دادسس هحسَب  خَد ضاّذ غحٌِ ًضاو ٍ ٍلَو لتل تاضذ، دس ایٌدا دس خایگاُ ضاّذ لشاس هی

ضَد. اگش يلن لاؾی پس اص تثییي ادلِ تِ قَس هتًاسف حاغل ضذُ تاضذ، ٍاسد ٍ ًانش تش ادلِ خَاّذ تَد ًِ هًاسؼ تا آى. دس  هی

دسستی ٍ ساستی آًْاست. تا ایي تًثیش، يلن لاؾی دیگش هحذٍد تِ ّواى  ايتثاس ادلِ لائن تِ يلن لاؾی تِتَاى گفت وِ  ًتیدِ هی

 .هَسد ًخَاّذ تَد 4

 

 حصولی بودن علم لاضی

گًَِ وِ تیاى ضذ، للوشٍ يلن لاؾی هحذٍد ٍ همیذ است. دس هَاسدی وِ اثثات آًْا تا ادلِ خاظ ٍ تحت ضشایكی  ّواى

هشتثِ  4هشتثِ الشاس ٍ یا  4تَاًذ تِ يول خَد يول وٌذ؛ صیشا اگش تتَاًذ تِ يلن خَد يول ًوایذ،  لاؾی ًویپزیش است،  اهىاى

 .خلسِ هًٌا ًذاسد؛ صیشا هوىي است تا یه تاس الشاس يلن حاغل ضَد 4ضْادت دس 

لـاًَى  120ٍ  128، 199، 231يلن لاؾی دس هـــَاسد چـْـاسگـاًـِ لـتـل، هـسـاحمِ، سشلت هَخة حذ ٍ لَاـ هَؾَو هَاد 

هداصات اسالهی ًیض هـحل تأهل است؛ هگش ایي وِ يلن لاؾی سا يلن حاغل اص ادلِ )يلن حػَلی( ٍ ًاضی اص ادلِ اتشاصی ٍ 

تیٌی ضذُ،  سسذ دادسس دس خشایوی وـِ تـشای اثـثات آًْا قشق خاغی پیص تٌاتشایي تِ ًهش هی تحمیك اص اغحاب ديَا تذاًین. 

 .ًوَدُ است گًَِ خشاین ًهش ٍ يٌایت خاغی سا دًثال هی ذ تِ يلن خَد استٌاد وٌذ؛ صیشا همٌي دس ایيتَاً ًوی

 

 جایگاه علم لاضی در میان سایر ادله

حمَق قشفیي  گاّاً تذلیل گستشدگی ایي سٍاتف،، تا تىیِ تش هٌاتى فمْی ٍ حمَق هَؾَيِ، خایگاُ يلن لاؾی دس اثثات اهَس هذًی

ای ًذاسد خض  ایي ضخع چاسُ .اتل یىذیگش لشاس گشفتِ ٍ یا حك ضخع هَسد اًىاس یا تؿییى دیگشی ٍالى هی ضَددس تؿاد یا هم

ایٌىِ تِ دستگاُ يذالت هشاخًِ ٍ ًضد لاؾی تَسیلِ ادلِ اثثات ديَی حك خَد سا ثاتت ًوایذ. ادلِ، اثثات ديَی دس لاًَى هذًی 

وی تاضذ. پس اص پیشٍصی اًمالب اسالهی تحت تأثیش فمِ اهاهیِ سفتِ سفتِ يلن احػاء گشدیذُ وِ يلن لاؾی خضء ادلِ هَغَف ً

، ای دس هیاى سایش ادلِ پیذا وشدُ لاؾی ٍاسد حمَق هَؾَيِ ایشاى گشدیذُ است ٍ تًٌَاى یىی اص ادلِ اثثات ديَی خایگاُ ٍیژُ

ًهش تِ ایٌىِ اص سَی حمَلذاًاى وٌىاضی  ّش چٌذ تِ غشاحت اص ایي يلن دس لَاًیي هَؾَيِ )حمَق هذًی( یاد ًطذُ است.

حػَل، خایگاُ هیضاى تأثیش ٍ قشق  ضشایف خذی دس خػَظ يلن لاؾی ًطذُ است لزا تِ هٌهَس ضٌاسایی، اّویت، تًشیف،

اسصیاتی يلن لاؾی تحمیك حاؾش هىتَب گشدیذُ است. اص قشفی تسلف لاؾی تش هثاًی ٍ هفاّین ٍ ضشٍـ ایداد يلن، ّوچٌیي 

، اّویت تحمیك سا ای وِ ًضد لاؾی هٌتْی تِ حػَل يلن ضَد تیاى هَؾَو حك اصسَی خَاّاى یا خَاًذُ، تِ گًَِ فْواًذى ٍ

دس اهَس هذًی ٍخػَغی هتأثش اص فمِّ اهاهیِ است ٍ يلن لاؾی ًیض سیطِ  خػَغاً ،ساصد. چَى حمَق هَؾَيِ ها هثشّي هی

، اص قشفی واستشد يولی يلن لاؾی هتَى حمَلی هَسد وٌىاش لشاس گشفتِفمّْی داسد لزا يلن لاؾی ّن دس هتَى فمْی ٍ ّن دس 

ای تیص اص ّضاس  دس سٍیِ لؿایی ًیض هَسد هكالًِ لشاس گشفتِ است. ًتیدِ حاغل ًطاى داد ساتمِ قشح يلن لاؾی دس فمِّ ساتمِ

هیِ يلن لاؾی دس حك اهلل ٍ حك الٌاس سال داسد اها دس حمَق هَؾَيِ پس اص اًمالب ٍاسد ایي يلن ضذُ است. تٌا تِ فمِّ اها

تاضذ دس حك الٌاس ٍ حك اهلل هًتثش است  حدیّت داسد. دس حمَق هَؾَيِ تا تَخِ تِ ایٌىِ يلن لاؾی تشگشفتِ اص ّویي فمِ هی



 فمِ ٍ حمَق سیاسی، يلَم هكالًات

 7 -14، غفحات 1395 پاییض، 2/3، ضواسُ 2دٍسُ 

13 

 

ای ّ تَاًذ تِ استٌاد يلن خَیص حىن غادس وٌذ الثتِ هثٌای حػَل يلن سا تایذ دس هتي حىن روش ًوَدُ ٍ اص ساُ ٍ لاؾی هی

هتًاسف حاغل ضذُ تاضذ. اص قشف دیگش غحت دالئل اتشاصی قشفیي تایذ هَخة حػَل يلن لاؾی ٍالى ضَد تا تِ استٌاد آى 

 غادس وٌذ. حىن ادلِ،

 

 رابطه نظر کارشناس با علم لاضی

ٌی سخَو تِ ّای فمِ تِ ایي اهش یً هشاخًِ تِ خثشُ غشف ًهش اص ایي وِ اهشی هًمَل ٍ هٌكمی هی تاضذ دس تًؿی اص لسوت

 :، اسضاد یا تىلیف ضذُ است هحمك حلی دس دیِ لتل هی فشهایذخثشُ

ضتشاى )ٍ لَ اختلف فی الحَاهل سخى الی اّل الوًشفتِ اگش تیي اٍلیا یا ٍلی دم ٍ وسی وِ تایذ خًَثْا سا تذّذ تش سش حَاهل 

)ًدفی،  تِ خثشُ ٍ واسضٌاس هشاخًِ ضَد (ذ یا خیشوِ آیا حاهلِ اً)آتستٌی وِ تِ يٌَاى دیِ تایذ پشداخت ضَد( اختالف ضذ 

 .(22 ظ 43 ، ج1396

دس تاب اخشای حىن لػاظ صًی وِ حاهلِ است هی ( 22 ظ 43 ، ج1396)ًدفی،  غاحة خَاّش ًهش هحمك حلی سا تاییذ وشدُ

 :فشهایذ

ص استىاب خٌایت آتستي ضذُ تاضذ ... ٍ اگش ... ًثایذ لػاظ ضَد تا ایي وِ ٍؾى حول وٌذ فشصًذش سا تِ دًیا آٍسد اگش چِ تًذ ا

ٍ اخشای حىن لػاظ تا )اى صى اديا ًوَد وِ حاهلِ است ٍ چْاس صى لاتلِ اديای اٍ سا گَاّی وشدًذ خَاستِ اش ثاتت هی ضَد 

 (.322 ظ 42 ج ،1396 ( )ًدفی،تاخیش هی افتذ

. حال تایذ دیذ ًهشیِ اال حىن فمْی ّن ٍخَد داسدچٌاى وِ هالحهِ ضذ دس هشاخًِ تِ خثشُ غشف ًهش اص دلیل يمالًی اخو

واسضٌاس وِ هَسد پزیشش فمْا هی تاضذ اص تاب ضْادت ضشيی ٍ یىی اص هػادیك آى است وِ اگش چٌیي تاضذ تایذ داسای 

 .غفات ٍ ضشایف الصم تشای ضاّذ تاضذ ٍ یا ایي وِ اص آى لثیل ًیست تلىِ خَد اهاسُ ای هستمل است

 

 نتیجه گیری

 فشدی ّای آصادی ٍ حمَق حفم هتؿوي گشچِ  سأی، غذٍس دس آى اص تثًیت تِ لاؾی الضام ٍ لاًَى دس ديَی اثثات ادلِ ػاءاح

 ضذى  پیچیذُ ّوچٌیي تاضذ. ًوی حمایك وطف تِ هَفك احػایی، ادلِ تِ تَسل تا لاؾی خشاین، اص تسیاسی دس لیىي است،

 سا آى التؿای خشاین اص تشخی هاّیت لزا ضَد. هی احػایی ادلِ ًاواسآهذی هَخة يلَم، پیطشفت ٍ فشٌّگی  اختوايی، سٍاتف

 ًهشیِ اخز لضٍم ساستا، ایي دس .ًیست ضذُ احػاء ادلِ ضواس دس وِ ضَد دالیلی تِ هتَسل هَؾَو تطخیع دس لاؾی وِ داسد

 لیىي است. تشخَسداس تسضایی یتاّو اص است، داضتِ سٍاج ًیض لذین دس وِ هَؾَو ضذى سٍضي خْت دس خثشُ اّل ٍ واسضٌاس

 ّای صهیٌِ ٍ يلَم سایش تش لاؾی احاقِ يذم خاقش تِ وِ است ای هسألِ حىن، غذٍس دس واسضٌاس ًهشیِ تاثیش ٍ واستشد هیضاى

 لاؾی يلن خایگاُ تِ تَخِ تا ّاست. صهیٌِ ایي دس لاؾی آگاّی  ًا ٍ خْل سافى ٍ است افضٍدُ هَؾَو اّویت تش اهشٍصُ تخػػی،

 وٌذ، هی يلن ایداد لاؾی تشای وِ هیضاًی تا ادلِ خشاین، تواهی دس وِ است آى تْتش ًیض حمَق دس اهاهیِ، فمِ دس سأی غذٍس سد

 تِ واسضٌاس ًهشیِ هَؾَيیت. ًِ داسد قشیمیت لاؾی تشای حىن غذٍس دس ديَی اثثات ادلِ دیگش يثاست تِ ؛تاضذ ايتثاس داسای

 تَاًذ هی هیضاًی تا اثثات تشای ای ٍسیلِ يٌَاى تِ واسضٌاس هشیًِ .ًیست هستثٌی لايذُ ایي اص اثثات تشای ای  ٍسیلِ يٌَاى

 هًیي سا واسضٌاس ًهشیِ ثاسايت هیضاى وِ است لاؾی ایي ٍالى دس وٌذ اقویٌاى ایداد لاؾی تشای وِ تاضذ هَثش سأی غذٍس دس

 .داسد ايتثاس وِ است لاؾی يلن ایي تاضذ تًاسؼ دس لاؾی تايلن واسضٌاس ًهش وِ ییٍخا وٌذ. هی
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