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 طرق اثبات در فقه و حقوق سنیان 

 در این باره گفته شده: 

ستة:   االثبات  طرق  جعلوا  هم 
ّ
؛  1»إن الکتابة  البینة؛  2.  أو  الشهادة  القرائن؛  3.   .4  .

؛ 5االقرار؛  ن  . المعاینة. 6. الیمی 

ن  بی  المعروفة  العلوم  من  یعتبر  بل  به  یختص  ال  الذی  القاضن  علم  جعلوا  هم 
ّ
أن کما 

یکو  ال  و  علیه  الناس  مقصورا  الثابتة    –ن  العلمیة  و  التأریخیة  کذلک،   –کالمعلومات 

فعلم القاضن الذی یحصل عیل أساس المعلومات الحاصلةفن مجلس القضاء حجة و 

 1لعله العتبارها من مصادیق القرائن الذی هو الطریق الثالث عندهم«. 

د است  قرائن  تجمیع  از  حاصل  که  قاضن  نویع  علم  اعتبار  است،  وقتی واضح  ر 

موضوعیت پیدا میکند که در میان قرائِن جمع شده، هیچکدام اماره قانونن نباشد، در 

این جا است که بر اساس قبول اعتبار ادله آزاد، حکم به اعتبار علم قاضن یم شود و  

، چنان چه از امارات قانونن در میان قرائن جمع شده باشد، وجیه برای اعتبار علم اال 

 ن اماره قانونن کفایت یم کند. قاضن نیست و هما

 

  

 برریس و نقد 

دی که از  غب  از نقبرخن از فقهای معارص بر آن چه از فقه و حقوق عامه نقل شد،  

 ایشان بر آن منقول گذشت، نقد ذیل را صورت داده اند: 

ما نقلنا هذه الکلمات لتشخیص موقفهم، ال االستناد ایل استداللهم الذی ال 
ّ
»و نحن إن

یة، و نحن أتباع    ینسجم مع منهج فقهنا عموما؛ لکونه استحسانات و استصالحات بشر

 
 
 ما ذکر من احتمال الجور و تحک

ّ
عیة عیل أن القاضن فن حکمه و  م ما تقتضیه االدلة الشر

 و حجة فن القضاء، بل یتأنی أیضا فن  
ً
اتهامه ال یختص بفرض کون علمه الشخیص نافذا

 الشارع قد   سائر الطرق التی ال شک فن 
ّ
جواز االستناد إلیها و إن کان بنسبة أقّل عیل أن

ط عدالة القاضن بدرجة فائقة و یه فن النظام االسالیم تمنع عن وقوع مثل هذا   اشبی

ة إذا فرض تطبیق األنظمة االسالمیة بتمامها و کمالها«.   2الجور بدرجة کبب 

 زیرا: نقد فوق بر آن چه گذشت، از دقت کافن برخوردار نیست؛ 

استحسان در این نقد به معنای »آنچه ذهن فقیه، آن را نیکو بشمارد، بدون این   .1

که مستند به منبیع معتبر باشد«، تفسب  شده است؛ در حایل که این تلقی از نهاد 

این  اربابان  لکن  است،  ها  زبان  بر  جاری  و  اذهان  در  مرتکز  چند  هر  استحسان 

 فتامل.   3ن پدیده قصد یم کنند. مصطلح کال یا نوعا معنای دیگری از ای
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و م .2 قاطع  ادراک  از  برخاسته  استصالِح  آیا  ی« چیست؟  از »استصالح بشر نظور 

آیا   دارد؟  مشکل  موضوع،  و  مسأله  یک  در  عمیل  عقل  آور  اطمینان  یا  روشن 

قاضن   علم  اعتبار  به  قائالن  مقابل  در  قاضن  علم  اعتبار  در  تفصیل  به  قائالن 

ادامه گفتگو، مدعا را بهبی توضیح ح پیش رفته اند؟  مطلقا، جز از طریق استصال 

 میدهد.  

ط کافن و آن چه مدعای نقل  اعتبار عدالت در قاضن  .3 ط الزم داوری است نه شر شر

شده از عامه را رد یم کند، فرض دوم است نه فرض اول. پس آن چه رد یم کند  

 واقع شده نیست و آن چه واقع شده است، رد نیم کند! 

ن  است: غافل شد که درمساله، آن چه حا نباید   اف ناقد نب   4کم است و مورد اعبی

 اصل عدم یم باشد و این اعتبار علم قاضن است که طالب دلیل است.  

در  قاطع  موضع  اتخاذ   معنای  به  چه گذشت،  آن  بر  ما  نقد  است که  واضح 

 مساله نیست، آن را به مجال تحقیق و بیان رأی مختار وا یم گذاریم. 

 

 

 

 ادله اقوال گذشته از فقه امامیه  

 ادله قول اعتبار علم مطلقا )در مقابل تفصیالت متعدد(

، ادله ذیل در متون متعدد دیده یم شود؛ بدین قرار:   در ادله اعتبار علم قاضن

 اجماع؛  •

 باطالن؛  •
ً
 استلزام عدم القضاء بعلمه فسقه او ایقاف الحکم و هما معا

 المنکر و عدم وجوب اظهار الحق مع امکانه؛ استلزامه عدم وجوب انکار  •

 ظهور کون العلم اقوی من البینة المعلوم ارادة الکشف منها؛  •

تلّبس   • الزانن  العلم بحصوله؛ فان السارق و  تعلق الحکم عیل عنوان قد فرض 

علیه به البینة و اذا ثبت ذلک فن الحدود   قامت  بهذا الوصف ال من اقّر  به او  

ه اویل؛    غب 
 فقن

لویت اعتبار نسبت به اعتبار تقلید )وقتی در تقلید که اوسع و اهم است، او  •

 علم معتبر است در قضا به طریق اویل است(، 

 وجود روایات متعدد دال بر اعتبار، مثل:  •
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