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 :در پاسخ به این پرسش و ابهام مهم باید گفت

 هرگاه متکفل 
 
یع به سیستم خایص برسد، فهم آن استنباط از مجموعه رفتار و ا سناد شر

کارایی ابزاری دارد و سیستم بر فرض که ـــ به دلیل آن چه بیان شد ـــ کارایی سندی نداشته باشد،  

چنان  یم تواند مفِِس مطمئنی برای نصوص مرتبط و بیان حدود اعتبار امارات قانویی باشد، 

ت ابهام و تردید به کار آید. مثال هر گاه نسبت به نبوی مستفیض یا متواتر که یم تواند در وق

من از فالیی قرض  »شک شود که در مثل اقرار به این که  «اقرار العقالء عیل انفسهم جائز»

هم به طور یک جانبه )قسمت قبل از استدراک آن( نافذ « گرفته ام لکن قرضم را ادا کرده ام

ینی 
َ
را بر عهده مقر ثابت نیم کند و عمده دلیل نفوذ اقرار که بنای عقال و  است یا این اقرار د

ی اقراری را شامل نیم شود تایید شارع باشد،  ی اقرار  چنی  به ویژه وقنی که تنها سند قرض گرفیی

 باشد. 

در این جا است که اتخاذ مبنا مؤثر است؛ با این توضیح که براساس سیستم دالیل قانویی چه 

جزء اول این اقرار نافذ است و جزء دوم آن نافذ نیست؛ در حایل که براساس  بسا گفته شود: 

ی کشف سیستم خاص، در سیستم  دالیل معنوی، این گونه اقرار مثِبت دینی نیست. همچنی 

ایط   ی طرح عدالت عرصه ای، نوع شر ، مؤثر است؛ همچنی  ایط قضا و قایصی بیان مثل شر

و شاهد بر بنیان دو سیستم متفاوت ریی کارشناس، آزمایشات ، موضوعات علیم و تج

ی کننده جهت خایص باشد.  خواهد بود، مگر جایی که نیص حجت و روشن، تعیی 
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 مثال در اثبات حدود گاه خطوط قرمزی ترسیم شده که نیم توان از آن گذشت. 

 بنابراین کارایی ابزاری و رفع ابهام برای مواقع شک دو اثر مهم کشف سیستم است. 

 

 

ی سیستم . مرجعیت 2 یعت در تعیی   عقل، نصوص و رفتارهای شارع و مبینان شر

موضوعیت دارد، احقاق  )=عقل( عقال بما هم عقالو  عقلبدون تردید آن چه در قضا برای 

و رسیدن ) عدم اطاله دادریسفصل خصومت و البته  حق و ابطال باطل )تا حد امکان( است. 

ی فرصِت ممکن ، اولویتبه هدف در اولی  ی است. در این نظام فکری اگر های بعد  ( نی 

ی بهیی این دو هدف در آن  سیستیم بر سیستم دیگر ترجیح داده یم شود، به دلیل تامی 

 سیستم مرجح است. 

ی بهـیی دو هـدف فـوق نـدارد و  ی قـاطع بـرای تـامی  از سیستم های موجود و ممکن، هیچکدام تعـی 

که توهم شود سیستم حاکمیت دالئل معنوی حتما و  همه جـا بهـیی یم توانـد احقـاق حـق و این  

کنـــــد، کـــــالم صـــــبی  نیســـــت؛ زیـــــرا بـــــه دلیـــــل ســـــلیقه ای بـــــودن فراینـــــد رســـــیدن بـــــه   ابطـــــال باطـــــل

اطمینــــان و علـــــم، گـــــاه نظـــــم دادن بـــــه فراینـــــد دادریس ـــــــ کـــــه در سیســـــتم حاکمیـــــت امـــــارات قـــــانویی 

ی کند. هست ــــ بهیی یم توان  د هدف فوق را تامی 

                                                           
 .در این باره قبال توضیح داده ایم.  1
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 عــادل، یی طــرف و  البتــه نــیم تــوان انکــار کــرد کــه در
عــالم )بــه صــبن واقــع و خــارا هــر گــاه قــایصی

ش )=سیسوووحا میت یووو  خوو   اطمینــان و علـــم شــود( مکلـــف بــه داوری بــر اســاس ایــن قیــود توجــه

از طــرق مشــخا )تــا وقــنی میِـسـ اســت( بشــود )کــه یم تــوان از آن بــه آن هــم اموویتام مویوو   

سیستم مرکب تعبی  کرد(
ی یم شود.  2  تامی 

 اهداف فوق بهیی

سیستم با این توضیح: هر گاه گفته شود: در مجموع، سیستم حاکمیت دالیل معنوی مرجح بر 

 امارات قانویی مبض است، سخن قابل دفایع گفته شده است. 

یــــع   البته گاه در مبیط تِسر
 
وجود داردکه اقتضای دیگری دارد و چون دلیل معتیی بر  استثنائای

موجب وجود آن استثنا وجود دارد، باید تابع آن دلیل بود؛ مثال در راستای اثبات برخی جرایم 

ی هایی از ناحیه  شارع حکیم وجود دارد که چه بسا با فرایندی که بیان حد، سخت گی 

مثال در اثبات زنا و لواط چرا باید چهار بار اقرار  یا شهادت چهار عادل  ناسازگار باشد. شد،

مذکر به گونه ای خاص باشد؟! با این که قرار و اطمینان به ارتکاب جرم به مراتنی کمیی از این 

3نوع اقرار و شهادت حاصل یم شود. 
 

ام گذاشت و به اقتضای آن  عمل کرد، لکن ــ چنان که گفته شد ــ باید به دلیل آن استثنا ها احیی

آن چه بیان گردید،  بدون این که این واقعیت، منافات با آن چه بیان کردیم، داشته باشد. 

 اقتضای عقل و مرتکز لدی العقالء بود. 

 اقتضایی دارد؟! چه  نصوص روایی و قرآن کریم حال باید دید مراجعه به 

برخی آیات دیده یم شود.  که احیانا در قضا به کار یم آید،  تشکیل پروندهنسبت به  قرآندر 

لکن اهتمام بیشت  قرآن بر بیان داوری از سوره بقره، بیانایی وجود دارد،  282مثال در مبارکه 

  به حق، عدل و قسط است. 
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 خاص و مرکب( بر آن نهاد. 

ی از جرم استفاده کند  3 یــــع حدود برای پیشگی   خواسته از هیبت و سطوت تِسر
ع مقدس، بیشیی تا اجرای  . گویا شر

 آن کم یم شود. مکرر آن. چرا که با اجرای مکرر آن، اثر 
ی
 بازدارندگ


