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مقدمه
اثبات دعوا نقش يت قضایی در میان ادلهاامار،ایراندر سیستم قضاییامروزه

تعریفچنین1324يدر مادهمدنی، امارات قضایی راسزایی دارد و قانون هب
اوضاع و :اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده است عبارت است از«:کندمی

و در صورتی قابل استناد است که دعوا با شهادت شهود ،در خصوص مورداحوالی
ی یت قضااقانونی، امارياین ماده».را تکمیل کندي دیگریا ادله؛باشدقابل اثبات 

موادودت شهود قابل استناد باشد اعوا با شهداند که دی معتبر میدعوایرا در 
با 1366در سال .باشددر مورد محدودیت شهادت میانون مدنیق)1307-1308(

به تبع حذف مواد و ،تگسترش یافاعتبار آن،مواد محدودیت شهادتحذف 
يدر کلیهاکنون وشدبرداشته ت شهادت، محدودیت امارات قضاییمحدودی

ي است که تمام ادنی به گونهقانون متعریف،از سوي دیگر.باشددعاوي معتبر می
ودشومیشامل دهد،کترونیک در اختیار انسان قرار میرا که علم الدالیل جدیدي 

گذار، شناخت امارات قضایی از آنجا که قانون.باشدداراي اهمیت بسیار زیادي می
امارات و مشروعیت نشامشناخت ،دادرس قرار داده استجدید را در اختیار 

.قضایی بسیار ضروري است
در باال هم ذکر باشد و ماده قانونی که در مورد امارات قضایی می: هبیان مسئل

ماده باید به وضوح در.تاز چند جهت به درستی و با شفافیت تبیین نشده اس،شد
توان یهایی مایی از کجاست و از چه راهامارات قضمنشا؛شد که اوالًبیان می

قضایی اتامارام یک ازدکمشروعیت؛به دست آورد؟ ثانیاًراجدیدقضاییتامارا
ي مورد شارع مدخلیتی در امارهییداتت و عیوشرمآیا باشد؟شارع میتأییدمورد 

استفاده ؛ثالثاً؟قاضی استبه اختیار تولید امارات قضاییا انتخاب وی،استناد دارد
باشدمجاز میهر دو الناس اهللا و حقحقناظر به اويدعيهاز اماره قضایی در کلی

در این تحقیق سعی الناس حجیت دارد؟ي دعاوي حقمحدودهدرآن که فقط یا 
و و چگونگی دست یافتن آنمنشاقضایی در فقه، ي مشروعیت امارهشده است 

.در حد توان تبیین شود،ان اعتبار این امارات قضاییمیز
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این .ه استي و پدیده شناساناروش این تحقیق کتابخانه: قیقروش اجراي تح
ادله عقلی ؛یعنیروشدیگر با اتکا به منابع این دو بیانحقوقی به -فقهی يپدیده

. وعه مورد مطالعه قرار گرفته استو متون دینی چون کتاب، سنت و قوانین موض
ي عمل مورد صحنهري کاربرد آن دي مشروعیت، نحوهو ادلهمنشاپس از ذکر 

.گیردبررسی قرار می

امارات قضاییمنشا-1
این .باشدخاص میمنشاداراي ،اثبات دعوييقضایی مانند سایر ادلهاماره

ن آامارات قضایی از چیزي که؛یعنیمنشامنظور از . آن استيسازندههامنشا
اماره قضایی، در شناخت بهتر مفهومرا ما،هامنشاشناخت این . گیرندنشأت می

به علت .واهد کردیاري خ،لهادر دادرسی و در تعارض سایرنقش آن دوکارکرد
را بررسی خواهیم کرد، سه مورد مهم از آنیت این مبانیاهم:

ظنون دادرسان -1-1
متساوي حالتی است نفسانی بین قطع و شک ظنّ:گفته شده»ظنّ«تعریفدر 
آن ) 1: بر دو گونه استظنّ.و از یقین فروتر استاز شک باالتر؛یعنی.الطرفین

ی که به صورت ظنّ) 2.آید و نمودي از علم استی که به صورت اطمینان در میظنّ
محمدي،(.ارد خاص با تجویز قانون حجت نداردوو جز در م، اطمینان در نیاید

1356:278(
عدم دلیلحجت است، و،در مسایل جزاییجزجا نانی همهاطمیاما ظنّ

جعفري (.است» اتالحدود بالشهدرء«قاعده،نیزل جزایییحجیت ظنّ در مسا
) 9186ش:1381ترمینولوژي حقوق،مبسوط درلنگرودي،

مجهوالت مورد نظر است به آن معنی که در حلّدر زندگی قضایی، کشف واقع
و.ستندحد و شمار هگی قضایی بیزندمجهوالت در ازیر؛باشدنمیمورد توجه 

کند و ناگزیر باید در علم زندگی را مختل میيهظر حل مجهول ماندن چرختنم
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لن دلیبه همی. دهاي دیگري براي حل مجهوالت جستجو کرراه،حقوق و فن قضا
ي در حقوق به واسطه«: استاد شیخ انصاري این نظریه را آورده است،آقاي نراقی

اغلب کهعلمی است ،ور از علم عاديمنظ».لم عادي باید مسایل را درك کردع
ي خود راههااحتمال خالف را به دانسته،رسیدندبه آن حدیک جامعه وقتی

شمندان در حالی که ممکن است عقالً احتمال خالف آن توسط اقلیت دان.دهندنمی
شود که فهمیده میعلم عادي دست کم ياز نظریه.ها داده شودو تحصیل کرده
.منظور علم حقوق نیستنظر است،ن معنی که در علوم طبیعی مدکشف واقع به آ

،ستکه هلم حقوق، علم عادي باشد ار عوقتی که اساس ک)1373:153نراقی،(
،کشف واقع گشتن در جایی که توان به دست آوردن علم عادي وجود ندارددنبال

فروض که قانون گذاران حتی در مورد وضع،مؤید این نظر آن است.عبث است
است کهولی به حکم مصلحت اندیشی.هم وجود نداردقانونی اساساً زمینه ظنّ

جعفري (.آورندقانونی به صورت فروض قانونی و اصول عملیه به وجود می
)622: 1356لنگرودي،

ند که یقین و علم را یدکوشهاي علمی میدر اثبات سنتی و آرمانی، اندیشه
اعتباري نداشت ، جدان قاضی سازند و ظنّگی ومبناي اصلی اثبات و سبب آسود

،حکومت یقینقرار دادن اصل ولی با وجود،تر بداندون آن را مهممگر این که قان
زیرا ؛مانند یقین استنزدیک به علم نیز ود داشت که ظنّامنیتی وجياین حاشیه

اللگذرد نظام اثباتی را دچار اختگیري در این باره اگر از حد معقول بسخت
)1387:147کاتوزیان، (.سازدمی

حمایت از ،بلکهمطلق و صرف نیستفاع از ظنّروشن است که این گفته، د
قانون مدنی)1326-1321(ز مواد در همین راستا ا.نزدیک به علم استظنّ

که قید 30/4/1308تاریخو امارات مصوبقانون شهادت 7ي خصوصاً از ماده
قضایی شود که امارهه است، استفاده میبردکاربه ات را وي و موجه بودن امارق

علم عادي ،این اطمینان در اصطالح فقها.باید براي دادرس ایجاد اطمینان کند
،انددادرسان معرفی کردهکسانی که مبناي امارات قضایی را ظنون.شودنامیده می
عالن صریح قانون اها به موجب ع دارند و به استناد ظنونی که حجیت آندلیل قاط
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استواري در کردار و رفتار ،ن قاضیبه قرار داد و شأنباید حقوق مردم را ملع،نشده
این ،بدون اطمینانعمل به ظنّبا حالی کهدر،است تا امنیت قضایی را پدید آورد

دانش که خصوص اینه ب)1356:669جعفري لنگرودي،(.شودامنیت متزلزل می
هاي شگرف خود آن به پیشرفتاحتماالت و آمار ناشی ازمبناي حساب امروز بر
،هاي نخستینحدس.کنندخود اعتماد میقويو خردمندان نیز به ظنّد دهادامه می

ها و پایه همین حدسبرهادعاوي نیز دادگاهرد.استگذار علم کنونیپایه
.پردازندخصومت میکنند و به فصلمعتبر، داوري میاحتماالت و ظنّ

چنین در دورانی که در زمانی که قانون مدنی به تصویب رسید و همگمان، بی
کس هیچ) 31:تانائینی، بی(، تأکید داشتند،نشدهتأییداعتباري ظنّفقیهان بر بی

،هااظهار نظرهاي کارشناسی بر پایه نشانههاي علمی ود که پیشرفتزحدس نمی
،ها و مقرراتگرنه بحثکند و دعوا پیدا وقایع مادي و ارکان اهمیتی در اثبات
حضور که به هنگام تصادفیکارشناس؛براي مثال.گرفتخود میرنگ دیگري به

با توجه به جراح کلیه.کندرا شناسایی میادفل تصمسئو،با توجه به قرائن،نداشته
نمایندگان مجلس .دزند دست به عمل میعمل پیوند داریت به موفقاین که ظنّ

امروزه در .دندهند مفید باشنند که احتمال میرساوایحی را به تصویب میل
وقایع هاي علمی از دالیل شایع اثبات آزمایشها و، نشانهقرائن،فريهاي کیدادگاه
از تمییز زمان ارتکاب جنایت و اثر انگشت متهم موارد قضاتازدر بسیاري.است

نسبت به انتساب ،ها قرینه دیگرتکاب و دهي اري انگیزهبر روي آلت قتل و مطالعه
ا بیشتر ف در تمام یالحتمال خي اهدر حالی که شبه،دنگیرمتهم تصمیم میجرم به 

)170-1378:171کاتوزیان، (.ها وجود داردگیرينتیجه
.کندحکومت می،و قانون غلبه،ظنّکم و بیش احتمال،،نیزدالیلدرباره دیگر

ادرس د.، معیار صداقت و صالحیت شاهد استجدان دادرسدر شهادت، قناعت و
ر و سند نیز در اقرا.رسدحدس و احتمال به نتیجه نمین،یجز از راه اعتماد به قرا

س یکی از مبانی پ. ها با واقع منطبق استکه مفاد آنکند ین فرض میقانون چن
قضایی به دلیل توان بر امارهادرسان است و نمیدبرآوردامارات قضایی ظنون و 
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اثباتيچرا که در اکثر ادله.و احتمال است خرده گرفتاین که مبناي آن ظنّ
.کنندل استفاده میو احتمادادرسان از ظنّ،دعوي

عرف و عادت-2-1
عرف . ر جامعه است، عرف و عادت هقضاییامارهمهمهايمنشایکی دیگر از 
تار یا رفتار است و الزم نیست همهفبر جامعه در گروش مستمر،در اصطالح فقها

همین کافی است ،بلکه،افراد یک قوم آن روش را داشته باشد تا عرف محقق شود
.شودو عرف به همین مقدار محقق میکه اغلب آنان داراي روش مزبور باشند 

)447-1381:448ترمینولوژي حقوق،ري لنگرودي،جعف(
کی از منابع مهم حقوق به ه است و یاز متون حقوقی نفوذ کردعرف در بسیاري 

امارات هم وضعیت به همین منوال است و بسیاري از در مورد .رودشمار می
ها گذار به آنو قانوناندین مردم متداول است، گرفته شدهامارات از عرفیاتی که ب

هاي اجتماعی ادتها و ععرفيپایهایی بر ضبسیاري از امارات ق.اعتبار داده است
قضایا و ،ها را براي کشف موضوعاتآن،قانونکلی يدم است و قاضی با اجازهمر

قاضی در حدود ؛دیگرعبارت به.دبرمیکاراوضاع و احوال در امور مختلف به
عنوان قواعد به،که قانون به آن اشاره نکرده استرسوم متداولمجاز و معقول از

در . طلبدبه کمک می، متنازع فیهياي براي حل قضایاشدهعلمی و تجربی شناخته
شود، ل میینحو الزام آوري به قاضی تحمکه گاهی بهبحث از قوت امارات قضایی

تواند براي ها عرف است که یک اماره قضایی میگویند این بر اساس عرف و تنمی
)114: م1950دکوتینی،(.قاضی الزام آور باشد

رد نظر ت و بیشتر مواردي که مودر شرع نیز به عرف توجه خاصی شده اس
طرق و اماراتی که بین بیشتربدیهی است.گرفته استعرف بوده مورد امضاء قرار 

از ،از مخترعات شرع نیست بلکه،نمایندن عمل میه آبومردم متعارف است
که نگام اثبات مقاصد خود از آن جهتباشد که همیات متداوله بین خود مردمعرفی
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شارع مقدس و.دننمایو کاشف است به آن تمسک میي محرز اندازهمانند علم تا
)1369:52سنگلجی،(.ستنیز این امارات را امضا کرده ا

نونی نیست و قلمرو اماره قضایی محدود به احکام قا،ه قانونیبر خالف امار
،احوال خاصی وجود دارد که اوضاع و یهار دعوا نشانهدر ه.غیر محصور است

هاي قضایی به همین دلیل شمار اماره.کندمعینی را به ذهن دادرس القاء میينتیجه
ي هاي تازهد به کشف امارهتوانتوان محصور کرد و عرف و عادت مینمیرا

پذیرفته شود که مصالح ساختمانی در و عرفاگر این رسم؛عنوان مثالبه.بپردازد
کشف حکم غالب ند این رسم را مبناي توادادگاه می،کارگاه تحویل داده شودمحل 

)166: 1378کاتوزیان،(.از آن نتیجه بگیرد،محل تسلیمرسازد و در اختالف د
ند اماراتی را که متکی به غلبه هستند و در عرف و ها حق داردادگاهچنان که هم

اند مورد استناد و اسباب کار ولی در متون قوانین ذکر نشده،رندعادت وجود دا
چنین کاري کرده که دیوان کشور ماچنان.براي فصل خصومت قرار دهندخود 

صدور «مقرر داشته است 12/2/1318مورخ 220زي شماره یاست و در حکم تم
این درس صحیح را به دیگران آموخته » .چک دلیل اشتغال ذمه صادر کننده است

به ،هاز آنشوند و ال یارزش فراوان قاگونه آرا باید دادرسان براي ایناست و حقا
هاي راهنماییستارهدر کویر زندگی قضایی مانند گونه آرااین؛آسانی نگذرند زیرا

ت اهاي امارمنشاپس یکی از . توان شناختمیهارا به کمک آنهستند که راه 
.قضایی عرف و عادت رایج مردم است

اوضاع و احوال و قراین -3-1
مان هاوضاع و احوال یا،ی قابل ذکر استایمبناي دیگري که براي امارات قض

اماره عبارت از اوضاع و «:قانون مدنی)1321(ياز ماده.باشدمیهاو نشانهقرائن
نظر قاضی دلیل بر امري شناخته احوالی است که به حکم قانون یا در 

ه امار،ي استنتاج استهو پایها که مبدأآید که اصل قرینهمیچنین بر،».شودمی
یز در این ظهور موجب شده است که اکثر نویسندگان حقوقی ن.شودمینامیده
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:1376امامی،(.ها و اوضاع و احوال تکیه کنندقرینهها،تعریف اماره به همان نشانه
ت است به ي عالمامعنبه معنی لغوي اماره نیز که)1381:113نژاد،حسینی()207

.کنداین برداشت کمک می
یفرانسه نیز که به احتمال فراوان الهام بخش اصلقانون مدنی)1349(يماده

یا نتایجی که قانون ،اماره بوده استدر تعریف کشور ما،نویسندگان قانون مدنی
اماره نامیده،گیردل مطلوب میمجهویابی بهمعلوم براي دستيقاضی از واقعه

)1387:151کاتوزیان،(.انددیشمندان نیز از آن استقبال کردهشود و انمی
استنتاج قاضی یا قانون ،نویسندگان مصري نیز به تبعیت از قانون مدنی فرانسه

)410: م2005نشات،(.اندو اوضاع و احوال را اماره دانستهن یگذار را از قرا
ایی اوضاع و احوال و یکی از مبانی امارات قضپس)173: م1952سنهوردي،(

،در واقع در حقوق مدنی مصر.کندقاضی خودنمایی میکه در نظر قراین است
)206: 2003توفیق،(.باشدقضایی میين مبنا براي امارهتریاوضاع و احوال مهم

قضایی اوضاع و احوال و قراین يهاي امارهمنشاپس یکی دیگر از مبانی و 
.ن بیاوردبراي قاضی به ارمغاتواند امارات جدیدي را اوضاع و احوال می.باشدمی

یفقهت قضایی از دیدگاهامشروعیت امار- 2
جان ،چون با حیثیت، آبرو،رخوردار استاي بمسائل قضایی از حساسیت ویژه

مورد عنوان دلیلد بهنتوار چیزي نمیدر این حوزه ه.و کار داردمردم سرو مال
خاصی و چهارچوب،قواعد،مبانیاصول و ،ر سیستم حقوقیه.استفاده قرار گیرد

از مشروعیت ،قضاییاماراتمنشابعد از شناخت به همین جهت الزم است.دارد
اختصار ذکر حجیت امارات را به يلهبرخی از ادجا در این.این دلیل بحث شود

.کنیممی
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1-2-ي قرآنیلهاد
،طلبی داللت قطعی بکندبر مرایناگر قکه شود برخی آیات استفاده میاز

:عبارتند ازاهم این آیات.شودمیپذیرفته 
بِدمٍقَمیصهعلىجاءوو(:فرمایدآن در مورد برادران حضرت یوسف میقر. الف

خونبهکهرااشجامه«) 18/یوسف() أَمرًاأَنفُسکُملَکُمسولَتبلْقَالَکَذبٍ
بیاراستهنظرتاندرارکارىشما،نفس: گفتیعقوب.آوردند،بودآغشتهدروغین

این آیه اشاره به ماجراي حضرت یوسف دارد که وقتی او را درون چاه ».است
آلود کردند و نزد پدرشان حضرت پیراهن او را از تنش در آوردند و خون،گذاشتند

پدرشان همین که .گفتند که گرگ یوسف را خورده استیعقوب آوردند و 
.گوییدچیز را فهمید و گفت شما دروغ میهچشمش بر آن پیراهن سالم افتاد هم

هاي نفسانی شما این کار را برایتان آراسته است و صدا زد چرا جاي هوس؛بلکه
)342: 1377مکارم،(دندان و چنگال گرگ در آن نیست؟ 

یوسف براي پیراهنستنباط حضرت یعقوب از سالم بودن رسد ابه نظر می
صورت بر حجیت قراین و اماراتی باشد که به تواند دلیلمی،کذب ادعاي فرزندان

چنان که بسیاري از ) 121: تاشورابی، بی(.کنندقطعی به مدلول خود داللت می
: تاتجکانی، بی(اند جیت قراین و امارات استدالل کردهدانان با همین آیه به ححقوق

ست وغیر قضایی ايجریان مربوط به یک مسئلهشاید گفته شود که این . )274
به نظر ؛اوالًدر جواب باید گفت. ل قضایی صحیح نیستیمسااستدالل به آن، براي

مفسران و فقهاي ثانیاً؛. قضایی بوده استيیک مسئله،شدهرسید جریان یادمی
یات اسالم در مقام تبیین و تفسیر آیات و روایات و استدالل به آنها، شأن صدور روا

القاي خصوصیت کرده و،و از آندانندیص نمو شأن نزول آیات را مخص
گوییم می،ذا بر فرض عدم قبول جواب نخستل.»ص نیستمورد مخص«:گویندمی

داند و جریان یاد شده آن را معتبر می،شتوقتی که یک قرینه داللت بر مطلبی دا
يدهد که قرینهجریان مزبور نشان میاگر ؛ثالثاً.مورد نیستآناین حکم مختص

این حجت در باب قضا بایستی به طریق ،عی الدالله و داللت عقلی حجت استقط
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اگر از این جریان استفاده شود که در غیر ؛به بیان دیگر.اولی جریان داشته باشد
الناس که حقوقدر باب قضا و به خصوص در،ستقرینه حجت ا،ل قضایییمسا

حجت باشد تا از این بایستی به طریق اولی ،مورد اهتمام شارع مقدس است
. رهگذر بتوان از حقوق شهروندان پاسداري و حراست کرد

شَاهدشَهِدو((:فرمایدیوسف قرآن کریم میدر مورد پاره شدن پیراهن. ب
کاَنَإِنو)26(الْکَاذبِینَمنَهووفَصدقَتقُبلٍمنقُدقَمیصهکاَنَإِنأَهلهامنْ
قَمهیصنقُدرٍمبدتفَکَذَبوونَهینَمقادازیکىو«): 27و26یوسف ()27(الص

اووگویدمىراستزنشوددریدهپیشازاشجامهاگرکهدادگواهى،زنکسان
اووگویدمىدروغزناست،دریدهپسازاشجامهاگرو)26(دروغگوست
.»)27(راستگوست

ره به جریان تهمت زلیخا به حضرت یوسف در حضور عزیز مصر این آیه اشا
زنا کند در این ويدارد که زلیخا ادعا کرد که حضرت یوسف خواسته است که با

ي شیرخواري در آن جمع لب به سخن گشود و شهادت داد که اگر هنگام بچه
گو گوید و یوسف راستآن زن دروغ می،سر پاره شده باشدپیراهن یوسف از پشت

گوید و یوسف جلو پاره شده است آن زن راست میاگر پیراهن یوسف ازو است
در .پسندیدداوري را که بسیار حساب شده بود،عزیز مصر این.غگوستودر

پیراهن یوسف خیره شد و هنگامی که دید پیراهن حضرت یوسف از پشت پاره 
از مکر و فریب این کار :پی به حقیقت برد و خطاب به همسرش گفت،شده است

تو از این ماجرا : ه یوسف گفتب.شما زنان است که مکر شما زنان عظیم است
)283-1377:286مکارم،(.نظر کن و دیگر چیزي نگوصرف

ورد به آیات م،دانان عرب نیز در حجیت قراین در باب قضابرخی از حقوق
،در تفسیر نمونه)502: تازحیلی، بی() 193: ق1409فتحی،(.اندبحث استناد کرده

تر، چرا که اگر تقاضا از از این روشنیچه دلیل«:هم در ذیل این آیه آمده است
او به پشت سر یوسف دویده است و یوسف در حال فرار ،طرف همسر عزیز بوده
سف به همسر عزیز شد و اگر یوره میمسلماً از پشت پاو که پیراهنش را گرفته، 

استه، مسلماً پیراهن یا رو در رو به دفاع از خویش برخ،هرار کردهجوم برده و او ف
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پاره شدن يسادهيچه جالب که این مسئله.یوسف از جلو پاره خواهد شد
بر پاکی ،همین امر کوچک سنديگناهی را تغییر دهد و ، مسیر زندگی بیپیراهن

عزیز مصر این داوري را که بسیار حساب .گرددمیجرمیرسوایی مبریدلیلو او، 
)385-386: 1377مکارم،(.پسندیدشده بود

یحِباللَّهإِنَّبِالْقسطبینهُمفَاحکُمحکَمتإِنْو«چون برخی از آیات هم. ج
راپیشگانعدالتخداکهکنحکمعدالتبهکنىحکممیانشاناگرو«) الْمقْسطینَ

و«)بِالْعدلتحْکُمواْأَنالنَّاسِبینْحکَمتُمإِذَا(ي آیهو ) 42مائده، . (»دداردوست
ت ضاقبه ) 58، نساء(».کنیدداورىعدلبهنشینیدداورىبهمردممیاندرچون

شود میین آیات استفاده از ا.م کنندعدل و حق حکدهد که مطابق قسط،دستور می
مور هستند او اجراي عدل است و قضات ماحقاق حق،که در اسالم هدف از قضا

یکی از ،خصوص امارات قضاییه به این هدف متعالی دست یابند و امارات بکه 
ي توانند از همهو قضات میراز این.استحق و حقیقتبهابزارهاي رسیدن

هاي علمی اثبات جرم براي شروع از جمله امارات قضایی و راههاي مظرفیت
.به هدف مزبور استفاده کنندرسیدن

قسط، عدل و آیات یاد شده در این فقره چنان که گذشت حکم دادن مطابق
ها وندهبا توجه به این که امروزه پر.هدددستور میقضات حق را به مسلمانان و

جوابگوي ،ش حقوقی قضاتنداگذشته داراي پیچیدگی خاصی است ونسبت به
ها ناگزیرند از قضات جهت اشراف به ابعاد پرونده،تزوایاي غیر حقوقی آنها نیس

هاي علمی اثبات جرم که از جمله راه،وردهاي علوم گوناگونکارشناسان و دستاآرا
عدل و حق تا بتوانند در چهارچوب قسط،استفاده کنند،نوعی از امارات است

یات مورد آياستدالل به اعتبار امارات به وسیلهاز این جهت .حکم صادر کنند
زیرا فرض بر این است که استفاده از امارات و ،رسداشاره صحیح به نظر می

ها گیري از آنقق عدالت را بیش از فرض عدم بهرهي تحتکنولوژي روز زمینه
. سازدفراهم می

ل مستحدثه همین مقدار که عدم مخالفت دین با آن از طرق یمساي در حوزه
در ؛به بیان دیگر. ساز استحراز شود، کافی و کارطریق سکوت احتی از ،گوناگون
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ه در اغلب کبل.ل مستحدثه فقهی الزم نیست موافقت شارع مقدس احراز شودیمسا
سکوت ادله کفایت مختلف حتی از طریق قم مخالفت از طرموارد صرف احراز عد

ق استفاده از طرق علمی و امارات در اثبات جرم و احقاق حقويدر مسئله. کندمی
تعالی و یعفرشد و ترسازي نظم و امنیت در جامعه که زمینههروندان و برقرارش

که شود م و از آیات مورد بحث استفاده میباید گفت از قرآن کریجامعه است،
آیات، بلکه از داللت آیات این مطلب نه از سکوت . ها جایز استگیري از آنبهره

باید گفت دست کم از،مناقشه کندوتردید نشود و اگر کسی در آمیاستفاده
شود که استفاده از قراین قطعی و امارات مجموع آیات فوق چنین استفاده می

چرا که خود قرآن در آیات .محکم از نظر قرآن کریم امري مطرود و مذموم نیست
و اي کندآن را ذکر می،ل قضایی و چه غیر قضایی بدون ردیایاد شده چه در مس

. کردسند بود باید قرآن آن را رد میاپاگر نبسا 

2-2-رواییيلهاد
،از جمله. شروعیت امارات قضایی داللت داردزیادي از سنت به مموارد
، آن هم در زمان یک موردبه ذکر جا فقط نما در ای. )ع(هاي حضرت علی قضاوت

.کنیماسالم اشاره میپیامبر
هاي معاذ دو جوان انصاري به نامر جنگ بدرد«:گویدعوف میعبدالرحمن بن

ابوجهل را شناسایی کرده ،ند که در بین کفاراز من خواستعفراء و معاذ بن عمرونب
دو جوان به آن ،بعد از شناسایی.ها وي را بکشندها نشان بدهم تا آنو به آن

اسالم رسیدند و سپس خدمت پیامبر .ابوجهل حمله کرده و سرانجام وي را کشتند
رد کدام یک از شما وي ال کآن حضرت سؤ.جهل را خبر دادندایشان کشتن ابوبه 

شمشیرتان را پاك ،حضرت سؤال کردند. کدامشان گفتند من کشتمر را کشتید؟ ه
ر ه: به دقت نگاه کردند و فرمودندپس آن حضرت شمشیرها را. اید؟ گفتند نهکرده

نصیب معاذ بن ،حیات ويدوي شما در قتل وي همکاري داشتید ولی افتخار سلب
از خونین بودن شمشیر آن دو جوان فهمیدند ) ص(پیامبر اسالم ».عمرو شده است
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اما .وي را کشتید،شماهر دوي:که هر دو در این کار شرکت داشتند و لذا فرمودند
بیشتر خونین بود دریافتند که ،شمشیر معاذ بن عمرو از جهت طولجا کهاز آن

جان باختن در نتیجه باعث ل شده،از دیگري وارد بدن ابوجهشمشیر وي بیشتر 
نصیب معاذ بن عمرو ،فتخار سلبا:رو حضرت فرمودنداز این. وي گردیده است

)279: بی تاتجکانی،(.»است
خواستند مدال افتخار کشتن ابوجهل دو جوان انصاري میچون هر کدام از آن

آن .بر این کار نداشتندينهچ کدام بیولی هی،دعی قتل وي بودندم،نصیب وي شود
قطعی استفاده کردند و با دقت در محل يحضرت از یک شاهد عینی و اماره

از آنجا که این عملکرد رسول .منطبق بر واقع اخذ کردنداينتیجهخونین شمشیرها
عقالیی و کارشناسی بود ما نیز منبعث از وحی نبود بلکه یک اقدام ) ص(اکرم 

. از این قبیل اطالعات استفاده کنیم،توان خوددر خوریمتوانمی
به که) ع(هاي حضرت علی یاد شده و موارد زیادي از قضاوتاز این مورد

اثبات فرآیندشود که در استفاده میکنیم،مینظر ها صرفاز ذکر آن،دلیل اختصار
گذاشت و عملکرد اتر فراثبات دعواي سنتی توان پا را از ادلهمی،رم یابیججرم و

مسایل دهد که استفاده از طرق و امارات و قراین مختلف درمعصوم هم نشان می
حداقل است و » تنس«فعل معصوم از مصادیق چرا که.قضایی منع شرعی ندارد

مظفر،(.اباحه استيافاده،پذیرداصولیین آن را میيکه همه» معصومفعل«داللت 
احکام از جمله،گونه رفتارهای مدعی شود که اینممکن است کس)62:ق1403

اباحه يمسلمانان افادهاگر چنین باشد دیگر در حق دیگرو.استمخصوص امام
کس استفاده از قراین و امارات را جز احکام ولی باید گفت که هیچ.کندینم

در مواردي که اختصاص .عصوم یا منصب ایشان ندانسته استاختصاصی شخص م
اقتضا » اشتراك در تکلیفيادله«، عمومدم اختصاص عملی بر ما معلوم نباشدیا ع
رو از این .نان از نظر حکم یکسان استکند که ایشان در آن عمل با سایر مسلمامی

. در حق ما مفید اباحه است) ع(انجام آن توسط معصوم 
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دلیل عقلی-3-2
آن يلی است و به وسیلهدلیل عق، چهارگانه در فقه اسالمیيیکی از ادله

شهادت يتعداد زیادي از وقایع به وسیله. ت فقهی زیادي قابل حل استمستحدثا
گر حق ز قرائنی را که بیانااگر به قاضی استفاده .و اقرار و کتابت قابل اثبات نیست

در حالی که شارع به .شودحقوق مردم ضایع می،زه ندهیمل بر آن است اجاو دا
قضاوت .برسداشبه صاحبانوکه حقوق مردم حفظ شودن است شدت خواهان آ

رساندن حقوق ،جامعهل در میانبر اساس قراین با هدف شارع که همان اقامه عد
: تابیزحیلی،(.خوانی داردهم،از جامعه استفساداش و برچیدن بساط به صاحبان

418(
-از ایناش است،نمند به رساندن حقوق به صاحباهر چند شارع مقدس عالقه

تا حقوق ،استالمال را در نظر گرفته پرداخت دیه از بیت،اي مواردرو در پاره
تر است و گناه حریصافراد بیيبه تبرئهشارع مقدساز بین نرود، ومردم

کند کها اصل برائت را توصیه میلذ.داندصحیح نمیهی را گنامجازات هیچ بی
ی باید در نظام قاض. ها مورد توجه قضات قرار بگیردیبایستی همواره در رسیدگمی

ضایی براي خصوص امارات قه ب،نجا که امکان دارد از اماراتحقوقی امروز تا آ
ها در مسیر دادرسی نتاین امارات نه .لح استفاده کندارسیدن به حقیقت و حکم ص

امع و تم حقوقی جبه سمت و سوي یک سیسبلکه جامعه را ،به ضرر افراد نیست
.عادل سوق می دهد

از نظر فقه اسالمیهاي علمی و راهامارات قضاییقلمرو اعتبار-3
اید جایگاه ادله به ب،که از قلمرو و اعتبار امارات قضایی بحث شودقبل از این

.شفاف تبیین نشده است،ي اثبات دعوي در فقهلهاما جایگاه اد.درستی تبیین شود
دانان نیز دچار قوقاین دسته از ح.اندردهدانان به آن اشاره کقاي از حقوتنها پاره

:اندد و در مجموع سه نظر ابراز داشتهاناختالف گردیده
)241: 1379آشوري،(حاکمیت سیستم اقناع وجدانی قاضی. الف
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)48: 1374شامبیاتی،(قانونیيحاکمیت نظام ادله. ب
يقانونی و نسبت به بقیهيظام ادلهن؛ نسبت به حدود،روش مختلط یعنی. ج

ابوحسان،()1374:82گلدوزیان،(.قاضی حاکم است،ستم اقناع وجدانیجرایم سی
)258:ق1408

یا اهللاجرایم از نظر حقيیاد شده به همههايدیدگاه،شودکه مالحظه میچنان
که چه آن.سدرنظر میاند که قابل انتقاد بهتهالناس بودن به یک شکل نگریسحق

خفیف را در نظر دارد ولی مسامحه و ت،پوشیجرماهللا اصل ستر،اسالم در حقوق
)441: ق1415عوده،(.کندرخورد میالناس کامالً عکس آن بدر حقوق

اثبات دعوا نیز يباید به ادله،الناساهللا و حقدر نیتجه اختالف برخورد بین حق
عمل پوشانیدن به اصل ستر، مسامحه ويهامجهت جبه بیان دیگر.سایه افکند

اثبات يی ادلهبایست،اهللا و تالش در احقاق حق مردمتخفیف در برخورد با حق
.رسیمشد و گرنه به هدف مطلوب شارع نمیو هماهنگ بادعوا نیز با آن همسو
خصوصی و يمی که جنبهیي اثبات جرم در جرالهرسد ادبنابراین به نظر می

ي مخصوص و بدین معنا که تعدي از ادله.دارد» موضوعیت«،س نداردالناحق
اهللا جرایمی را ق اسالم در ح،به بیان دیگر.استفاده از طرق دیگر جایز نیست

نظري کوتاه به .ه از طرق خاص ثابت شده باشدداند کمستوجب مجازات می
ن رهنمون ما را به بدانیز )ص(اکرم ي عملی رسولسالمی و سیرهاحکام ا

هادتشعلماي اسالم نیز اداي شهادت در حقوق اهللا را مکروه دانسته و.سازدمی
ي شود که جلوتوصیه مینیز ت ضابه ق.دنپذیرفرع و شهادت واحد و یمین را نمی

دنبال ستر و عدم به،و اسالم در این گونه جرایمراز این.اقرار مرتکب را بگیرند
که به اصرار خود به »ماعز«بعد از اجراي حد ) ص(کرم چنان که پیامبر ا.افشاست

کرد براي پوشاند و سپس توبه میمیااگر این عمل ر«: فرمودند،بودزنا اقرار کرده 
م بعد از رج) ع(حضرت علی چنینهم)376:ق1403عاملی،حر (».او بهتر بود

م اکار حرام را انجهر کس این!اي مردم«:فرمودند،کسی که اقرار به زنا کرده بود
به خدا قسم، توبه کردن پنهانی از این که انسان .داده است بین خود و خدا توبه کند

)401: 1380،رمضان(».آبرویش را از بین ببرد بهتر استخود را رسوا کند و
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این گونه جرایم توصیه آنان به استتار و)ع(گیري پیشوایان معصوم از موضع
ولی .پا را فراتر بگذارد،اضی نباید جهت اثبات جرایم یاد شدهشود که قاستفاده می

ي اثبات ادله،گونه دعاوي نزد شارع داردندر حقوق الناس به دلیل اهمیتی که ای
قاضی از هر ؛بدین معنا که.دارد» طریقیت«اقناع وجدانی قاضی چون نظام جرم هم

تواند خود ادر کند و نمیبایست حکم صمی،به مجرمیت متهم علم پیدا کردراهی
از قاضی در حقوق الناس ،در اسالم.ید و محصور سازدمقي مخصوص، را در ادله

ی استفاده یتواند از قراین موجود در هر دعوامنع نشده است و می،تحصیل دلیل
اید طبق آن حکم بآید حجت است ون طریق به دست میکند و علمی که از ای

یا هر عدد ي اثبات دعوا در چهاردن ادلهصور جلوه دادهد و احقاق حق کند و مح
انون مجازات اسالمی البته در ق)104: 1401رشتی،(.ورد استمدیگر واقعاً بی

این قانون بیان 241يگذار در مادهاین تفاوت اشاره شده است و قانونبه ،جدید
و انکار ی عفت م منافیدر صورت نبودن ادله اثبات قانونی بر وقوع جرا«:کندمی

جویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع هرگونه تحقیق و باز،متهم
ربایش یا اغفال یا مواردي که در ، اکراه، آزار وارتکاب با عنفموارد احتمال .است

م یجرااین قانون در ».حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است
ر غیر منافی کند و دقانونی میيلزم به تبعیت از ادلهقاضی را م،منافی با عفت

.گذاردمیآزادهاي علمیقضایی و راهبراي استفاده از امارهعفت دست قاضی را
ر توان از هو براي احقاق آن می،اردبنابراین ادله در حقوق الناس طریقیت د

رم ي اثبات جتالش مشروع و منطقی سود جست ولی در حقوق اهللا ادله
مگر در پرتو علم ،توان استفاده کردي غیر مخصوص نمیدارد و از ادلهموضوعیت

در این صورت .دانندفقهایی که آن را حجت میفتواي بر مبناي و آن هم ،قاضی
نباید تالش کند تا خود را به ) 12: حجرات(ي نفی تجسس قاضی بر اساس آیه

هللا به قاضی اقرار باشد در حقوق اچه آن که اگر خود متهم درصدد .علم برساند
. تواند جلو اقرار او را بگیردتوصیه شده است تا می

آندر اثباتو،اثبات در حقوق اهللا موضوعیت دارديکه ادلهبا توجه به این
ولی به .استفاده کردهاي علمی براي اثبات جرم توان از امارات قضایی و راهنمی
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را با استفاده از امارات و ق اهللاتوان حمی»بالشبهاتحدودالءدر«ياستناد قاعده
در جریان اتهام ) ع(حضرت علی ؛چنان که نقل شده است. رفع کردهاي علمیراه

کره که شهود کافی با شرایط الزم بدان شهادت داده بودند امر را زنا با دختر با
عد از معاینات زنان یاد شده ب.تر به زنان قابله محول فرمودندجهت تحقیق بیش

من «:آن حضرت فرمودند.باکره و مبرا از این اتهام استدختر،الزم ابراز داشتند
،وي را تبرئه کردندو» .زنممیندکه از طرف خداوند مهر عفت دارد، حکسی را 

در نتیجه .بات اتهام وجود داشتبراي اث) شهادت شهود(هر چند ظاهراً دلیل کافی 
.را ایجاد و متهمان را تبرئه کردالزميشبهه،ي اماراتتوان با به کارگیرمی

)172: تابیشورابی،(
هاي علمی و امارات قضایی در جرایم مستلزم حقوق الناس به توان از راهمی

چنین مه.کرداستفاده ،مخصوص وجود نداشته باشديویژه در مواردي که ادله
ضات را به علم و اقناع وجدانی مقدمات حصول علم را فراهم کرده و قتوانمی

تواند در اساس مبناي مشهور فقهاي شیعه میبرساند که در این صورت قاضی بر
چه در حقوق الناس و چه در حقوق اهللا به علم به دست آمده استناد –صدور حکم

چون اصل ستر و جرم پوشی و نفی تجسس در ولی از نظر مبانی فقهی هم.کند
ملزم نیست از تمام ،م عفافیویژه در جرایاهللا محض و بهمستوجب حقوق ،جرایم

که در نآچه.و خود را به علم برساندهاي موجود و امارات استفاده کندظرفیت
ستر جرم و -ویژه قبل از اثبات جرمبه–گیري کلی اسالمگونه جرایم جهتاین

.حفظ شودانانآبروي مسلم،گذرین رهمتهم است تا از ايتبرئه

گیرينتیجه-4
ي ت قضایی در میان ادلهاسیم که اماررلعه در علم حقوق به این نتیجه میبا مطا

یهایي امروزي یکی از بهترین راهدر جامعه.ي داردااهمیت گسترده،اثبات دعوي
از استفاده،دار رساندتوان به کمک آن عدالت را اجرا کرد و حق را به حقکه می

.باشدعاوي کیفري و حقوقی میامارات قضایی در د
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در حد گستردهرات قضاییامشروعیت و جواز استفاده از امار،قرآن و سنت
ي اثبات دعوي ادله،جا که در حق الناس برعکس حق اهللاو از آنانددهکرتأیید

ه بجدیدلمیعهاییتوان تحت عنوان اماره قضایی از راهمی،طریقیت دارند
.ي اثبات دعوي استفاده کرددر ادله،خصوص علم الکترونیک

در میان کهوجود داردو انگشت نگاريط صداهاي علمی زیادي مثل ضبراه
وان اماره قضایی اند و در صورتی که تحت عنبینی نشدهي اثبات دعوي پیشادله

،به همین دلیل.در جامعه اجرا کردتوان به خوبی عدالت رانمی،قرار نگیرند
در مسیر هاباشند و استفاده از آنی جدید تحت عنوان اماره قضایی میمهاي علراه

. باشددادرسی کامالً مشروع می
امارات منشاقضایی را مشخص نکرده است و يگذار مصادیق امارهقانون

طبق هر .باشدیاوضاع و احوال و قراین معرف و عادت ، قضایی ظنون دادرسان
.رات قضایی جدید را کشف کردن اماتوامی،هاکدام از این

توان اثبات امارات قضایی را به میزان اعتبار وگذارشود قانونپیشنهاد می
ار بسیار د تا قضات محترم در دادرسی از این ابز، تبیین نمایصورت کامالً روشن

.ندخویش استفاده کنجهت عملی کردن آراي،مهم
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