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چکیده:
یکی از مهمترین اجزاء در دادرسی ،ادله اثبات دعوی می باشند .این ادله با توجه به نظام حقوویی شووور،ا،
مختلف است در برخی از شوور،ا نظام ادله آزاد و در برخی دیگر نظام ادله یوانونی حاشمتوت دارد .در نظوام
ادله آزاد ،آنچه مهم است اثبات دعوی است و نوع دلتل ا،متت ندارد ،لتکن در نظام ادله یانونی ،حتماً باید از
دالیلی بهره جست شه از نظر یانون معتبر اعالم شده اند .در شوور ما می توان گفت ،ر دو نظام وجود دارد؛
در برخی دعاوی شتفری ،فقط ادله یانونی ،توان اثبات دارند و در برخی دیگر ،ادله آزاد نتز می تواننود موورد
استناد یرار گترند ،لتکن در امور حقویی بتوتر ادله یانونی حاشمتت دارد .با توجه بوه جامعتوت دیون مبوتن
اسالم ،تمامی ادله ای شه می توانند مثبِت دعاوی ،اعم از حقویی و شتفری ،باشند احصاء شده و بوه فراخوور
اوضاع و احوال یا نوع دعوی این ادله متغتر می باشند .یکی از این ادله اثبات ،امارات می باشند شه خوود بور
دو نوع امارت یانونی و امارات یضایی ،منقسم می شود .در این مقاله تالش شوده اسوت مصوادیقی از اموارات
یضایی ذشر شده در یرآن شریم شه به عنوان ادله اثبات به آن ،ا توجه شده است مورد بررسی و تحلتل یورار
گرفته و در نهایت یابلتت استناد این امارات در صدور احکام یضایی بحث شده است.
واژگان شلتدی :اماره ،دلتل ،اثبات دعوی ،یرآن
 -1مقدمه
از آنجا شه ارتباط بستار تنگاتنگی بتن حقوق و فقه وجود دارد ،مباحث ادلوه اثبوات دعووی نتوز بوه تبو در
بستاری از احکام فقهی پتروی نموده است .احکام مربوط به اثبات ،ر دعوی چه از نظر ما،وی و چه از نظور
شکلی شامالً موخص می باشد .از آنجا شه دعوی یک واژه عام بوده و اعم از امور شتفری و حقویی است لواا
در این مقاله ،ر جا شه از این لفظ استفاده می شنتم منظور مطلق دعوی است مگر اینکه یرینوه ای دال بور
شتفری یا حقویی بودن آن را ذشر نمایتم.
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احکام فقهی منبعث از مناب فقه شه عبارتند از شتاب ،سنت ،عقل و اجماع ،می باشند .در فقوه بورای اثبوات
برخی از دعاوی ،علی الخصوص دعاوی شتفری ،به فراخور نوع جرم ،ادلوه اثبوات خواص خوود را داشوته شوه
شتفتت و شمتت آن شامالً موخص شده است بنابراین می توان ادعا نمود شه ادله اثبات شتفری چوه از نظور
ما،وی و چه از نظر شکلی اموری دیتق و مدوّن ،ستند.
با بررسی ادله اثبات د عاوی در امور حقویی به معنای اعم خود شاید بتوان اینگونه اظهار نظر شرد شوه؛ ادلوه
اثبات شتفری بتوتر جنبه یانونی داشته و در موارد استثنایی از ادله آزاد می توان جهت اثبات برخی از اموور
بهره جست ،لتکن در ادله اثبات دعاوی حقویی ،علترغم موخص بودن این ادله شه در جرگوه ادلوه یوانونی
گنجانده می شوند ،لتکن در عمل آنچه شه مهم است در این نوع دعاوی ،ایناع وجدان یاضی ،جهوت صودور
رای می باشد .به عبارت دیگر ادله اثبات شتفری خود ،به نوعی موضووعتت داشوته ،البتوه در برخوی از اموور
شتفری مانند جرائم حدود ،لتکن ادله اثبات در امور حقویی بتش از آن شه موضوعتت داشته باشند طریقتت
دارند .البته در برخی موارد مثل ایرار در امور مدنی ،یاط دعوی بوده و برای اثبات دعووی موضووعتت دارد.
لتکن در امور شتفری ایرار موضوعتت نداشته و در صورت علم به خالف آن ،یاضی ملزم به پایرفتن آن ایرار
نمی باشد ،لاا ایرار در برخی از امور شتفری مانند یتل،طریقتت داشوته ،نوه موضووعتت یعنوی صورف ایورار
شخصی به یتل شخص دیگر موجب صدور حکم یصاص یا انتساب یتل به مقّر نمی گردد بلکه ایون ایورار در
صورتی معتبر است شه مطابق وای باشد و احراز این تطابق از وظوایف یاضوی اسوت ،در حوالی شوه در اموور
حقویی به صرف وجود ایرار ،به مؤدای یاعده « ایرار العقال علی انفسهم جائز» عمل نمووده و مقّور را حسوب
ایرارش محکوم می نمایند.
در ادامه مقاله ابتدا به بررسی مفهوم ادله و امارات و یضاوت ،سپس انواع آنها و ذشور نمونوه ،وایی از اموارات
یضایی شه در یرآن بکار رفته اند می پردازیم.
 -2مفهوم شناسی
در این بخش مفا،تم مرتبط با موضوع و مطرح در مقاله به شرح ذیول موورد بررسوی و تبتوتن یورار خوانود
گرفت.
 -1-2دلیل
برای اثبات امور حقویی و شتفری نتازمند دلتل ،ستتم به ،متن علت بخوی از یوانتن ما،وی ،اعم از حقویی
و شتفری و یوانتن شکلی شه شامل آیتن دادرسی شتفری و مدنی می باشوند بوه بحوث ادلوه اثبوات دعووی
اختصاص یافته اند .پس از بررسی معنی دلتل و انواع آن به طور ویژه به بحث امارات می پردازیم.

2

 -1-1-2معنی لغوی
دلتل در لغت به معنی را،نما،راه بر و مرشد بکار رفته شه جم آن ادله و ادلّاء موی باشود.هد،خدا)55 ،5 ،
،مچنتن به معنی ایامه بر،ان و اثبات شردن نتز آمده اسوتهفواد افورام )793 ،در برخوی از منواب دلتول را
چتزی می دانند شه شاشف از وای است ،البته این تعریف دلتل ،معنای اخصّ دلتل است شه در برابر امواره و
اصل استعمال می گردد.ه معتن.)1559 ،7،
م جعلنوا
در یرآن نتز شلمه«دلتل» در آمده است «:ألم ترإلی ربک شتف م ّد الظول ولوو شواء لجعلوه سواشن ًا ثو ّ
الومس علته دلتالً» ترجمه«:آیا ندیدی پروردگارت چگونه سایه را گستراند؟واگر می خواست ،ور آینوه آنورا
ساشن یرار می داد سپس آفتاب را برآن دلتل یرار داد ».ه فریان، )55،مچنتن از ،متن ریووه وبوه معنوای
را،نمائی آمده است آنجا شه به نقل از شتطان خطاب به حضرت آدم می فرماید«:یال یا آدم ،ل ادلک علوی
شجرة الخلد»..یعنی«ای آدم آیا را،نمائی شنم تورا به درخت جاودانی؟»ه طه)121 ،

 -2-1-2معنی اصطالحی
معنی اصطالحی دلتل به معنی لغوی آن بستار نزدیک است و در گستره موس و مضتّق بکار می رود .معنی
موس دلتل ،نمایندن حقتقت و وای یک رفتار بوده و معنی مضتّق آن روشی است شه برای اثبات آن رفتوار
هاعم از وایعه یا عمل حقویی ) بکار می رود.
 -3-1-2تعریف قانونی
تعریف یانونی از دلتل در ماده  195یانون آئتن دادرسی مدنی ذشر شده شه عبارت است از  « :دلتل عبوارت
از امری است شه اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می شنند» به نظر می رسد واژه «
اصحاب دعوی» موجب دشواری پایرفتن این تعریف ،مچنتن خرو آن از جامعتوت و مانعتوت اسوت ،زیورا
تعریف بر اساس اصول منطقی باید جام تمامی مصادیق و موان ورود اغتوار گوردد ،در حوالی شوه ایون واژه
موجب خرو مصادیقی از ادلّه شه توسط یاضی و نه اصحاب دعوی جهت اثبات دعوی ارائه و یا مورد استناد
وای می شوند ،شده است .در شتب فقهی به تبعتت از مناب روایی ،دلتل در معنای مضتّق خود ه بتّنه و یسم
) بکار می رود.
 -2-2انواع دلیل
در خصوص تقستم بندی دلتل مبانی مختلفی وجود داشته ،برخی دلتل را به سنتی و مدرن ،یا دالیل شامل
و نایص ،مستقتم و غتر مستقتم تقستم می نمایند.
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 -1-2-2دلیل قانونی
دلتل یانونی به دلتلی گفته می شود داللت آن بر امری به موجب یانون تصریح شده است شوه شوامل ایورار،
بتنه ،سوگند و امارات یانونی می باشند .ارزش داللتل در این نوع از ادله توسط یانونگاار معتن شده و یاضی
در تعتتن متزان داللت این ادله نقش و اختتاری نداردیعنی با وجود این ادله ،حصول علم یوا عودم آن بورای
یاضی معتار صدور حکم نمی باشد .در این چارچوب ادله یانونی ،یاضی برای صدور حکم ملزم به اسوتناد بوه
این ادله می باشد ،در صورتی شه این دالیل وجود نداشته باشند ولی یرائن محکمی بر ارتکاب جورم موجوود
باشد یاضی نمی تواند خالف اراده یانونگاار عمل نموده و ایدام به صودور حکوم محکومتوت نمایود .یکوی از
دالیل روا شکنجه در مراحل تحقتقات مقدماتی برای اخا ایرار از متهمتن ،وجود ضوروری و الوزام آور ایون
ادله جهت محکومتت متهم است.ه دیانی)59 ،1795 ،
 -2-2-2دلیل آزاد
دلتلی است شه داللت آن به نظر یاضی وابسته است و برای یاضی مفتد علم می باشد و به طور خالصه شامل
شلته امارات یضایی می شود .در این ادله برخالف ادله یانونی شه از نظر یدر ت اثباتی دارای اولویت بودنود و
ایرار یوی ترین آنها می باشد،در ادله آزاد ارزش و یدرت اثباتی ،ر دلتلی به نظر یاضی بستگی داشوته و ،ور
یرینه یا اماره ای شه برای یاضی موجب حصول علم یا ایناع وجدان او باشد ،برای اثبات امر شفایت می شنود.
در نظام ادله آزاد دیگر متهمتنی شه ،تچ دلتل یانونی علته آن ،ا وجود نداشت نمی توانند ،بوا وجوود سوایر
ادله ،از چنگ مجازات فرار نمایند.
برای ،متن است شه در نظام حقویی اسالم و تب آن نظام حقویی ایران ،بحث علم یاضی به عنووان یکوی از
طرق اثبات دعوی مطرح می باشد تا در مواردی شه یاضی نسبت به موضوعی علم پتدا می شنود حتوی اگور
سایر ادله یانونی در دسترس نباشند یاضی بتواند به استناد علم خود ایدام به صدور حکم نماید.
 -3-2قضاوت
یضاوت به معانی مختلفی از جمله حکم شردن بتن مردمهعاملی )555 ،2 ،1755،و حم شردن بتن مردم برای
مرتف نمودن اختالفات آنها ه لنکرانی )3 ،1791،و ارجاع شل به معانی واحده انصاری، )25 ،22 ،مچنتن به
معنی پایان دادن به موضوعی از طریق گفتاری یا عملی ه،ندی )5 ،11،آمده است.
 -3اماره ( ) presomption
4

یکی از ادله اثبات دعاوی شتفری و حقویی اماره می باشد شوه ذیوالً معوانی لغووی و اصوطالحی ،انوواع آن و
تعارض آن با اصل و یا دلتل دیگر را بررسی می شنتم.
 -1-3معنی اماره
إمارَه هإمارَت) در لغت به معنی فرمانروایی و امتر شدن و حکمرانی آمده همعتن،1732،ص  )251و أمارَه بوه
معنی عالمت و نوان ذشر شده است .در اصطالح ،أمارَه چتزی است شه از علم به آن بر وجوود مودلول ظون
پتدا متوود مانند ابر نسبت بباران شه از علم بوجود ابر ظن بوجود باران پتدا متوود ،و فورق متوان اموارت و
عالمت این است شه عالمت از شی ٔ جدا نمی شود مانند وجود الف و الم در اسم ولی امارت از شی ٔ جدا
می شود مانند وجود ابر نسبت بباران .ه جرجانی،1 ،1755 ،ص  .)191امارت نزد اصولتان و متکلمان دلتل
ظنی است .و آن گاه مجرد است یعنی وصف طردی است نه مناسب و نه شبته بودان و گواه باعوث مناسوب.
هالتهانوی ،1 ،1993،ص)213
اماره در وای یک نوع پتش فرض یانونی و یا یضایی است شه بر اساس آن پتش فرض ،شه امری ثابت اسوت،
چتز دیگری را ثابت می شنند.

 -2-3انواع اماره
یانون مدنی در ماده  1721اماره را اینگونه تعریف می شند « :اماره عبارت از اوضاع و احووالی اسوت شوه بوه
حکم یانون یا در نظر یاض دلتل بر امری شناخته می شود ».این اوضاع و احوال گا،ی امور اند شه خود سبب
ایجاد مجهول ،ستند و گا،ی اویات اموری ،ستند شه با وجود مجهول مالزمه دارند و یا اینکه نتتجه و آثوار
مجهول ،ستند.ه امامی ،3 ،1791 ،ص )251
 -1-2-3اماره قانونی
اماره یانونی ،اماره ای است شه به موجب یانون دلتل بر امری دانسته شده است مانند اماره تصرف ه ماده 75
یانون مدنی) ،اماره تصریف و یرار گرفتن سر تتر بر روی دیواره اشتراک یا اختصاصی بودن دیوار حود فاصول
دو ملک) ماشور در مواد  119و  111یانون مدنی و اماره فراش در موواد  1155و  1159یوانون مودنی شوه
فرزند را در زمان ازدوا یا پس از آن با وجود شرایطی ملحق به زو می داند.
 -2-2-3اماره قضایی
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در مقابل اماره یانونی شه برحسب یانون دلتل بر امری محسوب می شود ،اماره یضایی به نظر یاضی وابسوته
بوده و اعتبار آن در صورت فقدان سایر ادله ،مطابق اوضاع و احوال و شرایط و متوزان انطبواق آن بوا ویژگوی
،ای موضوع و درجه شاشفتت آن از وای به عهده یاضی می باشد .تفاوت دیگر این دو امواره ایون اسوت شوه
اماره یانونی موجب پتدایش ظن نوعی شده و عمل به آن برای یاضی امری الزامی است لتکن امارات یضوایی
برای یاضی باید به اندازه ای یوی باشند شه موجب پتدایش یط شووند .تحقتقوات محلوی  ،معاینوه محلوی،
ارجاع موضوع به شارشناس یا پزشک یانونی و نظرات آنها نمونه ،ایی از امارات یضایی می توانود باشوند شوه
اعتبار آن ،ا نتز به نظر یاضی بستگی دارد .به ،متن دلتل ماده  133یانون آیتن دادرسی شتفری اعالم موی
دارد شه نظر شارشناس باید با اوضاع و احوال محقَق و معلوم مورد شارشناسی مطابقت داشته باشد ،در غتور
اینصورت بازپرس نظر شارشناس را مستدالً رد شرده و موضوع را به شارشناس دیگری ارجاع می د،د .در ،ور
صورت ،رگاه اماره یضایی و اماره یانونی بر خالف یکدیگر باشند ،اماره یضایی چون موجب یط است و اماره
یانونی مبتنی بر ظن نوعی لاا اماره یضایی مقدم بر اماره یانونی می باشود و بور آن غلبوه موی شنود.هامامی،
،مان ،ص )235
 -4امارات قضایی در قرآن
با توجه به اینکه یرآن شریم یکی از مناب استنباط احکام می باشد توجه به استناد به امارات یضوایی مطورح
شده در آن در بستاری از امور حقویی و شتفری می تواند را،گوا باشد .در یرآن شریم بوه اموارات متعوددی
اشاره شده است شه در مقام یضاوت و یا بررسی یک موضوع یا وایعه مورد استناد یرار گرفته اند و اگر آن ،ا
را نوعی اماره یضایی محسوب شنتم سخن گزافی نگفته ایم ،به تعدادی از این امارات به شرح ذیل اشاره موی
شنتم.
با توجه به آیه شریفه  3سوره یوسوف « :لَّقَود شَوانَ فوی یُوسُوفَ وَإِخْوَتوه آیَواتل لّلسَّوائلتنَ » بوه راسوتد در
[سرگاشت] یوسف و برادرانش براى پرسندگان عبرتهاست .در ،متن سووره مبارشوه چنود نمونوه از اموارات
یضایی ذشر شده شه مورد بررسی یرار می گترند.
 1-4پیراهن خونی حضرت یوسف علیه السالم
« وَجَآؤُوا عَلَد یَمتصه بِدَمٍ شَابٍ » و پترا،نش را [آغوته] به خوند دروغتن آوردند .بورادران یوسوف بعود از
ادعای خورده شدن یوسف توسط گرگ پترا،ن خونی یوسف را نوان پدر دادند تا او حورف آن ،وا را یبوول
شند .در حالی شه پترا،ن سالم بود و این با ادعای برادران یوسف و دریده شدن توسط گرگ شه با پاره شدن
لباس مالزمه داشت مخالف بود و شاب ادعای برادران یوسف را تایتد می شند.
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،مچنتن باتوجه به اوضاع و احوالی شه متان یوسف و برادرانش حاشم بود و وی محسود آن ،ا بود ،مچنوتن
با اصرار و فریب یوسف را از پدرش جداشردند و یعقوب علته السالم از این موارد آگاه بود به ،متن علت بوود
شه پدرش با موا،ده پترا،ن سالم یوسف علته السالم ،ادعای آن ،ا را نپایرفت.ه طبوا طبوایی،11 ،1735،
ص )151

 2-4پارگی پیراهن یوسف در ماجرای زلیخا
یکی دیگر از امارات یضایی یرآن شریم شه در یضاوت موضوع مورد اختالف مورد توجوه یورار گرفتوه اسوت
توختص مقصر از روی نحوه و جایگاه پوارگی لبواس حضورت یوسوف علتوه السوالم در جریوان در خواسوت
ناموروع زولتخا است شه در آیه  25به بعد سوره یوسف به آن اشاره شوده اسوت« .وَ اسوتَبَقَا الْبَوابَ وَ یَودت
یَمتصَهُ من دُبُرٍ وَ أَلْفَتَا سَتِّدََ،ا لَدَا الْبَابِ یَالَت مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَ،لکَ سُوءًا إِلَّا أَن یُسجَنَ أَو عَاَابل أَلتمل» و آن
دو به سوى در بر یکدیگر سبقت گرفتند و [آن زن] پترا،ن او را از پوت بدرید و در آستانه در آیواى آن زن
را یافتند آن گفت شتفر شسد شه یصد بد به خانواده تو شرده چتست جز اینکوه زنوداند یوا [دچوار] عواابد
دردناک شود .و در آیات بعد به این اماره استناد می شنند شه اگر لباس یوسف از پووت پواره شوده پوس در
حال فرار از دست و یصد سوء زولتخا بوده و یوسف راست می گوید شه گنا،کار نتست ولی اگر لباس یوسف
از جلو پاره شده باشد پس معلوم می شود یوسف دروغ گفته است و یصد سوئ نسبت بوه زولتخوا داشوته و
زولتخا در مقام دفاع با او درگتر شده و لباس یوسف از جلو پاره شده است .آیه  23و  23سوره یوسف ایون
گونه ماجرا را بتان می شنند  « :یَالَ ،یَ رَاوَدَتْنی عَنْ نَفْسی وَشَهِدَ شَا،دل منْ أَ،لهَا إِنْ شَانَ یَمتصُوهُ یُود مونْ
یُبُلٍ فَصَدَیَت وَُ،وَ منَ الْکَاذبِتنَ ** وَإِنْ شَانَ یَمتصُهُ یُد منْ دُبُرٍ فَکَاَبَت وَُ،وَ منَ الصادیتنَ» [یوسف] گفت او
از من شام خواست و شا،دى از خانواده آن زن شهادت داد اگر پترا،ن او از جلو چاک خورده زن راست گفته
و او از دروغگویان است .و اگر پترا،ن او از پوت دریده شده زن دروغ گفته و او از راستگویان است، .رچند
با اینکه وایعتت برای عزیز مصر آشکار شد لتکن در نهایت حضرت یوسف علته السالم به زندان افتاد لتکن به
تصریح خود یرآن در آیه  25سوره یوسف این اماره یضایی موجب شووف وایعتوت بورای عزیوز مصور شود و
متوجه شد شه ،مسرش خطاشار بوده و یوسف علته السالم بی گناه است؛ « فَلَما رَأَى یَمتصَهُ یُد منْ دُبُرٍ یَالَ
إِنَّهُ منْ شَتدشُنَّ إِنَّ شَتدَشُنَّ عَظتمل » پس چون [شو،رش] دید پترا،ن او از پوت چواک خوورده اسوت گفوت
بیشک این از نترنگ شما [زنان] است شه نترنگ شما [زنان] بزرگ است.ه طباطبایی، ،مان  ،ص )197
 3-4وجود جام ملک در کیسه های گندم
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یک دیگر از امارات یضایی ،جهت اثبات اتهام در یرآن شریم یراردادن جامی است شه پادشواه از آن آب موی
خورد ،در بار گندم برادر حضرت یوسف علته السالمه بنتامتن) برای نگه داشتن او نزد یوسوف علتوه السوالم
است، .رچند این شار برای اثبات اتهام غتر وایعی بود لتکن داللت وجود جام در بار گندم بنتامتن امری بوود
شه این داللت توسط ،تچ شس یابل انکار نبود برای ،متن است شه برادران یوسف تالش شردند برادر خود را
ر،ا شنند لتکن نه از طریق توسل به انکار این داللت بلکه با خوا،ش و تمنا و موارد دیگور .در آیوه 31سووره
ن أَی ُتهَوا الْعتو ُر ِإ َّنکُوم
ن مُو َؤ أذ ي
ل أَختوه ثُوم َأ َّذ َ
سقَا َی َة فی رَحو ِ
ل ال ِّ
ج َع َ
جهَازِ،م َ
یوسف آمده استَ « :فلَما جَه َزُ،م ِب َ
لَسَارِیُونَ » پس ،نگامد شه آنان را به خوار و بارشان مجهز شرد آبخورى را در بار برادرش نهواد سوپس [بوه
دستور او] نداشننده اى بانگ درداد اى شاروانتان یطعا شما دزد ،ستتد .ه طباطبایی، ،مان،ص )715
 -5سایر امارات موجود در قرآن کریم
امارت متعدد دیگری در یرآن شریم وجود دارد شه برخی در مباحث یضایی و برخی دیگر در امور غتر یضایی
مورد استناد یرار می گترند شه فقط در اینجا به آن ،ا اشاره ای می شنتم زیرا شرح و بسط آن ،وا خوار از
حوصله این نوشتار است .به عنوان مثال بتان عالمات زمان فجر صوادق و اویوات نماز،وا « ..وَشُلُووا وَاشْورَبُوا
ح َتّدٔ یَتَبَتَّنَ لَکُمُ الْخَتطُ الْأَبتَضُ منَ الْخَتط الْأَسوَد منَ الْفَجرِ »...سوره بقره آوته  153ویا در سوره اسرا آیوه
َ
 35شه به زمان ایامه نماز ظهر و مغرب و صبح اشاره می شند، .مچنتن نوانه ،ای رشد ایتام و اثبات رشود
در اثر امارات آن شه باعث برطرف شدن موان

پرداخت اموال آنها به خود آنها است شه در آیه 3سوره نسا «

حتَّدٔ إِذَا بَلَغُوا النأکَاحَ فَإِنْ آنَستُم منْهُم رُشْدًا فَادفَعُوا إِلَتهِم أَموَالَهُم »مورد اشاره یرار گرفتوه
وَابتَلُوا الْتَتَامَدٔ َ
است.

-6نتیجه گیری
در شنار ایرار ،سوگند و شهادت شه دالیل اصلی اثبات دعوی می باشند ،اموارات نتوز بخوش زیوادی از ادلوه
اثبات را در دعاوی حقویی و شتفری توکتل می د،ند ،این امارات شه خود به یضایی و یوانونی تقسوتم موی
شوند یا به موجب حکم یانون دلتل بر امری دانسته شده اند و یا به توختص یاضی دلتل بر امری می توانود
باشد .یرآن شریم به عنوان یکی از مناب اصلی اسوتنباط احکوام ،شوه در بسوتاری از مووارد مسوتقتم ًا حکوم
موضوعات مختلف را بتان شرده است در برخی موارد شه بتوتر در جریان بتان زندگی انبتاء سلف موی باشود
نکاتی را بتان شرده است شه دیت در آن ،ا در بستاری از موارد را،گوا بوده ،امارات یضایی موجود در آیوات
مختلف شه مورد استناد صدور حکم یا یضاوت یرار گرفته اند خود بحث مفصلی است شه تواشنون بوه آن بوه
صورت مستقل توجه نوده است با تدبر و دیت در یرآن شریم ،این منب جوشان احکوام و برشوات الهوی ،بوه
8

چگونگی برخورد و استنباط از این امارات آشنا شده و می توان در بستاری از موارد در امور یضایی بویژه امور
شتفری به این گونه امارات استناد نمود.
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