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 اصول  فقهجزوه 
 مالکریمی دکتر امید  

 ( و عضو هیأت علمی مدرس دانشگاه  ،)وکیل پایه یک دادگستری

 به کوشش انور یوسفی 

 

بازار  حقوقی و همچنین ُشمار زیاد  های موجود در آشفتهَشن در انبوه  کتاب ب  های حقوقی قبول  خوان در آزمون بسیاری از اوونهایی که می
سردرگُ  آموزشی،  و  مؤسسات  هستند  نمی نمیم  یا  و  بگیرند  تصمیم  چگونه  برسند. دانند  قطعی  تصمیم  یک  به  سردرگمی،   توانند  این 

کنم  خود را شلوغ کنیم! تضمین می  ر  ست اما فقط یک روز  آن! انتخاب  هم جزوه و هم کتاب  مرجع، انتخاب خوبی نیست؛ نباید دو طبیعی 
با توجه به اینکه ضر های حقوقی، کافی است. درس اصول فاین جزوه، برای آزمون ضریِب  هست    « یک»  در آزمون وکالت   بشی قه 

صد بشه اصولش باید خیلی خوب باشه و هر کس بخواد قبول بشه حداقل باید این درس رو    خواد رتبۀ زیر  داره و هر کس که می   پنهان
 سی وسه درصد بزنه! 

خواهید تمام کائنات دست  آَرم: »وقتی با تمام وجود و از درون، چیزی را مییه تیکه از کتاب »کیمیاگر« نوشتۀ پائولو کوئیلو رو براتون می 
را اجابت کنند. آرزوها زبان  خداوند هستند، در این جهان حقیقتی بزرگ وجود دارد، هر کس که   دهند تا خواستۀ شمادر دست هم می

گیرد و تو  زند و وقتی چیزی را از ته قلبت بخواهی آنگاه این خواستۀ تو از وجود این جهان سرچشمه میباشی یا هر عملی که از تو سر می 
 ین جزوه به دست شما رسیده، حکمتی در آن است!شوی« خواستم بگم که اگر ا مأمور  انجام  آن می 

 

  

 نويسند سوگند هب قلم و آنچه مى  
بولی در  های حقوقی آرزوی شییرینی اسیتش شیوِب برای قموفقیت در آزمون

سیات و مدرسیینی را فراهر کرده که با راِه اعاشیه وکالت  نآزمو ای برای مؤسیس
تبلیغاِت فریبا سیی ی در ج د دانشیینویان دارندن این موفقیت هیج م نوِن 

ی نیدارد! این نبسیییتین بیار اسیییت کیه کیامیل ترین و  جیادویی ییا فرموِل سیییرس
به صیورت رایگان قابل دریافت اسیتن این جزوه   اصیول  فقهترین جزوۀ سیاده

 نکندمیموفقیت شما را تضمین  -انگیز اما شگفت -به روشی ساده 
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انگیزی که دنبالش بودید این جزوه است! حیرت   
قوانین با منطق حقوقی به مهارت   مبانی اسحتنبا  حقو  اسحیمی اسحت، با فراگیری علم اصحول فقه و افزایش قدرت اسحتدرل، در اسحتنبا   ،تر درس اصحول فقهنام صحیی 

 ،ن فراتراز ای !انگیز دارههای خودشحو داره زمانی که به صحورت کاربردی تدریس و تیصحیل بشحه لشتی شحگفتها و دشحواریکه پیچیدگیدرس اصحول فقه با این  رسحیم.می
انگیزی بار قطعًا شححاهد رتبۀ حیرت کم شححاهد رتبۀ باریی خواهید بود، اما با درصححد    وکالت اسححت، به نیوی که شححما با درصححد    ترین دروس در آزموناصححول فقه از مهم

شحود. توصحیه می  وکالت ر آزمون تخصحصحی  حقوقیالخصحو  داوطلبان شحرکت دارشحد و علیی این جزوه به دانشحجویان دور  کارشحناسحی و کارشحناسحیمطالعهشحوید. می
ُبک و روان  حقوقی که به طور شحححگفتضحححمنًا باید بگم: ده دم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سحححایتم انگیزی شحححیوا و گیرا و رسحححا توضحححی  دادم و قول میها جزو  سحححَ

(www.mollakarimi.irبگیرید و مطالعه کنید ) د!کنی به جزواتم اعتیاد پیدا می 
های حقوقی نییاز اسیییت را به شیییمیا خواهیر داد!  برای قبولی در آزمون، هر آنچیه مونکانال تلگرام و صیییفاین اینسیییتیاگرام  ،ا در سیییایت فوبمی

گیرند که شیرو  به خواندن نمایند در انتباد مناب  سیردرگر هسیتندش کاری که  زمانی که تصیمیر می ،های حقوقیدانیر که داوطلباِن آزمونمی
گی اریر و بهتون اطمینیان  کنید رو بیه طور رایگیان در اختییارتون میدهیر این اسیییت کیه اوون منیاب ی رو کیه برای قبولی کفیاییت میمیا اننیام می

تونیر  داشیتن در واق ، صیدها داوطلبی که از این خدمات اسیتفاده کردند و جواد گرفتن رو می  یددیر که نیاز به خواندن مناب  مت دد نبواهمی
 مثبتمون بدونیرن  عملکرِد  شاهِد 

ه بیه سیییرفصیییلو حّتی    MollaKarimi.irبحایحد بگم کحه جزوات  سحححایحت     بیا توجیس
ت
هیای  هیای جیدیید و آخرین تغییرات قوانین و تسیییتاین نوشیییتیه دا میا

 از سیایت، نسیبن به روز رو   شیدۀ جزوهنسیبن نا یا   پیندینافشیه و ننانچه های هر سیال، به روز میآزمون
ت
رو در دسیت دارید بهتره منددا

(  vekalatyar@تونید اینسحتاگرام )هاسحت! اسحم  کارگاه  ما، »کارگاه تولید میتوای حقوقی« اسحت که میضحمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاه.  دانلود کنید
 ( رو دنبال کنید تا کّلی میتوای حقوقی  خوب رو مشاهده و دریافت کنید.omidmollakarimi@و تلگرام  ما )

برداری از آن، بدون  و جنبۀ انتفاعی نداشحته و تکثیر و نسحخهتهیه و تکثیر شحده  معلم )امید میکریمی(ها و مؤسحسحات آموزشحی توسحط   این جزوه برای تدریس در دانشحگاه
گارنده، سححساسححگزار  خوانندگانی خواهد بود که ن،رات، پیشححنهادها و ن  آور اسححت.باشححد، در ریر این صححورت، قانونًا ضححمانقصححد سححودجویی و »تنها با مکر منبع« مجاز می

ّ    به صححورت دلنشححین و دلچسحح  « بیان فرمایند.mollakarimi.omid@gmail.comایمیل »   های فو  یاانتقادات خود را پیرامون این نوشححتار از راه
را اصححول فقه کل 

 به صححورت اگر  اصححول فقه و مباحث مفاهیمانگیزی در آزمون کانون باشححید انگیز شححاهد رتبۀ شححگفتبعد از مطالعۀ این جزو  حیرتای که  آموزش خواهیم داد به گونه
قوانین    مطال  اصحول فقه را به نیو کاربردی و مطابقت باما در این نوشحته،    فهم آن دشحوار و ریرقابل تیمل اسحتتوضحی  داده بشحه  مطابقت با قوانین    بدون  ریرکاربردی و

های اجتماعی«، ادبیات های اخیر که »شحبکهدر سحالتان نسحبت به علم اصحول فقه کامًی عوخ خواهد شحد. ایم به صحورتی که شحما با خواندن این جزوه دیدگاهنگاشحته
ون اینسحتاگرامی برای اوونها تدریس کنه! اصحًی هنر   ها هسحتند، معلم  حقو  باید به زبها و هشحتادیها، دهه هفتادیعامیانه رو ترویج دادن و مخاط   عمد  این شحبکه

آیین دادرسی  ،دم! البته بگم که حقو  مدنیکنم؛ قول میگم و شما رو معتاد به َروش  خودم میرو به طور کامل می اصول فقهگویی«؛ خیصه اینکه،  معّلمی یعنی »ساده
 ام.و هم با همین روش گفتهآیین دادرسی کیفری و همینطور دروس دیگه ر حقو  جزا، مدنی، 

  هی   خوامی. میحقوق یهاجزوات آزمون  کنندنیتدو  نطوری و هم  یدادگسححتر  کی  هیپا لی و وک  یعلم أتی هسححتم مدرس دانشححگاه، عضححو ه  یمیمیکر  دی خودم! ام غ  ی تبل
جزوات در   ای یصححوت  یهالیفا  یمجاز   یدر فضححا ینجور یرو گرفتم خ  اوون موقع مثل ارن ا می که مدرک کارشححناسحح  یزمان  ادمهیکنم،    فیداسححتان جال  براتون تعر 

خط   هیرو با   گفتنیم دی را که اسحات  یتهران بود شحرکت کرده بود و سحر  کیس جزوات  یکه تو   یاز مؤسحسحات آموزشح  یکی  یکیسحا  یداشحتم که تو  یدوسحت  هیدسحترس نبود؛ 
بگشاره، بهم گفت که من   ارمی اونها رو در اخت   ی  کردم که کس   هشها در اون زماُن نداشحتم ازش خوانوشحته بود؛ خیصحه من هم که توان  شحرکت در اوون کیس  یبد  یلی خ

تهران )که آدرس همون   یآدرس تو ندارم؛ گفت که برو فین   یکس  یۀو امکان ته  یو دسحترسح خونمیآزمون وکالت م  یکه در شحهرسحتان دارم و برا  یاخونه هی  یاوومدم تو 
َخ  یآموزشح ۀمؤسحسح نّ   یآقا هی! خوشحیال شحدم و رفتم اونجا،  ربود( برو واحد  انتشحاراتش و جزوات رو ب  همون واحد انتشحارات اون مؤسحسحه نشحسحته    ای  ری قسحمت  تکث   یتو  یُمسح 

انجام    یمؤسحسحه اسحت که داره کار  تجار  هی  نجایپسحر جون! ا نی ه نه! گفت بب گفتم ک ؟یمؤسحسحه هسحت   یبهم گفت دانشحجو   خوامیرو م  دی فین اسحات  بود و تا گفتم جزو
َدم به دانشحجوها  ری به من که تکث   دهی م  یاصحفیه  200   جزو  هیکه مثًی اسحتاد   ینجور یا دهیم اوون اسحتاد در اوون درس  خا    یهامؤسحسحه که کیس نی هم  یکنم و ب 

هنوز حرفم تموم نشحححده!«؛ گفتم:  سحححایگفحت: »وا  ن؟«؛یهحا رو بحه من بحدجزوه  نی خواهش کنم کحه هم  تونمیرو شحححرکحت کردن؛ حرفش رو قطع کردم بهش گفتم: »م
ّ کل سحتی ن ینجور یقرار داده ا  دانشحجوها اری را در اخت  یس یتا  ی  اصحفیه 200  !« ادامه داد که »اون اسحتاده که جزودیی بفرما  د،ی »ببخشح

دسحتورالعمل   ایفرمول   ای دی که کل 
ده به دسحت من که تکث  یقبول   یس یتا   جزو  نیمکمل ا شحهیم سینو دسحت  و جزو سحنیگه که بنو ی ها سحر  کیس جزوه هم مشحه!« ادمه داد که: »همون اسحتاد به بچه  ری رو ب 

ناراحت    یلی !«؛ خاسینجور یکه اصحیحش کنن!« ادامه داد: »بعله ا گهی ها موجود داره که سحرکیس به بچه  یراداتیهم ا  شحدهپیتا  جزو نی در هم نکهیتر او گفت جال 
زدم ! زنگ  چوندی هم از اون دوستم ناراحتم شدم که چرا منو پ گهیدارن قبول بشن، از طرف د یتوان مال  ای دارن  یکیسا دسترس  نیکه به ا  ییاوونها  دیچرا با نکهیشدم از ا

کن، البته بازم نگفت که    یبردار و از جزوات ُنت  نجایا  ای که باهام انجام داده بود شححد، خواسححت جبران کنه، بهم گفت پاشححو ب  یقراره؛ متوّجه  کار   نیبهش گفتم ماجرا از ا
ن تو ماتمه کوب ری گی اضححافه بشححه! منم که »ُمصححر بودن« و »پ  ی رق هی  خواسححتیکرده بود و نم نهیحق داشححت چون هز  دی! شححادمیرو م هایکس   هتب رفتم  دمی بودن« َاصححَ

  یبردار ادداشتیو   نمی دارن بهم داد که بنش  هاکه ُمّی   ییزهای م  نیدونه از ا  کیکرد و    ییرایراه بودم و خیصه بهم میبت کرد و سه شبانه روز ازم پش  یاونجا؛ پنج ساعت تو 
که نوشحته بودم!( نگاه    نقدریدسحت  راسحتم که کبود شحده بود )ا  ۀکه داشحتم به انگشحت بزرگ  یبرگشحت بودم در حال ر  ی وم شحد و با اتوبوس در مسحکاَرم تم نکهیکنم؛ بعد از ا
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  شحرفتی نداشحت مسحّلما از پ یمال  ییها رو هم به جهت عدم تواناکیس  نینداشحت و امکان حضحور در ا وکه من داشحتم ر   یقی رف  نیا  یکیفکر بودم که اگه    نیا  یتو   کردمیم
هم   ید ی که معدود اسحات  میالبته بگشر  شحه،یُمسحتعد م یهانقا  دورافتاده و میروم باعث باز موندن آدم  یتو   کردنیکه فقر و زندگ شحدیم  نیا جه،ی و البته نت  موندیباز م

هام  از معلم یکیجمله از   هی هو یفکر بودم که   نی مسحتعد مسحؤولند؛ تو هم  یهاآدم  نیا  شحرفتی اونها هم در خصحو  عدم پو  دوننیم  اتیرو در ماد زی چهسحتند که همه 
عًا   ازی که ن  ییبه اونها  ندهیاز کار ت رو در آ  یبخشح  هیکه   یاومد، گفته بود که: »اگر با خدا وعده کن   ادمی خیصحه به    «،یر ی گیم یجواب خوب یکن  ری خبه خدمت تو دارن َتَبرُّ

  گحانیجزوات  را  ن  یم رو بحه تحدواز زمحان دهمکیح  نطوری قضحححاوت و هم ایحبحه َده  پول  ححاصحححلحه از وکحالحت  کیح( قول دادم کحه اگحه قبول بشحححم گمیبحابحا )»خحدا« رو ماون بزرگ
 کنمیم رو شحرو  مَوعده  یخدا( دادم و گفتم بهش که: »از فردا، اجرا  یعن یبه خودش ) رم،رو بعد از ماد می قبول ن  یر ی شح  شحد که سحال  بعدش، خبر    ینجور یاختصحا  بدم؛ ا

به َده؛ بلکه ُنه به َده  ماَلم و وقتم   کیرو کامل کردم؛ البته بگم که من َنه   یحقوق یهادر آزمون یقبول  یبرا ازی و من تمام  جزوات  مورد  ن گشرهیارن َده سححال از اون روز م
به گفته   نکهیرحمت بود؛ خیصححه ا  یۀرو سححر  راهم گشاشححت که بهم کمک کردن و وجودشححون ما ییهاها آدمسححال  نین مهم اختصححا  دادم و البته خدا در تمام ایرو به ا

جزواتم روزانه   نکهیُخرسححندم از ا دی خونیبار م نی اّول  یمتن را برا  نیامروز که ا دم؛یامورم د  یۀاو را در کل  یهاسححت!« و من دسححتا کینزد  کوکارانی قرآن »رحمت خدا به ن
در   تی موفق  یجزواتم برا ۀندارم که مطالع  دیمن ترد  کنن؛یها صحححیبت ماون بودننقصیبودن و بو خدا را شحححاکرم که داوطلبان از کامل شحححودیصحححدها مرتبه دانلود م

و  دی از جزوات رو دانلود کن   یکیخواهش از شما دارم که فقط   هی( و شهی)و دائمًا بروز م  ستا  گانیجزوات کامًی را  نیاست. ا  یها )البته در کنار خواندن  قانون( کافآزمون
منابع   نیدارم؛ بدون وجود شححما َمیاله که به ا  ازی به کمک  شححما ن ری کار  خ  نیگسححترش  ا  یمن برا ن،ی کن  یفتون معر ها رو به دوسححتاناون  نیُبرد  یها پ  اون   اگه به معجز

 !گردهیشما هم بهتون برم ر  ی کار  خ نیا دی . البته بدونکنند دای دست پ یکنکور 

 !؛ تقدیم هب گمناماناه تقدیم نشده استحال هیچ هب آن تقدیم هب تمام کسانى که اتهب 
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 کلیات 
 علر فقه

ها در زندگی  شرعی و وظیفۀ انسانعلم به احکام فرعی شر  از روی منابع و ادلۀ تفضیلی آن، به عبارت دیگر؛ علم فقه دانش دستیابی به احکام و مقررات  
 فردی و اجتماعی است. 

گیرد. با این قید، مسائل اعتقادی که از اصول دین  من،ور از احکام فرعی شر ، آن دسته از احکام شرعی است که به أفعال و أعمال مکلف تعلق می  ✓
 شود.و مانند آن بیث می شود. از این گونه مسائل در علم کیم رود از حوزه علم فقه خارج می به شمار می 

 من،ور از ادلۀ تفصیلی قرآن، سنت، اجما  و عقل است.  ✓

 اصول فقه 

 کند.علم به مجموعه قواعد، ضوابط و ابزارهایی است که فقیه را در مسیر استخراج و استنبا  احکام شرعی یاری می 

های شرعی است یا خیر؟« برای پاسخ به این مسأله و دستیابی به حکم شرعی پرسش برای مثال، اگر فقیه درصدد پاسخ به این سؤال باشد که: »آیا عقد بیمه  
 شود. همانند: متعددی مطرح می 

 توان رجو  کرد؟ برای یافتن حکم مورد ن،ر به کدام منابع می 

 تواند مستند این حکم شرعی قرار داد؟ آیا آیات قرآن کریم می 

 آیا ظواهر آیات و فهم ما از آیات حجیت دارد؟ 

 توان استفاده کرد؟ از چه ابزاری در استنبا  آیات و روایات می 

 توان به ابزار دیگر استناد کرد؟ در صورت نبودن آیات و روایات آیا می

ساز  ینه زم ها که در واقع،  توان به اجتهاد صیی  و درستی برای موضو  مورد ن،ر یافت. پاسخ دادن به این پرسش ها نمیبدون شک، بدون پاسخ به این پرسش
 است.  علم اصول فقه است بر عهد   مقدمۀ فقاهتو  استنبا  حکم

 تأثیر علر اصول فقه در حقوب موضوعه

توان  اگر چه هدفی که با در ن،ر گرفتن آن علم اصول به وجود آمده است، مخصو  فقه اسیمی و احکام شرعی است، ولی منفعت آن عام است، یعنی می 
شود، قابل تطبیق بر هر حقوقی  ریزی می وگو در این علم پی رد استفاده قرار داد زیرا بسیاری از قواعدی که بر اثر بیث و گفت آن را در حقو  موضوعه نیز مو

شود همۀ قوانین  باشد. برای مثال در علم اصول فقه از درلت الفاظ، اوامر، نواهی، عام و خا ، مطلق و مقّید، مجمل و مبین، نسخ و ریره بیث می می
 توان از این مباحث در آن قوانین استفاده کرد. و می  موضوعات را دارنداین 

 توان گفت کاربرد اصول فقه در حقو  موضوعه عبارت است از: به اختصار می 

 بدست آوردن فهم و تیلیل صیی  قوانین مبتنی بر فقه و اصول فقه. .1
 بکارگیری درست منابع فقهی به عنوان مستند حکم دادگاه.  .2
 های استدرل حقوقی با استفاده از اصول فقه. شیوه شناخت  .3
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 گیری در مواردی که شک و تردید وجود دارد.دانستن شیو  تصمیم  .4

 تأثیر علر اصول فقه در حقوب ایران

اسیمی است. مثًی قانون  دانیم که قسمت مهم حقو  خصوصی ایران برگرفته یا متأثر از فقه  در حقو  ایران علم اصول فقه تأثیر متمایزی دارد؛ زیرا می 
طیحات  مدنی ایران بیشتر از کت  فقهی امامیه )شیعه( گرفته شده و حتی اصطیحات عقود و ایقاعات و شرو  و ریره که در آن به کار رفته همان اص

لم اصول فقه تأثیر بسزائی در فهم و درک  فقهی است و چون استفاده از فقه امامیه )فقه شیعه( بدون اصول فقه ریرممکن است از این رو باید پشیرفت که ع
 و برای حقو  ایران ناچار باید اصول فقه دانست. حقو  موضوعۀ ایران دارد

 موضو  اصول فقه 

می  هر چیزی که بتواند در طریق استنبا  حکم شرعی قرار گیرد، موضو  علم اصول فقه است، به عبارت دیگر، موضو  درس مبانی استنبا  حقو  اسی
تواند موضو  این درس قرار گیرد.  فقه( میدود و منیصر به چیزی نیست، بلکه هر چیزی که بتواند وسیلۀ استنبا  حقو  اسیمی قرار گیرد می )اصول  

شود پس قرآن یکی از موضوعات این درس است. سنت، اجما ، عقل و  مثًی قرآن یکی از منابعی است که در استنبا  حقو  اسیمی از آن استفاده می 
باشند، اما نه به صورت انیصاری یعنی اگر منبع دیگری هم بتواند وسیلۀ استنبا  حقو  اسیمی قرار گیرد، آن هم  قیاس موضوعات دیگر این درس می

 موضو  دیگری برای این علم خواهد بود. 

 پیدایش اصول فقه

شد و حتی کتابی هم در  آمد ولی تا آن موقع نامی نداشت، تدریس نمی علم اصول فقه برای امکان استنبا  احکام شرعی در نیمۀ اول قرن هجری به وجود 
 این باره نوشته نشده بود. 

 اولین تألیف و اولین مؤلف در اصول فقه

تۀ باشدو نام کتابش »الرساله« است و بنا بر گف بنا بر ن،ر مشهور مورخان اصولی، اولین مؤلف اصول »میمد بن ادریس شافعی« که از اهل سنت است، می 
 است.  سید مرتضیسید بیرالعلوم اولین کتاب اصول فقه که به وسیلۀ اصولیین شیعه نوشته شد »الشریعه الی ارصول الشریعه« تألیف 

 

 مباحث الفاظ 

 وض  و است مال لفظ 

 ت ریف وض  

شود. برای مثال، لفظ »اس « و »ماه«  مفهومی خا  رهنمون می کند؛ یعنی مهن ما را به معنا و  بریم بر معنایی درلت می هر یک از الفاظی که ما به کار می 
ای است که بین لفظ و معنا وجود دارد. به بیان دیگر، منتقل شدن مهن از یک لفظ  کند. این درلت معلول رابطه برای حیوان خا  و کر  معّینی درلت می 

 به معنای آن به دلیل وجود رابطه و پیوند بین آن لفظ و معنا است. 

ای بین لفظ اس  و حیوانی که با  شود آن است که رابطۀ بین لفظ و معنا چگونه به وجود آمده است؟ برای مثال، چه رابطه ؤالی که در این جا مطرح می س
 این نام نامیده شده وجود دارد؟ 

کند وجود ندارد، بلکه پیوند میان  عنایی که بر آن درلت می ناپشیری بین الفاظ و من،ران، هیچ ارتبا  نهفته و رابطۀ ماتی و اجتناب به عقید  بسیاری از صاح  
 لفظ و معنا، اعتباری و قراردادی است.
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بریم، زیرا وجود دود، بر وجود آتش  برای روشن این مطل  به این مثال توجه کنید: همۀ ما از دیدن دود رلیظ در یک نق،ه به وجود آتش در آنجا پی می 
ای قراردادی و اعتباری نیست، بلکه واقعی  ای است که بین این دو وجود دارد؛ اما این رابطه رابطه تش، معلول رابطه و میزمه کند. درلت دود بر آدرلت می
ناپشیر است و به همین جهت اختصا  به قوم و زمان و زبان خاصی ندارد، ولی وقتی از شنیدن کلمۀ »گل« به گیاهی زیبا با شخصات معینی  و اجتناب 

ای واقعی میان »گاف« و »رم« و آن گیاه زیبا وجود دارد، بلکه به آن دلیل است که این کلمه را به این معنا  شویم، نه به این جهت است که رابطه منتقل می 
 اند.قرار داده و نام نهاده 

حیوان را در زبان فارسی »سگ«، در    گشاری شده باشد. مثًی یک های متفاوت نام های مختلف به نام به همین جهت یک شئ خا  ممکن است در زبان 
 های دیگر از کلمات دیگر استفاده کنند.« و در زبان chien« و در زبان فرانسه »dogزبان عربی »کل «، در زبان انگلیسی »

اند؛  ها ایجاد کرده هر زبان را خود انسان گیرند، رابطۀ طبیعی و ماتی وجود ندارد، بلکه این پیوند خا  در  بنابراین بین الفاظی و معنای آنها که افراد به کار می 
بریم، روزی برای معنایی قرار داده شدند و به تدریج پشیرفته شدند. علمای علم اصول به عمل قراردادن الفاظ و  به عبارت دیگر، همۀ الفاظی که به کار می 

گاهانه یا  گویند. »وضع« در لغت به معنای قراکلمات برای رساندن معانی و مفاهیم، »وضع« می  ر دادن است و در اصطیح »فرایندی است که به صورت آ
گاه طی زمان به پیدایش پیوند عمیق بین لفظ و معنا می   شود.« انجامد و به موج  آن الفاظ برای معانی قرار داده می ناخودآ

گشاری، پیوندی میان  نهاده است و به سب  همین نام مثال: درلت لفظ لفظ »احمد« بر »یک فرد خا « به این سب  است که پدرش چنین نامی برای او  
کند. یا درلت  گشاری با خبر باشدبه میض شنیدن لفظ احمد آن فرد خا  را در مهنش مجسم میلفظ و معنا ایجاد شده به نیوی که هر کس از این نام 

به مرور زمان، در اثر کثرت استعمال، برای درلت و اشاره به این شهر    لفظ »اصفهان« بر »شهر معین« به این علت است که این لفظ از سوی فرد یا افراد و یا
 به کار رفته و به اصیح »وضع« شده است.

 درلت الفاظ بر معانی، ناشی از فرایند »وضع« و قرارداد است. به همین جهت:  ❖
 گویند. لف،ی را که برای درلت بر معنا قرارداده شده »موضو « می  ✓
 نامند. له« می برای درلت بر آن قرار داده شده، »موضو   معنایی را که لفظ  ✓
 نامند. اند »واضع« می فرد یا افرادی را که در فرایند وضع نقش داشته  ✓
 است.  درلت وضعیدرلت لفظ بر معنا هم یک نو   ✓

 اقسام وض 

سم »تعیینی«  در معنا ایجاد می  ارتبا  و پیوند بین لفظ و معنا گاه از سوی فرد یا افراد و گاه در اثر کثرت استعمال لفظ شود. بر همین اساس وضع را به دو ق 
 اند: و »تعّینی« تقسیم کرده 

 وض  ت یینی

ا  است؛ یعنی  وضعی تعیینی آن است که لف،ی را برای معنایی مشخص تعیین کنند و در برابر آن قرار دهند. وضع تعیینی، برآمده از اراد  فرد یا افراد خ 
گاهانه برای انتقال یک مفهوم یا اشاره به فرد، شئ یا مکان خا ، لف،ی را برگزیدهفرد ا افرادی به ص   اند.ورت آ

ها، نامد. در این مثال ای کتاب خود را »حقو  مدنی« می کند، یا اینکه نویسنده مثال: شهردار تهران پس از احداث برجی، نام »میید« را برای آن تعیین می 
شوند و به چنین وضعی، وضع  اند »واضع« نامیده می ه الفاظ را در برابر معانی قرار داده و به اصطیح این الفاظ را وضع کرده شهردار تهران و مؤلف کتاب ک

 گویند. تعیینی می 

نی  وض  َتَ یُّ
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ستقیم وضع شده باشد و به تدریج  آنکه پیشتر برای این معنا به صورت مشود، بی وضع تعّینی آن است که لف،ی در برابر یک معنا به صورت مکرر استعمال می 
ای که هرگاه آن لفظ بدون قرینه به کار رود، آن معنا به  شود، به گونه در أثر کثرت استعمال، عیقه و پیوندی خا  بین لفظ و معنا در مهن افراد ایجاد می 

 کند. مهن خطور می 

النبی« )شهر  بر ) ( به شهر »یثرب«، به دلیل حضور پیامبر ) ( به »مدینة مثال: لفظ »مدینه« در زبان عربی به معنای »شهر« است. پس از هجرت پیام
اکنون هرگاه لفظ »مدینه« گفته  ای که هم پیامبر( معروف شد. به مرور زمان و در اثر کثرت استعمال، نام »مدینه« به تنهایی، برای این شهر وضع شد به گونه 

 کند. شود، همان شهر خا  )مدینةالنبی( به مهن خطور می 

کش« بوده ولی به تدریج در معنای کنونی به کار رفته است. کثرت استعمال این لفظ در معنای جدید باعث  مثال دیگر، لفظ »قانون« در ابتدا به معنای »خط 
 شود. ای که اکنون، فقط همین معنا از آن فهمیده می شد، لفظ قانون در این معنا وضع شود به گونه 

 تقسیر الفاظ

 صورت مختلف قابل بررسی است:  3ا از ن،ر وحدت و تعدد به  لفظ و معن

 یک لفظ ح یک معنا )مختص(  .1
 چند لفظ ح یک معنا ح )مترادف(  .2
 یک لفظ ح چند معنا )چند معنا(  .3

 لفظ مبتص 

 نامند؛ مانند »درخت«، »اصفهان«. اگر لف،ی تنها بر یک معنا درلت کند، آن را »مختص« می 

 زبان فارسی داریم از این قبیل است. بسیایر از الفاظی که در 

 لفظ مترداف 

 گویند. معنا می اگر دو یا چند لفظ دارای یک معنا باشد، یعنی چند لفظ برای یک معنا وضع شده باشد، آن الفاظ را مترادف یا هم 

 مانند انسان و بشر، علم و دانش 

های توان به تفاوت رسند، ولی با دقت در معانی و کاربردهای آن می ترادف به ن،ر می در مورد الفاظ مترادف باید به خاطر داشت که برخی الفاظ در ابتدا م 
رجی« گرچه در ابتدا  ظریفی در معانی آنها پی برد؛ بنابراین، ادعای مترادف بودن دو یا چند کلمه نیازمند دقت و تأمل کافی است. مثًی دو واژ  »نفقه« و »خ

توان به تفاوت آنها پی برد. همچنین اصطیحات »دادگاه و مرجع قضائی«، »قاضی و حاکم  ر معنای دقیق آنها می رسد، اما با دقت دمترادف به ن،ر می 
 شر «. 

دانان الفاظ »ریررشید و سفیه« را در حقو  مدنی  ن،ران در مورد مترادف بودن دو یا چند لفظ با هم اختیف دارند. مثًی برخی از حقو  در مواردی، صاح  
اررخ«،  دانند، ولی به عقید  برخی دیگر، این دو مترادف نیستند بلکه ریررشید اعم از سفیه است. همچنین است الفاظ »میاربه و افسادفی مترادف می 

  .م.ا.  680 .م »شکار و صید« در ماد   1277»حراج و مزایده«، »رلط و اشتباه« در ماد  

کنند؛ اما اگر در یک ماد  قانونی دو لف،ی که در ظاهر مترادف  ر خود، از چند لفظ استفاده می در برخی موارد اشخاصی برای تأکیدیا توضی  بیشتر من،و  ✓
گشار یک معنا را از این دو لفظ اراده کرده است یا  هستند در کنار هم به کار روند، در چنین مواردی باید با توجه به شواهد و قرائن موجود بفهمیم که آیا قانون 

اصل عدم  گشار روشن نشود، باید با توجه به »در صورتی که بررسی در شواهد و قرائن نتیجۀ روشنی به دست ما ندهد و مقصود قانون دو معنای متفاوت را.  
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د. رأی  فایده پرهیز شونویسی بر این است که از مکر کلمات تکراری و بی « بر آن بود که دو لفظ مزبور در یک معنا به کار نرفته است؛ زیرا اصل در قانون ترادف 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور: »مکر کلمات مترادف و دارای مفهوم واحد در قانون ریرمعقول است.« مؤید همین امر    27/10/1346مورخ    74شمار   
 است.

 لفظ دارای نند م نا

 شود: دسته تقسیم می   3های چند معنا به واژه 

 مشترک  ن1
 نامند.صورت جداگانه وضع شده باشد، آن را مشترک می هرگاه یک لفظ در ابتدا برای چند معنای متفاوت به 

 مثال، لفظ »حقو « میان سه معنای علم حقو ، مزد و پاداش و مجمو  امتیازها مشترک است.

 یا لفظ »شیر« برای سه معنای حیوان درنده، مایع نوشیدنی خا  و وسیلۀ قطع و وصل جریان آب و گاز وضع گردیده است. 

ای وجود داشته باشد که معلوم شود کدام معنا اراده شده است و گر نه لفظ مشترک، مبهم و مجهل  مشترک حتمًا باید قرینه   هنگام به کارگیری لفظ ✓
شود که  گویند. مثًی اگر بگویند »باغ وحش یک قیده شیر خرید« به قرینۀ کلمۀ »قّیده« معلوم می خواهد بود. این قرینه را »قرینۀ معّینه« می 

 ، حسوان درنده است.مقصود از شیر
 منقول  ن2

ا منقول  اگر پس از آن که لف،ی برای معنایی وضع شد، به واسطۀ وجود مناسبتی به معنای جدیدی انتقال یابد و برای معنای دوم وضع گردد، آن لفظ ر 
 ماند.نامند. وقتی لفظ به معنای جدید انتقال یافت، معموًر معنای نخستین آن مهجور و متروک می می

وان مثال، لفظ نماز در لغت فارسی به معنای پرستش، بندگی و اطاعت است سسس برای اشاره به عبادت خا  مورد استفاده قرار گرفته و به  به عن
 اصطیح »نقل« داده شده است. 

د، در این صورت لفظ را  اگر ناقل )واضع جدید(، شار  باشد و لفظ را از معنای قبلی آن به معنای جدید منتقل و در معنای جدید وضع کرده باش ✓
 نامند؛ مانند لفظ »حج« که در لغت به معنای قصد و آهنگ است و شار  آن را در معنای »عبادت خا « وضع کرده است.« می منقول شرعی »
شود و    میگویند؛ مانند لفظ »حیوان« که در لغت به کلیۀ موجودات زنده اطی« می منقول عرفیاگر ناقل )واضع جدید(، عرف باشد، لفظ را » ✓

 گیرد. رود و انسان را دربرنمی گردد اما در زبان عرف، در مورد جانوران به کار میشامل انسان هم می 
 حقیقت و مناز  ن3

بیث »حقیقت  هرگاه لف،ی در چند معنا به کار رود، اما تنها برای یکی از معانی وضع شده باشد و در معنای دیگر به دلیل مناسبت داشتن استعمال شود،  
 شود. مجاز« مطرح می  و

 

 حقیقت و َمناز 

له« به کار رفته باشد، مثًی کلمۀ مرد برای جنس مشکر  حقیقت لف،ی است که در »ما وضع له« به کار رفته باشد و مجاز لف،ی است که در »ریر ما وضع  
ولی هرگاه به زنی به خاطر کاری که درخور مردان است،  وضع شده هرگاه به همین معنا به کار برده شود در معنای حقیقی استعمال شده و حقیقت است  

له« به کار برده شده و مجاز است و برعکس هرگاه به مردی به واسطۀ اخی  و  انجام داده باشد، بگویند »مرد« در این مورد کلمۀ مرد در »ریر ما وضع  
 رفتاری زنانه بگویند »زن« کلمۀ زن در اینجا مجاز است. 
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 های دیگر: مثال 

 .آ.د.م( تصمیمی است که در ماهیت دعوا بوده و قاطع اختیف باشد این معنای حقیقی آن است، پس   299م به موج  تعریف قانون )ماد  حک •
 هرگاه تصمیم دادگاه رد دعوا به علت مرور زمان باشد، به کاربردن کلمۀ حکم در مورد آن مجاز است. 

  .م مجاز است. 1043ماد  به کار بردن کلمۀ »اجازه« به جای »إمن« در  •
  .م مجاز است. 1013»ضامن« در ماد   •
  .م مجاز است. 1071»قیم« در ماد   •
  .م مجاز است، زیرا من،ور ماده معادل قیمت است، نه خود آن.  808»قیمتی« در ماد   •
 برای فهم بهتر مطل  به مواد مزبور مراجعه شود.  ✓

 های حقیقت و مناز نشانه

 ح إطراد  4ح عدم صیت سل    3ح َتبُادر   2ح تصری  واضع  1قت از مجاز عبارتند از: های بازشناسی حقیراه

رم آسمانی حقیقت و در انسان زیبارو مجاز است. تصریح واض :   به این که مثًی ماه در ج 

کند، پس  ودتر از معانی دیگر به مهن خطور می عبارت است از این که یکی از معانی لفظ زودتر از بقیه فهمیده شود، مثًی از لفظ »ید« معنای دست ز تبادر: 
باشد، با این وجود لفظ »ید« که در عبارت »أمار  ید و تصرف« به کار رفته است،  دست معنای حقیقی لفظ »ید« است و استیی معنای مجازی لفظ »ید« می

 باشد.مجاز می 

 است.   عیمت مجاز  عدم تبادرو  عیمت حقیقت تبادر ✓

 عدم صات سلب 

 سل  معنائی از لف،ی عیمت مجاز بودن است. صیت  ✓
 عدم صیت سل  معنائی از لف،ی عیمت حقیقت بودن است.  ✓

توان گفت این مراجع دادگاه نیستند، پس هر وقت به مراجع رسیدگی اداری دادگاه بگوییم مجاز  گویند و می« می دادگاهمثًی به مراجع رسیدگی اداری گاهی »
 است.

 «، پس این استعمال حقیقت است. دادگاه نیستندتوان گفت »نمی  اما به میاکم دادگستری

 فرمول صیت سل  و عدم صیت سل : 

 به کاربردن لفظ دادگاه نسبت به مراجع رسیدگی اداری: رلط است، پس مجاز است. 

 به کار بردن لفظ دادگاه نسبت به میاکم دادگستری، صیی  است، پس حقیقت است. 

 نسبت به ولی: رلط است پس مجاز است.به کاربردن لفظ مالک 

 به کار بردن لفظ مالک نسبت به مالک واقعی: صیی  است، پس حقیقت است. 

گویند، قلت استعمال لفظ نشانۀ مجاز بودن است. مثًی  کثرت استعمال لف،ی به در معنایی بدون قرینه، عیمت حقیقت است و این را اطراد می إطراد:  
تعهد رالبًا در مور  به کار میکلمۀ  را عهده دی  به اراد  خود آن  باشد، کمتر تعهد  رود که مدیون  قانون بر شخص تیمیل کرده  را  باشد و آن چه  دار شده 

 گویند، پس تعهد در مورد اول اطراد دارد و حقیقت است و در مورد دوم اطراد ندارد و مجاز است. می
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 شرایط صات است مال مناز 

توان همیشه و همه جا لفظ را در معانی جز آنچه معنای حقیقی آن است به کار برد؛ یا به کار بردن لفظ در معنای مجازی  ی آید که آیا ماین سؤال پیش می 
 تابع شرائطی است، جواب این است که: 

 رسد: وجود مناسبت و وجود قرینه.شر  زیر برای استعمال مجاز ضروری به ن،ر می  2وجود 

 وجود مناسبت 

میان معنای حقیقی و معنای مجازی حتمًا باید ارتبا  و مناسبتی وجود داشته باشد تا مهن بتواند به مفهوم مورد ن،ر گوینده برسد.  شر  اول این است که  
دهد« به دلیل شباهتی که بین معنای حقیقی و مجازی وجود دارد  مثًی به کار بردن لفظ »مرد« در مورد »زنی که کاری که درخور مردان است انجام می 

ود  ی  است، یا به کار بردن لفظ »سرقت« در مورد »دستیابی به اطیعات میرمانه« به دلیل مناسبتی که بین معنای اصلی لفظ و معنای مجازی وج صی
استعمال    گونه مناسبتی به کار رود چنین استعمال رلط و نادرست خواهد بود؛ مانند له، بدون هیچدارد صیی  است؛ اما اگر لف،ی در معنای ریر ما وضع 

 لفظ »اجاره« در مورد »ازدواج«. 

 گویند. له و معنای مجازی را در اصطیح »عیقه« نیز می ارتبا  و مناسبت بین معنای ما وضع  ✓
 مناسبت بین معنای حقیقی و مجازی )عیقه(، انوا  مختلفی دارد از جمله:  ❖
 عیقۀ مشابهت: مانند به کار بردن لفظ »شیر« برای »انسان شجا «  •
 مو گفته شود زلفی. عیقۀ تضاد: یعنی میان معنای حقیقی و مجازی تضادی باشد که نسبت مو  پسند آن را بسشیرد مثل اینکه به فرد بی  •
ارتمان  جزء و کل: یعنی یک لفظ  جزئی ادا شود و معنای کلی مدن،ر باشد. مثل اینکه گفته شود یک اتا  اجاره کردم در حالی که من،ور یک واحد آپ •

 یا این که گفته شود »برای اجرای حد سرقت دست راست سار  باید قطع شود« که من،ور چهار انگشت دست راست او است.  .ل باشدکام
 .باشدعیقۀ کل و جزء: یعنی یک لفظ  کلی گفته شود ولی معنای جزء مدن،ر باشد. مثل اینکه گفته شود خانه خراب شد درحالی که سقف خانه مدن،ر   •
ف کردن صفت به موصوفی که در زمان گششته نه چندان دور با توجه به اینکه عیقه عیقۀ ماکان:   • ای بین وصف فعلی و قبلی وجود دارد  یعنی ُمتص 

 قانون مدنی.  1245ی شود مانند لفظ قیم در مادهگفته می 
 س است.عیقۀ ظرف و م،روف )حال و میل(: مانند عبارت »کیس، ساکت است« که من،ور دانشجویان داخل کی •
شود، مانند این که به دانشجوی مقطع دکتری که در حال تیصیل است،  عیقۀ مشارفت: یعنی آنچه در ُشُرف انجام و وقو  است و در آینده میقق می  •

 دکتر گفته شود. 
مناسبتی که بین دو معنای حقیقی و مجازی  گویند هرگونه  اند و می اند و برخی آن را بیش از این دانسته نو  برشمرده   25بعضی از ادبا انوا  عیقه را تا   ✓

 خوشایند و مییم طبع باشد کافی است حتی اگر عیقۀ تضاد باشد.

 وجود قرینه

ای است که نشان دهد معنای حقیقی من،ور نیست و مهن شنونده را از معنای حقیقی منصرف سازد و از این رو  من،ور از قرینه به کار بردن عیمت و نشانه 
 گویند، مانند سرو خرامان و لعل خندان. قرینۀ صارفه نیز می آن را  

های ایران احاله خواهد شد« در اینجا کلمۀ »داوری«  شود »...موضو  برای داوری به یکی از دادگاه المللی نوشته می مثال دیگر: در برخی از قراردادهای بین 
 دگی قضائی« به کار برده شده است و کلمۀ »دادگاه« قرینۀ این استعمال مجاز است.در معنای حقیقی به کار برده نشده بلکه مجازًا به معنای »رسی

 اقسام قرینه
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 قرینه بر دو گونه است: صارفه و معّینه. 

 خندان.  گویند، مانند سرو خرامان و لعل سازد و از این رو آن را قرینۀ صارفه نیز می آن است که مهن شنونده را از معنای حقیقی منصرف می  قرینن صارفه

نه کند قانون مدنی که در آن ماده کلمۀ »پسر« درلت می   915شود؛ مانند ماد   آن است که برای تعیین معانی حقیقی لفظ مشترک به کار برده می   قرینن م یس
گر چه کلمۀ »میت«  برد؛ بنابراین ا برد و نیز کلمۀ »شمشیر« درلت دارد بر این که فرزند از ترکۀ مادر حبوه نمی بر این که نوه از ترکۀ جد و جده، حبوه نمی 

 گردد شده من،ور معین می های گفته مشترک معنوی است ولی با قرینه 

  قرینه ممکن است لف،ی باشد چنان که گششت و ممکن است ریرلف،ی و به اصطیح قرینۀ مقامی و حالی باشد مانند به کار بردن کلمۀ دکتر برای  ✓
 دانشجوی پزشکی در مقام تعارف. 

 انوا  حقیقت و مناز 

 

 

 

 

 

 

 مناز  انوا 

ای به معنای دیگری استعمال شود. مثًی از کلمۀ مصدری، اسم فاعل یا اسم مفعول اراده شود. مثل: »جعلته تبصرًة  مجاز در کلمه: این است که کلمه  .1
 ای مبصرًا« 

مفعول اراده شود. مثل: »جری المیزاب«    ای به معنای دیگر استعمال شود. مثًی از کلمۀ مصدری اسم فاعل یا اسممجاز در إسناد: این است که کلمه  .2
 افتد نه رودخانه یا ناودان. یعنی ناودان جاری شد رودخانه راه افتاد، در حالی که آب راه می 

 ای در تقدیر باشد. مثل: »جاء ربک ای جاء امر بک« یعنی خدا آمد، اما درستش این است که فرمان خدا آمد. مجاز در حشف: این است که لفظ و کلمه  .3

 انوا  حقیقت 

 گویند.هرگاه لفظ در معنائی که در علم لغت به عنوان معنای حقیقی آن معّین شده به کار رود، آن را حقیقت لغوی می  حقیقت لغوی: ن1
کند. در چنین موردی، اگر لفظ مزبور در همان معنایی که عرف برای آن  در برخی موارد، عرف لف،ی را برای معنایی خا  وضع می  حقیقت عرفی:  ن2

له عرفی. شود، به عبارتی دیگر حقیقت عرفی عبارت است از لفظ به کار رفته در موضو   در ن،ر گرفته است استعمال شود »حقیقت عرفی« نامیده می 
 کند که لفظ را عرف عام و تود  مردم برای یک معنا وضع کرده باشند یا به وسیلۀ عرف خا  وضع شده باشد. د فرقی نمی در این مور 

گویند. برای مثال، شار   اگر شار  مقدس، لف،ی را برای معنای خاصی وضع کرده باشد، به چنین لف،ی »حقیقت شرعی« می   حقیقت شرعی: ن3
ظ »صیة« استفاده کرده است صیة در لغت عرب به معنای »دعا« است، اما در اصطیح شار  در معنای جدید،  مقدس برای بیان مفهوم نماز از لف 

فظ،  یعنی »عبادت خا « استعمال شده است. بر این اساس، اگر بگوییم که شار ، لفظ صیة را برای معنای جدید وضع کرده، در این صورت به این ل
 گویند. حقیقت شرعی می 

انوا  حقیقت

حقیقت لغوی

حقیقت عرفی

حقیقت شرعی

حقیقت قانونی

انوا  مناز

مجاز در کلمه

مجاز در إسناد

مجاز در حشف

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ! ها درخواست بدینرسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به های حقوقی آزمون جهت دریافت جزوات                                            های وکالت، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمون یمی دکتر مالکر فقه جزوه اصول

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

11 

قیقت شرعی را بسشیریم باید کلماتی را که در قرآن کریم و سخنان پیامبر ) ( وجود دارد، بر معنای جدید شرعی حمل کنیم؛ اما اگر حقیقت  اگر وجود ح
ل  آن حم  شرعی را نسشیریم، در مواردی که این کلمات، بدون قرینه در قرآن کریم و کیم پیامبر ) ( به کار رفته است باید به معنای عرفی یا لغوی 

 ای مکر نشود، باید کیم را بر معنای حقیقی آن حمل کرد.کنیم؛ زیرا استعمال لفظ در معنای مجازی، نیاز به قرینه دارد و در صورتی که قرینه 

وجود حقیقت  شده و در آن، الفاظی چون »أب«، »إبن« و »ولد« وجود دارد، بنا بر ن،ر کسانی که  برای مثال، در مورد روایاتی که از پیامبر ) ( نقل 
اند، این الفاظ را باید بر معانی شرعی آن حمل کرد؛ یعنی تنها شامل پدر، پسر و فرزند شرعی خواهد شد که دارای  شرعی را در مورد این الفاظ پشیرفته 

رعی وجود نداشته باشد،  ای بر معنای شاند در صورتی که قرینه شرایط نسبی شرعی هستند؛ اما طبق ن،ر کسانی که وجود حقیقت شرعی را نسشیرفته 
 شود. شود و در نتیجه شامل پدر طبیعی یا فرزند طبیعی )ولدالزنا( هم می این الفاظ بر معنای لغوی و عرفی آن حمل می 

 وجود حقیقت شرعی 

 باشد.اصطیحات نو و تازه حقیقت شرعی هستند و اصطیحات دیگر حقیقت عرفی می  ✓
ع شده است، یعنی شار  با به کار بردن الفاظ خا  در مورد معانی جدید شرعی، در حقیقت  ، وضوضع تعیینی ضمنی حقیقت شرعی به صورت   ✓

ُاَصّلی«؛ یعنی »نماز بگزارید، آن گونه که من نماز  »وضع تعیینی ضمنی« انجام داده است. مثًی پیامبر ) ( می  فرمود: »َصّلوا کما رأیتمونی 
ان معنای شرعی آن به وسیلۀ نشان دادن مصدا  خارجی نماز، وضع ضمنی نیز صورت گرفته  گشارم« که در واقع با استعمال لفظ صیة و بیمی

 است.
گشار برای بیان مقصود خود در بسیاری از  گویند. قانون گشار در معنای خاصی »وضع« کرده، حقیقت قانونی می لف،ی را که قانون   حقیقت قانونی:  ن4

کند که در لغت و  در معانی مورد ن،رش وضع نماید. بدین من،ور، گاه از الفاظ و کلماتی استفاده می   موارد نیازمند آن است که الفاظ و اصطیحاتی را 
کند. مثًی،  گشار این الفاظ را از معانی لغوی یا عرفی، به معنای جدید قانونی منتقل و آنها را در معنای جدید وضع میعرف، دارای سابقه هستند. قانون 

گشار  و کارگاه که در قانون کار به کار فته در لغت و عرف دارای معانی خاصی هستند، اما این معانی برای رساندن من،ور قانون   اصطیحات کارگر، کارفرما
این معانی جدید، وضع نموده است. همچنین است    گذار برای این الفاظ، معانی جدیدی در نظر گرفته و آنها را درکافی نیست. به همین جهت، قانون

 های تجاری در قانون تجارت؛ حکم و قرار در قانون آیین دادرسی مدنی. ت تاجر، معامیت تجاری، شرکت اصطیحا 
گشار آنها را در معنایی خا  تعیین  کند. به هر حال به الفاظی که قانون گشار، لف،ی را ابدا  و در معنای مورد ن،ر خود وضع می در برخی موارد نیز قانون 

 گویند. ی کند، حقیقت قانونی ممی

 در موارد اجتما  نند نو  حقیقت، کدام مقدم است؟ 

 در تعارخ حقیقت لغوی با عرفی: حقیقت عرفی، مقدم است.  ✓
 در تعارخ حقیقت لغوی با شرعی )قانونی(: حقیقت شرعی )قانونی(، مقدم است.  ✓
 در تعارخ حقیقت عرفی با حقیقت شرعی )قانونی(: حقیقت شرعی )قانونی(، مقدم است.  ✓
 تعارخ حقیقت لغوی با حقیقت عرفی با حقیقت شرعی )قانونی(: حقیقت شرعی )قانونی(، مقدم است.در  ✓

 است مال مناز در قوانین 

 شود.« .م: »پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می  339ماد   .1
بایع، مشتری و مبیع در معنای مجاز  به کار رفته در این ماده، کلمات  را نمی ی  بیع، طرفین  زیرا قبل از وقو   نامید،  اند؛  بایع و مشتری  توان حقیقتًا 

 همچنان که کاری مورد ن،ر حقیقتًا مبیع نیست. 

 توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از میکمه تقاضا نمایند.«  .م: »وراث رائ  مفقودارثر می  1025ماد   .2
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 زیرا اطی  »وارث« بر اشخا  مشکور، قبل از صدور حکم موت فرضی رائ  مفقودارثر، اطی  حقیقی نیست.کلمۀ »وراث« مجاز است، 

 .م: »در صورت فوت یکی از أبوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده    1171ماد    .3
 باشد.«

شود و در اصطیح  به معنای وصی به کار رفته است؛ زیرا شخصی که از طرف یا جد پدری برای سرپرستی طفل مشخص می   لفظ قیم در این ماده مجازاً 
 .م(    1222و    1218شود )مواد  شود که از طریق دادگاه تعیین می  .م( و قیم اصطیحًا به کسی گفته می   1188شود )ماد   حقوقی وصی نامیده می 

گیرند با یکدیگر شباهت دارند. بر این اساس استعمال مجازی یادشده  آن جهت که هر دو سرپرستی طفل را به عهده می   گفتنی است که قیم و وصی از 
 به دلیل عیقۀ مشابهت صورت گرفته است. 

 علیه سابق خود بدهد.«  .م: »قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی  1245ماد   .4
این ماده به معنای مجازی به کار رفته؛ زیرا معنای حقیقی قیم، کسی است که دارای سمت قیمومت باشد؛ لشا استعمال لفظ قیم در مورد  لفظ قیم در 

 این شخص، پس از رفع حجر و انتفای سمت قیمومت، مجاز است. 

 

 اصول لفظی

 ح اصل عملی  2ح اصل لف،ی  1قسم است:   2در اصول فقه، اصل هنگامی کاربرد دارد که شخص دچار شک است. اصل بر 

شود و اصل عملی اصلی است که شخص به هنگام شک در عمل از آن استفاده  اصل لف،ی اصلی است که به هنگام شک در مراد متکلم از آن استفاده می
 کند، بیث اصول عملیه در مباحث آتی مکر خواهد شد. می

مورد شنونده در مراد و مقصود متکلم شک دارد و در هر مورد از یکی    6قسم آن است که در    6اصول به   باشد، علت تقسیم اینقسم می   6اصول لف،یه بر  
 شود. از این اصول استفاده می 

 نقل و اصل عدم اشتراک  التقدیر، اصل عدم اصول لف،ی عبارتند از: اصالةالیقیقه، اصالةالعموم، اصالةاطی ، اصالت عدم  

دهد که من،ورش معنای مجازی نیست بلکه معنای حقیقی است، معنای خا   ست که ظاهر حال گوینده و نویسنده نشان می مبنای تمام این اصول این ا
شود  نیست بلکه عام است، معنای مقید نیست بلکه مطلق استو همین طور سه مورد دیگر، پس اگر بگودیم همۀ اصول لف،ی در اصالت ال،هور خیصه می 

 ایم.سخنی به گزاف نگفته 

 اصالة الاقیقة ن1
داند  شناسد اما نمی اگر در کیم متکلم لف،ی به کار رفته باشد که معنای حقیقی و مجازی دارد و شنونده نیز معنای حقیقی و مجازی آن را به خوبی می 

ندارد، در این صورت برای کشف مقصود  ای هم بر معنای مجازی وجود  که متکلم، معنای حقیقی لفظ را اراده کرده است یا معنای مجازی آن را و قرینه 
ن  متکلم باید از »اصالةالیقیقة« کمک گرفت و کیم را بر معنای حقیقی آن حمل کرد؛ به عبارت دیگر، اصل در کیم آن است که معنای حقیقی آ 

 ای بر خیف آن وجود داشته باشد. اراده شده است، مگر این که قرینه 

جمهور باید از میان رجال مشهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد  دارد که: »رئیس ی بیان می قانون اساس  115برای مثال، در اصل  
ن،ر در مسائل سیاسی، مشهبی و ...« ها و افراد صاح  ...« کلمۀ »رجال«، در معنای حقیقی به معنی »مردان« است و در معنای مجازی به »شخصیت 

قانون اساسی شک ایجاد    115حقیقی و مجازی واژ  »رجال« معلوم است. حال اگر در مورد واژ  »رجال« در اصل    شود؛ پس معنای به کار برده می 
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باشد. با کمک اصالةالیقیقة  گشار معنای حقیقی »رجال« یعنی فقط مردان است، یا معنای مجازی که شامل زنان هم هست، می شود که مقصود قانون 
 قیقی را اراده کرده است. گشار معنای حتوان گفت قانون می

 اصالةال موم ن2
گردد. اصالةالعموم جایی کاربرد دارد که متکلم لفظ عامی را بیان  چنان که در مبیث عام و خا  خواهیم دید، عام لف،ی است که شامل تمام افراد می 

شود؟ در این صورت با توجه به اصالةالعموم باید  اد را شامل می کرده ولی شنونده تردید دارد که آیا مراد متکلم تمام افراد آن عام است و یا برخی از آن افر 
 گفت مراد متکلم تمام افراد عام است، نه برخی از آنها. 

التیصیین  توانند در آزمون وکالت دادگستری شرکت کنند و تردید شود که آیا فارغ التیصیین رشتۀ حقو  می برای مثال هرگاه گفته شود کلیۀ فارغ
 گیرد. شود که این حکم عام، دانشجویان دانشگاه پیام نور را نیز در برمی نور مشمول این حکم هستند یا خیر، مطابق اصالةالعموم گفته می   دانشگاه پیام

ز با  شود« حال اگر تردید شود که خیار مجلس نیدارد که: »هر یک از خیارات، بعد از فوت منتقل به وراث می قانون مدنی بیان می 445همچنین ماد  
 شود یا خیر، با توجه به اصالةالعموم باید حکم به انتقال خیار مجلس داد. فوت به وراث منتقل می 

 اصالةاالطالب  ن3
می در کیم    چنان که در مبیث مطلق و مقید خواهیم دید، مطلق لف،ی است که قیدی ندارد، حال اگر متکلم لف،ی را به کار برده و قرینۀ قطعی و مسلَّ

دهد که متکلم لفظ مطلق را مقید ساخته است، یا خیر؛ در این صورت به استناد اصالةارطی  باید احتمال تقیید را  نده احتمال می نباشد، ولی شنو
ز  اعتبار دانست و لفظ را برای معنای مطلق حمل کرد زیرا تا وقتی که وجود قید به صورت قطعی ثابت نشود، اصل بر این است که معنای مطلق ا بی

 ده شده است. لفظ ارا

دانان  قانون مدنی بیان شده است که: »بیع عبارت است تملیک عین به عوخ معلوم« لفظ بیع، مطلق است. برخی از حقو    338برای مثال، در ماد  
 338ع در ماد   گردد، ولی مطابق اصالةارطی  باید پنداشت که لفظ بیشود و شامل بیع کلی نمی معتقدند این تعریف فقط شامل بیع عین معین می 

 گردد. قانون مدنی شامل بیع کلی نیز می 

 التقدیر  اصالت عدم ن4
شود. برای مثال  ای ظاهرًا معنای ناقصی داشته باشد و با اضافه نمودن لف،ی، معنای آن کامل گردد اصطیحًا به این امر تقدیر گفته می هرگاه جمله 

اختیاری است یا قهری« وقتی لفظ »اسباب« در ابتدای این ماده به کار رود، معنای ماده صیی  و  دارد که: »شرکت،  قانون مدنی بیان می   572ماد   
 کامل خواهد شد. بدین نیو که: اسباب شرکت، اختیاری است یا قهری نه خود شرکت.

بق اصل عدم تقدیر باید پنداشت که معنای  ای بگوید و شنونده تردید نماید که آیا لف،ی در آن جمله در تقدیر است یا خیر، مطاحال اگر متکلم جمله 
 جمله صیی  و کامل بوده و نیازی به تقدیر گرفتن لفظ در آن جمله ندارد. 

دارد: »بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفا   قانون مدنی که مقرر می   88برای مثال، در ماد   
در صورتی جایز است که عمران آن متعشر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.« اگر شک کنیم که لفظ مال بعد از لفظ بیع    از آن ممکن نباشد

باشد و نیازی به تقدیر گرفتن لفظ مال پیش از لفظ  شود لفظ مال در تقدیر نیست و من،ور از لفظ وقف، عین موقوفه می در تقدیر است یا خیر، گفته می 
 د ندارد. وقف وجو 

 اصل عدم نقل  ن5
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شود که هرگاه لفظ دارای یک معنای حقیقی لغوی باشد و شک کنیم آیا به معنای مجازی منتقل شده است یا خیر، مطابق اصل عدم نقل گفته می
است که لفظ، منقول  معنای نخست همچنان کاربرد دارد و این لفظ به معنای دوم منتقل نشده است؛ به عبارت دیگر مطابق اصل عدم نقل، اصل این  

 نشده است. چنان که پیشتر گفته شد، منقول لف،ی است که از معنای حقیقی لغوی به معنای عرفی یا شرعی یا قانونی منتقل شده است. 

یدی استعمال کرده  برای مثال لفظ امانت پیش از شر  دارای معنایی بوده است حال اگر تردید شود شار  که این لفظ را به کار برده، آن را در معنای جد
 شود که امانت، منقول نشده و به همان معنای سابق خود باقی است.یا خیر، مطابق اصل عدم نقل گفته می

 اصل عدم اشتراک  ن6
ت  )حقیق هرگاه لف،ی دارای دو معنا باشد و شک کنیم که آیا هر دو معنا حقیقی بوده )لفظ مشترک( و یا یکی از دو معنا حقیقی و دیگری مجازی است 

و مجاز( مطابق اصل عدم اشتراک باید حکم به حقیقت و مجاز بودن آن لفظ داد. علت این اصل آن است اگر لفظ مشکوک را مشترک پنداریم چون  
کنیم  اری  متکلم قرینۀ معّینه به کار برده این لفظ مجمل بوده و شنونده به هیچ وجه به مقصود متکلم پی نخواهد برد ولی اگر اصل عدم اشتراک را ج 

توان معنای حقیقی را از معنای مجازی بازشناخت و سسس با اجرای اصالةالیقیقة  و لفظ را حقیقت و مجاز بدانیم با استناد به عیئم حقیقت و مجاز می 
 به مقصود و مراد متکلم پی برد. 

شد.« به معنای ضروری به کار رفته و در بعضی از مواد مانند  دارد: »رزم نیست اجازه یا رد فوری باقانون مدنی که مقرر می   252مثال، لفظ رزم در ماد   
دارد: »عقد رزم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.« به معنای  قانون مدنی که بیان می   185ماد   

شود که یکی  حقیقی است یا یکی از آن دو حقیقی و دیگری مجازی، گفته می   فسخ به کار رفته است. حال اگر شک کنیم که این دو معنا هر دوریرقابل 
 از دو معنا حقیقی و دیگری مجازی است.

 

 اصالةالظهور 

اصل  این صورت   هرگاه لفظ یا عبارتی ظهور عرفی در یک معنا داشته باشد و در عین حال احتمال برود که گوینده، معنایی خیف ظاهر لفظ را اراده کرده در
شود، مگر این که قرینه و دلیلی بر اراد  معنای خیف ظاهر وجود  بر این است که معنای ظاهر، مورد ن،ر او بوده و به احتمال مخالف ظاهر، اعتنا نمی 

 داشته باشد. 

 شود و احتمال اراد  خیف آن عرفًا ضعیف است. معنای ظاهر معنایی است که از لفظ فهمیده می  ✓

برند، بر  قانون مدنی بیان داشته است که: »الفاظ عقود، میمول است بر معانی عرفیه« یعنی الفاظی که متعاقدان هنگام انعقاد عقد به کار می   224ماد   
ده  فهمد، من،ور و مقصود متعاقدان بو گشار فرخ کرده است آنچه عرف از ظاهر این الفاظ می شود. به سخن دیگر، قانون معانی ظاهری عرفی حمل می 

 است.

قانون مدنی مشاهده کرد: »وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه    665توان در ماد   برای مثال، نمونۀ عملی به کارگیری اصالةال،هور را می 
عقاد قرارداد است و گرفتن ثمن  قرینه قطعی درلت بر آن کند.« از آن جا که ظاهر کیم موکل در مورد وکالت در بیع، فقط وکالت در بیع، فقط وکالت در ان

 گشار با توجه به اصالةال،هور مقرر داشته که وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست. شود، قانونامر دیگری میسوب می 

 حنیت اصول لفظی 

و دارای ارزش بیشتری است و ریشه  تر  گردند و آن اصالةالظهور است، اصالةالظهور از سایر اصول لفظی مهم همۀ اصول لف،ی در واقع به یک اصل برمی 
 رود. اصل در کیم حقیقت است، زیرا الفاظ و عبارات، »ظاهر« در معنای حقیقی خود هستند، مگر خیف آن ثابت شود. به شمار می دیگر اصول لفظیه 
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ت اصالةال،هور بیث کنیم. چون با اثبات آن،  با توجه به این نکته، اصولیان معتقدند که برای اثبات حجیت اصول لف،ی کافی است که تنها در مورد حجیّ 
 رسد.اعتبار دیگر اصول لف،ی برآمده از اصالةال،هور نیز به اثبات می 

ن را بر معانی  دلیل عمد  اعتبار اصالةال،هور، سیره و بنای عقیی عاَلم است؛ یعنی سیره و روش عملی عقیی جهان بر این است که الفاظ و عبارات دیگرا
 کنند و به احتمال اراد  معنای خیف ظاهر، اعتنایی ندارند. ل می ظاهر آن حم

شیرفته و تأیید کرده  در مورد اعتبار اصول لف،ی باید توجه داشت که عیوه بر سیره و بنای عقی، شار  مقدس، این بنا و روش عقی را رد نکرده، بلکه آن را پ 
 باشد.

 داللت لفظ بر م نا 

سم به شرح میل است.درلت لفظ بر معنا از لیاظ   روشن بودن، چهار ق 

 نص  ن1
قانون مدنی که    11نص عبارت است از این که لفظ صد درصد درلت بر معنایی نماید به طوری که احتمال معنای مخالف منتفی باشد، همانند ماد   

سم سومی  باشد؛ زیرا مطمئن هستیم هر ما دارد: »اموال بر دو قسم است: منقول و ریرمنقول« نص میبیان می  لی یا منقول است و یا ریرمنقول و ق 
قابل تصور نیست؛ به عبارت دیگر نص عبارت است از مدلول صری  لفظ، لشا اصطیح نص صری  که بسیار شایع است زائد بوده و درست به ن،ر  

 رسد، زیرا هر نصی ماتًا صری  است.نمی

 ظاهر  ن2
کند یک معنا احتمال قوی و معنای دوم احتمال ضعیف است. به معنای دوم که احتمال قوی  درلت می مقصود از ظاهر از آن است که لفظ بر دو معنا  

قانون مدنی که بیان شده است: »اشتباه وقتی موج     200گویند. برای مثال در ماد   است، ظاهر و به معنای دوم که احتمال ضعیف است مؤول می 
معامله باشد« من،ور از واژ  عدم نفوم به احتمال قوی ریرنافش بودن و به احتمال ضعیف، باطل بودن   عدم نفوم معامله است که مربو  به خود موضو 

 عقد است.

 منمل ن3
جود  مقصود از مجمل آن است که لف،ی دارای دو یا چند معنا باشد که هیچ یک بر دیگری ترجییی ندارد، به عبارت دیگر در مجمل نه احتمال قوی و 

 رود مانند لفظ شیر. ترین مثال مجمل، لفظ مشترک است که بدون قرینه معّینه به کار می باشد. روشن بلکه احتمارت برابر می   دارد و نه احتمال ضعیف

ّ فروش عین  شود که بیان می قانون مدنی مشاهده می  778ترین مثال مجمل در ماد   و همچنین واض  
دارد: »اگر شر  شده باشد که مرتهن حق 

 اطل است« در این ماده معلوم نیست، تنها شر  باطل است یا هم شر  باطل است و هم عقد.مرهونه را ندارد ب

 مؤول ن4
به احتمال ضعیف مؤول   و  احتمال قوی، ظاهر  به  باشد  و یک احتمال ضعیف داشته  احتمال قوی  اگر لف،ی یک  نقطه مقابل ظاهر است.  مؤول 

ایم، ولی اگر عقد را باطل بدانیم به مؤول ماده عمل  عقد را ریرنافش بدانیم به ظاهر ماده عمل کرده قانون مدنی اگر  200گویند. برای مثال در ماد  می
 ایم.کرده 

 

 گردد. شود و به مجمل و مؤول متشابه اطی  می به نص و ظاهر میکم گفته می  ✓
 باشد.است و قابل استناد و معتبر می نص حجت است، پس اگر معنای لف،ی صد درصد باشد و احتمال مخالف در آن نرود، این معنا حجت   ✓
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 گردد. مجمل حجت نیست، مگر این که اجمال آن به طریقی رفع گردد. چنان که اگر مجمل، لفظ مشترک باشد اجمال آن با قرینۀ معّینه رفع می  ✓
دو احتمال بوده که یکی از آن دو    در مورد ظاهر و مؤول باید توجه داشت که اصل این است که ظاهر حجت است. به بیان دیگر هرگاه لف،ی دارای ✓

کند که احتمال قوی را در ن،ر بگیریم؛ بنابراین اصل این است که ظاهر حجت است مگر این که دلیلی  قوی و دیگری ضعیف باشد منطق اقتضاء می 
 گردد. ل بازمی شود که کلیۀ اصول لف،ی به این اصداشته باشیم که مؤول را حجت بدانیم. به این اصل اصالةال،هور گفته می

 

 صایح و اعر

 شود: عبادت یا معامله به دو شکل انجام می

 گویند.ارجزاء و الشرایط« باشد یعنی تمام اجزاء و شرایط در آن رعایت شده باشد، صیی  می ای که »تام به عبادت و معامله  صایح: ن1
 گویند.می برای مثال به نمازی که تمام اجزاء و شرایطش رعایت شده باشد، صیی  

ای که تمام اجزاء و شرایطش رعایت شده باشد )مثل ایجاب، قبول، قبض، قصد و رضای طرفین، اهلیت، مشروعیت جهت و ...(  همچنین به هبه 
 گویند. صیی  می 

 گویند. د می ارجزاء و الشرایط« باشد، یعنی بعضی از اجزاء و شرایطش رعایت نشده باشد، فاسای که »ناقص به عبادت و معامله فاسد:  ن2
 گویند برای مثال نمازی که یکی از اجزاء و شرایطش رعایت نشده باشد )مثًی در آن رکو  به جا آورده نشده باشد(، فاسد می 

 گویند. ای که یکی از اجزاء و شرایطش رعایت نشده باشد )مثًی موهوبه به قبض مته  نرسیده باشد( فاسد می همچنین به هبه 

  که آیا الفاظ عبادات )مانند نماز، زکات، روزه، حج و ...( و معامیت )مانند بیع، اجاره، هبه، عاریه، مضاربه، جعاله و ...( فقط برای حال سؤال این است  
اند؟ در پاسخ به این سوال اصولیون با توجه به  اند یا هم برای معنای صیی  و هم برای معنای فاسد آنها وضع شده معنای صیی  آنها وضع شده

 اند.شان به دو گروه تقسیم شده رات ن،

ارجزاء و الشرایط باشد(  ها گروهی هستند که معتقدند که الفاظ عبادات و معامیت برای معنای صیی  )یعنی معنایی که تام صیی  ها:  صایای ن1
 اند.وضع شده

ارجزاء  معنای ناقص )است و برای معنای فاسد    حقیقترایط(  ارجزاء و الشبنا بر به عقید  این گروه استعمال لفظ برای معنای صیی  )یعنی معنای تام 
 است.  مجازو الشرایط( 

گویند و اگر یکی از اجزاء و شرایط را نداشته باشد دیگر به این  برای مثال طبق عقید  این گروه به نمازی که همۀ اجزاء و شرایط را داشته باشد، نماز می 
 ل، نماز بگوییم چنین استعمالی »مجازی« است. شود و اگر به این عمعمل »نماز« گفته نمی 

شود و  گویند و اگر یکی از اجزاء و شرایط را نداشته باشد به این عمل »هبه« گفته نمیهمچنین به بخششی که همۀ اجزاء و شرایط هبه را دارد هبه می 
 اگر به این عمل »هبه« بگوییم چنین استعمالی »مجازی« است. 

تام ها گروهی  اعمی  ها:اعمی  ن2 )یعنی  از صیی   اعم  برای معنایی  و معامیت  الفاظ عبادات  )یعنی  هستند که معتقدند  و فاسد  الشرایط(  و  ارجزاء 
 ارجزاء و الشرایط( وضع شده است.ناقص 

»تبادر« و »عدم    است این دسته برای تأیید ن،ر خود به   حقیقتبنا بر عقید  این گروه استعمال لفظ هم برای معنای صیی  و هم برای معنا فاسد  
 نمایند. های حقیقت است استفاده می صیت سل « که از نشانه 
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ارجزاء و  ارجزاء و الشرایط( و هم بری معنای فاسد )یعنی ناقصبرای مثال، طبق عقید  این گروه لفظ »نماز« هم برای معنای صیی  )یعنی تام 
 است.  حقیقتدر هر دو معنا الشرایط( وضع شده است و استعمال لفظ »نماز« در هر دو معنا 

ارجزاء و الشرایط( وضع شده است و ارجزاء و الشرایط( و هم بری معنای فاسد )یعنی ناقص همچنین لفظ »هبه« هم برای معنای صیی  )یعنی تام 
 است.  حقیقتاستعمال لفظ »هبه« در هر دو معنا در هر دو معنا 

ت برای معنای صیی  آنها وضع شده است یا معنای اعم از صیی  و فاسد، بین اصولیون اختیف  بنابراین در خصو  این که الفاظ عبادات و معامی 
 آن معامیت شده است.  لزوم صیتاست. لکن در بعضی مواد قانونی برای اثرگشاری معامیت تصری  به 

 واقع شده باشد از قرار میل است:  صیییاً  .م: »آثار بیعی که  362ماد  

 .شود ح به مجرد وقو  بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می  1

 .دهدح عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می  2

 .نمایدح عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می  3

 ند.« کح عقد بیع مشتری را به تأدیۀ ثمن ملزم می  4

 تواند بدون رضای دیگران از آن رجو  کند.« واقع شد رزم است و هیچ یک از شرکاء نمی  صیییاً  .م: »تقسیم بعد از آن که  599ماد  

 شود.« له مشغول می عنه بری و ممۀ ضامن به مضمون  واقع شد ممۀ مضمون   صیی   .م: »بعد از این که ضمان به طور  698ماد  

 یع فاسد حق شفعه نیست.«  .م: »در ب 813ماد  

 شود.« روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقو  و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می   به طور صّیت واقع شد  .م: »همین که نکاح    1102ماد   

 اثری ندارد.«  صیی  نیست .م: »اقرار به امری که عقًی یا عادتًا ممکن نباشد و یا بر حس  قانون   1269ماد  

 ای تردید شود: هرگاه در شر  بودن امری در عبادت یا معامله ثمره و فایده باث صایح و اعر: 

 آورند.ها جزء یا شر  مشکوک را به جا می صیییی  .1
 آورند. ها جزء یا شر  مشکوک را به جا نمی اعمی .2

 مثال: درصورتی که تردید شود سوره جزء نماز است یا خیر: 

 دانند.م میرا رز  ها خواندن سوره صیییی  .1
 دانند. ها خواندن سوره را رزم نمی اعمی .2

 مثال دیگر: در صورتی که در شر  بودن »بیان صیغه« برای بیع تردید شود: 

 دانند. را برای بیع رزم می  ها بیان صیغه صیییی   .1
 دانند. ها بیان صیغه را برای بیع رزم نمی اعمی .2

ها و علت این که صیییی   کنندارطی  استناد می آنها به اصالة آورند این است که  ها در چنین مواردی جزء یا شر  مشکوک را به جا نمیعلت این که اعمی 
  اصل احتیا  ها به  ییی و در چنین مواردی بیشتر صی   ارطی  استناد کنندتوانند به اصالة آنها نمی آورند این است که  جزء یا شر  مشکوک را به جا می 
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ثمر  بیث صیی  و اعم در تمسک به  گویند که  کنند. به همین جهت اصولیون به طور کلی میاستناد می   اصل برائتای نیز به  کنند و عده استناد می 
 .شودارطی « ظاهر می »اصالة 

ردد. برای مثال هرگاه نماز بدون حمد خوانده شود قطعًا فاسد است  گدر پایان باید گفت بیث صیی  و اعم در تمامی مسائل عبادات و معامیت مطرح نمی 
کند. همچنین هرگاه بیع ررری باشد، قطعًا باطل بوده و هیچ اثری ندارد؛ بنابراین در مواردی که فساد عبادت و یا  و به هیچ وجه عنوان نماز بر آن صد  نمی 

م است بیث صیی  و اعمی مطرح نمی   گردد. معامله ُمسلَّ

 باشند نه اعمی. ن نکته را باید افزود که اکثر علماء صیییی می ای ✓

 

 مشتق 

 ح مشتق اصولی.  2ح مشتق نیوی  1مشتق بر دو نو  است: 

 مشتق نیوی لف،ی است که از لفظ دیگر گرفته شده. برای مثال »عالم« مشتق نیوی است که از لفظ »علم« گرفته شده است. مشتق ناوی:

مشتق اصولی با مشتق نیوی متفاوت است. مشتق اصولی لف،ی است که بیانگر صفت یا حالتی از یک شخص یا شئ است و این صفت    مشتق اصولی:
 باشد.از آن شخص یا شئ می یا حالت قابل زوال و جداشدن 

علیه زایل  گیرد و این صفت برای مثال با رفع حجر مولی لفظ »قّیم« یک مشتق اصولی است؛ زیرا بیانگر صفت »قیمومت« است که به یک شخص تعلق می 
ین صفت برای مثال با ابطال  گیرد؛ و اشود. لفظ »وکیل« یک لفظ مشتق اصولی است؛ زیرا بیانگر صفت »وکالت« است که به یک شخص تعلق می می

گیرد و این  شود. لفظ »زوجه« یک مشتق اصولی است که بیانگر صفت »زوجیت« است که به یک شخص تعلق میپروانۀ وکالت، از شخص وکیل زایل می
که به یک شخص تعلق    شود؛ لفظ »مستأجر« یک لفظ مشتق اصولی است که بیانگر صفت »رابطۀ استیجاری« استصفت برای مثال با طی  زایل می

 شود. گیرد و این صفت برای مثال با انقضای موعد اجاره زایل می می

باشد. برای مثال لفظ »انسان« مشتق اصولی نیست؛ زیرا صفت »انسانیت«  در صورتی که صفت یا حالت قابل زوال از شخص یا شئ نباشد، مشتق اصولی نمی 
بار می  نیز مشتق اصولی  شود قابل زوال و جدایی از  که بر شخص  به »پسر«  به »پدر« و »بنوت« نسبت  شخص نیست. همچنین صفت »ابوت« نسبت 

 باشند. باشند؛ زیرا قابل زوال و جدایی از شخص نمی نمی

رابطۀ بین مشتق نیوی و مشتق اصولی عموم و خصو  من وجه است؛ یعنی ممکن است بعضی از مصادیق مشتق نیوی با مشتق اصولی منطبق   ✓
 عضی از مصادیق آنها نیز منطبق نباشد.باشد و ب

 

 ارکان مشتق: 

 گویند. گیرد »مبدأ« میصفت یا حالتی را که به شخص یا شئ تعلق می  مبدأ: ن1
 گویند. گیرد »مات« می شخص یا شئی را که صفت یا حالت به او تعلق می  ذات: ن2

 »شخصی که متصف به وکالت شده« است. برای مثال »وکیل« مشتق اصولی است که »مبدأ« آن »وکالت« و »مات« آن هم 

 یا »قاضی« مشتق اصولی است که »مبدأ« آن »قضاوت« است و »مات« آن هم »شخصی که متصف به قضاوت شده« است.

 اقسام است مال مشتق: 
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گویند. استعمال لفظ  می   الیالمتلبس بالمبدأ فی لفظ مشتق برای شخص یا شئی که هم اکنون آن صفت یا حال را دارد که به آن   به کار بردن .1
 است.  حقیقت مشتق در این حالت  

 برای مثال به کار بردن لفظ »قاضی« برای شخصی که هم اکنون در شغل »قضاوت« در حال فعالیت است.

سایرین خواهد  النفقۀ دیگر، زوجه مقدم بر  باشد: »در صورت بودن زوجه و یک یا چند واج  قانون مدنی می   1203مثال دیگر لفظ »زوجه« در ماد   
 بود.« 

گویند. استعمال  می   المستقبلمتلبس بالمبدأ فی شود که به آن  به کار بردن لفظ مشتق برای شخص یا شئی که در آینده واجد آن صفت یا حالت می  .2
 است. مجازلفظ مشتق در این حالت 

 برای مثال، استعمال لفظ »قاضی« برای »کارآموز قضاوت« 

توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از  باشد: »وراث رای  مفقودارثر می قانون مدنی می   1025ث« در ماد   مثال دیگر استعمال لفظ »ورا 
 میکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد.«: عبارت »قبل از صدور حکم موت فرضی« نیز قرینۀ آن است. 

له قبول کند،  نی »هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون  قانون مد  689همچنین استعمال لفظ »ضامن« در ماد   
 له قبول کند صیی  است« نیز قرینۀ آن است.صیی  است«: عبارت »هر کدام که مضمون  

است که به   به کار بردن لفظ مشتق برای شخص یا شئی که اکنون واجد آن صفت یا حالت نیست، ولی در گششته دارای آن صفت یا حالت بوده  .3
نقضی عنه المبدأ یا    الماضی متلبس بالمبدأ فی آن   گویند. در مورد این که استعمال لفظ مشتق در این حالت حقیقت است یا مجاز اختیف  می   ما ا 

 است، ولی مشهور عقیده دارند که چنین استعمالی مجاز است. 
 برای مثال استعمال لفظ »قاضی« برای »قاضی بازنشسته« 

شود و اگر  قانون مدنی: »عقد اجاره به میض انقضاء مدت برطرف می   494همچنین استعمال لفظ »مستأجر« پس از انقضاء موعد اجاره در ماد   
المثل خواهد  عین مستأجره را بدون إمن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد، موجر برای مدت مزبور مستیق اجرت   مستأجرپس از انقضاء آن  

 : عبارت »پس از انقضاء آن« نیز قرینۀ آن است.بود... .«

 کنیم. ثمره و فاید  بیث مشتق را با مکر مثالی بیان می  ثمره و فایدۀ باث مشتق:

ند: بند  توانند او را رد کن قانون آیین دادرسی مدنی که بیان داشته است: »دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتنا  نموده و طرفین نیز می  91مطابق ماد  
 یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضو  مطروح باشند«  همسر هح ح دادرس یا 

 کنیم: فرخ را بررسی می  3در مورد لفظ »همسر« در این ماده  

باشد؛ زیرا   .آ.د.م می   91الیال(: این شخص مشمول بند هح ماد   الیال دارای رابطۀ زوجیت با قاضی است. )متلبس بالمبدأ فی زنی که فی  .1
 است.   حقیقتستعمال لفظ »زوجه« برای این شخص  ا

باشد؛ زیرا استعمال   .آ.د.م نمی   91المستقبل(: این شخص مشمول بند هح ماد   المبدأ فی زنی که قرار است با قاضی ازدواج کند. )متلبس فی  .2
 است.  مجازلفظ »زوجه« برای این شخص 

الماضی(: بنا بر عقید  اشخاصی که طی  منیل شده است. )متلبس بالمبدأ فی زنی که در گششته همسر قاضی بوده و رابطۀ زوجیت آنها با   .3
 .آ.د.م است؛ ولی بنا بر عقید    91دانند، چنین شخصی نیز مشمول بند هح ماد   الماضی حقیقت می استعمال لفظ مشتق را در متلبس بالمبدأ فی 
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باشد. ن،ر   .آ.د.م نمی   91دانند، چنین شخصی مشمول بند هح ماد   می   زمجا الماضی  کسانی که استعمال لفظ مشتق را در متلبس بالمبدأ فی 
 مشهور نیز همین ن،ر است. 

 

 اوامر 

 م نای لغوی امر 

 رود: واژ  امر در زبان عربی و فارسی رالبًا در چند معنا به کار می 

شود، کاربرد لفظ امر در این معنا در قوانین رایج است.  »اوامر« جمع بسته می معنای اول، طل ، درخواست و دستور است. واژ  »امر« در این معنا، با کلمۀ  
شود این است که: »عمل به امر آمر قانونی بوده و خیف  قانون مجازات اسیمی یکی از مواردی که عمل ارتکابی جرم میسوب نمی   56مثًی به استناد ماد   

دارد: »مستخدم مکلف است ... احکام و اوامر مافو  خود را در امور اداری اطاعت بیان می   1345وب  قانون استخدام کشوری، مص   54شر  نباشد.« یا ماد   
 نماید.«

شود. کاربرد  می معانی دیگر واژ  »امر«؛ شئ )چیز(، کار و حادثه هست. وجه مشترک این معانی آن است که لفظ امر در این معانی با کلمۀ »امور« جمع بسته  
قانون مدنی: »اقرار به امری که عقًی و عادتًا ممکن نباشد و یا بر حس  قانون صیی  نیست،    269معانی بسیار است، به عنوان مثال ماد   لفظ امر در این  

 اثری ندارد« 

 م نای اصطالحی امر 

 شود. در علم اصول تنها از امر  به معنای طل  بیث می 

 تری قرار دارد« ار به شخص دیگری که در مرتبۀ پایین امر در اصطیح علم اصول عبارت است از: »دستور انجام ک

 مانند دستور پدر به فرزند و کارفرما به کارگر. 

 شود. به شخص یا مقام  دستوردهنده »آمر« گفته می  •
 شود. به شخصی که به او امر شده »مأمور« گفته می  •
به« گفته می  •  شود. به عملی که امر به آن صورت گرفته »مأمور 
گیرد یا به اصطیح  گویند، بلکه فقط دستوری که از طرف مافو  نسبت به افراد زیردست یا تیت فرمان او صورت می رخواستی را امر نمیهر نو  طل  و د ✓

 باشد.»طل   عالی از دانی« امر می 

 الفاظ امر 

 شود. مثل آیات: گفته میشود که اصطیحًا به آن »صیغۀ إفعل« »امر« در زبان عربی معموًر به صورت امر حاضر بیان می 

ُسوَل«، یُعوا الَرّ ط 
َ
َه َوأ یُعوا الَلّ ط 

َ
یَن آَمُنوا أ ش 

َها اَلّ ُیّ
َ
 « یای امر خود را ]نیز[ اطاعت کنیداید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اول ای کسانی که ایمان آورده » ترجه: »َیا أ

تُ 
ْ
 « دیبه قتل رسان دیافتیهر کجا  آنها را در» ، ترجمه:ُلوُهْم َحْیُث َوَجْدُتُموُهْم« »اق

یَن«،  ع  اک  َکاَة َواْرَکُعوا َمَع الَرّ َیَة َوآُتوا الَزّ یُموا الَصّ ق 
َ
 « کنندگان رکو  کنید. و نماز را برپای دارید و زکات بدهید و با رکو  ترجمه: » »َوأ

َل َبْیَنُکُم«  ْعد 
َ

ْرُت ِل  م 
ُ
 .« شما به عدالت حکم کنم انیمأمورم که م، ترجمه: »»أ
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ْنَد ُشُروبعضی وقتا هم امر به صورت جملۀ خبری بیان می  ُنوَن ع  َیاُم« یا حدیث پیامبر »اْلُمْؤم  ّ َ  َعَلْیُکُم الص  یَن آَمُنوا ُکت  ش 
َها اَلّ ُیّ

َ
ْم«  شود، مثل آیۀ شریفۀ: »َیا أ ه  ط 

 . در این دو عبارت، حکم شرعی در قال  جملۀ خبری بیان شده است

 شود: های زیر ظاهر می امر در زبان فارسی به صورت 

 به صورت فعل امر )دوم شخص مفرد یا جمع(  ✓
 مثل: »به موقع در میل کار حاضر شوید«  •
 های خبری و به کار بردن کلماتی مانند: »باید، رزم است، الزامی است، مکلف است« به وسیلۀ جمله   ✓

 قانون مدنی: »طفل باید مطیع ابوین خود باشد و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند«  1177مثل ماد   •
 ر قوانین مدونه بیابد ...«قانون اساسی: »قاضی مؤظف است کوشش کند حکم هر دعوا را د  167یا اصل  •
 العموم یا نمایند  او بدهد« قانون مدنی: »قیم باید راقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی  1244و ماد   •
 های خبری و بدون به کارگیری کلمات مکر شده به وسیلۀ جمله  ✓

 باید بر معانی عرفی حمل شود.  قانون مدنی: »الفاظ عقود میمول است بر معانی عرفیه«، یعنی 224مثل ماد   •
 شود ...« قانون مجازات اسیمی: »در موارد زیر دیه پرداخت می   295یا ماد    •
رسانند.« همچنین مواد  قانون آیین دادرسی کیفری: »ضابطین دادگستری، نتیجۀ اقدامات خود را به اطی  مراجع قضایی صال  می   24و ماد    •

 قانون آیین دادرسی کیفری. 78و  33

 داللت امر بر وجود 

 کند، یا خیر؟ آیا »امر« بر وجوب و الزام درلت می

ارد؟ یا فقط برای مطلوبیت  مثًی در یک روایت یا در ماد  قانونی به فرزندان امر شده باشد که به والدین خود احترام کند، آیا این امر درلت بر وجوب یا الزام د 
 درلت دارد و درلت بر وجوب و الزام ندارد؟ احترام به والدین از سوی فرزندان 

کند. به سخن دیگر ظاهر  »امر« آن است که آمر، به صورت حتمی و الزامی، انجام کار مورد  به عقید  علمای علم اصول »امر« بر وجوب و لزوم درلت می 
اگر گوینده، من،ور دیگری داشته باشد باید با آوردن قرینه، آن را  ن،ر را از مأمور خواسته و راضی به ترک آن نیست؛ پس صیغۀ امر، ظاهر در وجوب است و  

 بفهماند.

قانون استخدام کشوری )مصوب    54در علم حقو  نیز در هر مورد که امری از جان  مقام مافو  صادر شود، انجام آن عمل از طرف مأمور الزامی است. ماد   
 « ...ت در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافو  خود را در امور اداری اطاعت نماید( در این مورد بیان داشته است: »مستخدم مکلف اس1345

ر )من ( 
ْ

 امِر عقیِب َحظ

 دهند  رفع ممنوعیت قبلی است.اگر شخصی از کاری منع )َحْ،ر( گردد و سسس به آن کار امر شود، این امر درلت بر وجوب ندارد، بلکه نشان

 گوید: »در زمان تدریس سؤال نسرسید«: َحْ،ر استاد به دانشجویان میبرای مثال  

 اکنون سؤال بسرسید.«: امر  عقی   َحْ،ر گوید: »هم پس از اتمام تدریس استاد خطاب به دانشجویان می 

ش نیستند و امر استاد به این معنا است که  اکنون سؤال بسرسید.« با این که امر است، درلت بر وجوب ندارد؛ به عبارت دیگر، دانشجویان ملزم به پرس »هم
 توانند پرسش خود را مطرح کنند.َحْ،ر )منع( رفع شده و اکنون دانشجویان می 
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 حکر تکلیفی

 آید.گیرد. در حکم تکلیفی از انجام یا عدم انجام کاری سخن به میان می حکم تکلیفی حکمی است که مستقیمًا به أفعال مکلفین تعلق می 

 تکلیفی اقسام حکر 

ای که به هیچ وجه به ترک آن راضی نباشد و ترک آن موج  مجازات  اگر شار  به صورت الزامی، انجام عملی را از مکلف بخواهد، به گونه   وجود: .1
 گویند؛ مثل وجوب نماز و ادای امانت و نفقه دادن به زوجه. شود، این حکم شرعی را »وجوب« و آن عمل را »واج « می 

 جوب قانونی: لزوم تسلیم مبیع، لزوم پرداخت مالیات مثال حقوقی حکم و 

اگر شار ، ترک عملی را به صورت الزامی از مکلف خواسته باشد به طوری که ارتکاب آن عمل، ممنو  و موج  مجازات باشد، حکم مزبور  حرمت:   .2
 گویند؛ مثل حرمت خوردن شراب و قتل و سرقت. را »حرمت« و آن عمل را »حرام« می

 ی حکم حرمت قانونی: ارتکاب جرم، ممنوعیت شکنجه، تفتیش عقایدمثال قانون

اگر شار  انجام عملی را از مکلف خواسته باشد و در عین حال ترک آن هم مجاز باشد، این حکم را »استیباب« و آن عمل را »مستی «  استاباد:   .3
 گویند؛ مثل استیباب صدقه دادن و استیباب ازدواج. می

ترک عملی را از مکلف خواسته باشد و در عین حال انجام آن هم مجاز باشد، حکم مزبور را »کراهت« و آن عمل را »مکروه«  اگر شار   کراهت:   .4
 گویند؛ مثل کراهت طی . می

ا »اباحه«  اگر انجام عملی یا ترک آن در ن،ر شار  یکسان باشد و اختیار آن با مکلف واگشار شده باشد آن عمل را »مباح« و چنین حکمی ر اباحه:   .5
 گویند؛ مثل اباحۀ راه رفتن یا اباحۀ خوردن و آشامیدن چیزهای حیل و اباحۀ تصرف در ملک خود. می

 مثال حقوقی اباحه: اباحۀ انعقاد بیع، اجاره 

 اقسام واجب 

 واجب عینی و کفا ی  ن1

ف یا موضو ، به واج  عینی و کفائی تقسیم می   شود. واج  از جهت مکلَّ

ف به انجام آن می اگر چیزی یا کاری را شر  یا قانون واجب عینی:   و با انجام آن توسط یک یا چند نفر تکلیف از عهد    شوندگشار از همه بخواهد، همه مکلَّ
 الیات طبق قانون. گویند. مثًی از ن،ر شر  نماز و روزه بر همه واج  است و لزوم پرداخت مشود، این تکلیف را واج  عینی می دیگران ساقط نمی 

ف به انجام آن می اگر چیزی یا کاری را شر  یا قانون   واجب کفا ی: کند  ای کفایت می شوند؛ ولی انجام آن به وسیلۀ عدهگشار از همه بخواهد، همه مکلَّ
ک قانون خدمت وظیفۀ عمومی مصوب  گویند. مثًی وجوب دفا  از وطن )ماد  ی شود، این تکلیف را واج  کفائی میو تکلیف از عهد  دیگران ساقط می

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات  دیدگان حوادث و اشخاصی که در معرخ خطر جانی قرار دارند ) (، لزوم کمک به آسی  1363
 ( 1394جانی مصوب 

 اگر تردید به وجود آید که واج  عینی است یا کفائی، اصل این است که واج  عینی است.  ✓
 واجب اصلی و تب ی  ن2

َیَة؛ نماز  واج  اصلی عملی است که وجوب آن در دلیل )منبع حکم( آمده است؛ چنان که خداوند در قرآن کریم می واجب اصلی:   یُموا الَصّ ق 
َ
فرمایند: »أ

 گویند. می شود آن را واج  اصلی  سور  بقره( چون وجوب نماز از این آیه استنبا  می  110را بر پا دارید.« )آیۀ 
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گشار، صرییًا بایع را ملزم به  نماید.« در این بند قانون قانون مدنی چنین بیان شده است: »عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می   362ماد     3مثًی در بند  
 قانون مدنی: »مؤجر باید عین مستأجره را تسلیم کند ... .« 476تسلیم مبیع نموده است. همچنین در ماد  

کنیم، چنان که در وجوب نماز، بنا به دلیل  واج  تبعی عملی است که وجوب آن در دلیل نیامده بلکه به کمک عقل وجوب آن را استنبا  می جب تب ی:  وا
ن تسلیم مبیع که کند. همچنی عقل پیش از نماز خواندن باید مکانی جهت اقامۀ نماز پیدا کنیم؛ این امر در دلیل )قرآن( مکر نشده بلکه عقل به آن حکم می 

 توان واج  تبعی به شمار آورد. کدام از آنها در قانون مکر نشده است و آنها را می دارای مقدمات عقلی بوده و هیچ 

  گویند و یا در دلیل اگر تردید به وجود آید که واج  اصلی است یا تبعی، هیچ اصلی وجود ندارد؛ چون وجوب یا در دلیل آمده که به آن واج  اصلی می  ✓
 گویند.نیامده که به آن واج  تبعی می 

 واجب ت بدی و توصلی  ن3

 شود. واج  از جهت شر  انجام تکلیف، به واج  تعبدی و توصلی تقسیم می

واج  تعبدی واجبی است که باید به قصد قربت انجام شود و اگر بدون قصد قربت انجام شود، صیی  نیست و تکلیف انسان ساقط  واجب ت بدی:   
برای  نند نماز، اگر نماز به قصد قربت انجام شود درست است، ولی اگر بدون این قصد و برای یاد دادن به دیگران خوانده شود یا از روی ریا و  شود؛ مانمی

 وانمود کردن به دیگری انجام شود باطل است 

 به پرستش تعبیر کرد. توان از آن قصد قربت به معنای قصد فرمانبرداری و اطاعت امر و بندگی خداست و می   قصد قربت:

شود؛ مانند  ای که انجام شود، تکلیف ساقط می واج  توصلی واجبی است که قصد قربت در انجام آن عمل شر  نیست و به هر انگیزه واجب توصلی:  
 ادای دین، خواه به قصد قربت پرداخت شود یا به ت،اهر، واج  انجام و تکلیف رفع خواهد شد 

شود؛ مانند نماز و روزه. در مقابل  ح فقهی به اعمالی که صیی  بودن آنها متوقف بر قصد قربت است »عبادات« گفته می در اصطی عبادات و م امالت:  
شود، واژ  معامله در این کاربرد، شامل همۀ مباحث فقه ریر از عبادات  به تمام أعمال و احکامی که قصد قربت در آنها شر  نیست »معامله« گفته می 

 قود، ایقاعات، ارث، وصیت، مسائل کیفری... . شود؛ مانند عمی

های واج  تعبدی یافت؛ حقو  نوعًا با واجبات  توان نمونه واج  تعبدی در قلمرو حقو  جایگاهی ندارد، یعنی در میان اوامر قانونی و تکالیف حقوقی نمی  ✓
به در خارج اتوصلی سر و کار دارد، آنچه برای قانون   ست و عدم یا وجود قصد قربت دخالتی در ررخ او ندارد.گشار اهمیت دارد تیقق مأمور 

 اند.اگر تردید به وجود آید که واج  توصلی است یا تعبدی، اکثر علما به دلیل اصل برائت، حکم به توصلی بودن آن داده  ✓
 واجب موقت و غیرموقت  ن4

 شود. واج  از جهت زمان انجام تکلیف، به واج  موقت و ریرموقت تقسیم می 

 شود: واج  موقت عملی است که باید در زمان خاصی انجام شود. واج  موقت به دو قسم تقسیم می : واجب موقت

ق: ن1 در این نو  واج  عمل باید در زمان خاصی انجام شود به طوری که ابتدای عمل، ابتدای آنزمان و انهای عمل، انتهای آن    واجب موقت مضیس
واج     باشد؛ مانند روزه که از روز اول ماه مبارک رمضان تا پایان آن واج  بوده و هر روز از امان صب  تا امان مغرب ادامه دارد. مثال حقوقی زمان می 

باشد: »برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی   .م می   1169ق، تکلیف مادر در حضانت طفل مطابق ماد   موقت مضیّ 
 کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.«می

باشد بلکه شخص مخیر است آن  دقیقًا منطبق بر عمل نمی در این نو  واج  عمل باید در زمان خاصی انجام شود ولی زمان  واجب موقت موسس :   ن2
توان از امان صب  تا طلو  آفتاب خواند. مثال حقوقی  عمل را در اول وقت، وسط وقت و یا آخر وقت انجام دهد؛ مانند نماز، چنان که نماز صب  را می 
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قانون آیین دادرسی مدنی: »ایدا     259نجام شود؛ مانند ماد   واج  موقت موّسع، آن دسته از اخطارهای دادگاه است که باید ظرف مدت مشخصی ا
داد دریل وی خارج م  شود« ی دستمزد کارشناس به عهد  متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابیغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از ع 

قانون مجازات اسیمی، مهلت پرداخت در عمد موج  دیه ظرف یک سال    488همچنین وظیفۀ پرداخت دیه، واج  موّسع است، چون به استناد ماد   
 باشد.عمد ظرف دو سال قمری و در خطای میض ظرف سه سال قمری می قمری، در شبه 

مضای  مثال دیگر، لزوم صدور رأی از سوی دادگاه است که باید حداکثر ظرف یک هفته پس از اعیم ختم دادرسی صورت گیرد و یا لزوم پاکنویس و ا
  .آ.د.م(  297و  295حکم باید طی پنج روز پس از صدور حکم انجام شود )مواد 

 شود: قسم تقسیم می  2واج  ریرموقت عملی است انجام آن وقت یا زمان مشخصی ندارد. واج  ریرموقت به  واجب غیرموقت:

یت در اولین زمان ممکن انجام دهد و تأخیر در آن جایز  وقت خاصی برای آن تعیین نشده، ولی مکّلف باید آن را به فور واجب غیرموقت فوری:   ن1
 .آ.د.م، اجرای رأی   175مثال حقوقی واج  ریرموقت فوری، بر اساس ماد   نیست؛ مانند نجات دادن رریق، پاسخ دادن به سیم و تطهیر مسجد.

 دادگاه مبنی بر رفع تصرف عدوانی 
ه و انجام آن هم فوریتی ندارد؛ مانند به جا آوردن نماز قضا. مثال حقوقی واج   نشد  وقت خاصی برای آن تعیینواجب غیرموقت غیرفوری:   ن2

باشد هرچند بر مدیون واج  استکه دین خود را ادا نماید ولی تا زمانی که طلبکار آن را مطالبه  ریرموقت ریرفوریادای دین پیش از مطالبۀ طلبکار می 
 شود. طلبکار است که واج  فوری می  ننموده، انجام آن فوری نیست و تنها پس از مطالبۀ 

است که اگر تردید به وجود آید که واج  موقت است یا ریرموقت، هیچ اصلی وجود ندارد، چون واج  یا دارای وقت است که موقت بوده و یا فاقد وقت   ✓
 باشد.ریرموقت می 

 واجب ت یینی و تبییری  ن5

ف     شود. ییری تقسیم میبه یا متعلق، به واج  تعیینی و تخواج  از جهت مکلَّ

ف  واجی ت یینی:   به( معّین و مشخص باشد و جایگزین نداشته باشد؛ مانند نمازهای یومیه.واج  تعیینی واجبی است که در آن موضو  تکلیف )مکلَّ

ف در انتخاب بین آنها مخیر  واج  تخییری واجبی است که دارای جایگزین باشد به عبارت دیگر هرگاه مورد تکلیف متعدد باشد و  واجب تبییری:   مکلَّ
دارد: »دین باید به شخص دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد  قانون مدنی که بیان می   271شود؛ مانند ماد   باشد، به آن واج  تخییری اطی  می

 شخص طلبکار یا نمایند  او بسردازد.تأدیه گردد، یا به کسی که قانونًا حق قبض دارد.« طبق این ماده، بدهکار مخّیر است دین را به 

در واج  تخییری، شخص مخّیر است از میان چند عملی که در عرخ هم قرار دارد، یکی را برگزیند و انجام دهد بر همین اساس در تعریف واج    ✓
انجام دهد. با توجه به این تعریف اگر  اند: آن واجبی که بدل و جایگزینی در عرخ خود دارد و شخص مخّیر است هر کدام که خواست  تخییری گفته 

قانون مدنی آمده است که: »راص     311واج ، بدل و جایگزینی در طول  خود داشته باشد، از مصادیق واج  تخییری نخواهد بود برای مثال در ماد   
ا بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد،  باید مال مغصوب را عینًا به صاح  آن رد نماید و اگر عین، تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن ر 

اولیۀ    باید بدل آن را بدهد« طبق این ماده، راص  در صورت وجود مال مغصوب، مخّیر بین رد عین یا پرداخت بدل )مثل یا قیمت( نیست، بلکه تکلیف
 ف شده باشد.آید که مال تلراص ، رد عین مال مغصوب است و تکلیف به پرداخت مثل یا قیمت، وقتی می 

 اگر تردید به وجود آید که واج  تعیینی است یا تخییری، باید واج  را تعیینی دانست.  ✓
 واجب نفسی و غیری ن6

ف    شود. به یا متعلق، به واج  نفسی و ریری تقسیم می واج  از جهت کیفیت مطلوب بودن مکلَّ

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ! ها درخواست بدینرسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به های حقوقی آزمون جهت دریافت جزوات                                            های وکالت، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمون یمی دکتر مالکر فقه جزوه اصول

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

25 

ه خاطر خود عمل، واج  است نه به خاطر امر دیگری؛ به عبارت دیگر،  واج  نفسی عملی است که وجوب آن در دلیل آمده و آن عمل بواجب نفسی:  
( بلکه  مصلیت در خود عمل است نه در امر دیگری؛ مانند نماز و روزه، واج  نفسی هستند چون نه تنها وجوب نماز و روزه در دلیل آمده )واج  اصلی

 مصلیت وجوب در خود نماز و روزه، است نه در امر دیگری. 

باشند، واج  ریری  باشد نه برای خود؛ همچنان که وضو و رسل که واج  می واج  ریری عملی است که برای امر دیگری واج  می  واجب غیری:
دارد: »مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت  قانون مدنی است که مقرر می 381هستند، چون برای اقامۀ نماز واج  هستند. مثال حقوقی واج  ریری، ماد  

 یل تسلیم و اجرت شمردن و وزن کردن و ریره به عهد  بایع است؛ مخارج ثمن بر عهد  مشتری است.« حمل آن به م 

 گویند.به واج  ریری، واج  شرطی یا مقدمی نیز گفته می  ✓
 واجب مطلق و مشروط  ن7

 شود. واج  از جهت مقدمات تکلیف، به واج  مطلق و مشرو  تقسیم می 

 ب عمل متوقف بر امر دیگر و مشرو  به شرطی نیست؛ مانند نماز. واج  مطلق واجبی است که وجو واجب مطلق: 

 باشد.مثال حقوقی واج  مطلق ادای دین است چرا که وجوب ادای دین حتی در دین مؤجل بر عهد  مدیون می

ن عمل هم واج   واج  مشرو  واجبی است که وجوب عمل مشرو  به حصول شرطی باشد، به نیوی که تا شر  زبور حاصل نشود آ واجب مشروط:  
ف قدرت مالی و بدنی برای انجام حج نداشته باشد ف است؛ یعنی تا زمانی که مکلَّ ، حج برای  نیست؛ مانند حج که وجوب آن مشرو  به مستطیع بودن مکلَّ

 شود. او واج  نمی 

 مثال حقوقی واج  مشرو ، نفقۀ زوجه است که وجوب آن مشرو  به تمکین است. 

 که واج  مطلق است یا مشرو ، اصل این است که واج  مطلق است.اگر تردید به وجود آید  ✓
ز  ن8 ق و ُمَننَّ

َّ
 واجب ُمَ ل

 شود.واج  از جهت کیفیت طل ، به واج  معّلق و منّجز تقسیم می 

ق:  
َّ
خواندن  نماز  ظهر  فردا که  باشد؛ مانند  واج  معّلق واجبی است که تنها وجوب آن بر مکلف بار شده ولی انجام واج  منو  به امری می واجب ُم ل

تواند آن را به جا آورد. همچنین روز  ماه مبارک  باشد؛ زیرا تنها وجوب آن بر مکّلف بار شده و چون زمان انجام آن فرا نرسیده، مکّلف نمیواج  معّلق می 
 رمضان پیش از فرارسیدن ماه مبارک رمضان. 

ی که دینش مؤجل است تنها حکم وجوب بر او بار شده ادای دین هنگامی واج  است که اجل فرا  مثال حقوقی واج  معّلق، دین مؤجل است؛ زیرا مدیون
تواند قبل از انقضای مدت، طل   دارد که: »اگر برای ادای قرخ به وجه ملزمی اجل معین شده باشد، ُمْقر خ نمی قانون مدنی بیان می  651رسد؛ ماد   

 خود را مطالبه کند.« 

ز:   باشد؛ مانند نماز ظهر پس از امان  منّجز واجبی است که نه تنها وجوبش منو  به امری نیست، خود واج  نیز موقوف به امری نمی   واج واجب ُمَننَّ
 شود. خواندن نماز ظهر واج  است و شخص مکّلف است آن را به جا آورد. باشد، چون هنگامی که امان ظهر گفته می ظهر که واج  منّجز می 

باشد؛ چرا که وجوب آن زمانی که دین بر عهد  مدیون قرار گرفته بر او بار شده و مدیون مکّلف است دین خود  ّجز ادای دین حال می مثال حقوقی واج  من
 « دارد که: »مقترخ باید مثل مالی را که قرخ کرده است رد کند ...قانون مدنی بیان می   650را تأدیه نماید و ادای دین منو  به امر دیگری نیست؛ ماد  

 اگر تردید به وجود آید که واج  معّلق است یا منّجز، اصل بر این است که واج  منّجز است.  ✓
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 نواهی 

 ها برای بیان موارد ممنو  و ریرمجاز »نهی« است. ه ترین شیوشده است و یکی از رایج  بسیاری از احکام شرعی و مقررات قانونی به صورت نهی بیان

 م نای نهی 

 گویند. معنای بازداشتن و در اصطیح هرگاه شخصی، فرد دیگری را از انجام کاری بازدارد به آن نهی می نهی در لغت به 

 های بیان نهیصورت

 های زیر بیان شده است: نهی در متون قانونی به صورت 

 . تواند، جایز نیست حق ندارد و ..به صورت جمیت خبری منفی و با استفاده از کلماتی مانند: نباید، نمی ✓
 کند... .« می معین  قانون  که  و ترتیبی  حکم  دستگیر کرد مگر به  توان را نمی  قانون اساسی: »هیچکس   32مثل اصل  •
 قانون اساسی: »... اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست...«  38یا اصل  •
 کشور باشد.«  و قوانین  اسیم   موازین  شوراها نباید مخالف  قانون اساسی: »تصمیمات   105و اصل  •
 قانون مدنی: »کسی حق ندارد خانۀ خود را به فضای خانۀ همسایه بدون إمن او خروجی بدهد... .«  130همچنین ماد   •
 به صورت جملۀ مثبت و با عبارات: »ممنو  است« یا »حرام است«  ✓
 است ... .«  عقاید ممنو    قانون اساسی: »تفتیش   23اصل  •
 « است ممنو   اطی   اقرار و یا کس  گرفتن  برای  شکنجه  هر گونه قانون اساسی: »  38اصل  •
 قانون مدنی: »نکاح با اقارب نسبی میل ممنو  است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد« 1045ماد   •
 سال تمام ممنو  است.«  ۱۵قانون کار: »به کار گماردن افراد کمتراز  79و ماد   •
دارد: »هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است  قانون مجازات اسیمی بیان می  2د  با قرار دادن مجازات؛ ما ✓

توان نتیجه گرفت  دهند  جرم بودن و ممنو  بودن آن عمل است و از آن می شود.« با این وجود، تعیین مجازات برای یک عمل، نشانجرم میسوب می 
گشار میزمه از انجام آن عمل نهی کرده است؛ به عبارت دیگر، تعیین هر نو  مجازات )اعم از حدود، قصا ، دیات و ...( با نهی قانون گشار که قانون 

 کنند  بسیاری از نواهی قانونی است.دارد. بدین ترتی ، قانون مجازات، بیان 

 داللت نهی بر حرمت 

 بودن عمل است؟ دهند  ناشایسته  کند؟ یا فقط نشان می آیا نهی بر ممنوعیت و حرمت عمل درلت 

 اند، نهی با هر لف،ی که بیان شود ظهور در حرمت دارد و بر ممنوعیت عمل درلت دارد؛ یعنی نشانمشهور علمای علم اصول در پاسخ به این سؤال گفته 
 شده نیست.کننده به هیچ وجه راضی یه انجام فعل نهی دهد که نهی می

ور نهی در ممنوعیت چیست؟ برخی اصولیان معتقدند که این ظهور و درلت، ریشه در خود لفظ دارد؛ یعنی صیغۀ نهی در لغت، برای درلت بر  منشأ ظه
کند که هرگاه فرمانی از  حرمت و ممنوعیت وضع شده است، ن،ر دیگر این است که ظهور نهی در حرمت، به واسطۀ حکم عقل است، یعنی عقل حکم می 

ها به نسان شار  مقدس صادر شد، خواه مبنی بر انجام عملی باشد و خواه ترک عملی را بیان کند، بر مکلفان رزم است که دستور را اجرا کنند؛ زیرا اجان   
 حکم بندگی، مکّلف به تبعیت از دستورهای مور و حاکم حقیقی خود هستند. 
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یل را مطرح کرد؛ یعنی الزام )وجوب و ممنوعیت( در اوامر و نواهی قانونی برآمده از لفظ و وضع لغوی  توان شبیه این تیل در مورد نواهی و اوامر قانونی نیز می
 آور قانون دارد. نیست، بلکه ریشه در نیروی الزام 

 نفس؟ آیا مقصود نهی ترک ف ل است یا کِفس 

ماتًا از مشروبات الکلی متنّفر است و از نوسیدن آن اجتناب  من،ور از ترک فعل این است که شخص کاری را انجام ندهد. برای مثال: شخصی  ترک ف ل:
 گویند کند، به عمل او ترک فعل می می

ّ   نفس:کِفس 
تواند کاری را انجام دهد و یا تمایل به انجام آن دارد به خاطر ترس از خدا و عقوبت  ررم آن که مینفس آن است که شخص علی من،ور از کف 

ّ کند به عمل اآن را ترک نماید. برای مثال شخصی با وجود اینکه عیقه و تمایل به نوشیدن مشروبات الکی دارد، اما از خوردن آن امتنا  می 
نفس  و کف 

 گویند. می

 ّ
ّ طبق تعریف ترک فعل و کف 

نفس  نفس در ترک فعل، یا انسان توجهی به انجام آن کار ندارد یا امکان عملی انجام آن کار برایش مقدور نیست ولی در کف 
کند، حال سؤالی که مطرح  وشیدن آن خودداری می شخص با وجود اینکه توجه و تمایل به آن عمل دارد اما به دلیل آن که خداوند آن را حرام اعیم کرده از ن

ّ شود این است که  می
 نفس؟ آیا مقصود از نهی، ترک فعل است کف 

ّ اکثر علما بر این عقیده 
 نفس نیست. اند که چون هدف از نهی، عدم تیقق امر ممنو  در عالم خارج است، در نهی، ترک فعل کافی است و نیازی به کف 

 آیا نهی مفسد عمل است؟ 

گردد یا خیر؟ به خواهیم ببینیم آیا نهی عیوه بر حرمت موج  فساد عمل ممنو  نیز مینماید، حال می همان طور که مکر شد، نهی درلت بر حرمت می 
 شود؟ عبارت دیگر نهی فقط موج  حرمت عمل است یا موج  بطین آن عمل نیز می 

 نهی در عبادات 

شود؛ به بیان دیگر هرگاه شار ،  ادت است، یعنی نهی در عبادت عیوه بر حرمت موج  بطین عبادت نیز می به عقید  علما نهی در عبادت مفسد آن عب
ایم عبادت ما نیز باطل خواهد بود، مانند  ررم نهی شار ، آن عبادت را انجام دهیم عیوه بر آن که مرتک  فعل حرام شده ما را از عبادتی نهی کند و علی 

 باشد.فطر که مورد نهی شار  است، عیوه بر حرمت موج  فساد )بطین( روزه نیز می  روزه گرفتن در روز عید

 نهی در م امالت 

گویند؛ چنان که بیع سب  و تملیک مسبَّ  است. هرگاه در معامله، نهی در سب  باشد این  اصطیحًا به خود معامله، سب  و به اثر حقوقی آن، مسبَّ  می 
کننده  د بود چرا که هدف از نهی، انجام نشدن معامله در زمان یا مکان خاصی بوده که انجام آن هرچند خیف ن،ر نهی نهی موج  فساد )بطین( نخواه 

 است ولی چون ارکان معامله تمامًا وجود دارد، معامله صیی  است و شخص فقط مرتک  عمل حرام شده است.

تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و میصلین دولتی  ه است: »دولت می باشد که بیان داشتقانون مدنی می   1061مثال نهی در سب  ماد   
 اح او صیی  است. را با زنی که تبعۀ خارجه باشد، موکول به اجاز  مخصو  نماید.« طبق این ماده هرچند کارمند از ازدواج نهی شده ولی اگر ازدواج کند، نک

باشد که بیان داشته است: »نکاح با اقرب نسبی میل ممنو  است ... .« حال اگر شخصی با اقارب مزبور  می   قانون مدنی  1045مثال نهی در مسبَّ  ماد   
 نکاح کندعیوه بر آن که مرتک  فعل حرام گشته، نکاح او نیز باطل خواهد بود. 

د بیع ررری نماید عیوه بر آن که فعل حرام انجام  دانیم، بیع ررری توسط شار  نهی شده است، حال اگر شخصی اقدام به انعقاهمچنین همان طور که می 
 داده معاملۀ او نیز باطل خواهد بود. 
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نهی در عبادات مفسد )موج  بطین( است، نهی در معامیت هرگاه در سب  باشد مفسد )موج  بطین( نیست؛ ولی هرگاه در مسبَّ  باشد مفسد  ✓
 )موج  بطین( است. 

 فور و تراخی 

دن انجام و یا عدم انجام کاری است. تراخی از ریشۀ رخوت به معنای سستی است و در مقابل فوریت قرار دارد؛ سؤالی که مطرح  فور به معنای فوری بو 
 شود این است که مقصود از امر یا نهی، فور است یا تراخی؟ می

 تواند با تأخیر به انجام آن کار مبادرت ورزد؟ د یا این که میبه عبارت دیگر هرگاه شخص دیگری را امری به کاری نماید، آیا باید فورًا آن کار را انجام ده

 تواند با تأخیر آن کار را ترک کند؟ یا در صورتی که شخصی دیگری را از انجام کاری نهی کند، آیا شخص اخیر فورًا باید عمل را ترک کند یا این که می 

نه برای تراخی، بلکه فور یا تراخی را باید از قرائن و اوضا  و احوال استنبا  نمود. هرگاه  پاسخ چنین است، صیغۀ امر و صیغۀ نهی، نه برای فور وضع شده و 
 قرینه و اضوا  و احوالی در مسئله یافت نشد؛ امر درلت بر تراخی دارد و نهی درلت بر فوریت. 

ه و تکرار   َمرس

 شود این است که آیا امر و نهی درلت بر َمّره دارند یا درلت بر تکرار؟ رح می مقصود از َمّره یعنی یک بار و مراد از تکرار یعنی چند بار. سؤالی که مط

بار از تکلیف بری  به عبارت دیگر هرگاه شخصی دیگری را به انجام کاری امر کند، آیا مأمور تنها مکلف است که یک بار آن کار را انجام دهد و با انجام یک 
 ؟ شود و یا باید آن را مکررًا انجام دهدمی

 خودداری ورزد؟   همچنین هرگاه کسی دیگری را از انجام کاری نهی نماید، آیا وی تنها یک بار باید آن کار را انجام دهد یا مکررًا باید از انجام آن عمل

احوال است. هرگاه قرینه و اوضا    پاسخ چنین است، صیغۀ امر و صیغۀ نهی، نه برای َمّره وضع شده و نه برای تکرار، بلکه َمّره و تکرار تابع قرائن و اوضا  و 
 و احوالی در مسئله یافت نشد؛ امر درلت بر َمّره دارد ولی در نهی تکرار رزم است. 

 

 مفاهیر 

شود و بخش دیگر  شود و فقط تنها بخشی از معنای مورد ن،ر به صراحت در قال  الفاظ بیان می در بسیاری از موارد به تمام مقصود در جمله تصری  نمی 
 پردازد. شود. مبیث مفاهیم در علم اصول به این مسئلۀ مهم می صود را که رزمه و نتیجۀ معنای بیان شده است به فهم و استنبا  شنونده واگشار می مق

سد و در  ر منطو  در لغت، یعنی آنچه بدان ُنطق شده است و در اصطیح، عبارت است از معنایی که به طور مستقیم از یک عبارت به مهن می منطوب:  
 جمله مکر شده است.

شود که در جمله به آن تصری  نشده، ولی از  رود. مفهوم به معنایی گفته میدر اصطیح علم اصول واژ  »مفهوم« در برابر »منطو « به کارمی مفهوم:  
 شود و رزمۀ معنای اصلی جمله است. جمله فهمیده می 

 هائی را که آخر آنها مسدود نیست، تملک نماید.« و شوار  عامه و کوچه تواند طر  قانون مدنی: »هیچ کس نمی  24ماد   مثال:

شود و در اصطیح  ای که آخرش مسدود نیست قابل تملک نیست. این حکم در کیم و ُنطق آمده است و مستقیمًا از ماده استفاده می کوچه   منطوب ماده:
 گویند. علم اصول آن را منطو  می 
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شود و اصطیحًا آن را  مسدود است قابل تملک است. این حکم در کیم و ُنطق نیامده بلکه از ترکی  جمله فهمیده می  ای که آخرشکوچه  مفهوم ماده:
 گویند. مفهوم می 

 قانون مدنی: »ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است ریرمنقول است... .«  15ماد   مثال:

 دن ریرمنقول است.ثمره و حاصل پیش از چیده یا درو نشمنطوب ماده: 

 ثمره و حاصل پس از چیده یا درو شدن منقول است.  مفهوم ماده:

 قانون مدنی: »در نکاح منقطع عدم مکر مهر در عقد موج  بطین است.«  1095ماد   مثال:

 اگر در نکاح منقطع مهر در عقد مکر نشود، عقد باطل است. منطوب ماده: 

 عقد مکر نشود عقد باطل نیست.اگر در نکاح دائم مهر در مفهوم ماده: 

تواند کس نمی دارد که: »هیچ قانون مدنی بیان می   1003هر جمله و کیمی منطو  دارد، ولی نباید تصور کرد که حتمًا باید مفهوم هم داشته باشد. مثًی ماد   
 بیش از یک اقامتگاه داشته باشد« این ماده فقط منطو  دارد، ولی مفهوم ندارد. 

قانون اساسی: »هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است،    28خانوادگی باشد.« و اصل  قانون مدنی: »هر کس باید دارای نام   997  همچنین ماد  
 برگزیند.« فاقد مفهوم هستند. 

 اقسام منطوب 

 ح منطو  ریرصری   2. منطو  صری  1قسم است:  2منطو  بر 

 شود. کیم »منطو  صری « گفته می به معنا ومدلول مطابقی و تضمنی منطوب صریح:  ن1
 درلت لفظ بر »کل معنا« است. داللت مطابقی: 

 مثل درلت لفظ »کتاب« بر »تمام کتاب« 

 درلت لفظ »بیع« بر »تملیک عین به عوخ معلوم« 

 نماید.«درلت لفظ »دلیل« بر »امری که اصیاب دعوا برای اثبات یا دفا  از دعوا به آن استناد می 

 درلت لفظ بر »جزئی از معنا« است. داللت تضمنی: 

 مثل لفظ »کتاب بر »جلد کتاب« 

 قانون مدنی بر »ثمن«  214درلت لفظ »مورد معامله« در ماد   

 کنند« قانون مدنی: »مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از طرفین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می  214ماد  

 منطوب غیرصریح:  ن2
 شود. گویند؛ به منطو  ریرصری  »درلت سیاقی« هم گفته می درلت التزامی کیم منطو  ریرصری  می  به 

 اقسام منطوب غیرصریح 

 . درلت اشاره 3. درلت تنبیه یا ایماء 2. درلت اقتضاء 1قسم است:   3منطو  ریرصری  بر 
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 باشد.ای می تقدیر گرفتن کلمه در درلت اقتضاء صیت و درستی جمله مستلزم در  داللت اقتضاء:  ن1

ح شر  مجهولی که جهل به آن جهل    2ح شر  خیف مقتضای عقد    1قانون مدنی: »شرو  مفصلۀ مییل باطل و موج  بطین عقد است:    233مثال ماد   
باشد؛ زیرا لفظ  لت اقتضاء میعقد باشد، درلتش در  شر  خیف مقتضای مات به عوضین شود.« اگر من،ور از شر  خیف مقتضای عقد در این ماده،  

 »مات« در تقدیر گرفته شده است. 

های فو  از زمان عفو یا اتمام  قانون مجازات اسیمی: »در عفو و آزادی مشرو ، اثر تبعی میکومیت پس از گششت مدت   25ماد     3مثال دیگر، تبصر   
باشد؛ زیرا لفظ »خصوصی«  باشد، درلتش درلتش درلت اقتضاء می  خصوصیعفو شود.« چنانچه من،ور از عفو در این ماده، مدت آزادی مشرو  رفع می 

 در تقدیر گرفته شده است.

قانون آیین دادرسی مدنی: »در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بیفاصله   175همچنین مطابق ماد  
  بیفاصله پس از ابیغ ی دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد.« در صورتی که من،ور از بیفاصله در این ماده  به دستور مرجع صادرکننده توسط اجرا

 باشد؛ زیرا لفظ »پس از ابیغ« در تقدیر گرفته شده است. باشد، درلتش درلت اقتضاء می 

 رسد آن قید علت حکم موجود در آن جمله است. رد که به ن،ر می در درلت تنبیه یا ایماء، در جمله قیدی وجود داداللت تنبیه یا ایماء:  ن2

علت بطین رهن دین و  شود که قانون مدنی: »مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.« از این ماده فهمیده می   774مثال ماد  
 ، بنابراین درلتش تنبیه یا ایماء است.منفعت، عین معین نبودن آن است 

شود.« از این  طۀ عی  از قابلیت انتفا  خارج شده و نتوان رفع عی  نمود اجاره باطل میقانون مدنی: »هرگاه عین مستأجره به واس  481مثال دیگر ماد   
 ؛ بنابراین درلتش تنبیه و ایماء است.علت بطین اجاره، خارج شدن عین مستأجره از قابلیت انتفا  است شود که ماده فهمیده می 

 شود. گیری میویند نیست ولی از گفتۀ او نتیجه ای دارد که مقصود گ در درلت اشاره گفتار رزمه داللت اشاره:  ن3

 قانون مدنی: »ودیعه عقدی است جایز«  611مثال ماد  

 954و    611شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.« درلت مواد  قانون مدنی: »کلیۀ عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می   954و ماد   
 ، درلت اشاره است. شود ه به سفه و موت احد طرفین منفسخ میعقد ودیعقانون مدنی بر این که 

الوکاله که ممکن  تواند برای تأدیۀ خسارت ناشی از هزینۀ دادرسی و حق قانون آیین دادرسی مدنی: »در کلیۀ دعاوی مدنی... خوانده می   109مثال دیگر ماد   
 است خواهان میکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید.« 
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قانون آیین دادرسی مدنی: »در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی    110و ماد    
در کلیۀ  ی بر این که  قانون آیین دادرسی مدن   110و    109تواند برای تأمین خسارت احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.« درلت مواد  علیه متوقف، خوانده نمی 
دعاوی علیه    های احتمالی خود تقاضای تأمین نماید مگر دعاوی مستند به اسناد تجاری و اسناد رسمیتواند برای تأمین خسارت دعاوی مدنی خوانده می 

 درلت اشاره است.  متوقف

 اقسام مفهوم 

 ح مفهوم مخالف  2ح مفهوم موافق  1قسم است:   2مفهوم بر 

 هوم است که حکم آن از جهت نفی و اثبات با حکم منطو  یکسان است؛ بنابراین: مف  مفهوم موافق: ن1
 اگر حکم منطو  مثبت باشد، حکم مفهوم موافق آن هم مثبت است.ی 

 اگر حکم منطو  منفی باشد، حکم مفهوم موافق آن هم منفی است.ی 

 حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.« قانون مدنی: »اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از  398مثال ماد  

 مفهوم موافق: »اگر ثمن حیوان باشد بایع تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.« 

 باشد و هر دو حکم مثبت است. باشد و حکم مفهوم نیز »وجود خیار حیوان« می حکم منطو  »وجود خیار حیوان« می

 از جهت نفی و اثبات با حکم منطو  یکسان نیست؛ بنابراین: مفهوم است که حکم آن مفهوم مبالف:   ن2
 اگر حکم منطو  مثبت باشد، حکم مفهوم مخالف آن منفی است. ی 

 اگر حکم منطو  منفی باشد، حکم مفهوم مخالف آن مثبت است.ی 

 معامله کند... .«علیه با خود تواند به سمت قیمومت از طرف مولی قانون مدنی: »قیم نمی  1240مثال ماد  

 علیه با خود معامله کند.« تواند به سمت وریت از طرف مولی مفهوم مخالف: »ولی می 

 باشد؛ بنابراین حکم منطو  منفی و حکم مفهوم مثبت است. باشد و حکم مفهوم »جواز معامله با خود« می حکم منطو  »عدم جواز معامله با خود« می 

 اقسام مفهوم موافق 

حجت استظاهر کالم از باب مقصود متکلم می باشدداللت اقتضا

حجت  استظاهر کالم از باب مقصود متکلم می باشدءداللت تنبیه یا ایما

استالزمن عقلی از  باب این کهمقصود متکلم نمی باشدداللت اشاره
حجت است
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تر و بیشتر  در مفهوم موافق اولویت یا قیاس اولویت حکم منطو ، به موضوعی که علت حکم در آن قویولویت )قیاس اولویت(:  مفهوم موافق ا ن1
 شود؛ بنابراین در مفهوم موافق اولویت: است سرایت داده می 

 تر از منطو  است. علت حکم در مفهوم قوی  .1
 حکم منطو  و مفهوم از جهت نفی و اثبات یکسان است.  .2
 م موافق اولویت یا قیاس اولویت حجت است. مفهو ✓

ّ ...« یعنی به پدر و مادر اف نگویید. 
ف 

ُ
 مثال آیۀ: »... َفَی َتُقْل َلُهَما أ

لت در »ضرب  مفهوم موافق اولویت: پدر و مادر را مورد ضرب و شتم قرار ندهید. در این جا علت حکم منطو  »آزار نرساندن به پدر و مادر است« و این ع
تر وبیشتر از »اف گفتن« به والدین است؛ به عبارت دیگر وقتی ُاف گفتن به والدین ممنو  است پس به طریق ُاولی ضرب و شتم  شتم والدین« قوی و  

 والدین هم ممنو  است. 

علیه را به خود  که مال مولی   علیه با خود معامله کند اعم از این تواند به سمت قیمومت از طرف مولی قانون مدنی: »قیم نمی   1240مثال دیگر ماد   
 منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد« 

علیه مالی را به خود هبه کند« در این جا علت حکم منطو  »جلوگیری از احتمال  تواند به سمت قیمومت از طرف مولی مفهوم موافق اولویت: »قیم نمی 
توان تر و بیشتر از معامیت معوخ است؛ به عبارت دیگر می ت بیعوخ مثل هبه قوی علیه است« که این علت در معامی تجاوز قیم به اموال مولی 

 علیه را به خود هبه کند.«تواند مال مولی علیه معاملۀ معوضی با خود بکند پس به طریق اولی نمی تواند از طرف مولی گفت وقتی که قیم نمی 

ست که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستند به فعل او  قانون مدنی: »راص  مسؤول نقص و عیبی ا  261همچنین ماد   
 « نباشد.

باشد« وقتی  مفهوم مخالف اولویت: »راص  مسؤول نقص و عیبی که در زمان تصرف او به مال مغص. ب وارد شده باشد و مستند به فعل او باشد، می
 نباشد، پس به طریق اولی مسؤول عی  و نقصی است که مستند به فعل او باشد.که راص  مسؤول نقص و عیبی است که مستند به فعل او 

آنکه مفهوم نسبت  دهیم بی در مفهوم موافق مساوی حکم منطو  را به موضوعی دیگر که همان علت را دارد سرایت می مفهوم موافق مساوی:   ن2
 به منطو  اولویتی از جهت علت حکم داشته باشد. 

آنکه اولویتی از جهت علت حکم داشته باشد،  نیست بنابراین حکم منطو  را به موضوعی که همان علت را دارد بی مفهوم موافق مساوی حجت   ✓
 سرایت دارد. 

 قانون مدنی: »ضمان دینی که هنوز سب  آن ایجاد نشده است باطل است.«  691مثال ماد  

 مفهوم موافق مساوی: »حوالۀ دینی که سب  آن ایجاد نشده است باطل است.« 

 شود.« قانون مدنی: »اگر مبیع قبل از تسلیم ... تلف شود بیع منفسخ می  387مثال دیگر ماد  

 شود« مفهوم موافق مساوی: »اگر ثمن عین معین قبل از تسلیم... تلف شود بیع منفسخ می 

 العموم« ر با تصوی  مدعی علیه را به صل  خاتمه دهد مگ تواند دعوای مربو  به مولیقانون مدنی: »قیم نمی  1242همچنین ماد  

 العموم« علیه را به صل  خاتمه دهد مگر با تصوی  مدعیتواند دعوای مربو  به مولی مفهوم موافق مساوی: »ولی نمی 

 اقسام مفهوم مبالف 
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باشد حکم مفهوم مخالف آن  مفهوم مخاف مفهومی است که حکم آن از جهت نفی و اثبات با حکم منطو  متفاوت است؛ بنابراین اگر حکم منطو  مثبت 
 منفی است و بالعکس اگر حکم منطو  منفی باشد، حکم مفهوم مخالف آن مثبت است. 

 . مفهوم رایت 3. مفهوم وصف 2. مفهوم شر  1قسم است:  6مفهوم مخالف بر 

 . مفهوم عدد. 6. مفهوم لق  5. مفهوم حصر یا استثناء 4 

ای است که از سه جزء تشکیل  باشد. جملۀ شرطیه جمله معنای ادبی آن که همان جملۀ شرطیه است می مقصود از شر  در این جا به  مفهوم شرط:   ن1
  شده است. یکی ادات شر ، دوم فعل شر ، سوم جواب شر  یا جزای شر . برای مثال هرگاه شخصی بگوید اگر فردا باران نبارد به مسافرت خواهم 

 باشد.شر ؛ »فردا باران نبارد« فعل شر ؛ »به مسافرت خواهم رفت« جواب شر  می رفت، این جمله، جملۀ شرطیه است. »اگر« ادات 
برای مثال در مثال فو  گوینده دو معنا را افاده کرده است یکی منطو  یعنی در صورت نباریدن باران، گوینده به مسافرت    مفهوم شر  حجت است، ✓

 وینده به مسافرت نخواهد رفت. خواهد رفت و دوم مفهوم مخالف یعنی در صورت بارش باران، گ 
. رابطۀ میزمه بین شر  و جزا از نو   2. بین شر  و جزای شر  میزمه وجود داشته باشد.  1برای این که جملۀ شرطیه مفهوم داشته باشد. باید:  

 . شر  سب  انیصاری برای تیقق جزا باشد. 3سببیت باشد. 

 گردد.« أی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد نقض نمی قانون آیین دادرسی مدنی: »چنانچه ر  372مثال ماد  

 گردد. مفهوم مخالف شر : چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف باشد نقض می 

 ست.« نیشده باشدبه وسیلۀ دیگری ممکن  قانون مدنی: »انجام فعلی چنانچه مباشرت شخص متعهد شر  268مثال دیگر ماد  

 مفهوم مخالف شر : »انجام فعلی چنانچه مباشرت شخص متعهد شر  نشده باشد به وسیلۀ دیگری ممکن است.« 

 مفهوم شر  در موارد زیر حجت نیست: •
رای ایجاد جواب شر  نباشد مفهوم  در مواردی که شر  جایگزین داشته باشد: در صورتی که شر  جایگزین داشته باشد؛ یعنی شر  سب  انیصاری ب .1

 شود. توان گفت با منتفی شدن شر ، حکم نیز منتفی می شر  حجت نیست؛ یعنی نمی 
قانون مدنی: »اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید« مفهوم شر  در اینجا    388مثال ماد   

»اگر قبل از تسلیم در مبیع نقضی حاصل نشود مشتری حق ندارد معامله را فسخ نماید« زیرا شر  در این جا جایگزین  توان گفت  حجت نیست و نمی 
توان گفت »اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق خواهد داشت معامله را فسخ  دارد و سب  انیصاری برای تیقق جواب شر  نیست، برای مثال می 

 ن شده باشد حق خواهد داشت معامله را فسخ نماید.« نماید« یا »اگر مشتری مغبو

در مواردی که منتفی شدن شر ، موج  منتفی شدن موضو  شود: اگر منتفی شدن شر  موج  منتفی شدن موضو  شود، شر  مفهوم ندارد به   .2
کنم« شر  در این جمله  یدم آن را وقف می گویند. برای مثال چنانچه گفته شود »اگر خانه خر ای »سالبه به انتفاء موضو « می چنین جمیت شرطیه 

کنم« چون در این صورت  شود و معنا ندارد که بگوییم »اگر خانه نخریدم آن را وقف نمی مفهوم ندارد زیرا اگر شر  منتفی شود موضو  هم منتفی می 
 کنم. کنم یا نمی ای وجود ندارد که بگوییم آن را وقف می خانه 

علیهم حق شفعه ندارد« شر  در این جا مفهوم ندارد زیرا اگر  گر حصۀ یکی از دو شرطک وقف باشد، متولی یا موقوف  قانون مدنی: »ا  811مثال ماد  
علیهم حق شفعه دارد«  شود و معنا ندارد که بگوییم »اگر حصۀ یکی از دو شریک وقف نباشد، متولی یا موقوف  شر  منتفی شود موضو  هم منتفی می

 علیهم وجود ندارد که بخواهیم بگوییم حق شفع دارد یا ندارد. شریک وقف نباشد، متولی یا موقوف   زیرا اگر حصۀ یکی از دو 
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تر از وصف در ادبیات دارد. در ادبیات وصف به معنای به معنای صفت است که تنها اسم را توصیف  وصف در اصول معنایی گسترده مفهوم وصف:  ن2
کند، هم فعل و هم قید دیگری را؛ بنابراین در اصول،  گردد که هم صفت را توصیف می شامل قید نیز می کند ولی در اصول، وصف عیوه بر صفت می

 باشند. وصف و قید یک معنا داشته و هر دو اعم از صفت و قید در ادبیات می
 . وصف یا قید توضییی 2. وصف یا قید احترازی 1وصف یا قید بر دو قسم است: 

باشد؛ یعنی اگر قید باشد حکم نیز موجود است و هرگاه قید نباشد  قید احترازی قیدی است که علت حکم می (:  وصف یا قید احترازی )تقییدی
 چنین وصفی مفهوم دارد. حکم منتفی خواهد بود؛ 

 هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید« تواند طر  و شوار  عامه و کوچه کس نمی قانون مدنی: »هیچ   24مثال ماد  

هایی را که آخر آنها مسدود  »که آخر آنها مسدود نیست« قید یا وصف احترازی یا تقییدی است و مفهوم دارد و مفهوم آن این است که »کوچه   عبارت
 توان تملک نمود« است می 

ف احترازی یا تقییدی است  قانون مدنی: »تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است ...« عبارت »به عنوان مالیکت« قید یا وص   35مثال دیگر ماد   
 و مفهوم دارد و مفهوم آن این گونه است که »تصرفی که به عنوان مالکیت نباشد، دلیل مالکیت نیست« 

گردد. قید توضییی  قید توضییی یا تأکیدی قیدی است که علت حکم نبوده و با انتفاء آن حکم منتفی نمی وصف یا قید توضیای یا تأکیدی:  
 چنین وصفی مفهوم ندارد. برای توضی  بیشتر مطل  است و ارتبا  مستقیمی با حکم ندارد. 

شخص پس از مراجعه به آن مرد و بدون این که    برای مثال هرگاه شخصی به دیگری بگویید این خودکار را به آن مردی بده عینک زده است و آن
گردد و آمر از او بسرسد چرا خودکار را ندادی و مأمور در پاسخ بگوید هنگامی که نزد آن شخص رفتم عینکش را  خودکار را به او بدهد به نزد آمر بازمی

گردد که قید عینک زده قید  ست، با دقت در این مثال میح،ه می برداشته بود و شما امر کرده بودید این خودکار را به آن شخصی بدهم که عینک زده ا
خواسته که مأمور بداند خودکار را به چه شیصی بدهد نه این که چون آن شخص عینک دارد خودکار را به او بدهد و هرگاه توضییی بوده و آمر تنها می 

 عینک نداشته باشد، کتاب را به او ندهد.

اند فقط ممکن است برای مزید اطی  استما  نمود ...« عبارت  ن پانزده سال تمام نرسیده س»شهادت اطفالی را که به  ن مدنی: قانو 1314مثال ماد  
  توان گفت »شهادت اطفالی که به سن پانزده سال تمام رسیده باشد و نمی اند« وصف توضییی است و حجت نمی»که به سن پانزده سال تمام نرسیده

 شود. شود و شخصی که به سن پانزده سال تمام برسد طفل میسوب نمی با منتفی شدن وصف موضو  هم منتفی می  باشند معتبر است« زیرا

له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.« عبارت »و بتواند مالک  قاون مدنی: »موصی  850مثال دیگر ماد  ماد  
است« وصف توضییی است و حجت نیست زیرا مطابق قانون مدنی هر انسانی متمع از حقوقی مدنی و از جمله    چیزی بشود که برای او وصیت شده

 حق مالکیت است. 

قانون مدنی »اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین    398رایت عبارت است از نهایت و انتهای امری. چنان که مطابق ماد   مفهوم غایت:   ن3
 مله را دارد« خیار حیوان از تاریخ عقد تا سه روز موجود است، یعنی انتهای خیار حیوان سه روز از حین عقد است. عقد اختیار فسخ معا

به عبارت دیگر هرگاه حکم دارای نهایت و انتها باشد، مفهوم آن این است که پس از آن نهایت و انتها دیگر حکمی وجود   باشد،مفهوم رایت حجت می  ✓
 توان گفت پس از انقضاء سه روز دیگر خیار حیوان وجود نخواهد داشت. در مثال فو  که مدت خیار حیوان سه روز است می نخواهد داشت؛ چنان که 

 قانون مدنی: »اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.«  388مثال ماد  

 تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق فسخ ندارد.« مفهوم مخالف رایت: »در صورتی که بعد از
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 شود.« قانون مدنی: »اگر قبل از قبض واه  یا مته  فوت کند هبه باطل می  802مثال دیگر ماد  

 شود.« مفهوم مخالف رایت: »فوت واه  یا مته  پس از قبض موج  بطین هبه نمی 

 آیا غایت داخل در منطوب است یا داخل در مفهوم؟ 

باشد. حال باید  ه حکمی دارای رایت باشد و معتقد باشیم که رایت مفهوم دارد، حکم پیش از رایت منطو  بوده و حکم پس از رایت، مفهوم می هرگا
بدیهی  شنبه است  نام دانشجویان در دانشگاه از روز شنبه تا روز شه دید رایت داخل در منطو  است یا داخل در مفهوم؟ برای مثال هرگاه گفته شود ثبت 

شود و روزهای چهارشنبه و پنج شنبه به بعد مفهوم  نام در این روزها قطعًا انجام می است که روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه منطو  جمله بوده و ثبت 
شود؟ به عبارت دیگر،  م انجام نمی ناشود یا ثبت نام انجام می شنبه )رایت( آیا ثبت پشیرد. حال باید دید در روز سه نام در این روزها انجام نمیبوده و ثبت 

 آیا رایت دخل در ُمَغّیا )منطو ( است یا خیر؟ 

کند که این امر که آیا رایت داخل در منطو  است یا داخل در مفهوم، بستگی به قرائن و اوضا  و احوال دارد. چنان که در مواردی قرائن حکم می  
کند که داخل در مفهوم باشد. حال اگر قرینه و اوضا  و احوالی در مسئله وجود نداشته  می رایت داخل در منطو  باشد و در مواردی چنین اقتضاء  

روز    باشد حکم قضیه نسبت به رایت مجمل بوده و از درجۀ اعتبار ساقط است و باید به اصول عملیه مراجعه نمود؛ چنان که در مثال فو  هرگاه در
شنبه  یا خیر، به تمسک به اصل استصیاب باید حکم به بقای حالت سابق داد و بر آن بود که در روز سه شود  نام انجام می شنبه شک کنیم که آیا ثبت سه 

 شود. نام انجام می نیز ثبت 

 مفهوم رایت حجت است و این امر که داخل در ُمَغّیا است یا خیر، بستگی به قرائن و اوضا  و احوال دارد. ✓
 حصر عبارت است از میدود کردن و منیصر کردن حکم به امری. مفهوم حصر یا استثناء:   ن4

من،ور از مفهوم حصر در علم اصول فقه هم جمیتی است که در آنها ادات حصری همچون »فقط«، »منیصرًا«، »تنها«، »بس« وجود دارد و هم  
 »به استثنای«، »به ریر از« استفاده شده است.جمیتی که در آنها از ادات استثنا همچون »مگر«، »به جز«، 

 ؛ یعنی هرگاه حکم میدود به موردی باشد، مفهوم آن این است که حکم مزبور برای ریر از آن مورد، وجود نخواهد داشت. مفهوم حصر حجت است •
مقام قانونی او یا به کسی که مأمون  رده است یا قائم قانون مدنی: »امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت ک  624مثال ماد  ماد   

 در أخش باشد مسترد دارد« 

مقام او یا کسی که مأمون در أخش باشد  تواند مال ودیعه را به کسی ریر از کسی که مال ودیعه را از او دریافت کرده یا قائم مفهوم حصر: »امین نمی 
 مسترد دارد« 

 شود.« سیمی: »ریرمسلمان تنها در صورت ت،اهر به مصرف مسکر میکوم به حد می قانون مجازات ا 266مثال دیگر، ماد  

 شود.« مفهوم حصر: »ریرمسلمان در صورت عدم ت،اهر به مصرف مسکر میکوم به حد نمی 

چنین بایع، مشتری،  باشند. هملق  عبارت است از اسم و یا صفت جانشین اسم. برای مثال کلمات بیع و اجاره که اسم بوده، لق  می مفهوم لقب:  ن5
گردند. مفهوم لق  به این معنا است که هرگاه حکمی برای لقبی مکر شد این  علیهم که صفت جانشین اسم هستند لق  میسوب میواقف و موقوف  

 ها وجود ندارد.حکم برای دیگر لق  
ها ه حکمی برای لقبی مکر شد این حکم برای دیگر لق  توان گفت هرگا، به عبارت دیگر لق  مفهوم ندارد بنابراین نمی باشدمفهوم لق  حجت نمی  •

 کند.وجود ندارد، زیرا اثبات شئ نفی ماعداء نمی 
 مگر در صورت تفریط یا تعدی« باشد نمیقانون مدنی: »مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه  640مثال ماد  
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 .«باشدمی مفهوم مخالف لق : »مستود  ضامن تلف یا نقصان مال ودیعه 

 عاقل و بالغ و قاصد باشد.« بایدقانون مدنی: »عاقد  1064مثال دیگر ماد  

 عاقل و بالغ و قاصد باشد.«  نبایدمفهوم مخالف لق : »ریرعاقد 

 مفهوم عدد یعنی هرگاه در جمله عددی آمده باشد این حکم برای کمتر یا بیشتر از این عدد وجود ندارد. مفهوم عدد:  ن6
توان گفت هرگاه در جمله عددی آمده باشد. این حکم برای کمتر یا بیشتر از  مفهوم عدد حجت نیست، به عبارت دیگر عدد مفهوم ندارد، بنابراین نمی  •

 قسم است:  2آید بر آن عدد وجود ندارد، ولی باید در این خصو  قائل به تفصیل شد. عدد که در کیم می 
 در این موارد عدد مفهوم ندارد.   عدد در برخی موارد تمثیلی است، .1

 قانون مدنی: »جمع بین دو خواهر ممنو  است اگر چه به عقد منقطع باشد.«  1048مثال ماد  

 توان گفت: »جمع بین سه خواهر ممنو  نیست«عدد در این ماده تمثیلی است و مفهوم ندارد، بنابراین نمی 

 شود: عدد مفهوم دارد و به اقسام زیر تقسیم می عدد در برخی موارد »ریرتمثیلی« است، در این موارد  .2
 جایی که عدد برای بیان حداقل چیزی است:  •

گهی تا جلسۀ رسیدگی نباید کمتر از    73مثال ماد    باشد.« یک ماهقانون آیین دادرسی مدنی: »تاریخ انتشار آ

 جایی که عدد برای بیان حداکثر چیزی است:  •
 به این قرار اعتراخ نماید.«   ظرف ده روزشود، نامبرده حق دارد قانون آیین دادرسی مدنی: »قرار تأمین به طرف ابیغ می  116مثال ماد  

 جایی که عدد برای بیان حداقل و حداکثر چیزی است: در این موارد حکم برای کمتر و بیشتر از آن عدد وجود ندارد.  •
یک تا پنج  شوند به مجازات حبس از  اسیمی بخش تعزیرات: »کسانی که به عنوان ورشکسته به تقل  میکوم می قانون مجازات    670مثال ماد   

 میکوم خواهند شد.«  سال

  جایی که عدد برای بیان تعداد مشخص و معینی آمده باشد: مفهوم عدد در این موارد این گونه است که حکم منطو  برای ریر از این عدد وجود  •
 ندارد. 
 ضربه شی  است.« هشتاد قانون مجازات اسیمی: »حد قشف  250ماد  مثال 

 

 عام و خاص 

 توان به دو صورت گزارش داد: شوند. این رویداد ساده را می آموزان در امتیان قبول میفرخ کنید در یک کیس درس، همۀ دانش 

 شدند.« آموزان: »میمد، آرمان، حسین، میمود و ... قبول با مکر نام یکایک دانش  .1
 آموزان کیس قبول شدند« به صورت کلی و عمومی: »همۀ دانش  .2

تک افراد از عنوان کلی و  این دو عبارت معنای یکسانی دارد، اما جملۀ دوم به دلیل اختصار و سادگی کاربرد بیشتری دارد. در جملۀ دوم به جای مکر تک 
 شود. آموزان« استفاده شده که شامل همۀ آنان می لفظ عام »همۀ داشن 

ها است. بر همین اساس در  سازی در همۀ زبان های سخن ترین شیوه کند از رایج استفاده از الفاظ عام که بر افراد و مصادیق مختلف یک مفهوم درلت می
و فراگیر به کار رفته است. از این  توان یافت که برای انتقال معانی عام  های فراوانی از الفاظ عام را می های حقوقی نیز نمونه متون شرعی و قانونی و نوشته 
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های شود، بیث عام خا  است. با توجه به کاربرد فراوان الفاظ عام در متن قوانین یا نوشته رو، یکی از مباحث مهمی که در بخش الفاظ به آن پرداخته می 
نین و دستیابی به تفسیر صیی  الفاظ، مفید بلکه ضروروی  حقوقی و به طور کلی در روابط حقوقی افراد، آشنایی با مباحث عام و خا  برای فهم درست قوا

 رسد.به ن،ر می 

گیرد، به عبارت دیگر عام لف،ی است که بر شمول و فراگیری مفهوم خود نسبت به  عام لف،ی است که همۀ افراد و مصادیق مفهوم خود را در برمیعام:  
 شود که مفهوم انسان بر آنها صاد  است. ا« عام است؛ زیرا شامل کلیۀ افراد و مصادیقی می هکند. مثًی لفظ »همۀ انسان همۀ افراد و مصادیقش درلت می 

آموزان«، خا   ها« یا »تعدادی از دانشگیرد. مثًی عبارت »بعضی انسان خا  لف،ی است که تنها برخی از افراد و مصادیق مفهوم عام را دربرمی خاص:  
ها است. یا دو لفظ »ایران« و »کشورهای آسیایی« نسبت به  ها خا  است؛ زیرا شامل بخشی از انسان ن است. همچنین لفظ »کودکان« نسبت به »انسا

 لفظ »همۀ کشورها« خا  است، زیرا تنها به یک یا چند کشور اشاره دارد. 

 اصالةال موم حنت است 

اصل حجت است. مبنای حجیت آن ظهور لف،ی و بنای    های معتبر لف،ی است. اینهمان طور که در مباحث قبلی مکر شد اصالةالعموم یکی از اصل 
 ارجرا است. عقیء است و مورد رد شار  قرار نگرفته و حجت و رزم 

 الفاظ عام 

 کند. الفاظ و ترکیبات زیر بر عموم درلت می

 ادات عام ن1

 کند.کلماتی همچون کل، کلیه، هر، همه، هیچ، هریک، تمام و جمیع درلت بر عموم می 

قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، ن،امی، سیاسی و ریر این ها باید بر اساس    کلینقانون اساسی: »  4مثال اصل  
 موازین اسیمی باشد.« 

 ثنا کرده باشد.« گونه تصرف و انتفا  دارد، مگر در مواردی که قانون است همه  مالکی نسبت به مایملک خود حق    هرقانون مدنی: »   30مثال دیگر ماد   

 توان بیرون کرد مگر به حکم قانون« مالی را از تصرف صاح  آن نمی  هیجقانون مدنی: » 31و ماد  

 معامیت رزمه ممکن است موجود باشد.« جمی انوا  خیارات در  تمامقانون مدنی: »  456همچنین ماد 

 لفظ جم  ن2

ر اموال خود نافش نیست مگر با اجاز  ولی یا قیم او، اعم از این که این اجازه قبًی  ریررشید دم امالت و تصرفات  قانون مدنی: »  1214مثال ماد   
 داده شده باشد یا بعد از انجام عمل...«

ّ ظم عمومی یا بر خیف اخی  حسنه که مغایر با موازین شر  باشد در دادگاه  عقود و قراردادهایی  قانون آیین دادرسی مدنی: »  7و ماد   
که مخل 

 تی  اثر نیست.« قابل تر 

 نکره در سیاب نفی یا نهی  ن3

 نکره: اسمی است که بر شخص یا شئ نامعین درلت دارد. مثل »کتابی«، »وکیل«، »تاجر« و ... 

 معرفه: اسمی است که بر شخص یا شئ معینی درلت داشته باشد. مثل »علی«، »زهرا«، »آن وکیل« و ...
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 کند.ار برده شود، آن لفظ نکره بر عموم درلت می اگر لفظ نکره در یک جملۀ منفی یا َمنهی به ک

فی کرده  مثال قاعد  فقهی معروف »ر ضرر و ر ضرار فی ارسیم« درلت بر عام دارد؛ زیرا الفاظ »ضرر« و »ضرار« نکره هستند و »ر« جمله را من
 باشد.است، به عبارت دیگر این جمله نکره در سیا  نفی می 

در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود...« لفظ »کسی« در این ماده نکره است    تواندنمی   کسیون مدنی: »قان   132مثال دیگر ماد   
 کند. تواند« منفی است، بنابراین لفظ »کسی« در این ماده درلت بر عموم میو این جمله با توجه به کلمۀ »نمی 

در تملک ندارد.« لفظ »اثری« در این ماده نکره است و این جمله با توجه به کلمۀ »ندارد« منفی    اثریقانون مدنی: »بیع فاسد    365همچنین ماد   
 کند. باشد؛ بنابراین لفظ »اثری« در این ماده بر عموم درلت می می

 کند. اسم مفردی که مضاف واقع شود بر عموم درلت میمفرد مضاف:   ن4

قانون مدنی: »هرگاه مال ریرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصۀ خود را به قصد بیع به شخص    808ال ماد   مث
ی  ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصۀ مبیعه را تملک کند.« در این ماده »حصۀ« لفظ مفرد

بنابراین لفظ »حصه« بر عموم درلت می إلیه آن لفظ »خود« می ضاف واقع شده است و مضاف  است م کند و من،ور از آن »تمام حصۀ خود«  باشد؛ 
 باشد.می

 اقسام عام 

 عام از لیاظ نیو  تعلق حکم به موضو  بر سه قسم است: 

 عام افرادی یا شمولی یا استغراقی  ن1
تعداد افراد موضو ، حکم وجود دارد؛ در نتیجه به تعداد افراد موضو ، اطاعت از حکم )فرمانبری( امکان داشته  عام افرادی عامی است که در آن به  

دانان احترام بگشارید.« یعنی به همۀ  و نیز به تعداد افراد موضو ، نافرمانی از حکم )سرپیچی( امکان دارد. برای مثال هرگاه گفته شود: »به حقو  
شود و اگر به تمام این صد نفر احترام کنیم،  دان داشته باشیم در واقع صد حکم وجوب از این جمله برداشت میشارید. اگر حقو  دانان احترام بگحقو  

کند؛ بنابراین در عام افرادی به تعداد افراد  صد امتثال )فرمانبری( وجود دارد و اگر به همۀ آنها توهین کنیم، صد عصیان )سرپیچی( تیقق پیدا می
 ، حکم وجود دارد و به تعداد افراد موضو  امتثال )فرمانبری( و به تعداد افراد موضو ، عصیان، )سرپیچی( امکان دارد. موضو  

باشد؛ به عبارت دیگر در عام افرادی همواره به تعداد موضو ، حکم  در عام افرادی آن چه همواره وجود دارد تعداد حکم، برابر با تعداد افراد موضو  می 
قابل    سرپیچی  تعداد افراد موضو و به    فرمانبری،  تعداد افراد موضو  ، آن گاه به  حکم از نو  تکلیفی الزامی )وجوب یا حرمت( باشد د. اگر  وجود دار 

 تصور است. 

 قانون مدنی: »کلیۀ سکنۀ ایران اعم از اتبا  داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود...«  5مثال ماد  

 توان گفت به تعداد افراد موضو ، حکم وجود دارد. تنها می  الزامی نباشد حکم تکلیفی  ولی اگر  

 تواند برای عقد نکاح وکالت به ریر دهد.« قانون مدنی: »هر یک از زن و مرد می  1071مثال ماد  

 عام منموعی  ن2
 المجمو  وجود دارد. عام مجموعی عامی است که در آن یک حکم برای تمام افراد موضو  من حیث 
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پشیر  تعداد افراد موضو ، سرپیچی امکان ولی به    تنها یک فرمانبری وجود دارد ر این حکم الزامی باشد )چنان که در عام افرادی توضی  داده شد(  حال اگ
 دارد. 

هرگاه مربی  گردد.شود ولی همۀ آنها در یک تیم خیصه میترین مثال برای عام مجموعی تیم فوتبال است که هر چند از یازده نفر تشکیل می واض  
پشیر است. اطاعت هنگامی انجام  باشد تنها یک اطاعت در آن امکان فوتبال وارد زمین شود و بگوید تیم وارد زمین شود چون این حکم، الزامی می 

نشود مرتک  سرپیچی شده   بان وارد زمین شود که تمام یازده نفر وارد زمین شوند ولی به تعداد افراد موضو ، سرپیچی امکان دارد؛ یعنی اگر دروازهمی
 و هگاه بازیکنان دیگر نی از حضور در زمین امتنا  کنند به تعداد آنها سرپیچی میقق گشته است. 

 آید...«به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نیوی شرکا تراضی نمایند به عمل می   تمام شرکاقانون مدنی: »هرگاه  591مثال ماد  

مقام یا نمایند  قانونی وی در هیچ یک  ون آیین دادرسی مدنی »حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم قان 203مثال دیگر ماد   
که حکم، ریابی   از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفا  ننموده باشد و یا اخطاریه ابیغ واقعی نشده باشد« با توجه به این ماده برای این 

 شود. ، جمع این شرایط رزم است، با این وجود این ماده عام مجموعی میسوب می باشد

 عام بدلی  ن3
البدل وضع شده است؛ به عبارت  عام بدلی عامی است که تنها یک حکم وجود دارد ولی این حکم برای یکی از افراد موضو  به طور نامعین و یا علی

واقع شوند. حال اگر این حکم، الزامی باشد به تعداد افراد موضو ، فرمانبری ممکن است ولی    توانند مشمول حکم دیگر هر یک از افراد موضو  می 
باشد؛ برای مثال هرگاه در کیس درسی بیست دانشجو وجود داشته باشند و استاد خطاب به همۀ آنها بگوید یکی از  تنها یک سرپیچی قابل تیقق می 

تنها یک حکم وجوب وجود دارد و این حکم برای یکی از آن بیست دانشجو مقرر شده است؛ اکنون    دانشجویان به این پرسش پاسخ دهد، در این جا
 شود که هیچ یک از آنها به پرسش استاد پاسخ ندهند.هر یک از آنها که به پرسش مزبور پاسخ دهد حکم را اطاعت کرده و سرپیچی هنگامی میقق می 

باشد ار بر روی میز وجود داشته باشد و از شخصی بخواهیم یکی از آنها را به ما بدهد، این عام بدلی می مثال دیگر عام بدلی این است که اگر ده خودک
کند که هیچ یک از خودکارهای  زیرا اگر آن شخص هر یک از خودکارهای مزبور را به ما بدهد از امر اطاعت کرده و عصیان هنگامی تیقق پیدا می 

 مزبور را به ما ندهد. 

شود که در عام بدلی اگر حکم، وجوب باشد، یا به بیث واج  کفائی ارتبا  دارد )مثال اول( و یا به بیث واج   ین دو مثال میح،ه میبا دقت در ا
 تخییری )مثال دوم(. 

 اورد  اورد است.«قانون مدنی: »نفقۀ ابوین با رعایت ارقرب فارقرب به عهد  اورد و   1200مثال حقوقی عام بدلی به صورت واج  کفائی، ماد  

ح در صورت حاضر کردن مکفول به    1شود:  قانون مدنی: »در موارد میل کفیل بری می  746مثال حقوقی عام بدلی به صورت واج  تخییری، ماد   
ء از حقی که  ح در صورتی که ممۀ مکفول به نیوی از انیا  3ح در صورتی که مکفول در موعد مقرر شخصًا حاضر شود    2نیوی که متعهد شده است  

له به نیوی از انیاء به دیگری منتقل  ح در صورتی که حق مکفول    5له کفیل را بریء نماید  ح در صورتی که مکفول    4له برای او دارد بریء شود مکفول  
 ح در صورت فوت مکفول.«   6شود 

ح در صورت    2ح در صورت انقضاء مدت    1شود:  یل زایل می قانون مدنی »حق انتفا  در موارد م  51مثال حقوقی عام بدلی که حکم وجوب نیست، ماد   
 تلف شدن مالی که موضو  انتفا  است.«

فی دیگر  موارد زایل شدن حق انتفا  در این جا عام بدلی است؛ زیرا تیقق یکی از موارد برشمرده شده برای زایل شدن حق انتفا  کافی است؛ و از طر 
 ت.حکم موارد زایل شدن حق انتفا  وجوب نیس
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 تبصیص 

تخصیص در لغت به معنای اختصا  دادن چیزی است و در اصطیح اصول »خارج کردن بعضی از افراد و مصادیق از شمول عام و میدود کردن دامنۀ  
ده، کلمه یا عبارتی را به فراگیری عام« است؛ به عبارت دیگر در مواردی که لفظ عامی به کار رود، اما تنها برخی از افراد آن اراده شود، در چنین مواردی گوین

دارد تا به مخاط  خود بفهماند که تنها بعضی از افراد و مصادیق آن لفظ عام را اراده کرده است، نه  ای بیان می کند یا کیم جداگانه کیم خود ضمیمه می 
 گویند.همۀ مصادیق را. به این عمل دراصطیح، تخصیص می 

اند، به جز سه نفر« در این عبارت، »همۀ دانشجویان کیس« لفظ عامی است که شامل دانشجویان کیس در آزمون پشیرفته شدهمثال هرگاه بگویند: »همۀ  
اند قید: »به جز سه نفر« را در کیم خود آورده  شود، اما گوینده برای آن که بفهماند برخی از دانشجویان در آزمون پشیرفته نشدهکلیۀ دانشجویان کیس می 

 ت.اس

ترم شرکت کنند« و سسس در هنگام آزمون اعیم شود کسانی که کار تیقیقی ارائه  مثال دیگر این که اگر بگویند: »کلیۀ دانشجویان باید در آزمون میان
 کرده است.ترم معاف هستند« جملۀ اخیر برخی از افراد را از شمول حکم پیشین خارج و قلمرو آن را میدود اند از سرکت در آزمون میان داده 

ص   مبِصس

ص نامیده می » ّ  شود« هر لفظ عبارت یا دلیل ریرلف،ی که دامنۀ شمول عام را میدود کند، مخص 

ص در کیم آن است که دامنۀ شمول عام را که پیش از آن شامل همۀ افرادش می  ّ  شد، به برخی از افرادش میدود کند. نقش مخص 

ص   انوا  مبِصس

ص ممکن است در قابل الفاظ   ّ ص لّبی«  مخص  ّ ص لف،ی( و ممکن است یک دلیل ریرلف،ی باشد که اصطیحًا آن را »مخص  ّ و عبارات بیان شود )مخص 
ص متصل و منفصل تقسیم می می ّ ص لف،ی نیز با توجه به اتصال به دلیل عام و عدم اتصال به آن، به دو قسم مخص  ّ  شود.گویند. مخص 

 ص لفظی مبِصس  •
 پیوستگی و ارتباطش با دلیل عام بر دو قسم است: مخصص متصل و مخصص منفصل این نو  مخصص با توجه به 

ص انوا  مبِصس
ص لف،ی ّ مخص 

ص متصل ّ مخص 

صفت

شر 

استثنای متصل

بدل بعض از کل

رایت

ص منفصل ّ مخص 
ص ریرلف،ی ّ مخص 
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 گویند. هرگاه لفظ یا عبارتی حکم عام را تخصیص بزند به آن لفظ یا عبارت مخصص لف،ی می ص متصل: مبِصس  ▪
بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده  قانون مدنی: »کلیۀ سکنۀ ایران اعم از اتبا  داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند    5مثال ماد   

 باشد« انوا  مخصص متصل به شرح میل است: 

هرگاه گفته شود علماء عادل را احترام کنید، عادل صفت علماء بوده و مانند آن است که گفته شود هیچ عالمی را احترام نکنید،  صفت:    ن1
 مگر عالم عادل را. 

، عقل، عدالت، ایمان و طهارت  لوغ دارد: »در شاهد، ب که بیان می   است  قانون مدنی   1313ماد   مثال حقوقی مخصص متصل از نو  صفت  
د. مول د شر  است« مفهوم این ماده آن است که هیچ شرطی برای شاهد وجود ندارد مگر بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مُ   ول 

  باشد و دقیقًا مانند آن است که گفته شود این امر مخصص متصل شر  می هرگاه گفته شود علماء را احترام کنید اگر عادل باشند؛ شرط:   ن2
 هیچ عالمی را احترام نکنید، مگر عالم عادل را. 

دارد: »هر یک از وراث سوم اگر تنها باشد تمام ارث را  قانون مدنی است که بیان می   929مثال حقوقی مخصص متصل از نو  شر  ماد   
برند شود.« مفهوم این ماده آن است که وراث طبقۀ سوم تمام ارث را نمی باشند، ترکه بین آنها بر طبق مواد میل تقسیم می برد و اگر متعدد  می

 مگر این که تنها باشند. 

 شود. هرگاه جملۀ عام دارای استثناء متصل باشد به آن مخصص متصل گفته می استثناء متصل:   ن3
دارد: »هر مالکی نسبت به مایملک خود حق قانون مدنی است که بیان می  30صل ماد   مثال حقوقی مخصص متصل از نو  استثناء مت

 همه گونه تصرف و انتفا  دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد«

قو  را احترام  گیرد؛ چنان که هرگاه گفته شود تنها علماء حمن،ور آن است که حکم تنها به بعضی از افراد عام تعلق می بدل ب ض از کل:    ن4
 کنید، مانند آن است که بگویید هیچ عالمی را احترام نکن مگر عالم حقو  را. 

دارد: »کلیۀ عقود جایز به موت احد طرفین  قانون مدنی است که بیان می  954مثال حقوقی مخصص متصل از نو  بدل بعض از کل، ماد  
باشد و من،ور آن است ت.« بدیهی است عقد جایز نسبت به عقد خا  می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر اسمنفسخ می 

 شود، مگر عقد جایز. که هیچ عقدی با فوت و حجر منیل نمی 

دارد: »بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم  قانون است که بیان می  681مثال حقوقی مخصص متصل از نو  رایت ماد   غایت:   ن5
 تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند.« باقی است می است موکل به إمن خود 

 مبصص منفصل ▪
 شود.مخصصی که دارای استقیل باشد و جزئی از کیم عام میسوب نشود، مخصص منفصل نامیده می 

 شود.« قانون مدنی: »هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می  445دلیل عام: ماد    1مثال 

قانون مدنی: »هرگاه شر  خیار برای شخصی ریر از متعاملین شده باشد، منتقل به ورثه نخواهد شد.« بنابراین    447مخصص منفصل: ماد   
 قانون مدنی است.  445مخصص منفصل ماد    447ماد  

تا زقانون آیین دادرسی مدنی: »به ماهیت هیچ دعوایی نمی   7دلیل عام: ماد     2مثال   مانی که در مرحلۀ  توان در مرحلۀ بارتر رسیدگی نمود 
 نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موج  قانون« 
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قانون آیین دادرسی مدنی: »هرگاه شخص ثالثی در موضو  دادرسی اصیاب دعوای اصلی برای خود مستقًی حقی    130مخصص منفصل: ماد   
اند تا وقتی که ختم دادرسی اعیم نشده است، وارد دعوا گردد، چه این که  تو نفع بداند، می قائل باشد و یا خود را در میق شدن یکی از طرفین می 

  .آ.د.م است.   7 .آ.د.م مخصص منفصل ماد   130رسیدگی در مرحلۀ بدوی باشد یا در مرحلۀ تجدیدن،ر... .« بنابراین ماد  

 مبصص غیرلفظی  •
زند. مخصص ریرلف،ی دلیل خاصی است که از جنس لفظ نبوده و  می مخصص ریرلف،ی دلیل خاصی است که لفظ نبوده و دلیل عام را تخصیص  

شد  توان اصول پشیرفته زند. مخصص ریرلف،ی یا اجما  است یا عقل و یا قرائن و اوضا  و احوال. در مباحث حقوقی می دلیل عام را تخصیص می 
 حقوقی و عرف و عادت رایج را نیز در همین زمره به شمار آورد. 

ای اعیم کنند که: »همۀ دانشجویان مؤظف به شرکت در همایش هستند«، این خبر به ظاهر عام است اما  نشگاهی از طریق اطیعیه مثال اگر در دا
شود که من،ور از »همۀ دانشجویان« تنها دانشجویان همان دانشگاه است، نه  طبق قرائن و اوضا  و احوال  نص  اطیعیه در یک دانشگاه معلوم می

 ها.ۀ دانشگاه دانشجویان هم

 .م: »تمام انوا  خیار در جمیع معامیت رزمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و    456مثال حقوقی مخصص ریرلف،ی، مطابق ماد   
خیار ربن  شود، بنابراین  دانیم که هر خیاری که با طبیعت عقد ناسازگار باشد در عقد جاری نمی حیوان و خیار تأخیر ثمن که مخصو  بیع است« می 

باشد، زیرا اصول و قواعد حقوقی موج    .م می   456شود، این موارد مخصص ریرلف،ی یا ُلّبی ماد  در عقد هبه و خیار شر  در عقد وقف جاری نمی 
 خارج شود.  456شده است این موارد از شمول حکم عام ماد  

دانیم که شر  سقو  خیار تفلیس  توان در ضمن عقد شر  نمود.« می ات را می قانون مدنی: »سقو  تمام یا بعضی از خیار   448مثال دیگر، مطابق ماد   
باشند؛ زیرا اصول و قواعد حقوقی   .م می   448و تعشر تسلیم مخالف ن،م عمومی است و اثر ندارد؛ بنابراین این موارد »مخصص ُلّبی یا ریرلف،ی« ماد   

 گشار در قال  لفظ این مطل  را بیان نکرده است. است و قانون   .م شده 448موج  خروج این مواد از دامنۀ حکم عام ماد  

ص   اجمال مبِصس

ای  کند؛ بنابراین پس از تخصیص، عدههمان طور که اشاره شد مخصص، دلیل خاصی است که بعضی از افراد موضو  عام را از شمول حکم عام خارج می 
شوند. پس در بیث تخصیص باید دقیقًا بدانیم چه افرادی از حکم  ای از شمول حکم خارج می عده از افراد موضو  همچنان مشمول حکم عام باقی مانده و  

اند. هرگاه مخصص روشن بوده و فاقد اجمال باشد با مشکل خاصی مواجه نیستیم. اشکال  عام خارج شده و چه افرادی تیت شمول حکم عام باقی مانده 
 باشند. افرادی از حکم عام خارج شده و چه افرادی همچنان مشمول حکم عام می  دانیم چه جایی است که مخصص مجمل بوده و نمی 

کند و آیا موردی وجود دارد که اجمال  بنابراین در بیث اجمال مخصص باید دید که این اجمال در چه مواردی به عام سرایت کرده و عام را نیز مجمل می 
 مخصص به عام سرایت نکرده و عام را مجمل نکند؟ 

 ح اجمال مفهومی و اجمال مصداقی.  1مخصص بر دو نو  است:   اجمال

 اجمال مفهومی 

  من،ور از اجمال مفهومی آن است که معنا و مفهوم مخصص روشن نباشد. در چنین صورتی به دلیل آن که مفهوم مخصص به طور دقیق برای ما روشن
 شویم. نیست، در مورد برخی مصادیق و افراد آن دچار تردید می 
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آموزان ممتاز« فرخ کنید در این مثال، معنا  های تقویتی شرکت کنند، به جز دانش آموزان مدرسه باید در کیس این که هرگاه گفته شود: »همۀ دانش مانند  
های دوم و سوم  آموزان  رتبۀ اول هر کیس است یا شامل رتبه دانیم که من،ور، فقط دانش آموزان ممتاز« برای ما روشن نیست، یعنی نمی و مفهوم »دانش 

 آموزان ممتاز( دارای اجمال است و اجمال آن ناشی از شبهه و تردید در معنا و مفهوم آن است.شود. پس مخصص )به جز دانش هم می 

و مفهوم آن است؛   دانیم که من،ور از شیر کدام معنامثال دیگر این که هرگاه گفته شود »واردات هر نو  کاریی در این بندر مجاز است، ریر از شیر« و نمی 
ردید در معنا و  آیا واردات شیر خوراکی ممنو  است یا واردات شیرآرت، یا احیانًا شیر درنده موردن،ر بوده است. در این مورد هم اجمال مخصص ناشی از ت

 مفهوم آن است. 

 اجمال مصداقی 

گر  آید. به بیان دیگر، دلیلی که بیان دیق خارجی تردید به وجود می گاهی معنا و مفهوم مخصص کامی روشن است، ولی در برخورد با برخی افراد و مصا 
آید که آیا داخل در  مخصص است، نارسایی و ابهامی ندارد، اما به سب  بروز برخی اسباب و عوامل خارجی، در مورد برخی مصادیق عام تردید به وجود می 

 اند یا نه.مفهوم مخصص 

توانند وام بگیرند، مگر دانشجویان مجرد« در این مثال، معنا و مفهوم »دانشجوی مجرد« معلوم است.  انشجویان می برای مثال هرگاه گفته شود که: »همۀ د
با اجمال مصداقی مواجه  یا متاهل، در چنین فرضی  آیا مجرد است  باشیم که  از دانشجویان )مثًی احمد( شک داشته  اگر در مورد یکی  یعنی  حال  ایم؛ 

   خارجی، یک مصادا  از مصادیق مخصص است تا در نتیجه از حکم عام استثنا شده باشد یا مصدا  مخصص نیست.دانیم که این مصدا نمی

 اجمال مفهومی  اقسام

 اجمال مفهومی بر دو قسم است:  

 ح تردید در میان دو معنای اقل و اکثر است.  2 .ح تردید در میان دو معنای مختلف و متباین است 1

بعضی وقتا موارد تردید در مفهوم مخصص، میان دو مفهوم مختلف و متباین است؛ یعنی دو  م نای مبتلف و متباین است:  ی تردید در میان دو    1
پوشی با هم ندارند. مثًی طبق مثال دوم که در اجمال مفهومی مکر شد من،ور از مخصص )شیر( مردد بین چند  گونه تطابق و هممعنایی است که هیچ 

 راکی ح شیرآرت ح شیر درنده( است. معنای متباین )شیر خو

این مورد، ماد    برای  بیان می  754مثال حقوقی  اینجا »صل   قانون مدنی است که  باشد« در  امر ریرمشرو   بر  نافش است جز صل  که  دارد: »هر صل  
در دو معنا تردید داریم: الف ح صل  خیف    دانیم من،ور از آن »صل  خیف شر « است یا »صل  خیف قانون« بنابراینریرمشرو « مجمل است زیرا نمی 

 شر  ب ح صل  خیف قانون 

 مختلف و متباین است.بین این دو معنا قدر متیقنی وجود ندارد، بنابراین مخصص در این جا اجمال مفهومی از نو  تردید در میان دو معنای 
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 . Dیا دایر    Cاز شمول عام خارج شده، یا دایر    Bدانیم آیا دایر   در دایر  سمت راست فو  نمی 

 . Cاز شمول عام خارج شده، یا دایر    Bدانیم آیا دایر  در دایر  سمت چپ فو  نمی 

دانیم  تر است؛ یعنی نمی گاهی تردید در مفهوم مخصص، میان یک معنای میدود و یک معنای گشترده ی تردید در میان دو م نای اقل و اکثر است:    2
عام و فراگیر آن. مثًی طبق مثال اول که در اجمال مفهومی مکر شد، معلوم نیست که  که من،ور از مخصص، مفهوم خا  و ضیق آن است یا مفهوم  

 های اول، دوم و سوم(.تر آن )رتبه آموز ممتاز، آیا مفهوم حداقل و میدود آن )فقط رتبۀ اول( است یا مفهوم حداکثر و گستردهمن،ور از دانش 

ن آیین دادرسی کیفری: »میاکمات دادگاه علنی است، مگر این که علنی بودن مخل امنیت عمومی  قانو  352مثال حقوقی برای این مورد، مستفاد از ماد   
گیرد؛  باشد« در این جا »مشه « مجمل است زیرا معلوم نیست من،ور از مشه ، فقط مشه  شیعه است یا سایر مشاه  را نیز در برمی   م هبییا احساسات  

 ح مشه  شیعه و سایر مشاه .  2ه  شیعه ح مش  1بنابراین بین دو معنا تردید داریم:

ن این دو معنا »  « است، بنابراین مخصص در این ماده اجمال مفهومی از نو  تردید در دو معنای اقل و اکثر است.م هب شی هقدر متیقَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فو : چپدایر  سمت 

 آموزان(است. )همۀ دانش نشانگر گستر  عام Aدایر  

 های اول، دوم و سوم(است )رتبه  مفهوم گسترد  مخصصدهند  نشان Bدایر  

 است )رتبۀ اول( مفهوم میدود مخصصدهند  نشان Cدایر  

 فو : راستدایر  سمت 

 است. )میاکمات علنی دادگاه( نشانگر گستر  عام Aدایر  

A مااکمات علنی دادگاه ی 
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 است )مخل احساسات مشه  شیعه و سایر مشاه ( مفهوم گسترد  مخصصدهند  نشان Bدایر  

 است )مشه  شیعه( میدود مخصص مفهومدهند  نشان Cدایر  

 . این تردید ناشی از نارسایی و ابهام در مفهوم مخصص است.Bاز شمول عام خارج شده یا دایر    Cدانیم آیا دایر   ها نمیبا توجه به این شکل 

 باید در هر مورد قائل به تفکیک شد )به شرح میل(  کند؟آیا اجمال مبصص به عام هر سرایت می 

 در نهار وض  ذیل قابل بررسی است:  مفهومحیث   مبصص ازاجمال 

در این حالت اجمال مخصص به عام سرایت کرده و عام را نیز   ي تردید میان دو امر ُمتباِین:مبصص متصل از جهت مفهوم به واسطه  .1
در این مثال مخصص )به جز دانشجویان    دهند به جز دانشجویان تهرانی،کند. برای مثال هرگاه گفته شود به همۀ دانشجویان وام میمجمل می 

ن می  باشد. در این حالت معلوم نیست کدام دانشجو تهرانی بوده و کدام دانشجو  تهرانی(، اجمال مفهومی داشته و متصل بوده و تردید میان دو امر ُمتبای 
بیان دیگر چون نمی تهرانی نمی  به  نتیجه نمی باشد.  بر    دانیمدانیم دانشجوی تهرانی کیست در  بنابراین عیوه  به کدام دانشجو باید وام داده شود؛ 

 شود. مخصص، عام نیز مجمل می 
در این حالت نیز اجمال مخصص به عام سرایت کرده و عام را نیز  ي تردید میان اقل و اکثر:  مبصص متصل از جهت مفهوم به واسطه  .2

دهند به جز دانشجویان مشروطی و ندانیم آیا تنها ده نفر دانشجوی مشروطی  کند. برای مثال هرگاه گفته شود به همۀ دانشجویان وام میمجمل می 
دانیم  هستند و یا پنجاه نفر، چون مخصص، اجمال مفهومی داشته و متصل بوده و تردید میان اقل و اکثر است، اجمال آن به عام سرایت کرده و نمی

ن می شود؛ بلکه تنها مطمئن هستیم به چه دانشجویانی وام داده می   شود. باشد وام داده نمی به آن ده نفر )اقل( که قدرمتیقَّ
قانون آیین دادرسی کیفری: »میاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گششت که طرفین یا شاکی، ریرعلنی    352مثال حقوقی، مطابق ماد   

 کند: دادستان، قرار ریرعلنی بودن میاکم را در موارد زیر صادر می بودن میاکمه را درخواست کنند. همچنیین دادگاه پس از اظهار عقید  

 الف ح امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خیف اخی  حسنه است.

 ب ح علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مشهبی یا قومی باشد.«

 آیند.ت. این موارد مخصص متصل به شمار می موارد میل ماده، در واقع حکم عام »علنی بودن میاکم« را تخصیص زده اس

در بند »ب«، مفهوم »احساسات مشهبی« به درستی روشن نیست؛ زیرا معلوم نیست که مقصود از مشه  در این ماده دین و مشه  رسمی کشور )دین  
 اند؟ ت شناخته شده های مشهبی به رسمیاسیم و مشه  شیعۀ اثنی عشری( است یا همۀ ادیان و مشاهبی که تیت عنوان اقلیت 

کند؛ بنابراین، در این جا در مورد  پس اجمال مخصص به واسطۀ تردید میان اقل و اکثر است و چنان که گفتیم اجمال مخصص به عام نیز سرایت می 
ن )جایی که علنی بودن میاکمه مخل احساسات مشه  شیعه باشد( مشکلی وجود ندارد؛ چون این مورد یقینًا داخل د ر قلمرو مخصص است  قدرمتیقَّ

توان به حکم عام عمل کرد و  و از حکم عام استثنا شده است؛ اما در مواردی که علنی بودن میاکمه مخل احساسات مشهبی سایر مشاه  باشد، نمی 
 به علنی بودن میاکمه ن،ر داد. 

ال مخصص به عام سرایت کرده و عام را  در این حالت نیز اجم :ي تردید میان دو امر ُمتباِینمبصص منفصل از جهت مفهوم به واسطه .3
دهند،  ای دیگر گفته شود به دانشجویان تهرانی وام نمیدهند و سسس در جمله کند. برای مثال هرگاه گفته شود به همۀ دانشجویان وام مینیز مجمل می 

ن است؛ اجمال مچون اجمال، مفهومی است و مخصص، منفصل می  کند و معلوم نیست به  خصص به عام سرایت می باشد و تردید میان دو امر ُمتبای 
 شود. چه دانشجویانی وام داده نمی 
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کند و عام  استثنائًا در این حالت اجمال مخصص به عام سرایت نمیي تردید میان اقل و اکثر:  مبصص منفصل از جهت مفهوم به واسطه  .4
شود. برای مثال هرگاه گفته شود به همۀ لعموم داخل در عام میبلکه اقل مشمول حکم مخصص بوده و اکثر به حکم اصالةا   ،کندرا مجمل نمی 

دهند و ندانیم آیا تنها آن ده نفر مشرو  هستند یا پنجاه نفر،  دهند، سسس در جایی دیگر گفته شود به دانشجویان مشرو  وام نمی دانشجویان وام می 
ن آن است که ده نفر مزبور مشروطی می  دهند و چهل نفر دیگر که مشروطی بودن آنها مشکوک است به حکم  نفر وام نمی باشند به آن ده  چون قدرمتیقَّ

دهند به جز آن ده نفری که قطعًا  شود؛ بنابراین در این مثال به همۀ دانشجویان وام می اصالةالعموم داخل در جملۀ عام بوده و به آنها وام داده می 
 باشند.مشروطی می 

: »ن،ر به اینکه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی عموم اشخا  اعم از حقیقی و حقوقی بطور  27/2/1361خ  مور   6به موج  رأی وحدت رویۀ شمار   
دادرسی   رییه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند ... .« از سوی دیگر، به موج   

  ن ی« ابنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی معاف است.ماده واحده: »...   1358.11.17مصوب   در تمام مراجع قضایی
رود، از ن،ر مفهومی دارای  ماده واحده در حقیقت، قاعد  عام فو  را تخصیص زده است. ماد  واحد  فو  مخصص منفصل قاعد  عام به شمار می

ست  حل مشکل این اشود. راه های وابسته به آن هم میابهام و اجمال بود، یعنی معلوم نبود که آیا تنها بنیاد مستضعفان من،ور است یا شمال شرکت 
های وابسته  که بگوییم در مورد معافیت خود بنیاد مستضعفان تردیدی نیست، چون در هر صورت مشمول حکم ماده واحده است؛ اما در مورد شرکت 

ه در  ها از یک سو یقینًا مشمول قاعد  عام هزینۀ دادرسی هستند و از طرف دیگر، شمول ماده واحدتوان به ماده واحده عمل کرد چون این شرکت نمی
ها همچنان تابع حکم عام )لزوم پرداخت هزینۀ دادرسی( هستند. بر همین اساس در رأی وحدت رویۀ شمار  مورد آنها مورد تردید است. پس این شرکت

های تیت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی  : »شرکت11/10/1369مورخ    543
شورای انقیب موضو  معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی    ۱۳۵۸بهمن ماه    ۱۷دهند مشمول مصوبه مورخ  می انجام  

 خود باید هزینه دادرسی را وفق مقررات قانون پرداخت نمایند.« 

 :نیز بر دو قسر است مصداباجمال مبصص از حیث  

کند. برای مثال هرگاه گفته شود: »به  اجمال مخصص به عام سرایت کرده و عام را مجمل می   در این حالت  :مبصص متصل اجمال مصداقی ن1
یت  همۀ دانشجویان وام اعطا شود به جز دانشجویان ترم اول« و حال ندانیم که مصطفی ترم اول است یا خیر؟ در این جا اجمال مخصص به عام سرا

 به مصطفی وام اعطا شود یا خیر؟  دانیم آیا بایدکند و نمی کرده و عام را مجمل می 
رسد.« اگر در  به به ورثۀ او می باشد که بیان داشته است: »اگر حمل در نتیجۀ جرمی سقط شود، موصی قانون می   852مثال حقوقی این مورد ماد   

 کند. اجمال آن به عام سرایت میمورد خاصی تردید شود که جرم مانع ارث است یا خیر؛ اجمال مصداقی در مخصص متصل وجود دارد و طبق قاعده 

کند. برای مثال هرگاه گفته شود: »به  در این حالت اجمال مخصص به عام سرایت کرده و عام را مجمل می  :مبصص منفصل اجمال مصداقی ن2
سن دانشجوی ترم اولی  همۀ دانشجویان وام اعطا شود« سسس در جایی دیگر گفته شود: »به دانشجویان ترم اول وام اعطا نشود« حال ندانیم که می

 کند.کند و آن را مجمل می توانیم با تمسک به جملۀ عام به او وام اعطا کنیم؛ چرا که جمله مخصص به عام سرایت میاست یا نه نمی 
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اتبا  داخله و خارجه مطیع قوانین  دارد: »کلیۀ سکنۀ ایران، اعم از  قانون مدنی مقرر می   5باشد. ماد   قانون مدنی می   7و    5مثال حقوقی این مورد مواد  
قانون مدنی که بیان شده است: »اتبا  خارجۀ مقیم در خاک    7ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد« عام است و در ماد   

اهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبو   ایران، از حیث مسائل مربو  به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقو  ارثیه، در حدود مع
قانون مدنی است. حال با این که معنا و مفهوم احوال شخصیه روشن است در برخی مصادیق    5باشد و مخصص ماد   خود خواهند بود« خا  می 

چون عیوه بر ارتبا  با عقد نکاح، جنبۀ    باشند یا خیر؟ ن،یر جهیزیه و مهریه که اختیف وجود دارد که آیا آنها نیز مشمول عنوان احوال شخصیه می 
 شوند یا خیر؟ کنند که آیا مصدا  احوال شخصیه میسوب می مالی نیز دارند ما را دچار تردید می 

اص و جستنو از مبصص جایز است؟ 
َ

 آیا عمل به عام قبل از ف

ل نماییم یا تنها پس از َفیص و جستجو از مخصص و اطمینان  توانیم بدون َفیص و جستجو از وجود مخصص به آن عمهرگاه حکم عامی را دیدیم آیا می 
 توانیم به حکم عام عمل کنیم؟ از عدم وجود مخصص می 

 باید میان مخصص منفصل و متصل تفاوت قائل شد: 

گوییم  این می گشاریم؛ بنابر کنیم و بنا را بر نبودن مخصص می در مورد شک در وجود مخصص متصل به »اصالةالعموم« استناد می   مبصص متصل: 
 »عمل به عام پیش از َفیص و جستجو از مخصص متصل جایز است.«

« بنا را بر وجو مخصص منفصل می مبصص منفصل:   ّر و قد ُخصَّ ن عام  ا  گشاریم؛  در مورد شک در وجود مخصص منفصل با توجه به قاعد  »ما م 
 منفصل جایز نیست« گوییم »عمل به عام پیش از َفیص و جستجو از مخصص بنابراین می 

ها و استثنائات آن به صورت جداگانه در همان قانون یا  شود و پس از آن، تبصره در بسیاری از موارد در قانون، حکمی به صورت عام و فراگیر تصوی  می
هستند، ولی مخصص منفصل  این حکم  ها و مؤسسات مشمول قانون کار  قانون کاربه صورت کلی، همۀ کارگاه  1گردد. مثًی در ماد   قوانین دیگربیان می 

قانون کار مکر شده است. به موج  این ماده »اشخا  مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خا  استخدامی و نیز    188عام در ماد  

ص ّ اجمال مخص 

از حیث مفهوم

به واسطۀ تردید 
نمیان دو امر ُمتبای  

.به عام سرایت می کندمخصص متصل

.به عام سرایت می کندمخصص منفصل

به واسطۀ تردید 
میان اقل و اکثر

.به عام سرایت می کندمخصصص متصل

دبه عام سرایت نمی کنمخصص منفصل

از حیث مصدا 
به عام سرایت می کندممخصص متصل

دبه عام  سرایت می کنمخصص منفصل
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شود مشمول  درجۀ یک از طبقۀ اول انجام میهای خانوادگی که انجام کار آنها منیصرًا توسط صاح  کار و همسر و خویشاوندان نسبی  کارگران کارگاه 
 مقررات این قانون نخواهند بود.« 

اص و جستنوی مبصص 
َ

 میزان ف

. به عقید  آنان باید میزان جستجوی مخصص را »حصول  اطمینان به نبودن مخصص حاصل شودای جستجو کرد که  ارل  اصولیان معتقدند باید به اندازه
ای عقیئی است که همۀ اندیشمندان در عمل به عام بدان اعتماد  داد. تکیه بر اطمینان، در چنین مواردی شیوه اطمینان به عدم وجود مخصص« قرار  

ای جستجو کرد که اطمینان و ظن قری  به یقین به عدم وجود مخصص حاصل شود. به سخن دیگر،  کنند؛ بنابراین برای عمل به یک عام باید به اندازه می
 توان حمل بر معنای عام کرد که انسان پس از فیص و کاوش از وجود مخصص نومید و مأیوس شود. لفظ عام را در صورتی می 

 یک مبصص ب د از نند عام 

ها مربو   شود یا به همۀ عامهرگاه چند عام به دنبال یکدیگر بیان شود و پس از آنها یک مخصص بیاید، آیا این مخصص تنها به آخرین عام مربو  می 
آیا    ،سازداین حالت قطعًا این مخصص جملۀ اخیر را تخصیص زده و برخی از افراد آن را از حکم عام خارج می شود؟ در  می ولی تردید در این است که 

 مخصص مزبور، جمیت قبلی را نیز تخصیص زده است یا خیر؟ 

 اند: علماء این بیث را در دو حالت میل مورد بررسی قرار داده 

 باشد، خواه اسامی یکسان بوده و خواه متفاوتورت اسر می موضو  در تمام جمالت به ص •
 زند.شود و آن را تخصیص می در این حالت مخصص تنها به جملۀ اخیر وارد می 

می  وام  دانشجویان  همۀ  »به  شود:  گفته  هرگاه  مثال  می برای  رشا  دانشجویان  همۀ  به  میدهند،  کتاب  بن  دانشجویان  همۀ  به  جز  دهند،  دهند، 
شود و جملۀ اول و دوم به  باشد )همۀ دانشجویان(، مخصص تنها به جملۀ آخر وارد می مشروطی«؛ چون موضو  در تمام جمیت اسم می دانشجویان  

 شوند. دهند و آنان تنها از دریافت بن کتاب میروم میخورند پس به دانشجویان مشروطی وام و رشا می ماند و تخصیص نمی صورت عام باقی می 

دهند بجز کسانی  دهند، به همۀ قضات مسکن می دهند، به همۀ وکی اتومبیل می حالت این گونه است: »به همۀ دانشجویان وام می مثال دیگر این  
 شود. که کمتر از چهل سال سن دارند« در این مثال نیز موضو  به صورت اسم بوده )اسامی متعدد( و مخصص تنها به جملۀ آخر وارد می 

دارد: »بیع چیزیی که خیرد و فروش آن قانونًا ممنو  است و یا چیزی که مالیت و یا  قانون مدنی است که مقرر می   348   مثال حقوقی این حالت ماد
)مگر    منفعت عقییی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است، مگر این که مشتری خود قادر بر تسّلم باشد« در این ماده مخصص

 شود. شود و به جمیت قبلی وارد نمی قادر بر تسلم باشد( تنها به جملۀ آخر )چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد( وارد می  این که مشتری خود

قانون مدنی است که چنین بیان شده است: »مشتری نسبت به عی  و خرابی و تلفی که قبل از أخش به شفعه در ید او حادث شده    818مثال دیگر ماد   
نیست و هم چنین است بعد از أخش به شفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد« در این ماده قید »در صورتی که تعدی و    باشد ضامن

 شود نه به جملۀ قبلی. تفریط نکرده باشد« تنها به جملۀ آخر یعنی »همچنین است بعد از أخش به شفعه و مطالبه« وارد می 

 باشد ده و در جمالت ب دی ضمیر می موضو  در جملن اول اسر بو  •
 زند.در این حالت مخصص به تمام جمیت عام وارد شده و آنها را تخصیص می 

دهند بجز دانشجویان مشروطی«؛ عبارت  دهند، به آنها بن کتاب میدهند، به آنها رشا میبرای مثال هرگاه گفته شود: »به همۀ دانشجویان وام می 
تواند تنها به جملۀ آخر )آنها( وارد شود زیرا لفظ )آنها( روشن نبوده و باید به مرجع آن که همانا همۀ دانشجویان است  ی »بجز دانشجویان مشروطی« نم 

 شود. مراجعه نمود؛ بنابراین در این مثال مخصص به تمام جمیت وارد می 
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 تبصیص عام به وسیلن مفهوم

تواند منطو  دلیل عام را  زند. حال باید دید آیا مفهوم دلیل خا  نیز می را تخصیص می در بیث تخصیص، رالبًا منطو  دلیل خا ، منطو  دلیل عام  
 تواند مفهوم عام را تخصیص زند؟ تخصیص دهد یا خیر؟ به عبارت دیگر هرگاه تعارخ میان منطو  عام و مفهوم خا  واقع شود، آیا مفهوم خا  می 

 توانند منطو  عام را تخصیص زنند. باشند، نمی عام را تخصیص زنند ولی مفاهیمی که حجت نمی توانند منطو  مفاهیمی که حجت هستند قطعًا می

تواند عام را تخصیص زند. برای مثال هرگاه  مفهوم موافق، یا مساوی است و یا اولویت. مفهوم موافق مساوی حجت نیست و در نتیجه نمیمفهوم موافق:  
زند یعنی باید از نوشیدن شراب خودداری  ر این مثال شراب که منطو  خا  است، منطو  عام را تخصیص می گفته شود هر مایعی را بنوش بجز شرایی؛ د 

این جمله نمی  به  با تمسک  این منطو  خا  دارای مفهوم موافق مساوی است که عبارت است از آبجو.  را منع نمود یعنی  نماییم.  توان نوشیدن آبجو 
هر مایعی را بنوش« توسط آبجو مورد تخصیص قرار گرفته است بلکه برای اثبات حرمت آبجو باید به دریل دیگر تمسک  توان بر آن بود که عموم جملۀ »نمی

 نمود. 

باشد، مگر در صورت تعدی یا  قانون مدنی: »امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سسرده شده است نمی  614مثال حقوقی این عنوان، مطابق ماد   
قانون مدنی: »در عاریۀ طی و نقره اعم از مسکوک و ریرمسکوک مستعیر ضامن است هر چند شر  ضمان نشده و تفریط یا    644ماد     تفریط.« و مطابق

قانون مدنی این است که: »در ودیعه طی و نقره، اعم از مسکوک و ریرمسکوک، مستود  ضامن   644تعدی هم نکرده باشد.« مفهوم موافق مساوی ماد   
قانون مدنی   614تواند حکم عام ماد  قانون مدنی نمی  644شر  ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.« مفهوم موافق مساوی ماد  است، هرچند 

 را تخصیص بزند، زیرا مفهوم موافق مساوی حجت نیست. 

مفهوم موافق اولویت خا ،  گاه میان منطوق عام و  به عبارت دیگر هر ؛  تواند منطوق عام را تخصیص زندمفهوم موافق اولویت به لیاظ حجت بودن می 
ینکه خدمتکار  تواند منطوق عام را تخصیص زند. برای مثال هرگاه گفته شود: »هیچ فاسقی را احترام نکن، مگر اتعارخ باشد این مفهوم موافق اولویت می

تخصیص زده است. به دیگر سخن فرد فاسقی که خدمتکار یک   یک دانشمند باشد« خدمتکار دانشمند، منطو  جملۀ خا  است که منطو  جملۀ عام را
 رار گیرد. دانشمند است مطابق مخصص جملۀ عام باید مورد احترام قرار گیرد. حال اگر شخص فاسق خود دانشمند باشد به طریق اولی باید مورد احترام ق

علیه و نمایندگی  دارد: »مواظبت شخص مولی قانون مدنی عام است و مقرر می   1235باشد. ماد   قانون مدنی می   1241و    1235مثال حقوقی این عنوان مواد  
تواند اموال ریرمنقول  دارد: »قیم نمی قانون مدنی خا  بوده و مقرر می   1241قانونی او در کلیۀ امور مربو  با اموال و حقو  مالی او با قیم است« و ماد   

العموم؛ در  علیه و تصوی  مدعیعلیه شود مگر با لیاظ ربطۀ مولی ای کند که در نتیجۀ آن خود، مدیون مولی امله علیه را بفروشد و یا رهن گشارد یا معمولی 
قیم می صورت اخیر، شر  حتمی تصوی  مدعی نمی العموم میئت  نیز  و  برای مولی باشد  با تصوی   تواند  احتیاج قرخ کند، مگر  و  بدون ضرورت  علیه 

یا قرخ گرفتن است. حال می   1241العموم« منطو  ماد   مدعی اموال ریرمنقول  یا رهن گشاردن  اموال  قانون مدنی منع فروش  توان گقت هبه کردن 
 قانون مدنی است. 1235قانون مدنی بوده و مخصص ماد   1241علیه به طریق اولی مشمول ماد  مولی 

توانند  را تخصیص زنند ولی مفهوم وصف، لق  و عدد حجت نبوده و نمی تواند منطو  عام  مفهوم شر ، رایت و حصر حجت بوده و می مفهوم مبالف:  
 منطو  عام را تخصیص زنند.

دارد: »اسنادی که  قانون مدنی عام بوده و مقرر می   1287باشد. ماد   قانون مدنی می   999و    1287مثال حقوقی تخصیص عام به وسیلۀ مفهوم شر ، مواد  
تر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صیحیت آنها و بر طبق مقرات قانونی تن،یم شده باشند، رسمی  در ادار  ثبت اسناد و امیک و یا دفا

دارد: »سند وردت اشخا  که وردت آنها در مدت قانونی به دایر  سجل احوال اظهار شده است،  قانون مدنی خا  است و مقرر می   999است« و ماد   
قانون مدنی این است که »اگر سند وردت اشخا  در مدت قانونی به ادار  سجل احوال   999د بود« مفهوم مخالف شر  ماد  سند رسمی میسوب خواه

 باشد.قانون مدنی می  1287اظهار نشود سند رسمی میسوب نخواهد شد« که این مفهوم مخالف، مخصص ماد  
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قانون مجازات اسیمی عام بوده و مقرر    264باشد. ماد   قانون مجازات اسیمی می   266و    264مثال حقوقی تخصیص عام به وسیلۀ مفهوم حصر، مواد  
ای که ونه دارد: »مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلو  به گ می

دارد: »ریرمسلمان تنها در صورت ت،اهر  قانون مجازات اسیمی که خا  است مقرر می   266ماد     آن را از مسکر بودن خارج نکند، موج  حد است« و
قانون مجازات اسیمی این است که: »ریرمسلمان در صورت عدم ت،اهر به    266شود« مفهوم مخالف حصر ماد   به مصرف مسکر، میکوم به حد می

 قانون مجازات اسیمی است.  264لف، مخصص ماد  شود« که این مفهوم مخامصرف مسکر، میکوم به حد نمی 

 تبصیص اکثر 

نماید لشا پس از تخصیص، اکثر افراد موضو  عام  بیان شد که مخصص دلیل خاصی است که تنها برخی از افراد موضو  عام را از حکم عام خارج می
را از حکم عام خارج نماید و تنها تعداد کمی از افراد موضو ، داخل  مانند. حال اگر دلیل خاصی اکثر افراد موضو  عام  همچنان تیت شمول عام باقی می

شود؛ که به ن،ر علماء قبی  و ناپسند بوده و خیف روش سخن گفتن است که متکلم باید تا  در عام باقی بمانند اصطیحًا به این امر تخصیص اکثر گفته می 
 حد امکان از آن پرهیز نماید. 

ها قطعی است مگر در موارد مقرر   .آ.د.م مقرر داشته است: »آراء دادگاه  5باشد. ماد  قانون آیین دادرسی مدنی می  331و   5مثال بارز تخصیص اکثر مواد 
 در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موج  سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدن،ر باشند. 

 باشد: واست تجدیدن،ر می دارد: »احکام زیر قابل درخهمین قانون مقرر می  331و ماد  

 ( ریال متجاوز باشد. 000/000/3الف ح در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون )

 ب ح کلیۀ احکام صادره در دعاوی ریرمالی. 

 ج ح حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدن،ر باشد.« 

 باشد.شود که اکثر آراء قابل تجدیدن،ر بوده و آراء قطعی دارای مصادیق میدودی می میح،ه می   .آ.د.م، 331با دقت در ماد  

 دَوران امر بین تبصیص و نسخ

زند؛ اما در مواردی  هرگاه حکم عام عام با حکمی خا  در ظاهر تعارخ داشته باشد، باید عام را بر خا  حمل نمود؛ زیرا دلیل خا ، عام را تخصیص می 
 ست اجرای این قاعده به سادگی ممکن نباشد و در مورد رابطۀ عام و خا  تردید حاصل شود.ممکن ا

شود که باید هر یک  های مختلفی تصور می اگر دو حکم عام و خا  را از جهات تاریخ صدورشان و تقّدم و تأّخر یکی بر دیگری با هم مقایسه کنیم، صورت 
 م است با اصطیح »نسخ« آشنا شویم و تفاوات آن را با »تخصیص« بدانیم. را جداگانه بررسی کرد؛ اما پیش از آن رز 

 نسخ در لغت به معنای ابطال، لغو و از بین بردن چیزی و جایگزین کردن چیز دیگری به جای آن است. ت ریف نسخ: 

است«؛ یعنی پس از گششتن مدتی، حکم قبلی به نسخ در اصطیح اصول عبارت است از: »برداشتن و لغو یک حکم به وسیلۀ حکم دیگر که متأخر از آن  
نامند. مثًی  شود در اصطیح، حکم جدید را ناسخ و حکم لغوشده را منسوخ می وسیلۀ حکم جدید دیگری از درجۀ اعتبار ساقط شده و حکم جایگزین آن می 

اما در سال دوم هجری قبلۀ مسلمانان تغییر یافت و کعبه قبلۀ  المقدس نماز بگزارند،  در صدر اسیم تا چند سال واج  بود که مسلمانان رو به سوی بیت 
نسخ  همیشگی مسلمانان معرفی شد و بدین ترتی  حکم قبلی نسخ شد. همچنین با پیدایش شریعت مقدس اسیم، شریعت و احکام سایر ادین الهی پیشین  

 گردید.

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ! ها درخواست بدینرسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به های حقوقی آزمون جهت دریافت جزوات                                            های وکالت، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمون یمی دکتر مالکر فقه جزوه اصول

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

51 

کند و قانون جدید،  گشار با تصوی  قانون جدید، قانون پیشین را از اعتبار ساقط می در اصطیح حقو  نیز نسخ به همین معنا به کار رفته است؛ یعنی قانون 
 شود. کند و قانون جدید مصوبۀ قانون قبلی می قانون پیشین را از اعتبار ساقط می 

 .آ.د.م    529کند؛ مانند ماد   یم می گشار صراحتًا نسخ قانون قبلی را اعگیرد بدین معنا که قانون نسخ قانون، گاه به صورت صری  صورت می نسخ صریح:  
تاریخ رزم که مقرر می  1379مصوب   آیین دادرسی مدنی مصوب  دارد: »از  قانون  قانون،  این  ... ملغی   1318ارجرا شدن  الیاقات و اصیحات آن و  و 

 گردد.« می

ای است که با قوانین قبلی در تعارخ است و  به گونه   گاه نیز نسخ به صورت ضمنی است، یعنی مقررات جدید در مورد یک موضو  معّین،   نسخ ضمنی: 
ای است  کند بلکه قانون مؤخر به گونه امکان جمع میان آنها نیست؛ به عبارت دیگر در این نسخ قانون مؤخر صرییًا نسخ قانون پیش از خود را اعیم نمی 

 که با قانون پیشین قابل جمع نیست.

شود که دریل و أمارات مورد  دارد: »درخواست تأمین دلیل و أمارات از دادگاهی می مقرر می  1379مدنی مصوب   قانون آیین دادرسی 14مثال مطابق ماد   
مقرر داشته است: »در موارد زیر قاضی شورا با مشورت    1394قانون شوراهای حل اختیف مصوب    9درخواست در حوز  آن واقع است.« و مطابق ماد   

قانون آیین دادرسی   14قانون شوراهای حل اختیف صرییًا ماد    9چ ح تأمین دلیل...« ماد    ...نماید:  ه صدور رأی می اعضای شورت رسیدگی و مبادرت ب
 باشد بنابراین آن را نسخ ضمنی نموده است.  .آ.د.م قابل جمع نمی   14مدنی را نسخ ننموده ولی حکم این ماده با ماد  

 تفاوت نسخ و تبصیص 

 زمان یا مؤخر از عام صادر شود ولی زمان صدور دلیل نسخ همیشه مؤخر از عام است. مخصص ممکن است مقدم، هم .1
کند ولی مخصص  نسخ جلوگیری از امتداد زمانی قانون است به عبارت دیگر دلیل ناسخ در واقع پایان زمان اعتبار قانون یا دلیل پیش از خود را اعیم می  .2

 شود. د آن می موج  میدود شدن حکم عام نسبت به برخی از افرا 
کند یعنی حکم قبلی تا زمان صدور دلیل ناسخ دارای اعتبار است، در حالی که اثر تخصیص نسبت  اثر نسخ نسبت به آینده است و به گششته سرایت نمی  .3

 کند.به گششته سرایت می 
دهد که عام از ابتدا میدودو مضّیق بوده است ولی  می در تخصیص، خا  مبّین عام است، یعنی بیانگر مراد واقعی گوینده از بیان عام است و نشان   .4

 کند. در نسخ، دلیل ناسخ مبّین دلیل پیش از خود نیست؛ بلکه ناسخ حکم ثابتی را که قبًی بیان شده و به آن نیز عمل شده است، لغو می 
ن )تفسیرکننده( عام است باید گفت شر  إعمال تخصیص این است که  .5 ص، مبی ّ ّ مخصص پیش از زمان عمل به عام صادر شده    از آن جا که مخص 

 د.باشد؛ زیرا تأخیر بیان از وقت حاجت )عمل( جایز نیست. ولی شر  إعمال نسخ این است که دلیل ناسخ بعد از زمان عمل به عام صادر شده باش
ص از ابتدای وضع حکم عام مشمول  نسخ جنبۀ إنشایی و تأسیسی دارد ولی تخصیص جنبۀ إعیمی دارد و کاشف از این است که افراد مشمول  .6 ّ مخص 

 اند.حکم عام نبوده 
گردد و نیازی به انشاء حکم جدید نیست اما در  در تخصیص چنانچه خا  به دریلی از اعتبار ساقط شود خود به خود به شمول و عموم قانون برمی  .7

اعتبار خواهند بود مگر این که  د، معتبر نخواهد گشت و هر دو بی نسخ چنانچه دلیل ناسخ به دریلی از اعتبار بیفتد قانون قبلی که منسوخ شده بو
 گشار به اعتبار مجدد آن تصری  نماید. قانون 

ایم و در واقع هر دو دلیل را  ایم، ولی اگر قائل به تخصیص شویم هر دو قانون را إعمال کرده اگر قائل به نسخ شویم، تنها قانون ناسخ را إعمال کرده  .8
 شود. کنیم اما در نسخ این قاعده إعمال نمی ابراین در تخصیص قاعش  »الجمع مهما امکن اولی من الطرح« را إعمال می ایم؛ بنجمع کرده 

رود؛ در حالی که  در تخصیص بین عام و خا  تعارخ بدوی یا ظاهری وجود دارد یعنی در تخصیص تعارخ بین عام و خا  با جمع کردن از بین می  .9
 توان دو دلیل را با هم جمع نمود.است و نمیدر نسخ این تعارخ، واقعی 
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شود؛ ولی در نسخ حکم عام در ابتدا عمومیت داشته و پس از صدور  در تخصیص حکم عام از ابتدا میدود و مضیق بوده و شامل افراد مخصص نمی  .10
 افتد. دلیل ناسخ از عمومیت می 

 ناسخ است.  مخصص ممکن است متصل یا منفصل باشد؛ در حالی که دلیل ناسخ همیشه  .11
تواند  گشار یا شار  می تخصیص ممکن است با دلیل لف،ی یا ریرلف،ی مثل عقل، اجما  و قواعد حقوقی صورت بگیرد ولی نسخ قانون تنها توسط قانون  .12

 تواند موج  نسخ شود. صورت بگیرد و دلیل ریرلف،ی نمی

 فروض مبتلف َدَوران بین نسخ و تبصیص 

 ا  داشته باشیم سه حالت کلی قابل وقو  است: هرگاه یک دلیل عام و یک دلیل خ

 حالت اول: تاریخ هر دو دلیل عام و خا  معلوم باشد. 

 حالت دوم: تاریخ یکی از دو دلیل معلوم و تاریخ دلیل دیگر مجهول باشد.

 حالت سوم: تاریخ هر دو دلیل مجهول باشد. 

 حالت اول: تاریخ هر دو دلیل عام و خاص م لوم باشد 

 آید. تاریخ هر دو دلیل عام و خا  معلوم باشد، سه فرخ به شرح میل پیش می هرگاه 

 باشندزمان می دلیل عام و خا  هم  ح  فرخ اول

زمان با دلیل عام صادر شده باشد چون هنوز به دلیل عام عمل نشده، دلیل  در این صورت دلیل خا ، مخصص دلیل عام است؛ زیرا هرگاه دلیل خا  هم 
 باشد.عام می خا  مخصص دلیل 

 « .شود .م: »هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می  ۴۴۵ماد   مثال

 « .له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد .م: »خیار شر  ممکن است به قید مباشرت و اختصا  به شخص مشرو    ۴۴۶و ماد  

 صی ریر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.« : »هرگاه شر  خیار برای شخ ۴۴۷ و همچنین ماد   .م

 446قانون مدنی تعارخ دارند و از آن جا که تاریخ تصوی  همگی آنان یکسان است باید گفت مواد    445قانون مدنی با ماد     447و    446در این مورد مواد  
 اند.قانون مدنی را تخصیص زده  445قانون مدنی ماد   447و 

زمان بودن عام و خا ، این است که تاریخ صدور هر دو واحد باشد، هر چند از ن،ر ترتی  بیان، یکی بعد از دیگری آمده باشد. لشا اگر  هم من،ور از   ✓
شوند؛ هرچند شمار  ماد  آن دو با  زمان فرخ می حکم عام و حکم خا  در مواد مختلف یک قانون که با هم تصوی  شده وجود داشته باشد، آن دو هم

 م خیلی فاصله داشته باشد. ه
توان در مرحلۀ بارتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحلۀ نخستین در آن دعوا  قانون آیین دادرسی مدنی: »به ماهیت هیچ دعوایی نمی   7مثال مطابق ماد   

 حکمی صادر نشده باشد، مگر به موج  قانون« 

شخص ثالثی در موضو  دادرسی اصیاب دعوای اصلی برای خود مستقًی حقی قائل باشد    قانون آیین دادرسی مدنی: »هرگاه  130همچنین مطابق ماد   
تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعیم نشده است، وارد دعوا گردد، چه این که رسیدگی در مرحلۀ  نفع بداند، میو یا خود را در میق شدن یکی از طرفین می 

 بدوی باشد یا در مرحلۀ تجدیدن،ر... .«
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 .آ.د.م،    130شود و به موج  ماد    .آ.د.م، ادعای جدید در مرحلۀ تجدیدن،ر پشیرفته نمی   7 .آ.د.م با هم تعارخ دارند؛ زیرا به موج  ماد     130و    7مواد  
 .آ.د.م   7.آ.د.م، ماد      130اند با این وجود ماد   زمان صادر شده تواند در مرحلۀ تجدیدن،ر وارد دعوا شود و از آن جا که این دو ماده هم شخص ثالث می 

 را تخصیص زده است. 

 عام مقدم بر خا   ح فرخ دوم 

 این فرخ ممکن است به دو صورت تیقق پشیرد: 

حکم خا  قبل از فرارسیدن زمان عمل به عام )زمان اجرای عام( صادر شده باشد؛ مانند این که قانونی در آمر ماه سال جاری تصوی  شود که  .1
نه واردات اتومبیل خارجی از ابتدای سال آینده ممنو  است« و قبل از آراز سال آینده که زمان اجرای عام است قانون  و مقرر داشته باشد: »هرگو

های دولتی بیمانع است.« در این فرخ بدون شک، خا  مؤخر، عام پیشین را  دیگری تصوی  شد که »واردات اتومبیل خارجی توسط شرکت 
 زند.تخصیص می 

عام و پس از فرا رسیدن زمان اجرای عام صادر شود. اگر خا  پس از زمان فرا رسیدن اجرای عام وضع شود، این    حکم خا  پس از صدور  .2
گشار نیست که تکلیف را مجمل و حکم را ناتمام بگشارد و قلمرو آن را در هنگام  بخش از حکم قبلی دانست؛ زیرا زیبند  قانون   نسخاقدام را باید  

اند و نیز میح،ات خاصی که در مورد قوانین و مقررات حقوقی نسبت به دانان گفته رسد با توجه به آن چه حقو  ی خود معیبن نکند. به ن،ر م
 شود.دانان با عنوان تخصیص از آن یاد می شد، هرچند در اصطیح حقو   نسخ القاعده باید قائل به احکام شرعی وجود دارد در این مورد علی 

شان ( به طور عان اتبا  خارجه را در مسائل شخصیه مطیع قوانین و مقررات دولت متبو  1307مدنی )مصوب  قانون    7مثال این صورت ماد   
( قانون مدنی اجرای قوانین خارجی در ایران را مشرو  به شرایطی نموده است در نتیجه  1313قانون مدنی )مصوب    975و    974دانسته ولی مواد  

المللی و اخی   شود که مخالف عهود بین در مورد احوال شخصیه تا جایی در ایران به موقع اجرا گشارده می با توجه به این دو ماده قوانین خارجی 
 .م خا  مؤخر است که پس از فرا رسیدن عمل به  975و  974 .م عام مقدم و مواد  7حسنه و ن،م عمومی نباشد؛ بنابراین از آن جا که ماد  

 شود. سوب می  .م می  7عام وضع شده است ناسخ ماد  

 خا  مقدم بر عام   ح فرخ سوم 

شود، یا آن که در این فرخ، مانند فرخ قبل دو صورت قابل فرخ است؛ یعنی یا عام پس از خا ، اما قبل از فرارسیدن هنگام عمل به خا  صادر می
 ید عام را بر خا  حمل نمود. زند و باشود. در هر دو صورت خا  مقدم، عام مؤخر را تخصیص می پس از هنگام اجرای خا  صادر می

(: »طلبکاران تاجر ورشکسته که وثیقه دارند حق دارند در صورتی که از میل فروش مال  1311قانون تجارت )مصوب    518و    516مثال مستفاد از مواد  
 مورد رهن تمام طل  آنها پرداخت نشد، برای وصول بقیۀ طل  خود در زمر  سای طلبکاران قرار گیرند.« 

(: »در صورتی که در حراج، خریداری برای مال مورد رهن پیدا نشود، این مال به طلبکار در ازای طل  او  1351قانون ثبت )اصیحی  34د از ماد  و مستفا
 تواند مابقی طل  خود را مطالبه کند.« در نتیجه اگر قیمت آن هم کمتر از طل  واقعی شخص باشد، وی نمی  ،شود تملیک می 

قانون ثبت عام مؤخر است زیرا هم شامل تاجر   34ون تجارت خا  مقدم است؛ زیرا فقط مربو  به طل  تاجر ورشکسته است ولی ماد  قان  518و  16مواد 
لۀ خا   است و هم شامل ریرتاجر )رهن تجاری و رهن مدنی(؛ بنابراین رابطۀ بین این دو ماده تخصیص است؛ به عبارت دیگر باید عام مؤخر را به وسی

 گردد. قانون ثبت در مورد طلبکاران تاجر ورشکسته اجرا نمی  34ص زد. در نتیجۀ ماد   مقدم تخصی

 حالت دوم: تاریخ یکی از دو دلیل م لوم و تاریخ دلیل دیگر منهول باشد 

 ابتدا باید به شرح آن پرداخت. شود که  هرگاه تاریخ یکی از دو دلیل معلوم و تاریخ دلیل دیگر مجهول باشد، اصل مهمی به نام اصل تأخر حادث مطرح می 
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ای که ای که تاریخ آن مجهول است بعد از حادثه مطابق اصل تأخر حادث هرگاه دو حادثه که یکی تاریخ آن معلوم باشد و تاریخ دیگری مجهول باشد، حادثه 
 آن خواهیم پرداخت.  باشد که در مباحث آتی به شرحباشد. علت اصل تأخر حادث استصیاب عدمی می تاریخ آن معلوم است می 

دار بوده  نامۀ تاریخنامۀ بدون تاریخ، مؤخر بر وصیت نامه یکی با تاریخ و دیگری بدون تاریخ باشد، چون وصیتمثال برای اصل تأخر حادث؛ هرگاه دو وصیت 
دارد: »اگر موصی ثانیًا وصیتی بر خیف  مقرر می   قانون مدنی که   839نامه معتبر است و مطابق ماد   باشد، لشا تنها آن وصیت و بیانگر اراد  جدید موصی می 

نامۀ بدون تاریخ اجرا  دار رجو  کرده است؛ بنابراین تنها وصیت نامۀ تاریخشود که موصی از وصیت وصیت اول نماید وصیت دوم صیی  است.« معلوم می 
 شود. می

اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و  قانون مدنی بدین شرح بیان شده است: »اگر    874اصل تأخر حادث در ماد   
 برد.« دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می 

 پردازیم: فرخ حالت دوم می   2بعد از بیان این مقدمه به بررسی 

 دلیل خا ، مجهول باشد  تاریخ دلیل عام معلوم و تاریخ: فرخ اول 

باشد؛ به عبارت دیگر دلیل عام، ابتدا و دلیل خا ، پس از آن صادر شده است ولی  در این فرخ مطابق اصل تأخر حادث، دلیل خا  بعد از دلیل عام می
خا  پس از دلیل عام بیاید در یک مورد  نماید؛ زیرا همان گونه در فرخ دوم از حالت اول دیدیم هرگاه دلیل  این اصل مشکل ما را به طور کامل حل نمی 

دانیم که دلیل  باشد )اگر به عام عمل شده باشد( با این وجود در ظاهر تنها میمخصص عام بوده )اگر به عام عمل نشده باشد( و در مورد دیگر ناسخ آن می 
ص و نسخ تردید داریم مطابق اصل عدم نسخ باید قائل به  دانیم آیا به عام عمل شده است یا خیر، چون میان تخصی خا  پس از دلیل عام آمده و نمی

 تخصیص بود. 

باشد به کمک دو اصل، یکی اصل تأخر حادث که مطابق آن در  خیصه آن که در فرخ اول از حالت دوم که تاریخ عام، معلوم و تاریخ خا ، مجهول می 
بریم که دلیل  می آن میان تخصیص و نسخ، اصل بر تخصیص است پی   این فرخ دلیل خا  پس از دلیل عام است و دیگری اصل عدم نسخ که مطابق

 باشد.خا ، مخصص دلیل عام می 

 تاریخ دلیل خا  معلوم و تاریخ دلیل عام مجهول باشد : فرخ دوم 

است، نتیجه آن که  باشد. پس این فرخ دقیقا مطابق با فرخ سوم از حالت اول  در این فرخ مطابق اصل تأخر حادث، دلیل عام پس از دلیل خا  می
ئل  دلیل خا  مقدم، مخصص دلیل عام مؤخر است؛ به عبارت دیگر همان گونه که در فرخ اول از حالت دوم به کمک دو اصل تأخر حادث و عدم نسخ قا 

 شویم. به تخصیص شدیم، در فرخ دوم نیز مطابق همین دو اصل قائل به تخصیص می 

 حالت سوم: تاریخ هر دو دلیل منهول باشد 

آید و تنها اصلی که راهگشا است،  اند، میان نسخ و تخصیص تردید به وجود می دانیم دلیل عام و دلیل خا  در چه زمانی وارد شدهاین حالت چون نمی  در
ا ، مخصص  شان مجهول باشد، باید گفت دلیل خباشیم؛ بنابراین هرگاه هم دلیل عام و هم دلیل خا  تاریخ اصل عدم نسخ بوده و قائل به تخصیص می 

 دلیل عام است. 

 

د   مطلق و مقیَّ

 های زیر توجه کنید: به مثال 
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 »به فقیر کمک کنید«  .1
 »به فقیر مسلمان کمک کنید«  .2

ولی در جملۀ  در مثال اول، لفظ »فقیر« بدون هیچ قیدی به کار رفته و در حقیقت، مسلمان بودن یا مسلمان نبودن فقیر دخالتی در مقصود گوینده ندارد.  
ن کرده  چون مسلمان بودن فقیر مورد توجه گوینده بوده است، گوینده قید »مسلمان« را به جملۀ خود اضافه کرده و گفتار خود را به صورت مقید بیادوم  

 است.

اهی به صورت مقید و  بینیم که که آنان گاهی مفاهیم مورد ن،ر خود را به صورت مطلق و بدون قید و گبا دقت در گفتگوهای روزمره و روابط لف،ی مردم می 
کنند. این روش در آیات و روایات و نیز متون قانونی رایج است. بیث مطلق و مقید در واقع برای تیلیل این مسئله در اصول فقه مطرح  همراه با قید بیان می 

 شده است.

د، به معنای »گرفتار، در بند شده و ه مراه قید« است. در علم اصول نیز این دو واژه با حفظ معنای  مطلق در لغت به معنای »رها« و »بدون قید« است و مقیَّ
 لغوی خود به کار رفته و مطرح شده است.

شود که همراه با وصف، حالت یا قید خاصی در ن،ر گرفته شود. در مقابل، »مطلق« لفظ یا معنایی  در اصطیح اصول، »مقید« به لفظ یا معنایی گفته می 
 ا قید خا  مورد ن،ر قرار گیرد. است که بدون لیاظ وصف، حالت ی

« یعنی مطلق لف،ی است که بر امری که در جنس آن شایع است،  ه  ْنس  ع  فی ج  کند؛ چنان  درلت می تعریف دیگر مطلق این است: »َاْلُمْطَلُق ما َدلَّ علی شای 
د آمده است: »َاْلُمقَ که بیع بر تملیک عین به عوخ معلوم درلت می  د لف،ی است که از شایع بودن خارج  کند. در تعریف مقیَّ یا « یعنی مقیَّ ْن ش  َج م  ُد ما ُاْخر  یَّ
د می   باشند. شده است؛ چنان که بیع نقد و بیع نسیه مقیَّ

 برای مثال به لفظ »عقد« در دو ماد  زیر دقت کنید.

 لت بر قصد کند.« شود به قصد انشاء به شر  مقرون بودن به چیزی که درمیقق می عقدقانون مدنی: » 191ماد  

داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت    عقد رزمتوانند از امن خود رجو  کنند مگر اینکه امن در ضمن   .م: »شرکاء همه وقت می   578ماد   
 باقی است حق رجو  ندارند.« 

 .م قید دارد و قید آن کلمۀ »رزم« است، با این حال، لفظ »عقد«    578 .م قیدی ندارد و »مطلق« است؛ اما لفظ »عقد« در ماد     191لفظ »عقد« در ماد   
د« است؛ بنابراین ماد     .م با توجه به قید »رزم« تنها شامل عقد    578 .م هم شامل عقد رزم است و هم شامل عقد جایز ولی ماد     191در این ماده »مقیَّ

 شود.رزم می 

 ت کنید.مثال دیگر به لفظ »نکاح« در دو ماد  زیر دق

 شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صرییًا درلت بر قصد ازدواج نماید.«واقع می  نکاح  .م: » 1062ماد  

 احکام راجع به وراثت زن و مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.«  نکاح منقطع  .م: »در  1077ماد  

 .م قید دارد و قید آن کلمۀ »منقطع« است. با این حال،    1077ندارد مطلق است؛ اما لفظ نکاح در ماد    .م چون قیدی    1062لفطظ »نکاح« در ماد   
د« است؛ بنابراین ماد     .م با توجه به قید »منقطع«    1077هم شامل نکاح منقطع است و هم شامل نکاح دائم ولی ماد     1062لفظ »نکاح« در این ماده »مقیَّ

 شود. ی تنها شامل نکاح منقطع م

 های میان مطلق و عام تفاوت
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 گیرد و وجه افترا  آنها به شرح زیر است: وجه اشتراک عام و مطلق این است که هر دو همۀ افراد و مصادیق خود را دربرمی 

درلت کند ولی درلت درلت عام بر افراد و مصادیقش به واسطۀ وضع و قرارداد است چرا که عام وضع شده است تا بر افراد و مصادیق متعدد   .1
شود. به دیگر  مطلق بر اطی  به واسطۀ مقدمات حکمت است. توضی  آن که معموًر عام به وسیلۀ الفاظی مانند همه، هر، هیچ و ... بیان می 

ن که در مباحث  توان گفت درلت عام بر عموم، وضعی یا لف،ی است ولی مطلق چنا سخن این الفاظ وضع شده تا درلت بر عموم نمایند. پس می 
 بریم.شود به اطی  کیم پی میشود بلکه از طریق شرایطی که به آن مقدمات حکمت گفته میآتی بیان خواهد شد به وسیلۀ لفظ نشان داده نمی 

سان با شنیدن لفظ  درلت عام بر عموم ناظر بر افراد است ولی درلت مطلق بر اطی  رالبًا ناظر بر احوال و عوارخ و کیفیات است. در نتیجه ان .2
گردد که باید مورد احترام قرار  برد؛ چنان که هرگاه گفته شود همۀ علما را احترام کنید، جمعیت زیادی به مهن متبادر می عام پی به افراد زیادی می 

لق هرچند نتیجۀ آن همان نتیجۀ  باشد، در مطگیرند در حالی که در مطلق تأکید بر عموم افراد نیست و درلت رالبًا ناظر بر احوال و کیفیات می 
گردد. برای مثال هرگاه گفته شود عالم را احترام کنید از شنیدن لفظ عالم  عام است ولی با شنیدن لفظ مطلق افراد زیادی به مهن متبادر نمی

 گردد. تعداد زیادی علما به مهن متبادر نمی
رالیًا بدلی است. البته نکره در سیا  نفی یا نهی، درلت مطلق همچون عام،  در جمیت مثبت شمول عام رالبًا استغراقی است ولی شمول مطلق   .3

باشند و در مقایسه با ها استغراقی و افرادی می کند. توضی  آن که اکثر عام استغراقی است زیرا نکره در سیا  نفی یا نهی درلت بر عموم می 
ها بدلی بوده و هرچند مطلق افرادی و استغراقی نیز وجود دارد  برعکس، اکثر مطلق های بدلی از تعداد بیشتری برخوردار هستند؛ در حالی که  عام

باشند. برای روشن شدن این مطل  به این مثال توجه کنید، هرگاه شخصی به شما بگوید من  در مقایسه با مطلق بدلی از تعدا کمتری برخوردار می 
ه فضانورد وجود داشته باشد شما باید تمام آن ده نفر را به شخص مزبور نشان بدهید )عام  عیقه دارم همۀ فضانوردان ایرانی را ببینم و در کشور د

ام و عیقه دارم فضانوردی ببینم، در این  های متعددی راجع به فضانوردان خوانده استغراقی(. در حالی که هرگاه شخصی به شما بگوید من کتاب 
 اید.ن دادن یک فضانورد )به طور بدلی( خواستۀ شخص مزبور را انجام داده باشد شما با نشاصورت چون لفظ فضانورد، مطلق می

 تواند افرادی یا استغراقی، احوالی و أزمانی باشد در حالی که شمول عام همواره افرادی یا استغراقی است. شمول مطلق می  .4
د شود،  افتد ولی مطلق می عام پس از تخصیص از عمومیت می .5  لیکن نسبت به قیدی دیگر همچنان مطلق باشد. تواند نسبت به قیدی مقیَّ
اگر موصی، به طور عام یا خا  وصیت کند، وصیت او درست است ولی اگر به طور مطلق وصیت کند؛ وصیتش باطل است. از سوی دیگر   .6

کند ولی اگر به طور عام وکالت    تواند زن را برای خود عقد همچنین اگر زنی به مردی مطلق وکالت دهد که مردی را به عقدی او دربیاورد، مرد نمی 
 تواند موکله را به عقد خود دربیاورد. خواهد دربیاورد وکیل می دهد که او ا به عقد هر کسی که خودش می 

 

  ای که در مباحث قبل بیان شد، »اصالةارطی « است، یعنی هرگاه لف،ی به طور مطلق مکر شد سسس تردید نماییم که این لفظ، یکی از اصول لف،یه  ✓
ای مبنی بر  گشاریم که این لفظ قیدی ندارد، مگر این که قرینه قیدی دارد که در تقدیر گرفته شده باشد یا خیر مطابق »اصالةارطی « اصل را بر این می 

 تقیید داشته باشیم. 
تی که طرف به استفاده از سند باقی باشد،  شود. در صور  .آ.د.م: »ادعای جعلیت و دریل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابیغ می   220مثال ماد   

 «... مؤظف است ظرف ده روز از تاریخ ابیغ، اصل سند موضو  ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید

د  گیرد به عبارت دیگر تردید نمایم که لفظ در صورتی که تردید نماییم این ماده مختص سند رسمی است یا سند عادی را نیز در بر می  »سند« در این ماده مقیَّ
د به سند رسمی نش  ده است. به رسمی شده است یا خیر مطابق »اصالةارطی « باید گفت این ماده هم شامل سند رسمی است و هم شامل سند عادی و مقیَّ

 متالزم بودن اطالب و تقیید 
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توان گفت نسبت به آن  شود و اگر مفهومی نتواند به َعَرضی مقید شود نمی   تواند مطلق باشد که بتواند به آنها مقیدیعنی مفهوم تنها نسبت به عوارضی می 
توان گفت نسبت به آن مطلق است؛ اما اگر  مطلق است؛ به عبارت دیگر هرگاه مفهومی بتواند وصف، کیفیت یا حالتی را داشته باشد ولی فاقد آن باشد می

صف شود و یا از آن عاری باشد نمی  تواند نسبت به گرمی و سردی  تواند گرم یا سرد باشد پس می ان گفت مطلق یا مقید است. مثًی آب می تو نتواند به آن ُمتَّ
تواند بدون آن باشد. آبی که وصف مایع بودن را از دست دهد،  تواد مطلق یا مقید باشد، چون نمی مطلق یا مقید باشد، ولی نسبت به وصف مایع بودن نمی 

 ورد آن را یخ یا بخار آب گویند. دیگر اسمش آب نیست و بر حس  م

 توان زد، بیع نسبت به زمان و مکان برای امکان اطی  و تقیید، بیع نسبت به وقفیت مبیع برای عدم امکان اطی  و تقیید. از ن،ر حقوقی مثالی که می 

یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد« ظاهرًا  قانون مدنی است که مقرر داشته است: »عقد خیاری آن است که برای طرفین یا    188مثال دیگر ماد   
توان آن را به صراحت مقید به هر دوی آنها نمود، پس در صورت عدم تقیید هم  شود و هم عقد جایز، ولی چون نمی مطلق است، هم شامل عقد رزم می

 رزم است نه عقد رزم و جایز. توان آن را از این جهت مطلق دانست. پس من،ور ماده از »عقد خیاری« فقط عقد نمی

 نسبی بودن اطالب و تقیید 

به سایر   نسبت  حال  در عین  ولی  باشد،  قید خا  مقید شده  یا  به یک صفت  نسبت  مفهومی  یعنی ممکن است  نسبی هستند،  امر  دو  تقیید  و  اطی  
صفت فقر شده است، ولی نسبت به سایر اوصاف مطلق است. پس  خصوصیات و قیود مطلق باشد. مثًی مفهوم انسان در عبارت: »انسان فقیر« مقید به  

قانون مدنی مقرر شده است که »نکاح مسلمه با ریر    1059تواند به اعتباری مطلق و به اعتبار دیگر مقید باشد. برای مثال، در ماد   یک لفظ یا مفهوم می 
شود؛ اما در عین حال، نکاح نسبت به قید دائم و  ا شامل نکاح ریرمسلمه نمیمسلم جایز نیست.« در این ماده لفظ نکاح، مقید به مسلمه شده است؛ لش

 شود؛ یعنی نکاح زن مسلمان با مرد کافر چه به صور دائم و چه به صورت موقت ممنو  است.موقت مطلق است و شامل نکاح دائم و موقت می 

 تقابل مطلق و مقید 

تقابل در منطق چهار حالت دارد که در بیث مطلق و مقید، تنها حالت چهارم یعنی ملکه و عدم ملکه    در منطق، تقابل یعنی در مقابل هم بودن دو مفهوم.
 باشد. مورد ن،ر می 

قوه دارای  ملکه عبارت است از ویژگی و خصوصیتی که در موجودی وجود دارد. عدم ملکه آن است که دو موجود در مقابل یکدیگر وجود دارند که هر دو بال
باشد. شند ولی یکی از آن دو بالفعل نیز آن خصوصیت را دارد و دیگری تنها با بالقوه دارای آن خصوصیت است و بالفعل از آن میروم می باخصوصیتی می 

د دارد ولی  بینا وجوبرای مثال تقابل انسان بینا و انسان نابینا از نو  ملکه و عدم ملکه است؛ با این توضی  که بینایی ویژگی و خصوصیتی است که در انسان  
  بهره است در حالی که انسان نابینا بالقوه دارای خصوصیت بینایی است زیرا انسان از نو  حیوان بوده و حیوان توانایی بینایی را دارد و انسان نابینا از آن بی 

ن انسان بینا را در مقابل دیوار قرار داد و بر آن بود که  تواباشد؛ بنابراین نمی ممکن است انسان نابینا روزی بینایی خود را به دست آورد ولی بالفعل فاقد آن می 
شود  باشد. پس میح،ه می گیرد. دیوار نه تنها بالفعل قابلیت بینایی ندارد، بالقوه نیز از آن میروم می چون دیوار قو  بینایی ندارد، در مقابل انسان بینا قرار می 

قوه دارای آن ویژگی و خصوصیت باشند ولی یکی از آنها بالفعل نیز آن را داشته باشد و دیگری بالفعل از  که در تقابل ملکه و عدم ملکه باید هر دو موجود بال
 آن خصوصیت میروم باشد.

باشد و مطلق لف،ی است که قید  باید توجه داشت که تقابل مطلق و مقید از نو  ملکه و عدم ملکه است؛ یعنی مقید لف،ی است که دارای قید )ملکه( می 
باشد؛ به عبارت دیگر در بیث مطلق و مقی قید را باید ملکه به شمار آورد. مقید لف،ی است که دارای ملکه بوده ولی  د ولی قابلیت آن قید را دارا میندار 

 باشد.بهره میررم آن که بالقوه دارای ملکه است، بالفعل از آن بی مطلق علی

که قابلیت آنها را داشته باشد و اگر مطلق نتواند قیدی را دارا باشد نسبت به آن قید، مطلق نیز    پس با این وجود مطلق تنها نسبت به قیودی مطلق است
تواند سفید یا سیاه باشد. همچنین دیوار نسبت به بلند و کوتاه بودن مطلق است  باشد. برای مثال دیوار نسبت به سفیدی یا سیاهی مطلق است زیرا می نمی
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تواند قید بینایی را به خود بگیرد  توان گفت دیوار نسبت به بینایی و نابینایی مطلق است زیرا دیوار اساسًا نمی یا بلند باشد؛ ولی نمی تواند کوتاه  زیرا دیوار می 
 باشد.بنابراین نسبت به آن قید، مطلق نیز نمی 

د و یا نسیه. همچنین بیع نسبت به ُمَنّجز یا ُمَعّلق بودن  مثال حقوقی این است که بیع نسبت به نقد یا نسیه بودن مطلق است زیرا بیع ممکن است نقد باش
تواند وقف باشد.  ارصول نسبت به وقف بودن مبیع، مطلق نیست چرا که مبیع نمیمطلق است زیرا بیع ممکن است ُمَنّجز و یا ُمَعّلق باشد؛ ولی بیع علی

تواند مطلق  پشیر نیست ولی برعکس صل  نسبت به مجانی بودن می ی اساسًا امکان باشد؛ زیرا بیع مجانهمچنین بیع نسبت به مجانی بودن نیز مطلق نمی 
 قانون مدنی( و یا معوخ باشد. 757باشد چرا که صل  ممکن است مجانی )ماد  

 توان گفت لفظ نسبت به قیودی مطلق است که اوًر بتواند آن قیود را داشته باشد و ثانیًا فاقد آن قیود باشد. بنابراین می 

مطلق نسبت به تواند مطلق باشد؛ به عبارت دیگر  باشد، نسبت به آن نمیر نهایت این نکته را باید افزود که چون مطلق همواره نسبت به مات خود مقید می د
ای مثال آب نسبت  . بر هیچ گاه نسبت به مات خویش مطلق نیست،  چون مطلق همواره مقید به مات خود استو    قیودی اطی  دارد که آنها را نداشته باشد

 باشد. باشد زیرا آب همواره مایع است. همچنین است بیع نسبت به تملیک عین به عوخ معلوم که مات آن بوده و همواره مقید می به مایع بودن مطلق نمی 

 مقدمات حکمت 

طی  یک لفظ باید به قرائن خارجی تمسک کرد.  به عقید  بسیاری از عالمان اصول، لفظ مطلق درلت بر اطی  ندارد؛ به همین جهت برای استفاده از ا
مقدمات حکمت« است. »من،ور از مقدمات حکمت، شرایطی است که  کرد »توان از یک لفظ مطلق استفاد  اطی  ای که به کمک آن میترین قرینه مهم

توان گفت، آن لفظ  مات حکمت در لف،ی جمع باشند می نماید.« به عبارت دیگر هرگاه مقدشنونده در صورت اجتما  آن شرایط از لفظ استفاد  اطی  می 
توان از اصطیح »شرایط اطی «  مطلق بوده و هرگاه لفظ فاقد یکی از مقدمات حکمت باشد مطلق نیست. پس به جای اصطیح »مقدمات حکمت« می 

توان از آن استفاده کرد. به همین دلیل برخی از اصولیان  استفاده نمود. مقدمات حکمت، اختصا  به لفظ یا مورد خاصی ندارد و در تمام الفاظ مطلق می 
باشد که میًی  اند. مقدمات حکمت پنج مقدمه است که سه مقدمه از آن مسّلم است ولی دو مقدمه میل بیث میاز این مقدمات به »قرینۀ عام« تعبیر کرده 

 به شرح آنها خواهیم پرداخت. 

است نه امکان اطی  و تقیید توضی  آن که در بیث   امکان تقییداولین مقدمۀ حکمت یا به بیان دیگر اولین شر  اطی ،   امکان اطالب و تقیید:  ن1
شر  مطلق بودن آن است که لفظ  مقدمات حکمت به دنبال شرایط مطلق بودن بودن لفظ باشیم و چنان که در بیث تقابل مطلق و مقید گششت،  

نابراین نباید شر  نخست اطی  را امکان اطی  دانست بلکه امکان تقیید شر  نخست اطی  است؛ چنان که بیع از لیاظ  ؛ ب بتواند مقید به قید گردد 
باشد باشد و نباید گفت چون بیع امکان مطلق بودن را دارد، مطلق می منجز یا معلق بودن مطلق است زیرا امکان مقید شدن به این قیود را دارا می 

باشد زیرا امکان تقیید به عین معین یا کلی  قید بودن را دارد، مطلق است. همچنین است لفظ بیع نسبت به نو  مبیع که مطلق میبلکه چون امکان م
 و یا کلی در معین وجود دارد. 

بر قصد کند.« لفظ   شود به قصد انشاء به شر  مقرون به چیزی که درلت دارد: »عقد میقق می قانون مدنی که مقرر می  191برای مثال مطابق ماد  
 تواند عهدی باشد هم تملیکی. بودن مطلق است؛ زیرا عقد هم می   عهدییا  تملیکی»عقد« در این ماده نسبت به 

افتد که لفظ  باشد. گاه اتفا  می چنان که در ابتدای بیث مطلق و مقید بیان شد مقید لف،ی است که دارای قید می نبودن قرینه مبنی بر قید:   ن2
باشد؛ بنابراین دومین شر  اطی  آن  دهد لفظ، مطلق نبوده و مقید میقیدی ندارد لی در جمله قرائنی وجود دارد )لف،یه و حالیه( که نشان میظاهرًا  

من آب   است که چنین قرائنی مبنی بر تقیید وجود نداشته باشد. برای مثال هرگاه شخصی در تابستان وارد منزل شود و به خدمتکار خود بگویدد برای
دهد که من،ور آمر، آب خنک جهت نوشیدن بوده است )قرینۀ  شود ولی قرائن نشان می ظاهرًا مطلق بوده و شامل هر آبی می   آب بیاور، هرچند لفظ؛
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در این   خواهم حقو  مدنی مطالعه کنم، هرچند لفظ قانون حالیه(. مثال دیگر آن که هرگاه شخصی خطاب به دوست خود بگوید قانونی به من بده می 
 باشد )قرینۀ لف،یه(. دهد قانون مطلق نبوده و من،ور قانون مدنی می ای است که نشان میجمله ظاهرًا مطلق است ولی ادامۀ عبارت قرینه 

 قرینۀ تقیید ممکن است لف،ی یا ریرلف،ی باشد، قرینۀ تقیید ریرلف،ی نیز همچون عقل، اجما ، اصول و قواعد حقوقی و عرف و عادت است. ✓
قانون مدنی است که مقرر داشته است: »هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و میتاج به تنقیه و تعمیر    594ال حقوقی این بیث ماد  مث

ًا مطلق است ولی  شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتنا  نماید ... .« هرچند لفظ شرکاء در این ماده ظاهر 
 دهد، من،ور از شرکا، شرکا مشترک آن قنات است.ای است که نشان میلفظ »قنات مشترک« که در ابتدای ماده مکر شده قرینه 

تواند هر نو  تصرفی که بخواهد در آن  شود و می ، زن مالک مهر می عقدقانون مدنی است که مقرر داشته است: »به مجرد    1082مثال دیگر ماد   
شود« در این ماده قرینۀ تقیید است و نشان ماید« در این ماده هر چند لفظ »عقد« قیدی ندارد و به ظاهر مطلق است ولی عبارت »زن مالک مهر میبن

 دهد که من،ور از لفظ »عقد« در این ماده »عقد نکاح« است بنابراین این لفظ مطلق نیست. می

موج  نفوم معامله است« لفظ »اکراه« در این ماده نسبت به    اکراه است: »امضای معامله بعد از رفع  قانون مدنی که مقرر داشته    209همچنین ماد   
دانیم اکراه مادی موج  بطین معامله و اکراه معنوی موج  عدم نفوم معامله است بنابراین  مادی یا معنوی بودن مطلق نیست زیرا همان طور که می 

 دهد که من،ور از »اکراه« در این ماده »اکراه معنوی« است. ن ماده قرینۀ تقیید است و نشان میعبارت »موج  نفوم معامله است« در ای

، متعدد باشند تعقی  جزایی با شکایت هر یک از آنان شرو   جرم قانون مجازات اسیمی که مقرر داشته است: »هرگاه متضررین از    102و مطابق ماد   
اند. تبصره ح حق گششت، به وراث قانونی  ای مجازات موکول به گششت تمام کسانی است که شکایت کرده شود ولی موقوفی تعقی ، رسیدگی و اجر می

گردد.« لفظ »جرم« در این ماده  متضرر از جرم، منتقل و در صورت گششت همگی وراث حس  مورد تعقی ، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می 
طلق نیست زیرا تنها در جرائم قابل گششت با گششت متضررین از جرم یا وراث آنها تعقی ، رسیدگی  نسبت به قابل گششت بودن و ریرقابل گششت بودن م

گردد.«  شود؛ بنابراین عبارت »در صورت گششت همگی وراث حس  مورد تعقی ، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف میو اجراء مجازات موقوف می 
 لفظ »جرم« در این ماده جرم قابل گششت است. دهد که من،ور از قرینۀ تقیید آن است و نشان می 

ماد    دیگر  می   69مثال  مقرر  است که  مدنی  دادرسی  آیین  به شخص  قانون  را  اورا   نتواند  ابیغ  مأمور  »هرگاه  نشانی  خوانده  دارد:  در  باید  برساند 
را  یادشده کافی باشد، ابیغ نماید و نام و سمت گیرند   شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت او تعیین 

از بستگان«    اخطاریه را در نسخۀ دوم قید و آن را اعاده کند.« لفظ »خوانده« در این ماده نسبت به حقیق یا حقوقی بودن مطلق نیست؛ زیرا عبارت »یکی
 فقط شخص حقیقی است نه حقوقی. دهد که من،ور از »خوانده« در این ماده قرینۀ تقیید آن است و نشان می 

برای آن که بتوان لف،ی را مطلق تلقی نمود متکلم باید جدی بوده و در مقام بیان قصد و من،ور خود باشد؛ بنابراین اگر  در مقام بیان بودن متکلر:   ن3
ای مثال هرگاه شخصی خطاب به وکیلی در خارج  توان لفظ او را مطلق تلقی نمود. بر متکلم در مقام شوخی و یا اهمال گویی و یا اجمال گویی باشد نمی 

ده آن شخص  از میل کار او مشکلی را مطرح نماید و وکیل خطاب به او بگوید شما باید دادخواست به دادگاه تقدیم نمایید، چون وکیل در مقام بیان نبو
 تواند هر دادخواستی را با هر موضوعی مطرح نماید. نمی

تواند برای عقد نکاح، وکالت به ریر دهد« در این  قانون مدنی است که مقرر داشته است: »هر یک از زن و مرد می  1071مثال حقوقی این بیث ماد  
توان گفت  گشار تنها خواسته جواز وکالت دادن به ریر را برای انعقاد عقد نکاح بیان نماید و در مقام بیان شرایط وکیل نبوده است پس نمی ماده قانون 

 شود.مطلق بوده و شامل هر کس با هر خصوصیتی )دارای اهلیت و یا فاقد اهلیت( می  وکیل در این ماده

 باشد.هرگاه تردید شود شخص گوینده در مقام بیان بوده است یا خیر، اصل این است که در مقام بیان می  ✓
ن در مقام تباطب:   ن4

َّ
ن مقدار و میزانی است که انسان نسنبودن قدر ُمتیق بت به آن قطع و یقین دارد. هرگاه متکلم لف،ی را بیان  من،ور از قدر ُمتیقَّ

نی استنبا  کند آن لفظ، مطلق نبوده و قدر متیقن مزبور را می  ای مبنی بر مقید بودن به شمار آورد؛ به عبارت دیگر  توان قرینه نماید و مخاط  قدر متیقَّ
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برای مثال هرگاه شخص مسلمانی به خدمتکار خود بگوید برای من نوشیدنی    هرگاه لفظ متکلم دارای قدر متیقن باشد دیگر مطلق نیست و مقید است.
این جمله  بیاور، هرچد لفظ نوشیدنی ظاهرًا مطلق است ولی مسلمان بودن آمر قدر متیقنی است که مراد او نوشیدنی الکلی نبوده بنابراین نوشیدنی در

 باشد.مقید به ریرالکلی می 
قانون مدنی که در شر  به    594توان گفت قدر متیقن همان قرینۀ تقیید است؛ چنان که در ماد   دوم باز گشته و می   باید توجه داشت این شر  به شر 

 آن اشاره شد قدرمتیقن آن است که من،ور از شرکاء، شرکاء قنات است.

است.« اگر چه لفظ »عقد« در این ماده مطلق  قانون مدنی است که مقرر داشته است: »تعلیق در عقد موج  بطین    1068مثال حقوقی دیگر ماد   
شود و قدر متیقن  است ولی از آن جا که این ماده در میل »فصل چهارم: شرایط صیت نکاح« آمده ست قدر متیقن این است که عقد نکاح را شامل می 

 شود. نکاح می  در مقام تخاط  نیز مانع اطی  است بنابراین لفظ عقد در این جا مطلق نیست بلکه فقط شامل عقد

انصراف یعنی با شنیدن لفظ، مهن مخاط  منصرف به افراد خاصی از آن لفظ گردد و شامل تمام افراد نشود به همین دلیل است  نبودن انصراف:   ن5
مقید است ولی    دهد که لفظگویند برای آن که لفظ، مطلق باشد نباید انصراف وجود داشته باشد چرا که انصراف مانع اطی  بوده و نشان می که می

 باید توجه داشت من،ور از نبودن انصراف به عنوان مقدمات حکمت، انصراف به جهت کثرت استعمال است.

 انصراف به جهت کثرت است مال

امر آن است که مهن  شود. نتیجۀ این رود و در مصادیق دیگر استعمال نمی افتد که لف،ی میان مردم تنها در برخی از مصادیق خود به کار می گاه اتفا  می 
شود ولی چون  گردد. برای مثال هرچند لفظ حیوان شامل انسان نیز میشود که لفظ در آنها استعمال می مخاط  با شنیدن لفظ، تنها منصرف به افرادی می 

و همگان با این لفظ، تنها جانور را    شودرود مهن هیچ کس با شنیدن این لفظ منصرف به انسان نمی میان مردم، لفظ حیوان، تنها در جانوران به کار می 
گردد. مثال دیگر انصراف به جهت کثرت  توان گفت لفظ حیوان، مطلق بوده و شامل تمام افراد آن از جمله انسان نیز می کنند؛ بنابراین نمی استنبا  می 

گردد ولی در عرف و میان مردم لفظ مال تنها در اشیاء  استعمال لفظ مال است. هرچند لفظ مال در حقو  عیوه بر اشیاء مادی شامل حقو  مالی نیز می 
 گردد. توان گفت لفظ مال میان مردم، مطلق بوده و شامل حقو  مالی نیز می رود نه در حقو  مالی پس نمی مادی به کار می 

ست: »اموال بر دو قسم است: »منقول و  قانون مدنی مقرر شده ا  11باید توجه داشت لفظ مال از ن،ر قانون مدنی مطلق است؛ توضی  آن که در ماد   
در بیان انوا  اموال منقول، حقو     20از حقو  مالی ریرمنقول بیث کرده و در ماد     18گشار در بیان انوا  اموال ریرمنقول در ماد   ریرمنقول« سسس قانون 

باشد ولی از  ارای انصراف به جهت کثرت استعمال است مطلق نمیمالی منقول را مورد حکم قرارداده است؛ بنابراین لفظ مال میان مردم به دلیل این که د 
 ن،ر قانون مدنی چون چنین انصرافی وجود ندارد مطلق است. 

رود زیرا در این معنا کثرت استعمال دارد و کمتر در  دار شده« می برای مثال با شنیدن لفظ »تعهد« مهنمان ابتدا به سراغ »آنچه مدیون به اراد  خود عهده 
دار شده« انصراف  شود؛ بنابراین انصراف لفظ »تعهد« به »آنچه مدیون به اراد  خود عهده شود« استعمال می »آنچه به حکم قانون بر مدیون تیمیل می   مورد

 به جهت کثرت استعمال است. 

 ی وجود داشته باشد.بنابراین انصراف به جهت کثرت استعمال مانع اطی  بوده و برای آن که لفظ، مطلق باشد باید چنین انصراف

 حمل مطلق بر مقید 

 در صورتی که مطلق و مقیدی داشته باشیم دو حالت ممکن است وجود داشته باشد: 

د رزم نیست.  .1  بین مطلق و مقید تعارخ وجود ندارد: در این صورت حمل مطلق بر مقیَّ
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ان و کیفیت اجرای آن در شر  مقدس، تعیین شده باشد.«  قانون مجازات اسیمی: »حد مجازاتی است که موج ، نو ، میز   15مثال مطابق ماد   
قانون مجازات اسیمی مطلق و در    15قانون مجازات اسیمی: »حد قشف، هشتاد ضربه شی  است.« لفظ »حد« در ماد     250و مطابق ماد   

د است لیکن این دو ماده با یکدیگر تعارخ ندارند بنابرای 250ماد   د نیست. قانون مجازات اسیمی مقیَّ  ن نیازی به حمل مطلق بر مقیَّ

اند، در صورتی که  قانون مدنی است که مقرر داشته است: »قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده   10مثال دیگر ماد   
که مخالف قوانین نباشد«  قانون مدنی: »مفاد سند رسمی در صورتی معتبر است    1288مخالف صری  قانون نباشد، نافش است« و مطابق ماد   

قانون مدنی    1288گیرد و ماد   گیرد و هم قراردادهای کتبی را در برمی قانون مدنی مطلق است زیرا هم قراردادهای شفاهی را در برمی  10ماد   
د است؛ زیرا تنها قراردادهای کتبی را در برمی  د نیست.گیرد لیکن بین این دو ماده تعارضی وجود ندارد بنابراین نیمقیَّ  ازی به حمل مطلق بر مقیِّ

د تعارخ وجود دارد: در این صورت باید مطابق قاعد  »الجمع مهما امکن اولی من الطرح« بین مطلق و مقید جمع نمود و به  .2   بین مطلق و مقیَّ
 اصطیح تقیید زد. 

د با هم تعارخ داشته باشند باید دو شر  وجود داشته باشد:   برای اینکه مطلق و مقیَّ

د یکی باشد.  حکم  .1  مطلق و مقیَّ
د یکی باشد. .2  علت حکم مطلق و مقیَّ

قانون مدنی: »شکار    180قانون مدنی که مقرر داشته است: »شکار کردن موج  تملک است« و مطابق ماد     179برای مثال مطابق ماد   
 شود.« حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که عیمت مالکیت در آن باشد موج  تملک نمی 

د  حکم هر   دو ماده »تملک کردن« و علت حکم در هر دو »شکار کردن« است؛ بنابراین مطلق و مقید با هم تعارخ دارند و باید مطلق را بر مقیَّ
 حمل کرد. 

قانون مجازات اسیمی: »مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع،    264مثال دیگر مطابق ماد   
قانون مجازات    266ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است« و مطابق مادۀ  ت کند یا نکند، خالص باشد یا مخلو  به گونه مس

 .م.ا مطلق است و هم مصرف مسکر توسط    264شود.« ماد   : »ریرمسلمان تنها در صورت ت،اهر به مصرف مسکر، میکوم به حد می اسالمی
د است و تنها مصرف مسکر توسط ریرمسلمان را در    266گیرد و هم مصرف مسکر توسط ریرمسلمان را و ماد   مسلمان را دربرمی   .م.ا مقیَّ

گیرد؛ و از آن جا که حکم در هر دو ماده »میکومیت به حد« و علت هر دو حکم »مصرف مسکر« است. این دو ماده با هم تعارخ دارند و  برمی 
د حمل ک  رد.باید مطلق را بر مقیَّ

 

ن   منمل و مبیَّ

ن رزم است به یادآوری انوا  درلت لفظ بر معنا بسردازیم درلت لفظ بر معنا بر چهار قسم است:   پیش از پرداختن به مجمل و مبیَّ

رود، به عبارت دیگر کلمه یا کیمی است که درلتش  کند و احتمال معنای دیگر در آن نمی کلمه یا کیمی است که تنها بر یک معنا درلت می   نص: ن1
 بر معنا قطعی و یقینی است. 

 نمایند.« ز دعوا به آن استناد میقانون آیین دادرسی مدنی: »دلیل عبارت از امری است که اصیاب دعوا برای اثبات یا دفا  ا   194مثال مطابق ماد  

تر  تر است و معنای دیگر احتمالش کمتر و ضعیف کند که یک از این معانی احتمالش بیشتر و قوی یا کیمی است که بر دو معنا درلت می   کلمه ظاهر:   ن2
 گویند. است، درلت لفظ بر معنایی که احتمالش بیشتر است را »ظاهر« می 
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 قانون مدنی: »اشتباه وقتی موج  عدم نفوم معامله است که مربو  به خود موضو  معامله باشد«  200مثال طابق ماد  

رنافش«  احتمال بیشتر از لفظ »عدم نفوم« در این ماده »ریرنافش« است و احتمال ضعیف از این لفظ »بطین« است، به درلت لفظ »عدم نفوم« بر »ری
 گویند. ظاهر می 

تر  تر است و معنای دیگر احتمالش ضعیف کند که یکی از این معانی احتمالش بیشتر و قویکه بر دو یا چند معنا درلت می کلمه یا کیمی است  مؤول:   ن3
 گویند. تر است را »مؤول« می و کمتر است، درلت لفظ بر معنایی که احتمالش کمتر و ضعیف 

 ه است که مربو  به خود موضو  معامله باشد« قانون مدنی: »اشتباه وقتی موج  عدم نفوم معامل  200مثال مطابق ماد  

تر از این لفظ »بطین« است، به درلت لفظ »عدم نفوم« بر  احتمال بیشتر از لفظ »عدم نفوم« در این ماده »ریرنافش« است و احتمال کمتر و ضعیف 
 گویند. »بطین« مؤول می 

دانیم من،ور گوینده کدام یک از این معانی است و احتمال هیچ یک از این  ما نمی کند و  که بر دو یا چند معنا درلت می   کلمه یا کیمی استمنمل:   ن4
 معانی هم از معانی دیگر بیشتر نیست.

َبل او به مصارف فقرا می قانون مدنی: »اموال مجهول   28مثال مطابق ماد    رسد.«المالک با إمن حاکم یا مأمون از ق 

 ضی دادگاه شهرستان است یا دادستان شهرستان. در این ماده مشخص نیست من،ور از »حاکم« قا

 شود. شود و به مجمل و مؤول »متشابه« گفته می به نص و ظاهر »میکم« گفته می  ✓

 

 دانیم من،ور گوینده کدام یک از این معانی است.کلمه یا کیمی است که معنای آن روشن نبوده بلکه بر دو یا چند معنا درلت دارد و ما نمی منمل: 

شود مجازات  قانون مجازات اسیمی: »هرگاه کسی بر اثر اکراه ریرقابل تیمل مرتک  رفتاری شود که طبق قانون جرم میسوب می  151ابق ماد   مثال مط
 گردد... .« در این ماده مشخص نیست من،ور از »ریرقابل تیمل«، »ریرقابل تیمل نوعی« است یا »ریرقابل تیمل شخصی«. نمی

قانون مدنی که مقرر داشته است: »در خیار مجلس و حیوان و شر  اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین،    453مثال دیگر مطابق ماد   
  تلف یا ناقص شود بر عهد  مشتری است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص بر عهد  بایع است« در این ماده مشخص نیست من،ور از »بر 

 معاوضی« است یا »ضمان ریرمعاوضی« عهد «، »ضمان 

ن:   کلمه یا کیمی است که معنای آن روشن بوده و ابهامی نداشه باشد؛ کیمی که معنای آن روشن است ممکن است از همان ابتدا معنایش روشن  مبیَّ
کیم دیگری ابهام آن برطرف شده باشد، بر این اساس  بوده باشد و ابهامی نداشته باشد و ممکن است ابتدا معنایش مبهم و مجمل بوده و سسس به وسیلۀ  

ن را می   توان به دو دسته تقسیم کرد: مبیَّ

ن بال ات: ن1  کلمه یا کیمی است که از ابتدا معنای آن روشن و واض  بوده باشد )نص و ظاهر(   مبیَّ
 تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.« قانون مدنی: »هیچ کس نمی  1003مثال ماد  

 قانون مدنی: »مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.«  774ل دیگر ماد  مثا

ن بال رض:  ن2  کلمه یا کیمی است که ابتدا معنای آن مجمل بوده و سسس کیم دیگری اجمال آن را برطرف کرده است. مبیَّ
ن یا به کیمی که موج  رفع اجمال از لفظ مجمل می  ✓  گویند. بیان میشود مبی ّ
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قانون امور حسبی: »اگر    335قانون مدنی: »در صورت نبودن وارث، امر ترکۀ متوفی راجع به حاکم است.« و مطابق ماد     866مثال مطابق ماد   
به خزانۀ دولت تسلیم    شود و پس از گششتن مدت نامبرده باقی ماند  ترکه از تاریخ تیریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می

قانون مدنی   866شود و ادعای حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پشیرفته نیست.« عبارت »راجع به حاکم است« در ماد   می
قانون    335مجمل است زیرا مشخص نیست که من،ور از آن این است که »حاکم وارث متوفی است« یا »ادار  ترکه با حاکم است«. لیکن ماد   

ن بالعرخ و به ماد    866امور حسبی اجمال و ابهام آن را برطرف کرده است، بنابراین به ماد    ن یا بیان گفته   335 .م مبیَّ قانون امور حسبی مبی ّ
 شود. می

شورای نگهبان باید در  گیرد، اعضای ای فوری در دستور کار مجلس قرار می قانون اساسی: »... وقتی طرح یا رییه   97مثال دیگر مطابق اصل 
: »مقصود از طری  یا  15/8/1368شورای نگهبان تاریخ    1258مجلس حاضر شوند ون،ر خود را اظهار نمایند« و مطابق ن،ریۀ تفسیری شمار   

فوت فرصت  ای است که تأخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقو  خسارت یا  رییۀ فوری مشکور در اصل نود و هفتم قانون اساسی، طرح یا رییه 
  97ای فوری« در اصل  »طرح یا رییه   « عبارت شودهایی را که رسیدگی به آن در این حد از لزوم سرعت نیست، شامل نمی باشدو لوای  و طرح 

شورای نگهبان از آن رفع اجمال کرده بنابراین به   1258قانون اساسی مجمل بوده زیرا مشخص نیست من،ور از آن چیست لیکن، ن،ریۀ شمار  
ن بالعرخ و به ن،ریۀ شمار    97اصل  ن یا بیان گفته می  1258قانون اساسی مبیَّ  شود. شورای نگهبان مبی ّ

 تکلیف به منمل 

وقت    تکلیف به مجمل یعنی شخصی را وادار به امری نماییم که برای او مشخص و معین نیست. تکلیف به مجمل عقًی صیی  نبوده مگر این که قبل از 
یان، اجمال را برطرف نماید؛ بنابراین باید گفت تأخیر بیان از وقت خطاب جایز است ولی تأخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست. توضی  آن  حاجت، متکلم با ب 

ن( اجمال آن را رفع نماید ای  اقد اشکال  ن امر فکه هرگاه متکلم لفظ مجملی را بیان کند و پیش از فرا رسیدن وقت حاجت )عمل به امر متکلم( با بیان )مبی ّ
را مرتفع    بوده زیرا مهم نیست که متکلم بیفاصله پس از بیان جملۀ مجمل، اجمال آن را برطرف نماید بلکه کافی است پیش از زمان عمل به آن، اجمال 

 سازد. 

داند که فردا به  و مخاط  نمیصب  به فین مکان بروید، این جمله مجمل بوده    8برای مثال هرگاه شخصی خطاب به دیگری بگوید شما باید فردا ساعت  
اجمال را برطرف کرده است و دیگر    صب  بیان کند که به برج میید بروید متکلم با بیان این جمله   8چه میلی برود ولی هرگاه متکلم پیش از فرارسیدن  

باشد؛ بدین  تأخیر بیان از وقت حاجت عقًی قبی  می داند که باید به برج میید برود. پس واض  است  صب  دقیقًا می   8مشکلی باقی نمانده و مخاط  ساعت  
رفتی! این  صب  به برج میید می   8معنی که در مثال فو  هرگاه متکلم فردا بعد از ظهر که وقت حاجت گششته به خطاب به مخاط  بیان کند که ساعت  

صب  فردا بوده که در آن وقت، هیچ بیانی از سوی متکلم    8ساعت    سازد؛ زیرا وقت حاجتامر عقًی قبی  بوده و به هیچ وجه اجمال مجمل را برطرف نمی 
 جهت رفع اجمال وجود نداشته است.

 به طور کلی برای تکلیف به مجمل باید دو فرخ میل را در ن،ر گرفت: 

 در صورتی که بیانی نرسد که اجمال و ابهام آن را رفع کند: در این صورت تکلیف به مجمل جایز نیست.   فرض اول:

 در صورتی که بیانی برسد که اجمال و ابهام آن را رفع کند: این فرخ خود به سه حالت است: دوم:   فرض

 بیان همزمان با تکلیف به مجمل صادر شود: در این حالت تکلیف به مجمل جایز است.  .1
گویند  بیان پس از وضع تکلیف مجمل و پیش از فرا رسیدن زمان عمل به آن صادر شود: در این حالت تکلیف به مجمل جایز است؛ در اصطیح می  .2

 تأخیر بیان از وقت خطاب )صدور( جایز است. 
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تأخیر بیان از  گویند  نیست؛ در اصطیح می بیان پس از فرا رسیدن زمان عمل به تکلیف مجمل صادر شود: در این حالت تکلیف به مجمل جایز   .3
 وقت حاجت )عمل( جایز نیست.

 

 ادله استنباط احکام اسالمی

شود برای خود فقیه و  رسالت اصلی فقیه آن است که احکام و مقررات شر  را از منابع و ادلۀ معتبر استنبا  کند. حکمی که بر این اساس استنبا  می 
دان وی اعتبار و حجیت دارد. نکتۀ قابل توجه در فرایند استنبا  که در اعتباربخشی به احکام استخراج شده نیز نقش میوری دارد،    همچنین برای مقلِّ

شود، در  اعتبار و حجیت منابعی است که برای استنبا  حکم شرعی به آنها مراجعه شده است؛ به عبارت دیگر، حکمی که از سوی مجتهد استنبا  می 
ترین وظایف فقیه، پیش از ورود به عرصۀ استنباط  از منابع معتبر و مورد قبول شار  به دست آمده باشد. بر این اساس، یکی از مهم صوررتی اعتبار دارد که  

فقه  صول  احکام، اعتبارسنجی منابع فقه و بررسی میزان حجیت هر یک از ادله است. مبحث ادلۀ و منابع فقه برای بررسی همین مسئلۀ اساسی، در علم ا 
  30گشار نیز نیز بر اساس این حدیث در ماد   ده شده است. برای مثال حدیث نبوی داریم که بیان شده است: »انَّ الناس مسلطون علی اموالهم« قانون گشو

 ده است« قانون مدنی مقرر داشته است: »هر مالکی نسبت به ماَیمَلک خود حق همه گونه تصرف و انتفا  دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کر 

« یعنی خداوند در دین کار سنگین و سختی برای شما قرار نداد.  سور  حج می   78همچنین خداوند در آیۀ   ْن َحَرج  ین  م  ّ
ي الد  فرمایند: »َما َجَعَل َعَلْیُکْم ف 

در صورتی که دوام زوجیت موج  عسر و حرج  قانون مقرر داشته است: »  1130گشار بر مبنای این آیۀ قرآن و همچنین بر مبنای »بنای عقی« در ماد   قانون 
 تواند به حاکم شر  مراجعه و تقاضای طی  کند ... .« زوجه باشد، وی می 

ن،ران شیعه از  موضو  اصلی سخن در این بخش آشنایی با ادله و منابعی است که برای استنبا  حکم شرعی در دسترس فقیه قرار دارد. به عقید  صاح 
 له، چهار منبع دارای اعتبار و حجیت قطعی هستند، این چهار منبع به ادلۀ اربعه مشهورند: قرآن، سّنت، اجما  و عقل.میان همۀ منابع و اد 

 

 

 

 

 

 دلیل اول: قرآن 

»وحی« بر قل   ترین منبع برای استنبا  احکام شرعی است. آیات قرآن از جان  خداوند و از طریق  قرآن کریم به عنوان معجز  جاوید پیامبر اسیم، مهم 
ت الهی را نشان  مبارک پیامبر اکرم ) ( نازل گردید و ایشان نیز با کمال امانت و صداقت آن را به مردم ابیغ نمود. کیم خداوند به خوبی اراده و خواس 

 توان به احکام و دستورهای شار  مقدس پی برد. دهد و از این طریق می می

ای برای مردم ارائه کند که دیگران از انجام آن  است. هر پیامبری برای اثبات ادعای نبوت خویش باید معجزه   های مهم قرآن »اعجاز« آنیکی از ویژگی 
اوید و مخّلدی  عاجز و ناتوان باشند. تنها معجز  موجود انبیاء، معجز  پیامبر اکرم ) (، یعنی قرآن کریم است که به زمان خاصی اختصا  ندارد. معجز  ج

ای از حقانیت رسول اکرم ) ( و دین اسیم است و حتی وجود پیامبران گششته و معجزات آنان نیز به کمک  یز در دست ماست و نشانه که در زمان حاضر ن
 آیات قرآن قابل اثبات است. 

ادله ارب ه

قرآن

سّنت

اجما 

عقل
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یعنی فصاحت و بیرت قرآن در حد    اند. یکی از این ابعاد، مسئلۀ اعجاز بیانی،مفسران و دانشمندان علوم قرآنی ابعاد مختلفی را برای اعجاز قرآن بیان کرده 
اسراء فرموده است: »بگو اگر انس و جن گرد    طلبی کرده است. برای نمونه، در سورۀاعیی آن است. خداوند در چندین آیه از آیات قرآن، تیّدی و مبارزه

طلبی قرآن تا ابد نیز ادامه دارد و تاکنون  برخی دیگر باشند« این مبارزه آیند تا ن،یر این قرآن را بیاورند، مانند آن را نخواهند آورد هر چند برخی از آنها پشتیبان  
وقایع و حوادثی  هیچ هماوردی در مقابل آن قد َعَلم نکرده است. از دیگر وجوه إعجاز قرآن، اخبار ریبی است که در مورد سرگششت پیشینیان و نیز در مورد  

مسائل دقیق علمی؛ هماهنگی و نبودن اختیف میان آیات؛ بیان کردن معارف عالی الهی؛ تشریع  دهد بیان شده است. همچنین طرح  که در آینده رخ می 
سواد و ُاّمی  ی احکام و قوانین متناس  برای جامعۀ بشری و بیان و ابیغ آیات قرآن از سوی پیامبری که هیچ گاه نزد استادی زانو نزده و بر حس  ظاهر ب

 به شمار آید.  تواند از وجوه إعجاز قرآن بوده می 

 ماتوای قرآن 

که به  قرآن که از چهارده قرن پیش متن آن به طور قطع و بدون اختیف و تردید و تیریف تهیه و ثبت ضبط گردیده است، حاوی مطال  گوناگونی است  
 شود: ای از موضوعات آن اشاره می پاره

 خداشناسی و یکتاپرستی و صفات کمال و جیل خداوند.  .1
 باره، وصف بهشت و دوزخ و مراحل و درجات آنها. معاد و زندگی دو .2
 نبّوت عاّمه و خاّصه.  .3
 عبادت و پرستش حضرت حق از قبیل نماز و روزه و زکات و خمس و حج و جهاد.  .4
 اخی  و مکارم نفسانی.  .5
 معامیت و احکام مربو  به روابط مردم با یکدیگر مانند بیع و قرخ و دین و رهن.  .6
 ها. ها و آشامیدنی وصیت و حیل و حرام بودن خوردنی احکام دیگر از نو  ارث و  .7
 قضا و شهادات و ادلۀ اثبات دعوا و آیین دادرسی. .8
 اجراهای دنیوی برای تخّلف از دستورات دینی. جزائیات و ضمانت  .9

 اشاره به تاریخ گششتگان برای پند و اندرز.  .10
 هایی که در این زمینه تألیف شده مطالعه کرد.متعدد و مفصل کتاب  و سرانجام قرآن مجموعه معارفی است که شرح آن را باید از تفسیرهای .11

 االحکام آیات

کند شود، در زمینۀ احکام شرعی است یعنی مسائل مربو  به کارهای حیل و حرام و صیی  و فاسد را بیان می ارحکام شناخته می آیاتی که با عنوان آیات 
ث معامیت و احوال شخصیه، مانند خرید و فروش و ازدواج و مباحث قضایی مانند، قضاوت، شهادت، حدود  و شامل مسائل عبادی مانند نماز و روزه و مباح

 گردد. و قصا  می 

گیرد و فقیه در استنبا  حکم شرعی بیشتر به این  توان گفت عمدتًا این بخش از آیت قرآن به عنوان منبع استنبا  احکام مورد توجه قرار میدر حقیقت می 
های قرآن و نیز آیات  ارحکام نیست، بلکه گاهی به آیات تاریخی و قصه کار دارد و البته استفاده از قرآن برای احکام شرعی منیصر به به آیات   دسته سر و 

 شود. اعتقادی برای استنبا  احکام شرعی استناد می 

کل قرآن را به خود اختصا  داده است و علمای شیعه و سنی    ششم حجمارحکام حدود پانصد آیه است که نزدیک به یک بنا بر ن،ر مشهور، شمار آیات 
اند. تشکر این نکته رزم است که قرآن در کمتر مسئلۀ فقهی به صورت تفصیلی به بیان حکم مسئله پرداخته  های مستقلی در تفسیر این آیات نگاشته کتاب 
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بیان تفصیلی آن را به کسانی که علم قرآن در نزد آنان است )یعنی پیامبر ) ( وائمه  است، بلکه به طور معمول تنها به مکر کلیاتی از احکام اکتفا نموده و 
 ) (( واگشار نموده است. 

 الصدور استقرآن قط ی 

طع و  اند. تواتر عبارت است از این که متنی یا معنائی یا مضمونی از چند طریق نقل شده باشد به طوری که موج  قآیات قرآن به مرحلۀ تواتر لف،ی رسیده
اند و برخی  اند، برخی به حاف،ه سسرده یقین باشد و آیات قرآن چنین است؛ یعنی هر آیه و جمله و کلمۀ آن را عد  زیادی یک بار یا چند بار از پیغمبر شنیده 

آوری  اند. در موقع جمع کل قرآن را حفظ بوده اند و برخی  اند. بسیاری از مسلمان قرآن را به مقدار زیادی حفظ بوده اند. نویسندگان وحی تعداد زیادی بوده نوشته 
آوری کرده و سسس در مجمع عام  و تدوین، به دستور خلیفۀ اول هر کس هر چه نوشته از قرآن داشت به زید بن ثابت داده و او با تطبیق آنها قرآن را جمع 

 مسلمانان، در مسجد، بر مردم خوانده و اگر اختیفی بوده رفع کرده است.

م است که قرآن به نیو تواتر از پیغمبر اسیم به مسلمانان رسیده و تهیه و جمع به طور خی  آوری شده  صه بین مورخان، اصولیین، فقها و همۀ مسلمانان ُمسلَّ
 الصدور است. است؛ و چون تواتر لف،ی موج  قطع و یقین است، قرآن قطعی 

 الدالله است داللت قرآن: قرآن ظنی 

یک شخص استدرل کرد، باید من،ور و مراد گوینده کیم روشن باشد و الفاظ او درلت واضیی بر معانی مخصو  داشته باشند    برای آن که بتوان به کیم 
ات تقسیم  در ریر این صورت آن کیم قابل استناد نیست. این مطل  در مورد کیم خداوند نیز صاد  است. آیات قرآن به دو دستۀ کلی متشابهات و میکم

شوند. در بررسی مسئلۀ حجیت قرآن باید متشابهات، نصو  و ظواهر قرآنی را از یکدیگر تفکیک نمود و هر  یکمات نیز شامل نص و ظاهر می شوند و م می
 یک را به صورت جداگانه بررسی کرد.

 متشابهات ن1
کنند  مقصود و مراد واقعی خداوند  توانند بیان نمی آیات متشابه قرآن که درلت واضیی بر یک معنا ندارند و دارای اجمال و ابهام هستند. طبعًا  

ه و بدین  باشند؛ زیرا احتمال چندین معنا در آن وجود دارد و به تعبیر خود قرآن گمراهان و منیرفان این آیات را با مو  و سلیقۀ خود تأویل نمود
واضیی بر یک معنا ندارند. از این جهت، اساسًا این دسته از    ( پس آیات متشابه قرآن درلت7عمران آیۀ  کنند. )سور  آل انگیزی می وسیله فتنه 

توان برای استنبا  احکام شرعی به آنها استناد کرد. البته در صورتی که معنای واقعی آیه به کمک آیات میکمات قرآن  آیات حجیت ندارند و نمی 
 د در این صورت حجت و معتبر خواهد بود. گردد، روشن شو یا به وسیلۀ تفسیر و تأویلی که از سوی معصوم ) ( ارائه می 

 نصوص قرآنی  ن2
ای که احتمال هیچ گونه معنای دیگری در آن وجود نداشته باشد. در نتیجه  »نّص« عبارتی است که دارای معنایی صری  و روشن باشد به گونه 

الدرله« است. نصو  قرآنی بدون شک حجیت داشته و قابل  »قطعی درلت نص بر معنای مورد ن،ر قطعی و یقینی است؛ به عبارت دیگر، نص  
 اند.و لشا قطعًا حجت الدالله قط ی هستند و هم الصدور قط ی  قرآنی هم  نصوص  استنادند و نیاز به دلیل ندارند. پس

 ظواهر قرآنی  ن3
ی نیز در مورد آن به صورت ضعیف میتمل است. »ظاهر« عبارتی است که مفهوم آن روشن است و بر معنای خاصی درلت دارد، اما معنای دیگر 

اند. اصوًر ظّن حجیت ندارد،  الدرله در نتیجه درلت ظاهر بر معنای مورد ن،ر به صورت ظنی است. ظواهر قرآنی نیز مانند سایر ظهورات ظنی 
 مگر آن که دلیل قطعی و معتبری وجود داشته باشد که ظّن خاصی را اعتبار بخشد.

 آن حنیت ظواهر قر 
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کنند و این شیو  میاوره در  ای حجت است و بنای عقی بر این است که برای درک مقصود دیگران به ظهور کیم دیگران اعتماد می ظاهر کیم هر گوینده 
ات خداوند نیز استفاده  توان از این شیوه در مورد کلمشود که آیا می میان تمام افراد جامعۀ انسانی متداول و پشیرفته شده است، حال این پرسش مطرح می 

پیروی   نمود و بر ظاهر عبارات قرآن استناد کرد، یا این که این روش، مخصو  میاورات بشری است و شار  مقدس برای بیان مقصود خویش از این رویه 
 نکرده است. 

لکه به تعبیر اصولیان، رئیس عاقین است این شیو   در پاسخ باید گفت: هرچند شار  مقدس از جنس بشر نیست، اما از آنجا که در زمر  عقی قرار دارد، ب
را برگزیده بود باید  عقییی میاوره را نیز پشیرفته است؛ زیرا اگر شار ، برای فهماندن مقاصد خویش به مردم، راه و روش دیگری ریر از استناد به ظاهر کیم  

فرمود در حالی که چنین چیزی ثابت نشده است، بدین ترتی ، با توجه به این که  نهی می  کرد و از عمل کردن به شیوۀ متداول میان عقالآن را بیان می 
توان دریافت که شار  این شیوه را تأیید و امضاء نموده و آن  شار  مقدس، مردم را از عمل به ظاهر کیم و استناد به ظهورات قرآن باز نداشته، به خوبی می 

 ای اعتبار و حجّیت است. ظاهر عبارات قرآن دار را پشیرفته است. لشا 

 تبصیص و تقیید قرآن 

شود، تخصیص و تقیید به منزلۀ بیان و توضی  عام و  باید توجه داشت که همان طوری که از مباحث دو گفتار عام و مخا  و مطلق و مقید هم استفاده می 
 مطلق است و با نسخ کامی متفاوت است. 

است: قرآن سنت، اجما  و عقل؛ همچنین نیو  نقل سنت دو جور است: به نیو متواتر و خبر واحد. پس باید  چنانچه اشاره شد ادلۀ استنبا  احکام چهار  
 توانند عموم قرآن را تخصیص دهد یا مطلق آن را مقید سازد. دید این ادله کدام یک می 

د عام و مطلق قرآن شوند و برای تأقرآن و خبر متواتر بدون شک می  ص یا مقیَّ ّ شود. مرحوم  یید این مطل  به گفتۀ بعضی از اصولیین اشاره می توانند مخص 
ین در کتاب  آخوند خراسانی در کتاب کفایةارصول چنین بیان داشته است: »بدون تردید، تخصیص و تقیید قرآن با قرآن و با خبر متواتر جایز است« همچن 

 یز است اختیفی نیست و توجیه آن هم ظاهر است« ارصول مکر شده است: »در اینکه تخصیص قرآن با خبر متواتر جامعالم 

ارصول چنین بیان شده است: »در جایز بودن تخصیص قرآن با قرآن، با اجما  و با  تواند قرآن را تخصیص دهد، در این مورد در کتاب قوانین اجما  نیز می 
 خبر متواتر شک و تردیدی نیست« 

 . ن و خبر متواتر و اجما  جایز استتخصیص و تقیید قرآن به وسیلۀ قرآپس بنابراین،  ✓

 پردازیم. اکنون به تخصیص قرآن به وسیلۀ خبر واحد، دلیل عقلی و قیاس می 

 تبصیص و تقیید قرآن به وسیلن خبر واحد 

د قرآن باشد و قویعقید  متأخرین اصولیین در این مسأله این است که خبر واحد می  ص یا مقیَّ ّ روش علما است. دلیل دیگر    ترین دلیل آنها سیره وتواند مخص 
آن در برابر  این که اگر خبر واحد نتواند قرآن را تخصیص دهد، باید گفت عمل به خبر واحد جایز نیست زیرا هیچ خبر واحدی نیست که عمومات و اطی  قر 

د عموم  ص و مقیَّ ّ ایم و به اصطیح،  ترتی  به هر دو دلیل عمل کرده   های قرآن دانست و بدینها و اطی  آن نباشد، با این وضع یا باید خبر واحد را مخص 
ارزش دانست و حال آن که چنانچه بعدًا خواهیم دید، خبر واحد حّجت است و باید به  جمع بین دلیلین نمود و یا باید فقط به قرآن عمل کرد و خبر واحد را بی

 ارزش دانست. توان آن را بی آن عمل کرد و نمی 

ص آیۀ شریفۀ »اوفوا بالعقود« یعنی به عقود پایسند باشید،  ) ( عن الغرر« یعنی پیامبر ) ( از فری  نهی کرده مثال: روایت »نهی النبی   ّ اند؛ این روایت مخص 
 است.
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ا مشرو  به فرماید: »خویشان دیگر حیلند«، ولی روایات نکاح دختر برادر  زن یا دختر خواهر  زن ر سور  نساء پس از بیان میارم نسبی می  23همچنین آیۀ 
ص آیۀ  ّ  سور  نساء است.  23إمن عمه و خاله نموده است. با این وجود این روایات مخص 

 تبصیص قرآن با دلیل عقلی 

ص برشمرده و دومین آنها دلیل عقل است و مثال می  ّ « یعنی »خدا خالق هر  رزالی در کتاب مستصفی ده نو  مخص  ّ َشْيء 
ُق ُکل  ُه َخال  زند به آیۀ شریفۀ »الَلّ

ص آیات قرآن است. کند به این که مات و صفات خدا مخلو  خدا نیست، پس گوید عقل حکم میچیز است« و می  ّ  عقل مخص 

 رآن با قیاس تبصیص ق

قیاس را حجت  در خصو  امکان تخصیص قرآن به وسیلۀ »قیاس« باید گفت که در حجیت قیاس اختیف ن،ر وجود دارد، لیکن باید گقت در صورتی که 
 تر باشد. درلت قیاس قویتواند قرآن را تخصیص یا تقیید بزند، البته به شر  آن که باید گفت قیاس نیز می  بدانیم

 نسخ قرآن 

 ت. ار  امکان و وقو  نسخ در قرآن، گفتگو زیاد است ولی قول صیی  آن است که نسخ در قرآن واقع شده یعنی آیاتی از قرآن ناسخ آیات دیگر اسدرب

واتر، ولی  تواند ناسخ قرآن باشد، مانند خود قرآن، اجما  و خبر متتواند ناسخ قرآن باشد؟ طبق عقیدی فقهای شیعۀ امامیه هر دلیل قطعی می چه چیز می 
 تواند ناسخ آن باشد.دلیل ظّنی مانند خبر واحد نمی 

جاری خواهد   نسخ باید قطعی باشد، من،ور این است که باید قطعًا معلوم شود که ناسخی رسیده تا قائل به نسخ شد و اگر مورد تردید باشد، اصل عدم نسخ
رگاه دلیلی بر امری داشته باشیم باید به آن عمل کنیم تا نسخ آن ثابت شود و تنها احتمال  توان چنین توجیه کرد: »هشد. عیوه بر این اصل، این مطل  را می

 وجود نسخ کافی نیست.« 

 های نسخ قرآن مثال

ْزَواًجا َوص    240سور  بقره عد  وفات در اسیم یک سال بود. آیۀ    240طبق آیۀ   .1
َ
ْنُکْم َوَیَشُروَن أ ْوَن م  یَن ُیَتَوَفّ ش 

َلی  سور  بقره »َواَلّ ْم َمَتاًعا إ  ه  ْزَواج 
َ

ًة ِل  َیّ
« ترجمه: »مردانی که بمیرند و زنانشان زنده مانند باید وصّیت کنند که آن  سور  بقره نسخ    234ها را تا یکسال نفقه دهند« اما این آیۀ با آیۀ  اْلَیْول 

 شده و مدت عد  وفات چهار ماه و ده روز تعیین گردید. 
ش    234آیۀ  

ْشُهر  َوَعْشًرا ۖ« ترجمه: »و مسور  بقره: »َواَلّ
َ
ْرَبَعَة أ

َ
َنّ أ ه  ْنُفس 

َ
أ ْصَن ب  ْزَواًجا َیَتَرَبّ

َ
ْنُکْم َوَیَشُروَن أ ْوَن م  ردانی که بمیرند و زنانشان زنده مانند،  یَن ُیَتَوَفّ

 آن زنان باید از شوهر کردن خودداری کنند تا مّدت چهار ماه و ده روز بگشرد« 

َحَدُکُم    180بقره وصیت برای پدر و مادر و خویشان در صدر اسیم واج  بوده است. آیۀ  سور     180به موج  آیۀ   .2
َ
َما َحَضَر أ َ  َعَلْیُکْم إ  سور  بقره »ُکت 

« ترجمه: »بر شما مقّرر و رزم شده چ  اْلَمْعُروف  یَن ب  َرب 
ْ
ق
َ
َدْین  َواِْل ْلَوال  ُة ل  َیّ ْن َتَرَك َخْیًرا اْلَوص  از شما را مرگ در رسد، اگر مالی از خود به  ون یکی  اْلَمْوُت إ 

سور  نساء(   11تا  7جا گشاشته است، برای پدر و مادر و خویشان به طور شایسته و پسندیده وصیت کند.« اما این حکم به موج  آیات ارث )آیات 
 منسوخ گردید. 

یَن آَمُنوا    12حکم وجوب صدقه برای نجوا کردن )در گوشی حرف زدن( با پیامبر اکرم ) ( در آیۀ   .3 ش 
َها اَلّ ُیّ

َ
سور  مجادله چنین مقرر شده است: »َیا أ

ًة« ترجمه: »ای مؤمنان! زمانی که می خواهید با پیامبر  
َ
ُموا َبْیَن َیَدْي َنْجَواُکْم َصَدق ّ

ُسوَل َفَقد  َما َناَجْیُتُم الَرّ گفتگوی میرمانه کنید، پیش از گفتگوی  إ 
ت است که تنها حضرت امیرالمؤمنین علی ) ( به این آیه عمل نموده است. این کار برای مسلمانان دشوار بود  میرمانه خود صدقه دهید« در روای 

« ترجمه: »آیا ترسیدید فقیر شوی  13سور  مجادله نسخ شد. آیۀ    13و این آیه با آیۀ   ات 
َ
ُموا َبْیَن َیَدْي َنْجَواُکْم َصَدق ّ

ْن ُتَقد 
َ
ْشَفْقُتْم أ

َ
أ
َ
د  سور  مجادله: »أ

 که از دادن صدقات قبل از نجوا خودداری کردید؟!« 
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ت   دلیل دوم: سنس

تعارف وسیر   دومین منبع استنبا  احکام شرعی سّنت است. واژ  سّنت در زبان عربی به معنای »سیره و راه و روش« است و رالبًا به معنای »راه نیک و م 
عنوان یکی از منابع استنبا  احکام شرعی پشیرفته شده و در اصل به گفتار، رفتار و تقریر )سکوت تأییدآمیز(  رود. در اصول فقه »سّنت« به  پسندیده« به کار می 

 شود. پیامبر اسیم ) ( گفته می 

ه زهرا  »گفتار، رفتار و تقریر معصومان )پیامبر اسیم ) ( و دوازده امام معصوم ) ( و حضرت فاطمسّنت در اصطیح اصولییان شیعه عبارت است از:  
 )س((« 

شود  ه میترین تفاوت »سّنت« از دیدگاه شیعه و اهل تسنن این است که به عقید  اهل تسنن، »سّنت« تنها به قول، فعل و تقریر پیامبر اکرم ) ( گفتمهم
توان برای  )س( نیز معتبر است و می   ولی پیشوایان شیعه معتقدند که عیوه بر پیامبر ) (، گفتار، رفتار و تقریر امامان معصوم ) ( و حضرت فاطمه زهرا

 استنبا  احکام شرعی به آنها مراجعه کرد. 

ت   کاربرد سنس

مثًی در مورد نماز، در قرآن کریم تنها به اصل وجوب نماز و تا حدودی به زمان انجام آن اشاره شده ولی کیفیت انجام این  تفسیر و توضیح قرآن:  .1
بیان نشده است. از این رو برای دانست این مسائل که در قرآن نیامده ناگزیر باید منبع معتبر دیگری وجود داشته تکلیف و شرایط و موانع آن در قرآن  

کام شرعی پس  باشد که هم احکام و جزئیات ناگفته را بیان نماید و هم به تفسیر و تبیین آیات قرآن بسردازد. بدیهی است که بهترین مرجع برای بیان اح
 خص پیامبر ) ( است؛ بنابراین سّنت پیامبر ) ( پس از قرآن کریم، بیانگر احکام شریعت و منبع استنبا  احکام شرعی است.از قرآن کریم، ش 

برخی احکام در قرآن بیان نشده است و بیان آنها به سّنت واگشار شده است. برای مثال از پیامبر اکرم    بیان احکامی که در قرآن نیامده است: .2
ن َلْم َیُکْن َلُه وارث  رَیره« یعنی اگر کسی دیگری را بکشد از او ارث نمی ) ( روایت شده اس ّنه ر َیر ثه و ا  تیًی َفا 

َ
َتَل ق

َ
برد، هر چند که وارث  ت: »َمن ق

 دیگری وجود نداشته باشد. 
باشد. در این صورت کاربرد سنت تأکید و  ممکن است حکمی که در قرآن آمده است عینًا در روایت بیان شده  تأکید و بیان مندد احکام قرآن:   .3

 بیان مجدد احکام قرآن است. 

 اقسام سنت: 

ترین بخش سّنت، سّنت قولی است و من،ور از آن سخن و گفتاری است که از معصوم ) ( در مورد احکام صادر  مهمسنت قولی )قول م صوم(:  .1
ده یا به صورت مکتوب )کتاب یا نامه( به دست معصوم ) ( نوشته شده باشد. شده است؛ اعم از این که به صورت شفاهی بر زبان معصوم ) ( جاری ش

راَر فی ارْسیم« چنان که پیامبر ) ( فرموده   اند: »ر َضَرَر و ر ض 
اند؛  کام دسترسی داشته اند، بدون واسطه و مستقیمًا به این منبع احاند یا متن نوشتۀ او را دیده تنها کسانی که به حضور معصوم رسیده و سخن او را شنیده  ✓

های گویند؛ به عبارت دیگر سنت برای انسان اند که اصطیحًا به آن »خبر«، »روایت« یا »حدیث« میاین افراد، کیم معصوم را برای دیگران نقل کرده 
 گویند. عصر حاضر نقل شده است و اصطیحًا به نقل سنت، خبر می 

شود به عبارت دیگر، هرگاه پیامبر ) ( یا امام  هر فعل و رفتاری است که از معصوم صادر می   مقصود از سّنت فعلیسنت ف لی )ف ل م صوم(:   .2
تواند به عنوان مستند حکم شرعی مورد استناد قرار گیرد. چنان که پیامبر ) (  معصوم ) (، عملی را انجام دهد یا ترک نماید، این فعل یا ترک فعل می

 زار کرده است. در اقامۀ نماز، جلسۀ استراحت را برگ
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واژ  »تقریر« در لغت به معنای تأیید کردن، تثبیت نمودن، ثابت کردن به کار رفته است. در اصطیح اصول من،ور    سنت تقریری )تقریر م صوم(: .3
ود و معصوم ) ( آن را  از تقریر یعنی سکوت معصوم در برابر عملی است که در حضور او و یا در ریابش، ولی با اطی  او انجام گیرد، یا حکمی گفته ش

توان فهمید که عمل  رد نکند و از آن نهی ننماید، در حقیقت آن عمل یا گفتار را تقریر و امضا نموده و پشیرفته است؛ بنابراین، از تقریر معصوم ) ( می 
عمل، عالم به حکم باشد که در این صورت  مزبور مباح و جایز است؛ زیرا اگر آن عمل حرام بود، معصوم وظیفه داشت آن را بیان نماید، خواه مرتک   

دهند  عمل جاهل به حکم باشد که در این صورت هم از باب تعلیم  از باب امر به معروف و نهی از منکر بر معصوم ) ( واج  بود تشکر دهد، خواه انجام 
کند،  صوم هیچ گاه تکلیف و وظیفۀ خود را را رها نمیاحکام شر  ح که وظیفۀ معصوم است ح بیان واقعیت ضروری بوده و با توجه به این نکته شخص مع

شده حرام نبوده، بلکه مباح بوده است. چنان که شخصی در حضور پیامبر ) ( عملی انجام داده و پیامبر ) ( در  گیریم که عمل انجام نتیجه می 
 باشد.مقابل او سکوت کرده است. این سکوت به منزلۀ تأیید ضمنی آن عمل می 

ت  ت سنس  حنیس

ُسوُل َفُخُشوُه َوَما َنَهاُکْم َعْنُه َفاْنَتُهوا« ترجمه:    7ترین دلیل  حجّیت  سّنت قرآن کریم است که در آیۀ  مهم سور  حشر چنین بیان شده است: »َوَما آَتاُکُم الَرّ
 ده خودداری نمایید« گوید( بگیرید )و اجرا کنید( و از آنچه نهی کر »آنچه را رسول خدا ) ( برای شما آورده )یا به شما می 

م و إجماعی است و احتیاجی به استدرل ندارد، به عبارت دیگر همۀ فرقه  ها و مشاه  اسیمی در این زمینه اجما   حجّیت و اعتبار سّنت نبوی ) ( مَسلَّ
دین اسیم دربردارند  احکام و مقرراتی زیادی    رود؛ زیراتوان گفت حجّیت سّنت پیامبر اسیم ) ( از ضروریات دین به شمار می و اتفا  ن،ر دارند، بلکه می 

هایی از احکام آن هم رالبًا به صورت کلی بیان شده است؛ بنابراین، دست یافتن به جزئیات و تفصییت احکام تنها به وسیلۀ  است که در قرآن تنها بخشی 
 قرآن امکان ندارد. 

 »خبر«، »حدیث« یا »روایت« 

 ت« تفاوت دارد. »سّنت« با »حدیث«، »خبر« و »روای

ت« به »قول«، »فعل« و »تقریر« معصوم ) ( »  شود. گفته می سنس

 شود. »قول«، »فعل« و »تقریر« معصوم ) ( »حدیث«، »خبر« یا »روایت« گفته می نقل کردن به 

آموخت و فرستاد  خدا ) ( آن را به علی    کند که امام صاد  ) ( فرمودند: »خداوند تنزیل و تأویل را به پیامبرشبه این زیر دقت کنید: ابولفتاح نقل می 
اند، »سّنت« نام دارد و این سّنت را »ابوالفتاح« نقل کرده است. به نقل کردن سّنت »حدیث«، »خبر« یا  ای که امام صاد  ) ( فرموده ) ( یاد داد« جمله 

 گویند. »روایت« می 

 انوا  خبر 

 ح خبر واحد  2متواتر ح خبر  1شود: خبر به طور کلی به دو دسته تقسیم می 

  پشیر نباشد.« شود به طوری که تبانی آنها بر کشب و جعل خبر عادتًا امکان خبر متواتر خبری است که از سوی شمار بسیاری افراد نقل می » خبر متواتر:   ن1
کند. البته بایید توجه داشت که این وصف )یعنی نقل حدیث  آور است، یعنی بدون نیاز به قرینۀ دیگر، شخص به صیت آن خبر یقین می خبر متواتر یقین 

داشته باشند  حدیثی متواتر است که در هر یک از طبقات، گروهی وجود  از سوی راویان متعدد( باید در تمام طبقات سند وجود داشته باشد؛ بنابراین،  
 آور نیست. پس اگر حتی در یکی از طبقات، این خصوصیت وجود نداشته باشد، چنین خبری متواتر و یقین پشیر نباشد.  که تبانی آنان بر کشب عادتًا امکان 
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مختلفی مطرح شده است: برخی،    در مورد این که تعداد راویان حدیث در هر طبقه چند نفر باید باشند تا بتوان آن حدیث را متواتر تلقی نمود، ن،ریات
اند؛ اما بنا بر ن،ر مشهور، تعداد خاصی در این زمینه شر   کمترین حد راویان در هر طبقه را دوازده نفر، برخی بیست، یا چهل، یا هفتاد نفر مکر کرده 

 علم به صیت روایت و عدم تبانی بر کشب باشد. ای باشد که موج  حصول تعداد راویان به اندازهنیست، بلکه معیار اصلی این است که در هر طبقه، 

 ح متواتر اجمالی  3ح متواتر معنوی   2ح متواتر لف،ی  1خبر متواتر خود بر سه قسم است:  

ر  متواتر لف،ی متواتری است که الفاظ آن دقیقًا توسط همه راویان نقل شده است؛ چنان که حدیث »إّنی تارُک فیکم الثقلین« خبر متوات   متواتر لفظی: •
ورُه علی   لف،ی است و هر کس که این حدیث را نقل کرده عینًا با همین عبارات بیان نموده است. مثال دیگر متواتر لف،ی حدیث معروف »َمْن ُکْنُت م

 باشد.مْورُه« می 
نای خبر، متفاوت نبوده و یکی  متواتر معنوی خبری است که هرچند الفاظ آن به طور یکسان از سوی همۀ راویان نقل نشده ولی معمتواتر م نوی:   •

را می رار« صورت دوم »ر َضَرَر و رض  َر فی  باشد. برای مثال حدیث معروف رضرر، دست کم به سه صورت نقل شده است. صورت اول »ر َضَرَر و ر ض 
ن« چنان که میح،ه می راًر َعَلی اْلُمْؤم  هر چند به سه صورت نقل شده ولی معنای آن واحد  شود این حدیث  اْرْسیم« و صورت سوم »ر َضَرَر و ر ض 

بیُّ َعن  اْلَغَرر« و صورتمی دوم »َنهَی    باشد. مثال دیگر، متواتر معنوی قاعد  ررر است که دست کم به دو صورت نقل شده است. صورت اول »َنهَی النَّ
ْیع  اْلَغَرر«.  بیُّ َعْن ب   النَّ

متواتر اجمالی خبر متواتری است که هر چند به طور مستقیم از سوی راویان نقل نشده ولی از مجمو  شرایط و اوضا  و احوال به   متواتر اجمالی:  •
به یک موضو ، نتیجه دست می  التزامی مجمو  اخبار و حکایات مختلف راجع  از درلت  به عبارت دیگر متواتر اجمالی خبری است که  گیری  آید؛ 

 ترین تردیدی ندارد. شجاعت حضرت علی ) ( خبری است که هرچند به طور مستقیم بیان نشده ولی هیچ کس در آن کوچک  شود؛ چنان که می

در مورد حجیت خبر متواتر هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد؛ زیرا چنان که گششت خبر متواتر، مفید علم و یقین است؛ یعنی  حنیت خبر متواتر:  
ماند که این سّنت )فعل، قول یا تقریر( از معصوم صادر شده است و  خبر متواتر به دست ما رسید هیچ شک و تردیدی باقی نمی   هنگامی که سّنت به وسیلۀ 

 تر بیان شد، آنچه از سوی پیامبر یا معصوم ) ( صادر شود، حجت است. چنان که پیش 

 شود، خواه راوی آن یک نفر باشد یا چندین نفر آن را نقل کرده باشند« می  »خبری که تعداد راویان آن به حد تواتر نرسد، خبر واحد نامیدهخبر واحد:  ن2

 گردد. شود بلکه تنها باعث ایجاد ظن به صدور خبر از سوی معصوم ) ( می خبر واحد به خودی خود موج  قطع و یقین نمی 

 اقسام خبر واحد 

 نمود.  توان به خبر مستفیض و خبر ریرمستفیض تقسیم خبر واحد را از یک جهت می 

 خبر واحدی است که راویان آن بیشتر از سه نفر باشد ولی این خبر موج  قطع و یقین نباشد.   خبر مستفیض: ن1
 خبر واحدی است که راویان سه نفر یا کمتر باشند.خبر غیرمستفیض:  ن2

باشد ولی چون شار  این ظن را تأیید کرده، ظن معتبر یا خا  بوده و در نتیجه  خبر واحد مفید قطع و یقین نیست بلکه مفید ظن می   حنیت خبر واحد:
 باشد. برای اثبات حجیت خبر واحد به قرآن، اجما  و بنای عقی استدرل شده است.خبر واحد حجت می 

 َنْفر و َنَبأ استدرل شده است: از میان آیات قرآن به طور عمده به دو آیۀ  قرآن: •
ر:

ْ
ُهوا ف    آین َنف َیَتَفَقّ  ل 

َفة  ْنُهْم َطائ  ة  م 
َ
ْرق ّ ف 

ْن ُکل  ًة ۚ َفَلْوَر َنَفَر م  ُروا َکاَفّ َیْنف  ُنوَن ل  ُهْم َیْیَشُروَن«  »َوَما َکاَن اْلُمْؤم  ْم َلَعَلّ َلْیه  َما َرَجُعوا إ  ْوَمُهْم إ 
َ
ُروا ق ُیْنش  ین  َول  ّ

ي الد 
گاهی  ترجمه: »شایسته نیست که مؤمنین همگی کوچ کنند، پس چرا از هر قوم و گروهی )به سوی پیامبر » «( کوچ نمی  کنند تا در دین اسیم آ
 یابند و هنگام بازگشت به سوی قوم خود آنان را بیم دهند، شاید )از مخالفت پروردگار خود( بترسند و خودداری کنند« 
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  اشاره شده است که برای همۀ مسلمانان در مناطق دور و نزدیک، امکان ندارد که همه برای یادگیری احکام و معارف  در ابتدای آیه به این مطل
دین اسیم به مدینه حجرت کنند و مستقیمًا از میضر پیامبر ) ( بهره ببرند؛ بنابراین مسافرت همگانی به سوی پیامبر ) ( برای یادگیری  

ای برای یادگیری احکام و تفّقه در دین مهاجرت کنند تا پس از یادگیری معارف دینی به  این باید از هر قومی عده احکام دین واج  نیست؛ بنابر 
ن، به  شهرشان بازگردند و اهل شهر و دیار خود را إنشار و هدایت نمایند؛ بنابراین هدف از مهاجرت آن است که مهاجرین پس از یادگیری معارف دی 

ُهْم َیْیَشُروَن( این مهاجرت و بازگشت و قوم خود بازگردند و اح کام و معارف اسیمی را برای بازگو کنند تا در نتیجه مردم به راه هدایت در آیند )َلَعَلّ
بخش خواهد که قول و گفتار فقیهان مهاجر، برای مردم معتبر باشد، یعنی بر مردم رزم است قول این افراد را  إنشار و راهنمایی در صورتی نتیجه 

 کنند را صیی  و معتبر قلمداد کنند.بسشیرند و احکام و معارفی که نقل می

ُیواآین َنَبأ:   َجَهاَلة  َفُتْصب  ْوًما ب 
َ
یُبوا ق ْن ُتص 

َ
ُنوا أ َنَبإ  َفَتَبَیّ  ب 

ق  ْن َجاَءُکْم َفاس  یَن آَمُنوا إ  ش 
َها اَلّ ُیّ

َ
یَن« ترجمه: »ای کسانی  »َیا أ م  که ایمان   َعَلٰی َما َفَعْلُتْم َناد 

اید اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد دربار  آن تیقیق کنید مبادا به گروهی از روی نادانی آسی  برسانید و از کرده خود پشیمان  آورده 
 شوید«. 

دهد  فه، به مردم هشدار میدهند. این آیۀ شریپشیرند و به آن ترتی  اثر می شود میدر میان افراد جامعه مرسوم است خبری را که برای آنها نقل می 
توان پشیرفت.  که از پشیرش خبر اشخا  فاسق بدون تیقیق و تفیص پرهیز نمایند؛ بنابراین خبر شخص فاسق را بدون تیقیق و تفیص نمی 
ترتی  با توجه   مفهوم مخالف این آیه آن است که اگر شخص عادلی خبری را برای شما نقل کرد آن را قبول کنید و نیازی به تیقیق نیست. بدین

 شود حجیت دارد. به مفهوم این آیه، خبری که از سوی یک شخص عادل نقل می 

جمعی از اصولیان، مانند شیخ طوسی، سید بن طاووس و عیمه حّلی در مورد حجیت خبر واحدی که مورد وثو  باشد، ادعای »اجما «    اجما : •
 ستن و عمل به خبر واحد  مورد اطمینان، اتفا  ن،ر دارند.اند عالمان شیعه در معتبر داناند، یعنی مدعی شده کرده 

 استدرل به بنای عقی برای حجیت خبر واحد بر دو مقدمه استوار است:   بنای عقالء: •
ثر  پشیرند و به آن ترتی  اروش عملی خردمندان عاَلم این است که هرگاه خبری را از شخص مؤثق و قابل اطمینانی بشنوند آن را می مقدمه اول:  

دهند. هرچند این خبر، قطعی و یقینی نباشد و احتمال کشب یا اشتباه در آن وجود داشته باشد. در حقیقت، عقیی عاَلم به احتمال  ضعیف   می
 کنند. کنند و به موثق بودن راوی یا اطمینان حاصل از خبر وی اکتفا و اعتماد می اشتباه یا ساختگی بودن خبر اعتنا نمی

به پیروان مشه  و دین خاصی اختصا  ندارد، بلکه خردمندان، بدون توجه به اعتقادات مشهبی دین و آیین خود به چنین    این شیوه و روش
ای پایبند هستند. سیره و روش عملی مسلمانان و شیعیان هم در طول تاریخ چنین بوده که هرگاه فرد موثق و مورد اعتمادی روایتی از قول  رویه 

 کردند. رد آن را قبول و به آن عمل می کمعصومان ) ( نقل می 

کند و برای تفهیم مقاصد خود  از آنجا که شار  مقدس هم جزء خردمندان بلکه رئیس عقی است، همین روش عقییی را تأیید می مقدمه دوم:  
شد باید رسمًا روش مرسوم را رد و شیو   گیرد؛ زیرا اگر این روش را نسشیرد و شیو  دیگری در این زمینه داشته بابه دیگران از همین روش بهره می 

 رسید شد و به دست ما میجدید خود را بیان کند که قطعًا چنین امری صورت نگرفته است وگرنه برای ما نقل می 

 توان نتیجه گرفت که در ن،ر شار  نیز، خبر واحدی که مورد وثو  باشد، حجیت دارد. با توجه به این دو مقدمه می 

 واحد  شرایط راویان خبر

 بلوغ شرعی، رسیدن به سنی معین و یا داشتن عیئم مخصوصی است. نابالغ اعم از اینکه ممیز باشد یا ریرممیز، خبرش قابل قبول نیست   بلوغ: ن1
 راوی باید عاقل باشد البته خبر مجنون ادواری در حال افاقه قابل قبول است. عقل: ن2
 راوی باید مسلمان باشد. اسالم:  ن3
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 شیعیان راوی باید دوازده امامی باشد در ریر این صورت خبر وی معتبر نیست، مگر به شر  توثیق. به ن،ر ایمان:  ن4
 یعنی راوی باید موثق و مورد اعتماد باشد و از او به راستگویی یاد شود.  توثیق: ن5
شود و در تعریف آن گفته شد:  ای است نفسانی که انسان را از گناه کردن مانع می من،ور از عدالت، عدالت شخصی است و آن ملکه   عدالت:  ن6

 »عدالت ملکۀ اجتناب از گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره و منافیات مرّوت است« 
 یعنی راوی باید حاف،ۀ نگهداری مطال  را داشته باشد. ضبط:  ن7

و توجه داشت که این هفت شر  به جز عقل و ضبط، هم به هنگام ادا و بیان خبر در راوی موجود باشد نه به هنگام تیمل خبر؛ ولی دو شر  عقل  باید  
ولی در   باشدضبط، هم به هنگام تیمل خبر و هم به هنگام ادای آن باید موجود باشد. برای مثال هرگاه صغیری در زمان صغر از پیامبر ) ( بیانی شنیده 

 باشد.زمان پیری آن را نقل کند چون به هنگام نقل واجد وصف بلوغ بوده خبر او حجت می 

 ح ضعیف  4ح موثق یا قوی  3ح حسن   2ح صیی   1 اقسام خبر واحد برحسب شرایط راوی:

ادل و مورد وثو  باشند: چنین  خبر واحدی است که سند آن متصل به امام معصوم ) ( باشد و همۀ راویان آن دوازده امامی، ع  خبر صایح:  ن1
 است.  حجتخبری 

خبر واحدی است که راویان آن همگی دوازده امامی بوده و از آنها نیز مدح شده باشد لکن به عدالت همه یا بعضی از آنها تصری     خبر حسن: ن2
 است.  حجتنشده باشد: چنین خبری  

 است.  حجت امامی نباشند، ولی همۀ آنها موثق باشند: چنین خبری  خبر واحدی است که برخی از راویان آن دوازده   خبر موثق یا قوی: ن3
خبر واحدی است که راویان آن همه یا برخی از شرایط خبر صیی ، حسن و موثق را نداشته باشند و توثیق هم نشده باشند: خبر    خبر ض یف:  ن4

گویند زیرا فقها معتقدند اگر خبر ضعیفی توسط فقهای زیادی  می یست مگر این که مشهور باشد که در این صورت به آن »مقبول«  ن  حجتضعیف  
 کند. شود و حجیت پیدا می مورد استناد قرار گیرد ضعف آن جبران می 

 

(  میک حجیت خبر، اطمینان به صدور روایت از معصوم ) ( است، نه وثاقت راوی بنابراین اگر اطمینان داشته باشیم که خبری از سوی معصوم )   ❖
 است آن خبر حجت است هرچند که وثاقت راوی میرز نباشد. صادر شده

 اطمینان به صدور روایت از معصوم ) ( ممکن است از چند راه به دست آید: 

 وثو  به راوی  ✓
 موافق بودن روایت با عمل مشهور  ✓
 مضمون روایت نشانگر آن باشد که از جان  امام ) ( رسیده است.  ✓
 مورد بیث را تأیید کنند. روایات فراوان دیگری مضمون روایت  ✓

 

 شهرت

 شهرت در لغت به معنای رواج داشتن و شایع بودن است. 

ر مقام فتوا  شهرت در اصطیح گاه به معنای »شیو  نقل روایتی از سوی راویان متعدد« است و گاه به معنای »به کار بردن روایتی توسط فقیهان بسیاری د 
 باشد.میان فقها بدون آنکه مستند به روایتی باشد« می  دادن« است و گاه به معنای »شیو  فتوایی در
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 ح شهرت عملی  4ح شهرت مدرکی  3ح شهرت فتوایی  2ح شهرت روایتی )روائی(  1اقسام شهرت: 

 نرسیده باشد. یعنی اینکه روایت یا حدیثی را راویان بسیاری نقل کرده باشند، ولی تعداد راویان آن به حد تواتر شهرت روایتی )روا ی(:  ن1
 شود.نیز گفته می  روایت یا حدیث مشهوربه چنین روایتی  ✓

 ، فتوای واحدی بدهند. بدون استناد به روایتییعنی تعداد زیادی از فقیهان شهرت فتوایی:  ن2
د، یا حتی اگر روایتی کند که روایتی وجود نداشته باشد یا روایتی وجود داشته باشد، ولی به آن استناد نشده باشدر شهرت فتوایی تفاوتی نمی  ✓

 برخیف فتوا وجود داشته باشد. 
 معلوم باشد شهرت مدرکی خواهد بود و اعتبار آن از قوت خود مدرک نشأت خواهد گرفت.  مستند رأی فقهاهرگاه شهرت مدرکی:  .3
 ، فتوای واحدی بدهند. به استناد روایت خاصییعنی تعداد زیادی از فقیهان شهرت عملی:  ن4

 تر از اجما  هستند. ای پایین شهرت عملی و شهرت فتوائی در این است که شهرت عملی و فتوائی مرتبه تفاوت اجما  با  ✓
 من،ور از شهرت در بخش ادلۀ استنبا  احکام »شهرت فتوائی« است. ✓

 حنیت شهرت 

 »شهرت روایتی« حجت است و در مورد زیر کاربرد دارد:  ❖
شود خبر ضعیف اعتبار پیدا  کند و موج  می وایتی ضعف این خبر یا روایت را جبران می در صورتی که سند خبر یا روایتی ضعیف باشد، شهرت ر  .1

 شود. کند در این صورت به چنین خبر یا روایتی، »مقبول« گفته می 
به خبری    در صورتی که دو خبر یا روایت که یکی مشهور باشد و دیگری مشهور نباشد با یکدیگر تعارخ داشته باشند، خبری که مشهور باشد نسبت .2

 دیگر ترجی  دارد. 
برد  »شهرت عملی« در صورتی که در زمان معصوم ) ( وجود داشته باشد و مورد رد معصوم ) ( نیز قرار نگرفته باشد حجت است و در موارد زیر کار  ❖

 دارد: 
شود که خبر ضعیف معتبر شود، در این  میکند و موج  در صورتی که سند خبر یا روایتی ضعیف باشد، شهرت عملی ضعف این خبر را جبران می  .1

 شود. صورت به چنین خبری، »مقبول« گفته می 
 شود. در صورتی که دو خبر با یکدیگر تعارخ داشته باشد، شهرت عملی موج  ترجی  خبر مشهور نسبت به خبر دیگر می  .2
 باشد.که شهرت فتوائی حجت نمی ن،ر وجود دارد، لیکن مشهور اصولیون معتقدند  در خصو  حجیت »شهرت فتوائی« اختیف  ❖

باشند، زیرا این دو نو  شهرت مربو  به »شهرت روایی« و »شهرت عملی« در حقو  موضوعه جایی ندارند و مورد بیث نمی   شهرت و حقوب موضوعه:
وارد حقوقی را منطبق با شهرت فتوائی  توان مسامیتًا برخی از مرسد می باشد لیکن به ن،ر می روایت هستند و جای بیث از روایات در حقو  موضوعه نمی 

 دانست. 

ها دگاه »شهرت فتوائی« در حقو  موضوعه نیز حجیت ندارند بنابراین اگر در موضو  واحدی بیشتر قضات به یک شکل رأی بدهند، این رأی برای سایر دا
ا اکثریت حقوقدانان بک شیوه تفسیر کرده باشند، قاضی دادگاه  ارتبا  نیست؛ مگر اینکه به صورت رأی وحدت رویه درآمده باشد و یا اگر یک ماده ر رزم 

 تکلیفی در پشیرش تفسیر اکثریت ندارد. 

 

 دلیل سوم: اجما  
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تعریف اصطیحی    ...در لغت برای اجما  دو معنای مهم مکر شده است، یکی معنای قصد و عزم برای انجام کاری و دیگری معنای اتفا  و وحدت ن،ر
فقه با معنای دوم آن نزدیک است. با این وجود، دیدگاه علمای اهل سنت و عالمان شیعه در این زمینه تفاوت دارد و هر یک تعریف  اجما  در علم اصول  

 اند ای ارائه کرده جداگانه 

ت: بنا بر ن،ر مشهور علمای اهل سّنت »اجما  عبارت است از اتفا  ن،ر مجتهدان امت پیامبر ) ( پس از رحلت    ت ریف اجما  از دیدگاه اهل سنس
 ای از زمان نسبت به یک حکم شرعی« آن حضرت و در برهه 

نها معتبر است )مجتهدان  نویسد: »اجما  عبارت است از اتفا  ن،ر افرادی که فتوای آمیقق حلی در تعریف اجما  می ت ریف اجما  از دیدگاه شی ه:  
اتفا  ن،ر جماعتی )از مسلمانان( که کاشف از ن،ر  اند: شیعه( در مورد مسائل شرعی« اما اصولیان متأخر مانند میرزای قمی اجما  را این گونه تعریف کرده 

 معصوم ) ( باشد.

سّنت و شیعه کامًی با هم متفاوت است، زیرا آنچه در ن،ر اهل  شود که اجما  نزد اهل  های مکر شده روشن می با توجه به تعریفمقایسه دو دیدگاه:  
تواند میک عمل قرار گرفته و به عنوان منبع مستقلی  سّنت بیشتر مورد توجه است، اتفا  ن،ر همۀ مسلمانان یا مجتهدان آنهاست و همین اتفا  ن،ر می 

قعی و میک حجیت اجما  است، کشف از رأی معصوم ) ( است و اتفا  علما در  برای احکام به حساب آید، اما به عقید  شیعیان آنچه دارای ارزش وا
ای میدود بتوان موافقت ن،ر معصوم ) ( را به دست آورد،  صورتی که نشانگر ن،ر معصوم نباشد، به تنهایی ارزشی ندارد. برعکس اگر از اتفا  ن،ر عده

ای  ما  از دیدگاه شیعه در حقیقت منبع مستقلی در مقابل کتاب و سّنت نیست، بلکه به گونه توان گفت اجاعتبار و حجیت خواهد داشت. با این توضی  می 
؛ بنابراین اجما  از ن،ر  توان به آن دست یافتشود و گاه به وسیلۀ اجما  می کاشف و حاکی از سّنت است؛ یعنی سّنت، گاه به وسیلۀ اخبار و روایات نقل می 

 موضوعیت. علمای شیعه طریقیت دارد نه 

گفتیم که به عقید  شیعیان اجما  در صورتی حجیت دارد که حاکی و کاشف از رأی معصوم ) ( باشد؛ حال سؤال این است که  ناوۀ کشف اجما :  
اعد  وجوب لطف  ح ق  2ح اتفا  امت    1  چگونه متوجه شویم که اجما  حاکی از رأی و ن،ر معصوم ) ( است؟ آنچه مورد توجه قرار گرفته سه شیوه با عناوین:

 پردازیم. ح استنتاج یا حدس است که به اختصار به توضی  این سه روش می  3

اند، معصوم ) ( نیز از بزرگان اّمت است و فرخ  اتفا   اّمت مستلم این است که او هم همراه و هم عقیده با دیگران باشد  چنان که گفته اتفاب امت:  ن1
 و گرنه اتفا  اّمت تیقق نیافته است

مضموم قاعد  لطف که شیخ طوسی در علم کیم آن را بیان کرده چنین است که لطف الهی اقتضا دارد که خداوند پیامبران    ۀ وجود لطف:قاعد  ن2
وند  ان را به خدارا برای هدایت بشر مبعوث گرداند و پس از پیامبر خاتم، پیشوایان معصومی را برگزیند تا مردم را ارشاد کنند و اصوًر هر چیزی که بندگ

غ  مقّرب سازد، مصدا  لطف است و لطف بر خداوند واج  است و لشا برای خداوند حکیم و کریم قبی  و میال است که لطف خویش را از بندگان دری
 ورزد.

مام معصوم  بر این اساس، هرگاه مۀ فقهای یک عصر متفقًا بر یک قول اجما  کردند، اگر این حکم بر خیف واقع باشد به مقتضای قاعد  لطف بر ا
کم با اظهار ن،ر مخالف مانع تیقق چنین اجماعی گردد و راه صیی  را به آنها نشان دهد. پس  ) ( واج  است که امت را از آن بر حشر داشته و دست 

 شود که ن،ر امام نیز با ن،ر دیگران موافق است.اگر ن،ر مخالفی از سوی امام معصوم ) ( ابراز نگردد، معلوم می 

النس   النس  یا مجهولول معصوم از طریق قاعد  لطف، باید مسئله میان همۀ علما اتفاقی باشد و مخالفت حتی یک یا چند نفر فقیه معلوم برای کشف ق
 مانع از کشف قول معصوم خواهد بود، زیرا با وجود قول صیی  در میان علما، تکلیفی برای معصوم ) ( وجود ندارد. 

بسیاری اصولیان مورد خدشه واقع گردیده و پشیرفته نشده؛ زیرا هر چند لطف عام الهی اقتضا دارد احکام دین برای    گفتنی است که قاعد  لطف از سوی
اقعی  بندگان خدا بیان گردد، اما دلیلی وجود ندارد که اثبات کند در فرخ وقو  اجما  بر خیف یک حکم واقعی، وظیفۀ امام معصوم است که حکم و 
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د، چون ممکن است قبًی حکم واقعی از سوی پیامبر یا امامان بیان شده باشد، اما به دریلی مخفی مانده و به دست فقهای عصر  را برای مردم اظهار کن
د  متأخر نرسیده باشد و در نتیجه همگی بر خیف آن فتوا داده باشند. همچنین امری که موج  رای  شدن امام گردیده ممکن است موج  مخفی مان 

 تواند دلیل این امر باشد. واقعی نیز باشد، مثًی تقصیر و عدم شایستگی امت یا مصلیتی که در ریبت امام وجود دارد می برخی از احکام 

ای میان  توان این گونه توصیف کرد که هرگاه در مورد حکم مسئله این شیوه را که بیشتر نرد متأخران مورد پشیرش قرار گرفته، می استنتاج یا حدس:   ن3
کند دهد، انسان اطمینان پیدا می ها به ویژه متقدمان شیعه اتفا  ن،ر وجود داشته باشد، با توجه به این که چنین اتفاقی کمتر رخ می ران علمای همۀ دو 

ن احکام را از  یابیم که آنا اند؛ زیرا با مراجعه به تاریخ و احوارت علمای شیعه درمی دلیل و بدون مدرک و مستند این ن،ر را نسشییرفته که همۀ علما بی
گرفتند. از این رو عادتًا باید سخن آنان مستند به رأی و ن،ر معصوم ) ( باشد.  کردند، بلکه از معصومان میروی قیاس و اجتهاد  به رأی استنبا  نمی 

افق است. این حدس و اطمینان  شوده که ن،ر استاد این مکت  با آنان مو ای را بسشیرند، حدس زده می همچنان که اگر شاگردان مکتبی متفقًا عقیده 
شود که فقها در  شود که بتوان موافقت معصوم ) ( را از اجما  فقهای شیعۀ امامیه به دست آورد. البته اجما  حدسی در صورتی میقق می سب  می 

توان به موافقت معصوم ) ( اطمینان  ، نمی تمام دوران تاریخ فقه بر یک ن،ر اتفا  کنند وگرنه اگر یک اتفا  ن،ر فقط در میان متأخران وجود داشته باشد
 پیدا کرد. 

 اقسام اجما  بر اساس نگونگی کاشفیت: 

است. این اتفا  در جایی که همۀ علما اظهار ن،ر کرده باشند حاصل است ولی اگر    وجود اتفا  ن،ر و عقیده عنصر اصلی اجما   اجما  سکوتی:   ن1
ای ن،ری داده و اعیم شده و دیگران  توان گفت وقتی در مسأله شود؟ آیا می برخی فتوا داده باشند و برخی سکوت کرده باشند آیا اجما  درست می

 ست؟ اند، چنین عدم مخالفتی حاکی از موافقت امخالفت نکرده 
این مسأله در اصول تیت عنوان »اجما  سکوتی« مورد بیث قرار گرفته. اجما  سکوتی حجت نیست، زیرا سکوت همیشه دلیل رضایت نیست، بلکه  

 . . ممکن است علل و عوامل دیگری در کار باشد؛ مانند تقیه، جهل به حکم، رفلت و اعتقاد به عدم وجوب بیان حکم برای دیگران، مسائل سیاسی..

کنندگان داشته باشیم ولی معصوم ) ( را  در صورتی که علم به حضور داشتن و داخل بودن معصوم ) ( در میان اجما   اجما  دخولی یا تضمنی: ن2
شویم که چنین اجماعی کاشف از رأی و ن،ر معصوم ) ( است، به چنین اجماعی »اجما  دخولی« یا  به طور معین نشناسیم از این طریق متوجه می 

 گویند.   تضمنی« می »اجما 
ای اجماع کنند، اگر این اجماع صحیح نباشد معصوم )ع( بر  طبق قاعد  وجوب لطف، وقتی تمام مجتهدین یک عصر در مسئله اجما  لطفی:   ن3

ا اگر  شویم که اجما  حاکی از رأی و ن،ر معصوم ) ( است؛ زیر دهد، به همین جهت متوجه می حکم صیی  را به آنها نشان می اساس لطف خود  
 گویند. شد، به چنین اجماعی »اجما  لطفی« می معصوم ) ( با این ن،ر مخالف بود با ابراز ن،ر مخالف مانع تیقق اجما  می 

دانیم مجتهدین بر اساس ن،ر شخصی  ای اتفا  ن،ر داشته باشند از آن جا که میهرگاه مجتهدین در مورد مسئله اجما  حدسی یا استنتاجی:   ن4
زنیم که چنین اتفا  ن،ر و اجماعی حاکی از رأی و  کنند، حدس می د بلکه همواره به رأی و ن،ر معصوم ) ( در فتوا دادن استناد می دهنخود فتوا نمی 

شود که مجتهدین و  گویند. اجما  حدسی در صورتی میقق می ن،ر معصوم ) ( است و به چنینی اجماعی »اجما  حدسی« یا »اجما  استنتاجی« می 
 دوران تاریخ بر یک ن،ر اتفا  داشته باشند. فقها در تمام  

 اقسام اجما  بر اساس روش تاصیل:

ل:   ن1 لاجما  ماصَّ ل  آن است که فقیه شخصًا با مراجعه به آراء و فتاوی علماء اتفا  ن،ر آنان را در مسئله   اجما  میصَّ ای تیصیل نماید. اجما  میصَّ
 باشد.باشد مفید قطع بوده و حجت می در صورتی که به طور قطعی کاشف از ن،ر معصوم ) ( 
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هرگاه فقیهی که جستجوی ن،ریات علما، اجماعی به دست آورد و تیقق اجما  را برای دیگران نقل کند، این اجما  نسبت به آن اجما  منقول:   ن2
ل« و نسبت به دیگران »اجما  منقول« به حساب می  اند، بلکه وجود اجما  برای آن  اجما  نسرداخته آید؛ زیرا آنان خود به تیصیل  فقیه »اجما  میصَّ

 نقل شده است. 
 ح منقول واحد.  2ح منقول متواتر  1اجما  منقول خود بر دو نو  است:  ✓

اجما  منقولی که به وسلۀ خبر متواتر نقل شده باشد، یعنی گروه بسیاری از گروه بسیار دیگری آن را نقل کرده باشند، ارزش  اجما  منقول متواتر:   ن1
ل خواهد داشت، زیرا عادتًا میال است این تعداد افراد با یکدیگر بر کشب و دروغ تبانی کرده باشند، لشا برای انسان ق هم طع و یقین  انند اجما  میصَّ

 شود که چنین اجماعی واقع شده، هرچند خود او تیصیل اجما  نکرده باشد. حاصل می 
کنندگان اجما  به حد تواتر نرسیده و چون خبر واحد حجت است، اجما  واحد به خبر  دادنقل در اجما  منقول به خبر واحد تعاجما  منقول واحد:   ن2

 کند که موضو  آن سنت باشد یا اجما . باشد، زیرا اگر معتقد به حجیت خبر واحد باشیم چه تفاوت می واحد نیز حجت می 

 انوا  اجما  از منظر ارزش اثباتی: 

باشند، به عبارت دیگر هنگامی که مجتهد در پی تیصیل حکم واقعی است ابتدا باید به قرآن  کدیگر می ادلۀ اجتهادی در طول ی  اجما  مدرکی: ن1
راجعه  مراجعه نماید در صورتی که نتواند حکم قضیه را در قرآن پیدا کند باید به سنت مراجعه کرده و در صورت یافت نشدن حکم واقعی به اجما  م 

 نماید.
ای اتفا   کند که نتواند حکم قضیه را در قرآن یا سنت بیابد. حال اگر علما در مسئله ه و هنکامی فقیه به آن مراجعه می بنابراین اجما  دلیل سوم بود

تواند برای اثبات حکم مزبور به  ن،ر داشته باشند ولی با دقت در ن،ر آنان معلوم شود که علت اتفا  ن،ر ایشان فین آیه یا فین روایت بوده دیگر نمی 
باشد؛ بنابراین باید برای اثبات حکم مزبور به قرآن یا سنت استناد نماییم  استناد کرد؛ چرا که مدرک یا مستند اجما ، آن آیه و یا روایت خا  می اجما  

مستند آن قرآن  و نه اجما . اجما  در صورتی حجت است که حکم مسئله در قرآن یا سنت نباشد و صرفًا آن را از اجما  استنبا  نماییم. به اجماعی که  
 باشد.گویند که به عنوان اجما ، حجت نمی یا سنت است، اجما  مدرکی یا مستند می 

ای اتفا  ن،ر داشته باشند و برای این مسئله حکم قضیه در قرآن و سنت یا دلیل عقلی وجود  هرگاه فقها و مجتهدین در مسئله   اجما  غیرمدرکی: ن2
 آید.گویند. اجما  ریرمدرکی یک دلیل مستقل برای استنبا  احکام به شمار می مدرکی« می نداشته باشد، به چنین اجماعی »اجما  ریر

 مقایسن اجما  با عقاید علمای حقوب

توان میان این اصطیح در حقو  جدید و اصطیح  دانند. آیا می دانیم در حقو ، عقاید علمای حقو  )دکترین( را یکی از منابع حقو  می به طوری که می 
 در حقو  قدیم نسبتی سنجید؟ آیا بین این دو شباهتی وجود دارد؟ اجما  

ی حقو   اجما  شباهت زیادی به اصطیح عقاید علمای حقو  دارد ولی ارزش اجما  بیشتر از این است؛ یعنی قدرت اثباتی اجما  بیشتر از عقاید علما
 اند.فا  مجتهدین نامیده اند، دیدیم که آن را ات است. در تعریفی که علمای شیعه از اجما  کرده 

جما  در صورت  دانیم که عقاید علمای حقو  صرفًا جنبۀ مشورتی دارد و به طور مستقیم نمیتواند منشأ ایجاد حق شود و قدرت قانونی ندارد. در حالی که امی
 تیقق، در حقو  اسیمی قدرت قانونی داشته و منشأ حق و تکلیف است.

 

 قیاس 

 قیاس در اصول فقه رزم است با اقسام استدرل در علم منطق آشنا شویم پیش از پرداختن به  
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 اقسام استدالل در منطق: 

 ح تمثیل.  3ح استقراء   2ح قیاس  1در منطق سه نو  استدرل داریم:  

از دو مقدمه به نام صغری    رسد. چنین استدرلی، به عبارت دیگر در قیاس مهن از حکم کلی به نتایج جزئی می استدرل از کلی به جزئی استقیاس:   ن1
 شود. و کبری و یک نتیجه تشکیل می 

 مثال: صغری: مضاریه عقدی است جایز. 

 شود. کبری: کلیۀ عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می 

 شود. نتیجه: مضاربه به موت احد طرفین منفسخ می 

 »قیاس« در منطق همان برهان و دلیل در اصول فقه است.  ✓
 رسیم.، به عبارت دیگر در استقراء با بررسی امور جزئی به حکمی کلی می استدرل از جزئی به کلی استاستقراء:  ن2

قانون مدنی:    925رسد« و مطابق ماد   قانون مدنی: »هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد، ترکۀ او به وارث طبقۀ ثانیه می   916مثال: مطابق ماد   
برند ... .« و مطابق ماد   در مواد فو  اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر اورد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث می   »در تمام صور مشکوره

قانون مدنی: »هرگاه برای    937رسد.« همچنین مطابق ماد   قانون مدنی »هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم می   928
 برند« یت نه اعمام باشد و نه اخوال اورد آنها به جای آنها ارث می م

 تر مانع از ارث بردن خویشاوندان دورتر است.رسیم که »ارقرب یمنع اربعد« یعنی خویشاوندان نزدیک از مجمو  مواد فو  به این حکم کلی می 

 استقراء بر دو قسم است: 

 پس از بررسی تمام امور جزئی حکمی کلی صادر شود. این استقراء در جایی است که استقراء تام:   ✓
 این استقراء در جایی است که پس از بررسی برخی از امور جزئی حکمی کلی صادر شود. استقراء ناقص:  ✓
ارصول  علی شود  رسد بنابراین این استقراء حجت است؛ ولی استقراء ناقص که موج  ایجاد ظن در انسان می در استقراء تام مهن به یقین می  ✓

 حجت نیست، مگر این که احتمال خیف در ظن به قدر ناچیزی باشد که به آن اعتنا نشود. 
 دهیم.، به عبارت دیگر در تمثیل حکم یک موضو  را به موضو  دیگر که به آن شباهت دارد، سرایتمی استدرل از جزئی به جزئی استتمثیل:  ن3

دانیم  مدنی: »اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد« لیکن نمی قانون    398دانیم مطابق مطابق ماد   مثال: می 
یع« را به »ثمن«  اگر ثمن، حیوان باشد آیا بایع نیز اختیار فسخ معامله را دارد یا خیر حال اگر به لیاظ شباهتی که بین مبیع و ثمن وجود دارد، حکم »مب 

 گوییم. »اگر ثمن نیز حیوان باشد، بایع تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد« به چنین استدرلی »تمثیل« می سرایت دهیم و بگویم 

توان دریافت که قیاس منطقی با قیاس اصولی کامًی تفاوت دارد؛ زیرا  پس از روشن شدن مفهوم قیاس، استقراء و تمثیل منطقی به خوبی می ✓
و در صورتی که مقدمات قیاس یقینی و درست    شودیک حکم کلی، حکم جزئی استنبا  می ی است که به وسیلۀ آن از  ، استدرلقیاس منطقی

م است؛ اما در   و معموًر نتیجۀ آن قطعی و یقینی    بریمیک حکم جزئی به حکم جزئی دیگر پی میاز    قیاس اصولیباشد نتیجۀ آن قطعی و ُمسلَّ
مان تمثیل منطقی است که در آن به خاطر وجود شباهت و علت مشترک حکم یک موضو  جزئی به  نیست. پس در حقیقت قیاس اصولی ه

 شود. موضوعی دیگری سرایت داده می 
 »تمثیل« در منطق همان قیاس در اصول فقه است.  ✓

 ت ریف قیاس 
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کتاب و سنت و اجما  و برای دستیابی به احکامی که در این  یکی از منابع که در نزد اهل سنت از ارزش باریی برخوردار است، قیاس نام دارد که در کنار  
 شود. در میان شیعیان نیز برخی از اقسام قیاس پشیرفته شده است و اعتبار دارد. زمینه وجود ندارد، به کار گرفته می 

ر رفته است. در اصطیح اصول قیاس عبارت است  گیری و مقایسه کردن بین دو یا چند چیز به کا از ن،ر لغوی واژ  »قیاس« مصدری است که به معنی اندازه 
« به عبارت دیگر، هرگاه دو موضو  که که حکم یکی از آن دو )اصل(  سرایت دادن حکم موضوعی به موضو  دیگر به واسطۀ اشتراک در علت حکم از »

مشترک باشند، اثبات حکم معلوم برای موضو  دیگر    بیان گردیده و معلوم است و حکم دیگری )فر ( بیان نشده، از جهت علت و میک حکم با هم شبیه و 
 گویند. را قیاس می 

 ارکان قیاس 

 اند از: گیرد. این ارکان عبارت برای تشکیل هر قیاس وجود چهار رکن ضروری است و بدون آن قیاسی صورت نمی 

باشد در بیث قیاس،  وعی که دارای حکم می اصل عبارت است از موضو  جزئی که حکم آن مشخص است؛ بنابراین هر موضعلیه:  اصل یا َمقیس   ن1
 باشد.گردد. در مثال ما شراب، اصل است زیرا حکم آن که حرمت است، مشخص می اصل میسوب می 

دومین رکن قیاس حکم اصل است. ایین حکم ممکن است تکلیفی باشد؛ چنان که در مثال ما حکم اصل، حرمت )تکلیفی( است.    حکر اصل: ن2
 اصل، وضعی باشد. همچنین ممکن است حکم 

 باشد که فاقد حکم است. فر  عبارت است از موضو  جزئی که حکم آن مشخص نیست. در مثال ما فر  آبجو می فر  یا َمقیس: ن3
گویند. در مثال  باشد که چون این علت در فر  نیز وجود دارد به آن جامع می چهارمین رکن قیاس، علت حکم اصل می علت حکر اصل یا جام : ن4

 شود. ما علمت حرمت شراب، مسکر بودن آن است که این علت در آبجو نیز میح،ه می 
باشد؛ بنابراین در مثال ما حرمت  است که همان حکم اصل می آید. این نتیجه، حکم فر  با جمع شدن ارکان چهارگانۀ فو  نتیجۀ قیاس به دست می 

 آبجو )حکم فر ( نتیجۀ قیاس است. پس باید توجه داشت که حکم فر  را نباید از ارکان قیاس به شمار آورد؛ بلکه این نتیجۀ حکم قیاس است.

 موضوعی است که حکمش معلوم است. علیه: اصل یا َمقیس   ن1
 گشار برای »اصل« مقرر نموده است. ت که شار  یا قانون حلی اسحکم یا راه  حکر اصل: ن2
 موضوعی است که حکمش مجهول است. فر  یا َمقیس: ن3
 علت حکم »اصل« است که در »فر « نیز وجود دارد.  علت حکر اصل یا جام :  ن4

 نتیجۀ قیاس حکر فر : 

 

 ا بفروشد.« علیه ر تواند اموال ریرمنقول مولی قانون مدنی: »قیم نمی  1240مثال مطابق ماد  

تواند اموال ریرمنقول  وصی نیز همچون قیم نمایند  میجور است؛ بنابراین اگر حکم این ماده را به »وصی« نیز سرایت دهیم و بگوییم »وصی نیز نمی 
 شود. علیه را بفروشد« به این عمل »قیاس« گفته می مولی 

 ارکان قیاس در این مثال: 

م علیه:  اصل یا َمقیس   ن1  قی ّ
 علیه منوعیت معاملۀ اموال ریرمنقول مولی م حکر اصل: ن2
 وصی  فر  یا َمقیس: ن3
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 علیه جلوگیری از ضرر مولی  علت حکر اصل یا جام :  ن4
 علیه ممنوعیت وصی از معاملۀ اموال ریرمنقول مولی  حکر فر :

 

 شود.« تلف شود، بیع منفسخ می قانون مدنی: »اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع  387مثال دیگر مطابق ماد  

از تسلیم    ثمن عین معین نیز همچون مبیع است، حال اگر حکم این ماده را به »ثمن عین معین« نیز سرایت بدهیم و بگوییم »اگر ثمن عین معین نیز قبل
 شود.شود« به این عمل »قیاس« گفته می بدون تقصیر و اهمال از طرف مشتری تلف شود بیع منفسخ می 

 ن قیاس در این مثال: ارکا

 تلف مبیع قبل از قبض علیه: اصل یا َمقیس   ن1
 منفسخ شدن بیع  حکر اصل: ن2
 تلف ثمن عین معین قبل از قبض  فر  یا َمقیس: ن3
 تلف قبل از قبض  علت حکر اصل یا جام :  ن4

 منفسخ شدن بیع در تلف ثمن عین معین قبل از قبض حکر فر : 

 

به منافع مالی که مورد معاملۀ فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوخ آن، اجازه یا  قانون مدنی: »نسبت  258همچنین مطابق ماد   
 رد از روز عقد مؤثر خواهد بود« 

با  دانیم که اجاز  مکَره در عقد اکراهی ناقل است یا کاشف، حال اگر  قانون مدنی، اجاز  مالک در بیع فضولی کاشف است. لیکن نمی   258بر اساس ماد   
 .م را به معاملۀ اکراهی نیز سرایت دهیم و بگوییم »اجازه مکَره در عقد اکراهی نیز کاشف    258اند، حکم ماد   توجه به این که هر دو عقد، ریرنافش بوده 

 شود. است« به ان عمل »قیاس« گفته می

 ارکان قیاس در این مثال: 

 اجاز  مالک در بیع فضولی علیه: اصل یا َمقیس   ن1
 کاشف بودن اجازه  اصل:حکر  ن2
 اجاز  مکَره در عقد اکراهی  فر  یا َمقیس: ن3
 ریرنافش بودن  علت حکر اصل یا جام :  ن4

 کاشف بودن اجازه در عقد اکراهی  حکر فر :

 

 آید. باید توجه داشت که »حکم اصل« یکی از ارکان قیاس است ولی »حکم فر « نتیجۀ قیاس است و از ارکان قیاس به شمار نمی  ✓

 شرایط قیاس 

توضی  آن که در بیث قیاس حکم    حکر اصل باید یک حکر شرعی فرعی باشدش اعر از اینکه حکر تکلیفی یا حکر وض ی باشد: ن1
که قیاس تنها  اصل باید اوًر حکم شرعی باشد بنابراین در احکام عقلی و یا در بیث الفاظ قیاس راه ندارد. ثانیًا حکم شرعی نباید حکم اصلی باشد. بل
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باشد که عبارتند از:  دانیم حکم شرعی، یا اصلی است و یا فرعی. حکم شرعی اصلی همان اصول دین می ر احکام فرعی وجود دارد. چنان که مید
تنها    گیرند و قیاس در آنها راه ندارد. سایر احکام شرعی فرعی بوده که قیاستوحید، نبوت، عدل، امامت و معاد که در علم کیم مورد مطالعه قرار می

 تواند تکلیفی باشد و یا وضعی. در آنها راه دارد. ثالثًا حکم اصل می
حکم اصل باید از قرآن یا سنت به دست آید، به عبارت دیگر حکم  حکر اصل، باید با دلیل قرآن و سنت ثابت شده باشد نه با قیاس دیگر:  ن2

توان با قیاس آبجو به شراب، حکم به حرمت  کم از قرآن به دست آمده میاصل نباید از قیاس به دست آمده باشد؛ چنان که حرمت شراب چون این ح 
یاس به  آن داد. حال اگر آبجو را اصل قرار دهیم و مایع مسکر دیگری را بخواهیم با آبجو قیاس کنیم این امر ممکن نیست زیرا حکم آبجو خود از ق

با آن قیاس کرد؛ بلکه باید تمام مایعات مسکر را با شراب حکمش از قرآن به دست آمده  توان مایع دیگری را ولو اینکه شبیه آبجو باشد  دست آمده و نمی 
 قیاس نمود. 

قانون مدنی    691توان چنین بیان نمود که حکم اصل باید از قنون به دست آمده باشد نه از قیاش. برای مثال ماد   شر  دوم قیاس را در حقو  می 
توان حوالۀ  آن ایجاد نشده است، باطل است« حکم بطین ضمان از قانون به دست آمده است. حال می   دارد: »ضمان دینی که هنوز سب مقرر می 

ز دینی  دینی که سب  آن ایجاد نشده به ضمان قیاس نمود و بر آن بود حوالۀ دینی که سب  آن ایجاد نشده، باطل است؛ ولی هرگاه بخواهیم کفالیت ا 
باشد؛ زیرا حکم حوالۀ دینی که سب  آن ایجاد نشده در  رسد که چنین قیاسی صیی  نمی اس کنیم به ن،ر می را که سب  آن ایجاد نشده با حواله قی

  691توان کفالت را به ضمان قیاس کرد که حکمش از ماد  توان کفالت را به حواله قیاس نمود بلکه حداکثر می قانون بیان نگشته و از قیاس آمده و نمی
 آید.  .م به دست می 

توان آنها را تفسیر  شود احکام استثنایی باید تفسیر مضیق شده و نمی چنان که در حقو  مدنی مکررًا اشاره می ل نباید استثنایی باشد:  حکر اص ن3
ع نمود. مبنای این قاعده، شر  سوم قیاس است زیرا مطابق این شر ، حکم اصل نباید استثنایی باشد؛ به عبارت دیگر هرگاه حکم قضی ای  ه ُمَوسَّ

ع است و در آن حکم  تثنایی باشد نمی اس توان مورد مشابه را با آن قیاس نمود و حکم استثنایی را به آن مورد تسری داد؛ چرا که قیاس نوعی تفسیر ُمَوسَّ
م مال ریرمنقول  قانون مدنی که اموال منقول مورد استفاده در کشاورزی را در حک  17شود. برای مثال ماد   موضوعی به موضوعات دیگر سرایت داده می 

توان آن را به اموال مورد استفاده در صنعت و تجارت تسری داد. همچنین وجود حق شفعه که تنها راجع به مال  دانسته حکمی است استثنایی که نمی
 توان با قیاس در اموال منقول نیز اجرا نمود. ریرمنقول است، حکمی استثنایی بوده و نمی 

 اند از: ان شده است که عبارت شرایط دیگری برای قیاس نیز بی

 حکم اصل، نباید نسخ شده باشد.  .1
های جزئی کافی نیست وگرنه قیاس  فر  باید شباهت اساسی با اصل داشته باشد و در علت حکم با یکدیگر مشترک باشند؛ از این رو، شباهت .2

 شود و اعتباری ندارد. الفار « تلقی می »مع 
 شود و نیازی به قیاس نیست. بیان نشده باشد و گرنه به دلیل لف،ی مراجعه می حکم مشخصی در کتاب و سنت برای فر   .3
ای که شناختن علت حکم شرعی در مورد اصل ممکن باشد؛ زیرا در صورتی که مجتهد نتواند آن را  علت حکم کامًی روشن و واض  باشد، به گونه  .4

 شود. شناسایی کند، شباهت بیان اصل و فر  در علت، احراز نمی 
مندی باشد که اختیف حالت و اشخا  و زمان و مکان در آن دخالتی نداشته باشد و آن را  ت حکم باید وصف مشخص و منضبط و ضابطه عل .5

 دگرگون نسازد. 
ن  ای که در ن،ر مجتهد حکم، منو  به این علت و دایرمدار آن باشد، مانند مسکر بودعلت باید با حکم اصل مناسبت اساسی داشته باشد به گونه  .6

 برای شراب 
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دلیل  نباید دلیل خاصی وجود داشته باشد که علت را مختص به اصل بداند یا درلتی بر عدم اعتبار علت در فر  داشته باشد، مانند موردی که به   .7
 د.کن خا  معلوم شود که حکم معّینی )مانند وجوب نماز ش ( فقط در مورد شخص پیامبر ) ( تشریع شده است و به دیگران سرایت نمی 

 قیاس باطل  

 برند:دانند، در این موارد آن را به کار نمی در موارد زیر قیاس باطل است حتی آنان که قیاس را درست می 

 توان گفت »افل « متعدی است به قیاس بر »اکرم«. در الفاظ و معانی کلمات، مثًی نمی .1
 اس بر نماز عشاء. توان نماز ظهر و عصر با صدای بلند خواند به قیدر عبادات، مثًی نمی  .2
 در کفارات و حدود و قیاس و دیات، زیرا در جزائیات باید تفسیر مضیق کرد.  .3
قانون مدنی: »نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجاز  پدر یا جد پدری او    1043الفار ، مثال، مطابق ماد   قیاس مع  .4

میت دختر باکره« سرایت دهیم و بگوییم »معامیت دختر باکره نیز متوقف بر اجاز  پدر یا جد پدری  است.« در صورتی که حکم این ماده را به »معا
 الفار « است. او است« چنین قیاسی »مع 

 اقسام قیاس 

 ال لهال له و قیاس مستنبطتقسیر نبست: قیاس منصوص 

باشد.  حکم اصل است و من،ور از »منصو « بیان آن علت می  العله« من،ور از »عله« همان علتدر عبارت »قیاس منصو    ال له:قیاس منصوص 
توانیم قیاس کنیم و حکم  در دلیل )منبع حکم( آمده است و چون این علت در فر  نیز وجود دارد به راحتی می   علت حکم اصلالعله  در قیاس منصو  

دلیل بیان شده باشد و موضو  مشابهی را به آن قیاس کنیم اصطیحًا به  صرییًا و یا ضمنًا در   علت حکم اصلاصل را به فر  تسری دهیم؛ بنابراین هرگاه 
 شود. گفته می العله منصو  این قیاس، 

قانون مدنی مقرر شده است که: »اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطۀ فقدان قصد    195برای مثال در ماد   
ای شدید باشد  شود علت بطین معامله صرییًا »فقدان قصد« بیان شده است. حار اگر در معاملۀ مکَره، اکراه به اندازه،ه می باطل است« چنان که میح

 ای باشد که شخص فاقد قصد شود، معاملۀ او نیز باطل خواهد بود. که مکَره فاقد قصد گردد یا اشتباه در معامله به گونه 

دارد: »ضمان دینی که هنوز سب  آن ایجاد  قانون مدنی است که مقرر می   691صل به طور ضمنی بیان شده ماد   مثال دیگر، موردی که در آن حکم ا
شود که علت بطین ضمان، ایجاد نشدن سب  دین است. حال اگر حوالۀ دینی که سب  آن  نشده، باطل است« از این ماده به طور ضمنی استفاده می 

 باشد.العله می نیم، این قیاس نیز منصو  ایجاد نشده است را به ضمان قیاس ک 

العله علت حکم اصل در دلیل بیان نشده )نه صراحتًا و نه ضمنًا( بلکه با بررسی  مستنبط یعنی استنبا  شده. در قیاس مستنبط   ال له:قیاس مستنبط 
 زنیم. بریم و با میح،ۀ این علت، در فر  دست به قیاس می خصوصیات موضو  و ارتبا  آن با حکم به علت حکم پی  

شود ... .« علت  دارد: »قتل از موانع ارث است، بنابراین کسی که مورث خود را عمدًا بکشد از ارث ممنو  میی قانون مدنی که مقرر م  880برای مثال ماد   
به )طمع له جهت دستیابی به موصی باشد. حال اگر موصی ممنوعیت وارث از ارث بیان نشده ولی برخی از علما معتقدند که علت ممنوعیت، طمع به مال می 

 العله خواهد بود.به نتیجۀ قیاس مستنبط له از موصی چون این علت در فر  نیز وجود دارد میرومیت موصی   به مال( موصی را بکشد

العله است که فقهای  دانند و اختیف ایشان تنها در قیاس مستنبط العله را حجت می باید توجه داشت فقهای شیعۀ امامیه و علما اهل سنت قیاس منصو  
دانند  دانند. توضی  آن که علمای اهل سنت قیاس را یکی از ادلۀ استنبا  احکام شر  می د ولی علمای شیعه آن را حجت نمی دانناهل سنت آن را حجت می 

العله در هر حال حجت است ولی فقهای شیعۀ  العله باشد و چه مستنبط اند. به عقید  علمای اهل سنت قیاس چه منصو  و آن را به طور مطلق پشیرفته 
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دانند آن هم نه از باب قیاس اصولی بلکه از باب برهان اصولی یا قیاس منطقی؛ یعنی که از ن،ر فقهای شیعۀ  العله را حجت می یاس منصو  امامیه تنها ق
ار  توان آن علت را کبرای قضیه قرار داد و فر  یا مقیس را صغری قر العله مواجه باشیم چون علت حکم اصل بیان شده می امامیه هرگاه با قیاس منصو  

قانون مدنی علت بطین معامله، فقدان قصد دانسته شده    195العله است. برای مثال در ماد   داد و از آن نتیجه گرفت که همان نتیجۀ قیاس منصو  
ص مکَره در حالت  توان این علت را کبرای قضیه قرار داد و بر آن بود که هر کس فاقد قصد باشدمعاملۀ او باطل است و فر  را که معاملۀ شخاست. حال می 

 فقدان قصد است، صغری قرار داد و به شرح زیر اقدام به تشکیل قیاس منطقی نمود. 

 اش باطل است )کبری( پس معاملۀ شخص مکَره که فاقد قصد باشد باطل است )نتیجه(شخص مکَره فاقد قصد )صغری(، هر کس فاقد قصد باشد معامله 

گیرند که معاملۀ شخص مکَره فاقد قصد باطل است؛ در حالی که  العله( نتیجه می از راه قیاس اصولی )منصو  گردد فقها اهل سنت  چنان که میح،ه می 
 رسند.فقهای شیعۀ امامیه از طریق برهان اصولی یا همان قیاس منطقی به این نتیجه می 

العله از ن،ر فقهای  اس بلکه از باب برهان ولی قیاس مستنبط العله از ن،ر فقهای شیعۀ امامیه حجت است البته نه از باب قیخیصه آن که قیاس منصو  
 شیعۀ امامیه حجت نیست. 

 تقسیر دوم: قیاس َجلی و قیاس َخفی 

توانیم  های اصل و فر  تأثیری در قیاس نداشته و می دانیم که تفاوت باشد. در قیاس جلی قطعًا می َجلی در لغت به معنای روشن و آشکار می قیاس َجلی:  
باشد. اصل و فر  دو موضو  جزئی  را بر فر  سرایت دهیم. همان گونه که در ارکان قیاس بیان شد رکن اول قیاس و رکن سوم آن فر  می   حکم اصل 

ها ررم وجود تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند. در قیاس جلی شباهت میان اصل و فر  آن قدر واض  و روشن است که علی مختلف بوده که قطعًا تفاوت 
 توان به سادگی اقدام به قیاس نمود. می

توان به  های بسیار ولی چون مسکر بودن خصوصیت بارزی است که در هر دو وجود دارد می برای مثال شراب و آبجو دو موضو  جداگانه هستند با تفاوت 
 سادگی قیاس نمود و حکم شراب را به آبجو سرایت داد. 

الفار  چنان  باشد. زیر در قیاس مع الفار  نمی که مبنای قیاس است وجود ندارد و در نتیجه قیاس ما مع   پس در قیاس جلی تردیدی در شباهت اصل و فر 
 توان حکم اصل را به فر  سرایت داد.تفاوتی میان اصل و فر  که نمی 

یم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر  تواند تا مهر به او تسلدارد: »زن می قانون مدنی است که مقرر می  1085الفار  ماد   مثال حقوقی قیاس مع 
ق حبس دارد و  دارد امتنا  کند، مشرو  بر این که مهر او حال باشد و این امتنا  مسقط حق نفقه نخواهد بود.« مطابق این ماده تنها زن پیش از تمکین ح

این ماده برای مرد حث=  حبس شناخته نشده است. حار اگر    گردد درتواند تمکین خود را منو  به دریافت کل مهریه نماید. چنان کهمیح،ه میمی
تواند قانون مدنی هم بایع و هم مشتری حق حبس دارند، در نکاح نیز مرد می   377نکاح را به بیع قیاس کنیم و بر آن باشیم که چون در بیع مطابق ماد   

توان حکم بیع  های زیادی وجود دارد و نمیرسد زیرا میان نکاح و بیع تفاوت ،ر می الفار  به نپرداخت مهریه را موکول به تمکین زن نماید چنین قیاسی مع 
 را به نکاح تسری داد. 

 گردند. العله و قیاس اولویت از مصادیق قیاس جلی میسوب می نکته دیگر آن که قیاس منصو  

های اصل و فر  تأثیری در  جلی مطمئن نیستیم که تفاوت  باشد. در قیاس خفی بر خیف قیاسخفی در لغت به معنای مخفی و پنهان می قیاس َخفی:  
باشد. مثال بارز قیاس  الفار  باشد؛ بنابراین قیاس خفی از ن،ر فقها شیعه حجت نمی قیاس ندارد بلکه تنها ظن به عدم تأثیر داریم و امکان دارد قیاس ما مع 

قانون مدنی که قتل مورث را مانع    880کنیم؛ چنان که در ماد   آن را استنبا  می  العله است که در آن علت حکم اصل بیان نشده و ماخفی قیاس مستنبط 
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م نیست. حال اگر این علت در قتل موصی نیز وجود  داند علت حکم بیان نشده و برخی از علما، علت را طمع به مال می ارث می  دانندکه این امر قطعی و مسلَّ
 ایم ر مورد قتل موصی نیز اجرا کنیم دست به قیاس خفی زده قانون مدنی را د 880داشته باشد و حکم ماد  

 باشد.خیصه آن که قیاس جلی از ن،ر فقها شیعه حجت است ولی قیاس خفی از ن،ر آنان حجت نمی 

 تقسیر سوم: قیاس اولویت، قیاس مساوی و قیاس ادنی 

ر از علت، در اصل وجود دارد بدین معنا که اگر حکم برای اصل ثابت  تر و بارزت قیاسی است که در آن علت حکم در فر  به صورتی قوی   قیاس اولویت:
تر  و واض    باشد برای فر  هم به طریق اولی ثابت خواهد بود؛ زیرا همان علتی که موج  تشریع حکم برای اصل گردیده در مرد فر  نیز به مرات  شدیدتر

 وجود دارد و موج  تسّری حکم اصل به فر  خواهد گردید. 

ّ به پدر و مادر اف مگوی و کمترین اهانتی را روا مدار« در این آیه ار گفتن ُاف که کمترین  سور  اسراء می   23داوند در آیۀ  مثال، خ
ف 

ُ
فرماید: »َفَی َتُقْل َلُهَما أ

در این موارد را به »ُاف گفتن« قیاس  احترامی به پدر و مادر است نهی گردیده و درلت بر حرمت آن دارد. حال اگر برای یافتن حکم ضرب و شتم پدر و مابی
احترامی نسبت به پدر و مادر است، در این موارد به مرات  شدیدتر وجود دارد. پس به طریق اولی ضرب و شتم  کنیم، علت حکم که همان امیت کردن و بی 

 پدر و مادر نیز حرام است.

ن دو خواهر ممنو  است، اگر چه به عقد منقطع باشد« با توجه به این ماده جمع  قانون مدنی است که مقرر داشته است: »جمع بی   1048مثال دیگر ماد   
 میان سه یا چهار خواهر یا بیشتر به طریق اولی ممنو  است. 

 قیاسی است که علت حکم در اصل و فر  با هم یکسان است؛ یعنی علت حکم در هیچ یک بر دیگری ترجییی ندارد. قیاس مساوی: 

تواند تولیت را به دیگری تفویض کند، مگر اینکه واقف در ضمن وقف به ا امن داده باشد ... .« مر  دارد که: »متولی نمی دنی مقرر میقانون م 83مثال ماد   
توان گفت وصی هم حق واگشاری  تواند وصایت را به دیگری واگشار کند، قانون ساکت است؛ اما با توجه به میک ماد  فو  می مورد اینکه آیا وصی می 

 صایت به دیگری را ندارد، مگر به امن موصی. و

تر از اصل وجود دارد، مانند قیاس ایقا  به عقد در مورد اصل آزادی قراردادها. چنان  قیاسی است که علت حکم در فر  به صورت ضعیف قیاس أدنی:  
اند در صورتی که مخالف صری  قانون نباشد نافش است.«  دارد: »قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده قانون مقرر می   10که ماد   

جانبۀ افراد در ایقاعات هم وجود دارد؛ لشا  مبنای تأثیر اراده و رضایت دو طرفه اشخا  در عقود مصال  اجتماعی است. این مبنا و علت برای تأثیر اراد  یک 
 نباشد نافش است.  دهند در صورتی که مخالف صری  قانونایقاعاتی هم که افراد انجام می 

شود و از  شود. من،ور از این اصطیح، حکمی است که در عبارت بدان تصری  نشده ولی از آن فهمیده میقیاس اولویت »مفهوم موافق« نیز نامیده می  ✓
با حکم مفهوم از لیاظ نفی و  جهت نفی و اثبات نیز با حکم یادشده در عبارت )منطو ( موافقت دارد، در مقابل مفهوم مخالف که حکم یادشده در جمله  

 اثبات مغایرند؛ یعنی یکی مثبت و دیگری منفی است مانند مفهوم شر  و مفهوم وصف. 
 

 اصطالحات مهر در باث قیاس:

ریردخیل که در  ؛ به عبارت دیگر »تنقی  منا « یعنی با اجتهاد و ن،ر، علت حکم از دیگر اوصاف  ت یین علت حکر»تنقی  منا « یعنی  تنقیح َمناط:  
 نص شرعی آمده، تشخیص داده شود تا بتوان حکم یادشده را به دیگر مواردی که علت حکم در آنها وجود دارد سرایت دارد. 

توجه  قانون مدنی: »هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است« از این ماده م 218مثال مطابق ماد  
 آن است. صوری بودن شویم که علت »بطین معامله« می
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 تنقی  منا  بر دو قسم است: 

)قطعًا بدانیم( علت حکم وصف مشخص و معینی است و سایر اوصاف در آن دخیل نیستند: به    یقین داشته باشیمیعنی  تنقیح مناط قط ی:   .1
 حجت است.  ن،ر فقهای شیعۀ امامیه و فقهای اهل سنت این قسم از تنقی  منا 

که اوصاف دیگر در حکم    به طور قطع ندانیم )ظن داشته باشیم( علت حکم وصف مشخصی باشد ولی   احتمال دهیمیعنی    تنقیح مناط ظنی:  .2
 اند یا خیر: این قسم از تنقی  منا  به ن،ر فقهای شیعۀ امامیه حجت نیست ولی به ن،ر فقهای اهل سنت حجت است. قضیه دخیل بوده 

 شود. قطعی، قیاس به الغاء فار  نیز گفته می   به تنقی  منا  ✓
 تنقی  منا  قطعی از مصادیق قیاس جلی است.  ✓

شود و این علت در فر  نیز موجود است و ما حکم اصل  من،ور از اتیاد طریق آن است که نصی وجود دارد که علت حکم از آن استفاده می اتااد طریق:  
 مانند تنقی  منا  قطعی از انوا  قیاس جلی بوده و از ن،ر فقهای شیعۀ امامیه حجت است. دهیم. اتیاد طریق نیز هرا به فر  سرایت می 

شود که چون شخص مرده قادر به  دانیم که در دعوای بر میت، مدعی باید قسم است،هاری یاد کند. از حدیثی که در این مورد داریم استفاده می مثال می 
راستی خود سوگند یاد نماید. همین علت در مورد دعوا بر مجنون و صغیر هم وجود دارد پس حکم این مورد همان حکم  دفا  نیست، مدعی باید برای اثبات  

 مورد اول است.

خاله از خیال ناشی می تبریج َمناط )مناسبت یا ِاخاله(:  شود. در تخریج َمنا  بر خیف تنقی  منا  قطعی و اتیاد طریق،  تخریج یعنی خارج کردن و ا 
نماییم که علت  حکم بیان نشده و ما آن را با توجه به برخی خصوصیات موضو  و توجه به مناسبت بین حکم و وصف خاصی از آن خارج و خیال می  علت

العله است که از ن،ر  زنیم. تخریج منا  نوعی قیاس مستنبط کنیم و دست به قیاس می حکم، همان وصف است و این علت را در فر  نیز میح،ه می 
 باشد.قهای شیعۀ امامیه حجت نمی ف

ای  اند: »ر یقضی القاضی و هو رضبان« یعنی قاضی نباید در حال عصبانیت قضاوت کند. در این مثال به علت حکم اشاره مثال پیامبر اکرم ) ( فرموده 
توان این حکم  است، بنابراین می   ودن فکر قاضی مشّوش ب ،  علت این حکم شویم که  نشده است ولی ما با عقل خودمان و با توجه به وصف رضبان متوجه می

 را به سایر مواردی که این علت وجود دارد سرایت دهیم. 

گشار به  شود.« در این ماده قانون قانون مدنی است که مقرر داشته است: »اگر قبل از قبض، واه  یا مته  فوت کند هبه باطل می   802مثال دیگر ماد   
 است. عینی بودن عقد هبه شویم علت این حکم ما با عقل خود و با توجه به اوصافی که در این ماده است متوجه می  علت حکم اشاره نکرده است ولی

در تنقی  منا  علت حکم در کیم آمده است و ما علت حکم را از بین اوصافی که در کیم آمده است به دست  مقایسه تنقیح َمناط و تبریج َمناط:  
 آوریم. منا  علت حکم در کیم مکر نشده است و ما با خیال و پندار و به وسیلۀ عقل خود آن را به دست می  آوریم؛ لیکن در تخریجمی

 »تیقیق منا « یعنی اینکه علت حکم را بدانیم و در هر موضو  بررسی کنیم که آیا این علت در آن موضو  وجود دارد یا خیر. تاقیق َمناط: 

دارد: »اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطۀ فقدان قصد باطل  مقرر می قانون مدنی که  195مثال مطابق ماد  
ای اکراهی تیقیق و بررسی کنیم که مکَره قصد انجام معامله را داشته است حال اگر در مورد معامله   فقدان قصددانیم که در این ماده علت حکم  است« می 

 شود. ای بوده که مکَره فاقد قصد بوده باشد، به این عمل تیقیق منا  گفته می جه یا اکراه به در 

گانۀ قانون مدنی پنج شر  دارد. حال در هر مورد اگر بخواهیم به وجود حق شفعه حکم دهیم باید دید آیا شرایط پنج  808مثال دیگر حق شفعه مطابق ماد   
 باشد یا خیر؟ قانون مدنی موجود می  808ماد  
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باشد. در واقع وحدت میک همان قیاس است که علت حکم در اصل و فر   وحدت یعنی یکسان بودن و میک به معنای َمنا  و علت می حدت مالک:  و
العله است که از ن،ر فقهای شیعۀ امامیه حجت  باشد. حال اگر این علت بیان شده باشد وحدت میک، نوعی اتیاد طریق و قیاس منصو  یکسان می 

العله است که از ن،ر فقهای شیعۀ امامیه حجت  شد؛ ولی هرگاه علت بیان نشده باشد وحدت میک، نوعی تخریج منا  و در نتیجه قیاس مستنبط بامی
 باشد.نمی

 قیاس در حقوب ایران 

باید آن را جایز دانست. لکن باید توجه   هیچ متن قانونی دیده نشده که قیاس را مجاز یا ممنو  اعیم کرده باشد و چون منع نشده اصورً پیش از انقالد: 
رود؛ زیرا اصل قانونی بودن جرم و مجازات مانع تفسیر موّسع قوانین جزائی و موج  تفسیر مضّیق  داشت که در حقو  جزا قیاس به زیان متهم به کار نمی 

های حقوقی چون دلیلی بر منع آن وجود  ولی در سایر رشته است. در حالی که قیاس نوعی از تفسیر موسع است، لشا جایز نیست، در شر  نیز چنین است.  
ست.  توان آن را، به جز در مواردی مانند ارث که بیشتر مقررات آن امری است، مجاز دانست. این مطل  از مطالعۀ کت  حقوقی جدید به خوبی پیداندارد می 

 می زیرعنوان »تمثیل« مراجعه کرد. توان به مقدمۀ جلد دوم حقو  مدنی تألیف مرحوم دکتر امابرای نمونه می 

با توجه به اینکه حقو  ایران در جمهوری اسیمی ایران بر حقو  شیعه مبتنی است و به طوری که خواندیم در  در حقوب جمهوری اسالمی ایران:  
توان به کار بست ولی  العله را نمی قیاس مستنبط رسیم که در حقو  کنونی ایران،  العله حجت نیست، به این نتیجه می مشه  شیعۀ امامیه قیاس مستنبط 

 توان به کار برد.اقسام دیگر آن را می 

 

 دلیل نهارم: عقل 

صن به کار رفته است؛ اما معروف  ترین معنای آن که به  واژ  »عقل« در زبان عربی در معانی مختلفی مانند رشد، خرد، علم، قل ، تأمل در کارها، قلعه و ح 
 ه یافته معنای رشد و خرد، در مقابل حماقت و ابلهی است.زبان فارسی نیز را

 شود. به هر حکم عقلی که به وسیلۀ آن بتوان حکمی شرعی صادر نمود »دلیل عقلی« گفته می  ت ریف دلیل عقلی: 

 پردازیم: هایی از دلیل عقلی میدر میل به نمونه 

کند که دفع ضرر احتمالی بر  ار  چیزی احتمال ضرر بدهد، عقل حکم می قاعد  وجوب دفع ضرر میتمل: به موج  این قاعده هرگاه انسان درب .1
 او واج  است. 

گاهی، عملی را انجام بدهد که موج  ورود ضرر از سوی دیگران به خود شود عقل   .2 قاعد  اقدام: به موج  این قاعده هرگاه شخصی با توجه و آ
 دیده، مسؤولیتی ندارد. زیان کند که واردکنند  زیان در قبال حکم می 

 اقسام دلیل عقلی 

 ح حکم ظاهری  2ح حکم واقعی  1دستن اول: 

فهمد که ستمگری و اعمال زور در روابط بین افراد  در جایی است که عقل بتواند بفهمد مسئلۀ مورد ن،ر واقعًا خوب است یا بد؛ مثًی عقل می حکر واق ی:  
 گویند. چنین حکمی ناشی از درک کامل و روشن حقایق امور است که آن را »حکم واقعی« می   کندکاری است ناپسند و آن را میکوم می

تواند بگوید که با همان حال چه باید کرد. مثًی هر گاه عقل  تواند واقعیت را چنان که هست درک کند اما می در جایی است که عقل نمیحکر ظاهری:  
کند که آن مسأله  ای در اختیار ندارد تا به حکم شر  پی ببرد، در این صورت عقل خود حکم می رد ولی وسیله ای حکمی داداند که شر  واقعًا در مسئله می
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داند؛ زیرا معتقد  مباح و جایز است. مثًی دخانیات در صدر اسیم وجود نداشته و حکمی از شر  در خصو  این مسئله نرسیده در اینجا عقل آن را جایز می 
 به عبارت دیگر مجازات مستلزم تصری  قانونی است.  « ون قبی  استاست که »عقاب بیبیا

ب  عقلی 1دستن دوم: 
ُ
 . حکم مبتنی بر منطق 2. حکم مبتنی بر ُحسن و ق

بح عقلی:  
ُ
کند که در برابر کمک  آنکه عقل حکم می   ي تیسین و تقبی  عقلی هستند مانندگاهی احکام عقلی مبتنی بر قاعدهحکر مبتنی بر ُحسن و ق

 احسان دیگران تشکر کنیم. و

کند برای یافتن معلول باید علت را یافت که در  گاهی احکام عقلی مبتنی بر تیسین و تقبی  عقلی نیست مانند آنکه عقل حکم می   حکر مبتنی بر منطق:
 باشد.این حکم اثری از بیث خوبی و زشتی امور نمی 

 ح ریرمستقیت عقلی  2ح مستقیت عقلی  1دستن سوم: 

گیری از مقدمات شرعی، حکمی را درک کند و در نتیجه به ییک حکم شرعی برسد، این دلیل عقلی  هرگاه عقل به تنهایی و بدون بهره مستقالت عقلی: 
 رسیم. گویند؛ به بیان دیگر در مستقیت عقلی از جمع دو مقدمۀ عقلی به حکم شرعی میرا »مستقیت عقلی« می 

در رسیدن به نتیجۀ مطلوب، یعنی برای اثبات حکم شرعی، از مقدمات ریرعقلی )شرعی( هم استفاده کند، این دلیل    هرگاه عقل،غیرمستقالت عقلی:  
گویند؛ به عبارت دیگر در استلزامات عقلی از ترکی  یک مقدمۀ عقلی و یک مقدمۀ ریرعقلی )یا  عقلی را »ریرمستقیت عقلی« یا »استلزامات عقلی« می 

 رسیم. شرعی( به حکم شرعی می 

شود؛ رزم به مکر است که برای اینکه یک  توضی  بیشتر این که گفتیم دلیل عقلی عبارت است از حکمی عقلی که به وسیلۀ آن حکمی شرعی صادر می 
است که از  حکم شرعی را از دلیلی به دست آوریم، نیازمند تشکیل قیاسی منطقی هستیم، همان طور که در مباحث پیشین مکر شد، قیاس منطقی قیاسی  

 شود. صغری، کبری و نتیجه تشکیل می 

 های زیر دقت کنید: به مثال 

 ح صغری: ریبت کردن به حکم عقل قبی  و ناپسند است.   1مثال 

 کند.کبری: هر چه را که عقل بدان حکم کند، شر  نیز بدان حکم می 

 نتیجه: ریبت کردن شرعًا ممنو  و حرام است. 

 حکمی عقلی هستند که از ترکی  آنها حکم شرعی حرمت و ممنوعیت ریبت به دست آمد. در این مثال صغری و کبری،  ➢
 شود. در این مثال هر دو مقدمه عقلی هستند که به آن »مستقیت عقلی« گفته می  ✓

 ح صغری: رفتن به حج بر شخص مستطیع واج  است.   2مثال 

 نیز واج  است. کبری: هرگاه عملی واج  باشد، به حکم عقل انجام دادن مقدمات آن 

 نتیجه: انجام دادن مقدمات حج بر شخص مستطیع واج  است. 

 در این مثال صغری حکمی شرعی )یا ریرعقلی( و کبری حکمی عقلی است که از ترکی  آنها حکم شرعی وجوب انجام مقدمات حج به دست آمد.  ➢
 شود. رمستقیت عقلی« یا »استلزامات عقلی« گفته می در این مثال یک مقدمه عقلی و مقدمۀ دیگر ریرعقلی )شرعی( است که به آن »ری  ✓

 ح صغری: خداوند از روزه گرفتن در روز عید فطر نهی کرده است.  3مثال 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ! ها درخواست بدینرسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به های حقوقی آزمون جهت دریافت جزوات                                            های وکالت، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمون یمی دکتر مالکر فقه جزوه اصول

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

88 

 کبری: نهی درلت بر حرمت دارد. 

 نتیجه: روزه گرفتن در روز عید فطر حرام است. 

 حکم شرعی حرمت روزه گرفتن در روز عید فطر به دست آمده است.در این مثال صغری و کبری حکمی شرعی )یا ریرعقلی( هستند که از ترکی  آنها  ➢
 شود. در این مثال که هر دو مقدمۀ آن شرعی )یا ریرعقلی( است، به آن »دلیل شرعی« یا »دلیل نقلی« گفته می ✓

 مثال برای مستقالت عقلی 

 صغری: عدالت به حکم عقل نیکو و پسندیده است. 

 کند.کند، شر  نیز به آن حکم می کبری: هر چه را که عقل به آن حکم 

 نتیجه: عدالت شرعًا واج  است. 

 در اینجا هر دو مقدمه عقلی هستند که از ترکی  آنها حکم شرعی وجوب عدالت به دست آمد. 

 مثال برای غیرمستقالت عقلی

 صغری: »تسلیم مبیع بر بایع واج  است« 

 دمات آن واج  است« کبری: »هرگاه عملی واج  باشد. به حکم عقل انجام دادن مق

 نتیجه: »انجام مقدمات تسلیم مبیع بر بایع واج  است.« 

 در اینجا صغری حکمی شرعی و کبری حکمی عقلی است که از ترکی  آنها حکم شرعی وجوب انجام مقدمات تسلیم مبیع به وجود آمد.

 

 قاعدۀ مالزمه بین حکر عقل و شر 

ه  اْلَعْقُل« در این بیث مکه » دارد  میزمه بیان می   قاعده ْرُ  َحَکَم ب  ه  اْلشَّ ْرُ ، َو ُکلُّ ما َحَکَم ب  ه  اْلشَّ ه  اْلَعْقُل َحَکَم ب  خواهیم در دو بخش به  ی ُکلُّ ما َحَکَم ب 
 بررسی این قاعده بسردازیم و ببینیم که آیا این قاعده صیی  است یا نیست

ْرُ «:  ببش اول: » شَّ
ْ
ُل َحَکَر ِبِه ال

ْ
َ ق

ْ
کند. برای مثال عقل حکم  یعنی هر چه را که عقل به آن حکم کند، شر  نیز به آن حکم می ُکلُّ ما َحَکَر ِبِه ال

 . است  صیی کند: این بخش از قاعده بنا بر ن،ر مشهور اصولیون شیعه کند که درورگویی ناپسند است، شر  نیز از آن منع می می

ُل«:  ببش دو
ْ

َ ق
ْ
ْرُ  َحَکَر ِبِه ال شَّ

ْ
کند: این بخش از قاعده  یعنی هر چه را که شر  به آن حکم کند عقل نیز به آن حکم می م: »ُکلُّ ما َحَکَر ِبِه ال

که نماز  کند  زیرا گاه ممکن است شر  به چیزی حکم کند ولی عقل نتواند مصلیت و مفسد  آن را درک کند، برای مثال شار  حکم می  صیی  نیست
تواند علت اینکه چه مصلیتی در اینکه نماز مغرب باید در سه رکعت خوانده  مغرب باید سه رکعت باشد ولی نماز عشاء باید چهار رکعت باشد، در اینجا عقل نمی 

 کند.ن به حکم می توان گفت هر چیزی که شر  به آن حکم دهد، عقل نیز به آشود دریابد؛ بنابراین این بخش از قاعده صیی  نیست و نمی 

توانست مصال  و مفاسدی را که  گویند اگر عقل ما کامل بود و می البته برخی معتقدند که این بخش از قاعده نیز صیی  است و آنها در توجیه ن،ر خود می 
 کرد. بیند درک کند، عقل نیز حکمی مطابق حکم شر  صادر میشار  می 

 عقل عملی و عقل نظری 
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شود؛ مانند اینکه »عدالت نیکوست«، »درورگوی  ها حکم کند به آن »عقل عملی« گفته میبه مسائل مربو  به عمل و رفتار انسان   هرگاه عقل  عقل عملی:
 ناپسند است«، »کمک کردن به نیازمندان خوب است« 

شود. مااند اینکه »جهان هستی  فته می ها ارتباطی ندارد به آن »عقل ن،ری« گهرگاه عقل به اموری حکم کند که به رفتار و عمل انسان  عقل نظری:
 تر است« خالقی دارد« یا »کل از جزء بزرگ 

یابد. با توجه به  کند و عقل ن،ری، آنچه را که شایستۀ دانستن است درمیبه عبارت دیگر، عقل عملی، آنچه را شایستۀ انجام یا شایستۀ ترک است درک می 
ست؛ یعنی دو گونه عقل وجود ندارد، بلکه تفاوت دوقسم یادشده تنها از جهت نو  مسائلی است که عقل  های یادشده، عقل در واقع یک گوهر بیش نیتعریف

ق  )یعنی آنچه عقل درک می درک و دریافت می 
 گردد. کند( باز می کند؛ به عبارت دیگر عقل عملی و عقل ن،ری، یک نیرو برای درک است و تفاوت آنها به متعلَّ

 

 مباحث استلزامات عقلی 

 باث اول: مقدمن واجب م

 المقدمه.باشیم: یکی مقدمه و دیگری می در بیث مقدمۀ واج  با دو اصطیح مهم مواجه می 

شود قابل تیقق نیست؛ به عبارت دیگر هرگاه انجام عملی متوقف بر  المقدمه گفته میمقدمه امری است که اگر میقق نگردد امر دیگری که به آن می 
را   امور  این  اصطیحًا  نباشد،  ممکن  عمل  آن  تیقق  امور،  این  انجام  بدون  که  صورتی  به  باشد  دیگری  امور  را   »مقدمه« انجام  ن،ر  مورد  عمل    و 

 گویند. می المقدمه« »ذی 

نام، تهیۀ ویزا، وسایل سفر و ... است که بدون آن، انجام حج در  برای مثال انجام حج که یک تکلیف الهی است متوقف بر فراهم کردن مقدماتی مانند ثبت 
 گویند. شود. به این امور مقدماتی، »مقدمۀ واج « می وقت مقرر میسر نمی 

گویند؛ مانند طهارت بدن و است، ولی از ن،ر شرعی، اقامۀ صیی  نماز مبتنی بر مقدماتی است که به آن مقدمۀ واج  می  مثال دیگر، خواندن نماز واج 
 لباس، داشتن وضو، یافتن جهت قبله، ایستادن به سوی قبله و ... . 

بول نشود قادر به ورود به دانشگاه نیست. همچنین مقدمۀ  باشد؛ بنابراین هرگاه شخصی در کنکور قمثال دیگر، مقدمۀ ورود به دانشگاه قبولی در کنکور می 
المقدمه آید مقدمه قبل از می باشد؛ چنان که از این دو مثال برمی های وکیی دادگستری می أخش پروانۀ کارآموزی وکالت قبولی در آزمون ورودی کانون 

 است.

 اقسام مقدمه 

باعث وجود می مقدمه مقدمن وجود:   ن1 دیگر مقدمۀ وجوب مقدمه ی المقدمه مای است که  به عبارت  آن واج   ای است که می گردد؛  با  المقدمه 
 المقدمه واج  نخواهد شد.شود و اگر مقدمه نباشد می می

شود و هرگاه مستطیع شد، وجوب حج میقق  برای مثال استطاعت، مقدمۀ وجوب حج است؛ زیرا اگر شخص مستطیع نباشد حج بر او واج  نمی 
 گردد. می

 .م: »هرگاه زن بدون مانع مشرو  از ادای وظائف    1108 .م: »در عقد دائم نفقه زن به عهد  شوهر است« و ماد     1106برای مثال مطابق ماد   
شود که زن تمکین نماید؛ بنابراین به تمکین زن مقدمۀ وجوب  زوجیت امتنا  کند مستیق نفقه نخواهد بود.« نفقۀ زن در صورتی بر شوهر واج  می 

 گویند. می
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آن، می مقدمه مقدمن وجود واجب )مقدمن واجب(:   ن2 بدون  که  انجام می ای است  ولی  واج  است  مقدمه  المقدمه  تیقق  بر  متوقف  المقدمه 
شود  المقدمه نمیگردد، مقدمۀ واج  به هیچ وجه باعث وجوب می المقدمه می باشد. به عارت دیگر برخیف مقدمۀ وجوب که باعث واج  شدن میمی

 باشد.المقدمه به خودی خود واج  است ولی انجام آن متوقف بر انجام مقدمه می که می بل
دانیم نماز به خودی خود واج  است چه انسان وضو داشته باشد و چه نداشته باشدولی اقامۀ نماز  برای مثال وضو مقدمۀ نماز است؛ چنان که می 

 متوقف بر داشتن وضو است. 

 .م: »مخارج تسلیم مبیع از قبیل    381 .م: »تسلیم مبیع بر بایع و تسلیم ثمن بر مشتری واج  است« و مطابق ماد     362برای مثال مستفاد از ماد   
ع  اجرت نقل آن به میل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و ریره به عهد  بایع است مخارج تسلیم ثمن بر عهد  مشتری است.« تسلیم مبیع بر بای

مشتری واج  است ولی انجام این واج  متوقف بر مقدماتی از قبیل حمل کردن آن به میل تسلیم، شمردن یا وزن کردن    واج  استو تسلیم ثمن بر
 و ... است که این أعمال ممکن است مخارجی داشته باشد؛ بنابراین پرداخت مخارج تسلیم مبیع یا ثمن مقدمۀ واج  یا مقدمۀ وجود واج  است.

کند که تکلیف خود را انجام داده  ای است که با انجام آن انسان یقین پیدا می باشد. مقدمۀ علم مقدمه ان قطع و یقین می مراد از علم هممقدمن علر:    ن3
 است.

  برای مثال هرگاه شخصی به هنگام خواندن نماز نداند که قبله کدام جهت است، در این صورت چنانچه شخص به هر چهار جهت نماز بخواند قطعاً 
 کند که رو به قبله نماز خوانده است. باشد همچنین علم و یقین پیدا می ه جا آورده و نماز او صیی  می تکلیف خود را ب

د مثال حقوقی مقدمۀ علم در بیث ادای دین است. هرگاه شخص بداند که یک میلیون تومان بدهکار است ولی نداند به علی بدهکار است یا به میم
 کند که دین خود را پرداخت کرده است. به هر دو شخص علم و یقین پیدا می در این صورت او با پرداخت این مبلغ 

المقدمه صیی   شود؛ به عبارت دیگر هرگاه مقدمۀ صیت وجود داشته باشد، می المقدمه میای است که موج  صیت می مقدمه  مقدمن صات: ن4
 المقدمه باطل خواهد بود. بوده و هرگاه مقدمۀ صیت نباشد، می 

 شود. که در حقو  مدنی به مقدمۀ صیت، شر  صیت گفته می   باید توجه داشت

در اینجا قصد انشاء مقدمۀ    شود به قصد انشاء به شر  مقرون بودن به چیزی که درلت بر قصد کند« .م: »عقد میقق می   191مثال مطابق ماد   
 صیت عقد است. 

بض مته  اعم از اینکه مباشر قبض خود مته  باشد یا وکیل او و قبض بدون  شود مگر با قبول و ق .م: »هبه واقع نمی   798مثال دیگر، مطابق ماد   
 امن واه  اثری ندارد.« در اینجا قبول و قبض مته  مقدمۀ صیت هبه است. 

ه مقدمۀ المقدمه، نافش و هرگاگردد؛ به عبارت دیگر هرگاه مقدمۀ نفوم موجود باشد می المقدمه می ای است که باعث نفوم می مقدمه مقدمن نفوذ:   ن5
 المقدمه ریرنافش خواهد بود. نفوم نباشد می 

 گردد. فش می برای مثال اجازه در عقود ریرنافش مقدمۀ نفوم است، چرا که هرگاه اجازه نباشد عقد، ریرنافش و هرگاه اجازه پس از عقد واقع شود عقد نا

مقدمۀ صیت موج  بطین عقد ولی فقدان مقدمۀ نفوم موج  عدم  باید توجه داشت مقدمۀ صیت با مقدمۀ نفوم تفاوت دارد. بدین معنی که فقدان 
 شود. نفوم معامله می 

داند بدون آن که در قانون یا عرف بیان شده باشد. برای مثال وضو مقدمۀ  المقدمه رزم می ای است که شر  آن را برای می مقدمه مقدمن شرعی:   ن6
کرد، عقل یا عرف و یا قانون با آن حکم  اگر شر  در مورد وضو و استطاعت سکوت می شرعی نماز و استطاعت، مقدمۀ شرعی وجوب حج است. چنانکه  

 کرد. نمی
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داند بدون آن که شر  یا قانون و یا عرف به آن حکم دهد؛ چنان که اگر المقدمه رزم می ای است که عقل آن را برای انجام می مقدمه مقدمن عقلی:   ن7
 کند که باید از آن میل مخصو  خارج شود. ی دارد خارج شود عقل حکم می شخصی بخواهد از میلی که تنها یک راه خروج

های مالی و اقتصادی  المقدمه و نا به سامانی های مالی و اقتصادی است. در اینجا سرقت می کند علت سرقت نا به سامانی برای مثال عقل حکم می 
 مقدمۀ عقلی است.

المقدمه رزم است بدون آن که شر  یا قانون و یا عقل به آن حکم دهد؛  ًا برای انجام می ای است که عادتمقدمه   مقدمن عادی )مقدمن عرفی(:  ن8
باشند به این امر   به عبارت دیگر هرگاه مردم بر حس  عادت پیش از انجام امری دیگری را انجام دهند، بدون آن که قانونًا یا شرعًا و یا عقًی ملزم به آن 

چنان که مرسوم است مردم پیش از مراجعه به منزل یکدیگر، ابتدا تماس تلفنی حاصل نموده و از شخص مزبور   شود؛مقدمۀ عادی یا عرفی گفته می 
 گیرند.امن میقات می 

المقدمه رزم دانسته است بدون آن که شر  یا عرف و یا عقل به آن حکم دهد. برای مثال  ای است که قانون آن را برای می مقدمه   مقدمن قانونی: ن9
 باشد.مقدمۀ اجرای صیغۀ طی  در دفترخانه، تصمیم دادگاه از جمله گواهی عدم امکان سازش می 91قانون حمای خانواده مصوب  24د  مطابق ما

ماد    مطابق  دیگر  می   48مثال  دادخواست  تقدیم  مستلزم  دادگاه  در  رسیدگی  »شرو   مدنی:  دادرسی  آیین  دادگاه  قانون  رسیدگی  اینجا  در  باشد.« 
 و تقدیم دادخواست مقدمۀ قانونی است. المقدمه می 

 باشد: : مقدمه از لیاظ زمانی سه قسم میاقسام مقدمه از لااظ زمانی 

های وکیی دادگستری  المقدمه است: مانند مقدمۀ أخش پروانۀ کارآموزی وکالت قبولی در آزمون ورودی کانون از می   قبل ای که  مقدمه مقدمن متقدم:   ن1
 باشد.می

مقدمۀ    اجاز  پدر یا جد پدری .م: »نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجاز  پدر یا جد پدری او است«    1043مثال مطابق ماد   
 برای نکاح دختر باکره است.متقدم 

شود، به عبارت  المقدمه است: همان اجزای ماهیت مرک  بوده که به آن مقدمات داخلی نیز گفته می با می   زمانهم ای که  مقدمه مقدمن مقارن:   ن2
مه نامید؛ چنان که حمد، سوره،  توان هر یک از اجزاء را مقددیگر هرگاه ماهیت مرکبی داشته باشیم مانند نماز که دارای اجزای گوناگونی است می 

 گردند.باشند هر کدام مقدمۀ داخلی نماز میسوب می رکو ، سجود و ... که هم زمان با نماز می 
قابلیت  شود«   .م: »هرگاه عین مستأجره به واسطۀ عی  از قابلیت انتفا  خارج شده و نتوان رفع عی  نمود اجاره باطل می   481مثال مطابق ماد   

 مقدمۀ متقارن عقد اجاره است زیرا باید تا پایان مدت اجاره وجود داشته باشد.   ین مستأجرهانتفا  از ع

گشار میجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه گشار تغییری حاصل گردد مثًی اگر امانت .م: »اگر در احوال شخص امانت   628مثال دیگر، مطابق ماد   
»مقدمۀ مقارن« برای ودیعه استزیرا باید تا    گشاراهلیت داشتن امانت اداره کردن اموال میجور را دارد«  توان مسترد نمود مگر به کسی که حق  را نمی 

 پایان ودیعه وجود داشته باشد. 

متأخر:   ن3 که  مقدمه مقدمن  می   بعدای  می از  از  پس  که  هستیم  مواجه  مقدماتی  با  مواقع  از  بعضی  در  است:  می المقدمه  ابتدا  المقدمه  یعنی  آیند، 
تر شر  متأخر بر  آید اصطیحًا شر  متأخر و به بیان دقیق المقدمه می ای که پس از می گردد. به مقدمه المقدمه است و سسس مقدمه موجود می می 

 شود. وجه کشف گفته می 
شود که موج  نفوم  واقع می  گردد و سسس اجاز  مالکدانیم ابتدا عقد فضولی منعقد می مثال بارز شر  متأخر اجازه در عقد فضولی است. چنان که می 

 در بیع فضولی »مقدمۀ متأخر« است. اجاز  مالک گردد؛ بنابراین  عقد فضولی می 
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المقدمه به دلیلی واج  باشد مقدمۀ آن نیز  به عقید  علمای اصول، مقدمۀ واج ، واج  است؛ به عبارت دیگر هرگاه می   مقدمن واجب واجب است:
آید و چون تکلیف به  میوجوب مقدمۀ واج  آن است که اگر مقدمۀ واج ، واج  نباشد تکلیف به مارُیطا  پیش   به حکم عقل واج  خواهد بود. دلیل

ند مقدمه  مارُیطا  میال است باید حکم به مقدمۀ واج  داد؛ به عبارت دیگر هرگاه انجام کاری واج  باشد ولی مقدمۀ آن واج  نباشد یعنی شخص بتوا
ایم که از طاقت و قدرت او  المقدمه را انجام دهد و اگر چنین باشد او را مکلف به امری ساخته توان از او انت،ار داشت که حتمًا می را انجام ندهد، چگونه می 

 خارج است؛ بنابراین هرگاه امری واج  باشد به حکم عقل، مقدمۀ آن نیز واج  خواهد بود. 

 شود: هر می ثمر  و کاربرد بیث مقدمۀ واج  در دو مورد ظا ثمرۀ باث:

هرگاه شخصی به شخص دیگر امر کند که کاری را انجام دهد لیکن پس از انجام مقدمات آن عمل از سوی طرف مقابل و پیش از انجام اصل آن   .1
 عمل، آمر از امر خود رجو  کند، در این صورت: 

 المثل عمل خواهد بود. اگر مقدمۀ واج  را واج  بدانیم: مأمور مستیق أخش اجرت  ✓
 باشد.المثل عمل خود نمی مۀ واج  را واج  ندانیم: مأمور مستیق أخش اجرت اگر مقد ✓

هرگاه شخصی با شخص دیگری برای انجام دادن کاری قراردادی منعقد نماید و پس از انجام دادن مقدمات انجام آن عمل از سوی طرف مقابل و   .2
 پیش از انجام دادن کار اصلی، قرارداد را فسخ کند، در این صورت: 

 المثل خواهد بود. اگر مقدمۀ واج  را واج  بدانیم: طرف مقابل برای انجام مقدمات انجام عمل مستیق اجرت  ✓
 المثل نخواهد بود. اگر مقدمۀ واج  را واج  ندانیم: طرف مقابل برای انجام مقدمات انجام عمل مستیق اجرت  ✓

توانند رجو  کنند ولی  ز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می جعاله تعهدی است جای» .م که مقرر داشته است:    565بنابراین ماد   
المثل  عامل را مستیق اجرت مقدمن واجب، واجب است«  المثل عمل عامل را بدهد« بر مبنای قاعد  »اگر جاعل در اثنای عمل، رجو  نماید باید اجرت 

 عمل خود دانسته است. 

 

 لوازم آن است مباث دوم: إذن در شئ إذن در 

 پیش از بیث در این مورد باید دو اصطیح جوهر و عرخ مورد مطالعه قرار گیرد.

باشد؛ مانند میز، خودکار،  جوهر یا مات امری است که در خارج از مهن وجود مستقل داشته و وجود آن در خارج از مهن وابسته به امر دیگری نمی جوهر:  
 انسان و حیوان. 

باشد. برای مثال سفیدی، سیاهی، نرمی، زبری، گرما  ر خارج از مهن وجود مستقل نداشته و همواره با جوهر )معروخ( همراه می امری است که د   َعَرض:
شود بلکه سفیدی یا در برف است یا در کارش یا در دیوار یا در گچ و ...  و سرما َعَرخ بوده و وجود مستقل ندارند؛ چنان که سفیدی مطلق در خارج یافت نمی 

. 

 ح َعَرخ رزم  2ح َعَرخ ُمفار   1َعَرخ خود بر دو قسم است:انوا  عرض: 

باشد؛ به عبارت دیگر َعَرخ ُمفار  همواره با جوهر نبوده و ممکن است همراه جوهر  َعَرضی است که از جوهر یا معروخ قابل انفکاک میَعَرض ُمفارب:  
توان گفت که دیوار همواره سفید است، ممکن است دیوار آبی یا رنگ دیگری باشد. همچنین  ت و نمی باشد و یا نباشد؛ چنان که سفیدی دیوار َعَرخ ُمفار  اس

 گمی آب َعَرخ ُمفار  است چون احتمال دارد آب پس از مدتی به دلیلی سرد باشد. 
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دی برف، َعَرخ رزم است زیرا برف همواره  باشد؛ چنان که سفیَعَرضی است که همواره با معروخ )جوهر( بوده و از آن قابل انفکاک نمی َعَرض الزم:  
 گردد. باشد. همچنین است حرارت آتش که َعَرخ رزم میسوب میسفید می 

 شود. نکتۀ مهم آن که اصطیحًا به جوهری که دارای َعَرخ رزم است »ملزوم« و به َعَرخ رزم، »رزم« گفته می

باشد. مطابق این قاعده هرگاه شخصی  ن،ور از شئ، جوهر یا ملزوم استو لئازم جمع رزم می در این قاعده م قاعدۀ إذن در شئ إذن در لوازم آن است:  
ر لوازم نیز  در امری إمن داشته باشد به حکم عقل در لوازن آن إمن خواهد داشت، زیرا لوازم همیشه همراه ملزوم بوده و إمن در ملزوم به معنای إمن د 

 باشد.می

تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد؛ مگر این در عقد اجاره خیف  دارد: »مستأجر می  .م که مقرر می   474وان در ماد   تمثال حقوقی این قاعده را می 
الصول مأمون است که عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد. حال اگر موجر در خصو   آن شر  شده باشد.« میح،ه نمود. مطابق این ماده مستأجر علی 

توان مستأجر اول را در این مورد ریرمأمون شناخت زیرا تسلیم عین مستأجره از لوازم عقد مستأجره اول به مستأجر دوم سکوت کرده باشد نمی   تسلیم عین
 اجاره بوده و هرگاه مستأجر در اجاره دادن مأمون باشد به حکم عقل در تسلیم عین مستأجره نیز مأمون خواهد بود. 

 .م مقرر شده است: »وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست؛ مگر این که تصری  به عدم   671د   مثال دیگر این قاعد در ما
که هرگاه   وکالت باشد.« بدیهی است که هرگاه شخصی برای انجام امری وکالت داشته باشد به حکم عقل در انجام لوازم آن نیز وکالت خواهد داشت؛ چنان 

 فروش مالی شود که در ید او است، پس از فروش مال و أخش ثمن، به حکم عقل أمن در تسلیم مبیع نیز خواهد داشت.   وکیل، مأمور

 انوا  الزم 

 برای فهم بیشتر قاعد  »إمن در شئ، إمن در لوازم آن است« باید انوا  رزم مورد بررسی قرار دهیم. 

ن و دیگر  ن رزمی است که روشن و آشکار نبوده و مهن انسان به سادگی به آن پی نمی رزم ابتدا بر دو قسم است. یکی رزم ریربی ّ ن. رزم ریربی ّ برد  ی رزم بی ّ
ن چنان که از نام آن پیداست، روشن و آشکار بوده و مهن به سهولت به آن پی می  ن به معنی  ولی رزم بی ّ ن خود بر دو قسم است: یکی رزم بی ّ برد. رزم بی ّ

ن به معنی اعم.اخص و دیگری ر   زم بی ّ

ن به م نی اخص: ن1 ن به معنی اخص رزمی است که چنان روشن و آشکار بوده که مهن به صرف تصور ملزوم )جوهر( به آن پی    الزم بِیس رزم بی ّ
برد؛ بنابراین  پی به فرد بودن آن می   3برد و با تصور عدد  برد؛ چنان که هر شخص با تصور برف پی به سفیدی برده، با تصور آتش پی به حرارت می می

ن به معنی اخص می  3و فرد بودن عدد  سفیدی برف، حرارت آتش  باشند. همگی رزم بی ّ
ن به معنی اخص مقتضای مات همۀ عقود می  برد، یا با تصور اجاره  میباشد به طوری که هر کس با تصور بیع به تملیک عین پی مثال حقوقی رزم بی ّ

ن به معنی اخص بیع،  کند؛  برد و با تصور نکاح، زوجیت را درک می پی به تملیک منافع می  بنابراین تملیک عین، تملیک منافع و زوجیت به ترتی  رزم بی ّ
 اجاره و نکاح است. 

ن به م نی اعر:   ن2 ن به معنای اعم، عیوه بر تصور ملزوم و تصور رزم باید نسبت و رابطۀ این دو نیز مورد تصور قرار  الزم بِیس برای رسیدن به رزم بی ّ
بوده و رزمۀ   6آن است که نصف عدد  3رسیم که رزمۀ عدد و ارتبا  میان این دو به این نتیجه می  6و تصور عدد  3ور عدد گیرد؛ چنان که پس از تص

ن به معنای اعم می می  3نیز آن است که دو برابر عدد    6عدد   رسد که عدد کسی به این نتیجه نمی   3گویند؛ زیرا به صرف تصور عدد  باشد. این را رزم بی ّ
باشد. پس  رسند که این عدد، فرد میهمگان به این نتیجه می   3در میان نیست در حالی که به صرف تصور عدد    6است چرا که عدد    6ف عدد  نص  3

ن به معنی اخص و نصف   3فرد بودن عدد  ن به معنی اعم عدد   3بودن عدد  6رزم بی ّ  باشد. می  3رزم بی ّ
ن به معنی اعم، نفقه  در عقد نکاح است زیرا برای آن که پی به وجوب نفقه در عقد نکاح ببریم باید ابتدا عقد نکاح سسس پرداخت   مثال حقوقی رزم بی ّ

ن تأدیۀ ثمن  نفقه و بارخره رابطۀ عقد نکاح با پرداخت نفقه مورد تصور قرار گیرد و آن گاه نتیجه شود که وجوب نفقه از لوازم عقد نکاح است. همچنی 
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ن به معنی گردد بلکه باید عقد بیع و پرداخت ثمن تصور شود  اعم عقد بیع است زیرا به صرف تصور عقد بیع، پرداخت ثمن به مهن متبادر نمی   که رزم بی ّ
 و با میح،ۀ ارتبا  میان آن دو پی به میزمه برده شود. 

ن:  ن3 ن به معنی گالزم غیربِیس ن عیوه بر تصور سه امری که در رزم بی ّ فته شد نیاز به استدرل نیز خواهیم داشت؛ به عبارت دیگر  برای فهم رزم ریربی ّ
ن نیازمند تصور چهار امر است:   رسیدن به تصور رزم ریربی ّ

 ح استدرل.  4ح تصور رابطه و نسبت میان ملزوم و رزم  3ح تصور رزم  2ح تصور ملزوم  1

ن مثلث، آن است که مجمو  زوایای آن صد و هشتا د درجه باشد. برای پی بردن به این مطل  باید ابتدا مثلث تصور شودسسس  برای مثال رزم ریربی ّ
ته و آن گاه  صد و هشتاد درجه که معادل دو قائمه استنیز مورد تصور قرار گیرد بعد از آن، مثلث و صد و هشتاد درجه با یکدیگر مورد میح،ه قرار گرف 

 رسیم که مجمو  زوایای مثلث صد و هشتاد درجه است. یجه می به این نتی  آیدبا استدرلی که در علم هندسه به عمل می 

ن، ریرقابل اقاله بودن عقد نکاح است. چنان که می  بی ّ دانیم عقد نکاح قابل اقاله نیست ولی به صرف تصور این عقد چنین  مثال حقوقی رزم ریر 
شود و با میح،ۀ رابطۀ نکاح و اقالۀ و نیز استدرل حقوقی به این نتیجه    گردد بلکه باید عقد نکاح و اقاله جداگانه تصورای به مهن متبادر نمی رزمه 

 برسیم که نکاح قابل اقاله نیست. 

اند. چنان که در بیث شرو  ضمن  در پایان بیث از لوازم این نکته را نیز باید افزود که رزمۀ عقد را به دو قسم رزمۀ مات و رزمۀ اطی  تقسیم نموده 
توان از اصطیح  بیان شده است مقتضای عقد یا مقتضای مات است و یا مقتضای اطی . در این جا به جای اصطیح مقتضا می   عقد در حقو  مدنی

توان گفت رزمۀ اطی ؛ بنابراین  توان گفت رزمۀ مات و به جای مقتضای اطی  می رزم )رزمه( استفاده کرد به طوری که به جای مقتضای مات می 
 تملیک و رزمۀ اطی  بیع، حال بودن مبیع و ثمن است. رزمۀ مات بیع،

ن به معنی اخص میچنان که میح،ه می   باشد.شود رزمۀ مات همواره رزم بی ّ

 

 قاعدۀ إستصالح )َمصالح ُمرسله(

اند اما  آن احکام زیادی را استنبا  کرده برخی فقیهان اهل سّنت، مصال  مرسله را به عنوان منبعی مستقل برای استنبا  احکام شرعی پشیرفته و بر اساس 
 اند. فقیهان شیعه، اعتبار مصال  مرسله را به عنوان منبع استنبا  احکام شرعی نسشیرفته 

مصلیت در لغت به معنای خیر، منفعت و ضّد فساد آمده است. پس هر چه به نفع انسان باشد مصلیت و هر چه به زیان او و ت ریف َمصالح ُمرَسله:  
 شود. ُمرسله در لغت از مصدر ارسال گرفته شده و به معنای رهاشده است.فساد در امور آدمی باشد َمفسده نامیده می باعث 

ای که هیچ نصی در مورد آن از جان  شار  نرسیده و مثل و مانندی در احکام شرعی نداشته باشد، مجتهد بر اساس  چنانچه در مسأله ت ریف استصالح:   
باشد. پس هرگاه احکام فقهی را مبتنی بر مصال   دهد و این حکم بر مبنای قاعد  عامی باشد که در شریعت موجود میبه رأی می حکم    اندیشیمصلیت 

 گویند. اندیشی یا استصیح می مرسله بدانیم به آن مصلیت 

 م شده است: مصلیت بر حس  اهمیت و درجۀ تأثیرش در زندگی مادی یا معنوی انسان به سه قسم تقسیاقسام مصلات: 

یعنی مصالیی که حیات انسان و استقرار و بقای جامعه به وجود آنها بستگی داردبه طوری که فقدان این مصال  باعث اختیل در  مصالح ضروری:  ن1
ح حفظ    2ح حفظ دین    1زندگی انسان، حاکم شدن هرج و مرج بر جامعه و موج  شقاوت انسان در دنیا و آخرت است. مصال  ضروری پنج امر است:  

 ح حفظ مال  5ح حفظ نسل   4ح حفظ عقل  3جان 
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شود و فقدان آنها باعث سختی  مصالیی است که به من،ور رفع حرج و مضقت و توسعه و گشایش در امور انسان در ن،ر گرفته می مصالح احتیاجی:   ن2
 شود. عث عسر و حرج شود، منتفی می و مشقت است. به همین دلیل، مشقت و عسر و حرج در دین اسیم برداشته شده و هر حکمی که با

شود.  کند و نبودن آنها باعث سختی نمیمصال  تیسینی، اموری است که مکارم اخی  و عادات نیک و پسندیده، آن را اقتضاء می   مصالح تاسینی: ن3
 ده، برای تأمیین همین امور است.   بسیاری از احکام فقهی و آداب اخیقی که به من،ور بهبود وضعیت اخیقی جامعه و رشد کمارت انسانی مقرر

گانه نیز  گانۀ مصال  آن است که هنگام تعارخ مصال ، مصال  ضروری بر احتیاجی و تیسینی مقدم است. در میان ضروریات پنج فاید  تقسیم سه 
 ترتی  تقدم بدین شرح است: 

 ح حفظ مال  5ح حفظ نسل  4ح حفظ عقل   3ح حفظ جان   2ح حفظ دین  1

 استصالح مثال برای 

 کند که وی حق دخل و تصرف در اموالش را نداشته باشد. هرگاه بدهی شخصی بیشتر از دارایی او باشدمصلیت ایجاب می  .1
کند در صورت درخواست زوجه، رابطۀ زوجیت منیل شود هرچند زوجه از جهت نفقه در زحمت  هرگاه زوج، رای  مفقودارثر باشد؛ مصلیت ایجاب می  .2

 نباشد.
کند تا پیش از ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی، ملکیت به خریدار منتقل نشود زیرا از  یرمنقولی مورد معامله قرار گیرد مصلیت ایجاب می هرگاه مال ر .3

 کند. ایجاد معاملۀ معارخ و اختیف بین مردم جلوگیری می 
شود که انگیزه به بیماران  را ضامن دانستن آنها موج  می کند که پزشک و دامسزشک را پیش از آراز درمان بریءالشمه بدانیم زیمصلیت ایجاب می  .4

 بدحال را نداشته باشد.

 

 آورند.آورند شیعیان به وسیلۀ حکم ثانویه و حکم عقل به دست می بسیاری از احکامی که اهل سنت به وسیلۀ استصیح به دست می  ✓
 زوجه به دریلی چون اعتیاد زوج موج  عسر و حرج باشد. در این صورت: حال اگر ادامۀ زندگی برای  دانیم که اختیار طی  با مرد استمثال می 

تواند درخواست طی   گوید از آنجا که ادامۀ زندگی به مصلیت زوجهنیست بنابراین در این مورد زوجه نیز می اهل سنت با استناد قاعد  استصیح می  ✓
 کند.

گوید که چون عسر و حرج وجود دارد  طی  با مرد است ولی حکم واقعی ثانویه به ما می  گویند گرچه حکم واقعی اولی این است که اختیارشیعیعان می  ✓
 تواند درخواست طی  کند.زن می 

 قاعدۀ استصالح در حقوب موضوعه 

دهد اقدام  ای ساکت است بر مبنای مصالح و مفاسدی که خود تشخیص میتواند در مواردی که قانون نسبت به قضیه در مرحلۀ رسیدگی، دادرس نمی  •
 اسیمی و اصول حقوقی که مغایر با شر  نباشد حکم قضیه را پیدا کند. به صدور رأی نماید، بلکه باید برای صدور رأی با توجه به منابع معتبر

 گشار باید با توجه به مصال  و مفاسد اقدام به وضع قانون نماید.گشاری، قانون در مرحلۀ قانون  •

 

 قاعدۀ استاسان 

 ت ریف استاسان: شود، استیسان است. یکی دیگر از منابع احکام که از سوی گروهی از اهل سنت برای استنبا  احکام شرعی به کار گرفته می 

 استیسان در لغت به معنی نیکو شمردن و اعتقاد به خوبی و زیبایی امری است.  ✓
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عد  کلی یا دلیل دیگری وجود داشته باشد، لیکن به دلیل وجود مصلیتی  قاای یک قیاس یا یک  استیسان در اصطیح یعنی اینکه در مورد مسئله  ✓
 ن،ر کنیم و حکمی مخالف برای مسئله پیدا کنیم. خا  از آن قیاس یا قاعد  کلی یا دلیل، صرف 

 ت باشد.شود ممکن است ضرورت یا تعارخ داشتن با مصال  جامعه یا عرف و عادمصلیتی که موج  عدول از قیاس یا قاعد  کلی می  ✓

اش  کند که بخشی از اموالش در کار خیر صرف شود. قاعد  کلی این است که تصرف سفیه در امور مالی برای مثال فرخ کنید شخص سفیهی وصیت می 
ن،ر  صرف کند که از قاعد  کلی  ایجاب می   مصلیتشود. در رابطه با این مورد خا   نافش نیست، وصیت کردن نیز نوعی تصرف در امور مالی میسوب می

گوید که از قاعد  کلی عدول شود  قاعد  استیسان می   کنیم و وصیت او را نافش بدانیم؛ زیرا وصیت به َصرف مال در راه خیر به نفع خود سفیه و دیگران است.
 و به اقتضای مصلیت خا  حکم شود؛ بنابراین به موج  قاعد  استیسان وصیت سفیه در راه خیر نافش است.

 ح استیسان ضرورت  2ح استیسان قیاسی   1استیسان بر دو قسم است:  اقسام استاسان:

تر  در این استیسان برای مسئله یک قیاس جلی وجود دارد، ولی به علت اینکه نتیجۀ قیاس خفی در مورد مسئلۀ خا  صیی    استاسان قیاسی: ن1
 کنیم. کنیم و به قیاس خفی عمل می ن،ر می است از عمل کردن به قیاس جلی صرف 

کند، لیکن قاضی اجرای احکام به اشتباه دست  برای مثال فرخ کنید شخص متهم به دزدی شده و قاضی وی را میکوم به قطع دست راست می 
 کند. در این صورت: چپ وی را قطع می 

اگر قطع دست چپ را   دانیم که »هرگاه قاضی اجرای احکام اعضای دیگر متهم همچون گوش یا پا را به اشتباه قطع کند، ضامن است« حال می •
با این حکم قیاس کنیم و بگوییم قطع دست چپ نیز مانند سایر اعضا استبنابراین قاضی اجرای حکم ضامن است؛ چنین قیاسی »قیاس جلی«  

 است.
ر قطع دست  گوید: »کسی مال دیگری را تلف نماید و مال بهتری به او بدهد ضامن نیست« اگدانیم حکمی وجود دارد که می از سوی دیگر می  •

چپ سار  توسط قاضی اجرای احکام را با این حکم قیاس کنیم و بگوییم از آن جا که قطع دست چپ سار  موج  شده است که دست راست 
 سار  که فاید  بیشتری برای او دارد باقی بماند، قاضی اجرای احکام ضامن نیست؛ چنین قیاسی، »قیاس خفی« است.

ن،ر کنیم و »قیاس خفی« را اجرا کنیم که با اجرای قیاس خفی به استیسان عمل کند که از »قیاس جلی« صرف می در اینجا مصلیت ایجاب   ✓
 ایم.کرده 

 کند استیسان ضرورت است. ي ضرورتی که آن را ایجاب می عدول از حکم قیاس به واسطه استاسان ضرورت:  ن2
شود  باشد، مگر در صورت تعدی یا تفریط« صنعتگر نیز امین میسوب می و ضامن نمی   گوید: »اجیر امین استبرای مثال قاعد  کلی وجود دارد که می

 و بر اساس قاعد  کلی ضامن نیست.

شود که وی دقت بیشتری در کار خود داشته باشد و همچنین به طمع سود  کند که صنعتگر را ضامن بدانیم، زیرا موج  می ایجاب می   ضرورت •
 ع قرار ندهد.بیشتر مال مردم را در معرخ تضیی 

 ن،ر کنیم و بر اساس ضرورت حکم کنیم. گوید که از قاعد  کلی صرف بنابراین قاعد  استیسان به ما می  ✓

 حنیت استاسان: 

 داند. دانند، ولی مشه  شافعی استیسان را حجت نمی در میان اهل سنت مشاه  حنفی، حنبلی و مالکی استیسان را حجت می •
عمل به استیسان باطل است، اما ن،ریۀ جدیدی که از سوی فقهای متأخر ابراز شده این است که: اگر استیسان  به ن،ر اصولیین شیعۀ اثنی عشری   •

 باشد.قطعی باشد در حجیت آن اشکالی نیست، ولی اگر ظنی باشد حجت نمی

 کاربرد استاسان در حقوب موضوعن ایران: 
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 شوند: قوانین موضوعۀ ایران به دو دسته تقسیم می 

 قوانینی که مبتنی بر فقه هستند: در این دسته از قوانین استیسان حجیت و اعتبار ندارد، مگر اینکه مفید علم و یقین باشد. .1
گاهی دارند، می .2 توانند از  قوانینی که مبتین بر فقه نیستند: در این دسته از قوانین افرادی که به مبانی حقوقی و مصال  و مقتضیات زمان تسلط و آ

 بخش استفاده کنند. های اطمیان اطمینان 
 اند.دانان قاعد  استیسان را معادل قاعد  انصاف در ن،ام حقوقی عرفی آنگیساکسون دانسته حقو   ✓

 هایی از کاربرد استاسان در حقوب ایران: نمونه

 هرگاه زن بارداری شوهرش فوت کرده باشد:  .1
ه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهد  آنان است )در صورت   .م: »در ایام عد  وفات، مخارج زندگی زوج  1110مطابق ماد    •

گردد« حال اگر وضعیت زن بارداری که شوهرش فوت کرده را با حکم این ماده قیاس کنیم و بگوییم نفقۀ چنین زنی از  عدم پرداخت( تأمین می 
 چنین قیاسی، »قیاس جلی« است. شود،  اموال اقاربی که پرداخت نفقه بر عهد  آنان است پرداخت می 

 .م: »نفقۀ مطلقۀ رجعیه در زمان عده بر عهد  شوهر است، مگر این که طی  در حال نشوز واقع شده باشد   109از سوی دیگر مطابق ماد    •
تا زمان وضع حمل   لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طی  بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت

حق نفقه خواهد داشت« حال اگر وضعیت زن بارداری که شوهرش فوت کرده را با حکم این ماده قیاس کنیم و بگوییم نفقۀ چنین زنی از اموال  
 شود؛ چنین قیاسی، »قیاس خفی« است.شوهر متوفای او پرداخت می 

 ن،ر کنیم و به قیاس خفی عمل کنیم.که در این مورد از قیاس جلی صرف  کندایجاب می  انصاف و عدالت قضاییمرحوم دکتر امامی معتقدند  ✓
  .م: »عیوب میل در زن موج  حق فسخ برای مرد خواهد بود:  1123مطابق ماد   .2

َرن.  1
َ
فضاء.  4ح َبَر .  3ح ُجشام.  2ح ق  ح نابینایی از هر دو چشم«  6گیری. ح زمین  5ح ا 

کند که اگر به وسیلۀ عمل جراحی یا به طر  دیگر عیوب زن از بین برود، شوهر دیگر حق  ایجاب می   انصاف وعدالتررم ظاهر این ماده  علی ✓
 فسخ ندارد. 

حق فسخ  گیر، یا مبتی به پیسی بوده باشد. لیکن پیش از فسخ نکاح توسط شوهر زن بهبود یابد، شوهر  همچنین اگر زن هنگام نکاح نابینا، زمین  ✓
 ندارد. 
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 مقایسن استاسان و استصالح: 

 

 قاعدۀ سدس ذرای 

 یکی دیگر از ادلۀ استنبا  احکام اسیمی که برخی از اهل سنت آن را قبول دارند سّد ماریع است. 

مباح  است. سّد مرایع در اصطیح یعنی اینکه کارهای    وسیله »مرایع« نیز جمع »مریعه« است و به معنای    جلوگیری کردن، »سّد« یعنی    ت ریف سدس ذاری :
 گیرند باید ممنو  و حرام باشد.قرار می  عمل حرامکه وسیلۀ انجام  و جایزی

شود، بر اساس قاعد سّد  تمًا مرتک  قمار می برای مثال، رفتن به مهمانی عملی استجایز و مباح ولی اگر شخصی بداند که در صورت رفتن به مهمانی ح 
 باشد.مرایع رفتن به این مهمانیممنو  و حرام می 

ی آن را قیمت  مثال دیگر، بیع عملی است جایز و مباح ولی اگر کسی برای فرار از ربا، مال خودش را به قیمت باریی به نسیه بفروشد و شر  کند که مشتر 
 ای ممنو  و حرام است؛ زیرا نتیجۀ آن ربا خواهد بود. اس قاعد  سّد مرایع چنین معامله کمتری به او نقدًا بفروشد، بر اس

 حنیت سدس ذرای : 

 دانند. ها( این قاعده را حجت نمی ها و شافعی دانند و برخی از اهل سنت )حنفیها( قاعد  سّد مرایع را حجت میها و حنبلی برخی از اهل سنت )مالکی  •
 دانند.مرایع را حجت نمیشیعیان قاعد  سّد  •

 اند: اند، شیعیان در سه دسته مورد بررسی قرار داده مصادیقی را که اهل سنت بر اساس قاعد  سّد مرایع ممنو  و حرام دانسته  •
به عقید  مشهور اصولیون شیعه مقدمۀ حرام، حرام نیست  اند:  برخی از این مصادیق را شی یان تات عنوان »مقدمن حرام« آورده  ن1

 مگر اینکه این مقدمه یا مقدمات از جهت دیگری حرام شناخته شده باشند.
برای ارتکاب عمل حرام فراهم باشد جز یک مقدمۀ  تنها در یک مورد مقدمۀ حرام، حرام است و آن در صورتی است که همۀ عوامل و مقدمات  

 اختیاری که اگر آن مقدمه انجام شود، عمل حرام حتمًا انجام خواهد شد.

استاسان

یایاسقیاکلیقاعد یکخیفبرهمیشهاستیسان
میشۀهاستیساندردیگرعبارتبه.استدیگردلیل
یککلیقاعد آنازماوداردوجودکلیقاعد یک

.می کنیماستثناءراجزئیمورد

سرشتوخویباهماهنگاستراه حلیاستیسان
گرفتهرن،درآنمفسدهیامصلیتاینکهبدونانسانی

.شود

استصالح

اعد  استصیح در  جایی است که برای موضو  هیچ ق
کم صادر کلی یا دلیلی وجود ندارد تا از طریق آن بتوان ح

توان نمود و موضو  مشابهی وجود ندارد تا از راه قیاس، ب
.حکم آن  را به دست آورد

کردنرعایتوسنجیدنازاستعبارتاستصیح
.مفسدهومصلیت
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برای مثال، خرید چاقو جایز و مباح است ولی اگر به قصد کشتن کسی خریده شود، مقدمۀ عمل حرام خواهد بود و به عقید  فقهای شیعه مقدمۀ 
 حرام، حرام نیست. 

معاونت در إثم و جرائم نیز در صورت وجود قصد  اند:  از این مصادیق را شی یان تات عنوان »م اونت در إثر و جرا ر« آورده   برخی ن2
 کمک به انجام عمل حرام، حرام است.

داده شود، به عقید   خواهد در خانه کار نامشرو  انجام دهد اجارهبرای مثال، اجاره دادن منزل عملی جایز و مباح است ولی اگر به کسی که می 
 شیعیان از باب معاونت در إثم و جرم ممنو  و حرام است البته مشرو  بر اینکه مؤجر از قصد مستأجر اطی  داشته باشد. 

 انگاری شده است: قانون مجازات اسیمی به شرح میل جرم 126معاونت در جرم در ماد  

 شوند: جرم میسوب می قانون مجازات اسیمی: »اشخا  زیر معاون در   126ماد  

 گردد. الف ح هر کس، دیگری را ترری ، تهدید تطمیع، یا تیریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فری  یا سواستفاده از قدرت، موج  وقو  جرم  

 ب ح هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتک  ارائه دهد.

 رم را تسهیل کند.« پ ح هر کس وقو  ج

تقل  نسبت به قانون در حقو  داخلی  اند:  برخی از این مصادیق را شی یان تات عنوان »حیله یا تقلب نسبت به قانون« آورده  ن3
عبارت است از »به کارگیری وسایل صیی  و قانونی برای رسیدن به اهداف و نتایج ریرقانونی است« در تقل  نسبت به قانون چنانچه قصد جدی  

 رای انعقاد معامله وجود نداشته باشد معامله باطل است و در ریر این صورت معامله صیی  است. ب
او    برای مثال، اگر کسی برای فرار از ربا مال خودش را به قیمت باریی به نسیه بفروشد و شر  کند که مشتری آن را به قیمت کمتری نقدًا به 

گویند، اگر این معامله به صورت صوری منعقد شده باشد به علت فقدان قصد باطل و  قانون می بفروشد، به چنین عملی شیعیان تقل  نسبت به  
 به علت ربا حرام است و اگر با قصد جدی انجام معامله منعقد شده باشد صیی  و جایز است و هرچند نتیجۀ ربا را داشته باشد. 

 : مواد زیر به من،ور جلوگیری از تقل  نسبت به قانون وضع شده است 

 قانون تجارت: »هرگاه تاجر بعد از توقف، معامیت میل را بنماید باطل و بیاثر خواهد بود:  423ماد   .1
 ح هر صل  میاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بیعوخ اعم از اینکه راجع به منقول یا ریرمنقول باشد.  1

 به عمل آمده باشد.ح تأدیۀ هر قرخ اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که  2

گشار در جهت تأمین  اموال منقول یا ریرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود: در این ماده قانون   زای که مالی ا ح هر معامله   3
 باشد.اثر کردن حیله و تقل  در این خصو  میاصل تساوی طلبکاران و بی 

مرخ زن خود را طی  دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طی  به همان مرخ بمیرد زوجه او ارث   قانون مدنی: »اگر شوهر در حال  944ماد    .2
 برد اگرچه طی  بائن باشد مشرو  بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.«می

او ارث می   883ماد    .3 لعان رجو  کند پسر از  از  بعد  پدر  اقانون مدنی: »هرگاه  پدر و  ارحام پدر و همچنین  از  لیکن  از پسر ارث  برد  رحام پدری 
 برند.« نمی

علیه را به خود منتقل  علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی قانون مدنی: »قیم نمی  1240ماد    .4
 کند یا مال خود را به او انتقال دهد.«

 واقع شده باشد منو  به اجاز  دیان است.«قانون مدنی: »صیت وقفی که به علت اضرار دیان واقف،  65ماد   .5
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 قاعدۀ فتح ذرای 

 یکی دیگر از ادلۀ استنبا  احکام که برخی اهل سنت آن را قبول دارند »فت  مرایع« است. 

تیقق یافتن    »فت « یعنی گشودن و »مرایع« جمع »مریعه« و به معنای وسیله است. »فت  مریعه« در اصطیح یعنی اعمالی که برای  ت ریف فتح ذرای :
 عمل واج  ضروری است، باید انجام شود. 

 رایع واج  است. برای مثال حج عملی واج  است، ولی برای انجام دادن ین واج ، بایدویزا گرفته شود بنابراین گرفتن ویزا و گشرنامه بر اساس قاعد  فت  م 

 شود بنابراین وضو گرفتن بر اساس قاعد  فت  مرایع واج  است.مثال دیگر نماز عملی است واج  ولی برای انجام این عمل، باید وضو گرفته 

 حنیت فتح ذرای : 

 دانند. دانند و برخی از اهل سنت این قاعده را حجت نمی برخی از اهل سنت فت  مرایع را حجت می  •
 دانند.شیعیان قاعد  فت  مرایع را حجت نمی •

 اند.دانند، شیعیان تیت عنوان »مقدمۀ واج « مورد بررسی قرار داده می مواردی را که اهل سنت به واسطۀ قاعد  فت  مرایع واج   •
   برای مثال حج عملی است واج  ولی برای انجام این واج  باید ویزا گرفته شود، بنابراین به عقید  شیعیان از آن جا که »مقدمۀ واج ، واج

 است« گرفتن ویزا نیز واج  است. 

واج ، ولی برای انجام این واج  باید وضو گرفته شود؛ بنابراین به عقید  شیعیان از آن جا که »مقدمۀ واج ، واج   مثال دیگر، نماز عملی است  
 است« وضو گرفتن نیز واج  است.

 

 عرف و عادت 

ر میان همه یا  عرف در لغت به معنای »معرفت« و »شناخت« است. عرف در اصطیح، »شیوه و روش مستمر عملی یا گفتاری است که د ت ریف عرف:  
 بیشتر مردم یا گروه خاصی مرسوم شده باشد.« 

 عناصرعرف: 

 استمرار: شیوه و روش عملی یا گفتاری، باید مکررًا انجام شو تا بتواند عرف را به وجود آورد.  .1
 مانع ایجاد عرف نیست.استمرار باید ارادی باشد: اگر پیدایش عرف ناشی از اجبار حاکمان باشد، ولی استمرار آن توسط مردم ارادی باشد  .2
 شود. استمرار باید توسط همه یا بیشتر مردم یا گروه خاصی از آنها صورت بگیرد: بنابراین به عادات فردی، عرف گفته نمی  .3

 اقسام عرف: 

 قسر اول: عرف عام و عرف خاص 

کنند مثل رجو  نادان  اند و به آن عمل می مختلف آن را پشیرفته ها  ها و مکانعرفی )رفتار و کرداری( است که همه یا بیشتر مردم در زمان عرف عام:   ن1
 کنند. به دانا؛ به عبارت دیگر »عرف عام« عرفی است که مردمی که تعلق به صنف، دسته، زمان و مکان خاصی ندارند آن را پشیرفته و به آن عمل می 

از مردم؛ به عبارت دیگر »عرف خا « عرفی است که منشأ آن گروهی  عبارت است از مرسوم شدن گفتار یا کرداری در بین گروه خاصی  عرف خاص:   ن2
 از مردم است، مانند آنچه که در بین صنفی خا  یا در مکان یا زمان خاصی مرسوم شده است.
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 اقسام عرف خاص 

 شود. عرف خا  از یک جهت به »عرف خا  صنفی«، »عرف خا  زمانی« »عرف خا  مکانی« تقسیم می ✓
 شود. به »عرف شار « و »عرف متشرعه« تقسیم میعرف خا  از یک جهت  ✓
 عرف خاص صنفی، زمانی و مکانی •

 عرفی است که در میان صنف خاصی به وجود آمده است مانند عرف وکی، یا عرف نجاران عرف خاص صنفی:  ن1
پیشکشی دادن به مأمور دولت در  عرفی است که در یک دوره از زمان وجود داشته و سسس متروک شده است برای مثال  عرف خاص زمانی:   ن2

 . شودیک دوره از زمان در ایران مرسوم بوده، ولی هم اکنون متروک شده و این عمل رشوه میسوب می 
 عرفی است که در مکانی خا  به وجود آمده است، مانند عرف موجود بین مردم هر شهر. عرف خاص مکانی:  ن3

 عرف شار  و عرف متشرعه  •
 زمان پیامبر اکرم ) ( به وجود آمده است.عرفی است که در  عرف شار :  ن1

 عرف شار  حدودًا تا اوائل قرن اول هجری ادامه داشته است. ✓
 اند و پس از زمان پیامبر اکرم ) ( به وجود آمده است. عرفی است که بین مردمی که شریعت را پشیرفته عرف متشرعه:  ن2

 گویند. ) ( به بعد را عرف متشرعه می معموًر از زمان امام میمد باقر ) ( و امام جعفر صاد    ✓
 »عرف شار « و »عرف متشرعه« هر دو از اقسام »عرف خا « هستند. ✓

 قسر دوم: عرف قولی و عرف عملی 

 شیوه و روش گفتاری است که میان همه یا بیشتر مردم یا گروه خاصی مرسوم شده است. عرف قولی:  ن1
ای که هرگاه آن لفظ بدون قرینه آورده  باشد، ولی عرف آن را در معنای دیگری مکررًا به کار برد، به گونه توضی  آن که هرگاه لفظ در لغت معنایی داشته  

گویند. اصولیون همگی به اتفا  عرف  شود معنای عرفی آن به مهن برسد، به چنین لف،ی »حقیقت عرفی« و به این حالت »عرف قولی یا لف،ی« می 
 دانند. لف،ی را حجت می 

 شیوه و روش مستمر عملی )رفتار یا کردار( است که در میان همه یا بیشتر مردم یا گروه خاصی مرسوم شده است. عرف عملی:  ن2

د، غالب و مشترک   قسر سوم: عرف ُمَطرَّ

د: ن1 ه در تمامی  ي کسانی که در قلمرو آن قرار دارند عمومیت داشته باشد به نیوی ک عرفی است که کلی و شامل باشد یعنی نسبت به همه   عرف ُمَطرَّ
ارند، به آن  این بید یا اقالیم معین عموم مردم به آن وقوف داشته باشند؛ به عبارت دیگر عرفی است که همۀ مردمی که در یک قلمرو و یا گروه قرار د

 کنند. عمل می 
ه بیشتر مردمی که در یک قلمرو یا  عرفی است که در اکثر أعمال و وقایع جاری مورد مراعات واقع شود؛ به عبارت دیگر عرفی است کعرف غالب:   ن2

 کنند.گروه قرار دارند به آن عمل می 
عرفی است که عمل به آن و ترک آن در بین مردم مساوی است؛ به عبارت دیگر عرفی است که مردمی که در یک قلمرو یا گروه به    عرف مشترک: ن3

 کنند بیشتر نباشند. کنند از کسانی که به آن عمل نمی آن عمل می 

 ارم: عرف مقارن و عرف غیرمقارن قسر نه

 .عرفی است که مقارن با پیدایش چیز دیگری موجود باشد عرف مقارن: ن1
 .عرفی است که تیقق آن متأخر از پدیدآمدن چیزی باشد عرف غیرمقارن: ن2
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 اقسام عرف مقارن:

 عرفی که مقارن با ظهور اسیم و تشری  احکام وجود داشته است.  ن1
 .ها باشدانعقاد معامیت و عقود، وصایا اقرار و مانند این عرفی که مقارن با  ن2

 ح عرف متأخر 2ح عرف حادث  1اقسام عرف غیرمقارن: 

 .عرف ریرمقارن حادث: عرفی است که پس از ظهور اسیم و تشری  احکام به وجود آمده باشد ن1
ها به   تراف در باب اقرار یا بعد از وصیت در باب وصایا و مانند این عرف ریرمقارن متأخر: عرفی است که بعد از اتمام عقد در معامیت یا بعد از اع  ن2

 وجود آمده باشد. 

 قسر پننر: عرف دقیق و عرف مسامای 

 .عرفی است که ناشی از دقت و تیقیق باشدعرف دقیق:  ن1
 دقتی سرچشمه گرفته و همراه با تخمین و تقری  است.عرفی است که از تسام  و بی عرفی مسامای:  ن2

 عرف صایح و عرف فاسد  قسر ششر:

 عرفی است که مخالفتی با احکام شر  نداشته باشد، مانند احترام به بزرگترها. عرف صایح:  ن1
 عرفی است که مخالف احکام شر  باشد مانند مرسوم شدن بازی شطرنج، بیع ربوی و قماربازی.عرف فاسد:  ن2

 

 شرایط حنیت عرف: 

 باشند: برای تمسک به عرف باید شرایط میل موجود 

د یا غالب باشد:  ن1  باشند.های فردی« حجت نمی »عرف مشترک« و »عادت  بنابراینعرف باید ُمَطرَّ
بنابراین عرف رحق یا متأخر و عرف سابق در صورتی که در زمان وقو  مسأله متروک شده  عرف باید همزمان یا مقارن با وقو  مسأله باشد:   ن2

 باشند. باشد، حجت نمی 
هرگاه طرفین بر خیف عرف توافق نموده باشند باید مطابق توافق طرفین عمل شود و دیگر نوبت به عرف  توافق شده باشد:  نباید بر خالف عرف   ن3

رسد. برای مثال اگر عقد بیعی منعقد شده باشد و طرفین در خصو  میل تسلیم مبیع ساکت باشند باید برای تعیین میل تسلیم مبیع به عرف  نمی
طرفین در خصو  میل تسلیم مبیع بر خیف عرف توافق نموده باشند، باید مبیع در میلی تسلیم شود که توافق شده است    مراجعه کنیم، لیکن اگر

 توان به عرف عمل نمود.و دیگر نمی 
 هرگاه عرف بر خیف نص شرعی یا قانونی باشد حجیت و اعتبار نخواهد داشت. عرف نباید با نص شرعی مبالف باشد:  ن4
 بنابراین عرف مشموم و ناپسند حجت نیست و اعتباری ندارد. عملی مبالفت داشته باشد:  عرف نباید با عقل ن5

 

 کاربرد عرف در حقوب: 

اند، لیکن در ن،ام حقوقی ایران  های حقوقی عرف را در کنار قانون، رویۀ قضایی و دکترین را از منابع اصلی حقو  به شمار آورده ررم اینکه ارل  ن،ام علی
 را برای عرف در نظام حقوقی ایران برشمرد.  توان کاربردهای زیرآید. با این حال می اصلی حقو  به شمار نمی عرف جزء منابع 
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 گشار بسیاری از قوانین و قواعد حقوقی را بر پایۀ موازین عرفی وضع و تصوی  نموده است.قانون مبنای وض  برخی از مقررات:  ن1
 شود. تصوی  شد، دیگر به آن عرف گفته نمی پس از اینکه قاعد  عرفی به صورت قانون  ✓

توان اراد  ضمنی  در مواردی که نسبت به اراد  طرفین در عقود و معامیت ابهام وجود داشته باشد به وسیلۀ عرف می کشف و تفسیر ارادۀ طرفین:   ن2
 کنند: آنها را کشف و تفسیر نمود. مواد زیر به این نقش عرف اشاره می 

نماید بلکه متعاملین به کلیۀ نتایجی هم که به  عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصری  شده است ملزم میقانون مدنی: »  220ماد   
 باشند« شود ملزم میموج  عرف و عادت یا به موج  قانون از عقد حاصل می 

 صری  هم منصرف به آن باشد به منزلۀ مکر در عقد است.« قانون مدنی: »ُمَتعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون ت 225ماد  

قانون مدنی: »انجام تعهد باید در میلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت،    280ماد   
 ترتی  دیگری اقتضاء نماید« 

 قانون تجارت.  367و  366، 351، 349مدنی و مواد قانون  524و  382، 375، 356، 68، 54و همچنین مواد 

گشار الفاظ به کار رفته در قوانین و مقررات را تعریف نکرده باشد  در صورتی که قانون تبیین مفهوم الفاظ به کار رفته در قوانین و تفسیر آن:   ن3
 برای فهمیدن معنا و مفهوم آنها باید به عرف رجو  کرد. 

 عقود میمول است بر معانی عرفیه«  قانون مدنی: »الفاظ 224ماد  

در صورتی که لف،ی در قانون به کار رفته باشد و ما در مورد خاصی شک داشته باشیم که  تشبیص مصادیق الفاظ به کار رفته در قوانین:   ن4
 باشد یا خیر، برای تشخیص این امر باید به عرف رجو  کرد. مصدا  آن لفظ می 

نی که مقرر داشته است: »هرگاه کسی بر حس  امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفًا برای آن عمل اجرتی  قانون مد  336برای مثال مطابق ماد   
عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبّر  داشته است.«: هرگاه    بوده و یا آن شخص عادتًا مهیای آن عمل باشد عامل مستیق اجرت 

 که آیا برای آن عمل اجرتی وجود دارد یا خیر، برای تشخیص این امر باید به عرف رجو  کرد. در خصو  انجام عملی تردید شود 

ح در صورتی که میقق    2  ...شود:  باشد که مقرر داشته است: »تاجر در موارد میل ورشکسته به تقصیر اعین می قانون تجارت می   541مثال دیگر ماد   
ده را صرف معامیتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منو  به اتفا  میض است ... .«: هرگاه  شود که تاجر نسبت به سرمایۀ خود مبالغ عم

 باشد یا خیر برای تشخیص این امر باید به عرف تجارت رجو  کرد. ای نموده باشد ولی شک کنیم که این معامله مصدا  معاملۀ موهوم می تاجر معامله 

 

عادت در لغت به معنای خوی است. عادت در اصطیح عبارت است از اینکه: »رفتار یا کرداری )فعلی( در اثر تکرار مورد قبول و خوشایند   ت ریف عادت:
 طبع فرد یا افرادی قرار بگیرد به طوری که انجام مکرر آن خوشایند و ترک آن دشوار باشد.« 

 مقایسن عرف با عادت 

تر از عادت  افعال )کردار یا رفتار( لیکن عادت مختص افعال است؛ بنابراین از این جهت دایر  شمول عرف گسترده  عرف هم مربو  به الفاظ است و هم .1
 است.

تر از  تواند فردی باشد؛ بنابراین از این جهت دایر  شمول عادت گسترده تواند فردی یا جمعی باشد، ولی عرف حتما باید جمعی باشد و نمی عادت می  .2
 عادت است.
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تر از  ه تواند ناشی از امور طبیعی )رریزی( یا ارادی باشد، ولیی عرف حتمًا باید ارادی باشد؛ بنابراین از این جهت نیز دایر  شمول عادت گشتردعادت می  .3
 عادت است.

یعنی عرف و عادت در برخی مصادیق با هم مشترک هستند لییکن برخی م ✓ بین عرف و عادت عموم و خصو  من وجه است،  وارد عادت  نسبت 
در حالیکه عرف میسوب نمی میسوب می  حالی که عادات میسوب  شوند  در  برخی موارد عرف میسوب  و  و طبیعی(  فردی  )مانند عادات  شوند 

 شوند )مانند عرف لف،ی(. نمی

 

 دلیل، اماره و اصل

 گفتار اول: دلیل 

 دلیل در لغت به معنای »راهنما« است. •
 ند قضیه که از ترکی  آنها مجهولی کشف شود. مجمو  چ دلیل در منطق عبارت است از  •
 دلیل در اصول فقه دو معنا دارد:  •
 شود و در برابر اماره و اصل عملی قرار دارد. موج  کشف حکم یا موضوعی می  طور قطعیدلیل در این معنا چیزی است که به  م نای خاص: ن1
 اصل عملی و دلیل به معنای خا  است. ،شود که ما را به مجهولی برساند و شامل اماره دلیل در این معنا به هر چیزی گفته می  م نای عام: ن2
کنند«  قانون آیین دادرسی مدنی: »امری است که اصیاب دعوا برای اثبات یا دفا  از دعوا به آن استناد می   194دلیل در اصطیح حقوقی مطابق ماد    •

 شود. ، معنای عام دلیل است که شامل »اماره«، »اصل عملی« و »دلیل به معنای خا « می این معنا
 

 گفتار دوم: اماره 

 ت ریف اماره 

 اماره در لغت به معنای »عیمت« و »نشانه« است.  •
 گشار معتبر دانسته شده است.است که از سوی شار  یا قانون   دلیل ظنیاماره در اصطیح اصول به معنای   •
قانون مدنی عبارت است از اوضا  و احوالی که به حکم قانون یا در ن،ر قاضی دلیل بر امری شناخته    1321اماره در اصطیح حقو  مطابق ماد    •

 شود. می
 حجیت اماره به واسطۀ جعل است.اماره دلیل ظنی است که از سوی شار  معتبر دانسته شده است؛ بنابراین   ✓
 کند. اماره لوازم عقلی و عادی خود را نیز اثبات می  ✓
کند. به همبن علت اگر به هر دلیلی ثابت شود که حقیقت بر خیف اماره است،  مبنای حجیت و اعتبار اماره این است که از واقع درلت و حکایت می ✓

 گویند اماره طریقیت دارد و موضوعیت ندارد. ل است که می دهد؛ به همین دلیاماره اعتبار خود را از دست می 
 آید، بنا بر عقید  مشهور حکم واقعی است. حکمی که با اجرای اماره به دست می ✓

 اقسام اماره 

 قسر اول: امارۀ حکمی و موضوعی: 

 شود. ای »امار  حکمی« گفته می اره هرگاه حکم چیزی را ندانیم و به وسیلۀ اماره حکم آن را به دست بیاوریم به چنین ام امارۀ حکمی: ن1
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بیان    برای مثال، چناچه ندانیم حکم مبیعی که قبل از قبض تلف شده است چیست و پس از مراجعه به اخبار و روایات به خبر واحدی برخورد کنیم که 
قبل از قبض مال بایع است« در اینجا به »خبر  شده دارد: »کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه« و از این خبر واحد متوجه شویم که »مبیع تلف 

 شود؛ زیرا موج  کشف حکم شده است.واحد« امار  حکمی گفته می 

هرگاه حکم مسئله را بدانیم لیکن نسبت به موضو  شک و تردید داشته باشیم و به وسیلۀ اماره شک و تردید خود را نسبت به موضو   امارۀ موضوعی:   ن2
 شود. ای »امار  موضوعی« گفته می اماره مرتفع نماییم، به چنین  

برای مثال هرگاه شخصی به قتل رسیده باشد، لیکن ندانیم قاتل آن چه کسی است؛ حال اگر دو مرد عادل شهادت بدهند که شخص »الف« قاتل  
»شهادت دو مرد عادل« شک و تردید ما را  است؛ در اینجا نسبت به حکم قتل که قصا  است تردیدی وجود ندارد و شک و تردید در موضو  است و  

 شود. کند، بنابراین به »بّینه« امار  موضوعی گفته می نسبت به موضو  مرتفع می 

امار  ید« بگوییم که »متصرف مال، مالک آن است« در اینجا شک و تردید در موضو   اساس » مثال دیگر، هرگاه ندانیم مالک مال چه کسی است و بر  
کند، بنابراین به »امار  ید«  و احکام مالکیت که جواز تصرف در مال است و »امار  ید« شک و تردید نسبت به موضو  را مرتفع می   است نه در قوانین

 شود. امار  موضوعی گفته می 

 قسر دوم: امارۀ قانونی و قضایی

 آن را دلیل بر امری قرار داده است. قانون اوضا  و احوالی است که امارۀ قانونی:   ن1
 قانون مدنی: »تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خیف آن ثابت شود.«  35ثال، ماد  برای م 

قانون آیین دادرسی مدنی: »در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و    162مثال دیگر ماد   
 دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید«  باشد، مگر آن که طرفاستفاده از حق می 

 قانون تجارت: »کلیۀ معامیت تجار تجارتی میسوب است، مگر اینکه ثابت شود معامله مربو  به امور تجارتی نیست«   5و ماد  

 کی است مگر اینکه خیف این امر ثابت گردد« قانون صدور چک: »وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شا  17و ماد  

 های امار  قانونی است. قانون مدنی مثال  451و  450، 1159، 1158، 110، 109همچنین مواد 

 دلیل به امری شناخته شود.  در ن،ر قاضیاوضا  و احوالی است که در دعوایی خا   امارۀ قضایی:  ن2
گردد  بیان داشته است که: »اطیعات حاصل از تیقیق و معاینۀ میل از امارات قضایی میسوب می قانون آیین دادرسی مدنی   255برای مثال ماد   

 که ممکن است موج  علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد«

تواند به نونی رزم باشد، می ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قاادله  دارد که: »هرگاهقانون مجازات اسیمی بیان می   162مثال دیگر ماد   
 عنوان امار  قضایی مورد استناد قرار گیرد، مشرو  بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موج  علم قاضی شود.« 

د.  شوقانون مجازات اسیمی مقرر داشته است که: »در صورتی که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او استما  می   176و همچنین ماد   
 تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود امار  قضایی با دادگاه است.« 

 

 گفتار سوم: اصل عملی 
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ای را ندانیم و با مراجعه به ادلۀ اجتهادی نیز نتوانیم حکم آن را به دست آوریم برای رفع شرگردانی باید از یک سری اصول مثل »اصل  هرگاه حکم قضیه 
 شود.اصل احتیا «، »اصل تخییر« و »اصل استصیاب« استفاده کنیم که به آنها اصول عملیه یا ادلۀ فقاهتی گفته می برائت«، »

دارد: »اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن  قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می   197برای مثال طبق ماد   
 این صورت، با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.«اثبات کند، در ریر  

قانون آیین دادرسی مدنی که بیان داشته است: »در صورتی که حق یا دینی بر عهد  کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این   198و همچنین ماد  
 که خیف آن ثابت شود.« 

علیه هرگاه در مقام دفا  مدعی امری شود که میتاج  دعی حقی باشد باید آن اثبات کند و مدعیقانون مدنی که مقرر داشته است: »هر کس م  1257و ماد   
 به دلیل باشد، اثبات امر بر عهد  او است.« 

 

 شود. گفته می  حکم ظاهریآید به حکمی که با استناد اصول عملیه به دست می  ✓
 رسیده باشند، اعتبار و حجیت دارند. اصول عملیه نیز همچون امارات در صورتی که به تأیید شار   ✓
 در اصول عملیه جنبۀ کشف از واقع موضوعیت ندارد.  ✓

 مقایسن دلیل و اماره 

 شباهت دلیل و اماره: •
 حجیت دارند.  به لیاظ کشف از واقع دلیل و اماره هر دو  ✓

 :تفاوت دلیل و اماره  •

 
 مقایسن اماره و اصل عملی 

 شباهت اماره و اصل عملی:  •
 . شار  آنها را تأیید کرده باشداماره و اصل عملی هر دو در صورتی اعتبار دارند که  ✓

 تفاوت اماره و اصل عملی:  •

.اشدبظنیباقطعیمی تواند

حکماثباتموج دلیل
.می شودتکلیفی

دلیل
.استظنیدلیلاماره

ایموضو اثباتموج اماره
.می شودوضعیحکم

اماره
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مارات
َ
 ا

 بررسی مفاهیر قط ، ظن و شک و وهر

گاهی انسان نسبت به یک امر به اقسام زیر تقسیم می به طور کلی می   شود: توان گفت آ

گاهی با واقعیت نیز منطبق باشد  دراین حالت انسان نسبت به یک  قط :   ن1 گاهی کامل داردو هیچ گونه شک و تردیدی نسبت به آن ندارد خواه این آ امر آ
 توان گفت قطع بر دو قسم است: و خواه با واقعیت منطبق نباشد. با توجه به تعریفی که از قطع ارائه شد می

 شود. قطعی که با واقعیت منطبق باشد: به چنین قطعی علم گفته می  .1
 شود. قطعی که با واقعیت منطبق نباشد: به چنین قطعی جهل مرک  گفته می .2

تر »ظن« گفته تر باشد به احتمال قوی تر و دیگری ضعیف هرگاه انسان نسبت به امری دو احتمال بدهد به طوری که یکی از احتمارت قوی ظن:   ن2
 شود. می

 ای که هیچ یک از احتمارت بر دیگری ترجی  و برتری ندارند.هد به گونه ددر این حالت انسان نسبت به امری دو احتمال مساوی می   شک: ن3

تناداسباکهحکمیواستاجتهادیدلیلاماره
.استواقعیحکمیمی آید،دستبهآنبه

.استحجتواقعازکشفلیاظبهاماره

حصولوظنحجیتبرمبتنیامارهحجیت
جتحدلیلبدینامارهیعنیاست،واقعازظن

پیداظنواقعیحکمبهآناجرایباکهمی باشد
.می کنیم

ازجستجووَفیصبهنیازیامارهبهعمل
هکاینمگراستحجتامارهوندارددلیلوجود

.کنیمپیداظنواقعیحکمبهآناجرایبا

قرارلیعماصلبهنسبتبارتریمرتبۀدراماره
.دارد

کهحکمیواستفقاهتیدلیلعملیاصلاماره
حکمیمی آیددستبهآنبهاستنادبا

.استظاهری

عواقازکشفجنبۀعملیاصلحجیتدر
.استنشدهلیاظ

ظنحصولوظنبرمبتنیعملیاصلحجیت
.نیستآناز

هکاستممکنهنگامیعملیاصلبهعمل
کردهجوجستوَفیصدلیلیافتنبرایقبیً 

.اشیمبشدهناامیدآنبهدسترسیازوباشیم

امارهبهنسبتپایین ترمرتبه ایدرعملیاصل
ممقدعملیاصلبرامارهبنابرایندارد،قرار

.است

اصل عملی
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تر »وهم«  تر باشد، به احتمال ضعیف تر و دیگری ضعیف هرگاه انسان نسبت به یک امر دو احتمال بدهد به طوری که یکی از احتمارت قوی   وهر: ن4
 شود. گفته می 

 « و »ظن ریرمعتبر« است. من،ور از شک در مبیث اصول عملیه، اعم از »وهم«، »شک ✓

 

 گفتار اول: قط  

تواند قطع را حجت بداند یا  باشد؛ بنابراین شار  نمی قطع ماتًا حجت است یعنی برای اعتبار و حجیت قطع نیازی به تأیید و امضاء شار  نمی  حنیت قط : 
 آن را حجت نداند؛ زیرا همان طور که گفته شد حجیت قطع، ماتی است.

 ، علم عادی، ظن متأخم به علم( حجیت ماتی ندارد. قطع عرفی )اطمینان ✓

 اقسام قط : 

 باشد.در این قطع، قطع و یقین مکلف جزئی از موضو  حکم نمی قط  طریقی:  ن1
مثال در صورتی که گفته شود »شرب خمر حرام است« در این مثال حکم حرمت به »شرب خمر« تعلق گرفته استبه عبارت دیگر موضو  حکم در این  

کنید قطع و یقین  و همان طور که میح،ه می   ن،ر از این که شخصی به آن قطع و یقین داشته باشد یا نداشته باشدصرف مثال »شرب خمر« است  
 شود. دهد؛ بنابراین به چنین قطعی »قطع طریقی« گفته میاینجا جزئی از موضو  حکم را تشکیل نمی   مکلف در

قانون مدنی که بیان داشته است: »معامله به مال ریر جز به عنوان وریت یا وصایت یا وکالت نافش نیست، ولو اینکه صاح  مال   247و همچنین ماد  
ه حکم عدم نفوم به »معامله به مال ریر« تعلق گرفته است و به عبارت دیگر در این مثال موضو  حکم »معامله به باطنًا راضی باشد... .« در این ماد

کنید قطع و یقین مکلف در اینجا  و همان طور که میح،ه می   ن،ر از این که شخص به آن قطع و یقین داشته یا نداشته باشدصرف مال ریر« است  
 شود. دهد؛ بنابراین به چنین قطعی، »قطع طریقی« گفته می نمیجزئی از موضو  حکم را تشکیل 

 دهد.قطع و یقین مکلف جزئی از موضو  را تشکیل می   در این قطع،  قط  موضوعی: ن2
مثال  دارد که وضو گرفتن با آب برایش ضرر دارد، وضو گرفتن با آب برای او واج  نیست.« در این    یقینبرای مثال در صورتی که گفته شود: »کسی که  

دارد که وضو گرفتن با آب برایش رر دارد« تعلق گرفته است؛ به عبارت دیگر وضو  حکم در این    یقینحکم عدم وجوب وضو گرفتن با آب به »کسی که  
ز موضو   کنید قطع و یقین مکلف در اینجا جزئی ا باشد همان طور که میح،ه می دارد وضو گرفتن با آب برایش ضرر دارد« می  یقین مثال »کسی که  

 شود. ، بنابراین به آن »قطع موضوعی« گفته میشودجاری نمی   یقین ندارددهد و این حکم برای شخصی که به ضرر داشتن آب برایش را تشکیل می 

به »خیار  فوری است« در این ماده حکم فوری بودن    علم به ربنباشد که مقرر داشته است: »خیار ربن بعد از  قانون مدنی می  420مثال دیگر ماد   
کنید قطع و یقین مکلف جزئی از  ربن بعداز علم به ربن« تعلق گرفته است؛ به عبارت دیگر این امر، موضو  حکم است همان طور که میح،ه می 

 موضو  حکم است، بنابراین این قطع، »قطع موضوعی« است. 

و یا زنی را که  با علم به وجود علقۀ زوجیت و حرمت نکاحردار را باشد که بیان داشته است: »هر کس زن شوهقانون مدنی می 1050و همچنین ماد  
شود«  برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقًا برای آن شخص حرام مؤبد می   با علم به عده و حرمت نکاحدر عد  طی  یا در عد  وفات است  

« تعلق گرفته است؛ به عبارت دیگر  لم به وجود علقۀ زوجیت و حرمت نکاح با عدر این ماده حکم بطین عقد و حرمت ابدی به »عقد کردن زن شوهردار  
کنید علم و یقین در اینجا جزئی  « است. همان طور که میح،ه میبا علم به وجود علقۀ زوجیت و حرمت نکاح موضو  حکم »عقد کردن زن شوهردار  

 د. شودهد، بنابراین به آن »قطع موضوعی« گفته میاز موضو  را تشکیل می 
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 مقایسن قط  طریقی و موضوعی: 

کاربرد 
در  قط  

  حقوب:
در   »قطع« 

حقو   
تیت  

عنوان  
»علم 

قاضی«  
توجه   مورد 
گرفته   قرار 
است؛ علم  
را   قاضی 

 توان در موارد زیر مورد بررسی قرار داد: می

 علر قاضی به عنوان یکی از ادلن اثبات دعوا:  ن1
 علم قاضی به عنوان یکی از ادلۀ اثبات دعوا در حقو  ما پشیرفته شده است.

در این مورد بیان داشته است: »ادلۀ اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قّسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی  قانون مجازات اسیمی   160ماد   
 است«  علم قاضیو 

 علر قاضی به اشتباه در نا  و نشر قانون:  ن2
تادگی کلمه یا کلماتی شده است؛  افگشار سهوًا در چاپ و نشر قانون مرتک  اشتباهی همچون از قلم ممکن است قاضی یقین داشته باشد که قانون 

 در چنین مواردی یقین قاضی اعتبار دارد. 

شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد قانون مدنی که بیان داشته است: »کلیۀ عقود جایزه به موت احد طرفیت منفسخ می  954مثال ماد  
ت در این ماده ممکن است قاضی یقین داشته باشد که کلمۀ »و جنون«  معتبر است« جنون نیز مانند موت و سفه، از اسباب انییل عقد جایز اس

 بعد از کلمۀ »موت« از قلم افتاده است؛ یقین قاضی در این خصو  اعتبار دارد. 

ن شر  بودن قانون:  ن3  علر قاضی به خالف بیس
 ممکن است قاضی به خیف بّین شر  بودن قانون یقین داشته باشد، در این صورت: 

 قاضی مجتهد باشد: باید قرار امتنا  از رسیدگی را صادر کند و پرونده را به شعبۀ دیگری جهت رسیدگی ارجا  کند.چنانچه  •
 چنانچه قاضی مجتهد نباشد: یقین قاضی بر خیف بّین شر  بودن قانون اعتبار ندارد و قاضی باید بر طبق قانون رأی بدهد. •

 ر قالب قانون یا رأی وحدت رویه: شده د علر قاضی به اشتباه بودن تفسیر ارا ه ن4

امارات»باشدطریقیقطع،اگر
«عملیاصول»و«معتبرظنی

.شودآنجایگزینمی تواند

تدسبهکهراهیازطریقیقطع
هیچودارداعتباروحجیتآید

جملهاز)شرطیوخصوصیت
،قطعحصولسب مکان،زمان،

آندر(آنامثالوقاطعشخص
.ندارددخالتی

قطع طریقی
چیزباشدموضوعیقطعاگر

نآجایگزیننمی توانددیگری
.شود

عقطحجیتواعتبارچگونگی
یاشار ن،ربهبستهموضوعی
.استقانون گشار

قطع موضوعی
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ای در تفسیر آن صادر شود و قاضی  ای دیگر به تفسیر آن بسردازد یا رأی وحدت رویه ای در قانون احتیاج به تفسیر داشته باشد و ماده هرگاه ماده 
شده اقدام به  ید بر اساس تفسیر ارائه علم داشته باشد که چنین تفسیری اشتباه است، علم قاضی در این مورد اعتبار و حجیت ندارد و قاضی با

 صدور رأی نماید. 

 

 گفتار دوم: ظن 

حجت نیست، ولی از از ن،ر عقلی قابلیت آن را دارد که حجت شناخته شود، از ن،ر شرعی نیز اصل بر عدم اعتبار و عدم حجیت   « ماتاً ظنحنیت ظن: »
 داشته باشد. ظن است مگر اینکه دلییل قطعی بر اعتبار و حجیت ظن خاصی وجود 

 باشند. برای مثال ظن حاصل از »بّینه«، »خبر واحد« و »خبر ثقه« به دلیل اینکه دلل قطعی بر حجیت آنها وجود دارد، حجت م 

 اقسام ظن 

 قسر اول: ظن شبصی و ظن نوعی 

 شود، خواه برای عموم نیز ظن ایجاد نموده باشد یا ننموده باشد.ظن و گمانی است که برای یک شخص خا  حاصل می  ظن شبصی: ن1
 شود، هرچند برای یک فرد خا  موج  ظن و گمان نشود. ظنی است که برای رال  مردم حاصل می ظن نوعی:  ن2
آوری را معتبر دانست این دلیل برای همۀ گشار دلیل ظن است نه ظن شخصی؛ بنابراین اگر شار  یا قانون   ظن نوعی،  میک اعتبار و حجیت اماره  ✓

 اند معتبر است. افراد حتی برای کسانی که از آن اماره ظن شخصی پیدا نکرده 

 قسر دوم: ظن خاص و ظن مطلق 

برای مثال بر حجیت و اعتبار ظن به دست آمده از »امار     ظنی است که بر حجیت و اعتبار آن دلیل خاصی وجود داشته باشد.  ظن خاص:  ن1
صیت«، »امار  فرش«، »امار  ید«، »خبر واحد«، »خبر ثقه«، »ظواهر الفاظ«، »قول لغوی«، »اجما  منقول« و »شهرت فتوائی« دلیل خاصی  

 وجود دارد. 
 حجیت و اعتبار ظن خا  ب سب  جعل شار  است.  ✓
 شود. میبه ظن خا ، دلیل علمی نیز گفته  ✓
 مقام قطع و در حکم آن است. از آن جایی که دلیلی بر حجیت ظن خا  وجود دارد، قائم  ✓

 ظنی است که دلیل خاصی بر حجیت یا عدم حجیت آن اقامه نشده است.ظن مطلق:  ن2
 ن،ر وجود دارد: در خصو  حجیت ظن مطلق اختیف 

 مشهور معتقدند که ظن مطلق حجت نیست. •
توان به دلیل قطعی یا امارات دسترسی پیدا کرد و  ق حجت است؛ زیرا در رال  موارد برای بدست آوردن احکام نمی ای معتقدند که ظن مطلعده •

توانیم حکم شرعی بسیاری از از مسائل را بیابیم؛ بنابراین ظن مطلق از باب انسداد  شود و نمی اگر ظن مطلق را حجت ندانیم باب علم مسدود می 
 العله( نباشد. شرو  بر اینکه از ظنونی که دلیل قطعی بر بطین آن داریم )همچون قیاس مستنبط باب علم حجت است، البته م

 

 گفتار سوم: شک 

 در علم اصول فقه »شک« حجت نیست. »ظن ریر معتبر« و »وهم« نیز در حکم شک است.حنیت شک: 
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 منشأ پیدایش شک: 

 نداشته باشد و به همین جهت ما نسبت به حکم قضیه شک و تردید داشته باشیم. یعنی در مورد موضو  خاصی هیچ حکمی وجود  فقدان نص:   ن1
یعنی برای موضو  خاصی، حکم وجود داشته باشد لیکن آن حکم مجمل و مبهم باشد و به همین جهت ما نسبت به حکم قضیه  اجمال نص:   ن2

 شک و تردید پیدا کنیم. 
م ولی این دو حکم با هم متعارخ باشند، به همین جهت ما نسبت به حکم قضیه  یعنی برای یک موضو  دو حکم داشته باشی ت ارض دو نص:   ن3

 شک و تردید پیدا کنیم. 
یعنی ما حکم قضیه را بدانیم ولی به دلیل اشتباه در امور خارجی شک و تردید پیدا کنیم که فین مورد مصدا  موضو   اشتباه در امور خارجی:   ن4

 باشد یا خیر. می

 اقسام شک: 

 در موضو  و شک در حکر:  قسر اول: شک

هرگاه حکم چیزی را بدانیم لیکن نسبت به موضو  شک و تردید داشته باشیم به چنین شکی »شک  شک در موضو  )شبهن موضوعیه(:  ن1
 شود. در موضو « یا »شبهۀ موضوعیه« گفته می 

 دید داشته باشیم. برای مثال بدانیم معاملۀ صوری باطل است، لیکن نسبت به صوری بودن معامله خاصی شک و تر 

هرگاه نسبت به حکم چیزی شک و تردید داشته باشیم به چنین شکی »شک در حکم« یا »شبهۀ حکمیه«    شک در حکر )شبهن حکمیه(: ن2
 شود. گفته می 

 برای مثال ندانیم استفاده از مواد مخدر حرام است یا خیر. 

 قسر دوم: شک ساری و شک طاری 

 کند. سرایت می شکی است که به یقین شک ساری: 

 کند. شکی است که به یقین سرایت نمی  شک طاری: 

 

 اصول عملیه 

 کلیات

ام، »احکام  همۀ امور در جهان هستی حکمی دارند که چه ما نسبت به این احکام عالم باشیم و چه جاهل، در هر حال، این احکام وجود دارند؛ به این احک
توانیم به این دست پیدا کنیم؛ بنابراین ما برای بدست آوردن  یعنی قرآن، سّنت، اجما  و عقل می   جتهادیادلۀ اشود و ما نیز با تمسک به  واقعی« گفته می 

توانیم حکم  ررم مراجعه به ادلۀ اجتهادی و تفیص و جستجو در میان این ادله نمی حکم واقعی امور باید به ادلۀ اجتهادی مراجعه کنیم ولی گاه ما علی 
یا اصول    ادلۀ فقاهتیمانیم، در این حالت ما برای ر  سرگردانی باید به سراغ  و در نتیجه از دسترسی به حکم واقعی میروم می   واقعی امری را پیدا کنیم

لیه« به  عملیه )یعنی اصل استصیاب، برائت، احتیا  و تخییر( برویم و حکم قضیه را بدست آوریم؛ به حکمی که به وسیلۀ »ادلۀ فقاهتی« یا »اصول عم
 شود که ممکن است با حکم واقعی یکسان باشد یا با حکم واقعی یکسان نباشد. آید »حکم ظاهری« گفته میدست می 
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شود. در استنبا   به عبارت دیگر مراد از اصول عملیه، اصول و قواعد کلی است که در فرخ شک و جهل به واقع، برای رفع تییر و سرگردانی استفاده می 
آورند و حکم ظاهری  ی بر یک حکم شرعی یافت نشود، مجتهدان به کمک اصول عملیه وظیفۀ عملی مکلف را به دست می احکام شرعی، هرگاه دلیل معتبر 

سازی انسان یافت  کنند. برای مثال اگر با مراجعه به منابع احکام )قرآن، سنت، عقل و اجما ( دلیلی بر حکم حرمت یا جواز شبیه موضو  را استنبا  می 
 ست با استناد به اصل برائت حکم به جواز و عدم حرمت این عمل بدهد.نشود، مجتهد ممکن ا

. )مثل اصل برائت، اصل احتیا ، اصل استصیاب،  روددلیلی است که برای بیان حکم ظاهری به کار می اصل در این معنا    اصل به م نای اصول عملیه: 
 اصل تخییر( 

 حق یا دینی بر عهد  کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است، مگر این که خیف آن ثابت شود.« قانون آیین دادرسی مدنی: »در صورتی که   198مثال ماد  

 اقسام اصل

 اصل بر دو قسم است: 

العموم، اصالةارطی ، اصل عدم ؛ مانند اصالةالیقیقه، اصالة شود اصلی است که به نگام شک در مراد متکّلم به آن استناد می   اصل لفظیه: ن1
 اصل عدم اشتراک تقدیر، اصل عدم نقل،

آورد؛ مانند اصل برائت،  اصلی است که به هنگام جهل به حکم واقعی، مکلف به وسیلۀ آن حکم ظاهری موضو  را بدست میاصل عملیه:   ن2
 اصل احتیا ، اصل تخییر، اصل استصیاب 

 اقسام اصول عملیه 

 قسر اول: اصول عملین عام و اصول عملین خاص 

رود و اختصا  به بخش خاصی ندارد؛ مانند اصل برائت، استصیاب، احتیا   ر تمام ابواب فقه به کار می اصولی است که د  اصول عملین عام: ن1
 و تخییر 

 رود؛ مانند اصل صیت اصالةالطهاره، قاعد  فراغ اصولی است که تنها در برخی از ابواب فقه به کار می  اصول عملین خاص:  ن2

 غیرُمارزه یا غیرتنزیلیقسر دوم: اصول ُماَرزه یا تنزیلی و اصول  

 . مثل اصل استصیاب، قاعد  فراغ مفاد آنها نوعی احراز واقع استاصولی است که  اصول ُماَرزه یا تنزیلی: ن1
گیرد. مثل اصل  و بدون هیچ توجهی به واقع صورت می   مفاد آنها نوعی احراز واقع نیستاصولی است که    اصول غیرُمارزه یا غیرتنزیلی: ن2

 خییر برائت، احتیا  و ت 

 قسر سوم: اصول حکمی، اصول موضوعی و اصول مشترک 

 شوند. استصیاب، برائت، احتیا  و تخییر اصولی که برای بیان حکم ظاهری به کار برده می اصول حکمی:  ن1
 شود. مثل اصل صیت، اصل عدم وریت، قاعد  قرعه و ...اصولی است که برای بیان موضو  به کار برده می موضوعی:   ن2
رود. مثل اصالةالطهاره، اصل عدم، اصل نفی  تواند برای بیان موضو  و هم برای بیان حکم به کار می که هم می   اصولی استاصول مشترک:  ن3

 اکثر و ... 

 نکات اصول عملیه 
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تفیص و جستجو  ای را ندانیم باید ابتدا برای یافتن حکم آن در میان ادلۀ اجتهادی به  همان طور که در ابتدای بیث گفته شد هرگاه کم قضیه  .1
ه  بسردازیم و پس از تفیص و جستجو اگر نتوانیم حکم واقعی قضیه را از میان ادلۀ اجتهادی بیابیم برای یافتن حکم ظاهری آن به اصول عملیی

ن و ناامید  کنیم؛ بنابراین شر  اجرای هر یک از اصول عملیه تفیص و جستجو در میان ادله اجتهادی برای پی بردن به حکم واقعی آمراجعه می 
 شدن از یافتن آن است. 

توان به اصول عملیه مراجعه نمود که دلیل که دلیل یا ظن  گوید: »ارصُل دلیل  حیُث ر دلیل« یعنی تنها زمانی می ای وجود دارد که می قاعده   .2
راجعه نماییم که نسبت به چیزی شک و  توانیم به اصول عملیه ممعتبری در مورد حکم قضیه وجود نداشته باشد؛ به عبارت دیگر تنها زمانی می 

  تردید داشته باشیم، البته باید توجه نمود که ظن ریرمعتبر نیز در حکم شک است؛ بنابراین در صورتی که نسبت به چیزی ظن ریرمعتبر داشته 
 توانیم به اصول عملیه مراجعه کنیم. باشیم می 

ای اعم« است که شامل »شک به معنای اخص«، »ظن ریرمعتبر« و »وهم«  من،ور از »شک« که میل اجرای اصول عملیه است، »شک به معن .3
 شود. می

 حصر بر دو نو  است:  .4
الف: حصر عقلی: این حصر زمنی وجود دارد که موارد برشمورده شده میدود و میصور بوده و نتوان مورد دیگری بر آن افزود. مثًی انیصار  

ح اباحه، »حصر عقلی« است زیرا حکم تکلیفی منیصر به این موارد  5ح کراهت  4استیباب  ح  3ح حرمت  2ح وجوب  1احکام تکلیفی در پنج حکم:  
 توان ورد دیگری بر آن افزود.است و نمی 

ثی  ب: حصر استقرایی: این حصر زمانی وجود دارد که موضو  منیصر به موارد برشمرده شده نباشد و بتوان مورد یا موارد دیگری بر آن افزود؛ م 
توان موارد  حکم وضعی در بطین، صیت، عدم نفوم و ضمان حصر استقرایی است، زیرا حکم وضعی منیصر به این موارد نیست و می انیصار  

 دیگری همچون انفساخ، عزل و ... را بر آن افزود. 

منیصر به این موارد    در چهار اصل استصیاب، برائت، احتیا  و تخییر حصر عقلی است؛ زیرا اصول عملی حکمی  اصول عملی حکمی انیصار  
شود اصول عملی حکمی منیصر در چهار اصل استصیاب، برائت، احتیا  و  توان مورد دیگری بر آن افزود. علت این که گفته می است و نمی 

 تخییر است این است که یا نسبت به موضوعی یقین سابق وجود دارد که میل اجرای اصل استصیاب است، یا نسبت به موضوعی یقین سابق
به است  وجود ندارد که در این صورت از دو حال خارج نیست، یا شک در اصل تکلیف است که میل اجرای اصل برائت است، یا شک در مکلف  

که در این صورت نیز از دو حال خارج نیست، حالت اول این که عمل به احتیا  ممکن است که میل اجرای اصل احتیا  است، حالت دوم این  
 ا  ممکن نیست که میل اجرای اصل تخییر است.که عمل به احتی
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رود که اساسًا راهی برای  گشار و اطاعت از او نیست، زیرا اصول عملیه در فرضی به کار می اجرای اصول عملیه برای کشف اراد  شار  یا قانون  .5
 رسیدن به واقع وجود نداشته باشد. 

 اقسام شبهه

 قسر اول: شبهن وجوبیه و شبهن تاریمیه

دانیم آن امر )خواه کلی باشد یا جزئی( واج  است یا خیر. باید  شبهۀ وجوبیه آن است که در وجوب امری تردید داریم؛ یعنی نمی   جوبیه: شبهن و ن1
 رود، بلکه َدَوران میان وجوب یا عدم وجوب امری است. توجه داشت که در شبهۀ وجوبیه به هیچ وجه، احتمال حرمت یا کراهت آن نمی 

 م نماز عید فطر واج  است یا مباح نیست. برای مثال ندانی

 یا ندانیم پرداخت نفقۀ خواهر و برادر نیازمند بر انسان واج  است یا مباح.

دانیم که آن امر حرام است یا خیر. در  شبهۀ تیریمیه آن است که در حرمت امری شک و شبهه داریم؛ به عبارت دیگر نمی  شبهن تاریمیه: ن2
 رود بلکه َدَوران میان حرمت و یا عدم حرمت است. تمال وجوب یا استیباب آن نمی شبهۀ تیریمیه به هیچ وجه اح

 برای مثال ندانیم روزه گرفتن در روز عید ردیر حرام است یا جایز. 

 الوکاله جرم است یا خیر. یا ندانیم اخش چک توسط وکیل بابت حق 

 قسر دوم: شبن حکمیه و شبن موضوعیه 

شبهه حکمیه جایی است که حکم یک موضو  کلی روشن نیست. به بیان دیگر هرگاه یک موضو  کلی وجود داشته باشد که   شبهن حکمیه: ن1
تر در مورد حکم آن دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد. با شبهۀ حکمیه مواجه  فقیه در مورد حکم آن به قطع یا ظن معتبر نرسدو و بیان روشن 

 هستیم. 
 سازی انسان حرام است یا مباح. یا ندانیم استفاده از فیلترشکن جرم است یا خیر.ه برای مثال ندانیم شبی

تواند برای رد  إلیه نمی  .م: »اگر متصرف فعلی، اقرار کند ملک، سابقًا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشار   37مثال دیگر، مطابق ماد  
مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صیی  به او منتقل شده است.« چنانچه ندانیم  ادعای مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند 

منرای اصول عملیه

:حالت سابق وجود دارد

.میل اجرای اصل استصیاب است

حالت سابق وجود ندارد

:شک در اصل تکلیف است

.میل اجرای اصل برائت است

شک در مکلف  به است

:عمل به احتیا  ممکن است

.میل اجرای اصل احتیا  است

:عمل به احتیا  ممکن نیست

.میل اجرای اصل تخییر است
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تواند به تصرف خود  در صورتی که به دریلی دیگر به ریر از اقرار اثبات بشود که ملک سابقًا در مالکیت مدعی بوده است، آیا متصرف همچنان نمی 
 است؛ زیرا در اینجا نسبت به حکم این مسئله شک و شبه وجود دارد. استناد کند یا خیر، این امر مصدا  »شبهۀ حکمیه« 

 باشیم. دانیم ولی در یک موضو  خا  و جزئی دچار شک و شبهه میشبهۀ موضوعیه آن است که حکم کلی مسئله را می شبن موضوعیه: ن2
ان است تردید داریم که این کتاب مال خودمان است یا  مدانیم »معامله به مال ریر نافش نیست«؛ ولی در مورد کتابی که در مقابل برای مثال می 

 مال ریر. 

 مان است تردید داریم که داخل آن سرکه است یا شراب. دانیم »خوردن شراب حرام است« ولی در مورد ظرفی که در مقابلیا می 

برد که نطفۀ او  حملی باشد در صورتی ارث می  .م: »شر  وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر    875دانیم مطابق ماد   یا اینکه می 
خیر؛    الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورًا پس از تولد بمیرد« ولی در مورد طفل خاصی تردید داریم که زنده متولد شده است یاحین 

شود«  در حیات حین وردت حکم وراثت نمی   .م که مقرر داشته است: »با شک  876این امر مصدا  »شبهۀ موضوعیه« است؛ بنابراین مد   
 مبتنی بر شبهۀ موضوعیه است. 

 منشأ شبهات حکمیه )علت پیدایش شبهات حکمیه( فقدان نص، اجمال نص و تعارخ دو نص است. ✓
 منشأ شبهات موضوعیه )علت پیدایش شبهات موضوعیه( اشتباه در امور خارجی است. ✓
گشار مراجعه نمود؛ در حالی که برای  ن است که برای رفع شبهۀ حکمیه باید به شاره یا قانون میک تشخیص شبهۀ حکمیه از شبهۀ موضوعیه آ ✓

رفع شبهۀ موضوعیه باید به متخصص و کارشناس امر مراجعه کرد؛ بنابراین هرگاه ندانیم حکم استعمال دخانیات در شر  چیست، برای فهم این  
یاری خواست. در حالی که هرگاه   از شار   یا خیر برای  حکم باید  این ظرف معین شراب است  بدانیم شراب حرام است ولی ندانیم مایع درون 

تواند تشخیص دهد که این مایع شراب  گشار مراجعه کرد؛ بلکه کارشناس یا متخصص امر میتشخیص شراب بودن آن مایع نباید به شار  یا قانون 
 است یا خیر. 

 آیند: وبیه باشند یا تیریمیه؛ از تلفیق این شبهات با یگدیگر شبهات زیر به وجود می هر یک از شبهات حکمیه و موضوعیه ممکن است وج

 شبهۀ حکمیه تیریمیه  .1
 شبهۀ حکمیه وجوبیه  .2
 شبهۀ موضوعیه تیریمیه  .3
 شبهۀ موضوعیه وجوبیه  .4

 اصطیح در بیث اجمال مخصص بیث شد. شود. این دو  شبهۀ موضوعیه به قسم شبۀ مفهومیه و شبهۀ مصداقیه تقسیم می اقسام شبهن موضوعیه:  

 در شبهۀ مفهومیه علت شک در حکم آن است که مفهوم امری برای ما روشن نیست.شبهن مفهومیه:  ن1
باشد. حال اگر ندانیم ظرف حاوی مایع خاصی به نام شراب است یا خیر و این عدم  برای مثال حکم کلی شراب برای ما روشن است که حرمت می 

گاهی بدین   دانیم با شبهۀ موضوعیه از نو  مفهومیه مواجه هستیم. سب  باشد که ما مفهوم شراب را نمی آ

 در صورتی که ندانیم من،ور از »حق مکتس « و معنای آن چیست با شبهۀ موضوعیۀ مفهومیه مواجه هستیم. 

 در صورتی که ندانیم من،ور از »ن،م عمومی« چیست با شبهۀ موضوعیۀ مفهومیه مواجه هستیم. 

دانیم و مفهوم آن امر برای ما روشن است ولی در یک مصدا   مراد از شبهۀ مصداقیه آن است که حکم کلی مسئله را می   شبهن مصداقیه: ن2
 ایم.خارجی دچار شک و شبهه گشته 
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ن، شراب است یا سرکه، با  برای مثال هرگاه بدانیم که شراب حرام است و مفهوم شراب را نیز بدانیم ولی ندانیم که آیامایع داخل این ظرف معی 
 باشیم. میشبهۀ موضوعیه از نو  مصداقیه مواجه  

ارنتشار است یا خیر با  یا در صورتی که معنا و مفهوم روزنامۀ »کثیرارنتشار« را بدانییم ولی در مورد روزنامۀ خاصی تردید داشته باشیم که کثیر 
 شبهۀ موضوعیۀ مصداقیه مواجه هستیم. 

امر شبهۀ موضوعیه  دان مثال دیگر، می  این  یا جایز  تردید داریم که عقد قرخ رزم است  یم »عقد رزم« و »عقد جایز« به چه معنا است، ولی 
 باشد.مصداقیه می 

 قانون مدنی: شرو  مفصلۀ میل باطل و موج  بطین عقد است:  233همچنین مطابق ماد  

 شر  خیف مقتضای عقد .1
 عوضین شود.«  شر  مجهولی که جهل به آن موج  جهل به  .2

باشد و عقد چنانچه ندانیم آیا شر  کردن این امر که »بایع پس از وقع عقد بیع تا یکسال مبیع را نزد خود نگاه دارد« شر  خیف مقتضای عقد می 
م چنین شرطی،  دانیکند؛ شبهۀ موضوعیه مصداقیه است؛ زیرا نمی باشد و عقد را باطل نمی سازد، یا شر  خیف مقتضای عقد نمی را باطل می 

 مصدا  شر  خیف مقتضای عقد است یا خیر. 

ف  
َّ
 بهاقسام شک در مکل

ف   ف  »مکلَّ  به« یعنی شک و تردید در اینکه تکلیف به چیزی تعلق گرفته است.به« یعنی چیزی که تکلیف به آن تعلق گرفته است و »شک در مکلَّ

ف    به« بر دو نو  است: »شک در مکلَّ

تردید بین متباینین در جایی است که شک و تردید بین دو یا چند چیز جدای از هم باشد که بین آنها قدرمتیقنی وجود    متباینین:تردید بین   ن1
 ندارد. 

 تردید بین متباینین نیز خود بر دو قسم است: الف ح تردید بین متباینین میصوره ب ح تردید بین متباینین ریرمیصوره 

دانیم به شخص »الف« بدهکاریم یا به شخص »ب« و  تومان بدهکاریم، ولی نمی   100دانیم مبلغ  می   اصوره:الف ی تردید بین متباینین م
دانیم تکلیف وجوب پرداخت دین به کدامیک از این اشخا  را داریم؛ چنین تردیدی مصدا  تردید بین متباینین میصوره است،  در نتیجه نمی 

 است. دانیم تکلیف به چیزی تعلق گرفته زیرا نمی 

های استان  فروشیهایی که در کتاب عدد از مجمو  کتاب  5کتاب بخریم و بدانیم  چنانچه بخواهیمد ی تردید بین متباینین غیرماصوره: 
دانیم تکلیف »ممنوعیت خرید« به کدام یک از  تهران وجود دارند، رصبی هستند ولی ندانیم کدام یک از آنها رصبی است، در اینجا در واقع نمی 

 ها تعلق گرفته است، بنابراین چنین امری مصدا  تردید بین متباینین ریر میصور است. ن کتاب ای

تردید بین اقل و اکثر در جایی است که شک و تردید بین دو چیزی باشد که یکی از آنها اقل و دیگری اکثر است، در    تردید بین اقل و اکثر: ن2
د داریم که بین آنها قدر متیقنی وجود دارد و این قدر متیقن همان »اقل« است. تردید بین اقل و  واقع ر تردید بین اقل و اکثر، بین دو چیزی تردی

 اکثر بر دو قسم است: 
 الف ح تردید بین اقل و اکثر ارتباطی ب ح تردید بین اقل و اکثر ریرارتباطی )استقیلی( 

در صورتی که تکلیف ما در واقع »اکثر« بوده باشد   که ای است  به گونه   ارتبا  بین اقل و اکثر ارتباطی  الف ی تردید بین اقل و اکثر ارتباطی:
 شود. با انجام »اقل« هیچ مقداری از تکلیف ما ساقط نمی 
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باشد یا خیر، در اینجا »اقل« نماز بدون سوره است و »اکثر« نماز با سوره است  برای مثال در صورتی که تردید شود »سوره« از ارکان واج  نماز می 
الواقع به »اکثر« )یعنی نماز با سوره( باشد، با انجام »اقل« )یعنی نماز بدون این تردید، تردید بین اقل و اکثر ارتباطی است؛ زیرا اگر تکلیف ما فی و  

 شود. سوره( هیچ مقداری از تکلیف از عهد  ما ساقط نمی 

ا   د ی تردید بین اقل و اکثر غیرارتباطی )استقاللی(: در صورتی که اگر تکلیف ما    که ای است  کثر استقیلی به گونه تردید بین اقل و 
 شود. الواقع »اکثر« بوده باشد با انجام »اقل« همان اندازه از تکلیف ما کاسته می فی 

و؛ در اینجا  کیل  12کیلو گندم رد کند یا    10برای مثال در صورتی که مقترخ مقداری گندم از مقرخ بگیرد و در مقام رد آن تردید نماید؛ که باید  
کیلو گندم به همان اندازه از تکلیف    10کیلو گندم بوده باشد با رد کردن    12الواقع تکلیف او به رد  تردید بین اقل و اکثر استقیلی است؛ زیرا اگر فی 

 او کاسته شده است.

 

 

 

 

 

 

ف    های زیر دقت کنید: برای درک بهتر تفاوت این دو اصطیح به مثال به« را به »شبهۀ موضوعیه« اشتباه گرفت.  باید توجه داشت که نباید »شک در ُمَکلَّ

 مان قرار دارد شراب است یا آب.دانیم میتوای لیوانی که در مقابل مثال برای شبهۀ موضوعیه: نمی 

ف   دانیم میتوای کدام یک  لیکن نمی   مان قرار دارد که میتوای یکی از آنها آب است و دیگری شراب است؛به: دو لیوان در مقابل مثال برای شک در مکلَّ
 آب است و میتوای کدام یک شراب است. با توجه به این دو مثال باید گفت: 

ف  .1  به« بین دو یا چند چیز شک و شبهه وجود دارد. لیکن، در »شبهۀ موضوعیه« شک و تردید تنها در یک چیز است.در »شک در مکلَّ
ف   .2  دارد، لیکن در »شبهۀ موضوعیه« شک بدوی وجود دارد. به« علم اجمالی وجود  در »شک در مکلَّ

 

 اصل برا ت

اه  در اصطیح اصولیان، اصل برائت عبارت است از: »حکم به عدم ثبوت تکلیف برای مکلف در موردی که اصل وجود تکلیف مشکوک باشد.« یعنی، هرگ
شود که مکلف در این باره تکلیفی ندارد  تکلیف وجود داشته باشد، در ظاهر حکم می دلیل معتبری بر وجود یک تکلیف الزامی درلت نکند، هرچند احتمال 

سازی انسان نیافت، با استناد به اصل  و ممۀ او برئ است. برای مثال، اگر مجتهد بر مراجعه به منابع فقه دلیل معتبری برای حرمت تلقی  مصنوعی یا شبیه 
ا اگر شخصی مدعی طلبی بر عهد  دیگری شد و دلیل معتبری ارائه نکردف دادرس با استناد به این اصل  کند؛ یبرائت حکم به جواز و عدم حرمت آن می 

  .آ.د.م(  197کند، یعنی خوانده تکلیفی به پرداخت آن دین ندارد )مفاد ماد  حکم به برائت صادر می 

 شود؟ سؤال اصلی این است که اصل برائت در چه مواردی جاری می منرای اصل برا ت: 

ف  ب
َّ
هشک در مکل

تردید بین متباینین
میصوره

ریرمیصوره

تردید بین اقل و اکثر
ارتباطی

استقیلی
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؛ به عبارت  شک در اصل تکلیف وجود داشته باشدو    حالت سابقه وجود نداشته باشدشود که  توان گفت اصل برائت در مواردی جاری می به طور کلی می 
ر مواردی که توان د دیگر مجرای اصل برائت جایی است که شک و تردید داشته باشیم که آیا تکلیف یا الزامی متوجه ما شده است یا خیر. از سوی دیگر می 

 شود. »شک بدوی« وجود داشته باشد اصل برائت جاری می 

شود و از یک جهت نیز به »شبهۀ وجوبیه«  در قسمت کلیات اصول عملیه گفتیم که شبهه از یک جهت به »شبهۀ حکمیه« و »شبهۀ موضوعیه« تقسیم می 
 آید: بندی شبهات زیر به وجود میشود؛ همچنین گفتیم از تلفیق این دو  تقسیم و »شبهۀ تیریمیه« تقسیم می 

 شبهۀ حکمیه تیریمیه  .1
 شبهۀ حکمیه وجوبیه  .2
 شبهۀ موضوعیه تیریمیه  .3
 شبهۀ موضوعیه وجوبیه  .4
 شود. در تمام این شبهات »اصل برائت« جاری می  ✓

 مثال: 

 گوییم سیگار کشیدن حرام نیست.میندانیم سیگار کشیدن بر انسان حرام است یا مباح: شبهۀ حکمیه تیریمیه است و با استناد به اصل برائت  •
شود، مگر به حکم قانون ... .« در صورتی که ندانیم پرداخت مالیات خاصی واج  است  قانون اساسی: »هیچ نو  مالیات وضع نمی  51به موج  اصل   •

 گوییم واج  نیست.یا خیر: شبهۀ حکمیۀ وجوبیه است و به استناد اصل برائت می 
 

 شود. در شبهات حکمیه تیریمیه و وجوبیه و همچنین در شبهات موضوعیه وجوبیه و تیریمیه اصل برائت جاری می توان گفت به طور کلی می  ✓
به    شر  اجرای اصل برائت تفیص و جستجو از وجود دلیل اجتهادی و مأیوس شدن از دستیابی به آن است؛ یعنی باید ابتدا برای یافتن حکم واقعی،  ✓

توانیم به اصل برائت رجو  کنیم. البته باید توجه داشت که در شبهات موضوعیه  توانستیم حکم واقعی را بیابیم، می تفیص و جستجو بسردازیم و اگر ن
 تفیص و جستجو از وجود دلیل رزم نیست و این شر  مخصو  شبهات حکمیه است. 

رزم    انجام عملگویم  بیه با اجرای اصل برائت می و در شبهات وجو  رزم نیست  ترک کردن عملگوییم  در شبهات تیریمیه با اجرای اصل برائت می  ✓
ولی این امر منافاتی با حسن احتیا  نسبت به این امور ندارد؛ یعنی در شبهات تیریمیه شایسته است مکلف احتیا  نماید و از انجام عمل    نیست

 خودداری نماید و در شبهات وجوبیه شایسته است مکلف احتیا  نماید و عمل را انجام دهد. 
توانند این اصل را به کار ببرند، البته مشرو  بر اینکه موضو   مقلدین نیز می   شبهات موضوعیه است، ولی در    مجتهدبه کار بردن اصل برائت از وظائف   ✓

 از موضوعات شرعی نباشد. 
کند و احکام شرعی و قانونی که بیانگر اصل برائت هستند، در  است؛ زییرا عقل نیز به اصل برائت حکم می  حکمی ارشادی حکم مستند به اصل برائت   ✓

 واقع ارشاد به حکم عقل هستند. 
 است. حکم ظاهریحکم مستند به اصل برائت،   ✓
، بلکه چه با اجرای این اصل به حکم  باشد که با اجرای این اصل نسبت به حکم واقعی ظن حاصل شود حجیت و اعتبار اصل برائت بدین دلیل نمی  ✓

واقعی ظنی حاصل بشود و چه با اجرای این اصل به حکم واقعی ظنی حاصل نشود و حتی در صورت وجود ظن ریرمعتبر، اصل برائت حجت است و  
 اعتبار دارد. 

ست و جایز است و در شبهات وجوبیه شک داریم  گوییم عمل حرام نیدر شبهات تیریمیه شک داریم عمل حرام است یا جایز و با اجرای اصل برائت می  ✓
گوییم عمل واج  نیست و جایز است بنابراین هم در شبهات وجوبیه و هم در شبهات تیریمیه  عمل واج  است یا جایز و با اجرای اصل برائت می 
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در شبهات وجوبیه گویند  دهد، به همین جهت می انجام و ترک عمل هر دو مباح و مجاز است در نتیجه مکلف مخیر است عمل را انجام بدهد یا انجام ن
 و تیریمیه، حکم شرعی »اباحه« و حکم عقلی »تخییر« است. 

 مقایسه اصل عدم و اصل برا ت 

 شویم. اصل عدم شباهت زیادی با اصل برائت دارد ولی با آن متفاوت است برای شناخت تفاوت بین این دو اصل، رزم است ابتدا با »اصل عدم« آشنا 

شک و  حدوث و پیدایش چیزی  شک و تردید داشته باشیم اصل، عدم آن است به عبار دیگر هرگاه در    وجود و عدم چیزیهرگاه در  ف اصل عدم:  ت ری
تی آمده  تردید داشته باشیم اصل عدم حدوث و پیدایش آن است، مگر اینکه وجود و پیدایش آن ثابت شود، زیرا همه چیز از عدم و نیستی به وجود و هس

 بنابراین برای اثبات عدم نیازی به دلیل نیست و مدعی وجود باید ادعای خود را اثبات کند. ت؛ اس

نُة علی المدعی و الیمین علی َمن َانَکَر«قاعد   •  مبتنی بر اصل عدم است.  »البی ّ
مقام دفا ، مدعی امری شود که میتاج به دلیل  علیه هرگاه در   .م که مقرر داشته: »هر کس مدعی حقی باشد باید آن اثبات کند و مدعی   1257ماد    •

ابق  باشد اثبات امر بر عهد  او است« مبتنی بر »اصل عدم« است زیرا در این ماده در وجود و عدم وجود حق بر دیگری شک و تردید شده است و مط
   مدعی وجود حق گشاشته است.اصل عدم، اصل بر عدم وجود حق گشاشته شده است و بر همین اساس این ماده اثبات حق را بر عهد

 های اصل عدم و اصل برا ت: تفاوت

 .اصل برائت در خصو  تکلیف است ولی اصل عدم اعم است از اینکه تکلیفی مورد بیث باشد یا موضوعات بدون تکلیف باشند .1
به آن نداشته باشیم در حالی که اصل عدم  اصل برائت درجایی به کارمی رود که تکلیفی در مرحلۀ واقع وجود داشته باشد ولی دلیلی برای احراز   .2

 .اعم از واقع و ظاهر است
 اصل عدم اصلی است عقلی ولی اصل برائت اصلی است شرعی.  .3

ت اصل برا ت   حنیس

ٰی َنْبَعَث َرُسوًر؛ ما هرگز )قومی را(از میان آیات قرآن می   کتاد: ن1 یَن َحَتّ ب 
ّ
ا ُمَعش  مجازات نخواهیم کرد مگر اینکه   توان به آیۀ شریفۀ اشاره کرد: »َوَما ُکَنّ

این توی  که در این آیه تعبیر به بعثت پیامبران کنایه از بیان تکالیف و ابیغ احکام به مکلفین است، بدین ترتی  تا    « باپیامبری را مبعوث کرده باشیم 
 حکمی در دسترس افراد قرار نگیرد، تکلیفی در بار  آن وجود ندارد. 

ترین روایتی که برای اثبات برائت شرعی بدان استدرل شده است روایت نبوی مشهوری است با عنوان »حدیث رفع«  در باب سنت نیز مهم   سنت: ن2
دانند«؛ بنابراین با توجه به حدیث اند: از امت من ُنه چیز برداشته شده است؛ از جمله »آنچه نمی مضمون این حدیث چنین است که پیامبر ) ( فرموده 

قابی در کار نیست. این همان معنای اصل برائت    رفع، در مواردی که اصل تکلیف مشکوک باشد و نسبت به آن جهل وجود داشته باشد مؤاخشه و ع 
 است.

قاب بی بیان« بر اساس این قاعده تا  دلیل عقلی: ن3 ب  ع 
ُ
زمانی که    دلیل عقلی که برای اثبات برائت بردان استدرل شده عبارت است از قاعد  عقلی »ق

قاب او قبی  و ناپسند است و از آنجا که صدور کار قبی  از ناحیۀ خداو ند میال  تکلیفی بیان نشده و به دست مکلف نرسیده است، عقًی مؤاخشه و ع 
قابی هم وجود ن   خواهد داشت. است، مادامی که تکلیفی برای مکلف به صورت واض  و آشار بیان نشده و اصل وجود تکلیف مشکوک است، عشاب و ع 

 کاربرد اصل برا ت در حقوب 

م پشیرفته شده است. این اصل هم در قلمرو مسائل کیفری و هم در زمینۀ  اصل برائت در حقو  مضوعۀ ایران جایگاه ویژه  ای دارد و به عنوان اصلی ُمسلَّ
متعدد به آن تصری  شده است. باید متشکر شد که اصولی همچون  ای دارد و در قوانین  مباحث حقوقی و مدنی و مسائل مربو  به امور دادرسی کاربرد گسترده 
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»اصل قانونی بودن جرم و مجازات«، »اصل عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری«، »اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری«، »اصل تفسیر موسع قوانین  
 توان از نتایج »اصل برائت« در اصول فقه دانست. ارفاقی« در حقو  جزا را می 

 شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صال  ثابت گردد« قانون اساسی: »اصل برائت است و هیچ کس از ن،ر قانون مجرم شناخته نمی   37اصل  •
قانون آیین دادرسی مدنی: »اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حقی یا دینی بر دیگری باشد باید آن اثبات کند، در ریر این صورت   197ماد   •

 وانده حکم برائت صادر خواهد شد.« با سوگند خ
قانون آیین دادرسی کیفری: »اصل، برائت است هرگونه اقدام میدودکننده، سال  آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخا  جز به حکم قانون    4ماد    •

ای إعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخا   گونه و با رعایت مقررات و تیت ن،ارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به  
 آسی  وارد شود.« 

 بعضی از نویسندگان معتقدند که »اصل برائت« در قوانین حقوقی در سه معنای مختلف به کار رفته است: 

 اصل برائت به معنای برائت از تکلیف )برائت اصولی(  .1
 اصل برائت به معنای برائت از اتهام و مجازات  .2
 معنای برائت ممه از دین اصل برائت به  .3

 رود: اصل برائت به معنای برائت از تکلیف در موارد زیر به کار می  اصل برا ت به م نای برا ت از تکلیف )برا ت اصولی(:  ن1
گوییم آن عمل جرم  یعنی هرگاه در جرم بودن رفتار خاصی تردید داشته باشیم با استناد به »اصل برائت« می   الف ی شک در جرم بودن عمل:

کرد. این مطل  تیت عنوان »اصل  بینی می گشار آن را در قانون به عنوان عمل مجرمانه پیشنیست، زیرا اگر قرار بود آن عمل جرم باشد باید قانون 
 ناخته شده است.قانون بودن جرم« در حقو  ش 

ید به موج   همجنین در صورتی که انجام عملی در زمان ارتکاب آن جرم نباشد، ولی بعدًا قانون آن را جرم بداند و تردید شود که آیا مرتک  آن عمل با
حقو  تیت عنوان »اصل عطف  توان وی را مجازات نمود. این مطل  در قانون رحق مجازات بشود یا خیر با توجه به »اصل برائت« باید گفت که نمی

توان گفت که »اصل قانونی بودن جرم و مجازات« و »اصل عطف بما سبق نشدن بما سبق نشدن قوانین کیفری« شناخته شده است؛ بنابراین می 
 قوانین کیفری« مبتنی بر اصل برائت است.

شبهۀ مفهومیه در قانون دربار  جرم بودن آن عمل دچار  هرگاه متهم مرتک  رفتاری شود که به دلیل وجود    د ی شک در قلمرو مفهومی جرم:
حل اصولی آن است که نسبت به مقدار متیقن به نص قانون عمل شود و نسبت به مازاد که در خصو  آن تردید  تردید شده باشیم در این صورت راه 

متهم« شناخته شده است که در این قاعده نیز خود به دو    حل در حقو  تیت عنوان »اصل تفسیر به نفع وجود دارد »اصل برائت« جاری شود، این راه 
 شود: تر تقسیم می قاعد  فرعی 

ق قوانین کیفری: گشار در مقام بیان بودن جرم و تعیین مجازات است اگر مراد او روشن نباشد  یعنی در مواردی که قانون  یک ی اصل تفسیر مضیس
 متیقن شود و مفهوم و مصدا  جرم را تا حد ممکن مضیق کند. ای نفسیر نمود که فقط شامل قدرباید آن را به گونه 

گشار در مقام بیان موارد معافیت از مجازات یا تخفیف و ارفا  برای متهم باشد باید آن  یعنی هرگاه قانون  اصل تفسیر موس  قوانین ارفاقی: دو ی
 را به صورت موسع و گسترده تفسیر کرد تا موارد آن افزایش یابد. 

هرگاه متهم عملی را انجام داده باشد که به علت کافی نبودن ادله از َکُم و کیف آن عمل اطی  نداشته باشیم  جز یات عمل ارتکابی:    ج ی شک در
باشد و باید »اصل  شود یا خیر، این امر شبهۀ مصداقیه میو در نتیجه تردید داشته باشیم که آیا عمل انجام شده مصداقی از عمل مجرمانه میسوب می 

 برائت« را جاری نمود. 
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قانون مجازات اسیمی بخش تعزیرات: »هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا    668مثال: مطابق ماد   
( ضربه شی  میکوم  ۷۴سه ماه تا دو سال و تا )  باشد را از وی بگیرد به حبس از یا سسرده به او می   ای که متعلق به او و یا مهر نماید و یا سند و نوشته 

نکه مالک آن را  خواهد شد.« هرگاه ثابت شود متهم سندی را که مال دیگری است از او گرفته است اما معلوم نباشد که آن را با اکراه و تهدید گرفته یا ای
 تیریمیه است و با توجه به اصل برائت اید حکم به برائت متهم داد.  با رضایت و اراد  خویش در اختیار متهم قرار داده است. این امر شبهۀ مصداقیۀ 

امر شبهۀ حکمیه وجوبیه    د ی شک در تکلیف وجوبی: یا خیر،  انجام عملی خا  بر ما واج  شده است  در صورتی که تردید داشته باشیم که 
 باشد.نمی گوییم انجام آن عمل بر ما واج  شود و با استناد به »اصل برائت« می میسوب می 

 رود: »اصل برائت« در این معنا در موارد زیر به کار می اصل برا ت به م نای برا ت از اتهام و منازات: ن2
در صورتی که جرمی اتفا  افتاده باشد و شخص را به عنوان متهم انتخاب کرده باشند ولی دلیل معتبری   الف ی تردید در انتساد جرم به متهر:

تهم ارتکاب یافته وجود نداشته باشد در این صورت چنانچه دلیل معتبری یافت نشود باید به برائت متهم حکم داد و متهم  بر اینکه جرم توسط شخص م 
 باشد.گناهی خود نمی ر این فرخ مؤظف به ارائۀ دلیل برای بی 

او نیز میرز باشد ولی دادرس در مرحلۀ تعیین  در صورتی که بدانیم که متهم جرمی را انجام داده و انتساب جرم به د ی تردید در میزان منازات:  
م نماید  مجازات و صدور حکم، در میزان مجازات شک و تردید داشته باشد در این صورت دادرس باید به میزانی از مجازات که یقین دارد متهم را میکو

 و نسبت به مازاد بر آن که تردید دارد نباید وی را میکوم کند. 

شود و در موارد زیر به کار  »اصل برائت« در این مفهوم در حقو  مدنی و روابط میان افراد استفاده می    ت ذمه از دین:اصل برا ت به م نای برا ن3
 رود: می

گشاریم و در نتیجه هرگاه نسبت به اصل وجود دین یا طل  شک و تردید وجود داشته باشد اصل را بر عدم دین می   الف ی تردید در ثبوت دین:
 ادای آن وجود ندارد. تکلیفی نیز به 

ت  همچنین هرگاه اصل وجود دین یا طل ، قطعی باشد ولی نسبت به میزان آن شک و تردید داشته باشیم، مبلغ کمتر که قدرمتیقن است باید پرداخ 
 شود. شود و نسبت به مازاد اصل برائت حاکم می 

د وجود داشته باشد، اصل بر عدم ضمان است مگر اینکه ورود  هرگاه در تیقق ضمان قهری برای شخص تردید ی تردید در ثبوت ضمان قهری:  
که  خسارت به طور قطعی ثابت شود و این خسارت نیز مستقیمًا مستند به عمل آن شخص باشد. در نتیجه اصل برائت در این معنا )یعنی در مواردی  

ارت و انتساب آن به طرف را اثبات کند و شخصی که علیه  کند باید ورود خساصل تیقق ضمان قهری مورد تردید باشد( شخصی که ادعای ضمان می 
 او ادعای ضمان شده است نیازی به ارائۀ دلیل برای اثبات برائت ممۀ خود ندارد. 

 

 اصل تبییر 

شود. در مواردی  باشد. این اصل کاربرد چندانی در مباحث حقوقی ندارد؛ بنابراین، به صورت مختصر بررسی می اصل تخییر از دیگر اصول عملیۀ مهم می 
نابراین  که در مورد وجوب یا حرمت یک عمل تردید وجود داشته باشد و هیچ یک از آن دو حکم بر دیگری ترجییی نداشته باشد، احتیا  ممکن نیست ب 

مخیر نمون شخص میان انجام عملی و ترک آن در مواردی که احتمال وجوب و    ازتوان چنین تعریف کرد: »اصل تخییر عبارت است  اصل تخییر را می 
 حرمت آن وجود دارد.« 

 شود؟ سوال این است که اصل تخییر در چه مواردی جاری می  منرای اصل تبییر:
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پشبر نباشد.  به باشد و احتیا  نیز امکان شود که حالت سابقۀ یقینی وجود ندارد و شک در مکلف  در مواردی جاری می   توان گفت اصل تخییربه طور کلی می 
شود که نسبت به اصل تکلیف تردیدی نداشته باشیم )یعنی ندانیم الزام ما به انجام فعل است یا از  توان گفت اصل تخییر در جایی اجرا می از سوی دیگر می 

 است.  اصل عقلیبه ترک فعل( یا به عبارت دیگر تردید بین میشورین داشته باشیم. مشهور اصولیون معتقدند اصل تخییر  نو  الزام 

توان به معنای اصل تخییر در  رود، البته همۀ این موارد را نمی در علم اصول فقه »تخییر« در موارد میل به کار می موارد کاربرد »تبییر« در اصول فقه:  
 دانست.اصول فقه 

است    « رزم است پیش از توضی  »دوران امر بین میشورین   َدَوران امر بین میشورین از بارزترین موارد کاربرد »اصل تخییر«   تبییر بین ما ورین:  ن1
 بندی حکم تکلیفی آشنا شویم: با تقسیم 

 حکم تکلیفی بر دو نو  است: 

 )الزام به انجام عمل( و »حرمت« )الزام به ترک عمل( که عبارت است از »وجوب«  حکر تکلیفی الزامی: الف ح  

 که عبارت است از »استیباب«، »کراهت« و »اباحه«   حکر تکلیفی غیرالزامی:ب ح  

  عبارت دیگر   هرگاه یقین داشته باشیم که تکلیفی الزامی داریم ولی نو  الزام را ندانیم یعنی ندانیم تکلیف ما از نو  وجوب است یا از نو  حرمت، به 
حالتی »َدَوران  بدانیم نسبت به عملی تکلیفی الزامی داریم ولی ندانیم این الزام، الزام به انجام داد عمل است یا الزام به ترک کردن آن عمل به چنین 

 حرام. توان گفت در َدَوران امر بین میشورین تردید داریم که عمل مورد ن،ر ما واج  است یا  پس می شود؛  امر بین میشورین« گفته می 

داند عمل مورد ن،ر واج  است یا حرام پس اگر آن عمل را انجام دهد این  باشد چون شخص نمیدر َدَوران امر بین میشورین احتیا  ممکن نمی 
که آن عمل  امکان وجود دارد که آن عمل حرام بوده باشد و با انجام آن عمل، مرتک  عمل ممنو  شده باشد و اگر آن عمل را انجام ندهد احتمال دارد  
ندهد و راه   واج  بوده باشد و از انجام عمل واج  خودداری نموده باشد. از سوی دیگر انسان در عمل بارخره یا باید آن عمل را انجام بدهد یا انجام 

 پس در این مورد عقًی و شرعًا در انجام دادن و انجام ندادن آن عمل مخّیر هستیم. سومی وجود ندارد. 

 تر است. َدَوران امر بین میشورین اعتقاد به تخییر عقلی و اباحۀ شرعی صیی  در   ✓

دادن به    داران ممتاز در صورت درخواست آنان باید وام داده شود، ولی وام برای مثال فرخ کنیددر اساسنامۀ شرکت سهامی آمده باشد که به سهام 
دار عادی است و در نتیجه  رخواست وام داده باشد لیکن مشخص نباشد که وی سهام داران دداران عادی ممنو  است. حال اگر یکی از سهام سهام 

دار ممتاز است و در نتیجه وام دادن به او واج  است. در ایتجا مطابق »اصل تخییر« مخیر هستیم به این شخص  وام دادن به او ممنو  است یا سهام
 وام بدهیم یا ندهیم. 

 هۀ حکمیه وجوبیه و شبهۀ حکمیه تیریمیه مقایسۀ َدَوران بین میشورین با شب  •
 در شبهۀ حکمیه وجوبیه: تردید داریم که انجام دادن عمل مورد ن،ر »واج « است یا »جایز«  ✓
 در شبهۀ حکمیه تیریمیه: تردید داریم که انجام دادن عمل مورد ن،ر »حرام« است یا »جایز«  ✓
 مورد ن،ر »واج « است یا »حرام« در َدَوران بین میشورین: تردید داریم که انجام دادن عمل  ✓

چنانچۀ دو دلیل در مرحلۀ وضع با یکدیگر ناسازگار باشند و هیچ یک نیز بر دیگری ترجی  و برتری نداشته    تبییر بین دو یا نند دلیل مت ارض: ن2
 شود. مثل اینکه یک روایت عملی را واج  بداند و روایت دیگر همان عمل را حرام بداند، در این صورت: باشند به چنین وضعی »تعارخ« گفته می 

کنند و باید به اصول و قواعد دیگر  ید  مشهور بر اساس قاعد  »الدلیین اما تعارضا تساقطا« هر دو دلیل سقو  می مقتضای قاعد  عقلی و بنا به عق  ی
 پناه برد. 
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 شد.  تخییراز ن،ر شرعی و مطابق احادیث و اخبار باید قائل به ی 

 ظاهری« است. شود و حکم آن نیز »حکم در صورت تعارخ دو دلیل از ن،ر شرعی »اصل عملی تخییر« حاکم می ✓
گشار بوده باشد، ولی مکلف  چنانچه در حکم در مرحلۀ وضع با هم تعارخ نداشته باشند و هر دو مطلوب شار  یا قانون   تبییر بین دو حکر متزاحر: ن3

 گویند در این حالت: می در عمل و در مرحلۀ اجرا نتواند هر دو را اجرا نماید و تنها انجام یکی از آنها برای وی مقدور باد چنین وضعی را »تزاحم« 
 مکلف باید اهم را انجام دهد. ی در صورتی که یکی از آنها اهر و دیگری مهر باشد: 

 خواهد انجام دهد.مکلف مخیر است که هر کدام را که می  ی در صورتی که هیج یک از دو حکر بر دیگری ترجیح برتری نداشته باشد:

 شود و حکم آن نیز »حکم ظاهری« است.تخییر« حاکم می در صورت تعارخ دو حکم متزاحم »اصل عملی  ✓
 توان به »واج  تعیینی« و »واج  تخییری« تقسیم کرد. واج  را از یک جهت می  تبییر بین افراد واجب مبیر: ن4

 به آن مشخص و معین است و در عرخ خود جایگزین ندارد. واجبی است که مکلف   واجب ت یینی:

مکلف مخییر است از میان دو یا چند عمل یکی را به اختیار خود انتخاب نموده و انجام دهد؛ بنابراین در واج   در واج  تخییری  واجب تبییری:  
 به در عرخ خود جایگزین دارد. تخییری مکلف  

 در واج  تخییری »اصل عملی تخییر« وجود ندارد و حکم آن »واقعی« است.  ✓

 ی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانونًا حق قبض دارد«  .م: »دین باید به شخص داین یا به کس 271مثال ماد  

 

 اصل احتیاط

دانیم که وجوب  شود که ما در تکلیف شک نداریم؛ یعنی قطع داریم که تکلیف یا الزام وجود دارد. همچنین نو  آن را نیز می اصل احتیا  جایی مطرح می 
ق تکلیف و یا  تر می احتیا  دو گام از اصل برائت و و یک گام از اصل تخییر پیش است و یا حرمت؛ بنابراین ر اصل   باشیم. در اصل احتیا ، تردید در متعلَّ

ف  دانیم  دانیم فین امر واج  است یا امر دیگری. همچنین می دانیم الزام وجود دارد و نو  آن نیز وجوب است ولی نمی به است. بدین معنی که می مکلَّ
دانیم آن امر حرام است و یا امر دیگری؛ بنابراین دراصل احتیا  برخیف اصل برائت و همانند اصل  ود دارد و نو  آن نیز حرمت است ولی نمی الزام وج

ف   توان  می   باشدولی تفاوتی که میان اصل احتیا  و اصل تخییر وجود دارد آن است که در اصل احتیا به میتخییر، شک در تکلیف نیست بلکه شک در مکلَّ
ف   باشد. مطابق اصل احتیا   به است چنان که دیدیم چنین امری ممکن نمی طوری عمل نمود که به واقع نزدیک شویم ولی در اصل تخییر که شک در مکلَّ

 خواهد« نی می ایم زیرا »اشتغال ممۀ یقینی برائت ممۀ یقی گوییم باید آن گونه عمل نماییم که یقین پیدا کنیم که از تکلیف اطاعت کرده می

 شود؟ سؤال اصلی این است که اصل احتیا  در چه مواردی جاری می منرای اصل احتیاط: 

ف  توان گفت اصل احتیا  در مواردی جاری می به طور کلی می   به وجود داشته باشد و احتیا  هم  شود که حالت سابقه وجود نداشته باشد و شک در مکلَّ
 امکان داشته باشد. 

ف  شویم مجرای اصل احتیا   توجه به تعریفی از اصل احتیا  ارائه شد متوجه می   از سوی دیگر با  وجود دارد؛    علم اجمالیو جایی است که    به شک در مکلَّ
ق تکلیف مشخص نباشد.  به عبارت دیگر مجرای اصل احتیا  جایی است که متعلَّ

دانیم به شخص »الف« بدهکاریم یا به شخص »ب« بدهکاریم، از آن جایی که یقین  میلیون تومان بدهکاریم ولی ن  10برای مثال در صورتی که بدانیم مبلغ  
 ای عمل کنیم که یقینًا برائت ممه حاصل کنیم پس باید این مبلغ را هم به شخص »الف« و هم به شخص »ب« بسردازیم. به اشتغال ممه داریم باید به گونه 
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ف  برای بررسی دقیق مجرای اصل احتیا  باید به اقسام ش   به بسردازیم: ک در مکلَّ

ف  
َّ
ف  به: اقسام شک در مکل ف  بررسی شد که مکلَّ به« یعنی تردید در این که تکلیف به  به یعنی چیزی که تکلیف به آن تعلق گرفته بنابراین »شک در مکلَّ

ف    به بر دو قسم است: چه چیز تعلق گرفته است، شک در مکلَّ

ف   متباینین:قسر اول: تردید بین   به مردد بین دو یا چند چیز جدای از هم باشد که هیچ ارتباطی با هم ندارند. یعنی مکلَّ

 تردید بین متباینین نیز بر دو قسم است: 

ف  تردید بین متباینین ماصوره:   ن1 اصل احتیا   به مردد بین دو یا چند چیز میدود باشد که عرفًا دچار شدن به آن ممکن باشد: در این مورد  یعنی مکلَّ
 شود. جاری می 

باشد، هرگاه از هر دو اجتناب کرده  های موجود در یکی از دو فروشگاه مسموم است، چون اطراف علم اجمالی تنها دو امر می برای مثال هرگاه ماهی
 احتیا  واج  است. شویم، بنابراین در شبهۀ میصوره باید احتیا  نماییم و و سراغ فروشگاه سومی برویم دچار عسر و حرج نمی 

ف  تردید بین متباینین غیرماصوره:  ن2 به مردد بین دو یا چند چیز میدود نیستند و عرفًا دچار شدن به تمام آن ممکن نباشد: در این مورد  یعنی مکلَّ
ر شبهات ریرمیصوره  شود این است که اجرای اصل احتیا  د شود، علت اینکه در شبهات ریرمیصوره اصل احتیا  جاری نمی اصل برائت جاری می 

 شود. موج  عسر و حرج می 
فروش در تهران ماهی نخریم، هر چند این امر  های تهران ماهی مسموم داشته باشد، اگر احتیا  کنیم و ا هیچ ماهی فروشی برای مثال یکی از ماهی 

 شود.   رزم نیست و اصل برائت جاری می نماید؛ بنابراین در شبهۀ ریرمیصوره احتیاعقًی امکان دارد ولی ما را دچار عسر و حرج می 

های تهران  فروشی های ماهیدرصد ماهی  90چنانچه شبهۀ ریرمیصوره کثیر در کثیر باشد باز هم باید اصل احتیا  را جاری نمود مثًی اگر بدانیم  
 میصور، باید اصل احتیا  را جاری نماییم. شود؛ همچنین در صورت تردید در اینکه شبهه میصوره است یا ریرمسموم هستند اصل احتیا  جاری می

ف  قسر دوم: تردید بین اقل و اکثر:   ای که یکی از آنها میدودتر از  به مردد بین دو چیزی باشد که بینشان قدر متیقن وجود دارد، به گونه یعنی مکلَّ
 دیگری باشد. 

 تردید بین اقل و اکثر بر دو قسم است: 

الواقع »اکثر« باشد با انجام اقل هیچ قسمتی از تکلیف از ما  تردید بین اقل و اکثر ارتباطی، اگر تکلیف ما فی   در  تردید بین اقل و اکثر ارتباطی: ن1
 شود. شود: در این مورد اصل احتیا  جاری می ساقط نمی 

ی است؛ زیرا اگر در عالم واقع نماز ده جزء  برای مثال هرگاه ندانیم نماز ُنه جزء دارد و یا ده جزء )سوره به عنوان جزء دهم( این امر اقل و اکثر ارتباط
ایم؛ لشا چنان که صییییون  داشته باشد و سوره نیز جزء آن میسوب گردد و ما نماز را بدون سورره بخوانیم، در واقع به تکلیف خود عمل ننموده 

د تا قطع به برائت ممه حاصل شود؛ بنابراین در مثال فو  برای آن  )مشهور علماء( نیز بر آنند، در اقل و اکثر ارتباطی باید احتیا  نمود و اکثر را به جا آور 
 کنیم. ایم باید سوره را نیز بخوانیم؛ چنان که ما شیعیان نیز چنین عمل می که مطمئن باشیم نماز خود را به جا آورده 

ع به اکثر باشد با انجام اقل به همان مقدار از تکلیف ما  الواقدر تردید بین اقل و اکثر استقیلی، اگر تکلیف ما فی تردید بین اقل و اکثر استقاللی:   ن2
 شود. ساقط شده است: در این مورد باید نسبت به قدرمتیقن تکلیف انجام شود و نسبت زیاده، اصل برائت جاری می 
و اکثر استقیلی است، هرگاه به حسن  برای مثال هرگاه ندانیم به حسن ده هزار تومان بدهکار هستیم و یا بیست هزار تومان، این امر تردید بین اقل  

اند که در اقل و اکثر استقیلی احتیا  رزم نیست، بلکه با  ایم. با این وجود علما بر این عقیده بیست هزار تومان بدهیم قطعًا به تکلیف خود عمل کرده 
 کنیم برائت را جاری می  سازیم و نسبت به اکثر، اصل انجام اقل که قدر متیقن است ممۀ خود را نسبت به آن برئ می 
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عمل 
به 

 احتیا  به حکم عقل در سه مورد واج  است: 

توان بدوًا به »اصل برائت« استناد نمود، بلکه  در مواردی که شبهۀ حکمیه وجود داشته باشد، پیش از تفیص و جستجو از وجود دلیل اجتهادی نمی .1
 تفیص و جستجو پرداخت. باید احتیا  نمود و ابتدای برای یافتن حکم آن به 

نیز باید  هرگاه یقین داشته باشیم که تکلیفی بر عهد  ما قرار گرفته ولی شک نماییم که این تکلیف از عهد  ما ساقط شده است یا خیر در این مورد   .2
به گونه  باحتیا  نمود و  از  اینکه نمازگزار پس  پیدا کنیم که تکلیف ساقط شده است. مثل  یقین  ه جا آوردن نماز در طهارت خود  ای عمل نمود که 

علیه تردید داشته باشد در اینجا باید  علیه را به او تیویل دهد، ولی در بلوغ و رشد مولی هنگامماز شک پیدا کند. یا مثل اینکه قیم بخواهد مال مولی 
 علیه پیدا نکند مال را به او ندهد. احتیا  نماید و تا یقین به رشد و بلوغ مولی 

علم اجمالی به وجوب یا علم اجمالی به حرمت داشته باشیم عمل به احتیا  واج  است؛ یعنی در صورتی که علم اجمالی به وجوب    در مواردی که  .3
مۀ افرادی  داشته باشیم باید همۀ افرادی که نسبت به آن تردید داریم به جا آوریم و در صورتی که علم اجمالی به حرمت عملی داشته باشیم باید از ه

 به آن تردید داریم خودداری کنیم.  که نسبت

ماه از نردیکی با شوهر اول   10گاه ممکن است دو احتیا  با هم تعارخ کنند مانند اینکه زنی پس از اتمام عده، ازدواج کند و پس از  ت ارض دو احتیاط:
کنند و  کنند و در این صورت هر دو احتیا  تساقط می رخ می ماه از نزدیکی با شوهر دوم فرزندی بیاورد، در اینجا اجرای دو احتیا  با هم تعا  6و پس از  

قانون مدنی نیز مقرر داشته است که: »در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منیل شود    1160شود و بر همین اساس ماد   فرزند ملیق به شوهر دوم می 
که مطابق مواد قبل الیا  او به آن شوهر ممکن است در صورتی که    شود و زن مجددًا شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملیق می 

 مطابق مواد قبل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملیق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه بر خیف آن درلت کند.« 

 

 اصل استصااد 

مراه داشتن چیزی است و در اصطیح اصول فقه عبارت  استصیاب در لغت به معنای مصاحبت و به همراهی طلبیدن کسی یا هت ریف استصااد:  
موضوعی    است از »حکم به بقای چیزی که در زمان سابق یقینی و میقق بوده و در زمان حاضر مورد تردید قرار گرفته است« توضی  اینکه هرگاه حکم به 

اگر به اعتبار حالت سابق، وضعیت یقینی گششته، ثابت و پابرجا فرخ    در زمان گششته معلوم و یقینی باشد سسس استمرار و بقای آن مورد تردید قرار گیرد،
 گویند حکم یا موضو ، استصیاب شده است. بنا بر اصل استصیاب، با بروز شک و تردید نباید از یقین قبلی دست برداشت.شود، می 

ف  ب
َّ
هشک در مکل

تردید بین متباینین
.اصل احتیا  جاری می شودمیصوره

.اصل برائت  جاری می شودریرمیصوره

تردید بین اقل و اکثر
.اصل احتیا  جاری می شودارتباطی

.دنسبت به زیاده اصل برائت جاری می شواستقیلی
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کند که من،ور، حکم به ابقاء ما  کان« است و سسس وی اضافه می ترین تعریف استصیاب »ابقاء ما  ترین و در عین حال میکم به گفتۀ شیخ انصاری، کوتاه 
 کان است؛ یعنی، استصیاب عبارت است از: حکم به باقی گشاردن و استمرار وضعیتی که پیشتر بوده است.

شویم  در اینجا یادآور می در مباحث قبل در مورد ماهیت اصل عملی و تفاوت آن با اماره به تفصیل سخن گفتیم.    استصااد اماره است یا اصل عملی؟
گشار معتبر دانسته شده است؛  ترین تفاوت اماره با اصل این است که اماره معموًر کاشف از واقع است و به همین جهت نیز از طرف شار  یا قانون که مهم

گشار اماره را کاشف از واقع قرار داده است و به  ولی هدف از اصل عملی رفع سرگردانی است نه کشف حقیقت و رسیدن به واقع. به بیان دیگر شار  یا قانون 
آید حکم واقعی است؛ ولی مصلیتی که باعث اعتبار اصول عملیه شده رفع تییر و سرگردانی  گویند. حکمی که در نتیجۀ اماره به دست می همین جهت می 

شود. در مورد ماهیت استصیاب  جانشین حکم واقعی می آید  در مرحلۀ عمل است. پس در مقام شک و تردید، حکمی که از اصول عملیه به دست می
ترین ن،ر از این قرار است؛ ن،ر معروف بین متأخران، به ویژه از زمان شیخ انصاری به بعد، استصیاب را از اصول عملیه  کم سه ن،ر وجود دارد که مهمدست

یعنی حکم به باقی    حکم به إبقاء ما کاناند:  ان که فقها در تعریف آن گفته اند بر اساس این دیدگاه، استصیاب را باید به »حکم« تعریف کنیم، چنشمرده 
 گشاردن وضعیت گششته. 

شود. اگراستصیاب  ترین ثمر  اظهارن،ر دربار  اماره یا اصل بودن استصیاب در پایبندی به لوازم عادی و عقلی حکم ناشی از اجرای آن ظاهر می نکته: مهم 
شود؛ ولی اگر استصیاب  آید حکم واقعی است و لوازم عقلی و عادی نیز معتبر شناخته می کمی که در اثر اجرای آن به دست می در زمر  امارات قرار گیرد، ح 

تواند آثار و لوازم شرعی خود را اثبات کند و لوازم عقلی و عادی  اصلی عملی قلمداد شود، حکم ناشی از آن حکمی ظاهری خواهد بود و استصیاب تنها می 
گیری در مورد اماره یا اصل بودن استصیاب در مسئلۀ تعارخ استصیاب با سایر اصول و امارات نیز موثر است.  ر نخواهد بود از این گششته، تصمیم آن معتب 

 تردید در مقام تعارخ، بر اصول عملیه مقدم خواهد شد.اگر استصیاب، اماره باشد بی 

 ن،ران متأخر به دو قسم ُمْیر ز و ریرُمْیر ز تقسیم شده است. اصول عملیه در میان صاح   استصااد اصل ُمْاِرز است:

واقع    اعتبار اصول عملیه گاه بدون هیچ گونه توجهی به واقع صورت گرفته است. برای مثال، در اصل برائت، بدون آن که هیچ توجهی به جهت کشف از
 گویند.می ریرُمْیر ز ر عدم آن تکلیف گشاشت. چنین اصلی را وجود داشته باشد، مقرر شده است که در صورت شک در تملیف باید اصل را ب

کند و با توجه به این تنزیل  نگاهی به واقع اعتبار یافته است؛ یعنی، شار  یک طرف  حالت شک و تردید را به منزلۀ واقع قلمداد می اما گاهی اصل عملی با نیم 
قبیل است. اعتبار استصیاب در واقع به این معناست که اوًر، باید حالت مشکوک را به منزلۀ  گوید طبق این حالت عمل کن. اصل استصیاب از این  می

تنزیل استوار  حالت یقینی سابق قرار داد و چنین فرخ نمود که حالت یقینی سابق همچنان استمرار دارد؛ ثانیا باید عمل و رفتار خود را بر همین فرخ و  
 گویند. تنزیلی یا ُمْیر ز می کرد. به همین دلیل به استصیاب اصل 

ای خفیف از إحراز  طور که اماره احرازکننده و کاشف از واقع است، در اصل ُمْیر ز نیز گونه سازد، زیرا همان بندی استصیاب را به اماره نزدیک می این تقسم 
بندی، استصیاب را در  عایی است. در هر صورت این تقسیم جود دارد، با این تفاوت که احراز واقع در اماره حقیقی است؛ ولی در استصیاب، تنزیلی و اد

یعنی، استصیاب،    »ارستصیاب عرُش ارصول و فرُش اِلمارات«اند:  نشاند. این است که گفته ای بارتر از سایر اصول عملیه و نزدیک به امارات می مرتبه 
 تر از أمارات قرار دارد.در برزخ میان اصول عملیه و أمارات، فراتر از سایر اصول عملیه و پایین 

 ارکان استصااد: 

تر آن است که گفته شود یقین به سابق نه یقین سابق؛ زیرا  اولین رکن استصیاب یقین سابق است. باید توجه داشت اصطیح دقیق یقین سابق:   ن1
ق یقین، سابق می چنان که در رکن سوم و چهارم خواهیم دید زمان یقین، هم  براین اولین رکن استصیاب آن است که ما به امری باشد؛ بنااکنون و متعلَّ

اکنون یقین داریم که امری در گششته، بوده و یا نبوده است؛ برای مثال مطمئن هستیم حسن پارسال زنده بوده است.  در گششته یقین داریم یعنی هم 
داریم که حسن پارسال زنده بوده نه این که چون پارسال    اکنون یقیناین اطمینان و یقین مربو  به حال حاضر است نه گششته؛ به عبارتی دیگر هم 
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آوریم مطمئن هستیم که حسن پارسال  اکنون که از گششته سخن به میان میایم تنها در آن تاریخ به زنده بودن او یقین داریم بلکه همحسن را دیده 
 زنده بوده است. 

اکنون به وجود  در حال حاضر به وجود یا عدمش در گششته یقین داریم، هم   دومین رکن استصیاب شک رحق است؛ یعنی آن چه را که   شک الحق: ن2
اکنون( شک داریم حسن در  اکنون یقین داریم حسن پارسال زنده بوده، در همین لی،ه )هم یا عدمش شک داریم؛ چنان که در مثال فو  که ما هم 

 حال حاضر زنده است و یا مرده. 
ن و مشکوک:  ن3

س
رکن دیگر استصیاب وحدت موضو  یقین و شک است یعنی موضوعی که به آن یقین داریم باید همان وحدت بین موضو  ُمَتَیق

نده  موضوعی باشد که به آن شک داریم، به عبارت دیگر موضو  یقین و شك باید یکسان باشد. برای مثال هرگاه یقین داشه باشیم که حسن پارشال ز 
توان حیات حسن را استصیاب  باشد در این جا می کنیم، چون موضو  یقین و شک شخص واحدی می   اکنون در زنده یا مرده بودن حسن شک بوده و هم 

شود؛ چنان که هرگاه جنینی تا لی،ات آخر پیش از وضع حمل مادر زنده  نمود ولی هرگاه موضو  یقین و شک متفاوت باشد استصیاب جاری نمی 
توانیم چنین استدرل کنیم که چون جنین در گششته بوده،  آمده و یا مرده به دنیا آمده، نمی   باشد و پس از وضع حمل شک کنیم که نوزاد زنده به دنیا

قانون مدنی    876باشند. به همین دلیل است که ماد   پس از به دنیا آمدن نیز زنده بوده و سسس مرده است چرا که جنین و نوزاد دو موضو  متفاوت می 
شود.« در این ماده به جای استفاده از اصل استصیاب مقنن اصل عدم را اجرا نموده  دت حکم وراثت نمی دارد: »با شک در حیات حین ور مقرر می 

 است.
ن بر مشکوک:  ن4

س
 دانیم یقین و شک حالت انسان است. چنان که می   تقدم زمان ُمَتَیق

ن )اسم فاعل( و به انسانی که شک دارد شاک )اسم فاعل(  ّ
 شود. گفته می به انسانی که یقین دارد متیق 

ق شک است. ق یقین و مشکوک )اسم فاعل( متعلَّ ن )اسم مفعول( متعلَّ  متیقَّ

ن مقدم بر زمان مشکوک  ن و زمان مشکوک متعدد بوده به عبارت دیگر در استصیاب باید زمان متیقَّ   رکن دیگر استصیاب آن است که زمان متیقَّ
ن است مربو  به پارسال بوده و زنده یا مرده بودن او که مشکوک است مربو  به زمان حاضر  باشد؛ چنان که در مثال بار زنده بودن حسن که متیقَّ 

ن مؤخر بر زمان مشکوک باشد به این امر استصیاب وارونه یا استصیاب قهقرایی گفته می می  باشد.شود که حجت نمیباشد. حال اگر زمان متیقَّ

َملیء، نمی اکنون معسر و ندار باشدبرای مثال هرگاه حسن هم  یا  و  بوده است  نیز معسر  آیا پارسال  ندانیم  توانیم استصیاب کنیم و بگوییم چون  و 
ن است مربو  به زمان حاضر بوده و معسر یا ملیء بودن او که  اکنون معسر می هم باشد پارسال نیز معسر بوده است. چرا که معسر بودن حسن که متیقَّ

 شود و باید از سایر اصول مانند اصل عدم استفاده نمود. این مثال اصل استصیاب جاری نمی   باشد. درمشکوک استمربو  به گششته می 

ن و مشکوک )عدم سرایت شک به یقین سابق(:    ن5
س

ُمَتَیق ن( با زمان  ت دد زمان  من،ور از این رکن این است که زمان موضو  یقین )متیقَّ
 استصیاب را جاری نمود.موضو  شک )مشکوک( باید فر  داشته باشد تا بتوان 

یقین سابق سرایت می  به  باشد، شک  نداشته  ُمَتَیّقن و مشکوک« وجود  را مخدوش می اگر رکن »تعدد زمان  یقین سابق  این حالت  کند و  به  نماید، 
ن و مشکوک یکی باشاصطیحًا شک ساری یا قاعد  یقین گفته می   د. شود؛ بنابراین در شک ساری یا قاعد  یقین زمان متیقَّ

من،ور از این رکن این است که در حال حاضر هم یقین به وجود چیزی در زمان گششته داشته باشیم و هم شک به بقاء    وحدت زمان شک و یقین:  ن6
 آن چیز تاکنون داشته باشیم. 

قین و شک فرضی کافی  برای جاری نمودن استصیاب باید نسبت به حالت »یقین« و »شک« التفات و توجه داشته باشیم و ی  ف لیت یقین و شک: ن7
 گیرد. نیست. این شر  بیشتر در عبادات مورد توجه قرار می 

ظهر بدون توجه به یقین خود )یعنی بدون توجه به این که    12صب  یقین داشته که وضو نگرفته و در ساعت    9برای مثال هرگاه شخصی در ساعت  
توان یقین سابق وی  در هنگام نماز خواندن شخص به یقین و شک خود توجهی نداشته نمی  وضو دارد یا ندارد( نماز بخواند. در اینجا با توجه به این که 
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را استصیاب نمود و گفت که با توجه به یقین سابق شخص هنگام نماز وضو نداشته و نمازش باطل است؛ زیرا شخص هیچ توجهی به حالت یقین و  
 حکم به صیت نماز وی داد.  قاعد  فراغبق  پشیر نیست بلکه باید بر طشک خود نداشته و استصیاب امکان 

گفتیم که یکی از ارکان استصیاب »تعدد زمان ُمَتَیّقن و مشکوک« است و اگر این رکن وجود نداشته باشد و زمان متیّقن و  شک ساری )قاعدۀ یقین(: 
تواناستصیاب را جاری نمود و به چنین امری  ر نمی کند و دیگ کند و آن را مخدوش می مشکوک یکسان باشد، در این صورت شک به یقین سابق سرایت می 

کند و از بین بردن رکن اول استصیاب مانع جریان استصیاب  شود؛ به عبارت دیگر شک ساری به گششته سرایت می »شک ساری« یا »قاعد  یقین« گفته می
در زنده یا مرده بودن او تردید به میان آید و بخواهیم زنده بودن او را   اکنون گردد. برای مثال هرگاه یقین داشته باشیم که حسن در گششته زنده بوده و هم می

باشد. در این جا چون زنده  استصیاب کنیم و آن گاه شخصی به ما بگوید آن کسی که شما یقین به زنده بودن او در گششته دارید، حسن نیست و حسین می 
 توان زنده بودن حسن را استصیاب نمود. رود و دیگر نمی از میان می  گیرد، لشا یقین سابقبودن حسن در گششته مورد شک قرار می 

 های شک ساری با قاعد  یقین: ویژگی

 زمان مشکوک و متیّقن در آن یکسان است. .1
 کند. کند و آن را مخدوش می شک به یقین سابق سرایت می  .2

 دالیل حنیت استصااد: 

ن،ری در مسئله وجود  اند؛ اما تمسک به اجما  از دو جهت نقد شده است. اوًر اتفا  برخی فقها، مدعی اجما  بر حجیت استصیاب شده   إجما :  ن1
توان ادعای اجما  کرد. ثانیًا بر فرخ تیقق  شود، نمیندارد، بنابراین با توجه به ن،رات مختلفی که در میان فقها در مورد حجیت استصیاب دیده می 

اند، پس اجما  فقها اجماعی  جما ، از آن جا که طرفداران حجیت استصیاب برای اثبات ن،ریۀ خود به دریل مختلفی، مانند روایات، استناد کرده ا
 تعبدی و کاشف از رضایت معصوم نیست، بلکه اجماعی مدرکی است و اجما  مدرکی فاقد اعتبار است. 

ردمندان در زندگی آن است که هرگاه وجود امری مسّلم و میرز باشد، بنا را بر استمرار آن وضعیت  بر اساس این دلیل، روش عملی خبنای عقال:   ن2
دانیم شار  مقدس خود  دهند. از سوی دیگر، می اند، به وضعیت سابق ترتی  اثر می گشارند و تا زمانی که یقین به از بین رفتن حالت سابق پیدا نکرده می

توان به طور  ند  عقل و رئیس عقیست و از آنجا که منعی دربار  این شیو  عقییی از ناحیۀ شار  دریافت نشده است می در شمار خردمندان، بلکۀ آفرین 
است: بنا بر    قطع فهمید که شار  نیز به این بنای عقی راضی است و راه و روشی جز این ندارد؛ بنابراین، دلیل بنای عقی از دو مقدمۀ زیر تشکیل شده 

بنای عقی بر اجرای اصل استصیاب استقرار یافته است و طبق مقدمۀ دوم، این بنای عقی مورد رضایت و موافقت شار  استو شار  نیز    مقدمۀ اول،
 در این روش با خردمندان هم داستان است.

اند که در هر جا که سابقۀ  برخی از علما حجیت استصیاب را دلیل عقلی دانسته و حجیت آن را به واسطۀ استقراء احکام شرعی دانسته   :دلیل عقل  ن3
 یقینی وجود داشته، شر  آن را معتبر شناخته است تا خیف آن ثابت شود. 

 کنیم: ره می ترین دلیل حجیت استصیاب روایات است که به چند روایت مهم اشاعمده :روایات ن4
کند: از امام ) ( پرسیدم اگر کسی که وضو داردبه حالت چرت  یکی از اصیاب دانشمند و برجستۀ امام صاد  ) ( و امام باقر ) ( به نام زراره نقل می 
ین کند که به خواب رفته شود؟ حضرت فرمود: خیر تا این که یق فرو رود، به طوری که اگر در کنار او چیزی بجنبد متوجه نشود، آیا وضویش باطل می 

فرماید: »ور تنقض الیقیَن ابدًا بالشک و انما تنقضه بیقین آخر؛ هیچ گاه یقین را به وسیلۀ شک نقض نکن،  است. امام در ادامه به عنوان حکم کلی می 
و  در  شک  دربار   استصیاب  اعتبار  بر  روایت  این  مسّلمًا  نقض کن.«  دیگر  یقین  وسیلۀ  به  فقط  را  یقین  می بلکه  درلت  بیشتر  ضو  عقید   به  و  کند 

  ن،ران، بر اساس ظاهر روایات و نیز قراین متعددی که وجود دارد، از جمله مکر واژ  »ابدًا« در روایت، حجیت استصیاب منیصر به وضو نیست صاح  
 و در سایر ابواب فقه نیز جاری است.
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»فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدًا؛ هیچ گاه سزاوار نیست برای تو که در روایت دیگری که از زراره نقل شده است این جمله آمده است:  
 کند.یقین را به وسیلۀ شک نقض کنی« این جمله با ظهور بیشتری بر اعتبار کلیی استصیاب درلت می 

نه فاّن الشک ر ینقض الیقین؛ کسی که  روایت دیگر از امیرمومنان علی ) ( وارد شده است که فرمودند: »من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقی 
 کند« کند، پس باید بر طبق یقین خود رفتار کند چون شک یقین را نقض نمی یقین به چیزی دارد و سسس شک می

 اقسام استصااد

 قسر اول: از جهت ُمْسَتصَاب

 الف ی استصااد وجودی و استصااد عدمی

کنیم؛ به  اکنون که در بقای آن تردید داریم، بقای آن را فرخ میموجود بوده و هم در استصیاب وجودی امری در گششته    استصااد وجودی:  ن1
به    عبارت دیگر، هرگاه وجود چیزی در زمان سابق مسّلم بوده باشد سسس بقاء آن مورد تردید واقع شود و با کمک استصیاب به بقای آن حکم شود، 

ن که هرگاه بدانیم حسن سال گششته زنده بوده و اکنون در زنده یا مرده بودن او تردید  شود. برای مثال چنااین امر، »استصیاب وجودی« گفته می 
 النفقه و نیز عدم امکان ازدواج زن او را بار نماییم. کنیم تا احکام شرعی ن،یر وجوب نفقۀ زن و اورد واج  نماییم، زنده بودن حسن را استصیاب می 

ادرسی مدنی: »در صورتی که حق یا دینی بر عهد  کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این که  قانون آیین د  198مثال حقوقی، مطابق ماد   
خیف آن ثابت شود« این ماده مبتنی بر استصیاب وجودی است، زیرا »وجود دین« در زمان سابق مسّلم بوده و سسس در بقای آن شک و تردید  

 شود. شود و وجود دین استصیاب میمی

شود تا حال او معلوم  باشد که مقرر داشته است: »اگر بین وّراث، رای  مفقودارثری باشد سهم او کنار گشارده می قانون مدنی می  879د   مثال دیگر ما
ت این  رسد.« در این ماده علگردد و ار به خود او یا به ورثۀ او می شود. در صورتی که میقق گردد قبل از مورث مرده است حصۀ او به سایر وراث برمی 

کنیم که رزمۀ آن  دانیم شخص مزبور زنده است و یا مرده، حیات او را استصیاب می شود آن است که چون نمی که سهم رای  کنار گشاشته می 
 اررث خویش است.مالکیت بر سهم 

اکنون تردید داریم که آیا آن  در استصیاب عدمی بر خیف استصیاب وجودی یقین داریم که امری در گششته نبوده ولی هم   استصااد عدمی:  ن2
کنیم؛ به عبارت دیگر، هرگاه عدم چیزی )حکم یا موضوعی( در زمان سابق یقینی بوده  آمر ایجاد شده است یا خیر که عدم ایجاد آن را استصیاب می 

ن رحق تردید شود که آن چیز )حکم یا موضو ( پیدایش یافته یا هنوز معدوم است با کمک استصیاب حکم به عدم آن نماییم،  باشد و سسس در زما
گویند. برای مثال هرگاه مطمئن باشیم که حسن دیروز مالک کتابی نبوده و امروز ترردید کنیم که آیا  به چنین استصیابی، »استصیاب عدمی« می 

 خیر، باید حکم به عدم مالکیت او نمود.   مالک آن شده است یا
قانون مدنی است که مقرر داشته است: »هرگاه دخول شیئی در مبیع عرفًا مشکوک باشد آن شیء داخل در مبیع نخواهد بود؛    359مثال حقوقی، ماد   

رود از توابع مبیع مالک مالی که احتمال می   گردد چون پیش از بیع، مشتری، قطعاً مگر آن که تصری  شده باشد« چنان که در این ماده میح،ه می 
توان در  شود و بدین جهت آن شیء داخل در مبیع نخواهد بود. نکته جال  آن که میباشد، نبوده پس از بیع نیز حکم به عدم مالکیت مشتری داده می 

پیش از بیع، بایع قطعًا مالک مال مشکوک بوده    این ماده عیوه بر استصیاب عدمی، استصیاب وجودی و اصل عدم را نیز میح،ه نمود. چرا که 
قانون مدنی حکم    359است. پس از بیع تردید داریم آن مال، همچنان ملک بایع بوده یا آن که به مشتری منتقل شده است. در این صورت مطابق ماد   

به همین نتیجه رسید زیرا هرگاه ندانیم پس از بیع،    توانشود )استصیاب وجودی(. همچنین با تمسک به اصل عدم نیز می به مالکیت بایع داده می 
دهیم که در نتیجه باید بر آن شد مال مزبور داخل  مشتری مالک مال مشکوک شده است یا خیر، مطابق اصل عدم، حکم به عدم مالکیت مشتری می 

 در بیع نخواهد بود. 
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گشاریم، زیرا حالت سابقۀ یقینی همیشه استصیاب، اصل را بر عدم بلوغ می  مثال دیگر، هرگاه در بلوغ و یا عدم بلوغ شخصی تردید شود مطابق اصل
می  بعدًا عارخ  بلوغ  و  است  بلوغ  بلوغ ششخصی میعدم  در  تردید  و  در صورت شک  بنابراین  چنین  شود  نمود،  استصیاب  را  بلوغ وی  توان عدم 

 باشد.استصیابی، استصیاب عدمی می

ابق »اصل عدم« هرگاه در وجود و عدم چیزی شک نماییم اصل بر عدم آن است تا وجودش ثابت  مط  مقایسن استصااد عدمی با اصل عدم:
 شود. 

ابت  برای مثال، هرگاه در وجود و عدم حقی بر عهد  کسی تردید نماییم، اصل بر عدم وجود حق است بنابراین مدعی وجود حق باید ادعای خود را ث
 کند.

 طفل هنگام تولد تردید نماییم اصل بر عدم حیات او است. مثال دیگر، هرگاه در حیات و عدم حیات 

ت  مطابق »اصل استصیاب عدمی« هرگاه به عدم چیزی در زمان گششته یقین داشته باشیم و پس از مدتی تردید نماییم که آن چیز به وجود آمده اس 
 گوییم آن چیز همچنان وجود ندارد و معدوم است. یا خیر، بر اساس اصل استصیاب می

رای مثال، هرگاه دادگاه حکم به اعسار )عدم میئت( شخصی داده باشد و پس از مدتی تردید نماییم که آن شخص همچنان معسر است یا خیر،  ب
 کنیم که همچنان معسر است. مطابق اصل استصیاب حکم می 

به حالت  لیکن در »اصل عدم«    شود، حالت سابقه توجه می بنابراین تفاوت »اصل عدم« و »استصیاب عدمی« این است که در »استصیاب عدمی« به  
 شود. سابقه توجه نمی 

 د ی استصااد حکمی و استصااد موضوعی 

ی آن حکم تردید شود، با توجه به اصل استصیاب حکم  ای در سابق میَرز و مسّلم باشد و به دریلی در بقاهرگاه حکم قضیه   استصااد حکمی:   ن1
 شود. شود و به این استصیاب، »استصیاب حکمی« گفته میبه بقایی آن می 

شود، استصیاب حکمی نیز بر دو »استصیاب حکم تکلیفی« و »استصیاب حکم  از آنجه که حکم به دو قسم حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم می 
 شود.وضعی« تقسیم می 

قانون که مقرر داشته است: »در شاهد ... عدالت ... شر  است.« حال اگر شخصی که عدالت او مسّلم بوده مرتک     1313برای مثال مطابق ماد   
توان به کمک اصل استصیاب عدالت او را باقی و شهادتش را مسمو  دانست، به این  عملی شود که عدالتش مورد تردید قرار گیرد، در اینجا می 

 شود. یاب، استصیاب حکم وضعی گفته می استص 

دانیم که »پرداخت مهریه زوجه بر زوج واج  است«، حال اگر اگر زوجه مهریه خود را مطالبه نماید و زوج مدعی پرداخت مهریه باشد و  مثال دیگر می 
 شود. یاب، استصیاب حکم تکلیفی گفته می شود و به این استص دلیلی نیز نداشته باشد »وجوب پرداخت مهریه« که حکم تکلیفی است استصیاب می 

استصیاب موضوعی آن است که موضو  در گششته وجود داشته که در همان زمان دارای حکم شرعی بوده است. هرگاه   استصااد موضوعی:  ن2
گویند. برای مثال  وعی می حکم به بقای آن موضو  در حال حاضر داده شود و در نتیجه همان حکم سابق بر آن بار شود، به این امر استصیاب موض 

بوده و هم  بار  بر آن  نتیجه حکم حرمت  بوده و در  به  هرگاه مایعی در گششته شراب  با تمسک  به میان آید  تردید  یا سرکه بودن آن  اکنون در شراب 
 باشد.چنان حرام می چنان شراب است و در نتیجه هم توان گفت که مایع مزبور هم استصیاب می 
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قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: »در صورتی که حق یا دینی بر عهد  کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این    198برای مثال ماد   
باشد و  که خیف آن ثابت شود.« این ماده مبتنی بر استصیاب موضوعی است زیرا حق یا دین موضو  حکم است و حکم آن نیز وجوب ادای دین می 

 ین نیز استصیاب شده است... در این ماده حق یا د

 قسر دوم: از جهت یقین سابق

چنانچه حکمی به وسیلۀ دلیل عقلی ثابت شده باشد سسس در بقاء چنین حکمی تردید شود و آن گاه بقای آن استصیاب  استصااد حکر عقل:   ن1
 ف است. گویند. در حجیت این استصیاب بین اصولیون اختی شود، این استصیاب را »استصیاب حکم عقل« می 

کند، حال اگر در بقای این حکم شک داشته باشیم، با کمک استصیاب به بقایی آن حکم  برای مثال، عقل بر قب  ظلم و حسن عدالت حکم می 
 گویند.کنیم و به چنین استصیابی، استصیاب حکم عقل می می

و آن گاه در بقای آن شک و تردید به وجود آید، بقای  چنانچه حکمی به وسیلۀ دلیل شرعی ثابت شود و میرز گشته باشد  استصااد حکر شر : ن2
 ن،ر وجود دارد. شود. در حجیت این استصیاب اتفا  شود، به این استصیاب، استصیاب حکم شر  گفته می حکم سابق استصیاب می 

تردید در پرداخت آن وجود لیکن شک و  باشد  ثابت شده  قانونی وجود بدهی  یا  به دلیل شرعی  بقای بدهی   برای مثال هرگاه  ایجا  داشته باشد، در 
 گویند. شود و به این استصیاب، استصیاب حکم شر  می استصیاب می 

 قسر سوم: از جهت منشاء شک الحق

دانیم چیزی که سابقًا به آن یقین داشتیم  »مقتضی« یعنی استعداد و قابلیت بقاء چیزی و »شک در مقتضی« یعنی این که نمی شک در مقتضی: ن1
 قابلیت استمرار و بقاء دارد یا خیر. 

نمود که آن امر  توان امری را استصیاب  شود. توضی  آن که در صورتی می در مواردی که شک در مقتضی وجود داشته باشد، استصیاب جاری نمی
توان حیات او را استصیاب نمود، زیرا  استعداد و قابلیت بقا را داشته باشد. برای ثمال هرگاه پس از گششت دو قرن در بقاء حیات انسانی تردید شود نمی 

بقا در اشیا متفاوت است حال هرگاه شک  حیات انسان قابلیت بقا تا دو قرن را ندارد. اعتبار استصیاب بستگی به میزان قابلیت دارد، استعداد و قابلیت  
 شود. و تردید ما به میزان این استعداد و قابلیت بقا تعلق بگیرد به آن »شک در مقتضی« گفته می 

چراغ  کند که آیا  شود. پس از پنج ساعت شک می خانه برای مدتی از خانه خارج می برای مثال فرخ کنید یک چراغ نفتی در خانه روشن است و صاح  
ن  همچنان روشن باقی مانده یا خیر. شک در روشن ماندن چراغ از آنجا ناشی شده که مقدار نفت چراغ )که مقتضی و عامل ضروری برای روشن ماند

 داند؛ به عبارت دیگر، شک دارد که آیا مقتضی استمرار روشنایی وجود دارد یا خیر. چراغ است( را نمی 

آید که آیا رابطۀ زوجیت میان زن و مرد باقی است یا خیر. علت پیدایش این شک  ز ازدواج موقت، شک به وجود میمثال دیگر، پس از گششت پنج سال ا
 سال. پس در وقا  در قابلیت استمرار نکاح شک داریم.  4سال بوده یا  6دانیم آیا مدت ازدواج موقت آن است که نمی 

تواند  دو شریک سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک دیگر حق شفعه دارد، یعنی می مثال دیگر، اگر زمینی ملک مشا  دو نفر باشد و یکی از
ا  معادل ثمن پرداختی را به شخص ثالث بسردازد و حصۀ مبیعه را تملک کند. حال اگر صاح  حق شفعه در إعمال حق خود کوتاهی و اهمال کند، آی

آیا حق ش دیگر،  بیان  به  یا خیر؟  را  حق شفعۀ وی ساقط است  بقای حق شفعه  بخواهیم  اگر  را دارد؟  بقا  استعداد  و  قابلیت دوام  یا  فوری است  فعه 
گشار در ماد   استصیاب کنیم، با استصیابی از نو  شک در مقتضی روبرو هستیم. البته از جهت حقوقی در این زمینه شکی وجود ندارد، زیرا قانون 

  .م صراحتًا حق شفعه را فوری دانسته است.  821

بقاء جلوگیری می   در راف :  شک  ن2 از استمرار و  از ادامۀ حیات جلوگیری می »رافع« چیزی است که  رافعی است که  کند،  کند. برای مثال »فوت« 
 کند.»طی « رافعی است که از استمرار نکاح دائم جلوگیری می 
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 »شک در راف « بر دو نو  است: 

داشته باشد لیکن شک و تردید داشته باشیم که آیا رافعی به وجود آمده است تا از بقاء   هرگاه قابلیت استمرار و بقاء وجود  شک در وجود راف :  ن1
 یقین سابق جلوگیری کند یا خیر، چنین شکی »شک در وجود رافع« است

 شود. در مواردی که شک در وجود رافع وجود داشته باشد، استصیاب جاری می 

به مقدار کافی نفت داشته باشد؛ ولی شخص شک کند که آیا عاملی مانندوزش باد چراغ را    مثًی، در مثال چراغ که پیشتر اشاره شد، اگر چراغ 
 خاموش کرده یا خیر، شک در رافع است.

برای مثال اگر عقد نکاح دائمی منعقد شده باشد و پس از مدتی شک پیش آید که عقد نکاح به واسطۀ طی  یا فسخ نکاح منیل شده است یا  
دانیم با تیقق وعد  نکاح دائم؛ علقۀ زوجیت  هت در بقاء زوجیت تردید شود چنین شکی، شک در وجود رافع است؛ زیرا می ادامه دارد و بدین ج

  .م(  1120رود )مستفاد از ماد  میان زن و شوهر قابلیت استمرار داردو بدون سب  از بین نمی 

شود:  قشف در هر مرحله از مراحل، تعقی ، رسیدگی و اجراء ساقط میقانون مجازات اسیمی: »در موارد زیر حد    261مثال دیگر مطابق ماد   
از  الف ح هرگاه مقشوف، قامف را تصدیق نماید ... .« حال چنانچه شخص دیگری را قشف نماید و دادگاه او را میکوم به حد قشف نماید لکن پیش 

قط شده است یا خیر و از این جهت در بقای حد قشف تردید شود،  اجرای حکم تردید شود مقشوف قامف را تصدیق نموده و به تبع آن حد قشف سا 
 شود. به چنی تردیدی شک در وجود رافع گفته می 

 چنین شکی دو حالت دارد:  شک در راف یت موجود:  ن2
شود و از بقاء آن  می دانیم که این امر رافع یقین سابق میسوب  شود و ما نمی قابلیت استعداد بقاء وجود دارد ولی امری حادث می حالت اول:  
 شود. کند یا خیر: استصیاب در این حالت از »شک در رافعیت موجود« جاری می جلوگیری می 

شود  بدانیم رافعی به وجود آمده است ولی در تأثیر آن تردید داریم: در این حالت از »شک در رافعیت موجود« استصیاب جاری میحالت دوم:  
 شود. ا اصل صیت تعارخ پیدا کند، اصل صیت مقدم می ولی در صورتی که اجرای استصیاب ب

تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجو  نماید لیکن چنانچه عین موهوبه  قانون مدنی »بعد از قبض عین موهوبه واه  می  803مستفاد از ماد   
ته است زراعت نماید و تردید شود که صرف کشت رود.« حال هرگاه مته  در زمینی که به هبه گرفتغییری حادث شود حق رجو  واه  از بین می 

دانیم »کشت برد یا خیر، چنین تردیدی شک در رافعیت رافع است زیرا نمی شود و حق رجو  از واه  را از بین میو کار در زمین، تغییر میسوب می 
 باشد یا خیر. و کار« رافع حق رجو  می 

سال باشد و   5از مدتی در نو  نکاح تردید شود، مرد مدعی موقتی بودن نکاح برای مدت    مثال دیگر، چنانچه نکاحی منعقد شده باشد، لیکن پس
سال بشل مدت نماید و بدین جهت در بقاء نکاح تردید شود چنین تردید، شک در رافعیت   2ن مدعی دائمی بودن آن باشد، مرد نیز پس از گششت 

 باشد یا خیر.دانیم این »بشل مدت«، رافع نکاح می موجود است زیرا نمی 

 استصااد جز ی و کلی 

به آن »استصیاب جزئی« گفته در صورتی که مورد استصیاب )که به آن مستصی  گفته می   استصااد جز ی:  باشد  یا خا   شود( امری جزئی 
 شود. می

نماییم که آیا خیار تأخیر ثمن هنوز باقی است یا  بدانیم که در معامله برای بایع خیار تأخیر ثمن ایجاد شده پس از گششت مدتی تردید میبرای مثال هرگاه  
 یر. خ
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 کنیم که آیا شخص »الف« هنوز در خانه است یا خیر. تردید می  12صب  شخص »الف« در خانه بوده است و در ساعت   9دانیم در ساعت مثال دیگر، می 

ال  شود. برای مثشود( امری کلی باشد به آن »استصیاب کلی« گفته میدر صورتی که مورد استصیاب )که به آن مستیص  گفته می استصااد کلی:  
که    »خیار« امری کلی است که مصادیق متعددی همچون خیار مجلس، خیار حیوان، خیار عی ، خیار تأخیر ثمن و ... دارد یا »انسان« امری کلی است 

 مصادیق متعددی دارد و یا »نکاح« امری کلیی است که که مصادیق آن نکاح دائم و نکاح موقت است. 

 کنند: شک و تردید به سه دسته تقسیم می استصیاب کلی را با توجه به منشأ بروز 

دانیم فردی که کلی در ضمن آن تیقق یافته همچنان  هرگاه شک و تردید در بقاء کلی ناشی از این امر باشد که نمی استصااد کلی نو  اول:   ن1
 باشد.گوییم. چنین استصیابی حجت می باقی است یا خیر، به آن استصیاب کلی نو  اول می 

کنیم که »انسانی« )کلی(  ظهر تردید می   12صب  »حسین« )جزئی( در خانه حضور داشته است و در ساعت    9انیم که در ساعت  دبرای مثال، می 
 گویند.در خانه حضور دارد یا خیر، در اینجا اگر وجود کلی انسان را استصیاب کنیم، به چنین استصیابی، استصیاب کلی نو  اول می 

کنیم که بایع به طور کلی »خیاری«  رای بایع »خیار تأخیر ثمن« )جزئی( ایجاد شده و پس از گششت مدتی شک می دانیم در بیعی بمثال دیگر، می 
 )کلی( دارد یا خیر. 

دانیم کلی در ضمن کدامیک از افراد خود تیقق  هرگاه شک و تردید در بقای کلی ناشی از این امر باشد که نمی استصااد کلی نو  دوم:   ن2
یقینًا هنوز باقی  یا در ضمن فردی تیقق یافته که یقینًا از بین رفته ت دیگر تردید داریم که کلی در ضمن فردی تیقق یافته که یافته است؛ به عبار 

 شود و چنین استصیابی حجت است. ، به آن استصیاب کلی نو  دوم گفته می است
دانیم مایع مزبور بنزین بوده و در مجاورت هوای آزاد  ت؛ اما نمی روز پیش مایعی در ظرف معینی بوده اس  10برای مثال، فرخ کنید یقین داریم که  

تبخیر شده و از بین رفته است یا نفت بوده و همچنان باقی است. پس وججود ککلی مایع قبًی یقینی بوده و بقای آن در زمان حاضر مشکوک  
فردی که قابلیت  یا  رودفردی که زود از بین می شده است،  دانیم کلی در ضمن کدام فردش میقق است و شک ما نیز ناشی از این است که نمی

 دارد.   استمرار و بقای بیشتری

دانیم که قرارداد مزبور بیع بوده یا هبه، پس از مدتی یکی از طرفین اقدام به فسخ  مثال دیگر، فرخ کنید قراردادی واقع شده است؛ ولی نمی 
 .م( و با اقدام یک طرفه قابل فسخ نیست، ولی هبه معموًر عقدی است جایز،    457رزم است )ماد  دانیم که عقد یع عقدی کند. می قرارداد می 

شود. حال تکلیف چیست؟ با   .م(. پس اگر در واقع، قرارداد مورد بیث هبه باشد، با فسخ یک طرفه منفسخ می  803مگر در موارد خا  )ماد  
یقینی بوده و پس از فسخ توسط یکی از طرفین، در بقای قرارداد تردید شده است؛ در نتیجه،    توجه به اینکه تیقق کلی قرارداد در زمان سابق

ه وسیلۀ  توان بقای قرارداد به طور کلی را استصیاب کرد و آثار آن، مانند مالکیت را پابرجا دانست ولی آثار خا  هر یک از عقود بیع و هبه را بمی
  .م(  808شفعه که مختص عقد بیع است )ماد   توان اثبات کرد، مانند حقاستصیاب نمی 

دانیم که جرم مشکور  دانیم متهم قبل از اثبات جرم توبه نموده است، اما نمی دانیم شخصی مرتک  جرم حدی شده است و نیز می مثال دیگر، می 
 قشف. بوده یا  سرقت

 بوده باشد، یقینًا حد با توبه ساقط شده است.  سرقتاگر جرم مشکور 

 شود. بوده باشد، یقینًا حد باقی است زیرا حد قشف با توبه ساقط نمی  قشف مشکور  اگر جرم 

هرگاه بدانیم کلی در ضمن فردی تیقق یافته که یقینًا آن فرد از بین رفته اما همچنان در بقاء کلی تردید داریم از    استصااد کلی نو  سوم: ن3
 این جهت که ممکن است: 
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 اریم از بین رفته فرد دیگری هم وجود داشته است. همراه با وجود فرد اول که یقین د  ی

 زمان با از بین رفتن فرد اول فرد دیگری جایگزین آن شده است.یا همی 

باشد؛ زیرا در این استصیاب رکن »وحدت متیقن و مشکوک« وجود  شود و چنین استصیابی حجت نمیبه آن استصیاب کلی نو  سوم گفته می  
 ندارد. 

صب  از خانه خارج شده و حال تردید داریم که   11صب  در خانه حضور داشته و در ساعت    9دانیم که احمد )جزئی( در ساعت  برای مثال می 
 کلی( در خانه حضور دارد یا خیر زیرا: انسانی )

 زمان با حضور احمد در خانه میمود نیز در خانه حضور داشته باشد. احتمال دارد هم  .1
 زمان با خارج شدن احمد از خانه، میمود وارد خانه شده باشد.احتمال دارد که هم  .2

جهت زایل شده است لیکن هنوز در بقای وریت پدر تردید داریم    دانیم که صغیری به سن بلوغ رسیده و سمت وریت پدرش از اینمثال دیگر، می 
 از این جهت که: 

 زمان با بلوغ صغیر، وی مجنون شده باد و سمت وریت پدرش باقی مانده باشد.ممکن است هم  .1
 مانده باشد. یا ممکن است که پیش از بلوغ صغیر، وی مجنون نیز بوده باشد و سمت وریت پدرش پس از بلوغ نیر باقی  .2

مثال دیگر، عقد بیعی منعقد شده است و طرفین به علت حضور در مجلس عقد خیار مجلس دارند و پس از چند ساعت بایع در مجلس عقد فوت  
 کند بنابراین خیار مجلس از این جهت زایل شده است، لیکن هنوز در بقاء خیار مجلس تردید داریم از این جهت که: می

 ن با فوت بایع تمامی وراث وی در مجلس عقد حاضر شوند و خیار مجلس به علت حضور یافتن وراث وی باقی باشد. زمااحتمال دارد هم  .1
یا احتمال دارد مقارن با حضور بایع در مجلس عقد تمامی وراث وی نیز در مجلس عقد حاضر بوده باشند و پ از فوت بایع، خیار مجلس به  .2

 باقی بوده باشد. علت حضور داشتن وراث وی در مجلس عقد 

 ت ارض استصااد با خود و ادلن دیگر 

 ت ارض استصااد با سایر اصول عملیه 

گوید: »ارستصیاب عرُش ارصول و فرُش اِلمارات« یعنی استصیاب عرش اصول و فرش أمارات است؛ بنابراین در  ای وجود دارد که می گفتیم قاعده
 ائت، احتیا  و تخییر( استصیاب بر آنها مقدم است.صورت تعارخ استصیاب با سایر اصول عملیه )اصل بر 

موضو  اصل برائت »عدم بیان« و »جهل در شک و تکلیف« استو طبیعی است در صورتی که قبًی تکلیف    ت ارض اصل استصااد با اصل برا ت:
اهد ماند؛ زیرا اصل استصیاب حکم شرعی ظاهری  یقینی وجود داشته و بقای آن مورد تردید باشد، با استصیاب تکلیف سابق، شکی در تکلیف باقیی نخو 

گردد؛ بنابراین در صورت تعارخ اصل استصیاب با اصل برائت، اصل استصیاب بر  کند و موضو  اصل برائت که »عدم بیان« است، منتفی میرا بیان می 
 اصل برائت مقدم است. 

پس از گششت مدتی بدهکار مدعی شود که بدهی خود را پرداخت کرده ولی طلبکار  برای مثال، چنانچه شخصی سابقًا به شخص دیگری بدهکار بوده باشد و  
 منکر آن شود، در این صورت: 

 توان گفت که این شخص بدهکار نیست. می  اصل برائتمطابق  .1
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ای   اصل استصیاب مطابق   .2 ن بدهی باید گفت شخص همچنان بدهکار است، زیرا یقین داریم که شخص سابقًا بدهکار بوده و شک داریم که 
 کنیم. همچنان باقی است یا خیر و با استناد به اصل اصیاب حکم به بقاء آن می

 شود. در اینجا اصل برائت و اصل استصیاب با یکدیگر تعارخ دارند و اصل استصیاب بر اصل برائت مقدم می ✓

 .م: »کسی مستیق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیلۀ    1197 .م: »نفقۀ اورد بر عهد  پدر است« و مطابق ماد     1199مثال دیگر، مطابق ماد   
داده پس از گششت مدتی به ادعای این که فرزندش دیگر  اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید.« حال چنانچه پدری که نفقۀ فرزند خود را می 

ان نیازمند است و هیچ یک از طرفین نیز نتوانند برای ادعای خود دلیلی بیاورند، در این  باشد ترک انفا  نماید، لیکن فرزند ادعا نماید که همچننیازمند نمی 
 صورت: 

باید گفت پدر تکلیفی به پرداخت نفقه ندارد، زیرا شر  وجوب نفقه، نیازمندی فرزند است که در حال حاضر نیازمندی فرزند    اصل برائتمطابق   .1
 شود. حکمیۀ وجوبیه نسبت به پرداخت نفقه وجود دارد و اصل برائت جاری می مورد تردید است بنابراین در این مورد شبهۀ  

باید گفت پدر همچنان مکلف به پرداخت نفقه است، زیرا یقین داریم که سابقًا فرزند نیازمند بوده و حار شک داریم که   اصل استصیابمطابق   .2
 فرزند همچنان نیازمند است. گوییم همچنان فرزند نیازمند است یا خیر و مطابق اصل استصیاب می 

 شود. در اینجا اصل استصیاب و اصل برائت با یکدیگر تعارخ دارند و اصل استصیاب بر اصل برائت مقدم می ✓

قاب اخروی و عدم امنیت از عشاب است؛ اما در صورتی که به کمک اصل  ت ارض اصل استصااد با اصل احتیاط:   موضو  اصل احتیا  احتمال ع 
قاب  استصیاب بتوان   به یک حکم شرعی ظاهری دست یافت، خصوصًا در موردی که نتیجۀ استصیاب عدم تکلیف و برائت از تکلیف باشد، احتمال ع 

شود؛ بنابراین موضو  اصل احتیا  منتفی خواهد شد و در نتیجه در صورت تعارخ اصل استصیاب با اصل  اخوری منتفی و امنیت از عشاب حاصل می 
 شود. بر اصل احتیا  مقدم می احتیا ، اصل استصیاب 

کند. او با آنها حساب دارد  فروشی در میل سکونت خویش ماییتاج زندگی خود را خریداری می برای مثال، شخصی از یک فروشگاه مواد رشایی و یک میوه 
ل  فروشگاه مواد رشایی را پرداخت کرده و یقین  شود. در پایان سال اول، تمام طکند و نسبت به آنها بدهکار می و گاه از آنها به صورت نسیه خریداری می 

کند که  شود. در پایان سال دوم، یقین می دار انجام می دارد نسبت به صاح  آن بدهی ندارد. در سال بعد هم معامیتی میان این شخص و هر دو مغازه 
 ا نیز سندی برای طل  خود ندارند. کدام از آنهنسبت به صاح  یکی از دو فروشگاه مبلغ یک میلیون ریال بدهکار است. هیچ 

ط دربار   در این فرخ از سویی، با توجه به این که اصل وجود بدهی قطعی و مسّلم است و در مورد تکلیف وجوب پرداخت بدهی هیچ شکی وجود ندارد و فق 
ف    در این صورت: داند بدهی را باید به چه کسی بسردازد، به است و نمی شخص طلبکار تردید است یعنی شک در مکلَّ

این شخص باید از عهد  پرداخت بدهی به هر دو نفر برآید و به هر یک جداگانه مبلغ یک میلیون ریال بسردازد تا برائت یقینی   اصل احتیا  مطابق  .1
 حاصل گردد. 

یدایش طل  جدید شک  با عنایت به این که عدم طلبکاری فروشگاه مواد رشایی قبًی قطعی و یقینیبوده و سسس در پ  اصل استصیابمطابق   .2
 گردد و ششخص نسبت به به صاح  فروشگاه مواد رشایی تکلیفی نخواهد داشت.حاصل شده است، استصیاب عدم طلبکاری جاری می 

گیریم که بدهکار تنها مکلف به پرداخت  کند که با مقدم دانستن استصیاب نتیجه می در اینجا، اصل استصیاب با اصل احتیا  تعارخ پیدا می  ✓
 فروشی است. یلیون ریال به صاح  مغازه میوه یک م 

موضو  اصل تخییر، َدَوران امر بین میشورین و عدم ترجی  میان آن دو است؛ یعنی در موردی که حکم  ت ارض اصل استصااد با اصل تبییر:  
از دو حکم مخیر است؛ اما در صورتی که در  مسئله مردد میان وجوب و حرمت باشد وترجییی هم در بین نباشد. بنا به حکم عقل، مکلف در انتخاب یکی  
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ت و  همین فرخ یکی از دو حکم دارای حالت سابق یقینی باشد و بتوان آن را استصیاب نمود. طبعًا حکم مورد استصیاب بر دیگری ترجی  خواهد داش
 گردد.موضو  اصل تخییر منتفی می 

است و روزه گرفتن در آن واج  است یا روز عید فطر است و روزه گرفتن در آن حرام  الشک« روزی است که مشخص نیست روز آخر ماه رمضان مثال، »یوم 
 است در این حالت: 

 شخص مخیر است روزه بگیرد یا روزه نگیرد.   اصل تخییر وجود دارد، مطابق  َدَوران امر بین میشوریناز آن جا که  .1
کنیم که ماه رمضان همچنان باقی است یا و از آن جا که یقین داریم پیش از آن ماه رمضان بوده و روزه گرفتن واج  بوده است؛ سسس شک می  .2

 توان گفت این روز نیز جزء ماه رمضان است و روزه گرفتن در آن واج  است.می  اصل استصیابخیر مطابق 
 شود. تعارخ دارد و اصل استصیاب بر اصل تخییر مقدم می در اینجا اصل استصیاب با اصل تخییر  ✓

شود که نتیجۀ آن دو با هم متعارخ  ای جاری می ای از موارد دو اصل استصیاب در مسئله در پاره   ت ارض اصل استصااد با استصااد دیگر:
مود، زیرا گاه میان دو استصیاب متعارخ رابطۀ سببی و  است. در این صورت باید به کدام عمل کرد؟ در پاسخ به این سوال باید میان دو فرخ تفکیک ن

 مسّببی وجود دارد و گاه این گونه نیست:

بر »استصیاب مسببی« مقدم    حالت اول: باشد: در این صورت »استصیاب سببی«  رابطۀ سببی و مسّببی وجود داشته  بین دو استصیاب متعارخ 
 شود. می

گونه  به  متعارخ  استصیاب  دو  باشندهرگاه  اول    ای  استصیاب  به  شود  دیگری  استصیاب  اجرای  شدن  منتفی  موج   استصیاب  یک  اجرای  که 
 شود. »استصیاب سببی« و به استصیاب دوم »استصیاب مسببی« گفته می

وکیل را عزل  مثال، هرگاه شخصی به دیگری برای فروش ملک وکالت دهد و پس از فروش ملک توسط وکیل، موکل به این ادعا که پیش از انعقاد معامله، 
 نموده و او با اطی  از عزل اقدام به فروش ملک نموده است، مدعی عدم نفوم بیع شود، در این حالت: 

 توان گفت که معاملۀ مشکور نافش است. مطابق استصیاب بقای وکالت وکیل تا زمان انعقاد معامله می  .1
 شکور نافش نیست. توان گفت که معاملۀ ممطابق استصیاب بقای مالکیت موکل بر ملکش می  .2

کنید در این مثال دو استصیاب با یکدیگر تعارخ دارند لیکن با اجرای استصیاب اول )یعنی استصیاب بقای وکالت وکیل تا  همان طور که میح،ه می 
باقی نمی  انتقال ملک به مشتری  انعقاد معامله( تردیدی در  )یعنی استصزمان  به استصیاب دوم  نوبت  بنابراین دیگر  بر  ماند؛  بقای مالکیت موکل  یاب 

ماند. تردید معاملۀ وی نافش خواهد بود و دیگر شکی در انتقال ملک به مشتری باقی نمی رسد؛ زیرا اگر وکالت. وکیل را استصیاب کنیم پس بی ملکش( نمی 
 شود. مسببی مقدم می باشد و استصیاب سببی بر استصیاب پس استصیاب اول »استصیاب سببی« و استصیاب دوم »استصیاب مسببی« می 

بین دو استصیاب متعارخ رابطۀ سببی و مسببی وجود نداشته باشد: در این حالت فروخ مختلفی وجود دارد که در بعضی از آنها هر دو    حالت دوم:
 کنند. استصیاب تساقط می 

در حادثۀ رانندگی کشته شوند، لیکن زمان دقیق مرگ  دانیم که شر  وراثت، زنده بودن وارث در حین فوت مورث است. حال هرگاه پدر و پسری  مثال، می 
 آنها مشخص نباشد و در نتیجه ندانیم فوت کدامیک مؤخر بر دیگری بوده است، در این حالت: 

 برد.توان گفت پدر از پسر ارث می مطابق استصیاب حیات پدر تا زمان فوت پسر )اصل تأخر حادث( می .1
 برد.توان گفت پسر از پدر ارث می ر )اصل تأخر حادث( میمطابق استصیاب حیات پسر تا زمان فوت پد  .2
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باشند، زیرا اجرای هیچ یک موضو  استصیاب  کنند، لیکن این دو استصیاب سببی و مسببی نمیبنابراین دو استصیاب در این مثال با هم تعارخ می 
 .م نیز بر    1024 .م و    873برند. مواد  هیچ یک از دیگر ارث نمی   کنند و در نتیجه کند. در اینجا دو استصیاب متعارخ تساقط می دیگر را منتفی نمی 

 است.  همین مبنا تدوین شده 

برند برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخا  مزبور از یکدیگر ارث نمی  .م: »اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می   873ماد   
». ... 

 اند ... .« شود که همۀ آنها در آن واحد مرده اشخا  متعدد در یک حادثه تلف شوند فرخ بر این می  .م: »اگر  1024ماد  

 ت ارض استصااد با قاعدۀ ید 

  35گوید که هرگاه شخصی مالی را در تصرف خود داشته باشد اصل بر این است که مالک آن مال است مگر خالفش ثابت شود. مادۀ »قاعد  ید« به ما می
 است.« نی نیز به این قاعده توجه داشته و مقرر نموده است: »تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیتقانون مد

ن،ر وجود دارد؛ ولی ن،ر مشهور این است  طور که در اماره یا اصل بودن استصیاب اختیف ن،ر وجود دارد، همان در اماره یا اصل بودن قاعد  ید اختیف 
 »استصیاب« اصل است. که »قاعد  ید« اماره و 

اند و یه مقدم در فرخ تعارخ امار  ید و اصل استصیاب، همۀ اصولیان معتقدند که امار  ید بر استصیاب، مقدم خواهد شد؛ زیرا اوًر امارات بر اصول عمل
رد. ثانیًا در بیشتر مواردی که قاعد  ید اجرا  شود، بر استصیاب که از اصول عملیه است تقدم دااز آنجا که امار  ید نیز از امارات معتیر شرعی میسوب می 

ید مقدم  شود، استصیاب عدم مالکیت هم وجود دارد؛ یعنی، شار  قاعد  ید را در چنین بستری معتبر دانسته است و اگر قرار باشد استصیاب بر قاعد   می
غو و بیهوده خواهد بود، در حالی که انجام کار بیهوده بر شار  میال  ماند و تشریع این قاعده لشود، دیگر چندان موردی برای اجرای این قاعده باقی نمی 

 است.

را مطرح کرده  همچنین تقدم استصیاب بر امار  ید مستلزم آن است که قلمروی قاعد  ید بسیار میدود گردد و این امر با مفاد کلی روایاتی که این قاعده  
دهند   گر قاعد  ید معتبر نباشد، بازاری برای مسلمین پابرجا نخواهد ماند« این تعبیر به خوبی نشان منافات دارد؛ چه این که در این روایات آمده است: »ا 

 قلمرو بسیار گسترد  این قاعده است.

اکنون در تصرف شخص »الف« باشد و یقین داشته باشیم که سابقًا )پنج سال پیش(  مثال برای تعارخ استصیاب با قاعد  ید: در صورتی که ملکی هم 
 شخص »ب« مالک  ملک بوده است و شخص »ب« نیز مدعی مالکیت آن ملک باشد در این صورت: 

 باشد.مطابق قاعد  ید چون شخص »الف« ملک را در تصرف خود دارد باید بگوییم این شخص مالک  ملک نیز می  .1
کنیم  ک در بقای مالکیت او داریم، حکم میاکنون ش مطابق اصل استصیاب چون یقین داریم که سابقًا شخص »ب« مالک  ملک بوده است و هم  .2

 که همچنان شخص »ب« مالک  ملک است. 
در این مثال قاعد  ید و اصل استصیاب با هم تعارخ دارند؛ زیرا بر اساس قاعد  ید شخص »الف« مالک  ملک است و بر اساس اصل استصیاب،   ✓

یز قاعد  ید بر اصل استصیاب مقدم است؛ بنابراین باید شخص  شخص »ب« مالک  ملک است، در صورت تعارخ قاعد  ید و اصل استصیاب ن
 »الف« را مالک  ملک دانست. 

إلیه   37قانن مدنی: مطابق ماد     37بررسی ماد    قانون مدنی: »اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقًا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشار 
 ور، به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صیی  به او منتقل شده است« تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزب نمی
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قانون مدنی اصل استصیاب ملکیت سابق بر قاعد  ید مقدم شده است؛ بلکه در این ماده در واقع اقرار بر قاعد  ید مقدم    37نباید تصور کرد که در ماد   
 شود؛ و در حقیقت، انتقال ملکیت را اقرار کرده است. به وسیلۀ این اقرار از جایگاه منکر به جایگاه مدعی منتقل می شده است؛ به عبارت دیگر متصرف 

ت  ت ارض استصااد با قاعدۀ صاس

  223یز در ماد   گشار نزند را صیی  و درست دانست مگر خیفش ثابت شود. قانون من،ور از »قاعد  صّیت« این است که باید عملی را که از دیگری سر می 
 ای که واقع شده باشد میمول بر صیت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود« قانون مدنی به این اصل اشاره داشته است و مقرر نموده: »هر معامله 

 الصیة« همه به یک معنا هستند.»قاعد  صیت«، »اصل صیت« و »اصالة  ✓
 دارد؛ ولی ن،ر مشهور بر اماره بودن قاعد  صیت است.در خصو  اماره یا اصل بودن »قاعد  صیت« اختیف وجود   ✓
در صورت تعارخ استصیاب و قاعد  صیت، قاعد  صیت بر استصیاب مقدم است خواه »قاعد  صیت« را اماره بدانیم یا اصل و خواه »استصیاب«   ✓

 را اماره بدانیم یا اصل. 
 ندان است که از سوی شار  نیز تأیید و امضا شده است. قاعد  صیت از احکام امضایی است، زیرا مبتنی بر بنای عقی و خردم ✓

 برای مثال، هنگامی که در صیت عقد بیعی که واقع شده شک و تردید وجود داشته باشد؛ در این صورت: 

 مطابق قاعد  صیت که نتیجۀ آن صیت عقد و انتقال ملکیت مبیع به مشتری و انتقال ملکیت ثمن به فروشنده است.  .1
 استصیاب که نتیجۀ آن بقای مالکیت قبلی قابل ااجرا است که نتیجۀ آن فساد و بطی عقد و عدم انتقال ملکیت است. مطابق اصل   .2
گوییم که بیع  شود؛ بنابراین می در این مثال قاعد  صیت و اصل استصیاب با یکدیگر تعارخ دارند و قاعد  صیت بر اصل استصیاب مقدم می  ✓

 یابد.مبیع به مشتری و انتقال ملکیت ثمن به فروشنده تیقق می صیی  بوده و انتقال ملکیت 

 ت ارض استصااد با قاعدۀ فراغ و تناوز

، شخص تردید نماید که آن عمل را کامل انجام داده یا خیر، مطابق قاعد  فراغ نباید به چنین شکی اعتنا کند و باید  پس از انجام عملهرگاه  قاعدۀ فراغ:  
 بداند. برای مثال پس از اتمام نماز شک کند که نماز خود را کامل خوانده است یا خیر. عمل انجام شده را صیی  

تردید نماید که آیا جزء قبلی را انجام داده است یا خیر، مطابق قاعد     در حال انجام عملهرگاه عملی دارای اجزاء متعدد باشد و شخص    قاعدۀ تناوز: 
اجزاء انجام شده را کامل و صیی  بداند. برای مثال زمانی که شخص به سجده رفته شک کند که رکو  را به جا   تجاوز نباید به چنین شکی اعتنا کند و باید

 آورده یا خیر. 

دارند؛ زیرا قاعد  مشکور از امارات و استصیاب از اصول  در فرخ تعارخ قاعد  فراغ و تجاوز با استصیاب، اصولیان این قاعده را بر استصیاب مقدم می 
،  ست. همچنین قاعد  فراغ و تجاوز اصوًر در موردی تشریع شده است که نوعًا میل جریان استصیاب است و اگر استصیاب را بر آن مقدم بداریم عملیه ا

اری  دیگر موردی برای جریان این قاعده وجود نخواهد داشت. مثًی اگر در حالت سجد  نماز در انجام رکو  شک کند، استصیاب عدمی یا اصل عدم ج
بناب نماز است،  نتیجۀ آن صیت  اما قاعد  فراغ و تجاوز دقیقًا در همین مورد تشریع شده است و  نماز است؛  نتیجۀ آن بطین و فساد  بر  است که  راین 

 شود.استصیاب مقدم می 

شود ولی »قاعد  فراغ و  ی جاری م  عمل دیگرانقاعد  فراغ و تجاوز شبیه قاعد  صیت است و تفاوت آنها در این است که »قاعد  صیت« در مورد   ✓
 شود. جاری می   عمل خود شخصتجاوز« در مورد 

شود. برای مثال هرگاه پس از انعقاد قرارداد  مجرای قاعد  فراغ و تجاوز منیصر به وضو و نماز نیست، بلکه در سایر عبادات و نیز معامیت جاری می ✓
 اشد. با توجه به قاعد  فراغ و تجاوز باید آن را صیی  و نافش بداند.یکی از طرفین عقد در صیت قرارداد منعقده شک و تردید داشته ب
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 مثال برای تعارخ قاعد  فراغ و تجاوز با استصیاب: 

 چنانچه شخص در حال سجده شک کند که رکو  را به جا آورده است یا خیر، در این صورت: 

 این بگشارد که رکو  را به درستی انجام داده است. مطابق قاعد  تجاوز نباید به این شک اعتنا نمود و باید اصل را بر  .1
ایم و حار شک داریم که رکو   مطابق اصل استصیاب عدمی باید گفت که رکو  انجام نشده است؛ زیرا یقین داریم که سابقًا رکو  را انجام نداده  .2

 ایم. ه گوییم رکو  را انجام ندادایم یا خیر با استناد به استصیاب عدمی می ر ا انجام داده 
شود؛ بنابراین باید اصل را بر  در اینجا قاعد  تجاوز و اصل استصیاب عدمی با یکدیگر تعارخ دارند و قاعد  تجاوز بر اصل استصیاب مقدم می  ✓

 ایم.این گشاشت که رکو  را انجام داده 

 ت ارض استصااد با ظاهر حال

 اماره بر دو نو  است: 

آن را دلیل بر امری قرار داده است، همچون »امار  ید«؛ در صورتی که این أمارات با اصل    گ ارقانوناوضا  و احوالی است که   امارۀ قانونی: ن1
 شوند.استصیاب تعارخ داشته باشند، این أمارات بر استصیاب مقدم می 

 اند: این أمارات نیز بر دو قسم شود،  دلیل بر امری شناحته می  نظر قانونیاوضا  و احوالی است که در امارۀ قضایی:  ن2
شود؛ در صورت تعارخ این أمارات با اصل استصیاب، این أمارات بر  برای قاضی می علر و اطمینان  اوضا  واحوالی که موج  حصول   .1

 استصیاب مقدم است. 
ود و در صورت تعارخ  شنیز گفته می ظاهر حال«  شود، به این أمارات » برای قاضی می   ظن و گماناوضا  و احوالی که موج  حصول   .2

 شود. آنها با اصل استصیاب، این أمارات بر استصیاب مقدم می 

 مثال برای ظاهر حال: 

 دهد.کند و شوهر هم نفقه میهرگاه زن و شوهری با هم زندگی کنند ظاهر حال این است که زن از شوهر تمکین می  .1
 این است که وی بدهی خود را پرداخت کرده است. هرگاه سند دال بر بدهکار بودن، در نزد بدهکار باشد ظاهر حال   .2

 مثال برای تعارخ ظاهر حال و استصیاب: 

«  هرگاه یقین داشته باشیم که شخص »الف« به شخص »ب« مبلغ دو میلیون ریال بدهکار بوده و برای پرداخت ان چکی را صادر نموده و به شخص »ب
خود را پرداخته استو آن چک را نیر نزد خود داشته باشد؛ ولی شخص »ب« منکر پرداخت  داده است و پس از مدتی شخص »الف« مدعی باشد که بدهی  

 بدهی از سوی شخص »الف« باشد، در این صورت: 

دهند  پرداخت وجه آن است و بر این اساس  وجود چکی که برای پرداخت بدهی صادر شده بود دردست صادرکنند  آن، نشان  ظاهر حالمطابق  .1
 باید اصل را بر این گشاشت که شخص »الف« بدهی خود را پرداخت کرده است. 

 داریم باید حکم به بقاء آن کنیم. از آن جا که سابقًا به وجود دین یقین داشتیم و اکنون در بقاء آن شک   اصل استصیابمطابق  .2
 در اینجا اصل استصیاب و ظاهر حال با یکدیگر تعارخ دارند و ظاهر حال بر استصیاب مقدم است.  ✓

 ت ارض استصااد با قاعدۀ قرعه 

لِّ امر  مشکل« بنابراین، »قاعد  قرعه« برای رفع گرفتاری در هر امر مشک قاعد  قرعه بیان می ُکّ ل در جایی که احتیا  ممکن نباشد و  دارد که: »القرعُة ل 
 شود. تقدم یک مورد بر دیری هم ممکن نباشد، به کار گرفته می 
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 ن،ر وجود دارد. در اماره یا اصل بودن »قاعد  قرعه« اختیف  ✓
است و ادلۀ   در صورت تعارخ اصل استصیاب با قاعد  قرعه، اصل استصیاب بر قاعد  قرعه مقدم است، زیرا ادلۀ مربو  به قاعد  قرعه عام ✓

 زند؛ بنابراین تقدم استصیاب بر قاعد  قرعه از باب »تخصیص« است. مربو  به اصل استصیاب خا  است و آن را تخصیص می 

 قانون امور حسبی اشاره شده است. 319قانون آیین دادرسی مدنی و  467و  269، 258قانون مدنی و مواد  598و  157در قوانین موضوعه، در مواد 

 هرگاه پدر و جدپدری هرکدام جداگانه ملک صغیر را بفروشند: مثال، 

 الف ح چنانچه تاریخ هر دو معامله معلوم باشد: معاملۀ اول صیی  و معاملۀ دوم باطل است. 

ه قید قرعه یکی را  ب ح چنانچه تاریخ هر دو معامله مجهول باشد و هیچ یک نیز از جهت میزان منفعت برای صغیر بر دیگری ترجی  نداشته باشند؛ باید ب
 صیی  و دیگری را باطل دانست. 

 پ ح چنانچه تاریخ یکی از دو معامله معلوم و دیگری مجهول باشد، در این صورت: 

 صیی  و دیگری را باطل دانست. قید قرعه توان یکی از دو معامله را به  می .1
هول است را باید مؤخر بر دیگری دانست؛ بنابراین معاملۀ ای که تاریخ انعقادش مجمعامله   اصل تأخر حادث )اصل عدم حدوث حادث(مطابق   .2

 التاریخ باطل است. التاریخ صحیح است و معاملۀ مجهول معلوم 
 شود. در اینجا اصل استصیاب و قاعد قرعه با یکدیگر تعارخ دارند و اصل استصیاب بر قاعد  قرعه مقدم می ✓

 اصل تأخر حادث )استصااد عدم حدوث حادث(

مصادیق اصل استصیاب که در فقه و حقو  کاربرد فراوان دارد، استصیاب عدم حدوث حادث یا اصل تأخر حادث است. این اصل زمانی مطرح  یکی از  
هرگاه  شود که اصل حدوث و پیدایش یک حادثه قطعی باشد؛ ولی زمان حدوث آن یا تقدم و تأخر آن نسبت به حادثۀ دیگر مشکوک باشد؛ به عبارت دیگر  می
م باشد ولی تقدم و تأخر آنها بر یکدیگر مورد تردید باشد، مطابق اصل تأخر حادث، حادثه پید ای که تاریخ وقوعش مجهول است،  ایش )حدوث( دو حادثه مسلَّ

 شود. در این حالت دو فرخ متصور است: مؤخر بر دیگری فرخ می 

 تاریخ وقو  یکی از دو حادثه م لوم و دیگری منهول باشد: ن1
 شود. فرخ می   مؤخراست  مجهولای که تاریخ وقوعش و حادثه  مقدماست   معلومای که تاریخ وقوعش در این صورت حادثه 

 .م: »اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر    874برای مثال، مطابق ماد   
 برد.« اریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می مجهول باشد فقط آن که ت

 .م( اگر مشتری فسخ معامله را اعیم کند؛ اما در    398دانیم در فروش حیوان مشتری تا سه روز حق فسخ معامله را دارد )ماد   مثال دیگر، می 
فسخ پس از اتمام سه روز بوده است، تکلیف چیست؟  ن،ر پیش آید و بایع مدعی باشد که اعیم  مورد زمان اعیم فسخ بین بایع و مشتری اختیف 

روز واقع نشده است، پس معامله رزم است؛ زیرا در لی،ۀ اتمام سه روز )مثًی    3توان گفت فسخ در ظرف  در اینجا، به استناد اصل عدم حدوث، می 
لشا اصل، عدم   یا خیر،  واقع شده است  آیا فسخ معامله  داریم که  روز جمعه( شک  این  ساعت هشت  نتیجۀ  و  این لی،ه است  تا  حدوث فسخ 

 استصیاب سقو  حق فسخ است. 

نامۀ متعارخ از متوفی یافت شود که یکی از آنها تاریخ دارد و دیگری تاریخش مجهول است مطابق اصل تأخر حادث  مثال دیگر، هرگاه دو وصیت 
بنابراین وصیت ای است کنامه ای که تاریخش مجهول است مؤخر بر وصیت نامه باید گفت وصیت التاریخ  نامۀ مجهول ه تاریخش معلوم است؛ 

 معتبر است. 
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شود که اصل وقو  یک حادثه مورد تردید  تفاوت اصل عدم حدوث حادث با استصیاب عدمی آن است که اسنصیاب عدمی در جایی اجرا می  ✓
م حدوث حادث اصل وقو  حادثه یقینی است و فقط  شود؛ ولی در اصل عدباشد که با توجه به حالت سابقۀ آن عدم حدوث حادثه استصیاب می 

 تاریخ وقو  آن مشکوک است. 
در صورتی که شخص »الف« برای فروش ملکش به شخص »ب« وکالت دهد و پس از مدتی هر دو شخص بدون اطی  یکدیگر ملک را جداگانه  ✓

 رسانند در این حالت: به فروش می 
شود، بنابراین  خ معاملۀ موکل مجهول باشد: مطابق اصل تأخر حادث معاملۀ موکل مؤخر فرخ می الف ح چنانچه تاریخ معامله وکیل معلوم و تاری

 معاملۀ وکیل صیی  است. 

شود، بنابراین  ب ح چنانچه تاریخ معاملۀ موکل معلوم و تاریخ معاملۀ وکیل مجهول باشد: مطابق اصل تأخر حادث معاملۀ وکیل مؤخر فرخ می 
 معاملۀ موکل صیی  است. 

 یخ وقو  هر دو حادثه منهول باشد: تار  ن2
کند؛ بنابراین بر اساس  شود و این اصل در هر یک از دو حادثه با دیگری تعارخ پیدا می در این مورد اصل تأخر حادث در هر دو حادثه جاری می 

یافتن حکم قضیه باید به اصول و قواعد    دهند و برای شوند و اعتبار خود را از دست می می   ساقطقاعد  »الدلیین اما تعارضا تساقطا« هر دو اصل  
 دیگری مراجعه کنیم. 

یک زودتر از دنیا رفته است. اجرای  کدام مشخص نیست؛ یعنی، معلوم نیست که کدا اند؛ ولی تاریخ فوت هیچ برای مثال، پدر و پسری از دنیا رفته  
رد، پس بایداز اجرای هر دو اصل چشم پوشید. در نتیجه،  اصل عدم حدوث حادث در یک جان  با اجرای همین اصل در جان  دیگر تعارخ دا

دارد:  قانون مدنی در این باره مقرر می   873برد. ماد   کدام از دیگری ارث نمی چون زنده بودن هر یک در زمان فوت دیگری معلوم نیست، هیچ 
برند مگر  وم نباشد، اشخا  مزبور از یکدیگر ارث نمی یک معل برند، مجهول و تقدم و تأخر هیچ »اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می 

 برند«آن که موت به سب  رر  یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می 

تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجو  کند؛ اما اگر در عین موهوبه  دانیم که هبه عقدی جایز استو بعد از قبض نیز واه  میمثال دیگر، می 
 .م(. حال فرخ کنید مته  در عین موهوبه تغییری داده و    803یری حاصل شود، عقد هبه رزم شده و واه  دیگر حق رجو  ندارد )ماد   تغی

دانیم کدام زودتر اتفا  افتاده است )زمان وقو  تغییر در عین موهوبه و نیز زمان رجو  واه  از  واه  نیز از هبه رجو  کرده باشد، منتهی نمی 
 خص نیست( هبه مش

زمان این اصل در هر دو طرف امکان ندارد. پس با ساقط شدن تواند به ما کمکی کند، زیرا اجرای هم در این فرخ، اصل عدم حدوث حادث نمی 
  توان از استصیاب ملکیت دو اصل متعارخ، برای تعیین حکم مسئله باید به تیلیل مسئله به دیگر اصول عملیه مراجعه کرد. در این مورد می 

ت  مته  استفاده کرد. به این صورت که با انعقاد عقد هبه مالکیت مته  بر مال موهوبه قطعی است؛ حال شک داریم که آیا با رجو  واه  مالکی 
 شود. مته  منتفی شده است یا خیر؛ بنابراین مالکیت وی استصیاب می 

 

 ت ارض ادله 

 تعارخ عبارت است از این که مدلول دو یا چند دلیل در مرحلۀ وضع و تشریع با یکدیگر تنافی و ناسازگاری داشته باشند.  ت ریف ت ارض:
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قانون    213قانون مدنی: »معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطۀ عدم اهلیت باطل است« و مطابق ماد     212برای مثال، مطابق ماد   
 مدنی: »معاملۀ میجورین نافش نیست«

طور که  تواند بگوید معاملۀ میجورین هم باطل است و هم ریرنافش، چرا که همانگشار نمیقانون مدنی با یکدیگر تعارخ دارند، زیرا قانون  213و  212مواد 
 دانیم بطین و عدم نفوم با یکدیگر تفاوت دارد. می

لکی باشد لیکن دو نفر مرد عادل شهادت دهند که این ملک متعلق به شخص »ب« است. در اینجا بر اساس  مثال دیگر، هرگاه شخص »الف« متصرف م
و  »قاعد  ید« باید شخص »الف« را مالک ملک دانست و بر اساس »شهادت دو مرد عادل« باید گفت شخص »ب« مالک ملک است؛ بنابراین »قاعد  ید« 

 دارند. »شهادت شهود« در اینجا با یکدیگر تعارخ 

 شرایط تاقق ت ارض 

 برای تیقق تعارخ بین ادله وجود شرایطی رزم است. این شرایط عبارتند از: 

کم با دو دلیل  واژ  »تعارخ« مصدر باب تفاعل و برای بیام مخالفت یک دلیل با دلیل دیگر است. پس در هر تعارخ دست ت دد ادلن مت ارض:   ن1
شود که باید بدان توجه داشت،  نماید؛ اما گاه در مورد یک دلیل، شبهه تعارخ می کر آن ریرضروری می مواجهیم. این مسئله چندان بدیهی است مه م

 از جمله در موارد زیر: 
شود تا مشمول بیث تعارخ  الف ح اختیف دو مجتهد در تفسیر یک روایت داخل در باب تعارخ نیست، زیرا تعدد تفسیر موج  تعدد حدیث نمی 

 گردد، لشا از بیث تعارخ خارج است. اختیف قضات در تفسیر یک ماد  قانونی موج  تعدد ماد  قانونی نمی باشد. همچنین، 

 رود یا خیر؟ ها در نقل یک روایت از مصادیق تعارخ به شمار می ب ح آیا اختیف نسخه 

 ها به دو صورت ممکن است رخ دهد: اختیف نسخه 

ایی به دو صورت مختلف نقل شده است، این صورت خارج از بیث تعارخ است، زیرا در چنین  های یک کتاب رو یک. گاهی یک روایت در نسخه 
شود، یعنی یک ماده قانونی در دو  صورتی علم داریم که یکی از دو روایت معصوم ) ( صادر نشده است. این مسئله گاه در متون قانونی نیز دیده می 

ته در چنین مواردی باید به متن اصلی روزنامۀ رسمی مراجعه کرد؛ ولی گاهی مراجعه به روزنامۀ شود. البمجموعه قوانین به صورتی متفاوت نقل می 
رسد این موارد از مصادیق اجمال  حل چنین وضعیتی را نباید در قواعد حل تعارخ جستجو کرد، بلکه به ن،ر می کند. راهرسمی نیز مشکل را حل نمی 

 قانون اساسی به این بیث پرداخته است.  167 و ابهام قانون است که در حقو  ایران اصل 

 شود. به عقید  برخی اصولیان، این مورد داخل در بیث تعارخ ادله است.های مختلف نقل می دو. گاه یک روایت در چند کتاب روایی به صورت 

تواند در مقابل دلیلی که اعتبار  است نمی  دهد و دلیلی که فاقد اعتبارتعارخ فقط میان دو یا چند دلیل معتبر رخ می   دارا بودن شرایط حنیت:  ن2
تواند در برابر أمارات معتبر یا اصول عملیه ایستادگی  آن به اثبات رسیده است عرخ اندام کند؛ چنان که قیاس به ن،ر شیعه فاقد اعتبار است، نمی 

 تواند با یک ماد  نسخ نشده تعارخ داشته باشد. نماید یا در حقو  یک ماده منسوخ نمی
 تواند با قانونی که نشخ نشده است تعارخ داشته باشد. ونی که نسخ شده است، نمی قان ✓

توانند هر دو قطعی باشند، زیرا تعارخ عبارت است از: تنافی بین مدلول دو دلیل و از  دو دلیل متعارخ نمی   یک از دو دلیل:قط ی نبودن هیج  ن3
زمان به عدم ای مثال، امکان ندارد ما به وجوب عملی قطع و یقین داشته باشیم و همن،ر منطقی، قطع پیدا کردن به دو امر متنافی میال است. بر 

  وجوب آن عمل هم قطع داشته باشیم. همچنین، اگر یکی از دو دلیل قطعی و یقینی باشد، نباید از تعارخ سخن گفت؛ زیرا اگر یکی قطعی باشد، 
 یل ریرکامب تعارخ کند. تواند با دل شود و دلیل کامب نمی کشب دیگری هم معلوم می 
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طور که در تعریف تعارخ گششت، تعارخ عبارت است از: تنافی در مدلول دو دلیل به این معنا که دو دلیل  همان  وجود تنافی در مدلول دو دلیل: ن4
باشد، باید از تزاحم سخن گفت نه    ن امتثال و اجرای آبا هم ناسازگار باشند؛ بنابراین، اگر ناسازگاری دو دلیل در ناحیۀ    گشاریتشریع و قانون از جهت  
 تعارخ. 

 تنافی بین مدلول دو دلیل ماتی است یا عارضی.  ✓
ت دیگر بر  تنافی ماتی در جایی است که مدلول و مفاد دو دلیل به خودی خود دارای تنافی و ناسازگاری باشند، ن،یر این که یک روایت بر وجوب و روای ✓

دلیلی بر مالکیت حسن نسبت به تمام خانه درلت کند و دلیل دیگری بر مالکیت احمد بر تمام همان خانه  حرمت یک چیز درلت کند. همچنین، اگر  
 درلت کند، این دو دلیل ماتًا ناسازگاری هستند، چون مالکیت تام یک فرد بر یک مال با مالکیت تام دیگری بر همان مال ناسازگار است.

یل با هم تعارضی ندارند و ناسازگاری ناشی از امری خارجی است. برای مثال، اگر روایتی بر وجوب نماز  تنافی عارضی آن است که مدلول عرفی دو دل  ✓
وجوب   جمعه در روز جمعه و روایت دیگر بر وجوب نماز ظهر در روز جمعه درلت کند، بر حس  مفهوم عرفی میان این دو دلیل ناسازگاری نیست، یعنی

فهمیم که مسّلما  دانیم که در یک روز شش نماز یومیه واج  نشده است، می اتی ندارد؛ منتهی از آنجا که به یقین می نماز جمعه با وجوب نماز ظهر مناف
 یکی از دو دلیل فو  مطابق با واقع نیست، پس دو دلیل با هم تنافی دارند. 

 اقسام ت ارض 

 بدوی یا ریرمستقر . تعارخ ظاهری یا 2. تعارخ واقعی یا مستقر 1تعارخ بر دو قسم است: 

در صورتی که واقعًا میان دو یا چند دلیل ناسازگاری وجود داشته باشد به طوری که نتوان با جمع کردن بین آنها این    ت ارض واق ی یا مستقر: ن1
 شود. ناسازگاری را مرتفع نمود به آن »تعارخ واقعی« یا »مستقر« گفته می 

 کنند لیکن به مقتضای احادیث و اخبار و از ن،ر شرعی باید قائل به می  تساقطقلی هر دو دلیل  در تعارخ واقعی بر اساس ن،ر مشهور و قاعد  ع
 شد.  تبییر

 تر باید گفت در صورتی که دو دلیل، تعارخ مشتقر داشته باشند؛ دو حالت ممکن است وجود داشته باشد: به عبارت دقیق 

 شود.داشته باشد: در این حالت دلیلی که ترجی  دارد بر دلیل دیگر مقدم می   حالت اول: یکی از دو دلیل متعارخ بر دیگری ترجی  و برتری

  تساقط یک از دو دلیل متعارخ بر دیگری ترجی  و برتری نداشته باشد: در این حالت قاعد  اولیه این است که هر دو دلیل  حالت دوم: هیچ 
 ید قائل به تخییر شد. کنند و باید به اصول و قواعد دیگر رجو  نمود و از ن،ر شرعی بامی

قانون مجازات اسیمی: »هرگاه کسی اقرار به جنایت موج  دیه کند سسس شخص دیگری اقرار کند که مرتک  همان  483مثال، مطابق ماد   
ده دو اقرار با  جنایت شده است و علم تفصیلی به کشب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبۀ دیه کند«: در این ما

 علیه را مخیر دانسته که یکی از آنها دیه مطالبه کند« گشار مجنی  هم تعارخ دارند و تساقط نمودند و بر همین اساس قانون 

قانون مجازات اسیمی: »در صورت وجود تعارخ بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست«: در این ماده دو   185مثال دیگر، مطابق ماد  
 ا هم تعارخ و تساقط نمودندشهادت ب

در صورتی که دو دلیل در ظاهر با یکدیگر ناسازگاری داشته باشند، لیکن این ناسازگاری با جمع    ت ارض ظاهری یا غیرمستقیر یا بدوی: ن2
 شود. کردن آنها با یکدیگر مرتفع شود به آن تعارخ »ظاهری« یا »ریرمستقیم« یا »بدوی« گفته می 

 یل تعارخ ظاهری وجود داشته باشد، بر اساس قاعد  »الجمُع مهما أکن اولی من الطرح« باید بین آنها جمع نمود.در صورتی که بین دو دل ✓

 نکاتی راج  به قاعدۀ »النمُ  مهما أمکن اولی من الطرح«:
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 انداختن یکی یا هر دو دلیل است« این قاعده در مقام بیان این امراست که »تا جایی که جمع بین دو یا چند دلیل ممکن باشد بهتر از دور  ✓
«  لفظ »اولی« که در این قاعده آمده است در لغت عربی به معنای »مستی  بودن« یا »بهتر بودن« استلیکن در این قاعده به معنای »واج  بودن  ✓

 یا »اولویت الزامی« است. 
 جمع کردن دو یا چند دلیل بر دو نو  است:  ✓

 ز دید خردمندان مورد پسند باشد.جمع عرفی: جمعی است که از در عرف و ا  .1
 جمع تبرئی: جمعی است که در عرف و در دید خردمندان مورد پسند نباشد. .2
 من،ور از جمع در این قاعده »جمع عرفی« است.  ✓
 باشد.»تخصیص«، »تخصص«، »ورود«، »حکومت«، »تقیید«، »تقدم نص بر ظاهر« از مصادیق جمع عرفی می ✓

قانون مدنی: »هرگاه شر  خیار برای    447شود« و مطابق ماد   ر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وراث می قانون مدنی: »ه   445مطابق ماد   
قانون مدنی به طور عام همۀ خیارات قابل انتقال به ورثه دانسته است   445شخصی ریر از متعاملین شده باشد، منتقل به ورثه نخواهد شد.«: ماد   

داند؛ بنابراین به ظاهر این دو ماده  عاملین شده باشد یا برای شخصی ریر از متعاملین، شده است را قابل انتقال به ورثه نمی اعم از خیاراتی که برای مت
شود، مگر  توان با جمع کردن بین آنها تعارخ را برطرف نمود و گفت: »هر یک از خیارات بعد از فوت به ورثه منتقل میبا هم تعارخ دارند لیکن می 

 طی که برای شخصی ریر از متعاملین شده باشد« بنابراین این دو ماده تعارخ ظاهری دارند. خیار شر 

تواند هر دو تکیف را امتثال و اجرا کند؛ یعنی، امتثال یکی  تزاحم در جایی است که دو تکلیف مختلف بر عهد  شخص آمده است؛ ولی مکلف نمی  تزاحر:
شده، در مقام امتثال، یکی  ای اندیشید و طبق ضوابط تعیین در چنین مواردی باید برای دو حکم متزاحم چاره از دو حکم متوقف بر مخالفت با دیگری است.  

 را بر دیگری مقدم ساخت. 

تواند هر دو نفر را نجات دهد. در اینجا، شخص مزبور با دو  مثال معروف تزاحم در اصول فقه این است که دو نفر در حال رر  شدن هستند و شخصی نمی 
 شوند. کلیف روبرو است: وجوب نجات نفر اول و دوم. این دو تکلیف، از آنجا که در مقام امتثال قابل جمع نیستند، متزاحم نامیده می ت

ای دچار حریق شده و خاموش کردن آتش متوقف بر شکستن در و پنجره یا تخری  دیوار خانه است. در اینجا، از سویی، خاموش کردن  مثال دیگر، خانه 
نشانی است و از سوی دیگر، تخری  اموال دیگران ممنو  و جرم است. تبعیت از این دو حکم امکان ندارد و ناچار باید از یکی از آنها  وظیفۀ مأمور آتش آتش 

 چشم پوشید. 

 دو حکمی که با یکدیگر تزاحم دارند، از دو حالت خارج نیستند: 

برتری ندارند: در این حالت شخص مخیر است هر کدام از این دو حکم را که بخواهد اجرا کند؛   یا هیچ یک از این دو حکم بر دیگری ترجی  وحالت اول: 
 مانند فرضی که هر دو شخصی که در حال رر  شدن هستند بیگانه باشند.

یکی از دو نفری که در    یکی از دو حکم متزاحم اهم و دیگری مهم باشد: در این حالت شخص باید حکم اهم را اجرا کند؛ مانند فرضی که حالت دوم:  
 حال رر  شدن هستند پدر و دیگری بیگانه باشد. 

به  هرگاه یکی از دو حکم متزاحم »اهم« و دیگری »مهم« باشد و مکلف تکلیف اهم را ترک کند، بر اساس »قاعد  ترت « تکلیف »مهم« باز هم مأمو ✓ ر 
 باشد.او می 

 دائم نفقۀ زن بر عهد  شوهر است« قانون مدنی: »در عقد   1106مثال، مطابق ماد  
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با رعایت ارقرب    1199مطابق ماد    انفا  به عهد  اجداد پدری است  به  او  یا عدم قدرت  پدر  از فوت  بر عهد  پدر است پس  قانون مدنی: »نفقۀ اورد 
 ارقرب ... .« فی 

   اورد و اورد  اورد است«قانون مدنی: »نفقۀ ابوین با رعایت ارقرب فی ارقرب به عهد 1200و مطابق ماد  

 .م واج  شده باشد؛ لیکن وی تنها توان پرداخت نفقه یکی از آنها    1200و    1199هرگاه بر شخصی پرداخت نفقۀ ابوین و اوردش بر اساس مواد   ✓
بر پرداخت نفقۀ ابوین مقدم نماید،  ، مکلف باید آن را  باشدپرداخت نفقۀ اورد اهم می را داشته باشد. این امر مصدا  »تزاحم« است و از آنجا که  

النفقه، متعدد باشند و منفق نتواند نفقۀ همۀ آنها را بدهد اقارب در خط   .م نیز بر همین اساس مقرر داشته است: »اگر اقارب واج   1202ماد  
 عمودی نزولی مقدم در خط عمودی صعودی خواهند بود« 

قانون مدنی واج  شده باشد؛ لیکن وی تنها توان پرداخت نفقۀ یکی از آنها را   1200ماد     هرگاه بر شخصی پرداخت نفقۀ پدر و مادرش بر اساس  ✓
مکلف مخیر است که نفقۀ هر    هیچ ترجییی بین پرداخت نفقۀ پدر و مادر وجود ندارد داشته باشد، این امر مصدا  »تزاحم« است و از آنجا که  

 کدام از آنها را که بخواهد پرداخت کند.
قانون مدنی، واج  شده باشد؛ لیکن وی تنها توان پرداخت نفقۀ   1200و    11066صی پرداخت نفقۀ ابوین و همسرش بر اساس مواد  هرگاه بر شخ ✓

مکلف باید آن را بر پرداخت نفقۀ ابوین مقدم    پرداخت نفقۀ همسر اهم استیکی از آنها را داشته باشد، این امر مصدا  »تزاحم« است و از آنجا که  
النفقۀ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین   .م نیز بر هیمن اساس مقرر داشته است: »در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واج    1203  بدارد، ماد 
 خواهد بود« 

مثال دیگر، مطابق ماده واحد  قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی: »هر کس شخص یا اشخاصی را در معرخ خطر  
ای تا یک سال یا جزای  شاهده کند و با وجود استمداد یا درلت اوضا  و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری کند به حبس جنیه جانی م

 نقدی تا پنجاه هزار ریال میکوم خواهد شد«

ریرمنقول متعلق به دیگری را تخری  نماید یا به هر نیو کًی یا  قانون مجازات اسیمی )کتاب پنجم(: »هر کس عمدًا اشیاء منقول و یا  677و مطابق ماد  
 بعضًا تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال میکوم خواهد شد« 

  سوزی باشد و شخصی در آن خانه مصدوم شده باشد و نجات جان مصدوم مستلزم شکستن درب خانه برای ورود ای در حال آتش حال اگر خانه  ✓
 نجان جان مصدوم اهم است تواند حکم هر دو ماد  فو  را اجرا کند و از آنجا که  به آن خانه باشد، این امر مصدا  »تزاحم« است زیرا مکلف نمی 

 وی باید این تکلیف را مقدم بدارد. 
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تفاوت ت ارض و تزاحر: 

 
 انوا  جم  عرفی در ت ارض ظاهری 

دلیل حقیقتًا، به علت تعبد، موضو  دلیل دیگر را مرتفع سازد؛ به عبارت دیگر، ورود در جایی است    ورود عبارت است از این که یکی از دو   ورود: ن1
ای که اگر این دلیل از  که یک دلیل موضو  دلیل دیگر را به طور حقیقی و واقعی از میان بردارد و علت اعتبار دلیل اول تعبد شرعی باشد، به گونه 

 نامند.توانست موضو  دلیل دیگر را حقیقتًا نفی کند. دلیل اول را »وارد« و دلیل دوم را »مورود« می ، نمی شدناحیۀ شار ، معتبر شناخته نمی 
گویند. در »ورود« خروج، »تعبدی«  گشار است به همین دلیل می در »ورود« معدوم شدن یک دلیل به وسیلۀ دلیل دیگر مستند به ن،ر شار  یا قانون  ✓

 است.
 برای ورود:  مثال 

 تقدم دلیل اجتهادی بر اصل عملی از باب »ورود« است. ✓
 تقدم اصل استصیاب بر اصل تخییر، اصل احتیا  و اصل برائت از باب »ورود« است.  ✓
 تقدم قاعد  صیت و قاعد  فراغ و تجاوز بر اصل استصیاب از باب »ورود« است.  ✓
میامی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری میرز نباشد و هر دو در یک  قانون مدنی: »هرگاه دو زمین در دو طرف نهر    157مطابق ماد    ✓

دو باشد  زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر  
»هرگاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن    قانون مدنی:  158کنند.« و مطابق ماد   به نسبت حصه تقسیم می 

 .م مقدم است، زیرا   157 .م بر ماد     158تر از آن باشد.« ماد   شود بر زمین متأخر در احیاء اگر چه پائین مقدم بوده است در آب نیز مقدم می

ت ارض

دلیلتعارخ حالت و وضعیت دو یا چند 
.است

ج ل، وض  در تعارخ دو دلیل در مرحلۀ 
با یکدیگر ناسازگاری و قانون گ اری

.دارند

ناسازگارینسبت به همن افراددو دلیل 
.دارند

تعارخ دو دلیل به این دلیل است که 
قانون گشار اساسًا نمی تواند چنین دستوری

.بدهد

تزاحر

حکر تزاحم حالت و وضعیت دو یا چند 
.است

امتثال و اجرادر تزاحم دو حکم در مرحلۀ 
.با یکدیگر ناسازگاری دارند

دو حکم ممکن است نسبت به یک شخص 
متزاحم باشد و نسبت به شخص دیگر 

.تزاحم نداشته باشد

تزاحم دو حکم ناشی از این است که مکلف 
.نمی تواند هر دو حکم را اجرا کند
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 .م »وارد«    158رسد، بنابراین ماد    .م و قاعد  قرعه نمی  157اجرای حکم ماد   هرگاه تاریخ احیاء اراضی رودخانه مشخص باشد دیگر نوبت به  
  .م است.  157بر ماد  

قانون مجازات اسیمی: »در تعارخ سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت    213مطابق ماد    ✓
 شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد«

تخصص یعنی »خروج موضوعی« بدین معنی که فردی از ابتدا از موضو  دلیل عام خارج است در نتیجه از حکم آن نیز خود به خود    ص:تبص ن2
  باشد؛ بنابراین در تخصص رزم نیست آن فرد را از موضو  یا حکم عام خارج نماییم بلکه ان فرد از ابتدا خارج از موضو  بوده و در نتیجه خارج می 

 باشد.حکم نیز می   خارج از
 برای تخصص: مثال  

هرگاه گفته شود »پسران در سن بیست سالگی باید به خدمت ن،ام وظیفه بروند.«: دختران نسبت به این حکم »تخصص« دارند؛ زیرا موضو  این   ✓
 ند.ااند و به اصطیح خروج موضوعی داشته حکم »پسران« است و دختران از ابتدا داخل در موضو  این حکم نبوده 

قانون مدنی: »تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ... .« و به موج  ماد     699مطابق ماد    ✓
عنه مدیون باشد من ضامنم موج  بطین آن  قانون مدنی: »تعلیق ضامن به شرایط صیت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون   700
قانون مدنی است. چرا که تعلیق به شرایط صیت، تعلیق واقعی    699قانون مدنی استثنا و مخصص ماد     700نباید پنداشت ماد     شود.«نمی

 شود.  .م )تعلیق در ضمان( خارج بوده و در نتیجه حکم بطین بر آن بار نمی  699 .م، از موضو  ماد   700نیست. پس ماد  
ی: »در جرایم تعزیری قابل گششت، گششت شاکی یا مدعی خصوصی حس  مورد موج  موقوفی تعقی   قانون مجازات اسیم 100مطابق ماد   ✓

ابتدا »جرایم ریرقابل گششت« داخل در   از  بنابراین  قابل گششت« است؛  تعزیری  این ماده، »جرایم  یا موقوفی اجرای مجازات است.« موضو  
 موضو  این ماده نبوده است و نسبت به آن »تخصص« دارد. 

 قایسن تبصص و ورد:م

 شباهت تبصص و ورود:

 « است. موضوعی الف ح هم در تخصص و هم در ورود خروج، »

 است نه ادعایی و تنزیلی.واقعی  و حقیقیب ح خروج موضوعی هم در تخصص و هم در ورود به صورت 
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 تفاوت تبصص و ورود:

 

برخی از افراد دلیل اول را از موضو  آن به طور اعتباری و تعبدی )نه به طور  در حکومت ابتدا دلیل عامی وجود دارد. سسس دلیل دوم   حکومت: ن3
کند تا آن افراد از حکم دلیل عام خارج شوند. در حکومت ممکن است دلیل دوم برعکس عمل نموده، برخی افرادی را که حقیقتًا  واقعی( خارج می 

)نه به طور واقعی( داخل در موضو  دلیل عام نماید تا آن افراد نیز مشمول حکم  باشند به طور اعتباری و تعبدی  داخل در موضو  دلیل عام نمی 
 دلیل عام قرار گیرند. بدین ترتی  حکومت بر دو قسم است: 

آید؛ بدین معنی که دلیل دوم برخی از افراد دلیل اول را از  در حکومت تضییقی اخراج موضوعی پیش می قسر نبست: حکومت تضییقی:  
سازد تا آن افراد مشمول حکم دلیل اول نگردند. برای مثال هرگاه گفته شود همۀ علماء  کند و در واقع دلیل اول را مضّیق می می موضو  آن خارج  

کند. این اخراج،  را احترام کنید و سسس گفته شود علماء فاسق عالم نیستند، دلیل دوم علماء فاسق را از موضو  دلیل اول )علماء( خارج می 
باشد یعنی به جای آن که توان عالم بودن را از از شخص عالم سل  نمود بلکه این اخراج، تعبدی و اعتباری می یرا حقیقتًا نمی واقعی نیست ز 

مستقیمًا گفته شود علماء فاسق را احترام نکنید )تخصیص(، به طور ریرمستقیم گفته شده علماء فاسق عالم نیستند تا در نتیجه مشمول حکم  
 ر نگیرند. وجوب احترام قرا 

قانون مجازات اسیمی »هر کس پیامبر اع،م صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء ع،ام الهی را دشنام   262برای مثال، مطابق ماد  
ء نماید که قانون مجازات اسیمی: »هرگاه متهم به س ، ادعا 263شود« و مطابق ماد  النبی است و به اعدام میکوم می دهد یا قشف کند ساب 

است    اظهارات وی از روی اکراه، رفلت، سهو یا در حالت مستی یا رض  یا َسبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده 
  النبی« است و حکم آن میکوم شدن به اعدام است، ماد  قانون مجازات اسیمی »ساب   262شود.«: موضو  ماد   النبی میسوب نمی ساب 
 قانون مجازات اسیمی را تفسیر و دامنۀ آن را میدود کرده است.  263قانون مجازات اسیمی موضو  ماد   263

ای دلیل دم تعدادی از افراد خارج از موضو  دلیل اول را به طور اعتباری و تعّبدی داخل  در حکومت توسعه  ای:قسر دوم: حکومت توس ه 
گویند. برای مثال هرگاه کند تا مشمول حکم دلیل اول قرار گیرند. به این قسم از حکومت، »ادخال موضوعی« نیز می در موضو  دلیل اول می 

سواد نیز عالم هستند. در این صورت واض  است آن افراد پیر واقعًا عالم نیستند  و سسس گفته شود افراد پیر بی   گفته شود همۀ علماء را احترام کنید
 خواسته آنها را در حکم عالم قرار دهد تا حکم وجوب احترام نسبت به آنها نیز اجرا شود. و متکلم می 

ای مواجه  ار امری را در حکم امر دیگر قرار داده است با حکومت توسعه گشای در قوانین بسیار است. هرجا قانون مثال حقوقی حکومت توسعه 
روند از دو جهت در حکم ریرمنقول دانسته است؛  قانون مدنی برخی از اموال منقول را که در کشاورزی به کار می   17هستیم. برای مثال ماد   

تبصص

عنییاست؛تکوینیوماتیتخصصدرموضوعیخروج
.استعقلحکمبهمستند

لیلد شمولووسعتشودحشفدومدلیلاگرتخصصدر
.نمی شودزیادیاکماول

ورود

ن،رهبمستندیعنیاست؛تعبدیوروددرموضوعیخروج
.استشار 

ولاجملۀشمولووسعتشودحشفوارددلیلاگروروددر
.می شودزیادیاکم
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حکم اموال ریرمنقول بر آنها بار شود، آنها را داخل در موضو  اموال    خواسته یعنی با این که این اموال ماتًا منقول هستند ولی چون مقنن می 
 ریرمنقول قرار داده است.

قانون مجازات اسیمی: »هر کس پیامبر اع،م صلی الله علیه وآله و سلم و یا هر یک از انبیاء ع،ام الهی را دشنام   262مثال دیگر مطابق ماد   
السیم و یا حضرت فاطمه زهرا سیم  شود: تبصره ح قشف هر یک از ائمۀ معصومین علیهمام میکوم می النبی است و به اعددهد یا قشف کند ساب 

قانون مجازات اسیمی »دشنام یا قشف انبیاء« است و تبصر  آن   262النبی است«: موضو  صدر ماد  الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم س  
 آن را توسعه داده است. دهند دامنۀ  با تفصیری که از آن ارائه می 

 مقایسن ورود و حکومت: 

 شباهت ورود و حکومت: 

 باشند. گشار می هستند؛ یعنی مستند به ن،ر شار  و قانون  تعبدیهم »ورود« و هم »حکومت« 

 تفاوت ورود و حکومت: 

 

برد؛ به  حکم عام بیرون می چنان که در بیث عام و خا  گششت در تخصیص، دلیل خا ، تعدادی از افراد موضو  عام را از    تبصیص: ن4
عبارت دیگر تخصیص عبارت است از »اخراج حکمی«. پس در تخصیص با این که افراد خا ، داخل در موضو  عام هستد از حکم عام خارج  

یل خا ( با این  شوند. برای مثال هرگاه گفته شود همۀ علماء را احترام کنید )دلیل عام( و سسس گفته شود علماء فاسق را احترام نکنید )دلمی
 شوند.که علماء فاسق داخل در موضو  دلیل عام )علماء( هستند از حکم دلیل عام )وجوب احترام( خارج می 

شود ... .« و قانون مدنی: »قتل از موانع ارث است، بنابراین کسی که مورث خود عمدًا بکشد از ارث او ممنو  می   880برای مثال، مطابق ماد   
 نون مدنی: »در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفا  باشد مفاد ماد  فو  مجری نخواهد بود« قا 881مطابق ماد  

قانون مدنی: »خیار شر     446شود.« و مطابق ماد   قانون مدنی: »هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می   445مثال دیگر، مطابق ماد   
 447له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد.« و مطابق ماد   ا  به شخص مشرو   ممکن است به قید مباشرت و اختص

 قانون مدنی: »هرگاه شر  خیار برای شخصی ریر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.« 

حکومت

؛ندنمی کمعدومرامیکومدلیلموضوغحاکم،دلیلحکومتدر
.می کندمیدودیاگستردهراآنتنهابلکه

باریاعتصورتبهرامیکومدلیلموضو حاکمدلیلحکومتدر
.می کندمیدودیاتوسعه(تنزیلییاادعایی)

ورود

.می شودمعدوموارددلیلوسیلۀبهموروددلیلوروددر

انمیازحقیقیطوربهراموروددلیلموضو وارددلیلوروددر
.برمی دارد
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 مقایسن تبصیص و حکومت: 

 

 بندی و نکات تکمیلیجمع 
 وض  الفاظ

 گویند. درلت الفاظ بر معانی را وضع می وضع: : 1نکته 

 درلت لفظ بر معنی، جز از راه جعل و تخصیص توسط واضع نیست. : 2نکته 

 نامند. پس از عمل وضع، لفظ را دال و معنی را مدلول می  :3نکته 

تبصیص

.می شودعامشدنمیدودموج هموارهتخصیص

«محک»ازراافرادییافردخا دلیلتخصیصدر
.می کندخارجعامدلیل

.ننکاحترامراعلیکن،احترامرادانشمندان:مثال

دلیل،باشدنداشتهوجودعامدلیلاگرتخصیصدر
.نمی شودبیهودهولغوخا 

دلیل خا  تنها در صورتی که ظهور قوی تری داشته 
.باشد، بر عام مقدم می شود و آن را تخصیص می زند

یحقیقنیوبهعمومازعامکردنخارجتخصیصدر
.است

.بیان عام استحکم عقل تخصیص به 

حکومت

میکومدلیلشدنمیدودموج گاهیحکومت
ممیکودلیلیافتنتوسعهموج گاهیمی شود
.می شود

ازراافرادییافردحکم،دلیلتضییقیحکومتدر
.می کندخارجمیکومدلیل«موضو »

.یستندانشمندعلیکن،احترامرادانشمندان:مثال

دلیل،باشدنداشتهوجودمیکومدلیلاگرحکومتدر
.می شودلغوحاکم

.دلیل حاکم همواره بر دلیل میکوم مقدم می شود

یلدلمصادیقبعضیاخراجتضییقیحکومتدر
.حقیقینهاست،(تنزیلییاادعایی)اعتباریمیکوم،

.این اثر را دارددرلت لف،ی حکومت به 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ! ها درخواست بدینرسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به های حقوقی آزمون جهت دریافت جزوات                                            های وکالت، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمون یمی دکتر مالکر فقه جزوه اصول

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

151 

 ر سه قسم است: یعنی علم از چیزی به چیز دیگر و خود ب ؛ انوا  درلت: درلت در لغت به معنای راهنمایی است :4نکته 

 آتش، درلت جای پا بر رونده  مانند درلت دود بر؛ مدلول دارد بر همیشه الف. درلت ماتی یا عقلی: درلتی است که دال 

 مانند درلت اشک بر اندوه، عطسه بر سرماخوردگی ؛ مدلول دارد  بر معمورً ب.درلت طبعی: درلتی است که دال 

 مدلول دارد مانند درلت مقررات فوتبال برای بازی فوتبال. بر  بر اثر وضع واضع که دال  ج.درلت وضعی یا جعلی: درلتی است

 کننده لفظ در مقابل معنی( داده است. )وضع  واضع: شخصی است که لف،ی را در مقابل معنایی قرار :5نکته 

 باشد.که در مبیث الفاظ همان لفظ می  شدهموضو : وضع  :6نکته 

 باشد.شده برای آن که در مبیث الفاظ همان معنی می ع له: وضموضو    :7نکته 

انوا  وضع: در وضع، تصور لفظ و معنی ضروری است چرا که وضع نوعی حکم بر معنی و بر لفظ است و چون تصور یک شیء به دو صورت    :8نکته  
 پشیراست اقسام وضع نیز خود بر دو شکل است: امکان 

نو  وضع، وضعی است که در آن واضع لف،ی را برای معنایی معین نموده است مثًی شار  لفظ صیه را برای  الف. وضع تعیینی یا تخصیصی: این 
 داده است یا درلت لفظ پراید برای اتومبیلی خا .  انجام یک عمل دینی خاصی قرار 

قدر ادامه یابد و با قرینه و مناسبتی   تعمال آنله استعمال شود و این اس ب. وضع تعینی یا تخصصی: یعنی لفظ در معنایی خارج از معنای موضو   
کش و پس از این نو  وضع  برده شود که حتی پس از گششت اّیامی بدون آن قرینه نیز فهمیده شود مانند لفظ قانون که معنای بدوی آن خط  کار به 

 به معنای میتوا دستور قواعد آمر  اجتماعی است. 

 است.   کثرت استعمالاست و درلت ناشی از وضع تعینی، بر اثر    جعل و تخصیصلت ناشی از وضع تعیینی، بر اثر  تفاوت وضع تعیینی و تعینی: در  :9نکته  

 این عمل را بر عهده دارد.   عرفدر وضع تعینی یا تخصصی واضع مشخصی وجود ندارد و معموًر  :10نکته 

 علم اصول، حقیقت است. شود در له به کار برده می حقیقت: لف،ی که در معنای ماوضع   :11نکته 

 شود در علم اصول، مجازاست. له به کار برده می مجاز: لف،ی که در معنای ریر از ماوضع  : 12نکته 

ره  رلط: لف،ی که نه در معنای حقیقی و نه در معنای مجازی به کار رود و بدون قرینه و مناسبت باشد، لفظ رلط است مثل به کار بردن لفظ پنج : 13نکته 
 ار. برای دیو 

های حقیقت و مجاز: چنانچه انسان در وضع یک لفظ خا  برای معنایی خا  شک کند و نداند که استعمال لفظ حقیقی بوده و یا مجاز،  نشانه   : 14نکته  
 آید. نیاز به عیئم حقیقت و مجاز پدید می

مانند استعمال لفظ ید به معنای دست نه استییء و چیرگی یا استعمال    شود، حقیقت استَتباُدر: معنایی که زودتر از ما بقی معانی از لفظ تفهیم می   :15نکته  
 لفظ پیروزی به معنای برتری نه یک تیم فوتبال به همین نام. 

صیت سل  و عدم صیت سل ، صیت حمل و عدم صیت حمل: چنانچه امکان اخش معنایی از لف،ی موجود نباشد، آن لفظ برای آن معنا    :16نکته  
بارتی عدم صیت سل ، عیمت حقیقت و صیت سل  عیمت مجاز است. همچنین درستی حمل لفظ برای معنای مشکوک، عیمت  حقیقت است. به ع

کننده  حقیقت است و نادرستی حمل، عیمت مجاز است مانند به کار بردن لفظ میاکم برای میکمۀ دادگستری که حقیقت است و برای نهادهای رسیدگی 
 اداری که مجاز است. 

 اتخام فرمول صیت سل  وعدم صیت سل :  :17نکته 

 حیوان درنده/موضو  اسد/لفظ است: صیی  است، پس حقیقت است.
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 رجل شجا /موضو  اسد/لفظ است: رلط است، پس مجاز است. 

 گویند و عیمت حقیقت است.اطّراد: کثرت استعمال لفظ در معنایی بدون قرینه را اطّراد می: 18نکته 

دانند اما در کنکور کانون وکی اطّراد عیمت حقیقت است مانند لفظ جانور که هم  برخی از فقها مانند مرحوم م،فر اطّراد را عیمت حقیقت نمی :19نکته 
 به معنای حیوان است و هم به معنای شخص زیرک و مومی که برای لفظ حیوان اطّراد دارد و عیمت حقیقت است. 

ه خود واضع به طور صری  یا ضمنی معنی خاصی از لفظ را مورد درلت قرار دهد این عیمت حقیقت است به عبارتی واضع  تصری  واضع: چنانچ  :20نکته  
راهنمایی و رانندگی    برای اولین بار این لفظ را برای چه معنایی به کار برده است که این معنای اولیه حقیقت است مثل به کار بردن لفظ چراغ در مقابل عیئم

 ارت چراغ راهنمایی. با عب

 نمودار عیئم تشخیص حقیقت از مجاز:  :21نکته 

 الف. إطراد. 

 ب. َتباُدر.

 ج. تصری  واضع. 

 د. صیت حمل یا عدم صیت سل .

 صیت سل  یا عدم صیت حمل، نشانۀ مجاز است. : 22نکته 

 مثال حقوقی برای معنای حقیقی:  :23نکته 

خود    امنتواند از  داده باشد که از ملک عبورکند هر وقت بخواهد می   امنک ریر ندارد ولی صاح  ملک  قانون مدنی: اگر کسی حق عبور در مل   98ماده  
 رجو  کند و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات. 

 هر دو لفظ امن به معنای حقیقی است.

 مثال حقوقی برای معنای مجازی:  :24نکته 

کند. رسیدگی در این ماده در دیوان عالی کشور  عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اورا  را که رزم است قرائت میقانون آدم: در موقع رسیدگی    315ماده   
 مدن،ر است. 

 شرایط استعمال مجاز: برای اینکه بتوان از لفظ مجازی استفاده نمود شرایط زیر رزم است.  :25نکته 

ای حقیقی و مجازی است. به عبارتی دیگر مناسبتی است که مو  پسند است حتی اگر  الف. عیقه، مناسبت یا ارتبا : من،ور ارتبا  میان معن
 میتوای متضاد داشته باشد مثل اینکه به فردی که مو روی سرش نیست بگوییم زلفی. 

 شود که معنای حقیقی مدن،ر نیست. ب. قرینه: عیمتی است که به واسطۀ آن مخاط  متوجه می 

 اقسام عیقه:  :26نکته 

 لفظ »شیر« برای »انسان شجا «  مشابهت: مانند به کار بردن  عیقۀ  •

 مو گفته شود زلفی. عیقۀ تضاد: یعنی میان معنای حقیقی و مجازی تضادی باشد که نسبت مو  پسند آن را بسشیرد مثل اینکه به فرد بی  •

شود یک اتا  اجاره کردم در حالی که من،ور یک واحد  جزء و کل: یعنی یک لفظ  جزیی ادا شود و معنای کلی مدن،ر باشد. مثل اینکه گفته  •
یا این که گفته شود »برای اجرای حد سرقت دست راست سار  باید قطع شود« که من،ور چهار انگشت دست راست او   ؛ وآپارتمان کامل باشد

 است.
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شود خانه خراب شد درحالی که سقف خانه  عیقۀ کل و جزء: یعنی یک لفظ  کلی گفته شود ولی معنای جزء مدن،ر باشد. مثل اینکه گفته  •
 مدن،ر باشد. 

ف کردن صفت به موصوفی که در زمان گششته نه چندان دور با توجه به اینکه عیقه  • ای بین وصف فعلی و قبلی وجود  عیقۀ ماکان: یعنی ُمتص 
 قانون مدنی.  1245شود مانند لفظ قیم در ماد  دارد گفته می 

 میل(: مانند عبارت »کیس، ساکت است« که من،ور دانشجویان داخل کیس است.عیقۀ ظرف و م،روف )حال و  •

شود، مانند این که به دانشجوی مقطع دکتری که در حال تیصیل  در آینده میقق می   عیقۀ مشارفت: یعنی آنچه در ُشُرف انجام و وقو  است و •
 است، دکتر گفته شود. 

 بردهایی که دارد دارای انوا  و اقسامی است:انوا  قرینه: قرینه با توجه به کار  :27نکته 

 دهد. قرینه صارفه خود به دو شکل است: ای که مهن مخاط  را از معنای حقیقی به مجازی سو  می الف. قرینۀ صارفه: قرینه 

ک به واسطۀ عقد بیع به سازد. مثل اینکه فردی بگوید ید مل ای است که من،ور متکلم را با لفظ عیان می : قرینۀ صارفه لف،یه: قرینه 1الف.
 فروشنده واگشار گردید. 

سازد. مثل اینکه در کانون وکیی دادگستری تابلوی دادگاه ای است که من،ور متکلم را با حالت عیان می: قرینۀ صارفه حالیه: قرینه 2الف.
 انت،امی وکی است نه دادگاه عمومی. فهمیم که من،ور از دادگاه، دادگاه نص  شده باشد ولی با توجه به اینکه کانون وکی است می 

  ب.قرینۀ معینه: این قرینه درجایی کاربرد دارد که بخواهیم یکی از معانی حقیقی لفظ مشترک را مدن،ر قرار دهیم. مثًی لفظ گل دارای سه 
 باشد: گیاه، به هدف رسیدن در ورزش و اتومبیلی خا . معنی می 

 انوا  قرینۀ معینه:  

شود. مثًی گوینده بگوید لطفًا سوار گل شوید که در  ای که با آن من،ور متکلم با آوردن لف،ی مشخص می ف،یه: قرینه : قرینۀ معینۀ ل1ب. 
 شوید من،ور وی اتومبیل گل است. این حالت متوجه می 

زند نشسته و ناگهان فریاد می   شود. مثًی گوینده جلوی تلویزیونای که با آن من،ور متکلم از حالت عیان می: قرینۀ معینۀ حالیه: قرینه 2ب.
 های ورزشی است. گل که من،ور به هدف رسیدن در بازی

 نمودار استعمال مجاز:  :28نکته 

 استعمال مجاز: وجود عیقه و وجود قرینه  

 انوا  عیقه: شباهت، تضاد، جزء و کل، کل و جزء، ماکان و ... :29نکته 

 انوا  قرینه: صارفه، معینه  :30نکته 

 انوا  قرینه صارفه: لف،یه، حالیه  :31نکته 

 انوا  قرینه معینه: لف،یه، حالیه  :32نکته 

 شود: ا  حقیقت پرداخته می انوا  حقیقت: در نکات قبل به تعریف حقیقت پرداخته شد. در اینجا به مکر انو  :33نکته 

گویند. نام دیگر حقیقت لغوی،  الف. حقیقت لغوی: چنانچه لفظ در معنایی که به عنوان معنای حقیقی آن است به کار رود آن را حقیقت لغوی می 
 استعمال حقیقی است. 
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گویند.  معنای دیگری پیدا کند آن را حقیقت عرفی میب.حقیقت عرفی: چنانچه لف،ی در معنایی ریر از معنای لغوی خود به کار رود در میان عرف 
 باشد.نام دیگر حقیقت عرفی، وضع تعینی می 

  ج.حقیقت شرعی )قانونی(: چنانچه الفاظی که در زمان شار  مقدس از معنی وضعی خود جدا شده تا آن جا که بدون قرینه به معنای شرعی من،ور
که قبل از شر  معنایی داشته و پس از آن به معنای جدیدی مقصود شده است مثل لفظ صیه  درلت کند این حقیقت شرعی است؛ یعنی الفاظی  

  که قبل از شر  مقدس اسیم به معنای دعا بوده و اینک به معنای عمل عبادی خاصی است. برخی از اصولیون معتقدند که حقیقت شرعی و قانونی 
 باشد.معنای هر دو نو  حقیقت یکی است و انتقال یک معنا به معنای دیگر می  یکسان است. در عمل چه آن را متفاوت بدانیم چه یکسان،

 گشار لف،ی را از معنای وضعی یا لغوی و عرفی جدا و به معنای مورد ن،ر خود منتقل کند. نکته حقیقت قانونی: یعنی قانون 

 مثال حقوقی برای حقیقت قانونی: : 34نکته 

تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه مالک مشخص  هایی است که سابقۀ عمران و احیاء داشته و به  شهری زمین   قانون زمین شهری: اراضی بایر   4ماده   
 داشته یا نداشته باشد. اراضی بایر شهری در این ماده یک حقیقت قانونی است. 

) ( معنای شرعی جدیدی یافته و بدون قرینه بر آنها درلت  حقیقت متشرعه: الفاظی که در میان فقها به ویژه از زمان حضرت امام جعفر صاد     :35نکته  
 کند. می

 حقیقت شرعیه و متشرعه با یکدیگر متفاوت هستند.  :36نکته 

گشار منتقل شده یا خیر؟ باتوجه به اصل عدم انتقال که  چنانچه تردید کنیم که آیا لف،ی از معنای وضعی و عرفی خود به معنای مورد ن،ر قانون  :37نکته  
 شود فرخ بر آن است که انتقالی صورت نگرفته است. ر آینده توضی  داده می د

 در تعارخ حقیقت لغوی با عرفی: حقیقت عرفی، مقدم است. :38نکته 

 در تعارخ حقیقت لغوی با شرعی )قانونی(: حقیقت شرعی )قانونی(، مقدم است.  :39نکته 

 (: حقیقت شرعی )قانونی(، مقدم است. در تعارخ حقیقت عرفی با حقیقت شرعی )قانونی  :40نکته 

 درتعارخ حقیقت لغوی با حقیقت عرفی با حقیقت شرعی )قانونی(: حقیقت شرعی )قانونی(، مقدم است.   :41نکته 

 ال،هور. شتراک، اصالة  عدم ار  عدم النقل، اصالة عدم التقدیر، اصالة ارطی ، اصالة   العموم، اصالة  الیقیقه، اصالة انوا  اصول لف،یه: اصالة  :42نکته 

 کاربرد دارد.  تفهیم مقصود گویندهاصول لف،یه: اصولی هستند که جهت  :43نکته 

یک    اصالة الیقیقه )اصالت حقیقت(: چنانچه لف،ی دارای معنای حقیقی و مجازی باشد و گوینده آن لفظ را به کار ببرد و متوجه نشویم که کدام   :44نکته  
 داریم، معنای حقیقی مدن،ر است. ق این اصل، مبنا را به اصالت حقیقت گشاشته و بیان می از معانی مدن،ر است مطاب

مشکور  اصالة ارطی  )اصالت اطی (: چنانچه متکلم لف،ی را بیان دارد و شک داشته باشیم که آیا این لفظ قیدی دارد یا خیر؟ با توجه به اصل    :45نکته  
 اصی نیست. داریم که آن لفظ دارای قید خبیان می 

فراد،  اصالة العموم )اصالت عموم(: چنانچه متکلم لف،ی را بیان دارد و شک داشته باشیم که آیا مقصود تمامی افراد آن لفظ بود و یا برخی از ا   :46نکته  
 باشد.گشاریم که مطابق اصالة العموم، اصل بر آن است که تمامی افراد آن عام مدن،ر می مبنا را بر آن می 

صل،  اصالة عدم التقدیر )اصالت عدم تقدیر(: چنانچه متکلم لف،ی را به کار ببرد و شک ایجاد شود که لف،ی در تقدیر است یا خیر؟ مطابق این ا  :47نکته 
گوینده مطابق  هیچ لف،ی در تقدیر نیست. من،ور از تقدیر گرفتن آن است که آیا لف،ی توسط گوینده حشف شده است یا خیر؟ همان گونه که بیان گردید،  

 این اصل هیچ لف،ی را در تقدیر نگرفته است. 
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اصالة عدم النقل )اصالت عدم نقل(: هرگاه شکی وجود داشته باشد که آیا یک لفظ معنایش به معنای جدیدی منتقل شده است یا خیر؟ بر این  :  48نکته  
 و نقلی به معنای جدیدی نشده است.  گردداساس و مطابق این اصل فرخ بر آن است که معنای قبلی همچنان ایفاء می 

باشد یا خیر؟ فرخ بر  اصالة عدم ارشتراک )اصل عدم اشتراک(: چنانچه از کیم گوینده شکی ایجاد شود که آیا لفظ دارای معنی مشترک می : 49نکته  
 آن است که لفظ دارای معنی مشترک نخواهد بود. 

 باشد.صل ظاهر کیم متکلم حجت و اصل می اصالة ال،هور )اصالت ظهور(: مطابق این ا  :50نکته 

 گردد. بازمی  اصالة ال،هورکلیه اصول لف،یه به  : 51نکته 

 مبنای حجیت اصالة ال،هور بنای عقی و عدم رد شر  است. :52نکته 

 انوا  اشتراک: اشتراک لف،ی، اشتراک معنوی  :53نکته 

 شود مانند گل. ها به صورت مشترک استعمال می شده و میان آن   اشتراک لف،ی: لف،ی که برای چند معنای متفاوت وضع  :54نکته 

 اشتراک معنوی: لف،ی که برای معنای کلی وضع شده و آن معنا دارای مصادیق متعدد است مانند بیع.  :55نکته 

 اقسام درلت لفظ بر معنا: نص، ظاهر، مجمل، مؤول.  :56نکته 

قانون مدنی که   338باشد مانند ماد  نص: مدلول صری  لفظ را نص گویند. نص لف،ی است که به هیچ عنوان خیف آن حتی میتمل نیز نمی  :57نکته 
 دارد: بیع عبارت است از تملیک عین به عوخ معلوم. مقرر می 

دارد: اشتباه موج  عدم نفوم معامله  قانون مدنی مقرر می  200شود. به عنوان مثال ماده که احتمال قوی از آن برداشت می ظاهر: لف،ی است : 58نکته 
 است. احتمال قوی این ماده ریرنافش بودن است اما ممکن است گفته شود من،ور بطین است. 

قانون مدنی بیان داشته است: اشتباه به صیت معامله    201نوان مثال ماد   : مجمل: لف،ی است که چند احتمال در معنای آن وجود دارد به ع59نکته  
 رساند. شاید بیان شود که من،ور این ماده بطین است و یا ریرنافش بودن و ریره. خلل وارد می 

قانون مدنی    200ثال درهمان ماده  گیرد به عنوان ممؤول: لف،ی است که احتمال ضعیف در آن موجود است و معموًر در مقابل ظاهر قرار می   :60نکته  
 چنانچه برداشت شود که معامله باطل است این بیان یک لفظ مؤول خواهد بود. 

 باشد.نص، حجت می : 61نکته 

 باشد )اصالة ال،هور(. ظاهر که همان احتمال قوی است قابل اتکا می  :62نکته 

 اتکا نمود.  توان به آندر صورتی که اجمال لفظ مجمل برطرف شود می  :63نکته 

 مؤول قابل اتکا نخواهد بود.  :64نکته 

تواند از آن لفظ استیفای یک معنی  استعمال لفظ در بیش از یک معنا نادرست است به عبارت دیگر، چنانچه متکلم لف،ی را به کار برد فقط می   :65نکته  
 را انجام دهد.

کند یا آنکه در برابر معنایی اعم  اضع لفظ، آن لفظ را برای معنای صیی  و کامل وضع می صیی  و اعم از مباحث الفاظ است. بدین معنا که آیا و   :66نکته 
 از کامل و ناقص. 

 اکثر علمای اصول، صیییی هستند ولی در مورد الفاظ شرعی حکم به وضع لفظ برای معنای اعم شده است. :67نکته 

شود با از بین رفتن آن، مات نیز  است که آیا زمانی که امری جاری بر یک مات می  مشتق: یکی از مباحث مهم لف،ی است که در آن بیث از آن :68نکته 
 رود؟ از بین می 
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 در مشتق سه اصطیح مدن،ر است: مبدأ، متلبس و انقضای مبدأ.  :69نکته 

 مبدأ: ریشه مشتق است و امری است که جاری بر مات شده است. :70نکته 

 متلبس: گرفتن صفت امری که جاری بر مات شده توسط آن مات را متلبس شدن گویند.  :71نکته 

 انقضای مبدأ: از بین رفتن مبدأ را، انقضا مبدأ گویند.  :72نکته 

 باشد.حقیقت می   الیال متلبس به مبدأ است،مشتق در مورد ماتی که فی  :73نکته 

 باشد.مشتق در مورد ماتی که درگششته متلبس به مبدأ بوده است، مجاز می : 74نکته 

 باشد.شود، مجاز می مشتق در مورد ماتی که در آینده متلبس به مبدأ می  :75نکته 

 اقسام درلت: تصوری و تصدیقی  :76نکته 

 شود. این نو  درلت، مهن انسان به میض شنیدن لفظ به معنای حقیقی آن منتقل می  درلت تصوری: درلتی است که تابع لفظ است. در :77نکته 

 کند.درلت تصدیقی: درلتی که تابع اراده است. در این نو  درلت لفظ در معنایی که متکلم آن را قصد کرده درلت می  :78نکته 

 اتی و حمل شایع صناعی. حمل صفت بر موصوف در اصول فقه بر دو نو  است: حمل اولی م :79نکته 

حمل اولی ماتی: چنانچه اتیاد مفهومی و ماتی میان موضو  و میمول آن باشد مانند اینکه گفته شود انسان حیوان ناطق است، این حمل اولی    :80نکته  
 ماتی است.

یاد میان مصدا  موضو  و میمول برقرار  حمل شایع صناعی: هرگاه اتیاد وجودی و خارجی میان موضو  و میمول باشد و در این حمل ات   :81نکته  
 باشد نه مفهوم و ماهیت آن، مانند اینکه گفته شود انسان فوتبالیست است این حمل شایع صناعی است.

 کند.قانون اساسی که اصطیح رجال بر معنای حقیقی آن صد  می  151مثال حقوقی برای اصالة الیقیقه: اصل  :82نکته 

 قانون مدنی که مقنن از لفظ میجور معنای خاصی را برداشت کرده است. 1207مثال حقوقی برای درلت تصدیقی: ماد  : 83نکته 

 قانونی مدنی.  311مثال حقوقی برای قرینۀ معینه: ماد   :84نکته 

 قانون اساسی در مورد لفظ شکایت.   90مثال حقوقی برای اصالة ارطی : اصل  :85نکته 

 قانون کار در مورد لفظ توقیف.  18مثال حقوقی قرینۀ صارفه: ماد   :86نکته 

 

 امر 

 امر: من،ور از امر کلمه أمر است که از حروف )أ، م، ر( ترکی  شده است.  :87نکته 

 واستن عالی از دانی است.امر خ :88نکته 

 امر ظهور در وجوب دارد.: 89نکته 

 تواند به صورت ماده و صیغه، ظهور یابد. امر می  :90نکته 

 تواند باشد که معموًر قوانین موضوعه بر این اساس هستند. امر جملۀ خبری در مقام انشاء نیز می  :91نکته 

کند مانند اینکه پزشکی بعد از سرماخوردگی جواز مصرف رشایی را که در سرماخوردگی ممنو  بوده است  امر عقی  َحْ،ر، درلت بر وجوب نمی   :92نکته  
 را بدهد.
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 یک موضو  و یک حکم دارد. هر جملۀ امر،  :93نکته 

 موضو : مستند جمله است مانند اشیاء و افعال.  :94نکته 

 گویند. حکم: مقرره مربو  به جمله را حکم می   :95نکته 

 اقسام حکم: وجوب، استیباب، اباحه، کراهت، حرمت  :96نکته 

 وجوب: حکمی که انجام یا ترک انجام آن مستوج  پاداش و کیفراست.  :97نکته 

 استیباب: حکمی که انجام آن پاداش دارد ولی ترک آن کیفر ندارد.  :98نکته 

 اباحه: حکمی که انجام یا عدم انجام آن مستوج  پاداش و کیفر نیست. : 99نکته 

 کراهت: حکمی که عدم انجام آن نسبت به انجام آن اولی است. :100نکته 

 ج  کیفر است.حرمت: حکمی که ترک آن مدن،ر است و انجام آن مستو   :101نکته 

 گانه وجوب جزء احکام تکلیفی هستند و خارج از آن هر حکمی جزء احکام وضعی است.احکام پنج  :102نکته 

 بندی زیر است. اقسام واج : واج  بر اساس تعاریف اصولی دارای تقسیم  :103نکته 

 وجوب، حکم خداوند است و واج ، عمل مکلفین است. : 104نکته 

 قانون مدنی. 1103شود مانند ماد  واج  عینی: واجبی است که تعلق به همۀ مکلفین دارد و با فعل یکی از دیگری ساقط نمی  :105نکته 

 قانون مدنی.  1043واج  کفایی: واجبی که مطلوب در آن، تیقق فعل است از جان  هر مکلفی که باشد مانند ماد  : 106نکته 

 قانون مدنی.  1114مقصود اصلی بیان وجوب همان چیز باشد مثل وجوب نماز مانند ماد  واج  اصلی: واجبی است که  :107نکته 

شود و از توابع مقصود واج  اصلی است مانند مثال قبلی در ماد   واج  تبعی: واجبی که وجوبش در دلیل نیامده و به کمک عقل استنبا  می  :108نکته 
 آوردن وسایل شخصی و ریره است.   که سکونت زن در منزل شوهر مستلزم حضور وی، 1114

 واج  توصلی: واجبی که انجام آن نیازمند قصد قربت نیست. :109نکته 

 واج  تعبدی: واجبی که انجام آن نیازمند قصد قربت است. :110نکته 

 قانون آیین دادرسی مدنی. 306واج  موقت: واجبی که دارای وقت و زمان معین است مانند ماد   :111نکته 

 باشد و یا زمان مضّیق است. واج  موقت خود بر دو قسم است یا زمان آن موسع می  :112نکته 

 واج  ریرموقت: واجبی که دارای وقت و زمان مشخص نیست.  :113نکته 

 واج  ریرموقت خود بر دو قسم است یا فوری است یا ریرفوری.  :114نکته 

 گری به عنوان جایگزین وجود ندارد. واج  تعیینی: واجبی است که در عرخ آن واج  دی: 115نکته 

 چنانچه واجبی دارای جایگزینی در طول باشد آن واج  تعیینی است.  : 116نکته 

 واج  تخییری: واجبی است که در عرخ آن جایگزین وجود دارد.  :117نکته 

 النفسه است مانند نماز.واج  نفسی: واجبی که به خودی خود مطلوب است و امتثال آن فی  :118نکته 

 واج  ریری: وجوبی که امتثالش برای انجام کار ریری باشد نه برای خودش مانند وضو. : 119نکته 
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 واج  مطلق: واجبی که وجوبش متوقف بر چیزی نیست مانند نماز.  :120نکته 

 واجبی که وجوبش متوقف بر چیزی است مانند حج.  واج  مشرو : :121نکته 

 واج  معلق: واجبی که وجودش متوقف بر امری است مانند روزه سال آینده برای فرد بالغ.: 122نکته 

 واج  منجز: واجبی که وجوبش متوقف بر امری نیست مانند نماز ظهر امروز.  :123نکته 

 

 نهی

 حقیقت در حرمت است.باشد که نهی از ریشۀ َنَهَی می   :124نکته 

 تواند در قال  ماد  نهی، صیغۀ نهی و جملۀ خبری نمود پیدا کند.نهی می : 125نکته 

ّ   : 126نکته  
ّ جهت امتثال حکم نهی، چه ترک نهی به واسطۀ ترک فعل باشد و چه کف 

نفس در  نفس در هر حال، نهی امتثال گردیده و به طور کلی کف 
 کند. کفایت می  امتثال رزم نیست، صرف ترک فعل

 بایست تفاوت قائل شد: آیا نهی مفسد است؟ برای پاسخ به سؤال مشکور می   :127نکته 

 آید: نهی در عبادات مفسد است اما نهی در معامیت از دو من،ر قابل بررسی است که در میل می 

 الف. چنانچه نهی به خود معامله )سب ( تعلق گیرد، مفسد نیست. 

 اثر معامله )مسب ( تعلق گیرد، مفسد است. ب.چنانچه نهی بر 

تواند دیگری را اجبار به تعمیر  قانون مدنی: هیچ یک از صاحبان طبقۀ تیتانی و ررفۀ فوقانی نمی  128مثال حقوقی برای نهی به سب : ماده    :128نکته  
 یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید. 

هایی را آخر آنها مسدود نیست تملک  تواند طر  و شوار  عامه و کوچه کس نمی قانون مدنی: هیچ  24 : ماده مثال حقوقی برای نهی به مسبّ  :129نکته 
 کند.

 شان باشد، در ریر این صورت امر درلت بر تراخی دارد ولی نهی درلت بر فور. ای همراه امر و نهی، نه در فور درلت دارد نه بر تراخی مگر قرینه   :130نکته  

شان باشد. هر چند برخی از اصولیون معتقدند نهی بر تکرار درلت دارد و امر بر  ای همراه امر و نهی نه بر َمّره درلت دارد نه بر تکرار مگر قرینه   :131نکته  
 َمّره.

 باشند. اکثر اصولیون معتقدند صیت و فساد ناشی از امر و نهی از امور انتزاعیه عقلی می   :132نکته 

 تشخیص اینکه آیا نهی به سب  معامله برخورد نموده یا به مسب  آن بستگی به لسان متکلم دارد.  :133نکته 

 

 مفهوم و منطوب 

 باشد.ای مربو  به بیث الفاظ میمنطو  و مفهوم از مباحث پایه  :134نکته 

 رشده است.شود و موضو  آن در جمله مکمنطو : معنایی که به صورت مستقیم ازجمله برداشت می : 135نکته 

 شود و موضو  آن در جمله مکر نشده است. مفهوم: معنایی که به صورت ریرمستقیم از جمله برداشت می :136نکته 

 قانون مدنی: ودیعه عقدی است جایز.  611مثالی حقوقی برای منطو : ماده  :137نکته 
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توان خواستگاری نمود )پس اگر زنی خالی از  لی از موانع نکاح باشد میقانون مدنی: هر زنی را که خا  1034مثال حقوقی برای مفهوم: ماده    :138نکته  
 توان خواستگاری نمود(. موانع نکاح نباشد نمی 

 تواند مفهوم نداشته باشد.تواند مفهوم داشته باشد و می هر کیمی منطو  دارد، ولی هر کیمی می  :139نکته 

 اقسام درلت لفظ بر معنا:  :140نکته 

 ابقی: درلت لفظ بر کل معنا مثل درلت خانه بر اجزای خانه به تمامه.الف. درلت مط

 الی آخر کتاب.  1ب.درلت تضمنی: درلت لفظ بر جزء معنا مثل درلت کتاب بر صفیه 

 نیمکت کیس درس. بر ج.درلت التزامی: درلت لفظ بر خارج معنا مثل درلت میز

 منطو  خود بر دو قسم است: : 141نکته 

 تضمنی  الف. منطو  صری : درلت مطابقی و

 ب.منطو  ریرصری : درلت التزامی

 درلت التزامی خود بر سه قسم است:  :142نکته 

 قانون مدنی که کلمۀ جنون در تقدیر است.  954درلت اقتضاء: صیت جمله مستلزم در تقدیرگرفتن کیمی است مانند ماد  

 قانون مدنی که در آن قصد تملک علت حکم است.  143آن قید مشکور در کیم علت حکم است مانند ماد    درلت تنبیه و ایماء: درلتی است که در

شود که معموًر مقصود گوینده نیست ولی نتیجۀ کیمش همان حکم جدید است.  درلت اشاره: درلتی است که در آن کیم حکم جدیدی استخراج می
 شود. کم جدیدی خارج می قانون مدنی که از آنها ح 808و  821مواد 

 : مخالف. 2: موافق 1اقسام مفهوم:   :143نکته 

 مفهوم موافق: مفهومی است که با منطو  موافق است.   :144نکته 

 : اولویت.2: مساوی 1مفهوم موافق خود بر دو قسم است: :145نکته 

 مفهوم موافق مساوی )قیاس مساوات(: مفهومی که از ن،ر شدت و ضعف با منطو  مساوی است.  :146نکته 

 تر از منطو  است.مفهوم موافق اولویت )قیاس اولویت(: مفهومی که از ن،ر علت در مفهوم قوی  :147نکته 

ر نیز حرام هستند. های مُ مثال برای مفهوم موافق مساوی: ُشرب شراب حرام است پس سایر نوشیدنی   :148نکته   سک 

 ای آزرد. توان آنها را با ضربه مثال برای مفهوم موافق اولویت: به پدر و مادر نباید ُاف گفت پس به طریق اولی نمی : 149نکته 

 انوا  مفهوم مخالف: الف. شر  ب.وصف ج.رایت د.حصر هح.لق  و.عدد.  :150نکته 

 ،ر قابل بررسی است: مفهوم مخالف شر : جمله شرطیه از دو من :151نکته 

دم همان خود موضو  حکم باشد و این در جایی است که حکم در  1  : یک من،ر آن است که جمله شرطیه برای بیان موضو  حکم باشد یعنی مقَّ
کم نیز رافل  تالی، منو  به شر  در مقدم است مثل اگر خداوند به تو فرزند پسری داد او را ختنه کن. پس اگر فرخ اعطای پسر موجود نباشد ح 

 است. پس اینجا مفهوم مخالفی وجود ندارد. 

اگر قهرمان شوی مدال طی  2 ادات شر  مثل  یعنی جملۀ شر  و جزا و  از جملۀ شرطیه همان ترکی  اصلی جمله شرطیه است  : من،ر دیگر 
 گیری. این جمله شرطیه مفهوم مخالف دارد. می
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توانند قید موضو   اعم از َنعت و ریرَنعت است و شامل حال و تمییز و امثال آنها از اموری که می   مفهوم مخالف وصف: مقصود از وصف معنایی   :152نکته  
 شود.تکلیف باشند می 

 : توضییی 2: احترازی 1مفهوم مخالف وصف خود بر دو نو  است: : 153نکته 

 مفهوم مخالف وصف از من،ر احترازی مفهوم دارد ولی توضییی مفهوم ندارد.  :154نکته 

 مثال قید احترازی: نکاح معلق باطل است، یعنی نکاح ریرمعلق، باطل نیست.  :155ه نکت

 برند که مفهوم وصف، حجت نیست یعنی قید توضییی است.ولی در کنکور بیشتر مفهوم وصف را درجایی به کار می  : 156نکته 

 کند.آن مشخص می مفهوم مخالف رایت: رایت لف،ی از انتهای حکم را با توجه به مصادیق  : 157نکته 

 از ن،ر برخی اصولیون، رایت داخل در ُمغّیا است و از ن،ر برخی دیگر رایت داخل در ُمغّیا نیست. : 158نکته 

 ُمغّیا: منطوقی است که رایت دارد.  : 159نکته 

الشکر موجود نبود حکم نسبت  چنانچه شرایط فو  از ن،ر کنکوری اینکه رایت داخل در ُمغّیا است بستگی به قراین و اوضا  و احوال دارد ولی  :  160نکته  
 باشد.به رایت مجمل است و راه برای اجرای اصول عملیه فراهم می 

سازد و دارای ادات حصر مثل فقط،  مفهوم مخالف حصر: مفهومی است که انیصار در مصدا ، حکم را برای آن مصادیق قطعی و حجت می  : 161نکته 
 قانون مدنی.  58اده باشد مثل متنها و امثالهم می 

 از ن،ر اصولیون و در کنکور مفهوم حصر حجت است یا به عبارتی مفهوم حصر، مفهوم مخالف دارد.  :162نکته 

 مفهوم مخالف لق : مقصود از لق  هر اسمی است که موضو  حکم قرار گیرد مثل لفظ سار  یا زانیه. :163نکته 

 مخالف ندارد یا به عبارتی مفهوم لق ، حجت نیست.  از ن،ر اصولیون و کنکوری لق  مفهوم :164نکته 

 گویند.مفهوم مخالف عدد: انتفا  حکم به یک عدد خا  را مفهوم مخالف عدد می  : 165نکته 

و مثال    قانون مدنی  808از ن،ر اصولیون عدد مفهوم ندارد مگر درجایی که قرینه وجود داشته باشد. مثال برای اینکه عدد مفهوم دارد ماده    :166نکته  
 قانون مدنی خواهد بود.  857برای جایی که عدد مفهوم ندارد ماده 

 

 عام و خاص 

 عام و خا  از مباحث مهم اصولی هستند.  :167نکته 

 شود. عام: لف،ی است که معنای آن شامل همۀ مصادیقی که حکم عام در آن تثبیت شده، می : 168نکته 

 خا : لف،ی است که معنای آن شامل بعضی مصادیقی است که حکم عام در آن تثبیت شده است.  :169نکته 

 قانون مدنی.  20شود مانند ماد  معموًر ادات عام شامل مواردی از جمله همه، هر، هیچ، کل، جمیع و مصادیقی از این دست می: 170نکته 

 باشد.می قانون مدنی  200مثال حقوقی برای خا ، ماد   :171نکته 

ص: دلیلی که پاره :172نکته  ّ  سازد. ای از افراد عام را از حکم خارج میُمَخص 

ص، ماد   :173نکته  ّ  قانون مدنی است. 4مثال حقوقی برای ُمَخص 

 تخصیص: اخراج بعضی، از شمول حکم عام است.  :174نکته 
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 نشود.  تخصص: خود لفظ از ابتدا أمر شامل فردی که مشمول حکم نیست : 175نکته 

 : عام بدلی 3: عام مجموعی 2: عام َافرادی یا استغراقی 1اقسام عام:  :176نکته 

تک افراد بشود و در نتیجه هر فرد به تنهایی موضو  حکم باشد و هر حکم  گیرد شامل تک عام َافرادی یا استغراقی: حکمی که به عام تعلق می   :177نکته  
 .  خود را داشته باشدکه متعلق به فردی از موضو  است عصیان خا

 قانون اساسی است.  41مثال حقوقی عام َافرادی یا استغراقی، اصل  :178نکته 

عام مجموعی: بدین معناست که حکم برای مجمو  با همان اصول مجموعی ثابت باشد و در نتیجه خود مجمو  به عنوان موضو  واحدی    :179نکته  
 شود. تلقی می 

 قانون مدنی است. 1024وعی: ماده مثال حقوقی عام مجم :180نکته 

ای است که من،ور یک فرد ریرمعین از همۀ  البدل ثابت باشد. پس به گونه عام بدلی: بدین معناست که حکم برای یکی از افراد به صورت علی  :181نکته 
 افراد عام است.

 قانون مدنی است.  317مثال حقوقی عام بدلی: ماده  :182نکته 

ص: : 183نکته   : منفصل 2: متصل 1اقسام ُمَخصِّ

 : رایت5کل  : بدل بعض از4: استثنای متصل 3: شر  2: صفت 1انوا  مخصص متصل:  :184نکته 

 مخصص متصل: جزئی از جمله عام است و خود مستقل نیست.  : 185نکته 

 قانون مدنی. 954مخصص متصل صفت: مقتضی صفتی در بیان مخصص است مانند ماد   :186نکته 

 قانون مدنی. 929مخصص متصل شر : شر  موج  جدایی مخصص در کیم است مانند ماد   :187نکته 

 قانون مدنی. 1287مخصص متصل )استثنای متصل(: ماد   :188نکته 

 کل(.  مخصص متصل )بدل بعض از : 189نکته 

 قانون مدنی.  871مخصص متصل رایت: ماد   :190نکته 

 کیم موجود نبوده بلکه در کیمی مستقل موجود باشد.  مخصص منفصل، مخصصی است که در : 191نکته 

 زند.مخصص منفصل لف،ی: لف،ی که عام را تخصیص می  :192نکته 

 خورد. مخصص منفصل ُلّبی یا عقلی: با ادراک عقلی، عام تخصیص می  :193نکته 

 برخی معتقدند مخصص منفصل ُلّبی یا عقلی خود بر سه قسم است:  :194ته نک

 : عقل 3: إجما  2: قرائن و اوضا  و احوال 1

تر توضی  داده شده، اصل بر عمومیت لفظ است و خا  بودن نیازمند شرایط فو   اجمال مخصص: با توجه به قاعد  اصالة العموم که پیش  :195نکته  
اندازد ولی چنانچه مخصص واض  و روشن نباشد، مخصص مجمل است و برخی  فی در مخصص باشد عام را از عمومیت میاست و چنانچه صراحت کا

کند و اصالة العموم باید نادیده گرفته شود و برخی دیگر نیز معتقدند عموم همچنان برقرار است که البته ن،ر بهتر آن  معتقدند که اجمال به عام سرایت می
 کند.عام سرایت می  است که اجمال به 

 : اجمال مصداقی. 2: اجمال مفهومی 1اجمال مخصص دو گونه است:  :196نکته 
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اجمال مفهومی: اجمالی است که در مفهوم شفافیت وجود ندارد و معنی مخصص روشن نیست. مثال لفظ تهرانی: متولد تهران، مقیم تهران،    :197نکته  
 فامیلی تهرانی. 

دانیم که حرام  دانیم اما در مصدا  آن مفهوم شک و شبهه است. مثال: حکم شراب را میجمالی است که مفهوم را می اجمال مصداقی: ا   : 198نکته  
 است اما در مصدا  آن آیا این لیوان دارای میتوای شراب است یا خیر شک داریم. 

 قانون مدنی است. 201مثال حقوقی لفظ مجمل در ماد   :199نکته 

 میان دو معنای مختلف و متباین است. : تردید در 1گونه است: دو  اجمال مفهومی :200نکته 

 میان دو معنای اقل و اکثر است.  : تردید در 2    

 کند؟ باید در هر مورد قائل به تفکیک شد )به شرح میل(: آیا اجمال مخصص به عام هم سرایت می  :201نکته 

 حیث مفهوم در چهار وضع قابل بررسی است:  اجمال مخصص از

ن: اجمال به عام سرایت می  الف. مخصص متصل از جهت مفهوم به واسطۀ تردید میان دو امر  کند.ُمتبای 

شود مگر دانشجویان  مثال برای مخصص متصل در جهت مفهوم به واسطۀ تردید میان دو امر متباین: به همه دانشجویان حقو  وام داده می 
 تهرانی. 

 کند.دید میان اقل و اکثر: اجمال به عام سرایت می ب.مخصص متصل از جهت مفهوم به واسطۀ تر 

 توانند قاضی شوند مگر ُفّسا . مثال برای مخصص متصل از جهت مفهوم به واسطۀ تردید میان اقل و اکثر: همۀ دانشجویان حقو  می

 کند. متباین: اجمال به عام سرایت می  ج.مخصص منفصل از جهت مفهوم به واسطۀ تردید میان دو امر

گیرند. به دانشجویان تهرانی وام  برای مخصص منفصل از جهت مفهوم به واسطۀ تردید میان دو امر متباین: کلیه دانشجویان حقو  وام می   مثال 
 شود. داده نمی 

 کند.جهت مفهوم به واسطۀ تردید میان اقل و اکثر: اجمال به عام سرایت نمی  د.مخصص منفصل از 

توان آن را زمین  کاری شود آیا می کاری یا نهال اکثر: هرگاه در زمینی گل  به واسطۀ تردید میان اقل و  مثال برای مخصص منفصل از جهت مفهوم
 نه؟  مزروعی دانست یا

 قسم است:  بر دو اجمال مخصص از حیث مصدا  نیز :202نکته 

 کند.الف. مخصص متصل اجمال مصداقی: اجمال به عام سرایت می 

داشت: هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شرو  به قانون مجازات اسیمی سابق بیان می   4ی: ماد   مثال برای مخصص متصل اجمال مصداق 
شود. حال اگر تردید ایجاد  اجرای آن نماید لکن جرم من،ور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد میکوم به مجازات همان جرم می 

کند مجرای اجرای  خیر؟ در این حالت با توجه به اجمال مخصص که به عام سرایت پیدا می  یا  شود که مقدار عملی که به جا آورده شده جرم است 
 حکم میل تردید است. 

 کند. ب.مخصص منفصل اجمال مصداقی: اجمال مخصص به عام سرایت می

ه و خارجه مطیع قانون ایران خواهند  دارد: کلیه سکنۀ ایران اعم از اتبا  داخلقانون مدنی مقرر می  5مثال مخصص منفصل اجمال مصداقی: ماد   
مطیع قوانین و مقررات دولت   ...دارد: اتبا  خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربو  به اموال شخصی و قانون مدنی مقرر می  7بود. ماد  

 متبو  خود خواهند بود. 
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 تواند مثال این اجمال باشد. شخصیه است یا خیر؟ می اگر شک شود که جهیزیه و مهریه زن مورد بیث قرار گیرد که آیا جزء احوال 

د ُخصَّ باید میان مخصص منفصل و متصل   :203نکته  
َ
  آیا عمل به عام قبل از َفیص و جستجو از مخصص جایز است؟ با توجه به قاعده ما من عام اّر و َق

 تفاوت قائل شد: 

 به اصالة العموم استناد نمود و باید به َفیص و جستجو پرداخت. توان الف. در مورد مخصص منفصل به دلیل وجود علم اجمالی نمی 

اصالة العموم معارضه کند و نیازی   تواند باب.در مورد مخصص متصل به دلیل اینکه احتمال وجود مخصص ضعیف است، این احتمال ضعیف نمی
 به َفیص و جستجو نیست.

شود که آیا مخصص فقط مربو  به آخرین جمله است یا به تمام جمیت  ن سؤال فرخ می اگر در انتهای چند جمله یک مخصص قرار گیرد ای  :204نکته  
  گردد؟ به این سؤال چندگونه پاسخ داده شده است ولی از من،ر کنکوری چنانچه موضو  در تمام جمیت به صورت اسم باشد اعم از اینکه اسامی بازمی 

د اما چنانچه موضو  در جمله اول اسم باشد در جمیت بعدی ضمیر باشد در این فرخ مخصص  کنیکی باشد یا متفاوت، مخصص فقط به آخری برخورد می 
 خورد. به همه می

 تواند منطو  عام را تخصیص بزند؟ بله، به شرطی که خا  مفهوم داشته باشد چه مفهوم موافق و چه مفهوم مخالف.آیا مفهوم خا  می  :205نکته 

آید که آیا جملۀ دوم ناسخ جمله اول است یا مخصص آن. این فرخ در این  َدَوران  امر بین تخصیص و نسخ: گاهی اوقات این شبهه پیش می   :206نکته  
 وادی قابل طرح است. 

 نسخ در اصول فقه به معنای برداشتن حکمی شرعی با دلیل شرعی دیگر که بعد از آن بیان شده باشد، است.  :207نکته 

 : نسخ کلی 2: نسخ جزئی  1ه است:نسخ دو گون

 کند. الف. نسخ جزئی: فقط بخشی از عام را نسخ می 

 کند. ب.نسخ کلی: تمامی عام را نسخ می

 باشد.نسخ جلوگیری از امتداد زمانی قانون است اما تخصیص میدود کردن حکم قانون عام نسبت به برخی از افراد آن می  :208نکته 

 فروخ مختلف در َدَوران بین نسخ و تخصیص:  :209نکته 

 : تاریخ عام و خا  معلوم است. 1

 اند: خا ، مخصص عام است. الف. تاریخ عام و خا  هم زمان 

 ب.عام اول و خا  بعدی: اگر خا  قبل ازعمل به عام آمده باشد، مخصص است ولی اگر بعد از عمل به عام آمده باشد، ناسخ است.

 زند.ی: مشهور اصولیون معتقدند که خا  مقدم عام مؤخر را تخصیص می ج.خا  اول و عام بعد 

 : تاریخ یکی معین و دیگری مجهول است: 2

 شود. الف. تاریخ عام معلوم و خا  مجهول: طبق اصل تأخر حادث، خا  تخصیص دهنده عام می 

 صل بر تخصیص است. ب.تاریخ خا  معلوم و عام مجهول: طبق اصل تأخر حادث، عام مؤخر، خا  فرخ شده و ا

 زند.: تاریخ هر دو )عام و خا ( مجهول است: مطابق ن،ر اکثر اصولیون که در کنکور نیز مطرح است، خا ، عام را تخصیص می 3

 در تمامی حارت فو ، اصل بر تخصیص است و فقط در جایی که خا  بعد از عام است و به عام عمل شده باشد در اینجا نسخ است.   :210نکته 

دلیل اینکه تخصیص نسبت به نسخ اولویت دارد آن است که با اجرای تخصیص مطابق قاعده )الجمع مهما امکن اولی من الطرح( عمل    :211ه  نکت
 ایم. نموده 
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 مطلق و مقید 

 باشد.مطلق و مقید از مباحث مهم اصول لف،یه می  :212نکته 

 درلت کند.مطلق: آن لف،ی است که بر معنای شایع در جنس خود  :213نکته 

« یعنی مطلق لف،ی است که بر امری که در جنس آن شایع است، درلت می   :214نکته  ه  ْنس  ع  فی ج   کند.»َاْلُمْطَلُق ما َدلَّ علی شای 

 مقّید: آن لف،ی است که در جنس خود از شمول و فراگیری خارج شده باشد.  :215نکته 

ی :260نکته  ْن ش  َج م  ُد ما ُاْخر  د لف،ی است که از شایع بودن خارج شده است. »َاْلُمَقیَّ  ا « یعنی مقیَّ

 های میان مطلق و عام: تفاوت  :217نکته 

 الف. درلت عام بر عموم ناشی از وضع است ولی درلت مطلق بر اطی ، ناشی از اموری به نام مقدمات حکمت است.

 عوارخ و حارت است. در عام تأکید به روی افراد است ولی در مطلق تأکید بر روی  ب.

 ماند.ررم قید خوردن، مطلق می افتد ولی مطلق باز هم علیخورد از عموم می وقتی عام تخصیص می  ج.

 عموم عام بیشتر استغراقی است ولی مطلق بیشتر بدلی است. د.

 نسبت بین عام و مطلق، از نو  عموم و خصو  من وجه است. :218نکته 

 ارطی  آن است که اصل اطی  است و تقیید نیازمند دلیل است. معنای اصالة  :219نکته 

 ارطی : بنای عقیء، عدم رد شار  و ظهور لف،ی است. دلیل حجیت اصالة  :220نکته 

 اطی  و تقیید، متیزم هستند.   :221نکته 

 اطی  و تقیید نسبی هستند. :222نکته 

 تقابل مطلق و مقید، از نو  ملکه و عدم ملکه است.  :223نکته 

 گردد و به شرح زیر است: مقدمات حکمت: شرایطی است که موج  ایجاد لفظ مطلق می :224نکته 

 الف. امکان اطی  و تقیید: لف،ی مطلق است که بتواند قیدی را بگیرد.

 ید: برای اینکه لف،ی مطلق باشد نباید قرینه مبنی بر قید داشته باشد.ب. نبودن قرینه مبنی برق

 ج. در مقام بیان بودن متکلم: اگر متکلم در مقام بیان نباشد، لفظ مطلق نیست.

ُمَتَیّقن در حکم وجود قرینه لفظ بر تقیید می  در 
َ
ُمَتَیّقن در مقام مخاط : وجود ق در 

َ
 باشد. د. نبودن ق

 شود. انصراف مهن از لفظ به برخی از مصادیق لفظ یا برخی از اصناف آن مانع از تمسک به اطی  می هح. نبودن انصراف:  

 : من،ور از نبودن انصراف به عنوان مقدمات حکمت، انصراف به جهت کثرت استعمال است.225نکته 

 کرد.  هرگاه میان مطلق و مقید، تناقض وجود داشته باشد باید مطلق را بر مقید حمل :226نکته 

ن: کیمی که مجمل نباشد یا اجمال آن برطرف شده باشد. :227نکته   مبیَّ

 مجمل: کیمی است که معنای آن معین نبوده و مرّدد میان دو یا چند احتمال باشد.  :228نکته 
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ن در مقابل مجمل است.  :229نکته   مبیَّ

ن دو گونه است:  :230نکته   مبیَّ

نی که از ابتدا مبین بود  ه است )نص و ظاهر(. الف. مبیَّ

ن نبوده و اجمالش برطرف شده است.  نی که از ابتدا مبیَّ  ب. مبیَّ

 تکلیف به مجمل درست نیست. :231نکته 

 ، جایز است اما تأخیر بیان از وقت حاجت، جایز نیست. وقت خطابتأخیر بیان از  :232نکته 

 گویند. در اصطیح اصولی نص و ظاهر را میکم می  :233نکته 

ن این مطل  است.   3بایست برای اجرا رفع گردد و ماد  اجمال در قوانین موضوعه می  :234نکته   قانون آیین دادرسی مدنی ُمبیِّ

 

 ادله استنباط احکام اسالمي 

 به عقید  اصولیون و فقهای شیعه ادلۀ استنبا  احکام اسیمی چهار مورد است:  :235نکته 

 الف. قرآن 

 ب.سنت 

 ج.اجما  

 د.عقل 

 ای اصولی فقهی است. گونه که از نامش پیداست موج  تفهیم مبانی پایه ادلۀ استنبا  احکام اسیمی همان :236نکته 

 است.  ترین دلیل احکام از ن،ر اصولیونقرآن مهم  :237نکته 

 شود. در علم اصول به قرآن، کتاب نیز گفته می  :238نکته 

 الصدور است و به حد تواتر رسیده است. قرآن قطعی  :239نکته 

 الدرله است یعنی تمام آیات قرآن روشن نیست.قرآن ظنی  :240نکته 

 باشد.دلیل عقلی می تخصیص و تقیید قرآن به وسیلۀ خبر متواتر و آیات دیگر، اجما ، خبر واحد و  :241نکته 

 قیاس موج  تخصیص و تقیید قرآن نیست.  :242نکته 

 از ن،ر کنکوری آیات قرآن بعضًا ناسخ یکدیگر هستند.  :243نکته 

 نسخ قانون باید قطعی باشد. :244نکته 

 تواند ناسخ قرآن باشد. دلیل ظنی نمی   :245نکته 

 د.باشسنت: قول یا فعل یا تقریر معصوم ) ( می  :246نکته 

 ترین دلیل حجیت سنت، قرآن است. مهم  :247نکته 

 گویند.های عصر حاضر نقل شده است و اصطیحًا به نقل سنت، خبر می سنت برای انسان  :248نکته 
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 : خبر واحد.2: خبر متواتر 1خبر دو قسم است: :249نکته 

 رود.کنندگان آن به حدی گسترده است که احتمال خیف آن نمی روایت خبر متواتر: خبری است که به دلیل تعدد ناقلین و : 250نکته 

 : متواتر اجمالی. 3: متواتر معنوی 2: متواتر لف،ی 1خبر متواتر به سه شکل است: :251نکته 

 متواتر لف،ی: خبری است که الفاظ آن بدون هیچ تغییر و اختیفی به اسناد متعدد که مفید قطع و یقین باشد به معصوم برسد.  :252نکته 

 متواتر معنوی: خبری که با الفاظ متفاوت به نیو متواتر نقل شده ولی همۀ آنها مفید یک معنا باشند.  :253نکته 

 شود. گیری می لت التزامی مجمو  اخبار و حکایات مختلف راجع به یک موضو ، نتیجه متواتر اجمالی: خبری که از در :254نکته 

شود چرا که یک دلیل  کنندگان آن به حد تواتر نرسد. خبر واحد موج  حصول علم نمی خبر واحد: خبری است که متواتر نبوده و تعداد روایت :  255نکته  
 ظنی است. 

 ( ریرمستفیض.2یض ( مستف1خبر واحد دو گونه است:  :256نکته 

 کنندگان آن از سه نفر بیشتر است. خبر مستفیض: خبری است که مفید قطع نیست و سلسله روایت  :257نکته 

 کنندگان آن از سه نفر کمتر است. خبر ریرمستفیض: خبری است که مفید قطع نیست و سلسله روایت  :258نکته 

 آن است.ترین دلیل حجیت ظن خبر واحد، آیات قر مهم  :259نکته 

 دومین دلیل حجیت ظن خبر واحد، اجما  است.  :260نکته 

 سومین دلیل حجیت ظن خبر واحد، بنای عقیء است.  :261نکته 

 خبر متواتر، مفید قطع است و حجت است و خبر واحد، مفید ظن است. :262نکته 

 . ضبط 7عدالت . 6. توثیق 5. ایمان  4. اسیم 3. عقل 2. بلوغ 1شرایط راویان خبر: : 263نکته 

 شرو  تیمل و ضبط هم در هنگام تیمل و هم در هنگام ادا رزم است.  :264نکته 

 . ضعیف 4. موثق یا قوی 3. حسن 2. صیی  1اقسام خبر واحد برحس  شرایط راوی:  :265نکته 

 ند.اکنندگان آن تمامی شرایط را دارا هستند و توثیق هم شدهخبر صیی : خبری است که روایت :266نکته 

 اند.کنندگان آن شیعۀ دوازده امامی هستند ولی بعضی از آنها توثیق شده خبر حسن: خبری است که روایت :267نکته 

 اند.کنندگان آن شیعۀ دوازده امامی نیستند ولی توثیق شده خبر موثق یا قوی: خبری است که بعضی از روایت  :268نکته 

کنندگان یا بعضی از آنها، تمام یا قسمتی از شرایط را ندارند. خبر ضعیف حجت نیست مگر اینکه  ایت خبر ضعیف: خبری است که تمامی رو   :269نکته  
 گویند. مشهور باشد که به آن مقبول می 

 به ترتی  خبر صیی  و بعد خبر حسن و پس از آن خبر موثق به ترتی  حجت هستند. :270نکته 

 گویند.  خبرهای دروغ را خبرهای موضوعه یا مجهول  :271نکته 

 های حصول وثو  به روایت جهت تقویت آن: راه : 272نکته 

 الف. وثو  به راوی 

 ب.موافق بودن روایت با عمل مشهور 
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 ج.مضمون روایت نشانگر آن باشد که از جان  امام ) ( رسیده است. 

 د.روایات فراوان دیگری مضمون روایت مورد بیث را تأیید کنند. 

 . شهرت عملی 4. شهرت مدرکی 3. شهرت فتوایی 2. شهرت روایی 1اقسام شهرت: :273نکته 

 شهرت روایی: روایت خا  که توسط مشایخ حدیث و مشاهیر اهل حدیث نقل شده است.  :274نکته 

 هرگاه چند روایت متعارخ وجود داشته باشد روایتی که کثرت نقل داشته باشد موج  ترجی  است.  :275نکته 

 ن،ر داشته باشند و مستند رأی آنها معلوم نباشد. هرت فتوایی: هرگاه بیشتر فقها در یک فر  فقهی اتفا  ش :276نکته 

 شهرت مدرکی: هرگاه مستند رأی فقها معلوم باشد شهرت مدرکی خواهد بود و اعتبار آن از قوت خود مدرک نشأت خواهد گرفت.: 277نکته 

وایتی خا  اگرچه آن روایت ریر مشهود بوده و یا سند آن ضعیف باشد از این رو عمل فقها موج  تقویت  شهرت عملی: عمل بیشتر فقها به ر  :278نکته 
 گردد حجیت دارد اما حجیت آن مستقل نیست بلکه به واسطۀ حجیت آن روایت خا  است.روایت می 

 اجما ، قسم دیگر ادلۀ استنبا  اسیمی است.  :279نکته 

 اش عموم و خصو  مطلق است. شیعه و سنی، رابطه تعریف اجما  از ن،ر   :280نکته 

 اجما  از ن،ر شیعه، عام است و از ن،ر اهل سنت، خا  است.   :281نکته 

 . اتفا  اکثر. 2. اتفا  همه 1اجما  از ن،ر شیعه دو مورد است:  :282نکته 

 است.  فیت از رأی معصومکاشاز ن،ر شیعه اجما  به خودی خود حجت نیست بلکه به این دلیل حجت است که  :283نکته 

 از ن،ر شیعه، اجما  طریقیت دارد.  :284نکته 

 . استنتاج یا حدس 3. قاعد  وجوب لطف 2. اتفا  امت 1نیو  کشف اجما :   :285نکته 

 . حدسی یا استنتاجی 4. لطفی 3. دخولی یا تضمنی 2. سکوتی 1اقسام اجما  بر اساس چگونگی کاشفیت:  :286نکته 

 کوتی: چنانچه در موردی خا  هیچ یک از فقها رأی مخالف نداده باشند در آن مورد اجما  سکوتی وجود دارد. اجما  س :287نکته 

ن،ر داشته باشند امام معصوم ) ( در میان فقها حاضر شده و رأی خود را  اجما  دخولی یا تضمنی: اگر فقهای شیعه همگی بر حکمی اتفا    : 288نکته  
 کند.صادر می  الهویه به صورت مجتهدی مجهول 

 اجما  لطفی: قاعد  لطف موج  ایجاد حصول اجما  است. :289نکته 

 قاعد  لطف: وجود امام ) ( لطف خداوند در میان بندگانش است که موج  جلوگیری از کجروی و انیراف است.  :290نکته 

 اندیشید. توان گفت امام معصوم ) ( آن گونه میباشند می  ن،ر داشته ای اتفا  اجما  حدسی یا استنتاجی: چنانچه علمای دین بر مسأله  :291نکته 

 . اجما  منقول. 2. اجما  میصل 1اقسام اجما  بر اساس روش تیصیل:  :292نکته 

 ن،ر آنان را دریابد اجما  وی میصل است. اجما  میصل: چنانچه مجتهدی با بررسی آراء رفتاری فقها اتفا   :293نکته 

 قول نماید، ایجاد اجما  منقول است. شده نقل اجما  منقول: چنانچه مجتهدی از اجماعی که برای مجتهدی دیگر حاصل  :294نکته 

 . منقول واحد. 2قول متواتر . من1اجما  منقول خود بر دو نو  است: :295نکته 

 اجما  منقول متواتر: آن است که تعداد ناقلین آن زیاد بوده به حد تواتر رسیده باشد و مفید حجت است. :296نکته 
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 اجما  منقول واحد: آن است که تعداد ناقلین آن زیاد نیست و به حد تواتر نرسیده باشد و مفید ظن است. :297نکته 

 . اجما  ریرمدرکی. 2. اجما  مدرکی 1انوا  اجما  از من،ر ارزش اثباتی: :298نکته 

 گویند. س  کنند به آن اجما  مدرکی می ای کاجما  مدرکی: چنانچه فقها از کتاب و سنت دلیل برای اثبات حکم برای مسأله  :299نکته 

این اجما  ریرمدرکی یک دلیل مستقل برای    :300نکته   باشد در این حالت  اثبات اجما  وجود نداشته  برای  اجما  ریرمدرکی: چنانچه دلیل مدرکی 
 آید.استنبا  احکام به شمار می 

 قیاس نو  دیگری از ادلۀ استنبا  اسیمی است.  :301نکته 

 قیاس در اصول فقه همان تمثیل در علم منطق به معنای رسیدن از جزئی به جزئی دیگراست. :302نکته 

 . حکم فر  5. علت حکم اصل 4. فر  یا َمقیس 3. حکم اصل 2علیه . اصل یا َمقیس  1ارکان قیاس: :303نکته 

 شرایط قیاس:  :304نکته 

 یا حکم وضعی باشد. الف. حکم اصل، حکم شرعی فرعی باشد اعم از اینکه حکم تکلیفی  

 ب. حکم اصل، باید با دلیل قرآن و سنت ثابت شده باشد نه با قیاس دیگر. 

 تواند موضو  حکمی دیگر قرار گیرد. ج. حکم اصل، نباید خا  یا مستثنا باشد زیرا در این صورت نمی 

 الفار . . قیاس مع 4. قیاس در جزائیات و کفارات و دیات 3 . قیاس در عبادات احکام اصلی2. قیاس در الفاظ و معانی کلمات 1قیاس باطل:  :305نکته 

 . قیاس خفی. 4. قیاس جلی 3العله . مستنبط 2العله . منصو  1اقسام قیاس:  :306نکته 

  العله: قیاسی که علت حکم به صورت نص در حکم مکر شده است و حجیت این قیاس به این دلیل است که در صورت تصری  قیاس منصو    :307نکته  
 باشد.آید و یک برهان اصولی میشار  به علت حکم در موردی قضیه از صورت قیاس شرعی و تمثیل منطقی خارج و به شکل قیاس منطقی درمی 

ا  العله: قیاسی است که علت حکم صرییًا در کیم نیامده و ظنًا از کیم استنبا  شود و عقل آن را درک و بر اساس آن حکم ر قیاس مستنبط   :308نکته  
 دانند. به َمقیس تسری دهد و این قسم از قیاس را شیعیان حجت نمی 

 تر از اصل است. قیاس اولویت: از نو  قیاس جلی است و علت حکم در فر  قوی  :309نکته 

ر آن داریم و در حجیت  قیاس خفی: قیاسی است که به طور قطع ندانیم که جهت افترا  نو  و اصل تأثیری در حکم ندارد بلکه ظن بر عدم تأثی  :310نکته  
 این قیاس اختیف است. 

گاه باشیم که وصف معینی علت حکم است و سایر اوصاف در پیدایش  تنقی  منا : به معنای تعیین علت می   : 311نکته   باشد به صورتی که به طور حتم آ
 آن دخالتی ندارد. 

 تنقی  منا ، قطعًا حجت است.: 312نکته 

نصی درباره حکم داشته باشیم که علت حکم از آن نص استفاده شود و بخواهیم در مسألۀ دیگری که حکمش مسکوت  اتیاد طریق: چنانچه   : 313نکته 
 است همان علت را ثابت کنیم. 

بین    تخریج منا : استنبا  حکم را تخریج منا  گویند. بدین معنا که حکمی معلوم باشد ولی علت آن بیان نشده و با خیال و توجه به مناسبت   : 314نکته  
 حکم و وصف علت و منا  حکم دیگری را استنبا  کنیم. 

 باشد.تخریج منا ، حجت نمی : 315نکته 
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تیقیق منا : هرگاه علت حکم مشخص باشد و برای فهمیدن وجود یا عدم وجود آن علت در موردی خا  به تیقیق بسردازیم به آن تیقیق   :316نکته 
 منا  گویند. 

باشد ولی اگر علت حکم مطرح باشد در این صورت وحدت میک  العله می وحدت میک: همان تخریج منا  است و یک نو  قیاس مستنبط   :317نکته  
 باشد. العله می طیحی است مترادف با واژ  اتیاد طریق که از نو  قیاس منصو  اص

 قیاس در حقو  جزا، ممنو  است.   :318نکته 

 العله در حقو  ایران پشیرفته نیست. قیاس مستنبط   :319نکته 

 عقل یکی دیگر از ادلۀ استنبا  احکام است.  :320نکته 

 ساز حکم شرعی باشد. دلیل عقلی، عبارت است از ادراک عقلی که زمینه   :321نکته 

ه  اْلَعْقُل« :322نکته  ْرُ  َحَکَم ب  ه  اْلشَّ ْرُ ، َو ُکلُّ ما َحَکَم ب  ه  اْلشَّ ه  اْلَعْقُل َحَکَم ب   »ُکلُّ ما َحَکَم ب 

 . حکم ظاهری 2. حکم واقعی 1تقسیمات دلیل عقلی )دسته اول(: :323نکته 

ب  امور را دریابد و در نتیجه درک کامل و روشن امور حاصل می  :324ه نکت
ُ
 شود. حکم واقعی، حکمی است که عقل بتواند ُحسن و ق

 برد. حکم ظاهری، حکمی است که عقل با وجود عدم علم به فلسفه و چیستی مسأله با توجه به ظاهر امر برای انجام مسأله به کار می   :325نکته 

ب  عقلی 1ات دلیل عقلی )دسته دوم(:تقسیم :326نکته 
ُ
 . حکم مبتنی بر منطق 2. حکم مبتنی بر ُحسن و ق

ب  عقلی: گاهی احکام عقلی مبتنی بر قاعد  تیسین و تقبی  عقلی هستند مانند آنکه عقل حکم می :327نکته 
ُ
کند که در برابر  حکم مبتنی بر ُحسن و ق

 کمک و احسان دیگران تشکر کنیم.

کند برای یافتن معلول باید علت را  مبتنی بر منطق: گاهی احکام عقلی مبتنی بر تیسین و تقبی  عقلی نیست مانند آنکه عقل حکم می   حکم   : 328نکته  
 باشد.یافت که در این حکم اثری از بیث خوبی و زشتی امور نمی 

 . استلزامات عقلی 2. مستقیت عقلی  1تقسیمات دلیل عقلی )دسته سوم(:  :329نکته 

کند مال امانی باید به صاحبش مسترد شود یا  مستقیت عقلی: ادراکات مستقلی است بدون توجه به خطاب شار  مانند آنکه عقل حکم می   :330  نکته
 ظلم به حکم عقل ناپسندیده است.

انجام حکم شار  مستلزم انجام    استلزامات عقلی: گاهی دستور شار  میزمه با مقدمه خواستن امر دیگری است که در حکم نیامده است و  :331نکته  
باشد و حکم عقل به انجام آن مقدمه است مثل اینکه شار  حکم نموده بر رد تمام و کمال مال صغیر پس از رفع حجر وی و اینکه رزمه این  آن مقدمه می 

 حساب دور  قیمومت است. امر داشتن صورت 

 شد.حکم عقلی زمانی حجت است که نشانگر حکم شرعی با :332نکته 

 . عقل عملی. 2. عقل ن،ری 1عقل به دو گونه است: :333نکته 

 باشد.ترین مباحث عقل می بیث مقدمۀ واج  یکی از مهم  :334نکته 

 المقدمه . می 2. مقدمه 1در تعریف بیث مقدمۀ واج ، به طور کلی بیان دو موضو  قطعی است: :335نکته 

 المقدمه نیز موجود نخواهد بود. المقدمه را همراه دارد ولی اگر تیقق نیابد میمقدمه: چیزی است که چنانچه تیقق یابد می  :336نکته 

 المقدمه است. معموًر مقدمه پیش از می  :337نکته 

 شود. المقدمه: قبولی در امتیان کانون منجر به اخش پروانه وکالت می : مثال مقدمه و می 338نکته 
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. 7. مقدمۀ شرعی  6. مقدمۀ نفوم  5. مقدمۀ صیت  4. مقدمۀ علم  3. مقدمۀ وجود واج  )مقدمۀ واج (  2. مقدمۀ وجوب  1اقسام مقدمه:    :339نکته  
 . مقدمۀ قانونی. 9. مقدمۀ عادی 8مقدمۀ عقلی 

 حج. شود مثل استطاعت برای  المقدمه واج  نمی ای که چنانچه تیقق نیابد می مقدمۀ وجوب: مقدمه  :340نکته 

المقدمه واج  است اما تا زمانی که مقدمه تیقق نیابد قابل انجام نیست مثًی نماز با وضو واج   مقدمۀ وجود واج  )مقدمۀ واج (: یعنی می  : 341نکته 
 بایست وضو گرفت. شود ولی برای خواندن نماز مینمی

داند قبله سمت راست است یا چپ باید خواهد نماز بخواند ولی نمی کسی که می  رساندما را به علم می  %100طور    ای که به مقدمۀ علم: مقدمه   :342نکته  
 به هر دو طرف نماز بخواند. 

 شود. مثًی در عقود عینی، قبض شر  صیت است. المقدمه صیی  می آید می ای است که وقتی می مقدمۀ صیت: مقدمه  :343نکته 

 شود مثل وجود امن در عقد فضولی. افش است و با مقدمه نافش می المقدمه ریرنمقدمۀ نفوم: وقتی است که می  :344نکته 

 المقدمه رزم دانسته است مانند وضو برای نماز. ای که شر  آن را به وجود آورده و برای می مقدمۀ شرعی: مقدمه  :345نکته 

بایست دهند و شر  و عقل آن را بیان نکرده است مثل اینکه برای رفتن به مکانی ناآشنا می ای که مردم عادتًا انجام می مقدمۀ عادی: مقدمه   :346نکته  
 از فرد ماهر و آشنا راهنمایی خواست.

 گاه مستلزم ابطال تمبر مالیاتی است.ای است که قانون آن را به وجود آورده است مثل اینکه وکالت در داد مقدمۀ قانونی: مقدمه  :347نکته 

 اش نیز واج  است. المقدمه واج  باشد، مقدمه به عقید  اصولیون مقدمۀ واج ، واج  است؛ یعنی چنانچه می  :348نکته 

 اند از: دریل حجیت قاعد  مقدمه واج ، واج  است، عبارت  :349نکته 

 آید.   پیش میالف. به دلیل عقل ب.در صورت نفی قاعده، تکلیف ماریطا 

 إمن در شیء، امن در لوازم آن است.  :350نکته 

 جوهر: چیزی است که وجودش مستقل است.  : 351نکته 

 َعَرخ: چیزی است که وجود مستقل ندارد.  :352نکته 

 . رزم. 2. مفار  1انوا  َعَرخ: :353نکته 

 معروخ است مثل سسیدی کارش. َعَرخ مفار : َعَرضی است که گاهی با معروخ است و گاهی بدون  :354نکته 

 َعَرخ رزم: َعَرضی است که همیشه با معروخ است همیشه وابسته به معروخ است مثل مایع بودن آب.  :355نکته 

 . بین به معنای اخص.3. بین به معنای اعم 2. ریربین 1اقسام رزم:  :356نکته 

 شود ملزوم. امن در شیء می  :357نکته 

 رزم ریربین روشن نیست برای رسیدن به این رزم چهار چیزمی خواهیم:   رزم ریربّین:  :358نکته 

 اول. تصور ملزوم دوم. تصور رزم سوم. تصور رابطۀ ملزوم و رزم چهارم. استدرل.

 خواهیم: رزم بّین به معنای اعم: برای رسیدن به این رزم سه چیز می  :359نکته 

 تصور رابطۀ ملزوم و رزم. اول. تصور ملزوم دوم. تصور رزم سوم. 

 خواهیم: تصور ملزوم. رزم بّین به معنای اخص: برای رسیدن به این رزم یك چیز می  :360نکته 
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 رزم چه ریربین و چه بین، امن در شیء امن در لوازم آن است. :361نکته 

 باشد.امن در شیء شرعًا و قانونًا مستلزم امن در لوازم آن هم می :362نکته 

 نتیجۀ قاعده امن در شیء آن است که تعهد به چیزی مستلزم تعهد به لوازم آن است.  :363نکته 

ای که هیچ نصی در مورد آن از جان  شار  نرسیده و مثل و مانندی در احکام شرعی  قاعد  استصیح )مصال  ُمرَسله(: چنانچه در هر مسأله  :364نکته 
باشد. پس هرگاه  دهد و این حکم بر مبنای قاعد  عامی باشد که در شریعت موجود میم به رأی می حک   اندیشیمصلیت نداشته باشد، مجتهد بر اساس  

 گویند. اندیشی یا استصیح می احکام فقهی را مبتنی بر مصال  مرسله بدانیم به آن مصلیت 

 . تیسینی 3. احتیاجی 2. ضروری 1اقسام مصال : :365نکته 

 ی مادی یا معنوی انسان بدان بستگی دارد. هایی که زندگضروری: مصلیت  :366نکته 

 کند. گردد هرچند از دست دادن آنها اختیلی در ن،م زندگی ایجاد نمی احتیاجی: باعث رفع مشقت و رفع عسر و حرج می  :367نکته 

 شود ولی در زندگی مادی منشاء لشت بیشتر است. تیسینی: مصالیی که فقدان آن موج  اختیل در زندگی نمی  :368نکته 

 شیعیان معتقد به بطین قاعد  استصیح هستند.  :369نکته 

 ای پیدا کردن. أله ن،ر کردن از قیاس یا قاعد  کلی یا دلیل دیگر و به میح،ه مصلیتی خا  حکمی مخالف برای مساستیسان: صرف  :370نکته 

 . ضرورت. 2. قیاسی 1اقسام استیسان: :371نکته 

 استیسان قیاسی: چنانچه قیاس جلی را ترک کرده و قیاس خفی را به کار بندیم این استیسان قیاسی است.  :372نکته 

 ت است. کند استیسان ضرور استیسان ضرورت: عدول از حکم قیاس به واسطۀ ضرورتی که آن را ایجاب می  :373نکته 

 شیعیان معتقد به بطین قاعد  استیسان هستند.  :374نکته 

تفاوت استیسان و استصیح: استیسان همیشه برخیف یک دلیل دیگر است اما استصیح عبارت است از رعایت مصلیت بدون اینکه به    :375نکته  
 جنبۀ برخیف دلیل بودن آن توجه شود. 

ایران هر است:  376نکته   اما بیث مخصص منفصل عقلی را می در حقو  موضوعه  از اجرای استیسان در حقو   توان نمونه یسانی دلیل نیست  ای 
 موضوعه دانست. 

ّ مرایع: چنانچه اعمال مباح و حیل به وسیلۀ اعمال حرام انجام گیرد، باطل و حرام خواهد بود.  :377نکته 
 قاعد  َسد 

 رساند واج  است.را به انجام واجبات و ترک میرمات می هایی که انسان فت  مرایع: باز کردن راه :378نکته 

 تعاون بر إثم به دلیل )و ر تعاونوا علی ارثم و العدوان( حرام است.  :379نکته 

 تجری: عبارت است از اقدام به مخالفت هرچند در واقع امر خیف میقق نشود.  :380نکته 

 عرف: شیوه و روش مستمر عملی یا گفتاری است که در میان همه یا بیشتر مردم یا گروه خاصی مرسوم شده باشد.  :381نکته 

ترک آن    عادت: رفتار یا کرداری )فعلی( در اثر تکرار مورد قبول و خوشایند طبع فرد یا افرادی قرار بگیرد به طوری که انجام مکرر آن خوشایند و  :382نکته  
 دشوار باشد.

 نسبت بین عرف و عادت، عموم و خصو  من وجه است. :383کته ن
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ح استمرار باید ارادی باشد: اگر  2ح استمرار: شیوه و روش عملی یا گفتاری، باید مکررًا انجام شو تا بتواند عرف را به وجود آورد.  1عناصرعرف:    :384نکته  
ح استمرار باید توسط همه یا بیشتر مردم یا گروه  3ردم ارادی باشد مانع ایجاد عرف نیست.  پیدایش عرف ناشی از اجبار حاکمان باشد، ولی استمرار آن توسط م

 شود. خاصی از آنها صورت بگیرد: بنابراین به عادات فردی، عرف گفته نمی

 . تفسیر اراد  متعاملین در عقد. 2. تشخیص موضوعات 1کاربرد عرف در حقو :  :385نکته 

د و رال  و مشترک  3. قولی و عملی  2و خا     . عام 1اقسام عرف:    :386نکته   . عرف صیی   6. عرف دقیق و مسامیی  5. عرف مقارن و ریرمقارن  4. ُمَطرَّ
 و فاسد. 

 عرف عام: عرفی است که همۀ مردم یا اکثریت قری  به اتفا  آنان در آن مشترکند.  :387نکته 

 های صنفی، زمانی، مکانی، شار  و متشرعه است.شده و شامل عرف  عرف خا : عرفی است که از گروه خاصی از مردم پدیدار :388نکته 

 شود. عرف قولی: عرفی است که از شیو  استعمال لفظ در معنای معین به وجود آمده است که خود به دو دسته عام و خا  تقسیم می  :389نکته 

 ال الفاظ در معانی معینه به وجود آمده است.عرف قولی عام: همان فهم عرفی و متفاَهم عرفی است که در باب استعم :390نکته 

 شود. عرف قولی خا : شامل حقیقت شرعیه و نیز حقیقت متشرعه می :391نکته 

 عرف عملی: روشی است که در بخشی از أعمال مردم تیقق پشیرد و ناشی از عامل طبیعی نباشد.  :392نکته 

د: عرفی است که کلی و شامل باشد ی :  393نکته   عنی نسبت به همۀ کسانی که در قلمرو آن قرار دارند عمومیت داشته باشد به نیوی که در  عرف ُمَطرَّ
 تمامی این بید یا اقالیم معین عموم مردم به آن وقوف داشته باشند. 

 عرف رال : عرفی است که در اکثر أعمال و وقایع جاری مورد مراعات واقع شود.  :394نکته 

 گویند.عرف مشترک: عرفی است که عمل به آن و ترک آن در بین مردم مساوی است و از این جهت به آن عرف مساوی هم می  :395نکته 

 عرف مقارن: عرفی است که مقارن با پیدایش چیز دیگری موجود باشد و بر دو گونه است:  :396نکته 

 .الف. عرفی که مقارن با ظهور اسیم و تشری  احکام وجود داشته است

 ها باشد.ب.عرفی که مقارن با انعقاد معامیت و عقود، وصایا اقرار و مانند این 

 عرف ریرمقارن: عرفی است که تیقق آن متأخر از پدیدآمدن چیزی باشد و بر دو قسم است:  :397نکته 

 الف. عرف حادث ب.عرف متأخر 

   احکام به وجود آمده باشد.عرف ریرمقارن حادث: عرفی است که پس از ظهور اسیم و تشری :398نکته 

ها  این  عرف ریرمقارن متأخر: عرفی است که بعد از اتمام عقد در معامیت یا بعد از اعتراف در باب اقرار یا بعد از وصیت در باب وصایا و مانند :399نکته 
 به وجود آمده باشد. 

 عرف دقیق: عرفی است که ناشی از دقت و تیقیق باشد. :400نکته 

 دقتی سرچشمه گرفته و همراه با تخمین و تقری  است.عرفی مسامیی: عرفی است که از تسام  و بی  :401نکته 

 عرف صیی : عرفی است که بر خیف موازین شرعی نباشد. :402نکته 

 عرف فاسد: عرفی است که مخالف موازین شرعی از قبیل نص یا ظاهر یا کتاب و سنت باشد. :403نکته 

 تعریف عرف از ن،ر فقهی: هو ما استقر فی النفوس من جهة العقول و تلقته الطبا  السلیمه بالقبول یا العرف عاده جمهور فی قول او فعل.  :404نکته 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ! ها درخواست بدینرسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به های حقوقی آزمون جهت دریافت جزوات                                            های وکالت، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمون یمی دکتر مالکر فقه جزوه اصول

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

173 

 تعریف عادت از ن،ر فقهی: هی ارمر المتکرر من ریر عیقه عقلیه. :405نکته 

د »همگانی« یا ر1شرایط حجیت عرف:   :406نکته   . عدم مخالفت  4. عدم تصری   3زمان باشد نه سابق و نه رحق  . عرف باید هم2ال  باشد  . عرف باید ُمَطرَّ
 عرف با نص شرعی.

 مقنن ایران تعریف عرف و عادت را یکسان دانسته است. این در حالی است که آنها مترادف نیستند.  :407نکته 

ت حکم تکلیفی و کلی باشد و به  دلیل: هر چیزی است که مجهول را معلوم سازد و به معنای ا   :408نکته   خص چیزی است که به لیاظ کشف از واقع ُمثب 
 باشد.طور قطع و واقعًا ًکاشف حکم تکلیفی و کلی می 

 کند.اماره: چیزی است که به صورت ظنی و با توجه به ظاهر امر حکمی را ثابت می : 409نکته 

 و به ویژه در زمانی که در خصو  امری شک داریم کاربرد خواهد داشت. کند اصل: چیزی است که برای افراد رفع تییر می  :410نکته 

 های اماره و دلیل: تفاوت  :411نکته 

 . دلیل در معنای اخص حکم و دلیل قطعی است اما اماره دلیل ظنی است.1

 . دلیل به طور قطعی کاشف از واقع است اما اماره به طور ظنی کاشف از واقع است. 2 

ت اح3 ت موضوعات و احکام وضعی است. . دلیل ُمثب   کام تکلیفی است اما اماره ُمثب 

 های اماره و دلیل: هر دو به لیاظ کشف از واقع، حجیت دارند. شباهت  :412نکته 

 مقایسه اماره و دلیل با اصل:  :413نکته 

 شود. برای رفع بیتکلیفی استفاده می الف. دلیل و اماره کاشف از واقع هستند ولی اصل مطلقًا جنبۀ کشف از واقع ندارد و فقط 

 گویند. گویند ولی اصل را دلیل فقاهتی میب.دلیل و اماره را دلیل اجتهادی می

 اند.ج.دلیل و اماره بر اصل برتری دارند و در تعارخ اماره و دلیل با اصل، دلیل و اماره مقدم 

ای ز نیازی به َفیص ندارد و اماره حجت است مگر اینکه دلیل قطعی یا اماره د.عمل به دلیل در صورت وجود الزامی است، به کار بستن اماره نی
ای پیدا  تر برخیف آن وجود داشته باشد اما عمل به اصل زمانی جایز است که قبًی برای یافتن دلیل َفیص و جستجو شده باشد و دلیلی و اماره قوی 

 نشده است.

ت آثار لوازم عقلی و عا ت آثار و لوازم عقلی و عادی خود نیست.ن.اماره و دلیل ُمثب   دی خود هستند اما اصل ُمثب 

 که اصل مفید قطع یا ظن نیست.  و.دلیل مفید قطع یا ظن است و اماره رالبًا مفید ظن است در حالی 

ت، حجت نیست زیرا اصل نمی   :414نکته  ت آثار و لوازم عقلی احکام با موضوعاتی که ثابت کر اصل ُمثب   ده است، باشد.تواند ُمثب 

ت آثار و لوازم عقلی خود نیست.  :415نکته   اصل، ُمثب 

 . عملی.3. روایتی 2. فتوایی 1اقسام شهرت در فقه:  :416نکته 

 شهرت فتوایی از من،ر حجیت، مورد اختیف است.  :417نکته 

 شهرت روایتی از من،ر حجیت، قطعی است.  :418نکته 

 عی است. شهرت عملی از من،ر حجیت، قط: 419نکته 
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 اصول عملیه 

سم از اقسام مباحث اصول فقه است.   : 420نکته    اصول عملیه سومین ق 

 باشند: ترین اصول عملی چهار قسم می شود و مهم اصول عملیه اصولی هستند که در مقام شک در حکم واقعی یا در موضو  آن، بدان قاعده عمل می   : 421نکته  

 . اصل استصیاب. 4. اصل تخییر  3. اصل احتیا  یا اشتغال  2. اصل برائت  1

 . اصل مشترک. 3ی موضوعی  . اصل عمل 2. اصل عملی حکمی  1سه قسم است:   اصل عملی بر   : 422نکته  

 رود. اصل عملی حکمی: اصلی است که برای بیان حکم ظاهری به کار می   : 423نکته  

 اصل عملی موضوعی: اصلی است که برای بیان موضو  حکم به کار رود.   : 424نکته  

ت موضو  باشد. اصل مشترک: اصلی است که هم می   : 425نکته   ت حکم و هم ُمثب   تواند ُمثب 

 برائت، احتیا  و تخییر.   استصیاب،   مثال اصل عملی حکمی:   : 426نکته  

 ... مثال اصل عملی موضوعی: اصالة الصیه، اصالة الیرمه و    : 427نکته  

 .ارکثر مثال اصل مشترک: اصالة العدم، اصالة الطهاره و اصالة نفی   : 428نکته  

 باشد. می   شک موضو  اصول عملیه همگی،    : 429نکته  

 .شر  اجرای اصول عملیه، َفیص و جستجو برای پی بردن به حکم واقعی است   : 430نکته  

 .بندی چهارگانۀ برائت، استصیاب، احتیا  و تخییر، کامًی عقینی است انیصار اصول عملیه مهم به تقسیم   : 431نکته  

 .اند برخی از اصولیون اصول را به دو دستۀ میرز و ریرمیرز تقسیم کرده   : 432نکته  

 کند. اصل ُمیر ز، اصلی است که واقع را احراز و تعیین می   : 433نکته  

 کند. اصل ریرُمیر ز، اصلی است که واقع را احراز نمی   : 434نکته  

 گردد: اصول عملیه چهارگانه به شرح میل از من،ر حالت سابقه تعریف می   : 435نکته  

 به وجوب عمل به احتیا  وجود ندارد. الف. برائت: حالت سابقه مدن،ر نیست. عمل به احتیا  ممکن ولی دلیلی  

 گیرد. ب.استصیاب: حالت سابقه مورد توجه قرار می 

 شود. ج.احتیا : حالت سابقه مورد توجه قرار ندارد ولی دلیلی بر عمل به احتیا  وجود داشته و احتیا  انتخاب می 

 د. تخییر: حالت سابقه مورد توجه قرار ندارد و عمل بر احتیا  ممکن نیست. 

 میل اجرای اصول عملیه به شرح میل است:   : 436ه  نکت 

 به: اصل اشتغال الف. در مکلف  

 ب.در اصل تکلیف: اصل برائت 

 ج.در تکلیف: اصل تخییر 

 . استقرایی. 2. عقلی  1اقسام حصر:    : 437نکته  

 حصر عقلی: تردید میان وجود و عدم یا َدَوران امر بین نفی و اثبات.   : 438نکته  
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 باشد. حصر استقرایی: تردید میان دو یا چند چیز و وجود احتمال دیگر هم ریرممکن نمی   : 439نکته  

 .انیصار اصول عملیه، حصر عقلی است   : 440نکته  

 

 اصل برا ت 

 باشد.ترین اصول عملیه می اصل برائت یکی از اولیه   :441نکته 

 .باشدتعریف اصل برائت: چنانچه در توجه تکلیف شرعی یا قانونی در حکم دچار شک شویم اینجا مجرای اجرای اصل برائت می  :442نکته 

 .مجرای اجرای اصل برائت: شک در تکلیف است :443نکته 

 اصل عدم: اصلی است که شباهت بسیار زیادی به اصل برائت دارد ولی از جهاتی با آن تفاوت دارد.  :444نکته 

تعریف اصل عدم: بدان معناست که جزء مات پروردگار همه چیز از نیستی به هستی تغییر یافته است. لشا وجود هر چیزی جز، مات پروردگار    :445نکته  
 نیازمند دلیل است. 

 های اصل عدم و اصل برائت: تفاوت  :446نکته 

 الف. اصل برائت در خصو  تکلیف است ولی اصل عدم اعم است از اینکه تکلیفی مورد بیث باشد یا موضوعات بدون تکلیف باشند.

که اصل عدم    ب.اصل برائت درجایی به کارمی رود که تکلیفی در مرحلۀ واقع وجود داشته باشد ولی دلیلی برای احراز به آن نداشته باشیم در حالی 
 .اعم از واقع و ظاهر است

 ج.اصل عدم اصلی است عقلی ولی اصل برائت اصلی است شرعی.

 بررسی اصل برائت در حارت چهارگانه متصوره:  :447نکته 

 یست. دارد که واج  ن دانیم واج  است یا خیر؟ برائت در مقام پاسخ بیان می الف. شبهۀ حکمیۀ وجوبیه: یک موضو  کلی وجود دارد نمی 

 .دارد که حرام نیستدانیم حرام است یا نه؟ برائت درمقام پاسخ بیان می ب.شبهۀ حکمیۀ تیریمیه: یک موضو  کلی وجود دارد نمی 

 دارد که واج  نیست.دانیم واج  است یا نه؟ برائت در مقام پاسخ بیان می ج.شبهۀ موضوعیۀ وجوبیه: یک موضو  جزئی وجود دارد و نمی 

 .دارد که حرام نیستدانیم حرام است یا نه؟ برائت در مقام پاسخ بیان می تیریمیه: یک موضو  جزئی وجود دارد و نمی  د.شبهۀ موضوعیۀ 

قاب بی بیان می  :448نکته  ب  ع 
ُ
 باشد.دلیل حجیت اصل برائت، قاعد  ق

اباحه برای اثبات و شناخت حکم واقعی است. از سوی  تفاوت اصل برائت و احتیا : اصل برائت در مقام اثبات حکم ظاهری است اما اصل    :449نکته  
 روند.دیگر اصل برائت برای شناخت حکم تکلیفی به کارمی رود اما اصل ح،ر و اباحه برای شناختن حکم وضعی به کارمی 

قاب بیبیان است، آیات قرآن سنت و عقل نیز م  :450نکته  ب  ع 
ُ
 باشند.ؤید آن می گششته از این که دلیل حجیت اصل برائت قاعده و ق

 قانون اساسی جمهوری اسیمی ایران است.   37بهترین مصدا  اصل برائت، اصل  :451نکته 

کند که دفع ضرر میتمل واج  است. پس هر کجا که شک در تکلیف داشته باشیم در صورت  قاعد  وجوب دفع ضرر میتمل: عقل حکم می   :452نکته  
قاب و کیفر داده می  قاب بیبیان در قاعد  وجوب دفع ضرر میتمل ورود  شود. از ن،ر اصولی به ن،ر می عدم احتیا  احتمال ع  ب  ع 

ُ
رسد نسبت میان قاعد  ق

 است.
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 اصل تبییر 

 باشد.اصل تخییر از دیگر اصول عملیه مهم می  :453نکته 

ترک  تعریف اصل تخییر: من،ور از اصل تخییر این است که در موردی که تکلیف الزامی مردد باشد بین یکی از دو یا چند چیز و جمع بین آنها یا    : 454نکته  
 .سازیمهمه ممکن نباشد، مکلف را در انتخاب یکی از آن دو کار مخیر می 

آوری قطع  آوری شک وجود دارد ولی در تخییر یک گام جلوتر بوده و در الزام آوری یا عدم الزام تفاوت برائت با تخییر: در برائت از من،ر الزام   :455نکته  
 .وجود دارد فقط شک در وجوب یا حرمت آن الزام وجود دارد

 .. بین افراد واج  مخیر4. بین میشورین 3حم . بین دو حکم متزا 2. بین دو یا چند دلیل متعارخ 1انوا  تخییر:  :456نکته 

رسد که باید اند اما به ن،ر میتخییر بین دو یا چند دلیل متعارخ: در این حالت از آنجایی که ترجییی وجود ندارد برخی معتقد به تساقط شده   :457نکته  
 قائل به تخییر شد. 

 شود. ه اصل تخییر عمل می تخییر بین دو حکم متزاحم: در این حالت با توجه ب :458نکته 

 .تر استتخییر بین میشورین: اعتقاد به تخییر عقلی در چنین وضعیتی صیی   :459نکته 

های قبلی که اصل تخییر حکمی است  تخییر بین افراد واج  مخیر: تخییر در این جا تخییر حکمی واقعی و با مصادیق قبلی تخییر در شماره   :460نکته  
 ظاهری متفاوت دارد. 

 توان اشاره نمود. قانون مدنی می  410و ماد   1375قانون مجازات اسیمی مصوب  375های حقوقی بیث تخییر به ماد  از جمله مثال  :461ته نک

 

 اصل احتیاط

 .سومین اصل از اصول عملیه، اصل احتیا  است :462نکته 

 .نام دیگر اصل احتیا ، اصل اشتغال است :463نکته 

ای رفتار کرد که  اصل احتیا : چنانچه در تکلیف احراز صورت گرفته باشد اما در انجام یا عدم انجام آن شک باشد باید به گونه  مجرای اجرای: 464نکته 
 یقین قطعی به انجام تکلیف پیدا شود. 

 .به استاز ن،ر اصولی إعمال اصل احتیا ، در مورد شک در مکلف   :465نکته 

 .. تردید میان اقل و اکثر2یان متباینین . تردید م1به:شک در مکلف   :466نکته 

 مثال برای تردید میان متباینین: تردید میان طلبکاران یک دین.  :467نکته 

 مثال برای تردید میان اقل و اکثر: تردید میان دین از ن،ر مبلغی. :468نکته 

 .. شبهۀ ریرمیصوره2. شبهۀ میصوره 1تردید میان متباینین:  :469نکته 

 .. اقل و اکثر استقیلی2. اقل و اکثر ارتباطی 1دید میان اقل و اکثر:تر  :470نکته 

های موجود  شبهۀ میصوره: اگر مورد شبهه متعدد بوده ولی دچارشدن در آن عادتًا ممکن باشد به آن شبهۀ میصوره گویند مانند اینکه ماهی :471نکته 
 در یکی از دو فروشگاه مسموم است.

گویند  ن نباشد به آن شبهۀ ریرمیصوره می شبهۀ ریرمیصوره: اگر مورد شبهه به قدری زیاد باشدکه دچارشدن به تمام آنها عادتًا و عرفًا ممک  :472نکته  
 مانند اینکه یک بار ماهی فاسد وارد تهران شده است. 
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 درشبهۀ میصوره، احتیا  واج  است.  :473نکته 

 است.  درشبهۀ ریرمیصوره، احتیا  واج  نیست بلکه اصل برائت حاکم :474نکته 

گویند بین اقل و  چیز باشد که یکی کمتر و دیگری بیشتر است و هر دو با هم مرتبط باشند می اقل و اکثر ارتباطی: اگر مکلف به ُمَرّدد بین دو   :475نکته  
 اکثر ارتباطی تردید وجود دارد مثل تردید مبلغ دین از بابت ریال و تومان.

 اقل و اکثر استقیلی: در این نو  از تردید هیچ ارتباطی میان طرفین اقل و اکثر نیست مثل تردید در مبلغ دین از بابت نو  ارز خارجی.  :476نکته 

 شود. در اقل و اکثر ارتباطی، اصل احتیا  جاری می  :477نکته 

 شود. به اکثر اصل برائت جاری می در اقل و اکثر استقیلی، اصل احتیا  نسبت به اقل اجرا شده و نسبت  :478نکته 

 علم اجمالی منجر به اجرای اصل احتیا  است.  :479نکته 

 . شک در اطراف علم اجمالی. 3. جایی که یقین به اشتغال ممه وجود داشته باشد.2. شبهه حکمی  1موارد وجوب احتیا  در سه مورد است: :480نکته 

 یص و جستجو دلیل و حکم وجوب احتیا  قطعی است. شبهۀ حکمیه: در شبهات حکمی قبل از فَ : 481نکته 

 زمانی که یقین در اشتغال ممه وجود داشته باشد وجوب احتیا  قطعی است.  :482نکته 

 شک در اطراف علم اجمالی نیز مؤید وجوب احتیا  است. :483نکته 

 ت. اطراف علم اجمالی یعنی آن تعدادی که معلوم به اجمال در آن واقع شده اس :484نکته 

 . شبهه ریرمیصوره. 2. شبهه میصوره 1اطراف علم اجمالی:  :485نکته 

تعارخ دو احتیا : چنانچه رعایت احتیا  به علت معارخ بودن با احتیا  از طرف دیگر ریرممکن باشد، در نتیجه دو اصل احتیا  پس از    :486نکته  
 کنند. تعارخ تساقط می 

 باشد.قانون مدنی می  1160مثال تعارخ دو احتیا : ماد   :487نکته 

 باشد.قانون تجارت می  225مثال حقوقی برای اقل و اکثر استقیلی ماد   :488نکته 

 

 اصل استصااد 

 اصل استصیاب نیز از جمله دیگر مباحث اصول عملیه است. :489نکته 

 باشد.یعنی حکم به بقای آنچه موجود بوده که از اصول ُمیر ز فقهی نیز می  ابقا ماکانتعریف اصل استصیاب:  :490نکته 

 استصیاب اصل است نه اماره.  :491نکته 

. تعدد زمان  5. تقدم زمان ُمَتَیّقن بر مشکوک  4. وحدت بین موضو  ُمَتَیّقن و مشکوک  3. شک رحق  2. یقین به سابق  1ارکان استصیاب:  :492نکته  
 . فعلیت یقین و شک. 7. وحدت زمان شک و یقین 6ُمَتَیّقن و مشکوک 

توانیم آن  یقین سابق: پیش از استصیاب باید به وجود حکم یا موضو  یقین داشته باشیم زیرا اگر وجود سابق آن نیز برای ما قطعی نباشد نمی  :493نکته  
 را استصیاب کنیم. 

یز، باید به بقای آن شک داشته باشیم و زمان شک نیز باید بعد از زمان ُمَتَیّقن  شک رحق: در استصیاب پس از یقین به وجود سابق یک چ   :494نکته  
 تواند پس از زمان یقین نیز باشد.باشد اگرچه زمان شک می 
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ن یقین  خواهیم استصیاب کنیم و مورد تردید است باید همان باشدکه به آوحدت بین موضو  ُمَتَیّقن و مشکوک )وحدت موضو (: آنچه را می   :495نکته  
 ایم و باید موضو  قضیه ُمَتَیّقنه و قطعیه مشکوک واحد باشد.داشته 

 من،ور ازُمَتَیّقن و مشکوک، همان متعلق یقین و شک است. :496نکته 

جزء ماه مبارک    ام  29ام ماه رمضان به این اطمینان داشته باشیم که روز  مثال برای وحدت بین موضو  ُمَتَیّقن و مشکوک: هرگاه در روز سی   :497نکته  
 رمضان بوده است و ارن شک کنیم که آیا امروز نیز جزء ماه مبارک است، این وحدت متقین و مشکوک است.

بدیهی است  تعدد زمان ُمَتَیّقن و مشکوک: ناچارًا باید زمان ُمَتَیّقن و مشکوک متعدد باشد تا آن موضو  بتواند متعلق دو صفت متضاد قرار گیرد.    :498نکته  
 توان نسبت به یک موضو  در یک زمان هم شک داشته باشیم و هم یقین. نمی که 

وحدت زمان یقین و شک: به این معنا که در لی،ه هم یقین داشته باشیم و هم شک مثل اینکه در روز جمعه یقین داشته باشیم شخص الف   :499نکته 
 بودن او بکنیم. شنبه اما نسبت به روز جمعه شک در زنده زنده بوده، در روز پنج 

 شود. اجرای اصل استصیاب چون یقین و شک فعلیت ندارد استصیاب جاری نمی   باشد. لشا برایفعلیت یقین و شک: توجه به یقین و شک می   :500نکته  

باشد. اگر چنین نباشد و زمان ُمَتَیّقن و مشکوک یکی باشد و  شک ساری: یکی از شرایط استصیاب متفاوت بودن زمان ُمَتَیّقن و مشکوک می   : 501نکته  
 باشد که مانع اجرای اصل استصیاب است. ساری می شک و تردید به عق  برگردد و یقین سابق را از بین ببرد شک

مثالی برای فعلیت یقین و شک: چنانچه قاضی بخواهد از کسی استما  شهادت کند، قبل از استما  شهادت برایش شک ایجاد شود که آیا    :502نکته  
تواند با اجرای استصیاب عدالت را احراز و شهادت شاهد را  می عدالت شاهد که در زمان سابق ُمَتَیّقن بوده ارن هم باقی است یا زائل شده در این صورت  

آیا شاهد بر عدالتش به هنگام ادا شهادت باقی بوده یا نه؟ نمی  تواند بر اساس چنین  استما  کند اما اگر استما  شهادت کرد آن گاه دچار تردید شدکه 
 شهادتی حکم کند. 

 . روایات.4. دلیل عقل 3عقی . بناء 2. إجما  1دریل حجت استصیاب:  :503نکته 

 اقسام استصیاب از جهت مستصی : الف. وجودی و عدمی ب.حکمی و موضوعی.  :504نکته 

 . استصیاب حکم شر .2. استصیاب حکم عقل 1اقسام استصیاب از جهت یقین سابق:  :505نکته 

 . شک در رافعیت موجود. 3رافع   . شک در وجود2. شک در مقتضی 1اقسام استصیاب از جهت منشاء شک رحق: :506نکته 

استصیاب وجودی: عبارت است از اینکه وجود چیزی که قبًی مسلم بوده مورد تردید قرار گیرد و آن را موجود فرخ کنند مثل استصیاب دین    :507نکته  
 قانون آ.د.م.  357ماده 

م بوده وجود آن در زمان بعد مورد تردید قرار گیرد.استصیاب عدمی: عبارت است از اینکه عدم چیزی که در سابق میرز و مُ  :508نکته   َسلَّ

ای مورد تردید قرار گیرد در حالی که سابقًا آن حکم مسلم و مقطو  بوده است. دراینجاباید  استصیاب حکمی: عبارت است از اینکه حکم قضیه   :509نکته  
 حکم وجوب استصیاب شود. 

 استصیاب حکمی خود بر دو قسم است: : 510نکته 

 تکلیفی: مانند اینکه انفا  به پدر و مادر بر فرزندان واج  بوده و به جهتی تردید به وجود آید که آن حکم از بین رفته باشد.  .1

صل نشده  . وضعی: مانند اینکه شخصی ضامن مالی بوده است و به جهتی تردید حاصل شود که ضمان او برطرف شده یا نه تا زمانی که یقین به رفع آن حا 2
 شود. وضعی سابق استصیاب می حکم 

 ای مورد تردید و استصیاب قرار گیرد. استصیاب موضوعی: عبارت است از اینکه موضو  قضیه  :511نکته 

 وسیلۀ حکم عقل ثابت شده است.گیرد قبًی به  استصیاب حکم عقل: در این نو  از استصیاب چیزی که مورد استصیاب قرار می  :512نکته 
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 وسیلۀ حکم شر  است.  گیرد قبًی به حکم شر : در این نو  از استصیاب چیزی که مورد استصیاب قرار می استصیاب  :  513نکته 

 شود. مستصی : چیزی است که استصیاب می  :514نکته 

 مقتضی: قابلیت و استعداد بقاي مستصی .  :515نکته 

 یرد.گرافع: چیزی که جلوي تأثیر مستصی  و قابلیت استمرار آن را می  : 516نکته 

 توانیم استصیاب کنیم. واسطۀ شک در مقتضی: اگر در وجود مقتضی شک کردیم آن را می استصیاب به   : 517نکته 

 دانیم که رافعی به وجود آمده است یا نه ولی در تأثیر آن تردید داریم. واسطۀ شک در وجود رافع: درجایی است که اساسًا نمی  استصیاب به  : 518نکته 

دانیم که آن  ب در شک در رافعیت موجود: در جایی است که بعد از احراز قابلیت بقاء مستصی  چیزی به وجود آمده است اما نمیاستصیا  :519نکته  
 چیز رافع است یا نه.

 استصیاب کلی: استصیاب یک مفهوم که بتواند دارای افراد متعددی باشد مانند استصیاب ملکیت در عقود معاطاتی.  :520نکته 

 ستصیاب جزئی: استصیاب یک فرد خا  مانند استصیاب وجود رای  مفقودارثر. ا :521نکته 

 . استصیاب فرد مردد. 2. استصیاب فرد معین 1اقسام استصیاب جزئی: :522نکته 

 . کلی نو  سوم. 3. کلی نو  دوم 2. کلی نو  اول 1اقسام استصیاب کلی: :523نکته 

دهیم فردی دیگر به همراه فرد ُمَتَیّقن وجود داشته که  کنیم چون احتمال می استصیاب کلی نو  اول: گاهی اوقات کلی را استصیاب می   :524نکته  
 عی است(. هرچند فرد ُمَتَیّقن اکنون به طور یقینی از بین رفته است اما دلیلی برای از بین رفتن فرد میتمل موجود نداریم )استصیاب در اینجا قط

زمان با از بین رفتن فردی که وجودش مسلم بوده فرد  کنیم چون احتمال دارد که هم استصیاب کلی نو  دوم: گاهی کلی را استصیاب می :  525نکته  
 گیرد جایگزین آن شده باشد. استصیاب در اینجا قطعی است.دیگر که مفهوم کلی آن فرد را در بر می 

کنیم چون احتمال دارد فردی که وجودش قوی و مسلم بوده تبدیل به فردی ضعیف  لی را استصیاب میاستصیاب کلی نو  سوم: گاهی ک  :526نکته  
 شود. شده باشد. استصیاب در اینجا انجام نمی 

گفتن،    شوند اما استقرار ندارند مثل سخناستصیاب زمانی: من،ور از استصیاب زمانی، اموری هستند که به تدریج و به مرور زمان حاصل می   :527نکته  
تواند کلمۀ دیگری را به زبان آورد، پس استصیاب در این امور اختیفی  ای فارغ نشود نمی بدیهی است در سخن گفتن تا متکلم از بیان کلمه   ...نوشتن و  

 پشیرند.است ولی مشهور این نو  از استصیاب را می 

موجود نبوده بلکه وجودش معلق و مشرو  به تیقق چیزی است مثل  استصیاب تعلیقی: استصیاب چیزی است که بالفعل در آن سابق    :528نکته  
 الرهانه در عقد. این استصیاب به ن،ر اکثر اصولیون حجت نیست.مالکیت مال 

 تواند با دلیل و اماره معارضه کند. از آنجایی که استصیاب اصل است نمی  :529نکته 

 یل است که دلیلی دیگر وجود نداشته باشد.»ارصل دلیل حیث ر دلیل له«: اصل در جایی دل :530نکته 

 . اصل.3. اماره 2. دلیل به معنای خا  1بندی ادله:طبقه  : 531نکته 

در تعارخ استصیاب با برائت: استصیاب مقدم است زیرا میل برائت، شک در تکلیف است و استصیاب حکم سابق این شک را بر طرف    :532نکته  
 کند. می

در تعارخ استصیاب با احتیا : استصیاب مقدم است زیرا میل اصل احتیا ، شک در مکلف به است و با اجرای اصل استصیاب شکی    : 533نکته  
 تا اصل احتیا  جاری شود. ماند باقی نمی 
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در تعارخ استصیاب با تخییر: استصیاب مقدم است زیرا میل اجرای اصل تخییر جایی است که در تکلیف تردید و تخییر وجود داشته باشد    :534نکته  
 رود. و با اجرای استصیاب تخییر از بین می 

 ت تصورپشیر است: در تعارخ استصیاب با استصیاب دیگر: این حالت به دو صور   :535نکته 

 الف. تعارخ دو استصیاب که یکی سب  دیگری است، استصیاب سببی بر استصیاب مسببی برتری دارد. 

 گردند.ب.تعارخ دو استصیاب که سببی و مسببی نیستند، معموًر منجر به تساقط می 

 در تعارخ استصیاب با قاعده ید: دو فرخ قابل بررسی است:  :536نکته 

 اره و استصیاب، اصل باشد: ید برتری دارد. الف. قاعد  ید ام

 ب.قاعد  ید اصل و استصیاب اماره باشد: استصیاب برتری دارد. 

 شود ید بر استصیاب برتری دارد. اکثر اصولیون معتقدند قاعد  ید اماره است و لشا معموًر گفته می  :537نکته 

 صیاب، مقدم است. در تعارخ استصیاب با قاعد  صیت: قاعد  صیت بر است  :538نکته 

 در تعارخ استصیاب با قاعد  فراغ: قاعد  فراغ بر استصیاب، مقدم است. : 539نکته 

 در تعارخ استصیاب با قاعد  تجاوز: قاعد  تجاوز بر استصیاب، مقدم است.  :540نکته 

 در تعارخ استصیاب با ظاهرحال: ظاهرحال بر استصیاب، مقدم است.  :541نکته 

 استصیاب با امار  نس : امار  نس  بر استصیاب، مقدم است. در تعارخ   :542نکته 

 در تعارخ استصیاب با قاعد  قرعه: استصیاب بر قاعد  قرعه، مقدم است   :543نکته 

 باشد.قانون آیین دادرسی مدنی می  198 ماد مثال حقوقی برای استصیاب:  :544نکته 

 باشد.می 1375قانون مجازات اسیمی سال  122مثال حقوقی برای شک در وجود رافعیت: ماد   : 545نکته 

 باشد.قانون مدنی می  1141مثال حقوقی برای شک در رافعیت موجود ماد   :546نکته 

ت: اصل فقط می   :547نکته   ت لوازم عقلی و عادی  تواند آثار شرعی را ثابت کند آن هم آثار شرعی که قبًی وجود داشته ااصل ُمثب  ست. پس اصل ُمثب 
ت لوازم عقلی، عرفی و عادی باشد.موضوعش نیست ولی اماره می   تواند ُمثب 

ت حجت نیست و تنها اصلی که حجت است اصل تأخرحادث است.   :548نکته   اصل ُمثب 

 ت ارض ادله 

 تعارخ ادله یکی دیگر از مباحث فرعی اصول استنبا  اسیمی است.  :549نکته 

ورت  هرگاه دو یا چند دلیل متعارخ در برابر یکدیگر قرار گیرند به طوری که عرفًا نتوان آنها را جمع کرد و یکی ناسخ دیگری نباشد در این ص   :550نکته  
 تعارخ میقق است. 

 شرعًا در این رابطه سه ن،ر بیان شده است: الف. توقف ب.تخییر ج.احتیا . حکم تعارخ، عقًی تساقط است ولی   :551نکته 

 شرو  تعارخ:  : 552نکته 

 تعدد ادلۀ متعارخ  الف.

 ب. دارا بودن شرایط حجیت
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 ج. یکی از دو دلیل یا هر دوی آنها قطعی نباشد چرا که اگر یکی از دو دلیل قطعی باشد، کشب دیگری آشکار است.

 فی وجود داشته باشد، هر چند به صورت عرفی و هر چند در برخی از موارد. بین دو دلیل تنا  د.

 تعارخ ادله معموًر بین دو دلیل است ولی این حداقل است و گاه ممکن است بین بیش از دو دلیل هم تعارخ پیش آید.   :553نکته 

 هاست. حکم اولیه دو دلیل متعارخ، جمع آن :  554نکته 

 اولی من الطرح. الجمع مهماامکن  :555نکته 

 حکم ثانویه دو دلیل متعارخ که قابل جمع کردن نباشد، تساقط است.   :556نکته 

 الدلیین اما تعارضا تساقطا.  :557نکته 

 باشد. اصطیح تعادل دریل در برابر اصطیح تراجی  است. تعادل دریل: من،ور تساوی دو دلیل متعارخ با یکدیگر می : 558نکته 

 دهند. دریل: چیزهایی که دلیلی را بر دلیل دیگر برتری و ترجی  می  تراجی   :559نکته 

. ترجی  به واسطۀ موافقت با  4. ترجی  به واسطۀ شهرت  3. ترجی  به واسطۀ صفات  2. ترجی  به وسیله احدث بودن روایت  1اقسام تراجی :    :560نکته  
 . ترجی  به واسطۀ عدم موافقت با مشاه  اهل تسنن 5قرآن 

 . تعارخ ظاهری 2. تعارخ واقعی 1تعارخ میان ادله بر دو قسم است:  : 561نکته 

 تواند مدلول هردو دلیل را قصد کند.گشار نمیتعارخ واقعی: در این نو  تعارخ شار  یا قانون  :562نکته 

 گشار است.تعارخ ظاهری: در این نو  از تعارخ، مدلول هر دو دلیل، مطلوب شار  و قانون  :563نکته 

 . جمع عرفی 6. حکومت 5. ورود 4. تخصص 3. تخصیص 2. تزاحم 1اقسام تعارخ ظاهری: :564نکته 

 گویند. و عمل کرد، این وضع را تزاحم می تزاحم: هرگاه دو دلیل در مقام عمل با یکدیگر مخالفت کنند بدین معنا که نتوان به هر د: 565نکته 

شود اما در صورت عدم وجود ترجی ، مکلف دارای تخییر  حکم دو دلیل متزاحم: در صورت وجود ترجی ، مطابق ترجی  به آن ادله عمل می   :566نکته  
 است.

 فر  تعارخ با تزاحم:  :567نکته 

 تزاحم، حالت و وضعیت دو حکم نسبت به یکدیگر است.   الف. تعارخ حالت و وضعیت دو دلیل نسبت به یکدیگراست ولی   

گشاری است اما تزاحم ناشی از  تواند چنان دستوری را صادر کند یعنی تعارخ در مقام جعل و قانون گشار نمی ب.تعارخ دو دلیل به خاطر آن است که قانون 
 صیی  است. که هر دو دستور  تواند به هر دو دلیل عمل کند درحالی این است که مکلف نمی 

 تخصیص: بیرون بردن فرد یا افرادی از حکمی که برای همۀ افراد عام گفته شده است.   : 568نکته  

 تخصص: موضوعی است که واقعًا از عام خارج باشد.   : 569نکته  

است که واقعًا از عموم عام خارج باشد ولی  ورود: موضوعی است که واقعًا از عموم خارج نباشد ولی قانون آن را خارج دانسته باشد یا اینکه موضوعی   : 570نکته 
 قانون آن را داخل دانسته باشد. 

 حکومت: بیرون بردن فردی از حکمی که برای موضوعی صادرشده مانند حکومت قاعد  رضرر بر قاعد  تسلیط. :  571نکته  

 پسندد. جمع عرفی: یعنی عرف، جمع بین دو دلیل را می   : 572نکته  

 . جمع تبرئی یا ریرمقبول 2. جمع عرفی یا مقبول  1ی:  اقسام جمع عرف   : 573نکته  
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 باشد. جمع عرفی یا مقبول: از ن،ر عرف پسندیده است یعنی دلیل آن عرف می :  574نکته  

 جمع تبرئی یا ریرمقبول: شاهد و دلیلی از عرف برای آن وجود ندارد.   : 575نکته  

 استفاده نمود: توان از جمع عرفی  در برخی از موارد می :  576نکته  

ُمَتَیّقن از درلت لفظ   الف. تعارخ بین عام و خا  ب.تعارخ بین مطلق و مقید ج.تقدم نص بر ظاهر د.تقدیم اظهر بر ظاهر ن.خروج قدر 

 تفاوت تخصص با ورود در دو مورد است:   : 577نکته  

 شد. با الف. در تخصص خروج به صورت تکوینی است اما در ورود به صورت شرعی و تعبدی می 

شود ولی در ورود اگر جملۀ دوم حشف شود وسعت و شمول جملۀ اول  ب. در تخصص اگر جملۀ دوم حشف شود، وسعت و شمول جملۀ اول کم یا زیاد نمی 
 شود. کم یا زیاد می 

 شباهت حکومت با تخصیص: در برخی از موارد نتیجه هر دو یکی است.   : 578نکته  

 تفاوت حکومت با تخصیص:   : 579نکته  

گیرد اما در حکومت با تصرف و دخالت در موضو ، فرد یا افرادی از  در تخصیص خروج فرد یا افرادی از حکم عام بدون تصرف در موضو  صورت می   الف. 
 شوند. حکم عام خارج می 

 نیست. ب. در تخصیص، دلیل خا  با دلیل عام در تعارخ است اما در حکومت دلیل حاکم با دلیل میکوم از جهت مدلول در تعارخ  

باقی    ج. در تخصیص پس از خروج افراد خا ، حکم عام در باقی افراد ظهور لف،ی دارد اما در حکومت پس از خروج افراد دلیل حاکم، دلیل میکوم در 
 افراد ظهور ندارد. 

 قانون مدنی.   213و    212مثال حقوقی برای تزاحم: جمع میان مواد    : 580نکته  

 قانون مدیریت خدمات کشوری.   91قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت و ماد     8مثال حقوقی برای تخصیص: جمع میان ماد     : 581نکته  

پردازد و از ثبت اطفال متولدشده در رابطه با اتبا  ریرایرانی  ت اطفال در ایران می قانون ثبت احوال به ثبت ورد   12مثال حقوقی برای تخّصص: ماد     : 582نکته  
 در خارج ایران خارج است. 

 قانون مدنی.   30قانون اساسی و ماد     40مثال حقوقی برای حکومت: اصل    : 583نکته  

 گردد. ارت امورخارجه نمی قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کارکنان وز   1مثال حقوقی برای ورود: ماد     : 584نکته  

 اصل تأخرحادث: این است که حدوث و پیدایش دو چیز معلوم باشد ولی تقدم و تأخر آنها مورد شک و تردید قرار گیرد و دارای دو وجه است:   : 585نکته  

ارن آن باشد. در این صورت اصل تأخرحادث را  الف. گاهی تاریخ پیدایش یکی از آن دو معلوم و تاریخ پیدایش دیگری مردد است بین اینکه پیش یا بعد یا مق 
قانون مدنی قرارگرفته    874کنند و نتیجه آن تأخر زمان پیدایش شیء مردد است نسبت به آنچه تاریخ پیدایش آن معلوم است این اصل مبنای ماد   اجرا می 

 است. 

رن آن دو معلوم نیست. اصل تأخرحادث در هر دو جاری است و دو اصل با  ب.گاهی با اینکه پیدایش دو چیز مسلم است ولی تاریخ آن و تقدم یا تأخر یا تقا 
 قانون مدنی مبتنی بر همین بیث است.   873کنند و باید به اصول و قواعد دیگری روی آورد. چنان که قسمت اول ماد   هم تعارخ و تساقط می 

 

 اصول فقه   ی سایر نکات مهر و کاربرد 

 ریرمستقیت .  2احکام عقلیه: مستقیت    : 586نکته  
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ب  چیزی حکم کند و سسس حکم کند که هرچه عقل بدان    : 587نکته  
ُ
مستقیت عقلیه: هر زمانی که هر دو مقدمه عقلیه است مثل اینکه عقل به ُحسن یا ق

 کند. کند شر  نیز طبق آن حکم می حکم می 

المقدمه که این، مقدمه عقلی صرف است و سسس  زمانی یک مقدمه ریرعقلی و دیگری عقلی است مثل حکم عقل به وجوب مقدمه هنگام وجوب می   : 588نکته  
ست و این  شود به خاطر تغلی  جان  مقدمه عقلی ا شود و اگر دلیلی که از این دو مقدمه تألیف عقلی نامیده می المقدمه به آن افزوده می حکم شر  به وجوب می 

 همان قسم دوم از دلیل عقلی است. 

توان گفت چون یکی از لوازم نهی، حرمت است  آیا امر به چیزی مقتضی نهی از ضد آن است؟ عقًی امر به چیزی نهی از ضد خا  آن نیست زیرا نمی   : 589نکته  
 های دیگر آن نیز حرام است. پس رزمه 

 . ضد خا  2.ضد عام  1اقسام ضد:    : 590نکته  

 ضد عام همان نقیض یک عبارت است.   : 591ه  نکت 

به مغایر باشد.   : 592نکته    ضد خا  هر فعلی است که با مأمور 

 باشد. آیا اجتما  بین امر و نهی جایز است یا خیر؟ اکثر اصولیون معتقدند که چنانچه قید امر و نهی مندوحه باشد میال نیست و اّر جایز نمی   : 593نکته  

 دوحه، وسعت و توانایی اموراست. من،ور از من   : 594نکته  

توانسته مانع توجه امر و نهی به یک چیزی شود لیکن با سوء انتخاب خود موج  شده است که امر و نهی  مثالی برای قید مندوحه: چنانچه مکلف می   : 595نکته  
ل او یعنی اشغال منزل،  توانسته بدون امن وارد خانه دیگران نشود و حال که واردشده و وقت نماز است فع متوجه او شود در این صورت اجتما  میال نیست. مثًی می 

 هم معصیت است و هم چون جای دیگری برای نماز نیست برای نماز خواندن واج  است. این یک قید مندوحه است. 

مناسبت: وصفی است که عادتًا مناس  و مییم با فعل خردمندان است. مثًی سفر وصفی است که مناس  است علت احکامی مثل شکستن نماز و   : 596نکته 
 باشد. همین طور بلوغ، وصفی است که مناس  است علت احکامی مثل رفع حجر از تصرفات مالی باشد. روزه  

شود  شبه: وصفی است که مستلزم مناس  است. مثًی مشقت مستلزم این است که سفر علت قصر نماز و روزه شود. در این مثال مشقت شبه نامیده می   : 597نکته  
 شود و بلوغ مناسبت. ناشی از بلوغ در مورد قبل شبه می و سفر مناس  و یا عقینیت و رشد  

شود. مثًی در شر  آمده فروش رط  )خرمای  دوران: چنانچه وجود حکم و عدم آن عدم تابع وجود و عدم وصفی باشد بر این حالت دوران گفته می  : 598نکته 
رود. پس در موارد دیگر از جمله بیع انگور در مقابل  ولی ظاهرًا بیم ربا در آن می تازه( به تمر )خرمای خشک( حرام است هر چند شر  به دلیل آن تصری  نکرده  

 کشمش نیز در این امر قابل برداشت است. 

خورد و هر جا که وصف  طرد: وصفی است که نه مناس  است و نه مستلزم مناس  لیکن عادتًا هر جا که آن وصف وجود دارد حکم هم به چشم می   : 599نکته  
خورد به عنوان نوعًا و عادتًا هرگاه اتومبیل رئیس دانشکده در دانشکده موجود باشد خود رئیس هم در دانشکده هست و اگر اتومبیل  ت حکم به چشم نمی موجود نیس 

 شود. نباشد قاعدتًا رئیس هم نیست به این حالت طرد گفته می 

 ست. ، مجاز ا 1043به کار بردن کلمۀ اجازه به جای امن در ماد     : 600نکته  

 قانون آیین دادرسي مدني به معنای حقیقت است.   158لفظ دادنامه در ماد     : 601نکته  

 قانون آ.د.م، نشانگر رسیدگی در دیوان عالی کشور است.   359قرینۀ صارفه در لفظ معینه ماد     : 602نکته  

 که نشانگر معنای وصی است. قانون مدنی، در لفظ قیم که مجازًا استعمال شده    1171عیقۀ شباهت در ماد     : 603نکته  

 قانون مدنی، در مورد الفاظ بایع و مشتری به کار رفته است.   339عیقۀ مشارفت در ماد     : 604نکته  

 قانون مدنی، در مورد لفظ قیم وجود دارد.   1245عیقۀ ماکان در ماد     : 605نکته  
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 به کار رفته است. قانون تعزیرات، به معنای حقیقی خود    675لفظ اشجار در ماد     : 606نکته  

 قانون مدنی یک نو  درلت تصدیقی است.   1207لفظ میجور در ماد     : 607نکته  

 قانون مدنی با توجه به سیا  این ماده قرینه معینه است که من،ور از عین، عین مال است.   311کلمه عین در ماد     : 608نکته  

 باشد. دستور می قانون استخدام کشوری، لفظ امر نشانگر    54در ماد     : 609نکته  

 باشد. قانون مدنی، لفظ امر به معنای فعل می   221در ماد   :  610نکته  

 قانون مدنی، نشانگر امر در قال  جمله خبری است.   1235ماد     : 611نکته  

 دهند  تصری  امر به فوریت است. قانون مدنی، نشان   420ماد     : 612نکته  

 کنند  تصری  امر به عدم فوریت است. قانون مدنی، بیان   1027ماد   :  613نکته  

 باشد. قانون مدنی، نشانگر تصری  امر به مّره می   1244ماد     : 614نکته  

 لت امر به تکرار است. های نوبتی نشانۀ در قانون مدنی، لفظ آگهی   1023در ماد     : 615نکته  

 قانون مدنی، نهی در قال  جملۀ خبری است.   1231ماد     : 616نکته  

 قانون تجارت، نشانگر واج  عینی است.   6ماده    : 617نکته  

 خورد. قانون مدنی که ایفای دین از جان  ریرمدیون هم جایز شمرده شده است، واج  کفایی به چشم می   267در ماد     : 618نکته  

 قانون مدنی است.   476مثال مناس  برای واج  تبعی ماد   :  619نکته  

 دهند  واج  تعیینی است. قانون مدنی نشان   328ماد     : 620نکته  

 قانون مدنی، مثال واج  تخییری است.   279ماد     : 621نکته  

ع است.   295ماد     : 622نکته    قانون آیین دادرسی مدنی، مثال واج  َمَوسَّ

ق است.   64ماد     : 623نکته    قانون آیین دادرسی مدنی، مثال واج  َمَضیَّ

 قانون آیین دادرسی مدنی، مثال واج  مشرو  است.   2ماد     : 624نکته  

 قانون مدنی، نشانگر واج  مطلق است.   1103ماد     : 625نکته  

 قانون مدنی، نشانگر واج  معّلق است.   1060ماد     : 626نکته  

 قانون مدنی، از مصادیق نهی موج  فساد است.   617ماد     : 627نکته  

 قانون مدنی، از جمله موادی است که فقط منطو  دارد.   1003ماد     : 628نکته  

 قانون مدنی، از جمله موادی است که عیوه بر منطو ، مفهوم هم دارد.   24ماد   :  629نکته  

 قانون مدنی، از جمله موادی است منطو  صری  از نو  درلت مطابقه است.   338ماد     : 630نکته  

 قانون مدنی، منطو  صری  از نو  درلت تضمنی است.   215ماد     : 631نکته  

 قانون مدنی، منطو  ریرصری  در حالت درلت اقتضا است.   654ماد   :  632نکته  

 ری  در حالت درلت تنبیه و ایماء است. قانون مدنی، منطو  ریرص   691ماد     : 633نکته  
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 قانون اساسی نشانگر درلت منطو  ریرصری  در درلت اشاره است.   40قانون مدنی، با اصل    120ماد     : 634نکته  

 گیرد. قانون آیین دادرسی مدنی، به طریق اولی اعتراخ به قرار را نیز دربرمی   417ماد     : 635نکته  

 شود. قانون مدنی، از مصادیق قیاس مساوات است چرا که قابل تسری در مورد تلف ثمن قبل از قبض نیز می   387ماد     : 636نکته  

 قانون مدنی، از مصادیق مفهوم مخالف شر  است.   1272ماد     : 637نکته  

 شود و لشا جمله شرطیه مفهوم مخالف ندارد.   می ای است که انتفا  شر  باعث انتفا  موضو قانون مدنی، از مصادیق جمله شرطیه   879ماد     : 638نکته  

 باشد. قانون تجارت، از مصادیق مفهوم مخالف رایت می   280ماد     : 639نکته  

 قانون آیین دادرسی مدنی، از مصادیق مفهوم مخالف حصر است.   357ماد     : 640نکته  

 الف آن قابل استناد است و حجیت دارد. قانون اساسی، از مصادیق جمله استثناء بوده و مفهوم مخ   165اصل  :  641نکته  

 قانون مدني، جملۀ وصفیه از نو  مفهوم مخالف وصف است.   969ماد     : 642نکته  

 قانون مدنی، ازجمله مفهوم مخالف لق  است.   1059ماد     : 643نکته  

 قانون مدنی، ازجمله مصادیق مفهوم مخالف عدد است.   337ماد     : 644نکته  

 مدنی، نشانگر عام افرادی است.   قانون   445ماد     : 645نکته  

 قانون مدنی، نشانگر عام مجموعی است.   1024ماد     : 646نکته  

 قانون مدنی، نشانگر عام بدلی است.   1043ماد     : 647نکته  

 قانون مدنی، از مصادیق مخصص متصل شر  است.   949ماد     : 648نکته  

 قانون مدنی، از مصادیق مخصص متصل در حالت استثناء است.   5ماد     : 649نکته  

 قانون مدنی، از مصادیق مخصص متصل در حالت رایت است.   954ماد     : 650نکته  

 زند. قانون تجارت، از مصادیق مخصص بعد از چند عبارت عام است که فقط به عبارت عام آخری برخورد کرده و آن را تخصیص می   318ماد     : 651نکته  

 قانون اجرای احکام مدنی، از مصادیق نص است.   56ماد     : 652نکته  

 قانون مدنی، از مصادیق مجمل است.   273ماد     : 653نکته  

 داند ظاهر است. که برداشت از عدم نفوم معامله را ریرنافشبودن می   قانون مدنی   200ماد     : 654نکته  

 داند نشانگر لفظ مؤول است. فوم معامله را باطل می که برداشت از عدم ن   قانون مدنی   200ماد     : 655نکته  

 قانون مدنی، نشانگر لفظ مطلق است.   880ماد     : 656نکته  

 قانون مدنی است.   180قانون مدنی، مقید ماد     179ماد     : 657نکته  

 عام مستفاد از اطی  است.   کسی عبارت    ...... تواند در ملک خود تصرفی کند که  دارد: کسی نمی که مقرر می   قانون مدنی   132در ماد     : 658نکته  

قانون مدنی، من،ور از احیاء یا حیازت مباحات تصرف و وضع ید است. دلیل این انصراف به سمت تصرف و وضع ید انصراف بدوی که مانع    144در ماد     : 659نکته  
 اطی  نیست. 

ن می   123قانون مدنی، با اصل    1نسبت ماد     : 660نکته    باشد. قانون اساسی از نو  مبی ّ
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 قانون مدنی است.   277قانون تجارت، مقید ماده    269ماد     : 661نکته  

 قانون مدنی بیان شده است، از نو  مقدمه نفوم است.   209امضای معامله ریرنافش پس از رفع اکراه که در ماد     : 662نکته  

 قانون آئین دادرسی مدنی، از نو  مقدمۀ قانونی است.   51مقدمه به کار رفته در ماد     : 663نکته  

 قانون آیین دادرسی مدنی، از نو  مقدمۀ وجوب است.   48مقدمه به کار رفته در ماد     : 664نکته  

 ن در لوازم آن است. قانون اداره تصفیه امور و ورشکستگی بیانگر این مطل  اصولی است که امن درشی ام   13ماد     : 665نکته  

 دهد، یک حکم استثنایی و ثانوی است. قانون آیین دادرسی کیفری که اجازه تفتیش را در ش  می   140ماد     : 666نکته  

 قانون مدنی، یک دلیل به معنای عام کلمه است.   1298دفتر تاجر در عبارت ماد     : 667نکته  

 داند، یک ماده قانونی است. ت را دلیل مالکیت می قانون مدنی که تصرف به عنوان مالکی   35ماد     : 668نکته  

 قانون مدنی، نشانگر قاعده تنقی  منا  است.   248ماد     : 669نکته  

تواند جهت ادای شهادت مقدمه حضور خود را منو  به پرداخت هزینه ایاب و مهاب کند یک مقدمه  که گواه می   قانون آیین دادرسی مدنی   247ماد     : 670نکته  
 واج  است. 

 باشد. کنند  شرایط انفا  است، بیانگر سب  می که بیان   قانون مدنی   1198ماد     : 671ته  نک 

 قانون آیین دادرسی مدنی، نشانگر یک حکم ظاهری است.   198ماد     : 672نکته  

 کنند  اصل استصیاب است. قانون تجارت، بیان   125ماد     : 673نکته  

 قانون مدنی، نشانگر اصل عدم است.   1275ماد     : 674نکته  

 باشد. قانون مدنی، ازجمله أمارات می   35ماد     : 675نکته  

 ازجمله مصادیق شبهه موضوعی است.   876ماد     : 676نکته  

 باشد. نسبت به تعریف کیهبرداری مطابق قاعد  حکومت می   1308مواد مربو  به قانون مجازات راجع به انتقال مال ریر، مصوب    : 677نکته  

 قانون تجارت، نشانگر اشتغال ممه در اقل و برائت ممه در اکثر است.   225ماد     : 678نکته  

 باشد. جی  می قانون مدنی، بیانگر تزاحم در حالت تر   1203مفاد ماد     : 679نکته  

 قانون مدنی، از نو  استصیاب قهقرایی است.   1206ماد     : 680نکته  

 چنانچه وجود خیار عی  مورد تردید واقع شود این تردید از نو  شک در وجود رافع است.   457در ماد     : 681نکته  

 قانون مجازات اسیمی، بیانگر اصل احتیا  است.   479مفاد ماد     : 682نکته  

 قانون مدنی، تخییر از نو  تخییر بین افراد واج  مخیر است.   395  ماد    : 683نکته  

 قانون مجازات اسیمی، نشانگر اصل برائت است.   2ماد     : 684نکته  

ّ شفعه تردید کنیم.   822مفاد ماد     : 685نکته  
 قانون مدنی، نشانگر شک در مقتضی بودن است چنانچه در اسقا  حق 

 و  برائت به دلیل عقلی است. قانون مدنی، از ن   2ماد   :  686نکته  
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یک از مواد فو  است تردید  قانون مدنی شک کنیم که این موضو  مربو  به کدام   655یا    654بندی در فوتبال میان ماد   چنانچه در رابطه با شر    : 687نکته  
 باشد. نکته یک شبهۀ حکمی می 

 لق و مقّید است. قانون مدنی، از نو  تعارخ میان مط   180و    179مفاد مواد    : 688نکته  

 قانون مدنی، تعارخ موجود است.   213و    212بین مواد    : 689نکته  

ّ فقدان قصد اکراه وی پیش   195العله در حقو  ایران ماد   مثال قیاس منصو    : 690نکته  
 رفته است. قانون مدنی و معاملۀ مکروهی است که تا سر حد 

   این ماده زن را پس از وقو  طی  مستیق ارث بدانیم، از مباحث مشتق در اصول فقه است. قانون مدنی و اینکه به موج   944مفاد ماده    : 691نکته  

 قانون آیین دادرسی مدنی، یک استعمال مجازی از نو  منقول است.   426لفظ درخواست در ماد     : 692نکته  

 ه یونانی ترجمۀ آثار فیسف   - 2عدم دسترسی مستقیم به شار     - 1عوامل پیدایش اصول فقه:  :  693نکته  

 باشد. اولین اثر در اصول فقه: کتاب الرساله نوشته امام شافعی می   : 694نکته  

 الهدی است. اولین اثر در اصول فقه نزد فقهای شیعه: کتاب الشریعه الی اصول الشریعه تألیف سیدمرتضی علم   : 695نکته  

 مکت  اصولیون - 4مکت  اخباریون  - 3مکت  متکلمان  - 2مکت  فقیهان  - 1مکات  اصولی:    : 695نکته  

 باشند. مکات  فقیهان و متکلمان جزو فقه عامه می   : 696نکته  

 باشند. باریون و اصولیون جزء فقه امامیه می مکات  اخ   : 697نکته  

 توان از جزء به کل رسید؛ به عبارت دیگر عدول از قاعد  کلی وجود دارد. های اصولی می مکت  فقیهان: در این مکت  اعتقاد است که با توجه به روش   : 698نکته  

 مکت  فقیهان بیشتر طرفدار روش استقراء است.   : 699نکته  

توان با در ن،ر گرفتن احکام و قواعد کلی، احکام جزئی را استخراج  های اصول فقه می لمان: این مکت  معتقد است که با توجه به روش مکت  متک   : 700نکته  
 کرد. 

 از ن،ر مکت  متکلمان، عدول از احکام کلی امکان ندارد.   : 701نکته  

 ازجمله اشخا  شاخص این مکت ، امام شافعی است.   : 702نکته  

 باشد. مکت  متکلمان تیت تأثیر علم کیم می   : 703نکته  

 علم کیم: علم راجع به هر شیء با تأکید به شر  و عقل تا جایی که عقل مغایر با شر  نباشد.   : 704نکته  

 ه در کتاب و سنت آمده و رریر. مکت  اخباریون: به ن،ر این مکت ، علم استنبا  همان است ک   : 705نکته  

 معنا است. از ن،ر این مکت ، علم استنبا  علمی بی   : 706نکته  

 مکت  اخباریون حتی اصل برائت را نیز چندان قبول ندارند.   : 707نکته  

 د. باش مکت  اخباریون در شیعه از ن،ر اکتفا به ظواهر آیات و روایات شبیه مکت  ظاهری در فقه اهل سنت می   : 708نکته  

 از ن،ر این مکت  ظاهر قرآن حجیت ندارد مگر اینکه روایات آن را تفسیر کرده باشند.   : 709نکته  

 از جمله اشخا  شاخص این مکت  میرزا احمد استرآبادی است.   : 710نکته  

 کند. قو  اسیمی تعبیر می مکت  اصولیون: این مکت  بر علم اصول با ابزار عمل تأکید دارد و عقل را به عنوان یکی از منابع ح   : 711نکته  
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 داند. این مکت  سایر منابع حقو  اسیمی را کتاب، سنت و اجما  )در کنار عقل( می   : 712نکته  

 باشد. الهدی و شیخ طوسی می ازجمله اشخا  مهم این مکت ، سیدمرتضی علم   : 713نکته  

 بندی خاصی از درلت: طبقه   : 714نکته  

 وضعی   - 3طبعی    - 2ماتی    - 1درلت:    : 715نکته  

 رساند مثل درلت دود بر آتش. درلت ماتی: درلتی است که در آن همیشه دال ما را به مقصود می   : 716نکته  

 رساند مثل درلت عطسه بر سرماخوردگی. درلت طبعی: درلتی است که در آن معموًر دال ما را به مقصود می   : 717نکته  

 عی: درلتی است در آن دال برای رسیدن به مدلول وضع شده است مانند مقررات راهنمایی و رانندگی برای راندن وسایل نقلیه. درلت وض   : 718نکته  

 باشد. نام دیگر درلت ماتی، درلت عقلی نیز می   : 719نکته  

 باشد. نام دیگر درلت وضعی، درلت قراردادی یا جعلی نیز می   : 720نکته  

 باشد. انون اساسی جمهوری اسیمی ایران، بیانگر عام افرادی یا استغراقی می اصل چهارم ق   : 721نکته  

 اصل نهم قانون اساسی در لفظ »هیچ فرد« نشانگر عام بودن این قسمت از اصل است.   : 722نکته  

 باشد. لفظ »تنها« دراصل سیزدهم قانون اساسی، بیانگر مفهوم مخالف حصر می   : 723نکته  

 اصل بیست و دوم قانون اساسی نشانگر مخصص متصل است.   لفظ »مگر« در   : 724نکته  

 اصل بیست و هفتم قانون اساسی، دارای مفهوم مخالف شر  است.   : 725نکته  

 ام قانون اساسی لفظ »تا سر حد« بیانگر این مطل  است که رایت داخل در ُمغّیا نیست. در اصل سی   : 726نکته  

 ساعت مشکور در این اصل واج  موقت موسع است.   24ر این است که مدت  اصل سی و دوم قانون اساسی، نشانگ   : 727نکته  

ای مورد تعرخ و مؤاخشه قرارداد« دارای  توان به صرف داشتن عقیده کس را نمی کند »هیچ اصل بیست و سوم قانون اساسی در جایی که بیان می   : 728نکته  
 مفهوم مخالف نیست. 

 اصل سی و سوم نهی از نو  جمله خبری هم به صورت منفی و هم به صورت مثبت است.   : 729نکته  

 اصل سی و هشتم قانون اساسی، دارای مفهوم مخالف نیست.   : 730نکته  

 اصل چهل و هفتم قانون اساسی، دارای حصر ضمنی است.   : 731نکته  

 شود مگر به موج  قانون« فقط دارای منطو  است. ات وضع نمی دارد »هیچ نو  مالی اصل پنجاه و یکم در جایی که بیان می   : 732نکته  

 باشد. اصل پنجاه و سوم، بیانگر عام بودن الفاظ می   : 733نکته  

 واجبات موجود در اصل پنجاه و پنجم، از نو  مطلق هستند.   : 734نکته  

 باشد. اصل شصتم قانون اساسی، مخصص متصل از نو  استثناء می   : 735نکته  

 موجود در اصل شصت و چهارم قانون اساسی، از نو  تمثیلی بوده و دارای مفهوم مخالف نیست. عدد    : 736نکته  

ای که حضور پیدا  دارد »نمایندگانی که درجلسۀ نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه در اصل شصت و ششم قانون اساسی در جایی که بیان می  : 737نکته 
 نشانگر واج  عینی است.   کنند مراسم سوگند را به جای آورند« می 
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 اصل شصت و هشتم قانون اساسی، از نو  واج  ریرموقت است.   : 738نکته  

 اصل هفتاد و نهم، فقط دارای منطو  از نو  صری  است.   : 739نکته  

 در اصل هشتاد و یکم قانون اساسی، نهی مفسد است.   : 740نکته  

 اصل هشتاد و چهارم، دارای مفهوم از نو  وصف احترازی است.   : 741نکته  

 اصل نودم قانون اساسی، لفظ »شکایت«، مطلق است.   : 742نکته  

 باشد. اصل نود و دوم قانون اساسی، در بردارند  قاعد  قرعه که از اصول عملیه است می   : 743نکته  

 است.   عام موجود در اصل نود و چهارم، از نو  استغراقی   : 744نکته  

 اصل نود و هشتم در بردارند  لفظ اعضای قبل از لفظ شورای نگهبان است )در تقدیر گرفتن(.   : 745نکته  

 اصل یکصد و پانزدهم، از نو  عام بدلی است.   : 746نکته  

 باشد. اصل یکصد و پانزدهم در بردارند  اصالة الیقیقه می   : 747نکته  

 رایت داخل در ُمغّیا نیست. ام قانون اساسی  در اصل یکصد و سی :  748نکته  

 گیرد. در اصل یکصد و سی و نهم نمایندگان در تقدیر قبل از مجلس قرار می   : 749نکته  

 باشد. در اصل یکصد و چهل و پنجم، نهی مفسد می   : 750نکته  

 ، مفهوم مخالف لق  دارد که حجت نیست. ای است مستقل« دارد »قو  قضاییه قوه اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی در وقتی که بیان می   : 751نکته  

 اصل یکصد و شصت و نهم، مصدا  بارز نص است.   : 752نکته  

 قانون آ.د.م، از نو  واج  تخییری است.   13ماده    : 753نکته  

 قانون آ.د.م در بردارند  مفهوم عدد از نو  تمثیلی است که مفهوم مخالف آن حجت نیست.   31ماده    : 754نکته  

 قانون آ.د.م تقدیم دادخواست، واج  ریری است.   48ه  در ماد   : 755نکته  

 قانون آ.د.م قبل از لفظ دفتر، لفظ مدیر در تقدیر است.   55در ماده    : 756نکته  

ز انتفا   شود. من،ور از رد، قرار رد دادرسی و همچنین می قانون آ.د.م لفظ رد به عنوان ظاهر قلمداد می   56در ماده    : 757نکته   تواند هر قراری باشد که باعث از َحی ّ
 افتادن دادخواست شود. 

 قانون آ.د.م از نو  شر  است اما مفهوم مخالف ندارد.   77ماد     : 758نکته  

 قانون آ.د.م )ظنی/ احتمالی( از الفاظ مترادف هستند.   84ماده    9بند    : 759نکته  

 قانون اجرای احکام مدنی، فقط دارای منطو  است.   5ماد     : 760نکته  

 قانون اعسار از نو  مفهوم مخالف لق  است که حجت نیست.   33ماد     : 761نکته  

 قانون اعسار، نسخ صری  است.   40ماد     : 762نکته  

 رییۀ قانون تجارت که مخصص منفصل آن است تخصیص خورده است.   2قانون تجارت توسط قانون ماد     4ماد     : 763نکته  

 باشند. قانون تجارت، الفاظ عام می   3تمام ماد     : 764نکته  
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 رییۀ قانون تجارت، مبتنی به لفظ ظاهراست.   5لفظ موقوف در ماد     : 765نکته  

 تجارت، مفهوم مخالف شر  تلوییی است. رییه قانون    97تبصر  ماده    : 766نکته  

 قانون اداره تسویه امور ورشکستگی از زمر  الفاظ عام است.   1حکم موجود در ماد     : 767نکته  

 قانون اداره تسویه امور ورشکستگی از مصادیق واج  عینی و اصلی است.   14ماد     : 768نکته  

 حصر است.   مکرر قانون صدور چک، دارای مفهوم مخالف   3ماد     : 769نکته  

 قانون صدور چک، از نو  واج  عینی است.   6ماد     : 770نکته  

 باشد. قانون صدور چک می   7قانون صدور چک، مخصص منفصل ماد     7تبصر  ماده    : 771نکته  

 قانون صدور چک، از مصادیق عام استغراقی است.   16ماد   :  772نکته  

 شود. مطابق اصالة ارطی  شامل تمامی انوا  بیع می قانون مدنی که شامل تعریف بیع است    338ماد     : 773نکته  

 قانون مدنی، نص است.   11ماد   :  774نکته  

 قانون مدنی، از نو  واج  اصلی است.   362   ماد   3بند    : 775نکته  

 قانون مدنی از نو  واج  کفایی است.   1200ماد     : 776نکته  

 اده به اجاز  دیان، مصدا  حکم وضعی است. قانون مدنی اناطه صیت وقف مشکور در م   65در ماد     : 777نکته  

 قانون مدنی به تعریف آن در ماده، درلت مطابقی است.   561لفظ جعاله در ماده    : 778نکته  

 قانون مدنی، لفظ مجمل است.   62لفظ حاکم در ماد     : 779نکته  

 قانون مدنی، از نو  مخصص متصل لف،ی است.   109حکم موجود در ماد     : 780نکته  

 قانون مدنی، از نو  واج  ریرموقت است.   435ماد     : 781نکته  

 کند. قانون آ.د.م، خبر در مقام انشاء بوده و درلت بر وجوب می   66ماد     : 782نکته  

 قانون آ.د.م، امر است ولی درلت بر فور یا تراخی ندارد.   490ماد     : 783نکته  

 قانون مدنی، از نو  حکم وضعی است.   601ماد   :  784نکته  

 قانون مدنی از نو  نص است.   825ماد     : 785نکته  

 قانون مدنی، شر  نکاح است.   1043امن پدر در ماد     : 786نکته  

د )به کسر یاء( می قانون مدنی، عبا   1069در ماد   :  787نکته    باشد. رت دائم برای نکاح مقیِّ

 باشد. قانون آ.د.م مصدا  اصل استصیاب می   198ماد     : 788نکته  

 قانون مدنی، مصدا  عام اجمالی است.   1079ماد     : 789نکته  

 قانون مدنی، مصدا  عام بدلی است.   1043ماد     : 790نکته  

 قانون مدنی، واج  تبعی است.   650ماد     : 791نکته  

 قانون مدنی، مصدا  عام استغراقی است.   1071ماد   :  792نکته  
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 قانون مدنی، دارای مفهوم مخالف وصف است )از نو  احترازی(.   691ماد     : 793نکته  

 قانون مدنی، دارای مخصص متصل از نو  رایت است.   871ماد     : 794نکته  

 باشد. قانون مدنی، متضمن درلت تنبیه می   143ماد     : 794نکته  

 قانون مدنی، از مصادیق نص و میکمات است.   861ماد     : 796ته  نک 

 مکرر قانون مدنی، از نو  عیقۀ حالیه است.   1328ماد     : 797نکته  

 قانون مدنی، حکم تکلیفی منفی است.   276ماد     : 798نکته  

ت است.   1178ماد     : 799نکته    قانون مدنی، حکم تکلیفی ُمثب 

 مجازات اسیمی، نشانگر واج  تبعی است.   قانون تعزیرات   645ماد     : 800نکته  

 مکرر قانون مدنی، از نو  واج  تخییری است.   1328ماد     : 801نکته  

 قانون مدنی، امر از نو  مکرر است.   1103ماد     : 802نکته  

 قانون مدنی، از نو  عام بدلی است.   317ماد     : 803نکته  

 . قانون اساسی، مبتنی بر اصل برائت است   37اصل    : 804نکته  

 قانون آ.د.م مبتنی بر تخصص است.   3ماد     : 805نکته  

 قانون مدنی، مخصص متصل دارد.   1114ماد     : 806نکته  

 قانون مدنی، واج  فوری است.   1131ماد     : 807نکته  

 قانون مدنی، نص است.   1143ماد     : 808نکته  

 قانون مدنی، در مورد طی  خلع، دارای درلت مطابقی است.   1146ماد     : 809نکته  

 قانون مدنی، در مورد تعریف عده از نو  درلت مطابقی است.   1150ماد     : 810نکته  

 قانون مدنی، فقط دارای منطو  است.   1168ماد   :  811نکته  

 قانون مدنی، واج  عینی است.   1177ماد     : 812نکته  

 قانون مدنی، دارای مفهوم مخالف وصف از نو  احترازی است.   1268ماد   :  813نکته  

 قانون مدنی، فقط نص است.   291ماد     : 814نکته  

 قانون مدنی، مبتنی بر ظهور است.   265ماد     : 815نکته  

 ت. قانون مدنی، از نو  واج  کفایی اس   267ماد     : 816نکته  

 قانون مدنی، دارای مفهوم مخالف شر  نیست.   131ماد     : 817نکته  

 باشد. قانون مدنی، در مورد لفظ اراضی موات، دارای حقیقت قانونی می   141ماد     : 818نکته  

 قانون مدنی، درلت مطابقی است.   173ماد     : 819نکته  

 باشد. قانون مدنی، نص می   213ماد     : 820نکته  
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موفقیتی نکات مهِم مهِم مهِم   
مت  آنها    اختیاربیافتد این اسحت که ما  اتفا  می  به طور معمولآنچه    .)همچون تلفن همراه، تلویزیون و ...( در اطرافمان را کنترل کنیم  انگیزمسحائل وسحوسحه* باید   به سحَ

 آرید.یک تلفن همراه ساده تهیه کنید؛ باور کنید که در سه/چهار ماه  آخر، کّلی وقت کم می  .رویممی
کشحید. هرچند که بسحیاری از مردم * شحما ]برای موفقیت[ باید ]مّدتی[ از آسحایش دور باشحید؛ ممکنه برخی از دوسحتانتوون رو از دسحت بدید؛ مجبور بشحید شح   بیداری ب 

 ا انجام دهند...حاضر نیستند چنین کاری ر 
در   !ها از موبایل، تلویزیون و وسحححایل ارتباطی دوری کنید. مراق   دزدهای زمان باشحححیددر اسحححتراحت   .اسحححتراحت   دقیقه  5تا   4 مطالعه کنید سحححسس    دقیقه 45تا   30* 

  خواندنتان شود.تر از زمان  درسطورنیرا شرو  کنید، ممکن است زنگ  تفری   شما   کنندهفعالیتی سرگرمهای استراحت  بین  مطالعه، اگر  زمان
های  فعالیت را نرمش بدهید. سححعی کنید در این باز  زمانی از    چشححمانتانو   گردن،  هاشححانه،  انگشححتان،  هادسححت ؛  راه برویدهای اسححتراحت  بین  مطالعه: کمی  * در زمان

  دوری کنید. فکری
ت و  * بدانید که حّتی در آرام

ّ
 است.  دقیقه 25تمرکز  انسان بر روی یک متن درسی،  ترین مییط، حداکثر  دق

ت شحما را در بارترین  دقیقه 5تا   4با فاصحلۀ    ایمطالعۀ چهل دقیقه 4* یک مطالعۀ مطلوب  سحه سحاعته باید شحامل  
ّ
ای در میان آنها باشحد. این روش، عیوه بر اینکه دق

ّ خود نگاه می
 شود از ن،ر جسمی خسته نشوید.دارد باعث میحد 

نهایتًا رویاهایتان را دنبال کنید و یقین داشحححته    و  !زندگی کنیدکنید؛ در رویاهایتان   مکتوب* یک هدف را انتخاب کنید و فقط به سحححوی آن حرکت کنید؛ رویاهای خود را  
 باشید که رویاهایتان راه را بلد هستند.

تنها با به  شحود  کامل می 6ریزی کنید. مثًی اگر مطالعۀ فصحلی از کتاب تا بعد از سحاعت  برنامه  های کتابترکیبی از سحاعت و تعداد فصحل* زمان مطالعۀ خود را به صحورت 
 ، مطالعۀ خود را متوقف کنید.صلرسانیدن آن فپایان

 ای از آن بنوشید ...گاه جرعهخواندن، باید یک لیوان آب بر روی میز خود بگشارید و به یاد داشته باشید که گه* در هنگام درس
پایان رسحاندن  مقدار مطلبی که برای مطالعه مشحخص    * همواره قبل از مطالعه، مقدار  درسحی که باید خوانده شحود را تعیین کنید و نه مّدت زمان  درس خواندن را. برای به

 در عین حال، اهداف  ریر واقعی را هم برای خود در ن،ر نگیرید.  !زده عمل نکنیدشتاباید  کرده
 ها! ترین ساعات روز؛ یعنی صب ترین و ثمربخشکردن انرژی کافی برای فعالیت در ُپرتیرک* خوردن یک صبیانۀ سالم، یعنی فراهم

خوانی(، موضحو  را به سحرعت مطالعه کرد. این کار به مهن  ایهای مطالعه، مطالعۀ اجمالی قبل از خواندن  دقیق اسحت. ابتدا باید با ُتندخوانی )روزنامهی از تکنیک* یک
توان جایگزین  خوانی(، را نمیایدخوانی )روزنامهخواندن  مؤثر فراهم آورید. ُتنزمینۀ مناسبی برای درسآوری کرده و پیشکند تا اطیعات  شاخص را جمعشما کمک می

رفًا تمرینی است که برای مؤثر شود. در ُتندخوانی باید از انگشتان خود کمک بگیرید و به چشمان  ساختن  مطالعه به کار گرفته میمطالعۀ معمولی کرد بلکه این روش، ص 
 خود یاد دهید که حرکت انگشتان را تعقی  کنند.

 هایتان را کوچک شمارند دور شوید.افرادی که سعی دارند بلندپروازی* از  
کردن  نکات مهم، تأثیر بسححزایی در کند تا تأثیرات  آنچه در جریان مطالعه گششححته اسححت را ثبت کنید. یادداشححت برداری در جریان مطالعه، به شححما کمک می* یادداشححت 

  کند.فراموش می  پس از یک روزز حدود هفتاد و پنج درصد  آنچه را که فراگرفته  تثبیت  آن در مهن دارد. به یاد داشته باشید مغ 
کنند به این دلیل اسححت که: این رؤیای آنها  * شححما به هیچ کس نیاز ندارید که رؤیایتان را تأیید کند! رؤیای شححما برای شححماسححت ... اگر دیگران رؤیای شححما را تأیید نمی

 .کنندنیست و آن را درک نمی
همانا که داشتن آرزوی بزرگ،   اگر انگیز  مطالعه و درس خواندن به انداز  کافی جشاب نباشد یقینًا با جّدیت تیش نخواهید کرد. برای خود آرزوی بزرگی را تصور کنید.* 

 ای استوار به مطالعه ادامه دهی.ای برای این خواهد شد که با ارادهانگیزه
گیرد. این گفته، تاحدودی  میور اسححت.« به عبارت دیگر، متن قوانین و آرای وحدت رویه، مورد  سححوأل قرار میوکالت یا قضححاوت َنص  گفتند: »آزمون* از قدیم به ما می

عاد یک ماد   کنند. یک داوطل  ناچار اسححت برای فهم أب افتند و صححرفًا به متن قوانین اکتفا میای از داوطلبان در دام این معنی میدهنده اسححت و متأسححفانه عدهفری  
 حجم و جزوات را نیز مطالعه کند.های کمقانونی، عیوه بر متن ساده قوانین، کتاب

َدَوم.  کیلومتر می 20ها  کیلومتر و شح   10ها  گوید: من صحب اش توانسحت بزرگترین، سحریعترین و با اسحتعدادترین دوند  جهان شحود. او میای با برنامۀ تمرینی* دونده
ها به  عّلت اینکه بعضحی کنم.روز در سحال این کار را می 365برنامۀ تمرینات  من سحاده اسحت، ولی من  اش خیلی سحاده اسحت، گفت:د که برنامۀ تمرینیوقتی به او گفتن

 .توانند این برنامۀ ساده را دنبال کنندای دارند، بلکه آنها نمیرسند، این نیست که برنامۀ سادههایشان نمیخواسته
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نباید به صحورت خمیده و یا مایل به سحمت طرفین مطالعه نمود؛ سحتون فقرات به هنگام مطالعه   .کنند بسحیار مهم اسحت برای افرادی که زیاد مطالعه می* وضحع نشحسحتن  
 ن در پاها جلوگیری شحود.ها و وضحع نشحسحتن خود را تغییر داده، مختصحری حرکت نمایید تا از رکود خوهای اسحتراحت چشحمباید راسحت باشحد. باید ضحمن مطالعه و در وقت 

 .رسدشود و خستگی زودتر فرا میمطالعه در حال دراز کشیدن برای چشم مناس  نیست چراکه روشنایی  کتاب تأمین نمی
رایت باید در ن،رت ات بدهی، چات ایجاد کنی، باید دلیلی داشححته باشححی و برای اینکه بخواهی تغییرات ضححروری را در زندگی* اگر بخواهی اصححیحات  مهمی در زندگی

 های متمادی ... بروی و بروی و بروی و بروی ... بخش باشد و تو را برای دست زدن به هر اقدام  رزمی به هیجان آَوَرد. تو بایدبخواهی که بلند شوی، و برای سالانگیزه
به انداز  کافی انگیز  قوی برای قبولی در آزمون داره! اینایی که باشحححگاه   * بد نیسحححت که یک همراه  موفقیت پیدا کنید. مثًی یه دوسحححتی که هدفش قبولی در آزمونه و  

تونن باهاش درد دل کنند. کًی این رو  زنه و بعضحححی اوقان هم میهای سحححرشحححون داد میده و یه موقعَرن یک حریف  تمرینی دارند که بهشحححون انگیزه میورزشحححی می
 ها و اشتباهاتتان صیبت کنید.  تان راجع به مخمصهمهم هستند. با همراه  موفقیت   –خیلی  یعنی   –نشینا و معاشران خیلی  دونید که هممی

شبه  شود که یه نفر یکهایی که مطرح میآید؛ نباید در انت،ار کسح  نتایج آنی باشیم؛ این داستانهای خوب به دسحت میکوشحی، ن،م و عادت* موفقیت در سحایۀ سحخت 
 فودی نیست! میلیونه! و موفقیت، مایکروویوی و فست میلیاردر شده، یک در 

 شود.ها رو متنو  بخونید مثًی در یک روز، دو درس را بخوانید؛ آدمی از یکنواخت بودن به زودی ملول می* درس
دونم که توی  کند )مثًی من میرا نیز حفظ می  شحدهگیرید هرگز عوخ نکنید چون مهن شحما تصحویر  صحفیات  مطالعهکنید و ُانس می* کتاب  قانونی را که با آن کار می

مت  چسه! این مزیت    کنه! یه پیشحنهاد  دیگه: از مجموعه کنه معجزه میدر آزمون کار نمی  حاف،ۀ علمی، وقتی که حاف،ۀ تصحویریقانونم ماد  فین در باری صحفیه سحَ
 استفاده کنید.  dotic.irی« به نشانی  قوانین »معاونت تدوین، تنقی  و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهور 

 * دو راه  مفید برای مواجهه با صداهای مزاحم هنگام مطالعه وجود داره:
 -شحد زمان با دیدن َبرَفک پخش میها همشحبیه  صحدایی که توی این تلویزیون قدیمی  -« White noiseیک: اسحتفاده از صحدای »نویز سحفید« هنگام مطالعه: صحدای »

قیمتی  گیرها )میافظ گوش(: برای رفع عامل صحدای مییط، صحداگیرهای اسحفنجی  کوچک  ارزانخوندن پخش کنید. دو: گشاشحتن  گوشنید و موقع  درسرو دانلود ک
 ن،یره.گیره و بیها قابل تهیه هستند و داخل َمجرای گوش قرار میدر داروخانه

داشححتن   نگاهکردن سححر و گردن و پایینهای کتاب که هنگام مطالعه از خمل َکَلنجار نرید. از نگهدارندههاتون رو حتمًا سححیمی کنید که باهاش یک سححا* جزوات و کتاب
 های مختلف در بازار موجوده. ها با جنسBook Holderکند استفاده کنید. این  هایتان جلوگیری میچشم

   گه! همرنگ  جماعت شدن افتخاری نداره! * همیشه اوون آدمه باش که نه می
َعی« و اینکه برای انسحان ج رَّ َما سحَ ان  إ  ْنسحَ  

ِْ
ْن َلْیَس ل 

َ
نَّ َسْعَیُه َسْوَف ُیَری«  * اگه تا به حال به جایی نرسحیدید دیگران را مقصحر ندونید چون »َوأ

َ
ز حاصحل  تیش  او نیسحت »َوأ

 و ]نتیجۀ[ کوشش او به زودی دیده خواهد شد.
 شود مگر اینکه آن را سه هفتۀ مکرر انجام دهید. این حرف علمی نیست اما من ازش جواب گرفتم! ه عادت نمیگویند چیزی تبدیل ب * روانشناسان می

 و البته کار زیاد!   –* موفقیت  واقعی و ماندگار، نیازمند کارکردن است  
نویسحند و خواهند. آنها هدفشحان را روی کارش میانند که چه میددانند که کی هسحتند و میهای خیلی روشحنی دارند. آنها میگه: »افراد موفق هدف* برایان تریسحی می

 کنند. از ن،ر من هدفی که نوشته نشده فقط خیال است!«ریزی میبرای رسیدن به آن برنامه
امًی ریراستاندارد و در ارل  موارد ها کشه چرا که سؤارت این آزمونتون خراب میهای آزمایشی  مؤّسسات شرکت نکنید چون روحیه* یه چیز دیگه هم بگم: در آزمون

 ارتبا  با آزمون اصلی است.بسیار دشوار و بی
 انگیزند.ها و رویدادهای شگفت ها و رویدادهای شگفت انگیزند اما افراد قوی، خود آفرینند  معجزهاراده همیشه منت،ر معجزه* افراد سست 

سحوره طی ( من،ور از »توکل« سحسردن کارها به خدا، اعتماد بر لطف  اوسحت زیرا »توکل« از ماد  »وکالت«  3)آیه   * و هر که بر خدا توکل کند خدا او را کفایت خواهد کرد
گاهی  فزون تر داشحته باشحد، شحخص  موکل احسحاس  آرامش   به معنای انتخاب  وکیل نمودن و اعتماد بر دیگری کردن اسحت. بدیهی اسحت هر قدر وکیل توانایی  بیشحتر و آ

کند چه آنکه حتی اگر العاده احسحاس میکند، آرامش فو اش نامیدود اسحت، هنگامی که انسحان، توکل بر او میپایان و تواناییکند و از آنجا که علم  خدا بیمیبیشحتری  
َبسحا چیزی را دوسحت دارید و آن برای  و چهَبسحا چیزی را خوش ندارید و آن برای شحما خیر اسحت،  گه: »و چهسحور  بقره می 216از بدی هم بر او برسحد »خیر« اسحت. آیۀ  

تون بازی  سحور  رعد رو همیشحه گوشحۀ مهن داشحته باشحد که با دل 28دانید.« و در آخر هم آیۀ  داند و شحما نمیشحما بد اسحت؛ و خدا ]مصحلیت شحما را در همۀ امور[ می
 گیرد.«ها تنها با یاد خدا آرام میکنه: »و دلمی

ّ رسح
ّمه! و این رو بدونید که خونید بشارید کنار! چون بخشحی از ظرفیت  مهن  شحمار رو اخبار اشحغال میها رو در مّدتی که درس میانهدر پایان اینکه کل   99کنه و این سحَ

های  کنن و رسحانهوز  رشحد  فردی کار میهایی که روی حها، رؤیاها و بلندپروازی  ما نداره! البته اسحتثنائًا رسحانهدرصحد از کّل اخبار هیچ اثر شحخصحی روی زندگی ما، یا هدف
 میکریمی رو دنبال کنید! 
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نفس خودمان بیشحتر بهخواهیم اعتمادمان را در بخشحش به دیگران متمرکز کنیم. اگر میهای دسحتیابی به اهداف این اسحت که انرژی: از بهترین راهیه توصیین ُمبلصیانه
اگر موفقیت را برای ا القا کنیم و ها ر خواهیم باید در شخص  دیگری ایناندیشی میمان را بار ببریم. اگر حس امیدواری و مثبتشحود، سحعی کنیم اعتماد به نفس اطرافیان

مان به آنها . این »اثر دیگران« اسححت بر زندگی ما! اثر  موجی  کمک به دیگران و بخشححیدن  سححخاوتمندانۀ وقت و انرژیخواهیر برای دیگران هر ببواهیر خودمان می
باشححد، لشا با بهبود ها بر زندگی هر کس اطرافیانش مییکی از تأثیرگشارترین بخش  دوسححتی« خواهیم بود. وقتی هم آموختیمترین مینفع این »نو این اسححت که خودمان بزرگ

ایم. اثر دیگران یعنی اینکه اگر دوسححتم جزو  حقو  مدنی را خوانده اسححت و از آن متأثر شححده، آن را به من  وضححع اطرافیان در واقع زندگی خودمان را به سححمت خوبی تغییر داده
و  بیا نوشیییتن مطلبی دربیارۀ این جزوه، دیگران را تشیییویق بیه خوانیدن آن کنر تیا هر خودم لی ت ببرم، هر جیام یهیحا   دییه کنر من بیه دیگری هیهحدیحه کنحد، 

ام را روی خواهم این اسحت که انرژیام میآوردن چیزهایی که در زندگیام بهترین راه برای به دسحتاطرافیانم هم موجی از لشت و تغییر  مثبت را احسحاس کنند. من متوّجه شحده
 بخشش به دیگران متمرکز کنم. اگر این جزوه به تو کمک کرده اوون رو برای پنج نفر بفرست؛ چون بدون  تو حتی ممکن نبود آن را پیدا کند.

های اضححافی را حشف و اصححل  سححخن را مورد توّجه قرار دهید؛ های خود را تیز بتراشححید و خطو  را نزدیک به هم بنویسححید، عبارتاز حضححرت امیر ) ( نقل اسححت: »نوک  قلم
جویی   سححازی این جزوه با هدف  اسححتفاده و صححرفهو آمادهروی و مصححرف  بیش از حد که اموال  مسححلمانان، تیّمل  ضححرر و زیان را ندارد«؛ انتخاب  قلم، چینش بسرهیزید از زیاده

اگر در حین مطالعه با موارد چنین حداکثری از کارش انجام شحده؛ امید داریم چنانچه احتماًر از سحهولت  اسحتفاده از مجموعه کاسحته شحده، خوانندگان عزیز من را ببخشحند و هم
در با ما    09352213175یا واتسححاپ    mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه شححدید؛ از طریق ایمیل  مانده قلم و یا خطاهای انسححانی دیگر که ما از آن رافل سححهو 

 omid_mollakarimi: اینستاگرام                        نشه 1402 روزرسانی جزوه:به. میان بگشارید تا اصیح نماییم

ارشحد شحدم؛ البته باید بگم که یه کار  ثابت هم داشحتم که ماهانه  های حقو  وارد دور  کارشحناسحیآموختهاز اینکه لیسحانسحم رو گرفتم مثل خیلی از دانش بعدداسیتان نویسینده:  
دم دسحت  آخر بعد از دریافت مدرک کارشحناسحیگرفتم. رفته رفته به ایه حقو   ثابت از اوون می ارشحد و یا حّتی دکتری در بهترین ین نتیجه رسحیدم که اگه بخوام اینجوری ادامه ب 

وج  آرزوهاشححون ها رسححیدن به یه حقو   کارمندی  خوب نقطۀ اخوام یه کارمند  سححط   بار توو یه اداره بشححم که نهایتًا یه حقو  خوب دریافت کنم. شححاید برای خیلیحالت می
های بد قرار گرفتن کمک  دیدم. همیشحه دوسحت داشحتم مثل قهرمانای این فیلما به آدمایی که توو موقعیتمیسحوب بشحه اما من رسحیدن به یه حقو   ثابت  خوب رو مطلوب نمی

فیلما که بگشریم مات  زندگی  آدمیزاد اینه که باید بجنگه و از »یه جا    کنم و با کّلی ررور و کمال  رضحححایت از مفید بودن  خودم یه نفس عمیق بکشحححم و بگم »تونسحححتم!«. از این
ا به لقایش ببخشحم و از اّول  نشحسحتن« یا همون »صحب  به صحب  کارت زدن توو یه مییط اداری« فراری باشحد. خیصحه اواخر اسحفند ماه بود که تصحمیم گرفتم عطای حقو   ثابت ر 

اشححتیا   سححوزان باید اّول  اّول توو خود  آدم ایجاد بشححه و حتی اگه دوسححتان و اطرافیان با تمسححخر بهت بگن: »تو که کار  ثابت داری،   فروردین شححرو  کنم به خوندن! البته این
داری!« اطمینان نداشحتم که  دارن و تو بدون  سحهمیه ُعمرًا شحانسحی نکنن و نهایتًا سحه هزار تا َور میخوای بشحینی و بخونی که چی!«؛ یا بگن: »صحد و ده  هزار تا شحرکت میمی

رم؛ البته قبلشحم از خانوادهبه موفقیت برسحم اما با خودم عهد کردم که اّول فروردین »بسحمه ام خواسحتم که توو این مسحیر کمکم کنن و این هشحت  الله« بگم و با همۀ توانم پیش ب 
ای رو آراز کرده بودم؛ خیصححش کنم برات: »با وجود  تمام  ترسححی که از شححکسححت داشححتم، از نهماه یه کم توقع و انت،أرشححون رو از من کم کنن. من ریسححک  شححیرین  بلندپروازا

گفت اگر آرزوت اینه که یه ماشحین بخری، اّول برو یه جاسحوئیچی برای ماشحینی که توو رویاته تهّیه کن و ی خدا اوومد توو مهنم که میام راضحی بودم!«. جملۀ یه بندهتصحمیم
های کانون همیشححه روی ُکت یا مانتوشححون سححینۀ کوچولو که رووش آرم کانون رو داره و وکیلرسححی! منم بدون معّطلی، رفتم یک سححنجا ه به ماشححینه مییقین داشححته باش ک

بعد از  ۶اینکه سححاعت  کار  اوونجا تا    ُاومد. مثًی با مسححؤول یه کتابخونه صححیبت کردم و با وجودهای خدا رو دیدم که یکی یکی َبرام میزنن تهیه کردم. تا شححرو  کردم کمکمی
شح  هم از کتابخونه اسحتفاده کنی! خیصه اینکه ایمان داشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و  ۱۱تونی با نگهبان  مجموعه هماهنگ کنی و تا  ظهر بود بهم گفت: می

ُعسححر، ُیسححرا«. خوشححیالم از اینکه که امروز که این متن رو نوشححتم در وضححعیتی هسححتم که در تمامی   شححم؛ به فرموده قرآن: »فان َمع المند میمیو  شححیرین  اوون زحمات بهره
خوام متنم رو با یه جمله تموم کنم: »تووی سححکوت تیش کن و های حقوقی )وکالت، قضححاوت، ارشححد، دکتری( قبول شححدم و به عضححویت »هیأت علمی« رسححیدم و میآزمون

 جا بسیچه!« اجازه بده صدای موفقیتت همه
 !تان هستر انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیتنشر 

 میکریمی  امیدموفقیت  تو؛  امید به 
 ساس مخصو  پروردگار جهانیان است پایان گفتار ما: حمد و س
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 ! دریافت کنیدمن را از  های حقوقیآزمونکنید و جزوات   ارسال را  تاندرخواست ها رسانپیام بدهید و یا از طریق پیام  09352213175به 

 آنهاسییتن به یادگیری وارزِش اصییلِی من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگ اری بر زندگی    !  ۶۰َپرِت متولِد دهن  امید مالکریمی هسییترش یه حواس
هیایی را کیه بیه افزایِش کیفییِت ییادگیری کمیک  کنر تیا روشی زییادی دارمن البتیه همیه تالشیییر را میهیایر بیا دیگران عالقیهگی اشیییتن آموختیهاشیییتراک

ی در رشیییتین حقوب بیا روش  کننید ییاد بگیرم و ب ید از افزودن تنربییات خودم، آنهیا را بیه دیگران هر انتقیال بیدهرن در حوزۀ آموزش و نویسییینیدگمی
خواهی باید به دیگران کمک کنی تا من به این جمله ایمان دارم: »اگر موفقیِت بیشیتری می های روان« متفاوتر!نویسیی« و »به کار بردن مثال»سیاده 

 یابندن«  به موفقیت بیشتری دست
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