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  ١ه اصول فقجزوه 
 دکتر امید مالکریمی 

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

 به کوشش انور یوسفی

 
اد بازاِر حقوقی و همچنین ُشمار زیهای موجود در آشفتهانبوِه کتابَشن در های حقوقی قبول بِ خوان در آزمونبسیاری از اوونهایی که می
این سردرگمی،  توانند به یک تصمیم قطعی برسند.دانند چگونه تصمیم بگیرند و یا نمیم هستند و نمیمؤسسات آموزشی، سردرگُ 

کنم یخود را شلوغ کنیم! تضمین م نباید دورِ  ست اما فقط یک روِز آن! انتخاِب هم جزوه و هم کتاِب مرجع، انتخاب خوبی نیست؛طبیعی
ِب ضریهست  »یک« در آزمون وکالت بشیهای حقوقی، کافی است. درس اصول فقه با توجه به اینکه ضر این جزوه، برای آزمون

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

مام کائنات دست خواهید توقتی با تمام وجود و از درون، چیزی را می«آَرم: نوشتۀ پائولو کوئیلو رو براتون می» کیمیاگر«یه تیکه از کتاب 
وجود دارد، هر کس که  دهند تا خواستۀ شما را اجابت کنند. آرزوها زباِن خداوند هستند، در این جهان حقیقتی بزرگدر 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
 خواستم بگم که اگر این جزوه به دست شما رسیده، حکمتی در آن است!» شویمأموِر انجاِم آن می
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انگیزی که دنبالش بودید این جزوه است!حیرت    
ا منطق حقوقی به قوانین ب مبانی استنباط حقوق اسالمی است، با فراگیری علم اصول فقه و افزایش قدرت استدالل، در استنباط ،تر درس اصول فقهنام صحیح
از  !انگیز دارهره زمانی که به صورت کاربردی تدریس و تحصیل بشه لذتی شگفتهای خودشو داها و دشواریکه پیچیدگیدرس اصول فقه با این رسیم.مهارت می

د رتبۀ باال قطعًا شــاه کم شــاهد رتبۀ باالیی خواهید بود، اما با درصــدِ  وکالت اســت، به نحوی که شــما با درصــدِ  ترین دروس در آزموناصــول فقه از مهم ،این فراتر
سیی این جزومطالعهشوید. انگیزی میحیرت شنا سی و کار شنا شجویان دورۀ کار شد و علیه به دان صِی حقوقیار ص شرکت در آزمون تخ صوص داوطلبان   الخ
ه اگه فقط یکی از دم کانگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول میها جزوۀ َسُبک و رواِن حقوقی که به طور شگفتشود. ضمنًا باید بگم: دهتوصیه می وکالت

 د!کنیبه جزواتم اعتیاد پیدا می ) بگیرید و مطالعه کنیدwww.mollakarimi.irسایتم (اوونها رو از 
سایت فوق ستاگرام ،ما در  صفحۀ این شما خواهیم داد! برای قبولی در آزمون، هر آنچه مونکانال تلگرام و  ست را به  های حقوقی نیاز ا

ــمیم می ،های حقوقیداوطلباِن آزموندانیم که می ــتند؛ زمانی که تص ــردرگم هس ــروع به خواندن نمایند در انتخاب منابع س گیرند که ش
ـــت که اوون منابعی رو که برای قبولی کفایت میکاری که ما انجام می ذاریم و گکند رو به طور رایگان در اختیارتون میدهیم این اس

داشـــت. در واقع، صـــدها داوطلبی که از این خدمات اســـتفاده کردند و  یده خواندن منابع متعدد نخواهدیم که نیاز ببهتون اطمینان می
 مثبتمون بدونیم. عملکرِد  تونیم شاهِد جواب گرفتن رو می

و  کیفری ی مدنی، آیین دادرسی، حقوق تجارت، آیین دادرسحقوق مدنی سایتم (مثِل جزواِت شده در وبتمرکز اصلی کار من در این نوشته و بقیۀ جزواِت گذاشته
ر حوزۀ آموزش و د) اینه که مثِل یه گاِو بنفش در بیِن سایِر گاوها که سیاه و سفید هستند متمایز باشم!! در واقع این، هدِف من است که متفاوت باشم و حقوق جزا

هایی ام مثِل گاِو بنفش باشه که واقعًا در خوِر توّجه باشه. حتمًا دیدید آدمهخوام نوشتهنویسندگی در رشتۀ حقوق، کارهای متفاوتی نسبت به دیگران انجام بدم. می
شون رو متفاوت و منحصربه شون میرو که با یه ویژگِی خاص، خود شون رو دارن؛ من هم میدن؛ مثًال عینک زرد میفرد ن با  خوامزنن یا یه مدل موی خاِصّ خود

اری نو خوام که بهترین تبلیغ برای کارهام، تمایز و انجام کمتفاوت باشم و با این ویژگی، به چشم بیام. مِن کمترین میفهم های سادهو آوردِن مثال» نویسیساده«
رس در دست هایی که به رایگانرو در جزوه» بودنمتفاوت«من این ». بودنهکلید موفقیت، متفاوت«ها بگم ولی ایخوام از این جمله کلیشهتوّجه باشه. نمیو جالب

ــون دادم. ــتم، نش ــجویاِن حقوق گذاش ــایِت  دانش  با توّجه به ســرفصــلو حّتی  MollaKarimi.irباید بگم که جزواِت س
ً
های جدید و این نوشــته دائما

 رو در دست دارید شدۀ جزوهنسخۀ چاپا ی پی.دی.افشه و چنانچه های هر سال، به روز میهای آزمونآخرین تغییرات قوانین و تست
 از ســایت، نســخۀ به روز رو دانلود کنید

ً
ــمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاهبهتره مجددا ــِم کارگاِه ما، . ض ــت! اس د محتوای کارگاه تولی«هاس

ــت که می» حقوقی ــتاگرام (اس ــاهده و omidmollakarimi@) و تلگراِم ما (vekalatyar@تونید اینس ) رو دنبال کنید تا کّلی محتوای حقوقِی خوب رو مش
ـــمارۀ  ـــی به ش پ کنید تا از آخرین تغییراِت این جزوات و اواتس ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥دریافت کنید. در آخر هم باید بگم کافیه نام و نام خانوادگِی خودتون رو به فارس

 کریمی)معلم (امید مالها و مؤسسات آموزشی توسِط این جزوه برای تدریس در دانشگاه مّطلعتون کنیم. شهجزواِت جدیدی که نگأرش میاخبار حقوقی و 
ورت، قانونًا باشــد، در غیر این صــمجاز می» تنها با ذکر منبع«یی و برداری از آن، بدون قصــد ســودجوتهیه و تکثیر شــده و جنبۀ انتفاعی نداشــته و تکثیر و نســخه

مان ـــ تار از راهن آور اســــت.ض ـــ قادات خود را پیرامون این نوش ها و انت هاد ـــن که نظرات، پیش هد بود  ندگانی خوا ـــگزاِر خوان پاس ـــ یا ایمیل گارنده، س های فوق 
»mollakarimi.omid@gmail.com «.زوۀ بعد از مطالعۀ این جای که را آموزش خواهیم داد به گونهاصول فقه کِلّ  و دلچسببه صورت دلنشین  بیان فرمایند

شگفتحیرت شاهد رتبۀ  شید انگیز  صول فقه و مباحث مفاهیمانگیزی در آزمون کانون با صورت اگر ا شه تمطابقت با قوانین  بدون غیرکاربردی و به  ضیح داده ب و
دن این جزوه ایم به صورتی که شما با خوانقوانین نگاشته مطالب اصول فقه را به نحو کاربردی و مطابقت بااین نوشته،  ما در فهم آن دشوار و غیرقابل تحمل است

، ادبیات عامیانه رو ترویج دادن و مخاطِب عمدۀ این »های اجتماعیشــبکه«های اخیر که در ســالتان نســبت به علم اصــول فقه کامًال عوض خواهد شــد. دیدگاه
شتادی، دهه هفتادیهاشبکه صًال هنِر معّلمی یعنی ها و ه ستاگرامی برای اوونها تدریس کنه! ا ستند، معلِم حقوق باید به زبون این صه »یگویساده«ها ه ؛ خال
آیین  حقوق جزا،مدنی،  آیین دادرســـی ،دم! البته بگم که حقوق مدنیکنم؛ قول میگم و شـــما رو معتاد به َروِش خودم میرو به طور کامل می اصـــول فقهاینکه، 

 ام.دادرسی کیفری و همینطور دروس دیگه رو هم با همین روش گفته

 !؛ �قد�م � ��نامانده ا�ت� �قد�م �شحال � � آن�قد�م � �مام �سا�ی � ��
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 علم فقه

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

 گیرد. با این قید، مسائل اعتقادی که از اصول منظور از احکام فرعی شرع، آن دسته از احکام شرعی است که به أفعال و أعمال مکلف تعلق می
 شود.ونه مسائل در علم کالم و مانند آن بحث میشود. از این گرود از حوزه علم فقه خارج میدین به شمار می

 .منظور از ادلۀ تفصیلی قرآن، سنت، اجماع و عقل است 

 اصول فقه

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

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

 توان رجوع کرد؟برای یافتن حکم مورد نظر به کدام منابع می

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

 آیات حجیت دارد؟ آیا ظواهر آیات و فهم ما از

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

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

ها که در واقع، توان به اجتهاد صحیح و درستی برای موضوع مورد نظر یافت. پاسخ دادن به این پرسشها نمیبدون شک، بدون پاسخ به این پرسش
 است. علم اصول فقهاست بر عهدۀ  مقدمۀ فقاهتو  ساز استنباط حکمزمینه

 تأثیر علم اصول فقه در حقوق موضوعه

اگر چه هدفی که با در نظر گرفتن آن علم اصول به وجود آمده است، مخصوص فقه اسالمی و احکام شرعی است، ولی منفعت آن عام است، یعنی 
ابل تطبیق شود، قریزی میوگو در این علم پیقوق موضوعه نیز مورد استفاده قرار داد زیرا بسیاری از قواعدی که بر اثر بحث و گفتتوان آن را در حمی

باشد. برای مثال در علم اصول فقه از داللت الفاظ، اوامر، نواهی، عام و خاص، مطلق و مقّید، مجمل و مبین، نسخ و غیره بحث بر هر حقوقی می
 توان از این مباحث در آن قوانین استفاده کرد.و می د همۀ قوانین این موضوعات را دارندشومی

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

 بدست آوردن فهم و تحلیل صحیح قوانین مبتنی بر فقه و اصول فقه. .١
 دگاه.بکارگیری درست منابع فقهی به عنوان مستند حکم دا .٢
 های استدالل حقوقی با استفاده از اصول فقه.شناخت شیوه .٣
 گیری در مواردی که شک و تردید وجود دارد.دانستن شیوۀ تصمیم .٤

 تأثیر علم اصول فقه در حقوق ایران
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ت. مثًال قانون از فقه اسالمی اس دانیم که قسمت مهم حقوق خصوصی ایران برگرفته یا متأثردر حقوق ایران علم اصول فقه تأثیر متمایزی دارد؛ زیرا می
الحات طمدنی ایران بیشتر از کتب فقهی امامیه (شیعه) گرفته شده و حتی اصطالحات عقود و ایقاعات و شروط و غیره که در آن به کار رفته همان اص

ی در فهم و رفت که علم اصول فقه تأثیر بسزائفقهی است و چون استفاده از فقه امامیه (فقه شیعه) بدون اصول فقه غیرممکن است از این رو باید پذی
 و برای حقوق ایران ناچار باید اصول فقه دانست. درک حقوق موضوعۀ ایران دارد

 موضوع اصول فقه

هر چیزی که بتواند در طریق استنباط حکم شرعی قرار گیرد، موضوع علم اصول فقه است، به عبارت دیگر، موضوع درس مبانی استنباط حقوق 
موضوع این درس  تواندی (اصول فقه) محدود و منحصر به چیزی نیست، بلکه هر چیزی که بتواند وسیلۀ استنباط حقوق اسالمی قرار گیرد میاسالم

شود پس قرآن یکی از موضوعات این درس است. سنت، قرار گیرد. مثًال قرآن یکی از منابعی است که در استنباط حقوق اسالمی از آن استفاده می
باشند، اما نه به صورت انحصاری یعنی اگر منبع دیگری هم بتواند وسیلۀ استنباط حقوق اسالمی ، عقل و قیاس موضوعات دیگر این درس میاجماع

 قرار گیرد، آن هم موضوع دیگری برای این علم خواهد بود.

 پیدایش اصول فقه

کتابی  شد و حتیبه وجود آمد ولی تا آن موقع نامی نداشت، تدریس نمیعلم اصول فقه برای امکان استنباط احکام شرعی در نیمۀ اول قرن هجری 
 هم در این باره نوشته نشده بود.

 اولین تألیف و اولین مؤلف در اصول فقه

نا بر است و ب »الرساله«باشدو نام کتابش که از اهل سنت است، می» محمد بن ادریس شافعی«بنا بر نظر مشهور مورخان اصولی، اولین مؤلف اصول 
 است. ید مرتضیستألیف » الذریعه الی االصول الشریعه«گفتۀ سید بحرالعلوم اولین کتاب اصول فقه که به وسیلۀ اصولیین شیعه نوشته شد 

 

 مباحث الفاظ

 وضع و استعمال لفظ

 تعریف وضع

و » اسب«شود. برای مثال، لفظ مفهومی خاص رهنمون میکند؛ یعنی ذهن ما را به معنا و بریم بر معنایی داللت میهر یک از الفاظی که ما به کار می
ای است که بین لفظ و معنا وجود دارد. به بیان دیگر، منتقل شدن ذهن کند. این داللت معلول رابطهبرای حیوان خاص و کرۀ معّینی داللت می» ماه«

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

نی که ای بین لفظ اسب و حیواشود آن است که رابطۀ بین لفظ و معنا چگونه به وجود آمده است؟ برای مثال، چه رابطهؤالی که در این جا مطرح میس
 با این نام نامیده شده وجود دارد؟

جود ندارد، بلکه پیوند کند وعنایی که بر آن داللت میناپذیری بین الفاظ و منظران، هیچ ارتباط نهفته و رابطۀ ذاتی و اجتناببه عقیدۀ بسیاری از صاحب
 میان لفظ و معنا، اعتباری و قراردادی است.

آتش  بریم، زیرا وجود دود، بر وجودبرای روشن این مطلب به این مثال توجه کنید: همۀ ما از دیدن دود غلیظ در یک نقظه به وجود آتش در آنجا پی می
که ای قراردادی و اعتباری نیست، بلای است که بین این دو وجود دارد؛ اما این رابطه رابطهتش، معلول رابطه و مالزمهکند. داللت دود بر آداللت می

ا با شخصات به گیاهی زیب» گل«ناپذیر است و به همین جهت اختصاص به قوم و زمان و زبان خاصی ندارد، ولی وقتی از شنیدن کلمۀ واقعی و اجتناب
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ا و آن گیاه زیبا وجود دارد، بلکه به آن دلیل است که این کلمه ر » الم«و » گاف«ای واقعی میان شویم، نه به این جهت است که رابطهمعینی منتقل می
 اند.به این معنا قرار داده و نام نهاده

، »سگ«حیوان را در زبان فارسی  گذاری شده باشد. مثًال یکهای متفاوت نامهای مختلف به نامبه همین جهت یک شئ خاص ممکن است در زبان
 های دیگر از کلمات دیگر استفاده کنند.و در زبان» chien«و در زبان فرانسه » dog«، در زبان انگلیسی »کلب«در زبان عربی 

ها ایجاد نسانهر زبان را خود اگیرند، رابطۀ طبیعی و ذاتی وجود ندارد، بلکه این پیوند خاص در بنابراین بین الفاظی و معنای آنها که افراد به کار می
بریم، روزی برای معنایی قرار داده شدند و به تدریج پذیرفته شدند. علمای علم اصول به عمل اند؛ به عبارت دیگر، همۀ الفاظی که به کار میکرده

ت که فرایندی اس«ر دادن است و در اصطالح در لغت به معنای قرا» وضع«گویند. می» وضع«قراردادن الفاظ و کلمات برای رساندن معانی و مفاهیم، 
گاه طی زمان به پیدایش پیوند عمیق بین لفظ و معنا می گاهانه یا ناخودآ  »شود.انجامد و به موجب آن الفاظ برای معانی قرار داده میبه صورت آ

، پیوندی گذاریهاده است و به سبب همین نامبه این سبب است که پدرش چنین نامی برای او ن» یک فرد خاص«بر » احمد«مثال: داللت لفظ لفظ 
کند. گذاری با خبر باشدبه محض شنیدن لفظ احمد آن فرد خاص را در ذهنش مجسم میمیان لفظ و معنا ایجاد شده به نحوی که هر کس از این نام

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

  و قرارداد است. به همین جهت:» وضع«داللت الفاظ بر معانی، ناشی از فرایند 
  گویند.می» موضوع«لفظی را که برای داللت بر معنا قرارداده شده 
 نامند.می» لهموضوٌع «داللت بر آن قرار داده شده،  معنایی را که لفظ برای 
 نامند.می» واضع«اند فرد یا افرادی را که در فرایند وضع نقش داشته 
  است. داللت وضعیداللت لفظ بر معنا هم یک نوع 

 اقسام وضع

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

 وضع تعیینی

ص است؛ اوضعی تعیینی آن است که لفظی را برای معنایی مشخص تعیین کنند و در برابر آن قرار دهند. وضع تعیینی، برآمده از ارادۀ فرد یا افراد خ
گاهانه برای انتقال یک مفهوم یا اشاره به فرد، شئ یا مکان خاص، لفظی را برگزیدهیعنی فرد ا افرادی به صورت   اند.آ

د. در این ناممی» حقوق مدنی«ای کتاب خود را کند، یا اینکه نویسندهرا برای آن تعیین می» میالد«مثال: شهردار تهران پس از احداث برجی، نام 
ه چنین شوند و بنامیده می» واضع«اند فاظ را در برابر معانی قرار داده و به اصطالح این الفاظ را وضع کردهها، شهردار تهران و مؤلف کتاب که المثال

 گویند.وضعی، وضع تعیینی می

نی  وضع َتَعیُّ

وضع شده باشد و به  مآنکه پیشتر برای این معنا به صورت مستقیشود، بیوضع تعّینی آن است که لفظی در برابر یک معنا به صورت مکرر استعمال می
ار رود، ای که هرگاه آن لفظ بدون قرینه به کشود، به گونهتدریج در أثر کثرت استعمال، عالقه و پیوندی خاص بین لفظ و معنا در ذهن افراد ایجاد می

 کند.آن معنا به ذهن خطور می
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» النبیمدینة«، به دلیل حضور پیامبر (ص) به »یثرب«ص) به شهر است. پس از هجرت پیامبر (» شهر«در زبان عربی به معنای » مدینه«مثال: لفظ 
هرگاه لفظ  اکنونای که همبه تنهایی، برای این شهر وضع شد به گونه» مدینه«(شهر پیامبر) معروف شد. به مرور زمان و در اثر کثرت استعمال، نام 

 .کندگفته شود، همان شهر خاص (مدینةالنبی) به ذهن خطور می» مدینه«

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

 تقسیم الفاظ

 صورت مختلف قابل بررسی است: ٣نظر وحدت و تعدد به  لفظ و معنا از

 یک لفظ ـ یک معنا (مختص) .١
 چند لفظ ـ یک معنا ـ (مترادف) .٢
 یک لفظ ـ چند معنا (چند معنا) .٣

 لفظ مختص

 ».اصفهان«، »درخت«نامند؛ مانند می» مختص«اگر لفظی تنها بر یک معنا داللت کند، آن را 

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

 لفظ مترداف

 گویند.معنا میاگر 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 ه تفاوتتوان برسند، ولی با دقت در معانی و کاربردهای آن میظر میدر مورد الفاظ مترادف باید به خاطر داشت که برخی الفاظ در ابتدا مترادف به ن
گرچه در » جیخر «و » نفقه«ظریفی در معانی آنها پی برد؛ بنابراین، ادعای مترادف بودن دو یا چند کلمه نیازمند دقت و تأمل کافی است. مثًال دو واژۀ 

قاضی و «، »دادگاه و مرجع قضائی«توان به تفاوت آنها پی برد. همچنین اصطالحات یق آنها میرسد، اما با دقت در معنای دقابتدا مترادف به نظر می
 ».حاکم شرع

قوق را در ح» غیررشید و سفیه«دانان الفاظ نظران در مورد مترادف بودن دو یا چند لفظ با هم اختالف دارند. مثًال برخی از حقوقدر مواردی، صاحب
محاربه و «به عقیدۀ برخی دیگر، این دو مترادف نیستند بلکه غیررشید اعم از سفیه است. همچنین است الفاظ  دانند، ولیمدنی مترادف می

 ق.م.ا. ٦٨٠در مادۀ » شکار و صید«ق.م  ١٢٧٧در مادۀ » غلط و اشتباه«، »حراج و مزایده«، »االرضافسادفی

  اهر کنند؛ اما اگر در یک مادۀ قانونی دو لفظی که در ظچند لفظ استفاده میدر برخی موارد اشخاصی برای تأکیدیا توضیح بیشتر منظور خود، از
ظ اراده گذار یک معنا را از این دو لفمترادف هستند در کنار هم به کار روند، در چنین مواردی باید با توجه به شواهد و قرائن موجود بفهمیم که آیا قانون

باید با توجه  گذار روشن نشود،ه بررسی در شواهد و قرائن نتیجۀ روشنی به دست ما ندهد و مقصود قانونکرده است یا دو معنای متفاوت را. در صورتی ک
و  نویسی بر این است که از ذکر کلمات تکراریبر آن بود که دو لفظ مزبور در یک معنا به کار نرفته است؛ زیرا اصل در قانون» اصل عدم ترادف«به 
ذکر کلمات مترادف و دارای مفهوم واحد در قانون «هیأت عمومی دیوان عالی کشور:  ٢٧/١٠/١٣٤٦مورخ  ٧٤رۀ فایده پرهیز شود. رأی شمابی

 مؤید همین امر است.» غیرمعقول است.
 لفظ دارای چند معنا

 شود:دسته تقسیم می ٣های چند معنا به واژه
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 مشترک .١
 نامند.وضع شده باشد، آن را مشترک می هرگاه یک لفظ در ابتدا برای چند معنای متفاوت به صورت جداگانه

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

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

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

 ه است.شود که مقصود از شیر، حسوان درندمی
 منقول .٢

 ااگر پس از آن که لفظی 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، معموًال معنای نخستین آن مهجور و متروک میمنقول می

ظ نماز در لغت فارسی به معنای پرستش، بندگی و اطاعت است سپس برای اشاره به عبادت خاص مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان مثال، لف
 داده شده است.» نقل«به اصطالح 

 ت لفظ ر اگر ناقل (واضع جدید)، شارع باشد و لفظ را از معنای قبلی آن به معنای جدید منتقل و در معنای جدید وضع کرده باشد، در این صو
ه وضع کرد» عبادت خاص«که در لغت به معنای قصد و آهنگ است و شارع آن را در معنای » حج«نامند؛ مانند لفظ می» منقول شرعی«را 

 است.
  شود که در لغت به کلیۀ موجودات زنده اطالق می» حیوان«گویند؛ مانند لفظ می» منقول عرفی«اگر ناقل (واضع جدید)، عرف باشد، لفظ را

 گیرد.رود و انسان را دربرنمیگردد اما در زبان عرف، در مورد جانوران به کار میشامل انسان هم میو 
 حقیقت و مجاز .٣

حث بهرگاه لفظی 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.میمطرح » حقیقت و مجاز«

 

 حقیقت و َمجاز

مذکر  به کار رفته باشد، مثًال کلمۀ مرد برای جنس» لهغیر ما وضع «به کار رفته باشد و مجاز لفظی است که در » ما وضع له«حقیقت لفظی است که در 
است،  ی به خاطر کاری که درخور مردانوضع شده هرگاه به همین معنا به کار برده شود در معنای حقیقی استعمال شده و حقیقت است ولی هرگاه به زن

به کار برده شده و مجاز است و برعکس هرگاه به مردی به واسطۀ اخالق و » لهغیر ما وضع «در این مورد کلمۀ مرد در » مرد«انجام داده باشد، بگویند 
 کلمۀ زن در اینجا مجاز است.» زن«رفتاری زنانه بگویند 

 های دیگر:مثال

ق.آ.د.م) تصمیمی است که در ماهیت دعوا بوده و قاطع اختالف باشد این معنای حقیقی آن است،  ٢٩٩قانون (مادۀ  حکم به موجب تعریف •
 پس هرگاه تصمیم دادگاه رد دعوا به علت مرور زمان باشد، به کاربردن کلمۀ حکم در مورد آن مجاز است.

 است.ق.م مجاز  ١٠٤٣در مادۀ » إذن«به جای » اجازه«به کار بردن کلمۀ  •
 ق.م مجاز است. ١٠١٣در مادۀ » ضامن« •
 ق.م مجاز است. ١٠٧١در مادۀ » قیم« •
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 ق.م مجاز است، زیرا منظور ماده معادل قیمت است، نه خود آن. ٨٠٨در مادۀ » قیمتی« •
 .برای فهم بهتر مطلب به مواد مزبور مراجعه شود 

 های حقیقت و مجازنشانه

 ـ إطراد ٤ـ عدم صحت سلب  ٣ـ َتبُادر  ٢ـ تصریح واضع  ١از: های بازشناسی حقیقت از مجاز عبارتند راه

 به این که مثًال ماه در ِجرم آسمانی حقیقت و در انسان زیبارو مجاز است.تصریح واضع: 

کند، ن خطور میبه ذهمعنای دست زودتر از معانی دیگر » ید«عبارت است از این که یکی از معانی لفظ زودتر از بقیه فهمیده شود، مثًال از لفظ تبادر: 
به کار » رفأمارۀ ید و تص«که در عبارت » ید«باشد، با این وجود لفظ می» ید«است و استیال معنای مجازی لفظ » ید«پس دست معنای حقیقی لفظ 

 باشد.رفته است، مجاز می

 است. عالمت مجاز عدم تبادرو  عالمت حقیقت تبادر 

 عدم صحت سلب

 مت مجاز بودن است.صحت سلب معنائی از لفظی عال 
 .عدم صحت سلب معنائی از لفظی عالمت حقیقت بودن است 

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

 ، پس این استعمال حقیقت است.»نیستند دادگاه«توان گفت اما به محاکم دادگستری نمی

 فرمول صحت سلب و عدم صحت سلب:

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

 به کار بردن لفظ دادگاه نسبت به محاکم دادگستری، صحیح است، پس حقیقت است.

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

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

. گویند، قلت استعمال لفظ نشانۀ مجاز بودن استکثرت استعمال لفظی به در معنایی بدون قرینه، عالمت حقیقت است و این را اطراد میإطراد: 
دار شده باشد و آن چه را قانون بر شخص تحمیل کرده باشد، کمتر ارادۀ خود آن را عهده رود که مدیون بهمثًال کلمۀ تعهد غالبًا در موردی به کار می

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

 شرایط صحت استعمال مجاز

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

 رسد: وجود مناسبت و وجود قرینه.شرط زیر برای استعمال مجاز ضروری به نظر می ٢وجود 

 وجود مناسبت

زی حتمًا باید ارتباط و مناسبتی وجود داشته باشد تا ذهن بتواند به مفهوم مورد نظر گوینده شرط اول این است که میان معنای حقیقی و معنای مجا
به دلیل شباهتی که بین معنای حقیقی و مجازی » دهدزنی که کاری که درخور مردان است انجام می«در مورد » مرد«برسد. مثًال به کار بردن لفظ 
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نای به دلیل مناسبتی که بین معنای اصلی لفظ و مع» دستیابی به اطالعات محرمانه«در مورد » سرقت«وجود دارد صحیح است، یا به کار بردن لفظ 
گونه مناسبتی به کار رود چنین استعمال غلط و نادرست خواهد  له، بدون هیچمجازی وجود دارد صحیح است؛ اما اگر لفظی در معنای غیر ما وضع 

 ».ازدواج« در مورد» اجاره«بود؛ مانند استعمال لفظ 

  گویند.نیز می» عالقه«له و معنای مجازی را در اصطالح ارتباط و مناسبت بین معنای ما وضع 
 :مناسبت بین معنای حقیقی و مجازی (عالقه)، انواع مختلفی دارد از جمله 
 »انسان شجاع«برای » شیر«عالقۀ مشابهت: مانند به کار بردن لفظ  •
 ه شود زلفی.مو گفتی و مجازی تضادی باشد که نسبت ذوق پسند آن را بپذیرد مثل اینکه به فرد بیعالقۀ تضاد: یعنی میان معنای حقیق •
رتمان اجزء و کل: یعنی یک لفِظ جزئی ادا شود و معنای کلی مدنظر باشد. مثل اینکه گفته شود یک اتاق اجاره کردم در حالی که منظور یک واحد آپ •

 که منظور چهار انگشت دست راست او است.» اجرای حد سرقت دست راست سارق باید قطع شود برای«یا این که گفته شود  .کامل باشد
عالقۀ کل و جزء: یعنی یک لفِظ کلی گفته شود ولی معنای جزء مدنظر باشد. مثل اینکه گفته شود خانه خراب شد درحالی که سقف خانه مدنظر  •

 .باشد
بلی وجود ای بین وصف فعلی و قه در زمان گذشته نه چندان دور با توجه به اینکه عالقهعالقۀ ماکان: یعنی ُمتِصف کردن صفت به موصوفی ک •

 قانون مدنی. ١٢٤٥ی شود مانند لفظ قیم در مادهدارد گفته می
 که منظور دانشجویان داخل کالس است.» کالس، ساکت است«عالقۀ ظرف و مظروف (حال و محل): مانند عبارت  •
شود، مانند این که به دانشجوی مقطع دکتری که در حال تحصیل در ُشُرف انجام و وقوع است و در آینده محقق میعالقۀ مشارفت: یعنی آنچه  •

 است، دکتر گفته شود.
  گویند هرگونه مناسبتی که بین دو معنای حقیقی و اند و میاند و برخی آن را بیش از این دانستهنوع برشمرده ٢٥بعضی از ادبا انواع عالقه را تا

 مجازی خوشایند و مالیم طبع باشد کافی است حتی اگر عالقۀ تضاد باشد.

 وجود قرینه

ای است که نشان دهد معنای حقیقی منظور نیست و ذهن شنونده را از معنای حقیقی منصرف سازد و از منظور از قرینه به کار بردن عالمت و نشانه
 رامان و لعل خندان.گویند، مانند سرو خاین رو آن را قرینۀ صارفه نیز می

لمۀ در اینجا ک» های ایران احاله خواهد شدموضوع برای داوری به یکی از دادگاه«...شود المللی نوشته میمثال دیگر: در برخی از قراردادهای بین
استعمال مجاز  قرینۀ این» دادگاه« به کار برده شده است و کلمۀ» رسیدگی قضائی«در معنای حقیقی به کار برده نشده بلکه مجازًا به معنای » داوری«

 است.

 اقسام قرینه

 قرینه بر دو گونه است: صارفه و معّینه.

عل گویند، مانند سرو خرامان و لسازد و از این رو آن را قرینۀ صارفه نیز میآن است که ذهن شنونده را از معنای حقیقی منصرف می قرینۀ صارفه
 خندان.

داللت » پسر«قانون مدنی که در آن ماده کلمۀ  ٩١٥شود؛ مانند مادۀ عیین معانی حقیقی لفظ مشترک به کار برده میآن است که برای ت قرینۀ معّینه
ابراین اگر چه کلمۀ برد؛ بنداللت دارد بر این که فرزند از ترکۀ مادر حبوه نمی» شمشیر«برد و نیز کلمۀ کند بر این که نوه از ترکۀ جد و جده، حبوه نمیمی

 گرددشده منظور معین میهای گفتهمشترک معنوی است ولی با قرینه» میت«

 قرینه ممکن است لفظی باشد چنان که گذشت و ممکن است غیرلفظی و به اصطالح قرینۀ مقامی و حالی باشد مانند به کار بردن کلمۀ دکتر برای 
 دانشجوی پزشکی در مقام تعارف.
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 انواع حقیقت و مجاز

 

 انواع مجاز

 مجاز در .١
کلمه: 

این 
است که 

ای کلمه
 »جعلته تبصرًة ای مبصراً «به معنای دیگری استعمال شود. مثًال از کلمۀ مصدری، اسم فاعل یا اسم مفعول اراده شود. مثل: 

ری ج« ای به معنای دیگر استعمال شود. مثًال از کلمۀ مصدری اسم فاعل یا اسم مفعول اراده شود. مثل:مجاز در إسناد: این است که کلمه .٢
 افتد نه رودخانه یا ناودان.یعنی ناودان جاری شد رودخانه راه افتاد، در حالی که آب راه می» المیزاب

یعنی خدا آمد، اما درستش این است که فرمان خدا » جاء ربک ای جاء امر بک«ای در تقدیر باشد. مثل: مجاز در حذف: این است که لفظ و کلمه .٣
 آمد.

 انواع حقیقت

 یند.گوهرگاه لفظ در معنائی که در علم لغت به عنوان معنای حقیقی آن معّین شده به کار رود، آن را حقیقت لغوی می :حقیقت لغوی .١
کند. در چنین موردی، اگر لفظ مزبور در همان معنایی که عرف برای در برخی موارد، عرف لفظی را برای معنایی خاص وضع می حقیقت عرفی: .٢

له شود، به عبارتی دیگر حقیقت عرفی عبارت است از لفظ به کار رفته در موضوٌع نامیده می» حقیقت عرفی«مال شود آن در نظر گرفته است استع
 کند که لفظ را عرف عام و تودۀ مردم برای یک معنا وضع کرده باشند یا به وسیلۀ عرف خاص وضع شده باشد.عرفی. در این مورد فرقی نمی

ی مثال، شارع گویند. برامی» حقیقت شرعی«ظی را برای معنای خاصی وضع کرده باشد، به چنین لفظی اگر شارع مقدس، لف حقیقت شرعی: .٣
است، اما در اصطالح شارع در معنای » دعا«استفاده کرده است صالة در لغت عرب به معنای » صالة«مقدس برای بیان مفهوم نماز از لفظ 

اساس، اگر بگوییم که شارع، لفظ صالة را برای معنای جدید وضع کرده، در این صورت  استعمال شده است. بر این» عبادت خاص«جدید، یعنی 
 گویند.به این لفظ، حقیقت شرعی می

گر ا اگر وجود حقیقت شرعی را بپذیریم باید کلماتی را که در قرآن کریم و سخنان پیامبر (ص) وجود دارد، بر معنای جدید شرعی حمل کنیم؛ اما 
یریم، در مواردی که این کلمات، بدون قرینه در قرآن کریم و کالم پیامبر (ص) به کار رفته است باید به معنای عرفی یا لغوی حقیقت شرعی را نپذ

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

 وجود دارد، بنا بر نظر کسانی که وجود حقیقت» ولد«و » إبن«، »أب«شده و در آن، الفاظی چون ی مثال، در مورد روایاتی که از پیامبر (ص) نقلبرا
د که ش اند، این الفاظ را باید بر معانی شرعی آن حمل کرد؛ یعنی تنها شامل پدر، پسر و فرزند شرعی خواهدشرعی را در مورد این الفاظ پذیرفته

شرعی وجود  ای بر معنایاند در صورتی که قرینهدارای شرایط نسبی شرعی هستند؛ اما طبق نظر کسانی که وجود حقیقت شرعی را نپذیرفته
 شود.شود و در نتیجه شامل پدر طبیعی یا فرزند طبیعی (ولدالزنا) هم مینداشته باشد، این الفاظ بر معنای لغوی و عرفی آن حمل می

 قیقت شرعیوجود ح

 باشد.اصطالحات نو و تازه حقیقت شرعی هستند و اصطالحات دیگر حقیقت عرفی می 

انواع حقیقت

حقیقت لغوی

حقیقت عرفی

حقیقت شرعی

حقیقت قانونی

انواع مجاز

مجاز در کلمه

مجاز در إسناد

مجاز در حذف
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  وضع شده است، یعنی شارع با به کار بردن الفاظ خاص در مورد معانی جدید شرعی، در وضع تعیینی ضمنیحقیقت شرعی به صورت ،
ارید، آن گونه که نماز بگز«؛ یعنی »َصّلوا کما رأیتمونی ُاَصّلی«مود: فرانجام داده است. مثًال پیامبر (ص) می» وضع تعیینی ضمنی«حقیقت 

که در واقع با استعمال لفظ صالة و بیان معنای شرعی آن به وسیلۀ نشان دادن مصداق خارجی نماز، وضع ضمنی نیز » گذارممن نماز می
 صورت گرفته است.

د در بسیاری گذار برای بیان مقصود خوگویند. قانونکرده، حقیقت قانونی می» عوض«گذار در معنای خاصی لفظی را که قانون حقیقت قانونی: .٤
کند که در از موارد نیازمند آن است که الفاظ و اصطالحاتی را در معانی مورد نظرش وضع نماید. بدین منظور، گاه از الفاظ و کلماتی استفاده می

را از معانی لغوی یا عرفی، به معنای جدید قانونی منتقل و آنها را در معنای جدید وضع  گذار این الفاظلغت و عرف، دارای سابقه هستند. قانون
ی اکند. مثًال، اصطالحات کارگر، کارفرما و کارگاه که در قانون کار به کار فته در لغت و عرف دارای معانی خاصی هستند، اما این معانی بر می

جدید، وضع  این معانی گذار برای این الفاظ، معانی جدیدی در نظر گرفته و آنها را درجهت، قانونگذار کافی نیست. به همین رساندن منظور قانون
 های تجاری در قانون تجارت؛ حکم و قرار در قانون آیین دادرسی مدنی.نموده است. همچنین است اصطالحات تاجر، معامالت تجاری، شرکت

اص گذار آنها را در معنایی خکند. به هر حال به الفاظی که قانونو در معنای مورد نظر خود وضع میگذار، لفظی را ابداع در برخی موارد نیز قانون
 گویند.کند، حقیقت قانونی میتعیین می

 در موارد اجتماع چند نوع حقیقت، کدام مقدم است؟

 .در تعارض حقیقت لغوی با عرفی: حقیقت عرفی، مقدم است 
 انونی): حقیقت شرعی (قانونی)، مقدم است.در تعارض حقیقت لغوی با شرعی (ق 
 .در تعارض حقیقت عرفی با حقیقت شرعی (قانونی): حقیقت شرعی (قانونی)، مقدم است 
 .در تعارض حقیقت لغوی با حقیقت عرفی با حقیقت شرعی (قانونی): حقیقت شرعی (قانونی)، مقدم است 

 استعمال مجاز در قوانین

 »شود.ع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میپس از توافق بای«ق.م:  ٣٣٩مادۀ  .١
شتری نامید، توان حقیقتًا بایع و ماند؛ زیرا قبل از وقوع بیع، طرفین را نمیدر این ماده، کلمات بایع، مشتری و مبیع در معنای مجازی به کار رفته

 همچنان که کاالی مورد نظر حقیقتًا مبیع نیست.

 »توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند.وراث غائب مفقوداالثر می«ق.م:  ١٠٢٥مادۀ  .٢
 بر اشخاص مذکور، قبل از صدور حکم موت فرضی غائب مفقوداالثر، اطالق حقیقی نیست.» وارث«مجاز است، زیرا اطالق » وراث«کلمۀ 

ت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین در صورت فوت یکی از أبوین حضان«ق.م:  ١١٧١مادۀ  .٣
 »کرده باشد.

شود و در لفظ قیم در این ماده مجازًا به معنای وصی به کار رفته است؛ زیرا شخصی که از طرف یا جد پدری برای سرپرستی طفل مشخص می
و  ١٢١٨شود (مواد شود که از طریق دادگاه تعیین می.م) و قیم اصطالحًا به کسی گفته میق ١١٨٨شود (مادۀ اصطالح حقوقی وصی نامیده می

مال گیرند با یکدیگر شباهت دارند. بر این اساس استعق.م) گفتنی است که قیم و وصی از آن جهت که هر دو سرپرستی طفل را به عهده می ١٢٢٢
 ت.مجازی یادشده به دلیل عالقۀ مشابهت صورت گرفته اس

 »علیه سابق خود بدهد.قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی«ق.م:  ١٢٤٥مادۀ  .٤
 رلفظ قیم در این ماده به معنای مجازی به کار رفته؛ زیرا معنای حقیقی قیم، کسی است که دارای سمت قیمومت باشد؛ لذا استعمال لفظ قیم د

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

 ـ اصل عملی ٢ـ اصل لفظی  ١قسم است:  ٢در اصول فقه، اصل هنگامی کاربرد دارد که شخص دچار شک است. اصل بر 

مل از آن ع شود و اصل عملی اصلی است که شخص به هنگام شک دراصل لفظی اصلی است که به هنگام شک در مراد متکلم از آن استفاده می
 کند، بحث اصول عملیه در مباحث آتی ذکر خواهد شد.استفاده می

مورد شنونده در مراد و مقصود متکلم شک دارد و در هر مورد از  ٦قسم آن است که در  ٦باشد، علت تقسیم این اصول به قسم می ٦اصول لفظیه بر 
 شود.یکی از این اصول استفاده می

 نقل و اصل عدم اشتراک التقدیر، اصل عدملةالحقیقه، اصالةالعموم، اصالةاطالق، اصالت عدم اصول لفظی عبارتند از: اصا

دهد که منظورش معنای مجازی نیست بلکه معنای حقیقی است، معنای مبنای تمام این اصول این است که ظاهر حال گوینده و نویسنده نشان می
لق استو همین طور سه مورد دیگر، پس اگر بگودیم همۀ اصول لفظی در اصالت الظهور خاص نیست بلکه عام است، معنای مقید نیست بلکه مط

 ایم.شود سخنی به گزاف نگفتهخالصه می

 اصالة الحقیقة .١
شناسد اما اگر در کالم متکلم لفظی به کار رفته باشد که معنای حقیقی و مجازی دارد و شنونده نیز معنای حقیقی و مجازی آن را به خوبی می

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

 ای بر خالف آن وجود داشته باشد.ی حقیقی آن اراده شده است، مگر این که قرینهمعنا

جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب رئیس«دارد که: قانون اساسی بیان می ١١٥برای مثال، در اصل 
نظر در مسائل سیاسی، ها و افراد صاحبشخصیت«ت و در معنای مجازی به اس» مردان«، در معنای حقیقی به معنی »رجال«کلمۀ ...» گردد 

قانون  ١١٥در اصل » رجال«معلوم است. حال اگر در مورد واژۀ » رجال«شود؛ پس معنای حقیقی و مجازی واژۀ به کار برده می...» مذهبی و 
باشد. مردان است، یا معنای مجازی که شامل زنان هم هست، مییعنی فقط » رجال«گذار معنای حقیقی اساسی شک ایجاد شود که مقصود قانون

 گذار معنای حقیقی را اراده کرده است.توان گفت قانونبا کمک اصالةالحقیقة می

 اصالةالعموم .٢
عامی  لم لفظگردد. اصالةالعموم جایی کاربرد دارد که متکچنان که در مبحث عام و خاص خواهیم دید، عام لفظی است که شامل تمام افراد می

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

توانند در آزمون وکالت دادگستری شرکت کنند و تردید شود که آیا صیالن رشتۀ حقوق میالتحبرای مثال هرگاه گفته شود کلیۀ فارغ
شگاه پیام شود که این حکم عام، دانشجویان دانالتحصیالن دانشگاه پیام نور مشمول این حکم هستند یا خیر، مطابق اصالةالعموم گفته میفارغ

 گیرد.نور را نیز در برمی

حال اگر تردید شود که خیار مجلس » شودهر یک از خیارات، بعد از فوت منتقل به وراث می«دارد که: دنی بیان میقانون م ٤٤٥همچنین مادۀ 
 شود یا خیر، با توجه به اصالةالعموم باید حکم به انتقال خیار مجلس داد.نیز با فوت به وراث منتقل می

 اصالةاالطالق .٣
می در چنان که در مبحث مطلق و مقید خواهیم دید، مط لق لفظی است که قیدی ندارد، حال اگر متکلم لفظی 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 اصالةاالطالق باید احتمال کالم نباشد، ولی شنونده احتمال می
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عنای مطلق حمل کرد زیرا تا وقتی که وجود قید به صورت قطعی ثابت نشود، اصل بر این است که معنای اعتبار دانست و لفظ را برای متقیید را بی
 مطلق از لفظ اراده شده است.

لفظ بیع، مطلق است. برخی از » بیع عبارت است تملیک عین به عوض معلوم«قانون مدنی بیان شده است که:  ٣٣٨برای مثال، در مادۀ 
که لفظ  گردد، ولی مطابق اصالةاالطالق باید پنداشتشود و شامل بیع کلی نمین تعریف فقط شامل بیع عین معین میدانان معتقدند ایحقوق

 گردد.قانون مدنی شامل بیع کلی نیز می ٣٣٨بیع در مادۀ 

 التقدیر اصالت عدم .٤
شود. برای گردد اصطالحًا به این امر تقدیر گفته میای ظاهرًا معنای ناقصی داشته باشد و با اضافه نمودن لفظی، معنای آن کامل هرگاه جمله
در ابتدای این ماده به کار رود، معنای ماده » اسباب«وقتی لفظ » شرکت، اختیاری است یا قهری«دارد که: قانون مدنی بیان می ٥٧٢مثال مادۀ 

 .صحیح و کامل خواهد شد. بدین نحو که: اسباب شرکت، اختیاری است یا قهری نه خود شرکت

ای بگوید و شنونده تردید نماید که آیا لفظی در آن جمله در تقدیر است یا خیر، مطابق اصل عدم تقدیر باید پنداشت که معنای حال اگر متکلم جمله
 جمله صحیح و کامل بوده و نیازی به تقدیر گرفتن لفظ در آن جمله ندارد.

ع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که بی«دارد: قانون مدنی که مقرر می ٨٨برای مثال، در مادۀ 
ال بعد اگر شک کنیم که لفظ م» انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

قدیر گرفتن لفظ باشد و نیازی به تقدیر نیست و منظور از لفظ وقف، عین موقوفه میشود لفظ مال در تاز لفظ بیع در تقدیر است یا خیر، گفته می
 مال پیش از لفظ وقف وجود ندارد.

 اصل عدم نقل .٥
شود 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

مچنان کاربرد دارد و این لفظ به معنای دوم منتقل نشده است؛ به عبارت دیگر مطابق اصل عدم نقل، اصل این است که که معنای نخست ه
لفظ، منقول نشده است. چنان که پیشتر گفته شد، منقول لفظی است که از معنای حقیقی لغوی به معنای عرفی یا شرعی یا قانونی منتقل شده 

 است.

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

 اصل عدم اشتراک .٦
شک کنیم که آیا هر دو معنا حقیقی بوده (لفظ مشترک) و یا یکی از دو معنا حقیقی و دیگری مجازی است هرگاه لفظی دارای دو معنا باشد و 

(حقیقت 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 
این لفظ مجمل بوده و شنونده به هیچ وجه به مقصود متکلم پی نخواهد برد ولی اگر اصل عدم پنداریم چون متکلم قرینۀ معّینه به کار برده 

و  توان معنای حقیقی را از معنای مجازی بازشناختاشتراک را جاری کنیم و لفظ را حقیقت و مجاز بدانیم با استناد به عالئم حقیقت و مجاز می
 تکلم پی برد.سپس با اجرای اصالةالحقیقة به مقصود و مراد م

به معنای ضروری به کار رفته و در بعضی از مواد » الزم نیست اجازه یا رد فوری باشد.«دارد: قانون مدنی که مقرر می ٢٥٢مثال، لفظ الزم در مادۀ 
» نه.شد مگر در موارد معیعقد الزم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته با«دارد: قانون مدنی که بیان می ١٨٥مانند مادۀ 

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

اشته باشد و در عین حال احتمال برود که گوینده، معنایی خالف ظاهر لفظ را اراده کرده در این صورت هرگاه لفظ یا عبارتی ظهور عرفی در یک معنا د
شود، مگر این که قرینه و دلیلی بر ارادۀ معنای خالف ظاهر اصل بر این است که معنای ظاهر، مورد نظر او بوده و به احتمال مخالف ظاهر، اعتنا نمی

 وجود داشته باشد.

 شود و احتمال ارادۀ خالف آن عرفًا ضعیف است.معنایی است که از لفظ فهمیده می معنای ظاهر 

برند، یعنی الفاظی که متعاقدان هنگام انعقاد عقد به کار می» الفاظ عقود، محمول است بر معانی عرفیه«قانون مدنی بیان داشته است که:  ٢٢٤مادۀ 
فهمد، منظور و مقصود متعاقدان گذار فرض کرده است آنچه عرف از ظاهر این الفاظ میانونشود. به سخن دیگر، قبر معانی ظاهری عرفی حمل می

 بوده است.

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر «قانون مدنی مشاهده کرد:  ٦٦٥توان در مادۀ برای مثال، نمونۀ عملی به کارگیری اصالةالظهور را می
از آن جا که ظاهر کالم موکل در مورد وکالت در بیع، فقط وکالت در بیع، فقط وکالت در انعقاد قرارداد است و » اینکه قرینه قطعی داللت بر آن کند.
 گذار با توجه به اصالةالظهور مقرر داشته که وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست.شود، قانونگرفتن ثمن امر دیگری محسوب می

 حجیت اصول لفظی

 تر و دارای ارزش بیشتری است وگردند و آن اصالةالظهور است، اصالةالظهور از سایر اصول لفظی مهمقع به یک اصل برمیهمۀ اصول لفظی در وا
ت در معنای حقیقی خود هستند، مگر خالف آن ثاب» ظاهر«رود. اصل در کالم حقیقت است، زیرا الفاظ و عبارات، به شمار میریشه دیگر اصول لفظیه 

 شود.

این نکته، اصولیان معتقدند که برای اثبات حجیت اصول لفظی کافی است که تنها در مورد حجّیت اصالةالظهور بحث کنیم. چون با اثبات  با توجه به
 رسد.آن، اعتبار دیگر اصول لفظی برآمده از اصالةالظهور نیز به اثبات می

یره و روش عملی عقالی جهان بر این است که الفاظ و عبارات دیگران را بر دلیل عمدۀ اعتبار اصالةالظهور، سیره و بنای عقالی عاَلم است؛ یعنی س
 کنند و به احتمال ارادۀ معنای خالف ظاهر، اعتنایی ندارند.معانی ظاهر آن حمل می

رفته و تأیید ، بلکه آن را پذیدر مورد اعتبار اصول لفظی باید توجه داشت که عالوه بر سیره و بنای عقال، شارع مقدس، این بنا و روش عقال را رد نکرده
 کرده باشد.

 داللت لفظ بر معنا

 داللت لفظ بر معنا از لحاظ روشن بودن، چهار ِقسم به شرح ذیل است.

 نص .١
قانون مدنی  ١١نص عبارت است از این که لفظ صد درصد داللت بر معنایی نماید به طوری که احتمال معنای مخالف منتفی باشد، همانند مادۀ 

باشد؛ زیرا مطمئن هستیم هر مالی یا منقول است و یا غیرمنقول و ِقسم نص می» اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول«دارد: می که بیان
سومی قابل تصور نیست؛ به عبارت دیگر نص عبارت است از مدلول صریح لفظ، لذا اصطالح نص صریح که بسیار شایع است زائد بوده و درست 

 ، زیرا هر نصی ذاتًا صریح است.رسدبه نظر نمی

 ظاهر .٢
کند یک معنا احتمال قوی و معنای دوم احتمال ضعیف است. به معنای دوم که احتمال مقصود از ظاهر از آن است که لفظ بر دو معنا داللت می

اشتباه «که بیان شده است:  قانون مدنی ٢٠٠گویند. برای مثال در مادۀ قوی است، ظاهر و به معنای دوم که احتمال ضعیف است مؤول می
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منظور از واژۀ عدم نفوذ به احتمال قوی غیرنافذ بودن و به احتمال » وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد
 ضعیف، باطل بودن عقد است.

 مجمل .٣
ترجیحی ندارد، به عبارت دیگر در مجمل نه احتمال قوی  مقصود از مجمل آن است که لفظی دارای دو یا چند معنا باشد که هیچ یک بر دیگری

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

اگر شرط شده باشد که مرتهن حِقّ فروش عین «دارد: د که بیان میشوقانون مدنی مشاهده می ٧٧٨ترین مثال مجمل در مادۀ و همچنین واضح
 در این ماده معلوم نیست، تنها شرط باطل است یا هم شرط باطل است و هم عقد.» مرهونه را ندارد باطل است

 مؤول .٤
 هر و به احتمال ضعیف مؤولمؤول نقطه مقابل ظاهر است. اگر لفظی یک احتمال قوی و یک احتمال ضعیف داشته باشد به احتمال قوی، ظا

ایم، ولی اگر عقد را باطل بدانیم به مؤول ماده قانون مدنی اگر عقد را غیرنافذ بدانیم به ظاهر ماده عمل کرده ٢٠٠گویند. برای مثال در مادۀ می
 ایم.عمل کرده

 

 گردد.شود و به مجمل و مؤول متشابه اطالق میبه نص و ظاهر محکم گفته می 
 ،اشد.بپس اگر معنای لفظی صد درصد باشد و احتمال مخالف در آن نرود، این معنا حجت است و قابل استناد و معتبر می نص حجت است 
 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 
 توجه داشت که اصل این است که ظاهر حجت است. به بیان دیگر هرگاه لفظی دارای دو احتمال بوده که یکی از آن  در مورد ظاهر و مؤول باید

کند که احتمال قوی را در نظر بگیریم؛ بنابراین اصل این است که ظاهر حجت است مگر این که دو قوی و دیگری ضعیف باشد منطق اقتضاء می
 گردد.شود که کلیۀ اصول لفظی به این اصل بازمیت بدانیم. به این اصل اصالةالظهور گفته میدلیلی داشته باشیم که مؤول را حج

 

 صحیح و اعم

 شود:عبادت یا معامله به دو شکل انجام می

 .دگوینباشد یعنی تمام اجزاء و شرایط در آن رعایت شده باشد، صحیح می» االجزاء و الشرایطتام«ای که به عبادت و معامله صحیح: .١
 گویند.برای مثال به نمازی که تمام اجزاء و شرایطش رعایت شده باشد، صحیح می

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....) صحیح می

 ویند.گباشد، یعنی بعضی از اجزاء و شرایطش رعایت نشده باشد، فاسد می» و الشرایطاالجزاء ناقص«ای که به عبادت و معاملهفاسد:  .٢
 گویندبرای مثال نمازی که یکی از اجزاء و شرایطش رعایت نشده باشد (مثًال در آن رکوع به جا آورده نشده باشد)، فاسد می

 گویند.وهوبه به قبض متهب نرسیده باشد) فاسد میای که یکی از اجزاء و شرایطش رعایت نشده باشد (مثًال مهمچنین به هبه

قط ه و ...) فحال سؤال این است که آیا الفاظ عبادات (مانند نماز، زکات، روزه، حج و ...) و معامالت (مانند بیع، اجاره، هبه، عاریه، مضاربه، جعال
 اند؟ در پاسخ به این سوال اصولیون بااسد آنها وضع شدهاند یا هم برای معنای صحیح و هم برای معنای فبرای معنای صحیح آنها وضع شده

 اند.شان به دو گروه تقسیم شدهتوجه به نظرات
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لشرایط االجزاء و اها گروهی هستند که معتقدند که الفاظ عبادات و معامالت برای معنای صحیح (یعنی معنایی که تامصحیحها: صحیحی .١
 اند.باشد) وضع شده

عنی معنای است و برای معنای فاسد (ی حقیقتاالجزاء و الشرایط) گروه استعمال لفظ برای معنای صحیح (یعنی معنای تام بنا بر به عقیدۀ این
 است. مجازاالجزاء و الشرایط) ناقص

اشد دیگر ط را نداشته بگویند و اگر یکی از اجزاء و شرایبرای مثال طبق عقیدۀ این گروه به نمازی که همۀ اجزاء و شرایط را داشته باشد، نماز می
 است.» مجازی«شود و اگر به این عمل، نماز بگوییم چنین استعمالی گفته نمی» نماز«به این عمل 

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

نی االجزاء و الشرایط) و فاسد (یعها گروهی هستند که معتقدند الفاظ عبادات و معامالت برای معنایی اعم از صحیح (یعنی تاماعمی ها:اعمی .٢
 االجزاء و الشرایط) وضع شده است.ناقص

عدم «و » تبادر«است این دسته برای تأیید نظر خود به  حقیقتای صحیح و هم برای معنا فاسد بنا بر عقیدۀ این گروه استعمال لفظ هم برای معن
 نمایند.های حقیقت است استفاده میکه از نشانه» صحت سلب

االجزاء و صاالجزاء و الشرایط) و هم بری معنای فاسد (یعنی ناقهم برای معنای صحیح (یعنی تام» نماز«برای مثال، طبق عقیدۀ این گروه لفظ 
 است. حقیقتدر هر دو معنا در هر دو معنا » نماز«الشرایط) وضع شده است و استعمال لفظ 

ده است االجزاء و الشرایط) وضع شاالجزاء و الشرایط) و هم بری معنای فاسد (یعنی ناقصهم برای معنای صحیح (یعنی تام» هبه«همچنین لفظ 
 است. حقیقتهر دو معنا  در هر دو معنا در» هبه«و استعمال لفظ 

بنابراین در خصوص این که الفاظ عبادات و معامالت برای معنای صحیح آنها وضع شده است یا معنای اعم از صحیح و فاسد، بین اصولیون 
 آن معامالت شده است. لزوم صحتاختالف است. لکن در بعضی مواد قانونی برای اثرگذاری معامالت تصریح به 

 واقع شده باشد از قرار ذیل است: صحیحاً ثار بیعی که آ«ق.م:  ٣٦٢مادۀ 

 .شودـ به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می ١

 .دهدـ عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می ٢

 .نمایدـ عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می ٣

 »کند.أدیۀ ثمن ملزم میـ عقد بیع مشتری را به ت ٤

 »تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.واقع شد الزم است و هیچ یک از شرکاء نمی صحیحاً تقسیم بعد از آن که «ق.م:  ٥٩٩مادۀ 

 »شود.له مشغول میعنه بری و ذمۀ ضامن به مضموٌن واقع شد ذمۀ مضموٌن  صحیحبعد از این که ضمان به طور «ق.م:  ٦٩٨مادۀ 

 »در بیع فاسد حق شفعه نیست.«ق.م:  ٨١٣ادۀ م

روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار  به طور صّحت واقع شدهمین که نکاح «ق.م:  ١١٠٢مادۀ 
 »شود.می

 »اثری ندارد. یستصحیح ناقرار به امری که عقًال یا عادتًا ممکن نباشد و یا بر حسب قانون «ق.م:  ١٢٦٩مادۀ 

 ای تردید شود:هرگاه در شرط بودن امری در عبادت یا معاملهثمره و فایده بحث صحیح و اعم: 
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 آورند.ها جزء یا شرط مشکوک را به جا میصحیحی .١
 آورند.ها جزء یا شرط مشکوک را به جا نمیاعمی .٢

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

 دانند.را الزم می اندن سورهها خو صحیحی .١
 دانند.ها خواندن سوره را الزم نمیاعمی .٢

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

 دانند.را برای بیع الزم می ها بیان صیغهصحیحی  .١
 دانند.ها بیان صیغه را برای بیع الزم نمیاعمی .٢

که  و علت این کننداالطالق استناد میآنها به اصالةآورند این است که مواردی جزء یا شرط مشکوک را به جا نمیها در چنین علت این که اعمی
ها به یحیو در چنین مواردی بیشتر صح االطالق استناد کنندتوانند به اصالةآنها نمیآورند این است که ها جزء یا شرط مشکوک را به جا میصحیحی

بحث صحیح و اعم  ثمرۀگویند که کنند. به همین جهت اصولیون به طور کلی میاستناد می اصل برائتای نیز به کنند و عدهمی استناد اصل احتیاط
 .شودظاهر می» االطالقاصالة«در تمسک به 

د دون حمد خوانده شود قطعًا فاسگردد. برای مثال هرگاه نماز بدر پایان باید گفت بحث صحیح و اعم در تمامی مسائل عبادات و معامالت مطرح نمی
کند. همچنین هرگاه بیع غرری باشد، قطعًا باطل بوده و هیچ اثری ندارد؛ بنابراین در مواردی که فساد است و به هیچ وجه عنوان نماز بر آن صدق نمی

م است بحث صحیح و اعمی مطرح نمی  گردد.عبادت و یا معامله ُمسلَّ

 باشند نه اعمی.ر علماء صحیحی میاین نکته را باید افزود که اکث 

 

 مشتق

 ـ مشتق اصولی. ٢ـ مشتق نحوی  ١مشتق بر دو نوع است: 

 شده است. گرفته» علم«مشتق نحوی است که از لفظ » عالم«مشتق نحوی لفظی است که از لفظ دیگر گرفته شده. برای مثال  مشتق نحوی:

ن تق اصولی لفظی است که بیانگر صفت یا حالتی از یک شخص یا شئ است و ایمشتق اصولی با مشتق نحوی متفاوت است. مش مشتق اصولی:
 باشد.صفت یا حالت قابل زوال و جداشدن از آن شخص یا شئ می

علیه ر مولیگیرد و این صفت برای مثال با رفع حجاست که به یک شخص تعلق می» قیمومت«یک مشتق اصولی است؛ زیرا بیانگر صفت » قّیم«لفظ 
فت برای مثال با گیرد؛ و این صاست که به یک شخص تعلق می» وکالت«یک لفظ مشتق اصولی است؛ زیرا بیانگر صفت » وکیل«شود. لفظ زایل می

تعلق  است که به یک شخص» زوجیت«یک مشتق اصولی است که بیانگر صفت » زوجه«شود. لفظ ابطال پروانۀ وکالت، از شخص وکیل زایل می
است که به » اریرابطۀ استیج«یک لفظ مشتق اصولی است که بیانگر صفت » مستأجر«شود؛ لفظ ای مثال با طالق زایل میگیرد و این صفت بر می

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

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

 باشند.باشند؛ زیرا قابل زوال و جدایی از شخص نمیمشتق اصولی نمی
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 اصولی عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی ممکن است بعضی از مصادیق مشتق نحوی با مشتق اصولی  رابطۀ بین مشتق نحوی و مشتق
 منطبق باشد و بعضی از مصادیق آنها نیز منطبق نباشد.

 

 ارکان مشتق:

 گویند.می» مبدأ«گیرد صفت یا حالتی را که به شخص یا شئ تعلق می مبدأ: .١
 گویند.می» ذات«گیرد علق میشخص یا شئی را که صفت یا حالت به او ت ذات: .٢

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

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

 اقسام استعمال مشتق:

. استعمال گویندمی الحالمتلبس بالمبدأ فیلفظ مشتق برای شخص یا شئی که هم اکنون آن صفت یا حال را دارد که به آن  به کار بردن .١
 است. حقیقتلفظ مشتق در این حالت 

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

النفقۀ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین در صورت بودن زوجه و یک یا چند واجب«باشد: قانون مدنی می ١٢٠٣ادۀ در م» زوجه«مثال دیگر لفظ 
 »خواهد بود.

گویند. می تقبلالمسمتلبس بالمبدأ فیشود که به آن به کار بردن لفظ مشتق برای شخص یا شئی که در آینده واجد آن صفت یا حالت می .٢
 است. مجازالت استعمال لفظ مشتق در این ح

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

توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او وراث غایب مفقوداالثر می«باشد: قانون مدنی می ١٠٢٥در مادۀ » وراث«مثال دیگر استعمال لفظ 
 نیز قرینۀ آن است.» قبل از صدور حکم موت فرضی«عبارت »: نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد.

له قبول کند، هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضموٌن «قانون مدنی  ٦٨٩در مادۀ » ضامن«همچنین استعمال لفظ 
 نیز قرینۀ آن است.» له قبول کند صحیح استهر کدام که مضموٌن «عبارت »: صحیح است

ق برای شخص یا شئی که اکنون واجد آن صفت یا حالت نیست، ولی در گذشته دارای آن صفت یا حالت بوده است که به کار بردن لفظ مشت .٣
گویند. در مورد این که استعمال لفظ مشتق در این حالت حقیقت است یا مجاز می ما ِانقضی عنه المبدأیا  الماضیمتلبس بالمبدأ فیبه آن 

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

شود عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می«قانون مدنی:  ٤٩٤پس از انقضاء موعد اجاره در مادۀ » مستأجر«همچنین استعمال لفظ 
المثل مدتی در تصرف خود نگاه دارد، موجر برای مدت مزبور مستحق اجرتعین مستأجره را بدون إذن مالک  مستأجرو اگر پس از انقضاء آن 

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

 کنیم.ثمره و فایدۀ بحث مشتق را با ذکر مثالی بیان می ثمره و فایدۀ بحث مشتق:

د او را رد کنند: توانندادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین نیز می«قانون آیین دادرسی مدنی که بیان داشته است:  ٩١مطابق مادۀ 
 »یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند همسربند هـ ـ دادرس یا 
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 کنیم:فرض را بررسی می ٣در این ماده » همسر«در مورد لفظ 

باشد؛ زیرا ق.آ.د.م می ٩١الحال): این شخص مشمول بند هـ مادۀ . (متلبس بالمبدأ فیالحال دارای رابطۀ زوجیت با قاضی استزنی که فی .١
 است. حقیقتبرای این شخص » زوجه«استعمال لفظ 

ـ مادۀ المبدأ فیزنی که قرار است با قاضی ازدواج کند. (متلبس فی .٢ باشد؛ زیرا استعمال ق.آ.د.م نمی ٩١المستقبل): این شخص مشمول بند ه
 است. مجازبرای این شخص » جهزو«لفظ 

خاصی که الماضی): بنا بر عقیدۀ اشزنی که در گذشته همسر قاضی بوده و رابطۀ زوجیت آنها با طالق منحل شده است. (متلبس بالمبدأ فی .٣
ست؛ ولی بنا بر ق.آ.د.م ا ٩١دانند، چنین شخصی نیز مشمول بند هـ مادۀ الماضی حقیقت میاستعمال لفظ مشتق را در متلبس بالمبدأ فی

ق.آ.د.م  ٩١دانند، چنین شخصی مشمول بند هـ مادۀ می مجازالماضی عقیدۀ کسانی که استعمال لفظ مشتق را در متلبس بالمبدأ فی
 باشد. نظر مشهور نیز همین نظر است.نمی

 

 اوامر

 معنای لغوی امر

 رود:واژۀ امر در زبان عربی و فارسی غالبًا در چند معنا به کار می

شود، کاربرد لفظ امر در این معنا در قوانین رایج جمع بسته می» اوامر«در این معنا، با کلمۀ » امر«عنای اول، طلب، درخواست و دستور است. واژۀ م
 مر قانونیعمل به امر آ«شود این است که: قانون مجازات اسالمی یکی از مواردی که عمل ارتکابی جرم محسوب نمی ٥٦است. مثًال به استناد مادۀ 
مستخدم مکلف است ... احکام و اوامر مافوق خود را «دارد: بیان می ١٣٤٥قانون استخدام کشوری، مصوب  ٥٤یا مادۀ » بوده و خالف شرع نباشد.

 »در امور اداری اطاعت نماید.

شود. جمع بسته می» امور«این معانی با کلمۀ  ؛ شئ (چیز)، کار و حادثه هست. وجه مشترک این معانی آن است که لفظ امر در»امر«معانی دیگر واژۀ 
اقرار به امری که عقًال و عادتًا ممکن نباشد و یا بر حسب قانون «قانون مدنی:  ٢٦٩کاربرد لفظ امر در این معانی بسیار است، به عنوان مثال مادۀ 

 »صحیح نیست، اثری ندارد

 معنای اصطالحی امر

 شود.ب بحث میدر علم اصول تنها از امِر به معنای طل

 »تری قرار دارددستور انجام کار به شخص دیگری که در مرتبۀ پایین«امر در اصطالح علم اصول عبارت است از: 

 مانند دستور پدر به فرزند و کارفرما به کارگر.

 شود.گفته می» آمر«به شخص یا مقاِم دستوردهنده  •
 شود.گفته می» مأمور«به شخصی که به او امر شده  •
 شود.گفته می» مأموٌربه«لی که امر به آن صورت گرفته به عم •
 گیرد یا به گویند، بلکه فقط دستوری که از طرف مافوق نسبت به افراد زیردست یا تحت فرمان او صورت میهر نوع طلب و درخواستی را امر نمی

 باشد.امر می» طلِب عالی از دانی«اصطالح 

 الفاظ امر

 شود. مثل آیات:گفته می» صیغۀ إفعل«شود که اصطالحًا به آن به صورت امر حاضر بیان میدر زبان عربی معموًال » امر«
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ُسوَل « ِطیُعوا الَرّ
َ
َه َوأ ِطیُعوا الَلّ

َ
ِذیَن آَمُنوا أ َها اَلّ ُیّ

َ
 ،»َیا أ

 ،»اْقُتُلوُهْم َحْیُث َوَجْدُتُموُهْم «

َکاَة َواْرَکُعوا َمَع « َالَة َوآُتوا الَزّ ِقیُموا الَصّ
َ
اِکِعیَن َوأ  ،»الَرّ

ْعِدَل َبْیَنُکُم «
َ
ِمْرُت ِأل

ُ
 »أ

َیاُم «شود، مثل آیۀ شریفۀ: بعضی وقتا هم امر به صورت جملۀ خبری بیان می ِذیَن آَمُنوا ُکِتَب َعَلْیُکُم الِصّ َها اَلّ ُیّ
َ
اْلُمْؤِمُنوَن ِعْنَد «یا حدیث پیامبر » َیا أ

 لب جملۀ خبری بیان شده است.در این دو عبارت، حکم شرعی در قا» ُشُروِطِهْم 

 شود:های زیر ظاهر میامر در زبان فارسی به صورت

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

 »طفل باید مطیع ابوین خود باشد و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند«ون مدنی: قان ١١٧٧مثل مادۀ  •
 ...»قاضی مؤظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد «قانون اساسی:  ١٦٧یا اصل  •
 »عموم یا نمایندۀ او بدهدالقیم باید الاقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی«قانون مدنی:  ١٢٤٤و مادۀ  •
 های خبری و بدون به کارگیری کلمات ذکر شدهبه وسیلۀ جمله 

 ، یعنی باید بر معانی عرفی حمل شود.»الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه«قانون مدنی:  ٢٢٤مثل مادۀ  •
 ...»شود در موارد زیر دیه پرداخت می«قانون مجازات اسالمی:  ٢٩٥یا مادۀ   •
همچنین  »رسانند.ضابطین دادگستری، نتیجۀ اقدامات خود را به اطالع مراجع قضایی صالح می«قانون آیین دادرسی کیفری:  ٢٤و مادۀ  •

 قانون آیین دادرسی کیفری. ٧٨و  ٣٣مواد 

 داللت امر بر وجوب

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

زندان امر شده باشد که به والدین خود احترام کند، آیا این امر داللت بر وجوب یا الزام دارد؟ یا فقط برای مثًال در یک روایت یا در مادۀ قانونی به فر 
 مطلوبیت احترام به والدین از سوی فرزندان داللت دارد و داللت بر وجوب و الزام ندارد؟

آن است که آمر، به صورت حتمی و الزامی، انجام کار » امر«هِر کند. به سخن دیگر ظابر وجوب و لزوم داللت می» امر«به عقیدۀ علمای علم اصول 
وردن آ مورد نظر را از مأمور خواسته و راضی به ترک آن نیست؛ پس صیغۀ امر، ظاهر در وجوب است و اگر گوینده، منظور دیگری داشته باشد باید با

 قرینه، آن را بفهماند.

قانون استخدام کشوری  ٥٤قام مافوق صادر شود، انجام آن عمل از طرف مأمور الزامی است. مادۀ در علم حقوق نیز در هر مورد که امری از جانب م
مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری «) در این مورد بیان داشته است: ١٣٤٥(مصوب 

 »اطاعت نماید.....

ر (منع)
ْ

 امِر عقیِب َحظ

 دهندۀ رفع ممنوعیت قبلی است.اگر شخصی از کاری منع (َحْظر) گردد و سپس به آن کار امر شود، این امر داللت بر وجوب ندارد، بلکه نشان

 َحْظر»: در زمان تدریس سؤال نپرسید«گوید: برای مثال استاد به دانشجویان می
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 امِر عقیِب َحْظر»: نون سؤال بپرسید.اکهم«گوید: پس از اتمام تدریس استاد خطاب به دانشجویان می

با این که امر است، داللت بر وجوب ندارد؛ به عبارت دیگر، دانشجویان ملزم به پرسش نیستند و امر استاد به این معنا است » اکنون سؤال بپرسید.هم«
 توانند پرسش خود را مطرح کنند.که َحْظر (منع) رفع شده و اکنون دانشجویان می

 

 فیحکم تکلی

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

 اقسام حکم تکلیفی

آن موجب ای که به هیچ وجه به ترک آن راضی نباشد و ترک اگر شارع به صورت الزامی، انجام عملی را از مکلف بخواهد، به گونه وجوب: .١
 گویند؛ مثل وجوب نماز و ادای امانت و نفقه دادن به زوجه.می» واجب«و آن عمل را » وجوب«مجازات شود، این حکم شرعی را 

 مثال حقوقی حکم وجوب قانونی: لزوم تسلیم مبیع، لزوم پرداخت مالیات

ه ارتکاب آن عمل، ممنوع و موجب مجازات باشد، حکم اگر شارع، ترک عملی را به صورت الزامی از مکلف خواسته باشد به طوری کحرمت:  .٢
 گویند؛ مثل حرمت خوردن شراب و قتل و سرقت.می» حرام«و آن عمل را » حرمت«مزبور را 

 مثال قانونی حکم حرمت قانونی: ارتکاب جرم، ممنوعیت شکنجه، تفتیش عقاید

و آن عمل را » استحباب«ال ترک آن هم مجاز باشد، این حکم را اگر شارع انجام عملی را از مکلف خواسته باشد و در عین حاستحباب:  .٣
 گویند؛ مثل استحباب صدقه دادن و استحباب ازدواج.می» مستحب«

» مکروه«و آن عمل را » کراهت«اگر شارع ترک عملی را از مکلف خواسته باشد و در عین حال انجام آن هم مجاز باشد، حکم مزبور را کراهت:  .٤
 اهت طالق.گویند؛ مثل کر می

» اباحه« و چنین حکمی را» مباح«اگر انجام عملی یا ترک آن در نظر شارع یکسان باشد و اختیار آن با مکلف واگذار شده باشد آن عمل را اباحه:  .٥
 گویند؛ مثل اباحۀ راه رفتن یا اباحۀ خوردن و آشامیدن چیزهای حالل و اباحۀ تصرف در ملک خود.می

 انعقاد بیع، اجارهمثال حقوقی اباحه: اباحۀ 

 اقسام واجب

 واجب عینی و کفائی .١

ف یا موضوع، به واجب عینی و کفائی تقسیم می  شود.واجب از جهت مکلَّ

ف به انجام آن میاگر چیزی یا کاری را شرع یا قانونواجب عینی:  ز و با انجام آن توسط یک یا چند نفر تکلیف ا شوندگذار از همه بخواهد، همه مکلَّ
 گویند. مثًال از نظر شرع نماز و روزه بر همه واجب است و لزوم پرداخت مالیات طبق قانون.شود، این تکلیف را واجب عینی میران ساقط نمیعهدۀ دیگ

ف به انجام آن میاگر چیزی یا کاری را شرع یا قانون واجب کفائی: ایت ای کفشوند؛ ولی انجام آن به وسیلۀ عدهگذار از همه بخواهد، همه مکلَّ
گویند. مثًال وجوب دفاع از وطن (مادۀ یک قانون خدمت وظیفۀ عمومی شود، این تکلیف را واجب کفائی میکند و تکلیف از عهدۀ دیگران ساقط میمی

 ینقانون مجازات خودداری از کمک به مصدومدیدگان حوادث و اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند ()، لزوم کمک به آسیب١٣٦٣مصوب 
 )١٣٩٤و رفع مخاطرات جانی مصوب 

 .اگر تردید به وجود آید که واجب عینی است یا کفائی، اصل این است که واجب عینی است 
 واجب اصلی و تبعی .٢
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ِقیُموا الَصّ «فرمایند: واجب اصلی عملی است که وجوب آن در دلیل (منبع حکم) آمده است؛ چنان که خداوند در قرآن کریم میواجب اصلی: 
َ
َة؛ َال أ

 گویند.شود آن را واجب اصلی میسورۀ بقره) چون وجوب نماز از این آیه استنباط می ١١٠(آیۀ » نماز را بر پا دارید.

زم ریحًا بایع را ملگذار، صدر این بند قانون» نماید.عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می«قانون مدنی چنین بیان شده است:  ٣٦٢مادۀ  ٣مثًال در بند 
 .»مؤجر باید عین مستأجره را تسلیم کند ... «قانون مدنی:  ٤٧٦به تسلیم مبیع نموده است. همچنین در مادۀ 

ز، بنا کنیم، چنان که در وجوب نماواجب تبعی عملی است که وجوب آن در دلیل نیامده بلکه به کمک عقل وجوب آن را استنباط میواجب تبعی: 
کند. همچنین دن باید مکانی جهت اقامۀ نماز پیدا کنیم؛ این امر در دلیل (قرآن) ذکر نشده بلکه عقل به آن حکم میبه دلیل عقل پیش از نماز خوان

 توان واجب تبعی به شمار آورد.کدام از آنها در قانون ذکر نشده است و آنها را میتسلیم مبیع که دارای مقدمات عقلی بوده و هیچ

  ند و یا در گویاصلی است یا تبعی، هیچ اصلی وجود ندارد؛ چون وجوب یا در دلیل آمده که به آن واجب اصلی میاگر تردید به وجود آید که واجب
 گویند.دلیل نیامده که به آن واجب تبعی می

 واجب تعبدی و توصلی .٣

 شود.واجب از جهت شرط انجام تکلیف، به واجب تعبدی و توصلی تقسیم می

ست که باید به قصد قربت انجام شود و اگر بدون قصد قربت انجام شود، صحیح نیست و تکلیف انسان ساقط واجب تعبدی واجبی اواجب تعبدی:  
یا و ر  شود؛ مانند 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 روینمی

 نجام شود باطل استبرای وانمود کردن به دیگری ا

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

شود؛ ای که انجام شود، تکلیف ساقط میواجب توصلی واجبی است که قصد قربت در انجام آن عمل شرط نیست و به هر انگیزهواجب توصلی: 
 دین، خواه به قصد قربت پرداخت شود یا به تظاهر، واجب انجام و تکلیف رفع خواهد شدمانند ادای 

وزه. در شود؛ مانند نماز و ر گفته می» عبادات«در اصطالح فقهی به اعمالی که صحیح بودن آنها متوقف بر قصد قربت است عبادات و معامالت: 
شود، واژۀ معامله در این کاربرد، شامل همۀ مباحث فقه غیر از گفته می» معامله«ط نیست مقابل به تمام أعمال و احکامی که قصد قربت در آنها شر 

 شود؛ مانند عقود، ایقاعات، ارث، وصیت، مسائل کیفری... .عبادات می

 قوق نوعًا با یافت؛ ح های واجب تعبدیتوان نمونهواجب تعبدی در قلمرو حقوق جایگاهی ندارد، یعنی در میان اوامر قانونی و تکالیف حقوقی نمی
گذار اهمیت دارد تحقق مأموٌربه در خارج است و عدم یا وجود قصد قربت دخالتی در غرض او واجبات توصلی سر و کار دارد، آنچه برای قانون

 ندارد.
 اند.دهاگر تردید به وجود آید که واجب توصلی است یا تعبدی، اکثر علما به دلیل اصل برائت، حکم به توصلی بودن آن دا 

 واجب موقت و غیرموقت .٤

 شود.واجب از جهت زمان انجام تکلیف، به واجب موقت و غیرموقت تقسیم می

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

به طوری که ابتدای عمل، ابتدای آنزمان و انهای عمل، انتهای در این نوع واجب عمل باید در زمان خاصی انجام شود  واجب موقت مضّیق: .١
 باشد؛ مانند روزه که از روز اول ماه مبارک رمضان تا پایان آن واجب بوده و هر روز از اذان صبح تا اذان مغرب ادامه دارد. مثال حقوقیآن زمان می

برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر «باشد: یق.م م ١١٦٩واجب موقت مضّیق، تکلیف مادر در حضانت طفل مطابق مادۀ 
 »کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.زندگی می
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باشد بلکه شخص مخیر در این نوع واجب عمل باید در زمان خاصی انجام شود ولی زمان دقیقًا منطبق بر عمل نمیواجب موقت موّسع:  .٢
توان از اذان صبح تا طلوع آفتاب خواند. عمل را در اول وقت، وسط وقت و یا آخر وقت انجام دهد؛ مانند نماز، چنان که نماز صبح را می است آن

قانون آیین دادرسی  ٢٥٩مثال حقوقی واجب موقت موّسع، آن دسته از اخطارهای دادگاه است که باید ظرف مدت مشخصی انجام شود؛ مانند مادۀ 
ایداع دستمزد کارشناس به عهدۀ متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از ِعداد دالیل «مدنی: 

 »شودوی خارج می
یک قانون مجازات اسالمی، مهلت پرداخت در عمد موجب دیه ظرف  ٤٨٨همچنین وظیفۀ پرداخت دیه، واجب موّسع است، چون به استناد مادۀ 

 باشد.عمد ظرف دو سال قمری و در خطای محض ظرف سه سال قمری میسال قمری، در شبه

مثال دیگر، لزوم صدور رأی از سوی دادگاه است که باید حداکثر ظرف یک هفته پس از اعالم ختم دادرسی صورت گیرد و یا لزوم پاکنویس و 
 ق.آ.د.م) ٢٩٧و  ٢٩٥اد امضای حکم باید طی پنج روز پس از صدور حکم انجام شود (مو 

 شود:قسم تقسیم می ٢واجب غیرموقت عملی است انجام آن وقت یا زمان مشخصی ندارد. واجب غیرموقت به  واجب غیرموقت:

وقت خاصی برای آن تعیین نشده، ولی مکّلف باید آن را به فوریت در اولین زمان ممکن انجام دهد و تأخیر در آن واجب غیرموقت فوری:  .١
ق.آ.د.م،  ١٧٥مثال حقوقی واجب غیرموقت فوری، بر اساس مادۀ  ست؛ مانند نجات دادن غریق، پاسخ دادن به سالم و تطهیر مسجد.جایز نی

 اجرای رأی دادگاه مبنی بر رفع تصرف عدوانی
اجب قضا. مثال حقوقی و نشده و انجام آن هم فوریتی ندارد؛ مانند به جا آوردن نماز  وقت خاصی برای آن تعیینواجب غیرموقت غیرفوری:  .٢

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

 د که واجب موقت است یا غیرموقت، هیچ اصلی وجود ندارد، چون واجب یا دارای وقت است که موقت بوده و یا فاقد وقت اگر تردید به وجود آی
 باشد.است که غیرموقت می

 واجب تعیینی و تخییری .٥

ٌف    شود.به یا متعلق، به واجب تعیینی و تخییری تقسیم میواجب از جهت مکلَّ

ٌف  واجب تعیینی واجبی استواجی تعیینی:   ومیه.به) معّین و مشخص باشد و جایگزین نداشته باشد؛ مانند نمازهای یکه در آن موضوع تکلیف (مکلَّ

ف در انتخاب بین آنها واجب تخییری:  واجب تخییری واجبی است که دارای جایگزین باشد به عبارت دیگر هرگاه مورد تکلیف متعدد باشد و مکلَّ
دین باید به شخص دائن یا به کسی که از طرف او «دارد: قانون مدنی که بیان می ٢٧١شود؛ مانند مادۀ ق میمخیر باشد، به آن واجب تخییری اطال

 طبق این ماده، بدهکار مخّیر است دین را به شخص طلبکار یا نمایندۀ او بپردازد.» وکالت دارد تأدیه گردد، یا به کسی که قانونًا حق قبض دارد.

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

قانون مدنی آمده است که:  ٣١١ِل خود داشته باشد، از مصادیق واجب تخییری نخواهد بود برای مثال در مادۀ اگر واجب، بدل و جایگزینی در طو 
ن یغاصب باید مال مغصوب را عینًا به صاحب آن رد نماید و اگر عین، تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد ع«

طبق این ماده، غاصب در صورت وجود مال مغصوب، مخّیر بین رد عین یا پرداخت بدل (مثل یا قیمت) » هدممکن نباشد، باید بدل آن را بد
 اشد.آید که مال تلف شده بنیست، بلکه تکلیف اولیۀ غاصب، رد عین مال مغصوب است و تکلیف به پرداخت مثل یا قیمت، وقتی می

 باید واجب را تعیینی دانست.اگر تردید به وجود آید که واجب تعیینی است یا تخییری ، 
 واجب نفسی و غیری .٦

ٌف   شود.به یا متعلق، به واجب نفسی و غیری تقسیم میواجب از جهت کیفیت مطلوب بودن مکلَّ
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واجب نفسی عملی است که وجوب آن در دلیل آمده و آن عمل به خاطر خود عمل، واجب است نه به خاطر امر دیگری؛ به عبارت واجب نفسی: 
 )مصلحت در خود عمل است نه در امر دیگری؛ مانند نماز و روزه، واجب نفسی هستند چون نه تنها وجوب نماز و روزه در دلیل آمده (واجب اصلیدیگر، 

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

 باشند، واجب غیری؛ همچنان که وضو و غسل که واجب میباشد نه برای خودواجب غیری عملی است که برای امر دیگری واجب میواجب غیری: 
مخارج تسلیم مبیع از قبیل «دارد: قانون مدنی است که مقرر می ٣٨١هستند، چون برای اقامۀ نماز واجب هستند. مثال حقوقی واجب غیری، مادۀ 

 »ج ثمن بر عهدۀ مشتری است.اجرت حمل آن به محل تسلیم و اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهدۀ بایع است؛ مخار 

 گویند.به واجب غیری، واجب شرطی یا مقدمی نیز گفته می 
 واجب مطلق و مشروط .٧

 شود.واجب از جهت مقدمات تکلیف، به واجب مطلق و مشروط تقسیم می

 واجب مطلق واجبی است که وجوب عمل متوقف بر امر دیگر و مشروط به شرطی نیست؛ مانند نماز.واجب مطلق: 

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

واجب مشروط واجبی است که وجوب عمل مشروط به حصول شرطی باشد، به نحوی که تا شرط زبور حاصل نشود آن عمل هم واجب مشروط: 
ف قدرت مالی و بدنی برای انجام حج نداشته باشد، واجب نیست؛ مانند حج که وجوب آن مشروط به مستطیع بودن م ف است؛ یعنی تا زمانی که مکلَّ کلَّ

 شود.حج برای او واجب نمی

 مثال حقوقی واجب مشروط، نفقۀ زوجه است که وجوب آن مشروط به تمکین است.

 .اگر تردید به وجود آید که واجب مطلق است یا مشروط، اصل این است که واجب مطلق است 
زواجب  .٨ ق و ُمَنجَّ

َّ
 ُمَعل

 شود.واجب از جهت کیفیت طلب، به واجب معّلق و منّجز تقسیم می

ق: 
َّ
باشد؛ مانند خواندِن نماِز ظهِر فردا که واجب معّلق واجبی است که تنها وجوب آن بر مکلف بار شده ولی انجام واجب منوط به امری میواجب ُمعل

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

ه اجل است ک مثال حقوقی واجب معّلق، دین مؤجل است؛ زیرا مدیونی که دینش مؤجل است تنها حکم وجوب بر او بار شده ادای دین هنگامی واجب
، تواند قبل از انقضای مدتاگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجل معین شده باشد، ُمْقِرض نمی«دارد که: قانون مدنی بیان می ٦٥١فرا رسد؛ مادۀ 

 »طلب خود را مطالبه کند.

ز:  باشد؛ مانند نماز ظهر پس از وقوف به امری نمیواجب منّجز واجبی است که نه تنها وجوبش منوط به امری نیست، خود واجب نیز مواجب ُمَنجَّ
 شود. خواندن نماز ظهر واجب است و شخص مکّلف است آن را به جا آورد.باشد، چون هنگامی که اذان ظهر گفته میاذان ظهر که واجب منّجز می

قرار گرفته بر او بار شده و مدیون مکّلف است دین  باشد؛ چرا که وجوب آن زمانی که دین بر عهدۀ مدیونمثال حقوقی واجب منّجز ادای دین حال می
مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد «دارد که: قانون مدنی بیان می ٦٥٠خود را تأدیه نماید و ادای دین منوط به امر دیگری نیست؛ مادۀ 

 ...»کند 

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

 است.» نهی«ها برای بیان موارد ممنوع و غیرمجاز هترین شیوشده است و یکی از رایج بسیاری از احکام شرعی و مقررات قانونی به صورت نهی بیان

 معنای نهی

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

 های بیان نهیصورت

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

 تواند، جایز نیست حق ندارد و ...به صورت جمالت خبری منفی و با استفاده از کلماتی مانند: نباید، نمی 
 .»کند... می معین قانون که ترتیبیو  حکم دستگیر کرد مگر به توان را نمی هیچکس«قانون اساسی:  ٣٢مثل اصل  •
 »اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست...«... قانون اساسی:  ٣٨یا اصل  •
 »کشور باشد. و قوانین اسالم موازین شوراها نباید مخالف تصمیمات«قانون اساسی:  ١٠٥و اصل  •
 .»را به فضای خانۀ همسایه بدون إذن او خروجی بدهد... کسی حق ندارد خانۀ خود «قانون مدنی:  ١٣٠همچنین مادۀ  •
  :حرام است«یا » ممنوع است«به صورت جملۀ مثبت و با عبارات« 
 .»است ...  عقاید ممنوع تفتیش«قانون اساسی:  ٢٣اصل  •
 »است ممنوع اطالع اقرار و یا کسب گرفتن برای شکنجه هر گونه«قانون اساسی:  ٣٨اصل  •
 »نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد«قانون مدنی:  ١٠٤٥مادۀ  •
 »سال تمام ممنوع است. ۱۵به کار گماردن افراد کمتراز «قانون کار:  ٧٩و مادۀ  •
  در قانون برای آن مجازات تعیین شده  هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که«دارد: قانون مجازات اسالمی بیان می ٢با قرار دادن مجازات؛ مادۀ

 تواندهندۀ جرم بودن و ممنوع بودن آن عمل است و از آن میبا این وجود، تعیین مجازات برای یک عمل، نشان» شود.است جرم محسوب می
دود، قصاص، دیات و ...) با نهی گذار از انجام آن عمل نهی کرده است؛ به عبارت دیگر، تعیین هر نوع مجازات (اعم از حنتیجه گرفت که قانون

 کنندۀ بسیاری از نواهی قانونی است.گذار مالزمه دارد. بدین ترتیب، قانون مجازات، بیانقانون

 داللت نهی بر حرمت

 بودن عمل است؟دهندۀ ناشایسته کند؟ یا فقط نشانآیا نهی بر ممنوعیت و حرمت عمل داللت می

اند، نهی با هر لفظی که بیان شود ظهور در حرمت دارد و بر ممنوعیت عمل داللت دارد؛ یعنی ین سؤال گفتهمشهور علمای علم اصول در پاسخ به ا
 شده نیست.کننده به هیچ وجه راضی یه انجام فعل نهیدهد که نهیمی نشان

لت ارد؛ یعنی صیغۀ نهی در لغت، برای دالمنشأ ظهور نهی در ممنوعیت چیست؟ برخی اصولیان معتقدند که این ظهور و داللت، ریشه در خود لفظ د
اه کند که هرگبر حرمت و ممنوعیت وضع شده است، نظر دیگر این است که ظهور نهی در حرمت، به واسطۀ حکم عقل است، یعنی عقل حکم می

نند؛ فان الزم است که دستور را اجرا کفرمانی از جانب شارع مقدس صادر شد، خواه مبنی بر انجام عملی باشد و خواه ترک عملی را بیان کند، بر مکل
 ها به حکم بندگی، مکّلف به تبعیت از دستورهای موال و حاکم حقیقی خود هستند.زیرا انسان

ضع و توان شبیه این تحلیل را مطرح کرد؛ یعنی الزام (وجوب و ممنوعیت) در اوامر و نواهی قانونی برآمده از لفظ ودر مورد نواهی و اوامر قانونی نیز می
 آور قانون دارد.لغوی نیست، بلکه ریشه در نیروی الزام

 نفس؟آیا مقصود نهی ترک فعل است یا کِفّ 
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منظور از ترک فعل این است که شخص کاری را انجام ندهد. برای مثال: شخصی ذاتًا از مشروبات الکلی متنّفر است و از نوسیدن آن  ترک فعل:
 گویندیکند، به عمل او ترک فعل ماجتناب می

تواند کاری را انجام دهد و یا تمایل به انجام آن دارد به خاطر ترس از خدا و رغم آن که مینفس آن است که شخص علیمنظور از کِفّ  نفس:کِفّ 
ند به عمل او کع میعقوبت آن را ترک نماید. برای مثال شخصی با وجود اینکه عالقه و تمایل به نوشیدن مشروبات الکی دارد، اما از خوردن آن امتنا

 گویند.نفس میکِفّ 

نفس نفس در ترک فعل، یا انسان توجهی به انجام آن کار ندارد یا امکان عملی انجام آن کار برایش مقدور نیست ولی در کِفّ طبق تعریف ترک فعل و کِفّ 
ه کند، حال سؤالی کم اعالم کرده از نوشیدن آن خودداری میشخص با وجود اینکه توجه و تمایل به آن عمل دارد اما به دلیل آن که خداوند آن را حرا

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

 س نیست.نفاند که چون هدف از نهی، عدم تحقق امر ممنوع در عالم خارج است، در نهی، ترک فعل کافی است و نیازی به کِفّ اکثر علما بر این عقیده

 نهی مفسد عمل است؟آیا 

ا خیر؟ گردد یخواهیم ببینیم آیا نهی عالوه بر حرمت موجب فساد عمل ممنوع نیز مینماید، حال میهمان طور که ذکر شد، نهی داللت بر حرمت می
 شود؟به عبارت دیگر نهی فقط موجب حرمت عمل است یا موجب بطالن آن عمل نیز می

 نهی در عبادات

اه شود؛ به بیان دیگر هرگعبادت مفسد آن عبادت است، یعنی نهی در عبادت عالوه بر حرمت موجب بطالن عبادت نیز می به عقیدۀ علما نهی در
ایم عبادت ما نیز باطل خواهد رغم نهی شارع، آن عبادت را انجام دهیم عالوه بر آن که مرتکب فعل حرام شدهشارع، ما را از عبادتی نهی کند و علی

 باشد.گرفتن در روز عید فطر که مورد نهی شارع است، عالوه بر حرمت موجب فساد (بطالن) روزه نیز می بود، مانند روزه

 نهی در معامالت

ب می ب است. هرگاه در معامله، نهی در سبب باشد اصطالحًا به خود معامله، سبب و به اثر حقوقی آن، مسبَّ گویند؛ چنان که بیع سبب و تملیک مسبَّ
ساد (بطالن) نخواهد بود چرا که هدف از نهی، انجام نشدن معامله در زمان یا مکان خاصی بوده که انجام آن هرچند خالف نظر این نهی موجب ف

 کننده است ولی چون ارکان معامله تمامًا وجود دارد، معامله صحیح است و شخص فقط مرتکب عمل حرام شده است.نهی

تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولت می«باشد که بیان داشته است: قانون مدنی می ١٠٦١مثال نهی در سبب مادۀ 
طبق این ماده هرچند کارمند از ازدواج نهی شده ولی اگر ازدواج کند، نکاح او » دولتی را با زنی که تبعۀ خارجه باشد، موکول به اجازۀ مخصوص نماید.

 صحیح است.

ب ماد  حال اگر شخصی با اقارب.» نکاح با اقرب نسبی ذیل ممنوع است ... «باشد که بیان داشته است: قانون مدنی می ١٠٤٥ۀ مثال نهی در مسبَّ
 مزبور نکاح کندعالوه بر آن که مرتکب فعل حرام گشته، نکاح او نیز باطل خواهد بود.

صی اقدام به انعقاد بیع غرری نماید عالوه بر آن که فعل حرام دانیم، بیع غرری توسط شارع نهی شده است، حال اگر شخهمچنین همان طور که می
 انجام داده معاملۀ او نیز باطل خواهد بود.

  ب باشد مفسد نهی در عبادات مفسد (موجب بطالن) است، نهی در معامالت هرگاه در سبب باشد مفسد (موجب بطالن) نیست؛ ولی هرگاه در مسبَّ
 (موجب بطالن) است.

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

 رزد؟تواند با تأخیر به انجام آن کار مبادرت و ن کار را انجام دهد یا این که میبه عبارت دیگر هرگاه شخص دیگری را امری به کاری نماید، آیا باید فورًا آ

 ا ترک کند؟تواند با تأخیر آن کار ر 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

ی فور وضع شده و نه برای تراخی، بلکه فور یا تراخی را باید از قرائن و اوضاع و احوال استنباط نمود. پاسخ چنین است، صیغۀ امر و صیغۀ نهی، نه برا
 هرگاه قرینه و اضواع و احوالی در مسئله یافت نشد؛ امر داللت بر تراخی دارد و نهی داللت بر فوریت.

 َمّره و تکرار

 شود این است که آیا امر و نهی داللت بر َمّره دارند یا داللت بر تکرار؟بار. سؤالی که مطرح میمقصود از َمّره یعنی یک بار و مراد از تکرار یعنی چند 

ار از تکلیف ببه 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 
 مکررًا انجام دهد؟شود و یا باید آن را بری می

 ورزد؟ خودداری 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

رینه و قرائن و اوضاع و احوال است. هرگاه ق پاسخ چنین است، صیغۀ امر و صیغۀ نهی، نه برای َمّره وضع شده و نه برای تکرار، بلکه َمّره و تکرار تابع
 اوضاع و احوالی در مسئله یافت نشد؛ امر داللت بر َمّره دارد ولی در نهی تکرار الزم است.

 

 مفاهیم

ود و بخش ششود و فقط تنها بخشی از معنای مورد نظر به صراحت در قالب الفاظ بیان میدر بسیاری از موارد به تمام مقصود در جمله تصریح نمی
م شود. مبحث مفاهیم در علم اصول به این مسئلۀ مهدیگر مقصود را که الزمه و نتیجۀ معنای بیان شده است به فهم و استنباط شنونده واگذار می

 پردازد.می

رسد و بارت به ذهن میمنطوق در لغت، یعنی آنچه بدان ُنطق شده است و در اصطالح، عبارت است از معنایی که به طور مستقیم از یک عمنطوق: 
 در جمله ذکر شده است.

 شود که در جمله به آن تصریح نشده، ولیرود. مفهوم به معنایی گفته میبه کارمی» منطوق«در برابر » مفهوم«در اصطالح علم اصول واژۀ مفهوم: 
 شود و الزمۀ معنای اصلی جمله است.از جمله فهمیده می

 »هائی را که آخر آنها مسدود نیست، تملک نماید.تواند طرق و شوارع عامه و کوچهس نمیهیچ ک«قانون مدنی:  ٢٤مادۀ  مثال:

ود و در شای که آخرش مسدود نیست قابل تملک نیست. این حکم در کالم و ُنطق آمده است و مستقیمًا از ماده استفاده میکوچه منطوق ماده:
 گویند.اصطالح علم اصول آن را منطوق می

طالحًا شود و اصای که آخرش مسدود است قابل تملک است. این حکم در کالم و ُنطق نیامده بلکه از ترکیب جمله فهمیده میکوچه مفهوم ماده:
 گویند.آن را مفهوم می

 .»ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است... «قانون مدنی:  ١٥مادۀ  مثال:

 ز چیده یا درو نشدن غیرمنقول است.ثمره و حاصل پیش امنطوق ماده: 

 ثمره و حاصل پس از چیده یا درو شدن منقول است. مفهوم ماده:
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 »در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطالن است.«قانون مدنی:  ١٠٩٥مادۀ  مثال:

 اگر در نکاح منقطع مهر در عقد ذکر نشود، عقد باطل است.منطوق ماده: 

 ح دائم مهر در عقد ذکر نشود عقد باطل نیست.اگر در نکامفهوم ماده: 

کس هیچ«دارد که: قانون مدنی بیان می ١٠٠٣هر جمله و کالمی منطوق دارد، ولی نباید تصور کرد که حتمًا باید مفهوم هم داشته باشد. مثًال مادۀ 
 د.این ماده فقط منطوق دارد، ولی مفهوم ندار » تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشدنمی

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است، «قانون اساسی:  ٢٨و اصل » خانوادگی باشد.هر کس باید دارای نام«قانون مدنی:  ٩٩٧همچنین مادۀ 
 فاقد مفهوم هستند.» برگزیند.

 اقسام منطوق

 ـ منطوق غیرصریح ٢. منطوق صریح ١قسم است:  ٢منطوق بر 

 شود.گفته می» منطوق صریح«ی و تضمنی کالم به معنا ومدلول مطابقمنطوق صریح:  .١
 است.» کل معنا«داللت لفظ بر داللت مطابقی: 

 »تمام کتاب«بر » کتاب«مثل داللت لفظ 

 »تملیک عین به عوض معلوم«بر » بیع«داللت لفظ 

 »نماید.امری که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می«بر » دلیل«داللت لفظ 

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

 »جلد کتاب«کتاب بر «مثل لفظ 

 »ثمن«قانون مدنی بر  ٢١٤در مادۀ » مورد معامله«داللت لفظ 

 »کنندمورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از طرفین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می«قانون مدنی:  ٢١٤مادۀ 

 منطوق غیرصریح: .٢
 شود.هم گفته می» داللت سیاقی«گویند؛ به منطوق غیرصریح اللت التزامی کالم منطوق غیرصریح میبه د 

 اقسام منطوق غیرصریح

 . داللت اشاره٣. داللت تنبیه یا ایماء ٢. داللت اقتضاء ١قسم است:  ٣منطوق غیرصریح بر 

 باشد.ای میرفتن کلمهدر داللت اقتضاء صحت و درستی جمله مستلزم در تقدیر گداللت اقتضاء:  .١

ـ شرط مجهولی که جهل به آن  ٢ـ شرط خالف مقتضای عقد  ١شروط مفصلۀ ذییل باطل و موجب بطالن عقد است: «قانون مدنی:  ٢٣٣مثال مادۀ 
باشد؛ یاء معقد باشد، داللتش داللت اقتض شرط خالف مقتضای ذاتاگر منظور از شرط خالف مقتضای عقد در این ماده، » جهل به عوضین شود.

 در تقدیر گرفته شده است.» ذات«زیرا لفظ 

های فوق از زمان عفو یا در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت«قانون مجازات اسالمی:  ٢٥مادۀ  ٣مثال دیگر، تبصرۀ 
را لفظ باشد؛ زیاشد، داللتش داللتش داللت اقتضاء میب عفو خصوصیچنانچه منظور از عفو در این ماده، » شود.اتمام مدت آزادی مشروط رفع می

 در تقدیر گرفته شده است.» خصوصی«
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در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، «قانون آیین دادرسی مدنی:  ١٧٥همچنین مطابق مادۀ 
بالفاصله  در صورتی که منظور از بالفاصله در این ماده» ه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد.بالفاصله به دستور مرجع صادرکننده توسط اجرای دادگا

 در تقدیر گرفته شده است.» پس از ابالغ«باشد؛ زیرا لفظ باشد، داللتش داللت اقتضاء می پس از ابالغ

 رسد آن قید علت حکم موجود در آن جمله است.ه نظر میدر داللت تنبیه یا ایماء، در جمله قیدی وجود دارد که بداللت تنبیه یا ایماء:  .٢

 علت بطالن رهنشود که از این ماده فهمیده می» مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.«قانون مدنی:  ٧٧٤مثال مادۀ 
 ، بنابراین داللتش تنبیه یا ایماء است.دین و منفعت، عین معین نبودن آن است

از » ود.شهرگاه عین مستأجره به واسطۀ عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می«قانون مدنی:  ٤٨١یگر مادۀ مثال د
 ؛ بنابراین داللتش تنبیه و ایماء است.علت بطالن اجاره، خارج شدن عین مستأجره از قابلیت انتفاع استشود که این ماده فهمیده می

 شود.گیری میای دارد که مقصود گویند نیست ولی از گفتۀ او نتیجهدر داللت اشاره گفتار الزمهاره: داللت اش .٣

 »ودیعه عقدی است جایز«قانون مدنی:  ٦١١مثال مادۀ 

 ٦١١واد داللت م» شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.کلیۀ عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می«قانون مدنی:  ٩٥٤و مادۀ 
 ، داللت اشاره است.شودعقد ودیعه به سفه و موت احد طرفین منفسخ میقانون مدنی بر این که  ٩٥٤و 

وکاله که التواند برای تأدیۀ خسارت ناشی از هزینۀ دادرسی و حقدر کلیۀ دعاوی مدنی... خوانده می«قانون آیین دادرسی مدنی:  ١٠٩مثال دیگر مادۀ 
 »ن محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید.ممکن است خواها

در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و «قانون آیین دادرسی مدنی:  ١١٠و مادۀ  
قانون آیین دادرسی مدنی بر  ١١٠و  ١٠٩داللت مواد » تواند برای تأمین خسارت احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی

های احتمالی خود تقاضای تأمین نماید مگر دعاوی مستند به اسناد تجاری و اسناد تواند برای تأمین خسارتدر کلیۀ دعاوی مدنی خوانده میاین که 
 داللت اشاره است. دعاوی علیه متوقف رسمی

 اقسام مفهوم

 ـ مفهوم مخالف ٢مفهوم موافق  ـ ١قسم است:  ٢مفهوم بر 

 مفهوم است که حکم آن از جهت نفی و اثبات با حکم منطوق یکسان است؛ بنابراین: مفهوم موافق: .١
 اگر حکم منطوق مثبت باشد، حکم مفهوم موافق آن هم مثبت است.ـ 

حجت استظاهر کالم از باب مقصود متکلم می باشدداللت اقتضا

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

استالزمۀ عقلی از  باب این کهمقصود متکلم نمی باشدداللت اشاره
حجت است
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 اگر حکم منطوق منفی باشد، حکم مفهوم موافق آن هم منفی است.ـ 

 »اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.«ی: قانون مدن ٣٩٨مثال مادۀ 

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

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

 مفهوم است که حکم آن از جهت نفی و اثبات با حکم منطوق یکسان نیست؛ بنابراین:مفهوم مخالف:  .٢
 اگر حکم منطوق مثبت باشد، حکم مفهوم مخالف آن منفی است.ـ 

 اگر حکم منطوق منفی باشد، حکم مفهوم مخالف آن مثبت است.ـ 

 .»علیه با خود معامله کند... ت قیمومت از طرف مولیتواند به سمقیم نمی«قانون مدنی:  ١٢٤٠مثال مادۀ 

 »علیه با خود معامله کند.تواند به سمت والیت از طرف مولیولی می«مفهوم مخالف: 

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

 اقسام مفهوم موافق

تر و در مفهوم موافق اولویت یا قیاس اولویت حکم منطوق، به موضوعی که علت حکم در آن قویمفهوم موافق اولویت (قیاس اولویت):  .١
 شود؛ بنابراین در مفهوم موافق اولویت:بیشتر است سرایت داده می

 تر از منطوق است.علت حکم در مفهوم قوی .١
 ز جهت نفی و اثبات یکسان است.حکم منطوق و مفهوم ا .٢
 .مفهوم موافق اولویت یا قیاس اولویت حجت است 

ٍفّ «... مثال آیۀ: 
ُ
 یعنی به پدر و مادر اف نگویید....» َفَال َتُقْل َلُهَما أ

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

 ضرب و شتم والدین هم ممنوع است.

را به خود  علیهیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولیعلتواند به سمت قیمومت از طرف مولیقیم نمی«قانون مدنی:  ١٢٤٠مثال دیگر مادۀ 
 »منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد

گیری از جلو «در این جا علت حکم منطوق » علیه مالی را به خود هبه کندتواند به سمت قیمومت از طرف مولیقیم نمی«مفهوم موافق اولویت: 
تر و بیشتر از معامالت معوض است؛ به عبارت که این علت در معامالت بالعوض مثل هبه قوی» علیه استیاحتمال تجاوز قیم به اموال مول

علیه را به خود تواند مال مولیعلیه معاملۀ معوضی با خود بکند پس به طریق اولی نمیتواند از طرف مولیتوان گفت وقتی که قیم نمیدیگر می
 »هبه کند.

غاصب مسؤول نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستند به فعل «مدنی:  قانون ٢٦١همچنین مادۀ 
 »او نباشد. 

» باشدغاصب مسؤول نقص و عیبی که در زمان تصرف او به مال مغص. ب وارد شده باشد و مستند به فعل او باشد، می«مفهوم مخالف اولویت: 
 و عیبی است که مستند به فعل او نباشد، پس به طریق اولی مسؤول عیب و نقصی است که مستند به فعل او باشد. وقتی که غاصب مسؤول نقص
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آنکه مفهوم دهیم بیدر مفهوم موافق مساوی حکم منطوق را به موضوعی دیگر که همان علت را دارد سرایت میمفهوم موافق مساوی:  .٢
 ته باشد.نسبت به منطوق اولویتی از جهت علت حکم داش

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

 »ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.«قانون مدنی:  ٦٩١مثال مادۀ 

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

 »شود.اگر مبیع قبل از تسلیم ... تلف شود بیع منفسخ می«قانون مدنی:  ٣٨٧مثال دیگر مادۀ 

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

 »العمومعلیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعیولیتواند دعوای مربوط به مقیم نمی«قانون مدنی:  ١٢٤٢همچنین مادۀ 

 »العمومعلیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعیتواند دعوای مربوط به مولیولی نمی«مفهوم موافق مساوی: 

 اقسام مفهوم مخالف

ابراین اگر حکم منطوق مثبت باشد حکم مفهوم مخالف مفهوم مخاف مفهومی است که حکم آن از جهت نفی و اثبات با حکم منطوق متفاوت است؛ بن
 آن منفی است و بالعکس اگر حکم منطوق منفی باشد، حکم مفهوم مخالف آن مثبت است.

 . مفهوم غایت٣. مفهوم وصف ٢. مفهوم شرط ١قسم است:  ٦مفهوم مخالف بر 

 . مفهوم عدد.٦. مفهوم لقب ٥. مفهوم حصر یا استثناء ٤ 

ای است که از سه جزء باشد. جملۀ شرطیه جملهاز شرط در این جا به معنای ادبی آن که همان جملۀ شرطیه است می مقصودمفهوم شرط:  .١
تشکیل شده است. یکی ادات شرط، دوم فعل شرط، سوم جواب شرط یا جزای شرط. برای مثال هرگاه شخصی بگوید اگر فردا باران نبارد به 

جواب شرط » به مسافرت خواهم رفت«فعل شرط؛ » فردا باران نبارد«ادات شرط؛ » اگر«رطیه است. مسافرت خواهم رفت، این جمله، جملۀ ش
 باشد.می
 ،برای مثال در مثال فوق گوینده دو معنا را افاده کرده است یکی منطوق یعنی در صورت نباریدن باران، گوینده به مسافرت  مفهوم شرط حجت است

 در صورت بارش باران، گوینده به مسافرت نخواهد رفت.خواهد رفت و دوم مفهوم مخالف یعنی 
. رابطۀ مالزمه بین شرط و جزا از نوع ٢. بین شرط و جزای شرط مالزمه وجود داشته باشد. ١برای این که جملۀ شرطیه مفهوم داشته باشد. باید: 

 . شرط سبب انحصاری برای تحقق جزا باشد.٣سببیت باشد. 

 »گردد.چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد نقض نمی«ادرسی مدنی: قانون آیین د ٣٧٢مثال مادۀ 

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

 »شدبه وسیلۀ دیگری ممکن است.انجام فعلی چنانچه مباشرت شخص متعهد شرط نشده با«قانون مدنی:  ٢٦٨مثال دیگر مادۀ 

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

 مفهوم شرط در موارد زیر حجت نیست: •
ب شرط نباشد اد جوادر مواردی که شرط جایگزین داشته باشد: در صورتی که شرط جایگزین داشته باشد؛ یعنی شرط سبب انحصاری برای ایج .١

 شود.توان گفت با منتفی شدن شرط، حکم نیز منتفی میمفهوم شرط حجت نیست؛ یعنی نمی
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م شرط در مفهو» اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید«قانون مدنی:  ٣٨٨مثال مادۀ 
یرا شرط در این جا ز » ل از تسلیم در مبیع نقضی حاصل نشود مشتری حق ندارد معامله را فسخ نمایداگر قب«توان گفت اینجا حجت نیست و نمی

ت اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق خواهد داش«توان گفت جایگزین دارد و سبب انحصاری برای تحقق جواب شرط نیست، برای مثال می
 »اشد حق خواهد داشت معامله را فسخ نماید.اگر مشتری مغبون شده ب«یا » معامله را فسخ نماید

در مواردی که منتفی شدن شرط، موجب منتفی شدن موضوع شود: اگر منتفی شدن شرط موجب منتفی شدن موضوع شود، شرط مفهوم ندارد  .٢
شرط در این » کنمرا وقف میاگر خانه خریدم آن «گویند. برای مثال چنانچه گفته شود می» سالبه به انتفاء موضوع«ای به چنین جمالت شرطیه

چون در » مکناگر خانه نخریدم آن را وقف نمی«شود و معنا ندارد که بگوییم جمله مفهوم ندارد زیرا اگر شرط منتفی شود موضوع هم منتفی می
 کنم.کنم یا نمیای وجود ندارد که بگوییم آن را وقف میاین صورت خانه

ا شرط در این جا مفهوم ندارد زیر » علیهم حق شفعه نداردیکی از دو شرطک وقف باشد، متولی یا موقوٌف اگر حصۀ «قانون مدنی:  ٨١١مثال مادۀ 
علیهم حق اگر حصۀ یکی از دو شریک وقف نباشد، متولی یا موقوٌف «شود و معنا ندارد که بگوییم اگر شرط منتفی شود موضوع هم منتفی می

 علیهم وجود ندارد که بخواهیم بگوییم حق شفع دارد یا ندارد.قف نباشد، متولی یا موقوٌف زیرا اگر حصۀ یکی از دو شریک و» شفعه دارد

تر از وصف در ادبیات دارد. در ادبیات وصف به معنای به معنای صفت است که تنها اسم را وصف در اصول معنایی گستردهمفهوم وصف:  .٢
کند، هم فعل و هم قید دیگری را؛ گردد که هم صفت را توصیف میمی کند ولی در اصول، وصف عالوه بر صفت شامل قید نیزتوصیف می

 باشند.بنابراین در اصول، وصف و قید یک معنا داشته و هر دو اعم از صفت و قید در ادبیات می
 . وصف یا قید توضیحی٢. وصف یا قید احترازی ١وصف یا قید بر دو قسم است: 

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

 »هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نمایدتواند طرق و شوارع عامه و کوچهکس نمیهیچ«قانون مدنی:  ٢٤مثال مادۀ 

مسدود  هایی را که آخر آنهاکوچه«قید یا وصف احترازی یا تقییدی است و مفهوم دارد و مفهوم آن این است که » ا مسدود نیستکه آخر آنه«عبارت 
 »توان تملک نموداست می

قییدی ت قید یا وصف احترازی یا» به عنوان مالیکت«عبارت ...» تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است «قانون مدنی:  ٣٥مثال دیگر مادۀ 
 »تصرفی که به عنوان مالکیت نباشد، دلیل مالکیت نیست«است و مفهوم دارد و مفهوم آن این گونه است که 

گردد. قید توضیحی قید توضیحی یا تأکیدی قیدی است که علت حکم نبوده و با انتفاء آن حکم منتفی نمیوصف یا قید توضیحی یا تأکیدی: 
 چنین وصفی مفهوم ندارد.باط مستقیمی با حکم ندارد. برای توضیح بیشتر مطلب است و ارت

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

د عینک گردد که قیرا برداشته بود و شما امر کرده بودید این خودکار را به آن شخصی بدهم که عینک زده است، با دقت در این مثال مالحظه می
صی بدهد نه این که چون آن شخص عینک دارد خودکار را به او خواسته که مأمور بداند خودکار را به چه شحزده قید توضیحی بوده و آمر تنها می

 بدهد و هرگاه عینک نداشته باشد، کتاب را به او ندهد.

..» .اند فقط ممکن است برای مزید اطالع استماع نمود شهادت اطفالی را که به شن پانزده سال تمام نرسیده«قانون مدنی:  ١٣١٤مثال مادۀ 
نزده سال شهادت اطفالی که به سن پا«توان گفت باشد و نمیوصف توضیحی است و حجت نمی» اندال تمام نرسیدهکه به سن پانزده س«عبارت 

ب شود و شخصی که به سن پانزده سال تمام برسد طفل محسوزیرا با منتفی شدن وصف موضوع هم منتفی می» باشند معتبر است تمام رسیده
 شود.نمی
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تواند و ب«عبارت » له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.موصی«مدنی:  قاون ٨٥٠مثال دیگر مادۀ مادۀ 
وصف توضیحی است و حجت نیست زیرا مطابق قانون مدنی هر انسانی متمع از حقوقی مدنی » مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است

 و از جمله حق مالکیت است.

اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از «قانون مدنی  ٣٩٨عبارت است از نهایت و انتهای امری. چنان که مطابق مادۀ  غایتمفهوم غایت:  .٣
 خیار حیوان از تاریخ عقد تا سه روز موجود است، یعنی انتهای خیار حیوان سه روز از حین عقد است.» حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد

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

 داشت.
 »اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.«نون مدنی: قا ٣٨٨مثال مادۀ 

 »در صورتی که بعد از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق فسخ ندارد.«مفهوم مخالف غایت: 

 »شود.طل میاگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه با«قانون مدنی:  ٨٠٢مثال دیگر مادۀ 

 »شود.فوت واهب یا متهب پس از قبض موجب بطالن هبه نمی«مفهوم مخالف غایت: 

 آیا غایت داخل در منطوق است یا داخل در مفهوم؟

اشد. حال بهرگاه حکمی دارای غایت باشد و معتقد باشیم که غایت مفهوم دارد، حکم پیش از غایت منطوق بوده و حکم پس از غایت، مفهوم می
شنبه نام دانشجویان در دانشگاه از روز شنبه تا روز شهد دید غایت داخل در منطوق است یا داخل در مفهوم؟ برای مثال هرگاه گفته شود ثبتبای

پنج  شود و روزهای چهارشنبه ونام در این روزها قطعًا انجام میاست بدیهی است که روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه منطوق جمله بوده و ثبت
نام انجام ثبت شود یانام انجام میشنبه (غایت) آیا ثبتپذیرد. حال باید دید در روز سهنام در این روزها انجام نمیشنبه به بعد مفهوم بوده و ثبت

 شود؟ به عبارت دیگر، آیا غایت دخل در ُمَغّیا (منطوق) است یا خیر؟نمی

کند ر مفهوم، بستگی به قرائن و اوضاع و احوال دارد. چنان که در مواردی قرائن حکم میاین امر که آیا غایت داخل در منطوق است یا داخل د 
کند که داخل در مفهوم باشد. حال اگر قرینه و اوضاع و احوالی در مسئله وجود که غایت داخل در منطوق باشد و در مواردی چنین اقتضاء می

درجۀ اعتبار ساقط است و باید به اصول عملیه مراجعه نمود؛ چنان که در مثال فوق هرگاه نداشته باشد حکم قضیه نسبت به غایت مجمل بوده و از 
شود یا خیر، به تمسک به اصل استصحاب باید حکم به بقای حالت سابق داد و بر آن بود که در نام انجام میشنبه شک کنیم که آیا ثبتدر روز سه

 شود.نام انجام میشنبه نیز ثبتروز سه

  غایت حجت است و این امر که داخل در ُمَغّیا است یا خیر، بستگی به قرائن و اوضاع و احوال دارد.مفهوم 
 حصر عبارت است از محدود کردن و منحصر کردن حکم به امری.مفهوم حصر یا استثناء:  .٤

وجود دارد و » بس«، »تنها«، »اً منحصر «، »فقط«منظور از مفهوم حصر در علم اصول فقه هم جمالتی است که در آنها ادات حصری همچون 
 استفاده شده است.» به غیر از«، »به استثنای«، »به جز«، »مگر«هم جمالتی که در آنها از ادات استثنا همچون 

؛ یعنی هرگاه حکم محدود به موردی باشد، مفهوم آن این است که حکم مزبور برای غیر از آن مورد، وجود نخواهد مفهوم حصر حجت است •
 داشت.

ه مقام قانونی او یا به کسی کامین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم«قانون مدنی:  ٦٢٤ثال مادۀ مادۀ م
 »مأذون در أخذ باشد مسترد دارد
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اشد مقام او یا کسی که مأذون در أخذ بقائم تواند مال ودیعه را به کسی غیر از کسی که مال ودیعه را از او دریافت کرده یاامین نمی«مفهوم حصر: 
 »مسترد دارد

 »شود.غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکوم به حد می«قانون مجازات اسالمی:  ٢٦٦مثال دیگر، مادۀ 

 »شود.غیرمسلمان در صورت عدم تظاهر به مصرف مسکر محکوم به حد نمی«مفهوم حصر: 

بایع،  باشند. همچنینست از اسم و یا صفت جانشین اسم. برای مثال کلمات بیع و اجاره که اسم بوده، لقب میلقب عبارت امفهوم لقب:  .٥
گردند. مفهوم لقب به این معنا است که هرگاه حکمی برای لقبی علیهم که صفت جانشین اسم هستند لقب محسوب میمشتری، واقف و موقوٌف 

 ندارد. ها وجودذکر شد این حکم برای دیگر لقب
ها بتوان گفت هرگاه حکمی برای لقبی ذکر شد این حکم برای دیگر لق، به عبارت دیگر لقب مفهوم ندارد بنابراین نمیباشدمفهوم لقب حجت نمی •

 کند.وجود ندارد، زیرا اثبات شئ نفی ماعداء نمی
 »ر در صورت تفریط یا تعدیمگباشد نمیمستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه «قانون مدنی:  ٦٤٠مثال مادۀ 

 .»باشدمیمستودع ضامن تلف یا نقصان مال ودیعه «مفهوم مخالف لقب: 

 »عاقل و بالغ و قاصد باشد. بایدعاقد «قانون مدنی:  ١٠٦٤مثال دیگر مادۀ 

 »عاقل و بالغ و قاصد باشد. نبایدغیرعاقد «مفهوم مخالف لقب: 

 ددی آمده باشد این حکم برای کمتر یا بیشتر از این عدد وجود ندارد.مفهوم عدد یعنی هرگاه در جمله عمفهوم عدد:  .٦
توان گفت هرگاه در جمله عددی آمده باشد. این حکم برای کمتر یا بیشتر مفهوم عدد حجت نیست، به عبارت دیگر عدد مفهوم ندارد، بنابراین نمی •

 قسم است: ٢آید بر دد که در کالم میاز آن عدد وجود ندارد، ولی باید در این خصوص قائل به تفصیل شد. ع
 عدد در برخی موارد تمثیلی است، در این موارد عدد مفهوم ندارد. .١

 »جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.«قانون مدنی:  ١٠٤٨مثال مادۀ 

 »اهر ممنوع نیستجمع بین سه خو «توان گفت: عدد در این ماده تمثیلی است و مفهوم ندارد، بنابراین نمی

 شود:است، در این موارد عدد مفهوم دارد و به اقسام زیر تقسیم می» غیرتمثیلی«عدد در برخی موارد  .٢
 جایی که عدد برای بیان حداقل چیزی است: •

گهی تا جلسۀ رسیدگی نباید کمتر از «قانون آیین دادرسی مدنی:  ٧٣مثال مادۀ   »باشد. یک ماهتاریخ انتشار آ

 برای بیان حداکثر چیزی است: جایی که عدد •
 »به این قرار اعتراض نماید. ظرف ده روزشود، نامبرده حق دارد قرار تأمین به طرف ابالغ می«قانون آیین دادرسی مدنی:  ١١٦مثال مادۀ 

 جایی که عدد برای بیان حداقل و حداکثر چیزی است: در این موارد حکم برای کمتر و بیشتر از آن عدد وجود ندارد. •
ک یشوند به مجازات حبس از کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می«قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  ٦٧٠مثال مادۀ 
 »محکوم خواهند شد. تا پنج سال

ن عدد از ایجایی که عدد برای بیان تعداد مشخص و معینی آمده باشد: مفهوم عدد در این موارد این گونه است که حکم منطوق برای غیر  •
 وجود ندارد.
 »ضربه شالق است.هشتاد حد قذف «قانون مجازات اسالمی:  ٢٥٠مثال مادۀ 
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 عام و خاص

 توان به دو صورت گزارش داد:شوند. این رویداد ساده را میآموزان در امتحان قبول میفرض کنید در یک کالس درس، همۀ دانش

 »حسین، محمود و ... قبول شدند. محمد، آرمان،«آموزان: با ذکر نام یکایک دانش .١
 »آموزان کالس قبول شدندهمۀ دانش«به صورت کلی و عمومی:  .٢

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

اساس  ها است. بر همینسازی در همۀ زبانهای سخنترین شیوهکند از رایجاستفاده از الفاظ عام که بر افراد و مصادیق مختلف یک مفهوم داللت می
ه است. ه برای انتقال معانی عام و فراگیر به کار رفتتوان یافت کهای فراوانی از الفاظ عام را میهای حقوقی نیز نمونهدر متون شرعی و قانونی و نوشته

شود، بحث عام خاص است. با توجه به کاربرد فراوان الفاظ عام در متن قوانین یا از این رو، یکی از مباحث مهمی که در بخش الفاظ به آن پرداخته می
و خاص برای فهم درست قوانین و دستیابی به تفسیر صحیح الفاظ،  های حقوقی و به طور کلی در روابط حقوقی افراد، آشنایی با مباحث عامنوشته

 رسد.مفید بلکه ضروروی به نظر می

گیرد، به عبارت دیگر عام لفظی است که بر شمول و فراگیری مفهوم خود نسبت عام لفظی است که همۀ افراد و مصادیق مفهوم خود را در برمیعام: 
صادق  شود که مفهوم انسان بر آنهاعام است؛ زیرا شامل کلیۀ افراد و مصادیقی می» هاهمۀ انسان«. مثًال لفظ کندبه همۀ افراد و مصادیقش داللت می

 است.

، »موزانآتعدادی از دانش«یا » هابعضی انسان«گیرد. مثًال عبارت خاص لفظی است که تنها برخی از افراد و مصادیق مفهوم عام را دربرمیخاص: 
» یاییکشورهای آس«و » ایران«ها است. یا دو لفظ ها خاص است؛ زیرا شامل بخشی از انسانانسان«نسبت به » کودکان«ظ خاص است. همچنین لف

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

 اصالةالعموم حجت است

های معتبر لفظی است. این اصل حجت است. مبنای حجیت آن ظهور لفظی و بنای همان طور که در مباحث قبلی ذکر شد اصالةالعموم یکی از اصل
 االجرا است.عقالء است و مورد رد شارع قرار نگرفته و حجت و الزم

 الفاظ عام

 کند.الفاظ و ترکیبات زیر بر عموم داللت می

 ادات عام .١

 کند.عموم میکلماتی همچون کل، کلیه، هر، همه، هیچ، هریک، تمام و جمیع داللت بر 

قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس  کلیۀ«قانون اساسی:  ٤مثال اصل 
 »موازین اسالمی باشد.

در مواردی که قانون استثنا کرده  گونه تصرف و انتفاع دارد، مگرهمه مالکی نسبت به مایملک خود حق  هر«قانون مدنی:  ٣٠مثال دیگر مادۀ 
 »باشد.

 »توان بیرون کرد مگر به حکم قانونمالی را از تصرف صاحب آن نمی هیچ«قانون مدنی:  ٣١و مادۀ 

 »معامالت الزمه ممکن است موجود باشد. جمیعانواع خیارات در  تمام«قانون مدنی:  ٤٥٦همچنین ماد 
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 لفظ جمع .٢

غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازۀ ولی یا قیم او، اعم از این که این اجازه مالت و تصرفات معا«قانون مدنی:  ١٢١٤مثال مادۀ 
 »قبًال داده شده باشد یا بعد از انجام عمل...

در  باشد که مخِلّ ظم عمومی یا بر خالف اخالق حسنه که مغایر با موازین شرععقود و قراردادهایی «قانون آیین دادرسی مدنی:  ٧و مادۀ 
 »دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

 نکره در سیاق نفی یا نهی .٣

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

 و ...» آن وکیل«، »زهرا«، »علی«معرفه: اسمی است که بر شخص یا شئ معینی داللت داشته باشد. مثل 

 کند.جملۀ منفی یا َمنهی به کار برده شود، آن لفظ نکره بر عموم داللت میاگر لفظ نکره در یک 

کرده  جمله را منفی» ال«نکره هستند و » ضرار«و » ضرر«داللت بر عام دارد؛ زیرا الفاظ » ال ضرر و ال ضرار فی االسالم«مثال قاعدۀ فقهی معروف 
 باشد.است، به عبارت دیگر این جمله نکره در سیاق نفی می

ن ماده نکره در ای» کسی«لفظ » در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود... تواندنمی کسی«قانون مدنی:  ١٣٢مثال دیگر مادۀ 
 کند.در این ماده داللت بر عموم می» کسی«منفی است، بنابراین لفظ » تواندنمی«است و این جمله با توجه به کلمۀ 

منفی » ندارد«در این ماده نکره است و این جمله با توجه به کلمۀ » اثری«لفظ » در تملک ندارد. اثریبیع فاسد «ی: قانون مدن ٣٦٥همچنین مادۀ 
 کند.در این ماده بر عموم داللت می» اثری«باشد؛ بنابراین لفظ می

 کند.اسم مفردی که مضاف واقع شود بر عموم داللت میمفرد مضاف:  .٤

هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصۀ خود را به قصد بیع به «قانون مدنی:  ٨٠٨مثال مادۀ 
» حصۀ«ه در این ماد» شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصۀ مبیعه را تملک کند.

تمام « کند و منظور از آنبر عموم داللت می» حصه«باشد؛ بنابراین لفظ می» خود«إلیه آن لفظ لفظ مفردی است مضاف واقع شده است و مضاٌف 
 باشد.می» حصۀ خود

 اقسام عام

 عام از لحاظ نحوۀ تعلق حکم به موضوع بر سه قسم است:

 عام افرادی یا شمولی یا استغراقی .١
دارد؛ در نتیجه به تعداد افراد موضوع، اطاعت از حکم (فرمانبری) امکان  عام افرادی عامی است که در آن به تعداد افراد موضوع، حکم وجود

یعنی » د.دانان احترام بگذاریبه حقوق«داشته و نیز به تعداد افراد موضوع، نافرمانی از حکم (سرپیچی) امکان دارد. برای مثال هرگاه گفته شود: 
فر شود و اگر به تمام این صد ناشیم در واقع صد حکم وجوب از این جمله برداشت میدان داشته بدانان احترام بگذارید. اگر حقوقبه همۀ حقوق

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

باشد؛ به عبارت دیگر در عام افرادی همواره به تعداد موضوع، در عام افرادی آن چه همواره وجود دارد تعداد حکم، برابر با تعداد افراد موضوع می
 رپیچیس تعداد افراد موضوعو به  فرمانبری، تعداد افراد موضوع، آن گاه به زامی (وجوب یا حرمت) باشدحکم از نوع تکلیفی الحکم وجود دارد. اگر 

 قابل تصور است.
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 »کلیۀ سکنۀ ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود...«قانون مدنی:  ٥مثال مادۀ 

 فت به تعداد افراد موضوع، حکم وجود دارد.توان گتنها می حکم تکلیفی الزامی نباشدولی اگر 

 »تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.هر یک از زن و مرد می«قانون مدنی:  ١٠٧١مثال مادۀ 

 عام مجموعی .٢
 المجموع وجود دارد.عام مجموعی عامی است که در آن یک حکم برای تمام افراد موضوع من حیث

 تعداد افراد موضوع، سرپیچیولی به  تنها یک فرمانبری وجود داردکه در عام افرادی توضیح داده شد)  حال اگر این حکم الزامی باشد (چنان
 پذیر دارد.امکان

ردد. هرگاه گشود ولی همۀ آنها در یک تیم خالصه میترین مثال برای عام مجموعی تیم فوتبال است که هر چند از یازده نفر تشکیل میواضح
نگامی پذیر است. اطاعت هباشد تنها یک اطاعت در آن امکانن شود و بگوید تیم وارد زمین شود چون این حکم، الزامی میمربی فوتبال وارد زمی

کب بان وارد زمین نشود مرتشود که تمام یازده نفر وارد زمین شوند ولی به تعداد افراد موضوع، سرپیچی امکان دارد؛ یعنی اگر دروازهانجام می
 اه بازیکنان دیگر نی از حضور در زمین امتناع کنند به تعداد آنها سرپیچی محقق گشته است.سرپیچی شده و هگ

 »آید...به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی شرکا تراضی نمایند به عمل می تمام شرکاهرگاه «قانون مدنی:  ٥٩١مثال مادۀ 

هیچ  مقام یا نمایندۀ قانونی وی دردگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائمحکم دا«قانون آیین دادرسی مدنی  ٢٠٣مثال دیگر مادۀ 
ای این که با توجه به این ماده بر » یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابالغ واقعی نشده باشد

 شود.ا این وجود این ماده عام مجموعی محسوب میحکم، غیابی باشد، جمع این شرایط الزم است، ب

 عام بدلی .٣
به  البدل وضع شده است؛عام بدلی عامی است که تنها یک حکم وجود دارد ولی این حکم برای یکی از افراد موضوع به طور نامعین و یا علی

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

و و این حکم برای یکی از آن بیست دانشج آنها بگوید یکی از دانشجویان به این پرسش پاسخ دهد، در این جا تنها یک حکم وجوب وجود دارد
ها شود که هیچ یک از آنمقرر شده است؛ اکنون هر یک از آنها که به پرسش مزبور پاسخ دهد حکم را اطاعت کرده و سرپیچی هنگامی محقق می

 به پرسش استاد پاسخ ندهند.

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

 خودکارهای مزبور را به ما ندهد.

در عام بدلی اگر حکم، وجوب باشد، یا به بحث واجب کفائی ارتباط دارد (مثال اول) و یا به بحث  شود کهبا دقت در این دو مثال مالحظه می
 واجب تخییری (مثال دوم).

 »نفقۀ ابوین با رعایت االقرب فاالقرب به عهدۀ اوالد و اوالِد اوالد است.«قانون مدنی:  ١٢٠٠مثال حقوقی عام بدلی به صورت واجب کفائی، مادۀ 

ـ در صورت حاضر کردن مکفول  ١شود: در موارد ذیل کفیل بری می«قانون مدنی:  ٧٤٦عام بدلی به صورت واجب تخییری، مادۀ  مثال حقوقی
ـ در صورتی که ذمۀ مکفول به نحوی از انحاء از حقی  ٣ـ در صورتی که مکفول در موعد مقرر شخصًا حاضر شود  ٢به نحوی که متعهد شده است 

له به نحوی از انحاء به دیگری ـ در صورتی که حق مکفوٌل  ٥له کفیل را بریء نماید ـ در صورتی که مکفوٌل  ٤دارد بریء شود  له برای اوکه مکفوٌل 
 »ـ در صورت فوت مکفول. ٦منتقل شود 
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ـ در  ٢نقضاء مدت ـ در صورت ا ١شود: حق انتفاع در موارد ذیل زایل می«قانون مدنی  ٥١مثال حقوقی عام بدلی که حکم وجوب نیست، مادۀ 
 »صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

ی فموارد زایل شدن حق انتفاع در این جا عام بدلی است؛ زیرا تحقق یکی از موارد برشمرده شده برای زایل شدن حق انتفاع کافی است؛ و از طر 
 دیگر حکم موارد زایل شدن حق انتفاع وجوب نیست.

 تخصیص

خارج کردن بعضی از افراد و مصادیق از شمول عام و محدود کردن «ی اختصاص دادن چیزی است و در اصطالح اصول تخصیص در لغت به معنا
است؛ به عبارت دیگر در مواردی که لفظ عامی به کار رود، اما تنها برخی از افراد آن اراده شود، در چنین مواردی گوینده، کلمه یا » دامنۀ فراگیری عام

دارد تا به مخاطب خود بفهماند که تنها بعضی از افراد و مصادیق آن لفظ عام را اراده ای بیان میکند یا کالم جداگانهخود ضمیمه می عبارتی را به کالم
 گویند.کرده است، نه همۀ مصادیق را. به این عمل دراصطالح، تخصیص می

است که  لفظ عامی» همۀ دانشجویان کالس«در این عبارت، » ه جز سه نفراند، بهمۀ دانشجویان کالس در آزمون پذیرفته شده«مثال هرگاه بگویند: 
را در کالم » ه نفربه جز س«اند قید: شود، اما گوینده برای آن که بفهماند برخی از دانشجویان در آزمون پذیرفته نشدهشامل کلیۀ دانشجویان کالس می

 خود آورده است.

یقی ارائه و سپس در هنگام آزمون اعالم شود کسانی که کار تحق» ترم شرکت کنندجویان باید در آزمون میانکلیۀ دانش«مثال دیگر این که اگر بگویند: 
 جملۀ اخیر برخی از افراد را از شمول حکم پیشین خارج و قلمرو آن را محدود کرده است.» ترم معاف هستنداند از سرکت در آزمون میانداده

ص  مخِصّ

ص نامیده میهر لفظ عبارت یا دلیل غیر «  »شودلفظی که دامنۀ شمول عام را محدود کند، مخِصّ

ص در کالم آن است که دامنۀ شمول عام را که پیش از آن شامل همۀ افرادش می  شد، به برخی از افرادش محدود کند.نقش مخِصّ

ص  انواع مخِصّ

ص لفظی) و ممکن است ص ممکن است در قابل الفاظ و عبارات بیان شود (مخِصّ ص لّبیمخ«یک دلیل غیرلفظی باشد که اصطالحًا آن را  مخِصّ » ِصّ
ص متصل و منفصل تقسیم میمی ص لفظی نیز با توجه به اتصال به دلیل عام و عدم اتصال به آن، به دو قسم مخِصّ  شود.گویند. مخِصّ
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 ص لفظیمخِصّ  •
 صص متصل و مخصص منفصلاین نوع مخصص با توجه به پیوستگی و ارتباطش با دلیل عام بر دو قسم است: مخ

  ّگویند.هرگاه لفظ یا عبارتی حکم عام را تخصیص بزند به آن لفظ یا عبارت مخصص لفظی میص متصل: مخِص 
کلیۀ سکنۀ ایران اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا «قانون مدنی:  ٥مثال مادۀ 
 نواع مخصص متصل به شرح ذیل است:ا» کرده باشد

هرگاه گفته شود علماء عادل را احترام کنید، عادل صفت علماء بوده و مانند آن است که گفته شود هیچ عالمی را احترام صفت:   .١
 نکنید، مگر عالم عادل را.

، عقل، عدالت، ایمان و لوغدر شاهد، ب«دارد: که بیان می است قانون مدنی ١٣١٣مثال حقوقی مخصص متصل از نوع صفت مادۀ 
مفهوم این ماده آن است که هیچ شرطی برای شاهد وجود ندارد مگر بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت » طهارت موِلد شرط است

 وِلد.مُ 

گفته  هباشد و دقیقًا مانند آن است کهرگاه گفته شود علماء را احترام کنید اگر عادل باشند؛ این امر مخصص متصل شرط میشرط:   .٢
 هیچ عالمی را احترام نکنید، مگر عالم عادل را. شود

هر یک از وراث سوم اگر تنها باشد تمام ارث «دارد: قانون مدنی است که بیان می ٩٢٩مثال حقوقی مخصص متصل از نوع شرط مادۀ 
را  اده آن است که وراث طبقۀ سوم تمام ارثمفهوم این م» شود.برد و اگر متعدد باشند، ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم میرا می
 برند مگر این که تنها باشند.نمی

 شود.هرگاه جملۀ عام دارای استثناء متصل باشد به آن مخصص متصل گفته میاستثناء متصل:   .٣
یملک خود هر مالکی نسبت به ما«دارد: قانون مدنی است که بیان می ٣٠مثال حقوقی مخصص متصل از نوع استثناء متصل مادۀ 

 »حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد

گیرد؛ چنان که هرگاه گفته شود تنها علماء حقوق را منظور آن است که حکم تنها به بعضی از افراد عام تعلق میبدل بعض از کل:   .٤
 نکن مگر عالم حقوق را.احترام کنید، مانند آن است که بگویید هیچ عالمی را احترام 

ص انواع مخِصّ
ص لفظی مخِصّ

ص متصل مخِصّ

صفت

شرط

استثنای متصل

بدل بعض از کل

غایت

ص منفصل مخِصّ
ص غیرلفظی مخِصّ
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کلیۀ عقود جایز به موت احد «دارد: قانون مدنی است که بیان می ٩٥٤مثال حقوقی مخصص متصل از نوع بدل بعض از کل، مادۀ 
باشد و بدیهی است عقد جایز نسبت به عقد خاص می» شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.طرفین منفسخ می

 شود، مگر عقد جایز.ه هیچ عقدی با فوت و حجر منحل نمیمنظور آن است ک

بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که «دارد: قانون است که بیان می ٦٨١مثال حقوقی مخصص متصل از نوع غایت مادۀ غایت:  .٥
 »تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند.معلوم است موکل به إذن خود باقی است می

 مخصص منفصل 
 شود.مخصصی که دارای استقالل باشد و جزئی از کالم عام محسوب نشود، مخصص منفصل نامیده می

 »شود.هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می«قانون مدنی:  ٤٤٥دلیل عام: مادۀ  ١مثال 

بنابراین  »د، منتقل به ورثه نخواهد شد.هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باش«قانون مدنی:  ٤٤٧مخصص منفصل: مادۀ 
 قانون مدنی است. ٤٤٥مخصص منفصل مادۀ  ٤٤٧مادۀ 

توان در مرحلۀ باالتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحلۀ به ماهیت هیچ دعوایی نمی«قانون آیین دادرسی مدنی:  ٧دلیل عام: مادۀ  ٢مثال 
 »موجب قانوننخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به 

هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقًال «قانون آیین دادرسی مدنی:  ١٣٠مخصص منفصل: مادۀ 
تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعالم نشده است، وارد دعوا گردد، نفع بداند، میحقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی

 ق.آ.د.م است. ٧ق.آ.د.م مخصص منفصل مادۀ  ١٣٠بنابراین مادۀ .» ن که رسیدگی در مرحلۀ بدوی باشد یا در مرحلۀ تجدیدنظر... چه ای

 مخصص غیرلفظی •
وده زند. مخصص غیرلفظی دلیل خاصی است که از جنس لفظ نبمخصص غیرلفظی دلیل خاصی است که لفظ نبوده و دلیل عام را تخصیص می

شدۀ ذیرفتهتوان اصول پزند. مخصص غیرلفظی یا اجماع است یا عقل و یا قرائن و اوضاع و احوال. در مباحث حقوقی میتخصیص می و دلیل عام را
 حقوقی و عرف و عادت رایج را نیز در همین زمره به شمار آورد.

 ، این خبر به ظاهر عام است»در همایش هستند همۀ دانشجویان مؤظف به شرکت«ای اعالم کنند که: مثال اگر در دانشگاهی از طریق اطالعیه
تنها دانشجویان همان دانشگاه » همۀ دانشجویان«شود که منظور از اما طبق قرائن و اوضاع و احواِل نصب اطالعیه در یک دانشگاه معلوم می

 ها.است، نه دانشجویان همۀ دانشگاه

اع خیار در جمیع معامالت الزمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس تمام انو «ق.م:  ٤٥٦مثال حقوقی مخصص غیرلفظی، مطابق مادۀ 
نابراین خیار شود، بدانیم که هر خیاری که با طبیعت عقد ناسازگار باشد در عقد جاری نمیمی» و حیوان و خیار تأخیر ثمن که مخصوص بیع است

باشد، زیرا اصول و قواعد ق.م می ٤٥٦صص غیرلفظی یا ُلّبی مادۀ شود، این موارد مخغبن در عقد هبه و خیار شرط در عقد وقف جاری نمی
 خارج شود. ٤٥٦حقوقی موجب شده است این موارد از شمول حکم عام مادۀ 

دانیم که شرط سقوط خیار می» توان در ضمن عقد شرط نمود.سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می«قانون مدنی:  ٤٤٨مثال دیگر، مطابق مادۀ 
باشند؛ زیرا اصول و ق.م می ٤٤٨مادۀ » مخصص ُلّبی یا غیرلفظی«و تعذر تسلیم مخالف نظم عمومی است و اثر ندارد؛ بنابراین این موارد تفلیس 

 گذار در قالب لفظ این مطلب را بیان نکرده است.ق.م شده است و قانون ٤٤٨قواعد حقوقی موجب خروج این مواد از دامنۀ حکم عام مادۀ 

 صاجمال مخِصّ 

کند؛ بنابراین پس از تخصیص، همان طور که اشاره شد مخصص، دلیل خاصی است که بعضی از افراد موضوع عام را از شمول حکم عام خارج می
شوند. پس در بحث تخصیص باید دقیقًا بدانیم چه ای از شمول حکم خارج میای از افراد موضوع همچنان مشمول حکم عام باقی مانده و عدهعده

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


 !واتساپ کنید 09352213175ن را به درخواستتا و قضاوت جهت دریافت جزوات رایگان وکالت یمیدکتر مالکر 1فقه  جزوه اصول
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

    40 

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

 باشند.می

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

 ـ اجمال مفهومی و اجمال مصداقی. ١اجمال مخصص بر دو نوع است: 

 اجمال مفهومی

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  منظور از
 شویم.روشن نیست، در مورد برخی مصادیق و افراد آن دچار تردید می

این مثال،  فرض کنید در» آموزان ممتازکنند، به جز دانشهای تقویتی شرکت آموزان مدرسه باید در کالسهمۀ دانش«مانند این که هرگاه گفته شود: 
های دوم آموزاِن رتبۀ اول هر کالس است یا شامل رتبهدانیم که منظور، فقط دانشبرای ما روشن نیست، یعنی نمی» آموزان ممتازدانش«معنا و مفهوم 

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

 دانیم که منظور از شیر کدام معنا و مفهوم آنو نمی» واردات هر نوع کاالیی در این بندر مجاز است، غیر از شیر«مثال دیگر این که هرگاه گفته شود 
نًا شیر درنده موردنظر بوده است. در این مورد هم اجمال مخصص ناشی از تردید است؛ آیا واردات شیر خوراکی ممنوع است یا واردات شیرآالت، یا احیا

 در معنا و مفهوم آن است.

 اجمال مصداقی

گر بیان آید. به بیان دیگر، دلیلی کهگاهی معنا و مفهوم مخصص کامال روشن است، ولی در برخورد با برخی افراد و مصادیق خارجی تردید به وجود می
آیا داخل  آید کهرسایی و ابهامی ندارد، اما به سبب بروز برخی اسباب و عوامل خارجی، در مورد برخی مصادیق عام تردید به وجود میمخصص است، نا

 اند یا نه.در مفهوم مخصص

معلوم » دانشجوی مجرد«م در این مثال، معنا و مفهو» توانند وام بگیرند، مگر دانشجویان مجردهمۀ دانشجویان می«برای مثال هرگاه گفته شود که: 
ایم؛ هاست. حال اگر در مورد یکی از دانشجویان (مثًال احمد) شک داشته باشیم که آیا مجرد است یا متاهل، در چنین فرضی با اجمال مصداقی مواج

 ص نیست.د یا مصداق مخصدانیم که این مصداق خارجی، یک مصاداق از مصادیق مخصص است تا در نتیجه از حکم عام استثنا شده باشیعنی نمی

 اجمال مفهومی اقسام

 اجمال مفهومی بر دو قسم است: 

 ـ تردید در میان دو معنای اقل و اکثر است. ٢ .ـ تردید در میان دو معنای مختلف و متباین است ١

ت؛ یعنی م مختلف و متباین اسبعضی وقتا موارد تردید در مفهوم مخصص، میان دو مفهوـ تردید در میان دو معنای مختلف و متباین است:  ١
پوشی با هم ندارند. مثًال طبق مثال دوم که در اجمال مفهومی ذکر شد منظور از مخصص (شیر) مردد بین گونه تطابق و همدو معنایی است که هیچ

 چند معنای متباین (شیر خوراکی ـ شیرآالت ـ شیر درنده) است.

لح ص«در اینجا » هر صلح نافذ است جز صلح که بر امر غیرمشروع باشد«دارد: دنی است که بیان میقانون م ٧٥٤مثال حقوقی برای این مورد، مادۀ 
بنابراین در دو معنا تردید داریم: الف ـ صلح » صلح خالف قانون«است یا » صلح خالف شرع«دانیم منظور از آن مجمل است زیرا نمی» غیرمشروع

 خالف شرع ب ـ صلح خالف قانون

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


 !واتساپ کنید 09352213175ن را به درخواستتا و قضاوت جهت دریافت جزوات رایگان وکالت یمیدکتر مالکر 1فقه  جزوه اصول
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

    41 

 و معنا قدر متیقنی وجود ندارد، بنابراین مخصص در این جا اجمال مفهومی از نوع تردید در میان دو معنای مختلف و متباین است.بین این د

 

 

 

 

 

 

 

 .Dیا دایرۀ  Cاز شمول عام خارج شده، یا دایرۀ  Bدانیم آیا دایرۀ در دایرۀ سمت راست فوق نمی

 .Cاز شمول عام خارج شده، یا دایرۀ  B دانیم آیا دایرۀدر دایرۀ سمت چپ فوق نمی

عنی تر است؛ یگاهی تردید در مفهوم مخصص، میان یک معنای محدود و یک معنای گشتردهـ تردید در میان دو معنای اقل و اکثر است:  ٢
در اجمال مفهومی ذکر شد، معلوم دانیم که منظور از مخصص، مفهوم خاص و ضیق آن است یا مفهوم عام و فراگیر آن. مثًال طبق مثال اول که نمی

 وم).های اول، دوم و ستر آن (رتبهآموز ممتاز، آیا مفهوم حداقل و محدود آن (فقط رتبۀ اول) است یا مفهوم حداکثر و گستردهنیست که منظور از دانش

نی است، مگر این که علنی بودن مخل امنیت محاکمات دادگاه عل«قانون آیین دادرسی کیفری:  ٣٥٢مثال حقوقی برای این مورد، مستفاد از مادۀ 
مجمل است زیرا معلوم نیست منظور از مذهب، فقط مذهب شیعه است یا سایر مذاهب را نیز » مذهب«در این جا » باشد مذهبیعمومی یا احساسات 

 ـ مذهب شیعه و سایر مذاهب. ٢ـ مذهب شیعه  ١گیرد؛ بنابراین بین دو معنا تردید داریم:در برمی

ن این دو معنا  قدر  است، بنابراین مخصص در این ماده اجمال مفهومی از نوع تردید در دو معنای اقل و اکثر است.» مذهب شیعه«متیقَّ
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B  صلح خالف شرعـ 

C قانونصلح خالف  ـ 

 

A همۀ کاالها ـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B  شیرآالتـ 

D  شیر خوراکیـ 

C شیر  ـ

 

A محاکمات علنی دادگاه ـ 

 

 

 

 

 

 

B مخل احساسات ـ 
 مذهب شیعه و سایر مذاهب 

 

 

 

 

C مخل احساسات ـ 
 مذهب شیعه

A آموزاندانش ـ 

 

 

 

 

 

 

B رتبۀ اول، دوم و سوم ـ 
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 فوق: چپدایرۀ سمت 

 آموزان)است. (همۀ دانش نشانگر گسترۀ عام Aدایرۀ 

 دوم و سوم) های اول،است (رتبه مفهوم گستردۀ مخصصدهندۀ نشان Bدایرۀ 

 است (رتبۀ اول) مفهوم محدود مخصصدهندۀ نشان Cدایرۀ 

 فوق: راستدایرۀ سمت 

 است. (محاکمات علنی دادگاه) نشانگر گسترۀ عام Aدایرۀ 

 است (مخل احساسات مذهب شیعه و سایر مذاهب) مفهوم گستردۀ مخصصدهندۀ نشان Bدایرۀ 

 هب شیعه)است (مذ مفهوم محدود مخصصدهندۀ نشان Cدایرۀ 

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

 باید در هر مورد قائل به تفکیک شد (به شرح ذیل) کند؟آیا اجمال مخصص به عام هم سرایت می

 وضع ذیل قابل بررسی است:در چهار  مفهومحیث  اجمال مخصص از

در این حالت اجمال مخصص به عام سرایت کرده و عام را  ي تردید میان دو امر ُمتباِین:مخصص متصل از جهت مفهوم به واسطه .1
نشجویان ادهند به جز دانشجویان تهرانی، در این مثال مخصص (به جز دکند. برای مثال هرگاه گفته شود به همۀ دانشجویان وام مینیز مجمل می

باشد. در این حالت معلوم نیست کدام دانشجو تهرانی بوده و کدام تهرانی)، اجمال مفهومی داشته و متصل بوده و تردید میان دو امر ُمتباِین می
ده شود؛ بنابراین ادانیم به کدام دانشجو باید وام ددانیم دانشجوی تهرانی کیست در نتیجه نمیباشد. به بیان دیگر چون نمیدانشجو تهرانی نمی

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

 طی و ندانیم آیا تنها ده نفر دانشجویدهند به جز دانشجویان مشروکند. برای مثال هرگاه گفته شود به همۀ دانشجویان وام مینیز مجمل می
مشروطی 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 

ن میشود؛ بلکه تنها مطمئن هستیم به آن ده نفر (اقل) که قدرمدانیم به چه دانشجویانی وام داده میکرده و نمی  شود.یباشد وام داده نمتیقَّ
محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، «قانون آیین دادرسی کیفری:  ٣٥٢مثال حقوقی، مطابق مادۀ 

 ا در موارد زیر صادرغیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنیین دادگاه پس از اظهار عقیدۀ دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم ر 
 کند:می

 الف ـ امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خالف اخالق حسنه است.

 »ب ـ علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

 آیند.را تخصیص زده است. این موارد مخصص متصل به شمار می» علنی بودن محاکم«موارد ذیل ماده، در واقع حکم عام 

به درستی روشن نیست؛ زیرا معلوم نیست که مقصود از مذهب در این ماده دین و مذهب رسمی کشور » احساسات مذهبی«، مفهوم »ب«در بند 
 اند؟های مذهبی به رسمیت شناخته شده(دین اسالم و مذهب شیعۀ اثنی عشری) است یا همۀ ادیان و مذاهبی که تحت عنوان اقلیت

ین جا در کند؛ بنابراین، در اواسطۀ تردید میان اقل و اکثر است و چنان که گفتیم اجمال مخصص به عام نیز سرایت می پس اجمال مخصص به
ن (جایی که علنی بودن محاکمه مخل احساسات مذهب شیعه باشد) مشکلی وجود ندارد؛ چون این مورد یقینًا داخل در قلمرو  مورد قدرمتیقَّ
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به  تواننا شده است؛ اما در مواردی که علنی بودن محاکمه مخل احساسات مذهبی سایر مذاهب باشد، نمیمخصص است و از حکم عام استث
 حکم عام عمل کرد و به علنی بودن محاکمه نظر داد.

در این حالت نیز اجمال مخصص به عام سرایت کرده و عام  :ي تردید میان دو امر ُمتباِینمخصص منفصل از جهت مفهوم به واسطه .3
م ای دیگر گفته شود به دانشجویان تهرانی وادهند و سپس در جملهکند. برای مثال هرگاه گفته شود به همۀ دانشجویان وام مینیز مجمل می را

ند و کباشد و تردید میان دو امر ُمتباِین است؛ اجمال مخصص به عام سرایت میدهند، چون اجمال، مفهومی است و مخصص، منفصل مینمی
 شود.ست به چه دانشجویانی وام داده نمیمعلوم نی

کند استثنائًا در این حالت اجمال مخصص به عام سرایت نمیي تردید میان اقل و اکثر: مخصص منفصل از جهت مفهوم به واسطه .4
ود ال هرگاه گفته ششود. برای مثکند.، بلکه اقل مشمول حکم مخصص بوده و اکثر به حکم اصالةالعموم داخل در عام میو عام را مجمل نمی

د دهند و ندانیم آیا تنها آن ده نفر مشروط هستندهند، سپس در جایی دیگر گفته شود به دانشجویان مشروط وام نمیبه همۀ دانشجویان وام می
ن آن است که ده نفر مزبور مشروطی می ن آنها ه مشروطی بوددهند و چهل نفر دیگر کباشند به آن ده نفر وام نمییا پنجاه نفر، چون قدرمتیقَّ

ند به دهشود؛ بنابراین در این مثال به همۀ دانشجویان وام میمشکوک است به حکم اصالةالعموم داخل در جملۀ عام بوده و به آنها وام داده می
 باشند.جز آن ده نفری که قطعًا مشروطی می

ررات آئین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نظر به اینکه طبق مق: «٢٧/٢/١٣٦١مورخ  ٦به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ 
الیحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت از سوی دیگر، به موجب .» بطور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند ... 

فان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی بنیاد مستضع«...ماده واحده:  ١٣٥٨٫١١٫١٧مصوب  دادرسی در تمام مراجع قضایی هزینه
رود، از این ماده واحده در حقیقت، قاعدۀ عام فوق را تخصیص زده است. مادۀ واحدۀ فوق مخصص منفصل قاعدۀ عام به شمار می»معاف است.

شود. م میهای وابسته به آن هت یا شمال شرکتنظر مفهومی دارای ابهام و اجمال بود، یعنی معلوم نبود که آیا تنها بنیاد مستضعفان منظور اس
حل مشکل این است که بگوییم در مورد معافیت خود بنیاد مستضعفان تردیدی نیست، چون در هر صورت مشمول حکم ماده واحده است؛ اما راه

ل قاعدۀ عام هزینۀ دادرسی هستند و از ها از یک سو یقینًا مشمو توان به ماده واحده عمل کرد چون این شرکتهای وابسته نمیدر مورد شرکت
ها همچنان تابع حکم عام (لزوم پرداخت هزینۀ دادرسی) هستند. بر طرف دیگر، شمول ماده واحده در مورد آنها مورد تردید است. پس این شرکت

صیت حقوقی مستقل های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخشرکت: «١١/١٠/١٣٦٩مورخ  ٥٤٣همین اساس در رأی وحدت رویۀ شمارۀ 
شورای انقالب موضوع معافیت بنیاد از  ۱۳۵۸بهمن ماه  ۱۷دهند مشمول مصوبه مورخ از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می

 »پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق مقررات قانون پرداخت نمایند.

 :نیز بر دو قسم است مصداقاجمال مخصص از حیث 

کند. برای مثال هرگاه گفته شود: در این حالت اجمال مخصص به عام سرایت کرده و عام را مجمل می :مخصص متصل اجمال مصداقی .١
ه عام ب و حال ندانیم که مصطفی ترم اول است یا خیر؟ در این جا اجمال مخصص» به همۀ دانشجویان وام اعطا شود به جز دانشجویان ترم اول«

 دانیم آیا باید به مصطفی وام اعطا شود یا خیر؟کند و نمیسرایت کرده و عام را مجمل می
اگر  »رسد.به به ورثۀ او میاگر حمل در نتیجۀ جرمی سقط شود، موصی«باشد که بیان داشته است: قانون می ٨٥٢مثال حقوقی این مورد مادۀ 

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

کند. برای مثال هرگاه گفته شود: در این حالت اجمال مخصص به عام سرایت کرده و عام را مجمل می :مخصص منفصل اجمال مصداقی .٢
ی حال ندانیم که محسن دانشجو » به دانشجویان ترم اول وام اعطا نشود«ه شود: سپس در جایی دیگر گفت» به همۀ دانشجویان وام اعطا شود«

 کند.کند و آن را مجمل میتوانیم با تمسک به جملۀ عام به او وام اعطا کنیم؛ چرا که جمله مخصص به عام سرایت میترم اولی است یا نه نمی
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کلیۀ سکنۀ ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع «دارد: قانون مدنی مقرر می ٥ باشد. مادۀقانون مدنی می ٧و  ٥مثال حقوقی این مورد مواد 
اتباع خارجۀ مقیم «قانون مدنی که بیان شده است:  ٧عام است و در مادۀ » قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد

یه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات در خاک ایران، از حیث مسائل مربوط به احوال شخص
قانون مدنی است. حال با این که معنا و مفهوم احوال شخصیه روشن است در  ٥باشد و مخصص مادۀ خاص می» دولت متبوع خود خواهند بود

باشند یا خیر؟ نظیر جهیزیه و مهریه که چون عالوه بر ارتباط ن احوال شخصیه میبرخی مصادیق اختالف وجود دارد که آیا آنها نیز مشمول عنوا
 شوند یا خیر؟کنند که آیا مصداق احوال شخصیه محسوب میبا عقد نکاح، جنبۀ مالی نیز دارند ما را دچار تردید می

حص و جستجو از مخصص جایز است؟
َ

 آیا عمل به عام قبل از ف

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

 باید میان مخصص منفصل و متصل تفاوت قائل شد:

گوییم ن میگذاریم؛ بنابرایکنیم و بنا را بر نبودن مخصص میستناد میا» اصالةالعموم«در مورد شک در وجود مخصص متصل به  مخصص متصل:
 »عمل به عام پیش از َفحص و جستجو از مخصص متصل جایز است.«

ذاریم؛ گبنا را بر وجو مخصص منفصل می» ما ِمن عاٍم ِاّال و قد ُخصَّ «در مورد شک در وجود مخصص منفصل با توجه به قاعدۀ مخصص منفصل: 
 »عمل به عام پیش از َفحص و جستجو از مخصص منفصل جایز نیست«گوییم می بنابراین

 ها و استثنائات آن به صورت جداگانه در همان قانونشود و پس از آن، تبصرهدر بسیاری از موارد در قانون، حکمی به صورت عام و فراگیر تصویب می
ها و مؤسسات مشمول قانون کار هستند، ولی مخصص منفصِل این صورت کلی، همۀ کارگاه قانون کاربه ١گردد. مثًال در مادۀ یا قوانین دیگربیان می

اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص «قانون کار ذکر شده است. به موجب این ماده  ١٨٨حکم عام در مادۀ 
ها منحصرًا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجۀ یک از طبقۀ اول انجام های خانوادگی که انجام کار آناستخدامی و نیز کارگران کارگاه

 »شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.می

ص اجمال مخِصّ

از حیث مفهوم

به واسطۀ تردید 
نمیان دو امر ُمتبایِ 

.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 مصداق
به عام سرایت می کندممخصص متصل

دبه عام  سرایت می کنمخصص منفصل
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حص و جستجوی مخصص
َ

 میزان ف

ی مخصص را تجو . به عقیدۀ آنان باید میزان جساطمینان به نبودن مخصص حاصل شودای جستجو کرد که اغلب اصولیان معتقدند باید به اندازه
ای عقالئی است که همۀ اندیشمندان در عمل به عام قرار داد. تکیه بر اطمینان، در چنین مواردی شیوه» حصول اطمینان به عدم وجود مخصص«

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

 یک مخصص بعد از چند عام

ها مربوط امشود یا به همۀ عمربوط میهرگاه چند عام به دنبال یکدیگر بیان شود و پس از آنها یک مخصص بیاید، آیا این مخصص تنها به آخرین عام 
سازد, ولی تردید در این است که آیا شود؟ در این حالت قطعًا این مخصص جملۀ اخیر را تخصیص زده و برخی از افراد آن را از حکم عام خارج میمی

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

 اند:د بررسی قرار دادهعلماء این بحث را در دو حالت ذیل مور 

 باشد، خواه اسامی یکسان بوده و خواه متفاوتموضوع در تمام جمالت به صورت اسم می •
 زند.شود و آن را تخصیص میدر این حالت مخصص تنها به جملۀ اخیر وارد می

 دهند، جزبه همۀ دانشجویان بن کتاب میدهند، دهند، به همۀ دانشجویان غذا میبه همۀ دانشجویان وام می«برای مثال هرگاه گفته شود: 
شود و جملۀ اول و باشد (همۀ دانشجویان)، مخصص تنها به جملۀ آخر وارد می؛ چون موضوع در تمام جمالت اسم می»دانشجویان مشروطی

 از دریافت بن کتاب محرومدهند و آنان تنها خورند پس به دانشجویان مشروطی وام و غذا میماند و تخصیص نمیدوم به صورت عام باقی می
 شوند.می

جز دهند بدهند، به همۀ قضات مسکن میدهند، به همۀ وکال اتومبیل میبه همۀ دانشجویان وام می«مثال دیگر این حالت این گونه است: 
 شود.ه جملۀ آخر وارد میدر این مثال نیز موضوع به صورت اسم بوده (اسامی متعدد) و مخصص تنها ب» کسانی که کمتر از چهل سال سن دارند

بیع چیزیی که خیرد و فروش آن قانونًا ممنوع است و یا چیزی که مالیت و «دارد: قانون مدنی است که مقرر می ٣٤٨مثال حقوقی این حالت مادۀ 
ر این ماده مخصص د» م باشدیا منفعت عقالیی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است، مگر این که مشتری خود قادر بر تسلّ 

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

او حادث  قبل از أخذ به شفعه در ید مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که«قانون مدنی است که چنین بیان شده است:  ٨١٨مثال دیگر مادۀ 
در صورتی که «در این ماده قید » شده باشد ضامن نیست و هم چنین است بعد از أخذ به شفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد

 شود نه به جملۀ قبلی.یوارد م» همچنین است بعد از أخذ به شفعه و مطالبه«تنها به جملۀ آخر یعنی » تعدی و تفریط نکرده باشد

 باشدموضوع در جملۀ اول اسم بوده و در جمالت بعدی ضمیر می •
 زند.در این حالت مخصص به تمام جمالت عام وارد شده و آنها را تخصیص می

؛ عبارت »شجویان مشروطیدهند بجز داندهند، به آنها بن کتاب میدهند، به آنها غذا میبه همۀ دانشجویان وام می«برای مثال هرگاه گفته شود: 
تواند تنها به جملۀ آخر (آنها) وارد شود زیرا لفظ (آنها) روشن نبوده و باید به مرجع آن که همانا همۀ دانشجویان نمی» بجز دانشجویان مشروطی«

 شود.است مراجعه نمود؛ بنابراین در این مثال مخصص به تمام جمالت وارد می

 تخصیص عام به وسیلۀ مفهوم
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وق دلیل عام تواند منطزند. حال باید دید آیا مفهوم دلیل خاص نیز میث تخصیص، غالبًا منطوق دلیل خاص، منطوق دلیل عام را تخصیص میدر بح
تواند مفهوم عام را تخصیص را تخصیص دهد یا خیر؟ به عبارت دیگر هرگاه تعارض میان منطوق عام و مفهوم خاص واقع شود، آیا مفهوم خاص می

 زند؟

 ص زنند.توانند منطوق عام را تخصیباشند، نمیتوانند منطوق عام را تخصیص زنند ولی مفاهیمی که حجت نمیفاهیمی که حجت هستند قطعًا میم

ال تواند عام را تخصیص زند. برای مثمفهوم موافق، یا مساوی است و یا اولویت. مفهوم موافق مساوی حجت نیست و در نتیجه نمیمفهوم موافق: 
یدن شراب زند یعنی باید از نوشگاه گفته شود هر مایعی را بنوش بجز شرایی؛ در این مثال شراب که منطوق خاص است، منطوق عام را تخصیص میهر 

ع توان نوشیدن آبجو را منخودداری نماییم. این منطوق خاص دارای مفهوم موافق مساوی است که عبارت است از آبجو. با تمسک به این جمله نمی
توسط آبجو مورد تخصیص قرار گرفته است بلکه برای اثبات حرمت آبجو باید به » هر مایعی را بنوش«توان بر آن بود که عموم جملۀ مود یعنی نمین

 دالیل دیگر تمسک نمود.

 باشد، مگر در صورت تعدیامین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی«قانون مدنی:  ٦١٤مثال حقوقی این عنوان، مطابق مادۀ 
در عاریۀ طال و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و «قانون مدنی:  ٦٤٤و مطابق مادۀ » یا تفریط.

مسکوک و غیرمسکوک،  در ودیعه طال و نقره، اعم از«قانون مدنی این است که:  ٦٤٤مفهوم موافق مساوی مادۀ » تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.
تواند حکم عام قانون مدنی نمی ٦٤٤مفهوم موافق مساوی مادۀ » مستودع ضامن است، هرچند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

 قانون مدنی را تخصیص بزند، زیرا مفهوم موافق مساوی حجت نیست. ٦١٤مادۀ 

اص، مفهوم موافق اولویت خبه عبارت دیگر هرگاه میان منطوق عام و ؛ د منطوق عام را تخصیص زندتوانمفهوم موافق اولویت به لحاظ حجت بودن می
نکه یهیچ فاسقی را احترام نکن، مگر ا«تواند منطوق عام را تخصیص زند. برای مثال هرگاه گفته شود: تعارض باشد این مفهوم موافق اولویت می

د، منطوق جملۀ خاص است که منطوق جملۀ عام را تخصیص زده است. به دیگر سخن فرد فاسقی که خدمتکار دانشمن» خدمتکار یک دانشمند باشد
د ر خدمتکار یک دانشمند است مطابق مخصص جملۀ عام باید مورد احترام قرار گیرد. حال اگر شخص فاسق خود دانشمند باشد به طریق اولی باید مو

 احترام قرار گیرد.

علیه و مواظبت شخص مولی«دارد: قانون مدنی عام است و مقرر می ١٢٣٥باشد. مادۀ قانون مدنی می ١٢٤١و  ١٢٣٥مثال حقوقی این عنوان مواد 
تواند قیم نمی«دارد: قانون مدنی خاص بوده و مقرر می ١٢٤١و مادۀ » نمایندگی قانونی او در کلیۀ امور مربوط با اموال و حقوق مالی او با قیم است

علیه و علیه شود مگر با لحاظ غبطۀ مولیای کند که در نتیجۀ آن خود، مدیون مولیعلیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معاملهاموال غیرمنقول مولی
رت و احتیاج علیه بدون ضرو تواند برای مولیباشد و نیز نمیالعموم مالئت قیم میالعموم؛ در صورت اخیر، شرط حتمی تصویب مدعیتصویب مدعی
قانون مدنی منع فروش یا رهن گذاردن اموال غیرمنقول یا قرض گرفتن است. حال  ١٢٤١منطوق مادۀ » العمومگر با تصویب مدعیقرض کند، م

 قانون مدنی است. ١٢٣٥قانون مدنی بوده و مخصص مادۀ  ١٢٤١علیه به طریق اولی مشمول مادۀ توان گقت هبه کردن اموال مولیمی

تواند منطوق عام را تخصیص زنند ولی مفهوم وصف، لقب و عدد حجت نبوده و و حصر حجت بوده و میمفهوم شرط، غایت مفهوم مخالف: 
 توانند منطوق عام را تخصیص زنند.نمی

اسنادی «دارد: قانون مدنی عام بوده و مقرر می ١٢٨٧باشد. مادۀ قانون مدنی می ٩٩٩و  ١٢٨٧مثال حقوقی تخصیص عام به وسیلۀ مفهوم شرط، مواد 
ده ش در ادارۀ ثبت اسناد و امالک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صالحیت آنها و بر طبق مقرات قانونی تنظیم که

ل سند والدت اشخاص که والدت آنها در مدت قانونی به دایرۀ سجل احوا«دارد: قانون مدنی خاص است و مقرر می ٩٩٩و مادۀ » باشند، رسمی است
اگر سند والدت اشخاص در مدت قانونی «قانون مدنی این است که  ٩٩٩مفهوم مخالف شرط مادۀ » اظهار شده است، سند رسمی محسوب خواهد بود

 باشد.قانون مدنی می ١٢٨٧که این مفهوم مخالف، مخصص مادۀ » به ادارۀ سجل احوال اظهار نشود سند رسمی محسوب نخواهد شد
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قانون مجازات اسالمی عام بوده و  ٢٦٤باشد. مادۀ قانون مجازات اسالمی می ٢٦٦و  ٢٦٤به وسیلۀ مفهوم حصر، مواد  مثال حقوقی تخصیص عام
مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به «دارد: مقرر می

غیرمسلمان تنها در «دارد: قانون مجازات اسالمی که خاص است مقرر می ٢٦٦و مادۀ » مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است ای که آن را ازگونه
غیرمسلمان در صورت «قانون مجازات اسالمی این است که:  ٢٦٦مفهوم مخالف حصر مادۀ » شودصورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می

 قانون مجازات اسالمی است. ٢٦٤که این مفهوم مخالف، مخصص مادۀ » شودحکوم به حد نمیعدم تظاهر به مصرف مسکر، م

 تخصیص اکثر

نماید لذا پس از تخصیص، اکثر افراد موضوع عام بیان شد که مخصص دلیل خاصی است که تنها برخی از افراد موضوع عام را از حکم عام خارج می
اگر دلیل خاصی اکثر افراد موضوع عام را از حکم عام خارج نماید و تنها تعداد کمی از افراد موضوع،  مانند. حالهمچنان تحت شمول عام باقی می

شود؛ که به نظر علماء قبیح و ناپسند بوده و خالف روش سخن گفتن است که داخل در عام باقی بمانند اصطالحًا به این امر تخصیص اکثر گفته می
 یز نماید.متکلم باید تا حد امکان از آن پره

ها قطعی است مگر در موارد آراء دادگاه«ق.آ.د.م مقرر داشته است:  ٥باشد. مادۀ قانون آیین دادرسی مدنی می ٣٣١و  ٥مثال بارز تخصیص اکثر مواد 
 مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.

 باشد:احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می«دارد: ون مقرر میهمین قان ٣٣١و مادۀ 

 ) ریال متجاوز باشد.٠٠٠/٠٠٠/٣الف ـ در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (

 ب ـ کلیۀ احکام صادره در دعاوی غیرمالی.

 »ر باشد.ج ـ حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظ

 باشد.شود که اکثر آراء قابل تجدیدنظر بوده و آراء قطعی دارای مصادیق محدودی میق.آ.د.م، مالحظه می ٣٣١با دقت در مادۀ 

 دَوران امر بین تخصیص و نسخ

زند؛ اما در ا تخصیص میهرگاه حکم عام عام با حکمی خاص در ظاهر تعارض داشته باشد، باید عام را بر خاص حمل نمود؛ زیرا دلیل خاص، عام ر 
 مواردی ممکن است اجرای این قاعده به سادگی ممکن نباشد و در مورد رابطۀ عام و خاص تردید حاصل شود.

که باید هر  شودهای مختلفی تصور میاگر دو حکم عام و خاص را از جهات تاریخ صدورشان و تقّدم و تأّخر یکی بر دیگری با هم مقایسه کنیم، صورت
 بدانیم.» تخصیص«آشنا شویم و تفاوات آن را با » نسخ«جداگانه بررسی کرد؛ اما پیش از آن الزم است با اصطالح یک را 

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

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

المقدس نماز بگزارند، اما در سال دوم هجری قبلۀ مسلمانان تغییر یافت و رو به سوی بیتمثًال در صدر اسالم تا چند سال واجب بود که مسلمانان 
کعبه قبلۀ همیشگی مسلمانان معرفی شد و بدین ترتیب حکم قبلی نسخ شد. همچنین با پیدایش شریعت مقدس اسالم، شریعت و احکام سایر ادین 

 الهی پیشین نسخ گردید.

کند و قانون گذار با تصویب قانون جدید، قانون پیشین را از اعتبار ساقط میین معنا به کار رفته است؛ یعنی قانوندر اصطالح حقوق نیز نسخ به هم
 شود.کند و قانون جدید مصوبۀ قانون قبلی میجدید، قانون پیشین را از اعتبار ساقط می
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 ٥٢٩ند؛ مانند مادۀ کگذار صراحتًا نسخ قانون قبلی را اعالم مینگیرد بدین معنا که قانونسخ قانون، گاه به صورت صریح صورت مینسخ صریح: 
و الحاقات و اصالحات آن و  ١٣١٨االجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب از تاریخ الزم«دارد: که مقرر می ١٣٧٩ق.آ.د.م مصوب 

 »گردد.... ملغی می

ر تعارض است ای است که با قوانین قبلی دمقررات جدید در مورد یک موضوع معّین، به گونهگاه نیز نسخ به صورت ضمنی است، یعنی  نسخ ضمنی:
ای ه گونهکند بلکه قانون مؤخر بو امکان جمع میان آنها نیست؛ به عبارت دیگر در این نسخ قانون مؤخر صریحًا نسخ قانون پیش از خود را اعالم نمی

 است که با قانون پیشین قابل جمع نیست.

شود که دالیل و أمارات درخواست تأمین دلیل و أمارات از دادگاهی می«دارد: مقرر می ١٣٧٩قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  ١٤ثال مطابق مادۀ م
 در موارد زیر قاضی شورا با«مقرر داشته است:  ١٣٩٤قانون شوراهای حل اختالف مصوب  ٩و مطابق مادۀ » مورد درخواست در حوزۀ آن واقع است.

قانون  ١٤قانون شوراهای حل اختالف صریحًا مادۀ  ٩مادۀ » نماید: ...... چ ـ تأمین دلیل...مشورت اعضای شورت رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می
 باشد بنابراین آن را نسخ ضمنی نموده است.ق.آ.د.م قابل جمع نمی ١٤آیین دادرسی مدنی را نسخ ننموده ولی حکم این ماده با مادۀ 

 اوت نسخ و تخصیصتف

 مخصص ممکن است مقدم، همزمان یا مؤخر از عام صادر شود ولی زمان صدور دلیل نسخ همیشه مؤخر از عام است. .١
کند ولی نسخ جلوگیری از امتداد زمانی قانون است به عبارت دیگر دلیل ناسخ در واقع پایان زمان اعتبار قانون یا دلیل پیش از خود را اعالم می .٢

 شود.محدود شدن حکم عام نسبت به برخی از افراد آن میمخصص موجب 
 کند یعنی حکم قبلی تا زمان صدور دلیل ناسخ دارای اعتبار است، در حالی که اثر تخصیصاثر نسخ نسبت به آینده است و به گذشته سرایت نمی .٣

 کند.نسبت به گذشته سرایت می
ت دهد که عام از ابتدا محدودو مضّیق بوده اسی گوینده از بیان عام است و نشان میدر تخصیص، خاص مبّین عام است، یعنی بیانگر مراد واقع .٤

 کند.ولی در نسخ، دلیل ناسخ مبّین دلیل پیش از خود نیست؛ بلکه ناسخ حکم ثابتی را که قبًال بیان شده و به آن نیز عمل شده است، لغو می
ن (تفسیرکننده) عام است بای .٥ ص، مبِیّ د گفت شرط إعمال تخصیص این است که مخصص پیش از زمان عمل به عام صادر شده از آن جا که مخِصّ

 .دباشد؛ زیرا تأخیر بیان از وقت حاجت (عمل) جایز نیست. ولی شرط إعمال نسخ این است که دلیل ناسخ بعد از زمان عمل به عام صادر شده باش
ص از ابتدای وضع حکم عام  نسخ جنبۀ إنشایی و تأسیسی دارد ولی تخصیص جنبۀ إعالمی دارد و .٦ کاشف از این است که افراد مشمول مخِصّ

 اند.مشمول حکم عام نبوده
اما  گردد و نیازی به انشاء حکم جدید نیستدر تخصیص چنانچه خاص به دالیلی از اعتبار ساقط شود خود به خود به شمول و عموم قانون برمی .٧

خواهند بود مگر این  اعتباربیفتد قانون قبلی که منسوخ شده بود، معتبر نخواهد گشت و هر دو بیدر نسخ چنانچه دلیل ناسخ به دالیلی از اعتبار 
 گذار به اعتبار مجدد آن تصریح نماید.که قانون

هر دو دلیل  عایم و در واقایم، ولی اگر قائل به تخصیص شویم هر دو قانون را إعمال کردهاگر قائل به نسخ شویم، تنها قانون ناسخ را إعمال کرده .٨
 د.شوکنیم اما در نسخ این قاعده إعمال نمیرا إعمال می» الجمع مهما امکن اولی من الطرح«ایم؛ بنابراین در تخصیص قاعذۀ را جمع کرده

د؛ در رودر تخصیص بین عام و خاص تعارض بدوی یا ظاهری وجود دارد یعنی در تخصیص تعارض بین عام و خاص با جمع کردن از بین می .٩
 توان دو دلیل را با هم جمع نمود.حالی که در نسخ این تعارض، واقعی است و نمی

شود؛ ولی در نسخ حکم عام در ابتدا عمومیت داشته و پس از در تخصیص حکم عام از ابتدا محدود و مضیق بوده و شامل افراد مخصص نمی .١٠
 افتد.صدور دلیل ناسخ از عمومیت می

 باشد؛ در حالی که دلیل ناسخ همیشه ناسخ است.مخصص ممکن است متصل یا منفصل  .١١
گذار یا شارع تخصیص ممکن است با دلیل لفظی یا غیرلفظی مثل عقل، اجماع و قواعد حقوقی صورت بگیرد ولی نسخ قانون تنها توسط قانون .١٢

 تواند موجب نسخ شود.تواند صورت بگیرد و دلیل غیرلفظی نمیمی
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 یصفروض مختلف َدَوران بین نسخ و تخص

 هرگاه یک دلیل عام و یک دلیل خاص داشته باشیم سه حالت کلی قابل وقوع است:

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

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

 حالت سوم: تاریخ هر دو دلیل مجهول باشد.

 عام و خاص معلوم باشدحالت اول: تاریخ هر دو دلیل 

 آید.هرگاه تاریخ هر دو دلیل عام و خاص معلوم باشد، سه فرض به شرح ذیل پیش می

 باشندزمان میدلیل عام و خاص هم ـ فرض اول

شده، ل نزمان با دلیل عام صادر شده باشد چون هنوز به دلیل عام عمدر این صورت دلیل خاص، مخصص دلیل عام است؛ زیرا هرگاه دلیل خاص هم
 باشد.دلیل خاص مخصص دلیل عام می

 ».شودهر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می«ق.م:  ۴۴۵مادۀ  مثال

 ».له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شدخیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروٌط «ق.م:  ۴۴۶و مادۀ 

 »هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.: «۴۴۷و همچنین مادۀ ق.م

قانون مدنی تعارض دارند و از آن جا که تاریخ تصویب همگی آنان یکسان است باید گفت مواد  ٤٤٥قانون مدنی با مادۀ  ٤٤٧و  ٤٤٦در این مورد مواد 
 اند.تخصیص زده قانون مدنی را ٤٤٥قانون مدنی مادۀ  ٤٤٧و  ٤٤٦

 زمان بودن عام و خاص، این است که تاریخ صدور هر دو واحد باشد، هر چند از نظر ترتیب بیان، یکی بعد از دیگری آمده باشد. لذا اگر منظور از هم
چند شمارۀ مادۀ آن دو شوند؛ هر زمان فرض میحکم عام و حکم خاص در مواد مختلف یک قانون که با هم تصویب شده وجود داشته باشد، آن دو هم

 با هم خیلی فاصله داشته باشد.
توان در مرحلۀ باالتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحلۀ نخستین در آن به ماهیت هیچ دعوایی نمی«قانون آیین دادرسی مدنی:  ٧مثال مطابق مادۀ 

 »دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون

هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقًال حقی قائل «آیین دادرسی مدنی:  قانون ١٣٠همچنین مطابق مادۀ 
تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعالم نشده است، وارد دعوا گردد، چه این که رسیدگی نفع بداند، میباشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی

 .»رحلۀ تجدیدنظر... در مرحلۀ بدوی باشد یا در م

 ١٣٠شود و به موجب مادۀ ق.آ.د.م، ادعای جدید در مرحلۀ تجدیدنظر پذیرفته نمی ٧ق.آ.د.م با هم تعارض دارند؛ زیرا به موجب مادۀ  ١٣٠و  ٧مواد 
ق.آ.د.م،  ١٣٠ند با این وجود مادۀ ازمان صادر شدهتواند در مرحلۀ تجدیدنظر وارد دعوا شود و از آن جا که این دو ماده همق.آ.د.م، شخص ثالث می

 ق.آ.د.م را تخصیص زده است. ٧مادۀ 

 عام مقدم بر خاص ـ فرض دوم

 این فرض ممکن است به دو صورت تحقق پذیرد:

حکم خاص قبل از فرارسیدن زمان عمل به عام (زمان اجرای عام) صادر شده باشد؛ مانند این که قانونی در آذر ماه سال جاری تصویب شود  .١
و قبل از آغاز سال آینده که زمان اجرای عام است » هرگونه واردات اتومبیل خارجی از ابتدای سال آینده ممنوع است«و مقرر داشته باشد:  که
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 در این فرض بدون شک، خاص مؤخر، عام» های دولتی بالمانع است.واردات اتومبیل خارجی توسط شرکت«قانون دیگری تصویب شد که 
 زند.یپیشین را تخصیص م

حکم خاص پس از صدور عام و پس از فرا رسیدن زمان اجرای عام صادر شود. اگر خاص پس از زمان فرا رسیدن اجرای عام وضع شود، این  .٢
 گذار نیست که تکلیف را مجمل و حکم را ناتمام بگذارد و قلمرو آن را در هنگامبخش از حکم قبلی دانست؛ زیرا زیبندۀ قانون نسخاقدام را باید 

اند و نیز مالحظات خاصی که در مورد قوانین و مقررات حقوقی نسبت به دانان گفتهرسد با توجه به آن چه حقوقخود معیبن نکند. به نظر می
 شود.دانان با عنوان تخصیص از آن یاد میشد، هرچند در اصطالح حقوق نسخالقاعده باید قائل به احکام شرعی وجود دارد در این مورد علی

ان ش) به طور عان اتباع خارجه را در مسائل شخصیه مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع١٣٠٧قانون مدنی (مصوب  ٧ال این صورت مادۀ مث
) قانون مدنی اجرای قوانین خارجی در ایران را مشروط به شرایطی نموده است در ١٣١٣قانون مدنی (مصوب  ٩٧٥و  ٩٧٤دانسته ولی مواد 
المللی شود که مخالف عهود بیناین دو ماده قوانین خارجی در مورد احوال شخصیه تا جایی در ایران به موقع اجرا گذارده مینتیجه با توجه به 

ق.م خاص مؤخر است که پس از فرا  ٩٧٥و  ٩٧٤ق.م عام مقدم و مواد  ٧و اخالق حسنه و نظم عمومی نباشد؛ بنابراین از آن جا که مادۀ 
 شود.ق.م محسوب می ٧ده است ناسخ مادۀ رسیدن عمل به عام وضع ش

 خاص مقدم بر عام ـ فرض سوم

ود، یا آن شدر این فرض، مانند فرض قبل دو صورت قابل فرض است؛ یعنی یا عام پس از خاص، اما قبل از فرارسیدن هنگام عمل به خاص صادر می
 زند و باید عام را بر خاص حمل نمود.مؤخر را تخصیص میشود. در هر دو صورت خاص مقدم، عام که پس از هنگام اجرای خاص صادر می

طلبکاران تاجر ورشکسته که وثیقه دارند حق دارند در صورتی که از محل فروش مال ): «١٣١١قانون تجارت (مصوب  ٥١٨و  ٥١٦مثال مستفاد از مواد 
 »اران قرار گیرند.مورد رهن تمام طلب آنها پرداخت نشد، برای وصول بقیۀ طلب خود در زمرۀ سای طلبک

در صورتی که در حراج، خریداری برای مال مورد رهن پیدا نشود، این مال به طلبکار در ازای طلب ): «١٣٥١قانون ثبت (اصالحی  ٣٤و مستفاد از مادۀ 
 »ه کند.تواند مابقی طلب خود را مطالبشود, در نتیجه اگر قیمت آن هم کمتر از طلب واقعی شخص باشد، وی نمیاو تملیک می

قانون ثبت عام مؤخر است زیرا هم شامل  ٣٤قانون تجارت خاص مقدم است؛ زیرا فقط مربوط به طلب تاجر ورشکسته است ولی مادۀ  ٥١٨و  ١٦مواد 
ا به وسیلۀ ر تاجر است و هم شامل غیرتاجر (رهن تجاری و رهن مدنی)؛ بنابراین رابطۀ بین این دو ماده تخصیص است؛ به عبارت دیگر باید عام مؤخر 

 گردد.قانون ثبت در مورد طلبکاران تاجر ورشکسته اجرا نمی ٣٤خاص مقدم تخصیص زد. در نتیجۀ مادۀ 

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

 ن پرداخت.شود که ابتدا باید به شرح آحادث مطرح می هرگاه تاریخ یکی از دو دلیل معلوم و تاریخ دلیل دیگر مجهول باشد، اصل مهمی به نام اصل تأخر

ای های که تاریخ آن مجهول است بعد از حادثمطابق اصل تأخر حادث هرگاه دو حادثه که یکی تاریخ آن معلوم باشد و تاریخ دیگری مجهول باشد، حادثه
 ه در مباحث آتی به شرح آن خواهیم پرداخت.باشد کباشد. علت اصل تأخر حادث استصحاب عدمی میکه تاریخ آن معلوم است می

دار نامۀ تاریخنامۀ بدون تاریخ، مؤخر بر وصیتنامه یکی با تاریخ و دیگری بدون تاریخ باشد، چون وصیتمثال برای اصل تأخر حادث؛ هرگاه دو وصیت
اگر موصی ثانیًا وصیتی «دارد: قانون مدنی که مقرر می ٨٣٩ادۀ نامه معتبر است و مطابق مباشد، لذا تنها آن وصیتبوده و بیانگر ارادۀ جدید موصی می

نامۀ بدون دار رجوع کرده است؛ بنابراین تنها وصیتنامۀ تاریخشود که موصی از وصیتمعلوم می» بر خالف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.
 شود.تاریخ اجرا می

اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و «یان شده است: قانون مدنی بدین شرح ب ٨٧٤اصل تأخر حادث در مادۀ 
 »برد.دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می

 پردازیم:فرض حالت دوم می ٢بعد از بیان این مقدمه به بررسی 
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 عام معلوم و تاریخ دلیل خاص، مجهول باشد تاریخ دلیل: فرض اول

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

باشد (اگر به عام عمل شده باشد) با این وجود در ظاهر تنها یک مورد مخصص عام بوده (اگر به عام عمل نشده باشد) و در مورد دیگر ناسخ آن می
خیر، چون میان تخصیص و نسخ تردید داریم مطابق اصل عدم دانیم آیا به عام عمل شده است یا دانیم که دلیل خاص پس از دلیل عام آمده و نمیمی

 نسخ باید قائل به تخصیص بود.

باشد به کمک دو اصل، یکی اصل تأخر حادث که مطابق آن خالصه آن که در فرض اول از حالت دوم که تاریخ عام، معلوم و تاریخ خاص، مجهول می
بریم می ل عدم نسخ که مطابق آن میان تخصیص و نسخ، اصل بر تخصیص است پیدر این فرض دلیل خاص پس از دلیل عام است و دیگری اص

 باشد.که دلیل خاص، مخصص دلیل عام می

 تاریخ دلیل خاص معلوم و تاریخ دلیل عام مجهول باشد: فرض دوم

آن  ض سوم از حالت اول است، نتیجهباشد. پس این فرض دقیقا مطابق با فر در این فرض مطابق اصل تأخر حادث، دلیل عام پس از دلیل خاص می
که دلیل خاص مقدم، مخصص دلیل عام مؤخر است؛ به عبارت دیگر همان گونه که در فرض اول از حالت دوم به کمک دو اصل تأخر حادث و عدم 

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

 دلیل مجهول باشدحالت سوم: تاریخ هر دو 

گشا آید و تنها اصلی که راهاند، میان نسخ و تخصیص تردید به وجود میدانیم دلیل عام و دلیل خاص در چه زمانی وارد شدهدر این حالت چون نمی
فت دلیل د، باید گشان مجهول باشباشیم؛ بنابراین هرگاه هم دلیل عام و هم دلیل خاص تاریخاست، اصل عدم نسخ بوده و قائل به تخصیص می

 خاص، مخصص دلیل عام است.

 

د  مطلق و مقیَّ

 های زیر توجه کنید:به مثال

 »به فقیر کمک کنید« .١
 »به فقیر مسلمان کمک کنید« .٢

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

 کرده است.

ورت بدون قید و گاهی به ص بینیم که که آنان گاهی مفاهیم مورد نظر خود را به صورت مطلق وبا دقت در گفتگوهای روزمره و روابط لفظی مردم می
کنند. این روش در آیات و روایات و نیز متون قانونی رایج است. بحث مطلق و مقید در واقع برای تحلیل این مسئله در اصول مقید و همراه با قید بیان می

 فقه مطرح شده است.

د، به معنای » بدون قید«و » رها«مطلق در لغت به معنای  است. در علم اصول نیز این دو واژه با حفظ » ر بند شده و همراه قیدگرفتار، د«است و مقیَّ
 معنای لغوی خود به کار رفته و مطرح شده است.
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لفظ یا معنایی » قمطل«شود که همراه با وصف، حالت یا قید خاصی در نظر گرفته شود. در مقابل، به لفظ یا معنایی گفته می» مقید«در اصطالح اصول، 
 ظ وصف، حالت یا قید خاص مورد نظر قرار گیرد.است که بدون لحا

کند؛ یعنی مطلق لفظی است که بر امری که در جنس آن شایع است، داللت می» َاْلُمْطَلُق ما َدلَّ علی شاِیٍع فی ِجْنِسِه «تعریف دیگر مطلق این است: 
د آمده اچنان که بیع بر تملیک عین به عوض معلوم داللت می ُد ما ُاْخِرَج ِمْن ِشیاع«ست: کند. در تعریف مقیَّ د لفظی اس» َاْلُمَقیَّ ت که از شایع یعنی مقیَّ

د می  باشند.بودن خارج شده است؛ چنان که بیع نقد و بیع نسیه مقیَّ

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

 »ه چیزی که داللت بر قصد کند.شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن بمحقق می عقد«قانون مدنی:  ١٩١مادۀ 

داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت  عقد الزمتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن شرکاء همه وقت می«ق.م:  ٥٧٨مادۀ 
 »باقی است حق رجوع ندارند.

است، با این حال، لفظ » الزم«ق.م قید دارد و قید آن کلمۀ  ٥٧٨مادۀ در » عقد«است؛ اما لفظ » مطلق«ق.م قیدی ندارد و  ١٩١در مادۀ » عقد«لفظ 
د«در این ماده » عقد« » الزم«ق.م با توجه به قید  ٥٧٨ق.م هم شامل عقد الزم است و هم شامل عقد جایز ولی مادۀ  ١٩١است؛ بنابراین مادۀ » مقیَّ

 شود.تنها شامل عقد الزم می

 دۀ زیر دقت کنید.در دو ما» نکاح«مثال دیگر به لفظ 

 »شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحًا داللت بر قصد ازدواج نماید.واقع می نکاح«ق.م:  ١٠٦٢مادۀ 

 »احکام راجع به وراثت زن و مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است. نکاح منقطعدر «ق.م:  ١٠٧٧مادۀ 

است. با این حال، » منقطع«ق.م قید دارد و قید آن کلمۀ  ١٠٧٧چون قیدی ندارد مطلق است؛ اما لفظ نکاح در مادۀ ق.م  ١٠٦٢در مادۀ » نکاح«لفطظ 
د«در این ماده » نکاح«لفظ  ق.م با توجه به قید  ١٠٧٧هم شامل نکاح منقطع است و هم شامل نکاح دائم ولی مادۀ  ١٠٦٢است؛ بنابراین مادۀ » مقیَّ

 شود.ح منقطع میتنها شامل نکا» منقطع«

 های میان مطلق و عامتفاوت

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

داللت  دد داللت کند ولیداللت عام بر افراد و مصادیقش به واسطۀ وضع و قرارداد است چرا که عام وضع شده است تا بر افراد و مصادیق متع .١
. به شودمطلق بر اطالق به واسطۀ مقدمات حکمت است. توضیح آن که معموًال عام به وسیلۀ الفاظی مانند همه، هر، هیچ و ... بیان می

نان که چتوان گفت داللت عام بر عموم، وضعی یا لفظی است ولی مطلق دیگر سخن این الفاظ وضع شده تا داللت بر عموم نمایند. پس می
ود به اطالق ششود بلکه از طریق شرایطی که به آن مقدمات حکمت گفته میدر مباحث آتی بیان خواهد شد به وسیلۀ لفظ نشان داده نمی

 بریم.کالم پی می
ا شنیدن انسان ب داللت عام بر عموم ناظر بر افراد است ولی داللت مطلق بر اطالق غالبًا ناظر بر احوال و عوارض و کیفیات است. در نتیجه .٢

اید مورد گردد که ببرد؛ چنان که هرگاه گفته شود همۀ علما را احترام کنید، جمعیت زیادی به ذهن متبادر میلفظ عام پی به افراد زیادی می
رچند نتیجۀ مطلق ه باشد، دراحترام قرار گیرند در حالی که در مطلق تأکید بر عموم افراد نیست و داللت غالبًا ناظر بر احوال و کیفیات می

 گردد. برای مثال هرگاه گفته شود عالم را احترام کنید ازآن همان نتیجۀ عام است ولی با شنیدن لفظ مطلق افراد زیادی به ذهن متبادر نمی
 گردد.شنیدن لفظ عالم تعداد زیادی علما به ذهن متبادر نمی

لق غالیًا بدلی است. البته نکره در سیاق نفی یا نهی، داللت مطلق همچون در جمالت مثبت شمول عام غالبًا استغراقی است ولی شمول مط .٣
باشند و در ها استغراقی و افرادی میکند. توضیح آن که اکثر عامعام، استغراقی است زیرا نکره در سیاق نفی یا نهی داللت بر عموم می
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غراقی ها بدلی بوده و هرچند مطلق افرادی و استکه برعکس، اکثر مطلقهای بدلی از تعداد بیشتری برخوردار هستند؛ در حالی مقایسه با عام
 باشند. برای روشن شدن این مطلب به این مثال توجه کنید، هرگاه شخصینیز وجود دارد در مقایسه با مطلق بدلی از تعدا کمتری برخوردار می

ر ده فضانورد وجود داشته باشد شما باید تمام آن ده نفر را به شخص به شما بگوید من عالقه دارم همۀ فضانوردان ایرانی را ببینم و در کشو
ام و عالقه های متعددی راجع به فضانوردان خواندهمزبور نشان بدهید (عام استغراقی). در حالی که هرگاه شخصی به شما بگوید من کتاب

نشان دادن یک فضانورد (به طور بدلی) خواستۀ شخص باشد شما با دارم فضانوردی ببینم، در این صورت چون لفظ فضانورد، مطلق می
 اید.مزبور را انجام داده

 تواند افرادی یا استغراقی، احوالی و أزمانی باشد در حالی که شمول عام همواره افرادی یا استغراقی است.شمول مطلق می .٤
د شوافتد ولی مطلق میعام پس از تخصیص از عمومیت می .٥  اشد.د، لیکن نسبت به قیدی دیگر همچنان مطلق بتواند نسبت به قیدی مقیَّ
اگر موصی، به طور عام یا خاص وصیت کند، وصیت او درست است ولی اگر به طور مطلق وصیت کند؛ وصیتش باطل است. از سوی دیگر  .٦

عقد کند ولی اگر به طور عام تواند زن را برای خود 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 میوکالت دهد که او ا به عقد هر کسی که خودش می

 

 است، یعنی هرگاه لفظی به طور مطلق ذکر شد سپس تردید نماییم که این» اصالةاالطالق«ای که در مباحث قبل بیان شد، یکی از اصول لفظیه 
ای رینهگذاریم که این لفظ قیدی ندارد، مگر این که قاصل را بر این می» اصالةاالطالق«فظ، قیدی دارد که در تقدیر گرفته شده باشد یا خیر مطابق ل

 مبنی بر تقیید داشته باشیم.
صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، شود. در ادعای جعلیت و دالیل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابالغ می«ق.آ.د.م:  ٢٢٠مثال مادۀ 

 »مؤظف است ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.....

در این ماده » سند«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
د به رسمی شده است یا خیر مطابق  د به سند رسمی » اصالةاالطالق«مقیَّ باید گفت این ماده هم شامل سند رسمی است و هم شامل سند عادی و مقیَّ

 نشده است.

 متالزم بودن اطالق و تقیید

توان گفت نسبت به شود و اگر مفهومی نتواند به َعَرضی مقید شود نمی تواند مطلق باشد که بتواند به آنها مقیدیعنی مفهوم تنها نسبت به عوارضی می
ه آن مطلق است؛ توان گفت نسبت بآن 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 تواند گرم یا سرد باشد پس میوان گفت مطلق یا مقید است. مثًال آب میتاما اگر نتواند به آن ُمتَّ
ع بودن را از تواند بدون آن باشد. آبی که وصف مایتواد مطلق یا مقید باشد، چون نمیو سردی مطلق یا مقید باشد، ولی نسبت به وصف مایع بودن نمی

 مورد آن را یخ یا بخار آب گویند.دست دهد، دیگر اسمش آب نیست و بر حسب 

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

» یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد عقد خیاری آن است که برای طرفین یا«قانون مدنی است که مقرر داشته است:  ١٨٨مثال دیگر مادۀ 
توان آن را به صراحت مقید به هر دوی آنها نمود، پس در صورت عدم شود و هم عقد جایز، ولی چون نمیظاهرًا مطلق است، هم شامل عقد الزم می

 الزم است نه عقد الزم و جایز. فقط عقد» عقد خیاری«توان آن را از این جهت مطلق دانست. پس منظور ماده از تقیید هم نمی

 نسبی بودن اطالق و تقیید

اطالق و تقیید دو امر نسبی هستند، یعنی ممکن است مفهومی نسبت به یک صفت یا قید خاص مقید شده باشد، ولی در عین حال نسبت به سایر 
ت. فقر شده است، ولی نسبت به سایر اوصاف مطلق اسمقید به صفت » انسان فقیر«خصوصیات و قیود مطلق باشد. مثًال مفهوم انسان در عبارت: 
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نکاح مسلمه «قانون مدنی مقرر شده است که  ١٠٥٩تواند به اعتباری مطلق و به اعتبار دیگر مقید باشد. برای مثال، در مادۀ پس یک لفظ یا مفهوم می
بت به قید شود؛ اما در عین حال، نکاح نسمل نکاح غیرمسلمه نمیدر این ماده لفظ نکاح، مقید به مسلمه شده است؛ لذا شا» با غیر مسلم جایز نیست.

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

 تقابل مطلق و مقید

بل در منطق چهار حالت دارد که در بحث مطلق و مقید، تنها حالت چهارم یعنی ملکه و عدم در منطق، تقابل یعنی در مقابل هم بودن دو مفهوم. تقا
 باشد.ملکه مورد نظر می

وه قملکه 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
ولی یکی از آن دو بالفعل نیز آن خصوصیت را دارد و دیگری تنها با بالقوه دارای آن خصوصیت است و بالفعل از آن محروم باشند دارای خصوصیتی می

ست که در انسان بینا که بینایی ویژگی و خصوصیتی ا باشد. برای مثال تقابل انسان بینا و انسان نابینا از نوع ملکه و عدم ملکه است؛ با این توضیحمی
بهره است در حالی که انسان نابینا بالقوه دارای خصوصیت بینایی است زیرا انسان از نوع حیوان بوده و حیوان وجود دارد ولی انسان نابینا از آن بی

توان انسان بینا را در مقابل باشد؛ بنابراین نمیت آورد ولی بالفعل فاقد آن میتوانایی بینایی را دارد و ممکن است انسان نابینا روزی بینایی خود را به دس
ه نیز از آن گیرد. دیوار نه تنها بالفعل قابلیت بینایی ندارد، بالقودیوار قرار داد و بر آن بود که چون دیوار قوۀ بینایی ندارد، در مقابل انسان بینا قرار می

ود که در تقابل ملکه و عدم ملکه باید هر دو موجود بالقوه دارای آن ویژگی و خصوصیت باشند ولی یکی از آنها شباشد. پس مالحظه میمحروم می
 بالفعل نیز آن را داشته باشد و دیگری بالفعل از آن خصوصیت محروم باشد.

فظی است که باشد و مطلق لارای قید (ملکه) میباید توجه داشت که تقابل مطلق و مقید از نوع ملکه و عدم ملکه است؛ یعنی مقید لفظی است که د
باشد؛ به عبارت دیگر در بحث مطلق و مقی قید را باید ملکه به شمار آورد. مقید لفظی است که دارای ملکه بوده قید ندارد ولی قابلیت آن قید را دارا می

 شد.بابهره میرغم آن که بالقوه دارای ملکه است، بالفعل از آن بیولی مطلق علی

د، مطلق نیز یپس با این وجود مطلق تنها نسبت به قیودی مطلق است که قابلیت آنها را داشته باشد و اگر مطلق نتواند قیدی را دارا باشد نسبت به آن ق
د و کوتاه بودن مطلق نتواند سفید یا سیاه باشد. همچنین دیوار نسبت به بلباشد. برای مثال دیوار نسبت به سفیدی یا سیاهی مطلق است زیرا مینمی

تواند قید بینایی را به خود توان گفت دیوار نسبت به بینایی و نابینایی مطلق است زیرا دیوار اساسًا نمیتواند کوتاه یا بلند باشد؛ ولی نمیاست زیرا دیوار می
 باشد.بگیرد بنابراین نسبت به آن قید، مطلق نیز نمی

نقد یا نسیه بودن مطلق است زیرا بیع ممکن است نقد باشد و یا نسیه. همچنین بیع نسبت به ُمَنّجز یا ُمَعّلق مثال حقوقی این است که بیع نسبت به 
تواند وقف االصول نسبت به وقف بودن مبیع، مطلق نیست چرا که مبیع نمیبودن مطلق است زیرا بیع ممکن است ُمَنّجز و یا ُمَعّلق باشد؛ ولی بیع علی

جانی بودن پذیر نیست ولی برعکس صلح نسبت به مباشد؛ زیرا بیع مجانی اساسًا امکاننسبت به مجانی بودن نیز مطلق نمیباشد. همچنین بیع 
 قانون مدنی) و یا معوض باشد. ٧٥٧تواند مطلق باشد چرا که صلح ممکن است مجانی (مادۀ می

 آن قیود را داشته باشد و ثانیًا فاقد آن قیود باشد.توان گفت لفظ نسبت به قیودی مطلق است که اوًال بتواند بنابراین می

مطلق  تواند مطلق باشد؛ به عبارت دیگرباشد، نسبت به آن نمیدر نهایت این نکته را باید افزود که چون مطلق همواره نسبت به ذات خود مقید می
برای  .هیچ گاه نسبت به ذات خویش مطلق نیست، ذات خود استچون مطلق همواره مقید به و  نسبت به قیودی اطالق دارد که آنها را نداشته باشد

باشد زیرا آب همواره مایع است. همچنین است بیع نسبت به تملیک عین به عوض معلوم که ذات آن بوده و مثال آب نسبت به مایع بودن مطلق نمی
 باشد.همواره مقید می

 مقدمات حکمت
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داللت بر اطالق ندارد؛ به همین جهت برای استفاده از اطالق یک لفظ باید به قرائن خارجی تمسک به عقیدۀ بسیاری از عالمان اصول، لفظ مطلق 
 منظور از مقدمات حکمت، شرایطی«است. » مقدمات حکمت«توان از یک لفظ مطلق استفادۀ اطالق کردای که به کمک آن میترین قرینهکرد. مهم

توان به عبارت دیگر هرگاه مقدمات حکمت در لفظی جمع باشند می» نماید.ظ استفادۀ اطالق میاست که شنونده در صورت اجتماع آن شرایط از لف
ز اصطالح توان امی» مقدمات حکمت«گفت، آن لفظ مطلق بوده و هرگاه لفظ فاقد یکی از مقدمات حکمت باشد مطلق نیست. پس به جای اصطالح 

 توان از آن استفاده کرد. به همینبه لفظ یا مورد خاصی ندارد و در تمام الفاظ مطلق میاستفاده نمود. مقدمات حکمت، اختصاص » شرایط اطالق«
اند. مقدمات حکمت پنج مقدمه است که سه مقدمه از آن مسّلم است ولی دو مقدمه تعبیر کرده» قرینۀ عام«دلیل برخی از اصولیان از این مقدمات به 

 یم پرداخت.باشد که ذیًال به شرح آنها خواهمحل بحث می

آن که در  است نه امکان اطالق و تقیید توضیح امکان تقییداولین مقدمۀ حکمت یا به بیان دیگر اولین شرط اطالق،  امکان اطالق و تقیید: .١
دن آن است شرط مطلق بوبحث مقدمات حکمت به دنبال شرایط مطلق بودن بودن لفظ باشیم و چنان که در بحث تقابل مطلق و مقید گذشت، 

؛ بنابراین نباید شرط نخست اطالق را امکان اطالق دانست بلکه امکان تقیید شرط نخست اطالق است؛ چنان لفظ بتواند مقید به قید گردد که
، ا داردباشد و نباید گفت چون بیع امکان مطلق بودن ر که بیع از لحاظ منجز یا معلق بودن مطلق است زیرا امکان مقید شدن به این قیود را دارا می

را امکان تقیید باشد زیباشد بلکه چون امکان مقید بودن را دارد، مطلق است. همچنین است لفظ بیع نسبت به نوع مبیع که مطلق میمطلق می
 به عین معین یا کلی و یا کلی در معین وجود دارد.

 »ء به شرط مقرون به چیزی که داللت بر قصد کند.شود به قصد انشاعقد محقق می«دارد: قانون مدنی که مقرر می ١٩١برای مثال مطابق مادۀ 
 تواند عهدی باشد هم تملیکی.بودن مطلق است؛ زیرا عقد هم می عهدییا  تملیکیدر این ماده نسبت به » عقد«لفظ 

افتد که لفظ فاق میباشد. گاه اتچنان که در ابتدای بحث مطلق و مقید بیان شد مقید لفظی است که دارای قید مینبودن قرینه مبنی بر قید:  .٢
رط اطالق باشد؛ بنابراین دومین شدهد لفظ، مطلق نبوده و مقید میظاهرًا قیدی ندارد لی در جمله قرائنی وجود دارد (لفظیه و حالیه) که نشان می

خود بگویدد برای  ه خدمتکارآن است که چنین قرائنی مبنی بر تقیید وجود نداشته باشد. برای مثال هرگاه شخصی در تابستان وارد منزل شود و ب
دهد که منظور آمر، آب خنک جهت نوشیدن بوده شود ولی قرائن نشان میمن آب بیاور، هرچند لفظ ؛آب ظاهرًا مطلق بوده و شامل هر آبی می

م، هرچند طالعه کنخواهم حقوق مدنی ماست (قرینۀ حالیه). مثال دیگر آن که هرگاه شخصی خطاب به دوست خود بگوید قانونی به من بده می
باشد دهد قانون مطلق نبوده و منظور قانون مدنی میای است که نشان میلفظ قانون در این جمله ظاهرًا مطلق است ولی ادامۀ عبارت قرینه

 (قرینۀ لفظیه).
  و عادت است. حقوقی و عرفقرینۀ تقیید ممکن است لفظی یا غیرلفظی باشد، قرینۀ تقیید غیرلفظی نیز همچون عقل، اجماع، اصول و قواعد 

هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و «قانون مدنی است که مقرر داشته است:  ٥٩٤مثال حقوقی این بحث مادۀ 
ن ماده ظاهرًا مطلق لفظ شرکاء در ایهرچند .» تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نماید ... 

 دهد، منظور از شرکا، شرکا مشترک آن قنات است.ای است که نشان میکه در ابتدای ماده ذکر شده قرینه» قنات مشترک«است ولی لفظ 

ع تصرفی که بخواهد در تواند هر نوشود و می، زن مالک مهر میعقدبه مجرد «قانون مدنی است که مقرر داشته است:  ١٠٨٢مثال دیگر مادۀ 
ت در این ماده قرینۀ تقیید اس» شودزن مالک مهر می«قیدی ندارد و به ظاهر مطلق است ولی عبارت » عقد«در این ماده هر چند لفظ » آن بنماید

 است بنابراین این لفظ مطلق نیست.» عقد نکاح«در این ماده » عقد«دهد که منظور از لفظ و نشان می

بت در این ماده نس» اکراه«لفظ » موجب نفوذ معامله است اکراهامضای معامله بعد از رفع «قانون مدنی که مقرر داشته است:  ٢٠٩همچنین مادۀ 
دانیم اکراه مادی موجب بطالن معامله و اکراه معنوی موجب عدم نفوذ معامله است به مادی یا معنوی بودن مطلق نیست زیرا همان طور که می

 است. »اکراه معنوی«در این ماده » اکراه«دهد که منظور از در این ماده قرینۀ تقیید است و نشان می» وجب نفوذ معامله استم«بنابراین عبارت 

، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان جرمهرگاه متضررین از «قانون مجازات اسالمی که مقرر داشته است:  ١٠٢و مطابق مادۀ 
ذشت، به اند. تبصره ـ حق گموقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کردهشود ولی شروع می
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» جرم«ظ لف» گردد.وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می
بودن و غیرقابل گذشت بودن مطلق نیست زیرا تنها در جرائم قابل گذشت با گذشت متضررین از جرم یا وراث در این ماده نسبت به قابل گذشت 

در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای «شود؛ بنابراین عبارت آنها تعقیب، رسیدگی و اجراء مجازات موقوف می
 در این ماده جرم قابل گذشت است.» جرم«دهد که منظور از لفظ و نشان میقرینۀ تقیید آن است » گردد.مجازات موقوف می

ی برساند باید در نشانخوانده هرگاه مأمور ابالغ نتواند اوراق را به شخص «دارد: قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می ٦٩مثال دیگر مادۀ 
ری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابالغ نماید و نام و سمت شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهتعیین

یکی «در این ماده نسبت به حقیق یا حقوقی بودن مطلق نیست؛ زیرا عبارت » خوانده«لفظ » گیرندۀ اخطاریه را در نسخۀ دوم قید و آن را اعاده کند.
 در این ماده فقط شخص حقیقی است نه حقوقی.» خوانده«ر از دهد که منظوقرینۀ تقیید آن است و نشان می» از بستگان

برای آن که بتوان لفظی را مطلق تلقی نمود متکلم باید جدی بوده و در مقام بیان قصد و منظور خود باشد؛ بنابراین در مقام بیان بودن متکلم:  .٣
ی ظ او را مطلق تلقی نمود. برای مثال هرگاه شخصی خطاب به وکیلتوان لفاگر متکلم در مقام شوخی و یا اهمال گویی و یا اجمال گویی باشد نمی

یان بدر خارج از محل کار او مشکلی را مطرح نماید و وکیل خطاب به او بگوید شما باید دادخواست به دادگاه تقدیم نمایید، چون وکیل در مقام 
 تواند هر دادخواستی را با هر موضوعی مطرح نماید.نبوده آن شخص نمی

در  »تواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهدهر یک از زن و مرد می«قانون مدنی است که مقرر داشته است:  ١٠٧١ل حقوقی این بحث مادۀ مثا
توان گذار تنها خواسته جواز وکالت دادن به غیر را برای انعقاد عقد نکاح بیان نماید و در مقام بیان شرایط وکیل نبوده است پس نمیاین ماده قانون

 شود.گفت وکیل در این ماده مطلق بوده و شامل هر کس با هر خصوصیتی (دارای اهلیت و یا فاقد اهلیت) می

 باشد.هرگاه تردید شود شخص گوینده در مقام بیان بوده است یا خیر، اصل این است که در مقام بیان می 
ن در مقام تخاطب:  .٤

َّ
ن مقدانبودن قدر ُمتیق ر و میزانی است که انسان نسبت به آن قطع و یقین دارد. هرگاه متکلم لفظی منظور از قدر ُمتیقَّ

نی استنباط کند آن لفظ، مطلق نبوده و قدر متیقن مزبور را می به شمار آورد؛ به  ای مبنی بر مقید بودنتوان قرینهرا بیان نماید و مخاطب قدر متیقَّ
دیگر مطلق نیست و مقید است. برای مثال هرگاه شخص مسلمانی به خدمتکار خود بگوید عبارت دیگر هرگاه لفظ متکلم دارای قدر متیقن باشد 

راین ببرای من نوشیدنی بیاور، هرچد لفظ نوشیدنی ظاهرًا مطلق است ولی مسلمان بودن آمر قدر متیقنی است که مراد او نوشیدنی الکلی نبوده بنا
 باشد.نوشیدنی در این جمله مقید به غیرالکلی می

قانون مدنی که در  ٥٩٤توان گفت قدر متیقن همان قرینۀ تقیید است؛ چنان که در مادۀ د توجه داشت این شرط به شرط دوم باز گشته و میبای
 شرط به آن اشاره شد قدرمتیقن آن است که منظور از شرکاء، شرکاء قنات است.

در این ماده » عقد«اگر چه لفظ » لیق در عقد موجب بطالن است.تع«قانون مدنی است که مقرر داشته است:  ١٠٦٨مثال حقوقی دیگر مادۀ 
شود آمده ست قدر متیقن این است که عقد نکاح را شامل می» فصل چهارم: شرایط صحت نکاح«مطلق است ولی از آن جا که این ماده در ذیل 

 .شودنیست بلکه فقط شامل عقد نکاح میو قدر متیقن در مقام تخاطب نیز مانع اطالق است بنابراین لفظ عقد در این جا مطلق 

انصراف یعنی با شنیدن لفظ، ذهن مخاطب منصرف به افراد خاصی از آن لفظ گردد و شامل تمام افراد نشود به همین دلیل نبودن انصراف:  .٥
ه لفظ مقید دهد که و نشان میگویند برای آن که لفظ، مطلق باشد نباید انصراف وجود داشته باشد چرا که انصراف مانع اطالق بوداست که می

 است ولی باید توجه داشت منظور از نبودن انصراف به عنوان مقدمات حکمت، انصراف به جهت کثرت استعمال است.

 انصراف به جهت کثرت استعمال

ست که شود. نتیجۀ این امر آن انمیرود و در مصادیق دیگر استعمال افتد که لفظی میان مردم تنها در برخی از مصادیق خود به کار میگاه اتفاق می
شود گردد. برای مثال هرچند لفظ حیوان شامل انسان نیز میشود که لفظ در آنها استعمال میذهن مخاطب با شنیدن لفظ، تنها منصرف به افرادی می

لفظ،  شود و همگان با اینرف به انسان نمیرود ذهن هیچ کس با شنیدن این لفظ منصولی چون میان مردم، لفظ حیوان، تنها در جانوران به کار می

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


 !واتساپ کنید 09352213175ن را به درخواستتا و قضاوت جهت دریافت جزوات رایگان وکالت یمیدکتر مالکر 1فقه  جزوه اصول
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

    57 

ال دیگر انصراف به گردد. مثتوان گفت لفظ حیوان، مطلق بوده و شامل تمام افراد آن از جمله انسان نیز میکنند؛ بنابراین نمیتنها جانور را استنباط می
گردد ولی در عرف و میان مردم لفظ مل حقوق مالی نیز میجهت کثرت استعمال لفظ مال است. هرچند لفظ مال در حقوق عالوه بر اشیاء مادی شا

 دد.گر توان گفت لفظ مال میان مردم، مطلق بوده و شامل حقوق مالی نیز میرود نه در حقوق مالی پس نمیمال تنها در اشیاء مادی به کار می

منقول و «اموال بر دو قسم است: «نون مدنی مقرر شده است: قا ١١باید توجه داشت لفظ مال از نظر قانون مدنی مطلق است؛ توضیح آن که در مادۀ 
در بیان انواع اموال منقول،  ٢٠از حقوق مالی غیرمنقول بحث کرده و در مادۀ  ١٨گذار در بیان انواع اموال غیرمنقول در مادۀ سپس قانون» غیرمنقول

دم به دلیل این که دارای انصراف به جهت کثرت استعمال است مطلق حقوق مالی منقول را مورد حکم قرارداده است؛ بنابراین لفظ مال میان مر 
 باشد ولی از نظر قانون مدنی چون چنین انصرافی وجود ندارد مطلق است.نمی

ارد و کمتر درود زیرا در این معنا کثرت استعمال می» دار شدهآنچه مدیون به ارادۀ خود عهده«ذهنمان ابتدا به سراغ » تعهد«برای مثال با شنیدن لفظ 
» دار شدهآنچه مدیون به ارادۀ خود عهده«به » تعهد«شود؛ بنابراین انصراف لفظ استعمال می» شودآنچه به حکم قانون بر مدیون تحمیل می«در مورد 

 انصراف به جهت کثرت استعمال است.

 شد باید چنین انصرافی وجود داشته باشد.بنابراین انصراف به جهت کثرت استعمال مانع اطالق بوده و برای آن که لفظ، مطلق با

 حمل مطلق بر مقید

 در صورتی که مطلق و مقیدی داشته باشیم دو حالت ممکن است وجود داشته باشد:

د الزم نیست. .١  بین مطلق و مقید تعارض وجود ندارد: در این صورت حمل مطلق بر مقیَّ
ت که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده حد مجازاتی اس«قانون مجازات اسالمی:  ١٥مثال مطابق مادۀ 

قانون مجازات اسالمی  ١٥در مادۀ » حد«لفظ » حد قذف، هشتاد ضربه شالق است.«قانون مجازات اسالمی:  ٢٥٠و مطابق مادۀ » باشد.
د است لیکن این دو ماده با یکدیگر ت ٢٥٠مطلق و در مادۀ  د قانون مجازات اسالمی مقیَّ عارض ندارند بنابراین نیازی به حمل مطلق بر مقیَّ

 نیست.

تی که اند، در صور قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده«قانون مدنی است که مقرر داشته است:  ١٠مثال دیگر مادۀ 
 »در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشدمفاد سند رسمی «قانون مدنی:  ١٢٨٨و مطابق مادۀ » مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است

قانون  ١٢٨٨گیرد و مادۀ گیرد و هم قراردادهای کتبی را در برمیقانون مدنی مطلق است زیرا هم قراردادهای شفاهی را در برمی ١٠مادۀ 
د است؛ زیرا تنها قراردادهای کتبی را در برمی د د ندارد بنابراین نیازی به حمل مطگیرد لیکن بین این دو ماده تعارضی وجومدنی مقیَّ لق بر مقیِّ

 نیست.

د تعارض وجود دارد: در این صورت باید مطابق قاعدۀ  .٢ بین مطلق و مقید جمع نمود و » الجمع مهما امکن اولی من الطرح«بین مطلق و مقیَّ
 به اصطالح تقیید زد.

د با هم تعارض داشته باشند باید دو شرط و  جود داشته باشد:برای اینکه مطلق و مقیَّ

د یکی باشد. .١  حکم مطلق و مقیَّ
د یکی باشد. .٢  علت حکم مطلق و مقیَّ

شکار «قانون مدنی:  ١٨٠و مطابق مادۀ » شکار کردن موجب تملک است«قانون مدنی که مقرر داشته است:  ١٧٩برای مثال مطابق مادۀ 
 »شود.ک نمیحیوانات اهلی و حیوانات دیگری که عالمت مالکیت در آن باشد موجب تمل

د » شکار کردن«و علت حکم در هر دو » تملک کردن«حکم هر دو ماده  است؛ بنابراین مطلق و مقید با هم تعارض دارند و باید مطلق را بر مقیَّ
 حمل کرد.
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ایع، مد باشد یا ممصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جا«قانون مجازات اسالمی:  ٢٦٤مثال دیگر مطابق مادۀ 
قانون مجازات  ٢٦٦و مطابق مادۀ » ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد استمست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه

ق.م.ا مطلق است و هم مصرف مسکر  ٢٦٤مادۀ » شود.غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می: «اسالمی
د است و تنها مصرف مسکر توسط غیرمسلمان  ٢٦٦گیرد و هم مصرف مسکر توسط غیرمسلمان را و مادۀ ط مسلمان را دربرمیتوس ق.م.ا مقیَّ

است. این دو ماده با هم تعارض » مصرف مسکر«و علت هر دو حکم » محکومیت به حد«گیرد؛ و از آن جا که حکم در هر دو ماده را در برمی
د حمل کرد. دارند و باید مطلق  را بر مقیَّ

 

ن  مجمل و مبیَّ

ن الزم است به یادآوری انواع داللت لفظ بر معنا بپردازیم داللت لفظ بر معنا بر چهار قسم است:  پیش از پرداختن به مجمل و مبیَّ

ت که دیگر کلمه یا کالمی اسرود، به عبارت کند و احتمال معنای دیگر در آن نمیکلمه یا کالمی است که تنها بر یک معنا داللت می نص: .١
 داللتش بر معنا قطعی و یقینی است.

 »نمایند.دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می«قانون آیین دادرسی مدنی:  ١٩٤مثال مطابق مادۀ 

متر و تر است و معنای دیگر احتمالش کن معانی احتمالش بیشتر و قویکند که یک از اییا کالمی است که بر دو معنا داللت می کلمهظاهر:  .٢
 گویند.می» ظاهر«تر است، داللت لفظ بر معنایی که احتمالش بیشتر است را ضعیف

 »اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد«قانون مدنی:  ٢٠٠مثال طابق مادۀ 

» غیرنافذ«بر » ذعدم نفو«است، به داللت لفظ » بطالن«است و احتمال ضعیف از این لفظ » غیرنافذ«در این ماده » عدم نفوذ«لفظ  احتمال بیشتر از
 گویند.ظاهر می

ش احتمال تر است و معنای دیگرکند که یکی از این معانی احتمالش بیشتر و قویکلمه یا کالمی است که بر دو یا چند معنا داللت میمؤول:  .٣
 گویند.می» مؤول«تر است را تر و کمتر است، داللت لفظ بر معنایی که احتمالش کمتر و ضعیفضعیف

 »اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد«قانون مدنی:  ٢٠٠مثال مطابق مادۀ 

» عدم نفوذ«است، به داللت لفظ » بطالن«تر از این لفظ احتمال کمتر و ضعیفاست و » غیرنافذ«در این ماده » عدم نفوذ«احتمال بیشتر از لفظ 
 گویند.مؤول می» بطالن«بر 

دانیم منظور گوینده کدام یک از این معانی است و احتمال هیچ یک از کند و ما نمیکه بر دو یا چند معنا داللت می کلمه یا کالمی استمجمل:  .٤
 تر نیست.این معانی هم از معانی دیگر بیش

 »رسد.المالک با إذن حاکم یا مأذون از ِقَبل او به مصارف فقرا میاموال مجهول«قانون مدنی:  ٢٨مثال مطابق مادۀ 

 قاضی دادگاه شهرستان است یا دادستان شهرستان.» حاکم«در این ماده مشخص نیست منظور از 

  شود.گفته می» متشابه«شود و به مجمل و مؤول گفته می» محکم«به نص و ظاهر 

 

 ت.دانیم منظور گوینده کدام یک از این معانی اسکلمه یا کالمی است که معنای آن روشن نبوده بلکه بر دو یا چند معنا داللت دارد و ما نمیمجمل: 

شود جرم محسوب می هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون«قانون مجازات اسالمی:  ١٥١مثال مطابق مادۀ 
 .»غیرقابل تحمل شخصی«است یا » غیرقابل تحمل نوعی«، »غیرقابل تحمل«در این ماده مشخص نیست منظور از .» گردد... مجازات نمی
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متعاملین،  ایع یادر خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار ب«قانون مدنی که مقرر داشته است:  ٤٥٣مثال دیگر مطابق مادۀ 
بر «ور از در این ماده مشخص نیست منظ» تلف یا ناقص شود بر عهدۀ مشتری است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص بر عهدۀ بایع است

 »ضمان غیرمعاوضی«است یا » ضمان معاوضی«، »عهدۀ

ن:  کالمی که معنای آن روشن است ممکن است از همان ابتدا معنایش روشن  کلمه یا کالمی است که معنای آن روشن بوده و ابهامی نداشه باشد؛مبیَّ
ین ا بوده باشد و ابهامی نداشته باشد و ممکن است ابتدا معنایش مبهم و مجمل بوده و سپس به وسیلۀ کالم دیگری ابهام آن برطرف شده باشد، بر

ن را می  توان به دو دسته تقسیم کرد:اساس مبیَّ

ن بالذات: .١  ه یا کالمی است که از ابتدا معنای آن روشن و واضح بوده باشد (نص و ظاهر)کلم مبیَّ
 »تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.هیچ کس نمی«قانون مدنی:  ١٠٠٣مثال مادۀ 

 »مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.«قانون مدنی:  ٧٧٤مثال دیگر مادۀ 

ن بالعرض:  .٢  یا کالمی است که ابتدا معنای آن مجمل بوده و سپس کالم دیگری اجمال آن را برطرف کرده است. کلمهمبیَّ
 ن یا بیان میبه کالمی که موجب رفع اجمال از لفظ مجمل می  گویند.شود مبِیّ

قانون امور حسبی:  ٣٣٥ۀ و مطابق ماد» در صورت نبودن وارث، امر ترکۀ متوفی راجع به حاکم است.«قانون مدنی:  ٨٦٦مثال مطابق مادۀ 
 شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی ماندۀ ترکه به خزانۀاگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می«

 ٨٦٦در مادۀ » تم اسراجع به حاک«عبارت » شود و ادعای حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.دولت تسلیم می
. لیکن »ادارۀ ترکه با حاکم است«یا » حاکم وارث متوفی است«قانون مدنی مجمل است زیرا مشخص نیست که منظور از آن این است که 

ن بالعرض و به مادۀ  ٨٦٦قانون امور حسبی اجمال و ابهام آن را برطرف کرده است، بنابراین به مادۀ  ٣٣٥مادۀ  امور قانون  ٣٣٥ق.م مبیَّ
ن یا بیان گفته می  شود.حسبی مبِیّ

گیرد، اعضای شورای نگهبان ای فوری در دستور کار مجلس قرار میوقتی طرح یا الیحه«... قانون اساسی:  ٩٧مثال دیگر مطابق اصل 
مقصود : «١٥/٨/١٣٦٨شورای نگهبان تاریخ  ١٢٥٨و مطابق نظریۀ تفسیری شمارۀ » باید در مجلس حاضر شوند ونظر خود را اظهار نمایند

ای است که تأخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقوع خسارت از طریح یا الیحۀ فوری مذکور در اصل نود و هفتم قانون اساسی، طرح یا الیحه
ای حهطرح یا الی«عبارت »شودهایی را که رسیدگی به آن در این حد از لزوم سرعت نیست، شامل نمییا فوت فرصت باشدو لوایح و طرح

شورای نگهبان از آن رفع  ١٢٥٨قانون اساسی مجمل بوده زیرا مشخص نیست منظور از آن چیست لیکن، نظریۀ شمارۀ  ٩٧در اصل » فوری
ن بالعرض و به نظریۀ شمارۀ  ٩٧اجمال کرده بنابراین به اصل  ن یا بیان گفته می ١٢٥٨قانون اساسی مبیَّ  شود.شورای نگهبان مبِیّ

 تکلیف به مجمل

ف به مجمل یعنی شخصی را وادار به امری نماییم که برای او مشخص و معین نیست. تکلیف به مجمل عقًال صحیح نبوده مگر این که قبل از تکلی
 یز نیست.اوقت حاجت، متکلم با بیان، اجمال را برطرف نماید؛ بنابراین باید گفت تأخیر بیان از وقت خطاب جایز است ولی تأخیر بیان از وقت حاجت ج
ن) اجمال آن را رفع ماید این ن توضیح آن که هرگاه متکلم لفظ مجملی را بیان کند و پیش از فرا رسیدن وقت حاجت (عمل به امر متکلم) با بیان (مبِیّ

مان عمل به زامر فاقد اشکال بوده زیرا مهم نیست که متکلم بالفاصله پس از بیان جملۀ مجمل، اجمال آن را برطرف نماید بلکه کافی است پیش از 
 آن، اجمال را مرتفع سازد.

داند که فردا صبح به فالن مکان بروید، این جمله مجمل بوده و مخاطب نمی ٨برای مثال هرگاه شخصی خطاب به دیگری بگوید شما باید فردا ساعت 
و  اجمال را برطرف کرده است م با بیان این جملهصبح بیان کند که به برج میالد بروید متکل ٨به چه محلی برود ولی هرگاه متکلم پیش از فرارسیدن 

داند که باید به برج میالد برود. پس واضح است تأخیر بیان از وقت حاجت عقًال قبیح صبح دقیقًا می ٨دیگر مشکلی باقی نمانده و مخاطب ساعت 
صبح به برج  ٨به خطاب به مخاطب بیان کند که ساعت باشد؛ بدین معنی که در مثال فوق هرگاه متکلم فردا بعد از ظهر که وقت حاجت گذشته می
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صبح فردا بوده که در آن وقت،  ٨سازد؛ زیرا وقت حاجت ساعت رفتی! این امر عقًال قبیح بوده و به هیچ وجه اجمال مجمل را برطرف نمیمیالد می
 هیچ بیانی از سوی متکلم جهت رفع اجمال وجود نداشته است.

 مجمل باید دو فرض ذیل را در نظر گرفت: به طور کلی برای تکلیف به

 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 فرض خود به سه حالت است:فرض دوم: 

 جمل صادر شود: در این حالت تکلیف به مجمل جایز است.بیان همزمان با تکلیف به م .١
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 اصطالح  .٢

 تأخیر بیان از وقت خطاب (صدور) جایز است.گویند می
تأخیر بیان ند گویمل صادر شود: در این حالت تکلیف به مجمل جایز نیست؛ در اصطالح میبیان پس از فرا رسیدن زمان عمل به تکلیف مج .٣

 از وقت حاجت (عمل) جایز نیست.

 

 ادله استنباط احکام اسالمی

ای خود فقیه و د بر شورسالت اصلی فقیه آن است که احکام و مقررات شرع را از منابع و ادلۀ معتبر استنباط کند. حکمی که بر این اساس استنباط می
دان وی اعتبار و حجیت دارد. نکتۀ قابل توجه در فرایند استنباط که در اعتباربخشی به احکام استخراج شده نیز نقش مح ری دارد، وهمچنین برای مقلِّ

شود، در اط میهد استنباعتبار و حجیت منابعی است که برای استنباط حکم شرعی به آنها مراجعه شده است؛ به عبارت دیگر، حکمی که از سوی مجت
ۀ ترین وظایف فقیه، پیش از ورود به عرصصوررتی اعتبار دارد که از منابع معتبر و مورد قبول شارع به دست آمده باشد. بر این اساس، یکی از مهم

اسی، در علم بررسی همین مسئلۀ اس استنباط احکام، اعتبارسنجی منابع فقه و بررسی میزان حجیت هر یک از ادله است. مبحث ادلۀ و منابع فقه برای
ساس این گذار نیز نیز بر اقانون» انَّ الناس مسلطون علی اموالهم«فقه گشوده شده است. برای مثال حدیث نبوی داریم که بیان شده است: اصول 

نتفاع دارد مگر در مواردی که قانون هر مالکی نسبت به ماَیمَلک خود حق همه گونه تصرف و ا«قانون مدنی مقرر داشته است:  ٣٠حدیث در مادۀ 
 »استثناء کرده است

یِن ِمْن َحَرٍج «فرمایند: سورۀ حج می ٧٨همچنین خداوند در آیۀ  یعنی خداوند در دین کار سنگین و سختی برای شما قرار نداد. » َما َجَعَل َعَلْیُکْم ِفي الِدّ
در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر «قانون مقرر داشته است:  ١١٣٠در مادۀ » ی عقالبنا«گذار بر مبنای این آیۀ قرآن و همچنین بر مبنای قانون

 .»تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طالق کند ... و حرج زوجه باشد، وی می

نظران شیعه احبعقیدۀ صموضوع اصلی سخن در این بخش آشنایی با ادله و منابعی است که برای استنباط حکم شرعی در دسترس فقیه قرار دارد. به 
 عقل.از میان همۀ منابع و ادله، چهار منبع دارای اعتبار و حجیت قطعی هستند، این چهار منبع به ادلۀ اربعه مشهورند: قرآن، سّنت، اجماع و 

 

 

 

 

 

 دلیل اول: قرآن

ادله اربعه

قرآن

سّنت

اجماع

عقل
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بر » وحی«است. آیات قرآن از جانب خداوند و از طریق ترین منبع برای استنباط احکام شرعی قرآن کریم به عنوان معجزۀ جاوید پیامبر اسالم، مهم
است الهی را خو قلب مبارک پیامبر اکرم (ص) نازل گردید و ایشان نیز با کمال امانت و صداقت آن را به مردم ابالغ نمود. کالم خداوند به خوبی اراده و 

 رد.توان به احکام و دستورهای شارع مقدس پی بدهد و از این طریق مینشان می

ای برای مردم ارائه کند که دیگران از انجام آن است. هر پیامبری برای اثبات ادعای نبوت خویش باید معجزه» اعجاز«های مهم قرآن یکی از ویژگی
عجزۀ جاوید . مآن عاجز و ناتوان باشند. تنها معجزۀ موجود انبیاء، معجزۀ پیامبر اکرم (ص)، یعنی قرآن کریم است که به زمان خاصی اختصاص ندارد

ای از حقانیت رسول اکرم (ص) و دین اسالم است و حتی وجود پیامبران گذشته و معجزات و مخّلدی که در زمان حاضر نیز در دست ماست و نشانه
 آنان نیز به کمک آیات قرآن قابل اثبات است.

ن ند. یکی از این ابعاد، مسئلۀ اعجاز بیانی، یعنی فصاحت و بالغت قرآامفسران و دانشمندان علوم قرآنی ابعاد مختلفی را برای اعجاز قرآن بیان کرده
س بگو اگر ان«اسراء فرموده است:  طلبی کرده است. برای نمونه، در سورۀدر حد اعالی آن است. خداوند در چندین آیه از آیات قرآن، تحّدی و مبارزه

ی قرآن تا ابد نیز طلباین مبارزه» خواهند آورد هر چند برخی از آنها پشتیبان برخی دیگر باشندو جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند، مانند آن را ن
یان و نیز ینادامه دارد و تاکنون هیچ هماوردی در مقابل آن قد َعَلم نکرده است. از دیگر وجوه إعجاز قرآن، اخبار غیبی است که در مورد سرگذشت پیش

دهد بیان شده است. همچنین طرح مسائل دقیق علمی؛ هماهنگی و نبودن اختالف میان آیات؛ بیان کردن ینده رخ میدر مورد وقایع و حوادثی که در آ
و نزده و بر نمعارف عالی الهی؛ تشریع احکام و قوانین متناسب برای جامعۀ بشری و بیان و ابالغ آیات قرآن از سوی پیامبری که هیچ گاه نزد استادی زا

 تواند از وجوه إعجاز قرآن به شمار آید.و ُاّمی بوده میسواد حسب ظاهر بی

 محتوای قرآن

ه کقرآن که از چهارده قرن پیش متن آن به طور قطع و بدون اختالف و تردید و تحریف تهیه و ثبت ضبط گردیده است، حاوی مطالب گوناگونی است 
 شود:ای از موضوعات آن اشاره میبه پاره

 صفات کمال و جالل خداوند.خداشناسی و یکتاپرستی و  .١
 معاد و زندگی دوباره، وصف بهشت و دوزخ و مراحل و درجات آنها. .٢
 نبّوت عاّمه و خاّصه. .٣
 عبادت و پرستش حضرت حق از قبیل نماز و روزه و زکات و خمس و حج و جهاد. .٤
 اخالق و مکارم نفسانی. .٥
 و دین و رهن. معامالت و احکام مربوط به روابط مردم با یکدیگر مانند بیع و قرض .٦
 ها.ها و آشامیدنیاحکام دیگر از نوع ارث و وصیت و حالل و حرام بودن خوردنی .٧
 قضا و شهادات و ادلۀ اثبات دعوا و آیین دادرسی. .٨
 اجراهای دنیوی برای تخّلف از دستورات دینی.جزائیات و ضمانت .٩

 اشاره به تاریخ گذشتگان برای پند و اندرز. .١٠
 .هایی که در این زمینه تألیف شده مطالعه کردارفی است که شرح آن را باید از تفسیرهای متعدد و مفصل کتابو سرانجام قرآن مجموعه مع .١١

 االحکامآیات

شود، در زمینۀ احکام شرعی است یعنی مسائل مربوط به کارهای حالل و حرام و صحیح و فاسد را بیان االحکام شناخته میآیاتی که با عنوان آیات
ل مسائل عبادی مانند نماز و روزه و مباحث معامالت و احوال شخصیه، مانند خرید و فروش و ازدواج و مباحث قضایی مانند، قضاوت، کند و شاممی

 گردد.شهادت، حدود و قصاص می

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


 !واتساپ کنید 09352213175ن را به درخواستتا و قضاوت جهت دریافت جزوات رایگان وکالت یمیدکتر مالکر 1فقه  جزوه اصول
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

    62 

رعی بیشتر به ستنباط حکم شگیرد و فقیه در اتوان گفت عمدتًا این بخش از آیت قرآن به عنوان منبع استنباط احکام مورد توجه قرار میدر حقیقت می
های قرآن و االحکام نیست، بلکه گاهی به آیات تاریخی و قصهاین دسته سر و کار دارد و البته استفاده از قرآن برای احکام شرعی منحصر به به آیات

 شود.نیز آیات اعتقادی برای استنباط احکام شرعی استناد می

ششم حجم کل قرآن را به خود اختصاص داده است و علمای شیعه و د پانصد آیه است که نزدیک به یکاالحکام حدوبنا بر نظر مشهور، شمار آیات
مسئله  اند. تذکر این نکته الزم است که قرآن در کمتر مسئلۀ فقهی به صورت تفصیلی به بیان حکمهای مستقلی در تفسیر این آیات نگاشتهسنی کتاب

به ذکر کلیاتی از احکام اکتفا نموده و بیان تفصیلی آن را به کسانی که علم قرآن در نزد آنان است (یعنی پیامبر  پرداخته است، بلکه به طور معمول تنها
 (ص) وائمه (ع)) واگذار نموده است.

 الصدور استقرآن قطعی

ه موجب قطع ند طریق نقل شده باشد به طوری کاند. تواتر عبارت است از این که متنی یا معنائی یا مضمونی از چآیات قرآن به مرحلۀ تواتر لفظی رسیده
اند و ه سپردهاند، برخی به حافظو یقین باشد و آیات قرآن چنین است؛ یعنی هر آیه و جمله و کلمۀ آن را عدۀ زیادی یک بار یا چند بار از پیغمبر شنیده

اند. در دهاند و برخی کل قرآن را حفظ بورا به مقدار زیادی حفظ بودهاند. بسیاری از مسلمان قرآن اند. نویسندگان وحی تعداد زیادی بودهبرخی نوشته
کرده و  آوریآوری 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 جمعموقع جمع

 ر اختالفی بوده رفع کرده است.سپس در مجمع عام مسلمانان، در مسجد، بر مردم خوانده و اگ

م است که قرآن به نحو تواتر از پیغمبر اسالم به مسلمانان رسیده و ته آوری ه و جمعیبه طور خالصه بین مورخان، اصولیین، فقها و همۀ مسلمانان ُمسلَّ
 الصدور است.شده است؛ و چون تواتر لفظی موجب قطع و یقین است، قرآن قطعی

 الدالله استیداللت قرآن: قرآن ظن

ته شبرای آن که بتوان به کالم یک شخص استدالل کرد، باید منظور و مراد گوینده کالم روشن باشد و الفاظ او داللت واضحی بر معانی مخصوص دا
شابهات و لی متباشند در غیر این صورت آن کالم قابل استناد نیست. این مطلب در مورد کالم خداوند نیز صادق است. آیات قرآن به دو دستۀ ک

شوند. در بررسی مسئلۀ حجیت قرآن باید متشابهات، نصوص و ظواهر قرآنی را از شوند و محکمات نیز شامل نص و ظاهر میمحکمات تقسیم می
 یکدیگر تفکیک نمود و هر یک را به صورت جداگانه بررسی کرد.

 متشابهات .١
قعی خداوند کنندۀ مقصود و مراد واتوانند بیانرای اجمال و ابهام هستند. طبعًا نمیآیات متشابه قرآن که داللت واضحی بر یک معنا ندارند و دا

و  هباشند؛ زیرا احتمال چندین معنا در آن وجود دارد و به تعبیر خود قرآن گمراهان و منحرفان این آیات را با ذوق و سلیقۀ خود تأویل نمود
) پس آیات متشابه قرآن داللت واضحی بر یک معنا ندارند. از این جهت، اساسًا این ٧یۀ عمران آکنند. (سورۀ آلانگیزی میبدین وسیله فتنه

توان برای استنباط احکام شرعی به آنها استناد کرد. البته در صورتی که معنای واقعی آیه به کمک آیات دسته از آیات حجیت ندارند و نمی
 گردد، روشن شود در این صورت حجت و معتبر خواهد بود.عصوم (ع) ارائه میمحکمات قرآن یا به وسیلۀ تفسیر و تأویلی که از سوی م

 نصوص قرآنی .٢
ای که احتمال هیچ گونه معنای دیگری در آن وجود نداشته باشد. در عبارتی است که دارای معنایی صریح و روشن باشد به گونه» نّص «

جیت است. نصوص قرآنی بدون شک ح» الداللهقطعی«ت دیگر، نص نتیجه داللت نص بر معنای مورد نظر قطعی و یقینی است؛ به عبار 
 اند. حجتو لذا قطعاً الدالله قطعیهستند و هم الصدور قطعی قرآنی هم نصوص داشته و قابل استنادند و نیاز به دلیل ندارند. پس

 ظواهر قرآنی .٣
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معنای دیگری نیز در مورد آن به صورت ضعیف محتمل  عبارتی است که مفهوم آن روشن است و بر معنای خاصی داللت دارد، اما» ظاهر«
ّن حجیت اند. اصوًال ظالداللهاست. در نتیجه داللت ظاهر بر معنای مورد نظر به صورت ظنی است. ظواهر قرآنی نیز مانند سایر ظهورات ظنی

 ندارد، مگر آن که دلیل قطعی و معتبری وجود داشته باشد که ظّن خاصی را اعتبار بخشد.

 یت ظواهر قرآنحج

وۀ محاوره کنند و این شیای حجت است و بنای عقال بر این است که برای درک مقصود دیگران به ظهور کالم دیگران اعتماد میظاهر کالم هر گوینده
ند نیز در مورد کلمات خداوتوان از این شیوه شود که آیا میدر میان تمام افراد جامعۀ انسانی متداول و پذیرفته شده است، حال این پرسش مطرح می

استفاده نمود و بر ظاهر عبارات قرآن استناد کرد، یا این که این روش، مخصوص محاورات بشری است و شارع مقدس برای بیان مقصود خویش از 
 این رویه پیروی نکرده است.

 رار دارد، بلکه به تعبیر اصولیان، رئیس عاقالن است ایندر پاسخ باید گفت: هرچند شارع مقدس از جنس بشر نیست، اما از آنجا که در زمرۀ عقال ق
الم را کشیوۀ عقالیی محاوره را نیز پذیرفته است؛ زیرا اگر شارع، برای فهماندن مقاصد خویش به مردم، راه و روش دیگری غیر از استناد به ظاهر 

یب، فرمود در حالی که چنین چیزی ثابت نشده است، بدین ترتنهی می عقالکرد و از عمل کردن به شیوۀ متداول میان برگزیده بود باید آن را بیان می
را  توان دریافت که شارع این شیوهبا توجه به این که شارع مقدس، مردم را از عمل به ظاهر کالم و استناد به ظهورات قرآن باز نداشته، به خوبی می

 ات قرآن دارای اعتبار و حجّیت است.ظاهر عبار تأیید و امضاء نموده و آن را پذیرفته است. لذا 

 تخصیص و تقیید قرآن

ح شود، تخصیص و تقیید به منزلۀ بیان و توضیباید توجه داشت که همان طوری که از مباحث دو گفتار عام و مخاص و مطلق و مقید هم استفاده می
 عام و مطلق است و با نسخ کامال متفاوت است.

ام چهار است: قرآن سنت، اجماع و عقل؛ همچنین نحوۀ نقل سنت دو جور است: به نحو متواتر و خبر واحد. پس چنانچه اشاره شد ادلۀ استنباط احک
 توانند عموم قرآن را تخصیص دهد یا مطلق آن را مقید سازد.باید دید این ادله کدام یک می

د عام و مطلق قرآن شوند وقرآن و خبر متواتر بدون شک می ص یا مقیَّ شود. برای تأیید این مطلب به گفتۀ بعضی از اصولیین اشاره می توانند مخِصّ
همچنین  »بدون تردید، تخصیص و تقیید قرآن با قرآن و با خبر متواتر جایز است«مرحوم آخوند خراسانی در کتاب کفایةاالصول چنین بیان داشته است: 

 »تواتر جایز است اختالفی نیست و توجیه آن هم ظاهر استدر اینکه تخصیص قرآن با خبر م«االصول ذکر شده است: در کتاب معالم

اجماع  در جایز بودن تخصیص قرآن با قرآن، با«االصول چنین بیان شده است: تواند قرآن را تخصیص دهد، در این مورد در کتاب قوانیناجماع نیز می
 »و با خبر متواتر شک و تردیدی نیست

  ،سیلۀ قرآن و خبر متواتر و اجماع جایز استتخصیص و تقیید قرآن به وپس بنابراین. 

 پردازیم.اکنون به تخصیص قرآن به وسیلۀ خبر واحد، دلیل عقلی و قیاس می

 تخصیص و تقیید قرآن به وسیلۀ خبر واحد

د قرآن باشد و قویعقیدۀ متأخرین اصولیین در این مسأله این است که خبر واحد می ص یا مقیَّ علما است. دلیل  ا سیره و روشترین دلیل آنهتواند مخِصّ
ق دیگر 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 اطال

د عموم ص و مقیَّ ایم ت و بدین ترتیب به هر دو دلیل عمل کردههای قرآن دانسها و اطالققرآن در برابر آن نباشد، با این وضع یا باید خبر واحد را مخِصّ
ارزش دانست و حال آن که چنانچه بعدًا خواهیم دید، خبر واحد و به اصطالح، جمع بین دلیلین نمود و یا باید فقط به قرآن عمل کرد و خبر واحد را بی

 ارزش دانست.توان آن را بیحّجت است و باید به آن عمل کرد و نمی
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ص آیۀ شریفۀ یعنی پیامبر (ص) از فریب نهی کرده» ی النبی (ص) عن الغررنه«مثال: روایت  نی به عقود پایپند یع» اوفوا بالعقود«اند؛ این روایت مخِصّ
 باشید، است.

ن را مشروط هِر ز، ولی روایات نکاح دختر برادِر زن یا دختر خوا»خویشان دیگر حاللند«فرماید: سورۀ نساء پس از بیان محارم نسبی می ٢٣همچنین آیۀ 
ص آیۀ   سورۀ نساء است. ٢٣به إذن عمه و خاله نموده است. با این وجود این روایات مخِصّ

 تخصیص قرآن با دلیل عقلی

ص برشمرده و دومین آنها دلیل عقل است و مثال می ُه َخاِلُق ُکِلّ َشْيءٍ «زند به آیۀ شریفۀ غزالی در کتاب مستصفی ده نوع مخِصّ ا خالق خد«عنی ی» الَلّ
ص آیات قرآن است.کند به این که ذات و صفات خدا مخلوق خدا نیست، پس گوید عقل حکم میو می» هر چیز است  عقل مخِصّ

 تخصیص قرآن با قیاس

یاس را قباید گفت که در حجیت قیاس اختالف نظر وجود دارد، لیکن باید گقت در صورتی که » قیاس«در خصوص امکان تخصیص قرآن به وسیلۀ 
 تر باشد.داللت قیاس قویتواند قرآن را تخصیص یا تقیید بزند، البته به شرط آن که باید گفت قیاس نیز می جت بدانیمح

 نسخ قرآن

 ست.ا دربارۀ امکان و وقوع نسخ در قرآن، گفتگو زیاد است ولی قول صحیح آن است که نسخ در قرآن واقع شده یعنی آیاتی از قرآن ناسخ آیات دیگر

تواند ناسخ قرآن باشد، مانند خود قرآن، اجماع و خبر متواتر، تواند ناسخ قرآن باشد؟ طبق عقیدی فقهای شیعۀ امامیه هر دلیل قطعی میمیچه چیز 
 تواند ناسخ آن باشد.ولی دلیل ظّنی مانند خبر واحد نمی

جاری  قائل به نسخ شد و اگر مورد تردید باشد، اصل عدم نسخنسخ باید قطعی باشد، منظور این است که باید قطعًا معلوم شود که ناسخی رسیده تا 
 هرگاه دلیلی بر امری داشته باشیم باید به آن عمل کنیم تا نسخ آن ثابت شود«توان چنین توجیه کرد: خواهد شد. عالوه بر این اصل، این مطلب را می

 »و تنها احتمال وجود نسخ کافی نیست.

 های نسخ قرآنمثال

ْزَواِجِهْم َمَتاًعا «سورۀ بقره  ٢٤٠سورۀ بقره عدۀ وفات در اسالم یک سال بود. آیۀ  ٢٤٠طبق آیۀ  .١
َ
ًة ِأل ْزَواًجا َوِصَیّ

َ
ْوَن ِمْنُکْم َوَیَذُروَن أ ِذیَن ُیَتَوَفّ َواَلّ

سورۀ  ٢٣٤یۀ اما این آیۀ با آ» دهند ها را تا یکسال نفقهمردانی که بمیرند و زنانشان زنده مانند باید وصّیت کنند که آن«ترجمه: » ِإَلی اْلَحْوِل 
 بقره نسخ شده و مدت عدۀ وفات چهار ماه و ده روز تعیین گردید.

ْشُهٍر َوَعْشًرا ۖ «سورۀ بقره:  ٢٣٤آیۀ 
َ
ْرَبَعَة أ

َ
ْنُفِسِهَنّ أ

َ
ْصَن ِبأ ْزَواًجا َیَتَرَبّ

َ
ْوَن ِمْنُکْم َوَیَذُروَن أ ِذیَن ُیَتَوَفّ نانشان زنده میرند و ز و مردانی که ب«ترجمه: » َواَلّ

 »مانند، آن زنان باید از شوهر کردن خودداری کنند تا مّدت چهار ماه و ده روز بگذرد

ُکِتَب َعَلْیُکْم ِإَذا َحَضَر «سورۀ بقره  ١٨٠سورۀ بقره وصیت برای پدر و مادر و خویشان در صدر اسالم واجب بوده است. آیۀ  ١٨٠به موجب آیۀ  .٢
َحَدُکُم اْلَمْوُت إِ 

َ
ْقَرِبیَن ِباْلَمْعُروِف أ

َ
ُة ِلْلَواِلَدْیِن َواْأل بر شما مقّرر و الزم شده چون یکی از شما را مرگ در رسد، اگر «ترجمه: » ْن َتَرَك َخْیًرا اْلَوِصَیّ

ت ارث (آیات آیا اما این حکم به موجب» مالی از خود به جا گذاشته است، برای پدر و مادر و خویشان به طور شایسته و پسندیده وصیت کند.
 سورۀ نساء) منسوخ گردید. ١١تا  ٧

ِذیَن «سورۀ مجادله چنین مقرر شده است:  ١٢حکم وجوب صدقه برای نجوا کردن (در گوشی حرف زدن) با پیامبر اکرم (ص) در آیۀ  .٣ َها اَلّ ُیّ
َ
َیا أ

ُموا َبْیَن َیَدْي َنْجَواُکْم َص  ُسوَل َفَقِدّ ای مؤمنان! زمانی که می خواهید با پیامبر گفتگوی محرمانه کنید، پیش «ترجمه: » َدَقةً آَمُنوا ِإَذا َناَجْیُتُم الَرّ
در روایت است که تنها حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) به این آیه عمل نموده است. این کار برای » از گفتگوی محرمانه خود صدقه دهید

ُموا َبْیَن َیَدْي َنْجَواُکْم َصَدَقاٍت «سورۀ مجادله:  ١٣د. آیۀ سورۀ مجادله نسخ ش ١٣مسلمانان دشوار بود و این آیه با آیۀ  ْن ُتَقِدّ
َ
ْشَفْقُتْم أ

َ
أ
َ
ترجمه: » أ

 »آیا ترسیدید فقیر شوید که از دادن صدقات قبل از نجوا خودداری کردید؟!«
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 دلیل دوم: سّنت

تعارف راه نیک و م«است و غالبًا به معنای » سیره و راه و روش« دومین منبع استنباط احکام شرعی سّنت است. واژۀ سّنت در زبان عربی به معنای
به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرعی پذیرفته شده و در اصل به گفتار، رفتار و تقریر » سّنت«رود. در اصول فقه به کار می» وسیرۀ پسندیده

 شود.(سکوت تأییدآمیز) پیامبر اسالم (ص) گفته می

گفتار، رفتار و تقریر معصومان (پیامبر اسالم (ص) و دوازده امام معصوم (ع) و حضرت فاطمه زهرا «اصولییان شیعه عبارت است از:  سّنت در اصطالح
 »(س))

گفته  تنها به قول، فعل و تقریر پیامبر اکرم (ص)» سّنت«از دیدگاه شیعه و اهل تسنن این است که به عقیدۀ اهل تسنن، » سّنت«ترین تفاوت مهم
ت و سشود ولی پیشوایان شیعه معتقدند که عالوه بر پیامبر (ص)، گفتار، رفتار و تقریر امامان معصوم (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) نیز معتبر امی
 توان برای استنباط احکام شرعی به آنها مراجعه کرد.می

 کاربرد سّنت

ه اصل وجوب نماز و تا حدودی به زمان انجام آن اشاره شده ولی کیفیت انجام مثًال در مورد نماز، در قرآن کریم تنها بتفسیر و توضیح قرآن:  .١
گری وجود یاین تکلیف و شرایط و موانع آن در قرآن بیان نشده است. از این رو برای دانست این مسائل که در قرآن نیامده ناگزیر باید منبع معتبر د

ام د و هم به تفسیر و تبیین آیات قرآن بپردازد. بدیهی است که بهترین مرجع برای بیان احکداشته باشد که هم احکام و جزئیات ناگفته را بیان نمای
شرعی پس از قرآن کریم، شخص پیامبر (ص) است؛ بنابراین سّنت پیامبر (ص) پس از قرآن کریم، بیانگر احکام شریعت و منبع استنباط احکام 

 شرعی است.
ی احکام در قرآن بیان نشده است و بیان آنها به سّنت واگذار شده است. برای مثال از پیامبر برخ بیان احکامی که در قرآن نیامده است: .٢

برد، هر چند یعنی اگر کسی دیگری را بکشد از او ارث نمی» َمن َقَتَل َقتیًال َفِاّنه ال َیِرثه و ِان َلْم َیُکْن َلُه وارٌث غَیره«اکرم (ص) روایت شده است: 
 نداشته باشد.که وارث دیگری وجود 

ممکن است حکمی که در قرآن آمده است عینًا در روایت بیان شده باشد. در این صورت کاربرد سنت تأکید تأکید و بیان مجدد احکام قرآن:  .٣
 و بیان مجدد احکام قرآن است.

 اقسام سنت:

است که از معصوم (ع) در مورد احکام  ترین بخش سّنت، سّنت قولی است و منظور از آن سخن و گفتاریمهمسنت قولی (قول معصوم):  .١
صادر شده است؛ اعم از این که به صورت شفاهی بر زبان معصوم (ع) جاری شده یا به صورت مکتوب (کتاب یا نامه) به دست معصوم (ع) نوشته 

 »ال َضَرَر و ال ِضراَر فی االْسالم«اند: شده باشد. چنان که پیامبر (ص) فرموده
 رسی اند، بدون واسطه و مستقیمًا به این منبع احکام دستاند یا متن نوشتۀ او را دیدهر معصوم رسیده و سخن او را شنیدهتنها کسانی که به حضو

ر سنت گویند؛ به عبارت دیگمی» حدیث«یا » روایت«، »خبر«اند که اصطالحًا به آن اند؛ این افراد، کالم معصوم را برای دیگران نقل کردهداشته
 گویند.ای عصر حاضر نقل شده است و اصطالحًا به نقل سنت، خبر میهبرای انسان

) یا شود به عبارت دیگر، هرگاه پیامبر (صمقصود از سّنت فعلی هر فعل و رفتاری است که از معصوم صادر میسنت فعلی (فعل معصوم):  .٢
به عنوان مستند حکم شرعی مورد استناد قرار گیرد. چنان که  تواندامام معصوم (ع)، عملی را انجام دهد یا ترک نماید، این فعل یا ترک فعل می

 پیامبر (ص) در اقامۀ نماز، جلسۀ استراحت را برگزار کرده است.
در لغت به معنای تأیید کردن، تثبیت نمودن، ثابت کردن به کار رفته است. در اصطالح اصول » تقریر«واژۀ  سنت تقریری (تقریر معصوم): .٣

سکوت معصوم در برابر عملی است که در حضور او و یا در غیابش، ولی با اطالع او انجام گیرد، یا حکمی گفته شود و معصوم  منظور از تقریر یعنی
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توان ع) می((ع) آن را رد نکند و از آن نهی ننماید، در حقیقت آن عمل یا گفتار را تقریر و امضا نموده و پذیرفته است؛ بنابراین، از تقریر معصوم 
ه عمل مزبور مباح و جایز است؛ زیرا اگر آن عمل حرام بود، معصوم وظیفه داشت آن را بیان نماید، خواه مرتکب عمل، عالم به حکم باشد فهمید ک

دهندۀ عمل جاهل به حکم باشد که در این که در این صورت از باب امر به معروف و نهی از منکر بر معصوم (ع) واجب بود تذکر دهد، خواه انجام
هم از باب تعلیم احکام شرع ـ که وظیفۀ معصوم است ـ بیان واقعیت ضروری بوده و با توجه به این نکته شخص معصوم هیچ گاه تکلیف  صورت

شده حرام نبوده، بلکه مباح بوده است. چنان که شخصی در حضور پیامبر (ص) گیریم که عمل انجامکند، نتیجه میو وظیفۀ خود را را رها نمی
 باشد.داده و پیامبر (ص) در مقابل او سکوت کرده است. این سکوت به منزلۀ تأیید ضمنی آن عمل می عملی انجام

 حجّیت سّنت

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُکْم َعْنُه َفاْنَتُهوا«سورۀ حشر چنین بیان شده است:  ٧ترین دلیِل حجّیِت سّنت قرآن کریم است که در آیۀ مهم  ترجمه:» َوَما آَتاُکُم الَرّ
 »گوید) بگیرید (و اجرا کنید) و از آنچه نهی کرده خودداری نماییدآنچه را رسول خدا (ص) برای شما آورده (یا به شما می«

م و إجماعی است و احتیاجی به استدالل ندارد، به عبارت دیگر همۀ فرقه ها و مذاهب اسالمی در این زمینه حجّیت و اعتبار سّنت نبوی (ص) مَسلَّ
و  رود؛ زیرا دین اسالم دربردارندۀ احکامتوان گفت حجّیت سّنت پیامبر اسالم (ص) از ضروریات دین به شمار میع و اتفاق نظر دارند، بلکه میاجما

صیالت فهایی از احکام آن هم غالبًا به صورت کلی بیان شده است؛ بنابراین، دست یافتن به جزئیات و تمقرراتی زیادی است که در قرآن تنها بخشی
 احکام تنها به وسیلۀ قرآن امکان ندارد.

 »روایت«یا » حدیث«، »خبر«

 تفاوت دارد.» روایت«و » خبر«، »حدیث«با » سّنت«

 شود.گفته می» سّنت«معصوم (ع) » تقریر«و » فعل«، »قول«به 

 شود.گفته می» روایت«یا » خبر«، »حدیث«معصوم (ع) » تقریر«و » فعل«، »قول«نقل کردن به 

خداوند تنزیل و تأویل را به پیامبرش آموخت و فرستادۀ خدا (ص) آن را به «کند که امام صادق (ع) فرمودند: ه این زیر دقت کنید: ابولفتاح نقل میب
، »دیثح«سّنت  نقل کرده است. به نقل کردن» ابوالفتاح«نام دارد و این سّنت را » سّنت«اند، ای که امام صادق (ع) فرمودهجمله» علی (ع) یاد داد

 گویند.می» روایت«یا » خبر«

 انواع خبر

 ـ خبر واحد ٢ـ خبر متواتر  ١شود: خبر به طور کلی به دو دسته تقسیم می

پذیر شود به طوری که تبانی آنها بر کذب و جعل خبر عادتًا امکانخبر متواتر خبری است که از سوی شمار بسیاری افراد نقل می«خبر متواتر:  .١
ت که این وصف کند. البته بایید توجه داشآور است، یعنی بدون نیاز به قرینۀ دیگر، شخص به صحت آن خبر یقین میخبر متواتر یقین »نباشد.

ت، گروهی حدیثی متواتر است که در هر یک از طبقا(یعنی نقل حدیث از سوی راویان متعدد) باید در تمام طبقات سند وجود داشته باشد؛ بنابراین، 
بری پس اگر حتی در یکی از طبقات، این خصوصیت وجود نداشته باشد، چنین خپذیر نباشد. اشته باشند که تبانی آنان بر کذب عادتًا امکانوجود د

 آور نیست.متواتر و یقین
ده است: مختلفی مطرح شدر مورد این که تعداد راویان حدیث در هر طبقه چند نفر باید باشند تا بتوان آن حدیث را متواتر تلقی نمود، نظریات 

ن اند؛ اما بنا بر نظر مشهور، تعداد خاصی در ایبرخی، کمترین حد راویان در هر طبقه را دوازده نفر، برخی بیست، یا چهل، یا هفتاد نفر ذکر کرده
عدم تبانی  لم به صحت روایت وای باشد که موجب حصول عتعداد راویان به اندازهزمینه شرط نیست، بلکه معیار اصلی این است که در هر طبقه، 

 بر کذب باشد.

 ـ متواتر اجمالی ٣ـ متواتر معنوی  ٢ـ متواتر لفظی  ١خبر متواتر خود بر سه قسم است: 
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خبر » م الثقلینإّنی تارُک فیک«متواتر لفظی متواتری است که الفاظ آن دقیقًا توسط همه راویان نقل شده است؛ چنان که حدیث  متواتر لفظی: •
َمْن ُکْنُت «لفظی است و هر کس که این حدیث را نقل کرده عینًا با همین عبارات بیان نموده است. مثال دیگر متواتر لفظی حدیث معروف  متواتر

 باشد.می» موالُه علٌی مْوالهُ 
نبوده و  ای خبر، متفاوتمتواتر معنوی خبری است که هرچند الفاظ آن به طور یکسان از سوی همۀ راویان نقل نشده ولی معنمتواتر معنوی:  •

َرَر و ال َض «صورت دوم » ال َضَرَر و ال ِضرار«باشد. برای مثال حدیث معروف الضرر، دست کم به سه صورت نقل شده است. صورت اول یکی می
ر چند به سه صورت نقل شده ولی شود این حدیث هچنان که مالحظه می» ال َضَرَر و ال ِضراًر َعَلی اْلُمْؤِمن«و صورت سوم » الِضراَر فی اْالْسالم
بیُّ َعِن «باشد. مثال دیگر، متواتر معنوی قاعدۀ غرر است که دست کم به دو صورت نقل شده است. صورت اول معنای آن واحد می »  اْلَغَررَنهَی النَّ

بیُّ َعْن ِبْیِع اْلَغَرر«و صورت دوم   ».َنهَی النَّ
است که هر چند به طور مستقیم از سوی راویان نقل نشده ولی از مجموع شرایط و اوضاع و احوال  متواتر اجمالی خبر متواتری متواتر اجمالی: •

گیری آید؛ به عبارت دیگر متواتر اجمالی خبری است که از داللت التزامی مجموع اخبار و حکایات مختلف راجع به یک موضوع، نتیجهبه دست می
 ندارد. ترین تردیدیست که هرچند به طور مستقیم بیان نشده ولی هیچ کس در آن کوچکشود؛ چنان که شجاعت حضرت علی (ع) خبری امی

در مورد حجیت خبر متواتر هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد؛ زیرا چنان که گذشت خبر متواتر، مفید علم و یقین است؛ یعنی حجیت خبر متواتر: 
ده است ماند که این سّنت (فعل، قول یا تقریر) از معصوم صادر شهیچ شک و تردیدی باقی نمی هنگامی که سّنت به وسیلۀ خبر متواتر به دست ما رسید

 تر بیان شد، آنچه از سوی پیامبر یا معصوم (ع) صادر شود، حجت است.و چنان که پیش

فر باشد یا چندین نفر آن را نقل کرده شود، خواه راوی آن یک نخبری که تعداد راویان آن به حد تواتر نرسد، خبر واحد نامیده می«خبر واحد:  .٢
 »باشند

 گردد.شود بلکه تنها باعث ایجاد ظن به صدور خبر از سوی معصوم (ع) میخبر واحد به خودی خود موجب قطع و یقین نمی

 اقسام خبر واحد

 توان به خبر مستفیض و خبر غیرمستفیض تقسیم نمود.خبر واحد را از یک جهت می

 دی است که راویان آن بیشتر از سه نفر باشد ولی این خبر موجب قطع و یقین نباشد.خبر واح خبر مستفیض: .١
 خبر واحدی است که راویان سه نفر یا کمتر باشند.خبر غیرمستفیض:  .٢

ه و در دباشد ولی چون شارع این ظن را تأیید کرده، ظن معتبر یا خاص بوخبر واحد مفید قطع و یقین نیست بلکه مفید ظن می حجیت خبر واحد:
 باشد. برای اثبات حجیت خبر واحد به قرآن، اجماع و بنای عقال استدالل شده است.نتیجه خبر واحد حجت می

 از میان آیات قرآن به طور عمده به دو آیۀ َنْفر و َنَبأ استدالل شده است: قرآن: •
ر:

ْ
ًة ۚ َفَلْوَال نَ « آیۀ َنف یِن َوِلُیْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْیِهْم َوَما َکاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَیْنِفُروا َکاَفّ ُهوا ِفي الِدّ ُهْم لَ َفَر ِمْن ُکِلّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة ِلَیَتَفَقّ َعَلّ

در  کنند تاکوچ نمی») ص«شایسته نیست که مؤمنین همگی کوچ کنند، پس چرا از هر قوم و گروهی (به سوی پیامبر «ترجمه: » َیْحَذُروَن 
گاهی یابند و هنگام بازگشت به سوی قوم خود آنان را بیم دهند، شاید (از مخالفت پروردگار خود) بترسند و خودداری کنند  »دین اسالم آ

در ابتدای آیه به این مطلب اشاره شده است که برای همۀ مسلمانان در مناطق دور و نزدیک، امکان ندارد که همه برای یادگیری احکام و 
دین اسالم به مدینه حجرت کنند و مستقیمًا از محضر پیامبر (ص) بهره ببرند؛ بنابراین مسافرت همگانی به سوی پیامبر (ص) برای معارف 

 ای برای یادگیری احکام و تفّقه در دین مهاجرت کنند تا پس از یادگیری معارفیادگیری احکام دین واجب نیست؛ بنابراین باید از هر قومی عده
هرشان بازگردند و اهل شهر و دیار خود را إنذار و هدایت نمایند؛ بنابراین هدف از مهاجرت آن است که مهاجرین پس از یادگیری دینی به ش

ُهْم یَ   ُروَن) اینْحَذ معارف دین، به قوم خود بازگردند و احکام و معارف اسالمی را برای بازگو کنند تا در نتیجه مردم به راه هدایت در آیند (َلَعَلّ
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بخش خواهد که قول و گفتار فقیهان مهاجر، برای مردم معتبر باشد، یعنی بر مردم مهاجرت و بازگشت و إنذار و راهنمایی در صورتی نتیجه
 کنند را صحیح و معتبر قلمداد کنند.الزم است قول این افراد را بپذیرند و احکام و معارفی که نقل می

ِذیَن آ«آیۀ َنَبأ:  َها اَلّ ُیّ
َ
ْن ُتِصیُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلٰی َما َفَعْلُتْم نَ َیا أ

َ
ُنوا أ ای کسانی که «رجمه: ت» اِدِمیَن َمُنوا ِإْن َجاَءُکْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبَیّ

از کرده خود  آسیب برسانید واید اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد دربارۀ آن تحقیق کنید مبادا به گروهی از روی نادانی ایمان آورده
 ».پشیمان شوید

ر دهند. این آیۀ شریفه، به مردم هشداپذیرند و به آن ترتیب اثر میشود میدر میان افراد جامعه مرسوم است خبری را که برای آنها نقل می
توان حص نمیرا بدون تحقیق و تف دهد که از پذیرش خبر اشخاص فاسق بدون تحقیق و تفحص پرهیز نمایند؛ بنابراین خبر شخص فاسقمی

پذیرفت. مفهوم مخالف این آیه آن است که اگر شخص عادلی خبری را برای شما نقل کرد آن را قبول کنید و نیازی به تحقیق نیست. بدین 
 شود حجیت دارد.ترتیب با توجه به مفهوم این آیه، خبری که از سوی یک شخص عادل نقل می

مانند شیخ طوسی، سید بن طاووس و عالمه حّلی در مورد حجیت خبر واحدی که مورد وثوق باشد، ادعای  جمعی از اصولیان، اجماع: •
 اند عالمان شیعه در معتبر دانستن و عمل به خبر واحِد مورد اطمینان، اتفاق نظر دارند.اند، یعنی مدعی شدهکرده» اجماع«

 بر دو مقدمه استوار است: استدالل به بنای عقال برای حجیت خبر واحد بنای عقالء: •
ن پذیرند و به آروش عملی خردمندان عاَلم این است که هرگاه خبری را از شخص مؤثق و قابل اطمینانی بشنوند آن را میمقدمه اول: 

ی عاَلم به دهند. هرچند این خبر، قطعی و یقینی نباشد و احتمال کذب یا اشتباه در آن وجود داشته باشد. در حقیقت، عقالترتیب اثر می
 کنند.کنند و به موثق بودن راوی یا اطمینان حاصل از خبر وی اکتفا و اعتماد میاحتماِل ضعیِف اشتباه یا ساختگی بودن خبر اعتنا نمی

 ناین شیوه و روش به پیروان مذهب و دین خاصی اختصاص ندارد، بلکه خردمندان، بدون توجه به اعتقادات مذهبی دین و آیین خود به چنی
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 رویه

 کردند.کرد آن را قبول و به آن عمل میقول معصومان (ع) نقل می

صد کند و برای تفهیم مقامین روش عقالیی را تأیید میاز آنجا که شارع مقدس هم جزء خردمندان بلکه رئیس عقال است، همقدمه دوم: 
گیرد؛ زیرا اگر این روش را نپذیرد و شیوۀ دیگری در این زمینه داشته باشد باید رسمًا روش مرسوم را رد خود به دیگران از همین روش بهره می

 رسیدشد و به دست ما میا نقل میو شیوۀ جدید خود را بیان کند که قطعًا چنین امری صورت نگرفته است وگرنه برای م

 توان نتیجه گرفت که در نظر شارع نیز، خبر واحدی که مورد وثوق باشد، حجیت دارد.با توجه به این دو مقدمه می

 شرایط راویان خبر واحد

برش قابل قبول رممیز، خبلوغ شرعی، رسیدن به سنی معین و یا داشتن عالئم مخصوصی است. نابالغ اعم از اینکه ممیز باشد یا غی بلوغ: .١
 نیست

 راوی باید عاقل باشد البته خبر مجنون ادواری در حال افاقه قابل قبول است. عقل: .٢
 راوی باید مسلمان باشد.اسالم:  .٣
 به نظر شیعیان راوی باید دوازده امامی باشد در غیر این صورت خبر وی معتبر نیست، مگر به شرط توثیق.ایمان:  .٤
 موثق و مورد اعتماد باشد و از او به راستگویی یاد شود. یعنی راوی باید توثیق: .٥
ه شود و در تعریف آن گفتای است نفسانی که انسان را از گناه کردن مانع میمنظور از عدالت، عدالت شخصی است و آن ملکه عدالت: .٦

 »عدالت ملکۀ اجتناب از گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره و منافیات مرّوت است«شد: 
 یعنی راوی باید حافظۀ نگهداری مطالب را داشته باشد.ضبط:  .٧
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قل ع باید توجه داشت که این هفت شرط به جز عقل و ضبط، هم به هنگام ادا و بیان خبر در راوی موجود باشد نه به هنگام تحمل خبر؛ ولی دو شرط
مثال هرگاه صغیری در زمان صغر از پیامبر (ص) بیانی شنیده باشد  و ضبط، هم به هنگام تحمل خبر و هم به هنگام ادای آن باید موجود باشد. برای

 باشد.ولی در زمان پیری آن را نقل کند چون به هنگام نقل واجد وصف بلوغ بوده خبر او حجت می

 ـ ضعیف ٤ـ موثق یا قوی  ٣ـ حسن  ٢ـ صحیح  ١ اقسام خبر واحد برحسب شرایط راوی:

متصل به امام معصوم (ع) باشد و همۀ راویان آن دوازده امامی، عادل و مورد وثوق باشند:  خبر واحدی است که سند آن خبر صحیح: .١
 است. حجتچنین خبری 

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  خبر حسن: .٢
 است. حجتتصریح نشده باشد: چنین خبری 

 ست.ا حجتخبر واحدی است که برخی از راویان آن دوازده امامی نباشند، ولی همۀ آنها موثق باشند: چنین خبری  خبر موثق یا قوی: .٣
خبر واحدی است که راویان آن همه یا برخی از شرایط خبر صحیح، حسن و موثق را نداشته باشند و توثیق هم نشده باشند:  خبر ضعیف: .٤

ط گویند زیرا فقها معتقدند اگر خبر ضعیفی توسمی» مقبول«ر این که مشهور باشد که در این صورت به آن یست مگن حجتخبر ضعیف 
 کند.شود و حجیت پیدا میفقهای زیادی مورد استناد قرار گیرد ضعف آن جبران می

 

 نان داشته باشیم که خبری از سوی معصوممالک حجیت خبر، اطمینان به صدور روایت از معصوم (ع) است، نه وثاقت راوی بنابراین اگر اطمی 
 (ع) صادر شده است آن خبر حجت است هرچند که وثاقت راوی محرز نباشد.

 اطمینان به صدور روایت از معصوم (ع) ممکن است از چند راه به دست آید:

 وثوق به راوی 
 موافق بودن روایت با عمل مشهور 
 رسیده است.مضمون روایت نشانگر آن باشد که از جانب امام (ع ( 
 .روایات فراوان دیگری مضمون روایت مورد بحث را تأیید کنند 

 

 شهرت

 شهرت در لغت به معنای رواج داشتن و شایع بودن است.

مقام  به کار بردن روایتی توسط فقیهان بسیاری در«است و گاه به معنای » شیوع نقل روایتی از سوی راویان متعدد«شهرت در اصطالح گاه به معنای 
 باشد.می» شیوع فتوایی در میان فقها بدون آنکه مستند به روایتی باشد«است و گاه به معنای » فتوا دادن

 ـ شهرت عملی ٤ـ شهرت مدرکی  ٣ـ شهرت فتوایی  ٢ـ شهرت روایتی (روائی)  ١اقسام شهرت: 

 یده باشد.، ولی تعداد راویان آن به حد تواتر نرسیعنی اینکه روایت یا حدیثی را راویان بسیاری نقل کرده باشندشهرت روایتی (روائی):  .١
  شود.نیز گفته می روایت یا حدیث مشهوربه چنین روایتی 

 ، فتوای واحدی بدهند.بدون استناد به روایتییعنی تعداد زیادی از فقیهان شهرت فتوایی:  .٢
 ا حتی اگر ته باشد، ولی به آن استناد نشده باشد، یکند که روایتی وجود نداشته باشد یا روایتی وجود داشدر شهرت فتوایی تفاوتی نمی

 روایتی برخالف 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:  .٣
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 وای واحدی بدهند.، فتبه استناد روایت خاصییعنی تعداد زیادی از فقیهان شهرت عملی:  .٤
 تر از اجماع هستند.ای پایینتفاوت اجماع با شهرت عملی و شهرت فتوائی در این است که شهرت عملی و فتوائی مرتبه 
  است.» شهرت فتوائی«منظور از شهرت در بخش ادلۀ استنباط احکام 

 حجیت شهرت

 »حجت است و در مورد زیر کاربرد دارد:» شهرت روایتی 
عیف اعتبار شود خبر ضکند و موجب میخبر یا روایتی ضعیف باشد، شهرت روایتی ضعف این خبر یا روایت را جبران می در صورتی که سند .١

 شود.گفته می» مقبول«پیدا کند در این صورت به چنین خبر یا روایتی، 
اشد نسبت به ه باشند، خبری که مشهور بدر صورتی که دو خبر یا روایت که یکی مشهور باشد و دیگری مشهور نباشد با یکدیگر تعارض داشت .٢

 خبری دیگر ترجیح دارد.
 »در صورتی که در زمان معصوم (ع) وجود داشته باشد و مورد رد معصوم (ع) نیز قرار نگرفته باشد حجت است و در موارد زیر کاربرد » شهرت عملی

 دارد:
ر شود، شود که خبر ضعیف معتبکند و موجب میرا جبران میدر صورتی که سند خبر یا روایتی ضعیف باشد، شهرت عملی ضعف این خبر  .١

 شود.گفته می» مقبول«در این صورت به چنین خبری، 
 شود.در صورتی که دو خبر با یکدیگر تعارض داشته باشد، شهرت عملی موجب ترجیح خبر مشهور نسبت به خبر دیگر می .٢
  باشد.مشهور اصولیون معتقدند که شهرت فتوائی حجت نمی نظر وجود دارد، لیکناختالف» شهرت فتوائی«در خصوص حجیت 

باشند، زیرا این دو نوع شهرت در حقوق موضوعه جایی ندارند و مورد بحث نمی» شهرت عملی«و » شهرت روایی« شهرت و حقوق موضوعه:
ا توان مسامحتًا برخی از موارد حقوقی را منطبق برسد میباشد لیکن به نظر میمربوط به روایت هستند و جای بحث از روایات در حقوق موضوعه نمی

 شهرت فتوائی دانست.

در حقوق موضوعه نیز حجیت ندارند بنابراین اگر در موضوع واحدی بیشتر قضات به یک شکل رأی بدهند، این رأی برای سایر » شهرت فتوائی«
باشد و یا اگر یک ماده را اکثریت حقوقدانان بک شیوه تفسیر کرده باشند، االتباع نیست؛ مگر اینکه به صورت رأی وحدت رویه درآمده ها الزمدادگاه

 قاضی دادگاه تکلیفی در پذیرش تفسیر اکثریت ندارد.

 

 دلیل سوم: اجماع

حی در لغت برای اجماع دو معنای مهم ذکر شده است، یکی معنای قصد و عزم برای انجام کاری و دیگری معنای اتفاق و وحدت نظر.. تعریف اصطال
ک ی اجماع در علم اصول فقه با معنای دوم آن نزدیک است. با این وجود، دیدگاه علمای اهل سنت و عالمان شیعه در این زمینه تفاوت دارد و هر

 اندای ارائه کردهتعریف جداگانه

ظر مجتهدان امت پیامبر (ص) پس از اجماع عبارت است از اتفاق ن«بنا بر نظر مشهور علمای اهل سّنت  تعریف اجماع از دیدگاه اهل سّنت:
 »ای از زمان نسبت به یک حکم شرعیرحلت آن حضرت و در برهه

اجماع عبارت است از اتفاق نظر افرادی که فتوای آنها معتبر است «نویسد: محقق حلی در تعریف اجماع میتعریف اجماع از دیدگاه شیعه: 
انان) اتفاق نظر جماعتی (از مسلماند: متأخر مانند میرزای قمی اجماع را این گونه تعریف کرده اما اصولیان» (مجتهدان شیعه) در مورد مسائل شرعی

 که کاشف از نظر معصوم (ع) باشد.
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شود که اجماع نزد اهل سّنت و شیعه کامًال با هم متفاوت است، زیرا آنچه در نظر اهل های ذکر شده روشن میبا توجه به تعریفمقایسه دو دیدگاه: 
تواند مالک عمل قرار گرفته و به عنوان منبع ت بیشتر مورد توجه است، اتفاق نظر همۀ مسلمانان یا مجتهدان آنهاست و همین اتفاق نظر میسنّ 

اق فمستقلی برای احکام به حساب آید، اما به عقیدۀ شیعیان آنچه دارای ارزش واقعی و مالک حجیت اجماع است، کشف از رأی معصوم (ع) است و ات
ا به ای محدود بتوان موافقت نظر معصوم (ع) ر علما در صورتی که نشانگر نظر معصوم نباشد، به تنهایی ارزشی ندارد. برعکس اگر از اتفاق نظر عده

یست، ن توان گفت اجماع از دیدگاه شیعه در حقیقت منبع مستقلی در مقابل کتاب و سّنتدست آورد، اعتبار و حجیت خواهد داشت. با این توضیح می
؛ ه آن دست یافتتوان بشود و گاه به وسیلۀ اجماع میای کاشف و حاکی از سّنت است؛ یعنی سّنت، گاه به وسیلۀ اخبار و روایات نقل میبلکه به گونه

 بنابراین اجماع از نظر علمای شیعه طریقیت دارد نه موضوعیت.

حجیت دارد که حاکی و کاشف از رأی معصوم (ع) باشد؛ حال سؤال این است گفتیم که به عقیدۀ شیعیان اجماع در صورتی نحوۀ کشف اجماع: 
ـ قاعدۀ  ٢ـ اتفاق امت  ١ که چگونه متوجه شویم که اجماع حاکی از رأی و نظر معصوم (ع) است؟ آنچه مورد توجه قرار گرفته سه شیوه با عناوین:

 پردازیم.روش می ـ استنتاج یا حدس است که به اختصار به توضیح این سه ٣وجوب لطف 

اند، معصوم (ع) نیز از بزرگان اّمت است و فرِض اتفاِق اّمت مستلم این است که او هم همراه و هم عقیده با دیگران چنان که گفتهاتفاق امت:  .١
 باشد و گرنه اتفاق اّمت تحقق نیافته است

ده چنین است که لطف الهی اقتضا دارد که خداوند مضموم قاعدۀ لطف که شیخ طوسی در علم کالم آن را بیان کر  قاعدۀ وجوب لطف: .٢
که بندگان  یپیامبران را برای هدایت بشر مبعوث گرداند و پس از پیامبر خاتم، پیشوایان معصومی را برگزیند تا مردم را ارشاد کنند و اصوًال هر چیز

خداوند حکیم و کریم قبیح و محال است که لطف خویش  را به خداوند مقّرب سازد، مصداق لطف است و لطف بر خداوند واجب است و لذا برای
 را از بندگان دریغ ورزد.

وم صبر این اساس، هرگاه مۀ فقهای یک عصر متفقًا بر یک قول اجماع کردند، اگر این حکم بر خالف واقع باشد به مقتضای قاعدۀ لطف بر امام مع
ظهار نظر مخالف مانع تحقق چنین اجماعی گردد و راه صحیح را به آنها نشان دهد. کم با ا(ع) واجب است که امت را از آن بر حذر داشته و دست

 شود که نظر امام نیز با نظر دیگران موافق است.پس اگر نظر مخالفی از سوی امام معصوم (ع) ابراز نگردد، معلوم می

النسب یا و مخالفت حتی یک یا چند نفر فقیه معلومبرای کشف قول معصوم از طریق قاعدۀ لطف، باید مسئله میان همۀ علما اتفاقی باشد 
 النسب مانع از کشف قول معصوم خواهد بود، زیرا با وجود قول صحیح در میان علما، تکلیفی برای معصوم (ع) وجود ندارد.مجهول

احکام دین  لطف عام الهی اقتضا دارد گفتنی است که قاعدۀ لطف از سوی بسیاری اصولیان مورد خدشه واقع گردیده و پذیرفته نشده؛ زیرا هر چند
برای بندگان خدا بیان گردد، اما دلیلی وجود ندارد که اثبات کند در فرض وقوع اجماع بر خالف یک حکم واقعی، وظیفۀ امام معصوم است که 

به  باشد، اما به دالیلی مخفی مانده وحکم واقعی را برای مردم اظهار کند، چون ممکن است قبًال حکم واقعی از سوی پیامبر یا امامان بیان شده 
دست فقهای عصر متأخر نرسیده باشد و در نتیجه همگی بر خالف آن فتوا داده باشند. همچنین امری که موجب غایب شدن امام گردیده ممکن 

تواند دلیل یت امام وجود دارد ماست موجب مخفی ماند برخی از احکام واقعی نیز باشد، مثًال تقصیر و عدم شایستگی امت یا مصلحتی که در غیب
 این امر باشد.

ای ئلهتوان این گونه توصیف کرد که هرگاه در مورد حکم مساین شیوه را که بیشتر نرد متأخران مورد پذیرش قرار گرفته، میاستنتاج یا حدس:  .٣
ان اطمینان دهد، انساین که چنین اتفاقی کمتر رخ می ها به ویژه متقدمان شیعه اتفاق نظر وجود داشته باشد، با توجه بهمیان علمای همۀ دوران

یابیم که اند؛ زیرا با مراجعه به تاریخ و احواالت علمای شیعه درمیدلیل و بدون مدرک و مستند این نظر را نپذییرفتهکند که همۀ علما بیپیدا می
ر گرفتند. از این رو عادتًا باید سخن آنان مستند به رأی و نظز معصومان میکردند، بلکه اآنان احکام را از روی قیاس و اجتهاِد به رأی استنباط نمی

ت. شوده که نظر استاد این مکتب با آنان موافق اسای را بپذیرند، حدس زده میمعصوم (ع) باشد. همچنان که اگر شاگردان مکتبی متفقًا عقیده
ا از اجماع فقهای شیعۀ امامیه به دست آورد. البته اجماع حدسی در صورتی شود که بتوان موافقت معصوم (ع) ر این حدس و اطمینان سبب می
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توان شود که فقها در تمام دوران تاریخ فقه بر یک نظر اتفاق کنند وگرنه اگر یک اتفاق نظر فقط در میان متأخران وجود داشته باشد، نمیمحقق می
 به موافقت معصوم (ع) اطمینان پیدا کرد.

 ساس چگونگی کاشفیت:اقسام اجماع بر ا 

است. این اتفاق در جایی که همۀ علما اظهار نظر کرده باشند حاصل است ولی  وجود اتفاق نظر و عقیدهعنصر اصلی اجماع اجماع سکوتی:  .١
م شده و اعالای نظری داده و توان گفت وقتی در مسألهشود؟ آیا میاگر برخی فتوا داده باشند و برخی سکوت کرده باشند آیا اجماع درست می

 اند، چنین عدم مخالفتی حاکی از موافقت است؟دیگران مخالفت نکرده
مورد بحث قرار گرفته. اجماع سکوتی حجت نیست، زیرا سکوت همیشه دلیل رضایت نیست، » اجماع سکوتی«این مسأله در اصول تحت عنوان 

حکم، غفلت و اعتقاد به عدم وجوب بیان حکم برای دیگران، مسائل بلکه ممکن است علل و عوامل دیگری در کار باشد؛ مانند تقیه، جهل به 
 سیاسی... .

وم کنندگان داشته باشیم ولی معصدر صورتی که علم به حضور داشتن و داخل بودن معصوم (ع) در میان اجماع اجماع دخولی یا تضمنی: .٢
اجماع «کاشف از رأی و نظر معصوم (ع) است، به چنین اجماعی شویم که چنین اجماعی (ع) را به طور معین نشناسیم از این طریق متوجه می

 گویند.می» اجماع تضمنی«یا » دخولی
ای اجماع کنند، اگر این اجماع صحیح نباشد معصوم (ع) بر طبق قاعدۀ وجوب لطف، وقتی تمام مجتهدین یک عصر در مسئلهاجماع لطفی:  .٣

شویم که اجماع حاکی از رأی و نظر معصوم (ع) است؛ زیرا اگر ه همین جهت متوجه میدهد، بحکم صحیح را به آنها نشان میاساس لطف خود 
 گویند.می» اجماع لطفی«شد، به چنین اجماعی معصوم (ع) با این نظر مخالف بود با ابراز نظر مخالف مانع تحقق اجماع می

ر شخصی دانیم مجتهدین بر اساس نظه باشند از آن جا که میای اتفاق نظر داشتهرگاه مجتهدین در مورد مسئلهاجماع حدسی یا استنتاجی:  .٤
زنیم که چنین اتفاق نظر و اجماعی حاکی از کنند، حدس میدهند بلکه همواره به رأی و نظر معصوم (ع) در فتوا دادن استناد میخود فتوا نمی

ود که شگویند. اجماع حدسی در صورتی محقق میمی» اجماع استنتاجی«یا » اجماع حدسی«رأی و نظر معصوم (ع) است و به چنینی اجماعی 
 مجتهدین و فقها در تمام دوران تاریخ بر یک نظر اتفاق داشته باشند.

 اقسام اجماع بر اساس روش تحصیل:

ل:  .١ لاجماع محصَّ . اجماع ل نمایدای تحصیآن است که فقیه شخصًا با مراجعه به آراء و فتاوی علماء اتفاق نظر آنان را در مسئله اجماع محصَّ
ل در صورتی که به طور قطعی کاشف از نظر معصوم (ع) باشد مفید قطع بوده و حجت می  باشد.محصَّ

هرگاه فقیهی که جستجوی نظریات علما، اجماعی به دست آورد و تحقق اجماع را برای دیگران نقل کند، این اجماع نسبت به اجماع منقول:  .٢
ل«آن فقیه  اجماع  اند، بلکه وجودآید؛ زیرا آنان خود به تحصیل اجماع نپرداختهبه حساب می» اجماع منقول«دیگران  و نسبت به» اجماع محصَّ

 برای آن نقل شده است.
  :ـ منقول واحد. ٢ـ منقول متواتر  ١اجماع منقول خود بر دو نوع است 

اشند، گروه بسیاری از گروه بسیار دیگری آن را نقل کرده باجماع منقولی که به وسلۀ خبر متواتر نقل شده باشد، یعنی اجماع منقول متواتر:  .١
ل خواهد داشت، زیرا عادتًا محال است این تعداد افراد با یکدیگر بر کذب و دروغ تبانی کرده باشند، لذا برای  نسان قطع اارزش همانند اجماع محصَّ

 ع نکرده باشد.شود که چنین اجماعی واقع شده، هرچند خود او تحصیل اجماو یقین حاصل می
کنندگان اجماع به حد تواتر نرسیده و چون خبر واحد حجت است، اجماع واحد به در اجماع منقول به خبر واحد تعدادنقلاجماع منقول واحد:  .٢

 کند که موضوع آن سنت باشد یا اجماع.باشد، زیرا اگر معتقد به حجیت خبر واحد باشیم چه تفاوت میخبر واحد نیز حجت می

 اجماع از منظر ارزش اثباتی:انواع 
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باشند، به عبارت دیگر هنگامی که مجتهد در پی تحصیل حکم واقعی است ابتدا باید به قرآن ادلۀ اجتهادی در طول یکدیگر می اجماع مدرکی: .١
اجماع مراجعه  حکم واقعی به مراجعه نماید در صورتی که نتواند حکم قضیه را در قرآن پیدا کند باید به سنت مراجعه کرده و در صورت یافت نشدن

 نماید.
ای کند که نتواند حکم قضیه را در قرآن یا سنت بیابد. حال اگر علما در مسئلهبنابراین اجماع دلیل سوم بوده و هنکامی فقیه به آن مراجعه می

واند برای اثبات حکم تفالن روایت بوده دیگر نمیاتفاق نظر داشته باشند ولی با دقت در نظر آنان معلوم شود که علت اتفاق نظر ایشان فالن آیه یا 
ت باشد؛ بنابراین باید برای اثبات حکم مزبور به قرآن یا سنمزبور به اجماع استناد کرد؛ چرا که مدرک یا مستند اجماع، آن آیه و یا روایت خاص می

 نت نباشد و صرفًا آن را از اجماع استنباط نماییم. به اجماعیاستناد نماییم و نه اجماع. اجماع در صورتی حجت است که حکم مسئله در قرآن یا س
 باشد.گویند که به عنوان اجماع، حجت نمیکه مستند آن قرآن یا سنت است، اجماع مدرکی یا مستند می

ا دلیل عقلی سنت ی ای اتفاق نظر داشته باشند و برای این مسئله حکم قضیه در قرآن وهرگاه فقها و مجتهدین در مسئله اجماع غیرمدرکی: .٢
 آید.گویند. اجماع غیرمدرکی یک دلیل مستقل برای استنباط احکام به شمار میمی» اجماع غیرمدرکی«وجود نداشته باشد، به چنین اجماعی 

 مقایسۀ اجماع با عقاید علمای حقوق

الح توان میان این اصطالح در حقوق جدید و اصطنند. آیا میدادانیم در حقوق، عقاید علمای حقوق (دکترین) را یکی از منابع حقوق میبه طوری که می
 اجماع در حقوق قدیم نسبتی سنجید؟ آیا بین این دو شباهتی وجود دارد؟

حقوق  یاجماع شباهت زیادی به اصطالح عقاید علمای حقوق دارد ولی ارزش اجماع بیشتر از این است؛ یعنی قدرت اثباتی اجماع بیشتر از عقاید علما
 اند.اند، دیدیم که آن را اتفاق مجتهدین نامیدهدر تعریفی که علمای شیعه از اجماع کرده است.

ماع در جدانیم که عقاید علمای حقوق صرفًا جنبۀ مشورتی دارد و به طور مستقیم نمیتواند منشأ ایجاد حق شود و قدرت قانونی ندارد. در حالی که امی
 نی داشته و منشأ حق و تکلیف است.صورت تحقق، در حقوق اسالمی قدرت قانو

 

 قیاس

 پیش از پرداختن به قیاس در اصول فقه الزم است با اقسام استدالل در علم منطق آشنا شویم

 اقسام استدالل در منطق:

 ـ تمثیل. ٣ـ استقراء  ٢ـ قیاس  ١در منطق سه نوع استدالل داریم: 

مه به نام رسد. چنین استداللی از دو مقدقیاس ذهن از حکم کلی به نتایج جزئی می ، به عبارت دیگر دراستدالل از کلی به جزئی استقیاس:  .١
 شود.صغری 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

 »نطق همان برهان و دلیل در اصول فقه است.در م» قیاس 
 رسیم.، به عبارت دیگر در استقراء با بررسی امور جزئی به حکمی کلی میاستدالل از جزئی به کلی استاستقراء:  .٢

قانون  ٩٢٥ادۀ و مطابق م» رسدهرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد، ترکۀ او به وارث طبقۀ ثانیه می«قانون مدنی:  ٩١٦مثال: مطابق مادۀ 
و  .»برند ... در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر اوالد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث می«مدنی: 
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قانون  ٩٣٧طابق مادۀ همچنین م» رسد.هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم می«قانون مدنی  ٩٢٨مطابق مادۀ 
 »برندهرگاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اوالد آنها به جای آنها ارث می«مدنی: 

 ت.تر مانع از ارث بردن خویشاوندان دورتر اسیعنی خویشاوندان نزدیک» االقرب یمنع االبعد«رسیم که از مجموع مواد فوق به این حکم کلی می

 استقراء بر دو قسم است:

  این استقراء در جایی است که پس از بررسی تمام امور جزئی حکمی کلی صادر شود.ستقراء تام: ا 
  :این استقراء در جایی است که پس از بررسی برخی از امور جزئی حکمی کلی صادر شود.استقراء ناقص 
 االصول ود علیشکه موجب ایجاد ظن در انسان میرسد بنابراین این استقراء حجت است؛ ولی استقراء ناقص در استقراء تام ذهن به یقین می

 حجت نیست، مگر این که احتمال خالف در ظن به قدر ناچیزی باشد که به آن اعتنا نشود.
 دهیم.، به عبارت دیگر در تمثیل حکم یک موضوع را به موضوع دیگر که به آن شباهت دارد، سرایتمیاستدالل از جزئی به جزئی استتمثیل:  .٣

کن لی» اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد«قانون مدنی:  ٣٩٨دانیم مطابق مطابق مادۀ مثال: می
م کدانیم اگر ثمن، حیوان باشد آیا بایع نیز اختیار فسخ معامله را دارد یا خیر حال اگر به لحاظ شباهتی که بین مبیع و ثمن وجود دارد، حنمی

نین استداللی به چ» اگر ثمن نیز حیوان باشد، بایع تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد«سرایت دهیم و بگویم » ثمن«را به » مبیع«
 گوییم.می» تمثیل«

 ت دارد؛ وتوان دریافت که قیاس منطقی با قیاس اصولی کامًال تفاپس از روشن شدن مفهوم قیاس، استقراء و تمثیل منطقی به خوبی می
یقینی و  و در صورتی که مقدمات قیاس شودیک حکم کلی، حکم جزئی استنباط می، استداللی است که به وسیلۀ آن از قیاس منطقیزیرا 

م است؛ اما در  یجۀ آن قطعی و معموًال نت بریمیک حکم جزئی به حکم جزئی دیگر پی میاز  قیاس اصولیدرست باشد نتیجۀ آن قطعی و ُمسلَّ
نی نیست. پس در حقیقت قیاس اصولی همان تمثیل منطقی است که در آن به خاطر وجود شباهت و علت مشترک حکم یک موضوع و یقی

 شود.جزئی به موضوعی دیگری سرایت داده می
 »در منطق همان قیاس در اصول فقه است.» تمثیل 

 تعریف قیاس

ست، قیاس نام دارد که در کنار کتاب و سنت و اجماع و برای دستیابی به احکامی که در یکی از منابع که در نزد اهل سنت از ارزش باالیی برخوردار ا
 شود. در میان شیعیان نیز برخی از اقسام قیاس پذیرفته شده است و اعتبار دارد.این زمینه وجود ندارد، به کار گرفته می

کردن بین دو یا چند چیز به کار رفته است. در اصطالح اصول قیاس عبارت  گیری و مقایسهمصدری است که به معنی اندازه» قیاس«از نظر لغوی واژۀ 
به عبارت دیگر، هرگاه دو موضوع که که حکم یکی از آن دو » سرایت دادن حکم موضوعی به موضوع دیگر به واسطۀ اشتراک در علت حکم«است از 

ت علت و مالک حکم با هم شبیه و مشترک باشند، اثبات حکم معلوم برای (اصل) بیان گردیده و معلوم است و حکم دیگری (فرع) بیان نشده، از جه
 گویند.موضوع دیگر را قیاس می

 ارکان قیاس

 اند از:گیرد. این ارکان عبارتبرای تشکیل هر قیاس وجود چهار رکن ضروری است و بدون آن قیاسی صورت نمی

حث باشد در بآن مشخص است؛ بنابراین هر موضوعی که دارای حکم می اصل عبارت است از موضوع جزئی که حکمعلیه: اصل یا َمقیٌس  .١
 باشد.گردد. در مثال ما شراب، اصل است زیرا حکم آن که حرمت است، مشخص میقیاس، اصل محسوب می

ی) است. فدومین رکن قیاس حکم اصل است. ایین حکم ممکن است تکلیفی باشد؛ چنان که در مثال ما حکم اصل، حرمت (تکلی حکم اصل: .٢
 همچنین ممکن است حکم اصل، وضعی باشد.
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 باشد که فاقد حکم است.فرع عبارت است از موضوع جزئی که حکم آن مشخص نیست. در مثال ما فرع آبجو می فرع یا َمقیس: .٣
د. در گوینمع میباشد که چون این علت در فرع نیز وجود دارد به آن جاچهارمین رکن قیاس، علت حکم اصل می علت حکم اصل یا جامع: .٤

 شود.مثال ما علمت حرمت شراب، مسکر بودن آن است که این علت در آبجو نیز مالحظه می
ثال ما باشد؛ بنابراین در مآید. این نتیجه، حکم فرع است که همان حکم اصل میبا جمع شدن ارکان چهارگانۀ فوق نتیجۀ قیاس به دست می

س باید توجه داشت که حکم فرع را نباید از ارکان قیاس به شمار آورد؛ بلکه این نتیجۀ حکم قیاس حرمت آبجو (حکم فرع) نتیجۀ قیاس است. پ
 است.

 موضوعی است که حکمش معلوم است.علیه: اصل یا َمقیٌس  .١
 مقرر نموده است.» اصل«گذار برای حلی است که شارع یا قانونحکم یا راه حکم اصل: .٢
 هول است.موضوعی است که حکمش مج فرع یا َمقیس: .٣
 نیز وجود دارد.» فرع«است که در » اصل«علت حکم  علت حکم اصل یا جامع: .٤

 نتیجۀ قیاسحکم فرع: 

 

 »علیه را بفروشد.تواند اموال غیرمنقول مولیقیم نمی«قانون مدنی:  ١٢٤٠مثال مطابق مادۀ 

د اموال غیرمنقول توانوصی نیز نمی«نیز سرایت دهیم و بگوییم » وصی«وصی نیز همچون قیم نمایندۀ محجور است؛ بنابراین اگر حکم این ماده را به 
 شود.گفته می» قیاس«به این عمل » علیه را بفروشدمولی

 ارکان قیاس در این مثال:

معلیه: اصل یا َمقیٌس  .١  قِیّ
 علیهممنوعیت معاملۀ اموال غیرمنقول مولی حکم اصل: .٢
 وصی فرع یا َمقیس: .٣
 علیهاز ضرر مولیجلوگیری  علت حکم اصل یا جامع: .٤

 علیهممنوعیت وصی از معاملۀ اموال غیرمنقول مولی حکم فرع:

 

 »شود.اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ می«قانون مدنی:  ٣٨٧مثال دیگر مطابق مادۀ 

یز قبل از اگر ثمن عین معین ن«نیز سرایت بدهیم و بگوییم » من عین معینث«ثمن عین معین نیز همچون مبیع است، حال اگر حکم این ماده را به 
 شود.گفته می» قیاس«به این عمل » شودتسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف مشتری تلف شود بیع منفسخ می

 ارکان قیاس در این مثال:

 تلف مبیع قبل از قبضعلیه: اصل یا َمقیٌس  .١
 منفسخ شدن بیع حکم اصل: .٢
 تلف ثمن عین معین قبل از قبض َمقیس:فرع یا  .٣
 تلف قبل از قبض علت حکم اصل یا جامع: .٤

 منفسخ شدن بیع در تلف ثمن عین معین قبل از قبضحکم فرع: 
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نسبت به منافع مالی که مورد معاملۀ فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، «قانون مدنی:  ٢٥٨همچنین مطابق مادۀ 
 »یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بوداجازه 

دانیم که اجازۀ مکَره در عقد اکراهی ناقل است یا کاشف، حال قانون مدنی، اجازۀ مالک در بیع فضولی کاشف است. لیکن نمی ٢٥٨بر اساس مادۀ 
اجازه مکَره در عقد اکراهی نیز «ایت دهیم و بگوییم ق.م را به معاملۀ اکراهی نیز سر  ٢٥٨اند، حکم مادۀ اگر با توجه به این که هر دو عقد، غیرنافذ بوده

 شود.گفته می» قیاس«به ان عمل » کاشف است

 ارکان قیاس در این مثال:

 اجازۀ مالک در بیع فضولیعلیه: اصل یا َمقیٌس  .١
 کاشف بودن اجازه حکم اصل: .٢
 اجازۀ مکَره در عقد اکراهی فرع یا َمقیس: .٣
 غیرنافذ بودن علت حکم اصل یا جامع: .٤

 کاشف بودن اجازه در عقد اکراهی حکم فرع:

 

  آید.نتیجۀ قیاس است و از ارکان قیاس به شمار نمی» حکم فرع«یکی از ارکان قیاس است ولی » حکم اصل«باید توجه داشت که 

 شرایط قیاس

حث قیاس حکم بتوضیح آن که در  حکم اصل باید یک حکم شرعی فرعی باشد؛ اعم از اینکه حکم تکلیفی یا حکم وضعی باشد: .١
ه قیاس کاصل باید اوًال حکم شرعی باشد بنابراین در احکام عقلی و یا در بحث الفاظ قیاس راه ندارد. ثانیًا حکم شرعی نباید حکم اصلی باشد. بل

ه عبارتند باشد کدانیم حکم شرعی، یا اصلی است و یا فرعی. حکم شرعی اصلی همان اصول دین میتنها در احکام فرعی وجود دارد. چنان که می
گیرند و قیاس در آنها راه ندارد. سایر احکام شرعی فرعی بوده که از: توحید، نبوت، عدل، امامت و معاد که در علم کالم مورد مطالعه قرار می

 تواند تکلیفی باشد و یا وضعی.قیاس تنها در آنها راه دارد. ثالثًا حکم اصل می
رت دیگر حکم اصل باید از قرآن یا سنت به دست آید، به عباثابت شده باشد نه با قیاس دیگر: حکم اصل، باید با دلیل قرآن و سنت  .٢

م توان با قیاس آبجو به شراب، حکحکم اصل نباید از قیاس به دست آمده باشد؛ چنان که حرمت شراب چون این حکم از قرآن به دست آمده می
مایع مسکر دیگری را بخواهیم با آبجو قیاس کنیم این امر ممکن نیست زیرا حکم آبجو خود  به حرمت آن داد. حال اگر آبجو را اصل قرار دهیم و

توان مایع دیگری را ولو اینکه شبیه آبجو باشد با آن قیاس کرد؛ بلکه باید تمام مایعات مسکر را با شراب حکمش از از قیاس به دست آمده و نمی
 قرآن به دست آمده قیاس نمود.

قانون مدنی  ٦٩١توان چنین بیان نمود که حکم اصل باید از قنون به دست آمده باشد نه از قیاش. برای مثال مادۀ ا در حقوق میشرط دوم قیاس ر 
ان تو حکم بطالن ضمان از قانون به دست آمده است. حال می» ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است«دارد: مقرر می

ایجاد نشده به ضمان قیاس نمود و بر آن بود حوالۀ دینی که سبب آن ایجاد نشده، باطل است؛ ولی هرگاه بخواهیم حوالۀ دینی که سبب آن 
الۀ دینی که سبب باشد؛ زیرا حکم حو رسد که چنین قیاسی صحیح نمیکفالیت از دینی را که سبب آن ایجاد نشده با حواله قیاس کنیم به نظر می

مان قیاس کرد توان کفالت را به ضتوان کفالت را به حواله قیاس نمود بلکه حداکثر مین نگشته و از قیاس آمده و نمیآن ایجاد نشده در قانون بیا
 آید.ق.م به دست می ٦٩١که حکمش از ماد 

توان آنها را شود احکام استثنایی باید تفسیر مضیق شده و نمیچنان که در حقوق مدنی مکررًا اشاره میحکم اصل نباید استثنایی باشد:  .٣
ع نمود. مبنای این قاعده، شرط سوم قیاس است زیرا مطابق این شرط، حکم اصل نباید استثنایی باشد؛ به عبارت دیگر هرگاه ح م کتفسیر ُمَوسَّ

ع است  عیتوان مورد مشابه را با آن قیاس نمود و حکم استثنایی را به آن مورد تسری داد؛ چرا که قیاس نوای استثنایی باشد نمیقضیه تفسیر ُمَوسَّ
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قانون مدنی که اموال منقول مورد استفاده در کشاورزی را در  ١٧شود. برای مثال مادۀ و در آن حکم موضوعی به موضوعات دیگر سرایت داده می
جود حق . همچنین وتوان آن را به اموال مورد استفاده در صنعت و تجارت تسری دادحکم مال غیرمنقول دانسته حکمی است استثنایی که نمی

 توان با قیاس در اموال منقول نیز اجرا نمود.شفعه که تنها راجع به مال غیرمنقول است، حکمی استثنایی بوده و نمی

 اند از:شرایط دیگری برای قیاس نیز بیان شده است که عبارت

 حکم اصل، نباید نسخ شده باشد. .١
ت وگرنه قیاس های جزئی کافی نیسحکم با یکدیگر مشترک باشند؛ از این رو، شباهت فرع باید شباهت اساسی با اصل داشته باشد و در علت .٢

 شود و اعتباری ندارد.تلقی می» الفارقمع«
 شود و نیازی به قیاس نیست.حکم مشخصی در کتاب و سنت برای فرع بیان نشده باشد و گرنه به دلیل لفظی مراجعه می .٣
ای که شناختن علت حکم شرعی در مورد اصل ممکن باشد؛ زیرا در صورتی که مجتهد نتواند گونهعلت حکم کامًال روشن و واضح باشد، به  .٤

 شود.آن را شناسایی کند، شباهت بیان اصل و فرع در علت، احراز نمی
آن  و مندی باشد که اختالف حالت و اشخاص و زمان و مکان در آن دخالتی نداشته باشدعلت حکم باید وصف مشخص و منضبط و ضابطه .٥

 را دگرگون نسازد.
ای که در نظر مجتهد حکم، منوط به این علت و دایرمدار آن باشد، مانند مسکر علت باید با حکم اصل مناسبت اساسی داشته باشد به گونه .٦

 بودن برای شراب
وردی که به داشته باشد، مانند منباید دلیل خاصی وجود داشته باشد که علت را مختص به اصل بداند یا داللتی بر عدم اعتبار علت در فرع  .٧

دلیل خاص معلوم شود که حکم معّینی (مانند وجوب نماز شب) فقط در مورد شخص پیامبر (ص) تشریع شده است و به دیگران سرایت 
 کند.نمی

 قیاس باطل 

 رند:بدانند، در این موارد آن را به کار نمیدر موارد زیر قیاس باطل است حتی آنان که قیاس را درست می

 ».اکرم«متعدی است به قیاس بر » افلح«توان گفت در الفاظ و معانی کلمات، مثًال نمی .١
 توان نماز ظهر و عصر با صدای بلند خواند به قیاس بر نماز عشاء.در عبادات، مثًال نمی .٢
 در کفارات و حدود و قیاس و دیات، زیرا در جزائیات باید تفسیر مضیق کرد. .٣
نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازۀ پدر یا جد پدری «قانون مدنی:  ١٠٤٣مطابق مادۀ  الفارق، مثال،قیاس مع .٤

ا معامالت دختر باکره نیز متوقف بر اجازۀ پدر ی«سرایت دهیم و بگوییم » معامالت دختر باکره«در صورتی که حکم این ماده را به » او است.
 است.» الفارقمع«سی چنین قیا» جد پدری او است

 اقسام قیاس

 العلهالعله و قیاس مستنبطتقسیم نخست: قیاس منصوص

باشد. بیان آن علت می» منصوص«همان علت حکم اصل است و منظور از » عله«منظور از » العلهقیاس منصوص«در عبارت  العله:قیاس منصوص
یم و حکم توانیم قیاس کنه است و چون این علت در فرع نیز وجود دارد به راحتی میدر دلیل (منبع حکم) آمد علت حکم اصلالعله در قیاس منصوص

صریحًا و یا ضمنًا در دلیل بیان شده باشد و موضوع مشابهی را به آن قیاس کنیم اصطالحًا  علت حکم اصلاصل را به فرع تسری دهیم؛ بنابراین هرگاه 
 شود.گفته میالعله منصوصبه این قیاس، 
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اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطۀ فقدان «قانون مدنی مقرر شده است که:  ١٩٥ال در مادۀ برای مث
ای بیان شده است. حاال اگر در معاملۀ مکَره، اکراه به اندازه» فقدان قصد«شود علت بطالن معامله صریحًا چنان که مالحظه می» قصد باطل است

 ای باشد که شخص فاقد قصد شود، معاملۀ او نیز باطل خواهد بود.ید باشد که مکَره فاقد قصد گردد یا اشتباه در معامله به گونهشد

ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد «دارد: قانون مدنی است که مقرر می ٦٩١مثال دیگر، موردی که در آن حکم اصل به طور ضمنی بیان شده مادۀ 
شود که علت بطالن ضمان، ایجاد نشدن سبب دین است. حال اگر حوالۀ دینی که سبب آن از این ماده به طور ضمنی استفاده می» است نشده، باطل

 باشد.العله میایجاد نشده است را به ضمان قیاس کنیم، این قیاس نیز منصوص

نًا) بلکه با بررسی حکم اصل در دلیل بیان نشده (نه صراحتًا و نه ضم العله علتمستنبط یعنی استنباط شده. در قیاس مستنبط العله:قیاس مستنبط
 زنیم.بریم و با مالحظۀ این علت، در فرع دست به قیاس میخصوصیات موضوع و ارتباط آن با حکم به علت حکم پی 

.»  شود ...ث خود را عمدًا بکشد از ارث ممنوع میقتل از موانع ارث است، بنابراین کسی که مور «دارد: قانون مدنی که مقرر می ٨٨٠برای مثال مادۀ 
ی به له جهت دستیابباشد. حال اگر موصیعلت ممنوعیت وارث از ارث بیان نشده ولی برخی از علما معتقدند که علت ممنوعیت، طمع به مال می

 خواهد بود. العلهبه نتیجۀ قیاس مستنبطاز موصیله به (طمع به مال) موصی را بکشد چون این علت در فرع نیز وجود دارد محرومیت موصیموصی

العله است که دانند و اختالف ایشان تنها در قیاس مستنبطالعله را حجت میباید توجه داشت فقهای شیعۀ امامیه و علما اهل سنت قیاس منصوص
علمای اهل سنت قیاس را یکی از ادلۀ استنباط احکام دانند. توضیح آن که دانند ولی علمای شیعه آن را حجت نمیفقهای اهل سنت آن را حجت می

ت است العله در هر حال حجالعله باشد و چه مستنبطاند. به عقیدۀ علمای اهل سنت قیاس چه منصوصدانند و آن را به طور مطلق پذیرفتهشرع می
ی اس اصولی بلکه از باب برهان اصولی یا قیاس منطقی؛ یعندانند آن هم نه از باب قیالعله را حجت میولی فقهای شیعۀ امامیه تنها قیاس منصوص

ر داد و توان آن علت را کبرای قضیه قراالعله مواجه باشیم چون علت حکم اصل بیان شده میکه از نظر فقهای شیعۀ امامیه هرگاه با قیاس منصوص
قانون مدنی علت بطالن  ١٩٥العله است. برای مثال در مادۀ فرع یا مقیس را صغری قرار داد و از آن نتیجه گرفت که همان نتیجۀ قیاس منصوص

توان این علت را کبرای قضیه قرار داد و بر آن بود که هر کس فاقد قصد باشدمعاملۀ او باطل است و معامله، فقدان قصد دانسته شده است. حال می
 شرح زیر اقدام به تشکیل قیاس منطقی نمود.فرع را که معاملۀ شخص مکَره در حالت فقدان قصد است، صغری قرار داد و به 

اش باطل است (کبری) پس معاملۀ شخص مکَره که فاقد قصد باشد باطل است شخص مکَره فاقد قصد (صغری)، هر کس فاقد قصد باشد معامله
 (نتیجه)

ملۀ شخص مکَره فاقد قصد باطل است؛ در گیرند که معاالعله) نتیجه میگردد فقها اهل سنت از راه قیاس اصولی (منصوصچنان که مالحظه می
 رسند.حالی که فقهای شیعۀ امامیه از طریق برهان اصولی یا همان قیاس منطقی به این نتیجه می

العله از نظر العله از نظر فقهای شیعۀ امامیه حجت است البته نه از باب قیاس بلکه از باب برهان ولی قیاس مستنبطخالصه آن که قیاس منصوص
 ای شیعۀ امامیه حجت نیست.فقه

 تقسیم دوم: قیاس َجلی و قیاس َخفی

و  های اصل و فرع تأثیری در قیاس نداشتهدانیم که تفاوتباشد. در قیاس جلی قطعًا میَجلی در لغت به معنای روشن و آشکار میقیاس َجلی: 
دو  باشد. اصل و فرعن شد رکن اول قیاس و رکن سوم آن فرع میتوانیم حکم اصل را بر فرع سرایت دهیم. همان گونه که در ارکان قیاس بیامی

رغم هایی نیز با یکدیگر دارند. در قیاس جلی شباهت میان اصل و فرع آن قدر واضح و روشن است که علیموضوع جزئی مختلف بوده که قطعًا تفاوت
 توان به سادگی اقدام به قیاس نمود.ها میوجود تفاوت

توان های بسیار ولی چون مسکر بودن خصوصیت بارزی است که در هر دو وجود دارد میبجو دو موضوع جداگانه هستند با تفاوتبرای مثال شراب و آ
 به سادگی قیاس نمود و حکم شراب را به آبجو سرایت داد.
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الفارق عباشد. زیر در قیاس ملفارق نمیاپس در قیاس جلی تردیدی در شباهت اصل و فرع که مبنای قیاس است وجود ندارد و در نتیجه قیاس ما مع
 توان حکم اصل را به فرع سرایت داد.چنان تفاوتی میان اصل و فرع که نمی

تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر زن می«دارد: قانون مدنی است که مقرر می ١٠٨٥الفارق مادۀ مثال حقوقی قیاس مع
مطابق این ماده تنها زن پیش از تمکین حق حبس » کند، مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.دارد امتناع 

گردد در این ماده برای مرد حث=ق حبس شناخته نشده است. تواند تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نماید. چنان کهمالحظه میدارد و می
قانون مدنی هم بایع و هم مشتری حق حبس دارند، در نکاح نیز  ٣٧٧نکاح را به بیع قیاس کنیم و بر آن باشیم که چون در بیع مطابق مادۀ  حاال اگر
ارد و وجود د های زیادیرسد زیرا میان نکاح و بیع تفاوتالفارق به نظر میتواند پرداخت مهریه را موکول به تمکین زن نماید چنین قیاسی معمرد می

 توان حکم بیع را به نکاح تسری داد.نمی

 گردند.العله و قیاس اولویت از مصادیق قیاس جلی محسوب مینکته دیگر آن که قیاس منصوص

ل و فرع تأثیری های اصباشد. در قیاس خفی بر خالف قیاس جلی مطمئن نیستیم که تفاوتخفی در لغت به معنای مخفی و پنهان میقیاس َخفی: 
باشد. مثال الفارق باشد؛ بنابراین قیاس خفی از نظر فقها شیعه حجت نمیاس ندارد بلکه تنها ظن به عدم تأثیر داریم و امکان دارد قیاس ما معدر قی

ی که قتل قانون مدن ٨٨٠کنیم؛ چنان که در مادۀ العله است که در آن علت حکم اصل بیان نشده و ما آن را استنباط میبارز قیاس خفی قیاس مستنبط
م نیست. حال اگر این علت در داند علت حکم بیان نشده و برخی از علما، علت را طمع به مال میمورث را مانع ارث می دانندکه این امر قطعی و مسلَّ

 ایمقانون مدنی را در مورد قتل موصی نیز اجرا کنیم دست به قیاس خفی زده ٨٨٠قتل موصی نیز وجود داشته باشد و حکم مادۀ 

 باشد.خالصه آن که قیاس جلی از نظر فقها شیعه حجت است ولی قیاس خفی از نظر آنان حجت نمی

 تقسیم سوم: قیاس اولویت، قیاس مساوی و قیاس ادنی

صل اتر و بارزتر از علت، در اصل وجود دارد بدین معنا که اگر حکم برای قیاسی است که در آن علت حکم در فرع به صورتی قوی قیاس اولویت:
یدتر و دثابت باشد برای فرع هم به طریق اولی ثابت خواهد بود؛ زیرا همان علتی که موجب تشریع حکم برای اصل گردیده در مرد فرع نیز به مراتب ش

 تر وجود دارد و موجب تسّری حکم اصل به فرع خواهد گردید.واضح

ٍفّ به پدر و مادر اف مگوی و کمترین اهانتی را روا مدارَفَال َتُقْل لَ «فرماید: سورۀ اسراء می ٢٣مثال، خداوند در آیۀ 
ُ
در این آیه ار گفتن ُاف که » ُهَما أ

ُاف «احترامی به پدر و مادر است نهی گردیده و داللت بر حرمت آن دارد. حال اگر برای یافتن حکم ضرب و شتم پدر و مادر این موارد را به کمترین بی
احترامی نسبت به پدر و مادر است، در این موارد به مراتب شدیدتر وجود دارد. پس به طریق مان اذیت کردن و بیقیاس کنیم، علت حکم که ه» گفتن

 اولی ضرب و شتم پدر و مادر نیز حرام است.

ه جه به این مادبا تو» جمع بین دو خواهر ممنوع است، اگر چه به عقد منقطع باشد«قانون مدنی است که مقرر داشته است:  ١٠٤٨مثال دیگر مادۀ 
 جمع میان سه یا چهار خواهر یا بیشتر به طریق اولی ممنوع است.

 قیاسی است که علت حکم در اصل و فرع با هم یکسان است؛ یعنی علت حکم در هیچ یک بر دیگری ترجیحی ندارد.قیاس مساوی: 

ری تفویض کند، مگر اینکه واقف در ضمن وقف به ا اذن داده باشد ... تواند تولیت را به دیگمتولی نمی«دارد که: قانون مدنی مقرر می ٨٣مثال مادۀ 
م حق توان گفت وصی هتواند وصایت را به دیگری واگذار کند، قانون ساکت است؛ اما با توجه به مالک مادۀ فوق میذر مورد اینکه آیا وصی می.» 

 واگذاری وصایت به دیگری را ندارد، مگر به اذن موصی.

تر از اصل وجود دارد، مانند قیاس ایقاع به عقد در مورد اصل آزادی قراردادها. یاسی است که علت حکم در فرع به صورت ضعیفققیاس أدنی: 
ذ اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافقراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده«دارد: قانون مقرر می ١٠چنان که مادۀ 
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عات هم جانبۀ افراد در ایقاای تأثیر اراده و رضایت دو طرفه اشخاص در عقود مصالح اجتماعی است. این مبنا و علت برای تأثیر ارادۀ یکمبن» است.
 دهند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.وجود دارد؛ لذا ایقاعاتی هم که افراد انجام می

  شود شود. منظور از این اصطالح، حکمی است که در عبارت بدان تصریح نشده ولی از آن فهمیده میمی نیز نامیده» مفهوم موافق«قیاس اولویت
ز لحاظ او از جهت نفی و اثبات نیز با حکم یادشده در عبارت (منطوق) موافقت دارد، در مقابل مفهوم مخالف که حکم یادشده در جمله با حکم مفهوم 

 بت و دیگری منفی است مانند مفهوم شرط و مفهوم وصف.نفی و اثبات مغایرند؛ یعنی یکی مث
 

 اصطالحات مهم در بحث قیاس:

یردخیل که یعنی با اجتهاد و نظر، علت حکم از دیگر اوصاف غ» تنقیح مناط«؛ به عبارت دیگر تعیین علت حکمیعنی » تنقیح مناط«تنقیح َمناط: 
 را به دیگر مواردی که علت حکم در آنها وجود دارد سرایت دارد.در نص شرعی آمده، تشخیص داده شود تا بتوان حکم یادشده 

 از این ماده» هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است«قانون مدنی:  ٢١٨مثال مطابق مادۀ 
 آن است.صوری بودن » بطالن معامله«شویم که علت متوجه می

 بر دو قسم است: تنقیح مناط

 (قطعًا بدانیم) علت حکم وصف مشخص و معینی است و سایر اوصاف در آن دخیل نیستند: یقین داشته باشیمیعنی تنقیح مناط قطعی:  .١
 به نظر فقهای شیعۀ امامیه و فقهای اهل سنت این قسم از تنقیح مناط حجت است.

وصاف دیگر در که ا به طور قطع ندانیمحکم وصف مشخصی باشد ولی  (ظن داشته باشیم) علت احتمال دهیمیعنی  تنقیح مناط ظنی: .٢
اند یا خیر: این قسم از تنقیح مناط به نظر فقهای شیعۀ امامیه حجت نیست ولی به نظر فقهای اهل سنت حجت حکم قضیه دخیل بوده

 است.
 شود.به تنقیح مناط قطعی، قیاس به الغاء فارق نیز گفته می 
 صادیق قیاس جلی است.تنقیح مناط قطعی از م 

شود و این علت در فرع نیز موجود است و ما حکم منظور از اتحاد طریق آن است که نصی وجود دارد که علت حکم از آن استفاده میاتحاد طریق: 
 .ۀ امامیه حجت استدهیم. اتحاد طریق نیز همانند تنقیح مناط قطعی از انواع قیاس جلی بوده و از نظر فقهای شیعاصل را به فرع سرایت می

ه قادر شود که چون شخص مرددانیم که در دعوای بر میت، مدعی باید قسم استظهاری یاد کند. از حدیثی که در این مورد داریم استفاده میمثال می
ورد د دارد پس حکم این مبه دفاع نیست، مدعی باید برای اثبات راستی خود سوگند یاد نماید. همین علت در مورد دعوا بر مجنون و صغیر هم وجو

 همان حکم مورد اول است.

 شود. در تخریج َمناط بر خالف تنقیح مناط قطعی و اتحادتخریج یعنی خارج کردن و ِاخاله از خیال ناشی میتخریج َمناط (مناسبت یا ِاخاله): 
نماییم ت بین حکم و وصف خاصی از آن خارج و خیال میطریق، علت حکم بیان نشده و ما آن را با توجه به برخی خصوصیات موضوع و توجه به مناسب

العله است زنیم. تخریج مناط نوعی قیاس مستنبطکنیم و دست به قیاس میکه علت حکم، همان وصف است و این علت را در فرع نیز مالحظه می
 باشد.که از نظر فقهای شیعۀ امامیه حجت نمی

یعنی قاضی نباید در حال عصبانیت قضاوت کند. در این مثال به علت حکم » ی القاضی و هو غضبانال یقض«اند: مثال پیامبر اکرم (ص) فرموده
بنابراین  است، مشّوش بودن فکر قاضی، علت این حکمشویم که ای نشده است ولی ما با عقل خودمان و با توجه به وصف غضبان متوجه میاشاره

 وجود دارد سرایت دهیم. توان این حکم را به سایر مواردی که این علتمی
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گذار در این ماده قانون» شود.اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می«قانون مدنی است که مقرر داشته است:  ٨٠٢مثال دیگر مادۀ 
 د هبهعینی بودن عقاین حکم  شویم علتبه علت حکم اشاره نکرده است ولی ما با عقل خود و با توجه به اوصافی که در این ماده است متوجه می

 است.

در تنقیح مناط علت حکم در کالم آمده است و ما علت حکم را از بین اوصافی که در کالم آمده است به مقایسه تنقیح َمناط و تخریج َمناط: 
 .آوریمخود آن را به دست میآوریم؛ لیکن در تخریج مناط علت حکم در کالم ذکر نشده است و ما با خیال و پندار و به وسیلۀ عقل دست می

 یعنی اینکه علت حکم را بدانیم و در هر موضوع بررسی کنیم که آیا این علت در آن موضوع وجود دارد یا خیر.» تحقیق مناط«تحقیق َمناط: 

 ن معامله به واسطۀ فقدان قصداگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آ«دارد: قانون مدنی که مقرر می ١٩٥مثال مطابق مادۀ 
ای اکراهی تحقیق و بررسی کنیم که مکَره قصد انجام است حال اگر در مورد معامله فقدان قصددانیم که در این ماده علت حکم می» باطل است

 ود.شای بوده که مکَره فاقد قصد بوده باشد، به این عمل تحقیق مناط گفته میمعامله را داشته یا اکراه به درجه

قانون مدنی پنج شرط دارد. حال در هر مورد اگر بخواهیم به وجود حق شفعه حکم دهیم باید دید آیا شرایط  ٨٠٨مثال دیگر حق شفعه مطابق مادۀ 
 باشد یا خیر؟قانون مدنی موجود می ٨٠٨گانۀ مادۀ پنج

واقع وحدت مالک همان قیاس است که علت حکم در اصل باشد. در وحدت یعنی یکسان بودن و مالک به معنای َمناط و علت میوحدت مالک: 
امامیه  العله است که از نظر فقهای شیعۀباشد. حال اگر این علت بیان شده باشد وحدت مالک، نوعی اتحاد طریق و قیاس منصوصو فرع یکسان می

یعۀ امامیه العله است که از نظر فقهای شقیاس مستنبطباشد؛ ولی هرگاه علت بیان نشده باشد وحدت مالک، نوعی تخریج مناط و در نتیجه حجت می
 باشد.حجت نمی

 قیاس در حقوق ایران

هیچ متن قانونی دیده نشده که قیاس را مجاز یا ممنوع اعالم کرده باشد و چون منع نشده اصوًال باید آن را جایز دانست. لکن باید پیش از انقالب: 
رود؛ زیرا اصل قانونی بودن جرم و مجازات مانع تفسیر موّسع قوانین جزائی و موجب تفسیر متهم به کار نمیتوجه داشت که در حقوق جزا قیاس به زیان 

ن دلیلی بر های حقوقی چومضّیق است. در حالی که قیاس نوعی از تفسیر موسع است، لذا جایز نیست، در شرع نیز چنین است. ولی در سایر رشته
، به جز در مواردی مانند ارث که بیشتر مقررات آن امری است، مجاز دانست. این مطلب از مطالعۀ کتب حقوقی جدید توان آن رامنع آن وجود ندارد می

 مراجعه کرد.» تمثیل«توان به مقدمۀ جلد دوم حقوق مدنی تألیف مرحوم دکتر امامی زیرعنوان به خوبی پیداست. برای نمونه می

اینکه حقوق ایران در جمهوری اسالمی ایران بر حقوق شیعه مبتنی است و به طوری که خواندیم  با توجه بهدر حقوق جمهوری اسالمی ایران: 
توان به کار بست ا نمیالعله ر رسیم که در حقوق کنونی ایران، قیاس مستنبطالعله حجت نیست، به این نتیجه میدر مذهب شیعۀ امامیه قیاس مستنبط

 رد.توان به کار بولی اقسام دیگر آن را می

 

 دلیل چهارم: عقل

ی آن که ترین معنادر زبان عربی در معانی مختلفی مانند رشد، خرد، علم، قلب، تأمل در کارها، قلعه و ِحصن به کار رفته است؛ اما معروف» عقل«واژۀ 
 به زبان فارسی نیز راه یافته معنای رشد و خرد، در مقابل حماقت و ابلهی است.

 شود.گفته می» دلیل عقلی«م عقلی که به وسیلۀ آن بتوان حکمی شرعی صادر نمود به هر حک تعریف دلیل عقلی:

 پردازیم:هایی از دلیل عقلی میدر ذیل به نمونه
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 کند که دفع ضرر احتمالیقاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل: به موجب این قاعده هرگاه انسان دربارۀ چیزی احتمال ضرر بدهد، عقل حکم می .١
 بر او واجب است.

گاهی، عملی را انجام بدهد که موجب ورود ضرر از سوی دیگران به خود شود قا .٢ عدۀ اقدام: به موجب این قاعده هرگاه شخصی با توجه و آ
 دیده، مسؤولیتی ندارد.کند که واردکنندۀ زیان در قبال زیانعقل حکم می

 اقسام دلیل عقلی

 ـ حکم ظاهری ٢ـ حکم واقعی  ١دستۀ اول: 

ین فهمد که ستمگری و اعمال زور در روابط بیی است که عقل بتواند بفهمد مسئلۀ مورد نظر واقعًا خوب است یا بد؛ مثًال عقل میدر جاحکم واقعی: 
 .گویندمی» حکم واقعی«کند چنین حکمی ناشی از درک کامل و روشن حقایق امور است که آن را افراد کاری است ناپسند و آن را محکوم می

تواند بگوید که با همان حال چه باید کرد. مثًال هر گاه عقل تواند واقعیت را چنان که هست درک کند اما مییی است که عقل نمیدر جاحکم ظاهری: 
ند که آن کای در اختیار ندارد تا به حکم شرع پی ببرد، در این صورت عقل خود حکم میای حکمی دارد ولی وسیلهداند که شرع واقعًا در مسئلهمی

داند؛ مباح و جایز است. مثًال دخانیات در صدر اسالم وجود نداشته و حکمی از شرع در خصوص این مسئله نرسیده در اینجا عقل آن را جایز می مسأله
 و به عبارت دیگر مجازات مستلزم تصریح قانونی است.»عقاب بالبیان قبیح است«زیرا معتقد است که 

 . حکم مبتنی بر منطق٢عقلی . حکم مبتنی بر ُحسن و ُقبح ١دستۀ دوم: 

بح عقلی: 
ُ
کند که در برابر م میآنکه عقل حک ي تحسین و تقبیح عقلی هستند مانندگاهی احکام عقلی مبتنی بر قاعدهحکم مبتنی بر ُحسن و ق

 کمک و احسان دیگران تشکر کنیم.

معلول باید علت را یافت  کند برای یافتنآنکه عقل حکم می گاهی احکام عقلی مبتنی بر تحسین و تقبیح عقلی نیست مانند حکم مبتنی بر منطق:
 باشد.که در این حکم اثری از بحث خوبی و زشتی امور نمی

 ـ غیرمستقالت عقلی ٢ـ مستقالت عقلی  ١دستۀ سوم: 

د، این دلیل حکم شرعی برسگیری از مقدمات شرعی، حکمی را درک کند و در نتیجه به ییک هرگاه عقل به تنهایی و بدون بهرهمستقالت عقلی: 
 رسیم.گویند؛ به بیان دیگر در مستقالت عقلی از جمع دو مقدمۀ عقلی به حکم شرعی میمی» مستقالت عقلی«عقلی را 

هرگاه عقل، در رسیدن به نتیجۀ مطلوب، یعنی برای اثبات حکم شرعی، از مقدمات غیرعقلی (شرعی) هم استفاده کند، این غیرمستقالت عقلی: 
گویند؛ به عبارت دیگر در استلزامات عقلی از ترکیب یک مقدمۀ عقلی و یک مقدمۀ می» استلزامات عقلی«یا » غیرمستقالت عقلی«عقلی را  دلیل

 رسیم.غیرعقلی (یا شرعی) به حکم شرعی می

ت که برای اینکه ؛ الزم به ذکر اسشودتوضیح بیشتر این که گفتیم دلیل عقلی عبارت است از حکمی عقلی که به وسیلۀ آن حکمی شرعی صادر می
یک حکم شرعی را از دلیلی به دست آوریم، نیازمند تشکیل قیاسی منطقی هستیم، همان طور که در مباحث پیشین ذکر شد، قیاس منطقی قیاسی 

 شود.است که از صغری، کبری و نتیجه تشکیل می

 های زیر دقت کنید:به مثال

 عقل قبیح و ناپسند است.ـ صغری: غیبت کردن به حکم  ١مثال 

 کند.کبری: هر چه را که عقل بدان حکم کند، شرع نیز بدان حکم می

 نتیجه: غیبت کردن شرعًا ممنوع و حرام است.

 .در این مثال صغری و کبری، حکمی عقلی هستند که از ترکیب آنها حکم شرعی حرمت و ممنوعیت غیبت به دست آمد 
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 شود.گفته می» مستقالت عقلی«ند که به آن در این مثال هر دو مقدمه عقلی هست 

 ـ صغری: رفتن به حج بر شخص مستطیع واجب است. ٢مثال 

 کبری: هرگاه عملی واجب باشد، به حکم عقل انجام دادن مقدمات آن نیز واجب است.

 نتیجه: انجام دادن مقدمات حج بر شخص مستطیع واجب است.

  (یا غیرعقلی) و کبری حکمی عقلی است که از ترکیب آنها حکم شرعی وجوب انجام مقدمات حج به دست در این مثال صغری حکمی شرعی
 آمد.
  شود.ه میگفت» استلزامات عقلی«یا » غیرمستقالت عقلی«در این مثال یک مقدمه عقلی و مقدمۀ دیگر غیرعقلی (شرعی) است که به آن 

 ه است.ـ صغری: خداوند از روزه گرفتن در روز عید فطر نهی کرد ٣مثال 

 کبری: نهی داللت بر حرمت دارد.

 نتیجه: روزه گرفتن در روز عید فطر حرام است.

  در این مثال صغری و کبری حکمی شرعی (یا غیرعقلی) هستند که از ترکیب آنها حکم شرعی حرمت روزه گرفتن در روز عید فطر به دست آمده
 است.

 شود.گفته می» دلیل نقلی«یا » دلیل شرعی«ست، به آن در این مثال که هر دو مقدمۀ آن شرعی (یا غیرعقلی) ا 

 مثال برای مستقالت عقلی

 صغری: عدالت به حکم عقل نیکو و پسندیده است.

 کند.کبری: هر چه را که عقل به آن حکم کند، شرع نیز به آن حکم می

 نتیجه: عدالت شرعًا واجب است.

 حکم شرعی وجوب عدالت به دست آمد. در اینجا هر دو مقدمه عقلی هستند که از ترکیب آنها

 مثال برای غیرمستقالت عقلی

 »تسلیم مبیع بر بایع واجب است«صغری: 

 »هرگاه عملی واجب باشد. به حکم عقل انجام دادن مقدمات آن واجب است«کبری: 

 »انجام مقدمات تسلیم مبیع بر بایع واجب است.«نتیجه: 

 ی است که از ترکیب آنها حکم شرعی وجوب انجام مقدمات تسلیم مبیع به وجود آمد.در اینجا صغری حکمی شرعی و کبری حکمی عقل

 

 قاعدۀ مالزمه بین حکم عقل و شرع

ْرُع َحَکَم ِبِه اْلَعْقُل «دارد کهمالزمه بیان می قاعده ْرُع، َو ُکلُّ ما َحَکَم ِبِه اْلشَّ ه خواهیم در دو بخش ببحث میدر این » ُکلُّ ما َحَکَم ِبِه اْلَعْقُل َحَکَم ِبِه اْلشَّ
 بررسی این قاعده بپردازیم و ببینیم که آیا این قاعده صحیح است یا نیست

ْرُع «بخش اول:  شَّ
ْ
ُل َحَکَم ِبِه ال

ْ
َعق

ْ
قل کند. برای مثال عیعنی هر چه را که عقل به آن حکم کند، شرع نیز به آن حکم می»: ُکلُّ ما َحَکَم ِبِه ال

 .ستا صحیحکند: این بخش از قاعده بنا بر نظر مشهور اصولیون شیعه ویی ناپسند است، شرع نیز از آن منع میکند که دروغگحکم می
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ُل «بخش دوم: 
ْ

َعق
ْ
ْرُع َحَکَم ِبِه ال شَّ

ْ
قاعده  کند: این بخش ازیعنی هر چه را که شرع به آن حکم کند عقل نیز به آن حکم می»: ُکلُّ ما َحَکَم ِبِه ال

کند که نماز ا گاه ممکن است شرع به چیزی حکم کند ولی عقل نتواند مصلحت و مفسدۀ آن را درک کند، برای مثال شارع حکم میزیر  صحیح نیست
کعت تواند علت اینکه چه مصلحتی در اینکه نماز مغرب باید در سه ر مغرب باید سه رکعت باشد ولی نماز عشاء باید چهار رکعت باشد، در اینجا عقل نمی

 کند.توان گفت هر چیزی که شرع به آن حکم دهد، عقل نیز به آن به حکم میشود دریابد؛ بنابراین این بخش از قاعده صحیح نیست و نمیخوانده 

 ح و مفاسدی راتوانست مصالگویند اگر عقل ما کامل بود و میالبته برخی معتقدند که این بخش از قاعده نیز صحیح است و آنها در توجیه نظر خود می
 کرد.بیند درک کند، عقل نیز حکمی مطابق حکم شرع صادر میکه شارع می

 عقل عملی و عقل نظری

، »وستعدالت نیک«شود؛ مانند اینکه گفته می» عقل عملی«ها حکم کند به آن هرگاه عقل به مسائل مربوط به عمل و رفتار انسان عقل عملی:
 »خوب استکمک کردن به نیازمندان «، »دروغگوی ناپسند است«

هان هستی ج«شود. مااند اینکه گفته می» عقل نظری«ها ارتباطی ندارد به آن هرگاه عقل به اموری حکم کند که به رفتار و عمل انسان عقل نظری:
 »تر استکل از جزء بزرگ«یا » خالقی دارد

یابد. با توجه عقل نظری، آنچه را که شایستۀ دانستن است درمیکند و به عبارت دیگر، عقل عملی، آنچه را شایستۀ انجام یا شایستۀ ترک است درک می
های یادشده، عقل در واقع یک گوهر بیش نیست؛ یعنی دو گونه عقل وجود ندارد، بلکه تفاوت دوقسم یادشده تنها از جهت نوع مسائلی است به تعریف

ِق (یعنی آنچه عقل درک کند؛ به عبارت دیگر عقل عملی و عقل نظری، یک نکه عقل درک و دریافت می یرو برای درک است و تفاوت آنها به متعلَّ
 گردد.کند) باز میمی

 

 مباحث استلزامات عقلی

 مبحث اول: مقدمۀ واجب

 المقدمه.باشیم: یکی مقدمه و دیگری ذیدر بحث مقدمۀ واجب با دو اصطالح مهم مواجه می

شود قابل تحقق نیست؛ به عبارت دیگر هرگاه انجام عملی متوقف المقدمه گفته مین ذیمقدمه امری است که اگر محقق نگردد امر دیگری که به آ
و عمل مورد نظر را  »مقدمه«بر انجام امور دیگری باشد به صورتی که بدون انجام این امور، تحقق آن عمل ممکن نباشد، اصطالحًا این امور را 

 گویند.می »المقدمهذی«

 نام، تهیۀ ویزا، وسایل سفر و ... است که بدون آن، انجامکلیف الهی است متوقف بر فراهم کردن مقدماتی مانند ثبتبرای مثال انجام حج که یک ت
 گویند.می» مقدمۀ واجب«شود. به این امور مقدماتی، حج در وقت مقرر میسر نمی

هارت گویند؛ مانند طدماتی است که به آن مقدمۀ واجب میمثال دیگر، خواندن نماز واجب است، ولی از نظر شرعی، اقامۀ صحیح نماز مبتنی بر مق
 بدن و لباس، داشتن وضو، یافتن جهت قبله، ایستادن به سوی قبله و ... .

باشد؛ بنابراین هرگاه شخصی در کنکور قبول نشود قادر به ورود به دانشگاه نیست. همچنین مثال دیگر، مقدمۀ ورود به دانشگاه قبولی در کنکور می
از  آید مقدمه قبلباشد؛ چنان که از این دو مثال برمیهای وکالی دادگستری میۀ أخذ پروانۀ کارآموزی وکالت قبولی در آزمون ورودی کانونمقدم

 المقدمه است.ذی

 اقسام مقدمه
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المقدمه با آن واجب یای است که ذ گردد؛ به عبارت دیگر مقدمۀ وجوب مقدمهالمقدمه میای است که باعث وجود ذیمقدمهمقدمۀ وجوب:  .١
 المقدمه واجب نخواهد شد.شود و اگر مقدمه نباشد ذیمی

شود و هرگاه مستطیع شد، وجوب حج محقق برای مثال استطاعت، مقدمۀ وجوب حج است؛ زیرا اگر شخص مستطیع نباشد حج بر او واجب نمی
 گردد.می

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای «ق.م:  ١١٠٨و مادۀ » هدۀ شوهر استدر عقد دائم نفقه زن به ع«ق.م:  ١١٠٦برای مثال مطابق مادۀ 
زن  شود که زن تمکین نماید؛ بنابراین به تمکیننفقۀ زن در صورتی بر شوهر واجب می» وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

 گویند.مقدمۀ وجوب می

المقدمه متوقف بر تحقق مقدمه المقدمه واجب است ولی انجام ذیبدون آن، ذیای است که مقدمهمقدمۀ وجود واجب (مقدمۀ واجب):  .٢
المقدمه گردد، مقدمۀ واجب به هیچ وجه باعث وجوب ذیالمقدمه میباشد. به عارت دیگر برخالف مقدمۀ وجوب که باعث واجب شدن ذیمی

 باشد.انجام مقدمه می المقدمه به خودی خود واجب است ولی انجام آن متوقف برشود بلکه ذینمی
دانیم نماز به خودی خود واجب 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.

مخارج تسلیم مبیع از «ق.م:  ٣٨١و مطابق مادۀ » تتسلیم مبیع بر بایع و تسلیم ثمن بر مشتری واجب اس«ق.م:  ٣٦٢برای مثال مستفاد از مادۀ 
تسلیم مبیع  »قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهدۀ بایع است مخارج تسلیم ثمن بر عهدۀ مشتری است.

مردن یا بیل حمل کردن آن به محل تسلیم، شبر بایع واجب استو تسلیم ثمن بر مشتری واجب است ولی انجام این واجب متوقف بر مقدماتی از ق
وزن کردن و ... است که این أعمال ممکن است مخارجی داشته باشد؛ بنابراین پرداخت مخارج تسلیم مبیع یا ثمن مقدمۀ واجب یا مقدمۀ وجود 

 واجب است.

د را انجام کند که تکلیف خوم آن انسان یقین پیدا میای است که با انجاباشد. مقدمۀ علم مقدمهمراد از علم همان قطع و یقین میمقدمۀ علم:   .٣
 داده 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 
 کند که رو به قبله نماز خوانده است.می باشد همچنین علم و یقین پیداقطعًا تکلیف خود را به جا آورده و نماز او صحیح می

مثال حقوقی مقدمۀ علم در بحث ادای دین است. هرگاه شخص بداند که یک میلیون تومان بدهکار است ولی نداند به علی بدهکار است یا به 
 کرده است. کند که دین خود را پرداختمحمد در این صورت او با پرداخت این مبلغ به هر دو شخص علم و یقین پیدا می

المقدمه شود؛ به عبارت دیگر هرگاه مقدمۀ صحت وجود داشته باشد، ذیالمقدمه میای است که موجب صحت ذیمقدمه مقدمۀ صحت: .٤
 المقدمه باطل خواهد بود.صحیح بوده و هرگاه مقدمۀ صحت نباشد، ذی

 شود.باید توجه داشت که در حقوق مدنی به مقدمۀ صحت، شرط صحت گفته می

 در اینجا قصد انشاء »شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد کندعقد محقق می«ق.م:  ١٩١مطابق مادۀ  مثال
 مقدمۀ صحت عقد است.

قبض  وشود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او هبه واقع نمی«ق.م:  ٧٩٨مثال دیگر، مطابق مادۀ 
 در اینجا قبول و قبض متهب مقدمۀ صحت هبه است.» بدون اذن واهب اثری ندارد.

قدمۀ المقدمه، نافذ و هرگاه مگردد؛ به عبارت دیگر هرگاه مقدمۀ نفوذ موجود باشد ذیالمقدمه میای است که باعث نفوذ ذیمقدمهمقدمۀ نفوذ:  .٥
 المقدمه غیرنافذ خواهد بود.نفوذ نباشد ذی

 گردد.ال اجازه در عقود غیرنافذ مقدمۀ نفوذ است، چرا که هرگاه اجازه نباشد عقد، غیرنافذ و هرگاه اجازه پس از عقد واقع شود عقد نافذ میبرای مث
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باید توجه داشت مقدمۀ صحت با مقدمۀ نفوذ تفاوت دارد. بدین معنی که فقدان مقدمۀ صحت موجب بطالن عقد ولی فقدان مقدمۀ نفوذ موجب 
 شود.فوذ معامله میعدم ن

داند بدون آن که در قانون یا عرف بیان شده باشد. برای مثال وضو المقدمه الزم میای است که شرع آن را برای ذیمقدمهمقدمۀ شرعی:  .٦
ا یکرد، عقل یا عرف و مقدمۀ شرعی نماز و استطاعت، مقدمۀ شرعی وجوب حج است. چنانکه اگر شرع در مورد وضو و استطاعت سکوت می

 کرد.قانون با آن حکم نمی
داند بدون آن که شرع یا قانون و یا عرف به آن حکم دهد؛ چنان المقدمه الزم میای است که عقل آن را برای انجام ذیمقدمهمقدمۀ عقلی:  .٧

 ارج شود.کند که باید از آن محل مخصوص خکه اگر شخصی بخواهد از محلی که تنها یک راه خروجی دارد خارج شود عقل حکم می
ی و های مالالمقدمه و نا به سامانیهای مالی و اقتصادی است. در اینجا سرقت ذیکند علت سرقت نا به سامانیبرای مثال عقل حکم می

 اقتصادی مقدمۀ عقلی است.

ن و یا عقل به آن حکم المقدمه الزم است بدون آن که شرع یا قانوای است که عادتًا برای انجام ذیمقدمه مقدمۀ عادی (مقدمۀ عرفی): .٨
باشند  به آندهد؛ به عبارت دیگر هرگاه مردم بر حسب عادت پیش از انجام امری دیگری را انجام دهند، بدون آن که قانونًا یا شرعًا و یا عقًال ملزم 

موده و از تدا تماس تلفنی حاصل نشود؛ چنان که مرسوم است مردم پیش از مراجعه به منزل یکدیگر، اببه این امر مقدمۀ عادی یا عرفی گفته می
 گیرند.شخص مزبور اذن مالقات می

المقدمه الزم دانسته است بدون آن که شرع یا عرف و یا عقل به آن حکم دهد. برای ای است که قانون آن را برای ذیمقدمه مقدمۀ قانونی: .٩
ر دفترخانه، تصمیم دادگاه از جمله گواهی عدم امکان سازش مقدمۀ اجرای صیغۀ طالق د ٩١قانون حمای خانواده مصوب  ٢٤مثال مطابق مادۀ 

 باشد.می
ادگاه در اینجا رسیدگی د» باشد.شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می«قانون آیین دادرسی مدنی:  ٤٨مثال دیگر مطابق مادۀ 

 المقدمه و تقدیم دادخواست مقدمۀ قانونی است.ذی

 باشد:: مقدمه از لحاظ زمانی سه قسم میمانیاقسام مقدمه از لحاظ ز

 های وکالیالمقدمه است: مانند مقدمۀ أخذ پروانۀ کارآموزی وکالت قبولی در آزمون ورودی کانوناز ذی قبلای که مقدمهمقدمۀ متقدم:  .١
 باشد.دادگستری می

 ریاجازۀ پدر یا جد پد» وقوف به اجازۀ پدر یا جد پدری او استنکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد م«ق.م:  ١٠٤٣مثال مطابق مادۀ 
 مقدمۀ متقدم برای نکاح دختر باکره است.

شود، به المقدمه است: همان اجزای ماهیت مرکب بوده که به آن مقدمات داخلی نیز گفته میبا ذی زمانهمای که مقدمهمقدمۀ مقارن:  .٢
 توان هر یک از اجزاء را مقدمه نامید؛ چنان که حمد،م مانند نماز که دارای اجزای گوناگونی است میعبارت دیگر هرگاه ماهیت مرکبی داشته باشی

 گردند.باشند هر کدام مقدمۀ داخلی نماز محسوب میسوره، رکوع، سجود و ... که هم زمان با نماز می
قابلیت  »شوداع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میهرگاه عین مستأجره به واسطۀ عیب از قابلیت انتف«ق.م:  ٤٨١مثال مطابق مادۀ 

 مقدمۀ متقارن عقد اجاره است زیرا باید تا پایان مدت اجاره وجود داشته باشد. انتفاع از عین مستأجره

ر شود عقد ودیعه منفسخ و گذار محجوگذار تغییری حاصل گردد مثًال اگر امانتاگر در احوال شخص امانت«ق.م:  ٦٢٨مثال دیگر، مطابق مادۀ 
برای ودیعه » مقدمۀ مقارن« گذاراهلیت داشتن امانت» توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را داردودیعه را نمی

 استزیرا باید تا پایان ودیعه وجود داشته باشد.
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ابتدا  آیند، یعنیالمقدمه میاقع با مقدماتی مواجه هستیم که پس از ذیالمقدمه است: در بعضی از مو از ذی بعدای که مقدمهمقدمۀ متأخر:  .٣
تأخر تر شرط مآید اصطالحًا شرط متأخر و به بیان دقیقالمقدمه میای که پس از ذیگردد. به مقدمهالمقدمه است و سپس مقدمه موجود میذی

 شود.بر وجه کشف گفته می
ود که موجب شگردد و سپس اجازۀ مالک واقع میدانیم ابتدا عقد فضولی منعقد میی است. چنان که میمثال بارز شرط متأخر اجازه در عقد فضول

 است.» مقدمۀ متأخر«در بیع فضولی اجازۀ مالک گردد؛ بنابراین نفوذ عقد فضولی می

 

لمقدمه به دلیلی واجب باشد مقدمۀ آن ابه عقیدۀ علمای اصول، مقدمۀ واجب، واجب است؛ به عبارت دیگر هرگاه ذی مقدمۀ واجب واجب است:
ون تکلیف آید و چمینیز به حکم عقل واجب خواهد بود. دلیل وجوب مقدمۀ واجب آن است که اگر مقدمۀ واجب، واجب نباشد تکلیف به ماالُیطاق پیش

 ولی مقدمۀ آن واجب نباشد یعنی شخص بتواند به ماالُیطاق محال است باید حکم به مقدمۀ واجب داد؛ به عبارت دیگر هرگاه انجام کاری واجب باشد
اقت ایم که از طالمقدمه را انجام دهد و اگر چنین باشد او را مکلف به امری ساختهتوان از او انتظار داشت که حتمًا ذیمقدمه را انجام ندهد، چگونه می

 ز واجب خواهد بود.و قدرت او خارج است؛ بنابراین هرگاه امری واجب باشد به حکم عقل، مقدمۀ آن نی

 شود:ثمرۀ و کاربرد بحث مقدمۀ واجب در دو مورد ظاهر می ثمرۀ بحث:

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  .١
 عمل، آمر از امر خود رجوع کند، در این صورت:

  المثل عمل خواهد بود.واجب را واجب بدانیم: مأمور مستحق أخذ اجرتاگر مقدمۀ 
 باشد.المثل عمل خود نمیاگر مقدمۀ واجب را واجب ندانیم: مأمور مستحق أخذ اجرت 

ل قابهرگاه شخصی با شخص دیگری برای انجام دادن کاری قراردادی منعقد نماید و پس از انجام دادن مقدمات انجام آن عمل از سوی طرف م .٢
 و پیش از انجام دادن کار اصلی، قرارداد را فسخ کند، در این صورت:

 المثل خواهد بود.اگر مقدمۀ واجب را واجب بدانیم: طرف مقابل برای انجام مقدمات انجام عمل مستحق اجرت 
 د بود.المثل نخواهاگر مقدمۀ واجب را واجب ندانیم: طرف مقابل برای انجام مقدمات انجام عمل مستحق اجرت 

نند توانند رجوع کق.م که مقرر داشته است: جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می ٥٦٥بنابراین مادۀ 
ا مستحق عامل ر » مقدمۀ واجب، واجب است«بر مبنای قاعدۀ » المثل عمل عامل را بدهدولی اگر جاعل در اثنای عمل، رجوع نماید باید اجرت

 المثل عمل خود دانسته است.اجرت

 

 مبحث دوم: إذن در شئ إذن در لوازم آن است

 پیش از بحث در این مورد باید دو اصطالح جوهر و عرض مورد مطالعه قرار گیرد.

باشد؛ مانند میز، ری نمیجوهر یا ذات امری است که در خارج از ذهن وجود مستقل داشته و وجود آن در خارج از ذهن وابسته به امر دیگجوهر: 
 خودکار، انسان و حیوان.

باشد. برای مثال سفیدی، سیاهی، نرمی، زبری، امری است که در خارج از ذهن وجود مستقل نداشته و همواره با جوهر (معروض) همراه می َعَرض:
در  ود بلکه سفیدی یا در برف است یا در کاغذ یا در دیوار یاشگرما و سرما َعَرض بوده و وجود مستقل ندارند؛ چنان که سفیدی مطلق در خارج یافت نمی

 گچ و ... .

 ـ َعَرض الزم ٢ـ َعَرض ُمفارق  ١َعَرض خود بر دو قسم است:انواع عرض: 
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اه است همر باشد؛ به عبارت دیگر َعَرض ُمفارق همواره با جوهر نبوده و ممکن َعَرضی است که از جوهر یا معروض قابل انفکاک میَعَرض ُمفارق: 
توان گفت که دیوار همواره سفید است، ممکن است دیوار آبی یا رنگ دیگری جوهر باشد و یا نباشد؛ چنان که سفیدی دیوار َعَرض ُمفارق است و نمی

 باشد. همچنین گمی آب َعَرض ُمفارق است چون احتمال دارد آب پس از مدتی به دلیلی سرد باشد.

باشد؛ چنان که سفیدی برف، َعَرض الزم است زیرا برف همواره واره با معروض (جوهر) بوده و از آن قابل انفکاک نمیَعَرضی است که همَعَرض الزم: 
 گردد.باشد. همچنین است حرارت آتش که َعَرض الزم محسوب میسفید می

 شود.گفته می» مالز «و به َعَرض الزم، » ملزوم«نکتۀ مهم آن که اصطالحًا به جوهری که دارای َعَرض الزم است 

باشد. مطابق این قاعده هرگاه در این قاعده منظور از شئ، جوهر یا ملزوم استو لئازم جمع الزم میقاعدۀ إذن در شئ إذن در لوازم آن است: 
زوم به معنای إذن در شخصی در امری إذن داشته باشد به حکم عقل در لوازن آن إذن خواهد داشت، زیرا لوازم همیشه همراه ملزوم بوده و إذن در مل

 باشد.لوازم نیز می

تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد؛ مگر این در عقد اجاره مستأجر می«دارد: ق.م که مقرر می ٤٧٤توان در مادۀ مثال حقوقی این قاعده را می
ه عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد. حال اگر موجر الصول مأذون است کمالحظه نمود. مطابق این ماده مستأجر علی» خالف آن شرط شده باشد.

توان مستأجر اول را در این مورد غیرمأذون شناخت زیرا تسلیم عین در خصوص تسلیم عین مستأجره اول به مستأجر دوم سکوت کرده باشد نمی
 در تسلیم عین مستأجره نیز مأذون خواهد بود. مستأجره از لوازم عقد اجاره بوده و هرگاه مستأجر در اجاره دادن مأذون باشد به حکم عقل

وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست؛ مگر این که تصریح به عدم «ق.م مقرر شده است:  ٦٧١مثال دیگر این قاعد در مادۀ 
ل در انجام لوازم آن نیز وکالت خواهد داشت؛ چنان که بدیهی است که هرگاه شخصی برای انجام امری وکالت داشته باشد به حکم عق» وکالت باشد.

 هرگاه وکیل، مأمور فروش مالی شود که در ید او است، پس از فروش مال و أخذ ثمن، به حکم عقل أذن در تسلیم مبیع نیز خواهد داشت.

 انواع الزم

 بررسی قرار دهیم.باید انواع الزم مورد » إذن در شئ، إذن در لوازم آن است«برای فهم بیشتر قاعدۀ 

ن الزمی است که روشن و آشکار نبوده و ذهن انسان به  ن. الزم غیربِیّ ن و دیگری الزم بِیّ ادگی به آن پی سالزم ابتدا بر دو قسم است. یکی الزم غیربِیّ
ن چنان که از نام آن پیداست، روشن و آشکار بوده و ذهن به سهولت به آن پی مینمی ن خود بر دو قسم است: یکیبرد. برد ولی الزم بِیّ ن  الزم بِیّ الزم بِیّ

ن به معنی اعم.  به معنی اخص و دیگری الزم بِیّ

ن به معنی اخص: .١ ن به معنی اخص الزمی است که چنان روشن و آشکار بوده که ذهن به صرف تصور ملزوم (جوهر) به آن پی  الزم بِیّ الزم بِیّ
برد؛ پی به فرد بودن آن می ٣برد و با تصور عدد یدی برده، با تصور آتش پی به حرارت میبرد؛ چنان که هر شخص با تصور برف پی به سفمی

ن به معنی اخص می ٣بنابراین سفیدی برف، حرارت آتش و فرد بودن عدد   باشند.همگی الزم بِیّ
ن به معنی اخص مقتضای ذات همۀ عقود می رد، یا با تصور بمییع به تملیک عین پیباشد به طوری که هر کس با تصور بمثال حقوقی الزم بِیّ

ن ببرد و با تصور نکاح، زوجیت را درک میاجاره پی به تملیک منافع می ه معنی کند؛ بنابراین تملیک عین، تملیک منافع و زوجیت به ترتیب الزم بِیّ
 اخص بیع، اجاره و نکاح است.

ن به معنی اعم:  .٢ ن به معنالزم بِیّ ای اعم، عالوه بر تصور ملزوم و تصور الزم باید نسبت و رابطۀ این دو نیز مورد تصور برای رسیدن به الزم بِیّ
بوده  ٦آن است که نصف عدد  ٣رسیم که الزمۀ عدد و ارتباط میان این دو به این نتیجه می ٦و تصور عدد  ٣قرار گیرد؛ چنان که پس از تصور عدد 

ن به معنای اعم میمی ٣نیز آن است که دو برابر عدد  ٦و الزمۀ عدد  کسی به این نتیجه  ٣گویند؛ زیرا به صرف تصور عدد باشد. این را الزم بِیّ
رسند که این عدد، همگان به این نتیجه می ٣در میان نیست در حالی که به صرف تصور عدد  ٦است چرا که عدد  ٦نصف عدد  ٣رسد که عدد نمی

ن به ٣باشد. پس فرد بودن عدد فرد می ن به معنی اعم عدد  ٣بودن عدد  ٦معنی اخص و نصف  الزم بِیّ  باشد.می ٣الزم بِیّ
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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 پس س مثال حقوقی الزم بِیّ
ور قرار گیرد و آن گاه نتیجه شود که وجوب نفقه از لوازم عقد نکاح است. همچنین پرداخت نفقه و باالخره رابطۀ عقد نکاح با پرداخت نفقه مورد تص

ن به معنی اعم عقد بیع است زیرا به صرف تصور عقد بیع، پرداخت ثمن به ذهن متبادر نمی عقد بیع و پرداخت  گردد بلکه بایدتأدیۀ ثمن که الزم بِیّ
 به مالزمه برده شود.ثمن تصور شود و با مالحظۀ ارتباط میان آن دو پی 

ن:  .٣ ن به معنی گفته شد نیاز به استدالل نیز خواهیم داشت؛ به عبارت الزم غیربِیّ ن عالوه بر تصور سه امری که در الزم بِیّ برای فهم الزم غیربِیّ
ن نیازمند تصور چهار امر است:  دیگر رسیدن به تصور الزم غیربِیّ

 ـ استدالل. ٤طه و نسبت میان ملزوم و الزم ـ تصور راب ٣ـ تصور الزم  ٢ـ تصور ملزوم  ١

ن مثلث، آن است که مجموع زوایای آن صد و هشتاد درجه باشد. برای پی بردن به این مطلب باید ابتدا مثلث تصور ش دسپس وبرای مثال الزم غیربِیّ
 هشتاد درجه با یکدیگر مورد مالحظه قرار گرفته و آنصد و هشتاد درجه که معادل دو قائمه استنیز مورد تصور قرار گیرد بعد از آن، مثلث و صد و 

 رسیم که مجموع زوایای مثلث صد و هشتاد درجه است.به این نتییجه می آیدگاه با استداللی که در علم هندسه به عمل می

ن، غیرقابل اقاله بودن عقد نکاح است. چنان که می ین عقد چنین نیست ولی به صرف تصور ا دانیم عقد نکاح قابل اقالهمثال حقوقی الزم غیر بِیّ
گردد بلکه باید عقد نکاح و اقاله جداگانه تصور شود و با مالحظۀ رابطۀ نکاح و اقالۀ و نیز استدالل حقوقی به این ای به ذهن متبادر نمیالزمه

 نتیجه برسیم که نکاح قابل اقاله نیست.

روط اند. چنان که در بحث شه الزمۀ عقد را به دو قسم الزمۀ ذات و الزمۀ اطالق تقسیم نمودهدر پایان بحث از لوازم این نکته را نیز باید افزود ک
توان ضمن عقد در حقوق مدنی بیان شده است مقتضای عقد یا مقتضای ذات است و یا مقتضای اطالق. در این جا به جای اصطالح مقتضا می

الزمۀ  توان گفتتوان گفت الزمۀ ذات و به جای مقتضای اطالق میای مقتضای ذات میاز اصطالح الزم (الزمه) استفاده کرد به طوری که به ج
 اطالق؛ بنابراین الزمۀ ذات بیع، تملیک و الزمۀ اطالق بیع، حال بودن مبیع و ثمن است.

ن به معنی اخص میچنان که مالحظه می  باشد.شود الزمۀ ذات همواره الزم بِیّ

 

 ه)قاعدۀ إستصالح (َمصالح ُمرسل

اند ردهک برخی فقیهان اهل سّنت، مصالح مرسله را به عنوان منبعی مستقل برای استنباط احکام شرعی پذیرفته و بر اساس آن احکام زیادی را استنباط
 اند.اما فقیهان شیعه، اعتبار مصالح مرسله را به عنوان منبع استنباط احکام شرعی نپذیرفته

غت به معنای خیر، منفعت و ضّد فساد آمده است. پس هر چه به نفع انسان باشد مصلحت و هر چه به زیان او مصلحت در لتعریف َمصالح ُمرَسله: 
 شود. ُمرسله در لغت از مصدر ارسال گرفته شده و به معنای رهاشده است.و باعث فساد در امور آدمی باشد َمفسده نامیده می

ر مورد آن از جانب شارع نرسیده و مثل و مانندی در احکام شرعی نداشته باشد، مجتهد بر ای که هیچ نصی دچنانچه در مسألهتعریف استصالح:  
ی باشد. پس هرگاه احکام فقهی را مبتندهد و این حکم بر مبنای قاعدۀ عامی باشد که در شریعت موجود میحکم به رأی می اندیشیمصلحتاساس 

 گویند.الح میاندیشی یا استصبر مصالح مرسله بدانیم به آن مصلحت

 مصلحت بر حسب اهمیت و درجۀ تأثیرش در زندگی مادی یا معنوی انسان به سه قسم تقسیم شده است:اقسام مصلحت: 

یعنی مصالحی که حیات انسان و استقرار و بقای جامعه به وجود آنها بستگی داردبه طوری که فقدان این مصالح باعث اختالل مصالح ضروری:  .١
 ٢ـ حفظ دین  ١کم شدن هرج و مرج بر جامعه و موجب شقاوت انسان در دنیا و آخرت است. مصالح ضروری پنج امر است: در زندگی انسان، حا 

 ـ حفظ مال ٥ـ حفظ نسل  ٤ـ حفظ عقل  ٣ـ حفظ جان 
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ن آنها باعث قداشود و فمصالحی است که به منظور رفع حرج و مضقت و توسعه و گشایش در امور انسان در نظر گرفته میمصالح احتیاجی:  .٢
 شود.سختی و مشقت است. به همین دلیل، مشقت و عسر و حرج در دین اسالم برداشته شده و هر حکمی که باعث عسر و حرج شود، منتفی می

سختی  کند و نبودن آنها باعثمصالح تحسینی، اموری است که مکارم اخالق و عادات نیک و پسندیده، آن را اقتضاء می مصالح تحسینی: .٣
شود. بسیاری از احکام فقهی و آداب اخالقی که به منظور بهبود وضعیت اخالقی جامعه و رشد کماالت انسانی مقرر ده، برای تأمیین همین ینم

 امور است.
نیز  گانهگانۀ مصالح آن است که هنگام تعارض مصالح، مصالح ضروری بر احتیاجی و تحسینی مقدم است. در میان ضروریات پنجفایدۀ تقسیم سه

 ترتیب تقدم بدین شرح است:

 ـ حفظ مال ٥ـ حفظ نسل  ٤ـ حفظ عقل  ٣ـ حفظ جان  ٢ـ حفظ دین  ١

 مثال برای استصالح

 کند که وی حق دخل و تصرف در اموالش را نداشته باشد.هرگاه بدهی شخصی بیشتر از دارایی او باشدمصلحت ایجاب می .١
کند در صورت درخواست زوجه، رابطۀ زوجیت منحل شود هرچند زوجه از جهت نفقه در می هرگاه زوج، غایب مفقوداالثر باشد؛ مصلحت ایجاب .٢

 زحمت نباشد.
کند تا پیش از ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی، ملکیت به خریدار منتقل نشود هرگاه مال غیرمنقولی مورد معامله قرار گیرد مصلحت ایجاب می .٣

 کند.ن مردم جلوگیری میزیرا از ایجاد معاملۀ معارض و اختالف بی
ه به شود که انگیزکند که پزشک و دامپزشک را پیش از آغاز درمان بریءالذمه بدانیم زیرا ضامن دانستن آنها موجب میمصلحت ایجاب می .٤

 بیماران بدحال را نداشته باشد.

 

 آورند.ثانویه و حکم عقل به دست می آورند شیعیان به وسیلۀ حکمبسیاری از احکامی که اهل سنت به وسیلۀ استصالح به دست می 
 حال اگر ادامۀ زندگی برای زوجه به دالیلی چون اعتیاد زوج موجب عسر و حرج باشد. در این صورت: دانیم که اختیار طالق با مرد استمثال می

 واند درخواست تاین مورد زوجه نیز می گوید از آنجا که ادامۀ زندگی به مصلحت زوجهنیست بنابراین دراهل سنت با استناد قاعدۀ استصالح می
 طالق کند.

 ر و حرج وجود گوید که چون عسگویند گرچه حکم واقعی اولی این است که اختیار طالق با مرد است ولی حکم واقعی ثانویه به ما میشیعیعان می
 تواند درخواست طالق کند.دارد زن می

 قاعدۀ استصالح در حقوق موضوعه

دهد ای ساکت است بر مبنای مصالح و مفاسدی که خود تشخیص میتواند در مواردی که قانون نسبت به قضیهادرس نمیدر مرحلۀ رسیدگی، د •
 دا کند.اسالمی و اصول حقوقی که مغایر با شرع نباشد حکم قضیه را پی اقدام به صدور رأی نماید، بلکه باید برای صدور رأی با توجه به منابع معتبر

 گذار باید با توجه به مصالح و مفاسد اقدام به وضع قانون نماید.ذاری، قانونگدر مرحلۀ قانون •

 

 قاعدۀ استحسان

 استحسان: تعریفشود، استحسان است. یکی دیگر از منابع احکام که از سوی گروهی از اهل سنت برای استنباط احکام شرعی به کار گرفته می

 ه خوبی و زیبایی امری است.استحسان در لغت به معنی نیکو شمردن و اعتقاد ب 
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 لحتی عدۀ کلی یا دلیل دیگری وجود داشته باشد، لیکن به دلیل وجود مصای یک قیاس یا یک قااستحسان در اصطالح یعنی اینکه در مورد مسئله
 نظر کنیم و حکمی مخالف برای مسئله پیدا کنیم.خاص از آن قیاس یا قاعدۀ کلی یا دلیل، صرف

 شود ممکن است ضرورت یا تعارض داشتن با مصالح جامعه یا عرف و عادت باشد.از قیاس یا قاعدۀ کلی می مصلحتی که موجب عدول 

کند که بخشی از اموالش در کار خیر صرف شود. قاعدۀ کلی این است که تصرف سفیه در امور برای مثال فرض کنید شخص سفیهی وصیت می
ز قاعدۀ کند که اایجاب می مصلحتشود. در رابطه با این مورد خاص ر امور مالی محسوب میاش نافذ نیست، وصیت کردن نیز نوعی تصرف دمالی

گوید که از یقاعدۀ استحسان م نظر کنیم و وصیت او را نافذ بدانیم؛ زیرا وصیت به َصرف مال در راه خیر به نفع خود سفیه و دیگران است.کلی صرف
 حکم شود؛ بنابراین به موجب قاعدۀ استحسان وصیت سفیه در راه خیر نافذ است. قاعدۀ کلی عدول شود و به اقتضای مصلحت خاص

 ـ استحسان ضرورت ٢ـ استحسان قیاسی  ١استحسان بر دو قسم است: اقسام استحسان: 

اص خدر این استحسان برای مسئله یک قیاس جلی وجود دارد، ولی به علت اینکه نتیجۀ قیاس خفی در مورد مسئلۀ  استحسان قیاسی: .١
 کنیم.کنیم و به قیاس خفی عمل مینظر میتر است از عمل کردن به قیاس جلی صرفصحیح

ت کند، لیکن قاضی اجرای احکام به اشتباه دسبرای مثال فرض کنید شخص متهم به دزدی شده و قاضی وی را محکوم به قطع دست راست می
 کند. در این صورت:چپ وی را قطع می

 حال اگر قطع دست» اضی اجرای احکام اعضای دیگر متهم همچون گوش یا پا را به اشتباه قطع کند، ضامن استهرگاه ق«دانیم که می •
چپ را با این حکم قیاس کنیم و بگوییم قطع دست چپ نیز مانند سایر اعضا استبنابراین قاضی اجرای حکم ضامن است؛ چنین قیاسی 

 است.» قیاس جلی«
ر قطع اگ» کسی مال دیگری را تلف نماید و مال بهتری به او بدهد ضامن نیست«گوید: د دارد که میدانیم حکمی وجواز سوی دیگر می •

دست چپ سارق توسط قاضی اجرای احکام را با این حکم قیاس کنیم و بگوییم از آن جا که قطع دست چپ سارق موجب شده است که 
 است. »قیاس خفی«اضی اجرای احکام ضامن نیست؛ چنین قیاسی، دست راست سارق که فایدۀ بیشتری برای او دارد باقی بماند، ق

 را اجرا کنیم که با اجرای قیاس خفی به استحسان » قیاس خفی«نظر کنیم و صرف» قیاس جلی«کند که از در اینجا مصلحت ایجاب می
 ایم.عمل کرده

 استحسان ضرورت است. کندي ضرورتی که آن را ایجاب میعدول از حکم قیاس به واسطهاستحسان ضرورت:  .٢
حسوب صنعتگر نیز امین م» باشد، مگر در صورت تعدی یا تفریطاجیر امین است و ضامن نمی«گوید: برای مثال قاعدۀ کلی وجود دارد که می

 شود و بر اساس قاعدۀ کلی ضامن نیست.می

تری در کار خود داشته باشد و همچنین به طمع شود که وی دقت بیشکند که صنعتگر را ضامن بدانیم، زیرا موجب میایجاب می ضرورت •
 سود بیشتر مال مردم را در معرض تضییع قرار ندهد.

 نظر کنیم و بر اساس ضرورت حکم کنیم.گوید که از قاعدۀ کلی صرفبنابراین قاعدۀ استحسان به ما می 

 حجیت استحسان:

 داند.انند، ولی مذهب شافعی استحسان را حجت نمیددر میان اهل سنت مذاهب حنفی، حنبلی و مالکی استحسان را حجت می •
به نظر اصولیین شیعۀ اثنی عشری عمل به استحسان باطل است، اما نظریۀ جدیدی که از سوی فقهای متأخر ابراز شده این است که: اگر  •

 باشد.استحسان قطعی باشد در حجیت آن اشکالی نیست، ولی اگر ظنی باشد حجت نمی

 حقوق موضوعۀ ایران:کاربرد استحسان در 

 شوند:قوانین موضوعۀ ایران به دو دسته تقسیم می
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 قوانینی که مبتنی بر فقه هستند: در این دسته از قوانین استحسان حجیت و اعتبار ندارد، مگر اینکه مفید علم و یقین باشد. .١
گاهی دارنقوانینی که مبتین بر فقه نیستند: در این دسته از قوانین افرادی که به مبانی حقوق .٢ توانند از د، میی و مصالح و مقتضیات زمان تسلط و آ

 بخش استفاده کنند.های اطمیاناطمینان
 اند.دانان قاعدۀ استحسان را معادل قاعدۀ انصاف در نظام حقوقی عرفی آنگالساکسون دانستهحقوق 

 هایی از کاربرد استحسان در حقوق ایران:نمونه

 رده باشد:هرگاه زن بارداری شوهرش فوت ک .١
در ایام عدۀ وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهدۀ آنان است (در «ق.م:  ١١١٠مطابق مادۀ  •

حال اگر وضعیت زن بارداری که شوهرش فوت کرده را با حکم این ماده قیاس کنیم و بگوییم نفقۀ » گرددصورت عدم پرداخت) تأمین می
 است.» قیاس جلی«شود، چنین قیاسی، ی از اموال اقاربی که پرداخت نفقه بر عهدۀ آنان است پرداخت میچنین زن

نفقۀ مطلقۀ رجعیه در زمان عده بر عهدۀ شوهر است، مگر این که طالق در حال نشوز واقع شده باشد «ق.م:  ١٠٩از سوی دیگر مطابق مادۀ  •
باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع  لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طالق بائن

حال اگر وضعیت زن بارداری که شوهرش فوت کرده را با حکم این ماده قیاس کنیم و بگوییم نفقۀ چنین زنی » حمل حق نفقه خواهد داشت
 است.» یقیاس خف«شود؛ چنین قیاسی، از اموال شوهر متوفای او پرداخت می

  کنیم. نظر کنیم و به قیاس خفی عملکند که در این مورد از قیاس جلی صرفایجاب می انصاف و عدالت قضاییمرحوم دکتر امامی معتقدند 
 عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:«ق.م:  ١١٢٣مطابق مادۀ  .٢

 »ـ نابینایی از هر دو چشم ٦ی. گیر ـ زمین ٥ـ ِافضاء.  ٤ـ َبَرص.  ٣ـ ُجذام.  ٢ـ َقَرن.  ١

 کند که اگر به وسیلۀ عمل جراحی یا به طرق دیگر عیوب زن از بین برود، شوهر دیگر حق ایجاب می انصاف وعدالترغم ظاهر این ماده علی
 فسخ ندارد.

 ود یابد، شوهر حق توسط شوهر زن بهبگیر، یا مبتال به پیسی بوده باشد. لیکن پیش از فسخ نکاح همچنین اگر زن هنگام نکاح نابینا، زمین
 فسخ ندارد.

 مقایسۀ استحسان و استصالح:

 

استحسان

یایاسقیاکلیقاعدۀیکخالفبرهمیشهاستحسان
میشۀهاستحساندردیگرعبارتبه.استدیگردلیل
یککلیقاعدۀآنازماوداردوجودکلیقاعدۀیک

.می کنیماستثناءراجزئیمورد

سرشتوخویباهماهنگاستراه حلیاستحسان
گرفتهرنظدرآنمفسدهیامصلحتاینکهبدونانسانی

.شود

استصالح

اعدۀ استصالح در  جایی است که برای موضوع هیچ ق
کم صادر کلی یا دلیلی وجود ندارد تا از طریق آن بتوان ح

توان نمود و موضوع مشابهی وجود ندارد تا از راه قیاس، ب
.حکم آن  را به دست آورد

کردنرعایتوسنجیدنازاستعبارتاستصالح
.مفسدهومصلحت
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 قاعدۀ سّد ذرایع

 یکی دیگر از ادلۀ استنباط احکام اسالمی که برخی از اهل سنت آن را قبول دارند سّد ذاریع است.

ه کارهای است. سّد ذرایع در اصطالح یعنی اینک وسیلهی است و به معنا» ذریعه«نیز جمع » ذرایع« جلوگیری کردن،یعنی » سّد « تعریف سّد ذاریع:
 گیرند باید ممنوع و حرام باشد.قرار می عمل حرامکه وسیلۀ انجام  مباح و جایزی

ساس قاعد شود، بر ابرای مثال، رفتن به مهمانی عملی استجایز و مباح ولی اگر شخصی بداند که در صورت رفتن به مهمانی حتمًا مرتکب قمار می
 باشد.ّد ذرایع رفتن به این مهمانیممنوع و حرام میس

آن را  یمثال دیگر، بیع عملی است جایز و مباح ولی اگر کسی برای فرار از ربا، مال خودش را به قیمت باالیی به نسیه بفروشد و شرط کند که مشتر 
 ع و حرام است؛ زیرا نتیجۀ آن ربا خواهد بود.ای ممنوقیمت کمتری به او نقدًا بفروشد، بر اساس قاعدۀ سّد ذرایع چنین معامله

 حجیت سّد ذرایع:

ها) این قاعده را حجت ها و شافعیدانند و برخی از اهل سنت (حنفیها) قاعدۀ سّد ذرایع را حجت میها و حنبلیبرخی از اهل سنت (مالکی •
 دانند.نمی

 دانند.شیعیان قاعدۀ سّد ذرایع را حجت نمی •
 اند:اند، شیعیان در سه دسته مورد بررسی قرار دادهنت بر اساس قاعدۀ سّد ذرایع ممنوع و حرام دانستهمصادیقی را که اهل س •
به عقیدۀ مشهور اصولیون شیعه مقدمۀ حرام، حرام اند: آورده» مقدمۀ حرام«برخی از این مصادیق را شیعیان تحت عنوان  .١

 شناخته شده باشند. نیست مگر اینکه این مقدمه یا مقدمات از جهت دیگری حرام
تنها در یک مورد مقدمۀ حرام، حرام است و آن در صورتی است که همۀ عوامل و مقدمات برای ارتکاب عمل حرام فراهم باشد جز یک مقدمۀ 

 اختیاری که اگر آن مقدمه انجام شود، عمل حرام حتمًا انجام خواهد شد.

د کشتن کسی خریده شود، مقدمۀ عمل حرام خواهد بود و به عقیدۀ فقهای شیعه برای مثال، خرید چاقو جایز و مباح است ولی اگر به قص
 مقدمۀ حرام، حرام نیست.

معاونت در إثم و جرائم نیز در صورت وجود اند: آورده» معاونت در إثم و جرائم«برخی از این مصادیق را شیعیان تحت عنوان  .٢
 قصد کمک به انجام عمل حرام، حرام است.

خواهد در خانه کار نامشروع انجام دهد اجاره داده شود، به ره دادن منزل عملی جایز و مباح است ولی اگر به کسی که میبرای مثال، اجا
 عقیدۀ شیعیان از باب معاونت در إثم و جرم ممنوع و حرام است البته مشروط بر اینکه مؤجر از قصد مستأجر اطالع داشته باشد.

 انگاری شده است:مجازات اسالمی به شرح ذیل جرم قانون ١٢٦معاونت در جرم در مادۀ 

 شوند:اشخاص زیر معاون در جرم محسوب می«قانون مجازات اسالمی:  ١٢٦مادۀ 

الف ـ هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سواستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم 
 گردد.

 وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.ب ـ هر کس 

 »پ ـ هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.
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در حقوق داخلی  تقلب نسبت به قانوناند: آورده» حیله یا تقلب نسبت به قانون«برخی از این مصادیق را شیعیان تحت عنوان  .٣
نانچه قصد در تقلب نسبت به قانون چ» صحیح و قانونی برای رسیدن به اهداف و نتایج غیرقانونی است به کارگیری وسایل«عبارت است از 

 جدی برای انعقاد معامله وجود نداشته باشد معامله باطل است و در غیر این صورت معامله صحیح است.
ًا به وشد و شرط کند که مشتری آن را به قیمت کمتری نقدبرای مثال، اگر کسی برای فرار از ربا مال خودش را به قیمت باالیی به نسیه بفر 

د گویند، اگر این معامله به صورت صوری منعقد شده باشد به علت فقدان قصاو بفروشد، به چنین عملی شیعیان تقلب نسبت به قانون می
 است و هرچند نتیجۀ ربا را داشته باشد.باطل و به علت ربا حرام است و اگر با قصد جدی انجام معامله منعقد شده باشد صحیح و جایز 

 مواد زیر به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون وضع شده است:

 هرگاه تاجر بعد از توقف، معامالت ذیل را بنماید باطل و بالاثر خواهد بود:«قانون تجارت:  ٤٢٣مادۀ  .١
 م از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.ـ هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بالعوض اع ١

 ـ تأدیۀ هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد. ٢

ت گذار در جهدر این ماده قانون»: ای که مالی ا اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شودـ هر معامله ٣
 باشد.اثر کردن حیله و تقلب در این خصوص میطلبکاران و بی تأمین اصل تساوی

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طالق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طالق به همان مرض بمیرد زوجه او «قانون مدنی:  ٩٤٤مادۀ  .٢
 »برد اگرچه طالق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.ارث می

برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می«مدنی:  قانون ٨٨٣مادۀ  .٣
 »برند.نمی

ود منتقل علیه را به خعلیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولیتواند به سمت قیمومت از طرف مولیقیم نمی«قانون مدنی:  ١٢٤٠مادۀ  .٤
 »کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

 »صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد منوط به اجازۀ دیان است.«قانون مدنی:  ٦٥مادۀ  .٥

 

 قاعدۀ فتح ذرایع

 است.» فتح ذرایع«یکی دیگر از ادلۀ استنباط احکام که برخی اهل سنت آن را قبول دارند 

تحقق  در اصطالح یعنی اعمالی که برای» فتح ذریعه«و به معنای وسیله است. » ذریعه«جمع » ذرایع«نی گشودن و یع» فتح« تعریف فتح ذرایع:
 یافتن عمل واجب ضروری است، باید انجام شود.

تح ذرایع واجب قاعدۀ فبرای مثال حج عملی واجب است، ولی برای انجام دادن ین واجب، بایدویزا گرفته شود بنابراین گرفتن ویزا و گذرنامه بر اساس 
 است.

 مثال دیگر نماز عملی است واجب ولی برای انجام این عمل، باید وضو گرفته شود بنابراین وضو گرفتن بر اساس قاعدۀ فتح ذرایع واجب است.

 حجیت فتح ذرایع:

 دانند.دانند و برخی از اهل سنت این قاعده را حجت نمیبرخی از اهل سنت فتح ذرایع را حجت می •
 دانند.یعیان قاعدۀ فتح ذرایع را حجت نمیش •

 اند.مورد بررسی قرار داده» مقدمۀ واجب«دانند، شیعیان تحت عنوان مواردی را که اهل سنت به واسطۀ قاعدۀ فتح ذرایع واجب می •
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مۀ واجب، مقد«آن جا که  برای مثال حج عملی است واجب ولی برای انجام این واجب باید ویزا گرفته شود، بنابراین به عقیدۀ شیعیان از
 گرفتن ویزا نیز واجب است.» واجب است

مقدمۀ واجب، «مثال دیگر، نماز عملی است واجب، ولی برای انجام این واجب باید وضو گرفته شود؛ بنابراین به عقیدۀ شیعیان از آن جا که 
 وضو گرفتن نیز واجب است.» واجب است

 

 عرف و عادت

شیوه و روش مستمر عملی یا گفتاری است که در میان همه «است. عرف در اصطالح، » شناخت«و » معرفت«نای عرف در لغت به معتعریف عرف: 
 »یا 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. .١
 اشد: اگر پیدایش عرف ناشی از اجبار حاکمان باشد، ولی استمرار آن توسط مردم ارادی باشد مانع ایجاد عرف نیست.استمرار باید ارادی ب .٢
 شود.استمرار باید توسط همه یا بیشتر مردم یا گروه خاصی از آنها صورت بگیرد: بنابراین به عادات فردی، عرف گفته نمی .٣

 اقسام عرف:

 قسم اول: عرف عام و عرف خاص

وع کنند مثل رجاند و به آن عمل میها مختلف آن را پذیرفتهها و مکانعرفی (رفتار و کرداری) است که همه یا بیشتر مردم در زمانعام:  عرف .١
عرفی است که مردمی که تعلق به صنف، دسته، زمان و مکان خاصی ندارند آن را پذیرفته و به آن عمل » عرف عام«نادان به دانا؛ به عبارت دیگر 

 کنند.می
عرفی است که منشأ آن » عرف خاص«عبارت است از مرسوم شدن گفتار یا کرداری در بین گروه خاصی از مردم؛ به عبارت دیگر عرف خاص:  .٢

 گروهی از مردم است، مانند آنچه که در بین صنفی خاص یا در مکان یا زمان خاصی مرسوم شده است.

 اقسام عرف خاص

  شود.تقسیم می» عرف خاص مکانی» «عرف خاص زمانی«، »اص صنفیعرف خ«عرف خاص از یک جهت به 
  شود.تقسیم می» عرف متشرعه«و » عرف شارع«عرف خاص از یک جهت به 
 عرف خاص صنفی، زمانی و مکانی •

 عرفی است که در میان صنف خاصی به وجود آمده است مانند عرف وکال، یا عرف نجارانعرف خاص صنفی:  .١
ست که در یک دوره از زمان وجود داشته و سپس متروک شده است برای مثال پیشکشی دادن به مأمور دولت عرفی اعرف خاص زمانی:  .٢

 شود..در یک دوره از زمان در ایران مرسوم بوده، ولی هم اکنون متروک شده و این عمل رشوه محسوب می
 ود بین مردم هر شهر.عرفی است که در مکانی خاص به وجود آمده است، مانند عرف موجعرف خاص مکانی:  .٣

 عرف شارع و عرف متشرعه •
 عرفی است که در زمان پیامبر اکرم (ص) به وجود آمده است.عرف شارع:  .١

 .عرف شارع حدودًا تا اوائل قرن اول هجری ادامه داشته است 
 آمده است.اند و پس از زمان پیامبر اکرم (ص) به وجود عرفی است که بین مردمی که شریعت را پذیرفتهعرف متشرعه:  .٢

 گویند.معموًال از زمان امام محمد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) به بعد را عرف متشرعه می 
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 »هستند.» عرف خاص«هر دو از اقسام » عرف متشرعه«و » عرف شارع 

 قسم دوم: عرف قولی و عرف عملی

 رسوم شده است.شیوه و روش گفتاری است که میان همه یا بیشتر مردم یا گروه خاصی م عرف قولی: .١
دون قرینه ای که هرگاه آن لفظ بتوضیح آن که هرگاه لفظ در لغت معنایی داشته باشد، ولی عرف آن را در معنای دیگری مکررًا به کار برد، به گونه

ون همگی به ولیگویند. اصمی» عرف قولی یا لفظی«و به این حالت » حقیقت عرفی«آورده شود معنای عرفی آن به ذهن برسد، به چنین لفظی 
 دانند.اتفاق عرف لفظی 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:  .٢

د، غالب و مشترک  قسم سوم: عرف ُمَطرَّ

د: .١ نی که در قلمرو آن قرار دارند عمومیت داشته باشد به نحوی که در ي کساعرفی است که کلی و شامل باشد یعنی نسبت به همه عرف ُمَطرَّ
رار قتمامی این بالد 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 

 کنند.دارند، به آن عمل می
قایع جاری مورد مراعات واقع شود؛ به عبارت دیگر عرفی است که بیشتر مردمی که در یک قلمرو عرفی است که در اکثر أعمال و وعرف غالب:  .٢

 کنند.یا 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  عرف مشترک: .٣

 کنند بیشتر نباشند.کنند از کسانی که به آن عمل نمیبه آن عمل می

 قسم چهارم: عرف مقارن و عرف غیرمقارن

 .عرفی است که مقارن با پیدایش چیز دیگری موجود باشد عرف مقارن: .١
 .عرفی است که تحقق آن متأخر از پدیدآمدن چیزی باشد عرف غیرمقارن: .٢

 اقسام عرف مقارن:

 تشریح احکام وجود داشته است. عرفی که مقارن با ظهور اسالم و .١
 .ها باشدعرفی که مقارن با انعقاد معامالت و عقود، وصایا اقرار و مانند این .٢

 ـ عرف متأخر ٢ـ عرف حادث  ١اقسام عرف غیرمقارن: 

 .عرف غیرمقارن حادث: عرفی است که پس از ظهور اسالم و تشریح احکام به وجود آمده باشد .١
 ست که بعد از اتمام عقد در معامالت یا بعد از اعتراف در باب اقرار یا بعد از وصیت در باب وصایا و مانند اینعرف غیرمقارن متأخر: عرفی ا .٢

 ها به وجود آمده باشد.

 قسم پنجم: عرف دقیق و عرف مسامحی

 .عرفی است که ناشی از دقت و تحقیق باشدعرف دقیق:  .١
 ه گرفته و همراه با تخمین و تقریب است.دقتی سرچشمعرفی است که از تسامح و بیعرفی مسامحی:  .٢

 قسم ششم: عرف صحیح و عرف فاسد

 عرفی است که مخالفتی با احکام شرع نداشته باشد، مانند احترام به بزرگترها.عرف صحیح:  .١
 عرفی است که مخالف احکام شرع باشد مانند مرسوم شدن بازی شطرنج، بیع ربوی و قماربازی.عرف فاسد:  .٢
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 :شرایط حجیت عرف

 برای تمسک به عرف باید شرایط ذیل موجود باشند:

د یا غالب باشد:  .١  باشند.حجت نمی» های فردیعادت«و » عرف مشترک« بنابراینعرف باید ُمَطرَّ
بنابراین عرف الحق یا متأخر و عرف سابق در صورتی که در زمان وقوع مسأله متروک عرف باید همزمان یا مقارن با وقوع مسأله باشد:  .٢

 باشند.باشد، حجت نمی شده
هرگاه طرفین بر خالف عرف توافق نموده باشند باید مطابق توافق طرفین عمل شود و دیگر نوبت به نباید بر خالف عرف توافق شده باشد:  .٣

سلیم مبیع ت رسد. برای مثال اگر عقد بیعی منعقد شده باشد و طرفین در خصوص محل تسلیم مبیع ساکت باشند باید برای تعیین محلعرف نمی
 به عرف مراجعه کنیم، لیکن اگر طرفین در خصوص محل تسلیم مبیع بر خالف عرف توافق نموده باشند، باید مبیع در محلی تسلیم شود که توافق

 توان به عرف عمل نمود.شده است و دیگر نمی
 ت و اعتبار نخواهد داشت.هرگاه عرف بر خالف نص شرعی یا قانونی باشد حجیعرف نباید با نص شرعی مخالف باشد:  .٤
 بنابراین عرف مذموم و ناپسند حجت نیست و اعتباری ندارد.عرف نباید با عقل عملی مخالفت داشته باشد:  .٥

 

 کاربرد عرف در حقوق:

ام حقوقی لیکن در نظ اند،های حقوقی عرف را در کنار قانون، رویۀ قضایی و دکترین را از منابع اصلی حقوق به شمار آوردهرغم اینکه اغلب نظامعلی
 را برای عرف در نظام حقوقی ایران برشمرد. توان کاربردهای زیرآید. با این حال میایران عرف جزء منابع اصلی حقوق به شمار نمی

 گذار بسیاری از قوانین و قواعد حقوقی را بر پایۀ موازین عرفی وضع و تصویب نموده است.قانونمبنای وضع برخی از مقررات:  .١
 شود.از اینکه قاعدۀ عرفی به صورت قانون تصویب شد، دیگر به آن عرف گفته نمی پس 

توان ارادۀ در مواردی که نسبت به ارادۀ طرفین در عقود و معامالت ابهام وجود داشته باشد به وسیلۀ عرف میکشف و تفسیر ارادۀ طرفین:  .٢
 کنند:اره میضمنی آنها را کشف و تفسیر نمود. مواد زیر به این نقش عرف اش

ایجی هم نماید بلکه متعاملین به کلیۀ نتعقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می«قانون مدنی:  ٢٢٠مادۀ 
 »باشندشود ملزم میکه به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می

 »در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزلۀ ذکر در عقد است.ُمَتعارف بودن امری «قانون مدنی:  ٢٢٥مادۀ 

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت، «قانون مدنی:  ٢٨٠مادۀ 
 »ترتیب دیگری اقتضاء نماید

 قانون تجارت. ٣٦٧و  ٣٦٦، ٣٥١، ٣٤٩قانون مدنی و مواد  ٥٢٤و  ٣٨٢، ٣٧٥، ٣٥٦، ٦٨، ٥٤ و همچنین مواد

ف نکرده گذار الفاظ به کار رفته در قوانین و مقررات را تعریدر صورتی که قانونتبیین مفهوم الفاظ به کار رفته در قوانین و تفسیر آن:  .٣
 وع کرد.باشد برای فهمیدن معنا و مفهوم آنها باید به عرف رج

 »الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه«قانون مدنی:  ٢٢٤مادۀ 

در صورتی که لفظی در قانون به کار رفته باشد و ما در مورد خاصی شک داشته باشیم که تشخیص مصادیق الفاظ به کار رفته در قوانین:  .٤
 .باشد یا خیر، برای تشخیص این امر باید به عرف رجوع کردمصداق آن لفظ می
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هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفًا برای آن عمل «قانون مدنی که مقرر داشته است:  ٣٣٦برای مثال مطابق مادۀ 
عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبّرع داشته  اجرتی بوده و یا آن شخص عادتًا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت

 هرگاه در خصوص انجام عملی تردید شود که آیا برای آن عمل اجرتی وجود دارد یا خیر، برای تشخیص این امر باید به عرف رجوع کرد.»: است.

ـ در صورتی که  ٢شود: .... تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعالن می«باشد که مقرر داشته است: قانون تجارت می ٥٤١مثال دیگر مادۀ 
که تاجر نسبت به سرمایۀ خود مبالغ عمده را صرف معامالتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است ...  محقق شود

باشد یا خیر برای تشخیص این امر باید به عرف ای نموده باشد ولی شک کنیم که این معامله مصداق معاملۀ موهوم میهرگاه تاجر معامله.»: 
 کرد.تجارت رجوع 

 

رفتار یا کرداری (فعلی) در اثر تکرار مورد قبول و «عادت در لغت به معنای خوی است. عادت در اصطالح عبارت است از اینکه:  تعریف عادت:
 »خوشایند طبع فرد یا افرادی قرار بگیرد به طوری که انجام مکرر آن خوشایند و ترک آن دشوار باشد.

 مقایسۀ عرف با عادت

تر از به الفاظ است و هم افعال (کردار یا رفتار) لیکن عادت مختص افعال است؛ بنابراین از این جهت دایرۀ شمول عرف گستردهعرف هم مربوط  .١
 عادت است.

ز تر اتواند فردی باشد؛ بنابراین از این جهت دایرۀ شمول عادت گستردهتواند فردی یا جمعی باشد، ولی عرف حتما باید جمعی باشد و نمیعادت می .٢
 عادت است.

تر هتواند ناشی از امور طبیعی (غریزی) یا ارادی باشد، ولیی عرف حتمًا باید ارادی باشد؛ بنابراین از این جهت نیز دایرۀ شمول عادت گشتردعادت می .٣
 از عادت است.

  لییکن برخی موارد عادتنسبت بین عرف و عادت عموم و خصوص من وجه است، یعنی عرف و عادت در برخی مصادیق با هم مشترک هستند 
شوند (مانند عادات فردی و طبیعی) و برخی موارد عرف محسوب در حالی که عادات محسوب شوند در حالیکه عرف محسوب نمیمحسوب می

 شوند (مانند عرف لفظی).نمی
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موفقیتیکات مهِم مهِم مهِم ن  
به َسمِت آنها  اختیاربیافتد این است که ما اتفاق می به طور معمولآنچه  .در اطرافمان را کنترل کنیم (همچون تلفن همراه، تلویزیون و ...) انگیزمسائل وسوسه* باید 

 آرید.یک تلفن همراه ساده تهیه کنید؛ باور کنید که در سه/چهار ماِه آخر، کّلی وقت کم می .رویممی
شید؛ ممکنه برخی  سایش دور با شما [برای موفقیت] باید [مّدتی] از آ شب*  شید  ست بدید؛ مجبور ب ستانتوون رو از د سیاز دو شید. هرچند که ب اری از مردم بیداری ِبک

 حاضر نیستند چنین کاری را انجام دهند...
در  !ن باشـــیدها از موبایل، تلویزیون و وســـایل ارتباطی دوری کنید. مراقِب دزدهای زمادر اســـتراحت .اســـتراحت دقیقه ٥تا  ٤ مطالعه کنید ســـپس  دقیقه ٤٥تا  ٣٠* 

  خواندنتان شود.تر از زماِن درسرا شروع کنید، ممکن است زنِگ تفریِح شما طوالنی کنندهفعالیتی سرگرمهای استراحِت بیِن مطالعه، اگر زمان
های یتفعالکنید در این بازۀ زمانی از  را نرمش بدهید. ســعی چشــمانتانو  گردن، هاشــانه، انگشــتان، هادســت؛ راه برویدهای اســتراحِت بیِن مطالعه: کمی * در زمان

  دوری کنید. فکری
ت و تمرکِز انسان بر روی یک متن درسی، * بدانید که حّتی در آرام

ّ
 است. دقیقه ٢٥ترین محیط، حداکثِر دق

شامل  ساعته باید  سه  صلۀ  ایمطالعۀ چهل دقیقه ٤* یک مطالعۀ مطلوِب  شد.دقیقه ٥تا  ٤با فا شما را در باالترین  ای در میان آنها با ت 
ّ
این روش، عالوه بر اینکه دق

 شود از نظر جسمی خسته نشوید.دارد باعث میحِدّ خود نگاه می
ته و نهایتًا رویاهایتان را دنبال کنید و یقین داشـــ !زندگی کنیدکنید؛ در رویاهایتان  مکتوب* یک هدف را انتخاب کنید و فقط به ســـوی آن حرکت کنید؛ رویاهای خود را 

 باشید که رویاهایتان راه را بلد هستند.
تنها با به شود کامل می ٦ریزی کنید. مثًال اگر مطالعۀ فصلی از کتاب تا بعد از ساعت برنامه های کتابترکیبی از ساعت و تعداد فصل* زمان مطالعۀ خود را به صورت 

 ، مطالعۀ خود را متوقف کنید.رسانیدن آن فصلپایان
 ای از آن بنوشید ...گاه جرعهخواندن، باید یک لیوان آب بر روی میز خود بگذارید و به یاد داشته باشید که گه* در هنگام درس

خص شار مطلبی که برای مطالعه م* همواره قبل از مطالعه، مقداِر درسی که باید خوانده شود را تعیین کنید و نه مّدت زماِن درس خواندن را. برای به پایان رساندِن مقد
 در عین حال، اهداِف غیر واقعی را هم برای خود در نظر نگیرید. !زده عمل نکنیدشتاباید کرده

 ها!ترین ساعات روز؛ یعنی صبحترین و ثمربخشکردن انرژی کافی برای فعالیت در ُپرتحرک* خوردن یک صبحانۀ سالم، یعنی فراهم
هن خوانی)، موضـوع را به سـرعت مطالعه کرد. این کار به ذایخواندِن دقیق اسـت. ابتدا باید با ُتندخوانی (روزنامههای مطالعه، مطالعۀ اجمالی قبل از * یکی از تکنیک

ین جایگز  توانخوانی)، را نمیایخواندِن مؤثر فراهم آورید. ُتندخوانی (روزنامهزمینۀ مناسبی برای درسآوری کرده و پیشتا اطالعاِت شاخص را جمع کندمیشما کمک 
به چشماِن  شود. در ُتندخوانی باید از انگشتان خود کمک بگیرید وساختِن مطالعه به کار گرفته میمطالعۀ معمولی کرد بلکه این روش، ِصرفًا تمرینی است که برای مؤثر

 خود یاد دهید که حرکت انگشتان را تعقیب کنند.
 ند دور شوید.هایتان را کوچک شمار * از افرادی که سعی دارند بلندپروازی

ســزایی در کردِن نکات مهم، تأثیر بتا تأثیراِت آنچه در جریان مطالعه گذشــته اســت را ثبت کنید. یادداشــت کندمیبرداری در جریان مطالعه، به شــما کمک * یادداشــت
  .کندمیفراموش  یک روز پس ازتثبیِت آن در ذهن دارد. به یاد داشته باشید مغز حدود هفتاد و پنج درصِد آنچه را که فراگرفته 

ین رؤیای آنها کنند به این دلیل اســت که: ا* شــما به هیچ کس نیاز ندارید که رؤیایتان را تأیید کند! رؤیای شــما برای شــماســت ... اگر دیگران رؤیای شــما را تأیید نمی
 .کنندنیست و آن را درک نمی

نباشد یقینًا با جّدیت تالش نخواهید کرد. برای خود آرزوی بزرگی را تصور کنید. همانا که داشتن آرزوی بزرگ،  * اگر انگیزۀ مطالعه و درس خواندن به اندازۀ کافی جذاب
 ای استوار به مطالعه ادامه دهی.ای برای این خواهد شد که با ارادهانگیزه

حدودی گیرد. این گفته، تاقوانین و آرای وحدت رویه، مورِد ســوأل قرار میبه عبارت دیگر، متن » محور اســت.آزمون وکالت یا قضــاوت َنص«گفتند: * از قدیم به ما می
ــفانه عدهفریب ــت و متأس ــرفًا به متن قوانین اکتفا میای از داوطلبان در دام این معنی میدهنده اس ــت برای فهم أبعاد یک مادۀافتند و ص  کنند. یک داوطلب ناچار اس

 حجم و جزوات را نیز مطالعه کند.های کمقانونی، عالوه بر متن ساده قوانین، کتاب
شود. او میای با برنامۀ تمرینی* دونده ستعدادترین دوندۀ جهان  سریعترین و با ا ست بزرگترین،  صبحاش توان شب ١٠ها گوید: من  َدَوم. کیلومتر می ٢٠ها کیلومتر و 

ست، گفت:وقتی به او گفتند که برنامۀ تمرینی ساده ا ست، ولی من برنامۀ ت اش خیلی  ساده ا سال این کار را می ٣٦٥مریناِت من  ضی کنم.روز در  ها به عّلت اینکه بع
 .توانند این برنامۀ ساده را دنبال کنندای دارند، بلکه آنها نمیرسند، این نیست که برنامۀ سادههایشان نمیخواسته
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نباید به صورت خمیده و یا مایل به سمت طرفین مطالعه نمود؛ ستون فقرات به هنگام مطالعه  .کنند بسیار مهم است* وضع نشستن برای افرادی که زیاد مطالعه می
 ها و وضع نشستن خود را تغییر داده، مختصری حرکت نمایید تا از رکود خون در پاها جلوگیری شود.های استراحت چشمباید راست باشد. باید ضمن مطالعه و در وقت

 .رسدشود و خستگی زودتر فرا میای چشم مناسب نیست چراکه روشنایِی کتاب تأمین نمیمطالعه در حال دراز کشیدن بر 
د در نظرت ات بدهی، چرایت بایات ایجاد کنی، باید دلیلی داشــته باشــی و برای اینکه بخواهی تغییرات ضــروری را در زندگی* اگر بخواهی اصــالحاِت مهمی در زندگی

 ..های متمادی ... بروی و بروی و بروی و بروی .زدن به هر اقداِم الزمی به هیجان آَوَرد. تو بایدبخواهی که بلند شوی، و برای سال بخش باشد و تو را برای دستانگیزه
نایی که باشـــگاِه ! ایون داره* بد نیســـت که یک همراِه موفقیت پیدا کنید. مثًال یه دوســـتی که هدفش قبولی در آزمونه و به اندازۀ کافی انگیزۀ قوی برای قبولی در آزم

تونن باهاش درد دل کنند. کًال این رو زنه و بعضـــی اوقان هم میهای ســـرشـــون داد میده و یه موقعَرن یک حریِف تمرینی دارند که بهشـــون انگیزه میورزشـــی می
 ها و اشتباهاتتان صحبت کنید. صهتان راجع به مخممهم هستند. با همراِه موفقیت –یعنی خیلی  –نشینا و معاشران خیلی دونید که هممی

شبه ه یه نفر یکشود کهایی که مطرح میآید؛ نباید در انتظار کسب نتایج آنی باشیم؛ این داستانهای خوب به دست میکوشی، نظم و عادت* موفقیت در سایۀ سخت
 فودی نیست!میلیاردر شده، یک در میلیونه! و موفقیت، مایکروویوی و فست

 شود.متنوع بخونید مثًال در یک روز، دو درس را بخوانید؛ آدمی از یکنواخت بودن به زودی ملول می ها رو* درس
صفحاِت مطالعهکنید و ُانس می* کتاِب قانونی را که با آن کار می صویِر  شما ت دونم که توی (مثًال من می کندمیشده را نیز حفظ گیرید هرگز عوض نکنید چون ذهن 

جموعه کنه! یه پیشنهاِد دیگه: از مکنه معجزه میدر آزمون کار نمی حافظۀ علمی، وقتی که حافظۀ تصویرین در باالی صفحه َسمِت چپه! این مزیِت قانونم مادۀ فال
 استفاده کنید. dotic.irبه نشانی » معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری«قوانین 

 جهه با صداهای مزاحم هنگام مطالعه وجود داره:* دو راِه مفید برای موا
 - شدزمان با دیدن َبرَفک پخش میها همشبیِه صدایی که توی این تلویزیون قدیمی -» White noise«هنگام مطالعه: صدای » نویز سفید«یک: استفاده از صدای 

شتِن گوشرو دانلود کنید و موقِع درس سفنجِی کوچِک ارزانگیرها (محاخوندن پخش کنید. دو: گذا صداگیرهای ا صدای محیط،  قیمتی فظ گوش): برای رفع عامل 
 نظیره.گیره و بیها قابل تهیه هستند و داخل َمجرای گوش قرار میدر داروخانه

ــتِن گاهنکردن ســر و گردن و پایینخمهای کتاب که هنگام مطالعه از هاتون رو حتمًا ســیمی کنید که باهاش یک ســال َکَلنجار نرید. از نگهدارنده* جزوات و کتاب داش
 های مختلف در بازار موجوده. ها با جنسBook Holderاستفاده کنید. این  کندمیهایتان جلوگیری چشم

 گه! همرنِگ جماعت شدن افتخاری نداره! * همیشه اوون آدمه باش که نه می
ْنَساِن ِإالَّ َما َسَعی«ن * اگه تا به حال به جایی نرسیدید دیگران را مقصر ندونید چو ْن َلْیَس ِلْإلِ

َ
نَّ «و اینکه برای انسان جز حاصِل تالِش او نیست » َوأ

َ
»  َسْعَیُه َسْوَف ُیَریَوأ

 و [نتیجۀ] کوشش او به زودی دیده خواهد شد.
 ن حرف علمی نیست اما من ازش جواب گرفتم!شود مگر اینکه آن را سه هفتۀ مکرر انجام دهید. ایگویند چیزی تبدیل به عادت نمی* روانشناسان می

 و البته کار زیاد! –* موفقیِت واقعی و ماندگار، نیازمند کارکردن است 
سی می شنی دارند. آنها میافراد موفق هدف«گه: * برایان تری ستند و میهای خیلی رو شان را روی کاغذ میدانند که چه میدانند که کی ه سند و خواهند. آنها هدف نوی

 »کنند. از نظر من هدفی که نوشته نشده فقط خیال است!ریزی میبرای رسیدن به آن برنامه
د ها کامًال غیراستاندارد و در اغلب موار شه چرا که سؤاالت این آزمونتون خراب میهای آزمایشِی مؤّسسات شرکت نکنید چون روحیه* یه چیز دیگه هم بگم: در آزمون

 با آزمون اصلی است. ارتباطبسیار دشوار و بی
 انگیزند.ها و رویدادهای شگفتها و رویدادهای شگفت انگیزند اما افراد قوی، خود آفرینندۀ معجزهاراده همیشه منتظر معجزه* افراد سست

»  وکالت«از مادۀ » توکل«ماد بر لطِف اوست زیرا سپردن کارها به خدا، اعت» توکل«سوره طالق) منظور از  ٣* و هر که بر خدا توکل کند خدا او را کفایت خواهد کرد (آیه 
گاهِی فزون شتر و آ ست هر قدر وکیل توانایِی بی ست. بدیهی ا ساِس به معنای انتخاِب وکیل نمودن و اعتماد بر دیگری کردن ا شخِص موکل اح شد،  شته با  آرامِش تر دا

ه آنکه حتی اگر چ کندمیالعاده احساس ، آرامش فوقکندمیاست، هنگامی که انسان، توکل بر او  اش نامحدودپایان و تواناییو از آنجا که علِم خدا بی کندمیبیشتری 
ست. آیۀ » خیر«از بدی هم بر او برسد  ست، و چهو چه«گه: سورۀ بقره می ٢١٦ا شما خیر ا سا چیزی را خوش ندارید و آن برای  ست دارید و آن برای َب سا چیزی را دو َب
ست؛ و خدا [ شما را در همۀ امور] میشما بد ا صلحت  شما نمیم شد که با دل ٢٨و در آخر هم آیۀ » دانید.داند و  شته با شۀ ذهن دا شه گو تون بازی سورۀ رعد رو همی

 »گیرد.ها تنها با یاد خدا آرام میو دل«کنه: می
ّمه! و این رو بدونید که ز ظرفیِت ذهِن شـمار رو اخبار اشـغال میخونید بذارید کنار! چون بخشـی اها رو در مّدتی که درس میدر پایان اینکه کِلّ رسـانه  ٩٩کنه و این سـَ

های ن و رسانهکنهایی که روی حوزۀ رشِد فردی کار میها، رؤیاها و بلندپروازِی ما نداره! البته استثنائًا رسانهدرصد از کّل اخبار هیچ اثر شخصی روی زندگی ما، یا هدف
 د!مالکریمی رو دنبال کنی
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صانه صیۀ ُمخل ودمان بیشـتر نفس خبهخواهیم اعتمادمان را در بخشـش به دیگران متمرکز کنیم. اگر میهای دسـتیابی به اهداف این اسـت که انرژی: از بهترین راهیه تو
موفقیت را برای  اگرها را القا کنیم و شخِص دیگری این خواهیم باید دراندیشی میمان را باال ببریم. اگر حس امیدواری و مثبتشود، سعی کنیم اعتماد به نفس اطرافیان

ان به آنها ماســت بر زندگی ما! اثِر موجِی کمک به دیگران و بخشــیدِن ســخاوتمندانۀ وقت و انرژی» اثر دیگران«. این خواهیم برای دیگران هم بخواهیمخودمان می
ــت که خودمان بزرگ ــتینوع«ترین ذینفع این این اس ــد، لذا با بهبود ها بر زندگی هر کس اطرافیانش میبود. وقتی هم آموختیم یکی از تأثیرگذارترین بخشخواهیم » دوس باش

ایم. اثر دیگران یعنی اینکه اگر دوســتم جزوۀ حقوق مدنی را خوانده اســت و از آن متأثر شــده، آن را به من وضــع اطرافیان در واقع زندگی خودمان را به ســمت خوبی تغییر داده
 و با نوشـــتن مطلبی دربارۀ این جزوه، دیگران را تشـــویق به خواندن آن کنم تا هم خودم لذت ببرم، هم جامعهیا  من به دیگری هدیه کنمه کند، هدی

ام را روی اهم این است که انرژیخو ام میآوردن چیزهایی که در زندگیام بهترین راه برای به دستاطرافیانم هم موجی از لذت و تغییِر مثبت را احساس کنند. من متوّجه شده
 و حتی ممکن نبود آن را پیدا کند.بخشش به دیگران متمرکز کنم. اگر این جزوه به تو کمک کرده اوون رو برای پنج نفر بفرست؛ چون بدوِن ت

ای اضــافی را حذف و اصــِل ســخن را مورد توّجه قرار دهید؛ ههای خود را تیز بتراشــید و خطوط را نزدیک به هم بنویســید، عبارتنوِک قلم«از حضــرت امیر (ع) نقل اســت: 
ــرر و زیان را نداردبپرهیزید از زیاده ــلمانان، تحّمِل ض ــرِف بیش از حد که امواِل مس ــرفه؛ انتخاِب قلم، چینش و آماده»روی و مص ــتفاده و ص ــازی این جزوه با هدِف اس ویِی جس

شده؛ امید داریم چنانچه ا شند و همچنین حداکثری از کاغذ انجام  شده، خوانندگان عزیز من را ببخ سته  ستفاده از مجموعه کا سهولِت ا ا موارد اگر در حین مطالعه بحتماًال از 
در با ما  ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥یا واتســاپ  mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه شــدید؛ از طریق ایمیل قلم و یا خطاهای انســانی دیگر که ما از آن غافل مانده ســهو

 omid_mollakarimi: اینستاگرام نویسنده ١٣٩٩ اییزپ روزرسانی جزوه:به. یان بگذارید تا اصالح نماییمم

 
تم که ماهانه ارشد شدم؛ البته باید بگم که یه کاِر ثابت هم داشسیهای حقوق وارد دورۀ کارشناآموختهاز اینکه لیسانسم رو گرفتم مثل خیلی از دانش بعدداستان نویسنده: 

سییه حقوِق ثابت از اوون می سِت آخر بعد از دریافت مدرک کارشنا تری در بهترین ارشد و یا حّتی دکگرفتم. رفته رفته به این نتیجه رسیدم که اگه بخوام اینجوری ادامه ِبدم د
ها رســیدن به یه حقوِق کارمندِی خوب نقطۀ اوِج آرزوهاشــون  توو یه اداره بشــم که نهایتًا یه حقوق خوب دریافت کنم. شــاید برای خیلیخوام یه کارمنِد ســطِح باالحالت می

ر گرفتن کمک د قراهای بدیدم. همیشه دوست داشتم مثل قهرمانای این فیلما به آدمایی که توو موقعیتمحسوب بشه اما من رسیدن به یه حقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نمی
یه جا «از این فیلما که بگذریم ذاِت زندگِی آدمیزاد اینه که باید بجنگه و از ». تونســـتم!«کنم و با کّلی غرور و کماِل رضـــایت از مفید بودِن خودم یه نفس عمیق بکشـــم و بگم 

اسفند ماه بود که تصمیم گرفتم عطای حقوِق ثابت را به لقایش ببخشم و از اّول فراری باشد. خالصه اواخر » صبح به صبح کارت زدن توو یه محیط اداری«یا همون » نشستن
اِر ثابت داری، تو که ک«ر بهت بگن: فروردین شــروع کنم به خوندن! البته این اشــتیاِق ســوزان باید اّوِل اّول توو خوِد آدم ایجاد بشــه و حتی اگه دوســتان و اطرافیان با تمســخ

داشتم که اطمینان ن» دارن و تو بدوِن سهمیه ُعمرًا شانسی نداری!کنن و نهایتًا سه هزار تا َور میصد و ده  هزار تا شرکت می«؛ یا بگن: »چی! خوای بشینی و بخونی کهمی
ن و این هشت ستم که توو این مسیر کمکم کنام خوابگم و با همۀ توانم پیش ِبرم؛ البته قبلشم از خانواده» اللهبسمه«به موفقیت برسم اما با خودم عهد کردم که اّول فروردین 

ز با وجوِد تماِم ترســی که از شــکســت داشــتم، ا«ای رو آغاز کرده بودم؛ خالصــش کنم برات: ماه یه کم توقع و انتظأرشــون رو از من کم کنن. من ریســِک شــیریِن بلندپروازانه
صمیم ضی بودم!ت شینی که توو رویاته تهّیه کن و گفی خدا اوومد توو ذهنم که میجملۀ یه بنده». ام را سوئیچی برای ما شین بخری، اّول برو یه جا ت اگر آرزوت اینه که یه ما

توشــون های کانون همیشــه روی ُکت یا مانســینۀ کوچولو که رووش آرم کانون رو داره و وکیلرســی! منم بدون معّطلی، رفتم یک ســنجاقیقین داشــته باش که به ماشــینه می
بعد از  ۶ُاومد. مثًال با مســؤول یه کتابخونه صــحبت کردم و با وجود اینکه ســاعِت کاِر اوونجا تا های خدا رو دیدم که یکی یکی َبرام میم. تا شــروع کردم کمکزنن تهیه کردمی

داشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و  شب هم از کتابخونه استفاده کنی! خالصه اینکه ایمان ۱۱تونی با نگهباِن مجموعه هماهنگ کنی و تا ظهر بود بهم گفت: می
خوشــحالم از اینکه که امروز که این متن رو نوشــتم در وضــعیتی هســتم که در تمامِی ». فان َمع الُعســر، ُیســرا«شــم؛ به فرموده قرآن: مند میمیوۀ شــیریِن اوون زحمات بهره

و  تووی ســکوت تالش کن«خوام متنم رو با یه جمله تموم کنم: رســیدم و می» هیأت علمی«ضــویت های حقوقی (وکالت، قضــاوت، ارشــد، دکتری) قبول شــدم و به عآزمون
 !تان هستمانتظاِر خواندِن داستاِن موفقیتچشم              »اجازه بده صدای موفقیتت همه جا بپیچه!

 ن استپاس مخصوص پروردگار جهانیاپایان گفتار ما: حمد و س      مالکریمی امیدموفقیِت تو؛  امیدبه 
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پواتسرا  درخواستتان ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥به شماره همراه 
َ
 !دریافت کنید رایگانمن به را از  قضاوت و وکالتکنید و جزواِت  ا

ارزِش اصلِی من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری بر زندگی  توو تهران! ۶۰َپرِت متولِد دهۀ امید مالکریمی هستم؛ یه حواس
هایی را که تا روش کنمی زیادی دارم. البته همه تالشم را میهایم با دیگران عالقهگذاشتن آموختهاشتراک آنهاست. به یادگیری و

کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهم. در حوزۀ به افزایِش کیفیِت یادگیری کمک می
سندگی در رشتۀ حقوق با روش  سیساده«آموزش و نوی دارم:  من به این جمله ایمان متفاوتم!» های روانبه کار بردن مثال«و » نوی

 »یابند. خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دستاگر موفقیِت بیشتری می«
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