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  ٢ه 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 آشفتهَشن در انبوِه کتابهای 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 نمیسردرگُ  مؤسسات آموزشی،
کنم یخود را شلوغ کنیم! تضمین م ست اما فقط یک روِز آن! انتخاِب هم جزوه و هم کتاِب مرجع، انتخاب خوبی نیست؛ نباید دورِ طبیعی

ِب ضریهست  »یک« در آزمون وکالت بشیی است. درس اصول فقه با توجه به اینکه ضر های حقوقی، کافاین جزوه، برای آزمون
صد بشه اصولش باید خیلی خوب باشه و هر کس بخواد قبول بشه حداقل باید این درس رو  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: براتون می نوشتۀ پائولو کوئیلو رو» کیمیاگر«یه تیکه از کتاب 
دهند تا خواستۀ شما را اجابت کنند. آرزوها زباِن خداوند هستند، در این جهان حقیقتی بزرگ وجود دارد، هر کس که در دست هم می

گیرد و تو لبت بخواهی آنگاه این خواستۀ تو از وجود این جهان سرچشمه میزند و وقتی چیزی را از ته قباشی 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

 

  

 �و��ند�و�ند � ق�م و آ��ه �ی 
 راتییچون با توّجه به تغ دیر یبگ تیرا از سا شدهیبروزرسان ۀنسخ نیآخر 

 !میکنیرا عوض م تیساموجود در وب ۀنسخ د،یجد یهاسرفصل
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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 دارههای خودشو داره زمانی که به صورت کاربردی تدریس و تحصیل بشه لذتی شگفتها 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
سیمطالعهشوید. انگیزی میحیرت شنا سی و کار شنا شجویان دورۀ کار شد و علیی این جزوه به دان صوص داوطلبان ار صِی حقوالخ ص  قیشرکت در آزمون تخ
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 کنید.irwww.mollakarimiاوونها رو از سایتم (
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 حقوقیدانیم که داوطلباِن آزمونمی 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  یددیم که نیاز به خواندن منابع متعدد نخواهبهتون اطمینان می
 مثبتمون بدونیم. عملکرِد  تونیم شاهِد جواب گرفتن رو می

و  ، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفریحقوق 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 یدید آدمواقعًا در خوِر توّجه باشه. حتمًا دهام مثِل گاِو بنفش باشه که خوام 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 ک، به چشم بیام. مِن کمترین میفهم متفاوت باشم و با این ویژگیهای سادهو آوردِن مثال» نویسیساده«
در دسترس  هایی که به رایگانرو در جزوه» بودنمتفاوت«من این ». بودنهکلید موفقیت، متفاوت«ها بگم ولی ایخوام از این جمله کلیشهتوّجه باشه. نمیو جالب

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

 رو در دست دارید شدۀ جزوهنسخۀ چاپیا  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 (ar@vekalatyتونید اینس ) رو دنبال کنید تا کّلی محتوای حقوقِی خوب رو مش
ـــمارۀ  ـــی به ش تغییراِت این جزوات و اپ کنید تا از آخرین واتس 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» نبعتنها با ذکر م«برداری از آن، بدون قصــد ســودجویی و تهیه 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  به صورت دلنشین و دلچسب 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 طالب اصول فقه را به نحو کاربردی و مطابقت بامما در این نوشته،  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
شتادیها، دهه هفتادیشبکه 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 ا، زحقوق جآیین دادرســـی مدنی،  ،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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 دلیل، اماره و اصل

 گفتار اول: دلیل

 است.» راهنما«دلیل در لغت به معنای  •
 مجموع چند قضیه که از ترکیب آنها مجهولی کشف شود.دلیل در منطق عبارت است از  •
 دلیل در اصول فقه دو معنا دارد: •
 شود و در برابر اماره و اصل عملی قرار دارد.موجب کشف حکم یا موضوعی می طور قطعیدلیل در این معنا چیزی است که به  معنای خاص: .١
 شود که ما را به مجهولی برساند و شامل اماره،، اصل عملی و دلیل به معنای خاص است.دلیل در این معنا به هر چیزی گفته می معنای عام: .٢
امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد «قانون آیین دادرسی مدنی:  ١٩٤دلیل در اصطالح حقوقی مطابق مادۀ  •

 شود.می» دلیل به معنای خاص«و » اصل عملی«، »اماره«این معنا، معنای عام دلیل است که شامل » کنندمی
 

 گفتار دوم: اماره

 تعریف اماره

 است.» نشانه«و » عالمت«اماره در لغت به معنای  •
 گذار معتبر دانسته شده است.است که از سوی شارع یا قانون دلیل ظنیبه معنای اماره در اصطالح اصول  •
قانون مدنی عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته  ١٣٢١اماره در اصطالح حقوق مطابق مادۀ  •

 شود.می
  شده است؛ بنابراین حجیت اماره به واسطۀ جعل است.اماره دلیل ظنی است که از سوی شارع معتبر دانسته 
 کند.اماره لوازم عقلی و عادی خود را نیز اثبات می 
 کند. به همبن علت اگر به هر دلیلی ثابت شود که حقیقت بر خالف اماره مبنای حجیت و اعتبار اماره این است که از واقع داللت و حکایت می

 گویند اماره طریقیت دارد و موضوعیت ندارد.دهد؛ به همین دلیل است که مییاست، اماره اعتبار خود را از دست م
 آید، بنا بر عقیدۀ مشهور حکم واقعی است.حکمی که با اجرای اماره به دست می 

 اقسام اماره

 قسم اول: امارۀ حکمی و موضوعی:

 .شودگفته می» امارۀ حکمی«ای بیاوریم به چنین امارههرگاه حکم چیزی را ندانیم و به وسیلۀ اماره حکم آن را به دست  امارۀ حکمی: .١
 برای مثال، چناچه ندانیم حکم مبیعی که قبل از قبض تلف شده است چیست و پس از مراجعه به اخبار و روایات به خبر واحدی برخورد کنیم که

در اینجا » تشده قبل از قبض مال بایع اسمبیع تلف«که  و از این خبر واحد متوجه شویم» کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه«بیان دارد: 
 شود؛ زیرا موجب کشف حکم شده است.امارۀ حکمی گفته می» خبر واحد«به 

هرگاه حکم مسئله را بدانیم لیکن نسبت به موضوع شک و تردید داشته باشیم و به وسیلۀ اماره شک و تردید خود را نسبت به امارۀ موضوعی:  .٢
 شود.گفته می» امارۀ موضوعی«ای اییم، به چنین امارهموضوع مرتفع نم

» الف«برای مثال هرگاه شخصی به قتل رسیده باشد، لیکن ندانیم قاتل آن چه کسی است؛ حال اگر دو مرد عادل شهادت بدهند که شخص 
ک و ش» شهادت دو مرد عادل«است و قاتل است؛ در اینجا نسبت به حکم قتل که قصاص است تردیدی وجود ندارد و شک و تردید در موضوع 

 شود.امارۀ موضوعی گفته می» بّینه«کند، بنابراین به تردید ما را نسبت به موضوع مرتفع می
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در  در اینجا شک و تردید» متصرف مال، مالک آن است«بگوییم که » امارۀ ید«مثال دیگر، هرگاه ندانیم مالک مال چه کسی است و بر اساس
بنابراین به  کند،شک و تردید نسبت به موضوع را مرتفع می» امارۀ ید«وانین و احکام مالکیت که جواز تصرف در مال است و موضوع است نه در ق

 شود.امارۀ موضوعی گفته می» امارۀ ید«

 قسم دوم: امارۀ قانونی و قضایی

 آن را دلیل بر امری قرار داده است. قانوناوضاع و احوالی است که امارۀ قانونی:  .١
 »تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خالف آن ثابت شود.«قانون مدنی:  ٣٥رای مثال، مادۀ ب

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و «قانون آیین دادرسی مدنی:  ١٦٢مثال دیگر مادۀ 
 »ه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نمایدباشد، مگر آن کاستفاده از حق می

 »کلیۀ معامالت تجار تجارتی محسوب است، مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست«قانون تجارت:  ٥و مادۀ 

 »انصراف شاکی است مگر اینکه خالف این امر ثابت گرددوجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و «قانون صدور چک:  ١٧و مادۀ 

 های امارۀ قانونی است.قانون مدنی مثال ٤٥١و  ٤٥٠، ١١٥٩، ١١٥٨، ١١٠، ١٠٩همچنین مواد 

 دلیل به امری شناخته شود. در نظر قاضیاوضاع و احوالی است که در دعوایی خاص امارۀ قضایی:  .٢
اطالعات حاصل از تحقیق و معاینۀ محل از امارات قضایی محسوب «دنی بیان داشته است که: قانون آیین دادرسی م ٢٥٥برای مثال مادۀ 

 »گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشدمی

 تواندو قانونی الزم باشد، میای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی ادله هرگاه«دارد که: قانون مجازات اسالمی بیان می ١٦٢مثال دیگر مادۀ 
 »به عنوان امارۀ قضایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

شود. یدر صورتی که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او استماع م«قانون مجازات اسالمی مقرر داشته است که:  ١٧٦و همچنین مادۀ 
 »تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود امارۀ قضایی با دادگاه است.

 

 گفتار سوم: اصل عملی

اصل «ای را ندانیم و با مراجعه به ادلۀ اجتهادی نیز نتوانیم حکم آن را به دست آوریم برای رفع شرگردانی باید از یک سری اصول مثل هرگاه حکم قضیه
 شود.استفاده کنیم که به آنها اصول عملیه یا ادلۀ فقاهتی گفته می» اصل استصحاب«و » اصل تخییر«، »اصل احتیاط«، »برائت

اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید «دارد: قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می ١٩٧برای مثال طبق مادۀ 
 »، در غیر این صورت، با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.آن اثبات کند

در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر «قانون آیین دادرسی مدنی که بیان داشته است:  ١٩٨و همچنین مادۀ 
 »این که خالف آن ثابت شود.

علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که هر کس مدعی حقی باشد باید آن اثبات کند و مدعی« قانون مدنی که مقرر داشته است: ١٢٥٧و مادۀ 
 »محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهدۀ او است.

 

 شود.گفته می حکم ظاهریآید به حکمی که با استناد اصول عملیه به دست می 
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 رع رسیده باشند، اعتبار و حجیت دارند.اصول عملیه نیز همچون امارات در صورتی که به تأیید شا 
 .در اصول عملیه جنبۀ کشف از واقع موضوعیت ندارد 

 مقایسۀ دلیل و اماره

 شباهت دلیل و اماره: •
  حجیت دارند. به لحاظ کشف از واقعدلیل و اماره هر دو 

 :تفاوت دلیل و اماره •

 
 مقایسۀ اماره و اصل عملی

 شباهت اماره و اصل عملی: •
  شارع آنها را تأیید کرده باشداماره و اصل عملی هر دو در صورتی اعتبار دارند که. 

 تفاوت اماره و اصل عملی: •

.اشدبظنیباقطعیمی تواند

حکماثباتموجبدلیل
.می شودتکلیفی

دلیل
.استظنیدلیلاماره

ایموضوعاثباتموجباماره
.می شودوضعیحکم

اماره
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مارات
َ
 ا

 بررسی مفاهیم قطع، ظن و شک و وهم

گاهی انسان نسبت به یک امر به اقسام زیر تقسیم میبه طور کلی می  شود:توان گفت آ

گاهی با واقعیت نیز منطبق دراین حالت انسان نسبت به یک قطع:  .١ گاهی کامل داردو هیچ گونه شک و تردیدی نسبت به آن ندارد خواه این آ امر آ
 توان گفت قطع بر دو قسم است:باشد و خواه با واقعیت منطبق نباشد. با توجه به تعریفی که از قطع ارائه شد می

 شود.قطعی که با واقعیت منطبق باشد: به چنین قطعی علم گفته می .١
 شود.قطعی که با واقعیت منطبق نباشد: به چنین قطعی جهل مرکب گفته می .٢

گفته » ظن«ر تتر باشد به احتمال قویتر و دیگری ضعیفهرگاه انسان نسبت به امری دو احتمال بدهد به طوری که یکی از احتماالت قویظن:  .٢
 شود.می

 ای که هیچ یک از احتماالت بر دیگری ترجیح و برتری ندارند.دهد به گونهدر این حالت انسان نسبت به امری دو احتمال مساوی می شک: .٣
» وهم«تر تر باشد، به احتمال ضعیفتر و دیگری ضعیفهرگاه انسان نسبت به یک امر دو احتمال بدهد به طوری که یکی از احتماالت قوی وهم: .٤

 د.شوگفته می
  است.» ظن غیرمعتبر«و » شک«، »وهم«منظور از شک در مبحث اصول عملیه، اعم از 

تناداسباکهحکمیواستاجتهادیدلیلاماره
.استواقعیحکمیمی آید،دستبهآنبه

.استحجتواقعازکشفلحاظبهاماره

حصولوظنحجیتبرمبتنیامارهحجیت
جتحدلیلبدینامارهیعنیاست،واقعازظن

پیداظنواقعیحکمبهآناجرایباکهمی باشد
.می کنیم

ازجستجووَفحصبهنیازیامارهبهعمل
هکاینمگراستحجتامارهوندارددلیلوجود

.کنیمپیداظنواقعیحکمبهآناجرایبا

قرارلیعماصلبهنسبتباالتریمرتبۀدراماره
.دارد

کهحکمیواستفقاهتیدلیلعملیاصلاماره
حکمیمی آیددستبهآنبهاستنادبا

.استظاهری

عواقازکشفجنبۀعملیاصلحجیتدر
.استنشدهلحاظ

ظنحصولوظنبرمبتنیعملیاصلحجیت
.نیستآناز

هکاستممکنهنگامیعملیاصلبهعمل
کردهجوجستوَفحصدلیلیافتنبرایقبالً 

.اشیمبشدهناامیدآنبهدسترسیازوباشیم

امارهبهنسبتپایین ترمرتبه ایدرعملیاصل
ممقدعملیاصلبرامارهبنابرایندارد،قرار

.است

اصل عملی
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 گفتار اول: قطع

واند قطع را حجت تباشد؛ بنابراین شارع نمیقطع ذاتًا حجت است یعنی برای اعتبار و حجیت قطع نیازی به تأیید و امضاء شارع نمی حجیت قطع:
 طور که گفته شد حجیت قطع، ذاتی است.بداند یا آن را حجت نداند؛ زیرا همان 

 .قطع عرفی (اطمینان، علم عادی، ظن متأخم به علم) حجیت ذاتی ندارد 

 اقسام قطع:

 باشد.در این قطع، قطع و یقین مکلف جزئی از موضوع حکم نمیقطع طریقی:  .١
تعلق گرفته استبه عبارت دیگر موضوع حکم در » شرب خمر«در این مثال حکم حرمت به » شرب خمر حرام است«مثال در صورتی که گفته شود 

کنید قطع و و همان طور که مالحظه می نظر از این که شخصی به آن قطع و یقین داشته باشد یا نداشته باشدصرفاست » شرب خمر«این مثال 
 شود.گفته می» قطع طریقی«دهد؛ بنابراین به چنین قطعی اینجا جزئی از موضوع حکم را تشکیل نمی یقین مکلف در

معامله به مال غیر جز به عنوان والیت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو اینکه صاحب «قانون مدنی که بیان داشته است:  ٢٤٧و همچنین مادۀ 
تعلق گرفته است و به عبارت دیگر در این مثال موضوع حکم » معامله به مال غیر«ه حکم عدم نفوذ به در این ماد.» مال باطنًا راضی باشد... 

و یقین  کنید قطعو همان طور که مالحظه می نظر از این که شخص به آن قطع و یقین داشته یا نداشته باشدصرفاست » معامله به مال غیر«
 شود.گفته می» قطع طریقی«دهد؛ بنابراین به چنین قطعی، نمیمکلف در اینجا جزئی از موضوع حکم را تشکیل 

 دهد.قطع و یقین مکلف جزئی از موضوع را تشکیل می در این قطع، قطع موضوعی: .٢
در این  »دارد که وضو گرفتن با آب برایش ضرر دارد، وضو گرفتن با آب برای او واجب نیست. یقینکسی که «برای مثال در صورتی که گفته شود: 

ر وضوع تعلق گرفته است؛ به عبارت دیگ» دارد که وضو گرفتن با آب برایش رر دارد یقینکسی که «مثال حکم عدم وجوب وضو گرفتن با آب به 
ر اینجا کنید قطع و یقین مکلف دباشد همان طور که مالحظه میمی» دارد وضو گرفتن با آب برایش ضرر دارد یقینکسی که «حکم در این مثال 

قطع « ، بنابراین به آنشودجاری نمی یقین ندارددهد و این حکم برای شخصی که به ضرر داشتن آب برایش ز موضوع را تشکیل میجزئی ا
 شود.گفته می» موضوعی

ه بدر این ماده حکم فوری بودن » فوری است علم به غبنخیار غبن بعد از «باشد که مقرر داشته است: قانون مدنی می ٤٢٠مثال دیگر مادۀ 
ن مکلف کنید قطع و یقیتعلق گرفته است؛ به عبارت دیگر این امر، موضوع حکم است همان طور که مالحظه می» خیار غبن بعداز علم به غبن«

 است.» قطع موضوعی«جزئی از موضوع حکم است، بنابراین این قطع، 

نی و یا ز  با علم به وجود علقۀ زوجیت و حرمت نکاحهر کس زن شوهردار را «باشد که بیان داشته است: قانون مدنی می ١٠٥٠و همچنین مادۀ 
برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقًا برای آن شخص حرام مؤبد  با علم به عده و حرمت نکاحرا که در عدۀ طالق یا در عدۀ وفات است 

ت؛ تعلق گرفته اس» با علم به وجود علقۀ زوجیت و حرمت نکاحعقد کردن زن شوهردار «در این ماده حکم بطالن عقد و حرمت ابدی به » ودشمی
و  کنید علماست. همان طور که مالحظه می» با علم به وجود علقۀ زوجیت و حرمت نکاحعقد کردن زن شوهردار «به عبارت دیگر موضوع حکم 

 شود.گفته می» قطع موضوعی«دهد، بنابراین به آن جزئی از موضوع را تشکیل می یقین در اینجا
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 مقایسۀ قطع طریقی و موضوعی:

رار توان در موارد زیر مورد بررسی قمورد توجه قرار گرفته است؛ علم قاضی را می» علم قاضی«در حقوق تحت عنوان » قطع« کاربرد قطع در حقوق:
 داد:

 یکی از ادلۀ اثبات دعوا:علم قاضی به عنوان  .١
 علم قاضی به عنوان یکی از ادلۀ اثبات دعوا در حقوق ما پذیرفته شده است.

ادلۀ اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قّسامه و سوگند در موارد مقرر «قانون مجازات اسالمی در این مورد بیان داشته است:  ١٦٠مادۀ 
 »است علم قاضیقانونی و 

 باه در چاپ و نشر قانون:علم قاضی به اشت .٢
لماتی شده افتادگی کلمه یا کگذار سهوًا در چاپ و نشر قانون مرتکب اشتباهی همچون از قلمممکن است قاضی یقین داشته باشد که قانون

 است؛ در چنین مواردی یقین قاضی اعتبار دارد.

ه شود و همچنین به سفه در مواردی کت احد طرفیت منفسخ میکلیۀ عقود جایزه به مو«قانون مدنی که بیان داشته است:  ٩٥٤مثال مادۀ 
جنون نیز مانند موت و سفه، از اسباب انحالل عقد جایز است در این ماده ممکن است قاضی یقین داشته باشد که کلمۀ » رشد معتبر است

 از قلم افتاده است؛ یقین قاضی در این خصوص اعتبار دارد.» موت«بعد از کلمۀ » و جنون«

 لم قاضی به خالف بّین شرع بودن قانون:ع .٣
 ممکن است قاضی به خالف بّین شرع بودن قانون یقین داشته باشد، در این صورت:

 چنانچه قاضی مجتهد باشد: باید قرار امتناع از رسیدگی را صادر کند و پرونده را به شعبۀ دیگری جهت رسیدگی ارجاع کند. •
 بر خالف بّین شرع بودن قانون اعتبار ندارد و قاضی باید بر طبق قانون رأی بدهد.چنانچه قاضی مجتهد نباشد: یقین قاضی  •

 شده در قالب قانون یا رأی وحدت رویه:علم قاضی به اشتباه بودن تفسیر ارائه .٤
ر شود و تفسیر آن صادای در ای دیگر به تفسیر آن بپردازد یا رأی وحدت رویهای در قانون احتیاج به تفسیر داشته باشد و مادههرگاه ماده

شده قاضی علم داشته باشد که چنین تفسیری اشتباه است، علم قاضی در این مورد اعتبار و حجیت ندارد و قاضی باید بر اساس تفسیر ارائه
 اقدام به صدور رأی نماید.

امارات«باشدطریقیقطع،اگر
»عملیاصول«و»معتبرظنی

.شودآنجایگزینمی تواند

تدسبهکهراهیازطریقیقطع
هیچودارداعتباروحجیتآید

جملهاز(شرطیوخصوصیت
،قطعحصولسببمکان،زمان،

آندر)آنامثالوقاطعشخص
.ندارددخالتی

قطع طریقی
چیزباشدموضوعیقطعاگر

نآجایگزیننمی توانددیگری
.شود

عقطحجیتواعتبارچگونگی
یاشارعنظربهبستهموضوعی
.استقانون گذار

قطع موضوعی
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 گفتار دوم: ظن

شناخته شود، از نظر شرعی نیز اصل بر عدم اعتبار و عدم  ذاتًا حجت نیست، ولی از از نظر عقلی قابلیت آن را دارد که حجت»ظن«حجیت ظن: 
 حجیت ظن است مگر اینکه دلییل قطعی بر اعتبار و حجیت ظن خاصی وجود داشته باشد.

 باشند.به دلیل اینکه دلل قطعی بر حجیت آنها وجود دارد، حجت م» خبر ثقه«و » خبر واحد«، »بّینه«برای مثال ظن حاصل از 

 اقسام ظن

 ل: ظن شخصی و ظن نوعیقسم او 

 شود، خواه برای عموم نیز ظن ایجاد نموده باشد یا ننموده باشد.ظن و گمانی است که برای یک شخص خاص حاصل می ظن شخصی: .١
 شود، هرچند برای یک فرد خاص موجب ظن و گمان نشود.ظنی است که برای غالب مردم حاصل میظن نوعی:  .٢
 برای  آوری را معتبر دانست این دلیلگذار دلیل ظناست نه ظن شخصی؛ بنابراین اگر شارع یا قانون ظن نوعی، مالک اعتبار و حجیت اماره

 اند معتبر است.همۀ افراد حتی برای کسانی که از آن اماره ظن شخصی پیدا نکرده

 قسم دوم: ظن خاص و ظن مطلق

امارۀ «برای مثال بر حجیت و اعتبار ظن به دست آمده از  ظنی است که بر حجیت و اعتبار آن دلیل خاصی وجود داشته باشد. ظن خاص: .١
دلیل » شهرت فتوائی«و » اجماع منقول«، »قول لغوی«، »ظواهر الفاظ«، »خبر ثقه«، »خبر واحد«، »امارۀ ید«، »امارۀ فرش«، »صحت

 خاصی وجود دارد.
 .حجیت و اعتبار ظن خاص ب سبب جعل شارع است 
  شود.میبه ظن خاص، دلیل علمی نیز گفته 
 مقام قطع و در حکم آن است.از آن جایی که دلیلی بر حجیت ظن خاص وجود دارد، قائم 

 ظنی است که دلیل خاصی بر حجیت یا عدم حجیت آن اقامه نشده است.ظن مطلق:  .٢
 نظر وجود دارد:در خصوص حجیت ظن مطلق اختالف

 مشهور معتقدند که ظن مطلق حجت نیست. •
توان به دلیل قطعی یا امارات دسترسی پیدا مطلق حجت است؛ زیرا در غالب موارد برای بدست آوردن احکام نمیای معتقدند که ظن عده •

توانیم حکم شرعی بسیاری از از مسائل را بیابیم؛ بنابراین ظن مطلق از شود و نمیکرد و اگر ظن مطلق را حجت ندانیم باب علم مسدود می
 العله) نباشد.ه مشروط بر اینکه از ظنونی که دلیل قطعی بر بطالن آن داریم (همچون قیاس مستنبطباب انسداد باب علم حجت است، البت

 

 گفتار سوم: شک

 نیز در حکم شک است.» وهم«و » ظن غیر معتبر«حجت نیست. » شک«در علم اصول فقه حجیت شک: 

 منشأ پیدایش شک:

نداشته باشد و به همین جهت ما نسبت به حکم قضیه شک و تردید داشته یعنی در مورد موضوع خاصی هیچ حکمی وجود فقدان نص:  .١
 باشیم.
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یعنی برای موضوع خاصی، حکم وجود داشته باشد لیکن آن حکم مجمل و مبهم باشد و به همین جهت ما نسبت به حکم اجمال نص:  .٢
 قضیه شک و تردید پیدا کنیم.

م ولی این دو حکم با هم متعارض باشند، به همین جهت ما نسبت به حکم یعنی برای یک موضوع دو حکم داشته باشیتعارض دو نص:  .٣
 قضیه شک و تردید پیدا کنیم.

یعنی ما حکم قضیه را بدانیم ولی به دلیل اشتباه در امور خارجی شک و تردید پیدا کنیم که فالن مورد مصداق اشتباه در امور خارجی:  .٤
 باشد یا خیر.موضوع می

 اقسام شک:

 در موضوع و شک در حکم: قسم اول: شک

هرگاه حکم چیزی را بدانیم لیکن نسبت به موضوع شک و تردید داشته باشیم به چنین شکی شک در موضوع (شبهۀ موضوعیه):  .١
 شود.گفته می» شبهۀ موضوعیه«یا » شک در موضوع«

 دید داشته باشیم.برای مثال بدانیم معاملۀ صوری باطل است، لیکن نسبت به صوری بودن معامله خاصی شک و تر 

شبهۀ «ا ی» شک در حکم«هرگاه نسبت به حکم چیزی شک و تردید داشته باشیم به چنین شکی  شک در حکم (شبهۀ حکمیه): .٢
 شود.گفته می» حکمیه

 برای مثال ندانیم استفاده از مواد مخدر حرام است یا خیر.

 قسم دوم: شک ساری و شک طاری

 کند.میشکی است که به یقین سرایت شک ساری: 

 کند.شکی است که به یقین سرایت نمی شک طاری:

 

 اصول عملیه

 کلیات

ام، همۀ امور در جهان هستی حکمی دارند که چه ما نسبت به این احکام عالم باشیم و چه جاهل، در هر حال، این احکام وجود دارند؛ به این احک
ما برای  توانیم به این دست پیدا کنیم؛ بنابراینیعنی قرآن، سّنت، اجماع و عقل می ادلۀ اجتهادیشود و ما نیز با تمسک به گفته می» احکام واقعی«

رغم مراجعه به ادلۀ اجتهادی و تفحص و جستجو در میان این ادله بدست آوردن حکم واقعی امور باید به ادلۀ اجتهادی مراجعه کنیم ولی گاه ما علی
ادلۀ غ مانیم، در این حالت ما برای رع سرگردانی باید به سرانتیجه از دسترسی به حکم واقعی محروم میتوانیم حکم واقعی امری را پیدا کنیم و در نمی

یا » ادلۀ فقاهتی«یا اصول عملیه (یعنی اصل استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر) برویم و حکم قضیه را بدست آوریم؛ به حکمی که به وسیلۀ  فقاهتی
 شود که ممکن است با حکم واقعی یکسان باشد یا با حکم واقعی یکسان نباشد.گفته می» کم ظاهریح«آید به دست می» اصول عملیه«

ود. در شبه عبارت دیگر مراد از اصول عملیه، اصول و قواعد کلی است که در فرض شک و جهل به واقع، برای رفع تحیر و سرگردانی استفاده می
آورند ک حکم شرعی یافت نشود، مجتهدان به کمک اصول عملیه وظیفۀ عملی مکلف را به دست میاستنباط احکام شرعی، هرگاه دلیل معتبری بر ی

کنند. برای مثال اگر با مراجعه به منابع احکام (قرآن، سنت، عقل و اجماع) دلیلی بر حکم حرمت یا جواز و حکم ظاهری موضوع را استنباط می
 استناد به اصل برائت حکم به جواز و عدم حرمت این عمل بدهد.سازی انسان یافت نشود، مجتهد ممکن است با شبیه
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 . (مثل اصل برائت، اصل احتیاط، اصلروددلیلی است که برای بیان حکم ظاهری به کار میاصل در این معنا  اصل به معنای اصول عملیه:
 استصحاب، اصل تخییر)

ینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است، مگر این که خالف آن ثابت در صورتی که حق یا د«قانون آیین دادرسی مدنی:  ١٩٨مثال مادۀ 
 »شود.

 اقسام اصل

 اصل بر دو قسم است:

الق، اصل العموم، اصالةاالط؛ مانند اصالةالحقیقه، اصالةشوداصلی است که به نگام شک در مراد متکّلم به آن استناد می اصل لفظیه: .١
 م اشتراکعدم تقدیر، اصل عدم نقل، اصل عد

رائت، آورد؛ مانند اصل باصلی است که به هنگام جهل به حکم واقعی، مکلف به وسیلۀ آن حکم ظاهری موضوع را بدست میاصل عملیه:  .٢
 اصل احتیاط، اصل تخییر، اصل استصحاب

 اقسام اصول عملیه

 قسم اول: اصول عملیۀ عام و اصول عملیۀ خاص

رود و اختصاص به بخش خاصی ندارد؛ مانند اصل برائت، استصحاب، اصولی است که در تمام ابواب فقه به کار می اصول عملیۀ عام: .١
 احتیاط و تخییر

 رود؛ مانند اصل صحت اصالةالطهاره، قاعدۀ فراغاصولی است که تنها در برخی از ابواب فقه به کار می اصول عملیۀ خاص: .٢

 و اصول غیرُمحرزه یا غیرتنزیلیقسم دوم: اصول ُمحَرزه یا تنزیلی 

 . مثل اصل استصحاب، قاعدۀ فراغمفاد آنها نوعی احراز واقع استاصولی است که  اصول ُمحَرزه یا تنزیلی: .١
یرد. مثل گو بدون هیچ توجهی به واقع صورت می مفاد آنها نوعی احراز واقع نیستاصولی است که  اصول غیرُمحرزه یا غیرتنزیلی: .٢

 اصل برائت، احتیاط و تخییر

 قسم سوم: اصول حکمی، اصول موضوعی و اصول مشترک

 شوند. استصحاب، برائت، احتیاط و تخییراصولی که برای بیان حکم ظاهری به کار برده میاصول حکمی:  .١
 شود. مثل اصل صحت، اصل عدم والیت، قاعدۀ قرعه و ...میاصولی است که برای بیان موضوع به کار برده موضوعی:  .٢
 رود. مثل اصالةالطهاره، اصل عدم، اصلتواند برای بیان موضوع و هم برای بیان حکم به کار میکه هم می اصولی استاصول مشترک:  .٣

 نفی اکثر و ...

 نکات اصول عملیه

ندانیم باید ابتدا برای یافتن حکم آن در میان ادلۀ اجتهادی به تفحص و ای را همان طور که در ابتدای بحث گفته شد هرگاه کم قضیه .١
جستجو بپردازیم و پس از تفحص و جستجو اگر نتوانیم حکم واقعی قضیه را از میان ادلۀ اجتهادی بیابیم برای یافتن حکم ظاهری آن به 

فحص و جستجو در میان ادله اجتهادی برای پی بردن به حکم کنیم؛ بنابراین شرط اجرای هر یک از اصول عملیه تاصول عملییه مراجعه می
 واقعی آن و ناامید شدن از یافتن آن است.

توان به اصول عملیه مراجعه نمود که دلیل که دلیل یا یعنی تنها زمانی می» االصُل دلیٌل حیُث ال دلیل«گوید: ای وجود دارد که میقاعده  .٢
یزی توانیم به اصول عملیه مراجعه نماییم که نسبت به چشته باشد؛ به عبارت دیگر تنها زمانی میظن معتبری در مورد حکم قضیه وجود ندا
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شک و تردید داشته باشیم، البته باید توجه نمود که ظن غیرمعتبر نیز در حکم شک است؛ بنابراین در صورتی که نسبت به چیزی ظن غیرمعتبر 
 کنیم. توانیم به اصول عملیه مراجعهداشته باشیم می

و » ظن غیرمعتبر«، »شک به معنای اخص«است که شامل » شک به معنای اعم«که محل اجرای اصول عملیه است، » شک«منظور از  .٣
 شود.می» وهم«

 حصر بر دو نوع است: .٤
ار افزود. مثًال انحصالف: حصر عقلی: این حصر زمنی وجود دارد که موارد برشمورده شده محدود و محصور بوده و نتوان مورد دیگری بر آن 

است زیرا حکم تکلیفی منحصر به این » حصر عقلی«ـ اباحه، ٥ـ کراهت ٤ـ استحباب ٣ـ حرمت ٢ـ وجوب ١احکام تکلیفی در پنج حکم: 
 توان ورد دیگری بر آن افزود.موارد است و نمی

نباشد و بتوان مورد یا موارد دیگری بر آن افزود؛ ب: حصر استقرایی: این حصر زمانی وجود دارد که موضوع منحصر به موارد برشمرده شده 
مثال انحصار حکم وضعی در بطالن، صحت، عدم نفوذ و ضمان حصر استقرایی است، زیرا حکم وضعی منحصر به این موارد نیست و 

 توان موارد دیگری همچون انفساخ، عزل و ... را بر آن افزود.می

اب، برائت، احتیاط و تخییر حصر عقلی است؛ زیرا اصول عملی حکمی منحصر به این در چهار اصل استصح اصول عملی حکمیانحصار 
شود اصول عملی حکمی منحصر در چهار اصل استصحاب، برائت، توان مورد دیگری بر آن افزود. علت این که گفته میموارد است و نمی

وعی د که محل اجرای اصل استصحاب است، یا نسبت به موضاحتیاط و تخییر است این است که یا نسبت به موضوعی یقین سابق وجود دار 
یقین سابق وجود ندارد که در این صورت از دو حال خارج نیست، یا شک در اصل تکلیف است که محل اجرای اصل برائت است، یا شک در 

ست که محل اجرای اصل احتیاط به است که در این صورت نیز از دو حال خارج نیست، حالت اول این که عمل به احتیاط ممکن امکلٌف 
 است، حالت دوم این که عمل به احتیاط ممکن نیست که محل اجرای اصل تخییر است.

 رود که اساسًا راهیگذار و اطاعت از او نیست، زیرا اصول عملیه در فرضی به کار میاجرای اصول عملیه برای کشف ارادۀ شارع یا قانون .٥
 باشد.برای رسیدن به واقع وجود نداشته 

 اقسام شبهه

 قسم اول: شبهۀ وجوبیه و شبهۀ تحریمیه

مجرای اصول عملیه

:حالت سابق وجود دارد

.محل اجرای اصل استصحاب است

حالت سابق وجود ندارد

:شک در اصل تکلیف است

.محل اجرای اصل برائت است

شک در مکلٌف به است

:عمل به احتیاط ممکن است

.محل اجرای اصل احتیاط است

:عمل به احتیاط ممکن نیست

.محل اجرای اصل تخییر است
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دانیم آن امر (خواه کلی باشد یا جزئی) واجب است یا شبهۀ وجوبیه آن است که در وجوب امری تردید داریم؛ یعنی نمی شبهۀ وجوبیه: .١
رود، بلکه َدَوران میان وجوب یا عدم وجوب امری خیر. باید توجه داشت که در شبهۀ وجوبیه به هیچ وجه، احتمال حرمت یا کراهت آن نمی

 است.
 عید فطر واجب است یا مباح نیست. برای مثال ندانیم نماز

 یا ندانیم پرداخت نفقۀ خواهر و برادر نیازمند بر انسان واجب است یا مباح.

ر. دانیم که آن امر حرام است یا خیشبهۀ تحریمیه آن است که در حرمت امری شک و شبهه داریم؛ به عبارت دیگر نمی شبهۀ تحریمیه: .٢
 رود بلکه َدَوران میان حرمت و یا عدم حرمت است.جوب یا استحباب آن نمیدر شبهۀ تحریمیه به هیچ وجه احتمال و

 برای مثال ندانیم روزه گرفتن در روز عید غدیر حرام است یا جایز.

 الوکاله جرم است یا خیر.یا ندانیم اخذ چک توسط وکیل بابت حق

 قسم دوم: شبۀ حکمیه و شبۀ موضوعیه

شبهه حکمیه جایی است که حکم یک موضوع کلی روشن نیست. به بیان دیگر هرگاه یک موضوع کلی وجود داشته باشد  شبهۀ حکمیه: .١
تر در مورد حکم آن دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد. با شبهۀ حکمیه که فقیه در مورد حکم آن به قطع یا ظن معتبر نرسدو و بیان روشن

 مواجه هستیم.
 سازی انسان حرام است یا مباح. یا ندانیم استفاده از فیلترشکن جرم است یا خیر.هبرای مثال ندانیم شبی

د برای توانإلیه نمیاگر متصرف فعلی، اقرار کند ملک، سابقًا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشاٌر «ق.م:  ٣٧مثال دیگر، مطابق مادۀ 
چنانچه  »مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.رد ادعای مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند 

تواند به ندانیم در صورتی که به دالیلی دیگر به غیر از اقرار اثبات بشود که ملک سابقًا در مالکیت مدعی بوده است، آیا متصرف همچنان نمی
 است؛ زیرا در اینجا نسبت به حکم این مسئله شک و شبه وجود دارد.» شبهۀ حکمیه«تصرف خود استناد کند یا خیر، این امر مصداق 

 باشیم.دانیم ولی در یک موضوع خاص و جزئی دچار شک و شبهه میشبهۀ موضوعیه آن است که حکم کلی مسئله را می شبۀ موضوعیه: .٢
ت ان است تردید داریم که این کتاب مال خودمان اسم؛ ولی در مورد کتابی که در مقابل»معامله به مال غیر نافذ نیست«دانیم برای مثال می

 یا مال غیر.

 مان است تردید داریم که داخل آن سرکه است یا شراب.ولی در مورد ظرفی که در مقابل» خوردن شراب حرام است«دانیم یا می

 برد که نطفۀحملی باشد در صورتی ارث میشرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر «ق.م:  ٨٧٥دانیم مطابق مادۀ یا اینکه می
ولی در مورد طفل خاصی تردید داریم که زنده متولد شده است » الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورًا پس از تولد بمیرداو حین

در حیات حین والدت حکم وراثت  با شک«ق.م که مقرر داشته است:  ٨٧٦است؛ بنابراین مدۀ » شبهۀ موضوعیه«یا خیر؛ این امر مصداق 
 مبتنی بر شبهۀ موضوعیه است.» شودنمی

 .منشأ شبهات حکمیه (علت پیدایش شبهات حکمیه) فقدان نص، اجمال نص و تعارض دو نص است 
 .منشأ شبهات موضوعیه (علت پیدایش شبهات موضوعیه) اشتباه در امور خارجی است 
  ی که گذار مراجعه نمود؛ در حالآن است که برای رفع شبهۀ حکمیه باید به شاره یا قانونمالک تشخیص شبهۀ حکمیه از شبهۀ موضوعیه

برای رفع شبهۀ موضوعیه باید به متخصص و کارشناس امر مراجعه کرد؛ بنابراین هرگاه ندانیم حکم استعمال دخانیات در شرع چیست، برای 
بدانیم شراب حرام است ولی ندانیم مایع درون این ظرف معین شراب است یا  فهم این حکم باید از شارع یاری خواست. در حالی که هرگاه
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خیص دهد که تواند تشگذار مراجعه کرد؛ بلکه کارشناس یا متخصص امر میخیر برای تشخیص شراب بودن آن مایع نباید به شارع یا قانون
 این مایع شراب است یا خیر.

 آیند:جوبیه باشند یا تحریمیه؛ از تلفیق این شبهات با یگدیگر شبهات زیر به وجود میهر یک از شبهات حکمیه و موضوعیه ممکن است و

 شبهۀ حکمیه تحریمیه .١
 شبهۀ حکمیه وجوبیه .٢
 شبهۀ موضوعیه تحریمیه .٣
 شبهۀ موضوعیه وجوبیه .٤

صص بحث بحث اجمال مخشود. این دو اصطالح در شبهۀ موضوعیه به قسم شبۀ مفهومیه و شبهۀ مصداقیه تقسیم میاقسام شبهۀ موضوعیه: 
 شد.

 در شبهۀ مفهومیه علت شک در حکم آن است که مفهوم امری برای ما روشن نیست.شبهۀ مفهومیه:  .١
باشد. حال اگر ندانیم ظرف حاوی مایع خاصی به نام شراب است یا خیر و این برای مثال حکم کلی شراب برای ما روشن است که حرمت می

گاهی بدین سبب باشد که ما  دانیم با شبهۀ موضوعیه از نوع مفهومیه مواجه هستیم.مفهوم شراب را نمی عدم آ

 و معنای آن چیست با شبهۀ موضوعیۀ مفهومیه مواجه هستیم.» حق مکتسب«در صورتی که ندانیم منظور از 

 چیست با شبهۀ موضوعیۀ مفهومیه مواجه هستیم.» نظم عمومی«در صورتی که ندانیم منظور از 

دانیم و مفهوم آن امر برای ما روشن است ولی در یک مصداق مراد از شبهۀ مصداقیه آن است که حکم کلی مسئله را می شبهۀ مصداقیه: .٢
 ایم.خارجی دچار شک و شبهه گشته

رکه، س برای مثال هرگاه بدانیم که شراب حرام است و مفهوم شراب را نیز بدانیم ولی ندانیم که آیامایع داخل این ظرف معین، شراب است یا
 باشیم.میبا شبهۀ موضوعیه از نوع مصداقیه مواجه 

االنتشار است یا خیر با را بدانییم ولی در مورد روزنامۀ خاصی تردید داشته باشیم که کثیر» کثیراالنتشار«یا در صورتی که معنا و مفهوم روزنامۀ 
 شبهۀ موضوعیۀ مصداقیه مواجه هستیم.

به چه معنا است، ولی تردید داریم که عقد قرض الزم است یا جایز این امر شبهۀ موضوعیه » عقد جایز«و » عقد الزم«دانیم مثال دیگر، می
 باشد.مصداقیه می

 قانون مدنی: شروط مفصلۀ ذیل باطل و موجب بطالن عقد است: ٢٣٣همچنین مطابق مادۀ 

 شرط خالف مقتضای عقد .١
 »شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. .٢

باشد د میشرط خالف مقتضای عق» بایع پس از وقع عقد بیع تا یکسال مبیع را نزد خود نگاه دارد«چنانچه ندانیم آیا شرط کردن این امر که 
دانیم چنین کند؛ شبهۀ موضوعیه مصداقیه است؛ زیرا نمیباشد و عقد را باطل نمیسازد، یا شرط خالف مقتضای عقد نمیو عقد را باطل می

 مصداق شرط خالف مقتضای عقد است یا خیر.شرطی، 

ٌف 
َّ
 بهاقسام شک در مکل

ٌف « ٌف «یعنی چیزی که تکلیف به آن تعلق گرفته است و » بهمکلَّ  است. یعنی شک و تردید در اینکه تکلیف به چیزی تعلق گرفته» بهشک در مکلَّ

ٌف «  بر دو نوع است:» بهشک در مکلَّ
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تردید بین متباینین در جایی است که شک و تردید بین دو یا چند چیز جدای از هم باشد که بین آنها قدرمتیقنی وجود  تردید بین متباینین: .١
 ندارد.

 تردید بین متباینین نیز خود بر دو قسم است: الف ـ تردید بین متباینین محصوره ب ـ تردید بین متباینین غیرمحصوره

ـ تردید بین متباینین محصوره: » ب«بدهکاریم یا به شخص » الف«دانیم به شخص تومان بدهکاریم، ولی نمی ١٠٠دانیم مبلغ می الف 
دانیم تکلیف وجوب پرداخت دین به کدامیک از این اشخاص را داریم ؛ چنین تردیدی مصداق تردید بین متباینین محصوره و در نتیجه نمی
 دانیم تکلیف به چیزی تعلق گرفته است.است، زیرا نمی

های فروشیهایی که در کتابعدد از مجموع کتاب ٥کتاب بخریم و بدانیم  چنانچه بخواهیمتردید بین متباینین غیرمحصوره:  ب ـ
به » ت خریدممنوعی«دانیم تکلیف استان تهران وجود دارند، غصبی هستند ولی ندانیم کدام یک از آنها غصبی است، در اینجا در واقع نمی

 ا تعلق گرفته است، بنابراین چنین امری مصداق تردید بین متباینین غیر محصور است.هکدام یک از این کتاب

تردید بین اقل و اکثر در جایی است که شک و تردید بین دو چیزی باشد که یکی از آنها اقل و دیگری اکثر است،  تردید بین اقل و اکثر: .٢
ست. تردید بین ا» اقل«که بین آنها قدر متیقنی وجود دارد و این قدر متیقن همان در واقع ر تردید بین اقل و اکثر، بین دو چیزی تردید داریم 

 اقل و اکثر بر دو قسم است:
 الف ـ تردید بین اقل و اکثر ارتباطی ب ـ تردید بین اقل و اکثر غیرارتباطی (استقاللی)

بوده » اکثر«ای است که، در صورتی که تکلیف ما در واقع ارتباط بین اقل و اکثر ارتباطی به گونه الف ـ تردید بین اقل و اکثر ارتباطی:
 شود.هیچ مقداری از تکلیف ما ساقط نمی» اقل«باشد با انجام 

ماز با سوره ن» اکثر«نماز بدون سوره است و » اقل«باشد یا خیر، در اینجا از ارکان واجب نماز می» سوره«برای مثال در صورتی که تردید شود 
(یعنی » اقل«جام (یعنی نماز با سوره) باشد، با ان» اکثر«الواقع به تردید بین اقل و اکثر ارتباطی است؛ زیرا اگر تکلیف ما فی است و این تردید،

 شود.نماز بدون سوره) هیچ مقداری از تکلیف از عهدۀ ما ساقط نمی

ی که اگر تکلیف ما ای است که، در صورتتردید بین اقل و اکثر استقاللی به گونه ب ـ تردید بین اقل و اکثر غیرارتباطی (استقاللی):
 شود.همان اندازه از تکلیف ما کاسته می» اقل«بوده باشد با انجام » اکثر«الواقع فی

کیلو؛ در  ١٢دم رد کند یا کیلو گن ١٠برای مثال در صورتی که مقترض مقداری گندم از مقرض بگیرد و در مقام رد آن تردید نماید؛ که باید 
کیلو گندم به همان  ١٠کیلو گندم بوده باشد با رد کردن  ١٢الواقع تکلیف او به رد اینجا تردید بین اقل و اکثر استقاللی است؛ زیرا اگر فی

 اندازه از تکلیف او کاسته شده است.

 

 

 

 

 

 

ٌف «باید توجه داشت که نباید  های زیر دقت اشتباه گرفت. برای درک بهتر تفاوت این دو اصطالح به مثال» موضوعیهشبهۀ «را به » بهشک در ُمَکلَّ
 کنید:

ٌف ب
َّ
هشک در مکل

تردید بین متباینین
محصوره

غیرمحصوره

تردید بین اقل و اکثر
ارتباطی

استقاللی
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 مان قرار دارد شراب است یا آب.دانیم محتوای لیوانی که در مقابلمثال برای شبهۀ موضوعیه: نمی

ٌف  ی کدام دانیم محتوااست و دیگری شراب است؛ لیکن نمی مان قرار دارد که محتوای یکی از آنها آببه: دو لیوان در مقابلمثال برای شک در مکلَّ
 یک آب است و محتوای کدام یک شراب است. با توجه به این دو مثال باید گفت:

 شک و تردید تنها در یک چیز است.» شبهۀ موضوعیه«بین دو یا چند چیز شک و شبهه وجود دارد. لیکن، در » بهشک در مکلَّف«در  .١
ٌف «در  .٢  شک بدوی وجود دارد.» شبهۀ موضوعیه«علم اجمالی وجود دارد، لیکن در  »بهشک در مکلَّ

 

 اصل برائت

یعنی،  »حکم به عدم ثبوت تکلیف برای مکلف در موردی که اصل وجود تکلیف مشکوک باشد.«در اصطالح اصولیان، اصل برائت عبارت است از: 
ر این باره شود که مکلف دد احتمال تکلیف وجود داشته باشد، در ظاهر حکم میهرگاه دلیل معتبری بر وجود یک تکلیف الزامی داللت نکند، هرچن

سازی انسان نیافت، تکلیفی ندارد و ذمۀ او برئ است. برای مثال، اگر مجتهد بر مراجعه به منابع فقه دلیل معتبری برای حرمت تلقیح مصنوعی یا شبیه
کند؛ یا اگر شخصی مدعی طلبی بر عهدۀ دیگری شد و دلیل معتبری ارائه نکردف دادرس با میبا استناد به اصل برائت حکم به جواز و عدم حرمت آن 

 ق.آ.د.م) ١٩٧کند، یعنی خوانده تکلیفی به پرداخت آن دین ندارد (مفاد مادۀ استناد به این اصل حکم به برائت صادر می

 شود؟ی میسؤال اصلی این است که اصل برائت در چه مواردی جار مجرای اصل برائت: 

به عبارت  ؛شک در اصل تکلیف وجود داشته باشدو  حالت سابقه وجود نداشته باشدشود که توان گفت اصل برائت در مواردی جاری میبه طور کلی می
توان در مواردی یمدیگر مجرای اصل برائت جایی است که شک و تردید داشته باشیم که آیا تکلیف یا الزامی متوجه ما شده است یا خیر. از سوی دیگر 

 شود.وجود داشته باشد اصل برائت جاری می» شک بدوی«که 

شبهۀ «شود و از یک جهت نیز به تقسیم می» شبهۀ موضوعیه«و » شبهۀ حکمیه«در قسمت کلیات اصول عملیه گفتیم که شبهه از یک جهت به 
 آید:بندی شبهات زیر به وجود میوع تقسیمشود؛ همچنین گفتیم از تلفیق این دتقسیم می» شبهۀ تحریمیه«و » وجوبیه

 شبهۀ حکمیه تحریمیه .١
 شبهۀ حکمیه وجوبیه .٢
 شبهۀ موضوعیه تحریمیه .٣
 شبهۀ موضوعیه وجوبیه .٤
  شود.جاری می» اصل برائت«در تمام این شبهات 

 مثال:

 شیدن حرام نیست.گوییم سیگار کبرائت میندانیم سیگار کشیدن بر انسان حرام است یا مباح: شبهۀ حکمیه تحریمیه است و با استناد به اصل  •
در صورتی که ندانیم پرداخت مالیات خاصی واجب .» شود، مگر به حکم قانون ... هیچ نوع مالیات وضع نمی«قانون اساسی:  ٥١به موجب اصل  •

 گوییم واجب نیست.است یا خیر: شبهۀ حکمیۀ وجوبیه است و به استناد اصل برائت می
 

 شود.ن گفت در شبهات حکمیه تحریمیه و وجوبیه و همچنین در شبهات موضوعیه وجوبیه و تحریمیه اصل برائت جاری میتوابه طور کلی می 
 ،شرط اجرای اصل برائت تفحص و جستجو از وجود دلیل اجتهادی و مأیوس شدن از دستیابی به آن است؛ یعنی باید ابتدا برای یافتن حکم واقعی 

بهات توانیم به اصل برائت رجوع کنیم. البته باید توجه داشت که در شاگر نتوانستیم حکم واقعی را بیابیم، می به تفحص و جستجو بپردازیم و
 موضوعیه تفحص و جستجو از وجود دلیل الزم نیست و این شرط مخصوص شبهات حکمیه است.
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 انجام عمل گویمات وجوبیه با اجرای اصل برائت میو در شبه الزم نیست ترک کردن عملگوییم در شبهات تحریمیه با اجرای اصل برائت می 
ولی این امر منافاتی با حسن احتیاط نسبت به این امور ندارد؛ یعنی در شبهات تحریمیه شایسته است مکلف احتیاط نماید و از انجام  الزم نیست

 دهد. عمل خودداری نماید و در شبهات وجوبیه شایسته است مکلف احتیاط نماید و عمل را انجام
  ینکه توانند این اصل را به کار ببرند، البته مشروط بر امقلدین نیز می شبهات موضوعیهاست، ولی در  مجتهدبه کار بردن اصل برائت از وظائف

 موضوع از موضوعات شرعی نباشد.
  ل برائت هستند، و قانونی که بیانگر اصکند و احکام شرعی است؛ زییرا عقل نیز به اصل برائت حکم می حکمی ارشادیحکم مستند به اصل برائت

 در واقع ارشاد به حکم عقل هستند.
  ،است. حکم ظاهریحکم مستند به اصل برائت 
 باشد که با اجرای این اصل نسبت به حکم واقعی ظن حاصل شود، بلکه چه با اجرای این اصل به حجیت و اعتبار اصل برائت بدین دلیل نمی

چه با اجرای این اصل به حکم واقعی ظنی حاصل نشود و حتی در صورت وجود ظن غیرمعتبر، اصل برائت حکم واقعی ظنی حاصل بشود و 
 حجت است و اعتبار دارد.

 گوییم عمل حرام نیست و جایز است و در شبهات وجوبیه شک در شبهات تحریمیه شک داریم عمل حرام است یا جایز و با اجرای اصل برائت می
گوییم عمل واجب نیست و جایز است بنابراین هم در شبهات وجوبیه و هم در شبهات جایز و با اجرای اصل برائت می داریم عمل واجب است یا

ر دگویند تحریمیه انجام و ترک عمل هر دو مباح و مجاز است در نتیجه مکلف مخیر است عمل را انجام بدهد یا انجام ندهد، به همین جهت می
 است.» تخییر«و حکم عقلی » اباحه«شرعی  شبهات وجوبیه و تحریمیه، حکم

 مقایسه اصل عدم و اصل برائت

 آشنا شویم. »اصل عدم«اصل عدم شباهت زیادی با اصل برائت دارد ولی با آن متفاوت است برای شناخت تفاوت بین این دو اصل، الزم است ابتدا با 

ک شحدوث و پیدایش چیزی یم اصل، عدم آن است به عبار دیگر هرگاه در شک و تردید داشته باش وجود و عدم چیزیهرگاه در تعریف اصل عدم: 
ستی هو تردید داشته باشیم اصل عدم حدوث و پیدایش آن است، مگر اینکه وجود و پیدایش آن ثابت شود، زیرا همه چیز از عدم و نیستی به وجود و 

 د باید ادعای خود را اثبات کند.بنابراین برای اثبات عدم نیازی به دلیل نیست و مدعی وجوآمده است؛ 

نُة علی المدعی و الیمین علی َمن َانَکَر «قاعدۀ  •  مبتنی بر اصل عدم است. »البِیّ
علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به هر کس مدعی حقی باشد باید آن اثبات کند و مدعی«ق.م که مقرر داشته:  ١٢٥٧مادۀ  •

است زیرا در این ماده در وجود و عدم وجود حق بر دیگری شک و تردید شده است » اصل عدم«مبتنی بر » عهدۀ او استدلیل باشد اثبات امر بر 
 و مطابق اصل عدم، اصل بر عدم وجود حق گذاشته شده است و بر همین اساس این ماده اثبات حق را بر عهدۀ مدعی وجود حق گذاشته است.

 های اصل عدم و اصل برائت:تفاوت

 .اصل برائت در خصوص تکلیف است ولی اصل عدم اعم است از اینکه تکلیفی مورد بحث باشد یا موضوعات بدون تکلیف باشند .١
اصل برائت درجایی به کارمی رود که تکلیفی در مرحلۀ واقع وجود داشته باشد ولی دلیلی برای احراز به آن نداشته باشیم در حالی که اصل  .٢

 .ستعدم اعم از واقع و ظاهر ا
 اصل عدم اصلی است عقلی ولی اصل برائت اصلی است شرعی. .٣

 حجّیت اصل برائت

ٰی َنْبَعَث َرُسوًال؛ ما هرگز (قومی را) مجازات نخواهیم کرد مگر «توان به آیۀ شریفۀ اشاره کرد: از میان آیات قرآن می کتاب: .١ ِبیَن َحَتّ ا ُمَعِذّ َوَما ُکَنّ
دین با این تویح که در این آیه تعبیر به بعثت پیامبران کنایه از بیان تکالیف و ابالغ احکام به مکلفین است، ب»اینکه پیامبری را مبعوث کرده باشیم

 ترتیب تا حکمی در دسترس افراد قرار نگیرد، تکلیفی در بارۀ آن وجود ندارد.
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» حدیث رفع«ترین روایتی که برای اثبات برائت شرعی بدان استدالل شده است روایت نبوی مشهوری است با عنوان در باب سنت نیز مهم سنت: .٢
ا توجه به ؛ بنابراین ب»دانندآنچه نمی«اند: از امت من ُنه چیز برداشته شده است؛ از جمله مضمون این حدیث چنین است که پیامبر (ص) فرموده

رفع، در مواردی که اصل تکلیف مشکوک باشد و نسبت به آن جهل وجود داشته باشد مؤاخذه و ِعقابی در کار نیست. این همان معنای حدیث 
 اصل برائت است.

زمانی  این قاعده تا بر اساس» ُقبح ِعقاب بال بیان«دلیل عقلی که برای اثبات برائت بردان استدالل شده عبارت است از قاعدۀ عقلی  دلیل عقلی: .٣
اوند دکه تکلیفی بیان نشده و به دست مکلف نرسیده است، عقًال مؤاخذه و ِعقاب او قبیح و ناپسند است و از آنجا که صدور کار قبیح از ناحیۀ خ

محال است، مادامی که تکلیفی برای مکلف به صورت واضح و آشار بیان نشده و اصل وجود تکلیف مشکوک است، عذاب و ِعقابی هم وجود 
 خواهد داشت.ن

 کاربرد اصل برائت در حقوق

م پذیرفته شده است. این اصل هم در قلمرو مسائل کیفری و هم در زمینۀ اصل برائت در حقوق مضوعۀ ایران جایگاه ویژه ای دارد و به عنوان اصلی ُمسلَّ
ی متعدد به آن تصریح شده است. باید متذکر شد که اصولای دارد و در قوانین مباحث حقوقی و مدنی و مسائل مربوط به امور دادرسی کاربرد گسترده

ل تفسیر موسع اص«، »اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری«، »اصل عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری«، »اصل قانونی بودن جرم و مجازات«همچون 
 در اصول فقه دانست.» اصل برائت«توان از نتایج در حقوق جزا را می» قوانین ارفاقی

 »شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردداصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی«قانون اساسی:  ٣٧اصل  •
اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حقی یا دینی بر دیگری باشد باید آن اثبات کند، در غیر این «قانون آیین دادرسی مدنی:  ١٩٧مادۀ  •

 »وانده حکم برائت صادر خواهد شد.صورت با سوگند خ
اصل، برائت است هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم «قانون آیین دادرسی کیفری:  ٤مادۀ  •

یثیت ل شود که به کرامت و حای إعماقانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه
 »اشخاص آسیب وارد شود.

 در قوانین حقوقی در سه معنای مختلف به کار رفته است:» اصل برائت«بعضی از نویسندگان معتقدند که 

 اصل برائت به معنای برائت از تکلیف (برائت اصولی) .١
 اصل برائت به معنای برائت از اتهام و مجازات .٢
 ذمه از دیناصل برائت به معنای برائت  .٣

 رود:اصل برائت به معنای برائت از تکلیف در موارد زیر به کار می اصل برائت به معنای برائت از تکلیف (برائت اصولی): .١
م آن عمل جرم گوییمی» اصل برائت«یعنی هرگاه در جرم بودن رفتار خاصی تردید داشته باشیم با استناد به  الف ـ شک در جرم بودن عمل:

اصل «وان کرد. این مطلب تحت عنبینی میگذار آن را در قانون به عنوان عمل مجرمانه پیشاگر قرار بود آن عمل جرم باشد باید قانوننیست، زیرا 
 در حقوق شناخته شده است.» قانون بودن جرم

 تردید شود که آیا مرتکب آن عمل باید بههمجنین در صورتی که انجام عملی در زمان ارتکاب آن جرم نباشد، ولی بعدًا قانون آن را جرم بداند و 
توان وی را مجازات نمود. این مطلب در حقوق تحت عنوان باید گفت که نمی» اصل برائت«موجب قانون الحق مجازات بشود یا خیر با توجه به 

اصل عطف « و» جرم و مجازاتاصل قانونی بودن «توان گفت که شناخته شده است؛ بنابراین می» اصل عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری«
 مبتنی بر اصل برائت است.» بما سبق نشدن قوانین کیفری

هرگاه متهم مرتکب رفتاری شود که به دلیل وجود شبهۀ مفهومیه در قانون دربارۀ جرم بودن آن عمل  ب ـ شک در قلمرو مفهومی جرم:
ه مقدار متیقن به نص قانون عمل شود و نسبت به مازاد که در خصوص حل اصولی آن است که نسبت بدچار تردید شده باشیم در این صورت راه
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ه شناخته شده است که در این قاعد» اصل تفسیر به نفع متهم«حل در حقوق تحت عنوان جاری شود، این راه» اصل برائت«آن تردید وجود دارد 
 شود:تر تقسیم مینیز خود به دو قاعدۀ فرعی

گذار در مقام بیان بودن جرم و تعیین مجازات است اگر مراد او روشن یعنی در مواردی که قانون کیفری:یک ـ اصل تفسیر مضّیق قوانین 
 ای نفسیر نمود که فقط شامل قدرمتیقن شود و مفهوم و مصداق جرم را تا حد ممکن مضیق کند.نباشد باید آن را به گونه

 ار در مقام بیان موارد معافیت از مجازات یا تخفیف و ارفاق برای متهم باشد بایدگذیعنی هرگاه قانون اصل تفسیر موسع قوانین ارفاقی: دو ـ
 آن را به صورت موسع و گسترده تفسیر کرد تا موارد آن افزایش یابد.

داشته ن هرگاه متهم عملی را انجام داده باشد که به علت کافی نبودن ادله از َکُم و کیف آن عمل اطالعج ـ شک در جزئیات عمل ارتکابی: 
باشد شود یا خیر، این امر شبهۀ مصداقیه میباشیم و در نتیجه تردید داشته باشیم که آیا عمل انجام شده مصداقی از عمل مجرمانه محسوب می

 را جاری نمود.» اصل برائت«و باید 

تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا  هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و«قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  ٦٦٨مثال: مطابق مادۀ 
) ضربه شالق ۷۴باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (یا سپرده به او می ای که متعلق به اوامضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته

فته است اما معلوم نباشد که آن را با اکراه و تهدید گرفته یا اینکه هرگاه ثابت شود متهم سندی را که مال دیگری است از او گر » محکوم خواهد شد.
به  ممالک آن را با رضایت و ارادۀ خویش در اختیار متهم قرار داده است. این امر شبهۀ مصداقیۀ تحریمیه است و با توجه به اصل برائت اید حک

 برائت متهم داد.

ه باشیم که انجام عملی خاص بر ما واجب شده است یا خیر، امر شبهۀ حکمیه وجوبیه در صورتی که تردید داشت د ـ شک در تکلیف وجوبی:
 باشد.گوییم انجام آن عمل بر ما واجب نمیمی» اصل برائت«شود و با استناد به محسوب می

 رود:در این معنا در موارد زیر به کار می» اصل برائت« اصل برائت به معنای برائت از اتهام و مجازات: .٢
در صورتی که جرمی اتفاق افتاده باشد و شخص را به عنوان متهم انتخاب کرده باشند ولی دلیل  ف ـ تردید در انتساب جرم به متهم:ال

معتبری بر اینکه جرم توسط شخص متهم ارتکاب یافته وجود نداشته باشد در این صورت چنانچه دلیل معتبری یافت نشود باید به برائت متهم 
 باشد.گناهی خود نمیر این فرض مؤظف به ارائۀ دلیل برای بی حکم داد و متهم

در صورتی که بدانیم که متهم جرمی را انجام داده و انتساب جرم به او نیز محرز باشد ولی دادرس در مرحلۀ ب ـ تردید در میزان مجازات: 
ت دادرس باید به میزانی از مجازات که یقین دارد متهم را تعیین مجازات و صدور حکم، در میزان مجازات شک و تردید داشته باشد در این صور 

 محکوم نماید و نسبت به مازاد بر آن که تردید دارد نباید وی را محکوم کند.

د زیر به شود و در موار در این مفهوم در حقوق مدنی و روابط میان افراد استفاده می» اصل برائت« اصل برائت به معنای برائت ذمه از دین: .٣
 رود:میکار 

م و در نتیجه گذاریهرگاه نسبت به اصل وجود دین یا طلب شک و تردید وجود داشته باشد اصل را بر عدم دین می الف ـ تردید در ثبوت دین:
 تکلیفی نیز به ادای آن وجود ندارد.

ت باید مبلغ کمتر که قدرمتیقن اسهمچنین هرگاه اصل وجود دین یا طلب، قطعی باشد ولی نسبت به میزان آن شک و تردید داشته باشیم، 
 شود.پرداخت شود و نسبت به مازاد اصل برائت حاکم می

هرگاه در تحقق ضمان قهری برای شخص تردید وجود داشته باشد، اصل بر عدم ضمان است مگر اینکه ب ـ تردید در ثبوت ضمان قهری: 
ند به عمل آن شخص باشد. در نتیجه اصل برائت در این معنا (یعنی در ورود خسارت به طور قطعی ثابت شود و این خسارت نیز مستقیمًا مست
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کند باید ورود خسارت و انتساب آن به طرف را اثبات کند و مواردی که اصل تحقق ضمان قهری مورد تردید باشد) شخصی که ادعای ضمان می
 ذمۀ خود ندارد. شخصی که علیه او ادعای ضمان شده است نیازی به ارائۀ دلیل برای اثبات برائت

 

 اصل تخییر

شود. در باشد. این اصل کاربرد چندانی در مباحث حقوقی ندارد؛ بنابراین، به صورت مختصر بررسی میاصل تخییر از دیگر اصول عملیۀ مهم می
ست نداشته باشد، احتیاط ممکن نیمواردی که در مورد وجوب یا حرمت یک عمل تردید وجود داشته باشد و هیچ یک از آن دو حکم بر دیگری ترجیحی 

اصل تخییر عبارت است از، مخیر نمون شخص میان انجام عملی و ترک آن در مواردی که احتمال «توان چنین تعریف کرد: بنابراین اصل تخییر را می
 »وجوب و حرمت آن وجود دارد.

 شود؟سوال این است که اصل تخییر در چه مواردی جاری می مجرای اصل تخییر:

پذبر کانبه باشد و احتیاط نیز امشود که حالت سابقۀ یقینی وجود ندارد و شک در مکلٌف توان گفت اصل تخییر در مواردی جاری میبه طور کلی می
ه انجام بشود که نسبت به اصل تکلیف تردیدی نداشته باشیم (یعنی ندانیم الزام ما توان گفت اصل تخییر در جایی اجرا مینباشد. از سوی دیگر می

 است. صل عقلیافعل است یا از نوع الزام به ترک فعل) یا به عبارت دیگر تردید بین محذورین داشته باشیم. مشهور اصولیون معتقدند اصل تخییر 

ای اصل به معن توانرود، البته همۀ این موارد را نمیدر موارد ذیل به کار می» تخییر«در علم اصول فقه در اصول فقه: » تخییر«موارد کاربرد 
 تخییر در اصول فقه دانست.

الزم »ریندوران امر بین محذو «است پیش از توضیح  َدَوران امر بین محذورین» اصل تخییر«از بارزترین موارد کاربرد  تخییر بین محذورین: .١
 بندی حکم تکلیفی آشنا شویم:است با تقسیم

 حکم تکلیفی بر دو نوع است:

 (الزام به ترک عمل)» حرمت«(الزام به انجام عمل) و » وجوب«که عبارت است از حکم تکلیفی الزامی: الف ـ 

 »اباحه«و » کراهت«، »استحباب«که عبارت است از  حکم تکلیفی غیرالزامی:ب ـ 

ع حرمت، به عبارت دیگر نوهرگاه یقین داشته باشیم که تکلیفی الزامی داریم ولی نوع الزام را ندانیم یعنی ندانیم تکلیف ما از نوع وجوب است یا از 
التی حبدانیم نسبت به عملی تکلیفی الزامی داریم ولی ندانیم این الزام، الزام به انجام داد عمل است یا الزام به ترک کردن آن عمل به چنین 

 ورد نظر ما واجب است یا حرام.توان گفت در َدَوران امر بین محذورین تردید داریم که عمل مپس میشود؛ گفته می» َدَوران امر بین محذورین«

داند عمل مورد نظر واجب است یا حرام پس اگر آن عمل را انجام دهد این باشد چون شخص نمیدر َدَوران امر بین محذورین احتیاط ممکن نمی
انجام ندهد احتمال دارد که آن امکان وجود دارد که آن عمل حرام بوده باشد و با انجام آن عمل، مرتکب عمل ممنوع شده باشد و اگر آن عمل را 

 نجامعمل واجب بوده باشد و از انجام عمل واجب خودداری نموده باشد. از سوی دیگر انسان در عمل باالخره یا باید آن عمل را انجام بدهد یا ا
 هستیم. پس در این مورد عقًال و شرعًا در انجام دادن و انجام ندادن آن عمل مخّیرندهد و راه سومی وجود ندارد. 

 تر است.در َدَوران امر بین محذورین اعتقاد به تخییر عقلی و اباحۀ شرعی صحیح 

دادن  داران ممتاز در صورت درخواست آنان باید وام داده شود، ولی وامبرای مثال فرض کنیددر اساسنامۀ شرکت سهامی آمده باشد که به سهام
دار عادی است و در داران درخواست وام داده باشد لیکن مشخص نباشد که وی سهامهامداران عادی ممنوع است. حال اگر یکی از سبه سهام

یم به مخیر هست» اصل تخییر«دار ممتاز است و در نتیجه وام دادن به او واجب است. در ایتجا مطابق نتیجه وام دادن به او ممنوع است یا سهام
 این شخص وام بدهیم یا ندهیم.
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 ذورین با شبهۀ حکمیه وجوبیه و شبهۀ حکمیه تحریمیهمقایسۀ َدَوران بین مح •
  جایز«است یا » واجب«در شبهۀ حکمیه وجوبیه: تردید داریم که انجام دادن عمل مورد نظر« 
  جایز«است یا » حرام«در شبهۀ حکمیه تحریمیه: تردید داریم که انجام دادن عمل مورد نظر« 
 حرام«است یا » واجب«م دادن عمل مورد نظر در َدَوران بین محذورین: تردید داریم که انجا« 

ته چنانچۀ دو دلیل در مرحلۀ وضع با یکدیگر ناسازگار باشند و هیچ یک نیز بر دیگری ترجیح و برتری نداش تخییر بین دو یا چند دلیل متعارض: .٢
 شود. مثل اینکه یک روایت عملی را واجب بداند و روایت دیگر همان عمل را حرام بداند، در این صورت:گفته می» تعارض«باشند به چنین وضعی 

ول و قواعد کنند و باید به اصهر دو دلیل سقوط می» الدلیالن اذا تعارضا تساقطا«مقتضای قاعدۀ عقلی و بنا به عقیدۀ مشهور بر اساس قاعدۀ  ـ
 دیگر پناه برد.

 شد. تخییراز نظر شرعی و مطابق احادیث و اخبار باید قائل به ـ 

  است.» حکم ظاهری«شود و حکم آن نیز حاکم می» اصل عملی تخییر«در صورت تعارض دو دلیل از نظر شرعی 
باشد، ولی  گذار بودهچنانچه در حکم در مرحلۀ وضع با هم تعارض نداشته باشند و هر دو مطلوب شارع یا قانون تخییر بین دو حکم متزاحم: .٣

ین گویند در امی» تزاحم«قدور باد چنین وضعی را مکلف در عمل و در مرحلۀ اجرا نتواند هر دو را اجرا نماید و تنها انجام یکی از آنها برای وی م
 حالت:

 مکلف باید اهم را انجام دهد.ـ در صورتی که یکی از آنها اهم و دیگری مهم باشد: 

 د انجام دهد.خواهمکلف مخیر است که هر کدام را که می ـ در صورتی که هیچ یک از دو حکم بر دیگری ترجیح برتری نداشته باشد:

  است.» حکم ظاهری«شود و حکم آن نیز حاکم می» اصل عملی تخییر«ض دو حکم متزاحم در صورت تعار 
 تقسیم کرد.» واجب تخییری«و » واجب تعیینی«توان به واجب را از یک جهت می تخییر بین افراد واجب مخیر: .٤

 به آن مشخص و معین است و در عرض خود جایگزین ندارد.واجبی است که مکلٌف  واجب تعیینی:

در واجب تخییری مکلف مخییر است از میان دو یا چند عمل یکی را به اختیار خود انتخاب نموده و انجام دهد؛ بنابراین در جب تخییری: وا
 به در عرض خود جایگزین دارد.واجب تخییری مکلٌف 

  است.» واقعی«وجود ندارد و حکم آن » اصل عملی تخییر«در واجب تخییری 

 »ن باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانونًا حق قبض دارددی«»ق.م:  ٢٧١مثال مادۀ 

 

 اصل احتیاط

دانیم که شود که ما در تکلیف شک نداریم؛ یعنی قطع داریم که تکلیف یا الزام وجود دارد. همچنین نوع آن را نیز میاصل احتیاط جایی مطرح می
ق  باشیم. در اصل احتیاط، تردید درتر میحرمت؛ بنابراین ر اصل احتیاط دو گام از اصل برائت و و یک گام از اصل تخییر پیشوجوب است و یا  متعلَّ

ف دانیم فالن امر واجب است یا امر دیگری. دانیم الزام وجود دارد و نوع آن نیز وجوب است ولی نمیبه است. بدین معنی که میتکلیف و یا مکلَّ
دانیم آن امر حرام است و یا امر دیگری؛ بنابراین دراصل احتیاط برخالف اصل دانیم الزام وجود دارد و نوع آن نیز حرمت است ولی نمینین میهمچ

ٌف  است  باشدولی تفاوتی که میان اصل احتیاط و اصل تخییر وجود دارد آنبه میبرائت و همانند اصل تخییر، شک در تکلیف نیست بلکه شک در مکلَّ
ٌف که در اصل احتیاط می  به است چنان که دیدیم چنین امریتوان طوری عمل نمود که به واقع نزدیک شویم ولی در اصل تخییر که شک در مکلَّ

ۀ یقینی اشتغال ذم«ایم زیرا گوییم باید آن گونه عمل نماییم که یقین پیدا کنیم که از تکلیف اطاعت کردهباشد. مطابق اصل احتیاط میممکن نمی
 »خواهدبرائت ذمۀ یقینی می
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 شود؟سؤال اصلی این است که اصل احتیاط در چه مواردی جاری میمجرای اصل احتیاط: 

ٌف توان گفت اصل احتیاط در مواردی جاری میبه طور کلی می  تیاط به وجود داشته باشد و احشود که حالت سابقه وجود نداشته باشد و شک در مکلَّ
 هم امکان داشته باشد.

ٌف شویم مجرای اصل احتیاط از سوی دیگر با توجه به تعریفی از اصل احتیاط ارائه شد متوجه می وجود  مالیعلم اججایی است که و  بهشک در مکلَّ
ق تکلیف مشخص نباشد.  دارد؛ به عبارت دیگر مجرای اصل احتیاط جایی است که متعلَّ

ه بدهکاریم، از آن جایی ک» ب«بدهکاریم یا به شخص » الف«میلیون تومان بدهکاریم ولی ندانیم به شخص  ١٠برای مثال در صورتی که بدانیم مبلغ 
» ب«و هم به شخص  »الف«ای عمل کنیم که یقینًا برائت ذمه حاصل کنیم پس باید این مبلغ را هم به شخص م باید به گونهیقین به اشتغال ذمه داری

 بپردازیم.

ٌف   به بپردازیم:برای بررسی دقیق مجرای اصل احتیاط باید به اقسام شک در مکلَّ

ٌف 
َّ
ٌف به: اقسام شک در مکل ٌف «یف به آن تعلق گرفته بنابراین به یعنی چیزی که تکلبررسی شد که مکلَّ عنی تردید در این که تکلیف ی» بهشک در مکلَّ

ٌف   به بر دو قسم است:به چه چیز تعلق گرفته است، شک در مکلَّ

ٌف  قسم اول: تردید بین متباینین:  به مردد بین دو یا چند چیز جدای از هم باشد که هیچ ارتباطی با هم ندارند.یعنی مکلَّ

 متباینین نیز بر دو قسم است:تردید بین 

ٌف تردید بین متباینین محصوره:  .١ به مردد بین دو یا چند چیز محدود باشد که عرفًا دچار شدن به آن ممکن باشد: در این مورد اصل یعنی مکلَّ
 شود.احتیاط جاری می

باشد، هرگاه از هر دو اجتناب اجمالی تنها دو امر میهای موجود در یکی از دو فروشگاه مسموم است، چون اطراف علم برای مثال هرگاه ماهی
 شویم، بنابراین در شبهۀ محصوره باید احتیاط نماییم و احتیاط واجب است.کرده و سراغ فروشگاه سومی برویم دچار عسر و حرج نمی

ٌف تردید بین متباینین غیرمحصوره:  .٢ نباشد: در این  دچار شدن به تمام آن ممکن به مردد بین دو یا چند چیز محدود نیستند و عرفاً یعنی مکلَّ
شود این است که اجرای اصل احتیاط در شبهات شود، علت اینکه در شبهات غیرمحصوره اصل احتیاط جاری نمیمورد اصل برائت جاری می

 شود.غیرمحصوره موجب عسر و حرج می
فروش در تهران ماهی نخریم، هر چند این احتیاط کنیم و ا هیچ ماهی های تهران ماهی مسموم داشته باشد، اگرفروشیبرای مثال یکی از ماهی

 د.شونماید؛ بنابراین در شبهۀ غیرمحصوره احتیاط الزم نیست و اصل برائت جاری میامر عقًال امکان دارد ولی ما را دچار عسر و حرج می

های تهران فروشیهای ماهیدرصد ماهی ٩٠ری نمود مثًال اگر بدانیم چنانچه شبهۀ غیرمحصوره کثیر در کثیر باشد باز هم باید اصل احتیاط را جا
شود؛ همچنین در صورت تردید در اینکه شبهه محصوره است یا غیرمحصور، باید اصل احتیاط را جاری مسموم هستند اصل احتیاط جاری می

 نماییم.

ٌف قسم دوم: تردید بین اقل و اکثر:  ی از آنها محدودتر ای که یکشد که بینشان قدر متیقن وجود دارد، به گونهبه مردد بین دو چیزی بایعنی مکلَّ
 از دیگری باشد.

 تردید بین اقل و اکثر بر دو قسم است:

سمتی از تکلیف از باشد با انجام اقل هیچ ق» اکثر«الواقع در تردید بین اقل و اکثر ارتباطی، اگر تکلیف ما فی تردید بین اقل و اکثر ارتباطی: .١
 شود.شود: در این مورد اصل احتیاط جاری میاقط نمیما س

ه واقع نماز د برای مثال هرگاه ندانیم نماز ُنه جزء دارد و یا ده جزء (سوره به عنوان جزء دهم) این امر اقل و اکثر ارتباطی است؛ زیرا اگر در عالم
حیحیون ایم؛ لذا چنان که صبخوانیم، در واقع به تکلیف خود عمل ننمودهجزء داشته باشد و سوره نیز جزء آن محسوب گردد و ما نماز را بدون سورره 
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در مثال فوق  ن(مشهور علماء) نیز بر آنند، در اقل و اکثر ارتباطی باید احتیاط نمود و اکثر را به جا آورد تا قطع به برائت ذمه حاصل شود ؛ بنابرای
 کنیم.باید سوره را نیز بخوانیم؛ چنان که ما شیعیان نیز چنین عمل میایم برای آن که مطمئن باشیم نماز خود را به جا آورده

ه همان مقدار از الواقع به اکثر باشد با انجام اقل بدر تردید بین اقل و اکثر استقاللی، اگر تکلیف ما فیتردید بین اقل و اکثر استقاللی:  .٢
 .شودلیف انجام شود و نسبت زیاده، اصل برائت جاری میتکلیف ما ساقط شده است: در این مورد باید نسبت به قدرمتیقن تک

ه به ابرای مثال هرگاه ندانیم به حسن ده هزار تومان بدهکار هستیم و یا بیست هزار تومان، این امر تردید بین اقل و اکثر استقاللی است، هرگ
الزم  اند که در اقل و اکثر استقاللی احتیاطا بر این عقیدهایم. با این وجود علمحسن بیست هزار تومان بدهیم قطعًا به تکلیف خود عمل کرده

 کنیمسازیم و نسبت به اکثر، اصل برائت را جاری مینیست، بلکه با انجام اقل که قدر متیقن است ذمۀ خود را نسبت به آن برئ می

 

 

 عمل به احتیاط به حکم عقل در سه مورد واجب است:

ناد نمود، است» اصل برائت«توان بدوًا به داشته باشد، پیش از تفحص و جستجو از وجود دلیل اجتهادی نمیدر مواردی که شبهۀ حکمیه وجود  .١
 بلکه باید احتیاط نمود و ابتدای برای یافتن حکم آن به تفحص و جستجو پرداخت.

ن مورد نیز باید دۀ ما ساقط شده است یا خیر در ایهرگاه یقین داشته باشیم که تکلیفی بر عهدۀ ما قرار گرفته ولی شک نماییم که این تکلیف از عه .٢
ای عمل نمود که یقین پیدا کنیم که تکلیف ساقط شده است. مثل اینکه نمازگزار پس از به جا آوردن نماز در طهارت خود احتیاط نمود و به گونه

د در اینجا باید علیه تردید داشته باشولی در بلوغ و رشد مولی علیه را به او تحویل دهد،هنگامماز شک پیدا کند. یا مثل اینکه قیم بخواهد مال مولی
 علیه پیدا نکند مال را به او ندهد.احتیاط نماید و تا یقین به رشد و بلوغ مولی

جوب و در مواردی که علم اجمالی به وجوب یا علم اجمالی به حرمت داشته باشیم عمل به احتیاط واجب است؛ یعنی در صورتی که علم اجمالی به .٣
ۀ مداشته باشیم باید همۀ افرادی که نسبت به آن تردید داریم به جا آوریم و در صورتی که علم اجمالی به حرمت عملی داشته باشیم باید از ه

 افرادی که نسبت به آن تردید داریم خودداری کنیم.

ماه از نردیکی با شوهر  ١٠از اتمام عده، ازدواج کند و پس از  گاه ممکن است دو احتیاط با هم تعارض کنند مانند اینکه زنی پس تعارض دو احتیاط:
کنند و در این صورت هر دو احتیاط تساقط ماه از نزدیکی با شوهر دوم فرزندی بیاورد، در اینجا اجرای دو احتیاط با هم تعارض می ٦اول و پس از 

در صورتی که عقد نکاح پس از «قانون مدنی نیز مقرر داشته است که:  ١١٦٠شود و بر همین اساس مادۀ کنند و فرزند ملحق به شوهر دوم میمی
شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن نزدیکی منحل شود و زن مجددًا شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق می

 »به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه بر خالف آن داللت کند.است در صورتی که مطابق مواد قبل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق 

 

 اصل استصحاب

ٌف ب
َّ
هشک در مکل

تردید بین متباینین
.اصل احتیاط جاری می شودمحصوره

.اصل برائت  جاری می شودغیرمحصوره

تردید بین اقل و اکثر
.اصل احتیاط جاری می شودارتباطی

.دنسبت به زیاده اصل برائت جاری می شواستقاللی
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استصحاب در لغت به معنای مصاحبت و به همراهی طلبیدن کسی یا همراه داشتن چیزی است و در اصطالح اصول فقه تعریف استصحاب: 
اه حکم به توضیح اینکه هرگ» در زمان حاضر مورد تردید قرار گرفته استحکم به بقای چیزی که در زمان سابق یقینی و محقق بوده و «عبارت است از 

، ثابت هموضوعی در زمان گذشته معلوم و یقینی باشد سپس استمرار و بقای آن مورد تردید قرار گیرد، اگر به اعتبار حالت سابق، وضعیت یقینی گذشت
 .بنا بر اصل استصحاب، با بروز شک و تردید نباید از یقین قبلی دست برداشتگویند حکم یا موضوع، استصحاب شده است. و پابرجا فرض شود، می

ظور، حکم به کند که مناست و سپس وی اضافه می» ابقاء ما کان«ترین تعریف استصحاب ترین و در عین حال محکمبه گفتۀ شیخ انصاری، کوتاه
 اردن و استمرار وضعیتی که پیشتر بوده است.ابقاء ما کان است؛ یعنی، استصحاب عبارت است از: حکم به باقی گذ

در مباحث قبل در مورد ماهیت اصل عملی و تفاوت آن با اماره به تفصیل سخن گفتیم. در اینجا یادآور  استصحاب اماره است یا اصل عملی؟
بر دانسته گذار معتهت نیز از طرف شارع یا قانونترین تفاوت اماره با اصل این است که اماره معموًال کاشف از واقع است و به همین جشویم که مهممی

از واقع قرار  گذار اماره را کاشفشده است؛ ولی هدف از اصل عملی رفع سرگردانی است نه کشف حقیقت و رسیدن به واقع. به بیان دیگر شارع یا قانون
اقعی است؛ ولی مصلحتی که باعث اعتبار اصول عملیه شده آید حکم و گویند. حکمی که در نتیجۀ اماره به دست میداده است و به همین جهت می

شود. در مورد آید جانشین حکم واقعی میرفع تحیر و سرگردانی در مرحلۀ عمل است. پس در مقام شک و تردید، حکمی که از اصول عملیه به دست می
معروف بین متأخران، به ویژه از زمان شیخ انصاری به بعد، ترین نظر از این قرار است؛ نظر کم سه نظر وجود دارد که مهمماهیت استصحاب دست

حکم به اند: تعریف کنیم، چنان که فقها در تعریف آن گفته» حکم«اند بر اساس این دیدگاه، استصحاب را باید به استصحاب را از اصول عملیه شمرده
 یعنی حکم به باقی گذاردن وضعیت گذشته. إبقاء ما کان

ود. شۀ اظهارنظر دربارۀ اماره یا اصل بودن استصحاب در پایبندی به لوازم عادی و عقلی حکم ناشی از اجرای آن ظاهر میترین ثمر نکته: مهم
شود؛ آید حکم واقعی است و لوازم عقلی و عادی نیز معتبر شناخته میاگراستصحاب در زمرۀ امارات قرار گیرد، حکمی که در اثر اجرای آن به دست می

 تواند آثار و لوازم شرعی خود را اثباتحاب اصلی عملی قلمداد شود، حکم ناشی از آن حکمی ظاهری خواهد بود و استصحاب تنها میولی اگر استص
گیری در مورد اماره یا اصل بودن استصحاب در مسئلۀ تعارض استصحاب با سایر کند و لوازم عقلی و عادی آن معتبر نخواهد بود از این گذشته، تصمیم

 تردید در مقام تعارض، بر اصول عملیه مقدم خواهد شد.و امارات نیز موثر است. اگر استصحاب، اماره باشد بیاصول 

 نظران متأخر به دو قسم ُمْحِرز و غیرُمْحِرز تقسیم شده است.اصول عملیه در میان صاحب استصحاب اصل ُمْحِرز است:

صورت گرفته است. برای مثال، در اصل برائت، بدون آن که هیچ توجهی به جهت کشف از  اعتبار اصول عملیه گاه بدون هیچ گونه توجهی به واقع
 گویند.میغیرُمْحِرز واقع وجود داشته باشد، مقرر شده است که در صورت شک در تملیف باید اصل را بر عدم آن تکلیف گذاشت. چنین اصلی را 

د و با توجه به این کناست؛ یعنی، شارع یک طرِف حالت شک و تردید را به منزلۀ واقع قلمداد مینگاهی به واقع اعتبار یافته اما گاهی اصل عملی با نیم
گوید طبق این حالت عمل کن. اصل استصحاب از این قبیل است. اعتبار استصحاب در واقع به این معناست که اوًال، باید حالت مشکوک را تنزیل می

ین فرض نمود که حالت یقینی سابق همچنان استمرار دارد؛ ثانیا باید عمل و رفتار خود را بر همین فرض و به منزلۀ حالت یقینی سابق قرار داد و چن
 گویند.تنزیل استوار کرد. به همین دلیل به استصحاب اصل تنزیلی یا ُمْحِرز می

فیف از ای خاشف از واقع است، در اصل ُمْحِرز نیز گونهطور که اماره احرازکننده و کسازد، زیرا همانبندی استصحاب را به اماره نزدیک میاین تقسم
ی، استصحاب بند إحراز جود دارد، با این تفاوت که احراز واقع در اماره حقیقی است؛ ولی در استصحاب، تنزیلی و ادعایی است. در هر صورت این تقسیم

یعنی،  »االستصحاب عرُش االصول و فرُش األمارات«اند: این است که گفتهنشاند. ای باالتر از سایر اصول عملیه و نزدیک به امارات میرا در مرتبه
 تر از أمارات قرار دارد.استصحاب، در برزخ میان اصول عملیه و أمارات، فراتر از سایر اصول عملیه و پایین

 ارکان استصحاب:

ه یقین سابق؛ آن است که گفته شود یقین به سابق نتر اولین رکن استصحاب یقین سابق است. باید توجه داشت اصطالح دقیقیقین سابق:  .١
ق یقین، سابق میزیرا چنان که در رکن سوم و چهارم خواهیم دید زمان یقین، هم که  باشد؛ بنابراین اولین رکن استصحاب آن استاکنون و متعلَّ
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سال یا نبوده است؛ برای مثال مطمئن هستیم حسن پار  اکنون یقین داریم که امری در گذشته، بوده وما به امری در گذشته یقین داریم یعنی هم
وده نه اکنون یقین داریم که حسن پارسال زنده بزنده بوده است. این اطمینان و یقین مربوط به حال حاضر است نه گذشته؛ به عبارتی دیگر هم

آوریم مطمئن اکنون که از گذشته سخن به میان میکه همایم تنها در آن تاریخ به زنده بودن او یقین داریم بلاین که چون پارسال حسن را دیده
 هستیم که حسن پارسال زنده بوده است.

نون به اکدومین رکن استصحاب شک الحق است؛ یعنی آن چه را که در حال حاضر به وجود یا عدمش در گذشته یقین داریم، هم شک الحق: .٢
 اکنون) شک داریماکنون یقین داریم حسن پارسال زنده بوده، در همین لحظه (هموجود یا عدمش شک داریم؛ چنان که در مثال فوق که ما هم

 حسن در حال حاضر زنده است و یا مرده.
ن و مشکوک:  .٣

ّ
رکن دیگر استصحاب وحدت موضوع یقین و شک است یعنی موضوعی که به آن یقین داریم باید وحدت بین موضوع ُمَتَیق

به عبارت دیگر موضوع یقین و شك باید یکسان باشد. برای مثال هرگاه یقین داشه باشیم که حسن  همان موضوعی باشد که به آن شک داریم،
ان حیات تو باشد در این جا میاکنون در زنده یا مرده بودن حسن شک کنیم، چون موضوع یقین و شک شخص واحدی میپارشال زنده بوده و هم

از  شود؛ چنان که هرگاه جنینی تا لحظات آخر پیشمتفاوت باشد استصحاب جاری نمیحسن را استصحاب نمود ولی هرگاه موضوع یقین و شک 
م که چون توانیم چنین استدالل کنیوضع حمل مادر زنده باشد و پس از وضع حمل شک کنیم که نوزاد زنده به دنیا آمده و یا مرده به دنیا آمده، نمی

دلیل  باشند. به همینبوده و سپس مرده است چرا که جنین و نوزاد دو موضوع متفاوت میجنین در گذشته بوده، پس از به دنیا آمدن نیز زنده 
در این ماده به جای استفاده از اصل » شود.با شک در حیات حین والدت حکم وراثت نمی«دارد: قانون مدنی مقرر می ٨٧٦است که مادۀ 

 استصحاب مقنن اصل عدم را اجرا نموده است.
ن بر مشکوک:تقدم زمان ُمَتیَ   .٤

ّ
 دانیم یقین و شک حالت انسان است.چنان که می ق

ن (اسم فاعل) و به انسانی که شک دارد شاک (اسم فاعل) گفته می  شود.به انسانی که یقین دارد متیِقّ

ق شک است. ق یقین و مشکوک (اسم فاعل) متعلَّ ن (اسم مفعول) متعلَّ  متیقَّ

ن مقدم بر زمان مشکوک رکن دیگر استصحاب آن است که زمان متیقَّ  ن و زمان مشکوک متعدد بوده به عبارت دیگر در استصحاب باید زمان متیقَّ
ن است مربوط به پارسال بوده و زنده یا مرده بودن او که مشکوک است مربوط به زما حاضر  نباشد؛ چنان که در مثال باال زنده بودن حسن که متیقَّ

ن مؤخر بمی  باشد.ت نمیشود که حجر زمان مشکوک باشد به این امر استصحاب وارونه یا استصحاب قهقرایی گفته میباشد. حال اگر زمان متیقَّ

گوییم چون توانیم استصحاب کنیم و باکنون معسر و ندار باشدو ندانیم آیا پارسال نیز معسر بوده است و یا َملیء، نمیبرای مثال هرگاه حسن هم
ن است مربوط به زمان حاضر بوده و معسر یا ملیء بودن  باشد پارسال نیزاکنون معسر میهم معسر بوده است. چرا که معسر بودن حسن که متیقَّ

 شود و باید از سایر اصول مانند اصل عدم استفاده نمود.باشد. در این مثال اصل استصحاب جاری نمیاو که مشکوک استمربوط به گذشته می

ن و مشکوک (عدم سرایت شک به یقین سابق):   .٥
ّ

ن) با زمانتعدد زمان ُمَتَیق  منظور از این رکن این است که زمان موضوع یقین (متیقَّ
 موضوع شک (مشکوک) باید فرق داشته باشد تا بتوان استصحاب را جاری نمود.

ید، به این حالت نماکند و یقین سابق را مخدوش میابق سرایت میوجود نداشته باشد، شک به یقین س» تعدد زمان ُمَتَیّقن و مشکوک«اگر رکن 
ن و مشکوک یکی باشد.اصطالحًا شک ساری یا قاعدۀ یقین گفته می  شود؛ بنابراین در شک ساری یا قاعدۀ یقین زمان متیقَّ

ان گذشته داشته باشیم و هم شک منظور از این رکن این است که در حال حاضر هم یقین به وجود چیزی در زم وحدت زمان شک و یقین: .٦
 به بقاء آن چیز تاکنون داشته باشیم.

ک فرضی التفات و توجه داشته باشیم و یقین و ش» شک«و » یقین«برای جاری نمودن استصحاب باید نسبت به حالت  فعلیت یقین و شک: .٧
 گیرد.کافی نیست. این شرط بیشتر در عبادات مورد توجه قرار می

ظهر بدون توجه به یقین خود (یعنی بدون توجه به این  ١٢صبح یقین داشته که وضو نگرفته و در ساعت  ٩خصی در ساعت برای مثال هرگاه ش
توان یقین که وضو دارد یا ندارد) نماز بخواند. در اینجا با توجه به این که در هنگام نماز خواندن شخص به یقین و شک خود توجهی نداشته نمی
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مود و گفت که با توجه به یقین سابق شخص هنگام نماز وضو نداشته و نمازش باطل است؛ زیرا شخص هیچ توجهی به سابق وی را استصحاب ن
 حکم به صحت نماز وی داد. قاعدۀ فراغپذیر نیست بلکه باید بر طبق حالت یقین و شک خود نداشته و استصحاب امکان

ان است و اگر این رکن وجود نداشته باشد و زم» تعدد زمان ُمَتَیّقن و مشکوک«گفتیم که یکی از ارکان استصحاب شک ساری (قاعدۀ یقین): 
ا جاری نمود و تواناستصحاب ر کند و دیگر نمیکند و آن را مخدوش میمتیّقن و مشکوک یکسان باشد، در این صورت شک به یقین سابق سرایت می

ستصحاب کند و از بین بردن رکن اول اارت دیگر شک ساری به گذشته سرایت میشود؛ به عبگفته می» قاعدۀ یقین«یا » شک ساری«به چنین امری 
ه میان اکنون در زنده یا مرده بودن او تردید بگردد. برای مثال هرگاه یقین داشته باشیم که حسن در گذشته زنده بوده و هممانع جریان استصحاب می

شخصی به ما بگوید آن کسی که شما یقین به زنده بودن او در گذشته دارید، حسن نیست و  آید و بخواهیم زنده بودن او را استصحاب کنیم و آن گاه
ودن حسن توان زنده برود و دیگر نمیگیرد، لذا یقین سابق از میان میباشد. در این جا چون زنده بودن حسن در گذشته مورد شک قرار میحسین می

 را استصحاب نمود.

 یقین:های شک ساری با قاعدۀ ویژگی

 زمان مشکوک و متیّقن در آن یکسان است. .١
 کند.کند و آن را مخدوش میشک به یقین سابق سرایت می .٢

 دالیل حجیت استصحاب:

نظری در مسئله اند؛ اما تمسک به اجماع از دو جهت نقد شده است. اوًال اتفاقبرخی فقها، مدعی اجماع بر حجیت استصحاب شده إجماع:  .١
یًا بر توان ادعای اجماع کرد. ثانشود، نمیوجود ندارد، بنابراین با توجه به نظرات مختلفی که در میان فقها در مورد حجیت استصحاب دیده می

د، پس اجماع انجماع، از آن جا که طرفداران حجیت استصحاب برای اثبات نظریۀ خود به دالیل مختلفی، مانند روایات، استناد کردهفرض تحقق ا
 فقها اجماعی تعبدی و کاشف از رضایت معصوم نیست، بلکه اجماعی مدرکی است و اجماع مدرکی فاقد اعتبار است.

ردمندان در زندگی آن است که هرگاه وجود امری مسّلم و محرز باشد، بنا را بر استمرار آن وضعیت بر اساس این دلیل، روش عملی خبنای عقال:  .٢
دانیم شارع مقدس دهند. از سوی دیگر، میاند، به وضعیت سابق ترتیب اثر میگذارند و تا زمانی که یقین به از بین رفتن حالت سابق پیدا نکردهمی

ندۀ عقل و رئیس عقالست و از آنجا که منعی دربارۀ این شیوۀ عقالیی از ناحیۀ شارع دریافت نشده است خود در شمار خردمندان، بلکۀ آفرین
ر یتوان به طور قطع فهمید که شارع نیز به این بنای عقال راضی است و راه و روشی جز این ندارد؛ بنابراین، دلیل بنای عقال از دو مقدمۀ ز می

بنای عقال بر اجرای اصل استصحاب استقرار یافته است و طبق مقدمۀ دوم، این بنای عقال مورد رضایت و  تشکیل شده است: بنا بر مقدمۀ اول،
 موافقت شارع استو شارع نیز در این روش با خردمندان هم داستان است.

ا که اند که در هر جانستهبرخی از علما حجیت استصحاب را دلیل عقلی دانسته و حجیت آن را به واسطۀ استقراء احکام شرعی د :دلیل عقل .٣
 سابقۀ یقینی وجود داشته، شرع آن را معتبر شناخته است تا خالف آن ثابت شود.

 کنیم:ترین دلیل حجیت استصحاب روایات است که به چند روایت مهم اشاره میعمده :روایات .٤
کند: از امام (ع) پرسیدم اگر کسی که وضو داردبه حالت مییکی از اصحاب دانشمند و برجستۀ امام صادق (ع) و امام باقر (ع) به نام زراره نقل 

 شود؟ حضرت فرمود: خیر تا این که یقین کند که بهچرت فرو رود، به طوری که اگر در کنار او چیزی بجنبد متوجه نشود، آیا وضویش باطل می
سیلۀ بدًا بالشک و انما تنقضه بیقین آخر؛ هیچ گاه یقین را به ووال تنقض الیقیَن ا«فرماید: خواب رفته است. امام در ادامه به عنوان حکم کلی می

کند و مسّلمًا این روایت بر اعتبار استصحاب دربارۀ شک در وضو داللت می» شک نقض نکن، بلکه یقین را فقط به وسیلۀ یقین دیگر نقض کن.
اب در روایت، حجیت استصح» ابداً «ود دارد، از جمله ذکر واژۀ نظران، بر اساس ظاهر روایات و نیز قراین متعددی که وجبه عقیدۀ بیشتر صاحب

 منحصر به وضو نیست و در سایر ابواب فقه نیز جاری است.

فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدًا؛ هیچ گاه سزاوار نیست برای تو «در روایت دیگری که از زراره نقل شده است این جمله آمده است: 
 کند.این جمله با ظهور بیشتری بر اعتبار کلیی استصحاب داللت می» ۀ شک نقض کنیکه یقین را به وسیل
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 من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه فاّن الشک ال ینقض الیقین؛ کسی«روایت دیگر از امیرمومنان علی (ع) وارد شده است که فرمودند: 
 »کندن خود رفتار کند چون شک یقین را نقض نمیکند، پس باید بر طبق یقیکه یقین به چیزی دارد و سپس شک می

 اقسام استصحاب

 قسم اول: از جهت ُمْسَتصَحب

 الف ـ استصحاب وجودی و استصحاب عدمی

نیم؛ کاکنون که در بقای آن تردید داریم، بقای آن را فرض میدر استصحاب وجودی امری در گذشته موجود بوده و هم استصحاب وجودی:  .١
رگاه وجود چیزی در زمان سابق مسّلم بوده باشد سپس بقاء آن مورد تردید واقع شود و با کمک استصحاب به بقای آن حکم به عبارت دیگر، ه
شود. برای مثال چنان که هرگاه بدانیم حسن سال گذشته زنده بوده و اکنون در زنده یا مرده گفته می» استصحاب وجودی«شود، به این امر، 

ازدواج  النفقه و نیز عدم امکانکنیم تا احکام شرعی نظیر وجوب نفقۀ زن و اوالد واجبنده بودن حسن را استصحاب میبودن او تردید نماییم، ز 
 زن او را بار نماییم.

در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این «قانون آیین دادرسی مدنی:  ١٩٨مثال حقوقی، مطابق مادۀ 
در زمان سابق مسّلم بوده و سپس در بقای آن شک و » وجود دین«این ماده مبتنی بر استصحاب وجودی است، زیرا » ف آن ثابت شودکه خال

 شود.شود و وجود دین استصحاب میتردید می

ا حال او شود تکنار گذارده می اگر بین وّراث، غایب مفقوداالثری باشد سهم او«باشد که مقرر داشته است: قانون مدنی می ٨٧٩مثال دیگر مادۀ 
ین ماده در ا» رسد.گردد و اال به خود او یا به ورثۀ او میمعلوم شود. در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصۀ او به سایر وراث برمی

کنیم که ، حیات او را استصحاب میدانیم شخص مزبور زنده است و یا مردهشود آن است که چون نمیعلت این که سهم غایب کنار گذاشته می
 االرث خویش است.الزمۀ آن مالکیت بر سهم

م که آیا اکنون تردید داریدر استصحاب عدمی بر خالف استصحاب وجودی یقین داریم که امری در گذشته نبوده ولی هم استصحاب عدمی:  .٢
کنیم؛ به عبارت دیگر، هرگاه عدم چیزی (حکم یا موضوعی) در زمان سابق آن آمر ایجاد شده است یا خیر که عدم ایجاد آن را استصحاب می

ن الحق تردید شود که آن چیز (حکم یا موضوع) پیدایش یافته یا هنوز معدوم است با کمک استصحاب حکم به یقینی بوده باشد و سپس در زما
گویند. برای مثال هرگاه مطمئن باشیم که حسن دیروز مالک کتابی نبوده و امروز می» استصحاب عدمی«عدم آن نماییم، به چنین استصحابی، 

 خیر، باید حکم به عدم مالکیت او نمود. ترردید کنیم که آیا مالک آن شده است یا
هرگاه دخول شیئی در مبیع عرفًا مشکوک باشد آن شیء داخل در مبیع نخواهد «قانون مدنی است که مقرر داشته است:  ٣٥٩مثال حقوقی، مادۀ 

رود از توابع مالک مالی که احتمال می گردد چون پیش از بیع، مشتری، قطعاً چنان که در این ماده مالحظه می» بود؛ مگر آن که تصریح شده باشد
شود و بدین جهت آن شیء داخل در مبیع نخواهد بود. نکته جالب آن که مبیع باشد، نبوده پس از بیع نیز حکم به عدم مالکیت مشتری داده می

پیش از بیع، بایع قطعًا مالک مال  توان در این ماده عالوه بر استصحاب عدمی، استصحاب وجودی و اصل عدم را نیز مالحظه نمود. چرا کهمی
مشکوک بوده است. پس از بیع تردید داریم آن مال، همچنان ملک بایع بوده یا آن که به مشتری منتقل شده است. در این صورت مطابق مادۀ 

ه رسید به همین نتیج توانشود (استصحاب وجودی). همچنین با تمسک به اصل عدم نیز میقانون مدنی حکم به مالکیت بایع داده می ٣٥٩
م که در دهیزیرا هرگاه ندانیم پس از بیع، مشتری مالک مال مشکوک شده است یا خیر، مطابق اصل عدم، حکم به عدم مالکیت مشتری می

 نتیجه باید بر آن شد مال مزبور داخل در بیع نخواهد بود.

یقینی  گذاریم، زیرا حالت سابقۀاستصحاب، اصل را بر عدم بلوغ می مثال دیگر، هرگاه در بلوغ و یا عدم بلوغ شخصی تردید شود مطابق اصل
نمود،  توان عدم بلوغ وی را استصحابشود بنابراین در صورت شک و تردید در بلوغ ششخصی میهمیشه عدم بلوغ است و بلوغ بعدًا عارض می

 باشد.چنین استصحابی، استصحاب عدمی می
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هرگاه در وجود و عدم چیزی شک نماییم اصل بر عدم آن است تا وجودش » اصل عدم«ابق مط مقایسۀ استصحاب عدمی با اصل عدم:
 ثابت شود.

برای مثال، هرگاه در وجود و عدم حقی بر عهدۀ کسی تردید نماییم، اصل بر عدم وجود حق است بنابراین مدعی وجود حق باید ادعای خود را 
 ثابت کند.

 طفل هنگام تولد تردید نماییم اصل بر عدم حیات او است.مثال دیگر، هرگاه در حیات و عدم حیات 

هرگاه به عدم چیزی در زمان گذشته یقین داشته باشیم و پس از مدتی تردید نماییم که آن چیز به وجود آمده » اصل استصحاب عدمی«مطابق  
 گوییم آن چیز همچنان وجود ندارد و معدوم است.است یا خیر، بر اساس اصل استصحاب می

برای مثال، هرگاه دادگاه حکم به اعسار (عدم مالئت) شخصی داده باشد و پس از مدتی تردید نماییم که آن شخص همچنان معسر است یا خیر، 
 کنیم که همچنان معسر است.مطابق اصل استصحاب حکم می

به » ل عدماص«لیکن در  شود،قه توجه میحالت ساببه » استصحاب عدمی«این است که در » استصحاب عدمی«و » اصل عدم«بنابراین تفاوت 
 شود.حالت سابقه توجه نمی

 ب ـ استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی

ای در سابق محَرز و مسّلم باشد و به دالیلی در بقای آن حکم تردید شود، با توجه به اصل استصحاب هرگاه حکم قضیه استصحاب حکمی:  .١
 شود.گفته می» استصحاب حکمی«، شود و به این استصحابحکم به بقایی آن می

استصحاب «و  »استصحاب حکم تکلیفی«شود، استصحاب حکمی نیز بر دو از آنجه که حکم به دو قسم حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم می
 شود.تقسیم می» حکم وضعی

حال اگر شخصی که عدالت او مسّلم بوده مرتکب » در شاهد ... عدالت ... شرط است.«قانون که مقرر داشته است:  ١٣١٣برای مثال مطابق مادۀ 
توان به کمک اصل استصحاب عدالت او را باقی و شهادتش را مسموع دانست، به این عملی شود که عدالتش مورد تردید قرار گیرد، در اینجا می

 شود.استصحاب، استصحاب حکم وضعی گفته می

، حال اگر اگر زوجه مهریه خود را مطالبه نماید و زوج مدعی پرداخت مهریه »اجب استپرداخت مهریه زوجه بر زوج و «دانیم که مثال دیگر می
م تکلیفی شود و به این استصحاب، استصحاب حککه حکم تکلیفی است استصحاب می» وجوب پرداخت مهریه«باشد و دلیلی نیز نداشته باشد 

 شود.گفته می

در گذشته وجود داشته که در همان زمان دارای حکم شرعی بوده است.  استصحاب موضوعی آن است که موضوع استصحاب موضوعی:  .٢
ویند. گهرگاه حکم به بقای آن موضوع در حال حاضر داده شود و در نتیجه همان حکم سابق بر آن بار شود، به این امر استصحاب موضوعی می

اکنون در شراب یا سرکه بودن آن تردید به میان آید با بوده و هم برای مثال هرگاه مایعی در گذشته شراب بوده و در نتیجه حکم حرمت بر آن بار
 باشد.چنان حرام میچنان شراب است و در نتیجه همتوان گفت که مایع مزبور همتمسک به استصحاب می

است  اصل بر بقای آن در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد،«قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است:  ١٩٨برای مثال مادۀ 
این ماده مبتنی بر استصحاب موضوعی است زیرا حق یا دین موضوع حکم است و حکم آن نیز وجوب ادای » مگر این که خالف آن ثابت شود.

 باشد و در این ماده حق یا دین نیز استصحاب شده است...دین می

 قسم دوم: از جهت یقین سابق
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وسیلۀ دلیل عقلی ثابت شده باشد سپس در بقاء چنین حکمی تردید شود و آن گاه بقای آن چنانچه حکمی به استصحاب حکم عقل:  .١
 گویند. در حجیت این استصحاب بین اصولیون اختالف است.می» استصحاب حکم عقل«استصحاب شود، این استصحاب را 

م داشته باشیم، با کمک استصحاب به بقایی آن حککند، حال اگر در بقای این حکم شک برای مثال، عقل بر قبح ظلم و حسن عدالت حکم می
 گویند.کنیم و به چنین استصحابی، استصحاب حکم عقل میمی

چنانچه حکمی به وسیلۀ دلیل شرعی ثابت شود و محرز گشته باشد و آن گاه در بقای آن شک و تردید به وجود آید،  استصحاب حکم شرع: .٢
 ظر وجود دارد.نشود. در حجیت این استصحاب اتفاقصحاب، استصحاب حکم شرع گفته میشود، به این استبقای حکم سابق استصحاب می

 یبرای مثال هرگاه به دلیل شرعی یا قانونی وجود بدهی ثابت شده باشد لیکن شک و تردید در پرداخت آن وجود داشته باشد، در ایجا بقای بده
 گویند.میشود و به این استصحاب، استصحاب حکم شرع استصحاب می

 قسم سوم: از جهت منشاء شک الحق

ًا به آن یقین دانیم چیزی که سابقیعنی این که نمی» شک در مقتضی«یعنی استعداد و قابلیت بقاء چیزی و » مقتضی« شک در مقتضی: .١
 داشتیم قابلیت استمرار و بقاء دارد یا خیر.

ن توان امری را استصحاب نمود که آشود. توضیح آن که در صورتی مییدر مواردی که شک در مقتضی وجود داشته باشد، استصحاب جاری نم
و را استصحاب توان حیات اامر استعداد و قابلیت بقا را داشته باشد. برای ثمال هرگاه پس از گذشت دو قرن در بقاء حیات انسانی تردید شود نمی

ست ستصحاب بستگی به میزان قابلیت دارد، استعداد و قابلیت بقا در اشیا متفاوت انمود، زیرا حیات انسان قابلیت بقا تا دو قرن را ندارد. اعتبار ا
 شود.گفته می» شک در مقتضی«حال هرگاه شک و تردید ما به میزان این استعداد و قابلیت بقا تعلق بگیرد به آن 

کند که آیا شود. پس از پنج ساعت شک میخارج میخانه برای مدتی از خانه برای مثال فرض کنید یک چراغ نفتی در خانه روشن است و صاحب
چراغ همچنان روشن باقی مانده یا خیر. شک در روشن ماندن چراغ از آنجا ناشی شده که مقدار نفت چراغ (که مقتضی و عامل ضروری برای 

 دارد یا خیر. داند؛ به عبارت دیگر، شک دارد که آیا مقتضی استمرار روشنایی وجودروشن ماندن چراغ است) را نمی

آید که آیا رابطۀ زوجیت میان زن و مرد باقی است یا خیر. علت پیدایش این مثال دیگر، پس از گذشت پنج سال از ازدواج موقت، شک به وجود می
 سال. پس در وقاع در قابلیت استمرار نکاح شک داریم. ٤سال بوده یا  ٦دانیم آیا مدت ازدواج موقت شک آن است که نمی

دیگر، اگر زمینی ملک مشاع دو نفر باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک دیگر حق شفعه دارد، یعنی مثال 
تواند معادل ثمن پرداختی را به شخص ثالث بپردازد و حصۀ مبیعه را تملک کند. حال اگر صاحب حق شفعه در إعمال حق خود کوتاهی و می

عۀ وی ساقط است یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا حق شفعه فوری است یا قابلیت دوام و استعداد بقا را دارد؟ اگر بخواهیم بقای اهمال کند، آیا حق شف
حق شفعه را استصحاب کنیم، با استصحابی از نوع شک در مقتضی روبرو هستیم. البته از جهت حقوقی در این زمینه شکی وجود ندارد، زیرا 

 ق.م صراحتًا حق شفعه را فوری دانسته است. ٨٢١گذار در مادۀ قانون

کند، رافعی است که از ادامۀ حیات جلوگیری می» فوت«کند. برای مثال چیزی است که از استمرار و بقاء جلوگیری می» رافع« شک در رافع:  .٢
 کند.رافعی است که از استمرار نکاح دائم جلوگیری می» طالق«
 بر دو نوع است:» شک در رافع«

هرگاه قابلیت استمرار و بقاء وجود داشته باشد لیکن شک و تردید داشته باشیم که آیا رافعی به وجود آمده است تا از  ر وجود رافع:شک د .١
 است» شک در وجود رافع«بقاء یقین سابق جلوگیری کند یا خیر، چنین شکی 

 شود.در مواردی که شک در وجود رافع وجود داشته باشد، استصحاب جاری می

ًال، در مثال چراغ که پیشتر اشاره شد، اگر چراغ به مقدار کافی نفت داشته باشد؛ ولی شخص شک کند که آیا عاملی مانندوزش باد چراغ مث
 را خاموش کرده یا خیر، شک در رافع است.
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ل شده است فسخ نکاح منح برای مثال اگر عقد نکاح دائمی منعقد شده باشد و پس از مدتی شک پیش آید که عقد نکاح به واسطۀ طالق یا
دانیم با تحقق وعدۀ نکاح دائم؛ علقۀ یا ادامه دارد و بدین جهت در بقاء زوجیت تردید شود چنین شکی، شک در وجود رافع است؛ زیرا می

 ق.م) ١١٢٠رود (مستفاد از مادۀ زوجیت میان زن و شوهر قابلیت استمرار داردو بدون سبب از بین نمی

شود: در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل، تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می«قانون مجازات اسالمی:  ٢٦١دۀ مثال دیگر مطابق ما
حال چنانچه شخص دیگری را قذف نماید و دادگاه او را محکوم به حد قذف نماید لکن پیش .» الف ـ هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید ... 

ذوف قاذف را تصدیق نموده و به تبع آن حد قذف ساقط شده است یا خیر و از این جهت در بقای حد قذف تردید از اجرای حکم تردید شود مق
 شود.شود، به چنی تردیدی شک در وجود رافع گفته می

 چنین شکی دو حالت دارد: شک در رافعیت موجود: .٢
و از بقاء  شوددانیم که این امر رافع یقین سابق محسوب مینمیشود و ما قابلیت استعداد بقاء وجود دارد ولی امری حادث میحالت اول: 

 شود.جاری می» شک در رافعیت موجود«کند یا خیر: استصحاب در این حالت از آن جلوگیری می

ری ااستصحاب ج» شک در رافعیت موجود«بدانیم رافعی به وجود آمده است ولی در تأثیر آن تردید داریم: در این حالت از حالت دوم: 
 شود.شود ولی در صورتی که اجرای استصحاب با اصل صحت تعارض پیدا کند، اصل صحت مقدم میمی

تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع نماید لیکن چنانچه عین موهوبه بعد از قبض عین موهوبه واهب می«قانون مدنی  ٨٠٣مستفاد از مادۀ 
حال هرگاه متهب در زمینی که به هبه گرفته است زراعت نماید و تردید شود که صرف » ود.ر تغییری حادث شود حق رجوع واهب از بین می

برد یا خیر، چنین تردیدی شک در رافعیت رافع است زیرا شود و حق رجوع از واهب را از بین میکشت و کار در زمین، تغییر محسوب می
 باشد یا خیر.رافع حق رجوع می» کشت و کار«دانیم نمی

سال  ٥دیگر، چنانچه نکاحی منعقد شده باشد، لیکن پس از مدتی در نوع نکاح تردید شود، مرد مدعی موقتی بودن نکاح برای مدت مثال 
سال بذل مدت نماید و بدین جهت در بقاء نکاح تردید شود چنین تردید، شک  ٢باشد و ن مدعی دائمی بودن آن باشد، مرد نیز پس از گذشت 

 باشد یا خیر.، رافع نکاح می»بذل مدت«دانیم این زیرا نمیدر رافعیت موجود است 

 استصحاب جزئی و کلی

گفته » زئیاستصحاب ج«شود) امری جزئی یا خاص باشد به آن در صورتی که مورد استصحاب (که به آن مستصحب گفته می استصحاب جزئی:
 شود.می

وز باقی است نماییم که آیا خیار تأخیر ثمن هنتأخیر ثمن ایجاد شده پس از گذشت مدتی تردید میبدانیم که در معامله برای بایع خیار برای مثال هرگاه 
 یا خیر.

هنوز در خانه است یا » الف«کنیم که آیا شخص تردید می ١٢در خانه بوده است و در ساعت » الف«صبح شخص  ٩دانیم در ساعت مثال دیگر، می
 خیر.

شود. برای فته میگ» استصحاب کلی«شود) امری کلی باشد به آن استصحاب (که به آن مستحصب گفته میدر صورتی که مورد استصحاب کلی: 
لی امری ک» انسان«امری کلی است که مصادیق متعددی همچون خیار مجلس، خیار حیوان، خیار عیب، خیار تأخیر ثمن و ... دارد یا » خیار«مثال 

 مری کلیی است که که مصادیق آن نکاح دائم و نکاح موقت است.ا» نکاح«است که مصادیق متعددی دارد و یا 

 کنند:استصحاب کلی را با توجه به منشأ بروز شک و تردید به سه دسته تقسیم می

افته دانیم فردی که کلی در ضمن آن تحقق یهرگاه شک و تردید در بقاء کلی ناشی از این امر باشد که نمیاستصحاب کلی نوع اول:  .١
 باشد.گوییم. چنین استصحابی حجت میی است یا خیر، به آن استصحاب کلی نوع اول میهمچنان باق
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» انسانی«کنیم که ظهر تردید می ١٢(جزئی) در خانه حضور داشته است و در ساعت » حسین«صبح  ٩دانیم که در ساعت برای مثال، می
 گویند.استصحاب کنیم، به چنین استصحابی، استصحاب کلی نوع اول می (کلی) در خانه حضور دارد یا خیر، در اینجا اگر وجود کلی انسان را

ه طور کلی کنیم که بایع ب(جزئی) ایجاد شده و پس از گذشت مدتی شک می» خیار تأخیر ثمن«دانیم در بیعی برای بایع مثال دیگر، می
 (کلی) دارد یا خیر.» خیاری«

 دانیم کلی در ضمن کدامیک از افراد خودکلی ناشی از این امر باشد که نمیهرگاه شک و تردید در بقای استصحاب کلی نوع دوم:  .٢
یقینًا حقق یافته که یا در ضمن فردی تیقینًا از بین رفته تحقق یافته است؛ به عبارت دیگر تردید داریم که کلی در ضمن فردی تحقق یافته که 

 ین استصحابی حجت است.شود و چن، به آن استصحاب کلی نوع دوم گفته میهنوز باقی است
دانیم مایع مزبور بنزین بوده و در مجاورت هوای روز پیش مایعی در ظرف معینی بوده است؛ اما نمی ١٠برای مثال، فرض کنید یقین داریم که 

در زمان حاضر  نآزاد تبخیر شده و از بین رفته است یا نفت بوده و همچنان باقی است. پس وججود ککلی مایع قبًال یقینی بوده و بقای آ
یا  رودفردی که زود از بین میدانیم کلی در ضمن کدام فردش محقق شده است، مشکوک است و شک ما نیز ناشی از این است که نمی

 دارد. فردی که قابلیت استمرار و بقای بیشتری

فسخ  یا هبه، پس از مدتی یکی از طرفین اقدام بهدانیم که قرارداد مزبور بیع بوده مثال دیگر، فرض کنید قراردادی واقع شده است؛ ولی نمی
ق.م) و با اقدام یک طرفه قابل فسخ نیست، ولی هبه معموًال عقدی است  ٤٥٧دانیم که عقد یع عقدی الزم است (مادۀ کند. میقرارداد می

شود. حال تکلیف یک طرفه منفسخ می ق.م). پس اگر در واقع، قرارداد مورد بحث هبه باشد، با فسخ ٨٠٣جایز، مگر در موارد خاص (مادۀ 
 چیست؟ با توجه به اینکه تحقق کلی قرارداد در زمان سابق یقینی بوده و پس از فسخ توسط یکی از طرفین، در بقای قرارداد تردید شده است؛

بیع و  ولی آثار خاص هر یک از عقودتوان بقای قرارداد به طور کلی را استصحاب کرد و آثار آن، مانند مالکیت را پابرجا دانست در نتیجه، می
 ق.م) ٨٠٨توان اثبات کرد، مانند حق شفعه که مختص عقد بیع است (مادۀ هبه را به وسیلۀ استصحاب نمی

م که جرم دانیدانیم متهم قبل از اثبات جرم توبه نموده است، اما نمیدانیم شخصی مرتکب جرم حدی شده است و نیز میمثال دیگر، می
 قذف.بوده یا  تسرقمذکور 

 بوده باشد، یقینًا حد با توبه ساقط شده است. سرقتاگر جرم مذکور 

 شود.بوده باشد، یقینًا حد باقی است زیرا حد قذف با توبه ساقط نمی قذفاگر جرم مذکور 

هرگاه بدانیم کلی در ضمن فردی تحقق یافته که یقینًا آن فرد از بین رفته اما همچنان در بقاء کلی تردید  استصحاب کلی نوع سوم: .٣
 داریم از این جهت که ممکن است:

 همراه با وجود فرد اول که یقین داریم از بین رفته فرد دیگری هم وجود داشته است. ـ

 یگزین آن شده است.زمان با از بین رفتن فرد اول فرد دیگری جایا همـ 

» ن و مشکوکوحدت متیق«باشد؛ زیرا در این استصحاب رکن شود و چنین استصحابی حجت نمیبه آن استصحاب کلی نوع سوم گفته می 
 وجود ندارد.

داریم که  صبح از خانه خارج شده و حال تردید ١١صبح در خانه حضور داشته و در ساعت  ٩دانیم که احمد (جزئی) در ساعت برای مثال می
 انسانی (کلی) در خانه حضور دارد یا خیر زیرا:

 زمان با حضور احمد در خانه محمود نیز در خانه حضور داشته باشد.احتمال دارد هم .١
 زمان با خارج شدن احمد از خانه، محمود وارد خانه شده باشد.احتمال دارد که هم .٢
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والیت پدرش از این جهت زایل شده است لیکن هنوز در بقای والیت پدر تردید  دانیم که صغیری به سن بلوغ رسیده و سمتمثال دیگر، می
 داریم از این جهت که:

 زمان با بلوغ صغیر، وی مجنون شده باد و سمت والیت پدرش باقی مانده باشد.ممکن است هم .١
 نیر باقی مانده باشد. یا ممکن است که پیش از بلوغ صغیر، وی مجنون نیز بوده باشد و سمت والیت پدرش پس از بلوغ .٢

مثال دیگر، عقد بیعی منعقد شده است و طرفین به علت حضور در مجلس عقد خیار مجلس دارند و پس از چند ساعت بایع در مجلس عقد 
 کند بنابراین خیار مجلس از این جهت زایل شده است، لیکن هنوز در بقاء خیار مجلس تردید داریم از این جهت که:فوت می

 زمان با فوت بایع تمامی وراث وی در مجلس عقد حاضر شوند و خیار مجلس به علت حضور یافتن وراث وی باقی باشد.ارد هماحتمال د .١
یا احتمال دارد مقارن با حضور بایع در مجلس عقد تمامی وراث وی نیز در مجلس عقد حاضر بوده باشند و پ از فوت بایع، خیار مجلس  .٢

 مجلس عقد باقی بوده باشد. به علت حضور داشتن وراث وی در

 تعارض استصحاب با خود و ادلۀ دیگر

 تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه

یعنی استصحاب عرش اصول و فرش أمارات است؛ بنابراین » االستصحاب عرُش االصول و فرُش األمارات«گوید: ای وجود دارد که میگفتیم قاعده
 یه (اصل برائت، احتیاط و تخییر) استصحاب بر آنها مقدم است.در صورت تعارض استصحاب با سایر اصول عمل

قبًال  استو طبیعی است در صورتی که» جهل در شک و تکلیف«و » عدم بیان«موضوع اصل برائت  تعارض اصل استصحاب با اصل برائت:
ستصحاب حکم باقیی نخواهد ماند؛ زیرا اصل ا تکلیف یقینی وجود داشته و بقای آن مورد تردید باشد، با استصحاب تکلیف سابق، شکی در تکلیف

، گردد؛ بنابراین در صورت تعارض اصل استصحاب با اصل برائتاست، منتفی می» عدم بیان«کند و موضوع اصل برائت که شرعی ظاهری را بیان می
 اصل استصحاب بر اصل برائت مقدم است.

ه باشد و پس از گذشت مدتی بدهکار مدعی شود که بدهی خود را پرداخت کرده ولی برای مثال، چنانچه شخصی سابقًا به شخص دیگری بدهکار بود
 طلبکار منکر آن شود، در این صورت:

 توان گفت که این شخص بدهکار نیست.می اصل برائتمطابق  .١
ه این بدهی ریم کباید گفت شخص همچنان بدهکار است، زیرا یقین داریم که شخص سابقًا بدهکار بوده و شک دا اصل استصحابمطابق  .٢

 کنیم.همچنان باقی است یا خیر و با استناد به اصل اصحاب حکم به بقاء آن می
 شود.در اینجا اصل برائت و اصل استصحاب با یکدیگر تعارض دارند و اصل استصحاب بر اصل برائت مقدم می 

کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به «ق.م:  ١١٩٧ و مطابق مادۀ» نفقۀ اوالد بر عهدۀ پدر است«ق.م:  ١١٩٩مثال دیگر، مطابق مادۀ 
ن که داده پس از گذشت مدتی به ادعای ایحال چنانچه پدری که نفقۀ فرزند خود را می» وسیلۀ اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید.

د ه همچنان نیازمند است و هیچ یک از طرفین نیز نتوانند برای ادعای خوباشد ترک انفاق نماید، لیکن فرزند ادعا نماید کفرزندش دیگر نیازمند نمی
 دلیلی بیاورند، در این صورت:

باید گفت پدر تکلیفی به پرداخت نفقه ندارد، زیرا شرط وجوب نفقه، نیازمندی فرزند است که در حال حاضر نیازمندی فرزند  اصل برائتمطابق  .١
 شود.شبهۀ حکمیۀ وجوبیه نسبت به پرداخت نفقه وجود دارد و اصل برائت جاری می مورد تردید است بنابراین در این مورد

باید گفت پدر همچنان مکلف به پرداخت نفقه است، زیرا یقین داریم که سابقًا فرزند نیازمند بوده و حاال شک داریم  اصل استصحابمطابق  .٢
 گوییم فرزند همچنان نیازمند است.که همچنان فرزند نیازمند است یا خیر و مطابق اصل استصحاب می

 شود.در اینجا اصل استصحاب و اصل برائت با یکدیگر تعارض دارند و اصل استصحاب بر اصل برائت مقدم می 
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موضوع اصل احتیاط احتمال ِعقاب اخروی و عدم امنیت از عذاب است؛ اما در صورتی که به کمک تعارض اصل استصحاب با اصل احتیاط: 
بتوان به یک حکم شرعی ظاهری دست یافت، خصوصًا در موردی که نتیجۀ استصحاب عدم تکلیف و برائت از تکلیف باشد، احتمال اصل استصحاب 

شود؛ بنابراین موضوع اصل احتیاط منتفی خواهد شد و در نتیجه در صورت تعارض اصل استصحاب ِعقاب اخوری منتفی و امنیت از عذاب حاصل می
 شود.تصحاب بر اصل احتیاط مقدم میبا اصل احتیاط، اصل اس

ها حساب کند. او با آنفروشی در محل سکونت خویش مایحتاج زندگی خود را خریداری میبرای مثال، شخصی از یک فروشگاه مواد غذایی و یک میوه
ه تمام طلب فروشگاه مواد غذایی را پرداخت کردشود. در پایان سال اول، کند و نسبت به آنها بدهکار میدارد و گاه از آنها به صورت نسیه خریداری می

شود. در پایان سال دوم، یقین دار انجام میو یقین دارد نسبت به صاحب آن بدهی ندارد. در سال بعد هم معامالتی میان این شخص و هر دو مغازه
 از آنها نیز سندی برای طلب خود ندارند.کدام کند که نسبت به صاحب یکی از دو فروشگاه مبلغ یک میلیون ریال بدهکار است. هیچمی

 طدر این فرض از سویی، با توجه به این که اصل وجود بدهی قطعی و مسّلم است و در مورد تکلیف وجوب پرداخت بدهی هیچ شکی وجود ندارد و فق
ٌف   دازد، در این صورت:داند بدهی را باید به چه کسی بپر به است و نمیدربارۀ شخص طلبکار تردید است یعنی شک در مکلَّ

این شخص باید از عهدۀ پرداخت بدهی به هر دو نفر برآید و به هر یک جداگانه مبلغ یک میلیون ریال بپردازد تا برائت  اصل احتیاطمطابق  .١
 یقینی حاصل گردد.

با عنایت به این که عدم طلبکاری فروشگاه مواد غذایی قبًال قطعی و یقینیبوده و سپس در پیدایش طلب جدید شک  اصل استصحابمطابق  .٢
 گردد و ششخص نسبت به به صاحب فروشگاه مواد غذایی تکلیفی نخواهد داشت.حاصل شده است، استصحاب عدم طلبکاری جاری می

 ها مکلف به گیریم که بدهکار تنکند که با مقدم دانستن استصحاب نتیجه میا میدر اینجا، اصل استصحاب با اصل احتیاط تعارض پید
 فروشی است.پرداخت یک میلیون ریال به صاحب مغازه میوه

موضوع اصل تخییر، َدَوران امر بین محذورین و عدم ترجیح میان آن دو است؛ یعنی در موردی که حکم تعارض اصل استصحاب با اصل تخییر: 
د میان وجوب و حرمت باشد وترجیحی هم در بین نباشد. بنا به حکم عقل، مکلف در انتخاب یکی از دو حکم مخیر است؛ اما در صورتی که مسئله مرد

در همین فرض یکی از دو حکم دارای حالت سابق یقینی باشد و بتوان آن را استصحاب نمود. طبعًا حکم مورد استصحاب بر دیگری ترجیح خواهد 
 گردد.ع اصل تخییر منتفی میداشت و موضو

روزی است که مشخص نیست روز آخر ماه رمضان است و روزه گرفتن در آن واجب است یا روز عید فطر است و روزه گرفتن در آن » الشکیوم«مثال، 
 حرام است در این حالت:

 بگیرد یا روزه نگیرد. شخص مخیر است روزه اصل تخییروجود دارد، مطابق  َدَوران امر بین محذوریناز آن جا که  .١
کنیم که ماه رمضان همچنان باقی و از آن جا که یقین داریم پیش از آن ماه رمضان بوده و روزه گرفتن واجب بوده است؛ سپس شک می .٢

 توان گفت این روز نیز جزء ماه رمضان است و روزه گرفتن در آن واجب است.می اصل استصحاباست یا خیر مطابق 
  شود.استصحاب با اصل تخییر تعارض دارد و اصل استصحاب بر اصل تخییر مقدم میدر اینجا اصل 

عارض شود که نتیجۀ آن دو با هم متای جاری میای از موارد دو اصل استصحاب در مسئلهدر پاره تعارض اصل استصحاب با استصحاب دیگر:
د میان دو فرض تفکیک نمود، زیرا گاه میان دو استصحاب متعارض رابطۀ سببی است. در این صورت باید به کدام عمل کرد؟ در پاسخ به این سوال بای

 و مسّببی وجود دارد و گاه این گونه نیست:

مقدم » مسببی استصحاب«بر » استصحاب سببی«بین دو استصحاب متعارض رابطۀ سببی و مسّببی وجود داشته باشد: در این صورت  حالت اول:
 شود.می

ای باشند که اجرای یک استصحاب موجب منتفی شدن اجرای استصحاب دیگری شود به استصحاب اول عارض به گونههرگاه دو استصحاب مت
 شود.گفته می» استصحاب مسببی«و به استصحاب دوم » استصحاب سببی«
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کیل را یش از انعقاد معامله، و مثال، هرگاه شخصی به دیگری برای فروش ملک وکالت دهد و پس از فروش ملک توسط وکیل، موکل به این ادعا که پ
 عزل نموده و او با اطالع از عزل اقدام به فروش ملک نموده است، مدعی عدم نفوذ بیع شود، در این حالت:

 توان گفت که معاملۀ مذکور نافذ است.مطابق استصحاب بقای وکالت وکیل تا زمان انعقاد معامله می .١
 توان گفت که معاملۀ مذکور نافذ نیست.مطابق استصحاب بقای مالکیت موکل بر ملکش می .٢

کنید در این مثال دو استصحاب با یکدیگر تعارض دارند لیکن با اجرای استصحاب اول (یعنی استصحاب بقای وکالت وکیل همان طور که مالحظه می
الکیت موکل ستصحاب دوم (یعنی استصحاب بقای مماند؛ بنابراین دیگر نوبت به اتا زمان انعقاد معامله) تردیدی در انتقال ملک به مشتری باقی نمی

ی تردید معاملۀ وی نافذ خواهد بود و دیگر شکی در انتقال ملک به مشتری باقرسد؛ زیرا اگر وکالت. وکیل را استصحاب کنیم پس بیبر ملکش) نمی
ببی مقدم صحاب سببی بر استصحاب مسباشد و استمی» استصحاب مسببی«و استصحاب دوم » استصحاب سببی«ماند. پس استصحاب اول نمی
 شود.می

بین دو استصحاب متعارض رابطۀ سببی و مسببی وجود نداشته باشد: در این حالت فروض مختلفی وجود دارد که در بعضی از آنها هر  حالت دوم:
 کنند.دو استصحاب تساقط می

حال هرگاه پدر و پسری در حادثۀ رانندگی کشته شوند، لیکن زمان دقیق دانیم که شرط وراثت، زنده بودن وارث در حین فوت مورث است. مثال، می
 مرگ آنها مشخص نباشد و در نتیجه ندانیم فوت کدامیک مؤخر بر دیگری بوده است، در این حالت:

 برد.توان گفت پدر از پسر ارث میمطابق استصحاب حیات پدر تا زمان فوت پسر (اصل تأخر حادث) می .١
 برد.توان گفت پسر از پدر ارث میات پسر تا زمان فوت پدر (اصل تأخر حادث) میمطابق استصحاب حی .٢

ضوع استصحاب باشند، زیرا اجرای هیچ یک موکنند، لیکن این دو استصحاب سببی و مسببی نمیبنابراین دو استصحاب در این مثال با هم تعارض می
ق.م نیز بر  ١٠٢٤ق.م و  ٨٧٣برند. مواد کنند و در نتیجه هیچ یک از دیگر ارث نمیقط میکند. در اینجا دو استصحاب متعارض تسادیگر را منتفی نمی

 است. همین مبنا تدوین شده

برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می«ق.م:  ٨٧٣مادۀ 
 .»برند ... نمی

 .»اند ... شود که همۀ آنها در آن واحد مردهاگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می«ق.م:  ١٠٢٤مادۀ 

 تعارض استصحاب با قاعدۀ ید

ۀ دگوید که هرگاه شخصی مالی را در تصرف خود داشته باشد اصل بر این است که مالک آن مال است مگر خالفش ثابت شود. مابه ما می» قاعدۀ ید«
 »است. تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت«قانون مدنی نیز به این قاعده توجه داشته و مقرر نموده است:  ٣٥

نظر وجود دارد؛ ولی نظر مشهور این طور که در اماره یا اصل بودن استصحاب اختالفنظر وجود دارد، هماندر اماره یا اصل بودن قاعدۀ ید اختالف
 اصل است.» استصحاب«اماره و » قاعدۀ ید«است که 

اند ه مقدمیدر فرض تعارض امارۀ ید و اصل استصحاب، همۀ اصولیان معتقدند که امارۀ ید بر استصحاب، مقدم خواهد شد؛ زیرا اوًال امارات بر اصول عمل
ۀ ید تقدم دارد. ثانیًا در بیشتر مواردی که قاعد شود، بر استصحاب که از اصول عملیه استو از آنجا که امارۀ ید نیز از امارات معتیر شرعی محسوب می

شود، استصحاب عدم مالکیت هم وجود دارد؛ یعنی، شارع قاعدۀ ید را در چنین بستری معتبر دانسته است و اگر قرار باشد استصحاب بر قاعدۀ اجرا می
قاعده لغو و بیهوده خواهد بود، در حالی که انجام کار بیهوده بر  ماند و تشریع اینید مقدم شود، دیگر چندان موردی برای اجرای این قاعده باقی نمی

 شارع محال است.
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ا مطرح ر همچنین تقدم استصحاب بر امارۀ ید مستلزم آن است که قلمروی قاعدۀ ید بسیار محدود گردد و این امر با مفاد کلی روایاتی که این قاعده 
ه خوبی این تعبیر ب» اگر قاعدۀ ید معتبر نباشد، بازاری برای مسلمین پابرجا نخواهد ماند«است:  کرده منافات دارد؛ چه این که در این روایات آمده

 دهندۀ قلمرو بسیار گستردۀ این قاعده است.نشان

ال پیش) س باشد و یقین داشته باشیم که سابقًا (پنج» الف«اکنون در تصرف شخص مثال برای تعارض استصحاب با قاعدۀ ید: در صورتی که ملکی هم
 نیز مدعی مالکیت آن ملک باشد در این صورت:» ب«مالِک ملک بوده است و شخص » ب«شخص 

 باشد.ملک را در تصرف خود دارد باید بگوییم این شخص مالِک ملک نیز می» الف«مطابق قاعدۀ ید چون شخص  .١
اکنون شک در بقای مالکیت او داریم، حکم مالِک ملک بوده است و هم» ب«مطابق اصل استصحاب چون یقین داریم که سابقًا شخص  .٢

 مالِک ملک است.» ب«کنیم که همچنان شخص می
  مالِک ملک است و بر اساس اصل » الف«در این مثال قاعدۀ ید و اصل استصحاب با هم تعارض دارند؛ زیرا بر اساس قاعدۀ ید شخص

ستصحاب نیز قاعدۀ ید بر اصل استصحاب مقدم است؛ مالِک ملک است، در صورت تعارض قاعدۀ ید و اصل ا» ب«استصحاب، شخص 
 را مالِک ملک دانست.» الف«بنابراین باید شخص 

اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقًا مال مدعی او بوده است، در این صورت «قانون مدنی:  ٣٧قانن مدنی: مطابق مادۀ  ٣٧بررسی مادۀ 
شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده  تواند برای رد ادعای مالکیتمشاٌرإلیه نمی

 »است

قانون مدنی اصل استصحاب ملکیت سابق بر قاعدۀ ید مقدم شده است؛ بلکه در این ماده در واقع اقرار بر قاعدۀ ید مقدم  ٣٧نباید تصور کرد که در مادۀ 
 رده است.شود؛ و در حقیقت، انتقال ملکیت را اقرار کر متصرف به وسیلۀ این اقرار از جایگاه منکر به جایگاه مدعی منتقل میشده است؛ به عبارت دیگ

 تعارض استصحاب با قاعدۀ صّحت

یز در مادۀ گذار نقانونزند را صحیح و درست دانست مگر خالفش ثابت شود. این است که باید عملی را که از دیگری سر می» قاعدۀ صّحت«منظور از 
ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم هر معامله«قانون مدنی به این اصل اشاره داشته است و مقرر نموده:  ٢٢٣
 »شود

 »همه به یک معنا هستند.» الصحةاصالة«و » اصل صحت«، »قاعدۀ صحت 
  اختالف وجود دارد؛ ولی نظر مشهور بر اماره بودن قاعدۀ صحت است.» قاعدۀ صحت«در خصوص اماره یا اصل بودن 
  را اماره بدانیم یا اصل و خواه » قاعدۀ صحت«در صورت تعارض استصحاب و قاعدۀ صحت، قاعدۀ صحت بر استصحاب مقدم است خواه

 را اماره بدانیم یا اصل.» استصحاب«
 عقال و خردمندان است که از سوی شارع نیز تأیید و امضا شده است. قاعدۀ صحت از احکام امضایی است، زیرا مبتنی بر بنای 

 برای مثال، هنگامی که در صحت عقد بیعی که واقع شده شک و تردید وجود داشته باشد؛ در این صورت:

 مطابق قاعدۀ صحت که نتیجۀ آن صحت عقد و انتقال ملکیت مبیع به مشتری و انتقال ملکیت ثمن به فروشنده است. .١
 ق اصل استصحاب که نتیجۀ آن بقای مالکیت قبلی قابل ااجرا است که نتیجۀ آن فساد و بطال عقد و عدم انتقال ملکیت است.مطاب .٢
 گوییم شود؛ بنابراین میدر این مثال قاعدۀ صحت و اصل استصحاب با یکدیگر تعارض دارند و قاعدۀ صحت بر اصل استصحاب مقدم می

 یابد.ملکیت مبیع به مشتری و انتقال ملکیت ثمن به فروشنده تحقق میکه بیع صحیح بوده و انتقال 

 تعارض استصحاب با قاعدۀ فراغ و تجاوز
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، شخص تردید نماید که آن عمل را کامل انجام داده یا خیر، مطابق قاعدۀ فراغ نباید به چنین شکی اعتنا کند پس از انجام عملهرگاه قاعدۀ فراغ: 
 صحیح بداند. برای مثال پس از اتمام نماز شک کند که نماز خود را کامل خوانده است یا خیر. و باید عمل انجام شده را

تردید نماید که آیا جزء قبلی را انجام داده است یا خیر، مطابق  در حال انجام عملهرگاه عملی دارای اجزاء متعدد باشد و شخص  قاعدۀ تجاوز:
و باید اجزاء انجام شده را کامل و صحیح بداند. برای مثال زمانی که شخص به سجده رفته شک کند که قاعدۀ تجاوز نباید به چنین شکی اعتنا کند 

 رکوع را به جا آورده یا خیر.

دارند؛ زیرا قاعدۀ مذکور از امارات و استصحاب از در فرض تعارض قاعدۀ فراغ و تجاوز با استصحاب، اصولیان این قاعده را بر استصحاب مقدم می
ملیه است. همچنین قاعدۀ فراغ و تجاوز اصوًال در موردی تشریع شده است که نوعًا محل جریان استصحاب است و اگر استصحاب را بر آن اصول ع

ا ی مقدم بداریم، دیگر موردی برای جریان این قاعده وجود نخواهد داشت. مثًال اگر در حالت سجدۀ نماز در انجام رکوع شک کند، استصحاب عدمی
جاری است که نتیجۀ آن بطالن و فساد نماز است؛ اما قاعدۀ فراغ و تجاوز دقیقًا در همین مورد تشریع شده است و نتیجۀ آن صحت نماز  اصل عدم

 شود.است، بنابراین بر استصحاب مقدم می

  راغ قاعدۀ ف«شود ولی جاری می عمل دیگراندر مورد » قاعدۀ صحت«قاعدۀ فراغ و تجاوز شبیه قاعدۀ صحت است و تفاوت آنها در این است که
 شود.جاری می عمل خود شخصدر مورد » و تجاوز

 شود. برای مثال هرگاه پس از انعقاد مجرای قاعدۀ فراغ و تجاوز منحصر به وضو و نماز نیست، بلکه در سایر عبادات و نیز معامالت جاری می
 اشته باشد. با توجه به قاعدۀ فراغ و تجاوز باید آن را صحیح و نافذ بداند.قرارداد یکی از طرفین عقد در صحت قرارداد منعقده شک و تردید د

 مثال برای تعارض قاعدۀ فراغ و تجاوز با استصحاب:

 چنانچه شخص در حال سجده شک کند که رکوع را به جا آورده است یا خیر، در این صورت:

 بر این بگذارد که رکوع را به درستی انجام داده است.مطابق قاعدۀ تجاوز نباید به این شک اعتنا نمود و باید اصل را  .١
داریم که  ایم و حاال شکمطابق اصل استصحاب عدمی باید گفت که رکوع انجام نشده است؛ زیرا یقین داریم که سابقًا رکوع را انجام نداده .٢

 ایم.دادهگوییم رکوع را انجام نایم یا خیر با استناد به استصحاب عدمی میرکوع ر ا انجام داده
 اید اصل شود؛ بنابراین بدر اینجا قاعدۀ تجاوز و اصل استصحاب عدمی با یکدیگر تعارض دارند و قاعدۀ تجاوز بر اصل استصحاب مقدم می

 ایم.را بر این گذاشت که رکوع را انجام داده

 تعارض استصحاب با ظاهر حال

 اماره بر دو نوع است:

؛ در صورتی که این أمارات با »امارۀ ید«آن را دلیل بر امری قرار داده است، همچون  گذارقانونه اوضاع و احوالی است ک امارۀ قانونی: .١
 شوند.اصل استصحاب تعارض داشته باشند، این أمارات بر استصحاب مقدم می

 اند:قسمشود، این أمارات نیز بر دو دلیل بر امری شناحته می نظر قانونیاوضاع و احوالی است که در امارۀ قضایی:  .٢
شود؛ در صورت تعارض این أمارات با اصل استصحاب، این أمارات برای قاضی میعلم و اطمینان اوضاع واحوالی که موجب حصول  .١

 بر استصحاب مقدم است.
شود و در صورت نیز گفته می» ظاهر حال«شود، به این أمارات برای قاضی می ظن و گماناوضاع و احوالی که موجب حصول  .٢

 شود.ها با اصل استصحاب، این أمارات بر استصحاب مقدم میتعارض آن

 مثال برای ظاهر حال:

 دهد.کند و شوهر هم نفقه میهرگاه زن و شوهری با هم زندگی کنند ظاهر حال این است که زن از شوهر تمکین می .١
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 را پرداخت کرده است.هرگاه سند دال بر بدهکار بودن، در نزد بدهکار باشد ظاهر حال این است که وی بدهی خود  .٢

 مثال برای تعارض ظاهر حال و استصحاب:

مبلغ دو میلیون ریال بدهکار بوده و برای پرداخت ان چکی را صادر نموده و به شخص » ب«به شخص » الف«هرگاه یقین داشته باشیم که شخص 
منکر  »ب«چک را نیر نزد خود داشته باشد؛ ولی شخص مدعی باشد که بدهی خود را پرداخته استو آن » الف«داده است و پس از مدتی شخص » ب«

 باشد، در این صورت:» الف«پرداخت بدهی از سوی شخص 

دهندۀ پرداخت وجه آن است و بر این وجود چکی که برای پرداخت بدهی صادر شده بود دردست صادرکنندۀ آن، نشان ظاهر حالمطابق  .١
 ی خود را پرداخت کرده است.بده» الف«اساس باید اصل را بر این گذاشت که شخص 

 از آن جا که سابقًا به وجود دین یقین داشتیم و اکنون در بقاء آن شک داریم باید حکم به بقاء آن کنیم. اصل استصحابمطابق  .٢
 .در اینجا اصل استصحاب و ظاهر حال با یکدیگر تعارض دارند و ظاهر حال بر استصحاب مقدم است 

 تعارض استصحاب با قاعدۀ قرعه

لِّ امٍر مشکل«دارد که: اعدۀ قرعه بیان میق برای رفع گرفتاری در هر امر مشکل در جایی که احتیاط ممکن نباشد » قاعدۀ قرعه«بنابراین، » القرعُة ِلُکّ
 شود.و تقدم یک مورد بر دیری هم ممکن نباشد، به کار گرفته می

  نظر وجود دارد.اختالف» قاعدۀ قرعه«در اماره یا اصل بودن 
 ر صورت تعارض اصل استصحاب با قاعدۀ قرعه، اصل استصحاب بر قاعدۀ قرعه مقدم است، زیرا ادلۀ مربوط به قاعدۀ قرعه عام است و د

 است. »تخصیص«زند؛ بنابراین تقدم استصحاب بر قاعدۀ قرعه از باب ادلۀ مربوط به اصل استصحاب خاص است و آن را تخصیص می

 قانون امور حسبی اشاره شده است. ٣١٩قانون آیین دادرسی مدنی و  ٤٦٧و  ٢٦٩، ٢٥٨قانون مدنی و مواد  ٥٩٨و  ١٥٧در قوانین موضوعه، در مواد 

 مثال، هرگاه پدر و جدپدری هرکدام جداگانه ملک صغیر را بفروشند:

 الف ـ چنانچه تاریخ هر دو معامله معلوم باشد: معاملۀ اول صحیح و معاملۀ دوم باطل است.

تاریخ هر دو معامله مجهول باشد و هیچ یک نیز از جهت میزان منفعت برای صغیر بر دیگری ترجیح نداشته باشند؛ باید به قید قرعه یکی ب ـ چنانچه 
 را صحیح و دیگری را باطل دانست.

 پ ـ چنانچه تاریخ یکی از دو معامله معلوم و دیگری مجهول باشد، در این صورت:

 صحیح و دیگری را باطل دانست. قید قرعهتوان یکی از دو معامله را به می .١
ای که تاریخ انعقادش مجهول است را باید مؤخر بر دیگری دانست؛ بنابراین معاملۀ معامله اصل تأخر حادث (اصل عدم حدوث حادث)مطابق  .٢

 التاریخ باطل است.التاریخ صحیح است و معاملۀ مجهولمعلوم
 شود.صل استصحاب و قاعد قرعه با یکدیگر تعارض دارند و اصل استصحاب بر قاعدۀ قرعه مقدم میدر اینجا ا 

 اصل تأخر حادث (استصحاب عدم حدوث حادث)

یکی از مصادیق اصل استصحاب که در فقه و حقوق کاربرد فراوان دارد، استصحاب عدم حدوث حادث یا اصل تأخر حادث است. این اصل زمانی 
که اصل حدوث و پیدایش یک حادثه قطعی باشد؛ ولی زمان حدوث آن یا تقدم و تأخر آن نسبت به حادثۀ دیگر مشکوک باشد؛ به عبارت  شودمطرح می

م باشد ولی تقدم و تأخر آنها بر یکدیگر مورد تردید باشد، مطابق اصل تأخر حادث، حادثه که تاریخ وقوعش  ایدیگر هرگاه پیدایش (حدوث) دو حادثه مسلَّ
 شود. در این حالت دو فرض متصور است:مجهول است، مؤخر بر دیگری فرض می

 تاریخ وقوع یکی از دو حادثه معلوم و دیگری مجهول باشد: .١
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 شود.فرض می مؤخراست  مجهولای که تاریخ وقوعش و حادثه مقدماست  معلومای که تاریخ وقوعش در این صورت حادثه

اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و «ق.م:  ٨٧٤برای مثال، مطابق مادۀ 
 »برد.تأخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می

مشتری فسخ معامله را اعالم کند؛ اما  ق.م) اگر ٣٩٨دانیم در فروش حیوان مشتری تا سه روز حق فسخ معامله را دارد (مادۀ مثال دیگر، می
نظر پیش آید و بایع مدعی باشد که اعالم فسخ پس از اتمام سه روز بوده است، تکلیف در مورد زمان اعالم فسخ بین بایع و مشتری اختالف

زم است؛ زیرا در لحظۀ اتمام روز واقع نشده است، پس معامله ال  ٣توان گفت فسخ در ظرف چیست؟ در اینجا، به استناد اصل عدم حدوث، می
سه روز (مثًال ساعت هشت روز جمعه) شک داریم که آیا فسخ معامله واقع شده است یا خیر، لذا اصل، عدم حدوث فسخ تا این لحظه است 

 و نتیجۀ این استصحاب سقوط حق فسخ است.

یخ دارد و دیگری تاریخش مجهول است مطابق اصل تأخر نامۀ متعارض از متوفی یافت شود که یکی از آنها تار مثال دیگر، هرگاه دو وصیت
نامۀ ای است که تاریخش معلوم است؛ بنابراین وصیتنامهای که تاریخش مجهول است مؤخر بر وصیتنامهحادث باید گفت وصیت

 التاریخ معتبر است.مجهول

  شود که اصل وقوع یک حادثه مورد اجرا میتفاوت اصل عدم حدوث حادث با استصحاب عدمی آن است که اسنصحاب عدمی در جایی
شود؛ ولی در اصل عدم حدوث حادث اصل وقوع حادثه یقینی تردید باشد که با توجه به حالت سابقۀ آن عدم حدوث حادثه استصحاب می

 است و فقط تاریخ وقوع آن مشکوک است.
  دتی هر دو شخص بدون اطالع یکدیگر ملک را وکالت دهد و پس از م» ب«برای فروش ملکش به شخص » الف«در صورتی که شخص

 رسانند در این حالت:جداگانه به فروش می
ود، شالف ـ چنانچه تاریخ معامله وکیل معلوم و تاریخ معاملۀ موکل مجهول باشد: مطابق اصل تأخر حادث معاملۀ موکل مؤخر فرض می

 بنابراین معاملۀ وکیل صحیح است.

ـ چنانچه تاریخ معاملۀ موکل  ود، بنابراین شمعلوم و تاریخ معاملۀ وکیل مجهول باشد: مطابق اصل تأخر حادث معاملۀ وکیل مؤخر فرض میب 
 معاملۀ موکل صحیح است.

 تاریخ وقوع هر دو حادثه مجهول باشد: .٢
کند؛ بنابراین بر می شود و این اصل در هر یک از دو حادثه با دیگری تعارض پیدادر این مورد اصل تأخر حادث در هر دو حادثه جاری می

ه دهند و برای یافتن حکم قضیه باید بشوند و اعتبار خود را از دست میمی ساقطهر دو اصل » الدلیالن اذا تعارضا تساقطا«اساس قاعدۀ 
 اصول و قواعد دیگری مراجعه کنیم.

یا رفته است. یک زودتر از دنکدام مشخص نیست؛ یعنی، معلوم نیست که کدااند؛ ولی تاریخ فوت هیچبرای مثال، پدر و پسری از دنیا رفته 
اجرای اصل عدم حدوث حادث در یک جانب با اجرای همین اصل در جانب دیگر تعارض دارد، پس بایداز اجرای هر دو اصل چشم پوشید. 

قانون مدنی در این باره  ٨٧٣برد. مادۀ کدام از دیگری ارث نمینده بودن هر یک در زمان فوت دیگری معلوم نیست، هیچدر نتیجه، چون ز 
ر یک معلوم نباشد، اشخاص مزبور از یکدیگبرند، مجهول و تقدم و تأخر هیچاگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می«دارد: مقرر می
 »برندوت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث میبرند مگر آن که مارث نمی

تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند؛ اما اگر در عین موهوبه دانیم که هبه عقدی جایز استو بعد از قبض نیز واهب میمثال دیگر، می
ق.م). حال فرض کنید متهب در عین موهوبه تغییری داده  ٨٠٣(مادۀ  تغییری حاصل شود، عقد هبه الزم شده و واهب دیگر حق رجوع ندارد

دانیم کدام زودتر اتفاق افتاده است (زمان وقوع تغییر در عین موهوبه و نیز زمان رجوع واهب و واهب نیز از هبه رجوع کرده باشد، منتهی نمی
 از هبه مشخص نیست)
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زمان این اصل در هر دو طرف امکان ندارد. پس با ساقط مکی کند، زیرا اجرای همتواند به ما کدر این فرض، اصل عدم حدوث حادث نمی
وان از استصحاب تشدن دو اصل متعارض، برای تعیین حکم مسئله باید به تحلیل مسئله به دیگر اصول عملیه مراجعه کرد. در این مورد می

یت متهب بر مال موهوبه قطعی است؛ حال شک داریم که آیا با رجوع ملکیت متهب استفاده کرد. به این صورت که با انعقاد عقد هبه مالک
 شود.واهب مالکیت متهب منتفی شده است یا خیر؛ بنابراین مالکیت وی استصحاب می

 

 تعارض ادله

 تعارض عبارت است از این که مدلول دو یا چند دلیل در مرحلۀ وضع و تشریع با یکدیگر تنافی و ناسازگاری داشته باشند. تعریف تعارض:

 ٢١٣ق مادۀ و مطاب» معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطۀ عدم اهلیت باطل است«قانون مدنی:  ٢١٢برای مثال، مطابق مادۀ 
 »معاملۀ محجورین نافذ نیست«قانون مدنی: 

طور تواند بگوید معاملۀ محجورین هم باطل است و هم غیرنافذ، چرا که همانگذار نمیقانون مدنی با یکدیگر تعارض دارند، زیرا قانون ٢١٣و  ٢١٢مواد 
 دانیم بطالن و عدم نفوذ با یکدیگر تفاوت دارد.که می

جا بر است. در این» ب«د لیکن دو نفر مرد عادل شهادت دهند که این ملک متعلق به شخص متصرف ملکی باش» الف«مثال دیگر، هرگاه شخص 
مالک ملک است؛ بنابراین » ب«باید گفت شخص » شهادت دو مرد عادل«را مالک ملک دانست و بر اساس » الف«باید شخص » قاعدۀ ید«اساس 

 در اینجا با یکدیگر تعارض دارند.» شهادت شهود«و » قاعدۀ ید«

 شرایط تحقق تعارض

 برای تحقق تعارض بین ادله وجود شرایطی الزم است. این شرایط عبارتند از:

کم با دو مصدر باب تفاعل و برای بیام مخالفت یک دلیل با دلیل دیگر است. پس در هر تعارض دست» تعارض«واژۀ تعدد ادلۀ متعارض:  .١
اید بدان شود که بنماید؛ اما گاه در مورد یک دلیل، شبهه تعارض مییرضروری میدلیل مواجهیم. این مسئله چندان بدیهی است مه ذکر آن غ

 توجه داشت، از جمله در موارد زیر:
حث تعارض شود تا مشمول بالف ـ اختالف دو مجتهد در تفسیر یک روایت داخل در باب تعارض نیست، زیرا تعدد تفسیر موجب تعدد حدیث نمی

 گردد، لذا از بحث تعارض خارج است.در تفسیر یک مادۀ قانونی موجب تعدد مادۀ قانونی نمیباشد. همچنین، اختالف قضات 

 رود یا خیر؟ها در نقل یک روایت از مصادیق تعارض به شمار میب ـ آیا اختالف نسخه

 ها به دو صورت ممکن است رخ دهد:اختالف نسخه

رت مختلف نقل شده است، این صورت خارج از بحث تعارض است، زیرا در های یک کتاب روایی به دو صویک. گاهی یک روایت در نسخه
ی یک ماده شود، یعنچنین صورتی علم داریم که یکی از دو روایت معصوم (ع) صادر نشده است. این مسئله گاه در متون قانونی نیز دیده می

واردی باید به متن اصلی روزنامۀ رسمی مراجعه کرد؛ ولی گاهی شود. البته در چنین مقانونی در دو مجموعه قوانین به صورتی متفاوت نقل می
رسد این حل چنین وضعیتی را نباید در قواعد حل تعارض جستجو کرد، بلکه به نظر میکند. راهمراجعه به روزنامۀ رسمی نیز مشکل را حل نمی

 ساسی به این بحث پرداخته است.قانون ا ١٦٧موارد از مصادیق اجمال و ابهام قانون است که در حقوق ایران اصل 

 شود. به عقیدۀ برخی اصولیان، این مورد داخل در بحث تعارض ادله است.های مختلف نقل میدو. گاه یک روایت در چند کتاب روایی به صورت

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


 !واتساپ کنید 09352213175درخواستتان را به  و قضاوت جهت دریافت جزوات رایگان وکالت یمیدکتر مالکر 2فقه  جزوه اصول
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

    39 

دلیلی که  ند در مقابلتوادهد و دلیلی که فاقد اعتبار است نمیتعارض فقط میان دو یا چند دلیل معتبر رخ می دارا بودن شرایط حجیت: .٢
ول عملیه تواند در برابر أمارات معتبر یا اصاعتبار آن به اثبات رسیده است عرض اندام کند؛ چنان که قیاس به نظر شیعه فاقد اعتبار است، نمی

 تواند با یک مادۀ نسخ نشده تعارض داشته باشد.ایستادگی نماید یا در حقوق یک ماده منسوخ نمی
  تواند با قانونی که نشخ نشده است تعارض داشته باشد.شده است، نمیقانونی که نسخ 

توانند هر دو قطعی باشند، زیرا تعارض عبارت است از: تنافی بین مدلول دو دلیل دو دلیل متعارض نمی یک از دو دلیل:قطعی نبودن هیچ .٣
زمان کان ندارد ما به وجوب عملی قطع و یقین داشته باشیم و همو از نظر منطقی، قطع پیدا کردن به دو امر متنافی محال است. برای مثال، ام

به عدم وجوب آن عمل هم قطع داشته باشیم. همچنین، اگر یکی از دو دلیل قطعی و یقینی باشد، نباید از تعارض سخن گفت؛ زیرا اگر یکی 
 تعارض کند.تواند با دلیل غیرکاذب شود و دلیل کاذب نمیقطعی باشد، کذب دیگری هم معلوم می

طور که در تعریف تعارض گذشت، تعارض عبارت است از: تنافی در مدلول دو دلیل به این معنا که دو همان وجود تنافی در مدلول دو دلیل: .٤
د از تزاحم سخن ایباشد، ب امتثال و اجرای آنبا هم ناسازگار باشند؛ بنابراین، اگر ناسازگاری دو دلیل در ناحیۀ  گذاریتشریع و قانوندلیل از جهت 

 گفت نه تعارض.
 .تنافی بین مدلول دو دلیل ذاتی است یا عارضی 
 دیگر  تتنافی ذاتی در جایی است که مدلول و مفاد دو دلیل به خودی خود دارای تنافی و ناسازگاری باشند، نظیر این که یک روایت بر وجوب و روای

ت حسن نسبت به تمام خانه داللت کند و دلیل دیگری بر مالکیت احمد بر تمام همان بر حرمت یک چیز داللت کند. همچنین، اگر دلیلی بر مالکی
 ت.سخانه داللت کند، این دو دلیل ذاتًا ناسازگاری هستند، چون مالکیت تام یک فرد بر یک مال با مالکیت تام دیگری بر همان مال ناسازگار ا

 ی ندارند و ناسازگاری ناشی از امری خارجی است. برای مثال، اگر روایتی بر وجوب تنافی عارضی آن است که مدلول عرفی دو دلیل با هم تعارض
 نماز جمعه در روز جمعه و روایت دیگر بر وجوب نماز ظهر در روز جمعه داللت کند، بر حسب مفهوم عرفی میان این دو دلیل ناسازگاری نیست،

دانیم که در یک روز شش نماز یومیه واجب نشده است، هی از آنجا که به یقین مییعنی وجوب نماز جمعه با وجوب نماز ظهر منافاتی ندارد؛ منت
 فهمیم که مسّلما یکی از دو دلیل فوق مطابق با واقع نیست، پس دو دلیل با هم تنافی دارند.می

 اقسام تعارض

 . تعارض ظاهری یا بدوی یا غیرمستقر٢. تعارض واقعی یا مستقر ١تعارض بر دو قسم است: 

در صورتی که واقعًا میان دو یا چند دلیل ناسازگاری وجود داشته باشد به طوری که نتوان با جمع کردن بین آنها  تعارض واقعی یا مستقر: .١
 شود.گفته می» مستقر«یا » تعارض واقعی«این ناسازگاری را مرتفع نمود به آن 

کنند لیکن به مقتضای احادیث و اخبار و از نظر شرعی باید می اقطتسدر تعارض واقعی بر اساس نظر مشهور و قاعدۀ عقلی هر دو دلیل 
 شد. تخییر قائل به

 تر باید گفت در صورتی که دو دلیل، تعارض مشتقر داشته باشند؛ دو حالت ممکن است وجود داشته باشد:به عبارت دقیق

 شود.ین حالت دلیلی که ترجیح دارد بر دلیل دیگر مقدم میحالت اول: یکی از دو دلیل متعارض بر دیگری ترجیح و برتری داشته باشد: در ا

 ساقطتیک از دو دلیل متعارض بر دیگری ترجیح و برتری نداشته باشد: در این حالت قاعدۀ اولیه این است که هر دو دلیل حالت دوم: هیچ
 شد.کنند و باید به اصول و قواعد دیگر رجوع نمود و از نظر شرعی باید قائل به تخییر می

هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب «قانون مجازات اسالمی:  ٤٨٣مثال، مطابق مادۀ 
: در این ماده »همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبۀ دیه کند

 »علیه را مخیر دانسته که یکی از آنها دیه مطالبه کندگذار مجنٌی تعارض دارند و تساقط نمودند و بر همین اساس قانون دو اقرار با هم
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در این »: در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست«قانون مجازات اسالمی:  ١٨٥مثال دیگر، مطابق مادۀ 
 ط نمودندماده دو شهادت با هم تعارض و تساق

در صورتی که دو دلیل در ظاهر با یکدیگر ناسازگاری داشته باشند، لیکن این ناسازگاری با جمع  تعارض ظاهری یا غیرمستقیم یا بدوی: .٢
 شود.گفته می» بدوی«یا » غیرمستقیم«یا » ظاهری«کردن آنها با یکدیگر مرتفع شود به آن تعارض 

 ود.باید بین آنها جمع نم» الجمُع مهما أکن اولی من الطرح«ود داشته باشد، بر اساس قاعدۀ در صورتی که بین دو دلیل تعارض ظاهری وج 

 »:الجمُع مهما أمکن اولی من الطرح«نکاتی راجع به قاعدۀ 

  لیل استد تا جایی که جمع بین دو یا چند دلیل ممکن باشد بهتر از دور انداختن یکی یا هر دو «این قاعده در مقام بیان این امراست که« 
  واجب «استلیکن در این قاعده به معنای » بهتر بودن«یا » مستحب بودن«که در این قاعده آمده است در لغت عربی به معنای » اولی«لفظ

 است.» اولویت الزامی«یا » بودن
 :جمع کردن دو یا چند دلیل بر دو نوع است 

 سند باشد.جمع عرفی: جمعی است که از در عرف و از دید خردمندان مورد پ .١
 جمع تبرئی: جمعی است که در عرف و در دید خردمندان مورد پسند نباشد. .٢
  است.» جمع عرفی«منظور از جمع در این قاعده 
 »باشد.از مصادیق جمع عرفی می» تقدم نص بر ظاهر«، »تقیید«، »حکومت«، »ورود«، »تخصص«، »تخصیص 

هرگاه شرط خیار «قانون مدنی:  ٤٤٧و مطابق مادۀ » شودز فوت، منتقل به وراث میهر یک از خیارات، بعد ا«قانون مدنی:  ٤٤٥مطابق مادۀ 
قانون مدنی به طور عام همۀ خیارات قابل انتقال به ورثه دانسته  ٤٤٥مادۀ »: برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد، منتقل به ورثه نخواهد شد.

نابراین به ظاهر داند؛ بای شخصی غیر از متعاملین، شده است را قابل انتقال به ورثه نمیاست اعم از خیاراتی که برای متعاملین شده باشد یا بر 
قل هر یک از خیارات بعد از فوت به ورثه منت«توان با جمع کردن بین آنها تعارض را برطرف نمود و گفت: این دو ماده با هم تعارض دارند لیکن می

 بنابراین این دو ماده تعارض ظاهری دارند.» ز متعاملین شده باشدشود، مگر خیار شرطی که برای شخصی غیر امی

ال تواند هر دو تکیف را امتثال و اجرا کند؛ یعنی، امتثتزاحم در جایی است که دو تکلیف مختلف بر عهدۀ شخص آمده است؛ ولی مکلف نمی تزاحم:
شده، در مقام ای اندیشید و طبق ضوابط تعیینرای دو حکم متزاحم چارهیکی از دو حکم متوقف بر مخالفت با دیگری است. در چنین مواردی باید ب

 امتثال، یکی را بر دیگری مقدم ساخت.

تواند هر دو نفر را نجات دهد. در اینجا، شخص مزبور مثال معروف تزاحم در اصول فقه این است که دو نفر در حال غرق شدن هستند و شخصی نمی
 وند.شنجات نفر اول و دوم. این دو تکلیف، از آنجا که در مقام امتثال قابل جمع نیستند، متزاحم نامیده میبا دو تکلیف روبرو است: وجوب 

ای دچار حریق شده و خاموش کردن آتش متوقف بر شکستن در و پنجره یا تخریب دیوار خانه است. در اینجا، از سویی، خاموش کردن مثال دیگر، خانه
است و از سوی دیگر، تخریب اموال دیگران ممنوع و جرم است. تبعیت از این دو حکم امکان ندارد و ناچار باید از یکی از  نشانیآتش وظیفۀ مأمور آتش

 آنها چشم پوشید.

 دو حکمی که با یکدیگر تزاحم دارند، از دو حالت خارج نیستند:

حالت شخص مخیر است هر کدام از این دو حکم را که بخواهد اجرا  یا هیچ یک از این دو حکم بر دیگری ترجیح و برتری ندارند: در اینحالت اول: 
 کند؛ مانند فرضی که هر دو شخصی که در حال غرق شدن هستند بیگانه باشند.

یکی از دو حکم متزاحم اهم و دیگری مهم باشد: در این حالت شخص باید حکم اهم را اجرا کند؛ مانند فرضی که یکی از دو نفری که حالت دوم: 
 حال غرق شدن هستند پدر و دیگری بیگانه باشد. در

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


 !واتساپ کنید 09352213175درخواستتان را به  و قضاوت جهت دریافت جزوات رایگان وکالت یمیدکتر مالکر 2فقه  جزوه اصول
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

    41 

  از هم ب» مهم«تکلیف » قاعدۀ ترتب«باشد و مکلف تکلیف اهم را ترک کند، بر اساس » مهم«و دیگری » اهم«هرگاه یکی از دو حکم متزاحم
 باشد.مأموٌربه او می

 »تدر عقد دائم نفقۀ زن بر عهدۀ شوهر اس«قانون مدنی:  ١١٠٦مثال، مطابق مادۀ 

نفقۀ اوالد بر عهدۀ پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهدۀ اجداد پدری است با رعایت «قانون مدنی:  ١١٩٩مطابق مادۀ 
 .»االقرب ... فیاالقرب 

 »نفقۀ ابوین با رعایت االقرب فی االقرب به عهدۀ اوالد و اوالِد اوالد است«قانون مدنی:  ١٢٠٠و مطابق مادۀ 

  ق.م واجب شده باشد؛ لیکن وی تنها توان پرداخت نفقه یکی  ١٢٠٠و  ١١٩٩هرگاه بر شخصی پرداخت نفقۀ ابوین و اوالدش بر اساس مواد
، مکلف باید آن را بر پرداخت نفقۀ ابوین باشدپرداخت نفقۀ اوالد اهم میاست و از آنجا که » تزاحم«از آنها را داشته باشد. این امر مصداق 

النفقه، متعدد باشند و منفق نتواند نفقۀ همۀ آنها را اگر اقارب واجب«ق.م نیز بر همین اساس مقرر داشته است:  ١٢٠٢اید، مادۀ مقدم نم
 »بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم در خط عمودی صعودی خواهند بود

  ده باشد؛ لیکن وی تنها توان پرداخت نفقۀ یکی از قانون مدنی واجب ش ١٢٠٠هرگاه بر شخصی پرداخت نفقۀ پدر و مادرش بر اساس مادۀ
که  مکلف مخیر است هیچ ترجیحی بین پرداخت نفقۀ پدر و مادر وجود ندارداست و از آنجا که » تزاحم«آنها را داشته باشد، این امر مصداق 

 نفقۀ هر کدام از آنها را که بخواهد پرداخت کند.
 قانون مدنی، واجب شده باشد؛ لیکن وی تنها توان پرداخت  ١٢٠٠و  ١١٠٦٦بر اساس مواد  هرگاه بر شخصی پرداخت نفقۀ ابوین و همسرش

قۀ مکلف باید آن را بر پرداخت نف پرداخت نفقۀ همسر اهم استاست و از آنجا که » تزاحم«نفقۀ یکی از آنها را داشته باشد، این امر مصداق 
النفقۀ دیگر، زوجه در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب«قرر داشته است: ق.م نیز بر هیمن اساس م ١٢٠٣ابوین مقدم بدارد، مادۀ 

 »مقدم بر سایرین خواهد بود

هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض «مثال دیگر، مطابق ماده واحدۀ قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی: 
ال ای تا یک سیا داللت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری کند به حبس جنحهخطر جانی مشاهده کند و با وجود استمداد 

 »یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد

هر نحو  نماید یا بههر کس عمدًا اشیاء منقول و یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب «قانون مجازات اسالمی (کتاب پنجم):  ٦٧٧و مطابق مادۀ 
 »کًال یا بعضًا تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

 سوزی باشد و شخصی در آن خانه مصدوم شده باشد و نجات جان مصدوم مستلزم شکستن درب خانه برای ای در حال آتشحال اگر خانه
نجان جان مصدوم تواند حکم هر دو مادۀ فوق را اجرا کند و از آنجا که است زیرا مکلف نمی» تزاحم«ورود به آن خانه باشد، این امر مصداق 

 وی باید این تکلیف را مقدم بدارد. اهم است
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تفاوت تعارض و تزاحم:

 
 انواع جمع عرفی در تعارض ظاهری

ورود عبارت است از این که یکی از دو دلیل حقیقتًا، به علت تعبد، موضوع دلیل دیگر را مرتفع سازد؛ به عبارت دیگر، ورود در جایی  ورود: .١
ای که اگر است که یک دلیل موضوع دلیل دیگر را به طور حقیقی و واقعی از میان بردارد و علت اعتبار دلیل اول تعبد شرعی باشد، به گونه

» مورود«دلیل دوم را  و» وارد«توانست موضوع دلیل دیگر را حقیقتًا نفی کند. دلیل اول را شد، نمیاز ناحیۀ شارع، معتبر شناخته نمی این دلیل
 نامند.می
  خروج،» ورود«گویند. در گذار است به همین دلیل میمعدوم شدن یک دلیل به وسیلۀ دلیل دیگر مستند به نظر شارع یا قانون» ورود«در 

 است.» تعبدی«
 برای ورود: مثال

  است.» ورود«تقدم دلیل اجتهادی بر اصل عملی از باب 
  است.» ورود«تقدم اصل استصحاب بر اصل تخییر، اصل احتیاط و اصل برائت از باب 
  است.» ورود«تقدم قاعدۀ صحت و قاعدۀ فراغ و تجاوز بر اصل استصحاب از باب 
  دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در  هرگاه«قانون مدنی:  ١٥٧مطابق مادۀ

یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای 
هرگاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی «قانون مدنی:  ١٥٨بق مادۀ و مطا» کنند.هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می

ق.م  ١٥٧ق.م بر مادۀ  ١٥٨مادۀ » تر از آن باشد.شود بر زمین متأخر در احیاء اگر چه پائینکه احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می

تعارض

دلیلتعارض حالت و وضعیت دو یا چند 
.است

جعل، وضع در تعارض دو دلیل در مرحلۀ 
با یکدیگر ناسازگاری و قانون گذاری

.دارند

ناسازگارینسبت به همۀ افراددو دلیل 
.دارند

تعارض دو دلیل به این دلیل است که 
قانون گذار اساسًا نمی تواند چنین دستوری

.بدهد

تزاحم

حکم تزاحم حالت و وضعیت دو یا چند 
.است

امتثال و اجرادر تزاحم دو حکم در مرحلۀ 
.با یکدیگر ناسازگاری دارند

دو حکم ممکن است نسبت به یک شخص 
متزاحم باشد و نسبت به شخص دیگر 

.تزاحم نداشته باشد

تزاحم دو حکم ناشی از این است که مکلف 
.نمی تواند هر دو حکم را اجرا کند
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رسد، بنابراین ق.م و قاعدۀ قرعه نمی ١٥٧مشخص باشد دیگر نوبت به اجرای حکم مادۀ مقدم است، زیرا هرگاه تاریخ احیاء اراضی رودخانه 
 ق.م است. ١٥٧بر مادۀ » وارد«ق.م  ١٥٨مادۀ 

  در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین «قانون مجازات اسالمی:  ٢١٣مطابق مادۀ
 »و سوگند تقدم دارد شهادت شرعی بر قسامه

بدین معنی که فردی از ابتدا از موضوع دلیل عام خارج است در نتیجه از حکم آن نیز خود به » خروج موضوعی«تخصص یعنی  تخصص: .٢
وده بباشد؛ بنابراین در تخصص الزم نیست آن فرد را از موضوع یا حکم عام خارج نماییم بلکه ان فرد از ابتدا خارج از موضوع خود خارج می

 باشد.و در نتیجه خارج از حکم نیز می
 برای تخصص:مثال 

  دارند؛ زیرا موضوع  »تخصص«دختران نسبت به این حکم »: پسران در سن بیست سالگی باید به خدمت نظام وظیفه بروند.«هرگاه گفته شود
 اند.الح خروج موضوعی داشتهاند و به اصطاست و دختران از ابتدا داخل در موضوع این حکم نبوده» پسران«این حکم 

  ب مادۀ و به موج.» تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ... «قانون مدنی:  ٦٩٩مطابق مادۀ
وجب بطالن معنه مدیون باشد من ضامنم تعلیق ضامن به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضموٌن «قانون مدنی:  ٧٠٠

قانون مدنی است. چرا که تعلیق به شرایط صحت، تعلیق  ٦٩٩قانون مدنی استثنا و مخصص مادۀ  ٧٠٠نباید پنداشت مادۀ » شود.آن نمی
 شود.ق.م (تعلیق در ضمان) خارج بوده و در نتیجه حکم بطالن بر آن بار نمی ٦٩٩ق.م، از موضوع مادۀ  ٧٠٠واقعی نیست. پس مادۀ 

 در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی «قانون مجازات اسالمی:  ١٠٠ مطابق مادۀ
» گذشت جرایم غیرقابل«است؛ بنابراین از ابتدا » جرایم تعزیری قابل گذشت«موضوع این ماده، » تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

 دارد.» تخصص«بت به آن داخل در موضوع این ماده نبوده است و نس

 مقایسۀ تخصص و ورد:

 شباهت تخصص و ورود:

 است.» موضوعی«الف ـ هم در تخصص و هم در ورود خروج، 

 است نه ادعایی و تنزیلی.واقعی  و حقیقیب ـ خروج موضوعی هم در تخصص و هم در ورود به صورت 

 تفاوت تخصص و ورود:

 

تخصص

عنییاست؛تکوینیوذاتیتخصصدرموضوعیخروج
.استعقلحکمبهمستند

لیلد شمولووسعتشودحذفدومدلیلاگرتخصصدر
.نمی شودزیادیاکماول

ورود

نظرهبمستندیعنیاست؛تعبدیوروددرموضوعیخروج
.استشارع

ولاجملۀشمولووسعتشودحذفوارددلیلاگروروددر
.می شودزیادیاکم
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دارد. سپس دلیل دوم برخی از افراد دلیل اول را از موضوع آن به طور اعتباری و تعبدی (نه به در حکومت ابتدا دلیل عامی وجود  حکومت: .٣
کند تا آن افراد از حکم دلیل عام خارج شوند. در حکومت ممکن است دلیل دوم برعکس عمل نموده، برخی افرادی طور واقعی) خارج می

ور اعتباری و تعبدی (نه به طور واقعی) داخل در موضوع دلیل عام نماید تا آن افراد باشند به طرا که حقیقتًا داخل در موضوع دلیل عام نمی
 نیز مشمول حکم دلیل عام قرار گیرند. بدین ترتیب حکومت بر دو قسم است:

ل اول آید؛ بدین معنی که دلیل دوم برخی از افراد دلیدر حکومت تضییقی اخراج موضوعی پیش میقسم نخست: حکومت تضییقی: 
سازد تا آن افراد مشمول حکم دلیل اول نگردند. برای مثال هرگاه گفته شود کند و در واقع دلیل اول را مضّیق میا از موضوع آن خارج میر 

کند. همۀ علماء را احترام کنید و سپس گفته شود علماء فاسق عالم نیستند، دلیل دوم علماء فاسق را از موضوع دلیل اول (علماء) خارج می
باشد یعنی به توان عالم بودن را از از شخص عالم سلب نمود بلکه این اخراج، تعبدی و اعتباری میاخراج، واقعی نیست زیرا حقیقتًا نمیاین 

جای آن که مستقیمًا گفته شود علماء فاسق را احترام نکنید (تخصیص)، به طور غیرمستقیم گفته شده علماء فاسق عالم نیستند تا در نتیجه 
 حکم وجوب احترام قرار نگیرند.مشمول 

هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را «قانون مجازات اسالمی  ٢٦٢برای مثال، مطابق مادۀ 
اه متهم به سب، هرگ«قانون مجازات اسالمی:  ٢٦٣و مطابق مادۀ » شودالنبی است و به اعدام محکوم میدشنام دهد یا قذف کند ساب

 لادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا َسبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قو 
 است و حکم آن محکوم شدن» النبیساب«قانون مجازات اسالمی  ٢٦٢موضوع مادۀ »: شود.النبی محسوب نمیاز دیگری بوده است ساب

 قانون مجازات اسالمی را تفسیر و دامنۀ آن را محدود کرده است. ٢٦٣قانون مجازات اسالمی موضوع مادۀ  ٢٦٣به اعدام است، مادۀ 

ای دلیل دم تعدادی از افراد خارج از موضوع دلیل اول را به طور اعتباری و تعّبدی در حکومت توسعه ای:قسم دوم: حکومت توسعه
رای گویند. بنیز می» ادخال موضوعی«کند تا مشمول حکم دلیل اول قرار گیرند. به این قسم از حکومت، ل میداخل در موضوع دلیل او 

یر سواد نیز عالم هستند. در این صورت واضح است آن افراد پمثال هرگاه گفته شود همۀ علماء را احترام کنید و سپس گفته شود افراد پیر بی
 خواسته آنها را در حکم عالم قرار دهد تا حکم وجوب احترام نسبت به آنها نیز اجرا شود.واقعًا عالم نیستند و متکلم می

ای مواجه گذار امری را در حکم امر دیگر قرار داده است با حکومت توسعهای در قوانین بسیار است. هرجا قانونمثال حقوقی حکومت توسعه
روند از دو جهت در حکم غیرمنقول دانسته است؛ منقول را که در کشاورزی به کار می قانون مدنی برخی از اموال ١٧هستیم. برای مثال مادۀ 

خواسته حکم اموال غیرمنقول بر آنها بار شود، آنها را داخل در موضوع اموال یعنی با این که این اموال ذاتًا منقول هستند ولی چون مقنن می
 غیرمنقول قرار داده است.

هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را «قانون مجازات اسالمی:  ٢٦٢مثال دیگر مطابق مادۀ 
فاطمه  السالم و یا حضرتشود: تبصره ـ قذف هر یک از ائمۀ معصومین علیهمالنبی است و به اعدام محکوم میدشنام دهد یا قذف کند ساب

» دشنام یا قذف انبیاء«قانون مجازات اسالمی  ٢٦٢موضوع صدر مادۀ »: النبی استیشان در حکم سبزهرا سالم الله علیها یا دشنام به ا
 دهند دامنۀ آن را توسعه داده است.است و تبصرۀ آن با تفصیری که از آن ارائه می

 مقایسۀ ورود و حکومت:

 شباهت ورود و حکومت:

 باشند.گذار میظر شارع و قانونهستند؛ یعنی مستند به ن تعبدی» حکومت«و هم » ورود«هم 

 تفاوت ورود و حکومت:
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د؛ به بر چنان که در بحث عام و خاص گذشت در تخصیص، دلیل خاص، تعدادی از افراد موضوع عام را از حکم عام بیرون می تخصیص: .٤
ع عام هستد از حکم عام پس در تخصیص با این که افراد خاص، داخل در موضو». اخراج حکمی«عبارت دیگر تخصیص عبارت است از 

شوند. برای مثال هرگاه گفته شود همۀ علماء را احترام کنید (دلیل عام) و سپس گفته شود علماء فاسق را احترام نکنید (دلیل خارج می
 شوند.خاص) با این که علماء فاسق داخل در موضوع دلیل عام (علماء) هستند از حکم دلیل عام (وجوب احترام) خارج می

 شود ...قتل از موانع ارث است، بنابراین کسی که مورث خود عمدًا بکشد از ارث او ممنوع می«قانون مدنی:  ٨٨٠مثال، مطابق مادۀ  برای
 »در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد مادۀ فوق مجری نخواهد بود«قانون مدنی:  ٨٨١و مطابق مادۀ .» 

خیار «قانون مدنی:  ٤٤٦و مطابق مادۀ » شود.هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می«قانون مدنی:  ٤٤٥ق مادۀ مثال دیگر، مطاب
ق مادۀ و مطاب» له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد.شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروٌط 

»ه باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.ار برای شخصی غیر از متعاملین شدهرگاه شرط خی«قانون مدنی:  ٤٤٧

حکومت

؛ندنمی کمعدومرامحکومدلیلموضوغحاکم،دلیلحکومتدر
.می کندمحدودیاگستردهراآنتنهابلکه

باریاعتصورتبهرامحکومدلیلموضوعحاکمدلیلحکومتدر
.می کندمحدودیاتوسعه)تنزیلییاادعایی(

ورود

.می شودمعدوموارددلیلوسیلۀبهموروددلیلوروددر

انمیازحقیقیطوربهراموروددلیلموضوعوارددلیلوروددر
.برمی دارد
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 موفقیتکات مهِم مهِم مهِم ن
مِت آنها  اختیاربیافتد این اســـت که ما اتفاق می به طور معمولآنچه  .(همچون تلفن همراه، تلویزیون و ...) در اطرافمان را کنترل کنیم انگیزمســـائل وســـوســـه* باید  به ســـَ

 آرید.یک تلفن همراه ساده تهیه کنید؛ باور کنید که در سه/چهار ماِه آخر، کّلی وقت کم می .رویممی
شما [برای موفقیت] باید [مّد  شب*  شید  ست بدید؛ مجبور ب ستانتوون رو از د شید؛ ممکنه برخی از دو سایش دور با سیاری از مر تی] از آ شید. هرچند که ب ضر بیداری ِبک دم حا

 نیستند چنین کاری را انجام دهند...
های در زمان !رتباطی دوری کنید. مراقِب دزدهای زمان باشــیدها از موبایل، تلویزیون و وســایل ادر اســتراحت .اســتراحت دقیقه ٥تا  ٤ مطالعه کنید ســپس  دقیقه ٤٥تا  ٣٠* 

  خواندنتان شود.تر از زماِن درسرا شروع کنید، ممکن است زنِگ تفریِح شما طوالنی کنندهفعالیتی سرگرماستراحِت بیِن مطالعه، اگر 
 ای فکریهفعالیترا نرمش بدهید. ســعی کنید در این بازۀ زمانی از  چشــمانتانو  گردن ،هاشــانه، انگشــتان، هادســت؛ راه برویدهای اســتراحِت بیِن مطالعه: کمی * در زمان

  دوری کنید.
ت و تمرکِز انسان بر روی یک متن درسی، * بدانید که حّتی در آرام

ّ
 است. دقیقه ٢٥ترین محیط، حداکثِر دق

ت شما را در باالترین حِدّ خود دقیقه ٥تا  ٤با فاصلۀ  ایمطالعۀ چهل دقیقه ٤* یک مطالعۀ مطلوِب سه ساعته باید شامل 
ّ
ای در میان آنها باشد. این روش، عالوه بر اینکه دق

 شود از نظر جسمی خسته نشوید.دارد باعث مینگاه می
نهایتًا رویاهایتان را دنبال کنید و یقین داشته باشید که  و !زندگی کنیدکنید؛ در رویاهایتان  مکتوب* یک هدف را انتخاب کنید و فقط به سوی آن حرکت کنید؛ رویاهای خود را 

 رویاهایتان راه را بلد هستند.
تنها با به شــود کامل می ٦ریزی کنید. مثًال اگر مطالعۀ فصــلی از کتاب تا بعد از ســاعت برنامه های کتابترکیبی از ســاعت و تعداد فصــل* زمان مطالعۀ خود را به صــورت 

 ، مطالعۀ خود را متوقف کنید.صلرسانیدن آن فپایان
 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

اید پایان رساندِن مقدار مطلبی که برای مطالعه مشخص کرده * همواره قبل از مطالعه، مقداِر درسی که باید خوانده شود را تعیین کنید و نه مّدت زماِن درس خواندن را. برای به
 در عین حال، اهداِف غیر واقعی را هم برای خود در نظر نگیرید. !زده عمل نکنیدشتاب

 ها!ترین ساعات روز؛ یعنی صبحترین و ثمربخشکردن انرژی کافی برای فعالیت در ُپرتحرک* خوردن یک صبحانۀ سالم، یعنی فراهم
ــت. ابتدا باید با ُتندخوانی (روزنامهی از تکنیک* یک ــما ایهای مطالعه، مطالعۀ اجمالی قبل از خواندِن دقیق اس ــرعت مطالعه کرد. این کار به ذهن ش ــوع را به س خوانی)، موض

ـــاخص را جمع کندمیکمک  ـــبی برای درسآوری کرده و پیشتا اطالعاِت ش العۀ توان جایگزین مطخوانی)، را نمیایدخوانی (روزنامهخواندِن مؤثر فراهم آورید. ُتنزمینۀ مناس
د دهید شود. در ُتندخوانی باید از انگشتان خود کمک بگیرید و به چشماِن خود یاساختِن مطالعه به کار گرفته میمعمولی کرد بلکه این روش، ِصرفًا تمرینی است که برای مؤثر

 که حرکت انگشتان را تعقیب کنند.
 هایتان را کوچک شمارند دور شوید.که سعی دارند بلندپروازی * از افرادی
شت شما کمک * یاددا شت کندمیبرداری در جریان مطالعه، به  ست را ثبت کنید. یاددا شته ا سزایی دتا تأثیراِت آنچه در جریان مطالعه گذ ر تثبیِت آن کردِن نکات مهم، تأثیر ب

  .کندمیفراموش  پس از یک روزهفتاد و پنج درصِد آنچه را که فراگرفته  در ذهن دارد. به یاد داشته باشید مغز حدود
آنها نیست و آن  کنند به این دلیل است که: این رؤیای* شما به هیچ کس نیاز ندارید که رؤیایتان را تأیید کند! رؤیای شما برای شماست ... اگر دیگران رؤیای شما را تأیید نمی

 .کنندرا درک نمی
ـــور کنید. همانا* اگر ان ـــد یقینًا با جّدیت تالش نخواهید کرد. برای خود آرزوی بزرگی را تص ـــتن آرز  گیزۀ مطالعه و درس خواندن به اندازۀ کافی جذاب نباش وی بزرگ، که داش
 ای استوار به مطالعه ادامه دهی.ای برای این خواهد شد که با ارادهانگیزه

ـــاوت َنص آزمون وکالت«گفتند: * از قدیم به ما می ـــت.یا قض ـــوأل قرار می» محور اس گیرد. این گفته، تاحدودی به عبارت دیگر، متن قوانین و آرای وحدت رویه، مورِد س
ادۀ قانونی، م کنند. یک داوطلب ناچار اســت برای فهم أبعاد یکافتند و صــرفًا به متن قوانین اکتفا میای از داوطلبان در دام این معنی میدهنده اســت و متأســفانه عدهفریب

 حجم و جزوات را نیز مطالعه کند.های کمعالوه 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. وقتی به کیلومتر می ٢٠ها کیلومتر و 

ست، گفت:رنامۀ تمرینیاو گفتند که ب ساده ا ست، ولی من  اش خیلی  ساده ا سال این کار را می ٣٦٥برنامۀ تمریناِت من  ضی کنم.روز در  ستهعّلت اینکه بع شان ها به خوا های
 .توانند این برنامۀ ساده را دنبال کنندای دارند، بلکه آنها نمیرسند، این نیست که برنامۀ سادهنمی
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ستن برای  ش ضع ن ستافرادی که زیاد مطالعه می* و سیار مهم ا ستون فقرات به هنگام مطالعه باید  .کنند ب سمت طرفین مطالعه نمود؛  صورت خمیده و یا مایل به  نباید به 
مطالعه در  پاها جلوگیری شود.ها و وضع نشستن خود را تغییر داده، مختصری حرکت نمایید تا از رکود خون در های استراحت چشمراست باشد. باید ضمن مطالعه و در وقت

 .رسدشود و خستگی زودتر فرا میحال دراز کشیدن برای چشم مناسب نیست چراکه روشنایِی کتاب تأمین نمی
ـــالحاِت مهمی در زندگی ـــروری را در زندگی* اگر بخواهی اص ـــی و برای اینکه بخواهی تغییرات ض ـــته باش ر نظرت باید دات بدهی، چرایت ات ایجاد کنی، باید دلیلی داش

 های متمادی ... بروی و بروی و بروی و بروی ...بخش باشد و تو را برای دست زدن به هر اقداِم الزمی به هیجان آَوَرد. تو بایدبخواهی که بلند شوی، و برای سالانگیزه
ــتی که هدفش قبولی در آزمونه و به اندازۀ کافی انگیزۀ قوی برای قبولی در آزم ــت که یک همراِه موفقیت پیدا کنید. مثًال یه دوس ــی ون داره! اینایی ک* بد نیس ــگاِه ورزش ه باش

نشینا ه همدونید کتونن باهاش درد دل کنند. کًال این رو میمیزنه و بعضی اوقان هم های سرشون داد میده و یه موقعَرن یک حریِف تمرینی دارند که بهشون انگیزه میمی
 ها و اشتباهاتتان صحبت کنید. تان راجع به مخمصهمهم هستند. با همراِه موفقیت –یعنی خیلی  –و معاشران خیلی 

شــبه ر یکشــود که یه نفهایی که مطرح میاشــیم؛ این داســتانآید؛ نباید در انتظار کســب نتایج آنی بهای خوب به دســت میکوشــی، نظم و عادت* موفقیت در ســایۀ ســخت
 فودی نیست!میلیاردر شده، یک در میلیونه! و موفقیت، مایکروویوی و فست

 شود.ها رو متنوع بخونید مثًال در یک روز، دو درس را بخوانید؛ آدمی از یکنواخت بودن به زودی ملول می* درس
صفحاِت مطالعهکنید و ُانس میی* کتاِب قانونی را که با آن کار م صویِر  شما ت که توی قانونم  دونم(مثًال من می کندمیشده را نیز حفظ گیرید هرگز عوض نکنید چون ذهن 

مِت چپه! این مزیِت  انین از مجموعه قو کنه! یه پیشـــنهاِد دیگه: کنه معجزه میدر آزمون کار نمی حافظۀ علمی، وقتی که حافظۀ تصـــویریمادۀ فالن در باالی صـــفحه ســـَ
 استفاده کنید. dotic.irبه نشانی » معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری«

 * دو راِه مفید برای مواجهه با صداهای مزاحم هنگام مطالعه وجود داره:
صدای  ستفاده از  سفید«یک: ا صدای » نویز  صدایی ک -» White noise«هنگام مطالعه:  رو  -شد زمان با دیدن َبرَفک پخش میها همه توی این تلویزیون قدیمیشبیِه 
ـــتِن گوشدانلود کنید و موقِع درس ـــفنجِی کوچِک ارزانخوندن پخش کنید. دو: گذاش ـــداگیرهای اس ـــدای محیط، ص در  قیمتیگیرها (محافظ گوش): برای رفع عامل ص

 نظیره.گیره و بیمیها قابل تهیه هستند و داخل َمجرای گوش قرار داروخانه
ـــال َکَلنجار نرید. از نگهدارنده* جزوات و کتاب ـــیمی کنید که باهاش یک س ـــر و گردن و پایینهای کتاب که هنگام مطالعه از خمهاتون رو حتمًا س ـــنگاهکردن س تِن 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

صر ندونید چون  سیدید دیگران را مق َسَعی«* اگه تا به حال به جایی نر َساِن ِإالَّ َما  ْن ْن َلْیَس ِلْإلِ
َ
ست » َوأ صِل تالِش او نی سان جز حا َس وَ «و اینکه برای ان َسْعَیُه  نَّ 

َ
و » ْوَف ُیَریأ

 [نتیجۀ] کوشش او به زودی دیده خواهد شد.
 شود مگر اینکه آن را سه هفتۀ مکرر انجام دهید. این حرف علمی نیست اما من ازش جواب گرفتم!گویند چیزی تبدیل به عادت نمی* روانشناسان می

 ته کار زیاد!و الب –* 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 سنخواهند. آنها هدف د و برای نوی
 »کنند. از نظر من هدفی که نوشته نشده فقط خیال است!ریزی میرسیدن به آن برنامه

ر ها کامًال غیراستاندارد و در اغلب موارد بسیاشه چرا که سؤاالت این آزمونتون خراب میهای آزمایشِی مؤّسسات شرکت نکنید چون روحیهگه هم بگم: در آزمون* یه چیز دی
 ارتباط با آزمون اصلی است.دشوار و بی

 انگیزند.ها و رویدادهای شگفتقوی، خود آفرینندۀ معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند اما افراداراده همیشه منتظر معجزه* افراد سست
ــوره طالق) منظور از  ٣* و هر که بر خدا توکل کند خدا او را کفایت خواهد کرد (آیه  ــت زیرا » توکل«س ــپردن کارها به خدا، اعتماد بر لطِف اوس به » وکالت«از مادۀ » توکل«س

گاهِی فزونمعنای انتخاِب وکیل نمودن و اعتماد بر دیگری کر  شتر و آ ست هر قدر وکیل توانایِی بی ست. بدیهی ا شدن ا ساِس آرامِش بی شخِص موکل اح شد،  شته با تری تر دا
سان، توکل بر او پایان و تواناییو از آنجا که علِم خدا بی کندمی ست، هنگامی که ان ساس ، آرامش فوقکندمیاش نامحدود ا ی هم بر چه آنکه حتی اگر از بد  کندمیالعاده اح

ست. آیۀ » خیر«او برسد  ست، و چهو چه«گه: سورۀ بقره می ٢١٦ا شما خیر ا سا چیزی را خوش ندارید و آن برای  ست؛ و خدا َب شما بد ا ست دارید و آن برای  سا چیزی را دو َب
شما را در همۀ امور] می صلحت  شما نمی[م شۀ ٢٨و در آخر هم آیۀ » دانید.داند و  شه گو شد که با دل سورۀ رعد رو همی شته با ها تنها با یاد و دل«کنه: تون بازی میذهن دا

 »گیرد.خدا آرام می
َسّمه! و این رو بدونید که خونید بذارید کنار! چون بخشی از ظرفیِت ذهِن شمار رو اخبار اشغال میها رو در مّدتی که درس میدر پایان اینکه کِلّ رسانه درصد از  ٩٩کنه و این 

صی روی زندگی ما، یا هدف کّل اخبار شخ ستثنائًا رسانههیچ اثر  مالکریمی رو  هایکنن و رسانههایی که روی حوزۀ رشِد فردی کار میها، رؤیاها و بلندپروازِی ما نداره! البته ا
 دنبال کنید!
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صانه صیۀ ُمخل ودمان بیشـتر نفس خبهخواهیم اعتمادیگران متمرکز کنیم. اگر میمان را در بخشـش به دهای دسـتیابی به اهداف این اسـت که انرژی: از بهترین راهیه تو
موفقیت را برای  اگرها را القا کنیم و خواهیم باید در شخِص دیگری ایناندیشی 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 بهبها بر زندگی هر کس اطرافیانش میخواهیم بود. وقتی هم آموختیم یکی از تأثیرگذارترین بخش» دوس ود 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  عهنم تا هم خودم لذت ببرم، هم جامبا نوشـــتن مطلبی دربارۀ این جزوه، دیگران را تشـــویق به خواندن آن کیا  من به دیگری هدیه کنمهدیه کند، 

ام را روی خواهم این است که انرژیام میآوردن چیزهایی که در زندگیام بهترین راه برای به دستاطرافیانم هم موجی از لذت و تغییِر مثبت را احساس کنند. من متوّجه شده
 برای پنج نفر بفرست؛ چون بدوِن تو حتی ممکن نبود آن را پیدا کند. بخشش به دیگران متمرکز کنم. اگر این جزوه به تو کمک کرده اوون رو

های اضــافی را حذف و اصــِل ســخن را مورد توّجه قرار دهید؛ های 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 ــرفهو آماده؛ انتخاِب قلم، چینش »روی و مص ــتفاده و ص ــازی این جزوه با هدِف اس ویِی جس

شند و هم شده، خوانندگان عزیز من را ببخ سته  ستفاده از مجموعه کا سهولِت ا شده؛ امید داریم چنانچه احتماًال از  ا موارد اگر در حین مطالعه بچنین حداکثری از کاغذ انجام 
ــهو ــانی دیگر که ما از آن غافل س ــدید؛ از طریق ایمیل مانده قلم و یا خطاهای انس ــاپ  mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه ش در با ما  ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥یا واتس

 omid_mollakarimi: اینستاگرام نویسنده     ١٣٩٩ اییزپ روزرسانی جزوه:به. میان بگذارید تا اصالح نماییم

 
تم که ماهانه ارشد شدم؛ البته باید بگم که یه کاِر ثابت هم داشهای حقوق وارد دورۀ کارشناسیآموختهاز اینکه لیسانسم رو گرفتم مثل خیلی از دانش بعدداستان نویسنده: 

سیگرفتم. رفته رفته به یه حقوِق ثابت از اوون می سِت آخر بعد از دریافت مدرک کارشنا تری در بهترین ارشد و یا حّتی دکاین نتیجه رسیدم که اگه بخوام اینجوری ادامه ِبدم د
 آرزوهاشــون اوِج ها رســیدن به یه حقوِق کارمندِی خوب نقطۀ خوام یه کارمنِد ســطِح باال توو یه اداره بشــم که نهایتًا یه حقوق خوب دریافت کنم. شــاید برای خیلیحالت می

رفتن کمک های بد قرار گدیدم. 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 «ن فیلما که بگذریم ذاِت زندگِی آدمیزاد اینه که باید بجنگه و از از ای». تونســـتم!«کنم و با کّلی غرور و کماِل رضـــایت از مفید بودِن خودم یه نفس عمیق بکشـــم و بگم 

فراری باشد. خالصه اواخر اسفند ماه بود که تصمیم گرفتم عطای حقوِق ثابت را به لقایش ببخشم و از اّول » صبح به صبح کارت زدن توو یه محیط اداری«یا همون » نشستن
اِر ثابت داری، تو که ک«ن اشــتیاِق ســوزان باید اّوِل اّول توو خوِد آدم ایجاد بشــه و حتی اگه دوســتان و اطرافیان با تمســخر بهت بگن: فروردین شــروع کنم به خوندن! البته ای

داشتم که اطمینان ن» نداری!دارن و تو بدوِن سهمیه ُعمرًا شانسی کنن و نهایتًا سه هزار تا َور میصد و ده  هزار تا شرکت می«؛ یا بگن: »خوای بشینی و بخونی که چی!می
و این هشت  ام خواستم که توو این مسیر کمکم کننبگم 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«رات: نم بَ ش کُ الصــَ ای رو آغاز کرده بودم؛ ُخ انهماه یه کم توقع و انتظأرشــون رو از من کم کنن. من ریســِک شــیریِن بلندپرواز 
صمیم ضی بودم!ت شینی که توو رویاته تهّیه کن و ی خدا اوومد توو ذهنم که میجملۀ یه بنده». ام را سوئیچی برای ما شین بخری، اّول برو یه جا گفت 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 ســنجاقکه به ماشــینه مییقین داشــته باش 
بعد از  ۶ا د اینکه ســاعِت کاِر اوونجا تُاومد. مثًال با مســؤول یه کتابخونه صــحبت کردم و با وجوهای خدا رو دیدم که یکی یکی َبرام میزنن تهیه کردم. تا شــروع کردم کمکمی

شب هم از کتابخونه استفاده کنی! خالصه اینکه ایمان داشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و  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 ». لُعســر، ُیســرافان َمع ا«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«های حقوقی (وکالت، قضــاوت، ارشــد، دکتری) قبول شــدم و به عضــویت آزمون
 !تان هستمانتظاِر خواندِن داستاِن موفقیتچشم           »ه جا بپیچه!اجازه بده صدای موفقیتت هم

 پاس مخصوص پروردگار جهانیان استپایان 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

ــتم؛ یه حواس   ــلیِ من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاري بر زندگی         توو تهران! 60پرت متولد دهۀ   امید مالکریمی هس ارزشِ اص
ست. به یادگیري و  شتراك  آنها شتن آموخته ا شم را می هایم با دیگران عالقهگذا ه هایی را که بکنم تا روشي زیادي دارم. البته همه تال

کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهم. در حوزة آموزش و         یت یادگیري کمک می   افزایشِ کیف
شتۀ حقوق با روش     سندگی در ر سی ساده «نوی ت اگر موفقی«من به این جمله ایمان دارم:  متفاوتم!» هاي روانبه کار بردن مثال«و » نوی

 »یابند. به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتري دستخواهی باید بیشتري می
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