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 اولجلسه  -اصول فقه 

 

  مقدمه

 محتواي آموزشي

  چکيده

 آزمون پاياني

 

 تعريف علم اصول

  مقدمه

باحث يک علم، دانستن اينکه اين علم چه علمي است )تعريف علم(، درباره چه چيزي پيش از ورود به م

اي بر آن مترتب است )هدف علم( و چه ارتباطي با ساير علوم دارد، بحث مي کند )موضوع علم(، چه فايده

ايجاد الوه بر بندي مسائل علم، عدر تسريع و تعميق آموزش بسيار مؤثر است. همچنين نحوه چينش و طبقه

انضباط در امر تدوين و کمک به فهم ارتباط اجزاء مسائل آن علم با يکديگر، جايگاه مسائل جديد را نيز در 

 نمايد.فرآيند توسعه علم مشخص مي

بندي در اين بخش شما با تعريف، موضوع و هدف علم اصول فقه و ارتباط عميق آن با علم فقه آشنا شده، طبقه

 .گيريديمسائل اين علم را فرا م

 

  محتواي آموزشي

 

 اصول تعريف علم

در مجموعه دين و شريعت، احكام و مقرراتي در نظر گرفته شده است و هر انسان دين داري خود را موظف 

به التزام به آنها مي داند. اين احكام به گونه اي بيان نشده است كه هر فرد، بتواند آنها را به راحتي مورد 

ه بيان، پراكندگي احكام در ميان منابع و نيازمندي آنها به تفسير، مجموعه اي از شناسايي قرار دهد. نحو

كسي است كه توانايي استخراج اين احكام از منابع را دارد و از مهارت الزم « فقيه»توانايي ها را مي طلبد. 

از ضوابط عمومي او در اين كار نيازمند قواعد و ضوابطي است جدا  در تفسير قواعد شريعت برخوردار است.

تعبير مي شود. به عنوان « منطق»اي كه در هر گونه استنتاج و استنباط در هر علمي الزم است و از آن به 

مثال، فقيهي كه حكمي را به استناد روايتي )خبر واحد( نتيجه گيري مي كند، پذيرفته است كه چنين خبري 

ر آيات قرآن استناد مي كند، حجيت ظواهر قرآن را از اعتبار و حجيت برخوردار است. همچنين، وقتي به ظاه

نشي اصول فقه، دانمايد. بر اين اساس، تعيين مي «علم اصول فقه»پذيرفته است. اين ضوابط خاص را 

 .است كه قواعد خاص حاكم بر استنباط حكم شرعي را تأمين مي كند

  موضوع علم اصول

از آنجا که علم اصول ابزارهاي استنباط شود. بحث مي موضوع يک علم چيزي است که در آن علم پيرامون آن

به عبارت ديگر در اين علم از  ناميد.« دليل در فقه»توان موضوع آن را دهد، لذا ميرا در اختيار فقيه قرار مي

کند که در پايان بحث شود. حال فرقي نميرود، بحث ميهر چيزي که احتمال دخالت آن در فهم حکم مي

رسد، يا نفي ال دخالت تأييد شود، مانند خبر واحد که حجيت آن در بحث اصولي به اثبات مياصولي، احتم

ستند حکم توان آن را مرسيم که حجت نيست و نميگردد؛ مانند قياس که پس از بحث به اين نتيجه مي

 قرار داد.

رود خارج از بحث ط نمياوالً اموري که احتمال دخالت آنها در امر استنباشود که با اين بيان روشن مي

اند؛ مانند بحث از اينکه فرمول ترکيبي آب چيست. ثانياً در مثل خبر واحد و ساير اموري که حجت اصولي

يد گفت حجيت خودش مسأله بلکه با توان گفت خبر واحد با وصف حجيت موضوع بحث است؛هستند نمي

باشد؛ زيرا اگر بودن يا نبودن وصف حجيت( مياصولي است و موضوع آن ذات خبر واحد )با قطع نظر از دارا 

باشد، در اين صورت بايد در علم اصول از چيزي غير از حجيت « خبر واحد داراي وصف حجيت»موضوع بحث، 

 دهد.آن بحث کرد؛ در حالي که چنين اتفاقي رخ نمي
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مقام استنباط به آنها  اين قواعد در عين پراكندگي و گستردگي همگي از اين ويژگي برخوردارند كه فقيه در

 نيازمند است و بسته به اينكه در مقام استنباط چه مسأله اي باشد، به قواعد متفاوتي نيازمند است.

  علم اصول كاربرد

و بدون تكيه بر  كاربرد ويژه علم اصول، تأمين قواعد الزم براي استنباط حكم شرعي استمي بينيم كه 

سامان داد. با وجود اين نبايد تصور كرد كه اين علم تنها براي دست دانش اصول نمي توان احكام فقهي را 

اندركاران استنباط فقهي مفيد است و ديگران از آن طرفي نمي بندند. بسياري از مباحث علم اصول به گونه 

 اي است كه هر فردي كه به گونه اي دست اندركار فهم نصوص و متون است از آن بهره مند خواهد شد.

  [1] ي مباحث علم اصولطبقه بند

 اين علم داراي مباحث متنوعي است كه مي توان آنها را به صورت زير طبقه بندي كرد:

 . بخش عمده تالش فقيه جهت استخراج احكام از متون است. سعي فقيه بر اين است كه داللت1

 «مباحث الفاظ»هاي متون را شناسايي كند. فهم اين داللت ها از ضوابطي تبعيت مي كند كه در 

 مورد بحث قرار مي گيرد.

. در بسياري از موارد، در كنار متون و عبارات، قواعدي عقلي نيز مورد استناد قرار مي گيرد. بخش 2

 بط و قواعد مي پردازد.به بررسي و تحليل اين ضوا «مالزمات عقلي»يا  «مباحث عقلي»

. كار عمده فقيه، استنباط احكام از ادله است. استدالل بر احكام زماني از اعتبار برخوردار است كه 3

عالوه بر محتوا، خوِد دليل نيز از اعتبار الزم برخوردار باشد. تفاوت مكاتب مختلف فقهي، در موارد 

د استناد قرار مي دهند. بنابراين الزم است در بسياري وابسته به نوع ادله اي است كه هر كدام مور

هاي اصولي به در كتاب «مباحث حجج و امارات»علم اصول، داليل قابل استناد نيز شناسايي گردد. 

 همين منظور آورده شده است.

. گاه دليل كافي براي فهم حكم در اختيار نيست و با وجود اين نمي توان مسأله را بدون حل نگه 4

نام دارند، مسأله مورد بحث  «اصول عمليه»اين گونه موارد با استناد به ضوابطي که داشت. در 

 اين اصول و كاربرد هر كدام معلوم مي گردد.« مباحث اصول عمليه»فيصله پيدا مي كند. در 

. در مقام تفسير شريعت و تعيين حكم هر مسأله، گاه با ادله متفاوت و متنافي رو به رو مي 5

رتي در مقام استنباط ممکن است ادله مختلف با يكديگر تعارض مي كنند. فقيه در اين شويم. به عبا

موارد به قواعدي نياز دارد كه اين تعارض را حل كند و تكليف او را در قبال ادله متعارض روشن كند. در 

بخشي از علم اصول، شرايط و موارد تعارض و نيز راه هاي حل تعارض بررسي مي شود. در 

در كتابهاي اصولي گاه به شكل  «مباحث تعادل و تراجيح»هاي اصولي، اين گروه تحت عنوان کتاب

 مستقل و گاه در ذيل دسته سوم از مباحث آورده مي شود.

 

 
است الزاماً  اه هاي مختلفي وجود دارد. آنچه در اين كتاب آمدهمورد طبقه بندي مباحث علم اصول ديدگ در [1]

ساختار متعارف كتب درسي اين  بهترين ساختار در علم اصول نيست؛ بلكه سعي شده است تا حد زيادي با

مسائل اين علم ر. ك: شهيد صدر، سيد محمدباقر،  بنديعلم سازگار باشد. براي اطالع بيشتر از انواع طبقه

 .اصول الفقه، ج لجديدة و مظفر، محمدرضا،المعالم ا
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  چکيده

 دهد. اي است جهت تنظيم زندگي بشر که بخشي از آن را احکام شرعي تشکيل ميدين، مجموعه

 دار تشخيص آنهاست.علم فقه عهده

 باشد.عدي کلي جهت استنتاج و فهم احکام شرعي ميدار بيان ضوابط و قواعلم اصول عهده 

 رود.اصول هر چيزي است که در طريق استنباط حکم به کار مي موضوع بحث در علم 

  فايده علم اصول توانا شدن فقيه در امر استنباط حکم شرعي است؛ عالوه بر آنکه در امر فهم قانون

 شود.از هر متن قانوني نيز مفيد واقع مي

 گردد.يعلم اصول، منطق علم فقه است و در مقايسه با آن، علمي ابزاري و آلي محسوب م 

مسائل علم اصول به پنج دسته تقسيم مي شوند: مباحث الفاظ، مباحث عقلي، مباحث ادله يا حجج و امارات، 

 .مباحث اصول عمليه و مباحث تعادل و تراجيح

 

 

 کدام -1

گزينه مبين 

جايگاه علم 

اصول در 

نظام فکري 

ديني 

 :باشدمي

 

 
 .گيردر علم اصول صورت مياحکام شرعي را کشف کرد و اين کشف د باشد، لذا بايدن دين مشتمل بر احکام شرعي ميچو( الف

 

 

گيرد و اين مهم بدون علم اصول ممکن آنها در علم فقه صورت مي دين براي هدايت بشر احکامي ارائه کرده است که فهم( ب

 .نيست

 

 

شود و پس از تعيين آن قواعد، علم اصول در علم فقه تعيين مي گيرد کهفهم احکام شرع به واسطه قواعدي صورت مي( ج

 .است آفريننقش

 

 
 .شاي فهم حکم شرعي استراهگ باشد و بدين ترتيبعلم فقه ابزار علم اصول مي( د

 
2- بحث در علم اصول موضوع.......................  

 

 
 .حکم شرعي است( الف

 

 
 .فهم حکم شرعي باشيم هر چيزي است که مجاز به استفاده از آن در طريق( ب

 

 
 .براي استنباط وجود دارد هر چيزي است که براي فقيه امکان استفاده از آن( ج

 

 
 .استنباط محرز گردد هر چيزي است که پس از بحث پيرامون آن، دخالتش در( د

 
3- است..................اصول براي علم فقه مانند علم. 

 

 
 علم رياضيات براي حسابداري( الف

 

 
 علم نجوم براي هندسه( ب

 

 
 نياز آنهاپيش واحدهاي درخواستي دانشجو نسبت به واحدهاي( ج

 

 
 همه موارد( د

 

 

 دومجلسه  -اصول فقه 
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  مقدمه

 محتواي آموزشي

  چکيده

 پايانيآزمون 

 

  مقدمه

شود، بايد بتوانيم مراد گوينده را از لفظ کشف الفاظ بيان مي از آنجا که حکم و قانون در بيشتر موارد در قالب

اصلي بحث  کنيم. تفسير متن نيازمند ضوابطي خاص است که موضوع« تفسير»اصطالح، متن را  کرده، به

بعضي از آنها در اين مبحث ارائه خواهد  دماتي است کهداللت لفظي است. فهم اين ضوابط نيازمند دانستن مق

 .شد

ها پاسخ دهيد: اسناد معنا به متکلم متوقف بر چه سؤال پس از پايان اين قسمت شما خواهيد توانست به اين

کدام يک  تند و چه تفاوتي با يکديگر دارند؟ وضع يعني چه و باگانه داللت لفظي چيسسه اموري است؟ اقسام

يک از اقسام داللت مرتبط است؟ اقسام  داللت، ارتباط مستقيم دارد؟ استعمال يعني چه و با کدام از اقسام

له لفظ چه بايد کرد؟ اصالة الحقيقه يعني چه و با معناي موضوع استعمال چيستند؟ در موارد شک در تعيين

 اقسام داللت مرتبط است؟ کدام يک از

 

  محتواي آموزشي

 

 مراحل داللت

  ظيداللت لف

ها رو به رو مي شويم كه فهم آنها اي از تعابير و جمله در استفاده از متون و نصوص به طور معمول با مجموعه

درك منظور  برخوردار است. مقصود نهايي ما اين است كه از خالل مواجهه با اين متون، به براي ما از اهميت

منظور و مقصود گوينده را درك كنيم. اين امر در  يم كهاصلي گوينده يا نويسنده منتقل شويم. در اين فرآيند برآن

  :گرو آن است كه

 .ميان لفظ و معنا رابطه اي وجود داشته باشد و لفظ داراي معنا باشد .1

كلمات آشناست و قواعد استفاده از آن زبان را مي  كسي كه در يك جامعه زباني زندگي مي كند و با مفاهيم

لفظ،  .ادار رو به رو مي شود، به طور طبيعي آن معنا در ذهنش منعكس مي گرددمعن داند، وقتي با يك عبارت

كند. اما اين داللت هنوز ما را به منظور  مي« داللت»ذهن ما را متوجه معنا مي كند و به اصطالح لفظ بر معنا 

 گوينده يا از طرف تصور است، به گونه اي كه حتي اگر اين عبارت بدون وجود گوينده منتهي نكرده و تنها در حد

و مخاطب در اين مواجهه مدلول  يان لفظ و معنا برقرار بودماي بدون قصد القا مي شد، باز هم رابطه گوينده

چرا كه داللت  د؛شناسايي مي شو «داللت تصوري» تحت عنوان کرد. اين رابطه در علم اصولومفاد را تصور مي

 .و انتقال از لفظ به معنا فقط در حد تصور است

روشن است كه نمي توان با صرف تصور يك معنا، آن را به گوينده نسبت داد؛ بلكه زماني آن را به گوينده  .2

در اين مرحله متكلم به دنبال آن  .متكلم الفاظ را از روي شعور و قصد در معاني به كار گيرد نسبت مي دهيم كه

اظ به سوي مخاطب خود روانه كند. او در اين كار را در قالب الف است كه آگاهانه و از روي قصد، معناي خاصي

كند، بلكه قصد او از الفاظ،  بدون توجه به معناي آن بر زبان نمي آورد. به عبارتي او به تلفظ اكتفا نمي الفاظ را

زماني که ما به متكلم نسبت مي دهيم كه او از اين الفاظ،  .است« استعمال»همان معاني است. اين همان 

 او منتقل شده ايم. از اين مرحله در علم اصول به «قصد استعمالي» كرده است، در واقع به را قصداين معاني 

مي  وي منتقل شده ايم و تصديق «مراد استعمالي» تعبير مي شود؛ چرا كه به «داللت تصديقي استعمالي»

ا نيست؛ بلكه انتساب معنا به تصور معن كنيم كه او چنان معنايي را در نظر گرفته است. اين انتقال صرفاً در حد

 .گوينده و متكلم است
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را به كار مي گيرد و معاني آنها را نيز مد نظر قرار مي  در عين حال فراوان اتفاق مي افتد كه متكلم الفاظي .3

از چيزي خبر دهد و  واقعي او از آنچه گفته است، چيز ديگري است. مثالً او نه مي خواهد واقعاً  دهد، اما انگيزه

)فروختم( استفاده مي كند، جمله « بعت» نه در صدد انشاي چيزي است. كسي كه در مقام شوخي از صيغه

مورد چنين کسي نمي توان گفت او استعمال نكرده است و جمله او فاقد  معناداري را به كار گرفته است. در

دليل اثري بر آن  به همينتصديقي استعمالي است؛ اما مي توان گفت در گفته اش جدي نبوده است و  داللت

 .بار نمي شود

مفسر متن در مواجهه با متكلم بايد به نقطه اي برسد كه بتواند تصديق كند گوينده در گفته خود جدي بوده 

را بر آن ترتيب دهد. از اين  داده، آثار تواند اين معنا را به گوينده نسبتو در اين مرحله است که او مي است

گوينده را « مراد جدي»تعبير مي شود؛ چرا كه ما  «تصديقي جدي» علم اصول به داللتمرحله از داللت، در 

 .احراز كرده ايم و تصديق نموده ايم كه گوينده چنان منظوري داشته است

منظور متكلم واصل مي شود. داللت تصوري، داللت  بنابراين پس از طي سه مرحله از داللت، مخاطب به

 تصديقي جدي. در گام اول به اصل معنا منتقل مي شويم. در گام دوم تصديق مي تصديقي استعمالي و داللت

و خواسته است از طريق لفظ مزبور،  كارگيري لفظ، تفهيم همين معنا را در نظر داشتهكنيم كه گوينده كالم با به

لفظ در اين معناي گام سوم نيز تصديق مي كنيم كه گوينده در كاربرد  اين معنا را به ذهن مخاطب بياورد و در

شكل گيري اين داللت ها  داراي انگيزه جدي بوده و منظور ديگري نداشته است. در مباحث بعدي با علل خاص،

 . ]1 [آشنا مي شويم

 
  (وضع )منشأ داللت تصوري

با قطع نظر از اراده متكلم، ما را به معنا منتقل مي  ارت معناداري به خودي خود وهمان طور كه گذشت هر عب

 انتقال ذهن از لفظ به معنا چيست؟ كند. اما منشأ اين

گردد و هيچ عامل ديگري دخيل به ذات لفظ و معنا برمي يک فرض آن است که بگوييم انتقال ذهن از لفظ به معنا

 .کند اين خاصيت را دارد که به تنهايي ذهن را از لفظ به معنا منتقل لفظ ذاتاً  نيست. به عبارت ديگر

ها معاني همه لغات را درک کنند و نيز الزم انسان بايست همهاين نظريه درست نيست؛ زيرا در اين صورت مي

غات ل اشته باشد؛ در حالي که فهم معانيدها همان معنا را در همه زبان بامعناست، بود لفظي که در زباني

معنا هستند يا معناي در زبان ديگر بي بيگانه بدون فراگيري ممکن نيست و نيز اکثر الفاظ بامعنا در يک زبان،

 .شودتعبير مي «وضع» تصوري دخيل است که از آن به ديگري دارند. پس عامل ديگري در داللت

  ست؛وضع در حقيقت ايجاد رابطه بين لفظ و معنا با قرارداد و جعل و اعتبار ا

کنيم. حال مرجع قراردادکننده )= واضع( گاه يک فرد يا انتخاب مي را« بالگرد»اي نام مانند آنکه براي شيء پرنده

کند. به جديد وضع مي هستند و گاه نهادي خاص؛ مانند فرهنگستان لغت که براي الفاظ بيگانه الفاظ افرادي

گويند. گاهي نيز لفظ بر اثر کثرت  «وضع تعييني» گيردچنين وضعي که توسط فرد يا مرجع خاصي صورت مي

 .گويند «وضع تعيني» يابد که به آناستعمال و مرور زمان خود به خود به معنايي اختصاص مي

 
له )= بر اساس آنچه گذشت، اين نکته نيز معلوم گرديد که وضع سه رکن دارد: واضع، موضوع )= لفظ( و موضوع

 .(معنا
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  استعمال و اقسام آن

تلفظ، آنچه اتفاق مي افتد، تنها ايجاد اصوات  همان طور كه گذشت، استعمال غير از صرف تلفظ است. در

صورت مي گيرد و معنا مد نظر نيست؛ بلكه همان اصوات خاص منظور مي  خاصي است كه از طريق الفاظ

آنجا كه بر اساس قانون  د. ازد مي كنكار گرفتن الفاظ، معاني آنها را قص در استعمال، شخص با به باشد؛ اما

شده است، شخص مي تواند با آوردن لفظ، معناي آن را  وضع، ارتباط و نوعي هماهنگي ميان لفظ و معنا برقرار

 .نتيجه انتقال لفظ به مخاطب، همراه با انتقال معنا است نيز ايجاد كند و در

به دليل مناسبتي كه ميان آن دو برقرار شده از معنا،  بنابراين مي بينيم كه با وجود جدا بودن واقعيت لفظ

خاصي اختصاص  معاني به ديگران، از الفاظ استفاده مي كنيم. بعد از آنكه لفظ به معناي است، براي انتقال

طبيعي قاعده وضع را رعايت مي كنند و الفاظ را در  يافت و جامعه زباني از اين ارتباط آگاه گرديد، آنها به طور

مي نامند و به استعمال لفظ در اين  «معناي حقيقي» يا «موضوع له» گيرند. اين معنا را ر ميمعاني آن به كا

 .گويند «استعمال حقيقي» معنا نيز

 به كار مي روند كه به آنها لهالفاظ در معاني ديگري غير از معناي موضوع در عين حال در بسياري از موارد،

صحيح و معتبر است. بخش عمده اي از زيبايي هاي ادبي ناشي  گويند. استعمال مجازي نيز «معناي مجازي»

 :استعماالت است. در عين حال دو نكته را نبايد از نظر دور داشت از اين گونه

طور نيست كه بتوان هر لفظي را به طور مجاز در هر  نخست آنکه استعمال مجازي نيز تابع قواعد است. اين

در جايي كه مناسبت رعايت نشده باشد و از  .عمالي را برنمي تابدسليم هر است معنايي به كار گرفت. ذوق

 .خارج باشد، استعمال، غيرصحيح و غلط به حساب مي آيد چارچوب قواعد مورد پسند عرف

نشانه و قرينه اي قرار دهد تا  دوم آنکه گوينده در مقام تفهيم اگر معناي مجازي را اراده كرده باشد، بايد

 دانيم و اگر دراي نباشد، معناي حقيقي را مدلول لفظ مياگر چنين قرينه .و به خطا نرودمخاطب در فهم مراد ا

حقيقي اش به كار برده است  در معناي اي شک کنيم، اصل بر آن است كه متكلم لفظ راوجود چنين قرينه

 ()اصالة الحقيقه

ه مجموعه داللت هاي الفاظ و قرائن تأمين نمي شود؛ بلک مي بينيم كه مدلول تصديقي كالم تنها از طريق وضع

 .را سامان مي دهند بر روي هم مفاد كالم

  عالمت حقيقت

است. اما وسعت استعمال هاي مجازي گاه امر را بر ما  معلوم شد كه ارتباط اصلي، ميان لفظ و معناي حقيقي

در كتابهاي مهم ترين عالمتي كه  .معناي حقيقي از مجازي مشكل مي شود دشوار مي سازد و تشخيص

 .است« تبادر»له ذکر شده، اصولي براي تشخيص معناي موضوع

اضافه بر اصل لفظ مورد نظر وجود ندارد، در مواجهه ذهني  هنگام شنيدن يک لفظ، با فرض اينكه هيچ قرينه اي

عنا اين م هر معناي ديگر، معناي اصلي و حقيقي در فضاي ذهن ظاهر مي شود. به عبارتي با آن لفظ، پيش از

گونه اي مهيا شود كه آنچه به ذهن مي  پيدا مي كند. اگر شرايط به« تبادر» نسبت به ساير معاني سبقت 

بيرون از آن باشد، مي توان ادعا كرد كه با تبادر به معناي اصلي و  رسد نتيجه مواجهه با خود لفظ نه عوامل

 .لفظ رسيده ايم حقيقي

 يادداشت توضيحي

معناي حقيقي باشد؛ زيرا سبقت يك معنا نسبت به  تبادر نمي تواند كاشف ازممكن است اشكال شود كه 

كه ذهن با وضع حقيقي آشنا است و معناي حقيقي را قبل از اين مي شناسد.  ساير معاني دليل بر آن است

حقيقت از مجاز باشد،  عبارتي تحقق تبادر متوقف بر آگاهي است. حال اگر تبادر يكي از عالئم كشف به
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برسيم؛ يعني علم به معناي حقيقي متوقف بر تبادر  ايش اين است كه ما مي خواهيم با تبادر به آگاهيمعن

 .است« دور»باشد و اين همان اشكال نيز متوقف بر علم به معناي حقيقي مي باشد؛ در حالي که تبادر

 
بت به وضع و معناي حقيقي ارتكازي و ناخودآگاه نس پاسخ اين است كه طبعاً نوعي آگاهي دروني، اجمالي و

ناخودآگاه  همان است. اما تبادر باعث مي شود اين آگاهي از اجمال به تفصيل برسد و از وجود دارد و علت تبادر

است و تبادر نيز متوقف بر آگاهي اجمالي  به سطح خودآگاه وارد شود. بنابراين آگاهي تفصيلي متوقف بر تبادر

 .است و هيچ دوري در كار نيست

 
 !دقت کنيد

به کاربرد اين دو اصطالح «. اصالة الحقيقه»و « تبادر» .با توجه به آنچه گذشت، شما با دو اصطالح آشنا شديد

رسيم و با اصالة الحقيقه نوع استعمال را ما با تبادر به معناي لفظ مي .آنها را بشناسيد دقت کنيد و تفاوت

از آن حاصل  قيقي يا مجازي استعمال شده است، همواره پسترديد در اينکه لفظ در معناي ح .کنيمتعيين مي

نيست. بنابراين اصالة الحقيقه در  له شکيشود که معناي حقيقي معلوم است و در حقيقت در موضوعمي

 .اين اصل در مباحث بعدي نيز سخن خواهيم گفت مرتبه متأخر از تبادر قرار دارد. در مورد

 
 2برای مطالعه بيشتر ر.ک: شهيد صدر، سيد محمدباقر دروس فی علم االصول، ج]1 [

 

 چکيده 

 وري، داللت تصديقي استعمالي و داللت شود: داللت تصداللت لفظي به سه قسم تقسيم مي

 .تصديقي جدي

 ز شنيدن لفظ از هر منبع و منشأييداللت تصوري يعني فهم معناي لفظ پس ا. 

 داللت تصديقي استعمالي يعني انتقال به معنايي که متکلم آن را در استعمال خويش قصد کرده است. 

 باشدداللت تصديقي جدي يعني انتقال به معنايي که مراد جدي متکلم مي. 

 اص دادن لفظ به معنا به منشأ داللت تصوري وضع است، نه رابط ذاتي بين لفظ و معنا. وضع يعني اختص

 .موجب قرارداد و جعل

  شود. وضع تعييني يعني اختصاص دادن لفظ براي تقسيم مي« تعيني»و « تعييني»وضع به دو قسم

معنا توسط شخص يا مرجعي خاص و وضع تعيني يعني اختصاص يافتن لفظ به معنا بر اثر کثرت استعمال و مرور 

 .زمان

 مجازي»و « استعمال حقيقي»ظ همراه با قصد معنا از آن و به دو قسم استعمال يعني به کار بردن لف »

 .شودتقسيم مي

 له و استعمال مجازي يعني به کار بردن لفظ در استعمال حقيقي يعني به کار بردن لفظ در معناي موضوع

 .له که نياز به قرينه داردغير معناي موضوع

 کنيم. تبادر يعني انتقال معنا از لفظ به ذهن بدون در مي له به تبادر تمسکهنگام ترديد در معناي موضوع

 .نظر گرفتن هيچ عاملي غير از خود لفظ
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  هنگام شک در اينکه آيا متکلم از الفاظ، معناي حقيقي را قصد کرده است يا معناي مجازي را، اصل را بر

 .شودياد مي« اصالة الحقيقه»گذاريم که از آن به معناي حقيقي مي

اشي از علم ارتکازي و فهم دروني از روابط لفظ و معناست و به وسيله آن توجه تفصيلي به اين ارتباط تبادر، ن

 .گرددشود. با اين بيان شبهه دور دفع ميحاصل مي

 

 

 
 :در کدام يک از موارد زير نه مدلول تصوري وجود دارد نه مدلول استعمالي -1

 

 .کندسي که از روي اکراه قراردادي را منعقد ميک -لف( حرف زدن پرنده سخنگوا 

 

 
گويد: )فروختم( به اشتباه مي« بعت  »کسي به جاي  -ب( تکلم به زباني که براي شنونده ناآشناست

 .()اجاره دادم« آجرت  »

 

 .کندخصي از روي شوخي تقاضاي آب ميش -ج( تکلم شخص مست 

 

 
قد ع -دانيم، ولي اتفاقاً در لغت شنونده، معنادار استد( به کار بردن کلماتي که معناي آنها را نمي

 .شخص مضطر

 

 
 کدام يک از جمالت زير درست و کدام نادرست است؟ -2

 

 .الف( شرط الزم براي داللت تصوري، معنادار بودن لفظ نيست 

 

 .ب( شرط کافي براي داللت تصوري، علم گوينده به معناست 

 

 .لت تصوري، علم شنونده به وضع استج( شرط کافي براي دال 

 

 .د( شرط الزم براي داللت تصوري علم گوينده و شنونده به معناست 

 

 .و( مدلول استعمالي همواره تابع مدلول تصوري است 

 

 .هـ( داللت استعمالي با داللت جدي مالزمه دارد 

 

 .باشدز( داللت تصوري مشروط بر تعيين لفظ در معنا توسط فرد يا مرجع خاص نمي 

 

 .ال استح( منشأ داللت استعمالي، وضع و اعتبار عق 

 

 .تواند کثرت استعمال باشدط( منشأ داللت تصوري مي 

 

 .ظ( منشأ داللت استعمالي را بايد در متکلم جستجو کرد 

 

 
 باشد؟کدام يک از موارد زير وضع تعييني مي -3

 

 گذاري کودک توسط پدر و مادرالف( نام 

 

 «sms» به جاي« پيامک»ب( انتخاب لفظ  

 

 ها توسط مؤسسات آنهاج( انتخاب اسامي شرکت 

 

 د( همه موارد 

 

 
 باشد؟کدام يک از استعماالت زير مجازي مي -4

 

 دانان در معناي قرارداد دوطرفهدر اصطالح حقوق« عقد»الف( استعمال لفظ  

 

 گرحيله در مورد شخص مکار و« روباه»ب( استعمال لفظ  

 

 در مورد منطقه يخي پهناور در قطب« يخچال»ج( استعمال لفظ  
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 د( همه موارد 

 

 
 گيري استعمال دخالت دارد؟کدام يک از مفاهيم زير در پيدايش و شکل -5

 

 الف( قصد تفهيم معنا 

 

 ب( علم متکلم به معاني الفاظ و اراده جدي 

 

 ج( علم شنونده به معاني الفاظ 

 

 م معنا و اراده جديد( علم متکلم به معنا، قصد تفهي 

 

 

 

 سومجلسه  -اصول فقه 

  مقدمه

  محتواي آموزشي

  چکيده

  آزمون پاياني

 

 

 (نقل)تحول معنايي

  مقدمه

كه به نوع رابطه لفظ از جمله مواردي که فهم قواعد حاکم بر لغات متوقف بر آن است، بررسي مواردي است 

شود؛ مانند اينکه ممکن است معناي لفظ تغيير کند يا لفظي بيش از يک معنا داشته باشد و معنا مربوط مي

 شود.يا چند لفظ يک معنا داشته باشند که عدم دقت در اين امور موجب اشتباه در فهم مراد مي

دارد، آن است که قوت داللت الفاظ بر معنا  نکته مهم ديگر نيز که در استنباط نقش بسيار اساسي و مهمي

 تواند موجب ضعف اسناد معنا به متکلم شود.باشد و اين خود ميدر همه موارد يکسان نمي

رود پس از ارائه اين مبحث با موارد زير به خوبي آشنا شده، نقش آنها را در استنباط از دانشجويان انتظار مي

چه و در موارد شک در تحقق نقل چه بايد کرد؟ ترادف چيست؟ اشتراک  حکم بيان نمايند: نقل معنايي يعني

شود؟ نص، معنايي چيست و خلل ناشي از وجود اشتراک معاني الفاظ در فهم مراد متکلم چگونه برطرف مي

 ?ظهور و اجمال يعني چه و چه نقشي در استنباط دارند

 

  محتواي آموزشي

 

 (نَقل) تحول معنايي

مواره و در طول زمان يك لفظ همان معناي نخستين خود را حفظ كند. بسيار اتفاق مي اين طور نيست كه ه

افتد كه به مرور زمان لفظ دچار تحول در معنا مي شود. لفظي كه در يك زمان داراي معناي خاص بوده است 

ي جديد نيز ا از دست مي دهد و معناي جديدي پيدا مي كند. البته ممكن است معناتدريج معناي اوليه ر به

 در ارتباط با معناي قبل باشد.

اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه گاه اين تحول معنايي در يك عرف خاص صورت مي گيرد و معناي اصلي 

و... « ماهيت»، «نوع»، «جنس»در همان زمينه قبلي همچنان باقي است. به عنوان مثال، تعابيري از قبيل 

ي خود هستند و به همين دليل در اين عرف، همين معاني، موضوع له و در منطق داراي معاني اصطالح

معناي حقيقي اين الفاظ به حساب مي آيند. بر اين اساس، در عرف خاص، معناي اصطالحي همان عرف بر 

 باشد.ساير معاني ترجيح داده مي شود و اراده معناي يک عرف خاص ديگر، مجاز و محتاج قرينه مي
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قايق لغوي از حقايق شرعي و قانوني جدا مي شود. چه بسا لفظي در لغت به يك معنا به همين ترتيب، ح

، «تيمم»، «صالة»باشد. لغاتي از قبيل بوده است اما در اصطالح شرع و قانون داراي معناي ديگري مي

سل»، «وضوء» به و مانند اينها در اصطالح شرع مفهومي متفاوت از معناي اوليه لغوي دارند. «حج»، «غ 

آنها است؛ گرچه به طور معمول اين معاني  «حقيقت لغوي»اين الفاظ متفاوت از  «حقيقت شرعي»عبارتي، 

 شرعي و اصطالحي بي ارتباط با معناي لغوي نيست. 

بر اين اساس در تفسير مراد گوينده همواره بايد زمان، مكان و زمينه صدور لفظ را در نظر 

 داشت.

نتيجه حاکم است.  «اصل عدم نقل»يلي بر اين تحول معنايي در ميان نيست، با وجود اين تا زماني كه دل

اجراي اين اصل آن است كه فهمي را كه ما امروزه از يك لفظ و عبارت داريم، همان معناي اولي مي دانيم و 

گيرد، از آنجا كه تغيير معاني الفاظ به ك ندي صورت مي  براي احراز معناي اوليه اقدام ديگري الزم نيست.

چنين تحولي امر نادري به حساب مي آيد. بايد دليل كافي داشته باشيم تا آن را بپذيريم؛ پس در حالت 

 عادي اصل بر عدم آن است.

  ترادف و اشتراك

ك اين طور نيست كه براي يك معنا هميشه ي شود )ترادف(.گاه براي افاده يك معنا، الفاظ مختلفي وضع مي

 لفظ وجود داشته باشد.

هم بر حيوان خاص داللت دارد و « شير» ر مقابل، گاه يك لفظ داراي چند معناي متفاوت است )اشتراک(.د

 نيز، هم به معناي كتف آمده است و هم به معناي ديشب.« دوش»هم بر نوعي نوشيدني. 

ه خاص توجه به اين نکته الزم است که اشتراک گاهي در لفظ است و گاهي در صدق معنا. مثالً حيوان درند

« اشتراک لفظي»مشترکند. به چنين اشتراکي « شير»و مايع نوشيدني، دو حقيقت متفاوتند که در لفظ 

کند، مشترکند؛ بر آن داللت مي« انسان»گويند. اما دو نفر از افراد انساني، در يک حقيقت و ماهيت که لفظ 

 شود.اطالق مي« مشترک معنوي»ر( )از جهت يکساني انطباق بر همه افراد بش« انسان»از اين رو به لفظ 

 
 قراين

با توجه به آنچه گذشت، يك لفظ در لغت مي تواند معاني متفاوتي داشته باشد؛ اعم از معاني 

زي. همين امر مي تواند به خودي خود كار فهم و معاني مجا -اك لفظي از باب اشتر -حقيقي 

 راي فهم مقصود نهايي خود كمك بگيرد.عبارات را مشكل كند؛ مگر آنكه متكلم از عوامل ديگري ب

کند. در اين صورت كالم استفاده مي« شانه ام شكست»از « كتفم شكست»فرض كنيد متکلمي به جاي 

خالي از ابهام نيست؛ مگر آنكه عواملي در درون يا بيرون از كالم، اين ابهام را برطرف سازد. اين عوامل را در 

 مي نامند. «قراين»اصطالح همان 

، كلمه «شيشه شير»به عنوان مثال، در عبارت:  ه الفاظ عبارت به خودي خود مانع از ابهام مي شود.گا

آب »، تعبير «شير آب گرم»، همان مايع خوراكي است و در «شير»معلوم مي كند كه مقصود از « شيشه»

ات را كنترل مي كند ، همان ابزاري است كه جريان انتقال آب و مايع«شير»روشن مي كند كه منظور از « گرم

، همان حيوان خاص است. در «شير»معلوم مي كنند كه « ماده»و « گله»كلمات « يك گله شير ماده»او در 

تمام اين موارد، تعبير يا تعابيري لفظي در روشن شدن معناي كلمه و جمله دخالت داشته اند. در اينجا قراين 

 يده مي شوند.نام «قراين لفظي»از سنخ لفظ هستند و در اصطالح 

گونه اي اين معنا را روشن مي كند كه  گاه نيز حالت و موقعيت شخص گوينده يا مخاطب يا محيط و... به

فرض كنيد در باغ وحش، نگهبان به بازديدكننده از شيِر موجود در قفس مي  نيازي به قرينه لفظي نيست.

به شير »ير مي رود، پدر به او مي گويد: يا در حالي كه فرزند به طرف شيشه ش« به شير دست نزن»گويد: 

ه شناخت معناي لفظ كمك مي كند، اصطالحاً ب -ه لفظ ن -در همه اين موارد كه اوضاع و احوال «. دست نزن

 به كار رفته است. «قرينه حالي»

 
 يادداشت تكميلي
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ظريف عمل مي كنند عوامل بسيار زيادي در تعيين مدلول يك كالم دخالت دارند و گاه اين عوامل آن قدر 

گيرند. حتي عواملي از قبيل سرعت، شدت، وزن و آهنگ كالم و نيز حركات بدن كه مورد توجه قرار نمي

و... در تعيين مدلول و مفاد كمك مي كنند. عالئم ويرايشي، مانند نقطه، ويرگول، دونقطه، چندنقطه و نيز 

 توانند قرينه باشند.نوع چينش کلمات و... نيز مي

 توان به خوبي مي توان فهميد:اين عالئم را در تفاوت ميان جمالت زير مينقش 

 سال زندگي، در شهر تهران درگذشت. 30آن عالم بزرگ، پس از 

 سال زندگي در شهر تهران، درگذشت. 30آن عالم بزرگ، پس از 

  ظهور، نص، اجمال

مرحله به عنوان مراحل داللت عبور مي پيش تر گذشت كه در فرآيند انتقال به منظور نهايي گوينده، از سه 

 كنيم:

. از آنجا كه الفاظ داراي معنا هستند و از طريق قاعده وضع، ارتباط ميان الفاظ با معاني شكل گرفته 1

است و ما نيز به اين ارتباط واقفيم، به محض ديدن يا شنيدن الفاظ، به معاني منتقل مي شويم 

 )داللت تصوري(.

اظ را با قصد و شعور به كار مي برد، به اين تصديق و باور مي رسيم كه مي . وقتي گوينده، الف2

 خواسته است از طريق بيان اين الفاظ، معاني آنها را به ما القا كند )داللت تصديقي استعمالي(.

. با فرض اينكه گوينده، لفظ را در معناي خود به كار گرفته است، وقتي احراز مي كنيم كه داراي 3

دي است و احتمال انگيزه هايي از قبيل شوخي در ميان نيست، ما به اين تصديق و باور مي انگيزه ج

 رسيم كه در آنچه مي گويد جدي است )داللت تصديقي جدي(.

در هر يك از مراحل داللت، گاه عوامل داللت به گونه اي عمل مي كنند كه براي مخاطب جاي هيچ گونه 

 طعي به مدلول منتهي مي شود:شبهه اي باقي نمي ماند و به طور ق

در مرحله داللت تصوري، قطعي بودن داللت به اين است كه يك معنا، به طور قطعي در حيطه ذهن مخاطب 

جاي مي گيرد و جاي هيچ احتمال خالفي نيست؛ مثل اينكه لفظي به كار رفته است كه معناي آن نزد 

 مخاطب معلوم و روشن است.

ممكن است اوضاع و احوال به گونه اي باشد كه به طور قطع دريابيم كه گوينده  در مرحله مراد استعمالي نيز

 از به كار گرفتن لفظ مورد نظر همان معناي متصور را در نظر گرفته است.

همين طور در مرحله مراد جدي گاه اوضاع و احوال داللت قطعي دارد كه گوينده حتماً در مقام جد بوده 

 است.

مي گوييم و وقتي مي گوييم كالم « نص»م احتمال خالف را در اصطالح اين حالت قطعيت و عد

باشد، منظور آن است كه بدون هيچ ترديدي مدلول و معناي كالم از هر جهت قطعي الداللة مي

 قابل استناد به گوينده است.

در اين جا نيز به  در مقابل، گاه نيز داللت برقرار نيست و ما نمي توانيم به منظور و مراد گوينده پي ببريم.

در مرحله داللت تصوري، عدم داللت ممكن است حسب مراحل مختلف مي توان عدم داللت را فرض كرد. 

 داند.ناشي از بي معنايي الفاظ باشد، يا آنكه لفظ معنا دارد، ولي مخاطب آن را نمي

كلم به قصد وي پي برد؛ توان از حال متنمياي است كه در مرحله داللت تصديقي نيز گاه عوامل به گونه

يعني همان طور كه بي معنايي به عدم داللت منتهي مي شود،  مانند آنكه لفظي داراي چند معنا باشد.

چند معنايي نيز به وضعيتي منجر مي شود كه در نهايت ذهن مخاطب بر معناي خاصي استقرار پيدا نمي 

با فرض اينكه هيچ قرينه لفظي يا لبي در  «شانه ام شكست»كند. به عنوان مثال وقتي متكلم مي گويد: 

مقام نيست، با اينكه دو معنا را به طور جداگانه تصور مي كنيم، اما بر يك معناي خاص استقرار پيدا نمي 

كنيم. به همين دليل الفاظي كه مشترك لفظي هستند حتماً بايد با قرينه همراه باشند تا كالم دچار اجمال 

لفاظ مشترك نيستند، اما در ساخت جمله به گونه اي به كار مي روند كه احتماالت گاه نيز او ابهام نشود. 

. 1چندين احتمال به ذهن مي رسد: « خانم مهندس احمدي»مثالً در مورد عبارت  شود.مختلفي داده مي

. احتمال اينكه خانم، همسر آقاي 2خانم مورد نظر مهندس باشند و نام فاميل ايشان هم احمدي باشد. 

. احتمال اينكه خانم، خودشان مهندس باشند و نام فاميل همسرشان، احمدي 3هندس احمدي باشند. م
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سنگ به حساب مي آيند، مانع از آن مي شوند كه گانه كه همباشد. طبيعي است كه اين احتماالت سه

صورت جدا از هم  بتوان معناي خاصي را به عنوان مفاد نهايي به كالم نسبت داد. در اين مثال، واژه ها به

 داراي معناي روشني هستند؛ اما تركيب جمله خالي از ابهام نيست.

مانند آنكه كسي در حال  گاه نيز خلل در مدلول استعمالي ناشي از عواملي غير از اشتراك معنايي است؛

است. در مستي جمالتي را بر زبان براند كه در اين فرض كالم او فاقد داللت تصديقي در مرحله استعمالي 

عين حال گاه نيز احتمال قصد منتفي نيست، اما در حدي نيست كه بتوان به آن اعتنا كرد؛ مانند وقتي كه به 

 .شده، از باب تمرين خط بوده استنحو قابل توجهي احتمال مي دهيم كه عبارات نوشته

كالمي را بر زبان  در مرحله داللت كالم بر مراد جدي گوينده نيز گاه مشخص است كه شخص از روي ترس

رانده و مدلول آن را جداً قصد نكرده است يا مي دانيم که کلمات را به خاطر بازي در نقش خاص خود در 

باشد. گاه نيز اين احتماالت در حدي است نمايشنامه به كار برده است؛ پس معاني آنها مراد جدي او نمي

را از حد اعتبار و قابليت استناد ساقط مي كند؛ مثل  كه نمي توان آن را ناديده گرفت و به طور طبيعي كالم

اينكه جمالت را وقتي بر زبان رانده است كه تحت فشار بوده يا براي رهانيدن جان خود از اين كلمات استفاده 

گانه كرده است. به طور کلي در چنين مواردي که معناي کالم به دليل ابهام در ناحيه يکي از مداليل سه

 است.« اجمال»شود کالم داراي باشد، گفته مياستناد نميقابل فهم و 

 
اما در ميان دو حالت نص و اجمال مي توان وضعيت ديگري را در نظر گرفت كه در آن از يك طرف احتمال خالف، 

به طور قطع قابل نفي نيست و از طرف ديگر اين احتمال در حدي نيست كه در عرف مراودات مورد توجه افراد 

است. به عبارتي هر احتمال خالفي مانع داللت نمي شود. تنها پاره « ظهور»ين حالت همان وضعيت باشد. ا

اي از احتماالت، خالف وضعيت طبيعي و ظاهر كالم و ظاهر حال افراد به حساب مي آيند؛ از اين رو مورد استناد 

 .قرار نمي گيرند و مانع از انعقاد ظهور نمي شوند

  چکيده

 ندگوي« نقل»به اين تحول معنايي  گيرد کهخود را از دست داده، معناي جديدي به خود مي گاه لفظي معناي. 

 (...ت، فقها، فالسفه وشريع) هاي خاصشود و گاه در عرفنقل گاه در عرف عام )توده مردم( ايجاد مي. 

 شوداصل عدم نقل جاري مياست و در صورت شک،  حکم به حدوث نقل لفظ از معناي گذشته به معناي فعلي نيازمند دليل. 

  ،شودمي گفته« مترادف»به دو يا چند لفظي که معناي واحدي دارند. 

 کند تواند تشخيص مراد را مشکلاشتراک يعني تعدد معاني يک لفظ که مي. 

 يا حالي باشد تواند لفظيتعيين مراد متکلم گاه محتاج قرائن و شواهدي است که مي. 

 گويند« مجمل»وشن نباشد، داللت آن به هيچ وجه ر و در صورتي که« نص»معنا قطعي باشد، اي که داللت آن بر به کلمه. 

 در معناست« ظاهر»مورد توجه عرف باشد،  کالمي که داللت آن با احتمال خالف رو به روست، اما نه به حدي که. 

 معناست معنايي لفظ، يا جهل مخاطب بهاز عوامل اجمال در داللت تصوري، بي. 

 مشترک است امل اجمال در داللت استعمالي، عدم قرينه بر تعيين معنا در لفظاز عو. 

 .شود تواند موجب فقدان داللت جديترس در مواردي مي

 

 آزمون پاياني

مفاهيم زير  رود، کدام يک ازبه معناي دعا و در شريعت اسالم در معناي عبادت خاصي به کار مي در لغت« صالة»با فرض اينکه لفظ  -1

 :ر اين مورد قابل انطباق استد

 

 
 مجاز( الف

 

 
 نقل( ب

 

 
 ترادف( ج

 

 
 اشتراک( د

 
2- در اين صورت استعمال . گرددمي باشد و در اصطالح حقوقي به قراردادهاي دوطرفه اطالقمعناي گره مي در لغت به« عقد» کلمه
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 :گره دانان به معناياين لفظ در لسان حقوق

 

 
 .استعمال مجازي و محتاج قرينه است( الف

 

 
 .قرينه است استعمال لفظ مشترک در يکي از دو معنا و محتاج (ب

 

 
 .خواهدنمي استعمال در حقيقت عرفي است و قرينه( ج

 

 
 .اين استعمال، غلط است( د

 
3- رودمورد اصالة عدم النقل به کار مي در کدام: 

 

 

فهميم به ير از معنايي که ما ميغدر معنايي .( بيع حالل است)« هللا البيع احل»: در آيه شريفه« بيع»دهيم کلمه احتمال مي( الف

 .باشد کار رفته

 

 

 غير از آن چيزي بوده که ما« مکتوب کنيد قرارداد دين را»: گويدمي اي کهدر آيه« نَدي»دهيم معناي کلمه احتمال مي (ب

 .فهميممي

 

 
 .ني است يا شير درندهمايع آشاميد« شير وجود ندارد در اتاق»: در جمله« شير»دانيم مقصود از کلمه نمي( ج

 

 
 الف و ب( د

 
4-  باشدهاي زير فاقد داللت جدي مييک از گزينه کدام: 

 

 
 .سازداي منتشر ميزند و عليه او شايعهمي کسي که براي نجات جان فرد بيگناهي تهمتي به او( الف

 

 
  عقد اکراهي( ب

 

 
 .نخواهد کرد بيع فضولي در جايي که يقين دارد مالک آن را امضا( ج

 

 
 همه موارد( د

 
5- قابل تطبيق است؟ د زيرکدام يک از موار« .ه گيريدهاي جهل و ناداني از پرتو چراغ بهردر تاريکي»: جمله در 

 

 
 قرينه معنوي -استعمال مجازي( الف

 

 
 قرينه لفظي -استعمال لفظ مشترک( ب

 

 
 قرينه لفظي -استعمال مجازي( ج

 

 
 معنوي قرينه -استعمال لفظ مشترک( د

 
 

 

 چهارمجلسه  -اصول فقه 

  مقدمه

  واي آموزشيمحت

  چکيده

  آزمون پاياني

 

 

 شيوه هاي فهم ظواهر و اعتبارظهورات

  مقدمه
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واعد حاکم بر مکالمه در عرف و ميان عقال، پس از تفکيک ميان سه نوع مدلول تصوري، در جريان بررسي ق

استعمالي و جدي، به اين نکته خواهيم پرداخت که عقال چگونه و با طي چه مراحلي از لفظ پي به مراد 

اشته باشد و گذاري اين شيوه عقاليي را قبول ندتوان فرض کرد قانوننکه آيا ميبرند؟ نکته ديگر ايجدي مي

براي کشف مراد جدي الفاظ خويش، متد و روش ديگري را معتبر بداند؟ همچنين در ادامه اشارات قبلي 

مبني بر اينکه قرائن در فهم مراد نيز دخيل هستند، به بررسي دو نوع قرينه متصل و منفصل پرداخته، نقش 

 نماييم.اين دو را در رسيدن به مراد جدي بررسي مي

باشد. آيا در اين مورد فهم او حجت است؟ يگر آن است که گاه مفسر قانون، مخاطب قانون نمينکته مهم د

 باشد؟و نيز گاه فهم شخص مفسر بر خالف فهم عرف و نوع عقال است. آيا در اين مورد کدام فهم حجت مي

حرکت ذهني عرف از لفظ پس از پايان اين قسمت شما قادر به تعريف و تبيين موارد زير خواهيد بود: تبيين سير 

گذار از قواعد عمومي محاوره در مسير لفظ به مراد به مراد جدي؛ وظيفه مخاطبان هنگام شک در تبعيت قانون

جدي؛ تعريف قرينه متصل و جايگاه آن در تشخيص ظهورات؛ بررسي جريان اصل عدم قرينه متصل؛ تعريف قرينه 

اصل عدم قرينه منفصل؛ آيا ظواهر کالم صادرشده فقط براي منفصل و جايگاه آن در تشخيص ظهورات و بررسي 

مخاطبان حجتند؟ و سرانجام در صورتي که مخاطبي به مفادي گمان يابد که عرف بدان گمان ندارد، فهم خودش 

 ؟حجت است يا فهم عرف

 

  محتواي آموزشي

 

  اعتبار ظهورات شيوه فهم ظواهر و

ود، تنها به دنبال نص نيستند؛ بلكه ظهور را نيز داراي اعتبار مي عرف و عقال در تعامل اجتماعي و گفتاري خ

کنند؛ همان طور که در تفسير و تحليل قراردادها، ظواهر عقود و دانند و به ظاهر قانون نيز استناد مي

ايقاعات را مالك قرار مي دهند. اقرار نيز الزم نيست در حد نص باشد؛ بلكه ظاهر آن عليه شخص مقر حجت 

تعبير مي شود و پايه محاورات عرفي است. و  «اصالة الظهور»اين يك اصل عقاليي است كه از آن به  است.

 در تفسير بيانات شرع و شارع نيز همين روش قابل استناد است.

دهند؟ آنان با الفاظ و قرائني بيش سر و کار اما سؤال مهم اين است که عقال چگونه ظواهر را تشخيص مي

رفي و عقاليي براي فهم ظواهر )مراد جدي در حد قابل قبول( از لفظ چيست؟ توضيحات زير ندارند. شيوه ع

 گشاي فهم ضوابط عرفي حاکم بر کشف مراد باشد:تواند راهمي

روش عقال چنين است که اگر لفظي داراي مدلول تصوري معيني باشد، مدلول استعمالي را 

اي بر عدم انطباق اين دو مدلول بر هم اقامه شده هدانند، مگر اينکه قريننيز بر همان منطبق مي

 کنند.جاري مي« اصل تطابق مدلول تصوري و مدلول استعمالي»باشد. به عبارت ديگر عقال 

اي بر شود، مگر اينکه قرينهدر مرحله بعد نيز مدلول جدي بر اساس مدلول استعمالي تعيين مي

پياده « بق مراد استعمالي و مراد جدياصل تطا»خالف آن اقامه شود و به عبارت ديگر 

 شود.مي

قاعده حاکم بر جامعه زباني آن است که هنگام شک در وجود قرينه بر خالف هر يک از دو اصل فوق، بنا بر 

شود و سپس مراد جدي کشف شده، به شود و احتمال قرينه ناديده گرفته ميجريان اصل گذاشته مي

خانه خود »ش عقال در کشف مراد جدي است. مثالً اگر متکلمي بگويد: اين، رو شود.متکلم اسناد داده مي

الفاظ مدلول تصوري مشخصي دارند. سپس « را اجاره دادم به مبلغ.............. و مدت..................

فهماند، اجاره بخواسته به ما گوييم همين مدلول تصوري، مراد استعمالي نيز هست. پس آنچه او ميمي

انه به فالن مبلغ در فالن مدت است؛ نه فروش خانه و نه اجاره غير خانه و نه............... آنگاه دادن خ

 باشد.گوييم همين مراد استعمالي مراد جدي او نيز ميمي

اي از حرکت عرف از يک نقطه آغاز )مدلول تصوري( به يک نقطه پايان )مراد جدي( آنچه ذکر شد فشرده

 مسأله نيز کمک کند: تواند به کشف زواياي ديگري ازين مورد مياست. دقت بيشتر در ا

کنيم مدلول تصوري کامالً مشخص است. در اين صورت در ادامه مسير )فهم مراد استعمالي و مراد فرض مي

 جدي( چه ابهاماتي وجود داشته که عرف آنها را برطرف کرده است؟

WWW.GhadamYar.com

http://WWW.GhadamYar.com


15 
 

از آورده که به دست ما نرسيده است. ابهام ديگر آن است اي بر مجيک ابهام آن است که شايد گوينده قرينه

خواسته بگويد: مثالً مي و فراموش کرده است. خواسته قرائني بياورد؛ اما غفلت نمودهکه شايد او مي

در چنين « خانه را به تو تمليک کردم.»و بر اثر غفلت گفته است: « منفعت خانه را به تو تمليک کردم.»

شود مدلول تصوري با ابهام رو به رو گردد و عرف براي رفع اين حتماالتي موجب ميمواردي طرح چنين ا

اصالة الحقيقه نيز که عدم غفلت(.  گذارد )اصل عدم قرينه و اصلابهام، بنا را بر عدم قرينه و عدم غفلت مي

کنيم ک ميرود؛ يعني زماني که شپيش از اين بدان اشاره شد، اصلي است که در همين نقطه به کار مي

 اي اراده کرده است.شايد گوينده، معناي مجازي را بدون هيچ قرينه

شويم. ممکن حال پس از کشف مدلول استعمالي باز با ابهاماتي در راستاي کشف مراد جدي رو به رو مي

متکلم از روي تقيه يا ترس چنين سخني را گفته يا او را مجبور به چنين کاري کرده است احتمال دهيم 

اش با مدلول متکلم قرائني بر عدم مطابقت مراد جديهمچنين ممکن است احتمال دهيم  اشند.ب

در چنين  ياورد، اما غفلت کرده است.خواسته چنين قرائني باستعمالي آورده و به ما نرسيده است يا مي

ا بر اين کشند و بنا رنمي «اصل تطابق مراد استعمالي با مراد جدي»مواردي باز هم عقال دست از 

اند. به عبارت ديگر کالم در جهت بيان مراد گذارند که متکلم در مقام تقيه يا ترس نبوده و مجبورش نکردهمي

اصل، عدم قرينه بر تعيين مراد  گويندجدي صادر شده است، نه رفع خطر )اصل عدم تقيه و...(. همچنين مي

 جدي و عدم غفلت است.

هايي که بعضي از آنها براي کشف مدلول استعمالي و بعضي ا اصلشود که عرف ببدين ترتيب روشن مي

 رسد.براي کشف مراد جدي مفيد است، همه ابهامات را کنار زده، از مدلول تصوري به مراد جدي مي

  حجيت ظواهر

حال پس از آنکه روشن شد شيوه تفسير قانون نزد عقال چگونه است و به عبارت ديگر ظواهري که عرف آنها 

گذار خاص شويم: از کجا معلوم که اين قانونداند کشف گرديدند، با اين سؤال مهم رو به رو ميعتبر ميرا م

تأسيس و...( از همين شيوه پيروي کرده باشد؟ شايد نظام حاکم بر گذاري تازه)مانند شارع، يا مجلس قانون

باشد. به عبارت ديگر آيا بناي عقال، در گفتار و تقنين در اين مورد ويژه، چيزي غير از نظام عرفي و عقاليي 

 گذار نيز از حجيت برخوردار است؟مورد اين قانون

پاسخ آن است که اگر متکلم دانا به شيوه عرف، در کشف مراد جدي خويش به بناي عقال و روش آنان 

مان شيوه راضي نباشد، الزم است شيوه جديد خود را به مخاطبان تفهيم نمايد و در فرض عدم تفهيم به ه

جاري « اصل متابعت از عرف و عقل»در فرض شک در اراده شيوه جديد نيز توان تمسک کرد. عقاليي مي

گذار است. به عبارت ديگر، همان و بار اثبات اراده شيوه جديد در تفسير کالم به عهده خود قانونشود مي

شيوه جديدي را اعالم ننموده است، گذاري که طور که ظواهر از حجيت عرفي برخوردارند، در مورد قانون

 باشد.همان ظواهر عرفي و همان طريق متبع نزد عرف حجت و معتبر مي

 قرينه متصل و منفصل و نقش آنها در تفسير کالم

توانند جريان طبيعي کشف مراد را از مدلول تصوري به مدلول استعمالي همان طور که گفته شد، اموري مي

تواند در شود و دانستيم که قرينه ميياد مي «قرينه»ير دهند که از آنها با عنوان و از آن به مدلول جدي تغي

. نکته ديگر )قرائن حالي(يا عنصري غيرلفظي و غيرکالمي  )قرينه لفظي(گر شود قالب عنصري لفظي جلوه

 «ينه متصلقر»قسيم کرد و آن تقسيم قرينه به دو نوع: توان به نحو ديگري نيز تآن است که قرينه را مي

)جدا از کالم( است. هر يک از اين دو نوع قرينه، کارکرد و تأثير خاصي  «قرينه منفصل»)چسبيده به کالم( و 

 پردازيم.دارند که در اينجا به بيان آن مي

 قرينه متصل

ن به اي شود.ظهور استعمالي کالم از ابتدا با توجه به آن قرينه تعيين ميکارکرد قرائن متصل آن است که 

در اين جمله معاني الفاظ روشن و خالي از ابهام «. عاريه طال و نقره موجب ضمان است»جمله دقت کنيد:: 

آور بودن عاريه طال و گوييم همين مدلول تصوري )ضماناست. پس مدلول تصوري روشني داريم. آنگاه مي

د استعمالي( از همان ابتدا در شود که ظهور )مرانقره( مراد استعمالي نيز هست. با اين توضيح معلوم مي

به صورت قرينه متصل آمده، « طال و نقره»اي؛ زيرا لفظ شود، نه هر عاريهخصوص عاريه طال و نقره منعقد مي

در مدلول تصوري دخالت دارد؛ لذا در مدلول استعمالي نيز دخيل است. سپس از همين مراد استعمالي، 

 شود.مراد جدي کشف مي
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اما با توجه به اينكه اين «. تعليق در عقد موجب بطالن است»ق. م. آمده است:  1068ده مثالي ديگر: در ما

آمده است، اين ماده دليلي بر « شرايط صحت نكاح»مطلب در ذيل فصل چهارم از كتاب نكاح تحت عنوان 

بتدا گفته بطالن تعليق در مطلق عقود نمي باشد. اندراج اين ماده در اين فصل، به منزله آن است كه از ا

شود: تعليق در عقد نكاح موجب بطالن است. بنابراين، اين قرينه متصل در شكل گيري ظهور ايفاي نقش 

 مي كند.

لكن بايد توجه داشت كه احتمال قرينه  هنگام شك در قرينه، اصل عدم قرينه است؛همان طور كه گفته شد، 

 به دو صورت ممكن است:

ت، و احتمال مي دهيم چيزي در ميان بوده است كه مي توانسته در اول: متكلم كالمي را صادر كرده اس

تعيين مراد او دخالت داشته باشد و اگر متكلم آن را نيز در اختيار ما مي گذاشت، فهم ما از كالم متفاوت 

كه گفتيم به طور معمول اصل بر عدم آن است، مگر آنكه  است« احتماِل وجود قرينه»بود. اين همان 

 ميان باشد و احتمال آن قدر قابل توجه باشد كه عرف آن احتمال را ناديده نگيرد.شواهدي در 

دوم: همراه با كالم متكلم كه در اختيار ما است، چيزي به عنوان يك عنصر لفظي يا غير لفظي هست كه 

عنوان قرينه  با وجود اين نمي دانيم آيا متكلم به آن به مي تواند به عنوان قرينه مورد استناد گوينده باشد.

 مطرح است.« احتمال قرينيت موجود»توجه كرده است يا نه. در اينجا احتمال وجود قرينه نمي دهيم، بلكه 

به اين دليل كه عرف در اين مورد بسياري از اصوليون، در اين مورد اصل عدم قرينه را جاري نمي دانند؛ 

نيست و سيره مردم در مواجهه با عبارات اين واقعيت موجود را ناديده نمي گيرد و نسبت به آن بي توجه 

گوسفندي را دو روز قبل خريده ام. »نيست كه اصل را بر عدم بگذارند. فرض كنيد در پاسخ به اين سؤال كه: 

خريدار حيوان تا سه روز حق »يك مرجع پاسخگو اين طور جواب مي دهد: « آيا مي توانم آن را پس بدهم؟

جمله دوم و هيچ گونه سؤالي هم صورت نگرفته بود، مي گفتيم كالم حالت اگر ما بوديم و «. فسخ دارد

كلي و مطلق دارد و گرچه احتمال مي رود منظور حيوان خاصي باشد يا قرينه اي در ميان بوده كه ما از آن 

 اطالع نداريم، اما ظاهر اين كالم شامل هر گونه حيواني مي شود. اما با توجه به زمينه سؤال احتمال مي

دهيم منظور از حيوان در پاسخ، همان گوسفند باشد و شايد هم منظور حيوان در معناي كلي و مطلق بوده 

و شامل ساير حيوانات هم مي شود. شك ما برخاسته از وجود سؤال در مورد گوسفند است و احتمال مي 

، در «حيوان»داده و از كلمه دهيم گوينده با توجه به ذكر كلمه گوسفند، آن را به عنوان قرينه مد نظر قرار 

واقع همان حيوان مطرح شده در سؤال را اراده کرده است. اين احتمال در حدي نيست كه قابل اغماض 

 باشد، بنابراين اصل عدم قرينه جاري نمي شود.

 
 قرينه منفصل

رينه به گونه است. اين ق «قرينه منفصل»نوع ديگر قرينه كه در كاربرد كالم نقش گسترده اي ايفا مي كند 

به عنوان  پرده از مراد واقعي گوينده در جايي ديگر و كالمي ديگر برمي دارد. اي به كار گرفته مي شود كه

اموال غير منقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده و يا مي »ق.م:  8مثال، مطابق ماده 

ماده اگرچه از هر جهت اموال غيرمنقول را تابع قوانين اين « كنند، از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.

توضيح مي دهد. در « از هر جهت»گذار را از كلمه ق.م. منظور اصلي قانون 967ايران دانسته است اما ماده 

تركه منقول و يا غير منقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين »اين ماده آمده است: 

يل قوانين مربوطه به تعيين وارث و مقدار سهم االرث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفي مي اصليه از قب

بدون مالحظه ماده «. توانسته است به موجب وصيت تملك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود

عيين سهم شامل تركه و ت« از هر جهت»اخير، ظهور ماده قبل از جهت مدلول استعمالي، عام بود و قيد: 
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االرث و موارد وصيت نيز مي شد. اما با وجود ماده اخير، در عين اينكه ماده قبل همان ظهور استعمالي در 

معناي عام را دارد، ولي عموم آن قابل استناد نيست. به عبارتي ماده اخير به عنوان قرينه منفصل نظر 

ين نمي برد. كالم اول ظهور تصديقي استعمالي گذار را معلوم مي كند و ظهور ماده اول را از بنهايي قانون

خود را دارد و هر گاه با آن برخورد كنيم، همان مفاد عام را دريافت مي كنيم؛ اما با رجوع به ماده بعد پي مي 

 بريم كه غرض نهايي چيز ديگري است كه با جمع بندي ميان اين دو كالم حاصل مي شود.

 
رينه متصل در شكل گيري ظهور قمي توان گفت:  -تصل و منفصل م -قرينه بنابراين در فرق ميان اين دو نوع 

يعني بعد از  دخالت دارد و قرينه منفصل نه در وجود ظهور، بلکه در اعتبار و حجيت آن دخالت مي كند؛

دسترسي به اين قرينه پي مي بريم كه تمام ظهور قبلي قابل استناد نيست و در حقيقت مانع اصل تطابق 

 تعمالي با مراد جدي است.مراد اس

حال اگر احتمال بدهيم عبارت ديگري از ناحيه گوينده وجود داشته است كه در فرض آگاهي از آن اعتبار ظهور 

فعلي مخدوش مي شود، در اين صورت نيز اصل بر عدم قرينه است و مادام كه عبارت ديگري و قرينه اي به 

اراي اعتبار است؛ همچنان كه اگر شك در قرينيت كالم صورت منفصل يافت نشود، ظهور موجود همچنان د

 منفصلي نماييم )شک در قرينيت موجود( نيز اصل عدم قرينه جاري مي شود.

البته اين نكته را بايد مد نظر داشت كه گاه روش متكلم اين گونه است كه اغراض نهايي خود را 

موارد، قبل از جست و جو در حد  به صورت تدريجي و در عبارات پراكنده القا مي كند. در اين

متعارف، نمي توان به مراد جدي حكم كرد. در عبارات و روايات شرعي روال به همين شکل 

است و شارع در عبارات مختلف و گاه با فاصله زياد زماني، غرض نهايي خود را القا مي كند و 

 صادر نمود. لذا فحص از قرائن تا حد يأس الزم است و پيش از اين نمي توان حكمي

 يادداشت تكميلي:

گذار در زمان خودش همان است كه در عبارت اول آمده است و عبارت دوم ديدگاه . گاه غرض قانون1

بيان اول است. در اينجا عبارت دوم در حدي كه در تعارض با عبارت اول است، « ناسخ»جديدي است كه 

ان بيانگر مراد نهايي بوده است و از اين به بعد، آن را از حجيت ساقط مي كند؛ يعني ظهور اول تا اين زم

گذار چيز ديگري است. بنابراين قرينه منفصل نقش تفسيري دارد و مراد مراد نهايي و اراده متكلم و قانون

گوينده را از همان آغاز معلوم مي كند؛ اما در جايي كه غرض اوليه نسخ شده است، وجود ناسخ، مفسر 

نيست؛ بلكه بيانگر اراده و غرض جديد است. در هر صورت نسبت به زمان بعد از صدور مراد گوينده از ابتدا 

 عبارت دوم تفاوتي بين قرينه منفصل و ناسخ نخواهد بود.

. فرض کنيد اداره راهنمايي و رانندگي شهر تهران قانوني را در حد اختياراتش تصويب کرده است و 2

اراتش قانوني تصويب نموده که نسبت به قانون شهرداري تهران همان اداره در شهر شيراز نيز در حد اختي

هاي داراي پالک زوج بايد روزهاي زوج گويد: همه ماشيناخص است. مثالً اداره راهنمايي تهران مي

هاي شخصي داراي پالک زوج بايد روزهاي همه ماشين»گويد: و اداره راهنمايي شيراز مي« حرکت کنند.

اي بر قانون اول دانست؟ روشن است که پاسخ منفي توان قانون عدم را قرينهمي آيا« زوج حرکت کنند.

گذار شرط اعتبار گذاري صادر شده است. بنابراين وحدت قانوناست؛ زيرا دو قانون از دو مرجع قانون

آيند. بر همين اساس نهادهاي مختلف دخالت قرائن منفصلي هستند که خود يک قانون به حساب مي

توانند قوانين يکديگر را ابطال يا تفسير و تحديد کنند. آري، اگر ر که استقالل تقنيني دارند، نمييک کشو

گذار گذار ديگري حق تفسير مراد جدي خويش را اعطا کند، در اين صورت هر دو قانونگذاري به قانونقانون

ليهم السالم( با وجود حکم واحدي خواهند داشت، همان گونه که در شريعت اسالم، امامان معصوم)ع

باشند؛ زيرا به عقيده ما فاصله زماني بسيار، مفسر قوانيني ذکرشده در قرآن و روايات پيامبر)ص( مي

 اند.شيعيان، قرآن کريم و رسول خدا)ص( به آنان ارجاع داده

 اعتبار ظهور براي غير مخاطب
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ظهور تنها در حق كساني بق يك ديدگاه آيا غير مخاطبان هم مي توانند به ظاهر عبارت استناد كنند؟ مطا

و كساني كه از جمع مخاطبان خارجند نمي توانند به ظاهر  حجت است كه مقصود و مخاطب كالم بوده اند

كالم استناد كنند؛ زيرا وظيفه متكلم آن است كه هر گونه قرائن الزم را براي تفهيم منظور خود به مخاطب به 

ه استناد اصل عدم قرينه به ظهور كالم استناد كند. به عبارت ديگر، ارتباط كار گيرد و ديگران نمي توانند ب

كالمي تنها ميان متكلم و مخاطب برقرار است. اصل بر اين است كه تا جايي كه به اين ارتباط مربوط مي 

شود، متكلم دچار خطا و غفلت نمي شود؛ اما نسبت به شخص ثالث كه هيچ گونه طرفيتي در كالم ندارد، 

 نين فرضي )عدم غفلت( فاقد مبنا است.چ

اين تفصيل مورد اعتراض بسياري از اصوليون قرار گرفته است. مبناي اعتراض اين است كه اصالة الظهور يك 

اصل عقاليي است و با رجوع به سيره و روش عقال تفاوتي از اين ناحيه احساس نمي كنيم. عقال به عنوان 

ديگران استناد مي كنند؛ درست همان طور كه مخاطب نامه به ظهور شخص ثالث به ظهور گفته يا نوشته 

گفته متكلم استناد مي كند. بر مبناي اين نظر، احتمال اينكه متكلم شيوه خاصي را در بيان خود به متكلم 

بنابراين برگزيده باشد مانع به حساب نمي آيد. اصل بر اين است كه متكلم شيوه خاصي را برنمي گزيند. 

الم، براي غيرمخاطب نيز قابل استناد است، مگر آنكه اطمينان داشته باشيم شيوه خاصي ميان ظاهر ك

با  متكلم و مخاطب برقرار بوده يا اينكه قرايني در ميان بوده است كه از دسترس شخص ثالث خارج است.

رد و به صورت وجود اين حتي اگر تفصيل فوق را بپذيريم، در خصوص متوني كه مخاطب عام و فرازماني دا

 القاي شخصي و ويژه صادر نشده است قابليت استناد مورد ترديد نيست.

 اعتبار ظهور در ظرف ظن به خالف

بعضي بين ظهوري كه شنونده ظن به خالف آن داشته باشد و ظهوري كه برخالف آن ظني نباشد فرق 

ند. در توجيه اين نظر اين طور گفته اند را معتبر دانسته ا اند و گاه نيز پيش تر رفته، تنها ظن موافقگذاشته

 كه مالك تبعيت از ظهورات، كاشفيت آن است و با وجود ظن مخالف چنين كاشفيتي وجود ندارد.

چرا كه مالك كاشفيت در ظهور، كشف نوعي است، نه اين تفصيل نيز مورد قبول مشهور قرار نگرفته است. 

الف مانعي به حساب نمي آيد. گرچه افراد در دايره و با در نظر گرفتن اين نكته، ظن شخصي مخ شخصي

اغراض شخصي به دنبال كشف شخصي هستند؛ اما در اموري كه آثار آن از دايره شخصي خارج مي شود، 

به نظير تفسير عبارات شرع و قانون، مالك، ظهور نوعي و درك عمومي و نوعي مخاطبان از كالم متكلم است. 

ه عموم عقال صادر شده است، ظهور نوعي و عقاليي حجت است و اينكه عبارت ديگر چون کالم خطاب ب

 .شخص خاصي ظن مخالف داشته باشد يا ظن موافق نداشته باشد مانع اعتبار استناد به كالم نمي باشد

 

 

  چکيده

 بر اساس فهم عرفي پايه محاورات عرفي، اصالة الظهور است؛ يعني استناد به کالم گوينده. 

 رسندينده مياساس آن نيز به مراد جدي گو دهند و برمدلول تصوري، مدلول استعمالي را تشخيص مي عقال به استناد. 

 عقد سازددهد يا مراد جدي ر ا بر خالف مدلول استعمالي من صوري شکلتواند مدلول استعمالي را بر خالف مدلول توجود قرينه مي. 

  کند و در حقيقت قرينه گيري مدلول استعمالي دخالت ميشکل قرينه متصل درشوند. تقسيم مي« منفصل»و « متصل»قرائن به دو قسم

 .است و قرينه منفصل، قرينه بر مراد جدي است بر تعيين مدلول استعمالي

 شودمي در هنگام شک در وجود قرينه، اصل عدم قرينه در هر دو نوع قرينه جاري. 

 شودمي نفصل جاريدر هنگام شک در قرينيت موجود، تنها اصل عدم قرينه م. 

 ،شوداصل عدم قرينه جاري نمي در مواردي که احتمال وجود قرينه، قوي و نزد عقال قابل اغماض نباشد. 

 آنها ممکن است تمسک به ظواهر ادله شرعي تنها پس از فحص از قرائن منفصل و يأس از. 

 ارد و قابل استناد دذا تفسير قانوني غير مخاطبان حجيت است، ل از آنجا که در سيره عقال، ظواهر کالم براي غير مخاطبان نيز حجت

 .است

عي شرط مانع حجيت است و نه موافقت فهم شخص با ظن نو مالک حجيت، تنها ظهور نوعي است؛ بنابراين نه ظن به خالف ظهور نوعي

 .باشدمي حجيت
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 آزمون پایانی

1- گزينه در اين مورد صحيح  کدام. شنودديگري سخن او را ميکند و حاکم شرع در محل نزد کسي اعتراف به سرقت مي شخصي

 است؟

 

 
 .بدهد متکلم قصد اقرار نزد او را هم داشته است محکوم کند اگر احتمال تواند به استناد اقرار او وي راحاکم شرع مي( الف

 

 
 .حکوم کندمتواند او را را داشته است مي اگر حاکم شرع يقين کند گوينده قصد اقرار نزد او (ب

 

 

اي باشد بر عدم اراده جدي از الفاظ؛ لذا اقرار او گريزد، قرينهمي ممکن است اينکه هر شخصي به طور طبيعي از مجازات( ج

 .داردن براي حاکم حجيت

 

 
 .دم استماع حاکم داشته باشدعاگرچه مقر يقين به  تواند به موجب اقرار او محکومش کند،حاکم مي( د

 
2- شودبر مجاز موجب مي قرينه....... 

 

 
 .کند جدي تغيير اصل تطابق مدلول استعمالي و مراد( الف

 

 
 .نشود اصل تطابق مدلول استعمالي با مدلول تصوري جاري( ب

 

 
 .مدلول استعمالي تعيين گردد مراد جدي بر اساس مدلول تصوري و بدون توجه به( ج

 

 
 .نشود هيچ يک از دو اصل تطابق جاري( د

 
3- حال حاضر شربت خنک براي  دهيم درکند و احتمال ميباشد تشنه است و نوشيدني طلب ميمبتال به بيماري ديابت مي شخصي که

 .......................موارد مورد از. او مضر باشد

 

 
 .نوشيدني به او داد توان هر نوعشک در وجود قرينه منفصل است و مي( الف

 

 
 .نوشيدني به او داد توان دو نوعشک در وجود قرينه متصل است و مي( ب

 

 
 .او شربت داد نبايد بهشک در قرينيت موجود به نحو متصل است و ( ج

 

 
 .به او هر نوع نوشيدني داد توانشک در قرينيت موجود به نحو منفصل است و مي( د

 
4- گزينه درست و کدام نادرست است؟ کدام 

 

 
  .شودبوط مينقش قرينه متصل به استعمال مر( الف

 

 
 .مدلول تصديقي است آفريني قرينه منفصل، هر يک از دو نوعمحل نقش( ب

 

 
 .شدن از عدم قرينه متصل قابل اجراست اصل تطابق مدلول استعمالي با مراد جدي پس از فارغ( ج

 

 
 .تغيير دهد تواند مدلول تصوري را نيزقرينه متصل لفظي مي( د

 
5- اي دارد بر اينکه مراد او قرينه به تنها وارثش وصيت کرده است که ثلث اموالش را در جهت خاصي مصرف کند و وارث متوفا

 مورد صحيح است؟ ينکدام گزينه در ا. باشدثلث اموال غير منقول مي

 

 
 .باشد و بايد ثلث همه اموال را مصرف کردمعتبر نمي چون قرينه بر خالف ظهور نوعي، قرينه شخصي است،( الف

 

 
 .منقول الزم است اموال غير چون ظن شخصي بر خالف وجود دارد، تنها مصرف ثلث( ب

 

 
 .مصرف ثلث همه اموال الزم است باشد وچون ظن شخصي بر خالف وجود دارد، معتبر نمي( ج

 

 
 .دشواموال غير منقول مصرف مي چون قرينه بر خالف ظهور عرفي وجود دارد، تنها ثلث( د

 
 

WWW.GhadamYar.com

http://WWW.GhadamYar.com


20 
 

 

 پنجمجلسه  -اصول فقه 

  مقدمه

  محتواي آموزشي

  چکيده

  آزمون پاياني

 

 

 اصول لفظي

  مقدمه

کنند و احتمال خالف ظاهر را در ضمن مباحث گذشته روشن شد که عقال همواره به ظواهر کالم استناد مي

گيرند. احتمال خالف منشأهاي گوناگوني دارد که در اين بحث در صدد بيان اين منشأها و اصلي يده ميناد

هاي پيش روي مفسر متن، الفاظي است شود هستيم. يکي ديگر از چالشکه در آن مورد خاص جاري مي

در بحث بعدي لول آن چيست که اين مسأله نيز شود و در مواردي روشن نيست مدناميده مي« مشتق»که 

 شود.گيري ميپي

پس از گذراندن اين درس با اقسام شک در مراد متکلم، اصل جاري در هر مورد و تفاوت آنها با يکديگر، همچنين 

گانه استعمال آن و موارد استعمال حقيقي و مجازي اين استعماالت آشنا با تعريف مشتق، انجام اقسام سه

 .خواهيد شد

 

  محتواي آموزشي

 

  لفظياصول 

همان طور كه گذشت، وقتي احتمال خالف در منظور گوينده مي رود، گاه اين احتمال در حدي است كه 

مخاطبان نسبت به آن بي اعتنا هستند و اين زماني است كه اين احتمال برخالف وضعيت معمول و متعارف 

اصول »كه از آنها به  الغاي احتمال هاي خالف وضع متعارف، عبارت ديگر اصولي استبه حساب مي آيد. 

اين اصول بيانگر همان وضعيت ظاهر و متعارفند، به اين معنا كه ادعاي خالف اينها  تعبير مي كنيم.« لفظي

 نيازمند دليل است و در مقام احتجاج، بار اثبات برعهده كسي است كه ادعايي برخالف آن دارد.

ز قاعده معروف اصالة الظهور نيستند؛ بلكه اين نكته را بايد در نظر داشت كه اين اصول، چيزي جدا ا

كاربردهاي مختلف همان اصل عام هستند كه به لحاظ تطبيق آن در موارد گوناگون، نام هاي متفاوتي پيدا 

كرده است. از اين رو مي توان گفت اصول لفظي به اصالة الظهور قابل ارجاعند و هر كدام بيانگر موقعيت 

 خاص ظهور در كالم مي باشند.

بر اين اساس، همه اين اصول، كاشف از مراد گوينده اند؛ نه اينكه اصل هاي فرضي بدون حالت كشفي 

باشند. مثالً وقتي گفته مي شود در جايي كه شاهد و قرينه اي بر مجاز نداريم، اصل بر حقيقت است، به 

ير مي كنيم؛ بلكه آن معنا نيست كه ما به خاطر مصالحي كالم گوينده را بر مبناي معناي حقيقي تفس

منظور آن است كه آنچه بيشتر از هر احتمالي به ذهن مي رسد آن است كه گوينده معناي حقيقي را در 

 نظر داشته است.

 با توجه به تعريفي كه از اصول لفظي گذشت در ادامه با عناوين آنها آشنا مي شويم:

دانيم در مراد استعمالي ترديد داريم و نمي وقتيبا فرض اينکه متکلم قصد تفهيم دارد،  . اصالة الحقيقه.1

، از آنجا كه قرينه اي اقامه متکلم آيا لفظ را در معناي حقيقي اش استعمال كرده است يا در معناي مجازي

 نكرده است، ظاهر حال متكلم آن است كه لفظ را در همان معناي حقيقي به كار برده است.

تكلم از روي ترس يا هر عامل ديگري لفظي را به كار گرفته موقتي احتمال مي دهيم  . اصالة الجهة.2

است و اگرچه لفظ داراي معنا و مراد استعمالي است اما فاقد مراد جدي است، ظاهر حال متكلم آن است 

 و مي توان به عنوان مراد جدي به آن استناد كرد. كه محتواي كالم همان غرض جدي متكلم است

WWW.GhadamYar.com

http://vu.qom.ac.ir/repository/Package717/sco2.htm
http://vu.qom.ac.ir/repository/Package717/sco3.htm
http://vu.qom.ac.ir/repository/Package717/sco4.htm
http://vu.qom.ac.ir/repository/Package717/sco1.htm
http://WWW.GhadamYar.com


21 
 

چنانچه شك داشته باشيم آيا چيزي در عبارت متکلم در تقدير اين اصل،  بر مبناي . اصل عدم تقدير.3

و اصل بر آن است كه تمام مراد متكلم به تمام همين كالمي كه  گرفته شده است يا نه، اصل بر عدم است

القا كرده است قائم است و عبارت ديگري الزم نيست. مثالً وقتي شك داريم كه شايد منظور متكلم از اينكه 

را در تقدير گرفته و بيان « مقدمه»آن است كه مقدمه كتاب را خوانده است و « كتاب را خواندم»گويد: يم

، اصل بر آن است كه گوينده، خود علي را ديده «علي را ديدم»نكرده است، اصل بر عدم است و در گفته: 

 است؛ نه خانه او يا فرزند او را. تمام اين تقديرها خالف قاعده است.

متكلم از لفظي كه داراي دو يا چند معنا است، در منظور از استخدام آن است كه  اصل عدم استخدام.. 4

 يکي از آن معناها استفاده كند؛ اما در كالم ضمير يا اشاره اي به کار برد كه به معناي ديگر آن راجع باشد.

 ت. اين نيز برخالف قاعده است.يعني مرجع در يک معنا و ضمير يا اشاره در معناي ديگر به کار رفته اس

احتمال بدهيم عبارت فعلي زيادتر از آن چيزي مطابق اين اصل، چنانچه  . اصل عدم زيادت و نقيصه.5

اين  است كه در منبع اصلي بوده است و چه بسا زياده اي بر آن افزوده شده است، اصل بر عدم است.

نقل مي گردد؛ مثل اينكه ترديد داريم كالم احتمال در جايي موجه است كه كالم اصلي توسط واسطه 

بعداً توسط راويان افزوده شده « في االسالم»بوده است يا اينكه « الضرر و الضرار في االسالم»اصلي، 

آمده و احتمال مي دهيم « الضرر و الضرار»به دنبال «علي مؤمن  »است. همين طور در بعضي روايات تعبير 

است. گاه نيز احتمال مي دهيم كالم اصلي داراي زيادتي بوده كه در نقل اين زيادت در اصل كالم نبوده 

افتاده است. در اين موارد اصل بر آن است كه بر اصل كالم چيزي افزوده نشده و نيز چيزي از آن كم نشده 

 است.

ظ كاربرد اين اصل در جايي است كه لفهمان طور كه در بحث عام و خاص خواهد آمد، . اصالة العموم. 6

عامي به كار رود و احتمال دهيم مراد متكلم، تمام محدوده عام نيست و بخشي از افراد تحت عام را اراده 

در چنين جايي اصل بر عموميت و شمول است. دليلي نداريم كه متكلم با اينكه لفظ عام را به  نكرده است

ورت متصل يا منفصل بر اين تخصيص كار گرفته است، معناي خاص را اراده كرده باشد؛ مگر آنكه دليلي به ص

 وجود داشته باشد. )توضيح بيشتر در بحث عام و خاص خواهد آمد.(

در بحث اطالق خواهد آمد كه هرگاه قيد محرز نشود، اطالق كالم قابل استناد است.  . اصالة االطالق.7

ي كه دليلي برخالف اصل بر آن است كه وقتي متكلم، عبارت مطلق و شاملي را به كار مي برد، تا زمان

 )توضيح بيشتر در بحث مطلق و مقيد خواهد آمد.( نداريم، همان معناي مطلق را در نظر گرفته است.

در بسياري از متون قديمي عباراتي به كار رفته است كه امروزه هم داراي كاربرد است؛  . اصل عدم نقل.9

از آنجا  در گذر زمان تحول پيدا كرده باشد. اما احتمال مي دهيم معناي فعلي متفاوت باشد و معناي اصلي

اصل بر آن است كه چنين تحولي واقع نشده كه فرآيند تحول معنايي بسيار كند و به ندرت حاصل مي شود، 

 است.

 
اين اصول همگي در فرض احتمال خالف به كار گرفته مي شوند؛ در عين حال اصولي عقاليي 

قال است. سر اعتبار و حجيت اين اصول چيزي جز كاشفيت اند و دليل اعتبار آنها سيره و روش ع

 نوعي آنها نيست و در پذيرش آنها تعبد و نكته اي غير از كاشفيت ملحوظ نيست.

 دقت کنيد!
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به کاربردهاي مختلف اصول ذکرشده کامالً توجه نماييد. بعضي از اصول، شک ما در قصد تفهيم متکلم را 

کنند. بعضي از اصول نيز ترديدهاي مدلول استعمالي را مشخص مي سازند و به عبارت ديگر،برطرف مي

نمايند، پس از آنکه مدلول استعمالي مشخص است. اصالة الحقيقه، مربوط به مراد جدي را برطرف مي

اصل عدم تقدير، اصل عدم استخدام، اصل عدم زياده و نقيصه و اصل عدم نقل از نوع اولند و در مقابل، 

قسم عام است. و اما نسبت به اصل عموم و اطالق بايد بين موارد شک در قرينه متصل و اصالة الجهه از 

 منفصل بر تخصيص يا اطالق تفکيک کرد.

  مشتق

اين كلمات را در نظر بگيريد: زوج، زوجه، مستأجر، موجر، بايع، قاضي، وكيل، معلم، عالم، متصرف، غاصب، 

 عامل، مزارع، مضارب، جاعل و... .

، مردي «زوج»اين كلمات از چيزي يا كسي حكايت مي كند كه به وصفي اتصاف پيدا كرده است: هر يك از 

فردي است كه عين مستأجره را اجاره كرده « مستأجر»است كه طرف رابطه زوجيت قرار گرفته است؛ 

کسي است كه حكم قضاوت را دريافت کرده است و... . پس عناصر موجود در الفاظ فوق « قاضي»است؛ 

. اتصاف. بنابراين 3نيز گفته مي شود(؛ « مبدأ». صفت )كه به آن 2. ذات )يا همان موصوف(؛ 1بارتند از: ع

از اين رو اين عناوين را مي توان بر ذوات  مشتق كلمه اي است كه از ذات متصف به وصف حكايت مي كند.

كيل يا قاضي است و خارجي حمل كرد. يعني مي توان گفت: محمد زوج است؛ علي مستأجر است، او و

. .... 

بي ترديد در محدوده زماني اي كه اين اتصاف وجود دارد مي توان مشتق را در مورد ذات به نحو حقيقي 

در مورد مردي كه طرف علقه زوجيت قرار دارد استعمال حقيقي است. « زوج»استعمال  استعمال كرد.

يعني  تق، مجازي است؛است اطالق مش ترديد در مواردي كه هنوز تلبس صورت نگرفتهبيهمين طور 

شخص كه هنوز مال االجاره را به اجاره نگرفته است حقيقتاً مستأجر نيست و اطالق اين كلمه بر وي 

 مجازي است.

اما گاه اتصاف حاصل شده و از ميان رفته است؛ مثل مردي كه همسرش را طالق داده است قاضي اي كه 

كه عقد اجاره اش خاتمه يافته است. به نظر مي رسد در اين حكم قضاوت او لغو شده است مستأجري 

ما انقضي عنه »مشهور آن است كه استعمال لفظ مشتق در موارد نيز استعمال مشتق، مجازي است. 

در اين اصطالح، همان وصف است كه ذات به آن متصف مي شود. « مبدأ»منظور از مجاز است. « المبدأ

نقضي شده است، استعمال مجازي است. به حكم تبادر، وقتي لفظ يعني در مواردي كه وصف، ديگر م

رسد كه در حال اطالق اين لفظ، اشتغال به تحصيل در بيان مي شود، فردي به ذهن مي« دانشجو»

 دانشگاه دارد؛ نه آن كه فارغ التحصيل شده، يا ترك تحصيل كرده است.

 
ثال، به شخصي كه پيشه او قضاوت است، آنگاه كه در عين حال گاه امر بر ما مشتبه مي شود. به عنوان م

باشد نيز قاضي گفته مي شود و نيز بر معلمي كه به كار تعليم اشتغال ندارد معلم مشغول قضاوت نمي

اطالق مي شود و... . آيا در اين موارد مشتق بر موردي حمل شده است که مبدأ از او منقضي گشته 

 اب منفي است و چنين ذواتي هنوز متصف به مبدأند.فهماند که جومياست؟ دقت بيشتر در اين مورد به ما 

مثالً در قاضي،  وصف، به گونه خاصي در نظر گرفته شده است.بايد توجه داشت كه در اين گونه موارد، 

شود، دارا بودن حكم و گفته مي« قاضي»قضاوت فعلي شرط نيست، بلكه آنچه به اعتبار آن به کسي 

اين وصف در مورد فردي كه در حال حاضر به قضاوت مشغول نيست نيز وجود دارد. در  منصب قضاوت است و

آهنگري، نجاري، معلمي و ساير پيشه ها نيز الزم نيست شخص در حال حاضر مشغول عمل خاصي باشد؛ 

بلكه كافي است فرد به آن شغل و حرفه منتسب باشد. بر اين اساس مادام كه اين اتصاف وجود دارد، 

WWW.GhadamYar.com

http://WWW.GhadamYar.com


23 
 

مشتق، حقيقي است. اما زماني كه ارتباط شغلي شخص با معلمي، قضاوت، آهنگري و مانند آن  اطالق

 قطع شد، اطالق مشتق، مجازي خواهد بود. مي بينيم كه نحوه اخذ وصف در همه جا به يك شكل نيست.

ي مي گوييم مثالً وقت از اين گذشته، گاه با مالحظه قراين مي فهميم كه اتصاف به نحو همزمان الزم نيست.

مجازات سارق، قطع دست است و يا شارب خمر به هشتاد ضربه و زاني به صد ضربه شالق مجازات مي 

شود، معلوم است كه حدوث سرقت و شرب خمر و زنا براي مجازات كافي است و به مناسبت حكم و موضوع 

شده است، نه فردي كه  پي مي بريم كه منظور از سارق در اين گونه عبارات، فردي است كه مرتكب سرقت

 .در حال ارتكاب سرقت است و ارتكاب سرقت در يك قطعه از زمان براي اجراي مجازات كافي است

 

  چکيده

 باشد.  به ظواهر کالم در کشف مراد جدي و تفسير لفظ مي رد و مفاد آن تمسک عقالنام دا« اصالة الظهور»ترين اصل لفظي، اساسي

 .باشنداصل مي ساير اصول لفظيه مصاديق اين

 شودنباشد، اصالة الحقيقه جاري مي اي در کالمهنگام شک در اراده معناي حقيقي يا مجازي، اگر قرينه. 

 شود صادر نموده است، که موجب فقدان اراده جدي مي در صورت شک در اينکه آيا متکلم کالم خود را بر اثر عواملي چون ترس

 .م جهاتي که مانع اراده جدي است وجود نداردکنيمي شود و حکماصالة الجهه جاري مي

 شوديمقدر است يا نه، اصل عدم تقدير جاري م شوددر صورتي که شک کنيم آيا لفظي که موجب تغيير معناي کالم مي. 

 ديگري اي به آن لفظ برگردد که به معناي يا اسم اشاره شود و سپس ضميراستخدام يعني لفظي در يکي از چند معنايش استعمال مي

 .گذاريمچنين چيزي، اصل را بر عدم استخدام مي اشاره کرده باشد. هنگام شک در

 گذاريمده و نقيصه مياضافه يا کم شده است، بنا را بر عدم زيا در عباراتي که توسط راويان نقل شده است اگر ترديد کنيم آيا چيزي. 

 اصل بر عموم است ت يانه،در موارد شک در اينکه آيا مراد متکلم، تمام محدوده عام اس. 

 شوداالطالق جاري مي اگر لفظي مطلق و خالي از قيد باشد، هنگام شک در اراده قيد، اصالة. 

 شده، حکم به عدم  نتيجه تغاير معناي قبلي با فعلي مرتفع به موجب اصل عدم نقل نيز شک در تغيير معناي لفظ به مرور زمان و در

 .شودمي تغيير معناي قبلي

  يد در مرحله مرحله فهم مدلول استعمالي و بعضي ترد مذکور از جهت کارکرد يکسان نيستند. بعضي از اين اصول ترديد دراصول

 .سازندمي فهم مراد جدي را مرتفع

 د ذاتي که مبدأ )= گويند. استعمال لفظ مشتق در مور« مشتق» کندبه لفظي که حکايت از ذات و صفت و انتساب آن صفت به ذات مي

 .استعمال حقيقي و در مورد ذاتي که در آينده متصف به مبدأ خواهد شد، مجاز است ت( در آن وجود دارد،صف

 باشدجاز ميمبدأ بوده و اين اتصاف منقضي شده است م نظر مشهور آن است که استعمال مشتق در مورد ذاتي که قبالً متصف به. 

 کنند، انقضاي مبدأ از ذات، به ترک آن حرفه يا داللت مي ...ت نفساني ودر مورد بعضي از مبدأها که به حرفه يا صنعت يا ملکا

 .شود، نه ترک عمل خارجيمي صنعت و زوال آن ملکه تحقق

 .شد اهدحکمي باشد، زوال مبدأ از ذات موجب زوال حکم نخو هر گاه معلوم باشد که اتصاف ذات به مبدأ، ولو در يک لحظه، موجب

 

1-  روايتي از روي تقيه صادر شده است يا نه، شک در اينکه در فرض 

 

 
 .اصل بر تقيه است( الف

 

 
 .شودمي به موجب اصالة الحقيقة حکم به عدم تقيه( ب

 

 
 .شودياصالة العموم جاري م( ج

 

 
 .است به موجب اصالة الجهه، اصل بر عدم تقيه( د

 
2- شوديک از جمالت زير اصالة الحقيقه جاري مي در کدام: 

 

 
 .در خانه موش است( الف

 

 
 .کرد موش، سالح خود را به زمين گذاشت و فرار (ب

 

 
 .کرد شير بيشه شجاعت، به سپاه دشمن حمله( ج
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 .است دريايي از علم در خانه( د

 
3- شک  وراجع به آن داشته باشيم  اي بر اراده معناي دوم از ضميرينهصورتي که لفظ مشترکي در يک معنا استعمال شود و قر در

 شود؟مي در استخدام کنيم، چه اصلي جاري

 

 
 اصل عدم استخدام( الف

 

 
 اصالة الظهور( ب

 

 
 اصالة عدم االشتراک( ج

 

 
 اصالة الحقيقه( د

 
4- مشتق در کدام يک از جمالت زير مجاز است؟ استعمال 

 

 
 .پادگان است، نه در جبهه جنگ به کسي که اکنون در« سرباز جنگجو»اطالق عنوان ( الف

 

 
 .بردمرخصي به سر مي به کسي که هم اکنون در« کارمند»اطالق عنوان ( ب

 

 
 .التحصيل خواهد شد به کسي به زودي فارغ« آقاي دکتر» اطالق عنوان ( ج

 

 
 همه موارد( د

 
5- شامل زوج و زوجه مطلقه هم  «زوجين»ه مراد از کاگر شک کنيم « هاي خود را همراه داشته باشندزوجين شناسنامه» در جمله

 ........................شود يا نه،مي

 

 
 .شودبه موجب اصالة الحقيقه شامل مي( الف

 

 
 .شودبه موجب اصالة العموم شامل مي( ب

 

 
 .شودبه موجب اصالة االطالق شامل مي( ج

 

 
 .شودنمي به موجب اصالة الظهور شامل( د

 
 

 

 ششمجلسه  -اصول فقه 

  مقدمه

  محتواي آموزشي

  چکيده

  آزمون پاياني

 

 

 انشاء و اخبار

  مقدمه

شويم که هر هاي آنها آشنا ميدر مباحث الفاظ با دو نوع مهم جمله، يعني جمله خبري و انشائي و تفاوت

رود. جمالت امري و نهيي دو قالب عمده گاه يکي در مقام ديگري به کار مي يک مفاد و کارکرد خاصي دارد و

 نين کاربرد داشته، فهم مفاد آنها در تفسير متون قانوني بسيار کارگشاست.اند که در تقجمالت انشائي
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ه رکان جملشويد؛ همچنين ادر پايان اين بحث شما با دو نوع جمله خبري و انشائي و آثار هر يک آشنا مي

انشائي و کارکرد انشا به جاي اخبار و بالعکس را خواهيد دانست؛ انشاي منجز و معلق و نيز امر و نهي و 

 .مدلول آنها را تشخيص خواهيد داد و قادر خواهيد بود اوامر مولوي و ارشادي را از يکديگر تفکيک نماييد

- 

  محتواي آموزشي

 

  اخبار انشا و

 

 دو حال خارج نيست:جمالتي كه به كار مي بريم از 

 "جمله خبري"اين گونه جمالت را كند. دهد و از آن حكايت مياي است كه از واقعيتي گزارش مي. جمله1

يعني گزارش از واقعيت و خبر دادن از آن. در اين حال، حكايتي كه گوينده كرده است اگر « اخبار»گويند و مي

د، كاذب تلقي مي گردد. اين گزارش ممكن است به لحاظ مطابق واقع و خارج باشد، صادق و اگر مطابق نبو

گذشته، حال يا آينده باشد و نيز ممكن است از يك امر منجز و غير معلق گزارش دهد، مثل اينكه بگويد: 

 «اگر پدر بيايد، علي هم خواهد آمد.»يا اينكه از يك امر تعليقي خبر دهد؛ مانند « علي آمد»

مثالً با گفته:  شود؛تي گزارش دهد، بلكه با همين كالم، معنايي ايجاد مي. جمله اي نيست كه از واقعي2

دستوري را صادر مي كند. اين سنخ از « برو!»القاي تعجب مي كند و يا با گفته: « عجب گل زيبايي!»

 مي نامند. «جمالت انشايي»جمالت را 

نَشأ را در عالم انشا تحقق مي بخشد. بر [ 1]مطابق نظر مشهور، ماهيت انشا، ايجاد است.  انشاكننده، م 

اين مبنا، بايع با انشاي بيع، ماهيت آن را در عالم انشا ايجاد مي كند و مصداقي از آن را تحقق مي بخشد. 

مفاد جمله را گزارش مي « خانه ام را فروختم»گفتن: بر اين اساس، كار او ايجاد است . در جمله خبري، با 

اين مفاد، يعني بيع را در عالم انشا تحقق مي بخشيم به « فروختم»دهيم؛ اما در جمله انشايي با گفتن: 

عبارت ديگر با انشاي بيع، تمليك منزل را گزارش نمي دهيم؛ بلكه آن را ايجاد مي كنيم و خانه را با همين 

نماييم. ايجاد تمليك، همان تمليك است؛ همان طور که ايجاد تعجب همان تعجب كردن گفته، تمليك مي 

است و ايجاد تهديد نيز چيزي جز همان تهديد نيست. طبيعي است كه تهديد كردن غير از خبر از تهديد 

 است و تعجب كردن نيز غير از خبر از تعجب است و تشويق كردن با خبر از تشويق متفاوت است.

اساس، از آنجا كه جمالت اِخباري در مقام حكايت از واقعند، صدق و كذب مي پذيرند؛ اما  بر اين

جمالت انشايي چون در مقام حكايت نيستند، بر مبناي صدق و كذب مورد قضاوت قرار نمي 

گيرند. با وجود اين در مورد اين جمالت مي توان بر مبناي روايي و ناروايي قضاوت كرد و مثالً 

يد فالن شخص ناروا و نا به جا بود، تحسين آن منظره غير زيبا بي وجه بود، تشويق گفت: تهد

 فالن دانشجو روا بود و... .

  تحليل جمالت انشايي

نَشأ»در بررسي واقعيت جمالت انشايي از يك طرف با يك محتوا رو به رو هستيم كه  نام دارد. از طرفي « م 

نِشيء بايد چنين قصدي « انشا»را مي بينيم كه شخص انشاكننده، اين محتوا  مي كند. طبيعتاً شخص م 

نَشأ در عالم انشا تحقق پيدا نمي كند.  داشته باشد؛ زيرا هيچ گاه بدون قصد انشا، مضمون و م 

با وجود اين، مهم اين است كه بدانيم شخص انشاكننده با اين مضمون و محتوا غرض اصلي اش چه بوده 

 ست. اصوالً كاركرد جمالت انشايي تابع همين انگيزه است.است و چه انگيزه اي داشته ا

ممكن است قصد شخص آن باشد كه دستوري صادر كرده باشد كه در اين صورت كاركرد « برو»در جمله: 

اگر جرأت »خواهد شخص را تهديد كند: جمله، دستور است و ممكن است قصد او دستور نباشد، بلكه مي

بدين ترتيب و بفهماند كه توان رفتن ندارد )تعجير( يا مثالً در مقام تمسخر باشد. يا مي خواهد به ا« داري برو!

با  مي بينيم که ساخت جمله، امري است؛ اما در مقام انشاي تهديد يا تعجيز يا تمسخر صادر شده است.

 م.نيز همواره ابراز تعجب نمي كنيم. چه بسا با طرح اين عبارت كسي را مسخره مي كني« عجب!»گفتن 

بر اين اساس، با انشا معموالً كاري انجام مي دهيم؛ مثالً امر، تهديد، تشويق، تحسين يا هر فعل انشايي 

گرچه « برو»دهيم. الزم نيست اين فعل دقيقاً همان باشد كه در عبارت آمده است. عبارت: ديگري انجام مي

ما با اين جمله مطلوب بودن رفتن را به  امر است، اما با آن مي توان انشاء تهديد كرد؛ يعني به جاي آنکه
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ايم و او را تهديد کرده ايم تا نرود. جمله استفهامي گرچه از نمايش گذاريم، درست برعکس عمل کرده

ساخت سؤالي برخوردار است اما ممكن است گوينده اي كه اين جمله را به كار مي برد در مقام سؤال 

يا « ممكن است آن قلم را داشته باشم؟»اشد؛ مثالً مي گويد: نباشد و تنها به دنبال انشاي طلب فهم ب

خواهد آن را به او بدهيم و با طرح اين سؤال در داند که ما قلم داريم و ميگوينده مي« آيا شما قلم داريد؟»

مهم آن است كه بدانيم كاربرد جمالت کردن قلم است.  صدد فهم چيزي نيست، بلکه در صدد طلب

منطبق با كلمات و مفاهيم اوليه و ساخت اوليه جمالت نيست و اين منظور انشايي همواره 

 گوينده است كه تكليف نهايي جمله را معلوم مي كند.

البته بايد ميان انشا به عنوان فعل مستقيم شخص م نشيء و آثاري كه بر عمل و فعل گفتاري او بار مي 

نشيء انجام مي دهد، اتفاقي صورت پذيرد؛ اما اين شود تفاوت قائل شد. چه بسا بر اثر انشا و عملي كه م  

اتفاق غير از عمل انشايي است. شخص سؤال كننده، با ايراد جمله انشايي كه با انگيزه درك مطلب صورت 

مي گيرد، سؤال مي كند. عمل انشايي او سؤال كردن است؛ اما ممكن است نتيجه اش آزردن ديگري 

استناد است؛ اما يك فعل انشايي نبوده است. با تبريك گفتن نيز که يک باشد. آزردن نيز به آن شخص قابل 

عمل انشايي است ممکن است ديگري را خوشحال کنيم؛ ولي خوشحال شدن نتيجه عمل انشايي است؛ 

نه خود عمل انشايي. همين طور كسي كه با جمالتي ديگري را تهديد مي كند، با فرض اينكه شخص مقابل 

دو كار كرده است: ابتدا تهديد را انشا كرده است؛ يعني طرف مقابل را ترسانده است؛ نيز ترسيده باشد، 

منتهي ترساندن به شيوه انشا، نه با ابزار خارجي از قبيل سالح و ...؛ سپس طرف مقابل تحت تأثير قرار 

 يي است.گرفته و حقيقتاً ترسيده است. در اينجا نيز تهديد، فعل انشايي و ترسيدن، نتيجه فعل انشا

مثالً بر انشاي ؛ نه آثار تکويني و خارجي. شود، آثار قانوني باشدحال ممکن است آثاري که بر انشا بار مي

تمليك كه از ناحيه واهب صورت مي گيرد، )بر فرض تحقق ساير شرايط( آثاري بار مي شود كه از جمله آن، 

گذار بر ل شد، به اين دليل است كه قانونمالك شدن موهوب له است. اما اين اثر كه در نتيجه انشا حاص

انشاي تمليك بالعوض، اثر بار كرده است. در اينجا نيز تحقق تمليك در ساحت انشا با تحقق آن در ساحت 

گذار بر عمل او قانون فرق دارد. اولي كار مستقيم شخص انشاكننده است و ديگري اثري است كه قانون

مهم است. كاري كه بايع و فروشنده مي كنند آن است كه در ميان مترتب كرده است. اين تفكيك بسيار 

خودشان تمليك را انشا مي كنند؛ پس مي توان گفت آنها تمليك كرده اند. اما اين تمليك غير از ايجاد 

مالكيتي است كه به عنوان اثر بر فعل انشايي آنها بار مي شود. به عنوان مثال فرض کنيد به جاي الفاظ 

ع لفظي يا افعال رايج در بيع معاطاتي، دو نفر با يکديگر قرار بگذارند که هرگاه سوت زدند، يعني رايج در بي

اند و ديگري هرگاه دست خود را بلند کرد، يعني قبول کرده است. در اين فرض پس از سوت زدن و فروخته

باشد، عقال بايع را نميبلند کردن دست، انشاي بيع انجام شده است؛ ولي چون ادات انشا نزد عقال رايج 

کنند. شناسند؛ يعني اثر را بر انشاي شخصي موجب و قابل بار نميمالک ثمن و مشتري را مالک مبيع نمي

دقيقاً به خاطر همين تفاوت است كه در جايي كه پاره اي از شرايط بيع، موجود نيست، گرچه از طرف آن دو، 

انتقالي كه اثر فعل انشايي آنهاست همچنان تحقق پيدا  تمليك انشايي صورت گرفته است، تمليك و نقل و

توان گفت اعتبار تمليك دو طرف، موضوع براي اعتبار تمليك در ميان عقال مي نكرده است. در حقيقت مي

گذار نيز )در فرض عدم ذكر شروط جديد( بناي عقال را امضا كرده است؛ لذا آثار قانوني بار مي شود و قانون

 شود.

 
 مقام انشا خبر در

گاه ساخت جمله صورت خبري دارد؛ ولي مقصود گوينده از گفتن آن جمله، يك غرض انشايي است و در واقع 

اين کاربرد متعارف است. به عنوان مثال، گوينده گاه به جاي گفتن:  باشد.كالم داراي كاربرد انشايي مي

ري در مقام دستور و انشا امر استفاده و از جمله داراي ساخت خب« فردا مي روي»مي گويد: « فردا برو»

در همه اين موارد گرچه «. درب باز است»مي گويد: « برو بيرون»مي كند، يا مثالً به جاي اينكه بگويد: 

 ساخت جمله خبري است، اما كاربرد جمله، انشايي است و اين نحوه استعمال كامالً متعارف است.

WWW.GhadamYar.com

http://WWW.GhadamYar.com


27 
 

 يادداشت تكميلي

  انشاي تعليقي

ه گذشت، در جمالت خبري، مخبر مي تواند از يك واقعيت تعليقي گزارش دهد و مثالً بگويد: همان طور ك

در جمالت انشايي نيز ممكن است م نشي، امر معلقي را «. اگر فردا آفتابي باشد، هوا گرم خواهد بود»

د هوا آفتابي بود، باي اگر»ايجاد و انشا كند؛ مثالً الزام به رفتن را منوط به آفتابي بودن هوا كند و بگويد: 

مي بينيم كه در جمله دوم كه انشاي منجز « بايد بروي»در مقايسه ميان جمله فوق با جمله: «. بروي

است، دستور به رفتن منوط و معلق به امري نشده است؛ اما در جمله اول، الزام به رفتن منوط به 

آن اين است که انشا هم اکنون صورت شباهتي نيز بين دو جمله وجود دارد و آفتابي بودن هوا است. 

گرفته است و منشأ ايجاد شده است. بايد توجه کرد که انشا معلق نيست؛ بلکه منشأ معلق است و 

در يك جمله،  است.« انشاي داراي منشأ معلق»مرادمان  ، در حقيقت«انشاي معلق»گوييم: اگر مي

تعليق و اناطه وجود ندارد. اين اناطه هرگز به وجوب رفتن به امر ديگري منوط شده است و در ديگري اين 

ْنشأ نيز محقق مي شود.  نشأ تحقق پيدا نكرده است. بي ترديد به محض انشا، م  اين معنا نيست كه م 

نشأ در ميان نباشد. پس منشأ هم اکنون هست، اما  نمي توان تصور كرد كه انشا صورت گرفته باشد و م 

ْنشأ چيزي جز يك امر معلق نيست. اين ت صور كه در جمالت انشايي معلق، انشا تحقق پيدا مي كند و م 

در زمان آينده تحقق پيدا مي كند، تصور خطايي است. تفكيك ميان انشا و منشأ غير قابل تصور است؛ 

همان طور كه ميان ايجاد و وجود نمي توان تفكيك كرد. هر گاه ايجاد در ميان باشد، بايد وجودي هم در 

 هيت انشا نيز از اين مقوله است.بين باشد. ما

ممكن است ادعا شود كه اعتبار امري سهل است و مي توان فرض كرد امري اعتباري ايجاد شود، ولي 

وجود پيدا نكند. اما اين ادعا دقيقاً شبيه آن است كه گفته شود مربعي را اعتبار مي كنيم بدون آنکه پس 

خودش يک امر تکويني و غير « اعتبار کردن»م آن است که از اين اعتبار، مربع فرض شده باشد. نکته مه

 يابد.علق ميشود و اعتبار به آن تاعتباري است. آنچه اعتباري است، چيزي است که فرض مي

توان افتد و نمياعتبار يعني فرض کردن چيزي و اين نوعي عمليات ذهني است و اتفاقي در ذهن مي

ون آنکه چيزي فرض شده باشد. آنچه امر اعتباري را اعتباري دهد بدرخ مي« فرض کردن»گفت در ذهن 

مي کند، نوع مفروض است؛ نه خود فرض کردن. مالکيت امر اعتباري است؛ ولي انشاي مالکيت، 

اعتباري نيست؛ بلکه امري ذهني و تکويني است. بر اين اساس وقتي مي گوييم م نشأ معلق است، از 

رو به رو هستيم و آن وجود يك گزاره تعليقي است. شكي نيست كه  يك جهت با يك امر موجود و بالفعل

چنين گزاره اي انشا شده است؛ پس م نشأ معلق به محض انشا به وجود آمده است. در عين حال قرار 

است چيزي در آينده تحقق پيدا كند و آن همان چيزي است كه منوط شده است. مثالً لزوِم رفتن به 

ته شده است. پس قرار است الزام در فرض آفتابي بودن هوا فعليت و تحقق پيدا آفتابي بودن فردا وابس

 كند.

است « لزوم رفتن بر فرض آفتابي بودن»مي بينيم آنچه اآلن انشا شده و تحققِ انشايي پيدا كرده است، 

 )به صورت قطعي و غير« لزوم رفتن»كه همان گزاره تعليقي است و آنچه بعداً تحقق پيدا مي كند، 

وابسته( است كه بعد از آفتابي بودن فردا محقق مي شود. بر اين اساس، در بيع معلق، قصد طرفين اين 

است كه به محض انشا، م نشأ كه همان بيع معلق است تحقق پيدا كند؛ اما الزمه تعليقي بودنش آن 

 يع است واقع نشود.بعليه نيامده است، معلق كه همان است كه تا زماني که معلق

د از تبيين ماهيت جمالت انشايي، در زير با پاره اي از اشكال متعارف آن كه معموالً در عبارات شرعي و بع

 قانوني به كار گرفته مي شود آشنا مي شويم.

 امر

 در مورد جمالت امري چند مطلب قابل ذکر است:

« برو»گوينده با بيان: . . مدلول جمله امري، به تعبيري بَعث و برانگيختن شخص مخاطب به انجام كار است1

نسبت »طرف مقابل را به طرف فعل رفتن سوق مي دهد. اين جمله بيانگر يك نسبت است كه از آن به 

تعبير مي شود. اين نسبت بين شخص آمر و شخص امرشونده )مأمور( و فعل مورد اَمر « بعثي»يا « ارسالي

 )مأموربه( برقرار مي شود.
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است جمله انشائي به انگيزه ديگري استعمال گردد و گوينده از جمله  البته همان طور كه گذشت، ممكن

امري، تهديد، تعجيز يا هر معنايي غير از دستور را در نظر داشته باشد. با وجود اين اصل بر آن است كه 

قرينه انگيزه آمر، همان امر، دستور و الزام بوده است و حمل جمله امري بر معنايي غير از اين نيازمند دليل و 

 است.

باشد، با هر يک از وجوب و استحباب . بعث و برانگيختن به انجام کار در مواردي که انگيزه آمر، انجام کار مي2

اي بر جواز ترک عمل و ترخيص مخاطب موجود نباشد، امر را حمل با اين حال اگر هيچ قرينهقابل جمع است؛ 

 باشد.مند قرينه نميبنابراين فهم وجوب از امر نياز کنيم.بر وجوب مي

. وجوب و الزام گاه با جمالتي غير از صيغه امر نيز إفاده مي شود. اين گونه جمالت ممكن است دربردارنده 3

در اين گروه جمالت اگر و مانند اينها باشد. « ضرورت دارد»، «واجب است»، «الزم است»عباراتي از قبيل: 

شده و در اين جهت از امر که دال بر مي به صراحت بيانچه از صيغه امري استفاده نمي شود، حکم الزا

« کنمامر مي»شود: اما گاهي نيز به جاي صيغه و ساخت انشايي گفته مي باشد.تر ميوجوب است قوي

که در اينجا به جاي به کار بردن هيئت امري و دستوري، ماده و مصدر مفيد معناي امر و « دهمفرمان مي»يا 

 است. فرمان به کار رفته

گاه نيز يك جمله بدون داشتن داشتن صيغه امر ونيز بدون به كار گرفتن معاني معادل امر در ماده و مصدر، در 

مي »گفته مي شود: « برو و فالن كتاب را بخر»مقام بيان وجوب الزام به كار گرفته مي شود. مثالً به جاي: 

اخت و قالب خبري در مقام انشاي امر به كار در اين موارد، جمالت با س«. روي و فالن كتاب را مي خري

 گرفته شده اند.

. جمالت امري گاه بيانگر حكم تكليفي وجوب هستند، و گاه به کمک قرائن مي فهميم كه خواست شارع 4

 در حد طلب الزامي نبوده است كه در آن صورت حمل بر استحباب مي شود.

مثالً  بياِن يك شرط يا يك ضرورت غير تكليفي به كار مي رود.در بسياري از موارد نيز جمله امري تنها در مقام 

يك حكم تكليفي الزامي بيان نمي شود و منظور اين نيست « در اجاره بايد مدت را معلوم كنيد»در جمله: 

كه تعيين مدت تكليفي است كه تخلف از آن به معناي تخلف از امر شارع است و عقوبت دارد؛ بلكه منظور 

خواهيد اجاره به نحو صحيح منعقد شود، بايد مدت معلوم باشد. در اين موارد انشاي ر ميآن است كه اگ

بيان ديگري است از اينكه شرط « عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد»تكليف نشده است و لذا عبارت: 

ين ااست و « ارشاد به شرطيت»صحت عقد، عقل و بلوغ و قصد است. در اصطالح گفته مي شود: امري 

 گويند.« اوامر ارشادي»گروه از جمالت ا مري را 

  

  نهي

گوينده با القاي نهي درصدد منع طرف مقابل از انجام كار خاصي  . مفاد اين گونه جمالت، منع است.1

باشد؛ همان طور كه با امر، درصدد برانگيختن او به انجام كار است. به عبارتي مفاد جمالت نهيي نسبت مي

است كه بين نهي كننده )ناهي( و نهي شونده )منهي( و فعل )منهي عنه( برقرار مي منعي يا زجري 

 گردد.

. نهي نيز در صورت عدم قرينه بر جواز فعل، حمل بر الزام مي شود و به عبارت ديگر، نهي ظاهر در حرمت 2

ذار نخواسته است گهمان طور كه ظاهر امر، وجوب است. بنابرايناگر به قرائني فهميده شود كه قانون است؛

جلو كار را به نحو الزامي بگيرد و خواست او اين است كه ترجيحاً اين عمل ترك شود، نهي را حمل بر کراهت 

 فته مي شود.گ« کراهتي»يا « نهي تنزيهي»کنيم و به چنين نهيي مي

يز از ماده و مصدر گاه ن« نرو»مثل اينكه مي گوييم:  . نهي نيز همانند امر گاه با صيغه نهي ادا مي شود؛3

تو را از اين كار نهي مي »گوييم: هاي آن )بر حذر داشتن و ...( استفاده مي كنيم و مثالً مينهي يا مترادف

كه ماده و مصدر نيز از مقوله نهي نيست؛  گاهي نيز از جمله اي با ساخت خبري استفاده مي كنيمو « كنم

 «.تو نمي روي»مانند: 

باشد و فهميم كه نهي در مقام بيان حكم تكليفي، اعم از حرمت يا كراهت نمي . گاه به كمك قراين مي4

يا « بدون حضور دو شاهد عادل طالق ندهيد»مثالً وقتي گفته مي شود:  تنها بيانگر يك منع وضعي است.

 منظور آن است كه نكاح يا طالق در اين صورت باطل است؛ نه اينكه اجراي صيغه نكاح يا« ازدواج نكنيد»
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طالق حرمت دارد و شخص مرتكب عمل حرام شده است. در اين موارد اگرچه ساخت جمله به همان صورت 

نهيي است، اما مضمون نهايي آن بيان مانعيت است و به عبارتي جمله نهي در مقام ارشاد به مانعيت 

« ي ارشادينواه»اين گروه از جمالت نهيي، چيزي به كار گرفته شده است و حمل بر حرمت نمي شود. 

 ناميده مي شوند.

 جمالت عقود و ايقاعات

 عقود و ايقاعات و به طور کلي تصرفات اعتباري، از طريق انشا صورت مي پذيرد؛همان طور كه گذشت، 

يعني با خبر دادن از رضايت، نمي توان اثر عقود و ايقاعات را مترتب نمود و بايد تصرف را انشا کرد و ايجاد 

مالت عقود و ايقاعات، در قالب جمالت خبري در زمان گذشته است )فروختم، خريدم نمود. شكل متعارف ج

و...(. در عين حال علي القاعده هر شكلي از جمله كه عرفاً بتواند منظور طرفين انشا را برساند قابل قبول 

 گذار شكل و قالب خاصي را مقرر كرده باشد.است؛ مگر آنكه شارع و قانون

 
اعتبار نفساني را  نظريه ديگر، ماهيت انشاِ، ابراز است و انشاكننده تنها يك حالت نفساني و يا يك مطابق [1]

جب و نيز جمله تعجبي، بيان حالت تع ابراز مى كند. بر اين اساس، جمله استفهامي، بيان حالت استفهام و

 .كند با انشاي بيع، اعتبار نفساني پيشين را ابراز مي جمله امري نيز بيان طلب نفساني است؛ چنان که بايع

- 

 

  چکيده

  دهد و جمله انشائي آن است که زارش ميکه از واقعيتي گ شود. جمله خبري آن استتقسيم مي« انشائي»و « خبري»جمله به دو قسم

 .شودمي با آن معنا و مفهومي ايجاد

 پذيرندپذيرند اما تحسين و تقبيح ميکذب نمي جمالت خبري قابل اتصاف به صدق و کذبند و جمالت انشائي اگرچه صدق و. 

  سرانجام انگيزه  لزوم وجود قصد انشا براي تحقق انشا و چند چيز بايد توجه داشت: نوع قالب جمله انشائي،در جمالت انشائي به

 .در يک قالب انشائي واحد، مختلف باشد هامنشي؛ زيرا ممکن است انگيزه

 ني و حقوقيقانو تواند هم آثار تکويني بار شود، هم آثاربر اثر جمله انشائي مي. 

 (انشاء شود )خبر در مقامي است ولي با آن معنايي انشا ميگاه قالب جمله خبر. 

 ر انشاي تعليقي، دحال منشأ با انشا بالفعل موجود شده است؛ ولي  د. در هرتوان امر منجز يا امر معلقي را انشا کربا جمله انشائي مي

 .خود امري تعليقي است منشِأ موجود بالفعل،

 تواند چيزي باشد؛ اگرچه داعي آمر مير ميسمت انجام کا اد آن بعث مخاطب و تحريک او بههاي انشا، امر است که مفيکي از قالب

 .خارج باشد غير از مطلوبيت انجام عمل در

 باشد ناي بر خالف آشود؛ مگر آنکه قرينهاز امر وجوب فهميده مي. 

 ه از ماده اعي بعث به سمت انجام کار يا استفادخبري به د ملههايي به جز امر نيز وجود دارد؛ مانند جبراي افاده وجوب، اسلوب

 .«امر»

  ه وجوب يا استحباب عملي را انشا کاوامر مولوي آن است  شوند. مقصود آمر درتقسيم مي« ارشادي»و « مولوي»اوامر به دو قسم

 .. استو.. جزئيت، شرطيتگرچه بعث و تحريک وجود دارد؛ ولي قصد اصلي، خبر دادن از مطلبي مثل  نمايد. در اوامر ارشادي نيز

 عنه( استعمل )منهي قالب ديگر انشا نهي است که مفاد آن زجر و بازداشتن مخاطب )منهي( از. 

 (دال بر کراهت خواهد بود )نهي تنزيهي در اين صورت اي بر عدم حرمت اقامه شود کهنهي مفيد حرمت است؛ مگر اينکه قرينه. 

  عيتي خاص مانند مانعيت و... ذکر گاه به داعي بيان وض رود )نهي مولوي( وبه کار مينهي نيز گاه به داعي بيان حکم تکليفي

 .(شود )نهي ارشاديمي

پذيرد و اگر قالب خاصي از سوي مقنن تعريف نشده آنها صورت مي تحقق محتواي مورد نظر در عقود و ايقاعات تنها از طرق انشاي مفاد

 .عرف کافي است باشد، قالب مورد پذيرش

 

 

1- که علت اصلي اين مطلب آن است. خبريه قابل صدق و کذب است جمله.................... 

 

 
 .است قصد متکلم، خبر دادن از يک واقعيت( الف

 

 
 .محتواي آن بيان يک واقعيت است( ب
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 .قصد ايجاد در آن دخالت ندارد( ج

 

 
 همه موارد( د

 
2- کدام گزينه صحيح و کدام نادرست است« بعت  »جمله  در مورد: 

 

 
  .تواند خبري هم باشداين جمله مي( الف

 

 
  .شود و در فرض عدم تحقق بيع خارجي، کاذب خواهد بودجمله انشائي مي اگر قصد گوينده حکايت از اعتبار نفساني باشد،( ب

 

 
  .نشا داردعدم قصد ا انشائي بودن يا نبودن اين جمله بستگي به وجود و( ج

 

 
  .نکند تواند اثر خارجي بر اين جمله مترتبگذار ميقانون( د

 
3- باشداي خبري است و در مقام انشا نميهاي زير جملهاز گزينه کدام يک: 

 

 
 «!است اسلحه خطرناک»: يمگويهنگامي که به کودک مي( الف

 

 
 «.کن هرگاه از قبله برگرداندي، نمازت را اعاده»( ب

 

 
 .«وجوب نماز مشروط به بلوغ است» :گوييمبه کسي که جاهل به مسأله شرعي است مي( ج

 

 
 «.طلوع آفتاب نزديک است»: گوييمخواب است مي قبل از طلوع آفتاب، براي نماز خواندن، به شخصي که( د

 
4- درست را از نادرست جدا کنيد موارد: 

 

 
 .نشا استخبر در مقام ا «خوب درس بخوان و جايزه باارزشي بگير»: جمله( الف

 

 
س از نماز پترک عمل تسبيحات »: و جمله« .بخوانيد( س)حضرت زهرا پس از پايان نماز، تسبيحات»: با مقايسه دو جمله( ب

 .است فهميم امر وجوبي نيست و به داعي بعث و تحريک به سمت عمل انشا نشدهمي «موجب اعاده نماز نيست

 

 
 .ارشاد به نفوذ تصرفات وکيل در فرض مذکور است« .است تصرفات وکيل پيش از اطالع از عزلش نافذ»: جمله( ج

 

 
 .امر ارشادي است «.زوجه را در حضور دو شاهد عادل طالق دهيد»: جمله( د

 

 
 .انشاي تعليقي است« .نافذ است اگر دو شاهد عادل حضور داشته باشند، طالق»: جمله( هـ

 
5- باشداز اوامر يا نواهي زير ارشادي مي کدام يک: 

 

 
 «.کنيد براي سالم ماندن، غذاي سالم مصرف»( الف

 

 
 «.بپردازيد پيش از آنکه عرق اجير خشک شود، اجرت او را»( ب

 

 
 «.بدهيد در صورت افطار عمدي روزه، بايد کفاره»( ج

 

 
 «.ربا نخوريد»( د

 
6- مگر آنکه  ،(وطي کند) هرکس ظهار کند، همسرش در حکم مادرش نيست و ظهارکننده نبايد به همسرش نزديک شود» :جمله

 ................ «.کفاره داده باشد

 

 
 .مفيد حکم وضعي و نهي تحريمي است( الف

 

 
 .تنزيهي است قرينه بر نهي..........« مگر آنکه »: ارتعب( ب

 

 
 .مفيد حکم وضعي است «ظهار کننده نبايد به همسرش نزديک شود»عبارت ( ج
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 .ندارد حکم تکليفي وجود( د

 
7- هديد واقعاً مطلوب بوده يا آنکه ت کنيم که آيا رفتن فرزندو شک مي« تواني، نزد فالني برواگر مي» :گويدفرزندش مي پدري به

  .......شده است، در اين صورت

 

 
 .الحقيقه رفتن الزم است، به دليل اصالة( الف

 

 
 .تهديد الزم نيست، به دليل عدم قرينه بررفتن ( ب

 

 
 .رفتن رفتن الزم نيست، به دليل عدم قرينه بر مطلوبيت( ج

 

 
 .الحقيقه رفتن الزم نيست، به دليل اصالة( د

 
8- کدام گزينه صحيح است؟ اي ربوي ميان دو نفر صورت گرفته است،با فرض اينکه معامله. شارع، بيع ربوي باطل است به حکم 

 

 
 .است انشاي شخصي ميان بايع و مشتري صورت نگرفته( الف

 

 
 .شودولي آثار عقاليي بار نمي ؛انشاي شخصي ميان بايع و مشتري صورت گرفته است( ب

 

 
 .شودولي آثار شرعي بار نمي انشاي شخصي ميان بايع و مشتري صورت گرفته است؛( ج

 

 
 ب و ج( د

 
 

 تمجلسه هف -اصول فقه 

  مقدمه

  محتواي آموزشي

  چکيده

  آزمون پاياني

 

 

 عام

  مقدمه

هاي بيان اين عموميت و احکام شود و تعميم دارد. شناخت قالبقانون گاه شامل همه افراد يک عنوان مي

حث باست که در اين « معا»هاي شمول حکم، مربوط به آن از اهميت بسياري برخوردار است. يکي از قالب

کند و شود و حکم را از عموم خارج ميپردازيم. شناخت موارد عام و قيودي که بر آن وارد ميبه آن مي

چگونگي تأثير اين قيود، در تفسير متن قانوني دخالت تام دارد. همچنين الزم است اقسام عام را نيز به 

 درستي بشناسيم.

هيد شد: ماهيت عام و چگونگي بيان آن در لفظ، معناي تخصيص، تخصيص در اين بحث با اين امور آشنا خوا

متصل و چگونگي تأثير آن در عموم، تخصيص منفصل و چگونگي تأثير آن در عموم، اقسام عام به لحاظ نحوه 

 .تعلق حکم و تفاوت عملي آنها، اقسام عام به لحاظ محل شمول و توسعه

 

 

  محتواي آموزشي

 

  عام
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ير را تلف كند، ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد؛ اعم از اينكه از روي عمد تلف هر كس مال غ»

 ق. م.( 328)م « كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت...

اين ماده قانوني از جهات مختلفي داراي شمول و تعميم است. هر كس كه مال را تلف كند ضامن است؛ هر 

شد، مرد يا زن، باسواد يا بي سواد، پير يا جوان و... . از طرفي در اين ماده تصريح شده است كه تلف، كه با

 عمدي باشد يا غيرعمدي و مال نيز عين باشد يا منفعت، تفاوتي ندارد.

قانون در بسياري از موارد از تعابيري استفاده مي كند كه براي بيان شمول و تعميم وضع شده است: مانند 

ر )هر چيزي که، هرکس، هر يک، هر گاه(، هيچ )هيچ کس، هيچ چيز، هيچ وقت(، همه )همه افراد، همه ه

اين كلمات كه داللت بر مي، كليه، جميع، همه، ك الً و ... . به ها( اعم از اينكه، تمام، تماجا، همه زمان

 در عبارات قانوني زير ديد: نمونه اين گونه كلمات را مي توان مي گويند.« ادات عموم»شمول مي كنند، 

 ق. م.( 754ري كه غيرمشروع باشد. )ماده هر صلح نافذ است، جز صلح بر ام -

ر كس شخص را از تحت اقتدار ذيحق يا قائم مقام او بدون رضاي او خارج كند، در حكم كفيل ه -

 ق. م.( 745است. )ماده 

 ق. م.( 457شود. )م  ن ثابتآهر بيع الزم است؛ مگر اينكه يكي از خيارات در  -

ق.  147ال مباحي را با رعايت قوانين مربوط به آن حيازت كند، مالك آن مي شود. )ماده مهر كس  -

 م.(

 ق. م.( 323صحت است. )م  هر معامله كه واقع شده باشد، محمول بر -

به ب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده شود... داخل در بيع و متعلق هر چيزي كه بر حس -

مشتري است؛ اگرچه در عقد صريحاً ذكر نشده باشد و اگرچه متعاملين جاهل بر عرف باشند. )ماده 

 ق. م.( 356

 ق. م.( 445قل به وارث مي شود. )ماده هر يك از خيارات بعد از فوت منت -

م ز قبيل قرض و ثمن مبيع و مال االجاره عين مستأجره از حيث صالحيت محاكم در حكاكليه ديون،  -

 ق. م.( 20منقول است، ولو اينكه مبيع يا عين مستأجره از اموال غيرمنقوله باشد. )ماده 

مام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غير منقوله كه طبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد، ت -

 ق. م.( 32بالتبع مال مالك اموال مزبوره است. )ماده 

ر چند شرط ضمان كوك و غيرمسكوك، مستعير ضامن است، هدر عاريه طال و نقره، اعم از مس -

 ق. م.( 644نشده و تفريط يا تعدي هم نكرده باشد. )ماده 

 ق. م.( 31صرف صاحب آن نمي توان بيرون كرد، مگر به حكم قانون )ماده تهيچ مالي را از  -

ا اجازه زن خود. )ماده ر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد، مگر بهيچ كس نمي تواند دختر براد -

 ق. م.( 1049

  متصل تخصيص

وجود كلماتي كه براي تعميم و شمول وضع شده اند باعث مي شود حكم، تمام افراد تحت شمول را شامل 

گردد و به عبارتي ظهور جمله در عام و عموم منعقد گردد؛ مگر آنكه به نحو متصل، عبارتي دال بر تخصيص 

از ابتدا « هر صلح نافذ است جز بر امري كه غير مشروع باشد.»مثال، عبارتِ:  وجود داشته باشد. به عنوان

در همه صلح ها به استثناي صلح غيرمشروع داراي شمول و عموم است و ظهور جمله، در محدوده صلح 

ق. م. هر چيزي كه برحسب عرف و عادت جزء يا تابع  357هاي مشروع شكل مي گيرد. همين طور در ماده 

رده نشود، داخل در بيع دانسته نشده است؛ اما بالفاصله و به نحو متصل، تخصيص صورت گرفته مبيع شم

بنابراين ظهور عموم از ابتدا در محدوده اي است كه در « مگر اينكه صريحاً در عقد ذكر شده باشد.»است: 

بنابراين، تخصيص عقد ذكر نشده باشد و لذا شامل توابعي كه صراحتاً در عقد ذكر مي شوند نمي باشد. 

 متصل مانع انعقاد ظهور در عموم مي شود.

در عين حال بايد توجه داشت كه اين بدان معنا نيست كه كلمات عام در معناي عام به كار گرفته نشده اند؛ 

و .... در همان « هر بيع»، «هرکس»در « هر»بلكه الفاظ عموم در همان معناي عام به كار مي روند؛ يعني 

به كار مي رود و اين طور نيست كه در معناي بعض به كار رفته باشد؛ نهايت اينكه با وجود معناي عام 

استثنا، حكم از ابتدا روي كليه افراد به استثناي گروه يا افراد خاص آمده است. در اين گونه موارد، به 
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که يكي داللت بر استفاده شده است؛ يعني دو عبارت به کار رفته است « تعدد دال و مدلول»اصطالح از 

 عموم و ديگري داللت بر استثنا مي كند و اين دو بر روي هم خاص را مي فهمانند.

  تخصيص منفصل

در مقابل تخصيص متصل كه مانع انعقاد ظهور در عموم مي باشد، گاه جمله داراي مفاد عام است و ظهور 

در اين موارد، ظهور در مي گيرد.  عام شكل مي گيرد؛ اما در عبارت ديگر و به نحو منفصل، تخصيص صورت

به گونه اي كه جمع اين دو  اندازد؛معناي عام شكل گرفته است و مخصص منفصل اين ظهور را از اعتبار مي

عبارت اقتضا مي كند تنها عام تخصيص يافته قابل استناد باشد و نتوان تمام محدوده عام را تحت حكم 

م. اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك  ق. 8دانست. به عنوان مثال، مطابق ماده 

، ظهور جمله را در معناي عام «از هر جهت»كرده يا مي كنند از هر جهت تابع قوانين ايران است. تعبير 

منعقد مي كند و با فرض اينكه در ادامه جمله و به نحو متصل، عبارتي دال بر تخصيص نيامده است، اين 

ق. م. كه بر طبق آن تركه منقول و غير منقول اتباع خارجه  967رار پيدا مي كند. اما وجود ماده ظهور استق

كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه، از قبيل قوانين مربوط به تعيين وراث و مقدار سهم االرث 

در عموم قابل استناد نباشد و  8و... تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود، باعث مي شود ظهور ماده 

 پس از جمع بين اين دو ماده، عاِم مخصص قابل استناد خواهد بود.

بنابراين تفاوت دو نوع تخصيص متصل و منفصل در آن است كه در اولي ظهور از ابتدا در خاص منعقد مي 

ولي پس از وصول مخصص قابل استناد [ 1] شود؛شود؛ اما در دومي ظهور در همان معناي عام منعقد مي

گذار، آن يعني در بخشي از ظهور، اعتبار عام از بين مي رود و ما كشف مي كنيم كه منظور قانون نيست؛

صل را دارد که در نهايت گستره مذکور در جمله اول نبوده است. عبارت مخصص در اين موارد حكم قرينه منف

 گذار را بيان مي كند.مراد اصلي شارع و قانون

 
 يادداشت توضيحي

گذار و شارع با افراد متعارف و عادي متفاوت است. رويه عرف عام اين بايد توجه داشت كه شيوه قانون

المي ا در يك مجموعه به هم پيوسته كکند همه مراد و مقصودش رگونه است كه هر شخصي سعي مي

كند. اما در شرع و قانون رويه القا كند و ظاهر حال فرد اين است كه تمام منظورش را يك جا بيان مي

متعارف اين است كه همه مراد در عبارات گوناگون و از هم جدا القا مي شود. در چنين شرايطي وظيفه 

ن وجود قراين منفصل مفسر آن است كه در مجموعه كلمات و در محدوده اي كه به طور متعارف امكا

 هست، فحص كند.

  عام استغراقي، عام بدلي، عام مجموعي

گاه عموميت به گونه عام را مي توان به لحاظ نحوه تعلق حكم به عام به سه صورت متفاوت در نظر گرفت. 

هر كس مالي را »به عنوان مثال، در عبارت:  اي است كه حكم در عرض هم شامل همه افراد مي شود.

هر فردي در عرض فرد ديگر مشمول حكم است و به ميزاني كه افراد اقدام به « د، ضامن آن استتلف كن

اتالف كنند، مشمول حكم ضمان مي شوند و تطبيق اين حكم بر يك فرد، كفايت از تطبيق آن در مورد افراد 

مستغرق در افراد  مي نامند؛ به دليل اينكه فراگير و «عام استغراقي»ديگر نمي كند. اين چنين عامي را 

 است و همه آنها را جدا جدا شامل مي شود.

مثل اينكه در  فايت از ديگري مي كند؛ك -ه نحو علي البدل ب -تطبيق در مورد يك فرد « عام بدلي»اما در 

« هر كس»جعاله، جاعل اعالم مي كند كه هر كس فرزند مرا پيدا كند، فالن مبلغ به او مي دهم. در اينجا 

وميت و شمول است؛ يعني در يافتن فرزند و پرداخت مبلغ فرقي ميان افراد نيست و هر فردي مي بيانگر عم

فت تواند فرزند را بيابد و اين مبلغ را دريافت كند. حال اگر يک نفر زودتر از بقيه فرزند را بيابد، پاداش خوهد گر

 و با انجام مورد جعاله، خطابي متوجه بقيه افراد نخواهد بود.

نيز همه با هم مشمول حكم هستند؛ اما نه جدا جدا و نه به نحو « عام مجموعي»م سوم، يعني در قس

مثل اينكه در آيين نامه تشكيل جلسه پيش بيني مي شود  علي البدل؛ بلكه در هيئت تركيبي و جمعي؛

ه اين در اينجا رسميت جلسه منوط ب« در صورت حضور تمام اعضا، جلسه از رسميت برخوردار است.»كه: 
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همه اعضا موظفند رأس ساعت »شده است كه اعضا با هم حضور داشته باشند. فرق اين جمله با جمله: 

در اين است كه در جمله اخير اين وظيفه براي تك تك افراد تعريف شده است و « مقرر حضور به هم رسانند

اد امتثال تکليف نکند، مانع امتثال هر يک از اعضا به سهم خود بايد وظيفه را امتثال نمايد و اگر يکي از افر

بقيه نيست؛ اما در جمله قبل، رسميت جلسه قائم به حضور كل است و اگر يک نفر حاضر نشود، حضور 

 تأثير است.بقيه در رسميت بخشيدن به جلسه بي

م عالوه بر نحوه بيان، معموالً نوع مناسبت ميان حكم و موضوع تا حدي راهنماي ما در تشخيص نحوه عمو

 است.

 
  عام احوالي عام افرادي، عام زماني،

و عبارت، شمول را در گستره افراد نشان  شمولي كه از عام فهميده مي شود، گاه در عرصه افراد است

، «همه خيارها»، «تماِم دارندگان اموال»، «هر عقدي»، «همه افراد»دهد. مثالً وقتي گفته مي شود: 

 وينده به دنبال آن است كه حكم خود را نسبت به افراد تعميم دهد.و... گ« هر اقراري»، «همه اموال»

هاي ها و زمانبه اين معنا كه براي يك فرد، حالت ها و حاالت مختلف است؛گاه نيز شمول نسبت به زمان

مختلفي در نظر گرفته مي شود و گوينده مي خواهد حكم خود را نسبت به هر يك از آنها جدا جدا سرايت 

، عالوه بر اينكه، اين تعميم براي «هر عقدي در هر زمان الزم الوفاء است» وقتي گفته مي شود: دهد. مثالً 

هر عقدي بيان شده است )عموم افرادي(، گوينده اصرار دارد كه در عمود زمان نيز جداگانه براي هر عقدي 

و... در خيلي از « هميشه»، «هرگز»، «در هر حال»، «همواره»شمول و عموم را برساند. تعابيري از قبيل 

 موارد اين نوع عموم را القا مي كند.

بنابراين آنچه در باب عام گفته مي شود، محدود به عام افردي نيست؛ بلكه شامل عام زماني و احوالي هم 

 مي شود.

 
 يادداشت تكميلي

زمان هاي مختلف و  . شايد تفاوت ميان حال و زمان چندان مهم نباشد؛ اما در هر صورت گاه يك فرد را در1

در طول زمان مورد لحاظ قرار مي دهيم و گاه حالت هاي مختلفي را كه براي آن فرد هست مد نظر قرار 

هاي يک شخص يا شيء، در زمان هاي متفاوت و در طول زمان در نظر مي دهيم. الزم نيست حالت

نمود؛ حتي اگر آن فرد  گرفته شوند؛ بلكه مي توان حالت هاي متفاوت را در يك نقطه زماني فرض

همزمان داراي آن حالت ها نباشد. ايستاده بودن، نشسته بودن، خواب يا بيدار بودن و... حالت هاي 

متفاوت همان يك فرد است و ممکن است بعضي از آنها قابل جمع با يکديگر نباشند )مانند بيداري و 

ك فرد، ؛ يعني براي ي«در هر حالت»وييم: گيرد و وقتي مي گخواب(؛ ولي عموم احوالي به آنها تعلق مي

 فروض مختلف حالت را مورد نظر قرار داده ايم.

. همان طور كه گاه به مصاديق يك عنوان توجه داريم و حكم را به نحو عام روي آن افراد و مصاديق مي 2

« همه اصناف»، «همه انواع»، «همه اقسام»بريم، گاه نيز انواع و اصناف مورد نظرند. عباراتي از قبيل: 

 و... به شمول حكم در ناحيه اقسام، انواع و اصناف يك مجموعه نظر دارند.
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ن قواني مانده است، يعني غير جهتدر اينجا، بخشي از عام است که پس از تخصيص باقي« خاص»از  مراد [1]

 .بين او دو تفکيک نمود اصليه. در مواردي نيز مراد از خاص در عبارات، همان مخصص است. بنابراين بايد

 

 

 

  چکيده

  کهاعم از اين» ،«هر»نام دارد. کلماتي مانند: « عام» افراد با الفاظ دال بر شمول بيان شود،حکمي که شمول آن نسبت به همه» ،

 .شونداز الفاظ عموم محسوب مي ....و« هيچ»، «کليه»، «تمام»

 شودتقسيم مي« منفصل»و « متصل مخصص»دو قسم  نام دارد و به« مخصص»کند، قيدي که بعض افراد را از عموم خارج مي. 

 ر الفاظ عموم از باب تعدد دال و مخصص متصل در کنا آفرينيشود. نقشخصص متصل ظهور جمه از ابتدا در خاص منعقد ميبا م

 .عموم مدلول است؛ نه استعمال مجازي الفاظ

 شودبا مخصص منفصل عموم به مقدار قرينه از حجيت ساقط مي. 

 تمسک به عموم تنها پس از فحص و يأس از وجود مخصص ممکن است. 

  :شود. در عام استغراقي حکم به هر يک از افراد تقسيم مي «مجموعي»و « بدلي»، «استغراقي»عام از جهت تعلق حکم به سه قسم

سقوط تکليف  گيرد و امتثال يک فرد موجبدر عام بدلي حکم به همه افراد به نحو علي البدل تعلق مي .گيرددر عرض ديگري تعلق مي

 .انددهشفرد در نظر گرفته  «يک»همه افراد با هم يک حکم دارند و گويا همگي شود و در عام مجموعي مي

ها يا همه حاالت يک فرد باشد، عام، افرادي يا ازماني يا احوالي همه زمان بسته به اينکه شمول و فراگيري حکم نسبت به همه افراد باشد يا در

 .است نيز متصوربه همين ترتيب عموم نسبت به انواع و اصناف  .خواهد بود

 

 

 

1- تواند بر عام استغراقي منطبق باشد؟هاي زير مياز گزينه کدام يک 

 

 
 .را دارند هر يک از افراد، امتثال و عصيان مخصوص به خود( الف

 

 
 .شودشود، اما عصيان يکي موجب سقوط تکليف از همه مينمي ل بقيه حسابگرچه امتثال يکي به جاي امتثا( ب

 

 
 .شودامتثال يک نفر که موجب سقوط مي شود؛ به خالفعصيان يک نفر موجب سقوط تکليف نمي( ج

 

 
 .شودبقيه مي مورد موجب سقوط تکليف ازامتثال و عصيان در يک ( د

  
2- ام کد« .بيمه را برطرف کند هاي تغذيه، مسکن، کار و بهداشت و تعميمدولت بايد هر نوع محروميت در زمينه»: عبارت در مورد

 تر است؟گزينه صحيح

 

 
 .عبارت نيست د جدي اينهاي فرهنگي مرابرطرف ساختن محروميت( الف

 

 
 .استعمالي نيست هاي فرهنگي جزء مدلولبرطرف ساختن محروميت( ب

 

 
 .مخصص منفصل الزم است هاي فرهنگي از شمول کالم،براي خارج کردن محروميت( ج

 

 
 .بزند وجود ندارد هاي فرهنگي تخصيصمحروميت در کالم قرينه متصلي که عموم را نسبت به( د

  
3- «است تدر مورد اين دو جمله کدام گزينه نادرس«. مضاربه عقدي جايز است» -« عقدي الزم است هر: 

 

 
 .است عموم افرادي و احوالي را تخصيص زدهمخصص متصل، ( الف

 

 
 .است مخصص متصل عموم را نسبت به يک نوع تخصيص زده( ب

 

 
 .است مخصص منفصل عام را نسبت به يک نوع تخصيص زده( ج

 

 
 الف و ب( د
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4- 4. «د اين در مور«. خيار فسخ دارند متعاملين در مجلس بيع» -«بيعي الزم است، مگر آنکه يکي از خيارات در آن ثابت شود هر

 :کنيد هاي درست و نادرست را انتخابدو جمله گزينه

 

 
 .کالم اول است خيار، مدلول استعماليعدم لزوم در فرض ثبوت ( الف

 

 
 .است جمله دوم، مخصص منفصل براي عموم جمله اول( ب

 

 
 .ودب براي حکم به عدم لزوم بيع در مجلس کافي بود، جمله دوماگر جمله اول فاقد مخصص متصل مي( ج

 

 
 .قابل استنباط است حتي بدون جمله دوم نيز حکم به جواز بيع در مجلس( د

 

 
 .کندظهور استعمالي جمله اول را عوض نمي جمله دوم گرچه مخصص است، ولي چون متصل نيست،( هـ

 

 
 .شودمحسوب نمي کند، مخصصجمله دوم چون نوع خيار را مشخص مي( و

  
5- حيازت کند، مالک آن  ه آنهرکس هر مال مباحي را با رعايت همه قوانين مربوط ب»: شده در جملهعبارات مشخص نسبت به

 است؟ بل تطبيقهاي زير قااصطالحات کدام يک از گزينه« .شودشناخته مي

 

 
 استغراقي عموم -عموم بدلي -عموم استغراقي( الف

 

 
 استغراقي عموم -عموم استغراقي -عموم استغراقي( ب

 

 
 مجموعي عموم -راقيعموم استغ -عموم استغراقي( ج

 

 
 مجموعي عموم -عموم بدلي -عموم بدلي( د

  
 هشتمجلسه  -اصول فقه 

 

  مقدمه

  محتواي آموزشي

  چکيده

  آزمون پاياني

 

 

 اجمال مخصص

  مقدمه

باشند، گاه در فهم مخصص دچار جريان استنباط قانون از الفاظي که عام بوده، داراي مخصص نيز ميدر 

شويم و با مخصص داراي اجمال رو به رو هستيم. اين اجمال، ما را با مشکل فهم حکم رو به رو مشکل مي

اقسام اجمال درد مخصص  ر اين بحث به بررسي اين مسأله با توجه بهدکند که بايد به عالج آن پرداخت. مي

 پردازيم.مي

توانيد دو قسم اجمال مفهومي و مصداقي را از يکديگر تميز دهيد، خواهيد دانست در شما پس از اين بحث مي

توان از عام حکم را استنباط کرد يا نه و نيز فرض اجمال مفهومي يا اجمال مصداقي در مخصص متصل آيا مي

توان به استناد عام ومي يا اجمال مصداقي در مخصص منفصل آيا ميخواهيد دانست در فرض اجمال مفه

 حکمي را استنباط نمود يا نه.

 

  محتواي آموزشي

 

 مخصص اجمال

همان طور كه گذشت، در صورتي كه عام تخصيص خورده باشد، آنچه قابل استناد است، عام منهاي 

 مخصص است.
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بهام است و در نتيجه مخاطب نمي داند دقيقاً چه گاه تخصيص توسط عباراتي صورت مي گيرد كه داراي ا

مواردي از تحت عام خارج شده است. آيا در اين صورت مخاطب بايد به ظهور عام استناد كند و اصل عموم را 

جاري كند يا اينكه در محدوده اي كه احتمال تخصيص مي رود عام قابل استناد نيست؟ اين سؤال در اصطالح 

معناي سرايت اجمال ح مي شود: آيا اِجمال خاص، به عام هم سرايت مي كند؟ اصوليون اين گونه مطر

 خاص به عام اين است که نسبت به مواردي که شمول مخصص، مشکوک است، عام نيز حجيت ندارد.

بنابراين در محدوده اي كه احتمال تخصيص مي رود، نه مي توان به دليل مخصص استناد كرد؛ زيرا فرض بر 

اقد داللت و داراي اجمال است و نه مي توان به عام استناد كرد؛ زيرا كه اين اجمال به عام اين است كه ف

اما در صورتيكه اجمال فقط در محدوده مخصص باقي بماند و به عام سرايت نكند، هم سرايت كرده است. 

اين است كه گرچه خاص به علت اِجمال قابل استناد نيست، اما عام قابليت استناد دارد؛ چرا كه فرض 

 داللت عام باقي است و از ناحيه اجمال مخصص، داراي اجمال نشده است.

حال آيا اجمال خاص مشكلي براي عام ايجاد مي كند يا نه؟ در پاسخ به اين سؤال بايد فروض مختلف را 

 جداگانه مورد بررسي و تحليل قرار داد.

واند فرض شود: مفهوم و مصداق. اجمال در ناحيه تپيشاپيش بايد بدانيم که اجمال در يکي از دو ناحيه مي

گويند و اجمال در  «شبهه مفهوميه»يا  «اجمال موضوعي»مفهوم يعني معاني الفاظ مبهم باشد که به آن 

دانيم اين باشند و ترديدها در ناحيه مصداق است؛ يعني نميناحيه مصداق يعني مفاهيم روشن و مبين مي

 گويند. «شبهه مصداقيه»يا  «اجمال مصداقي»وم کلي هست يا نه که به آن مورد خاص، آيا مصداق آن مفه

 
 گيرد.نکته مهم ديگر آن است که اجمال گاهي با قطع نظر از وجود مخصص در موضوع يک دليل صورت مي

در  اگر شک کنيم آيا اين مرد، زوج آن زن هست يا نه،« زوج بايد نفقه زوجه را بپردازد»گوييم: مثالً وقتي مي

توان فرد مورد ايم. روشن است که در چنين مواردي نميموضوع يک دليل به نحو شبهه مصداقيه شک کرده

نظر را محکوم به پرداخت نفقه کرد؛ زيرا زوجيت براي او ثابت نشده است. به عبارت ديگر، احکام تابع عناوين 

 حکم فعلي نخواهد شد. هستند و تا تحقق عنوان روي فرد خارجي محرز نگردد و اثبات نشود،

 کنيم.هاي مختلف مسأله را بررسي ميبا توجه به آنچه گذشت فرض

  اجمال مفهومي -مخصص متصل  .1

در صورتي كه مخصص متصل باشد، از آنجا كه در مجموع، يك ظهور بيشتر شكل نمي گيرد، وجود اجمال در 

صص داراي اجمال مفهومي باشد، عام وقتي مخ ناحيه مخصص به طور طبيعي جلو ظهور عام را مي گيرد.

منهاي مخصص نيز فاقد ظهور خواهد بود و لذا عام در محدوده اي كه احتمال تخصيص مي رود داراي اجمال 

سال باشد. در  13يا  9، داير ميان كمتر از «صغير»بوده، قابليت استناد نيز نخواهد داشت. فرض كنيم مفهوم 

در چنين فرضي « الت ميان افراد صحيح است مگر آنكه صغير باشندمعام»اين صورت وقتي گفته مي شود: 

مردد است، « صغير»ما يك ظهور بيشتر نداريم و آن اينكه معامالت غير صغير صحيح است و وقتي مفهوم 

غير صغير نيز معلوم نيست. بنابراين به دليل پيوستگي عام و مخصص، اجمال مخصص جدا از اجمال عام 

سال نمي توان به عام استناد كرد و چنين شكي را نمي توان با اصالة  13تا  9راد ميان نيست و در مورد اف

هستند و به اصطالح، « صغير»سال به طور قطع داخل مفهوم کلمه  9العموم رفع نمود. البته افراد کمتر از 

 باشند و حکم آنها عدم صحت معامالتشان است.مي« قدر متيقن مخصص»

  ل مصداقياجما -مخصص متصل  .2

اگر مفهوم مخصص مشخص و معلوم باشد و در مصاديق ابهام وجود داشته باشد در اين صورت به دليل 

مثالً معلوم است كه شخص صغير از تحت اين  وضوح مفهومي خاص، ظهور با اشکال رو به رو نخواهد شد.

که دليل ظهور بطالن  سال. پس روشن است 13حكم خارج است و معلوم است که صغير يعني فرد کمتر از 

سال و صحت معامالت ديگران دارد. با وجود وضوح دليل از ناحيه ظهور، چون در  13معامالت افراد کمتر از 

« منهاي مخصص»صغير بودن يک فرد شک داريم، باز هم عام قابل استناد نيست؛ زيرا به حسب ظاهر، عام 
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رد مورد نظر داخل در اين عنوان هست تا حكم بر آن مورد نظر متكلم بوده است و در خارج معلوم نيست كه ف

بار شود يا اينكه خارج است تا حكم نيز بر آن بار نشود. از آنجا كه شمول عنوان نسبت به مورد خاصي 

معلوم نيست و تطبيق عنوان بر اين فرد محرز نيست، بنابراين حكم نيز بار نمي شود؛ چرا كه احكام تابع 

 عناوين هستند.

  اجمال مفهومي -منفصل  مخصص .3

تر گذشت، ظهور عام شكل مي گيرد و وجود در صورتي كه مخصص منفصل باشد، همان طور كه پيش

تواند يکي از اين دو در اينجا گاه اجمال مفهومي مي مخصص مانع از شكل گيري ظهور براي عام نيست.

 حالت را داشته باشد:

مثالً حكم عام، نسبت به افراد خارجي  ن و مخالف ديگر است.گاه مفهوم مجمل، داير ميان دو مفهوم متباي

چيست؛ آيا منظور فردي است كه صرفاً در « خارجي»گذار از استثنا شده است و معلوم نيست منظور قانون

در چنين فرضي در هيچ يك از اين دو مورد خارج به دنيا آمده است يا فردي است كه تابعيت خارجي دارد. 

زيرا علم داريم يكي از اين دو عنوان از تحت حكم خارج شده اند و عام نسبت  م استناد كرد؛نمي توان به عا

جيت ندارد. با وجود اين علم، اصالة العموم جاري نيست. تبعه خارج( ح-به يکي از اين دو مفهوم )متولد خارج

توانيم يکي از دو به عبارت ديگر فرض اين است كه مي دانيم در هر صورت عام نقض شده است. حال نمي

توانيم هر دو را خارج مفهوم را تعيين کرده آن را خارج از عام بدانيم؛ زيرا در اين مورد شبهه وجود دارد و نمي

توانيم هر دو را داخل عام بدانيم؛ زيرا قطعاً يکي از عام از عام بدانيم؛ زيرا قطعاً يکي داخل عام است و نمي

 ه عام.بتوان به خاص تمسک کرد نه ه دو مفهوم فوق نه ميخارج شده است. بنابراين نسبت ب

اما گاه اجمال مفهومي در ناحيه مخصص منفصل به گونه اي است كه مردد ميان دو مفهومي است كه 

يعني مي دانيم محدوده اقل قطعاً از تحت حكم خارج شده است و نسبت  نسبت ميان آنها اقل و اكثر است؛

. مثالً معلوم است كه مجنون از تحت حكم خارج شده است ولي مفهوم کلمه به بيش از آن ترديد داريم

شود يا به کسي که جنون ادواري نيز دارد دانيم آيا به ديوانه دائمي گفته ميروشن نيست و نمي« مجنون»

گردد. بنابراين قدر متيقن، مجنون دائمي است )اقل( و مجنون ادواري محل اطالق مي« مجنون»حقيقتاً 

ديد است: آيا داخل مخصص است تا عام شاملش نشود يا آنکه داخل مخصص نيست تا عام شاملش تر

زيرا عام به دليل اينكه متصل به  در اين صورت اجمال مخصص در ناحيه اكثر به عام سرايت نمي كند؛گردد؟ 

ن ثابت مخصص نيست داراي ظهور مستقل است و اين ظهور حجت است مگر به ميزاني كه حجت برخالف آ

 شود.

بر همين اساس است كه به شکل يک قاعده عام گفته مي شود: هر گاه در تخصيص شك 

کنيم، به اصالة العموم تمسک مي كنيم. اين قاعده، يک قاعده عمومي است و هم شامل 

هر «دانيم آيا عام: شود که در اصل وجود مخصص ترديد کنيم، مانند اينکه نميمواردي مي

نسبت به طفل تخصيص خورده است يا نه و در نتيجه « مالک محسوب گردد تواندانساني مي

گيرد که مخصصي وجود دارد، اما کنيم، و هم مواردي را ميحکم به جواز مالکيت طفل مي

شمول مخصص نسبت به بعضي افراد محل ترديد باشد )شبهه اقل و اکثر( که در اين موارد هم 

 شود.اري مينسبت به قدر زائد، اصل عدم تخصيص ج

  اجمال مصداقي -مخصص منفصل  .4

گاه تخصيص به صورت منفصل صورت گرفته است و مخصص به لحاظ مفهومي فاقد اجمال است؛ اما در 

مثالً مي دانيم كه به تخصيص منفصل، پدر از  مواردي ترديد وجود دارد كه آيا از مصاديق مخصص هست يا نه.

در بودن فردي ترديد هست. در اين گونه موارد، گرچه مطابق فرض، حكم قصاص مستثنا شده است؛ اما در پ

اما نمي توان به عام  ظهور عام باقي است و عموم دليل عام شامل فرد مورد نظر و مشكوك مي شود،

 استناد كرد و اجمال به عام نيز سرايت مي كند.

ي )اجمال مفهومي( نيست؛ زيرا در ابتداي امر ممکن است توهم شود که فرقي ميان اين مورد با حالت قبل

در هر دو فرض، ظهور عام باقي است؛ پس چرا در اينجا به آن استناد نمي كنيد و چه مانعي براي تمسك به 

 عام وجود دارد؟
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پاسخ اين است كه در اينجا بعد از آنكه ظهور هم در ناحيه عام و هم در ناحيه خاص روشن گشت، عمليات 

ده تخصيص به لحاظ مفهومي نزد متكلم معلوم شده است و براي مخاطب تخصيص صورت مي گيرد و محدو

نيز جايي براي ابهام مفهومي نيست. او مي داند كه پدر از حكم قصاص استثنا شده است و لذا محدوده اي 

« قاتلي كه پدر نباشد»باشد؛ يعني تنها كه نهايتاً به قانون قابل استناد است همان عام منهاي مخصص مي

 مي شود.قصاص 

با اين وصف، شخصي كه پدر بودن يا نبودن اش محل تأمل است نمي تواند موضوع اين حكم قرار گيرد؛ زيرا 

باشند. به بيان ديگر، کار خاص منفصل تنها اين است که همان طور که قبالً گفته شد، احكام تابع عناوين مي

عام که داراي حجيت است روشن گردد و از اي از مقداري از عام را که حجت ندارد مشخص کند تا محدوده

زنند. پس هر جا عنوان روي مصداق منطبق اين پس نه عام و نه خاص، هيچ کدام روي مصداق حرفي نمي

 شود، حکم ثابت است و هر جا انطباق مشکوک باشد، حکم ثابت نخواهد بود.

 
ي شود كه نمي توان به دليل اصالة : وقتي مي گوييم اجمال به عام سرايت مي كند، نتيجه كار اين منكته

العموم به عام استناد كرد؛ اما اين مانع از آن نيست كه در موارد مشكوك، اصل يا دليل ديگري تكليف را روشن 

كند؛ مثالً با جريان اصل عدمي، بنا را بر پدر نبودن قاتل گذاشت و او را داخل در دليل عام كرد. به عبارت ديگر، 

شود و يگري ثابت شود که اين فرد مشکوک، داخل در عنوان موضوع است، شبهه مرتفع مياگر به کمک دليل د

 .گرددحکم ثابت مي

 

 

  چکيده

 راي اجمال باشد، آيا مسأله اين است که اگر مخصص دا پذيرد. صورتاي موجود صورت ميهتفسير نهايي کالم بر اساس مخصص

 اندازد؟جيت ميحآنکه اجمال مخصص به عام سرايت کرده، آن را از  توان به عموم عام تمسک نمود يامي

 ارجي صص بر يک فرد خبود و اگر به انطباق مخ اگر اجمال در مخصص مربوط به معناي الفاظ باشد، اجمال مفهومي خواهد

 .مربوط شود، اجمال مصداقي خواهد بود

 وجب مقابل فهم است، اجمال مفهومي مخصص متصل  چون ظهور عام از ابتدا بر اساس مخصص متصل و با توجه به محدوده آن

 .افتدشود و عام از حجيت ميعام در موارد شبهه با مشکل رو به رو مي عدم انعقاد ظهور براي عام شده، تمسک به

 هر بر فرد است، اما به دليل شک در انطباق حکم ظا در مخصص متصل داراي اجمال مصداقي، گرچه عام ظهور خود را پيدا کرده

 .افتدحجيت مي خارجي، باز هم عام نسبت به فرد از

 م حجيت عام لي به عدمتباين باشد، به دليل علم اجما اگر مخصص، منفصل و داراي اجمال مفهومي باشد و ترديد ميان دو مفهوم

 .توان نسبت به هيچ يک به عموم تمسک نمودنمي نسبت به يکي از دو مفهوم،

 خصيص نسبت به اقل روشن است و به دليل شک در ت در مخصص منفصل داراي اجمال مفهومي بين اقل و اکثر، عدم حجيت عام

 .خواهد بود عموم نسبت به مقدار زائد همچنان حجت

 شود، اما مفهوم خاص، محدوده حجيت عام روشن مي ي اجمال مصداقي، گرچه به دليل عدم اجمال دردر مخصص منفصل دارا

 .مشکوک است و به همين دليل عام حجيت نخواهد داشت شده بر مورد خارجيانطباق حکم کشف

 شوند نه صول عمليه کشف ميد مانند اتوجه به ساير قواع کند، حکم مورد شک بادر کليه مواردي که اجمال خاص به عام سرايت مي

 .با توجه به عام يا خاص
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اقيه برطرف عنوان کلي بر فرد خارجي برطرف نمايد، شبهه مصد در موارد شبهه مصداقيه، اگر دليل ديگري شک ما را نسبت به انطباق

 .خواهد شد گردد و حکم نيز فعليمي

 

1- ت شک کنيم اين افراد برادران مي گرا« ميت برادراني داشته باشدبرد، مگر آنکه مادر، ثلث ترکه را به ارث مي»: عبارت در

 :است ها درست و کدام نادرستهستند يا نه، کدام گزينه

 

 
 .است اجمال از نوع اجمال مفهومي در مخصص متصل( الف

 

 
 .است قبيل شبهه مصداقيه در خاص متصلمورد از ( ب

 

 
 .شودبه مادر داده مي سوم ترکهگرچه مخصص اجمال دارد، اما در نهايت يک( ج

 

 
 .بردنمي بيش از يک ششم به دليل عدم انعقاد ظهور استعمالي براي عام، مادر( د

 

 
 .شودششم داده ميبه مادر تنها يک مدلول استعمالي و مراد جدي کالم مشخص است؛ ولي( هـ

 

 
 .شودششم داده ميمادر يک مدلول استعمالي مشخص و مراد جدي مبهم است و به( و

 

 
 .است ششم از طريق اصول عمليه قابل فهمحکم مازاد بر يک( ز

  
2- شد يک از فروض زير مدلول استعمالي عام روشن و مراد جدي مبهم خواهد در کدام: 

 

 
 و اکثر بين اقل اجمال مفهومي مخصص منفصل در فرض دوران( الف

 

 
 متباينين اجمال مفهومي مخصص منفصل در فرض دوران بين( ب

 

 
 همه موارد اجمال مفهومي مخصص منفصل( ج

 

 
 منفصل اجمال مفهومي مخصص متصل و( د

  
3- نيست کارت ملي  محمدي الزم آقاي»: و خاص منفصل« .همه کارمندان بايد کارت ملي خود را همراه داشته باشند»: جمله در

 :اي بر تعيين نباشدقرينه اگر دو کارمند به اين نام باشند و« .همراه داشته باشد

 

 
 .بياورند ه است و هر دو بايد کارت مليشبهه مصداقي( الف

 

 
 .دو بايد کارت ملي بياورند شبهه مفهوميه بين متباينين است و به حکم عام هر( ب

 

 
 .ام دانستدو را مشمول ع توان هرشبهه مفهوميه بين اقل و اکثر است و نمي( ج

 

 
 .شودبالخصوص فهميده نمي از عام، لزوم آوردن کارت ملي براي هر دو يا يکي( د

  
4- منفصل باشد تواند بيانگر تفاوت بين اجمال مفهومي در مخصص متصل و اجمال مصداقي در مخصصمورد مي کدام: 

 

 
 تشخيص مدلول تصوري( الف

 

 
 تشخيص مدلول استعمالي( ب

 

 
 تشخيص مراد جدي( ج

 

 
 ب و ج( د

  
 

 

 نهمجلسه  -اصول فقه 

  مقدمه
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  محتواي آموزشي

  چکيده

  آزمون پاياني

 

 

 اطالق

  مقدمه

هاي قانوني، گاه استنباط مفسر متن، شمول قانون است و اين شمول ناشي از داللت در جمالت و گزاره

ين بحث به بررسي موارد تحقق شمول شود. در اگفته مي« شمول اطالقي»باشد. به اين موارد، لفظ نمي

 پردازيم.اطالقي و شرايط آن و قيود موجب شکسته شدن اين شمول مي

در پايان اين بسته آموزشي شما با اطالق آشنا خواهيد شد و قادر به يافتن لفظ مطلق خواهيد بود؛ شرايط 

را خواهيد فهميد؛ تحقق اطالق )مقدمات حکمت( را تشخيص خواهيد داد؛ فرق ماهوي مطلق و عام 

توانيد دو نوع مختلف اطالق يعني اطالق شمولي و بدلي را از يکديگر تميز دهيد؛ با انصراف و اقسام آن و مي

شود آشنا خواهيد شد؛ مقيد ديگري را که از آن به تشخيص قسمي از آن که موجب تقييد کالم مي

طب به عنوان م با قدر متيقن در مقام مخاشود خواهيد فهميد و سرانجاتعبير مي« تناسب حکم و موضوع»

 شويد.قيد ديگر آشنا مي

 

 

  محتواي آموزشي

 

 اطالق

همان طور كه گذشت، گاه عبارت متكلم و حكم موجود در كالم داراي شمول و تعميم است. در بحث عام 

هر »ت: گفته شد که عبارت و تعبيري در كالم هست كه داللت بر اين شمول و تعميم مي كند. در عبار

اين « همه»و « هر»ق. م.(  30)ماده « مالكي نسبت به مالكيت خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد

مالك »تعميم را در ناحيه مالك و انواع تصرف اثبات مي كنند. حال فرض كنيم عبارت فوق اين گونه بود: 

 در اين عبارت وجود داشت يا نه؟ آيا شمول و تعميم«. نسبت به مالكيت خود حق تصرف و انتفاع را دارد

« هر يك»تعبير «. هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل به وارث مي شود»ق. م. آمده است:  445در ماده 

به دوش مي « هر»صراحت دارد كه فرقي ميان انواع خيارات نيست و بار اثبات شمول و تعميم را كلمه 

وضعيت عبارت از حيث شمول چگونه « ث منتقل مي شودخيار بعد از فوت به وار»كشد. حال در عبارت: 

 است؟

ما در اين موارد نيز شمول و تعميم را برداشت مي كنيم و حكم را به افراد مختلف سرايت مي دهيم؛ 

ق. م. را  30بنابراين باز هم از جهت انتقال به وارث بين افراد خيار فرقي نخواهد بود؛ همان طور که ماده 

بر اين اساس، «. همه»و « هر»و نسبت به همه تصرفات تعميم مي دهيم؛ حتي اگر  نسبت به هر مالكي

اگر مبيع حيوان باشد، مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ »گويد: ق. م. كه مي 398مطابق ماده 

 تفاوتي ميان انواع حيوان و افراد مشتري نيست.« معامله را دارد

گذار لفظي را به صورت مطلق و بدون قيد به كار گرفته است. از قانوندر تحليل اين شمول گفته مي شود: 

کرد؛ اما گذار در مقام بيان قيود دخيل در حكم است، اگر قيدي دخيل بود، در عبارت ذکر ميآنجا كه قانون

و وقتي شخص در مقام « مشتري مسلمان»يا « حيوان چارپا»هيچ قيدي نيامده است و مثالً نگفته است: 

باشد و قيدي را نمي آورد، از نياوردن قيد به عدم دخالت آن پي مي بريم؛ چرا كه اگر واقعاً الزم بوده مي بيان

و نياورده است، با فرض اينكه در مقام بيان بوده است، برخالف حكمت عمل كرده است. به عبارت ديگر، فرد 

کند ظور داشته باشد، حتماً ذکر ميحكيم و عاقل كه به دنبال استيفاي غرض خويش است، اگر قيدي را من

رساند اي عمل کرده که او را به مقصودش، يعني تفهيم غرض به مخاطب نميو اگر ذکر نکرده باشد، به گونه

 و اين خالف حکمت و عقل است.
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شمول، وضعي « هر مالكي حق هرگونه تصرف در مالكيت خود دارد»با اين توضيح مي توان گفت در عبارت: 

مالك »كلمه اي استفاده شده است كه مدلول تصوري آن شمول و عموميت است. اما در عبارت: است و از 

باشد؛ بلكه مبتني بر يك اين شمول به استناد وضع و داللت وضعي نمي« حق تصرف در مالكيت خود را دارد

توان اين  تعبير مي شود. اين مقدمات را مي« مقدمات حكمت»استدالل ارتكازي عقلي است كه از آن به 

 بندي كرد:گونه صورت

 باشد و نقض غرض نمي كند.رض او تفهيم مقصود ميغمتكلم، عاقل و حكيم است و  -

 لي دال بر تقييد وجود ندارد.قيدي در عبارت نيامده است و هيچ دلي -

ر واقع مد نظر باشد و متکلم آن را اظهار نكند، چون مخاطب، دخالت قيد را در غرض داگر قيدي  -

 فهمد، پس متکلم برخالف حكمت رفتار نموده، نقض كرده است.گذار نميتکلم قانونم

 )عدم دخالت قيد( مي بريم. بنابراين از نياوردن قيد پي به اطالق -

شود، آن است که لفظ ذکرشده به عنوان توان گفت آنچه پس از مقدمات فوق حاصل ميبه عبارت ديگر مي

 است نه جزء الموضوع.« الموضوعتمام »موضوع حکم، به اصطالح، 

تعبير مي شود. البته اين داللت از جهت  «مبتني بر مقدمات حكمت»يا  «داللت ِحَكمي»از اين داللت به 

وضوح در حد عموم نيست، چرا كه در عام، متكلم از لفظي كمك گرفته است كه مستقيماً داللت بر شمول 

کلم با واسطه مقدمات حكمت، اين شمول و عموم استنباط دارد و در اطالق، چنين لفظي وجود ندارد و مت

 مي گردد.

 يادداشت تكميلي

بايد دقت داشت كه وقتي حكم به اطالق مي كنيم و مي گوييم اين عبارت مطلق است، منظور اين 

مالک حق هر تصرفي »نيست كه لفظ در معناي مطلق به كار رفته است. به عبارت ديگر، در عبارت: 

بنابراين، اطالق «. مطلق مالک»در معناي مالک به کار رفته است؛ نه در معناي « مالک»، کلمه «دارد

داخل معناي لفظ نيست؛ بلكه لفظ در همان معناي حقيقي يا مجازي خود به كار مي رود. البته از آن 

يرد جهت كه مفهوم تحت حكم در آمده است، يا به صورت مطلق و بدون قيد مورد اراده متكلم قرار مي گ

داراي معناي خاصي است و به موجود خاصي از « انسان»يا همراه با خصوصيتي خاص. به عنوان مثال، 

شود، اين سؤال به ذهن مي آيد كه درست موجودات اشاره دارد. اما وقتي حرفي درباره انسان زده مي

اي همه افراد در همان معناي خودش به كار رفته است، اما شايد حکم او بر« انسان»است كه كلمه 

نباشد و غرض او مقيد باشد. وقتي اصل اطالق را جاري مي كنيم، به مدد مقدمات حكمت اثبات مي 

باشد، همان معناي لفظ، كنيم كه اراده مخاطب، مطلق و بدون قيد است و آنچه او در صدد تفهيم آن مي

ار رفته است. زماني که به ك« انسان مطلق»يعني صرف طبيعت انسان است؛ نه اينكه لفظ در معناي 

؛ «انسان مقيد»قيد آورده مي شود نيز لفظ در همان معناي خودش به كار رفته است، نه در معناي 

نهايت اينكه به خاطر وجود قيد يا قرينه دال بر تقييد، متوجه مي شويم که گوينده طبيعت و ماهيت انسان 

صي را مطابق عنوان مقيد تحت حكم خود درآورده را به صورت تنها مد نظر قرار نداده است؛ بلكه گروه خا

 است.

 گيرد.هم موضوع حکم از طريق تعدد دال و مدلول صورت ميفشود که در اينجا نيز مالحظه مي

از عدم ذکر قيد و با توجه به مقدمات حکمت، مدلول استعمالي و « انسان»بنابراين پس از علم به معناي 

 رسيم.ز آن نيز به مراد جدي ميشود و پس اظهور در اطالق کشف مي

  در مقام بيان بودن متكلم

مسلماً اگر متكلم در مقام بيان  اصلي ترين مقدمه در داللت اطالقي، فرض در مقام بيان بودن متكلم است.

خصوصيات و قيود نباشد نمي توان استفاده اطالق كرد. به عنوان مثال اگر پزشکي براي مداواي بيمار خود 

ميوه و »تواند با اين استدالل که کلمه آيا بيمار مي« بايد ميوه و سبزيجات مصرف کني»د: به او بگوي

به « بايد ميوه و سبزيجات ضدعفوني شده مصرف کني»قيد ندارد و پزشک مثالً نگفته است: « سبزيجات

است؟ اطالق تمسک کند و سبزيجات نشسته مصرف نمايد و مدعي شود اين عمل او به اجازه پزشک بوده 

روشن است که پاسخ منفي است. پزشک تنها در مقام بيان اصل خاصيت درماني ميوه و سبزيجات بوده 

است؛ نه در مقام بيان چگونگي خوردن آنها و قيودي که هنگام مصرف بايد رعايت شود. در دايره تشريع و 
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باشد و معلوم است كه يع ميگذار تنها در مقام بيان اصل تشرتقنين نيز مطلب همين گونه است. گاه قانون

در صدد بيان خصوصيات نبوده است. چنين كالمي نه مطلق است و نه مقيد؛ بلكه داراي اهمال است. يعني 

نماز را »متكلم نسبت به بيان جزئيات و خصوصيات، اِهمال و خودداري كرده است. به عنوان مثال، از جمله: 

فرد مي »به هر شكل كه خوانده شود قابل قبول است.تعبير: نمي توان استفاده كرد كه نماز« به پا داريد

رساند که شرايط وصيت چيست و شرايط موصي له كدام است؛ نمي« تواند براي بعد از فوت خود وصيت كند

زيرا جمله اول تنها در مقام بيان اين است که وجوب نماز هم يکي از احکام شريعت است و جمله دوم نيز در 

كته است كه فرد، اجماالً صالحيت دخالت در ما ترك خود را دارد. به عبارت ديگر، متكلم گاه در مقام بيان اين ن

مقام اهمال است؛ يعني نظري به خصوصيات مطلب و قيود آن )بر فرض كه قيد الزم باشد( ندارد و گاه در 

ته است كه علي مقام بيان جزئيات است تنها در فرض دوم است كه غرض او يا به فرض وجود قيدي وابس

القاعده بايد قيد را بياورد و آن را تفهيم کند يا غرض او وابستگي به قيد خاصي ندارد که تفهيم نيز معنا ندارد. 

 مي بينم در مجموع سه فرض قابل تصور است: اهمال، بيان قيد، اطالق.

 
ل باشد. به عنوان مثال گفته گاه نيز ممكن است عبارت از يك جهت در مقام بيان و از جهات ديگر داراي اهما

اگر سگ شكاري توسط شكارچي براي شكار ارسال شود و حيوان را شكار كند، خوردن گوشت »مي شود: 

اين حكم در مقام بيان آن است كه با سگ شكارچي هم مي توان شكار كرد و تفصيلي «. شکار جايز است

رسال در نظر نگرفته است. اما نمي توان در نوع سگ و فرد شكارچي نداده است. شرايط خاصي هم براي ا

توان گوشت آن شکار را بدون تطهير محل گازگرفتگي خورد و از اين عبارت اين مطلب را استنباط كرد كه مي

گذار است؛ زيرا نجاست محل گازگرفتن سگ )که حيوان نجسي است( در اين مورد خاص مورد اغماض قانون

 ز جهت نحوه استفاده از حيوان شكارشده در مقام بيان نمي باشد.گذار اظاهر عبارت آن است كه قانون

  اطالق بدلي -اطالق شمولي 

باشد و گستره حكم هر مصداقي از لفظ مطلق مشمول اين حكم ميگاه مراد متكلم از اطالق آن است كه 

تل عمد قصاص قاتل در ق»به عنوان مثال وقتي گفته مي شود:  شامل تك تك افراد به صورت مجزا مي گردد.

شود و تطبيق حكم در مورد يكي از قاتل ها، مي« قاتل»اين حكم شامل هر يک از افراد عنوان « مي شود

 كفايت اجراي آن نسبت به ديگران نمي كند.

مثالً وقتي  اما گاه عنوان مطلق به گونه اي اخذ شده است كه يك بار تحقق آن ماهيت كفايت مي كند.

ظهر تا غروب، نماز ظهر را بخوانيد مراد آن است که يک مصداق از نماز ظهر حد فاصل »گفته مي شود: 

خوانده شود. اين نماز از اين جهت مطلق است كه به گونه هاي مختلف قابل انجام است و قيد خاصي )به 

جز قيودي كه براي صحت نماز الزم است( آورده نشده است. با وجود اين، يك بار تحقق نماز ظهر كافي 

هاي نماز ظهر مطالبه اي وجود ندارد. در اين گونه موارد، اطالق به صورت و نسبت به ساير مصداقاست 

شود. همين طور وقتي گفته بدلي است؛ زيرا طبيعت، شامل همه افراد به صورت علي البدل )جايگزين( مي

يك بار پرداخت قيمت معلوم است كه « در صورت تلف مال غير، بايد قيمت يا مثل را پرداخت کرد»مي شود: 

باشد. اما اين حكم، شامل هر فردي يا مثل كافي است؛ بنابراين اطالق نسبت به قيمت يا مثل، بدلي مي

 کننده )ضامن( مي شود و اجراي آن در مورد يكي از مصاديق ضامن، كفايت از ديگران نمي كند.از افراد تلف

 
  انصراف

؛ اما اوضاع و احوال حاكم بر گفتار متكلم و فضاي درك متكلم به گاه لفظ در ظاهر عبارت قيدي نخورده است

گونه اي است كه مخاطِب نوعي، از لفظ مطلق، معناي مطلق نمي فهمد؛ بلكه آن را حمل بر معناي مقيد 
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شستشو با هر مايعي به ذهن نمي آيد؛ بلكه منصرف به « دست و صورتت را بشوي»مثالً از تعبير  مي كند.

 ست و لذا در حكم اين است كه گوينده از ابتدا كالم را قيد زده باشد.شستن با آب ا

بايد توجه داشت كه گاه ذهن مخاطب در ابتداي برخورد با کالم، مواجه با نوعي انصراف مي شود، به گونه 

اي كه به خاطر نوعي علقه خاطر با موضوع خاص يا غلبه وجودي بعضي از افراد، معناي مطلق، در ذهنش 

، به خاطر «حيوان»به آن گونه خاص مي گردد. مثالً ذهن يك چوپان ممكن است با شنيدن كلمه  منصرف

کند، به دليل کثرت اي زندگي ميانسش با گوسفندان، متوجه گوسفند شود، يا شخصي که کنار رودخانه

گاه ويژه يك صنف خانه را بفهمد. گاهي نيز اهميت و جاي، آب رود«آب»اش، از لفظ آب رودخانه در محل زندگي

گردد. منشأ تمايل ذهن از مفهوم مطلق به مقيد در چنين مواردي، اموري خاص دليل اين نوع انصراف مي

رود. از اين جهت است که به چنين خارج از لفظ هستند و به همين دليل پس از تأمل، انصراف از بين مي

ه . هيچ يک از اين انصراف ها مانع استناد بشودگفته مي «غير مستقر»يا  «انصراف بدوي»هايي را انصراف

پذيري، در حدي نيست كه ظهور اطالقي كالم را زايل كند. اطالق نمي شود؛ به دليل بدوي بودن و زوال

شود كه حكم مربوط به خيار حيوان را محدود به احشام کنيم يا تعبير بنابراين چنين انصرافي دليل نمي

 ره ليسانس نماييم و... .را حمل بر دانشجوي دو« دانشجو»

منشأ ظهور كالم است و به عنوان يك قرينه متصل ل بّي عمل مي كند. انصراف  «انصراف مستقر»در مقابل، 

شود و در حدي است مستقر، در مقابل انصراف بدوي که تنها يك تمايل موقت ذهني است با تأمل زايل نمي

شود. مثالً و به عبارت ديگر مانع انعقاد اطالق كالم ميگردد مي منشأ انعقاد ظهور کالم بر طبق خودشكه 

فهمد؛ هر موجود ذي حياتي را نمي« حيوان»، عرف از لفظ «شود: خون حيوان نجس استوقتي گفته مي

کند و اگر به او گفته شود که انسان نيز از جنس حيوان بلکه موجود ذي حياتي را که انسان نباشد درک مي

به نظر عرف، انسان در مقابل حيوان قرار دارد. بنابراين عبارت فوق داللت بر  دهد کهاست، پاسخ مي

 نجاست خون انسان نخواهد داشت و در اين مورد بايد دليل ديگري يافت.

 يادداشت تكميلي

است. به طور معمول در دو مورد انصراف به گونه مستقر حاصل مي شود.  عرفمعيار انصراف مستقر، 

گاه يك لفظ خاص آن قدر در مورد خاص، مورد  ناشي از استعماالت لغوي است.مورد اول، انصراف 

استعمال قرار مي گيرد كه كم كم در صورت عدم قرينه حمل بر همان مورد متعارف مي شود؛ مثالً آن قدر 

شود كه بعد از مدتي، انصراف حاصل مي شود و ديگر نيازي در مورد طالي زرد استعمال مي« طال»كلمه 

را در آب غير مضاف به كار مي گيرند كه بتدريج انصراف « آب»صريح به زرد بودن آن نيست و يا آن قدر به ت

 شكل مي گيرد.

توجه داريم كه در اينجا معناي لفظ عوض نمي شود و همچنان معناي لغوي را همان معناي اصلي و 

 ياز مي كند.داراي شمول مي دانيم و شكل گيري انصراف، متكلم را از بيان قيد بي ن

در مورد دوم، انصراف، از ناحيه اي غير از كثرت استعمال و اراده مقيد حاصل مي شود و منشأ آن نوعي 

مثالً وقتي حكم به شستن مي  مناسبت معقول ميان حكمي كه در كالم آمده و معناي عبارت است.

 شود، به طور متعارف و معمول، مناسبت با آب دارد؛ نه مايع ديگر.

تناسب ميان احكام و موضوعات، در اين گونه موارد موجب تضييق مي شود. سرّ مطلب آن است : نكته

كه عرف مخاطب، با ذهن عرفي و متعارف خود به دنبال فهم عبارات متكلم است و گاه لفظ را با آن 

معناي لغوي موسعش موضوع حكم نمي بيند؛ بلكه ذوق عمومي او در مرحله تشخيص مراد تصديقي 

ه، فهم خاص و محدودي از كالم را به دست مي دهد. همچنين ممكن است عکس اين اتفاق رخ گويند

تر از آنچه در عبارت و در قالب لغات و الفاظ آمده است دهد و مخاطب، اراده گوينده را در معنايي وسيع

ست تشخيص دهد؛ يعني درست نقطه مقابل انصراف اتفاق مي افتد و خصوصيتي که معناي لغوي به د

مردان »شود: دهد، الغا شود و مخاطب آن را در اراده متكلم دخالت ندهد. مثالً وقتي گفته ميما مي

به هر انساني  کند و حکم راصرف نظر مي« مرد بودن»عرف از خصوصيت « شوندمؤمن رستگار مي

 دهد.سرايت مي

  مقام تخاطب قدر متقين در
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گذار حكم منظور از اين قاعده اين است كه قانون«. د نيستمورد، مخصص يا مقي»معموالً گفته مي شود: 

کند، دليل نمي شود كه اين حكم، اختصاص به آن مورد داشته عام يا مطلقي را در مورد خاصي صادر مي

باشد. به عنوان مثال اگر كسي كه گوسفندي را خريداري كرده است از شما بپرسد كه آيا مي تواند آنرا 

آري، خريدار حيوان مي تواند ظرف سه روز »ا فسخ كند يا نه و شما پاسخ بدهيد كه: پس بدهد و معامله ر

، درست است كه اين كالم در پاسخ به پرسش از يک مورد خاص )گوسفند( بيان شده «معامله را فسخ كند

يگر، است، اما كالم و قاعده به شكل كلي القا گرديده است و مربوط به اين مورد خاص نيست و به عبارت د

 مورد بحث، قيد به حساب نمي آيد، اگرچه قدر متيقن از لفظ مطلق، همين مورد خاص است.

شود. اين قدر با وجود اين، گاه گفته مي شود كه قدر متقين در مقام تخاطب، مانع استناد به اطالق مي

ين قاعده آن است متقين همان مورد خاصي است كه در محل گفت و گو و كالم وجود دارد. منظور گويندگان ا

كه فضاي گفت و گو و تخاطب و اينكه مورد خاصي موضوع گفت و گو بوده است، مانع اطالق مي شود، در 

 عين اينكه موضوع مورد بحث، اثبات قيد هم نمي كند؛ يعني در اينجا نه اطالق اثبات مي شود و نه تقييد.

نيست كه تكليف مورد خاص را معلوم كند و لذا استدالل ما اين است كه گوينده، بيش از اين در مقام بيان 

نمي توان كالم او را حمل بر اطالق كرد. پس ميان اين دو قاعده تعارضي نيست. از يك طرف مي گوييم 

مورد، مخصص و مقيد نيست و لذا كالم را حمل بر مقيد نمي كنيم و از طرفي نيز مي گوييم مورد، ظهور 

ركن اصلي مقدمات حكمت، در مقام بيان بودن متكلم است كه در اينجا  اطالقي را از بين مي برد؛ چرا كه

احراز نمي شود. به عبارت ديگر، مورد، به مثابه چيزي است كه احتمال قرينه بودن آن مي رود و اين احتمال، 

مانع اطالق است. البته ممكن است در مواردي به کمک قرائني خارجي تشخيص دهيم كه متكلم در مقام 

 قاعده كلي بوده است كه در آن صورت، قدر متقين در مقام تخاطب و سخن، مانع نخواهد بود.بيان 

 يادداشت تكميلي

قرار دارد. مسلماً هر بيان كلي و هر لفظ  «قدر متقين خارجي»در مقابل قدر متقين در مقام تخاطب، 

ا نيز رست كه آيا اين موارد هايي نيز اين ترديد هقهاي غير قابل ترديدي دارد و در مصدامطلقي مصداق

متكلم اراده كرده است يا نه. قدر متقين به طور قطعي مشمول حكم است؛ اما در عين حال ساير موارد 

از باب قاعده اطالق و به استناد مقدمات حكمت داخل در حكمند؛ لذا گفته مي شود قدر متقين خارجي 

 اند، صرفاً در حد قدر متقين در مقام تخاطب است.مانع اطالق نيست و آنچه بعضي به عنوان مانع آورده 

 

 

  چکيده

 شود. لفظ مطلق، تمام اطالق يعني قيد نداشتن موضوع حکم که از آن شمول حکم فهميده مي

 باشد.الموضوع براي حکم مي

 گذار در مقام بيان باشد و ثانياً شرط ظهور اطالقي، مقدمات حکمت است؛ يعني اينکه اوالً قانون

 ر کالم نياورده باشد.قيدي د

  فهم اطالق ناشي از مقدمات حکمت، فهم عقلي است؛ نه داللت لفظي؛ زيرا به حکم عقل، عدم

 گذار حکيم خواهد بود.اراده اطالق با فرض مقدمات حکمت، خالف حکمت قانون

 ؛ در مقام بيان بودن دو قسم است: الف( در مقام بيان اصل حکم بودن و اهمال نسبت به قيود حکم

 ب( در مقام بيان قيود دخيل در حکم بودن. آنچه شرط اطالق است، دومي است.

 ز جهتي مطلق و از جهتي مهمل باشد.توان فرض کرد عبارتي ااطالق امري نسبي است و مي 

  :شود. در اطالق شمولي، تطبيق حکم بر يک تقسيم مي« بدلي»و « شمولي»اطالق به دو قسم

 کند.الق بدلي که يک بار تطبيق کفايت ميشود؛ به خالف اطمصاديق نميمصداق، مانع تطبيق بر ساير 

  انصراف، يعني فهم مقيد در جايي که لفظي مطلق است. انصراف در صورت استقرار و عدم زوال پس

هاي فردي و... باشد که با از تأمل، حجت و موجب تقييد است و اگر ناشي از کثرت وجودي مقيد يا عالقه

 باشد.گردد، انصراف غير مستقر است که حجت نميتأمل زايل مي

  منشأ انصراف مستقر گاه کثرت استعمال لفظ مطلق در معناي مقيد است و گاه فهم مناسبت حکم

و موضوع و اينکه چنين حکمي، موضوعش مقيد است. در هر حال معيار تشخيص، فهم عرف است؛ نه 

 حدس و گمان.
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 شود گذار از لفظ مطلق است )= قدر متيقن( در لفظ آورده مينگاه بعضي موارد که قطعاً مراد قانو

شود و نه اطالق؛ زيرا با وجود قدر متيقن در )قدر متيقن در مقام مخاطب(. در چنين حالتي نه تقييد اثبات مي

 شود و گفت و گو در مورد آن قدر متيقن، صالحيت قرينه بودن را دارد.مقام تخاطب، عدم ورود قيد اثبات نمي

 نيستند.« محتمل القرينيّه»شوند؛ زيرا به اصطالح، الق نميهاي خارجي مانع اطقدر متيقن 

1-  طال و نقره  حکم نسبت به شمول« در عاريه طال و نقره، اعم از مسکوک و غير مسکوک، مستعير ضامن است» : عبارت در

 :شود، از چه طريقي فهميده ميباشدمي مسکوک و غيرمسکوک و نيز نسبت به مستعيري که خويشاوند نسبي

 

 
 اطالق -عموم( الف

 

 
 عموم -عموم( ب

 

 
 عموم -اطالق( ج

 

 
 اطالق -اطالق( د

  
2- درست و نادرست را تعيين کنيد موارد: 

 

 
 .شمول است تر از داللت عام برداللت مطلق بر شمول، قوي( الف

 

 
 .شودستعمالي ميالعموم موجب تعيين مدلول ا اصالة االطالق موجب تعيين مدلول جدي و اصالة( ب

 

 
 .گيردمستفاد از اطالق در مرحله مدلول استعمالي شکل مي شمول مستفاد از عام، در مرحله مدلول تصوري و شمول( ج

 

 

است و « طالقا»مقيد به قيد « فروشنده»د، مدلول تصوري آن، ماهيت گرد به نحو مطلق در دليل حکمي اخذ« بايع»اگر لفظ ( د

 .فهماندشمول را مي به همين دليل

  
3- خود را پس  مالک، رضايت بيع فضولي در صورتي صحيح است که»: درست و نادرست را در مورد اين جمله مشخص کنيد موارد

 «.از عقد اعالم کند

 

 
 .باشدعبارت، مفيد صحت بيع فضولي ربوي نيز مي در صورتي که دليل ديگري در کار نباشد، اطالق( الف

 

 
 .مشمول حکم خواهد بود به دليل اصالة العموم، بيع فضولي معاطاتي نيز( ب

 

 
 .باشد به حکم اصالة االطالق، رضايت الزم نيست کتبي( ج

 

 
 .شوندحقق ميها به صورت معاطاتي مباشد؛ زيرا اکثر بيعمي به دليل انصراف، حکم، مقيد به بيع معاطاتي( د

 

 

به معناي اطالق  فضولي در مقام بيان است و عدم ذکر ساير قيود ها از جهت شرايط دخيل در صحت عقدگذار تنقانون( هـ

 .باشدنمي

 

 
 .است شمول حکم نسبت به انواع مالکين، داللت عقلي( و

 

 

 و موضوع فهميده فضولي است؛ نه چيز ديگر و اين به مناسبت حکم اعالم رضايت مالک، نسبت به عقدگذار، مراد قانون( ز

 .شودمي

  
4- مالي را که به برادرت »: شودمي گفته« ام پس بگيرم؟ا که به برادرم بخشيدهتوانم زميني رآيا مي» : به اين سؤال که در پاسخ

 مورد کدام است؟ صحيح در اين گزينه«. تواني پس بگيرياي نميبخشيده

 

 
 .باشدنمي مورد از موارد قدر متيقن در مقام مخاطب( الف

 

 
 .شوديغير منقول م ، مقيد به مال«مال»باشد، اطالق کلمه مي است که مال غير منقول« زمين»چون سؤال از ( ب

 

 
 .شودنمي به دليل اصالة الحقيقه، حکم شامل برادر رضاعي( ج

 

 
 .شودمي به دليل اصالة االطالق، حکم شامل برادر رضاعي( د

  
5- است کدام گزينه صحيح« است مضاربه عقدي جايز»: در عبارت« مضاربه»کلمه  در مورد: 
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 .اطالق آن، شمولي است( الف

 

 
 .اطالق آن، بدلي است( ب

 

 
 .نسبت به انواع مضاربه اطالق ندارد( ج

 

 
 .است شمول آن از قبيل عام استغراقي( د

  
 

 دهمجلسه  -اصول فقه 

 

  مقدمه

 محتواي آموزشي

  چکيده

 آزمون پاياني

 

  مقدمه

از جمله مباحث مربوط به تفسير متن، بحث مفاهيم است؛ يعني مداليلي که به طور مستقيم از لفظ 

توان آن را به متکلم اسناد داد. در اين بحث به شرايط تحقق چنين مداليلي شود؛ اما ميفهميده نمي

 کنيم.پردازيم و انواع آن را بررسي ميمي

از پايان اين واحد درسي، منطوق و مفهوم را خواهيد شناخت؛ شرط تحقق مفهوم را در جمله  شما پس

بررسي کرده، مفهوم را شناسايي خواهيد کرد و قادر به تفکيک مفهوم موافق و مخالف از يکديگر خواهيد 

کنند آشنا شده، راه مي اي با يکديگر تنافي پيدابود؛ همچنين با جمالتي که به دليل داشتن مفهوم، به گونه

 عالج را بررسي خواهيد کرد.

  

  محتواي آموزشي

 

 مفاهيم

در اين جمله آنچه در مدلول «. بعد از فوت واهب يا متهب، رجوع ممكن نيست»به اين جمله توجه كنيم: 

اين «. عدم امكان رجوع بعد از فوت يكي از طرفين»مستقيم و مطابقي اخذ شده است، عبارت است از 

ناميده مي شود. اما گونه ديگري از مدلول در  «منطوق»يزي است كه در اصطالح علم اصول، همان چ

بعضي از جمالت وجود دارد كه از اين سنخ نيست و در واقع برداشت از كالم است؛ نه آنكه مستقيماً از 

نيست؛ كالم استفاده شود. در همين مثال ممكن است چنين برداشت كنيم كه بعد از فوت، رجوع ممكن 

اين برداشت، غير از مدلولي است كه مستقيماً و به «. قبل از فوت يكي از طرفين، رجوع ممكن است»اما 

عنوان مدلول مطابقي بيان شده است؛ بلكه نتيجه تحليلي است كه ما از عبارت مي كنيم و به عبارتي، 

 مدلول التزامي جمله است؛ نه مدلول مطابقي و مستقيم آن.

ذشت مدلول التزامي يا همان حكمي كه نتيجه تحليل و برداشت غيرمستقيم و غيرمطابقي در مثالي كه گ

مفهوم »است، از نظر سلب و ايجاب، متفاوت از حكم موجود در منطوق است. چنين الزمه اي در اصطالح، 

هنگ با ناميده مي شود. در مقابل، گاه حكم موجود در مدلول التزامي، به لحاظ سلب و ايجاب، هما «مخالف

با پدر و مادر »ناميده مي شود. به عنوان مثال از جمله:  «مفهوم موافق»حكم منطوق است كه در اصطالح 

اين مدلول گرچه در منطوق «. به پدر و مادر فحش ندهيد»مي توان چنين فهميد كه: « با تندي صحبت نكنيد

 نيست، اما براحتي از كالم برداشت مي شود.

  ماهيت مفهوم موافق

حكمي است كه علت و مالك آن به گونه اي براي مخاطب ظاهر است و شخص ه در منطوق كالم گا

اعم از اينكه حكم دوم در  مخاطب در مواجهه با منطوق، به طور طبيعي به حكم مشابه منتقل مي شود؛
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حكم رتبه اي مساوي با حكم اول باشد يا به طريق اولي ثابت شده باشد. در اينجا به قياس و مشابهت 

مي شود؛ اما مبناي آن استظهار عرفي است. يعني حكم دوم دنباله حكم اول به حساب مي آيد و گويا 

رف در مواجهه با خطاب، برداشت موسعي دارد. از آنجا كه مفهوم موافق، مدلوِل ظاهر يا نص كالم است،  ع 

نيز تعبير مي شود.  «فحواي خطاب» به طبيعتاً داراي اعتبار بوده، قابليت استناد دارد. از اين نوع مفهوم، گاه

فهمد که علت تحريم تند صحبت کردن با پدر و مثالً در عبارت مذکور، عرف از باب مناسبت حکم و موضوع مي

احترامي گيرد فحش دادن نيز حرام است؛ زيرا بياحترامي به آنها در اين فرض است؛ لذا نتيجه ميمادر، بي

 شود.بيشتري را موجب مي

م موافق نوعي داللت التزامي است و لذا در چارچوب مدلول كالم مي گنجد. از اين رو گرچه در اين نوع مفهو

مفهوم، نوعي قياس اولويت يا مساوات اتفاق مي افتد، اما ماهيت آن از چارچوب مدلوِل لفظ و كالم خارج 

لي ظني است اشتباه كرد. نيست. بنابراين نبايد آن را با قياس مصطلح و باطل كه نوعي اعمال نظر عق

چيزي كه به عنوان توسعه حكم در اينجا اتفاق مي افتد، كار مخاطب را از استظهار خارج نمي كند و در 

نهايت، مضمون التزامي كه در اينجا همان مفهوم موافق است، به عنوان نظر گوينده به او قابل استناد 

 است.

  تحليل ماهيت مفهوم مخالف

اي است كه در آن به خصوصيت يا ويژگي اي اشاره شده است. اين ويژگي ممكن است  گاه عبارت به گونه

اي در كالم ايجاد نكند و تنها جنبه تشريفاتي داشته باشد يا اينكه در مقام توضيح هيچ گونه وابستگي

در كالم  بيشتر يا به اعتبار غالب به كار گرفته شده باشد. در اين گونه موارد، اين خصوصيت و ويژگي گرچه

تو بايد به پدرت كه سال »آمده است، اما نقش يك قيد حقيقي را ايفا نمي كند. به عنوان مثال مي گوييم: 

در اينجا زحمت پدر در واقع قيد نيست؛ بلكه اشاره به نكته «. ها برايت زحمت كشيده است احترام بگذاري

كشد. پس غرض گوينده اين نيست كه اي غالبي است و آن اينکه معموالً پدر براي فرزندش زحمت مي 

دختران »پدري كه زحمت نكشيده است از تحت حكم خارج است. در مثال ديگري گفته شده است: 

در اينجا نيز پرورش در دامان اين مردان مالك حرمت «. همسرانتان كه در دامان شما هستند، بر شما حرامند

ادرانشان به خانه ناپدري نيامده اند همين حکم صادق نيست؛ چه اينكه در مورد دختراني هم كه همراه با م

است. در اين گونه موارد، گرچه از نقطه نظر قواعد ادبي، جمله حاوي قيد است، اما قيد، صرفاً شكلي 

 نيست. «احترازي»است و در اصطالح علم اصول، 

ان مثال وقتي مي به عنو ويژگي قيد احترازي آن است كه بيانگر محدوديت در ناحيه موضوع حکم است.

، اين جمله شامل معامله اي غير از بيع نمي «در معامله بيع، طرفين داراي خيار مجلس هستند»گوييم: 

، عقد «دائم»، با استفاده از قيد «در نكاح دائم، زوجين از يكديگر ارث مي برند»شود و يا وقتي مي گوييم: 

با آوردن اين قيد، از غير دائم يا موقت احتراز جسته  نكاح از محدوده اين تعبير خارج شده است و به عبارتي

ايم. بنابراين، قيد احترازي براي آن است که بتوانيم موضوع را مشخص کنيم و بگوييم حکم مذکور در مورد 

 زنيم؛ نه غير آن.چنين موضوعي است و ما پيرامون اين موضوع حرف مي

اضافه، ن به اشکال مختلف از قيد احترازي استفاده كرد. البته براي تقييد قالب خاصي وجود ندارد و مي توا

و... قالب ها و اشكالي هستند كه مي توانند محدوده اراده گوينده را بيان كنند و  توصيف، اشتراط، ظرف

 خصوصيات و ويژگي هاي مورد نظر او را در جمله نشان دهند.

فايده استعمال قيد معلوم  با توضيحي كه گذشت، در اين دسته از قيود )قيدهاي احترازي(

است و اصوالً به طور معمول فرض براين است كه هر گاه متكلم، در جمله از قيد يا قيودي 

استفاده كند، غرض او قيد احترازي است. تشريفاتي بودن، توضيحي بودن و غير احترازي بودن 

دنباِل فايده احتراز برخالف اصل است. ظاهر حال گوينده اين است كه از به كار گرفتن قيد، به 

است و مي خواهد به گونه اي به تحديد موضوع بپردازد. البته اين ادعا، منافي آن نيست كه در 

 جايي قيد، ظهور در غير احترازي بودن داشته باشد.

  ارتباط قيد با مفهوم مخالف

م مفهوم گيري كنيم و سؤال اصلي اين است كه آيا هر جا و هر گاه با قيدي در كالم برخورد كنيم مي تواني

 استظهار كنيم كه در ظرف عدم وجود و تحقق قيد، حكم مورد نظر منتفي است؟
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وقتي بنا را بر احترازيت قيد مي گذاريم، اين سؤال به ذهن مي رسد كه مگر مي توان وجود قيد احترازي را 

به كار گرفته است، معناي  پذيرفت بدون اينكه جمله فاقد مفهوم مخالف باشد؟ اگر متكلم قيدي احترازي را

اين اقدام او آن است كه خواسته است حكم را دائر مدار ويژگي و خصوصيت خاصي كند به گونه اي كه در 

گذار ويژگي خاصي را در صورت فقدان آن ويژگي و خصوصيت، حكم مورد نظر نيز منتفي باشد. اگر قانون

ژگي، حكم مورد نظر نيز منتفي است و ما در مفهوم حكم خود اخذ مي كند، علي القاعده با انتفاي اين وي

 مخالف به چيزي بيش از اين نياز نداريم.

براي احراز مفهوم مخالف به صرف وجود اما با دقت بيشتر، معلوم مي شود كه چنين توهمي باطل است و 

ند. به عنوان زيرا ممكن است گفته شود اثبات شيء، نفي ماعدا نمي ك قيد در كالم نمي توان بسنده كرد؛

 مثال وقتي مي گوييم:

، حكم لزوم پرداخت ماليات، در خصوص صنعتگر اثبات شده است؛ اما نسبت به «صنعتگر بايد ماليات بدهد»

ديگران ساكت است؛ به اين معنا كه به استناد اين عبارت نمي توان نسبت به ديگران حكم به عدم لزوم 

در دليل ديگري به لزوم پرداخت ماليات توسط كشاورزان اشاره پرداخت ماليات كرد و هيچ مانعي نيست كه 

 شده باشد.

، ظاهر و مفهومش آن است «صاحب درآمد اگر صنعتگر باشد بايد ماليات بدهد»اما وقتي گفته مي شود: 

كه اگر صنعتگر نباشد، چنين حكمي برقرار نيست. تفاوت در كجاست؟ صرف اختالف در تعبير، مادامي كه به 

 در معنا منجر نشود، موجب چنين تفاوتي نيست. اختالف

در تحليل اين تفاوت، اصوليون به اين نكته اشاره مي كنند كه گاه قيد احترازي بيانگر خصوصيت انحصاري 

بودن است و سياق عبارت به گونه اي است كه از آن استنباط مي شود تنها در ظرف وجود اين قيد خاص، 

مثال فوق، گاه گوينده در مقام آن است كه بيان كند صنعتگر بودن وجوب  حكم مورد نظر برقرار است. در

پرداخت ماليات را در پي دارد و به عبارتي يكي از موجبات وجوب پرداخت، صنعتگر بودن است. در اين صورت 

ت اين غرض را تأمين مي كند. اما صنعتگري به عنوان يكي از موجبا« صنعتگر بايد ماليات بپردازد»عبارت: 

پرداخت ماليات، مانع از اين نيست كه كشاورز يا فردي كه فعاليت خدماتي خاصي را انجام مي دهد نيز 

اما «. اثبات شيء نفي ماعدا نمي كند»موظف به پرداخت ماليات باشد و اين همان جمله معروف است كه: 

ثبوت حكم مورد نظر است و  اگر مفاد عبارت اين بود كه شرط يا قيد مورد ذكر، موجب و علت انحصاري براي

ته است در آن صورت بي ترديد حكم مي كنيم كه فقط در نظر نگرف -يل به عنوان بد -قانون موجب ديگري را 

اگر صنعتگر باشد، بايد ماليات بپردازد. وقتي قيد، وجود حكم را انحصاراً به خود وابسته كرد، عالوه بر مفاد 

تعبير مي كنيم، داراي يك مفاد سلبي يا حكم به عدم هم خواهد « قمنطو»اثباتي كه دارد و ما از آن به 

 بود.

به عبارتي در جايي كه قيد هست و جنبه احترازي هم دارد، اما ظهور در انحصار ندارد، نهايت اين است كه 

ما سكوت مي كنيم و حكم به عدم حکم در فرض عدم قيد نمي كنيم. اما آنجا كه قيِد احترازي، جنبه 

ي هم دارد، ما حكم به عدم هم مي كنيم؛ يعني جمله داراي مفهوم مخالف است و به داللت انحصار

 باشد.التزامي داراي مفاد سلبي مي

بنابراين وجود مفهوم مخالف دائر مدار وجود قيدي است كه ظاهر يا صريح در انحصاري بودن 

بيان قيد انحصاري است،  باشد. و هر گاه از اوضاع و احوال استفاده شود كه گوينده در مقام

عبارت داراي مفهوم مخالف است و در جايي كه چنين ظهوري در كالم نباشد، نمي توان به 

وجود مفهوم مخالف حكم كرد. با اين توضيح معلوم مي شود كه نمي توان به طور كلي حكم 

اي كرد كه مثالً شرط داراي مفهوم است يا وصف فاقد مفهوم است. گرچه بعضي از قالب ه

 كالمي نظير شرط، به داشتن مفهوم مخالف نزديك تر و بعضي مانند لقب دورترند.

 يادداشت توضيحي

در كتاب هاي اصولي معموالً به طور جداگانه به هر يك از اين قيود پرداخته مي شود. اما به نظر مي 

نيازي به ذكر رسد با توضيحي كه گذشت و مالك عمومي و نوعي اي كه براي مفهوم مخالف بيان شد، 

جداگانه هر يک از موارد نيست. در عين حال الزم است براي آشنا شدن با اصطالحات رايج، به طور 

 خالصه به اين موارد بپردازيم.
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: در بسياري از موارد ما از شرط استفاده مي كنيم و ارتباط حكم قضيه با موضوع آن را به صورت شرط

له حق فسخ اگر مشروط عليه به شرط عمل نکند، مشروطه»د: شومعلق بيان مي كنيم. مثالً گفته مي

 له حق فسخ ندارد.ند، مشروطکعليه به شرط عمل مفهوم اين جمله آن است که اگر مشروط« دارد.

ضمان ديني كه هنوز سبب آن »: گاه، از توصيف استفاده مي كنيم. به عنوان مثال مي گوييم: وصف

ينجا دين با وصف خاصي توصيف شده است. دين مي تواند داراي در ا«. ايجاد نشده است، باطل است

گذار با توصيفي كه مي كند گونه خاصي را موضوع حكم سبب موجود باشد و يا فاقد سبب موجود، قانون

فهميم ضمان ديني که سبب آن خود قرار مي دهد. در صورت مفهوم داشتن وصف، از جمله فوق مي

 باشد.ايجاد شده است، صحيح مي

: گاه وصفي را كه به كار مي گيريم متكي به موصوف نيست؛ يعني در عبارت موصوف و وصف جدا لقب

از يكديگر نيستند؛ بلكه يك عبارت به نحو اتحادي به ذات متصف به آن وصف اشاره مي كند مانند: 

قرار مي دهند؛ و... . هر يک از اين عناوين، فردي را با حيثيت خاصي مد نظر « زوجه»، «زوج»، «خريدار»

طالق به دست زوج »شود: اما آن حيثيت در عبارت به طور جداگانه نيامده است. بنابراين وقتي گفته مي

 فهميم طالق غيرزوج صحيح نيست.مي« زوج»، با فرض مفهوم داشتن لقب «است

بيان مي : گاه در جمله از قيود غايت استفاده مي كنيم و زمان يا مكاني را به عنوان محدوده غايت

تا زماني كه عزل به وكيل ابالغ نشده است، تصرفات وكيل در حدود »كنيم. به عنوان مثال مي گوييم: 

در «. هر شيء تا زماني كه نجس بودنش محرز نيست، محكوم به طهارت است»يا: « وكالت نافذ است

، تصرفات نافذ پس از ابالغ عزل به وکيل»اين صورت اگر مفهومي برداشت شود، چنين خواهد بود: 

 «نيست.

: گاه با استفاده از كلمات حصر، انحصاري بودن امري مورد اشاره و داللت قرار مي گيرد. كلماتي حصر

تنها پدر و جد پدري مي »اين معنا را بروشني افاده مي كنند. به عنوان مثال: « تنها»و « فقط»مانند 

د. ر و جد پدري حق تصرف در اموال صغير ندارنفهميم غير پدکه مي« توانند در اموال صغير تصرف كنند

است و گاه مطلق. در حصر نسبي يا البته همان طور كه در ادبيات هم آمده است، نسبي گاهي حصر 

اضافي، تنها از جهت خاصي حصر صورت مي گيرد. در هر صورت، حصر در همان محدوده اي كه مد نظر 

 باشد.گوينده كالم است، مفيد انحصار مي

: در بسياري از عبارات شرعي و قانوني، از عدد و تعداد سخن به ميان مي آيد. و در واقع گونه اي عدد

نماز صبح دو »يا « حد قاذف، هشتاد تازيانه است»شود: تحديد صورت مي گيرد؛ مثل اينكه گفته مي

، از همان جهت يا... . اگر عدد از جهت قلت يا کثرت يا از هر دو جهت مفيد محدوديت باشد« رکعت است

حصر از جهت اقل است؛ پس با کمتر « شودنفر منعقد مي 5نماز جمعه با »مفهوم دارد. مثالً در عبارت: 

فهميم بيش مي« فاصله مأمومين در نماز جماعت، حداکثر يک قدم است»شود و از: نفر منعقد نمي 5از 

فهميم اگر کمتر مي« و رکعت استنماز صبح د»از يک قدم فاصله در جماعت صحيح نيست و از عبارت: 

 باشد.يا بيشتر خوانده شود، نماز صحيح نمي

  قيد سازنده موضوع

به گونه اي كه در فرض انتفاي آن خصوصيت، ديگر  گاه شرط يا هر قيد ديگري تنها سازنده موضوع است؛

مي آيند. مثالً موضوعي باقي نمي ماند و چنين قيودي در حقيقت امري اضافه بر اصل موضوع به حساب ن

معلوم است كه اجبار در جايي معنا پيدا مي كند كه «. اگر راضي نيست، او را مجبور نكنيد»گفته مي شود: 

شخص فاقد رضايت باشد و اگر فرد راضي باشد، اجبار يا اكراه معنا پيدا نمي كند. همچنين است شرطي 

؛ زيرا کسي که فرزند ندارد، «رايش انتخاب كناگر فرزندي داشتي، نام نيكو ب»كه در اين مثال آمده است: 

اما اين نفي  در چنين مواردي نفي قيد مستلزم نفي حکم است؛معناست. گذاري هم نسبت به او بينام

در جايي « انتفاي حكم بر فرض انتفاء قيد»شود؛ زيرا مفهوم مخالف به معناي حکم، مفهوم ناميده نمي

شد و محملي براي حكم وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، موضوع است كه موضوعِ حكم همچنان باقي با

شود )كه در يك حالت حكم را دارد )كه از منطوق استفاده مي شود( و در حالت ديگر حكم از او سلب مي

اين را از مفهوم مي فهميم(. اما در مواردي كه گذشت، با انتفاي قيد، اصل موضوع از بين رفته، در نتيجه 
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باشد و م به انتفاي اصل موضوع است؛ نه اينكه موضوع هست؛ ولي يكي از قيودش را فاقد ميانتفاي حك

 حکم را در پي ندارد.

  تعدد قيود

شود. در چنين مواردي اگر اين قيود مفهوم گاه براي يک حکم، در دو يا چند عبارت، قيود مختلفي ذکر مي

اگر کسي دانشجوي مقطع »شود: الً گفته ميهم داشته باشند، استنباط نتيجه مشکل خواهد بود. مث

گيريم که با فرض مفهوم داشتن آن، نتيجه مي« شودکارداني باشد، از تسهيالت مالي برخوردار مي

دانشجوي غير مقطع کارداني، از جمله مقطع کارشناسي، تسهيالت دريافت نخواهد کرد. حال اگر جمله 

مفهوم آن نيز « ي باشد، تسهيالت دريافت خواهد کرداگر کسي دانشجوي مقطع کارشناس»دوم بگويد: 

نفي تسهيالت از دانشجويان غير مقطع کارشناسي، از جمله مقطع کارداني است. روشن است که به 

شوند. اما موجب هر دو جمله، دانشجويان کارشناسي ارشد و باالتر، مشمول حکم دريافت تسهيالت نمي

گويد شود؛ زيرا منطوق اولي ميتنباط حکم مشکل مينسبت به مقطع کارداني و کارشناسي اس

گيرد )تعارض منطوق اولي با گويد تسهيالت نميگيرد و مفهوم دومي ميدانشجوي کارداني تسهيالت مي

گيرد و مفهوم اولي گويد دانشجوي کارشناسي تسهيالت ميمفهوم دومي( و نيز منطوق دومي مي

. در اين موارد تکليف دانشجويان اين دو وق دومي با مفهوم اولي(گيرد )تعارض منطگويد تسهيالت نميمي

 کند:تر ميمقطع چه خواهد بود؟ توضيحات زير ما را به پاسخ مسأله نزديک

 قيود حکم چند نوعند:

رسانند براي تحقق حکم، وجود اين قيد کافي است و و مي اندشرط کافي. گاه قيود ذکرشده، تنها بيانگر 1

شود. از چنين ديگري نيست. اما آيا اين قيد، الزم هم هست يا نه؟ چنين چيزي فهميده نمي نيازي به قيد

؛ يعني «شودهرگاه خورشيد طلوع کند، هوا روشن مي»گوييم: شود. مثالً ميقيودي مفهوم استفاده نمي

طلوع خورشيد براي روشن شدن هوا کافي است؛ اما چنين نيست که براي روشن شدن هوا طلوع 

 اغ روشن نمود.توان هوا را با روشن کردن چرورشيد امر الزمي باشد؛ چون شب نيز ميخ

نين نتيجه تعدد چ شود وها نميواضح است که تعدد چنين قيودي موجب هيچ منافات و تخالفي بين جمله

 مثال: قيودي، ترکيب فصلي قيود است.

زير نور خورشيد يا نور چراغ « »توان مطالعه کرد.يزير نور چراغ م» -« توان مطالعه کرد.زير نور خورشيد مي»

 «توان مطالعه کرد.مي

که نتيجه آنها عدم تحقق حکم در فرض عدم قيد است. اما از  شرط الزمند. گاه قيود ذکرشده، تنها بيانگر 2

 ي نيز باشند. شرط الزم بودن، مستلزم مفهوم داشتن کالم است؛ اماشود که شرط کافجمله فهميده نمي

 جمع کرد. مثال: توان بين اين دو قيدچون شرط کافي بودن احراز نشده است، باز هم براحتي مي

اگر نور و هوا باشند گياه رشد « »کند.شد، گياه رشد مياگر هوا با» -« اگر نور باشد، گياه رشد مي کند.»

 «کند.مي

است  ترکيب عطفيي نيستند، ما شرط کافشود که نتيجه وجود دو قيدي که شرط الزمند، امالحظه مي

 )ترکيب واوي(.

در چنين مواردي شرط الزم بودن مستلزم مفهوم داشتن  اند.شرط الزم و هم شرط کافي. گاهي قيود هم 3

 شود. مثال:است و شرط کافي بودن موجب تنافي مي

 «ضو تيمم کند.کند، بايد به جاي واگر کسي آب پيدا نمي» -« مکلف بيمار بايد به جاي وضو تيمم کند.»

باشند. از طرفي رط الزمند؛ زيرا سبب تيمم ميشآب نداشتن(  -در اينجا هر يک از دو قيد مذکور )بيمار بودن

شرط کافي نيز هستند؛ زيرا وجود هر يک به تنهايي براي تحقق شرط کافي است. در چنين مواردي شرط 

توان در يک م ترکيب فصلي است و نميالزم بودن، مستلزم ترکيب عطفي و شرط کافي بودن نيز مستلز

« اگر مريض بودي يا آب نداشتي بايد تيمم کني»زمان به هر دو ملتزم شد. حال نتيجه چيست؟ آيا بگوييم: 

که ترکيبي عطفي « اگر مريض بودي و آب نداشتي بايد تيمم کني»که ترکيبي فصلي است يا بگوييم: 

 است؟

هر دو صرف نظر کنيم و آنها را شرط کافي بدانيم يا از شرط کافي بودن به عبارت ديگر آيا از شرط الزم بودن 

 صرف نظر کنيم و آنها را شرط الزم بدانيم؟
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 اگر کافي بودن، از اطالق کالم فهميده شود و الزم بودن از داللت وضعيشود در چنين مواردي گفته مي

تيجه نباشد، بر آن مقدم است؛ در تر از ظهور اطالقي مياستفاده گردد، چون ظهور وضعي لفظي قوي

 خواهد بود. ترکيب عطفيخورد و نتيجه، اطالق به هم مي

تقدم لزوم بر کفايت يا بالعکس مشکل خواهد بود و  اگر کافي بودن نيز از قبيل ظهور وضعي لفظي باشد،اما 

ا يکديگر تعارض مي کنند؛ زيرا دو دليل ب بايد به ساير ادله، مانند اصول عمليه مراجعه کرد؛در چنين مواردي 

 مانند آنکه در همان دو جمله گفته شود:

مفيد شرط کافي است « تنها»که کلمه: « ب نيافتي تيمم کنتنها اگر آ» -« تنها اگر مريض بودي تيمم کن»

 و اين داللت نيز به وضع است.

 رض خواهد شد.باشد و عدم احراز آن موجب تعاتري ميدر هر حال آنچه مهم است، تقدم ظهور قوي

در اينجا بايد متذکر اين نکته نيز بشويم که در بعضي از موارد شرط الزم و کافي، فرض ترکيب عطفي اصوالً 

تواند وام اگر دانشجويي در مقطع کارداني باشد مي»پذير نيست. مثالً در نخستين مثال اين بحث: امکان

فرض ترکيب عطفي « تواند وام دريافت کندميدانشجويي در مقطع کارشناسي باشد  اگر» -« دريافت کند

توان فرض کرد دانشجويي هم در مقطع کارداني باشد و هم در مقطع کارشناسي. معقول نيست؛ زيرا نمي

اگر دانشجويي در مقطع » روشن است که در چنين مواردي نتيجه جمع بين دو جمله، ترکيب فصلي است: 

؛ به خالف مثال تيمم که فرض هر دو ترکيب معقول است و «بگيرد تواند وامکارداني يا کارشناسي باشد مي

 توان از هر دو راه برطرف کرد.تنافي منطوق هر يک با مفهوم ديگري را مي

 

  چکيده

  ،و به نتيجه و مدلول التزامي « منطوق»به مفاد و مدلول مستقيم جمله که الفاظ حاوي آن هستند

 شود.گفته مي« مفهوم»آن، 

 يا « مفهوم موافق»ه حکم مفهوم از جهت سلب و ايجاب مطابق منطوق باشد، به آن در صورتي ک

 گويند.« مفهوم مخالف»و در غير اين صورت به آن « فحواي خطاب»

 باشد.مفهوم موافق از قبيل ظاهر يا نص است و ناشي از برداشت موسع عرف از دليل مي 

  و اگر براي بيان « قيد غالبي»اغلب موارد کند، قيود موجود در کالم اگر اشاره به وجود خصوصيتي در

 نام دارد. اصل در قيود، احترازي بودن است.« قيد احترازي»محدوده اراده و حکم باشد، 

  مفهوم مخالف مبتني بر اين است که قيد احترازي نه تنها محدوده اراده را بيان نمايد، بلکه انحصار

 عبارتي، قيد، مفيد انحصار عليت در قيد براي حکم باشد. ارتباط حکم با قيد را نيز بيان نمايد و به

 هاي مختلفي نظير شرط، وصف، غايت، لقب، حصر و تواند در قالبقيد انحصاري يا قيد مفهومي مي

 عدد بيان شود. آنچه مهم است، استظهار عرف مبني بر انحصاري بودن قيد در تأثير است.

 وضوع ماصل وجود موضوع حکمند و با انتفاي آنان، اصل اي هستند که مبين بعضي از قيود به گونه

 بود. شود. اين قيود، مفهومي نخواهندمنتفي شده، حکم، سالبه به انتفاي موضوع مي

 شود. در اين صورت اگر همه آنها تنها گاه براي حکمي در دو يا چند عبارت، قيود مختلفي ذکر مي

ارت، ترکيب فصلي قيود است. اما اگر قيود ذکرشده تنها بيانگر شرط کافي باشند، نتيجه جمع عرفي دو عب

 بيانگر شرط الزم باشند، نتيجه جمع عرفي دو عبارت، ترکيب عطفي قيود است.

  اگر قيود ذکرشده بيانگر شرط الزم و کافي باشند و ترکيب عطفي امکان نداشته باشد، ترکيب

ز دو ترکيب بستگي به اين دارد که ظهور در فصلي متعين است و اگر امکان داشته باشد، انتخاب هر يک ا

تر از ظهور در شرط کافي باشد يا بالعکس و در فرض عدم احراز اقوائيت ظهور، بايد به ساير شرط الزم قوي

 ادله مراجعه کرد.

1- باشدمي« نيدآشتي برقرار ک ، بين آناناگر زوجين با يکديگر ناسازگاري کردند»: هاي زير، مفهوم جملهاز گزينه کدام يک: 

 

 
 .آنان آشتي دهيد اگر زوجين ناسازگاري نکردند، الزم نيست بين( الف

 

 
 .نيست اگر زوجين ناسازگاري نکردند، آشتي دادن جايز( ب

 

 
 .مله مفهوم نداردج( ج
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 هيچ کدام( د

  
2- شده تنها از قبيل شرط کافي استهاي زير، موضوع مشخصيک از گزينه در کدام: 

 

 
 .است نماينده مجلس در برابر همه مردم مسئول( الف

 

 
 .عقد فضولي با رضايت مالک نافذ است( ب

 

 
 .شوداگر خورشيد طلوع کند، روز مي( ج

 

 
 الف و ب( د

  
3- کدام غلط است ها صحيح وکدام گزينه« تعقد مختار صحيح اس» -« عقد بالغ صحيح است» : اين دو جمله در مورد: 

 

 
 .قيود مبين شرط الزمند( الف

 

 
 .اندقيود مبين شرط الزم و کافي( ب

 

 
  .اندقيود مبين شرط کافي( ج

 

 
  .نتيجه دو جمله، ترکيبي عطفي است( د

 

 
  .هر يک از دو جمله داراي مفهوم است( هـ

 

 
  .گيريم عقد بالغ يا مختار صحيح استنتيجه مي( و

 

 
  .يستمکره باشد، عقد صحيح ن شود که اگر عاقد، نابالغ يانتيجه دو جمله اين مي( ز

  
4- شده قيد احترازي استهاي زير، قيد مشخصيک از گزينه در کدام:  

 

 
 .في استدر عقد فضولي، رضايت بعدي کا( الف

 

 
 .شودمي اگر ذوالخيار فوت کند، خيار به ورثه منتقل( ب

 

 
 .قصاص شود شود، بايدقاتل چون موجب آزردگي اولياء دم مي( ج

 

 
 الف و ب( د

  
5- شده موجب مفهوم استگزينه، قيد مشخص در کدام: 

 

 
 .بخشمنمي حتي اگر صد بار وساطت کني، او را( الف

 

 
 .نيست تصرفات وکيل پس از اطالع از عزل، نافذ( ب

 

 
 .است در عقد نکاح، زوجه موجب و زوج قابل( ج

 

 
 .کنيد اگر نماز جماعتي برقرار شد، در آن شرکت( د

  
 

 يازدهمجلسه  -اصول فقه 

  مقدمه

  محتواي آموزشي

  چکيده

  آزمون پاياني
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  مقدمه

از جمله مباحث مربوط به تفسير متن، بحث مفاهيم است؛ يعني مداليلي که به طور مستقيم از لفظ 

توان آن را به متکلم اسناد داد. در اين بحث به شرايط تحقق چنين مداليلي شود؛ اما ميفهميده نمي

 کنيم.پردازيم و انواع آن را بررسي ميمي

پايان اين واحد درسي، منطوق و مفهوم را خواهيد شناخت؛ شرط تحقق مفهوم را در جمله شما پس از 

بررسي کرده، مفهوم را شناسايي خواهيد کرد و قادر به تفکيک مفهوم موافق و مخالف از يکديگر خواهيد 

آشنا شده، راه  کننديدا ميپاي با يکديگر تنافي بود؛ همچنين با جمالتي که به دليل داشتن مفهوم، به گونه

 عالج را بررسي خواهيد کرد.

  

  محتواي آموزشي

 

 مفاهيم

در اين جمله آنچه در مدلول «. بعد از فوت واهب يا متهب، رجوع ممكن نيست»به اين جمله توجه كنيم: 

اين «. عدم امكان رجوع بعد از فوت يكي از طرفين»مستقيم و مطابقي اخذ شده است، عبارت است از 

ناميده مي شود. اما گونه ديگري از مدلول در  «منطوق»است كه در اصطالح علم اصول، همان چيزي 

بعضي از جمالت وجود دارد كه از اين سنخ نيست و در واقع برداشت از كالم است؛ نه آنكه مستقيماً از 

؛ كالم استفاده شود. در همين مثال ممكن است چنين برداشت كنيم كه بعد از فوت، رجوع ممكن نيست

اين برداشت، غير از مدلولي است كه مستقيماً و به «. قبل از فوت يكي از طرفين، رجوع ممكن است»اما 

عنوان مدلول مطابقي بيان شده است؛ بلكه نتيجه تحليلي است كه ما از عبارت مي كنيم و به عبارتي، 

 مدلول التزامي جمله است؛ نه مدلول مطابقي و مستقيم آن.

مدلول التزامي يا همان حكمي كه نتيجه تحليل و برداشت غيرمستقيم و غيرمطابقي در مثالي كه گذشت 

مفهوم »است، از نظر سلب و ايجاب، متفاوت از حكم موجود در منطوق است. چنين الزمه اي در اصطالح، 

با ناميده مي شود. در مقابل، گاه حكم موجود در مدلول التزامي، به لحاظ سلب و ايجاب، هماهنگ  «مخالف

با پدر و مادر »ناميده مي شود. به عنوان مثال از جمله:  «مفهوم موافق»حكم منطوق است كه در اصطالح 

اين مدلول گرچه در منطوق «. به پدر و مادر فحش ندهيد»مي توان چنين فهميد كه: « با تندي صحبت نكنيد

 نيست، اما براحتي از كالم برداشت مي شود.

  ماهيت مفهوم موافق

حكمي است كه علت و مالك آن به گونه اي براي مخاطب ظاهر است و شخص منطوق كالم  گاه در

اعم از اينكه حكم دوم در  مخاطب در مواجهه با منطوق، به طور طبيعي به حكم مشابه منتقل مي شود؛

رتبه اي مساوي با حكم اول باشد يا به طريق اولي ثابت شده باشد. در اينجا به قياس و مشابهت حكم 

مي شود؛ اما مبناي آن استظهار عرفي است. يعني حكم دوم دنباله حكم اول به حساب مي آيد و گويا 

رف در مواجهه با خطاب، برداشت موسعي دارد. از آنجا كه مفهوم موافق، مدلوِل ظاهر يا نص كالم است،  ع 

نيز تعبير مي شود.  «فحواي خطاب» طبيعتاً داراي اعتبار بوده، قابليت استناد دارد. از اين نوع مفهوم، گاه به

فهمد که علت تحريم تند صحبت کردن با پدر و مثالً در عبارت مذکور، عرف از باب مناسبت حکم و موضوع مي

احترامي گيرد فحش دادن نيز حرام است؛ زيرا بياحترامي به آنها در اين فرض است؛ لذا نتيجه ميمادر، بي

 شود.بيشتري را موجب مي

افق نوعي داللت التزامي است و لذا در چارچوب مدلول كالم مي گنجد. از اين رو گرچه در اين نوع مفهوم مو

مفهوم، نوعي قياس اولويت يا مساوات اتفاق مي افتد، اما ماهيت آن از چارچوب مدلوِل لفظ و كالم خارج 

ني است اشتباه كرد. نيست. بنابراين نبايد آن را با قياس مصطلح و باطل كه نوعي اعمال نظر عقلي ظ

چيزي كه به عنوان توسعه حكم در اينجا اتفاق مي افتد، كار مخاطب را از استظهار خارج نمي كند و در 

نهايت، مضمون التزامي كه در اينجا همان مفهوم موافق است، به عنوان نظر گوينده به او قابل استناد 

 است.

  تحليل ماهيت مفهوم مخالف
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است كه در آن به خصوصيت يا ويژگي اي اشاره شده است. اين ويژگي ممكن است گاه عبارت به گونه اي 

اي در كالم ايجاد نكند و تنها جنبه تشريفاتي داشته باشد يا اينكه در مقام توضيح هيچ گونه وابستگي

كالم بيشتر يا به اعتبار غالب به كار گرفته شده باشد. در اين گونه موارد، اين خصوصيت و ويژگي گرچه در 

تو بايد به پدرت كه سال »آمده است، اما نقش يك قيد حقيقي را ايفا نمي كند. به عنوان مثال مي گوييم: 

در اينجا زحمت پدر در واقع قيد نيست؛ بلكه اشاره به نكته «. ها برايت زحمت كشيده است احترام بگذاري

پس غرض گوينده اين نيست كه  اي غالبي است و آن اينکه معموالً پدر براي فرزندش زحمت مي كشد.

دختران »پدري كه زحمت نكشيده است از تحت حكم خارج است. در مثال ديگري گفته شده است: 

در اينجا نيز پرورش در دامان اين مردان مالك حرمت «. همسرانتان كه در دامان شما هستند، بر شما حرامند

نشان به خانه ناپدري نيامده اند همين حکم صادق نيست؛ چه اينكه در مورد دختراني هم كه همراه با مادرا

است. در اين گونه موارد، گرچه از نقطه نظر قواعد ادبي، جمله حاوي قيد است، اما قيد، صرفاً شكلي 

 نيست. «احترازي»است و در اصطالح علم اصول، 

ثال وقتي مي به عنوان م ويژگي قيد احترازي آن است كه بيانگر محدوديت در ناحيه موضوع حکم است.

، اين جمله شامل معامله اي غير از بيع نمي «در معامله بيع، طرفين داراي خيار مجلس هستند»گوييم: 

، عقد «دائم»، با استفاده از قيد «در نكاح دائم، زوجين از يكديگر ارث مي برند»شود و يا وقتي مي گوييم: 

آوردن اين قيد، از غير دائم يا موقت احتراز جسته نكاح از محدوده اين تعبير خارج شده است و به عبارتي با 

ايم. بنابراين، قيد احترازي براي آن است که بتوانيم موضوع را مشخص کنيم و بگوييم حکم مذکور در مورد 

 زنيم؛ نه غير آن.چنين موضوعي است و ما پيرامون اين موضوع حرف مي

اضافه، اشکال مختلف از قيد احترازي استفاده كرد.  البته براي تقييد قالب خاصي وجود ندارد و مي توان به

و... قالب ها و اشكالي هستند كه مي توانند محدوده اراده گوينده را بيان كنند و  توصيف، اشتراط، ظرف

 خصوصيات و ويژگي هاي مورد نظر او را در جمله نشان دهند.

ده استعمال قيد معلوم با توضيحي كه گذشت، در اين دسته از قيود )قيدهاي احترازي( فاي

است و اصوالً به طور معمول فرض براين است كه هر گاه متكلم، در جمله از قيد يا قيودي 

استفاده كند، غرض او قيد احترازي است. تشريفاتي بودن، توضيحي بودن و غير احترازي بودن 

ِل فايده احتراز برخالف اصل است. ظاهر حال گوينده اين است كه از به كار گرفتن قيد، به دنبا

است و مي خواهد به گونه اي به تحديد موضوع بپردازد. البته اين ادعا، منافي آن نيست كه در 

 جايي قيد، ظهور در غير احترازي بودن داشته باشد.

  ارتباط قيد با مفهوم مخالف

هوم گيري كنيم و سؤال اصلي اين است كه آيا هر جا و هر گاه با قيدي در كالم برخورد كنيم مي توانيم مف

 استظهار كنيم كه در ظرف عدم وجود و تحقق قيد، حكم مورد نظر منتفي است؟

وقتي بنا را بر احترازيت قيد مي گذاريم، اين سؤال به ذهن مي رسد كه مگر مي توان وجود قيد احترازي را 

كار گرفته است، معناي پذيرفت بدون اينكه جمله فاقد مفهوم مخالف باشد؟ اگر متكلم قيدي احترازي را به 

اين اقدام او آن است كه خواسته است حكم را دائر مدار ويژگي و خصوصيت خاصي كند به گونه اي كه در 

گذار ويژگي خاصي را در صورت فقدان آن ويژگي و خصوصيت، حكم مورد نظر نيز منتفي باشد. اگر قانون

حكم مورد نظر نيز منتفي است و ما در مفهوم  حكم خود اخذ مي كند، علي القاعده با انتفاي اين ويژگي،

 مخالف به چيزي بيش از اين نياز نداريم.

براي احراز مفهوم مخالف به صرف وجود اما با دقت بيشتر، معلوم مي شود كه چنين توهمي باطل است و 

به عنوان زيرا ممكن است گفته شود اثبات شيء، نفي ماعدا نمي كند.  قيد در كالم نمي توان بسنده كرد؛

 مثال وقتي مي گوييم:

، حكم لزوم پرداخت ماليات، در خصوص صنعتگر اثبات شده است؛ اما نسبت به «صنعتگر بايد ماليات بدهد»

ديگران ساكت است؛ به اين معنا كه به استناد اين عبارت نمي توان نسبت به ديگران حكم به عدم لزوم 

ليل ديگري به لزوم پرداخت ماليات توسط كشاورزان اشاره پرداخت ماليات كرد و هيچ مانعي نيست كه در د

 شده باشد.
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، ظاهر و مفهومش آن است «صاحب درآمد اگر صنعتگر باشد بايد ماليات بدهد»اما وقتي گفته مي شود: 

كه اگر صنعتگر نباشد، چنين حكمي برقرار نيست. تفاوت در كجاست؟ صرف اختالف در تعبير، مادامي كه به 

 معنا منجر نشود، موجب چنين تفاوتي نيست.اختالف در 

در تحليل اين تفاوت، اصوليون به اين نكته اشاره مي كنند كه گاه قيد احترازي بيانگر خصوصيت انحصاري 

بودن است و سياق عبارت به گونه اي است كه از آن استنباط مي شود تنها در ظرف وجود اين قيد خاص، 

ل فوق، گاه گوينده در مقام آن است كه بيان كند صنعتگر بودن وجوب حكم مورد نظر برقرار است. در مثا

پرداخت ماليات را در پي دارد و به عبارتي يكي از موجبات وجوب پرداخت، صنعتگر بودن است. در اين صورت 

اين غرض را تأمين مي كند. اما صنعتگري به عنوان يكي از موجبات « صنعتگر بايد ماليات بپردازد»عبارت: 

داخت ماليات، مانع از اين نيست كه كشاورز يا فردي كه فعاليت خدماتي خاصي را انجام مي دهد نيز پر

اما «. اثبات شيء نفي ماعدا نمي كند»موظف به پرداخت ماليات باشد و اين همان جمله معروف است كه: 

ت حكم مورد نظر است و اگر مفاد عبارت اين بود كه شرط يا قيد مورد ذكر، موجب و علت انحصاري براي ثبو

ته است در آن صورت بي ترديد حكم مي كنيم كه فقط در نظر نگرف -يل به عنوان بد -قانون موجب ديگري را 

اگر صنعتگر باشد، بايد ماليات بپردازد. وقتي قيد، وجود حكم را انحصاراً به خود وابسته كرد، عالوه بر مفاد 

عبير مي كنيم، داراي يك مفاد سلبي يا حكم به عدم هم خواهد ت« منطوق»اثباتي كه دارد و ما از آن به 

 بود.

به عبارتي در جايي كه قيد هست و جنبه احترازي هم دارد، اما ظهور در انحصار ندارد، نهايت اين است كه 

ما سكوت مي كنيم و حكم به عدم حکم در فرض عدم قيد نمي كنيم. اما آنجا كه قيِد احترازي، جنبه 

دارد، ما حكم به عدم هم مي كنيم؛ يعني جمله داراي مفهوم مخالف است و به داللت  انحصاري هم

 باشد.التزامي داراي مفاد سلبي مي

بنابراين وجود مفهوم مخالف دائر مدار وجود قيدي است كه ظاهر يا صريح در انحصاري بودن 

ن قيد انحصاري است، باشد. و هر گاه از اوضاع و احوال استفاده شود كه گوينده در مقام بيا

عبارت داراي مفهوم مخالف است و در جايي كه چنين ظهوري در كالم نباشد، نمي توان به 

وجود مفهوم مخالف حكم كرد. با اين توضيح معلوم مي شود كه نمي توان به طور كلي حكم 

كرد كه مثالً شرط داراي مفهوم است يا وصف فاقد مفهوم است. گرچه بعضي از قالب هاي 

 المي نظير شرط، به داشتن مفهوم مخالف نزديك تر و بعضي مانند لقب دورترند.ك

 يادداشت توضيحي

در كتاب هاي اصولي معموالً به طور جداگانه به هر يك از اين قيود پرداخته مي شود. اما به نظر مي 

ي به ذكر رسد با توضيحي كه گذشت و مالك عمومي و نوعي اي كه براي مفهوم مخالف بيان شد، نياز

جداگانه هر يک از موارد نيست. در عين حال الزم است براي آشنا شدن با اصطالحات رايج، به طور 

 خالصه به اين موارد بپردازيم.

: در بسياري از موارد ما از شرط استفاده مي كنيم و ارتباط حكم قضيه با موضوع آن را به صورت شرط

له حق فسخ اگر مشروط عليه به شرط عمل نکند، مشروطه»شود: معلق بيان مي كنيم. مثالً گفته مي

 له حق فسخ ندارد.ند، مشروطکعليه به شرط عمل مفهوم اين جمله آن است که اگر مشروط« دارد.

ضمان ديني كه هنوز سبب آن »: گاه، از توصيف استفاده مي كنيم. به عنوان مثال مي گوييم: وصف

دين با وصف خاصي توصيف شده است. دين مي تواند داراي  در اينجا«. ايجاد نشده است، باطل است

گذار با توصيفي كه مي كند گونه خاصي را موضوع حكم سبب موجود باشد و يا فاقد سبب موجود، قانون

فهميم ضمان ديني که سبب آن خود قرار مي دهد. در صورت مفهوم داشتن وصف، از جمله فوق مي

 باشد.ايجاد شده است، صحيح مي

: گاه وصفي را كه به كار مي گيريم متكي به موصوف نيست؛ يعني در عبارت موصوف و وصف جدا لقب

از يكديگر نيستند؛ بلكه يك عبارت به نحو اتحادي به ذات متصف به آن وصف اشاره مي كند مانند: 

مي دهند؛  و... . هر يک از اين عناوين، فردي را با حيثيت خاصي مد نظر قرار« زوجه»، «زوج»، «خريدار»

طالق به دست زوج »شود: اما آن حيثيت در عبارت به طور جداگانه نيامده است. بنابراين وقتي گفته مي

 فهميم طالق غيرزوج صحيح نيست.مي« زوج»، با فرض مفهوم داشتن لقب «است
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مي  : گاه در جمله از قيود غايت استفاده مي كنيم و زمان يا مكاني را به عنوان محدوده بيانغايت

تا زماني كه عزل به وكيل ابالغ نشده است، تصرفات وكيل در حدود »كنيم. به عنوان مثال مي گوييم: 

در «. هر شيء تا زماني كه نجس بودنش محرز نيست، محكوم به طهارت است»يا: « وكالت نافذ است

رفات نافذ پس از ابالغ عزل به وکيل، تص»اين صورت اگر مفهومي برداشت شود، چنين خواهد بود: 

 «نيست.

: گاه با استفاده از كلمات حصر، انحصاري بودن امري مورد اشاره و داللت قرار مي گيرد. كلماتي حصر

تنها پدر و جد پدري مي »اين معنا را بروشني افاده مي كنند. به عنوان مثال: « تنها»و « فقط»مانند 

دارند. جد پدري حق تصرف در اموال صغير نفهميم غير پدر و که مي« توانند در اموال صغير تصرف كنند

است و گاه مطلق. در حصر نسبي يا البته همان طور كه در ادبيات هم آمده است، نسبي گاهي حصر 

اضافي، تنها از جهت خاصي حصر صورت مي گيرد. در هر صورت، حصر در همان محدوده اي كه مد نظر 

 باشد.گوينده كالم است، مفيد انحصار مي

بسياري از عبارات شرعي و قانوني، از عدد و تعداد سخن به ميان مي آيد. و در واقع گونه اي  : درعدد

نماز صبح دو »يا « حد قاذف، هشتاد تازيانه است»شود: تحديد صورت مي گيرد؛ مثل اينكه گفته مي

همان جهت  يا... . اگر عدد از جهت قلت يا کثرت يا از هر دو جهت مفيد محدوديت باشد، از« رکعت است

حصر از جهت اقل است؛ پس با کمتر « شودنفر منعقد مي 5نماز جمعه با »مفهوم دارد. مثالً در عبارت: 

فهميم بيش مي« فاصله مأمومين در نماز جماعت، حداکثر يک قدم است»شود و از: نفر منعقد نمي 5از 

فهميم اگر کمتر مي« عت استنماز صبح دو رک»از يک قدم فاصله در جماعت صحيح نيست و از عبارت: 

 باشد.يا بيشتر خوانده شود، نماز صحيح نمي

  قيد سازنده موضوع

به گونه اي كه در فرض انتفاي آن خصوصيت، ديگر  گاه شرط يا هر قيد ديگري تنها سازنده موضوع است؛

يند. مثالً موضوعي باقي نمي ماند و چنين قيودي در حقيقت امري اضافه بر اصل موضوع به حساب نمي آ

معلوم است كه اجبار در جايي معنا پيدا مي كند كه «. اگر راضي نيست، او را مجبور نكنيد»گفته مي شود: 

شخص فاقد رضايت باشد و اگر فرد راضي باشد، اجبار يا اكراه معنا پيدا نمي كند. همچنين است شرطي 

؛ زيرا کسي که فرزند ندارد، «انتخاب كن اگر فرزندي داشتي، نام نيكو برايش»كه در اين مثال آمده است: 

اما اين نفي  في حکم است؛ندر چنين مواردي نفي قيد مستلزم معناست. گذاري هم نسبت به او بينام

در جايي « انتفاي حكم بر فرض انتفاء قيد»شود؛ زيرا مفهوم مخالف به معناي حکم، مفهوم ناميده نمي

محملي براي حكم وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، موضوع  است كه موضوعِ حكم همچنان باقي باشد و

شود )كه در يك حالت حكم را دارد )كه از منطوق استفاده مي شود( و در حالت ديگر حكم از او سلب مي

اين را از مفهوم مي فهميم(. اما در مواردي كه گذشت، با انتفاي قيد، اصل موضوع از بين رفته، در نتيجه 

باشد و انتفاي اصل موضوع است؛ نه اينكه موضوع هست؛ ولي يكي از قيودش را فاقد مي انتفاي حكم به

 حکم را در پي ندارد.

  تعدد قيود

شود. در چنين مواردي اگر اين قيود مفهوم گاه براي يک حکم، در دو يا چند عبارت، قيود مختلفي ذکر مي

اگر کسي دانشجوي مقطع »شود: گفته ميهم داشته باشند، استنباط نتيجه مشکل خواهد بود. مثالً 

گيريم که با فرض مفهوم داشتن آن، نتيجه مي« شودکارداني باشد، از تسهيالت مالي برخوردار مي

دانشجوي غير مقطع کارداني، از جمله مقطع کارشناسي، تسهيالت دريافت نخواهد کرد. حال اگر جمله 

مفهوم آن نيز « شد، تسهيالت دريافت خواهد کرداگر کسي دانشجوي مقطع کارشناسي با»دوم بگويد: 

نفي تسهيالت از دانشجويان غير مقطع کارشناسي، از جمله مقطع کارداني است. روشن است که به 

شوند. اما موجب هر دو جمله، دانشجويان کارشناسي ارشد و باالتر، مشمول حکم دريافت تسهيالت نمي

گويد شود؛ زيرا منطوق اولي ميط حکم مشکل مينسبت به مقطع کارداني و کارشناسي استنبا

گيرد )تعارض منطوق اولي با گويد تسهيالت نميگيرد و مفهوم دومي ميدانشجوي کارداني تسهيالت مي

گيرد و مفهوم اولي گويد دانشجوي کارشناسي تسهيالت ميمفهوم دومي( و نيز منطوق دومي مي
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ومي با مفهوم اولي(. در اين موارد تکليف دانشجويان اين دو گيرد )تعارض منطوق دگويد تسهيالت نميمي

 کند:تر ميمقطع چه خواهد بود؟ توضيحات زير ما را به پاسخ مسأله نزديک

 قيود حکم چند نوعند:

رسانند براي تحقق حکم، وجود اين قيد کافي است و و مي اندشرط کافي. گاه قيود ذکرشده، تنها بيانگر 1

شود. از چنين ري نيست. اما آيا اين قيد، الزم هم هست يا نه؟ چنين چيزي فهميده نمينيازي به قيد ديگ

؛ يعني «شودهرگاه خورشيد طلوع کند، هوا روشن مي»گوييم: شود. مثالً ميقيودي مفهوم استفاده نمي

طلوع خورشيد براي روشن شدن هوا کافي است؛ اما چنين نيست که براي روشن شدن هوا طلوع 

 اغ روشن نمود.توان هوا را با روشن کردن چرد امر الزمي باشد؛ چون شب نيز ميخورشي

نين نتيجه تعدد چ شود وها نميواضح است که تعدد چنين قيودي موجب هيچ منافات و تخالفي بين جمله

 مثال: قيودي، ترکيب فصلي قيود است.

زير نور خورشيد يا نور چراغ « »ان مطالعه کرد.توزير نور چراغ مي» -« توان مطالعه کرد.زير نور خورشيد مي»

 «توان مطالعه کرد.مي

که نتيجه آنها عدم تحقق حکم در فرض عدم قيد است. اما از  شرط الزمند. گاه قيود ذکرشده، تنها بيانگر 2

شود که شرط کافي نيز باشند. شرط الزم بودن، مستلزم مفهوم داشتن کالم است؛ اما جمله فهميده نمي

 جمع کرد. مثال: توان بين اين دو قيدشرط کافي بودن احراز نشده است، باز هم براحتي مي چون

اگر نور و هوا باشند گياه رشد « »کند.شد، گياه رشد مياگر هوا با» -« اگر نور باشد، گياه رشد مي کند.»

 «کند.مي

است  ترکيب عطفيستند، د، اما شرط کافي نيشود که نتيجه وجود دو قيدي که شرط الزمنمالحظه مي

 )ترکيب واوي(.

در چنين مواردي شرط الزم بودن مستلزم مفهوم داشتن  اند.شرط الزم و هم شرط کافي. گاهي قيود هم 3

 شود. مثال:است و شرط کافي بودن موجب تنافي مي

 .«يمم کندکند، بايد به جاي وضو تاگر کسي آب پيدا نمي» -« مکلف بيمار بايد به جاي وضو تيمم کند.»

باشند. از طرفي رط الزمند؛ زيرا سبب تيمم ميشآب نداشتن(  -در اينجا هر يک از دو قيد مذکور )بيمار بودن

شرط کافي نيز هستند؛ زيرا وجود هر يک به تنهايي براي تحقق شرط کافي است. در چنين مواردي شرط 

توان در يک کيب فصلي است و نميالزم بودن، مستلزم ترکيب عطفي و شرط کافي بودن نيز مستلزم تر

« اگر مريض بودي يا آب نداشتي بايد تيمم کني»زمان به هر دو ملتزم شد. حال نتيجه چيست؟ آيا بگوييم: 

که ترکيبي عطفي « اگر مريض بودي و آب نداشتي بايد تيمم کني»که ترکيبي فصلي است يا بگوييم: 

 است؟

و صرف نظر کنيم و آنها را شرط کافي بدانيم يا از شرط کافي بودن به عبارت ديگر آيا از شرط الزم بودن هر د

 صرف نظر کنيم و آنها را شرط الزم بدانيم؟

 اگر کافي بودن، از اطالق کالم فهميده شود و الزم بودن از داللت وضعيشود در چنين مواردي گفته مي

ست؛ در نتيجه ا، بر آن مقدم باشدتر از ظهور اطالقي مياستفاده گردد، چون ظهور وضعي لفظي قوي

 خواهد بود. ترکيب عطفيخورد و نتيجه، اطالق به هم مي

تقدم لزوم بر کفايت يا بالعکس مشکل خواهد بود و  اگر کافي بودن نيز از قبيل ظهور وضعي لفظي باشد،اما 

ديگر تعارض مي کنند؛ زيرا دو دليل با يک بايد به ساير ادله، مانند اصول عمليه مراجعه کرد؛در چنين مواردي 

 مانند آنکه در همان دو جمله گفته شود:

مفيد شرط کافي است « تنها»که کلمه: « ب نيافتي تيمم کنتنها اگر آ» -« تنها اگر مريض بودي تيمم کن»

 و اين داللت نيز به وضع است.

 واهد شد.باشد و عدم احراز آن موجب تعارض ختري ميدر هر حال آنچه مهم است، تقدم ظهور قوي

در اينجا بايد متذکر اين نکته نيز بشويم که در بعضي از موارد شرط الزم و کافي، فرض ترکيب عطفي اصوالً 

تواند وام اگر دانشجويي در مقطع کارداني باشد مي»پذير نيست. مثالً در نخستين مثال اين بحث: امکان

فرض ترکيب عطفي « واند وام دريافت کندتاگر دانشجويي در مقطع کارشناسي باشد مي» -« دريافت کند

توان فرض کرد دانشجويي هم در مقطع کارداني باشد و هم در مقطع کارشناسي. معقول نيست؛ زيرا نمي
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اگر دانشجويي در مقطع » روشن است که در چنين مواردي نتيجه جمع بين دو جمله، ترکيب فصلي است: 

؛ به خالف مثال تيمم که فرض هر دو ترکيب معقول است و «ردتواند وام بگيکارداني يا کارشناسي باشد مي

 توان از هر دو راه برطرف کرد.تنافي منطوق هر يک با مفهوم ديگري را مي

 

  چکيده

  ،و به نتيجه و مدلول التزامي « منطوق»به مفاد و مدلول مستقيم جمله که الفاظ حاوي آن هستند

 شود.گفته مي« مفهوم»آن، 

 يا « مفهوم موافق»م مفهوم از جهت سلب و ايجاب مطابق منطوق باشد، به آن در صورتي که حک

 گويند.« مفهوم مخالف»و در غير اين صورت به آن « فحواي خطاب»

 باشد.مفهوم موافق از قبيل ظاهر يا نص است و ناشي از برداشت موسع عرف از دليل مي 

 و اگر براي بيان « قيد غالبي»موارد کند،  قيود موجود در کالم اگر اشاره به وجود خصوصيتي در اغلب

 نام دارد. اصل در قيود، احترازي بودن است.« قيد احترازي»محدوده اراده و حکم باشد، 

  مفهوم مخالف مبتني بر اين است که قيد احترازي نه تنها محدوده اراده را بيان نمايد، بلکه انحصار

 رتي، قيد، مفيد انحصار عليت در قيد براي حکم باشد.ارتباط حکم با قيد را نيز بيان نمايد و به عبا

 هاي مختلفي نظير شرط، وصف، غايت، لقب، حصر و تواند در قالبقيد انحصاري يا قيد مفهومي مي

 عدد بيان شود. آنچه مهم است، استظهار عرف مبني بر انحصاري بودن قيد در تأثير است.

 صل موضوع اوجود موضوع حکمند و با انتفاي آنان، اي هستند که مبين اصل بعضي از قيود به گونه

 بود. شود. اين قيود، مفهومي نخواهندمنتفي شده، حکم، سالبه به انتفاي موضوع مي

 شود. در اين صورت اگر همه آنها تنها گاه براي حکمي در دو يا چند عبارت، قيود مختلفي ذکر مي

ترکيب فصلي قيود است. اما اگر قيود ذکرشده تنها  بيانگر شرط کافي باشند، نتيجه جمع عرفي دو عبارت،

 بيانگر شرط الزم باشند، نتيجه جمع عرفي دو عبارت، ترکيب عطفي قيود است.

  اگر قيود ذکرشده بيانگر شرط الزم و کافي باشند و ترکيب عطفي امکان نداشته باشد، ترکيب

ترکيب بستگي به اين دارد که ظهور در  فصلي متعين است و اگر امکان داشته باشد، انتخاب هر يک از دو

تر از ظهور در شرط کافي باشد يا بالعکس و در فرض عدم احراز اقوائيت ظهور، بايد به ساير شرط الزم قوي

 ادله مراجعه کرد.

1- باشدمي «آشتي برقرار کنيد ، بين آناناگر زوجين با يکديگر ناسازگاري کردند»: هاي زير، مفهوم جملهاز گزينه کدام يک: 

 

 
 .آنان آشتي دهيد اگر زوجين ناسازگاري نکردند، الزم نيست بين( الف

 

 
 .نيست اگر زوجين ناسازگاري نکردند، آشتي دادن جايز( ب

 

 
 .مفهوم نداردجمله ( ج

 

 
 هيچ کدام( د

  
2- شده تنها از قبيل شرط کافي استهاي زير، موضوع مشخصيک از گزينه در کدام: 

 

 
 .است نماينده مجلس در برابر همه مردم مسئول( الف

 

 
 .عقد فضولي با رضايت مالک نافذ است( ب

 

 
 .شوداگر خورشيد طلوع کند، روز مي( ج

 

 
 الف و ب( د

  
3- کدام غلط است ها صحيح ودام گزينهک« عقد مختار صحيح است» -« عقد بالغ صحيح است» : اين دو جمله در مورد: 

 

 
 .قيود مبين شرط الزمند( الف

 

 
 .اندقيود مبين شرط الزم و کافي( ب
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  .اندقيود مبين شرط کافي( ج

 

 
  .نتيجه دو جمله، ترکيبي عطفي است( د

 

 
  .هر يک از دو جمله داراي مفهوم است( هـ

 

 
  .گيريم عقد بالغ يا مختار صحيح استنتيجه مي( و

 

 
  .يستمکره باشد، عقد صحيح ن شود که اگر عاقد، نابالغ يانتيجه دو جمله اين مي( ز

  
4- شده قيد احترازي استهاي زير، قيد مشخصيک از گزينه در کدام:  

 

 
 .ستدر عقد فضولي، رضايت بعدي کافي ا( الف

 

 
 .شودمي اگر ذوالخيار فوت کند، خيار به ورثه منتقل( ب

 

 
 .قصاص شود شود، بايدقاتل چون موجب آزردگي اولياء دم مي( ج

 

 
 الف و ب( د

  
5- شده موجب مفهوم استگزينه، قيد مشخص کدام در: 

 

 
 .بخشمنمي حتي اگر صد بار وساطت کني، او را( الف

 

 
 .نيست تصرفات وکيل پس از اطالع از عزل، نافذ( ب

 

 
 .است در عقد نکاح، زوجه موجب و زوج قابل( ج

 

 
 .کنيد اگر نماز جماعتي برقرار شد، در آن شرکت( د

  
 

 

 دوازدهم جلسه –اصول فقه 

  مقدمه

  محتواي آموزشي

  چکيده

  آزمون پاياني

 

  مقدمه

همان طور که استنباط حکم شرعي ممکن است به وسيله بررسي الفاظ صورت گيرد، گاه نيز توسط عقل 

گذار توسط عقل پذيرد؛ از اين رو الزم است ضوابط و قواعد حاکم بر روند کشف مراد جدي قانونصورت مي

لي ذکر خواهند ها در مباحث عقبنديها و تقسيممورد بررسي قرار گيرد. اين امور به ضميمه بعضي تعريف

 شد.

هاي حکم تکليفي و شما پس از پايان اين واحد آموزشي، حکم و اقسام آن را خواهيد شناخت؛ تفاوت

 را بدرستي از هم تفکيک خواهيد کرد.« حکم»و « حق»وصفي را خواهيد فهميد و اصطالح 

  محتواي آموزشي

 

 مفاهيم

در اين جمله آنچه در مدلول «. بعد از فوت واهب يا متهب، رجوع ممكن نيست»يم: به اين جمله توجه كن

اين «. عدم امكان رجوع بعد از فوت يكي از طرفين»مستقيم و مطابقي اخذ شده است، عبارت است از 

ناميده مي شود. اما گونه ديگري از مدلول در  «منطوق»همان چيزي است كه در اصطالح علم اصول، 
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جمالت وجود دارد كه از اين سنخ نيست و در واقع برداشت از كالم است؛ نه آنكه مستقيماً از بعضي از 

كالم استفاده شود. در همين مثال ممكن است چنين برداشت كنيم كه بعد از فوت، رجوع ممكن نيست؛ 

يماً و به اين برداشت، غير از مدلولي است كه مستق«. قبل از فوت يكي از طرفين، رجوع ممكن است»اما 

عنوان مدلول مطابقي بيان شده است؛ بلكه نتيجه تحليلي است كه ما از عبارت مي كنيم و به عبارتي، 

 مدلول التزامي جمله است؛ نه مدلول مطابقي و مستقيم آن.

در مثالي كه گذشت مدلول التزامي يا همان حكمي كه نتيجه تحليل و برداشت غيرمستقيم و غيرمطابقي 

مفهوم »سلب و ايجاب، متفاوت از حكم موجود در منطوق است. چنين الزمه اي در اصطالح، است، از نظر 

ناميده مي شود. در مقابل، گاه حكم موجود در مدلول التزامي، به لحاظ سلب و ايجاب، هماهنگ با  «مخالف

پدر و مادر  با»ناميده مي شود. به عنوان مثال از جمله:  «مفهوم موافق»حكم منطوق است كه در اصطالح 

اين مدلول گرچه در منطوق «. به پدر و مادر فحش ندهيد»مي توان چنين فهميد كه: « با تندي صحبت نكنيد

 نيست، اما براحتي از كالم برداشت مي شود.

  ماهيت مفهوم موافق

حكمي است كه علت و مالك آن به گونه اي براي مخاطب ظاهر است و شخص گاه در منطوق كالم 

اعم از اينكه حكم دوم در  واجهه با منطوق، به طور طبيعي به حكم مشابه منتقل مي شود؛مخاطب در م

رتبه اي مساوي با حكم اول باشد يا به طريق اولي ثابت شده باشد. در اينجا به قياس و مشابهت حكم 

ويا مي شود؛ اما مبناي آن استظهار عرفي است. يعني حكم دوم دنباله حكم اول به حساب مي آيد و گ

رف در مواجهه با خطاب، برداشت موسعي دارد. از آنجا كه مفهوم موافق، مدلوِل ظاهر يا نص كالم است،  ع 

نيز تعبير مي شود.  «فحواي خطاب» طبيعتاً داراي اعتبار بوده، قابليت استناد دارد. از اين نوع مفهوم، گاه به

فهمد که علت تحريم تند صحبت کردن با پدر و مثالً در عبارت مذکور، عرف از باب مناسبت حکم و موضوع مي

احترامي گيرد فحش دادن نيز حرام است؛ زيرا بياحترامي به آنها در اين فرض است؛ لذا نتيجه ميمادر، بي

 شود.بيشتري را موجب مي

نوع مفهوم موافق نوعي داللت التزامي است و لذا در چارچوب مدلول كالم مي گنجد. از اين رو گرچه در اين 

مفهوم، نوعي قياس اولويت يا مساوات اتفاق مي افتد، اما ماهيت آن از چارچوب مدلوِل لفظ و كالم خارج 

نيست. بنابراين نبايد آن را با قياس مصطلح و باطل كه نوعي اعمال نظر عقلي ظني است اشتباه كرد. 

استظهار خارج نمي كند و در  چيزي كه به عنوان توسعه حكم در اينجا اتفاق مي افتد، كار مخاطب را از

نهايت، مضمون التزامي كه در اينجا همان مفهوم موافق است، به عنوان نظر گوينده به او قابل استناد 

 است.

  تحليل ماهيت مفهوم مخالف

گاه عبارت به گونه اي است كه در آن به خصوصيت يا ويژگي اي اشاره شده است. اين ويژگي ممكن است 

اي در كالم ايجاد نكند و تنها جنبه تشريفاتي داشته باشد يا اينكه در مقام توضيح هيچ گونه وابستگي

بيشتر يا به اعتبار غالب به كار گرفته شده باشد. در اين گونه موارد، اين خصوصيت و ويژگي گرچه در كالم 

به پدرت كه سال  تو بايد»آمده است، اما نقش يك قيد حقيقي را ايفا نمي كند. به عنوان مثال مي گوييم: 

در اينجا زحمت پدر در واقع قيد نيست؛ بلكه اشاره به نكته «. ها برايت زحمت كشيده است احترام بگذاري

اي غالبي است و آن اينکه معموالً پدر براي فرزندش زحمت مي كشد. پس غرض گوينده اين نيست كه 

دختران »گفته شده است:  پدري كه زحمت نكشيده است از تحت حكم خارج است. در مثال ديگري

در اينجا نيز پرورش در دامان اين مردان مالك حرمت «. همسرانتان كه در دامان شما هستند، بر شما حرامند

نيست؛ چه اينكه در مورد دختراني هم كه همراه با مادرانشان به خانه ناپدري نيامده اند همين حکم صادق 

قواعد ادبي، جمله حاوي قيد است، اما قيد، صرفاً شكلي  است. در اين گونه موارد، گرچه از نقطه نظر

 نيست. «احترازي»است و در اصطالح علم اصول، 

به عنوان مثال وقتي مي  ويژگي قيد احترازي آن است كه بيانگر محدوديت در ناحيه موضوع حکم است.

اي غير از بيع نمي  ، اين جمله شامل معامله«در معامله بيع، طرفين داراي خيار مجلس هستند»گوييم: 

، عقد «دائم»، با استفاده از قيد «در نكاح دائم، زوجين از يكديگر ارث مي برند»شود و يا وقتي مي گوييم: 

نكاح از محدوده اين تعبير خارج شده است و به عبارتي با آوردن اين قيد، از غير دائم يا موقت احتراز جسته 
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که بتوانيم موضوع را مشخص کنيم و بگوييم حکم مذکور در مورد  ايم. بنابراين، قيد احترازي براي آن است

 زنيم؛ نه غير آن.چنين موضوعي است و ما پيرامون اين موضوع حرف مي

اضافه، البته براي تقييد قالب خاصي وجود ندارد و مي توان به اشکال مختلف از قيد احترازي استفاده كرد. 

الي هستند كه مي توانند محدوده اراده گوينده را بيان كنند و و... قالب ها و اشك توصيف، اشتراط، ظرف

 خصوصيات و ويژگي هاي مورد نظر او را در جمله نشان دهند.

با توضيحي كه گذشت، در اين دسته از قيود )قيدهاي احترازي( فايده استعمال قيد معلوم 

از قيد يا قيودي  است و اصوالً به طور معمول فرض براين است كه هر گاه متكلم، در جمله

استفاده كند، غرض او قيد احترازي است. تشريفاتي بودن، توضيحي بودن و غير احترازي بودن 

برخالف اصل است. ظاهر حال گوينده اين است كه از به كار گرفتن قيد، به دنباِل فايده احتراز 

في آن نيست كه در است و مي خواهد به گونه اي به تحديد موضوع بپردازد. البته اين ادعا، منا

 جايي قيد، ظهور در غير احترازي بودن داشته باشد.

  ارتباط قيد با مفهوم مخالف

سؤال اصلي اين است كه آيا هر جا و هر گاه با قيدي در كالم برخورد كنيم مي توانيم مفهوم گيري كنيم و 

 استظهار كنيم كه در ظرف عدم وجود و تحقق قيد، حكم مورد نظر منتفي است؟

قتي بنا را بر احترازيت قيد مي گذاريم، اين سؤال به ذهن مي رسد كه مگر مي توان وجود قيد احترازي را و

پذيرفت بدون اينكه جمله فاقد مفهوم مخالف باشد؟ اگر متكلم قيدي احترازي را به كار گرفته است، معناي 

ت خاصي كند به گونه اي كه در اين اقدام او آن است كه خواسته است حكم را دائر مدار ويژگي و خصوصي

گذار ويژگي خاصي را در صورت فقدان آن ويژگي و خصوصيت، حكم مورد نظر نيز منتفي باشد. اگر قانون

حكم خود اخذ مي كند، علي القاعده با انتفاي اين ويژگي، حكم مورد نظر نيز منتفي است و ما در مفهوم 

 مخالف به چيزي بيش از اين نياز نداريم.

براي احراز مفهوم مخالف به صرف وجود ا دقت بيشتر، معلوم مي شود كه چنين توهمي باطل است و اما ب

زيرا ممكن است گفته شود اثبات شيء، نفي ماعدا نمي كند. به عنوان  قيد در كالم نمي توان بسنده كرد؛

 مثال وقتي مي گوييم:

وص صنعتگر اثبات شده است؛ اما نسبت به ، حكم لزوم پرداخت ماليات، در خص«صنعتگر بايد ماليات بدهد»

ديگران ساكت است؛ به اين معنا كه به استناد اين عبارت نمي توان نسبت به ديگران حكم به عدم لزوم 

پرداخت ماليات كرد و هيچ مانعي نيست كه در دليل ديگري به لزوم پرداخت ماليات توسط كشاورزان اشاره 

 شده باشد.

، ظاهر و مفهومش آن است «صاحب درآمد اگر صنعتگر باشد بايد ماليات بدهد»اما وقتي گفته مي شود: 

كه اگر صنعتگر نباشد، چنين حكمي برقرار نيست. تفاوت در كجاست؟ صرف اختالف در تعبير، مادامي كه به 

 اختالف در معنا منجر نشود، موجب چنين تفاوتي نيست.

مي كنند كه گاه قيد احترازي بيانگر خصوصيت انحصاري در تحليل اين تفاوت، اصوليون به اين نكته اشاره 

بودن است و سياق عبارت به گونه اي است كه از آن استنباط مي شود تنها در ظرف وجود اين قيد خاص، 

حكم مورد نظر برقرار است. در مثال فوق، گاه گوينده در مقام آن است كه بيان كند صنعتگر بودن وجوب 

دارد و به عبارتي يكي از موجبات وجوب پرداخت، صنعتگر بودن است. در اين صورت پرداخت ماليات را در پي 

اين غرض را تأمين مي كند. اما صنعتگري به عنوان يكي از موجبات « صنعتگر بايد ماليات بپردازد»عبارت: 

نيز  پرداخت ماليات، مانع از اين نيست كه كشاورز يا فردي كه فعاليت خدماتي خاصي را انجام مي دهد

اما «. اثبات شيء نفي ماعدا نمي كند»موظف به پرداخت ماليات باشد و اين همان جمله معروف است كه: 

اگر مفاد عبارت اين بود كه شرط يا قيد مورد ذكر، موجب و علت انحصاري براي ثبوت حكم مورد نظر است و 

رت بي ترديد حكم مي كنيم كه فقط گرفته است در آن صوندر نظر  -ه عنوان بديل ب -قانون موجب ديگري را 

اگر صنعتگر باشد، بايد ماليات بپردازد. وقتي قيد، وجود حكم را انحصاراً به خود وابسته كرد، عالوه بر مفاد 

تعبير مي كنيم، داراي يك مفاد سلبي يا حكم به عدم هم خواهد « منطوق»اثباتي كه دارد و ما از آن به 

 بود.
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هست و جنبه احترازي هم دارد، اما ظهور در انحصار ندارد، نهايت اين است كه  به عبارتي در جايي كه قيد

ما سكوت مي كنيم و حكم به عدم حکم در فرض عدم قيد نمي كنيم. اما آنجا كه قيِد احترازي، جنبه 

انحصاري هم دارد، ما حكم به عدم هم مي كنيم؛ يعني جمله داراي مفهوم مخالف است و به داللت 

 باشد.اراي مفاد سلبي ميالتزامي د

بنابراين وجود مفهوم مخالف دائر مدار وجود قيدي است كه ظاهر يا صريح در انحصاري بودن 

باشد. و هر گاه از اوضاع و احوال استفاده شود كه گوينده در مقام بيان قيد انحصاري است، 

نمي توان به  عبارت داراي مفهوم مخالف است و در جايي كه چنين ظهوري در كالم نباشد،

وجود مفهوم مخالف حكم كرد. با اين توضيح معلوم مي شود كه نمي توان به طور كلي حكم 

كرد كه مثالً شرط داراي مفهوم است يا وصف فاقد مفهوم است. گرچه بعضي از قالب هاي 

 كالمي نظير شرط، به داشتن مفهوم مخالف نزديك تر و بعضي مانند لقب دورترند.

 يادداشت توضيحي

در كتاب هاي اصولي معموالً به طور جداگانه به هر يك از اين قيود پرداخته مي شود. اما به نظر مي 

رسد با توضيحي كه گذشت و مالك عمومي و نوعي اي كه براي مفهوم مخالف بيان شد، نيازي به ذكر 

ايج، به طور جداگانه هر يک از موارد نيست. در عين حال الزم است براي آشنا شدن با اصطالحات ر

 خالصه به اين موارد بپردازيم.

: در بسياري از موارد ما از شرط استفاده مي كنيم و ارتباط حكم قضيه با موضوع آن را به صورت شرط

له حق فسخ اگر مشروط عليه به شرط عمل نکند، مشروطه»شود: معلق بيان مي كنيم. مثالً گفته مي

 له حق فسخ ندارد.ند، مشروطکعليه به شرط عمل مشروطمفهوم اين جمله آن است که اگر « دارد.

ضمان ديني كه هنوز سبب آن »: گاه، از توصيف استفاده مي كنيم. به عنوان مثال مي گوييم: وصف

در اينجا دين با وصف خاصي توصيف شده است. دين مي تواند داراي «. ايجاد نشده است، باطل است

گذار با توصيفي كه مي كند گونه خاصي را موضوع حكم ، قانونسبب موجود باشد و يا فاقد سبب موجود

فهميم ضمان ديني که سبب آن خود قرار مي دهد. در صورت مفهوم داشتن وصف، از جمله فوق مي

 باشد.ايجاد شده است، صحيح مي

: گاه وصفي را كه به كار مي گيريم متكي به موصوف نيست؛ يعني در عبارت موصوف و وصف جدا لقب

يكديگر نيستند؛ بلكه يك عبارت به نحو اتحادي به ذات متصف به آن وصف اشاره مي كند مانند:  از

و... . هر يک از اين عناوين، فردي را با حيثيت خاصي مد نظر قرار مي دهند؛ « زوجه»، «زوج»، «خريدار»

طالق به دست زوج » شود:اما آن حيثيت در عبارت به طور جداگانه نيامده است. بنابراين وقتي گفته مي

 فهميم طالق غيرزوج صحيح نيست.مي« زوج»، با فرض مفهوم داشتن لقب «است

: گاه در جمله از قيود غايت استفاده مي كنيم و زمان يا مكاني را به عنوان محدوده بيان مي غايت

ل در حدود تا زماني كه عزل به وكيل ابالغ نشده است، تصرفات وكي»كنيم. به عنوان مثال مي گوييم: 

در «. هر شيء تا زماني كه نجس بودنش محرز نيست، محكوم به طهارت است»يا: « وكالت نافذ است

پس از ابالغ عزل به وکيل، تصرفات نافذ »اين صورت اگر مفهومي برداشت شود، چنين خواهد بود: 

 «نيست.

لت قرار مي گيرد. كلماتي : گاه با استفاده از كلمات حصر، انحصاري بودن امري مورد اشاره و دالحصر

تنها پدر و جد پدري مي »اين معنا را بروشني افاده مي كنند. به عنوان مثال: « تنها»و « فقط»مانند 

فهميم غير پدر و جد پدري حق تصرف در اموال صغير ندارند. که مي« توانند در اموال صغير تصرف كنند

است و گاه مطلق. در حصر نسبي يا اهي حصر البته همان طور كه در ادبيات هم آمده است، نسبي گ

اضافي، تنها از جهت خاصي حصر صورت مي گيرد. در هر صورت، حصر در همان محدوده اي كه مد نظر 

 باشد.گوينده كالم است، مفيد انحصار مي

 : در بسياري از عبارات شرعي و قانوني، از عدد و تعداد سخن به ميان مي آيد. و در واقع گونه ايعدد

نماز صبح دو »يا « حد قاذف، هشتاد تازيانه است»شود: تحديد صورت مي گيرد؛ مثل اينكه گفته مي

يا... . اگر عدد از جهت قلت يا کثرت يا از هر دو جهت مفيد محدوديت باشد، از همان جهت « رکعت است

ل است؛ پس با کمتر حصر از جهت اق« شودنفر منعقد مي 5نماز جمعه با »مفهوم دارد. مثالً در عبارت: 
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فهميم بيش مي« فاصله مأمومين در نماز جماعت، حداکثر يک قدم است»شود و از: نفر منعقد نمي 5از 

فهميم اگر کمتر مي« نماز صبح دو رکعت است»از يک قدم فاصله در جماعت صحيح نيست و از عبارت: 

 باشد.يا بيشتر خوانده شود، نماز صحيح نمي

  قيد سازنده موضوع

به گونه اي كه در فرض انتفاي آن خصوصيت، ديگر  گاه شرط يا هر قيد ديگري تنها سازنده موضوع است؛

موضوعي باقي نمي ماند و چنين قيودي در حقيقت امري اضافه بر اصل موضوع به حساب نمي آيند. مثالً 

ي معنا پيدا مي كند كه معلوم است كه اجبار در جاي«. اگر راضي نيست، او را مجبور نكنيد»گفته مي شود: 

شخص فاقد رضايت باشد و اگر فرد راضي باشد، اجبار يا اكراه معنا پيدا نمي كند. همچنين است شرطي 

؛ زيرا کسي که فرزند ندارد، «اگر فرزندي داشتي، نام نيكو برايش انتخاب كن»كه در اين مثال آمده است: 

اما اين نفي  في حکم است؛ندي نفي قيد مستلزم در چنين موارمعناست. گذاري هم نسبت به او بينام

در جايي « انتفاي حكم بر فرض انتفاء قيد»شود؛ زيرا مفهوم مخالف به معناي حکم، مفهوم ناميده نمي

است كه موضوعِ حكم همچنان باقي باشد و محملي براي حكم وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، موضوع 

شود )كه نطوق استفاده مي شود( و در حالت ديگر حكم از او سلب ميدر يك حالت حكم را دارد )كه از م

اين را از مفهوم مي فهميم(. اما در مواردي كه گذشت، با انتفاي قيد، اصل موضوع از بين رفته، در نتيجه 

باشد و انتفاي حكم به انتفاي اصل موضوع است؛ نه اينكه موضوع هست؛ ولي يكي از قيودش را فاقد مي

 در پي ندارد.حکم را 

  تعدد قيود

شود. در چنين مواردي اگر اين قيود مفهوم گاه براي يک حکم، در دو يا چند عبارت، قيود مختلفي ذکر مي

اگر کسي دانشجوي مقطع »شود: هم داشته باشند، استنباط نتيجه مشکل خواهد بود. مثالً گفته مي

گيريم با فرض مفهوم داشتن آن، نتيجه ميکه « شودکارداني باشد، از تسهيالت مالي برخوردار مي

دانشجوي غير مقطع کارداني، از جمله مقطع کارشناسي، تسهيالت دريافت نخواهد کرد. حال اگر جمله 

مفهوم آن نيز « اگر کسي دانشجوي مقطع کارشناسي باشد، تسهيالت دريافت خواهد کرد»دوم بگويد: 

، از جمله مقطع کارداني است. روشن است که به نفي تسهيالت از دانشجويان غير مقطع کارشناسي

شوند. اما موجب هر دو جمله، دانشجويان کارشناسي ارشد و باالتر، مشمول حکم دريافت تسهيالت نمي

گويد شود؛ زيرا منطوق اولي مينسبت به مقطع کارداني و کارشناسي استنباط حکم مشکل مي

گيرد )تعارض منطوق اولي با گويد تسهيالت نميمي ميگيرد و مفهوم دودانشجوي کارداني تسهيالت مي

گيرد و مفهوم اولي گويد دانشجوي کارشناسي تسهيالت ميمفهوم دومي( و نيز منطوق دومي مي

گيرد )تعارض منطوق دومي با مفهوم اولي(. در اين موارد تکليف دانشجويان اين دو گويد تسهيالت نميمي

 کند:تر مير ما را به پاسخ مسأله نزديکمقطع چه خواهد بود؟ توضيحات زي

 قيود حکم چند نوعند:

رسانند براي تحقق حکم، وجود اين قيد کافي است و و مي اندشرط کافي. گاه قيود ذکرشده، تنها بيانگر 1

شود. از چنين نيازي به قيد ديگري نيست. اما آيا اين قيد، الزم هم هست يا نه؟ چنين چيزي فهميده نمي

؛ يعني «شودهرگاه خورشيد طلوع کند، هوا روشن مي»گوييم: شود. مثالً ميمفهوم استفاده نميقيودي 

طلوع خورشيد براي روشن شدن هوا کافي است؛ اما چنين نيست که براي روشن شدن هوا طلوع 

 اغ روشن نمود.توان هوا را با روشن کردن چرخورشيد امر الزمي باشد؛ چون شب نيز مي

نين نتيجه تعدد چ شود وها نميتعدد چنين قيودي موجب هيچ منافات و تخالفي بين جملهواضح است که 

 مثال: قيودي، ترکيب فصلي قيود است.

زير نور خورشيد يا نور چراغ « »توان مطالعه کرد.اغ ميزير نور چر» -« توان مطالعه کرد.زير نور خورشيد مي»

 «توان مطالعه کرد.مي

که نتيجه آنها عدم تحقق حکم در فرض عدم قيد است. اما از  شرط الزمندتنها بيانگر . گاه قيود ذکرشده، 2

شود که شرط کافي نيز باشند. شرط الزم بودن، مستلزم مفهوم داشتن کالم است؛ اما جمله فهميده نمي

 جمع کرد. مثال: توان بين اين دو قيدچون شرط کافي بودن احراز نشده است، باز هم براحتي مي
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اگر نور و هوا باشند گياه رشد « »کند.شد، گياه رشد مياگر هوا با» -« گر نور باشد، گياه رشد مي کند.ا»

 «کند.مي

است  ترکيب عطفيالزمند، اما شرط کافي نيستند،  شود که نتيجه وجود دو قيدي که شرطمالحظه مي

 )ترکيب واوي(.

ن مواردي شرط الزم بودن مستلزم مفهوم داشتن در چني اند.شرط الزم و هم شرط کافي. گاهي قيود هم 3

 شود. مثال:است و شرط کافي بودن موجب تنافي مي

 «و تيمم کند.کند، بايد به جاي وضاگر کسي آب پيدا نمي» -« مکلف بيمار بايد به جاي وضو تيمم کند.»

باشند. از طرفي تيمم مي ب نداشتن( شرط الزمند؛ زيرا سببآ -در اينجا هر يک از دو قيد مذکور )بيمار بودن

شرط کافي نيز هستند؛ زيرا وجود هر يک به تنهايي براي تحقق شرط کافي است. در چنين مواردي شرط 

توان در يک الزم بودن، مستلزم ترکيب عطفي و شرط کافي بودن نيز مستلزم ترکيب فصلي است و نمي

« ر مريض بودي يا آب نداشتي بايد تيمم کنياگ»زمان به هر دو ملتزم شد. حال نتيجه چيست؟ آيا بگوييم: 

که ترکيبي عطفي « اگر مريض بودي و آب نداشتي بايد تيمم کني»که ترکيبي فصلي است يا بگوييم: 

 است؟

به عبارت ديگر آيا از شرط الزم بودن هر دو صرف نظر کنيم و آنها را شرط کافي بدانيم يا از شرط کافي بودن 

 رط الزم بدانيم؟صرف نظر کنيم و آنها را ش

 اگر کافي بودن، از اطالق کالم فهميده شود و الزم بودن از داللت وضعيشود در چنين مواردي گفته مي

باشد، بر آن مقدم است؛ در نتيجه تر از ظهور اطالقي مياستفاده گردد، چون ظهور وضعي لفظي قوي

 خواهد بود. ترکيب عطفيخورد و نتيجه، اطالق به هم مي

تقدم لزوم بر کفايت يا بالعکس مشکل خواهد بود و  کافي بودن نيز از قبيل ظهور وضعي لفظي باشد، اگراما 

زيرا دو دليل با يکديگر تعارض مي کنند؛  بايد به ساير ادله، مانند اصول عمليه مراجعه کرد؛در چنين مواردي 

 مانند آنکه در همان دو جمله گفته شود:

مفيد شرط کافي است « تنها»که کلمه: « ب نيافتي تيمم کنتنها اگر آ» - «تنها اگر مريض بودي تيمم کن»

 و اين داللت نيز به وضع است.

 باشد و عدم احراز آن موجب تعارض خواهد شد.تري ميدر هر حال آنچه مهم است، تقدم ظهور قوي

فرض ترکيب عطفي اصوالً در اينجا بايد متذکر اين نکته نيز بشويم که در بعضي از موارد شرط الزم و کافي، 

تواند وام اگر دانشجويي در مقطع کارداني باشد مي»پذير نيست. مثالً در نخستين مثال اين بحث: امکان

فرض ترکيب عطفي « تواند وام دريافت کنديي در مقطع کارشناسي باشد مياگر دانشجو» -« دريافت کند

قطع کارشناسي. مقطع کارداني باشد و هم در متوان فرض کرد دانشجويي هم در معقول نيست؛ زيرا نمي

اگر دانشجويي در مقطع » روشن است که در چنين مواردي نتيجه جمع بين دو جمله، ترکيب فصلي است: 

؛ به خالف مثال تيمم که فرض هر دو ترکيب معقول است و «تواند وام بگيردکارداني يا کارشناسي باشد مي

 توان از هر دو راه برطرف کرد.ي را ميتنافي منطوق هر يک با مفهوم ديگر

 

  چکيده

  ،و به نتيجه و مدلول التزامي « منطوق»به مفاد و مدلول مستقيم جمله که الفاظ حاوي آن هستند

 شود.گفته مي« مفهوم»آن، 

  يا « مفهوم موافق»در صورتي که حکم مفهوم از جهت سلب و ايجاب مطابق منطوق باشد، به آن

 گويند.« مفهوم مخالف»غير اين صورت به آن  و در« فحواي خطاب»

 باشد.مفهوم موافق از قبيل ظاهر يا نص است و ناشي از برداشت موسع عرف از دليل مي 

  ،و اگر براي بيان « قيد غالبي»قيود موجود در کالم اگر اشاره به وجود خصوصيتي در اغلب موارد کند

 رد. اصل در قيود، احترازي بودن است.نام دا« قيد احترازي»محدوده اراده و حکم باشد، 

  مفهوم مخالف مبتني بر اين است که قيد احترازي نه تنها محدوده اراده را بيان نمايد، بلکه انحصار

 ارتباط حکم با قيد را نيز بيان نمايد و به عبارتي، قيد، مفيد انحصار عليت در قيد براي حکم باشد.

WWW.GhadamYar.com

http://WWW.GhadamYar.com


66 
 

 هاي مختلفي نظير شرط، وصف، غايت، لقب، حصر و ر قالبتواند دقيد انحصاري يا قيد مفهومي مي

 عدد بيان شود. آنچه مهم است، استظهار عرف مبني بر انحصاري بودن قيد در تأثير است.

 اي هستند که مبين اصل وجود موضوع حکمند و با انتفاي آنان، اصل موضوع بعضي از قيود به گونه

 شود. اين قيود، مفهومي نخواهند بود.منتفي شده، حکم، سالبه به انتفاي موضوع مي

 شود. در اين صورت اگر همه آنها تنها گاه براي حکمي در دو يا چند عبارت، قيود مختلفي ذکر مي

بيانگر شرط کافي باشند، نتيجه جمع عرفي دو عبارت، ترکيب فصلي قيود است. اما اگر قيود ذکرشده تنها 

 دو عبارت، ترکيب عطفي قيود است.بيانگر شرط الزم باشند، نتيجه جمع عرفي 

  اگر قيود ذکرشده بيانگر شرط الزم و کافي باشند و ترکيب عطفي امکان نداشته باشد، ترکيب

فصلي متعين است و اگر امکان داشته باشد، انتخاب هر يک از دو ترکيب بستگي به اين دارد که ظهور در 

ز اقوائيت ظهور، بايد به ساير س و در فرض عدم احراتر از ظهور در شرط کافي باشد يا بالعکشرط الزم قوي

 ادله مراجعه کرد.

 

1- باشدمي« آشتي برقرار کنيد ، بين آناناگر زوجين با يکديگر ناسازگاري کردند»: هاي زير، مفهوم جملهاز گزينه کدام يک: 

 

 
 .آنان آشتي دهيد الزم نيست بيناگر زوجين ناسازگاري نکردند، ( الف

 

 
 .نيست اگر زوجين ناسازگاري نکردند، آشتي دادن جايز( ب

 

 
 .جمله مفهوم ندارد( ج

 

 
 هيچ کدام( د

 
2- شده تنها از قبيل شرط کافي استهاي زير، موضوع مشخصاز گزينهيک  در کدام: 

 

 
 .است نماينده مجلس در برابر همه مردم مسئول( الف

 

 
 .عقد فضولي با رضايت مالک نافذ است( ب

 

 
 .شوداگر خورشيد طلوع کند، روز مي( ج

 

 
 الف و ب( د

 
3- کدام غلط است ها صحيح وکدام گزينه« عقد مختار صحيح است» -« عقد بالغ صحيح است» : اين دو جمله در مورد: 

 

 
 .ود مبين شرط الزمندقي( الف

 

 
 .اندقيود مبين شرط الزم و کافي( ب

 

 
  .اندقيود مبين شرط کافي( ج

 

 
  .نتيجه دو جمله، ترکيبي عطفي است( د

 

 
  .هر يک از دو جمله داراي مفهوم است( هـ

 

 
  .گيريم عقد بالغ يا مختار صحيح استنتيجه مي( و

 

 
  .يستمکره باشد، عقد صحيح ن شود که اگر عاقد، نابالغ يانتيجه دو جمله اين مي( ز

 
4- شده قيد احترازي استهاي زير، قيد مشخصيک از گزينه در کدام:  

 

 
 .در عقد فضولي، رضايت بعدي کافي است( الف

 

 
 .شودمي نتقلاگر ذوالخيار فوت کند، خيار به ورثه م( ب
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 .قصاص شود شود، بايدقاتل چون موجب آزردگي اولياء دم مي( ج

 

 
 الف و ب( د

 
5- شده موجب مفهوم استگزينه، قيد مشخص در کدام: 

 

 
 .بخشمنمي حتي اگر صد بار وساطت کني، او را( لفا

 

 
 .نيست تصرفات وکيل پس از اطالع از عزل، نافذ( ب

 

 
 .است در عقد نکاح، زوجه موجب و زوج قابل( ج

 

 
 .کنيد اگر نماز جماعتي برقرار شد، در آن شرکت( د

 
 

  سيزدهم جلسه –اصول فقه 

  مقدمه

  يمحتواي آموزش

  چکيده

  آزمون پاياني

 

 

  مقدمه

کند. مثالً نون گذار نقش مهمي ايفا ميحکم تقسيمات گوناگوني دارد که دانستن آنها در فهم مراد جدي قا

تواند توهم تعارض بين دو حکم را برطرف نمايد و فهم دقيق حکم شرعي فهم حقيقت حکم اولي و ثانوي مي

 .تواند جايگاه قانوني هر يک را روشن کند و ... و حکم حکومتي مي

به موارد زير خواهيد بود: حکم پس از پايان اين واحد درسي شما قادر به تحليل و تشخيص و پاسخ دادن 

اولي و ثانوي چه تفاوتي با يکديگر دارند و چگونه بايد آنها را از هم تشخيص داد؟ حکم شرعي و حکم 

حکومتي چيستند، چه تفاوتي دارند و آيا با يکديگر تعارض دارند؟ حکم واقعي با حکم ظاهري چه تفاوتي 

 م ارشادي چيستند و اقسام حکم ارشادي کدام است؟دارد و راه تشخيص آنها چيست؟ حکم مولوي و حک

 

  محتواي آموزشي

 

 اقسام حكم

و تقسيم حکم تکليفي به اقسام پنج گانه آن، « وضعي»و « تکليفي»عالوه بر تقسيم حکم به دو قسم: 

 حکم را مي توان از جهات ديگري نيز تقسيم نمود که در اينجا به بعضي از اين موارد اشاره مي شود:

  ثانوي اولي ـ حكمحكم 

در حالت عادي فرزند  نظر از عروض عناوين ديگر.حكمي است براي وضعيت طبيعي و با صرف« حكم اولي»

صغير تحت واليت پدر است. در حالت عادي تصرف در مال ديگران ممنوع است و نيز طالق توسط مرد 

ت تصرف كند و به هر قيمتي تواند در مال خودش هر گونه خواسطور شخص ميشود. هميندرخواست مي

 كه مشتري راضي بود بفروشد و... .

كند. ممکن است كاري كه اما گاه در شرايط خاص كه عنوان ديگري حاكم مي شود، حكم هم تغيير پيدا مي

شود. در شرايط عادي طالق در دست مرد در حالت عادي ممنوع مي باشد، در وضعيت اضطراري مجاز مي

تواند تقاضاي طالق كند. شخص در اموال خود هر تصرفي سر و حرج، زوجه نيز مياست؛ اما در موارد ع

انجامد، اين تصرف كند و اين مقتضاي طبيعت مالكيت اوست؛ اما وقتي تصرف او به اضرار ديگران ميمي

سوختن توان بدون اذن وارد خانه ديگران شد؛ اما اگر براي جلوگيري از مجاز نخواهد بود. در حالت عادي نمي
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را نيز در پي « حكم ثانوي»اموال و اهالي آن باشد، مجاز است. در همه اين موارد، عروض يك حالت ثانوي، 

داشته است. حكم اولي حكمي است براي حالت اولي )طبيعت يک شيء( و حكم ثانوي حكمي است 

ط، اطاعت از براي وضعيت ثانوي )طبيعت شيء که مقيد به وصفي شده است(. اضطرار، حرج، ضرر، شر

 آيند.آورند؛ چرا كه موضوعات و عناويني ثانوي به حساب ميپدر، و مانند اينها الزاماتي ثانوي پديد مي

  حكومتي حكم -حكم شرعي 

اي به طور طبيعي از نظر شرع و قانون داراي حكمي است؛ اما دولت و مقام داراي واليت از اين هر مسأله

ردي برخالف وضع اوليه الزاماتي را مقرر كند. در حالت عادي فرد در اموال خود اختيار برخوردار است كه در موا

كند؛ اما دولت اسالمي ممكن است براي تصرفاتي كند و هر گونه كه خواست استفاده ميتصرّف مي

ها خود در شرع نيامده است؛ بلكه در اختيار دولت مشروع هايي را قرار دهد. اين محدوديتمحدوديت

 شده است. گذاشته 

احكام حكومتي در معناي عام خود، احكامي هستند كه به استناد اختياراتِ حكومتي و واليي صادر 

ها كند و آن محدوديتهايي را بر افراد جامعه تحميل ميشوند. قوانين و تصميم هايي كه محدوديتمي

 آيند. به خودي خود در شرع نيامده است، احكام حكومتي به حساب مي

كند كه در اصل وجود نداشته و ناشي از هايي ايجاد ميطور كه پدر گاه براي فرزند خود محدوديتهمان 

هايي را اعمال كند، محدوديتاراده پدر و ولي است، حكومت نيز از آن جهت كه امر جامعه را سرپرستي مي

تنباكو از طرف  كند كه در اصل وجود نداشته است و ناشي از اراده حكومت مي باشد. حكم تحريممي

مرحوم ميرزاي شيرازي نمونه اي از حكم حكومتي است. در اين مورد، تحريم, يك حكم شرعي نيست؛ به 

دليل اينكه فتواي مرحوم شيرازي هم حرمت استعمال تنباكو نمي باشد؛ اما براي جلوگيري از نفوذ بيگانه 

متي و تابع اراده حاكم شرعي است؛ نه دهند. اين حرمت، حرمت حكوموقتاً حكم به ممنوعيت استعمال مي

 آنكه در شرع مقرر شده باشد.

ذکر اين نکته الزم است که احکام حکومتي تابع ضوابطي است که چاچوب کلي آن در شرع آمده است. مثال 

از آنجا که تحريم استعمال و خريد و فروش تنباکو مي تواند مانع سلطه کفار بر جامعه اسالمي شود و اين 

مري است که از نگاه شرع پذيرفته نيست, از اين رو به استثناء اين قاعده, فقيه در مقام حاکم، حکم سلطه ا

 به تحريم استعمال مي دهد.

 يادداشت توضيحي

تفاوت فتوا و حكم در فهم تفاوت ميان حكم شرعي و حكم حكومتي بسيار مهم است. گاه فقيه فتوا 

تفسير خودش را از ديدگاه شرع بيان كند. فتوا در واقع نقش  دهد که در اينجا منظور او اين است كهمي

نظر از حكم دهد. دقيقاً مثل قاضي كه صرفاخباري دارد و فقيه نيز از موضع عالم و كارشناس نظر مي

قضايي، داراي نظر كارشناسي است و مثل وكيل دعوا او هم داراي نظر است و تفسيرش را از قانون، با 

 كند.ي پرونده بيان ميهاتوجه به واقعيت

دارد؛ مثل اينكه فقيه صاحب كند و به استناد اختياراتش چيزي را مقرر مياما گاه فقيه اعمال حكم مي

دهد؛ بلكه از آنجا كه بايد از دهد كه در اينجا گزارش از وجود هالل نميمنصب، حكم به رؤيت هالل مي

دهد. در مثال معروف نيز حكم به رؤيت هالل ميمقام صاحب منصب، اعالم قانوني و الزام بشود، او 

تحريم تنباكو، ميرزاي شيرازي به عنوان يك فقيه، فتواي خودش را در باب حرمت تنباكو در شريعت بيان 

كند. از ديد فقهي ايشان، استعمال تنباكو حرام نيست. با وجود اين از باب اينكه رهبري جامعه را نمي

كمي واليي است؛ نه فتوا. قاضي نيز در ستعمال ميبرعهده دارد دستور به ترك ا دهد. اين دستور، ح 

كند كه در اين اي كه در دست دارد، بعد از آنكه تفسيرش از قانون معلوم شد، اقدام به حكم ميپرونده

 كند.صورت جنبه خبري ندارد؛ بلكه انشاي حكم مي

  حكم ظاهري -حكم واقعي 

شرع داراي حكمي است كه شخص فقيه در صدد است آن را شناسايي كند. اي در واقع و از نگاه هر مسأله

تالش فقيه آن است كه اين  گوييم.مي« حكم واقعي»به اين حكم كه در واقع وجود دارد و اراده شرع است، 

آيد. حال اگر فقيه نتوانست گيرد و در مقام شناسايي برمياراده را شناسايي كند؛ بنابراين از ادله كمك مي

 دليلي بر واقع پيدا كند و واقع همچنان بر او مجهول ماند، چه بايد كرد؟
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در اينجا خود شرع و قانون اصولي را مقرر كرده است كه در ظرف جهل به واقع، موظف به اِعمال آن 

شود. كار اين اصول آن است كه مسأله را تعبير مي «اصول عمليه»باشيم. از اين قواعد و اصول به مي

هد و ما را در عمل از حيرت خارج كند. البته از نقطه نظر شناخت، همچنان در وضعيت عدم شناخت فيصله د

ها و چارچوب هايي اصول عمليه فرض شود.و جهل به واقع هستيم؛ اما چگونگي اقدام و عمل معلوم مي

انيم تشخيص دهيم تومثالً وقتي نمي كنند.هستند كه فقيه، قاضي و مكلف را از حالت بالتكليفي خارج مي

كنيم. مفاد اصل اباحه در موردي و نسبت به موضوعي تكليف و الزام هست يا نه، به اصل اباحه عمل مي

كنيم؛ بلکه در عمل بنا را بر اباحه مي اين نيست كه در واقع حکم اباحه وجود دارد و ما داريم آن را کشف مي

و با صرف نظر از علم يا جهل ما وجود دارد و حكم  حكم واقعي حكمي است كه در واقعگذاريم. بنابراين، 

 ظاهري حكمي است كه در ظرف جهل به واقع وجود دارد.

شود، حكمي ظاهري است؛ در يك اصطالح ديگر، هر حكمي كه به استناد ادله غير قطعي شناسايي مي

بال شناسايي واقع مطابق اين اصطالح، ما به دن شود.مانند حكمي كه به استناد خبر واحد شناسايي مي

شود. كنيم همواره به واقع منتهي نمياي كه به آن استناد ميكنيم و ادلههستيم؛ اما عمل به ظاهر مي

رسانند؛ بلكه در مجموع كند. ادله اثبات كمتر ما را به قطع ميقاضي در محكمه به داليل قطعي استناد نمي

شود حكم قاضي در طريق است. به همين دليل گفته مي اي ظنّي هستند كه قانون آن را معتبر دانستهادله

 كشف واقع بوده است؛ اما ممكن است به واقع منتهي نگردد. او در واقع به حكم ظاهري عمل كرده است.

تفاوت اين دو اصطالح از حكم ظاهري واضح است. در اصطالح اول، احكام ظاهري تنها مفاد اصول عمليه 

كه به استناد اين اصول صادر شود؛ اما مطابق اصطالح دوم، حكم  هستند و حكم ظاهري حكمي است

 ظاهري نتيجه عمل به ادله غير قطعي است.

كنيم معنايش اين نيست كه مفاد آن بايد متفاوت از حكم روشن است كه وقتي صحبت از حكم ظاهري مي

كم ظاهري به واقع هم واقعي باشد. چه بسا مفاد حكم ظاهري همان حكم واقعي باشد و ما با عمل به ح

 رسيده باشيم.

 
  ارشادي حكم -حكم مولوي 

كار قانون گذار و شارع آن است كه به استناد حقي كه دارد، مقرراتي را جعل كند و از مصدر حاكميت و حق 

اعمال مولويتي كه دارد، حكمي را مقرر كند؛ بنابراين هر عبارت قانوني در درجه اول به دنبال چنين چيزي 

افتد كه قانون گذار با بيان حكم، در مقام اعمال مولويت و جعل جديدي نيست؛ بلكه اما گاه اتفاق مي است.

كند و تنها در مقام آن است كه گزارش بدهد؛ بدون اينكه بخواهد اعمال مولويت ما را به چيزي راهنمايي مي

 است.  كند. تفاوت الزامات مولوي و الزامات ارشادي به طور دقيق در همين جا

كند، درصدد دستور دادن و يا مقرر کردن يک شارع آنگاه كه الزاماتي را از باب اعمال مولويت بيان مي

 كند، صرفاً يك توصيف يا توصيه کرده است.وظيفه است؛ اما آنگاه كه حكمي ارشادي را بيان مي

رع صادر نشده است. اولياي هاي زيادي است كه همه آنها به استناد الزام شدر مجموعه متون ديني توصيه

اند؛ بلكه در بسياري از موارد، از موضع يک عالم و شخص دين نيز همواره از موضع حاكم با مردم سخن نگفته

اند. احكام ارشادي در مجموعه اين متون فراوانند و بيشتر در اشكال زير يافت دانا مطالبي را بيان كرده

 شوند:مي

جايي است كه حكم يك مسأله نزد عقل روشن است و يا اساساً در حيطه  اين در . ارشاد به حكم عقل.1

عقل است كه در اين مسأله داوري كند. در اين صورت چنين حكمي، اگر چه در متون شرعي هم آمده 

است، جنبه ارشادي دارد. بر اين اساس، احكام بديهي و روشن عقل عملي كه نياز به اعمال مولويت ندارد، 

طور احكامي كه اعمال آيد؛ همينان شرع و قانون هم بيايد، حكمي ارشادي به حساب ميچنانچه در بي

 مولويت درباره آنها ممكن نيست؛ مانند لزوم اطاعت از شرع.
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دهد و يا از كاري نهي گاه امر يا نهيي صادر مي شود و به كاري فرمان مي . ارشاد به مصلحت يا مفسده.2

خواهد توصيه كند؛ مانند دستورات پزشك كه كه دستور بدهد؛ بلكه تنها مي كند اما در مقام اين نيستمي

اين نيست كه تو را ملزم به « بخور»جنبه ارشاد به فوايد يك دارو يا غذا يا مفاسد آن دارد و منظور او از 

د بود، يا كنم بلكه منظور او اين است كه اگر اين دارو را مصرف كني براي تو مفيد خواهخوردن اين دارو مي

 گويد آن غذا را نخور، منظور اين است كه براي تو مضرّ است.وقتي مي

هرگاه درصدد اقامه نماز هستيد، بايد »مثالً در جمله:  . ارشاد به جزئيت، شرطيت، مانعيت و مانند آنها.3

نماز  گرچه تحريک به سمت وضو گرفتن شده است، اما در واقع ارشاد به شرطيت وضو براي« وضو بگيريد

« کسي هنگام روزه عمداً سر زير آب کند. او چه وظيفه اي دارد؟»شده است، يا در پاسخ به اين سؤال که: 

 درحقيقت ارشاد به مبطل بودن اين فعل براي روزه است.« بايد روزه اش را قضا کند»اگر گفته شود: 

ارشاد به « ه مسجد درست نيستنماز همساي»مثالً وقتي گفته مي شود:  . ارشاد به قلت يا کثرت ثواب.4

 کمي ثواب نماز همسايه مسجد در خانه است؛ نه بطالن آن.

 

  چکيده

  شود. حکم اولي آن است که براي موضوع در حالت تقسيم مي« ثانوي»و « اولي»حکم به دو قسم

وض عادي و با قطع نظر از عروض عناوين ثابت است و حکم ثانوي حکمي است که در حاالت خاص و با عر

 گردد.عناوين جديد ثابت مي

 «حکم »حکمي است که از سوي شارع )خداوند تعالي( جعل شده است و « حکم شرعي

مقرراتي است که حاکم جامعه، به واسطه اختياراتي که شارع به او داده، براي تنظيم حيات « حکومتي

 کند.اجتماعي و نظم برقرار مي

 ي بر اساس استنباط او است؛ اما حکم حکومتي فتواي فقيه، کشف مراد جدي شارع و حکم شرع

 جنبه گزارش ندارد.

  شود. در يک اصطالح، حکم واقعي حکمي نيز تقسيم مي« ظاهري»و « واقعي»حکم به دو قسم

کند به آن برسد؛ اگرچه است که در عالم واقع براي چيزي ثابت است و فقيه با کمک ادله معتبر تالش مي

باشند. در مقابل، حکم ظاهري حکمي است که پس از جهل و نرسيدن به حکم  اين ادله، ادله ظني معتبر

 شود.استنباط مي« اصول عمليه»شود که به وسيله واقعي جعل مي

 شود و در مقابل، به حکم مستنبط از ادله گاه به خود حکم ثابت در عالم واقع حکم واقعي گفته مي

 گويند.غير قطعي حکم ظاهري مي

 «مي است که قانون گذار با توجه به منصب مولويت خويش آن را جعل کرده و در حک« حکم مولوي

حکمي است که در « حکم ارشادي»حقيقت با عبارت خود، در صدد ابراز اعتبار و قرارداد است. در مقابل، 

ضمن عبارت قانوني به طور مستقيم جعل و اعتبار نشده است؛ بلکه مفاد عبارت به منزله گزارشي از آن 

 م مي باشد.حک

 شود: گاه ارشاد به حکم قطعي عقل عبارتي که مفيد حکم ارشادي است به چند شکل يافت مي

باشد؛ گاه ارشاد به جزئيت، شرطيت، مانعيت است؛ گاه ارشاد به وجود مصلحت و مفسده )نفع و ضرر( مي

 و... است و گاه ارشاد به کمي و زيادي ثواب عمل.

 کدام -1

عبارت در 

مورد حکم 

کومتي ح

صحيح 

 :است

 

 
 شرعي صورت پذيرد؛ حکم حاکم جامعه اسالمي بايد بر اساس موازين( الف

 

 
 لذا حکم ارشادي است؛ چون حکم حاکم بايد مبتني بر موازين شرعي باشد،( ب
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کم باالصاله منحصر به او مي باشد، پس حکم حکومتي صرفاً ح چون موالي حقيقي خداوند است و حق قانون گذاري( ج

 مولوي؛ ارشادي است؛ نه

 

 
 .همه موارد( د

  
2- هاي درست و نادرست را تعيين کنيدگزينه: 

 

 
 .مبين حکم ارشادي است« را اعاده کني چون در نماز عمداً تکلم کردي بايد آن»: عبارت( الف

 

 
 .وي استکه بيانگر حکم مول« از خدا و رسول پيروي کنيد اطيعوا هللا و اطيعوا الرسول؛»: فرمايدقرآن مي( ب

 

 
 .حکومتي است الزام قانون به توقف در برابر چراغ قرمز حکم( ج

 

 
 .است الزام به توقف در برابر چراغ قرمز حکم مولوي( د

 

 

مبين مفسده غيبت است؛ لذا « بردشود و ايمان را از بين مييکديگر مي د؛ زيرا موجب دشمني افراد باغيبت نکني»: عبارت( هـ

 .است حکم ارشادي

  
3- باشداز موارد زير حکم اولي مي کدام يک: 

 

 
 بيع مکره نافذ نيست؛( الف

 

 
 بيع مضطر صحيح است؛( ب

 

 
 خواند؛مريض، نشسته نماز مي( ج

 

 
 .همه موارد( د

  

 جلسه چهاردهم -اصول فقه 

  مقدمه

  محتواي آموزشي

  چکيده

  آزمون پاياني

 

 

  مقدمه

به منظور پيشگيري از خطا در استنباط حکم، بايد خود حکم را به درستي شناخت. شناخت عناصر دخيل در 

گيري حکم و نيز آنچه حکم بدان تعلق گرفته است، اهميت بسياري دارد. مطلب مهم ديگر، شناخت شکل

ه بايد از هم ر يک از مراحل حکم، خصوصيت و اثر خاص خود را دارد کباشد. هگيري حکم ميمراحل شکل

 تفکيک شوند.

شما پس از پايان اين بخش قادر به درک و تحليل موارد زير خواهيد بود: موضوع حکم و متعلق آن چيستند، 

ارد؟ گانه حکم چيست و هريک چه اثري دباشند؟ مراحل چهارچه تفاوتي دارند و چگونه قابل شناسايي مي

شرايط حکم با کدام يک از مراتب حکم مرتبط است؟ در فرض شک در تحقق موضوع حکم، آيا حکم همه 

مراتب خود را خواهد داشت؟ شرايط امتثال يعني چه و چه فرقي با شرايط حکم دارد؟ قدرت در چه 

توان خود را عاجز از ميآيا اين اشتراط از ناحيه عقل است يا قانون؟ آيا  واي از مراحل حکم نقش دارد مرحله

 آيد؟امتثال حکم کرد و آيا چنين اقدامي عذر به حساب مي

  محتواي آموزشي

 

 حكم عناصر و مراحل

  متعلق حكم -موضوع حكم 
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شرب خمر »حكم مانند يك وصف است كه به طور معمول بر يك موصوف وارد مي شود. وقتي مي گوييم: 

موصوف احكام شرعي را در اصطالح ارد شده است. ، حكم حرمت بر عمل شرب خمر و«ممنوع است

هر حكم، علي القاعده داراي متعلق است؛ يعني همان چيزي كه حكم به آن  مي نامند.« متعلق حكم»

تعلق پيدا كرده است. با توضيحي كه قبالً گذشت، متعلق هر حكم تكليفي همواره يك فعل است؛ اما 

 ت.معروض احكام وضعي به حسب مورد، مختلف اس

از طرفي براي تعلق حكم به متعلق، به طور معمول اوضاع و احوال و شرايطي در نظر گرفته مي شود كه از 

در اينجا حكمي « بر مستطيع، حج واجب است»وقتي مي گوييم:  تعبير مي شود.« موضوع حکم»آنها به 

داريم كه در اينجا  داريم كه همان وجوب است؛ متعلقي وجود دارد كه عمل حج مي باشد و نيز موضوعي

مجموعه شرايطي است كه با فرض وجود آنها، حج واجب مي شود و از جمله آنها استطاعت است. بلوغ، 

عقل و ساير اموري كه در ترتب حكم بر متعلق دخالت دارند نيز جزء موضوع حساب مي شوند. به همين 

ضوع ضمان قهري است. به تعبير ترتيب، قتل، براي ترتب قصاص، موضوع به حساب مي آيد و اتالف، مو

ديگر، موضوع همچون علت و سبب ترتب حكم است. وقتي پرسيده مي شود: چرا شخص ضامن است؟ 

گفته مي شود: چون اتالف كرده است و اگر بپرسيم: چرا قصاص مي شود؟ گفته مي شود: چون مرتكب 

ف ناشي از آن است و نيز شرط، قتل شده است. همچنين گفته مي شود وجود قرارداد، موضوع براي تكالي

 موضوع براي وفا است و... .

 يادداشت تكميلي

هم رو به رو مي شويم. به عنوان مثال، در حكم « متعلقِ متعلق»در اصطالحات اصولي با عنوان 

ممنوعيت شرب خمر، حكم حرمت به شربي تعلق پيدا كرده است كه به خمر متعلق است؛ يعني خمر 

به دانشجويان تسهيالت »تعلق به شرب است. همين طور وقتي گفته مي شود: در اينجا وابسته و م

متعلقِ تسهيالت قرار مي گيرند. متعلق متعلق، در عمل، در حكم « دانشجويان»، «اداري داده شود

موضوع است؛ يعني تا دانشجويي نباشد و تا خمري در ميان نباشد، حكم نيز بر شرب يا اعطاي 

 تسهيالت بار نمي شود.

  مراحل حکم

در يک نگاه ابتدايي مي بينيم شارع قانوني را جعل کرده است و بر اساس آن متخلفان را مورد پيگرد قرار 

مي دهد و مؤاخذه مي کند. مثالً مي گوييم: نماز واجب است؛ پس بايد نماز بخوانيم و اگر نماز نخوانيم 

توان گفت هرکس نماز نخواند، مسئول است  عقاب مي شويم. اما آيا بالفاصله پس از جعل وجوب نماز مي

و کيفر مي بيند؟ دقت در مسأله نشان مي دهد که مراحل ديگري نيز بايد طي شود تا متخلف قابل مؤاخذه 

باشد. به عبارت ديگر بين مرحله جعل حکم و مرحله آخر که مسئول شناخته شدن عبد است، بايد اتفاقاتي 

جعل وجوب نماز نيز بايد مرحله ديگري باشد تا حکم جعل شود. بر اين بيفتد؛ همان طور که قبل از مرحله 

 اساس مراحل حکم چنين خواهند بود:

اقتضاي صدور  . قانون گذار در ابتدا اموري را لحاظ مي کند. او با بررسي اوضاع و احوال احراز مي کند که1

موجود است. مثالً اگر مصلحت در وجود دارد و به تعبير ديگر، مالک مناسب براي جعل حکم محقق و  حکم

حد اعال باشد به طوري که نبايد فوت شود، اقتضاي وجوب فراهم مي شود و اگر مفسده الزامي در کار 

باشد، اقتضاي جعل حرمت موجود است. همچنين اگر مصلحت موجود است، ولي در حدي نيست که فوت 

در حد غير الزامي باشد، اقتضاي جعل کراهت آن جايز نباشد، اقتضاي استحباب وجود دارد و اگر مفسده 

موجود است. در نهايت اگر نه مصلحتي در کار باشد و نه مفسده اي، نوبت به اباحه مي رسد. در احکام 

 وضعي نيز بايد مجموعه شرايط و اوضاع و احوال به گونه اي باشد که جعل حکم وضعي، قابل توجيه باشد.

گويند و از آنچه گذشت، معلوم مي شود که اين  «مرحله اقتضا»يا  «کمرحله مال»به اين مرحله از حکم، 

 مرحله در حقيقت مقدماتي و پيش از حکم است.

حکم مي رسد. در اين مرحله، قانون  «مرحله انشاي»يا  «مرحله جعل». پس از مرحله اقتضا، نوبت به 2

گر، عوامل دخيل در موضوع و هرآنچه گذار مجموعه اموري را که الزم مي داند، فرض مي کند و به عبارت دي

را که براي ترتّب حکم بر متعلق الزم است لحاظ مي نمايد و عالوه بر آن، متعلق را نيز به نحو روشن در نظر 

مي گيرد. پس از در نظر گرفتن تمام قيود و امور دخيل در حکم يا متعلق، قانون گذار حکم را جعل مي کند و 
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و شرعي مي يابد. مثالً قانون گذار، مکلف بالغ عاقل مختار را فرض مي نمايد و درنتيجه، حکم جنبه قانوني 

نيز فرض مي کند ظهر شده است و نيز نماز را با قيد آهسته خواندن )نماز آهسته( در نظر مي گيرد؛ آنگاه 

 وجوب نماز آهسته را بر مکلف بالغ عاقل مختار جعل مي نمايد.

است. به عنوان مثال  «مرحله فعليت»تا مکلف مسئول شناخته شود،  . مرحله ديگري که بايد طي گردد3

در قانون آمده است که هرکس مال ديگري را تلف کند، ضامن است. در اين قانون، ضمان، حکم است و تلف 

مال ديگران نيز موضوع حکم مي باشد؛ اما تا زماني که کسي مالي نداشته باشد و مال او را تلف نکنيم، 

ريبان گير ما نمي شود و ما مشمول حکم نمي شويم. به عبارت ديگر، مرحله فعليت يعني حکم ضمان گ

مرحله اي که موضوع و قيود دخيل در آن در خارج محقق شده اند و درنتيجه حکم بر خارج تطبيق يافته 

، است. بنابراين فعليت حکم تابع فعليت موضوع حکم است و تا قبل از آن، اگرچه حکمي جعل شده است

 ولي در خارج اثري بر آن بار نمي شود.

 حال اگر در تحقق خارجي موضوع شک کنيم، نمي توانيم حکم را بر مورد خارجي مترتب بدانيم. 

احکام تابع عناوين موضوعاتند و فعليت آنها تابع فعليت موضوع است و شک در فعليت موضوع مالزم 

شد. هم در فرض عدم فعليت و هم در فرض شک شک در فعليت حکم است؛ لذا آثار بعدي بار نخواهد 

ًً حکمي متوجه فرد نخواهد بود.  در فعليت اساساً

. با مرحله فعليت، گرچه حکم جنبه خارجي يافته و متوجه فرد شده است، اما همين کافي نيست تا 4

پس از مکلف در فرض تخلف مؤاخذه شود. براي مؤاخذه ، وصول حکم به مکلف و اعالم آن نيز الزم است. 

مي شود؛ يعني مرحله مسئول  «مرحله تنجيز» وصول حکم و قرار گرفتن آن در معرض علم مردم، حکم وارد

شناخته شدن مکلف در برابر حکم. با توجه به اين توضيح معلوم مي شود که در صورت عدم تحقق موضوع 

يگر حکمي در خارج حکم در خارج، حکم فعلي نشده، تکليفي و حکمي متوجه فرد نيست و به عبارت د

موجود نمي باشد؛ ولي با فرض عدم علم نسبت به قانون و حکم، حکم در خارج هست و متوجه مکلف مي 

 باشد؛ ولي او به واسطه جهل، بر ترک تکليف مؤاخذه نمي شود و عذر او موجه است.

  علم و قدرت و جايگاه آنها در مراتب حکم

دارند و چه اموري شرط تنجيزند، در مواردي اختالف نظر وجود در خصوص اينکه چه اموري در فعليت دخالت 

دارد. از جمله اين موارد، قدرت است. آيا عجز و عدم قدرت بر انجام عمل موجب مي شود حکم فعلي نشود 

و اساساً تکليفي متوجه مکلف نگردد؟ يا آنکه حتي در فرض عجز نيز تکليف متوجه مکلف است و حکمي در 

ه دليل عجز، مکلف بر ترک امتثال مؤاخذه نمي شود و عجز او عذر موجه محسوب مي خارج هست، لکن ب

 گردد؟

مطابق ديدگاه مشهور، فرد عاجز، فاقد تکليف است. اما مطابق ديدگاه ديگر، قدرت شرط تنجيز است و 

عاجز گرچه مکلف و مسئول است، ولي بر ترک امتثال مجازات نمي شود. ديدگاه مشهور بر اين اساس 

استوار است که تکيف کردن شخص عاجز لغو است؛ چرا که او امکان امتثال ندارد؛ بنابراين قانون گذار 

 حکيم، حکم را در حق او معتبر نمي داند.

بر اساس آنچه ذکر شد، معلوم مي شود که نظر مشهور اصوليون درباره نقش علم و قدرت تفاوت دارد؛ زيرا 

مي دانند و معتقدند نادانان نيز مکلف به حساب مي آيند؛ لکن دسته آنان توجه تکليف به جاهل را ممکن 

اي از آنان، يعني جاهالن غير مقصر )کساني که جهل آنان ناشي از کوتاهي کردن و تقصير نيست و مثالً از 

اصل مسأله غافل بوده اند، لذا پرسشي نکرده اند( معذور مي باشند و دسته اي که جاهل مقصرند، يعني 

م وظيفه کوتاهي کرده اند، معذور نيستند؛ ولي توجه تکليف به عاجز را غير ممکن و لغو مي دانند. در در تعلّ 

مقابل، عده اي معتقدند همان طور که تکليف شامل جاهل مي شود، عاجز را نيز مي گيرد؛ نهايت اينکه 

 عقل حکم مي کند چنين فردي مجازات نمي شود.

  ارتباط حكم با شرايط

« موضوع»كه گذشت، فعليت هر حكمي متوقف بر تحقق پاره اي از امور است كه ما از آنها به همان طور 

تمام اموري كه در موضوع يك حكم اخذ مي شوند، شرط فعليت آن حكم به  تعبير كرديم. به بيان عام،

پيدا نكنند،  در احكام تكليفي، چنين اموري شرط تكليفند؛ به اين معنا كه تا در خارج تحقق حساب مي آيند.

تكليف هم در حق شخص فعلي نمي شود. اين امور ممكن است همان شرايط عمومي تكليف باشند نظير 
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عقل، بلوغ و قدرت )بنابر نظر مشهور( و نيز ممكن است شرايط خاصي باشند كه قانون گذار در هر مورد در 

مالي است و وجوب پرداخت نفقه نظر مي گيرد. به عنوان مثال، تكليف به حج، مشروط به تحقق استطاعت 

 به زن نيز منوط به تحقق عنوان نكاح دائم است.

شرط فعليت در اين موارد، فرض گرفته مي شود. اين بدان معناست كه بر فرض وجود شرايط، حكم نيز 

فعلي است. براين اساس هيچ حكمي درصدد اثبات موضوع خودش نيست. حكم وجوب حج براي مستطيع، 

ت براي كسي نمي كند؛ بلكه بر فرض وجود استطاعت، مسؤوليت رفتن به حج را اثبات مي اثبات استطاع

كند. به همين بيان، حكم وجوب حج، تعهدي براي ايجاد استطاعت متوجه شخص نمي كند؛ يعني از اينكه 

 شخص مستطيع بايد به سفر حج برود، استفاده نمي شود كه ما بايد خودمان را مستطيع كنيم؛ بلكه بر

 فرض وجود استطاعت، حكم فعلي مي شود و چنين تكليفي در حق ما ثابت مي گردد.

در مقابل شرايط حکم که انجام آنها بر عهده مکلف نمي باشد، اموري هم هستند که مکلف بايد انجام 

 دهد، بدون آنکه متعلق حکم باشند. به بيان ديگر، پاره اي امور شرط فعليت حكم به حساب مي آيند؛ يعني

تا آن امور نباشند حكمي هم فعليت پيدا نخواهند كرد؛ اما پس از فعليت، شرايطي براي اجرا وجود دارد. به 

عنوان مثال، تا زوجيتي در ميان نباشد، تكليف به پرداخت نفقه هم نخواهد بود؛ اما وقتي زوجيت حاصل شد 

دارد و انجام اين فعل وابسته به اقداماتي و اين تكليف فعليت يافت، آنگاه پرداخت نفقه به زن مقدماتي الزم 

است؛ مثل اينكه ممكن است الزم شود كار كند يا به بانك مراجعه كند و... . عدم تحقق اين گروه از مقدمات 

و افعال، ارتباطي با فعليت حكم ندارد؛ بلكه پس از تحقق فعليت است كه اين شرايط مطرح مي شوند. 

شود در واجبات، بين مقدمات وجوب و مقدمات وجود )فعل( فرق گذارده  تفاوت اين دو نوع شرط موجب مي

مي شود. اگر مقدمات وجوب نباشد، اصالً وجوبي در كار نيست و اگر مقدمات واجب نباشد، وجوب واجب 

هست؛ ولي واجب اجرا نمي شود و امتثال صورت نمي گيرد. نسبت به مقدماتي كه از نوع اولند ما تكليفي 

ثالً الزم نيست شخص ازدواج كند تا شرط تكليف به پرداخت نفقه را فراهم كرده باشد؛ اما پس از نداريم و م

آنكه اين شرط حاصل شد و تكليف به فعليت رسيد، مسؤول است كه نسبت به اجرا اقدام كند و هر كاري 

وجوب فاقد كه امتثال به آن وابسته است انجام دهد. از اين جهت گفته مي شود مكلف نسبت به شرط 

 مسؤوليت است؛ اما نسبت به شرط واجب )مقدمه واجب(، داراي مسؤوليت مي باشد.

  قدرت قانوني - قدرت عقلي

مثل اينكه تمكن مالي را شرط تكليف خود  گاه قانون گذار گونه اي خاص از تمكن و توانايي را شرط مي كند؛

كه اگر كسي فعالً تمكن مالي براي رفتن دارد، براي رفتن به حج قرار مي دهد. معناي اين اشتراط آن است 

حج بر او واجب مي شود. در عين حال، بنا بر آنچه گذشت، نيازي نيست كه به دنبال تمكن مالي باشد؛ چرا 

كه شارع بر فرض وجود چنين تمكني حج را بر او واجب كرده است و بر او الزم نيست كه چنين فرضي را 

 مي نامند.« قدرت شرعي»و قدرت را اين گونه تمكن  پديد بياورد.

اما اگر براي تكليف خاصي، اشتراط قدرت از ناحيه قانون صورت نگرفته باشد، در آن صورت، عقل قدرت را 

شرط فعليت تكليف يا تنجيز آن مي داند و معناي آن اين است كه مکلف بايد تا حد امکان تمام تالش خود را 

و نمي تواند بدون تالش، عذر عدم قدرت بياورد. به همين دليل در تكليف به به كار بگيرد تا امتثال تکليف کند 

پرداخت نفقه از ناحيه مرد، او نمي تواند وضعيت فعلي اش را كه هيچ تالشي براي به دست آوردن مال 

ريق نمي کند، بهانه قرار دهد؛ بلكه بايد تمكن مالي را ايجاد كند؛ چرا كه قدرت انجام مسؤوليت را ولو از ط

كار كردن دارد. آنچه عقل به عنوان قدرت در نظر مي گيرد، توانايي انجام كار ولو از طريق انجام مقدمات 

 است؛ نه توانايي فعلي، حتي با ترك مقدمات انجام فعل.

  تفويت قدرت

 ت؟آيا مکلف مي تواند کاري کند که از انجام تکليف عاجز شود؟ به عبارت ديگر، آيا تفويت قدرت جايز اس

با توجه به مطالب قبلي روشن مي شود که در يک فرض مسأله، يعني جايي که فعليت حکم مشروط به 

تحقق اموري مي باشد، بر شخص الزم نيست آن شرايط و امور را تحصيل کند تا حکم فعلي شود. در چنين 

اند مانع تحقق موردي نه تنها جايز است اقدامي در جهت تحقق شرط حکم انجام ندهد، بلکه حتي مي تو

شرط نيز بشود. به عنوان مثال، وجوب حج مشروط به استطاعت است و مکلف نه تنها مي تواند از تالش 
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براي مستطيع شدن خودداري کند، بلکه مي تواند به تدريج درآمدهاي خود را هبه کند يا وقف نمايد تا 

 مستطيع نشود. در حقيقت او پيشاپيش جلو تحقق شرط را گرفته است.

در فرض ديگري مي توانيم مکلفي را تصور کنيم که مستطيع شده و حج بر گردن او آمده است. آيا چنين 

مکلفي مي تواند کاري کند که استطاعت او از بين برود؟ روشن است که نمي تواند؛ يعني تفويت قدرت 

گيرد. به عبارت ديگر  پس از فعليت حکم جايز نيست؛ زيرا اين اقدام او پس از فعليت و توجه حکم صورت مي

چون وجوب حج متوجه او شده است، او بايد امتثال کند همينطور او نمي تواند کاري کند که بعد از 

استطاعت از عمل حج عاجز باشد. اين هر دو مورد از موارد تفويت قدرت و از مصاديق معارضه با قانون به 

 حساب مي آيد.

 
  چکيده

 گويند که در احکام « متعلق حکم»گيرد، شود و بدان تعلق ميبه چيزي که حکم بر آن وارد مي

چيزي است که حکم « موضوع حکم»باشد. اما تکليفي، فعل مکلف و در احکام وضعي امور مختلفي مي

 گردد.پس از فرض آن و تصورش جعل مي

  حکم مراحل مختلفي دارد. نخستين مرحله حکم، مرحله اقتضا )مالک( است؛ به اين معني که

باشد و عمل لغوي محسوب ياي است که موجه منين حکمي از جهت مصلحت و مفسده به گونهچ

 گردد.نمي

 باشد. در اين مرحله، حکم بر اساس مرحله دوم حکم، مرحله انشاي حکم يا جعل قانون مي

را  يابد تا مخاطبان چارچوب رفتارهاي خودشود و جنبه قانوني مين شده جعل ميهاي از پيش تعييمالک

 به طور دقيق بشناسند.

 کند و در نتيجه حکم متوجه مکلف خاص در مرحله فعليت، موضوع حکم مصداق خارجي پيدا مي

 گردد.شود و زمينه براي مسئول شناخته شدن فرد فراهم ميمي

 کنند. با تحقق فعليت و شود و آنان علم به حکم پيدا ميدر مرحله تنجيز، حکم به مکلفين واصل مي

 ، متخلفان از تکليف قابل مجازات خواهند بود.تنجيز

 آيد و جاهل به حکم در صورتي که جاهل مقصر محسوب علم به حکم شرط تنجيز به حساب مي

شود. اما در مورد قدرت، نظر مشهور اصوليون آن است که شرط فعليت حکم محسوب نشود، مجازات نمي

 شمرند.ميشود؛ زيرا تکليف شخص عاجز را لغو و مخالف عقل مي

 شوند، در مرحله فعليت تمام اموري که در يک عبارت قانوني به عنوان موضوع يا شرايط اخذ مي

دخالت دارند. بلوغ، عقل و قدرت )بنا بر نظر مشهور( سه امري هستند که از شرايط عمومي تکليف به 

 آيند و ممکن است از شرايط احکام وضعي نباشند.حساب مي

 باشد و ، اموري هستند که تا قبل از تحقق آنها حکمي متوجه شخص نميشرايط شرعي و قانوني

شوند؛ به همين دليل ايجاد آنها بر مکلف الزم نيست. در مقابل، محسوب مي« مقدمه وجوب»به اصطالح، 

هستند، پس از فعليت حکم، الزم « مقدمه واجب»اموري که در مرحله امتثال دخالت دارند و به اصطالح 

 ستند و از بين بردن قدرت بر آنها جايز نيست.المراعات ه

 قدرت »تواند از سوي شارع در در دليل اخذ شود که در اين صورت قدرت نيز مانند هر قيد ديگري مي

تواند نسبت به قدرت قانوني، مانند ساير قيود مکلف مي«. قدرت عقلي»خواهد بود؛ نه « قانوني و شرعي

 ام ندهد يا حتي مانع تحقق آنها شود.و موضوعات عمل کرده، آنها را انج

 

 آزمون پاياني

در  -1

حکم  مورد
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وجوب 

 60اطعام 

فقير که 

مترتب بر 

افطار 

عمدي 

روزه است 

کدام گزينه 

مناسب تر 

 :باشد مي

 

 
 شرط شرعي= متعلق وجوب؛ افطار= روزه( الف

 

 
 متعلق حکم= موضوع حکم؛ اطعام= افطار( ب

 

 
 حکم متعلق= موضوع حکم؛ روزه و اطعام= افطار( ج

 

 
 حکم متعلق= موضوع حکم؛ اطعام= فقير و افطار( د

 
2- الزم است............هر حکم واجبي در مورد. 

 

 
 انجام متعلق حکم( الف

 

 
 انجام متعلق حکم و مقدمات وجود فعل( ب

 

 
 مقدمات وجوب فعل و موضوع حکم( ج

 

 
 فعل موضوع شرايط حکم، متعلق حکم و مقدمات وجود( د

 
3- است حيحصدر مورد او کدام گزينه . شوددار ميدر مغازه موجب شکسته شدن ظروف چيني مغازه کودکي: 

 

 
 .باشدف قاعده ميضمان او خال او ضامن است؛ اما چون بلوغ شرط تکليف است، لذا( الف

 

 
 .باشد¬معقول نمي در صورت مميز بودن ضامن است؛ زيرا ضمان غير مميز( ب

 

 
 .مکلف بودن شرط نشده است او مکلف نيست؛ اما ضامن است؛ زيرا در دليل ضمان،( ج

 

 
 .نيست او ضامن است؛ زيرا اشتراط ضمان به تکليف معقول( د

 
4- هاي زير مرحله فعليت گزينه در کدام يک از« شودسارق به قطع يد و پرداخت عوض مال مسروقه محکوم مي»: عبارت در مورد

 :حکم تحقق پيدا نکرده است

 

 
 .دانسته سرقت ممنوع استسارقي که نمي( الف

 

 
 .شوديابد؛ اما به پرداخت عوض گاو صندوق محکوم ميچيزي نمي شکند و در آنکسي که گاوصندوقي را براي سرقت مي( ب

 

 
 .شودبازار يافت نمي ربايد؛ اما مثل آن دريکسي که مال مثلي را م( ج

 

 
 ب و ج( د

 
 

 جلسه پانزدهم  -اصول فقه 

  مقدمه
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  محتواي آموزشي

  چکيده

  آزمون پاياني

 

 

  مقدمه

هايي که کم و قانون اگر جنبه وجوب تکليفي داشته باشد، بايد امتثال شود. به دليل تفاوتدانيم که حمي

هايي وجود اقسام واجب با يکديگر دارند، از جهت توجه تکليف به مخاطب و از جهت امتثال، سعه و ضيق

ه مدد خواهد داشت. به همين دليل شناخت اقسام واجب امري الزم است. از جمله مباحث ديگري که ب

توجه عقل به حکم شرعي قابل طرح مي باشد، آن است که آيا مقدمه واجب نيز از لحاظ قانوني واجب 

رسد يک فعل، احکام گوناگوني دارد؛ آيا چنين چيزي ممکن است يا نه و نيز اينکه بعضي اوقات به نظر مي

 شود؟است يا نه و در صورت امکان چه آثاري بر آن بار مي

سمت، با تقسيمات مختلف واجب و منشأ اين تقسيمات آشنا شده، آثار مترتب بر هر يک از در پايان اين ق

اقسام را درک خواهيد کرد؛ خواهيد دانست که مقدمه واجب چيست و آيا وجوب يک امر براي واجب شدن 

وارد جواز مقدمه آن نيز کافي است يا نه؛ انواع اجتماع احکام را خواهيد شناخت و موارد عدم جواز را از م

 تميز خواهيد داد.

 

  محتواي آموزشي

 

  واجب تقسيمات

  كفايي -عيني 

اي كه از جمع مكلفان، انجام يك عمل خواسته گاه مسؤوليت انجام يك فعل متوجه جمع است، به گونه

به عنوان مثال،  شود.شده است؛ درنتيجه، با انجام آن فعل توسط يك يا چند نفر، تكليف ساقط مي

آيند و حال نجات غريق متوجه همه كساني است كه در محل غرق بوده، از عهده اين كار برمي مسؤوليت

شود. اما اگر هيچ كس اقدام به نجات نكرد، اگر يك نفر اين كار را انجام داد، از عهده ديگران ساقط مي

اليف، غرض در اين گونه تك گفته مي شود. «واجب کفايي»به چنين واجبي همگي مسؤول خواهند بود. 

در مقابل واجب کفايي، در تكاليفي از قبيل نماز، به انجام فعل قائم است؛ نه صدور فعل از افراد مختلف. 

كند. به اين غرض به صدور فعل از همه افراد قائم است و انجام آن از ناحيه يك فرد، كفايت از ديگران نمي

 گفته مي شود. «واجب عيني»واجبات، 

  تعييني ـ تخييري

گيرد و مكلف با يك گزينه خاص رو به رو است و همان را بايد انجام اه يك فعل خاص متعلق تكليف قرار ميگ

اي از افعال گاه تكليف به مجموعهمانند نماز. در مقابل،  مي گويند؛ «واجب تعييني»دهد. به چنين واجبي 

هاي متفاوتي رو به رو مكلف با گزينه كند وكند كه انجام يكي از آنها كفايت مياي تعلق پيدا ميبه گونه

تواند به عنوان مثال، در ادله شرعي، تکليف به پرداخت ديه به نحو تخييري است؛ چرا كه مكلف مي است.

يكي از موارد ششگانه را انتخاب كند، يا در كفاره روزه، شخص مختار است كه شصت فقير را اطعام كند يا 

 گويند. «واجب تخييري»به چنين واجباتي نيز ه شصت روز بگيرد. شصت نفر را لباس بپوشاند يا اينك

  مطلق ـ مشروط

هر تكليفي از جهاتي مشروط و از جهاتي مطلق است. عالوه بر شرط هاي عمومي تکليف، مانند عقل و 

ط شود و چنان که گفتيم، مجموعه اين شروبلوغ، گاه شروط ديگري نيز از ناحيه قانون گذار در نظر گرفته مي

باشند. فعليت هر حكم وابسته به تحقق اين شرايط است و در عين حال نسبت به داخل موضوع حكم مي

خارج از دايره اين شروط، مطلق مي باشد. مثالً تكليف وجوب نفقه مشروط به زوجيت است اين تكليف، 

ظر گرفته نشده همچنين، مشروط به تمكين است. اما شرط ديگري براي اين وظيفه مرد نسبت به زن در ن

آيد. به عنوان مثال، تكليف مرد به انفاق زن، مشروط به عدم است؛ لذا از آن جهات مطلق به حساب مي

بينيم كه يك تكليف از جهتي يا جهاتي مطلق و از جهات ديگر مشروط است. تمكن مالي زن نيست. مي
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ديگر مشروط باشد. به عنوان طور نسبت به يك وضعيت خاص ممکن است يك تكليف مطلق و تكليف همين 

مثال، وجوب انفاق زوجه، مشروط به عدم تمكن مالي وي نيست؛ اما وجوب انفاق ساير اقارب منوط به نياز 

 مالي يا عدم تمكن است.

 
  معلق ـ منجز

واجبي است كه تكليف، حالي و « واجب معلق»آيند. اين دو واجب، از اقسام واجب مطلق به حساب مي

يعني قبل از آنكه زمان اجرا فرا رسد، تكليف وجود  ما انجام آن وابسته به امري در آينده است؛فعلي است؛ ا

دارد و مسؤوليت اجرا بر دوش مكلف قرار دارد و چون زمان خاص فرا نرسيده است، انجام آن عملي نيست. 

از ماه هاي حج شود؛ اگرچه استطاعت، قبل مثالً حج طبق يک نظريه از زمان حصول استطاعت واجب مي

)شوال، ذي قعده و ذي حجه( حاصل شده باشد؛ اما انجام عمليات حج منوط به موسم و زمان خاصي 

 است و مادام كه آن ايام فرا نرسيده است، امتثال حج نيز حج امکان ندارد.

ي غير معلق در اينجا به آن معنا است كه هم تكليف فعلي است و هم اجراي آن حال« تكليف منجز»اما 

مانند تكليف به نجات شخص در حال مرگ که هم تکليف فعلي است و  است و نياز به گذشت زمان ندارد؛

 كند.هم زمان خاصي را طلب نمي

در واجب مشروط،  با توضيحي كه داده شد، تفاوت واجب مشروط و واجب معلق نيز معلوم مي شود.

در واجب معلق، فرض آن است كه تكليف مادامي كه شرط حاصل نشده است، تكليف فعليت ندارد؛ اما 

اين تفاوت نظير تفاوتي است كه ميان تعليق در عقد و تعليق در اجراي عقد  مطلق است و شرطي ندارد.

شود. مطابق قانون، اگر در عقد ضمان، خود ضمان منوط به امري در آينده شود، عقد باطل گذاشته مي

رداخت دين از ناحيه مديون، شخص ضامن است، عقد باطل است؛ لذا اگر قرارداد شود كه در صورت عدم پ

مي باشد. اما اگر گفته شود ضمان حاصل است و پرداخت دين به دائن، منوط به عدم پرداخت مديون است، 

اشكالي در عقد ضمان نيست. تفاوت اين دو در آن است كه در يكي تحقق ضمان منوط است و در ديگري 

باشد. در يكي ضمان فعليت نيافته است و در ديگري ضمان منوط مياجراي مسؤوليت ناشي از ضمان 

 فعلي است و اجرا متوقف بر امري در آينده است.

  نفسي ـ غيري

گيرد و محوريِت خواست، نفس فعل واجب است؛ نه چيز در واجب نفسي، خود فعل مورد خواست قرار مي

است است و محوريت خواست، يك فعل نفسي ديگر؛ اما در واجب غيري، فعل به خاطر فعل ديگر مورد خو

 گيرد.است و اين فعل از آنجا كه مقدمه تحقق آن واجب نفسي مي باشد مورد درخواست قرار مي

شود، بنابراين انجام آن از آنجا كه واجب غيري خودش اصالت ندارد و به خاطر واجب نفسي درخواست مي

كند، براي نجات فردي در باالي بام، نردباني را نصب مي آيد. كسي كهاي به حساب نمينيز اطاعت جداگانه

دهد. به همين اي انجام ميتوان گفت اطاعت جداگانهآيد و نمياين رفتار او امتثال مستقلي به حساب نمي

آيد. اقدام به ترتيب ترك اين فعل نيز معصيت و تخلفي جدا از ترك فعل نفسي )نجات( به حساب نمي

ت از اقدام به فعل نيست و ترك آن نيز جز ترك خود فعل )ذي المقدمه( به حساب مقدمه، چيزي متفاو

 آيد.نمي

بر اين اساس اگر قائل شويم كه مقدمات انجام واجب نفسي نيز مورد درخواستند و قانون گذار آنگاه كه 

غيري  كند، در آن صورت وجوب مقدمات از نوع وجوبكند، مقدمات آن را هم طلب ميفعلي را طلب مي

ًً اطاعت جداگانه اي ندارد، بلكه اطاعت آن در طول اطاعت از واجب نفسي است نه خواهد بود؛ بنابراين اوالً

 در عرض آن و ثانياً ترك آن نيز مجازاتي جدا از ترك واجب نفسي ندارد.

 يادداشت تكميلي

 وجوب مقدمه واجب 

WWW.GhadamYar.com

http://WWW.GhadamYar.com


79 
 

اي مقدمات و انجام آن منوط به تحقق پاره گيرددر اين ترديدي نيست كه وقتي عملي برعهده ما قرار مي

آيا عالوه بر اراده  است كه ما توان انجام آن را داريم، مقدمات نيز بايد انجام شود. اما سؤال اين است كه

و حكمي كه قانون گذار نسبت به واجب نفسي دارد، حكمي هم در ناحيه مقدمات انشا كرده است، 

عبارتي آيا همان طور که حكمي در ناحيه ذي المقدمه هست، ولو اين حكم ابراز نشده باشد؟ به 

يا اينكه فقط يك حكم و يك درخواست وجود دارد نهايت اينكه ما آنگاه كه  حكمي نيز در مقدمه وجود دارد،

دانيم وصول به ذي المقدمه جز از طريق انجام اين مقدمات نيست، ضرورتاً و به حکم عقل مي

حكمي عقلي است و از باب درك ضرورت ميان « بايد»ت را انجام دهيم و اين يابيم كه بايد مقدمادرمي

 اجراي افعال و اجراي مقدمات آن مي باشد؛ نه حکم شرعي؟

المقدمه درخواست مقدمه را در پي دارد و در واقع دو حكم در طول يكديگر وجود اگر گفتيم درخواست ذي

داريم. اما اگر بگوييم كه « وجوب غيري»وجوب به نام  ايم كه نوعيكنند، در آن صورت پذيرفتهپيدا مي

دانيم، در آن صورت وجوب قانون گذار فقط يك درخواست دارد و مقدمات را به ضرورت عقل الزم االجرا مي

 غيري نخواهيم داشت.

پذيريم؛ يعني وجوب ممكن است گفته شود اين مطلب را در مورد شروط و مقدمات عقلي و عادي مي

ها از باب حکم عقل است. اما در جايي كه مقدمه، جنبه قانوني دارد و قانون گذار چيزي را به مقدمه تن

توان عنوان مقدمه تعريف كرده است، حتماً نياز به جعل شرعي در قالب وجوب غيري داريم و نمي

 توجيهي براي نظريه دوم پيدا كرد.

داريم. اگر شارع وضو را به عنوان مقدمه براي  پاسخ اين است كه قطعاً در اين موارد نياز به بيان شرعي

نماز معرفي نكند، ما راهي براي شناسايي نداريم. اما بعد از آنكه مقدمه بودن امري مورد شناسايي 

 قرار گرفت، مطابق اين نظريه، دستور به انجام به عنوان واجب غيري مورد نياز نيست.

  اجتماع احكام

احكام تكليفي بيانگر نحوه  شوند.جعل مي وضعي و تكليفيقالب كلي  همان طور كه گذشت، احکام در دو

با توجه به  اراده قانون گذار نسبت به انجام يا ترك فعل است و احكام وضعي صرفاً بيانگر يك وضعيت است.

توان فعلي را در نظر گرفت كه از يك جهت داراي دو حكم ويژگي احكام تكليفي كه بيانگر اراده است، نمي

توان فرض كرد كه نسبت به يك عنوان، هم اراده انجام وجود داشته باشد و هم ليفي باشد؛ مثالً نميتك

شوند. اين اراده ترك. به عبارتي احكام تكليفي با يكديگر متضادند و لذا با هم در يك محل )فعل( جمع نمي

رشته از احكام، هر كدام از مطلب در مورد احكام وضعي به نحو كلي صادق نيست؛ به دليل اينكه در اين 

كند؛ بنابراين تا زماني كه محتواي احكام وضعي در تضاد با يكديگر نيستند، با يكديگر قابل چيزي حكايت مي

 مي باشند. جمع

 شوند. اين اجتماع به دو صورت ممكن است:از طرفي ديگر، گاه افعال مختلفي با يكديگر جمع مي

اند؛ مانند اينكه هنگام از اجتماع، در واقع دو فعل در كنار يكديگر قرار گرفتهدر اين نوع  . به نحو انضمامي:1

كند. صحبت كردن يك فعل است و نگاه كردن نيز فعل ديگري است و صحبت كردن، به ديگران هم نگاه مي

 هر دو در يک زمان اتفاق افتاده اند.

كه دو رفتار جداگانه در خارج شكل گرفته  شودهر كس با اندك تأملي در موارد اجتماع انضمامي متوجه مي

توان فرض كرد كه مثالً صحبت كردن براي خودش، است و هر كدام شاخص خودش را دارد. در اين مورد مي

حكمي داشته باشد و نگاه كردن حكمي ديگر؛ مثالً يكي واجب باشد و ديگري حرام. فاعل در آن واحد دو 

اند؛ نهايت جام داده است و دو عنوان با دو وجود جداگانه تحقق پيدا كردهفعل را با يكديگر به طور جداگانه ان

اينكه يكي با استفاده از زبان بوده و ديگري با به كارگيري چشم. حكم يكي از اينها مانع از تحقق حكم 

را استماع كرده يا به منظره  ديگري نيست. اگر فرد در حال نماز خواندن، گفت گوي خصوصي ميان دو نفر

حرامي نگاه كرده است، در واقع دو فعل را جدا از يکديگر انجام داده است؛ بنابراين اگر در ادله شرعي، نگاه 

حرام يا استماع حرام به عنوان مانع صحت نماز مطرح نشده باشد، نمازش صحيح است و در عين حال فعل 

 حرامي نيز مرتكب شده است.

از تركيب، ظرف زماني واحد است؛ فاعل نيز واحد است؛ اما افعال به لحاظ اسم و عنوان و نيز به در اين نوع 

 آيند.اعتبار وجود خارجي متعدد به حساب مي
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در اين نوع از تركيب، اجتماع دو فعل تنها در زمان صورت نمي پذيرد؛ بلكه وحدت را در  . به نحو اتحادي:2

در تركيب اتحادي در واقع در خارج يك رفتار از فاعل صادر شده است كرد. توان جستجو عرصه ديگري نيز مي

به عبارت ديگر مي توان گفت در اين ترکيب، از  و بر همان يك رفتار، دو عنوان مختلف قابل تطبيق مي باشد.

اه رود، اين رشود. به عنوان نمونه، كسي كه روي زمين ديگري راه مييك فعل عناوين مختلفي انتزاع مي

رفتن، در عين حال، عنوان غصب را هم با خود دارد؛ زيرا غضب عبارت است از تصرف در ملك ديگران بدون 

افتد، همين راه رفتن، نه فعل فيزيكي ديگر، اذن آنها و در اينجا در عين اينكه حركت فيزيكي اتفاق مي

ام نيمه شب بوق ماشين را مصداق غصب نيز هست. همچنين وقتي راننده ماشين در كنار بيمارستان هنگ

صدق مي کند و « ايذا»، يا «ايجاد مزاحمت»و « بوق زدن»آورد، بر عمل خارجي او دو عنوانبه صدا درمي

زد و هم فرياد، چنين بود. اين طور نيست كه دو رفتار جدا از او صادر شده باشد: چنان كه اگر هم بوق مي

زدن، از به صدا درآوردن هاي متعددي را دارا مي باشد. بوقثيتدر اين موارد، فعل و رفتار واحد است؛ اما حي

شود و در عين حال همين به صدا درآوردن، آنگاه كه در نيمه شب و در كنار ابزار خاص در ماشين انتزاع مي

شود كه آيد. بنابراين با دقت معلوم ميبيمارستان باشد، چون موجب اذيت مي شود، ايذا به حساب مي

 اند.مختلفي در يك فعل خارجي با يكديگر جمع شده هايحيثيت

توان گفت كسي توان احكام مختلف و متضاد را تصور كرد؟ به عنوان مثال آيا ميآيا در اين قسم از تركيب مي

آورد، فعل واجب را انجام كند، از طرفي چون تكليف نماز را به جا ميكه بر روي زمين غصبي سجده مي

دهد؟ يا اينكه بايد گفت شود، فعل حرامي انجام ميگر، از آنجا كه مرتكب غصب ميدهد و از طرف ديمي

 يك فعل واقع شده است و اين فعل واحد خارجي يا مورد درخواست فعل است يا مورد درخواست ترك؟

مطابق يك ديدگاه، در مواردي كه تركيب صورت اتحادي دارد و به لحاظ مصداق خارجي بيشتر از يك فعل 

تواند بنابراين كسي كه مي ندارد، حكم نيز واحد است و بسته به مورد، بايد جانب يك حكم را گرفت. وجود

در غير زمين غصبي سجده نمازش را به جا آورد، اگر بر روي زمين غصبي سجده كند، فعل حرام انجام داده 

. در اينجا جانب نهي است؛ نه اينكه از جهتي مرتكب حرام شده و از طرفي فعل واجب انجام داده است

 ياد مي شود.« امتناع اجتماع»از اين ديدگاه با عنوان كند. غلبه پيدا مي

گيرد، بالمانع مطابق ديدگاه ديگر، اجتماع دو حكم متضاد به اعتبار دو عنواني كه روي يك فعل قرار مي

فعلي مصداق دو عنوان بود نه روي فعل خارجي. حال اگر  گيرند؛است؛ چه اينكه احكام روي عناوين قرار مي

اشكال ندارد كه بگوييم اين فعل، از اين حيث مصداق چيزي است كه قانون گذار انجام آن را درخواست كرده 

« جواز اجتماع»اين گروه قائل به  است و از آن حيث مصداق چيزي است كه قانون ترك آن را خواسته است.

 مي باشند.

ين نكته است كه تا چه ميزان تعدد حيثيات براي جمع كردن دو حكم داوري درباره اين دو ديدگاه تابع ا

مخالف در كنار هم كافي است. اگر ميزان را خود رفتار، بدون حيثيات در نظر بگيريم، بايد علي القاعده 

شويم؛ به اين معنا كه جمع دو حكم در كنار هم ممتنع و محال است. اما اگر بگوييم « امتناع»معتقد به 

« اجتماع»كام همان عناوين و حيثيات هستند و كاري به مصداق نداريم، در آن صورت پذيرش محمل اح

 شود.ممكن مي

  چکيده

  واجب، تقسيمات گوناگوني دارد. به واجبي که انجام آن از همه خواسته شده است و امتثال امر

آن  «واجب عيني» ر مقابل،گويند و د« واجب کفايي»کند، توسط يک نفر، تکليف را از گردن بقيه ساقط مي

 است که امتثال يک فرد، موجب سقوط تکليف از ساير مخاطبان نخواهد بود.

  ،واجب » واجبي که به يکي از دو يا چند چيز تعلق گيرد و مکلف خود را مختار در انجام هر يک ببيند

 ام دارد.ن« واجب تعييني»نام دارد و واجبي که فقط به يک چيز معين تعلق پذيرد، « تخييري

  ،واجب »گويند و در مقابل آن، « واجب مشروط»اگر وجوب متوقف بر تحقق چيزي باشد، به آن واجب

نام دارد که وجوبش متوقف بر چيزي نيست. مشروط يا مطلق بودن نسبت به موارد و قيود مختلف « مطلق

متثال آن متوقف بر متفاوت است؛ لذا امري نسسبي مي باشد. گاه ممکن است واجبي مطلق باشد، اما ا

گويند. اما اگر هم وجوب مطلق باشد و هم « واجب معلق»چيزي در آينده باشد که به چنين واجب مطلقي 

 گويند.« واجب منجز»امتثال آن متوقف بر چيزي نباشد، به آن 
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 «شود که خود فعل محور طلب است؛ اما اگر فعلي به خاطر فعل به واجبي گفته مي« واجب نفسي

گيرد. واجب غيري، بر خالف واجب نفسي، اطاعت و نام مي« واجب غيري»رد طلب قرار گيرد، ديگري مو

 اي ندارد.عصيان جداگانه

  مقدمه واجب، يا اموري که امتثال واجب متوقف بر آنهاست، از لزوم عقلي برخوردارند و در صورتي که

وجوب، وجوب غيري خواهد بود. مقدمه  باشند، اينمعتقد باشيم از وجوب قانوني و شرعي نيز برخوردار مي

واجب ممکن است از قبيل امور عقلي يا عادي باشد و ممکن است شرعي باشد و بدون تعريف شارع يا 

اي با وجوب غيري اين قبيل مقدمات قانون گذار، مقدميت آن قابل فهم نباشد؛ اما اين تعريف هيچ مالزمه

 واجب ندارد.

 و حکم تکليفي مختلف داشته باشد؛ زيرا دو اراده مختلف بر يک تواند ديک عمل از يک جهت نمي

 فعل از جهت واحد معقول نيست. اما تعلق احکام وضعي گوناگون بر يک فعل ممکن است.

 اند. در مواردي ممکن است به نظر برسد احکام تکليفي مختلفي در يک جا با يکديگر جمع شده

؛ به اين معني که دو عمل خارجي که هر کدام حکمي چنين اجتماعي گاه در حقيقت در دو مورد است

گويند که امري ممکن و « اجتماع انضمامي»اند. به چنين اجتماعي دارند، در يک زمان کنار هم جمع شده

 معقول است.

  مورد ديگر اجتماع احکام، جايي است که يک عمل خارجي دو عنوان مختلف دارد که هر عنواني

ت. قول به جواز اجتماع نسبت به چنين عملي با دو عنوان مختلف مستلزم آن متعلق حکمي قرار گرفته اس

شود يکي از است که بتوانيم امتثال هر دو حکم را با يک عمل فرض کنيم. اما قول به امتناع جواز موجب مي

تماع دو حکم را که از اهميت بيشتري دارد بر ديگري مقدم کنيم. پذيرش يا نفي اجتماع احکام در موارد اج

 اتحادي وابسته به حل اين مسأله است که آيا متعلق حکم، عنوان است يا عمل خارجي.

 آزمون پاياني

کدام  -1

از  يک

اوامر زير 

بر وجوب 

نفسي 

داللت مي 

 :کند

 

 
 «.وقت تنگ است؛ نمازت را بخوان»( الف

 

 
 «.نرسي زودتر حرکت کن؛ زيرا ممکن است سر وقت به امتحان»( ب

 

 
 «.طالق ممکن باشد دو شاهد عادل همراه خود بياور تا اجراي صيغه»( ج

 

 
 «.بخور تواني گرسنه روزه بگيري، حتماً سحريچون نمي»( د

 
2- پاسخ سالم سالم واجب است و اگر کسي به جمعيتي سالم کند، کافي است يک نفر پاسخ دهد؛ بنابراين پاسخ.............. . 

 

 
 .واجب تعييني عيني است( الف

 

 
 .ستواجب تخييري کفايي ا( ب

 

 
 .واجب تخييري عيني است( ج

 

 
 .است واجب تعييني کفايي( د

 
3- «قادر به نجات غريق نيست، دانيم که خطاب فوق متوجه کسي کهاما مي«. باشدفردي که در حال غرق شدن است واجب مي نجات 

 :کنيد هاي درست و نادرست را انتخابدر اين مورد گزينه. باشدينم
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 .باشدواجب، واجب مشروط مي( الف

 

 
 .نفسي دارد شنا کردن براي رسيدن به غريق و نجات او، وجوب( ب

 

 
 .است، نه شرع، بنابراين وجوب غيري دارد چون لزوم شنا کردن براي رسيدن به غريق حکم عقل( ج

 

 
 .نجات غريق واجب نفسي است( د

 

 
 .نجات غريق واجب کفايي است( هـ

 

 
 جات او را نجات دهد؛ پس اين واجب، واجب تخييرينبرساند يا با انداختن حلقه  تواند خود را با شنا به غريقنجات دهنده مي( و

 .است

 
4- سپس  ومبلغ ماليات بپردازد فالن  کند که شرکت بايدماليات پس از بازرسي دفاتر يک شرکت و بررسي سود آنها اعالم مي مأمور

 :است کدام يک از عناوين زير بر مورد قابل تطبيق. ستاهفته بعد ممکن  کند که اخذ ماليات تنها در يکي از روزهاياعالم مي

 

 
 واجب معلق( الف

 

 
 واجب منجز( ب

 

 
 واجب مشروط( ج

 

 
 واجب مشروط معلق( د

 
5- بر اين اساس، غيبت در حال روزه .باشدست؛ ولي از مبطالت روزه نميادانيم که غيبت کردن فعل حرامي مي............ . 

 

 
 .فعل است حرام نيست چون مستلزم اجتماع دو حکم در مورد يک( الف

 

 
 .است حرام است و از قبيل اجتماعي انضمامي( ب

 

 
 .است از مصاديق اجتماع اتحادي امر و نهي( ج

 

 
 .شودروزه نيست، جانب امر مقدم مي از مصاديق اجتماع اتحادي است و چون غيبت مبطل( د

 
 

 جلسه شانزدهم  -اصول فقه 

  مقدمه

  محتواي آموزشي

  چکيده

  آزمون پاياني

 

 

  مقدمه

تواند عبادت يا معامله باشد. يکي از دانيم که بعضي از اعمال از نظر قانوني ممنوعند. اين عمل مييم

مباحث مهم اين است که اگر چنين اعمالي دو حالت صحيح و فاسد داشته باشند، آيا منع قانوني، مستلزم 

کديگر قابل جمع نيستند و فساد و عدم ترتب اثر بر عمل است؟ بحث ديگر آن است که بعضي از افعال با ي

شود که آيا وجوب يک عمل با حرمت ضد آن يکديگرند. در اينجا نيز اين مسأله مطرح مي« ضد»به اصطالح، 

مالزمه دارد يا نه؟ روشن است که اين دو بحث، نتيجه خود را در کشف يا عدم کشف حکمي شرعي 

 دهد.حرمت ضد( نشان مي -)بطالن

حث قادر به تحليل آن خواهيد بود، موارد زير است: آيا نهي از عبادت مستلزم آنچه شما در پايان اين مب

باشد؟ آيا نهي از بطالن آن عبادت است؟ آيا نهي از ايجاد سبب در معامالت به معناي عدم تأثير سبب مي
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ير سبب توان تأثباشد؟ آيا از مباح بودن معامله ميمسبب و نتيجه معامالت به معناي عدم تحقق آن اثر مي

يعني چه و اقسام آن کدام است؟ براي اثبات مالزمه بين وجوب « ضد»يا تحقق مسبب را نتيجه گرفت؟ 

 عمل و حرمت ضد آن چگونه استدالل شده است؟ نظر مشهور اصوليون چيست و دليل آنها کدام است؟

  محتواي آموزشي

 

 فساد مالزمه حرمت و

و اراده قانون گذار بر ترك آن قرار گرفته، حرام اعالم مي  گاه عملي جرم و رفتار ممنوع شناخته مي شود

شود. از طرفي آن عمل در حالت معمول قابل انقسام به صحيح و فساد است. سؤال اين است كه اگر 

قانون گذار عملي را ممنوع اعالم كند آيا به اين معناست كه اگر انجام شود به نحو غير صحيح و فاسد واقع 

 ه مي توان گفت اين عمل حرام بود، اما صحيح و داراي اثر است؟خواهد شد؟ يا آنک

پاسخ اين مسأله در خصوص عبادات و رفتارهاي عبادي روشن است؛ چرا كه نمي توان فرض كرد عملي 

حرام باشد، ولي بتوان با آن عبادت خدا را كرد و به او تقرب جست. روح عبادي بودن، با حرام بودن و مورد 

 در تعارض است؛ بنابراين حرمت در عبادات، مالزم فساد است.بغض شارع بودن 

 
اما در رفتارهاي غير عبادي چنين مالزمه اي برقرار نيست. به عنوان مثال، در معامالت و قراردادها مي توان 

فرض كرد قرارداد خاصي از جهت صدور قرارداد مورد منع باشد و انجام آن نيز پيگرد داشته باشد؛ اما خود 

مله صحيح و داراي اثر باشد. چه اشكالي دارد كه بپذيريم شخص در انجام اين قرارداد، اراده قانون را در معا

نظر نگرفته و عملي را كه نمي بايست انجام دهد، انجام داده است، اما در عين حال قرارداد نافذ و داراي اثر 

رداد، شرط ترك اين عمل خاص است؟ البته روشن است كه فرض بحث ما جايي است كه براي صحت قرا

نشده باشد. به عنوان مثال، قانون گذار ربا را نه تنها حرام، بلكه باطل اعالم كرده است. در اينگونه موارد 

 هم حرمت تكليفي وجود دارد و هم حرمت وضعي؛ يعني عمل ربا هم حرام است و هم باطل.

معامله نمي شود و مالزمه اي ميان حرمت  از نظر مشهور اصوليون، صرف حرمت تكليفي دليلي بر بطالن

 تكليفي و حرمت وضعي )فساد( وجود ندارد.

تنها اشكالي كه ممكن است به ذهن برسد آن است كه چگونه مي توان فرض كرد معامله اي مورد 

 مخالفت قانون گذار باشد و اراده اش بر عدم وقوع باشد و در عين حال حكم به صحت كند؟

فت: گاه اراده قانون گذار صرفاً به ترك خود عقد يا ايقاع است. مثل اينكه از خريد و در پاسخ مي توان گ

فروش در محلي خاص منع مي كند. در اين موارد، سبب، يعني انجام معامله مورد نهي قانون گذار بوده، 

رداد نمي منظور او اين است كه عمليات عقد قرارداد واقع نشود و اساساً منع متوجه مسبب و نتيجه قرا

باشد؛ يعني نفس انتقال مال مورد بغض و كراهت نيست و از اينكه مال يك فرد به ديگري منتقل مي شود 

ناراضي نيست. در اين فرض، عدم مالزمه حرمت با فساد روشن است. چرا كه فساد عبارت است از عدم 

 د است؛ نه به اعتبار اثر.ترتب اثر و فرض اين است كه حرمت در اينجا به اعتبار اصل انعقاد قراردا

اما گاه نهي قانون گذار به اعتبار اثر مورد انتظار معامله است؛ يعني مي خواهد آن است آن اثر به وقع 

نپيوندد. به عنوان مثال، نهي از خريد و فروش سالح به اعتبار نتيجه و اثر است. در اين گونه موارد عده اي بر 

ا فساد مالزمه دارد؛ زيرا به موجب فرض، قانون گذار نسبت به حصول اثر اين عقيده اند كه نهي از معامله ب

 ناراضي است و تمام تالش او در نهي نيز به غايت جلوگيري از اين اثر مي باشد.

اما در همين مورد نيز ديدگاه مشهور برخالف است؛ چرا كه اگر دليل خاصي نداشته باشيم كه قانون گذار 

اي را بطالن معامله قرار داده است )مانند نهي از بيع ربوي( صرف نهي از  ضمانت اجراي چنين خواسته

معامله دليل بر بطالن نمي شود؛ چرا كه وجود نهي در كنار پذيرش صحت، منتهي به تناقض نمي شود. 

د، بلكه بعضي وجود نهي در اين مورد را دليل بر صحت گرفته اند؛ زيرا اگر قرار باشد اثري بر معامله بار نشو
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قرارداد ما بي اثر و بي فايده است و اين به آن معنا است كه ما امكان قانوني ايجاد اثر را نداريم و فعلي را 

 كه ما قدرت بر انجامش نداريم نمي توان مورد نهي قرار داد؛ زيرا شرط تكليف، قدرت است.

 يادداشت تكميلي

ان حرمت و فساد نيست، بين اباحة و همان طور كه مطابق نظر مشهور، در معامالت، مالزمه اي مي

صحت نيز مالزمه اي برقرار نيست. اينكه رفتاري ممنوع تكليفي نيست و جرم تلقي نمي شود دليل بر 

آن نيست كه آثار مورد انتظار بر آن بار مي شود. به عنوان مثال انعقاد قرارداد اجاره بدون تعيين مدت 

باح است اما معامله صحيح نيست و يا اجراي صيغه طالق، رفتاري است كه از نقطه نظر حكم تكليفي م  

 بدون حضور شاهد معتبر، حرمت تكليفي ندارد، در عين اينكه ايقاع، صحيح واقع نشده است.

  مالزمه وجوب فعل و حرمت ضد

هر فعلي كه انجام مي شود، به طور طبيعي افعال ديگري هستند كه در آن زمان با آن فعل قابل جمع 

در اصطالح اصول، به فعل ديگري كه با اين فعل جمع نمي و لذا در آن برهه زماني ترك مي شوند. نيستند 

بر اين اساس وقتي فعلي از ما  گفته مي شود.« ضد عام»و به ترك هر فعل به طور عام، « ضد خاص»شود 

ابل جمع صادر مي شود، ضد عام كه نقيض فعل است ترك مي شود، چرا كه وجود يك فعل با عدم آن ق

نيست. همين طور ضد خاص نيز ترك مي شود؛ زيرا مطابق تعريف، ضد خاص فعلي است كه با آن فعل قابل 

 جمع نمي باشد.

سؤالي که اصوليون با آن مواجهند اين است که آيا وجوب يک فعل، مالزم حرمت ضد آن است؟ مثالً اگر 

ت ترک اداي دين )ضد عام( و انجام هر آيا مي توان نتيجه گرف« پرداخت دين واجب است»گفته شود: 

مشهور اصوليون معتقدند بين عملي که مانع اداي دين در آن لحظه مي شود )ضد خاص( حرام است؟ 

واجب و حرمت ضد عام )حرمت ترک واجب( يا ضد خاص مالزمه اي نيست و نيز ضديت دو فعل )فعل واجب 

بنابراين كسي  حتماً دو حكم متضاد داشته باشند. و ضد خاص آن( نيز به تنهايي دليل بر آن نمي شود كه

كه موظف است در نقطه خاصي بايستد، در صورتي كه آن موضع را رها كند، تنها ترک وظيفه کرده است و 

به همين دليل قابل مجازات است و نمي توان گفت او همزمان با ترک واجب، مرتکب حرام )ترک ايستادن( 

ه جاي ايستادن در آن نقطه خاص، بنشيند يا در نقطه ديگري بايستد، هم شده است. همچنين اگر او ب

چنين نيست که مرتکب فعل حرام ديگري )نشستن يا ايستادن( شده باشد. او وظيفه داشت كه در موضع 

الف بايستد و اين كار بر او واجب بود و مخالفت با اين دستور، تخلف به حساب مي آيد؛ اما اين بدان معنا 

رم است. آنچه از ضديت دو چيز قابل استنباط است چيزي بيش از نيست كه  ايستادن در موضع ب عمل ج 

اين نيست که پرداختن به كار دوم )ايستادن در موضع ب( با مخالفت فعل اول )ايستادن در موضع الف( 

شد و همراه است؛ اما صرف اين همراهي دليل بر اين نيست كه فعل دوم هم عنواني براي حکم حرمت با

از اين جهت نيز عمل مجرمانه اي محسوب شود. بنابر اين براي طرح ادعاي مخالفت يك شخص و رفتار 

مجرمانه تنها مي توان به ترك واجب كه مساوي با مخالفت است استناد كرد؛ نه به ارتکاب حرام؛ چه آن 

 حرام، ترک واجب )ضد عام( فرض شود يا عمل وجودي ديگر )ضد خاص(.

 ظريه مشهور، براي اثبات حرمت فعِل ضّد، دو راه مطرح شده است:در مقابل ن

گفته شده است که وقتي فعلي واجب است، به اين معناست كه ترك آن )ضد عام( حرام و ممنوع  راه اول:

است. از طرفي انجام ضد )= ضد خاص( مقدمه ترك فعل اصلي شده است و وقتي چيزي مقدمه حرام 

 رام مي شود. نتيجه آنکه ضد خاص حرام مي باشد.شد، به طور طبيعي خودش ح

در مثال گذشته، بر شخص واجب بود كه در موضع الف بايستد؛ اما او اين كار را نكرد. خود اين ترك، حرام و 

ممنوع است. در عين حال ايستادن در موضع ب مقدمه ترك ايستادن در موضع الف است و مقدمه حرام نيز 

 حرام است.

ام ضد خاص، مستلزم ترك فعل اصلي است و مستلزم حرام، حرام است. در مثال مورد نظر، انج راه دوّم:

ايستادن در موضع ب، با ترك واجب استلزام دارد و از آنجا كه ترك واجب، حرام است، فعلي نيز كه مستلزم 

 اين ترك است حرام مي شود.

است. سپس راه  حرمت ضد عامو آن،  مالحظه مي شود که در هر دو استدالل يک نکته مشترک وجود دارد

اول مي گويد ضد خاص، مقدمه ضد عام است که حرام مي باشد و مقدمه حرام نيز حرام است و راه دوم 
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مي گويد ضد خاص، مالزم ضد عام مي باشد که حرام است و آنچه مالزم حرام است، حرام مي باشد. اما 

است و همان طور كه گفتيم، صرف وجوب يک عمل، اين نکته، يعني حرمت ضد عام، خودش قابل مناقشه 

دليلي بر حرمت ترک آن عمل نمي شود و الزم نيست قانون گذار دو حکم داشته باشد: يکي وجوب فعل و 

 ديگري حرمت ترک فعل.

استدالل اول با اين اشكال رو به رو است كه فعل ب را هم دارند.  اشکال ويژه اياما هريک از دو استدالل، 

درست است كه وقتي شخصي  ترك فعل الف مي داند؛ حال آنكه رابطه مقدميّت برقرار نيست.مقدمه 

فعلي را ترك مي كند، در آن زمان به فعل ديگري مي پردازد، اما اين بدان معنا نيست كه فعل ضد مقدمه 

به اراده ترك  ترك فعل اصلي مي باشد. به عبارتي فعل ضّد هيچ دخالتي در ترك ندارد؛ زيرا ترك فعل مستند

از طرف فاعل است. شخص تصميم مي گيرد اين فعل را ترك كند و همزمان تصميم مي گيرد فعل ديگري را 

انجام دهد و تا زماني كه اراده انجام فعل اصلي را ندارد، نمي توان ترك را مستند به عامل ديگر )فعل ضد( 

 اصلي و انجام ضد وجود دارد. كرد. در اينجا تنهاً نوعي همراهي و مقارنت ميان ترك فعل

اما اشکال استدالل دوم آن است که معتقد است اگر دو چيز با يکديگر مالزمه داشتند و يکي حرام بود، 

ديگري نيز حرام خواهد بود. اين نکته نيز قابل خدشه است؛ زيرا صرف مالزمه دليلي بر اتحاد حکم دو چيز 

 نمي شود.

يگر، حرام نيست و احكام تابع عناوين خود مي باشند.از اين رو اگر بر اساس آنچه گذشت، انجام فعل د

مکلف يكي از واجبات خود را ترك كرد و همزمان به انجام يكي از اعمال عبادي پرداخت، آن عمل عبادي 

حرام نبوده است و لذا فاسد هم نيست. كسي كه بايد فوري اقدام به پرداخت دين كند و در عوض به 

غول شده است، از ناحيه عدم پرداخت دين مرتكب گناه شده است؛ اما از ناحيه خواندن خواندن نماز مش

 نماز مرتکب حرامي نشده و نماز او صحيح مي باشد.

  چکيده

 توان به خدا نزديک شد؛ بنابراين منع شارع از يک عبادت بدان معني است که با چنين عبادتي نمي

 مالزم فساد است.

 از سبب و ايجاد عقد يا ايقاع باشد، مالزم فساد معامله نيست؛ زيرا فرض  اگر نهي از معامله، نهي

 عدم رضايت از ايجاد سبب با فرض تأثير سبب منافاتي ندارد.

  اگر نهي از معامله به اعتبار اثر و مسبب باشد، طبق يک نظريه، اين نهي با فساد مالزمه دارد و

 با فرض تحقق اثر عقد قابل جمع است. طبق ديدگاه مشهور، عدم رضايت به تحقق اثر عقد،

 اي با صحت ندارد؛ زيرا اباحه به معناي جواز شرعي و قانوني ايجاد حکم به اباحه عقد نيز مالزمه

 باشد.سبب است و به معناي حکم به تحقق اثر نمي

 «يک فعل يعني انجام هر عملي که با آن فعل قابل جمع « ضد خاص»يعني ترک عمل و « ضد عام

 اشد.بنمي

  ،براي اثبات مالزمه بين وجوب يک فعل و حرمت ضد آن يک راه آن است که گفته شود ترک واجب

باشد، حرام است و چون انجام ضد واجب، مقدمه ترک واجب )= حرام( است و مقدمه حرام نيز حرام مي

 پس انجام ضد واجب حرمت دارد.

  خاص، مستلزم ترک واجب است که راه دوم براي اثبات حرمت ضد خاص آن است که بگوييم ضد

 ارد.باشد و مستلزم حرام، حرام است؛ پس ضد خاص حرمت دحرام مي

 اي ندارد. همچنين نه ضد خاص مقدمه ترک مشهور معتقدند وجوب عمل با حرمت ترک آن مالزمه

 واجب است و نه مستلزم حرام، حتماً بايد حرام باشد. بر اساس اين سه نکته، مشهور به مسأله ضد

 اند.پاسخ منفي داده

 آزمون پاياني

روز عيد  روزه در -1

فطر ممنوع و حرام 

است؛ 

 . .............بنابراين
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 .اي مفسده دارد و باطل استچنين روزه( الف

 

 
 .شودنمي داي موجب تقرب به خداونچنين روزه( ب

 

 
 .اين دليل بطالن نيست شود؛ امااي موجب تقرب به خداوند نميچنين روزه( ج

 

 
 الف و ب( د

 
2- تعيين نماييد« نت نکنيدکتاب و س ط خالفدر ضمن قرارداد، شر»: هاي درست و نادرست را در مورد جملهگزينه: 

 

 
 .نهي ارشاد به بطالن شرط است( الف

 

 
 .نهي مولوي از سبب است( ب

 

 
 .نهي مولوي از مسبب و اثر است( ج

 

 
 .بود اگر شرط خالف کتاب و سنت باشد، مؤثر نخواهد( د

 

 
 .باشدفساد نمي نهي در جمله فوق از مصاديق بحث مالزمه حرمت و( هـ

 
3- ضد در کدام يک از احکام زير قابل تصوير است مسأله: 

 

 
 .در بيع، عوضين بايد معلوم باشند( الف

 

 
 .تصرفات وکيل بايد در حدود وکالت باشد( ب

 

 

رت خود را مطلقه ل است که در غير اين صواش وکيبگيرد؛ زيرا زوجه زوج بايد براي اختيار همسر دوم از زوجه اجازه( ج

 .نمايد

 

 
 .نمايد زوجه بايد نسبت به زوج تمکين( د

 
4- ست و نادرست را گزينه هاي در در اين مورد،. مستطيعي که حج بر او واجب است، به جاي مکه، به زيارت کربال مي رود شخص

 :تعيين کنيد

 

 
 .مسافرت او به کربال عملي حرام است( الف

 

 
 .زيارت او صحيح مي باشد( ب

 

 
 .باشد الزمه وجوب حج، بطالن زيارت کربال مي( ج

 

 
ر کربال اين شخص بايد د« مباح نباشد، نمازش شکسته نمي باشد اگر سفر کردن شخص،»: با توجه به اين حکم شرعي که( د

 .شکسته نمازش را تمام بخواند نه

 

 
 .مه حرمت و فساد مطرح خواهد شدمالز با فرض حرمت زيارت کربال براي چنين شخصي، مسأله( هـ

 
 

 جلسه هفدهم -اصول فقه 

 

  مقدمه

 محتواي آموزشي

  چکيده

  آزمون پاياني

 

  قدمهم
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فقيه براي شناسايي احکام واقعي بايد به منابع و ادله مراجعه کند؛ اما چنين نيست که همواره حکم را 

کند. در اينجا الزم است حاالت مختلفي را بيابد؛ بلکه او تنها در بعضي از مواقع به حکم شرعي قطع پيدا مي

تر شود. همچنين قطع فقيه به حکم روشنشود، بشناسيم تا سير بحث اصولي که فقيه با آن رو به رو مي

و قانون دو گونه کاربرد دارد و به اصطالح، دو نوع قطع قابل تصور است که هر يک احکامي دارند. گاهي نيز 

آيد که آيا تخلف کردن از چنين قطع فقيه ممکن است مخالف واقع باشد و در اين صورت اين مسأله پيش مي

ا نه؟ مسأله ديگري که بسيار محل ابتال است، وجود نقاط ابهام در قطعي موجب مؤاخذه خواهد بود ي

شود و بايد به آن نيز ياد مي« علم اجمالي»مسأله در کنار قطع به بعضي خصوصيات است که از آن به 

 رسيدگي کرد.

ر مراجعه آنچه شما پس از پايان اين واحد درسي قادر به تحليل آن خواهيد بود از اين قرار است: حاالت فقيه د

قطع »يعني چه و قطع به حکم چگونه حجتي است؟ « حجيت»به منابع بررسي قانون و حکم چيست؟ 

تواند چيست، چه اثري دارد و چه ارتباطي با شارع مي« قطع موضوعي»يعني چه و اثر آن چيست؟ « طريقي

جز ني چه و آيا منيع« قطع اجمالي»شود؟ يعني چه؟ آيا تجري موجب مجازات مي« تجرّي»داشته باشد؟ 

 تکليف است؟ آيا امتثال اجمالي تکليف کافي است؟

 

  محتواي آموزشي

 

  منابع ادله و

 

گفتيم كه فقيه به کسي گفته مي شود كه بتواند حكم هر مسأله را از منابع معتبر شناسايي كند. او به 

وضعيتي كه  ه پيدا كند.دنبال حكم واقعي است و سعي او بر آن است كه نظر شارع را نسبت به هر مسأل

 او نسبت به حكم واقعي پيدا مي كند از سه حالت خارج نيست:

به حكم دسترسي پيدا مي كند، به گونه اي كه هيچ ترديدي براي او  داليل قطعياو براساس  حالت اوّل:

واقعي را باقي نمي ماند. در اين وضعيت او خود را واصل به حقيقت مي داند و مي تواند ادعا كند كه حكم 

دريافت كرده است. البته اين بدان معنا نيست كه قطع همواره به واقع اصابه مي كند و شخص قاطع، در 

واقع هم به واقعيت رسيده است؛ اما مي توان گفت از نگاه خودش، قطع دارد، به واقعيت رسيده است. 

 بنابراين قاطع به نظر خودش در خطا و جهل مركب نيست.

ادله اي در اختيار دارد كه در مقام اثبات حكم، قطعي و صد در صد به حكم واقعي ندارد؛ اما راه  حالت دوّم:

در از طريقيت برخوردار هستند و در عين حال، شارع و قانون گذار نيز استناد به آنها را مجاز مي داند. 

ود. محتوا و گفته مي ش «حجت»و گاه « اماره»، «اجتهادي»اصطالح علم اصول، به چنين دليل هايي 

مدعاي اين ادله آن است كه حكم واقعي را بيان مي كنند و در مقام بيان واقع مي باشند گرچه همواره 

احتمال خطا، در آنها وجود دارد و حتّي خود فقيهي كه به چنين دليلي استناد مي كند، احتمال خطا مي 

ود، يعني هر دليلي که استناد به آن گاه به معناي عام خ« حجت»دهد. ذکر اين کلمه الزم است که کلمه 

جايز باشد به کار مي رود که در اين مورد، هم اماره و هم قطع و هم اصول علميه که در حالت سوم از آن 

 بحث خواهد شد، داخلند.

نه راه قطع به حكم واقع وجود دارد و نه اماره و دليل اثباتي در ميان هست. در اينجا كه شك حالت سوم: 

كم واقعي هنوز برطرف نشده است و مکلف نمي داند رفتارش را چگونه تنظيم کند، چون نمي نسبت به ح

قواعد مخصوصي وجود دارد كه گرچه ادعاي بيان حكم واقعي را ندارد، توان او را بالتكليف و متحير گذاشت، 

تعبير مي  «ليهاصول عم» از اين قواعد در اصطالح علم اصول به اما در نهايت مسأله را فيصله مي دهد.

 شود.

فقيه در استنباط حكم شرعي يا به ادله قطعي استناد مي كند يا به امارات و يا به قواعد مربوط به 

 حالت شك )اصول عمليه(.

  حجيت قطع

برخوردار است. منظور ايشان از اين تعبير آن است كه  «حجيت ذاتي»مشهور اصوليون معتقدند كه قطع از 

هر جا قطعي به حکم د به قطع، چيزي نيست كه نياز به حکم شارع داشته باشد. اعتبار و قابليت استنا
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شرعي باشد، عقل ما حكم به حجيت و اعتبار استناد مي كند و نمي توانيم فرض كنيم كه در جايي قطع 

نسبت به حكم واقع وجود داشته باشد و شخص خود را يابنده حقيقت بداند، اما نتواند به قطعي كه پيدا 

ه است استناد كند. كسي كه خود را عالم به حكم واقعي مي بيند، از آنجا كه احتمال خالف نمي دهد، كرد

دستور به ترك واقع را در حق خود لغو و بيهوده مي انگارد و جدي نمي داند و از آنجا كه هيچ گونه احتمال 

او را از حالت قطع برنگردانده خطا نمي دهد و واقع را صد در صد حاضر مي بيند، تا زماني كه مناقشه ما 

 است، خود را اسير واقع مي بيند.

  قطع موضوعي -طريقي  قطع

قطع به حكم نسبت به  آنچه به عنوان حجيت ذاتي و غير جعلي گفته شد، مربوط به قطع طريقي است.

ل مي خود آن حكم حالت طريقي دارد. وقتي فرد علم پيدا كرده است كه معامله اي كه انجام شده، باط

باشد. قطع او طريق به اين بطالن است و بدين وسيله عذر را در حق خود منتفي مي داند و خود را در 

 قبال تصرفات در ناحيه موضوع و مورد معامله مسؤول مي شمرد.

يعني يكي از شرايط  گاه قطع به يك حكم، خودش موضوع براي حكم ديگري مي شود؛در عين حال، 

كه شخص نسبت به حكم اول قطع داشته باشد. به عنوان مثال گفته مي جريان حكم دوم آن است 

در اين جا قطع به نجاست، «. اگر قطع داشتي كه اين مايع نجس است، بايد از آن اجتناب کني»شود: 

 از شرايط وجوب اجتناب در نظر گرفته شده است.

ضوع حکم فرض شود. مثالً همچنين مي توان فرض کرد قطع به چيزي که حکم نمي باشد، به عنوان مو

که در « هرگاه قطع پيدا کردي که مايعي خمر است، بايد از آن اجتناب کني»مي توان چنين فرض کرد: 

 اينجا متعلق قطع موضوعي، خمر بودن است که حکم شرعي نمي باشد.

علم مؤثر بودن قطع طريقي در منّجز شدن حكم مقطوع نياز به جعل شارع ندارد و به محض اينكه ما 

به تكليف پيدا مي كنيم، در حق ما تنجيز مي شود و اين تنجيز، نتيجه قهري قطع و از احكام عقل 

مي باشد. عقل ما، با قطع نسبت به يك تكليف، ما را واجد واقع مي داند و بعد از آن هيچ عذري در 

 ترك آن پذيرفته نيست.

ع به الف را براي فعلي شدن حكم ب اما قطع موضوعي تابع جعل است. اين قانون گذار است كه قط

در نظر گرفته است. او مي توانست بگويد بايد از نجاست يا خمر پرهيز كني؛ اما مي گويد در صورتي 

 كه يقين داشتي بايد پرهيز كني.

 تفاوت ميان اين دو نوع قطع را مي توان در سه نكته زير مورد توجه قرار داد:

ي حكمي را كه در واقع وجود داشته است در حق ما منجز مي يعن . قطع طريقي، سبب تنجيز است؛1

كند؛ اما قطع موضوعي، همان طور كه از نامش پيداست، كشف واقع نمي كند؛ بلكه جزء موضوع حکم 

است و تحقق چنين قطعي در خارج، در فعليت حكم واقع دخالت مي كند؛ چرا كه وقتي قطع نسبت به 

موضوع در نظر گرفته مي شود، معنا و مفهوم اين جعل آن است  حكم الف در فعليت حكم ب به عنوان

كه وقتي حكم الف مورد قطع ما قرار مي گيرد، يكي از شرايط فعليت و جريان حكم ب حاصل شده 

 است.

اما قطع موضوعي را شارع و قانون  . تأثير قطع طريقي در تنجيز، ذاتي است و نيازمند جعل نمي باشد؛2

 عنوان موضوع جعل مي كند و اين نسبت به خودي خود وجود ندارد. گذار در حكم خود به

او مي تواند نحوه . قطع موضوعي، در چگونگي، منشأ و خصوصيات ديگر تابع جعل قانون گذار است. 3

خاصي از قطع، مانند قطع ناشي از دليل خاصي را موضوع حكم قرار دهد. در نقطه مقابل، قطع طريقي 

مطابق نظر مشهور اصوليان به هر شكل كه تحقق پيدا كند، متعلق خودش را چون حجيت ذاتي دارد، 

 منجز مي كند.

بر اين اساس امكان اين هست كه قانون گذار هر نوع قطعي را براي حكم قاضي نپذيرد و بطور خاص 

 بگويد قطع ناشي از اين گروه از ادله مي تواند مجوزي براي صدور حكم، له يا عليه شخص باشد.

 اشت تكميلي)تجري(يادد
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همانطور كه گذشت، فردي كه قطع به تكليف دارد، فاقد عذر به حساب مي آيد. در جايي كه قطع 

مکلف مطابق واقع باشد، شخص قاطع استحقاق مجازات دارد؛ به اين معنا كه قاعده قبح عقاب 

 بالبيان، فاقد موضوع خواهد بود.

و از نظر خودش هيچ توجيهي براي انجام  م استاما گاه شخص قطع دارد به اينكه فعل خاصي حرا

و به نظرش هيچ راهي براي ترك آن نيست؛ در عين  يقين دارد عمل ديگري واجب استآن ندارد، يا 

در چنين فرض ممکن است او به نيت حال قطع او مطابق واقع نيست و در واقع جهل مركب است. 

م کند و سپس معلوم شود آنچه انجام داده يا ترك واجب يا فعل حرام و بر اساس همين آگاهي اقدا

مثل اينكه  ترك كرده، گرچه قطع به حرمت يا وجودش داشته است، اما در واقع اين طور نبوده است؛

با اعتقاد به اينكه مايع، شراب است، اقدام به خوردن مي كند و بعد معلوم مي شود كه عمل او 

ناميده مي « تجري»اين عمل در اصطالح اصوليون  بيش از خوردن مايعي به رنگ شراب نبوده است.

و به اين معنا است كه شخص بر اساس آگاهي اي كه داشته است، بر عليه شرع و قانون  شود

جرأت به خرج داده است. البته اين اصطالح منحصر به موارد قطع خطايي نيست؛ بلكه هر جا بر 

اين عنوان صادق است. بنابراين گرچه وجوب يا حرمت عملي حجت تمام شود و مکلف تخلف کند، 

 تجري در كتب اصولي در مبحث قطع آورده مي شود، اما منحصر به قطع خطايي نيست.

سؤال اصلي در بحث تجري آن است كه اقدامي كه از نگاه متجري، مجرمانه است، استحقاق 

 مجازات را در پي دارد يا نه؟

آن اينكه آيا شخص مرتكب عمل زشتي شده  گاه نيز سؤال به نحو اساسي تري مطرح مي شود و

 است يا نه؟

، بيشترين چيزي که درباره فرد متجري مي توان گفت اين است كه او به شيخ انصارياز ديدگاه 

عقيده خودش مرتكب جرم و گناه شده است؛ اما در واقع اين تصور او به وقوع نپيوسته و در خارج 

ام او خوردن مايعي مجاز بوده است و اين مقدار، عمل بدي فعل بدي از او صادر نشده است؛ زيرا اقد

نيست؛ بلكه در مواردي ممكن است به خيال خودش كار بدي كرده باشد؛ حال آنكه در واقع عمل 

 خوبي را مرتکب شده است.

بر اين اساس شيخ انصاري معتقد است رفتار متجري نشان دهنده آن است كه او فاقد ملكات 

رذايل مي باشد. او از جهت صفات اخالقي در وضعيت بدي قرار دارد و به تعبير  اخالقي، بلكه واجد

طبق اين مبنا فرد متجري را به شيخ انصاري، اين عمل او كاشف از سوء سريره و بدذاتي او است. 

خاطر صفات بدش تنها مي توان سرزنش كرد؛ اما نمي توان به خاطر عمل خارجي اش مؤاخذه نمود؛ 

 جي او بد نبوده است.زيرا عمل خار

معتقد است اين گونه نيست اين شخص هيچ فعل بدي انجام  آخوند خراسانيدر مقابل، مرحوم 

گونه اول «. فعل جوانحي»و « فعل جوارحي»نداده و فقط بدذاتي كرده است. فعل بر دو گونه است: 

ند راه رفتن، خوابيدن، آن است كه شخص، عملي را در خارج با اعضا و جوارح و بدنش انجام داده؛ مان

خوردن و...؛ اما در گونه دوم، يعني فعل جوانحي، فعل فيزيكي و مادي از فاعل سرنمي زند؛ بلکه 

بر اين عملي قلبي و دروني اتفاق مي افتد. قصد كردن و تصميم گرفتن از اين قبيل اعمال است. 

ر انجام اين فعل در خارج اساس كسي كه تصميم به انجام عمل زشتي مي گيرد، گرچه تصميم او ب

و از طريق جوارح و اعضاي بدن او به وقوع نپيوسته است؛ اما مي توان گفت در قلب مرتكب عمل 

پس متجري عالوه بر خبث باطن، مرتكب قصد ناهنجار شده است و افراد را  زشت شده است.

طر قصد و تصميم همانطور كه مي توان به خاطر فعل جوارحي و مادي سرزنش كرد، مي توان به خا

 بد نيز مورد تنبيه قرار داد؛ چرا كه قصد بد، کار بد است؛ البته کار جوانحي؛ نه جوارحي.

از اين منظر نيز فعل خارجي و جوارحي، يعني همان آب خوردن به قصد شراب، فعل بدي نبوده است 

 و نمي توان كسي را به خاطر آن تنبيه كرد.

كه شخص متجري افزون بر فعل جوانحي، در خارج نيز اقدام به ديدگاه سوم در مورد تجري آن است 

فعلي عليه روال شرع و قانون كرده است و اين طور نيست كه متجري تنها شخص بد ذاتي باشد يا 

فعل جوانحي بدي انجام داده باشد. بنابراين مي توان فرد را به خاطر اقدام متهتكانه اي كه کرده 
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يد توجه داشت که تنبيه او به خاطر خوردن مايع مجاز نيست تا گفته با است سرزنش و مجازات كرد.

شود: او مرتكب شرب خمر نشده است؛ بلكه تنبيه او به خاطر يك عنوان ثانوي است و آن اقدام 

عليه مولي و شارع و جسارت نسبت به او است. جسارت كردن صرفاً يك عمل قلبي نيست؛ بلكه 

ه به نيت شراب، مايعي را سر مي كشد، عنوان جسارت، هتك نمود خارجي دارد. از عمل كسي ك

 حرمت و جرأت عليه مولي انتزاع مي شود و به خاطر همين عنوان مي توان او را تقبيح كرد.

اين نظر را مي توان تأييد كرد؛ اما اينكه آيا شخص تنها در حد تقبيح اخالقي قابل سرزنش است يا 

براي او در نظر گرفت، جاي تأمل باقي است. چه بسا تفكيك  اينكه مي توان مجازات هاي بدني هم

ميان جنبه هاي اخالقي بحث و ضمانت هاي اجراي حقوقي موجه باشد. شبيه اين بحث در كتب 

 آمده است.« جرم محال»يا « جرم عقيم»حقوق جزا تحت عنوان 

  قطع اجمالي -قطع تفصيلي 

حال کسي را فرض مي کنيم که  متعلقي است. هر حکمي داراي موضوعي وهمان طور که دانستيم، 

گاه مکلف حکم را با تمام زوايايش مي شناسد و ابهامي در او راه حکمي در مورد او جعل شده است. 

مثالً مي داند که بايد ماليات بپردازد و اين وجوب پرداخت ماليات مشروط به چه شروط و قيودي  ندارد؛

ا آنکه مي داند مبلغي بدهکار است و ذمه او مشغول مي باشد و نيز است و چه مبلغ بايد بپردازد و ... ي

قطع »در اينجا او مي داند به چه کسي و چه مبلغ بدهکار است و آيا دين او حاّل است يا مؤجل و ... . 

زماني مي توان گفت قطع تفصيلي وجود دارد که مکلف، نوع حکم، متعلق و  به تکليف دارد.« تفصيلي

حال اگر ء خارجي اي را که موجب فعليت حکم شده است به طور دقيق بشناسد. موضوع آن و شي

مثالً نداند حکم او وجوب است يا حرمت، کسي حکم را بداند، اما در بعضي از زواياي آن ترديد کند، 

علم »علم او  مبلغي بدهي فالن مبلغ است يا بيشتر، به اين شخص بدهکار است يا آن شخص و ...

 ده مي شود.نامي« اجمالي

براي علم اجمالي به حسب اينکه ترديد در چه ناحيه اي باشد، اقسام متنوعي مي توان فرض کرد. در 

همه اين اقسام، علمي وجود دارد و ترديدهايي نيز در کنار آن هست. بر اين اساس آنچه مسلم است 

طرفي هم آثار علم  اين است كه نمي توان حكم جهل و شك را در مورد علم اجمالي اجرا كرد و از

تفصيلي نيز بار نيست. علم اجمالي از يك طرف با علم همراه است؛ زيرا به جامع )اين يا آن( علم دارد و 

از طرفي نيز نسبت به خصوصيات جهل دارد. در اينجا هر يک از علم و جهل قلمرو خود را دارند. وقتي 

 نسبت به اصل معلوم نيست، -دائم بودن  وقت يام -مي دانيم نكاحي صورت گرفته است، اما شكل آن 

نكاح علم اجمالي داريم؛ يعني مي دانيم كه يا اين اتفاق افتاده است يا آن؛ اما نسبت به صورت آن شك 

داريم؛ يعني نسبت به اينكه آيا موقت بوده است يا دائم، جاهليم؛ نه عالم؛ پس جامع )اصل نکاح( 

ده است و مسؤوليت هاي ناشي از عنوان جامع نكاح بار مي معلوم است و لذا احكام آن نيز تنجيز ش

شود؛ اما خصوصيت مشكوك است و نمي توان به استناد اين علم، خصوصيت و احکام آن را اثبات كرد؛ 

 بلكه براي اثبات هر كدام بايد طريق خاص خودش را پيمود.

 يادداشت تكميلي

 امتثال تفصيلي ـ امتثال اجمالي

 اجرا و امتثاله حكم، گاه علم تفصيلي وجود دارد و گاه علم اجمالي، در مقام همان طور كه نسبت ب

امتثال محسوب شيوه اول اينكه به گونه اي عمل کند که بداند اين رفتار او ممكن است:  دو شيوهنيز 

مي شود. مثالً پس از تحقيق، جهت قبله را پيدا کند و به همان سمت نماز بخواند. اين روش اجرا، 

شيوه دوم اين است كه مجموعه اعمالي را انجام است.  ال تفصيلي يا ايفاي تفصيلي مسؤوليتامتث

مثالً مي داند قبله  مي دهد كه علم پيدا مي كند مسؤوليت واقعي در اين ميان ايفا شده است؛

يکي از اين دو جهت است و به جاي يافتن جهت درست، به هر دو طرف نماز بخواند. كسي كه مي 

كي از اين دو كار برعهده او است و مي تواند اين علم اجمالي را به علم تفصيلي تبديل كند، داند ي

اما به همين آگاهي اجمالي اكتفا کرده، هر دو عمل را انجام مي دهد، مسؤوليت خودش را اجماالً 

 ايفا كرده است؛ زيرا به هر حال يا نماز اولش رو به قبله و صحيح است يا نماز دومش.

  هچکيد
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 کند، يا به فقيه پس از فحص و بررسي منابع حکم و ادله آن، يا يقين و قطع به حکم واقعي پيدا مي

« اماره»اي که تا حدودي کاشف از حکمند و شارع آنها را معتبر دانسته است )که به آنها موجب ادله

خواهد  ول عمليه مراجعهماند که در اين صورت به اصرسد و يا همچنان در حيرت ميگويند( به حکم ميمي

 کرد.

  قطع ذاتاً واجد حجيت است؛ يعني به حکم عقل، انسان قاطع به وظيفه بايد به وظيفه عمل کند و

داند؛ همان طور که لزوم عمل بر طبق قطع را شخص قاطع، قانون گذار را مانع عمل به قطع و وظيفه نمي

 نيز قانون گذار به او تکليف نکرده است.

 گويند و اثر آن تنجيز است. اما اگر قطع به « قطع طريقي»رساند، ا را به حکم ميبه قطعي که م

گويند. اين قطع چون جزئي از موضوع است، در فعليت « قطع موضوعي»چيزي موضوع حکمي شود، به آن 

 حکم دخالت دارد و با حدوث آن، حکم در خارج فعلي مي شود.

 ه قانون گذار است و حدود و قيود چنين قطعي را نيز اصل موضوع قرار گرفتن قطع تابع جعل و اراد

 کند.قانون تعيين مي

  اگر کسي که قطع به وظيفه دارد يا حجت عليه او اقامه شده است، تخلف کند و اتفاقاً قطعش يا

کرده است. شيخ انصاري معتقد است متجري فاقد ملکات و فضايل « تجري»حجتش خالف واقع باشد، 

 تنها نشان دهنده خبث و پليدي باطن است؛ اما استحقاق مجازات را در پي ندارد.اخالقي است و تجري 

  آخوند خراساني معتقد است متجري عالوه بر خبث باطن، قصد ارتکاب عمل زشت را کرده است و

تواند مجوز مجازات باشد. اما ديدگاه ديگر آن است همين قصد، فعلي جوانحي و عملي قلبي است که مي

باشد و به همين قبيح خارجي نيز انجام داده است که همان هتک حرمت قانون گذار و شارع ميکه او عمل 

 دليل مستحق مجازات است.

  اگر مکلف، حکم، موضوع خود و متعلق آن را و نيز مورد خارجي را که موجب فعليت حکم شده است

ر مسئوليت خود را بداند و در شود و اگناميده مي« قطع تفصيلي»به طور کامل و دقيق بشناسد، قطع او 

 باشد.مي« قطع اجمالي»بعضي از زوايا و خصوصيات آن ترديدهايي داشته باشد، داراي 

 شود؛ اما چون خصوصيات در علم اجمالي، قدر جامعي معلوم است و آثار آن قدر جامع بار مي

 شود.مشکوک است، آثار آنها بار نمي

اي انجام داد توان بدون علم تفصيلي، وظيفه را به گونهوجود دارد، ميدر مواردي که امکان حصول علم تفصيلي 

 گويند.« امتثال اجمالي»که يقين به امتثال حاصل شود. به اين امتثال، 
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 .ايمصورت گرفته و امتثال اجمالي کرده ناحيه تطبيق موضوع حکم بر خارج علم اجمالي در( د

 
4- هاي درست و نادرست را گزينه .اي غصب شده استمشخصي متعلق به فالني است که توسط عده دانند که زمينعادل مي دو نفر

 :در اين موارد تعيين کنيد

 

 
 .آن مال قطع طريقي است قطع آن دو به غصبي بودن، نسبت به حرمت تصرف در (الف

 

 
 .بودن صادر کند، موضوعي است خواهد حکم به غصبيقطع آن دو براي قاضي که مي( ب

 

 

ا کرده باشند، قاضي بايد بر طبق آن کند؛ بنابراين از هر طريقي قطع پيد قطع آن دو دخل و تصرفتواند در اعتبار شارع نمي( ج

 .کند حکم صادر

 

 

کند، بنابراين در غير آن محدوده بر آن دو نفر جايز شارع تعيين مي چون قطع آن دو قطع موضوعي است و محدوده آن را( د

 .تصرف کنند ست در آن زمينا

 
5- هاي زير مصداق تجري استاز گزينه کدام يک: 

 

 
 .روزه و سپس علم به عدم استحباب قطع به استحباب روزه گرفتن در روزي خاص و ترک( الف

 

 
 .به وجوب آن عمل ه عملي و انجام آن و سپس علمقيام اماره بر اباح( ب

 

 
 .همان عمل قطع به حرمت عملي و ترک آن و سپس علم به وجوب( ج

 

 
 .طهارت آن قيام بينه بر نجاست آب و خوردن آن و سپس علم به( د

 
6- اجمالي وجود  جامع که در اين علم از قطع تفصيلي به. انددام يک از دو زن جاري کردهکداند صيغه نکاح را بين او و ينم شخصي

 :شودنمي هاي زير نتيجه گرفتهدارد کدام يک از گزينه

 

 
 .تواند همسر ديگري اختيار کندنمي اگر مرد قبالً سه زوجه اختيار کرده باشد، اکنون( الف

 

 
 .تواند ازدواج کنداو نمي اگر فقط يکي از دو زن داراي خواهر باشد، با خواهر( ب

 

 
 .کند تواند ازدواجبا خواهران هر دو نفر نمي( ج

 

 
 .نيست وطي او با هر دو نفر جايز( د
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 جلسه هجدهم -اصول فقه 

  مقدمه

  آموزشي محتواي

  چکيده

  آزمون پاياني

 

  مقدمه

اي ظني هستند که قانون شوند. امارات، ادلهناميده مي« اماره»بخشي از ادله استنباط حکم، تحت عنوان 

گذار آنها را حجت دانسته است. امارات قانوني و شرعي بايد يک به يک تعيين شوند تا استنباط حکم روال 

 درستي بيابد. همچنين به بررسي حجيت امارات قرآني نيز خواهيم پرداخت.

يعني چه و چرا « اماره»بود از اين قرار است:  آنچه پس از پايان اين بخش قادر به فهم و تحليل آن خواهيد

اي شک کنيم، چه حجت شده است؟ آيا حجيت امارات با مانع عقلي رو به رو نيست؟ اگر در حجيت اماره

اي حکمفرماست؟ آيا ظواهر قرآن حجت است؟ ادله اخباريون بر عدم حجيت ظواهر قرآن و پاسخ آنها قاعده

 چيست؟

 

  محتواي آموزشي

 

 امارات

اصوليون مجموعه از ادله را كه ارزش قطع را ندارند، اما مي توانند جهت كشف واقع مورد استناد قرار گيرند، 

از ديدگاه ايشان امتناعي در ميان نيست كه شارع چنين ادله اي  پذيرفته اند.« حجج»يا « امارات»به عنوان 

. از نگاه قانون گذار مصلحت سهولت در را معتبر اعالم كند، حتي اگر با تالش بتوان به قطع دست يافت

وصول و دست يابي به احكام تا حدي است كه راضي است حتي در پاره اي موارد با عمل به امارات واقع 

فوت شود. او مي داند كه با عمل به امارات گاه به خطا مي رويم، اما اين خطا از نظر او قابل اغماض است؛ 

طريق وصول به شرع گام هاي ساده تري برمي داريم. توسعه در ادله چرا كه در عوض در روش استنباط و 

استنباط، خود داراي مالك و اهميت است و براي قانون گذار به عنوان يك مرجح مورد لحاظ قرار مي گيرد. 

 و بهبنابراين اصل وجود امارات در كنار ادله قطعي در پاره اي موارد گريزناپذير و در پاره اي نيز از روي مصلحت 

 خاطر سهولت در استنباط امر پذيرفته شده اي است.

است و ما نمي توانيم با  تعيين موارد اماره به عهد خود قانون گذار البته ذکر اين نکته نيز الزم است که

تمسک به اصل تسهيل در کشف حکم شرعي، هر راهي را براي کشف حکم مجاز بدانيم و آن را بپيماييم؛ 

مر استنباط في حد نفسه فايده و مصلحت مهمي است، اما ممکن است بعضي از راه زيرا اگرچه تسهيل ا

ها ضررهاي خاصي هم داشته باشند که قانون گذار به آن واقف تر مي باشد. اين اساس مشاهده مي 

کنيم که شارع، همان طور که خبر واحد را حجت قرار داده است، بصراحت و با تأکيد تمام از قياس ، يعني 

ظني عقل که با مقايسه به دست مي آيد، سلب حجيت نموده و آن را باطل و بي اعتبار اعالم کرده حکم 

 است.

ممكن است اشكال شود كه عمل به امارات، آنگاه كه به خطا مي رود، به اينجا منتهي مي شود كه در كنار 

عمل به اماره، گويا  حكم واقعي اصلي كه از جانب شارع جعل شده است، به دليل توصيه شارع نسبت به

حكم ديگري هم از ناحيه شارع در حق ما منجز شده است. چگونه ممكن است به طور همزمان با دو حكم 

متضاد مواجه باشيم؟ و اگر گفته شود با قيام اماره و يافتن مفاد آن، حکم واقعي از بين مي رود و تنها حکم 

رستي است؛ زيرا به عقيده شيعيان، احکام واقعي اماره در حق ما وجود خواهد داشت، باز هم مطلب ناد

 هيچ گاه با جعل اماره عوض نمي شوند.

بنا بر نظريه اصوليون شيعه، احكام واقعي با خطاي ما از بين نمي روند و ما علم داشته باشيم يا نه، 

حكم  حكم واقعي بر سر جاي خود هست؛ اما بايد دانست كه مبناي مؤاخذه و مسؤوليت و تنجيز، وصول

است و مادامي كه واقع واصل نشده است مسؤوليتي گريبانگير فرد نيست. در اينجا گرچه دو حكم، 
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 -حكم واقعي  -يكي در واقع و ديگري در ظاهر با دو محتواي متفاوت از هم وجود دارند، اما يكي از آن دو 

 منجز نشده است و با ما براساس آن حكم رفتار نمي شود.

  (دم حجيتع)اعتبار  اصل عدم

تفاوت امارات با قطع در آن است كه در قطع، حجيت و قابليت استناد نه نياز به جعل دارد و نه از قطع قابل 

بر اين  انفکاک است و به عبارتي اين حجيت، ذاتي است؛ اما در امارات نيازمند جعل و اعتبار شارعيم.

اشد، اماره به حساب نمي آيد؛ بلكه عالوه بر اساس هر چيزي به صرف اينكه قابليت اماره بودن را داشته ب

 از ديدگاه اصوليون، تا زماني كه اين جعل و اعتبار و بهاين قابليت، بايستي مورد جعل و اعتبار نيز قرار گيرد. 

بيان ديگر، اين حجيت براي ما اثبات نشده است، اصل بر عدم آن است و كسي كه ادعاي حجيت مي كند، 

در اين مورد تفاوتي نمي کند که اماره در مقام اثبات موضوعات باشد يا  ن داشته باشد.بايد دليل كافي بر آ

حكم. با توجه به آنچه گذشت مي توان اصل و قاعده اي را تأسيس كرد مبني بر اينكه تا حجيت ثابت نشده 

 باشد، اصل بر عدم حجيت و اعتبار امارات است.

ا نيست كه دليل حتماً بايد نقلي و در لسان شرع و قانون نياز به خروج از اصل عدم حجيت به اين معن

آمده باشد؛ بلكه هر گاه بتوان ثابت كرد كه شرع اين اماره را پذيرفته است، كافي است؛ حتي اگر با 

 دليل عقل يا بناي عقال ثابت شده باشد و ما از طريق مالزمه پي به حجيت آن در شرع برده باشيم.

  قرآن

تنباط احكام، قرآن كريم است؛ چون ادله بسياري از احکام در قرآن وجود دارد. در اينكه قرآن از جمله منابع اس

سندي غير قابل خدشه و داراي قابليت استناد است بحثي در ميان متكلمان و فقيهان مسلمان نيست. از 

ي صورت نگرفته است. ديدگاه ايشان، قرآن كالم خداوند مي باشد و در طريق نزول آن نيز هيچ تغيير يا تحريف

پيامبر اكرم كلمات و مضامين را عيناً از خداوند دريافت كرده است )دريافت معصومانه و عاري از خطا( و نيز به 

عنوان حجت خداوند، آن را عيناً به مردم ابالغ كرده است )ابالغ معصومانه و عاري از خطا(. بدين ترتيب بيان 

پيامبر اكرم در اختيار مردم قرار گرفته است. بر اين اساس مي توان خدا بدون هيچ تغيير و تحريفي توسط 

در استناد كلمات قرآن به خداوند، دين و شريعت، هيچ شكي نيست و به بيان ديگر، سند قرآن قطعي  گفت

 است و قرآن کتابي قطعي السند مي باشد.

در آن آمده است، هم مي توان  آنچه گفته شد، درباره سند کتاب الهي است؛ اما در مجموعه عباراتي كه

نصوص قطعي را شناسايي كرد و هم پاره اي عبارات كه براي ما مجمل و مبهم باشد و نيز مجموعه اي از 

 مطالب كه حالت ظهور را دارد. 

پاره اي از مطالب قرآن قطعي السند و قطعي الدالله اند و گروه دوم قطعي السند و مجمل اند و گروه 

ان گفت عمده عبارات قرآن را در بر مي گيرد، قطعي السند و ظني الدالله يا ظاهر سوم كه شايد بتو

 الدالله اند.

در اينكه مداليل قطعي قرآن قابل استنادند ترديدي در ميان نيست. همچنين در اينكه نمي توان به مضامين 

وجود دارد، در  اخباريونو  اصوليونمجمل استناد كرد نيز ترديدي راه ندارد. اما بحث مهمي که در ميان 

استناد به بخش ظني الدالله يا ظواهر قرآن كريم است. البته بايد توجه داشت كه اگر كسي معتقد به عدم 

حجيت ظواهر قرآن است و به ظواهر قرآن عمل نمي كند، منظور او مناقشه در اصل استناد عبارات نيست؛ 

عنوان ظاهر دريافت مي كنيم. با اين توضيح، سؤال  بلكه مناقشه در استناد به استنباطي است كه ما به

 اين است كه آيا ظواهر قرآن كريم قابل استناد است يا نه؟

اخباريان بر اين عقيده اند كه نمي توان به ظواهر قرآن استناد كرد، مگر آنكه آن ظاهر در سنت معصومان 

وم به آيه ظاهر الدالله آگاه نظده است، بر اساس اين مبنا، تا زماني که فقيه از استناد معص آمده باشد.

 نمي تواند به آن استناد کند و بايد آن را كنار گذارد.

در مقابل، مشهور اصوليان بر اين باورند كه قرآن نيز همانند سنت، منبع استنباط است و ما همان طور كه در 

به گفته ايشان اگر  في است.سنت به ظهور عمل مي كنيم، در كتاب نيز همين ميزان از داللت براي ما كا

اصالة الظهور قاعده اي عقاليي است و در مناسبات ميان افراد قابل استناد و داراي كاربرد است و از حجيت 

و اعتبار شرعي نيز برخوردار مي باشد، در عرصه قرآن و كتاب الهي نيز استثنايي صورت نگرفته است و 

 .و فهم عرفي دريافت و به آن استناد مي كنيمكالم خدا را نيز در چارچوب ضوابط استظهار 

WWW.GhadamYar.com

http://WWW.GhadamYar.com


95 
 

چه نكته اي اخباري ها را به ترك ظواهر قرآن سوق داده در ميان اين دو رأي و در مقام انتخاب بايد ديد 

 بررسي ادله ايشان مي تواند ما را در اين زمينه ياري كند:است. 

بر اينكه كتاب الهي اين اجازه را به ما نداده يشان گاه به عباراتي از خود قرآن كريم استناد مي كنند مبني ا

بلكه همواره بايد دنباله رو نصوص قطعي در قرآن باشيم. از ميان  است كه از عبارات غير نص تبعيت كنيم؛

به موجب اين سوره آل عمران به چشم مي خورد.  7اين آيات كه مورد استناد ايشان قرار گرفته است، آيه 

ناميده مي شوند و به  «آيات محكم» گروه اول آياتي هستند كه دو قسم است: آيه، آيات كتاب الهي بر

به حساب مي آيند؛ زيرا از استحكام و استواري در داللت برخوردارند و اشتباه پذير « اّم الكتاب»تعبير قرآن 

تشابه، تعبير نموده است. آيات م «متشابهات»نيستند. اما گروه دوم آياتي هستند كه قرآن از آنها به 

معلوم مي شود، آياتي شباهت پذيرند و احتمال معاني ديگر نيز در آنها « تشابه»همانطور كه از وضع كلمه 

در ادامه، آيه شريفه مي فرمايد: کساني كه از انحراف رنج مي برند و قلبشان منحرف است، مي رود. 

اينان كساني هستند كه با  مي دهند.همواره دنباله رو متشابهات هستند و كلمات متشابه را دستاويز قرار 

 اين كار فتنه گري مي كنند و در واقع دست به تأويل مي زنند.

استدالل به اين آيه مبتني بر اين ايده است كه محكم در قرآن، مساوي نص و متشابه نيز شامل ظاهر و 

 مجمل مي شود.

ريفه به هيچ وجه از استناد به ظواهر نهي اين آيه شاما اصوليون اين استدالل را ناروا مي دانند و معتقدند 

نمي توان پذيرفت كه عمل به ظواهر از مصاديق عمل به متشابهات است. اين نكته را از خود  اوالً  نمي كند.

آيه نيز مي توان فهميد؛ زيرا كسي كه عمل به ظواهر مي كند، رفتار او كامالً متعارف است و نمي توان 

به عبارت ديگر، عمل به ظواهر، در عرف عقال فتنه گري به حساب نمي  گفت دست به تأويل زده است و

 آيد.

حتي اگر بپذيريم که عمل به ظواهر از مصاديق عمل به متشابهات است، اين نكته را نبايد از نظر دور  ثانياً 

است  داشت كه آيه شريفه عمل به متشابهات را به طور مطلق رد نكرده است؛ بلكه در مقام بيان اين نكته

كه افراد منحرف، به بدون اينكه محكمات را که ام الکتاب و پايه و اساس کتاب الهي هستند مّدنظر قرار 

دهند، متشابهات عمل مي كنند. قرآن كريم با مردم سخن گفته است و هرگز نخواسته است با آوردن 

جوع به محكمات، متشابهات و كلمات متشابه مردم را از فهم خود محروم كند؛ بلكه از آنها مي خواهد با ر

 كلماتي را كه در حالت عادي ممكن است داراي احتمال هاي مختلف مي باشند، از ابهام خارج كنند. 

وقتي خداوند مجموعه اي از كلمات را براي فهم مردم ارسال كرده است که بخشي جزء قواعد و معاني 

در پرتو محكمات تفسير كنند؛ نه آنكه مانند محكم مي باشند، وظيفه مردم آن است كه متشابهات را نيز 

منحرفان، به دنبال بهانه و دستاويزي براي رسيدن به اميال نفساني باشند و تنها به گوشه اي از كالم 

 كه قابليت حمل بر معاني گوناگون را داد، استناد كنند.

 عالوه بر قرآن، منكران حجيت ظواهر قرآن به روايات نيز استناد مي كنند.

و غير از  قرآن را مخاطبان حقيقي آن مي فهمندبر اين نكته تأكيد شده است كه  رواياتر پاره اي از اين د

امامان معصوم هيچ كس اين بهره از علم را واجد نيست كه بتواند از حقايق قرآني را درك كند. در روايات 

چرا كه قرآن حجتي  نبع استناد كرد؛نبايد به قرآن به عنوان تنها مديگري به اين مطلب اشاره شده است كه 

تفسير قرآن به است در كنار روايات و بيان معصومان عليهم السالم. دسته سوم نيز رواياتي هستند كه از 

 و اخباريون نيز استناد به ظواهر غيرقطعي را تفسير به رأي مي دانند. رأي نهي مي کنند

قرآن و استناد به ظواهر آن هيچ گاه مورد نهي  عمل بهپاسخ اصوليان به اين استدالل ها آن است که 

طبيعي است كه از نگاه فقيهان شيعه، قرآن تنها منبع نيست و عمل به  روايات صحيح قرار نگرفته است.

روايات و سنت معصومان نيز در كنار قرآن الزم شمرده شده است. اما فرق است ميان اينكه بگوييم: فهم 

ن معصوم است و اينكه گفته شود: هر گاه چنين بياني از معصوم وجود ظواهر قرآن متوقف است بر بيا

داشت، استناد به آن الزم است. عبارت و ادعاي دوم صحيح است؛ زيرا سنت، شارح قرآن مي باشد؛ اما 

عبارت اول صحيح نيست؛ چون خود قرآن نيز داراي داللت است و اگر در جايي قيد يا تخصيص نسبت به آيه 

 صي از آن در ميان نباشد، احكام وارد در ظواهر قرآن حجتند.يا تفسير خا
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اما تفسير به رأي نيز به معنايي که اخباريون گفته اند، نيست؛ چرا كه عمل به ظاهر يا استظهار، غير از 

تفسير است. استظهار چيزي جز فهم ظاهر عبارت نيست و اين همان كاري است كه ما همواره در مواجهه 

ن انجام مي دهيم. تفسير يعني بررسي بيشتر يك مضمون و مقايسه آن با ساير مطالب گفته با كالم ديگرا

شده و كنار زدن غبار از روي مضمون حقيقي و نيت اصلي گوينده. روشن است که صرف استظهار، تفسير 

كه تلقي نمي شود. از اين كه بگذريم، تفسير به رأي گونه اي از تفسير است كه شخص مفسر به جاي آن

سعي كند بر اساس قرائن و شواهد موجود به مراد گوينده نزديك شود، به دنبال آن است كه بر اساس 

چارچوب ذهني و تمايالت و پيش داوري هاي خودش كالم متكلم را تفسير كند. به عبارت ديگر، تفسير به 

ود را تسليم قرآن نموده، رأي آن است که بخواهيم خواسته و مراد خود را به قرآن تحميل کنيم، نه آنکه خ

نظر آن را استخراج نماييم. تفسيري كه بر اساس ضوابط و بر مبناي قواعد عمومي صورت مي گيرد، از 

 تعبير كرد.« تفسير به رأي»عموميتي برخوردار است كه نمي توان از آن به 

است و اين گروه در عرصه در هر صورت، عمل به ظواهر قرآن كريم، مانند ظواهر روايات مورد تأييد اصوليان 

 استنباط به ظواهر سنت اكتفا نمي كنند.

  چکيده

 اماره»اي که کاشفيت آنها کمتر از قطع است و نزد شارع از حجيت و اعتبار برخوردارند، به ادله »

شود. گرچه در امارات احتمال خطا وجود دارد، اما به دليل اهميت تسهيل در امر استنباط و مشکل گفته مي

 اند.ن حصول علم به همه احکام، امارات از حجيت برخوردار شدهبود

  حتي اگر حجيت امارات مستلزم جعل حکم شرعي بر طبق اماره باشد, در عين حال حکم واقعي نيز

ماند، و اين تعدد حکم، مانع عقلي ندارد؛ زيرا حکم ظاهري مستفاد از اماره، مبناي مؤاخذه و محفوظ مي

شود؛ البته به گيرد؛ بلکه به وسيله حجيت اماره، حکم واقعي از تنجيز برخوردار مييمسئوليت نيز قرار نم

 شرطي که اماره مطابق با واقع باشد.

 اي قائم شود اصل در ظنون، عدم حجيت است و تنها در صورتي که دليلي قطعي بر حجيت اماره

 توان آن را حجت دانست.مي

 باشد؛ ولي از نظر داللت، در ست که از جهت سند، قطعي مييکي از منابع ادله احکام، قرآن کريم ا

دانند عوض نشود مگر آنکه در کالم بسياري از موارد، ظني است. اخباريون ظواهر قرآن را حجت نمي

سوره آل عمران است که آيات را به محکم و  7معصومان بدان استناد شده باشد. از جمله ادله آنان، آيه 

داند. اخباريون گمان و پيروي از متشابهات و تأويل آنها را شيوه منحرفان ميکند متشابه تقسيم مي

 کنند ظواهر قرآن همگي از متشابهاتند.مي

 گويد تنها امامان عليهم السالم دليل ديگر اخباريون بر عدم حجيت ظواهر، رواياتي است که مي

موده است، با اين توضيح که اخباريون عمل مخاطبان واقعي قرآنند و نيز رواياتي که از تفسير به رأي نهي ن

گويد قرآن در کنار ائمه قرار دارد و منبع انحصاري دانند، يا رواياتي که ميبه ظواهر را تفسير به رأي مي

 معارف نيست.

  اصوليون معتقدند ظواهر لزوماً از متشابهات نيستند و قرآن نيز عمل به متشابه را بدون توجه و رجوع

ع کرده است؛ پس اگر ظواهر قرآن را با توجه به آيات محکم مورد استناد قرار دهيم مانعي به محکمات من

ندارد. در پاسخ به روايات ناهي از رجوع انحصاري به قرآن بدون مراجعه به ائمه عليهم السالم نيز بايد گفت 

حتماً بايد آن را مد نظر قرار اگر در مورد يکي از ظواهر قرآن، تفسيري از ائمه عليهم السالم وارد شده باشد، 

 داد؛ اما اگر آنان در مورد ظاهري از ظواهر قرآن سکوت کرده باشند، همان ظاهر حجت است.

  به اعتقاد اصوليون، فهم ظواهر از مصاديق تفسير نيست؛ زيرا تفسير يعني فهم معاني اي که

نيز از مصاديق تفسير به رأي نيست. پوشيده اند و ظواهر، معاني پوشيده نيستند؛ بنابراين عمل به ظاهر 

فهمد و تفسير به رأي يعني انديشه خود را بر خالف آنچه عمل به ظاهر يعني فهم آنچه عرف از عبارات مي

 گويد بر کتاب الهي تحميل کردن.قرآن مي

 

 آزمون پاياني

هاي درست و کند، گزينهدو مي از ربا بين آناينکه حکم واقعي، حرمت ربا حتي بين پدر و پسر است و روايتي حکم به جو با فرض -1

 :نادرست را مشخص کنيد
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 .پسر يا واجد مفسده است يا فاقد مفسده وجود دو حکم به معناي آن است که ربا بين پدر و( الف

 

 
 .هستند واجد تمام مراتب چهارگانه احکامهر يک از دو حکم ( ب

 

 
 .شوندمجازات نمي گيرندبه دليل روايت، پدر و پسري که از هم ربا مي( ج

 

 

ابد، حرمت در حق ال بر حرمت ربا بين پدر و پسر دست يروايت ديگري د اگر فقيهي روايت دال بر جواز را معتبر نداند و به( د

 .اين به دليل روايت است؛ نه آيه شود واو منجز مي

 
2- شک در اعتبار شهادت دو طفل مميز در دادگاه، در صورت........... 

 

 
 .نه موضوع ؛اصل بر عدم اعتبار است؛ زيرا اماره بر حکم است( الف

 

 
 .حکم اصل بر اعتبار است؛ زيرا اماره بر موضوع است؛ نه( ب

 

 
 .نيست اصل بر عدم اعتبار است؛ زيرا مفيد قطع( ج

 

 
 .نباشد ، حتي اگر مفيد قطعاصل بر اعتبار است( د

 
3- باشدهاي زير اعتقاد اخباريون نمياز گزينه کدام يک: 

 

 
 .رودگوناگون در آن مي آيات متشابه آياتي هستند که احتمال معناهاي( الف

 

 
 .اشد، محکم نيستاي که نص نبهر آيه( ب

 

 
 .رأي نيست تفسيري که مبتني بر فهم عقاليي باشد، تفسير به( ج

 

 
 .است اگر عموم قرآن با روايتي تخصيص بخورد، روايت مقدم( د

 
 

 جلسه نوزدهم -اصول فقه 

  مقدمه

  محتواي آموزشي

  چکيده

  آزمون پاياني

  مقدمه

تواند لفظي يا غير لفظي باشد و هر يک است. سنت مي« سنت»از جمله منابع استنباط حکم شرعي، 

 باشد.ستنباط مياحکام و آثاري دارند که بايد بررسي شود تا معلوم گردد چه حکمي قابل ا

گانه آن را خواهيد شناخت؛ رابطه خبر با سنت قولي را پس از اين قسمت درسي شما سنت و اقسام سه

تشخيص خواهيد داد؛ اقسام خبر و مالک حجيت آنها را بررسي خواهيد کرد؛ انواع خبر واحد را به اعتبار قوت 

ص داده، معناي سنت تقريري و مالک و ضعف راوي خواهيد شناخت؛ مقدار داللت سنت فعلي را تشخي

 حجيت آن و ميزان داللتش را بررسي خواهيد کرد.

- 

 محتواي آموزشي

 سنت

است. عالوه بر قرآن كه كالم وحي است، بنا به عقيده تمام مسلمانان، پيامبر خدا از  سنتاز ديگر منابع، 

ط ايشان در جامعه اسالمي طرف خداوند معرفي شده است و مردم موظفند نواهي و اوامري را كه توس

اعالم و ابالغ شده است، پذيرا باشند. از نگاه شيعيان، امامان معصوم نيز حامل همين منصب مي باشند و 

پس از پيامبر از همين مرتبه و مقام برخوردارند. ديدگاه اين بزرگان براي همه مردم قابل استناد و الزم االتباع 

گاه بيان و قول  . تقرير.3. فعل؛ 2. قول؛ 1ز سه قالب خودنمايي مي كند: اما اين ديدگاه در يكي ا مي باشد؛
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معصوم بيانگر انديشه و نظر ايشان است؛ گاه از فعل و رفتار آنها پي به نظرشان مي بريم و گاه از سكوتي 

ح كه در مقابل افعال و اوضاع و شرايط صورت مي گيرد عقيده آنان کشف مي شود. اين سه قالب، در اصطال

ناميده مي شود. بنابراطن سنت سه گونه است: سنت قولي، سنت فعلي و سنت « سنت»اصوليان 

 تقريري. در ادامه، هر يك از اين سه نوع را مورد بحث قرار مي دهيم.

  سنت قولي

براي بخشي از كساني كه در دوره معصومان و در عصر سنت مي زيستند اين امكان بود كه بدون هيچ 

هاي معصومان را دريافت كنند. براي آنان که سخني را از معصوم مي شنيدند، اسناد كالم  واسطه اي گفته

به معصومان قطعي بود و در انتساب كالم به ايشان مناقشه اي وارد نبوده اما بيشتر مردم به دليل بعد 

دند بيانات مكاني يا زماني، سنت را به طور مستقيم و بدون واسطه دريافت نمي كردند؛ بلكه مجبور بو

ايشان را از طريق واسطه ها كه همان راويان اخبارند، دريافت كنند. به اين ترتيب، روايت و خبر نقش حكايت 

 از سنت را پيدا مي كند. خبر در اين جا خود سنت نيست؛ بلكه حاكي از سنت است.

  خبر قطعي

رائني است كه براي شخص مخاطب خبري كه توسط راوي در اختيار ديگران قرار مي گيرد، گاه همراه با ق

مي « اخبار محفوف به قرائن قطعي»جاي هيچ شك و شبهه اي باقي نمي گذارد. اين دسته از اخبار را 

وقتي چيزي براي ما گزارش مي شود و ناقالن آن را براي ما بيان مي کنند، گاه به گونه اي است كه  گويند.

در حاشيه نقل اخبار به گونه اي است كه خبر تأييد قطعي مجموعه اوضاع و احوال پيراموني و جوّ موجود 

مي شود و ما مطمئن مي شويم نقلي كه شده است مطابق با واقع مي باشد. اين مطلب عيناً در مورد 

اخبار از معصومان نيز وجود دارد. مطلبي را كه رواي از امام معصوم نقل مي كند، ممکن است با قرايني از 

هايي از نقل به گونه اي تأييد شود كه اطمينان پيدا کنيم اين مطلب واقعاً از امام  بيرون روايت و نشانه

معصوم شنيده شده و هيچ گونه جعل و تحريفي در ميان نيست. از اين رو است كه اخبار محفوف به قرائن 

 قطعي، از جهت سندي، يقيني و غير قابل خدشه به حساب مي آيند.

خبار ممكن است و آن اينكه مطلبي گاه از طرق مختلفي بيان مي شود، به شكل ديگري از قطعيت نيز در ا

وقتي چيزي توسط افراد مختلف و متعددي  گونه اي كه احتمال كذب و عدم مطابقت با واقع از بين مي رود.

بيان مي شود، به گونه اي كه احتمال تباني و توطئه به حد صفر مي رسد و نيز احتمال اينكه همه به نحوي 

شتباه كرده يا از روي ناآگاهي اين مطلب را نقل كرده باشند منتفي مي شود، به طور طبيعي نسبت به آن ا

 ناميده مي شود.« خبر متواتر»چنين خبري در اصطالح، مطلب يقين مي کنيم. 

براي رسيدن به حد تواتر عدد خاصي براي تكرار نقل يك مطلب، در نظر گرفته نمي شود. مجموعه اي از 

ص هاي كمي يا كيفي مربوط به راوي در كنار هم به گونه اي عمل مي كنند كه احتمال عدم مطابقت شاخ

منتفي مي شود. شخصيت راويان، ميزان وثاقت آنها و عواملي از اين قبيل، شاخص كيفي است و تعداد 

ل بر روي هم نقل نيز شاخص كمي به حساب مي آيد. مالك و ميزان تواتر خبر آن است كه تركيب اين عوام

 احتمال خالف را از بين ب برد و ما را به يقين برساند.

 يادداشت تكميلي

اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه با كثرت وسائط، احتمال متواتر شدن يك خبر خيلي سخت و ضعيف 

نكه مي شود؛ به دليل اينكه وقتي ميان شخص و گفته معصوم، يك واسطه وجود داشته باشد، امكان اي

نفر را بيابيم كه همگي بدون اينكه رابطه اي ميان آنها باشد آن مطلب را بدون واسطه نقل كنند،  50مثالً 

 20زياد است. اما وقتي اين واسطه ها زياد مي شود و در يك فاصله هزار ساله قرار مي گيريم و مثالً با 

واسطه  20د كه در هر طبقه از اين واسطه خبري نقل مي شود در اينجا زماني تواتر وجود پيدا مي كن

 چنين اتفاقي بيفتد.

گفته شد گاه به گونه اي است كه قطع پيدا مي كنيم عين عبارت از منبع اصلي « تواتر»آنچه تحت عنوان 

مي گويند. گاه نيز يك معنا با عبارات متفاوت مورد تواتر « تواتر لفظي»صادر شده است. چنين تواتري را 

ناميده مي شود. شكل ديگري نيز ممكن است و آن اينكه  «تواتر معنوي»در آن صورت قرار مي گيرد كه 

گاه آن قدر مطالب متفاوتي نقل مي شود كه در مجموع پي به يك ويژگي يا خصوصيت يا حادثه اي مي 
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بريم. مثل اينكه در مورد يك فرد آن قدر حوادث مختلفي نقل مي شود كه پي مي بريم او فرد شجاع يا 

 مي گويند.« تواتر اجمالي»باتقوايي بوده است. چنين تواتري را  شخص

  خبر غيرقطعي

در صورتي كه خبر نه محفوف به قراين قطعي باشد و نه متواتر، سند به طور طبيعي غيرقطعي مي شود و 

شتر هرچه تعداد واسطه ها زيادتر و فاصله زماني بي استناد و انتساب آن به سنت، احتمال خالف مي پذيرد.

گردد، اين احتمال نيز موجه تر مي شود. اهميت مطالب، وجود انگيزه براي جعل خبر، عدم توانايي افراد براي 

ضبط مطالب و عوامل ديگر، به اين احتمال خالف دامن مي زنند. از اين رو بايد خبر را در شرايطي فرض كرد 

، تكيه به اخبار كساني كه بهره اي از ضبط كه به طور معمول استناد به آن توجيه پذير باشد. در عرف عقال

مطالب ندارند و يا از شخصيت اخالقي الزم در نقل مطلب برخوردار نباشند، موجه نيست. از هيچ كس 

 پذيرفته نيست كه دراستناداتش به نقل چنين كساني اعتماد كند و آنها را به عنوان منبع خبر بپذيرد.

تواتر نيست و قرائن تأييد قطعي هم وجود ندارد. مسلّم است كه فرض بحث ما جايي است كه خبر در حد 

در اينجا بايد نسبت به راوي و ناقل سخت گيري كرد. منبع خبر بايد هم از وثاقت الزم برخوردار باشد و به 

گونه اي نباشد كه بنا بر جعل خبر يا تحريف آن داشته باشد و هم به تناسب مطلبي كه نقل مي كند، 

اطر سپردن و ضبط مطلب را داشته باشد. بر اين اساس خبر بايد از منبع موثق و نيز آشنا به امكان به خ

 ظوابط نگهداري خبر نقل شود.

خبر واحد )غير  با توجه به اين نكات خاص و با صرف نظر از اختالفاتي كه در ميان اصوليان هست، اجماالً 

عمل به چنين اخباري، رفتاري عقاليي است و  از نظر مشهور اصوليان،مورد پذيرش مي باشد. متواتر( 

با فرض اينكه چنين شيوه اي در دوره امامان معصوم هم بوده  عرف در كار خود از اين شيوه بهره مي گيرد.

است مي توان فهميد كه شارع اسالم نيز با عمل به خبر واحد موافق است. و اين شيوه براي كشف سنت 

ر آن عصر نيز همه موفق به دريافت سنت بدون واسطه نمي شدند و به را نفي نمي كند. به طور يقين د

طور طبيعي به نقل ديگران كه مورد اعتماد بودند و صالحيت الزم را داشتند اكتفا مي كردند. بعد مسافت به 

گونه اي بوده است كه نمي توان گفت همه، خودشان سنت را دريافت مي كردند. توجه داشته باشيم كه 

ز مطالب در جلسات درس و به مخاطبان محدودي القا مي شده است و اين مخاطبان بودند كه آن بسياري ا

مطالب را ضبط و توزيع مي كردند. اينها همه حاكي از آن است كه عمل به خبر واحد شيوه اي نوپيدا نيست 

سند مورد تأييد و در همان عصر هم ساري و جاري بوده است و همين كافي است كه بگوييم اين رفتار خردپ

 شرع قرار گرفته شده است.

اينها همه عالوه بر ادله اي است كه اصوليان از قرآن و سنت متواتر بر حجيت خبر واحد اقامه كرده اند و در 

 اينجا مجال بسط بيشتر نيست.

  اقسام اخبار به اعتبار راويان

 «ضعيف»و « موثق»، «حسن»، «يحصح»مي توان به چهار قسم:  خصوصيت راويانرا به اعتبار  خبر واحد

 تقسيم كرد:

در اصطالح عام، هر گونه خبر قابل استنادي را مي توان خبر صحيح يا خبر معتبر  . خبر صحيح:1

ناميد؛ اما در اصطالح خاص، منظور از خبر صحيح خبري است كه در سلسله سند آن تا امام معصوم، 

ي ملكه عدالت باشند و هم به امام عصر خويش همه راويان، عادل و امامي باشند؛ يعني هم دارا

 اعتقاد داشته باشند.

منظور از خبر حسن، خبري است كه راوي آن امامي و مورد تعريف و تحسين اصحاب  . خبر حسن:2

قرار گرفته باشد؛ اما بر عدالت او تصريح نشده باشد. به عبارتي راويان خبر حسن، مورد مدح 

 شان نشده است.اصحابند؛ اما تنصيص بر عدالت

در اين نوع خبر، شخص راوي توثيق شده است و امانت داري او در نقل حديث مورد  . خبر موثّق:3

 نص و تصريح اصحاب است؛ اما از مذهب امامي پيروي نكرده است يا امامي بودنش معلوم نباشد.

تعبير « ر ضعيفخب»در صورتي كه خبر واحد، صحيح، حسن يا موثق نباشد، از آن به  . خبر ضعيف:4

 مي شود.
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اين نكته را بايد در نظر داشت كه اگر در سلسله سند حديث، راويان از جهت صفات فوق متفاوت باشند، 

خبر همواره تابع كمترين حالت است؛ بنابراين اگر بعضي از راويان، امامي عادل و بعضي ديگر ثقه هاي غير 

اگر بعضي ممدوح و بعضي ضعيف باشند، روايت تابع امامي باشند، روايت در مجموع موثق خواهد بود و 

 كمترين وصف خواهد بود؛ يعني خبري ضعيف در دست خواهيم داشت.

در اينكه كدام گروه از روايات قابل استناد است، در ميان اصوليان اختالف نظر وجود دارد و اين اختالف تابع 

 درك ايشان از ادله حجيت خبر است.

ن مطلب نيز الزم است كه صرف نظر از ميزان اعتبار و وثاقت راوي، قرائن ضميمه را در عين حال توجه به اي

نيز نمي توان ناديده گرفت. گاه روايتي ضعيف با قرائني تقويت مي شود و برعكس، روايتي كه از راوي 

ابعي معتبري برخوردار است، با قراين خارجي تضعيف مي شود. طبيعي است ميزان كشف خبر از واقع تنها ت

 از ميزان وثاقت راوي نيست.

به نظر مي رسد در صورتي كه بخواهيم به سيره عقال در باب تبعيت از خبر واحد استناد كنيم، مالك و 

ميزان همان كشف نوعي از واقع است و وثاقت و ساير اوصاف مربوط به راوي موضوعيت ندارند؛ بلکه 

قال به اوصاف راوي به عنوان قرائني بر صدق خبر همگي طريق به ميزان كاشفيت روايت هستند؛ يعني ع

مي نگرد و تعبدي بر خبر عادل يا ثقه از اين جهت که عادل، ثقه است ندارد. طبيعي است عمل عقال به 

خبر واحد براساس قوت كشف آن است و اين طور نيست كه خصوصيات راوي، صرف نظر از تأثير آن بر 

 جا مورد اعتناي ايشان باشد.درجه كشف خبر، به تنهايي و در همه 

  سنت فعلي

همان گونه كه قول پيامبر )ص( و امامان عليهم السالم حجت و قابل استناد است، فعل ايشان نيز قابليت 

روشن است که صراحت بيان يك فعل، به طور عام،  استناد دارد. البته فعل بايد از داللت الزم برخوردار باشد.

با ضميمه قرائن و اوضاع و احوال مي توان از عمل و سيره معصومان احكامي را  به اندازه الفاظ نيست؛ اما

استنباط كرد. بسياري از آداب و مستحبات را از افعال آن بزرگان استنباط كرده اند. به عنوان نمونه، اگر 

ترک کرد، معصوم عملي را انجام دهد، مي توان الاقل استنباط کرد که آن عمل حرام نبوده و اگر عملي را 

 مي توان استنباط نمود که آن عمل واجب نبوده است.

اين نكته را نيز نبايد ناديده گرفت كه همانطور كه سنت قولي گاه بي واسطه و گاه با واسطه دريافت مي 

شود، افعال نيز به عنوان بخش ديگري از سنت، گاه بي واسطه )براي كساني كه در آن عصر شاهد رفتار 

ه نيز با واسطه )براي ديگران كه شاهد و حاضر نبوده اند( کشف مي شود. در اين مورد سنت بوده اند( و گا

فعلي از طريق راويان نقل مي شود و اخبار در حقيقت حاكي از سنت فعلي مي شوند؛ از اين رو شرايط 

گيرد اعتنا  حجيت خبر بايد رعايت گردد. به طور حتم نمي توان به هر نقلي كه از افعال معصومان صورت مي

 كرد.

نقل سنت فعلي نيز گاه به نحو قطعي است )خبر محفوف به قرينه يا خبر متواتر( و گاه به نحو غير قطعي 

 )خبر واحد( و آنچه در مورد خبر واحد گفته شد، در اين مورد نيز صادق است.

  سنت تقريري

 ج نيست.وقتي معصوم با يك رفتار شخصي يا نوعي روبرو مي شود، از دو حال خار

در قبال آن رفتار موضع گيري مي كند و ديدگاهش را بيان مي نمايد. در چنين وضعيتي، بر اساس  حالت اول:

 اعالم نظر ايشان يك دليل شرعي شكل مي گيرد و ما مي توانيم به آن استناد كنيم.

يا از اين باب است  در قبال آن رفتار سكوت مي كند و هيچ موضعي نمي گيرد. در اينجا سكوت اوحالت دوم: 

كه موافقت يا مخالفت ايشان با آن عمل معلوم است و قبالً در ميان ادله به اندازه كافي در آن باره اظهار نظر 

شده بود و لذا نيازي به اظهار نظر نبوده است يا اينكه به داليل خاصي امكان اظهار نظر وجود نداشته است 

و يا اينكه نسبت به آن رفتار موضع مخالفي نداشته است. اما و سكوت، تنها گزينه پيش روي بوده است 

فرض اينكه با عملي مخالف باشد و قبالً هم اظهار نظر نشده باشد و امكان اظهار نظر هم وجود داشته 

باشد و در عين حال سكوت كند، با جايگاه امام معصوم سازگار نيست؛ زيرا به اعتقاد شيعيان، امام به منظور 

 عه و تصحيح رفتارهاي آنان آمده است و بر او است كه جامعه را از رفتار انحرافي بر حذر دارد.هدايت جام
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حال اگر عملي به صورت يك رفتار در جامعه درآمده باشد و امام هيچ موضع مخالفي نگيرد، سكوت امام به 

او سر زند و بر  طور طبيعي دليل بر رضايت است. همين طور اگر شخصي در حضور امام باشد و عملي از

سكوت دليلي جز رضايت وجود نداشته باشد، باز هم سكوت عالمت رضا خواهد بود و از سكوت امام، موضع 

 ايجابي و تأييدي وي را درك مي كنيم.

همانطور كه افعال معصومان داللت دارد و گاه احكام شريعت را از همان رفتارها استنباط مي كنيم، 

 ر پاره اي موارد فعل داّل به حساب مي آيد و كاشف از سنت خواهد بود.سكوت ايشان نيز به نحوي د

اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه در اينجا الزم نيست ما به دليل قطعي عقلي اين مالزمه را برقرار 

ببينيم و از سكوت پي به رضا ببريم؛ بلكه گاه سكوت به لحاظ جايگاهي كه شخص سكوت كننده دارد، داللت 

ر رضايت مي كند؛ اما نه داللتي از سنخ داللت هاي قطعي؛ بلكه به گونه اي كه مي توان گفت ظاهر حال ب

 شخص سكوت كننده، رضايت است و اين ظاهر حال نيز مانند ظاهر قول و ظاهر فعل قابل استناد مي باشد.

- 

  چکيده

 «ايشان است. يعني قول، فعل يا سکوت معصوم عليه السالم که بيانگر ديدگاه« سنت 

  سنت قولي يعني الفاظي که معصوم عليه السالم بيان فرموده است و خبر در حقيقت حاکي از

 سنت و کاشف از آن است.

  خبر يا متواتر است يا واحد. خبر متواتر آن است که تعداد راويان به حدي باشد که احتمال کذب

ر مقابل، خبري که در آن احتمال کذب يا خطا همگي و عدم مطابقت کالم همه آنان با واقع منتفي باشد و د

خبر »شود. خبر واحد اگر با قرائن خارجي به حد قطعيت برسد، ناميده مي« خبر واحد» شود، داده مي

شود. شرط تواتر آن است که در هر طبقه از سند روايت تواتر حاصل ناميده مي« محفوف به قرائن قطعي

 شود.

 گيرد و گاه شکل مي« تواتر لفظي»شود که در اين صورت، ر تکرار ميگاه لفظ خاصي در روايات متوات

خواهد بود و در شکل سوم، « تواتر معنوي»شود که چنين تواتري معناي واحدي با عبارات گوناگون بيان مي

« تواتر اجمالي»شود که در اين صورت معاني نيز متفاوتند؛ اما مطلب واحدي از ميان همه آنها کشف مي

 واهد شد.محقق خ

  حجيت خبر واحد به طور اجمال مورد اتفاق است و دليل آن بناي عقال بر عمل به خبر واحد و نيز رواج

 باشد.عمل به خبر واحد در عصر معصومين عليهم السالم مي

  معيار حجيت خبر واحد آن است که صدور خبر از منبع اصلي مورد وثوق عقال باشد. اموري چون

ها و امارات عقاليي براي وثوق به صدور خبر و ميزان ضبط و قدرت حفظ او از نشانه عدالت يا وثاقت راوي

گردد که باز هم باشد که گاه حتي با وجود عدم وثاقت يا ضبط راوي، خبر به دليل قرائن خارجي تأييد ميمي

 حجت خواهد بود.

 مي باشند يا تنها خبر بر اساس اينکه راويان آن همگي عادل و امامي باشند يا ممدوح و اما

خبر »، «خبر صحيح»وثاقتشان معلوم باشد يا در هيچ يک از اين سه دسته نگنجند، به چهار قسم: 

تقسيم مي شود. در فرض اختالف حاالت راويان در جهات فوق، تيجه « خبر ضعيف»و « خبر ثقه»، «حسن

 تابع ضعيف ترين حالت است.

 «شود. چون گاه به وسيله خبر براي ما نقل مي يعني فعل معصوم عليه السالم که« سنت فعلي

تر است. اگر معصوم فعلي را انجام دهد، با فرض عدم باشد، در داللت بر حکم ضعيففعل از مقوله لفظ نمي

شود و اگر فعلي را ترک کند، تنها تقيه و ساير عوامل شبيه آن، تنها جواز فعل و عدم حرمت استنباط مي

 ت.عدم وجوب قابل برداشت اس

 «يعني سکوت معصوم در برابر فعل يا ترک فعل يا لفظ ديگران. اگر فعل يا ترک فعلي « سنت تقريري

در عرف جامعه رايج باشد و معصوم سکوت کند، دليل رضايت او و جواز آن فعل يا ترک است و اگر فعل يا 

 وت خود را ابراز کند توانسته مخالفترک، مقطعي باشد، نه رايج، در صورتي که احراز شود که امام مي

 نکرده است، باز کاشف از حکم شرعي خواهد بود.

- 
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 آزمون پاياني

 :هاي درست و نادرست را تعيين کنيدگزينه -1

 

 
 .است شرط کافي حجيت خبر واحد، وثاقت راوي( الف

 

 
 .باشد تواند در شرايطي حجتخبر فرد غير ضابط نيز مي( ب

 

 
 .دانندنمي عقال خبر غير ثقه را هرگز حجت( ج

 

 
 .است خبر فرد غير مسلمان راستگو، خبر ثقه( د

 

 
 .شودتلقي مي خبري که ثقه از عادل نقل کرده است، خبر صحيح( هـ

 

 
 .معصوم را از خود ايشان شنيده است کسي که بدون واسطه به سنت قولي دسترسي دارد، کالم( و

 
2- قريري، حکم ت با فرض فراهم بودن شرايط حجيت سنت. دخوانحضور معصوم نمازش را بدون اذان و اقامه مي شخصي در

 :استنباط شده در مورد اذان و اقامه کدام است

 

 
 عدم وجوب( الف

 

 
 عدم استحباب( ج

 

 
 عدم حرمت( ب

 

 
 عدم کراهت( د

 
3- از مفاهيم زير در اثبات حجيت سنت غير قولي دخالت دارد کدام يک: 

 

 
 جايگاه امام معصوم در هدايت جامعه( الف
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 است اينکه امام نيز يکي از افراد جامعه( د

 
 

 جلسه بيستم -اصول فقه 

  مقدمه

  محتواي آموزشي

  چکيده

  آزمون پاياني

 

  مقدمه

پردازيم که سه منبع از منابع استنباط حکم در اين بخش به بررسي سيره عقال، اجماع و سيره متشرعه مي

هستند. حجيت هر يک از آنها شرايطي دارد که دقت در آنها الزم است و نيز ميزان کاشفيت آنها از حکم 

 راي خصوصيتي است که بايد مورد توجه قرار گيرد.شرعي نيز دا

آنچه پس از پايان اين واحد درسي قادر به تشخيص و تحليل آنها خواهيد بود موارد زير است: کدام يک از 

هاي عقاليي حجتند و دليل حجيت آنها چيست؟ اجماع يعني چه؟ اجماع نزد اهل سنت و شيعيان از سيره

و به نظر اماميه بر چه اساسي کاشف از حکم شرعي است؟ سيره متشرعه نظر اعتبار چه تفاوتي دارد 

 چيست، چه تفاوتي با سيره عقال دارد و تحت چه شرايطي و چرا حجت است؟

- 
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  محتواي آموزشي

 

 سيره عقال

 براساس ديدگاه اصوليان، سيره عقال از موارد سنت تقريري است. 

د و در مجموعه شريعت دليلي بر مخالفت آن يافت نمي اگر عقال در دوره معصومان رفتاري داشته باشن

شود و به عبارتي آن سيره مورد رد و ردع شارع قرار نگرفته باشد، مي توان گفت آن سيره حجت است؛ 

چرا كه سکوت امام در برابر رفتار عمومي جامعه با فرض مخالفت آن عمل با شرع، با جايگاه امامت 

 مناسبت ندارد.

ره هاي عقاليي موجود در زمان ما نيز مي توانند حجت باشند؛ البته اگر بتوان اثبات كرد بر اين اساس، سي

كه در دوره معصومان هم وجود داشته است. بسياري از رفتارهاي عقال، امور مستحدث و نوپيدا نيستند؛ 

بر اثر حيازت  بلكه از قديم وجود داشته اند. استناد به ظهور الفاظ، استناد به خبر واحد، مالک دانستن

مباحات اوليه، اصل صحت، اصل لزوم، حجيت اقرار عليه مقر، ضمان اتالف و ده ها قاعده و رفتار عقاليي را 

 مي توان نشان داد كه معلوم است كه امري نوپيدا نيستند.

اثبات اينكه يك سيره در آن عصر معصومان هم وجود داشته است كار چندان مشكلي نيست. بخشي از 

ا را با مراجعه به كتب تاريخي و نيز رجوع به روايات به طور ضمني مي توان دريافت. در مواردي نيز سيره ه

طبع سيره به گونه اي است كه معلوم است كه امر تازه اي نمي باشد. قواعدي از قبيل آنچه گذشت از اين 

كه در غير اين صورت حتماً  قبيلند. نمي توان فرض كرد كه مردم به ظهور كالم استناد نمي كرده اند؛ چرا

 شيوه ديگري رايج بوده است كه علي القاعده ما از آن مطلع مي شديم.

در هر صورت مطابق ديدگاه اصوليان، تأييد شرع الزم است، ولو به همين مقدار كه ردعي صورت نگرفته 

 باشد.

 يادداشت تكميلي

اي ما باقي نمي گذارد كه سيره از جنبه به نظر مي رسد گاه سيره عقال به گونه اي است كه ترديدي بر

كامالً عقاليي انسان ها ناشي شده و امري كامالً وجداني است و تصور آنكه شارع با آن مخالفت كرده 

باشد، نامحتمل است. اين دسته از بناهاي عقال، به فرض آنكه بتوان آن را حراز كرد، موجب قطع به حكم 

 شرع مي شود.

  اجماع

فقها در يك مسأله از فتواي واحدي برخوردارند كه براي ما يقين حاصل مي شود كه ديدگاه گاه تعدادي از 

مي « اجماع»مورد نظر، مطابق ديدگاه معصومان و شارع است. چنين وضعيتي را در اصطالح علماي اصول، 

 گويند.

به يك مطلب وجود دارد و تفاوت اجماع با خبر متواتر در آن است كه در خبر متواتر، تعداد زيادي روايت نسبت 

خبار گفته يا فعلي توسط گروه قابل توجهي كه احتمال خطا در آن نمي رود نقل مي شود و در واقع تراكم اِ 

آن است كه گروهي كه خبر مي دهند، نظر خود را بيان  «اخبار حسي»صورت مي گيرد. منظور از  حسي

ه اند بيان مي كنند. اما در اجماع، تراكم تعدادي از نمي كنند؛ بلكه تنها آنچه را ديده يا شنيده و حس كرد

فتاوا و انظار فقهي صورت مي گيرد. فتوا هم گونه اي نقل نظر شريعت است، با اين فرق كه در فتوا، شخص 

 فقيه استنباط و نظر خود را بيان مي كند؛ نه اينكه آنچه را كه شنيده يا ديده است نقل كند.

 
همان طور که قرآن، عقل و سنت هر  ، اجماع به خودي خود دليل حکم است؛از ديدگاه علماي اهل سنت

كدام دليل مستقل به حساب مي آيند و ارزش هيچ كدام در ارجاع به ديگري نيست. از نگاه ايشان، توافق 
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علما بر يك مطلب، دليل صحت و اعتبار آن مطلب است؛ زيرا اتفاق علما، معصوم و عاري از خطا به حساب 

 د و نمي توان به چيزي كه خالف اتفاق است التزام پيدا كرد.مي آي

اما از نگاه عالمان شيعي، اجماع يا اتفاق به خودي خود ارزش ندارد و در عرض منابع ديگر از اعتبار خاص 

برخوردار نيست؛ بلكه اجماع، شبيه خبر متواتر است و نوعي دليل اثبات سنت و حاكي از سنت به حساب 

اگر اتفاق به گونه اي بود كه بتوانيم به سنت و ديدگاه معصومان پي ببريم مي توانيم از آن حال  مي آيد.

جهت كه حاكي از سنت است روي آن حساب كنيم؛ نه اينكه گفته شود اجماع يا اتفاق علما، خودش 

 منبعي در عرض سنت معصومان است.

علما بسيار اهميت پيدا مي كند. بايد با توجه به مسلک شيعيان، چگونگي كشف سنت از اتفاق و اجماع 

 ديد چگونه از يک اجماع مي توان به سنت رسيد؟

اصوليان شيعه راه هاي مختلفي براي كاشفيت اجماع ذکر کرده اند. در اين ميان، علماي متأخر بيشتر 

نظر،  مطابق اينتعبير مي شود.  «اجماع حدسي»گرايش به گونه اي از کاشفيت اجماع دارند كه از آن به 

که در عصر غيبت صغري يا « فقهاي متقدمين»گاه اتفاق علما، آن هم در عصر نزديك به امامان و به اصطالح، 

اوايل غيبت کبري مي زيستند، به گونه اي است كه هيچ توجيهي براي آن اتفاق و هم رأيي وجود ندارد، 

 است، اگرچه به آن تصريح نشده است.مگر آنكه گفته شود اين رأي و نظر به گونه اي از امامان اخذ شده 

فرض كنيد علماي قرن چهارم بر مطلبي اتفاق نظر دارند؛ حال آنكه بر آن, دليلي عقلي يا نقلي اقامه نشده 

است و به طور طبيعي سير استنباط مسأله به آن رأي منتهي نمي شود؛ اما مي بينيم چنين اجماعي 

و بزرگان ديگري  سيد مرتضي، شيخ صدوق، شيخ مفيد، يشيخ طوس شكل گرفته است. در نظر بگيريد که

بدون ذکر دليل به يك مطلب فتوا داده اند و هيچ اختالف نظري در آن ندارند. در اين موارد خود به خود به اين 

نكته منتهي مي شويم كه اين مطلب، از معصومان به جمع عالمان منتقل شده است و در اصل، فقيهان آن 

يافت كرده اند؛ زيرا اوالً اختالف نظر در ميان آنان امري بديهي است و مجتهدان اهل تقليد از را از امامان در

يکديگر نيستند و ثانياً زهد و عدالت و احتياط آنان به ايشان اجازه نمي دهد مطلبي را بدون حجت شرعي 

ن اتفاق نظر )يعني اتفاق بيان کرده، آن را به شارع نسبت دهند. با توجه به اين نکات کشف مي کنيم که اي

نظري که به طور طبيعي موانعي وجود دارد که مانع آن مي شود( بر اثر دسترسي به دليلي بوده است. اين 

كشف مبتني بر حدس است. وقتي همه راه هاي ديگر براي توجيه اين اتفاق بسته مي شود، حدس ما 

 ده است.تنها يك چيز خواهد بود و آن اينكه فتوا از معصوم تلقي ش

در توجيه اين نحوه از اجماع اين نكته را نيز بايد افزود كه تمام ديدگاه ها و نظرات معصومان جمع آوري نشده 

و به دست ما نرسيده است. اين امكان كامالً وجود دارد كه عالمان پيشين به دليل نزديكي آنها به زمان 

 عصر بعد از ايشان بازگو نشده است.حضور، مطالبي را دريافت كرده باشند كه براي ديگران و 

 با اين توضيح، اجماع حدسي، شرايط خاص خود را مي طلبد، از جمله اينكه:

اگر مدركي عقلي يا نقلي در ميان منابع باشد و فقها به  . فتواي مورد نظر نبايد داراي مدرك باشد.1

اجماع از قول معصوم از بين آن استدالل كرده باشند و همگي يك استنباط كرده باشند، کاشفيت اين 

مي رود؛ چرا كه مدرك پيش روي ماست و معلوم است كه فقيهان به استناد آن مدرك چنان فتوايي 

صادر كرده اند. در چنين مواردي هر فقيهي بايد خودش به آن مدرک مراجعه کند و اگر استنباط او 

 مخالف استنباط ساير فقها باشد، همان در حق او حجت است.

ين نيز مي توان پيش تر رفت: حتي اگر مدرك مورد نظر، به طور قطع و مسلم مورد استناد اجماع كنندگان از ا

قرار نگرفته باشد و تنها احتمال مي دهيم كه آنها به مدرك مورد نظر استناد كرده اند، باز هم كاشفيت 

 قطعي اجماع زير سؤال مي رود.

 اجماع محتمل المدرک حجيت ندارد.بر اين اساس گفته مي شود اجماع مدرکي يا 

. اجماع مورد نظر بايد در دوره اي شكل گرفته باشد كه احتمال اخذ آن از معصوم وجود داشته 2

بنابراين شرط كاشفيت اجماع حدسي آن است كه اجماع در دوره متصل به زمان امامت  باشد؛

 رد.حاصل شده باشد و اجماع فقهاي متأخر و معاصر حجيت و کاشفيت ندا

براساس آنچه بيان شد، در اجماع حدسي نيز نمي توان عدد خاصي از اجماع كنندگان را شرط کرد؛ بلكه 

بسته به مسأله مورد نظر و اهميت و شأن فقهاي اجماع كننده، درجه كاشفيت متفاوت خواهد بود. مهم آن 
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عان كنيم كه فتوا بر اساس است كه به نقطه اي منتهي شويم كه ديگر احتمال خالف به صفر برسد و ما اذ

 مدرکي معتبر صادر شده است.

 
  متشرعه سيره

همان طور كه گفتيم، گاه از اتفاق فتوايي فقيهان نزديك به عصر معصومان پي به ديدگاه ايشان مي بريم و 

گاه از رفتار و سلوك معيني كه در ميان مؤمنان و متشرعان شكل سنت را كشف مي كنيم. به همان ترتيب، 

 رفته است پي به ديدگاه معصومان مي بريم.گ

گاه رفتار خاصي تنها در جامعه دين داران و ملتزمان به شريعت خاص شكل گرفته است و آن رفتار توجيه 

خاصي ندارد و اينطور نيست كه مستند به دليل خاص يا يك نكته عقاليي و عمومي شكل گرفته باشد. 

نباشد و هيچ دليل و مستند شرعي كه توجيه گر مسأله باشد  وقتي هيچ توجيه عاطفي يا عقلي در ميان

تعبير مي شود، به خودي خود ما را به همان  «سيره متشرعه»نيابيم، اين سيره كه در اصطالح، از آن به 

نقطه اي مي رساند كه در اجماع حدسي گذشت؛ زيرا اگر اين نكته را در توجيه شكل گيري اين سيره در 

يم پيدايش اين سيره بر اساس تلقي رأي معصوم بوده است، بايد بگوييم يا به طور اتفاقي نظر نگيريم و نگوي

 اين سيره تحقق پيدا كرده است و مردم ناخودآگاه به اين رفتار روي آورده اند، يا دليل و فتواي فقها آنها را به

امامان و مفسران شريعت و از اين عمل منتهي كرده است و يا اينكه اين رفتار به دليل حضور ايشان در عصر 

 ناحيه آن بزرگان القا شده است.

اما احتمال اينكه يك رفتار عمومي، آن هم در جامعه دين داران و پيروان شريعت، از روي ناآگاهي و غفلت و 

به طور اتفاقي شكل گرفته باشد، فرض غير قابل قبولي است و با اطمينان نمي توان چنين احتمالي را در 

معه اي که خود را ملتزم به شريعت مي داند، پذيرفت. همچنين احتمال اينكه سيره مذکور از ادله مورد جا

شرعي استنباط شده و متشرعان چنين رفتاري را به استناد آن از خود نشان مي دهند نيز مشكل است؛ 

ونه اي نقل مي شد و در زيرا اگر چنين دليلي در ميان بود، با توجه به گستره ابتالي مردم به آن، حتماً به گ

اختيار قرار مي گرفت. بنابراين تنها توجيهي كه باقي مي ماند، همان است كه گفته شد. از اين رو اجماع 

حدسي و سيره متشرعه از حيث كشف ديدگاه معصوم با يكديگر شبيهند. فرق اين دو در آن است كه در 

رسيم؛ اما در سيره متشرعه از اتفاق متشرعه بر  اجماع، از اتفاق فتاوا و انظار فقهي به رأي معصوم مي

 عمل و رفتار خاص کشف سنت مي کنيم.

 
 يادداشت تکميلي

 «لبّي»يا  غير لفظياجماع، سيره عقال و سيره متشرعه، برخالف خبر که دليل لفظي است، از ادله 

ده باشد؛ بلکه يا از محسوب مي شوند؛ زيرا لفظ و عبارتي وجود ندارد که از قانون گذار معصوم صادر ش

مقوله فعل و رفتار است يا از مقوله اتفاق نظر بر يک حکم. بر اين اساس، خصوصيت ادله لفظي که 

خبر واحد »تمسک به اصالۀ الظهور است، در ادله لبّي موجود نمي باشد. مثالً اگر روايتي مي گفت: 

م؛ اما چنين لفظي در بناي عقال ، به اطالق آن تمسک کرده، هر خبري را حجت مي شمردي«معتبر است
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و سيره متشرعه وجود ندارد و تنها مشاهده مي کنيم که آنان به خبر واحد عمل مي کنند. بر اين اساس 

اگر شک کنيم محدوده عمل چه مقدار است، بايد تنها به قدر متيقن دليل لبّي تمسک کنيم. در اجماع 

د، تنها به صورت في الجمله يقين مي کنيم که حکمي در نيز اگر فتاوا به عبارت هاي گوناگوني بيان شون

شريعت وجود داشته و همه آن را اظهار کرده اند. اما اگر در اطالق و تقييد و سعه و ضيق حکم شک 

کنيم، بايد به قدر متيقن اخذ نماييم و مقداري را که مورد اتفاق همه است در نظر بگيريم؛ لذا نمي توانيم 

 ي از فقهاي اهل اجماع تمسک کنيم.به اطالق عبارت بعض

- 

  چکيده

 «يعني بناي عملي عقال و افراد جامعه. بناهاي عقاليي اگر در حضور معصوم جريان « سيره عقال

داشته باشند و با آنها مخالفتي نشده باشد، از حجيت برخوردارند؛ چرا که در غير اين صورت وظيفه 

 بود.و روشنگري ميهدايتگران جامعه در قبال چنين اعمالي نهي 

 اي که موجب يقين به حکم اي از فتواي واحدي برخوردار باشند، به گونهاگر تعدادي از فقها در مسأله

شود؛ ولي در خبر، لفظي که شنيده گيرد. در اجماع، رأي فقيه بيان ميشکل مي« اجماع»شرعي شود، 

 گردد.شده است نقل مي

 تقل بر حکم شرعي است؛ ولي از نظر اماميه اجماع در از نظر اهل سنت، اجماع فقها دليلي مس

 صورتي که موجب کشف حکم شرعي شود حجت است. 

  مبناي فقهاي متأخر در باب حجيت اجماع آن است که اگر اتفاق نظر فقهاي عصر نزديک به امامان در

يز شأن آنان باالتر از نظر گرفته شود، با توجه به اينکه اختالف رأي فقيهان با يکديگر امري طبيعي است و ن

شود که آنان به مدرکي آن است که بدون دليل حکمي را به شريعت نسبت دهند، اطمينان حاصل مي

باشد. در ايم؛ بنابراين چنين اجماعي کاشف از سنت و معتبر مياند که ما از آن محروم شدهدست يافته

 شود.گفته مي« اجماع حدسي»ت آن، اصطالح اصوليون، به اجماع با چنين رويکرد و تحليلي در حجي

  شرط حجيت اجماع آن است که مدرکي يا محتمل المدرک نباشد؛ زيرا در فرض اول بايد هر فقيهي

شود فتواي فقها مستند به استنباط خودش به ميزان داللت مدرک بنگرد و در فرض دوم نيز احتمال داده مي

 ر حاضر خالف آن باشد.از مدرک احتمالي باشد و چه بسا استنباط فقيه عص

  ،است که همان رفتار عملي متدينان يک جامعه « سيره متشرعه»از جمله ادله حکم شرعي

دانند و ملتزم به گيري عملي اهل شريعت با توجه به اينکه خود را پيرو يک دين ميباشد. جهتمي

تلقي و دريافت رأي و موافقت رساند که آنان رفتار خود را با شمرند، ما را به اين نتيجه مياحکامش مي

 اند که باز هم کاشف از سنت و حجت خواهد بود.معصوم شکل داده

  سيره متشرعه نيز در صورتي حجت است که در زمان معصوم موجود باشد و نيز اگر مدرکي يا

 محتمل المدرک باشد، فاقد حجيت خواهد بود.

- 

 آزمون پاياني

دانند مي حات را حتي بدون قصد مالکيت حيازت کننده نيز مفيد ملکيتشک در اينکه عقال حيازت مبا با فرض -1

 :کرد توان استنباطيا نه، از سيره چه حکمي در اين مورد مي

 

 .نمود توان حکم به مالکيت با قصد مالکيتالف( تنها مي 

 

 .خورده است قصد مالکيت الزم است؛ زيرا اطالق سيره عقال تقييد ب( 

 

 .تقييد زده است ج( قصد مالکيت الزم است؛ زيرا سيره عقال اطالق را 

 

 .است د( قصد مالکيت الزم نيست؛ زيرا سيره مطلق 

 
 :هاي درست و نادرست را تعيين کنيدگزينه -2 

 

 
جامعه رفتاري را پيشه کنند و شرايط حجيت نيز  الف( اگر متدينان با توجه به ارتکاز عمومي عقالي

 .است موجود باشد، از باب سيره متشرعه حجت
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شويند، اين خود را قبل از غذا و پس از آن مي هايب( با فرض اينکه متدينان به واسطه روايتي دست

 .سيره حجيت ندارد

 

 .کبري حجت نيست ج( سيره متشرعه در صورت پيدايش آن در اوايل غيبت 

 

 
زيرا بعيد است بدون تلقي رأي معصوم  د( سيره متشرعه حادث در اوايل غيبت کبري حجت است؛

 .حادث شده باشد

 
 کننده مال غير، ضامن است )ضمان اتالفي( و عدم ذکر دليل¬اجماع همه فقها بر اينکه تلف با فرض -3 

 . .........حکم،

 

 .المدرک است ين اجماعي حجت نيست؛ زيرا مدرکي يا محتملالف( چن 

 

 .حتمل المدرک نيستاند؛ پس مدرکي يا منکرده ب( چنين اجماعي حجت است؛ زيرا مدرک را ذکر 

 

 .به حسب فرض، داخل مجمعين هستند ز فقها نيزج( چنين اجماعي حجت است؛ زيرا پيشينيان ا 

 

 
به زهد و احتياط آنان در پرهيز از فتوا دادن بر  د( اجماعي فاقد مدرک از فقهاي متقدم است که با توجه

 .است خالف نظر معصوم، کاشف از حکم شرعي

 
 

 و يكم جلسه بيست -اصول فقه 

  مقدمه

  محتواي آموزشي

  کيدهچ

  آزمون پاياني

 

  مقدمه

گيرد، شهرت است. شهرت گاه در نقل از جمله اموري که گاه به عنوان دليل حکم مورد استناد قرار مي

شود، بدون آنکه مستند به روايتي ور اطالق ميروايت و گاه در عمل به روايت است و گاهي بر فتواي مشه

باشد. هر يک از اين سه قسم شهرت اثر خاص خود را دارد؛ بنابراين بايد بدرستي از هم تفکيک شوند و 

آثارشان معلوم گردد. نکته ديگر آن است که قرآن و سنت به عنوان دو منبع حکم شرعي ممکن است از 

باشند؛ مانند آنکه بين ادله آنها عموم و خصوص يا اطالق و تقييد يا جهات گوناگوني با هم رابطه داشته 

شود رابطه اين دو منبع با يکديگر تبيين شود تا بتوانيم استنباط تعارض برقرار باشد. اين مسأله موجب مي

 روشن و دقيقي داشته باشيم.

رت فتوايي را بشناسيد و از روايي، شهرت عملي و شه رود پس از پايان اين بحث بتوانيد شهرتانتظار مي

هم تفکيک کنيد، نقش شهرت را در استنباط حکم و تأثير احتمالي آن را بر ادله احکام بشناسيد و در نهايت، 

رابطه قرآن با سنت و نقش سنت را در مواردي که قرآن در موضوعي حکمي دارد که با حکم روايات يکسان 

 باشد، تبيين نماييد.نمي

- 

  محتواي آموزشي

 

 شهرت

شهرت روايي؛ شهرت عملي يا استنادي و شهرت شود:  ياد مي سه نوع شهرت در اصطالح اصوليان از

 فتوايي.

شود  گاه يك روايت در ميان راويان احاديث مشهور است؛ به گونه اي كه با مالحظه مجامع روايي معلوم مي

 از اين رو شهرت روايي بيانگر اهتمام اند.هكه محدثان بر ثبت و ضبط آن روايت در كتب روايي خود اصرار داشت

 باشد.راويان بر ضبط حديث و در نتيجه درج آن در كتب حديثي مي
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اما شهرت عملي يا استنادي آن است كه مشهور فقيهان نزديك به عصر امامت، به خبري از اخبار به عنوان 

توان گفت آن  ن عصر قرار گرفته باشد، ميوقتي روايتي اينگونه مورد اعتناي فقيها دليل استناد كرده باشند.

 روايت واجد شهرت عملي يا شهرت استنادي است.

ممكن است  با تعريف اين دو اصطالح معلوم مي شود كه اين دو شهرت در روايات، رابطه تساوي ندارند.

اما فاقد  روايتي واجد شهرت روايي بوده، توسط راويان و محدثان معتبر در كتب روايي آورده شده باشد؛

شهرت عملي باشد؛ به اين معنا كه مشهور فقها در مقام عمل چندان اعتنايي به آن نكرده باشند. برعكس، 

 ممكن است خبري فاقد شهرت روايي باشد؛ اما از شهرت عملي و استنادي برخوردار باشد.

اي نزديک به عصر ايي آمده باشد و هم مستند فتواي فقهتوان فرض کرد خبري هم در کتب روهمچنين مي

گيريم که بين اين دو نوع از شهرت رابطه عموم و خصوص امامت و قدماي اصحاب باشد. بنابراين نتيجه مي

 من وجه برقرار است.

گونه سوم ، شهرت فتوايي است. گاه فتوايي در ميان قدما شهرت يافته است، بدون بر ما معلوم باشد كه 

 كرده اند.آنها به چه روايتي يا مدركي استناد 

كه شهرت روايي موجب وثوق به صدور روايت  كاركرد شهرت روايي،، در باب ترجيح روايات متعارض است

نشده باشد به خودي خود تأثيري بر اصل حجيت و اعتبار خبر ندارد؛ اما اگر با روايات كامالً متعارض رو به رو 

 شويم، يكي از مرجحات، همان شهرت روايي است. مي

وقتي مشهور فقها به روايتي  عملي يا استنادي مي تواند مؤيد روايات و جابر ضعف سند باشد.اما شهرت 

عمل مي كنند و خود با سند روايت آشنا هستند، معلوم مي شود كه آنها قرايني دال بر صحت انتساب آن 

تبر كه چه بسا داراي خبر به معصوم را در اختيار داشته اند. در مقابل، اعراض قدما از يك خبر داراي سند مع

شهرت روايي هم بوده و در كتب روايي محدثان آمده است، خود دليل آن است كه فقها قرايني برخالف در 

 دست داشته اند و در نتيجه اعراض ايشان موهن سند اخبار است.

دي خود از اما شهرت فتوايي گذشته از مواردي كه براي ما وثوق به وجود دليل معتبر بوجود مي آورد، به خو

البته با مراجعه به كتب فقهي فقها براحتي مي توان اعتنا به شهرت فتوايي قدما را  اعتبار برخوردار نيست.

فهميد؛ زيرا در مواردي كه چنان شهرتي وجود داشته باشد، معموالً از فتواي برخالف پرهيز مي كنند و اين 

در اجماع حدسي باعث كشف قطعي قول معصوم اعتنا خالي از توجيه هم نيست؛ چرا كه همان مالكي كه 

 مي شد، در اينجا نيز تا حد قابل توجهي موجود است. 

وقتي مشهور فقيهان در دوره نزديك به عصر امامان بر مطلبي فتواي واحد مي دهند، ولو اينكه در حد 

به حكم مي  اجماع نباشد، با فرض اينكه مستندي هم ذكر نشده است، اگر نگوييم معموالً موجب وثوق

 شود که الاقل تا حدي كشف صورت مي گيرد كه احتياط بر مبناي آن خالي از وجه نيست.

  سنت ارتباط قرآن و

گاه سنت بيانگر حكمي است كه عيناً در قرآن نيز به آن اشاره شده است و در واقع در  ارتباط تأييدي: -1

به عبارتي سنت در بيان آن حکم  ست.سنت نه چيزي از آن کم شده و نه چيزي به آن افزوده شده ا

 مساوي با قرآن است. در اينجا سنت صرفاً جنبه تأييدي و تأكيدي دارد و چيزي بيش از ابالغ قرآن نيست.

گاه نيز سنت جنبه تفسيري پيدا مي كند؛ به گونه اي كه اگر بخواهيم به قرآن بسنده  ارتباط تفسيري: -2

مصاديق و موارد به اشتباه بيفتيم. بر اين اساس ممكن است سنت  كنيم ممكن است حداقل در پاره اي از

در مقام تخصيص يا تقييد يا تفصيل قرآن برآيد و حكمى كه در قرآن به صورت عام يا مطلق آمده است در 

 سنت تخصيص يا تقييد ب خورد و قيود و استثنائات آن آورده مي شود.

الً پذيرفتني و معقول است. اساساً عترت و سنت به مثابه با توجه به شارحيت سنت معصومان، اين امر كام

مكمل تفسيري قرآن است و مي توان پذيرفت كه حكمي را قرآن به صورت عام يا مطلق آورده باشد و قيود و 

 استثناءهاي آن در سنت آمده باشد.

است؛ اما در اين كاركرد در جايي كه سنت به صورت قطعي به دست ما برسد قابل قبول و مورد اتفاق 

مواردي كه سنت جنبه قطعي پيدا نكرده و تنها از طريق خبر واحد به ما واصل شده است نيز آيا مي توان 

همين كاركرد را قائل شد يا نه؟ براى كساني كه اساساً براي خبر واحد حجيتي قائل نيستند پاسخ معلوم 
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پذيرند كه بتوان قرآن را به اخبار آحاد  ند مياست اما آيا كساني كه خبر واحد واجد شرايط را معتبر مي دان

 تخصيص يا تقييد زد؟

مشكلي كه در ابتدي امر به ذهن مي رسد اين است كه قرآن داراي سند معتبر و قطعي است و خبر واحد، 

مطابق فرض، غير قطعي است؛ بنابراين چگونه مي توان با يك دليل غيرقطعي )ظنّي( از بخشي از ظاهر 

 كرد و اطالق يا عموم آن را به خاطر قيد يا استثنايي از روايات كنار زد؟ قرآن رفع يد

پاسخ طرفداران حجيت اخبار آحاد به اين سؤال روشن است: فرض بحث جايي است كه عموم يا اطالق 

قرآن به لحاظ داللت، قطعي نيست؛ بلكه تابعي است از قاعده اصالة الظهور و جريان اصالة العموم يا اصالة 

طالق و ما با آيه اي رو به رو نيستيم كه نص در عموم يا اطالق باشد و توان و قابليت تحمل تخصيص يا اال

تقييد را نداشته باشد. بر اين اساس، قرآن گرچه قطعي السند است و در انتساب اصل قرآن و آيات آن به 

عي است و در مقابل با روايتي دين و خداوند هيچ ترديدي در ميان نيست، اما چون داللت آن ظني و غير قط

رو به رو هستيم كه مشكلي براي حجيت ندارد مگر آنكه سر از مخالفت با قرآن درآورد. روايت و خبر واحد، 

باشد، اما در عوض داللت آن از قوت بيشتري گرچه از نظر سند، ظني است و قابل مقايسه با قرآن نمي

تصرفي كه از ناحيه خبر تفسير و تفصيل قرآن برآمده است. برخوردار است؛ چرا كه بنا به فرض، در مقام 

واحد در قرآن صورت مي گيرد، تصرف در سند نيست و سنديت آن را مورد مناقشه قرار نمي دهد؛ بلكه در 

و البته روشن است كه نهايت امر، داللت آن را محدود مي كند و قرينه اي بر تقييد يا تخصيص مي گردد 

مقوله مخالفت نيست تا گفته شود در اخبار آمده است كه روايات مخالف قرآن را بر ديوار تخصيص يا تقييد از 

بكوبيد. شأن تفسيري سنت اقتضا دارد كه عام يا مطلق را با آوردن استثنا يا قيد تفسير كند و مراد جدي 

 قرآن را بيان نمايد.

ن سكوت كرده است و در واقع گاه سنت بيانگر حكمي است كه قرآن نسبت به آ رتباط تأسيسي:ا -3

بسياري از  وارد حوزه تشريع مي شود و احكامي را كه در قرآن به آنها اشارتي نرفته است بيان مي كند.

احكام نكاح در قرآن آمده است. اما در عوض، بسياري نيز مورد اشاره قرار نگرفته است و در سنت به آن 

قرآن آمده است؛ مانند اينکه فرزندان و والدين و زوجين ارث پرداخته مي شود. بسياري از فروض ارث نيز در 

برند و سهم االرث آنان نيز تعيين شده است؛ اما سنت نيز به مواردي اشاره کرده است. نقش سنت مي

شود. فرض پذيرش سنت، پذيرش چنين تأسيس تکميل و بيان پاره اي از احكام است كه در قرآن يافت نمي

دارد و اگر كسي در كاركرد قبلي ترديد داشته باشد، در اين ويژگي جديد ترديد نخواهد  كاركردي را به دنبال

 باشد.داشت؛ زيرا شكي نيست كه تمام احكام در قرآن نيامده است و سنت عهده دار بيان آن مي

 يادداشت تكميلي

ست. در خصوص رابطه ديگري که ممکن است بين خبر واحد و قرآن کريم تصور شود، نسخ قرآن به خبر ا

 امكان نسخ آيات قرآني از طريق سنت الزم است به نكات زير توجه شود:

شود، معناي آن اين وقتي حكمي نسخ مي نسخ در واقع چيزي نيست جز انتهاي زمان يك حكم. .1

است كه در امتداد زمان و در نقطه نسخ، از اعتبار مي افتد. همان طور كه در كتب مختلف اعتقادي گفته 

شود، نسخ در مورد احكام الهي به معناي تغيير اراده نيست تا اشكالى در ميان باشد؛ بلكه به اين مي 

معناست كه از ابتدا و در واقع امر، اراده محدوده بوده است؛ نهايت اينكه در مقام بيان، اراده به شكل 

م كه مهلت حكم موقت اظهار نشده است. حال وقتي دليل ديگري دال بر نسخ مي آيد، كشف مي كني

 قبلي سر آمده است.

. نسخ در قرآن توسط قرآن هم ممكن است و هم واقع شده است. رجوع به كتب علوم قرآني بيانگر 2

 باشد.موارد اين نسخ مي

. نسخ قرآن توسط سنت قطعي نيز قابل قبول است و مي توان موارد آن را در تاريخ شريعت جست و 3

 جو كرد.

واحد مورد نفي اكثريت، بلكه اجماع مسلمين است. البته اين به آن معنا نيست  . نسخ قرآن توسط خبر4

كه چنين نسخي قابل توجيه نظري نيست؛ بلكه از مذاق شريعت و نيز اجماع مسلمين فهميده مي 

شود كه شرع خواسته است باب ادعاي نسخ را ببندد تا جز در مواردي كه قطعي است، دعواي نسخ 

 مقبول نيفتد.
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- 

  يدهچک

 نام دارد که به معناي کثرت نقل « شهرت روايي»شود: نوع اول، شهرت به سه قسم تقسيم مي

شود؛ باشد. صرف شهرت روايي و کثرت نقل، دليل حجيت خبر نمييک روايت در مجامع و کتب روايي مي

ت که در باب آن اسگردد. اثر ديگر شهرت روايي ت پذيرفته مياي بر وثوق به صدور رواياما به عنوان قرينه

 شود.تعارض دو خبر، خبري که واجد شهرت روايي باشد بر خبر ديگر مقدم مي

  نام دارد آن است که روايتي مورد استناد بيشتر فقها واقع شده « شهرت عملي»نوع دوم شهرت که

ت سطه شهرباشد، اين ضعف به واباشد. اثر شهرت عملي آن است که اگر روايتي مبتال به ضعف سند 

اشکال باشد، کند. در مقابل اگر روايتي از نظر سند تام و بي شود و روايت حجيت پيدا ميعملي جبران مي

دهد. اين دو اثر در جايي است که ولي مورد اعراض مشهور قرار گرفته باشد، حجيت خود را از دست مي

 گيري کرده باشند.مشهور قدما نسبت به روايتي موضع

  باشد که به خودي خود حجيت ندارد؛ اما اگر به قدماي از فقها مربوط مي« ييشهرت فتوا»نوع سوم

گردد و در مواردي کاشف از حکم شرعي خواهد بود و الاقل مبناي باشد، از قرائن حکم شرعي قلمداد مي

 گيرد.احتياط قرار مي

 ي خواهد أکيدتباشد که در اين صورت جنبه حکم مستفاد از سنت گاه همان حکم کتاب خدا مي

باشد. اگر سنت از جهت سند داشت. نقش ديگر سنت، تفسير مراد قرآن از طريق تخصيص يا تقييد مي

قطعي باشد، چنين نقشي پذيرفتني است و اگر به صورت اماره ظني معتبر باشد، مورد مناقشه قرار گرفته 

يز نم داللت آن بر ظواهر قرآني کند و تقدياست؛ ولي با توجه به اينکه خبر واحد در سند قرآن مناقشه نمي

تواند شود، بلکه جمعي عقاليي و عرفي است، بنابراين خبر واحد ميدر عرف عقال مخالفت محسوب نمي

 مخصص يا مقيد باشد.

  اگر قرآن در مورد بعضي از احکام سکوت کرده باشد، نقش سنت در بيان چنين مواردي قطعي و

 مسلم است.

- 

 آزمون پاياني

ا حاضر از همان روايت کراهت ر قيهي در حالکردند، اگر فاينکه مشهور فقهاي متقدمين از روايتي حرمت را استنباط مي با فرض -1

 ................ بفهمد، در اين صورت

 

 
 .باشدنمي چون فتواي اين فقيه مخالف فتواي قدماست، معتبر( الف

 

 
 .کندثابت مي شهرت مذکور، شهرت عملي است و حجيت داشته، حکم را( ب

 

 
 .نرسيده است، حجيت ندارد شهرت مذکور، شهرت عملي است؛ اما چون به حد اجماع( ج

 

 
 .براي خودش حجت است مذکور حجيت ندارد و فهم هر فقيهي از روايت شهرت( د

 
2- ها نادرستندها درست و کدام گزينهگزينه کدام: 

 

 
 .شودمي شهرت عملي موجب وثوق به صدور روايت( الف

 

 
 .شودمي اي بر وثاقت راويلي قرينهشهرت عم( ب

 

 
 .شودمي اعراض مشهور از روايت، موجب تضعيف خبر( ج

 

 
 .نيز دارد؛ اما عکس آن صادق نيست هر روايتي که شهرت روايي داشته باشد، شهرت عملي( د

 
3- است کدام گزينه صحيح« بردال ميراث للقاتل؛ قاتل ارث نمي»: روايت نبوي در مورد: 

 

 
 .ناسخ آيات ارث است( الف
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 .جنبه تأسيسي دارد( ب

 

 
 .يدي داردجنبه تأک( ج

 

 
 .است مخصص يا مقيد آيات ارث( د

 
4- گزينه نادرست است کدام: 

 

 
 .کندضعيف السند باشد، ضعف سندي را جبران مي فتواي مشهور فقهاي معاصر اگر بر اساس روايت( الف

 

 
 .کندبر آن صدق نمي« شهرت فتوايي»اصطالح  اگر فتواي مشهور مبتني بر مدرک معلومي باشد،( ب

 

 
ساقط جيت روايت دال بر جواز وارد شده است، آن روايت را از ح فتواي مشهور بر حرمت در جايي که در همه کتب حديث( ج

 .کندمي

 

 
 .باشدآنان از سيره عقال باشد، حجت نمي اگر احتمال دهيم فتواي مشهور بر اساس نوع تلقي( د

 
 

 و دوم جلسه بيست -اصول فقه 

  مقدمه

  محتواي آموزشي

  چکيده

  آزمون پاياني

 

  مقدمه

عقل از جمله منابع استنباط حکم شرعي است. براي روشن شدن هر چه بيشتر مطلب بايد انواع احکام 

عقلي را شناخت تا بتوان موارد قابل استدالل را از غير آن تشخيص داد و نيز کيفيت استدالل را شناخت. از 

گيرد، قياس است که در اين درس به آن نيز مواردي که در باب حجيت عقل مورد بحث قرار ميمهمترين 

 پردازيم.مي

شما قادر خواهيد بود پس از پايان اين قسمت موارد زير را بررسي و تحليل کنيد: احکام عقلي مستقل و 

شاعره و در مقابل آنها، احکام عقلي غير مستقل چيستند و چه ارتباطي با احکام شرعي دارند؟ نظريه ا

گرايان در باب حسن و قبح عقلي چيست؟ ديدگاه اصوليون و اخباريون در باب حسن و قبح عقلي چه عقل

تفاوتي باهم دارد؟ قاعده مالزمه چيست و آيا حجيت دارد؟ چه ارتباطي ميان بناي عقال و حکم عقل عملي 

م قياس با توجه به نحوه کشف علت حکم وجود دارد؟ قياس يعني چه و ارکان آن کدام است؟ اقسا

 چيست؟ کدام يک از اقسام قياس حجت است و کدام حجت نيست و چرا؟

- 

  محتواي آموزشي

 

 عقل

اي كه ما از آنها استفاده مي كنيم و از طريق آن به حكم شرعي در اصطالح اصوليان، احكام عقلي

 دسترسي پيدا مي كنيم بر دو گونه اند:

منظور از اين دسته از احكام عقلي، مجموعه اي از قواعد عقلي است كه  ر مستقل:. احكام عقلي غي1

ما براي رسيدن از يک حكم شرعي به حكم شرعي ديگر به آن نيازمنديم و در واقع احكامي است عقلي، 

 مانند بحث از اينكه آيا ميان وجوب يك شي ء با وجوب مقدمه كه در روابط ميان احكام شرعي برقرار است؛

آن ارتباطي هست يا نه و يا اينکه آيا وجوب يك فعل دليل بر حرمت ضد آن مي شود يا نه و... ما پيش از اين 

تحت عنوان مالزمات عقلي به اين مباحث پرداختيم. در اين گروه از مباحث، احكام عقل به عنوان قواعدي در 

 م:گوييتفسير احكام شرع به كار گرفته مي شوند. به عنوان مثال مي
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 .حج شرعاً واجب است 

 اش نيز واجب است.هر چيزي كه واجب باشد، مقدمه 

 .پس مقدمه حج نيز شرعاً واجب است 

باشد، حكم شرعي است صغراي قياس كه نقطه شروع استدالل مي شود كه در اين استدالل،مالحظه مي

 و حكم شرعي در حقيقت موضوع حكم عقل در كبراي قياس قرار گرفته است.

ممكن است پاره اي از اين مالزمات مورد قبول  يت عقل در اين ساحت، اختالفى ميان فقيهان نيست.در حج

بعضي بوده و پاره اي ديگر آن را انكار كنند؛ اما در اينكه مي توان از عقل به عنوان ابزار در وصول به حكم 

 شرع استفاده كرد بحثي در ميان نيست.

كامي هستند كه به طور مستقيم بيانگر حسن يا قبح افعالند و در اين گروه اح . احكام عقلي مستقل:2

بر اساس اين دسته از احكام عقلي، پاره اي از  معروف اند.« گزاره هاي حسن و قبح عقلي»اصطالح به 

 باشند و بايد آنها را انجام داد.افعال قبيحند و ما بايد آنها را ترك كنيم و پاره اي ديگر حسن مي

يا حرمت شرعي از طريق اين گروه از احكام مبتني بر اين است كه قاعده مالزمه را بپذيريم  استنباط وجوب

 به عنوان مثال بگوييم: و آن را کبراي قياس قرار دهيم؛

 .ظلم عقالً قبيح است 

 .هر چه عقالً قبيح باشد، شرعاً نيز قبيح است 

 .ظلم شرعاً قبيح است 

گفته اند كه تمام مقدمات براى وصول به حكم شرعى،  «ت عقلىمستقال»اين گروه از احكام را از آن رو 

عقلى است؛ برخالف گروه قبل كه روابط ميان احكام شرع را بيان مى كرد و لذا با انضمام يك حكم شرعى 

 به يک قاعده عقلي، به حكم شرعى ديگر مى رسيم.

 باشد. اين گروه، برخالف غير مستقالت عقلي، مورد قبول همه انديشمندان نمي

از جمله نزاع هاى پردامنه در تاريخ تفكر اسالمى، نزاع بر سر مسأله حسن و قبح عقلى است: آيا عقل 

احكامى دارد كه بر مبناى آن شخص به واسطه انجام يا ترك فعل قابل سرزنش يا قابل مدح باشد؟ آيا 

يا بدى و حسن و قبح به  عقل همان طور كه بسيارى واقعيات را درك مى كند، مى تواند نسبت به خوبى

 معنايى كه گذشت نيز اظهارنظر كند؟

معروفند، معتقدند كه حسن و قبح به اين معنا نمى تواند « اشاعره»در پاسخ به اين سؤال، گروهى كه به 

مورد ادراك و حكم عقل باشد. خوبى يا بدى افعال و در نتيجه، قابل سرزنش يا مدح بودن، بعد از امر و 

برخوردار « قبح»يا « ح سن»خداوند صورت مى گيرد. هيچ فعلى بدون حكم خداوند از وصف  دستور شارع و

 نمى شود و اگر حكم شارع نبود، هيچ كس را به خاطر هيچ رفتاري نمى توانستيم مؤاخذه كنيم.

و  تصور اين گروه بر آن است كه اگر بخواهيم خوبى يا بدى را تابع حكم عقل بدانيم، خداوند را تحت نظام

شايد اختالف ديدگاه ها در تشخيص قيود اخالقي آورده ايم و قائل به محدوديت او در افعالش شده ايم. 

خوبى يا بدى پاره اى از افعال و نيز ناتواني عقل در درك بسيارى از موارد و نياز او به وحى و نبوت نيز اين 

 ديدگاه را تقويت كرده است.

تواند حسن و قبح ها متكلمان شيعى بر اين عقيده بوده اند كه عقل ميدر مقابل، عقل گراها و از جمله آن

بسيارى از افعال، با نگاه عقل، َحَسن يا قبيحند و اگر حكم شارع هم نباشد، مى بينيم كه  افعال را درك كند.

اساً در مواردى عقال به استناد درك عقلى خود نسبت به خوبى يا بدى بعضى از افعال اتفاق نظر دارند. اس

اگر حكم عقل را نايديده بگيريم، هيچ دليلى بر اطاعت شارع و خداوند نداريم. اينكه اطاعت او الزم است، 

وابسته به درك عقلى ما است و اگر بخواهيم لزوم اطاعت از شارع را به دستور خود شارع وابسته كنيم، 

 محال الزم مى آيد.

شود كه از ديد اشاعره، خوب آن است كه خدا طه آشکار ميبا اين توضيح، تفاوت اين دو ديدگاه در اين نق

دستور مى دهد و مادامى كه او دستور نداده است هيچ فعلى خوب نيست و همين طور فعل بد آن 

است كه خداوند به ترك آن فرمان داده است. اما از نگاه مخالفان )معتزله و شيعيان( خداوند كار خوب را 

خوبى دستور مى دهد و چون فعلى خوب است به آن دستور مى دهد؛ نه انجام مى دهد و خداوند به 

 آنكه چون دستور داده است خوب شده است.
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اما اينكه در موارد زيادى بر سر تشخيص خوبى يا بدى پاره اى از افعال اختالف مى شود دليل بر اين نيست 

ر )عقل نظرى( عقول با يكديگر كه عقل به خوبى يا بدى حكم نمى كند؛ زيرا همان طور كه در حوزه نظ

 اختالف مى كنند، در حوزه عمل )عقل عملى( نيز چنين اختالفاتى هست.

البته طبيعى است كه درك تمام موارد حسن يا قبح از تحت شمول عقل متعارف بشر خارج است. تشخيص 

آنها اشراف نداريم و نهايى در حسن و قبح تابع شناخت بسيارى از عوامل تأثيرگذار است كه گاه ما به همه 

لذا حكم به خوبى يا بدى براى ما مشكل است و ما معموالً به سكوت برگزار مى كنيم و آن را به شرع 

 واگذار نماييم.

از نظر اصوليان در صورتى كه حكم عقل و درك او را نسبت به حسن و قبح بپذيريم و قبول كنيم كه گاه عقل 

يا خوبى عملى پى مى برد، آنگاه اين فهم و درك قابل اعتنا است  آدمى )بدون مراجعه به شريعت( به بدى

 و به اصطالح حجت است.

در مقابل، اخباريون به حجيت قطع ناشى از احكام عقل عملى اعتقاد ندارند و از اين رو است كه در درون 

 تفكر شيعى، اخباريون به داشتن ديدگاه هاى ضد عقلى معروف شده اند.

ه هر گونه سلب حجيت از قطع ناشى از عقل عملى به اينجا منتهى مى شود كه اصوليان معتقدند ك

دليليت عقل سلب شود و در صورتى كه عقل حجيت خودش را از دست بدهد، ما در رجوع به شرع نيز 

هاى شرعى نيز حجيت عقل و دليل عقلي است.  دچار مشكل مى شويم؛ چرا كه پشتوانه حجيت

صول عقايد مبتنى بر عقل باشد، اما در فروع و مسايل جزئى عملى نتوانيم چطور مى توان پذيرفت كه ا

 عقل را ميزان و مالك قرار دهيم؟

  قاعده مالزمه

اينكه هر آنچه عقل به آن حكم كرده است حتماً مورد حكم شارع نيز هست، قاعده اى است كه از آن به 

اختالفاتى وجود دارد و نيز در پذيرش اين قاعده  تعبير مى كنند. در تحليل مفاد اين قاعده «قاعده مالزمه»

در مقابل  -اجماعى در ميان فقيهان و اصوليان نيست. اما هر چه هست اين نكته را مى توان به اصوليان 

حكم عقل در اين گونه موارد، همانند حكم شرع الزم الرعاية است و ما نيازى به  نسبت داد كه -اخباريون 

 عقل نداريم.حكم جديدى مطابق حكم 

، احكام شرعى را الزم االتباع مى داند. حال كه وجوب اطاعت از شارع، به حكم آدمى تحت تأثير حكم عقل

عقل است، بايد پذيرفت كه وقتى عقل به قبح رفتار و عمل خاصى حكم مى كند، همين حكم و ادراك مى 

احكام عقل نيازى به اين نيست كه بر به عبارتى در ضمانت اجراى تواند مبناى عمل و لزوم رعايت باشد. 

طبق آن حكم و اعتبار شرع صورت پذيرد و مى توانيم بگوييم آنچه عقل دستور داده است شرع نيز تأييد مى 

 كند، حتي اگر به طور جداگانه حكمى در آن زمينه صادر نكرده باشد.

 يادداشت تكميلى

ذکر مى شود و در استدالل بر « بناي عقال» گاه نيز اصطالح« حكم عقل»در اصطالح فقها گاه اصطالح 

 مطالب گاهى به دليل عقل استناد مى كنند و گاه نيز به بناي عقال.

بعضى از اصوليان براى حكم عقل در مقام ح سن و قبح و بايد و نبايد و به طور كلى براي عقل عملى 

ييم فالن عمل قبيح است، بدان وجهه اى مستقل از بناي عقال قائل نيستند. از نگاه ايشان وقتى مى گو

معناست كه عقال بر اين قبح بنا گذاشته اند و اين توافق ضمنى در ميان ايشان هست كه فاعل چنين 

عملى مورد سرزنش قرار بگيرد. همچنين وقتى مى گوييم عقل حكم به قبح عمل مى كند، منظور آن 

منظر، ما احكام عقل عملى به صورت است كه بر تحسين فرد و تشويق او بنا گذاشته اند. از اين 

هاي عقاليى نداريم و احكام عقلى در اصل به همان احكام عقال و بنا و مستقل و جدا از بناها و سيره

 توافق ايشان بازگشت مى كند.

در مقابل، بسيارى معتقدند كه ما همان طور كه در مورد وجود يا عدم بسيارى از امور قضاوت مى كنيم، 

نين ظرفيتى برخوردار است كه نسبت به خوبى يا بدى و حسن و قبح و بايد و نبايد نيز عقل ما از چ

قضاوت كند. البته در اينکه معناى دقيق اين گزاره ها چيست اختالفات زيادى وجود دارد؛ اما هر چه 

 هست، مى توان پذيرفت كه عقل، چنين احكامى نيز دارد.
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قال تفاوت وجود دارد: اولى احكامى است كه با صرف نظر از بنا و بنابراين نظر، ميان احكام عقل و بناي ع

توافق وجود دارد و تحقق حكم وابسته به توافق و قرار ميان عقال نيست؛ اما دومى از احكامى است كه 

 در بستر اجتماع و بر اساس نياز و ضرورت و بر مبناى توافق عقال صورت مى پذيرد.

  قياس

ثابت است و ما به نحوى به علت آن حكم وقوف داريم. در اين صورت سعى مى گاه حكمى براى يك مسأله 

كنيم بر مبناى آن علت حكم را به موارد ديگرى كه آن علت برقرار است سرايت دهيم. در چنين جايى مى 

 توانيم بگوييم نوعى قياس انجام داده ايم و حكم را به موارد مشابه سرايت داده ايم.

 ياس مى توان گفت قياس داراى اركان زير است:با توجه به تعريف ق

 منظور همان مورد اصلى است كه حكمى اصلى هم درباره آن ثابت است. . اصل )مقيس عليه(:1

 ن سرايت دهيم.آخواهيم حكم اصل را به منظور مورد مشابه است كه مي . فرع )مقيس(:2

 اصل و فرع اجرا كنيم.منظور همان چيزى است كه مى خواهيم در هر دو مورد  . حكم،3

 يابد.علت نيز همان وجه مشتركى است كه بر مبناى آن، حكم از اصل به فرع جريان مي . علت.4

وقتى حرمت شرب خمر را به مايع ديگري از مخمرها سرايت مى دهيم، حرمت، حكم شرعى است. شرب 

رع است كه قرار است حكم را به خمر نيز اصل است كه حكم ابتدا درباره آن ثابت شده است و مايع ديگر، ف

 آن سرايت دهيم و علت نيز به عنوان مثال مسكر بودن مى باشد.

گاه  علت در اصطالح اصول همان مالك و مناطى است كه حكم به خاطر آن بر روى متعلق خود رفته است.

شود؛ مثل اينكه  علت مورد تصريح شارع قرار مى گيرد؛ يعنى همراه با بيان حكم، به علت آن نيز اشاره مى

 است. منصوصشارع تصريح کند علت حرمت، اسكار است که در اين مورد، علت، 

گاه نيز علت مورد تصريح قرار نمى گيرد؛ اما به تناسب حكم و موضوع، مناط و مالك فهميده مى شود؛ مثل 

ه علت و مناط حکم در اين مثال، اگرچه ب« با پدر و مادر با لحن تند سخن نگوييد.»اينكه گفته مى شود: 

تصريح نشده است، اما فردى كه مورد خطاب قرار گرفته است، به تناسب، متوجه مالك و مناط اين دستور 

 مى شود.

در صورتى كه مناط حکم نه مورد تصريح قرار گرفته باشد و نه از ظاهر عبارت به تناسب ميان حكم و موضوع 

ت كه از روى قرائن خارجى دسترسى به مناط حكم پيدا فهميده شود، تنها راهى كه باقى مى ماند آن اس

 گفته مى شود. «علت مستنبط»كرده، آن را استنباط كنيم. به اين مورد 

 
  حجيت قياس

آيا مى توان حكم را از اصل به فرع سرايت داد؟ آيا فهم ما از علت كافى است كه حكم را به مواردى كه 

 علت در آن وجود دارد سرايت دهيم؟

ديد اگر در جايى به استناد ادله قابل دفاع به علت دسترسى پيدا كنيم، چنين كارى مجاز است. حكم بى تر

داير مدار علت و البته به آن است. نمى توان پذيرفت در جايى مناط موجود نباشد و در عين حال حكم وجود 

تمام شرايط الزم براى وجود داشته باشد؛ همچنان كه نمى توان فرض كرد در جايى با وجود مناط و با وجود 

حكم، آن حكم وجود نداشته باشد. بنابراين مى توان پذيرفت که هرجا به مالك و مناط حكم دسترسى پيدا 

 كنيم، حكم قابل تعميم است.

جايى كه مالك و مناط از عبارت فهميده شود، چه به آن تصريح شده باشد، يا بتوان استظهار عرفي 

ناميده مى « قياس منصوص العلة»گر بالمانع است. اين گونه قياس، در اصطالح نمود، تعميم به موارد دي

 شود.
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اين بيع باطل »تعميم در مواردي كه تصريح به علت شده باشد، روشن است؛ مانند آن كه گفته شود: 

همين طور اگر عبارت شارع به «. باشداست. علت بطالن اين است كه غرري است و بيع غرري باطل مي

بود كه هر مخاطبى مالك را استظهار مى كند، تعميم بالمانع است؛ چراكه در واقع اين نحوه تعميم به نحوى 

در اين نحو از قياس، با «. اين بيع باطل است؛ چون غرري ا ست»ظهور بازمى گردد؛ مانند اينكه بگوييم: 

به ساير موارد سرايت مى فرض اينكه مالك را فهميده ايم، از مورد، الغاى خصوصيت مى كنيم و حكم را 

دهيم. در ساير موارد ممكن است اين مالك به نحو شديدتر و قوى تر وجود داشته باشد كه در آن صورت 

توان گفت وقتى نبايد با كالم درشت با پدر سخن گفت، برقرار مى شود. به عنوان مثال مي« قياس اولويت»

 به طريق اولى نمى توان آنها را كتك زد.

مستنبط »توان مالك و علت را از تصريح خود شارع و نيز از ظاهر عبارت به دست آورد، قياس، اما اگر ن

خواهد بود. در چنين وضعيتى اگر استنباط يقينى و قطعى باشد، به دليل حجيت ذاتى قطع، « العلة

ى حجت تعميم حكم از اصل به فرع قابل قبول است. از ديدگاه اصوليان شيعه، قياس مستنبط العلة يقين

 است و از قابليت استناد برخوردار است.

اما اگر به طور يقينى، علت را استنباط نكنيم و تنها از روى حدس و گمان و در حد ظن به علت دسترسى 

گذار مورد اعتبار پيدا كنيم، نمى توان حكم را به فرع سرايت داد؛ چراكه ظن، مادامى كه از جانب قانون

 استناد نخواهد داشت.  قرار نگرفته باشد، قابليت

در ميان نصوص دينى ما نيز نسبت به اين گونه قياس نهى فراوانى شده است و ما حق نداريم بر مبناى 

 حدس غير قطعى به گمانه زنى علت بپردازيم و حكم را به ساير موارد تعميم بدهيم.

قينى، قياس اولويت و قياس ر خالف قياس هاى سه گانه: مستنبط العلة يب -بنابر آنچه گذشت، قياس ظنى 

 ت و اعتبار برخوردار نمى باشد.از حجي -منصوص العلة 

- 

  چکيده

  شود. حکم عقلي مستقل حکمي تقسيم مي« غير مستقل»و « مستقل»حکم عقلي به دو قسم

است که بيانگر حسن و قبح افعال است و براي رسيدن به حکم شرعي از آن، نيازمند حکم شرعي ديگري 

 کند.در مقابل، حکم عقلي غير مستقل حکمي است که رابطه ميان دو حکم شرعي را بيان مينيستيم. 

  حکم مستقل عقلي به ضميمه قاعده مالزمه بين حکم عقل و شرع، حکم شرعي را نتيجه

دهد. اما اصل حکم مستقل عقل محل مناقشه است. اشاعره معتقدند عقل با قطع نظر از شرع قادر به مي

شوند؛ در حالي که معتزله و قبح نيست و خوب و بد، پس از حکم شارع خوب و بد مي تشخيص حسن و

 باشد.ادر به تشخيص حسن و قبيح ميقاي موارد به طور مستقل شيعيان معتقدند عقل در پاره

  قائل شدن به حسن و قبح به معناي تشخيص همه موارد خوب و بد نيست و بشر به دليل جهل به

 نيازمند بيان شارع در زمينه حسن و قبح نيز هست.بسياري از امور، 

  ،اخباريون شيعه، حجيت قطع به حکم شرعي ناشي از حکم عقلي را قبول ندارند. در مقابل

اصوليون معتقدند سلب حجيت از درک قطعي عقل منجر به سلب حجيت از حکم عقل به لزوم اطاعت از 

 پذيرند.س، حتي اخباريون آن را نمياي است که هيچ کشرع نيز خواهد شد و اين، الزمه

  ،در تفسير حسن و قبح عقلي بعضي از اصوليون معتقدند حقيقت اين احکام، نه يک ادراک عقلي

بلکه بناي عملي عقال بر نيک يا بد دانستن بعضي از امور است. بر اين اساس، مستقالت عقلي از قبيل 

باشد و حکم عقلي عقل قادر به تشخيص خوب و بد ميبناي عقال خواهند بود. اما نظريه ديگر آن است که 

 در اين موارد، با قطع نظر از روش عقال وجود دارد.

 «عليه( را براي يعني با توجه به مشابهت دو چيز با يکديگر، حکم موضوعي )اصل يا مقيس« قياس

قطعي باشد، عليه شده در مقيسموضوع ديگر )فرع يا مقيس( ثابت بدانيم. در صورتي که مالک کشف

 قياس از نوع قطعي و در غير اين صورت ظني خواهد بود.

  گاه در عبارت به مالک قطعي تصريح شده است يا مالک حکم از ظاهر عبارت قابل برداشت

تر از اصل باشد، گويند. اگر وجود علت در فرع، روشن« قياس منصوص العله»باشد که به چنين قياسي مي
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است که در آن، علت حکم « قياس مستنبط العله». نوع ديگر قياس قطعي، گويند« قياس اولويت»بدان 

 شود. قياس قطعي در همه اشکالش حجت است.بدون آنکه در عبارتي آمده باشد، کشف قطعي مي

 باشد، حجت نيست و در نصوص ديني نيز قياس ظني که يکي از اقسام قياس مستنبط العله مي

 مورد مذمت شديد قرار گرفته است.

- 

 آزمون پاياني

 :است ها نادرستها درست و کدام گزينهکدام گزينه«. ظلم نکنيد»: فرمايدمي قرآن -1

 

 
 .است بنا به نظر اشاعره، آيه دليل ارشادي( الف

 

 
 .است ارشادي بنا به نظر اماميه، آيه دليل( ب

 

 
 حکم عقل مراجعه نمايند توانند بهاخباريون براي اثبات حرمت شرعي ظلم نمي( ج

 

 
 .نهي در آيه تمسک کنند توانند بهاخباريون براي اثبات حرمت شرعي ظلم نمي( د

 

 
 .نيازي به آيه فوق ندارند اصوليون غير اخباري براي اثبات حرمت شرعي ظلم( هـ

 
2- توان فهميد شرط وکالت در ضمن مي «يع قابل فسخ نيست؛ زيرا بيع، عقِد الزم استبشده در ضمن عقد وکالت شرط»: عبارت از

 . ............اساس ين استنباطي برچن. عقد نکاح نيز غير قابل فسخ است

 

 
 .قياس اولويت است( الف

 

 
 .قياس ظني است( ب

 

 
 .قياس منصوص العله است( ج

 

 
 .است قياس مستنبط العله( د

 
3- باشدمي هاي زير صحيحکدام يک از گزاره« بيع صبي باطل است»: عبارت در مورد: 

 

 
 .شودحسوب مينوعي تصرف مالي م فهميم صدقه صبي هم باطل است؛ زيرااز عبارت مي( الف

 

 
 .فهميم بيع صبي به صورت معاطاتي هم باطل استمي چون قياس مستنبط العله حجت است، از عبارت( ب

 

 
 .العله است ها، قياس منصوصسرايت دادن حکم به انواع بيع( ج

 

 
 .باشدقياس نمي مميز هم باطل است و اين استدالل از باببيع صبي ( د

 
4- گزينه درست و کدام نادرست است کدام: 

 

 
 .گيردقياس قرار مي اي عقلي در کبرايدر دليل عقلي، همواره قاعده( الف

 

 
 .اي صرفاً عقلي استشود که کبراي قياس، قاعده ناميده مي« مستقل»عقلي مستقل به اين دليل حکم ( ب

 

 

عقلي ديگري  رسيم و در حکم عقلي مستقل، به حکمشرعي مي در حکم عقلي غير مستقل، در نتيجه استدالل، به حکم( ج

 .رسيممي

 

 
 .رسيمديگر مي در حکم عقلي غيرمستقل، از حکم شرعي به حکم شرعي( د

 

 
 .رسيممي در حکم عقلي مستقل، از حکمي عقلي به حکمي شرعي( هـ

 
 

 و سوم جلسه بيست -اصول فقه 

  مقدمه
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  محتواي آموزشي

  چکيده

  آزمون پاياني

 

  مقدمه

و « استصالح»، «استحسان»از جمله اموري که احتمال حجيت آنها وجود دارد و بايد پيرامون آن بحث کرد، 

باشند. عرف عقاليي نيز است که در ديدگاه بسياري از اهل سنت داراي اعتبار مي« سد ذرايع و فتح ذرايع»

تواند در مواردي جنبه کاشفيت از حکم شرعي داشته باشد؛ عالوه بر آنکه نقش عرف منحصر به اين مي

مورد نيست. سرانجام بايد به ادعاي کساني پرداخت که معتقدند هر ظن و گماني حجت است؛ مگر 

 مواردي که به دليل خاصي از اعتبار ساقط شده باشند.

گيريد از اين قرار است: استحسان يعني چه و آيا حجت است يا پايان اين واحد درسي فرا ميآنچه پس از 

نه؟ استصالح يعني چه؟ مصلحت سنجي در حيطه احکام شرعي با مصلحت سنجي در حيطه مديريت 

جامعه چه تفاوتي دارد؟ فتح ذرايع و سد ذرايع چيستند و دو حيطه کاربرد آنها کدام است؟ عرف در چه 

اي با موضوع احکام دارد؟ نقش عرف در تواند کاشف از حکم شرعي باشد؟ عرف چه رابطهواردي ميم

بر آن وارد  شود و چه اشکالياي از آن گرفته ميتفسير الفاظ چيست؟ مقدمات انسداد چيست، چه نتيجه

 است؟

- 

  محتواي آموزشي

 

 استحسان

جعه به منابع اصولى اهل سنت متوجه اختالف زياد براى استحسان تعريف روشنى ارائه نشده است. با مرا

دليلى »در تعريف آن مى گويند:  حنفيانايشان در تعريف و نيز در حجيت و اعتبار آن مى شويم. بعضى چون 

بعضى ديگر چون «. است كه در ضمير مجتهد شكل مى گيرد، در عين اينكه قابل اظهار به لفظ نيست

تعبير كرده اند و در بعضى موارد از آن به « و توجه به مصلحت و عنصر عدالت التفات»از آن به عنوان:  مالكيه

از طرفى بعضى چون حنفيان آن را در حد  [1]تعبير نموده اند.« آنچه مجتهد به عقل خود مى پسندد»عنوان 

از آن به بدعت و  شافعيهتعبير مى كنند. در نقطه مقابل، « قياس حنفى»ه اند و از آن به بااليى پذيرفت

 تشريع ياد كرده اند. مالكيان و حنبلى ها نيز آنرا پذيرفته اند.

در هر صورت با توجه به مالكى كه در كاربرد دليل عقل بيان شد، تا زماني كه ترجيحات عقلي موجب قطع 

اين ترجيحات در نهايت ظنونى را به دنبال دارند كه اصل بر عدم  آنها استناد كرد. نشده است نمى توان به

اعتبار آنهاست. آنگاه كه مجتهد در مقام كشف حكم شرع است، اگر بخواهد به اين گونه ترجيحات عقلى 

به شرع  غير يقينى استناد كند، از مسير استنباط و فهم كالم شرع بيرون آمده، ديدگاه خود را بدون دليل

 نسبت خواهد داد.

  استصالح

به كارگيرى عقل ظني گاه خود را در قالب مصلحت سنجى و تشخيص احكام بر مبناى مصالح نشان 

دانيم که احکام شرع در چارچوب مصالح و مفاسد مي اوالً شود که بر اين اساس چنين ادعا مي دهد.مي

ندگى، مقوله هايى غير تعبدى هستند و در همه جوامع به ابواب معامالت و امور متعارف ز ثانياً قرار دارند. 

 بنابراين مى توان بر مبناى مصالحى كه تشخيص داده مى شود حكم كرد.نحوى وجود دارند. 

مى گويند: دين اسالم، دين بر مبناى مصالح و مالکات است و از آنجا كه احكام تابع مصالحند و از طرفى در 

ها، اموري معقولند، يعنى عقل آدمى قابليت درك آنها را امالت، مصالح و مالکحوزه امور متعارف زندگى و مع

دارد، بنابراين در حوادث جديد و مستحدث، فقيه مى تواند مصلحت را رهيافت صدور حكم خود قرار دهد و اگر 

باب شناخت مصلحت باز نباشد، نمى توان شريعت خاتم را كه شريعتى جهانى و هميشگى است، 

 پذيرفت.

هاى احكام دسترسى پيدا كند، همان طور كه قبالً گذشت، اگر عقل به طور قطعى به درك مصالح و مناط

مى تواند به حكم مورد نظر ملتزم شود. اما صرف تشخيص ظنى و گمانى كافى نيست و همانند قياس 
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اساس حدس و گمان  به عبارت ديگر بر آنچه برهاى ظنى و استحسانات، خارج از قاعده استنباط قرار دارد. 

 شود.اطالق نمي« استنباط حکم شرعي و نظر شارع»شود، فهميده مي

 تفاوت قائل شد:  دو رهيافت در باب مصلحتبا وجود اين، بايد بين 

 . مصلحت به مثابه طريق كشف حكم شرع.1

 . مصلحت به مثابه رهيافتى در مديريت جامعه و اِعمال احكام حكومتى.2

م شرعي است يا مديريت سنجي آيا کشف حکتوان پرسيد: مقصود ما از مصلحتبه عبارت ديگر مي

 جامعه؟

خواهيم بر اساس مصلحتى كه تشخيص مى دهيم در مقام كشف حكم شرع برمى در فرض اول، ما مي

گوييم ما حق نداريم بر اساس مصلحت سنجى آييم و برآيند را به شرع نسبت دهيم. در اينجا است که مي

را به شرع نسبت دهيم. اما در رهبانيت دوم، حاکم و مدير جامعه که مجرى است، حق دارد  ظنى، حكمى

 در محدوده اى كه به او سپرده شده است )حوزه عمومى( بر مبناى مصالح تصميم گيرى كند.

كشف شرع بر مبناى مصلحت، غير از رعايت مصلحت در مقام اجرا است. اولى كارى فقيهانه و كاركردى 

است كه از ضوابط خود تبعيت مى كند و دومى اقدامى واليى است و معلوم است كه اِعمال  تفسيرى

 واليت بايد در چارچوب مصلحت باشد.

با همين رويكرد مى توان فتح ذرايع و سد ذرايع را نيز كه در ادبيات اصولى اهل سنت رايج است مورد 

 بررسى قرار داد. 

مه( كه به افعال واجب منتهى مى شود شرعاً واجب است و يا نمى توان گفت هر ذريعه )وسيله و مقد

هر وسيله و ذريعه اى كه منتهى به حرام مى شود شرعاً حرام است؛ اما مى توان گفت حاكم اسالمى 

اين اختيار را دارد كه در چارچوب مصالح با وضع بازدارنده ها جلوى رسيدن به رفتارهاى شرعاً ممنوع را 

و نيز با وضع مشوق هايى حتى الزامى، راه را براى انجام پاره اى از واجبات باز كند سد كند )سد ذرايع( 

)فتح ذرايع(. اين اختيارات، اختيارات حکومتي حاکم است و همان طور كه گفتيم، تنها به دليل وجود 

 اي نمى توانيم حكم به وجوب يا حرمت كنيم.رابطه ذريعه اى و مقدمه

  ع رف

چه محدوده هايي قابليت استناد دارد منوط به آن است که انواع کاربرد آن را مورد فهم اينکه عرف در 

 مالحظه قرار دهيم.

  منبع عرف به عنوان .1

آيا رفتارى كه متعارف است يا فهمى كه جنبه عمومى دارد و نوع مردم از آن تبعيت مى كنند مى تواند به 

وك و رفتار اكثريت مردم دليل بر صحت و در نتيجه عنوان يكى از منابع فهم شريعت ملقى شود؟ آيا سل

 انتساب آن به شرع مى شود؟

در پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد تذكر داد كه منظور، عرف عموم يا عام است. روشن است كه عرف در 

معناى كامالً عام آن كه شامل برهه هاى متفاوت زمانى و نيز مكان هاى مختلف مى شود، چيزى جز همان 

 چنين سيره و بنايي از دو حال خارج نيست:ه عقال يا بناي عقال نيست و سير

. به گونه اى است كه قطع پيدا مى كنيم امرى است كامالً تحت تأثير عقل و وجدان بشرى و 1

 باشد.ترديدى باقى نمى ماند كه امرى صحيح و وجدانى مي

يل ديگرى غير از آن جنبه وجدانى چه بسا يك رفتار به دال . احتمال عدم صحت آن را مى دهيم.2

عقلى، جنبه عمومى پيدا كرده باشد. در اين صورت بايد مطمئن شويم كه سيره و عرف مذكور مورد 

تواند بدين طريق کشف شود که معصومان شاهد آن سيره تأييد شرع قرار گرفته است. اين تأييد مي

 اند.اند و در مقابل آن سكوت کردهو روش بوده

عرف از حجيت ذاتى برخوردار نيست و تا زماني كه صحت و مطابقت آن با وضيح معلوم مى شود كه با اين ت

 احكام عقل قطعى يا شرع احراز نشده است از اعتبار الزم برخوردار نمى باشد.

  تعيين كننده موضوع عرف به عنوان .2

تحديد خاصى از آن نکرده است و بسيارى از احكام شرع بر روى موضوعاتى رفته اند كه خود شارع تعريف و 

در واقع همان فهم عرفى يا رويه عرف مبنا به حساب مى آيد. عناويني از قبيل: َكسب، مؤونه، فقير، نياز 

زوجه، شأن، و... ده ها بلكه صدها عنوان در موضوعات احكام شرع در نظر گرفته شده است بدون اينكه 
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گونه موارد گفته مى شود كه احكام شرع از موضوعات عرفى  در اينخود شارع آنها را تعريف کرده باشد. 

 تبعيت مى كند و به عبارت ديگر، اين الفاظ در شرع همان معنايي را دارند که در عرف دارند.

 روشن است كه در اينجا عرف بيانگر حكم نيست؛ بلكه بيانگر محدوده موضوع احكام است.

  عرف در مقام استظهار و اكتشاف اراده ها .3

افعالى كه افراد انجام مى دهند و نيز گفتارهايى كه القا مى كنند در چارچوب عرف و فهم عرفي سنجيده 

عرف است كه معلوم مى  مى شوند. فهم اراده افراد در قراردادهايي كه مى بندند تابع تفسير عرف است.

است كه مشخص مى كند بر  كند وقتى طرفين اين عبارت را به كار مى برند چه منظورى دارند و نيز عرف

 فرض سكوت، قرار چگونه تفسير مى شود.

الظهور مى گنجند خارج از فهم عرف نيست و قواعدى قواعد استظهار كلمات كه همگى در چارچوب اصاله

 كامالً عرفى هستند؛ همان طور که در مقام تفسير رفتار اشخاص و ظاهر افعال نيز مبنا همان عرف است.

 و حجيت مطلق ظنانسداد باب علم 

در كتب اصولى، در انتهاى مباحث مربوط به حجج و امارات، از حجيت يا عدم حجيت مطلق ظن بحث مى 

 تعبير مى شود: «مقدمات انسداد»شود. اين حجيت مبتنى بر مقدماتى است كه در اصطالح اصوليان به 

ان اهل شريعت موظف به . اجماالً مى دانيم كه در شريعت تكاليفى مقرر شده است و ما به عنو1

 رعايت آنها هستيم. )وجود تكاليف قطعى(

. همين مقدار كه به طور اجمال مى دانيم وظايفى مقرر شده است کافي است تا از عهده آن 2

 وظايف برآييم و نمى توانيم بيتفاوت باشيم. )عدم جواز اهمال شريعت(

انين و وظايف شرعى به طور کامل بسته . به داليل مختلفى راه علم و امارات معتبره به اين قو3

 است. )انسداد باب علم و علمى(

 . نمى توانيم در هر مسأله اى به اصول عمليه رجوع كنيم و حكم شك را بار كنيم.4

 . با فرض وجود ظن )به معناى عام آن( جايز نيست به طرف مقابل ظن )وهم( استناد كنيم.5

به تكاليف داريم و اين علم منجز است. و بايد به يكى از  روح اين استدالل آن است كه علم اجمالى

 هاي زير از عهده تكليف خارج شويم:شکل

 . تحصيل علم تفصيلى به تك تك تكاليف و عمل به آنها.1

 . جريان اصول عمليه در هر مسأله متناسب با مورد.2

 . عمل به موهومات.3

 . عمل به مظنونات.4

ف ممكن نيست؛ چون فرض ما فرض انسداد باب علم و علمى )حجت معتبر( اما تحصيل علم به تك تك تكالي

است. از طرفى نمى توان به اصول عملى ترخيصي تكيه كرد؛ چون فرض بر آن است كه ما به اصل وجود 

تكاليف علم داريم. و جريان اصول ترخيصي در همه موارد شک، منافات با اين علم دارد. جريان اصل احتياط و 

حتياط در همه موارد نيز منتهى به عسر و حرج مى شود كه قطعاً شارع از ما نخواسته است. حکم به ا

ماند که ظن تقديم وهم بر ظن نيز ترجيح مرجوح بر راجح است كه عقل آن را نمى پذيرد. پس ترديدي نمي

جيت شده مطلقاً حجت و قابل استناد است. البته اگر نسبت به مورد خاصي در شريعت تصريح به عدم ح

 باشد، استثنائاً حجت نيست.

پس ظن مطلقاً حجت »... گوييم: در اينكه نتيجه مقدمات انسداد چيست و به عبارت ديگر مي

. حجيت بنا 2. حجيت بنا بر كشف. 1مراد چيست، اصوليان به دو نظريه اشاره كرده اند: « است

 بر حكومت.

شف مى كنيم كه شارع، ظن مطلق را حجت منظور از كشف آن است كه بر اساس مقدمات انسداد ك

 ظنون مطلقاً از ناحيه شارع معتبر شناخته شده اند. دانسته است و به عبارتى

منظور از حكومت نيز آن است كه عقل حكم به حجيت ظن مى كند؛ نه اينكه كشف مى كند كه شارع آن را 

 که حکمي عقلي بود.حجت دانسته است. بنابراين نظريه، حجيت ظن همانند حجيت قطع است 

از ديدگاه مشهور اصوليان مقدمات انسداد قابل ايراد است؛ زيرا باب علم و علمى باز است و ادله قطعى 

و نيز امارات معتبر، مانند خبر واحد به اندازه اى كه علم اجمالى ما را پاسخگو باشد در اختيار ما هست 
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کنيم، علم اجمالي به وجود تکاليف معتبره کشف ميو ما پس از احكام و تكاليفي که با ادله و امارات 

ديگر نداريم و واجد علم اجمالى نيستيم. به عبارتى اين طور نيست كه حتى با عمل به ادله و امارات، 

 باز هم علم اجمالى به تكاليفى ديگر در ميان باشد.

 
  .ر.ک: فلسفة التشريع في االسالم، مبحث استحسان [1]

 

 

- 

  چکيده

  توجه »يا « پسند عقلي مجتهد»تعاريف مختلفي شده است؛ از جمله تعريف آن به « استحسان»از

گرچه استحسان نزد بسياري از اهل سنت حجيت دارد، ولي به نظر، اماميه چون «. به مصلحت و عدالت

 باشد.ست، حجت نميآور نييقين

 باشند و مصالح در حوزه معامالت و امور متعارف فرض که احکام تابع مصالح ميبعضي با اين پيش

اند و آن را حجت و سنجي را گشودهيعني مصلحت« استصالح»زندگي براي بشر قابل فهم ا ست، باب 

قطعي حجتند و ساير موارد هاي سنجيدانند. در پاسخ بايد گفت تنها مصلحتکاشف از حکم شرعي مي

 باشند.همچنان فاقد اعتبار مي

 کند؛ يعني حاکم در محدوده اقتدار و اختيارات خويش استصالح گاه در حيطه مديريتي نمود پيدا مي

ه و پذيرفتني ها در اعمال مديريت، امري پسنديدکند. رعايت مصلحتهايي ميگيريبر اساس مصالح تصميم

 باشد.نمي ها از حکم شرعيسنجيف اين مصلحتاست؛ ولي به معناي کش

 هايي که به واجب يعني باز کردن راه« فتح ذرايع»اي از اهل سنت، مقدمه هر واجبي را از باب عده

شمرند. در اين مورد حرام مي« سد ذرايع»دانند و مقدمه هر حرامي را از باب شود، واجب ميمنتهي مي

جوب يا حرمت مقدمه واجب يا مقدمه حرام نداشته باشيم، به صرف گمان نيز بايد گفت اگر دليل قطعي بر و

ها نسبت به واجب و حرام ها يا بازدارندهتوان حکمي را به شرع نسبت داد. در عين حال وضع مشوقنمي

 به عنوان راهکاري حکومتي براي توسعه فرهنگ عمل به احکام شرعي پذيرفتني است.

 اي است که موجب قطع به صحت و رضايت شارع نسبت به آن ه گونهعرف عقال يا بناي عقال گاه ب

شود که در اين صورت حجت و کاشف از حکم شرعي است. اما اگر بناي عقال ظني باشد، در صورتي مي

 که مستحدثه نباشد و شرع نيز با آن مخالفتي نکرده باشد، حجت است.

 ف خاصي ارائه نکرده باشد، فهم عرف حجت در باب تحديد و تعريف موضوع حکم، اگر قانونگذار تعري

 است.

  نقش ديگر عرف، تفسير الفاظ و کشف اراده متکلم از آنها و نيز تعيين ميزان داللت تقرير و سکوت

 قانونگذار است.

  بعضي از اصوليون معتقدند چون باب علم و باب امارات و ظنون معتبر خاص بسته است، به ناچار بايد

معروف است، براساس چند نکته شکل « دليل انسداد»انيم. دليل ايشان که به هر نوع ظني را حجت بد

گيرد: علم اجمالي به تکاليف و لزوم امتثال آنها، عدم امکان تحصيل علم تفضيلي يا اماره )ظن خاص(، مي

راه  عدم امکان مراجعه به اصول عمليه در تک تک موارد يا مراجعه به احتمال ضعيف ) وهم(؛ بنابراين تنها

باقيمانده، حکم به حجيت مطلق ظن است. البته بعضي معتقدند نتيجه مقدمات انسداد، حجيت شرعي 

 دانند.مطلق ظن است و بعضي آن را از باب حکم عقل حجت مي

 شود از ميان اطراف علم به اعتقاد مشهور اصوليون، باب علم و علمي باز است و همين موجب مي

علوم بالتفصيل شوند و بدين ترتيب نسبت به ساير موارد، علم اجمالي اجمالي به تکاليف، مواردي م

 نخواهيم داشت.

- 

 آزمون پاياني

گزينه  در کدام -1

تعيين مفهوم 
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واژه 

شده به مشخص

عرف واگذار 

 :نشده است

 

 
 .زمان آغاز روزه، طلوع فجر است( الف

 

 
 .بيع، عقد الزم است( ب

 

 
 .باشدعسر و حرج رافع تکليف مي( ج

 

 
 .نماز واجب است( د

 
2- دليل انسداد، موارد درست و نادرست را مشخص کنيد درباره: 

 

 
 .ظن را قبول ندارند قائالن به حجيت مطلق ظنون، اصل اولي عدم حجيت( الف

 

 
 .توان به خبر واحد عمل کرداست، پس نمي ها چون باب حجيت ظن خاص بستهبه اعتقاد انسدادي( ب

 

 
 .شودبه ظنون مي ادله انسداد موجب کنار گذاشتن اصل عدم حجيت نسبت( ج

 

 
 .انسداد، حجيت آن است چون قياس از مصاديق ظن است، پس الزمه قول به( د

 
3- ايد کدام گزينه درست استبه آنچه تا کنون خوانده با توجه: 

 

 
 .امر حکومت تلقي شود تواند نوعي استصالح دراجبار به سوادآموزي مي( الف

 

 
 .ها نيز خالف شرع استسواد به سوادآموزي در پادگانسربازان بي با فرض اينکه سوادآموزي وجوب شرعي ندارد، اجبار( ب

 

 
 .ايع باشدحاکم جامعه اسالمي معتقد به حجيت استصالح يا فتح ذر اجبار به سوادآموزي در صورتي قابل توجيه است که( ج

 

 
 الف و ج( د

 
4- ندان را مشخص کتواند تفاوت بين قياس و استحساز مفاهيم زير مي کدام يک: 

 

 
 ظني بودن دليل( الف

 

 
 جريان اصل اولي عدم حجيت( ب

 

 
 تشبيه يک مورد به مورد ديگر( ج

 

 
 شارع جواز استناد حکم به( د

 
 

 و چهارم جلسه بيست -اصول فقه 

  مقدمه

  محتواي آموزشي

  چکيده

  آزمون پاياني

 

  مقدمه
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کلف در عمليه م دهد که متکفل بيان وظيفهتشکيل مي« اصول عمليه»بخش مهمي از علم اصول را مبحث 

فرض عدم حجت بر حکم شرعي است. هر شکي بسته به ويژگي آن، مجراي اصل عملي خاصي است؛ 

 تا مجراي هر اصلي مشخص گردد. ها را بشناسيمبنابراين الزم است انواع اصول عمليه و نيز اقسام شک

 ي با امارات راشناسيد، نسبت اصل عملبا دقت در مطالب اين بخش درسي تعريف اصل عملي را مي

شک بدوي »هاي: شويد، تعريف اصطالحفهميد، با انواع اصول عمليه را بر اساس نوع شک آشنا ميمي

را که حاکي از « وشک غير بدوي، شبهه مفهوميه، شبهه مصداقيه، شبهه حکميه و شبهه موضوعيه

ام با اصل مثبت و حجيت آن بندي ديگر از اصل و سرانجگيريد، با دو تقسيماقسام مختلف شک است فرا مي

 گرديد.آشنا مي

- 

  محتواي آموزشي

 

  عمليه اصول

  تعريف اصل عملى

گاه دليل قطعى يا اماره معتبر بر حكم واقعى نداريم و همچنان در حال شك نسبت به واقع قرار داريم. در 

ل معلوم مى كنند. ر عمشود که در نهايت، تكليف ما را دچنين وضعيتى اصولى عقلى يا شرعى پياده مي

اين اصول واقع را به ما نشان نمى دهند و ادعاى گزارش از واقع را ندارند؛ اما در عمل از ما رفع حيرت مى 

كنند و ما با تكيه بر اين اصول و قواعد مى توانيم بگوييم كه مسأله فيصله پيدا كرده است و از نگرانى 

 اين نکته، تفاوت اصلي امارات با اصول عمليه است. نسبت به وظيفه خود در قبال واقع خارج شده ايم.

موضوع اصول عمليه، شك است؛ به اين معنا كه فرض رجوع به اين قواعد جايى است كه هيچ دليلي، اعم 

از علم يا علمى )اماره معتبر( در اختيار ما نباشد. از اين رو گفته مى شود: امارات بر اصول مقدمن د و 

وقتى دليل به معناى  «.االصل دليٌل حيث  ال دليل»يا:  «كه دليلى در ميان نباشد اصل، دليل است آنجايى»

اماره و حجت معتبر كه بيانگر واقع باشد در ميان نيست، به اصل مراجعه مى كنيم و لذا اصل عملى همواره 

 در طول امارات قرار مى گيرد؛ نه در عرض آن.

واقع نداريم و همچنان در وضعيت شك به سر مى بريم، اصول  با توجه به اينكه در بسيارى از موارد راه به

 عملى از موقعيت ويژه اى در نظام فقهى و حقوقى ما برخوردار است.

  تقسيم بندى شك

در اصول « شك»به دليل كاربرد اصطالح  موضوع رجوع به اصل عمليه، شك است.همان طور كه گذشت، 

مى كنيم. آشنايى با اين تقسيمات از آن جهت حائز اهميت عمليه، در اينجا به موارد مختلف آن اشاره 

 است كه پاره اى از اصول تنها در پاره اى از موارد و شك ها جارى مى شوند.

  شك مقرون به علم اجمالى -شك بدوى  .1

مى  «شك مقرون به علم اجمالى»در علم اجمالى، نسبت به خصوصيات اطراف شك داريم. چنين شكى را 

شكى است كه مقرون به علم اجمالى نيست و از آن در اصطالح اصوليان به « شك بدوى»مقابل، گويند. در 

 نيز تعبير مى شود. «شبهه بدويه»

  شبهه موضوعيه -شبهه حكميه  .2

شك در وجوب نماز  شبهه حكميه، شك يا شبهه اى است كه متعلَق آن، خود حكم به نحو كلى است.

 گونه حكمى اعم از تكليفى يا وضعى از موارد شبهه حكمى است.جمعه، صحت قرارداد معلّق و هر 

گذار برمى گردد. وقتى قانون داراى اجمال باشد يا در مورد حكمى نص اين نوع شك در واقع به فعل قانون

خاصى نداشته باشيم و يا بر فرض وجود، نصوص با يكديگر در تعارض باشند، چنين اشتباه و شكى به وجود 

منشأ شك حكمى را اجمال نص يا فقدان نص يا تعارض نصوص ين رو است كه در كتب اصولى، مى آيد. از ا

 دانسته اند.

در مقابل، گاه اصل حكم براى ما معلوم است و شكى در آن ناحيه وجود ندارد؛ اما در فعليت و جريان حكم 

د، قصاص نمى شود؛ اما مثل اينكه مى دانيم قاتل اگر پدر باشنسبت به مورد خاصى در خارج شك داريم؛ 

دانيم كه مستطيع بايد به حج برود؛ اما نسبت به مستطيع بودن نسبت به پدربودن او ترديد داريم و يا مي

شخص ترديد وجود دارد. اين نوع از شك، ناشى از جهل به قانون نيست؛ چراكه فرض بر اين است كه اطالع 
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موارد در ناحيه تطبيق قانون بر مورد خاصى است و به بيان  ترديد ما در اينكافى از اصل حكم و قانون داريم. 

 ديگر، شبهه موضوعيه ناشى از اشتباه در امر خارجى است.

  شبهه مصداقيه - شبهه مفهوميه .3

مثل  گذار اخذ شده است؛گاه منشأ شك، اجمال و ترديد در ناحيه مفهومى است كه در حكم شارع و قانون

 و... در عبارت مورد ترديد باشد.« بالغ»، «يتيم»، «فقير»، «ربا»، «ابن سبيل»اينكه مفهوم 

در مقابل، گاه مفهوم روشن است و اجمالى در آن ناحيه نيست؛ اما به دليل اشتباه خارجى، مصداق بودن 

يعنى چه، اما در تحقق قتل توسط شخصى ترديد « قاتل»مثالً مى دانيم  يك فرد براى مفهوم روشن نيست؛

 قق رابطه زوجيت ترديد وجود دارد.شود؛ اما در تحبه چه کسي گفته مي« زوجه»مى دانيم داريم و يا 

  غير تنزيلى -اصول تنزيلى  .4

اي از اصول عملى به گونه اى هستند كه عالوه بر اينكه تكليف ما را در عمل مشخص مى كنند، يك پاره

هارت بگذاريد و فرض كنيد شى ء طاهر است، مثالً به ما مى گويند اصل را بر ط وضعيت را فرض مى گيرند؛

فعل حالل است، قرار داد صحيح است و... . اينها همه فرض هايى هستند كه تكليف ما را در عمل معلوم 

مى كنند و در عين حال يك ادعاى ظاهرى يا حكم ظاهرى را هم به دنبال دارند؛ زيرا ما خود را در ظاهر و 

شمريم، معامله را صحيح فرض مى كنيم، شخص را زنده به حساب مى ىفرض، نه در واقع، واجد طهارت م

مى ناميم؛ چراكه با نوعى تنزيل و فرض همراه « اصول تنزيلى»اين دسته از اصول عملى را آوريم و... . 

 است.

و به عنوان مثال مى گوييم: كسى كه از واقع اطالع ندارد اما پاره اى اصول عملى، با تنزيل همراه نيستند. 

هيچ راهى هم براى اطالع در اختيار نداشته است، مسئوليتى متوجه او نيست. اين حكم عقل به برائت 

ذمه، همراه با تنزيل نيست؛ بلكه تنها به اين معنا است كه چون تكليف به شخص نرسيده است، فاقد 

 مجاز بودن بگذاريم. يست؛ نه اينكه فرض را بر حالل بودن وباشد و هيچ مجازاتى متوجه او نمسؤوليت مي

  اصل مسببى -اصل سببى  .5

 به اين مثال ها توجه كنيد: 

. شخص مستطيع است؛ پس حج بر او واجب است و وقتى شك داريم مستطيع است يا نه، به طور 1

 طبيعى شك داريم كه حج بر او واجب است يا نه.

و ترديد در صحت عقد نكاح به ترديد در . اگر عقد نكاح صحيح واقع شده باشد، رابطه زوجيت پديد مى آيد 2

تحقق رابطه زوجيت منتهى مى شود و ترديد در رابطه زوجيت نيز به ترديد در تحقق آثار زوجيت منتهى مى 

 شود.

وقتى بين دو چيز رابطه سببيت و مسببيت شرعى و قانونى برقرار باشد و يك چيز يا يك حكم به يك 

عى ترديد در اولى به ترديد در دومى منتهى مى شود. در اينجا حكم ديگر منتهى مى شود، به طور طبي

 وجود دارد.« شك مسببى»و « شك سببى»گفته مى شود كه 

نكته: از مثال ها معلوم مى شود كه سبب يا مسبب بودن، امورى نسبى و اضافى هستند. چه بسا چيزى 

مى شود، نسبت به سبب نسبت به اثر خودش سببى است؛ ولى از آنجا كه خودش نيز اثر محسوب 

خودش مسببى به حساب مى آيد. مثالً تحقق ملكيت نسبت به تحقق آثار آن مانند جواز تصرف، سببى 

 است؛ اما نسبت به تحقق صحيح عقد، مسبب به حساب مى آيد.

و « اصل سببى»اى كه در ناحيه سبب جارى مى شود، بر اساس ترتيب سبب و مسبب، اصل عملى

ناميده مى شود. اصوليان معتقدند هرگاه جريان اصل « اصل مسببى»ه مسبب اصل جارى در ناحي

سببى با مانعي مواجه نباشد، آن اصل بر اصل مسببى مقدم است و به عبارتى اصل جارى در ناحيه 

شود: اصول سبب بر اصل جارى در ناحيه مسبب، مقدم و حاكم است. به همين دليل گفته مي

حيه موضوعات احكام جارى مى شوند( بر اصول حكمى )اصل هاى جارى موضوعى )اصل هايى كه در نا

 در ناحيه احكام( تقدم دارند.

  اصل مثبت

در ادله اى كه مفاد آنها گزارش از واقع است و جنبه واقع نمايى دارند، وقتى چيزى اثبات مى شود، مى 

از اين جهت گفته مى  زمه دارد.توان گفت لوازم آن نيز اثبات شده است و كشف واقع با كشف لوازم آن مال
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حجت و قابل استناد مى « مثبتات امارات»اي و به اصطالح، شود: لوازم عقلى، عرفى و عادى چنين ادله

 باشند.

شود و اصول عمليه چيزى را اثبات نمى كنند و در نهايت در مقابل، در اصول عمليه چون واقع کشف نمي

از اين رو گفته مى شود:  فى، عادى و عقلى آنها اثبات نمى شود.تنها چيزى را فرض مى گيرند، لوازم عر

 مثبتات اصول عملى حجت نيستند و نمى توان به آن استناد كرد.

به عنوان مثال وقتى از طريق اماره و دليل كشفى اثبات مى شود كه على زنده است، مى توان عالوه بر 

نده بودن را بار كرد؛ مثالً مى توان گفت پس سن او چنان لوازم قانونى زنده بودن، تمام لوازم عادى و عرفى ز

است و مثالً چنين و چنان خصوصيت جسمانى را دارا است. اما وقتى زنده بودن او را فرض مى گيريم و 

صرفاً از باب اجراى اصلى عملى بنا را بر زنده بودن مى گذاريم، چون اين تنها يك فرض قانونى است، تنها 

ونى را مى توان بر زنده بودن او بار كرد؛ يعنى بايد بپذيريم علقه زوجيت برقرار است، رابطه آثار شرعى و قان

وراثت باقى است و هر آنچه مقتضاى قانونى زنده بودن است بر آن بار مى شود؛ اما اگر حكم خاصى مترتب 

شته باشد، ما نمى بر وضعيت فيزيكى خاص او باشد و مثالً واجد محاسن بودن او حكم خاصى را در پى دا

توانيم بگوييم فرض را بر زنده بودن مى گذاريم و چون زنده بودن تا اين زمان مالزم با رشد محاسن است 

باشد، برآن بار مى پس او از اين خصوصيت برخوردار است و لذا هر حكمى نيز که نتيجه اين خصوصيت مي

 بات چنين لوازمي را ندارد.ها درست نيست و اصل عملي توان اثيگيرشود. اين نتيجه

اين نكته در باب اصول عملى كامالً قابل توجيه است؛ به دليل اينكه مطابق فرض، آثار و لوازم، آثار واقعند. 

فرض اين است كه ما واقع را در اختيار نداريم و فقط با يك نمونه فرضى و تعبدى آن رو به رو هستيم؛ پس 

زم عادى و عقلى و عرفى هم سرايت دهيم. به عبارت ديگر، شارع ما را دليلى نداريم كه اين فرض را به لوا

متعبّد به اين نکته کرده است که تنها براي ترتيب آثار شرعي يک شيء، آن شيء را موجود به حساب 

آوريم؛ نه براي ترتيب هم آثارش، اگرچه غيرشرعي باشند. وقتى قانونگذار به ما مى گويد اين چيز را موجود 

 يد، اساساً اين فرض براى ترتب آثار آن در محيط قانون است.فرض کن

بر اين اساس اگر ما بدانيم كه در خارج يا نكاح موقت صورت گرفته است يا نكاح دائم، اگر به دليل اقامه بينه 

شود و کاشفيت دارد( كشف كنيم كه مثالً نكاح موقت تحقق پيدا نكرده است، الزمه )که اماره محسوب مي

اثبات مى شود؛ يعنى مى توان گفت پس ديگرى حاصل شده است؛ چون نفى يكى از دو طرف، به  آن هم

دليل وجود علم اجمالى، مالزم با تحقق ديگرى است. اما اگر از طريق اصل عملى يكى را نفى كرديم، اين 

نكاح  نفى مالزم با اثبات ديگرى نيست و نمى توان گفت به مقتضاى همان اصل عملى كه يكى )مثال

اگر نكاحي »گذار چنين قانوني ندارد كه: موقت( را نفى کرد، ديگرى )نكاح دائم( اثبات شده است؛ زيرا قانون

باشد تا بگوييم عدم نكاح موقت، موضوع يك حكم شرعي )ثبوت نكاح دائم( مي« پس دائم است موقت نبود،

( گر، رابطه تسبب )سببيت و مسببيتگردد. به عبارت ديو با جريان اصل در موضوع، حكم هم ثابت مي

شرعي و قانوني بين نفي يكي و اثبات ديگري يا اثبات يكي و نفي ديگري جاري نيست؛ بلكه تسبب عقلي 

توانيم نكاح موقت را اثبات و سپس باشد. همچنين با جريان اصل نافي نكاح دائم نيز نمييا عرفي برقرار مي

 احكام نكاح موقت را بار كنيم.

ال ديگر اين مطلب توجه نماييد: اگر ندانيم كه موضوع معامله در زمان تحقق معامله، خمر بوده يا آنکه به مث

سرکه مورد معامله واقع شده و سپس تبديل به خمر گشته است، بر طبق اصل صحت، حکم به صحت 

صحت معامله، گوييم معامله به طور صحيح واقع شده است؛ پس فروشنده، به دليل کنيم و ميمعامله مي

توان نتيجه گرفت که شيء مورد معامله سرکه بوده باشد؛ اما نميمالک ثمني که اخذ کرده است مي

 است؛ نه خمر.

- 

  چکيده

 «اي که در فرض شک در موضوع يا حکم شرعي و عدم اقامه حجت بر آن يعني قاعده« اصل عملي

. موضوع اصل عملي، شک است؛ کندجاري شده، وظيفه متحير وشاک را در مقام عمل مشخص مي

بنابراين با فرض اقامه دليل کاشف از موضوع يا حکم، شک مرتفع گشته، اصل جاري نخواهد شد. نتيجه 

 آنکه امارات بر اصول تقدم دارند.
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 بندي، مشکوک گاهي يکي از چند چيز است و گاهي شک تقسيمات مختلفي دارد. در يک تقسيم

شک » و به فرض دوم « شک مقرون به علم اجمالي». به فرض اول تنهايي متعلق شک استيک چيز به

 گويند.مي« بدوي

 شود. اگر تقسيم مي« شبهه موضوعيه»و « شبهه حکميه»بندي ديگر به شبهه و شک در تقسيم

باشد يا اجمال نص يا مشکوک، حکم کلي باشد، شبهه حکميه است و منشأ آن يا فقدان نص شرعي مي

 گر. اما اگر شک در ناحيه تطبيق حکم بر خارج باشد، شبهه از قسم موضوعيه است.تعارض نصوص با يکدي

  ،گيرد. در مقابل، شکل مي« شبهه مفهوميه»اگر لفظي در دليل باشد که مفهوم آن روشن نيست

 است.« شبهه مصداقيه»اگر معاني روشن باشند و مصداق آن مبهم باشد، شبهه از قبيل 

  :شوند. گاهي اصل عملي در بيان وظيفه تقسيم مي« غير تنزيلي»و  «تنزيلي»اصول به دو قسم

کند و شخص يا شيء را به منزله کسي يا چيزي که آن حکم عملي، حالتي را براي مشکوک مشخص مي

گويند. اما اگر تنها رفع مسئوليت کند يا مسئوليتي « اصلي تنزيلي»نمايد که به اين اصل، را دارد، فرض مي

 گويند.« اصل غير تنزيلي»ازد يا به هر نحوي تکليف عملي را بدون تنزيل مشخص کند، آن را را متوجه ما س

 شود. حال اگر در موضوع شک کنيم، موجب شک در حکم گاه در شريعت حکمي بر موضوعي بار مي

اصل »و اصل در ناحيه حکم را « اصل سببي»موارد، اصل عملي در ناحيه موضوع را  گردد. در اينمي

شود و شک در گويند. با حکم شارع به جريان اصل در موضوع، موضوع حکم شرعي محقق مي« يمسبب

 ببي بر اصل مسببي مقدم و مانع جريان آن است.سگردد؛ بنابراين اصل ناحيه حکم نيز برطرف مي

  مفاد اصلي عملي تنها يک تعبد براي ترتيب دادن آثار شرعي و قانوني و در خصوص همين محدوده

گردد و به اصطالح شود؛ اما لوازم غير شرعي بار نميبنابراين لوازم شرعي مترتب بر اصل جاري مياست؛ 

اما چون لسان امارات و زبان آنها حکايتگري از واقع است و گويا واقع «. مثبتات اصول عمليه حجت نيستند»

مثبتات »شوند؛ پس ت ميآنها نيز ثاب گويد، بنابراين لوازم شرعي و غيرشرعيچنين است که اماره مي

 «.امارات حجتند

- 

 با -1

استدالل بر 

حکم 

شرعي به 

وسيله کدام 

يک از 

هاي گزينه

زير اصل 

عملي 

 جاري

 :شودنمي

 

 
 استحسان( الف

 

 
 .اندکرده اي که مشهور از آن اعراضخبر ثقه( ب

 

 
 .اندداده وااي که مشهور به موجب آن فتثقهخبر غير( ج

 

 
 همه موارد( د

 
2- درست و نادرست را تعيين کنيد موارد: 

 

 
 .شک بدوي نيست استعمال دخانيات حرام است يا نه،شک در اينکه ( الف

 

 
 .است شک در حرمت ربا بين برادر و خواهر شبهه حکميه( ب
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 .ظرف، شک بدوي نيست شک در اينکه مايع درون اين ظرف خمر است يا آن( ج

 

 
 .نيست شک در نجاست آب ظرف، شبهه موضوعيه( د

 

 

شود يا عادل، شبهه موضوعيه مرتکب گناه صغيره آيا فاسق محسوب مي شک در اينکه« بينه بايد عادل باشد»: در عبارت( هـ

 .است

 

 
 .شبهه مصداقيه نيست اگر قاضي نداند دو شاهد حاضرشده، عادلند يا نه،( و

 
3- ها، شک در سبب و از شک به حکمي که در هر گزينه آمده و شکي که در مقابل آن فرض شده است، تعيين کنيد کدام يک با توجه

 :اصل جاري در آن اصل سببي است

 

 
 بلوغ شک در -تصرفات مالک پس از بلوغ صحيح است ( الف

 

 
 نفوذ عقد فضولي شک در –عقد فضولي پس از رضايت مالک نافذ است ( ب

 

 
 شدهدر حرمت فعل انجام شک –ير کند تواند مرتکب فعل حرام را تعزحاکم مي( ج

 

 
 الف و ج( د

 
4- ادر، رابطه حال اگر شک کنيم يکي از دو بر. بردمي د برادر داشته باشد، مادرش يک ششم ارثدانيم که اگر متوفا دو يا چنمي

 :زينه کاملتر استر مورد اصل عدم لعان کدام گشده است يا نه، د اش با پدر به واسطه لعان قطعنسبي

 

 
 .برقرار است گيريم رابطه اخوتاصل سببي است و نتيجه مي( الف

 

 
 .بردمي اصل مسببي است و مادر يک ششم ارث( ب

 

 
 .است اخوت برقرار اصل مسببي است و رابطه( ج

 

 
 .بردمي اصل سببي است و مادر يک ششم ارث( د

 
5- بر اين اساس در  .شودجاري مي( يا اصل بقاء حيات)شده و حيات و موت او مشکوک است؛ لذا اصل عدم موت  شخصي گم

 :کنيد ير نتايج درست را از نتايج نادرست تفکيکهاي زگزينه

 

 
 .گيريم اکنون بالغ شده استمي شدن نابالغ بوده، نتيجهبا فرض اينکه هنگام گم ( الف

 

 
 .او اکنون ازدواج کرده است( ب

 

 
 .گيريم نفقه همسرش بر او واجب استمي شدن، همسر داشته، نتيجه با فرض اينکه هنگام گم( ج

 

 
 .بردمي از پدرش که پس از گم شدن او فوت کرده، ارث( د

 
 

 و پنجم جلسه بيست -اصول فقه 

  مقدمه

  محتواي آموزشي

  چکيده

  آزمون پاياني

 

  مقدمه

شود يا نه. بحث از جمله موارد شک، ترديد بين اقل و اکثر است که بايد ديد در اين موارد آيا برائت جاري مي

شود. ممکن است توهم شود لم اجمالي جاري ميباشد که در موارد عديگر، قاعده احتياط يا اشتغال مي
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که در مواردي هم برائت و هم احتياط حاکم است که بايد به آن نيز رسيدگي شود. همچنين در مواردي نيز 

 شود که موارد آن بايد معلوم گردد.گرچه به ظاهر علم اجمالي وجود دارد، اما قاعده اشتغال جاري نمي

- 

  محتواي آموزشي

 

  اكثر برائت از

گاه تكليف مردد بين دو مقدار اقل و اكثر است، به اين گونه كه تكليف نسبت به اقل قطعى است و نسبت 

آيا با وجود علم اجمالى به اينكه تكليف به يكى از اين دو تعلق گرفته است مى به اكثر محل ترديد است. 

 توان برائت جارى كرد و ذمه را نسبت به اكثر فارغ دانست؟

اقل و اكثر استقاللى؛ به اين سؤال ابتدا بايد بين دو گونه شك در اقل و اكثر تفاوت قائل شد:  در پاسخ

 اقل و اكثر ارتباطى.

 براى روشن شدن تفاوت ميان اين دو به مثال هاى زير توجه کنيد:

به همين مقدار شخصي ترديد دارد كه بايد دو روز روزه بگيرد يا سه روز. در اينجا اگر دو روز را روزه بگيرد، 

ذمه او بري شده است؛ زيرا روزه روز سوم، تكليفى است مستقل و از اجزاى تكليف به حساب نمى آيد. در 

اينجا، اكثر )سه روز( مشتمل بر مقداري زائد )يک روز( است كه آن فعل زايد، فعل جدا و داراى تكليفى جدا 

اقل اكتفا كرده باشد، به همان ميزان اطاعت  به حساب مى آيد و اگر شخص كوتاهى كند و تنها به انجام

 صورت گرفته است و تكليف به همان اندازه ساقط شده است.

مثال ديگر: فردي نمى داند صد هزار تومان بدهكار است يا صد و بيست هزار تومان. در اينجا نيز با پرداخت 

كثر واجب باشد، مقدار زائد، تكليف مقدار اقل، به همان اندازه برائت ذمه حاصل شده است و اگر در واقع ا

 مستقلى به حساب مى آيد.

بر خالف نمونه هاى فوق، گاه اكثر حاوى مقدار زائدى است كه آن مقدار، بخشى از يك تكليف است و 

تكليف مستقلى ندارد. به عبارت ديگر، مقدار زائد در ارتباط با همان اقل است. مثل اينكه ترديد داريم در 

ر هم الزم است يا نه. در اين گونه موارد، ترديد ما در نحوه انجام يك تكليف است؛ يعنى اگر نماز، فالن ذك

اقل واجب باشد، به اين معنا است كه تكليف روى ميزان اقل رفته است و اگر اكثر واجب باشد، به اين معنا 

تنى نيست و حتى به است كه همان اكثر به عنوان تنها تكليف است به گونه اى كه اكتفا به اقل پذيرف

 همان اندازه اقل هم تكليف ساقط نمى شود.

اقل و اكثر »معروف است و از گونه دوم به  «اقل و اكثر ارتباطى»گونه اول، در اصطالح علم اصول به 

 تعبير مى شود. «استقاللى

به مقدار به اقتضاى قاعده برائت، در جايى كه شك به نحو اقل و اكثر استقاللى باشد، مى توان نسبت 

زائد، برائت جارى كرد و به اقل اکتفا نمود؛ چرا كه شك در تكليف زائد، همانند شك در اصل تكليف است 

 و در شك در اصل تكليف نيز برائت جارى مى شود.

در گونه دوم )اقل و اكثر ارتباطى( گرچه در اجراى برائت عقلى گاه ترديدهايى به چشم مى خورد و پاره 

همانند مرحوم آخوند خراسانى، مورد را از موارد جريان برائت عقلى نمى دانند، اما جريان اى از اصوليان، 

قاعده برائت شرعى كمتر مورد ايراد است و مشهور اصوليان، شك در تكليف زائد به نحو ارتباطى را 

يف از موضوع برائت شرعى مى دانند؛ زيرا همان طور كه در موارد شک در اصل تكليف، سنگينى بار تكل

 دوش مكلف برداشته شده است، در اينجا نيز مشقت اضافه برداشته شده است.

 بر اين اساس در شك در جزئيت يا شرطيت در متعلق تكاليف مى توان اصل برائت را جارى كرد.

  قاعده احتياط

يقينى  در جايى كه اصل تكليف معلوم باشد، مطابق قاعده عقاليى، تكليف يقينى نيازمند فراغ و امتثال

اشتغال يقينى، فراغ يقينى را مى طلبد. وقتى تکليف به ما واصل شده و ذمه مشغول شده است  است.

مقتضاى حكم عقل به وجوب امتثال آن است كه بايد به هر نحو ممكن از عهده تكليف معلوم برآييم. در 

 جايى كه علم تفصيلى به تكليف داريم اين قاعده خيلى روشن است.
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كه علم، حالت تفصيلى ندارد و ما اجماالً خبر از تكليف داريم و اصل تكليف بر ما محرز است،  اما در جايى

همان طور كه در باب علم اجمالى گفتيم، به دليل اينكه جامع تكليف )با صرف نظر از طرف خاص( بر ما 

 جام داده ايم.معلوم است، بايد كارى كنيم كه مطمئن شويم وظيفه اى را كه بر عهده ما بوده است ان

در قبال علم اجمالى، دو مسئوليت براى ما قابل تصور است: مسؤوليت اول اينكه مطمئن شويم مخالفت 

قطعى نكرده ايم )ممنوع بودن مخالفت قطعى( و مسؤوليت دوم آن است كه كارى كنيم كه قطع پيدا كنيم 

 موافقت قطعى كرده ايم )لزوم موافقت قطعى(.

يان، علم اجمالى اقتضاى هر دو مسئوليت را دارد و تا وقتي كه ترخيصى از مطابق نظر مشهور اصول

شارع نيامده است، نه تنها نبايد مخالفت قطعى كنيم، بلكه بايد اطمينان پيدا كنيم كه موافقت قطعى 

 كرده ايم.

قع هر بر اين اساس وقتى تكليف ميان دو وضعيت مختلف مردد مى شود، بايد كارى كنيم كه تکليف )در وا

 چه باشد( امتثال شده باشد.

اين، يك قاعده عقلى است كه دقيقاً در نقطه مقابل برائت قرار مى گيرد. همانطور كه در شبهه بدويه وقتى 

احتمال اصل تكليف را مى دهيم، اصل بر برائت است، در شبهات مقرون به علم اجمالى كه اصل تكليف 

 كارى كنيم كه از عهده تكليف واقعى خارج شويم. معلوم است، اصل بر احتياط است و ما بايد

معروف است. مفاد اين اصل همان است كه در ابتدا گفته  «احتياط عقلى»اين احتياط در اصطالح اصوليان به 

 شد: 

علم به تكليف، مقتضى علم به فراغ است. اما همان طور كه در بحث برائت هم گفته شد، در كنار 

وجود دارد. مفاد احتياط شرعى آن است كه شارع در موردي تقاضاى  احتياط عقلى، احتياط شرعى

احتياط و اقدام تحفظى نسبت به واقع را داشته باشد. بر اين اساس، در احتياط عقلى، نكته و مالك 

حكم عقل، وجود بيان بر حكم و منجز شدن آن به واسطه علم مکلف به حکم است و در دومى بر اين 

 باشد.ع نسبت به تحفظ بر واقع مياساس، در درخواست شار

  نسبت برائت و احتياط

همان طور كه گذشت، برائت عقلى و احتياط عقلى در مقابل يكديگر قرار دارند و نمى توان فرض كرد در 

جايى عقل هم حكم به احتياط دهد و هم به برائت حکم کند. همچنين برائت شرعى و احتياط شرعى 

نمى توان فرض كرد كه شارع از يك طرف حكم به ترخيص و نفى احتياط  ند.وجوبى با يكديگر جمع نمى شو

 بدهد و از طرف ديگر درخواست حفظ واقع و اقدام احتياطى را داشته باشد.

اما مى توان فرض كرد در جايى عقل حكم به برائت و شارع حكم به احتياط كند و يا بالعكس عقل حكم به 

مان طور كه گفتيم، حكم عقل در اين دو مورد جنبه تعليقى دارد؛ يعنى احتياط كند و شارع ترخيص بدهد. ه

وقتى حكم به برائت مى كند، آن را معلق بر عدم وجود حجت بر حفظ واقع مى كند و نيز وقتى حكم به 

گذار ترخيص داد، در آن صورت گذار است. حال اگر خود قانوناحتياط مى كند، از باب مراعات خواست قانون

 گذار ندارد.م به احتياط نمى كند و خواسته اى فراتر از خواست قانونعقل حك

بر اساس آنچه گذشت، برائت شرعى بر احتياط عقلى مقدم است، همان طور که احتياط شرعى بر برائت 

 شود: عقلى تقدم دارد. در اصطالح علم اصول گفته مي

ه خود شارع ترخيص نداده است، علم برائت شرعى موضوع احتياط عقلى را از بين مى برد. مادام ك

اجمالى اقتضاى موافقت دارد و آنگاه كه خود شارع ترخيص داد، موضوع برائت هم منتفى مى شود. به 

دارد؛ زيرا موضوع برائت عبارت است از عدم همين ترتيب، احتياط شرعى موضوع برائت عقلى را برمى

ى صادر كرد، حكم عقل به برائت فاقد موضوع خواهد بيان از ناحيه شرع و آنگاه كه شارع بيانى احتياط

 بود.

  موارد تخفيف در علم اجمالى

همان طور كه گفتيم، اصل آن است كه مخالفت قطعى صورت نگيرد و عالوه بر آن موافقت قطعى هم حاصل 

 شود. اما گاه اين مأموريت تخفيف پيدا مى كند. در زير با مواردى از اين دست آشنا مى شويم:

مثل اينكه مى  تغيير پيدا مى كند؛« شك بدوى»و « علم تفصيلى»گاه به دليلى، علم اجمالى ما، به  .1

دانستيم يكى از ده ليوان حاوى خمر است و سپس به صورت قطعى يكى را شناسايى مى كنيم. بعد از 
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رى خمرند؛ بلكه نسبت اين قطع، ديگر علم اجمالى نداريم؛ يعنى نمى توانيم بگوييم يا اين فرد يا آن يا ديگ

به اين مورد قطع داريم و شک نسبت به ساير موارد در حد احتمال بدوى است. در اينجا علم اجمالى ما 

)علم تفصيلي به خمر « علم تفصيلى و شک بدوي منحل شده است»حقيقتاً از بين رفته و در اصطالح به 

است وقتى علم اجمالى از بيان مى رود،  بودن مورد اول و شک بدوي در خمر بودن بقيه موارد(. طبيعى

 حكم آن نيز منتفى مى شود و ديگر نسبت به ساير افراد هيچ اقدام احتياطى الزم نيست.

. در صورتى كه نسبت بعضى از اطراف تكليف از طريق اماره معتبر ثابت و ثابت و منجز شود، شخص مكلف 2

در  ظف به اقدام احتياطى نسبت به ساير افراد نيست.گردد، و موبه انجام تكليف و تعهد در آن ناحيه مي

باشد، داند يكى از سه ظرف حاوى خمر است و لذا شرب آن حرام ميمثال قبل، با وجود اينكه مکلف مي

اي قائم شود مبني بر اينکه ظرف الف حاوى خمر است، به موجب اين اماره او موظف است از ظرف اگر اماره

ن مايع موجود در آن حرام است. حال بعد از چنين تكليفى ديگر نمى توان گفت يا الف اجتناب کند و نوشيد

گوييم تکليف نسبت به الف ثابت و تكليفى در ناحيه الف وجود دارد يا در ناحيه ب يا در ناحيه ج؛ بلکه مي

بين  نسبت به ب و ج مشکوک است. توجه شود که در اين مورد نمى توان گفت علم اجمالى ما واقعاً از

رفته است؛ زيرا مفاد اماره قطعى نيست؛ اما حكم علم اجمالى كه همان تنجيز نسبت به جامع است از 

بين رفته است. اثر علم اجمالى نسبت به اطراف اين بود كه مى توانستيم بگوييم تكليفى در ميان يکي از 

قيه اطراف وجود ندارد تا سه طرف هست؛ اما پس از تنجيز تکليف نسبت به يك طرف، تکليف منجزي در ب

 شود.احتياط را واجب کند، لذا در بقيه برائت جاري مي

چون اصل عملي از ناحيه  . در صورتى كه در پاره اى از اطراف، اصل عملى مثبت تكليف اقامه شود،3

ناخته شده است، موجب تنجيز تکليف نسبت به همان طرف مي شود و بار تكليف را بر گذار معتبر شقانون

دوش مكلف مى آورد؛ سپس همان اتفاقى كه در باب اماره و در فرض قبل گفته شد، در اينجا نيز مى افتد؛ 

يعني نسبت به بقيه اطراف تکليف منجزي نخواهيم داشت. به عنوان مثال فرض كنيم يك طرف علم 

نتيجه وجوب اجمالى، سابقه خمر بودن داشته است و لذا به حكم استصحاب، محكوم به خمر بودن و در 

اجتناب است. در چنين فرضى نمى توانيم بگوييم ما تكليف داريم به اجتناب يا نسبت به طرف الف يا ب يا ج؛ 

چرا كه در طرف الف به اقتضاى اصل استصحاب اين تكليف وجود دارد و ما موظف به اجتناب هستيم؛ در 

 نتيجه در ميان ب و ج تکليفي نخواهيم داشت.

به گونه اى  ى به تكليف وجود دارد؛ اما بعضى از اطراف علم اجمالى از مورد ابتال خارجند؛. گاه علم اجمال4

 كه به طور معمول و متعارف، مكلف در معرض انجام عمل يا تخلف نسبت به وظيفه نيست.

داند يا در ظرفى كه نزد او است شراب است يا در ظرف ديگرى در همان مثال قبل فرض كنيد شخصي مي

ون در كشور ديگري است. در اينجا نيز نمى توان گفت تكليفى در ميان هست: ترك شرب مايع موجود كه اکن

در اين ظرف يا آن ظرف؛ زيرا اساساً امكان ابتال به شرب مايع موجود در ظرف دوم وجود ندارد؛ پس نسبت به 

مى شود، نسبت به آن هيچ تكليفى متصور نيست و وقتى يك طرف از محدوده تنجيز علم اجمالى خارج 

گوييم چه بسا شراب در ظرفي باشد که در اطراف ديگر علم به تکليف جامع نخواهيم داشت؛ زيرا مي

هاي موجود با طرف ديگر قطع دسترس، ما نيست و ما اکنون نسبت به آن مسئول نيستيم، پس ارتباط ظرف

هاي ترخيص )برائت( نسبت به ظرفافتد. در چنين مواردي جريان اصل شود و علم اجمالي از اثر ميمي

 موجود هيچ ايرادي ندارد.

مثالً به علت  . در صورتى كه مکلف از باب اضطرار مجبور به ارتكاب بعضى از اطراف علم اجمالى شود،5

تشنگى مفرط مجبور به نوشيدن مايع موجود در يكى از ظروف شود، نسبت به موردى كه اضطرار حاصل 

متوجه او نيست؛ اما نسبت به ظرف ديگر نيز در بعضى از فروض تنجيز حاصل  شده است قطعاً مسئوليتى

نمى شود؛ زيرا وقتي ما به نوشيدن يک ظرف اضطرار داريم و معلوم باالجمال نيز نجاست تنها يک ظرف 

است، نه بيشتر، در اين صورت پس از نوشيدن آن يک ظرف، علم به وجود نجاست در بقيه ظروف نداريم و 

جه تکليفي متوجه ما نيست. چه بسا آن يك مورد نجس يا خمر، همان بوده كه به دليل اضطرار، در نتي

 نسبت به آن سلب مسئوليت و تكليف شد.

به  تعبير مى شود.« شبهه غير محصوره». گاه اطراف علم اجمالى در حدى است كه اصطالحاً از آن به 6

لم را فاقد تأثير مى پندارند؛ مثل اينكه بدانيم يكى از عبارتى اطراف علم به حدى است كه عرف و عقال آن ع
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اشياء موجود در مغازه هاى شهر غصبى است. در اين موارد يا به دليل عسر و حرج و يا به دليل شمول ادله 

 برائت و يا از باب خروج از مورد ابتال، علم فاقد تأثير تنجيزى است.

- 

  چکيده

 تقسيم « ارتباطي»و « استقاللي». اقل و اکثر به دو قسم دوران و شک گاه بين اقل و اکثر است

شود. در اقل و اکثر استقاللي، مقدار اقل و قدر زائد، اطاعت و در نتيجه برائت ذمه مستقل دارد؛ اما در مي

 شود يا به اکثر.اقل و اکثر ارتباطي، برائت ذمه يا به اقل حاصل مي

 شود. در اقل و اکثر ه قدر زائد اصل برائت جاري ميدر ترديد بين اقل و اکثر استقاللي، نسبت ب

دانند؛ زيرا اصل برائت در مقام ارتباطي نيز مشهور اصوليان نسبت به زائد بر اقل، اصل برائت را جاري مي

 نفي مشقت زائد است.

 .موارد شک در جزئيت و شرطيت، از قبيل دوران بين اقل و اکثر ارتباطي است 

 زوم امتثال را به دنبال دارد و در موارد شک در امتثال بايد احتياط کرد؛ زيرا علم تفصيلي به تکليف، ل

 طلبد.اشتغال يقيني، فراغ يقيني را مي

  در فرض علم اجمالي، چون علم تفصيلي به جامع تکليف داريم، بايد احتياط کنيم و تکليف منجز

قت قطعي؛ بنابراين موافقت است. تنجيز داراي دو بعد است: ممنوعيت مخالفت قطعي و لزوم مواف

احتياط »باشد. احتياط در موارد علم اجمالي حکم عقل است؛ لذا به چنين احتياطي احتمالي کافي نمي

 شود.گفته مي« عقلي

  گفته « احتياط شرعي»هر گاه شارع نسبت به موردي امر به احتياط کند، به چنين احتياطي

 شود.مي

 عقلي در علم اجمالي باهم قابل جمع نيستند؛ اما چون اين  برائت عقلي در شبهه بدويه و احتياط

دو حکم عقلي مشروط به عدم حکم مخالف از سوي شرع است، فرض برائت عقلي با احتياط شرعي و 

 رد.باشد و حکم شرع بر حکم عقل تقدم دااحتياط عقلي با برائت شرعي معقول مي

 تجزيه شود، احتياط الزم نيست و نسبت به  اگر علم اجمالي به علم تفصيلي به تکليف و شک بدوي

شک بدوي برائت حاکم خواهد بود. اين تجزيه ممکن است به واسطه علم قطعي باشد يا اماره معتبر بر 

 تکليف در بعض اطراف يا حتي اصل مثبت تکليف نسبت به بعض اطراف.

 ي منجز تکليف نخواهد هر گاه بعضي از اطراف علم اجمالي خارج از ابتالي مکلف باشد، علم اجمال

بود؛ زيرا نسبت به طرف خارج از ابتال تکليفي نداريم؛ در نتيجه نسبت به بقيه اطراف، علم اجمالي از بين 

 آيد.رود و شک بدوي که مجراي برائت است پيش ميمي

  اگر ارتکاب يکي از اطراف علم اجمالي از باب اضطرار الزم باشد، پس از ارتکاب آن طرف، علم

 رود و برائت جاري خواهد شد.ي نسبت به بقيه اطراف از بين مياجمال

 شبهه غيرمحصوره»اثر بدانند، به آن اگر اطراف علم اجمالي آن قدر زياد باشد که عقال آن را بي »

شود. شبهه غيرمحصوره منجز تکليف نيست؛ زيرا يا بعضي از موارد خارج از محل ابتال هستند يا گفته مي

 شودب عسر و حرج ميتنجز تکليف موج

- 

 آزمون پاياني

دانيم که نمي در فرضي -1

کل خانه غصبي است يا فقط 

 حياط خانه غصبي

 ................باشد،مي

 

 
 .تصرف در کل خانه حرام است( الف

 

 
 .يز استتصرف در کل خانه جا( ب

 

 
 .ها جايز استفقط تصرف در اتاق( ج
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 .است فقط تصرف در حياط جايز( د

 
2- از موارد زير از قبيل شک در اقل و اکثر ارتباطي است کدام يک: 

 

 
 .نه شک در اينکه نماز قضا بر عهده داريم يا( الف

 

 
 .نماز شک در اينکه دو نماز قضا بر عهده داريم يا سه( ب

 

 
 .فقير صدقه دهيم شک در اينکه نذر کرده بوديم قرآن بخوانيم يا به( ج

 

 
 .مستحب شک در اينکه قنوت نماز واجب است يا( د

 
3- صورت در اين. دانيم که يکي از دو زمين وقف ايتام استمي............... . 

 

 
 .مين اجتناب کردهر دو ز چون موافقت قطعي الزم است، پس بايد از تصرف در( الف

 

 
 .هر دو زمين اجتناب کرد چون مخالفت قطعي جايز نيست، پس بايد از تصرف در( ب

 

 
 .دو زمين است مقتضاي علم به جامع تکليف، حرمت تصرف در يکي از( ج

 

 
 .شودزيرا موجب موافقت احتمالي مي پرهيز از يک زمين حرام و تصرف در ديگري جايز است؛( د

 
4- آن را پس  سه فرش، سپس شخصي با اقامه بينه بر مالکيت يکي از. فرشي که در خانه کسي است، يکي مسروقه است از سه

 :است نادرستدر اين مورد کدام گزينه درست و کدام . گيردمي

 

 
 .است قبل از حکم قاضي، نشستن روي هر سه فرش حرام( الف

 

 
 .نشست؛ زيرا موافقت قطعي با تکليف الزم است توانپس از حکم قاضي نيز روي دو فرش ديگر نمي( ب

 

 
 .شوداقامه شده است، در بقيه موارد برائت جاري مي چون بر يک طرف علم اجمالي اصل عملي مثبت تکليف( ج

 

 
 .افتد پس از حکم قاضي، علم اجمالي از تأثير مي( د

 
5- است نادرست فوت شده است يا دو روز روزه، کدام گزينه درست و کدام شک در اينکه آيا دو نماز از ما با فرض: 

 

 
 .قضاي نماز الزم نيست اشتغال يقيني به نماز قضا حاصل نشده است؛ پس( الف

 

 

تواند قضاي روزه را ترک کند؛ زيرا به طور يقين قضاي يکي از نماز و مي ست، پسچون لزوم امتثال نتيجه ثبوت تکليف ا( ب

 .باشدتکليف نمي روزه متعلق

 

 
 .قضاي دو روز روزه و دو نماز واجب است( ج

 

 
 .بايد هر دو را امتثال کند ضاي نماز و روزه دارد،چون اشتغال يقيني به وجوب ق( د

 
 

 

 و ششم جلسه بيست -اصول فقه 

  مقدمه

  آموزشي محتواي

  چکيده

  آزمون پاياني

 

  مقدمه
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کنند. پيش برائت، احتياط و تخيير بحث مي اصوليون در مباحث اصول عمليه پيرامون چهار اصل: استصحاب،

از ورود به بحث بايد مجراي هر اصل را به طور کلي بشناسيم و مالک تقسيم به چهار اصل فوق را بفهميم. 

برائت »و گاه تحت عنوان « برائت عقلي»شويم. برائت نيز گاه تحت عنوان پس از آن وارد اصل برائت مي

 بحث پيرامون اين دو دليل صحيت خواهيم کرد.شود که در اين مطرح مي« شرعي

پس از اين قسمت درسي شما به توانايي تشخيص اين امور دست خواهيد يافت: شناخت اقسام چهارگانه 

بندي؛ تشخيص مجراي اصل برائت؛ تعريف برائت عقلي و برائت شرعي؛ تبيين اصول عمليه و مالک تقسيم

 ها در مقابل برائت عقلي.گيري اخباريبرائت؛ موضعو ارتباط آن با اصل « حق الطاعه»نظريه 

- 

  محتواي آموزشي

 

  عمليه طبقه بندى اصول

معموالً در كتب اصولى از اصول عمليه عام كه در همه موارد به كار گرفته مى شود و اختصاصى به ابواب 

ب، برائت، بر اين اساس از چهار اصل عملى بحث مى شود: استصحاخاص فقهى ندارد بحث مى شود. 

 احتياط و تخيير.

گذار قرار مى گيرد و پذيرش اين فهرست بر اين اساس است كه گاه در شك، حالت سابقه مورد لحاظ قانون

بر اساس وضعيت سابق، تكليف الحق معلوم مى شود و گاه نيز بدون لحاظ وضعيت سابق، حكم الحق 

 معلوم مى شود.

 وضعيت سابق مورد مشکوک براى معلوم است و ثانياً اين قاعده استصحاب متكفل مواردى است كه اوالً 

 را مشخص مى كند. گذار است و بر مبناى آن وضعيت الحقوضعيت مورد توجه قانون

اما اگر وضعيت سابق معلوم يا ملحوظ نبود، در آن صورت مشكلى كه در ميان است گاهي نسبت به اصل 

ليفى متوجه ما هست يا نه. گاه نيز اجماالً تكليف روى وجود تكليف است؛ به اين معنا كه نمى دانيم تك

متعلق خاص معلوم است؛ اما شكل تكليف معلوم نيست؛ يعنى نمى دانيم واجب است يا حرام. همچنين 

 به( معلوم نيست.در مواردي شكل تكليف معلوم است اما متعلق آن )مكلَفٌ 

كليفى متوجه ما هست يا نه، محل جريان صورت اول كه اساساً تكليف مشكوك است و ما نمى دانيم ت

 است. اصل برائت

صورت دوم كه اجماالً مى دانيم وجوب يا حرمتي متوجه ما هست و متعلق تكليف هم معلوم است، اما 

است و « دوران امر بين دو محذور )محذورين(»نمى دانيم تكليف، وجوبى است يا تحريمى، اصطالحاً 

 قاعده تخيير عقلى برقرار است.

در اين مورد تفاوتى  باشد.جاري مي قاعده احتياطاما در صورت سوم كه تكليف اجماالً معلوم است، 

دانيم اين نيست كه تكليف در دو طرف علم اجمالى ما از يك سنخ باشد يا از دو سنخ. مثالً گاهي نمي

 رام است.عمل واجب است يا آن عمل. اما گاهي شك داريم آيا اين عمل واجب است يا آن عمل ح

شود و هم اين نكته قابل توجه است كه اصل استصحاب، هم شك مربوط به احكام تكليفى را شامل مي

در محدوده احكام وضعى جارى مى شود؛ اما سه اصل ديگر فقط در مورد احکام تکليفي جاري 

 شوند.مي

  برائت اصل

واصل نشده و نسبت به وجود تكليف مشهور بر اين عقيده اند كه وقتى حكم شرع از طرق معتبر به مكلف 

؛ يعني مورد مؤاخذه قرار «ذمه او برى است»ترديد باشد، مسئوليتى متوجه مکلف نيست و به اصطالح، 

 نمى گيرد.

مطابق قاعده عقلى، فردى را كه هيچ بيان و حجتى بر او بر اين اساس، شک، عذر به حساب مى آيد. 

اصل برائت »رار داد )قاعده قبح عقابِ بالبيان( از اين قاعده به اقامه نشده است نمى توان مورد مؤاخذه ق

بر مبناى اين قاعده الزم نيست از ناحيه مكلف تالشى احتياطى در جهت حفظ  تعبير مى شود. «عقلى

واقع احتمالى صورت بگيرد و بر فرض كه حكمى و وظيفه اى در واقع وجود داشته باشد، چون بر او تنجيز 

 ل نيست.نشده است، مسئو
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اصل برائت به اين معنا نيست كه در واقع حكمى وجود ندارد؛ بلكه اين مسئوليت را در ظاهر از دوش مكلف 

 برمى دارد.

مطابق منابع دينى، شخصي که به حكم آگاهى ندارد و در اين مضمون مورد تأييد شرع نيز قرار گرفته است. 

فَِع ما ال » مجازات از او برداشته شده است: وضعيت جهل و عدم علم به سر مى برد، بار مسئوليت و ر 

بنابراين همان طور كه برائت «. يعلمون؛ نسبت به آنچه نمى دانند، مسئوليت و مجازات برداشته شده است

اين نحوه برائت كه به حكم شرع اثبات مى شود به حكم عقل ثابت است، مورد تأييد شرع نيز هست. 

 ناميده شده است.« برائت شرعى»

رائت عقلى، ارجاع به قاعده قبح عقاب بالبيان است؛ به اين معنا كه هر جا حجت قائم نباشد، مسئوليتى ب

در کار نيست. اما بازگشت برائت شرعى به ترخيص و اذن شارع است؛ پس هر جا برائت شرعى جارى 

ما چنين نكرده و شود، به اين معنا است كه شارع مى توانست وظيفه احتياط را بر عهده مكلف بگذارد؛ ا

 ترخيص داده است.

بنابراين ممكن است در جايى مالك برائت عقلى وجود نداشته باشد؛ اما برائت شرعى جارى باشد؛ يعنى 

مورد به گونه اى باشد كه از نقطه نظر عقل، برائت جارى نيست؛ بلكه بايد احتياط كرد؛ اما شارع بر ما 

اقدامى است امتنانى و بدين وسيله خواسته است بار تكليف  آسان گرفته و ترخيص داده است. اقدام شرع

و اقدام احتياطى را از دوش مكلف بردارد؛ حتي اگر به لحاظ حكم عقل، جاى احتياط بوده و برائت عقلى 

 جارى نبوده است.

ه از طرفى برائت عقلى، قاعده اوليه است؛ يعنى؛ صرف نظر از هرگونه اقدامى از ناحيه شارع، تا زماني ك

بيانى خاص دال بر احتياط يا ترخيص در ميان نيست، حكم برائت از ناحيه عقل جارى مى شود. اما در عين 

حال ممكن است مسئله در جايى از چنان اهميتى برخوردار باشد كه شارع حكم به احتياط كند )احتياط 

بيان از ناحيه شارع و  شرعى( که در آن صورت نيز حكم عقل به برائت منتفى خواهد بود؛ چون فرض وجود

 وجود حجت شرعى، فرضى است كه جايى براى قاعده قبح عقاب بالبيان باقى نمى گذارد.

الزم به ذکر است که موضوع برائت عقلي، عدم بيان است؛ پس براي اجراي آن نخست بايد موضوع 

د؛ زيرا اگر فحص شوز دليل جاري ميشود برائت پس از فحص و يأس اقاعده احراز گردد؛ لذا گفته مي

 نکنيم، معلوم نيست بياني نباشد.

  مخالفان جريان برائت عقلى

در مسئله برائت عقلي، دو گروه در مقابل مشهور قرار مى گيرند. گروه اول كسانى هستند كه اساساً منكر 

نيست  قاعده قبح عقاب بالبيان هستند. مطابق نظر اين گروه، ميان بندگان و شرع چنين قاعده اى برقرار

هرکس احتمال وجود تكليف مى دهد، بايد با اقدام احتياطى، مانع تحقق خارجى مخالفت با اوامر و نواهى 

معروف است. از اين منظر، برائت عقلى به « حق الطاعه»شارع گردد. اين نظريه در علم اصول به نظريه 

، ولو از طريق احتياط است و عنوان قاعده اوليه مورد تصديق عقل نيست؛ بلكه بر عكس، اصل بر اطاعت

 مولويت موال در حدى است كه ما در فرض احتمال هم بايد آن را رعايت كنيم.

اين گروه برائت شرعى را مى پذيرند و اختالف ايشان و مشهور، بر سر قاعده اوليه و مبناى آن، يعنى قاعده 

 قبح عقاب بالبيان است.

اب بالبيان را انكار نمى كنند؛ اما معتقدند احتمال تكاليف شرع گروه دوم که اخباريون هستند، قاعده قبح عق

به گونه اى است كه اين قاعده در آن جارى نمى شود؛ چرا كه اجماالً تكاليفى وجود دارد و علم اجمالى 

هم مانند علم تفصيلى، بيان به حساب مى آيد و ما نمى توانيم فرض احتمال تكاليف شرعى را از نوع فرض 

 بدانيم و قاعده قبح عقاب را جارى كنيم.بالبيان 

دليل ديگر اين گروه آن است كه با وجود قاعده عقلى ديگر، يعني قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، محلى براى 

اي عقلى است که به موجب قاعده قبح عقاب بالبيان باقى نمى ماند؛ چراكه لزوم دفع ضرر محتمل، قاعده

دفع كنيم. مثالً در فرض احتمال حرمت شرعي استعمال دخانيات،  آن ما موظفيم ضررهاى احتمالى را

احتمال عقاب اخروي در فرض استعمال دخانيات راه دارد و بايد اين احتمال را با پرهيز از عمل مشکوک دفع 

توانيم از زير بار مسئوليت شانه خالى كنيم و شود؛ پس نميکرد و همين نيز نوعي بيان محسوب مي

 در ميان نبوده است. بگوييم بيانى
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 در ارزيابى نظريه اين دو گروه مى توان نكاتى را مد نظر قرار داد:

. همان طور كه گفته شد، قاعده قبح عقاب بالبيان مبناى نظريه مشهور است و اين قاعده به عنوان قاعده 1

جريان يکي از دو  اى وجدانى مورد استدالل مشهور قرار گرفته است. بنابراين هرگونه قضاوت و داورى در

قاعده قبح عقاب بالبيان و حق الطاعه، از طريق ارجاع به وجدان قابل انجام است و ما در اينجا تنها به نقل 

 دو نظريه اكتفا كرديم.

اي پس از . گروه دوم ابتدا به وجود علم اجمالى استناد كردند. اصوليون معتقدند چنين علم اجمالى2

در اختيار ما است، منحل مى شود و بعد از فحص در ميان ادله، ديگر چنين مراجعه به ادله معتبرى كه 

 علمى به عنوان علم اجمالى به تكاليف باقى نمى ماند.

اما قاعده لزوم دفع ضرر محتمل نيز همان طور كه معلوم است، مبتنى بر احتمال وجود ضرر است. اگر منظور 

واقعى است، عقل ما چنين الزامى براى ما در نظر نگرفته  از ضرر، از دست دادن منافع ناشى از تبعيت حكم

است و ما در ابعاد مختلف تنها احكام ظاهرى را دنبال مى كنيم، حتى اگر امكان رسيدن به واقع وجود 

داشته باشد. اما اگر منظور از ضرر محتمل، عقاب و مجازات اخروى است، اين احتمال نيز در اينجا راه ندارد؛ 

كه مطابق قاعده قبح عقاب بالبيان، چون بيانى نيامده است، عقاب قبيح است و امر قبيح از به دليل اين

 ناحيه شارع و موال صادر نمى شود و لذا احتمال عقاب هم منتفى است.

مشهور اصوليان همچنان قاعده اوليه را برائت عقلى مى دانند. اين قاعده در تمام مواردى كه شك به 

جارى مى شود؛ چه شبهه حكميه باشد يا موضوعيه؛ مفهوميه باشد يا  اصل تكليف برمى گردد

مصداقيه؛ وجوبيه )شك در وجوب( باشد يا تحريميه. بنابراين اگر شك در وجود يك حكم الزامى داشته 

باشيم، چه آن حکم وجوب باشد يا حرمت، برائت جارى مى شود و نيز چه در اصل جعل تكليف ترديد 

شك ما در تطبيق بر مورد و فعليت آن باشد، و چه ترديد ما ناشى از اجمال در  داشته باشيم يا آنکه

 قانون باشد يا آنكه صرفاً به خاطر اشتباه در امر خارج باشد.

البته فرض بحث، جاهل قاصر است كه مسير شناسايى را پيموده است؛ نه جاهل مقصر كه در فهم واقع، 

 شود.در اختيار داشته است و لذا از او رفع مسئوليت نمي خود كوتاهى مى كند. جاهل مقصر، بيان را

اند و در ساير تذکر اين نکته الزم است که اخباريون تنها در شبهات حکميه تحريميه قائل به احتياط شده

 کنند.شبهات بدويه، برائت جاري مي

- 

  چکيده

 اي ، حالت سابقهاصول عمليه چهار اصلند و مجاري آنها بدين ترتيب است: اگر شيء مشکوک

شود و در غير اين جاري مي« استصحاب»داشته باشد که شارع آن را لحاظ کرده و معتبر دانسته است، 

يابد. اما اگر تکليف اجماالً معلوم باشد و جريان مي« برائت»صورت اگر شک در اصل وجود تکليف باشد، اصل 

 حاکم است.« اطاحتي»به باشد، شک در مکلفو اگر « تخيير»دوران بين محذورين )واجب و حرام( باشد، 

 شود؛ ولي ساير اصول فقط در استصحاب هم در احکام تکليفي و هم در احکام وضعي جاري مي

 حکم تکليفي جريان دارند.

 .اصل برائت، يعني عدم مؤاخذه مکلف بر ارتکاب تکليف مشکوک و حکم به برائت ذمه او 

 بر عدم جواز مؤاخذه در فرض عدم بيان تکليف )قبح عقاب  گاه براي اثبات برائت به حکم عقل مبني

گويند و گاه به ادله شرعي دال بر ترخيص در « برائت عقلي»شود که به چنين برائتي بالبيان( استناد مي

شود. براي حکم به برائت ذمه در گفته مي« برائت شرعي»شود که به آن فرض شک در تکليف تمسک مي

 ن يکي از دو برائت کافي است.فرض شک در تکليف، جريا

  ممکن است در موردي عقل حکم به برائت نکرده، احتياط را پيشه کند. در چنين فرضي اگر شارع

باشد؛ زيرا حکم عقل مشروط به عدم ترخيص شارع حکم به برائت کند، حکم شارع مقدم بر حکم عقل مي

کند، جايي که عقل حکم به برائت مي توان فرض کرد درباشد. برعکس آن نيز ممکن است؛ يعني ميمي

شارع به دليل مالحظاتي و به واسطه اهميت مورد، حکم به احتياط کند. در اينجا نيز حکم شرع مقدم 

گردد و از اين رو قاعده قبح عقاب بالبيان جاري محقق مي« بيان»است؛ زيرا با حکم شارع به احتياط، 

 نخواهد بود.
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  ه نقطه مقابل برائت عقلي است، عقل حکم به وجوب احتياط حتي ک« حق الطاعه»بر اساس نظريه

دهد. پيروان اين نظريه، در فرض شک بدوي در تکليف، تنها به برائت شرعي در فرض احتمال تکليف مي

 کنند.تمسک مي

 اند. دليل اول ايشان حجيت علم اجمالي به وجود تکاليف در بين موارد اخباريون نيز منکر برائت عقلي

باشد؛ به اين ترتيب که همه موارد محتمل الوجوب است که مقتضاي اين حجيت احتياط کردن ميشک 

انجام شود و همه موارد محتمل الحرمه ترک گردد. پاسخ اصوليون به اين دليل آن است که علم اجمالي به 

تکليفند، از بين  وجود تکاليف، پس از تحقق قطع به بعضي موارد و اقامه امارات شرعي بر مواردي که مثبت

رود و به اصطالح، علم اجمالي، به علم تفصيلي به موارد وجوب يا حرمت و شک بدوي در ساير موارد مي

 توان در موارد شک بدوي برائت جاري کرد.يابد و ميانحالل مي

  :است. عقل حکم « لزوم دفع ضرر محتمل»دليل دوم اخباريون بر نفي برائت عقلي، قاعده عقلي

دهد بايد پرهيز کند و چون ارتکاب موارد مشکوک الحرمه و ترک که انسان هر جا احتمال ضرر مي کندمي

موارد مشکوک الوجوب با احتمال ضرر و مؤاخذه همراه است، پس بايد از آن پرهيز نمود و احتياط کرد. پاسخ 

ا به شک در تکليف متوجه اصوليون آن است که با جريان قاعده قبح عقاب بالبيان، عقابي در فرض عدم اعتن

 باشد.مکلف نيست؛ پس احتمال ضرر منتفي مي

 شود و موضوع آن نيز جاهل قاصر است. اما در قاعده برائت در شبهات حکميه و موضوعيه جاري مي

گيري نسبت به تکليف بوده است، بيان بر تکليف وجود مورد جاهل مقصر که جهل او به واسطه عدم پي

 بيح نيست.دارد؛ پس عقاب او ق

- 

 آزمون پاياني

شک در حرمت  با فرض -1

خوردن گوشت خرگوش، اگر 

دليلي دال بر لزوم اجتناب از 

شود،  خوردن گوشت آن قائم

در اين 

 . ....................صورت

 

 
 .کم کندخالف عقل ح تواند برشود؛ زيرا شرع نميبرائت عقلي جاري مي( الف

 

 
 .موضوع قاعده برائت عقلي منتفي شده است( ب

 

 
 .کرد روايت، بيان است؛ لذا بايد از گوشت خرگوش اجتناب( ج

 

 
 ب و ج( د

 
2- ارد زير مجراي برائت استاز مو کدام يک: 

 

 
 .واجب باشد يا نه داند نمازي از او فوت شده تا قضايششخصي نمي( الف

 

 
 .ظهرداند آن نماز، نماز صبح است يا نماز نمي داند نمازي از او فوت شده است؛ اماشخصي مي( ب

 

 

باشد است يا واجب تعييني مي( ز ظهر و نماز جمعهتخيير بين نما)تخييري  داند در روز جمعه، نماز جمعه واجبشخصي نمي( ج

عييني بوده واجب ت فهمد که نماز جمعهخواند و سپس ميبه فتواي مجتهد، برائت جاري کرده، نماز ظهر مي و بدون مراجعه

 .است

 

 
 الف و ج( د

 
3- عموم ادله برائت شرعي شود، اما اطالق يااينکه برائت عقلي نسبت به موردي که شک در وجوب آن داريم جاري مي با فرض 

 :است شود، کدام گزينه صحيحشامل آن مورد نمي( رفع ما اليعلمون)

 

 
 .ها بايد احتياط کننداخباري( الف
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 .مشهور اصوليون بايد احتياط کنند( ب

 

 
 .کنندنمي پيروان نظريه حق الطاعه احتياط( ج

 

 
 .توان برائت عقلي جاري کردنمي طبق نظر مشهور، اگر فحص از دليل نشده باشد،( د

 
4- گزينه صحيح و کدام غلط است کدام: 

 

 
 .برائت عقلي، قطع به ضرر است موضوع قاعده عقلي مورد تمسک اخباريون براي نفي( الف

 

 
 .وجوب دفع ضرر محتمل بالموضوع است به نظر اصوليون، با وجود قاعده برائت عقلي، قاعده( ب

 

 
 .است دليل اخباريون تنها در شبهات حکميه وجوبيه( ج

 

 
 .تواند بياني عقلي باشد؛ نه شرعيکند، ميمي يده اخباريون آنچه برائت عقلي را ساقطبه عق( د

 
 

 و هفتم جلسه بيست -اصول فقه 

  مقدمه

  محتواي آموزشي

  چکيده

  آزمون پاياني

 

  مقدمه

اله التخيير است که در اينجا به مورد اجراي اين اصل و خصوصياتش و نحوه اجراي از جمله اصول عمليه، اص

اصل تخيير مي پردازيم. اصل بعدي، اصل استصحاب است. استصحاب ارکاني دارد که آن را از قواعدي 

مشابه آن ـ اگرچه حجت نباشند ـ متمايز مي سازد. از اين جهت ضمن بيان قاعده استصحاب و مجراي آن، 

بيان قاعده يقين و قاعده مقتضي و مانع مي پردازيم تا تفاوت آنها با يکديگر معلوم شود. همچنين  به

 اين بحث آغاز مي شود.« استصحاب قهقرايي»استصحاب انواعي دارد که با بحث 

در پايان اين درس با مجراي اصاله التخيير آشنا مي شويد و به اين مهم پي خواهيد برد که آيا تخيير 

مراري است يا بدوي؛ با تعريف استصحاب و عناصر آن آشنا مي شويد؛ قاعده يقين و فرق آن را با است

استصحاب خواهيد دانست؛ به تفاوت قاعده استصحاب با قاعده مقتضي و مانع پي خواهيد برد؛ استصحاب 

استصحاب، يعني  قهقرايي و ارتباط آن با اصاله عدم النقل را بررسي خواهيد کرد و سرانجام دو قسم مهم

 استصحاب وجودي و استصحاب عدمي را خواهيد شناخت.

- 

  محتواي آموزشي

 

 تخيير اصل

 اّما شك مكلفيم؛شارع  ما از ناحيه كه و بدانيم باشيم داشته وجود تكليف به اجمالي علم است ممكن

 .كنيم را ترك يا بايد آن دهيم را انجام فعلو آيا بايد  يا حرمت است ، وجوبتكليف آن كه باشيم داشته

 وجوبي و هردو تكليف از عهده نيست ممكن كرد؛ چرا كه احتياط توانمورد نمي در اين كه است روشن

است، موافقت قطعي با هر دو  ترك و اقتضاي ديگري فعل يك تکليف، برآمد و در جايي که اقتضاي تحريمي

. يا تارك استيا فاعل در هر حال شخص ؛ زيرااست حاصل احتمالي در هر صورت موافقت. اما دتکليف نمو

در اينجا منّجز  اجمالي علم عبارتي شود وبهنمي شخص متوجه مسئوليتي اجمالي علم از ناحيه بنابراين

 .نيست ممكن هم عيقط و موافقت حاصل در هرصورت احتمالي موافقت ؛ چوننيست

را  تواند مسئوليتينيز نمي حرمت يا احتمال وجوب ، احتمالبال بيان عقاب قبح قاعده مطابق از طرفي

 شوند.نمي اثبات در ظاهر و در عملحرمت  و وجوب سازد؛ لذا هر يک از شخص متوجه
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را  فعل مخير است درعمل . شخص، تخيير استينمحذور بين شود اصل در دورانمي اساس گفته بر اين

او  متوجه مسئوليتي ، هيچوجود تكليفبه  علم صرف به عقل، نمايد و از ناحيه را ترك انجام دهد يا آن

بايد  گفت توانندارد و نمي بر ديگري ترجيحي و وجوب حرمت در اين موارد هيچ يک از احتمال شود.نمي

 كه است الزامي از مفسده اي ناشي حرمت را مقدم کرد. همان طور كه وجوب يا را گرفت حرمت جانب

 تحصيل و مراعاتش كه است از وجود مصلحتي نيز ناشي ، وجوباست امكان الزم درصورت مراعاتش

 ندارد. در اينجا راه« است منفعت از جلب اولي مفسده دفع»  است؛ بنابراين قاعده ضروري

برخوردار  تريقوي ازاحتمال اهميت لحاظ به از دو تكليف يكي كه ، در صورتياصوليان برخي از ديدگاه

 ديگر، اين ايپاره رسد. اّما از ديدگاهتخيير نمي به ونوبت تر را گرفتقوي احتمال باشد، بايد جانب

 اينكه مورد نظر مخيريم و با فرض فعل يا ترك عمل در خيير ندارد و ما همچنانت در قاعده تأثيري ترجيحات

 است و تا زماني عقلي برائتقاعده  مشمول همچنان هر طرف نداريم، يا حرمت خصوص وجوب به علم

 .نيستالزم  آن مراعات است، نشده اثبات هيچ كدام كه

  ييا بدل تخيير استمراري

گردند؛ مانند مي بار واقع از يك بيش افتد كه اتفاق در مورد افعالي است ممكن محذورين امر بين دوران

اولين  تخيير براي به آيا حكم كه است مطرح پرسش موارد اين . در اينمبتال هستيم آن هر روز به كه عملي

كنيم،  يا ترك دهيم را انجام آن توانيممي مخيريم و نخستين مواجهه با فعل تنها در معنا كه اين ، بهبار است

 ؟است اختيار باقي اين اي و در هر مواجهه ايدر هر مرحله يا اينكه

بعد نيز  در دفعاتكنيم،  را انتخاب فعل ، انجامنخست گر در وهلهايا ابتدايي(  )تخيير بدوي نظر اوّل مطابق

 زيرا در صورت دهيم؛ ادامه ترك بعد نيز بايد به ، در دفعاتكنيم را انتخاب ركو اگر ابتدا ت باشيم بايد عامل

ما با  است، بوده اگر واجب چرا كه ايم؛كرده را نقض اجمالي که علم كنيمپيدا مي ، علمرويه از اين خروج

ه تخلف قطعي نموده و خود در يکي از دو مرتب با عمل استبوده ر حرامفعل در يکي از دو مرتبه و اگ ترك

 .ايمكرده را نقض تكليف

در  قطعي مخالفت نظرگرچه اين . مطابقاز اختيار برخورداريم همچنان ما در هر مرحله دوّم اّما بنابر وجه

 را ترك فعل گاه وقتيشود. مي حاصل همعيقط موافقت شود، اّما در كنار آنمي موارد حاصل ايپاره

نيز  گاه ؛ اگرچهايمكرده عمل واقعي حكم به گاه دهيم، يقيين مي کنيممي را انجام آن و گاه كنيممي

م يا ايكرده ترك يا هميشه چون است؛ احتمالي ما همواره موافقتاوّل،  فرض . اّما مطابقايمكرده مخالفت

 ايم.كردهعمل هميشه

  استصحاب

  استصحاب و عناصر تعريف

بر  و بنا گذاردن بقاي آن به و حكم سابق از ابقا حالت است عبارت ، استصحاباصول علم در اصطالح

 . قبل بقاي حالت

 به شويم، حكم دچارترديد مي آن به نسبت ، اّما در ادامهاست بوده قبالً مشخص ايمسأله وضعيت وقتي

 .كنيممي قبل استمرار حالت

 اينكه مثل است؛ امرخارجي يك گاه است، مشكوك اعتبار الحق و به معلوم اعتبار سابق، به كه ايمسأله

 حكم ق، يكنيز متيقن ساب . گاهاست اخير مشكوك ساليك  به و نسبت است معلوم قبل حيات زيد تا سال

و يا وضعيت  است مشكوك و... در ادامه ، واليت، زوجيتملكيت وضعيتاينكه  ؛ مثلاست يا وضعي تكليفي

 مورد شک است. يا حرمت وجوب

وجود عناصر زير براي جريان  گفت توانشود، ميمي معلوم استصحاب از تعريف همان طور كه در هر صورت

 :است اين اصل الزم

 .است قبلدر زمان  بر يقين به وجود چيزي فرع سابق، ابقاي حالت سابق: . وجود متيقن1

 و مردد باشد و به مشكوك بايد وضعيت الحق وضعيت :زمان الحق . وجود شك نسبت به2

 .كنيمابقا مي آن به را نسبت سابق حالت دليل همين

دهيم مي سرايت الحق را به امر سابق گفت توانمي وقتي شکوک:. اتحاد مسأله متيقن و م3

 .است مشكوك و بعدي معلوم قبلي باشد كه تنها در اين باشند و تفاوت دو يكي اين كه
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  مشكوك و زمان متيقن

از  قبل متيقن ظرف عبارتي باشد و به مشكوك از زمان قبل اين است که زمان متيقن در استصحاب شرط

 باشد. بعد از ديگري باشد و يا يكي همزمان است ممكن و شك حالت يقين قباشد؛ اما تحقمشكوك  ظرف

يا نه. در اينجا  و نمي دانيم اکنون نيز زنده است بوده زنده روز قبل سه علي داريم يقين مثال عنوان به

در حال  وي بودن زندهپيدا کنيم و هم در  روز قبل در سه وي بودن زنده به هم علم در يک زمان است ممكن

ما قرار گيرد و بعد  مورد يقينروز قبل در سه وي بودن ابتدا زنده است حاضر شک کنيم؛ همان طور که ممكن

يا  است زيد زنده کنيم كه کس، ابتدا شكترديد پيدا كنيم، يا برع الحق در دوره وي بودن زنده به نسبت از آن

 اين ميانتفاوتي  استصحاب قاعده جريان لحاظ . بهاست بوده زنده روز قبل سه كه پيدا كنيمنه و بعد يقين 

و به زمان حدوث يقين و  است ، زمان متيقن مقدم بر زمان مشكوكفروض اين ها نيست؛ زيرا در همهصورت

 و هم داريم امر سابق به يقين ، همهنگام اجراي استصحاب جهي نمي شود. مهم اين است کهشک تو

 حضور دارند. با هم و شك و يقين الحق در شك

  در استصحاب و شك منظور از يقين

مر سابق از کافي است ا بلكهباشد؛  وجود داشته قطع معناي به يقين نيست الزم استصحاب در جريان

را  سابق حكم توانيترديد کنيم؛ سپس مالحق  زمان به و نسبت باشد شده معتبري اثبات طريق

 نمود. بقاء آن به كرد و حكم استصحاب

 مقدار كه همين؛ بلکه اطراف( نيست بين مساوي )احتمال آن منطقي ، معناي «شك» همين طور منظور از 

كافي است.  استصحاب براي نباشد،در ميان  معتبري و دليل نشده اثبات الحق زمان اظلح به مسأله

 .است شك م غير معتبر نيز در حك ّظن بنابراين

  يقين و قاعده استصحاب

 آن كه كنيمميترديد پيدا  معنا كه اين به شويم؛ امادچار ترديد مي ايمداشته قبالً يقين آنچه به نسبت گاه

به  قبل سال مثال،عنوان  . بهيا نه است بوده داشتيم، ما يقين امر، در همان زمان گذشته به شکلي كه

 عدالت موجب ترديد ما در كه مي کنيم از او مشاهده رفتارهايي ؛ اّما بعد از مدتيداشتيم زيد يقين عدالت

ود يا نه؟ چنين بود و شک مي کنيم آيا واقعاً او در سال گذشته عادل گذشته مي ش زمان او در همان

كند و پيدا ميسريان  گذشته به شك چرا كه شود؛مي ناميده «ساري شك» اصوليان در اصطالح شكي

و  داريم يقين در گذشته امري بهنسبت  گفت توانديگر نمي كند كهمي تخريب ايگونه را به يقين پايگاه

 .است مشكوك الحق امر در زمان همان

، ابقا كنيم ظرف را در آنيقين  شود، اگر بخواهيممي مشكوك خودش در ظرف سابق يقين در اين موارد كه

 ماضي امر متيقن دادن نظور جريانم، اين قاعده به گذشت زيرا همان طوركه شود؛نمي جاري استصحاب

. در مثال مورد بحث ومانند آن، براي حکم به وجود متيقن در زمان گذشته بايد است آينده مشكوكِ  به بتنس

را  ايقاعده چنين مشهور اصوليان را اجرا نمود و البته «ساري شك» يا «  يقين قاعده»  قاعده ديگري به نام

 ندارند.سراغ  قبولي و قابل معتبر مدرك يقين قاعده دانند و برايمعتبر نمي

  و مانع مقتضي قاعده

 از موارد بين دربسياري كه ايگونه ؛ بهاست نزديك استصحاب به آيد كهمي ميان به سخن اياز قاعده گاه

 .است «و مانع مقتضي»  ، قاعدهشود و آنمي دو اشتباه آن

« مقتضي»برقرار باشد و به عبارت ديگر،  آن ي«اقتضا»، بايد بر امري و نتيجه اثر تحقق يک براي اينكه توضيح

نباشد تا نتيجه بار شود. حدوث يک پديده همواره متوقف بر اين است  در ميان موجود باشد و نيز بايد مانعي
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در حالت عادي مي شود که رها مي هدف سمت به تيري مفقود باشد. وقتيموجود و مانع نيز  که مقتضي

از نيروي کافي برخوردار است و  يعني است؛شده  حاصل جا مقتضي كند، در اينبرخورد  هدف تواند به

قرارگيرد  در ميان مانعي شود؛ مگر آنكهمي واصل هدف به طور طبيعي جهت آن نيز درست مي باشد و به

 برخورد را بگيرد. جلو كه

 اثبات . اّما در مقاماست ثبوت ، در رابطه با مقاماصطالح امر و تحليل عقلي و به واقع لحاظ شد به گفته آنچه

را  مانع عدم اثر كنيم، حتي اگر وقوع به حكم را احراز كرديم، مي توانيم ما مقتضي هرگاه گفت توانآيا مي

 ؟شيمخبر بابي نو از بود و نبود آ باشيم احراز نكرده

مقتضا )اثر(  وقوع به حكم احراز مقتضي صرف فقها به گاه آيد كهمي دست به فقهي متون از مطالعه

در  ندارد؛ چرا كه استصحاب قاعده به است و ارتباطي و مانع مقتضي قاعده ، هماناند. اينكرده

است و در اينجا  بوده يقين مورد ومتعلق كه ستا پيدا كرده تعلق چيزي همان ما به ، شكاستصحاب

 و اينها دو چيزند. در هر صورت است وجود مانعبه  ما متعلق و شك وجود مقتضي به متعلق يقين ما

، در كنار وجود مقتضي د كهنيستند و معتقدن قائل و مانع مقتضي قاعده براي اعتباري مشهور اصوليان

 جريان باشد و يا تعبّدي و از طريق وجداني است احراز ممكن اين را نيز احرازكرد. البته مانع بايد عدم

 عملي .اصول 

  قهقرايي استصحاب

 يعني است؛ برعكس مسأله صورت اّما گاه دهيم؛مي سرايت امر الحق را به سابق ، يقيندر استصحاب

با استصحاب،  توان. در اينجا نميترديد داريم آن گذشته به و نسبت است معلومو  متيقن در الحق ايمسأله

 جاري يا قهقرايي رجعيوضعيت گذشته را بر اساس وضعيت حال ترسيم نمود و به عبارت ديگر، استصحاب 

 قهقرايي رو استصحاب آن؛ از اين عكس ؛ نهاست الحقبه  سابق وضعيت جريان براي استصحاب قاعدهكرد. 

 باشد.و اعتبار برخوردار نمي از حجيت

. است« نقل عدم اصل»  كنند و آنياد مي قهقرايي استصحاب عنوان مورد به از يك اصولي هايدر كتاب

يد وترد را بدانيم لفظ فعلي معناي اگر در زمان گذشته لفظي صادر شده باشد و ما اصل اين مطابق

 را بر اين اصل يا نه، است معنا برخوردار بوده نيز از همين صدور كالم آيا لفظ در زمان كه باشيم داشته

 . است نيفتاده اتفاق يا نقليتحوّل  و هيچ گونه است معنا را داشته نيز همين در گذشته مي گذاريم كه

 ، اصلينقل عدم اصل كه داشت شود؛ اّما بايد توجهتعبير مي«  قهقرايي استصحاب» به گاه مطلب از اين

شود. دو نمي اين بر همتايي كاربرد، دليل تشابه و صرف است خارج عملي اصول و از مجموعه است لفظي

 اصوليان د قبولمور آن قهقرايي كند و شكلامتداد پيدا مي الحق به از سابق همواره استصحاب بنابراين

 .نيست

  عدمي ـ استصحاب وجودي استصحاب

 را نسبت به زمان الحق استصحابو ما همان  است در سابق يا حكمي وجود موضوعمتعلق يقين،  گاه

 هو بنا را بر ادام كنيممي را ابقا و استصحاب عدمي نيز سابقه گاه. )ابقاي امر موجود( كنيمكرده، ابقا مي

و  از دو امر عدمي يك كدام اينكه به . بسته()ابقاي امرمعدوم گذاريممي و عدمي منفي حالت آن

زيد در  . به عنوان نمونه، حياتشويممي متوّسل همان استصحاب آثار باشد، ما به ترتب ، موضوعوجودي

دانيم زيد قبالً زنده بود و شک کنيم آيا در لحظه مرگ است؛ بنابراين اگر ب ارثحكم  موضوع پدرش مرگ زمان

كفر يا  شود. همچنينبار مي ارث او در لحظه مرگ پدر، حكم حيات پدرش هم زنده بود يا نه، با استصحاب

از  قتل تحقق عدم كفر زيد يا استصحاب عدم و ما با استصحاب است از ارث محروميّت قتل، موضوع و موجب

 .كنيممي را سلب محروميّت موضوع وي يهناح

 تكميلي يادداشت

چيز  براي و عَرض وصف عنوان ، خودش بهعدم چيزي معنا كه اين كند؛ بهپيدا مي وصفي جنبه ، گاهعدم

 ادلع ؛ يعني« است  عدالت عدم به زيد متصف» گوييم:مي مثال عنوان به شود.مي لحاظ ديگري

او در  وصف عنوان را به عدالت توانيممي همچنين زيد است. براي وصفي عدالت . در اينجا عدمنيست

 به« نيست». در اينجا وقتي مي گوييم: زيد عادل نيست. کلمه است زيد عادل و بگوييم: نظر بگيريم

WWW.GhadamYar.com

http://WWW.GhadamYar.com


140 
 

در  اين معنا از عدم، بهكند. مي ا از زيد سلبرعدالت  كند؛ يعنيمي نقش ايفاي در جمله رابط صورت

 شود.مي گفته« نعتي عدم»، اصطالح

را از  چيزي اينكه ول قضيه واقع مي شود؛ نهدارد و خوِد عدم، محم استقاللي جنبه گاه عدم در مقابل،

 در اينجا قاتلي»يا: « نداردوجود  قاتل محل در اين»: گوييممي مثال عنوان بهكند. سلب چيز ديگري

 سلب رابطه آنكه نه است؛ محمول«( وجود ندارد»)يا « نيست»و  ، موضوع«قاتل»در اينجا «. نيست 

 شود.مي گفته« محمولي  عدم» در اصطالح  از عدم نوع اين بهباشد. 

شود. توضيح مي معلوم« وجود ندارد اتلدر اينجا ق»و « نيست زيد قاتل» دو جمله  ، تفاوتتوضيح با اين

آنکه بر اساس آنچه گذشت، ما در استصحاب نيازمند قضيه متيقن در گذشته و قضيه مشکوک در زمان 

حق هستيم و اين دو قضيه بايد يکسان باشند. بر اين اساس، در موارد عدم نعتي اگر شک در حدوث  ال

«. ر زمان گذشته قاتل نبود، پس اکنون نيز قاتل نيستزيد د»قتل و عدم حدوث قتل کنيم، مي گوييم: 

اين استصحاب در صورتي صحيح است که در زمان گذشته زيد موجود بوده باشد تا عدم نعتي محقق 

موضوع هستيم در مقابل، عدم  عدم نعتي، نيازمند استصحاب مي توان گفت براي اساس گردد. بر اين

باشد، يا حتي  مكانزيد در اين  از اينكه قبل بگوييم توانيممي عنينيست؛ ي نعتي نيازمند وجود موصوف

 زيد شك نيز وجود نداشت. حال پس از آمدن بود و در نتيجه قاتل نيفتاده اتفاق به دنيا آمده باشد، قتلي

 .است وجود قاتل بر عدم يا نه. بر اساس استصحاب، اصل است افتاده اتفاق قتلي داريم

 اخذ شده باشد، استصحاب عدم وصفي ، عدماگر در دليل حکم كه داشت توجه نكته اين بايد به

زيد كنيم. اينکه « نبودن قاتل» بهحكم توانيموجود قاتل نمي عدم كند و با اثباتنمي كفايت محمولي

تل نيست؛ چرا که بين اين دو مالزمه امروز در اتاق قاتلي وجود ندارد، دليل بر اين نمي شود که زيد قا

عقلي برقرار است؛ نه مالزمه شرعي؛ يعني شارع نگفته است که اگر قاتلي موجود نباشد )عدم 

 و قبول را بپذيريم مثبت اصل حجيت مگر اينكه محمولي( پس اين افراد نيز قاتل نيستند )عدم نعتي(.

 را نيز بار كرد. اّما بايد در نظر داشته و عادي ، عرفيعقلي لوازم عملي، اصل با اجراي توانميكه  كنيم

پذيرفت و.  عملي اصلي جريان نتايج عنوان به توانرا مي شرعي تنها لوازم عملي در اصول كه باشيم

 خارجند. عملي اصول از مدلول و عرفي ، عاديعقلي لوازم

- 

 اّما شك مكلفيم؛شارع  ما از ناحيه كه و بدانيم باشيم داشته وجود تكليف هب اجمالي علم است ممكن

 .كنيم را ترك يا بايد آن دهيم را انجام و آيا بايد فعل يا حرمت است ، وجوبتكليف آن كه باشيم داشته

 وجوبي و هردو تكليف از عهده ستني ممكن كرد؛ چرا كه احتياط توانمورد نمي در اين كه است روشن

است، موافقت قطعي با هر دو  ترك و اقتضاي ديگري فعل يك تکليف، برآمد و در جايي که اقتضاي تحريمي

. يا تارك استيا فاعل در هر حال شخص ؛ زيرااست حاصل احتمالي در هر صورت موافقت. اما تکليف نمود

در اينجا منّجز  اجمالي علم عبارتي شود وبهنمي شخص متوجه مسئوليتي اجمالي لمع از ناحيه بنابراين

 .نيست ممكن هم قطعي و موافقت حاصل در هرصورت احتمالي موافقت ؛ چوننيست

را  ليتيتواند مسئونيز نمي حرمت يا احتمال وجوب ، احتمالبال بيان عقاب قبح قاعده مطابق از طرفي

 شوند.نمي اثبات در ظاهر و در عملحرمت  و وجوب سازد؛ لذا هر يک از شخص متوجه

را  فعل مخير است درعمل . شخص، تخيير استمحذورين بين شود اصل در دورانمي اساس گفته بر اين

او  متوجه مسئوليتي ، هيچجود تكليفوبه  علم صرف به عقل، نمايد و از ناحيه را ترك انجام دهد يا آن

بايد  گفت توانندارد و نمي بر ديگري ترجيحي و وجوب حرمت در اين موارد هيچ يک از احتمال شود.نمي

 كه است الزامي از مفسده اي ناشي حرمت را مقدم کرد. همان طور كه وجوب يا را گرفت حرمت جانب

 تحصيل و مراعاتش كه است از وجود مصلحتي نيز ناشي ، وجوباست ن الزمامكا درصورت مراعاتش

 ندارد.در اينجا راه « است منفعت از جلب اولي مفسده دفع»  اعدهقاست؛ بنابراين  ضروري

برخوردار  تريقوي ازاحتمال اهميت لحاظ به از دو تكليف يكي كه ، در صورتياصوليان برخي از ديدگاه

 ديگر، اين ايپاره رسد. اّما از ديدگاهتخيير نمي به ونوبت تر را گرفتقوي احتمال باشد، بايد جانب

 اينكه مورد نظر مخيريم و با فرض فعل يا ترك عمل در تخيير ندارد و ما همچنان در قاعده تأثيري ترجيحات
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 است و تا زماني عقلي برائتقاعده  مشمول همچنان هر طرف نداريم، يا حرمت خصوص وجوب به علم

 .نيستالزم  آن مراعات است، نشده اثبات هيچ كدام كه

  يا بدلي تخيير استمراري

گردند؛ مانند مي بار واقع از يك بيش افتد كه اتفاق در مورد افعالي است ممكن محذورين امر بين دوران

اولين  تخيير براي به آيا حكم كه است مطرح پرسش موارد اين . در اينمبتال هستيم آن هر روز به كه عملي

كنيم،  يا ترك دهيم را انجام آن توانيممي مخيريم و تنها در نخستين مواجهه با فعل معنا كه اين ، بهبار است

 ؟است اختيار باقي اين هه اياي و در هر مواجدر هر مرحله يا اينكه

بعد نيز  در دفعاتكنيم،  را انتخاب فعل ، انجامنخست يا ابتدايي( اگر در وهله )تخيير بدوي نظر اوّل مطابق

 زيرا در صورت دهيم؛ ادامه ترك بعد نيز بايد به ، در دفعاتكنيم را انتخاب ركو اگر ابتدا ت باشيم بايد عامل

ما با  است، بوده اگر واجب چرا كه ايم؛كرده را نقض اجمالي که علم كنيمپيدا مي ، علمرويه از اين وجخر

خود در يکي از دو مرتبه تخلف قطعي نموده و  با عمل استبوده فعل در يکي از دو مرتبه و اگر حرام ترك

 .ايمكرده را نقض تكليف

در  قطعي مخالفت نظرگرچه اين . مطابقاز اختيار برخورداريم همچنان ما در هر مرحله دوّم اّما بنابر وجه

 را ترك فعل گاه وقتيشود. مي حاصل همقطعي موافقت شود، اّما در كنار آنمي موارد حاصل ايپاره

نيز  گاه ؛ اگرچهايمكرده عمل قعيوا حكم به گاه کنيم دهيم، يقيين ميمي را انجام آن و گاه كنيممي

ايم يا كرده ترك يا هميشه چون است؛ احتمالي ما همواره موافقتاوّل،  فرض . اّما مطابقايمكرده مخالفت

 ايم.كردهعمل هميشه

  استصحاب

  استصحاب و عناصر تعريف

بر  و بنا گذاردن بقاي آن به و حكم سابق لتاز ابقا حا است عبارت ، استصحاباصول علم در اصطالح

 . قبل بقاي حالت

 به دچارترديد مي شويم، حكم آن به نسبت ، اّما در ادامهاست بوده قبالً مشخص ايمسأله وضعيت وقتي

 .كنيممي قبل استمرار حالت

 اينكه مثل است؛ امرخارجي يك گاه است، مشكوك اعتبار الحق و به معلوم اعتبار سابق، به كه ايمسأله

 حكم نيز متيقن سابق، يك . گاهاست اخير مشكوك ساليك  به و نسبت است معلوم قبل حيات زيد تا سال

و يا وضعيت  است مشكوك و... در ادامه ، واليت، زوجيتملكيت وضعيتاينكه  ؛ مثلاست يا وضعي تكليفي

 مورد شک است. يا حرمت وجوب

وجود عناصر زير براي جريان  گفت توانشود، ميمي معلوم استصحاب از تعريف همان طور كه در هر صورت

 :است اين اصل الزم

 .است قبلدر زمان  بر يقين به وجود چيزي فرع سابق، ابقاي حالت سابق: . وجود متيقن1

 و مردد باشد و به مشكوك بايد وضعيت الحق وضعيت :مان الحقز . وجود شك نسبت به2

 .كنيمابقا مي آن به را نسبت سابق حالت دليل همين

دهيم مي سرايت الحق را به امر سابق گفت توانمي وقتي . اتحاد مسأله متيقن و مشکوک:3

 .است مشكوك و بعدي معلوم قبلي كهباشد  تنها در اين باشند و تفاوت دو يكي اين كه

 
  مشكوك و زمان متيقن
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از  قبل متيقن ظرف عبارتي باشد و به مشكوك از زمان قبل اين است که زمان متيقن در استصحاب شرط

 شد.با بعد از ديگري باشد و يا يكي همزمان است ممكن و شك حالت يقين باشد؛ اما تحققمشكوك  ظرف

يا نه. در اينجا  و نمي دانيم اکنون نيز زنده است بوده زنده روز قبل سه علي داريم يقين مثال عنوان به

در حال  وي بودن زندهپيدا کنيم و هم در  روز قبل در سه وي بودن زنده به هم علم در يک زمان است ممكن

ما قرار گيرد و بعد  مورد يقينروز قبل در سه وي بودن ابتدا زنده تاس حاضر شک کنيم؛ همان طور که ممكن

يا  است زيد زنده کنيم كه ترديد پيدا كنيم، يا برعکس، ابتدا شك الحق در دوره وي بودن زنده به نسبت از آن

 اين ميانتفاوتي  استصحاب قاعده انجري لحاظ . بهاست بوده زنده روز قبل سه كه پيدا كنيمنه و بعد يقين 

و به زمان حدوث يقين و  است ، زمان متيقن مقدم بر زمان مشكوكفروض اين ها نيست؛ زيرا در همهصورت

 و هم داريم امر سابق به يقين ، همهنگام اجراي استصحاب شک توجهي نمي شود. مهم اين است که

 حضور دارند. با هم و شك و يقين الحق در شك

  در استصحاب و شك منظور از يقين

کافي است امر سابق از  بلكهباشد؛  وجود داشته قطع معناي به يقين نيست الزم استصحاب در جريان

را  سابق حكم توانترديد کنيم؛ سپس ميالحق  زمان به و نسبت باشد شده معتبري اثبات طريق

 نمود. بقاء آن به د و حكمكر استصحاب

 مقدار كه همين؛ بلکه اطراف( نيست بين مساوي )احتمال آن منطقي ، معناي «شك» همين طور منظور از 

كافي است.  استصحاب براي نباشد،در ميان  معتبري و دليل نشده اثبات الحق زمان لحاظ به مسأله

 .است شك در حكم غير معتبر نيز  ّظن بنابراين

  يقين و قاعده استصحاب

 آن كه كنيمترديد پيدا مي معنا كه اين به شويم؛ امادچار ترديد مي ايمداشته قبالً يقين آنچه به نسبت گاه

به  لقب سال مثال،عنوان  . بهيا نه است بوده داشتيم، ما يقين امر، در همان زمان گذشته به شکلي كه

 عدالت موجب ترديد ما در كه مي کنيم از او مشاهده رفتارهايي ؛ اّما بعد از مدتيداشتيم زيد يقين عدالت

گذشته مي شود و شک مي کنيم آيا واقعاً او در سال گذشته عادل بود يا نه؟ چنين  زمان او در همان

كند و پيدا ميسريان  گذشته به شك چرا كه د؛شومي ناميده «ساري شك» اصوليان در اصطالح شكي

و  داريم يقين در گذشته امري بهنسبت  گفت توانديگر نمي كند كهمي تخريب ايگونه را به يقين پايگاه

 .است مشكوك الحق امر در زمان همان

، ابقا كنيم ظرف را در آنيقين  بخواهيمشود، اگر مي مشكوك خودش در ظرف سابق يقين در اين موارد كه

 ماضي امر متيقن دادن ، اين قاعده به منظور جريانگذشت زيرا همان طوركه شود؛نمي جاري استصحاب

. در مثال مورد بحث ومانند آن، براي حکم به وجود متيقن در زمان گذشته بايد است آينده مشكوكِ  به نسبت

را  ايقاعده چنين مشهور اصوليان را اجرا نمود و البته «ساري شك» يا «  يقين قاعده»  امقاعده ديگري به ن

 ندارند.سراغ  قبولي معتبر و قابل مدرك يقين قاعده دانند و برايمعتبر نمي

  و مانع مقتضي قاعده

 از موارد بين دربسياري كه ايگونه ؛ بهاست نزديك استصحاب به آيد كهمي ميان به سخن اياز قاعده گاه

 .است «و مانع مقتضي»  ، قاعدهشود و آنمي دو اشتباه آن

« مقتضي»برقرار باشد و به عبارت ديگر،  آن ي«اقتضا»، بايد بر امري اثر و نتيجه تحقق يک براي اينكه توضيح

اين است  باشد تا نتيجه بار شود. حدوث يک پديده همواره متوقف برن در ميان موجود باشد و نيز بايد مانعي

شود که در حالت عادي مي رها مي هدف سمت به تيري مفقود باشد. وقتيموجود و مانع نيز  که مقتضي

از نيروي کافي برخوردار است و  يعني است؛شده  حاصل جا مقتضي كند، در اينبرخورد  هدف تواند به

قرارگيرد  در ميان مانعي شود؛ مگر آنكهمي واصل هدف به طور طبيعي هت آن نيز درست مي باشد و بهج

 برخورد را بگيرد. جلو كه

 اثبات . اّما در مقاماست ثبوت ، در رابطه با مقاماصطالح امر و تحليل عقلي و به واقع لحاظ شد به گفته آنچه

را  مانع عدم اثر كنيم، حتي اگر وقوع به حكم را احراز كرديم، مي توانيم ما مقتضي هرگاه گفت توانآيا مي

 ؟خبر باشيمبي و از بود و نبود آن باشيم احراز نكرده

مقتضا )اثر(  وقوع به حكم احراز مقتضي صرف فقها به گاه آيد كهمي دست به فقهي متون از مطالعه

در  ندارد؛ چرا كه استصحاب قاعده به است و ارتباطي و مانع مقتضي قاعده ، هماند. اينانكرده
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است و در اينجا  بوده يقين مورد ومتعلق كه است پيدا كرده تعلق چيزي همان ما به ، شكاستصحاب

 و اينها دو چيزند. در هر صورت است وجود مانعبه  ما متعلق و شك وجود مقتضي به متعلق يقين ما

، در كنار وجود مقتضي نيستند و معتقدند كه قائل و مانع مقتضي قاعده براي اعتباري مشهور اصوليان

 جريان باشد و يا تعبّدي و از طريق وجداني است احراز ممكن اين را نيز احرازكرد. البته مانع بايد عدم

 عملي .اصول 

  قهقرايي استصحاب

 يعني است؛ برعكس مسأله صورت اّما گاه دهيم؛مي سرايت امر الحق را به سابق ، يقيندر استصحاب

با استصحاب،  توان. در اينجا نميترديد داريم آن گذشته به و نسبت است و معلوم متيقن در الحق ايمسأله

 جاري يا قهقرايي رجعيسيم نمود و به عبارت ديگر، استصحاب وضعيت گذشته را بر اساس وضعيت حال تر

 قهقرايي رو استصحاب آن؛ از اين عكس ؛ نهاست الحقبه  سابق وضعيت جريان براي استصحاب قاعدهكرد. 

 باشد.و اعتبار برخوردار نمي از حجيت

. است« نقل عدم اصل»  كنند و آنياد مي راييقهق استصحاب عنوان مورد به از يك اصولي هايدر كتاب

وترديد  را بدانيم لفظ فعلي معناي اگر در زمان گذشته لفظي صادر شده باشد و ما اصل اين مطابق

 را بر اين اصل يا نه، است معنا برخوردار بوده نيز از همين صدور كالم آيا لفظ در زمان كه باشيم داشته

 . است نيفتاده اتفاق يا نقليتحوّل  و هيچ گونه است معنا را داشته نيز همين در گذشته ذاريم كهمي گ

 ، اصلينقل عدم اصل كه داشت شود؛ اّما بايد توجهتعبير مي« قهقرايي  استصحاب» به گاه مطلب از اين

شود. دو نمي اين بر همتايي كاربرد، دليل تشابه رفو ص است خارج عملي اصول و از مجموعه است لفظي

 اصوليان مورد قبول آن قهقرايي كند و شكلامتداد پيدا مي الحق به از سابق همواره استصحاب بنابراين

 .نيست

  عدمي ـ استصحاب وجودي استصحاب

 را نسبت به زمان الحق استصحابهمان و ما  است در سابق يا حكمي وجود موضوعمتعلق يقين،  گاه

 و بنا را بر ادامه كنيممي را ابقا و استصحاب عدمي نيز سابقه گاه. )ابقاي امر موجود( كنيمكرده، ابقا مي

و  از دو امر عدمي يك كدام اينكه به . بسته()ابقاي امرمعدوم گذاريممي و عدمي منفي حالت آن

زيد در  . به عنوان نمونه، حياتشويممي متوّسل همان استصحاب آثار باشد، ما به ترتب ، موضوعوجودي

است؛ بنابراين اگر بدانيم زيد قبالً زنده بود و شک کنيم آيا در لحظه مرگ  ارثحكم  موضوع پدرش مرگ زمان

كفر يا  شود. همچنينبار مي ارث ماو در لحظه مرگ پدر، حك حيات پدرش هم زنده بود يا نه، با استصحاب

از  قتل تحقق عدم كفر زيد يا استصحاب عدم و ما با استصحاب است از ارث محروميّت قتل، موضوع و موجب

 .كنيممي را سلب محروميّت موضوع وي ناحيه

 تكميلي يادداشت

چيز  براي و عَرض وصف عنوان ، خودش بهدم چيزيع معنا كه اين كند؛ بهپيدا مي وصفي جنبه ، گاهعدم

 عادل ؛ يعني« است  عدالت عدم به زيد متصف» گوييم:مي مثال عنوان به شود.مي لحاظ ديگري

او در  وصف عنوان را به عدالت توانيممي همچنين زيد است. براي وصفي عدالت . در اينجا عدمنيست

 به« نيست». در اينجا وقتي مي گوييم: زيد عادل نيست. کلمه است زيد عادل و بگوييم: منظر بگيري

در  اين معنا از عدم، بهكند. مي را از زيد سلبعدالت  كند؛ يعنيمي نقش ايفاي در جمله رابط صورت

 شود.مي گفته« نعتي عدم»، اصطالح

را از  چيزي اينكه دارد و خوِد عدم، محمول قضيه واقع مي شود؛ نه لياستقال جنبه گاه عدم در مقابل،

 در اينجا قاتلي»يا: « وجود ندارد قاتل محل در اين: »گوييممي مثال عنوان بهكند. سلب چيز ديگري

 سلب بطهرا آنكه نه است؛ محمول«( وجود ندارد»)يا « نيست»و  ، موضوع«اتلق»در اينجا «. نيست 

 شود.مي گفته« محمولي  عدم» در اصطالح  از عدم نوع اين بهباشد. 

شود. توضيح مي معلوم« وجود ندارد در اينجا قاتل»و « نيست زيد قاتل» دو جمله  ، تفاوتتوضيح با اين

ک در زمان آنکه بر اساس آنچه گذشت، ما در استصحاب نيازمند قضيه متيقن در گذشته و قضيه مشکو

حق هستيم و اين دو قضيه بايد يکسان باشند. بر اين اساس، در موارد عدم نعتي اگر شک در حدوث  ال

«. زيد در زمان گذشته قاتل نبود، پس اکنون نيز قاتل نيست»قتل و عدم حدوث قتل کنيم، مي گوييم: 
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تا عدم نعتي محقق  اين استصحاب در صورتي صحيح است که در زمان گذشته زيد موجود بوده باشد

عدم نعتي، نيازمند موضوع هستيم در مقابل، عدم  استصحاب مي توان گفت براي اساس گردد. بر اين

باشد، يا حتي  مكانزيد در اين  از اينكه قبل بگوييم توانيممي نيست؛ يعني نعتي نيازمند وجود موصوف

 زيد شك نيز وجود نداشت. حال پس از آمدن و در نتيجه قاتلبود  نيفتاده اتفاق به دنيا آمده باشد، قتلي

 .است وجود قاتل بر عدم يا نه. بر اساس استصحاب، اصل است افتاده اتفاق قتلي داريم

 اخذ شده باشد، استصحاب عدم وصفي اگر در دليل حکم، عدم كه داشت توجه نكته اين بايد به

زيد كنيم. اينکه « نبودن قاتل» بهحكم توانيموجود قاتل نمي عدم د و با اثباتكننمي كفايت محمولي

امروز در اتاق قاتلي وجود ندارد، دليل بر اين نمي شود که زيد قاتل نيست؛ چرا که بين اين دو مالزمه 

م عقلي برقرار است؛ نه مالزمه شرعي؛ يعني شارع نگفته است که اگر قاتلي موجود نباشد )عد

 قبول و را بپذيريم مثبت اصل حجيت مگر اينكه محمولي( پس اين افراد نيز قاتل نيستند )عدم نعتي(.

 را نيز بار كرد. اّما بايد در نظر داشته و عادي ، عرفيعقلي لوازم عملي، اصل با اجراي توانميكه  كنيم

پذيرفت و.  عملي اصلي جريان نتايج عنوان به توانميرا  شرعي تنها لوازم عملي در اصول كه باشيم

 خارجند. عملي اصول از مدلول و عرفي ، عاديعقلي لوازم

- 

 آزمون پاياني

1- سافرت نرويم، کدام گزينه مروز به  شک در اينکه آيا نذر کرده ايم در روز معيني به مسافرت برويم يا نذر کرده ايم در آن در فرض

 :ست استنادر

 

 
 .کرد نمي توان به مضمون هر دو نذر عمل( الف

 

 
 .شد در هر حال به يکي از دو نذر عمل خوهد( ب

 

 
 .را ترک کرد بايد آن چون ممکن است مسافرت مفسده داشته باشد،( ج

 

 
 .نيست علم اجمالي به يکي از دو نذر منجز تکليف( د

 
2- ب نمي باشدقاعده استصحا در اين مورد کدام يک از گزينه هاي زير مصداق. عقد نکاحي در روز گذشته متيقن است تحقق: 

 

 
 .بود يا نه و بنا را بر تحقق نکاح بگذاريم اگر دوباره شک کنيم آيا ديروز نکاح صورت گرفته( الف

 

 
 .يا نه و بنا را بر عدم طالق بگذاريم اگر شک کنيم آيا زوج ديروز زوجه را طالق داده بود( ب

 

 
 .گذاريمعقد را فسخ کرده است يا نه و بنا را بر عدم فسخ ب اگر شک کنيم زوجه به واسطه يکي از عيوب مجوز فسخ،( ج

 

 
 .بگذاريم هوجکرده بود يا نه و بنا را بر عدم نکاح با خواهر ز اگر شک کنيم آيا زوج، قبالً با خواهر زوجه ازدواج( د

 
3- مورد استصحاب جاري نمي شود در کدام: 

 

 
 .کنيم آيا آن را وقف کرده است يا نه قطع به مالکيت شخصي بر زمين داريم و سپس شک( الف

 

 
 .کنيم آيا سرکه شده است يا نه د و سپس شک ميبينه بر خمر بودن مايعي اقامه مي شو( ب

 

 

پس س. سپس اصل صحت جاري مي کنيم. فاسق شده باشد، يا نه نمي دانيم شخص در سخن خود مرتکب غيبت شده بود تا( ج

 .اري مي نماييماز او سر زده است يا نه و استصحاب عدم فسق ج دوباره شک مي کنيم آيا گناهي

 

 

ن سابق به مي کنيم آيا ديروز زنده بود يا نه و به واسطه يقي يقين داريم شخصي ديروز مالک خانه اي بود و سپس شک( د

 .به شک خود ترتيب اثر نمي دهيم حيات او در روز گذشته،

 
4- استشخص غايب کدام گزينه درست  در مورد: 

 

 
 .است استصحاب عدم موت شخص غايب، استصحاب عدم محمولي( الف

 

 
شخص غايب فوت نکرده »: ، مي توان نتيجه گرفت«حاال نيز وجود ندارد قبالً متوفايي وجود نداشت، پس»: اگر گفته شود( ب
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 .«است

 

 
 .درنتيجه واليت پدرش بر او ساقط مي شود نتيجه استصحاب حيات شخص غايب، بلوغ او است؛( ج

 

 
 .بين او و همسرش مي باشد نتيجه استصحاب حيات شخص غايب، بقاء علقه زوجيت( د

 
5- منکر ذواليد، مدعي  مي کند و سپس سر مالکيت يک قطعه زمين، مدعي بينه بر مالکيت پدر متوفايش بر زمين اقامه دعواي بر در

 :گزينه هاي درست و نادرست را مشخص کنيد در اين مورد. فروش زمين توسط متوفا به خودش مي شود

 

 
 .سابقه قطعي نيست ن جاري نمي شود، زيرا حالتاستصحاب عدم بيع زمي( الف

 

 
 .عدمي است اصل آن است که بيعي صورت نگرفته است و اين اصل( ب

 

 
 .جاري مي شود استصحاب بقاي مالکيت متوفا بر زمين تا زمان فوتش( ج

 

 
 .مالکيت مدني است نتيجه اصل مالکيت متوفا بر زمين تا زمان فوتش،( د

 

 

 ستصحاب، اصل وخودش اقامه کند، بر استصحاب عدم بيع مقدم است، زيرا ا اگر ذواليد، بينه بر بيع زمين توسط متوفا به( هـ

 .است بينه اماره

 

 
 .ذواليد، مقدم بر استصحاب عدم بيع نيست چون استصحاب اصل تنزيلي است، بينه بر بيع زمين به( و

 
 

- 

 و هشتم جلسه بيست -اصول فقه 

  مقدمه

  محتواي آموزشي

  چکيده

 آزمون پاياني

 

 

- 

 و نهم جلسه بيست -اصول فقه 

  مقدمه

  محتواي آموزشي

  چکيده

 آزمون پاياني

 

  مقدمه

مورد بررسي قرار مي گيرد. براي اثبات حجيت اصل استصحاب ادله اي اقامه شده است که در اين بحث 

ميزان حجيت استصحاب تا حدود زيادي به نوع دليل بستگي دارد و همين موجب اهميت بيشتر اين بحث 

مي باشد. دليل عمده بر حجيت اين اصل، روايات است که به آن خواهيم پرداخت. نکته ديگر در بحث 

است و اينکه در موارد فوق آيا استصحاب  استصحاب، بررسي رابطه اين اصل عملي با امارات و ساير اصول

مقدم است يا امارات و اصول ديگر. همچنين گاه در مسئله اي دو نوع استصحاب با دو نتيجه مختلف جاري 

مي شود که نمي توان به هر دو متعبد بود، بنابراين بايد اين موارد نيز بررسي شوند. مطلب ديگر آن است 

راي استصحاب باشد، حتي اگر به حسب ظاهر، شرايط سه گانه که آيا هر نوع شکي مي تواند مج

 استصحاب موجود باشند؟ در نهايت بر عدم حجيت اصل مثبت تأکيدي دوباره خواهد شد

آنچه در پايان اين بحث خواهيم دانست از اين قرار است: آيا مي توان دليل غير روايي )عقلي، قرآني، 

ايت چگونه بر حجيت استصحاب به عنوان اصلي کلي داللت مي اجماع( بر حجيت استصحاب اقامه کرد؟ رو
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کند؟ در موارد قيام اماره، چرا استصحاب جاري نمي شود؟ در موارد جريان برائت و استصحاب يا احتياط و 

استصحاب، کدام اصل مقدم است؟ چرا اصل صحت بر استصحاب تقدم دارد؟ در موارد جريان استصحاب در 

حکم( وظيفه چيست؟ شک فعلي و شک تقديري يعني چه و استصحاب در کدام سبب )موضوع( و مسبب )

جاري است؟ با استصحاب چه نوع آثاري براي مستصب اثبات مي شود و چه نوع آثاري اثبات نمي شود و 

چرا؟ تعارض ادله يعني چه و اين بحث در چه مواردي مطرح مي شود؟ تزاحم يعني چه و چه تفاوتي با 

 تعارض دارد؟

- 

  حتواي آموزشيم

 

  استصحاب اعتبار ادله

 استصحاب نام به است اصلیاست،  مورد اتفاق ؛ اّما آنچهاست اختالف زيادي اعتبار استصحاب در محدوده

 دهند.مي ارجاع و قاعده اصل اين كنند، به ترسيم اعتبار را چگونه محدوده اينكه به و بسته

 هم قرآني . دليلينيستقبول  ، قابلاست اختالفي به شّدت كه ايدر مسأله اجمال عاي، اداساس بر اين

 صرف كه است عقل نيز بايد گفت واضح. اّما نسبت به دليلنيست كند در ميان را توجيه بتواند استصحاب كه

نيز حکم به بقاي آن  الحق به نسبت بتوانيم تا نيستكافي  است ما بوده مورد يقين در سابق چيزي اينكه

 و رفتار به سيره اين كه اّما بعيد است است، كاري بر چنين در مواردي گرچهعقال هم  کنيم. بناء و سيره

  فرضي ِو اصل قاعده يك عنوان را به چيزي عقال چنين گفت باشد و بتوان جا جاري در همه قاعدهيك  مثابه

ديگر،  از اموري از موارد نيز ناشي در بسياري قبل ها مبني بر استمرار حالت انسان اند. رفتار نوعپذيرفته

 اصل يك را مبناي آن تواننميكه  است احتمالي منافع كردن به بقاي شيء سابق يا دنبال مانند اطمينان

 قرار داد. كلّي

 عقالء . از نگاهپذيرفت در دعاوي از موارد، از جمله بناء را در بسياري اين ظاهر و قالب نتوامي حال در عين

در  كنند. اّما دقتمي مطالبه كند دليلمي چيزي ادعايكه  و از كسي است بر عدم اصل از دعاوي در خيلي

 شود و معلوممي پشتيباني ديگري با اصول ا همهاصل از اين هر كدام دهد كهمي نشان موارد هم همين

 باشد. استصحاب اشنكته نيست

 اصل اين در آنها كه است، اخبار و رواياتي، معتبر شرعي ادله در ميان دليل ترينعمده گفت توانمي بنابراين

يا باقر  صادق از امام زراره كه وفيومعر صحيح در روايت است. شده و به آن توصيه اِعمال و قاعده

 كرد: بنديزير صورت صورت را به آن توانمي شود كهميمطرح  كند، سؤاليمي نقل عليهماالسالم

رت از آنجا که در حالت كند و شخصمي حركت ، چيزي: در كنار شخصسؤال  آن برد، متوجهسر ميبه  چ 

كند؛ اّما در اينجا مي وضو را باطل خواب اينكه )با فرض است؟ وضوي او باطل حالتي شود. آيا در چنيننمي

 (.است بوده خواب كه نيست و مطمئن استهوشياري  نيمه در حالت شخص

 اين بر فرض و در غير اين صورت است رفته خواب كند به يقين شود؛ مگر آنكهنمي : وضو بر او الزمپاسخ

كرد؛ بلکه  و نقض باطل را هرگز نبايد با شك يقيندارد و  يقين وضو و طهارت حدوث به که او نسبت است

 كند. را نقض آن ديگري با يقين بايد

 را فرمايند يقينمي حال امام در توضيح كند؛ با اين بعد معلوم به وضو را نسبت خواهد تكليفمي كنندهسؤال

 ضو و استصحاب وضو است.كند و اين به معناي حکم به بقاي و شک نمی تواند نقض

، سؤال گردد كهاينجا برمي اين ابهام ها به همه روح است. شده مطرح ابهاماتي دليل از اين در استفاده

 فراوان ، مؤونهگستردگي اين به هم موارد ديگر، آن به آن كند و توسعهمي وضو مطرح را در باب مورد خاصي

از  در آنها گاه شبهه كه مواردي همه به آن تعميم بگذريم، كه هم مورد وضو و طهارت از خصوصيات دارد.

 .از ايراد نيست خالي است حكميهشبهه  سنخ

مورد روايت، وضو و  كه است درستباشد.  تواند محدودكنندهمورد، نمي شود خصوصيتمي گفته در مقابل

 شود.مي رفع بودن توهم، جزئي كه است باعباراتي همراه در پاسخ، امام بيان اّما نحوه است؛ بوده طهارت

 ميان فرقي جهت ازاين كه است كنند و معلوممي تكيه آن نبودن نقض وقابل يقين معتبر بودن نكته به امام

 .نيست مورد و موارد ديگر اين
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مورد  تعبّديحال  و در عين كلّي اصلي عنوان استصحاب را به قاعده مقدس شارع گفت توانمي بنابراين

 قرار گيرد: عمل تواند مبنايزير مي نكات با مالحظه كه است قرار داده پذيرش

 در ميان ايامارهتا زماني كه  ، بنابرايناست عملي لياص نظر مشهور، استصحاب مطابق . از آنجا كه1

 كرد. رجوع استصحاب به توانباشد نمي

رو از اين  دارد. ديگر تقدمعملي  اصول به ، اّما نسبتمؤّخر از امارات است استصحاب اينكه . در عين2

 به حكم را براي سابق قانون گذار علم يوقت«. است امارات و فرش اصول عرش استصحاب»اند: گفته

 است كرده خارج جهل تعبّد، از حالت و از روي فرض ما را بنا بهكه  است آن معنايش دانست، استمرار كافي

 مشكوکي تكليف اساس كرد. بر اين مراجعه عملي اصول و به دانست مورد را از موارد شك توانو لذا نمي

بر  خاص عملي از اصول ايپاره گيرد. با وجود اينقرار نمي  برائت ّ، ديگر محلاست معلوم اشسابقه كه

امر  اين شود. دليلمي مقدم بر استصحاب صحت اصالتهمواره  مثال عنوان شوند. بهمي مقدم استصحاب

 صحت اصل براي ديگر جايي كنيم، را مقدم ، استصحابكلي قاعده اقتضايبه  اگر بخواهيم كه است آن

 مطلب اين اثر است.ترتّب  عدم بر فساد و ، اصلاستصحاب ، مطابقطور معمول به ماند؛ چرا كهنميباقي 

بر  آن تقديم هنكت بدانيم، اماره را يك آن بدانيم. اّما اگر عملي را اصلي صحت اصل كه اساس است بر اين

 استصحاب، مقتضاي گرچه اساس . بر ايناست عملي بر اصول اماراتتقدم  عمومي نكته ، هماناستصحاب

 اين براي كه هاييـ البته با توجه به محدوديت صحت قاعده است، اّما مطابق يا زوجيت ملكيت ترتب عدم

 .گذاريمآثار مي ، بنا را بر ترتّبصحت اصل ، مطابقنكرده را جاري ـ استصحاب است شده بيان اصل

. قرار گرفت مورد اشاره قبالً نيز قاعده يك عنوان به مطلب اين مقّدمند. بر مسببي سببي هاي. استصحاب3

برگردد،  متوفا مرگ اندر زم وارث بودنشک در زنده  ، بهاز ارث ناشي مالكيت ما در تحقق شك وقتي

شود. بر نمي جاري وراثت عدم اصل كند؛ بنابراينمي روشن ارث ، ترديد ما را در ناحيهو ارث حيات استصحاب

 است را فروخته خود از وكالت عزل به او مال او را با علم وكيل كه است مدعي شخصي چنانچه اساساين 

 انتقال عدم بر استصحاب سبب در ناحيه وكالتبقاي رابطه  دارد، استصحاب را از دادگاه بيع ابطال و تقاضاي

و به موجب اصل )اصل تأخر حادث(  است معلوم بيع انجام خواهد بود. در حقيقت زمان مقّدم مشتري به مال

دو  كه در صورتي . بنابرايناست صحيح يعو لذا بنگرفته  صورت رجوعي تاريخ تا آن مي توان گفت اصل

 باشد، استصحاب و مسببي آنها سببي ميان رابطه باشند، چنانچه داشته از هم متفاوت نتايج استصحاب

را  يكيتوان كشد و نميمي تعارض آنها برقرار نباشد، كار به ميان ايرابطه يناّما اگر چن است؛مقدم  سببي

 .داشت  مقدم ديگري بر

اگر شک در  بنابراين ؛است منظور شده نحو فعلي به ، شكاستصحاب در جريان كه داشت . بايد توجه4

  ترديد باشد، ّمحل و منطقي نظر ذهني مورد از نقطه پيدا نكند، با اينكه ممکن است آن خارجي جايي تحقق

را  استصحاب تواند قاعدهمي باشد، نمي شك فاقدحالت است ار گرفتهمورد ابتال قر كه اّما چون شخصي

طور كلي  به اگر فردي كنند. حال نقض خود را با شك ، افراد نبايد يقيناستصحاب دليل كند. مطابق جاري

 به فردي چنين يبرا استصحاب قاعده صورتپيدا كند، در آن  تا شك نداشت مطلب به بود و توجهي غافل

در زماني يقين دارد  شخص كه است جايي مسأله اين معروف شود. نمونهنمي لحاظ عملي اصل يك عنوان

 و نماز مي خواند؛ آنگاه پس از پايان نماز متوجه مي کند بدون وضو است و سپس از حال خود غفلت

و شک مي کند آيا با وضو نماز  است نماز گزارده است شتهوضو ندا اينكه به توجه او بدون شود كهمي

قبالً  اينكه به افتاد، با توجهترديد مي بود و به مطلب متوجه زمان اگر در همان است خوانده بود يا نه. طبيعي

 طهارت از عدممجدداً احر اشكرد و نتيجهمي را استصحاب سابق ، وضعيتقطعاً وضو نداشته زمان در يك

 توانپيدا نكرده بود؛ پس حاال نمي مسأله به بود و توجهي محض در غفلت كه است بر آن شد؛ اّما فرضمي

كرد و نتيجه گرفت او بي وضو نماز خوانده است؛ مي شد و استصحابمي كرد دچار شكمي اگرتوجه گفت

، بنابراين است نشده حاصل شكي و در مورد، چنين است كش استصحاب موضوعاساساً از آنجا كه  بلكه

كند و  رجوع است شدهين بعد از نماز تعي براي كه ايقاعده شود. در اينجا بايد بهاجرا نمي قاعده اي چنين

 شود.مي فرض ، نماز او صحيحفراغ قاعده حكم لذا به

، مثبت شود استصحابميگفته  اساس بر اين كند. خود را اثبات عيغير شر تواند لوازمنمي . استصحاب5

 كه عملي قاعدة يك عنوان به . استصحاباستو حايز اهميت  بسيار ظريف نكته، . ايناست فاقد حجيت
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در  و ما موظفيم كندمي را تعبداً اثبات خودش را ندارد، تنها مفاد اصلي از واقع و گزارشگري كشفي جنبه

 كه است خاطر آن صرفاً به ايبناگذاري چنين است . طبيعيبگذاريم سابقه بنا را بر بقاي حالت عمل مقام

 ، از محدودةو عقلي ازآثار عادي ، اعماّما آثار غيرشرعي بدانيم؛ آن و شرعي آثار قانوني به خود را ملتزم

 توانمي بيع، تا تاريخ بقاي اذن با استصحاب قبلي . به همين دليل در مثالاست خارج و تعبّد آن بناي شرع

 بر آن فرض داريم، اذن نياز به بيع صحت چون براي را بار كرد؛ يعني مطلب از اين ناشي آثار شرعي كليه

 آن بيع تا تاريخ بقاي اذن و عادي عقلي الزمة . اماهست در ميان اذني چنين كنيممي استصحابكه  است

اين نکته  تواننمي بيع تا تاريخ بقاي اذن با استصحاب است شده واقع تاريخ بعد از اين از اذن رجوع كه است

 .است گرفته صورت رجوع تاريخ بعد از اين كرد كه را اثبات

  ادله تعارض

  تعارض ريفتع: گفتار اّول

 ، وصفتعريف، تعارض بنابراين كنند. با يكديگر ناسازگار باشند و همديگر را نفي دو دليل كه است آن تعارض

اعتبار و  خود داراي خودي به ، هر كدامتعارض نظر از وضعيت با صرف ادلّه كه است آن و فرض است ادلّه

با  هر دو دليل پذيرش امكان از عدم برخاسته برخوردارند و تعارض حّد ذاته في تاز حجيّ  عبارتي حجيتند و به

 .در كنار يكديگر است مدلولشان تمام

يعني برقرار كرد؛  «دالليجمع»آنها  بين توانمي كه است ايگونه به ادله وضعيت گاه مواردي در چنين

 كه نيست آن گونه دو دليل ، وضعيتو به نظرعرف و غير مستقر است بدوي از نوع ادله ميان ناسازگاري

مع مي کنيم و هر دو را حفظ مي نماييم. در در اين موارد بين دو دليل ج .را كنار بگذاريم يكي مجبور باشيم

 جمع داراي را كه مواردي باشد كه تر آنشود. شايد دقيقمي ناميده «عرفي جمع»  جمعي اصطالح چنين

 .بدانيم ير متعارضغهستند اساساً  و عرفي داللي

 و مستقر وجود ندارد: جّدي صورت به در موارد زير تعارض گذشت كه با توضيحي

 .برقرار باشد و خاص عام نسبت دو دليل . بين1

 .و مقيد برقرار باشد مطلق نسبت دو دليل . بين2

 .برقرار باشد و محكوم حاكم نسبت عبارتي و به باشد حاكم بر ديگري دو دليل از . يكي3

)در ادامه در مورد وارد و مورد باشد.  ، نسبتدو دليل و نسبت وارد باشد بر ديگري از دو دليل . يكي4

 كرد.( خواهيم و ورود بحث حكومت

 )حتي از نوع غير مستقر(: ندارد وجود همين طور در موارد زير اساساً تعارض

يا هر  از دو دليل مثل اينکه يكي برخوردار نباشد؛ از حجيت حّد ذاته يا هر دو، في از دو دليل . يكي1

 .باشد دو قياس

 ذاتي از حجيّت و يقين در اينجا قطع .باشد ظنّي و ديگري و يقيني ، قطعياز دو دليل . يكي2

خبر متواتر يا  طرف اگر يك اساس مي باشد. بر اين و امارات از موارد حجج و ديگري ستبرخوردار ا

 .دانست را از موارد تعارض آن توانديگر خبر واحد باشد، نمي باشد و طرف اجماع

 عنوان به وجود اماره با فرض در اينجا چون .باشد عملي ديگر اصل و طرف اماره از دو دليل . يكي3

 باقي تعارض براي جايي فاقد اعتبار و حجيّت مي باشد، عملي ، اصلو حّجت كشفي دليل

 ماند.نمي

 قطعي دليل يككند. وقتي مورد پيدا نمي موارد اساساً تعارض در اين باشند. قطعي . هر دو دليل4

 ما نسبت كه و آنگاه داريم ويقين قطع آن حتوايو م مضمون به نسبت كه معنا است اين ، بهاست

 خالف احتمال و حتّي تابيمرا برنمي آن مخالفكه  معناست ، بدانايمرسيده يقين حالت به چيزي به

 .آن خالف به يقين رسد به ؛ چهدهيمنمي را هم آن

معتبر ـ  ـ ظن هر دو اماره دو دليل، كه است ممكن تنها در جايي تعارض، موارد فوق به با توجه

 .عملي باشند باشند يا هر دو اصل

  و تزاحم تعارض تفاوت

مورد  نتوانند هر دو با هم دو دليل . وقتياست دو دليل اعتبار حجيت ، به، تعارضگذشت همان طور كه

 شوند.ميض متعارض هم فر صورت استناد قرار گيرند، در آن
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 عنوانبه .است اجرا و امتثال مقام لحاظ به ناسازگاري سازگارند و از جهت استناد با هم ، ادلهاما در تزاحم

 افتد كهمي اتفاق ندارند؛ اّما گاه با يكديگر ناسازگاري نفس حفظ وجوب با دليل غصب حرمت دليل مثال،

 ديگران كند و مثالً وارد زمين را امتثال غصب حرمت حكمتواند همنمي يرد كهگقرار مي در وضعيتي شخص

دهد؛ زيرا به  قرار دارد نجات هالك در معرض را كه كند و فردي را امتثال نفس حفظ وجوب حكم نشود و هم

 ، امتثالفرد مكلّف اين خصوص شود درمي . در اينجا گفتهنيست ممكن با هم هر دو تكليفجهاتي امتثال 

 اند و با يكديگر متزاحمند.قرار گرفته تزاحم با يكديگر در وضعيت دو حكم اين پس نيست؛ ممكن هر دو حكم

 قدرتوقتي .است تكليف انجام و توانايي قدرت عدم به تزاحم بازگشتبر اساس آنچه ذکر شد، 

بر  متوقف تكليف آيد و از آنجا كهمي پيش كرد، تزاحم امتثال را با هم تكاليف توان همهو نمي محدود است

با  حالشود. نمي مجازات است را نداشته آن توانايي كه تكليفي انجام خاطر عدم به شخص است، قدرت

را  فرد، قدرتش كه است آن تزاحم بدر با عقلي را دارد، قاعده از تكاليف بخشي انجام قدرت اينكه فرض

 « فاالهم  ّاالَهم» قاعده ، همان. اينبرخوردار است بيشتري از اهميت كند كه تكليفي آن انجام صرف

 شود.مي اهميت شود و رعايتمي تر پرداختهمهم به ترتيب به است؛ يعني

، بواج يك كه در جايي هر دو نباشد. بنابراين اجراي كانام كه است در جايي بحث توجه شود که فرض

و  ، مضيقواجب يك و زماني که است مقدم فوري واجب كه است است، معلوم غير فوري و ديگري فوري

 .است مقّدم مضيق واجب طور طبيعي به است، ديگر موّسع و واجب است خاصي زمان محدود به

- 

  يدهچک

  در قرآن کريم دليلي بر حجيت استصحاب وجود ندارد و عقل نيز صرف يقين سابق را براي تعبد به

بقاي شيء کافي نمي داند. همچنين چون در جزئيات مسأله اختالف زيادي وجود دارد، نمي توان به اجماع 

تارهايي شبيه نيز تمسک کرد؛ اگرچه اصل مسأله استصحاب محل اتفاق است. در ميان عقال نيز رف

استصحاب ديده مي شود، اما معلوم نيست از باب تعبّد به حالت سابقه باشد، بلکه جلب منفعت يا دفع 

 ضرر و اطمينان و مالک هاي ديگر دخيل است.

  به موجب روايتي اگر کسي در حال چرت زدن باشد و يقين نکرده باشد که به خواب رفته است، بايد

و بگذارد؛ زيرا نقض يقين به شک جايز نيست و اين دليل حجيت استصحاب است. بنا را بر طهارت و بقاي وض

 عموميت استصحاب را مي توان از عموم تحليل روايت استفاده نمود.

  ،اگر در موارد استصحاب، اماره اي قائم شود، چون اماره طريق به واقع و مبين وظيفه واقعي است

 د و لذا اماره بر استصحاب مقدم است.شک را که موضوع استصحاب است از بين مي بر

  استصحاب به معناي تعبد شرعي به عدم جهالت است؛ لذا در موارد جريان استصحاب، برائت و اصول

 عمليه جاري نمي شوند.

  در ميان اصول عمليه، اصل صحت مقدم بر استصحاب است؛ زيرا اگر چنين نباشد، حجيت اصل صحت

جا موضوع اصل صحت باشد، استصحاب عدم نيز که برخالف اصل صحت  لغو خواهد بود؛ به دليل اينکه هر

 است جاري مي باشد.

  اگر شک در حکم ناشي از شک در موضوع باشد، اصل در ناحيه موضوع جاري مي شود و شک در

 حکم مرتفع مي گردد. به عبارت ديگر اصل مسببي بر اصل مقدم است.

  شويم و به صورت بالفعل شکي نکنيم، استصحاب جاري اگر يقين سابق باشد، اما از حالت بعد غافل

 نمي شود.

  نتيجه اصل استصحاب تنها اثبات آثار شرعي است، نه عرفي يا عقلي؛ زيرا ادله استصحاب ما را تنها

 به آثار شرعي مستصب متعبد کرده اند.

  نظر از دليل ديگر تعارض ادله يعني نفي دو دليل، مفاد داليل ديگر را در مواردي که هر دليل با قطع

واجد شرايط حجيت باشد. اگر تعارض به نحو تعارض بدوي و غير مستقر باشد که به معناي جمع بين دو 

جمع »يا « جمع عرفي»دليل از نظر عرف است، احکام تعارض بار نمي شود. به جمع دو دليل از نگاه عرف، 

 گفته مي شود.« داللي

 عام و خاص، بين مطلق و مقيد، بين حاکم و محکوم و بين  در موارد زير جمع عرفي وجود دارد: بين
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 وارد و مورود.

  در بعضي از موارد اساساً تعارضي نيست؛ مانند: تنافي حجت و غير حجت، تنافي دليل قطعي با غير

 قطعي، تنافي اماره و اصل عملي و تنافي در قطع مخالف يکديگرند؛ زيرا حدوث چنين دو قطعي محال است.

 که دو دليل از جهت مفاد و مدلول با يکديگر تنافي نداشته باشند ولي امتثال هر دو با هم  در مواردي

 رخ مي دهد؛ برخالف تعارض که در آن دو دليل نافي يکديگرند.« تزاحم»امکان نداشته باشد، 

  تزاحم در تزاحم به دليل عدم قدرت بر جمع بين دو تکليف، بايد تکليف مهم تر را امتثال کرد. در موارد

بين واجب فوري و واجب غير فوري و تزاحم بين واجب مضيق و واجب موسع، واجب فوري و واجب مضيق 

 اهم هستند و بايد به آنها پرداخت.

   
   
- 

 تعدي از -1

مورد 

روايت 

زراره در 

باب 

استصحاب 

به ساير 

شبهه هاي 

موضوعي 

و حکمي از 

 ... قبيل

 .است

 

 
 قياس مستنبط العله( الف

 

 
 قياس منصوص العله( ب

 

 
 قياس ظني( ج

 

 
 قياس اولويت( د

 
2- ت يا نه، کدام اصل جاري استشک در اينکه آيا لباس نجس پاک شده اس در فرض: 

 

 
 برائت از تکليف( الف

 

 
 اصل طهارت( ب

 

 
 استصحاب( ج

 

 
 احتياط يا استصحاب( د

 
3- از موارد زير از قبيل اصل سببي و مسببي است کدام يک: 

 

 

الک مي تحجير موجب اولويت مي شود؛ ولي شخص با احيا م»: جمله اصل عدم تحجير و اصل عدم مالکيت در مورد اين( الف

 (.م.ق 142از ماده  تنّحذ)« شود نه با تحجير

 

 
 «.شود اگر شيء نجس با آب پاک شسته شود، پاک مي»: مي گويد اصل بقاء نجاست لباس و اصل طهارت آب در دليلي که( ب

 

 

اقل و رشيد عب شوند، بايد بالغ و براي اينکه متعاملين اهل محسو» :اصل عدم بلوغ و اصل عدم رشد در مورد اين قانون( ج

 (.م.ق 211ماده )« .باشند
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مگر اينکه  مزارعه به فوت متعاملين يا احد آنها باطل نمي شود عقد»: اصل عدم فوت و اصل عدم شرط مباشرت در قانون( د

 (.م.ق 529ماده )« .باشد مباشرت عامل شرط شده

 
4- ي شودمحسوب م کدام يک از گزينه هاي زير تعارض مستقر« خمر حرام است»: به حکم حرمت خمر در عبارت با توجه: 

 

 
 استصحاب عدم حرمت آبجو حکم به حرمت آبجو به دليل شباهت آن با خمر ـ( الف

 

 
 مايع ينه بر خمريت مايع ـ استصحاب سرکه بودنب( ب

 

 
 مايع بينه بر خمريت مايع ـ علم به سرکه بودن( ج

 

 
 مايع بينه بر خمريت مايع ـ بينه بر سرکه بودن( د

 
5- اگر زمان « .دخواهد بو هر قبل از نزديکي زن خود را طالق دهد، زن مستحق نصف مهرهرگاه شو. م.ق 1092ماده  به موجب

زديکي تا زمان نباشد، کدام يک از نتايج زير بر استصحاب عدم  (در عده طالق رجعي)نزديکي مرّدد بين قبل از طالق و بعد از آن 

 :شود طالق بار مي

 

 
 ثبات نصف مهر براي زنا( الف

 

 
 وقوع نزديکي در زمان عده( ب

 

 
 اثبات رجوع زوج به زن( ج

 

 
 همه موارد( د

 
6- يش لباس بدوزدمعيني برا سپس براي ديگري اجير مي شود تا فردا در ساعت اجير مي شود تا براي کسي لباس بدوزد و شخصي .

 :کدام گزينه در اين مورد درست است

 

 
 .هر کدام که خود مايل بود لباس بدوزد اجير مخير است در ساعت معين شده روز بعد، براي( الف

 

 
 .معيني نداردف يکي از اجاره ها باطل است چون اجير قدرت خياطي براي هر دو نفر را در ساعت( ب

 

 
 .بين دو عقد تعارض است( ج

 

 
 .باس بدوزدل بايد در ساعت معين شده روز بعد براي موجر دوم( د

 

- 

 سي امجلسه  -اصول فقه 

  مقدمه

  محتواي آموزشي

  چکيده

 آزمون پاياني

  مقدمه

از جمله شرايط تعارض ادله آن است که بين دو دليل جمع عرفي يا داللي برقرار نباشد. بنابراين بايد موارد 

جمع عرفي را به درستي بشناسيم. بعضي از اين موارد به مباحث عام و خاص و اطالق و تقييد مربوط مي 

شود؛ لذا در اينجا تنها به دو مورد ديگر، يعني حکومت و ورود مي پردازيم. حال اگر جمع عرفي برقرار نباشد، 

و تبار بدانيم يا نه. در مواردي نيز يکي از دبايد تکليف متعارضين روشن شود و بدانيم آيا بايد دو دليل را بي اع

 دليل به واسطه بعضي خصوصيات بر دليل ديگر ترجيح دارد که موجب سقوط دليل ديگر مي شود.

در پايان اين قسمت، جمع عرفي و جمع تبرعي را از يکديگر تشخيص خواهيد داد، با معناي حکومت و 

و موارد ورود را از حکومت و از تخصص تشخيص خواهيد  اقسام آن آشنا مي شويد، ورود را خواهيد شناخت

داد، همچنين خواهيد دانست که تعارض به حسب طبع اولي اش چه چيزي را اقتضا مي کند و به حسب 
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ادله ثانوي چه وظيفه اي داريم. در نهايت با وجحات تعبدي که موجب تقديم يک دليل بر ديگري مي شوند 

 ساساً مرجحات تعبدي وجود دارند يا نه.آشنا خواهيم شد و اينکه آيا ا

- 

  محتواي آموزشي

 

 عرفي جمع

 در ميان داللي يا جمع عرفي جمع امكان كه است در جايي و حقيقي واقعي ، تعارضگذشت همان طور كه

 .نها بحث شدمطلق و مقيد نيز در مباحث مربوط به آ و و خاص عام ، دو موردعرفي نباشد. از موارد جمع

بازگشت  داللت جمع به ، نكتهجمعنوع  در اينقرار دارد.  «تبرعي جمع»، يا داللي عرفي جمع در مقابل

 به توانرا مي متعارض از ادله بسياري باشد. تعارض ، رافعفرض تواند در مقاممي جمع كند؛ گرچهنمي

اصالة  استظهار و فهم عرفي تلقي نشود و به قاعدة دو دليل نوعي جمع كرد؛ اّما تا جمع شکل تبرعي

 .را پذيرفت آن توانالظهور برنگردد، نمي

 رو به رو شويم،« نيست باطل عقد معلق»و « است باطل عقد معلق» اگر با دو عبارت: مثال عنوان به

و مقصود از  ، عقود الزماوّل : منظور از جملهكرد و گفت آنها را توجيه ايگونه به توانکه مي است طبيعي

 دوم و در جمله عقود غير مالي اول،در جمله  گفت توانو يا مي ، يا بالعكس، عقود جايز استدوم جمله

، فاقد متون قواعد تفسير اّما مطابق است؛ تعارض رافعاي گونه ها بهجمع اين و... . همه است عقود مالي

 شود.مي «تبرعي جمع»تعبير به  دليل از آنها همين. به است داللي جمع شاخص

  و ورود حكومت

 چند شكل به نظارتاين باشد. داشته ديگر نظارت بر دليل ايگونه به دليل يك كه است آن حكومت

 پذيرد: صورت است ممكن

 محكوم دليل ، محتوايحاكم شود، دليلتعبير مي«  تفسيري حكومت»  به از آن كه از حكومت نوع . در يك1

كنند، بر مواد مي را بيان كنند يا حّد چيزيمي راتعريف خاصي عبارات كه ايمواد قانوني دهد.مي را توضيح

 ايدارند، بر ادله تفسيري جنبه كه دلهاز ا گروه اين تقدمعباراتند حكومت دارند.  آن متضمن كه ديگري

 ندارد. بحث نياز به كه است و طبيعي طبعي شوند، تقّدميتفسير ميكه

چيز  جاي به ، چيزيحاكمشود، در دليلتعبير مي« تنزيلي حكومت» به از آن كه از حكومت ديگري . در نوع2

 ، در حكمقرار نگرفت فردي مورد شناسايي مّدتبعد از فالن  شود اگرمي مثالً گفته گردد.مي ديگر تنزيل

 و يا طواف است سند تجاري يك منزلة به يا گفته مي شود چك است موتمنزله  و وجود او به است متوفا

مسلم  .تفسير است يعتطب نيز مطابق اصلي بر دليل دليل اين تقدم و... . نماز استمنزله  خدا به خانه

 اين را به آن آثار و احكام كه است آن دنبال دهد، بهچيز ديگر قرار مي منزله را به چيزي كه دليلي كه است

که  است كسي منزله به آيد، بلكهنمي حساب به شاك شود كثيرالشكمي گفته دهد. وقتي مورد تعميم

را از  فرد شاك احكام دهد و بالطبع او سرايت را به افراد غير شاك احكام كه است آن نبالد ، بهنيست شاك

آثار و احكام  كه است آن ، غرضنماز است خدا در حكم خانه شود طوافمي كند. همچنين اگر گفته او سلب

نيز سر از  شود و گاهمي توسعه منجر به گاه تنزيلي رو حكومتدهد. از اين  سرايت هم طواف نماز را به

 را به كاركرد تخصيص كند، از نظر نتيجه،پيدا مي تضييقي نقش كه حکومت آورد. در جاييدرمي تضييق

، سلبي لسان به دليل يك در تخصيص نظر تحليلي تفاوت وجود دارد. اّما بين اين دو از نقطهدارد؛  همراه

 ، اين جمله به«نافذ نيست مكره معامالت»شود: مي گفته مي شود. مثالً وقتي خارج حكم از تحت فردي

 مكره معامله»شود:  اگر گفته كند. حالمي نفوذ قراردادها خارج حكم را از تحت مكرهمعامالت  طور خاص

 و آن است گرفته صورت، ادعاييخاص معامله اين به ، نسبت«نيست معامله در حكم»يا « نيست معامله

 را از تحت ، آنمعامله عنوان با حفظ اينكه جاي به. در اينجا است معامله عدم در حكم ايمعامله چنين اينكه

 از بين مكره معامله به معامله را نسبت ، يعنيموضوع ، شمولمعامله عدم ، با ادعايكنيم خارج حكم

 جنبه موضوع سلب كه است . در عين حال روشنايمكرده موضوع سلب از طريق حكم وسلب ايمبرده

تنزيالً  قرارداد نباشد؛ بلكه اساساً و در واقع قرارداد اكراهي كه اين طور نيست ندارد؛ يعني و واقعي حقيقي

 معنايش« الوالد و الولد ال ربا بين» كند كه:مي تصريح شارع وقتي . همچنينو ادعاً )تعبداً( قرارداد نيست

كند حقيقتاً از مي دريافت پدر از فرزندش كه ايكند و اضافهنمي در اينجا حقيقتاً ربا صدق كه نيست اين
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 بر اين ، فرضشارع حكم و به و قانون شرع در محيط كه معنا است بدين ، بلكهاست ربا، خارج عنوان تحت

 يا تضييق توسعه ، در نهايت بهيا تضييق توسعه تنزيلي،در حكومت  بنابراينوجود ندارد.  گويا ربايي كه است

 كند.مي خودنمايي حكم در ناحيه اشنتيجه گردد و البتهبرمي موضوع ادعايي

 ناظر به ايگونه به و با وجود اين نيست در آن تفسير و تنزيل نلسا وجود دارد كه از حكومت ديگري . نوع3

 وقتي مثال عنوان به شود.مي معلوم محكوم قضاياي و ضيق ، سعهآن و بر مبناي ديگر است يا ادله دليل

با  كه معنا است بدان است، اوليه احكام بر ادله حاكم نظير الضرر و الجرح ثانوي، احكام . ادلهگوييممي

 ، نتيجهاحكام بر آن احكام اين ، تقدم. با وجود اينشويممي اوليه كار تفسير ادله به ادله دست اين مالحظه

الضرر  با دليل باشد.در مواجهه يا تنزيلي تفسيري شيوه بيان، شيوه اينكه ؛ نهدو است اين نسبت مالحظه

در  احكامي است معلوم كه شويممي منتهي نقطهاين اقتضا به دليل ، بهاست كرده ضرري احكام فين كه

 ادله با نظر به كه است آن الضرر در مقام حكم به باشند يا نباشند و شارع توانند ضرريمي كه هست ميان

 كند. را نفي ضرري احكام ،بخشاوليه

  ومتآثار حك

 است شود، چيزيمي آورده در كالم منفصل صورت به كه حاكم شود دليلمي معلوم گذشت كه با توضيحي

در  . ظهور خاصآنها نيست ميان تفاوتي نظر قواعد استظهاري و از نقطه عام در مقابل خاص دليل شبيه

 در شبهه عام به تمسك امكان يا عدم ، امكانعام به از خاص اجمال سرايتيا عدم  ، سرايتبر عام تقديم

 شود.نيز اجرا مي و حاكم عيناً در مورد محكوم كه است اينها قواعدي و.... همه مخصص مصداقيه

 : را نبايد از نظر دور داشت نكته يك حال در عين

 لفظ از عهده كه است ديگر كاري بر دليل دليل يك نظارتو  است مطرح لفظيادلة  تنها در ميان حكومت

كند. در معنا پيدا مي و عبارات الفاظ در محدوده كه است ايگونه به از نظارت شكل آيد. هر سهبرمي

 به را چيزي لفظي، دليل تنزيلي، كند. در حكومتديگر را تفسير مي عبارتي عبارت ،تفسيري حكومت

معنا پيدا  ادعا و فرض ندارد و تنها در محدودة خارجي واقعيت كه كند؛ فرضيمي چيز ديگر فرض جاي

 نكتهاقتضا ما را به  دليل به كه است ايگونه به دو عبارت نيز مقايسه سوم از نوع كند. درحكومتمي

 واقع حاكم نه غير لفظيو اساساً ادله  عقلي اين رو دليلكند. از مي ديگر واصل بر دليل دليل يك تقدم

 .محكوم شود و نهمي

  ورود

 و ضيق ( دچار توسعهديگر)محكوم (، دليل)حاكم دليل با ورود يك شد كه گفته تنزيلي حكومت در معناي

 در واقع، نه حكم و موضوع است عا و فرضتعبّد و اد يك، نتيجه يا تضييق توسعه اين حال شود و در عينمي

از  پدر و فرزند همچنان ربا ميان مثال، عنوان به شود.مي و ضيق دچار توسعهادعا و فرض  در مقام بلكه

و  تعبّدي ، خروجيموضوعي خروج و اين ربا نيست و ادعا از مصاديق فرض ؛ اّما در مقامربا است مصاديق

دليل حقيقتاً و وجداناً  او، موضوع حكم و به با تصرف كند كه كاري شارع . حال ممکن استاست ييادعا

 و مجازات باشد، مؤاخذه و قانون گذار بياني نيامده شارع از ناحيه كه پيدا كند. مثالً در جايي يا ضيق توسعه

 كند، وضعيتمي اعالم ماره اي را حّجتواحد يا هر ا خبر شارع اينكه محض به . حالقبيح است امري

خبر  حجيت دليل گفت توانميشود. بنابراينمي )موضوع برائت عقلي( حقيقتاً و وجداناً مرتفع« بالبيان»

 از را حقيقتاً  از مصاديقش يكي عقلي برائت ، قاعدهحجيتدليل و با آمدن است« وارد» عقلي واحد بر برائت

 تكليف به بود، نسبت نشده ثابت بياني خبر واحد نبود، از آنجا كه حجيت اگر دليل دهد؛ چرا كهمي دست

 صورت شارع در اينجا دخالت و اعمال تعبدي از ناحيه كه بينيممي. كرديممي جاري برائت قاعده محتمل

و  ادعايي دارد؛ نه وحقيقي واقعي صورت تضييق بعد از آن، كه است ايگونه به دخالت ؛ اّما اينگرفت

 استفاده خاصي از تسهيالت دانشجويان» گوييم:مي وقتي .است تخصّص منظر، ورود شبيه . از اينتعبدي

 . تخصصنيست و اخراج تخصيص به و نيازي است خارج حكم خود غيردانشجو از تحت ، خود به«كنندمي

. اّما است قهري خروج ورود هم جهت. از ايندر حكم مندرج عنوان افراد از تحت قهري جز خروج نيست چيزي

 پسشود و در تخصص اقدام شارع نياز نيست. مي فراهم خروجبراي  زمينه شارع از ناحيه در ورود با اقدامي

 و قهري تكويني خروج يكديگرند؛ اّما در ورود زمينهآن شبيه  بودن ريو قه و تكويني خروج اين دو در نحوه

 شود.مي فراهم شارع توسط

  در تعارض و ثانويه اوليه قاعده
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 جمع كه ايگونه نمايند، بهميکنند و همديگر را نفيمي با يكديگر تعارض دو دليل وقتي طور طبيعي به

 كدام هيچ توانكند و نميمي و سلب را نفي ، ديگريهر دليل گفت توان، مينيست مكنآنها م ميان داللي

 قرار داد. استنباط را مبناي

( نظر ازتعارض )صالحيت دليل با صرف از ادلّه هر كدام ذاتي صالحيت صرف به كه است روشن از طرفي

دو  كه و مادامي است بالفعل بر صالحيت تخيير فرع شد؛ چرا كه ادله تخيير در استناد به به قائل تواننمي

ايي نيز براي تخيير کافي صالحيت اقتض كنند، اين صالحيت بالفعل ايجاد نمي شود.مي يكديگر را نفي دليل

دارد،  طريقيت ههر امار كند. از آنجا كهمي ، طرف ديگر را نفيهر طرف كه است بر اين نيست؛ زيرا فرض

 طرف نفي ، مساويهر طرف به نيز عمل عمليه در اصول مي کند؛ پس تخيير معنا ندارد. طرف مقابل را نفي

و چه  در اصول را، چه از دو طرف يكي كه را بدهيمحق  فرد اين به است. بر اين اساس اگر بخواهيم معارض

ن جهت قاعده به هميبرخوردار نيست.  منطقي وجه از هيچ ترجيح هد، اينمورد استناد قرار د در امارات،

اِذ'ا تعاَرضا تَساَقطا؛ دو دليل چون تعارض کنند، هر دو »: اوليه در متعارضين، تساقط است و گفته مي شود

 «.سقوط مي کنند

 از اصوليون ايرو پارهكند. از ايناعالم فعلي حّجت عنوان را به طرف ، يكتعارض دارد در فرض حق شارع البته

 اند. اينتخيير شده دو خبر واحد معتقد به به استناد بعضي از روايات باب تعارض دو خبر، در مورد تعارض

و  نظر اصولي از نقطه كه است اين آن مفاد و محتوايو  و قاعده ثانوي تعارض است «تخيير اصولي»  همان

 .است گذاشتهفقيه  را بر عهده حجت كار تعيين ، شارعبالفعل حجت كشف در مقام

 همچنان اولي اصل اند كهعقيده بر اين بسياري . در مقابل،است از اصوليان ايپاره تخيير تنها ديدگاه

 تخيير اصولي بيان در مقام ت،اس آمده  تعارض ّ حل راه عنوان اخبار به در ميانكه  و مواردي است حاكم

با  تفاوتي درنتيجه اند كهشده توقف به نيز قائل اي. عدهاست تساقط همان همچنان و اصل استنبوده

 ندارد. تساقط

  ترجيحات

 نباشد.  در ميان ترجيحي كه است مستقر جايي تعارض فرض

مستقر  برخوردار باشد، تعارض كافي از ترجيح طرف يك باشد كه ايگونه به متعارضدو دليل  اگر وضعيت

 وجود داشته از شرع و تعبّد ناشي قانون به رجوع بدون باشد كه اگر در حّدي ترجيحات نخواهد بود. اين

 و كار به تبرخواهد داش ديگر را از ميان دليل موضوع دليل خود يك خود به كه است باشد، طبيعي

 كشد.نمي تعارض

تعبّداً  باشند، اّما شارع تعارض در وضعيت و عادي معمولي درحالت دو دليل است ممكن با وجود اين

گردد و اماره داراي ترجيح مقدم  اعمال قانون بايد ترجيحات حكم به صورت كند. در اين را مشخص ترجيحاتي

شود که مي معلوم اّما با تأّمل؛ است براي يکي از دو خبر متعارض ذكر شده هاييجيحتر ادلّه شود. در ميان

 هايي كند و ترجيح ّرا حل تعارضتواند مشكل مي طور طبيعي به كه است نكاتي اين مرجحات نيز ارشاد به

 در وضعيت اگر دو دليل كه است آن ميزان در هر صورتمي كند.  را بيان صرفاً تعبّدي و عيني، نه واقعي

كشد مي تساقط اولي كار به دهيم، بر طبق اصل ترجيح را بر ديگري يكيقرار داشتند و نتوانستيم  مساوي

 و بر طبق اصل ثانوي بايد قائل به تخيير شد يا همچنان دو دليل را ساقط دانست.

- 

  چکيده

  مي « جمع عرفي»عرفي و تعيين داللت برگردد و به آن اگر جمع بين دو دليل، به تشخيص ظواهر

مي نامند. جمع تبرعي رافع « جمع تبرعي»گويند و اگر بيان نکته اي غير آن موجب جمع شود، جمع را 

 تعارض محسوب نمي شود.

  از موارد جمع عرفي، حکومت است. در حکومت، دليل حاکم، ناظر به دليل محکوم و متوجه به سمت

دليل حاکم به تفسير و تعريف و توضيح بعضي از عبارات و قيود دليل محکوم بپردازد، به آن آن است. اگر 

گويند و اگر چيزي را که حقيقتاً مصداق بعضي از قيود و کلمات دليل محکوم نمي « حکومت تفسيري»

ج کند، به باشد، به منزله مصداق آن فرض کند، يا چيزي را که مصداق است به تعبد از مصداق بودن آن خار
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گويند. گاهي نيز دليل حاکم نه مفّسر است و نه تنزيل دهنده؛ بلکه به مفاد آن به « حکومت تنزيلي»آن 

 نحوي به دليل محکوم برمي گردد و دليل محکوم با توجه به آن تبيين مي شود.

 م دليل حاکم به صورت منفصل ذکر مي شود و قواعد حاکم بر عام و خاص منفصل بين حاکم و محکو

 برقرار است.

 .همه اقسام حکومت تنها بين دو دليل لفظي جاري اند 

 «يعني با تعبد شرعي، موضوع دليل ديگر، حقيقتاً و واقعاً مرتفع گردد. تفاوت ورود با حکومت « ورود

تنزيلي در همين نکته است که با حکومت، مورد حاکم، واقعاً و حقيقتاً از موارد محکوم شمرده نمي شود يا 

 ت آن خارج نمي شود و صرفاً فرض مي کنيم چنين است.از تح

  فرق ورود و تخصص در اين است که در تخصص خروج يک مورد از تحت دليل ديگر، نيازي به اعمال

 تعبد ندارد و در ورود تعبد الزم است؛ اما در هر دو اين خروج بنحو حقيقي و واقعي است.

  بالفعل هر دو دليل است. اما از جهت اصل ثانوي اصل اولي در تعارض مستقر، تساقط و عدم حجيت

و تعبد شرعي در موارد تعارض، بسياري از اصوليون قايل به تخيير شده اند و بسياري همچنان اصل ثانوي را 

 تساقط مي دانند و بعضي نيز در اين مورد توقف کرده اند که نتيجه اش عدم حجيت هر دو دليل است.

 مي تواند تعبداً اموري را به عنوان مرجح يک دليل بر ديگري تعيين  در موارد تعارض مستقر، شارع

 کند. مرجحات شرعي در حقيقت ارشاد به اموري است که عرفاً مرجح به حساب مي آيد.

- 

 کدام -1

گزينه در 

مورد 

تعارض 

درست 

 :است

 

 
 .اتفاق مي افتد ن دو اصل علميتعارض تنها بين دو خبر واحد يا بي( الف

 

 
 .افتد تعارض فقط بين دو اصل علمي اتفاق مي( ب

 

 
 .باشند دو خبر واحد مي توانند با هم معارض( ج

 

 
 الف و ج( د

 
2- در کدام گزينه جمع عرفي ندارند دو دليل: 

 

 
 «.است ربا بين زوج و زوجه جايز»ـ « .ربا حرام است»( الف

 

 
 «.نيست ربا بين زوج و زوجه ربا»ـ « .ربا حرام است»( ب

 

 
م بر ربا بين حمل اول بر ربا بين غير زوج و زوجه و حمل مورد دو با توجه به)« .ربا حرام نيست»ـ « .ربا حرام است»( ج

 (زوجه زوج و

 

 
 ربا قاعده برائت عقلي ـ دليل حرمت( د

 
3- دارد و قاعده عقلي لزوم دفع ضرر محتمل چه نسبتي وجود (مفاد حديث رفع)قاعده برائت شرعي  بين: 

 

 
 حکومت تفسيري( الف

 

 
 تعارض( ب

 

 
 ورود( ج

 

 
 خصيصت( د

WWW.GhadamYar.com

http://WWW.GhadamYar.com


156 
 

 
4- و دليلي که به « .دآن ثابت شو تصرف به عنوان مالکيت دليل مالکيت است، مگر اينکه خالف»: که مي گويد. م.ق 35ماده  بين

 :شود چه رابطه اي وجود دارد موجب آن، بينه بر مالکيت مقدم بر قول ذواليد محسوب مي

 

 
 ورود( الف

 

 
 حکومت( ب

 

 
 تعارض( ج

 

 
 تخصص( د

 
5- از گزينه هاي زير درست است کدام يک: 

 

 

عدم »: دو سپس گفته شو« .عين مستأجره تلف شود، منفسخ مي گردد قد الزم است؛ ولي اگراجاره ع»: اگر گفته شود( الف

 .در اين صورت دليل دوم مخصص دليل اول است« مستأجره نيز نوعي تلف است امکان انتفاع از عين

 

 

باشد، علم  اما اگر دليل بر ترخيص از سوي قانون گذار صادر شده .در موارد علم اجمالي، عقل حکم به احتياط مي کند( ب

 .نيست؛ زيرا دليل ترخيص، تخصصاً از تحت دليل عقلي خارج است اجمالي منجز به تکليف

 

 

«. اشدبو موجود در حين عقد مشتري ثابت مي شود که عيب، مخفي  خيار عيب وقتي براي». : م.ق 423به موجب ماده ( ج

يل اول دل «.عيب حادث بعد از بيع و قبل از قبض، عيب موجود در حين عقد محسوب مي شود»: بگويد حال اگر دليل ديگري

 .محکوم دليل دوم است

 

 

هر حجت  ،«تعيين جايز است، نه نقض يقين به شک نقض يقين به» :در قاعده استصحاب که مي گويد« يقين»چون مراد از ( د

 .پس دليل حجيت بينه مخالف استصحاب، حاکم بر استصحاب مي باشد و دليل معتبر شرعي است،

 

 

 

WWW.GhadamYar.com

http://WWW.GhadamYar.com

	0
	اصول فقه جلسه تا 30 1

